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عمان - أتوقع أن تؤدي النزاعات الثنائية التقنية واألقتصادية والتجارية والسياسية 
والعسكرية أتوقع أن تتطور إلى أزمة إقتصادية عالمية خانقة عام 2020 وأن تقود 

إلى الحرب العالمية الثالثة.

للتفاوض،   تنتهي بجلوس األطراف  الحروب، والتي  لجميع  بالنسبة  الحال  وكما هو 
ستقوم الصين والواليات المتحدة األمريكية بالجلوس معاً لصياغة نظام عالمي جديد 
بادارتهما المشتركة )G2(، وسيتبع ذلك عملية إعادة إعمار ونهضة عالمية شاملة 
كونها ستتعرض ألكبر  منطقتنا،  ازدهار سينطلق من  إلى  تؤدي  توافقهما  من خالل 
قدر من الدمار، وستكون األكثر حاجة لإلعمار، وذلك من خالل مشروع يشبه خطة 

مارشال إلعمار أوروبا ولكن على المستوى العالمي لصالح جميع الدول.

وعلينا أن نتذكر دوما أن »األزمة هي أيضاً فرصة«.

1- األزمة
منذ فترة ليست بالقصيرة لم أكف عن دق ناقوس الخطر محذراً من أزمة اقتصادية كبيرة وشيكة. وعلى العكس من 
بعض التقارير لبعض المحللين والخبراء، فإن لدّي سببًا وجيهًا يجعلني أعتقد بأن األزمة الجديدة في عام ٢0٢0 
ستكون أشد فتكاً من سابقتها التي حدثت عام ٢008. وعلى األرجح، وعلى نحو شبيه بما حدث في األزمة السابقة، 
سوف تبدأ هذه األزمة في الواليات المتحدة األمريكية؛ وستستمر لفترة أطول وسيكون لها أثر جسيم على اقتصادات 

الدول الغربية والعالم، مسببة ركوداً ومؤدية للعديد من حاالت اإلفالس.

تؤكد  إذ  المتقدمة،  باالقتصادات  يتعلق  فيما  قاتمة  صورة  العالمي  االقتصاد  حول  حديثاً  الصادرة  البيانات  ترسم 
التقارير األخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي )IMF( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( على 
أن االقتصاد العالمي آخذ في التباطؤ، وسيستمر في التباطؤ في عام ٢0٢0. ومن المالحظ أن تقرير »آفاق االقتصاد 
باتجاه  العالمي في ٢019 و٢0٢0  النمو  بشأن  توقعاته  قد عّدل من  الدولي  النقد  الصادر عن صندوق  العالمي« 
االنخفاض. ويرجع ذلك جزئياً إلى اآلثار السلبية لزيادات التعرفة الجمركية المطبقة في الواليات المتحدة األمريكية 
والصين عام ٢018. إال أن الصندوق لم يصدر مؤشرات محددة. وقد قلل هذا التعديل من تأثير التجارة العالمية 

على النمو.

مقدمة

1. األزمة العالمية 2020
والحرب العالمية الثالثة
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2- الكشف عن األزمة
شهدت الواليات المتحدة نمواً في الناتج المحلي بنسبة ٢.5% مما يشكل مؤشرا مريحا بعدم وجود أزمة. لكنني أعتقد 
أن السبب في هذا النمو يعود لزيادة طلب المستهلكين بسبب السيولة الزائدة التي ضختها حكومة الواليات المتحدة 
في السوق. ال تشكل هذه النسبة مؤشرا على انتعاش حقيقي. الواليات المتحدة وبقية دول العالم المتقدمة تسير باتجاه 
أزمة هيكلية بسبب هشاشتها األقتصادية مما سيجعل األمور أسوأ بسبب الديون العامة والخاصة وهكذا ستصبح 
التعليم، والصحة، والتوظيف، والتقاعد،...الخ فيما سيظل  الحكومات أقل قدرة على تقديم الخدمات في قطاعات 

معدل البطالة في ازدياد. وعلينا أن ندرك أننا نشهد تغيراً نموذجياً في االوضاع العالمية.

والبطالة  الركود  ونتيجة  المتحدة.  الواليات  في  التضخم  ارتفاع نسب  يستمر  أن  المتوقع  ذلك، من  الى  باإلضافة 
الفائدة على الدوالر األمريكي،  وانخفاض معدالت النمو سيضطر مجلس االحتياطي الفدرالي الى رفع معدالت 

وهذه اإلجراءات قد تعقد الوضع بشكل أكبر. 

فيما يتعلق باألسهم، فقد بدأت باألنخفاض بعد أن وصلت الى مستويات ارتفاع كبيرة في أوائل تشرين األول ٢018. 
أما صناديق األستثمار فقد واجهت السنة األسوأ لها منذ أزمة ٢008. كما سجلت الديون العامة مؤخراً رقماً قياسياً 
وصل إلى 15.4 تريليون دوالر في آذار ٢018 – بزيادة قدرها ٢.74 مليار دوالر عن الذروة الماضية التي 
سبقت الركود العظيم. ونحن على األرجح في »فقاعة ديون عالمية« يقول جيم روجرز، مدير الصندوق االحتياطي 
الذي حذر من اإلنهيار »الذي سيكون األكبر في حياته«. وفي حالة إضافة الديون الخاصة والتي تقدر ب ٢.6 

تريليون دوالر الى الديون العامة، يرتفع بذلك الدين الوطني األمريكي ليصل الى ٢1.6 تريليون دوالر. 

ونتيجة لقيام المجلس االحتياطي الفيدرالي بطباعة النقود باسم »التيسير الكمي«، فقد أصبحت تكلفة المال رخيصة، 
ما خلق شعوراً بالغنى المصطنع. ذلك في حين أن المجلس االحتياطي الفيدرالي يسير باتجاه معاكس لسياسة رفع 

الفوائد للسيطرة على أسواق المال من أجل تجنب التضخم واآلثار الجانبية غير المرغوبة. 

يصل حجم االقتصاد األمريكي والذي يشكل ٢5% من االقتصاد العالمي إلى ٢0 تريليون دوالر، ولكن كما أشير 
أعاله، فإن الدين الوطني األمريكي اإلجمالي )٢1.6 تريليون دوالر( يشكل 107% من الناتج المحلي اإلجمالي. 
من جهة أخرى، يشكل اقتصاد الصين نصف اقتصاد الواليات المتحدة فقط، ولكن في حالة تم تعديله وفقاً لتعادل 

القوة الشرائية الصينية سيكون االقتصاد العالمي األكبر. 

منذ 10 سنوات، استخدمت الواليات المتحدة عملية شّج )تكسير( الصخور أو Fracking )االسم الشائع للحصول 
على النفط والغاز من األرض عن طريق حقن سائل بضغط مرتفع في بئر عادية(. بحلول عام ٢017، لم تعد 
العملية قادرة على البقاء تجارياً؛ وتبعاً لذلك، تحولت الواليات المتحدة جزئيا إلى مستورد للنفط. وبالرغم من ارتفاع 
األسعار مجدداً أوائل عام ٢019، إال أن استكشاف التكسير انحسر مجّدداً عندما رفضت بعض الواليات السماح 

بذلك. ويبدو أن هذا التوجه سيستمر في التصعيد.

3- الدخول الى عرين التنين
وفقاً للحكومة االمريكية، قربت المحادثات في شباط ٢019 في بكين بين الواليات المتحدة والصين في عالقاتهما 
التجارية ولكن ما زال هناك الكثير للقيام به. وبحسب ما قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، بأن الدولتين متالزمتين 
وال تنفصالن وأن »التعاون يخدم مصالح الطرفين والنزاع ال يضر إال بمصالح الطرفين«، فإننا نقرأ رسالة مباشرة 

يمكن أن تشير إلى نتائج ومخرجات مباحثات واتفاقيات فاشلة. 

