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ــا  ــع لفــروس كورون ــي الرسي ــل، يف ظــل االنتشــار العامل ــخ طوي ــذ تاري ــة من ــاً للتطــورات الراهن ــامل مثي مل يشــهد الع
املســتجد )COVID-19(، والوبــاء املرتتــب عليــه، الــذي أصبــح قــاب قوســن أو أدىن مــن الخــروج عــن الســيطرة، برغــم 
كل مــا تتخــذه الحكومــات مــن إجــراءات ملنــع انتشــاره يف الجانــب الصحــي، وكذلــك للحــد مــن تبعاتــه عــى االقتصــاد 

العاملــي بــكل قطاعاتــه.

وتقــود هــذه األزمــة العــامل إىل إعــادة النظــر يف الكثــر مــن املفاهيــم االقتصاديــة، وال ســيام املرتبطــة بــدور الدولــة 
ــج  ــن املنت ــة ب ــن العاق ــك ع ــا، ناهي ــاج به ــل واإلنت ــاليب أداء العم ــة وأس ــطة االقتصادي ــة األنش ــاد، وطبيع يف االقتص
واملســتهلك، هــذا بجانــب إعــادة صياغــة مفهــوم العوملــة، ليناســب “مرحلــة مــا بعــد كورونــا”، التــي ســترتك االقتصــاد 
العاملــي بشــكل وهيئــة وطبيعــة مختلفــة عــام كان عليــه قبلهــا. أو مبعنــى آخــر، فــإن هــذه األزمــة ســتفرض عــى االقتصــاد 

العاملــي مفاهيمهــا، قبــل أن ترتكــه وترحــل.

أواًل: تصاعد األعباء االقتصادية في العالم
ــي  ــع باق ــا م ــا وتأثره ــا” )COVID-19(، وعمقه ــروس كورون ــى “ف ــة ع ــة املرتتب ــة االقتصادي ــة األزم ــدى مقارن ل
ــو  ــة األوىل ه ــان للوهل ــز إىل األذه ــا يقف ــإن م ــث؛ ف ــخ الحدي ــامل يف التاري ــهدها الع ــي ش ــة الت ــات االقتصادي األزم

علي صالح
رئيس وحدة التحوالت االقتصادية - مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

ملخص الدراسة:

ــة لتغــرات هيكليــة نتيجــة االنتشــار الســريع لفــروس  تعرضــت ثوابــت التفاعــات االقتصادي
ــا، حيــث تصاعــدت األعبــاء االقتصاديــة التــي تواجههــا االقتصــادات الوطنيــة، وتزايــدت  كورون
معــدالت الفقــر وتهديــدات األمــن الغذائــي. ونتيجــة لذلــك، توســعت الــدول يف أدوارهــا 
االقتصاديــة بالتــوازي مــع التحــوالت يف ثوابــت املاليــة العامــة، كمــا بــدأت الشــركات الصغــرى 
والضعيفــة تواجــه معضلــة البقــاء يف مقابــل صمــود الشــركات القويــة، وحققــت أمنــاط 
االقتصــاد االفرتاضــي مكاســب ضخمــة. ويتوقــع أن تســفر األزمــة عن تشــكل “عوملــة التباعد 
ــص  ــة، وتقلي ــادات الوطني ــى االقتص ــز عل ــل، والرتكي ــداد للداخ ــى االرت ــوم عل ــي تق ــدويل” الت ال
التجــارة والتدفقــات البشــرية العابــرة للحــدود، يف مقابــل التوســع يف جتــارة اخلدمــات ونقــل 

ــا واملعرفــة وأمنــاط االقتصــاد االفرتاضــي عــر اإلنرتنــت. التكنولوجي
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مقارنتهــا بآخــر أزمتــن اقتصاديتــن 
كبرتــن شــهدهام العــامل خــال املائــة 
عــام املاضيــة، وهــام –مــن األحــدث إىل 
األقــدم- األزمــة املاليــة العامليــة يف عــام 
ــي  ــر” الت ــاد الكب ــة “الكس 2008، وأزم
ــى  ــتمرت حت ــام 1929، واس ــت ع اندلع
بدايــة الحــرب العامليــة الثانيــة عــام 

.1939

الخســائر  بحجــم  يتعلــق  وفيــام 
الناتجــة عــن كل أزمــة،  االقتصاديــة 
ــد  ــق العدي ــة، ووف ــة الراهن ــإن األزم ف
تتســبب  أن  يُتوقــع  التقديــرات،  مــن 
يف خســائر اقتصاديــة عامليــة تقــارب 
ــون دوالر كحــد أدىن)1(.  ــو 2.7 تريلي نح
وهناك تقديرات تشــر إىل أن الخســائر 
ســتتعدى ذلــك بكثــر، حيــث يرجــح أن 
ــراء  ــي ج ــاد العامل ــائر االقتص ــغ خس تبل
هــذه األزمــة خــال النصــف األول مــن عــام 2020 نحــو 6 تريليونــات دوالر، وســينكمش االقتصــاد العاملــي 11% مقارنــة 

ــام 2019)2(. ــن ع ــها م ــرتة نفس بالف

ويف هــذا الســياق، توقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن يتخطــى حجــم األزمــة االقتصاديــة الناتجــة عــن فــروس كورونــا 
ــه “مل  ــا” بأن ــتينا جورجيف ــدوق “كريس ــة للصن ــرة العام ــت املدي ــد رصح ــام 2008. وق ــة ع ــة العاملي ــة املالي ــم األزم حج
يحــدث يف تاريــخ الصنــدوق أن رأينــا االقتصــاد العاملــي يُصــاب مبثــل هــذه الحالــة مــن الشــلل، ونحــن اآلن يف حالــة 

ركــود. إنــه طريــق أســوأ مــن األزمــة املاليــة العامليــة”)3(”.

وفيــام يتعلــق بالخســائر التــي تعــرض لهــا االقتصــاد العاملــي جــراء األزمــة املاليــة العامليــة لعــام 2008، فإنهــا بلغــت 
ــج املحــي اإلجــاميل  ــن النات ــت 5% م ــدويل، وبنســبة بلغ ــد ال ــدوق النق ــرات صن ــق تقدي ــات دوالر، وف نحــو 4 تريليون
العاملــي يف حينــه)4(. وبالتــايل، إذا توقفــت أزمــة كورونــا عنــد مدهــا الحــايل، وعــاد النشــاط االقتصــادي العاملــي إىل 

طبيعتــه يف األجــل القصــر، فــإن الخســائر الناجمــة عنهــا ســتكون مســاوية تقريبــاً لخســائر األزمــة املاليــة العامليــة.

ويــؤدي اســتمرار األزمــة يف األجــل املتوســط والطويــل، وبقــاء حالــة اإلغــاق شــبه التــام لألنشــطة االقتصاديــة؛ إىل 
وصــول األزمــة الراهنــة إىل آفــاق أخــرى، لتفــوق يف آثارهــا األزمــة املاليــة العامليــة، وتقــرتب مــن أزمــة “الكســاد الكبــر” 
التــي عاشــها العــامل يف أخريــات العقــد الثالــث مــن القــرن العرشيــن وطــوال العقــد الرابــع منــه. لكــن تجــب اإلِشــارة 
إىل أن هــذا الرتتيــب مرهــون بالفــرتة التــي ستســتغرقها األزمــة الراهنــة، واملعتمــدة يف األســاس عــى عمليــة اســتيعاب 
الفــروس. فــإذا متكــن العــامل مــن التغلــب عــى التحــدي القائــم، وطــي صفحــة جائحــة كورونــا؛ فــإن معانــاة االقتصــاد 

العاملــي لــن تطــول، وســتظل خســائره محــدودة مقارنــة مبــا تكبــده إبــان “الكســاد الكبــر”.

وإذا اســتمرت األزمــة الراهنــة، وعمــدت الحكومــات إىل اســتخدام أســاليب التعامــل القامئــة عــى إغــاق املزيــد مــن 
القطاعــات، والتوجــه إىل وضــع قيــود عــى تصديــر الســلع واملنتجــات إىل الخــارج، أو حتــى منــع التصديــر؛ فــإن ذلــك 
ســيعني مجابهــة االقتصــاد العاملــي أزمــة مل يشــهد لهــا مثيــاً عــى مــر التاريــخ، ولــن يكــون “الكســاد الكبــر” بجانبهــا 

ســوى أزمــة هامشــية.
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ثانيًا: توسع الدور االقتصادي للدولة
ميكــن القــول إن األزمــة الراهنــة تشــبه أزمــة “الكســاد الكبــر” يف بعــض الجوانــب، ال ســيام فيــام يتعلــق بالتغــرات 
ــت  ــي كان ــة الت ــر الطريق ــامل إىل تغي ــر”، ســاقت الع ــي. فأزمــة “الكســاد الكب ــة يف النظــام االقتصــادي العامل املتوقع
ــة، فبعــد أن كانــت  ــد النظــر مــن جديــد يف الــدور االقتصــادي للدول تتعامــل بهــا الــدول مــع اقتصاداتهــا، حيــث أُعي
الدولــة قــد انســحبت مــن األنشــطة االقتصاديــة يف العقــود التــي ســبقت “الكســاد الكبــر”، وكان ذلــك ســبباً يف وقــوع 
ــة بقــوة إىل النشــاط االقتصــادي، ومتــت  ــة التعــايف منهــا جــاءت عــر عــودة الدول أزمــة “الكســاد” هــذه؛ فــإن عملي
 The New( ”صياغــة ذلــك يف الواليــات املتحــدة عــى وجــه التحديــد، يف إطــار برامــج مــا يســمى “الصفقــة الجديــدة

.)5()Deal

وقــد وضــع ذلــك يف حينــه نهايــة العمــل باآلليــات املســتندة إىل قواعــد “اليــد الخفيــة” و”دعــه يعمــل دعــه ميــر”، 
وبرهــن كذلــك عــى االحتيــاج إىل الدولــة لتــامرس دوراً نشــطاً وأكــر فاعليــة يف النشــاط االقتصــادي، وبذلــك تكــون 

أزمــة “الكســاد الكبــر” أحدثــت تغــرات جوهريــة يف بنيــة النظــام االقتصــادي العاملــي.

وبغــض النظــر عــن طبيعــة التغــرات املتوقــع حدوثهــا عــى وقــع األزمــة الراهنــة، فإنهــا ســتقود العــامل بــا شــك إىل 
إعــادة النظــر يف الكثــر مــن معطيــات الوضــع االقتصــاد العاملــي الراهــن، وقــد تدفعــه إىل إنهــاء العمــل بالكثــر مــن 

القواعــد التــي ســادت طــوال الفــرتات املاضيــة.

