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The effects of the Corona disease and its repercussions on the 

global economy 
 الملخص

العالمي،أي  يروس كورونا على االقتصادااالقتصادي لف تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على األثر
اقتصادات الدول المتقدمة واقتصادات دول األسواق الصاعدة بصورة عامـة، واقتصادات الدول النامية  
بصورة خاصة، كما تسعى إلى إبراز الجهود الدولية المبذولة للقضاء على الوباء مع تسليط الضوء على 

انتشار فايروس ما يسمى بـ  ظاهرة إن .ستناد إلى بعض اإلحصاءات المتاحةاالقتصادات العالمية باال
حيث  عبارة عن  وباء و بالء اجتماعي قاتل، وكان  موجود منذ قدم ولكن ليس بالشكل الحالي،) كورونا(

 . انتشرت  في جميع المجتمعات، غنيًا وفقيًرا، وحتى يومنا هذا
كانت تكلفته على االقتصاد العالمـــي  ٢٠٠٤ـــ ٢٠٠٢ن عامي لقد انتشر فيروس سارس، والذي انتشر بي

قرابة نصف تريليون دوالر، بما في ذلك النفقات التي استلزمتها مكافحته، واإلجراءات المشددة في المنافذ 
، في انخفاض الناتج »سارس«الحدودية والمستهلك من المواد الطبية للوقاية منه أو لمكافحته، وأحدث 

، وتُقدر خسائر فيروس كورونا االقتصاد الصيني قرابة ٢٠٠٣في عام  0.3%إلى  0.1%سبة العالمي بن
فحسب، وذلك إذا ظل مستويات االنتشار نفسها، وقد  ٢٠٢٠دوالرفي الربع األول من عام ترليون  6

ض ترتفع التكلفة بشكل الفت إذا اضطرت الحكومات الى اتخاذ المزيد من اإلجراءات المتعلّقة بعزل بع
 .وخاسرون رابحون فيظهر هناك  ٪،٥. ٩.االقتصادي بنسبة)١(نمو  المناطق،وتؤدي التأثيرات على تباطؤ

نسبة نمو  .الفايروس والبكتريا ، اقليم ووهان ، الحجر الصحي ، العالج  واللقاح : مصطلحات
  .االقتصادي

 Abstract 
aims to stand on the economic impact of the Corona virus on the global 
economy, that is, the economies of developed countries and the economies of 
emerging market countries in general, and the economies of developing 
countries in particular, and it also seeks to highlight the international efforts 
made to eradicate the epidemic while shedding light on global economies based 
on some statistics. Available. The phenomenon of the spread of the so-called 
(Corona) virus is an epidemic and a deadly social affliction, and it has existed 
since ancient times, but not in the current form, as it has spread in all societies, 
rich and poor, and to this day. The SARS virus, which spread between 2002 and 
2004, cost the global economy nearly half a trillion dollars, including the 
expenses that were required to combat it, the strict measures at border crossings 
and the consumer of medical materials to prevent or combat it, and the latest 
“SARS” is declining. Global output increased by 0.1% to 0.3% in 2003, and the 
losses of the Corona virus to the Chinese economy are estimated at nearly $ 6
trillion (1) in the first quarter of 2020, only if the prevalence levels remain the 
same, and the cost may rise significantly if governments are forced to take More 
measures related to isolating some areas, and the effects will lead to a slowdown 
in economic growth by 5.9% then there are winners and losers. 

: virus and bacteria Wuhan region, Quarantine, treatment and Keywords
.Economic growth rate .vaccine  
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 الفصل األول
 األطار العام للدراسة والدراسات السابقة

 المقدمة  ١ــ ١
ف وباء كورونا بأنه انتشار مرض جديد في جميع أنحاء العالم وفي الممارسة العملية، لن تتغير . يُعرَّ

اإلجراءات المتخذة سواء تم إعالن وباء أم ال، وقد ال يكون الهدف القضاء على المرض تماما، لكن مجرد 
لحد من انتشاره والسيطرة عليه قد تكون الخطوات األولى الختفائه تماما، مثل ما اختفت أوبئة سابقة، ا

ْمَواِل َواْألَْنفُِس َوَلنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْألَ  ﴿  )١(وإشارة الى قول هللا سبحان وتعالى
ابِِرينَ  ِر الصَّ  .    ﴾ َوالثََّمَراِت ۗ َوبَّشِ

فضال عن جهود علمية وطبية وتجارب،  وإن اكتشافها تتطلب ل لمكافحته،االيوجد ابتكار عقار طبي فعّ 
  .رةتبعات عالمية خطيلها  االرتباط الوثيق بين االقتصاد العالمي واالقتصاد الصيني مما يجعل أي هزات

وسلّط البعض الضوء على نظريات  من انتشاره" أخطر"الشائعات حول فيروس كورونا في العالم بدأت 
يروس والشائعات التي تؤدي إلى انتشار مخاوف، تنعكس بدورها على االمؤامرة المتعلقة بظهور الف

جمال إلى اإلنسان، إن للدالئل فيروس كورونا والمسبب في الشرق األوسط انتقل من الو ،عالمياقتصاد ال
  .بينما فيروس كورونا المسبب للسارس انتقل من قــطط الزباد إلى اإلنسان

وامتلكـت هـذه الفيروسات القدرة على نقل العدوى من إنسان مصاب إلى إنسان آخـــر أيضاً، فتسبب 
ثم في عام  ومن ٢٠١٢فيروس كــــورونا بعدد كبير من اإلصابات ومئات الوفيات في أول تفٍش له عام 

، وقد تم ٢٠٠٣شخص في عام ٧٧٤، بينما تسبب فيروس كورونا المسبب لعدوى السارس بوفاة ٢٠١٥
  .اتخاذ إجراءات عالمية الحتوائها

تعود  اإلصابة األولى به  في بأنها معلومات عن  فيروس كورونا الجديد حسب  التقاريروحيث وردت  
يوانات في مدينة ووهان الصينية، ولم يتم تحديد الحيوان أصلها إلى أشخاص من سوق لبيع األسماك والح

الذي بدأ من خالله انتقال العدوى إلى اإلنسان بشكل مؤكد حتى اآلن، وتشير أدلة وتقارير منظمة الصحة 
ً القدرة على نقل  العالمية ومراكز مكافحة األمراض واتقائها إلى أّن فيروس كورونا الجديد يمتلك أيضا

 .)2(ان مصاب إلى إنسان آخرالعدوى من إنس
تتميز بمساعدة  مؤسسات الدولية للوقاية، وبمساهمة الحد  من تفشي الوباء، وسبل :  أهمية الدراسة ٢ــ ١

  .المعالجة ولمواجهتها ،  وايجاد المضادات الحيوية  ضد الفيروس لغرض تقليل من اآلثاراالقتصادية
نا، واسباب انتشار الوباء،  كورو الفيروس على مفهوميهدف البحث الى التعرف  أهداف البحث   ٣ــ ١

الدولي وجعله معافى من هذه  ووضع الحلول الممكنة  للوقاية والمعالجة هذه الوباء، والنهوض بالمجتمع  
  .بوقت قياسي  بأقل خسائر االقتصادية والبشريةفة اآل
  :يلييروس كورونا بما افال دراسة تكمن مشكلة :   مشكلة الدراسة ٤ــ ١

 االنتقال بسرعة من االنسان الى االنسان بسبب تقدمله قابلية بحيث أن الفيروس  سرعة االنتشار،. أوالً 
  .التكنلوجيا الحديثة وسرعة االنتقال بين الدول مما تسبب عطل القوى العاملة

 ً قد تحتاج بتغيير شكله مما يؤدي الى صعوبة الكشف عن  الفيروس بشكل جيد، : قابلية الفيروس. ثانيا
  .ه مما يسبب  زيادة فترة الركود االقتصاديــلمدة زمنية للعزل المشتبه ب

