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أرقام وإحصائيات حول أزمة كورونا الحديثة وتداعياتها على االقتصاديات الكبرى في
ً
" العالم "الواليات املتحدة األمريكية والصين أنموذجا
Figures and statistics about the recent Corona crisis and its implications
for the major economies in the world
'The United States of America and China as a Model'
1فريدة فالك
Farida fellak1
farida.fellak@univ-biskra.dz ،) (الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خيضر1
2020/06/30 :تاريخ النشر
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 وسنقف، نحاول من خالل هذه الدراسة استعراض جملة من اإلحصائيات حول فيروس كورونا في دول العالم:ملخص
في ظل ذلك على حدود هذه اإلحصائيات وتداعياتها؛ وعلى وجه التحديد على االقتصاديات الكبرى في العالم الواليات
،
 هذه الجائحة الي ببان عن،املتحدة األمريكية والصين باعتبارهما محورا املووو والدولتين املتنافستين اقتصاديا

. إلى جانب بنها قد تعمل على إعادة تشكيل موازين القوى في العالم،وعف األنظمة الصحية في العديد من الدول
. إحصائيات، الصين، بمريكا، اإلصابات والوفيات، بزمة كورونا:الكلمات مفتاحية
Abstract: Through this study, we are trying to review a set of statistics about the
Corona virus in the countries of the world, and we will stand in light of the limits
of these statistics and their implications; Specifically on the major economies of the
world, the United States of America and China, as the focus of the topic and the two
countries competing economically, This pandemic, which demonstrated the
weakness of health systems in many countries, as well as it may work to reshape
the balance of power in the world.
Keywords: Corona Crisis; Injuries and Deaths; USA; China; Statistics.
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 .1مقدمة:
عرف البشرية على مر التاريخ جملة من األمراض واألوبئة نذكر منها يبوال في إفريقيا
واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ) (SARSCoVفي جنوب شرق بسيا ،وانفلونزا الخنازير،
ومتالزمة فقدان املناعة املكتسبة وغيرها ،وتعد جائحة كورونا (كوفيد  )19بحدث األوبئة الي
،
شهدها العالم في شهر ديسمبر من العام  ،2019والي خلف بثارا على الجوانب واالجتماعية
والنفسية االقتصادية والسياسية؛ إذ عدها البعض حرب بيولوجية بين الدول الكبرى في العالم
،
،
وتم اعتبارها من قبل بمريكا (فيروسا صينيا) في مقابل االتهامات الصينية بضلو الواليات املتحدة
األمريكية فيه لتدمير الصين ،ولتحقيق انتصارات اقتصادية بصنع الفيروس ونقله عبر الجيش
األمريكي إلى مدينة ووهان الصينية قبل بن يتحول إلى وباء عالم  ،وعلى إثر ذلك رجح نظرية
اإلرهاب البيولوجي الي بشار إليها "فرانسيس بويل" حيث جعل جائحة كورونا نصف سكان
العالم يقبعون تح الحظر وبربك الدول بانتشارها السريع ،والي سع ملحاصرة الفيروس
والحيلولة دون انتشاره على براويها ،فهذه الجائحة يرجح بن تقلب موازين القوى في العالم
وخاصة بين الواليات املتحدة األمريكية والصين ،ملا لهذه الجائحة من تأثيرات على االقتصاد
،
العالم  ،وانطالقا من ذلك نحاول من خالل هذه الدراسة استعراض الووع في ظل هذه الجائحة
في كلتا الدولتين ،والوقوف على جملة من اإلحصائيات وتطورات الوباء في العديد من دول العالم،
،
إلى جانب الوقوف على تداعياتها على اقتصاديات دول العالم خاصة الكبرى منها وعلى وجه
التحديد الدولتين السالفي الذكر والتدابير املتحذة إزاء ذلك.
 .2فيروس كورونا  2019املاهية واألصل
 1.2نبذة عن فيروس كورونا:
فيروس كورونا  2019هو فيروس ناش ئ تم اكتشافه ألول مرة في ووهان في الصين ،في كانون
،
األول (ديسمبر)  ،)Sonja et al, 2020, p01( 2019وهذا الفيروس الناش ئ كان مرتبطا بمرض تنفس
بشري حاد بنسبة

