


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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املدخل

تمثــل جائحــة الفيــروس التاجــي )كورونــا/ COVID-19( صدمــة كبيــرة لنظــام مــا بعــد الحــرب ]الحــرب العامليــة 
الثانية[، الذي أنشأته الواليات املتحدة وحلفاؤها. على مدى السنوات الـ 75 املاضية، قادت الواليات املتحدة 
وشــركاؤها نظاًمــا قائًمــا علــى القواعــد يســتند إلــى القيــم الديمقراطيــة اللبراليــة، واالقتصــاد العالمــي املفتــوح، 
والهيئــات املؤسســية الرســمية املدعومــة مــن الــدول الديمقراطيــة القويــة. لكــن هــذا النظــام لــم يمــر بــال تحديــات، 
ويشــكل الوبــاء الحالــي تهديــًدا علــى مســتقبل النظــام بشــكل عــام، يمكــن أن يــؤدي إلــى التراجــع فــي االقتصــادات 
الغربيــة، مقابــل تعزيــز صعــود الصيــن، فبينمــا يمكــن أن يــؤدي الركــود العالمــي إلــى إزالــة دعــم الحمائيــة ]إغــالق 
 وغيــر قــادرة علــى 

ً
الحــدود أمــام اآلخريــن[؛ تبــدو الهيئــات الدوليــة املصممــة علــى حمايــة الصحــة العامــة ضعيفــة

احتــواء األزمــة، وتتضــاءل التحالفــات بيــن الشــركاء عبــر األطل�ضــي، مــع انــزواء الــدول إلــى الداخــل وإغــالق حدودها. 
إن الحفاظ على النظام القائم على القواعد الذي كفل له الحرية واالزدهار والسالم لعقود، وتنشيطه، يوجب 

اســتجابة عامليــة حاســمة وقيــادة مــن الواليــات املتحــدة ملواجهــة الوبــاء.

هذه الورقة هي نظرة أولية على اآلثار الجيوسياسية ألزمٍة ما زالت تتكشف آثارها. تم رسم ثالثة سيناريوهات 
لالتجــاه املحتمــل للنظــام العالمــي بعــد COVID-19. ســيواصل مركــز ســكوكروفت املبــادرة حــول االستشــراف 
واالســتراتيجية واألخطــار فــي متابعــة مســار الفيــروس التاجــي، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لآلثــار الجيوسياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي ســيتركها وراءه. فــي حالــة األزمــات الطاحنــة، تســاعد الســيناريوهات فــي التقليــل 
مــن نطــاق االحتمــاالت، وفــي التقليــل مــن عــدم اليقيــن، وجعــل الخيــارات املختلفــة أكثــر وضوًحــا. عنــد اســتخدام 
الســيناريوهات، كأداٍة إلدارة عــدم اليقيــن العميــق فــي بيئــة معقــدة ومتقلبــة، يمكــن للواليــات املتحــدة وحلفائهــا 
وشركائها أن يكونوا أكثر مرونة من الناحية االستراتيجية، وأن يتخذوا قرارات أفضل على املدى الطويل تحمي 

املصالــح املشــتركة وتقدمهــا.
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COVID-19 آفاق جائحة :
ً

أول

ــر COVID-19 فــي حيــاة نصــف ســكان العالــم الحالييــن، علــى مــدار عــام، بمعــدل وفيــات 1 فــي املئــة؛ فــإن 
ّ
إذا أث

عــدد الضحايــا ســيكون 35 مليوًنــا. وباملقارنــة، أصابــت األنفلونــزا اإلســبانية مــا يقــدر بنحــو 500 مليــون شــخص، 
وتســببت فــي مــوت 50 مليوًنــا فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي 1919-1918.

ربكــت 
ُ
إن أســرع انتشــار للفيــروس التاجــي، وقــت كتابــة هــذا التقريــر، هــو فــي أوروبــا والواليــات املتحــدة، حيــث أ

النظــم الصحيــة هنــاك. لــم تنجــح التطبيقــات املتنوعــة، املبطئــة، واملتدرجــة مــن التباعــد االجتماعــي والحجــر 
الصحــي وحــاالت اإلغــالق، فــي منــع االرتفــاع املتســارع الزديــاد حــاالت اإلصابــات والوفيــات )التــي بــدأت بشــكل عــام 
مــن أوائــل نيســان/ أبريــل 2020(. ولــم تعــد مشــاهد التوابيــت املكدســة والعامليــن الصحييــن املنهكيــن، الذيــن 
أصاب الفيروس العديد منهم وتوفوا، تجلب أي اعتراض. ما كان ألحد أن يتخيل أن تأتي مثل هذه الصور من 

أكثــر البلــدان تقّدًمــا علــى وجــه األرض!

ا يأت بعد	 
ّ
األسوأ مل

ا يأت بعد، وهذا ما يزيد من أخطار اإلصابة بساللة متحولة من الفيروس. ولم تشهد أفريقيا 
ّ
قد يكون األسوأ ملـــ

وأميــركا الالتينيــة وجنــوب آســيا ســوى أعــداد صغيــرة مــن حــاالت اإلصابــة بفيروســات كورونــا، حيــث الفحوصــات 
هنــاك غيــر متاحــة أكثــر مــن الــدول الغربيــة. ومــع ذلــك، إنهــا مجــرد مســألة وقــت قبــل أن تتعــرض لضربــة مــن تلــك 
 أقــل 

ً
املوجــة الكبيــرة التــي تطغــى علــى الواليــات املتحــدة وأوروبــا. إن لــدى النظــم الصحيــة فــي العالــم النامــي قــدرة

علــى االســتجابة. علــى ســبيل املثــال، نظــام الصحــة العامــة فــي باكســتان غيــر مجهــز للتعامــل مــع أي أزمــة؛ لــدى 
باكســتان 600 ســرير فقــط فــي وحــدة العنايــة املركــزة، لجميــع ســكان كرات�ضــي البالــغ عددهــم 20 مليــون نســمة.

COVID-19 الذي يسبب CoV - 2 - الشكل 1: املتغيرات الجينية الرئيسية املعروفة لفيروس سارس
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ظهــر خريطــة الســالالت العالقــاِت التطوريــة لفيروســات ســارس CoV-2 مــع وبــاء فيــروس كورونــا 19- الجديــد 
ُ
ت

املتواصل. تظهر هذه الساللة ظهوًرا أولًيا في ووهان، الصين، في تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون األول/ ديسمبر 
ظهــر الخريطــة عالقــات 

ُ
2019، يعقبهــا مســار انتقالهــا املتواصــل مــن إنســان إلــى إنســان علــى املســتوى العالمــي. ت

جينيــة واضحــة، علــى الرغــم مــن أن أنمــاط االنتقــال مســتنتجة، ومــا زالــت تواريــخ انتقالهــا غيــر مؤكــدة. املصــدر: 
nextstrain.org، 25 آذار/ مــارس 2020

حتى عندما يترك الفيروس التاجي أكواًما من املوتى في أعقابه، قد ال نكون مرتاحين حتى ُيكتشف لقاح ويوزع 
علــى نطــاق واســع. لتجنــب عــودة املــرض، ســتضطر البلــدان إلــى إبقــاء إجــراءات التباعــد االجتماعــي، وفــرض 
عمليات اإلغالق حيث تظهر النقاط الســاخنة من الحاالت. ســيكون من املهم عدم التخفيف مبكًرا من جميع 
القيــود، نظــًرا الســتمرار الســاللة ]فيــروس كورونــا[. يجــب أن يســتمر االختبــار مــن أجــل اكتشــاف مــن قــد يكــون 
، علــى الرغــم مــن عــدم ظهــور أي أعــراض. اســتناًدا إلــى تجربــة Vò Euganeo - القريــة الصغيــرة فــي فينيتــو، 

ً
ناقــال

حــص جميــع الســكان البالــغ عددهــم 3000 شــخص، مرتيــن؛ يمكــن أن يكــون حوالــي 50 باملئــة 
ُ
إيطاليــا، حيــث ف

مــن املصابيــن مصابيــن بأعــراض، وهــو مــا يمثــل انتشــاًرا أكبــر ممــا شــاهدناه مــن الحــاالت املؤكــدة فحســب. إذا تــّم 
تطعيــم الجمهــور بشــكل صحيــح، فســنتغلب عندئــذ علــى الفيــروس بالكامــل.

 John Cameron :أدى التحول في الطلب، واالضطرابات في سلسلة التوريد والذعر االستهالكي، إلى تفريغ الرفوف في املتاجر حول العالم. املصدر

  on Unsplash
  

يجــب أن نتوقــع أن يســتمر الفيــروس التاجــي فــي التحــور، وبذلــك يكــون مــن الصعــب تطويــر لقــاح لــه. تميــل 
الفيروسات املستندة إلى الحمض النووي الريبي، مثل الفيروس التاجي، إلى التحور أسرع بحوالي 100 مرة من 
الفيروســات املســتندة إلــى الحمــض النــووي، علــى الرغــم مــن أن COVID-19 لــن يتحــول بســرعة مثــل فيروســات 

اإلنفلونــزا1. 
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ومع ذلك، يســود املفهوم العام: كلما زاد عدد املصابين بالعدوى؛ زادت فرصة حدوث طفرة. حتى أواخر آذار/ 
ا وثيًقا ببعضها2. 

ً
مارس، حدد العلماء ثماني ســالالت مختلفة من الفيروس التاجي الجديد، كلها ترتبط ارتباط

ومــن ثــّم، يجــب أن نكــون مســتعدين حتــى يصبــح الفيــروس التاجــي »حقيقــة حياتيــة متكــررة«، مثــل األنفلونــزا 
ا.

