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حتدثنا يف مقـاالت سابقة عـن أمريكا، ومسـتقبلها يف هذا العـامل . يف مقال بعنوان
أمريكـا هنايـة دولة عـظمى يف جملـة شؤون االوسط عـدد 156 خريف 2017 .
حتدثـنا به بالوثائق واالرقـام عن االوضاع ذلك الوقت، واسترشفـنا ما هو متوقع
حصوله اعتامدا عىل دروس التـاريخ وتطور الشعوب، وخـاصة يف جمتمع متنوع
بكثرة يقرتب من حتـوالت ديموغرافيـة اساسية وهي الـزيادة العدديـة للملونني

وخاصة الالتيني الكاثوليك بالنسبة للبيض الربوتستانت .
إن املجـتمع األمريكي يعاين اليـوم من انقسام رشس غري مسبـوق، وهو ما يعكس
مـواجهة بني فئات ختتلف فـيام بينها عىل أساس العـرق واخللفية االجتامعية. ويف
هـذا العام، أو ربام العام املقبل، من املحتمل أن تتم اإلطـاحة برئيس منتخب شعبيا،
بـأي ذريعة خمتلقة. يتزامن ذلك مع فقـدان البيض ألغلبيتهم املطلقة، عىل األقل بني
الفئة األكـثر نشـاطا حتت سن 50-60 عـاما، أي أن االنـقسام حـول الكثري من
الـقضايا من ترامب اىل الفروقات الطبقـية اىل التمييز العرقي اىل ... سوف يمس كل
احلدود الـتي تقسّم املجتمع األمـريكي. هكذا تـبدأ احلروب األهليـة والعرقية، وال

حاجة للتذكري بأن سكان الواليات املتحدة مدججون بالسالح.
كل هذا سـوف حيدث عىل خلفية أزمة اقـتصادية غري مسـبوقة، وأكرب انخفاض يف
مـستوى معيشة األمريكيني عىل مـدى عدة أجيال، أي أن درجة السخط االجتامعي
سوف تكـون عالية جدا، وسيصبح الكثري من املواطنني األمريكيني عىل أتم استعداد

لالحتجاج أو املشاركة يف املواجهات.
هل سيتغري الوضع لو أصبح الرئيس األمريكي القادم جو بايدن؟

لن تصبح األزمة االقتـصادية األمريكـية أقل عمقا، ولن تـصبح االحتجاجات أقل
اتساعا، لكن املحافظني البيض سيحاولون االنتقام ال عىل مستوى الدولة، وإنام عىل
مستـوى الواليات أو اجلمعيات أو حتى بالنـزعات االنفصالية. عىل أي حال، ستمر

إنهـيـــار أمـــريكـــا وكـــورونـــا أحمد زكريا اخلنسا@

)*(  بـاحث لـبنـاني يف
الشؤون االستراتيجية

.
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الواليات املتحـدة األمريكية بـأعمق أزمة للنظـام هذا اخلريف،الـذي سيشهد اهم
انتخابـات رئاسية يف ال100 سنة املاضية ، ويـمكن حتى أن تستمر فرتة أطول من
الركود االقتصادي الـشهري، وال أحد يمكنه اجلزم بام إذا كانـت ستستطيع أمريكا

اخلروج من هذه األزمة عىل نفس الشكل الذي دخلت به فيها أم ال.
نعرض يف هـذا املقال تـطورات االوضاع يف أمـريكا واملتـوقع حصوله، نـسبة اىل

املخاطر الكربى التي تتعرض هلا .
 املخاطر االساسية التي تتعرض هلا أمريكا

أوالً:-الرصاع الداخيل االمريكي .
ثانياً:-الرصاعات اخلارجية وخاصة مع الصني .

ثالثاً:-الوضع االقتصادي .
رابعاً:- كيف وملاذا انترش وباء كورونا؟ .

 أوالً: الرصاع الداخيل األمـريكي : ان التطور االقتصادي واالجتامعي ،ودخول
املراة االمـريكية  ميدان العمل ، واملسؤولية الكبرية لرتبية االطفال ، والزواج املتاخر
ادت اىل تدين معدل الوالدات للـمراة االمريكية اىل 1.7 طفل لكل امراة ، بينام معدل
االستمرارية هـو2.11 طفل لكل امراة ) وهو احلد االدنـى من الوالدات الستمرار
عدد السكـان ثابتا ، بـدون احتساب وجـود حروب واوبئة (، بيـنام كان املعدل 8
اطفال عام 1800 لكل امراة ، و4 اطفال  عـام 1900 لكل امراة. هذا ادى لتعويض
النقص بعدد السكان باملهـاجرين وخاصة الالتيني الذين يـدخلون أمريكا بصورة
رشعية وغري رشعية .  يف عام 1980 كانت نسبة املقيمني البيض يف الواليات املتحدة
متثل 80% من عـدد السكان، وكـان السود يمثلـون 11.5%. ، والالتينيون %6.5،
واآلسيـويون 1.8%. ويف عام 2000 ارتفع الالتينـيون إىل 12.6% مقارنة %12.1
للسود األفارقـة، أما اآلسيويون فـزادوا إىل 3.8% ؛ أما البيض فانـخفضوا بقرابة
10% إىل 69.1% الـبيانـات اجلديـدة اخلاصـة بإحـصاء 2019 نجـد أن البيض
انخفضـوا مـرة أخـرى إىل 60.1%)ان االنخفـاض الـرسيع للبـيض 20% خالل
السنوات ال40 املـاضية واقـرتاب البيض من اقل مـن 50% اثار حفيظـة البيض ،
وخـاصة االنجيليني الـبيض الذي يعتـربون انفسهم مؤسـسوا االمة االمـريكية ،
وجعل عمليـة جتميد او اعادة الوضع الديموغـرايف اىل الوراء اولوية مطلقة ال يمكن
النقاش فيها ، لذلك دعموا تـرامب وسيستمرون بدعمه النه من قالئل الشخصيات
االمريكية املستعد لتنفيذ خمططات اعادة التغري الديموغرايف اىل الوراء ولو ادى ذلك
اىل حرب اهلية ، وهي عاليـة االحتامل يف ظل ختمة االسلحة بني االمريكيني( . بينام
ارتفع الالتينيون إىل18.1% واآلسيويون إىل 6% بينام ظلت نسبة السود عىل حاهلا
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تقريبا. الـرتاجع يف نسبة البيض شامل لكل الواليات األمريكية اخلمسني ويف غالبية
املدن الكربى. هذا اضافة اىل اعداد كبرية من الالتيني تقدر بحوايل 45 مليون التيني
موجودون بـطريقة غري رشعيـة  ، بعضهم دخل بواسـطة فيزا زراعيـة مؤقتة ثم
اختفى بعـد انتهاء فرتة الفيـزا ، وال يعلم بمكان اقامـته احلالية)تعتـمد أمريكا عىل
العامل املـوسميني الالتيني يف االنـتاج الزراعي لـذلك تعطى هلـم فيز مؤقـتة اثناء
املواسم الـزراعية(والقسـم االخر دخل سريا عىل االقدام وعـرب احلدود .اذا استمر
الوضع احلايل كام هو اىل عام 2050 فان أمريكـا ستتحول من بيضاء بروتستينية
اىل سمراء كاثوليكية . مل يسـتوعب االمريكيون هذا التغيري الطبيعي لالمور وبدأت
اجلامعـات التي تـؤمن بـتفوق العـرق البـيض االستعـداد ملنع حصـول التغيري
الـديموغرايف بـكل الوسائل ، بام فيهـا استعامل السالح ، وباملقـابل بدأت االقليات
العرقية االستعـداد ، وهذا يظهر باالقبال عىل رشاء االسلحة والذخرية . ان استعداد
الطـرفني يضع أمريكـا عىل صفيح ساخن وجيعل اي حـادث ياخذ تبعـات عرقية

ويؤدي اىل صدامات عرقية .
الكاتبة رايت استشهـدت، يف "ذا نيويوركر"، بحديث لـديفيد بليت، وهو مؤرخ
أمريكي، قبيل هجوم شارلوتسفيل، عن "ترشذم املؤسسات واألحزاب"، معتربة
إياه مؤرشا عىل زعزعـة االستقرار الداخيل، مـا قد يفرز حربـا أهلية.حسب رايت،
حيث قال: "أضعفنا املؤسـسات، وليس فقط األحزاب املسـتقطبة املهددة بالتفكك،
كام حـدث يف مخسينيـات القرن 19، حـني تفكك حزب )ويغ بـاريت(، ما أدى إىل
انقسـام احلزب الديمقـراطي إىل تيارين جنـويب وشاميل".وتابع:"نمـر بأحداث
مشاهبـة لتلك احلقبة الـزمنية، حـني مل يستوعب األمـريكيون التغـريات املفاجئة
كتـحرير العبيد. وقال الـصحايف والكاتب األمريكي تومـاس فريدمان إن الواليات
املتحـدة مقبلة عىل حرب أهلية ثانية بشكل حمتّم، وأضاف أن ما شاهده يف الواليات
املتحدة مؤخراً يشبه كثرياً ما شاهده يف لبنان قبل نشوب احلرب األهلية.ويف مقابلة
مع قناة "يس أن أن" وصف فريدمان ما جيري بأنّه يفوق اخليال، ورأى أن احلزب
اجلمهـوري يعمل للحـرب األهلية بـشكلٍ حثيث حـني ينزع الـرشعية عـن نتائج
االنتخابات مسبّقاً يف حـال عدم فوز ترامب هبا، وقال الكاتب األمريكي إن اخلالص
الوحيد من خـطر احلرب ربام يكون يف كـسب ترامب والية جديـدة.دونالد ترامب
امتنع عن التعهّد بانتقالٍ سلميّ للسلطة إذا خرس االنتخابات التي يُرتقب إجراؤها يف

