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منذ فترة ليست بالقصيرة وأنا ال أكف عن دق ناقوس اخلطر محذرا من 
أزمــة اقتصادية كبيرة قادمة قد تعصف باالقتصــاد العاملي في العام 2020. 
وعلى العكس من بعض التقارير لبعض احملللني واخلبراء، فإن لدي أســبابا 
وجيهة جتعلني أعتقد أن األزمة اجلديدة ســتكون أشد فتكا من سابقتها التي 
حدثت في العام 2008. وعلى األرجح، وعلى نحو شــبيه مبا حدث في األزمة 
الســابقة، سوف تبدأ هذه األزمة في الواليات املتحدة األميركية، إال أنه يتوقع 
أن تســتمر ملدة أطول وسيكون لها أثر جسيم على اقتصادات الدول الغربية، 

مسببة ركودا ومؤدية للعديد من حاالت اإلفالس.
لقد فقدت الدول في كافة أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا، ثقتها في قدرة 
الواليات املتحدة األميركية على القيادة في القضايا املتعلقة بالسياسات الدولية 
املالية والتجارية والعســكرية. وقد أخذت هذه الدول تتخلى شيئا فشيئا عن 
حتالف دام مداه ســبعة عقود مع الواليات املتحــدة األميركية وبدأت بتبني 
منظومات بديلة للتجارة الثنائية. عالوة على ذلك، يســتمر الدوالر األميركي 
في فقدان أهميته، ولعدة ســنوات اآلن، أمام عمالت أخرى. وقد صرح مارك 
كارني، محافظ بنك إجنلترا، في  يناير 2019 قائال »في نهاية املطاف، ســوف 

يكون لدينا عمالت احتياطية أخرى غير الدوالر األميركي«.
وكما كتب أستاذ التاريخ في جامعة ويسكونسن، ألفريد مكوي، أن انهيار 
الدوالر ســيعني »ازدياد األســعار، وارتفاعا متواصال في معدل البطالة مع 
انخفاض مستمر في األجور احلقيقية طوال العام 2020، وستؤدي االنقسامات 
احمللية إلى اشتباكات عنيفة ومناقشات مســببة خلالفات غالبا حول قضايا 

رمزية أخرى ال قيمة لها«.
وليس من املفاجئ أن يصــرح غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني 
األسبق، عند سؤاله عن تكرار أزمة 2008 قائال »إننا نواجه خطر االنزالق نحو 
أزمة مســتقبلية.. يجب أن ننتبه انتباها شديدا للمخاطر املتصاعدة، ولكننا 
نعيــش في عالم بال قيادة.. التعاون الذي رأيناه في 2008 لن يكون ممكنا في 
أزمة ما بعد 2018 من حيث عمل البنوك املركزية واحلكومات معا.. كل ما سنفعله 

هو إلقاء اللوم على بعضنا البعض بدال من حل املشكلة«.
بناء على ذلك، أتوقع شــخصيا أن يجلب عــام 2020 معه أزمة اقتصادية 
وسياســية عاملية ال نظير لها. ذلك ألنه ليســت السياسات االقتصادية غير 
املنسقة لالقتصادات املتقدمة هي ما تساهم في هذه األزمة فقط، بل ان القرارات 
السياسية اخلاطئة والسياســات غير الرشيدة ستمهد الطريق حلدوث محنة 

اقتصادية كبرى.
ومع ذلك، ســتكون االقتصادات الناشــئة مثل الصني والهند أكثر قدرة 
على التكيف مع األزمة ومن املتوقع أن تزدهر مقارنة مع اقتصادات الواليات 

املتحدة وأوروبا.
من املمكن أن تتعامل الصني بشكل أفضل مع أي أزمة من هذا النوع نظرا ألن 
الدولة متتلك النظام املصرفي وتسيطر عليه، حيث ستقوم احلكومة بالتفاعل أو 
اتخاذ إجراءات استباقية من أجل التعامل مع أي تأثير سلبي من خالل مجموعة 
متنوعة من الوسائل، خاصة أنها لم تصل بعد إلى حتقيق كامل إمكانات منوها.

