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أنت وحــــدك تُــــعــــلـن من أنت دون أن
يـضـعك اآلخـر في زاويـة أو يـحـشـرك
في ركـن أو يـــنـــتـــقـص من اســـمك أو
لونك أو جـنـسك أو قومـيـتك أو دينك
أو لغتك أو وضعك االجتماعي. ولعلّ
ذلك يــفـــتــرض  الــقـــبــول بــالـــتــنــوّع
واإلقــــرار بــــالـــتــــعـــدديــــة واحلق في
االختالف ونبذاً ألي عمـلية صهر أو
قــهـر أو جــبــر تـارة بــزعم " الــوحـدة
ـصـلـحـة الـوطـنـيـة"وأخـرى بـحـجـة "ا
الـعـامـة" وثـالـثـة بـدعـوى "األغـلـبـيـة"
ورابــعــة حتت عـنــوان " الــتــفـوق" أو
"امتالك احلـقيـقة" تـلك التي ال تـعني
سوى أحـادية وتـسيّـد وهيـمنـة وعدم
اعـتراف بـتـراثات الـشـعـوب ولغـاتـها
وعــاداتــهــا وتــقــالــيــدهــا وفــنــونــهــا
وآدابـــهـــا. إنه بـــاخـــتـــصـــار تـــنـــكّـــر
تـمـيّزة خلـصوصـيـاتهـا وهـوّياتـهـا ا
عـلى حــسـاب  روح الـتـفــاهم وثـقـافـة
ـــشـــاركـــة  الـــتي الـــتـــعـــاون وواقع ا
تـتحـقق بـتعـظـيم اجلوامع وتـقـليص
الــــفــــوارق كــــجـــزء مـن ثـــروات األ
والشعوب وخصائصها التي تختلف
بهـا عن غيرهـا. فاإلنـسان هـو الهدف
األسـمى لـكل فـكـر وفلـسـفـة وسـيـاسة
وديـن  ويــــجب أن تــــكــــون حـــقــــوقه
مــصـــانـــة ومـــضـــمــونـــة دســـتـــوريــاً

وقانونياً في النظرية والتطبيق .
ان ان بـاحلوار يـعني اإل إن اإل
بـقـيم ومـباد مـفـتـوحـة لـكل الـناس
فـاجلمـيع لـهم احلق في الـتـعـبـير عن
تـطــلــعـاتــهم فـي كـيــانــيــة إنـســانــيـة
خــاصـــة ضــمـن إنــســـانـــيــات عـــامــة
وشـاملـة تـتكـوّن من تـواصل وتـفاعل
وتداخل إنساني يـتجسد في التالقي

والتفاهم والتعاون.
 وبقدر كـون احلوار مسـؤولية فال بدّ
ـا ــشـتــركــة  مـن تـنــقــيـة الــذاكــرة ا
يــشـــوبــهـــا من أحـــقـــاد وكــراهـــيــات
ــــرور األيــــام ومـــــرارات تــــكــــدست 
بـــــســــــبب حــــــروب أو نـــــزاعـــــات أو
انـتــهـاكــات  واالنـطالق إلى مــفـهـوم
الــتـــقــارب والــتــشــارك دون نــســيــان
ـكن أن يكـون منـصّة اضي الـذي  ا
ـنع لــلــمـراجــعـة ونــقــداً لـلــتــجـربــة 
تــكــرارهـا مـن جـهــة واالســتــفـادة من
دروسهـا التـاريـخيـة من جهـة أخرى
وصوالً لـتحـقـيق مفـهوم جـديد لألمن
اخلـاص بـاجملامـيع الـثـقـافـيـة سواء
على صـعيـد كل بـلد بـتنـوّعه الثـقافي
ديـنـيـاً وإثــنـيـاً وساللـيـاً ولـغـويـاً أو
ـنــطــقــة ودولــهـا عــلى صــعــيــد أ ا

وشــعــوبــهـــا بــهــدف اســـتــنــهــاض
اجلــــانب احلـــضـــاري مـن الـــهـــويّـــة
اخلـاصـة  لـكل مـجـمـوعـة ثـقـافـية أو
شـتركة لكل مجـتمع ومن الهـويات ا
 السيّـما لأل والشـعوب بـهويـاتها

العامة.
II

احلـوار هــو مـسـار طــويل لـتــحـقـيق
الـسلم اجملـتـمـعي في كل بـلـد وعلى
مسـتوى الـبلـدان والشـعوب عـموماً
ـواجهـة حتدّيات وهو الـوجه اآلخر 
التعصّب ووليده التطرّف ونتاجهما
العنف واإلرهاب السيّـما ح يكون
هذا احلـوار معـرفيـاً وثقـافيـاً وجزءًا
ـان بـاالنـتـمـاء لـهـويّـة جـامـعة من إ
ـــســتـــوى الـــوطــني وهـــويّــة عـــلى ا
مشتركـة على مسـتوى شعوب ودول
اإلقـلـيم  واألمــر يـشـمل فـكـرة حـوار
عـــربي- كــــردي أو حـــوار إسالمي -
مسيحـي أو حوار عربي- إيراني أو
حـوار عـربـي- تـركي أو حـوار كـردي
نـطـقة من الـعرب مع قومـيـات دول ا
والـــتــرك والـــفــرس أو حـــوار جــامع
ألعـــمــدة األ األربــعــة كـــمــا أطــلق
عليها سمو األمير احلسن بن طالل.
وهـدف احلوار هـو اسـتـشـراف آفاق
حــلـول لــلــمـشــكالت وبــحث جـاد في
أســبـــاب األزمــات وســـبل جتــاوزهــا
ـــنـــاســـبـــة واخـــتـــيـــار الـــوســــائل ا
ـعـاجلتـهـا ولـذلك فـهـو يـختـلف عن
اجملــامالت الــشـكــلــيـة واخملــاطــبـات
الـدبــلـومـاسـيــة الـنـاعـمــة تـلك الـتي
تتـجنب بـحث اإلشكـاالت واخلالفات
بواقـعيـة وعدم الـقفـز فوقـها ألن ذلك
لـن يـــوصل احلــــوار إلى مـــبــــتـــغـــاه
ــــشــــكالت ــــطـــلــــوب بـل يــــراكم ا ا
ويزيدهـا تعقـيداً واشتـباكاً وحسب
ـهـاتـمـا غـانـدي فـالـوسـيـلـة جـزء ال ا
يـتـجـزأ من الـغـايـة مـثل الـبـذرة إلى
الـشــجـرة إذ ال غــايـة شـريــفـة بـدون

وسيلة شريفة.
ـطـلـوب من احلـوار بـاد ذي بدء وا
تــوفــيـر مــنــاخ صــحي إلشــاعـة روح
الثقة وبالتـالي التدرّج في تشخيص
جـــــــوانب األزمـــــــة والـــــــبـــــــحـث في
شتركات االجتمـاعية واالقتصادية ا
واجهتها  وهذا يقتضي والثقافية 
ـســبــقـة حتــريــره من االسـقــاطــات ا
قــومـيــاً أو ديـنــيـاً أو أيــديـولــوجـيـاً
الســـيّــــمـــا بــــالــــعـــودة إلـى عالقـــات
الشعوب واجملاميع الثقافية بعضها
مع الــبـعض اآلخــر في إطــار الـبــلـد
الـواحد أو عـلى صـعـيـد دول اإلقـليم

