
   
   

     
 وأربعون  خمسة  العدد

 م 2022  –  تموز –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

262 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 " اآلثار السياسية واالقتصادية لفيروس كورونا على النظام الدولي"
 

 إعداد الباحث: 

 رأفت عايد العضايلة 

 المملكة األردنية الهاشمية 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  خمسة  العدد

 م 2022  –  تموز –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

263 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 : ملخص الدراسة

راسة التعرُّف على اآلثار السياسية واالقتصادية لفيروس كورونا على النظام السياسي الدولي,    راسة  هدفت الد ِّ وقد تناولت الد ِّ
قال التداعيات التي شكلتها جائحة كورونا على االقتصاد العالمي  بكل جوانبه االستثمارية ومعدالت النمو االقتصادي والتبادل التجاري وانت

كذلك اآلثار السياسية التي كشفت عنها الجائحة التي ترتبط بمجاالت التعاون والتكامل ومدى هشاشة النظام الدولي والتراجع السلع , و 
 في العالقات الدولية  

راسة على توظيف المنهج الوصفي التحليلي ومنهج النظم للوقوف على تحليل االثار السياسية واالقتصادية لفيروس   واعتمدت الد ِّ
النظام السياسي الدولي, ووصف جائحة كورونا كظاهرة اجتماعية من خالل   البيانات الرقمية لحجم اإلصابات كورونا على  استخدام 

 لجائحة , ودور الدول في اخذ اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار الوباء .ومعدل الوفيات الذي أحدثه ا
راسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، التي لت الد ِّ أكدت الدراسة بأن جائحة كورونا شكلت تداعيات على النظام    وقد توصَّ

التنمية االقتصادية , وانخفاض معدال  االقتصادي الدولي تمثلت النمو االقتصادي وتراجع االقتصاد وارتفاع نسبة في توقف عجلة  ت 
الركود والتضخم ,وأوصت الدراسة بضرورة تعاون الدول من اجل مكافحة انتشار جائحة كورونا  من خالل تقديم المساعدات للدول الفقيرة  

 والتي ال تمتلك اإلمكانيات في السيطرة على مكافحة الوباء

 , الوباء, االزمة , الجائحة , اآلثار, النظام السياسي الدولي  19فيروس كوفيد  الكلمات الدالة:

  :المقدمة

شكلت العولمة والربط االجتماعي واالقتصادي والتقنيات التكنولوجية وثورة المعلومات ,ووسائل التواصل االجتماعي,باإلضافة  
التجارية ابرز الوسائل لجعل العالم قرية صغيرة يتفاعل مع الى شبكات االتصاالت والمواصالت التي تتمثل في حركة النقل والبضائع  

بعضه البعض ,وبموجب هذا االتصال أصبح العالم شبكة واحدة بحيث ان أي حدوث أزمة في منطقة ما  يمتد تأثيرها على البلدان  
 (. 12:  2018المجاورة واالنتقال إلى إنحاء العالم كافة) الشرفا , 

التداعيات االجتما العالم الى ظواهر اجتماعية  لقد شكلت  عية والصحية واألمنية تأثير على االقتصاد العالمي , فقد تعرض 
متنوعة مثل اإلرهاب الدولي , واألزمات االقتصادية او األوبئة المعدية التي أعجزت عنها األنظمة الصحية قي العالم , وتعد جائحة  

وكيف انتقلت الجائحة بسرعة هائلة     2019ا في مدينة اوهان الصينية عام  ابرز الظواهر التي برزت مؤخر    19كورونا فيروس كوفيد  
كسرعة النار في الهشيم , مما يؤكد هذا االنتقال حجم الترابط العالمي اقتصاديا واجتماعيا , فلم يعد الربط العالمي يستند على وسائل 

لجوي الممثل في الطائرات او النقل البحري عن طريق السفن االتصال واالنترنت فقط بل ان وسائل الموصالت التي تتمثل في النقل ا
والباخرات , او النقل البري على طريق وسائل الموصالت أبرزت جميعها مدى االتصال والتواصل بين الدول والمجتمعات ) المعيني،  

2020 :13 .) 

تكاليف هائلة لغايات التصدي واحتواء  كذلك أبرزت جائحة كورونا تداعيات اقتصادية على دول  العالم, حيث تحملت الدول  
مما    .األزمة من خالل إنقاذ ودعم واتخاذ إجراءات احترازية لقطاعات الصحة والخدمات واإلنتاج  بتكاليف باهظة وآخذة في االرتفاع

ب وتقديم إعانات بشكل ذلك عبء على الدول بقطاعيه الخاص والعام , حيث قامت الدول بتخفيض أسعار الفائدة إلى صفر لتحفيز الطل
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البنوك  المتضررة، وقيام  القطاعات  المستحقة على  القروض  بدعم وتحفيز مالي, وتأجيل سداد  , والقيام  اجتماعية وإعفاءات ضريبية 
 ( 12:  2020بتخفيض أسعار الفائدة كمساهمة في توفير السيولة في األسواق) حمد , 

العالقات الدولية , حيث شكلت جائحة كارونا الى توجيه وابل من    اما التداعيات السياسية فقد برزت على السطح في إطار 
االتهامات بين الدول حول مواجهة الجائحة رغم ان األزمة تستدعي المقاربة والتعاون , وقد شكلت إجراءات فرض األنظمة والقوانين 

كذلك عطلت األزمة الحياة السياسية والممارسات وحظر التجول الى شكل من أشكال تقييد الحريات السياسية وخاصة في الدول الغربية ,  
الديمقراطية ولجأت الدول الى استخدام اإلجراءات القمعية وأدوات اإلكراه وتدخل الجيش والقوى األمنية  للحافظ على اإلنسان من عدوى 

 (. 13:  2020انتقال الفيروس)المعيني، 

 : مشكلة الدراسة

تبرز مشكلة الدراسة في دراسة التداعيات السياسية واالقتصادية لفيروس كورونا على النظام السياسي الدولي لما شكلته هذه الجائحة  :  
من اثار على االقتصادي العالمي , وتبرز إشكالية الدراسة بمدى حجم الخسائر التي احدثتها جائحة كورونا , فهي ليست قضية تقتصر  

ية فقط بل هي تعطيل للحياة أي تعطيل كامل لعجلة االقتصاد العالمي , لذا اختلف جائحة كورونا عن تلك األزمات على الناحية الصح
,  اال ان األزمات السابقة لم تتعطل بها عجلة    2008, وكذلك أزمة    1929التي مر بها العالم وخاصة  أزمة الكساد العالمي عام  

 ان جائحة كورونا أوقفت اإلنتاج كامل بسبب ارتباطها باالنسان الذي يمثل ابرز عناصر  االقتصاد بشكل كلي بل كانت نسبية , اال
اإلنتاج , ومن هنا فأن وقف األيدي العاملة   يعني وقف خط اإلنتاج مما أدى ذلك الى االنخفاض الحاد في النمو االقتصادي , وانهيار 

لقطاع اال القطاعات االقتصادية ,وإفالس كبير  النقل الكثير من  العقارية واالستثمارية  , وانهيار قطاع  المتمثل في الشركات  ستثمار 
 والتبادل التجاري , وقطاعات السياحة والرياضة والصناعة واإلنتاج. 

راسة  : أهمية الد ِّ

راسة في التداعيات السياسية واالقتصادية لفيروس كورونا على النظام السياسي الدولي, وتبرز أهمية الدراسة في    تكمن أهميـة الد ِّ
 نطاقين: نطاق أكاديمي يرتبط باألهمية العلمية نطاق تطبيقي يتمثل باألهمية العملية , 

 األهمية العلمية  

راس ة المساهمة في توفير دراسة علمية حديثه، قد تفيد الباحثين والمختصين في فهم التداعيات السياسية تتمثَّل األهمية العلمية لهذه الد ِّ
واالقتصادية لفيروس كورونا على النظام السياسي الدولي,وما قد تحثه جائحة كورونا على االقتصاد العالمي ,بكافة قطاعاته التجارية 

 . واالستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية

 : األهمية العملية
راسة    تكمن الد ِّ لهذه  العملية  كارونا  األهمية  جائحة  تشكله  قد  ما  حجم  السياسي   لبيان  النظام  على  واقتصادية  سياسية  تداعيات  من 

الدولي,وتبرز األهمية العملية في مدى الجهود الدولية لمجابهة جائحة وباء كورونا , حيث اتخذت الدول جميع وسائل الوقاية من خالل  
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ك االنتقال التدريجي الى تشغيل بعض اجبار الشعوب البقاء في منازلها, من خالل فرض حظر التجول والتباعد االجتماعي , ومن بعد ذل
 القطاعات الحيوية التي تسهم في بقاء عجلة االقتصاد.  

راسة   أهداف الد ِّ

 بيان ابرز آثار فيروس كورونا السياسية على النظام الدولي  -1
 بيان ابرز آثار فيروس كورونا االقتصادية على النظام الدولي؟  -2

راسة   أسئلة الد ِّ

 السياسية على النظام الدولي؟  ما ابرز آثار فيروس كورونا  -1
 ما ابرز آثار فيروس كورونا االقتصادية على النظام الدولي؟  -2

راسة  حدود الد ِّ
راسة بالحدود التالية: د نتائج الد ِّ  تتحدَّ

 ( 2020-2019) : التداعيات السياسية واالقتصادية لفيروس كورونا على النظام السياسي الدوليالحد الزمني

 دول العالم . : الحد المكاني

 : التداعيات السياسية واالقتصادية. الحد الموضوعي

راسة:   منهجية الد ِّ
راسة تم استخدام منهج التحليل الوصفي ومنهج الدور لدراسة التداعيات السياسية واالقتصادية لفيروس كورونا على النظام  من خالل الد ِّ

نا تتداخل في كثير من التداعيات السياسية االقتصادية واالجتماعية  حيث ان ما يشكله وباء الكورو   (2020-2019)  السياسي الدولي
 واألمنية .

