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التفاصٌل:
هبوط حاد لالقتصاد العالمً
ذا هٌل  -مع بدء تبنً البنوك المركزٌة الرئٌسٌة فً العالم مواقف متشددة فٌما ٌتعلق بالسٌاسة
النقدٌة ،هناك بعض األخبار الجٌدة وأخرى سٌئة حول التوقعات االقتصادٌة العالمٌة .إن الخبر السار
هو أن االقتصاد العالمً ال ٌبدو أنه ٌعانً من نقاط الضعف نفسها التً جعلت الركود العظٌم
 8002-8002شدٌد الخطورة .بٌنما الخبر السٌئ فهو أن االقتصاد العالمً ٌعانً اآلن من مجموعة
مختلفة من نقاط الضعف المزعجة .وتجعل نقاط الضعف الجدٌدة هذه من المرجح أن ٌكون الركود
االقتصادي العالمً المقبل أكثر حدة من متوسط الركود االقتصادي بعد الحرب ،وإن لم ٌكن بنفس
شدة الركود االقتصادي فً الفترة  .8002-8002من بٌن العوامل التً أدت إلى شدة الركود
العالمً  ،8002-8002فقاعة اإلسكان وسوق االئتمان التً تحدث مرة كل قرن فً الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة إلى جانب معاٌٌر اإلقراض المصرفً السٌئة للغاٌة .وشملت تلك المعاٌٌر سٌئة
السمعة اإلقراض الفرعً وقروض النٌنجا .لكن لدٌنا اآلن نقاط ضعف أخرى ال تبشر بالخٌر
بالنسبة للتوقعات االقتصادٌة العالمٌة .وعلى وجه الخصوص ،تتمثل نقطة الضعف الرئٌسٌة
لالقتصاد العالمً الٌوم فً أنه ٌجد نفسه فً وضع ٌكون فٌه التضخم األمرٌكً واألوروبً اآلن فً
أعلى مستوٌاته منذ عقود عدة فً الوقت نفسه الذي تتمٌز فٌه الظروف الشبٌهة بالفقاعات بالعدٌد من
أسواق األسهم واإلسكان واالئتمان العالمٌة .كان هذا الوضع الصعب للتضخم جنبا ً إلى جنب مع ما
ٌسمى بسعر األصول العالمً "كل شًء" وفقاعة سوق االئتمان نتٌجة لرد الفعل المفرط للبنوك
المركزٌة الرئٌسٌة فً العالم على الركود الناجم عن كوفٌد 92-فً أوائل عام  .8080فهً لم تكتف
بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاٌة لفترة طوٌلة جدا .كما أنها أغرقت األسواق بالسٌولة بوتٌرتها
السرٌعة غٌر المسبوقة فً شراء السندات .وهناك سبب آخر للقلق بشأن التوقعات االقتصادٌة
العالمٌة الٌوم وهو الموقف االقتصادي الصعب للصٌن .فنموذج النمو القائم على العقارات واالئتمان
فً الصٌن ال ٌظهر اآلن كل عالمة على نفاد زخمه فحسب .وتؤدي استراتٌجٌة عدم التسامح مع
كوفٌد فً ذلك البلد إلى تباطؤ اقتصادي حاد ،األمر الذي لن ٌؤدي إال إلى تفاقم مشاكل قطاع
العقارات .وهذا ٌجعل من غٌر المرجح إلى حد كبٌر أن تتمكن الصٌن مرة أخرى من لعب دور
قاطرة النمو االقتصادي فً العالم ،كما فعلت خالل فترة الركود العظٌم فً الفترة 8002-8002
وتخفٌف ضربة الركود االقتصادي المتزامن فً بقٌة العالم .وكل هذا من شأنه أن ٌشٌر إلى أنه ال
ٌمكن أن ٌكون هناك مجال للرضا االقتصادي عن اآلفاق االقتصادٌة العالمٌة الٌوم.

إن تداعٌات الحرب فً أوكرانٌا بالتوازي مع قوى إزالة العولمة من المحتم أن تجعل أي ركود
طوٌل األمد .باإلضافة إلى ذلك ،فإن ارتفاع تكالٌف المعٌشة سوف ٌغذي االحتجاجات العالمٌة
وٌضغط على الحكومات الغربٌة التخاذ إجراءات ضد فاحشً الثراء .ما ٌحتاجه العالم هو بدٌل
للرأسمالٌة واإلسالم وحده هو القادر على تقدٌم اإلجابات.