 ً ، بسبب استغراق مدة طويلة لصنع المضادات الحيوية  ضد الفيروس مما يسبب صعوبة  المعالجة. ثالثا
  .زيادة هدر وصرف اموال 

 :ومنهاتتضمن الدراسة  أربعة حاال ت لفترات زمنية :  فرضيات الدراسة ٥ــ ١
وهي المبكر وتعين الموقع  اكتشاف بوقتو اكتشاف المبكر للفيروس وإجراءات الفورية :الحالة األولى 

اقليم ووهان أما عالقة بين انتشار  الفيروس والحجر في الحصار بسبب مرحلة صعبة على الصين 
صحيح، ولكن  لعكساألصابة  بالفيروس، واالصحي، كلما قلت  الصحي عالقة عكسية  كما ازادت الحجر

ً  القتصاد عالقة عكسيةو ع الحرية الفردية مـعالقة الحجر الصحي   .أيضا
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. فيها، ولم تجري أية  إجـــــراءاتاإلجراءات الالزمة مرحلة معرفة الفيروس وعدم القيام ب :الحالة الثانية 
للمرض،  وأدت الى   لفيروس في الوقت المناسب، مما سببت بانشار الواسعالوقائية للحد من انتشار ا

 .الخروج عن السيطرة  مثل ايطاليا واسبانيا وغيرها
  .اإلجراءات الوقاية المبكرة من ضمنها التباعـــــد االجتماعــــيمعرفة وجود الفيروس و :الحالة الثالثة 

  . حــيإجراءات الوقاية  من ضمنها الحجر الصــمعرفة وجود  الفيروس واهمال القيام ب :الحالة الرابعة 
بأسلوب  العالمية الصحة منظمة مؤشرات وتحليل بدراسة البحث هذا في سيتم: منهجية الدراسة  ٦ــ ١

أثار ، التركيز أخرى تارة واالستداللي تارة، الوصفي المعتمد على المنهج اإلحصائي المقارن التحليل
حيث ان الطريقة التي ب خاص، الصين بشكل في وبشكل عام  على نمو  االقتصاد العالميالفايروس 

عن سلسلة  سارس  ) ١(اتأنواع الفايروسبناء نـموذج يتضمن ابراز ثالثة  سأتبعها في هذه الدراسة هي
عند ظهور أول فايروس واختياره حالة منها كأساس واختيارها تجريبياً ومقارنتها مع الحاالت الباقية وهي 

  :والسياسية وكما يلي طريقة اعتيادية التي تستخدم في البحوث االقتصادية
  .وتسلسل االصابات ضمن تقرير منظمة الصحة العالمية ، اقليم ووهان ، اختيار حالة الصين. أوألً 
 ً   .وعــــالجه الدولية عن تقرير منظمة الصحة العالمية،وطرق تقليلهالقيام باسخدام البيان والتقارير .ثانيا
 ً   .قية البحث ومدى  تزايد نسبة الخسائر االقتصادية لغرض اثبات مصدا اختبار الحالة الرئيسة. ثالثا

 ً   .في دول العالم  ونسبة مـعالجة هذه الحــــــاالت قيام بالعمل لقياس نسبة الخسائر االقتصادية ــ. رابعا
  :من ثالثة  فصول وكما يليبحث تتألف خطة ال :خطة الدراسة  ٧ــ ١

بحث، مشكلة ال، ويروسهذا الفصل، المقدمة عن الفاالطار العام للدراسة يتضمن :الفصل األول. أوألً 
  .والحاليةومنهجية ، ونموذج البحث المقترح، والدراسات السابقة البحث ، ) فرضيات( ،  أهداف  ، أهمية
 ً ، واسبابه،  وآعراضهيروس اشرح مفاهيم الفويتضمن هذا الفصل  االطار النظري ، : الفصل الثاني.ثانيا

   .هاروانواعه ، وأسباب  إنتش

 ً  /مقارنة الحاالتشرح اآلثار المتعلقة بظاهرة الفيروس كورونا ، يتضمن هذا الفصل : الفصل الثالث. ثالثا
  .المصادر/ التوصيات /  االستنتاجات

الصينية الواقعة في شرق الصين على نهر  اقاليم أحدى هي: )Wuhan(اقليم ووهان  ٤ــ ٨ ــ  ١
سنة، وتعد  ٣٥٠٠هي من المدن التاريخية، حيث يعود تاريخها إلى يانغتزيه، والذي يلتقي بنهر هان، و

ً للصناعة واالقتصاد في وسط الصين، وتع)٢(مدينة ووهان  المدينة ذات كثافة سكانية  تبرمركزاً رئيسا
تم و. ، مدينة منكوبة٢٠١٩.في نهاية أصبحت ووهان فيوظهر فيروس كورونا  .نسمة ١.٩عالية تقدر  

  .بجميع مقوماتها العصرية في فترة  عشرة أيام بناء مستشفى كبير
  والعــــــــــــــــــالج الـــــــــــــــوقاية   ٥ــ   ٨ــ ١
ارتداء : هي عدد من إجراءات التي ينصح باتباعها للوقاية من العدوى  ومنها  :الـــــــــــــــوقاية   .أوالً  

ذي يغطي األنف والفم أثناء التواجد مع شخص مصاب وكذلك ارتداء القناع ال، القفازات عند التالمس
  في غرفة واحدة،  بالسارس

 ً محاولة السيطرة على المرض والتخلص منه ، والتي تلي عملية تشخيص هو : العــــــــــــــــــالج. ثانيأ
  .الهدف الرئيسي للعالج هو إزالة جميع األعراض والوصول لحالة من االتزان واالستقرار . المرض

ً . اللـقـاح:   ثالثا
هو مستحضر بيولوجي يقوي مناعة الجسم ضد مرض معيٍن، ويحتوي اللقاح على الميكروبات المسببة  

للمرض ضعيفة أو ميتة أو أجزاء منها، ويحفز الميكروب جهاز المناعة في الجسم للتعرف عليه بأنه جسٌم 
وأما الفرق   عليه بسهولة المناعي التعرفغريٌب ليقوم الجسم بتدميره ويبقى يتذكره حتى يتمكن الجهاز 

  .)3( بين العالج واللقاح هو أن العالج هو الدواء و اللقاح تحريض الجهاز المناعي
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(3)What is a vaccine, and how do vaccines work? | Vaccine Knowledge (ox.ac.uk). 
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 ً يتم حسابها بشكل سنوي أو نصف سنوي حسب الفترة المحاسبية هي النسبة   :نسبة نمو االقتصادي. رابعا
قطاع المراد تحليله وأنخفاض النسبة يعني عام أو االقتصادي للدولة بشكل  المعتمدة، وتدل على الوضع

  .والعكس بالعكس في االقتصاد  تراجع
يتم استعراض سلسلة زمنية الانتشار فايروس مرض سارس ومسببة  نموذج البحث المقترح ــ٩ــ ١

د لق،  تأثيرها كانت ضئيلةوم، وأما االنتقال الى االنسان 1937وقد ظهر في عام ، لمرض فيروس كورونا 
المعوية، وتم اختيار  اتتطورت هذه الساللة بمرور الزمان مع تطور التنكنولوجيا واكتشافات فايروس

  :ثالثة الفيروسات  وهي
  نمــــــوذج البحــــــــــث 

  )١(الشكل رقم 

  
  عمل الباحث : المصدر 

مراض وخصوصاً تفشي األوبئة واألهناك عدة الدراسات حول :  ةالدراسات السابقة والحالي ١٠ــ   ١
  : في معظم الدول العالم بصورة عامة، والدول العربية بصورة خاصة ، ويمكن عرضها وكما يلي

هناك عديد من الدراسات السابقة حول االمراض واالوبئة الفايروسية  :الدراسات السابقة. أوالً 
اوبئة لألرضت البشرية لمخاطر خالل اقل من عقدين من الزمان ومنذ بداية االلفية الثالثة تع والبكتريائية 