ــة بــن  ــن يكــون متعلقــاً فقــط بإعــادة صياغــة العاقــات االقتصادي ــد هــذه املــرة هــو أن التغــر املحتمــل ل والجدي
الــدول، وآليــات تســيرها؛ لكنــه أيضــاً ســيدفع نحــو دور اقتصــادي أكــر للدولــة. فقــد تضطــر الحكومــات يف بعــض 
الــدول إىل رشاء بعــض األصــول والــرشكات الخاصــة، ســواء بشــكل مبــارش أو مــن خــال رشكات قابضــة تابعــة لهــا، 
وذلــك بســبب تعــرض الكثــر مــن الــرشكات الخاصــة لإلفــاس، األمــر الــذي يهــدد اســتقرار االقتصــاد الــكي، ويدفــع 

نحــو تفاقــم أزمــات البطالــة والفقــر.

ــة،  ــات الرضوري ــل القطاع ــتمرار عم ــن اس ــراءات تضم ــة بإج ــل الدول ــدويل تدخ ــد ال ــدوق النق ــرتح صن ــك اق ولذل
ليــة مــن جانــب الحكومة  كخدمــات الرعايــة الصحيــة، وإنتــاج الغــذاء وتوزيعــه، وهــو مــا قــد ينطــوي عــى إجــراءات تََدخُّ
لتوفــر اإلمــدادات األساســية اســتناداً إىل مــا أســامه “صاحيــات وقــت الحــرب” التــي تعطــي أولويــة إلبــرام عقــود 
حكوميــة توفــر املدخــات التــي ال غنــى عنهــا والســلع النهائيــة، أو تحويــل الصناعــات إىل احتياجــات بعينهــا، أو إجــراء 

عمليــات تأميــم انتقائيــة)6(. 

واقــرتح الصنــدوق أن تقــدم الحكومــات دعــامً اســتثنائياً للــرشكات الخاصــة، مبــا يف ذلــك دعــم األجــور، مــع وضــع 
ــه “ميكــن تصــور إقامــة رشكات قابضــة  ــرى أن ــدوق ي ــإن الصن ــك. ويف حــال تفاقمــت األزمــة، ف رشوط مامئــة لذل
كبــرة مملوكــة للدولــة، أو توســيع القائــم منهــا لتســتحوذ عــى الــرشكات الخاصــة املعــرسة، مثــل مــا حــدث يف الواليــات 

املتحــدة وأوروبــا أثنــاء الكســاد الكبــر”)7(.

وينطــوي هــذا املقــرتح األخــر -عــى وجــه التحديــد- عــى تغــر جوهــري يف طريقــة تفكــر صنــدوق النقــد الــدويل، 
إذ يعنــي تأييــد قيــام الــدول بتأميــم الــرشكات الخاصــة، كأحــد الحلــول املتصــورة، أو باعتبــاره الحــل الوحيــد املتصــور 
ــه، التــي تقــوم وتنصــب -يف  لألزمــة يف حــال تفاقمهــا، وهــو حــل مناقــض متامــاً لقناعــات الصنــدوق ولسياســة عمل
معظــم األحيــان- عــى الخصخصــة باعتبارهــا حــاً ملعظــم املشــكات االقتصاديــة الهيكليــة التــي يتــم اللجــوء إليــه مــن 
قبــل الــدول مــن أجــل حــل هــذه املشــكات. وبالتــايل، فــإن األزمــة الراهنــة تدفــع نحــو تغيــر الكثــر مــن املفاهيــم 
والثوابــت االقتصاديــة العامليــة، ليــس فقــط فيــام يتعلــق بنمــوذج العوملــة االقتصاديــة القائــم، ولكــن أيضــاً يف مفاهيــم 

أكــر تجــذراً يف الفكــر االقتصــادي، كمفهــوم دور الدولــة يف االقتصــاد.
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ثالثًا: تحوالت المالية العامة للدول
تضغــط األزمــة الراهنــة بشــكل متزامــن عــى املوازنــات العامــة لجميــع الــدول حــول العــامل، ففــروس كورونــا قــد وصــل 
-وفــق منظمــة الصحــة العامليــة- إىل 203 مــن الــدول واألماكــن، موزعــة عــى جميــع قــارات العــامل، عــدا القــارة القطبيــة 
الجنوبيــة “أنتاركتيــكا”، باعتبارهــا غــر مأهولــة بالســكان. وإذا كانــت هنــاك بعــض الــدول التــي مل يصلهــا الفــروس 
حتــى نهايــة شــهر مــارس 2020)8(، وفــق تقريــر ملجلــة “نيوزويــك”)9(، فهــذا االفــرتاض يبقــى نظريــاً، واألكــر صحــة هــو 
أن أيــاً منهــا مل يُعلــن أي إصابــات بعــد، وإن اختلفــت األســباب التــي تـُـرر ذلــك يف حالــة كل دولــة عــى حــدة. واملهــم 
-يف هــذا الســياق- أن فــروس كورونــا أصبــح تحديــاً عامليــاً، وأنــه طــرق بــاب معظــم الــدول إن مل يكــن جميعهــا، مــا 
يعنــي أن جميــع الــدول مطالبــة باتخــاذ تدابــر صحيــة للحــد مــن انتشــار الفــروس بدايــة، وتدابــر اقتصاديــة لتخفيــف 

وطأتــه عــى االقتصــاد بعــد ذلــك.

ويف الوقــت الــذي تجــد فيــه الــدول نفســها مطالبــة بإغــاق الكثــر مــن األنشــطة االقتصاديــة، والحــد مــن حركــة 
الســكان؛ فهــي مطالبــة مبزيــد مــن اإلنفــاق ملعالجــة الخلــل العميــق يف الــدورة االقتصاديــة الناتــج عــن ذلــك اإلغــاق، 

وتأمــن احتياجــات قطــاع الرعايــة الصحيــة، ويف الوقــت ذاتــه فهــي تواجــه تراجعــاً غــر مســبوق يف اإليــرادات.

ــام أن  ــاح، ك ــب عــى األرب ــا مــن الرضائ فتوقــف أنشــطة القطــاع الخــاص يحــرم الحكومــات مــن معظــم إيراداته
ترسيــح العــامل، أو حتــى منحهــم إجــازات غــر مدفوعــة األجــر، يحرمهــا مــن معظــم إيراداتهــا مــن الرضائــب عــى 
الدخــل. وبالنســبة للــدول التــي تعتــر تحويــات عامليهــا يف الخــارج مصــدراً مهــامً لإليــرادات بالنســبة ملوازناتهــا، فإنهــا 

تواجــه تراجعــاً كبــراً يف تلــك التحويــات.

ــا عــى  ــا فــروس كورون ــي فرضه ــة الت ــة العزل ــد حال ــة، بع ــة الســياحة العاملي ــا ســبق أن توقــف حرك يضــاف إىل م
الــدول، ســيحرم اقتصــادات العديــد مــن الــدول مــن اإليــرادات الســياحية، وســيحرم موازنــات الــدول مــن الرســوم التــي 
كانــت تحّصلهــا مــن القطــاع. ويف الوقــت نفســه فــإن موازنــات الــدول ســتُحرم مــن نســبة كبــرة مــن الرســوم الجمركيــة 
عــى الصــادرات والــواردات، بعــد الرتاجــع الــذي ســببه الفــروس يف التجــارة العامليــة، وقــد يــزداد األمــر حــدة يف حــال 
ــر واالســتراد إىل  ــع حركــة التصدي ــد أو من ــدول يف تقيي ــة، وتســببت يف متــادي ال ــا فــرتة طويل اســتمرت أزمــة كورون

ومــن الخــارج.

وألن األزمــة الراهنــة أزمــة عامليــة شــاملة، متثــل تحديــاً لجميــع الــدول يف الوقــت نفســه، فــكل دولــة -إذن- ملزمــة 
مبواجهتهــا، وقــد تكــون مضطــرة لفعــل ذلــك منفــردة، مــن غــر أن تنتظــر املســاعدة مــن دول أخــرى. وإن كان هنــاك 
مــا يســتفاد بــه مــن اآلخريــن يف مثــل هــذه الظــروف، فهــو لــن يتعــدى اســتخاص الــدروس مــن نجاحهــم أو فشــلهم.

ــدول، فســتكون قــدرة بعــض  ــع ال ــة بالنســبة لجمي ــة واملتزامن ــة التاريخي ــة العاملي ــة االقتصادي ويف ظــل هــذه الضائق
الــدول عــى تحمــل الضغــوط أعــى مــن قــدرة دول أخــرى، وســيتوقف ذلــك عــى عوامــل عــدة، أهمهــا: مــدى غنــى 
ــه اقتصادهــا. وقــد يصــل األمــر –يف حــال اســتمرار األزمــة لفــرتة  ــع ب ــذي يتمت ــوع ال ــة، ومــدى التن أو فقــر كل دول
طويلــة- إىل قــدرة اقتصــاد الدولــة عــى تأمــن احتياجاتــه ذاتيــاً، بدايــة مــن الســلع والبضائــع االســتهاكية، وصــوالً إىل 

الخدمــات، وقبــل كل ذلــك بالطبــع رؤوس األمــوال الازمــة لتأمــن كل ذلــك.

ــاين يف األســاس  ــا تع ــا، ال ســيام وأنه ــك مبفرده ــل ذل ــن فع ــن م ــن تتمك ــرة ل ــدول الفق ــإن ال ــة الحــال، ف وبطبيع
مــن فجــوات متويليــة محليــة. ووفــق تقديــرات مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد(، فإنــه يف الوقــت 
ــات  ــة تقــدر بنحــو 3.9 تريليون ــا املحلي ــة لنفقــات اســتثامرية ســنوية عــى مرشوعاته ــدول النامي ــه ال ــاج في ــذي تحت ال
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ــن  ــر م ــك أك ــا ال متتل دوالر، فإنه
تلــك  مــن  دوالر  تريليــون   1.4
االســتثامرات، لتبقــى لديهــا فجــوة 
تريليــون   2.5 مبقــدار  متويليــة 

دوالر ســنوياً.