3 ترشين الثاين/نوفمرب املقبل، أمام منافسه الديمقراطيّ جو بايدن.
بول دجويب، األستـاذ املساعد يف العلوم السياسيـة بجامعة دينيسون يف جرانفيل
بأوهـايو والباحث بمعهد أبحاث الديـانة العامة  (PRRI) كتب حتليالً يف صحيفة
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"واشنطـن بوست"، حيذر من هـذه احلرب األهلية الـداخلية القادمـة يف أمريكا،
بـسبب خماوف اليمني املـتطرف يف أمريكـا، والسيام اإلنجيليني واملـؤمنني بتفوق
البيض، الذين يرون أن "الديمقراطيني" وامللحدين سوف جيردوهنم من حقوقهم،
ويرون أن عـزل ترامب قـد يفقدهم هـذه احلقوق.وبحـسب بول دجـويب، يعتقد
املسيحيون املحـافظون أن حقوقهم معـرضة للخطر حال عـزل الرئيس األمريكي
ترامب وأهنم يعتقدون أن حـريتهم تعتمد عىل إبقائـه وحزبه يف السلطة.األغرب أن
بول دجويب حـذر من ترويج وسائل اإلعالم اليمـينية من احتامليـة نشوب حرب

أهلية يف الواليات املتحدة األمريكية، ودعوهتا اإلنجيليني إىل ختزين األسلحة!
ونقل عن أحد هؤالء املـتطرفني )ريك ويليس(، وهو من اإلنجيليني املحافظني الذي
يـروجون لنظريـات املؤامرة قوله: "جيـربين الديمقراطيـون عىل ختزين الذخرية
والغذاء واملـياه واإلمدادات الطبيـة؛ للدفاع عن أرسيت ومنـزيل وكنيستي"!!ويرى
هؤالء املتـطرفون أن ميض جملس النواب يف إجراءات عزل الرئيس األمريكي دونالد

ترامب، كانت أول طلقة يف "احلرب األهلية القادمة".
ويف خطاب ألقاه أمـام "قمة ناخبي القيم” Values Voter Summit ، أشار ترمب إىل
مثل هذا املعنى، وقال إن الديمقراطيني يعملون عىل احلد من حقوق املسيحيني، معلنًا

مقاومة هذا النهج إذا بقي يف السلطة.
ويـدّعي زعيم اإلنجيـليني فرانكلني جـراهام الذي سبـق أن دعم احلرب يف العراق
بدعوى أهنا إنجيلية، أن "القوى الـشيطانية تضغط من أجل مساءلة شخص تعتقد
نسبـة كبرية من اإلنجـيليني أنه الـرئيس املـبارك من الـرب"!! ويقول الـكاتب:
"الـربوتستانـت اإلنجيليني البيـض يعتقدون أن امللحـدين والديمقـراطيني سوف
يسلبـوهنم حقوقهم". ويضيف: أجـريت أنا والعامل السـيايس ريان بريج دراسة
استقصائيـة عىل عينة غري عشـوائية )غري احتامليـة( يف الفرتة من 17 إىل 18 مايو
2019، مكونة من 1010 بروتستانتيني أمريكيني عرب اإلنرتنت، بالتعاون مع رشكة
"كوالرتيـكس" املتخصصـة يف برجميات حلـول إدارة البيانـات واالستطالعات
والتسويق، وشكّل الـربوتستانت اإلنجيـليون البيض 60% من العـينة التي أجري
عليها االستطالع".وجـاءت النتيجة لتـؤكد أن 60% من الربوتسـتانت اإلنجيليني
البيض يتخوفـون من امللحدين، وأن 60% يعـتقدون أن امللحدين لـن يسمحوا هلم
بـالتمتع بحقوق وحـريات التعديل األول يف الـدستور األمريكـي وسيمنعوهنم من
تنظيم املسريات والتعليم والتحدث بحرية، والرتشح للوظائف العامة.وباملثل، اعتقد
58% أن "الديمقراطيني يف الكونجـرس" لن يسمحوا هلم بمامرسة هذه احلريات إذا
ما وصلوا إىل السلطة. ويقول جاريـد تايلور حمرر جملة "النهضة األمريكية"ذات
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التوجـه العنرصي: وبعد أن كـانت أمريكـا هي بوتقـة انصهار الثقـافات واملعارف
املختلفة للمهاجرين، تضاءلت اللحمة االجتامعية وتعاظم االنقسام املجتمعي وأصبح
العـدو داخلياً مع تصـاعد اخلطاب العـنرصي والذي يُتهم تـرامب بشكل أسايس أنه
املـتسبب فيه، إىل جـانب عوامل مـتعددة سامهـت يف تراجع تأثـري الطبقة الـوسطى
املتعلمـة التي كـان يعول علـيها أي مـرشح للرئـاسة يف مقـابل تنـامي التـطرف
اليميني".تزامن ذلك مع تصاعد االهتامات للرشطة األمريكية برفع مستوى العنف يف

مواجهة االحتجاجات إىل مستويات غري مسبوقة أصابت حتى كبار السن واألطفال .
ختلل االحتجاجات املتصاعدة جانب من العنف والرسقة واالعتداءات، واهتم ترامب
حـركة أنتيفـا  ANTIFA اليساريـة بالضلـوع يف القيام هبا وحتـريض الناس عىل
ارتكاب مـثل هذه اجلرائم مـوجها االهتامـات إليها وإىل ـ"اليسـار الراديكايل"ـ 
بـ :  "إثارة الفتن والوقوف خلف حـركة االحتجاجات"، ومهدداً بتصنيف احلركة

املناهضة للفاشية كــ"منظمة إرهابية حملية".
وأنتيفا هي حركة معادية للفاشية واليمني املتطرف والرأساملية  وكل من يستهدف
املهمشني واألقليات، تـأسست قبل احلرب العامليـة الثانية مع بدايـة ظهور النازية
والفاشية وانترشت يف عـدة دول حول العامل وال تؤمن بـإصالح السياسات وإنام
بالفعل املبارش والعنف لتعديل املسار. وترى احلركة أن أفكارا كالنازية والفاشية مل
تكن لتظهـر وتنترش إال بسبب عدم وجود ردود فعل قـوية وعنيفة يام يكفي لوقف
انتشار مثل تلك األفكار. ويف الوقت الذي تعارض فيه أدبيات احلركة عمليات القتل،
إال أن أعضـاءها قـد ينتهجـون مستـويات خمتـلفة من الـعنف يف حالـة السامح
للجامعـات العنرصية والفـاشية بتـنظيم نفسهـا ومحل السالح. وعادة مـا يظهر
أعضـاء احلركة بمالبـس سوداء، خالل االحتجاجـات ويدعون الـناس إىل النزول
للشوارع وتنظيم احتجاجات ضد "اليمني املتطرف واحلركات العنرصية"، بحسب
ما ذكرت وكالة األناضول. بـدأت احلركة تظهر عىل السطح بشكل متكرر يف أمريكا
مـنذ انتخـاب ترامب وكـان أكرب ظهور هلـا عام 2017 حـني انطلقت مظـاهرة يف
فريجيـنيا ضد العـنرصيني البيض عىل إثـر تظاهرات نـظمها أنصـار تفوق العرق
األبيض يف مـدينة شارلـوتسفيل بواليـة فريجينيـا. ومن أشهر املجمـوعات التي
تنضوي حتت قيادة أنتيفـا، منظمة "روز سيتي أنتـيفا" يف بورتالند، وهي أقدم
جمموعة تـابعة للحركة يف أمريكا، ورغم حضورهـا القوي وتنظيمها الشديد إال أن
أعضائهـا جمهولون، بحسـب ما ذكرت صحيفة "يـو اس ايه توداي". وخيشى
مـراقبون من أن هتديد تـرامب بإعالن انتيفا "مجـاعة إرهابية" قـد يمهد ملكارثية
جديدة يف الواليات املتحدة يتم عىل إثرها إطالق محلة اعتقاالت ضخمة تضم كل من
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يكرهه تـرامب أوخيشاه، لتتكرر كـارثة املكارثية التي أخـذ املجتمع األمريكي وقتاً
طويالً ليـتعاىف من تبعاته. لكل مـا سبق فان أمريكا فـوق صفيح ساخن جدا ، وان
الـوضع بحاجـة اىل رشارة كبرية ليحـدث انفجار كـبري جدا يكـون رشارة احلرب
االهلية ، التي ستكون بشعة جدا قد تـستعمل فيها االسلحة الكياموية واجلرثومية
)لقـد استعمـلت االسلحة اجلـرثوميـة من قبل اجليـش االمريكي البـادة اهلنود

احلمرعرب وضع اجلراثيم داخل االغطية التي قدمت كمساعدات للهنود(. 
يوجد ثالثة سيناريوهات لبداية االحداث :

 أ- تتم االنتخابات الرئاسية ويقوم أنصار ترامب بالتصويت بكثافة يف صناديق
االقرتاع ويصوت أنصار بايدن باكثرية عرب الربيد وعند الفرز الذي من املفرتض أن
يبدأ من صناديق االقرتاع وهذا سيعطي االنطبـاع بفوز ترامب وبعدها تأيت نتائج
فرز الربيد تبـاعا لتظهر فوز بايدن فيعلن فـوزه ، عندها يرفض ترامب ذلك ويعترب
انه تم تزوير النتائج وأنه هـو الرئيس الرشعي ألمريكـا .ويصبح ألمريكا رئيسني
كل منهام يدعي الفوز والرشعية وتنقسم مؤسسات أمريكا بني الفريقني ويتحصن
تـرامب يف البيت االبـيض وسيقف اجليـش االمريكـي عىل احلياد )بعـد الطلب من
اجلـيش اخراج تـرامب من البيـت االبيض يف حال خـرس االنتخابـات يعلن رئيس
االركان االمريكي ان اجليش لن يتدخل يف نتائج االنتخابات وان حل اخلالفات جيب
ان يتم عرب املؤسسـات الدستورية( ، ينقل اخلالف اىل املحكـمة العليا ذات االكثرية
اجلمهورية وستاخذ وقـتا يف دراسة امللف ويف النهاية سـتعلن املحكمة فوز ترامب
)تارخييا القضاة الديمقراطيون يصوتون لصالح القضايا التي هتم الديمقراطيون ،
والقضـاة اجلمهوريـون يصوتـون لصالح قـضايا اجلـمهوريون  وعـدد القضاة
اجلمهوريـون 5 قضاة وقد يصبحـون 6 قضاة اذا عني ترامب بـديال عن القاضية
الديمقراطية املتوفاة ، مقابل3 قضاة ديمقراطيون (، وسريفض الديمقراطيون قرار
املـحكمة العليا باعتـباره قرارا سياسيا ولـيس قانونيا، ويبـدأ االنقسام ملؤسسات
الدولة بني الفريقني ، كل ذلك حيدث يف ظل ازمة اقتصادية حادة قد تؤدي اىل اهنيار
اقتصـادي، ومن املعروف أن االقـتصاد أهم مـا جيمع األمريكـيني ،وتبدأ عـندها

