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االقتصادات 	  على  مدمراً  تأثرياً  وإغالقات   
ٍ
يرافقها من حظر وما  كوفيد 19  جائحة  ترتك 

املظامل  يفاقم  ما  وهو  الهادئ،  واملحيط  آسيا  منطقة  أنحاء  جميع  يف  العامة  والصحة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية املوجودة بالفعل، ويوّلد مظامل جديدة.

واستئناف 	  الفريوس  انتشار  احتواء  بني  صعب  توازن  تحقيق  الحكومات  تحاول  بينما 
األنشطة التجارية، فإنَّ تهديدات االضطرابات االجتماعية والسياسية آخذة يف االزدياد.

واستأنفت 	  كبرية  بدرجة  بالفريوس  اإلصابة  معدالت  خفض  يف  الدول  بعض  نجحت 
أنشطتها االقتصادية تدريجياً، لكنها ال تزال تواجه خطر موجة ثانية محتملة، يف حني أنَّ 

األسوأ مل يأت بعد بالنسبة لدول أخرى.
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امللخص

بالتحوالت في موازين  المستقبلية مرتبطة  للتوجهات  القراءات  أبرز  نشرة تقدم 

القوى على الساحة الدولية؛ استراتيجيا، جيوبوليتكس، االقتصاد واألمن الدوليين، 

وظواهر ذات صلة، في قالب يخدم صناع القرار والباحثين

نرشة  غري دورية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية

مآالت
أزمة

خلفية
املفروضة 	  الحكومية  اإلجراءات  ضد  وسبتمرب/أيلول  أغسطس/آب  شهري  منذ  داً  ُمجدَّ الظهور  إىل  االحتجاجات  عادت 

الحتواء جائحة فريوس كورونا، واليت تزتامن أيضاً مع موجة ثانية من اإلصابات يف كثري من الدول يف جميع أنحاء العامل.
بينما تركزت معظم اآلثار املبارشة لوباء كورونا على الصحة العامة واألداء االقتصادي، ُيرجح أن يتمّثل اإلرث طويل املدى 	 

لألزمة الحالية يف االضطرابات السياسية واالجتماعية. فالوباء ُيظهر بالفعل عالمات على مفاقمة األزمات الجارية يف جميع 
كانت عدم املساواة العرقية يف الواليات املتحدة األمريكية، أو اإلنفاق الحكومي على الربامج االجتماعية يف  أنحاء العامل، سواء أ

أمريكا الجنوبية، أو الديون غري املستدامة يف أوروبا، أو املواجهة الجيوسياسية الجارية بني الواليات املتحدة والصني.
االنعكاسات 	  فإنَّ   ،19 كوفيد  تفيش  أزمة  خضم  يف  الحكومات  واجهتها  اليت  الفورية  التحديات  موجة  إىل  وباإلضافة 

الطويلة املدى لهذه األزمة على االستقرار السيايس واالجتماعي ستخّلف مزيداً من عدم اليقني لسنوات مقبلة.
ألفا يف برلني، ويف أواخر سبتمرب/أيلول احتشد اآلالف 	  املثال- احتج نحو 30  يف 29 أغسطس/آب املايض -على سبيل 

يف لندن واشتبك بعضهم مع قوات الرشطة بعد محاولتها تفريقهم. ويشكو املتظاهرون -الذين ُيوصفون عادًة بأنهم 
“متظاهرون مناهضون لإلغالق”- من مظامل مختلفة، ولديهم دوافع متباينة، لكّنهم متحدون بوجٍه عام يف معارضتهم 

للقيود الحكومية املفروضة على النشاط التجاري والحريات الفردية.
يباً- لالحتجاجات يف البلدان النامية إىل مستويات ما قبل الجائحة، إذ تجّددت الشكاوى 	  وقد عاد العدد اإلجمايل - تقر

الطويلة األمد بشأن عدم املساواة االجتماعية االقتصادية والحقوق املدنية والسياسية والفساد الحكومي.

