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THE ARAB REGİON, REPERCUSSİONS AND SCENARİOS
AFTER CORONA
Vian Ahmed1
Nada Javad Mohammed Ali2
ABSTRACT
The world and the Arab region are experiencing an exceptional
situation in light of the spread of the new Corona-19 virus and the
repercussions that followed at all levels in light of the impact of this
pandemic and at various levels and fields as they are intertwined
and interconnected together, especially the important economic
sector that is directly reflected in other fields, because This is the
main aspect that distinguishes the Arab region, as it is a region rich
in natural resources such as oil and natural gas, as well as its
strategic location, and because we are part of the Arab region, my
research paper focused on the Arab region for its importance and
being the heart of global conflicts in the past, recently and in the
future, and the fact that The superpowers will resort to it after the
end of the pandemic to compensate for their material losses, as they
will try to tighten their influence in the Arab region and prove their
presence more than before. This epidemic, which clarified the
emaciation of the health sector, highlighted its impact on the
educational side, and the most prominent scenarios for the postCorona region.
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المنطقة العربية ،التداعيات والسيناريوهات ما بعد كورونا
3

ا .م .د .فيان احمد محمد الوند
4

م .د .ندى جواد محمد علي
الملخص

مير العامل و املنطقة العربية وضعاً استثنائياً يف ظل انتشار فايروس كورون 19-املستجد وما تبعها من تداعيات على مجيع االصعدة يف ظل
أتثري تلك اجلائحة وعلى شىت االصعدة واجملاالت كوهنا متداخلة و مرتابطة معاً ،والسيما القطاع االقتصادي املهم الذي ينعكس بصورة مباشرة
على اجملاالت االخرى ،لكون هذا اجلانب االساس الذي مييز املنطقة ال عربية فهي منطقة غنية ابملوارد الطبيعية كالنفط و الغاز الطبيعي ،فضال
عن املوقع االسرتاتيجي له ،و لكوننا جزء من املنطقة العربية فقد ركزت ورقيت البحثية هذه على املنطقة العربية ألمهيتها ولكونه قلب الصراعات
العاملية سابقا و حديثا و مستقبال ،و كون الدول العظمى سوف تلجأ اليه بعد زوال اجلائحة لتعويض خسائرها املادية فسوف حتاول احكام
نفوذها ابملنطقة العربية و اثبات تواجدها اكثر من السابق ،و توضيح تداعيات اجلائحة على جوانب االقتصادية اليت اثرت على الوانب
االجتماعية و اليت تنثال ابرتفاع نسبة الفقر و البطالة و ارتفاع نسبة الوفيات بسبب هذا الوابء و الذي اوضح هزالة القطاع الصحي ،و ابرز
اثره على اجلانب التعليمي و وابرز السيناريوهات للمنطقة مابعد كورون.
الكلمات املفتاحية  :املنطقة العربية ،جائحة كورون 19-

املقدمة :
مير العامل و املنطقة العربية وضعاً استثنائياً يف ظل انتشار فريوس كورون وما تبعها من تداعيات على مجيع االصعدة يف ظل أتثري جائحة كورون على
شىت اجملاالت كوهنا متداخلة و مرتابطة معاً ،والسيما القطاع االقتصادي املهم الذي ينعكس بصورة مباشرة على اجملاالت االخرى  ،وكون هذا
اجلانب االساس الذي مييز املنطقة العربية كوهنا منطقة غنية ابلنفط و الغاز  ،ابالضافة ملوقعها االسرتاتيجي املهم ،و لكوننا جزء من املنطقة العربية
فقد ركزت ورقيت البحثية هذه على املنطقة العربية المهيتها ولكوهنا قلب الصراعات العاملية سابقا و حديثا و مستقبل و لكون الدول العظمى سوف
تلجاء ليها بعد زوال جائحة كورون لتعويض خسارئها املادية فسوف حتاول احكام نفوذها ابملنطقة العربية و اثبات تواجدها اكثر من السابق.
مشكلة البحث  - :تعاين املنطقة العربية من مشاكل عدة قبل كورون ،وازداد الوضع سوءا مع انتشار الفريوس  ،وكانت شدة انتشار الفريوس و
احتواءه تعتمد على قاعدة من االسس ارصينة اليت كانت قائمة قبل الكورون فعلى سبيل املثال الدول اليت تعاين من ضعف ابلبىن التحتية ( اخلدمية)
زاد فيها انتشار الفريوس وازدادت حاالت الوفاة فيها  ،كما اهنا تعاين من فقر و بطالة و ارتفاع نسبة ماهم دون خط الفقر  ،وهي ذاهتا الدول اليت
مرت فيها تغيري االنظمة السياسية و مازالت تعاين من سياسة احلكم الفاشلة و الفاسدة  ،على عكس الدول اليت امتازت بـ هنوض اقتصادي و حتسن
املستوى املعاشي حيث ازداد الوعي الشعيب كوهنم التزموا ابتباعد االجتماعي الهنم ال حيتاجون للخروج للبحث عن قوهتم اليومي  ،فقد وفرت هلم
الدولة كافة االحتياجات و ان حدثت فيها اصاابت فان املواطن سوف جيد رعاية صحية كافية و احتمال الشفاء بنسبة كبرية جدا  ،و تسليط الضوء
على اهم سيناريوهات املتغريات ابملنطقة العربية .
فرضية البحث  - :اثرت جائحة كورون على شىت جمات احلياة يف املنطقة العربية مما اثر ذلك على مجيع مفاصل احلياة بشكل تتابعي.