   :واليــــمرضية فايروسية متتالية وهي على الت
 ٢٠٠٣والذي تفشى في عام  ،١ومسببه الفايروس سارس  - SARS-CoV) (وباألنكليزية سارس ال  -أ 

وفي  2كوفيد  وهواالقل عدوى من الفايروس سارس%) ١٠(وسجل وفيات قاربت الـ (وهواالكثر حدة 
الذي يصا وباء فيروس ) ٢٠٠٢(من عام  أول إصابة به في شمال الصين في كانون األولالواقع سجلت 

  ..)1(ب  الجهاز التنفس 
أستاذ زائر في جامعتي آرهوس ومونتريال، شغل منصب مدير هو  :ـ المؤلف رودولفو ساراتشيب  

علم األوبئة في الوكالة الدولية وقد تقلد مناِصَب قيادية في مجال . البرنامج التعليمي األوروبي لعلم األوبئة
  .ألبحاث السرطان في ليون، وكذلك في مجلس األبحاث الوطني اإليطالي في بيزا

 ً دراسة لبروفيسور الدكتور سمير هاني السعدي أستاذ علم االحياء المجهرية  :الدراسات الحالية. ثانيا
المرضية للمضادات الحيوية بظهور  شكلت معضلة مقاومة الجراثيم. سابقاأمريكا  الطبي والمناعة في 

  . )2(العالج القائمة واستمرت الجهود العلمية لحل هذه المشكلة الخطير سالالت مقاومة خطرا على طرق
كما تحدثت عن ظهورالمضادات النانويةواهميتها في عالج او اتمام العالج لألمراض المعدية وااللتهابات 

وفي الجزء الثاني تحدثت  .مقاومة للمضادات الحيوية االعتيادية التي اظهرت فيها مسبباتها من الجراثيم
عن عالج األمراض المعدية وااللتهابات بالمضادات النانوية واستخدام النانوتكنولوجي في ذلك وادرجت 

 النانوية على أزالة البايوفلم البكتيري ثم قائمة بالمواد النانوية المضادة للميكروبات وبيينت قدرة الجزئيات
   .ضد الكائنات الحية الدقيقة  تناولت آليات عمل وتأثير الجزئيات النانوية والمضادات النانوية

                                                           
 (1)   . Sars The people who risked their lives to stop the virus." A copy is archived from   
(2).https://akhbaar.org/home/2020/9/275761.html. 

٤ 



  الفصل الثاني
 مفاهيم الفيروس / االطار النظري 

 يروسامفاهيم الف ١ــ ٢
تهاجم ، وتصيب البشر و الحيوانات و النباتات و تجعلهم مرضىقد ُجسيمات صغيرة جداً،  هيالفيروسات 

إلى المرض الذي  19-يشير مصطلح كوفيد .التنفسّي، وينتمي إلى مجموعِة الفيروسات التاجيّة الجهازَ 
من كلمة كورونا " كو: "وقد صيغ االسم بالشكل التالي. ٢٠١٩يسببه الفيروس التاجي المستجد لعام 

  .)١(باإلنجليزية  diseaseمن كلمة مرض" ـد"من فيروس، و " فيـ"، و )تاجي(
السعال، وارتفاع الحرارة، وضيق التنفس : المشابهة عليه ألعراض اإلنفلونزا، مثل تظهر األعراض

وتسبُّب بعض األعراض األكثر خطورة في حال نزول العدوى إلى المجاري التنفسية،  ف،ـــوسيالن األن
  .وقد يُسبُّب هذا الفيروس الفشل الرئوّي بما يحول دون وصول األوكسجين إلى الدّم

 )٢(الشكل رقم 

  
  منظمة الصحة العالمية : المصدر

لديها فرصة لاللتصاق بالخاليا "التي يتم استنشاقها من خالل األنف أو الفم  كورونا ان جزيئات ال
من الخفافيش : واالنتقال قد يتم عبر األنواع  .الموجودة في الجهاز التنفسي، مما يعني أن اإلصابة بالعدوى

واحتمال االنتقال عبر ،  )٢(عن طريق الجهاز التنفسيونسان أيضا، إلى اإلنسان، ومن اإلنسان إلى اإل
  . زراــالب
  ١٩أسباب انتشار وباء الكورونا كوفيد   ٢ــ ١ــ   ٢

  :لُوحظت بأنها تننشر بشكل سريع جدًا؛ وذلك لألسباب اآلتية
  . المرضزيادة عدد السكان في العالم؛ األمر الذي يلعب دوًرا مهًما في سرعة انتشار . اوالً 
 ً   . انتقال العدوى بطرق سريعة وهي العطس و السعال، وهي طرق عامة يمر بها جميع البشر .ثانيا

ً ث    .انتقال المرض لجسم المصاب قبل ظهور أعراضه ، األمر الذي يزيد من سرعة انتشار .الثا
 ً   .ارهيمتاز فيروس كورونا ببقاء عالقًا في الهواء، األمر الذي سّرع عملية انتش. رابعا

هم دانيروس لبلالية انتقال الفــعودة الكثير من السُّياح والطلبة الوافدين من الصين؛ االمر الذي سهل عمإن  
  .بشكل كبير 

                                                           
-جائحة كورونا  أصداء وتأثيرات وتغيير متوقع في نمط الحياة  االجريرة ،موقع  ، العواجي   صالح حسينالدكتور ).١(

jazirah.com al(  
  https://mawdoo3.comـ  منظمة الصحة العالمية،  كوم.موضوع:)٢( 
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  حية اللقا ات ــ  العالج ٢ ــ ٢
  : العالج اللقاحي 

ة من الشخص السليم، الذي يعطى له من اإلصابة بالمرض، وبالتالي فهو وسيلة وقاي"فهو الوسيلة لمنع 
، ر اللقاح بعد سنة من ظهور الفايروسيتوفتمكنت الشركات بلقد .)١(يوفر المناعة تجاه المرضوالمرض، 

  : عليهابموافقة منظمة  الصحة  العالمية ، وتم تسمية اللقاحات المصدقة  يتحظوثم 
على الموافقة على  قامت  إدارة الغذاء والدواء األميركي بتقديم طلب إلى للحصول: " فايزر"اللقاح . أوالً 

  .)١( مدونة في جدول أناده، واستخدامه بعد ثبوت نسبة النجاح المطلوبة 
 ً أوصت بمنح الترخيص ،واألوروبية  وكالة األدويةمن قبل  لقاح بترخيصالحصل  :اللقاح موديرنا . ثانيا

  .19-لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد
ً ــ اللقاح أسترا زينكا شركة  والمصنعة من لقاح أسترا زينكا،  باستخدام  على الموافقة تم حصول: ثالثا

 .البريطانية “ أوكسفورد”
)١(رقم  ةجدول المقارن  

سل التسل نوع اللقاح    
 

 الجرعات الخزن  السعر  الفاعلية المنشأ
 

 
%95 االمريكي فايزر ـ بيونتيك ١ دوالر 19ـ 14  درجة 70ــ    جرعتان 

  
%94,5 الماني موديرنا ٢ دوالر18ــ 15  درجة 20ــ    جرعتان 

 
%90 بريطانياً  أسترا زنيكا  ٣ دوالر 4ــ 3  درجة 8   جرعتان 

 
%95 روسيا سبونتيك في ٤ دوالر 10  درجة 8    جرعتان 

 
%86 الصين سينوفارم ٥ دوالر 13   جرعتان  درجة 8ــ  2 

 
٦ CT-P59 50% كوريا الجنوبي  جرعتان  درجة20 لم يحدد 

 
%72 امريكية جونسون أند جونسون ٧  جرعة واحدة  درجة20 لم يحدد 

 
 من عمل الباحث استناداُ على المعلومات: المصدر 

تم استخصال الموافقات  Vسبوتنيك ـ التجارب السرسرية على اللقاح  بعد نجاح   " Vسبوتنيك ـ رابعأــ 
  .وتم تأكيد على  فعاليةالالزمة 