الحكومة األمريكية  لتهديد  المتحدة والصين واستجابة  الواليات  بين  التحدي  أيار ٢019 وفي موقف  أوائل  وفي 
بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات من الصين من النسبة الحالية 10% إلى ٢5%، أخذت الصين في االعتبار 
إلغاء المحادثات المقررة في األسبوع الثاني من أيار ٢019، وأرسلت ردود فعل سلبية من األسواق التي تراهن 

على انهيار محتمل في المحادثات التجارية بين الواليات المتحدة والصين.
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وأن  األمريكية  السوق  في  المالية  األوراق  في  ترليون(   ٢( دوالر  ترليوني  تستثمر  الصين  أن  نتذكر  أن  وعلينا 
الصعود التقني واالقتصادي للصين يشكل تحدياً رئيسياً.

في  نجحت  التي  وإيباي  وأمازون  غوغل،  مثل  التكنولوجية  االمريكية  الشركات  تقود  وبينما  أخرى  ناحية  ومن 
االنتشار عالمياً من حيث )منتجاتها وخدماتها ومنصاتها(، لكنهم فشلوا جميعا في الصين التي تعتبر السوق الرقمي 

األكبر عالمياً. 

وعزا المحللون هذا الفشل إلى األسباب التالية:
السياسة الرقابية من قبل الحكومة الصينية.	 
اختالف الثقافات بين الصين والغرب.	 
وجود عدد هائل من المنافسين المحليين.	 

وبعد اجراء مقابالت مع 40 من كبار المدراء التنفيذيين من ستة شركات رقمية غربية رائدة وهي غوغل وياهو 
وايباي و امازون وغروبون واوبر والمنافسين المباشرين لهم في الصين: بايدو وسوهو وتاوباو وجي دي دوت 
كوم وميتوان وديدي، من قبل فنغ لي، رئيس إدارة المعلومات ورئيس إدارة التكنولوجيا واالبتكار في كلية كاس 

لألعمال، تم التعرف على سبعة عوامل أخرى:
نقص في فهم واستيعاب السوق الصينية.	 
إدارة ضعيفة للعالقات مع المنظمين الصينيين والحكومة الصينية.	 
محاوالت غير مجدية لفرض نماذج االعمال التجارية العالمية على السوق الصيني.	 
الفشل في التكيف مع المنافسة الشديدة في الصين.	 
الفشل في إدارة العالقات على نحو فعال مع الشركاء التجاريين المحليين.	 
فرض بنيه تحتيه تكنولوجية مطورة خصيصاً من قبل الواليات المتحدة األمريكية على الصين.	 
اإلفراط في التركيز على الهياكل التنظيمية مما يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات.	 

ومع ذلك، لم يتخّل السوق الغربي التكنولوجي عن الصين ويمكن رؤية الدليل على ذلك من خالل المكاتب الجديدة 
التي تم انشاؤها في الصين.

وأود أن أُدرج بعض التحديات التي من الممكن أن تسبب أكثر من مجرد القلق والتي من الممكن أن تؤدي أحداث كارثية: 
برنامج الحزام والطريق الصيني.. 1
العقوبات من قبل الواليات المتحدة األمريكية. . ٢
المنافسة على قيادة التكنولوجيا )احتجاز مينج ومقاطعة هواوي(.. ٣
عدم انتظام سلسة التوريد. . 4
الدعوة إلى سياسات الفوضى الخالقة )على نطاق عالمي(.. 5
الخالف األميركي الفنزويلي، اإليراني، الكوري الشمالي واألوكراني، وغيره. . 6
مبادرات اقتراح عملة بديلة للدوالر االمريكي.. 7
تزويد الغاز الروسي ألوروبا من خالل أوكرانيا )مقترح(.. 8
معدل البطالة العالمي المتزايد األرتفاع.. 9

تقدم الصين على الواليات المتحدة األمريكية في الذكاء االصطناعي والتقنيات المتعلقه به.. 10
اعتماد الواليات المتحدة األمريكية على المواهب الصينية.. 11
شركتا بوينج وأبل تصنع منتجاتها في الصين.. 1٢
حسب تقرير EKA BANKS أن 1% من البشر يملكون 45% من ثروة العالم وأن 64% من البشر يملكون . 1٣

٢% من ثورة العالم.

وبالطبع ال يمكننا تجاهل ما قاله باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع األمريكي: »الواليات المتحدة لديها 
ثالث أولويات: الصين، الصين، الصين«. وأنا أقول )ليس إيران(.
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4- أزمة تلوح في األفق
مورغان  بي  جي  بنك  توقعات  حسب  وعلى  عديدة،  لسنواٍت  بثبات  ولكن  ببطء  تتشكل  الوشيكة  األزمة  كانت  لقد 
هنالك  أن  االّ  االمريكية،  المتحدة  الواليات  لرئاسة  اإلنتخابات  عام  في   ٢0٢0 عام  ستقع  األزمة  فإن  اإلستثماري 
العديد من االسباب التي استشهد بها الخبراء واالستراتيجيين بأن هذه األزمة وشيكة، وفقا ألبرز الخبراء في الساحة 
االقتصادية والمالية نورييل روبيني أستاذ االقتصاد في كلية ستيرن لألعمال في جامعه نيويورك. والسبب األول هو 
التوقيت الحالي للحوافز المالية االمريكية والتي لم يعد لديها تأثيرات بحلول العام ٢0٢0 حيث أن النمو سينخفض 

لمعدل أدنى من ٢ بالمائة. 

وفي مقالته التي نشرت في مجلة فاينانشال تايمز كتب نورييل روبيني: »نظراً ألن الحافز المالي ألمريكا جاء في وقت 
غير مناسب، سيتعين على االحتياطي الفدرالي أن يستمر برفع الفائدة بنسبه تصل الى ٣.5 بالمائة، وباإلضافة إلى 

البنك الفدرالي هناك بنوك مركزية أخرى من المحتمل أن تبدأ أو تستمر في سياستها«.

والسبب الثاني الذي يستشهد روبيني به هو ما يدعوه )االحتكاك التجاري( بين الصين وأوروبا واتفاقية دول التجارة 
كامل.  نطاق  على  تجارية  تحقيق حرب  في  الفشل  حال  في  »ستزداد  قوله  بحسب  والتي  الشمالية  االمريكية  الحرة 
واضاف أيضاً »إن هذه االحتكاكات ما هي إال أعراض لمنافسة أعمق بكثير لتحديد القيادة العالمية للتكنولوجيا في 

المستقبل، لكن تأثيرها سيؤدي الى إبطاء النمو وزيادة التضخم«.

السبب الثالث بالنسبة لنورييل هو عجز الصين على التكيف مع النمو البطيء. بعد سنوات من اإلزدهار التكنولوجي 
السياسي مسبب  التجارة األوروبية واإلضطراب  التباطؤ بمثابة صدمة. وسيكون توتر  واإلقتصادي للصين سيكون 

آخر ألزمة وشيكة.

السبب الرابع بالنسبة لنورييل هو »إنخفاض أسعار العقارات« حيث قال »يتوقع المستثمرون بُطء في عام ٢0٢0 
وسيعيدوا النظر في األسعار تخفيضاً بمنتصف عام ٢019«. 

ويعتقد نورييل أنه رداً على تباطؤ النمو والذي سيصل الى أقل من 1% وارتفاع معدل البطالة خالل عام االنتخابات، 
المتحدة األمريكية األزمة الى أزمة سياسية خارجية بدالً من معالجة األزمة األقتصادية. ويشرح  ستحول الواليات 
نورييل أن كون الواليات المتحدة األمريكية في حرب تجارية مع الصين بينما ال تستطيع مهاجمة القوى النووية لكوريا 
الشمالية »فإن الهدف المناسب سيكون باستفزاز مواجهة عسكرية مما ستثير صدمة ركود جغرافي سياسي كما حدث 

في األعوام 197٣ و 1979 و1990 يؤدي الى ارتفاع هائل في أسعار النفط.

وأنا أعتقد أن الحروب الثنائية التكنولوجية والتجارية واالقتصادية واإلعالمية والعسكرية والسياسية تؤدي عاجالً أم 
آجالً إلى الحرب العالمية الثالثة.