الــدول الفقــرة  ويجعــل ذلــك 
ــرتاض ملواجهــة  ــرة عــى االق مج
أعلــن  حيــث  كورونــا،  تبعــات 
ــع  ــدويل يف مطل ــد ال ــدوق النق صن
قــد  دولــة   85 أن   2020 أبريــل 

بالفعــل)10(. مســاعدات  طلبــت 

وبرغــم أن هــذا العــدد يصــل 
إىل نحــو ضعــف عــدد الــدول التــي 
ــدوق  ــن الصن ــاعدات م ــت مس طلب
ــام  ــة ع ــة العاملي ــة املالي ــان األزم إب
ــام  ــادة كل ــح للزي ــو مرش 2008، فه

اســتمرت األزمــة، ويبــدو ذلــك بوضــوح مــن خــال إعــان الصنــدوق ارتفــاع هــذا العــدد إىل 90 دولــة، وذلــك بعــد مــرور 
أربعــة أيــام فقــط مــن إعانــه األول)11(. وبجانــب ذلــك، فقــد أشــار البنــك الــدويل إىل أنــه تلقــى طلبــات للحصــول عــى 

ــة)12(. ــل 65 دول ــا مــن قب ــة كورون ــة ملواجه مســاعدات مالي

ويف مواجهــة هــذا الطلــب املتزايــد عــى املســاعدات، فــإن املنظــامت االقتصاديــة الدوليــة لــن تكــون قــادرة عــى دعــم 
ومســاعدة جميــع الــدول التــي ســتلجأ إليهــا، ويتضــح هــذا مــن خــال املقارنــة بــن االحتياجــات املتوقعــة لتلــك الــدول 
مــن ناحيــة، وامليزانيــات التــي رصدتهــا تلــك املؤسســات لهــذا الغــرض مــن ناحيــة أخــرى. فبينــام يقــدر صنــدوق النقــد 
الــدويل االحتياجــات املاليــة لاقتصــادات الناميــة للتغلــب عــى أزمــة كورونــا بنحــو 2.5 تريليــون دوالر؛ فــإن األمــوال التي 
خصصهــا الصنــدوق لهــذا الغــرض تــرتاوح بــن 750 مليــار دوالر، وتريليــون دوالر)13(. وإذا أُضيفــت امليزانيــة التــي أعلنهــا 
البنــك الــدويل للغــرض نفســه، والبالغــة 160 مليــار دوالر، والتــي ذكــر أنــه ســينفقها ملســاعدة تلــك البلــدان يف جهودهــا 
ً)14(؛ فــإن ذلــك يعنــي أن األمــوال التــي متتلكهــا مؤسســات اإلقــراض  للوقايــة مــن فــروس كورونــا عــى مــدى 15 شــهرا

الــدويل الرئيســية غــر كافيــة ملســاعدة جميــع الــدول الناميــة يف مواجهــة كورونــا.

وفيــام يتعلــق باألمــوال الازمــة ملكافحــة كورونــا وآثــاره االقتصاديــة فقــط، فــإن هنــاك قصــوراً بنحــو 1.34 تريليــون 
دوالر يف حجــم األمــوال التــي تخصصهــا تلــك املؤسســات مقارنــة باحتياجــات الــدول. ويف حــال أضيــف إليهــا األمــوال 

التــي تحتاجهــا تلــك الــدول ملعالجــة مشــاكل وعيــوب موازناتهــا الســنوية، فــإن األمــر ســيكون أكــر صعوبــة.

ويف املقابــل، إذا تــم الرتكيــز فقــط عــى أزمــة كورونــا، فــا ميكــن الجــزم بــأن هــذا األمــر لــن ميثــل مشــكلة بالنســبة 
للمؤسســات الدوليــة، كــام أنــه ليــس مــن املمكــن القطــع بــأن بعــض هــذه الــدول -عــى األقــل- لــن تواجــه شــبح اإلفــاس 

واالنهيــار املــايل يف خضــم مواجهتهــا لألزمــة بســبب أن حــدود وأمــد األزمــة وعمقهــا املســتقبي ليــس معلومــاً.

ولهــذا األمــر، فقــد دعــت منظمــة األمــم املتحــدة صنــدوق النقــد الــدويل إىل زيــادة االعتــامدات املالية املخصصــة لدعم 
الــدول يف هــذه األزمــة، عــر توفــر تريليــون دوالر آخــر مــن خــال حقــوق الســحب الخاصــة)15(. لكــن ال يبــدو أن ذلــك 
مــن الســهل تحقيقــه، فعمليــة التخصيــص تلــك تتطلــب موافقــة حكومــات الــدول األعضــاء بالصنــدوق، وهــو أمــر معقد، ال 

ســيام وأن كل دولــة لديهــا أســلوبها وآلياتهــا للحصــول عــى تلــك املوافقــة، وهــو مــا قــد يحتــاج وقتــاً طويــاً. 

القدرات احمللية للتمويل
الفجوة السنوية

االحتياجات االستثمارية

3.9

1.4

-2.5
المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد).

فجوة التمويل المحلية بالدول النامية (تريليون دوالر/سنويًا)
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وبافــرتاض حــدوث ذلــك، فــإن مخصصــات الــدول الفقــرة مــن حقــوق الســحب الخاصــة ليســت بالكبــرة. وقــد يزداد 
عــدد الــدول التــي تحتــاج إىل مســاعدة الصنــدوق، بالقــدر الــذي يقلــص مــن األمــوال املمكــن تخصيصهــا لــكل دولــة 

حتــى مــن خــال آليــة حقــوق الســحب الخاصــة. وكل ذلــك يُفقــد هــذا الخيــار أهميتــه.

ــة، واتســاع انتشــار الفــروس وأعــداد املتوفــن بســببه؛  ــة، فــإن اســتمرار األزمــة لفــرتة طويل ويف ظــل هــذه املعضل
ــة  ــك دول منطق ــة يف ذل ــدول املتوقع ــة ال ــأيت يف مقدم ــدول الفقــرة إفاســها، وت ــد مــن ال ســيدفع إىل إعــان العدي

ــوب الصحــراء. ــا جن إفريقي

ووفقــاً لصنــدوق النقــد الــدويل، فــإن العديــد مــن تلــك البلــدان ليســت لديهــا مســاحة ماليــة لزيــادة اإلنفــاق الصحــي 
أو حاميــة مواطنيهــا مــن الصدمــة االقتصاديــة، وال تســتطيع الوصــول إىل أســواق التمويــل الدوليــة. ويضــاف إىل ذلــك 
بالطبــع، وبالدرجــة نفســها مــن احتامليــة الحــدوث، الــدول التــي تعيــش حــاالت حــروب منــذ فــرتة، كاليمــن وســوريا 
وليبيــا. كــام أن لبنــان ليــس ببعيــد عــن هــذا األمــر كثــراً، يف ظــل ضعــف حــدود قدراتــه املاليــة، وهــو مل يتمكــن يف 
مــارس املــايض مــن الوفــاء بديــون مســتحقة عليــه، بتخلفــه طوعيــاً عــن دفــع 1.2 مليــار دوالر مــن الســندات األجنبيــة 
التــي كانــت مســتحقة يف التاســع مــن مــارس، بســبب تراجــع احتياطاتــه مــن العملــة األجنبيــة إىل مســتويات حرجــة، 

وفــق بيــان الحكومــة اللبنانيــة يف ذلــك التاريــخ)16(.

ــه الدائنــن  ــا في ــان مشــرتك طَالَبَ ــدوق النقــد والبنــك الدوليــن إىل إصــدار بي ولعــل هــذا األمــر هــو مــا دفــع صن
بتخفيــف أعبــاء الديــون عــن البلــدان األشــد فقــراً، عــر تعليــق ســداد أقســاط تلــك الديــون، باعتبــار أن ذلــك يســاعد 
يف تلبيــة احتياجــات الســيولة الفوريــة لتلــك البلــدان للتصــدي للتحديــات الناشــئة عــن تفــي فــروس كورونــا، وإتاحــة 
الوقــت الــازم للمؤسســات الدوليــة لتقييــم تأثــر األزمــة واالحتياجــات التمويليــة لــكل بلــد منهــا)17(. وفيــام يتعلــق بدعوة 
صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــن للدائنــن بتأجيــل أقســاط الديــون عــى الــدول الفقــرة، فــا توجــد اســتجابة لذلــك 

حتــى اآلن، وهــو مــا يعّقــد أوضــاع املاليــة العامــة للــدول الفقــرة.

ويف هــذا الســياق، ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن حــدود األزمــة لــن تقــف عنــد تهديــد تلــك الــدول فقــط. ففــي مرتبــة 
ثانيــة مــن حيــث الخطــورة والتعــرض لإلفــاس، تــأيت دول أخــرى فقــرة وذات كتــل ســكانية كبــرة، مثــل: بنجاديــش، 
ــك  ــران بتل ــة آســيا والباســفيك. وتلحــق إي ــض دول آســيا الوســطى، ومنطق ــة، وبع ــدول اإلفريقي ــض ال وباكســتان، وبع
الــدول، ال ســيام وأنهــا تعيــش حالــة مــن العزلــة منــذ ســنوات بســبب العقوبــات األمريكيــة. وبرغــم أنهــا احتفظــت خــال 
الفــرتة املاضيــة ببعــض القــدرة عــى تحمــل الضغــوط الناتجــة عــن االنتشــار الرسيــع للفــروس بهــا، لكــن هــذا األمــر 

لــن يــدوم بالنســبة لهــا.

ويف حــال اســتمرار األزمــة، فــإن دائــرة الخطــر تتســع لتضغــط عــى موازنــات دول أخــرى ذات اقتصــادات كبــرة، 
كالهنــد والرازيــل واملكســيك وإندونيســيا، وبعــض دول منطقــة الــرشق األوســط. بــل إن االنهيــار املــايل واالقتصــادي قــد 

يعــم يف تلــك الظــروف قــارات بكاملهــا، كالقــارة اإلفريقيــة التــي قــد ال ينجــو منهــا ســوى دول محــدودة العــدد.