يعد المنهج الوصفي التحليلي المنهج المناسب للدراسة لكونه من أكثرِّ المناهج استخدامًا في دراسة  :  اوال: المنهج الوصفي التحليلي
راسة على توظيف هذا المنهج وذلك عن طريق تحليل البيانات المتعل ِّقة   بمتغيرات الدراسة والتي الظواهر االجتماعية اإلنسانية وتقوم الد ِّ

ومن ثم تحليل هذه المتغيرات الرئيسة  ,  االقتصادية لفيروس كورونا على النظام السياسي الدوليالتداعيات السياسية و من تبرز من خالل  
والتابعة للوصول إلى نتائج الدراسة، كما يتطلب األمر استخدام البيانات الرقمية لحجم اإلصابات ومعدل الوفيات الذي أحدثه الوباء , 

لتحليل للتعرف على مدى قدرة صانع القرار في إدارة األزمات الدولية ايجاد الحلول من ناحية اخرى اجراء حالة من الوصف والتفسير وا
 (. 12:  2019عمار , للقضاء على انتقال الوباء)

يستند هذا المنهج على مجموعة مترابطة من المتغيرات التي تدور حول ظاهرة معينة ومن ثمة فان النظام السياسي   النظم:  : منهج  ثالثا
التفاعالت التي تحدث في أي مجتمع والتي يتم من خاللها التأثير والتأثر في منظومة المتغيرات,  ومن خالل التفاعالت   مثال هو مجموعة

ور  ما بين المتغيرات في البيئة الدولية واإلقليمية استوجب األمر التعاون بين األنظمة السياسية في مكافحة وباء الكورونا , ويبرز هنا د
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ي في الدولة بالتفاعل مع هذه المتغيرات , ومدى إمكانية اإلدارات وصناع القرار في إدارة األزمات قبل وصولها الى  صانع القرار السياس
 (. 11:  2020مرحلة التفشي وفقدان السيطرة على الوباء ,  وما تشكله البيئة الداخلية والخارجية على حقيقة انفجار األزمات) االسطل 

نهج الدور على مدى قدرة صناع القرار التكيف مع  القرارات وااللتزامات والقواعد والسلوكيات التي تصدر  يستند م  : ثانيا: منهج الدور
وقد تم استخدام منهج    .عن دولهم، والدور الوظيفي  التي ينبغي على أية دولة أن تؤديها على أساس مستمر سواًء كان داخليا او خارجيا

دورها في مواجهة إشكالية جائحة وباء كورنا , وما مدى استفحال هذا الفايروس في البشرية الدور للتعرف على قدرة الدول في اداء  
يات السياسية واالقتصادية وما له تأثير ايضا في التراجع االقتصادي العالمي بكل مستوياته اإلنتاجية  والذي سوف يؤدي إلى تفاقم التحد 

 (. 14  :2005برهان , والصناعية واالستثمارية والزراعية )

 مصطلحات البحث   8,1

: هو احد فصائل الفيروسات التي تسبب حالة عدوى لإلنسان, مصدره من مدينة اوهان الصينية , ينتقل من شخص   19فيروس كوفيد  
الى شخص أخر من خالل الرذاذ او السعال عن طريق األنف او الفم وينتقل مباشرة للجهاز التنفسي لإلنسان حيث يعمل على تعطيل 

لتباعد الجسدي وتغطية األنف والفم واليدين , والعزل من خالل الحجر الصحي بإبقاء  وظيفة الرئتين, ويمكن الوقاية منه من خالل ا 
 (. 2019الناس في منازلهم كإجراءات وقائية) منظمة الصحة العالمية ,

هو مرض معدي ظهر في منطقة معينة يكون سببه اإلنسان او الحيوان , ينتشر بسرعة الى المناطق الجغرافية بسبب تنقل   الوباء:
نسان, ينتج عنه إصابات غير متوقعه بسبب العدوى ,  وقد يستمر أليام وأشهر, ويعتمد القضاء عليه من خالل اإلجراءات الوقائية اإل

 (.6:  2020) حرب ,  التي تتبعها الدول , او ما تقرره منظمة الصحة العالمية باعتباره وباء عالمي. 

وقع والذي يشكل  حالة من الفوضى عدم االستقرار , وقد تكون األزمة موقف حرج تعني الموقف او الخطر المفاجئ وغير المت  األزمة: 
جدا يحدث بشكل مفاجأ ويفرض على صناع القرار اتخاذ قرار حاسم يمثل له فرصة للنجاح أو الفشل, وقد تؤدي الى األزمة الى تداعيات 

ات سلمية إلى عالقات عدوانية أو من عالقات تعاونية إلى  تؤثر على العالقات الدولية  قد تحولها من عالق   اقتصادية او سياسية  
 ( 14: 2015)المال، عالقات صراعية، 

: في اللغة هو داللة على االنتشار الواسع لمرض ما يصيب البشر, أما في االصطالح فالجائحة يقصد بها  ظهور حاالت الجائحة
البشرية  , ويتطلب إجراء تدابير احترازية وقائية  طبية سريعة، وخطط عاجلة  مرضية معدية  متفشية في اغلب  دول العالم ، تهدد صحة  

 (.   11:  2020)االجودي ,  .إلنقاذ البشرية

هي اآلثار المترتبة على حدث ما، او هي انعكاس اثار ظاهر اجتماعية او نشاط ما على اإلنسان او الدولة , وقد تكون التداعيات   اآلثار:
 (. 12:  2020او امنية او اجتماعية ) قاسم,  سياسية او اقتصادية  

هو مجموعة من القواعد واألنظمة والقوانين ويمكن ان تكون لهذه األنظمة قواعد وأعراف وحدود معرفة، وهياكل   النظام السياسي الدولي:
التي تتسم بأنها منظمة او يكون مجموعة من المتغيرات والتوجهات واألوامر    .منظمة تستند على مجموعة من المدخالت والمخرجات

وملزمة وامره تخلو من الفوضى او االضطراب ,وقد تكون الوحدات  المشكلة للنظام هي دواًل مستقلة او فواعل غير حكومية كالمنظمات  
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ال النظام  إدارة  التي تعمل على  المتحدة  األمم  دولية مثل  او مؤسسات  التجارية  او  العسكرية  او األحالف   , الدولية  دولي)  والشركات 
  (53: 2001  شدود،

 الدراسات السابقة 

الدولية واإلنسانية,2020قاسم, عبدالستار) العالقات  ليس مجرد مرض، وإنما    (.تداعيات كورونا على  بأن كورونا  الدراسة  وبينت 
كورونا ازمة  وقضية دولية تستدعي التفاعل الدولي والتعاون من أجل مواجهتها ومجابهتها ووقاية الشعوب واألمم من خطرها. فلم يعد 

لك يحتاج الى جهود دولية لمجابهة عدو لكل العالم، لذبل هو     كورونا حقل لنقاش  الخصومات واألحقاد والرغبة في االنتقام والتشفي
 وليس  هناك قدرة لدولة واحدة تتمكن من مواجهتة , لذا يجب من اتخاذ إجراءات للقضاء على الوباء حتى ال ينتقل إلى اآلخرين . 

وس كورونا وبينت الدراسة التحديات التي شكلها فير   (. فيروس »كورونا« وتداعياته على النظام الدولي,2020دراسة صدقة , يوسف )
على المستوى اإلنساني واالقتصادي واالجتماعي , وأكدت الدراسة ان النظام الدولي يواجه اخطر أزمة في دول العالم. ومن للبشرية  

ا نسالظواهر الخطيرة التي شكلتها األزمة هو انهيار المنظومة الصحية ألهم الدول الكبرى ومنها: الواليات المتحدة، وإسبانيا، إيطاليا، فر 
والصين. أما االجراءات الفعلية على صعيد المنظمات الدولية، فقد تعاملت منظمة الصحة العالمية مع الوباء بعدم الجدية، حتى تاخرت 
االعالن بانه وباء عالمي , حتى ان مجلس األمن الدولي لم يدعو لجلسة طارئة لدراسة موضوع الوباء, وقد برز مبادرة األمين العام 

 دة، التي تمثلت في جمع مبلغ ملياري دوالر لمكافحة الوباء. لألمم المت ح

, تناولت الدراسة ما شكلة انتشار وياء كورونا (المخاطر والفرص .. فيروس كورونا المستجد والنظام الدولي2020عبدالهادي , محمد )
المحليين والمختصين على وباء كورونا أكبر حالة  أخطر أزمة وبائية غير مسبوقة في العالقات الدولية في األلفية الثالثة، بل اجمع  ك

ليمتد    2019استنفار طبي في التاريخ على مستوى النظام الدولى، حيث تم اكتشافه في مدينة ووهان الصينية أواخر كانون اول عام  
غلقت الحدود، وتوقفت رحالت الفيروس إلى جميع أنحاء العالم, وقد رافق انتشار الفيروس اجراءات محكمة للتقليص من انتشاره فقد ا 

الطيران، وفرض العزل الصحي بما يسمى بالحجر الصحي ، وعلقت الدراسة وإلغيت التجمعات والفعاليات العامة، وحتى الشعائر الدينية 
 كجزء من االجراءات االحترازية في مواجهة وباء كورونا.

,.وضحت هذه الدراسة  روس كورونا بوضع سياسات موجهة كبيرة( الحد من التداعيات االقتصادية لفي2020دراسة غيتا غوبيناث )
بأن فيروس كورونا سيترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة، قد تلحق  الضرر بالعرض والطلب ,  وقد أبرزت الدراسة الخسائر التي قد  

( بمعدل كبير يثير 19-ورونا )كوفيديتكبدها االقتصاد الدولي .باإلضافة الى الخسائر باألرواح جراء تفشي وانتشار مرض فيروس ك
حالة من القلق بين  المرضى في ظل االنتشار الكبير في بلدان العالم ,  وقد تناولت الدراسات التداعيات االقتصادية التي قد يسببها  

الى نسب   الفيروس  حيث طرحت الدراسة مثال على الصين , حيث تراجع نشاط قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات في الصين  
 عالية حدا مقارنة باألزمات االقتصادية السابقة  وذلك بسبب التأثير الكبير الناجم عن التباعد االجتماعي.

