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صدمة النفط ُتهدد دول اخلليج بأزمة مالية قاسية وعنيفة
في ندوة نظمها مركز «ريكونسنس» و«املجلس األطلسي» بعنوان «تأثير ڤيروس كورونا على اقتصاديات اخلليج»

جوناثان فولتون سعود الثاقبعبدالعزيز العنجري كيرسنت فونتنروزمحسن خاننواف العبداجلادر

نظم مركز ريكونسنس للبحوث والدراســات ندوة بعنوان «تأثير ڤيروس كورونا على اقتصاديات اخلليج» بالتعاون مع املجلس األطلسي للواليات املتحدة، حيث مت بث الندوة عبر 
٣ تطبيقات مختلفة (زووم ـ يوتيوب ـ بيريسكوب)، والتي القت مشــاهدات من ٢٠٠٠ شخص حول العالم، منهم ٧٥٠ شخصا من الواليات املتحدة و٥٣٠ من الكويت، و٣٩٠ من 
اإلمارات، باالضافة إلى ٣٣٠ من دول أخرى مختلفة. أدارت احلوار كيرسنت فونتنروز عضو املجلس االستشاري األميركي ملركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، التي تدير حاليا مبادرة 

سكوكروفت للشرق األوسط في املجلس األطلسي، وشغلت حتى نوفمبر٢٠١٨ منصب مدير شؤون اخلليج في مجلس األمن القومي التابع للبيت األبيض.

في بداية الندوة مت طرح سؤال كيف 
سيتعامل اخلليج مع انخفاض النفط؟ 
ليجيــب د.محســن خــان، زميل في 
مركز رفيق احلريري للشرق األوسط، 
إن النتيجــة األبــرز النتشــار ڤيروس 
كورونا هي انهيار أســعار النفط، وهو 
ما يشــكل قلقا علــى دول اخلليج التي 
يعتمد اقتصادها عليه بشــكل أساسي، 
والتي ينبغي عليها أن تستعد ملواجهة 
العواقب الناجمة عن ذلك االنهيار وآثاره 
على اقتصاداتها سواء على املدى القصير 

أو البعيد.
واستطرد خان قائال: ان الطلب على 
النفط قد انخفض بالفعل خالل الشــهر 
املاضي، جراء انخفاض استهالك الوقود 
بنسبة ما بني ٢٠ و٣٠٪، وهو ما أدى إلى 
انخفاض أكبر في أسعار النفط، حتى قبل 
أن تشتعل حرب األسعار بني السعودية 
وروسيا، موضحا أن انخفاض إيرادات 
النفط ســيؤدي بالتبعية الى انخفاض 
الدخل القومي لدول اخلليج، وستتأثر 
بذلك كل القطاعــات حتى غير النفطية 
منهــا والتي يعمل بها الغالبية العظمى 

في دول مجلس التعاون.
وأضاف: النفط هو احملرك األساسي 
لالقتصاد اخلليجي، وأي صدمة يتعرض 
لها ذلك القطاع ستكون عواقبها وخيمة 
علــى كل القطاعــات األخــرى وهــو ما 
ســيؤدي الى انخفاض حــاد في الناجت 
احمللي اإلجمالي وارتفاع معدالت البطالة 
وتزايد حاالت اإلفالس والتعثر في سداد 
الديون، وهو ما يهدد دول اخلليج بأزمة 

مالية قاسية وعنيفة.
واقترح خــان مواجهة هذه التبعات 
السلبية احملتملة من األزمة االقتصادية 
التــي تلوح فــي األفق بزيــادة اإلنفاق 
احلكومي على مشاريع مختلفة، وسرعة 
متويل القطاع اخلاص مبنح وقروض، 
باإلضافة إلى صرف معونات اجتماعية 

للحماية من البطالة.
ورأى خــان أنــه ميكــن تنفيــذ ذلك 
عبر االستفادة من الصناديق السيادية 
واألصول الهائلة لدى البنوك املركزية، 
موضحا أن البحرين وعمان األكثر قدرة 
على تخطي األزمة بينما باقي دول اخلليج 
قد تعانــي من تخطي األزمــة املرتقبة، 
مشــيرا الى انه الى اآلن لم تنتهج دول 
التعاون أيا من هذه اخلطوات األساسية 
وهي تسير نحو تنفيذها ببطء شديد، 
وإذا تأخــرت دول اخلليــج فــي تعزيز 
الســيولة النقدية فرمبــا تتحول حالة 
الركــود االقتصادي الوشــيك إلى حالة 