3

العراق -جامعة بغداد /كلية التربية للبنات

4العراق  -جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات
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امهية البحث  -:كون املنطقة العربية جزء من العامل فاهنا تعاين من ازمات عدة  ،ازدادت حدهتا مع انتشار جائحة كورون  ،ولكوهنا منطقة مهمة
عامليا لذلك ارأتت الباحثتان تسليط الضوء على هذه املنطقة املهمة .
منهج البحث  - :اعتمدت على املنهج االستقرائي جلائحة كورون .
هيكلية البحث  -:تضمن البحث حموران  :االول  /تداعيات جائحة كورون على املنطقة العربية .احملور الثاين  /سيناريوهات جائحة كورون على
املنطقة العربية والذي مشل وضع ثالثة رؤى .
احملور االول  :تداعيات جائحة كوروان على املنطقة العربية
يسلّط فريوس كورون الضوء على جوانب االنظمة السياسية يف الدول العربية و"احلراك" يف تلك الدول ،اذ انه يكشف العديد من االنقسامات
اجملتمعية اليت اتسمت هبا بعض الدول منها العراق و لبنان واجلزائر،واليت تزايدت بفعل ما انتجة فريوس كورون  ،ورغم محالت التوعية ،اليت تستدعي
السيطرة على الوضع تدابري حجر منزيل متشددة .وطورت منطًا من سلوك الرعاية األبوية ،و االرشاد املستمر بشأن اخلطر القائم وهو عاجز عن اختاذ
مبادرات خاصة ،ورفض احملافظ ني الدينيني جهود احلكومة لتطبيق التباعد االجتماعي .ومن خالل إقفال املساجد بشكل هنائي ،كما ان هناك بعض
الدول تعاين من نقص حاد يف اجلانب الصحي السيما العراق و سوراي و اليمن  ،و سامهت االنقسامات الطبقية يف بعض اجملتمعات العربية بدورها
يف تعقيد االستجابة ل لفريوس .ومن العوامل اليت جعلت احلكومة ترجئ فرض تدابري تقييدية كانت التداعيات االقتصادية اهلائلة على الشعب ،وال
سيما بعد زوال قسم كبري من الطبقة املتوسطة يف البالد،ويف حني أن الطبقة العليا قادرة على التأقلم مع التدابري الضرورية لوقف انتشار الفريوس ،إال
أن الطبقة الدنيا الكبرية يف البالد ال ميكنها الصمود إن متّ فرض حظر جتوال يف البالد من دون تقدمي مساعدات مالية – وهو حتذير للمستقبل أبن
مثل هذا االنقسام الصارخ موجود  ،وكانت استجابت كل دولة لتفشي فريوس كورون أبسلوهبا اخلاص.

يعد هذا اخلطر– إىل جانب التحدايت ونقاط الضعف السياسية واالجتماعية اليت برزت يف مساعي التوصل إىل استجابة  -اإلنذار األخري لفهم ما
يتم حل األزمة السياسية اليت تتخبط هبا البالد ،كما ان هتالك اجلانب الصحي يف العراق واليمن زاد من خطر الفريوس ،و
سيحصل يف حال مل ّ

سيعمق شدة األزمة االقت صادية اليت ستليها ،ولن يكون من املفاجئ أن يتسبب فريوس كورون إبهناء اغلب احلكومات القائمة يف بعض الدول العربية
 ،بعد تفشي املرض أو حىت خالله.
جمددا ،ال ميكن للحركة أن تستعيد
رغم خماطر الفريوس اال ان احلرك الشعيب يف العراق و اجلزائر مازال مستمر ،وحىت عندما يصبح االحتجاج آمنًا ً

وضعها القائم قبل فريوس كورون .فبإمكاهنا إما التصعيد وممارسة املزيد من الضغوط على احلكومة ،أو التخفيف من حدةّ التصعيد ،ويف هذه احلالة
ستزول تدرجييًا .وسيتوقف املسار الذي سيسلكه "احلراك" على قدرته على تنظيم صفوفه واالضطالع بدور البديل الستجابة النظام غري املرضية إزاء
تفشي املرض .وإن كانت أساليبه غري املألوفة من القيادة غري املتجانسة نجحة يف احلفاظ على دعم خمتلف التيارات اإليديولوجية  ،ميكن أن يكتسب
شعبية ويعود إىل الشوارع بقوة أكرب،ومبا أن عيوب النظام احلايل تتضح أكثر فأكثر بعدما أصبح يرزح حتت وطأة الوابء،اذ جلئت بعض احلكومات
بتخفيض الرواتب حلل االزمة االقتصادية اليت متر هبا بعض الدول العربية  ،بسبب توقف االنشطة االقتصادية  ،و اخنفاض سعر النفط  ،وهبوط
معدل النمو .
اوال  :اثر جائحة كوروان على اجلانب السياسي

-1

صعود احلركات القومية والطارئ سيدوم وانتقال يف ميزان القوى العاملي

يقول ستيفن والت ،أستاذ العالقات الدولية جبامعة هارفرد إن الوابء سيدعم صعود احلركات القومية ويدعم سلطة احلكومات وقبضتها على مقاليد
األمور .وستتبىن احلكومات مبختلف اجتاهاهتا إجراءات طارئة يف حماولة الحتواء انتشار الفريوس ولن يتخلوا عن تلك السلطات بسهولة فور انتهاء
األزمة ،.كما سيؤدي الفريوس إىل سرعة انتقال ميزان القوى العاملية من الغرب إىل الشرق وإىل دول استطاعت تدارك األزمة بشكل سريع نسبياً
ككوراي اجلنوبية وسنغافورة والصني يف وقت تباطأت فيه احلكومات الغربية األوروبية ودخلت يف طرق عشوائية الحتواء األزمة وهو ما سيؤدي يف

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 10, October 2020

Vian Ahmed & Nada Javad Mohammed Ali

32

النهاية إىل زوال عصر سطوة العالمة التجارية الغربية ،ومن املؤكد ان حالة الفوضى اليت تسببت هبا جائحة كورون سوف خيلق موجد تظاهرات عارمة
يف اغلب الدول العربية بسبب سوء االوضاع اليت كانت تعيشها قبل اجلائحة و ازدادت سوءا معها .
-2

