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امللخص التنفيذي

شؤون دولية

أزمة كورونا والعالقات الدولية: أسئلة مفتوحة، افرتاضات مؤقتة

كيف تواطئت منظمة الصحة العاملية مع الصني يف أزمة كورونا؟

شؤون خليجية

هكذا يتأثر أمن الخليج يف ظل عامل متعدد األقطاب

كيف ساعد الحصار قطر عىل االستعداد ألزمة كورونا؟

هل ينجح كورونا يف وضع نهاية لألزمة الخليجية؟

ملاذا تسعى السعودية لزيادة نفوذها يف آسيا الوسطى؟

شؤون اقتصادية

4 سيناريوهات لالقتصاد العاملي بعد انتهاء جائحة كورونا

تراجع الطلب عىل الطاقة يف جنوب آسيا يكشف نقاط الضعف يف الخليج

لهذا السبب ستفشل البنوك يف إنقاذ اقتصادات الخليج

رؤى استرشافية

هكذا سيبدو العامل بعد أزمة كورونا

هل تعيد أزمة كورونا تشكيل الجغرافيا السياسية يف العامل؟

هل يشعل كورونا رشارة ربيع عريب ثان؟

مناطق الرصاع

ما هو تأثري كورونا عىل النزاعات يف الرشق األوسط؟

اململكة العربية السعودية تعلن وقف إطالق النار يف اليمن بسبب كورونا 

تحليالت الخرباء

جورج فريدمان: كورونا ينذر بكارثة اجتامعية تفوق الصحية

بعد  جائحة كورونا لن يعود عاملك كام كان

تقارير

شباب الخليج واملجتمع املدين يتحركون ملكافحة فريوس كورونا

عرض كتاب

قراءة يف كتاب الصدمات الخمس لالقتصاد العاملي جراء كورونا
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كوراث أخرى لكورونا 

الصحية  بالتداعيات  أجمع  العامل  انشغال  وسط 

واالقتصادية لفريوس كورونا كتب جورج فريدمان يف 

مجلة »جيوبوليتكال فيورش« عن التداعيات االجتامعية 

للتباعد  كــان  إذا   « يقول  حيث  الفريوس  لتفيش 

تأثري اجتامعي، فسيتم  االقتصادية  االجتامعي واألزمة 

االجتامعية  للزالزل  أدق مقياس  أوالً يف  بها  اإلحساس 

وهو املنزل. لذلك عندما يتطلب الهيكل الطبي أن تغري 

العائالت سلوكها بشكل كبري، ويولد النظام االقتصادي 

مثل هذا الخوف وعدم اليقني، يتم الشعور بالضغوط 

أوالً يف األرسة. ميكن أن تنترش الضغوط خارج األرسة، 

ويتم  املوجود،  الوحيد  املجال  هي  األرسة  اآلن  ولكن 

ترجمة كل هذه املخاوف يف مكان واحد مغلق وهو 

العائيل  العنف  يتصاعد  أن  فريدمان  ويتوقع  املنزل«. 

نتخذها  أن  يجب  التي  اإلجراءات  بسبب  وسيتصاعد 

اجتامعية  انهيارات  وستحدث  املــرض.  انتشار  ملنع 

االقتصاد وتصبح حياتنا مشلولة.  الحقة عندما يفشل 

ثم سيتعني االختيار بني خيارين كالهام مر.

امللخص التنفيذي للعدد الثالث أبريل 2020

يصدر هذا العدد من مجلة األفق االسرتاتيجي متزامنا مع تصاعد وتريه تفيش جائحة كورونا يف العامل، ووسط 

حالة كبرية من االرتباك يف معظم الحكومات ، وغرف إدارة األزمات يف الدول، وانهيار لبعض األنظمة الصحية 

يف بعض الدول الكربى ، ووسط مؤرشات ومخاوف باستمرار األزمة لنهاية العام 2020، ويتزامن كذلك صدور 

هذا العدد مع االنهيار غري املسبوق يف أسعار النفط العاملي بسبب حرب النفط بني روسيا والسعودية من جهة 

وتداعيات فريوس كورونا من ناحية أخرى ، لذا ركز هذا العدد جل تقاريره  االسرتاتيجية وتحليالته السياسية 

واالقتصادية وروئ خربائه االسترشافية حول تداعيات فريوس كورونا عىل كل األصعدة ،  وانهيار اسعار النفط 

، ومستجدات الرصاع يف الرشق األوسط السيام األزمة اليمينة . وفيام يىل نعرض يف هذا امللخص التنفيذي أهم 

وأبرز القضايا التي وردت يف هذا العدد.
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لن يعود عاملك كام كان !

بالتأكيد لن يعود حيث يرى املحلل السيايس »ريان 

برودريك« أنه قبل أن يجتاحنا الوباء، كانت األنظمة 

التي تحكم عاملنا أنظمة هشة. واليوم، صارت أنظمة 

هذه  تنزاح  عندما  مختلًفا،  العامل  وسيصبح  محطمة. 

حيث  كبري  كساداً  خلقت  األزمــة  أن  ويرى  الغمة. 

املؤجلة،  الزفاف  - حفالت  للوباء  الفورية  اآلثار  تشري 

الفارغة،  الكربى  املتاجر  ورفوف  امللغاة،  واإلجــازات 

وأسعار املساكن الغارقة، وتخفيضات الرواتب، وترسيح 

الفرتة  هذه  من  أي شخص  عدم خروج  إىل   - العامل 

البداية. ويرى  دون خسارة ليشء ما. ونحن مازلنا يف 

االقتصادية.  األوضاع  سوء  مبدى  التنبؤ  الصعب  من 

واحدة  مرة  وقع  الحجم  بهذا  فريويس  انتشار  فحدث 

 -  1918 عام  إنفلونزا  وباء  الصناعي:  العامل  يف  فقط 

موجتني  يف  العامل  رضب  الذي   - االسبانية  االنفلونزا 

موسميتني، مام أسفر عن مقتل 50 مليون شخص يف 

املتحدة.  الواليات  يف  ألف   675 و  العامل  أنحاء  جميع 

وقد وقع هذا الوباء خالل الحرب العاملية األوىل، مام 

يجعل من الصعب مقارنته اآلن، حتى لو وضعنا جانبا 

من  املزيد  املايض.  القرن  يف  األخرى  التغيريات  جميع 

التغريات والتوقعات نقرأها داخل العدد 

كورونا والجغرافيا السياسية 

وابراهام  فاريل  هرني   « ناقش  اآلخر  الجانب  عىل 

نيومان يف مجلة »فورين أفريز« التداعيات االقتصادية 

تشكيل  إعادة  يف  ودوره  كورونا  لفريوس  والسياسية 

أن  الكاتبان  ويرى  ؟،  العاملية  السياسية  الجغرافيا 

فريوس كورونا مل يكشف عن فشل العوملة، وإمنا عن 

هشاشتها، وذلك عىل الرغم من فوائدها، وتسبُّبها يف 

زيادة أرباح كثري من الرشكات بشكل غري مسبوق، لكن 

- يف املقابل - تسببت أيًضا يف ركود يف االقتصاد العاملي 

قام  املاضية  العصور  يف  أنه  الكاتبان  ويقول  ككل. 

لحامية  اإلمدادات  من  مبخزون  باالحتفاظ  املصنعون 

رشكاتهم يف اللحظات الطارئة، ولكن يف عرص العوملة ال 

تعتمد الرشكات عىل فكرة تخزين املكونات ولكن عىل 

 just املناسب  التوقيت  التوريد يف  مبدأ توفري سالسل 

in time، ولكن يف خضم تفيش فريوس كورونا ميكن 

نتيجة ملشاكل يف  متأخرًا  املناسب  التوقيت  يصبح  أن 

سالسل التوريد، املزيد حول هذا التداعيات والتحوالت 

الضخمة يف النظام العاملي سنقرأها داخل العدد..
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رشارة ربيع عريب جديد

فريدريك   « يطرح  تاميز«  »نيويورك  صحيفة  يف 

ويري » هذا السؤال : هل يشعل كورونا رشارة ربيع 

عريب ثان؟ ويجيب أنه من املتوقع أن يكون  النتشار 

الفريوس التاجي الجديد »كوفيد19-« تأثري مدمر عىل 

األوسط.  الرشق  يف  واملهاجرين  الالجئني  مجتمعات 

ويسلط هذا الوباء الضوء عىل عجز الرشعية والحكم 

يف األنظمة الرشق أوسطية التي تزداد اضطرابا. وميكن 

واالستجابة  العامة  الصحة  أزمة  تجاوز  يف  للنجاح 

من  االستبدادي  الحكم  تعزز  أن  الرسيعة  االقتصادية 

أجل غري مسمى.  إىل  ليس  ولكن  األنظمة،  قبل هذه 

الرشق  يف  املواطنني  مطالب  تتزايد  أن  املرجح  ومن 

األوسط يف أعقاب الوباء.

يف  محسوسا  للوباء  إلحاحا  األكرث  التأثري  وسيكون 

واليمن  ليبيا  يف  املنطقة،  يف  النشطة  األهلية  الحروب 

وسوريا. الكثري من الرؤي صاغها الكاتب يف هذا املقال 

التي  الكثري من املعطيات واملؤرشات  االسترشايف وفق 

نجمت عن تفىش فريوس كورونا، ميكن معرفة املزيد 

من خالل قراءة هذا املقال . 

أمن الخليج يف عامل متعدد األقطاب 

تناقش   « واشنطن  يف  الخليج  دول  »معهد  ومن 

عامل  يف  الخليج  أمن  قضية  سوبرير«  إما   « الكاتبة 

الخليج منذ  متعدد األقطاب حيث ترصد جهود دول 

فرتة لتطوير خطط جديدة للتعاون الدفاعي واألمني 

مع القوى العاملية الناشئة أو العائدة إىل الساحة، مثل 

دول »الربيكس«، وهي الربازيل وروسيا والهند والصني 

مثل  األقرب،  الدول  وكذلك  أفريقيا،  وجنوب  والصني 

مرص وتركيا.

التوجه  هذا  عزز  الذي  الرئييس  العامل  أن  وترى 

باملنطقة، وهو  الواليات املتحدة  ارتباط  هو شبح فك 

مرارا  األمريكيون  املسؤولون  دعمه  الذي  التصور 

وتكرارا بإعالن عزمهم عىل الخروج من الرشق األوسط.

العام وتداعياته ونجاعة  املشهد  الكاتبة هذا  تحلل 

هذه التدابري السيام أن العامل مير بأوقات غري مسبوقة 

فقد تدفع الحكومات يف جميع أنحاء العامل إىل إعادة 

تقييم التهديدات وتعريفها وطرق معالجة التحديات 

األمنية، وقد يكون هذا هو الوقت املثايل للتوصل إىل 

من  .املزيد  املستقبيل   للتعاون  ابتكار خطط جديدة 

التفصيل تجدها يف املقال داخل العدد.
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كورونا واألزمة الخليجية 

يطرح  كرافت«  ستيت  »ريسبونسيبل  مجلة  يف 

هل   : وهو  مهام  سؤاال  كافيريو«  »جورجيو  الكاتب 

الخليجية؟ خاصة  نهاية لألزمة  ينجح كورونا يف وضع 

أنه يف بداية 2020 اتفق معظم الخرباء عىل أن آفاق 

والدوحة  الحصار  دول  بني  العالقات  تنسيق  إعادة 

التاجي  الفريوس  وباء  تفيش  وسط  ذلك،  ومع  قامتة، 

الجديد »كوفيد19-« عامليا، من املهم التساؤل عام إذا 

كانت هذه األزمة ميكن أن تغري قواعد اللعبة مبا يدفع 

الجانبني نحو التقارب. 

عن  قوله  ميكن  مام  الكثري  هناك  أن  الكاتب   يرى 

الفريوس التاجي وقدرته عىل مفاقمة الصدع بني قطر 

استمرارها  أو  األزمة  حل  فرص  لكن  الحصار،  ودول 

نقرأ ىف  عندما  الكاتب  مع  ونناقشها  نعرفها  أن  ميكن 

ملف الشؤون الخليجية هذا املقال .

الصدمات الخمس!

حول  العاملية  األبحاث  مراكز  أصدرته  ما  أحدث 

 ، كورونا  جراء  العاملي  لالقتصاد  الخمس  الصدمات 

الكتاب من تأليف »ريتشاد بالدوين« أستاذ االقتصاد 

، ويناقش  ، بجنيف  العليا  الدراسات  الدويل يف معهد 

ثالثة  من  التصنيع  بقطاع  لحق  التي  األرضار  الكتاب 

لحقت  صدمات  خمس  أهــم  ويتناول    ، جوانب 

لهذا  عرضا  العدد  هذا  ويقدم   ، العاملي  باالقتصاد 

الكتاب ويرصد ردود فعل الحكومات ، ويقدم روشتة 

استجابة  فعله  الحكومات  عىل  يجب  فيام  الخرباء 

للتداعيات االقتصادية املحتملة النتشار فريوس كورونا 

للمزيد ميكنك مطالعة هذا املقال داخل العدد.
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شؤون دولية

أزمة كورونا والعالقات الدولية: أسئلة 
مفتوحة ، افتراضات مؤقتة

يبدو أن االستجابات الدولية النتشار فريوس السارس 2 قد قلبت العامل رأساً عىل عقب. ولكن 

هل هذه التغيريات دامئة أم عابرة؟ يلقي مدير فولكر بريتس نظرة أولية عىل اآلثار املرتتبة عىل 

السياسة الدولية.

8

وهياكله  الدويل  النظام  عىل  عاملية  أزمة  كل  تؤثر 

الحروب  إىل  للعودة  حاجة  ال  ومؤسساته.  وقواعده 

العاملية وتأسيس عصبة األمم واألمم املتحدة. يف قرننا 

هذا ، غريت هجامت 11 سبتمرب 2001 القانون الدويل 

يف   ، الدول  غري  من  الفاعلة  الجهات  تجاه  والدولة 

حني شهدت األزمة املالية لعام 2008 تحول مجموعة 

قادرة عىل  املالية إىل هيئة  نادي وزراء  العرشين من 

إثارة  أقل  بعض مجاالت  ناعم يف  توجيهي  دور  لعب 

للجدل يف السياسة الدولية.

ما  غالبًا  نهائية.  ببيانات  اإلدالء  ألوانه  السابق  من 

أخرى«  مرة  كان  كام  سيظل  يشء  »ال  عبارة  تكون 

ميكن  الذي  ما  نسأل  أن  املنطقي  من  دامئـًـا.  خاطئة 

الدولية »بعد كورونا«. يف هذه  السياسة  يتغري يف  أن 

املرحلة ، ومع ذلك ، تبقى أي إجابات بطبيعتها مؤقتة.

كمضاعف  كورونا  أزمــة  تعمل  أن  املحتمل  من 

 ، الصني  »فصل«  أجل  من  املتحدة  الواليات  لجهود 

وبالتايل تعزيز االتجاهات نحو نزع العوملة القطاعية. 

يف بعض املناطق ميكن أن تظهر »كروية« جديدة. من 

وجهة نظر:فولكر بريتس

الرابطاملصدر

https://bit.ly/3atxvTq



شؤون دولية
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 - األوسع  الجيوسيايس  التأثري  ينتج  أن  املحتمل  غري 

والرصاع   ، الدول  بني  والتنافس   ، الدويل  النظام  عىل 

العامل  شكل  يظل  موحدة.  شاملة  صورة   - والتعاون 

وقدرة  والقيادة  السياسية  لإلرادة  خاضعا  الوباء  بعد 

الجهات الفاعلة الدولية عىل التعاون

هل سيحد الوباء ، كام يوحي بعض املعلقني ، من 

الدويل  النظام  ويضعف  األطــراف  املتعدد  التعاون 

القائم عىل القواعد؟

 ردت معظم الدول بشكل مبديئ من جانب واحد 

أبرزت  القيام بذلك. كام  ، وقد تستمر يف  األزمة  عىل 

األزمة الحاجة إىل تعاون عاملي فعال ، لذا من املرجح 

حدوث تطورات غري متناسقة ومتناقضة. حتى القادة 

العاملية  الصحة  منظمة  أهمية  يقبلون  الوطنيون 

وأهمية التعاون يف تبادل املعلومات وبحوث اللقاحات. 

من املمكن أن تويل األمم املتحدة واملنظامت اإلقليمية 

وأن   ، العامة  والصحة  الصحية  لألنظمة  أكرب  اهتامًما 

هذا سيصحبه تعزيز منظمة الصحة العاملية ، وقواعد 

أكرث إلزاًما وموارد أكرث. بعد كل يشء ، تشكل األنظمة 

واضًحا  تهديًدا  البلدان  بعض  يف  الضعيفة  الصحية 

لآلخرين.

ال يجب أن نتوقع أي مبادرات مهمة لتعزيز التعاون 

رئاستهم  ظل  يف   G20 أو   G7 من  األطــراف  املتعدد 

الصحة  وضع  األسهل  من  يصبح  قد  ولكن  الحالية. 

العامة عىل جدول أعامل مجلس األمن الدويل ، حتى 

أن  ينبغي  ال  الكالسيكية.  األمن  بقضايا  ربطها  بدون 

يكون هناك شك يف أن الصحة العاملية ترتبط مبارشة 

بالسالم واألمن الدوليني.

هل ستؤثر أزمة كورونا عىل رصاعات القوى العظمى 

املتحدة  الواليات  بني  النموذجي  التنافس  سيام  ال   ،

والصني؟ 

يتعايش  أن  املرجح  من  منها.  يخفف  لن  بالتأكيد 

التعاون والرصاع املفتوح - خاصة بني الواليات املتحدة 

والصني. ميكننا أن نفرتض أن الخالف اإليديولوجي بني 

الصني والدول الغربية يزداد حدة. هذا يف جوهره يتعلق 

باملنافسة بني األنظمة الحكومية املختلفة والعالقة بني 

إلخفائها  البداية  يف  الصني  انتقدت  واملجتمع.  الدولة 

الوباء ، وتقدم الصني اآلن نظامها االستبدادي متفوقًا 

هذه  مثل  مع  التعامل  يف  الدميقراطية  النامذج  عىل 

األزمة. كام تكتسب الصني »القوة الناعمة« من خالل 

تسليم املساعدات بشكل جيد إليطاليا والدول األخرى 

املترضرة بشدة. عىل النقيض من ذلك ، فإن الواليات 

املتحدة مل تحاول حتى تنسيق استجابة دولية - خفض 

تصنيف صورتها كقوة عظمى حميدة. بدالً من ذلك ، 

قدم الرئيس ترامب بالده عىل أنها دولة وحيدة. وشمل 

تأمني  أملانية من أجل  أدوية  ذلك محاولة رشاء رشكة 

رفض  إىل  باإلضافة   ، فقط«  املتحدة  »للواليات  لقاح 

تخفيف العقوبات عىل إيران.

هل سيساعد الفريوس يف احتواء الحروب؟ 

من  تعاين  التي  البلدان  وستترضر  ال.  االغلب  عىل 

السكان  من  كبري  وعــدد  مستمرة  مسلحة  نزاعات 

الضعفاء بشدة من الوباء. يف أسوأ األحوال ، سيتم رسم 

االنقسام  شديدة  الدول  يف  الداخيل  الرصاع  خطوط 

الرد اإليجايب الوحيد عىل نداء  بشكل أكرث حدة. جاء 

يف  املسلح  النزاع  »لوضع  املتحدة  لألمم  العام  األمني 

مكان مغلق« والرتكيز عىل محاربة COVID-19 من 

 ، سوريا  وشامل  واليمن  ليبيا  يف  ُسلَّمت  لقد  الفلبني. 

كوريا  وتواصل  حرام.  وبوكو  داعش  قبل  من  وكذلك 

الشاملية اختبار الصواريخ.

من املرجح أن يظل تأثري الوباء عىل رصاعات القوة 

اإلقليمية ضئيالً. ومع ذلك ، ميكن للحكومات استخدام 

اإلمارات  أرسلت  فقد  الثقة:  بناء  إجراءات  يف  الوضع 

يل  قال  إليران.  مساعدات  والكويت  املتحدة  العربية 

مسؤول إمارايت رفيع املستوى مل يكن ذلك ملرة واحدة: 

»لقد ساعدنا إيران من قبل يف حاالت الطوارئ ، ومن 

املؤكد أن إيران ستفعل اليشء نفسه بالنسبة لنا. لكننا 

مل ننجح يف ترجمة هذه األعامل إىل مصالحة سياسية ».

من املرجح أن يكرس املجتمع الدويل ككل طاقة أقل 

أن  الواضح  النزاعات. ومن  األزمات وحل  لدبلوماسية 
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األمر كذلك اليوم ، حيث يعترب الوباء القضية األكرث 

حيث   ، كذلك  يظل  أن  املرجح  من  ولكن   ، إلحاًحا 

تتعامل الحكومات مع اآلثار االقتصادية.

الفقرية  الدول  من  العديد  تنزلق  أن  املرجح  من 

احتواء  دون  اقتصادية  أزمة  إىل  بالفعل  والضعيفة 

الرضر الصحي. 

من املمكن أن متنح الدول األكرث ثراًء تخفيف عبء 

الديون للدول الفقرية. ولكن من املحتمل أن نرى رغبة 

أقل يف تعبئة املساعدات لحاالت الطوارئ اإلنسانية ، 

لدعم مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

، أو لتمويل ومتويل بعثات األمم املتحدة.

الطاقة  من  الكثري  بكني  وال  واشنطن  تخصص  ألن 

إليجاد حلول مشرتكة للمشكالت العاملية؟

األطراف  واملتعددي  األورويب  لالتحاد  مرتوك  األمر 

الجنوبية  وكوريا  كندا  مثل  املامثل  التفكري  ذوي 

وإندونيسيا واملكسيك ألخذ زمام املبادرة. قد تتعاون 

الصني والواليات املتحدة وروسيا إذا توصل اآلخرون إىل 

العاملية عىل  مقرتحات قابلة للتطبيق - بشأن الصحة 

سبيل املثال - ولكن من غري املحتمل أن تقود جهوًدا 

متعددة األطراف شاملة.

من املمكن ، ولكن ليس من املؤكد ، أن تؤدي األزمة 

االتحاد  داخل  التامسك  تعزيز  إىل  املطاف  نهاية  يف 

األورويب  االتحاد  تحرك   ، التأخري  بعض  بعد  األورويب. 

بالنسبة  بشدة.  املتأثرة  األعضاء  دوله  لدعم  برسعة 

إعادة  األورويب  االتحاد  عىل  سيتعني   ، الدويل  ملوقفه 

تعلم لغة السلطة ، كام قال جوزيب بوريل ، املمثل 

السامي لالتحاد األورويب. هذا ال يزال صحيحا. يجب 

 - وجاذبيتها   - أوروبــا  قوة  أن  يضيف  أن  املرء  عىل 

تعتمد أيًضا عىل مامرسة التضامن. خاصة يف مثل هذه 

األوقات.
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كيف تواطئت منظمة الصحة العاملية مع 
الصين يف أزمة كورونا؟

   بكني التي تسعي إىل أن تصبح قوة عظمى يف مجال الصحة العامة - وجدت رشيكا دوليا 

داعام وراغبا.

العامل، تحاول الصني أن تفعل اليشء نفسه.  الجديد  الذي يغري فيه فريوس كورونا  الوقت  يف 

والصني التي هي بالفعل منافس اسرتاتيجي خطري للواليات املتحدة ولها نفوذ دويل كبري، تتحرك 

اآلن يف مجال جديد – هو الصحة.

11

بنجاح  الصني  احتوت  وتسرت،  أويل  إنكار  بعد 

وسيطرت عيل تفيش  فريوس كورونا،  ولكن ليس قبل 

أن تصدر العديد من الحاالت إىل بقية العامل. واليوم، 

عىل الرغم من األكاذيب التي مررتها يف البداية، والتي 

لعبت دوًرا حاساًم يف تأخري االستجابة العاملية للوباء، 

املشهورة  نجاحها  قصة  من  االستفادة  الصني  تحاول 

للوصول إىل موقع أقوى يف الهيئات الصحية الدولية. 

يف  البداية  منذ  نجحت  بكني  أن  ذلك،  من  واألهم 

خرباؤها  يتمكن  ومل  العاملية.  الصحة  منظمة  قيادة 

الدوليون من الوصول إىل البالد حتى زار املدير العام 

نهاية  يف  بينج  جني  يش  الرئيس  أدهانوم  تيدروس 

العاملية تردد  يناير. وقبل ذلك، كانت منظمة الصحة 

دون  الصينية  السلطات  من  تصلها  التي  املعلومات 

 - التايوانيني  األطباء  تحذيرات  وتجاهلت  بل   ، انتقاد 

غري املمثلني يف منظمة الصحة العاملية، وهي هيئة 

هرنك فيلدش الكاتب:

الرابطاملصدر

 https://bit.ly/34N2wAz



تابعة لألمم املتحدة - ورقضت إعالن »حالة طوارئ 

صحية عامة ذات أهمية دولية«، بعد اجتامع يف يناير. 

22 أن هناك حاجة للقيام بذلك.

العاملية يف  الصحة  زيارة بكني، قالت منظمة  وبعد 

بيان إنها تقدر »التزام القيادة العليا، والشفافية التي 

حالة  يناير   30 يف  أعلنت  االجتامع،  وبعد  أظهرتها«. 

أن  وبعد  دولية.  أهمية  ذات  عامة  صحية  طــوارئ 

أبلغت الصني عن عدد قليل من الحاالت الجديدة كل 

يوم ، أعلنت منظمة الصحة العاملية أن فريوس كورونا 

وباء عاملي يف 11 مارس - عىل الرغم من أنه انترش عىل 

نطاق عاملي قبلذلك بأسابيع.

بث  عىل  حريصة  العاملية  الصحة  منظمة  وكانت 

يف  العاملية  الصحة  منظمة  خرباء  وقال  بكني.  رسالة 

الصني:  إىل  البعثة  حول  فرباير  يف  الصادر  تقريرهم 

»يف مواجهة فريوس مل يكن معروفًا من قبل،   بذلت 

للمرض  واحتواًءا  ونشاطًا  طموًحا  الجهود  أكرث  الصني 

بثمن  يقدر  ال  »وقتًا  البالد  أنفقت  لقد  التاريخ«.  يف 

الذي  ككل«  واملجتمع  الحكومة  »نهج  يف  لالستجابة« 

الحاالت،  من  اآلالف  مئات  تأخري  أو  تجنب  إىل  أدى 

وحامية املجتمع العاملي و »إنشاء خط دفاعي أقوى. 

ضد االنتشار الدويل ».

وقال تقرير منظمة الصحة العاملية إن »االستخدام 

الصني«  يف  الصيدالنية  غري  للتدابري  والدقيق  الصارم 

أظهرت  لقد  العاملية.  لالستجابة  حيوية  دروساً  يوفر 

اسرتاتيجية بكني »أنه ميكن تكييف االحتواء وتشغيله 

بنجاح يف مجموعة واسعة من اإلعدادات«. 

ملكافحة  الصني  بسياسة  التوصية  أثناء   ، ذلك  ومع 

العاملية  الصحة  منظمة  تجاهلت  للعامل،  األوبئة 

االقتصادية  األرضار  من   - السلبية  الخارجية  العوامل 

املصابني  غري  املرىض  من  العديد  عالج  يف  الفشل  إىل 

بفريوس كورونا، واملشاكل النفسية ، وتكاليف حقوق 

اإلنسان.

بازل  بجامعة  الفريوسات  عامل  نهري  ريتشارد  يقول 

انه ليس من املستغرب ان تكون اسرتاتيجية االحتواء 

ىف الصني فعالة .  » فإجراءات االغالق الكبري والحجر 

رسعت  بالتأكيد  االتصاالت  وتتبع  املركزى  الصحى 

املركز  مدير  جوستني،  لورانس  ولكن   .  « االنخفاض 

قانون  بشأن  العاملية  الصحة  منظمة  مع  املتعاون 

ينبه  جامعة جورجتاون،  والعاملية يف  الوطنية  الصحة 

اإلنسان«  حقوق  مجال  يف  »الرئيسية  املخاوف  إىل 

بشأن تقنيات اإلغالق الرائدة يف الصني واآلن - بدرجة 

ويويص  الــدول.  من  العديد  يف  املعتمدة   - مختلفة 

باتخاذ تدابري صحية عامة موحدة مثل االختبار والعالج 

هو  »كام  الصحي  الحجر  أو  والعزل  املخالطني  وتتبع 

مربر علمياً«.

ومع أن العدد املتزايد من الحاالت يف أماكن أخرى 

يبني أن الصني ليست وحدها التي فشلت يف املراحل 

األوىل من انتشار املرض، فإن القصة الكاملة للخسارة 

الصينية لن تكون عىل األرجح معروفة أبداً - وبالتأكيد 

من  غريها  أو  العاملية  الصحة  منظمة  بها  تعرتف  لن 

الهيئات.

الصني  من  الرسمية  البيانات  أن  هو  األسباب  أحد 

يؤدي  قد  مام   - للغاية  فيها  مشكوكاً  تكون  ما  غالباً 

أخرى، ألن  بلدان  إىل سياسات صحية غري حكيمة يف 

هي   الصني  من  معلومات  إىل  املستندة  الدراسات 

كوفيد19-  لفهم  استخدمت  التي  األوىل  املعلومات 

األشخاص  من  لها  حرص  ال  حــاالت  تحيص  ال  وهي 

الذين ماتوا يف منازلهم يف ووهان - بعضها وصف يف 

منشورات وسائل التواصل االجتامعي. ورغم  أن تقرير 

الصينية ذكر  لـ Caixin عن مقاطعة هيلونج جيانج 

التي  الحاالت  من  كبرية  نسبة  عن  اإلبالغ  يتم  مل  أنه 

 50 حوايل  إىل  تصل  والتي   - األعراض  عليها  تظهر  ال 

يف املئة من اإلصابات املعروفة يف الصني، وفقا لتقرير 

بيانات  حول  بوست  مورنينج  تشاينا  ساوث  صحيفة 

حكومية رسية - وتأخذ منظمة الصحة العاملية األرقام 

الرسمية التي أبلغت عنها بكني فقط.

بجامعة  الصيني  املعهد  تسانج، مدير  يقول ستيف 

الحزبية  سواس لندن: »اعتقد أن أعظم نجاح للدولة 

كان يف جعل منظمة الصحة العاملية تركز عىل الجوانب 

اإليجابية الستجابات الصني وتتجاهل الجوانب السلبية 

ردود  العاملية  الصحة  منظمة  تقديم  »مع  للردود«. 

الصني بشكل إيجايب، وهذا سهل عيل الحكومة الصينية  

جعل حملتها الدعائية لتجاهل أخطائها السابقة تبدو 
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السابقة  لتجاهل أخطائها  الدعائية    جعل حملتها 

البرشية  التكاليف  وتجاهل  مصداقية  ذات  تبدو 

واملجتمعية واالقتصادية الستجاباتها«.

والواقع أن منظمة الصحة العاملية تغمض أعينها عن 

هذه املشاكل. فقد قال املتحدث باسم منظمة الصحة 

العاملية كريستيان ليندماير يف منتصف مارس: » الصني 

من  يعانون  الذين  األفراد  جميع  وعزلت  عن  أبلغت 

الصني،  أن  والواقع  مختربيًا.  املؤكد  كوفيد19-  مرض 

األعــداد  عزل  يف  أبريل  شهر  بداية  يف  فقط  بــدأت 

الحالية للحاالت غري املصحوبة بأعراض مؤكدة مختربيًا 

عاًما - وهي املدرجة أيًضا يف تعريف منظمة الصحة 

العاملية لكوفيد19- . يقول ليندماير مدافعا »لكل دولة 

عامل  يقول  وكذلك  التقارير«.  إلعداد  الذاتية  عملياتها 

الذي  أيلوارد،  بروس  العاملية  الصحة  مبنظمة  األوبئة 

ترأس زيارة للصني من قبل منظمة الصحة العاملية، يف 

مقابلة له »إن الصني ال تخفي شيئًا«. وعندما ُسئل عن 

الصحي  الحجر  يف  وضعهم  تم  الذين  األشخاص  عدد 

أو العزلة أو القيود السكنية، ردد ليندميري أرقام لجنة 

الصحة الوطنية الصينية - وهي أصغر بكثري من األرقام 

»منظمة  وقال  تاميز.  نيويورك  صحيفة  حسبتها  التي 

الصحة العاملية تتبني هذه البيانات«.

