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 الملخص: 
( في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة ، حيث أصبح العالم غير متوازن ، فإن اإلجراءات 19-تسبب وباء فيروس كورونا )كوفيد   

. وفي هذا السياق ، يهدف هذا البحث  2020الالزمة الحتواء الفيروس أعاقت األنشطة االقتصادية في جميع أنحاء العالم في أوائل عام  
أثير الوباء على االقتصاد العالمي ودول الشرق األوسط ، سنقوم بإجراء تحليالت وبحوث حول أهم مؤشرات األداء الى تتبع وتحديد أهم ت

االقتصادي العالمي والتقديرات والتوقعات المنشورة من قبل المنظمات والمؤسسات الكبرى ذات الصلة. وخلصت الدراسة إلى أن نمو  
بات المباشرة في العرض وانتشار سلسلة التوريد واضطراب الطلب الكلي ، وتأثير هذا الوباء  التصنيع العالمي قد انخفض بسبب االضطرا

قوي للغاية على المدى القصير ، ال سيما انخفاض التجارة الدولية والسياحة والنقل. كان لصناعة الخدمات تأثير أكبر على شركات 
كل هذه عوامل تؤدي إلى تسريح العمال وتفاقم أزمة البطالة ؛ وعلى المدى  الطيران وأسعار النفط ومؤشرات السوق المالية العالمية ؛  

 .مستمر العالمي االقتصاد  على الوباء تأثير إن. كبيرة أنها الظروف جميع أثبتت ،المتوسط 

 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة( )

 (Introduction)المقدمة  1.1
تريليون   1.2مالية على االقتصاد العربي ، حيث بلغ حجم المصائب حتى اآلن نحو  ( في آثار  COVID-19تسبب جائحة كورونا )

مليون دوالر ، كما يشير تقرير صادر عن جامعة الدول العربية ، التي تطلبت احتياطي طوارئ التجزئة   7.1دوالر ، وسط رغبات بنحو  
 الذي يمكن أن يدفع لتقليل الحالة المحيرة للعقل.

إلحاق خسائر فادحة ومتزايدة في األرواح في مختلف بلدان العالم، وحتى يتسنى حماية األرواح    )COVID-19(ا  تواصل جائحة كورون
وإتاحة الفرصة لنظم الرعاية الصحية لكي تواكب األزمة، كان من الضروري اللجوء إلى عمليات العزل والحظر العام واإلغالق واسع 

شار الفيروس، وبالتالي تتمخض األزمة الصحية عن انعكاسات حادة على النشاط االقتصادي،  النطاق تحت شعار "إلزم بيتك" إلبطاء انت
   2020)، )صندوق النقد الدولي ،  2020% في عام  3-ونتيجة لهذه الجائحة من المتوقع أن يشهد االقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع  

بيقها في معظم دول العالم بالتزامن، جعلت عجلة النمو االقتصادي العالمي فاإلجراءات وتدابير االحتوا ء واسعة النطاق والتي تم تط
ن قنوات التأثير متعددة ومتشابكة تستدعي دراسات مفصلة لعلها تحمل في طياتها سبل الخروج من األزمة   وكأنها تتوقف فجأة، كما أ

 االقتصادية العالمية بأقل التكاليف نحو االنتعاش مجددا .  

ر الخاص باآلثار المالية الطويلة لفيروس كورونا على الدول العربية ، أن حالة الطوارئ الحالية تؤثر سلبا على التنمية وأوضح التقري
عن المحن النقدية لحالة الطوارئ ونفقاتها ، إضافة إلى   )اإلسكوا(النقدية في الدول العربية ، وكشف عن مقاييس تتضمن معلومات من 

 مليون متخصص لفقدان وظائفهم حتى نهاية العام.  7.1حتى اآلن. وبالمثل ، يتم االعتماد على  تريليون دوالر  1.2مبلغ 

مليار دوالر من رأس المال السوقي ، ومصائب   420وبتفصيل أوضح التقرير أن المصائب جاءت على النحو التالي: مصائب بقيمة  
مليار دوالر ، ونقص.   220ن التعبير ، والتزامات إضافية تصل إلى  مليار دوالر مدفوعة )إجمالي الناتج القومي( من جزء م  63بقيمة 
مليار دوالر   2مليار دوالر في األسعار ، وعجز بأكثر من    28النفط ، و انخفاض قدره    خالتمليون دوالر عن كل يوم من مد  550

 . 2020مليون وظيفة في عام  7.1في الدخل الضريبي ، وعجز بنحو 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

120 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ستؤثر بشكل كبير    « COVID- 19فيروس كورونا »  ييم مبدئي من قبل منظمة العمل الدولية ، فإن آفة وقال التقرير إنه حسب تق
على أسواق العمل على نطاق واسع مع ارتفاع معدالت البطالة ، مما يدل على أن قطاعات األعمال النقدية قد تأثرت بشكل معاكس 

 ع بعضها البعض منذ بداية األلف سنةوكامل بحلقة اإلصابة ، مع الرابطة العالمية النامية م

وتوقع التقرير أن يكون لتداعيات العدوى تداعيات خطيرة وواسعة النطاق على االقتصاد العالمي والعربي ، ال سيما في الدول التي ترتفع 
البطالة ومستويات الجوع ، والتي ستالحظ توسعا غير مألوف في األوضاع االجتماعية للسكان. س يزداد الضغط على  فيها معدالت 

 قطاعات األعمال الخاصة التي تضطر إلى إقفال أعمالها وتسريح الموظفين والعمال. 