كساد طويلة املدى.
األمن الغذائي والصحة العامة

وأشار خان إلى ضرورة أن تستخلص 
احلكومــات اخلليجية بعــض الدروس 
املهمة من أزمة ڤيروس كورونا، فتقليل 
بعض احلكومات من أهمية الضرر على 
الصحة العامة جراء هذا الوباء، خصوصا 
بتجاهلهــا لألوضاع املعيشــية لطبقة 
العمالــة الوافدة، ضاعف من ســلبيات 

الوباء ومعدل انتشاره، ذلك أن التحسني 
في ظروفهم املعيشية سيؤدي إلى حتسن 
وضع الصحة العامة بتلك الدول، وهو ما 
يستوجب االستثمار في البنية التحتية 

للصحة العامة في دول اخلليج.
وأضــاف خــان ان القطــاع الزراعي 

مكلــف جدا في منطقــة اخلليج وليس 
من القطاعــات الواعدة حيــث ان أعلى 
التكاليف الزراعية فــي العالم هي تلك 
التي تتم في دول اخلليج. وميكن لعوائد 
االستثمارات وحدها أن تغطي تكاليف 
األمــن الغذائي، لذا من الصعب أن نرى 

كيف ميكن تنمية القطاع الزراعي ليكون 
رديفا اقتصاديا ال عبئا ماليا.

ورأى خان أن الوقت ليس مناســًبا 
خلفض الدعم ورفع الضرائب ألن العواقب 
االقتصادية واالجتماعية ستكون صعبة 
للغاية، فعندما تسيطر احلكومة بشكل 

أساسي على جميع مصادر الثروة يصبح 
من الصعب للغاية أخذ مزيد من األموال 
من السكان، بل حان الوقت اآلن للحكومات 
إلدخال إصالحات معقولة من أجل إخراج 
نفســها من الركود الوشــيك في أسرع 

وقت ممكن.

ويختلف د.ســعود الثاقب، أســتاذ 
مساعد في قسم التمويل في كلية العلوم 
اإلداريــة ـ جامعة الكويــت، في جزئية 
مع «خــان» أال وهي أنه رغــم موافقته 
على ثقل وأهمية الصناديق الســيادية 
والتي تبلغ أصولها حوالي ٢٫٢ تريليون 
دوالر، لكنه يشير إلى عدم وضوح الدور 
الرئيسي لهذه الصناديق، فاملطلوب اليوم 
من احلكومات حتديد أهداف الصناديق 
السيادية الرئيسية وأولوياتها وحوكمتها 
لتواجه أزمات املســتقبل، فهل املطلوب 
منهــا خدمــة امليزانية عنــد احلاجة أو 
احملافظة على التصنيــف االئتماني أو 
احلفاظ على مستقبل األجيال القادمة؟

فعلى سبيل املثال يقول د.الثاقب ان 
الهيئة العامة لالستثمار أقدم صندوق 
سيادي في العالم، وبورصة الكويت من 
األوائــل في املنطقة لكنــه فقد الصدارة 
والريادة وبحاجة إلى مزيد من الشفافية 
واإلدارة النشــطة الســتعادة الريــادة، 
فاملطلــوب مــن الهيئة اليــوم أن تكون 
قائدا ال تابعا، مبادرا وليس فقط مراقبا 
يقوم بــرد الفعل في األزمــات، وعليها 
االستثمار في املواهب الوطنية لتأهيل 
وخلق قادة جدد للقطاع اخلاص، وكذلك 
تفعيل احلوكمة والشفافية بحيث تكون 
الشركات التي تستثمر فيها قدوة لباقي 
السوق، واستغالل عالقات الهيئة العامة 
لالستثمار خللق عمق استراتيجي محلي 
من خالل التعاون والتنسيق مع الشركات 

العاملية التي تستثمر فيها الهيئة.
حتمية اإلصالحات الهيكلية

وأكد الثاقب على ضــرورة التركيز 
علــى اإلصالحــات الهيكلية للسياســة 
املاليــة االقتصادية وعدم االعتماد فقط 
على احللول قصيرة املدى مثل الديون، 
قائًال: في بدايــة عام ٢٠٢٠ كانت جميع 
دول اخلليــج تتوقع عجزا قياســيا في 
ميزانياتها حتى قبل الصدمة املزدوجة 
(جائحة كورونا املستجدة وهبوط أسعار 
النفط)، موضحا أن هناك خلال مزمنا في 
السياسة املالية التي لم تعد قادرة على 
االستدامة، في ظل زيادة من عدم اليقني 
في السياسات االقتصادية حول العالم 
التي خلقت حتديات جديدة، خصوًصا أن 
دول مجلس التعاون اخلليجي أصبحت 
دوال مدينة يراقبها الدائنون مؤخرا لكنها 
التزال تعتمد على النفط بشكل رئيسي 
في ميزانياتها. فعلى سبيل املثال الكويت 
أكثــر من ٨٠٪ مــن ميزانيتها غير مرن 
وينفق على الرواتب والدعومات، ويعتمد 
بشــكل كلي على النفط، لــذا فاالعتماد 
على اإلنفاق احلكومي بالكويت يشــكل 
عصب االقتصاد، حتى ان ٦٠٪ من القطاع 
اخلاص يعتمد بشكل أساسي على اإلنفاق 