كما أتوقع أيضا أن تعاني خمس دول أوروبية على األقل من األزمة في العام 
املقبل لألسباب املذكورة أعاله، ولكن سيتم احلفاظ على عملة اليورو املوحدة. 
ستنمو البرازيل وروسيا والهند والصني وكوريا مبعدل ثابت خالل السنوات 
العشــر املقبلة، وعالوة على ذلك، أعتقد أنه خالل 10 سنوات، ستصبح بعض 
الدول األفريقية أكثر تطورا، كما أن اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي 

ستستمر في النمو بسبب زيادة عائدات النفط بشكل رئيسي.
وأود أن أوجز تسلسل األحداث حسب توقعاتي:

.Stagflation 1 - نحن أمام أزمة اقتصادية عاملية تؤدي لركود تضخمي
2 - ستتحول احلروب الثنائية التقنية والتجارية واالقتصادية وحقوق امللكية 

الفكرية واملالية والعسكرية الى صراع شامل بني العمالقني.
3 - هذه األزمة، وما سيتمخض عنها من صراعات ستؤدي حلرب عاملية ثالثة 

بني الصني والواليات املتحدة.
4 - نتيجة للحرب سيجتمع الطرفان املتحاربان، أميركا والصني، لبحث وقف 

تلك احلرب.
5 - ستنتهي احلرب باتفاقية ينتج عنها قيام نظام عاملي جديد.

6 - سوف يشهد العالم العربي نهضة قوامها »خطة مارشال« اقتصادية تقود 
بدورها النتعاش وازدهار اقتصادي عاملي.

واســتنادا لذلك، فإن أفضل نصيحة ميكن أن أقدمها في هذا الشــأن هي 
االستعداد للركود، حتى إذا لم أكن أتوقع ركودا. كما أدعو اآلخرين إلى تنفيذ 

.)TAG.Global( »ما قد بدأت أنا بتنفيذه بالفعل في »طالل أبوغزالة العاملية
إن أفضل ســبيل لتجاوز املســتقبل القريب غير املؤكد هو التركيز على 
املرونة من أجل حتمل أوقات الريبة والصدمات، من خالل بناء استراتيجيات 
منو محددة ومركزة، واعتماد الكفاءات التقنية واالبتكارية وتعزيزها، والتأكيد 
على دور االستدامة، واتخاذ إجراءات استباقية فيما يتعلق بالتعاون. وينبغي 
أن تركــز األعمال التجارية على محفــزات النمو طويلة األجل، وليس اللجوء 
ببســاطة إلى التقشــف من خالل خفض التكاليف. نحن بحاجة إلى »املبادرة 

باألفعال وليس بردات الفعل«.
مالحظة: للمزيد من املعلومات عن املوضوع ميكن الرجوع الى تقريري الصادر 

اليوم على الرابط التالي:
ar.pdf_2020_tag.global/crisis_booklet

العلم في حياة علي بن أبي طالب قيمة أساســية لعمران البالد وحياة 
اإلنســان، لقد كان اإلمام محبا للعلم مدركا ألثــره العظيم في حياة الفرد 
واملجتمــع، فلقد أخذ يوما بيد كميل بن زياد متوجها به نحو املقابر حيث 
الصمت يغلف القلوب والهدوء يسري إلى األرواح فيطهرها من تلون احلياة 
اليومية وتلوثها فتنفس الصعداء ونطق باحلكمة البالغة فقال »إن هذه القلوب 
أوعية فخيرها أوعاها« ألن القلب كاآلنية تودع فيها األشياء وإال كان فارغا 
مــن اجلوهر واحلكمة يعيش صاحبه بال هدف في احلياة وبال غاية ولذلك 

فال يوجد أفضل من العلم جتعله في قلبك لينير حياتك بنور اليقني.
إن الناس أصناف فعالم رباني ومتعلم على سبيل جناة وهمج رعاع أتباع 
كل ناعق مييلون مع كل ريح وإذا سألت عليا عن سبب ذلك فانه سيخبرك 
بأنهم »لم يســتضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق« فالعلم هو 
أساس اإلميان وقاعدة البناء املعرفي وهو النور الذي يضيء احلياة الكرمية 