يمثل ما يمر به االقتصاد العالمي اليوم أزمة غير مسبوقة منذ الكساد الكبير في عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي ، أو قبل ذلك ،  
 ر النشاط االقتصادي العالمي ، على الرغم من التحفيز االقتصادي غير المسبوق.( في انهيا19عندما تسبب وباء كورونا )كوفيد  

قد تظل الحكومات والركود الناجم عن األوبئة عقبة رئيسية أمام االقتصاد لسنوات قادمة. ليس من السهل تحديد الطريقة التي سينتقل بها  
 االقتصاد العالمي إلى التعافي ، ألنه مرتبط بشكل أساسي بطول عمر فيروس كورونا كتهديد عالمي.  

وشمال إفريقيا ، فإن األزمة الحالية تشكل تهديًدا كبيًرا القتصاداتها ، التي تعتمد بشكل كبير على  أما بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط  
اإليرادات التي تدرها من تصدير السلع األساسية ومصادر الطاقة. مع تراجع الطلب العالمي على هذه المنتجات بسبب تراجع النشاط 

 معرضة للخطر ويظل مستقبلها كما هو. شكوك وأسئلة كثيرة. االقتصادي العالمي ، تظل اقتصادات دول المنطقة

مليون إصابة بفيروس كورونا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  بما في ذلك إيران حيث توفي    2.2حيث تم تسجيل أكثر من  
 جل العراق أكثر الحاالتشخص وتستمر معدالت االصابة باألرتفاع. ومن بين االقتصادات العربية س   26.000بالفعل أكثر من  

 المؤكدة، تليها المملكة العربية السعودية والمغرب. 

على الرغم من اختالف مستويات التأهب للنظام الصحي في جميع أرجاء المنطقة، فقد أثبتت استراتيجيات االدارة الصحية الشاملة   
رمة والتي تم تنفيذها في المراحل األولى من تفشي الجائحة أنها  لبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تتميز بتدابير االحتواء الصا

فعالة في الحد من انتشار الجائحة في المنطقة. بعد األجراء المتحفظ لفك الحجر في الفترة من مايو إلى أغسطس بهدف تخفيف القيود 
الت العدوى الجديدة في دول الخليج واألردن. ولكن  المفروضة على الحركة وإعادة فتح الحدود واألنشطة األقتصادية، تم الحد من نمو حا

لسوء الحظ، هنالك موجة ثانية ناشئة تؤثر حاليًا على المغرب العربي والبلدان األكثر هشاشة في شمال إفريقيا وبالد الشام، و بالتالي  
الفيروس من األنتشار بسرعة كبيرة مرة   ألحتواء أعادت بعضها وضع تدابير أكثر صرامة )مثل اإلغالق المحلي الكامل وإغالق المدارس(

أخرى. الوضع مقلق بشكل خاص في لبنان الذي سجل زيادة مستمرة في الحاالت منذ األنفجار الذي ضرب ميناء بيروت في الرابع من 
 أغسطس، بينما تؤثر الضغوط األقتصادية على األمتثال لتدابير االغالق الكامل. 

صحية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والتي تتسم بعضها بالضعف واألكتظاظ بشكل خاص تشكل الجائحة تحديًا لألنظمة ال  
هشة  , من الواضح أن الوضع غير قابل للمقارنة بين دول الخليج األكثر ثراء واألقتصادات النامية في بالد الشام وشمال إفريقيا والبلدان ال

اق والسلطة الفلسطينية واليمن وليبيا , حيث إن نقص أسّرة المستشفيات وقدرات الفحص والمتأثرة بالصراعات مثل إيران وسوريا والعر 
مدعاة للقلق. تركت الموجة األولى من الجائحة المستشفيات العامة وموظفيها في لبنان أو المغرب أو تونس منهكين، وأثرت بشدة على  
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زمة. من ناحية أخرى تبنت بعض الدول تدابير سريعة وحاسمة أو مبتكرة ثقة الناس في مصداقية األرقام الرسمية واألدارة الشاملة ألل
 ألحتواء الفيروس، مثل االدارة السلسة لألزمات التي طورها األردن، ومثل األطباء األفتراضيين والتعقيم من قبل الروبوتات في االمارات

لمغرب. كما تم تعزيز التعاون واألبتكار في مجال الرعاية الصحية العربية المتحدة، أو تكثيف األنتاج المحلي لألقنعة وأدوات الفحص في ا
البلدان من حيث قدرتها على   الكبيرة بين  اللقاحات. كل هذا يسلط الضوء على األختاالفات  بشكل كبير، وال سيما في مجال أبحاث 

 .االستجابة في مجال الرعاية الصحية

 (Research problemمشكلة الدراسة ) 2
 ( على االقتصاد في الشرق االوسط حيث أدت هذه المشكلة الى تساؤالت منها : 19يسببها فيروس كورونا المستجد )كوفيد  النتائج التي