 وإيل اآلن، من غري الواضح ما إذا كان خرباء منظمة 

فهموا  قد  الصني  إىل  سافروا  الذين  العاملية  الصحة 

املثال،  سبيل  فعىل  كاٍف.  بشكل  األرض  عىل  الوضع 

بجنوب  قوانجدونج  مقاطعة  من  أرقام  إىل  استناًدا 

الصني، زعمت منظمة الصحة العاملية أن الحاالت التي 

مل يتم اكتشافها نادرة. ومع ذلك ، فإن برنامج فحص 

يف  رؤيتهم  الذين متت  املرىض  فقط  شمل  كوفيد19- 

عيادات الحمى؛ أرقام فقط ملن ظهرت عليهم الحمى. 

ويف أملانيا، مل تظهر الحمى عىل معظم األشخاص الذين 

ثبتت إصابتهم بالفريوس. يقول الربوفسور إروين نهري 

إنه من املمكن أن يكون هناك عدد كبري من الحاالت 

الكبري« يف  »املجهول  أبدا، وهو  اكتشافها  يتم  مل  التي 

حسابات معدل الوفيات.

من  العديد  العاملية  الصحة  منظمة  تركت  كام 

العامة  املشاركة  إدارة  كيفية  حول  مفتوحة  األسئلة 

الصيني  جاء  الشعب  أن رد فعل  وقالوا  تقريرها.  يف 

»بشجاعة وقناعة«. وقد »قبلوا والتزموا بأشد إجراءات 

مدفوًعا  األرجح  عىل  كان  هذا  الفعل  ورد  االحتواء«. 

األشخاص  العليا:  الشعب  محكمة  عن  صادر  ببيان 

الذين يحملون الفريوس والذين ال يتبعون قيود الحجر 

إىل   3 ترتاوح من  بالسجن  أحكاًما  »يواجهون  الصحي 

10 سنوات إذا مل تكن النتيجة خطرية - عندها، ميكن 

أن يواجهوا عقوبة السجن مدى الحياة أو املوت.«

قبل  »لقد  العاملية:  الصحة  منظمة  تقرير  يقول 

املجتمع إىل حد كبري تدابري الوقاية والسيطرة، ويشارك 

االمتثال  وتعزيز  الذاتية  العزلة  إدارة  يف  كامل  بشكل 

العام«. وادعى أيلوارد يف مقابلة أن الصني مل تنفذ أي 

تدابري ال ميكن استخدامها يف مكان آخر. وعىل ما يبدو 

الفرصة  العاملية  الصحة  منظمة  بعثة  لدى  يكن  مل   ،

للتحدث مع أشخاص لديهم آراء مخالفة. يقول آيلوارد 

إن الكثري من الصينيني أخربوه بأنهم جميعا هوجموا 

وطلب منهم الرد بطريقة موحدة.

تقول ماريكه أولبريج من معهد مريكاتور لدراسات 

الصني ومقره برلني إن توحيد هذه الرواية كان ينبغي 

أن يكون دعوة لالستيقاظ. والواقع، أن الرحلة الكاملة 

للخرباء األجانب والوطنيني التي تم تنظيمها عىل طول 

خطوط بوتيمكني، كانت لفريق يفتقر معظم أعضائه 

ويقول  بالصني.  واإلملام  اللغوية  املهارات  إىل  الدوليني 

األمرييك  الوطني  املعهد  مدير  نائب  لني،  كليفورد 

يكن  »مل  الوفد:  وعضو  املعدية  واألمراض  للحساسية 

لدينا تفاعل كبري حتى بعد كل زيارات املوقع«. وأضاف 

إنها كانت رحلته األوىل إىل الصني. »وقد فوجئت حًقا 

مبدى حداثة املدن«.

وقالت أولربج إن ترصيحات منظمة الصحة العاملية 

تأثرت بشكل واضح بالحزب الشيوعي الصيني. وإنها 

الخرباء  من  العديد  كرر  البداية،  منذ  أنه  فوجئت 

»برشوا  و  انتقاد  دون  بكني  من  الــواردة  املعلومات 

بالثقة يف منظمة الصحة العاملية والحكومة الصينية«. 

االلتزام  بحق  العاملية  الصحة  منظمة  تقرير  وأكد 

البطويل لسكان ووهان. وقالت أولربج: »لكن من املهم 

أال نحط من منظمة الصحة العاملية نفسها إىل مجرد 

شؤون دولية
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  أداة للحكومة الصينية - ال تريد أن توضح كيف 

عاىن السكان«.

الصحة  يف  العاملية  الصحة  خبري  دار،  عثامن  يقول 

الدولية،  للشؤون  املليك  واملعهد  إنجلرتا  يف  العامة 

تسعى  التي  األخرى  الدول  عن  تختلف  ال  الصني  إن 

العاملية تطورت  ملامرسة نفوذها، وأن منظمة الصحة 

من املؤمترات الصحية الدولية يف الحقبة االستعامرية 

األمريكية  والسياسة  األوروبية  القوى  عقدتها  التي 

التوسعية، منذ أن كانت منظمة الصحة العاملية تحت 

السيطرة وتأثرت إىل حد كبري باملصالح الوطنية للقوى 

الغربية من قبل، ولكن الصني ودول مثلها يف العرشين 

املجال  يف  أكرب  بشكل  التأثري  يف  بدأت  املاضية،  سنة 

الصحي العاملي.

ديفيد جيرت، ساندي لو، بروك أردال
أنها تنمو ليس فقط يف منظمة الصحة  تقول بكني 

املزيد  يف  الصحية  السياسات  يف  أيًضا  ولكن  العاملية، 

مبادرة  يف  مهام  جزءا  أيًضا  هذا  البلدان.  من  واملزيد 

البلدان  يف  وأنشطتها  الصني  يف  والطريق  الحزام 

كانت  إذا  ما  فيه  املشكوك  من  يكون  وقد  األفريقية. 

بكني تعمل دامئًا مبا يخدم مصالح رشكائها. وقد خلص 

»تخصيص  أن  إىل  املــايض  العام  فرنسيون  باحثون 

وثيًقا  ارتباطًا  يرتبط  ال  الصينية  الصحية  املساعدات 

باالحتياجات الصحية املبارشة للبلدان األفريقية«.

يقول تانكريد ستويب، الرئيس السابق ملنظمة أطباء 

بال حدود أملانيا وعضو سابق يف املجلس الدويل ملنظمة 

أطباء بال حدود الدولية، إن اليشء نفسه ينطبق عىل 

التفيش الحايل لوباء كورونا، وهو أمر مهم سياسياً. ويف 

فرباير، سافر تانكريد ستويب إىل جنوب رشق آسيا   ( 

حدود(.  بال  أطباء  من  لكوفيد_19  طوارئ  كمنسق 

وقال إن دوالً مثل الوس وكمبوديا وتايالند »ال ميكنها 

الهروب من نفوذ الصني«. و »أعرف عن االجتامعات 

التي قال فيها ممثلو الصني: أصدقايئ األعزاء يف جنوب 

الجيد  التعاون  مبواصلة  مهتمون  نحن   ، آسيا  رشق 

ترتك  أن  يجب  أنه  لنا  بالنسبة  الواضح  ومن  معكم. 

التفكري  إعادة  إىل  فسنضطر  وإال   - مفتوحة  حدودك 

أن  ميكنها  »ال  الدول  إن  ستويب  وقال   .« صداقتنا  يف 

ترفض«. وقد استمرت دول مثل كمبوديا وباكستان يف 

فريوس  تفيش  أثناء  الصني  من  الجوية  الرحالت  قبول 

كورونا يف الصني.

وقال الطبيب رايف كوت يف ترصيح صحفي »ألسباب 

مع  حدودها  إغالق  فيتنام  تستطيع  ال   »، سياسية 

الصني ولقد مارس الصينيون ضغطاً هائالً عىل الجميع: 

اآلسيوية  للدول  ميكن  »وال  والجميع«.  وفيتنام  كوريا 

الكربى  القوة  ألنها  الصني  تجاه  تريد  كام  تترصف  أن 

أمام  حدودها  كمبوديا  أغلقت  وبينام  الجوار«.  يف 

العديد من الدول يف منتصف مارس، وبدأت تدريبات 

عسكرية مع مئات الجنود الصينيني.

شؤون دولية
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وقال ستويب إن الصني نفسها أغلقت حدودها مؤقتًا 

كوفيد19-،  تفيش  خالل  كامل  شبه  بشكل  الوس  مع 

اقتصادية حرجة. ويف  البالد يف أزمة  مام أدخل شامل 

أمام  حدودها  بكني  أغلقت  املايض،  األسبوع  نهاية 

جميع األجانب تقريبًا - وهي خطوة انتقدت فيها دواًل 

أخرى أثناء تفيش املرض داخل حدودها.

يقول تسانج من معهد الصني: »حقيقة أن الحكومة 

آسيا  رشق  جنوب  دول  بعض  إقناع  ميكنها  الصينية 

بإبقاء حدودها مفتوحة للزوار الصينيني، يف حني أنها 

دول  معظم  عن  سكانها  عدد  يزيد  مقاطعة  تغلق 

جنوب رشق آسيا«.  

ويقول بريان إيلري، مدير برنامج جنوب رشق آسيا يف 

مركز ستيمسون، إنه فوجئ برؤية الصني تتابع إرسال 

وزير خارجيتها وحاشية من كبار املسؤولني إىل اجتامع 

 20 يف  فينتيان  يف  للتعاون  الوزاري  النكانج-ميكونج 

فرباير. وقال إيلري إن »عندما كان باقي الصني مقفوالً 

وكانت  تتزايد«  جديدة  بفريوسات  اإلصابة  وحاالت 

وزارة الخارجية األمريكية قد »أجلت بحكمة« اجتامعاً 

رفيع املستوى مامثل يف نفس اليوم يف بانكوك. »قامت 

أجل حامية  الحذر من  الخطر وعدم  بتجاهل  الصني، 

أولئك الذين حرضوا«.

وقالت صويف ريتشاردسون، مديرة الصني يف هيومن 

رايتس ووتش، أنه ومن منظور حقوق اإلنسان يعترب، 

»االستبداد يسء لصحتك«. »وقد ال تكون لدينا صورة  

وملاذا  مات  وَمن  الفريوس  انتشار  كيفية  عن  واضحة 

ومن الذي مُينع من الحصول عىل العالج«.

عدم  مثن  اآلن  يدفع  العامل  إن  ريتشاردسون  وقال 

مشكلة  ليست  »وهذه  الصينية.  الحكومية  الرقابة 

تتكرر مرة أخرى يف  الحارض فقط؛ ولكنها قد  الوقت 

املستقبل«

شؤون دولية
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شؤون خليجية

فرتة  منذ  الخليج  دول  تعمل  الخصوص،  وجه  عىل 

واألمني  الدفاعي  للتعاون  جديدة  خطط  تطوير  عىل 

مع القوى العاملية الناشئة أو العائدة إىل الساحة، مثل 

دول »الربيكس«، وهي الربازيل وروسيا والهند والصني 

مثل  األقرب،  الدول  وكذلك  أفريقيا،  وجنوب  والصني 

مرص وتركيا.

هو  التوجه  هذا  عزز  الذي  الرئييس  العامل  ويعترب 

شبح فك ارتباط الواليات املتحدة باملنطقة، وهو التصور 

الذي دعمه املسؤولون األمريكيون مرارا وتكرارا بإعالن 

عزمهم عىل الخروج من الرشق األوسط.

القوى  أظهرت  فقد  ــك،  ذل يتحقق  مل  لو  وحتى 

الخارجية املتعددة الرغبة يف مامرسة املزيد من التأثري 

يف املنطقة.

هكذا يتأثر أمن الخليج يف ظل عالم 
متعدد األقطاب

يف العقد املايض، كان هناك إعادة تشكيل عميقة للعالقات الدولية لدول الخليج؛ نتيجة لتطور 

كل من الطريقة التي تشارك بها القوى الخارجية يف املنطقة والطريقة التي ينظر بها الفاعلون 

اإلقليميون إىل مصالحهم ودورهم يف الرشق األوسط والعامل.
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شؤون خليجية

الخليج  قادة  سعى  الرشاكات،  تنويع  خالل  ومن 

منذ فرتة طويلة إىل تحقيق درجة من االستقالل الذايت 

الخليج  دول  متكنت  األخرية،  اآلونة  ويف  االسرتاتيجي. 

النسبي  االستقالل  هذا  استخدام  من  متزايد  بشكل 

لرشاء األسلحة وتصنيعها 

ويسمح هذا لدول الخليج بتأمني مصالحها ومامرسة 

التقليديني  الرشكاء  مع  عالقاتها  يف  والتأثري  السلطة 

وجه  وعىل  الخارجية،  املسارح  من  متزايد  عدد  ويف 

الخصوص يف شامل أفريقيا والقرن األفريقي.

بشكل  وقطر  ــارات  واإلم السعودية  تتجه  وبينام 

متزايد إىل القوى غري التقليدية يف بعض مشرتياتها من 

األسلحة، وتوقع أيضا رشاكات اسرتاتيجية جديدة معها، 

من املهم عدم املبالغة يف تقدير تأثري ذلك عىل عالقاتها 

التاريخية مع القوى الغربية. 

وال تزال الواليات املتحدة وفرنسا واململكة املتحدة 

تتمتع بأهمية مستمرة لدى تلك الدول. فهي تتواجد 

واالتفاقيات  العسكرية  القواعد  يف  الخليج  منطقة  يف 

األمنية والتعاون العسكري والتدريب واملعدات، لذلك، 

ينبغي  ال  ذلك،  ومع  محتمال.  استبدالها  أن  يبدو  ال 

يف  املتزايدة  القطبية  التعددية  هذه  آثار  من  التقليل 

مجال أمن الخليج.

يف  إضافيا  نفوذا  الخليج  دول  الواقع  هذا  ومينح 

عالقاتها مع رشكائها التقليديني للحصول عىل املعدات 

التي يريدونها، ويقوي قدرتها عىل تأكيد مصالحها عىل 

املستوى اإلقليمي والدويل.

وهنا يربز أحد أهم األسئلة، وهو ما إذا كان الرشكاء 

هذا  لقبول  استعداد  عىل  الخليج  لدول  التقليديون 

جديد  عرص  بدء  أو  األقطاب،  متعدد  الجديد  الواقع 

يتسم مبزيد من السيولة يف العالقات الدولية يف الخليج 

املتحدة  الواليات  بني  التوترات  تزايد  ومع  وخارجه، 

املتزايدة بشأن األمن واالستقرار يف  وإيران، واملخاوف 

منطقة الخليج، ميكن للرشاكات الجديدة لدول الخليج 

أن تساعد يف سد الفجوة مع إيران.

هذه  من  للعديد  الشائعة  السامت  إحدى  وتتمثل 

إلزامية  برشوط  تأيت  ال  أنها  يف  االسرتاتيجية  العالقات 

أو احتكارية. فيمكن لدول الخليج التعامل مع روسيا 

أو الصني أو الهند أو جنوب أفريقيا، وكلها لها عالقات 

روسيا  وتعد  الخليج.  ضفتي  عىل  الــدول  مع  جيدة 

والصني، عىل وجه الخصوص، رشيكني مهمني إليران.

بناء عىل ذلك، ترى بعض هذه الدول نفسها كوسيط 

العديد من  تفعل  الخليجية، كام  النزاعات  محتمل يف 

الدول األوروبية.

وتوجد دعوات متزايدة، من داخل املنطقة وخارجها 

الخليج  أمن  يف  جديد  فصل  لتدشني  سواء،  حد  عىل 

يعكس عاملا متعدد األقطاب حقا.

ملنطقة  الجامعي«  »األمن  مفهوم  ينطوي  حني  ويف 

انسحاب  عىل  وإيــران،  روسيا  اقرتحته  الذي  الخليج، 

الواقع  يف  فإنه  الخليج،  منطقة  من  األجنبية  القوى 

األمن  يف  املشاركني  من  أكرب  عدد  إضافة  يف  سيتسبب 

اإلقليمي، وليس تقليل هذا العدد أو إزالته، أي جعل 

هيكل األمن الخليجي »متعدد األطراف«.

ألن  نظرا  أنه  وهو  مؤكد،  واحد  هناك يشء  ويبقى 

الحكومات  تدفع  فقد  بأوقات غري مسبوقة  مير  العامل 

التهديدات  تقييم  إعــادة  إىل  العامل  أنحاء  جميع  يف 

وتعريفها وطرق معالجة التحديات األمنية، وقد يكون 

هذا هو الوقت املثايل للتوصل إىل ابتكار خطط جديدة 

للتعاون املستقبيل.
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شؤون خليجية

النظام والفوىض

انتقال مركز تفيش »كوفيد19-« من رشق آسيا  مع 

إىل أوروبا، مل تعد املشكلة اآلن مقترصة عىل املورّدين 

يف املنبع يف الصني - والذين ترضروا بشدة من الحجر 

الصحي اإلقليمي- وإمنا شملت أيًضا املورّدين من قارة 

ترزح تحت اإلغالق العام.

أوروبا  التوريد يف  لسالسل  املعقدة  الشبكة  تتطلب 

أن تكون الحدود مفتوحة، كام تتطلب ذهاب املصنعني 

تفريغ  وعامل  الشاحنات  وسائقي  واملزارعني  املحليني 

السفن إىل العمل.

تحت  الشبكة  ــذه  هـ أصــبــحــت  أن  بــعــد  واآلن 

العسكري  ــر  املــنــظّ كــلــامت  ــبــدو  ت ــد،  ــزاي ــت م ضغط 

كيف ساعد الحصار قطر ىلع االستعداد 
ألزمة كورونا؟

اندريس كريج 

أثارت صور الرفوف الفارغة يف أوروبا مخاوف من حدوث خلل شديد يف سلسلة التوريد، ما 

تسبب يف مزيد من الرشاء والتكديس.

وكشفت أزمة فريوس »كورونا« املستجد »كوفيد19-« عن نقاط ضعف اسرتاتيجية يف سالسل 

التوريد، فهناك ضغط عىل سالسل التوريد العاملية بشكل مفرط يجعل أي تعطل يف إنتاج املكونات 

يف رشق آسيا أو طرق التجارة يف الرشق األوسط يسبب اضطرابًا بالًغا يف التصنيع يف الغرب.

https://bit.ly/2JLfepM
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الصيني »صن تزو« حقيقية أكرث من أي وقت مىض: 

يف  يكمن  والنظام  الفوىض  بني  الفاصل  الخط  »إن 

اللوجستيات«.

إذا نظرت ملنطقة الخليج يف الوقت ذاته، تبدو أرفف 

املتاجر الكبرية مليئة ويغيب سلوك الرشاء املذعور عىل 

نطاق واسع.

وعىل نحو بارز، أثبتت قطر أنها صامدة عىل الرغم 

وقت  يف  الدولة  رضبت  التي  »كوفيد19-«  أزمة  من 

ال تزال فيه تحت حصار جوي وبري وبحري من قبل 

جريانها منذ ما يقرب من 3 سنوات.

تجاوز العاصفة

ومع وجود عدد قليل من املمرات لجلب اإلمدادات، 

سالسل  وتنويع  العاصفة،  تجاوز  كيفية  قطر  تعلمت 

التوريد الخاصة بها، وتوطني اإلمدادات عند الرضورة، 

يف  جعلها  بشكل  اسرتاتيجية،  احتياطيات  ومراكمة 

املرتبة األوىل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

يف مؤرش »اإليكونوميست« لألمن الغذايئ.

الحصار  يف  املشرتكة  األطـــراف  سحبت  وعندما 

من  سفراءها  والبحرين(  ومرص  واإلمارات  )السعودية 

كانت   ،2014 يف  األخرية  الخليج  أزمة  أثناء  الدوحة، 

إذ  املنطقة؛  يف  مرونة  البلدان  أقل  من  واحدة  قطر 

كانت حينئٍذ تستورد ما يقرب من %90 من إمداداتها 

الذي  الرقم  وهو  األخرى،  الرئيسية  والسلع  الغذائية، 

انخفض بحلول عام 2017 بشكل طفيف إىل ما يزيد 

قليالً عىل 80%.

فرض  والبحرين  واإلمارات  السعودية  قررت  عندما 

حصار عىل  قطر يف يونيو/حزيران 2017، كانت الغالبية 

عرب  شاحنات  بواسطة  تأيت  قطر  واردات  من  العظمى 

يتم  كان  أو  السعودية،  مع  الوحيدة  الربية  الحدود 

نقلها عرب ميناء »جبل عيل« يف ديب، ولكن، بني عشية 

وضحاها، جفت سبل اإلمداد هذه.

مل يكن من املفاجئ أنه يف الشهر األول من الحصار، 

سارعت  حيث   40% بنسبة  قطر  واردات  انخفضت 

الحكومة إىل االستثامر يف طرق تجارية جديدة - جوية 

يف البداية - للحصول عىل اإلمدادات الرضورية.

أو عرب  من  قطر  واردات  تأيت معظم  كانت  يف حني 

جريانها، أصبحت قطر اآلن حرة يف تنويع طرق التجارة 

التعاون  مجلس  دول  عن  متحولة  التوريد،  وسالسل 

الخليجي إىل أكرث من 80 دولة يف العامل.

 ،2017 سبتمرب/أيلول  يف  »حمد«  ميناء  افتتاح  كان 

من  مرة   14 أكرب  فهو  األهمية،  من  القدر  نفس  عىل 

بالرسو  الدوحة«، ما سمح للسفن األكرب  سلفه »ميناء 

يف ميناء قطر مبارشة دون الحاجة إىل نقل البضائع عرب 

اإلمارات.

وإيران  تركيا  مع  روابط جديدة  ميناء »حمد«  فتح 

أكرث  قطر  جعل  مام  آسيا،  ورشق  وُعامن  وباكستان 

وارتفعت  بها،  الخاصة  التوريد  ذاتيا يف سالسل  اكتفاء 

قطر يف مؤرش »لينار شيبينج كونكتفتي« )الذي يقيس 

 9 من  العاملية(  التجارة  بطرق  البلدان  ارتباط  مدى 

نقاط يف عام 2014 إىل 36 نقطة يف عام 2019.

أعىل نصيب للفرد

احتياطياتها  بتوسيع  قطر  قامت  ذلك،  غضون  يف 

واملنتجات  للتلف  القابلة  السلع  من  االسرتاتيجية 

الغذائية لتستمر ملدة 10 أشهر عىل األقل.

مركزيًا،  يُدار  البالد  يف  الريعي  االقتصاد  ألن  ونظرًا 

السلع  أسعار  تثبيت  والتجارة  االقتصاد  لوزارة  ميكن 

االستهالكية، وتجنب صدمات أسعار املواد الغذائية.

شؤون خليجية
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إجاميل  محيل  ناتج  أعىل  لديها  قطر  أن  حقيقة  إن 

للفرد يف العامل تساعد بالتأكيد يف مواجهة أي ضغوط 

عىل اإلمدادات خاصة يف ظل دعم سخي.

املتنامية لسلسلة  املرونة  هناك عنرص آخر مهم يف 

التوريد يف قطر؛ وهو توطني املصادر حيثام أمكن، ويتم 

اآلن إنتاج مواد البناء واإلمدادات الغذائية وغريها من 

الرضوريات اليومية بشكل متزايد محليًا.

يف غضون 18 شهرًا من عام 2017، انتقلت قطر من 

إنتاج محيل لأللبان يقدر بـ%10 إىل اكتفاء ذايت أكرث، 

الجوي آلالف  النقل  قصة  الفرتة  تلك  وانترشت خالل 

األبقار إىل الدولة الصحراوية.

الذي  »امتلك مصنعك يف 72 ساعة«  رّسع مخطط 

لتصنيع  70 مرشوًعا  من  أكرث  بدء  يف  الحكومة  ترعاه 

والصلب  األسمنت  مثل  محليًا،  االسرتاتيجية  السلع 

والبالستيك.

الدروس املستفادة من الحصار

لتقصري  املزيد  فعل  قطر  بإمكان  يزال  ال  حني  يف 

سالسل التوريد، وتوطني اإلنتاج، وتعزيز طرق التجارة 

أكرث، فقد استفادت من دروس حصار 2017 ، ما هيأ 

الدوحة جيًدا لعامل مغلق.

إدارة  يف  للدولة  االسرتاتيجية  النظرة  تلخيص  ميكن 

سلسلة التوريد يف تعليق أدىل به وزير املالية القطري 

عام 2017: »نحن شبه جزيرة، واآلن نترصف كجزيرة«.

الجميع  عىل  سيتعني  »كــوفــيــد19-«،  أعقاب  يف 

التشكيك يف مرونة سالسل التوريد والتفكري يف رضورة 

تقصريها، حتى لو كان ذلك يعني دفع املزيد من املال 

يف الوقت الحارض.

لديهام  ليس  املتحدة  والواليات  أوروبا  أن  وبالرغم 

رفاهية دولة ريعية تدعم بشدة اإلنتاج املحيل وتسعري 

دروًسا  تقدم  قطر  حالة  تزال  فال  االستهالكية،  السلع 

حول كيفية تنويع سالسل التوريد وتوطينها خاصة يف 

ظل أزمة صحة عامة مثل هذه.
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شؤون خليجية

ويف وقت سابق من هذا الشهر، حرض رئيس الوزراء 

اجتامعا  خليفة«  بن  »خالد  القطري  الداخلية  وزير 

افرتاضيا طارئا ملجلس التعاون الخليجي.

ويبدو أن األطراف املختلفة يف هذه األزمة املستمرة 

عىل  )مؤقتا  استعداد  عىل  كانت  تقريبا  أعوام   3 منذ 

خلف  السياسية  ومشاكلهم  خالفاتهم  لوضع  األقل( 

للحدود  العابرة  الجهود  تحسني  أجل  من  ظهورهم 

للتعامل مع »كوفيد19-«.

والرئيس  املؤسس  نرصالله«،  »مــي  أكــدت  وكــام 

هذا  فإن  االستشارية،  »دينوفو«  ملؤسسة  التنفيذي 

الوباء العاملي »ميد غصن زيتون داخل مجلس التعاون 

الخليجي«، ألن الدول األعضاء لها مصلحة مشرتكة يف 

الحد من انتشار الفريوس.

الصحيح أن حل أزمة املجلس قد  أنه من  ويف حني 

تساعد منطقة الخليج، وبالتايل، منطقة الرشق األوسط 

والعامل بشكل عام، يف التعامل مع الوباء، لكنه يف الواقع 

قد ال يكون بهذه البساطة.

هل ينجح كورونا يف وضع نهاية لألزمة 
الخليجية؟

جورجيو كافيريو 

منذ اندالع األزمة الخليجية منتصف عام 2017، أثبتت األحداث عدم جدوى محاوالت التوصل 

الرباعية ملكافحة اإلرهاب«، )البحرين ومرص والسعودية  بـ »اللجنة  إىل مصالحة بني ما يسمى 

واإلمارات( من ناحية، وقطر من ناحية أخرى.

https://bit.ly/34Ln7p0
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ويف الواقع، هناك الكثري مام ميكن قوله عن الفريوس 

ودول  قطر  بني  الصدع  مفاقمة  عىل  وقدرته  التاجي 

الحصار، عىل سبيل املثال، كان هناك عدد ال يحىص من 

السلطات  تتهم  االجتامعي  التواصل  وسائل  منشورات 

القطرية »بجلب الفريوس التاجي إىل املنطقة«.

فإن  تاميز«،  أنجلوس  »لوس  صحيفة  ذكرت  وكام 

العديد من هذه املنشورات جاءت من رشكات ضغط 

سعودية وإماراتية ومرصية.

وليس هناك شك يف أن حرب املعلومات هذه وسط 

الثقة بني جانبي  زيادة عدم  إىل  إال  تؤدي  الجائحة ال 

الرضورية  الثقة  جسور  بناء  إعــادة  من  بدال  األزمــة 

للمصالحة بني قطر واملحور السعودي اإلمارايت.

عىل  الضوء  اإلعالمية  الهجامت  هذه  مثل  وتسلط 

عمق ومدى انقسام مجلس التعاون الخليجي.

جائحة  ستؤثر  كيف  معرفة  ألوانــه  السابق  ومن 

أو  وطنية  بحدود  يعرتف  ال  الذي  التاجي،  الفريوس 

أي نزاع أيديولوجي أو قبيل، عىل املشهد الجيوسيايس 

ملنطقة الخليج.

وبالرغم أن الفريوس التاجي يغذي حرب املعلومات 

يف  التفكري  أيضا  يجب  ــة،  األزم أطــراف  بني  املضللة 

املصالحة  بشأن  متفائال  البعض  تجعل  التي  األسباب 

طريقة  الحصار  دول  ملنح  كفرصة  الوباء  إىل  بالنظر 

أو  قطر،  عن  الحصار  لرفع  الوجه  ماء  لحفظ  جديدة 

عىل األقل تخفيفه.

ومنذ اندالع الفريوس التاجي، تشري اإلجراءات التي 

ترى  العاصمتني  كال  أن  إىل  والرياض  أبوظبي  اتخذتها 

الوباء سببا، أو عىل األقل ذريعة، إلجراء بعض التعديالت 

لفتح  بالنسبة  بالخري  يبرش  مبا  الخارجية  السياسة  يف 

الحوار بني الخصوم اإلقليميني يف املستقبل.

تقليديا  عدوا  كونها  من  بالرغم  املثال،  سبيل  عىل 

إليران، برزت اإلمارات كدولة تلعب دورا حاسام فيام 

يتعلق مبساعدة طهران عىل التعامل مع الوباء.

كام أعلنت السعودية يف وقت سابق من هذا الشهر 

حربها ضد  واحد يف  جانب  من  نار  إطالق  وقف  عن 

اململكة  تواجه  حيث  اليمن،  يف  الحوثيني  املتمردين 

تحديا مزدوجا يتمثل يف الفريوس وحرب أسعار النفط.

وأكدت »سينزيا بيانكو«، إحدى كبار املستشارين يف 

رشكة »جلف ستيت أناليتيكس«، عىل أن دول مجلس 

استعداد  عىل  أنها  تثبت  أن  تريد  الخليجي  التعاون 

للتعاون اإلنساين حتى مع خصومها.

الخليج  عواصم  جميع  يف  التفكري  هذا  ساد  وإذا 

»كوفيد19-«  يصبح  أن  احتامل  هناك  يبقى  العريب، 

املحفز الذي يدفع إىل إعادة تنسيق العالقات بني قطر 

وخصومها.

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أن  التاريخ  وأظهر 

تقرتب من بعضها البعض يف أوقات األزمات الدولية أو 

اإلقليمية، حتى إذا استمرت االختالفات األساسية بينها.

»الدولة  لتنظيم  الرسيع  الصعود  ساهم  ومثلام 

اإلسالمية« عام 2014 يف حل الخالف الدبلومايس داخل 

الوباء  فإن  العام،  ذلك  يف  الخليجي  التعاون  مجلس 

ألف   100 من  أكرث  إىل  اآلن  حتى  أدى  الذي  العاملي، 

جميع  تدفع  أخرى  أزمة  يكون  أن  ميكن  وفاة  حالة 

التعاون  مجلس  وحدة  جعل  إىل  العربية  امللكيات 

الخليجي أولوية أعىل من تسوية الحسابات والخالفات 

األيديولوجية والقبلية.