رابعًا: تزايد معدالت الفقر وتراجع مستوى المعيشة
تســببت أزمــة كورونــا يف أعبــاء ضخمــة للبــرش، فاإلغــاق العــام الــذي تتبعــه الــدول ملحــارصة الفــروس، تســبب يف 
ــة،  عــدم قــدرة الكثــر مــن الــرشكات عــى االحتفــاظ مبوظفيهــا، ودفــع بالعديديــن حــول العــامل إىل مصــاف البطال
ومــن املحتمــل أن يتســع ذلــك مســتقباً. كــام أن احتــامالت انهيــار املاليــة العامــة لبعــض الــدول، يهــدد بتحــول املزيــد 
مــن البــرش حــول العــامل أيضــاً إىل فقــراء، ومــا يرتبــط بذلــك مــن مظاهــر تتعلــق بالجــوع وســوء التغذيــة وغرهــا مــن 

املشــكات املرتبطــة بالفقــر. وهــو مــا ميكــن اســتعراضه عــى النحــو التــايل:

1- تزايــد معــدالت الفقــر: تُفــي إجــراءات اإلغــاق التــي فرضتهــا العديــد مــن الــدول عــى األنشــطة االقتصاديــة من 
أجــل محــارصة فــروس كورونــا ووقــف انتشــاره، إىل فقــدان العديــد مــن املوظفــن أعاملهــم حــول العــامل، ويعــرض 
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للتحــول  منهــم  الكثــر 
حــذرت  وقــد  فقــراء.  إىل 
منظمــة العمــل الدوليــة، مــن 
االقتصاديــة  التبعــات  أن 
الناتجــة عــن جائحــة كورونا 
 25 نحــو  بفقــدان  تهــدد 
وظائفهــم  مليــون شــخص 
يف  وذلــك  العــامل،  حــول 
الســيناريو األســوأ لألزمــة. 
وهــذا الرقــم يتخطــى الذين 
بســبب  وظائفهــم  فقــدوا 
األزمــة املاليــة العامليــة يف 
ــوا  ــن بلغ ــام 2008، والذي ع

مليــون عاطــل)18(.  22

للتوزيــع  يكــون  وقــد 
للمعرّضــن  الجغــرايف 
ــة أيضــاً يف التعــرف عــى عــدد املعرّضــن للفقــر. فوفــق  ــا أهمي لفقــدان وظائفهــم حــول العــامل بســبب أزمــة كورون
الســيناريوهات املتصــورة مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة، فــإن النســبة األكــر للمعرّضــن لفقــدان وظائفهــم بســبب 
ــن  ــل إىل 59.1% م ــبة تص ــخص، وبنس ــون ش ــاميل 14.6 ملي ــع، بإج ــل املرتف ــة الدخ ــدول صاحب ــز يف ال ــة ترتك األزم
ــه هــذا العــدد إىل 7.4 مايــن شــخص يف الــدول متوســطة  اإلجــاميل العاملــي، يف الوقــت الــذي يرجــح أن يصــل في
الدخــل، وبنســبة 29.9%، بينــام يصــل عــدد هــؤالء يف الــدول منخفضــة الدخــل إىل 2.8 مليــون نســمة، وبنســبة 11% مــن 

العاملــي. اإلجــاميل 

وفيــام يتعلــق باملعرضــن لتهديــدات الفقــر بــن املحتمــل فقدانهــم وظائفهــم عــى مســتوى العــامل، فــإن الرتجيحــات 
ترتكــز حــول املوجوديــن منهــم يف الــدول منخفضــة الدخــل. ففــي تلــك الــدول تنخفــض احتــامالت قيــام الحكومــات 

بتقديــم إعانــات بطالــة ملثل 
تقديــم  حتــى  أو  هــؤالء، 
لهــم  اســتثنائية  إعانــات 
يف مواجهــة األزمــة، كــام 
ال يتوقــع -إىل حــد بعيــد- 
هــؤالء  لــدى  يكــون  أن 
يف  تســاعدهم  مدخــرات 
تخطــي األزمــة. وهــذا يعنــي 
اســتمرار  حــال  -يف  أنــه 
لفــرتة  الحاليــة  األزمــة 
أن  املتوقــع  مــن  طويلــة- 
يُضــاف 2.8 مليــون شــخص 
الفقــراء حــول  إىل عــداد 

العــامل.

14.6
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Source: International Labour Organization

عدد المهددين بفقدان وظائفهم بسبب أزمة كورونا حول العالم (مليون شخص)



دراسات خاصة10

مالمح جديدة لالقتصاد العالمي في مرحلة “ما بعد كورونا”

2-تصاعــد تهديــدات األمــن 
الغــذايئ: تفــي القيــود التي 
ــة  ــى حرك ــدول ع ــا ال وضعته
الســلع، إىل تعطيــل التجــارة 
ساســل  وقطــع  الدوليــة، 
اإلمــدادات الغذائيــة العامليــة، 
ــم  ــأنه تفاق ــن ش ــا م ــو م وه
أزمــات الغــذاء حــول العــامل، 
وال ســيام يف الــدول التــي 
تعــاين يف األســاس مــن تدين 
مســتويات األمــن الغــذايئ. 
ــة،  ــم األزم ــي تفاق ــد يف وق
ــي، إىل  ــا الزمن ــول أمده وط
ــرى  ــق أخ ــول دول ومناط تح
إىل مناطــق مهــددة أيضــاً يف 

ــار. ــذا اإلط ه

وقــد حــذرت منظمــة األمــم 
املتحــدة لألغذيــة والزراعــة 
ــت  ــك، وأعلن ــن ذل ــاو( م )الف
كل  مــع  مشــرتك  بيــان  يف 
مــن منظمــة التجــارة العامليــة ومنظمــة الصحــة العامليــة، أن هنــاك غموضــاً متزايــداً حــول فــرص توفــر الغــذاء حــول 
العــامل، إذ مــن املمكــن أن تتســبب موجــة القيــود عــى التصديــر يف نقــص الســلع الغذائيــة يف الســوق العامليــة. كــام 
أعربــت املنظــامت الثــاث عــن قلقهــا إزاء صعوبــة حركــة العاملــن يف قطاعــي الزراعــة والغــذاء، مــا يتســبب يف عرقلــة 
ــة لحاويــات البضائــع، يــؤدي إىل هــدر املنتجــات  الكثــر مــن الزراعــات. كــام أن حــدوث تأخــر عــى الحــدود الدولي

ــذايئ)19(. ــدر الغ ــادة اله ــف وزي ــة للتل القابل

وقالــت منظمــة الفــاو: “ســيكون الفقــراء والضعفــاء هــم األكــر تــرضراً، وعــى الحكومــات تعزيــز آليــات الســامة 
االجتامعيــة لضــامن حصولهــم عــى الغــذاء”)20(. وأضافــت املنظــامت الثــاث أنــه “عندمــا تكــون املســألة هــي مســألة 
حاميــة الصحــة ورفاهيــة املواطنــن، فينبغــي عــى الــدول ضــامن أال تتســبب مجمــل التدابــر التجاريــة باضطرابــات يف 

ساســل اإلمــدادات الغذائيــة”.

ــن  ــذايئ، والعامل ــاج الغ ــاع اإلنت ــن يف قط ــة املوظف ــة إىل حامي ــاك حاج ــاث إىل أن هن ــامت الث ــارت املنظ وأش
ــل مــن تفــي الفــروس يف القطــاع، والحفــاظ عــى ساســل  ــع، بهــدف التقلي ــة والتوزي ــة الزراعي يف صناعــة األغذي
اإلمــدادات الغذائيــة، وضــامن أال يــؤدي التصــدي لوبــاء كورونــا بطريقــة ال إراديــة إىل نقــص غــر مــرر للمنتجــات 

ــة)21(. ــم الجــوع وســوء التغذي األساســية يفاق

ووفــق بيانــات منظمــة الصحــة العامليــة، فبنهايــة عــام 2018 بلــغ عــدد مــن يعانــون الجــوع نحــو 822 مليــون شــخص، 
كــام أن معــدل الزيــادة كان كبــراً للغايــة يف بعــض املناطــق، كــام هــو الحــال يف إفريقيــا التــي تشــهد منــواً ســنوياً يف 
حجــم مــن هــم يف عــداد الجوعــى بنســبة 20%. بــل إن منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة )الفــاو( ذكــرت أنــه 
بتضمــن مــن يعانــون انعــدام األمــن الغــذايئ املعتــدل، مــع مــن يعانــون الجــوع يف العــامل؛ فــإن الرقــم يرتفــع إىل 

مليــاري نســمة)22(.
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وتظهــر بيانــات منظمــة الفــاو أيضــاً أن عــدد مــن يواجهــون تهديــد الجــوع يف العــامل شــهد تزايــداً مســتمراً بدايــة 
مــن عــام 2015، وأن متوســط الزيــادة الســنوية تخطــى مســتوى الـــ12 مليــون نســمة ســنوياً عــى مــدى الســنوات الثاث 
األخــرة. ومــن ثــم، تهــدد أزمــة كورونــا اقتصــادات العديــد مــن الــدول، حيــث تبــدأ بالضغــط عــى االقتصــادات الفقــرة 
يف بــادئ األمــر، وقــد تنتهــي إىل تحويــل دول غنيــة إىل دول فقــرة، وأيضــاً تهــدد مبضاعفــة عــدد املضافــن الجــدد 
إىل عــداد الجوعــى حــول العــامل. بــل إن طــول األزمــة وتفاقمهــا، وخــروج الفــروس عــن الســيطرة، قــد يــؤدي إىل مــا 

يشــبه الكارثــة اإلنســانية فيــام يتعلــق مبلــف الجــوع وســوء التغذيــة حــول العــامل.

خامسًا: صمود الشركات القوية وانهيار الكيانات الصغرى
تؤثــر أزمــة كورونــا عــى جميــع األنشــطة االقتصاديــة مــن دون اســتثناء، حيــث تتســبب يف انخفــاض الطلــب عــى إنتــاج 
جميــع األنشــطة تقريبــاً، كــام أنهــا تجــر معظــم األنشــطة عــى التوقــف عــن العمــل، والعمــل بالحــدود الدنيــا يف أفضــل 
األحــوال، وال ســيام أنشــطة الخدمــات غــر الرضوريــة. ويف مثــل هــذه الظــروف لــن تتحمــل جميــع الــرشكات االســتمرار 
ــل  ــاً مــن األســواق قب ــا الخــروج طوع ــاء أنشــطتها، وســيختار بعضه ــا عــى إنه ــد منه ــل ســيُجر العدي يف األســواق، ب
الوصــول إىل اإلفــاس عــر تصفيــة أعاملهــا، ولــن يســتطيع االســتمرار يف األســواق ســوى الــرشكات الكبــرة القــادرة 

عــى التحمــل لفــرتات طويلــة. 