et al, 2020, p01(٪3-2

 ،)Coutard,تم إرجا بصل الفيروس إلى سوق

الجملة  Huanan Seafoodفي ووهان في  7يناير  ،2020وقد بكدت السلطات الصحية الصينية
،
ذلك حيث ارتبط هذا التجمع بفيروس تاجي جديد  .nCoV-2019تم الحقا إعادة تسمية الفيروس
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سارس  -كوف  2 -ألنه يشبه الفيروس التاجي املسؤول عن املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة
( ،)SARSCoVوهو عضو في الجينات الفرعية) ،Sarbecovirus (Beta-CoV lineage Bالي
تشارك فيها بكثر من  ٪79من تسلسلها فيروسات كورونا ( )CoVsهي فيروسات  RNAمفردة
السالسل تنتم إلى ترتيب  ،Nidoviralesوالعائلة  Coronaviridaeوالفصيلة الفرعية
Coronavirinae

(.)Ding-feng Lv, et al, 2020, p01

وهناك مجموعة متنوعة من األعراض الي يعاني منها مريض  COVID19مثل اإلسهال
القيء والغثيان وآالم البطن .قد يصاب بعض املرض ى بأمراض خطيرة بدون حمى ولكن مع بلم في
البطن وفقدان الشهية وويق التنفس (.)Singh et al, 2020, p278

ومـن بـين بهـم خصائـص هـذا الفـيروس طـول مـدة حضانتـه التـي تبلـغ األسـبوعين ،وسـهولة
انتقالـه بـين األفـراد؛ إذ ال تظهـر عـلى حامـل الفـيروس بعـراض واضحـة خـالل فـترة الحضانـة وتنتقـل
العـدوى إلى الكثيريـن مـن الذيـن خالطهـم (بسماء وآخرون ،2020 ،ص .)32

 2.2فيروس كورونا والوضع الحدودي لدول العالم
نتيجة النتشار وباء كورونا سارع العديد من الدول إلى تنفيذ عمليات اإلغالق بو إجراءات
اإلبعاد االجتماعي الصارمة ،حيث بغلق العديد من الحكومات في جميع بنحاء العالم حدودها
بمام غير املقيمين في محاولة للحد من انتشار

)(Niall, 2020,n. p( )COVID-19

والشكل التالي يبين حالة اإلغالق الحدودي.

ً
الشكل  :1يبين إغالق الدول لحدودها منعا لتفش ي فيروس كورونا

Source: https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/21326.jpeg, 2020
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انتشر وباء كورونا في جميع بنحاء العالم ويظهر الرسم البياني بدناه بعض املناطق الي لم
يظهر بها ،ويستند إلى البلدان الي لم تبلغ عن بي حاالت معروفة لـ  COVID-19والي ظل غائبة
،
عن التتبع العالم املكثف الذي بجرته جامعة جونز هوبكنز اعتبارا من  08ببريل .2020
هناك بالتأكيد عالمات استفهام بشأن الووع الحقيقي في بعض البلدان ،وخاصة كوريا
الشمالية؛ حيث تدعي مصادر في كوريا الجنوبية بن  COVID-19انتشرت بالفعل هناك عبر
الحدود الصينية بسبب الطبيعة السرية للحكومة في بيونغ يانغ ودرجة سيطرة الدولة على وسائل
اإلعالم ،من املستحيل معرفة ما إذا كان ادعاءات كوريا الجنوبية صحيحة ،ومع ذلك ليس من
غير املعقول بن نعتقد بنه في هذه الحالة بن عزلة كوريا الشمالية عن بقية العالم تساعدها على
،
تجنب الوباء إلى حد كبير .دولتان في إفريقيا  -ليسوتو وجزر القمر  -ال تزاالن رسميا خاليتين من
فيروس كورونا .في األيام األخيرة ببلغ كل من جنوب السودان وسيراليون عن بول حاالت إصابة
بهما ،وهي بعض الدول األفريقية األخيرة الي قام بذلك .وال يزال الفيروس في الغالب غير
مكتشف في دول جزر املحيط الهادئ األصغر مثل جزر سليمان وفانواتو

(.)Niall, 2020, n. p

الشكل  :2يبين الدول التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا

Source: https://www.statista.com/chart/21279/countries-that-have-not-reported-coronavirus
cases/?utm_source=Statista+Global&utm_campaign=3dd303bde5-.2020

