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Abstract

This article aims to discuss the effects of the novel
Coronavirus on the economies of Arab countries, while focusing
on the efficiency of the measures that have been adopted so far
to contain the economic effects of the pandemic. Due to the
new and specific nature of this crisis, the article depended on a
comparison between the measures that can be adopted to handle
this crisis and the measures usually adopted to face different
economic crises, while taking into account the differences
between this crisis and others in terms of causes, scope, depth,
and length of time.
The article discussed policies and measures adopted so far to
lessen the negative impact of this virus on Arab economies, and
the channels through which this virus has affected the different
economic sectors. It also evaluated the efficiency of such policies
and measures. The article looked into the policies and measures
expected to be pursued by Arab countries after the end of this virus
in the medium and long term to boost Arab economies and deal
with the social impacts caused by the crisis. The article looked at
the specific nature of this crisis and the rising level of uncertainty
surrounding it. It also compared between the Corona shock and the
previous shocks that affected the world economy in general and
Arab economies in specific.
The study concluded that Arab countries have adopted
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امل�ستخل�ص

تهدف هذه املقالة �إىل مناق�شة �آثار فريو�س كورونا امل�ستجد على
اقت�صاديات الدول العربية مع الرتكيز على تقييم كفاءة التدابري التي مت
 ونظ ًرا،اتباعها من قبل الدول العربية ملجابهة الآثار االقت�صادية للجائحة
 فقد اعتمدت املقالة على مقارنة،حلداثة اجلائحة وعدم التيقن بتبعاتها
ال�سيا�سات املتوقع اتباعها بال�سيا�سات التي تتبع عادة عند حدوث �أزمات
اقت�صادية مع الأخذ يف االعتبار طبيعة اختالف هذه الأزمة عن مثيالتها
 �أو طول الفرتة، �سواء من حيث الأ�سباب �أو النطاق �أو العمق،ال�سابقة
 وتعر�ضت املقالة �إىل ما مت اتباعه من �سيا�سات و�إجراءات لتقليل،الزمنية
الأثر ال�سلبي لهذا الفريو�س على االقت�صاديات و�آليات انتقال من خالل
 وتقييم فاعلية هذه ال�سيا�سات،الت�أثري على القطاعات االقت�صادية املختلفة
 كما تناولت املقالة ال�سيا�سات والإجراءات املتوقع �أن.والإجراءات حتى الآن
تتبعها الدول العربية يف فرتة ما بعد كورونا يف الأجلني املتو�سط والطويل
للنهو�ض باقت�صاديات الدول العربية ومعاجلة الآثار االجتماعية التي �سببتها
 وارتفاع درجة عدم، ور�صدت املقالة الطبيعة اخلا�صة لهذه الأزمة.الأزمة
 وقارنت املقالة بني هذه ال�صدمة وال�صدمات ال�سابقة.التيقن بخ�صو�صها
، الأمن االقت�صادي القومي، الدرا�سات الأمنية:الكلمات املفتاحية
. �أثر فريو�س كورونا على االقت�صاد العربي،اقت�صاديات الدول العربية
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التي تعر�ض لها العامل والدول العربية ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن الدول
العربية اتبعت �سيا�سات و�إجراءات �سليمة حتى الآن� ،إال �أنه من امل�ستحيل
تقييم كفاءتها ومدى كفايتها المتداد الأزمة وتعمقها ،كما �أو�صت املقالة
ب�ضرورة مراعاة �أوجه النق�ص فيما مت اتباعه من �سيا�سات ،وعدم ربط
امل�ساعدات للهيئات االقت�صادية بعدم ت�سريح العمالة ،و�ضرورة مراعاة
التوازنات يف االقت�صاد الكلي ب�سبب النق�ص املتوقع يف املوارد املالية .و�أو�صت
املقالة � ً
أي�ضا بوجوب �أن تعطى الدول العربية �أولوية �أكرب للأمن ال�صحي
نتيجة لعدم كفاءة الأنظمة املتبعة و�ضرورة الأخذ يف االعتبار التغريات
اجليو�سيا�سية املتوقع حدوثها على م�ستوى العامل واال�ستعداد لها اقت�صاد ًّيا
وجتار ًّيا.

sound policies and measures so far, yet it is impossible to
evaluate the efficiency and sufficiency of such measures in light
of the ongoing and deepening effects of the virus.
The article recommended that it is necessary to consider
the deficient aspects of the policies that have been followed and
necessary not to link governmental support provided to economic
enterprises with not laying off workers. The recommendations
also include the necessity of paying attention to macroeconomic
balances due to an expected lack of financial resources. The
article also recommended that Arab governments should give
more priority to health security due to the inefficiency of the
existing systems, as well as monitoring the geopolitical changes
expected to happen in the world and dealing with them from an
economic and trade point of view.

 .1مقدمة

ويف ظل ت�سارع الأحداث ب�شكل خميف من حيث تزايد �أعداد
امل�صابني باملر�ض يف الدول العربية وارتفاع ن�سب الوفيات ،وعدم
اكت�شاف م�صل �أو لقاح للتعامل مع املر�ض ،ويف ظل عدم و�ضوح الر�ؤية
ب�أي �شكل من الأ�شكال حول املدى الزمني للأزمة وتوقعات انتهائها،
يخيم عدم اليقني على كيفية التعامل مع هذه الأزمة .وتثار ال�شكوك
حول مدى فاعلية ما اتبعته دول العامل ،وبالتبعية الدول العربية من
�سيا�سات ،وماهية ال�سيا�سات املطلوبة يف الفرتة القادمة للخروج من
الأزمة والتعامل الكفء مع تبعاتها االقت�صادية .وبعد �أن عال �صوت
«ال�صحة � ًأول» من جانب حكومات دول العامل املختلفة ،ومنها الدول
العربية وحدث �إغالق جزئي �أو �شامل للأن�شطة االقت�صادية ،بد�أت
تظهر �أ�صوات تنادي ب�ضرورة عودة الأن�شطة االقت�صادية لطبيعتها
حتى ولو تدريج ًّيا ،ب�سبب عدم القدرة على التنب�ؤ با�ستمرار غلق
االقت�صاد لفرتة زمنية حمددة ،وهو ما يزيد من درجة عدم اليقني
والآثار االقت�صادية ال�سلبية ،وثان ًيا ب�سبب احتمالية عدم اكت�شاف
عالج �أو م�صل لهذا املر�ض ،وهو ما قد يعني �أن املجتمعات �ستتعاي�ش
معه �ش�أنه �ش�أن الإنفلونزا العادية ،وما �شابهها من الأمرا�ض ،وهو
ما ي�ستلزم عودة احلياة االقت�صادية لطبيعتها مع اتباع الإجراءات
االحرتازية الالزمة لتخفيف حدة العدوى وانتقال املر�ض.
وتهدف هذه الدرا�سة �إىل بحث هذه الأ�سئلة فيما يتعلق بو�ضع
الدول العربية وهياكلها االقت�صادية .وتركز الدرا�سة حول فاعلية
التدابري االقت�صادية� ،سواء تلك التي اتخذت بالفعل من جانب
حكومات الدول العربية ،وتلك املتوقع اتباعها يف الأجل الق�صري بعد
انتهاء اجلائحة خلروج االقت�صاد من حالة الك�ساد �أو تلك ال�سيا�سات
املتوقع اتباعها على الأمد الطويل .ولتحقيق ذلك تنق�سم الدرا�سة
�إىل �أربعة مباحث �أ�سا�سية بخالف املقدمة والنتائج والتو�صيات .يف
املبحث الأول نحاول تقييم حجم امل�شكلة االقت�صادية التي �سببها