ــرى أفضــل األصــول يف كل  ــرشكات الك ــع ال ــث تجم ــة، حي ــة يف كل صناع ــد اللعب ــر قواع ــك أن يغ ــن شــأن ذل وم
صناعــة أو نشــاط وتتخــى عــن أقلهــا قيمــة، وحــن تنتهــي فــرتة الرتاجــع ســيكون هنــاك عــدد أقــل وأكــر قــوة مــن 

الــرشكات.

وهــذا يعنــي أن أزمــة كورونــا تفعــل يف تلــك الصناعــات واألنشــطة االقتصاديــة مــا ميكــن وصفــه بأنــه تطبيــق حــريف 
لنظريــة “االنتقــاء الطبيعــي” لــدارون، التــي تقــول إن “البقــاء لألصلــح”، والتــي ســتفرز صناعــات وأنشــطة اقتصاديــة 
ــي  ــك يف القطاعــات الت ــدة. وســيتجى حــدوث ذل ــة وذات أصــول جي ــا ذات رشكات قوي ــرة يف كل قطــاع، ولكنه صغ

تعــاين هبوطــاً حــاداً يف الطلــب عــى منتجاتهــا.

الســفر  قطــاع  ويــأيت 
والســياحة عــى رأس تلــك 
ُمنيــت  فقــد  األنشــطة، 
يف  الطــران  رشكات 
العــامل  أنحــاء  مختلــف 
بخســائر فادحــة بســبب 
رحــات  أغلــب  وقــف 
حــول  الــركاب  طــران 
العــامل. وتظهــر بيانــات 
 )Flightradar24( موقــع 
الطــران  حركــة  أن 
العاملــي تراجعــت بنســبة 
50% بنهايــة شــهر مــارس 
مقارنــة مبنتصــف   2020
الشــهر ذاتــه، وذلــك كــام 
ــكل. ــح يف الش ــو موض ه
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Source: Flight Tracker, Flight Radar 24, April 2020, accessible at: https://bit.ly/3a1wkdX
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وقــد قــدر االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي )أياتــا( خســائر القطــاع بنحــو 113 مليــار دوالر يف مطلــع مــارس 2020)23(. 
ونتيجــة لتوقــف حركــة الطــران، وتراجــع اإليــرادات عــى هــذا النحــو، فقــد تعرضــت بعــض رشكات الطــران الصغــرة 
لإلفــاس بالفعــل خــال الفــرتة املاضيــة، كرشكــة الطــران الريطانيــة “فايبــي”، وهــي إحــدى أكــر رشكات الطــران 

الخــاص يف أوروبــا، حيــث أعلنــت إفاســها مطلــع شــهر مــارس املــايض.

ويــأيت قطــاع النفــط ضمــن تلــك القطاعــات املرشــحة لحــدوث عمليــة التصفيــة، مثــل مــا يشــهده اآلن قطــاع الطــران، 
لكــن األمــر قــد يســتغرق بعــض الوقــت يف قطــاع النفــط. ففــروس كورونــا أدى إىل زعزعــة اســتقرار الســوق، وخفــض 
الطلــب إىل حــدود كبــرة، وتســبب ذلــك يف توتــر العاقــات بــن منتجــي النفــط، وأشــعل فتيــل حــرب األســعار بــن 

بعــض أهــم املنتجــن، وهــو مــا فاقــم تراجــع األســعار، ودفعهــا إىل مســتويات مل تصلهــا منــذ عــام 1991.

وقــد قــدرت الوكالــة الدوليــة للطاقــة تراجــع الطلــب العاملــي عــى النفــط بنحــو 2.5 مليــون برميــل يوميــاً خــال الربــع 
الثــاين مــن العــام الجــاري)24(. وتوقعــت أن يتزايــد حجــم االنكــامش يف الطلــب إىل مــا قــد يصــل إىل 20%، أو نحــو 
20 مليــون برميــل يوميــاً خــال أســوأ فــرتات األزمــة، وأن يبلــغ متوســط الرتاجــع الســنوي عــى مــدار العــام 5 مايــن 

برميــل يوميــاً)25(.

ــنوات  ــذ س ــا من ــون بلغته ــد ال تك ــة، ق ــة للغاي ــتويات متدني ــعار إىل مس ــتقود األس ــات فس ــذه التوقع ــت ه وإذا صدق
ــرات إىل  ــض التقدي ــر بع ــث تش ــايض، حي ــرن امل ــات الق ــبعينيات ومثانيني ــة يف س ــة األوىل والثاني ــات البرتولي الصدم

ــل)26(. ــغ 10 دوالرات للرمي ــتويات تبل ــعار إىل مس ــول األس ــة وص إمكاني

ونتيجــة للرتاجعــات الكبــرة يف األســعار حتــى اآلن، وكذلــك التوقعــات التــي تشــر إىل اســتمرارها لفــرتة يف املســتقبل، 
فقــد أعلنــت معظــم الــرشكات العامليــة النفطيــة الكــرى )ومنهــا: شــيفرون، وإكســون موبيــل، وتوتــال، وبريتــش برتوليــم، 
وغرهــا( تخفيــض ميزانياتهــا االســتثامرية بنســب تبلــغ 20% يف املتوســط، كاســرتاتيجية للتعايــش مــع الوضــع الجديــد. 
ويشــر معهــد اقتصاديــات الطاقــة والتحليــل املــايل، إىل أن ذلــك يعنــي أن صناعــة النفــط العامليــة تتقلــص، وأن الصناعة 

ســتكون ذات عائــد أقــل عــى رأس املــال املســتثمر)27(.

وبالطبــع فلــن تكــون جميــع الــرشكات قــادرة عــى االســتمرار يف هــذه الصناعــة، وســوف يضطــر بعضهــا إىل الخــروج 
مــن القطــاع، وســوف تتوســع الــرشكات القــادرة عــى االســتمرار يف امتــاك األصــول النفطيــة حــول العــامل، ليقــل عــدد 

الــرشكات بالصناعــة، لكنهــا ســتكون أقــوى.

سادسًا: طفرة كبيرة لالقتصاد االفتراضي
أدت حالــة العزلــة الجريــة التــي اضطــرت العديــد مــن الحكومــات إىل فرضهــا عــى ســكانها، إىل تقييــد حركــة العاملــة، 
ومنــع العمــل واإلنتــاج باألســاليب التقليديــة، وتقييــد كذلــك حركــة املســتهلكن، والحــد مــن قدرتهــم عــى الوصــول إىل 
األســواق، ومــن ثــم ظهــرت الحاجــة إىل تغيــر طــرق العمــل، وكذلــك طــرق توصيــل املنتــج إىل املســتهلك، ويقــي ذلــك 
ــي  ــامد يف األســاس عــى األنشــطة الت ــا. وســيكون االعت ــة له ــة وظهــور أنشــطة أخــرى بديل ــاء أنشــطة اقتصادي باختف
تعتمــد عــى التواصــل عــن بعــد عــر اإلنرتنــت، ومــن هنــا فمــن املتوقــع أن تــؤدي األزمــة الراهنــة إىل تخفيــف القيــود 
عــى األنشــطة التجاريــة واالقتصاديــة مــن خــال تلــك الوســائط، مبــا يســاعد عــى تحــول حيــاة البــرش شــيئاً فشــيئاً 

إىل “االفرتاضيــة”)28(.

وتتيــح هــذه الظــروف الفرصــة لصعــود األنشــطة االقتصاديــة التــي تعتمــد يف األســاس عــى شــبكة اإلنرتنــت كوســيلة 
للوصــول إىل املســتهلك، أو باألحــرى التــي تأخــذ مــن شــبكة اإلنرتنــت وســيطاً للربــط بــن منتــج الســلعة أو الخدمــة مــن 

ناحيــة، واملســتهلكن مــن ناحيــة أخــرى)29(.

ويــأيت قطــاع االتصــاالت والــرشكات املقدمــة لخدمــات اإلنرتنــت يف مقدمــة األنشــطة االقتصاديــة املرشــحة لحــدوث 
طفــرة يف حجــم أنشــطتها، وذلــك لســببن؛ أولهــام أن حالــة العزلــة والتباعــد االجتامعــي الــذي يعيشــه البــرش حــول 
العــامل، أوقــف حركــة الســفر. وهــذه الظــروف، ســواء العزلــة املحليــة لســكان الدولــة الواحــدة، أو العزلــة الدوليــة لســكان 
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الــدول املختلفــة عــن بعضهــم بعضــاً؛ تجعــل مــن خدمــات اإلنرتنــت املــاذ األخــر بالنســبة لهــم، ســواء باالتصــال فيــام 
بينهــم، أو لتأديــة أعاملهــم عــن بعــد، أو للتســلية.

أمــا الســبب الثــاين الــذي يجعــل مــن رشكات االتصــاالت ومقدمــي خدمــات اإلنرتنــت عــى رأس الــرشكات واألنشــطة 
ــي  ــرشكات ه ــذه ال ــا ه ــي تقدمه ــات الت ــأن الخدم ــق ب ــو يتعل ــطتها، فه ــرة يف أنش ــدوث طف ــحة لح ــة املرش االقتصادي

الوســيط الــذي يتــم مــن خالــه نقــل الخدمــات واملنتجــات مــن األنشــطة االقتصاديــة األخــرى إىل املســتهلكن.

ــن  ــل ع ــح العم ــل، وأصب ــاليب العم ــن أس ــر م ــر الكث ــا إىل تغي ــة كورون ــت أزم ــد: دفع ــن بع ــم ع ــل والتعلي 1- العم
بعــد الخيــار الرئيــي للمؤسســات الحكوميــة والــرشكات الخاصــة عــى مســتوى العــامل ككل. كــام فرضــت األزمــة عــى 
الحكومــات إغاقــاً كامــاً ملعظــم املــدارس والجامعــات عــى املســتوى العاملــي، فأصبــح االعتــامد األســايس منصبــاً عــى 

آليــات التعليــم عــن بعــد، كوســيلة الســتكامل األنشــطة التعليميــة منــذ بدايــة األزمــة.

