
 

 مركز دراسات الديمقراطية الحرة
 

 

 

 

 تقرير 

 مائة يوم من العزلة 

 اآلثار غير المباشرة ألزمة فيروس كورونا على الشرق األوسط 

 ( ٢٠٢٠يوليو    ١٣  األثنين صدر في:  ) 

 

 

 

 

 

2020© الديمقراطية الحرةلمركز دراسات محفوظة  كافة الحقوق



 مركز دراسات الديمقراطية الحرة  
 
 
 

 1 

 

 مقدمة:

يبدو أن العالم قد بدأ يستفيق من الصدمة وحالة اإلنكار التي صاحبت سكان الكرة األرضية طوال  

األشهر الثالث الماضية، شاهدنا فيها بأعيننا كائن مجهري، في صورة فيروس يصيب الجهاز التنفسي لإلنسان،  

وش وحضارة، عاجزاً عن يفتك بالبشر في كل حدب وصوب، بينما يقف اإلنسان، بكل ما يملك من علوم وجي

مقاومة انتشار الفيروس أو إيجاد مركب دوائي مناسب للقضاء عليه أو حتى عالج أثاره المدمرة على جسم  

اإلنسان، ولم تنجح قوة عظمى أو صغرى على وجه األرض، حتى اآلن، في توفير ما يلزم من وسائل لصد  

تكهن بمدى استمرار األزمة أو كيفية احتواء أثارها  العدوان الشرس من الطبيعة الغاضبة تجاهنا، أو مجرد ال

 االقتصادية والسياسية لحين تنجلي من تلقاء نفسها. 

وما زاد من قسوة األزمة وصعوبة مواجهتها هو أن الفيروس قد هاجمنا بطريقة "فّرق تسد"، فبالرغم  

المستجد، واحداً، إال أن دول العالم قد  من أن الهم الذي تتشاركه البشرية اليوم، في مواجهة فيروس كورونا  

  –لم تنجح حتى اآلن    –وجدت نفسها مجبرة على تطبيق حالة من االنعزال واالنفصال فيما بينها، في محاولة  

الحتواء سرعة انتشار الفيروس بين األفراد، وبالتالي أصبحت كل دولة مضطرة لمواجهة المرض وانتشاره  

وأصبحت   وحدها،  أثاره  إليها،  ومعالجة  ينتمون  التي  الدولة  حكومة  وقدرات  بحكمة  مرهونة  األفراد  حياة 

وأصبحت األزمات االقتصادية والسياسية المترتبة على األزمة البيولوجية العالمية هي سلسلة ال نهائية من  

األزمات المحلية، وصارت كل دولة مضطرة للتعامل مع أزماتها بشكل منفصل عن النظام العالمي أو حتى  

 لمحيط اإلقليمي الذي تقع فيه. ا

الجغرافي   مساره  من  وغيرت  العالم  بها  مر  التي  الكبرى  األزمات  عكس  وعلى  أنه  يعني  وهذا 

والتاريخي، كما حدث في أثناء حقبة الحروب العالمية األولى والثانية، أو في أعقاب ثورات الربيع العربي  

فيروس كورونا، لن تحدث تغييراً عالمياً شامالً كما نظن،    كمثال قريب، فإن طبيعة األزمة العالمية التي خلفها

وإنما ستحدث تغيرات محلية من شأنها تغيير الخريطة السياسية وأنظمة الحكم في أغلب الدول التي طالتها  

 األزمة. 
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يتناول مركز دراسات الديمقراطية الحرة في هذا التقرير تأثير أزمة فيروس كورونا على الشرق األوسط  

زوايا: الديمقراطية، حقوق اإلنسان، اإلرهاب، القوات المسلحة، والعالقات الدولية مع دول    خمس من خالل  

 المنطقة.  

 

 أزمة كورونا وموت الديمقراطية: (１)

كورونا الدول والحكومات في اختبار شديد الصعوبة أمام مواطنيها، فلم   لقد وضعت أزمة انتشار فيروس

تعد التحالفات الدولية وال العالقات الخارجية ألي دولة، مهما بلغت من متانة وصلة، قادرة على انقاذها من  

ه المرعبة  البيولوجية  األزمة  هذه  مواجهة  في  دولة  أي  لنجاح  الوحيد  المعيار  االختبار، وأصبح  ثقة  هذا  و 

المواطن في الدولة وقدرة الدولة على تحمل الهزات االقتصادية والسياسية المتوقع أن تواجهها على المدى  

 الطويل.  

والمفارقة الغريبة هنا هو أن الدول القادرة على مواجهة أزمة انتشار الفيروس حتى اآلن هي الدول البعيدة  

ة ديمقراطية عظمى، مثل الواليات المتحدة األمريكية، قد  تماماً عن ممارسة الحكم الديمقراطي، حتى أن دول

لجأت لتطبيق إجراءات ديكتاتورية تشبه ما يطبق في الدول ذات أنظمة الحكم االشتراكي، في محاولة إلجبار  

القطاع الخاص على التجاوب مع احتياجات الدولة واالنخراط بشكل إيجابي في رفع األثار االقتصادية لألزمة،  

ن ثالثة أشهر فقط، فقد أكثر من ثالثة ماليين مواطن أمريكي وظائفهم، مما دفع الرئيس ترامب  ففي غضو

إلعالن "قانون اإلنتاج الدفاعي"، غير مهتماً بخطورته الكبيرة على مصداقية ومكانة أمريكا في العالم، فهذا  

ية الكبرى للعمل لصالح الدولة  القانون ينص على إجراءات ديكتاتورية يتم من خاللها تأميم الشركات التجار

 وتحت إمرتها، ويضع كل موارد وإمكانيات وميزانيات هذه الشركات تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية.  

