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وأنا  بالقصرية  ليست  فرتة  منذ 
الخطـر  ناقـوس  دق  عـن  أكـف  ال 
كبرية  اقتصادية  أزمة  من  محـذًرا 
العاملي  باالقتصاد  تعصف  قد  قادمة 
يف العام 2020. وعىل العكـس من 
املحللني  لبعض  التقارير  بعــض 
اسبابا وجيهة  لدّي  فإن  والخبــراء، 
الجديدة  األزمة  بأن  أعتقد  تجعلني 
سابقتهــا  من  فتًكا  أشد  ستكون 
وعىل   .2008 العام  يف  حدثت  التي 
األرجح، وعىل نحو شبيه مبا حدث يف 
األزمة السابقة، سوف تبدأ هذه األزمة 
يف الواليات املتحدة األمريكية؛ إال أنه 
يٌتوقع أن تستمر ملدة أطول وسيكون 
لها أثرا جسيام عىل اقتصادات الدول 
الغربية، مسببة ركوًدا ومؤدية للعديد 

من حاالت اإلفالس.
لقد فقدت الـدول يف كافة أنحاء 
العالـم، وخاصًة يف أوروبـا، ثقتهـا 
األمريكية  املتحدة  الواليات  قدرة  يف 
املتعلقة  القضايا  يف  القيادة  عىل 
والتجارية  املالية  الدولية  بالسياسات 
الدول  هـذه  أخذت  وقد  والعسكرية. 
دام  تحالف  عن  فشيئًا  شيئًا  تتخىل 
مداه سبعة عقود مع الواليات املتحدة 
األمريكيــة وبـدأت بتبّني منظومات 
عالوًة  الثنائية.  للتجــارة  بديلــة 
األمرييك  الدوالر  يستمر  ذلك،  عىل 
سنــوات  ولعدة  أهميته،  فقدان  يف 
رصح  وقد  أخرى.  عمالت  أمام  اآلن، 
مارك كارين، محافــظ بنك إنجلرتا، 
يف كانــون الثاين/ ينايــر 2019 
سوف  املطـاف،  نهايـة  »فـي  قائاًل 
يكون لدينا عمالت احتياطيـة أخرى 

غري الدوالر األمرييك«.
يف  التاريــخ  أستـاذ  كتب  وكام 
جامعة ويسكونسـن، ألفريد مكوي، 
أن انهيار الدوالر سوف يعني »ازدياد 
األسعار، وارتفاع متواصل يف معـدل 
انخفاض مستمــر يف  البطالـة مع 
األجور الحقيقية طوال العـام 2020، 
وسوف تؤدي االنقسامات املحلية إىل 
اشتباكات عنيفة ومناقشات مسببــة 
لخالفات غالبًا حول قضايا رمــزية 

أخرى ال قيمة لهـا«.
وليــس من املفاجئ أن يصــرح 
غوردون بــراون، رئيـس الــوزراء 

عن  سؤاله  عند  األسبق،  الربيطاين 
نواجه  »إننا  قائاًل  أزمة 2008  تكرار 
خطر االنزالق نحو أزمة مستقبلية... 
يجب أن ننتبه انتباًها شديًدا للمخاطر 
املتصاعدة، ولكننا نعيش يف عالــم 
رأيناه يف  الذي  التعاون  قيادة...  بال 
ما  أزمة  يف  ممكًنا  يكون  لن   2008
البنوك  عمل  حيث  من   2018 بعد 
ما  كل  مًعا...  والحكومات  املركزية 
سنفعلــه هو إلقاء اللوم عىل بعضنا 

البعض بداًل من حل املشكلة«.
أن  شخصياً  أتوقع  ذلك،  عىل  بناًء 
يجلب عام 2020 معه أزمة اقتصادية 
وسياسية عاملية ال نظري لها. ذلك ألنه  
غيـر  االقتصادية  السياسات  ليست 
ما  هي  املتقدمة  لالقتصادات  املنسقة 
بل  فقط،  األزمة  هــذه  يف  تساهم 
الخاطئة  السياسيـة  القرارات  أن 
ستمهد  الرشيدة  غري  والسياسات 
الطريق لحدوث محنة اقتصادية كربى. 
االقتصادات  ستكون  ذلك،  ومع 
الناشئة مثل الصني والهند أكرث قدرة 
املتوقع  ومن  األزمة  مع  التكيف  عىل 
أن تزدهــر مقارنة مع اقتصــادات 