 المبحث األول: اآلثار السياسية لفيروس كورونا 

 أخرى , وقدلقد شكل انتشار فيروس كورنا تداعيات على االقتصاد العالمي ما بين انتعاش قطاعات وانخفاض نمو قطاعات  
فادت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن النمو االقتصادي قد ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، ما قد  

 (. 43: 2020يدفع االقتصاد العالمي إلى أسوأ حاالته منذ األزمة المالية العالمية) الفرا , 
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، إذ ان انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع في  2020% فقط في العام 1.5 لقد بلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي نسبة
% الذي كانت قد توقعته المجموعة لعام 2.9جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب حوالي نصف معدل النمو البالغ  

 (. 11:  2020د اقتصادي)ابو زيد ,  قبل اندالع الفيروس، األمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركو  2020

لقد كان  لجائحة كورنا عواقب بعيدة المدى تتجاوز انتشار المرض نفسه وجهود عزله , لقد ادت الجائحة الى خلق مخاوف  
لدى رجال االقتصاد والشركات عابرة القارات لما قد يسببه الفيروس من انخفاض األعمال في قطاع الخدمات او احداث أكبر ركود 

 (. 2020لمي في التاريخ ، حيث تم وضع أكثر من ثلث سكان العالم في الوقت الحالي على اإلغالق) صحيفة عربي نيوز ,عا

من المتوقع أن يؤثر نقص اإلمدادات على عدد من القطاعات بسبب نشر الذعر ، وتعطيل المصانع والخدمات اللوجستية في  
لمواد الغذائية وغيرها من مواد البقالة األساسية, والتخوف من التأخير في شحنات العالم ، وقد شهدت العديد من المناطق نقص في ا

 (. 40:  2020السلع الغذائية ) الفرا , 

خارج   19بسبب االرتفاع الكبير في عدد حاالت كوفيد  2020شباط  24إضافة إلى ذلك تراجعت أسواق األسهم العالمية في 
دت أسواق األسهم حول العالم أكبر انخفاض لها لمدة أسبوع واحد منذ األزمة المالية لعام  شه   2020شباط    28الصين القارية. بحلول  

وقد تم إلغاء أو تأجيل المؤتمرات والفعاليات العالمية ، وظهرت تقارير   2020, كذلك انهارت أسواق األسهم العالمية في نبسان     2008
 (. 11:  2020متحدة سيكون أسوأ مما كان يعتقد سابًقا )ابو زيد , إخبارية تشير إلى أن التأثير على اقتصاد الواليات ال

أن  جائحة كورونا قد فرضت تأثيرات كبيرة على كل جانب من جوانب الحياة )الصحة ، المجتمع ، االقتصاد ، السياسة ،  
هو جائحة عالمية    19ي فيروس كوفيد  ( أن تفشWHOالبيئة ، الرياضة ، التكنولوجيا ، واإلعالم(  , وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية )

تم تسجيل انتقال المرض في كثير من الدول عبر   2020يناير    30يستدعي اعالن "الطوارئ للصحة العامة ذات االهتمام الدولي " وفي  
رق آسيا ، وإقليم  جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة ، مثل إقليم غرب المحيط الهادئ ، والمنطقة األوروبية ، ومنطقة جنوب ش

 (. 2020، ومنطقة األمريكتين ، والمنطقة األفريقية)كلوي , شرق البحر األبيض المتوسط 

لقد ادت الجائحة إلى اضطراب اجتماعي واقتصادي عالمي حاد ، وتم تأجيل كثير من الفعاليات الرياضية والدينية والسياسية  
والكليات والجامعات,  ,وقد ظهرت نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة فيما يتعلق بأصل المرض والثقافية  ، وتم إغالق المدارس  

وحجمه والوقاية منه وعالجه والجوانب األخرى للمرض , وانتشرت المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل االجتماعي, والرسائل النصية   
 (. 37: 2020ع بلدان العالم  ) الفرا , فضاًل عن وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة لجمي

افرزته من   لما  الدولي  النظام  داخل إطار  الدولية  للعالقات  تهديد  باتت تشكل  التي  األزمات  اكبر  تعد جائحة كورونا  لذلك 
لمدرسة المثالية التي تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية تتطلب تعاون الجميع في العالم لمجابهة هذا الوباء , مما يستعيد هذا الوباء ا

احد .بالمقابل فأن   تستند على أساس التعاون والتحالف والتكاتف من اجل صد هذه الجائحة التي هي عدو للجميع وليس عدو احد على
لعالم المدرسة الواقعية تشهد حالة من التراجع بسبب ان قوة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا تجتاز القوى العالمية,  لذا يتطلب من ا

 (. 11: 2020استخدام أقصى قواه وقدراته وإمكانيته لمواجهة القوة المخفية التي ستشكل تداعيات النظام الدولي بأكمله. )الشامي, 
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وبالرغم ما شكلته هذه الجائحة من تداعيات اقتصادية تاثر بها االقتصاد  العالمي حيث تعطل االقتصاد بكل أطرافه التجارية  
راجع اإلنتاج والنمو االقتصادي,  اال ان هناك فوائد لجائحة كورونا وخاصة على البيئة , حيث اشارت احد الدراسات وت,  واالستثمارية  

بأن طبقة األوزون تتعافى بسبب انخفاض تسرب الدخان من االرض التي تفرزه المصانع , كذلك انخفاض واضح من انبعاثات الكربون 
البيئة البرية فقد توقفت الصين من استهالك الحيوانات البرية , حيث قدمت السلطات المحلية   عاما, اما 30ليصل الى اقل مستوى منذ  

في مدينة شنجن الواقعة جنوب الصين، وثيقة ولوائح وضوابط تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، من خالل  تجريم 
بعد توقف الحرائق في الغابات االسترالية بسبب االرتفاع في درجات األشخاص التي تتناول اكل الكالب والقطط. وعودة دب الكواال  

 (. 12:   2020الحرارة) فتحي ,  

ربما تشكل أزمة كورونا تغيرات عالمية على النظام الدولي وهياكله وقواعده ومؤسساته. كما غيرت األزمات الدولية التي سبقت  
ية الثانية العالم من نظام دولي متعدد األقطاب إلى نظام ثنائي القطبية , نظام  شكل وطبيعة النظام الدولي , فقد  غيرت الحرب العالم

لينتقل   1989رأسمالي تقوده الواليات المتحدة األمريكية , ونظام اشتراكي تقوده االتحاد السوفيتي سابقا , ثم جاء انهيار االتحاد السوفيتي  
التي غيرت   2001سبتمبر  11ل بالواليات المتحدة األمريكية , ثم جاءت هجمات العالم الى نظام احادي القطبية تحكمه الرأسمالية ممث

نوعا ما من مجريات النظام الدولي بأن وجود فواعل دولية عير حكومية لها دور فاعل في التأثير طبيعة النظام الدولي وليس الدولة هي  
حيث أصبح    2008دول بعد ما شهد العالم األزمة المالية لعام  الفاعل الوحيد في النظام , وقد برز دور الجهات الفاعلة من غير ال

االقتصاد يدار من قبل المنظمات والتحالفات الدولية , حيث تحولت مجموعة العشرين من نادي وزراء المالية إلى هيئة قادرة على لعب 
 ( 8:  2020دور توجيهي ناعم في بعض مجاالت أقل إثارة للجدل في السياسة الدولية) فولكر ,  

ان أزمة وباء كورونا ستلقي بظاللها على ديناميكيات  النظام الدولي , فالدول القادرة على مجابهة االزمة سيعطيها فرصها  
للظهور , ودول اخرى سوف تخسر المواجه وربما يقل ادائها في فلك النظام الدولي , لذلك برزت دول من العالم الثالث غير الصناعية  

قابل دول أوروبية صناعية متقدمة تفشل في القدرة على مجابة الوبالء مما يعطي ذلك دالئل على ان النظام الدول بمجابهة الوباء بالم
 (. 12: 2020سيشهد حالة التغيرات والتحوالت في القوى التي تسير في فلك النظام الدولي الحالي ) الصاري , 

ا بعد كورونا والتي تتلخص كما يلي , هل سيشهد  النظام الدولي  وتبرز مؤشرات أزمة كورنا من خالل مجموعة من التساؤالت لم
نسان  والعالقات الدولية ومراكز القوى نوع من التغيير والتحوالت الدولية واإلقليمية ؟هل سيكون العالم أقل حروبا وصراعا وأكثر إيمانا باإل

هل تستطيع الحكومات واألنظمة السياسية التي هزمها الفيروس   واإلنسانية. ام هل سيكون عالما أقل انفتاحا وأقل حرية وأقل إنسانية.؟
كا  استعادة النظر في سياستها ولوياتها واختياراتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وعالقاتها الدولية؟ , هل يمكن اعتبار تراجع أمري

أمر  من  وقيادته  العالم  مركز  انتقال  على  ومؤشر  إعالن  الفيروس  أمام  العزلة  وانهزمها  من  حالة  العالم  سيشهد  هل  الصين؟  إلى  يكا 
االقتصادية المفروضة والعودة الى  سياسة غلق الحدود ؟ هذه التساؤالت تضع العالم في حالة من االنتظار نحو مستقبل يعيش حالة  

 ( 13: 2020من الغموض , ولكن المؤشرات تشير الى ما يلي ) الهيبة, 

ن الجائحة سوف تجري تغيير على العالم , مما يثير ذلك تساؤل مفاده أن النظام العالمي قبل  تشكيل نظام دولي جديد : يبدوا ا -1
الجائحة لن يستمر كما كان قبلها طويال، وأن التداعيات السياسية واالقتصادية لالنتشار الكبير للفيروس القاتل على مستوى العالم  

الواليات المتحدة األميركية ويتنامى الوجود الصيني بشكل كبير بينما تتراجع  ربما تمثل بداية لتشكل نظام جديد قد يضُمر فيه نفوذ  
 األنظمة الليبرالية لصالح تمدد الدولة السلطوية. 
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كشفت الجائحة القدرة في تعير النظام الدولي : لقد شكل وباء كورونا احد اكبر التطورات والتحديات التي تواجه المنظومة الدولية،    -2
ع ان يترك اثره على شكلها وتركيبتها في ظل الخسائر البشرية والمادية الباهظة المفاجئة وغير المتوقعة التي تسبب، والذي من المتوق

وسيتسبب بحدوثها في األيام واألشهر القادمة، متجاوزا ما كان يعتقد انها مصدات او حصون علمية ومعرفية وتكنولوجية عالمية  
المخاطر والتهديدات )الخارجية(، حيث مثل اختبارا عالميا حقيقيا لمدى فاعلية النظام الدولي    كفيلة بالحفاظ على هذه المنظومة من

وقدرته على االستمرارية والصمود، ومدى اهلية الواليات المتحدة واحقيتها في قيادته والتفرد والتربع على قمته، وذلك في ظل الفشل  
ربية بشكل عام، وسقوط منظومتها القيمية واألخالقية وعدم توفير المعدات الذي اصاب نظامها الصحي، كما االنظمة الصحية الغ

والمستلزمات الطبية المطلوبة، لتتحول الى واحدة من اكبر البؤر التي تفشى فيها الوباء في العالم.. لدرجة تفكيرها بالتخلي عن  
ن من كبار السن تحديدا، من حقوقهم العالجية، مضامين الرسالة الطبية االنسانية واالخالقية من خالل حرمان بعض المواطني

 (. 2020لتعويض النقص الحاد في االدوات والمستلزمات الطبية. )فتحي , 
كشفت الجائحة سيطرة األنانية وانعدام روح التعاون بين الدول : لقد سيطرة األنانية وانعدام روح التعاون بين الدول الغربية، التي   -3

لى نفسها وادارة ظهرها لغيرها من الدول الحليفة لها في مواجهة هذا الوباء من خالل عدم تقديم المساعدة  فضلت االنكفاء واالنغالق ع
التجمعات   هذه  مثل  عليها  قامت  التي  والمبادئ  لألسس  منافية  بصورة  واستغاثاتها،  غيرها  او  الدول  هذه  لطلبات  االستجابة  او 