زلزل فريو�س كورونا امل�ستجد �أو  COVID-19كل اقت�صاديات
العامل ،فال يوجد اقت�صاد واحد يف العامل مل يت�أثر بتبعات هذا
الفريو�س اللعني .وبالرغم من �أن فريو�س  COVID-19هو جائحة
تتعلق باملجال ال�صحي ب�شكل �أ�سا�سي ،ف�إن التبعات االقت�صادية
للجائحة و�آليات التعامل معها اكت�سبت �أهمية كبرية على كل
امل�ستويات� ،سواء �أكانت حملية �أو �إقليمية �أو دولية ،و�سواء �أكانت
تتعلق باحلكومات �أو املن�ش�آت االقت�صادية �أو الأفراد ،ومن ثم ي�شبه
البع�ض ما �سببته هذه اجلائحة بال�صدمة االقت�صادية التي تعر�ض
لها العامل يف عام  ،2008وهي الأزمة املالية العاملية الكربى ،ولكن
�أثر �أزمة كورونا احلالية تعدى بكثري �أزمة  ،2008وي�شابه �إىل حد
كبري ما تعر�ضت له اقت�صاديات العامل يف �أزمة الك�ساد العاملي يف
�أواخر الع�شرينيات من القرن املا�ضي .بل �إن �أزمة فريو�س كورونا
امل�ستجد تعدت � ً
أي�ضا الك�ساد العاملي يف �آثارها الوخيمة على العامل
�أجمع .واملنطقة العربية لي�ست �أف�ضل ً
حال من بقية دول العامل ،بل
�إن الأزمة طالتها ب�أثر م�ضاعف ب�سبب تزامنها مع انخفا�ض �أ�سعار
النفط العاملي لأقل م�ستوياته تاريخ ًّيا (حيث انخف�ضت الأ�سعار
عاما) وتباط�أ االقت�صاد العاملي ب�شكل
لأقل م�ستوى لها منذ ع�شرين ً
عام حتى قبل ظهور �أزمة كورونا ،وذلك لعدة �أ�سباب على ر�أ�سها
احلرب التجارية بني ال�صني والواليات املتحدة الأمريكية.
وقد قامت دول العامل �أجمع ،باختالف قدراتها املالية ،بالإ�سراع
بتقدمي حوافز �إنقاذ اقت�صادية للتخفيف من الآثار االقت�صادية
ال�سلبية لهذه اجلائحة .ومل تتخلف الدول العربية عن الإ�سراع
بتدبري عدد من ال�سيا�سات لإنقاذ اقت�صاداتها؛ حيث قامت �أغلبية
الدول العربية باتباع �سيا�سات نقدية تو�سعية ،وقدمت حزم متويل
ملختلف قطاعاتها االقت�صادية من �أفراد ومن�ش�آت للتخفيف من �أثر
وط�أة الأزمة.
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فريو�س كورونا امل�ستجد يف الدول العربية مع تقدير �آثاره املختلفة
على املتغريات االقت�صادية .ويف املبحث الثاين نتناول مدى كفاءة
ال�سيا�سات االقت�صادية التي مت البدء يف اتباعها بالفعل يف خمتلف
الدول العربية .ويف املبحث الثالث نتناول طبيعة ال�سيا�سات املتوقع
اتباعها حني االنتهاء من هذه اجلائحة النت�شال االقت�صاديات العربية
من حالة الك�ساد املتوقع حدوثه .ويف املبحث الرابع نتناول ال�سيا�سات
طويلة الأجل والتغريات الهيكلية املتوقع اتباعها من قبل الدول العربية
وحكوماتها للتعامل مع الواقع اجلديد املتوقع �أن ي�سود يف االقت�صاد
العاملي والتغريات اجليو�سيا�سية املتوقع حدوثها .و�أخ ًريا تنتهى
الدرا�سة مبجموعة من النتائج والتو�صيات.
وتقوم منهجية الدرا�سة الأ�سا�سية على ا�ستقراء ما تعر�ض له
العامل �أجمع والدول العربية من �صدمات اقت�صادية �سلبية يف املا�ضي
وا�ستنباط التوقعات ب�ش�أن التعامل مع الأزمة احلالية يف �ضوء ما
قامت به الدول يف الأزمات ال�سابقة ،مع التنبه ال�شديد خل�صو�صية
هذه الأزمة وتفردها .ومن ثم ف�إن التحليل املقارن هو جزء ال يتجز�أ
من منهجية البحث املتبعة.

 .2مباحث الدراسة

 .1 .2المبحث األول :جائحة كورونا المستجد وآثارها
االقتصادية الوخيمة

تختلف جائحة كورونا؛ لكونها �أزمة اقت�صادية (ولي�ست �صحية)
عن مثيالتها من الأزمات التي مر بها االقت�صاد العاملي ون�سرد
فيما يلي بع�ض االختالفات التي جتعلها من �أ�صعب و�أ�شد الأزمات
االقت�صادية التي مرت بها الب�شرية يف الع�صر احلديث .فالأزمة هي
ً
انكما�شا
�أزمة طلب و�أزمة عر�ض يف نف�س الوقت� ،أي �إن الأزمة �أحدثت
غري م�سبوق يف جانبي الطلب الكلي والعر�ض الكلي ،وهو ما ي�صعب
التعامل معها لأنها تتطلب اتخاذ �إجراءات و�سيا�سات اقت�صادية
لتن�شيط اجلانبني .وهذا الأمر يثقل كاهل احلكومات وامل�ؤ�س�سات
االقت�صادية بحجم ال�سيا�سات والإجراءات الواجب اتباعها ،ومن ثم
تكلفتها للخروج من الأزمة وعودة احلياة االقت�صادية لطبيعتها.
والأزمة لها �آثار اقت�صادية ق�صرية ومتو�سطة وطويلة الأمد،
بعك�س الأزمات ال�سابقة التي كانت ق�صرية الأجل .ومما ي�صعب
التعامل معها �أن الأزمة ما زالت يف تطور م�ستمر وغري معلوم وقت
انتهائها وتبعاتها وطبيعة احلياة بعدها ،وهو ما ي�شكل �إ�شكالية كبرية
لدى احلكومات يف حتديد حجم املوارد املالية املطلوبة ملواجهتها
واملدى الزمني لإنفاذ هذه ال�سيا�سات ومدى ت�أثريها على احتواء
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الأزمة و�آثارها.
والأزمة بالرغم من �أنها �أ�صابت االقت�صاد احلقيقي ولي�س املايل
�إال �أن تبعاتها �سوف تطول االقت�صاد املايل ب�شكل �أو �آخر يف موجة
الحقة ،وهو ما يجب احلذر منه .فالقطاع املايل ً
متمثل بالأ�سا�س يف
البنوك املركزية والبنوك التجارية يقوم مبهمة توفري ال�سيولة الالزمة
الآن للخروج من الأزمة ،ولكن �سرعان ما قد تنقلب الآية ،ويتعر�ض
القطاع املايل ذاته مل�شكالت ب�سبب عدم القدرة على ت�سديد الديون،
وي�صبح القطاع املايل هو ال�ضحية ،ولي�س املنقذ ،وهو الأمر الذي
حذرت منه الهيئات الدولية (.)World Bank, 2020a
والأزمة تختلف � ً
أي�ضا عن مثيالتها ال�سابقة؛ لأنها �سوف تغري
من منط احلياة االقت�صادية� ،سواء يف طرق الإنتاج� ،أو يف عادات
امل�ستهلكني ،وهو ما يتبعه تغيري يف منوذج العمل( (�Business Mod
 )elاملتبع وطرق الإنتاج ،بل واملنتجات نف�سها من �سلع وخدمات.
فالأزمة غريت من القدرة على حتمل ن�سب املخاطرة لدى الأفراد
واملن�ش�آت ،بل وغريت �أوجه الإنفاق والأولويات.
و�أخ ًريا ف�إن هذه الأزمة �أزمة حملية و�أزمة خارجية ،مبعنى �أن
�آثارها املحلية بافرتا�ض �أنها �أ�صابت اقت�صادًا مغل ًقا ال يتعامل مع
العامل اخلارجي وخيمة للغاية ،وي�ضاف �أنها خارجية؛ ما ي�صعب
التعامل معها؛ حيث �إنها �أ�صابت كل اقت�صاديات العامل� ،سواء �أكانت
كبرية �أو �صغرية ،و�سواء �أكانت غنية �أم فقرية .ويتطلب التعامل
معها التن�سيق والتعاون يف ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة للخروج
متاحا يف ظل هذه الأوقات الع�صيبة التي
منها ،وهو ما قد ال يكون ً
ا�ستلزمت �أن ينكب كل اقت�صاد على نف�سه ،وال يلتف للعامل اخلارجي.
وباخت�صار �شديد الأزمة ميكن �أن يطلق عليها �أنها �سوف تكون ال�سبب
الرئي�سي يف تغيري منط احلياة االقت�صادية ()Ghoneim, 2020a
و�سنواجه بواقع جديد ( )New Normبعدها.
وحجم هذه الأزمة و�أثرها على اقت�صاديات العامل واالقت�صاديات
العربية كبري وخميف .فوف ًقا لتقديرات البنك الدويل املبدئية ،ف�إن
هذه الأزمة �سوف تكلف الدول العربية ما يقرب من  3.7%من حجم
الناجت الإجمايل للمنطقة يف عام � )World Bank, 2020a( 2020أو
ما يقرب من  42بليون دوال �أمريكي و 1.7مليون وظيفة يف عام 2020
ونزوح ما يقرب من  8.3مليون مواطن لدائرة الفقر وف ًقا لتقديرات
منظمة الإ�سكوا ( )ESCWA, 2020خا�صة و�أن تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر من املتوقع �أن تنخف�ض من � 30%إىل  40%على
ً
حتفظا من  %14يف الكويت �إىل
م�ستوى العامل وب�أكرث التقديرات
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�شكل  - 1معدالت النمو املتوقعة للناجت املحلي الإجمايل لبع�ض الدول العربية قبل الأزمة وبعدها لعام 2020