-----------ٌجب على أمرٌكا إظهار قدرتها على الفوز فً حرب نووٌة
وول سترٌت جورنال  -أجرت روسٌا أول تجربة لها على صاروخ سارمات ،وهو صاروخ
بالٌستً عابر للقارات ٌحمل حمولة نووٌة ثقٌلة ،فً  80نٌسان/أبرٌل .وأصدر فالدٌمٌر بوتٌن
ومستشاروه تحذٌرات نووٌة طوال الحرب فً أوكرانٌا ،مهددٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
ومنظمة حلف شمال األطلسً بشن هجوم إذا قاموا بتصعٌد مشاركتهم .كما هددت موسكو مؤخراً
السوٌد وفنلندا بضربة استباقٌة إذا انضمتا إلى الناتو .الحقٌقة هً أنه ما لم تستعد الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة لكسب حرب نووٌة ،فإنها تخاطر بفقدانها .اقترح روبرت سً أوبراٌن ،مستشار األمن
القومً السابق بالبٌت األبٌض ،سلسلة من الردود التقلٌدٌة ،وهً ضرورٌة ولكنها لٌست كافٌة لردع
التصعٌد النووي الروسًٌ .تطلب تطوٌر استراتٌجٌة أمرٌكٌة متماسكة لفهم سبب تهدٌد روسٌا
باستخدام األسلحة النووٌة وكٌف ٌمكن للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إعادة ضبط منطقها االستراتٌجً
لبٌئة نووٌة .كما تخوض الحرب الروسٌة على مستوٌٌن؛ فعلى المستوى العسكري ،اقتصرت
ساحات القتال على األراضً األوكرانٌة ،وفً حاالت قلٌلة ،األراضً الروسٌة .لكن الصراع هو
أٌضا ً حرب ضد الناتو ،نظراً لموقف أوكرانٌا كمقدم طلب ،ودعم الناتو العسكري ألوكرانٌا،
واستعداد الناتو لحظر المنتجات الروسٌة وقطع الطاقة الروسٌة.
كان السٌد بوتٌن ٌأمل فً تدمٌر أوكرانٌا كدولة مستقلة ،حٌث خططت روسٌا للتوجه إلى كٌٌف
فً غضون ساعات ،وتنصٌب حكومة مخٌفة ،وبعد أشهر من إجراء استفتاءات فً جمٌع أنحاء
البالد من شأنها أن تمنح الكرملٌن سٌطرة مباشرة على شرقها وجنوبها .إن بٌالروسٌا فً عهد
ألكسندر لوكاشٌنكو ،وربما طغاة آسٌا الوسطى ،سٌنسجمون مع األمر .لذلك فإن بوتٌن سٌعٌد تشكٌل
إمبراطورٌة تمتد حتى الحدود البولندٌة .إذا بدا الوضع العسكري الروسً مرٌعا ً ،فإن لدى بوتٌن
حافزاً مزدوجا ً الستخدام األسلحة النووٌة .وهذا ٌتفق مع العقٌدة العسكرٌة الروسٌة المعلنة ،أي
هجوم نووي سٌقدم ألوكرانٌا الخٌار نفسه الذي واجهته الٌابان فً عام  :9291االستسالم أو اإلبادة.
أوكرانٌا قد ال تنكسرُ .تظهر الصور المؤلمة من بوتشا وإٌربٌن وأماكن أخرى النواٌا الحقٌقٌة
لروسٌا .إن النصر الروسً سٌؤدي إلى القتل الجماعً والترحٌل واالغتصاب وغٌرها من الفظائع.
ولن ٌكون الخٌار األوكرانً بٌن الموت والبقاء ،بل المقاومة المسلحة واإلبادة غٌر المسلحة.
وٌتطلب االستخدام النووي رد الناتو .لكن أي رد نووي ٌمكن أن ٌؤدي إلى رد انتقامً ،ما ٌجر
روسٌا وحلف شمال األطلسً إلى أعلى سلم التصعٌد إلى مواجهة نووٌة أوسع .ربما ٌكون الرد
التقلٌدي على هجوم نووي روسً كافٌا ً .ماذا لو دمرت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وحلفاؤها
الوحدات العسكرٌة الروسٌة المنتشرة فً البحر األسود وسورٌا ولٌبٌا؟ وقطعت جمٌع خطوط أنابٌب
النفط إلى روسٌا ،واستخدموا نفوذهم االقتصادي لتهدٌد الصٌن ،والدول األخرى التً تتعامل مع
روسٌا ،بفرض حظر؟

فً حٌن إن الحدٌث عن الحرب النووٌة قد ٌبدو مزعجا للكثٌرٌن ،فمن غٌر المرجح أن تحدث
حرب نووٌة واسعة النطاق ألن التكالٌف مرتفعة للغاٌة ألن اإلبادة لٌست استراتٌجٌة رابحة .من
الواضح جدا أن حرب بوتٌن فً أوكرانٌا لم تخطط وأن بوتٌن ٌلجأ إلى الخطاب النووي لتخوٌف
الغرب من تشكٌل وحدة أقوى تحت قٌادة أمرٌكا.