وفي أوروبا، أرض الديمقراطية والحريات والمساواة واإلخاء، أصبحت هذه القيم اإلنسانية السامية مهددة  

روبي في مساندة بعض الدول التي عانت وما زالت تعاني من  بالرفض واالزدراء، بعد أن فشل االتحاد األو

ويالت انتشار الفيروس، أمثال إسبانيا وإيطاليا، التي وصل تفشي األزمة فيهما وعجز الدولة عن مواجهتها  
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إلى درجة أن المستشفيات في إيطاليا مثالً اضطرت لرفض استقبال الحاالت الميؤوس منها وبعض كبار السن،  

 ساني مؤلم.  في مشهد إن

أما في شرقنا األوسط الكبير، فاألمور ليست أقل سوءاً مما هي في أوروبا وأمريكا، خصوصاً مع كل 

المشكالت السياسية واألمنية التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات، حتى أن لجنة "اإلسكوا" التابعة لألمم المتحدة  

ن أكثر من ثمانية ماليين مواطن في البلدان العربية  قد تكهنت، في تقرير أصدرته نهاية الشهر الماضي، بأ

سوف يتحولون إلى فقراء بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يزداد عدد الذين يعانون من نقص 

 الغذاء في الدول العربية إلى حوالي مليوني شخص.  

نخرت   أزمات  انتهاء  في  األمل  من  شيء  أيضاً  اإلحصائيات  تحمل بعض  ربما  الشرق  لكن  في عظام 

األزمة   فقد حجمت  لوال ظهور فيروس كورونا،  أن تنقضي  أدنى أمل في  لدينا  لسنوات، ولم يكن  األوسط 

الفتن في المناطق   التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، وأجبرت مثيري  أنشطة  البيولوجية من 

استهدف   كما  واالنتظار،  التواري  على  األهلية  بالحروب  ممولتين  المشتعلة  دولتين  أكبر  تدمير  الفيروس 

وراعيتين لإلرهاب في منطقتنا، وهما إيران وتركيا، ولعل صوت بداخلي يهمس لي بأن تربع إيران وتركيا  

نسبة اإلصابات، وكونهما   األوسط، من حيث  الشرق  بانتشار فيروس كورونا في  المتأثرة  الدول  على قمة 

ألزمة، ليس من قبيل الصدفة، بل هو درجة من درجات العدل اإللهي  األكثر تضرراً اقتصادياً وسياسياً من ا

 الذي سيقوض نفوذ تركيا وإيران ويضع حداً لم يقومون به من عبث بمقدرات منطقتنا، حتى أجل غير مسمى. 

 

 مستقبل حقوق اإلنسان في ظل أزمة كورونا: (２)

الحقة التي يواجهها العالم  دخلت الحكومات على المستوى المحلي في كل دولة، بسبب الصدمات المت

والحريات   اإلنسان  حقوق  قضايا  وبالطبع  أولويات،  ترتيب  مرحلة  في  كورونا،  فيروس  أزمة  جراء  من 

والديمقراطية هي من ضمن األمور التي ستتعرض إلعادة ترتيب وربما أيضاً تعديالت على مفاهيمها وأهميتها  

 مة الشعوب.  في الحفاظ على استقرار النظام العالمي وأمن وسال
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وقد نشطت الهيئات الدولية، مثل األمم المتحدة والمجلس األوروبي، في األسابيع القليلة الماضية، في  

أثناء   في  بها  اإلخالل  اإلنسان وعدم  احترام حقوق  بشأن  للحكومات  اإلرشادية  والتعليمات  البيانات  إصدار 

ك فيروس  خلفها  التي  والكبيرة  الكثيرة  األزمات  مع  واالقتصادية  التعامل  السياسية  المحاور  على  ورونا 

للدور المتواضع لهذه   واالجتماعية في كل دولة، والتي ربما يستغرق األمر سنوات لمعالجة آثارها. ونظراً 

الهيئات الدولية في تقديم إسهام مؤثر في حل أزمة الوباء العالمي أو التخفيف من آثاره، منذ بدء انتشار فيروس  

 الماضي، تلقت الشعوب حول العالم بيانات األمم المتحدة بكثير من التجاهل.   كورونا في ديسمبر

وهو ما يجعلنا نتساءل، ليس فقط عن مصير حقوق اإلنسان بعد أن يفيق العالم من أزمة كورونا وإلى  

ظ  أي مدى ستبقى الشعوب مؤمنة بأهمية إعالء قيم حقوق اإلنسان في مجتمعاتها وستستمر الحكومات في الحفا

التي تعيش في أبراجها   الدولية  الهيئات  هو عن مصير هذه  أيضاً  األهم  السؤال  عليها وااللتزام بها، ولكن 

الخاصة، بعيدة تماماً عن معاناة البشر اليومية، وعاجزة عن حل أزماتهم المباشرة، اللهم إال ببعض بيانات  

بينما يقتصر غالب عملها على االنشغال    المؤازرة أحياناً وبعض بيانات الشجب واإلدانة في أحيان أخرى،

التي أثبت الوقت والتجارب أنها ال تتعدى كونها قيم إنسانية سامية شديدة   بالترويج لمبادئ حقوق اإلنسان، 

المثالية وشديدة االنفصال عن الواقع لدرجة أن العالم لم ينجح في إدراكها كاملة حتى اآلن، برغم الميزانيات  

 ضخ من أجل الترويج لها، منذ تأسست األمم المتحدة قبل أكثر من نصف قرن.  الضخمة التي ضخت وت

ليس المقصود هنا التقليل من أهمية وأثر قيم حقوق اإلنسان والشرائع الدولية المرتبطة بها، في الحفاظ  

حيث أن   على تماسك واستمرار النظام العالمي، ولم أقصد حتى التقليل من أهمية النظام العالمي في حد ذاته،

مبادئ حقوق اإلنسان المتفق عليها دولياً، هي التي حمت البشرية لعقود طويلة، من العودة إلى حقبة الحروب 

العالمية والتي كان فيها عالمنا أشبه بالغابة، ولكن المقصود هو ضرورة مراجعة أولويات الخطاب الحقوقي  

زناً، وكذلك ضرورة النظر في أهمية وتأثير ودور  في المجتمع الدولي ليكون أكثر مالئمة للواقع وأكثر توا

 الهيئات الدولية المنوط بها نشر قيم حقوق اإلنسان في العالم ومراقبة التزام الحكومات بها.  