34

أرقام وإحصائيات حول أزمة كورونا الحديثة وتداعياتها على االقتصاديات الكبرى في العالم
ً
"الواليات املتحدة األمريكية والصين أنموذجا "

 .3إحصائيات وأرقام حول جائحة كورونا في دول العالم الصابات والوفيات

ً
مختبريا لفيروس كورونا 2019
الشكل  :3يوضح الحاالت التراكمية اليومية للحاالت العاملية املؤكدة
ً
 COVID-اعتبارا من  21جانفي إلى غاية  11فبراير 2020

Source: Chih-Cheng Lai et al,2020, p3

يبين الجدول بعاله عدد االصابات بفيروس كورونا ،
بدء من تاريخ  21جانفي  2020إلى غاية
،
 11فيفيري؛ إذ يشهد تزايدا في عدد االصابات في كل يوم ففي تاريخ  21جانفي قدر عدد االصابات
بـ  282ليرتفع في اليوم املوالي  22جانفي إلى  314إصابة ،وليصل في يوم  31جانفي إلى 17391
إصابة ،كما يستمر االرتفا في عدد اإلصابات ليصل في  11فيفري  2020إلى ما مجموعه 43103
،
إصابة .وهو مؤشر على انتقال عدوى الفيروس بسرعة خاصة إذا لم يتم اتخاذ االجراءات الالزمة
للحد من انتشاره.
ونستعرض عدد اإلصابات في بعض دول العالم منذ بداية الوباء إلى غاية تاريخ  28بفريل
و 14ماي  2020حسب جامعة جونز هوبكنز ،واملؤسسات الصحية الوطنية.
الجدول  :1مقارنة عدد الصابات والوفيات في بعض دول العالم بين تاريخي 28أفريل و 14ماي 2020
إسبانيا
إيطاليا
أمريكا
اإلصابات  28بفريل  14ماي اإلصابات  28بفريل
اإلصابات  28بفريل  14ماي
232128
223096 201505
1397852 1000900
 31368الوفيات 23822
الوفيات 27359
84857
الوفيات 57171
بلجيكا
بريطانيا
فرنسا
اإلصابات  28بفريل  14ماي اإلصابات  28بفريل  14ماي اإلصابات  28بفريل
47334
233151 161145
141356 128339
7331
 33614الوفيات
21678
الوفيات
27425
23293
الوفيات
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 14ماي
229540
27321
 14ماي
54288
8903
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اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات

أملانيا
 28بفريل
159137
6174
الصين
 28بفريل
83938
4637
كندا
 28بفريل
49751
2851
املكسيك
 28بفريل
15529
1434
كوريا الجنوبية
 28بفريل
10752
244
تشيلي
 28بفريل
14365
207
األرجنتين
 28بفريل
4003
197
بنغالديش
 28بفريل
6462
155

 14ماي
174284
7868
 14ماي
84025
4637
 14ماي
73653
5434
 14ماي
40186
4220
 14ماي
10991
260
 14ماي
37040
368
 14ماي
6879
344
 14ماي
18863
283

اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات
اإلصابات
الوفيات

إيران
 28بفريل  14ماي
114533 92584
6854
5877
هولندا
 28بفريل  14ماي
43487
38421
5590
4566
السويد
 28بفريل  14ماي
28582
19621
3529
2355
إيرلندا
 28بفريل  14ماي
23401
19648
1497
1102
أوكرانيا
 28بفريل  14ماي
16847
9410
456
239
النرويج
 28بفريل  14ماي
8187
7619
232
206
بنما
 28بفريل  14ماي
8944
6021
256
167
السعودية
 28بفريل  14ماي
46869
20077
283
152

البرازيل
اإلصابات  28بفريل  14ماي
196375
68188
13555
4674
الوفيات
تركيا
اإلصابات  28بفريل  14ماي
144749 114653
4007
2992
الوفيات
سويسرا
اإلصابات  28بفريل  14ماي
30463
29264
1872
1699
الوفيات
البرتغال
اإلصابات  28بفريل  14ماي
28319
24322
1184
948
الوفيات
جمهورية التشيك
اإلصابات  28بفريل  14ماي
8330
7486
292
225
الوفيات
فلندا
اإلصابات  28بفريل  14ماي
6145
4740
287
199
الوفيات
املغرب
اإلصابات  28بفريل  14ماي
6607
4252
190
165
الوفيات
اليونان
اإلصابات  28بفريل  14ماي
2770
2566
156
138
الوفيات