----------الهجوم على العمال الصٌنٌٌن فً باكستان ٌتحدى الحكومة الجدٌدة
صوت أمرٌكا ٌ -شكل الهجوم االنتحاري الذي وقع هذا األسبوع فً كراتشً وأسفر عن مقتل
ثالثة مواطنٌن صٌنٌٌن تحدٌا ً لقادة باكستان الجدد فً وقت قد ٌتطلعون فٌه إلى تحسٌن العالقات مع
بكٌن .وأعلنت جماعة جٌش تحرٌر بلوشستان االنفصالٌة مسؤولٌتها عن االنفجار قائلة إن انتحارٌة
نفذته .وسرعان ما قالت الحكومة الباكستانٌة إنها ستعثر على المسؤولٌن وتعاقبهم" .إننً أدٌن بشدة
هذا العمل اإلرهابً الجبان" .وأضاف رئٌس الوزراء شهباز شرٌف على توٌتر "بالتأكٌد سٌقدم
الجناة إلى العدالة" .لكن باكستان تحاول منذ أكثر من عقد وقف هجمات الملٌشٌات االنفصالٌة على
العمال الصٌنٌٌن .واستهدف المسلحون العمال الباكستانٌٌن والصٌنٌٌن المشاركٌن فً مشروعات
التنمٌة فً بلوشستان ،واتهموهم باستخراج الموارد دون تعوٌض السكان المحلٌٌن .ففً عام ،8092
صنفت واشنطن جٌش تحرٌر بلوشستان منظمة إرهابٌة .ومع نمو استثمارات الصٌن فً باكستان،
ال سٌما منذ إنشاء الممر االقتصادي الصٌنً الباكستانً الذي أوجد روابط من الموانئ الباكستانٌة
إلى شبكات الطرق الصٌنٌة ،أصبحت العالقات مع بكٌن أكثر أهمٌة .وٌتوقع المحللون أن تعزز
إدارة شرٌف العالقات االقتصادٌة والسٌاسٌة مع الحكومة الصٌنٌة ،مشٌرٌن إلى أنه فً عهد نواز
شرٌف ،رئٌس الوزراء الباكستانً من  8092إلى  8092وشقٌق الرئٌس الحالً ،تم تعزٌز الممر
االقتصادي الصٌنً الباكستانً .قالت مدٌحة أفضل ،زمٌلة فً السٌاسة الخارجٌةٌ" :مكننا بالتأكٌد أن
نتوقع أن نرى تركٌزاً متجدداً ومركز اهتمام على الممر االقتصادي الباكستانً ألنه ٌتوافق بشكل
جٌد مع النوع األساسً من أهداف الرابطة اإلسالمٌة الباكستانٌة وكال األخوٌن شرٌف" .فً معهد
بروكٌنغز ،وهً مجموعة بحثٌة فً واشنطن قال محللون آخرون مثل السفٌر الباكستانً السابق لدى
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حسٌن حقانً ،الذي خدم من  8002إلى  8099فً عهد رئٌس الوزراء
آنذاك ٌوسف رضا جٌالنً ،إن هناك مجاالً لتحسٌن العالقات بٌن الصٌن وباكستان بعد اإلطاحة
برئٌس الوزراء السابق عمران خان ،الذي خسر اقتراحا بحجب الثقة عن البرلمان هذا الشهر .وقال
حقانً ،الذي ٌشغل اآلن منصب مدٌر جنوب ووسط آسٌا فً معهد هدسون وهو مجموعة بحثٌة فً
واشنطن" :من المهم أن نالحظ أن السٌد عمران خان كان قائداً غٌر كفء بشكل خاص ،وكان أٌضا ً
عرضة للكثٌر من عملٌات صنع القرار المتقلبة" ،وأضاف "لم ٌعجب الصٌنٌون بذلك ،لذلك كانت
هناك مشكلة فً األسلوب أثرت على جوانب معٌنة من العالقة بٌن الصٌن وباكستان .إن وجود قٌادة
سٌاسٌة أكثر خبرة وأكثر هدوءاً سوف ٌزٌل هذا الجزء المثٌر لالنزعاج من العالقة".
من الصعب أن نرى كٌف ٌمكن لباكستان إقامة عالقات قوٌة مع الصٌن نظرا لعدم ثقة أمرٌكا
بالصٌن .فإذا كان هناك أي شًء ،فمن المرجح أن تستخدم أمرٌكا باكستان إلٌذاء الصٌن وتقوٌة
الهند.
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