Figure 1 - The expected rates of growth of gross domestic products of some Arab countries for the year 2020 before and
after the crisis (IMF, 2020a).

 45%يف العراق يف )Chemingui and Ben Jelili, 2020( 2020
 .وبالرغم من �أن هناك العديد من التنب�ؤات التي يتم مراجعتها ب�شكل
م�ستمر بخ�صو�ص حجم اخل�سائر املتوقعة من جراء هذه اجلائحة
على االقت�صاديات املختلفة ،ف�سوف نكتفي للتدليل على هول الأزمة
بتوقعات �صندوق النقد الدويل فيما يخ�ص الدول العربية قبل وبعد
ظهور الأزمة ،كما هو مو�ضح بال�شك ل International Mon�( 1
 )etary Fund, IMF, 2020aالتي يتوقع فيها منو �سالب للناجت
ً
انكما�شا) لكل الدول العربية با�ستثناء م�صر
املحلي الإجمايل (�أي
التي توقع لها معدل منو �إيجابي ،و�إن كان متدن ًيا للغاية ،وذلك غال ًبا
ب�سبب حجم ال�سوق الداخلي بها ،وكرثة عدد �سكانها؛ ما يجعل كرب
اال�ستهالك بال�سوق املحلية الدافع الأ�سا�سي لتحقيق معدل منو موجب
مقارنة ببقية الدول العربية.
وميتد ت�أثري الأزمة ال�سلبي على اقت�صاديات الدول العربية من
خالل �أكرث من قناة نوجزها فيما يلى :فالأزمة �سوف ت�ؤثر على الطلب
العاملي لأهم القطاعات والأن�شطة االقت�صادية بالدول العربية ب�سبب
تراجع الطلب العاملي بدرجة كبرية؛ حيث �إنها �أ�صابت بالفعل �أكرب
ع�شرة اقت�صاديات يف العامل(  (�Baldwin and Weder di Mau
 ،)ro, 2020فعلى �سبيل املثال �سوف تت�ضرر ب�شدة �صادرات النفط
ب�سبب تباط�ؤ االقت�صاد العاملي ،وب�صرف النظر عن امل�شكلة الدائرة
بني �أع�ضاء منظمة الأوبك بقيادة اململكة العربية ال�سعودية واملنتجني
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ً
ا�ستفحال،
خارج الأوبك بقيادة رو�سيا التي عقدت من الأمور وزادتها
ف�إن النفط م�صدر مهم للنمو والنقد الأجنبي يف العديد من الدول
العربية؛ حيث �إن �أربع ع�شرة دولة من �إجمايل االثنني والع�شرين
دولة �أع�ضاء يف جامعة الدول العربية منتجة للنفط �أو الغاز الطبيعي،
وميثل النفط والغاز الطبيعي ما يرتاوح ما بني � %30إىل  %60من
الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية ،كما �أنه من �أهم موارد
الإيرادات احلكومية ،كما هو مو�ضح يف اجلدول .)IMF, 2016( 1
وت�أثر النفط بال�سلب �سوف ينعك�س على حتويالت العاملني
باخلارج لالرتباط ال�شديد بني االثنني يف املنطقة العربية التي بها
�أكرب دول مر�سلة وم�ستقبلة للتحويالت يف العامل �أجمع ،ويتوقع البنك
الدويل �أن ي�شهد العامل �أجمع �أكرب تراجع يف تاريخه احلديث يف حجم
التحويالت يف عام  2020ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا من
املتوقع �أن ت�شهد تراج ًعا يف حدود  19.3%ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار
النفط يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وحالة الك�ساد االقت�صادي
التي �ست�صيب االحتاد الأوروبي ،وهما �أكرب م�صدرين للتحويالت يف
العامل العربي ( .)World Bank, 2020bو�أخ ًريا ف�إن ت�أثر قطاعات
�أخرى ذات �أهمية بالغة يف الدول العربية كال�سياحة� ،سوف ي�ؤثر
�سل ًبا على العديد من الدول العربية التي متثل فيها ال�سياحة موردًا
�أ�سا�س ًّيا للنقد الأجنبي وم�صد ًرا �أ�سا�س ًّيا للعمالة كحال اململكة العربية
ال�سعودية وم�صر واملغرب وتون�س والإمارات؛ حيث مثلت ال�سياحة ما

�أحمد فاروق غنيم

يقرب من  4.5%من الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية ووفرت
 4.5مليون وظيفة (.)World Bank, 2013; Ghoneim, 2020b
وال يتوقف الأمر عند هذا احلد؛ لأن ت�أثري الأزمة ممتد ،و�سوف
يطول قطاعات �أخرى ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر� ،سواء �أكان ذلك
ً
مرتبطا بالتعامل مع العامل اخلارجي (كاملالحة اجلوية والبحرية
ً
مرتبطا باالقت�صاد الداخلي (كالقطاع
والنقل واللوجي�ستيات) �أو حتى
ونواد) .ووف ًقا ملا ظهر من �آثار
الرتفيهي من مطاعم ومراكز ت�سوق ٍ
فعلية جند �أن �أحدث تقارير �صندوق النقد الدويل يو�ضح تدهور كثري
من املتغريات االقت�صادية كانهيار م�ؤ�شرات البور�صة وهروب ر�ؤو�س
الأموال خلارج املنطقة العربية يف �شهر مار�س  2020بالتحديد؛ ما
ي�ؤكد �أن الأزمة املتوقعة كبرية للغاية ( .)IMF, 2020bوقد �أو�ضحت
منظمة الإ�سكوا �أنه من املتوقع بناء على انخفا�ض �أ�سعار النفط
�أن تنخف�ض تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف عام � 2020إىل
ً
انخفا�ضا
املنطقة العربية ب 17.8بليون دوالر �أمريكي� ،أو ما ميثل
بـ %45مقارنة بـ  .)ESCWA, 2020b( 2019وهناك �أزمات كامنة
تلوح يف الأفق ،مثل �أزمة ديون متوقعة يف العامل �أجمع ،وكذلك يف
الدول العربية التي يعاين عدد منها بالفعل من و�ضع �سيء فيما يتعلق
مب�ؤ�شرات الديون وهو ما �سيتم تو�ضيحه الح ًقا (.)UN, 2020
جدول � - 1إيراد النفط كن�سبة من �إجمايل الإيرادات احلكومية يف
�أهم الدواللعربية املنتجة للنفط عام 2014