احلرب االهلية .
 ب- يربح تـرامب االنتخابـات بطريقـة ما ، ويبـدأ باسـتعامل اجهزة الـدولة
الضعاف خصوم  حركات االصوليني البيض ، وتبدأ الصدامات واستهداف اجهزة
الـدولة فيتدخل انصار تـرامب للحامية والدفاع عـن االجهزة االمريكية ، وحيصل

الصدام وتبدأ احلرب االهلية .
 ج- يسـيطر الديمـوقراطيون عىل جملـيس الشيوخ والنـواب ، وحياولون عزل
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ترامب عنـدها يدعو ترامب انصاره اىل النـزول اىل الشارع ملنع احلزب الديمقراطي
من عزله بكل الوسـائل ، باملقابـل ينزل انصار الـديمقراطيني اىل الـشارع حلامية

املرشعني وتعم الفوضى والعنف يف أمريكا . 
من املفرتض أن تشتعل احلرب االهلية اثناء والية ترامب الثانية واال فاهنا لن حتدث
قريبا الهنـا آخر فرصـة للبيض لـربح املعركة، حـيث أن املنحنى الـزمني جيري
ملصلحة امللونـني يف مجيع مفاصل املجتمع والـدولة وحتى اجلـيش الذي سيخرس
اكثريته البيضاء لصالح امللونيني بعدها فان احلرب االهلية ستثبت سيطرة امللونني

عىل أمريكا ال سيطرة البيض.
 ثانـياً: الرصاعات اخلـارجية )حالـة الصني( : الرصاع األمـريكي الصيني، ال
ينحرص فقط يف التجارة، بل يتعداهـا إىل أبعد منها؛ يف السياسية وعىل مناطق النفوذ
يف العـامل، ويف سباق التـسلح، وهو رصاع لن يتحـول إىل اشتباك عـسكري،وليس
جمـاهبة شاملـة  كام يعتقد الـبعض، لقدرة الصـني النووية وقـدرهتا عىل احلرب
الباردة ،هـذا الرصاع سوف يـكون أشد من احلـرب الباردة بني أمـريكا واالحتاد
السوفيتي يف القرن العرشين، فقد كان الرصاع األخري اي احلرب الباردة بني القطبني
الـلذيـن حتكام يف العـامل، عىل مـدى ستـة عقـود مضت، كـانا يـقودان تـكتلني
أيديولوجيـني، بني الرأساملية واالشرتاكية. أما الرصاع بني الصني وأمريكا، سوف
يكون رصاعا بني ندين اقتصاديني، حياول كل واحد منهام التوسع يف مناطق النفوذ
االقتصـادية والتجـارية، ومـا يرتبـط هبام، عىل حسـاب مسـاحة نفـوذ اآلخر،
باستخـدام مجيع ما يف حوزته، أو ما حيـاول أن حيوزه يف جهات املعمورة األربع .
الصـني ال تسعى كام كان االحتاد السوفيايت ، يسعى إىل نرش املاركسية اللينينية يف
كوكب األرض، بل تعـمل جاهدة عىل فـتح أسواق العامل هلـا ، وبالذات يف افـريقيا
وآسيا ومناطق أخرى، وضامن استمرار تدفق املعادن والطاقة )النفط والغاز( التي
هي بحاجة ماسة هلام ، ووصـول السلع واملنتوجات الصينـية اىل اسواقها بامان.
واستخدمـت يف هذا املسار، احلـزام والطريق، ويسـاعد الصني يف هذه الـسياسية

امتالكها لكتلة مالية ضخمة، وهي يف ازدياد مستمر.
الـرصاع األمريكي الصيني أو باألصح مع حتالف )بكني - موسكو(، هو يف جوهره
نزاع حول تـعديل النظام العاملي القـائم منذ تسعينيات الـقرن العرشين بعد إهنيار

االحتاد السوفيتي عىل احادية القطبية التي يتمسك هبا قادة البيت األبيض.
طوال حوايل عقـدين ونصف أي من سنـة 1990 وحتى 2015 متـتعت واشنطن
باهليمنة عىل السياسة العاملية، فغزت افغانستان سنة 2001 ، واحتلت العراق سنة
2003 بعد أن اخضعته للحصار ألكثـر من 12 سنة ، ونرشت الفوضى اخلالقة يف
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املنـطقة العربية إبتداء من سنة 2011 ، ودمرت ليبيا وشنت حربا متعددة األطراف
يف بالد الشام ، وبذرت مـزيدا من بذور اخلالف بني الـدول يف أغلب بقاع املعمورة
لـتخلق الظروف املالئمة إلستمرار هيـمنتها ، وتكريس مكاسب مـؤسساهتا املالية

ورشكاهتا املتعددة اجلنسية.
هذا املسار مل يكن جديدا فهو يف الـواقع جزء من تاريخ البرشية ، حيث تسود عمليا
"صورة ربام خمتـلفة يف بعض اجلـوانب" رشيعة الغـاب حيث يفرض االقـوياء
ارادهتم عـىل األضعف، ولكن وكام حـدث عرب الـتاريخ كـانت االمرباطـوريات أو

األقوى يضعفون تدرجييا أو نتيجة حروب ويأخذ مكاهنم آخرون.
الـواليات املـتحدة أرادت أن تـطبق نظـرية هنـاية التـاريخ التي وضعهـا العامل
والفيلسوف السيايس األمريكي فرانسيس فوكوياما يف صيف 1989، حيث اعترب
أن مبادئ الليربالية االقتصادية، تشكل مرحلة هناية التطور األيديولوجي لإلنسان

وبالتايل عوملة الديمقراطية الليربالية كصيغة هنائية للحكومة البرشية.
حماولـة واشنطن وقف املسار التـارخيي للتطور العاملي، واجهـتها حتديات كثرية
لعل أمهها أهنا مل تعـد مع منتصف العقد الثاين من القرن احلادي والعرشين تتوفر
عىل مقومـات القوة االقتصادية والعـسكرية والسياسـية التي تكفل هلا القدرة عىل

جتميد مسار التاريخ وقرب القوى التي تتحدى بشكل جدي ومستدام نفوذها.
ان اخطـر ما ختشاه أمريكـا هو التطور التقني اهلـائل الذي حتققه الصني يف جمال
، 5G التكنلوجيا ، وبداية سيطرهتا عىل انظمة االتصاالت عرب نظام اجليل اخلامس
الذي سـيؤدي اذا انترش اىل سيطرة الـصني عىل املعلومات املتنقلـة عرب هذا النظام ،
وتنتـزع السيطـرة عىل املعلومـات من أمريكـا التي تعتربه اهـم سالح من اسلحة
احلـرب الناعمـة ، وكذلك بعـد احلظر الـذي فرضته أمـريكا عىل تـوريد الـدوائر
املدجمة  IC واملـعاجلات  Microprocessor املستعملة لرشكة هواوي ، انشات الصني
رشكـة (SMIC) لتصنيع هذه السلع بقيمـة 30 مليار دوالر ، ومن املتوقع ان تزاحم
هذه الرشكة الصناعة االمريكية املوجودة يف سيلكون فايل وهي صناعة قيمتها تزيد
عن 230 مليار دوالرسنويـا يف الصني . الصني اكرب مستـورد هلذه املواد يف العامل
علام ان الصني تصـدر 90%من املعادن النادرة املستعملة يف هـذه الصناعة وبالتايل
يمكن للـصني فرض حـظر عىل تصـدير هـذه املواد اىل أمـريكا فـتنهي الصنـاعة
االمريكية ألشباه املـوصالت االلكرتونية بشكل كامل ) يف املايض كانت أمريكا متلك
الـتقنية واملعـدات النتاج صنـاعة اشباه املـوصالت semiconductor والصني متلك
IC & Microp املواد الالزمة النتاج االجيـال املتقدمة من الدوائر املدجمة واملعاجلات
  processor،اما االن فـالصني متلك الدائرة الكـاملة هلذه الصنـاعة وهي بحاجة اىل



15

تـطوير بعض التقنيـات التصنيعية فقط وأمـريكا ال متلك الدائرة الكـاملة(وبالتايل
التفوق التقني ألمريكا سيصبح حتت رمحة الصني .

حذر وزير اخلارجية األمريكي األسبق، هنري كيسنجر، من أنه جيب عىل الواليات
املتحدة والصني أن تضعا حدوداً للمـواجهة، وإال فإن العامل سيجد نفسه يف وضع
ممـاثل للحرب العاملية األوىل.ونقل تقـرير لوكالة "بلـومبريغ” عن كيسنجر )97
عاماً( قوله، خالل جلسة نقاش افرتاضية، نظمها النادي االقتصادي بنيويورك، إنه
يعتقد أن الـواليات املتحدة والصني، اللتني يمكن أن يسمى نزاعهام بـ"حرب باردة
جديدة"، جيب أن ترسام حدود املواجهة، مشدداً عىل أنه دون ذلك يستحيل حتقيق
خفض عام للتصعيد. وأكد الوزير األسبق امللقب بـ"ثعلب الدبلوماسية األمريكية"،
قناعته بأن الوقت قد حان لتدرك الواليات املتحدة املتغريات يف العامل احلديث، وهي
أمـور لفت إىل أهنا "معقدة للغاية"بحيث ال يمكن لدولة واحدة أن تستمر يف احلفاظ

عىل هيمنتها يف نفس الوقت، سواء يف االقتصاد أو يف املجال االسرتاتيجي.
وكان كيسنجر قد رصح يف عام 2019 بأن الرصاع بني الواليات املتحدة والصني قد
يؤدي إىل"عواقب وخيمة"من شأهنا أن تكون"أسوأ من عواقب احلروب العاملية"،

ولتفادي ذلك، نصح البلدين بحل خالفاهتام.
يُشـار أيضا إىل أن وزير اخلارجية الصينـي وانغ يي، كان قد أعلن يف يوليو املايض
أن بكني سـتتخذ إجراءات حـازمة وحاسمـة ضد واشنطن إذا تـدهورت العالقات
الدبلـوماسية بني البلدين. كام ذكر فإن كيسنجر يدعو أمريكا اىل التفاهم مع الصني
حلكم العامل ، واال فـان االوضاع ستاخـذ منحى يسء وقد يـدخل العامل يف عواقب

وخيمة كام قال . وحتى االن فإن الصني ترفض التفاوض مع أمريكا.
ان الـوقت املتبقي ألمريـكا قبل الدخول يف مـستنقعها الداخيل قـصري نسبيا ، وهي
ستحاول بكل الـوسائل جر الصني اىل التفاوض ، وذلك عـرب العقوبات االقتصادية
الـتي قد تتطور اىل اشـتباكات حمدودة خـارج البلدين )أمريكـا متلك قدرات هائلة
للحرب خارج حدودهـا ، ولكن الصني متلك امكانية اكثـر من هائلة داخل اراضيها
بام فيها تدمري كامل االسطـول االمريكي القريب من 1000كلم من أراضيها، لذلك
ال مصلحة ألمريكا بمهامجة الـرب الصيني( وقد تصل اىل حصار الصني عرب اغالق
مضيق ملقا املواجه لسنغافورة حيث توجد قاعدة عسكرية امريكية امام الصادرات

والواردات الصينية حيث متر 75% منها من هذا املضيق.
 ثالثا: الوضع االقتصادي: رضبت الكارثة التي وقعت يوم األربعاء، 12 مارس
يف سوق األسهم األورويب أكثر من أي مكان آخر، فكان سقوط املؤرشات األوروبية
عامة، وكذلك يف أسواق كل من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا األكرب يف
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التاريخ! بالنسبة ألملانيا، كـان ذلك اليوم هو األسوأ منذ أكثر من 30 عاما، منذ يوم
"االثنني األسود"19 أكتوبر عام 1987 .