ً
العاديــة، ولكنــه أكثــر فتــك

صدمة بنيوية	 
 مفتوًحــا: كيــف 

ً
الوبــاء ليــس مجــرد أزمــة صحيــة عامليــة. إنــه يتــرك، واالقتصــاد العالمــي فــي حالــة يرثــى لهــا، ســؤاال

ســتتمكن الــدول واملناطــق مــن بــدء انتعــاش حقيقــي، ومتــى؟ إذا كان علــى الحكومــات الحفــاظ علــى التباعــد 
االجتماعــي والقيــود األخــرى لبعــض الوقــت؛ فإننــا نأمــل جميًعــا فــي عــودة ســريعة علــى شــكل حــرف V، كمــا فــي 
، ويتسبب في أضرار 

ً
الوضع السابق، ولكن هناك عالمات مزعجة تدل على أن االنتعاش سيكون صعًبا وطويال

كبيــرة علــى النســيج االجتماعــي والسيا�ضــي فــي العديــد مــن املناطــق. مــن دون انتعــاش اقتصــادي عالمــي ســريع، 
يمكــن أن نخســر املكاســب مثــل تلــك التــي شــهدناها فــي توســيع الطبقــة املتوســطة العامليــة، أو تلــك التــي حــدت 
مــن الفقــر. يمكــن أن تــؤدي عــودة البطالــة املرتفعــة وركــود الدخــل فــي البلــدان الغنيــة، حيــث تتعــرض الطبقــة 

الوســطى لضغــوط بالفعــل، إلــى تعزيــز الشــعبوية واســتياء واســع النطــاق.

 في إنهاء املرحلة 
ً

كانت اإلنفلونزا اإلسبانية، التي زادت بشكل كبير حصيلة القتلى في الحرب العاملية األولى، عامال
الثانية من العوملة، وإثارة الصراعات في الفترة بين الحربين العامليتين. من حلم جعل العالم آمًنا وديمقراطًيا، 
انتهــى عصــر مــا بعــد الحــرب العامليــة األولــى إلــى صعــود الفاشــية والشــيوعية فــي أوروبــا. أدارت الواليــات املتحــدة 
ظهرهــا للعالــم، واختــارت عــدم االنضمــام إلــى عصبــة األمــم، ومــررت تشــريعات شــديدة القســوة أنهــت الهجــرة إلــى 

حــد كبيــر.

هــل ســيكون هنــاك تكــرار للتاريــخ فــي حقبــة مــا بعــد COVID-19؟ حتــى قبــل أن يبــدأ الوبــاء، كانــت هنــاك عالمــات 
وافــرة علــى انحــالل العوملــة، وارتفــاع املشــاعر املناهضــة للهجــرة، واملنافســة القويــة بيــن القــوى العظمــى. ومــن هنا 
نسأل: هل سيقلل الفيروس التاجي التوازن ضد التعاون العالمي والتعددية، وُيعزز قوى القومية والشعبوية 
واالســتبداد؟ كمــا هــي الحــال فــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن العامليتيــن. إن االفتقــار إلــى التعــاون العالمــي فــي هــذه اللحظــة 

.
ً

الحرجــة ســيؤدي إلــى تفاقــم األزمــة الصحيــة الجاريــة، ويجعــل االنتعــاش االقتصــادي الســريع مســتحيال

الوطن تحت التهديد	 
حالًيــا، ال يــزال معــدل اإلصابــة فــي الواليــات املتحــدة )الحــاالت املؤكــدة( فــي تزايــد، ولكــن بوتيــرة أبطــأ ممــا كانــت 
عليه في نهاية آذار/ مارس. استناًدا إلى البيانات من أوروبا، يحتاج 5 باملئة من املصابين إلى عالج وحدة العناية 
املركــزة أو دعــم الجهــاز التنف�ضــي. تقــدر وزارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية األميركيــة )HHS( أن 865,000 مــن 

ســكان الواليــات املتحــدة ســيدخلون املستشــفى، وهــو باملتوســط 9.9 مليــون فــي ذروة الوبــاء3. 

2. “Genomic Epidemiology of Novel Coronavirus—Global Subsampling,” Nextstrain, https://nextstrain.org/ncov/global; Elizabeth Weise, 
“8 Strains of the Coronavirus Are Circling the Globe. Here’s What Clues They’re Giving Scientists,” USA Today, March 27, 2020,
  https://bit.ly/2Wagt97
3. Hsin-Chan Huang et al., “Stockpiling Ventilators for Influenza Pandemics,” Emerging Infectious Diseases, Vol. 23,  No. 6, June 2017,  
https://bit.ly/2zh3Sbe
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توقعت دراسة حديثة أجرتها جمعية املستشفيات األميركية )AHA( »لـ COVID-19 إدخال 4.8 مليون مريض 
إلــى املستشــفى ]فــي الواليــات املتحــدة[، وســيتم قبــول 1.9 مليــون مــن هــؤالء فــي وحــدة العنايــة املركــزة، وســيحتاج 
960,000 شخص إلى دعم التهوية. املستشفيات األميركية تحتوي على 534,964 سريًرا للعناية املشددة فقط، 
مــن بينهــا 96,596 ســريًرا بوحــدة العنايــة املركــزة4. يتــم اســتخدام ثلثــي أســرة العنايــة املركــزة باســتمرار، حتــى قبــل 

اإلصابــة بالوبــاء.

اعتمــاًدا علــى مــدى وطــول تدابيــر الحجــر الصحــي، ُيقــدر أن الفيــروس التاجــي يصــل إلــى ذروتــه فــي الواليــات املتحــدة 
فــي أيــار/ مايــو، أو حزيــران/ يونيــو. فــي الــذروة، ســتكون هنــاك حاجــة إلــى 400000-700000 ســرير إضافــي لوحــدة 

العنايــة املركــزة جنًبــا إلــى جنــب، مــع 350.000-580.000 جهــاز تنفــس اصطناعــي إضافــي5.

الشــكل 2: الزيــادة اليوميــة لحــاالت فيــروس كورونــا املؤكــدة فــي الواليــات املتحــدة ابتــداء مــن 13 نيســان/ أبريــل 
2020

املصدر: مركز موارد فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز

4.  Neil A. Halpern and Kay See Tan, “U.S. ICU Resource Availability for COVID-19,” Society of Critical Care Medicine, https://bit.ly/2A6kF13
5. Based on unpublished EU-based modeling study shown to the author of this paper.
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استعادة بطيئة	 
ســيكون أي انتعــاش اقتصــادي فــي الواليــات املتحــدة متدرًجــا ورّبمــا بطيًئــا. تشــير خطــة أميركيــة طّورتهــا مؤسســة 
كــر أنهــا اكتســبت اهتماًمــا فــي البيــت األبيــض، إلــى مثــل هــذا النهــج التدريجــي: خــالل املرحلــة الحاليــة، 

ُ
أميركيــة6، ذ

ستبقى إجراءات التضييق على الشركات والحياة العامة »في مكانها، حتى تتباطأ عملية التف�ضي بشكل ملحوظ، 
وتتوســع البنيــة التحتيــة الصحيــة إلدارة تف�ضــي املــرض ورعايــة املر�ضــى بأمــان«.

»يمكــن للواليــات بشــكل فــردي االنتقــال إلــى املرحلــة الثانيــة، عندمــا تكــون قــادرة علــى تشــخيص ومعالجــة وعــزل 
حاالت COVID-19، ومن اتصلوا بهم، بأمان. في هذه املرحلة، يمكن إعادة فتح املدارس والشركات، ويمكن أن 
تبــدأ مظاهــر الحيــاة الطبيعيــة االســتئناف علــى مراحــل. ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك حاجــة إلــى اتخــاذ بعــض التدابير 
والقيــود عــن التباعــد املــادي للتجمعــات، ملنــع انتقــال العــدوى مــن التســارع مــرة أخــرى. بالنســبة إلــى كبــار الســن 
)أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاًما(، فإن أولئك الذين يعانون من حاالت صحية أساسية، وغيرهم من 
السكان املعرضين لخطر متزايد من COVID-19، من املهم االستمرار في اختصار الوقت في الظهور بين الناس«. 
وعندمــا تتوفــر »أدوات آمنــة وفعالــة، للتخفيــف مــن خطــر COVID-19، تشــمل الترصــد الواســع والعالجــات التــي 
يمكــن أن تنقــذ املر�ضــى الذيــن يعانــون أمراًضــا كبيــرة، أو تمنــع األمــراض الخطــرة عــن األشــخاص األكثــر عرضــة 
للخطــر، أو ُيتوصــل إلــى لقــاح آمــن وفعــال للجميــع«؛ يمكــن -عندئــٍذ- رفــع القيــود املختلفــة، ومــن ضمنهــا قيــود 
املســافة االجتماعيــة، تماًمــا. وخــالل هــذا االنتعــاش املمتــد، يمكــن أن ترتفــع البطالــة بنســبة 15-30 فــي املئــة، 
اعتماًدا على املدة التي تظل فيها اإلجراءات األكثر تقييًدا قائمة. من املتوقع أن ينخفض الناتج املحلي اإلجمالي 

للواليــات املتحــدة انخفاًضــا كبيــًرا فــي عــام 2020.

يعتقــد غولدمــان ســاكس أن الناتــج املحلــي فــي الواليــات املتحــدة يمكــن أن يتقلــص بنســبة »34 فــي املئــة فــي الربــع 
الثاني«، وأنه ال يمكن تعويض الخسائر »تقريًبا أكثر من النصف«، قبل نهاية العام. إذا زادت مدة األزمة، فإن 
توقعــات ســاكس وغيرهــا مــن التوقعــات تزيــد تقديراتهــا ملعــدل البطالــة وخســارة الناتــج املحلــي اإلجمالــي األميركــي. 
إن حزمة اإلنقاذ االقتصادي التي تمت املوافقة عليها أخيًرا، وهي تبلغ 2.2 تريليون دوالر، ســتخفف من بعض 
التأثيــر املباشــر، لكــن العديــد مــن الخبــراء يطالبــون بالفعــل باتخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات املاليــة علــى نطــاق أوســع. 
على غرار األزمة املالية لعام 2008، هناك خطر متزايد من أن تعاني الطبقة املتوسطة انخفاًضا آخر في مستوى 

معيشــتها، خاصــة إذا ظلــت البطالــة مرتفعــة مــدة طويلــة.