ً ــ اللقاح  ظهور  بعد   للقاحباستخدام ا حصلت شركة سينوفارم على الموافقة :سينوفارم خامسا
  .لتجارب السريريةل  نتائج إيجابية

 ً عالجها  سيلتريون"شركة الصناعات الدوائية الكورية الجنوبية  كشفت :٥٩پی ــ سي تي ــ   سادسا
 %.٥٠ .)١( نسبة الفاعليةويقلّل من مدة التعافي،  19-المرشح لمكافحة كوفيد

 ً وجد بعد التحليل من قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية لبيانات  :اللقاح جونسون آند جونسون. سابعا
وأعتقد بأن الدول الغنية أعاله  تمكنت  .وبجرعة واحدة %٧٢ة الفعالية آمن، ونسب  أنه "  لقاحهذا  تجارب 

 كسب الدول الفقيرة اتجاههم، في وقت نفسه رائجة تجارة وتعتبر، االزمة  تجاوزلمن الوصول الى اللقاح  
  .وكذلك معرفة تأثير السالح البيولوجي

                                                           
 -على حافة الدخول الى عصر النانوتكنولوجي والمضادات الحيوية النانوية  ، وفيسورالدكتور سمير هاني السعديالبر. )١(

  .akhbaar.org) ( 2020/ 19/9في   الجزء الثاني
  .ابقس مصدر)/babonej.com) (.ــ   موقع بابونج -  تها لقاح كورونا ومقارن  )٢(
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  مقارنة حاالت الفيروسات 
  مقارنة حاالت الفيروسات   ١ـ٢ـــ ٢

 ىأول تإن مقارنة حاالت الفايروس التي  تطور وتحول ألحد فصائل الفيروسات التاجية التي اكتشف
   :اإلنسان هي حتى اآلن سبعة أنواع، أخطرها علىتوجد م، و١٩٦٠أنواعها عام 

  :الفيروس سارس . أوالً 
نحاء العالم في حالة في جميع أ٧٧٢عن وفاة " سارس"ه نتشار مما أدى ا  ٢٠٠٢عام سارس لقد انتشر  

، وكانت معظم حاالت الوفاة في الصين وهونغ كونغ، وفقا ٢٠٠٣حتى تموز  ٢٠٠٢تشرين الثاني 
  .)١(لمنظمة الصحة العالمية، قد يكون له تداعيات اقتصادية خطيرة

 ً في  م، ٢٠١٤-٢٠١٢الذي انتشر في بعض مناطق العالم خالل عامي ) ميرس(إن  :الفيروس ميرس.ثانيا
رق األوسط، ، قد ثبت إن مصدره فئة من الخفافيش، واإلبل هي وسيط انتقاله إلى البشر، وهو منطقة الش

آالف على مستوى العالم، لكن نسبة الوفيات بين  ١٠الوفاة أقل من كوفيد انتشاراً فلم تبلغ مجمل حاالت 
  ..%٤٠إلى  وصلت  المصابين

  ) 21والمتحورة ــ  19الفيروس كورونا كوفيد ــ . ثالثا
وقد صيغ االسم . ٢٠١٩إلى المرض الذي يسببه الفيروس التاجي المستجد لعام  19-يشير مصطلح كوفيد 

  diseaseمن كلمة مرض" ـد"من فيروس، و " فيـ"، و )تاجي(من كلمة كورونا " كو: "بالشكل التالي
يها ألول مرة في وهذا المرض تسببه ساللة جديدة من الفيروسات التاجية تم التعرف عــل. باإلنجليزية

  .ووهــان في الصين
  )٢(جدول المقارنة رقم 

  نوع الفايروس
  

  

نسبة   مكان الظهور  تاريخ  الظهور 
  الوفيات

نسبة الخسائر 
  االقتصادية

  سارس 
  

  .%١.٩  %٩  هونج كونغ  ٢٠٠٤ــ ٢٠٠٢

  ميرس
  

  %٢.٢  .%٤٠  منطقة الشرق االوسط  ٢٠١٤ــ ٢٠١٢

   ١٩كورونا كوفيد ــ 
  )الخ… دلتا والمتحورة ــ

  

  ٢٠٢١ــ ٢٠١٩
٢٠٢١ ....  

  ووهان
  دلهي 

٥. ٩  %٥.٣ %  

 من عمل الباحث حسب المعلومات : المصدر 
مليون شخص أُصيبوا بفيروس ٨١١. ٣١إن اإلحصائية حسب منظمة الصحة العالمية ما يزيد على 

ت الناتجة عن ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيا٢٠٢١في نيسان   كورونا المستجد على مستوى العالم
  % .٥.٩وانخفاض نسبة النمو االقتصادي ٪  ٣،٥نصف الفيروس إلى مليونين و

وأعتقد أن  ، 19-التحليل الجديد يقدم صورة أوسع لمدى التأثير االقتصادي الهائل الناجم عن كوفيدإن 
تطعيم ب اهالترخيص ل وعند، المانيا روسيا، وبريطانيا، والصين، و، و أمريكاكل من  المصنعة  الدول

 أنبذلك من المتوقع  )٢(من السكان% ٦٠يتم تلقيح والفايروس  انتشارمن لحد على نطاق واسع  اللقاحات
   . طائلة نتيجة بيع الدواء الذي سيحتاجه كل مصاب أمواالً  أصحاب اللقاحات يجني 

                                                           
  ..jazirah.com alالحياة أصداء وتأثيرات وتغيير متوقع في نمط   جائحة كورونا،، صالح حسين العواجي ،دكتورال).١(
  .(smtcenter.net)  مركز سمت للدراسات| دية وتداعياتها وعن األمراض المع ،“عولمة الفيروسات“كورونا و .  )٢( 
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   الفصل الثالث
  كورونا آثار الفيروسشرح  ـــ٣

بعد االغالق العام  واالجتماعي  رار االقتصادي ،السياسي والصحي وباء كورونا حالةً عدم االستق خلفت
  :يــــليــ أدى الى ما

  الناحية االقتصادية والمالية ١ ـــ٣
بإجراءات احترازية صحية واقتصادية عامة غير مسبوقة، وفرضت إغالق  دول العالم  قد استجابتل

 ٥٠٠٠قامت أكبر حيث  ور هذا الوباء، سياق تطواسع عقب  األعمال وتقديم حزم التحفيز على نطاق
بشكل كبير، وأكدت أن العالم يشهد أكبر  ٢٠٢٠شركة متعددة الجنسيات في العالم بمراجعة أرباحها لعام 

، وتراجعًا ٢٠٠٨انخفاض في اإلنفاق الرأسمالي لالستثمار األجنبي المباشر منذ الركود العالمي في عام 
، وبعد أكثر من سنة االغالق العام من المناحي  ةالمباشر. )١(ار األجنبيكبيًرا محتمًال من عمليات االستثم

  .19الحياة البشريبسبب جائحة كورونا ــ كوفيد 
  )٣(الشكل رقم 

  
  : األثر االقتصادي . أوالً 
تأثير فيروس كورونا على االقتصاد العالمي، وعلى الصين على وجه الخصوص تتعرض الختبار  بدأ

مة بكل جوانبها حيث يتضرر حجم اإلنتاج وتتأثر قوة العمل، نتيجة عوائق الوصول قوي في إدارة األز
إلى أماكن اإلنتاج بحيث أعلنت عدد من المصانع لكبرى الشركات العالمية العاملة في الصين وقف خطوط 

تور انتاجها ليس داخل الصين فقط بل امتد إلى مصانع في أسيا وفي العالم حيث أعلنت شركة هيونداي مو
. كيا موتورز، عن تعليق بعض خطوط التجميع للشركتين بسبب نقص بعض األجزاء من الصين   وشقيقتها