 ( 2020واالتحادات اإلقليمية) الهيبة, 
انهيار األنظمة الصحية في أميركا والغرب في مواجهة فيروس كورونا، قد  لقد شكل  ل الكبرى في مواجهة جائحة كورونا:  فشل الدو   -4

يتبعه انهيارا في األنظمة السياسية نفسها، وذلك تحت تأثير ضغط المطالب الشعبية بضرورة تغييرها بسبب فشلها وعجزها عن 
تؤدي الى التفكير باعادة ترتيب البيت الداخلي لكل دولة، ومن ثم اعادة النظر بعضويتها    حمايتها من خطر هذا الفيروس. بطريقة قد

في التجمعات واالتحادات الغربية التي تنتسب لها، كاالتحاد االوروبي، ومنطقة اليورو والناتو، وربما تبني توجهات وسياسات قد 
تقوده   الذي  الدولي  النظام  يصبح  وبذلك  فكفكتها..  الى  قام  تؤدي  التي  والقواعد  واألسس  االعمدة  اهم  احد  بفقدان  مهددا  اميركا 

 (. 2020عليها)الكتاني,  
بروز عالم اقل انفتاحا واقل حرية : برز دور الدول األقل انفتاحا ونجاعة في مقاومة الفيروس من الدول التي تشهد انفتاحا عاليا ,   -5

غرب و ما يعطي مؤشرا ذلك بأن السلطة والنفوذ سيتحول من الغرب الى  فمثال كانت استجابة الدول في الشرق افضل ما هو في ال
الشرق , لذلك مثال استجابة كوريا الجنوبية وسنغافورة  في اسيا كانت أفضل من استجابة الدول األوروبية والواليات المتحدة األميركية 

 في مقاومة الفيروس.
ل العالم الثالث التي تؤمن حدودها من خالل السياج والمناطق العازلة والدخول  العودة الى الحدود الفاصلة بين الدول : لقد شهدت دو  -6

من خالل المعابر كانت اكثر نجاحا في مكافحة الفايروس , فجميع تلك الدول أصدرت أوامر بعدم الدخول والخروج الى أراضيها  
تحاد األوروبي قد اوجد مشكلة عدم القدرة لديها بإغالق  تطبيقا لنظام العزل , بالمقابل فأن الدول األوروبية التي تقع تحت اطار اال

حدودها , لعدم وجود حدود فاصلة بل هي مجرد حدود مرسومة جغرافيا ومفتوحة على ارض الواقع مما ساهم في سرعة انتشار  
 (. 12: 2020األوبئة)فورين, 

% بالمقابل نسبة النمو في الواليات المتحدة  6,2و النمو االقتصادي : تشير مؤشرات النمو االقتصادي الى تفوق الصين بنسبة نم -7
% وهذا مؤشر يدل على تفوق الهيمنة االقتصادية في العالم لصالح الصين , مما يعطي مؤشرات بأن النظام الدولي  2االمريكي فقط  

في إطار مكافحة الوباء , سيتحول الى الصين لتكون على رأس االقتصاد العالمي و وقد ابرز وباء كورنا تفوق الصين على أمريكا  
وفاة , بالمقابل الصين بلغ عدد (34,641) ( أصابه ,و 678,210حوالي)  2020, نيسان , 17فقد بلغت عدد اإلصابات لتاريخ  
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(, وهذا مؤشر كبير على التحول نحو تفوق اقتصاد الشرق على اقتصاد    4,632( وحاالت الوفاة بلغت )  82,692 المصابين)
 (. 2020 الغرب) الشامي ,

الوافدين وقانون الهجرات : سوف تتراجع الهجرات الشرعية وغير الشرعية في عالم ما بعد الكورنا , فتشهد الدول الخليجية ما نسبته   -8
مليون نسمة , اما عدد الوافدين    20مليون , عدد السكان االصليين    33% من السكان االصليين , فالسعودية يبلغ عدد سكانها    62

% , هذه التعداد الكبير من الوافدين سيجبر الدول اتخاذ إجراءات صارمة    62مليون , حيث تبلغ نسبة الوافدين حوالي    12فقد بلغ  
 (.2020نحو التخفيف من العمالة الوافدة ونسبة المهاجرين) راغب ,

والديمقراطية: لقد ادت الجائحة الى  فشل االليات والمذاهب فشل اآلليات والمذاهب والمدارس واألفكار كالعولمة والرأسمالية والليبرالية   -9
والمدارس واالفكار التي قامت عليها االنظمة السياسية الغربية، كالعولمة والرأسمالية والليبرالية والديمقراطية الى احداث حالة من  

ال ، التي تنتمي لمدرسة فكرية مختلفة ,  التعيير في النظام السياسي الدولي ’  وقد اظهرت الصورة التي ظهرت فيها الصين مث
وكيف انها استطاعت محاصرة الفيروس ، وقيامها بتقديم المساعدات والمعدات الطبية لبعض هذه الدول الغربية كالواليات المتحدة 

والقيم التي طالما أمن بها  نفسها وايطاليا واسبانيا وفرنسا وغيرها .. مما قد يدفع بالمواطن الغربي باالنقالب على المفاهيم واالفكار  
للدولة   وتركها   ، الخاص  القطاع  بيد  الصحية  االمور  ترك  وعدم  مثال  الخصخصة  مشاريع  بوقف  المطالبة  خالل  من  واعتنقها 

 (. 2020والحكومات لتقوم ببناء المستشفيات والمراكز الطبية والبحثية وغيرها ) الدعجة , 
واالجتماعي : لقد أحدثت جائحة كورونا باعادة النظر بدور الدولة االقتصادي واالجتماعي انهدام دور الدولة االقتصادي   -10

وضرورة تدخلها بما يرى انها قضايا وملفات اساسية وضرورية له كمواطن .. في مقابل استعداده للتخلي عن جزء او بعض المظاهر  
الولوية للبعد الصحي ) واالمني ( على حساب البعد الديمقراطي الذي الديمقراطية التي ينعم بها من انفتاح وحرية وغيرها .. معطيا ا

 طالما طالب به وشكل احد اهم معايره في اختيار من يحكمه عند صناديق االقتراع. 
التوجه نحو إقامة نظام جديد : لقد دفعت جائحة كورونا الى تغيير النظام الدولي وإقامة نظام جديد تكون دولة مثل الصين   -11

قيادته الى جانب الواليات المتحدة ، بحيث يتحول من أحادي إلى ثنائي من حيث التصنيف االقتصادي تحديدا بعد ان  مرشحة ل
أثبتت الصين مكانتها االقتصادية العالمية ، مع قابلية هذا النظام بالمفهوم االقتصادي الى التطور ليأخذ الشكل ألتعددي بانضمام 

اليابان والهند ودول أوروبا ، مما يعزز من احتمالية ان يشهد العالم تغيرا في خارطة القوى  دول وإطراف أخرى أليه ، كروسيا و 
ر  االقتصادية والسياسية في المستقبل. مع التأكيد على احتكار الواليات المتحدة لدورها االحادي في قيادة المنظومة الدولية وفقا للمعيا

على مدى وجود تحالفات وتكتالت ومحاور وأحالف عسكرية واقتصادية وسياسية    العسكري )والسياسي( لسنوات قادمة يتوقف مداها
بين قوى واطراف دولية تمتلك من العناصر والعوامل البشرية والمادية ما يؤهلها لمنافسة الواليات المتحدة على زعامة المنظومة  

 (2020الكتاني,  ( الدولية وادارتها

وطرق مواجهتها داخل الحدود الوطنية ، بل في الفضاء العالمي  إنها حرب عالمية ضد  إن هذه  الجائحة ليست ملزمة بآثارها  
 الوباء من جهة ، واختبار للبشرية من جهة أخرى. ال يتسامح عالم ما بعد كورونا مع التنافس بين نهجين ، األول: االنعزالية ، الحمائية 

 ( 2020ائي يتبنى مفهوم "حزام واحد ، قطب واحد" هو الصين)عبدالهادي , التي تتبنى شعار "أمريكا أواًل" ، والثاني: تشاركي ، بن

إلقاء اللوم واالتهامات على الطرف الذي   إن التضامن على المستويين الوطني والعالمي ضروري جدا . وإن المراهنة على 
نب حدوثها في المستقبل. عانت العولمة من تسبب في الوباء لن تحل المأساة ، بل ستعقدها ، بل المطلوب هو معرفة الحقيقة كاملة لتج

انتكاسة خاصة في العولمة االقتصادية ، ومع ذلك ، ظهرت عولمة إيكولوجية أكبر نتيجة لألزمة مثل األوبئة وتغير المناخ الذي يخضع  
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جيه إعادة تعريف المصلحة المحلية في  لقانون الفيزياء والبيولوجيا بدال من قانون السياسة. يواجه العالم عدًوا مشترًكا ، لذا يجب إعادة تو 
رؤية مفادها أنه ال يمكن تحقيق مصالح البلدان اليوم بمعزل عن مصالح اآلخرين ألن جميع دول العالم تشارك في مواجهة التهديدات 

 (. 2020الناجمة عن عبر الحدود ، مثل األوبئة وتغير المناخ)صدقة , 

زوه العالمي ، إال أنه من غير المقبول التعامل معه في الرومانسية من خالل وعلى الرغم من أن هذا المرض اجتماعي في غ
المكياج السياسي في مواجهة ازدواجية الحياة والموت. يوفر مصل الواقعية حلواًل لجميع البلدان والشعوب ، بعيًدا عن المفهوم المسرحي 

ال تبدأ من الواقع الملموس على األرض ، بل يجب البحث عنها. للسياسة ، في حين تظل مشكلة األفكار السياسية الطوباوية هي أن  
ومع ذلك ، أعتقد أن الجمع بين المفاهيم ضروري للخروج من األزمة ، فهي أزمة صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة يجب 

 (.2020دور في نظام دولي فوضوي )صدقة,  معالجتها بجهود عالمية موحدة تلعب فيها األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة دوًرا نشًطا.  