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
https://www.bbc.com/arabic/51855397?xtor=CS3-33[wsarabic~C~A38B38C42D38E38F37G38wsmktgCoronavirus~Arabic_Coronavirus_Facebook_Traffic_Algeria_E38F37G38]- et
https://www.bbc.com/arabic/51855397,2020.
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يوضح الجدول تطور عدد اإلصابات بفيروس كورونا وحاالت الوفاة املسجلة بين تاريخي
 28بفريل و 14ماي 2020؛ حيث سجل ارتفا في عدد حاالت اإلصابة والوفاة في كل من بمريكا
وإيطاليا ،فرنسا ،بريطانيا ،بلجيكا ،تركيا ،هولندا ،كندا ،السويد ،سويسرا ،إيرلندا ،البرتغال
كوريا الجنوبية ،بوكرانيا ،جمهورية التشيك ،النرويج ،فلندا ،األرجنتين ،بنما ،املغرب ،اليونان.
،
وقد سجل بعض الدول ارتفا كبير في نسبة اإلصابات الجديدة يوميا كاململكة العربية
،
السعودية الي سجل ارتفا كبير جدا قدر بـ  26.792إصابة جديدة ،في مقابل ارتفا قدر بـ
131حالة وفاة ،وقفزت عدد االصابات الجديدة املسجلة في املكسيك إلى  ،24.657تليها دولة
التشيلي الي سجل ارتفا نوعي في عدد االصابات املقدر بـ  22.365في مقابل ارتفا وئيل قدر
،
،
بـ  161حالة وفاة فقط ،وبيضا إيران الي سجل ارتفا كبير جدا في عدد اإلصابات قدر بـ 21.949
إصابة جديدة ،وفي املقابل ازدادت حاالت الوفاة وقدرت بـ  977حالة وفاة جديدة .كما سجل
البنغالديش ارتفا في عدد االصابات قدر بـ 12.401إصابة جديدة.

،
وتعد الصين الدولة الوحيدة الي سجل ارتفا وئيل جدا في عدد اإلصابات في الفترة

املذكورة قدرت بـ  87حالة فقط مع استقرار في حاالت الوفاة واملقدرة بـ  4637حالة في الفترة
نفسها ( 28بفريل و 14ماي  .)2020وهو ما يفسر بن الصين استطاع احتواء الفيروس بعد بن
وصل

حاالت االرتفا إلى بشدها في الفترات السابقة منذ بداية الفيروس باتخاذ خطط

واستراتيجيات على عدة اصعدة بت بكلها.
وقد سجل إسبانيا انخفاض في عدد اإلصابات واملقدر بـ  2.588إصابة في املقابل سجل
ارتفا في عدد الوفيات قدر بـ  3.499حالة وفاة .وعليه فقد سجل ازدياد عدد اإلصابات بتقدم
الزمن تراوح بين بلفين إصابة و 26بلف إصابة جديدة كحد بقص ى ،وازدياد حاالت اإلصابات
والوفاة في معظم الدول بنسب متفاوتة ما عدا الصين الدولة الوحيدة الي بقي محافظة على
نسبة الوفاة في التاريخين السالفي الذكر ،ويمكن بن يفسر ذلك باتسا رقعة انتشار الوباء طبيعة
األنظمة الصحية والي تختلف من دولة ألخرى بين القوية والضعيفة ،ازدياد عدد االختبارات الي
،
تجرى يوميا ،عدم االلتزام بالتعليمات الي تقرها الهيئات املسؤولة ،وعدم االلتزام بالحجر الصحي.
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وهناك إحصائيات بخرى قدم بيانات حول فيروس كوفيد  19في  11دولة (حاالت اإلصابة
بفيروس كورونا ،اإلصابات النشطة ،حاالت الوفاة ،حاالت الشفاء) حيث سجل ارتفا في
اإلصابات إلى جانب ارتفا في حاالت الوفاة ،والحاالت املتماثلة للشفاء الي شهدت هي األخرى
،
ارتفاعا بسب وباء كورونا إلى غاية يوم  13ماي  ،2020وهو ما توضحه األرقام املدونة في الجدول
بدناه
الجدول  :2احصائيات حول فيروس كورونا في عدة دول من العالم إلى غاية  13ماي 2020
إجمالي الصابات