التي جتعل اإلنسان صانعا للحضارة.
لقد أعلى اإلمام من شأن العلم فقال »إن العلم حياة القلوب ونور األبصار، 
وبالعلم يطاع اهلل ويعبد، وبالعلم يعرف اهلل، والعلم إمام العقل والعقل تابعه«.
روى ابن عســاكر في تاريخ دمشق أن النبي ژ قال: علي عيبة علمي 
وما ذاك إال الن علم علي قد نبع من يقينه وإخالصه ومن وعيه التام، ولذلك 
ارتقى علي بن أبى طالب فأصبح باب علم رســول اهلل بل انه عندما نزلت 
هذه اآلية )وتعيها أذن واعية( قال النبي ژ: سألت اهلل عز وجل أن يجعلها 

أذنك يا علي، فما نسي شيئا بعد هذا الدعاء احملمدي.
إن السر األعظم هو في حب علي النقي املتوهج بالصدق هلل ولرسوله، 
ما جعله يخوض غمار الصعاب واملستحيالت تصديقا هلل ورسوله وإعالء 

لقيم احلق والعدل والقسط.
مع هذا فلقد كانت أحب اخلصال إليه هي أن يكون عبدا هلل ورســوله 
فلقد قال: »ما أنا إال عبد من عبيد محمد« ولقد مدحه قوم في وجهه فقال: 
»اللهم إنك أعلم بي من نفســي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلنا خيرا 
مما يظنون واغفر لنا ما ال يعلمون«، وهكذا هو من أخلص نفســه وحياته 

كلها هلل فأخلصه اهلل لنفسه.

هناك مــن ال يرى للعيد 
أمام هــذه املصائب  وجودا 
واالبتالءات من حولنا والتي 
تعبق برائحــة دماء ضحايا 
احلروب والتكفيريني، وعرق 
السجناء املظلومني، متبنني 
قول املتنبي وهو يعيش الكآبة 

واحلزن في العيد:
عيد بأية حال عدت يا عيد 

مبا مضى أم بأمر فيك جتديد
منذ تشريع العيد واألمة لم 
الدعة والراحة، فيأتي  تشهد 
عيد الفطــر غالبا بعد جهاد 
وغزوات خالل شهر رمضان، 
كغزوة بدر وفتح مكة والعودة 
من غزوة تبوك وغيرها من 
أحداث مليئــة باملعاناة، وما 
تخلفه من ضحايا وخسائر، 
بل إن عــام احلزن صاحب 
الرسول صلى اهلل عليه وآله 
وسلم منذ أن فقد في شهر 
رمضان ناصريه: أم املؤمنني 
السيدة خديجة وعمه املدافع 

عن الرسالة أبو طالب.
الرسول صلى اهلل  لكن 
عليه وآله، كان يعيش العيد 
ومعه أهــل بيته الطاهرون 
وأصحابه امليامني، بأبهى ما 
ميكن من معنى حقيقي للعيد، 
بحصاد الغاية املرسومة من 
صوم شهر رمضان وهو: 
»كتب عليكم الصيام.... لعلكم 
تتقون«. العيد ملن اكتســب 
التقوى وهــو اخلوف من 
اهلل في الورع عن احملرمات 
والقيام بالواجبات، والعفة عن 
أكل حقوق الناس، واحترام 
النظام العام للدولة، في الصبر 
على فقد األحبــة وخطب 
الرزايا، التقوى في مواقفنا 
السياسية: أن تكون للظالم 
خصما وللمظلوم عونا، وإال 

كان عيد اللغو والغفلة.