5- أنا لست وحيدا بتوقعاتي في هذا الشأن
إن العديد من الخبراء األقتصاديين الذين يحظون باحترام عالمي مثل نورييل روبيني، وبرونيلو روزا، وكينيث 
وستيفين  برنانكي،  وبن  ساكس،  وجيفري  إيتشنغرين،  وباري  فلدستين،  ومارتن  فرانكيل،  وجيفري  روجوف، 
روتش، وجان بيساني فيري، من بين آخرين، يتوقعون حدوث ركود في اإلقتصاد العالمي بحلول ٢0٢0. عالوةً 
على ذلك، فإن راي داليو، مؤسس أحد أكبر صناديق األستثمار في العالم )شركة بريدجووتر أسوشيتس( وواحد 
ممن تنبؤا مبكراً بأزمة ٢008، وكذلك شركة جي بي مورغان )JP Morgan( يرجحان احتمالية حدوث ركود 
في االقتصاد العالمي في عام ٢0٢0 بنسبة 70%. كما أن أكثر من 80% من كبار المديرين الماليين في الواليات 
اعتبرته شركة  والذي  نهاية عام ٢0٢0  بحلول  االقتصاد  الركود سوف يضرب  أن  يعتقدون  األمريكية  المتحدة 

موديز أنالتيكس )Moody’s Analytics( أنه التحول في اإلقتصاد األمريكي.
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وسأبين فيما يلي ملخصاً للعوامل الرئيسية التي أكد عليها نورييل روبيني في توقعه األزمة في عام ٢008:
إن النمو القصير األجل في الواليات المتحدة الناتج عن الحوافز المالية هو نمو غير مستدام وأن أي إجراء 	 

تصحيحي سوف يؤدي بالسوق الصاعدة الحالية إلى نهاية حتمية، والى حدوث أزمة مالية وكساد عالمي بحلول 
العام ٢0٢0. ومن المالحظ أن عجز ميزانية حكومة الواليات المتحدة األمريكية قد بلغ 691 مليار دوالر في 

النصف األول من العام الحالي ٢019. 
السياسات المالية التوسعية التي دفعت معدل النمو في الواليات المتحدة األمريكية لما يتجاوز ٢% هي سياسات 	 

غير مستدامة، والحافز المالي سيكون محدوًدا للغاية بحلول ٢0٢0.
ونتيجة الرتفاع التضخم، فسوف يواصل المجلس االحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على األموال الفيدرالية 	 

القصير  المدى  الفائدة على  إلى رفع أسعار  الذي سيؤدي  إلى ٣.5% على األقل بحلول ٢0٢0، وهو األمر 
وبالتالي  تضخمية،  يخلق ضغوطًا  سوف  مما  االرتفاع،  في  النفط  أسعار  تستمر  وسوف  المتوسط.  والمدى 

ستنخفض السيولة ليس فقط في الواليات المتحدة األمريكية، بل في العالم بأسره.
عالميا، قد تتباطأ الصين لتقليل االستدانة والقدرة الفائضة، وكذلك فإن االتحاد األوروبي سوف يلجأ الى السياسة 	 

النقدية، والتضييق على التعامالت التجارية، والسياسات الجماهيرية والديون غير المستدامة. وكما جاء في 
قانون سمووت-هاولي الصادر عام 19٣0، قد تؤدي مثل هذه السياسات الحمائية إلى قيام الصين ودول أخرى 

بإجراءات انتقامية، مما سيزيد الوضع سوًءا بالنسبة للنمو التجاري في هذه الدول أو في كافة أنحاء العالم. 
ستعاني أسواق األسهم من انخفاض قيمة األسهم )والتي هي أعلى من قيمتها حاليًا نتيجة للتيسير الكمي الذي 	 

المتحدة األمريكية،  الواليات  للشركات في  لمعدل االستدانة  الملحوظ  لالرتفاع  بدأ في عام ٢008(، ونظراً 
فسيكون هناك تضييق على االئتمان. سوف تكون آليات ضبط األسواق واآلليات التنظيمية مقيدة، ولن يتمكن 
المصرفيون من العودة إلى البنوك المركزية، وسوف تؤدي مثل هذه التشوهات إلى حدوث انهيار في األسواق. 
ستكون لدى المجلس االحتياطي الفيدرالي مساحة أقل للمناورة مما كان األمر عليه في عام ٢008م، نظراً 
لإلصالحات المالية المعروفة باسم دود-فرانك التي أُجريت في عام ٢010م، والتي قيدت قدرته على مساعدة 

المؤسسات الخاصة، حتى لو كان النظام بأكمله على وشك الفشل.

كما أن اثنان من زمالئي كبار خبراء االقتصاد األردني يؤيدان هذه التوقعات:
»طالل أبوغزاله فتح أعيننا على هذه األزمة«، يقول الدكتور جواد عناني، الخبير االقتصادي األردني ونائب 	 

رئيس الحكومة األسبق »أنني اتفق مع إنذار أبوغزاله الُمسبق«. ويضيف عناني: »نحتاج إلى موقف عربي 
موحد في القمة العربية المرتقبة، علىى الصعيد اإلقليمي، ولكن أيضا في كل مكان آخر«.

أيضا رأي طالل 	  يدعم  فإنه  السابق  للشؤون االقتصادية األردني  الدولة  الدكتور يوسف منصور، وزير  أما 
المتخصص في  أبوغزاله،  الدكتور طالل  يطلقها  قائال: »هذه وجهة نظر مستنيرة ودقيقة وموثّقة  أبوغزاله 
االقتصاد العالمي، وأحد أكبر المفكرين البارزين الذي أرسى مؤسسته على مبدأ ترسيخ وتنمية االبتكار وتعزيز 
للحكمة  اإلصغاء  ككل  المدني  والمجتمع  األعمال  ورجال  السياسات  بصانعي  ويجدر  البشري.  المال  رأس 

والنصيحة المقدمة هنا«.

6- عالم بال قيادة
لقد فقدت الدول في كافة أنحاء العالم، وخاصةً في أوروبا، ثقتها في الواليات المتحدة األمريكية في القيادة في 
القضايا المتعلقة بالسياسات الدولية المالية والتجارية والدبلوماسية والعسكرية. وقد بدأت هذه الدول تتخلى شيئاً 
فشيئاً عن تحالف استمر لسبعة عقود مع الواليات المتحدة األمريكية. وبدأت تلك الدول بتبني منظومات عالقات 
ثنائية. عالوةً على ذلك، فإن الدوالر األمريكي بدأ يفقد أهميتة أمام عمالت أخرى. وقد صرح مارك كارني، 
محافظ بنك إنجلترا، في كانون الثاني/ يناير ٢019 قائاًل »في نهاية المطاف، سوف يكون لدينا عمالت احتياطية 

أخرى غير الدوالر األمريكي«.
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Graphic Truth: Who Wins
From A US-China Trade War?
MAY 07, 2019 | Gabe Lipton

WHO WINS FROM A US-CHINA TRADE WAR?

Change in exports after imposition of tariffs (+ or - $ billions)*

Subscribe at gzeromedia.com
*Assumes 25 percent US tariffs on $200 billion of Chinese goods
Source: UNCTAD

Trump is winning the trade war 
against China
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كما كتب أستاذ التاريخ في جامعة ويسكونسن-ماديسون ألفريد دبليو ماكوي أن انهيار الدوالر من شأنه أن يعني 
»ارتفاع األسعار، وارتفاع متواصل في معدل البطالة، وانخفاض مستمر في األجور الحقيقية طوال عام ٢0٢0، 
وسوف تؤدي اإلنقسامات المحلية إلى اشتباكات عنيفة نتيجة مناقشات مسببة الخالف والشقاق، وغالباً ما سوف 

تتعلق بقضايا رمزية ال قيمة لها«.