 على االقتصاد بشكل عام؟  19-كيف أثرت اجراءات مواجهة جائحة كورونا كوفيد

 (Study questionsأسئلة الدراسة ) 3
 النحو التالي: الثراء الموضوع ، طرحنا مجموعة من األسئلة على 

 هل شكل فيروس كورونا المستجد ازمة صحية في الشرق االوسط؟  •
 كيف أثر فيروس كورونا المستجد على االقتصاد في الشرق االوسط؟ •
 ما هي أهم االجراءات و السياسات المتخذة على مستوى بلدان الشرق االوسط لمواجهة فيروس كورونا المستجد؟   •
 ن طرف البلدان والتي أثرت بدورها على اقتصاداتها ومن ثم على االقتصاد العالمي؟ ما هي أهم اإلجراءات المتخذة م •
 ما هي أهم السيناريوهات المحتملة الستمرار األزمة االقتصادية والتعافي منها؟  •

 ( Importance of the studyأهمية الدراسة ) 4
(  فهو موضوع ناشئ يحتاج إلى مزيد من البحث ، ألن 19-)كوفيد في ضوء عولمة الوباء و األقتصاد ، خاصة في ظل وباء كورونا 

مجال االقتصاد الوبائي لم تتم دراسته والبحث عنه بشكل كاف بعد , من أجل تحديد األثار األقتصادية من جهة العالقة مع األوبئة ،  
االقتصاد  و التحديات و الدروس المستفادة من   وتأثير فيروسات كورونا المستجدة ، لذا فإن هذا البحث مهم جدًا من ناحية أخرى  في

 هذا الوباء ، وسبل التغلب على هذا الوباء. 

 (Project goals and objectives) أهداف الدراسة  4.1
 يهدف هذا البحث إلى توضيح:

( ، والتعرف على أهم نوع حديث في تاريخ البشرية  The global Biological health crisis) األزمة الصحية البيلوجية العالمية  •
 ".)COVID-19(وأخطرها "أزمة فيروس كورونا المستجد 

على األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية بصفة عامة و على اإلقتصاد  )COVID-19(توضيح تداعيات فيروس كورونا المستجد   •
 في الشرق األوسط بصفة خاصة. 

 واجهة وباء كورونا المستجد. موالسياسات المتخذه على المستوى المحلي لتوضيح أهم اإلجراءات  •
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 (Study hypothesisفرضيات الدراسة ) 5
 لالجابة على المشكلة الرئيسية و التساؤالت الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات التالية: 

 شكل ازمة صحية عالمية أثرت على االوضاع االقتصادية على المستوى العالمي )COVID-19(فيروس كورونا المستجد  •
 الى العديد من دول العالم و أثر على االقتصاد العالمي بشكل كبير   )COVID-19(انتقل فيروس كورونا المستجد  •
المستجد   • التجا  )COVID-19(أثر فيروس كورونا  المبادالت  الشرق االوسط بحكم  التي تتم بين على االقتصاد في  الكبيرة  رية 

 الواليات المتحدة و االتحاد االوروبي و غيرها مع مناطق الشرق االوسط  بالتعاون مع الدول المجاورة. 
 اتخذت مناطق الشرق االوسط اجراءات و سياسات فعالة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ساعدت على التحكم في تداعياته السلبية.  •
 قتصاد سيكون شديدا وملموسا على المدى القريب من خالل أزمة ركود كبيرة. تأثير الجائحة على اإل •

 نموذج الدراسة  5.1
الدراسة من مرحلتين : تم االعتماد في المرحلة االولى على المنهج الوصفي   هيعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية ، وتتكون هذ

، بهدف التعريف باالطار النظري لتأثير جائحة كورنا في الشرق األوسط . بينما تم االعتماد في المرحلة الثانية على المنهج اإلحصائي 
تفسيرها واستخالص النتائج المتعلقة بمدى تأثير المتغير المستقل   التحليلي ؛ لدراسة وتحليل البيانات المتوفرة عن موضوع البحث ، ثم

 .في المتغير التابع

من خالل وصف فيروس كورونا المستجد وتتبع مراحل   ( :Descriptive historical methodالمنهج الوصفي التاريخي )   •
 إنتشاره. 

اسات اإلقتصادية و اإلجتماعية لفيروس كورونا المستجد من خالل تحليل أهم اإلنعك  ( :Analytical methodالتحليلي )   المنهج •
 على األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية عالميًا ومحليًا ، بإستخدام أسلوب دراسة حالة للمنهج الوصفي التحليلي عند  

 .)COVID-19(دراسة وضعية الشرق األوسط في ظل إنتشار وباء كورونا المستجد  •

 تفصيلي في فصل منهجية الدراسة. و سيتم التوضيح بشكل 

 التعريفات األجرائية  5.2
 مفهوم جائحة كورونا  5.3

ول مرة في مدينة   ، وبالتالي إكتشف هذا الفيروس أل19-بـكوفيدول حالة إصابة بمرض فيروس كورونا، والمعروف    تم تشخيص أ
أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ ، ونظرا إلنتشاره السريع و درجة خطورته  2019ووهان الصينية أواخر ديسمبر من سنة  