احلكومي.
منعطف تاريخي

وقــال ان الصدمة املزدوجة أدت إلى 
خفض الطلب على النفط عامليًا، خاصة 
مع االنخفــاض احلاد في حركة الناس، 

العبداجلادر: مساهمة املشاريع الصغيرة لم تتجاوز ٢٪ من الناجت احمللي

خان: الوقت احلالي ليس مناسبًا خلفض الدعم ورفع الضرائب
فولتون: دول اخلليج بحاجة ماسة إلى التنويع االقتصادي املستدام

الثاقب: ٨٠٪ من ميزانية الكويت تنفق على الرواتب والدعومات

ال خفض للدعومات احلكوميةتداعيات تعامل احلكومات مع األزمة نقص الوعي باخلطط املستقبلية
اشار سعود الثاقب إلى أنه حتى من قبل ظهور 
ڤيروس كورونا، كان هناك أزمة ثقة في مؤسسات 
الدولة ألسباب عدة على رأسها إرتفاع معدالت 
الفســاد، كما أدت السياسات االقتصادية التي 
اتبعتها احلكومات املتعاقبة إلى العجز الكبير 
الذي نرى نتائجه اآلن. ومع ذلك، رأى الثاقب ان 
األزمة االقتصادية احلالية قد تعتبر فرصة ذهبية 
حلكومات اخلليج التي يثق مواطنوها بصفة 
عامــة بإدارتها مللف األزمة الصحية، واجلهود 
املبذولة من قبل حكوماتهم ملنع تفشي الوباء 
وجناحهم الى حد كبير في تقليل عدد اإلصابات 
والوفيات، وهناك أمل كبير لدى املواطنني في 
أن ميتد التعامل االيجابي من احلكومات صوب 
تلك اجلائحة الى باقي املجاالت سواء السياسية 
او االقتصادية، كذلك نحن بحاجة لالستفادة من 
مراكز البحوث واجلهات املختصة جلمع البيانات 
لتعني الدول في اتخاذ قرارات صحيحة، فهناك 
شــح في البيانات، واملتوافر منها في كثير من 
األحيان ال يعكس الواقع أوغير موثوق به، لذلك 
فإن دعم املؤسسات الفكرية أو مراكز األبحاث 
التي تقوم بإجراء بحوث تتعلق مبواضيع مثل 
السياسة االجتماعية، االستراتيجية السياسية 
واالقتصادية والعسكرية والتكنولوجيا والثقافة 

مهــم جدا. واكــد الثاقب على ضــرورة تعامل 
حكومات اخلليج بشفافية ووضوح مع مواطنيها 
الستعادة الثقة وتأكيد قدرتها على املضي قدما 
صوب اإلصالح، فلقد تعلمنا من األزمة احلالية 
أن الشعوب تثق باحلكومات عندما يكون هناك 
رســالة واضحة واتصاالت مباشرة وشفافية، 
نحــن بحاجة لبناء وتطويــر املزيد من الثقة، 
فحكومات املنطقة متلك جميع خيوط اللعبة، 

ولديها اليد العليا.
وقال: اليوم، نحتاج إلى فتح صفحة جديدة، 
وإغالق جميع الفصول املاضية على املستوى 
احمللــي والدولي، مــن البدء بإغــالق الصراع 
اخلليجي والتعاون غير املشروط مرة أخرى، 
فالصدمة العاملية حتتاج إلى استجابة عاملية، ال 
يوجد دولة لديها القدرة على الوقوف مبفردها، 
نحن بحاجة إلى التنسيق والتعاون واالستفادة 
من اخلبرات أكثــر من أي وقت مضى، نحتاج 
أيًضا إلى إغالق جميع القضايا احمللية بالعفو 
عن السجناء السياسيني، وطي صفحة اخلالفات 
في ظــــــل هذه الظـــروف احلرجة، الشعوب 
تريــد ومســتعدة للتغييــر والتضحية عندما 
يشــعرون بوجود تغيير حقيقــي في النظام 

وطريقة التفكير.