هناية العوملة بشكلها احلايل

أما روبن نيبلت ،مدير مركز تشامث هاوس لألحباث فيقول إن وابء كورون سيكون سببا يف هناية العوملة بشكلها احلايل خاصة وأنه أييت بعد توتر جتاري
بني الوالايت املتحدة األمريكية والصني ومطالبات نشطاء البيئة خبفض انبعااثت الكربون وهو ما سيدفع احلكومات إىل إعادة النظر يف االعتماد على
خطوط اإلمداد بعيدة املدى ،وستدفع أزمة كورون احلكومات والشركات واجملتمعات إىل التكيف على فرتات طويلة من االكتفاء الداخلي والعزلة
االقتصادية ،حترر اجملتمعات العربية من خماطر العوملة.
-3

بدل أمريكا ..الصني املركز اجلديد للعوملة

يرى كيشور حمبوابين ،زميل جبامعة سنغافورة الوطنية أن العوملة ستنتقل من مركزها احلايل ابلوالايت املتحدة األمريكية إىل الصني كمركز جديد هلا،
والتغيري بدأ ابلفعل قبل ظهور الفريوس وذلك بعد فقدان األمريكيني الثقة ابلعوملة يف وقت ازدادت فيه ثقة الصينيني هبا ،وثبت الصينيون انفتاحهم
االقتصادي على العامل خالل السنوات املاضية وصارت لديهم الثقة بقدرهتم على املنافسة يف أي بقعة من بقاع العامل ،هذا يعين احتمالية التوسع
الصيين يف املنطقة العربية بصورة اكثر مما كانت عليه يف السابق و السيما منطقة اخلليج العريب اليت كان التواجد الصيين فيها حمصور بنطاق ضيق جدا
.
-4

صعود القومية والنظام السلطوي حىت يف الدول الدميوقراطية.

يقول جون إكينربي ،أستاذ السياسة جبامعة برينستون :إن الوابء سيؤدي إىل صعود القومية والسلطوية حىت بني أكثر األنظمة دميقراطية يف العامل ولكنه
سيكون صعوداً مؤقتاً مثل ما حدث خالل الثالثينيات واألربعينيات من القرن املاضي قبل أن تصل تلك الدول إىل الدميقراطيات احلقيقية اليت سادت
هبا لعقود طويلة،أي أن ما سيحدث هو إكتشاف تلك الدول لدميقراطياهتا احلقيقية عرب فرتة انتقالية من السلطوية.
-5

تغيري يف شكل العالقات الدولية وزايدة يف سطوة احلكومات.

اشيفشانكر مينون ،ابحث ومستشار سابق لرئيس الوزراء اهلندي يقول إن وابء كورون سيغري شكل العالقات السياسية بني الدول وداخلها ،وستزداد
سطوة احلكومات وسيقل التحرر ولكن هذا ال يعين أن الشمولية ستسود فدول مثل كوراي اجلنوبية وسنغافورة جنحت إىل حد بعيد يف احتواء األزمة
وهي أنظمة دميقراطية وليست ديكتاتورية .لكن يف مجيع األحوال ستتجه الدول إىل االنغالق والرغبة يف التمحور داخلياً وسيؤدي هذا إىل عامل أفقر
وأقل كرماً.
-6

رأمسالية جديدة

تقول لوري غاريت ،كاتبة علمية حائزة على جائزة بوليتزر :سيؤدي الفريوس إىل خلق مرحلة جديدة من الرأمسالية العاملية ستخشى فيها الشركات
واحلكومات من نظم التجارة احلالية العابرة للحدود وخاصة بعدما اظهر الفريوس أن هذا االنفتاح الكبري قد جيلب معه أمراضاً مميتة يف غضون أايم
وساعات، .قد تسعى تلك الشركات واحلكومات – بعد اخلسائر اليت تتكبدها حالياً ومستقبالً بسبب الفريوس ،إىل االنطواء داخلياً وتتبع هنجا
يقضي ابالعتماد على اإلنتاج والتوزيع والربح الداخلي كوسيلة أكثر أمانً من االنفتاح العاملي اهلش.
اثنيا :اثر جائحة كوروان على اجلانب االجتماعي
1

 -اجلانب الصحي ( ازدايد عدد املصابني و الوفيات )

من خالل االطالع على االمراض التارخيية املاضية و حجم اتثريها ابلعامل جند ان فريوس كورون ال يشكل مقدر اخلطر الذي تسبب به املوت االسود او
االنفلونزا االسبانية سوى ان كورون جائحة فتاكة لكنها على اغلب صنعت خمترباي مما عظم من خطرها و لكون الفريوس ينشط و يتغري مما يصعب
السيطرة عليه.ينظر جلدول ( 1و )2
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جدول ( )1االمراض و االوبئة التارخيية و احلديثة
ت

نوع املرض

السنة

املكان

عدد الوفيات

1

املوت االسود

1951 -1347

اوراب

 50مليون

2

العوز املناعي

-1980

عاملي

 39مليون

3

االنفلونزا االسبانية

1920-1918

=

 20مليون

4

االنفلونزا االسيوية

1961 -1957

=

2

مليون

5

كولريا السابعة

1961

=

 570الف

6

انفلونزا اخلنازير

2009

=

 284الف

7

االيبوال

2014

شرق افريقيا

4.877

8

احلصبة

2011

كونغو

4.555

9

السارس

2003 -2002

عاملي

774

10

كورون

2020

عاملي

يف تزايد

Epidemics past present and future – what are tha risks? March 2017 :

المصدر

وعند دراسة مسببات تلك االمراض حىت نعرف كيف ميكن السيطرة عليها او على االقل تقليل احتمالية االصابة هبا ،كما ان دراسة املسببات ميكننا
حماولة اجياد العالج او اللقاح ملثل تلك االوبئة.
جدول ( )2مسببات األمراض البشرية من مصادر حيوانية بعد عام 1945