Table 1 - Oil revenues as a percentage of total governmental
revenues in the most important oil producing Arab countries
)(IMF, 2016

الدولة

اجلزائر
البحرين
العراق
الكويت
ليبيا
عمان
قطر
ال�سعودية
الإمارات
اليمن

ن�سبة الإيرادات النفطية لإجمايل
الإيرادات احلكومية
59.2%
86.2%
94.4%
79.8%
93.4%
87.9%
80.3%
76.8%
63.5%
47.3%
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 .2 .2المبحث الثاني :كفاءة التدابير االقتصادية
المتخذة حتى اآلن

ما قامت به احلكومات العربية حتى الآن من �سيا�سات اقت�صادية
ميثل ما قامت به حكومات دول العامل املختلفة ،وهي باخت�صار
�شديد �سيا�سات مالية ونقدية تو�سعية النت�شال القطاعات والفئات
الأكرث ت�ضر ًرا من براثن الأزمة ( )Stimulus Packageوم�ساعدتها
على تقليل اخل�سائر الناجمة عن الأزمة .فنجد ً
مثل قيام البنوك
املركزية ب�ضخ �سيولة �إ�ضافية يف ال�سوق وتقدمي ت�سهيالت ائتمانية
وت�أجيل �سداد القرو�ض وامل�ستحقات لفرتات زمنية �أطول ،كما جند
قيام وزارات املالية بتقدمي حتويالت و�إعانات للأن�شطة االقت�صادية
والفئات الأكرث ت�ضر ًرا وتقدمي �إعفاءات �ضريبية وتقوية �شبكة
ال�ضمان االجتماعي وتدخلها ك�ضامن يف كثري من الأوقات.
ويختلف مقدار ما يتم تقدميه من �سيا�سات و�إجراءات بح�سب
الظروف االقت�صادية لكل دولة ومدى قدراتها املالية التي ميكن �أن
تتدخل بها وبح�سب ما ترتئيه ال�سلطات يف كل بلد من حجم اخل�سائر
املتوقعة ،وما ميكن تقدميه من م�ساعدات ب�آليات خمتلفة .فعلى �سبيل
املثال قامت احلكومة يف الإمارات واملغرب وتون�س بتقدمي �ضمانات
للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،وقامت حكومة قطر باال�ستمرار يف
دفع مرتبات العمالة املهاجرة املحجوزة يف احلجر �أو املر�ضى .وقامت
دول مثل :م�صر واملغرب وتون�س والأردن بتقدمي دعم مادي مبا�شر
للأ�سر الفقرية والعمالة غري املنتظمة والأ�سر املت�ضررة؛ لكونها كانت
تعمل يف قطاعات ت�ضررت ب�شدة كال�سياحة .وقامت حكومات بع�ض
الدول؛ مثل م�صر واملغرب بت�أخري �سداد بع�ض ال�ضرائب �أو �إ�سقاطها
عن فرتات زمنية حمددة.
كما قامت البنوك املركزية يف اململكة العربية ال�سعودية والكويت
والبحرين وقطر والإمارات وم�صر بتخفي�ض �سعر الفائدة ،وقامت
اجلزائر بتقليل االحتياطي لدى البنوك ،وقامت كل من اململكة
العربية ال�سعودية والبحرين وقطر والإمارات وم�صر واملغرب بتوفري
�سيولة �إ�ضافية للبنوك ،وخا�صة تلك التي تقر�ض امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة والقطاعات الأكرث ت�ضر ًرا ،وتدخلت بع�ض الدول ،مثل:
م�صر واملغرب وقطر مب�ساندة البور�صة ( .)IMF, 2020bولقد
قدرت حجم الإجراءات املالية املتبعة من قبل وزارات املالية يف
الدول العربية بحوايل  3%من الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية
جمتمعة تزداد �إىل  3.8%من الناجت املحلي الإجمايل �إذا كان الأمر
فقط متعل ًقا بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،بالإ�ضافة �إىل �إجراءات
�إ�ضافية لتوفري ال�سيولة النقدية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
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و�صلت �إىل  2%يف املتو�سط من الناجت املحلي الإجمايل لدول جمل�س
التعاون اخلليجي (.)IMF, 2020b
ومن املتوقع انكما�ش الناجت املحلي الإجمايل يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي بـ  2.7%عام  2020من جراء الأزمة .ومن املتوقع � ً
أي�ضا زيادة
عجز املوازنة ب�شكل كبري وات�ساع العجز من حوايل  2.9%من الناجت
املحلي الإجمايل عام  2019للدول العربية امل�صدرة للنفط �إىل 10%
من الناجت املحلي الإجمايل لهذه الدول ،وحوايل ثلثي هذا العجز
ب�سبب ال�سيا�سات والإجراءات املتبعة من احلكومات من جراء الأزمة.
بينما �ستت�سبب الإجراءات للتعامل مع اجلائحة يف زيادة عجز املوازنة
بحوايل  2%يف املتو�سط لدول �أخرى ،مثل :م�صر (.)IMF, 2020b
ومن ال�صعب تقييم فاعلية ال�سيا�سات التي اتخذتها الدول العربية
حتى الآن؛ وذلك لعدة �أ�سباب ،منها:
� ً
أول� :أن الأزمة مل تنت ِه بعد ،ومن ثم ف�إن ما مت الإعالن عنه من خطط
كاف؛ لأن الأزمة ممتدة،
حكومية ملواجهة اجلائحة قد يكون غري ٍ
وكل يوم حت�صد خ�سائر جديدة.
ثان ًيا� :أن توقيتات �صرف هذه امل�ساعدات �أمر له �أهمية ق�صوى ،ومن
كاف،
ثم ف�إن جمرد الإعالن عن تقدمي حزم م�ساعدات غري ٍ
فالعربة احلقيقية بالتنفيذ ال�سريع يف الوقت املنا�سب.
ثال ًثا� :أن امتداد الأزمة �سيولد �آثا ًرا غري مبا�شرة ،و�سي�ؤثر على
قطاعات �أخرى لي�س بال�ضرورة �أن تكون ت�أثرت ب�شدة يف الدورة
الأوىل ،وبالتايل ف�إن الأمر قد يتطلب عدم االكتفاء مبا مت
�إعالنه من حزم للم�ساعدات ،وقد يتطلب الإعالن عن حزم
م�ساعدة �إ�ضافية.
ولذا جل�أت بع�ض الدول العربية �إىل �صندوق النقد الدويل
للح�صول على م�ساعدات طارئة ،وقد اختلف �شكل وحجم حزم
امل�ساعدة التمويلية املطلوبة من قبل �صندوق النقد بح�سب رغبة
الدول ذاتها ،ووف ًقا لو�ضعها االقت�صادي ،وقد ح�صلت بالفعل املغرب
وتون�س والأردن وال�صومال و�أخ ًريا م�صر على موافقات بحزم متويلية
خمتلفة خالل �شهري مار�س و�إبريل  )IMF, 2020b( 2020ويوجد
دول �أخرى من املتوقع �أن تتقدم يف الأجل القريب .وحقيقة الأمر �أن
اللجوء ل�صندوق النقد الدويل يف مثل هذه الظروف �أمر قد تكون
الدول م�ضطرة �إليه ،وال يوجد بديل �آخر .فعلى عك�س احلال دائ ًما
حينما ت�ضطر الدول للجوء ل�صندوق النقد ويقابل هذا الت�صرف
مبجوعتني من امل�ؤيدين واملعار�ضني ،ف�إن الأمر يف هذه احلالة خمتلف
النعدام فر�ص احل�صول على متويل �إ�ضايف يف ظل الأو�ضاع املحلية
والإقليمية والعاملية الراهنة وارتفاع تكلفة التمويل �إن وجد ،ومن
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ثم ي�صبح �صندوق النقد الدويل املالذ الأخري والأوحد يف مثل هذه
الظروف الع�صيبة .وبالتايل فتقييم الأمور الآن هو �أمر غري منطقي
يف ظل ت�سارع وترية الأحداث وا�ستمرار الأزمة وزيادة عمقها.
ولعل ما يعاب على ما مت اتباعه من �سيا�سات هو عدم ربطها
بالبعد االجتماعي .فبالرغم من عدم ت�أخر احلكومات العربية يف
تقدمي يد العون ملن�ش�آتها االقت�صادية يف القطاع اخلا�ص للتمكن من
جتاوز الأزمة ف�إن احلكومات العربية مل تربط �أي �شكل من �أ�شكال
امل�ساعدة املقدمة ب�ضرورة احلفاظ على العمالة وعدم ت�سريحها
�أو تقليل رواتبها .وهو �أمر يجب �إعادة النظر ب�ش�أنه؛ �إذ �إنه يف ظل
تدهور الأو�ضاع االقت�صادية ف�إن �أول ما تفكر فيه املن�ش�آت االقت�صادية
هو تقليل التكلفة املتغرية لديها ،ومن ثم ف�إن �أ�سرع و�أ�سهل قرار هو
التخل�ص من العمالة ،وبالتايل يجب على احلكومات العربية منع �أو
تقليل هذا الأمر بربط امل�ساعدات املقدمة لهذه املن�ش�آت ب�ضرورة
عدم ت�سريح العمالة ،كما يعاب على بع�ض الدول العربية تدخلها
لإنقاذ البور�صة لأن معنى التدخل من قبل احلكومات هو رفع �أ�سعار
الأ�سهم للأ�شخا�ص وال�شركات املتخارجة من ال�سوق املحلي الذين
غال ًبا ما يكونون هيئات �أجنبية� ،أي �إن تدخل الدول لدعم البور�صات
هو �شكل من �أ�شكال الدعم للعامل اخلارجي يف وقت �أحوج ما تكون فيه
املوارد املالية النت�شال االقت�صاديات الوطنية من �شبح الك�ساد.
واملرحلة احلالية التي تعي�شها الدول العربية ال يجب ت�صنيفها
على �أنها الأهم يف �سل�سلة املراحل امل�ستقبلية ،ذلك لأن الهدف
الأ�سا�سي منها هو جمرد تخفيف �آالم االقت�صاد ،وما يتعر�ض له
من هزات عنيفة ،ولكن لي�س الغر�ض هو الإ�صالح �أو اتباع �سيا�سات
حمددة للخروج من الأزمة .واخلطر يف هذه املرحلة يكمن يف بعدين
�أ�سا�سيني :البعد الأول :يكمن يف عدم القدرة على حتديد ماهية حجم
ال�سيا�سات املطلوبة والتكلفة التمويلية امل�صاحبة لها ،ومن ثم فتقييم
التدخالت و�أثرها هو �أمر �شبه م�ستحيل قيا�سه ،وذلك المتداد الأزمة.
البعد الثاين :يكمن يف البعد ال�سيا�سي لهذه الإجراءات ،فت�سارع
احلكومات لتقدمي يد العون يثري حالة من الت�سابق بني احلكومات
لإر�ضاء ال�شعب ،ولكنه ي�أتي على ح�ساب توازنات االقت�صاد الكلي
التي ال يلتفت �إليها متخذو القرار يف هذا الوقت.
 .3 .2المبحث الثالث :السياسات الواجب اتباعها
بعد االنتهاء من األزمة الطارئة