 صحية عالمية نظرا للتزايد المتسارع والغير متوقع في عدد حاالت االصابة وكذالك عدد حاالت الوفايات في معظم أنحاء العالم. 
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 (Covid-19) 19-مرض كوفيد 5.4

للحيوان واإلنسان، ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونا فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض  
تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

 )ميرس( والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة.
المعروف أيضا بالمرض التنفس ي الحاد    19-يروس سارس  والُمكتشف مؤخرًا مرض كوفيدويسبب فيروس كورونا القريب جدا من ف

المرتبط بفيروس كورونا المستجد،  وهو مرض معد  لم يكن هناك أي علم بوجوده قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 
وبدرجة أقل اآلالم واألوجاع، احتقان األنف، ألم الحلق، أو    ، تتمثل أعراضه األكثر شيوعًا في الحمى والسعال الجاف والتعب2019

اإلسهال، وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيًا  حيث يصاب بعض الناس بالعدوى ولكن ال تظهر عليهم سوى أعراض 
تد حدة المرض لدى شخص %) من المرض ى دون الحاجة إلى عالج في المستشفى، وتش80خفيفة. يتعافى معظم المصابو ن (نحو 

حيث يعانون من صعوبة في التنفس. وترتفع مخاطر اإلصابة بمضاعفات   19-أشخاص يصابون بعدوى كوفي د   5واحد تقريبًا من كل  
 وخيمة بين كبار السن واألشخاص الذين يعانون مشاكل صحية مثل إرتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والرئتين، داء السكري والسرطان.

 ) Middle East respiratory syndrome(MERS)الشرق األوسط التنفسية )  متالزنة 5.5

الذي تم اكتشافه ألول مرة في المملكة العربية السعودية في     (coronavirus)وهي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه فيروس كورونا
لعدد. من أمراض تتراوح من نزالت البرد إلى  ، ألن فيروسات كورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب ا 2012عام 

 .)(severe acute respiratory syndrome(SARS)متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد 

والوفاة ، وتتخذ األعراض   (SARS)وتتراوح أعراضه من عدم وجود أي أعراض ، من أعراض تنفسية خفيفة إلى مرض تنفسي حاد  
( شكل حمى وسعال وضيق تنفسي. يعد االلتهاب MERSبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية )النموذجية لعدوى فيروس كورونا المس

الرئوي شائًعا ولكنه ال يحدث دائًما بسبب اإلبالغ عن أعراض الجهاز الهضمي بما في ذلك اإلسهال ، ويمكن أن يتسبب المرض الشديد 
٪ من المرضى الذين أبلغوا  36حدة العناية المركزة. يبدو أن حوالي  في فشل الجهاز التنفسي الذي يتطلب التنفس االصطناعي ودعم و 
التنفسي ) الجهاز  لمتالزمة  المسبب  بفيروس كورونا  السن  MERSعن إصابتهم  أكثر شدة لدى كبار  أمراًضا  الفيروس. يسبب  ( هم 

الس المصابين بأمراض مزمنة مثل  المناعة واألشخاص  الذين يعانون من ضعف في جهاز  الرئة المزمنة  واألشخاص  رطان وأمراض 
 والسكري.
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 الفصل الثاني 

 ( اإلطار النظري والدراسات السابقة)

 اإلطار النظري  2.1
  إن تأثير فيروس كورونا يختبر مرونة المنطقة الهشة. قد يؤدي إلى تفاقم المنافسة اإلقليمية وعدم االستقرار السياسي وكذلك الهشاشة في

الفيروس بالفعل على التطورات السياسية داخل اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتتزايد بعض الحاالت. لقد أثر تفشي  
الشكوك حول قدراتها على استعادة عقودها االجتماعية ودعمها. توقفت المظاهرات في الجزائر ولبنان بسبب األزمة الصحية. إن التعرض 

زيادات اليومية في حاالت فيروس كورونا أصابت لبنان بالشلل بسبب تأثير الصدمات النفجار كارثي في الميناء الرئيسي لبيروت وال
المتعددة التي استنفدت اقتصاده وتسببت في زيادة غير مسبوقة للفقر، حسب لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا فإن  

من أجل توفير الضروريات. في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات   ٪ من سكان البالد اآلن محاصرون في الفقر ويصارعون ٥٥أكثر من  
 يجب أن تتجسد خطط إعادة اإلعمار االقتصادي لتوفير الحد األدنى من االستقرار.