6. Scott Gottlieb et al., National Coronavirus Response: A Road Map to Reopening, American Enterprise Institute, March 28, 2020, https://
bit.ly/3cbU4xK 
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الشكل 3: الغرب يتلقى الضرب

 ،Institute of International Finance 2020 © .املصدر: معهد التمويل الدولي، تقرير تدفقات رأس املال: التوقف املفاجئ في األسواق الناشئة
Inc. جميع الحقوق محفوظة. مستخدم بإذن.

بــق الحكومــة على اإلجراءات 
ُ
تواجــه الواليــات املتحــدة خيــاًرا صعًبــا، يمكــن أن تكــون لــه آثــار طويلــة املــدى. إذا لــم ت

الصارمــة فــي مكانهــا، فســوف ينتشــر الوبــاء بســرعة، وســتتعرض حيــاة مزيــد مــن األميركييــن للخطــر. وإذا تصّرفــت 
بقســوة شــديدة، فقــد يختنــق االقتصــاد ويكــون التعافــي بطيًئــا.
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ثانًيا: القيادة العاملية األميركية في خطر

أن وبــاء الفيروســات التاجيــة وضــع القيــادة العامليــة للواليــات املتحــدة علــى املحــك. حيــث تنتظــر دول العالــم أن 
ترى مدى السرعة التي تتحرك بها الواليات املتحدة في تجاوز األزمة، وهل تتولى زمام القيادة العاملية في مواجهة 
الوبــاء، خاصــة إذا اســتطاعت الســلطات االســتبدادية، وخصوًصــا الصيــن، التغلــب علــى العاصفــة بشــكل أكثــر 
فاعليــة ]مــن الواليــات املتحــدة[. وعلــى ذلــك؛ يمكــن لفيــروس أن يعيــد تشــكيل النظــام العالمــي جذرًيــا، خاصــة 
إذا كانــت القــوى االقتصاديــة الكبــرى فــي العالــم -الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي والصيــن- تعانــي كســاًدا 
، وقيــوًدا مــن االنخــراط خــارج حدودهــا. كمــا تخاطــر الواليــات املتحــدة بتراجــع حــاد فــي القــوة 

ً
اقتصادًيــا طويــال

الناعمــة، إذا ثبــت أنهــا تعانــي فــي التعامــل الفيــروس، أو إذا فشــلت فــي تقديــم املســاعدة للشــركاء فــي الخــارج.

إن الســجل األميرـكـي، حتــى اآلن، غيــر مشــجع، علــى املســتوى السيا�ضــي الرفيــع. لــم تنســق واشــنطن قــرار إغــالق 
حدودهــا أمــام املواطنيــن األوروبييــن مــع حكوماتهــم. علــى عكــس مــا بعــد األزمــة املاليــة لعــام 2008، كانــت 
اجتماعات )G7( و)G20( روتينية، بينما في الوضع الحالي، تقوم كل دولة بنفســها وتتخذ تدابير لوقف انتشــار 
الفيــروس محلًيــا. أمــا علــى املســتوى املؤس�ضــي، فقــد تــم »تقييــد« االحتياطــي الفدرالــي، حيــث تعمــل ]الواليــات 
املتحــدة[ مــع نظرائهــا الدولييــن لتخفيــف هــروب الــدوالر فــي العالــم النامــي، وضمــان وجــود مــا يكفــي مــن الــدوالرات 
للشــركات األجنبيــة7. إذا كان هنــاك انهيــار دولــي، كمــا حــدث فــي ثالثينيــات القــرن املا�ضــي، فــإن االنتعــاش األميركــي 
ســيكون أصعــب بكثيــر. ســيأتي اختبــار القيــادة حًقــا بمجــرد أن تبــدأ الواليــات املتحــدة انتعاشــها، فــي وقــت ال يــزال 
«، أو ســتضع نفســها فــي موقــف مســاعدة 

ً
اآلخــرون فيــه يكافحــون. هــل ســتعود واشــنطن إلــى شــعار »أميــركا أوال

مــن ســيتضررون بشــدة فــي العالــم النامــي أيًضــا؟ القليــل جــًدا مــن حزمــة 2.2 تريليــون دوالر مخصصــة لالنتعــاش 
الدولــي.

تغيير في العالقات الصينية األميركية؟	 
تشعر نخبة السياسة الخارجية األميركية بالقلق من أن الواليات املتحدة قد تخسر منافسة القيادة العاملية، 
«8. هنــاك توافــق بيــن الحزبيــن علــى أن الصيــن 

ً
مقابــل الصيــن؛ إذا مــا اســتمرت واشــنطن فــي نهجهــا »أميــركا أوال

هــي املســؤولة عــن تف�ضــي الفيــروس التاجــي. لطاملــا اعتبــرت أســواق الحيوانــات البريــة الصينيــة خطــًرا علــى تف�ضــي 
األوبئة. ويشعر كل من الديمقراطيين والجمهوريين بالغضب من اعتماد الواليات املتحدة على الصين في األدوية 
واملستلزمات الطبية. على األقل، يبدو أن هناك فك ارتباط مع هذه املناطق ومناطق أخرى في املستقبل القريب. 
ال ينبغي للواليات املتحدة أن تجد نفسها مرة أخرى في وضع غير مؤاٍت تجاه الصين. وما يضاعف من الغضب 
هو اإلدراك أن الصين تنسحب من األزمة قبل الواليات املتحدة، وتبدأ بالفعل في انتعاشها االقتصادي. تظهر 
أحــدث توقعــات معهــد التمويــل الدولــي )IIF(9 أن الصيــن تتعافــى إلــى درجــة نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي بنســبة 3-2 
فــي املئــة لهــذا العــام. فــي وقــت ستخســر فيــه جميــع الــدول الغربيــة، حتــى الواليــات املتحــدة، الناتج املحلي اإلجمالي.

7. Gillian Tett, “The Federal Reserve Unshackled,” Financial Times, March 31, 2020, . https://on.ft.com/2YJhoPJ
8. See, for example, Kurt M. Campbell and Rushi Doshi, “The Coronavirus Could Reshape Global Order,” Foreign Affairs, March 18, 2020,   
https://fam.ag/2A9xhEL
9. Robin Brooks and Jonathan Fortun, “GMV—Global Recession,” Institute of International Finance, March 23, 2020, 
https://bit.ly/2Wazjx0
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علــى املــدى القصيــر، قــد تحتــاج كل مــن الواليــات املتحــدة والصيــن إلــى بعضهمــا البعــض، لضمــان وجــود فرصــة 
لتحقيــق انتعــاش عالمــي. فــي عــام 2008، زادت الصيــن مــن اقتصادهــا، وكذلــك ســاعدت العالــم علــى التعافــي. 
ولكن هل لدى الصين القدرة نفسها اليوم؟ هذا غير واضح. يبلغ إجمالي عبء الديون في الصين حوالي 310 في 
املئة، ويعتقد بعض املراقبين أنها ال تملك الرغبة في مبادرة لتحفيز اقتصادي كبير10. إذا كان االنتعاش العالمي 
 مــن القيادتيــن فــي الواليــات املتحــدة والصيــن ســتواجهان اختبــارات 

ً
 ومتوقًفــا، وال يــؤدي وظائــف، فــإن كال

ً
طويــال

حقيقيــة، وفــي هــذا الجــو املتدهــور، ســتصبح الحمائيــة والتوتــرات الصينيــة األميركيــة أقــوى. خالصــة القــول أن 
جائحــة الفيــروس التاجــي قــد تــؤدي إلــى تعزيــز قــدرة الرئيــس الصينــي �ضــي جيــن بينــغ والحــزب الشــيوعي فــي الصيــن، 

« كــردة فعــل، مــن جهــة أخــرى.
ً

مــن النزعــات االســتبدادية مــن جهــة، وكذلــك ســتعزز شــعار »أميــركا أوال

اختبار آخر ألوروبا	 
إن االفتقــار إلــى التضامــن األوروبــي املتعــدد األطــراف، وكذلــك الثنائــي، يتكــرر للمــرة الثالثــة خــالل العقــد املا�ضــي 
)الهجــرة، أزمــة منطقــة اليــورو، واآلن COVID-19(، ويمكــن أن يكــون ذلــك حافــًزا ملزيــد مــن التــآكل فــي االتحــاد 
األوروبــي. لكــن األزمــات دفعــت االتحــاد األوروبــي تاريخًيــا إلــى مســتويات أعلــى مــن التكامــل. أثــر الفيــروس التاجــي 
فــي دول حــوض املتوســط فــي جنــوب القــارة؛ حيــث شــكت كل مــن إيطاليــا وإســبانيا، علــى ســبيل املثــال، مــن نقــص 
الدعــم مــن بروكســل11. ومــع ذلــك، فقــد رأينــا املفوضيــة األوروبيــة تظهــر مرونــة فــي القــروض. يِعــد البنــك املركزي 
األوروبــي )ECB( بواجــب القيــام »بمــا يلــزم«12، لحمايــة اليــورو واملســاعدة فــي انتعــاش الــدول األعضــاء. ومــع ذلــك، 
فإن إجراءات التحفيز التي تتخذها الحكومات الوطنية تعادل ما يقرب من 2 في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي، 
لكنها ال تزال متواضعة مقارنة بحزمة الواليات املتحدة الضخمة البالغة 2.2 تريليون دوالر، والتي تمثل حوالي 
13 فــي املئــة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي للواليــات املتحــدة13. ُيعــّد برنامــج شــراء الســندات الحكوميــة علــى نطــاق 
 
ً
واســع، مــن البنــك املركــزي األوروبــي، باإلضافــة إلــى حزمــة Eurogroup األخيــرة البالغــة 540 مليــار يــورو، بدايــة

ممتــازة، ولكــن ســتكون هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن املســاعدة املاليــة للــدول الغنيــة والفقيــرة.