أشــار العبداجلادر إلى 
أنــه تاريخيا وفــي أوقات 
األزمــات، تلجأ احلكومات 
اخلليجية لتقليل الصرف 
على القطاع غير النفطي، 
للمحافظة على صرفها على 
الرواتــب والدعوم.  وذكر 
العبداجلــادر أنه ال يتوقع 
خفــض أي دعــم في املدى 
القصير، حيث إن هذا قرار 
يصعب اتخاذه ألنه سيؤدي 
إلى حتميل املواطنني دفع 
ثمن عدم كفاءة احلكومة. 
ففــي الكويت، ميثل الدعم 
إلى جانب الرواتب ما تصل 
نسبته إلى ٧٠٪ من النفقات 
احلكوميــة، والتــي كانت 
حتى قبل انخفاض أسعار 
النفــط أعلى مــن عائدات 
النفط. والسؤال هو كيف 
سيتم سداد هذه اإلعانات 
والرواتب في املدى القصير؟ 
أمــا في املدى الطويل، فإن 

التحــدي هو كيفية تغيير 
الهوية االقتصادية واالبتعاد 
عن االقتصــاد الريعي. إن 
املنافس األكبر ألي محاوله 
تنويــع ملصادر الدخل هو 
القطاع احلكومي الذي يوفر 
مميزات ورواتب أفضل من 

القطاعات األخرى.
أن  العبداجلــادر  ورأى 
االبتعاد عــن نظام توزيع 
الثروة مــن خالل وظائف 
حكوميــة، يتطلــب مــن 
احلكومــة توفيــر فــرص 
وظيفيــة جديدة من خالل 
اســتثمار فــي قطاعــات 
جديدة، ومحاربة الفســاد 
وزيــادة الشــفافية، حتى 
يشــعر املواطن انــه رغم 
تقليص الفرص للحصول 
علــى راتــب حكومــي، إال 
أن هنــاك منوا في الفرص 
املتكافئة في السوق لبناء 

ثروة في املدى القصير.

فيمــا يخــص تأثيــر األزمــة 
علــى رؤيــة الكويت ٢٠٣٥، أشــار 
العبداجلــادر إلــى أن هناك نقصا 
فــي الوعي العام باخلطــة، فقليل 
من الناس ميكنهــم احلديث حول 
مضمــون اخلطــة وأهدافها، بل إن 
فقدان الشــفافية وعدم رسم رؤية 
واضحة هو أحد أسباب ضعف تنفيذ 
أي تقــدم حقيقي فــي القطاع غير 
النفطي. وتنــال احلكومة في هذه 
األيام على رضا كبير من الشــعب 
حــول أدائها في التعامل مع األزمة 
الصحية، حيث جنحت في التعامل 
بشــفافية عالية، وإشراك املجتمع 
باملسؤولية لتحقيق هدف موحد: 
القضــاء على الوبــاء، فيجب نقل 
هذا اجلهد اجلماعي لتحقيق هدف 
اقتصــادي جديد، من خالل حتديد 
احلكومة ألهداف واضحة وقطاعات 

تستثمر بها. 
ولفت الى أن دور احلكومة ليس 
فقط إصالح إخفاقات الســوق، بل 
االستثمار في خلق أسواق جديدة. 

فمن خالل أخذ احلكومة دور فعال 
فــي االســتثمار في خلق أســواق 
جديــدة، يــرى املبــادرون ورجال 
األعمــال أن هنــاك فرصــا جديدة 
بتوجيــه االســتثمارات إلــى هذه 
القطاعات. وألن استثمارات احلكومة 
في السابق كانت غير فعالة، ألنها 
غيــر مرتبطــة مبعاييــر واضحة 
تساعد في تقييم هذه االستثمارات، 
وغير مرتكزة على أهداف واضحة، 
مما يصعب إشــراك املواطنني فيها 
كونهم غافلني عن الفرص املتاحة، 
فإن فقدان الشــفافية واملعلومات، 
باإلضافة الى تفشي الفساد، مينع 
االســتثمارات ويصعــب علــى أي 
شخص إنشــاء مشروع الستغالل 

الفرص املوجودة.
وقال العبداجلادر: البد أن ترسل 
احلكومة رسائل واضحة فيما يخص 
أهدافها، وحتديد بعض القطاعات 
األولية التي تركــز عليها، وزيادة 
الشفافية واملعلومات فيما يخص 

استثماراتها.

جانب من الندوة

مشاهدات الندوة

تابع النــدوة التي نظمها مركز ريكونســنس 
للبحـــــــوث والدـــراسات بالتعاون مع املجلس 
األطلسي للواليات املتحدة نحو ٢٠٠٠ شخص من 

مختلــف أنحاء العالم، والذيــن تركزوا في الدول 
التالية:

٭ ٧٥٠ من الواليات املتحدة.