أن يكون للفيروس تأثير سلبي حاد على نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم   من المتوقع
لي اإلجمالي للصين لن في الناتج المح  وأكبر بلد مصدر في العالم كما أن بال شك سيكون هناك انخفاض

كما ستشهد صناعات الترفيهية  ٢٠٢٠خالل الربع األول من العام الحالي% ٥إلى % ٤  يزيد بين نسبة
  .والسياحة وخدمات السفر عوائق كبيرة

                                                           
  .مصدر سابق موقع الجريرة، ، العواجي  صالح حسينالدكتور .)١(

٨  



ً في الدول التي تعتمد اعتماد كبير  من المتوقع أن يحدث خلل جزئي في أسعار بعض السلع وخصوصا
  .تيجة وقف عملية التصدير من الصينعلي االستيراد من الصين ن

تراجع والصين،  مثلواضًحا بالفعل في البلدان األشد تأثًرا أصبح  أثناء كورونا التداعيات االقتصادية  إن
وبينما هبوط النشاط في قطاع . ٢٠٢٠بداية نشاط قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات بشكل حاد في 

ض العرض والطلب في اانخفو. ذلك بسبب التباعد االجتماعيتراجع الخدمات، وو الصناعة التحويلية
  .ات السابقة األزممثل  العالم على أسهم بورصات شحن المواد الجافة كمواد البناء والسلع األولية 

 وكذلك انتشار الفايروس، نقطة مئوية نتيجةً  ٥٠.بمقدار يتراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سو
 .قبل انتشار الفايروس% ٧٥.، مقارنة بنحو ٢٠٢٠في العام % ٨٤.إلجمالي للصين إلى الناتج المحلي ا

، خصوصاً في %٥٠.وقد يؤثر ذلك على النمو االقتصادي لمنطقة اليورو الذي قد يتراجع إلى نحو إلى 
  .٢٠٢١في  % ٦١.أن يصل معدل نمو االقتصاد األمريكي إلى يتوقع و. يطاليا بأكثر من المتوسطإ

  األثر المالي :اً ثاني
 هابسبب حاالت اإلغالق ، خاصة السياحية، وأفلست كثير من توقفت كثير من األنشطة التجارية والخدمات 

ح عشرات الماليين من الموظفين من يسرتمختلف القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، وفي 
   .الةالبطبزيادة ثار السلبية على مستوى العالم مما خلفت آ وظائفهم، 

يتوقع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية انخفاًضا في االستثمار األجنبي المباشر العالمي بنسبة و
المباشر  )١(أن ينمو االستثمار األجنبيمتوقع قبل الوباء بينما ، ٢٠٢١٪ حتى عام ٤٠ –٪ ٣٠تتراوح بين 

  ).٢٠٢١-٢٠٢٠(٪ خالل الفترة ٥العالمي بنسبة 
ها ثروات يجابية على عدد محدود من الشركات التي استفادت من الجائحة ، وحقق مالكأما التبعات اإليو

طائلة،ومنها شركات تقنيات االتصال المرئي مثل شركة زوم، وشركات تصنيع المعقمات والكمامات 
 والمنتجات الطبية ذات الصلة بالوباء، وشركات التجارة اإللكترونية، مثل شركة أمازون وشركة علي بابا

 . وغيرهما، فمصائب قوم عند قوم فوائد
توقع أن تؤول هذه التغيرات إلى فقدان التوازن في مسيرة المال واألعمال، وربما تقود إلى كوارث مالية ون

ومن وجهة نظري أن األوضاع . الجائحةانتهاء وتوازناتها قبل تها تعود أنشط وقد الواقتصادية 
  .مدة زمنية  اإل بعد تعافي لكنها لن تعود إلى ما كانت عليه قريبااالقتصادية والمالية تحتاج لسنوات لل

 ً     آثار االجتماعية  .ثالثا
ن الحجر الصحي المفروض على أكثر من مليار شخص حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، ليس إ

ردية حتى في أمرا سهال وال موضوعا يستهان به، إذ أنه إجراء استثنائي وغير مسبوق يقيد الحريات الف
 .مليون من التعليم في انحاء العالم ٦٠٠و وحرمان أكثر من مليارأحدثت عن تحريم و ،الدول الديمقراطية

األثار النفسية للحجر المنزلي القسري لعدة أيام أو  عن  تجنب األخصائيون في الصحة النفسيةتأكيد إن  
 . عالمنتيجة للحجر الصحي المفروض في عدة بلدان عبر ال  أسابيع

هو أمر غير اعتيادي بالنسبة لعامة الناس إال في الظروف و .فيروس كورونا احتواء تفشي لغرض  
الت بآثار نفسية وخيمة، تقتضي المتابعة والعالج لدى االستثنائية، وهو ما يتسبب في الكثير من الحا

الحجر الصحي هو تجربة غير مرضية بالنسبة لمن يخضعون "و تعتبر.)٢(المختصين بهذه المشاكل النفسية
لها، ويعتبر أن العزل عن األهل ، فقدان الحرية، االرتياب من تطورات المرض، والملل، يمكن أن تتسبب 

   .حادة " في مشاكل نفسية

                                                           
  ..covid-19.ecsstudies.com على االستثمار االجنبي، في موقع   أثر فيروس كورونا كنزي سريج  )١(
في  معي الجا - معهد المستشفى، األخصائي في مجال األمراض المعدية ، الدكتور ديدييه  ،راوول  )٢(

  ) .فرنسا جنوب( مرسيليا
٩  



 ً   الناحية السياسية. رابعا
عالمي دون أن يُستغل سياسياً، وقد توافق الحدث هذا الال يمر إن آثار وباء الكورونا  من الناحية السياسية   

وقت بداية انتشار الوباء في الصين مع ذروة الخالفات التجارية والسياسية والتنافس والحرب التجارية 
المتحدة األمريكية التي كانت ظاهرة للعيان من خالل تبادل التهم في  واالقتصادية بين الصين والواليات

ة، يوسائل اإلعالم في ميادين متعددة بشأن انتهاك قوانين الملكية الفكرية، وتهم اإلخالل بمعاهدات التجار
  .من أجل الهيمنة على العالموتبادل فرض الضرائب بين الدولتين، وفرض التنافس 

إذ . من جهة، والصين من جهة أخرىوبريطانيا بين الواليات المتحدة زمة سياسية أ الكورونا أدت وباء
، كما أنها تتهمها بكراتهمت األولى األخيرة بأنها كانت تعلم بتفّشي الفايروس ولم تبلغ العالم في الوقت الم

ل طبيعي من بشكانتقاله وهان في الصين وليس والفايروس قد تّسرب من مختبر  أن من المحتمل أن يكونب
  .الحيوان

األمريكية وبعض الدول األوربية هذه الجائحة بكيل وتوجيه سيل من االتهامات إلى الحكومة استغلت و
يروس المسبب للوباء عمداً بقصد تدمير اقتصاد العالم، ااتهامها أنها طورت ونشرت الف: الصين من أهمها

ثماراتها بالصين التي تقدر بمئات المليارات، خاصة الدول الغربية، التي قد تضطر إلى التخلي عن است
 يروس اتعمد تسمية الفحتى وصل األمر ب .وبيع أصولها بالصين على الشركات الصينية بأبخس األثمان

  .)١(ونفت الصين من جانبها هذه التهم جملة وتفصيال) يروس الصيني ابالف(من الرئيس االمريكي 
 ً   الناحية الصحية.خامسا

تسبب  و، االستثمارات في البنية التحتية للصحة العامةاجراء  الضوء “ كورونا”جهة موالتحدي الإن 
تقليص حقوق العديد من موظفي ، وكذلك  إلى تحولهم لمرضى أو وفياتللكوادر الصحية  كثيرة أضرار ب

الرعاية الصحية وفرض مطالب مرهقة عليهم، مثل حرمانهم من اإلجازات، وعزلهم مع المرضى 
تم و. الوباء ونقلهم إلى مستشفيات أخرى، وفي بعض األحيان يتم استدعاؤهم من خارج الدولةالحتواء 