فريوس كورونا املستجد ُيحّفز االضطرابات
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عوامل رئيسية يجب رصدها
واالستقرار 	  الجائحة  بني  العالقة  فإنَّ  والتحديات،  الظروف  فريدة من  بلد مجموعة  كل  يواجه  بينما 

السيايس تعتمد على عدة عوامل رئيسية، من بينها:
درجة تفيش وباء فريوس كورونا وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على االستجابة ملوجة ثانية محتملة.	 
حجم املظامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية املوجودة بالفعل ومستوى حالة عدم االستقرار.	 
مدى قدرة الحكومات على طمأنة املواطنني وتقديم اإلغاثة االقتصادية.	 
 باإلضافة إىل مدى قدرة قوات األمن على حفظ النظام.	 
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يف البداية، عندما فرضت الحكومات يف جميع أنحاء العامل تدابري إغالق صارمة يف مارس/آذار، بدا أن معظم 	 
املواطنني يدعمون هذه الخطوة، أو على األقل مل يخرجوا إىل الشوارع ملعارضتها. ومع مرور الوقت بدأ األثر 
الشخيص واالجتماعي واالقتصادي لهذه القيود يوقع رضراً، وأدى ذلك إىل استياء متنام بني أولئك األكرث 
يونيو/ بحلول  الحكومات  بدأت  وقد  عامة.  ومظاهرات  احتجاجات  عنه  ونجم  اإلغالق  قيود  من  ترضراً 
حزيران ويوليو/تموز يف التخفيف من قيود كورونا مدفوعة بانخفاض معدالت اإلصابة والوفيات يف العديد 

من الدول، باإلضافة إىل التكاليف االقتصادية املزتايدة لعمليات اإلغالق.
ومع ذلك، ساهم تخفيف القيود جزئياً يف وقوع موجة ثانية من اإلصابات، السيما يف أوروبا، وهو ما أجرب 	 

السلطات على إعادة فرض بعض القيود، ويف نهاية املطاف حّفزت هذه القيود اندالع احتجاجات يف أملانيا 
وإيطاليا واململكة املتحدة وسويرسا، من بني دول أخرى.

الرغم من توقيع 	  بالسخط االجتماعي واالقتصادي. وعلى  الشوارع مدفوعني  املتظاهرين إىل  خرج غالبية 
القادة األوروبيني يف يوليو/تموز حزمة تحفزي مالية بقيمة 1.8 تريليون يورو ملواجهة تداعيات الفريوس، فإن 
ذلك مل يساهم يف تقليل مخاوف الناس من أنَّ هذا الدعم الحكومي مؤقت وأنَّ الركود االقتصادي سزيداد 
إىل جنب مع  املناهضة للحكومات، جنباً  املشاعر  العوامل  إذا استمرت عمليات اإلغالق. تغذي هذه  سوءاً 

اإلحباطات املوجودة على مدى عقد من الركود االقتصادي.
للمواطنني 	  الواسعة  املتحدة، يف ظل االستجابة  الواليات  الحزيب يف  أزمة فريوس كورونا االستقطاب  عزَّزت 

األمريكيني مع حادثة مقتل جورج فلويد يف مدينة مينيابوليس وحاالت وفاة أخرى ألمريكيني سود تورطت 
الرشطة”  تمويل  “إلغاء  مثل  سياسات  أنَّ  يف  اآلن  حىت  االضطرابات  نتائج  إحدى  وتتمّثل  الرشطة.  فيها 
تحّولت يف أقل من شهر من شعار احتجاجي هاميش متطرف إىل دعوة مقبولة من االتجاه العام السائد. 
وال تزال قضايا الهجرة وتغريُّ املناخ وحقوق الُعّمال مثرية لالحتجاجات ترتبص حالياً تحت السطح وتتأثر إىل 

حٍد كبري بأزمة تفيش الوباء. 
اإللزامي ألقنعة 	  االرتداء  الحكومة -مثل  تفرضها  اليت  القيود  املحتجني  ثانوية صغرية من  تعارض مجموعة 

الفردية. ثمة محتجون  تنتهك حرياتهم  أنَّ مثل هذه اإلجراءات  التباعد- ألنَّهم يعتقدون  أو مسألة  الوجه 
مدفوعون أيضاً بنظريات مؤامرة مختلفة على غرار أنَّ فريوس كورونا غري موجود باألساس، أو أنَّ اللقاحات 

ما هي إال جزء من أجندة حكومية رشيرة.