في مــشـرقه ومــغــربه وذلك بـتــجـاوز
الثـقافـة السـياسـية الـسائـدة القـائمة
عــلـى الـــتـــهـــمــيـش واإللـــغـــاء وعــدم
االعـــتــــراف بــــاآلخــــر  ســــواء عــــلى
ـسـتـوى الـوطـني أو عـلى الـصـعـيد ا
اإلقــلــيــمي اخلــارجي ويــتـطــلب ذلك
النهـوض بالرسالـة احلضاريـة لفكرة
احلـوار من خالل كونـه استـحـقـاقاً ال
غنى عنه وضرورة مـاسة وليس ترفاً
فـكــريـاً أو نـزوة عـابــرة واألمـر يـبـدأ
ـراجعـة لـلمـشتـركات واخملـتلـفات با
ولإليـجــابـيـات والـسـلــبـيـات وتـأثـيـر
دائرة التالقي والـتفاعل بـحيث تكون
مـساحـة احلـوار شـاسـعة ومـسـتـمرة
ودائـــــمــــــة ولن يــــــتـــــحـــــقـق ذلك إال
ــصــارحــة والــشــفــافــيــة والــنــقـد بــا

تبادل. ا
وكـــان أول حـــوار عـــربي- كـــردي قــد
نظّم فـي لنـدن الـعام  1992بـحـضور
 50شخصية عـربية وكردية في إطار
مـبـادرة حـقـوقـيـة شـقت طـريـقهـا إلى
ـنظـمـة العـربـيـة حلقـوق اإلنـسان" "ا
بـــــعـــــد ويـالت ومـــــآسـي ال حـــــصـــــر
ـا تـعـرّض له الـكرد خـصـوصـاً  لـهـا
من انتهاكات األمر الذي كاد البعض
أن يـكفـر بـفـكرة احلـوار الـذي تـصدّع
ركـنه وتـزعـزع مـفـهـومه وكـانت مـثل
ـــثــابـــة ردّ اعــتـــبــار ـــبــادرة  تــلك ا

وسباحة ضد التيار . 
كمـا كـان أول حـوار ب مـثـقفي األ
األربــعـــة (الــعــرب والــتــرك والــفــرس
والــــكـــرد) قـــد انـــتــــظم ألول مـــرة في
عـهد تونس  2016ح اسـتجـاب "ا

ــبـادرة  ــقــراطـيــة"  الــعــربي لــلـد
الــتـــرويج لـــهـــا ألكـــثــر مـن عــقـــد من
الــزمــان كــمــا أشــارت إلــيه احلــركــة
الثقافـية في انطلـياس (العام (2017
ــنــاسـبــة تــكـر أعـالم الـثــقــافـة في

العالم العربي ولبنان .
وتــبـعـهــا قـنـاعـة مـن "مـنـتــدى الـفـكـر
العربي" الذي حتمّس للمبادرة وكان
ذلك في نــدوة اتــخــذت اسم " أعــمـدة
األمـة األربعـة" في  22تمـوز (يـولـيو)
قصود بـذلك العرب والكرد  2018وا
والـــتــرك والـــفـــرس وهي مــواصـــلــة
لــــنــــدوة حـــول "احلــــوار الــــعـــربي -
الــكـــردي" في  1آذار (مــارس) 2018
حـيث  صــبّت بـذات االجتــاه وجـمـيع
ـــبــادرات اتــخــذت من احلــوار تــلك ا
وسيلة ضرورية للتفاهم والتواصل.
وقد أضفت ندوّة عمّان بشأن " أعمدة
األمة األربـعة" الـتي كـانت برعـاية من
ســــمـــــو األمـــــيــــر احلـــــسـن بن طالل
عــــــــــــــلى الــفــكـــرة وهــجــاً جــديــداً
وبـــدأت تـــتّـــخــذ جـــوانـب عـــمـــلـــيــة
خـصـوصـاً حـ عـمـدت إلى مـأسـسـة
عملـها أوليـاً باجتاه التـحضيـر للقاء
مـــوسع وضـــمن رؤيـــة بــرنـــامــجـــيــة
بادرات مستقبلـية  ولعل مثل هذه ا
لــيــست الـوحــيــدة فـثــمــة تـوجــهـات
ـنــطـلق وجـدت تـتــشـارك مـعــهـا في ا
سبيلها في رحاب اجلامـعة اللبنانية
في بـيروت ( 5تمـوز/يـولـيو/(2018
وهي دعـوة لـلـتــكـامل اإلقـلـيـمي كـمـا
انـعـقد لـقـاء تـكـاملـيـاً في بـرمـانا  في
  11/5/2019-10بــذات الـتــوجــهـات

عنى. وا

III
لقـد كان حـصاد احلـروب والنـزاعات
والصراعـات في اإلقليم الـذي نعيش
فــيه والــذي يــضمّ األتــراك والــفــرس
والـــكــرد والـــعــرب عـــدّة ماليــ من
الضحايـا وما يزيد عن  12تريليون
ـبـالِـغـة دوالر في الـتــقـديـرات غـيــر ا
ـاضية وذلك خالل العـشرين عـاماً ا
لــيس ســوى الــوجه اآلخــر لــتــعـو
التنـمية أو تـعطيـلها علـى أقل تقدير
كن وعرقلة خطط اإلصالح التي ال 
احلـــديث عــنـــهــا إلّـــا في ظل أجــواء
االستقرار والسالم فـ"احلروب تولد
في الــعــقــول" ولــذلك يــنــبــغي "بــنـاء
حـصون الـسالم في الـعـقـول أيـضاً"
حــسـب دســتــور الــيــونــســكــو وألن
وظـيـفـة الـنخـب الفـكـريـة والـثـقـافـية
بــشـــكل عــام الــتـــوجّه إلى اإلنــســان
ومـخـاطـبــة عـقـله فال بـدّ لـهـا إذاً أن
تتحـرّك لتقـد رؤية نقـيضة لـلحرب
عــــلى الـــرغم مـن اخلـــراب والـــدمـــار
وذلك عـبــر تـغــلـيب وثــقـافــة الـعــنف
الــعـقل ومــنــطق  احلـوار والــتــفـاهم

شتركة. صالح ا والتعاون وا
ستقبلية شغلت ومثل هذه النظرة ا
مــثــقــفــ من بــلـدان عــدّة تــلــمّــسـوا
بـتــجـاربـهم وكـل من مـوقـعـه أهـمـيـة
احلــوار خــارج دائــرة االشــتــبــاكـات
اآليـديـولـوجـيـة والـنـزاعـات الـديـنـية
والــطـائــفـيــة واالحـتــرابـات اإلثــنـيـة
واالسـتـقـطــابـات األنـانـيـة الـضـيـقـة
ألنـها تـقـوم باخـتـصـار على أن األ
نـطـقة والـشعـوب الـتي تـعيش فـي ا
والـتي تعـاني من تـوتّـرات ونـزاعات
داخـــلـــيـــة وصـــراعـــات إقـــلـــيـــمـــيـــة
وخـارجـيـة  حتـتـاج إلى إعـادة بـناء
عالقاتها مع بعضها لتنميتها بروح
الـــقـــيـم اإلنـــســـانـــيـــة الـــتـي تـــمـــثّل
ـشــتـركـات بـ الـبــشـر بـعـيـداً عن ا
محاوالت فرض الهيمنة واالستتباع
والـتدخل بـالـشـؤون الداخـلـيـة  تلك
الـتي أضــرّت ضـرراً بـلـيـغــاً بـجـمـيع