، موظف طبي إلى مقاطعة هوباي، ومدينة ووهان للمساعدة في احتواء الفيروس ١٦٠٠إرسال أكثر من 
  .)٢(فقد أجبرت الحكومة على بناء مستشفيات خالل 

مصدر لإلنجاز شرعية النظم السياسية، واعادة دور منظمة أهمية لألمن الصحي كاعتقد أن األزمة أعطت 
مزيد من االستثمارات في باألزمة الحاجة الصحة العالمية قد تضر األفراد المهمشين في المجتمع، وجعلت 

  .البنية التحتية للصحة
 ً    كوروناتحوالت وتغير في أنماط الحياة بعد .سادسا

المنازل بعد فرض في العمل : منها منها عادات وتحوالت التي يمس بعض  تطبيقات الوقائيةاجراء إن 
عقد اجتماع في مكان مناسب يتفق عليه من خالل زووم، وتم  أووعقد اجتماعات العمل التقاء  الحجر،

توسعت التجارة اإللكترونية و أصبحت  عن بعد ، وكذلكوالتعليم  تجنب التزاحم   تقديم الخدمات الطبية
شركة تطبيق زووم الذي  ..هم مجاالت االستثمارات، والعامل األلي في المصانعاألسواق التجارية من أ

خالل % ١٥٠وزادت القيمة السوقية للشركة التي طورته أكثر من اشتهر كثيراً منذ بداية انتشار الوباء، 
  . )٣(م ٢٠٢٠النصف األول من عام 

ال الجائحة عبر هذه التطبيقات التي وأتوقع استمرار عقد معظم اجتماعات العمل مستقبالً وحتى بعد زو
  :نتائج مايلي  19ويمكن مالحظة  أثار وباء كورونا كوفيد ــ  .أثبتت فاعليتها ونجاحها

  .إثارة قضية المركزية والالمركزية في التعامل مع األزمات –
   .عودة الجدل حول قضية العولمة بآثارها اإليجابية والسلبية –

                                                           
   https://smtcenter.net/?p=15505 النا حية السياسية ،  -األمراض-عن- الفيروسات-وعولمة-كورونا: )١(
  .مصدر سابق النا حية الصحية  ،  .  )٢(
  .مصدر سابق  -انماط الحياة : )٣(

١٠  



 التحليل  ١ـــ   ٣
قتصادات العالم وسط إجراءات إيقاف الرحالت الجوية وإغالق المصانع  والمطاعم والفنادق، تجمدت ا

البنك الدولي أن إجراءات عزل لمدة طويلة وحسب تحليل   إلى فرض إجراءات العزل االجتماعي، إضافة
  ٢٠١٩ عام يروس في الصين منذ كانون االولاوبعد انتشار الف 
  ٢٠٢٠والى عام ٢٠١٩يبين أن النمو االقتصادي من عام  ناه\ي أمن المالحظ في الشكل البيانو

  :وتحليل ما يلي ١٩جائحة كورونا كوفيد ــ )©(بسبب
% ٣حتى منتصف يبين لنا يصل نسبة  ٢٠٢٠وبداية  ٢٠١٩التباطؤ االقتصاد العالمي في نهاية . أوأل

  %   .٢. ٥وصل التباطؤ  ٢٠٢٠وانخفض في الربع األخير في سنة  
  )٤(رقم  الشكل

  
ً . وصل التباطؤ االقتصاد االمريكي في نهاية ٢٠١٩  بنسبة٤, ٢% وكذلك انخفاض ٢% في الربع  ثانيا

 االول من ٢٠٢٠ وانتهاء الربع األخير من سنة ٢٠٢٠ بنسبة  ٩. ١ %.
 ً وكذلك الربع األول في %  ٥.١انخفاض نمو االقتصاد االوروبي خالل بداية  جائحة كورونا نسبة . ثالثا

في الربع االخير من نسنة   )١(وأما انخفاض نمو االقتصادي%  ١ تباطؤ نمو االقتصادي  ٢٠٢٠سنة 
  .، لذا يبين تباطؤ نمو االقتصادي واضح% ٠.٩

تباطؤ ضئيل في النمو لالقصاد الصيني على رغم  ظهور الفايروس هناك مقارنة باقتصادات  بروز.رابعاً 
وبعدها بدأ نمــو % ٦بنسبة  ٢٠١٩القتصادي  في بداية الجائحة بقية دول العالم ، حيث كان النمو ا

، واما في النصف ٢٠٢٠في الربع األول من% ٥.٧نحفاض الى أن وصل الى نسبة االقتصادي باإل
  %.٤ .٩بدأ بانخفاض الى أن وصل الى    ٢٠٢٠االخير من سنة 

 ً فقد  كان النمو  ٢٠١٩نخفاض في أواخر ركود بحيث بدأ االاالقتصاد الياياني بالرغم من ال تباطؤ .خامسا
، وفي . % , ٧حيث كان بنسبة ٢٠٢٠من سنة  )٢( ، ولكن انخفاض النمو في الربع األول%  .,٨   بنسبة

   %.٠. ٣وصلت النسبة الى  نهاية الربع األخير

لى ا لم تظهر تغيرات عما ٢٠٢٢د بالتباطؤ الى نهاية عام أن نمو االقتصادي العالمي يزدابعتقد نو
  .بآثار  اقتصادية جمةسيؤدي الفايروس بشكل آخر قد 

                                                           
  . سكاي نيوز عربيةفي موقع  شبكة االنترنيت ،  -أبوظبي  / تباطؤ النمو االقتصادي العالمي: المصدر©  

            www.albayan.aeفي الموقع ٢٠/٤/٢٠٢٠فيا لبيان االماراتية اقتصادات آسيا ويرعب أوروبا وأميركا )١( 
  .٢٠٢./١٩/٣قة ، مركز مسبار،  بالتعاون مع اليونسكو فيتصاد الدولي والطااالق أسماء حسن الخولي ، )٢(

١١ 



  المبحث الثاني
   النتائج ٢ـــ ٣

مما المستجد و ٢٠١٩كورونا كوفيد ــ  ابتداً بالسارس والميرس و وباءسلسلة نجد من خالل متابعة تفشي 
ة إلعادة تحفيز النمو لم تتخذ التدابير المناسبما على االقتصـــاد العالمي والتحول إلى ركود،  هاتأثيرأدت 

التباطؤ وذلك  نحو ، ورغم وجود محاوالت دولية ، ولكن نمو االقتصاد العالمي يبدو أن يتجه االقتصادي
  :تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخراً والذي خفض فيه بتوقعاته للنمو العالمي ما يليحسب 

الذي أدى إلى  ٢٠٠٣السارس فى عام الصين إلى وباء  حكومة تعرضت : الفايروس السارس . أوالً 
  .تراجع معدل النمو االقتصادى فى الصين بشكل مؤقت

، ٢٠٠٩وهو أقل معدل نمو من عام  ٪ ١, ٣بدالً من   ٪٢. ٨ينخفض معدل نمو االقتصاد العالمي الى 
صين وهو أقل معدل نمو من عــام لل% ٢ ,٥بدالً من % ٤وكذلك يتراجع معدل نمو االقتصاد الصيني الى 

  .أي اثناءغزو الكويت من  قبل العراق١٩٩٠منذ عــام  
 ُ  ٢٠١٤إن نمو االقتصاد العالمي بدأ بالتباطؤ عند انتشار الفايروس ميرس في عام  الفايروس ميرس. ثانيا

فرغم أن الفرق بسيط إال أنه تباطؤ النمو االقتصادي العالمي، لعامي %  ٣.٤والذي بلغ فيه مستوى 
هي أقل مما حققه %   ٣.١فقط ، وتقديراته للنمو العالمي %  ٣.١اقتصاد العالم إلىلنمو  ٢٠١٦و ٢٠١٥