ناول كما هو الحال بالنسبة لبلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ال تزال األزمة توفر فرصة لالنخراط في أجندة إصالح شاملة تت 
أكثر  نمو  الخاص والحماية االجتماعية( ودعم نموذج  القطاع  الالمركزية وتنمية  المنطقة )مثل  الهيكلية األساسية في  القضايا  بعض 
شمولية )مثل التنويع االقتصادي واإلنفاق على الصحة والتعليم واالبتكار الصناعي والمشاركة في سالسل القيمة اإلقليمية( باالعتماد 

رائح المجتمع. يجب االعتراف بقصص النجاح على المستوى الوطني ونشرها على نطاق واسع. إن الجائحة يمكن اعتبارها على جميع ش
 بمثابة دعوة لتجديد االلتزام بأهداف التنمية المستدامة. بالتطلع قدما في منطقة ذات أوضاع غير متجانسة للغاية لقدرة المجتمع المدني

ون من المهم مراقبة تأثير الجائحة على سيادة القانون وأطر الحوكمة. في الواقع قد تكون للقوانين والضوابط على العمل باستقاللية، سيك
الجديدة الموضوعة الحتواء الجائحة آثارا سلبية طويلة المدى على الحيز الذي يعمل فيه المجتمع المدني. في هذا الوقت الذي أصبحت 

االقتصادية واالجتماعية غير المسبوقة ضرورية أكثر من أي وقت مضى، يظل تمكين الناس   فيه مساهمة الجميع لمواجهة التحديات
 أمرا بالغ األهمية.

 (Previous studiesالدراسات السابقة ) 3
إال ان هنالك بعض الدراسات القليلة الموثقة في المجالت مستمرة وأثرت بشكل كبير على االقتصاد  نظرًا على  أن جائحة كورونا ما زالت  

( حيث كان لهذه المراجع والدراسات 19- كوفيد)العلمية والتقارير للمنظمات الدولية ضمن حقل الدراسة التي تناولت دراسة جائحة كورونا  
 ومن أهم هذه الدراسات نذكر البعض منها في مايلي:  ,   دور متميز في ضبط اإلشكالية

" هذا الكتاب عبارة على    Economics in the Time of Covid-19تحت عنوان: "  Richard & Wederدراسة   الدراسة األولى:
مقترحات إجابات لمجموعة من االقتصادين حول تأثير جائحة كورنا على االقتصاد من خالل قنوات العدوى االقتصادية الدولية مثل 

تدفقات رؤوس األ العالمية،  السياسي والشعبية  التجارة  االقتصاد  المحلي على  المستوى  التأثيرات على  المالية، وبعض  موال، األسواق 
 والدخل وعدم المسواة بين األفراد. 

( بعنوان: التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية: 2020دراسة الوليد أحمد طلحة )أفريل    الدراسة الثانية: 
 على االقتصاد العالمي وعلى الدول العربية، مع دراسة وتبيان مختلف  19-ث في هذه الدراسة أثر جائحة كوفيدتناول الباح
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 السياسات المتبناة على مستوى الدول العربية لتجاوز تداعيات الجائحة.
(: وجهة نظرإسالمية: COVID  19)  (: التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا المستجد2020دراسة أحمد مهدي بلوافي )  الدراسة الثالثة:

تناولت هذه الورقة دراسة المقاربات المنهجية التي سلكتها بعض الدراسات والتقارير الستكشاف التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا 
 المستجد على اقتصاديات الدول ، واإلجراءات المتخذة في سبيل احتواء الجائحة، وآثارها على المدى البعيد،

 مساهمة اإلسالم واالقتصاد اإلسالمي في هذا المجال. ومدى 
 الفصل الثالث 

 ( منهجية الدراسة)

على     (COVID-19)كما ذكرنا سابقًا بأننا اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي كإطار عام للوصف وتحليل آثار جائحة كورونا  
االقتصاد العالمي ، باإلضافة إلى محاولة استخدام المنهج االستقرائي  في صياغة السيناريوهات حول اآلثار التي ستتركها جائحة كورونا 

 على االقتصاد. 

 (Study sampleمجتمع و عينة الدراسة ) 3
النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة   فقد اعتمدنا في هذه الدراسة على بعض تقارير المنظمات والهيئات الدولية مثل صندوق 

يات األخيرة ،باإلضافة الى العالمية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للتجارة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لجلب اإلحصائ
 االستعانة ببعض المقاالت العلمية الحديثة، ومواقع األنترنت لمراكز ومخابر بحث متخصصة في الميدان االقتصادي. 

   محاور: ثالثةومن أجل تحليل الموضوع واإلحاطة بعناصر المشكلة فقد تناول البحث 

 إجراءات وتدابير مواجهة الجائحة  •
 آثار الجائحة على االقتصاد   •

 استشراف الوضع االقتصادي العالمي في ظل جائحة كورونا •
 إجراءات وتدابير مواجهة الجائحة   ❖

 COVID)-19إجراءات وتوصيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا ) -

, ويشهد العديد منها تفشي هذا المرض، ونجحت السلطات المعنية في    19-بمرض كوفيدلقد سجلت معظم بلدان العالم حاالت إصابة  
 بعض البلدان في إبطاء

وتيرة تفش ي المرض من خالل تبني إجراءات الحجر الصحي، غير أنه ال يزال من الصعب التنبؤ بالوضع ويمكن الحد من احتماالت   
 تشارها باتخاذ بعض االحتياطات البسيطة: على مستوى األفراد وان 19-ا إلصابة بعدوى كوفيد

 المواظبة على تنظيف اليدين جيدًا بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابو ن لقتل الفيروسات.  ✓
 المحافظة على مسافة التباعد بين األشخاص والمقدرة بمتر واحد. ✓
 بين بالمرض ويصعب الحفاظ على مسافة التباعد. تجنب األماكن المزدحمة أين ترتفع احتماالت مخالطة األشخاص المصا ✓
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تجنب لمس العينين، الفم واألنف، إذ أن تلوث اليدين من خالل مالمسة العديد من األسطح قد يؤدي إلى التقاط الفيروسات ونقلها   ✓
 إلى العينين أو األنف أو الفم ومن هذه المنافذ يمكن للفيروس أن يدخل إلى جسم الشخص وأن يصيبه المرض.  