الواليات املتحدة وأوروبا. 
من املمكن أن تتعامل الصني بشكل 
أفضل مع أي أزمة من هذا النوع نظرًا 
املرصيف  النظــام  متتلك  الدولة  ألن 
وتسيطر عليه، حيث ستقوم الحكومة 
استباقية  إجراءات  اتخاذ  أو  بالتفاعل 
من أجل التعامل مع أي تأثري سلبي من 
الوسائل،  خالل مجموعة متنوعة من 
خاصًة وأنها مل تصل بعد إىل تحقيق 

كامل إمكانات منوها.
خمس  تعاين  أن  أيًضا  أتوقع  كام 
دول أوروبية عىل األقل من األزمة يف 
أعاله،  املذكورة  لألسباب  املقبل  العام 
ولكن سيتم الحفاظ عىل عملة اليورو 
وروسيا  الربازيل  ستنمو  املوحدة. 
ثابت  مبعدل  وكوريا  والصني  والهند 
خالل السنوات العرش القادمة، وعالوًة 
عىل ذلك، أعتقد أنه خالل 10 سنوات، 
أكرث  األفريقية  الدول  بعض  ستصبح 
تطورًا كام أن اقتصادات دول مجلس 
يف  تستمر  سوف  الخليجي  التعاون 
النفط  عائدات  زيــادة  بسبب  النمو 

بشكل رئييس.

وأود أن أوجز تسلســـل األحداث 
حسب توقعايت:

اقتصاديــة . 1 أزمة  أمام  نحــن 
عـاملية تؤدي لركود تضخمــي 
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الثنائية . 2 الحروب  تتحول  سوف 

التقنية والتجـارية واالقتصادية 
واملالية  الفكرية  امللكية  وحقوق 
والعسكرية اىل صــراع شامل 

بني العمالقني.
هذه األزمة، وما سيتمخض عنها . 3

من صــراعات ستـؤدي لحرب 
عامليـة ثالثـة بيــن الصيـــن 

والواليات املتحـدة.
نتيجـة للحرب سيجتمع الطرفان . 4

املتحاربان، أمريكــا والصيــن، 
لبحث وقف تلك الحرب.

ستنتهي الحرب باتفاقية ينتــج . 5
عنها قيام نظام عاملي جديـــد.

ســــوف يشــــهــد العالـم . 6
قوامـهـــا  نهضـة  العربــي 
اقتصادية  مارشــال«  »خطــة 
تقــود بدورهــــا النتعــاش 

وازدهــار اقتصـادي عاملي.
واستنادا لذلك، فإن أفضل نصيحة 
ميكن أن أقدمها يف هذا الشأن هـي 
االستعـداد للركود، حتى إذا مل أكـن 
أتوقع ركوًدا. كمـا أدعو اآلخرين إىل 
تنفيذ ما قد بدأت أنا بتنفيذه بالفعل 
العامليــة«  أبوغزاله  »طالل  يف 
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املستقبل  لتجاوز  سبيل  أفضل  إن 
القـريب غيـــر املؤكد هـــو الرتكيز 
تحمــــل  أجـــل  من  املرونة  عىل 
أوقــات الريبة والصدمات، من خالل 
بناء اسرتاتيجيات منو محددة ومركزة، 
التقنية واالبتكارية  الكفاءات  واعتامد 
وتعزيزهــا، والتأكيــد علــى دور 
استباقية  إجراءات  واتخاذ  االستدامة، 
فيام يتعلق بالتعــاون. وينبغـي أن 
تركز األعامل التجارية عىل محفـزات 
النمو طويلــة األجـل، وليس اللجوء 
ببساطة إىل التقشف من خالل خفض 
التكاليف. نحن بحاجـة إىل »املبادرة 

باألفعال وليس بردات الفعل«.
مالحظة: للمزيد من املعلومات عن 
املوضوع ميكن الرجوع اىل تقريري 
الصادر اليوم عىل الرابط التالـــي:

ألنني أحب الحقيقة وأحبكم أقول:

األزمة العالمية 2020 
والحــرب العالميــة الثالثـــة
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