10. David Lubin, “China’s Post-Virus Stimulus: No Silver Bullet,” Financial Times, March 6, 2020, https://on.ft.com/35JTBAG Editorial 
Board, “China Should Stand Up to Revive Global Demand,” Financial Times,  https://on.ft.com/3cd2N2F
11. Mark Lowen, “EU Could Fail Over Outbreak, Warns Italy’s Giuseppe Conte,” BBC, April 9, 2020, https://bbc.in/2WF6jMZ
12. Martin Arnold, “ECB dissenters resisted Christine Lagarde’s ‘no limits’ virus response,” Financial Times, April 9, 2020, https://on.ft.
com/2WB42SH
13.  Benjamin Haddad and Josh Lipsky, “Europe’s Economic Emergency is Also a Geopolitical One,” New Atlanticist, March 31, 2020, 
https://bit.ly/2WA3Gfl
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الخطــة األكثــر طموًحــا التــي تدعمهــا تســع دول أعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي هــي »كوربونابونــدز« أو »يوربونــد« 
ملــدة محــدودة، التــي مــن شــأنها ضمــان األخطــار املشــتركة، وخفــض تكاليــف االقتــراض إليطاليــا وإســبانيا والــدول 
األخــرى املتضــررة. سيســاعد ذلــك فــي الحفــاظ علــى التضامــن بيــن أعضــاء االتحــاد األوروبــي. مــن دون الوحــدة 
والتضامــن، هنــاك خطــر مــن أن تنحــَو الــدول األوروبيــة التــي تميــل نحــو الصيــن )دول أوروبــا الشــرقية، صربيــا، 

اليونــان، إيطاليــا(، إليهــا أكثــر بعــد األزمــة.

إن فــرص أوروبــا وحدهــا، فــي إنقــاذ اإلطــار التعــددي للعالقــات الدوليــة، تظــل ضئيلــة مــن دون مســاعدة الواليــات 
ا مبكًرا وقوًيا للواليات املتحدة، مقترًنا بتغيير في القيادة في واشنطن، يمكن 

ً
املتحدة ورضوخ الصين. إن انتعاش

أن يــؤدي إلــى أن يشــهد جانبــا املحيــط األطل�ضــي إعــادة إطــالق جهــود تجديــد وإصــالح املؤسســات الدوليــة، مثــل 
منظمــة التجــارة العامليــة )WHO(، ومنظمــة الصحــة العامليــة )WHO( ومؤسســات بريتــون وودز وغيرهــا. لكــن 
ذلــك ســيفرض علــى الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي تحّمــل مزيــد مــن املســؤولية تجــاه املشــكالت املحيــرة 
التــي تواجــه العالــم النامــي، فــي مواجهــة مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة. ســتكون هنــاك حاجــة أيًضــا إلــى اتحــاد 
ا، ضد الصين، وستكون هناك حاجة أيًضا لجعل الصين تعمل على تجنب املنافسة 

ً
أميركي-أوروبي أوسع نطاق

بيــن الشــرق والغــرب، التــي هــي مثــل الحــرب البــاردة، ولــن يكــون العالــم النامــي فائــًزا بالضــرورة.

الحلفاء من شرق آسيا يغتصبهم نهج أميركا األول	 
تشــعر نخبــة السياســة الخارجيــة األميركيــة بالقلــق مــن ثالثــة مجــاالت، تتعلــق بتأثيــر الوبــاء علــى عالقــات الواليــات 
املتحــدة مــع حلفائهــا فــي شــرق آســيا: األول التبايــن بيــن اســتجابة الواليــات املتحــدة والصيــن وشــرق آســيا تجــاه 
الوباء، واآلثار الطويلة األمد على الشرعية في املنطقة؛ والثاني اهتمام الصين الواضح بالفعل بإحياء اقتصاد 
شــرق آســيا وأن تكــون هــي املركــز؛ والثالــث فقــدان القيــادة األميركيــة فــي شــرق آســيا، إذا اســتمرت واشــنطن فــي 

« تجــاه املنطقــة فــي األشــهر والســنوات القادمــة. 
ً

نهجهــا »أميــركا أوال

املخــاوف األولــى والثانيــة مترابطــة. فقــد انتقلــت الصيــن بالفعــل مــن كونهــا املركــز العالمــي للوبــاء )وفــي صلــب 
االنتقادات الستجابتها محلًيا( إلى الترويج لنجاحها في التغلب عل الوباء )بافتراض أن بياناتها يجب تصديقها(. 
وضعهــا الحالــي يتناقــض كثيــًرا مــع موقــف الواليــات املتحــدة، التــي أصبحــت اليــوم بــؤرة الوبــاء. منــذ أن قامــت 
الصيــن، وكذلــك كوريــا الجنوبيــة واليابــان وتايــوان وســنغافورة، علــى مــا يبــدو، بوضــع الوبــاء تحــت قــدر مــن 
الســيطرة، بــدا أن هــذه املنطقــة مــن العالــم ســتعود إلــى العمــل فــي وقــت أبكــر مــن أوروبــا أو الواليــات املتحــدة. 
يكمــن الخطــر فــي أن الحلفــاء اإلقليمييــن للواليــات املتحــدة ســيواجهون مزيــًدا مــن الضغــط مــن طــرف الصيــن، فــي 
محاولتهــم إعــادة تشــغيل اقتصاداتهــم. إن الوبــاء يمنــح الصيــن فــي الوقــت الحالــي فرصــة القــوة الناعمــة، لتصويــر 

نفســها كفاعــل عالمــي أكثــر مســؤولية وشــرعية، داخــل آســيا وحــول العالــم.

بالنســبة إلــى الواليــات املتحــدة، فــإن الســؤال األسا�ضــي عــن املرحلــة الحاليــة، ومــا بعــد الوبــاء، هــو إمكانيتهــا 
ظهــر الواليــات املتحــدة اهتماًمــا والتزاًمــا بالقيــادة مــن 

ُ
االحتفــاظ بحيويــة وبقــوة تحالفاتهــا فــي شــرق آســيا. إذا لــم ت

خالل القدوة والتفوق، فإن االحتماالت هي أن الصين ستكســب على حســاب الواليات املتحدة في شــرق آســيا، 
وأماكن أخرى في عام 2020 وما بعده. على العكس من ذلك، إذا كانت الواليات املتحدة ستقود جهوًدا موجهة 
نحــو مجموعــة العشــرين جنًبــا إلــى جنــب مــع أوروبــا والصيــن، وإذا توســعت فــي تعاونهــا املالــي داخــل املؤسســات 
املتعددة األطراف )صندوق النقد الدولي/ البنك الدولي، بنك التنمية اآلسيوي(، وعملت عن كثب مع حلفائها 
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وشــركائها اآلســيويين؛ فقــد ال يبقــى الوضــع كمــا هــو اآلن، بــل ربمــا تتمتــع بســمعة أقــوى علــى املســتوى اإلقليمــي 
والعالمــي.

الشرق األوسط في فو�ضى من قبل حدوث الجائحة	 
يضــرب الوبــاء الشــرق األوســط، الــذي يكــدح بالفعــل فــي ظــل أزمــات سياســية واقتصاديــة وإنســانية متداخلــة. 
وعلى الرغم من أن التقارير املبكرة تشير إلى وجود تباعد اجتماعي في معظم أنحاء املنطقة، فإن هناك مخاوف 
جدية بشأن املدة التي يمكن أن تستمر فيها هذه اإلجراءات، نظًرا للوضع املالي الضعيف للعديد من حكومات 
املنطقــة. إحــدى املعضــالت هــي إمكانيــة غــرق أنظمــة الصحــة العامــة فــي املنطقــة، إذا مــا ُرفــع الحظــر عــن التباعــد 
االجتماعي وانفجر الوباء. في الواقع، قد تحدث هذه النتيجة في بعض البلدان املهملة. عالوة على ذلك، أنظمة 
الصحة العامة، في البلدان األكثر تضرًرا من النزاع )العراق، سورية، اليمن(، ضعيفة أو غير موجودة )حسب 

املوقع(، إضافة إلى أن العنف املســتمر والنزوح الجماعي يعني أن الســيناريو اإلنســاني األســوأ ممكن.

مــن الناحيــة الهيكليــة، ســتضاف تأثيــرات الوبــاء بعيــدة املــدى إلــى قائمــة التحديــات الخطــرة فــي املنطقــة. إلــى 
جانــب تحــدي الوبــاء علــى الحوكمــة نفســها )قــدرات حكومــات املنطقــة علــى تحقيــق الشــرعية فــي عيــون ناخبيهــا(، 
تبــدأ تلــك القائمــة بآثــار اقتصاديــة. بالنســبة إلــى الــدول الرئيســية املنتجــة للنفــط والغــاز )دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، إيــران، العــراق، ليبيــا، الجزائــر(، يكشــف تأثيــر الوبــاء، مــرة أخــرى، عــن أخطــار االعتمــاد املفــرط علــى 
الهيدروكربونات في النمو االقتصادي14. تحوم أسعار النفط العاملية حالًيا بين 20 و30 دوالًرا للبرميل، ويوجد 
ركود عالمي عميق يلوح في األفق، إن لم يكن هنا بالفعل. وهذا يعني استمرار انخفاض أسعار النفط. كما تلقت 
صناعــة الســياحة، وهــي جــزء رئيــس مــن اقتصــادات العديــد مــن البلــدان )اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة 
العربيــة الســعودية وإســرائيل ومصــر وتركيــا واألردن وغيرهــا(، ضربــة كبيرة15.اآلثــار علــى العمالــة واإليــرادات 

الحكوميــة شــديدة بالفعــل.