الصابات النشطة

االسترداد

حاالت الوفاة

)Total (worldwide

4,342,848

2,447,236

1,602,713

292,899

USA

1,408,636

1,028,465

296,746

83,425

Spain

269,520

62,130

180,470

26,920

Russia

232,243

186,615

43,512

2,116

United Kingdom

226,463

193,427

N/A

32,692

Italy

221,216

81,266

109,039

30,911

France

178,225

93,449

57,785

26,991

Brazil

178,214

93,156

72,597

12,461

Germany

173,171

18,233

147,200

7,738

Turkey

141,475

38,692

98,889

3,894

Iran

110,767

15,677

88,357

6,733

Source: https://www.statista.com/page/covid-19coronavirus?utm_source=infoticker&utm_medium=banner&utm_campaign=COVID19&utm_content=en&utm_source=Statista+Global&utm_campaign=c663e06806All_InfographTicker_daily
_COM_PM_KW14_2020_Th&utm_medium=email&utm_term=0_afecd219f5-. 2020

من خالل الجدول تبين اإلحصائيات بن عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بلغ
،
 1,408,636إصابة في الواليات املتحدة األمريكية لتحتل بذلك املرتبة األولى عامليا واملرتبة نفسها
بـ 83,425حالة وفاة ،تليها إسبانيا بـ 269,520حالة إصابة في مقابل  26,920حالة وفاة ،وتأتي في
املرتبة الثالثة حسب معطيات الجدول روسيا بـ  232,243حالة إصابة مع تسجيل بدنى نسبة
وفاة مقدرة بـ  ، 2,116في حين بن املرتبة الرابعة في نسبة اإلصابات عادت للملكة املتحدة بـ
 226,463إصابة وتحتل املرتبة الثالثة في نسبة الوفيات واملقدرة بـ  32,692حالة وفاة ،ثم تحتل
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،
املراتب تباعا كل من إيطاليا بمجمو  221,216إصابة وفرنسا بـ و 178,225إصابة تليها البرازيل
وبملانيا على التوالي بـ 178,214و  173,171إصابة ،لتحتل تركيا املرتبة ما قبل األخيرة

بـ

 141,475في حين عادت املرتبة األخيرة في نسبة اإلصابات إلى إيران بمجمو .110,767وما يبرر
تسجيل الواليات املتحدة ألعلى نسبة قد يعود للتباطؤ في تنفيذ اإلجراءات االحترازية للحد من
انتشار الوفاء ،ينضاف غلى ذلك الكثافة السكانية العالية في بعض الواليات كنيويورك
وواشنطن ،كما بن قوة بو وعف األنظمة الصحية في البلدان تلعب دور هام في ذلك.
 . 4أزمة كورونا الحديثة في القطبين االقتصاديين الواليات املتحدة األمريكية والصين
 1 .4أزمة كورونا في الواليات املتحدة األمريكية
تشهد الواليات املتحدة األمريكية على غرار دول العالم استفحال وباء كوفيد  19الذي
انتشر على براويها بسرعة ،وسجل آالف اإلصابات وحاالت الوفاة في وق قياس  ،ففي تحليل
،
بجراه معهد جالوب يقدر بن  11،142،765شخصا في الواليات املتحدة معروون بشدة لخطر
املوت من فيروس ، COVID-19وال يتنبأ التحليل بمن هم بكثر عروة لخطر اإلصابة بالفيروس،
ويرى بن فرصة إصابة شخص ما بمرض خطير بو املوت إذا بصيب بفيروس  COVID-19ويفسر
،
مسبقا وعوامل الوفيات األخرى مثل
التحليل عامل العمر مع قائمة بالظروف الصحية املوجودة
مرض السكري وبمراض القلب والسرطان بو التدخين .تزداد النسبة املئوية للبالغين في الواليات
املتحدة املعروين لخطر الوفاة بسبب الفيروس مع التقدم في العمر ،ويظهر التحليل في الشكل
بدناه بن الفئة من  80سنة فأكثر سجل نسبة ( )%79بمجمو  2.027.000إصابة شديدة
الخطورة ،ثم تأتي الفئة من  79-70سنة والي سجل نسبة ( )%75.1بمجمو  2.560.000إصابة
شديدة الخطورة ،وتأتي في املرتبة الثالثة الفئة من  69 -60سنة بنسبة ( )%61.2بعدد
 2.654.000إصابة شديدة الخطورة ،وتأتي املرتبة الرابعة للفئة من  59-50سنة بنسبة ()%45.1
بمجمو  2.081.00إصابة شديدة الخطورة ،وتأتي املرتبة الخامسة الفئة من  49 -40سنة بنسبة
( )%27.4بعدد  1.041.000إصابة شديدة الخطورة ،وتليها الفئة من  39-30بنسبة ()%13.6
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بإجمالي  484.000إصابة خطيرة ،لتحتل املرتبة األخيرة الفئة من  29 -18سنة بنسبة ()%45.1
بمجمو  297.000إصابة شديدة الخطورة.
وسلط تحليل آخر بجراه معهد جالوب الضوء على الواليات األمريكية الي تحتوي على
معظم األشخاص الحاملين لفيروس  COVID-19جاءت س