تجاه  اإلمارات  أظهرتها  التي  اإلمياءات  إىل  وبالنظر 

طهران، من املأمول للغاية حدوث انفراج إقليمي أكرب 

الرشق  يف  الطويل  املدى  عىل  واالستقرار  بالخري  يبرش 

األوسط، حتى بعد تطوير لقاح مضاد للفريوس.

وكام قالت »مي نرصالله«، يف هذا املنعطف: »الكل 

يحتاج إىل الكل« يف منطقة الخليج.

شؤون خليجية
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ملاذا تسعى السعودية لزيادة 
نفوذها يف آسيا الوسطى؟

اململكة  نفوذ  إىل  تنظر  الوسطى  آسيا  حكومات  أصبحت   ، املاضية  الثالثة  العقود  مدى  عىل 

إىل  تهدف  السعودية  العربية  اململكة  أن  والشك. ومبا  الثقة  بانعدام  الديني  السعودية  العربية 

زيادة نفوذها يف املنطقة الحتواء إيران ، فإنها تسري بعناية من خالل تقديم الحوافز االقتصادية.

فمنذ صعوده ليصبح ويل العهد يف السعودية عام 2017، اعتمد »محمد بن سلامن« سياسة 

خارجية عدوانية يف الرشق األوسط تهدف إىل مواجهة إيران وعزلها.

سلطنات بردكيفا
https://bit.ly/32Byhf5

الكاتب:

وانخرط البلدان يف رصاعات بالوكالة يف اليمن وسوريا 

والعراق ولبنان. ومتتد خصوماتهام من الرشق األوسط 

وأفريقيا  وأفغانستان(  )باكستان  آسيا  جنوب  إىل 

والصومال(  وأثيوبيا  والسودان  ونيجرييا  )املغرب 

والقوقاز )أذربيجان(.

مع  عالقات  أقامت  طاملا  السعودية  أن  وبالرغم 

تضم  سنية  أغلبية  ذات  منطقة  وهي  الوسطى،  آسيا 

وأوزبكستان،  وطاجيكستان  وقريغيزستان  كازاخستان 

اململكة يف هذه  نفوذ  تعزيز  يف  »بن سلامن«  يرغب 

املنطقة.

وكانت آسيا الوسطى تاريخيا مجال نفوذ لروسيا. وال 

السياسية  الناحيتني  من  بروسيا  مرتبطة  املنطقة  تزال 

واالقتصادية والثقافية واللغوية، األمر الذي سيكون من 

الصعب كرسه.
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املزيد  تجتذب  الوسطى  آسيا  كانت  ذلــك،  ومع 

املختلفة  املصالح  ذات  الدولية  الفاعلة  الجهات  من 

هذه  وألن  السوفيتي.  االتحاد  انهيار  منذ  املنطقة  يف 

الدول  بــدأت  مسلمة،  سنية  غالبية  ذات  البلدان 

اإلسالمية القوية يف الرشق األوسط يف تقديم تصوراتها 

املتباينة عن اإلسالم إىل هذه املنطقة.

الوسطى  آسيا  إىل  الداخلني  أوائل  من  تركيا  وكانت 

لتوسيع الوحدة القومية، وهي فكرة تقوم عىل توحيد 

الديني  تأثريها  وتوسيع  الرتيك  األصل  ذات  البلدان 

السني.

لها  قــدم  موطئ  إنشاء  يف  نجاحا  أكــرث  وكانت 

بأوزبكستان  مقارنة  وقريغيزستان،  كازاخستان  يف 

االقتصادية،  العالقات  تعزيز  وطاجيكستان، من خالل 

وإنشاء املؤسسات التعليمية، وبناء املساجد.

وبالرغم أن نفوذ إيران يف آسيا الوسطى ليس قويا، 

إال أن التقارب اللغوي والثقايف لطاجيكستان مع إيران؛ 

حيث يتحدث كالهام الفارسية، جعل البلدين أقرب.

ومع ذلك، فإن رفض طاجيكستان للنموذج اإليراين 

منذ  الفاترة  الثنائية  والعالقات  اإلسالمية،  للحكومة 

من  وكان  بينهام.  املسافة  بعض  وضع  التسعينيات، 

الوسطى  آسيا  إىل  إيران  من  التشيع  تصدير  الصعب 

ذات الكثافة السنية، وخاصة أن الحكومات يف املنطقة 

علامنية أصال.

ومنذ تسعينات القرن املايض، تركز نفوذ السعودية 

الوسطى بشكل  آسيا  األخرى يف  العريب  الخليج  ودول 

يف  والدينية  التعليمية  املؤسسات  بناء  عىل  أسايس 

املنطقة، وبناء املساجد، ومتويل التعليم الديني للشباب 

من  الرسميني  للممثلني  املادي  الدعم  وتوفري  واألمئة، 

رجال الدين اإلسالمي يف بعض الدول، وتنظيم دورات 

اللغة العربية، وإطالق مختلف املؤسسات الخريية.

وميتلك بنك »إيكو« اإلسالمي، املدعوم من السعودية، 

أكرث من 120 فرعا يف جميع أنحاء قريغيزستان، ويقوم 

البنك بتحويل مدفوعات شهرية لألمئة املحليني. نتيجة 

الدينيني  الزعامء  مع  عالقات  السعودية  بنت  لذلك، 

والسياسيني يف قريغيزستان.

وبعد انهيار االتحاد السوفيتي، كان الهدف الرئييس 

للسعودية يف دول آسيا الوسطى هو نرش الوهابية.

وسعت اململكة إىل توسيع نفوذها يف املنطقة التي 

عاما   70 بعد  الدينية  هويتها  اكتشاف  تعيد  كانت 

»إيفجيني  لـ  ووفقا  السوفيتي.  اإللحاد  نظام  ظل  يف 

الخارجية  السياسة  مجلس  يف  الباحث  نوفيكوف«، 

األمريكية، أنفق االتحاد السوفيتي نحو 7 مليار دوالر 

أمرييك عىل الدعاية الشيوعية خالل 70 عاما، يف حني 

األيديولوجية  لنرش  دوالر  مليار   90 اململكة  أنفقت 

الوهابية يف 20 عاما بدءا من الثامنينات.

ويف هذا السياق، يُنظر إىل التأثري الديني للسعودية 

الثقة  عدم  من  بشكل  كبري  حد  إىل  الوسطى  آسيا  يف 

والقلق.

إىل  آالف   4 بـ  يقدر  ما  عىل  العثور  تم  أن  وبعد 

تنظيم  صفوف  يف  الوسطى  آسيا  من  شخص  آالف   6

الوسطى  آسيا  دول  اتخذت  اإلسالمية«،  »الدولة 

أجل  من  »الحنفي«،  املذهب  لتعليم  نشطة  خطوات 

مواجهة »األيديولوجيات املتطرفة«.

الرتبية  تدريس  اسرتاتيجية  الدول  هذه  واعتمدت 

الدين  تجنب  من  بدال  صحيحة،  تراها  التي  الدينية 

متاما.

شؤون خليجية
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لها  تروج  التي  السلفية  أتباع  يزال  ال  ذلك،  ومع 

السعودية موجودين يف آسيا الوسطى. ووفقا للباحثة 

بيارد«، فقد وجدت  الوسطى »أورييل  يف شؤون آسيا 

السلفية مكانا بني بعض رجال األعامل يف كازاخستان، 

والطبقة الوسطى الحرضية.

قبل  من  مبارشة  الرشيحة  هذه  متويل  يتم  وال 

السوق  إىل  الوصول  يف  سهولة  تجد  لكنها  السعودية، 

السعودية والفرص التجارية هناك.

ال  الكازاخستانيني  السلفيني  هــؤالء  أن  حني  ويف 

يتخذون موقفا ضد الحكومة العلامنية للبالد، فال تزال 

الحكومة الكازاخستانية ال تثق بهم.

األعامل  رجال  إن  »بيارد«  تقول  ذلك،  عىل  عالوة 

لكنهم  مساملني،  يكونون  قد  الكازاخستانيني  السلفيني 

محافظون للغاية، ولهم تأثري متزايد عىل األشخاص من 

حولهم. وهم معجبون بنموذج الحكم السعودي.

ويبقى تأثري السعودية ودول الخليج األخرى صغريا 

مقارنة بتأثري روسيا أو الصني. لكن »بن سلامن« لديه 

أهداف عملية لزيادة نفوذه يف آسيا الوسطى الحتواء 

وكبح النفوذ اإليراين.

طاجيكستان  يف  ــوال  ــ األم الــســعــوديــة  وتــضــخ 

العالقات  عن  االبتعاد  عىل  ملساعدتهم  وكازاخستان 

التجارية مع إيران بالنظر إىل التجارة املتزايدة بني هذه 

الدول وإيران.

وفاة  بعد  العامل،  عىل  أوزبكستان  انفتاح  وميثل 

الحكم  يف  طويال  استمر  الذي  االستبدادي  الرئيس 

»شوكت  خلفه  2016، يف ظل  عام  كرميوف«،  »إسالم 

مريزاييف«، فرصة جديدة للمملكة.

تطوير  رشكة  وهي  باور«،  »أكوا  وقّعت  ومؤخرا، 

مرافق سعودية، اتفاقيات طاقة بقيمة 2.5 مليار دوالر 

مع أوزبكستان. ويقوم الرئيس القريغيزي »سورونباي 

اململكة،  لدى  سفريا  شقيقه  عمل  الذي  جينبيكوف«، 

بتعزيز العالقات السعودية القريغيزية.

ويف حني ترحب حكومات آسيا الوسطى باملزيد من 

املشاركة االقتصادية والدبلوماسية السعودية، يبدو أن 

لديها شكوكا حول الفكر التي تروج له السعودية.

شؤون خليجية
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4 سيناريوهات لالقتصاد العاملي بعد 
انتهاء جائحة كورونا

أعد التقرير:

-كارسنت برزيسيك )كبري االقتصاديني يف منطقة اليورو والرئيس العاملي ملاكرو(.-كارسنت برزيسيك )كبري االقتصاديني يف منطقة اليورو والرئيس العاملي ملاكرو(.

-جيمس سميث )متخصص يف اقتصاديات األسواق املتقدمة املحتوى(.-جيمس سميث )متخصص يف اقتصاديات األسواق املتقدمة املحتوى(.

https://bit.ly/2VoYqvD

االقتصاد  تلقاها  التي  للرضبات  خريطة  هنا  نرسم 

أربعة  يف  للتعايف  املحتمل  للمسار  وخارطة  العاملي، 

سيناريوهات مختلفة لفريوس كورونا:

- األول: الحالة األساسية.

- الثاين: عودة اإلغالق يف الشتاء.

- الثالث: الحالة األفضل.

- الرابع: الحالة األسوأ.

يف هذه البيئة رسيعة الحركة، نحتاج إىل التفكري يف 

السيناريوهات املتوقعة، بدالً من التظاهر مبعرفة كيف 

سيتطور االقتصاد خالل العام ونصف العام القادم.

تطور  لكيفية  سيناريوهات  أربعة  وضعنا  لقد 

االقتصادات  تطور  وبالتايل  اإلغالق؛  وتدابري  الفريوس، 

السيناريوهات  هذه  أن  القول؛  عن  وغني  املختلفة، 

نأمل  لكننا  كامل،  بشكل  سيقع  مبا  التنبؤ  ميكنها  ال 

القصوى والحدود  للحدود  توفري معيار  أن متكننا من 

الوسطى، ويف كل حالة، وضعنا بعض العوامل الصحية 

املحتملة التي قد تحرك السيناريوهات، عىل الرغم من 

أننا نؤكد أننا ال نريد أن تفرس عىل أنها توقعات.

الرابطاملصدر
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السيناريو األول: الحالة األساسية

بالنسبة  تعني  وماذا  األساسية،  حالتنا  فيه  ناقشنا 

لالقتصادات الكربى، يف أجزاء أخرى من آخر تحديث 

شهري لنا.

ويفرتض أن عمليات اإلغالق متكنت يف نهاية املطاف 

تتمكن  مل  أنه  من  الرغم  عىل  املنحنى،  تسوية  من 

االجتامعية  للتوترات  ونظرًا  بالكامل،  تسويته  من 

قررت  الكربى،  االقتصادية  والتداعيات  واالقتصادية 

بعض الحكومات األوروبية البدء يف تخفيف إجراءات 

مايو،  يف  أخرى  وستتبعها  أبريل،  نهاية  يف  اإلغــالق 

ولكن  الطبيعية،  الحياة  إىل  تدريجية  عودة  ستحدث 

عىل  كله  الصيف  طوال  االجتامعي  االبتعاد  سيستمر 

األقل.

املنزل  من  العمل  يستطيعون  من  نسبة  وستواصل 

ستبدأ  األثناء،  هذه  ويف  املنظور،  املستقبل  يف  عملها 

األماكن التي ميكنك فيها االختالط باآلخرين )الحانات 

تباعد  بقواعد  باالفتتاح  ذلك(  إىل  وما  السينام  ودور 

املزيج  ولكن  مقيًدا،  العاملي  السفر  سيظل  صارمة، 

االختبارات  عمل  عىل  والقدرة  اللقاحات،  تطوير  من 

ستصبح أكرث انتشاًرا، وستتميز خدمات الرعاية الصحية 

يعني  وهذا  أعىل،  وكفاءة  بقدرة  الحرجة  الحاالت  يف 

أنه ميكن تجنب اإلغالق الكامل إىل حد كبري إذا عاد 

فصل  اقرتاب  مع  أخرى  مرة  لالنتشار  كورونا  فريوس 

الشتاء يف الشامل مرة أخرى.

ونتيجة لذلك، سيعود االنتعاش االقتصادي لالنتكاس 

انكامًشا حاًدا يف  البلدان  مرة أخرى، وستشهد معظم 

النشاط االقتصادي مقارنًة باألزمة املالية.

السيناريو الثاين: عودة اإلغالق يف الشتاء

يختلف السيناريو الثاين اختالفاً بسيطاً عن سيناريو 

الحالة األساسية، فاألمر سيبدأ بنفس الطريقة تقريبًا، 

مع تخفيف تدريجي إلجراءات اإلغالق يف مايو ويونيو، 

كورونا  فريوس  يعود  السيناريو  هذا  ففي  ذلك،  ومع 

مرة أخرى يف الخريف، وعىل الرغم من جهود اختبار 

الفريوس التي ستكون أكرث انتشاًرا وتتبع االتصال الذي 

سيدفع  الجديد  االنتشار  فإن  فعالية،  أكرث  سيكون 

معظم االقتصادات إىل اإلغالق.

ربيع  يف  عليه  كانت  مام  أكرب  بخربة  األزمة  ستدار 

فعالية  أكرث  االحتواء  تدابري  تكون  أن  وميكن   ،2020

ال  والقطاعات  املناطق  بعض  سيجعل  مام  وتفصيالً، 

تتوقف عن العمل ألغراض إرشادية.

نفرتض أن األمر سيستغرق حتى أبريل 2021 قبل أن 

تتم السيطرة عىل الفريوس وتبدأ االقتصادات، وكذلك 

سيكون  وهذا  طبيعتها،  إىل  العودة  يف  املجتمعات، 

»انتعاشاً عىل شكل »W«؛ أي انتعاش متذبذب بحدة.

سيكون منو الناتج املحيل اإلجاميل أقل يف عام 2020، 

سيناريو  يف  عليه  كان  مام   2021 عام  يف  أعىل  ولكنه 

حتى  األمر  يستغرق  قد  ذلك؛  ومع  األساسية،  الحالة 

أواخر عام 2022 قبل أن تعود معظم االقتصادات إىل 

مستويات ما قبل األزمة.
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السيناريو الثالث: السيناريو األفضل

العامل  سيسري  املتوقعة،  السيناريوهات  أفضل  يف 

عمليات  بإنهاء  وسيقوم  الصني،  خطى  عىل  الغريب 

اإلغالق مبجرد تسوية منحنى اإلصابات الجديدة.

عودة  تتحقق  أن  املفرتض  من  السيناريو  هذا  يف 

ويفرتض  أبريل،  نهاية  يف  الطبيعي  الوضع  إىل  رسيعة 

الفريوس لن يعود مرة أخرى  أن  أيًضا  السيناريو  هذا 

يف فصل الشتاء القادم، إما ألن نسبة أكرب من املتوقع 

من الناس قد أصيبوا بالفعل بفريوس كورونا واكتسبوا 

املناعة، أو ألن تدابري املكافحة أصبحت أكرث فعالية.

ومع ذلك، لن يتم تعويض بعض الخسائر االقتصادية 

عىل الفور، لكن اإلجراءات الحكومية مثل الضامنات، 

التي  األجل  قصرية  العمل  وخطط  السيولة،  ودعم 

من  الرغم  عىل  وقويًا،  رسيًعا  انتعاًشا  تعزز  أن  ميكن 

بعض االختالفات عرب البلدان اعتامًدا عىل وقت انتهاء 

»انتعاش  سيناريو  سيشكل  هذا  اإلغــالق،  إجــراءات 

كام  الصعود  يف  حدة   ،»V« حرف  شكل  عىل  فعال« 

حدثت حدة يف الهبوط.

االقتصادات  معظم  ستشهد  السيناريو،  هذا  يف 

ولكن  سنوي،  أساس  عىل   3%-2 بنحو  معتداًل  ركوًدا 

النمو يف عام 2021 سوف يتسارع، مام سيعيد معظم 

االقتصادات إىل مستويات ما قبل األزمة.

السيناريو الرابع: السيناريو األسوأ

أن  يبدو أسوأ سيناريو ميكن  أن  لنفهم كيف ميكن 

يتعرض له االقتصاد العاملي، سنفرتض هنا أن إجراءات 

اإلغالق ستستمر حتى نهاية العام.

نفرتض أن األمور ستعود إىل طبيعتها يف الربع الثاين 

عىل  قادر  لقاح  تطوير  تم  إذا  رمبا   ،2021 عام  من 

هنا  التعايف  يكون  قد  الشتاء،  أشهر  خالل  االنتشار 

األخرى، حيث  السيناريوهات  من  قليالً  وأقوى  أرسع 

يُفرتض أن الفريوس سيكون قد أصبح تحت السيطرة 

متاًما، هذا هو انتعاش »عىل شكل حرف »L«، وغني 

عن القول؛ أن هذا سيناريو متطرف بسبب الكثري من 

والسياسية، وهو  االقتصادية واالجتامعية  االضطرابات 

سيناريو يبدو غري مرجح يف هذه املرحلة.

االقتصادات  معظم  ستشهد  السيناريو،  هذا  يف 

انكامًشا غري مسبوق وغري قابل للتصور تقريبًا يف الربع 

أساس  عىل  حوايل 50%  مبعدل   2020 عام  من  الثاين 

سيسجل  انخفاضاً   2020 عام  وسيشهد  سنوي،  ربع 

الذي شهد أسوأ ركود  العام  باعتباره  التاريخ  يف كتب 

االقتصادات  معظم  تقلص  شهد  حيث  اإلطالق،  عىل 

السيناريو  هذا  يف  ككل،  للعام  رقمني  من  مبعدالت 

سيكون االنتعاش يف عام 2021 صامتًا نسبيًا وسيستغرق 

حتى عام 2023 قبل أن تعود معظم االقتصادات إىل 

مستويات ما قبل األزمة.
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تراجع الطلب ىلع الطاقة يف جنوب 
آسيا يكشف نقاط الضعف يف الخليج

يف  االقتصادات  أكرب  وبنجالديش،  وباكستان  الهند  يف  والغاز  النفط  عىل  الطلب  تراجع  يؤكد 

جنوب آسيا، أهمية روابط الطاقة بني هذه املنطقة والخليج.

وتعد هذه العالقات نتاجا طبيعيا للقرب الجغرايف الوثيق، والنمو الهائل يف الطلب عىل الطاقة 

الذي حدث يف جنوب آسيا يف األعوام األخرية.

https://bit.ly/3akiQdp

الرابطاملصدر

الخام  للنفط  مستورد  أكرب  ثالث  اآلن  الهند  وتعد 

لها  الرئييس  املورد  عادة  السعودية  وكانت  العامل،  يف 

حتى تجاوزها العراق عام 2018، ويشكل النفط الخام 

حني  ويف  الهندي.  النفط  واردات  من   42% الخليجي 

أن الغاز الطبيعي يشكل جزءا صغريا نسبيا من مزيج 

الطاقة يف الهند، إال أن منو الطلب عىل الغاز يف الهند 

كان كبريا يف األعوام الخمسة املاضية.

املسال  الطبيعي  الغاز  من   54% الهند  واستوردت 

الوزراء »ناريندرا مودي«  منذ تعهدت حكومة رئيس 

للغاز  التحتية  البنية  يف  دوالر  مليار   60 باستثامر 

الطبيعي يف البالد.

الغاز  السترياد  جديدة  محطات  بناء  ذلك  وشمل 

الحالية  املستويات  من ضعف  ألكرث  املسال  الطبيعي 

من استخدام الهند للغاز الطبيعي، التي متثل بالفعل 

%7 من واردات الغاز الطبيعي املسال العاملية.
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أصل  من  من 55%  يقرب  ما  جاء   ،2018 عام  ويف 

30.6 مليارات مرت مكعب من الغاز للهند من منتجني 

خليجيني، حيث حصلت عىل 14.8 مليار مرت مكعب 

عامن  من  إضافية  مكعب  مرت  وملياري  قطر،  من 

واإلمارات.

عىل  اعتامدا  املستقبل،  يف  الرقم  هذا  يرتفع  وقد 

نتائج إعادة التفاوض عىل صيغ تسعري الغاز املعمول 

التصديرية من  بها حاليا، ونجاح خطط زيادة الطاقة 

قبل قطر وعامن.

ويف حني ميثل النفط الجزء الرئييس من واردات الهند 

الخليج  املسال من  الطبيعي  الغاز  يلعب  الطاقة،  من 

دورا مهام بالفعل يف باكستان وبنجالديش املجاورتني.

وكانت قطر توفر لباكستان %62.5 من وارداتها من 

عقدا  مؤخرا  ووقعت  شهريا،  املسال  الطبيعي  الغاز 

مدته 15 عاما مع رشكة النفط الوطنية يف بنجالديش 

الغاز  من  طن  مليون   2.5 لتصدير  »برتوبانجال« 

الطبيعي املسال سنويا.
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وكان يُنظر إىل سوق الغاز فيها عىل أنه محفز محتمل 
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النمو  مستوى  يخضع  أن  املرجح  من  ذلك،  ومع 

إىل  آسيا  جنوب  منطقة  أنحاء  جميع  يف  االقتصادي 

تعديل  تعيد  قد  التي  الهبوطية  التعديالت  من  عدد 

التوقعات ألعوام، اعتامدا عىل كيفية تأثر الدول الثالث 

الفريوس  تفيش  مع  جاء  الذي  االقتصادي  باالضطراب 
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وأسفرت سياسات االحتواء املشرتكة للهند وباكستان 

بفريوس  متعلق  العامل  إغالق يف  أكرب  وبنجالديش عن 
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نتيجة لهذا التدبري الحيوي، الذي تم اتخاذه لوقف 

انتشار الفريوس يف واحدة من أكرث مناطق العامل كثافة 
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آذار، ما أدى إىل انخفاض يف الطلب عىل أسواق النفط 
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استعداد  الهند عىل  أن  يبدو  القريب،  املدى  وعىل 

لالستفادة من انخفاض األسعار بإعادة تعبئة مخزونها 

واحتياطياتها االسرتاتيجية مع رشاء وشيك لـ 5.5 مليون 

برميل من اإلمارات و9.2 مليون برميل من السعودية.

ومع ذلك، مع وجود 39.14 مليون برميل من السعة 

اإلجاملية يف احتياطياتها االسرتاتيجية، وهو ما يكفيها 

لتلبية 9.5 أيام من الطلب عىل النفط، ستفرغ الهند 
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إعالنات  من  سلسلة  بالفعل  املستوردون  وأصدر 
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الخام  النفط  فيام يخص  إرادتهام(  قاهرة خارجة عن 

والغاز الطبيعي املسال يف األسابيع األخرية.

املوردين  اإلعالنات  هذه  من  العديد  واستهدفت 
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أخرى من العراق، وأوقفت »برتونيت« شحنات الغاز 

الطبيعي املسال من »قطر للغاز«.
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طول ساحل الهند، وتم تحديد إحداها عىل أنها تابعة 

لرشكة برتول أبوظبي الوطنية.

ويف الهند، انخفضت مبيعات وقود الديزل يف مارس/

بنسبة 17%.  البنزين  انخفاض  بنسبة %21، مع  آذار 

وسوف ترتفع هذه األرقام بالتأكيد مع تواصل اإلغالق.
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ويف حني أن نقل السلع األساسية من بني الخدمات 

مرور  حركة  انهارت  فقد  اإلغــالق،  من  املستثناة 

قبل  ما  مستويات  من   10% من  أقل  إىل  الشاحنات 

اإلغالق.

الطريان املحلية يف  وبكونها واحدة من أكرب أسواق 

أكرث من  الركاب إىل توقف  أدى إغالق رحالت  العامل، 

وقود  عىل  الطلب  انخفاض  مع  تجارية،  طائرة   600

الطائرات بنسبة 32.4%.

وأدى هذا الرتاجع يف الطلب إىل تخفيضات كبرية يف 

عمليات املصايف، ما أدى بدوره إىل توجيه إعالن »القوة 

القاهرة« بشأن العديد من شحنات النفط الخليجية.

ورمبا يكون املجال الوحيد لنمو الطلب عىل منتجات 

الطاقة، والذي رمبا يكون بصيص األمل لدول الخليج، 

هو »غاز البرتول املسال«.

يف  املستخدمة  املسال  البرتول  غاز  واردات  وزادت 

الهند يف الغالب كوقود للطهي بنسبة %20 تقريبا يف 

استخدام  تشجع  حكومية  لسياسة  نتيجة   ،2019 عام 

وقود طهي أنظف يف املجتمعات الريفية.

لغاز  البارزين  املوردين  من  الخليج  دول  وكانت 

تم  مــارس/آذار،  نهاية  ويف  الهند.  إىل  املسال  البرتول 

اإلعالن أن السعودية ستساعد يف تلبية الطلب املتزايد 

أثناء إغالق الهند.

تسويق  رشكات  آباد  إسالم  وجهت  باكستان،  ويف 

النفط إللغاء أوامر الحصول عىل خام إضايف يف أواخر 

مارس/آذار.

املسال  الطبيعي  الغاز  شحنات  الدولة  وخفضت 

قطر  مع  اتفاق  إىل  وتوصلت  الخليج،  من  القادمة 

لتخفيض شحناتها الشهرية الـ5 إىل 3 شحنات.

التشديد  يف  الباكستانية  الغاز  أسواق  تستمر  ورمبا 

برسعة  الفحم  ينمو  حيث  الطلب،  أزمة  انتهاء  بعد 

ليمثل حصة أكرب من مزيج توليد الطاقة الوطني.

وحدث هذا التحول بسبب أزمة الطاقة يف باكستان، 

املحلية ومصانع  الفحم  احتياطيات  تطوير  إىل  إضافة 

املمر  من  كجزء  إنشاؤها  تم  التي  الجديدة  الفحم 

االقتصادي الصيني الباكستاين.

بالفريوس  املرتبطة  االقتصادية  األزمة  تسببت  وإذا 

من  باكستان  احتياطيات  سحب  زيــادة  يف  التاجي 

عىل  االعتامد  ترسيع  يتم  فقد  األجنبية،  العمالت 

إمدادات الفحم املحلية.

يف  القرارات  هذه  مثل  اتخاذ  يتم  مل  اآلن،  وحتى 

بنجالديش، حيث ميثل الغاز الطبيعي %61 من مزيج 

توليد الطاقة يف البالد.

لبنجالديش  ميكن  كيف  نرى  أن  يبقى  ذلك،  ومع 

احتواء انتشار الفريوس التاجي، وما هو تأثري ذلك عىل 

اقتصادها.

ومع تركيز معظم اهتامم العامل عىل االتفاق األخري 

بنسبة  العاملي  اإلنتاج  لخفض   »+ »أوبك  ملجموعة 

%10 تقريبا، يبدو أن انهيار الطلب كان له تأثري أكرب 

عىل حركة أسعار النفط، حيث كانت املعايري العاملية 

أقل بكثري من أسعار التعادل يف الخليج.

األمرييك  للرئيس  تغريدة  استطاعت  الواقع،  ويف 

عن  فيها  أعلن  أبريل/نيسان،   2 يف  ترامب«  »دونالد 

خفض وشيك لإلنتاج، تعزيز األسعار أكرث من اإلعالن 

الرسمي عن التخفيضات نفسها.

العديد  يف  اإلغــالق  عمليات  استمرار  يرسم  وال 

آسيا،  جنوب  يف  للطلب  متفائلة  صورة  البلدان  من 

مايو/أيار،   3 حتى  اإلغالق  عمليات  الهند  متدد  حيث 

وبنجالديش حتى 25 أبريل/نيسان، وباكستان حتى 30 

أبريل/نيسان.

لتحفيز  القليل  سوى  اإلنتاج  تخفيضات  تفعل  ولن 

الطلب. ويربز سياق جنوب آسيا أن املشكلة الحقيقية 

التي تواجه املنتجني هي تراجع الطلب.

ويعتمد اسرتداد الطلب اإلقليمي عىل إعادة تشغيل 

اقتصادات املنطقة، وتتوقف القدرة عىل القيام بذلك 

عىل مدى إجراءات اإلغالق الحتواء انتشار الفريوس.

ويف حني أن نقل السلع األساسية من بني الخدمات 

مرور  حركة  انهارت  فقد  اإلغــالق،  من  املستثناة 

قبل  ما  مستويات  من   10% من  أقل  إىل  الشاحنات 

اإلغالق.

الطريان املحلية يف  وبكونها واحدة من أكرب أسواق 

أكرث من  الركاب إىل توقف  أدى إغالق رحالت  العامل، 

وقود  عىل  الطلب  انخفاض  مع  تجارية،  طائرة   600

الطائرات بنسبة 32.4%.

وأدى هذا الرتاجع يف الطلب إىل تخفيضات كبرية يف 

عمليات املصايف، ما أدى بدوره إىل توجيه إعالن »القوة 

القاهرة« بشأن العديد من شحنات النفط الخليجية.

ورمبا يكون املجال الوحيد لنمو الطلب عىل منتجات 

الطاقة، والذي رمبا يكون بصيص األمل لدول الخليج، 

هو »غاز البرتول املسال«.

يف  املستخدمة  املسال  البرتول  غاز  واردات  وزادت 

الهند يف الغالب كوقود للطهي بنسبة %20 تقريبا يف 

استخدام  تشجع  حكومية  لسياسة  نتيجة   ،2019 عام 

وقود طهي أنظف يف املجتمعات الريفية.

لغاز  البارزين  املوردين  من  الخليج  دول  وكانت 

تم  مــارس/آذار،  نهاية  ويف  الهند.  إىل  املسال  البرتول 

اإلعالن أن السعودية ستساعد يف تلبية الطلب املتزايد 

أثناء إغالق الهند.

تسويق  رشكات  آباد  إسالم  وجهت  باكستان،  ويف 

النفط إللغاء أوامر الحصول عىل خام إضايف يف أواخر 

مارس/آذار.

املسال  الطبيعي  الغاز  شحنات  الدولة  وخفضت 

قطر  مع  اتفاق  إىل  وتوصلت  الخليج،  من  القادمة 

لتخفيض شحناتها الشهرية الـ5 إىل 3 شحنات.

التشديد  يف  الباكستانية  الغاز  أسواق  تستمر  ورمبا 

برسعة  الفحم  ينمو  حيث  الطلب،  أزمة  انتهاء  بعد 

ليمثل حصة أكرب من مزيج توليد الطاقة الوطني.

وحدث هذا التحول بسبب أزمة الطاقة يف باكستان، 

املحلية ومصانع  الفحم  احتياطيات  تطوير  إىل  إضافة 
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االقتصادي الصيني الباكستاين.
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أقل بكثري من أسعار التعادل يف الخليج.