لقد كشف انتشار الجائحة عن هشاشة النظم الصحية في جميع دول العالم ، كبيرها وصغيرها ، ووضع المخصصات المالية  
يرات الكارثية على  ، والتأث  1929تدريجًيا لهذا القطاع ضمن الميزانيات المالية ، وأنه يعد أشد اختبار يواجه العالم منذ الكساد الكبير عام  

االقتصاد العالمي ، واإلمدادات الغذائية ، وكذلك اآلثار االجتماعية والثقافية وغيرها من البشر ، كشفت عن الحاجة إلى إجراء مراجعة 
العالم نتيجة    شاملة ألطر العالقات الدولية من خالل التركيز على التعاون البيئي العالمي لمعالجة المخاطر المستقبلية التي قد يواجهها

 زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيره المدمر على البيئة المالية التي ستكون حاضنة النتشار األوبئة الجديدة ، خاصة فيما يشهد
لى ما نص حالة التنافس بين الصين الشعبية والواليات المتحدة األمريكية على التحكم في االنبعاثات الكبيرة من هذا الغاز ، على عكس إ

 (. 2020عليه)شعبان , 

، والتهديد الوشيك الذي يشكله على البشرية. لقد أصبح من الواضح أن تداعيات مرض  2015في اتفاقية باريس للمناخ لعام 
 كورونفيروس ألقت بظاللها على العالقات داخل االتحاد األوروبي ، والتي استدعت مستقبل وجودها ، والتي عززت نمو قوة التيارات

الشعبوية اليمينية ، واإلمكانات المنعكسة على الفوز بأغلبية كبيرة في أي انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة ، مما سيعزز سياسات 
الذاتي والعزلة ، األمر الذي يؤدي إلى زعزعة االستقرار في االتحاد األوروبي ومؤسساته ، وهذا واضح في إيطاليا والنمسا  االكتفاء 

 (. 2020البرتغال وحتى ألمانيا) راغب, وإسبانيا و 

اللذين كانا المهيمنين على   التعاون أكثر من المنافسة والصراع   من ناحية أخرى ، فإن أزمة فيروس كورونا ستتحول نحو 
فيروس كورونا   العالقات الدولية. من الواضح أن مجاالت التعاون بين الواليات المتحدة األمريكية والصين وروسيا في إدارة عواقب جائحة

ى في إطار تبادل المعلومات والتجارب والمساعدة الطبية المتبادلة تتوسع في أعقاب أنيرة كانت نظرية المؤامرة موجودة في تبادل اللوم عل 
؟ أو  الحزب كان مصدر انتشار الفيروس وإلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك. هل تتجه العالقات الدولية نحو اختراق وتعميق التعاون 

سيكون العالم على استعداد لمواجهة العواقب الوخيمة واألكثر خطورة لمرض الفيروس التاجي وسالالته المتعاقبة ، أو للفيروسات الناشئة 
 (. 2020األخرى)الشامي , 

بالنسبة    يمكن القول ان األزمة ال زلت في بدايتها وان التغيير لن يحدث بشكل سريع بل بشكل تدريجي , لكن األمر واضح    
لقدرات الدول , سوف يجعل كورونا دول قوية في فلك النظام الدولي وتتراجع دول كانت قوية, ودول ستكون كما كانت ولن يحدث عليها 
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تغيير , لذلك فأن التراجع االقتصادي واالنغالق التام في التبادل التجاري , ووقف التصدير لدول تعتمد على مواردها وخاصة النفطية ,  
 ستستفيد من األزمة , فاألزمة الوبائية سوف تشكل تغيير تدريجي في ميزان القوى على مستوى العالم.  ودول

 المبحث الثاني : اآلثار االقتصادية لفيروس كورونا   

شكل انتشار جائحة كورنا تداعيات على االقتصاد العالمي ما بين انتعاش قطاعات وانخفاض نمو قطاعات اخرى , وقد أعلنت 
ة التعاون االقتصادي والتنمية أن النمو االقتصادي قد انخفض إلى النصف في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، وما قد يدفع  منظم

 ( 13:   2020االقتصاد العالمي إلى أسوأ حاالته منذ األزمة المالية العالمية) مركز الجزيرة للدراسات , 

،  2020% فقط في العام  1.5جمالي الناتج المحلي العالمي قد نما بنسبة  وقد أكدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إن إ
في ظل انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وافريقيا ، وما يقرب من نصف معدل 

يدفع باليابان وأوروبا وامريكيا وروسيا إلى ركود   قبل اندالع الفيروس، األمر الذي قد  2020% الذي كان قبل العام  2.9النمو البالغ  
 (. 12:   2020اقتصادي كبير) لورا , 

التراجع   حالة  لمنع  العالم  أنحاء  جميع  في  السياسات  صانعي  تحرك  ضرورة   إلى  العالمية   الصحة  منظمة  أشارت  كذلك 
لمرض، معلنة في توصياتها بأن على الحكومات االقتصادي ,  وقد دعت إلى ان يكون هناك استجابة عالمية منسقة الحتواء تفشي ا

 ( 2020زيادة إنفاقها من خالل بفرض سياسات للمساعدة في التخفيف من وطأة تراج االقتصاد بسبب الفيروس) الحفناوي 

صبح  وهناك كثير من االقتصاديين واالكاديمين والمحللين اكدوا بأن هذه الجائحة  ستشكل خطرًا على االقتصاد العالمي الذي أ
ضعيفا بسبب التوترات التجارية والسياسية. وطالبو بأن على الدول والمنظمات أن تعمل بشكل فوري على احتواء الجائحة، ودعم نظام 
الرعاية الصحية والبيئية ، وحماية الناس والتجمعات، ودعم الطلب من خالل توفير مالي لألسر والشركات والقطاعات الخاصة األكثر  

اثر انتشار فيروس كورونا على الكثير من اقتصاديات الدول والشركات والقطاعات اإلنتاجية، مما دعا ذلك الى ان سارعت   تضررًا". , لقد 
 مجموعة من الدول والمجموعات االقتصادية والمؤسسات المالية التخاذ اإلجراءات االحترازية للعمل على احتواء التداعيات السلبية. 

 ومن ابرز القطاعات االقتصادية التي تعرضت للضرر القطاعات التالية 

الكبيرة في أسواق األسهم الى عملية شراء وبيع األسهم      حيث شكل انخفاض األسهم العالمية بسبب التحوالتقطاع االستثمار :    -1
قامت البنوك المركزية في    ولمعالجة ذلك,  ة  في الشركات ، وقد اثر ذلك على قيمة المعاشات التقاعدية أو حسابات التوفير الفردي

العديد من البلدان بخفض أسعار الفائدة. وهذا من شأنه  من الناحية النظرية  أن يجعل االقتراض أرخص وأن يشجع اإلنفاق لتعزيز 
 (. 12:  2020االقتصاد) لورا ,  

قياسه من   حيث يتم  ثروة والمزيد من الوظائف الجديدة.إذا كان االقتصاد ينمو  فهذا يعني عموًما المزيد من الالركود العالمي :   -2
خالل النظر إلى النسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي اإلجمالي ، أو قيمة السلع والخدمات المنتجة , اال ان مؤشرات صندوق  

بأنه األسوأ منذ الكساد الكبير   ووصفت هذا التراجع   2020٪ لعام  3النقد الدولي  أكدت الى  إن االقتصاد العالمي سينكمش بنسبة  
الثالثينيات. الخدمات والتي تضررت بشدة من تفشي  و في  المعتمدة على  الكبيرة  التعافي في االقتصاديات  المتوقع أن يكون  من 

 المرض ، مثل المملكة المتحدة أو إيطاليا ، عملية بطيئة.
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قل بشكل كبير ، حيث قطعت شركات الطيران رحالتها  تضررت قطاع الن  تعرض قطاع النقل الى الضرر, حيثقطاع النقل :    -3
توقع اتحاد وقد    فرضت العديد من الدول قيوًدا على السفر لمحاولة احتواء الفيروس.و  وألغى العمالء رحالت العمل والعطالت.

مع انخفاض عدد   مليار دوالر في اإليرادات المفقودة 113قد يكلف شركات الطيران  COVID-19النقل الجوي الدولي  أن تفشي 
 (. 2020األشخاص الذين يقومون برحالت جوية) عبد االمير, 

أثر النقص األولي في المنتجات واألجزاء من الصين على الشركات في جميع أنحاء العالم ، حيث تأخر افتتاح قطاع التجارة:   -4
 يروس.وبقي العمال في منازلهم للمساعدة في الحد من انتشار الف 2020المصانع بعد العام 

( في أزمة حقيقية في اقتصاد السياحة ، حيث تشير التقديرات لمنظمة COVID-19تسبب وباء فيروس كورونا )قطاع السياحة :    -5
. وقد  2020٪ في السياحة الدولية في عام    60إلى انخفاض بنسبة    COVID-19التعاون االقتصادي والتنمية المعدلة بشأن تأثير  

 7(.12:  2020) الشمري ,  2020٪ إذا تأخر االنتعاش اواخر  80يرتفع هذا إلى 

تبين مدى خطورته   19أعلنت مجموعة من الدول والمنظمات والمجموعات االقتصادية تحذير من فيروس كورونا كوفيد  وقد  
كوفيد   فيروس  شكل  والتي  االقتصادية  القوى  ذات  الدول  من  مجموعة  برز  فقد   , العالمي  االقتصاد  على  على     19وتداعياته  اثار 

 ل التجاري ,او صادراتها , او حجم استثماراتها او نسبة النمو االقتصادي موضحة كما يلي : اقتصادياتها  سواء فيما يتعلق بتراجع التباد

حيث برزت التداعيات بشكل واضح , وقد عبر الخطاب اإلعالمي للواليات المتحدة األمريكية من خالل  الواليات المتحدة األمريكية  :
 ( 13:  2020مجلة الرؤية ,  ) المؤشرات التالية

مليون عامل ، باإلضافة    25٪ في أبريل ، وهو ما يمثل انخفاًضا بأكثر من  14.7٪ في فبراير إلى  3.5ل البطالة من  ارتفاع معد -1
 ماليين شخص خرجوا من القوى العاملة.  8إلى 

فيه  اثرت الجائحة على الصناعات التي تعتمد على "التفاعالت الشخصية" مثل البيع بالتجزئة والتعليم والخدمات الصحية والتر   -2
 مليون وظيفة للترفيه والضيافة في مارس وأبريل. 17من   8والضيافة. على سبيل المثال ، تم فقدان  

 االثار االقتصادية على الشركات األصغر واألحدث بشكل أكبر ، حيث أنها عادة ما يكون لديها احتياطي مالي أقل.  -3
بنسبة -4 التضخم(  حسب  )المعدل  الحقيقي  االستهالكي  اإلنفاق  التباعد 17  انخفاض  وصل  حيث  نيسان  الى  ر  شباط  من   ٪

بنسبة   أقل  الخفيفة  والشاحنات  السيارات  مبيعات  وكانت  ذروته.  إلى  المتوسط  49االجتماعي  عام  ٪ من  أواخر  في  الشهري 
 . 2019مقابل أبريل   2020٪ في أبريل 30. انخفضت طلبات الرهن العقاري بنسبة 2019

٪ مقارنة بالربع السابق ، مع  11.2٪ في الربع الثاني ، أو  38الحقيقي بمعدل سنوي يقارب   الناتج المحلي اإلجماليانخفاض   -5
. ومع ذلك ، لم يكن الناتج المحلي  2020٪ في الربع الرابع  2.5٪ في الربع الثالث و  5.0عودة إلى النمو اإليجابي بنسبة  