ــم عــن  ــل والتعلي ــا العم ــج وتكنولوجي ــب عــى برام ــرة وغــر مســبوقة يف الطل ــادة كب وهــذه الظــروف أدت إىل زي
بعــد، مــا منــح الــرشكات املنتجــة لتلــك التكنولوجيــا فرصــة لتحقيــق مكاســب اســتثنائية. وقــد انعكــس ذلــك بالفعــل عــى 
 )Zoom Video Communication’s( أســعار أســهم هــذه الــرشكات يف البورصــات العامليــة، كــام حــدث بالنســبة لرشكــة
ــذي شــهد أيضــاً اتجــاه  ــد، وال ــذي يســتخدم يف إجــراء املؤمتــرات عــن بع ــج )ZOOM( ال ــة املنتجــة لرنام األمريكي
العديــد مــن املؤسســات التعليميــة حــول العــامل إىل االعتــامد عليــه يف تقديــم خدماتهــا عــن بعــد، ملــا يوفــره مــن مرونــة 
وســهولة كبــرة يف التعامــل. وقــد أدى ذلــك إىل ارتفــاع ســهم الرشكــة األمريكيــة يف بورصــة ناســداك مــن نحــو 70 

ــه %114.3 )30(. دوالراً يف بدايــة العــام إىل 150 دوالراً يف 23 مــارس 2020، وبنســبة ارتفــاع بلغــت يف حين

ــا  ــع لفــروس كورون ــدأت مظاهــر االنتشــار الرسي ــث ب ــة، حي ــخ 23 مــارس فاصــاً يف مســرة الرشك وقــد كان تاري
ــك، شــهد  ــخ نفســه. ولذل ــا قرارهــا باإلغــاق يف التاري ــت بريطاني ــة يف الظهــور بوضــوح، كــام أعلن ــدول الغربي يف ال

ذلــك اليــوم 2.3 مليــون 
وتثبيــت  تنزيــل  عمليــة 
 )ZOOM( لرنامــج 
حــول العــامل، بعــد أن كان 
معــدل التنزيــل اليومــي 
ــف  ــدر بنحــو 56 أل ــه يُق ل
شــهرين  قبــل  عمليــة 
لهــذه  ونتيجــة  فقــط. 
ــة  ــزت قيم ــورات قف التط
ــذاك بنحــو 42  ــة آن الرشك
مليــار دوالر، مبــا مُيثــل 
أضعــاف  مثانيــة  نحــو 
الخطــوط  رشكــة  قيمــة 
الجويــة الريطانيــة. وقــد 
ازداد الطلــب عــى أســهم 
ــة يف بورصــة  ــك الرشك تل
تصــل  بنســبة  ناســداك 

.)31 إىل%1500)
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وتعطــي تجربــة رشكــة )ZOOM( مثــاالً واضحــاً عــى حجــم التطــور والتبــدل الــذي يشــهده العــامل يف ظــل أزمــة 
كورونــا، والكيفيــة التــي اتجــه بهــا البــرش إىل تكنولوجيــا االتصــال كوســيلة لتســير أعاملهــم، ولاتصــال ببعضهــم بعضــاً، 

ناهيــك عــن التعليــم أيضــاً.

وقــد يكــون هــذا التغــر قــد أىت ليبقــى، مبعنــى أن األزمــة الراهنــة قــد تكــون بدايــة لتغــر كبــر يف أســاليب حيــاة 
البــرش، وال ســيام فيــام يتعلــق بالعمــل والتعليــم عــن بعــد. فحتــى بعــد نهايــة األزمــة، قــد تتحــول العديــد مــن الــرشكات 
إىل آليــات العمــل عــن بعــد بشــكل دائــم، كآليــة لتقليــص تكاليــف إيجــارات املقــار وتقليــص النفقــات املتعلقــة بفواتــر 

امليــاه والكهربــاء، ناهيــك عــن تكاليــف التنقــل ملوظفيهــا.

ــم عــن بعــد ومنتجيهــا، بعــد إغــاق معظــم املــدارس والجامعــات حــول  ــا التعلي ــق ذلــك أيضــاً عــى تكنولوجي وينطب
العــامل، وتحــول العديــد منهــا إىل التعليــم اإللكــرتوين، وهــو مــا زاد الطلــب عــى الرامــج املخصصــة لذلــك. وقــد متنــح 

األزمــة فرصــة لظهــور مؤسســات أعــامل جديــدة ومنتجــي تكنولوجيــا جــدد أيضــاً يف هــذا القطــاع.

2- طلــب متزايــد عــى الرفيــه اإللكــروين: تــأيت رشكات الرتفيــه وخدمــات التليفزيــون عــر اإلنرتنــت بــن أكــر 
الرابحــن املحتملــن مــن أزمــة كورونــا، حيــث أُجــر البــرش عــى البقــاء يف بيوتهــم، وأصبحــت منتجــات رشكات، مثــل 
“نتفليكــس” )Netflix(، هــي الوجهــة األساســية إلقبــال املايــن منهــم مــن أجــل التســلية والرتويــح عــن أنفســهم خــال 

العزلــة العامليــة الجريــة غــر املســبوقة.

وخــال األســابيع املاضيــة، شــهدت منصــات الرتفيــه اإللكــرتوين يف العــامل، زيــادة يف االســتخدام بنســبة 20%، وعــى 
وجــه الخصــوص خــال عطــات نهايــة األســبوع، بحســب وكالــة “بلومبــرج”. وإزاء فــورة الطلــب هــذه، عمــدت رشكات 
إىل تخفيــض جــودة البــث للحــد مــن اســتخدام الشــبكة، بهــدف تخفيــف الضغــط عــى شــبكة اإلنرتنــت. يــأيت ذلــك بعــد 
أن كانــت أســهم رشكــة “نتفليكــس” )Netflix( تتخلــف بشــكل شــبه دائــم عــن مــؤرش “ســتاندرد آنــد بــورز 500” ملــدة 
ــة ســهمها بشــكل  ــط عــى قيم ــدى املســتثمرين، وضغ ــا ل ــف تقييمه ــذي أضع ــع اشــتداد املنافســة، األمــر ال عامــن، م

متواصــل طــوال الســنوات الثــاث املاضيــة)32(.

ــة مــن األســهم  ــا بطــوق نجــاة، وكان ســهم الرشك ــة “نتفليكــس” )Netflix( ومثياته ــا ألقــت لرشك لكــن أزمــة كورون
األمريكيــة القليلــة التــي 
ــل  ــا بالفع ــم رفــع تقييمه ت
وتظهــر  العــام.  هــذا 
ــة ألداء  ــات التفصيلي البيان
ــوراً  ــهد تط ــه ش ــهم أن الس
ــق  ــة مــن تطبي ــراً بداي كب
التباعــد االجتامعــي حــول 
ــه  ــت قيمت ــامل، فارتفع الع
من 295.84 دوالراً للســهم 
ــايض،  ــارس امل ــوم 16 م ي
للســهم  دوالراً  إىل375.5 
ــه،  ــهر نفس ــة الش يف نهاي
 80 نحــو  تبلــغ  بزيــادة 
الســهم  قيمــة  يف  دوالراً 
الواحــد، وبنســبة ارتفــاع 
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وبينــام تكتســب صناعــة الرتفيــه اإللكــرتوين الزخــم عــى هــذا النحــو، فــإن صناعــة الرتفيــه التقليديــة، وعــى رأســها 
الســينام، تشــهد حالــة مــن االنهيــار. وتُشــر بعــض التقديــرات إىل أن دور العــرض الســيناميئ ســتفقد مــا يقــرب مــن 
15 مليــار دوالر نتيجــة أزمــة كورونــا، حيــث اضطــرت الــدول إىل إغــاق تلــك الــدور منعــاً للتجمعــات، وتحاشــياً النتشــار 
فــروس كورونــا. ولذلــك تكبــدت الكثــر مــن الــرشكات املالكــة لــدور الســينام حــول العــامل خســائر بالغــة منــذ بدايــة 
األزمــة. وانعكــس ذلــك عــى قيــم أســهمها، كــام هــو الحــال بالنســبة لرشكــة “ســينامرك” )Cinemark( األمريكيــة، التــي 
متتلــك سلســلة مــن دور الســينام، والتــي تراجعــت أســهمها مــن نحــو 32 دوالراً يف 20 فرايــر املــايض، إىل 6.6 دوالرات 

للســهم يف 18 مــارس، ليرتاجــع الســهم مبقــدار 25.4 دوالراً، وبنســبة تراجــع بلغــت %75.8)33(.

هــذا  أن  وبرغــم 
ــكل  ــض بش ــول املتناق التح
صناعــة  بــن  واضــح، 
ــرتوين مــن  الرتفيــه اإللك
ناحيــة وصناعــة الرتفيــه 
ناحيــة  مــن  التقليــدي 
أو  ينتهــي  قــد  أخــرى، 
تنكــرس حدتــه بنهايــة أزمــة 
كورونــا؛ فــإن الفــرتة التــي 
صناعــة  فيهــا  ســتتمكن 
ــرتوين مــن  الرتفيــه اإللك
االســتحواذ الكامــل عــى 
ســتجعل  الرتفيــه،  ســوق 
اعتــامد مســتخدميها عليهــا 
ــى  ــة أع ــة األزم ــد نهاي بع
منــه بكثــر قبــل انــدالع 
ــح أال  ــن املرج ــة، وم األزم
تتمكــن صناعــة الرتفيــه 

التقليــدي مــن اســرتداد مكانتهــا الســابقة مــن جديــد، يف ظــل انخفــاض تكلفــة الرتفيــه اإللكــرتوين، وتنوعــه، وســهولة 
بهــا. مقارنــة  واســتمراريته،  إليــه،  الوصــول 

ــدول واملناطــق، وتقييدهــا يف دول ومناطــق  ــض ال ــرش يف بع ــة الب ــع حرك ــة: أدى من 3- طفــرة التجــارة اإللكروني
أخــرى، إىل جعــل وصــول املســتهلكن إىل األســواق بأنفســهم أمــراً صعبــاً أو مســتحياً يف بعــض الظــروف، وقــد يــزداد 
ــة  ــام لحرك ــر ت ــرض حظ ــدول إىل ف ــرت ال ــة واضط ــتمرت األزم ــيام إذا اس ــة، ال س ــرتة املقبل ــال الف ــوءاً خ ــر س األم
الســكان. ويف مثــل هــذه الظــروف تــزداد الحاجــة إىل التجــارة اإللكرتونيــة كحــل بديــل لتوفــر االحتياجــات الرضوريــة 

مــن الســلع االســتهاكية واألغذيــة.