بعد االنتهاء من الأزمة الطارئة وا�ستقرار الأو�ضاع االقت�صادية
�سوف ت�ضطر احلكومات يف دول العامل �أجمع ،ويف الدول العربية
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خا�صة �إىل اتباع حزمة جديدة من ال�سيا�سات التي تهدف �إىل تن�شيط
جانبي الطلب والعر�ض الكليني ب�شكل ي�ساعد االقت�صاد على اخلروج
من دائرة االنكما�ش ،وي�ساعد على �إعادة احلياة للمن�ش�آت االقت�صادية
( .)Bailout Packagesوعادة ما ت�أخذ �شكل هذه ال�سيا�سات نف�س
�شكل ال�سيا�سات ال�سابق اتباعها يف املرحلة ال�سابقة من حيث كونها
تو�سعية ،وتهدف لزيادة ال�سيولة وتقدمي �إعانات مالية مبا�شرة وغري
مبا�شرة للأ�سر واملن�ش�آت العاملة يف االقت�صاد .ولكن تختلف �سمات
هذه ال�سيا�سات عن تلك ال�سابق اتباعها يف املرحلة ال�سابقة كما يلي:
� ً
أول :من املتوقع �أن تكون �سيا�سات هذه املرحلة �أكرث حتديدً ا يف �ضوء
تك�شف الو�ضع االقت�صادي لكل قطاع على حدة ومعرفة مدى
وحجم ال�ضرر الذي تعر�ض له كل قطاع واحتمالية اال�ستمرار
يف امل�ستقبل.
ثان ًيا :من املتوقع �أن تكون ال�سيا�سات يف هذه املرحلة �أكرث ر�شادة يف
ظل معرفة الأو�ضاع املالية لكل حكومة وملعرفة توجه متغريات
وتوازنات االقت�صاد الكلي بعد انتهاء املرحلة الأوىل التي مل تكن
فيها توازنات االقت�صاد الكلي الهم الأكرب لل�سلطات.
ثال ًثا :من املتوقع �أن تكون ال�سيا�سات املتبعة يف هذه املرحلة �أكرث
حر�صا من مثيالتها يف املرحلة ال�سابقة لرغبة ال�سلطات يف
ً
احلفاظ على التوازنات املالية والنقدية يف نف�س الوقت.
ولكن قدرة الدول العربية على اال�ستمرار يف ال�سيا�سات التو�سعية
مرهونة بالأ�سا�س بالقدرات واملالءة املالية للحكومات ،وبالتايل ف�إن
الأمر قد يختلف من دولة لأخرى ح�سب املقدرة املالية وقد ت�ضطر
احلكومات �إىل اتباع �سيا�سات انكما�شية وتقييدية يف جماالت �أخرى
لتوفري موارد مالية لل�صرف على تبعات الأزمة .ومن ثم ف�إنه من
املتوقع �أن تلج�أ الكثري من الدول العربية للبنك الدويل والبنوك
وال�صناديق الإقليمية (كالبنك الإفريقي للتنمية وال�صندوق العربي
للتمية االقت�صادية واالجتماعية) يف هذه الفرتة ،ولي�س �صندوق
النقد الدويل الذي له الدور املهم يف املرحلة الأوىل .وفيما يخ�ص
الدول العربية ف�إن �أ�سعار النفط وتوجهاتها امل�ستقبلية �سوف ت�ؤدي
دو ًرا حا�س ًما يف حجم و�شكل ال�سيا�سات املتبعة يف هذه املرحلة؛ لأن
�أ�سعار النفط �سوف يكون لها �أثر كبري على الو�ضع املايل يف الدول
العربية ،ومن ثم حتديد قدرة الدول العربية على حتمل تكاليف
اخلروج من الأزمة ب�شكل مو�ضوعي .ومن ثم ونتيجة التوقعات امل�ؤكدة
ب�ش�أن انخفا�ض متح�صالت النقد الأجنبي� ،سواء �أكان ذلك ب�سبب
انخفا�ض ح�صيلة �صادرات النفط �أو ال�سياحة �أو عوائد العاملني
باخلارج� ،أو تدفقات ر�أ�س املال الأجنبي املبا�شر وغري املبا�شر ،ف�إن
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ذلك �سيكون له �أثر حتمي على �أ�سعار �صرف العمالت العربية� ،سواء
�أكانت الدول تتبع �أنظمة �سعر �صرف ثابتة �أم مرنة ،وب�صرف النظر
عن حجم االحتياطات الأجنبية لدى الدول العربية التي �ستوا�صل
االنخفا�ض ب�شدة نتيجة الأزمة وما بعدها من تبعات .ويف هذا الو�ضع
�سوف ت�ضطر �أغلبية الدول العربية �إىل تخفي�ض عمالتها املحلية،
حتى و�إن كان ذلك ب�شكل طفيف للحفاظ على توازنات االقت�صاد
الكلي بها.
ويف هذه الفرتة �سوف تكون بيانات البطالة والتوازنات اخلارجية
(احل�ساب اجلاري يف ميزان املدفوعات) قد جتلت ب�صورة �أو�ضح؛
مما �سيمكن احلكومات من بناء �سيا�ستها ب�شكل �أو�ضح �آخذين يف
احل�سبان تكلفة ال�سيا�سات التي �سوف يتم اتباعها وت�أثرياتها املختلفة
على تخفي�ض معدالت البطالة وو�ضع التوازنات اخلارجية مبا فيها
متح�صالتها من النقد الأجنبي.
ومن املتوقع يف هذه الفرتة ا�ستمرار فرتة الك�ساد االقت�صادي،
بل واحتمالية تعمقه؛ حيث �إن احلرب التجارية بني الواليات املتحدة
الأمريكية وال�صني من املتوقع �أن ت�ستمر خا�صة بعد �إعالن الرئي�س
الأمريكي عن نيته لفر�ض ر�سوم جمركية �إ�ضافية على ال�صني
ب�سبب معاجلتها ال�سيئة لأزمة كورونا ( .)EIU, 2020بالإ�ضافة
�إىل التوقعات ب�ش�أن احتماليات تباط�ؤ االقت�صاد العاملي ،ب�صرف
النظر عن كورونا .وهذا يعني �أن هذه ال�سيا�سات التو�سعية �ست�صبح
�أم ًرا حتم ًّيا ،ولكن يجب العمل على تن�سيق هذه ال�سيا�سات ل�ضمان
فاعليتها على امل�ستويني الدويل والإقليمي .ويف �ضوء هذه التغريات
املتوقعة فيما يتعلق بالك�ساد واحلرب التجارية يتوقع �أن ت�سود حالة
من احلمائية التجارية دول العامل �أجمع(  (�Baldwin and Tomi
)ura, 2020؛ ما �سي�ؤثر بال�سلب على �صادرات الدول العربية غري
النفطية وغري الغذائية .ومن ثم ف�إنه من التدابري الواجب اتخاذها
يف هذا ال�ش�أن �أن تعمل على تن�شيط اقت�صادها املحلي بالأ�سا�س،
و�أن ترفع درجة اال�ستعداد فيما يتعلق با�ستخدام �أدوات ال�سيا�سة
التجارية امل�سموح بها حلماية اقت�صادها الوطني وف ًقا ملا ت�سمح به
قواعد منظمة التجارة العاملية واتفاقيات التجارة الإقليمية املن�ضمة
�إليها الدول العربية (من �سيا�سات مكافحة دعم و�إغراق ور�سوم وقاية
وغريها).
وقد متثل هذه الظروف فر�صة حقيقية للدول العربية لتعمل
على تعميق التكامل الإقليمى بينها ،وخا�صة �أن حالة الك�ساد العاملي
واحلمائية التجارية �سوف تدفع الدول العربية لإعادة توجيه �صادراتها
ال�سلعية من الغرب �إىل ال�شرق .وقد �أو�ضحت منظمة الإ�سكوا �أن
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 230كفاءة التدابري الطارئة املتخذة للتخفيف من �آثار فريو�س كورونا امل�ستجد على اقت�صاديات الدول العربية
تقديراتها النخفا�ض ال�صادرات العربية عام  2020ترتاوح ما بني 28