األمرييك  للرئيس  تغريدة  استطاعت  الواقع،  ويف 

عن  فيها  أعلن  أبريل/نيسان،   2 يف  ترامب«  »دونالد 

خفض وشيك لإلنتاج، تعزيز األسعار أكرث من اإلعالن 

الرسمي عن التخفيضات نفسها.

العديد  يف  اإلغــالق  عمليات  استمرار  يرسم  وال 

آسيا،  جنوب  يف  للطلب  متفائلة  صورة  البلدان  من 

مايو/أيار،   3 حتى  اإلغالق  عمليات  الهند  متدد  حيث 
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لتحفيز  القليل  سوى  اإلنتاج  تخفيضات  تفعل  ولن 

الطلب. ويربز سياق جنوب آسيا أن املشكلة الحقيقية 

التي تواجه املنتجني هي تراجع الطلب.

ويعتمد اسرتداد الطلب اإلقليمي عىل إعادة تشغيل 

اقتصادات املنطقة، وتتوقف القدرة عىل القيام بذلك 

عىل مدى إجراءات اإلغالق الحتواء انتشار الفريوس.
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من  كثرية  أجزاء  يف  الصحية  الرعاية  أنظمة  وكانت 

تعرضت  وإذا  الوباء،  تفيش  قبل  تكافح  آسيا  جنوب 

أكرث لإلرهاق، فمن املحتمل أن يطيل هذا من عمليات 

انخفاض  يف  تسهم  التي  التدابري  من  وغريها  اإلغالق 

الطلب عىل الطاقة.

مرة  آسيا  جنوب  يف  الطلب  يــزداد  عندما  وحتى 

بطيئا. وقد يكون  النمو  أن يكون  املؤكد  أخرى، فمن 

من السابق ألوانه معرفة كيف ستبدو أسواق الطاقة 

ما بعد الفريوس، ولكن عىل املنتجني الخليجيني النظر 

يف هذه السيناريوهات املحتملة.

من  النفط  أسعار  انخفاض  بفضل  الهند  ومتكنت 

الديزل  لوقود  معايري جديدة  تطبيق  قفزة يف  تحقيق 

منخفض الكربيت بهدف تحسني جودة الهواء.

وقد يكون للتدابري األخرى، التي ستصبح جزءا من 

الوضع الطبيعي الجديد يف عامل ما بعد الفريوس، آثارها 

الخاصة عىل الطلب.

ويف كل األحوال، يجب أن يؤدي انهيار الطلب لدى 

الخليجيني  املنتجني  اقتصادات جنوب آسيا إىل تحفيز 

عىل التفكري يف مستقبلهم يف ظل عامل قليل الطلب.
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الوباء  التجارية الصغرية بشدة من  وتأثرت األعامل 

استمرار عمليات  املستهلكني مع  نتيجة النهيار طلب 

اإلغالق عىل مستوى العامل، ما أجرب الناس عىل البقاء يف 

منازلهم والتخيل عن السفر للعمل أو املتعة.

تواجه  الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول  وبالنسبة 

بعض  املــايل  القطاع  خالل  من  االقتصادية  اإلغاثة 

التحديات الخاصة بكل منطقة.

وتحاول دول املجلس إنقاذ القطاع املايل يف الخليج، 

يف  املتاحة  األوراق  محدودية  تؤكد  األزمة  هذه  لكن 

القطاع  يف  النمو  لتحفيز  املجلس  حكومات  أيــدي 

الخاص.

وال تعد التحويالت النقدية املبارشة، وتخفيف رضيبة 

يف  حقيقية  خيارات  واملقيمني،  املواطنني  عىل  الدخل 

دول مجلس التعاون الخليجي؛ فال توجد

شؤون اقتصادية 

لهذا السبب ستفشل البنوك يف إنقاذ 
اقتصادات الخليج

الحكومات يف جميع  تحاول  »كوفيد19-«،  وباء  عن  الناجمة  االقتصادية  األرضار  استمرار  مع 

أنحاء العامل التدخل يف القطاع املايل لوقف النزيف.

وتستخدم العديد من الحكومات بنوكها املركزية لتقليل تكلفة االقرتاض عن طريق خفض أسعار 

النقدية  التحويالت  أو حتى  للرشكات  الحكومية  القروض  توسع  تحفيز  أو إلنشاء حزم  الفائدة، 

املبارشة للعامل كبدل البطالة أو اإلعفاءات الرضيبية.

https://bit.ly/2VvNWcK 

الرابطاملصدر
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 رضيبة دخل شخيص السرتدادها، وليس من مصلحة 

الطويل دعم رواتب  املدى  الخليجية عىل  الحكومات 

العامل األجانب.

لدفع  الجهود  الخليج بعض  وبذلت حكومات دول 

ومتديد  الخاص  القطاع  يف  املواطنني  رواتب  من  جزء 

فرتات السامح لألقساط واإليجارات.

دوالر  مليون   820 بقيمة  متويل  عن  قطر  وأعلنت 

العاملني  رواتب  لدعم  للتنمية  الوطني  قطر  بنك  من 

يف القطاع الخاص من املواطنني واألجانب لألشهر الـ3 

املقبلة، لكن هذا هو االستثناء وليس القاعدة.

األجانب ذوي  العامل  أن  أدلة عىل  بالفعل  وهناك 

األجور املنخفضة يواجهون الحجر الصحي يف معسكرات 

الطعام  ويحصلون عىل  مرتبات،  بدون  وغالبا  العمل، 

دون املسافة االجتامعية اآلمنة يف الكافترييا املزدحمة 

أن  ميكن  النواحي،  بعض  ويف  املشرتكة،  واالسرتاحات 

يؤدي االعتامد املفرط عىل البنوك لتمديد اإلقراض إىل 

أزمة إضافية مل تحدث بعد.

الخليجي  التعاون  مجلس  يف  البنوك  قطاع  ويعترب 

التي  القروض  للخطر بشكل خاص، ألن نسبة  معرضا 

ذات  للكيانات  أو  للحكومة  املحلية  البنوك  تقدمها 

الصلة بالحكومة يف ارتفاع منذ عام 2009.

ووفقا ملحللني وبيانات من »إتش يس يب يس« والبنوك 

املركزية، فإن طلبات القروض املستحقة للقطاع العام 

تضاعفت يف مجلس التعاون الخليجي من نحو 12% 

إىل %25 بني عامي 2009 و2020.

ومتيل البنوك املركزية يف مجلس التعاون الخليجي إىل 

اتباع أسعار الفائدة التي يحددها االحتياطي الفيدرايل 

األمرييك، حيث ترتبط عمالتها بالدوالر األمرييك.

ومع انخفاض أسعار الفائدة اآلن، فهناك مساحة أقل 

للبنوك لتحقيق ربح من اإلقراض، وهناك أيضا مسألة 

القروض املتعرثة، خاصة أن أسواق العقارات والرشكات 

املتعاقدة يف الخليج تعاين بالفعل من ضغوط متزايدة.

والسياحة  الضيافة  قطاعي  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

ملزمان بإعادة الهيكلة واملساعدة يف الوفاء بالتزامات 

»قروض  وجود  التقارير  بعض  أظهرت  كام  الديون، 

رديئة« يف سجالت قطاع الرعاية الصحية التي تضمنت 

ضعفا يف التقارير املالية واإلدارية.

البنك  قدم  املحيل،  لالقتصاد  اإلغاثة  لتوفري  وكآلية 

املركزي لدولة اإلمارات خط ائتامن بفائدة صفر للبنوك 

بقيمة 50 مليون درهم إمارايت )13.6 مليارات دوالر(، 

العقارات  لقطاع  قروضها  زيادة  عىل  البنوك  وشجع 

الرهون  لصالح  الودائع  القروض عىل  وتخفيف نسب 

العقارية لتشجيع مشرتي العقارات.

لكن هناك مشكلة أكرب يف مجلس التعاون الخليجي 

فيام يتعلق بسيولة البنوك الخاصة؛ فالودائع الكبرية يف 

أو أصول مملوكة  أموال حكومية  املحلية هي  البنوك 

للدولة.

السحب من ودائعها  إىل  الحكومات  احتاجت  وإذا 

املرصفية يف الوقت الذي تتأثر فيه إيراداتها بانخفاض 

البنوك ستجد قدرتها عىل اإلقراض  أسعار النفط، فإن 

محدودة.

ومتثل ودائع القطاع العام أكرث من %20 من الودائع 

إجاميل  من   30% من  وأكرث  السعودية،  يف  املرصفية 

الودائع يف قطر، وفقا لبحث أجراه بنك »إتش إس يب 

يس«.

ونظرا ألن العديد من البنوك مملوكة جزئيا أيضا من 

قبل الحكومات أو أفراد العائالت الحاكمة، فهناك أيضا 

اإلقراض،  عىل  املنافسة  تتسع  حيث  أخالقية  مخاطر 

وقد ترغب الحكومات يف االعتامد عىل البنوك املحلية 

للحصول عىل الدعم.

كام  واضحا،  املقرتضني  صغار  عىل  الخطر  ويصبح 

كان الحال قبل أزمة »كوفيد19-« حيث كان اإلقراض 

مجلس  دول  يف  واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات 

التعاون الخليجي منخفضا.

يس«  يب  إس  »إتــش  دراســات  من  لبيانات  ووفقا 
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وصندوق النقد الدويل، فإن ما بني %5 إىل %7 فقط 

يف  الرشكات  هذه  ملثل  ذهبت  املرصفية  القروض  من 

الكويت والسعودية واإلمارات وسلطنة عامن.

كام  الخليج،  اقتصادات  إنقاذ  البنوك  تستطيع  وال 

اإلنقاذ  عمليات  لتوجيه  مستعدة  غري  الحكومات  أن 

للرشكات عندما يكون لديها مصلحة واضحة يف إنقاذ 

كياناتها املرتبطة بالدولة أوال.

الدولة،  حول  املتمحور  االقتصاد  إرث  يــزال  وال 

واالعتامد عىل عائدات النفط، يعوق قدرة املنطقة عىل 

االستجابة لألزمة املالية.

عىل  السيطرة  يف  الخليج  دول  تتفوق  حني  ويف 

وتوفري  االجتامعي  التباعد  تدابري  يخص  فيام  السكان 

تنقذ  رمبا  اإلجــراءات  هذه  أن  حني  ويف  االختبارات، 

القطاع  بناء  إعادة  تنجح كثريا يف  لن  أنها  إال  األرواح، 

الخاص الضعيف بالفعل.
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هكذا سيبدو العالم بعد أزمة كورونا

تتعامل معظم الدول يف الوقت الحارض مع التأثريات اليومية لوباء »كورونا«، إال أنه من املهم 

دامئًا االنتباه إىل املستقبل. ومن الواضح أن الوباء واالستجابات الوطنية والدولية له سيكون لها 

آثار مل تتضمنها توقعات سرتاتفور 2020.

https://bit.ly/2XT6eHG

تتعامل معظم الدول يف الوقت الحارض مع التأثريات 

اليومية لوباء »كورونا«، إال أنه من املهم دامئًا االنتباه 

واالستجابات  الوباء  أن  الواضح  ومن  املستقبل.  إىل 

تتضمنها  مل  آثار  لها  سيكون  له  والدولية  الوطنية 

توقعات سرتاتفور 2020.

 2010-2000 العقد  أحداث  تعطلت  مثلام  ولكن 

تشّكل  أن  نتوقع  سبتمرب/أيلول،   11 أحداث  بسبب 

االستجابة  منط  الكامنة  الجيوسياسية  االتجاهات 

التاريخ إىل األمام  للفريوس والطريقة التي يتحرك بها 

بعد أن تنتهي األزمة.

يف الوقت الحايل، يبدو أن وباء »كورونا« هو محور 

حدث  أصبح  وقد  ــدويل،  ال للنظام  الوحيد  الرتكيز 

األولويات  جميع  تجاوز  الذي  السوداء«  »البجعة 

األخرى وهيمن عىل العواصم واملراكز املالية ونرشات 

األخبار ووسائل التواصل االجتامعي.

الرابطاملصدر
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 ولكن نظرة خاطفة تظهر أن الفريوس مل يبدد أزمات 

والواليات  الصني  تواصل  حيث  السياسية  الجغرافيا 

وتستمر  الجنويب،  الصني  بحر  يف  املواجهة  املتحدة 

اململكة املتحدة واالتحاد األورويب يف طريقهام للتفاوض 

األورويب، ومل  االتحاد  بريطانيا من  عىل رشوط خروج 

تتوقف الحروب والتمرد وعمليات اإلرهاب.

إذا نظرنا إىل الوراء قبل أكرث من قرن بقليل، ميكننا 

أن نرى وباء آخر رضب العامل وأدى إىل الحجر الصحي 

املحيل وإىل االنكامش االقتصادي. اندلع وباء إنفلونزا 

عام 1918، املعروف أيًضا باسم »اإلنفلونزا اإلسبانية«، 

وانترش  األوىل  العاملية  الحرب  من  األخرية  األشهر  يف 

برسعة عن طريق تحرك القوات داخل مرسح املعركة 

وخارجه. أدى تأثري الوباء إىل تفاقم الخسائر البرشية 

الكثري  يفعل  مل  ولكنه  العاملي،  للرصاع  واالقتصادية 

القومية  الدولة  ترسيخ  نحو  األوسع  االتجاه  لوقف 

الجهود  من  بالرغم  الدويل.  النظام  محور  باعتبارها 

املبذولة إلنشاء عصبة األمم لإلرشاف عىل عامل مرتابط، 

الحرب  إطــار  وضع  للسالم  حالً  األوروبــيــون  شكل 

قارتهم  يف  الهيمنة  إىل  األمريكيون  وسعى  القادمة، 

املحمية.

من املرجح أن يثبت وباء »كورونا«، عىل األقل من 

إنفلونزا  من  فتًكا  أقل  أنه  الحالية،  التقديرات  خالل 

1918، ولكنه أظهر بالفعل أنه أكرث تشويًشا يف املجال 

أزمة  فقط   1918 عام  إنفلونزا  سببت  االقتصادي. 

وكانت  العاملية،  الحرب  من  سنوات  أثارتها  اقتصادية 

الوقت.  ذلك  يف  أكرث  محدودة  العامل  حول  الروابط 

النقيض من ذلك، ظهر »كورونا« يف عامل مرتابط  عىل 

قرن  قبل  تصوره  املمكن  من  يكن  مل  رمبا  نطاق  عىل 

بني  التجارية  التوترات  وسط  هذا  حدث  الزمان.  من 

حدود  تخترب  كانت  التي  والصني  املتحدة  الواليات 

مستقبل  حول  تساؤالت  أخرى  مرة  أثار  مام  العوملة، 

القوة يف جميع أنحاء العامل.

مع  تتكيف  تزال  ال  أوروبــا  كانت  بينام  ذلك  جاء 

ديونها،  ألزمــة  والسياسية  االجتامعية  التداعيات 

وخروج بريطانيا من االتحاد األورويب وصعود الحركات 

فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  وجاء  اليمينية.  السياسية 

أنظمة  وخاصة  التكنولوجيا،  عىل  العاملية  املنافسة 

املعلومات، تقرتب من القمة وتهدد االتصال العاملي.

توقعات  سياق  يف  »كورونا«  وباء  إىل  ننظر  عندما 

»سرتاتفور«، سوف نفكر يف العديد من األسئلة. بالرغم 

من أنها ليست قامئة شاملة، إال أن االتجاهات الخمسة 

أزمة  فيها  تتقاطع  التي  املناطق  توضح  أدناه  األوسع 

الحالية.  العاملية  االسرتاتيجية  األمناط  مع  »كورونا« 

كام هو الحال مع األزمات العاملية والوطنية السابقة، 

فإن »كورونا« واالستجابة العاملية له لن تقلب النظام، 

لكنها سترسع بعض األمناط وستعطل أمناطًا أخرى، ويف 

الجيوسياسية  والقوى  الضغوط  عن  ستكشف  النهاية 

العميقة التي تشكل النظام العاملي.

هل تربح الصني حرب »كورونا«؟

منذ البداية، تم السؤال عام إذا كانت أزمة »كورونا« 

الشيوعي  الحزب  قبضة  استقرار  تزعزع  أو  ستعزز 

تأثريها عىل  هو  ما  تحديًدا  أكرث  وبشكل  الصني،  عىل 

سلطة الرئيس الصيني واألمني العام للحزب »يش جني 

بينج«. وكان مضمون السؤال أكرب - هل سيؤدي ذلك 

إىل ترسيع أو إبطاء صعود الصني، وهل ستشهد الصني 

كسب أو فقد القوة مقابل الواليات املتحدة؟

محاولتها  بسبب  بالفعل  الصينية  القيادة  توترت 

إعادة تشكيل االقتصاد الصيني يف مواجهة االحتجاجات 

يف  للصني  املعادية  املشاعر  وتجدد  كونج؛  هونج  يف 

والعسكري  والسيايس  االقتصادي  والضغط  تايوان؛ 

من الواليات املتحدة قبل تفيش الفريوس. عالوة عىل 

ذلك، قد يكون توطيد السلطة يف عهد »بينج« لتسهيل 

قد  القومية  إىل  والتحول  االقتصادية  الهيكلة  إعادة 

عن  املسؤولية  أيًضا  ركز  لكنه  الصيني،  الرئيس  مّكن 

اإلخفاقات.

شهدت الصني تباطؤًا أو انكامًشا هائالً يف اقتصادها 

يف الربع األول من العام الحايل، وحاليا تحاول تخطي 

األزمة األكرث خطورة. ستواجه الصني مشاكل اقتصادية 

حادة حتى نهاية العام عىل األقل، إن مل يكن بعدها.
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قطاع  مشاكل يف  وجود  نراقب مؤرشات عىل  نحن 

تلحق  التي  الرضبة  عمق  ونراقب  الصيني  اإلقــراض 

باملؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم، والتي توظف 

عدًدا أكرب من السكان و لديها إمكانية وصول محدودة 

إىل التمويل املرصيف.

من  االجتامعي  االستياء  عىل  أدلــة  عدة  ظهرت 

تقارير عن  للوباء، مبا يف ذلك  االستجابة  تدابري  بعض 

التحديات داخل الحزب. لكن من السابق ألوانه معرفة 

ما إذا كان هذا مجرد تذمر يف الوقت الحايل، أو أعراض 

تحاول  خارجية  كيانات  تعكس  أنها  أو  أعمق  استياء 

استغالل لحظة ضعف محتملة يف الصني.

سيكون السؤال الرئييس اآلخر خالل األرباع العديدة 

القادمة هو وترية ونطاق إعادة تنشيط الصني ملبادرة 

»الحزام والطريق«. إذا رأت الصني الحاجة إىل الرتكيز 

فقد  االقتصادي،  والنشاط  الداخيل  االستهالك  عىل 

تقطع هذه املشاريع الخارجية.

تقييم  تعيد  بكني  كانت  ــا«،  »كــورون قبل  حتى 

القيمة مقابل التكلفة يف العديد من مشاريع »الحزام 

قوتها  تعزز  قد  الصني  أن  حني  يف  ولكن  والطريق«. 

إىل  الطبية  ــدادات  واإلم األطباء  إرسال  عرب  الناعمة 

دول أخرى، فإنها ستفقد الزخم يف محاولتها لتشكيل 

إذا  ورشكائها  لجريانها  واألمنية  السياسية  الديناميات 

قلصت اإلنفاق عىل البنية التحتية الخارجية عىل مدى 

السنوات القليلة املقبلة.

التكنولوجيا والبنية التحتية للمعلومات

نرش  من  للحد  املتحدة  الواليات  محاوالت  تؤِد  مل 

تقنية »هواوي« يف تطوير البنية التحتية العاملية »جي 

فحسب،  وبكني  واشنطن  بني  العالقات  توتر  إىل   »5

ولكن أيًضا بني الواليات املتحدة وحلفائها ورشكائها.

الصحي  الحجر  “كورونا”وتدابري  أزمة  كشفت  كام 

التحتية  للبنية  البنيوي  الضعف  عن  لها  املصاحبة 

مام  واملجتمعات،  البلدان  من  العديد  يف  لالتصاالت 

التحتية.  البنية  لهذه  لألعامل  الحرجة  الطبيعة  عزز 

أيًضا ضعف نظم املعلومات أمام  وقد أظهرت األزمة 

التضليل والتالعب األجنبي.

كام أثارت األزمة مخاوف تتعلق بالخصوصية بشأن 

وإدارة  لتتبع  للتكنولوجيا  الحكومات  استخدام  زيادة 

حول  التساؤالت  ازدادت  حيث  »كورونا«.  انتشار 

املراقبة الحكومية؛ واملعلومات الشخصية والخصوصية؛ 

ووصول الحكومة إىل االقتصاد واألعامل؛ والعالقة بني 

الحكومات املحلية واالتحادية وحتى الوطنية.

يف السنوات األخرية، تسببت هذه القضايا يف تقلبات 

وسيتم  السيادة.  حول  ونقاشات  واجتامعية،  سياسة 

تنشيط هذه املناقشات من جديد بسبب »كورونا«.

ستعمل هذه املخاوف عىل تكثيف املناقشات حول 

السيربانية«  و«السيادة  الشخصية،  املعلومات  أمن 

الوطنية. ونتوقع زيادة االهتامم بتمويل وإدارة البنية 

التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مع دعوات 

الشبكات.  عىل  والسيطرة  الوطني  التمويل  من  ملزيد 

لذلك قد يرّسع الفريوس من التحركات نحو مزيد من 

االنعزال والتجزئة.

مستقبل املنظامت الدولية

»كورونا«  ألزمة  االستجابة  من  األكرب  الجزء  كان 

بطبيعته، ومل تقده املؤسسات الدولية متعددة  قومياً 

الجنسيات.

يف  العاملية  الدولية  املؤسسات  من  العديد  ظهرت 

يف  الباردة،  الحرب  أو  الثانية  العاملية  الحرب  نهاية 

تواكب  مل  الحارض.  الوقت  عن  متاًما  مختلفة  أوقات 

هذه املؤسسات العامل املتغري، وواجهت األمم املتحدة 

العاملية  التجارة  ومنظمة  الــدويل  النقد  وصندوق 

واملؤسسات الدولية األخرى تحديات فيام يخص دورها 

وسلطتها حتى قبل »كورونا«.

هذه  من  العديد  املتحدة  الواليات  اعتربت  لطاملا 

املؤسسات إما مقيدة أو غري فعالة، بينام بدأت الصني 

العاملية بشكل  لتناسب رؤيتها  اتجاهها  لتغيري  تسعى 

أفضل.
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األزمة  يف  فاشلة  املؤسسات  هذه  اعتبار  حال  يف 

الحالية بعد أن فعلت القليل يف األزمة املالية العاملية 

قبل عقد من الزمن، إىل جانب فشلها يف وقف الرصاع 

الهجرة  وإدارة  آسيا،  وجنوب  ــط  األوس الــرشق  يف 

بسبب النزاعات أو الترصف حيال مخاوف تغري املناخ 

العاملي، فإن »كورونا« سيثري الجدل حول إصالح شامل 

للحوكمة العاملية.

إذا مل يكن األمر كذلك، فقد يؤدي ببساطة إىل تجاوز 

الدول للعديد من هذه املنظامت سعياً وراء مصالحها 

الخاصة.

اضطرابات سلسلة التوريد

التوريد  يعترب وباء “كورونا”أحدث صدمة لسلسلة 

تهدد  التي  املخاطر  إىل  االنتباه  تلفت  التي  املعوملة 

استمرارية األعامل والتجارة، ويف بعض األحيان تشكل 

خطورة عىل األمن القومي.

العاملية  التوريد  حتى قبل »كورونا«، كانت سالسل 

الواليات  بني  التجارية  الحرب  من  تحديات  تواجه 

املتحدة والصني، ومن القومية االقتصادية املتزايدة يف 

جميع أنحاء العامل.

الجاذبية  قوة  من  يتحرر  مل  العامل  أن  وبالرغم 

للصناعات التحويلية إال أن التوترات التجارية باإلضافة 

بدء  يف  تسببت  الصني  يف  العاملة  تكاليف  ارتفاع  إىل 

بعض الصناعات التحويلية يف فيتنام وأماكن أخرى يف 

جنوب رشق آسيا.

ويف الوقت نفسه، كان التحضري لخروج بريطانيا من 

التوريد حيث  تقييم سالسل  وإعادة  األورويب  االتحاد 

قامت الواليات املتحدة مبراجعة اتفاقية التجارة الحرة 

أماكن أخرى  التجارية يف  الشاملية والرتتيبات  ألمريكا 

تؤثر أيًضا عىل القرارات املحيطة بسالسل التوريد.

أنه اضطراب قصري املدى  الفريوس عىل  سينظر إىل 

بعض  متكنت  حيث  العاملي،  االقتصادي  للنشاط 

يف  الصني  خارج  برسعة  اإلمدادات  نقل  من  الرشكات 

حني  يف  الصني،  يف  الصحي  الحجر  من  األوىل  األيــام 

أعادت رشكات أخرى تجهيز املصانع أو االعتامد عىل 

فائض املخزون.

فإن  املاضية،  العديدة  السنوات  مدى  عىل  ولكن 

والصدمات  املناسب  الوقت  يف  التسليم  عن  االبتعاد 

مقاطعة  ذلك  الصدمات مبا يف  أوغريها من  السياسية 

نرش  بسبب  الجنوبية  لكوريا  الرسمية  غري  الصني 

الرشكات  أجرب  »فوكوشيام«  وكارثة  »ثاد«  منظومة 

التوريد  سالسل  يف  املرونة  ضامن  عىل  متزايد  بشكل 

أفضل  بشكل  تعزلها  بإجراءات  البدء  أو  بها،  الخاصة 

عن الصدمات العاملية املستقبلية.

االضطرابات االقتصادية العاملية األوسع 

يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، حيث كان لتوسيع 

الطاقة  مصادر  نحو  والدفع  األمريكية  الطاقة  إنتاج 

املتجددة تأثري بالفعل عىل أمناط العرض والطلب، فإن 

بـ«كورونا«  املتعلق  االستهالك  يف  اإلضايف  االنخفاض 

سيؤثر بشكل كبري عىل االستقرار املايل الوطني.

تواجه  أخرى  ودول  ــارات  واإلم السعودية  كانت 

رياحا معاكسة يف الجهود االقتصادية واإلصالحية قبل 

أعداد  تزايد  معالجة  إىل  بحاجة  وستظل  »كورونا«، 

الشباب الذين يتوقعون خدمات عالية من الحكومة، 

ويأيت كل ذلك وسط انخفاض اإليرادات.

احتياطيات  ستتحول  اإلصــالح،  جهود  توقفت  إذا 

الحكومة إلعطاء األولوية لإلنفاق االجتامعي بدال من 

واالستثامر  التحتية  البنية  وتطوير  االقتصادي  التنويع 

الخارجي. وقد تثبت اإلصالحات الجزئية عدم االستقرار 

االجتامعي حتى مع ارتفاع اإلنفاق االجتامعي.

يف حني أنه من املتوقع تحول بعض الدول إىل الصني 

فإن التحول يف هذا الوقت سيكون بالرغم من تكلفة 

املناورة  عىل  القدرة  األقل  عىل  أو  الوطنية  السيادة 

السياسية، وكام هو موضح أعاله، فقد تحتاج الصني إىل 

تحديد أولويات إنفاقها الداخيل. 
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 سيلعب السلوك اإليراين ما بعد »كورونا« دورا يف 

تحديد طبيعة املنافسة والعالقات اإلقليمية، وقد تكون 

لالستقرار  مزعزعة  إيران  يف  السياسية  االضطرابات 

اإلقليمي مثلها مثل تعزيز سيطرة الحكومة اإليرانية.

خالل  مراقبته  يجب  الذي  األخري  املكان  ويعترب 

العقد القادم للتأثريات املتبقية من وباء »كورونا« هي 

البلدان التي تعتمد بشكل كبري عىل الدعم الخارجي، 

أو تلك التي تقع بني قوى أكرب، أو تلك املوجودة عىل 

الهامش العاملي.

من  عانت  التي  الهادئ،  املحيط  جزر  دول  تواجه 

والواليات  جهة  من  الصني  بني  املتزايدة  املنافسة 

املتحدة وأسرتاليا من جهة أخرى، قيوًدا اقتصادية كبرية 

يف التعامل مع »كورونا«، باإلضافة إىل انهيار السياحة 

وتخفيضات البضائع واإلمدادات.

بيالروسيا  مثل  أماكن  ستكون  املثال  سبيل  وعىل 

الرويس  االهتامم  بني  التوازن  تحقيق  إىل  سعت  التي 

التي شهدت  منغوليا  أو  املتنامي،  والصيني  واألورويب 

الربع  يف  الصني  إىل  الفحم  كبريًا يف صادرات  انخفاًضا 

األول من العام، مع خيارات أقل لالحتفاظ باستقاللية 

العمل.
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هل تعيد أزمة كورونا تشكيل 
الجغرافيا السياسية يف العالم؟

لطاملا احتفى العامل بظاهرة العوملة عىل اعتبار أنها جعلت العامل مبثابة قرية صغرية، ومكَّنت 

الغربية- من نرش مبادئ الدميقراطية،  العامل املتقدم - ممّثلًة يف الواليات املتحدة وأوروبا  دول 

وقيم الحرية، والتضامن والتكامل، واحرتام حقوق اإلنسان. وكان املُتصوَّر أن التحدي الرئييس الذي 

تواجهه العوملة هو انبعاث الدعوات القومية الشعبوية، والنزعات الدينية املتطرفة، كرد فعل عىل 

مظاهر العوملة؛ لكن مل يتصور أحد أن ميثل ظهور فريوس يف الصني، وانتشاره وتحوله إىل وباء 

عاملي، تحديًا بارًزا للعوملة. فالدول الغربية التي اتسمت دامئًا بدعم مظاهر العوملة واالنفتاح عىل 

العامل، تحولت يف مواجهة تداعيات انتشار فريوس كورونا املستجد إىل االنغالق واالنعزال واتخاذ 

خطوات حامئية، يف مقابل قيام الصني بأخذ زمام املبادرة واالنفتاح لتقديم املساعدات الالزمة، 

باعتبارها منوذًجا ناجًحا يف مواجهة أزمة تعجز الواليات املتحدة والدول األوروبية عن التعاطي 

معها، األمر الذي يعكس تغيري البوصلة السياسية للعوملة واالتجاه رشًقا. 

https://fam.ag/2RT58rD

الرابطاملصدر
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يف  أفريز«  »فورين  مجلة  نرشت  اإلطــار،  هذا  ويف 

و«أبراهام  فاريل«  »هــرني  أعــده  مقااًل  مــارس   ١٦

العوملة  كورونا  فريوس  سينهي  »هل  بعنوان  نيومان« 

كام نعرفها؟«، ناقش التداعيات االقتصادية والسياسية 

تشكيل  إعــادة  يف  ودوره  املستجد،  كورونا  لفريوس 

الجغرافيا السياسية العاملية.

هشاشة النظام املعومل

اختباًرا   )Covid-19( املستجد  كورونا  فريوس  مُيثِّل 

هائاًل للعوملة. فمع انهيار سالسل اإلمداد، وقيام الدول 

من  الحد  عىل  وإقدامها  الطبية،  اإلمدادات  بتخزين 

العاملي  لالقتصاد  تقييم  إعادة  األزمة  تفرض  السفر؛ 

الرسيع  باالنتشار  العوملة  تتسبب  مل  حيث  املرتابط؛ 

لألمراض املعدية فحسب، ولكنها عزَّزت الرتابط العميق 

بني الرشكات والدول، مام جعلها أكرث عرضة للصدمات 

-عىل  والدول  الرشكات  تكتشف  واآلن  املتوقعة،  غري 

السواء- مدى ضعفها. 