٭ ٥٣٠ من الكويت.
٭ ٣٩٠ مــــن اإلمـــــارات العربيــــة املتحدة.

٭ ٣٣٠ من دول أخرى مختلفة.
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وكمــا هو معروف، فإن قطاع النقل هو 
أكبر مستهلك للنفط، لذلك، من املتوقع 
أن تصل نسبة الدين إلى الناجت احمللي 
اإلجمالي إلى قمــم تاريخية جديدة في 
املنطقــة، في ظل اضطــرار دول كثيرة 
الى االقتــراض لتغطية هذه العجوزات 
واالنخفاض في الناجت احمللي اإلجمالي 

بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأضــاف د.الثاقب: ان خالصة األمر 
هي أن تلك السياسات االقتصادية غير 
مستدامة، ليس فقط على املدى الطويل 
ولكن حتى على املدى القصير، وأن دول 
اخلليج حاليا تقف أمام منعطف تاريخي 
ميثل جرس إنذار أخير، قد يكون فرصة 
مناسبة ملراجعة السياسات االقتصادية، 
حيث يجب العودة لألساسيات وطرح 
األسئلة اجلوهرية: ما أدوار ومسؤوليات 
احلكومــة والشــعب والقطاع اخلاص؟ 
وكيــف ميكنهــم العمــل مًعــا لصياغة 
هوية اقتصادية جديدة؟ ثم خلق هوية 
اقتصادية جديدة للمستقبل، مع التأكيد 
على عدم محاولة إصالح أخطاء املاضي 
فحســب، بل أيًضــا التفكير والبناء من 
أجــل املســتقبل، ال ميكن القيــام بذلك 
دون إعادة تعريف للخطط الرئيســية 
واملســؤوليات احلكومية، أنا ال أطالب 
فقط باإلصالحــات الثانوية مثل فرض 
الضرائــب أو تغييــر الدعومات، ولكن 
أيًضا مراجعة وتصميم إســتراتيجيات 
جديدة لالستثمارات احلكومية وسياسات 
اإلنفاق واألراضي وأمالك الدولة والعمالة 
والتعليم ورأس املال البشري، وبالتأكيد 

محاربة الفساد ووقف كل الهدر.
واشار الثاقب الى ان التجارب السابقة 
لالنهيارات االقتصادية تظهر مجموعة 
من املفاجآت غيــر املتوقعة، وعلينا أن 

نكون مستعدين لألسوأ.
عدم الثقة بالقطاع اخلاص

قال الثاقب ان لدينا ندرة في الفرص 
ونقص في الثقة، فأزمة الثقة ال تنحصر 
فقط على احلكومة بل متتد على القطاع 
اخلاص، حيث يبدو أن القطاع اخلاص 
سيتلقى أكبر ضربة على املدى القصير 
من هذه االزمة، لكن من غير أي تعاطف 

شعبي أو سياسي.
واعتبر ان القطاع اخلاص بشكل عام 
يعتمد على اإلنفاق احلكومي وال يوظف 
وال يستثمر في املواطنني، فمساهمته في 
االقتصــاد احلقيقي واملجتمع محدودة، 
واالزمة خلقت فرصة حقيقة إلعادة هيكلة 
امليزانية وبناء قطاع خاص منتج، وعليه 
يجب توجيه أي حزم حتفيز نحو قطاع 
القيمــة املضافة فقط وذلك للمســاهمة 

بتحسني االقتصاد كله.
وذكر انه يجب أن يكون التحول نحو 
توطني املوارد واالســتثمار والتوظيف 
والتطوير في رأس املال البشري احمللي، 
وكمــا نعلــم أيًضا أن معظم الشــركات 
العائلية تنتهي في األجيال الثالثة، فيجب 
تشجيع الشركات العائلية على التحول 
واإلدراج في السوق العامة ملنفعة اجلميع 

وحوكمة الشــركات، باإلضافة لسياسة 
استثمارية نشطة للمستقبل، كذلك يجب 
اعــادة التفكير باخلصخصــة احلكيمة 
والذكية، واالستفادة من التجارب احمللية 
املميزة، والتي حتولت لنجاحات عاملية، 
مثل زين، بيتــك، وأجيليتي، التي تعد 
أمثلة ممتازة للخصخصة، أو الشــراكة 
مع القطاع اخلاص، فشركة إيكويت مثال 
على جناح التجربة، وغيرها من الفرص 

التي تعيد الثقة للقطاع اخلاص.
ريادة األعمال: الطريق إلى األمام

من جهته، رأى د.نواف العبداجلادر، 
أســتاذ مســاعد إدارة في كليــة العلوم 
اإلدارية في جامعة الكويت، املتخصص 
في ريادة األعمال، أن ڤيروس كورونا قد 
يكون فرصة أمام مجال ريادة األعمال، 
ذلك أن عدة شركات ومشاريع أغلقت أو 
ستغلق، مما سيتيح املجال للعديد من 
الفرص اجلديدة في السوق، كما أن خسائر 
الشركات قد يدفع بعض املوظفني للعمل 
احلــر كما رأينا في االزمــة االقتصادية 

الســابقة. وســيجعل ذلــك االضطراب 
االقتصــادي دول اخلليج تعيد التفكير 
في سياساتها جتاه املشروعات احلرة.