 تنفسـيـة الجيـدة، كتغطيـة الفم واألنف بثني المرفق أو بمنـديـل ورقي عنـد السـعال أو العطس. التـأكـد من اتبـاع ممـارسـات النظـافـة ال ✓
 إجراءات وتدابير مشتركة بين الدول -

لقد أقرت معظم دول العالم تدابير سريعة لمواجهة هذه الجائحة بحيث اتخذت إجراءات لحماية األرواح واحتواء انتشار الفيروس  
تضررة بشدة، وعلى الرغم من زيادة اإلنفاق على الصحة العامة في كل البلدان لدعم الحالة الطارئة وتعزيز ودعم القطاعات الم

البنية التحتية في مجال الرعاية الصحية فقد تباينت االستجابات المتعلقة بالصحة حسب حالة االستعداد ومستويات اإلنفاق لكل 
 ذة:دولة ومن بين هذه التدابير واإلجراءات المتخ

 منع انتقال العدوى محليا والحد منها من خالل توفير تجهيزات المختبرات، وأنظمة المراقبة ▪
، وتجهيز  بنـاء أو توسيع منشآت الرعـايـة السريريـة، مثـل إعـادة تجـديـد وحـدات العنـايـة المركزة أو العيـادات الـداخليـة في المسـتشفيات ▪

 لطبية مثل القفازات واألقنعة وأجهزة التنفس الصـناعي. منشآت الحجر الصحي وتوفير المعدات ا
ضمان إدراج برامج التعلم عن بعد بـاالعتماد على التكنولوجيات المتقـدمة أو البسـيطة حسـب إمكانيات كـل دولـة، وذلـك اسـتناًدا   ▪

ة من خالل استخدام منصات التعلم إلى موثوقية مصادراإلنترنت ومهارات اسـتخدام الحاسـوب لدى أعضاء هيئات التدريس والطلب
 الرقمي المتكاملة، والمسـاقات الهائلة المفتوحة عبر اإلنترنت ، والبث عبر أجهزة التلفزيون في بعض الدول. 

 آثار الجائحة على االقتصاد  ❖

صندوق النقد إلى تباطؤ نمو اإلقتصاد ، فمن من المتوقع حسب  2020أدت إجراءات وتدابير مواجهة جائحة كورونا خالل سنة 
، لتسبب هذه الجائحة أزمة إقتصادية    2020حيث تراجع إجمالي الناتج العالمي سنة    %3الدولي أن يشهد انكماشا حادًا بواقع  

عالمية من خالل التراجع الحاد في كل من الطلب الكلي، اإلستهالك واالنفاق العام، سالسل التوريد، ِقطاع التصنيع والخدمات، 
 منشأت التعليم , حركة التجارة الدولية ، تراجع مؤشرات األسواق المالية  وأسعار النفط. منشأت السياحة، 

حيث تؤثر الجائحة على كل من الطلب والعرض العالميين من خالل خفض معدالت الرحالت بسبب غلق السياحة والنقل:   -
 حدود العديد من الدو ل وغلق العديد من المطارات .  

شهد القطاع الرياضي، أزمة ال مثيل لها من حيث تراجع اإليرادات والدخول على مستوى المنشآت في المجال الرياضي:   -
 خالل أزمة كورونا خاصة في الفترة من منتصف مارس وحتى أول يوليو، بسبب توقف النشاط الرياضى بشكل كامل.

 مليار دوالر سنويا.  840دوالر سنويا، ويصل إلى مليار  756حيث بلغ حجم سوق الرياضة عالميا نحو 
حيث تؤثر الجائحة من خالل عرقلة األمداد وتعطيل سالسل التوريد إلى إعاقة األنتاج وإضعاف كل من    منشأت التجارة:  -

   .الطلب والعرض العامليين، ما يؤدي بدوره إلى تقلص الطلب على الطاقة 
 ائحة كورونااستشراف الوضع االقتصادي العالمي في ظل ج ❖

لطالما كان فيروس كورونا األشد تضررًا لجميع دول العالم ، فهو ال يشكل أزمة صحية فقط ، بل يشكل أيًضا أزمة اقتصادية عالمية 
 لها تأثير كبير على اقتصادات جميع الدول ، وسنؤكد من خالل هذا المحور أهم سبب لهذا الوباء العالمي.
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  ،   الحالية  الخطي  التنبؤ  بعملية  ،  2020  عام   نهاية  حتى تصاد العالمي ، خاصة في المدى المتوسط  يرتبط الوضع وتأثيره على االق 
، وهو ما يتوافق مع عملية التنبؤ الخطي الحالية. إنها   2020ويظهر موقف تشاؤمي عندما ال يكون الفيروس تحت السيطرة نهاية عام 