مل يكشف فريوس كورونا عن فشل العوملة، وإمنا عن 

هشاشتها، وذلك عىل الرغم من فوائدها، وتسبُّبها يف 

زيادة أرباح كثري من الرشكات بشكل غري مسبوق، لكن 

- يف املقابل - تسببت أيًضا يف ركود يف االقتصاد العاملي 

الرشكات  تنظر  ما  غالبًا  العادية  األوقات  ويف  ككل، 

أو  الراكدة  اإلنتاجية  للقدرة  مقياًسا  باعتباره  للركود 

ا  املهدرة، وهو ما يجعل النظام االقتصادي للدولة هشًّ

يف أوقات األزمات، ألنه يعكس االفتقار إىل بدائل آمنة 

التوريد،  سالسل  انهيار  إىل  ذلك  يقود  وقد  للتصنيع، 

كام حدث يف بعض القطاعات الطبية والصحية نتيجة 

النتشار فريوس كورونا؛ حيث تسبب الفريوس يف زيادة 

مام  الحيوية،  الطبية  اإلمدادات  عىل  العاملي  الطلب 

أدى إىل تأليب الدول عىل بعضها بعًضا، وقيام بعض 

الدول باكتناز املوارد لنفسها، أو مساعدة بعض الدول 

وكانت  العاملي،  املرسح  عىل  نفوذها  توسيع  بهدف 

اقتصادات  بني  القوة  ديناميكيات  يف  تحواًل  النتيجُة 

العامل الرئيسية.

أتاح  العوملة سوقًا دوليًة مزدهرًة، مام  لقد خلقت 

للمصنعني بناء سالسل توريد مرنة عن طريق استبدال 

مفهوم  وتحول  الحاجة،  حسب  بآخر  ن  مكوِّ أو  مورد 

»ثروة األمم« لـ«آدم سميث« إىل »ثروة العامل«؛ حيث 

استفادت الرشكات من تقسيم العمل، وتسبب احرتام 

الكفاءة، مام  العوملة يف زيادة  التخصص يف ظل  مبدأ 

 - املقابل  - يف  لكن  االقتصادي.  النمو  إىل  بدوره  أدى 

تسببت العوملة أيًضا يف خلق نظام معقد من االعتامد 

املتبادل؛ إذ احتضنت الرشكات سالسل التوريد العاملية، 

مام أدى إىل ظهور سلسلة معقدة من شبكات اإلنتاج 

التي ربطت االقتصاد العاملي مًعا، فأصبح ميكن تصنيع 

مكونات منتج واحد يف عرشات الدول، وقد تسبب هذا 

يف  األحيان-  بعض  -يف  التخصص  نحو  العاملي  التوجه 

صعوبة إيجاد بدائل لبعض املكونات، خاصة بالنسبة 

للمنتجات غري العادية أو التي تحاج مهارات معينة. 

أيًضا  الدول  أصبحت  ا،  عامليًّ اإلنتاج  أضحى  وبينام 

أن  دولة  ألي  ميكن  ال  ألنه  بعضها،  عىل  اعتامًدا  أكرث 

يحتاجها  التي  واملكونات  السلع  جميع  عىل  تُسيطر 

اقتصادها، أي إنه قد تم دمج االقتصادات الوطنية يف 

شبكة عاملية واسعة من املورّدين.

هشاشة  عن  املستجد  كورونا  فريوس  كشف  لقد 

هذا النظام املعومل. ففي حني ميكن لبعض القطاعات 

عرب  اإلنتاج  فيها  ينترش  التي  تلك  خاصة  االقتصادية، 

نسبيًّا؛  جيد  بشكل  األزمة  تتحمل  أن  متعددة،  دول 

تسبب  حالة  يف  االنهيار  خطر  أخرى  قطاعات  تواجه 

الفريوس يف توقُّف إنتاج أحد مكونات املنتج يف دولة 

ما. عىل سبيل املثال، شعر ُمصّنعو السيارات يف جميع 

أنحاء أوروبا بالخطر بسبب نقص إنتاج اإللكرتونيات 

 MTA( هي  واحــدة  تصنيع  رشكــة  ألن  الصغرية، 

Advanced Automotive Solutions(، اضطرت إىل 

تعليق اإلنتاج يف أحد مصانعها يف إيطاليا

باالحتفاظ  املصنعون  قــام  املاضية  العصور  يف 

اللحظات  لحامية رشكاتهم يف  اإلمدادات  مبخزون من 

الرشكات  تعتمد  ال  العوملة  عرص  يف  ولكن  الطارئة، 

توفري  مبدأ  عىل  ولكن  املكونات  تخزين  فكرة  عىل 

just in time املناسب  التوقيت  يف  التوريد  سالسل 
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أن  ميكن  كورونا  فــريوس  تفيش  خضم  يف  ولكن 

يف  ملشاكل  نتيجة  متأخرًا  املناسب  التوقيت  يصبح 

سالسل التوريد، وبالفعل فقد انخفض اإلنتاج العاملي 

ألجهزة الكمبيوتر املحمولة بنسبة تصل إىل %50، يف 

شهر فرباير املايض، وميكن أن ينخفض إنتاج الهواتف 

كال  ألن  وذلك  القادم،  الربع  يف   12% بنسبة  الذكية 

املُْنتََجنْي يعتمدان عىل مكونات تنتجها رشكات آسيوية 

متخصصة يف دول تعاين من الفريوس.

نقص اإلنتاج وتضارب املصالح

إن انخفاض اإلنتاج - مثل نقص تصنيع اإللكرتونيات 

عىل  املستجد.  كورونا  فريوس  مكافحة  أيًضا  يعرقل   -

الكواشف  إنتاج  عىل  رشكتان  تهيمن  املثال،  سبيل 

رشاؤها  )تم  الهولندية   Qiagen رشكة  هام:  الطبية، 

 Thermo Fisher Scientific رشكة  قبل  من  مؤخرًا 

األمريكية(، ومختربات Roche ومقرها يف سويرسا، ومل 

العادية يف  غري  الزيادة  مواكبة  من  منهام  تتمكن كلٌّ 

الطلب عىل منتجاتهام. وحتى قبل بدء تفيش الفريوس 

قامت الحكومة الصينية برشاء كامل إمدادات األقنعة 

من  كبرية  كميات  استوردت  كام  البالد،  يف  الطبية 

حاجتها،  لتوفري  الخارج  من  التنفس  وأجهزة  األقنعة 

لكن تسبب ذلك يف أزمة عرض أعاقت استجابة الدول 

األخرى للفريوس.

األقنعة  تصدير  وتركيا  روسيا  حظرت  املقابل،  ويف 

الرغم  عىل  أملانيا  وكذلك  التنفس،  وأجهزة  الطبية 

املفرتض  من  الذي  األورويب  االتحاد  يف  عضو  أنها  من 

أن يتمتع بسوق واحدة، وتجارة حرة غري مقيدة بني 

باالستيالء  الفرنسية  الحكومة  وقامت  األعضاء،  الدول 

ر مسئولو االتحاد  عىل جميع األقنعة املتاحة، وقد حذَّ

ض التضامن،  األورويب من أن مثل هذه املامرسات تقوِّ

ومتنع االتحاد األورويب من اعتامد نهج مشرتك ملكافحة 

الفريوس، ولكن تم تجاهل هذه التحذيرات.

املتحدة،  للواليات  بالنسبة  وخيمة  املشكلة  إن 

إىل  وتفتقر  كورونا،  ألزمة  االستجابة  يف  تأخرت  التي 

العديد من اإلمدادات التي ستحتاج إليها، وبالرغم من 

د منذ عام  امتالكها مخزونًا من األقنعة، إال أنه مل يُجدَّ

فقط  صغري  جزء  سوى  بها  يوجد  ال  ثمَّ  ومن   ،2009

من العدد الذي قد يكون مطلوبًا. وقد استخدم »بيرت 

نافارو« - املستشار التجاري للرئيس »دونالد ترامب« 

ملزيد  وتربير  الحلفاء،  لتهديد  كذريعة  النقص  هذا   -

من االنسحاب من التجارة العاملية، بحجة أن واشنطن 

بحاجة إىل »إعادة قدراتها التصنيعية وسالسل التوريد 

لألدوية األساسية«. 

الجغرافيا السياسية الجديدة للعوملة

كذريعة  الوباء  »ترامب«  إدارة  استخدمت  حني  يف 

األزمة  الصني  تستخدم  العاملي،  التكامل  عن  للرتاجع 

إلظهار استعدادها للقيادة. وبصفتها الدولة األوىل التي 

أصابها الفريوس، فقد عانت بكني بشدة خالل األشهر 

ينترش  بينام  تتعاىف  املاضية، ولكن حاليًّا بدأت  الثالثة 

الفريوس يف باقي دول العامل. وبينام يُشّكل ذلك مشكلة 

العمل  منهم  العديد  بدأ  الذين  الصينيني  عني  للُمصنِّ

من  ضعيًفا  طلبًا  يواجهون  ألنهم  أخرى  مرة  واإلنتاج 

الدول التي متر باألزمة؛ إال أن قدرة بكني عىل التعايف 

ومواجهة األزمة مينحها فرصة هائلة عىل املدى القصري 

الدول األخرى؛ فقد تعلمت كيفية  للتأثري عىل سلوك 

محاربة الفريوس، ولديها مخزون من املعدات الطبية، 

وبالتايل متتلك أصواًل قيّمة، وقد نرشتها بكني مبهارة.

يف أوائل مارس، دعت إيطاليا دول االتحاد األورويب 

تستجب  ومل  طبية،  معدات  توفري  يف  مساعدتها  إىل 

ذلك،  فعلت  الصني  لكن  األورويب،  للطلب  دولة  أي 

وعرضت بيع أجهزة التهوية واألقنعة الطبية واملالبس 

الواقية والقطن، وذلك يف إطار سعي بكني إىل تصوير 

فريوس  ضد  العاملي  الكفاح  رائدة  أنها  عىل  نفسها 

كورونا، من أجل تعزيز نفوذها. ويُعد ذلك أمرًا محرًجا 

بالنسبة إلدارة »ترامب«، التي اتسمت ببطء االستجابة 

للفريوس، واختزلت خطوات مواجهته يف حظر السفر 

ا للسلع  من أوروبا. وبعيًدا عن كونها تُعترب مزّوًدا عامليًّ
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العامة؛ فإن الواليات املتحدة لديها القليل من املوارد 

التي ميكن أن تقدمها للدول األخرى، بل إنها قد تجد 

نفسها قريبًا تتلقى الدعم من مؤسسة خريية صينية.

أنحاء  جميع  يف  السياسات  صانعو  يحاول  وبينام 

العامل التعامل مع أزمة تفيش فريوس كورونا املستجد 

وعواقبه، فسيتعني عليهم مواجهة حقيقة أن االقتصاد 

العاملي مل يعد يعمل وفق النهج السابق، فلطاملا دعت 

العوملة إىل التخصص املتزايد للعاملة عرب الدول، وهو 

منوذج يخلق كفاءات استثنائية، ولكن اتضح أيًضا أنها 

تسببت يف إيجاد نقاط ضعف غري عادية، كشفت عنها 

الصدمات العاملية، مثل انتشار الفريوس؛ حيث خلقت 

واحد،  منتج  يف  متخصصة  العامل  يف  مناطق  العوملة 

االقتصادي يف لحظات  مام تسبب يف هشاشة نظامها 

التوريد، ويف  انهيار سالسل  األزمات، وهو ما تجىلَّ يف 

األشهر املقبلة سيظهر املزيد من نقاط الضعف.

يف  تحواًل  تكون  قد  النتيجة  أن  املقال  أكد  وختاًما، 

السياسة العاملية، فنظرًا لتعرُّض صحة وسالمة املواطنني 

أو  الصادرات  حظر  الدول  بعض  تُقّرر  فقد  للخطر، 

ذلك  كان  لو  حتى  الحيوية،  اإلمدادات  عىل  االستيالء 

يرض مبصالح حلفائها وجريانها، ومثل هذا الرتاجع عن 

أداة  املساعدات  تقديم  سيجعل  العوملة  وقيم  آليات 

نفوذ أكرث قوة للدول التي تستطيع تحملها مثل الصني، 

إعادة  عىل  يعمل  كورونا  فريوس  أن  يتضح  وبالتايل 

تشكيل الجغرافيا السياسية للعوملة، والواليات املتحدة 

ال تُظهر تكيًُّفا مع هذا التحول.
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هل يشعل كورونا شرارة ربيع عربي 
ثان؟

يف زيارة أخرية إىل ليبيا، قابلت أرسة تعيش يف مأوى يف مخيم للنازحني رشقي طرابلس. وهي 

واحدة من عرشات اآلالف من األرس الليبية التي رشدتها الحرب.

https://nyti.ms/2wtODe4

الرابطاملصدر

ال  غرفة  يف  تعيش   ،7 من  املكونة  األرسة،  وكانت 

بحبل  الغرفة  وازدحمت  قدما.   20 عرضها  يتجاوز 

وامتألت  ساخن،  وطبق  املراتب  من  وكومة  للغسيل 

مياه  يف  نقصا  واجهوا  الخارج،  ويف  العرق.  برائحة 

الرشب وإهانة من السكان املحليني.

الجديد  التاجي  الفريوس  النتشار  يكون  وسوف 

الالجئني  مجتمعات  عىل  مدمر  تأثري  »كوفيد19-« 

الوباء  هذا  ويسلط  األوســط.  الرشق  يف  واملهاجرين 

الرشق  األنظمة  والحكم يف  الرشعية  الضوء عىل عجز 

أوسطية التي تزداد اضطرابا.

العامة  الصحة  أزمــة  تجاوز  يف  للنجاح  وميكن 

الحكم  تعزز  أن  الرسيعة  االقتصادية  واالستجابة 

االستبدادي من قبل هذه األنظمة، ولكن ليس إىل أجل 

غري مسمى.

لعام  العربية  االنتفاضات  الحاسم من  الدرس  وكان 

املايض، هو  العام  اندلعت  التي  2011، واالحتجاجات 

أنه بدون حكم أكرث شموال، وأقل فسادا، يتسم مبزيد 

التكنوقراطية  األدوات  فإن  االقتصادي،  اإلنصاف  من 

والقرسية ما هي إال تدابري لن تنجح لوقت طويل.
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تتزايد مطالب املواطنني يف الرشق  ومن املرجح أن 

األوسط يف أعقاب الوباء.

يف  محسوسا  للوباء  إلحاحا  األكرث  التأثري  وسيكون 

واليمن  ليبيا  يف  املنطقة،  يف  النشطة  األهلية  الحروب 

وسوريا.

وكانت البنية التحتية الطبية يف ليبيا يف عهد »معمر 

تلت  التي  الـ9  األعوام  ويف  بالفعل.  ضعيفة  القذايف« 

وعدة  واإلهــامل  الفساد  دمرها  »القذايف«،  سقوط 

جوالت من الحرب األهلية.

 ،2019 أبريل/نيسان  يف  األخــرية  املرحلة  وبــدأت 

والحاكم  الحرب  أمري  حفرت«،  »خليفة  هاجم  عندما 

لإلطاحة  طرابلس  العاصمة  ليبيا،  لرشق  العسكري 

بقيادة  دوليا  املدعومة  الوطني«  »الوفاق  بحكومة 

رئيس الوزراء »فايز الرساج«.

الهجامت  عرشات  ذلك  أعقب  الذي  القتال  وشهد 

عىل املرافق الصحية وموظفي الطوارئ من قبل قوات 

الوباء،  تفيش  منذ  ليبيا  يف  العنف  وتفاقم  »حفرت«. 

انشغال  ومؤيدوها  املتحاربة  األطراف  تستغل  حيث 

الدبلوماسيني.

هذه  يف  املعارضة  السياسية  السلطات  واتخذت 

األرض املقسمة بعض الخطوات املتواضعة، مثل حظر 

التجول وحظر التجمعات الكبرية.

بسبب  املناسب  بالقدر  تكن  مل  االستجابة  لكن 

انخفاض  عن  الناجمة  املتزايدة  االقتصادية  املشاكل 

ورغبة  النفط  ملوانئ  »حفرت«  وحصار  النفط  أسعار 

أجور  دفع  يف  االستمرار  يف  الجانبني  كال  يف  النخب 

مقاتليهم.

وتعتمد السلطات السياسية عىل الجامعات املسلحة، 

لتعزيز  العامة  الصحة  أزمة  استخدام  ميكنها  التي 

األطباء  »حفرت«  ميليشيات  هددت  وبالفعل،  سلطته. 

يف رشق ليبيا الذين تحدثوا إىل الجمهور برصاحة.

ومن املحتمل أن يعرتض قادة امليليشيات املساعدات 

الطبية الخارجية ويوجهونها بدال من ذلك إىل مقاتليهم 

أو يخزنون اإلمدادات للبيع يف السوق السوداء الليبية.

وقد يؤدي تفيش الفريوس يف بلدة واحدة أو مجتمع 

ما إىل زيادة العنف.

أما اآلالف من املهاجرين غري النظاميني، ومعظمهم 

فهم  أوروبا،  إىل  للوصول  محاولة  يف  أفريقيا  من  أىت 

عرضة للخطر بشكل فريد.

تديرها  احتجاز  مراكز  يف  املهاجرون  ويعيش 

التعذيب  مثل  العذاب  ويتحملون  امليليشيات، 

القاتل  الفريوس  انتشار  واالغتصاب والسخرة. ويجعل 

بينهم املعاناة ال توصف.

لكن األزمة يف ليبيا تتضاءل باملقارنة مع اليمن، أكرب 

وكشفت  العامل.  يف  اإلنسان  صنع  من  إنسانية  كارثة 

الحرب يف اليمن بالفعل الطبيعة التكافلية بني الحرب 

واملرض.

الحديث،  التاريخ  يف  األسوأ  الكولريا،  تفيش  وكان 

املستشفيات  عىل  الهجامت  نتيجة  تقريبا  بالكامل 

التحالف  قبل  من  الصحي  والــرصف  املياه  ومرافق 

بقيادة السعودية.

كام أفرز القتال مجاعة مرعبة، تاركا معظم الناس يف 

البالد يعتمدون عىل واردات الغذاء والوقود األجنبية. 

إصابة  حاالت  أي  عن  يبلغ  مل  اليمن  أن  من  وبالرغم 

وجود  عدم  بسبب  ذلك  أن  إال  التاجي،  بالفريوس 

عن  لإلبالغ  الفصائل  استعداد  وعدم  اختبار  معدات 

العدوى.

الكثريين عىل  اليمن  يف  الوباء  انتشار  يجرب  وسوف 

االختيار الوجودي بني العدوى أو املجاعة.

وتعرثت جهود تنفيذ وقف إطالق النار الذي اتفقت 

عليه األطراف املتحاربة ومؤيدوها األجانب يف اليمن، 

واندلعت اشتباكات جديدة متصاعدة.
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وكام هو الحال يف ليبيا، يبدو أن الوسطاء الخارجيني 

من  أكرث  بالوكالة  الحرب  تأجيج  عىل  تركيزا  أكرث 

اهتاممهم برفاهية املواطنني.

الصحي،  القطاع  عىل  آثارها  الحرب  ويالت  وتركت 

والتي تشمل نقص األدوية وفرار املهنيني الطبيني من 

يف  الوباء  انتشار  فإن  ذلك،  عالج  يتم  مل  وإذا  البالد. 

جميع أنحاء اليمن، مع تضخمه بسبب كثافة السكان 

يف البالد، سيزيد من عزلة اليمن وتفككه، وينقل املزيد 

من السلطة إىل املتمردين وامليليشيات.

لكن يف سوريا ميكن أن يكون تأثري تفيش »كوفيد19-« 

البالد.  يف  النازحني  ملاليني  بالنسبة  مروعا حقا، خاصة 

»األسد«  نظام  شنها  التي  الجوية  الغارات  وكانت 

وداعموه الروس قد سوت املرافق الصحية يف مناطق 

املعارضة باألرض.

ويف محافظة إدلب، آخر املناطق التي يسيطر عليها 

املتمردون، يوجد 153 مروحة تهوية لـ3 ماليني نسمة.

ويزيد النقص املتكرر يف املياه وكثافة سكان الحرض 

أكرث من 100  أن ميوت  الخطر. وميكن  من  يف سوريا 

ألف يف إدلب وحدها.

وال ينبغي أن يعتمد املواطنون يف جميع أنحاء البالد 

املتحاربة  الفصائل  استخدمت  فلطاملا  قادتهم؛  عىل 

ويقبع  حرب.  وسالح  سياسية  كورقة  العامة  الصحة 

آالف السجناء السياسيني الذين سجنهم نظام »األسد« 

يف خطر شديد.

من  حالة  يف  طويلة  لفرتة  السوري  االقتصاد  وكان 

السقوط الحر، وانخفضت اللرية السورية مبعدل كاريث. 

املناطق  يف  االحتجاجات  اندلعت  املرض،  تفيش  وقبل 

التي يسيطر عليها النظام بسبب الظروف االقتصادية 

هذا  يتفاقم  أن  املرجح  ومن  الطبية.  الرعاية  ونقص 

األمر.

كام سيتحدى الفريوس قدرات الحكومات التي تبدو 

مستقرة. وميكن مللكيات الخليج الرثية أن تتغلب عىل 

العاصفة، لكن الرحلة قد تكون وعرة.

انخفاض  يفرضها  التي  املالية  القيود  عىل  وعالوة 

أسعار النفط والغاز، فإن محاوالتها للتنويع يف القطاع 

والتجارة  السياحة  مثل  قطاعات  يف  النفطي،  غري 

الرتاجع  بسبب  تعرثت  اللوجستية،  والخدمات 

االقتصادي العاملي.

مساعدة  عىل  قادرة  الخليج  ملكيات  تكون  ولن 

مثل  اعتمدت عىل سخائها،  التي  فقرا  األكرث  األنظمة 

مرص واألردن واملغرب، التي واجهت احتجاجات حتى 

قبل تفيش املرض.

استجابة  الشوارع  عن  املتظاهرين  ابتعاد  ومع 

الفريوس  أزمــة  متنح  قد  العامة،  الصحة  ــراءات  إلج

التاجي هذه الحكومات مزيدا من الوقت.

أنفسهم  تجميع  يعيدون  املتظاهرين  لكن 

ويستعدون لجولة أخرى من االحتجاجات، األمر الذي 

رمبا ميثل تحديا أكرب فيام بعد.

العريب،  العامل  يف  الوحيدة  الدميقراطية  تونس،  ويف 

للحكومة  ميكن  كيف  ترقب  ويتم  املخاطر.  تزيد 

التونسية، التي تتصدى لبطالة واسعة النطاق، وارتفاع 

أن  الفساد،  من  العام  والغضب  املعيشة،  تكاليف 

الفريوس،  لتفيش  االقتصادية  التداعيات  مع  تتعامل 

للدميقراطية  محوريا  اختبارا  يكون  أن  ميكن  ما  وهو 

العربية.
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خدمات  استنزاف  مع  املنطقة،  أنحاء  جميع  ويف 

تشمل  التي  الرسمية،  غري  للحوكمة  ميكن  الدولة، 

املجتمع املدين أو املجموعات القبلية أو امليليشيات أن 

تسد الفجوة. وهي عملية جارية منذ عقود يف لبنان، 

املنطقة،  يف  املتعددة  النزاع  مناطق  إىل  تنترش  لكنها 

خاصة إىل املناطق الحدودية وبعض املدن.

مختلفة  األوسط  للرشق  الصدمة  هذه  يجعل  وما 

يف  املتمثلة  املعتادة،  اإلطفاء  فرق  أن  هو  وأكرث حدة 

أو  الدولية  املنظامت  أو  الخليج  إنقاذ من دول  خطة 

القوى العظمى، قد ال تصل هذه املرة.

ورمبا ال تزال املؤسسات الدولية تلعب دورا، ولكن 

للوباء.  العاملي  التفيش  يستهلكها  املحدودة  مواردها 

الفريوس.  بسبب  خطرية  بجروح  ــا  أوروب وأصيبت 

وترتفع العدوى والوفيات يف الواليات املتحدة برسعة، 

وقد تحولت إدارة »ترامب« نحو الداخل.

كان  وإذا  وحدهم.  اآلن  العريب  العامل  قادة  يتحرك 

وميكن  الواسع.  لألمل  أساسا  ليس  فهذا  دليال،  املايض 

أن تكون التغريات الزلزالية ناتجة عن هزات صغرية يف 

يف البداية، خاصة يف منطقة يعطلها الركود االقتصادي 

والتصلب السيايس والحروب بالوكالة وافتقار الثقة يف 

الوضع الراهن.

وكام يقول املثل العريب القديم »حتى بعوضة ميكنها 

جعل األسد ينزف«.
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ما هو تأثير كورونا ىلع النزاعات يف 
الشرق األوسط؟

 يعيش العامل اليوم تحت رحمة فريوس كورونا املستجد الذي شل التجارة العاملية 
إعادة  عىل  قادرا  الوباء  هذا  ويبدو  منازلهم،  مالزمة  عىل  العامل  سكان  نصف  وأجرب 

هيكلة العالقات الدولية وحتى تهديد حكومات.
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إىل وقف  أسبوعني  نحو  قبل  املتحدة  األمم  ودعت 

يف  للمساعدة  نزاعات،  تشهد  دول  يف  النار  إلطالق 

»أنطونيو  العام  أمينها  أن  إال  لكوفيد19-،  التصدي 

الجمعة إىل أن »األسوأ مل يأت بعد«،  نبّه  جوترييش« 

فيام ال يزال تأثري الوباء غري واضح عىل نزاعات املنطقة 

من سوريا والعراق مروراً باليمن وليبيا 

سوريا

بعد  سوريا  يف  رسمياً  بالفريوس  إصابة  أول  ُسّجلت 

إدلب  يف  النار  وقف إلطالق  بدء  من  تقريباً  أسبوعني 

حداً  وضع  تريك  رويس  اتفاق  مبوجب  غرب(،  )شامل 

لهجوم واسع شّنته دمشق لثالثة أشهر.

الرابطاملصدر



ويعيش ثالثة ماليني نسمة يف منطقة رسيان الهدنة 

وتشمل أجزاء واسعة من إدلب ومحيطها، إال أن قدرة 

الهدنة عىل الصمود غري واضحة

ويبدو أن املخاوف من قدرة الفريوس عىل االنتشار 

استنزفتها  التي  البالد  أنحاء  كافة  الهشيم يف  كالنار يف 

تسع سنوات من الحرب، أوقف هجامت متفرقة عىل 

محاور عدة.

شهد  اإلنسان،  لحقوق  السوري  املرصد  وبحسب 

قتىل  حصيلة  أدىن  يف  مدنيني،   103 مقتل  مارس/أذار 

شهرية للمدنيني منذ اندالع النزاع العام 2011.

وعىل األرجح، فإن قدرة مختلف السلطات املحلية، 

من الحكومة املركزية يف دمشق مروراً باإلدارة الذاتية 

رأسها  عىل  الفصائل  وائتالف  رشق(  )شامل  الكردية 

عىل  إدلــب،  يف  سابقاً(  )النرصة  الشام  تحرير  هيئة 

األطراف  مصداقية  سيضع  الفريوس  ملخاطر  التصدي 

الثالثة عىل املحك.

»فابريس  السوري  للشأن  املتابع  الباحث  ويقول 

أن  تظهر  يك  لدمشق  وسيلة  الوباء  »يشكل  باالنش«، 

تعود  أن  املناطق  كافة  وعىل  كفوءة  السورية  الدولة 

إىل كنفها«.

وميكن للوباء والتعبئة العاملية التي يفرضها أن يرّسعا 

رحيل القوات األمريكية من سوريا والعراق املجاور، ما 

الذي  اإلسالمية،  الدولة  لتنظيم  ميكن  فراغاً  يخلق  قد 

تّم تجريده من »خالفته« قبل عام، أن يستغلّه إلعادة 

تصعيد هجامته.

اليمن

يف اليمن حيث مل تُسّجل أي إصابة بعد، أبدى طرفا 

النزاع، الحكومة واملتمردون الحوثيون، دعمهام لدعوة 

األمل  بصيص  أن  إال  القتال.  وقف  إىل  »جوترييش« 

النادر خالل خمس سنوات من النزاع مل يدم طويالً مع 

اعرتاض السعودية صاروخني يف سامء الرياض ومدينة 

حدودية، تبّنى الحوثيون إطالقهام.

دعامً  عسكرياً  تحالفاً  تقود  التي  السعودية،  ورّدت 

للحكومة منذ العام 2015، بشن رضبات عىل صنعاء 

الخاضعة لسيطرة الحوثيني.

وتكراراً، إال أن مبعوث  ورغم تعرّث املحادثات مراراً 

األمم املتحدة مارتن غريفيث يجري مشاورات يومية 

يف محاولة للتوصل إىل وقف إلطالق النار عىل مستوى 

البالد.

أن  اليمن  يف  كوفيد19-  فريوس  تفيش  شأن  ومن 

يفاقم األزمة اإلنسانية التي تُعّد األسوأ يف العامل. ويهدد 

يف حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية بكارثة 

إنسانية.

أمام  املجال  تفسح  هدنة  إىل  التوصل  يتم  مل  وما 

اليمن  تقديم املساعدات الرضورية، فإن مصري سكان 

سيكون مجهوالً، يف بلد انهارت منظومته الصحية وبات 

توفر املياه النظيفة نادراً ويحتاج 24 مليون نسمة فيه 

إىل مساعدات إنسانية.

الساحلية  الحديدة  مدينة  يف  األجرة  سائق  ويحّذر 

الفريوس  انتشار  حال  يف  أنه  من  عمر«  »محمد  غرباً 

»سيموت الناس يف الشوارع وتتعفن الجثث يف العراء«.

 ليبيا
بدعوة  الليبي  النزاع  طرفا  رحب  اليمن،  غرار  عىل 

ما  رسعان  لكنهام  النار  إطالق  لوقف  املتحدة  األمم 

بخرق  االتهامات  وتبادال  القتالية  األعــامل  استأنفا 

الهدنة، بعد قصف تعرضت له منطقة عني زارا جنوب 

العاصمة طرابلس.

وأبدى »جوترييش« أسفه لوجود »هّوة شاسعة بني 

مجموعة  بني  من  البلدين  معدداً  واألفعال«  األقوال 

دول أخرى.
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النزاع  يف  مبارشاً  عسكرياً  دوراً  تركيا مؤخراَ  ولعبت 

الذي ميزّق ليبيا، دعامً لحكومة الوفاق الوطني املعرتف 

املوالية  القوات  مواجهة  يف  املتحدة  األمم  من  بها 

البالد  رشق  من  اتخذ  الذي  حفرت«  »خليفة  للمشري 

قاعدة له ويستمد رشعيته من مجلس النواب املنتخب 

العام 2014.

االنسحاب  يحّد  أن  احتامل  باالنش  يستبعد  وال 

الغريب املتسارع من الرصاعات املختلفة يف املنطقة من 

الدعم الرتيك لحكومة الوفاق الوطني.

ومن شأن ذلك أن يصّب بالدرجة األوىل يف مصلحة 

عىل  للسيطرة  هجوماً  عــام  قبل  بــدأ  الــذي  حفرت، 

أنّه  سيام  ال  أهلية،  استنزاف  حرب  تحّول  العاصمة، 

يحظى بدعم روسيا ومرص واإلمارات.

وينذر ترّضر الدول الغربية بشّدة من وباء فريوس 

مواردها  وجهة  بتغيري  فقط  ليس  املستجد،  كورونا 

أيضاً  لكن  األجنبية،  الرصاعات  عن  بعيداً  العسكرية 

محادثات  يف  الوسيط  دور  مامرستها  عن  بالتوقف 

السالم.

أن  الدولية  ــات  األزم مجموعة  عن  تقرير  ونقل 

لضامن  املبذولة  الجهود  أن  أفادوا  أوروبيني  مسؤولني 

وقف إطالق النار يف ليبيا مل تعد تحظى باهتامم رفيع 

املستوى بسبب الوباء.