وقال العبداجلادر: لســنوات عدة لم 
تستطيع املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
أن تساهم بالشكل الكافي ال في توظيف 
العمالة وال في زيادة الناجت احمللي، على 
الرغــم من كونها متثل ٩٠٪ من إجمالي 
شركات الكويت، إال أنها لم تتجاوز ٢٪ 
من اجمالي الناجت احمللي، فضال عن انها 
تســتخدم في الغالب العمالة االجنبية 
وتوظف أقل من ١٠٪ من إجمالي العمالة 
الوطنية. األمر الذي ال يختلف كثيرا في 
السعودية حيث تسهم املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة مبا يقــارب ٢٠٪ فقط من 
إجمالي النــاجت احمللي. لكن على الرغم 
من أن تلك الشــركات لم يكن لها تأثير 
كبير في منطقة اخلليج، إال أنها ماضية 
في اجتاه اإلسهام بدور متزايد يوما بعد 
يوم. ورمبا تؤدي جائحة ڤيروس كورونا 
إلى تسريع توجهها ذلك. فعندما تفشل 
الشــركات الكبيرة، فــإن املجال ينفتح 

عادة أمام تدخل عدد أكبر من الشركات 
الصغيرة.

وأشار العبداجلادر إلى أنه بالرغم من 
مساهماتها البسيطة في الناجت احمللي، 
إال أن الدول اخلليجية جنحت في خلق 
ثقافة ريادة األعمال، فشاهدنا منوا في 
عــدد األفراد املتجهني نحو العمل احلر، 
متمثال بزيادة عدد املشاريع التي أنشئت 
في السنوات العشر األخيرة. ولذلك من 
املهم جــدا احلفاظ على هذه الثقافة في 
هــذا الوقــت العصيب علــى االقتصاد، 
واســتمرار تشــجيعها، حتــى نتفادى 
رجوع التفكير التقليدي في البحث عن 

الوظيفة احلكومية.
واكد على ضرورة تشجيع الشركات، 
املوردين واملمولني منهم، الذين ساهموا 
في خدمة املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
للحفاظ على بيئة ريادة األعمال، وجتنب 
تخوف الشــركات مــن التعامل مع هذه 

املشاريع في املستقبل.
ومســتقبال، ينبغي على احلكومات 
زيادة فرص حصول املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة على التمويل، ألنه كلما زاد 
اإلقراض، زادت مساهمتها في توليد الناجت 
احمللي اإلجمالي. وال تتعلق القضية مبدى 
توافر رأس املال من عدمه، بل هي تتعلق 
بإتاحة اساليب متويل متنوعة كدعم قطاع 
رأس مال املغامر، ودعم اساليب متويل 
للمشاريع الناشئة، حيث تعتبر املشاريع 
الناشــئة، وليست املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة، بل املشاريع اجلديدة، املصدر 
االساسي خللق فرص وظيفية جديدة، 
اال ان ما زل هناك نقص ألساليب متويل 

للمشاريع اجلديدة.
واشار العبداجلادر إلى ضرورة تخلي 
حكومات اخلليج عن عقليتها القدمية التي 
تبتعد عن املخاطرة، بل، عليها أن تعمل 
على تشجيع املخاطرة في االستثمار، الذي 
بدوره يساهم في خلق وظائف جديدة.

تنويع اقتصادي مستدام

بــدوره، قــال د.جوناثــان فولتون، 
زميــل لبرامــج الشــرق األوســط فــي 
املجلس األطلسي وأستاذ مساعد للعلوم 
السياســية في جامعة زايد في أبوظبي 
وخبيــر فــي السياســة الصينية جتاه 
الشرق األوسط، ان شيئا واحدا يتضح 
بشــكل متزايد في اخلليــج هو احلاجة 

املاسة للتنويع االقتصادي املستدام.
واضــاف ان جميــع دول مجلــس 
التعاون اخلليجي شــرعت فــي برامج 
تطوير «الرؤية» املصممة إلبعادها عن 
النماذج الريعية أحادية املوارد على أمل 
أن تتمكن من االنتقال إلى مناذج ما بعد 
الهيدروكربونات. ومع ذلك، تعتمد هذه 
البرامــج على عائدات صــادرات الطاقة 
لبناء قطاعات ما بعد الطاقة، وانخفاض 
أسعار النفط في السنوات األخيرة يؤخر 
تلك اجلهود. الصدمة احلالية ألســواق 
الطاقة العامليـــة، مع انخفاض األسعار 
جتعل من الصعـــب حتقيق هذه النقلة 

املنشودة.

مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات في سطور نبذة عن املجلس األطلسي
مركز ريكونســنس للبحوث والدراســاتـ  مؤسسة 
بحثيــة خاصة كويتية مســتقلة ـ أسســها عبدالعزيز 
محمد العنجري في ٢٠١٩، وتضم نخبة من الشخصيات 

الكويتية واخلليجية والدولية.
ويقوم املركز كمنصة للحوار بطرح موضوعات وقضايا 
مختلفة، وتبني سياســة النقاش املعمق الهادئ حولها 
لترســيخ مبادئ احلــوار العقالني البناء من خالل عقد 
ندوات وورش عمل واعداد بحوث ودراســات مبشاركة 
فاعلة من ديبلوماسيني من الدول الشقيقة والصديقة في 
الكويت باإلضافة الى نخب فاعلة في الدوائر السياسية 
والثقافيــة والعلميــة حــول العالم، كما يشــجع املركز 
على تبادل الزيــارات و وفود الصداقة الدولية لتعزيز 
جسور التواصل بني املهتمني واملتخصصني حول العالم،. 
للمساهمة في تعزيز العالقات الثنائية بني دول الغرب 

والشرق األوسط.
أعضاء املركز في الكويت

١ ـ الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة
٢ ـ عدنان عبدالعزيز أحمد البحر
٣ ـ قيس عبداهللا محمد اجلوعان

٤ ـ د.علي أحمد الطراح
٥ ـ  طالل خالد نصف النصف

٦ ـ  مرزوق خالد عبداهللا بودي

٧ ـ  يوسف عبدالعزيز يوسف القطامي
٨ ـ علي عبداملجيد عبدالرزاق الزلزلة

٩ ـ حسام علي معرفي
١٠ - ماضي عبداهللا اخلميس

اإلدارة التنفيذية:

١ - عبدالعزيــز محمــد العنجري (املؤســس والرئيس 
التنفيذي)

٢ - يوســف أحمــد نورالدين الغصــني (عضو، ونائب 
الرئيس التنفيذي)

٣ - غريغ ج. ستيفنز (كبير مستشاري املركز)
فعاليات املركز خالل ٦ أشهر منذ التأسيس في ٢٠١٩

٭ ١٨ سبتمبر، ندوة: (البعد األميركي في العالقات الكويتية 
ـ العراقية) بحضور السفير األميركي السابق في كل من 

الكويت والعراق دوغالس سيليمان، كضيف متحدث.
٭ ٣٠ ســبتمبر، ورشــة عمــل مع ســفيرة اجلمهورية 
الفرنسية ماري ماسدوبي وحضور كويتي جتاري من 

أصحاب االعمال.
٭ ١٦ أكتوبر، ندوة: (الصني و دول اخلليجـ  نظرة الواليات 
املتحــدة األميركيــة) بحضور وفد رفيع املســتوى من 
اخلارجية األميركية وكذلك السفارة األميركية بالكويت.
٭ ٤ ديسمبر، ندوة: (الكويت ما بعد ٢٠٢٠ ـ التحديات 
والفرص) بحضور الســفيرة الســابقة ديبــورا جونز 
ورئيس املجلس الوطني للعالقــات العربية األميركية 

د.جون ديوك أنتوني.
٭ ٩ يناير، ورشــة عمل: (أثر القــوة الناعمة)، حاضر 

فيها تايلر باركر من جامعة بوسطن.
٭ ١٧ فبراير، ورشة عمل: (أهمية حقوق امللكية الفكرية 
والعالمة التجارية) بحضور بيتر مهرافاري ملحق امللكية 

الفكرية باخلارجية األميركية.
٭ ١٧ فبراير، معرض فني لعدد ١٥ رساما كويتيا برعاية 
وحضور السفيرة األميركية بالكويت إلينا رومانوسكي.