إن كيفيــة تأثيــر التعديــل علــى الجغرافيــة السياســية فــي املنطقــة أقــّل وضوًحــا. حيــث تواجــه القــوى اإلقليميــة 
جميعهــا تحديــات اقتصاديــة وصحيــة عامــة ومحليــة خاصــة بهــا، تتعلــق بالفيــروس. الســعودية وإيــران تواجهــان 
معضلــة منتجــي النفــط، كمــا هــو موضــح أعــاله. علــى الرغــم مــن أن أًيــا منهمــا لــن يفلــت مــن األضــرار، يمكــن القــول 
إن إيران في وضع أسوأ، بسبب التأثير املزدوج للعقوبات األميركية املستمرة، التي أثرت في قدرتها على بيع نفطها 
ا 

ً
)حتى بسعر مخفض( وإعادة العائدات من املبيعات في الخارج16. بالنسبة إلى القوى غير اإلقليمية األكثر نشاط

تاريخًيــا فــي املنطقــة، وتحديــًدا الواليــات املتحــدة وأوروبــا وروســيا، يثيــر الوبــاء ســؤالين: كيــف ســيجبرهم الوبــاء 
علــى إعــادة تقييــم مصالحهــم فــي املنطقــة، وكــم هــم مســتعدون لالســتثمار فــي املنطقــة وامل�ضــي قدًمــا؟ ليــس مــن 
الســهل أن نتخيــل أن العديــد مــن الحلفــاء يخشــون أن الواليــات املتحــدة، وهــي األكثــر تضــرًرا وانقســاًما، تكــون 

أقــل اســتعداًدا للمشــاركة مــن ذي قبــل.

14. Chloe Cornish and Asmaa al-Omar, “Iraq Warns Over Threat to Public Sector Pay from Oil Price Collapse,” Financial Times, April 8, 
2020, https://on.ft.com/3dre4g9
15. Andrew England and Heba Saleh, “Arab World’s Middle-Income Nations Face Tough Coronavirus Choices,” Financial Times, April 8, 
2020,   https://on.ft.com/2WA6Q2C
16. Ali Dadpay, “A Loan for Iran and a Tragedy of a Different Kind,” IranSource, March 23, 2020, https://bit.ly/3fra4xT
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ركت أفريقيا وحدها للتعامل مع الوباء؟	 
ُ
هل ت

يجب أن يبدأ أي تقييم حول أفريقيا بتحذير، هو أن التعميم حول القارة خطير بسبب حجمها الهائل، وعشرات 
البلدان، واآلالف من التجمعات العرقية واللغوية، والنظم البيئية الطبيعية املتنوعة، واالقتصادات املتباينة. 
ومــع ذلــك، كمــا هــي الحــال فــي أي مــكان آخــر، فــإن آثــار الوبــاء القصيــرة والطويلــة األجــل علــى أفريقيــا )هنــا تعنــي 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى( سوف تمس كل جانب من جوانب املجتمع، وتؤدي إلى عواقب قوية وخطرة. 

من حيث آثار الصحة العامة، يتنبأ عدد قليل من املراقبين بحدوث �ضيء، ولكن هناك مرحلة صعبة قادمة على 
القارة، لسببين رئيسيين: األول هو أن معظم البلدان األفريقية ليس لديها أنظمة الصحة العامة وال مختبرات 
كيميائية ملعالجة الفيروس بواسطة تدابير مضادة قوية، حيث تعاني معظم البلدان األفريقية نقًصا حاًدا في 
أســّرة املستشــفيات وأجهزة التنفس، وليس لديها الوســائل الالزمة لتصنيع إمداداتها املحلية من املواد الطبية 

الالزمة ملكافحة الوباء؛ والسبب الثاني يتعلق بالوضع االجتماعي واالقتصادي والجغرافي ألفريقيا.

لعقــود مــن الزمــان، كانــت أفريقيــا تتوســع بشــكل أســرع مــن أي منطقــة فــي العالــم، حيــث يعيــش أكثــر مــن 70 فــي 
املئة من ســكان املدن الجدد في أحياء فقيرة في املدينة. بالنســبة إلى املقيمين في األحياء الفقيرة املكتظة )حوالي 
200 مليون شخص(، فإن التباعد االجتماعي وغيرها من اإلجراءات املضادة )غسل اليدين بالصابون مرات في 
اليوم( أموٌر غير ممكنة ببساطة. عالوة على ذلك، فإن مستويات الفقر املرتفعة لديهم )85 في املئة من األفارقة 
يعيشــون علــى أقــل مــن 5.50 دوالر فــي اليــوم( تعنــي أن معظــم النــاس ال يســتطيعون تحمــل الجمــود االقتصــادي 

الطويل17.

يشــير خبــراء الصحــة العامــة إلــى بعــض املصــادر املحتملــة لألخبــار الجيــدة، حــول هــذا التكهــن القاتــم. أحدهــا أن 
 بأن يكون الفيروس أقل قابلية لالنتقال في الطقس الحار، كما هي الحال مع اإلنفلونزا، قد يكون 

ً
هناك احتماال

الطقس األكثر حرارة في أفريقيا سبًبا لعدم انتشار الفيروس بشكل أسرع في املنطقة. والثاني هو الديموغرافيا 
األفريقية. فالقارة هي األصغر في معدل العمر في العالم18.

وكمــا هــي الحــال مــع مناطــق العالــم األخــرى، فــإن الســؤال طويــل املــدى، الــذي يشــمل القــوى العامليــة، ينظــر فــي 
كيفية إعادة تقييم مصالحها في إشراك أفريقيا أثناء الوباء وبعده، وما هي املوارد التي ستكون هي على استعداد 
لتقديمها لقارة ستتأثر بشدة بسبب املرض. بالنظر إلى زيادة نشاط الصين في أفريقيا، كيف ستستغل القوتان 
العامليتــان الكبيرتــان مصالحهمــا ووجودهمــا فــي القــارة، أثنــاء الوبــاء وبعــده؟ هنــاك تشــابه آخــر يتعلــق بالشــرق 
األوســط: نظــًرا إلــى قــرب أوروبــا املــادي مــن أفريقيــا باإلضافــة إلــى عالقاتهــا األمنيــة واالقتصاديــة الطويلــة األمــد؛ 
هــل ســيختار األوروبيــون تعميــق ارتباطهــم بأفريقيــا، أم ســتحاول أوروبــا أن تحمــي نفســها مــن العواقــب الســلبية 

املحتملــة للوبــاء الناتــج عــن قــارة؟

17.  Bronwyn Bruton, “What Does the Coronavirus Mean for Africa?” AfricaSource, March 24, 2020,  https://bit.ly/2YJcH8g
18.  AfricaSource, https://bit.ly/3fwGmHK
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اختبار اقتصادي لبوتين وروسيا	 

قللــت الحكومــة الروســية مــن خطــورة الحــاالت املصابــة املتزايــدة مــن الفيــروس التاجــي. هنــاك جــدل حــول إخفاء 
الحكومــة األرقــام الحقيقيــة، لكــن بعــض الخبــراء يعتقــدون أن الكرمليــن ال يعــرف مــدى خطــورة العــدوى، ألن 
االختبــارات األصليــة كانــت خاطئــة، والقليــل مــن املواطنيــن الــروس تــم فحصهــم. كان علــى الرئيــس الرو�ضــي 
فالديمير بوتين أن يعترف بأن االســتفتاء على التغييرات الدســتورية لن يتم في نيســان/ أبريل، واضطر أخيًرا إلى 

إلغــاء موكــب يــوم النصــر، فــي 9 أيــار/ مايــو19. 

يحــاول الكرمليــن تســجيل نقــاط، مثــل الصيــن، ضــد الديمقراطيــات الغربيــة فــي عــرض إرســال مســاعدات طبيــة 
إلى إيطاليا، وإلى نيويورك. االختبار الحقيقي للنظام هو قدرته على التعامل مع فيروس تاجي في الداخل، مثلما 
يبدو أن الصين قد تعاملت معه20. إن النظام الصحي الرو�ضي هّش وضعيف، وسيخلق أزمة إذا وصلت األعداد 
إلى ما وصلت إليه في إيطاليا أو إســبانيا أو حتى الصين، وســيكون ذلك اختباًرا للروس، ورّبما يؤدي إلى اعتراف 
النظــام بأنــه سيفشــل. ســيكون مثــل هــذا املشــهد للضعــف محرًجــا تماًمــا لبوتيــن الــذي يأمــل فــي إقنــاع الجمهــور 

الرو�ضــي بإبقائــه فــي الســلطة لعقــد آخــر، بعــد انتهــاء واليتــه الحاليــة فــي عــام 2024.

عالوة على ذلك، واجه بوتين اختباًرا إضافًيا. بعد أن بدأ حرب أسعار الطاقة مع السعوديين، وافق بوتين على 
تسوية تنقذ ماء الوجه، قد تخفف من األثر االقتصادي لألزمة الصحية. قد يكون اإلغالق املطول، كما حدث 

في أوروبا الغربية والواليات املتحدة، اختباًرا لالقتصاد الرو�ضي.