لقد انخفضت البـورصات األوروبية عىل مدى 4 أيـام من األسبوع اجلاري بنسب
ترتاوح ما بني 20-23%، وهو وضع أسوأ بكثري مما كان عليه الوضع عام 2008 .
وعىل مدى ثالثة أسـابيع، خرست البـورصات يف أملانيـا وفرنسـا 33%، يف اململكة
املتحدة 30%، الواليات املتحـدة 26%، اليابان 28%، بمعنى أنه خالل هذه األسابيع

الثالثة تم تدمري نمو األسهم الذي حدث عىل مدار 4-10 سنوات.
مؤرش مرعـب آخر: عىل خلفية االهنيـار، وعد البنك الفيـدرايل األمريكي بضخ 1.5
تـريليون دوالر خالل يومـني فقط، وهو ما علّق عـملية االهنيار ملـدة نصف ساعة
فقـط، ثم عاود اهنيار البورصات األمريكـية تسارعه إىل 10%. وعندما وصلت هذه

األموال إىل البنوك، شهدت مؤرشات األسواق نموا طفيفا.
تأملوا! لقد طبع االحتيـاطي الفدرايل األمريكي زهاء 1.5 تريليون دوالر بكبسة زر
يف يومني، وهو ما يعادل ضعفي حجم الـدوالرات املتداولة يف االقتصاد العاملي قبل
أزمة عام 2008 ، وكان حجم الدوالرات املتداولة يف العامل هو 4.2 تريليون دوالر.

لكن هذا ليس كل يشء!!! فوفقا لالحتياطي الفدرايل األمريكي، يمكن أن يصل إمجايل
املبلغ املطبوع، إىل 4 تـريليونات دوالر !!! أي أن عدد الـدوالرات املتداولة يف العامل،
خالل 3 أسابيع، قد  يتضاعف تقريبا دون زيادة مقابلة يف حجم السلع. عىل العكس
من ذلك قـد ينهار االقـتصاد العـاملي، ويصـبح التضخم املفـرط يف أمريكـا بذات

املستوى يف زيمبابوي وفنزويال، وهو ما أصبح فعليا مسألة وقت.
فام الـذي دفع البنك املركزي األمـريكي إىل اختاذ مثل هذه اإلجـراءات االنتحارية؟

وملاذا كان االهنيار يف سوق األسهم فظيعا جدا إىل هذا احلد؟
إن اخلطر الـرئييس ظل كام كـان الوضع يف عـام 2008، وهو أن العـامل يعيش يف
الـديون. وكضامن للقروض، كانت وال زالت تسـتخدم بعض األصول، والتي غالبا
مـا تكون هي األسـهم. وعندمـا يبدأ هـذا االنخفاض احلـاد يف البورصـات، يلجأ
الدائنون إىل املدينني طلبا إما لزيادة الضامن بشكل عاجل، أو إلعالن اإلفالس، وبعد
ذلك تصبح تلك الضامنـات ملكا للبنـوك. ال حيتاج البنـك هلذه األسهم والعقارات
وغريها من األصول، لذلك فهو يبيعها، فيزداد اختالل التوازن بني العرض والطلب،
ثم االنخفاض الالحق يف األسعار، حـتى يبدأ رد الفعل املتسلسل لإلفالس وتصفية

األصول. تلك هي آلية "االثنني" و"اخلميس" وغريمها من األيام السوداء.
وما يوضح احلجم احلقيقي للكارثة هو انخفاض قيمة "املالذات/األصول اآلمنة"
الذهب والفضة بنـسبة 3% يف هذه األيام. حـتى الذهب انخفض، عىل خـلفية الذعر
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العـاملي املهول، بينام يبحث اجلـميع عن مالذات آمنة!!! أي أن املديـنني باعوا كل ما
لـدهيم، بام يف ذلك الذهب وآخر ما يسرت أجسـادهم لسداد الديون. واآلن تعاين كل
البنـوك والرشكـات حول العـامل من نقـص حاد يف األمـوال، ومن املفـارقات أن

الدوالرات حتديدا هي ما يعاين اجلميع من نقصها، ألن مجيع القروض بالدوالر.
سـوف تكون اخلطوة التاليـة يف اهنيار النظام املايل هي فقـدان الثقة، حينام يتوقف
املرء عـن الثقة يف وضع رشيكه التجاري، وما إذا كـان سيفلس غدا أم ال. ثم تتوقف
البنـوك عن إقراض املصانع، وإقراض بعضها البعض، ألهنا غري واثقة يف أي أحد أو

أي مؤسسة، وهو ما سيوقف حرفيا أي نشاط اقتصادي، فينهار النظام املايل.
موجة كـهذه كادت أن تدفن االقتصاد العـاملي عام 2008، لكن االحتياطي الفدرايل
خـلق تريليونات الدوالرات من العدم، ليغرق هبـا السوق العاملية بالكامل، بحيث مل
يعد لدى البنوك فرصة لإلفالس، وبالتايل أجّلت عملية االهنيار مؤقتا. بعد أزمة عام
2008 ارتفع عدد الـدوالرات املتداولـة يف العامل لعـدة سنوات من 0.8 تـريليون
دوالر قبـل األزمة إىل 4.5 تريـليون دوالر. ويمكـن أن يزداد هذا الـرقم بمقدار 4
تـريليونـات أخرى !!!! وال تنـسوا أن البنـوك املركـزية األوروبـية واإلنجليـزية

واليابانية قد فعلت األمر نفسه.
يمكن ألحدهم أن يقول: وماذا هنالك، طبعوا 4 تريليونات عقب اندالع أزمة 2008،

ومل يكن هناك تضخم مفرط، وسيطبعون 4 تريليونات اآلن، البورصات تنمو...
احلقيقة هي أن األسعار تـعني التوازن بني كميـة املال وكمية البـضائع. فإذا قمت
بطبـاعة ضعف كمـية األموال "مـن اهلواء"، فالبد أن تـرتفع األسعار. وإذا قمت
بـطباعة املزيد مـن األموال، فالبد أن حيدث تضخم مفـرط كام حدث يف زيمبابوي.

هذا هو قانون االقتصاد، وقانون احلفاظ عىل الطاقة يف علم الفيزياء أيضا.
ولكن، ملاذا ال يوجد تضخم يف نظام الدوالر بعد؟

يوجد هذا التضخم، لكنه يف قطاعات منفصلة، وليس يف السلع االستهالكية لسببني:
1-  إن تريليونات الدوالرات واليورو والني التي متت طباعتها عقب األزمة السابقة
أدت إىل تضخم فقط يف القطاعات التي مل يتم فيـها تلبية الطلبات. بمعنى، أن الغرب
يتميز عموما بارتفاع مستوى املعيشة، وقد وصل األمريكيون واألوروبيون إىل حد
التشبع يف استهالك السلع اليوميـة. أي أن األمريكي سوف يأكل نفس عدد شطائر
اهلامبورغر ويرشب نفس عدد أكواب اللبن التي سوف يرشهبا بالراتب احلايل، حتى
لو أعطينـاه ألف دوالر إضافية، ألنه يأكل احلد األقصى، وليس بإمكانه أن يستهلك
أكثـر. يعني ذلك أن 4 تـريليونـات دوالر إضافيـة ال يمكن أن جتعل األمـريكيني
يرغبون يف رشاء 4 تريليـونات شطرية هامبورغر إضـافية، ألهنم يستهلكون فعليا



18

احلد األقـصى من اهلـامبورغـر. أي أن الطلب اإلضـايف عىل السلع االسـتهالكية
األساسية ال يـزداد بضخ تريليونـات جديدة. لكنه يـزداد يف جماالت أخرى ال يتم
فيهـا تلبية الطلـب، مثل التعليم والصحـة واإلسكان وسوق األوراق املـالية، وهي
القطاعات التي نلمس فيها ارتفاعا يف أسعار كل يشء، بل وتضاعفت تلك األسعار يف
السنوات األخرية. هـذا بالتحديـد هو الفرق بني أمـريكا وزيمبابـوي، فالطلب عىل
اهلامبورغر سينمو 100 مرة، إذا ما منحت الفرد يف زيمبابوي 100 دوالر إضافية،
وسيكـون هناك تضخم مفـرط عىل الفور. أما إذا مـا منحت األمريكي 100 دوالر

إضافية، فسوف يستثمرها يف األسهم، وسيحدث تضخم يف سوق األسهم.
2- طـاملا مل يكن هناك أي نقص يف السلع اليوميـة يف السوق، فلن تؤدي تريليونات