تكــرار ورجــاء للحزمة 
للرفق  الكويتيــة ووافديها 
باملشاركني توديع كل عزيز 
ملثواه األخير بالذات في مثل 
املناخية حتت  هذه األحوال 
القاسية،  تسليط شمســنا 
ســواء مع الصيام أو غيره 
لكبار السن واملرضى وذوي 
االحتياجات اخلاصة مشاركة 
للراحل أو الراحلة كما يقوم 
البعض مشكورين  بتفعيلها 
العشاء  للتشييع بعد صالة 
للجميع مبراســيمها،  راحة 
وتقوم الدولة مشكورة متثلها 
البلديــة ووزارة الكهربــاء 
وفاعلو اخلير بتوفير صاالت 
العزاء مشكورين، بينما تقدم 
وزارة الصحــة اخلدمــات 
املطلوبة باملقابر كاملة مجانا 
تعني حكمــة كويتية عملية 
إنســانية »جتهيز  لطيفــة 
مواطنينــا ووافدينــا لهذه 
إلى  املهد  املؤملة من  احلاالت 
اللحد!« لها دالالت إنسانية ال 
يختلف عليها اجلميع، لكنها 
تخضع إلدراك تطبيقها بالذات 
ملثل هذا املوســم الصيفي 
بارتفــاع درجاته وصعوبته 
على العمالة واملرافقني مواطنني 
ووافدين، حتتاج الظاهرة الى 
قناعة اجتماعية، أســوة مبا 
للجوار من األشقاء  يحصل 
في اخلليج والشقيقة الكبرى، 
الشــريفني  راعية احلرمني 
للتشييع املســائي في مثل 
هذه األجواء تقديرا واحتراما 
لألحياء واألموات كذلك »بأن 
إكرام امليت دفنه بأجواء بيئية 
مناسبة«، عظم اهلل أجر اجلميع 
براحليهــم وغفر اهلل لهم ما 
تقدم وما تأخر من ذنوبهم. 

آمني يا رب العاملني.

أصبح واضحا جدا للجميع 
وفــي كل احملافل الدولية أن 
الدعوة إلى السالم جزء رئيسي 
وجوهري في العقيدة السياسية 
الكويتيــة اخلارجية، وليس 
أدل من ذلك ســوى خطابات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في كل املؤمترات 
والقمم التي شارك بها، فالسالم 
والدعوة له وتأصيله ونشره 
الركيزة  كان- ولــم يــزل- 
األساسية في خطابات سموه، 
ولم تكن خطابــات فقط بل 
حتركات ديبلوماسية من سموه 
وموفديه على كل املستويات 
بهذا االجتاه الذي ينشده العالم 

اجمع.
> > >

وفي هذا االجتاه الكويتي 
احلميد الذي أسس له وزرع 
لبنته صاحب الســمو األمير 
الســالم تعتزم  إلى  للدعوة 
مؤسســة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطني الشهر اجلاري 

إقامة املنتــدى العاملي لثقافة 
الســالم في محكمة الهاي 
الدولية مبشاركة عاملية متمثلة 
في الصليــب األحمر الدولي 
ومعهد السالم العاملي وجامعة 
اليــدن الهولندية التي حتتل 
املرتبة 29 في تصنيف الفنون 

والعلوم اإلنسانية.
> > >

الشــاعر واألديب سعود 
البابطــني بهذا  عبدالعزيــز 
املنتدى الذي تقيمه مؤسسته 
يفتح الباب من جديد، ورمبا 

ألول مرة بهــذا احلجم، بني 
عاملي الثقافة والســالم الذي 
ظل لعقود مغلقا أو منســيا 
بسبب احلروب والصراعات، 
بل يفتح هذا املنتدى بحسب 
فكرتــه املعلنــة وألول مرة 
استخدام الثقافة كباب خللق 
حالة سالم مســتدام ما بعد 
العادة  احلروب، فقد جــرت 
أن يكون احلديث عن ســالم 
مستدام من باب املصاحلات 
السياسية أو من باب االستثمار 
االقتصادي، ولكن باب الثقافة 

واألدب بهذا االجتاه يفتح للمرة 
األولى وبهذا الشكل املتوسع 
على يد األديب البابطني الذي 
يطرح فكرة ان يكون للثقافة 
دور تنموي للنهوض وإصالح 
ما خلّفته احلروب أو النزاعات 
املسلحة الداخلية وبالتالي خلق 

سالم مستدام.
> > >

وهذه لوحدهــا كافية، ان 
يُعقد منتدى بهذا احلجم بفكرة 
ان منطقتنا  جديدة خاصــة 
العربية هي أحوج ما تكون الى 
فكر سالم كالذي تطرحه جائزة 
عبدالعزيز البابطني في املنتدى 
املقرر عقده في الثالث عشر 
الشهر اجلاري مبشاركة  من 
صناع قرار وساسة من مختلف 

دول العالم.
> > >

توضيح الواضح: يكفينا فخرا 
في هذا البلد أننا قيادة وشعباً 
كنا وما زلنا وســنظل دعاة 

سالم. 