 ذات صلة ، وحالة السيطرة عليها خالل هذه الفترة متفائلة

 ( 2020السيناريو المتشائم )عدم السيطرة على الفيروس في نهاية سنة   
 سيناريو الى نطاقين:  ويمكن تقسيم هذا ال

 : يتمثل في حالة تواصل إجراءات الحجر الصحي )الكلي والجزئي( للتخفيف من انتشار الفيروس.األول
: حول حدوث موجة ثانية النتشار الفيروس خاصة عند تغير المناخ في منتصف الخريف، وهذا فافتراض انه سيستمر تفشي الثاني

 ، حيث سيكون من الصعب إنتاج عقاقير تؤدي للسيطرة عليه.الفيروس إلى قرب نهاية العام الحالي

 بكل أنحاء العالم   2020السيناريو المتفائل: السيطرة على الفيروس في أفق نهاية سنة   
 ويمكن تقسيم هذا السيناريو الى نطاقين: 

 )مناعة القطيع(.األول: يتمثل في حالة التعايش مع الفيروس وإصابة أكبر عدد ممكن من سكان العالم 
 2021والعودة التدريجية الى الحالة الطبيعية قبل نهاية الثالثي األول من سنة    2020الثاني: يتمحور حول إيجاد لقاح قبل نهاية سنة 

 مصادر جمع البيانات  4
تم جمع البيانات استنادًا على الدراسات السابقة التي تم ذكرها في هذا البحث في الفصول السابقة و تم توزيع إستبانه من نماذج جوجل  

 شخص بشكل عشوائي. 134على  

 األساليب االحصائية المستخدمة  5
 التحليل السريع لنماذج جوجل   •
• SPSS  للتحليل اإلحصائي 

 التحليل السريع لنماذج جوجل  6
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 SPSSالتحليل اإلحصائي لـ  6.1.1

 ؟ الماضية الفترة خالل اإلوسط الشرق  مناطق في اإلنتاجية وطاقتها الشركات أداء على كورونا جائحة اثرت هل

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid  94.8 94.8 94.8 128 نعم 
 99.3 4.4 4.4 6 ال
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 أداء على كورونا جائحة اثرت هل
 األنتاجية وطاقتها الشركات

1 .7 .7 100.0 

Total 135 100.0 100.0  
 

 ؟ كورونا جائحة ازمة بسبب األوسط الشرق  في التشغيل خطط تغيير الى اإلضطرار تم بأنه تعتقد هل

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid  96.3 96.3 96.3 130 نعم 
 99.3 3.0 3.0 4 ال
 الى اإلضطرار تم بأنه تعتقد هل
  التشغيل خطط تغيير

1 .7 .7 100.0 

Total 135 100.0 100.0  
 

 األوسط؟  الشرق  في الشركات لدى اإلنتاج مستوى  تغير هل ، كورونا جائحة بسبب

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid  94.8 94.8 94.8 128 نعم 
 99.3 4.4 4.4 6 ال
 تغير هل ، كورونا جائحة بسبب
 األنتاج  مستوى 

1 .7 .7 100.0 

Total 135 100.0 100.0  
 

 كورونا؟ جائحة  ازمة بسبب الشركات لدى األرباح انخفضت بأنه تعتقد هل

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid  88.1 88.1 88.1 119 نعم 
 99.3 11.1 11.1 15 ال
 100.0 7. 7. 1  لدى األرباح انخفضت بأنه تعتقد هل
Total 135 100.0 100.0  
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 كورونا جائحة ازمة بسبب التصدير على األوسط الشرق  في الشركات قدرة انخفضت هل

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid  91.9 91.9 91.9 124 نعم 
 99.3 7.4 7.4 10 ال
 في الشركات قدرة انخفضت هل
 األوسط الشرق 

1 .7 .7 100.0 

Total 135 100.0 100.0  
 

 كورونا؟  جائحة ازمة  بسبب اإلستثمار في التوسع او الذاتي التمويل على األوسط الشرق  في الشركات قدرة انخفضت هل

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid  87.4 87.4 87.4 118 نعم 
 99.3 11.9 11.9 16 ال
 في الشركات قدرة انخفضت هل
 الذا  التمويل على األوسط الشرق 

1 .7 .7 100.0 

Total 135 100.0 100.0  
 

 الشركات؟ اقتصاد على الدولة، اتخذتها التي التجول حظر الوقائية مثل اإلجراءات  تأثير هو ما

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1 21 15.6 15.6 15.6 
2 113 83.7 83.7 99.3 
 مثل) الوقائية اإلجراءات تأثير هو ما
 (التجول حظر

1 .7 .7 100.0 

Total 135 100.0 100.0  
 

 األوسط؟ الشرق  في اإلقتصاد على الجائحة تداعيات هي  ما برأيك

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 51.9 51.9 51.9 70 إيجابي 
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 99.3 47.4 47.4 64 سلبي
 الجائحة  تداعيات هي ما برأيك
 عل 

1 .7 .7 100.0 

Total 135 100.0 100.0  
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 الرابعالفصل 

 (االطار العملي)