 )Amazon( ــة، وتعتــر رشكــة ولذلــك حققــت أســهم رشكات تجــارة التجزئــة ارتفاعــات كبــرة يف البورصــات العاملي
األمريكيــة مــن أهمهــا، فقــد ارتفعــت أســهم الرشكــة مــن 1,676 دوالراً يف 12 مــارس إىل 1,963 دوالراً يف 30 مــارس، 
ــا،  ــر عــى خدماته ــب الكب ــة للطل ــغ 17.2%)34(. ونتيج ــاع تبل ــبة ارتف ــغ 287 دوالراً للســهم الواحــد، وبنس مبكاســب تبل
فقــد قالــت الرشكــة: “ناحــظ زيــادة يف املشــرتيات عــر اإلنرتنــت، مــام أدى إىل نفــاد مخــزون بعــض املــواد املنزليــة 
األساســية واملســتلزمات الطبيــة”. كــام أعلنــت الرشكــة أيضــاً عــن تعيــن موظفــن جــدد مــن أجــل التمكــن مــن تلبيــة 

طلبــات النــاس املتزايــدة عــى خدماتهــا.

$375

$350

$325

$300

$275

03/16/2020
US:NFLX $298.8400

03/31/2020
US:NFLX $375.5000

Source: Nasdaq Market Watch
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مالمح جديدة لالقتصاد العالمي في مرحلة “ما بعد كورونا”

سابعًا: تفاقم أزمات العولمة االقتصادية
إن القــول بــأن “مــا يشــهده العــامل اآلن مل يشــهد لــه مثيــاً منــذ تاريــخ طويــل”، ال يتعلــق بجانــب واحــد مــن جوانــب 
الظاهــرة التــي نعيشــها اآلن، لكــن يرتبــط مبجمــل املشــهد الراهــن. فــإذا كان األمــر يتعلــق بوبــاء كورونــا مبفــرده، فــإن 
العــامل شــهد كثــراً مــن األوبئــة عــى مــر تاريخــه، بــل إن منظّمــة الصحــة العامليــة تســتقبل ســنوياً أكــر مــن 5 آالف 

بــاغ عــن أوبئــة متفشــية حــول العــامل، تكلــف االقتصــاد العاملــي خســائر ســنوية تبلــغ 570 مليــار دوالر)35(.

ــوين  ــة ملي ــاب قراب ــا أص ــو م ــده ه ــتجد وح ــا املس ــروس كورون ــس ف ــار، فلي ــم االنتش ــق بحج ــر يتعل وإذا كان األم
شــخص، أو تســبب يف وفــاة أكــر مــن 100 ألــف شــخص حــول العــامل )حتــى كتابــة هــذه الســطور(، فهــذه األرقــام مــا 
زالــت محــدودة بالنســبة لوبــاء الكولــرا الــذي يُصيــب مــا يــرتاوح بــن 1.3 مليــون شــخص و4 مايــن شــخص، ويقتــل 
مــا يــرتاوح بــن 21 ألــف شــخص و143 ألــف شــخص حــول العــامل يف كل عــام، وذلــك وفــق إحصــاءات منظمــة الصحــة 
ــاء “اإلنفلونــزا اإلســبانية”، التــي اجتاحــت العــامل عامــي  ــا تتضــاءل أرقامهــا أمــام وب ــة. كــام أن جائحــة كورون العاملي
1918 و1919، ويُعتقــد أنهــا ســببت وفــاة مــا بــن 20 و50 مليــون شــخص يف أنحــاء العــامل، مــا جعلهــا أشــد جائحــة 

مرضيــة حدثــت يف تاريــخ البرشيــة، وفــق تصنيــف منظمــة الصحــة العامليــة)36(.

وليســت التكلفــة االقتصاديــة وحدهــا أيضــاً هــي مــا يجعــل مــن جائحــة كورونــا املســتجد إحــدى أخطــر األزمــات التــي 
مــر وميــر بهــا العــامل منــذ تاريــخ طويــل، فاالقتصــاد العاملــي يتحمــل ســنوياً تكلفــة تصــل إىل 570 مليــار دوالر بســبب 
األوبئــة، وفــق تقديــرات صنــدوق النقــد الــدويل واملنتــدى االقتصــادي العاملــي، وهــي تعــادل أيضــاً مــا يتحملــه االقتصــاد 
العاملــي بســبب أزمــة التغــر املناخــي كل عــام)37(. كــام أن وبــاء “ســارس” الــذي ظهــر لفــرتة وجيــزة للغايــة واختفــى يف 

عــام 2003، كلــف االقتصــاد العاملــي مــا يصــل إىل 40 مليــار دوالر، وفــق تقديــرات البنــك الــدويل )38(.

لكــن األمــر األســايس الــذي يجعــل مــن فــروس كورونــا املســتجد وتداعياتــه االقتصاديــة أزمــة مختلفــة عــن غــره، 
ويضعــه يف مراتــب األزمــات االقتصاديــة األضخــم عــى مــر التاريــخ؛ هــو الزمــن الــذي أىت فيــه، والواقــع االقتصــادي 
ــول  ــة ح ــطة االقتصادي ــن األنش ــبوقن ب ــر املس ــط غ ــيولة والرتاب ــة الس ــامل، وحال ــه الع ــذي يعيش ــاً ال ــر انفتاح األك
العــامل، وساســل اإلمــدادات التــي باتــت موزعــة ومقســمة عــى مناطــق العــامل املختلفــة، بعــد أن قطــع العــامل شــوطاً 
طويــاً يف عمليــة تخصيــص اإلنتــاج بــن الــدول. فطائــرة إيربــاص -عــى ســبيل املثــال- التــي يتــم تجميعهــا يف مدينــة 
تولــوز الفرنســية، يتــم تصنيــع أجزائهــا فيــام يزيــد عــى 100 دولــة، ويشــرتك يف صناعتهــا 8 آالف رشكــة بشــكل مبــارش، 
و1,800 رشكــة ومنتــج بشــكل غــر مبــارش)39(. كــام أن هاتــف “اآليفــون” يتــم تصنيــع أجزائــه يف أكــر مــن 7 دول حــول 

العــامل، بدايــة مــن الواليــات املتحــدة وصــوالً إىل الصــن)40(. 

وباآلليــة نفســها، يصنــع العــامل اآلن معظــم احتياجاتــه، بدايــة مــن املنتجــات الرضوريــة وصــوالً إىل املنتجــات الكاملية، 
حتــى بــات النمــو االقتصــادي العاملــي بأكملــه يعتمــد يف األســاس عــى اســتمرارية سلســلة اإلمــدادات العامليــة وســيولتها. 
ويعنــي ذلــك أنــه إذا انكــرست تلــك السلســلة فســيكون االقتصــاد العاملــي بأكملــه محــل تهديــد. بــل إن انكســار سلســلة 

اإلمــدادات الخاصــة بالســلع الرضوريــة، مبــا فيهــا األدويــة واألغذيــة، ســيهدد حيــاة مايــن البــرش حــول العــامل.

وقــد علــق صنــدوق النقــد الــدويل يف تقريــره عــن آفــاق االقتصــاد العاملــي لعــام 2009، عــى الرسعــة والتدفــق القوي 
الــذي انتقلــت بــه األزمــة املاليــة العامليــة عــام 2008 بــن دول العــامل، قائــاً إن “الروابــط تــؤدي إىل إذكاء الحريــق”.

كــام أن التجــارب الســابقة لــدى تفــي وبــاء ســارس عــام 2003، وإنفلونــزا الخنازيــر )H1N1( عــام 2009، أثبتــت أن 
الخــوف وســلوك األزمــة تســبب فيــام يــرتاوح بــن 80% و90% مــن إجــاميل اآلثــار االقتصاديــة الســلبية لألوبئــة، وفقــاً 

للبنــك الــدويل)41(.
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ــة الخــوف  ــإن حال ــايل، ف وبالت
العامليــة التــي ولدهــا فــروس 
تدفــع  قــد  املســتجد،  كورونــا 
اقتصاديــة  أزمــة  إىل  العــامل 
عميقــة تعــرّض االقتصــاد العاملــي 
ــل،  ــن قب ــهدها م ــائر مل يش لخس
ــو  ــح ه ــوف أصب ــك الخ ــون ذل ك
ــة اتخــاذ  املحــرك األســايس لعملي
القــرار  مــن  بدايــة  القــرار، 
البســيط يف حيــاة النــاس، املتعلــق 
بــرشاء االحتياجــات االســتهاكية، 
وصــوالً إىل القــرارات الحكوميــة، 
املكافحــة  بآليــات  املتعلقــة 
الــازم  االقتصاديــة  واآلليــات 

تبنيهــا.

ــاً  وهــذا األمــر هــو األكــر جلب
للقلــق يف األزمــة الراهنــة، فحالــة 
تدفــع  تلــك  العامليــة  الخــوف 

الحكومــات واألفــراد إىل اإلقــدام عــى قــرارات مــن شــأنها تقويــض حركــة التجــارة وحركــة األفــراد، حتــى أصبحــت 
ــة،  ــة عــى املحــك، فانكــرست سلســلة اإلمــدادات بالقطاعــات املنتجــة للســلع غــر الرضوري سلســلة اإلمــدادات العاملي

ــك. ــى املح ــة ع ــلع الرضوري ــدادات الس ــق إم ــات تدف وب

وإذا اســتمرت األزمــة لفــرتات طويلــة يف املســتقبل فإنهــا تهــدد االقتصــاد العاملــي بفقــدان أســس اســتقراره، وتجــر 
البــرش عــى إعــادة التفكــر يف كل يشء يتعلــق بالجوانــب االقتصاديــة لحياتهــم، مــا قــد ينتــج عاملــاً ذا نظــام اقتصــادي 
جديــد. وإىل أن يحــدث ذلــك، ســيتكبد العــامل الكثــر مــن الخســائر، التــي لــن تقتــر عــى التكاليــف املاليــة، بــل تصــل 

إىل إفقــار مايــن البــرش، وتهديــد األمــن الغــذايئ للعديــد مــن الشــعوب، وتحويــل دول غنيــة إىل فقــرة.

ــر  ــا تدفــع نحــو تغي ــدة، كونه ــة جدي ــة مرحل ــة تضــع النظــام االقتصــادي العاملــي عــى عتب ــك فاألزمــة الراهن وبذل
الكثــر مــن ثوابتــه، وتتجــه نحــو تغيــر النظريــات االقتصاديــة املتعلقــة بــروة األمــم وقوتهــا، وتجــر الــدول عــى تغيــر 
القواعــد التــي حكمــت منظومــة عاقاتهــا االقتصاديــة ملــدة تزيــد عــى ســبعة عقــود، والتــي تقــوم عــى تحريــر التجــارة 

الســلعية والخدميــة، وتحريــر حركــة البــرش، وكذلــك تحريــر حركــة رؤوس األمــوال بــن الــدول. 