العراق 
يبقى  أنه  إال  شامالً،  نزاعاً  حالياً  العراق  يشهد  ال 

عرضة لهجامت يشّنها تنظيم الدولة اإلسالمية يف بعض 

املناطق ومرسحاً لشّد حبال أمرييك إيراين، كاد أن يقود 

إىل رصاع مفتوح يف وقت سابق من هذا العام.

بفريوس  تأثراً  الدول  أكرث  القوتني من بني  أن  ورغم 

كوفيد19-، إال أنّه ما من مؤرشات عىل توجههام للحد 

من املبارزة عىل الساحة العراقية مع مواصلتهام سياسة 

الردع والتهديد.

من  تقريباً  األمريكية  القوات غري  كافة  ومع مغادرة 

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  الدويل ضد  التحالف  صفوف 

وإخالء قواعد عسكرية، يُصار حالياً إىل إعادة تجميع 

الجنود األمريكيني، بعدد أقل ويف قواعد أقل.

صواريخ  بطاريات  لنرش  الفرصة  واشنطن  وانتهزت 

من  الخشية  تثري  خطوة  يف  الجوي،  للدفاع  باتريوت 

تصعيد جديد مع إيران، التي تُتهم مجموعات مسلحة 

تابعة لها بتنفيذ رضبات صاروخية عىل قواعد أمريكية 

يف العراق.
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االربعاء  يوم  السعودية  العربية  اململكة  أعلنت 

املايض أن اململكة وحلفاءها سيلتزمون بوقف الطالق 

ابتداء من  اليمن  الحرب يف  النار من جانب واحد يف 

متهد  قد  خطوة  وهي  أبريل،   9 الخميس  يوم  ظهر 

خمس  منذ  املستمر  الوحيش  الرصاع  النهاء  الطريق 

سنوات. 

النار  إطالق  وقف  إن  سعوديون  مسؤولون  وقال 

يهدف إىل البدء يف محادثات السالم التي توسطت فيها 

األمم املتحدة، والذي كان مدفوعاً مبخاوف من انتشار 

العريب،  العامل  يف  بلد  أفقر  اليمن،  يف  كورونا  فريوس 

منذ  بالكامل  الصحية  الرعاية  نظام  تدمري  تم  حيث 

سنوات الحصار والرصاع.

هذه البادرة هي األوىل من قبل أي حكومة متورطة 

يف رصاع مسلح دويل لوقف األعامل العدائية عىل األقل 

جزئياً بسبب جائحة فريوس كورونا الذي أصاب العامل 

بصدمة. وقد ناشد أمني عام األمم املتحدة، أنطونيو 

اململكة العربية السعودية تعلن وقف 
إطالق النار يف اليمن بسبب كورونا

اململكة العربية السعودية تعلن وقف إطالق النار يف اليمن، بسبب مخاوف من فريوس كورونا

إذا تم االلتزام بوقف النار، سيكون أول هدنة عىل مستوى الدولة منذ خمس سنوات من الحرب 

يف اليمن.

كتب: بن هوبارد
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جميع  يف  اإلنساين  النار  إطالق  وقف  جوترييس، 

أنحاء العامل منذ أسبوعني بسبب الوباء.

العامل  القليلة يف  الدول  اليمن واحدة من   ومع أن 

وهو  كوفيد19-  مرض  من  مؤكدة  حاالت  لديها  التي 

عامل  ويخىش  كورونا،  فريوس  يسببه  الذي  املرض 

اإلغاثة من أن تفيش املرض هناك سيكون مدمراً للبالد 

العربية  اململكة  كافحت  وقد  الحرب.  مزقتها  التي 

السعودية نفسها ملنع انتشار الفريوس، حتي يف داخل 

أرستها املالكة.

النار  إن وقف إطالق  السعوديون  املسؤولون  وقال 

العرب  الحلفاء  به  وسيلتزم  أسبوعني  ملدة  سيستمر 

اليمنية  الحكومة  وكذلك  السعودية  العربية  للمملكة 

عام  يف  فعليًا  إسقاطها  تم  والتي  دوليًا،  بها  املعرتف 

2014 عندما استولت املجموعة املتمردة املتحالفة مع 

إيران واملعروفة باسم الحوثيني عىل الكثري من شامل 

غرب البالد وعيل العاصمة صنعاء.

وتقاتل السعودية وحلفاؤها منذ مارس 2015 لدفع 

الحوثيني إىل الوراء واستعادة الحكومة اليمنية - دون 

نجاح يذكر.

ورصح مسؤولون سعوديون، اشرتطوا عدم الكشف 

عن هويتهم، إن الحوثيني مل يُستشاروا قبل إعالن وقف 

أطلق  إذا  الرد  بحق  اململكة  وتحتفظ   ، النار،  إطالق 

الحوثيون صواريخ عىل األرايض السعودية.

نرش  قصري،  بوقت  السعودي  ــالن  اإلع قبل  لكن 

خطة  الحويث،  عيل  محمد  الكبري،  الحويث  املسؤول 

تفصيلية من مثاين صفحات إلنهاء الحرب عىل حسابه 

كانت  إذا  ما  حول  تساؤالت  أثــار  مام  تويرت،  عىل 

األطراف املتحاربة تتنافس إلظهار اهتامم أكرب بالسالم 

من أعدائهم، وعندما ُسئلت عن سبب قيام السعوديني 

وقف  باقرتاح  الحرب،  من  سنوات  بعد خمس  فجأة، 

إلطالق النار عىل الصعيد الوطني، قالت إيالنا ديلوزيري، 

الباحثة يف معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن الذي 

يدرس اليمن، انه الوباء.

وقالت: »الفريوس التاجي هو الجواب«. »لقد أخاب 

فريوس كورونا الجميع يف اليمن.«

وأكرب  تنازل  »أكرب  بأنه  السعودي  اإلعالن  ووصفت 

إجراء لبناء الثقة قدمه السعوديون منذ بداية الحرب«.

النار  اطالق  يستخدمون وقف  السعوديني  أن  وبدا 

كوسيلة لقياس استعداد الحوثيني للتفاوض.

وأضافت: »إنها حًقا حالة اختبار«.

النار  إطالق  لوقف  الفوري  النجاح  أن  يعني  وهذا 

مل  الذين  الحوثيني،  امتثال  كبري عىل  إىل حد  سيعتمد 

يستجب قادتهم عىل الفور لإلعالن السعودي.

اليمنية  القوات  ضد  مكاسب  قواتهم  حققت  وقد 

قد  مام  األخــرية،  األشهر  يف  السعودية  من  املدعومة 

يرون  قد  لكنهم  تنازالت.  تقديم  يف  مرتددة  يجعلها 

أنها  شعروا  إذا  سالم،  عملية  يف  االنخراط  يف  فوائد 

تعرتف بالقوة التي اكتسبوها خالل الحرب.
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وقال مسؤولون سعوديون إن الحكومة اليمنية، التي 

يعيش معظم مسؤوليها يف الرياض عىل نفقة اململكة 

العربية السعودية، وافقت عىل وقف إطالق النار أيًضا، 

لكن مل يكن هناك مسؤولون مينيون يف مكاملة هاتفية 

عرب الهاتف مع الصحفيني إلعالن وقف إطالق النار.

وبعد اإلعالن عن وقف إطالق النار، كتب خالد بن 

أن  تويرت  عىل  السعودي،  الدفاع  وزير  نائب  سلامن، 

اململكة ستمنح األمم املتحدة 500 مليون دوالر للعمل 

اإلنساين يف اليمن و 25 مليون دوالر ملكافحة فريوس 

كورونا.

أشاد  النار،  إطالق  وقف  هشاشة  من  الرغم  وعىل 

إىل  الخاص  املتحدة  األمم  مبعوث  جريفيث،  مارتن 

اليمن، باإلعالن يف بيان، قائالً إنه يجب أن يخلق بيئة 

خصبة ملحادثات السالم.

اآلن  األطراف  عىل  »يجب  جريفيث:  السيد  وقال 

لجميع  الفوري  والوقف  الفرصة  هذه  من  االستفادة 

األعامل العدائية بأقىص رسعة وإحراز تقدم نحو سالم 

شامل ومستدام«.

حتى قبل تفيش وباء فريوس كورونا، وصفت األمم 

صنع  من  إنسانية  كارثة  أسوأ  بأنه  اليمن  املتحدة 

اإلنسان يف العامل. وتواجه الغالبية العظمى من سكان 

البالغ عددهم 28 مليون نسمة الجوع واملرض  البالد 

وأشكال أخرى من الحرمان.
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ويف ظل عدم وجود لقاح للوقاية من الفريوس، وعدم 

)وبالطبع  األعــراض  لتخفيف  معتمدة  أدوية  وجود 

أبقى خارج النقاش حول عالج الكلوروكني، حيث أفتقر 

إىل أي حق يف الرأي(، كان الخيار الطبي الوحيد خياًرا 

من  الغرض  وكان  االجتامعي،  التباعد  وهو  اجتامعيًا، 

الذين  املرىض  أمام  حواجز  إنشاء  هو  الصحي  الحجر 

الجميع.  إىل  نقله  تم  هذا  لكن  املرض،  من  يعانون 

ويعني هذا: ابق يف املنزل مع عائلتك وال تغامر. 

يستطيع  ال  اقتصادية.  أزمــة  الطبي  الحل  خلق 

وتناول  التسوق  العمل. وأصبح  إىل  الذهاب  الكثريون 

البطالة،  ارتفعت  األخرى محدودة.  واألنشطة  الطعام 

عىل  الطلب  وانخفض  التوريد،  سالسل  واضطربت 

السلع والخدمات.

من  للتخفيف  اسرتاتيجيات  السيايس  الهيكل  وضع 

فشل  ومنع  البطالة،  حدة  وتخفيف  ــة،  األزم حدة 

من  ولكن  التحفيز.  حزم  خالل  من  التجارية  األعامل 

الواضح أن االقتصاد لن يعمل كام كان من قبل، ولن 

ينتهي التشويه برسعة.

جورج فريدمان: كورونا ينذر بكارثة 
اجتماعية تفوق الصحية

هياكل   4 هناك  بأن  جادلت  »كورونا«.  أزمة  يف  للتفكري  منوذًجا  وضعت  أسابيع،  بضعة  قبل 

التنسيق بني  الذي يحاول  السيايس  الهيكل  رئيسية: طبية واقتصادية واجتامعية وعسكرية، مع 

األربعة إلدارة الوضع املضطرب. هذا منوذج أمرييك، لكنه ينطبق عىل الدول األخرى بشكل معقول.

https://bit.ly/2XLFxV3
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يفرتض  عمقاً.  أكرث  االجتامعية  العواقب  تكون  رمبا 

منوذج األرسة أن األطفال سيذهبون إىل املدرسة، وأن 

أحد الوالدين أو كليهام سيذهب إىل العمل، وسيكون 

لكل منهم فرتات من البقاء مبفرده، أو يف أماكن أخرى 

مع أشخاص آخرين.

الغرباء،  املجتمع مع  املستوى األوسع، يختلط  عىل 

الصف  يف  الوقوف  إىل  السينام،  إىل  الذهاب  من 

بائع.  مع  كمبيوتر  جهاز  مناقشة رشاء  إىل  والدردشة، 

هناك مليار نوع من التفاعالت االجتامعية، ولكل منها 

طقوسها. 

إذا كان للتباعد االجتامعي واألزمة االقتصادية تأثري 

مقياس  أدق  يف  أوالً  بها  اإلحساس  فسيتم  اجتامعي، 

يتطلب  عندما  لذلك  املنزل.  وهو  االجتامعية  للزالزل 

كبري،  بشكل  سلوكها  العائالت  تغري  أن  الطبي  الهيكل 

وعدم  الخوف  هذا  مثل  االقتصادي  النظام  ويولد 

اليقني، يتم الشعور بالضغوط أوالً يف األرسة. ميكن أن 

هي  األرسة  اآلن  ولكن  األرسة،  خارج  الضغوط  تنترش 

املجال الوحيد املوجود، ويتم ترجمة كل هذه املخاوف 

يف مكان واحد مغلق وهو املنزل.

أظهر النظام االجتامعي، مبا يف ذلك األرسة، صمودا 

وتظهر  االجتامعي.  التباعد  من  األول  الشهر  حتى 

استطالعات »جالوب« السعادة والرضا عند املستويات 

العادية. ولكن لو اطلعنا بعمق، ميكننا رؤية العالمات 

العام لألمم  الوظيفي. فقد أصدر األمني  للخلل  األوىل 

املتحدة، عىل سبيل املثال، تحذيراً من تصاعد العنف 

املنزيل. 

يف العنف األرسي، عادة ما يكون الرجل ضد املرأة، 

وثانياً ضد األطفال، وهذه حقيقة ثابتة. يتسبب األفراد 

الذين يعانون من خلل نفيس وظيفي يف متزيق األرس 

عندما  األرسي.  العنف  خالل  من  بذلك  التنبؤ  وميكن 

املحتمل  العامل، من غري  العنف عىل مستوى  يتصاعد 

أن يكون ذلك مصادفة.

وقت  قضاء  يتوقع  بشكل  والشقق  املنازل  بناء  تم 

املستمر  للبقاء  مصممة  ليست  فهي  الخارج.  يف  كبري 

مدار  الحميمية عىل  أن ضغط  الجميع. كام  قبل  من 

24 ساعة إىل جانب وضع ليس له نقطة نهاية واضحة 

ميكن أن يخلق توترا بني حتى أكرث العائالت حميمية.

وهناك العديد من العائالت ليست مرتابطة بشكل 

بدون  يأيت  ومعظمها  أوالً،  تنفجر  التي  وهي  كبري، 

املنزل  الوالدين يف  الحاالت يكون كال  عنف، يف بعض 

بدون عمل. يجب عىل اآلباء يف نهاية املطاف مواجهة 

تنفجر  أطفالهم.  مع  جنب  إىل  جنبا  البعض،  بعضهم 

األرس داخل هذه الجدران بطريقة ال مفر منها. وليس 

قابل  مؤرش  أول  ولكنه  القاعدة،  هو  األرسي  العنف 

للحرص إحصائيًا. 

تحليالت الخبراء
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قال  األساسية،  طقوسنا  عىل  الضغط  إىل  وبالنظر 

»أنتوين فاوتيش« أكرب خبري لألمراض املعدية يف أمريكا 

إنه ال ينبغي ألحد أن يتصافح اآلن أو مرة أخرى.

 تصاعد العنف العائيل وسيتصاعد بسبب اإلجراءات 

انتشار املرض. وستحدث  أن نتخذها ملنع  التي يجب 

االقتصاد  يفشل  عندما  الحقة  اجتامعية  انهيارات 

وتصبح حياتنا مشلولة. ثم سيتعني االختيار بني خيارين 

كالهام مر. 

هل يجب إلغاء كل طقوس حياتنا هذه، إىل جانب 

حاليًا،  أتذكرها  ال  التي  األخرى  اللمس  جميع طقوس 

حامية  هي  الطبي  املجتمع  وظيفة  املصافحة؟  مع 

صحتنا وحياتنا. لكن الصحة ليست مجرد مسألة طبية. 

إنها أيًضا مسألة طقوس فردية معقدة للغاية. احتفل 

كيف  متذكرين  الفصح،  بعيد  املايض  األسبوع  اليهود 

يوم  املسيحيون  واحتفل  العبودية،  من  الله  حّررهم 

األحد بعيد الفصح. هذه احتفاالت جامعية للعائالت 

والجامعات التي تتحدث وتتالمس وتتعانق.

موت  قبول  ميكننا  ال  للغاية.  وضع صعب  يف  نحن 

أيًضا  ميكننا  ال  ولكن  إنقاذهم.  يتم  قد  الذين  البرش 

تلك  لتقليل  املطلوبة  القيود  مع  بسهولة  نعيش  أن 

الوفيات. ويجب أن نحسب املعاناة واملوت الناجمني 

للغاية.  حقيقي  حدث  وهذا  االقتصادي  الكساد  عن 

يكمن الحل الواضح يف الطب عرب إيجاد دواء ال يتطلب 

الحجر الصحي ويسمح لنا بالعودة إىل العمل. بالنظر 

انتشاره  املشكلة يف عودة  الفريوس، تكمن  إىل رضاوة 

يف حال رفع قيود املسافة االجتامعية. أظن أنه ميكننا 

املخاطرة بدواء غري مثبت أكرث مام ميكننا تحمل الحياة 

املحدودة التي نعيشها.

 تصاعد العنف العائيل وسيتصاعد بسبب اإلجراءات 

انتشار املرض. وستحدث  أن نتخذها ملنع  التي يجب 

االقتصاد  يفشل  عندما  الحقة  اجتامعية  انهيارات 

وتصبح حياتنا مشلولة. ثم سيتعني االختيار بني خيارين 

كالهام مر. 

تحليالت الخبراء
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بعد  جائحة كورونا لن يعود عاملك كما كان

التي تحكم عاملنا أنظمة هشة. واليوم، صارت أنظمة  الوباء، كانت األنظمة  قبل أن يجتاحنا 

محطمة. صيصبح العامل مختلًفا، عندما تنزاح هذه الغمة.

ريان برودريك
https://0i.is/TL9V

الكاتب:

الرابط:

جامعية  لدردشة  املزاجية  الحالة  بتدمري  قمت   

مبا  شخص  شارك  البداية  يف  املايض.  األسبوع  عائلية 

نصه: »فريوس كورونا هذا يحولني إىل دميقراطي. أبقى 

يف املنزل، ال أعمل، أشكو من كل يشء، وأنتظر شيًكا 

من الحكومة ».

واستخدم فرد آخر من أفراد األرسة معدل الوفيات 

السنوي لإلصابة باإلنفلونزا للتخلص من املخاوف بشأن 

فريوس كورونا. ثم جادل آخر بأن ماليني الناس ميوتون 

حول العامل كل عام يف حوادث السيارات: »فهل سيتم 

حظر السيارات«؟

أتفاعل عاطفيًا، ولكن كان من الصعب  حاولت أال 

محاولتي  من  أسابيع  بعد  هدويئ  عىل  الحفاظ  عيل 

البيوت  يف  يف  بالبقاء  يوم  كل  سناً  األكرب  أقاريب  إقناع 

الناس.  وبني  بينهم  االجتامعية  املسافة  عيل  والحفاظ 

مرض  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  »نصف  وأجبت: 

األشخاص  عدد  يساوي  أمريكا  يف  كورونا  كوفيد19- 

الذين لقوا حتفهم يف 11 سبتمرب«، وباستخدام اإلحصاء 

الوحيد الذي وجدته والذي ينقل نوع الخسائر العاملية 

توقعات  »إذا كانت  الوباء   التي يسببها هذا  املتغرية 

الدكتور فويش صحيحة، فسوف يكون هذا يعادل 30-

60 من ضحايا 11/9.«
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هدأت املحادثة لفرتة من الوقت بعد ذلك.

األرقام التي كنت أشري إليها انتهت صالحيتها برسعة 

مع  الوباء  هذا  مقارنة  لكن  اآلن.  بكثري  أعىل  - وهي 

تشكل  التي  واألحــداث  األخرى،  الجامعية  اإلصابات 

العامل هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها لجعلها تلقى 

صدى عند الناس. 

اعتباًرا من هذا األسبوع، تويف أكرث من 5000 أمرييك 

بــ 2977   أكرث   - كوفيد19-  أو  كورونا  فريوس  بسبب 

أي  من  أكرث    2001 سبتمرب   11 يف  ماتوا  الذين  من 

الحادي عرش  لقد غريت حادثة  حدث آخر يف حيايت. 

من سبتمرب العامل: فقد ألهمت سياسات األمن القومي، 

 – العراق وأفغانستان  الحروب يف  البدء يف  وأدت إيل 

وقد أصبحت األخرية – الحرب عيل أفغانسات - هي 

وأدت   - املتحدة  الواليات  تاريخ  يف  األطول  الحرب 

الهجرة والجامرك،  النقل، وإدارة  أمن  إدارة  إنشاء  إىل 

الواليات  حــدود  وعسكرة  الداخيل،  األمــن  ووزارة 

املتحدة وخدمات الهجرة بشكل فعال.

املعهد  أنتوين فويش، مدير  الدكتور  يوم األحد، قال 

وإذا  بتفاؤل،  املعدية،  واألمراض  للحساسية  الوطني 

بني   ما  سيموت  االجتامعي،  التباعد  مامرسة  واصلنا 

املرض  كوفيد19-  بسبب  أمرييك  ألف  و200   100

الناجم عن فريوس كورونا الجديد. وعدم الدقة دامئًا ما 

يحد من التوقعات )وكان هناك الكثري من عدم الدقة 

يف األشهر القليلة املاضية( - ولكن إذا كانت توقعات 

كان  لو  كام  القتىل سيكون  عدد  فإن  فويش صحيحة، 

هناك هجوم مامثل لــ 11/9 كل يوم ملدة شهرين إىل 

ثالثة أشهر.  

العرش  السنوات  وأمضت  1928؛  عام  جديت  ولدت 

أوكالهوما  يف  الكبري  الكساد  حياتها  خالل  من  األوىل 

تكدس  األخرية من حياتها  الخمس  السنوات  وعاشت 

تنس  مل  مخزنها.  ويف  ثالجتها  يف  يفسد  حتى  الطعام 

اآلالف  صدمة  أيضا  نحن  ننس  ولن  ــًدا.  أب الصدمة 

واآلالف من القتىل مبجرد أن نتمكن من مغادرة منازلنا 

بأمان. وعندما نخرج من بيوتنا، سنكون أناس مختلفني 

يف عامل مختلف.

الزحف الصارم

فريوس  عىل  انترصت  أنها  الصني  ادعاء  صدقنا  إذا 

كورونا، تكون الصني قد متكنت من تعويض رد الفعل 

الضخمة  التحتية  بنيتها  تعبئة  خالل  من  الفاشل 

ادعاء  وهذا  الصارمة،  تنفيذ حملتها  ملراقبة  واملعقدة 

ال يرفضه إال الخوف املرعب بني الليرباليني الغربيني.

و   Alipay مثل  الدفع  تطبيقات  قامت  وقــد 

املستخدمني  لتتبع تحركات  برنامج  بتثبيت   WeChat

املشفرة  االتصاالت  مستخدمي  هواتف  خالل  من 

األحمر  باللون  الصني  يف  الدولة  تديرها  التي  باأللوان 

واألخرض واألصفر، استناًدا إىل خطر اإلصابة املحتملة - 

والتي يتم التحقق منها بعد ذلك من قبل الحراس يف 

محطات القطارات. ويتم إبالغ الرشطة بأولئك الذين 

التواصل  الصحي وقد تعرضت منصات  الحجر  كرسوا 

للرقابة   WeChat و Weibo الصينية مثل االجتامعي 

الشديدة لقمع نظريات املؤامرة والشائعات.

دولة  تشري  حيث  ناجحة  الجهود  هذه  تكون  قد 

وقد  التناقص،  يف  آخذة  حاالتها  أعداد  أن  إىل  الصني 

يف  البالد  دخــول  من  األجانب  جميع  فعليًا  منعت 

محاولتها العودة إىل وضعها الطبيعي دون ارتفاع ثان 

للجائحة.

ومع ذلك ، من الصعب معرفة مدى صحة املزاعم 

الحقيقية التي تقول إن الصني قامت بتسوية منحناها. 

يوم  لبلومربج  أمريكيني  مسؤولني  ثالثة  قال  فقد 

األربعاء املايض إن مجتمع املخابرات األمريكية خلص 

إىل أن أرقام القتيل جراء فريوس كورونا يف الصني هي 

يف الواقع أعىل بكثري مام تم اإلبالغ عنه.

الواليات املتحدة  الذي تكافح فيه  الوقت  ولكن يف 

وأوروبا الحتواء تفيش املرض، بدأ املحللون يتساءلون 

كقوة  الوباء  هذا  من  ستخرج  الصني  كانت  إذا  عام 

عاملية عظمى جديدة. وقال جريميي يل واالس، األستاذ 

املدن  أبحاث  مجموعة  وزعيم  كورنيل  جامعة  يف 
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الصني  إن   BuzzFeed News لـ  بالجامعة،  الصينية 

جديد  عاملي  كزعيم  نفسها  تنصيب  بالتأكيد  تحاول 

وسط هذا الوباء. 

وأضاف واالس إن »]دولة الصني[ صنفت نفسها عىل 

الدولية بعد  املناخ والتجارة  أنها رائدة يف مجال تغري 

مكافحة  يف  بنجاحاتها  وتفخر  ترامب  دونالد  انتخاب 

- ». »إن نجاحها يف مقاومة كوفيد19- يعتمد  الوباء 

عىل النتائج يف البلدان األخرى وكيفية النظر إىل هذه 

النتائج.«

مسؤول  كويص  لنفسها  الشيوعية  الصني  تقديم  إن 

للحزب  الدعاية  اسرتاتيجية  يف  اآلن  أســايس  أمــر 

الصينيون  الدبلوماسيون  ويتنافس  الصيني.  الشيوعي 

الجيش  مع  مبارش  بشكل  الحكومية  اإلعالم  ووسائل 

ترامب  دونالد  الرئيس  النتقاد  اإلنرتنت  عرب  املخصص 

لينتقدوا   ،  YouTube و   Twitter مثل  منصات  عىل 

الواليات املتحدة لعدم قدرتها عىل التخفيف من أرضار 

تفيش املرض.

وقد قام جاك ما، املؤسس املشارك للملياردير الصيني 

 ،Alibaba الجنسيات  متعددة  التكنولوجيا  لرشكة 

بالتغريد مؤخرًا بصورتني ملستلزمات طبية يتم تحميلها 

»أول    China Cargo Airlines لـ  رحلة  منت  عىل 

اختبار فريوس كورونا  األقنعة ومجموعات  شحنة من 

متجهة إىل الواليات املتحدة تنطلق من شنغهاي. كل 

التوفيق ألصدقائنا يف أمريكا ،«.

الشحنة عىل 500  احتوت  ما،  ووفقا ملؤسسة جاك 

ألف مجموعة اختبار ومليون قناع. وزعمت مؤسسات 

)ما Ma ( بالفعل أنها شحنت 1.8 مليون قناع و 100 

ألف مجموعة اختبار إىل بلدان أخرى مترضرة بشدة.

أنها  متاًما  الصينية  الحكومية  اإلعالم  وسائل  وتدرك 

أجهزة اختبارات وأقنعة يشحنها ملياردير صيني حول 

العامل، وليست أمريكية. »لقد شاركت الصني تجربتها، 

مستعدة  ليست  الغربية  الــدول  من  العديد  ولكن 

للمتابعة. وعندما تنتهي الجائحة، ستجد هذه البلدان 

أن الصني مل تكن هي التي أدت إىل الظروف القاسية 

الواليات  أحكام  ولكن  وأوروبــا،  املتحدة  الواليات  يف 

املتحدة وخياراتها الخاطئة  هي التي أدت لذلك«، كام 

كتبت صحيفة جلوبال تاميز يوم األربعاء املايض.

وقال ديفيد جاكوبسون ، أستاذ اسرتاتيجية األعامل 

العاملية يف كلية كوكس إلدارة األعامل بجامعة ساذرن 

ميثوديست وأستاذ زائر يف جامعة تسينجهوا يف بكني، 

لـ BuzzFeed News إنه يخىش أن تنهار دبلوماسية 

أجهزة االختبارات واألقنعة يف الصني، مستشهدا بتقارير 

ألنها  الصينية  املعدات  تعيد  وهي  أوروبية  دول  عن 

معيبة.

والتي  الشيوعي،  للحزب  الدولة  دعاية  عامل  »يف 

تحاول  ألنها  الحايل  الوقت  يف  ذراع  أقوى  تكون  رمبا 

وضع رواية عاملية حول نظرة الصني، يقولون ،« نحن 

الدروس، ونحن هنا  تعلمنا كل هذه  للمساعدة،  هنا 

ملساعدة العامل ›‹.

سرتى:  الدول  بأن  متفائل  أنه  جاكوبسون  ويقول 

»العامل يرى الزيف«. »إذا مل تنجح أجهزة االختبارات، 

فإن دبلوماسية أجهزة االختبارات واألقنعة لن تعمل«.

 – فقط  الصاعدة  الصني  عىل  يقترص  ال  األمر  لكن 

فزحف كوفيد19- السلطوي يف ازدياد يف كل مكان.

شبه  الدولة  سنغافورة   NPR راديــو  وصف  وقد 

السلطوية بأنها »منوذج لفريوس كورونا« حيث قامت 

الدولة بتسوية منحناها من خالل وضع تدابري استباقية 

والحجر  الفريوسات،  ملكافحة  عمل  فرقة  مثل  مبكرة 

التجمعات  وحظر  واملنزل،  املستشفيات  يف  الصحي 

االتصال،  تتبع  تسمى  تقنية  استخدمت  كام  الكبرية. 

وبناء سجل حركة للمصابني من خالل لقطات املراقبة، 

سحب  عمليات  خلفتها  التي  الرقمية  والتوقيعات 

االئتامن،  بطاقة  مدفوعات  أو  اآليل  الرصاف  بطاقة 

الذي   Bluetooth بتقنية الذيك  الهاتف  تتبع  وتطبيق 

. TraceTogether يسمى
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ديكتاتوريته.  اآلن  األورويب  االتحاد  لدى  وأصبحت 

قانون  مرشوع  االثنني،  يوم  املجري،  الربملان  أقر  فقد 

الحكم  يف  الحق  أوربان  فيكتور  الــوزراء  رئيس  مينح 

الطوارئ  حالة  وفرض  مسمى،  غري  أجل  إىل  مبرسوم 

الربملان  وتعليق  زمنية،  مهلة  دون  كوفيد19-  بسبب 

ينرش  ملن  بالسجن  يقيض  ترشيع  وسن  واالنتخابات، 

»األخبار املزيفة« أو الشائعات.

مع  والنمسا  وإيطاليا  إرسائيل  مثل  دول  وتعمل 

بيانات  الستخدام  بها  الخاصة  االتصاالت  شبكات 

من  يعانون  الذين  األشخاص  لتتبع  املجهولة  املوقع 

النقاط الساخنة لإلصابة ومراقبة ما إذا كان املواطنون 

روسيا  وتستخدم  أمكانهم.  يف  البقاء  أوامر  يخالفون 

نظامها الضخم للتعرف عىل الوجه من خالل 170 ألف 

الحجر  ينتهكون  الذين  األشخاص  عىل  للقبض  كامريا 

أساور  كونج  هونج  ونرشت  الــذايت.  والعزل  الصحي 

إلكرتونية ألولئك الذين ثبتت إصابتهم بفريوس كورونا. 

التي  تركامنستان  يف  اإلعالم  لوسائل  يُسمح  يعد  ومل 

تسيطر عليها الدولة باستخدام كلمة »فريوس كورونا«، 

وقد متت إزالتها من كتيبات املعلومات الصحية.

يف  خاص  بشكل  عدوانية  كانت  فقد  الهند  أما 

ختم  الدولة  فجربت  املصابني.  وتتبع  الوباء  احتواء 

األشخاص الذين أصيبوا بالحرب الذي ال يغسل ألسابيع. 

تسعى الحكومة املركزية الهندية إىل إصدار حكم من 

املحكمة العليا يف البالد يجرب جميع وسائل اإلعالم عىل 

الحصول عىل موافقة لطباعة أو نرش أو بث أي محتوى 

تلفزيوين حول كوفيد19-. ويف والية كارناتاكا الجنوبية، 

يُطلب اآلن من األشخاص املعزولني تنزيل تطبيق عىل 

هواتفهم، يوجب عليهم التقاط صورة ذاتية وإرسالها 

كل   - الوصفية  بياناتها  يف   GPS إحداثيات  تتضمن   -

ساعة إىل املسؤولني الحكوميني.