بمعنى إنه في العقدين األخيرين تركز الخطاب الحقوقي في العالم كله على الحقوق المدنية والسياسية،  

نظراً للتقلبات السياسية الكبيرة التي رأيناها تحدث في كل أرجاء العالم من أول حقبة الربيع األوروبي ومروراً 

ريكا الالتينية، وكانت القضايا المتعلقة بالحقوق  بحقبة الربيع العربي ومؤخراً سلسلة الثورات التي وقعت في أم

االقتصادية واالجتماعية، ومنها الحق في الرعاية الصحية مثالً وحماية الناس من الفقر، تأتي دائماً في المرتبة  
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الثانية وال تلقى نفس االهتمام اإلعالمي الواسع، وكان دائماً يتم التعامل معها كقضايا داخلية تخص كل دولة  

 كل منفرد، وال تشغل الرأي العام العالمي.  بش

التي   المرعبة  الصحية، والهزة  الرعاية  التي أحدثتها كورونا في مجال  الكبيرة  الصدمات  بعد  لكن 

بإصالح هذه   العالم سينشغل  يبدو أن  الخاص،  األعمال  االقتصاد خصوصاً على مستوى قطاع  أحدثتها في 

لمدنية والسياسية مرة أخرى، ومن المتوقع أيضاً أن تتغير الطريقة التي  البنود قبل أن يعود لالنشغال بالحقوق ا

سيعبر بها المواطنون عن أنفسهم في نطاق العمل السياسي، بحيث سيكون استخدام االنترنت ووسائل التواصل  

الحركية  االجتماعي مقدم على استخدام الوسائل التقليدية مثل االحتجاجات في الشارع أو التجمعات الحزبية أو  

المفتوح   والمجتمع  الفردية  الحرية  بمفاهيم  التزاماً  األكثر  الحكومات  بعض  تتراجع  وربما  التقليدي.  بشكلها 

والسوق الحر عن ممارسة هذه القيم لضمان وإعطاء األولوية لسالمة المجتمع والمصلحة العامة قبل حرية  

 الفرد ومصلحته. 

إجراءات بدأت الحكومات بتطبيقها على المستوى المحلي،  وهذا ما بدأنا نرى بوادره بالفعل، إما في  

الذي بدأ يشكل الخطاب الحقوقي في المجتمع الدولي، فقد ذكرت   أو حتى في التغير الواضح واألكثر اتزاناً 

مفّوضة األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان، في بيان ألقته أمام مجلس حقوق اإلنسان، في جلسة إحاطة غير  

، عقدت في شهر أبريل، إن "فيروس كورونا المستجد يشكل اختباًرا لكّل من  ١٩-بشأن وباء كوفيدرسميّة  

المجتمعات والحكومات واألفراد... وإن احترام كامل حقوق اإلنسان، بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية،  

التي تعتمدها الصح المدنية والسياسية، أساسي لنجاح خطط التصّدي  العامة." وأضافت أن وباء  والحقوق  ة 

فيروس كورونا العالمي، قد سلّط الضوء على مشكلة عدم المساواة المدّمرة في أغلب المجتمعات، بما في ذلك  

البلدان المتقّدمة، حيث "برزت فجأة مواضع الضعف في نظم الرعاية الصحية والمشاكل التي تعيق الوصول 

 وق العماليّة والحماية االجتماعية، والمساكن والكرامة."  إليها، والصعوبات األخرى على مستوى الحق

إن أزمة كورونا، حتى وإن كانت لن تغير كثيراً في شكل وتفاعالت العالقات بين الدول داخل النظام  

العالمي، إال أنها حتماً ستؤثر فيما تعودنا عليه بشأن العالقات بين الحكومات والمواطنين ومساحة تدخل الدولة  

يات والديمقراطية بكل ذلك، وعلينا توقع ذلك  في تقرير حياة األفراد، وبالتالي ستتأثر قيم حقوق اإلنسان والحر

واالستعداد له بإعادة هيكلة وتنظيم األروقة الداخلية في الهيئات الدولية المخول إليها مهمة نشر قيم ومبادئ  

 حقوق اإلنسان ومراقبة تطبيقها، من أجل الحفاظ على سالمة واستقرار النظام العالمي ككل.  
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 كورونا؟ كيف يتغذى اإلرهاب على أزمة (３)

اإلنسانية   األزمات  من سلسلة  ألماً  أكثر  أكبر وال  الفوضى، وليس من فوضى  ينتعش اإلرهاب في 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي حملها فيروس كورونا إلى عالمنا. ومع انشغال الحكومات، في كافة  

اإلنسان وجودة   المدمرة على  وآثاره  الفيروس  بمحاربة  العالم،  استغل  أنحاء  البشرية على األرض،  الحياة 

الجهاديون الفرصة في إعادة بناء تنظيماتهم اإلرهابية ومواصلة أنشطتهم التخريبية عن طريق تعظيم معاناة  

 البشر، خصوصاً في المناطق التي تعاني بالفعل من ويالت الفقر والحروب األهلية والضعف الحكومي.  