تأسس املجلس في العام 
١٩٦١ في العاصمة واشنطن، 
حيث ُيدير املجلس ١٠ مراكز 
إقليميــة وبرامــج عمليــة 
لها عالقــة باألمــن الدولي 
االقتصــادي  واالزدهــار 
العاملي، ويعد مرجعا فكريا 
لقادة السياســة اخلارجية 
وقادة شؤون األمن الدولي، 
كمــا يوفر برامج ومنصات 
التغيرات  حــوار ملناقشــة 
االقتصاديــة والسياســية 

التي ســتحدد مالمح القرن 
احلــادي والعشــرين مــن 
خــالل دورهــم اإلعالمــي 
املكثف بالتوازي مع شبكة 
عالقاتهم املؤثــرة مع كبار 
قادة العالم واملؤسسات ذات 
الصلة، حيث يوفر املجلس 
من خالل األوراق التي يكتبها 
أفكارا واستراتيجيات، تعزز 
مفهــــــوم الوصــول لعالم 
أكثــر تفهما وتعايشــا مع 

اآلخر.

د. علي الطراح بتاريخ  ١٨ سبتمبر يدير ندوة (البعد األميركي في العالقات الكويتية - العراقية) ويحاور 
السفير األميركي السابق في كل من الكويت والعراق دوغالس سيليمان

برعاية وحضور الســفيرة األميركية بالكويت إلينا رومانوســكي١٧ فبراير ورشة عمل (أهمية حقوق 
امللكية الفكرية والعالمة التجارية) ومعرض فني لعدد ١٥ رساماً كويتياً 

الصني العب رئيسي في اخلليج
قــال د.جوناثان فولتون انه على الرغم من أن الشــريك التقليدي 
لــدول مجلس التعاون اخلليجي كان الواليــات املتحدة، إال ان الصني 
قــد عمقت بشــكل كبير عالقاتهــا االقتصادية مــع دول اخلليج خالل 

السنوات األخيرة. 
ووفقا لفولتون، فإن بكني حتمل رسالة واضحة لدول اخلليج وهي: 
الصــني ميكن االعتماد عليها. وبدال من عقد التحالفات، وطدت الصني 
شراكات استراتيجية في اخلارج. وفي دول مجلس التعاون اخلليجي، 
فإن كل دول اخلليج، ما عدا البحرين، تتمتع بشراكة استراتيجية أو 

شراكة شاملة مع بكني.
واضاف ان السعودية متتعت مبكاسب غير متوقعة مع العقوبات 
األميركيــة ضد إيــران، مما أدى إلى زيادة كبيرة فــي صادرات النفط 
إلــى الصني، بزيــادة تقارب ١٠٠ ٪ بني أغســطس ٢٠١٨ ويوليو ٢٠١٩. 
قبل تفشي الڤيروس، إال أن السعوديني حساسون للغاية ألي تباطؤ 

مفاجئ في الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتقوم الصني حاليا مبســاعدة دول اخلليــج فيما يتعلق بتطوير 

املستشفيات، وأجهزة التنفس الصناعي.
واوضــح فولتون ان األهمية اجليوسياســية للعالقات مع الصني 
هي أمر واضح، فأوال، هناك وعي متزايد بأن الصني العب رئيسي في 
منطقة اخلليج والشــرق األوسط. باإلضافة إلى ذلك، فإن التصورات 
التي تشــير إلى محاولة الواليات املتحدة فض اشــتباكها في املنطقة 
جتعل الصني تبدو كشــريك أكثر جاذبية. فالصني تبدو وكأنها توطد 
لعالقــات طويلة املــدى خاصة بالنظر إلى التزامهــا مببادرة «احلزام 
والطريــق». وفي حالة تخلي واشــنطن عن لعب دورها التقليدي في 
الشــرق األوسط، فمن الطبيعي أن تبحث دول املنطقة عن بديل آخر. 
ذلك أن الكثيرين يرون أن ردود أفعال دول مثل الواليات املتحدة خالل 
أزمة ڤيروس كورونا تعد مبنزلة تراجع عن ممارسات التجارة احلرة 
وعــودة إلى التدخل احلكومي لتحفيز االقتصــاد، وهذا يضع األفكار 

التقليدية حول األسواق املفتوحة موضع تساؤل.

أعضاء املجلس االستشاري
ملركز ريكونسنس - واشنطن العاصمة:

١ - دكتــور جون ديوك أنتوني، املؤســس والرئيس التنفيذي للمجلس 
الوطني للعالقات العربية األميركية

٢ - كيرسنت فونتنروز املديرة السابقة لشؤون اخلليج في مجلس األمن 
القومي بالبيت األبيض.

٣ - ديف دي-روش أستاذ في مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات 
األمنية.

٤ - باتريك مانشينو، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للعالقات 
العربية األمريكية.

نائب السفير األميركي الري ميموت في ١٦ أكتوبر، متحدثا بندوة (الصني ودول اخلليج نظرة 
الواليات املتحدة األميركية)