كم كان املشهد بديعا ويشرح 
الدول  الصدر أن يلتقي قادة 
اخلليجية والعربية واإلسالمية 
املكرمــة في رحاب  في مكة 
العشــر األواخر من شــهر 

رمضان املبارك.
وهذه مبــادرة كرمية من 
خادم احلرمني الشريفني ويجب 
أال تتوقــف ألن مجرد اللقاء 
بينهم يعني الكثير خاصة أنها 
رسالة للعالم أجمع بأن الدول 
اإلسالمية والعربية واخلليجية 
ما يجمعهــا أكثر مما يفرقها 
وعندما تستشعر أهمية احلدث 
فإنها تلبــي النداء ويكونون 
كاجلسد الواحد ويلتفون حول 
بعضهم وال يفرقهم أي سبب 

من األسباب.
وقد أجمع كل من حتدث في 
القمة وفي مقدمتهم صاحب 
الســمو حفظــه اهلل ورعاه 
على دقــة الظروف اإلقليمية 
وجسامة التحديات وضرورة 
حتكيم العقل واحلكمة وتفادي 
أو مشاحنات من  أي توترات 
أجل سالم الشعوب مبا فيها 

من أطفال ونساء وكبار السن 
الذين يجب عدم ترويعهم بشبح 
احلرب التي مازلنا حتى اآلن 
نعاني من تداعياتها وويالتها 
نفســيا ومعنويا واقتصاديا 
واجتماعيا وال نرغب أن تهدر 
ثرواتنا في مغامرات طائشــة 

ومتهورة.
ومــن يتأمل فــي وجوه 
من حضروا القمة ويســتمع 
لنبرات أصواتهم وأحاديثهم 
أنهم كارهون  فإنه يستشف 
للحرب واجلميــع يتطلعون 
التوتر  للسالم وإطفاء جمرة 
حماية لــألرواح واملوارد وال 

يرغب أي حاكم أن يكتب عنه 
في صفحات سوداء في تاريخ 
البشرية أنه قد عمل على تأجيج 
إن أي حاكم  احلرب، حيــث 
يشعل احلروب فإن مصيره 
معروف كمــا علمتنا دروس 
التاريخ القدمي واحلديث فسوف 
يهلك ويهلك اجلميع معه، أما 
احلاكم الذي يدعو للسالم فإن 
شعبه يحبه ويثق به وبحكمته.
وإن احلروب يترتب عليها 
الدمار وهو من أسباب التغيير 
في أنظمة احلكــم لذلك فإن 
العقل واحلكمة يجب  صوت 
أن يعلو خالل الفترة القادمة 

ويجب أن نفهم من القمم الثالث 
في العشر األواخر أنها رسالة 
سالم وليست استعراضا للقوة 
أو دق  أو استنفارا للشعوب 
الطبول للحرب وال بد من فهم 
القمم الثالث في سباق العقل 
الرعونة  واحلكمة وبعيدا عن 
وتأجيج التوتر في منطقة بها 
العالم من  احتياطي ثــروات 
الكثيرون في  الطاقة ويطمع 
ثرواتها بل يحسدون شعوبها 
على ما حباهم به اهلل تعالى من 
رزق قد يذهب أدراج الرياح إن 
لم تسد حسابات العقل واملنطق 
واحلكمة وهو ما دعا إليه أمير 
اإلنسانية في خطابه التاريخي 

أمام قمة العشر األواخر. 
وأرجو منا جميعا في هذه 
األيام املباركــة أن ندعو بأن 
يجنبنا اهلل عز وجل احلروب 
وتداعياتها والتوترات التي قد 
تصيب الشعوب ألنه وبال شك 
ال يحب أي قائد ممن حضروا 
قمة العشر األواخر أن يكون 
شــريكا في قرار إشعالها ال 

قدر اهلل.