ها الشهر الماضي، من أن "اإلرهاب ما زال يشكل تهديداً،  حذرت األمم المتحدة، في بيان صادر عن

وقد تجد الجماعات اإلرهابية في األزمة الحالية فرصة لضرب األمن، بينما تنشغل معظم الحكومات بمحاربة  

الوباء العالمي." وبنهاية الشهر الماضي أيضاً، أصدرت تنظيمات إرهابية، أشهرها القاعدة وداعش، نشرات  

ضون فيها اتباعهم على استغالل أزمة فيروس كورونا في إعادة إحياء أنشطتهم وتوسيع نطاق  إرشادية يحر

عملياتهم، بعد أن خف الضغط عليهم من قبل قوات األمن وقوات مكافحة اإلرهاب المحلية والعالمية، وقد  

وسط ومناطق  جاءت هذه النشرات بعد أن قامت قوات التحالف وقوات الناتو بسحب كتائبها من الشرق األ 

 أخرى، معلنين تجميد أنشطتهم لمدة شهرين على أمل انتهاء العالم من التعامل مع أزمة الوباء.  

فقد زاد نشاط تنظيم داعش على األنترنت، منذ بداية األزمة، بحيث يستخدم عناصر التنظيم "الترند"  

د إعالمية جذابة، يستهدفون بها  و"الهاشتاج" المنتشر على مواقع التواصل االجتماعي العربية في نشر موا

التنظيم واكتساب مؤيدين وتجنيد عناصر جهادية جديدة.   الترويج لصورة وأفكار  الشباب العربي، من أجل 

أغلب هذه المواد في بداية األزمة كانت تروج للفكرة العدائية القائلة بأن فيروس كورونا هو شكل من أشكال  

بالطبع هو غير المسلمين في الشرق والغرب، في رسالة تحريضية    "غضب هللا على الكفار" والمقصود هنا 

 واضحة.  

لكن األمر المؤسف حقاً هو أن نسب مشاهدة هذه المواد اإلعالمية المضللة وشديدة الخطورة قد زاد  

عن نسب مشاهدتها في أيام ما قبل أزمة كورونا، وهذا مؤشر خطير على أن التنظيمات اإلرهابية، خصوصاً 
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التواجد الكبير على األنترنت مثل تنظيم داعش، أصبحت احتماالت نجاحها في تجنيد عناصر إرهابية  صاحبة  

جديدة من بين الشباب العربي أكبر، ال سيما في ظل حالة اإلحباط واليأس التي يمر بها أغلب سكان الكوكب  

في التي تسببت  االقتصادي  الشلل  الناتجة عن حالة  البطالة  انتشار  بسبب  التي  اآلن  العام  ها سياسية اإلغالق 

 طبقتها أغلب دول العالم، عمالً بإرشادات "التباعد االجتماعي" الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.  

وليس األمر أقل خطورة في العالم الحقيقي، حيث أن مخاطر الوباء المهدد لإلنسانية لم تردع التنظيمات  

، خصوصاً في أفريقيا والشرق األوسط. جماعة بوكو حرام تعيث  اإلرهابية عن استئناف عملياتهم التخريبية

فساداً في غرب أفريقيا منذ فبراير دون أن تجد من يتصدى لها، وتنظيم داعش استأنف عملياته اإلرهابية في  

كل من العراق وسوريا، خصوصاً في المدن الشمالية، وفي مارس حاول بعض عناصر التنظيم المحتجزين  

ال شرق سوريا الهرب من السجن بالفعل ولم ينجحوا، وفي مصر نشرت وكالة "أسوشيتد  في الحسكة، شم

برس" نقالً عن مصادر بالجيش المصري، أنه كان هناك "ارتفاع واضح في وتيرة الهجمات اإلرهابية في  

لمصرية  شمال سيناء أثناء شهر مارس، فضالً على عدد أخر من الهجمات المحتملة التي أحبطتها قوات األمن ا 

 في نفس المنطقة المشتعلة."  

وليست   سياسية  أنها جماعة  أكذوبة  تكرار  لقياداتها  يحلو  التي  المسلمين،  اإلخوان  جماعة  أن  حتى 

إرهابية، سعت، هي ومن ورائها من دول راعية لإلرهاب، إلى استغالل أزمة كورونا في إحداث اضطرابات  

احتفال المواطنين المسيحيين بأسبوع اآلالم، في منتصف أبريل،    أمنية داخل العاصمة المصرية، القاهرة، أثناء

وقد اكتشفت قوات األمن المصرية المخطط، وحددت موقع الخلية اإلرهابية في حي األميرية شرق القاهرة،  

ومخازن األسلحة التابعة لهم في حي المطرية، والتي كانوا يخططون الستخدامها في القيام بسلسلة من عمليات  

ل وسرقة الممتلكات واختطاف المدنيين، أثناء احتفاالت أسبوع اآلالم، من أجل إثارة الذعر وإحداث حالة  القت

أبريل قامت قوات الشرطة بمداهمة موقع اختباء اإلرهابيين وتصفيتهم    ١٤من الخلل األمني في البالد، وفي يوم  

النار بين قوات األمن واإلرهابيين ألكثر من خ مس ساعات. وبالرغم من أن بيان وزارة  بعد تبادل إطالق 

الداخلية المصرية لم يذكر تفاصيل كثيرة عن هوية عناصر الخلية اإلرهابية، إال أن ثالث مؤشرات رئيسية  

 ترجح انتماء عناصر خلية األميرية لجماعة اإلخوان المسلمين.