واليات في املقدمة وتأتي والية

فرجينيا على ربس القائمة ،إلى جانب العديد من الواليات الجنوبية الشرقية األخرى مثل كنتاكي
وتينيس وساوث كارولينا وميسيسيب وفلوريدا .كان مين ،الي لديها بعلى نسبة من األمريكيين
،
،
األكبر سنا نسبة إلى إجمالي السكان في الواليات املتحدة .
في النهاية ،ال يزال العمر هو العامل الرئيس في تحديد خطر إصابة شخص ما بمرض خطير
،
بو املوت بعد اإلصابة بـ  COVID-19ومع ذلك تلعب الحاالت املزمنة األخرى بدوارا مهمة ،وتشهد
،
بعض البلدان (مثل الواليات املتحدة) نسبا بعلى بكثير من الشباب الذين يحتاجون إلى دخول
املستشفى (.)Willem, 2020, n .p

ً
الشكل  :4يوضح ماليين البالغين في الواليات املتحدة الذين يعانون من حالة صحية سيئة مسبقا
وعدد املتعرضين لخطر الوفاة من فيروس COVID-19

Source: Willem Roper, 2020. https://www.statista.com/chart/21282/severe-risk-coronavirusdeath/?utm_source=Statista+Global&utm_campaign=c663e06806

ويمكن االستدالل بهذه اإلحصائيات حول تطور الفيروس بداية من شهر مارس  2020إلى
غاية  28منه.
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الشكل  :5تطور فيروس كورونا في الواليات املتحدة األمريكية بداية من شهر مارس  2020إلى غاية 28
مارس 2020

Source: https://www.statista.com/chart/21279/countries-that-have-not-reported-coronaviruscases/?utm_source=Statista+Global&utm_campaign=3dd303bde5All_InfographTicker_daily_COM_PM_KW14_2020_Mo&utm_medium=email&utm_term=0_afecd219f53dd303bde5-306624841. 2020

تبين اإلحصائيات بعاله تطور عدد حاالت اإلصابة بكوفيد  19في الواليات املتحدة األمريكية
بداية من  1مارس  2020الذي تكاد تنعدم فيه اإلصابات إلى غاية  28مارس الذي وصل فيه إلى
 122.653حالة إصابة بفيروس كورونا ،وقد بخذ منحى اإلصابات يتصاعد ،
بدء من  15مارس
ليصل في  21مارس إلى  25.000حالة ،ويزداد منحى التصاعد ليسجل بحلول  27مارس 100.000
إصابة بفيروس كورونا ،وليصل في اليوم املوالي بي  28مارس إلى  122.000حالة إصابة وهو ما
يفسر الوتيرة املتصاعدة لهذا الفيروس بتقدم األيام.
والشكل التالي يبين النمو الحاد في حاالت  COVID-19في ثالث واليات بمريكية نيويورك،
واشنطن ،كالفورونيا.
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 كالفورونيا، واشنطن، في ثالث واليات أمريكية نيويوركCOVID-19  يبين النمو الحاد في حاالت:6 الشكل

Source: https://www.statista.com/chart/21279/countries-that-have-not-reported-coronaviruscases/?utm_source=Statista+Global&utm_campaign=3dd303bde5All_InfographTicker_daily_COM_PM_KW14_2020_Mo&utm_medium=email&utm_term=0_afecd219f53dd303bde5-306624841. 2020