 خصائص عينة الدراسة 4.1
 عينة الدراسة  •

 شخص ذكور وإناث بشكل عشوائي. 134تكونت عينة الدراسة من  

 مجتمع الدراسة  •

 المجتمع األردني 

 الحدود الزمانية للدراسة •

 2021  -  2020الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية الحالية 

 عرض نتائج الدراسة   4.2
 بعد تحليل نتائج اإلستبانة من مصادر جمع المعلومات تم تلخيص النتائج التالية للبحث:

 تسببت أزمة كورونا على المستوى المحلي في أضرار كبيرة لدى الغالبية على مستوى الدخل والمعيشة. •
 تسببت أزمة كورونا في إغالق الكثير من القطاعات الخاصة.  •
 جديدة للعمل عليها في بعض القطاعات في الشرق األوسط.يقترح الغالبية رسم خطط  •
 تغيير مستوى اإلنتاج لدى القطاعات الصناعية بسبب جائحة كورونا. •
 إنخفاض األرباح لدى بعض القطاعات. •
 انخفاض قدرات التصدير الدولي للمنتجات بسبب جائحة كورونا.  •
 القطاع السياحي كان األكبر ضررًا من جائحة كورنا. •
 أثرت بشكل سلبي على إقتصاد الشركات. -ت الحكومية مثل حظر التجول القرارا •
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 الفصل الخامس 

 ( مناقشة النتائج و التوصيات)

 النتائج والتوصيات  5.1
 النتائج:  5.2

 وفي ما يلي اهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث: 

شكل أزمة صحية كبرة جدا أثر على األوضاع األقتصادية و األجتماعية على مستوى كبير ، حيث  19-فيروس كورونا المستجد كوفيد
و دظام صحي معقد اثر على البشر في منطقة انتشاره "الصين" و انتقل الى اغلب دول العالم , مخلفًا اثار كبيرة على  صنع حالة صعبة  

 .د من الخسائر في االقتصاد , وهو ما ثبت صحة الفرضية االولى. صحة المجتمعات و العدي

 التوصيات :  5.3

كل هذه العوامل تشير إلى مسار صعب في الفترة القادمة بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى. ولكن، لحسن الحظ،   •
 سريع وحاسم.ال يزال من الممكن تجنب انتشار اآلثار الغائرة إذا قامت السلطات بتحرك 

الحكومي. ويعني هذا أن   • الدعم  التعافي االقتصادي دون خلق قطاعات جوفاء تعتمد على  وسيكون من الضروري تشجيع 
التحويلي  التدريب  السياسات ينبغي أن تقتصر على دعم مؤسسات األعمال التي تتوافر لها مقومات االستمرار، مع تيسير 

 ا عن القطاعات التي تشهد تراجعا دائما.وإعادة توزيع العمالة ورأس المال بعيد
وسيكون من الضروري اتخاذ إجراءات مثل الدعم المؤقت لألجور ودعم الفائدة وتأجيل الضرائب لضمان كفاية السيولة لدى   •

مؤسسات األعمال. وإذا ارتفعت ضغوط المالءة، سيتعين وضع طرق قوية لإلعسار لضمان سرعة تسوية األوضاع بغاية 
 ثار المعاكسة على االستقرار المالي.تقليص اآل

وفي هذه األثناء، يجب إعطاء أولوية للفئات األكثر تعرضا للمخاطر وتوفير الحماية لهم. وينبغي حماية اإلنفاق على الصحة   •
التغطية المستهدفة وتوسيع نطاق  الفئات  لتحسين تحديد  االجتماعية، واستكشاف حلول رقمية مبتكرة  . والتعليم والمساعدات 

وبالنسبة للبلدان التي تمتلك حيزا ماليا كافيا وشبكات أمان اجتماعي ضعيفة، يمكن النظر في التحويالت النقدية غير المشروطة 
على أساس مؤقت ريثما يجري العمل على تحديد الفئات المستهدفة بشكل أفضل. وسيكون إعادة تسليح العاملين في القطاعات  

ة في قطاعات أخرى عامال أساسيا لتجنب البطالة المطولة. وبالنسبة للعاملين المغتربين، ينبغي  األشد تأثرا بالمهارات الالزم
أن تشجع البلدان زيادة الحركية الداخلية، ودعم الحفاظ على الوظائف، وتعزيز البرامج الداعمة لالتساق بين الوظائف المتاحة  

للبلدان أن تحسن منصاتها الرقمية، األمر الذي سيدعم صالبة    ومهارات العاملين وبرامج البحث عن فرص عمل. كذلك ينبغي
 سوق العمل ويسمح للبلدان باالستفادة من قيمة االقتصاد الرقمي.

وما بعده ، وذلك بتكلفة إنسانية واقتصادية تفوق التصور غير أن    2020أثرا ال ينمحي على عام    19-وستترك جائحة كوفيد •
والتحرك الحاسم يمكن أن تجنب بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى مغبة الدخول في ِعقد ضائع وتتيح لها السياسات الفعالة 

 الخروج من الجائحة بآفاق قوية لمستقبل مزدهر وشامل للجميع وأكثر صالبة في مواجهة الصدمات.
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