المصدر

ت

السنة

المرض المنتشر

المسبب

1

1952

فيروس الشيكونغونيا

البعوض

2

1959

فيروس زيكا

=

3

1977

فيروس ايبوال

الخافيش

4

1977

فيروس حنتان

الفئران

5

1977

داء الفيالقة

بكتريا

6

1982

فيروس اليم

الماشية

7

1983

فيروس العوز المناعي

الشمبانزي

9

1994

فيروس هند ار

خفافيش الفاكهة

10

1997

انفلون از h5n1

دجاج

11

1999

فيروس نيباه

خفافيش الفاكهة

12

2002

السارس

القط

13

2012

انفلون از h1n1

الخنازير

14

2014

االيبوال

15

2020

كورونا

خفافيش و االفاعي

Epidemics past present and future – what are tha risks? March 2017 :

ويف عام  2015على منصة منمقة ومسرح مكتظ ابحلضور  ،وقف بيل ديتس مؤسس شركة ميكروسوفت العاملية  ،حمذرا من وابء حمتمل  ،و مؤكد
على عدم جاهزية االنسانية ملواجهة مثل هذا النوع من الكوارث  ،واالن و بعد مرور مخس سنوات يقف العامل امام خطورة فريوس كورون اجلديد
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 covid19الذي انطلق من الصني  ،مث انتشر يف عدة دول ليست يف حميطه االقليمي كنتيجة لزايدة حركة السفر و التجارة العاملية بشكل غري
مسبوق مما جعل العامل قرية صغرية  ،ورغم التقدم التكنولوجي و العلمي و الصحي للدول العظمى اال اهنا و قفت عاجزة عن صد هذا اخلطر اذ
اثبتت عدم جاهزيتها ملثل هذا النوع من االزمات و الكوارث البيولوجية فاحصاءات فريوس كورون خالل شهر مارس بينت ان عدد املصابني
( )3000000وهم يف تزايد وعدد الوفيات بلغ  130000وهذا طبقا الخر احصاءات منظمة الصحة العاملية  ،و تتخطى االاثر السلبية املرتتبة
على تفشي الفريوس من خسائر بشرية مباشرة متثلت يف تزايد عدد املصابني و عدد الوفيات نتيجة ضعف قدرة املؤسسات الصحية

5.

جدول( )3انتشار فريوس كوروان ابملنطقة العربية
اسم الدولة

ت

االصابات

المتعافين

الوفيات

1

السعودية

154,233

1.230

98.917

2

قطر

86.488

94

66.763

3

مصر

52.211

2.017

13.928

4

االمارات

44.533

301

31.754

5

الكويت

39.570

319

30.726

6

العراق

29.222

1.013

13.211

7

عمان

28.566

128

14.780

8

البحرين

20.916

59

15.586

9

الجزائر

11.631

877

8.324

10

المغرب

9.801

213

8.133

11

السودان

8.416

513

3.204

12

الصومال

2.714

88

724

13

جنوب السودان

1.882

34

122

14

لبنان

32

1.006

15

تونس

1.156

50

1.017

16

االردن

1.015

9

722

17

اليمن

919

251

288

18

فلسطين

759

3

437

19

سوريا

198

7

83

20

موريتانيا

2.621

102

653

21

جيبوتي

4.565

54

3.565

22

لــيبا

520

10

83

1.536

المصدرCOVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at :
Johns Hopkins University (JHU)6

5

 -هاني عبد اللطيف ،اثار كورونا االقتصادية  :خسائر فادحة و مكاسب ضئيلة و مؤقتة ،مركز الجزيرة  ،تقارير ،اذار.20120 ،

6بتاريخ 20/6/2020
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خريطة ( )1االصاابت بفريوس كوروان بتاريخ ()2020/10/11

-2

التعليم

رغم انتشار استخدام االنرتنت يف املنطقة العربية ّ ،إال أن العديد من الدول مل ختترب سابقاً التقنيات اليت يتيحها التعليم اإللكرتوين ،وال تزال التجارب
العربية متواضعة جدا ،وال ترتكز الناجحة منها جزئياً ّإال يف بعض الدول النفطية الغنية ،بل مل تستطع دول عربية كثرية حىت إدخال التعليم عن بعد يف
النظام اجلامعي ،رغم أن جامعات عريقة عرب العامل اعتمدت احملاضرات الرقمية منذ أكثر من عقد  ،وجاءت جائحة كورون لتجرب الدول العربية على
انتقال مفاجئ حنو التعليم عن بعد ،وحاولت الوزارات املعنية تسهيل العملية خبلق منصات للتعليم اإللكرتوين ،يف هذا اإلطار أييت االتفاق الذي أبرمته
وزارة التعليم املغربية وشركات االنرتنت ألجل متكني التالميذ من الدخول اجملاين إىل املنصات التعليمية ،وقد أعلنت الوزارة أن عدد مستخدمي البوابة
الوطنية اخلاصة ابلتعليم عن بعد وصل إىل  600ألف يومياً ،وأن عدد املواد الرقمية املصورة فيها بلغ  3آالف بداية نيسان اجلاري.
لكن العمل يف هذه املنصات يعرتيه الكثري من املشاكل ،وأمهها أن شرط التفاعلية يف التعليم األساسي غائب تقريباً ،كما توجد العديد من املشاكل

التقنية يف مشاهدة هذه الدروس ،خاصة مع ضعف سرعة االنرتنت يف بعض املناطق ،وأحيانً حىت ثغرات يف األدوات الرقمية املستخدمة كما جرى
مع تطبيق زووم الذي تعرض النتقادات كبرية ملزاعم ختص عدم احرتام اخلصوصية.

-1

ازدايد الفقر و البطالة و تزديد منهم دون خط الفقر .

ستناداً إىل السيناريوهات املختلفة لتأثري وابء كورون  COVID-19على منو الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ،تشري تقديرات منظمة العمل الدولية
إىل ارتفاع البطالة العاملية بنسب ترتاوح بني  5.3مليون (السيناريو "املتفائل") و 24.7مليون (السيناريو "املتشائم") ،وذلك زايدة على عدد العاطلني
عن العمل يف عام  2019وعددهم  188مليونً ،وللمقارنة أدت األزمة املالية العاملية  2009-2008إىل زايدة البطالة يف العامل مبقدار  22مليون
شخص.
كما يتوقع أن تشهد العمالة الناقصة (البطالة املقنعة) زايدة كبرية ،حيث ترتجم العواقب االقتصادية لتفشي الفريوس إىل ختفيضات يف ساعات العمل
ويف األجور .إن العمل احلر يف البلدان النامية ،الذي يعمل يف كثري من األحيان على ختفيف األثر السليب التغيريات قد ال ينجح هذه املرة يف ذلك
بسبب

القيود

املفروضة

على

حركة

األشخاص

(مثل

مقدمي

اخلدمات)

وعلى

السلع.