الدوالرات إىل التضخم املفرط. 
ووفقـا ألحدث التقديرات لبنك أتالنتا االحـتياطي الفدرايل، سينخفض الناتج املحيل
اإلمجـايل األمريكي يف الربع الثاين من العام احلـايل بنسبة 41.9%. ولن ينجو جزء
كبري من الرشكات الصغرية ومتـوسطة احلجم من احلجر الصحي احلايل، حتى مع
وضع مجيع برامج املسـاعدة احلكوميـة يف االعتبار، ويتحـدث األطباء بالفعل عن
مـوجات ثـانيـة وربام عـديدة مـن الوبـاء. يف الوقـت نفسه يعـرتف املزيـد من
V االقتصـاديني، وحـتى املـسؤولـني، أن الركـود لن يكـون عىل شكـل حرف
بـاإلنجليزيـة، أي هبوط ثم زيـادة حادة، وإنام عىل شكل حـرف L، أي سقوط ثم
ركود طويل. لقد تضاعفت البطالة يف أبريل املايض إىل أكثر من ثالثة أضعاف لتصل

إىل 14.7%، ومن املرجح أن تستمر يف النمو لبعض الوقت عىل األقل.
كذلك انفجر عجز املوازنـة األمريكية، ووفقا للتوقعـات قد يقرتب من 4 تريليونات
دوالر هذا العام، وهذا إذا مل تـضطر البالد إىل فرض حجر صحي جديد قرب هناية
العام. كل ذلك جيـرب االحتياطي الفدرايل عىل طباعـة دوالرات غري مغطاة بكميات ال
تصدق، وبرسعة مذهلة. وعىل مدى العامني املاضيني، بلغ حجم الدوالرات املتداولة
الضعف تقـريبا، وأثناء شهري الـربيع بعد اهنيار مارس، ارتفعـت القاعدة النقدية
لالحتياطي الفدرايل )حجم الدوالرات املتداولة( بمقدار 2.8 تريليون دوالر، لتصل
إىل 7 تـريليـون دوالر. إنه ذات النهج الـذي سارت عـليه األرجنـتني وفنـزويال
وزيمبابوي وغريها من البلدان التي عانت من التضخم املفرط من قبل. بالطبع، فإن
خمزون قوة الدوالر، كعملة عاملية أكـرب، لكن هذا قد يؤجل انخفاضه فحسب، لكنه
لن يمنعه. لقد خفف هذا التـدفق من املال من الكارثة االجتامعية مؤقتا وجزئيا، كام
أنه أعاد مرة أخـرى سوق األسهم إىل ذروهتا، لكن كام حيدث دائام، أصبح األغنياء
أكثر ثـراء، عىل خلفية فقـر الفقراء، واتسـاع اهلوة بني األغنيـاء والفقراء، وازدياد
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التفسخ الطبقي. مل تعـد سوق األوراق املالية تعكـس الواقع هي األخرى، وتوقفت
عن أداء وظيفتها. لقد ماتت الرأساملية يف أمريكا.

بعد نصف عـام ، مع فقدان ماليني الـوظائف وإفالس آالف الرشكـات يف الواليات
املـتحدة بسبب فريوس كورونا اجلـديد ، فإن كلمة تباطـؤ غري كافية لوصف حجم
ورسعة االهنيار االقتصادي. واعتبارًا من 31 أغسطس 2020، أشارت Yelp اىل أن
735،163 رشكة تـم إغالقها. يأخـذ موقع Yelp يف االعتبـار أيضًا الـرشكات التي
أصبحت عملـيات إغالقها دائمة. زاد هـذا الرقم بشكل مطـرد خالل األشهر الستة
املـاضية ، حيث وصل اآلن إىل 97966  رشكـة ، يمثل 60% من األنشطـة التجارية
املغلقة التي لن يُعاد فتحهـا. وساعد حترك جملس االحتياطي الفيدرايل لرشاء 750
مليار دوالر مـن ديون الرشكات ، وبـرنامج إقراض مني سـرتيت الذي يقدم 600
مليار دوالر يف شكـل قروض للرشكـات الصغرية واملتـوسطة احلجـم ، الرشكات

املثقلة بالديون عىل جتنب اإلفالس. لكنها أضافت أيضًا إىل كومة الديون.
قال ديفيد غـويل ، أستاذ االقتصـاد يف جامعة بنتـيل بوالية ماسـاتشوستس ، إن
إصدار الـديون غري االستثامريـة ، الذي يستـهدف يف الغالب سـوق السندات غري
االستـثامرية ، "ارتفع بـشدة" يف األشهـر القليلة املـاضية. وأضـاف : عىل املدى
الـطويل ، ليس من الواضح ما إذا كانت الرشكات املثقلة بالديون اآلن ستكون قادرة
عىل البقاء، خاصة يف صناعات مثل السفر والرتفيه. وكتبت مجعية السفر األمريكية
رسالـة موقعة من 14 من قـادة الصناعة تـطلب من الرئيس تـرامب والكونغرس
توسـيع نطاق اختبار فريوس كورونا إلحياء قطاع السفر املتعثر. وحذرت اجلمعية
من أن قطـاع السفر قد يـنتج أقل بمقدار 1.2 تريليـون دوالر لالقتصاد األمريكي
بحلول هنـاية عام 2020 عن العام الـسابق. والعديد من القـطاعات األخرى تعاين

وستبحث الرشكات عن رشيان احلياة.
من املحتمل أن حتدث عمليات إغالق وترسيح أعامل إضافية عىل نطاق واسع. وكلام
طالت املشـاكل االقتصاديـة ، زاد احتامل بدء التعـثر يف السداد ، خـاصة يف قطاع

الدرجة غري االستثامرية يف سوق الديون."
وقال إمـري تيفتيك ، مدير األبحـاث بمعهد IIF، إن الكثري يعتـمد عىل مدى احتواء
الفريوس ومعاجلتـه. وقال لنيوزويك: "إن فرتة طويلة من االقرتاض الزائد من قبل

الرشكات أمر مستحيل خاصة إذا استمرت عائدات الرشكات يف الضعف".
وذكر جوناثان بروجارد أستاذ املالية يف كلية ديفيد إكليس لألعامل بجامعة يوتا ،
ملجلة نيوزيـوك ، إنه يتوقع أن يرى زيادة يف حـاالت التخلف عن السداد يف األشهر
املقبلـة. ويبدو أن "االنتعاش املأمول بـشدة عىل شكل حرف V مل حيدث. ال ينبغي
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أن تكـون هذه الزيـادة مفاجأة نظـرًا ألننا شهدنـا انخفاض الطلـب عىل العديد من
املنتجات واخلدمات".

"كلام طـالت مدة انتـشار مرض كـورونا عىل احليـاة وانتشـاره ، زاد عدد حاالت
الـتخلف عن السـداد التي ستحـدث. ماذا سيحـدث اذا ختلفت الرشكـات عن سداد
قروضها جتاه البنوك.ان البنوك االمريكية تقوم بعد قرار البنك الفدرايل الغاء ال%10
احتياط الزامي للقروض اىل صفر ، فاصبح باالمكان البنوك بيع قيمة قرض ما اىل ما
ال هنـاية بعـد ان كانت عـرشة مرات . مثال كـان يمكن للـبنك الذي يـملك مئة دوالر
إقراض الف دوالر-عـرشأضعاف املـبلغ- واآلن بعد قـرار البنك الفيـدرايل تصفري
االحتياط االلزامي يمكن اقـراض املئة دوالر ألف مرة أو مليون مـرة طاملا هنالك من
يطلب قرضا ويمـتلك رشوط املرصف لالقراض التي اضحت شديـدة التساهل بأمر
من الـبنك الفيدرايل .)هذا جنـون مطلق اذ يكفي عدم سداد واحـد ممن اقرتضوا املئة
دوالر وهو امر اكثـر من طبيعي يف هذه االزمة اىل ضياع املئة دوالر وهي راس املال(
ان تطور االزمـة سيؤدي حـتام اىل افالس البنوك وضـياع اموال املـودعني وانتهاء

النظام املايل كام نعرفه .
"إذا كانت هـناك جولة أخـرى من عمليات اإلغالق الكـبرية ، فريجح أن احلكومات
والبنوك املركزية ستحتاج إىل متديد الدعم الذي كانت تقدمه ملنع قطاعات كبرية من
االقتـصاد من االهنيار". وسارعـت الرشكات التي كانت بحـاجة إىل املال لتعويض
األرباح املفقودة بـسبب الوباء إىل االقرتاض. وأصبح إصـدار سندات الرشكات من

الدرجة االستثامرية بالفعل أكثر هذا العام منه يف عام 2019 بأكمله.
بـني يناير ويونيو ، قدمت 3604 رشكـة إفالسًا بموجب الفصل 11)وضع الرشكة
حتت ارشاف املحكمة وايقاف الدعاوي القـانونية  للمدينني متهيدا العادة هيكلتها(،
وفقًا لبيـانات من رشكة اخلدمات القانونية  Epiq، بـزيادة سنوية قدرها 26 باملائة.
ويفكـر عرشات اآلالف غريهـم يف سداد الـديون يف الـوقت املحـدد أو احلفاظ عىل
االستـثامر والوظائف. يف مـثل هذه األزمة غري املـسبوقة ، تعـرض آجال استحقاق
الـديون سبل عيش ماليني األمريكيني للخـطر. ومن غري املحتمل أن يقوم املقرضون
من القطاع اخلاص بإصدار قروض شخصية أو جتارية صغرية أو ديون الرشكات.
سيكون للقروض وخطوط االئتامن احلـالية تعهدات ويمكن اسرتدادها ، ولن يمكن
الـوصول إىل خطـوط ائتامن جديـدة. وعرض بنك االحتيـاطي الفيدرايل املـساعدة
للـرشكات ذات الدرجة االستثامرية الفـرعية ، أو جهات اإلصدار ذات التصنيف غري
اهلـام ، مما فتح 2.3 تـريليون دوالر مـن االئتامن للرشكـات واحلكومـات املحلية

واالقتصاد األوسع.
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وأعلـن وزير اخلزانـة ستيفن منـوتشني ، إنه سيمـدد جمموعـة برامج اإلقراض
للرشكات واحلكـومات واألفراد والـذي كان مقررا أصال أن تـنتهي يف 30 سبتمرب
املايض حـتى هناية العـام. ويف الوقت نفسه ، فـإن عواقب عودة ظهـور كورونا غري

معروفة وأسواق األسهم وسندات الرشكات ال تسعري يف املوجة الثانية.
وقـال ديفيد غـويل: "إنه إذا حدث إغالق ثـان، فسيكـون مدمـرا للتدفـق النقدي
للرشكـات املثقلة بالديون، ومن املحتمل أن تسعى عرشات أو حتى مئات الرشكات إىل
إعادة الـتفاوض، أو التـوقف مؤقـتًا، أو ربام حتـى التخلف عن سـداد مدفـوعات