 أو بعد ذلك.  2022حتى عام   2019ابع من اإلجمالي الحقيقي كذلك من المتوقع أن يستعيد مستواه في الربع الر 
 . 2021٪ في عام 9.3و   2020في عام  ٪ في المتوسط 11.5ارتفاع معدل البطالة  -6
٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( ، مقابل تقدير   17.9تريليون دوالر )  3.7  2020بلغ عجز الميزانية الفيدرالية في السنة المالية   -7

٪ الناتج المحلي اإلجمالي(. تعكس هذه الزيادة تشريعات اإلغاثة مثل قانون  المالية)األموي   4.6تريليون دوالر )  1يناير البالغ  
 ,2020  :12 .) 
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اتخذت دول االتحاد االوروبي إجراءات مالية استثنائية لحماية اقتصاد االتحاد من تأثيرات انتشار فيروس كورونا. , فقد تم اوروبا :  
العاجلة في الدول التي تواجه أزمة انتشار  للموازنة للدول األعضاء في االتحاد بما يتناسب مع النفقات  تعديل القواعد واللوائح المنظمة

كورونا. وخاصة إيطاليا التي تعاني من معدل دين عام مرتفع جدا، وهي اكثر الدول االوروبية األشد تضررا من فيروس كورونا  فيروس
%  1.2من المرجح أن يكون اكثر بطء وتراجع حيث يبلغ     2020و في منطقة اليورو لعام, وقد اعلنت  المفوضية األوروبية بإن النم

السلبية لكورونا "إجراءات مناسبة   .بسبب اآلثار  البنك مستعد التخاذ  اإن  فقالت  المركزي األوروبي كريستين الغارد  البنك  أما رئيسة 
 (. 12: 2020حي , ومحددة األهداف" لمكافحة اآلثار االقتصادية لتفشي كورونا) فت

في مدخرات األسر". وأظهرت   2020: "أدى فيروس كورنا الى االنخفاض الحاد في اإلنفاق االستهالكي في نهاية نيسان  بريطانيا  
الذي   -.كذلك أظهرت أرقام الربع األول أن قطاع الخدمات    2020٪ في اذار  6.9البيانات أن الناتج المحلي اإلجمالي انكمش بنسبة  

٪. , كذلك انخفض اإلنتاج بنسبة 2.3لي ثالثة أرباع الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة المتحدة  قد انكمش بنسبة قياسية تبلغ  يمثل حوا
٪ )  1.7٪ ، مدفوعة بانخفاضات التصنيع مع إغالق المصانع مؤقًتا ، بينما كان هناك انخفاض في إنتاج البناء بنسبة  1.5معدلة  

 . (2020صحيفة العربي الجديد, 

وأن     2020٪ من الناتج المحلي اإلجمالي لعام  160توقع االتحاد األوروبي أن يصل الدين العام إليطاليا إلى ما يقرب من    ايطاليا :
ينكمش اقتصادها بما يقارب العشر ، مما يسلط الضوء على التأثير طويل األجل إلجراءات اإلغالق بسبب فيروس كورونا على الدولة  

الوباء في منطقة اليورو. وقالت المفوضية  الذراع التنفيذية لالتحاد األوروبي ، إن ديون إيطاليا من المقرر أن تقفز   األكثر تضرًرا من 
٪ التي  134.8وكانت ما نسبتة  -1945أعلى معدل لها منذ الحرب العالمية الثانية عام  -٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 158.9إلى 

أعلى معدل في العالم, وترجع زيادة الديون جزئًيا إلى االنخفاض الكبير في الناتج المحلي اإلجمالي وهي ثاني    2019سجلتها في عام  
٪  للربع االول من العام 9.5انخفاضه بنسبة     2020نيسان    23إليطاليا ، والذي تتوقع المفوضية من خالل البيانات المجمعة حتى  

٪ هذا العام ،  11.1سه. وقدرت المفوضية أن العجز في البالد سوف يقفز إلى  ٪ في األشهر الربع االخير من العام نف18و     2020
٪ والذي تم تعليقه أثناء الوباء للسماح باإلنفاق اإلضافي  3وهو أعلى مستوى في االتحاد األوروبي ويتجاوز بكثير سقف الكتلة البالغ  

 (. 15: 2020الالزم ) فتحي , 

حيث أدى فيروس كورونا الى  إغالق المتاجر   1945ي لها منذ الحرب العالمية الثانية  شهدت فرنسا أكبر انكماش اقتصاد  فرنسا :
, وهذا يعني ان فرنسا  2020٪ في الربع األول لعام  5.8وتجمع المستهلكين في منازلهم. وانكمش الناتج المحلي اإلجمالي الفرنسي بنسبة  

٪ ، على الرغم من أن تقديرات 3.5-قتصاديين  والتي كانت في المتوسط  تعيش حالة من الركود., وتجاوز الركود حتى توقعات معظم اال
بينما انخفض   2020٪ في الربع األول من األشهر الثالثة لعام  6.1٪.  وانخفض إنفاق المستهلك بنسبة  7- اشارت الى انخفاض مقداره  

ت اإلفالس والبطالة من المرجح أن ترتفع في أعقابها) ٪. , وقد حذرت الحكومة من أن حاال11.4االستثمار في األعمال التجارية بنسبة  
 (. 14, :2020مارك, 

لقد شكلت جائحة كورونا نتائج سلبية على مجموعة من القطاعات بسبب سياسات االغالق والحجر الصحي والتباعد االجتماعي 
تعتمد على المنتجات الزراعة مثل قطاع الفنادق وتوقف وسائل النقل والتنقل , حيث تراجع القطاع الزراعي بسبب اغالق المؤسسات التي  

والمطاعم , باإلضافة  الى انهيار أسعار النفط بسبب توقف الطرق البرية والبحرية والجوية والمصانع , كذلك التراجع الكبير في أعمال 
إلغالق واالضطراب في سلسلة التوريد, التصنيع , وإغالق المنشآت التعليمية, , واألسواق المالية واالقتصاد العالمي. مما ادى  الى ا
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وقطاع والسياحة والطيران, وقطاع العقارات واإلسكان, قطاع صناعة الرياضة كل هذه القطاعات توقفت بسبب جائحة كورونا والتي يمكن 
 (: 2020توضيحها كما يلي )كشك, 

: شكلت جائحة كورونا نتائج سلبية على القطاع الزراعي بسبب انخفاض الطلب على الخضروات وقطاع الدواجن    القطاع الزراعي -1
٪ , وجاء  20انخفاض أسعار السلع الزراعية بنسبة  واللحوم , وقد جاء تراجع الطلب بسبب اغالق الفنادق والمطاعم مما ادى الى  

ع أنحاء العالم عدًدا من اإلجراءات الوقائية الحتواء االنتشار المتزايد بشكل كبير. التراجع االقتصادي بعد ان فرضت البلدان في جمي
وهذا يشمل التباعد االجتماعي ، وتجنب السفر غير الضروري ، وحظر التجمعات. وقد أثرت إجراءات الحجز  والمتعلقة بالعزل  

يشك مما  بالفيروس  إصابتها  في  المشتبه  بالناقالت  االتصال  عند  اللحوم  الذاتي  مثل  للتلف  القابلة  السلع  على  واضحة  آثار  ل 
 (.2020والخضروات. )منظمة األغذية والزراعة في االمم المتحدة ,

: لقد دفع رفض روسيا لخفض إنتاج النفط المملكة العربية السعودية للرد بتخفيضات غير عادية للمشترين   انهيار أسعار النفط -2
, وقد زادت المملكة العربية السعودية التي تعتبر الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك  من إمداداتها     وتهديًدا بضخ المزيد من النفط الخام

٪ مما رفع حجم اإلنتاج إلى مستوى غير مسبوق. وقد تسبب هذا في أكبر انهيار لألسعار حيث انخفض خام  25من النفط بنسبة  
ا  , وعلى خلفية تفشي فيروس كورونا أدى إلى تراجع الطلب على  دوالرً   25.70دوالًرا للبرميل ليقف عند    34٪ من  24برنت بنسبة  

النفط ، بسبب االجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومات على السكان لممارسة التباعد االجتماعي وتوقف المصانع والشركات ادى  
 (. 2020الى تراجع الطلب على الموارد النفطية ) قندح , ,

: شكلت جائحة كورونا تراجع كبير على أعمال التصنيع مما شكل حالة من القلق بشأن التأثير السلبي للوباء    الصناعة التحويلية -3
على العمليات التجارية , وقد برزت مشكالت االستيراد وأوجه القصور في التوظيف باعتبارها من االهتمامات الرئيسية للشركات  

تي, وبسبب التداخل العالمي لسالسل التوريد ، وقد انخفضت  الصناعة الكيميائية بسبب تعطل سالسل التوريد وسياسات العزل الذا
 (. 14: 2020) الفرا,  2008٪ ، وهو أسوأ نمو للقطاع منذ االنهيار المالي في عام  1.2من إنتاجها العالمي بنسبة 

مستوى البالد للمنشآت التعليمية. تقدر دولة إغالًقا على    100التعليم فرضت أكثر من     19: بسبب فيروس كوفيد    قطاع التعليم -4
مليون متعلم قد تأثروا بإغالق المؤسسات التعليمية في حين أن القصد من عمليات اإلغالق هذه   900اليونسكو أن ما يقرب من  

ماعية  هو منع انتشار الفيروس داخل المؤسسات ومنع نقل األفراد المعرضين للخطر ، فقد كان لعمليات اإلغالق هذه آثار اجت
 (. 5: 2020واقتصادية واسعة النطاق) زايد ,  

على األسواق المالية واالقتصاد العالمي. مما ادى  الى اإلغالق واالضطراب في سلسلة  سبب فيروس كوفيد اثار    صناعة التمويل : -5
الحجر الصحي والعزل  التوريد. كذلك  أدت قيود اإلغالق إلى انخفاض كبير في إنتاج السلع من المصانع ، بينما أدت سياسات  

الذاتي إلى خفض االستهالك والطلب واالستفادة من المنتجات والخدمات , باإلضافة إلى االضطراب في سلسلة التوريد ، فقد تأثر 
 قطاع سوق رأس المال أيًضا. عالوة على ذلك أدى التراجع في أسواق األسهم العالمية إلى تفاقم البيئة المتقلبة مع مستويات السيولة

الحرجة  لمكافحة هذه اآلثار ، تدخلت البنوك المركزية على مستوى العالم لضمان الحفاظ على السيولة وتخفيف الصدمة االقتصادية   
 (. 12: 2020) الفرا, 

: ربما تكون صناعة الضيافة والسفر هي األكثر تضررًا ، حيث يواجه العمال بالساعة صعوبات مدمرة  قطاع والسياحة والطيران  -6
ملة. فقد انخفضت عائدات صناعة الفنادق مع تأثيرات على كل من العرض والطلب على السفر. حيث تتصارع صناعة السفر محت
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مع موجة غير مسبوقة من اإللغاءات وانخفاض كبير في الطلب وسط تعليمات حكومية صارمة لتنفيذ التباعد االجتماعي وتقييد 
 (. 2020الق الحدود) اولير , السفر غير الضروري في ظل  تزايد عمليات إغ

: وجاء تراجع  قطاع العقارات    19تفشي فيروس كوفيد  :  تواجه صناعة العقارات حالة من الشك بسبب  قطاع العقارات واإلسكان -7
البائعون عن الطمأنينة فيما يتعلق   البيع ، حيث يبحث  التباعد االجتماعي إلى تقليل عمليات  واإلسكان بعد ان سببت سياسات 

المشترين المحتملين الذين يأتون لمشاهدة العقارات , باإلضافة إلى ذلك  فقد تم االستغناء عن آالف العمال حول العالم أو   بصحة
 (Frederick (2020,تم وضعهم في إجازة مؤقتة غير مدفوعة األجر.