بليون دوالر �أمريكي يف �أف�ضل تقدير �إىل  88بليون دوالر �أمريكي يف
�أ�سو�أ تقدير ( .)ESCWA, 2020bكما �أن الفر�صة �سانحة كما ذكر
من قبل لالندماج يف �سال�سل القيمة العاملية التي من املتوقع �إعادة
ت�شكيلها يف الفرتة الزمنية القادمة.
كذلك يجب �أن تعمل احلكومات العربية يف هذه الفرتة على تعظيم
دور الزراعة والأمن الغذائي ،وذلك �أنه كان من املتوقع �أن ت�صاحب
�أزمة كورونا �أزمة غذاء لوال انخفا�ض �أ�سعار النفط .ولكن دق ناقو�س
اخلطر الذي يحتم �أن تفكر الدول العربية ب�ش�أن هذه الق�ضية ،وتعمل
على تالفيها ب�أكرب قدر من ال�سيا�سات والإجراءات يف هذه املرحلة
من خالل زيادة املخزون الإ�سرتاتيجي من ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية
والعمل على �إمتام تعاقدات لل�ستة �أ�شهر القادمة لتقليل احتماالت
الأزمات الداخلية وتبعاتها الأمنية وال�سيا�سية واالجتماعية.
و�أخ ًريا قد يكون من الأف�ضل �أن تبد�أ الدول العربية بو�ضع
�إ�سرتاتيجية متكاملة للتعامل مع القطاع اخلدمي؛ وذلك لأنه من
�أكرث القطاعات التي تعر�ضت لل�صدمة ،وهو �أكرب م�ستوعب للعمالة
يف الدول العربية ،ومن ثم فبناء ر�ؤية موحدة جتاه قطاع اخلدمات قد
يكون مطلو ًبا يف هذه املرحلة.
 .4 .2المبحث الرابع :السياسات طويلة األجل

واملق�صود بال�سيا�سات طويلة الأجل تلك ال�سيا�سات والإجراءات
بعيدة املدى التي �سوف تتبعها الدول العربية من جراء �أزمة
كورونا .فمن املتوقع �أن تقوم الدول العربية� ،ش�أنها �ش�أن بقية دول
العامل �أجمع ،مبراجعة �أولوياتها فيما يتعلق بال�سيا�سات ال�صحية
وال�سيا�سات االجتماعية ب�شكل عام ،خا�صة يف ظل ت�أخر الدول
العربية عامل ًّيا يف م�ؤ�شر الأمن ال�صحي العاملي (Global Health
 )Security Indexواحتالل العديد من الدول العربية ملراتب متدنية
يف الرتتيب العاملي� ،سواء �أكان امل�ؤ�شر العام �أو ذلك املتعلق بالقدرة
على ا�ستك�شاف ور�صد الأوبئة واجلوائح �أو التعامل معها �أو كفاية
النظام ال�صحي ب�شكل عام كما هو مو�ضح باجلدو ل John Hop�( 2