الفائدة". 
ربام تواجه أمريكـا أزمة سكن االشد يف تارخيها. جـرت دراسات عدة حول فقدان
الوظـائف املرتـبطة بـ كـورونا واملـصاعب االقـتصاديـة التي ستحـد من قدرة
املستأجـرين عىل دفع اإلجيار أثناء الـوباء. إن هذه التحليالت تـتقارب مع تنبؤات
رهيبة: إذا مل تتغري الظروف ، فان 29-43 % من األُرس املـستأجرة معرضة خلطر
اإلخالء.وقد رضب كورونا عندما كانت 20.8 مليون أُرسة مستأجرة )47.5 % من
مجيع األُرس املسـتأجرة( مثقلة بالفعل بتكلـفة اإلجيار، ويُعرّف عبء تكلفة اإلجيار
بأنه:"األرُس الـتي تدفع أكثر من 30% من دخلها مقابل اإلجيار"، وعندما بدأ الوباء
كانت 10.9 ملـيون أرسة مستأجرة )25% من مجيع األرس املـستأجرة( تنفق أكثر
من 50% من دخـلها عىل اإلجيار كل شهـر. وأنفقت غالـبية األرس املستـأجرة التي
تعيش حتت خط الفقر مـا ال يقل عن نصف دخلها عىل اإلجيار يف عام 2018، حيث
أنـفق واحد من كل أربعة أكثـر من 70% من دخلهم عىل تكالـيف اإلسكان. وبسبب
النقص املزمن يف التمويل من قبل احلكومة الفيدرالية ، تلقى واحد فقط من كل أربعة
مستأجرين مؤهلني مساعدة مالية فيدرالية. مع خسارة أربعة ماليني وحدة سكنية
مـيسورة التكلـفة عىل مدى العقـد املايض ونقص 7 ماليـني شقة ميسـورة التكلفة
متاحة للمستأجرين ذوي الدخل املنخفض ، وأصبح العديد من املستأجرين عرضة
لإلخالء. ويف الوقت نـفسه ، فإن نقص الـدخل اإلجياري يعرض مـالكي العقارات
املؤجـرة خلطر الرضر. قد يكون املـستثمرون األفراد ، الذين غـالبًا ما يفتقرون إىل
الـوصول إىل رأس مال إضايف، عرضة للخطـر بشكل خاص. يف الوقت احلايل، بينام
يمتلك مالكو العقارات  22.7 مليون من أصل 48.5 مليون وحدة إجيارية يف سوق
اإلسكان ، فإن أكثر من النصف )58%( ال يمكنهم الوصول إىل أي خطوط ائتامن قد
تساعدهـم يف حاالت الطوارئ . يواجه املالك الـذين يطردون املستـأجرين تكاليف
املحكمة ، والـشغور عىل املـدى القصري أو الطـويل ، وإعادة التكـاليف ، وفقدان  
90-95% من متأخـرات اإلجيار عن طريق البيع إىل حمصل الديون أو طرف ثالث.
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عىل املدى القصري ، قد يؤدي عدم وجـود دخل من اإلجيار إىل تكاليف غري متوقعة ،
وعـدم القدرة عىل دفع الـرهون العقـارية ودفـع رضائب املمتلكـات واحلفاظ عىل
املمتلكات. عىل املـدى الطويل ، فإنه يعرض أصحـاب العقارات الصغرية خلطر أكرب
مـن الرهن واإلفالس. املجتمعات امللـونة تتحمل أعباء اإلجيـار بشكل غري متناسب
وتتعرض خلـطر اإلخالء. من املـرجح أن يكون األشخـاص ذوو البرشة امللـونة
مستـأجرين ومن املرجح بشكل غري متنـاسب أن يكونوا من ذوي الدخل املنخفض
ومثقلون بتـكاليف اإلجيار. أظهـرت الدراسات من املـدن يف مجيع أنحاء البالد أن
األشخاص امللونني ، وخـاصة السود والالتينيون ، يشكلون ما يقرب من 80 % من
األشخاص الذين يـواجهون اإلخالء. وحددت إحدى الـدراسات أن األرس السوداء
أكثر عـرضة لـإلخالء بأكثـر من ضعف األرس البـيضاء. يف دراسـة أجريت عىل
ميلووكي ، شـكلت النساء من األحياء السوداء 9.6% فقط من سكان املدينة ، لكنهن
شكلـن 30% من املستـأجريـن املطروديـن. يف بوسطـن ، كانت 70% من عـمليات
اإلخالء املقدمة من أسعار السوق يف جمتمعات ملونة ، عىل الرغم من أن هذه املناطق
تشكل مـا يقرب من نصف سـوق اإلجيارات يف املدينـة. وجد باحثـون من جامعة
كاليفورنيـا يف بريكيل وجامعة واشنطن أن عـدد عمليات اإلخالء لألرس السوداء يف
بالتيـمور جتاوز عدد عـمليات إخالء األرس البيضـاء بنسبة 200% تقـريبًا ، حيث
جتـاوز معدل إخالء املستأجـرين السود معدل إخـالء املستأجرين الـبيض بنسبة
13%. يف مدينـة نيويورك ، أشارت عينة من قضايا حمكمة اإلسكان إىل أن 70% من
األرس يف حمكمـة اإلسكان ، عادة ما تكـون سوداء و/أو من أصل إسباين. يف والية
فرجيـنيا ، ما يقرب من 60% مـن األحياء ذات األغلبية السـوداء لدهيا معدل إخالء
سنوي أعىل من 10% من األرس، أي ما يقرب من أربعـة أضعاف املتوسط الوطني ،
حتى عنـد التحكم يف معدالت الفقر والـدخل. يف كليفالند ، كانـت املساحات العرشة
األوىل إليداعات اإلخالء من 2016-2018 مجيعها عبارة عن مساحات ذات أغلبية

سوداء ؛ ستة فقط لدهيم معدالت فقر أعىل من %10.
يؤثـر فقدان الـوظيفة عىل األشخـاص امللونني بمعـدالت أعىل بكثري مـن نظرائهم
البـيض. تسلط األرقـام األولية من أبـريل الضوء عىل هـذا التفاوت:  إن 61% من
األمريكيـني من أصل إسباين و 44% من األمريكيني السود ، أو أحد أفراد أرسهتم ،
قد تعرضوا خلسارة يف العمل أو يف األجور بسبب تفيش فريوس كورونا ، مقارنة بـ
38؟ من األمـريكيني البيض. يمكن لألشخاص ذوي اإلعـاقة )الذين لدهيم معدالت
بطالة أعىل تـارخيياً من عامـة السكان( ، وأفـراد جمتمع امليم )الذيـن يعانون من
الترشد بمعدل غري متناسب( ، واملهاجرين غري املسجلني )غري املؤهلني للحصول عىل
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تأمني ضـد البطالـة أو تلقي فحوصـات حتفيزية( ، أن يـكونوا مجيعًـا يف تصاعد
خماطر الصعوبات االقتصادية أثناء اجلائحة.

أبلغت NMHC والرابـطة الوطنـية للشقـق الكونجرس يف أبـريل أن "أكثر من 25
باملائة من األرس التي تـستأجر يف الواليات املتحدة قـد حتتاج إىل املساعدة يف سداد
املدفوعات" بـسبب مصاعب اإلجيـار و كورونا ، مما يـرتجم إىل ما يقرب من 11
مليون أرسة و25 ملـيون شخص. ويف دراسة تستند إىل خسارة الوظائف واألجور
املتوقعـة ، توقع برنامج األمـن املايل ملعهد أسبن أن 19 إىل 23 مليـون مستأجر يف
الواليات املتحدة معـرضون خلطر اإلخالء حتى هناية عام 2020 ، وهو ما يمثل ما
يصل إىل 21% من األرس املستأجرة. وباملثل ، قدرت رشكة  Amherst Capital، وهي
رشكـة استثامر عقاري ، يف يونيو أن 28 مليون أرسة )64 مليون شخص( معرضة

خلطر اإلخالء بسبب كورونا.
قـال تينداي كـابفيدزي ، كـبري االقتصاديـني يف  LendingTree لشبكة CNBC، إن
الزيادة يف عمليات إخالء العقـارات املؤجرة يمكن أن يكون هلـا تأثري الدومينو عىل
سوق اإلسكان واالقتـصاد األوسع. وأضاف: "قد يكون هذا حقًا كارثيًا، ويمتد إىل
ما وراء صناعة اإلجيار فقط" ويمكن أن "يؤثر عىل سوق اإلسكان لألرسة الواحدة
واالقتصاد كـكل". ودعا  احلكومـة الفيدراليـة إىل اختاذ إجراءات لـوقف عمليات
اإلخالء أثناء جائحـة كورونا ومتديد إعانات البطالة اخلاصة ملنع املزيد من االهنيار
يف االقتصاد. كـام مر سابقا نجد ان معظم املؤسـسات والرشكات االمريكية  تعاين
من مشـاكل مالية حادة ، وتعالج مشاكلها بواسطة القروض للرشكات واملؤسسات
الصغرية واملـتوسطة، وحصـوهلا عىل مساعـدات الدولة للمـؤسسات الكبرية. إن
نـسبة كبرية من املقـرتضني ال يستطيعـون سداد قروضهم وبعـضهم ال يستطيع
تـسديد الفوائد. 30% من املـستاجرين ال يستطـيعون سداد اجياراهتم . اجلميع يف
أمـريكا يعيش عىل الديـون . اثرياء أمريـكا ال يدفعون الرضائـب )ترامب كان يدفع
750 $رضائب( الن معظم ثرواهتـم هي اسهم يف رشكات ومع ارتفاع قيمة االسهم
ترتفع قيمة هذه الثـروات وال يرتتب عليهم اي رضيبة اال يف حال بيع هذه االسهم  ،
فيتم دفع الرضيبة عـىل االرباح بني سعر الرشاء والبيع . بـام ان االثرياء ال يبيعون
اسهمهم فتزداد الثروة رقمـيا وليس رضيبيا. سنناقـش بعض الرقام املاخوذة من
اجلدول االسـايس من موقع  USDEBTCLOCK.ORG وهو مـوقع رسمي امريكي
يعرض حلظيا االرقام اخلاصة لالقتصاد االمريكي ، واالرقام املدرجة مأخوذة من