نطقة. شعوب ا
وإذا تـــــوقّـــــفــــنـــــا عـــــنـــــد احلــــروب
والـــصـــراعــــات والـــنـــزاعــــات الـــتي
تــعــيــشـهــا دول اإلقــلـيـم فـســنــراهـا
حروباً مـركّبة  سيـاسية واقـتصادية
وآيـديولـوجـيـة حـتى وإنْ حـملت في
حــقـــيــقــتــهــا "مــصــالح" أو "أهــداف"
قــــومــــيّــــة وديــــنــــيــــة وطــــائــــفــــيــــة
جــيـوســيــاسـيــة ونـزعــات لـلــتـســيّـد
وفـــــــرض اإلرادة ســــــــواء حــــــــدثت
بـــصــورة مــبــاشـــرة أم بــالــواســطــة
وبـالــتـداخل والــتـنـاظــر مع مـصـالح
دولـيـة أحـيـانـاً ولـيس بـعـيـداً عـنـها
الــــدور "اإلســــرائـــيــــلي" الــــعـــدواني

ستمر. ا
فهل ثـمة فـرصة أل اإلقـليم لـتعـزيز
الــروابط فــيـمــا بــيـنــهــا والـنــهـوض
ستلزمات التحدّي الذي يواجهها
خــصـــوصــاً وأن هــنــاك اســتــهــدافــاً
شامالً لها جميعاً دون استثناء ? ثم
ــكـنــهـا اســتـثــمـار الــلـحــظـة كــيف 
التـاريخـيـة والتـقاط مـا هو جـوهري
ومستقبلي لبناء العالقات وفقاً لقيم
ومــبــاد كـونــيــة جـامــعــة قـوامــهـا:
احلــــريـــــة والــــسـالم والــــتـــــســــامح
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بيروت

ـــســـاواة والــعـــدالـــة والــشـــراكــة وا
ـشاركـة واحـتـرام اخلصـوصـيات وا
والـهــوّيـات الـفــرعـيــة وتـلك جـوامع
إنــسـانــيـة لــبـني الــبـشــر فـمــا بـالك

نطقة. بالنسبة لشعوب ا
وبقدر ما تكون " القيم اخلصوصية"
ــيـة لـكن رافــداً مـضـافــاً لـلـقــيم الـعـا
الــتــشــبث بــهـا ال يــنــبــغي أن يــكـون
مبرّراً للتحلل من "القيم الكونية" ألن
ذلك  يــقـود إلى االنــغالق والـتــقـوقع
والعـزلة كـما أنه لـيس مقـبوالً باسم
"الكونية" فرض الهيمنة واالستتباع
وإمـالء اإلرادة والــــتـــــجــــاوز عـــــلى
اخلـصــوصـيـة. وتـبــقى الـعالقـة بـ
اخلـــصــوصــيــة والــكـــونــيــة فــضــاءً
مــفــتــوحــاً  وحــرّاً لألخــذ والــعــطــاء
والتـواصل والتـفاعل  وهـو بحـاجة
إلى حـــوار مــــســـتـــمــــر لـــيس حـــول
ــاضي فــحــسب بـل فـيــمــا يــخصّ ا
اضي مضى ستـقبل فا احلاضر وا
ـــــا فــــــيـه من ــــــكن إعــــــادتـه  وال 

إيجابيات وسلبيات.
وإذا كانت أوروبا قد سبقتنا بوضع
حدٍّ حلروبها الطائـفية والسيّما ب
الـــبــــروتـــســـتــــانت والـــكــــاثـــولـــيك
وخــصــوصــاً "حــرب الــثالثــ عـام"
بــإبـرام مـعــاهـدة وســتـفــالـيـا 1648
ه فسيـكون جديـراً بدول اإلقليم وأ
وشعـوبه إعـادة بنـاء عالقـاتـها وفـقاً
لـــهـــذه األسس اجلــــيـــوســـيـــاســـيـــة
الــثــقـافــيـة  وعــلى قــواعــد الـقــانـون
ـــعـــاصـــر ومـــيـــثــاق األ الـــدولي ا
شـتـركة ـتحـدة ووفـقـاً للـمـصـالح ا ا
ـكن أن ــتــبـادلــة الــتي  ــنـافع ا وا
تــضـع حــداً حلــروب عــبــثــيــة بــاسم
الـســنّـة والــشـيـعــة وبـاسم "اإلسالم"
ضد األديان األخرى وهذا ما كان قد
طـــغـى عـــلـى خـــطــــاب داعش بــــعـــد
هـيـمـنـتـه عـلى  ثـلث مـسـاحـة كل من
السـيّمـا باسـتهداف العـراق وسوريا
ــســيــحــيـ واإليــزيــديــ وأتــبـاع ا
ـسـلـمـ األديـان األخـرى وجـمــيع ا
وفقـاً الجتـهاداته اجلـهنـميـة بتـكفـير

اجلميع.
إن الــنــخب الـــفــكــريــة والـــثــقــافــيــة
واحلقـوقيـة ومن مـوقعـها الـتنـويري
ــــكن أن تـــــكــــون "قــــوة اقــــتــــراح"
وخــصـوصــاً حــ تـســتــطـيع بــنـاء
جـســور الـثــقـة مع أصـحــاب الـقـرار
بـــحـــيث تــــصـــبح  شـــريــــكـــاً فـــاعالً
ومــشـاركــاً ال غـنى عــنه  في عــمـلــيـة
ـنـشـودة سواء فـي صنع الـتـنمـيـة ا
القرار أم في تنفيذه السيما بإشاعة
ثقافة احلوار والتواصل وصوالً إلى
اعـــتـــمــــادهـــا كـــمــــنـــهج رئــــيس في

العالقات ب األ والشعوب.
VI

ــكــنــنــا تــصــوّر كم ســيــكــون وجه
اإلقـليـم مخـتـلفـاً ومـكـانتـه كبـيـرة لو
اعتـمد صـيغـة أقرب إلى ويـستـفالـيا
تأخذ شكل  "تعاهد" أو "ميثاق"  أو "
اتفـاق" عـام لـلسالم  أسـاسه احـترام
مـبــاد الـسـيـادة وعــدم الـتـدخل في
الـــشــؤون الــداخــلــيـــة وحق تــقــريــر
ـاء التـعاون والـشراكة ? صـير وإ ا
وكم سـيـكـون انــعـكـاسه فـاعالً  عـلى
كل بـلـد وعـلى مـسـتـوى اإلقـلـيم  بل

ـسـتوى الـكـوني بـاالسـتـثـمار عـلى ا
لـصـالح اإلنـســان وحـقـوقه وحـرّيـاته
وتعـليـمه وصحـته وبيـئته وتـنمـيته?
وبالطبع ستـفضي مثل تلك العالقات
والـتــعـاون لـيس إلنـهــاء الـتـنـاحـر أو
وضع حـــد له فــحــسب بـل لــتــعــزيــز
ه الـتــكـامـل بـ دوله وشــعـوبه وأ
كــمـــا حــصل في أوروبـــا الــتي تــضم
ـاً ولـغات مـختـلفـة  تلك شعـوباً وأ