  .االقتصاد العالمي في تلك الفترة
  )٥(الشكل رقم 

 

  ٧ص  )٢(عمل الباحث حسب المعلومات في الجدول رقم : المصدر 
 ً  21والمستجد ــ 19الفايروس كوفيد ــ . ثالثا

من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، وهي أسوأ من % ٩,٥و  %٤, ٦ن وتبلغ هذه الخسائر المتوقعة ما بي 
تريليونات دوالر و)  ١.٤(ما بين   ح البنك أن تبلغ الخسائرـ، حيث رج٢٠٢٠نسيان التوقعات المعلنة في 

  .)١(ترليونين، وفقا للفترة الزمنية التي قد تمتد عبرها إجراءات العزل 
منذ الربع % 50ة تراجع الناتج الوطني في بعض الدول، الذي يصل إلى يمر االقتصاد العالمي بأزمة نتيج

  .، ورجح دخول االقتصاد العالمي في حالة كساد كبير جدا٢٠٢٠الثاني حتى نهاية 
توقع بنك و ، ها البعضععاون الدول المتقدمة مع بضتال النمو االقتصادي بالتدريجي، عنأن يبدأ نتوقع و

تريليونات دوالر  ٨ تتعدى قد لنقد الدولي، إن خسائر األزمة االقتصادية التنمية اآلسيوي، وصندوق ا
ورجح البنك أن تتراوح الخسائر االقتصادية  ،من الناتج االقتصادي العالمي ٪١٠ما يعادل بسبب الكورونا 

) ١.١( وحدها ستتراوح بينفي النقل الجوي خسائر الصين  ،تريليونات دوالر)٨.٨(و)  ٥. ٨( ما بين
  )٢(للخسائر الناجمة عن إجراءات تريليون دوالر،)  ١. ٦(و

                                                           
      ية للبحوثــركز أمــــم على االقتصاد الصيني واالقتصاد العالمي COVID)- (19تداعيات – ليندة طرودي.دــ    )١(

  . و الدراسات االستراتيجية
  .، مصد ر سايقهوامير البورصة السعودية ).٢(

١٢  



  تحليل توقعات النمو لالقتصاد العالمي ١ـــ ٢ـــ ٣
تقرير بطئياً حسب نمو االقتصا دي  اإل أن  جائحة كورونا، عند  بعد اجراءات التي اتخذتها دول العالم  
دة التعريفات الجمركية على واردات الواليات المتح ترفعو، " ٢٠٢١آفاق االقتصاد العالمي في نيسان "

صينية معينة، واتخذت الصين إجراءات انتقامية برفع التعريفات الجمركية على مجموعة فرعية من 
  :مايلي 19كوفيد  بعد  قتصاد العالميالانمو لوكانت التوقعات . أمريكا في   وارداتها

% ٣،٥، ثم ارتفاعه إلى ٢٠١٩في % ٢.٣ لعالميااالقتصاد نمو لتشير التنبؤات  :االقتصاد العالمي  .أوالً  
  . )١("آفاق االقتصاد العالمي"تقرير حسب  من التوقعات للسنوات القادمة   %١أقل بمقدار ( ٢٠٢٠في 

تراجع التضخم بوجه  عن نمواالقتصاد العالمي ، فضال لتشيراألرقام الصادرة عن إجمالي الناتج المحلي و
%) ٣.٥ــ ( مقدارـيشير الى حالة سلبية  ب  ٢٠٢٠ف من المتوقع في عام النشاط العالمي أضعولكن عام، 

في % ٤. ٢، وكذلك  % ٥.٥من المتوقع    ٢٠٢١وأما مستجدات آفاق االقتصاد العالمي في كانون الثاني 
  . ٢٠٢٢العام 
 ً على مستوى فقد تراجع االستثمار والطلب على السلع االستهالكية المعمرة  :االقتصادات المتقدمة .ثانيا

. الشركات ُمْحِجمة عن اإلنفاق طويل األجل مع بقاء االقتصادات المتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة 
وبالتالي، فإن التجارة العالمية، التي تتركز بكثافة في اآلالت والسلع االستهالكية المعمرة، ال تزال بطيئة، 

 ٢٠٢١أدناه ، وفي ) ٦(في الشكل رقم % ٤. ٩ويالحظ  أن نمو ــ ٢٠٢٠تحسن النمو في  ولم يتوقع 
  . ٢٠٢٢في  % ٣.  ١، وكذلك النمو سيتوقع %  ٤. ٣يكون

  )٦(الشكل رقم 

  

 ً    :اقتصادات األسواق الصاعدة والنامية . ثالثا
ويميل ميزان المخاطر المحيطة خالل الجائحة،  تقوم اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

، ويرتفع ٢٠٢٠في %)  ٢.4ــ (يالحظ أن نمو في الشكل أعاله يكون . التطورات السلبيةبالتنبؤات نحو 
  .%  ١،٣ سيكون أقل  ٢٠٢٢النمو في "، وستوقع ٢٠٢١في عام % ٦. ٣في النمو الى

وقد بات سائداً في األدبيات العالمية ، هناك ثالثة احتماالت تتوقف حول شكل تفاعل هذه االقتصادات
ً  V ، أي أن شكل  L ،U ،V األشكال من التفاعل باألحرف الالتينية التعبير عن هذه ً سريعا  يمثل تعافيا

ً كبيراً ولكنه بطيء  U شكلو أعتقد أن الصين تمتلك تأثيرا قويا على  يدل على عدم  Lيمثل تعافيا
قتصاد الصيني توقع ازدياد تأثير االنو. االقتصاد العالمي كونها المحرك الصناعي إضافة للواليات المتحدة

بعد أزمة كورونا، بالرغم من محاوالت الواليات المتحدة واالقتصاديات األوروبية بعدم االعتماد الكلي 
  .فالعديد من الشركات بدأت نقل إنتاجها إلى خارج الصين"على الصين، 

                                                           
  .، مصدر سابقليندة طرودي كتورة،  دال )١( 

١٣  



  المصا در/التوصيات /االستنتاجات 
  االستنتاجات  ٢ـــ   ٢ـــ ٣

  :بما يلي االستنتاجات  تكون

وتم التحقيق عن المكان الذي اكتُشفت فيه أولى اإلصابات في مدينة . االمم المتحدة ثبوت اعادة دور .أوأل
ولكن لن   ووهان الصينية رغم اجراء التحقيق من قبل لجنة التحقيق األممية بعد عام من انتشار الفايروس،

  . تعلن نتائج ألسباب سياسية واقتصادية
 ً الدول األوربية  بعد توجيه االتهامات إلى الصين من ية بين الصين وأمريكا وحدوث أزمة سياس. ثانيا

أنها طورت الفيروس المسبب للوباء ونشرته عمداً بقصد تدمير اقتصاد العالم،، مما اضطرت    : أهمها
الدول التخلي عن استثماراتها بالصين التي تقدر بمئات المليارات، وبيع أصولها بالصين على الشركات 

يروس ابالف(من الرئيس االمريكي  يروس اتعمد تسمية الفحتى وصل األمر ب. الصينية بأبخس األثمان
  .)١(ونفت الصين من جانبها هذه التهم جملة وتفصيال) الصيني 

 ً ٪ حتى عام ٤٠ –٪ ٣٠حدوث انخفاًض في االستثمار األجنبي المباشر العالمي بنسبة تتراوح بين . ثالثا
 ).٢٠٢١-٢٠٢٠(٪ خالل الفترة 5قبل الوباء كان من المتوقع أنه ينمو بنسبة ، في حين أنه ٢٠٢١

ً رابع والمستجد الذي فتك بـ  19كوفيد ــ (كــورونا ثبت انخفاض نسبة نمو االقتصاد العالمي من خالل  .ا
  .  ٢٠٢١حتى  منتصف  عام  ٢٠١٩من الذين أصيبوا به من الفترة نـهاية %  ٥. ٣