16-10-2016 و 2020-10-16 .
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يمكن مالحظة ما ييل:
الدين الـعام كان حـوايل 20 ترليـون دوالر واصبح حوايل 27 تـرليون دوالر اي

بزيادة 7ترليون دوالر تقريبا 1.75ترليون سنويا.
الديون االمـريكية الكليـة )تشمل ديون الـدولة والرشكات واالفـراد( كانت حوايل
65.15 تـرليــون دوالر واصبحت حـوايل 82.53 تـرليـون دوالر اي بـزيـادة
حوايل17.4تـرليون دوالرتـزيد عـن الناتج القـومي العاملـي املقدر بني 70 و75
ترليون  دوالر تقريـبا  4.3 ترليون دوالر سنـويا توازي االموال املـطبوعة للبنك

الفيدرايل االمريكي من بداية وجوده حتى اليوم وهذه ارقام فلكية.
قيمة أمريـكا كانت حوايل 129.6 ترليـون دوالر واصبحت حوايل 122.9 ترليون

دوالر اي بخسارة 7 ترليون دوالر اي بخسارة 1.75 ترليون دوالر سنويا .
النتيجة وبحساب بسيـط نجد ان اخلسارة السنويـة ألمريكا =4.3 ترليون دوالر
الزيادة السنوية للديون + 1.75 ترليون دوالر تراجع االصول السنوي = حوايل 6

ترليون دوالر سنويا تقريبا نصف الناتج القومي الصيني .
ان اخطر رقم هو الفرق بني قـيمة اصول أمريكا والتزاماهتا املالية = حوايل 122.9
تـرليون دوالر اصول أمريكا - حوايل 155 ترليون دوالر التزامات أمريكا املالية =

- 32.1 ترليون دوالر وهو يعادل 1.5 الناتج القومي االمريكي.
اآلن لننظر اىل الـناحية االخـرى ، هل ستستطـيع الطبقة العـاملة االمريـكية إيفاء
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الديون والنهوض بـأمريكا من جديد . من اجلدول نجد ان عدد سكان أمريكا حوايل
330 مليون نـسمة ، عدد املوظفني بدوام كامل  حوايل 122 مليون بينهم حوايل 24
ملـيون مـوظف  والية وفـيدرايل وهـي وظائف خـدميـة وامنيـة غري انـتاجـية
(overhead)،وعىل افرتاض ان بـاقي العامل  مجيعهم )هذا غري صحيح ( من املنتجني

98 مليون منتج . عىل هؤالء املنتجني الرصف عىل :
 1-  55       مليون متقاعد تقريبا)معيشة +عالج(

 2-  10  مليون معاق تقريبا)معيشة +عالج(
 3-      24        مليون موظف والية وفدرايل وعائالهتم تقريبا ) معيشة + عالج

            +دراسة .....(
 4-  جتهيزات وابنية وطرقات و اسلحة ومدارس وجامعات .......

(foodstamp)5-  مساعدة حوايل 44 مليون فقري 
 6- معيشة وعالج عائالهتم

 7- تعويض عن العجز الـسنوي 6 ترليون  دوالر اي 61000 دوالر لكل منتج
علام ان املدخول السنوي ل65% من املنتجني مدخوهلم اقل من 50000 دوالر قبل

اقتطاع الرضيبة.
كام قلنا سابقـا ان كبار االثرياء ال يدفعون الرضائب )ترامب ثروته حوايل10 مليار
دوالر ، دفع 750 دوالر رضيبة( .كام تـدل االرقام فان أمـريكا لن تـستطيع دفع

التزاماهتا فضال عن دفع ديوهنا .
لنتحدث قليال عـن االسهم االمريكية . كانت اسواق االسهم متثل حقيقة السوق من
عرض وطلب . مـنذ قرار البنك الفيـدرايل ختفيض الفوائد اىل حـوايل الصفر وقرار
احلكومة االمـريكية الـسامح للرشكات االمـريكية االستـدانة لرشاء اسهـمها بدأ
اجلنون يف سوق االسهم وخاصة للـرشكات الكربى ذات القدرات الكبرية يف اسواق
االئتامن ، بـرشاء اسهمها عـرب قروض بنكيـة ، فيزداد الـطلب عىل االسهم فرتتفع
قيـمتها فيعيطي ذلك احلق للرشكـة التي زادت قيمتها بسبـب ارتفاع  قيمة اسهمها
باحلـصول عىل قروض اكرب وتـستطيع بواسـتطها رشاء اسهم اكثـر فرتتفع قيمة
االسهم اكثـر واكثر وهي حلقـة جنونـية مفرغـة جعلت االسهم تتجه نحـو القمر
واالغنياء يـزدادون ثراء واملدراء العامون للرشكـات الكربى حيصلون عىل املكافآت

اخليالية الهنم استطاعوا زيادة قيمة رشكاهتم . 
ان املحدد احلقيقي لتحديد هل قيمة اي سهم عادلة هم معادلة  P/E حيث  P هو قيمة
السهـم و E هوالعائـد السنـوي للسهم ، القيـمة العادلـة للسهم يف سعـر الفائدة
الـصفرية تقـريبا جيب ان تكـون بني 15-16، اي حتتاج اىل 15 سـنة السرتجاع
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راس املال . حاليا املعدل العـام هلذه املعادلة 32 واملعادل لرشكة APPLE 50 اي انك
بحـاجة اىل 50 سنـة السرتجاع راس مـالك وال زال هنالك اقبـال عىل رشاء السهم
وهـذا جنون . ان االزمة االقتـصادية القادمـة ستدمر سـوق االسهم التي ستهبط
70-80 % ، وستفلـس الرشكات ، وختتقي امـوال املودعني يف البنـوك حيث قامت
البنوك بـاقراض امواهلـم عدة مرات ويف ظـل افالس الرشكات وعـدم القدرة عىل
السداد ستختفي اموال املودعني . مع اهنيار االسهم ستختفي اموال صناديق هناية
اخلـدمة ، وبالتـايل ضاعت اموال املتقـاعدين . وسيصـبح املاليني من العاطلني عن
العمل واملتقـاعدين يف الشـارع بدون اي مدخـرات . وعندهـا ستتدخـل احلكومة
ملحـاولة انقـاذ الوضـع بطباعـة االموال وتـوزيعها ، وهـذا يعني طبـاعة عرشات

الرتليونات من اهلواء واهنيار حتمي للدوالر.
توقع اخلرباء االقتصاديون قبل جائحة كورونا ازمة اقتصادية حادة يف أمريكا سنة
2020 ولكن بسبب االنـتخابات الـرئاسيـة وكورونا تـم ضخ كميات هـائلة من
السيولة لتاخري االهنيار،ويتحدث اخلرباء االن عن اهنيار اقتصادي يف ربيع 2021 .
 رابعاً: ظهـور وتداعيات وبـاء كورونا: يتـساءل الناس هل كـورونا تطور
معمليـا او داخل جسد خفـاش يف الصني ، واذا كان خملّق هل هـو خملّق معمليا يف

ووهان ام يف غريها من البلدان؟ . واالسئلة التي جيب ان تسال هنا :
1- هل يمكن ان خيلق كورونا معمليا؟

2- ما هي االفادة ومن املستفيد من ختليقه؟
نـبدأ بالسـؤال االول هل يمكن ان خيلّق كورونـا معمليا؟ اجلـواب هو نعم . أصبح
العلامء يف أسرتاليا أول من يتـمكن من ختليق فريوس كورونا جديد يف املعمل خارج
الصني، فيام وصفوه بـ"اخرتاق مهم". كام توصل علامء يف الصني إىل إعادة ختليق
الفريوس، وشاركوا سلسلة اجلينوم )أي احلامض النووي( اخلاصة به مع غريهم،

ولكن مل يطلعوهم عىل الفريوس نفسه.
علام ان هنالك عدداً مـن الدول امهها أمريـكا وروسيا يملكـون قدرات تفوق كثريا
اسرتاليا والـصني خلربهتم الطويلة يف االسلحة اجلرثـومية . فاذا استطاعت الصني

واسرتاليا تصنيعه فان روسيا وأمريكا قادرين عىل ذلك .
السؤال الثاين من املسـتفيد من ختليقه؟لالجابة عن هـذا السؤال جيب حتديد ماذا

يفعل كورونا يف اجلسم البرشي:
 1- ينتقل الفـريوس يف اهلواء ويدخل اجلسم عرب العني واالنف والفم .)يمكن ان

 يصيب اي انسان(.
 2- حضانـة طويلة ، ال تظهـر العوارض اال بعد فرتة مـن االصابة وبعضهم ال
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 تظهر عليه ايـة عوارض )حضـانة طويلـة=نرش الفريوس برسعـة وعىل نطاق
 واسع(

 3- عوارض تـشبه مرض شائع)عوارضه تشبه االنفلـونزا الشديدة وكثري من
 الوفيات سجلت كالتهاب رئوي حاد(.

 4- نسبة وفيات منخفضة يف االجسام السليمة .
 5- حـالة اخلوف من االصابة تسبب التبـاعد االجتامعي واالزمات االقتصادية

)الستحالة حتديد املصابني يف اثناء احلضانة التي قد تستمر 14 يوما(.
طبقاً لنظرية كيسنجر حتـى ال تشيخ أمريكا يقول:"كل االمم تصعد ثم هتبط ،هذه
حقيقة تارخيية ال تـستطيع أمريكا تغيريها ،ولكن ما تـستطيعه أمريكا ، اهنا عندما
هتبط ان هيبط العامل امامها ،وبالتايل تبقى سيدة العامل". حاليا فان أمريكا يف حالة
هبوط ،وبالتـايل جيب هبوط العامل معها. ان تـرامب يشجع اخلالفات بني الدول يف
كل مكـان من العامل ، بام فيهـا اخلالفات بني حلفائه ، )ومـا الذي حيدث يف اخلليج
حيث اجرب الدول اخلليجيـة عىل املصاحلة والتـطبيع مع العدو االرسائييل ، مع عدم
وجود مصالح مشرتكة سوى العداء اليران، هذا التطبيع سيزيد املخاطر عىل الدول
املطبعـة لتكون ارض الرصاع االيـراين اخلليجي، ولن تستـطيع ارسائيل تقديم اي
مساعدة تذكر هلم غري التطبيل االعالمي،  ومل يستطع مصاحلتهم مع بعض مع كل
العوامل املشرتكة التي جتمعهم (. يضعف ترامب املؤسسات الدولية عرباالنسحاب
منها والغاء املعاهدات الدوليـة التي تنظم اخلالفات بني الدول وال يبقى اال الرشطي
االمريكي الذي يضبط كل هذه اخلالفات ويبقيها حتت السيطرة . مع اهنيار أمريكا
التي ستصبح يف افضل االحوال كاالحتاد السوفيايت السابق قبل التفكك، يملك قوة
عسكرية قـوية وال يملك املوارد لتشغـيلها .هذه ستكون هنـاية الرشطي االمريكي
وتنفجر الـرصاعات كلها يف العامل يف آن واحـد ، وتنشغل معظم الـدول يف مشاكلها