استطاعت العديد من الدول تسطيح منحىن اإلصابات وبدأت يف إعادة فتح اقتصاداتها، ومن هؤالء الصني 	 
يا الجنوبية وتايوان وأسرتاليا ونيوزيلندا. ومع ذلك يتناقض نجاح قطاع الصحة العامة يف  وهونغ كونغ وكور
 
ٍ
رشق آسيا مع العديد من دول جنوب آسيا وجنوب رشق آسيا، حيث ارتفع عدد الحاالت املصابة على نحو

كبري منذ منتصف مارس/آذار. وتشري العديد من الدراسات إىل أنَّ عرشات اآلالف من اإلصابات األخرى ربما 
 من إندونيسيا والفلبني الّلتني يبلغ إجمايل عدد 

ٍ
مل ُتكتشف بعد بسبب انخفاض معدل االختبارات يف كل

تطور االحتجاجات

الواليات املتحدة وأوروبا 

آسيا واملحيط الهادئ

العدد
     ديسمرب 2020

15 مآالت أزمة



4

كرث من 370 مليون نسمة. سكانهما مجتمعتني أ
ويتشكّك خرباء أيضاً يف أعداد اإلصابات املنخفضة يف كمبوديا والوس وميانمار من بني دول أخرى، منتقدين 	 

كرث  عدم توافر االختبارات املالئمة الكافية وافتقار الحكومات إىل الشفافية. ويف جنوب آسيا -اليت يسكنها أ
من 1.8 مليار نسمة- ال يبدو مستوى تفيش الوباء على نفس القدر من الحدة املتوقعة يف البداية. وقد يعزى 
نسبياً انخفاض أعداد حاالت اإلصابة املؤكدة إىل انخفاض معدالت إجراء اختبارات الكشف عن الفريوس أو 
إىل أنَّ تلك البلدان ال تزال يف املراحل األوىل من تفشيه. وال يزال خطر وقوع موجة ثانية من العدوى قائماً 

بغض النظر عن نجاح الدولة أو فشلها يف التصدي للفريوس حىت هذه املرحلة.

األثر االقتصادي:
وفقاً لصندوق النقد الدويل، ستشهد االقتصادات اآلسيوية نمواً صفرياً هذا العام، وذلك ألول مرة 	 

منذ 60 عاماً.
يوّظف قطاع الخدمات -الذي كان األكرث ترضراً بسبب الوباء- %55 من العمال اآلسيويني.	 
يف أبريل/نيسان، بلغ عدد العاطلني عن العمل يف الهند نحو 122 مليونا.	 

كونغ، ومظاهرات ضد 	  للحكومة يف هونغ  احتجاجات مناهضة  كانت هناك  حىت قبل تفيش كوفيد 19، 
تعديل قانون املواطنة )CAA( يف الهند، وأزمة سياسية أدت إىل انهيار االئتالف الحاكم يف مالزييا. ويف الوقت 
الحايل أسفرت القيود اليت فرضتها الحكومات على التجمعات الكبرية والسفر عن تحقيق درجة من الهدوء 

يف جميع أنحاء املنطقة.
أو نهب يف أماكن مثل أفغانستان 	  أو أعمال تخريب  أو اشتباكات  اندلعت احتجاجات أو إرضابات  وبينما 

وبنغالدش وكمبوديا وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا والفلبني وتايلند، فإنَّ قوات األمن استطاعت حصار 
معظم هذه األحداث وتفريقها رسيعاً. ومن املرجح عودة ظهور االضطرابات ُمجّدداً مع البدء يف تخفيف 

القيود وسط تدهور الظروف االجتماعية االقتصادية.
تفتقر معظم حكومات املنطقة إىل القدرة على حماية فرص العمل أو خلق فرص عمل جديدة أو مواصلة 	 

توزيع مساعدات اإلغاثة إىل أجل غري مسمى. ومّما يزيد األمور سوءاً، اتّهام مسؤولون برسقة موارد اإلغاثة يف 
العديد من الدول. وُيرجح أن تسري جهود تحقيق التعايف االقتصادي ما بعد الجائحة بوترية بطيئة وُمتقّطعة، 