حيث أن كل عناصر الخلية  أول المؤشرات يتعلق بألية التنفيذ ومواصفات العناصر المكلفة بالتنفيذ،  

اإلرهابية باألميرية هم متوسطي العمر، وكانوا يعيشون في هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها منذ أكثر من 
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بأنشطة   قاموا  الذين  اإلخوان  لجماعة  الوسطى  القيادات  تنطبق على  المواصفات  هذه  ونفس  أعوام،  عشرة 

بين   ما  الفترة  في  متعددة  العناصر   ،٢٠١٥و  ٢٠١٣تخريبية  مواصفات  كثيراً  تخالف  المواصفات  وهذه 

اإلرهابية التابعة لتنظيم داعش مثالً، حيث أنه من واقع كل العمليات اإلرهابية التي قام بها تنظيم داعش في  

داخل مصر، في السنوات السابقة، كانت العناصر المنفذة للعملية من الشباب الصغار بالعمر وينفذون عمليات  

 ادية بطريقة الذئاب المنفردة، وليس في صورة مجموعات لديها مخطط تخريبي متعدد المراحل.  انتحارية أح

ثاني المؤشرات يتعلق بموقع المخبأ الذي اختارته الخلية اإلرهابية في حي األميرية، ومخزن األسلحة  

القريبة، حيث أن حي المطرية كان هو نقطة التجمع واالن  طالق األشهر لدى  التابع لهم في منطقة المطرية 

وعناصر   األمن  قوات  بين  المسلحة  االشتباكات  من  الكثير  فيه  وحدث  وسبق  المسلمين،  اإلخوان  عناصر 

الحكم، عام   من  المسلمين  اإلخوان  بجماعة  اإلطاحة  مرحلة  تبعت  التي  األمنية  الفوضى  فترة  في  الجماعة 

 اً لتزاحم عدد السكان الكبير به.   ، وكان حي المطرية مخبأ أمن للقيادات الوسطى للجماعة نظر٢٠١٣

وثالث المؤشرات وأهمها، هو حالة الهلع التي أصابت قيادات اإلخوان المسلمين الهاربين إلى قطر  

العربي،   للعالم  الموجهة  التركية  القنوات  القطرية وبعض  الجزيرة  قناة  يروجون عبر  أخذوا  حيث  وتركيا، 

االجتماعي، أن الخلية التي هاجمتها الشرطة كانت لمدنيين  وحتى من خالل صفحاتهم على مواقع التواصل  

عزل من "المختفين قسرياً" وأن قوات الشرطة قتلتهم رغم براءتهم، وهذا ما كذبته الفيديوهات المسجلة لعملية  

 االقتحام ومخازن األسلحة واالشتباكات المسلحة بين القوات واإلرهابيين.  

تأ تحديداً،  األخيرة،  النقطة  وإيران  وهذه  قطر  مثل  لإلرهاب  الراعية  الدول  األهم عن  للسؤال  خذنا 

بالعالم، رغم األزمة المؤلمة التي   وتركيا واستمرارها في تقديم الدعم للتنظيمات اإلرهابية التي تعيث فساداً 

يرية  تمر بها اإلنسانية، فقد ذكر موقع قطريليكس أن مصادر أمنية مصرية كشفت عن أن الخلية اإلرهابية باألم

 كان قد وصلها السالح والمبالغ المالية لتنفيذ مخططها، عبر أحد العناصر اإلخوانية الذي تسلمها من الدوحة.  

التنظيمات اإلرهابية، على اختالف أشكالها ومسمياتها ومشاربها، لن تتوقف عن ضرب األمن   إن 

س الذي خلفته أزمة الوباء العالمي،  والسلم العالميين، حتى في وقت يعاني منه سكان األرض من الضعف واليأ

التي استطاع  بل إن هذا الضعف واالنهزامية وفقدان األمل والرؤية المستقبلية هو بالضبط ما خلق الفجوة 

 اإلرهاب النفاذ من خاللها الستعادة قوته واستئناف نشاطه في تدمير النظام العالمي.  
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قع أن تتزايد مع الوقت، هو التعجيل في أقرب  ولعل أفضل وسيلة للتعامل مع ضربات اإلرهاب المتو

وقت ممكن بعودة الحياة لطبيعتها والسماح أللة االقتصاد أن تستعيد عافيتها ولروتين الحياة اليومية لألفراد أن  

يعود بشكل طبيعي. حتماً هناك طريقة ما يستطيع بها المجتمع الدولي النجاح في مكافحة الوباء دون االستمرار  

يود على حركة البشر وحظر األنشطة العامة لفترات مطولة، ال سيما في ظل عدم وجود تاريخ  في فرض ق

محدد يبشر بنهاية واضحة لهذه األزمة أو حتى انحصارها. إن سياسة اإلغالق العام، المطبقة في أغلب العالم،  

إلرهابية لتنمو وتزدهر في  لم تنجح حتى اآلن في احتواء الوباء، بقدر ما وفرت المناخ المثالي للتنظيمات ا

 ظل حالة االنهزامية التي تصيب البشرية اآلن على كل المستويات.  

 

 :القوات المسلحة في مواجهة أزمات كورونا (４)

أعادت أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، وما ترتب عليها من أزمات محلية، خصوصاً على  

السياسي للقوات المسلحة، وإلى أي مدى يمكن لمؤسسات الجيش  المستوى االقتصادي، الجدل حول الدور  

معاونة القطاع العام في الحفاظ على تماسك الدولة وتنمية مواردها، بالتوازي مع ضمان االستمرار في تلبية  

 االحتياجات األساسية للمواطنين، دون التأثير على حرية السوق ومصالح القطاع الخاص. 

سات العسكرية، منذ بداية األزمة البيولوجية العالمية، تتدخل بشكل مباشر  فقد رأينا الجيوش والمؤس

في إدارة شئون الحياة العامة، بما في ذلك الدول الغربية التي تتمسك بتطبيق مبدأ "السيادة الديمقراطية على  

والسياسية المدنية  األنشطة  كافة  من  المسلحة  القوات  استبعاد  تستوجب  والتي  المسلحة"  واقتصار  القوات   ،

نشاطها على التحركات العسكرية التي تقر بها اإلدارة المدنية للدولة. وجدير بالذكر أن لهذه النظرية نظرية  

المدني فيها في إدارة أزمات سياسية وأمنية   القطاع  التي فشل  مقابلة، نشأت أيضاً في بعض الدول الغربية 

حة" والذي يستوجب تدخل القوات المسلحة في أوقات  كبرى، وهي نظرية "الدور غير التقليدي للقوات المسل

 معينة وبقدر معين لمعاونة الدولة في مشروعات التنمية المدنية واالقتصادية وإدارة األزمات. 