الداخلية ومشاكل جرياهنا ويضعف تدخلها يف االزمة االمريكية القادمة .
ان االداء االمريكي يف بدايـة اجلائحة جيعل املراقب يشعر ان أمريكا دولة عامل ثالث
وال متـتلك اي خربات وال ادوات حتكم. مـنع ترامـب املسلمـني من دخول أمـريكا
حلـامية االمريكيني من ان داعـشيا قد يقتل امـريكيا او اثنني، بينـام اثناء االنتشار
الكثـيف لكورونا يف الصني كـان يتواجد 200 الف امـريكي يف الصني لقضاء راس
السنـة الصينية ، فمن والية كاليفورنيـا وحدها، وعادوا اىل أمريكا بدون اي حترك
او اجراء من قـبل احلكومة او الوالية . يف موسم االنفلـونزا يف أمريكا يصاب حوايل
600 الف يموت منهم ما بني 4االف و6 االف شخص نـتيجة االلتهابات الصدرية،
لكن يف مـوسم 2019 مات ما يقارب الثالثني الفا نتيجـة االلتهابات الصدرية ، ملاذا
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مل يلفت االمـرمركز مـكافحة االمـراض هلذا االرتفاع غـري العادي للوفـيات. بعد
انـتشار املـرض يف ووهان ووضع احلـصار عليهـا وعزهلـا ، تواصلت احلكـومة
االمريكية مع احلكـومة الصينيـة الخراج حوايل 200 امريـكي يعملون يف ووهان
،وبالفعل قـام الصينون باخراج االمريكيني من ووهان، ووضعهم يف قاعدة للجيش
الصيني حيث متت الفحوصات ، وتبني اصابة عدد قليل منهم بكورونا ، والباقي مل
تثـبت اصابته . طلبت الـسفارة االمريكيـة من وزارة اخلارجية ارسـال طائرتني ،
واحدة للمصـابني والثانيـة ملن مل تثبت اصابـته . املفارقة رفض وزيـر اخلارجية
ارسال طائرتني )لعدم وجود ميزانية( ، وارسل طائرة واحدة يف رحلة استمرت 12
سـاعة اىل احدى القواعـد العسكرية االمـريكية ، حيث تم استقبـال املرضى حسب
قوانني مكـافحة العـدوى اما البـاقيني  ، فقد اجـري معهم حتقيق طـويل من قبل

موظفني مدنيني عاديني بدون اخذ اي احتياطات الحتامل انتقال عدوى . 
ماذا تستفيد امريكا من كورونا:

1- ان أمريكا ستتعرض قريبا اىل اهنيـار اقتصادي كام رشحنا يف الفقرة السابقة ،
وهـذا االهنيار سيؤدي اىل سقوط الدوالر . وهـذا سيؤدي اىل نقل املتمولني العاملني
وصنـاديق االستثامر امـواهلم من الدوالر املـرتاجع اىل عملة اخـرى اكثر امـانا ،
وبـالتايل ترسيع االهنـيار. كان متـوقع انه يف 2020 سيحدث االهنـيار. ان اهنيارا
اقتصـاديا عاملـيا سيخلق مـوجة من اخلـوف من االهنيار الـكيل للدول والعمالت
العاملية ، وبـالتايل يصبح الدوالر االكـثر امنا )قد تنخـفض  قيمته ،لكنه لن ختتفي
كـاليورو مثال(. ان حتول املستـثمرين اىل الدوالر سيؤخـر االزمة ويضعف قوهتا
وهـذا الذي شاهدناه عرب زيـادة االستثامر اخلارجي يف سندات اخلـزانة االمريكية

بحوايل ترليون دوالر ) . هذا كذلك ساعد يف تأجيل االهنيار اىل 2021 .
ان ازمة اقتـصادية عاملية ال يمكن ان تتم بدون جائحة متتلك قدرة االنتشار الرسيع

،وال تبيد املصابني، الن االقتصاد بحاجة اىل املنتجني واملستهلكني .
2- يعاين املـجتمع الغريب بـشكل عام مـن كثرة املتقـاعدين واملعـاقني .ان تطور
االنظمة الصحية والعناية باملتقاعدين  ، ادى اىل زيادة يف اعامرهم بعد سن التقاعد ،
واصبحـت تكاليف التقاعد باهظة ال تتحملها الصناديق الضامنة التي هي قريبة من
االفالس . لناخذ مثال أمريكـا فقد صمم نظام التقاعد عىل أساس أن سن التقاعد هو
64 سنة ، ومتوسط االعامر 55سنـة ،و 16 عامل لكل متقاعد، والفـائدة السنوية
8-10% . اما حاليـا : سن التقاعد 64 سنة،مـتوسط االعامر 78سنة ،2 عامل لكل
متقاعد، الفائدة السـنوية اقل من 1% . حاليا املال الداخل للصناديق اقل من اخلارج
منه ، يتم الـتعويض عرب السحب من املخزون املايل وتضخيم اسعار االسهم )معظم
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اموال الـصناديق تستثمـر يف االسهم ،لذلك فان اهنيـار اسعار االسهم سيؤدي اىل
االفالس الرسيع للصنـاديق(. ان جائحـة ستؤدي اىل انخفـاض اعداد املتقـاعدين

واملعاقني مما خيفف من االزمة االقتصادية القادمة .
3-ان ازمـة اقتصـادية عـاملية سـتخفض صادرات الـدول وبالتـايل وارداهتا من
الدوالر لذلك ستحتـاج اىل االستدانة من الـبنك الفيدرايل االمريـكي بكميات كبرية
لتامني مشـرتياهتا ، وهذا سيزيـد احلاجة الدوالر ويوخـر االهنيار. وقد قام البنك
الفيدرايل االمريكي بـعمليات سواب كبرية )استبدال العـمالت املحلية للدول املدينة

بدوالرات امريكية( مع معظم حلفاء أمريكا باستثناء تركيا .
4-ان الرصاع الداخيل القـادم قد يـضطر الـبيض الستعامل جـائحة مـا لتسهيل
االنتـصار وهذا قد يكـون عرب ظهور تطور مـا يؤدي اىل ظهور جيل اكـثر عدوانية
واكـثر فتك من كورونا احلالـية يف بعض املناطق التي قد تعـاين السلطة صعوبة يف
السيطرة عليها . اهنا ليست املرة االوىل التي يستعمل فيه اجليش االمريكي االسلحة
اجلرثومية حلـسم رصاع ، فقد تم استعامل اجلدري ضـد اهلنود احلمر الذي دس

هلم بالبطانيات املهداة هلم . 
قـامت FEMA برشاء توابيت بالستيكية كبرية يوضع يف كل منها بني عدد من اجلثث
ليتم نقلها بواسطـة رافعة شوكية بقيمة مليـار دوالر يف عهد اوباما ، وتم توزيعها
عىل الواليات .)مـا عليك اال إدخال  FEMA Coffins يف اي حمـرك بحث لتحصل عىل
املعلـومات حول املوضوع(.وبررت  FEMA هذا  االمـر باحلاجة لالستعداد يف حالة

الكوارث الطبيعية .
5- ان اهنيارا اقتصاديـا يف أمريكا يف 2020 كام حدد عدد من اخلرباء ، سيؤدي اىل
خسارة ترامب رئاسة اجلمهوريـة ، وهذا ما سيحاول هو وانصاره اىل تالفيه بكل

الوسائال املرشوعة والغري مرشوعة .
6- ان السبب االسايس للحـاجة لكورونا بـنظرنا هو انه بعـد االهنيار االقتصادي
احلتمي، سيحمّل الشعب االمريكي النظام املايل أو السيايس أو االثنني معا مسؤولية
االهنيار، وسيـطالب بالـتغيري، وسيفرضه، الن االهنـيار سيكون قـاس جدا جدا ،
وسيكون اهنيـار 1929 شبه نزهة ، خاصـة بعد الرفاه الـذي كان يعيشه الشعب
االمريكي قبل االهنيار . لذلك فان النـظام املايل والسيايس سيفعل املستحيل لتفادي
ذلـك، وليس افضل من جائحة  مثل كـورونا لتحميلها كامل املـسؤولية وان النظام
القـديم كان االفضل للشعب االمـريكي وكان يعيش يف رفاه حيـسده عليها العامل ،
لكن كـورونا هو السـبب يف االهنيار وليس هـم . ان النظام املايل والـسيايس يتحكم
بالنظام االعالمي العاملي وسيستطيع اقناع الشعب االمريكي هبذه النظرية . بعدها
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سيعود النـظام القديم بعـد االهنيار للعمل بـنفس طرق العمل القـديمة ، للتحضري
الهنيار جديد بعد 20-30 سنة.

7- سوف يتم حتميل الصني املـسؤولية عن األرضار النامجة عن كورونا يف أمريكا
)لذلك تم الـسكوت عىل عـودة الصينـيني بعد زيـارهتم القارهبم يف راس الـسنة
الصينـية يف اوج انتشار الوباء يف الصني(، واسـتعامل ذلك حجة لطلب التعويضات
اهلـائلة ، واستغالل ذلك حجة للمناوشـات مع الصني مستقبال . )ان ترصيح حاكم
نيويورك ان مصدر الفريوس الذي اصاب نيويورك اورويب املصدر، قد خيفف من

حدة اهلجوم االمريكي عىل الصني( .
عىل الباحث بموضوع وباء كورونا أن يتأمل بعمق كيف كان لتدمري برجي التجارة
العامليني يف أيلول 2011 من تأثري عىل العامل بأرسه، حيث كان مربراً ألمريكا لفرض
نظام عاملي جديـد تسيطر فيه أمريكـا وبالقوة عىل معظم مصـادر الطاقة يف العامل
وحتارص روسيا والصني، فهل يعيد  التاريخ نفسه مع هذا الوباء وإن بشكل آخر؟.