ليس من المفاجئ أن يصرح جوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني األسبق، عند سؤاله عن تكرار أزمة 
٢008 قائاًل »إننا نواجه خطر االنزالق نحو أزمة مستقبلية... يجب أن ننتبه انتباهاً شديداً للمخاطر المتصاعدة، 
ولكننا نعيش في عالم بال قيادة... إن التعاون الذي رأيناه في ٢008 لن يكون ممكناً في أزمة ما بعد ٢018 من 
حيث عمل البنوك المركزية والحكومات معاً،ان كل ما سنفعله هو إلقاء اللوم على بعضنا البعض بداًل من حل 

المشكلة«.

المتحدة مع الصين وروسيا كأطراف  المستشارة األلمانية أنجيال ميركل الواليات  ومن جهة اوروبا، وضعت 
أخرى داعية لموقف أوروبي موحد تجاه تحديات األطراف الثالثة )الصين/روسيا/الواليات المتحدة(. وأضافت 
أنه ليس من شك بأن على أوروبا أن تعيد التموضع في عالم متغير، ذلك أن حقائق ما بعد الحرب العالمية الثانية 

لم تعد كما هي.

إن 61% من احتياطي العمالت األجنبية هي بالدوالر، بينما يجري استبدال احتياطي العمالت بالدوالر حاليا 
بعمالت أخرى نظرا لتسارع تراجع الدوالر. كما إن السياسات المالية األمريكية ستفاقم تلك األزمة. وذكر إيروين 
ستيلزر من معهد هدسون مؤخرا: » إن كان االقتراض غير المحدد والممول عن طريق طباعة النقود هو طريق 

االزدهار، فإن فنزويال وزيمبابوي ستتربعان على قمة النمو«.

7 - آفاق عالمية
أنا اتوقع أن يجلب عام ٢0٢0 معه أزمة اقتصادية وسياسية عالمية ال نظير لها. بعبارة أخرى، ليست السياسات 
االقتصادية غير المنسقة لالقتصادات المتقدمة هي ما تساهم في هذه األزمة فقط، بل إن القرارات السياسية الخاطئة 
والسياسات غير الرشيدة ستمهد الطريق لحدوث ازمه اقتصادية كبرى. لهذا السبب أعتقد أن األزمة الجديدة سوف 

تكون طويلة بالنسبة للواليات المتحدة وأوروبا بشكل خاص وستستغرق سنوات لحلها والتغلب عليها.

ستكون االقتصادات الناشئة مثل الصين أكثر قدرة على التكيف مع األزمة. من الممكن أن تتعامل الصين بشكل 
أفضل مع أي أزمة من هذا النوع نظراً ألن الدولة تمتلك النظام المصرفي وتسيطر عليه، حيث ستقوم الحكومة 
بالتفاعل أو اتخاذ إجراءات استباقية من أجل التعامل مع أي تأثير سلبي من خالل مجموعة متنوعة من الطرق، 
خاصةً وأنها لم تصل بعد إلى تحقيق كامل إمكانات نموها. وستنمو البرازيل وروسيا والهند والصين وكوريا بمعدل 

ثابت خالل السنوات العشر القادمة.

عملة  على  الحفاظ  أتوقع  كما  المقبل.  العام  األزمة  من  األقل  على  أوروبية  دول  خمس  تعاني  أن  أيضاً  أتوقع 
اليورو الموحدة. وعالوةً على ذلك، أعتقد أنه خالل 10 سنوات، ستصبح بعض الدول األفريقية أكثر تطوراً )إن 
استثمارات الصين في الثروات الثمينة تحت أرض افريقيا هو موضوع يحظى باهتمام شديد( وأن اقتصادات دول 

مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في النمو.
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8 - تسلسل األحداث من خالل توقعاتي
1 ..)stagflation( نحن ننظر إلى أزمة اقتصادية عالمية تؤدي إلى التضخم والكساد معا
ستؤدي األزمة والصراع الناشئ الى حرب عالمية ثالثه بين الواليات المتحدة والصين وسوف تضطر القوتين . ٢

العظميتين للجلوس على طاولة واحدة وإنهاء الحرب.
إن الضغوط األمريكية على هواوي ضمن الحرب التقنية التي بدأت ستؤدي الى حرب أجزاء األدوات التقنية . ٣

بين الصين وأمريكا وإلى عواقب كارثية بالنسبة للبلدين وللعالم الصناعي بأكمله. أن الحرب التقنية هي أكثر 
استفزازا وخطورة من الحرب التجارية. وقد رد رئيس شركة هواوي Ren Zhengfei بأن شركته ستصمد 

أمام التحديات.
ألن الحروب تنتهي باتفاقات، سوف ينشأ نظام عالمي جديد يحكمه العمالقان )G2( محل المجموعة العشرين . 4

G20 والنظام الحالي.
ستكون المنطقة العربية، والتي تعد أكثر تأثراً وتضرراً بالحروب والدمار، وفي نفس الوقت هي مصدر رئيسي . 5

للثروة في العالم، نقطة انطالق عملية اإلعمار وتوفير التمويل الالزم للبناء. وسيؤدي هذا الى نهضه عربية من 
شأنها أن تبشر بخطة عالمية تقود االنتعاش االقتصادي العالمي تشبه خطة مارشال ولكن على مستوى العالم.

٩ - نصيحتي: لنكن جاهزين
إن أفضل نصيحة يمكن أن أقدمها في هذا الشأن هي االستعداد لمواجهة الركود، حتى لو لم نكن نتوقع ركوداً. كما 

أدعو اآلخرين إلى تنفيذ ما قد بدأت أنا تنفيذه بالفعل في طالل أبوغزاله العالمية. 

بالتالي، فإن أفضل سبيل لتجاوز المستقبل القريب غير المؤكد هو التركيز على المرونة من أجل تحمل عواقب عدم 
اليقين والصدمات، ببناء استراتيجيات نمو إقليمية محددة ومركزة، واعتماد الكفاءات التقنية واالبتكارية وتعزيزها، 
والتأكيد على دور االستدامة، واتخاذ إجراءات استباقية فيما يتعلق بالتعاون. كما ينبغي أن تركز األعمال التجارية 

على محفزات النمو طويلة األجل، وليس اللجوء ببساطة إلى التقشف من خالل خفض التكاليف. 

بعبارة أخرى، نحن في حاجة »أن نكون جاهزين«.

 tag.global مالحظة: للمزيد من المعلومات عن األزمة شاهد تقريري الذي صدر اليوم من خالل

“االقتصاد العالمي يمشي نائماً باتجاه األزمة القادمة، ونحن اآلن في عالم بدون حاكم” غوردن براون - رئيس 
الوزراء البريطاني األسبق.
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2. األزمة هي ايضا فرصة!
“والذكى يربح كل شيء”

إلى جميع القطاعات العامة والخاصة، رجاًء:
اجعلوا مصيركم بين أيديكم.

ال تنتظروا حلوالً من الخارج.

نظرا ألن تأثير األزمة يختلف من دولة ألخرى من حيث الخصائص والجهوزيات، تأتي مجموعة الخيارات المبينة 
أدناه وسائل تحضير واستعداد ناجعة لهذه األزمة القادمة، وأعتبرها أيضاَ نافذة لخدمة العالم ككل.

التدابير الوقائية. 1.2
يجب على المختصين أن يحددوا التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتقليل األضرار وتعزيز االيجابيات.أ. 
يجب أن تبدأ فرق العمل في الشروع باتخاذ هذه التدابير الوقائية حاالً.ب. 

بناء الثقة. 2.2
قبل وخالل مدة األزمة يجب علينا أن نتولى:

االنخراط في الندوات والمؤتمرات وتشجيع بناء الثقة بثرواتنا وعمالتنا.أ. 
انتاج برامج تلفزيونية تجذب المشاهدين، ندوات اجتماعية ومراكز غير حكومية لالجابة عن االستفسارات ب. 

والحد من المخاوف وتوفير االجابات المدروسة بإحكام.
حمالت إعالمية لتسليط الضوء على السلوكيات االيجابية.ج. 
توجيهات إلمعان النظر في نقاط قوتنا.د. 
اجراءات استباقية، مناسبة، مالئمة لتنفيذ االصالحات المقررة أو برامج إعادة الهيكلة المطلوبة.ه. 