التي توحدت في االحتاد األوروبي.
وبـــتـــقـــديــري إن أ اإلقـــلـــيم ودوله
ســتـتــمـكّـن من مـواجــهـة الــتـحــدّيـات
الـداخـلـيـة واخلـارجـيـة بـصـورة أكـفأ
وأســـلـــوب أجـــدر فـــيـــمـــا لـــو كـــانت
مــتــعــاونــة بــ بــعـــضــهــا الــبــعض
ومـــــوحّـــــدة األهـــــداف مع مـــــراعـــــاة
ـا فـيـهـا من خـصـوصـيـة كل مـنـهـا 
تـنــمــيــة بـكل جــوانــبــهـا ســيــاســيـاً
واقــتـصـاديــا واجـتــمـاعـيــاً وثـقــافـيـاً
وتـربويـاً وقـانونـيـاً وصحـيـاً وبيـئـياً
ومائيـاً وخدمـاتياً وغـيرها وبـالطبع
فـــذلك يـــتــطـــلب أوالً: وقـــبل كل شيء
وقف احلــروب فــيــمــا بــيــنــهــا سـواء
ــبــاشــرة أم بــالــواســطــة وثــانــيـاً: ا
واعتـماد  احلـوار واحللـول السـلمـية
وســيـــلــة لـــوضع حـــدّ لـــلــصـــراعــات
القائمة خـصوصاً وأن احلوار أثبت
جــدارته كــوسـيــلــة فـعّــالــة لـلــتــفـاهم

والتعاون ب األ والبلدان.
إن نـــقـــيض احلـــوار هــو اســـتـــمــرار
احلــال عـلى مــا هـو عـلــيه من تــنـافـر
وتـبــاعـد وانــغالق وتـشـظّـي وتـشـتّت
وتفـتت وانـقسـام أو تفـاقم األوضاع
وازديادها سـوءًا وتدهوراً وسـتكون
انـعـكـاسـات ذلك وبـاالً عـلى الـتـنـمـيـة
وحـيــاة اإلنـســان ورفــاهه فـضالً عن
تعقـيد أوضاع اإلقلـيم وعالقاته ككل
وسـيـعـطي لـلـقـوى اخلـارجـيـة مـبـرّراً
الســتـثــمـار اخلـالفـات إلخــضـاع دول
ـــنــــطـــقـــة لـــلـــهـــيـــمـــنـــة وشـــعـــوب ا
واالسـتتـبـاع فحـوار سـنـة أفضل من
ـــا تـــتـــركه مـن آثــار قــتـــال ســـاعـــة 
مــعــنــويـــة ونــفــســيـــة ومــاديــة عــلى

الفرقاء.
ـاً وشعـوباً وإذا كان الـعالم يـتجه أ
نـحـو الـتـقـارب والـتـعـاون والـتكـامل
ه مـا زالت فـإن شــعـوب اإلقــلــيم وأ
تـعـيش حالـة من عـدم الـثـقـة والـنزاع
واالحـتـراب في حـ يـفـتـرض فـيـهـا
ـا الــتالقي والــتــراضي والـتــشــارك 
يجـمعهـا من تاريخ مـشتـرك وديانات
وقـيم مـشـتـركـة وعالقـات اجـتـمـاعـيـة
متـداخلـة وإمكانـية تـكامل اقـتصادي

وغيرها.
ولـــــعلّ هــــذا األمـــــر  ســــبب آخــــر
لراهـنيـة احلوار وضرورتـه ألنه بهذا
ــعــنى يــصــبح "فــرض عــ ولــيس ا
فرض كـفايـة" خصـوصاً حـ تواجه
دول اإلقـــلــــيم ظــــواهـــر الــــتــــعـــصّب
والـتـطـرّف والـطـائـفـيـة والـعـنـصـريـة
واإللـــغـــاء والـــتــهـــمـــيش فـــضالً عن
الـعـنف واإلرهـاب بل وتـهـديـد الدول
ـوذج داعش الـوطـنـيـة وأعـتـقـد أن 
يـنــبـغي أن يــظل مـاثالً نــصب الـعـ
بـاسـتـمـرار كـتـهـديـد حـقيـقـي للـسالم
واألمن والتنمية على مستوى كل بلد

أو على مستوى دول اإلقليم .
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بيروت

تــبـدو "كـورونــا" وكـمـا لـو أنــهـا تـوأم "داعـش" مع إخـتالف وسـائل
اإليـذاء وإزهــاق األرواح. ومــثـلــمــا إســتُـولِــدت "داعش" مـن جـانب
مرجعية شريرة وأمعنت إنـتشاراً في أكثر من دولة وحتى إشعار
آخـر مـا زال أمـر إنـهـاء دورهـا غـير مـحـسـوم قـد تـكـون "كـورونا"
اإلستـيـالء الـثـاني. ولـنـا بـالـنـسبـة إلـى "داعش" تـصـريـحـات كـبـير
كُبراء الـعالم الرئـيس دونالد تـرمب الدليل عـلى ذلك حيث هو دائم
ـتنـقل كذريـعـة ألغراض في الـنفس إسـتعـمال الـوجـود الداعـشي ا

القلقة إزاء التجديد للوالية الرئاسية.
وإذا كـانـت "كـورونـا" تـوأم "داعش" أو "أخـتــاً" من الـوالـد الـشـريـر
صـانع احلالـتـيْن ليـست هي الـرد علـى ما أصـاب "أختـهـا" وكيف
إنـتهى الـنـسل الداعـشي أفـواجاً من أطـفال جـاءوا إلى احلـياة في
زمن إحـراق بعض اآلبـاء ألبريـاء وإغتـصابـات من كل نوع لـفتـيات
ا لديها من عقول تقنية يروم وتدمير لتراث تاريخي آثاري وهي 
أصـحابـها إنـتـقامـاً باآلخـرين قـادرة على إسـتيـالد جرثـومة يـتولى
ـتـواجـدون في مـعـظم دول الــعـالم إمـا إبـتـكـارهـا وإمـا الــدواعش ا
تـســويـقــهـا.. إنه إذا كــانت لـيــست هي الــفـاعـلــة فـإن صــانـعــيـهـا
الـقـابـعــ في مـخـتــبـرات مـتـقــدمـة في دولـهـم "أجنـزوا" في حلـظـة
ستطير ثم أوكلوا إلى هؤالء ضرورة توسيع رقعة األذى والشر ا
ـســتـتــرين أمــر الـســفــر إلى عـشــرات الــدول مـزودين الـدواعـش ا
اع أولئـك أمر هل بـاجلـرثـومـة لـنشـرهـا ومن دون أن يـعـني الـصُـنـَّ
يسلْم ناقل اجلرثومـة من اإلصابة أم يناله ما يحـصل للمتساقط
من جـــرَّاء حــاالت احلــمى وتــوابـــعــهــا تــســتـــقــر في أبــدان أنــاس
يـتـبــضـعـون أو يــتـنـزهــون أو يـتـبــارون بـكـرة الــقـدم في مالعب أو
يـعـمـلـون فـي مـكـاتب أو يـتــلـقـون الـعِـلْـم في مـدارس وجـامـعـات أو