رياضية , فقد تم تأجيل بطولة كأس الى وقف المحافل والمناسبات ال  19: ادى انتشار فيروس كورونا كوفيد  قطاع صناعة الرياضة -8
على أقرب تقدير,    2020شهًرا بينما تم تأجيل المباريات النهائية حتى تموز    12األمم األوروبية لكرة القدم التي طال انتظارها لمدة  

ا بتأجيل األلعاب إلى عام  دون تأخير. ومع ذلك  فقد اتخذوا قرارً   2020كانت اللجنة األولمبية الدولية ملتزمة بإقامة أولمبياد طوكيو  
، , باإلضافة الى إلغاء يطوالت رياضة  الجولف والتنس وألعاب القوى وكرة السلة والرجبي وركوب الدراجات والمالكمة   2021

 (. 2020والسنوكر والتزلج على الجليد) صحيفة الغد األردنية ,
ائية والبيع بالتجزئة  للضغط نتيجة الذعر والخوف من انقطاع تعرض قطاع األغذية بما في ذلك توزيع المواد الغذ قطاع األغذية : -9

  السلع الغذائية فبرزت ظاهرة شراء السلع  وتخزين المواد الغذائية , وقد أثر هذا الطلب المرتفع على المنتجات الغذائية أيًضا استخدام 
زل. وقد برزت المخاوف بشأن نفاد الطعام مما طرق توصيل الطعام عبر اإلنترنت بسبب منع التجول وإلزام الناس البقاء في المن

 (.    21:  2020يعني ذلك أن السكان الفقراء الذين ال يستطيعون التخزين ، قد ال يجدون الطعام) غسان , ا
التعاون    تراجع دور المؤسسات الدولية -10 : واجهت المؤسسات الدولية مثل األمم المتحدة ، واالتحاد األوروبي ، ومنظمة 

واالتحاد األفريقي ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة التنمية االقتصادية والتعاون ، وصندوق النقد الدولي حالة من    اإلسالمي ،
, حيث بدأت هذه المؤسسات تضع خطط إستراتيجية  اإلفالس النسبي وبرز دورها بحالة من الفشل النسبي في إدارة ازمة كورونا  

تعاون مشترك بين   كشفت جائحة كورونا عدم وجود  باإلضافة إلى ذلك  جديدة لعالم ما بعد كورونا وخاصة استرتجية ادارة المخاطر  
 (. 2020المؤسسات الدولية في تجميع البيانات للسيطرة على إحداث الجائحة) ابو خشوم ,  

: شكلت اإلجراءات الصارمة على إلزام الشعوب بالتقيد باألنظمة والقوانين للحد من انتشار الجائحة    يةعودة الدولة القوم -11
الحاجة الى عودة دور الدولة في إدارة األزمة  , وان التغلب على الوباء من خالل تنفيذ إجراءات حظر التجول والحجر الصحي  

لدولة , إضافة الى ذلك من العوامل األخرى التي أدت إلى ظهور مفهوم وممارسات المسافات االجتماعية تستدعي عودة دور ا
الدولة القومية هو أن الهياكل اإلقليمية والعالمية فوق الوطنية لم تنجح في اجتياز ادارة مكافحة الوباء . فعلى سبيل المثال ، تسبب 

وزاد من حالة الغضب تجاه االتحاد األوروبي , من جهة  فشل االتحاد األوروبي في مساعدة إيطاليا مما شكل خيبة أمل لاليطاليين 
أخرى  في موضوع مواجهة الكوارث التي تهدد الجميع. شكل تراجع دور المنظمات فوق الوطنية الى عودة دور الدول القومية إلى  

 (. 13:  2020فيروس) يبابلو , التجدد واكتساب القوة. ومن المتوقع أن الدول لن تتخلى بسهولة عن هذه القوة التي اكتسبتها بعد ال
بالتاثير على الحالة النفسية للمجتمعات بما يسمى "رهاب الكورونا".    19: لقد ادى ظهور مرض فيروس كوفيد     اآلثار النفسية -12

فقد تسبب الرهاب الكوروني في أحداث بعض المشكالت النفسية واالجتماعية وخاصة عند  األشخاص الذين يعانون من ضغوط 
السيطرة عليها , وستؤدي هذه السلوكيات إلى تقييد السلوكيات الفردية لألشخاص مما قد يجعلهم يذهبون الى المستشفى   ال يمكن

 (. 12:  2020بسبب الذعر, والقلق الشديد الذي يعاني منه الناس) عبدالحافظ ,  
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كل اكبر وأوسع وأسرع, حيث شكلت  : في ظل تكنولوجيا االتصاالت وثورة المعرفة برزت االشاعه بش  بروز ظاهرة اإلشاعة -13
منصات التواصل االجتماعي بين اإلفراد سهولة انتقال االشاعه,  والتي أثرت على المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ,وقد  
لعب اإلعالم الضال دور كبير في ازدياد سرعة نشر االشاعه ,وقد شهدت كثير من الدول اثر لإلشاعة على مجتمعاتها في 

,  حيث كان لإلشاعة نصيب كبير في نشرها وتمددها عبر منصات التواصل االجتماعي,  مما كان   19غيروس كوفيد   انشار
لها األثر على اثارة الذعر,  واثارة حالة الخوف والقلق  , باإلضافة الى بروز ظاهرة الشك وعدم اليقين  وما ترتب على ذلك  

 (. 2020من نتائج سلبية متنوعة) السكري ,

فيروس كوفيذ  يمك ان النتشار  القول  السياسية 19ن  القطاعات والمجاالت  كافة  في  الدول والمجتمعات والمنظمات  اثار سلبية على 
واالقتصادية واالجتماعية , حيث تراجع االداء وتوقفت عجلة التنمية االقتصادية , باالضافة عودة دور الدولة القومية لحاجة المجتمعات 

كإجراءات لمنع انتشار الفيروس , وظهور تراجع للمؤسسات والمنظمات الدولية في ادارة األزمة , إضافة الى    لقوانين وأنظمة صارمة 
القلق والذعر كاحد   البطالة وبروز حاالت  الفقر وارتفاع نسبة  اقتصاد االفراد مما زاد حالة  التي تمثلت في تراجع  اآلثار االجتماعية 

 جتمعات. الجوانب النفسية التي تاثرت بها الم

 الخاتمة والنتائج والتوصيات 
 أواًل: الخاتمة 

راسة باإلضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات, وقد   راسة حصيلة النتائج التي تمثل اإلجابة عن أسئلة الد ِّ لت خاتمة الد ِّ شكَّ
راسة التداعيات السياسية واالقتصادية لفيروس كورونا على النظام السياسي   الدولي, فقد بينت الدراسة ما شكلته الجائحة من  تناولت  الد ِّ

النمو  اثار على االقتصاد العالمي بسبب توقف الحياة بشكل كامل نتج عن ذلك توقف عجلة التنمية االقتصادية انخفضت معدالت 
ا الصادرات والواردات بشكل نسبي, وتوقف  الركود والتضخم وتعطلت  الستثمار, والتبادل  االقتصادي وتراجع االقتصاد وارتفعت نسبة 

باإلضافة الى ذلك كشفت جائحة كورونا هشاشة النظام السياسي للدول الكبرى , وعجز القوى التي تملك مقومات  وانتقال السلع التجاري 
التي ترتبط بمجاالت التعاون والتكامل ومدى هشاشة النظام الدولي والتراجع في العالقات الدولية  القوة الشاملة عن مواجهة الجائحة  و 

 والعودة الى مفهوم الدولة القومية والوطنية ودورها في اتخاذ التدابير االحترازية . 

ة , وقد يشهد النظام الدولي  كذلك خلصت الدراسة الى ان هناك تداعيات لجائحة كورونا شكلت تغير كبير في العالقات الدولي
 تغير وحالة من االنتقال من عالم أحادي القطبية الى عالم ثنائي القطبية بين الصين والواليات المتحدة األمريكية, وهذا التغيير سيشهد 

غربية مما يعطي انعكاس على النظام االقتصاد الدولي حيث أثبتت جائحة الكورونا هشاشة األنظمة االقتصادية في كثير من الدول ال
 ذلك نتائج على تغير قادم في بنية النظام االقتصادي . 

كذلك أبرزت الدراسة بعض التحالفات اإلقليمية التي أحدثتها الجائحة كمبررات للتعاون مثل التحالف اإلماراتي اإلسرائيلي , 
 دن كنموذج في التعامل مع الجائحة. باإلضافة الى بيان العالقة بين اإلرهاب الدولي وجائحة كورونا , وبيان دور األر 
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 ثانيا: نتائج الدراسة  

في توقف عجلة التنمية االقتصادية انخفضت   أكدت الدراسة بأن جائحة كورونا شكلت تداعيات على النظام االقتصادي الدولي تمثلت -1
ال  , وتعطلت حركة  الركود والتضخم  االقتصاد وارتفاع نسبة  االقتصادي وتراجع  النمو  صادرات والواردات بشكل نسبي, معدالت 

 . وانتقال السلع وتوقف االستثمار, والتبادل التجاري 
أكدت الدراسة بأن جائحة كورونا شكلت تداعيات على النظام السياسي الدولي ,حيث كشفت جائحة كورونا هشاشة النظام السياسي  -2

يشير ذلك الى هشاشة   الدولي , وعجز القوى الكبرى كالواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي عن مواجهة الجائحة  مما  
 الالزمة لمكافحة الوباء. األوروبي , وتراجع الدور االمريكي في اتخاذ التدابير االحترازية التعاون والتكامل في االتحاد

كشفت الدراسة بأن النظام الدولي القائم يسير نحو التغيير ,وقد يشهد النظام الدولي تغير وحالة من االنتقال من عالم أحادي القطبية   -3
 ين والواليات المتحدة األمريكية.الى عالم ثنائي القطبية بين القوى الكبرى  الص

بينت الدراسة بأن جائحة كورونا كانت احد الذرائع واألسباب لقيام التحالف بين إسرائيل واإلمارات باعتبار ان الجائحة تحتاج الى    -4
 تعاون دولي للحفاظ على الصحة  . 