المبادرات الخاصة. 3.2
تشجيع المبادرات الخاصة لزيادة التوظيف واالنتاجية.أ. 
تأسيس جداول أعمال للمشاريع الصغيرة.ب. 
استدراك الفرص العديدة واإلفادة منها.ج. 

خطة عمل لموالفة القدرات الشرائية. 4.2
ابتكار دليل مفصل خطوة بخطوة لمسار عمليات موالفة القدرة الشرائية )توليد أفكار، مشاريع مختارة، أ. 

تعاقد وإدارة(.
تحسين القدرات لوحدة القدرة الشرائية واقتصارها على رئاسة الوزراء بدالً من وزارة المالية. ب. 

السعة التخزينية وإدارة الجرد . 5.2
بناء وتوسعة سعة التخزين واجراء مسوحات الجرد وتقنيات االدارة )مراكز الدعم اللوجستي( للمياه والغذاء 

وتخزين الطاقة.

ترشيد استخدام المياه. 6.2
تطبيق اجراءات المحافظه على المياه في مجال الزراعة وتشجيع المزارعين على استخدام نظام الري بالتنقيط. 
استغالل تكنولوجيا المعلومات في هذا المجال لتحقيق التقدم في مجال تنظيم الغذاء، االنتاج، التسميد والتحكم بالري.
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استراتيجيه سوق المنتجات الهيدروكربونية. 7.2
تأسيس قدرة تنافسيه كامله في سوق الهيدروكربون ) التخلص من االحتكار والتشوهات في السوق(.

تخطيط وتطوير المواصالت العامة . 8.2
البدء باستخدام إنترنت األشياء )IOT( في تطوير الحلول لالزدحام المروري والعمل على تطبيق أنظمة أ. 

إنترنت األشياء IOT بطريقة متكاملة.
المشاَركة على طرقنا ومسارات ب.  بمعلومات  الغنية  بالشبكة  المرتبطة  األنظمة  نتحدث عن مستقبل  هنا 

المشاة خاللها للتوصل إلى المدن الذكية. لكن هذا يحدث بالفعل األن. فعلى سبيل المثال اصبح بإمكان 
المدن استخدام نظام بيانات Geotab الذي يربطها بالمركبات تلقائيا إلعطاء توصيفات الطرق السيئة 
وغيرها بشكل تلقائي. هذه المعلومات يمكن وصلها واستخدامها في الدوائر الحكومية مفسحة المجال لكل 

من االشغال العامة والصيانة كي ترقمن وتنفذ األعمال المطلوبة.
كانت ج.  سواء  محيطها  من  قريبة  أخرى  بمركبة  مركبة  اتصال  كنظام  مركبة/لمركبة  تكنولوجيا  وتأتي 

في المقدمة ام في الخلف وغيرها. وهو نواة تكنولوجيا القيادة المستقلة، حيث أن أجهزة االستشعار في 
المركبة يمكنها معرفة ما الذي يحدث حولها، باإلضافة إلى مشاركة بيانات مركبة أخرى موجودة في 
الطريق. تكنولوجيا البنية التحتية للمركبة وهو ما يعني إمكانية المركبة من ارسال واستقبال المعلومات. 
حيث أن البنية التحتية تضمن أشياء ملموسة كاإلشارات المرورية ونظام تحذير حالة الطقس. كما ويمكن 
للمركبة أن ترسل البيانات الهامة في ذات الوقت من قاعدة بنيتها التحتية للمعلومات. اإلشارات المرورية 
قد تصبح اذكى من خالل تكنولوجيا المركبة لمركبة أخرى، وكمثال على ذلك تقوم مدينة كولومبوس في 
والية اوهايو بجمع البيانات التي يتم ارسالها من قبل أسطول السيارات والمركبات الحكومية كأحد أنظمة 
البرامج التجريبية في المدينة الذكية لتزويدها بتوقيت اإلشارات المرورية وبث النصائح حول األزمة 
المرورية ومدى وقوف المركبة على اإلشارة الضوئية، وهكذا تتمكن المدينة من توقيت إشارات المرور 

بشكل أفضل مع تغيرات الحركة المرورية خالل اليوم.

تطوير وتنمية القطاع السياحي. 2.٩
الناس يحبون السفر واالكتشاف، هنا بعض النصائح اإلضافية لجذب السياح:

ضمان صالحية قاعدة البيانات	 
تعتمد منظمات السياحة على قاعدة معلومات خاصة بعمالئها لتقديم العروض السياحية الشاملة والمناسبة 
لهم. تلك البيانات التي تتم برمجتها، تعتبر في غاية األهمية لرسم خطط فريدة من نوعها للسياح حيث تأخذ 
بعين االعتبار اهتماماتهم الستحداث مغامرة ذات قيمة تبعاً إلمكانياتهم. ولكن إذا كانت تلك البيانات متداخلة 
ومشوشة أو قديمة، فسيكون القيام بإعداد برامج مناسبة أكثر صعوبة على الشركات السياحية. لذلك، فإن 
على وكاالت السفر التحقق من سالمة بياناتها المستخدمة، وتحسين عالقاتها مع عمالئها الحاليين وتشجيع 

عمالء جدد لالستفادة من خدماتها.

ويمكن للشركات اتخاذ بعض اإلجراءات للمحافظة على سالمة معلوماتها المقدمة للعمالء من خالل عملية 
وهو  الهاتف.  وأرقام  والموقع  االلكتروني،  العمالء  لبريد  الدورية  الفحوصات  عبر  البيانات  تلك  تدقيق 
إجراء من شأنه تقليص نسبة الخسائر المادية التي تتكبدها الشركة مثالً كإرسال إعالنات الى مواقع خاطئة 

واشخاص ليس لهم وجود.

العمل مع مسوقي المواقع السياحية	 
لالهتمام  ومثيرة  ُمحَدثة  معلومات  لتقديم  المواقع  تسويق  شركات  مع  العمل  السياحية  للشركات  ويمكن 
المثيرة الهتماماتهم، ومن  المزيد عن األماكن  الذين يرغبون في معرفة  العديد من السياح  حيث يتواجد 
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تعمل على  السياحية  المواضيع  تسويق  الخاصة في مجال  الشراكات  مصادر متخصصة وموثوقه. هذه 
كتابة مدونات وملصقات واوراق إعالنية وإنتاج مقاطع فيديو ترويجية. باإلضافة الى أن المسوقين يقومون 
بتحديث استراتيجية هذه المواد. وبهذه الطريقة سيكون لدى الرّحالة معلومات مناسبة يمكن أن تساعدتهم 

في مجال السياحة.

خلق تجربة مستحدثة	 
إن معظم المسافرين يرغبون في مغامرة جديدة كليا تكون ملك يمينهم من خالل حجوزات سهلة وشاملة 
دون الحاجة لالنتظار حيث يمكنهم حجز الفندق والحصول على بطاقة الغرفة االلكترونية للتوجه مباشرة 

الى غرفتهم. فالعمالء عموماً يرغبون في »أكثر من مجرد رحلة رخيصة«.

االكتفاء الغذائي الذاتي . 10.2
وال بد خالل األزمة، من توثيق االجراءات المحتمله لتوفير االكتفاء الذاتي الداخلي في متطلبات الغذاء 

التدابير الألزمة مثل: االساسية وذلك عبر اتخاذ 
اعفاء المنتوجات الزراعية المحليه من ضريبة الدخل وكافة الرسوم المتعلقة بها.أ. 
فرض رسوم على الصادرات الزراعية كثيفة االستهالك للمياه، بكلمات أخرى، عكس الوضع الحالي ب. 

من أجل تجنب تصدير المياه من الدولة األفقر بالعالم من حيث االمداد المائي.

إدارة المرور . 11.2
إجراءات للحد من االزدحام المروري:

التشجيع على إشراك االفراد بوسيلة نقل واحدة وذلك بتجهيز الخرائط والمواقع التي تبلغ السائقين بفرص أ. 
المشاركة بسيارة واحدة. تحديد أيام معينة ألرقام السيارات الفردية والزوجية الستخدام السيارات وتبني 

اجراءات تخفيض االزدحام المتبعة بين العديد من الدول االخرى.
تطبيق سياسات الطرق التي تشجع االشتراك بوسيلة نقل واحدة.ب. 
تحديد حركة شاحنات النقل الكبيرة لتكون في الليل وساعات الصباح الباكر.ج. 