يبــدو أن الفقاعات الفارغة 
التي أطلقتهــا إيران من خالل 
تصريحات كبار املسؤولني فيها 
بدأت تتســاقط وتتالشى فبعد 
أن هددت إيران واســتعرضت 
عضالتها وحتديهــا لتحركات 
البــوارج األميركية في اخلليج 
العربي والتي جاءت حلماية دول 
اخلليج العربي والتي تعتبر حليفة 
إيران  املتحدة تقدمت  للواليات 
باقتراح من خالل وزير خارجيتها 
الذي جتول في بعض دول اخلليج 
املنطقة كمحاولة  العربي ودول 
للتهدئة، وعرض عقد اتفاق عدم 
االعتداء مــع بعض الدول منها 
الكويت وقطر وعمان وباكستان 

والعراق.
ويبدو أن الوزير ظريف نسي 
أن هناك اتفاقيات بني دول مجلس 
التعــاون اخلليجي منها الدفاع 
املشــترك، ومن الصعب قبول 
اقتراح إيران ألن هذا يتضارب 
التعاون  التزام دول مجلس  مع 
باالتفاقــات املبرمــة بني دول 

املجلس.
ولذا، نحذر دول »التعاون« 
من سياسات إيران التي تسعى 

لتشــتيت موقف دول املجلس 
املوحد وأن تتوحد دول املجلس 
بااللتزام باتفاقية الدفاع املشترك 
بــني دول املجلــس والدفاع 
املشترك العربي ورفض املقترح 
اإليراني، ونذكر اإلخوة في دول 
مجلس التعاون والدول العربية 
بتصريحــات رئيس احلرس 
الــذي كان يكابر بأن  الثوري 
إيران اليــوم تتواجد في أربع 
دول عربية وهي العراق وسورية 
ولبنان واليمن.. وهذا تصريح 
واضح أن إيران تتحكم بالقرار 
الدول، فإيران  لهذه  السياسي 
حتارب الشعب السوري والعراقي 
وتســاعد حزب اهلل في لبنان 

وتساعد احلوثيني في اليمن.
إيران أيضا تدعي أنها جاءت 
لردع االعتداءات اإلسرائيلية وأنها 
تسعى لتحرير فلسطني والقدس، 
لكن عندما حارب اإلسرائيليون 
حماس في غزة لم تنجدهم إيران 
كما تدعي، وأيضا دخلت اجليوش 
اإلسرائيلية لبنان ولم ترسل إيران 
قوات حملاربة اجليش اإلسرائيلي 
الذي يحتل لبنان.. وهذا واضح 
أن إيــران لم تكــن صادقة مع 
تصريحات مسؤوليها ولم تدفع 
بأي جيوش للدفاع عن أهل غزة 
عندما غزاها اإلسرائيليون وكذلك 
لم تدفع بأي قوات عسكرية لطرد 

اجليش اإلسرائيلي من لبنان.

هذه هــي مواقف إيران من 
العربيــة، فهي مجرد  القضايا 
تصريحات فارغة واستعراض 
عضالت وغير صادقة، واليوم 
إيران بعد تلك التصريحات القوية 
عن قدرتها علــى ردع القوات 
األميركية وأنها متلك ما يقضي 
على البوارج األميركية، ها هي 
تتراجع عن تلــك التصريحات 
وتسعى للتهدئة من خالل جوالت 
وزير خارجيتها في بعض دول 

املنطقة.
لقد آن األوان لدول »التعاون« 
أن تتكاتف  العربيــة  والــدول 
وتتوحد صفوفهــم ومواقفهم 
اإليرانية  للمحاوالت  والتصدي 
التي تسعى لزعزعة املنطقة وخلق 
نزاعات وخالفات بني دول املنطقة، 
وهذه أيضا فرصة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي إلزالة اخلالف 
فيما بينهــا وإعادة التالحم بني 
االخوة في دول مجلس التعاون.
آية كرمية: )يأيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 

على ما فعلتم نادمني( ڈ
واهلل املوفق.
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