ولعل النموذج المصري هو الحالة األمثل لمناقشة هذه الجدلية على أرض الواقع، فقد أثبتت التجربة  

ربية المضادة، أن استقالل المؤسسة العسكرية، والذي يسمح للقوات  المصرية، على عكس كل النظريات الغ
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العام والخاص، ليس بالضرورة اعتداء على   المسلحة بالقيام بأنشطة سياسية واقتصادية، موازية للقطاعين 

الدولة المدنية وصالحياتها أو يشكل تهديداً القتصاديات القطاع الخاص كما يدعي البعض، بل قد يكون هو  

 األمان األقوى للحفاظ على بقاء وتطوير الدولة المدنية.   صمام

فمنذ أن بدأت أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر، في أواخر شهر فبراير، لم توفر الحكومة جهداً في  

محاولة احتواء األزمة البيولوجية وتقليل أثارها االقتصادية والسياسية قدر اإلمكان، ولم يمر وقت طويل قبل  

المواطنون باإلشارة بأصبع االتهام إلى القطاع الخاص الذي ترك الحكومة تتحمل المسؤولية منفردة،  أن يبدأ  

وانشغل بممارسات احتكارية غير مشروعة أثرت بشكل سلبي على توافر احتياجات المواطنين من سلع غذائية  

اعتاد على استغالل كل   ودوائية، وهو فعل، لألسف الشديد، ليس بجديد على القطاع الخاص في مصر، الذي

 أزمة تمر بها البالد من أجل زيادة أرباحه.  

وبداًل من أن يستجيب القطاع الخاص للوم المواطنين ويبادر بتحمل المسؤولية مع الدولة، أخذ بعض  

أصحاب األعمال يلقون باللوم على الحكومة المصرية وما اتخذته من قرارات تستلزم تجميد األنشطة العامة،  

بالطبع االنشطة االقتصادية، الحتواء انتشار فيروس كورونا المهدد للحياة، حتى أن واحداً من أشهر    ومنها

وأكبر رجال األعمال في السوق المصري قال، في تصريح إعالمي، أن الحكومة قد بالغت في إجراءاتها ضد  

صل البالد لحالة إفالس"  فيروس كورونا، وأنه يرى أن "موت بعض المواطنين بسبب الفيروس أفضل من أن ت

 بسبب توقف الحياة اليومية وشلل حركة االقتصاد. 

وبالتالي، كان لزاماً على القوات المسلحة أن تتدخل، كعادتها، لفك هذا االشتباك بين القطاع الخاص  

ئيس  والدولة، وطمأنة المواطن بأن المؤسسة العسكرية قادرة على العبور بمصر من هذه األزمة. فقد التقى الر

السيسي مع قيادات عليا بالقوات المسلحة، في لقاء تم بثه على الهواء على التليفزيون المصري، الستعراض  

استعدادات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للقوات المسلحة، لدعم القطاع المدني ومنع الممارسات  

ائية الالزمة لضمان استقرار البالد لحين انتهاء  االحتكارية بالسوق، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع الغذائية والدو

الغرض من هذا   أن  للمواطنين،  خطابه  اللقاء، موجهاً  نهاية هذا  الرئيس السيسي، في  أزمة كورونا. وذكر 

القوات المسلحة لمعاونة الحكومة المدنية في هذه األزمة، هو تطمين المصريين بأن   االستعراض لجاهزية 

وأن القوات المسلحة درع مصر وسندها، وهي في خدمة شعبها وأمنه وسالمته  هناك "نسق موازي جاهز،  
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واستقراره" وطالب هيئة اإلمداد والتموين وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بمضاعفة اإلنتاج لسد  

 احتياجات السوق. 

ولم تكن هذه المرة األولى التي تتدخل فيها القوات المسلحة إلنقاذ الموقف، فعلى مدار العقدين األخيرين  

فقط، كان للقوات المسلحة دور بارز في كل األزمات السياسية واالقتصادية والكوارث الطبيعية التي مرت  

له مصر في عام   تعرضت  الذي  النادر  الزلزال  من  بدءاً  في  وتر  ١٩٩٢بمصر،  تب عليه خسائر ضخمة 

، ثم الدور البطولي  ٢٠٠٨الممتلكات واألرواح، ثم أزمة تقاتل المواطنين للحصول على رغيف الخبز في عام  

ضد  ٢٠١٣ضد نظام مبارك وثورة يونيو  ٢٠١١للقوات المسلحة في االنحياز إلرادة الشعب في ثورة يناير  

ب قوات الشرطة في مواجهة أعمال تخريب قادتها جماعة  حكم اإلخوان المسلمين، ثم تأمين البالد إلى جان

التي   أثناء األزمة االقتصادية  انتقاماً من الشعب المصري الذي أطاح بهم من الحكم، ومؤخراً في  اإلخوان 

، كان للشركات التابعة للقوات المسلحة دور  ٢٠١٦مرت بها مصر في بداية عملية اإلصالح االقتصادي عام  

بء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، في الوقت الذي استغل فيه القطاع رئيسي في رفع الع

 الخاص األزمة لمضاعفة األسعار على المواطنين وزيادة أرباحه.  