وهو ما قد يؤدي إىل تفاقم الفجوة االجتماعية القائمة بني الفقراء واألغنياء.
الصينية من حدة 	  الحكومة  وزادت  أبريل/نيسان،  منذ  االحتجاجات  زيادة يف  بالفعل  كونغ  شهدت هونغ 

املناهضني  البارزين  النشطاء  العديد من  املتظاهرين، واعتقلت سلطات هونغ كونغ  العدايئ تجاه  خطابها 
للحكومة. وُيرجح أن يؤدي هذا النهج تجاه الحركات االحتجاجية إىل مزيد من املظاهرات والعنف إذا مل تعالج 

األسباب الرئيسية الكامنة وراء االستياء الشعيب.
يف 	  الساخنة  الرصاع  بؤر  يف  األمنية  والعمليات  السالم  جهود  األرجح  على  سترتاجع  ذلك،  على  وعالوة 

الجماعات  يادة نشاط  ز إىل  الوباء، وقد يؤدي ذلك  اإلقليمية على مكافحة تفيش  الحكومات  تركزي  ظل 
اإلرهابية واملتشددة واالنفصالية يف مختلف أنحاء املنطقة. ففي منطقة جامو وكشمري اليت تسيطر عليها 
الهند اندلعت أحداث عنف مسلح كبرية، وكذلك األمر يف جنوب الفلبني وغرب ميانمار ويف مختلف أنحاء 
العراق وأفغانستان طوال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيَّار. وقد تستغل الجماعات املسلحة -يف ظل الظروف 

السائدة- انشغال قوات األمن باألعباء اليت تثقل كاهلها لتتمّدد وتبسط نفوذها. 
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مآالت 
الرشق األوسط

لتعزيز سلطاتها حىت تستطيع فرض قيود مواجهة 	  تدابري  العامل عدة  الحكومات حول  العديد من  اتّخذت 
فريوس كورونا، لكنها بعد ذلك استخدمت تلك الصالحيات املُعّززة لخنق املعارضة وقمع املتظاهرين. فعلى 
سبيل املثال، شكّلت الحكومة الصينية فريق عمل من مسؤويل إنفاذ القانون “للدفاع عن األمن السيايس” 
حالة طوارئ  قانون  كمبوديا  السياسات يف  وأقرَّ صانعو  كورونا”.  بتفيش فريوس  املتعلقة  الزناعات  و”حل 
كوفيد 19. ويف  بداًل من محاربة  السياسية  املعارضة  إىل قمع  يهدف بصورة أساسية  أنَّه  يخىش منتقدوه 
الفلبني، منح الربملان الرئيس رودريغو دوترييت سلطات استثنائية ملواجهة انتشار الوباء، وهي خطوة يقول 

مراقبون إنَّها ستضاعف نزعته االستبدادية.
واستخدمت قوات األمن يف العديد من الدول القوة ضد املتظاهرين ومنتهيك تدابري اإلغالق، واتُّخذ أيضاً 	 

النشطاء  القليلة. ويشعر  تأجيلها فيما عدا بعض االستثناءات  أو  الربملانية واالنتخابية  تعليق األنشطة  قرار 
َسُيشكّل سابقة خطرية  الطوارئ  لسلطات  الحكومات  استخدام  أنَّ  من  بالقلق  املنطقة  أنحاء  يف جميع 
املمارسات السياسية الديمقراطية، من  أمام  كبرياً  الوباء، وسيمثل هذا الوضع حاجزاً  ستتجاوز مواجهة 

ضمنها أنشطة املعارضة املرشوعة املناهضة للحكومة.

األماكن 	  يف  املحتشدون  األشخاص  يساهم  وقد  العامة.  بالصحة  لالحتجاجات  الرئيسية  التأثريات  ترتبط 
العامة -وغالباً من دون أقنعة وجه- يف نرش الفريوس بدرجة أرسع وعلى نطاق أوسع، ويرتتب على ذلك 

تداعيات اقتصادية، حيث سيأخذ املوظفون املصابون أو أفراد أرسهم إجازة من العمل.
وهذه األعداد املزتايدة لإلصابات تجرب أيضاً الحكومات على إبقاء القيود لفرتة أطول أو إعادة فرض بعض 	 