أميركا الالتينية معرضة لدورة السلع	 
بــدا أن اإلجــراءات الســريعة والعدوانيــة، التــي اتخذتهــا العديــد مــن حكومــات أميــركا الالتينيــة، للحــد مــن انتشــار 
الفيــروس، وقــد تضمنــت حظــر الســفر، ومراقبــة الحــدود، والحجــر الصحــي، وحظــر التجــول، وحــاالت الطــوارئ، 
وأكثر من ذلك، حتى اآلن، تجنب املنطقة أزمة واسعة النطاق. ومع ذلك، فإن أميركا الالتينية ليست مستعدة 
لوصــول COVID-19، حيــث تتمتــع ســلطات الصحــة العامــة بقــدرات محــدودة. وميزانيــات الدولــة ضعيفــة، 
وتضــم املنطقــة العديــد مــن األشــخاص ذوي الدخــل املنخفــض الذيــن احتشــدوا فــي األحيــاء الفقيــرة فــي املدينــة، 
كمــا هــي الحــال فــي األحيــاء الفقيــرة فــي البرازيــل. وعــالوة علــى ذلــك، تحتــوي املنطقــة أيًضــا علــى نقاط وبائية ســاخنة 
محتملــة، وال ســّيما فنزويــال، التــي كانــت تكافــح ضــد التفــكك االقتصــادي الهائــل والحكــم املختــل، إضافــة إلــى 
ا: 

ً
نظام الصحة العامة الذي ال يعمل من سنوات21. ولكن بمقارنتها مع أفريقيا؛ تبدو أميركا الالتينية أكثر إشراق

تتمتع املنطقة بمزيد من الدخل املتوسط وأقل اقتصادات الدخل املنخفض، مع بعض االستثناءات، تمتلك 
الحكومات الوطنية بشــكل عام مزيًدا من املوارد املتاحة، من ضمنها قدرات التصنيع املحلية. وعلى الرغم من 
أن العديــد مــن ســكان املناطــق الحضريــة يعيشــون فــي أحيــاء فقيــرة؛ فــإن النســب املئويــة ليســت قريبــة، كمــا فــي 

أفريقيــا، واألحيــاء الفقيــرة نفســها قديمــة )هــي أقــرب إلــى مســتوطنات دائمــة، مــن حيــث جــودة الهيــاكل املاديــة 

19.  Andrew Roth, “Russia Defies Calls to Halt Victory Day Parade Rehearsals,” Guardian, April 6, 2020,  https://bit.ly/3djZd74
20.  Andrei Kolesnikov, Tatiana Stanovaya, and Alexander Baunov, “How Is Russia Coping With Coronavirus?” Carnegie Moscow Center, 
March 24, 2020,   https://bit.ly/2SJLUVO
21. David A. Wemer, “What Latin American Countries Are Doing to Confront Coronavirus,” New Atlanticist, March 23, 2020, https://bit.
ly/35R101b
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وتوفر الخدمات العامة، على األقل مقارنة مع األحياء الفقيرة األكثر حداثة املوجودة في أفريقيا(.

بالنســبة إلــى حكومــات املنطقــة والقــوى العامليــة، وتحديــًدا الواليــات املتحــدة وأوروبــا والصيــن، فــإن األســئلة 
الرئيســية تتعلــق باالنتعــاش االقتصــادي فــي املنطقــة بعــد الوبــاء. وكحــال منتجــي النفــط فــي الشــرق األوســط، ال 
ــا علــى دورة الســلع، وهــو مــا يعنــي بــدوره أنهــم 

ً
يــزال العديــد مــن اقتصــادات أميــركا الالتينيــة يعتمــد اعتمــاًدا مفرط

يتأثرون بشــدة بالركود العالمي. على الرغم من أن أميركا الالتينية ليســت ســاحة معركة تنافســية بين الصين والواليات 
املتحــدة بعــد، فــإن الدرجــة التــي تســاعد بهــا الواليــات املتحــدة أو الصيــن، فــي تعافيهــا بعــد الوبــاء، يمكــن أن تحــدد إمكانيــة زيــادة 

نفــوذ الصيــن علــى حســاب الواليــات املتحــدة.

الهند وجنوب آسيا: الكارثة اإلنسانية املحتملة	 
مــع تصاعــد حــاالت اإلصابــة بالفيــروس التاجــي، أمــر رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي، فــي 25 آذار/ مــارس، 
بإغالق شامل ملدة ثالثة أسابيع، وتسبب ذلك في ارتباك واسع النطاق. وقد أعفى اإلغالق اإلمدادات األساسية 
مثــل الطعــام22 واألدويــة، ولكــن كانــت هنــاك تقاريــر عــن قيــام الشــرطة املحليــة بإيقــاف ســائقي شــاحنات توصيــل 
 Alibaba املدعــوم مــن BigBasket ونقــل الطعــام، عبــر خطــوط الواليــات. ذكــرت العديــد مــن املتاجــر الكبــرى مثــل

وFlipkart أنهــم ال يســتطيعون العمــل، بســبب القيــود املفروضــة علــى حركــة البضائــع.

وفــي الوقــت نفســه، حظــرت الهنــد، وهــي أكبــر منتــج لألدويــة الشــاملة فــي العالــم، تصديــر عقــار هيدروك�ضــي 
كلوروكويــن املضــاد للمالريــا، الــذي رّوج لــه البعــض، ومنهــم الرئيــس األميركــي دونالــد جيــه ترامــب، باعتبــاره قــادًرا 
علــى عــالج عــدوى COVID 19. ]رفعــت الهنــد الحظــر بعــد ضغــط واضــح مــن ترامــب23[ ومــع ذلــك، هنــاك جــدل 
واسع النطاق حول تلك االدعاءات. حيث تشير بعض االختبارات الفرنسية إلى أن الكلوروكين يمكن أن يكون 
مفيــًدا، فــي حيــن تشــير التجــارب فــي الصيــن إلــى أن الــدواء لــه تأثيــر ضئيــل. وتقــوم منظمــة الصحــة العامليــة بإجــراء 

مزيــد مــن التحقيقــات.

يستخدم املسعف مقياس حرارة يعمل باألشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة ضابط الشرطة على طول الطريق، أثناء إغالق دام 21 يوًما 

على مستوى الدولة، إلبطاء انتشار مرض فيروس التاجي )COVID-19( في أحمد آباد، الهند، 9 أبريل 2020. املصدر: REUTERS / أميت ديف
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 لفرض إجراءات تقييدية، ويخشون من أن الهند قد 
ً

يعتقد بعض الخبراء أن الحكومة الهندية انتظرت طويال
تكون إيطاليا أو إسبانيا أخرى، مع وجود أعداد أكبر بكثير من املتضررين، حيث إن نظام الرعاية الصحية أقل 
قــدرة علــى رعايــة مــن هــم أكثــر تضــرًرا، وبذلــك يزيــد معــدل الوفيــات. تظهــر أحــدث التوقعــات االقتصاديــة ملعهــد 
التمويــل الدولــي انخفاًضــا فــي نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي الهنــد، مــن حوالــي 7 فــي املئــة إلــى 3-4 فــي املئــة24. ويمكن 

أن يؤدي اإلغالق الطويل الذي تســتلزمه شــدة الفيروس املتزايدة إلى خفض هذه التوقعات أكثر.

في باكستان، تم تهميش الحكومة املدنية التي قللت من التهديد، أسابيع، عندما تدخل الجيش لفرض الحظر. 
ــون 

ّ
هنــاك نقــاط تفتيــش عســكرية فــي املــدن الكبيــرة تحــاول ردع التجمهــر، لكــن بعــض رجــال الديــن مــا زالــوا يحث

الباكســتانيين على العودة إلى املســاجد للعبادة. إن نظام الصحة العامة في باكســتان غير مجهز للتعامل مع أي 
أزمة؛ فهو يحتوي، على سبيل املثال، على 600 سرير وحدة عناية مركزة، لجميع سكان كرات�ضي البالغ عددهم 

20 مليون نسمة.

24.  Ibid: https://bit.ly/2WduO4B
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ا: ثالثة سيناريوهات
ً
ثالث

1- تسارع كبير نحو األسفل	 
تكافــح الواليــات املتحــدة وأوروبــا والصيــن للتعافــي، علــى الرغــم مــن الجهــود املاليــة والنقديــة الكبيــرة. ســيمتد 
االنتعاش إلى مدة طويلة من عشرينيات القرن الحادي والعشرين، وتتزايد حقيقة أن تطوير اللقاح سيستغرق 
وقًتا أطول بكثير مما كان متوقًعا. في البداية، هناك جهد لتكرار جهود فترة األزمة املالية ما بعد 2009-2008، 
مع مؤتمرات قمة قادة مجموعة السبع ومجموعة العشرين لرسم االنتعاش العالمي. لكن هذه القمم ستنهار 
ــا إلــى 

ً
قريًبــا، وتعــود واشــنطن وبكيــن إلــى لعبــة اللــوم املعتــادة بينهمــا. تســعى إدارة ترامــب التــي أعيــد انتخابهــا حديث

اســتغالل األزمــة، مــن خــالل محاولــة انتــزاع االمتيــازات مــن الصيــن، بشــأن إنهــاء دعــم الدولــة للشــركات اململوكــة 
للدولــة )SOEs(، وزيــادة وصــول الشــركات األميركيــة إلــى األســواق ]الصينيــة[، وضمانــات ضــد نقــل امللكيــة 
الفكريــة/ التكنولوجيــا للشــركات األميركيــة التــي تقــوم باألعمــال فــي الصيــن. ترفــض الصيــن ]هــذه الشــروط[، 
وتحتفــظ الواليــات املتحــدة بفــرض تعريفــات جمركيــة علــى الصــادرات الصينيــة، وتحظــر االســتثمارات الصينيــة 
الجديدة. من جانبهم، سيريد القادة الصينيون تجنب اإلضافة إلى عبء الديون، التي ستنتج عن حزمة تحفيز 

ضخمــة، كمــا فعلــوا بعــد األزمــة املاليــة لعــام 2008. إن جهــود التحفيــز الصينيــة أقــل فــي الحجــم.

بالنســبة إلــى األوروبييــن، إنهــا املعركــة القديمــة التــي خاضتهــا أوروبــا خــالل أزمــة منطقــة اليــورو: أملانيــا وهولنــدا 
وأعضــاء شــمال االتحــاد األوروبــي اآلخــرون يحاربــون اآلخريــن. تشــعر برليــن بالقلــق مــن اســتخدام اآلخريــن 
لألزمــة، كســابقة لتبــادل األخطــار عبــر االتحــاد األوروبــي. إيطاليــا هــي اليونــان الجديــدة، غيــر قــادرة علــى االســتقرار 
بعــد التكاليــف البشــرية واالقتصاديــة املدمــرة نتيجــة الوبــاء. يعتقــد اإليطاليــون، وهــم غيــر مســتقرين سياســًيا 
واقتصادًيــا، أنهــم يســتحقون الدعــم غيــر املشــروط مــن الــدول األعضــاء األخــرى فــي االتحــاد األوروبــي. ومــع ذلــك، 
ــا، وعلــى إيطاليــا أن تســتخدم األزمــة لبــدء اإلصالحــات 

ً
دفعــت أملانيــا وأعضــاء آخــرون فــي الشــمال ثمًنــا باهظ

االقتصاديــة. مؤسســات االتحــاد األوروبــي مشــلولة، بينمــا تتعمــق االنقســامات بيــن الشــمال والجنــوب.