kins Bloomberg School of Public Health in collaboration

 ..)with Economic Intelligence Unit, 2019وبطبيعة احلال
فمن املنتظر �أن يتم تخ�صي�ص موارد مالية �أكرب للرعاية ال�صحية
واالجتماعية عما كان احلال عليه قبل الأزمة الراهنة ،وهو ما قد
يتطلب تغي ًريا يف الت�شريعات الالزمة لإقرار هذا الأمر و�إقرار نظم
متكاملة للأنظمة ال�صحية .بجانب ذلك ف�إن �إعانات البطالة وبقية
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�أدوات احلماية االجتماعية من حتويالت للأ�سر والفئات الفقرية
واملهم�شة �سوف متثل جز ًءا �أ�سا�س ًّيا من ثقافة الدول .ويف هذا الإطار
لن ي�صبح الأمر جمرد جمهودات من قبل اجلمعيات الأهلية ،بل
�سي�صبح دو ًرا �أ�سا�س ًّيا للدولة ،وهو ما �سيتطلب تغيري �شكل التعاون
بني احلكومات واجلمعيات الأهلية وتغيري دور امل�سئولية االجتماعية
لل�شركات ورجال الأعمال.
التغيري الهيكلي الآخر املتوقع هو تغري منوذج العمل (Business
 .)Modelف�أزمة كورونا غريت من �أمناط العمل والإنتاج من جانب،
وغريت � ً
أي�ضا من �أمناط اال�ستهالك ،وذلك ي�ستدعي �أن تقوم املن�ش�آت
واحلكومات بتغيري منط التفكري والإدارة ،بل واملنتجات .ف�أزمة كورونا
�أو�ضحت مزايا وعيوب منوذج العمل عن بعد ،كما �أنها خلقت � ً
أمناطا
جديدة من اال�ستهالك تعتمد بالأ�سا�س على تكنولوجيا املعلومات .وهذا
التغيري ال بد �أن ي�صاحبه تغريات �إجرائية وت�شريعية لتتواكب مع بزوغ
منوذج جديد للعمل و�أمناط اال�ستهالك اجلديدة.
التغري الهيكلي الثالث املتوقع هو اتخاذ التدابري الالزمة للتعامل مع
البيانات ب�شفافية .وذلك لأن عدم ال�شفافية �صعب مهمة الدول العربية
يف التعامل مع الأزمة ،وهو ما �سيرتتب عليه م�شكالت عديدة يف التعامل
مع تبعات الأزمة ،كما و�ضح تقرير حديث للبنك الدويل تعر�ض لو�ضع
الديون وعجز املوازنة وعجز امليزان اجلاري ،وعدم �شفافية الكثري من
هذه املتغريات يف الدول العربية ( ،)World Bank, 2020الأمر الذي
�سي�صعب مهمة تعامل الدول العربية مع امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية
لطلب م�ساعدات مالية؛ لأنها مرتبطة بالأ�سا�س بهذه املتغريات .كما �أن
هذه الأمور تك�شف حقيقة الأو�ضاع الهيكلية التي يجب تغيريها لإ�صالح
اقت�صاديات الدول العربية التي ت�أخرت يف �إ�صالحها ب�سبب توافر املوارد
املالية التي مكنتها من التعاي�ش مع هذه االختالالت يف الفرتات املا�ضية.
ولكن مح �شح الأموال الالزمة للتعامل مع �أزمة كورونا وتبعاتها ،ومع عدم
توافق �أحوال االقت�صاد العاملي وتباط�ؤ النمو وما ي�ستتبعه من انخفا�ض
يف اال�ستثمارات املبا�شرة وغري املبا�شرة املوجهة للمنطقة العربية خا�صة
يف ظل انخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية وعدم اليقني ب�ش�أن م�ستقبل هذه
الأ�سعار �أ�صبح �إ�صالح هذه الت�شوهات الهيكلية �أم ًرا حتم ًّيا.
وتزامن الأزمة مع �أزمة النفط �أو�ضح مما ال �شك فيه �ضرورة
تقليل االعتماد على النفط ب�شكل �أكرب و�أ�سرع .ويف هذا الإطار يظهر
�ضرورة تغيري توجه ال�صناديق ال�سيا�سية وما تقوم به من ا�ستثمارات
خارج الدول العربية؛ حيث �إن طبيعة هذه اال�ستثمارات �سوف تتغري
ب�شكل كبري يف �ضوء التطورات فيما بعد كورونا وتغيريها لأمناط
اال�ستهالك .ولعل امليزة الوحيدة لتزامن �أزمة انخفا�ض �أ�سعار النفط
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جدول  - 2ترتيب الدول العربية من �إجمايل  195دولة يف م�ؤ�شر الأمن ال�صحي العاملي لعام 2019

Table 2 - Ranking of Arab countries out of 195 countries in the General Health Security Index of 2019 (John Hopkins Bloomberg School
)of Public Health in collaboration with Economic Intelligence Unit, 2019

الدولة

اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
الكويت
املغرب
لبنان
عمان
الأردن
قطر
م�صر
البحرين
تون�س
موريتانيا
ال�سودان
العراق
ليبيا
اجلزائر
جيبوتي
�سوريا
اليمن
ال�صومال

امل�ؤ�شر اخلا�ص بالتعامل مع امل�ؤ�شر اخلا�ص بكفاءة وكفاية
امل�ؤ�شر العام (� 1أف�ضل امل�ؤ�شر اخلا�ص بر�صد الأوبئة
الأوبئة واجلوائح (� 1أف�ضل النظام ال�صحي لعالج املر�ضى
واجلوائح (� 1أف�ضل و� 195أ�سوا)
و� 195أ�سو�أ)
(� 1أف�ضل و� 195أ�سو�أ)
و� 195أ�سو�أ)
47

24

114

35

56

126

45

98

59

66

42

57

68

53

38

71

73

43

49

92

73

97

80

82

80

83

50

79

82

124

87

44

87

96

48

128

88

72

63

80

122

136

71

91

157

100

159

120

163

185

91

135

167

88

183

150

168

111

185

170

173

174

181

139

175

164

164

167

188

194

166

87

190

179

184

178

194

153

193

195

مع �أزمة كورونا هو �أنها منعت �أو قللت احتمالية حدوث �أزمة غذاء
للدول العربية التي جميعها �صايف م�ستورد للغذاء ،وت�ستورد ما يقارب
 65%من احتياجاتها من القمح من خارج املنطقة .وقد ت�سببت �أزمة
كورونا كما �سبق �أن �أو�ضحنا �سال ًفا يف انت�شار معدالت البطالة والفقر
ب�شكل غري م�سبوق؛ مما يعر�ض ما يقارب من  1.9مليون �شخ�ص
�إىل نق�ص الغذاء ( .)ESCWA, 2020وهذا الأمر يتطلب �أن تقوم
الدول العربية ب�إعادة النظر يف �سيا�ستها الزراعية وتلك املتعلقة
ً
ا�ستكمال ملا بد�أته يف املرحلة ال�سابقة ،حتى ال تقع
بالأمن الغذائي،