وهو نفسه القطاع الخاص الذي ال يتوانى رؤوسه في مهاجمة المشروعات االنتاجية التي تقوم عليها  

يم الخدمات والسلع األساسية للحكومة والمواطن بأعلى جودة وأقل سعر، مدعين  القوات المسلحة، بغرض تقد

أن المؤسسة العسكرية تؤثر على التنافسية في السوق المصري، نظراً ألن القوات المسلحة تمتلك المعدات  

ستجاب  والعمالة الرخيصة التي تمكنها من تقديم خدمات ومنتجات أفضل وذات تنافسية سعرية أعلى، وعندما ا

الرئيس السيسي لشكاويهم وبادر في شهر نوفمبر من العام الماضي باقتراح طرح أسهم الشركات الصناعية  

التابعة للقوات المسلحة في البورصة، والسماح للمستثمرين المصريين بمشاركة القوات المسلحة فيها، انتقد  

الدولة للس  الخطوة واعتبروها محاولة من  األعمال هذه  يطرة على القطاع الخاص ووضعه بعض أصحاب 

"تحت جناح" القوات المسلحة، بداًل من أن يروها فرصة لتحرير قطاع اقتصادي مهم جداً واالستفادة منه في  

 إنعاش السوق والبورصة.  

لكن وبرغم كل هذا الجدل التنظيري حول فوائد أو عيوب االستقاللية االقتصادية والسياسية للقوات  

طن، في أي دولة كانت، يعي ويقدر تماماً الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة العسكرية  المسلحة، فإن الموا

بكل أفرادها وروافدها في توفير سبل الحياة اآلمنة والمستقرة والحفاظ على تماسك الدولة وتنميتها، ولعله من  
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لحة من شأنه أن يضر بعملية  المبالغة أن نقول بأن هذا التوجه المنحاز لمصلحة المواطن من جانب القوات المس 

أي بلد، بل على   السوق، في  يقلص من حرية  للدولة أو  المدنية  اإلدارة  أو يؤثر على  الديمقراطي  التطور 

العكس، هو بمثابة صمام أمان يحافظ على التوازن السياسي واالقتصادي المطلوب لحماية المجتمع في أوقات  

 أوقات الرخاء.    الشدة، ويحفز التنمية المستدامة للدولة في

 

 عودة المساعي األمريكية إلصالح ذات البين الخليجي  (５)

ساهمت اآلثار البركانية لوباء كورونا في تغيير الكثير من ديناميكيات التفاعل ضمن النظام العالمي  

ا  على عدة مستويات، لكن ال أحد يعلم يقيناً بأن هذه التغيرات سوف تستمر في تشكيل العالقات الدولية إلى م

بعد هدوء األزمة العالمية أم أنه وضع مؤقت فرضته الظروف لحين تجاوزها، ومن ثم عودة األمور على 

التي يجب علينا   التحوالت  أحد  أن  بالرد عليه. إال  الوقت وحده كفيل  لطبيعتها، وهو سؤال  الدولية  الساحة 

لعالقة بين الواليات المتحدة ودول الخليج  مراقبتها، في أثناء تلك المأساة العالمية، هي الديناميكية المتغيرة ل 

العربي، ألنها لن تؤثر فقط على مستقبل السياسة الخارجية للواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط، ولكن أهم  

 من ذلك فإن الشكل الجديد لهذه العالقة سوف يقرر المستقبل االقتصادي للعالم بأسره. 

دفع الرئيس األمريكي ترامب إلجراء محادثة تليفونية مع  وربما إدراك هذه الحقيقة البسيطة هو ما  

أبريل، وقبلها بيوم أجرى مكالمة هاتفية منفصلة مع    ٢٣سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، يوم  

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، حث فيها الطرفين على "اتخاذ خطوات تجاه رأب الصدع الخليجي من أجل  

كافحة فيروس كورونا، وتقليص أثره على االقتصاد، والتركيز على القضايا اإلقليمية الهامة،"  العمل معاً على م

 بحسب بيان المتحدث باسم البيت األبيض. 

إن هذا "الصدع الخليجي" الذي يسعى الرئيس ترامب إلى إصالحه اآلن، كان قد بدأ قبل ثالثة سنوات،  

بعد أشهر قليلة من تولي    ٢٠١٧ة" التي عقدت في الرياض في مايو  في أثناء "القمة العربية اإلسالمية األمريكي

الرئيس ترامب للحكم، حيث أعلنت دول الرباعي العربي )السعودية، اإلمارات، البحرين، ومصر( مقاطعتهم  

لقطر دبلوماسياً واقتصادياً بسبب استمرار األسرة الحاكمة في قطر وإصرارها على دعم التنظيمات اإلرهابية  
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ا لمنطقة بما يضر بمصالح جيرانها ويهدد استقرارهم األمني والسياسي، وقد بارك الرئيس ترامب هذه  في 

الخطوة من جانب الرباعي العربي وشجعها، برغم االعتراض الصارخ، آنذاك، من جانب وزارة الخارجية  

 األمريكية على موقف ترامب.    

ر على تشجيع هذه الفرقة بين دول الخليج،  ويبدو أن موقف ترامب هذا، واستمراره بشكل غير مباش

قد عاد بالفائدة على الواليات المتحدة وحقق الكثير من النجاح االقتصادي إلدارة ترامب الذي تعتمد شعبيته  

بشكل رئيسي على دعوته إلصالح االقتصاد األمريكي. فعلى هامش "القمة العربية اإلسالمية األمريكية"، في  

يس األمريكي ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة خطابات  ، وقّع الرئ٢٠١٧مايو  

مليار دوالر تدفع على   ١١٠نوايا للمملكة العربية السعودية لشراء أسلحة من الواليات المتحدة يبلغ مجموعها  

التي تضخها  سنوات. كما ارتفعت االستثمارات    ١٠مليار دوالر تدفع على مدى    ٣٥٠الفور، باإلضافة إلى  

السعودية في االقتصاد األمريكي بشكل حاد منذ ذلك الحين، حيث أنه وفقا لتقارير وزارة الخزانة األمريكية،  

إلى   ٢٠١٦مليار دوالر في    ٩٧٪، أي من  ٨٣زادت السعودية من ملكيتها لسندات الخزانة األمريكية بنسبة  