عــالوة علــى ذلــك، فــإن أوروبــا منقســمة حــول مســألة دعــم الواليــات املتحــدة فــي تهديــدات »الفصــل« ضــد الصيــن. 
يلوم العديد من األوروبيين الصين على تف�ضي الوباء، مثل الرأي العام األميركي، لكن عدًدا متزايًدا من البلدان 
فــي الجنــوب والشــرق ممتنــون للمســاعدة الصينيــة خــالل األزمــة وحتــى بعــد ذلــك، حيــث يتــم إجــراء اســتثمارات 

صينيــة جديــدة فــي تلــك املناطــق.

لقــد كان العالــم النامــي األكثــر تضــرًرا مــن الناحيــة االقتصاديــة، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن أســوأ التوقعــات 
للوفيات على نطاق واسع في أفريقيا وأميركا الالتينية لم تتحقق بعد. كانت أعداد الضحايا تشبه تلك املوجودة 
فــي الغــرب. إن ضعــف تحــرك الفيــروس جنوًبــا واألعمــار الشــابة )التــي تعانــي أعراًضــا بســيطة للمــرض( قلــل نســبة 
انتشــار العدوى. مع تضرر القوى االقتصادية الكبرى بشــدة، فإن االنتعاش ســيكون في غاية الصعوبة. ال تزال 
أسعار السلع منخفضة، وهذا يضر البلدان النامية التي تعتمد على تصدير املعادن والنفط، وغيرها من املواد 
الخــام. قــد تســاعد االســتثمارات الصينيــة، لكــن قــادة الحــزب الشــيوعي فــي الصيــن يخشــون مــن تقديــم كثيــر مــن 
السخاء في املساعدات للبلدان األخرى، خشية إثارة غضب الصينين، حيث ال تزال الظروف صعبة في الداخل. 

يــزداد الســخط الشــعبي ضــد الحــزب الشــيوعي الصينــي مــع تعثــر االقتصــاد املحلــي الصينــي.
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كمــا هــي الحــال فــي أثنــاء الكســاد الكبيــر، هنــاك العديــد مــن البدايــات الخاطئــة، حيــث إن هنــاك وهًمــا بــأن الزاويــة 
ــا ملــا حــدث فــي 

ً
علــى وشــك أن تتحــول، وهــذا يبــرر عنــاد الحكومــات فــي االســتمرار فــي سياســاتها الفاشــلة. خالف

ثالثينيــات القــرن املا�ضــي، هنــاك مــا يكفــي مــن شــبكة األمــان االجتماعــي التــي يمكــن أن تحتــوي الســخط، علــى 
الرغم من تدني مستويات املعيشة في معظم أنحاء العالم بشكل بطيء، التي عادة تتلقى االعتراضات. تتصاعد 
التوتــرات الصينيــة األميركيــة إلــى أعلــى مســتوى لهــا علــى اإلطــالق. تتخــذ الواليــات املتحــدة إجــراءات حمائيــة قويــة 
ضــد الصيــن وروســيا، بســبب »التضليــل املقصــود«، وقــررت أخيــًرا إقامــة جــدار حمايــة ضــد االثنيــن. يعتقــد 

املراقبــون أن الواليــات املتحــدة تســتعد لحــرب إلكترونيــة ضــد الصيــن وروســيا.

بحلــول منتصــف العشــرينيات مــن القــرن الحالــي، تتســارع عمليــة معــاداة العوملــة، ويــؤدي ذلــك إلــى نمو اقتصادي 
بطيء في كل مكان. إن مستويات الفقر آخذة في االرتفاع في العالم النامي، وهناك احتمال الندالع صراع مفتوح 

بين الواليات املتحدة والتحالف الصيني - الرو�ضي.

 	
ً

2- الصين أول
لــم تتعــاف الصيــن تماًمــا، لكــن قيادتهــا تــرى أن هنــاك فرصــة لتقويــض صدقيــة الديمقراطيــة اللبراليــة الغربيــة، 
من خالل توسيع نطاق مساعداتها لآلخرين، مع زيادة القروض امليسرة واملزيد من مشاريع البنية التحتية. تم 
توســيع صفقــات »الحــزام والطريــق«، لتشــمل مزيــًدا مــن الــدول فــي آســيا وأفريقيــا وأميــركا الالتينيــة، وهــذا يمنــح 
بكيــن ملكيــة البنيــة التحتيــة الحيويــة فــي املزيــد مــن البلــدان. فــي الداخــل، يعمــل الحــزب الشــيوعي الصينــي علــى 
تعزيز الدعم الشعبي بنجاح، من خالل تصوير الديمقراطيات الغربية على أنها غير قادرة على التعامل بفاعلية 

مــع الوبــاء. حيــن ال ينجــح ذلــك، يقــوم �ضــي بقمــع أي انتقــاد للنظــام.

فــي املرحلــة التــي ســبقت انتخابــات 2020 فــي الواليــات املتحــدة، أثــار ترامــب حماســة مناهضــة للصينييــن للتغطيــة 
علــى افتقــار إدارتــه إلــى االســتعداد والبــطء فــي االنتعــاش. يتعــرض األميركيــون اآلســيويون للهجــوم. املكاســب 
الشــعبوية صامــدة، ولكــن هنــاك خطــوة نحــو األفــكار االشــتراكية. الســيناتور األميركــي بيرنــي ســاندرز ليــس املرشــح 
الرئا�ضــي للحــزب الديمقراطــي، لكــن أفــكاره -حــول رعايــة صحيــة أفضــل وجامعــات مجانيــة- تترســخ مــع نضــال 
كثيريــن فــي الطبقــة الوســطى، إلعــادة بنــاء حياتهــم مــن الهبــوط االقتصــادي الشــبيه بالركــود الكبيــر. ال يتــم إعــادة 
توظيــف نســبة كبيــرة مــن أولئــك الذيــن تركتهــم الشــركات الكبيــرة فــي ذروة الوبــاء مــن قبــل الشــركات التــي تجــد 
صعوبــة فــي العــودة إلــى الربحيــة دون قطــع قوتهــا العاملــة. بالنســبة إلــى بعــض الشــركات، هنــاك فرصــة لتوســيع 

نطــاق األتمتــة، حتــى اســتخدام الروبوتــات.
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رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتحدث في قمة مجموعة العشرين في أوساكا، اليابان، في 29 يونيو 2019. املصدر: Kazuhiro Nogi / Pool عبر 

REUTERS

مــع تضخــم الديــن الوطنــي، حــاول ترامــب الــذي أعيــد انتخابــه ]كمرشــح رئا�ضــي عــن الحــزب الجمهــوري[ جاهــًدا 
أن يقــاوم ذلــك الديــن، لكنــه فــي نهايــة املطــاف أذعــن ووافــق علــى قــرار »ضريبــة علــى الثــروة« املؤقتة، باإلضافة إلى 
ضرائــب الدخــل املرتفعــة علــى األغنيــاء. كرئيــس لواليــة ثانيــة، يعــرف ترامــب أنــه لــن يضطــر إلــى مواجهــة تمــرد مــن 

قاعدتــه املحافظــة. األوروبيــون أيًضــا يفرضــون ضرائــب شــديدة علــى األغنيــاء.

مع توسيع نفوذ الصين، تقترب الواليات املتحدة وأوروبا من خسارة السياسة الخارجية. على الرغم من تخلي 
بعــض الــدول األوروبيــة عــن انتقــاد الصيــن، فــإن الواليــات املتحــدة، إلــى جانــب فرنســا وأملانيــا واململكــة املتحــدة، 
ا في مواجهة الصين؟ ويشعر 

ً
تتحرك إلعادة التفكير في حلف شمال األطل�ضي. أال يجب أن يكون الناتو أكثر نشاط

خبراء السياســة الخارجية األميركية بالقلق من أن روســيا والصين تعززان روابطهما، فنحن نواجه حرًبا باردة 
جديدة. تعتقد واشــنطن أن هذه املعركة ســتكون أصعب، ألن الواليات املتحدة تكافح اقتصادًيا. 

وفــي آســيا، يرفــض حلفــاء الواليــات املتحــدة التقليديــون تحالًفــا يشــبه حلــف شــمال األطل�ضــي ضــد الصيــن. بعــد 
الوبــاء، أصبحــوا أكثــر اعتمــاًدا -مــن الناحيــة االقتصاديــة- علــى الصيــن. إنهــم يشــجعون الواليــات املتحــدة ســًرا 
على تكثيف دورياتها »حرية التجارة« البحرية في بحر الصين الجنوبي، بينما يتفاوضون مع بكين على اتفاقات 

تجــارة حــرة واســتثمارات جديــدة.

مــع اســتمرار األوقــات االقتصاديــة الصعبــة وانخفــاض أســعار الطاقــة؛ تنفــد خزائــن الســعودية ودول الخليــج 
األخــرى. لقــد قطعــوا الرفاهيــة االجتماعيــة، إلــى درجــة عاليــة، لتوفيــر نفقــات امليزانيــة، وبســبب ذلــك زادت درجــة 
السخط. تعاني دول أخرى في الشرق األوسط صعوبات عديدة، حيث أدى الجفاف املرتبط باملناخ في الواليات 
املتحــدة وكنــدا وأســتراليا إلــى رفــع أســعار املــواد الغذائيــة. اندلعــت أعمــال شــغب بســبب الغــذاء فــي القاهــرة، وفــي 
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دول أخــرى فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.. تمــرد شــيعي يهــز املنطقــة الشــرقية للمملكــة العربيــة الســعودية 
والبحرين، وتتفاقم العالقات مع إيران.. تتدخل روسيا لتقديم املساعدة الغذائية املمولة من شريكها الوثيق 
الصين، لكبح السخط ودعم الحكام املستبدين.. تتفاوض الصين على صفقات مع اململكة العربية السعودية 

لخفــض أســعار الطاقــة املســتقبلية مقابــل مســاعدة صينيــة فوريــة.