ضربية الرفاهية . 12.2
فرض ضرائب اضافية على الرفاهيات التي ال تؤثر على السياحه بهدف توليد دخل اضافي للخزينة. أ. 
عرض حوافز طويلة األمد لألعمال والصناعات الحديثه مثل اإلعفاءات الضريبية وتشجيع البنوك على ب. 

ابتكار دوافع لتشجيع الدورة اإلقتصادية.

تطوير الطاقه المتجددة – تنمية ورفع الوعي بشأن الطاقة المستدامة . 13.2
تشجيع وتسهيل طلبات الرخص لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية )في حال عدم السماح للدولة بتسهيل أ. 

ترخيصها( خاصة لمستخدمي الطاقة الكبار في منشآت القطاع الخاص )وبذلك التوفير على الحكومة 
والقطاع الخاص على حد سواء(.

وبالمثل، تسهيل استخدام لوحات الطاقة الشمسية من قبل صغار المستخدمين. ومن الجدير بالذكر يعمل ب. 
العلماء الصينيون حاليا على بناء شمس اصطناعية قد تحقق الحلم بتوفير الطاقة النظيفة بدون حدود.

الخصخصة لمجاالت معينة من القطاع العام . 14.2
تخصيص بعض الخدمات الحكومية المناسبة لتشغيل القطاع الخاص بهدف زيادة الكفاءة والفوائد المالية أ. 

لهذا القطاع، ما يخفّض التكلفة على الحكومة ويخلق فرص عمل جديدة.
في ب.  الحقيقية  بالمشاركة  والسماح  مختلفة  مجاالت  في  الخاصة  القطاعات  مع  الشراكة  وتقوية  تحسين 

المشاريع المشتركة، وخلق الليونه واإلعفاءات الضريبيه بالمقابل.
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مركز التوقعات المالية . 15.2
البعيد  المدى  على  القرارات  اتخاذ  وتولي  مالية  استراتيجيات  لتأمين  وثاقب  متبصر  أبحاث  مركز  إنشاء 
وتجهيز دراسات متعلقه بالوضع المالي بنظرة مستقبلية مبنية على توقعات قريبة تنتج عنها قرارات منطقية 

وغيرعشوائية.

إنتاجية العمالة - زيادة الناتج المحلي االجمالي )معادلة القوة الشرائية(. 16.2
الجغرافية. ويمثل في أ.  المنطقة  المضافة لالقتصاد في نطاق  القيم  المحلي االجمالي هو مجموع  الناتج 

ساعة عمل واحدة مقياس اإلنتاجية العمالية لتلك المنطقة.
الناتج المحلي االجمالي )معادلة القوة الشرائية( لساعة عمل واحدة غير كاف مما يسبب إنتاجية ب.  لكن 

منخفضة. ويجب على الدول العربية االمتناع عن نسخ سياسات دول متقدمة ومنافسة بل يجب عليها 
العودة الى السياسات المتبناة والمطبقة كدول نامية تسعى الى التطور وتحقيق الثروات. هذه السياسات 
تستدعي اعتماد أيام عطل أقل، وأنظمة عّمالية أكثر مرونة، وساعات عمل أطول، وصناعات محلية، 

وأساليب صناعية نشطة تهدف إلى تعزيز الصادرات.

محو أمية اإلنترنت - اإلنتقال الى مجتمع الكتروني وحكومة الكترونية. 17.2
فإن أ.  اإلنترنت فحسب، وعليه  القدرة على استخدام  لديهم  لمواطنين  تقدم خدماتها  االلكترونية  الحكومة 

المجتمع بأكمله يجب أن يتحول إلى الثقافة اإللكترونية.
المواطنون االلكترونيون سيكونون هم المنتجون، وسيصبحون القيمة المضافة المطلوبة في عصر المعرفة.ب. 
خطة محو االمية االلكترونيه المطبقة في طريقة ووقت مناسبين تؤمن درعا واقيا ضد األزمات والحروب.ج. 

الحكومة االلكترونية - لتحسين الكفاءة والكلفة المناسبة لتأمين الخدمات العامة . 18.2
تعديالت أ.  تتطلب  القوانين  من  العديد  الحالي.  الوضع  من  بدال  وواقعياً  عمليا  يتحقق  أن  يجب  ما  هذا   

الستعادة المزيد من الكفاءه في اجراءات ومسارات العمل. والعديد من التحوالت الرقمية الرئيسة يجب 
أن توجه موظفي القطاع العام من حيث االداء والكفاءة والسلوك. وهكذا يتم تجنب عدد من التكرارات 

مع تحقيق تواصل مجٍد بين الهيئات الحكومية لتوفير الوقت والمال والمتاعب.
توفير الكلفة.ب. 
القضاء على الفساد.ج. 
تأمين خدمات افضل ومواطن اكثر فعالية.د. 
تخفيف االزدحام المروري.ه. 

فريق ادارة الخدمات. 2.1٩
يجب أن يتشكل فريق خبراء مستقلين )غير حكوميين( ليأخذوا على عاتقهم مسؤولية تقييم الخيارات أ. 

المذكورة فضالً عن خيارات اخرى متوفرة.
قامت مؤسسة طالل أبوغزاله العالمية بتجهيز برامج ومقاييس استباقية الدارة األزمة وصممت مجموعة ب. 

من االقتراحات الخدماتية بغرض عرضها على الجهات الخاصة والعامة لهذا الهدف.

التقشف ونمط الحياة. 20.2
في أوقات الحروب واألزمات، ال بد من تعديالت على عادات اإلنفاق تستدعي ترشيد النفقات على المواد أ. 

مرتفعة االسعار وغير األساسية.
تيسير وتشجيع التنزيالت غير المحدودة لتشجيع متسوقين أكثر وزيادة أنشطة السوق، وتخفيض الكلفة ب. 

على المواطن وزيادة السيولة المالية.
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تمكين الثقة. 21.2
ال بد أن يتم رفع مستويات الثقة في جميع قطاعات الدولة. التفاني واإللتزام لدولة موحدة والمثول سويا أ. 

في بلد تسانده أواصر اإلخاء والوحدة تجعلنا أصلب عوداً.
النظر عن األصول ب.  اإللتزام “باإلخالص واإلنتماء” بغض  التشجيع على  يتماشى مع مستوى  ما  هذا 

والفروع والديانات واالعراق والعديد من عوامل التمييز.

تكنولوجيا المعلومات. 22.2
ها هنا مجال اإلبداع واإلبتكار. تكنولوجيا المعلومات يجب أن تتطور لتصبح صناعة تؤهل الشركات لبناء 

منتجات صناعية وتسويقها للعالم باإلضافة إلى تأمين موارد بشرية للشركات اقليمياً وعبر الحدود.

تطوير التعليم. 23.2
طرح المواضيع للنقاشات في الجامعات ومدارس الثانوية العامة.أ. 
تعليم المخاطبة الجماهيرية.ب. 
جعل مادة االقتصاد )1( واالقتصاد )٢( مواد الزامية.ج. 
تقديم نماذج ريادة االعمال بالجامعات، خلق انتاجية وحاضنات. بهذا يسمح للشركات الناشئة بأن تظهر د. 

تطوير  ثم  ومن  الفرص،  لهذه  مبتكرين  إلى  العمل  فرص  باحثين عن  من  الخريجين  تغيير  وتتطور، 
الشراكة بين الخريجين/ الطالب، واعضاء الكلية، والجامعات وممولي المؤسسات الثقافية.

خلق درجات علمية مبتكرة وهادفة مثل: علم البيانات، الذكاء االصطناعي المؤدي للتخصص في معالجة ه. 
الكبرى  والبيانات  البيانات،  وتخزين  األعمال  ذكاء  اآللة،  تعلم  الروبوتات،   ،)NLP( الطبيعية  اللغة 

والحوسبة السحابية.
تأمين معاهد تعليمية بمستويات أعلى مع حرية واستقاللية أكثر.و. 
السماح للجامعات ببناء هيكلية النظام الدراسي في جميع المجاالت المتاحة في الجامعة بما فيها دورات ز. 