كما أن تراجع التوظيف يعين أيضاً خسائر كبرية يف دخل العاملني  ،وتقدر الدراسة هذه اخلسائر بني  860مليار دوالر أمريكي و 3.4تريليون
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دوالر مع هناية عام  ،2020وسيرتجم هذا إىل اخنفاض يف استهالك السلع واخلدمات ،وهذا بدوره يؤثر على آفاق قطاع األعمال وعلى االقتصادات،
ومن املتوقع أن يزداد عدد العاملني الفقراء زايدة كبرية أيضاً ،ألن "الضغوط على الدخل بسبب تراجع النشاط االقتصادي سترتك أثراً مدمراً على
العمال الذين يعيشون على خط الفقر أو حتته" ،وتقدر منظمة العمل الدولية أن ما بني  8.8مليون و 35مليون شخص إضايف من العاملني يف العامل
سيعيشون يف فقر ،مقارنة ابلتقدير األصلي لعام ( 2020وهو  14مليونً يف مجيع أحناء العامل).
-2

اخنفاض عدد السكان

نتيجة الرتفاع عدد ضحااي كورون االمر الذي سيؤثر على عدد سكان املنطقة العربية و ابلتايل سوف ينعكس على معدل النمو املستقبلي
اثلثا  :اجلانب االقتصادي
يعيش العامل واملنطقة العربية وضعا استثنائيا يف ظل انتشار فريوس كورون وما اتبعه من أتثريات اقتصادية واسعة النطاق ،وعلى عدة أصعدة يف ظل
أتثر اإلمداد العاملي وحركة التجارة الدولية و انشطة االستهالك و االستثمار و التصنيع وارتفاع مستوايت الفقر و البطالة  ،واخنفاض ثقة املستهلكني
واملستثمرين .وفرض الفريوس قيودا على أنشطة العديد من القطاعات االقتصادية يف ظل جلوء عدد من الدول لفرض حظر على انتقاالت األفراد
مبا أثر على قطاعات السياحة والطريان والتجارة والصناعة التحويلية وغريها من القطاعات االقتصادية األخرى ،ويف بداية العام كانت التوقعات تشري
إىل أن األثر جائحة كورون على االقتصاد العاملي ستكون  0.1ابملائة يف حال مت احتواء الفريوس لعام ،2020غري أن فرضيات أخرى الحقة رجحت
تراجعا أكرب للنشاط االقتصادي العاملي ،متوقعة تراجع معدل منو الناتج إىل نصف مستوايته املتوقعة قبل انتشار الفريوس ،فيما ذهبا توقعات أخرى
اىل ابعد من ذلك مؤكد ان العامل سوف يدخل ملوجة ركود عاملي تفوق تلك املسجلة خالل األزمة املالية العاملية .وإزاء هذه األزمة هبت املؤسسات
الدولية خاصة منها م ؤسسات جمموعة العشرين لتبين حزم إنقاذ واسعة النطاق للحيلولة دون وقوع االقتصاد العاملي يف دوامة الركود االقتصادي يف
دول العامل ،وتوفري كافة املستلزمات للمواطن من سلع اساسية غذائية و صحية ،فيما تبنت البنوك املركزية العاملية ووزارات املالية لدعم الطلب الكلي
يف إطار حزم حتفيزية دولية تفو ق ،إجراءات مماثلة لتخفيف األثر االقتصادي على القطاعات املتضررة قيمتها اخلمسة تريليونت دوالر لتفادي
االنزالق خلطر الركود ،وتتمثل أبرز التحدايت القائمة يف ضرورة تكثيف التعاون ،تقليص فرتة انتشار الفريوس ،خفض اخلسائر البشرية ،تعزيز األنظمة
الصحية العاملية للفريوس املرض وهو ما يستلزم تنسيقا عامليا عايل املستوى  ،ومستوايت استجابة غري اعتيادية وسباقة من قبل احلكومات لتبين
السياسات االقتصادية الكفيلة بتخفيف آاثر األزمة على االقتصادات
-1

احمللية7.

هبوط اسعار النفط و اخنفاض معدل النمو .

سجل النشاط االقتصادي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب حتسنا طفيفا خالل عام  2019حيث بلغ معدل النمو  %1.4مقابل %1.3
يف عام  ، 2018حيث أتثر نتج القطاع النفطي ابلرتاجع املسجل يف كميات انتاج النفط يف عدد من دول اجملموعة يف ظل التزام هذه الـدول(
ابتفاق اوبك  ) +الستعادة توازن السوق النفطية عكس النشاط االقتصادي احملقق عام  2019متكن القطاع غري النفطي من حتقيق و ترية منو معتدلة
تراوحت ما بني  2اىل  % 3.5مستفيدا من عدد كبري من العوامل املواتية من بينها االنفاق االستثماري على مشروعات التنويع االقتصدي يف سياق
االسرتاتيجيات و الرؤى االقتصادية هلذه الدول .
من املتوقع وفق عدم متكن دول منظمة االبك اىل اتفاق بشأن مد العمل ابتفاق اوبك اىل مابعد مارس  2020و الرتاجع املتوقع يف مستوايت منو
الطلب على النفط بسبب تداعيات فريوس كورون  ،وما نتج عنه من اخنفاض مستوايت طلب بعض القطاعات االقتصادية االساسية على الوقود
مثل قطاع الصناعة و الطريان و التجارة يف ظل اجتاه عدد كبري من الدول اىل فرض حظر واسع النطاق على انتقاالت االفراد ان تتسم االسواق
العاملية للنفط ابستمرار تفوق مستوايت املعروض النفطي خالل عام  2020وبناء عليه من املتوقع ان ينعكس ذلك على مستوايت االسعار اليت من
 - 7صندوق النقد الدولي  ،تقرير افاق االقتصاد العربي ،االصدار الحادي عشر ،ابريل .2020،
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املتوقع ان تنخفض اىل مستوايت ترتاوح بني  45-40دوالر للربميل  ،وفق سلة خامات اوبك عام  ، 2020مع ارتفاع متوقع لالسعار لتدور حول
 50دوالر للربميل خالل عام  2021مع التحسن التدرجيي للنشاط االقتصادي للعام املقبل ،ومن اهم النتائج املتوقعه هي -:

8

أتثر صادرات الدولة العربية برتاجع حمتمل للطلب العاملي مبا اليقل عن  50يف املائة ،ذلك مبا يشمل كل من الدول العربية املصدرة للنفط

-1

و املستوردة له  ،وهو ماسوف ينعكس على مستوايت الطلب اخلارجي الذي يعد مسؤوال عن توليد  %48من الناتج احمللي االمجايل  ،ومن مث تراجع
حمتمل للصادرات النفطية و غري النفطية ،حيث تتاثر االقتصادات العربية بتباطؤ الطلب لدى عدد شركائها التجاريني  ،اذا تعد الدولة املتاثرة ابلفريوس
حاليا من اهم الشركاء التجاريني للدول العربية  ،كوهنا تستوعب  %65من الصادرات العربية .
أتثر الدولة العربية املستوردة للنفط من تراجع املتحصالت من النقد االجنيب يف ظل اخنفاض حمتمل ملستوايت التصدير نتيجة  ،انتشار

-2

الفريوس ،و لتحويالت العاملني يف اخلارج اليت تسهم بنسب تفوق  %10من الناتج يف بعض هذه الدول وهو ما قد يولد ضغوطات على العمالت
احملية ابلنسبة للدولة اليت ترتبط بنظم اسعار صرف مرنة  ،و يرفع من كلفة سداد اقساط و فوائد الدين اخلارجي .
ضغوطات على املوازنت العربية يف العربية يف كمحصلة جملموعة من العوامل اليت تتمثل يف تراجع متوقع لاليرادات النفطية يف الدول العربية

-3

املصدرة و لاليرادات الضريبية يف الدول املستوردة له يف الوقت الذي يفرض فيه انتشار الفريوس حتدايت تتعلق بضرورة  ،استجابة احلكومات السريعة
بزايدة مستوايت االنفاق العام املوجة لدعم القطاعات الصحية و لضخ املزيد من التمويل لتخفيف االثر االقتصادي ودعم القطاعات و الفئات
املت ضررة  ،سوف ينتج عن ذلك ارتفاع يف مستوايت العجوزات املالية و أتثر قدرة عدد من الدول العربية على مواصلة برامج االنضباط و االستدامة
املالية خالل .2020
ارتفاع يف معدالت البطالة خاصة على ضوء تضرر عدد من القطاعات املوفرة لفرص العمل بظروف انتشار الفريوس و على راسها قطاع

-4

السياحة الذي تسهم كل فرصة عمل مباشرة مولدة يف خلق مخس فرص عمل اخرى غري مباشرة يف بعض الدول العربية اليت متثل واجهات سياحية
عاملية ،ويسهم مبعدالت ترتاوح مابني  % 19 – 12من الناتج احمللي االمجايل يف بعض الدول العربية اليت تعد وجهات سياحية عاملية .
أتثر نشاط املشروعات متناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة اليت تسهم بنحو  % 45من الناتج احمللي االمجايل و بنحو ثلث فرص العمل

-5

املولدة يف القطاع الرمسي بتداعيات ظهور الفريوس.
هبدف جتاوز االاثر االقتصادية املرتبطة ابنتشار الفريوس تبنت حكومات الدول العربية متمثلة يف البنوك املركزية الوزرات املالية حزم حتفيزية بقيمة تقارب
 180مليار دوالر ( )% 9.5من الناتج احمللي االمجايل العريب هبدف دعم الفئات املتضررة و تقليل حجم االثر املتوقع الناتج عن تقييد الفريوس
حلركة النشاط يف عدد من القطاعات االقتصادية االساسية على دخول االسر و الشركات  ،وقد مشلت حزم التحفيز عدة تدخالت تنوعت مابني
توجيه املزيد من املخصصات املالية لدعم االنظمة الصحية و خفض الفائدة بنسب تراوحت ما بني  1.5اىل  ، % 3.0وخفض نسب االحتياطي
االلزامي وضخ سيولة يف القطاع املصريف لدعم االئتمان  ،و اتجيل اقساط و فوائد القروض املستحقة على االفراد و املشروعات الصغرية و املتوسطة
املتضررة ملدة ترتواح مابني  3اىل ستة اشهر  ،واعفاء املواطنني من رسوم خدمات املياه و الكهرابء ملدة ثالثة اشهر  ،و غريها من التدخالت الداعمة
االخرى من بينها تطبيق برامج الدخل االساسي املعمم وهوماسيوفر دعما للنمو خالل العام اجلاري من جانب الخر سوف مستوايت االستهالك
العائلي القوي الشناط االقتصادي يف بعض الدولة العربية  ،وفق فرضيات التقرير يتوقع احنسار االثر االقتصادي املتوقع ال نتشار فريوس كورون
املستجد يف النصف االول من عام  ، 2020وتراجع معدل النمو االقت صادي العاملي لنصف معدالته املسجلة سابقا  ،و اخنفاض االسعار العاملية
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للنفط ملستوايت تدور حول  % 45 – 40دوالر للربميل خالل عام  2020و تبين احلكومات العربية لسياسات نقدية و مالية تيسريية لتجاوز
االاثر االقتصادية الناجتة عن انتشار الفريوس

9.