ا -5 الدراسة بأن هناك عالقة بين جائحة كورنا واإلرهاب , والتي تتمثل في  للفقراء الذين توقفت أكدت  ستغالل المنظمات اإلرهابية 
 إعمالهم بسبب جائحة كورنا  

أثبتت الدراسة  بأن العالم يتجه نحو العودة للدولة القومية , حيث ان فرض النظام يحتاج الى سلطة الدولة في فرض إرادتها باستخدام   -6
 األنظمة والقوانين لضبط الحالة الصحية للمواطنين .

ة ان الدول الديمقراطية لم تنجح في إدارة الضوابط األمنية لمواطنيها بسبب االلتزام بالمعايير الديمقراطية , بالمقابل فأن أثبتت الدراس -7
 الدول الشمولية كانت اكثر انضباطا من الدول الديمقراطية , حيث استطاعت الصين بفرض القوانين الضابطة لمنع انتشار الوباء.

 م ان الجائحة هي تهديد للمنظومة  البشرية اال ان مصالح الدول كانت ذات اولوية في التعامل مع الجائحة. أثبتت الدراسة بأنه ورغ  -8
أثبتت الدراسة ان الدول الصغيرة ذات اإلمكانيات الضعيفة أثبتت نجاحها في إدارة األزمة بشكل أفضل من الدول الكبرى ذات   -9

 اإلمكانيات القوية , واألردن نموذجا على ذلك.  

 التوصيات  

أوصت الدراسة بضرورة تعاون الدول من اجل مكافحة انتشار جائحة كورونا  من خالل تقديم المساعدات للدول الفقيرة والتي ال   -1
 تمتلك اإلمكانيات في السيطرة على مكافحة الوباء. 

على الدول ان تنظر الى جائحة كورونا بأنها وباء يفتك بالبشرية , لذا يجب على الدول تقديم الجانب اإلنساني على الجوانب    -2
 األخرى والتي ترتبط بمصالحها .

لتعليمات  على الدول ضبط الحالة األمنية باعتبار ان الجائحة تحتاج الى قوانين وأنظمة تضبط الحالة األمنية لتقيد المواطنين با  -3
 التي تصدرها منظمة الصحة العالمية والتي تهدف الى منع انتشار الفيروس.

على الدول الديمقراطية التقييد من حريات اإلنسان قي ظل الظروف الطارئة والكوارث وانتشار األوبئة من اجل ضبط انتشار الوباء    -4
 كجزء من المسؤولية االجتماعية .

 ال تقع فريسة لألفكار الضالمية  المضللة التي تتبناها الجماعات اإلرهابية . ضرورة الدول مساعدة الشعوب حتى -5
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على الدول الصغيرة ذات االمكانيات الضعيفة االخذ باالجراءات االحترازية التي اتبعتها في احتواء الجائحة كنموذج ناجح في بلدان   -6
 العالم الثالث.

 : المراجع

 ياسية الدولية، منشورات جامعة دمشق، المعهد العالي للعلوم السياسية،الطبعة الثالثة، سوريا.(.  العالقات الس2001) ماجد محمد شدود،

 (، دور القيادة في إدارة األزمة، الدوحة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.اإلمارات العربية. 2015المال، سلوى حامد )

 , نيسان , مصر. 12جلة هايسبرس , ( التحوالت الكبرى لعالم ما بعد كورونا, م2020الهيبة,عدي )

 , ايار, اإلمارات العربية . 9(.معدل البطالة في الواليات المتحدة يصل ألعلى مستوى له منذ الثالثينيات,  2020مجلة الرؤية )

 ( عاطف  عبدالرحمن   , زيد  العر 2020ابو  المركز  األمريكية,  المتحدة  الواليات  ومكانة  .. كورونا  والتداعيات  األسباب  للبحوث (.  بي 
 , نيسان , قطر. 17والدراسات ,  

للدراسات اإلستراتيجية,  2020االجودي , حيدر آل حيدر) المستقبل  , نيسان , 8(.  مصطلحات كورونا تغير أسلوب حياتنا, مركز 
 العراق.

ستقبل للدراسات واألبحاث (. سيكولوجيا األوبئة": ماذا يحدث للمجتمعات عند تعر ضها لوباء مفاجئ؟مركز الم2020الحفناوي , هالة )
 , نيسان, اإلمارات العربية 17المتقدمة , 

 , نيسان , فلسطبن. 23(. نحو التأثير في اإلعالم الرقمي,مركز حنظله لألسرى والمحاربين ,  2018الشرفا , شادي )

 , ايار , اإلمارات العربية. 20ات ,  (. كم خسرت شركات العالم حتى اليوم بعد تفشي كورونا؟معهد العربية للدراس2020الشمري , فيصل )

, اذار,  25(. أزمة كورونا.. هل يتحول العالم العتماد نظام اقتصادي أخالقي؟مركز الجزيرة للدراسات ,  2020الصاري , عبدالحافظ )
 قطر.

,  31ث والدراسات ,  (المخاطر والفرص .. فيروس كورونا المستجد والنظام الدولي , المركز العربي للبحو 2020عبدالهادي , محمد )
 نيسان , مصر

(. تأثيرات أزمة فيروس كورونا على أداء االقتصاد العالمي وعلى أداء مؤسسات ضمان الودائع حول العالم,  2020الفرا, مرام تيسير )
 , ايار, برلين.3المركز الديمقراطي العربي, 

’ اذار,  21األميركي وصعود الصين, مركز الجزيرة للدراسات ,    (. هكذا يبدو العالم بعد كورونا.. نهاية النفوذ2020فورين, بوليسي )
 قطر

 ,ايار , قطر. 7(. بينها األردن.. خمس دول تقدم دروسا نموذجية بمكافحة كورونا, 2020مركز الجزيرة للدراسات )
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 ’ اذار, قطر 21الصين, (. هكذا يبدو العالم بعد كورونا.. نهاية النفوذ األميركي وصعود 2020مركز الجزيرة للدراسات )

 , اذار, قطر.22(. كورونا.. دول العالم تحكم إغالق حدودها ووقف حركة الناس لكبح انتشار الوباء,2020مركز الجزيرة للدراسات )

الفيدرالية األميركية يرتفع إلى مستوى قياسي,  2020األموي , عبد العظيم ) ت,  , ايار , صحيفة العربي اندبندن22(. عجز الميزانية 
 اإلمارات العربية . 

 , نيسان , فلسطين .  17, شبكة فلسطين اإلخبارية , ”(. نميمة البلد: التداعيات السياسية لفيروس “كورونا2020حرب , جهاد )

 , أيلول , الكويت . 14(, مؤسسة الكويت للتقدم العلمي,  19 -(. المشهد الجديد ما بعد )كوفيد2020حمد , شهاب الدين)

, اذار   21شهور بدون رسوم,صحيفة اليوم السابع ,  6(, القوى العاملة: السعودية تمدد تأشيرات الخروج والعودة 2020)راغب, محمود 
 , مصر.

, نيسان, االمارات 22(. ما بعد عاصفة كورونا... العالم إلى األفضل أم إلى األسوأ؟ صحيفة اندبندنت العربية ,  2020الشامي , طارق )
 العربية.

 , ايار, االردن. 2(. قرارات التعليم العالي في عصر الكورونا, وكالة عمون االخبارية , 2020ماجد)الشامي , 

 , نيسان , مصر5(. صعود دول وأفول أخرى ونهاية العولمة..دراسة تتنبأ بعالم ما بعد كورونا, صحيفة مصراوي, 2020شعبان احمد )

, شباط,   24  "ة العالمية تحذر من احتمال تحول تفشي الفيروس إلى "وباء(. فيروس كورونا: منظمة الصح2020صحيفة عربي نيوز )
 االمارات العربية  

 , نيسان , لبنان3(. فيروس »كورونا« وتداعياته على النظام الدولي, صحيفة االخبار, 2020صدقة , يوسف )

 , نيسان , العراق.12بأ المعلوماتية ,(.بسبب كورونا: سماء بال طائرات وسياحة تحتضر, مجلة الن2020عبد االمير,  رويح )
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 , اذار, واشنطن. 10, 
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 , نيسان, لبنان 2(.تداعيات كورونا على العالقات الدولية واإلنسانية, موقع عربي ارتي ار , 2020قاسم, عبدالستار)

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  خمسة  العدد

 م 2022  –  تموز –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

282 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 , نيسان, األردن. 14بالمائة , صحيفة الغد األردنية ,  40(. عودة القطاعات الصناعية للعمل بطاقة إنتاجية 2020قندح , عدلي )

 , نبسان, لندن. 14( الحرب البيولوجية.. لن ُتطَلَق رصاصٌة بعَد ُكوُروَنا, صحيفة راي اليوم ,  2020يد)الكتاني,  حم
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( بوحوش   , اإلستراتيجية 2019عمار  للدراسات  العربي  الديمقراطي  المركز  االجتماعية  العلوم  في  وتقنياته  العلمي  البحث  منهجية   .)
 ألمانيا برلين _ .والسياسية واالقتصادية
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“The political and economic effects of the Corona virus on the 

international system” 

 

Researcher: 

Dr. Rafat 'Ayed Adayleh 

Abstract: 

   The study aimed to identify the political an economic effects of the Corona virus on the international political system. The 

international system and the decline in international relations 

The study relied on the use of the descriptive analytical approach and the systems approach to determine the analysis 

of the political and economic effects of the Corona virus on the international political system, and to describe the Corona 

pandemic as a social phenomenon through the use of digital data for the size of injuries and the death rate caused by the 

pandemic, and the role of countries in taking precautionary measures to limit the spread of the epidemic    .  

The study reached a set of results and recommendations, which confirmed that the Corona pandemic posed 

repercussions on the international economic system represented in the halting of the wheel of economic development, low 

rates of economic growth, decline in the economy and a high rate of stagnation and inflation, and the study recommended 

the need for countries to cooperate in order to combat the spread of the Corona pandemic. By providing aid to poor countries 

that do not have the capabilities to control the epidemic 

Keywords: Covid 19 virus, Epidemic, Crisis, Pandemic, Effects, International political system. 
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