قد  أيضاً،  املقابل  لالقتصاد. يف  الكامل  الفتح  إعادة  يؤخر  مما  حالياً،  أوروبا  يحدث يف  كما  القديمة  القيود 
تضغط االحتجاجات املناهضة إلجراءات اإلغالق على الحكومات إلعادة فتح االقتصادات برسعة كبرية. وبينما 
ُيحّقق هذا النهج )أي فتح االقتصادات( فوائد اقتصادية قصرية األجل، فمن املرجح أن يؤدي إىل تصاعد 

أعداد اإلصابات من جديد كما حدث يف أوروبا والعديد من الواليات األمريكية مؤخراً.
ثمة أيضاً تهديد باندالع أعمال تخريبية أو إلحاق رضر باملمتلكات يؤّججه نظريات املؤامرة. ويف الوقت الحارض، 	 

ال يزال مؤيدو نظريات املؤامرة موجودين على هامش االحتجاجات املناهضة لإلغالق، ومع ذلك يستفيدون 
 مزتايد من الشعور الشعيب العام بالضجر من التقدم البطيء للحكومات يف مواجهة هذا التهديد 

ٍ
على نحو

الصحي ورغبتهم يف إيجاد حلول رسيعة. ويزداد األمر سوءاً بسبب بعض القادة السياسيني االنتهازيني -مثل 
الرئيس الربازيلي جايري بولسونارو- الذين دعموا علناً املعلومات املضللة ونظريات املؤامرة. فعلى سبيل املثال، 
شن مؤيدو نظريات املؤامرة الذين يعتقدون أنَّ تقنية الجيل الخامس تنرش فريوس كورونا؛ هجمات عديدة 

على أبراج شبكات االتصاالت، السيما يف أوروبا. 
وباملثل، اكتسبت الحركة املناهضة للقاحات -اليت ال يثق أعضاؤها يف الحكومات ورشكات األدوية- شعبية 	 

خالل هذه الجائحة. فهذه املجموعات ال تكتفي بنرش معلومات ُمضّللة عرب اإلنرتنت فحسب، بل تزعج أيضاً 

كرث مما تبدي تدابري إغالق وطوارئ تخفي أ

تداعيات مزتايدة على االقتصاد والصحة العامة
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ُينّفذ مسلحون داخل الحركة  مسؤويل الصحة العامة وتهّددهم، خاصًة يف الواليات املتحدة. وُيحتمل أن 
املناهضة للقاحات هجمات واعتداءات على رشكات األدوية ومراكز إنتاج اللقاحات إذا بات لقاح كورونا متاحاً، 
وذلك على الرغم من أنَّ التهديد ال يزال تخميناً يف هذه املرحلة. ويف املناطق األكرث اضطراباً مثل جمهورية 
يف  العاملني  على  مسلحة  جماعات  شّنتها  لهجمات  عديدة  سوابق  ثمة  وباكستان،  الديمقراطية  الكونغو 

حمالت التطعيم ضد فريوس إيبوال وشلل األطفال.

على الرغم من أنَّ معظم االحتجاجات املناهضة لإلغالق كانت سلمية حىت اآلن، فإن هناك تهديدا كامنا 	 
واعتقالهم،  تفريقهم  ستختار  الرشطة  فإنَّ  التباعد،  لقواعد  انتهاك  يف  محتجون  يتجّمع  فعندما  بالعنف. 
تلك  تساهم  وقد  األمن،  وقوات  املتظاهرين  بني  اشتباكات  وقوع  األخرية عن  األسابيع  أسفر يف  ما  وهو 

االحتجاجات أيضاً يف مفاقمة القيود السياسية القائمة.
ويف “إرسائيل”، أقرت الحكومة قانوناً جديداً أواخر سبتمرب/أيلول يحظر املظاهرات الجماهريية خالل فرتة 	 

إنَّه حيلة إلنهاء االحتجاجات األسبوعية ضد رئيس  اإلغالق الثاين الجارية يف البالد، والذي يقول منتقدون 
الوزراء بنيامني نتنياهو. وأدان العديد من قادة االحتجاجات هذا القانون وتعهدوا بمواصلة االحتجاج، وهو 