 . ٢٠١٩مليار دوالر في  ١٧٧

قة أن الرئيس األمريكي قد أجرى المكالمتين الهاتفيتين لقادة اإلمارات وقطر،  أيضاً ال يمكننا تجاهل حقي

التاريخي المفاجئ في أسعار نفط تكساس، في   أبريل، والذي وصل إلى    ٢٠بعد يوم واحد فقط من الهبوط 

دوالر للبرميل، نظراً لعدة عوامل أهمها هو الفجوة بين العرض والطلب في سوق النفط، بسبب    ٤٠سالب  

فرض سياسة اإلغالق العام وحظر حركة المواطنين كأحد وسائل مكافحة انتشار فيروس كورونا، وهذا ما  

نسف ادعاء ترامب في يناير الماضي من أن الواليات المتحدة لم تعد بحاجة للنفط القادم من الشرق األوسط،  

 وأنها قادرة على تحقيق االستقالل في مجال الطاقة.  

باستهداف حقول النفط في دول الخليج العربي لزعزعة االقتصاد األمريكي، قال   فبعد أن هددت إيران

الرئيس ترامب في خطاب عام: "على مدى السنوات الثالث الماضية، تحت قيادتي، أصبح اقتصادنا أقوى من  

لى  أي وقت مضى، وقد تمكنت أمريكا من تحقيق االستقالل في مجال الطاقة... نحن مستقلون ولسنا بحاجة إ 

نفط الشرق األوسط"، إال إن الواقع واألرقام تقول أن الواليات المتحدة ال تزال بحاجة إلى نفط الشرق األوسط،  

ليس فقط بسبب مواصفاته المختلفة عن نفط تكساس، ولكن أيًضا ألن توفر النفط العربي في السوق األمريكية  

"إدارة معلومات الطاقة األمريكية"، استوردت    يوفر ألية المتصاص صدمات تقلبات السوق، ووفقًا إلحصاءات
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٪ من ١٨دولة، وجاءت  ٩٠مليون برميل يوميًا من النفط من  ٩.١٠، عدد ٢٠١٩الواليات المتحدة، في عام 

٪ من هذه الواردات من  ١١هذه الواردات من دول مجموعة "أوبك بلس" التي تقودها السعودية، بينما جاءت 

 دول الخليج العربي. 

س أسعار مؤشر غرب تكساس التي انهارت بشكل تاريخي من جراء أزمة كورونا، تبدو  وعلى عك

أسعار برنت أقوى في مواجهة األزمات السياسية واالقتصادية، حتى أنها لم تتأثر كثيراً بـ "حرب أسعار النفط"  

ماليين    10ار  األخيرة بين مجموعة "أوبك بلس" وروسيا، والتي انتهت باتفاق تاريخي لخفض اإلنتاج بمقد 

التي   المتحدة،  أن الواليات  إال  للنفط،  المنتجة  للوباء على الدول  برميل، من أجل تخفيف اآلثار االقتصادية 

تصنف اليوم كأكبر منتج للنفط على مستوى العالم، لم تتمكن من الدخول ضمن هذا االتفاق الهام بسبب القوانين  

ة رئيس الدولة في اتخاذ قرارات متعلقة ببعض األمور االقتصادية،  واللوائح األمريكية المعقدة التي تحد من سلط

 ومنها إنتاج وتوزيع النفط.  

"الصدع   تجاهل،  األقل  على  أو  مباركة،  سياسة  أن  أدركت  قد  ترامب  إدارة  أن  يبدو  عليه،  وبناًء 

األمريكي على المدى  الخليجي" وإظهار تحيز لدولة خليجية ضد دولة أخرى لم تعد سياسة مفيدة لالقتصاد  

الطويل، بل ربما تفتح هذه السياسة الباب لتهديد محتمل لعلو يد اإلدارة األمريكية في عالقتها بدول الخليج،  

خصوصاً إذا ما لجأت واحدة أو أكثر من دول الخليج إلى استخدام ورقة أسعار النفط أو االستثمارات المالية  

ة األمريكية، وهذا أمر محتمل ال سيما في ظل المآزق العديدة التي  لفرض مواقف أو قرارات معينة من اإلدار

 تضغط بعنف على االقتصاد األمريكي، منذ اندالع أزمة كورونا.

اآلن وقد أصبح تحقيق المصالحة الخليجية مسألة تصب بشكل مباشر في مصلحة الواليات المتحدة  

رامب إلصالح ذات البين الخليجي في الفترة المقبلة،  األمريكية، نتوقع زيادة الجهود الصادقة من قبل إدارة ت

لكن تبقى الكلمة األخيرة لدول الخليج وحدها بشأن قبول عودة قطر للبيت العربي، على الرغم من تعنت األمير  

 تميم وأسرته وإصرارهم على االستمرار في دعم اإلرهاب واإلضرار بمصالح جيرانهم.  
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 : خاتمة

يشير الخبراء االقتصاديين حول العالم إلى أن اآلثار المدمرة ألزمة انتشار فيروس كورونا سوف  

تستغرق سنوات في إصالحها، خصوصاً على المستوى االقتصادي، لكن على المستوى السياسي، يبدو أن  

ي منذ أكثر من نصف  شيئاً كبيراً لن يتغير، وأن نفس المشكالت التي يواجهها الشرق األوسط والمجتمع الدول

قرن، حين تأسس النظام العالمي الجديد، ستبقى كما هي، وأنه رغم الدرس القاسي الذي لقنته أزمة فيروس  

كورونا لشعوب العالم، إال أنها لم ولن تصلح شيئاً من األمراض االجتماعية المزمنة التي تعاني منها الكثير  

 ، ما لم تتوفر اإلرادة السياسية والشعبية الحقيقية لمعالجتها.  من المجتمعات، خصوصاً في منطقة الشرق األوسط

 

 

 

 