ينقلون طعاماً إلى جياع.
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هـنـا ال تـعـود مـثل هـذه الـظــنـون واإلفـتـراضـات إثـمـاً. أي ال يـعـود
اإلفتـراض بأن العـقل الصهـيوني يرى أن صـفقة الـقرن لن تتم إال
ـا هو أخطـر من ذلك. كمـا يتجـاوز األمر بعض إذا إنتـهى العالم 
الشيء الظن عندما صدرت  يوم األربعاء  18مارس/آذار 2020
عبـارة للـرئيس اإليـراني حسن روحانـي حتمل الكـثيـر من تفـسير
وفـيمـا ضـحايـا اجلرثـومـة يتـسـاقطـون في ثالثـة أرباع دول الـعالم
بـرسم الـعـالج أو ضـحـايــا بـعــدمـا لم يــنـفع الـعـالج الـذي كـشف
نـشـغـلـة بـتـطـويـر السـالح وجوالت من هـشـاشـة الـقـوى الـكـبـرى ا
التالعـب بقـضايـا الشـعوب وأحالم الـعيش عـلى كوكب غـير أرض
اخلير والعطاء فيما هي غافلة عن تعزيز األبحاث العلمية ثم تأتي
ا هي بفعل ا تكون من وطـواط حيواني كمـا ر اجلرثومة الـتي ر
ا على وطواط بشري يبغي فتكاً بأهداف ال تقتصر على أفراد وإ
بـشـر بـعـضـهم يـقـضي وفـاة وأبـعـاض كُـثـر يـعـيـشـون كمـداً داخل
ـدن بــشـوارعــهـا ومــحالتـهــا الـتــجـاريـة بــيـوتـهـم وبـذلك تــتـحــول ا
ومـقاهـيهـا ومـطاعـمهـا إلى مـجرد هـياكل من احلـجـر يعـيش الذين
في داخلها حالة من الـهلع اجلديد على عالم الـبشر وهو الشعور
بأنه قد يصاب باجلرثومـة حتى من أقرب الناس إليه وأن اإلصابة
قـد تـتـطـور وأنه فـجـأة سـيجـد نـفـسه مـنـقـوالً إلى مـركـز لـلعالج أو

داوي. متوفياً جاءت غلبة اجلرثومة تتفوق على براعة الطبيب ا
وأمـا الـعـبـارة الــتي صـدرت عن الـرئـيس روحـاني فـهي "إن إيـران
تحدة للقائد قاسم سليماني". ردَّت وسترد على إغتيال الواليات ا
قـد تبـدو العـبـارة عاديـة لوال أن قـائلـها يـعـني ما يـريد مـنهـا ولوال
أنـهـا جـاءت بـعـدمـا أخـذت "كـورونـا" احلـيـز الالفت من مـداهـا. ثم
عنـدما ال يـكتفـي بكلـمة "ردت" ويـضيف إليـها كـلمة "وسـترد" فـيما
"كورونـا" تـواصل اإلجتـياح بـلداً تـلو آخـر فهل مـعنى ذلك أن ثـمة
ـسألـة الـكورونـية فـرضيـة بـأن للـنـظام الـثوري اإليـراني دوراً في ا
خـصـوصـاً أنه مــا زال مـحـزونـاً عــلى فـقـدان رمــزه الـذي يـجـسـد
الـرعب واإلرعاب في أقـصى درجـاته وعـلى نـحو مـا هـو مرفق من
عبارات بصورته الـتي وزعها "حزب الله" في شـوارع أحياء كثيرة
من بيروت وبـعض البلـدات ذات الوالء له. ومن هـذه العبارات "دام

رعبه. دام رعبك يا مالك األشتر. إشتد رعبك. الرعب األعظم".
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مرة أُخـرى يجوز الـظن أو فلـنقل ليس إثـماً إن الـعقل الصـهيوني
ـصلحـة في نشْر اإليـذاء الكوروني شـروع اإليراني يتـنازعان ا وا
شـروع فإن ومن دون اإلعالن عن ذلك. وبـالنـسـبة إلى أصـحـاب ا
تـركيـز الثـورة اإليرانـية عـلى الـتصـنيع الـنووي وكل أنـواع أسلـحة
اإلرعاب وإجتـالبها لهـذا "الطمـوح غير اإلنـساني" بغـرض حتقيق
مشروع ليس محسوماً أمره مئات اخلبراء من اجلمهوريات التي
كان يتشكل منها اإلحتاد السوفياتي قبل إنفراط عقده ومن كوريا
الـشــمـالــيـة يــجـعل اإلفــتـراض وارداً. ثم إن الــتـركــيـز يــتـرافق مع
ـشروع الـذي حدد هـدفه اإلمام إصرار أهـل احلُكْم عـلى حتقـيق ا
ـظـلـوم صدَّام اخلـمـيـني وعـطَّلـه لبـضع سـنـوات الـرئيـس الظـالم وا
ا تكون "كورونا" كسالح جرثومي شأنه شأن . ومن هنا ر حس
ـستورَدون إلى إيران احق تـمكَّن اخلبراء ا النووي جلـهة اإليذاء ا
وبـشـراكـة مع روســيـا الـبـوتـيــنـيـة أو من خالل مـؤازرتــهـا كـخـبـرة
مـتقـدمة في أسـلحـة الدمـار الـشامل هي الـورقة اجلـديدة الـكثـيرة
الـشبه مـن حيث الـغـرض والفـعل واإلنـتشـار مع "الـداعشـيـة" التي
هي األُخـرى مـا زالت عـدواً حـتى في نـظـر مَن صَـنَـعـهـا ثم عـنـدما

قرر إنهاء دورها وجد أن لها األخت األكثر ضراوة في شرها.
اضـيـة احلـديث حول تـوقـعات لـقـد كثُـر في الـسـنوات الـعـشـرين ا
ــدفــونـة حتت ـيــاه والــثـروات ا حلـروب آتــيــة حــول الـســيــادات وا
األرض وفي قـاع الـبـحـر وكل مـنـهـا تـشـكل فـي حـد ذاتـهـا شرارة

للحرب الكونية الرابعة.
وفي ضوء هذا الذي يـعيشه العـالم نرى أن احلرب تلك بدأت ومن
ـا من خالل اجلرثـومة الـغامـضة التي دون السالح الـتقـليدي وإ
ـتعـارف علـيها من تـتحدى في فـاعلـيتـها أسـلحة الـدمار الـشامل ا
النووي إلى اجلـرثومي ثم إنها في حـالة إجتيـاح من بلد إلى آخر
وفـي كل الـقـارات اخلـمـس. ولـيس هـنــالك مَن يـتـصــدى لـهـا حـتى
إشعار آخر.. هـذا إذا كان زُرَّاع "كورونا" أتقـنوا عملـية رميها في

دول العالم. 
ويبـقى ونحـن نفـترض بـالظن الـذي ليس بـالضـرورة أن يكـون إثماً
نـبـدو أكثـر إقتـنـاعاً بـأن اجلـرثومـة لـيست حـتمـاً وسـببـاً مـحسـوماً
ا ا هي تـدبير من بشر ضد البشرية. ر بفعل وجبة وطواطية وإ
شـروع اإليراني. وكالهما من ـا أصحاب ا العقل الـصهيوني ور