ــر القواعــد املنظمــة  ــى تغي ــدول، مبعن ــم االنتقــال املــادي بــن ال ــل قواعــد تنظي ــر ســيبدأ مــن تبدي وإذا كان التغي
لحركــة البضائــع والســلع واملــواد وتنقــل البــرش مــن دولــة إىل أخــرى؛ فــإن مــن شــأن ذلــك أن يقــود إىل تغيــر قواعــد 
تحريــر حركــة رؤوس األمــوال أيضــاً، إذ إن تقييــد حركــة البضائــع والحــد مــن حركــة البــرش -إذا حــدث- ســيؤديان إىل 

عــدم وجــود مــررات كبــرة لحركــة وانتقــال رؤوس األمــوال بــن الــدول باملعــدالت نفســها التــي كانــت قبــل األزمــة.

ويف كل األحــوال، فــإن مجمــل التغيــرات الحاصلــة اآلن، والتــي ســتحصل الحقــاً، ســتحد بالتأكيــد حركــة التنقــل املادي 
بــن الــدول، خصوصــاً مــا يتعلــق بحركــة البــرش باعتبارهــا الســبب الرئيــي النتشــار كورونــا بهــذه الرسعــة. كــام ســتعيد 
ــل  ــدول، مبــا يقل ــاج بــن ال ــد لتخصيــص اإلنت ــع ساســل اإلمــدادات، عــر صياغــة منــوذج جدي ــرات توزي ــك التغي تل
االنكشــاف عــى العــامل الخارجــي، ويجنــب نقــاط الضعــف يف الساســل القامئــة حاليــاً. وكل ذلــك ســيعيد صياغــة مفهوم 
العاقــات االقتصاديــة بــن الــدول، حيــث ســيكون تركيــز الحكومــات منصبــاً عــى اقتصاداتهــا الوطنيــة يف املقــام األول، 
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قــدر  عــى  املحافظــة  مــع 
مــن العاقــات مــع العــامل 
عــى  تقــوم  الخارجــي، 
مامرســة  أولهــام  مبدأيــن؛ 
ــر  ــكل غ ــات بش ــذه العاق ه
ــص  ــم تقلي ــث يت ــادي، بحي م
ــات  ــلعية والعاق ــارة الس التج
ــاً  ــاالً برشي ــب انتق ــي تتطل الت

ــرة.   ــداد كب بأع

ويتمثــل املبــدأ الثــاين يف 
التوســع يف تجــارة الخدمــات 
ونقــل التكنولوجيــا، واســتقدام 
مــا  الخــارج،  مــن  املعرفــة 
يعنــي أن النمــوذج الجديــد 
منوذجــاً  ســيكون  للعوملــة 
منوذجــاً  محــي،  طابــع  ذا 
مــن  قــدر  عــى  يحافــظ 
ــة، ومــا قــد يخــرج بــه العــامل مــن أســلوب التباعــد االجتامعــي  الرتابــط مــع العــامل، لكنــه يُبقــي عــى مســافة فاصل
الــذي يطبقــه اآلن ملحــارصة كورونــا، هــو أنــه يبنــي شــيئاً فشــيئاً منوذجــاً جديــداً للعوملــة، ميكــن تســميته “عوملــة التباعــد 
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1- Tom Orlik, Jamie Rush, Maeva Cousin and Jinshan Hong Coronavirus Could Cost the Global Economy $2.7 
Trillion. Here’s How, Bloomberg, March 6, 2020, accessible at: https://bloom.bg/38CLyVP, 

2- “بالك روك”: 6 تريليون دوالر انخفاض متوقع بالناتج العالمي خالل النصف األول من 2020، مجلة أموال الغد، إي إف جي هيرمس، 1 أبريل 2020، 
https://bit.ly/2RbFX2Z :موجود على الرابط التالي

https://bit. :3- رئيسة صندوق النقد: جائحة كورونا أسوأ بكثير من األزمة المالية العالمية، سي إن بي سي عربية، 3 أبريل 2020، موجود على الرابط التالي
 ly/3b0aatD

4- “ملخص واٍف”، تقرير االستقرار المالي العالمي، واشنطن: صندوق النقد الدولي، أبريل 2009، ص 1.
5- New Deal, History.com, November 27, 2020, accessible at: https://bit.ly/2XhqUZH

https:// :6- جيوفاني ديالريتشا وآخرون، السياسات االقتصادية للحرب على كوفيد - 19، صندوق النقد الدولي، 1 أبريل 2020، موجود على الرابط التالي
.bit.ly/2JFjhUH
7- المرجع السابق.

8- Tom O’Connor, These Are The Only Countries Sill Not Reporting Any Coronavirus Cases, Newsweek, March 
27, 2020, accessible at: https://bit.ly/2UFbvAz 
9- Ibid., 

https://bit.ly/2UD- :10- رنا عبدالحكيم، 85 دولة تطلب مساعدات عاجلة من صندوق النقد، صحيفة الرؤية، 1 أبريل 2020، موجود على الرابط التالي 
    .Fxor 

11- رئيسة صندوق النقد: جائحة كورونا أسوأ بكثير من األزمة المالية العالمية، سي إن بي سي عربية، مرجع سابق.
12- البنك الدولي يوافق على 1.9 مليار دوالر كأول تمويل طارئ لمواجهة جائحة كورونا، وكالة رويترز، 2 أبريل 2020، موجود على الرابط التالي: 

https://bit.ly/3462W4N
https://bit. :13- رنا عبدالحكيم، 85 دولة تطلب مساعدات عاجلة من “صندوق النقد”، صحيفة الرؤية العمانية، 1 أبريل 2020، موجود على الرابط التالي

 ly/3c7AIJH



مالمح جديدة لالقتصاد العالمي في مرحلة “ما بعد كورونا”

19 العدد 04 - 13 أبريل 2020

14- مجموعة البنك الدولي تبدأ أولى عمليات الدعم الصحي الطارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتعزيز تصدي البلدان النامية للجائحة، البنك الدولي، 2 
https://bit.ly/2RbKkey :أبريل 2020، موجود على الرابط التالي

15- رنا عبدالحكيم، مرجع سابق.
 https://bit.ly/2V8nplD :16- رئيس الحكومة اللبنانية يعلن تعليق دفع الديون المستحقة، أربيان بيزنس، 7 مارس 2020، موجود على الرابط التالي

17- بيان مشترك من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص الدعوة إلى العمل بشأن ديون البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، 
https://bit.ly/2JBzx9 :البنك الدولي، 25 مارس 2020، موجود على الرابط التالي

18- COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses, International Labour Organization Note, Inter-
national Labour Organization, 18 March 2020, pp. 3-4 

https:// :19- تخفيف آثار كوفيد - 19 على تجارة األغذية واألسواق، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، 31 مارس 2020، موجود على الرابط التالي
bit.ly/2RqQTtZ

20- المدير العام للفاو يحث مجموعة العشرين على ضمان عدم تعطل سالسل القيمة الغذائية أثناء جائحة كوفيد - 19، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، 
https://bit.ly/3aIrnI9 :26 مارس 2020، موجود على الرابط التالي

21- تخفيف آثار كوفيد - 19 على تجارة األغذية واألسواق، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، مرجع سابق.
22- تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم 2019، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ص 3 - 6.

23- Coronavirus clouds oil outlook, International Energy Agency, March 2020, accessible at: https://bit.
ly/2Re4ULg
24- Patrick Appleton, Potential for revenue losses of $113bn due to COVID -19 ”crisis“, IATA, March 9, 2020, 
accessible at: https://bit.ly/34ccUlc
25- Javier Blas, Grant Smith, Mathew Carr, and Anna Shiryaevskaya, Global Oil Demand in Freefall on Pandemic, 
IEA Chief Says, Bloomberg, March 26, 2020, accessible at: https://bloom.bg/34b85bY 
26- Jillian Ambrose, Oil price may fall to $10 a barrel as world runs out of storage space, Bloomberg, March 26, 
2020, accessible at: https://bit.ly/2Xc26SH
27- Kathy Hipple, Tom Sanzillo and Clark Williams-Derry, IEEFA brief: Oil majors’ shrinking capital expenditures 
(capex) signal ongoing decline of sector, Institute for Energy Economics & Financial Analysis, February 26, 
2020, accessible at: https://bit.ly/2V4M6PJ
28- Katherine Mangu-Ward, Regulatory barriers to online tools will fall, Politico Magazine, March 19, 2020, acces-
sible at: https://politi.co/2x5srqW
29- Elizabeth Bradley, A boon to virtual reality, Politico Magazine, March 19, 2020, accessible at: https://politi.
co/2x5srqW
30- Zoom Video Communication’s, NASDAQ Market Watch, April 6, 2020, accessible at: https://on.mktw.net/
2V4irWL, 
31- Rupert Neate, Zoom booms as demand for video-conferencing tech grows, The Guardian, March 21, 2020, 
accessible at: https://bit.ly/2UIEqDU
32- John Authers, What You May Have Missed During That Netflix Binge, Bloomberg, March 24, 2020, accessible 
at: https://bloom.bg/39RFHwR
33- Zoom Technologies Inc., NASDAQ Market Watch, April 6, 2020, accessible at: https://on.mktw.net/2V3JLEK
34- Amazon.com Inc., NASDAQ Market Watch, April 6, 2020, accessible at: https://on.mktw.net/2RdRA9w

https://bit.ly/2RgGLnj :35- لُْغُز اإلنفلونزا، مجلة منظمة الصحة العالمية، المجلد 96، عدد 2، فبراير 2018، موجود على الرابط التالي
https://bit.ly/3dN0810 :36- لُْغُز اإلنفلونزا، مجلة منظمة الصحة العالمية، المجلد 90، عدد 4، أبريل 2012، موجود على الرابط التالي

37- علي صالح، عولمة األوبئة: انعكاسات فيروس كورونا على االقتصاد العالمي، مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، 2 فبراير 2020، موجود على 
https://bit.ly/39wIrzf :الرابط التالي

https://bit.ly/3dZWAZw :38- جيم يونغ كيم، تكلفة وباء اإليبوال تبدو ضخمة، مدونة البنك الدولي، 17 سبتمبر 2014، موجود على الرابط التالي
39- Sustainable Supply Chain: Responsible Sourcing Across the Supply Chain, Airbus, accessible at: https://bit.
ly/2V3rRSp
40- The iPhone Supply Chain, Part Research, accessible at: https://bit.ly/2xUE7g1

41- جيم يونغ كيم، مرجع سابق.