شكل (  )1معدل النمو و التغري املتوقع قبل انتشار كوروان

شكل ()2

املصدر :صندوق النقد العريب ،تقرير افاق االقتصاد العريب ،االصدار احلادي عشر ،ابريل.2020 ،
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-2

القطاع السياحي  :يعترب القطاع السياحي يف الدول العربية من اكثر القطاعات اتثرا بتداعيات تفشي فريوس كورون السيما

و ان  %80من القطاع يتكون من الشركان الصغرية و املتوسطة  ،و نظراً للجهود الدولية للحد من تفشي الفريوس و القيود اليت فرضت
على حركة السفر و السياحة بني الدول  ،اتثر قطاع السياحة يف الدول العربية نتيجة عدم تدفق السياح و انقطاع حركة النقل اجلوي ،
و السيما وان هذا القطاع ميثل احد اهم مصادر االيردات اهلامة لكثري من الدول العربية ال سيما الدول غري النفطية و يف مقدمتها (
لبنان – مصر – تونس – املغرب – دول اخلليج ومنها االمارات العربية املتحدة ) نظرا ملا سببته من حالة ارابك و اخلسائر نظرا للغاء
احلجوزات من الفنادق  ،فظال عن كون هذا القطاع يوفر فرصة عمل للشباب  ،و ابلتايل انعدام تدفق السياح ادى اىل غلق معظم او
كل الفنادق و الشركات السياحية و الرحاالت اجلوية و تعطيل االفراد العاملني يف هذه القطاعات مما سبب بزايدة البطالة .
شكل (  ) 3ترتيب الدول العربية حسب مؤشر تنافسية السفر و السياحة العاملي ()2019

-3

اتثر االسواق املالية العربية  :اتثرت االسواق املالية العربية نتيجة لتداعيات فريوس كوروان كغريها من االسواق املالية العاملية  ،كما

سجلت البورصة العربية خسائر مفاجئة جراء اخنفاض اسعر اسهم الشركات الكربى  ،و يعد سوق ديب املايل من اكثر االسواق اتثرا حيث
تراجع مؤشر السوق بسنبة ( )%21.7يف حني تراجعت البورصة البحرين بنسبة ( )%14.9وهبطت اسهم سوق الدوحة لالوراق املالية
بنسبة (.)%13.8
شكل ( )4معدل السيولة العربية
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احملور الثاين  :سناريوهات ما بعد كوروان
ومن خالل دراسة اآلاثر يتم وضع السيناريو واليت تعرضت هلا املنطقة العربية والعامل ،كما يوضح اهم السيناريوهات املوضوعة واليت تتميز ابلواقعية
استنادا ملا متر به املنطقة العربية .
-1

استمرار جائحة كوروان و عدم السيطرة عليها .

من املرحج استمرار جائحة كورون و عد السيطرة عليها يف بعض الدول العربية اليت متتاز ابهنيار يف نظامها السياسي و تعاين من فقدان البىن التحتية
االساسية وهذا ينطبق على العراق و سوراي و اليمن  ،اذا تعاين من عدم وجود نظام صحي و تعليمي مع انتشار مظاهر الدمار و الفشل يف النظام
السياسي يضاف اليها اجلزائر  ،بينما جند بعض الدول سوف تتعاىف او حتاول ختطي ازمة كورون بسبب قوة النظام السياسي و وجود رعاية صحية
-2

احنسار جائحة كوروان وذلك من خالل اختاذ االجراءات الوقائية و اجياد اللقاح .

وهذا يعتمد على تواكب الدول مع التطور العلمي و التكنولوجي و ابلتاكيد يعتمد على النظام السياسي للدول العربية و مدى دعمها لذلك التطور
كما اهنا تعتمد على ميزانية الدولة
-3

التعايش مع اجلائحة.