شاريع التي يحرم الله واألنبياء األخذ بها. ا
إالّ أننا قـبل ذلك مطالبـون بأن نعتبـر هذه احملنة اجلـرثومية تـنبيهاً
لـكل إنـسـان حـاكـمـاً أو مـحـكـومـاً بـأن يـرى في احملـنـة الـكـورونـيـة
منـاسبـة للتـأمل في ما فـعل وفي ما قـصَّر في تـأديته كـواجب نحو
الـوطن. وفي ضـوء التـأمل تـأتي إعادة الـنـظـر من أهل القـمـة نزوالً

نجي. إلى أهل السفح. والله ا

الـية لضمان تفعيل أجهـزة الرقابة ا
ـــوارد وتالفي الـــهــدر حـــسن ادارة ا
والـتالعب فـيـهـا. قـد تـفـلح الـقـروض
اخلــارجــيــة لــســد جــزء من الــعــجــز
ديـونية الكـبير غيـر انها سـتعـمق ا
الـعـامـة والـتي جتـاوزت 120 مـلـيار
دوالر. قد يـنـصح البـعض من األفادة
من األحــتــيــاطي الـنــقــدي في الــبـنك
ـركـزي الـعـراقي لـكن ذلك سـيـحـرم ا
الــبــنك من احلــمــايــة الــتي يــوفــرهـا
لسعـر صرف الديـنار العـراقي مقابل

الدوالر أألمريكي.    
ـــهم ـــدى الــبـــعـــيـــد ومن ا وعــلـى ا
كان العمل بجد عـلى اعادة هيكلة
(هــنـدســة) االقـتــصـاد الــعـراقي وفق
فــلـسـفـة و رؤيــة جـديـدة تــعـمل عـلى
ـرتـكـز عـلى جتـاوز الـنـمـط الـريـعي ا
الـنــفط بـشــكل شـبه كـامـل واعـتـمـاد
سبل تـنشـيط القـطاعـات االقتـصادية
االخـــرى كــــالـــزراعـــة والــــصـــنـــاعـــة
والـــــســــيـــــاحـــــة. هــــذه احلـــــلــــول /
ـقـالة ـقـترحـات لم تـبـتـدعـها هـذه ا ا
الـبـسـيـطـة فـمـضـمـونـهـا مـتـكـرر في
دراسات وتقارير عديدة رفعت سالفاً
الى احلـكـومـة الـعـراقـيـة و وزاراتـها
ـــيــــ وخـــبـــراء في من قـــبـل اكـــاد
االقـتصـاد والـتخـطـيط لكـنـها وكـما
يـبدو لم تـلق االهــتـمـام الـكـافي ولم

تفعل في برامج الدولة وخططها.
وفي هذا السياق يشتكي الكثير من
ـي الـعراقـي من اخلبـراء واالكاد
الفجوة الكبـيرة القائمة ومنذ العام
 2003 بـيـنـهم و بـ جـهـات اصـدار
الـــقــــرار في رئــــاســـة احلــــكـــومـــة و
وزاراتها االمـر الذي جعل أغلب (ان
لـم يــكن كل) احلــكـــومــات الــســابــقــة
ــــعـــضالت تـــفــــشل فـي مـــعــــاجلـــة ا
الـسـيـاسـيـة واالداريـة واالقـتـصـاديـة
في الـــبالد مـــعـــضـالت حـــلــــولـــهـــا
بديـهيات وأبـجديـات تزخر بـها كتب
ـــالــيــة وادارة عــلــوم االقـــتــصــاد وا
االعـــمـــال. وقـــد وصف رجـل أعـــمــال
عـربي ذائع الــصـيت الـوضع الـراهن
ـطـمأن وقـد يـقود لـلـمنـطـقـة بـغيـر ا
الـعالم الـى حرب كـونـيـة ثالـثـة بدأت
مالمحها على شكل أزمات اقتصادية
ومـواجـهـات عـسـكـريـة صـغـيـرة هـنـا
وهـناك وأضاف أن أزمـتي فـايروس
كورونا و حـرب أسعـار النفط الـلتان
تهـددان حيـاة االنـسان وقـوته وأمنه
هــمـا قــبل كل شـيء أزمـة انــسـانــيـة.
نتفق مع أقـوال هذا الـرجل التي تنم
عن احلكـمة ورجـاحة الـعقل ونـعتـقد
ان الــرجــوع الى انــســانــيــتـنــا والى
تحـضر بينـنا كافراد ودول احلوارا
ـال بــعـيــدا عن أطـمـاع الــسـلــطـة وا
كفـيل بحلـحلـة كافة مـعضالتـنا التي

خلقناها بايدينا.

ـــتـــرديــة في ــعـــاجلـــة االوضــاع ا
قـطـاعــات الـدولـة ونـشـاطـاتـهـا الـتي
تــــراجـــعـت بـــشــــدة مع اســــتــــمـــرار
التظـاهرات (ثـورة اكتوبـر) ألكثر من
سـتـة اشـهــر و سـبـبت تـعـطـيل شـبه
كــامل لــلــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة
ـصالح واألقتـصاديـة والعـديد من ا

العامة واخلاصة.
3- الـتحـديـات االمنـيـة التزال قـائـمة
بـــوجــود خاليــا وجــيــوب ارهــابــيــة
لتنظـيم داعش التزال نشـطة وتشكل
تهـديـداً في اماكن مـتـعددة في وسط
ـواجـهات الـبالد وشمـالـهـا وكذلك ا
الـعــســكــريــة وتــبــادل الــقـصـف بـ

فــصـــائل مـــســلـــحــة (مـــلــيـــشــيــات)
تــســتـــهــدف مــعــســكـــرات لــلــجــيش
الــعـــراقي تـــضم قـــوات لــلـــتـــحــالف
سـاند لـلعراق في مـواجهة الدولي ا
االرهــاب. هـذه الــتــحـديــات األمـنــيـة
جتــعل من الــصـعــوبـة الـتــفـكــيـر في
تـــقـــلـــيـص الـــنـــفـــقـــات الـــدفـــاعـــيــة
والـتسـلـيـحيـة الـتي تـستـنـزف جزءاً
وازنـة لـسنـوات طويـلة. كبـيـراً من ا
ـستـجدة يـضاف الى ذلك الـنـفقـات ا
لـلـمـؤسـسـات الـصـحـيـة في الـوقـاية
ومـكافـحـة انتـشـار فايـروس كـورونا

في العراق.
تلك العراق وبخالف العديد 4- ال
ـصـدرة للـنـفط صنـدوقاً من الدول ا
ســيـاديــاً ـ يـعــ الــدولـة في تــمـويل
مـشاريع االسـتـثـمار أو في مـواجـهة
االزمـــات والــطـــوار وقــد أنـــشــأت
الصـناديق الـسيـادية في الـعديد من
الدول (روسيا السعودية االمارات
النـرويج الـكويت) وحتت مـسمـيات
مختلفة وكان العراق سباقاً في هذا
اجملــال فـأول صــنــدوق ســيـادي في
ـا في الـعـالم) تـأسس ـنـطـقـة (ور ا
في الـــعــام  1950بـــأسم (صـــنــدوق
مجلس االعـمار) وكـان له الفضل في
شـاريع العمالقة تمويل الكـثير من ا
ـــعـــامل كـــالـــســـدود واجلــــســـور وا
لـكي  وغـيـرهـا وذلك ابـان احلكـم ا
وقد اكـتمل تـنفـيذ بعـضهـا بعـد قيام
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يـتـعـي عـلى احلـكـومـة اجلـديدة أن
تعـجل في تشـكيل غـرفة ادارة االزمة
أو (غــرفـة عــمـلــيـات) (ان لم تــكن قـد
تــشـكــلت بــالـفــعل) تـرتــبط بـرئــاسـة
عـاجلة أزمـت في الوزراء وتـتفـرغ 
الـوقت ذاتـه أزمـة تـفـشـي الـكـورونـا
واالزمـــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة. الـــــشق
االقــتــصــادي من االزمــة يــسـتــوجب
ـوازنـة الـعـمل عـلى اعـادة صـيـاغـة ا
العامة للعام 2020 وقانونها بشكل
يـعــالج الــنـفــقــات الـهــائـلــة لــبـعض
ؤسـسات احلكومية مع الهيئات وا