 Facebook مثل  األمريكية  الرشكات  وتناقش 

للعدوى  الساخنة  النقاط  تتبع  كيفية   Google و 

باستخدام بيانات املوقع املجهولة، بينام يتساءل القادة 

من  نوع  هو  كورونا  فريوس  كان  إذا  عام  األمريكيون 

والحريات  الخصوصية  وضع  يتطلب  الذي  الطوارئ 

املدنية جانباً.

كساد أكرب

تشري اآلثار الفورية للوباء - حفالت الزفاف املؤجلة، 

الفارغة،  الكربى  املتاجر  ورفوف  امللغاة،  واإلجــازات 

الرواتب،  وتخفيضات  الغارقة،  املساكن  وأسعار 

وترسيح العامل - إىل عدم خروج أي شخص من هذه 

الفرتة دون خسارة ليشء ما. ونحن مازلنا يف البداية.

االقتصادية.  األوضاع  التنبؤ مبدى سوء  الصعب  من 

واحدة  مرة  وقع  الحجم  بهذا  فريويس  انتشار  فحدث 

 -  1918 عام  إنفلونزا  وباء  الصناعي:  العامل  يف  فقط 

موجتني  يف  العامل  رضب  الذي   - االسبانية  االنفلونزا 

موسميتني، مام أسفر عن مقتل 50 مليون شخص يف 

املتحدة.  الواليات  يف  ألف   675 و  العامل  أنحاء  جميع 

وقد وقع هذا الوباء خالل الحرب العاملية األوىل، مام 

يجعل من الصعب مقارنته اآلن، حتى لو وضعنا جانبا 

جميع التغيريات األخرى يف القرن املايض. 

 ولكن وفًقا لبحث أجري يف عام 2007 حول اآلثار 

االقتصادية لوباء عام 1918، االنفلونزا االسبانية، والذي 

فإن  لويس،  الفيدرايل يف سانت  االحتياطي  بنك  نرشه 

اآلثار االقتصادية استمرت فقط لفرتة قصرية . 

الرشكات،  من  العديد  »تكبدت  الصحيفة:  وقالت 

والرتفيه،  الخدمات  صناعات  يف  العاملة  تلك  وخاصة 

خسائر من رقمني يف اإليرادات«. وتعاىف املجتمع ككل 

من إنفلونزا عام 1918 برسعة، لكن األفراد الذين تأثروا 

ملجتمعنا  ونظرًا  األبد.  إىل  حياتهم  تغريت  باألنفلونزا 

املتنقل برسعة واملتصل بشدة، من املرجح أن تكون أي 

جائحة أكرث وبائية، ورمبا أكرث رضاوة . »

مقارنة  ليست  عام 1918  بجائحة  املقارنة  أن  ومع 

مثالية بجائحة فريوس كورونا الحايل، يقول كيفني كروز 

 BuzzFeed برينستون،لـ  جامعة  يف  التاريخ  أستاذ   ،

تفاقم  إىل  أدى  املايض  القرن  وباء  تفيش  أن   News

املشاكل الوطنية التي كانت ترتاكم بالفعل.

كانت إنفلونزا عام 1918، االنفلونزا االسبانية، جزًءا 
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كانت إنفلونزا عام 1918، االنفلونزا االسبانية، جزًءا 

من موجة أوسع من االضطرابات واألزمات التي هزت 

البطالة  يف  الكبري  االرتفاع  إن  كروز  ويضيف  أمريكا. 

والتضخم بعد الحرب العاملية األوىل، »صيف عام 1919 

الدموي« ألعامل الشغب العرقية، واإلرضابات العاملية 

الكربى التي وقعت وأول ذعر أحمر يف ذلك الشتاء ». 

»كان هناك شعور وطني بالقلق وعدم اليقني«. 

بدأ ترسيح  للوباء،  الحايل  التفيش  من  بعد شهرين 

األمريكية  الصناعات  وطالبت  كبري،  بشكل  العامل 

ويتوقع  البطالة.  معدالت  وارتفعت  إنقاذ،  بعمليات 

سانت  يف  الفدرايل  االحتياطي  بنك  يف  االقتصاديون 

لويس تخفيضات إجاملية يف التوظيف تبلغ 47 مليون 

- مبعدل بطالة 32.1%.  

االقتصاد  قطاعات  كل  ستتقلص   ،Forbes لـ  ووفًقا 

أعطت  العاملية  ماريوت  فنادق  سلسلة  األمرييك: 

إجازات إجبارية لعرشات اآلالف من العامل، والندري، 

رشمب،  جم  وبوبا  فرسكو  دي  لـرشكة  األم  الرشكة 

قامت بترسيح 40 ألف عامل. وتخطط رشكة أير كندا 

ورشكة  الطائرات.  طواقم  من  عضو   5100 لترسيح 

األحذية DSW   أوقفت دفع مرتبات %80 من عاملها 

وأعطتهم إجازة مؤقتة غري مدفوعة األجر.

يف  األمريكية  األخبار  صناعة  عىل  اإلعالنات  إنفاق 

الرقمية  املنافذ  أعلنت  فقد  الحر.  السقوط  من  حالة 

يف  تخفيضات  عن  بالفعل   Vice و   BuzzFeed مثل 

الجامهريية  اإلعالم  وسائل  رشكة  وأعلنت  الرواتب، 

 Arizona و   USA Today متتلك  التي     Gannett

Republic و Des Moines    Register -   أن العديد 

من املوظفني سيطردون ملدة خمسة أيام كل شهر حتى 

يونيو القادم.

قد تتلقى وسائل اإلعالم اإلخبارية قروًضا منخفضة 

الفائدة، لكن رشكات الطريان ستتلقى ما يقرب من 60 

قانون  من  كجزء  املالية  املساعدات  من  دوالر  مليار 

االقتصادي  واألمن  واإلغاثة،  كورونا،  فريوس  مكافحة 

يوم  قانونًا  ليصبح  ترامب  وقعه  الذي   )CARES(

قادة  من  أسئلة  بالفعل  هناك  ولكن  املايض،  الجمعة 

عىل  للحفاظ  كافيا  هذا  كان  إذا  ما  حول  الصناعة 

الصناعة واقفة عيل قدميها.

كلية  يف  املالية  أستاذ  زينجاليس،  لويجي  وقــال 

البودكاست  ومدير  بوث  شيكاجو  بجامعة  األعامل 

كابيتالز،لــ BuzzFeed News أننا ال نعرف حتى اآلن 

مدى فعالية قانون كريز)CARES( ولكنه أضاف أنه مل 

يستهدف الصناعات الصحيحة.

بحتة،  انتخابية  خطوة  ذلك  يف  أرى  »إنني  وقال: 

ولكنها غري مربرة من الناحية االقتصادية«. »إن الهدف 

الطاقة  عىل  والحفاظ  توزيع  إعادة  هو  الحزمة  من 

اإلنتاجية الحالية لالقتصاد األمرييك.«

أحد  ال  أنه  هي  العاجلة  القضايا  إحدى  إن  وقال 

العامل،  من  املهول  العدد  كيف سيساعد هذا  يعرف 

يف  العاملة  إجاميل  من   %  7 حوايل  يشكلون  الذين 

يعرف«.  أحد  ال  أن  األساس  يف  هو  أفهمه  »ما  البالد: 

»تخيل أنني أعمل كسائق سيارة أجرة ومن خالل هذا 

الربنامج أتقاىض أجرًا عاديًا، لكني أعمل كسائق أوبر 

وال أحصل عىل يشء.«

هذا  مع  بالفعل  يتفاعلون  األمريكيون  العامل 

واألهم  ويحتجون.  ويرضبون  االقتصادي،  االنكامش 

من ذلك، أن الطريقة التي نفهم بها العامل والطبقة 

الكساد  أكرث مام تغريت منذ  اآلن  تتغري  البلد  يف هذا 

الكبري.

أمريكا منقسمة

يوم االثنني املايض، تركت مجموعة من العامل العمل 

يف مستودع أمازون يف جزيرة ستاتن. وادعى موظف يف 

أمازون يدعى كريس سمولز أن الرشكة طردته بعد أن 

قاد احتجاًجا عىل رشوط سالمتها. ويوم الثالثاء، احتج 

الشعبة  أعضاء  واحتج  الكاملة  األطعمة  سوق  عامل 

يف  االثنني  يوم  األمريكية  االتصاالت  لعامل  الصناعية 

منشأة الطريان جرنال إلكرتيك يف لني، ماساتشوستس، 

موارد  باستخدام  الرشكة  مطالبني  بوسطن،  يف  وكذلك 
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التصنيع لبناء املزيد من أجهزة التنفس.

فبدأت  كذلك.  الصحية  الرعاية  عــامل  واحتج 

املمرضات يف جميع أنحاء البالد يف االحتجاج عىل نقص 

تعرض  إنها  يقولون  التي  الشخصية،  الحامية  معدات 

الوطنية  املتحدة  ممرضات  عقدت  للخطر.  حياتهم 

مسرية أمام مركز ألتا بيتس سوميت الطبي يف أوكالند 

املايض،  السبت  الشهر. ويوم  يف وقت سابق من هذا 

مستشفى  أمام  ممرضة  عرشين  من  أكرث  تظاهرت 

جاكويب يف برونكس.

ذلك  يف  مبا  الكربى،  األمريكية  املدن  أن  والحقيقة 

نيويورك، وبوسطن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، 

مؤقتًا،  اإلخالء  عمليات  حظرت  التي  لويس،  وسانت 

مستوى  عىل  اإلرضاب  دوي  عىل  القضاء  يف  تنجح  مل 

 ،  »2020 سرتايك  »رينت  منظمة  وتطالب  الدولة. 

الحملة، بتجميد تحصيل  التي تقود  الناشطة  املنظمة 

السكنية،  العقارية  والرهون  شهرين،  ملدة  اإليجارات 

وفواتري املرافق »للسامح للعائالت العاملة بفعل ما هو 

رضوري للتحضري للتدابري االجتامعية الصعبة املطلوبة 

لتسوية »منحنى التفيش« ، كام يقول املوقع اإللكرتوين 

للمنظمة.

وقال بيرت جوان، الباحث والزميل املقيم يف مرشوع 

 BuzzFeed لـ  التعاونية،  للدميقراطية  التايل  النظام 

News أن العديد من األمريكيني يعلمون أنه ال ميكن 

لهم  قيل  التي  االقتصادية  السياسات  من  الكثري  فعل 

أنها ستطبق بعد األزمة املالية لعام 2008.

أنه  يقولون  أشخاًصا  تــرى  »كنت  ــوان:  ج وقــال 

نقدية  مدفوعات  تقديم  يف  التفكري  املستحيل  من 

وأنه  البطالة،  إعانات  زيادة  املستحيل  ومن  للجميع، 

من املستحيل أن تخرب الحكومة الرشكات مبا تحتاجه 

لإلنتاج«. »لكنك اآلن ترى الحزب الدميقراطي وأجزاء 

أنه  ترامب  الرئيس  يخربون  الجمهوري  الحزب  من 

لزيادة  الدفاعي  اإلنتاج  قانون  استخدام  إىل  بحاجة 

إنتاج أجهزة التنفس.«

واحتجاجات،  إرضابـــات  مجرد  ليست  لكنها 

مارك  تربع  توضح  التي   TikTok الـ  ففيديوهات 

دوالر  مليون   25  - كورونا  فريوس  ملقاومة  زوكربريج 

 - دوالر  مليار   55.1  - اإلجاملية  برثوته  مقارنة   -

املمثل »جادوت«  املبارش من فيديو  العام  واالشمئزاز 

بها  مزق  التي  الرسعة  مدى  يكشف  بالنجوم  املرصع 

الوباء طبقات وعي الطبقة األمريكية .

والسنوات  األشهر  يف  نري  أن  »آمل  جوان  يقول 

القادمة  حركة عاملية متجددة«. »آمل أن يستوعب 

التي  األشياء  الكثري من  أن  والناس بشكل عام،  اليسا، 

يقال عنها  أنها قواعد هي يف الواقع مجرد معايري تم 

إنشاؤها للحفاظ عىل امللكية وحقوق رأس املال.«

بها  يفكر  التي  الطريقة  أن  من  الرغم  وعــىل 

تتغري  العمل  وقيمة  مجتمعهم  هيكل  يف  األمريكيون 

الواليات  يف  متفشيان  شيئان  هناك  يزال  ال  برسعة، 

األغنياء،  منه  يعاين  طفيف  إزعاج  أحدهام  املتحدة: 

املترضرة  الحرضية  املناطق  التخيل عن  الذين ميكنهم 

بشدة، والهروب إىل خلوات »خالية من الفريوسات« ، 

ويبدو أن الجميع يخضعون لالختبارات.

التوصيل  سائقو  يعمل  حيث  ثان،  تفيش  وهناك 

بالعدوى،  املستمر  التهديد  تحت  التجزئة  وموظفو 

حيث يتعني عىل املمرضات استخدام املبيض لتنظيف 

وإعادة استخدام أقنعة الوجه، وحيث تتحول مواقف 

السيارات يف الس فيجاس إىل مالجئ للمرشدين، كاملة 

مع الرش ورسم عالمات التواصل االجتامعي.

للسجناء. ففي سجن مقاطعة  بالنسبة  أسوأ  األمور 

كوك يف شيكاجو، كشفت إصابة 134 سجيًنا بفريوس 

املنظامت  إحدى  لتحليل  ووفًقا  األسبوع.  هذا  كورونا 

يف  التاجية  بالفريوسات  اإلصابات  ارتفعت  القانونية، 

 10 من  يقرب  ما  إىل  نيويورك  مدينة  يف  سجن  أكرب 

بشكل  نتأرجح  ونحن  املدينة.  سكان  معدل  أضعاف 

داخل  ستنفجر  فريوسية  قنبلة  من  بالقرب  خطري 

عامل  من  كل  عيل  ظهر  وقد   .)ICE(احتجاز مراكز 

يف  كوفيد1919-  ملرض  إيجابيان  أنهام  ومحتجز  طبي 

منشأة يف نيوجرييس يف وقت سابق من هذا الشهر؛ ويف 
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إيجابية  االختبار  نتائج  أظهرت  املــايض،  األسبوع 

وكالة  أطفال مهاجرين غري مصحوبني يف حجز  لثالثة 

الالجئني األمريكية يف نيويورك.

يوم األحد املايض، تراجع ترامب عن املوعد النهايئ 

لعيد الفصح كموعد إلعادة االقتصاد مرة أخرى، وكدفع 

أخري للعودة إىل العمل - جائحة أم ال - الجمهوريون 

يتفوقون  يزالون  ال  اليمينية  اإلعالم  ووسائل  البارزون 

عليه. ومع استمرار ترامب يف إعطاء األولوية للسوق 

البالد  حكام  ــه  إدارت تركت  البرشية،  األرواح  عىل 

الحكومة  خلفتها  التي  الفجوات  مللء  يتدافعون 

الكاتب  لتنبؤ  العاجزة - وهو تحقيق قاتم  الفيدرالية 

جيمس فالوز العام املايض بأن أمريكا سوف تتجه نحو 

التفكك الذي ميز نهاية اإلمرباطورية الرومانية.

كيفية  يختربون  واملتطرفني  املؤامرة  منظري  إن 

استخدام جائحة فريوس كورونا لصالحهم. وكانت حركة 

كيوأنون QAnon والعديد من مجتمعات املعلومات 

 vaxxers 5 ومضاداتG الخاطئة األخرى ، مثل حقائق

أكرث نشاطًا ، حيث متسكت بالوباء كدليل عىل وجهات 

نظرهم بجنون العظمة.

يف  األبيض  القومي  كوازينسيك،  توم  يستضيف 

سنرتال  كورونافريوس  بودكاست  برنامج  ماين،  والية 

ضمن  كان  الذي  اليومي   Coronavirus Central

»الصحة  فئة  تحت   Apple يف  بودكاست   20 أفضل 

البدنية« منذ بدء تفيش املرض. ويف األسبوع  واللياقة 

املايض، أنشأت مجموعة دولية تدعي التفوق العرقي 

 Twitter عىل  حسابًا   Hundred-Handers تسمى 

تدعي أنها الذراع اإلقليمي ملجموعة الناشط يف مجال 

صوًرا  غردت  Extinction Rebellion؛  املناخ  تغري 

لحملة مزيفة للرتويج لفريوس كورون كعالج طبيعي 

لـ »املرض« البرشي.

سوف نخرج من هذا الوباء بفهم جديد لكيفية عمل 

حكومتنا واملجتمع. كانت األفكار الهامشية يف السابق 

الرعاية  أو  الشامل  األسايس  الدخل  مثل  اليسار  عىل 

ومل   ، منزلية  مصطلحات  اآلن  هي  الشاملة  الصحية 

مفاهيم مجردة  اإلنرتنت  عرب  املضللة  املعلومات  تعد 

، ولكن الوجود املستمر يف الدردشات الجامعية لدينا، 

اإليكولوجية  الفاشية  مثل  الخبيثة  واأليديولوجيات 

تتجذر.

الواضح  سنحتاج إىل قصص جديدة، ولكن من غري 

من سيحكيها وكيف.

»كل يشء سيتدفق«

سلسلة  عىل  الوباء  بها  أثر  التي  الطريقة  وبنفس 

التوريد العاملية للسلع املادية ، فقد تسبب يف التوقف 

العاملية.  الشعبية  الثقافة   - اخرتاع  وإعادة   - الفوري 

 Mission: مثل  الرائجة  األفــالم  إنتاج  إغــالق  وتم 

و   ، الحي   Little Mermaid و     Impossible 7

 The Legend of the Ten و Marvel’s Shang-Chi

 A Quiet Place Part واألفالم املكتملة مثل .Rings

II و F9 وفيلم James Bond No Time to Die ، تم 

تأخري تواريخ إطالقها جميًعا.

فقد  مؤقتًا.  متوقفة  الرتفيه  صناعة  قطاعات  كل 

 Succession اإلنتاج يف املواسم الثالثة لـ HBO أوقفت

مثل  املوسيقية  املهرجانات  إلغاء  وتم   .and Barry

Governors Ball و  Coachella.   وتم إلغاء مؤمترات 

موسيقيون  وقام   .South South  2020 ومهرجانات 

 Sam و Haim و Alicia Keys و Lady Gaga مثل

إطالق  أمل  عىل  ألبوماتهم،  إصدارات  بتأخري   Smith

رساحهم والتجول مرة أخرى مبجرد عودة األمان.

محتوى  من  طوفانًا  نرى  أن  ميكن  أننا  يعني  وهذا 

ما قبل األوبئة يف الخريف والشتاء القادمني. ولسوف 

بالفعل  النقاد  من  العديد  أشار  لقد  بالغرابة.  نشعر 

تصويرها  تم  التي  واألفالم  التلفزيونية  الربامج  أن  إىل 

قبل تفيش املرض تحمل حنيًنا غري مقصود لعامل ميلء 

العامة.  املودة  وعروض  املزدحمة  واملطاعم  بالحشود 

عام  قبل  تصويرها  تم  التي  األفالم  تبدو   ، وبالفعل 

ما  مطارات  عرب  الناس  فيها  مير  كأفالم  مؤرخة  وكأنها 

قبل الحادي عرش من سبتمرب خالية من أجهزة الكشف 

عن املعادن.  
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واألكرث إثارة لالهتامم هي أنواع الرتفيه التي تزدهر 

 Sonic the Hedgehog اآلن حيث تحصل أفالم مثل

 Ben الرياضية  الدراما  و   DC’s Birds of Prey و 

Affleck The Way Back عىل إصدارات مبكرة عىل 

منصات الفيديو عند الطلب. وتشهد مواقع البث مثل 

Netflix و Amazon Prime و Disney + ارتفاعات 

ستيفنز  سفيان  واملوسيقيان  الجمهور.  عدد  يف  هائلة 

ودوا ليبا أصدرا ألبومات أثناء الحجر الصحي. ويعيش 

العديد من الفنانني حفالت موسيقية منتظمة لعشاق 

امللل ، املحارصين يف املنزل.

 رصح جوش جونديلامن، املمثل الكوميدي واملنتج 

 Showtime & التنفيذي املشارك والكاتب يف برنامج 

 BuzzFeed News يف وقت متأخر من الليل لـ Mero

أن إعادة تجهيز العرض يف الهواء عن بعد كان تغيريًا 

كبريًا، خاصة ألن مضيفيه يعزلون أنفسهم يف مختلف 

نيويورك،  يف  بيكر  نيس«  »ديسوس  دانيال   - الدول 

جويل »The Kid Mero« Martinez يف نيو جرييس 

فيديو  مؤمتر  عرب  فويش  أنتوين  الدكتور  مؤخرًا  قابلوا 

ثاليث.

وقال جونديلامن أنه حتى اآلن مل يلهمه الوباء بأي 

عمل  سري  لكن  إبداعي،  بشكل  للعرض  جديد  يشء 

قبل.  من  عليه  كان  مام  بكثري  أقوى  الجديد  اإلنتاج 

وأعتقد أنها، أي العروض، ستكون هي نفسها إذا كانوا 

يعيشون يف مباين متباعدة. لكن عندما يكونوا يف«دول 

يف  بدأنا  لقد  متعة!  أكرث  العروض  ستكون  مختلفة«  

العزف من اآلن.

صناعة  أو   - العرض  عليه  سيبدو  ما  توقع  وعن 

الرتفيه - بعد االنتهاء من الوباء، قال سيكون أمرا غري 

متوقع ومزعزع لالستقرار  »أعتقد وهذا شيئ مؤكد: 

أن الناس سيواصل الناس رؤية ]املمثلة[ جودي جرير 

عىل الشاشة والتفكري، واو! إنها رائعة يف كل يشء! »

تم  املــريئ  الرتفيه  عليه  سيبدو  ملا  مفهومنا  لكن 

تحويله بني عشية وضحاها تقريبًا، سواء كان ستيفن 

كولبري يؤدي مونولوًجا من حوض االستحامم الخاص به 

أو باك سرتيت بويز يؤدي »أريده بهذه الطريقة« من 

القفز إىل مقابلة  للقطة  منازل األفراد الخمسة. ميكن 

 Miley لـ  وميكن   )CNBC(قناة عيل  سكايب   عرب 

Cyrus و Demi Lovato التحدث بشكل عريض عن 

 Instagram Lives جلسات  إحدى  خالل  التسكع 

اليومية. وميكن ألندرو لويد ويرب الجلوس عىل البيانو 

وأخذ طلبات األغاين من تويرت.

الفخري  األستاذ   ، جيه.تومبسون  روبــرت  ورصح 

 S.I. مــدرســة  يف  الشعبية  والثقافة  للتلفزيون 

 Newhouse School of Public Communications

يف سرياكوز  لـ  BuzzFeed News أنه ال توجد سابقة 

لكيفية تحول هذا الوباء إىل عامل الرتفيه.

عرص  يف   ]1918 عام  ]جائحة  »جــاءت  ويضيف: 

إىل  للتو  ننتقل  »كنا  الصامت«.  والفيلم  الفونوجراف 

فرتة التكنولوجيا التي ميكن أن نعيش بها يف املنزل.«

أي  لديه  يكن  السابق مل  الوباء  إن  وقال طومسون 

اآلن.  نراه  ما  مع  للمقارنة  ناشئة  وسائط  أو  تقنية 

االتجاهات  من  أياً  إن  نحن يف منطقة مجهولة. وقال 

اإلعالمية التي نتبناها يف الحجر الصحي مل تولد خالل 

األزمة ، لكنها سترسع بها.

التي  الطريقة  حيث  »مــن   ، طومسون  ويقول 

نستخدم بها التكنولوجيا للمعلومات والرتفيه، ستكون 

منحنا  مبجرد  أنه  »لتصديق  األمــام«.  إىل  كبرية  قفزة 

إىل  سيعود  يشء  كل  فإن  للخروج،  األخــرض  الضوء 

طبيعته، أعتقد أن هذا افرتاض غري صحيح.«

شكل  تغري  شهرين،  من  أقل  من  قصرية  فرتة  يف 

إنتاجه  وتم  بشكل جيد  مضاًء  يعد  مل   . البوب  ثقافة 

بشكل أنيق ، املحتوى الذي نريده اآلن يشبه مقاطع 

الفيديو عىل تطبيق واحد حقق نجاًحا أفضل من أي 

تطبيق آخر خالل هذه األزمة - تطبيق الفيديو القصري 

TikTok املنصة ، اململوكة لرشكة ByteDance، وهي 

رشكة تقنية مقرها بكني، تعترب منذ فرتة طويلة تقنية 

التطبيق  اآلن  للصني، وهي  الناعمة  القوة  محورية يف 

مستودًعا  التطبيق  أصبح  فقد  العرص.  لهذا  املحدد 
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شبه ال نهايئ ملحتوى كوفيد19-، الذي يتضمن أيضا 

وتحديات  ذاتيًا،  املعزولني  املراهقني  ميامت)أمناط( 

الذين  واملمرضات  واألطباء  اليدين،  لغسل  الرقص 

يستخدمونه ملشاركة تحديثات تفيش كورونا. 

لكن ما يحدث للرتفيه لدينا يعكس فقط ما يحدث 

للطريقة التي يعمل بها املجتمع اآلن: لقد انتقلنا عرب 

اإلنرتنت ، ومن الصعب تخيل العودة.

»نحن اآلن نعيش عرب اإلنرتنت«

األن، يف الوقت الحايل، وألول مرة يف التاريخ الحديث 

، يُطلب من مساحات شاسعة من سكان األرض البقاء 

إجراء  ميكنهم  الذين  العامل  وخصوصا  منازلهم  يف 

الفيديو  مؤمترات  منصات  ازدهرت  بعد.  عن  األعامل 

الجامعية مثل Zoom و  Houseparty  . نقيض أيامنا 

الربيد  صناديق  مختلف  بني  وإيابًا  ذهابًا  التبديل  يف 

مجموعة  ودردشات  اإللكرتوين  الربيد  ورسائل  الوارد 

و   WhatsApp ومجموعات   Slack ورسائل  العائلة 

Instagram DMs - . تساوت الشاشة السيئة بالشاشة 

بأننا لن نعود فجأة إىل  الجيدة. وهناك احتامل قوي 

مكاتب كاملة عندما يعود العامل مرة أخرى.

وقد رصح كريستوفر ماكنايت نيكولز، أستاذ التاريخ 

ومدير مركز العلوم اإلنسانية يف جامعة والية أوريجون 

 1918 عام  لوباء  تأثري  أكرب  أن   BuzzFeed News لـ 

جدية  مدى  هو  كان  األمريكية  اإلعالم  وسائل  عىل 

الصحافة يف حيازة ثقة الجمهور بعد تفيش املرض.

حد  إىل  املستفادة  الدروس  »كانت  نيكولز:  وقال 

كبري تدور حول تغطية ]األخبار[ عندما تقوم الحكومة 

الصادق واملفتوح«. »كانت  الخطاب  الفيدرالية بقمع 

هناك عالجات وعالجات كاذبة متفشية ومنترشة من 

قبل الرشكات الكبرية وكذلك أولئك الذين ميكن فهمهم 

بشكل أفضل عىل أنهم دجالون. كانت محاولة اتخاذ 

إجراءات صارمة ضد اإلعالن عن بعض األدوية الزائفة 

نتيجة لذلك ».

إن موجة عدم الثقة هذه تحدث اآلن أيًضا. باستثناء 

التي  وال تحىص  تعد  ال  التي  الكتابات  فعىل عكس   -

االنهيار  إىل  تشري  والتي  العوملة،  إنهاء  من  تخىش 

والعالقة  القواعد  عىل  القائم  العاملي  النظام  يف  العام 

املتدهورة بني الواليات املتحدة والصني - نكافح نحن 

التضليل عىل نطاق عاملي مل نره من قبل قبل.

مل  فيديو  مقطع  انترش   ، الصني  الوباء  غادر  عندما 

زيادة  عن  تتحدث  صينية  ملمرضة  منه  التحقق  يتم 

الرسائل  منصة  خــالل  من  بالفريوس  القتىل  عــدد 

الصينية WeChat إىل Twitter ، حيث متت ترجمته 

باللغة اإلنجليزية ثم متت مشاركته بأعداد كبرية عىل 

حول  الخدعة  نفس  عن  الكشف  وتم    YouTube

طائرات الهليكوبرت املستخدمة لتطهري املدن يف إيطاليا 

وهولندا والواليات املتحدة وتركيا واألرجنتني من قبل 

تم   ، مومباي  يف  وجودهم  )أثناء  الحقائق.  مدققي 

وقدأزال  معروف(.  غري  كيميايئ  مبطهر  العامل  رش 

فريق االعتدال الذي يتخذ من الواليات املتحدة مقرا 

الربازييل  الرئيس  تغريدات  من  اثنني  تويرت  عىل  له 

جاير بولسونارو يوم األحد تروجان لعقار هيدروكيس 

كلوروكوين املضاد للمالريا ، الذي وصفه ترامب بأنه 

عالج محتمل لـكوفيد19-.

بإزالة القدرة عىل االلتقاء الشخيص، وإغالق وسائل 

الرتفيه التقليدية، وألننا نواجه إرهابًا وجوديًا ال ميكن 

أحادية  ثقافة  اإلنرتنت  أصبح  منه،  مفر  وال  إنكاره 

املؤامرة.  ونظريات  خدع  كلها  ليست  لكنها  عاملية. 

األغنيتان األكرث انتشاًرا حول انتشار فريوس كورونا هام 

من فيتنام وجمهورية الدومينيكان.

ننتقل عرب اإلنرتنت للتحدث عن كل ما هو موجود 

وثائقية عن  كانت سلسلة  لو  ( حتى    Netflix(عــىل

عليه  القبض  تم  الجنس  مثيل  حيوان  حديقة  حارس 

بتهمة القتل مقابل أجر( أو نتجادل مع بعضنا البعض 

حول ما إذا كان حاكم نيويورك أندرو كومو حاًرا )أو 

كنا  متاًما عام  يختلف هذا  ال  الحلمة(.  ثقب يف  لديه 

نعيشه من قبل - باستثناء أنه ال يوجد يشء آخر اآلن.

لقد كافح قادتنا لتخفيف هذه األزمة بشكل صحيح: 
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خطط رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون يف 

البداية لبناء مناعة القطيع عىل حساب ماليني األرواح، 

قلل ترامب من خطورة تفيش املرض، تجاهل الرئيس 

سياسات  أوبــرادور  لوبيز  مانويل  أندريس  املكسييك 

االبتعاد االجتامعي لعناق والدة من أعلن أنه أكرث تجار 

تشابو«  »إل  خواكني   ، املكسيك  يف  شهرة  املخدرات 

جوزمان، وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 

خطري  جامعي  نزوح  إىل  أدى  مام  للبالد،  تاًما  إغالقًا 

الريف والذين اضطروا للميش  للعامل املهاجرين من 

ملئات األميال إىل منازلهم.

هذا  من  سابق  وقت  يف  بريطانيا  الخري  صباح  يف 

بالحرب  كورونا  فريوس  مورجان  بريس  قارن   ، الشهر 

العاملية األوىل.

هتف  شخص.  أي  ملحاربة  مضطرا  لست  »أنــت 

الذين  الربيطانيني  ضد  وهتف  الكامريا  عىل  املضيف 

املخاطرة  إىل  تضطر  لن  اجتامعيًا،  االبتعاد  رفضوا 

بحياتك بالرصاص عىل الخنادق. »يُطلب منك الذهاب 

ومشاهدة  بذلك،  والقيام  هناك  للجلوس  املنزل  إىل 

التلفاز فقط.«

هذا صحيح ، القنابل ال تسقط. الخنادق ال تقذف. 

لكن املقارنة ال تعكس الكم الهائل من القلق املتمثل 

يف مشاهدة مأساة الحركة البطيئة الهادئة وغري املرئية 

يف كل ثانية عرب شاشات الهاتف. لكننا ال نعرف حًقا 

إىل أين نتجه.