وهذا يعين اخذ احليطه و احلذر نتيجة تعذر قدرة الدولة على محاية مواطنيها من عدم االصابة و يعتمد على املواطن نفسه لتجنب ازدايد عدد املصابني
و عدد الوفيات به.
ومن خالل رؤيتنا ملا جيري سيكون التعايش مع جائحة كورون هو اقرب للواقع  ،وذلك الن هذا الوابء مت حتضريه خمترباي و ان ماحيدث ابلعامل هو
جزء من مؤامرة وضعتها الدول الكربى ( امريكا – الصني ) مع وجود اايدي خفية ( اسرائيل – روسيا – ايران ) لكنه خرج عن السيطرة .لذلك
نالحظ ان اضراره واسعة على املستوى العاملي فنجد ان اكثر الدول تضررا هي الدول الكربى اقتصاداي ،وكانت الغاية التخلص من االعداد الفائضة
من السكان و اليت ال تسيطيع بعض الدول توفري الرعاية الصحية هلا والعجز احلاصل ابمليزانية الدول.
إما املنطقة العربية سوف يتباين التعايش من دولة الخر حسب االمكانيات الصحية و حسب قوة ميزانية الدولة من توفري خدمات  ،فالعامل اليوم
يعيش يف ركود اقتصادي حمتمل سوف يدوم لغاية  2023حىت ي ستعيد عافيته ،ويطرح سؤال التايل ،كيف تتمكن تلك الدول من سد االحتياجات
االساسية من الغذاء ؟ و اغلب مصانع الدول قد توقفت  ،ورغم ذلك التوقف اال ان العامل كله دخله يف مناخ نقي غري ملوث ،وهل من املمكن ان
تعتمد الدول على االكتفاء الذايت ؟ نعم لكنه سوف يعتمد على قوة النظام السياسي الذي يسمح بذلك ( اي القيام بنشاط زراعي و صناعي
لتحقيق االكتفاء الذايت ) وهذه خطوة جيدة يف حالة استغالهلا ابلصورة الصحيحة بعيدا عن الفساد و املتاجرة ابرواح الشعوب  ،ومن احملتمل ان
بعض الدول سوف حيدث فيها تغيري يف انظمتها السياسية و السيما الدول اليت شهدت تظاهرات يف هناية عام  ، 2019وذلك الن الوضع مع
كورون زاده سوءا من حيث مطالب الشعب ابحداث تغريات جذرية شاملة و اجيابية  ،لعدم وقوع الدولة يف مواقف ال ميكن اجياد حلول هلا .وعلى
سبيل املثال اغراق الدولة العراقية ابلقروض هو مأزق الميكن التخلص منه حىت مع حتسن الوضع االقتصادي النه سوف يضع العراق يف اطار املديونية
طويلة االمد حىت وان حدث تغيري سياسي حنو االفضل فانه سيكون عاجز عن حتقيق الرفاهية لشعب نتيجة لقيود املديونية ،كما يتطلب منه الكثري
من االجنازات من حتسني وضع معاشي لسكان و توفري كافة متطلبات احلياة من رعاية صحية و تعليمية و توفري مساكن جيدة حىت يستمر ابلتعايش
مع كورون العصر  ،حىت يستطيع العامل من اعداد اللقاح و املصل النهائي القادر على القضاء عليه .
وجيب ان تتوفر قاعدة صلبة تتمكن من مواجهة والصمود  ،واغلب دول اخلليج العريب ودول مشال افريقيا متتاز بوجود نظام صحي اكثر كفاءة مقارنة
مع دول عربية أخرى كـالعراق و سوراي و اليمن.
الدولة الصادقة والوفية لشعبها ولديها احلس القومي والوطين اجتاه شعبها تكون بقدر املسؤولية واحلرص وتتصرف كما يتصرف العقالء امللهمني وقت
الشدائد ،إهنم يتغاضون عن صغائر األمور ويرتقون مبشاعرهم وأحاسيسهم ابملسؤولية جتاه اآلخرين ،والتصرف العقالين خيفف من التوتر واملشاحنات
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واخلصومات ،ومن احملتمل أن حيول التصرف املسؤول العدو إىل صديق ،والعالقات املقطوعة إىل تعاون يقوم على احملبة والود املتبادل ،وهلذا من املتوقع
أن تتطور العالقات بص ورة إجيابية بني الصني وإيطاليا ،وبني الصني وإيران ،وبني روسيا وإيطاليا والصني وإيران وفنزويال .أي أن عالقات التعاون
ستتطور بني الدول اليت تبادلت املساعدات وتبادلت املعلومات واخلربات.
وتبقى املشكلة يف الوالايت املتحدة اليت تبخل ابجملامالت واخلربات واألموال والكلمات اللطيفة ،وال تعري انتباها ملا تعاين منه دول ذات قدرات
علمية وتقنية ومالية حمدودة ،ومل يتورع الرئيس األمريكي عن وصف الفريوس بـ"الفريوس الصيين "مفسرا أبنه قال هبذا الوصف ردا على اهتام الصني
للجيش األمريكي بنشر الفريوس ،يف حني أن جملة فورين بوليسي األمريكية هي اليت فتحت ابب الشكوك حول الدور األمريكي يف نشر الفريوس.
أمريكا حمدودة التعاون مع اآلخرين ،ولو كان العامل حرا من الضغوط والعقوابت األمريكية لتعرضت أمريكا إىل تكتالت دولية تعمل على مقاطعتها،
وعلى كل األحوال ،إذا استمرت أمريكا أبسلوهبا احلمائي احلايل فإهنا ستواجه متردا عامليا يؤثر على أوضاعها االجتماعية واالقتصادية واألمنية.
ومن املتوقع أن ترتقي العالقات الدولية بني خمتلف األمم ألن الشدة مشرتكة ،وألن اخلوف عادة جيمع القطيع واملفروض أن تقام العالقات الدولية
على املنطق والعقالنية والرغبة يف التعاون ا ملتبادل ألن املصاحل تطغى يف أغلب األحيان على العقل فتنشب التوترات واملخاصمات ،واملؤسف أن
للخوف أتثريا أكرب على التقارب من العقالنية.
كما انه من املتوقع أيضا أن يرتفع مستوى التعاون بني الدول يف اجملاالت الصحية والطبية حىت لو انتهى عهد كورون  ،فقد أيقظ فريوس كورون األمم
على النقص يف املستلزمات الطبية والصحية ،ووجدت العديد من الدول أن التعاون يف هذه اجملاالت جيب أن يبقى نشطت حىت ال تكون هناك
مفاجآت صحية مستقبال.
كورون أخذ العامل على حني غرة ،ويف الوقت الذي مل تكن فيه الدول مستعدة لتوفري املستلزمات ألعداد هائلة من الناس تفوق متطلباهتم ما هو خمزون
لديها .سنجد مزيدا من املؤمترات الطبية والندوات والتدريبات مستقبال على مستوى العامل ،وستنهض االتفاقات الدولية والثنائية اخلاصة ابلتعاون الطيب
والصحي .وتبادل املعلومات سيكون على رأس بنود هذه االتفاقيات .أما الدول خلاضعة للعقوابت األمريكية فستكون أكثر اهتماما برفع مستوى
التعاون الدويل.
ومن نحية أخرى ،ترفع جائحة كورون من أمهية القيم اإلنسانية اليت تركز على العمل اجلماعي والتعاون املتبادل وعلى تقدير قيمة اإلنسان واحملافظة
على حياته بقدر اإلمكان ووقايته من األمراض السارية واملفاجئة واالهتمام ابإلنسان سيتصاعد ،ليس فقط فيما يتعلق ابحلقوق السياسية ،وإمنا أيضا
فيما يتعلق أبموره الصحية وتوفري اخلدمات الصحية الضرورية واملتوقعة ،هذا علما أن األضرار الصحية اجلماعية مكلفة جدا من الناحية املالية ورمبا
تؤدي إىل اهنيار اقتصادي .فـأن ا لوعي األممي خبطورة األوبئة على األوضاع االقتصادية سيدفع ابجتاه زايدة موازنت وزارات الصحة على املستوى
العاملي ،ورمبا تعقل الدول فتخفض استهالكها من األسلحة لصاحل إنفاق صحي أعلى وأكثر وهو طموح اجلماهري.
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