مــالــيــة حــادة تـــلــحــقــهــا ضــغــوطــاً
اجتماعية.
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يتـوافق الكـثيـر من خبـراء االقتـصاد
والطاقة بأن أزمـة النفط احلالية هي
ية ليس ألنها تصيب النفط أزمة عا
عـصب الـصنـاعـة والـتـجـارة وحسب
بل وســتــخـلـق ركـودا في االقــتــصـاد
ي و خسائـر فادحـة تتوالى في العـا
البـورصات وأزمات مـاليـة تسـتشري
ــنــتــجــة في ســائــر بــلــدان الــعــالم ا
ستوردة له على حد سواء. للنفط وا
الـعراق سـيـخسـر من انـهيـار أسـعار
الـنـفط مـا يزيـد عن  32 مـلـيار دوالر
من عــوائـده الـنـفـطـيــة (عـنـد اعـتـبـار
سـعر  30 دوالر وهـو سـعـر مـتـفـائل
لبـرميل الـنفط) هذا بـدون احتـساب
كلف التصديـر واجور شركات النفط
األجـنـبــيـة. وعـنـد اضـافـة هـذا الـرقم
الى الــعــجــز احملــتــسب فـي مــوازنـة
الــعـام ) 2019 والــبـالغ  19 مــلــيـار
توقع للعام دوالر) سيصبح العجز ا
 2020 اليـقل عن  51 مــلــيـار دوالر
ـوازنة. ـئة من ا تمـثل قـرابة  50 با
ومع عــجــز بــهـذا احلــجم سـيــتـعـ
عــلى احلـكــومـة الــعـراقــيـة اجلــديـدة
اعـادة صـيـاغـة مـوازنـة الـعـام 2020
ـــســتــجــدة لـــلــنــفط وفق االســعــار ا
الــــــعــــــراقي واالرجـح ان تــــــقــــــلص
ـوازنة ـا كل) ا احلـكومـة أغـلب (ور
االسـتثـماريـة. أمـا اجلزء الـتـشغـيلي
لــلـــمـــوازنـــة والــذي يـــضم الـــرواتب
ـــئـــة من واالجــــور (تـــمــــثل 67  بــــا
الـية وازنـة حسب تـصريح وزيـر ا ا
الــــعــــراقـي) ونــــفــــقــــات اخلــــدمــــات
ــؤســســات األســاســيــة وتــشـــغــيل ا
ـــصــالـح الــعـــامـــة ســـتــكـــون هي وا
االخـرى عـرضة لـبـعض االقـتـطـاعات

احملتومة.
وثــمــة اســبــاب عــدة جتــعل الــعـراق
االكـثـر تـضـرراً (من بـ دول االوبك)

من االزمة االقتصادية احلالية :
1-العراق هي الـدولة االكثـر اعتماداً
عــلى الــنـــفط مــقـــارنــة بــدول اخــرى
منتجة للـنفط حيث تشكل االيرادات
ـوازنة ـئة من ا الـنـفـطـية 93-90 بـا
الـعـامـة في حـ تـبـلغ هـذه الـنـسـبة
ـــئــة  وفي في الـــســـعـــوديـــة 65 بـــا
ــئــة .كــمــا ان ســعــر روســيــا 37 بــا
الـتـوازن (سـعـر الـبـرمـيل الـتي يـوفر
توازن النـفقات وااليـرادات) يبلغ 60
دوالر للـبرمـيل وهـو يزيـد عن ضعف
الـسـعـر احلالي لـلـنـفط وهـذا يـفـسر
ـتــوقع في مـوازنـة الـعــجـز الـهــائل ا

العام احلالي .2020
2-اســتـــمــرار االزمـــة الــســـيــاســـيــة
والفراغ الدستـوري الناجم عن تأخر
تــشــكـيل حــكــومـة جــديــدة تـضــطـلع

بررات انسحبت روسيا من ولهذه ا
االتفـاق الـسابق بـرمـته. وكان اتـفاق
مــجـمــوعـة االوبـك بـلس قــد ابـرم في
نهـاية  2016 وكان له فـضل االبـقاء
على مستـويات تخطت الـ  50 دوالر
لألعــوام 2017-2019 لـــتـــصل الى
عــــــتــــــبـــــة الـ   60 دوالر في أواسط
 2019 لـــيــنـــتــهـي أمــد االتـــفــاق في
نــــهــــايــــة آذار  . 2020وفي خــــتــــام
االجــتــمــاع اعــلــنت مــنــظــمــة االوبك
اطالق سقف االنـتاج لـكافـة االعضاء
وايــقــاف الــعــمل بــنــظــام احلــصص
الـذي يـعد أهم اجنـاز لـلـمـنظـمـة مـنذ
الــــعــــام  1983 بــــعــــدهــــا أعــــلــــنت
السعودية خطتـها لرفع انتاجها الى
 12.3مــلــيـون بــرمــيل لـشــهــر ابـريل
 2020 بـــعــدمـــا كــان  9.7 مــلـــيــون
برميل لـشهري ينـاير و فبرايـر للعام
ذاتـه. بــــعـــــدهــــا بـــــايــــام وفـي يــــوم
) 3/9 الـذي وصـف بـاالثــنـ االثـن

االســـود) هـــبــطـت االســعـــار الى 33
دوالر خلام برينت و  30 دوالر خلام
تـكـسـاس وأسـتـمـر الـتدهـور الى 30
دوالر يوم 3/16  لـتــسـتـقــر عـنـد 25
دوالر يــوم 3/19 وهـــو أدنى مـــعــدل
مــنــذ الــعــام  1991 ويــصــبح بــذلك
ئة من اجمالي الـهبـوط قرابة 70با
االسـعــار خالل أقل من سـتــة أشـهـر.
ــا يـسـتــمـر الـنــفط في االنـحـدار ور
بعـد وقت كـتابـة هذه الـسطـور. بذلك
ـنـتـجـ تـكـون دول االوبك ومـعـهـا ا
سـتقلـ قد دخـلت أزمة اقتـصادية ا
غير مـسبـوقة التعـرف تداعيـاتها في
مــقـبل االيــام. االمــر الـذي عــمق هـذه
االزمة انهـا حلت مـتزامنـة مع تفشي
فـايـروس كـورونـا الـذي اطلـق االزمة
مــنـذ بــدايــاتـهــا لـيــصـبح بــعـد ثالث