التي تعكس مهمتها  ببناء هويتها  للجامعات  الكليه والتخصصية( مع السماح  الفئات )الجامعية،  بجميع 
ورؤيتها مثال: تنوع الجامعات عوضاً عن معاهد زائدة ومتشابهة.

دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بوزارة واحدة.ح. 
يتبنى سياسات واستيراتيجيات ط.  الذي سوف  العليا  الثقافة  بمجلس  العالي واستبداله  التعليم  إلغاء مجلس 

للتعليم ككل )األساسي والثانوي( يتم تمكينها لمنح الشهادات على كافة الدرجات بما فيها جميع أنواع 
الدرجات والدبلوم.

تغيير بعض القوانين واللوائح لتمكين الجامعات من زيادة المداخيل وجمع األموال.ي. 

برامج التدريب الداخلي. 24.2
يجب أن تسمح القوانين لفترة التدريب الداخلي التي ال تخضع للعديد من الشروط والقيود لتشريع العمالة أ. 

كما يرغب كل من الطرفين: صاحب العمل والمتدرب.
هذا ما يشجع الشركات على توظيف المتدربين وتحسين خبراتهم دون خوف من أن يشكلوا عبئاً دائماً ب. 

أو طويل األمد عليها. 
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3. التسلسل المتوقع لألحداث

نتوقع أزمة اقتصادية عالمية 
ستؤدي إلى ركود

المتحدة  والواليات  الصين 
إنهاء  أجل  من  ستجتمعان 

الحرب

سيحكم العالم نظام عالمي 
)G2( بقيادة ثنائية

إلى  ستؤدي  الناشئة  النزاعات 
حرب عالمية ثالثة بين الواليات 

المتحدة والصين

الحروب  جميع  أن  إلى  نظراً 
تنتهي باتفاقيات، سيظهر نظام 

عالمي جديد

بخطة  ستبشر  العربية  النهضة 
حشد اقتصادية عالمية لتحقيق 

رخاء اقتصادي عالمي
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4. فترة االنتعاش
“نحو نهضة عربية متجددة”

“علمنا التاريخ ان الحروب تنتهي باعادة البناء واالزدهار. علينا أن نستعد لمرحلة ازدهار ما بعد الحرب!”

هناك دائما نهاية ألي أزمة، وهذه األزمة ستؤدي بال شك الى نظام عالمي جديد يشمل المراحل التالية: 

النظام العالمي الجديد:
تنتهي جميع الحروب باتفاقيات سالم.	 
الحرب العالمية الثالثة المتوقعة ستجبر الجبارين العالميين: الواليات المتحدة والصين، للجلوس معا والوصول 	 

التفاق حول النظام العالمي الجديد.
تم تأسيس النظام العالمي الحالي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.	 
سيتناول النظام العالمي الجديد جميع القضايا اإلدارية العالمية بنظام دولي جديد.	 
سيدخل العالم عصراً جديداً.	 

األنتعاش:
سيكون من اهتمامات أصحاب المصلحة وضع الخطط لتواكب األنتعاش العالمي.	 
منطقة 	  وخاصة  الحروب،  جراء  المدمرة  المناطق  اعمار  إعادة  على  مبنيا  الرئيسي  االهتمام  سيكون 

العالم العربي.
ستصبح ثروة المنطقة العربية هي المورد األساس في عملية إعادة اإلعمار.	 
من المتوقع أن يشهد العالم العربي اتساعاً كبيراً في خدمة المصالح الدولية لقادة العالم والمجتمع العالمي.	 
أوروبا 	  إعمار  إعادة  في عملية  مارشال عام 1984 خطته  السابق جورج  األمريكي  الخارجية  أطلق وزير 

كمهمة نبيلة في خدمة القارة التي دمرتها الحروب، والتي عادت بفائدة كبيرة الى الواليات المتحدة نفسها.
هناك حاجة ماسة لمبادرة مماثلة لتلك، خاصة في العالم العربي المدّمر منذ ما يسمى »الربيع العربي«، وذلك 	 

من خالل تمكين قوة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبناء عالم عربي قائم على المعرفة.
اننا نتوقع لحظة تاريخية من حيث االهتمامات المشتركة بين منطقتنا وقادة العالم.	 

النهضة العربية:
تماما كما جاءت النهضة األوروبية بعد العصور المظلمة، نتطلع نحن إلى نهضة عربية مماثلة.

حسب دراسة أصدرتها VISUAL CAPITALIST لتقييم حجم اقتصاديات العالم عام ٢0٣0 سيكون الناتج القومي الصيني 64 
ترليون )٢٣ ترليون عام ٢017(. 

سيكون الناتج القومي األمريكي ٣1 ترليون )٢0 ترليون عام ٢017(.
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اإلدارة العامة

مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 46 شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني،

عمان، األردن
صندوق البريد: 9٢1100 عمان 1119٢، األردن

هاتف: 5100900 6 96٢+
فاكس: 5100901 6 96٢+

info@tag.global

)TAGUCI( كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار

مبنى جامعة طالل أبوغزاله
104 شارع مكة، أم أذينة، عمان، األردن

صندوق البريد: 9٢1951 عمان 1119٢، األردن
هاتف: 5100900 6 96٢+
فاكس: 5100901 6 96٢+

info@taguci.edu.jo
tag.global

للنشاطات المهـنـيـة والـتـعــلـيـم وبناء القــدرات والملكية الفكرية 
tag.global

5 معان 4 إربد                3 عّمان )الجامعة(                2 مكتب عّمان                1 عّمان - اإلدارة العامة               

آسيا
١١ دبي، ١٠ الشارقة،  ٩ الحمرية،  ٨ العين،  ٧ عجمان،  ٦ أبوظبي،  مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:اإلمارات: 

١٨ المنامة،  ١٧ الهــور، البحرين:  ١٦ كراتشي،  ١٥ الفجيرة، الباكستان:  ١٤ أم القيوين،  ١٣ رأس الخيمة،  ١٢ جبل علي، 

٢٦ بغداد،  ٢٥ قوانتشو، العراق:  ٢٤ شنغهاي،  ٢٣ تشنغدو،  ٢٢ بكين،  ٢١ جدة، الصين:  ٢٠ الرياض،  ١٩ الُخبر،  السعودية: 
٣٣ كابول،  ٣٢ صنعاء، أفغانستان:  ٣١ نيودلهي، اليمن:  ٣٠ مومباي،  ٢٩ بنجلور،  ٢٨ الكويت، الهند:  ٢٧ أربيل، الكويت: 

٣٨ بانكوك،  ٣٧ دكا، تايالند:  ٣٦ طهران، بنغــالدش:  ٣٥ طشــقند، إيــران:  ٣٤ جاكرتــا، أوزبكســتان:  أندونيســيا: 
٤٣ مسقط، ٤٤ صـاللة،  ٤٢ كولومبـو،  ُعمان:  ٤١ دمشق، سيريالنكا:  ٤٠ موسكــو، سوريا:  ٣٩ أنقــــرة، روسيـــا:  تركيــــا: 

،)AGIP( ٤٥ دقــم، فلسطيـن: ٤٦ غـــزة، ٤٧ رام هلل، قطــــر: ٤٨ الدوحـــة، كازاخستـان: ٤٩ ألماتي، لبنــان: ٥٠ بيـــروت

٥٢ كواال لمبور. ٥١ بيـــروت )TAG-Audit(، ماليزيـــــــا: 

٥٦ اســطنبول،  ٥٥ ســيدني، تركيا:  ٥٤ أوســاكا، أســتراليا:  ٥٣ هونج كونج، اليابان:  مكاتب االتصال: الصين: 
٥٨ ســـيؤل. ٥٧ سنغافورة، كوريــــــا الجنوبيـــــة:  سنغافورة: 

