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ضرر من أي ذعر الھو والثاني ؛ ھو الضرر الناتج عن المرضواألول، . ، ھناك ثالثة مصادر للضرر المجتمعيأثناء الوباء
 .احتواءهمن أجل المرض والتدابیر المتخذة الناجم عن قتصادي االضرر ال، والثالث قد یصاحب المرض

 
بأنھا  ھلةؤمالالدول االستبدادیة تُعتبر حیث جمیع المجاالت الثالثة للضرر المحتمل: من یمكن إلجراءات الحكومة أن تخفف 

 .المؤھلةغیر تلك أو  مع الدول الدیمقراطیةمقارنة بالمجھزة بشكل أفضل للتخفیف من األضرار الوبائیة 

إیران) مثل (مؤھلة إن قربھم من دولة استبدادیة ف، أوالً فترة الوباء تلك. نفسھا في خطر خاص خالل  تجد دول الخلیج العربيو
المملكة العربیة السعودیة والعراق) مثل دبي وأبو ظبي والدوحة) أو كوجھات للحج (مثل وموقعھم إما كمراكز نقل عالمیة (

 .أي مرض معدٍ نقل یتمثّل في عرضھم لخطر شدید یُ 
 
في  منادیل الحمام الورقیةلشراء حالة الھلع مثل  ، والذي یمكن أن یكون منخفضاً رر المحتمل للذعر المرتبط بالمرضإن الضو

مسؤولة بأنھا عتبر مثل العنف الطائفي الموجھ ضد المجموعات التي تُ  أو یمكن أن یكون شدیداً الوالیات المتحدة األمریكیة، 
فإن ، حتى ھناك. وفي دول الخلیج، مع استثناء محتمل لدولة العراق الضعیفة بشكل عام لیس قویاً ھو ، عن المرض

ً اال وقد ساعد الدور القوي للدولة في . الذعرأنواع من احتماالت أسوأ نوع من تقلل  نقسامات المذھبیة الموجودة مسبقا
 .على البنوكالتسابق أو  المستلزمات الضروریةاقتصادات دول مجلس التعاون الخلیجي على التخفیف من أي ذعر لشراء 

كثر خطورة على دول األبأنھ  –الوباء قتصادیة طویلة األمد في أعقاب االضرار األالمتمثّل في  –الثالث الجانب یُعتبر و
خططھا حیث تبدو جمیع الدول إلى االبتعاد عن االقتصاد القائم على الھیدروكربونات: جمیع تلك سعت الخلیج العربي. فقد 
أكبر  ، تلعب الحكومة دوراً تلك الدولفي جمیع خارجیاً. و تتطلب استثماراً ھي وبأنھا متّجھة إلى الخارج للتنویع االقتصادي 

، یأتي الضغط االقتصادي الناجم عن الوباء في نفس الوقت لسوء الحظ. وبكثیر في االقتصاد مما ھو علیھ الحال في الغرب
 بشكل أكبر. یحد من خیارات دعم الدولة لالقتصاداألمر الذي ، تاریخيبشكل أسعار النفط فیھ  تنخفضاالذي 

، فسیكون لذلك كانت المعلومات الحكومیة مشبوھة ، أو إذاعلى أنھ أقل كفاءة ومة مع الوباءتم النظر إلى تعامل الحكما إذا و
نیوم في المملكة العربیة مشروع مثل  -التنمیة المعتمدة على السیاحة وستكن . تأثیر سلبي طویل المدى على المستثمرین

أولئك سیقوم فیھ وذلك في الوقت الذي یعاني سأول من  -في محاور العبور الجوي الثالثة قضاء العطلة السعودیة أو 
جھود الحكومة للتخفیف من سوف ینظر االستثمار األجنبي في و. دوالراتھم في مكان آخربصرف المسافرین في إجازة 

ما تم اعتبار إذا . و) إلى نماذج للمخاطر االقتصادیةتراخي الحكومة اإلجراءات الحكومیة (أوسیقوم بتحویل ، والجائحة
، فإن رأس المال أخرىحساب توفر میزة لمجموعة على بأنھا السیاسات الصحیة لحكومة الخلیج على أنھا غیر فعالة أو 
 .األجنبي سیھرب من الخلیج أو سیطالب بعائد أعلى لالستثمار

 
كان نموذج عملھم تحت الضغط قبل الوباء: . فقد ضة للخطر بشكل خاصعرّ مُ بأنھا شركات الطیران اإلقلیمیة الثالث وتُعتبر 
نجو من تقطر) سواالتحاد واإلمارات طیران وھي الثالثة (شركات الطیران أي من  تمن المشكوك فیھ ما إذا كانحیث 

 .للدولة تدخل الرئیسيالاالنخفاض المتوقع في السفر العالمي في غیاب 
 

استجابة حكومیة ال ستتطلب جذب االستثمار األجنبي إلى المنطقة إن مسألة . الوباء مخیف بما فیھ الكفایةإن رأس المال جبان: 
 .تشوبھا شائبة ومشاركة مستمرة في أعقاب األزمة