يف براثني �أزمة �أخرى تزداد احتمالية وقوعها مع تعايف �أ�سعار النفط
ومع توقعات بزيادة �إجراءات التجارة احلمائية يف كل دول العامل يف
الفرتة القادمة والتقليل من ت�صديرها لل�سلع الغذائية.
وال بد من قيام الدول العربية با�ستحداث �آليات �إجرائية ومالية
ونقدية لتقليل �أثر عوامل املخاطرة على املن�ش�آت االقت�صادية ،خا�صة
و�أنه من املتوقع �أن �أزمة كورونا �سوف ت�ؤثر بال�سلب على اال�ستثمارات من
قبل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة خ�شية التعر�ض �إىل �شبح الإفال�س
بعد ما �سببته �أزمة كورونا من ارتفاع �شديد يف درجة املخاطرة.
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وا�ضحا يف �سال�سل
و�أخ ًريا ف�إن �أزمة كورونا �سببت ا�ضطرا ًبا
ً
الإمداد العاملية ( )Global Value Chainsب�سبب عدم انتظام
حركة الإنتاج يف العامل .وحقيقة الأمر �أن الدول العربية كانت تعاين
من عدم اندماجها ب�شكل كبري يف �سال�سل الإمداد العاملية .ومع
�أزمة كورونا ف�إن املن�ش�آت االقت�صادية الكربى �سوف تعيد �شبكات
الإمداد اخلا�صة بها لتقليل الآثار ال�سلبية التي �سببتها الأزمة .وقد
تكون الفر�صة �سانحة للدول العربية يف الدخول يف التق�سيم اجلديد
ل�شبكات الإمداد التي قد تتطلب تعاو ًنا �إقليم ًّيا بينهم.
هذه الفرتة يجب �أن ت�شهد �إن�شاء �صناديق طوارىء للقطاعات
االقت�صادية املختلفة؛ ما ي�ساعد على تقليل �أثر �أي �صدمات م�ستقبلية
على القطاعات التي �سيتم �إن�شاء �صناديق طوارىء خا�صة بها ،ويقلل
العبء من على كاهل احلكومة يف القيام بتقدمي م�ساعدات مالية
لهذه القطاعات حالة حدوث �أزمة م�ستقبلية.

 .3الخاتمة (النتائج والتوصيات)
�إن �أزمة كورونا بالرغم من كونها بالأ�سا�س �أزمة �صحية ف�إنه
ميكن ت�صنيفها � ً
أي�ضا على �أنها من �أ�سو�أ الأزمات االقت�صادية التي
مرت بالدول العربية يف تاريخها ،و�أن �آثارها الوخيمة �ستظهر يف
الآجال الق�صرية واملتو�سطة والطويلة.
�أو�ضحت الدرا�سة �أن ال�سيا�سات الالزمة لإخراج الدول العربية
من كبوتها االقت�صادية ميكن تق�سيمها �إىل �سيا�سات الزمة يف
الوقت احلايل للتخفيف من �آثار ال�صدمة على الأفراد واملن�ش�آت
االقت�صادية .وقد �أبلت الدول العربية بالء ح�س ًنا حتى الآن يف املرحلة
الأوىل من حيث �إنها قامت باتباع �سيا�سات نقدية ومالية تو�سعية لكبح
الآثار ال�سلبية للأزمة .وقد �أكدت الدرا�سة �أنه من ال�صعب تقييم
مدى كفاية هذه ال�سيا�سات االقت�صادية ومدى فاعليتها؛ لكون الأزمة
م�ستمرة وتزداد عم ًقا ،وال يوجد مدى زمني وا�ضح للخروج منها،
كما �أن الدول العربية تتفاوت تفاوتًا �شديدً ا يف املقدرة املالية ،ومن
ثم ف�إن اختالف حجم حزم امل�ساعدات املقدمة مرتبط بهذا الأمر
� ً
أي�ضا .وحلني انتهاء الأزمة فقد يتطلب الأمر القيام ب�سيا�سات جديدة
�أو زيادة حجم امل�ساعدات املقدمة ،وذلك طب ًقا لطول وعمق الأزمة
ومدى ت�أثر فئات �أو �أن�شطة بعينها واملقدرة املالية للحكومات.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أنه بعد انتهاء الأزمة �سيتطلب الأمر التدخل
ب�سيا�سات �أخرى للخروج باالقت�صاديات العربية من مرحلة الك�ساد
التي �ستطول العامل �أجمع ،وبالتبع � ً
أي�ضا الدول العربية .ومن
خ�صائ�ص هذه املرحلة �أن �أزمة �أ�سعار النفط �ستظهر �آثارها ب�شدة
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يف هذه املرحلة؛ ما �سيكون له �أثران :الأول :هو زيادة حدة �آثار
الك�ساد ،وذلك الرتباط الكثري من الأن�شطة االقت�صادية ب�صناعة
النفط وعوائده ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،والثاين �أنه يف هذه
املرحلة ف�إن القيود التي مل تكن موجودة يف املرحلة الأوىل �ستظهر
ب�شدة؛ حيث كان الرتكيز فقط على تقليل الآثار ال�سلبية على
الأفراد واملن�ش�آت االقت�صادية دون االلتفات لتوازنات االقت�صاد
الكلي .ولعل الأمر �سيتطلب حت ًما التعاون بني الدول والتن�سيق بينها
يف اتباع ال�سيا�سات االقت�صادية ل�ضمان فاعلية هذه ال�سيا�سات،
كما �أن الأمر �سيتطلب م�ساعدات من قبل م�ؤ�س�سات التمويل
والبنوك الإقليمية والدولية.
وك�شفت الأزمة عن عدد من االختالالت الهيكلية التي يجب �أن
تعاجلها الدول العربية على املدى الطويل� ،سواء �أكان ذلك فيما
يتعلق باالعتماد على النفط �أو ت�صحيح االختالالت الهيكلية يف بع�ض
التوازنات الكلية كا�ستمرار عجز امليزان اجلاري كن�سبة من الناجت
املحلي الإجمايل وارتفاع ن�سبة الدين الكلي كن�سبة من الناجت املحلي
الإجمايل .كما �أن هناك �أمو ًرا �أخرى يجب معاجلتها بجدية مثل
ال�شفافية فيما يتعلق بالبيانات وطرق جمعها ون�شرها وهي �أمور يجب
�إعادة النظر فيها.
وب�شكل عام ك�شفت �أزمة كورونا الو�ضع املتوا�ضع لبع�ض ال�سيا�سات
املتعلقة بالنواحي االجتماعية وال�صحية يف الدول العربية .و�أو�ضحت
الأزمة �ضرورة �إعادة النظر يف الأولويات املتعلقة ب�أهداف التنمية
امل�ستدامة و�ضرورة تخ�صي�ص قدر �أكرب من التمويل لهذه الأولويات،
كما ك�شفت الأزمة عن �ضعف التعاون الإقليمي على امل�ستوى العربي
والتعاون الدويل ملجابهة اجلائحة وتبعاتها ال�صحية واالقت�صادية،
على الأقل يف املرحلة الأوىل ،ولعل ذلك يدفع الدول �إىل �إعادة
النظر يف �آليات التعاون الإقليمي والدويل ب�شكل �أف�ضل .وهذا �أمر
على قدر كبري من الأهمية للخروج من حالة الك�ساد ال�شديد التي
�سيمر بها العامل �أجمع والدول العربية يف الفرتة املقبلة .ودقت �أزمة
كورونا ناقو�س اخلطر فيما يتعلق بالقطاع غري الر�سمي والعمالة غري
املنتظمة التي قد تكون م�شكلة هائلة يف بع�ض الدول العربية ،مثل:
م�صر واملغرب وال�سودان .ومن ثم ف�إن ال�سيا�سات الالزمة لإدراج
هذه العمالة حتت مظلة احلماية االجتماعية الر�سمية �أ�صبح �أم ًرا
ملحا وحتم ًّيا لتفادي التبعات ال�سيا�سية والأمنية ال�سيئة التي ميكن
ً
�أن حتدث �إذا ما ا�ستمر الو�ضع كما هو عليه.
ومبا �أن للعامل �أجمع يف مرحلة تغيري جوهري يف الأو�ضاع
االقت�صادية وال�سيا�سية واجليو �سيا�سية ( )EIU, 2020فمن املتوقع �أن
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 وبالتايل ف�إن الدول العربية،�أن يزداد ثقل ال�شرق وتقل الهيمنة الغربية
عليها اال�ستعداد لهذا الو�ضع اجلديد و�إعادة ترتيب عالقتها االقت�صادية
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