علــى الجانــب املشــرق، عكســت األمــم املتحــدة صــورة حكمهــا لعــام 2019، بــأن العالــم ال يفعــل مــا يكفــي للحــد 
مــن انبعاثاتــه. طاملــا اســتمرت املســتويات الحاليــة مــن االنبعاثــات املنخفضــة، ســيحقق العالــم هدفــه املتمثــل 
فــي الحفــاظ علــى ارتفــاع درجــة الحــرارة العامليــة إلــى مــا ال يزيــد عــن 1.5-2.0 درجــة مئويــة. تدعــو األمــم املتحــدة 
البلدان إلى إدخال مزيد من مصادر الطاقة املتجددة، يمكن أن تضمن عدم ارتفاع االنبعاثات أثناء االنتعاش 

االقتصــادي العالمــي البطــيء.

بالنســبة إلــى العديــد مــن البلــدان خــارج أوروبــا، تبــدو الواليــات املتحــدة فــي تراجــع حــاد. وعلــى الرغــم مــن مســؤولية 
الصيــن عــن تف�ضــي املــرض، فــإن الوبــاء قــد أمــال التــوازن الجيوسيا�ضــي لجهتهــا.

3 - عودة جديدة	 
مــع انهيــار االقتصــاد العالمــي، علــى قــادة مجموعــة الســبع ومجموعــة العشــرين، مــع الزعيــم األميركــي الجديــد علــى 
رأس الســلطة، تجــاوز النزعــات الوطنيــة الضيقــة، وإبــرام اتفاقــات حــول خطــة انتعــاش منســقة، تشــمل رفــع 
إغالق الحدود وتخفيف الرسوم الجمركية والحواجز التجارية األخرى. بعد بداية بطيئة، سيكتسب االنتعاش 
زخًمــا، وتشــهد االقتصــادات الرئيســية نمــًوا متجــدًدا. ســيحدث االنتعــاش إلــى أن يأخــذ شــكل حــرف V فــي األخيــر. 
ولكــن األمــر سيســتغرق عاًمــا قبــل حــدوث النهــوض، وذلــك يعتمــد علــى اكتشــاف اللقــاح واســتخدامه علــى نطــاق 

واســع وبســرعة.

خــالل فتــرة »االنتظــار« التــي اســتمرت طــوال هــذا العــام، بذلــت مجموعــة العشــرين جهــوًدا منســقة مــع شــركات 
األدويــة إليجــاد لقــاح. وحرصــت علــى تلقيــح الجميــع فــي العالــم دون مقابــل، األمــر الــذي زاد مــن ثقــة الســوق.

فــي جميــع أنحــاء العالــم، أصــر الشــعور العــام علــى أن مثــل هــذه الكارثــة يجــب أال تحــدث مــرة أخــرى. رأى القــادة مــا 
حدث في الواليات املتحدة، عندما تمت محاولة خلع ترامب من منصبه. هناك دعوات واســعة النطاق لجميع 
الحكومــات لإلصــالح. ال يجــب أن يتــم تجاهــل التحذيــرات مــرة أخــرى، وال ينبغــي أن يتــم القبــض علــى الحكومــات 
بهذه األقدام املسطحة. يدعو قادة مجموعة العشرين منظمة الصحة العاملية ووكاالت األمم املتحدة األخرى 
ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العاملية، إلى إنشاء وكالة تحذير بشأن األمراض والصراعات واملناخ. 
يريــد بعــض القــادة الذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك: إلــى تمكيــن مثــل هــذه الوكالــة مــن فــرض العقوبــات علــى الــدول التي 
تتحــدى التحذيــرات. إن االتحــاد األوروبــي هــو أول مــن قــال إنــه ســيوافق علــى خطــة الوكالــة الفائقــة، ويــرى أنهــا 
، ليــس فــي مجــال مكافحــة األمــراض فحســب، ولكــن 

ً
وســيلة للتأكــد مــن أن الصيــن تصبــح مواطًنــا عاملًيــا مســؤوال

أيًضــا فــي مجــال املنــاخ وتجنــب الصــراع مــع جيرانهــا.

بســبب الضغــط الدولــي، أغلقــت الصيــن أســواَق الحيوانــات البريــة، وبــدأت تطبيــق قوانيــن جديــدة تحظــر الثــروة 
الحيوانيــة فــي املناطــق الحضريــة الكثيفــة. وطاملــا أن وكالــة اإلنــذار الفائقــة ليســت مليئــة بالــدول الغربيــة، ولكنهــا 
ــا نامًيــا، فــإن بكيــن مقتنعــة بدعــم املبــادرة، حيــث تعّدهــا مواجهــة جيــدة 

ً
 صينًيــا كبيــًرا وعاملـــ

ً
تتضمــن أيًضــا تمثيــال

للتدابير الحمائية التي هددتها الواليات املتحدة وأوروبا الصين بعد الوباء. وعلى الرغم من أن الرئيس األميركي 
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الجديــد يؤيــد ذلــك شــخصًيا، فــإن كثيــًرا مــن األميركييــن يعترضــون علــى مــا يرونــه خطــوة كبيــرة نحــو »حكومــة 
عامليــة«. مثلمــا قســمت عصبــة األمــم األميركييــن، كانــت هنــاك نقاشــات حاميــة، لكــن الذكــرى األخيــرة للوبــاء 
واالنهيار االقتصادي املترنح الوشيك، كانت كافية للمشرعين في واشنطن بحيث يمر التصويت بهامش ضئيل.
ال أحــد يعتقــد أن هــذه ســتكون نهايــة الخالفــات الصينيــة األميركيــة، لكنهــا تعنــي أن الواليــات املتحــدة والصيــن 
ســتعمالن مًعــا فــي مجــاالت عــدة. ســتظل املفاوضــات التجاريــة صعبــة، وال تــزال واشــنطن قلقــة بشــأن توســيع 
النفــوذ الصينــي، مــن خــالل مشــروع الحــزام والطريــق. وتتحســن العالقــات األميركيــة مــع أوروبــا، أمــا بالنســبة 
إلــى األوروبييــن، فقــد عــادت واشــنطن إلــى مســار التعدديــة. إن التعامــل مــع هــذه التحديــات العامليــة يجمــع بيــن 
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي والصين ودول أخرى. يمكن أن يتفقوا على أن لهم جميًعا مصلحة مشتركة 
فــي مكافحــة تغيــر املنــاخ واألزمــات الصحيــة املســتقبلية. بالنســبة إلــى الواليــات املتحــدة، ال تــزال الصيــن وروســيا 
تشــكالن تهديــدات، ولكــن يجــب بــذل الجهــود ملواجهــة اســتبدادهما، لتجنــب تعريــض املعركــة العامليــة ضــد 
األمــراض وتدميــر البيئــة وفشــل الدولــة فــي مواجهــة الخطــر. تســعى الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي بشــكل 
متزايــد اآلن إلــى إقنــاع الصيــن بتحويــر خطــة الحــزام والطريــق، إلــى »خطــة مارشــال« أكبــر بيــن الواليــات املتحــدة 

واالتحــاد األوروبــي والصيــن للــدول املتعثــرة فــي العالــم النامــي.
مع انخفاض التوترات بين الدول، يستأنف النمو االقتصادي، وبالنسبة إلى أغلبية سكان العالم، فإن أهداف 

التنمية املستدامة املتمثلة في القضاء على الفقر ونشر التعليم في متناول اليد مرة أخرى.
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حول املؤلفين:

يشــغل الدكتــور ماثيــو بــوروز منصــب مديــر مبــادرة االستشــراف واالســتراتيجية واملخاطــر للمجلــس األطلنطــي 
فــي مركــز ســكوكروفت لالســتراتيجية واألمــن، وُعّيــن مستشــاًرا ملجلــس املخابــرات الوطنــي )NIC( فــي عــام 2007، 
 NIC Global Trends فــي عــام 2010. وكان املحــرر الرئيــس ملنشــور )APS( ومديــًرا لفريــق التحليــل واإلنتــاج
Alternative Worlds :2030، الــذي حصــل علــى اعتــراف واســع النطــاق والثنــاء فــي وســائل اإلعــالم الدوليــة وبيــن 
األكاديمييــن واملراكــز الفكريــة. وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي التاريــخ األوروبــي مــن جامعــة كامبريــدج بإنجلتــرا.

الدكتــور بيتــر إنجلكــه هــو نائــب املديــر، وكبيــر زمــالء مبــادرة االستشــراف واالســتراتيجية واملخاطــر. تمتــد محفظته 
فــي املســتقبل العالمــي واإلقليمــي، واالبتــكار والتعطيــل التكنولوجــي، والجغرافيــا السياســية، وتغيــر املنــاخ واملــوارد 
الطبيعيــة، والتحضــر مــن بيــن مواضيــع أخــرى. أدار العديــد مــن املشــاريع حــول هــذه املوضوعــات فــي أوروبــا 
والواليــات املتحــدة، وأنتــج قائمــة طويلــة مــن منشــورات املجلــس األطلنطــي وكتابيــن. وقــد ظهــرت أعمالــه أيًضــا فــي 
منافــذ مثــل واشــنطن بوســت ولــوس أنجلــوس تايمــز واملصلحــة الوطنيــة واملزيــد. وهــو حالًيــا عضــو هيئــة التدريــس 

فــي كليــة الدراســات املســتمرة بجامعــة جورجتــاون.

What world post-COVID-19? Three scenariosالعنوان األصلي للمادة
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