– كان عاملا من األفالم   إن عامل جائحة عام 1918 

الصامتة والفونوجراف - مختلًفا عن عاملنا اآلن لدرجة 

وال  التغيري.  لكيفية  كدليل  استخدامه  ميكننا  ال  أنه 

الصدمة  ميكننا استخدام يشء مثل 11 سبتمرب لتخيل 

لتنظيم  نستخدمها  التي  األنظمة  بنا.  ستفعل  وماذا 

عاملنا، األنظمة املجهدة بالفعل ، قد ال تستمر.

من  متكنا  الذي  الوحيد  اليشء  ثقتنا.  نزع  تم  لقد 

االتصال  قوة  هو  هذا  كل  خالل  من  عليه  االعتامد 

نستخدمه  فردي،  وبشكل  محليًا،  الخالصة.  باإلنرتنت 

لتغيري الطريقة التي نعيش بها ملواجهة األزمة برسعة. 

عاطفي  حي  ببث  ناخبيهم  الواليات  حكام  ويــزود 

يومي. املراهقون لديهم حفلة موسيقية عىل Zoom و 

يقوم دي جي بإلقاء حفالت الرقص عىل Instagram و 

يتعلم هواة الطابعات ثالثية األبعاد كيفية عمل أقنعة 

طبية.

لدينا قدرة غري  أن  الرئييس يف كل هذا هو  الدرس 

الظالم.  يف  البعض  بعضنا  مع  التواصل  عىل  محدودة 

لو كان األمر بسيطًا مثل مشاركة مقطع فيديو  حتى 

مضحك مع الدردشة الجامعية لعائلتك.

بعد أن ترصّفت كأحمق يف دردشة عائلتي الجامعية، 

كان هناك بعض األخذ والرد حول مدى سوء األحوال. 

كنا قلقني بشكل جامعي حول ما إذا كان أبناء عمي 

آمنني.  سيكونون   Mass General يف  يعملون  الذين 

تحدثنا عن كيفية تعامل أجدادنا مع هذا إذا كانوا ال 

يزالون عىل قيد الحياة. ثم سقط أحدهم يف تغريدة 

الحجر  لكرس  مواطنيه  عىل  يرصخ  إيطايل  عمدة  مع 

الصحي.

وكتب عىل تويرت: »يحتاج العامل إىل رؤساء البلديات 

ال  الذين  األكادمييني  وليس  العامل  ليصنفوا  اإليطاليني 

، ولو قليالً ، شعرت  ميلكون شغًفا«. يجب أن أعرتف 

بتحسن. 
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الخليج  دول  يف  كورونا  فريوس  جائحة  تفيش  مع 

العربية يف فرباير / شباط وإصابة ما ال يقل عن 3400 

من  الشباب  آالف  استجاب   ، خليجي  ومقيم  مواطن 

يف  للمساعدة  وحشدوا  بالدهم  لدعوة  األلفية  جيل 

الخليج  شباب  كان  ولطاملا  العدوى.  انتشار  وقف 

تطوع  حيث  الصعبة.  األوقات  يف  لقيادتهم  داعمني 

عرشات اآلالف من املواطنني واملقيمني يف جميع دول 

بلدانهم  جهود  إىل  لالنضامم  تقريباً  العربية  الخليج 

السعودية وحدها  العربية  اململكة  الوباء. يف  ملكافحة 

، اشرتك أكرث من 23000 متطوع يف اليوم األول ، بينام 

الشباب  ويعمل   .35000 قطر  املتطوعني يف  عدد  بلغ 

وسائقي  ومصورين  ومهندسني  وممرضات  كأطباء 

ويف  آخرين.  لوجستية  خدمات  وموفري  شاحنات 

الوقت نفسه قدم الشباب املؤثرون يف وسائل التواصل 

 ، باألزمة  الناس  وعي  لرفع  إبداعية  توعية  االجتامعي 

وحثوا متابعيهم عىل اتباع إرشادات الصحة العامة.

شباب الخليج واملجتمع املدني يتحركون 
ملكافحة فيروس كورونا

التي تقودها  العربية فريوس كورونا من خالل املبادرات  يف حني عالجت معظم دول الخليج 

الدولة ، فقد أرشكت الكويت والبحرين الشباب بشكل كبري من خالل منظامت املجتمع املدين 

شبه املستقلة.
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املجتمع  منظامت  لعبت   ، والبحرين  الكويت  يف 

محدودة.  كانت  وإن   ، مهمة  أدواراً  تاريخياً  املدين 

ولدعم جهود الدولة ، جمعت 30 منظمة مجتمع مدين 

كويتية عىل األقل 28 مليون دوالر يف يوم واحد ملساعدة 

األرس املترضرة من األزمة الحالية. مثل الجمعية الطبية 

الكويتية و جمعية شباب الخالدية.

يف البحرين جندت اآلالف من املتطوعني للعمل يف 

الخطوط األمامية. وعمل املتطوعون يف مواقع الحجر 

تفاوت  وقد  واملستشفيات.  االختبار  ومواقع  الصحي 

تطهري  إىل  املرىض  وعالج  الطب  مامرسة  من  عملهم 

املباين والعناية باللوجستيات. حتى مع انسحاب معظم 

املواطنني إىل منازلهم ، اتخذ هؤالء املتطوعني مواقع يف 

الخطوط األمامية للخدمة.

أعدت للحظة

األطباء  من  العديد  مييل   ، والكويت  البحرين  يف 

الحجر  ومواقع  املستشفيات  يف  واملمرضات  واألطباء 

الصحي إىل أن يكونوا صغار السن نسبيًا. قالت نوف 

العنزي ، 32 سنة ، وهي جراحة تطوعت للتعامل مع 

أن  والداي  أراد   ، البداية  »يف   : كورونا  فريوس  حاالت 

يطردوين وطلبوا مني االبتعاد عنهم« . »مل تكن فكرة 

الذي  التهديد  لعائلتي بسبب  االشرتاك يف هذا جذابة 

يف  يعمل  فريق  قائد  هى  نوف  ولعائلتي.«  يل  متثله 

مواقع االختبار والحجر الصحي يف الكويت كجزء من 

فريق Corona ، وهي مجموعة من األطباء املتطوعني 

ملساعدة وزارة الصحة.

وطني  ــب  واج من  كــان  »لقد   ، نــوف  وبحسب 

منر  مل  وأننا  خاصة   ، الظروف  هذه  مثل  يف  نخدم  أن 

بأزمة كبرية منذ الغزو العراقي ، وكنت صغرية يف ذلك 

ملسجد  اإلرهايب  التفجري  »أتذكر  وأضافت:  الوقت«. 

ملساعدة عرشات  تطوعت   .2015 عام  الصادق  اإلمام 

الضحايا ولكني شعرت بعدم جدوى بسبب قلة الخربة 

وتم  خربة  اآلن  لدي  ولكن  الوقت.  ذلك  يف  العملية 

انتشار  بعد   .« كورونا  فريق  يف  فريق  كقائد  تعييني 

تكون  أن  نوف  طلبت   ، مبارشة  الكويت  يف  الفريوس 

عىل الخطوط األمامية »للتعويض عام مل تستطع فعله 

يف حادثة الصادق«.

يف البحرين ، قالت مريم آدم ، 26 سنة ، وهي طبيبة 

تعمل يف مواقع الحجر الصحي بجمعية شباب الخالدية 

، إنها شعرت كام لو كانت قد أمضت سبع سنوات يف 

الدافع  مريم  لدى  كان  اللحظة.  هذه  يف  الطب  كلية 

للخدمة بعد أن أعلنت الدولة تفيش فريوس كورونا ، 

وكانت البالد عىل شفا أزمة. وأضافت »يف ذلك الوقت ، 

شعرت أنه مل يكن أمامي خيار سوى الذهاب إىل هناك 

األخري  املريض  إخراج  هو  هديف  كان  شعبي.  وخدمة 

تعمل يف  أنها  مريم  وأضافت   .« فخوًرا  والدي  وجعل 

موقع الحجر يف الحد ، عىل بعد 30 دقيقة من منزلها ، 

»يف وسط الاليشء«.

اليوم.  يف  ساعة   12 إىل   8 من  ومريم  نوف  تعمل 

وميتد عملهم من إجراء اختبارات املسحة إىل التحقق 

أكرث  يجعلهم  مام   ، عــام  بشكل  املــرىض  صحة  من 

الرئيسية  مخاوفهم  عن  ُسئلوا  عندما  للفريوس.  عرضة 

، استشهدوا بالعدوى ونقل العدوى إىل أحبائهم. قالت 

مريم التي كانت يف الحجر الصحي مع مئات األشخاص 

القادمني من البلدان املصابة ،: »لن يتمكن والداي من 

مقاومة الفريوس وأمي مصابة مبرض مزمن )السكري( 

وأيب يتقدم يف السن. 

يأتون  األقل  عىل  شخص   5000 كان   ، الكويت  يف 

كانت  العملية  »لكن  نوف:  قالت  يوم.  كل  لالختبار 

وكان   ، جيد  استعداد  عىل  املسؤولون  وكان   ، سلسة 

الشخص املناسب يف املكان املناسب يف الوقت املناسب 

، وكان لدى الوزارة خطة فعلية«. وال يقترص هذا املثال 

الصحة  منظمة  أشادت  فقد  والبحرين.  الكويت  عىل 

العاملية باإلجراءات الصارمة لدول الخليج العربية ملنع 

انتشار الفريوس.

الجهود املوحدة للدولة 

الحتواء  حكومتيهام  بجهود  ومريم  نوف  فوجئت 

الفريوس. قالت نوف »كشخص لديه بعض التحفظات 

عىل سياسات حكومتنا ، لقد صدمت من استعدادهم 
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واستجابتهم الرسيعة يف منع انتشار الفريوس«. 

يف البحرين ، كانت مريم خائفة من تفيش الفريوس. 

والخربة  املــوارد  إىل  يفتقر  الصحي  النظام  أن  ورأت 

الالزمة ملواجهة التحدي غري املسبوق. وأضافت: »لكن 

الناس والقيادة الذين اجتمعوا يف تضامن أعطونا األمل 

وكان السبب وراء نجاحنا«. لكن من املحتمل أن يأيت 

األسوأ بعد ، حيث يتم إجالء املئات من البحرينيني من 

الدول املصابة ، وخاصة تلك التي تقطعت بها السبل.

يف إيران. وقالت :«نتوقع أن تتضاعف الحاالت يف األيام 

القليلة املقبلة«. باإلضافة إىل ذلك ، سيتم إعادة حوايل 

نوف  وقالت  مختلفة.  بلدان  من  كويتي   60.000-50

»إن خويف األكرب هو أن ينهار النظام الصحي.«

وبينام روج بعض املواطنني لرواية كراهية األجانب 

والعنرصية ضد املغرتبني الذين اعتربوا أنهم »يجلبون 

الفريوس« ، كان املغرتبون هم أنفسهم أول املستجيبني 

الذين يحاربون الفريوس يف جميع دول الخليج العربية 

األجانب  أدين حملة كراهية  »أنا  قالت نوف:  تقريبًا. 

والطائفية عىل وسائل التواصل االجتامعي ضد املغرتبني 

واملواطنني ، ويف الواقع ، مل يكن هناك سوى عدد قليل 

من الوافدين الذين أظهروا نتائج إيجابية بينام كانت 

الغالبية كويتية«. »ومع ذلك ، أعتقد أن الحكومة كان 

بإمكانها القيام بعمل أفضل يف الوصول إىل املغرتبني من 

وتقول  الوافدين.«  مع  تكيًفا  أكرث  بديلة  قنوات  خالل 

ومرصيون  سعوديون  لدينا  »كان  البحرين:  يف  مريم 

وآسيويون وآخرون عوملوا كام لو كانوا بحرينيني«.

يبذلها  التي  البطولية  الجهود  إىل  اإلشــارة  وتجدر 

األطباء واألطباء البدون يعمل ما ال يقل عن ستة من 

األطباء والطبيب البدون بدوام كامل يف مواقع االختبار 

، طبيب )بدون( عاطل عن  العنان  الكويت. طالل  يف 

اليوم  العمل مع فريق كورونا منذ  ، أرص عىل  العمل 

األول ، يعمل 10 ساعات يف اليوم بدون أجر. قال طالل: 

عىل  وشعبها  بالدنا  ملساعدة  نائل  أخي  مع  »تطوعت 

 ، الوطني  واجبي  وأضاف: »هذا  األزمة«.  تجاوز هذه 

وأنا ال أبحث عن مكافآت شخصية من أي شخص«.

وبينام أدارت معظم دول الخليج األزمة مبارشة من 

والكويت  البحرين  نجحت   ، الدولة  مؤسسات  خالل 

مدين  مجتمع  منظامت  خالل  من  الشباب  إرشاك  يف 

شبه مستقلة. إن توظيف الشباب واملجتمع املدين يف 

مكافحة فريوس كورونا يوضح قدراتهم عىل املساهمة 

عىل املستوى الوطني ويوضح مدى حرص جيل األلفية 

ومريم  نوف  الكارثة.  أوقات  يف  بلدانهم  خدمة  عىل 

ليستا سوى مثالني آلالف من جيل األلفية حول الخليج 

الذين انتقلوا إىل الخطوط األمامية ملحاربة هذا الوباء.
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يف  البرشية  املعاناة  »كورونا«  فريوس  ينرش  مثلام 

كافة أنحاء العامل، فإنه ينرش كذلك املعاناة االقتصادية، 

فقط،  الطبي  املستوى  عىل  ُمعديًا  فريوًسا  ليس  فهو 

ولكنه ُمعٍد اقتصاديًّا أيًضا. ففي 4 مارس 2020، قالت 

معرضتان  وفرنسا  إيطاليا  إن  األوروبية«  »املفوضية 

لخطر االنزالق إىل الركود. وقال صندوق النقد الدويل 

يتجه إىل مسارات »أكرث  العاملي  االقتصاد  أن  إنه يرى 

خطورة«.

وهو األمر الذي يطرح بدوره عدة أسئلة: كيف وإىل 

االقتصادي؟  الرضر  ينترش  وبأي رسعة سوف  أي مدى 

العدوى  آليات  هي  وما  الرضر؟  سيستمر  متى  وإىل 

االقتصادية؟ وفوق كل يشء، ما الذي ميكن للحكومات 

أن تفعله حيال ذلك؟

تلك  عن  اإلجابة  االقتصاد  خرباء  من  عدد  حاول 

يف  العاملي  االقتصاد  مستقبل  واستكشاف  األسئلة، 

بحثية  أوراق  عرب  وذلك  كورونا،  فريوس  انتشار  ظل 

»مركز  أصدره  إلكرتوين،  كتاب  يف  ُجمعت  وتقديرات 

عنوان:  تحت  بلندن،  االقتصادية«  السياسات  أبحاث 

من  كل  حــرره  وقد  الكورونا«.  زمن  يف  »االقتصاد 

»ريتشارد بالدوين« و«بيرتيس ويدر دي ماورو«

أوقات غري عادية

يف  العاملي  االقتصاد  بدأ  الجديد،  العام  مطلع  مع 

بتلك  بشدة  يتأثر  لن  وأنه  جيد،  انتعاش  إىل  طريقه 

جارية  كانت  التي  والسياسية  التجارية  التوترات 

حينئذ، فكانت األسواق املالية منتعشة وتوقعات النمو 

متفائلة. كل هذا تحول بعد انتشار فريوس كورونا يف 

معظم دول العامل.

األزمة  عمر  حول  اليقني  عدم  من  حالة  تُسيطر 

كورونا،  فريوس  فيها  تسبّب  التي  الراهنة  االقتصادية 

أن  ميكن  االقتصادية  الصدمة  هذه  أن  الواضح  فمن 

تسبب آالًما طويلة، ورمبا ترتك ندوبًا عميقة أكرب بكثري 

الحروب  بعد  تظهر  كانت  التي  األخرى  األوبئة  من 

الكربى.

ألنه  االقتصادية،  الناحية  من  مختلف  الوباء  هذا 

األكرث  فالدول  الكربى،  االقتصادية  الدول  بشدة  رضب 

ترضًرا تشمل مجموعة السبعة G7، باإلضافة إىل الصني. 

اعتباًرا  أنه  إال  ساعة،  كل  الطبية  البيانات  تغري  ورغم 

ترضًرا  األكرث  العرش  الدول  كانت   ،2020 مارس   5 من 

عرشة  أكرب  لقامئة  تقريبًا  مطابقة  كورونا  فريوس  من 

وتأيت  والهند(.  إيران  )باستثناء  العامل  يف  اقتصادات 

وبريطانيا  وأملانيا  واليابان  والصني  املتحدة  الواليات 

تأثرًا  األكرث  األوائــل  العرشة  ضمن  وإيطاليا  وفرنسا 

باملرض.

حجم الكارثة 

وليك نُدرك حجم الكارثة، وإذا أخذنا فقط الواليات 

وفرنسا  وبريطانيا  وأملانيا  واليابان  والصني  املتحدة 

وإيطاليا، فسنجد أنهم ميثلون %60 من العرض والطلب 

العامليني )الناتج املحيل اإلجاميل(، و%65 من التصنيع 

العاملي، و%41 من الصادرات الصناعية العاملية.

»عندما  فإنه:  االقتصاديني،  املحللني  أحد  وبتعبري 

العامل  دول  بقية  ستُصاب  االقتصادات،  هذه  تعطس 

وكوريا  الصني  خاصة  االقتصادات،  فهذه  بالربد«، 

واليابان وأملانيا والواليات املتحدة، هي جزء من سالسل 

القيمة العاملية، لذا فإن أزماتها ستُنتج عدوى »سلسلة 

التوريد« يف جميع الدول تقريبًا.

قطاع التصنيع العاملي 

لذا، من املرّجح أن يترضر قطاع التصنيع العاملي من 

ثالثة جوانب:

أواًل- تعطل اإلمدادات املبارشة سيعيق اإلنتاج، حيث 

يركز الفريوس عىل قلب التصنيع يف العامل )رشق آسيا( 

وينترش برسعة يف الرشكات الصناعية العمالقة األخرى 

يف الواليات املتحدة وأملانيا.
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ثانيًا- ستؤدي العدوى يف سلسلة التوريد إىل تضخيم 

قطاعات  ستجد  حيث  املبارشة،  التوريد  صدمات 

التصنيع يف الدول األقل تأثرًا صعوبة أكرب وأكرث تكلفًة 

من  املستوردة  الصناعية  املدخالت  عىل  الحصول  يف 

الدول املترضرة بشدة، ومن ثَمَّ من بعضها بعًضا.

بسبب  الطلب  يف  اضطرابات  هناك  ستكون  ثالثًا- 

حاالت الركود وانخفاض االقتصاد الكيل، وبسبب حالة 

الرتقب والتأخري يف الرشاء التي تُسيطر عىل املستهلكني 

واملستثمرين.

طبيعة الصدمات االقتصادية

التي  االقتصادية  للصدمات  عدة  مظاهر  هناك 

ا بسبب هذا الوباء، ومن املرجح أن  يواجهها العامل حاليًّ

تستمر ألسابيع وشهور مقبلة. 

الصدمة األوىل : انتشار الذعر والفوىض

أول هذه الصدمات هي القامئة عىل معتقدات الناس، 

بسبب  الناس  بني  تنترش  التي  الذعر  حالة  إن  حيث 

السياسات والقرارات  ثقتها يف  الفريوس، وعدم  انتشار 

بـ«سلوك  يُعرف  ما  انتهاج  إىل  الحكومية، قد يدفعهم 

عىل  الناس  ويتكالب  الفوىض،  تنترش  حيث  القطيع«، 

البنوك،  من  أموالهم  وسحب  االستهالكية،  املواد  رشاء 

وهو ما قد يقود بعض االقتصادات إىل كوارث ُمحققة.

الصدمة الثانية : انخفاض العرض وقلة اإلنتاج 

العرض  انخفاض  يف  الصدمة  مظاهر  ثاين  ويتمثل 

وانكامش اإلنتاجية، حيث أغلقت السلطات والرشكات 

يف العديد من الدول أماكن العمل واملدارس. فقد أمرت 

العديد من الرشكات اليابانية الكبرية موظفيها بالعمل 

من املنزل منذ أواخر فرباير، وهو الحال يف معظم دول 

اإلغالق  عمليات  فإن  اقتصادي،  منظور  فمن  العامل. 

بطريقة  مبارش،  بشكل  اإلنتاجية  تُقلل  السفر  وحظر 

تُشبه االنخفاض املؤقت يف التوظيف.

الصدمة الثالثة : عدم القدرة عىل السيطرة 

ويتعلق ثالث مظاهر الصدمة باملدى الزمني واملكاين 

صدمة  أول  ليس  كورونا  فــريوس  إن  حيث  لألزمة، 

النفطية«  »الصدمات  فهناك  العامل،  يشهدها  إمداد 

تايالند  وتسونامي  املايض،  القرن  من  السبعينيات  يف 

الصدمات  هذه  كل  ولكن   .2011 عام  اليابان  وزلزال 

واألزمة كان لها نطاق جغرايف ُمحدد، دون توسع مادي، 

وكذلك إطار زمني بلغت خالله الذروة ثم توقفت؛ إال 

فهو  للسيطرة،  قابل  غري  أنه  أثبت  كورونا  فريوس  أن 

ينترش يف كافة بقاع العامل ليرتك آثار الصدمة عىل معظم 

االقتصادات، وكذلك ليس هناك إطاٌر زمني واضح من 

املحتمل أن ينتهي خالله هذا الوباء.

حجم  حول  اليقني  عدم  من  حالة  هناك  وبالتايل، 

اآلثار االقتصادية املحتمل وقوعها يف كافة أنحاء العامل، 

يُولّد بدوره سياسات وردود فعل  وهو األمر الذي قد 

كارثية التأثري.

الصدمة الرابعة : تعرث سلسلة التوريدات 

التوريد،  بسلسلة  الصدمة  مظاهر  رابع  ويرتبط 

كورونا  وباء  كان   ،2020 مارس  أوائــل  من  فاعتباًرا 

وكوريا-  اليابان  -بجانب  وكانت  الصني،  يف  متمركزًا 

أكرث الدول ترضًرا. وبالنظر إىل مركزية هذه الدول يف 

سالسل التوريد العاملية يف العديد من السلع املصنعة، 

ميكننا استكشاف آثار الوباء الحايل عىل سالسل التوريد 

آسيا  يف  قوية  التصنيع صدمات  قطاع  وتلقي  العاملي، 

وأوروبا وأمريكا الشاملية، خاصة يف ظل التأثري الواضح 

للوباء عىل دول مثل أملانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا 

والواليات املتحدة.

الصدمة الخامسة : انخفاض الطلب والرشاء 

الطلب،  جانب  يف  الصدمة  مظاهر  خامس  ويظهر 

إن  حيث  كبري،  بشكل  يتقلص  أن  املتوقع  من  والذي 

سيُقلل  والسفر  املواطنني  وتقييد حركة  التجوال  حظر 

عىل  وذلك  ما،  بنسبة  السوق  عىل  الطلب  حجم  من 

املستثمرين،  مستوى  عىل  أّما  املستهلكني،  مستوى 

فستسود حالة من الحذر والرتقب، التي ستمنعهم من 

ضخ أي أموال يف مرشوعات أو استثامرات جديدة.
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قنوات العدوى االقتصادية

عرب  االقتصادية  التدفقات  كافة  أن  اعتبار  ميكن 

والــكــوارث  للمخاطر  عــدوى  قنوات  هي  الــحــدود 

االقتصادية املرتبطة بانتشار فريوس كورونا، من بضائع، 

أجنبي،  واستثامر  مال،  ورأس  وأشخاص،  وخدمات، 

ومصارف دولية.

أن  الخرباء  من  العديد  ح  يُرجِّ البنوك،  مستوى  عىل 

القطاع املرصيف قد تعلّم من درس األزمة املالية 2008، 

ا للعدوى،  وأصبح من غري املُرجح أن يكون ناقاًل رئيسيًّ

املرصيف  والنظام  أعىل  االحتياطيات  أصبحت  حيث 

بشكل عام أكرث أمانًا. ولكن تظل هناك مخاوف من تأثري 

الصدمات والتوقعات السلبية، التي قد تدفع املواطنني 

لحالة من الذعر يف تعاملها مع البنوك. وكذلك قد تدفع 

حالة الركود بعض الرشكات إىل اإلفالس والتخلف عن 

سداد القروض واألقساط للبنوك. وهو ما قد يتسبّب يف 

أزمة حقيقية حال توسع نطاق تأثريه.

املرصيف،  غري  املايل  القطاع  يف  األكرب  الخطر  يتمثل 

فالرشكات هي األكرث عرضة للخطر إذا تدهورت حالة 

ضخمة،  مالية  مبشاكل  الخرباء  ويتنبأ  والسيولة.  الثقة 

واألجــور،  الديون  دفع  الرشكات  عىل  يتعني  حيث 

ويتعني عىل الناس دفع أقساط الرهن العقاري أو دفع 

اإليجارات، وإذا تُركت وحدها دون مساعدات، فيمكن 

قد  التي  اإلفالس  من  ضخمة  موجة  هناك  تكون  أن 

تُؤدي إىل كارثة مالية.

ولكن أغلب املُحللني ركّزوا عىل انتقال عدوى إغالق 

فالدول  الدول،  بني  الصناعات  بعض  وكساد  املصانع 

املنكوبة ستتقلص صادراتها بشكل كبري، وهو ما سيؤثر 

عىل القطاع الصناعي يف دول أخرى تعتمد عىل الدول 

تفصياًل،  أكرث  وبنظرة  الصناعية.  إمداداتها  يف  املنكوبة 

سنجد أن الرشكات الصناعية داخل الدول الثالث الكربى 

يف رشق آسيا )الصني، وكوريا الجنوبية، واليابان( تزّود 

الواليات املتحدة األمريكية بأكرث من %25 من وارداتها 

من  ألكرث  النسبة  هذه  وترتفع  عام،  بشكل  الصناعية 

%50 عند الحديث عن قطاع الكمبيوتر واإللكرتونيات.

الصني تسمى  املثال، هناك مقاطعة يف  فعىل سبيل 

»هويب«، يُطلق عليها »وادي البرصيات«، نظرًا لوجود 

األلياف  مكونات  تُصّنع  التي  الرشكات  من  العديد 

لشبكات  أساسية  مدخالت  )وهــي  هناك  البرصية 

االتصاالت(، حيث يوجد يف املقاطعة ما يقرب من ربع 

مقاطعة  العامل.  يف  الضوئية  األلياف  وأجهزة  كابالت 

الدقيقة  الرقائق  تصنيع  ملصانع  موقع  أيًضا  »هويب« 

الذاكرة  رقائق  منها  تُصّنع  والتي  للغاية،  املتقدمة 

سبيل  عىل  الذكية  الهواتف  يف  املستخدمة  املحمولة 

املثال. ومن املتوقع أن انتشار الوباء يف »هويب« فقط، 

ض %10 من الشحنات العاملية للهواتف  ميكن أن يُخفِّ

الذكية.

إن قطاع السيارات، وخاصة يف رشق آسيا، قد تعطل 

الدولية.  التوريد  سالسل  يف  التمزقات  بسبب  بالفعل 

عىل سبيل املثال، أجرب نقص األجزاء القادمة من الصني 

عىل  السيارات  لصناعة  الكورية  »هيونداي«  رشكة 

إغالق جميع مصانع السيارات يف كوريا. كذلك أغلقت 

وقد  مؤقتًا.  اليابان  اليابانية مصنًعا يف  »نيسان«  رشكة 

Fiat- وصلت الصدمة إىل أوروبا، حيث حّذرت رشكة

أحد  يف  اإلنتاج  قريبًا  تُوِقف  قد  أنها  من   Chrysler

مصانعها األوروبية.

قريبًا،  الوباء  احتواء  حال  يف  أنه  الخرباء  ويتوقع 

فسيتباطأ منو االقتصاد العاملي بنسبة %0.5 فقط خالل 

حالة  يف   1.5% إىل  النسبة  تلك  وسرتتفع   ،2020 عام 

السيناريو األسوأ، وهو انتشار الوباء عىل نطاق أوسع 

يف نصف الكرة الشاميل. حينئذ ستكون اليابان هي أكرث 

دول العامل ترضًرا، حيث ستخرس حوايل %10 من الناتج 

املتحدة  والواليات  أملانيا  تليها  لديها،  اإلجاميل  املحيل 

األمريكية بخسائر تبلغ حوايل 8%.

ردود فعل الحكومات

عىل الرغم من كل ما سبق من توقعات، إال أن حجم 

أسايس  بشكل  سيتوقف  واستمراره  االقتصادي  الرضر 

حيث  الوباء،  هذا  مع  الحكومات  تعامل  كيفية  عىل 

وانتشارها بني مختلف دول  الحالية  األزمة  إن طبيعة 
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وقارات العامل، فرضت خلق روح تعاونية بني مختلف 

الرضوري  من  وجعلت  األزمة،  مواجهة  يف  الحكومات 

حدوث عملية تنسيق رفيعة املستوى أثناء عملية صنع 

القرارات واتخاذها.

يجب  رئيسية  أطر  ثالثة  هناك  أن  الخرباء  ويرى 

للتداعيات  العامل  حكومات  استجابة  عامد  متثل  أن 

والتي  كورونا،  فريوس  النتشار  املحتملة  االقتصادية 

تتمثل يف:

املتعلقة  قراراتها  املركزية  البنوك  تتخذ  أن  أواًل- 

بالسياسة النقدية بناًء عىل تنسيق وتعاون مشرتك فيام 

بينها، بداًل من القرارات املنفردة. ففي الواليات املتحدة 

عىل سبيل املثال، فإن خفض سعر الفائدة الطارئة من 

قبل االحتياطي الفيدرايل مل يجعل الوضع أسهل للبنوك 

الفّعال.  األدىن  للحد  بالفعل  وصلت  التي  املركزية، 

فيجب أن تشري جميع البنوك املركزية إىل أنها مستعدة 

حدوث  حال  يف  السيولة  وتوفري  املُنّسقة،  للتدخالت 

خلل خطري يؤدي إىل الضغط عىل الوسطاء املاليني.

ثانيًا- نظرًا لطبيعة هذه الصدمة، قد تكون الرشكات 

الصغرية واملتوسطة من بني أكرث الرشكات تعرًضا ألزمات 

ملواصلة  التسهيالت  توفري  املهم  من  وبالتايل  السيولة، 

إقراض تلك الرشكات الصغرية واملتوسطة.

تستهدف  اقتصادية  قرارات  اتخاذ  من  البد  ثالثًا- 

الصحي  الحجر  من  املترضرين  األشخاص  مساعدة 

من  سواء  إيطاليا،  يف  بالفعل  تم  كام  الدخل،  ونقص 

خدمات  هيئة  يف  أو  مبارش،  مايل  دعم  تقديم  خالل 

ملنع  وذلك  ُمخّفضة،  أسعار  ذات  أو  مجانية  أساسية 

الناس من اإلفالس.

الخرباء رفع درجات  وعىل املستوى األورويب، يقرتح 

تبادل  مثل  األوروبية،  الدول  بني  والتنسيق  التضامن 

األدوات الطبية، وفتح املستشفيات الستقبال مرىض من 

دول أوروبية أخرى، وإعارة املمرضات واألطباء. وكذلك 

هناك دعوة لتوسيع »صندوق التضامن األورويب«، وهو 

يف  األعضاء  الدول  لدعم   2002 عام  إنشاؤه  تم  الذي 

االتحاد األورويب يف حاالت الكوارث الكبرية، حيث ميكن 

لهذا الصندوق التدخل لتوفري اإلغاثة للمناطق املترضرة 

خالل األزمة أو يف املراحل التالية.

ويزعم الخرباء أن تحقيق هذا النمط من التعاون رمبا 

مينح قبلة الحياة لالتحاد األورويب ُمجدًدا، لتكون هذه 

األزمة سببًا يف تصحيح مسار سياسات القارة العجوز.
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