لحجر الصحي المفروض على أكثر من مليار شخص حول العالم بسبب جائحة ثبوت تأثير ا .خامسأ
مليون من التعليم في انحاء العالم بسبب جائحة مرض  ٦٠٠فيروس كورونا، وحرمان أكثر من مليار و

  .الكورونا حسب تقارير منظمة الصحة العالمية
ك التنمية اآلسيوي، وصندوق النقد حدوث خسائر االقتصادية والناجمة عن انتشار كورونا، توقع بن .سادسا

أي ما تعادل  تريليونات دوالر  بسبب الكورونا، ٨الدولي،  حيث وصلت خسائر االقتصادية تقدر  
)  ٥. ٨(ورجح البنك أن الخسائر االقتصادية تتراوح ما بين  .من الناتج االقتصادي العالمي ٪١٠

  .لخسائر الناجمة تريليونات دوالر، أي ضعف التقديرات السابقة ل)٨.٨(و
 ً وتــوقع البنك  أن تبلــغ الخسائر إيقاف الرحالت الجوية وإغالق المصانع والمطاعم والفنادق، . سابعا

تريليون ١. ٦و ١.١تريليون دوالر، أما خسائر الصين وحدها ستتراوح بين  ٥.٥إلى  ١.٧اآلسيوية 
  .ترليون دوالر ٢ .٦ و١.٧بين أما خسائر قطاع النقل الجوي ستتراوح ما .دوالر، وفقا للبنك

 ً توسعت التجارة اإللكترونية و أصبحت األسواق التجارية من أهم مجاالت االستثمارات، والعامل  .ثامنا
شركة تطبيق زووم الذي اشتهر كثيراً منذ بداية انتشار الوباء، وزادت القيمة السوقية  األلي في المصانع،

  . م٢٠٢٠النصف األول من عام خالل % ١٥٠للشركة التي طورته أكثر من 
 ً من السكان بذلك % ٦٠ثبوت اتتاج اللقاح لتطعيم ضد كورونا لغرض الحد من انتشاره ، وتلقيح  .تاسعا

  .أصبحت تجارة مربحة للشركات صناعة و بيع اللقاح  الذي سيحتاجه كل مصاب
ناحية العملية، وكذلك تأثير ثبوت تأثير فايروس كورونا أكثر من تاثير االسلحة النووية من ال .عاشراً 

، قد تكون بمثابة الحرب العالمية الثالثة  على العالم أجمعخطراً ة الكيمياوية، بذلك يعتبر ناقوساً لحاالس
 اذا ما لم يتم التحقيق عن مدى مصداقية وسبب انشار الفايروس ) الحرب الجرثونية( بطريقة أو آخرى 

  .من المختبر في ووهان الصينية هل فعالً انشارها من الحيوان أو  تسرب 
ولنبلونكم (،  البقرةمن سورة   ١٥٥الكريمة تعالى  في اآلية و هللا  سبحانه صدق قول . الحادي عشر

ونقص من «القحط  »والجوع«للعدو قد تكون الفايروس أو األمراض » .... بشيء من الخوف
حوائج أي لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم بال»  والثمرات«بالقتل والموت » واألنفس«بالهالك » األموال

 .وتزول بمرور الزمن على البالء» وبشر الصابرين«ال 
                                                           

  https://smtcenter.net/?p=15505النا حية السياسية ،  -األمراض-عن- الفيروسات-وعولمة-كورونا: )١( 
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  التوصيات ٣ـ ٢ـــ  ٣
  :أوصى الباحث بما يلي 

خاصة أنظمة الرعاية الصحية لمواجهة الفيروس مدى جدوى اإلجراءات، وتوصي الدراسة بتقييم . أوالً 
بناء  ا بأحسن ما يمكن من خالل ألزمةتها لبإدارمة الصينية أن تحذوا حذو الحكوو. والحد من إنتشاره

  ،عشرة أيامفترة  في  ها مستشفى كبير بجميع مقومات
 ً من المحتمل أن فيروس كورونا أن يصبح مرًضا متوطنًا، ما يعنى أنه سيكون موجودا دائًما فى . ثانيا

  .السكان، لكنه ينتشر بمعدالت منخفضة
 ً فاعلية العالجات الدوائية والتدخالت غير الدوائية، والتشخيص والتقصي و  توصي الدراسة مدى. ثالثا

  .متابعة الحاالت، وتقديم كل ما هو جديد بخصوص اللقاحات وبرتوكوالت العالجات المتبعة 
اجراء التخطيط اإلستراتيجي إلتخاذ القرارات الالزمة بشأن إغالق المناطق الموبؤه من خالل تقييم . رابعا
  .ت اليومية وتقديمها لصناع القرار البيانا

 ً توصي الدراسة  بتقليل  من تأثير التدخالت المختلفة لمواجهة المرض على الحالة اإلقتصادية و . خامسا
  .اإلجتماعية والدينية على االفراد والمجتمع 

 ً الصحي في توفير البيانات الصحيحة ونشرها عبر القنوات اإلعالمية المعتمدة بهدف نشر الوعي . سادسا
  .المجتمع، وتبادل الخبرات واإلستفادة من التجارب واإلجراءات الناجحة المتبعة 

 
  الخاتمة ٤ ــ  ٢ـــ ٣

وفي الختام، ال بد من التأكيد على أن انتشار مثل هذه الفيروسات وتحولها إلى أوبئة على هذا النحو، هو 
   .شيء ليس بالغريب أو االستثنائي في عصر العولمة

كما أن . آالف بالغ مبكر عن أوبئة متفشية حول العالم 5ل منّظمة الصحة العالمية سنويا أكثر من تستقبو
مليار دوالر بسبب األوبئة،  570مليار دوالر و 500االقتصاد العالمي يتحمل تكلفة سنوية تتراوح بين 

من % 0.7لتي تُمثّل نحو وفق تقديرات صندوق النقد الدولي والمنتدى االقتصادي العالمي، وهي القيمة ا
  .الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

ومن ثّم فإن وباء كورونا . كما أنها تعادل التكلفة التي يتحملها العالم بسبب أزمة التغير المناخي كل عام 
الجديد ليس إال وباًء جديدًا يُضاف إلى سجل األوبئة العالمية لدى منظمة الصحة العالمية، ويُرّجح أن 

  .ر مخاطره على االقتصاد العالمي قريبًاتنحس
ا يؤشر إلى ـــإن الحجر الصحي وتوقف األعمال سيحدث مزيداً من البطالة في معظم بلدان العالم، مم

 200ويُتوقع أن تصل البطالة في العالم مثالً إلى حوالي . حدوث أزمة اجتماعية ومعيشية في كثير منها
 ً  .مليون عامل 6و 2في الواليات المتحدة من سوق العمل ما بين  ويخرج كل أسبوع. مليون نسمة قريبا

أما القطاعات التي ستستفيد ولن تتأثر فهي التسويق الرقمي والتجارة الرقمية مثل أمازون وعلي بابا 
وستستفيد كذلك شركات . وستزدهر سالسل المحالت الغذائية، والمنتجات الغذائية المحلية. وسواهما

وستكون األكثر . من الوقاية من فايروس الكورونا وأدوية األعصاب" المفيدة"دوية األدوية وخاصة األ
  .استفادة قطاعات تقنيات المعلومات التي ما زالت تُستعمل يومياً في المنازل

أما التداعيات السياسية ألزمة الكورونا فهي أوالً ما سينتج منها من تشنج بين الواليات المتحدة والمملكة 
 . من جهة، والصين من جهة أخرىالمتحدة 

من  إذ اتهمت األولى األخيرة بأنها كانت تعلم بتفّشي الفايروس ولم تبلغ العالم في الوقت المناسب، 
 .بشكل طبيعي من الحيوانالفايروس قد تّسرب من مختبر في يوهان في الصين وليس المحتمل 
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