ياً . أشهر من ظهوره وباءاً عا
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الريب ان انـــهـــيـــار اســـعـــار الـــنـــفط
سيؤثر على اقتصاديات دول االوبك
وان كــان بـنـسب مــتـفـاوتــة اعـتـمـاداً
على نسبة ارتباط اقتصادياتها على
عـائــدات الـنـفط وعــلى وجـود مـوارد
أخــرى غــيــر نــفــطــيــة. بـعـض الـدول
الي الذي سيعاني استمرار العجز ا
أمتد لسنوات في مـوازناتها. غير أن
دوالً كالـسـعوديـة واالمارات الـعربـية
ـقـدورهـا ان تـعـوض جزء سـيـكون 
مـن خــســائـــر ايــراداتــهـــا عن طــريق
زيادة االنتاج رغم ما يحمله ذلك من
مـخـاطـر اغراق الـسـوق بـوفـرة تـقود
الى زيـادة الــهـبــوط في االسـعـار اال
ان احتياطـاتها النقـدية ستكون ذات
ــطـاولــة وتــخـطي فــائــدة جـمــة في ا
االزمة. غير أن دوالً كالعراق وانغوال
ونيجـيريـا التي ال تمـتلك احتـياطات
نــقــديـة كــبـيــرة سـتــواجه ضـغــوطـاً

ـبالـغـة في تصـويـر اثار وقـد تكـون ا
االزمة دافعاً لـلبعض لتـفضيل مفردة
الــكــارثــة لــوصف أزمــة اقــتــصــاديـة
ت بـبلد ما والعكس بالغة الـتأثير أ
غــيـــر صــحــيح فـــلــيس مـــألــوفــا أن
تـوصف ظاهـرة طبـيـعيـة بـأنهـا أزمة

عوضا عن كارثة.  
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تـداولـة بتـكـرار في وسائل الـقصـة ا
االعالم ان انتـشار فـايروس كـورونا
في الص في بـدايات شهر ديـسمبر
 2019 واالنـــكـــمـــاش االقـــتـــصـــادي
تـمثل باغالق الـعديد الناجم عـنه وا
ـــــصـــــانـع ومـــــرافق االنـــــتـــــاج من ا
ــا ادى الى انــحــســار الــصـــنــاعي 
قدار 3 الطلب الصيني على النفط 
مالي بـرمـيل من طـلب سابق وصل
الى  11مـلــيـون بـرمــيل يـومـيـاً. أدى
ــعــروض من اخلـام ذلك الى زيــادة ا
ـعـروض في سـوق مـتـخـمـة  أصالً 
فـائض مـن الـنـفط هـبــطت بـاالسـعـار
ـئـة الى بـدايـة شــــــهـر ـقدار 9 بـا
آذار احلــــــــالـي. وفي اجــــــــتــــــــمـــــــاع
مـجـمـــــوعـة االوبك بـلس الـذي عـقد
في 2020/3/6  لــذي عــقــد حلــمــايــة
زيـد من الهـبوط اسعـار النـفط من ا
قتـرح لتخفيض تقدمت السـعودية 
االنـتـاج بـقـدر  1.5 مـلـيـون بـرمـيل 
يضـاف الى تـخفـيض سـابق معـمول
به وقـــدره  2.1 مــــلـــيـــون بــــرمـــيل 
لــيــصــبح اجــمــالي الــتــخــفــيض في
ــنــتــجــ انــتـــاج االوبك وعــدد من ا
ـــســتـــقــلــ مـن خــارج االوبك وفي ا
مقـدمتـهم روسيا 3.6 مليـون برميل
في الــيـوم الــواحـد. غــيـر ان روســيـا
ــقـتـرح الــسـعـودي اعــتـرضت عـلى ا
بذريعة ان تأثير الـكورونا غير مؤكد
على أسواق النفط وان الـتخفيضات
السابقة وارتفاع االسعار لم تكن في
مــصــلــحـة االقــتــصــاد الـروسي وان
ـنـتجـة لـلـنفط الـشـركات االمـريـكـية ا
الــصــخــري (حتــقق اربــاحــا مــقــيـدة
باسـعـار مرتـفعـة لـلنـفط التقل عن الـ
 50 دوالرا للبرمـيل) حتركت بسرعة
واستحـوذت على الكـميات اخملـفضة
من حـــصص دول االوبك و روســـيــا.

ــعــمــورة افـــة الــبــلــدان فـي أرجــاء ا
عرضـة لالزمات االقتـصاديـة التي قد
حتل فـي أي زمــــان ومـــــكــــان فـــــهي
كن التـنبوء كالكـوارث الطبـيعيـة ال
بـحـدوثـها وهـي حتـمـيـة التـسـتـثني
بلدًا مهـما عال شأنه أو صـغر. تتسم
ي بانـها االزمات في االقـتـصاد الـعـا
مـتـكـررة و دوريـة وحتـصل ألسـبـاب
مـــتـــبــايـــنـــة مـــنـــهــا مـــا حـــصل في
الـــــســـــنـــــوات 1987 و1997 2008

وغيرها.
وفي كل مــــرة حتل فــــيــــهــــا األزمـــة
اذا سيـردد اجلـميع االسـئلـة ذاتهـا 
حتـــــــصـل? ومـــــــتـى حتـــــــصـل? ومن

تضرر منها? ا
تـصـيب االزمـة األقـتـصـاديـة بـلـدا مـا
عــنــدمــا يــطــرأ تــبــاطــؤ مــفــاجئ في
االقــتـــصــاد بـــســبـب انــخـــفــاض في
الـــنـــاجت احملـــلي االجـــمـــالي نـــقص
الـسـيـولـة الـنـقـديـة ارتـفـاع االسـعار
وغــيــرهـا. وقــد يـكــون من اســبـابــهـا
الـــكـــوارث الـــطــبـــيـــعـــيـــة كـــالــزالزل
والبـراك والـفيـضانـات واالعاصـير
ــثــيـر وانــتــشــار احلــشـرات. أالمــر ا
لـألهــتــمــام في االزمــة االقــتــصــاديــة
ية احلاليـة ان أبطالها فايروس العا
كورونا الـقادم من وراء سـور الص
العـظيم وبـرميل الـنفط الـذي هبطت
اســعــاره بـــشــكل جـــنــوني يـــصــعب

تبريره.
االزمة احلـاليـة هي ثـاني أزمة يـلعب
فـــيــــهـــا الــــنـــفط دوراً (اضــــافـــة الى
ـــرة االولى فـــايـــروس كـــورونـــا) وا
كـــانـت في ســـنـــة  1973حــ قـررت
الـدول الـعــربـيـة االعـضـاء في االوبك
ــتــحـدة ودوال مــقــاطــعــة الـواليــات ا
أخـرى نـفـطـيـا ألنـها أرسـلت الـسالح
الى اسـرائـيل ابـان حـرب تشـرين في

العام ذاته.  
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الـكـثــيـرون ال يـفـرقـون (ولـهم الـعـذر)
صـطـلـح (أزمـة) و (كـارثة)  بـ ا
والـــصــــواب ان االول يــــشــــيــــر الى
االقتـصاد وتبـاطؤه والـثاني يوظف
لـألشــارة الى االحــداث الــطــبــيــعــيـة
القاهرة كـالزالزل والبراكـ وغيرها
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