أفريقيا
٦١ دواال،  ٦٠ الخرطوم، الكاميرون:  ٥٩ الجزائـــــر، الســـودان:  مكاتــب طــالل أبوغزالــه العالمية: الجـــزائـــر: 
تونــس،   ٦٥ تونـــس:  لســالم،  ا دار   ٦٤ نيــا:  تنزا بــا،  با أ ديـــس  أ  ٦٣ ثيوبيــا:  أ لبيضــاء،  ا لــدار  ا  ٦٢ المغــرب: 

٧٠ أبوجــا.  ٦٩ القاهــــرة، نيجيريــا:  ٦٨ طرابلـــــس، مصـــــر:  ٦٧ نيروبــــي، ليبيـــــا:  جيبوتــي، كينيـــا:   ٦٦ جيبوتــي: 

٧١ جوهانسبرج. مكاتب االتصال: جنوب افريقيا: 

أوروبا
٧٢ باريس. مكاتب طالل أبوغزاله العالمية: فرنسا: 

٧٦ روما،  ٧٥ مدريد،  إيطاليا:   ٧٤ دوسلـدورف، إسبانيا:  ٧٣ لندن، ألمانيــا:  مكاتب االتصال: المملكة المتحدة: 
٨١ زيورخ،  ٩٠ جنيــف،  ٧٩ بوخارســت، سويســرا:  ٧٨  وارســو، رومانيــا:  ٧٧ بروكســل، بولنــدا: بلجيــكا: 

٨٤ بودابســـت.  ٨٣ ســكوبي، هنغـــاريا:  ٨٢ نقوســيا، مقدونيــا:  قبــــــرص: 

أمريكا الشمالية
٨٧ أونتاريو. ٨٦ مونتريال،  ٨٥ مدينة المكسيك، كندا:  مكاتب طالل أبوغزاله العالمية: المكسيك: 

٨٨ أوتاوا. مكاتب االتصال: كندا: 

أمريكا الجنوبية
٩١ سانتياغو،  ٩٠ بوينس آيرس، تشيلي:  ٨٩ ريو دي جانيرو، األرجنتين:  مكاتب طالل أبوغزاله العالمية: البرازيل: 

٩٢ كاراكاس. فنزويال: 

األردن )المـكتــب الدولي(:
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آسيا
١١ دبي، ١٠ الشارقة،  ٩ الحمرية،  ٨ العين،  ٧ عجمان،  ٦ أبوظبي،  مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:اإلمارات: 

١٨ المنامة،  ١٧ الهــور، البحرين:  ١٦ كراتشي،  ١٥ الفجيرة، الباكستان:  ١٤ أم القيوين،  ١٣ رأس الخيمة،  ١٢ جبل علي، 

٢٦ بغداد،  ٢٥ قوانتشو، العراق:  ٢٤ شنغهاي،  ٢٣ تشنغدو،  ٢٢ بكين،  ٢١ جدة، الصين:  ٢٠ الرياض،  ١٩ الُخبر،  السعودية: 
٣٣ كابول،  ٣٢ صنعاء، أفغانستان:  ٣١ نيودلهي، اليمن:  ٣٠ مومباي،  ٢٩ بنجلور،  ٢٨ الكويت، الهند:  ٢٧ أربيل، الكويت: 

٣٨ بانكوك،  ٣٧ دكا، تايالند:  ٣٦ طهران، بنغــالدش:  ٣٥ طشــقند، إيــران:  ٣٤ جاكرتــا، أوزبكســتان:  أندونيســيا: 
٤٣ مسقط، ٤٤ صـاللة،  ٤٢ كولومبـو،  ُعمان:  ٤١ دمشق، سيريالنكا:  ٤٠ موسكــو، سوريا:  ٣٩ أنقــــرة، روسيـــا:  تركيــــا: 

،)AGIP( ٤٥ دقــم، فلسطيـن: ٤٦ غـــزة، ٤٧ رام هلل، قطــــر: ٤٨ الدوحـــة، كازاخستـان: ٤٩ ألماتي، لبنــان: ٥٠ بيـــروت

٥٢ كواال لمبور. ٥١ بيـــروت )TAG-Audit(، ماليزيـــــــا: 

٥٦ اســطنبول،  ٥٥ ســيدني، تركيا:  ٥٤ أوســاكا، أســتراليا:  ٥٣ هونج كونج، اليابان:  مكاتب االتصال: الصين: 
٥٨ ســـيؤل. ٥٧ سنغافورة، كوريــــــا الجنوبيـــــة:  سنغافورة: 

أفريقيا
٦١ دواال،  ٦٠ الخرطوم، الكاميرون:  ٥٩ الجزائـــــر، الســـودان:  مكاتــب طــالل أبوغزالــه العالمية: الجـــزائـــر: 
تونــس،   ٦٥ تونـــس:  لســالم،  ا دار   ٦٤ نيــا:  تنزا بــا،  با أ ديـــس  أ  ٦٣ ثيوبيــا:  أ لبيضــاء،  ا لــدار  ا  ٦٢ المغــرب: 

٧٠ أبوجــا.  ٦٩ القاهــــرة، نيجيريــا:  ٦٨ طرابلـــــس، مصـــــر:  ٦٧ نيروبــــي، ليبيـــــا:  جيبوتــي، كينيـــا:   ٦٦ جيبوتــي: 

٧١ جوهانسبرج. مكاتب االتصال: جنوب افريقيا: 

أوروبا
٧٢ باريس. مكاتب طالل أبوغزاله العالمية: فرنسا: 

٧٦ روما،  ٧٥ مدريد،  إيطاليا:   ٧٤ دوسلـدورف، إسبانيا:  ٧٣ لندن، ألمانيــا:  مكاتب االتصال: المملكة المتحدة: 
٨١ زيورخ،  ٩٠ جنيــف،  ٧٩ بوخارســت، سويســرا:  ٧٨  وارســو، رومانيــا:  ٧٧ بروكســل، بولنــدا: بلجيــكا: 

٨٤ بودابســـت.  ٨٣ ســكوبي، هنغـــاريا:  ٨٢ نقوســيا، مقدونيــا:  قبــــــرص: 

أمريكا الشمالية
٨٧ أونتاريو. ٨٦ مونتريال،  ٨٥ مدينة المكسيك، كندا:  مكاتب طالل أبوغزاله العالمية: المكسيك: 

٨٨ أوتاوا. مكاتب االتصال: كندا: 

أمريكا الجنوبية
٩١ سانتياغو،  ٩٠ بوينس آيرس، تشيلي:  ٨٩ ريو دي جانيرو، األرجنتين:  مكاتب طالل أبوغزاله العالمية: البرازيل: 

٩٢ كاراكاس. فنزويال: 

األردن )المـكتــب الدولي(:
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مبنى طالل أبوغزالھ العالمیة
٤٦ شارع عبدالرحیم الواكد، الشمیساني، عمان، األردن

صندوق البرید: ۹۲۱۱۰۰ عمان ۱۱۱۹۲، األردن
ھاتف: ٥۱۰۰۹۰۰ ٦ ۹٦۲+  |  فاكس: ٥۱۰۰۹۰۱ ٦ ۹٦۲+

info@tag.global

TAG.GLOBAL

خدماتنا

طورت طالل أبوغزالھ العالمیة برامج مفصلة تشمل كل من:
- إدارة األزمات

- الحلول القائمة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

تقدم ھذه البرامج، باعتبارھا خیارات مساعدة، الستخدامھا في فترة ما قبل 
وأثناء وبعد األزمة.

 
البیئة  واحتیاجات  أھداف  خصوصیة  على  المناسبة  البرامج  اختیار  یعتمد 

الحكومیة وبیئة األعمال وكذلك األھداف واالحتیاجات الشخصیة.
 

أبوغزالھ  خدمات طالل  دلیل  على  االطالع  یرجى  المعلومات،  من  للمزید 
العالمیة ۲۰۱۹، حیث ستجد قائمة واسعة من الخیارات.

 
www.tag.global/services_guide_2019.pdf :الرابط