ما يمكن أن يثري مواجهات عنيفة بني املحتجني وقوات األمن.
عالوة على ذلك، يزداد خطر العنف مع وجود الجماعات اليمينية املتطرفة يف بعض االحتجاجات املناهضة 	 

إلجراءات اإلغالق. ففي يونيو/حزيران على سبيل املثال، اشتبك متظاهرون من اليمني املتطرف مع قوات 
الرشطة يف روما، حيث ألقى املحتجون زجاجات وحجارة وقنابل دخانية باتجاه الرشطة والصحفيني. كما 
حاول متظاهرون ينتمون للتيار اليميين املتطرف اقتحام الربملان األملاين خالل احتجاجات اندلعت يف برلني 
يف 29 أغسطس/آب ضد القيود املفروضة ملواجهة فريوس كورونا. وَنّظمت أيضاً جماعات يمينية متطرفة 
منادية بتفوق العرق األبيض العديد من االحتجاجات املناهضة لإلغالق يف الواليات املتحدة. ويف واقعة حدثت 

أواخر أبريل/نيسان، اقتحم متظاهرون مسلحون مقر مجلس نواب والية ميتشيغان.

ديناميكيات أمنية متطورة
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يادة االحتجاجات خالل األشهر الثالثة املقبلة مع استمرار حالة اإلغالق يف العديد من البلدان، فضاًل 	  نتوقع ز
عن حقيقة أنَّ الشعور بالصدمة االقتصادية لتفيش الفريوس مل يصل إىل مداه الكامل بعد.

وال يرجع عدم ثقة املحتجني يف القيود الحكومية إىل استيائهم االجتماعي واالقتصادي فحسب، بل أيضاً إىل 	 
حالة عدم اليقني الكبرية بشأن مسار هذه الجائحة، وهو ما يزيد من إذكاء نظريات املؤامرة املختلفة. ومن 
والشواغل  املسبوقة  غري  العامة  الصحة  معالجة مشاكل  بني  عالقة  نفسها  الحكومات  تجد  أخرى،  ناحية 

االجتماعية واالقتصادية، وذلك يف الوقت الذي تحاول فيه أيضاً حماية مصالحها السياسية.
إذا استمر ارتفاع عدد اإلصابات بدرجة ُتهّدد البنية الصحية األساسية وتتجاوز قدرات نظام 	  ومع ذلك، 

بعض  اتّخاذ  إىل  ذلك  وسيؤدي  القيود،  على  اإلبقاء  حتماً  الحكومات  على  فسيتعنّي  الصحية،  الرعاية 

نظرة للمستقبل القريب
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75
ية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية - لالطالع على املزيد  هذه النرشة  غري دور

info@asbab.com من إصداراتنا يمكنكم التواصل معنا عرب الربيد االلكرتوين

والحكومة خالل  املناهضة لإلغالق  الجماهريية  التعبئة  اليت ال تحظى بشعبية، واستمرار عمليات  القرارات 
األسابيع واألشهر املقبلة.

قد يتعرض االستقرار السيايس للتهديد مع تصاعد املظامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية من ناحية، 	 
فضاًل عن السلطات املوّسعة للحكومات من أجل إنفاذ القانون من ناحية أخرى. وستنجح اإلدارات الحالية 
على األرجح -يف معظم الحاالت- يف إحباط أي تحديات سياسية تواجه حكمها، وسيستخدمون مزيجاً من 
كرب تتيح لهم التغّلب على  القوة والطمأنة من أجل البقاء يف السلطة، إذ إنَّهم يتمتعون بوضع أفضل وخربة أ

األزمة الجارية. 
خالل 	  معاً  للعمل  جانباً  اآلخرون خالفاتهم  املصلحة  وأصحاب  السياسيون  الخصوم  يضع  أن  املمكن  من 

تلك الفرتة. ومع ذلك، ال ُيعترب هذا املسار مضموناً ألنَّ الحكومات اليت ال تستطيع التعامل جيداً مع أزمة 
اقتصادية وصحية عامة كبرية قد تكون السبب يف احتشاد الناس بأعداد كبرية. وعلى أقل تقدير، ستتواصل 

بعض األحتجاجات واالشتباكات وأعمال النهب املتفرقة على مدى األسابيع واألشهر املقبلة.

مآالت أزمة