 املؤكدة في الواليات املتحدةCOVID-19 فيما يبين الشكل التالي العدد التراكم لحاالت
 مارس30  املؤكدة في الواليات املتحدة إلى غايةCOVID-19  العدد التراكمي لحاالت:7 الشكل

Source: https://www.statista.com/chart/21279/countries-that-have-not-reported-coronaviruscases/?utm_source=Statista+Global&utm_campaign=3dd303bde5All_InfographTicker_daily_COM_PM_KW14_2020_Mo&utm_medium=email&utm_term=0_afecd219f53dd303bde5,.2020

42

أرقام وإحصائيات حول أزمة كورونا الحديثة وتداعياتها على االقتصاديات الكبرى في العالم
ً
"الواليات املتحدة األمريكية والصين أنموذجا "

تعرو الواليات املتحدة النتقادات شديدة بسبب استجابهها البطيئة لوباء،COVID-19
ال سيما التطور املتعثر ملراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ملجموعات االختبار .يعن هذا التأخير
،
بن الواليات املتحدة بجرت  125اختبارا فقط لكل مليون من ساكنهها بحلول منتصف مارس
،
اختبارا لكل مليون شخص في كوريا الجنوبية و 2،514لكل مليون في إيطاليا.
مقارنة بـ 5،567
وقد قام الواليات املتحدة في اآلونة األخيرة بتكثيف االختبار ووصل عدد الحاالت املؤكدة
،
،
من  COVID-19إلى  337646اعتبارا من  06ببريل  2020الساعة  3صباحا بتوقي شرق الواليات
،
املتحدة وفقا لجامعة جونز هوبكنز .على الرغم من التحسن ال تزال الواليات املتحدة متخلفة عن
الدول األخرى في االختبار، ،
ووفقا ألحدث البيانات الي نشرتها  ،Worldometersفقد بجرت 5،355
،
اختبارا لكل مليون نسمة بحلول  06ببريل  .2020هذا وال تزال قائمة طويلة من البلدان بما في
،
،
اختبارا لكل مليون من السكان ،وبملانيا مع  10962اختبارا لكل
ذلك كندا الي بجرت 8،767
مليون نسمة(Niall, 2020, n. p).

والشكل التالي يبين عدد اختبارات كوفيد  19الي تم إجراؤها لكل مليون من السكان

،
اعتبارا من  6بفريل.

ً
الشكل  :8يبين عدد اختبارات كوفيد  19التي تم إجراؤها لكل مليون من السكان اعتبارا من 6
أفريل2020

Source:https://www.statista.com/chart/21108/covid-19-tests-performed-per-million-of-thepopulation/?utm_source=Statista+Global&utm_campaign=3e959e6059-.2020
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فقد بجرت اإلمارات العربية املتحدة  22.244اختبار لكل مليون نسمة ،تليها إيطاليا بـ
11.436اختبار وبملانيا بـ  10.962اختبار ،في حين بن كوريا الجنوبية بجرت  8.996اختبار لكل
،
مليون نسمة ،تليها كندا بـ  8.767اختبار ،إسبانيا هي األخرى بجرت  7.593اختبارا ،تليها الواليات
،
املتحدة األمريكية الي بجرت  ،5.355وبجرت اململكة املتحدة  2.880اختبارا.
ً
الشكل  :9يبين تجاوز حاالت الوفاة كثيرا املبلغ عنها

Source: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwHNCsnkwDNxLsmJQWLDKdgHr.2020

يمكن بن تكون وفيات  COVID-19بعلى من املبلغ عنها كنسبة من إجمالي وفيات الواليات
املتحدة من  1مارس إلى  4بفريل  2020في الواليات املتحدة األمريكية؛ فهناك عدد كبير من
البيانات واملعلومات املتعلقة بجائحة  COVID-19ولكن لم تكن كلها متسقة خاصة عندما يتعلق
األمر بالوفيات ،على سبيل املثال كان اململكة املتحدة تحسب الوفيات فقط حيث كان الشخص
،
مصابا بالفيروس التاجي قبل بن يموت في املستشفى؛ لذلك ال تتطابق برقامها مع عدد شهادات
الوفاة الي تشير إلى  COVID-19كعامل ،ويعتقد بن برقام الوفيات في اململكة املتحدة لم يتم
اإلبالغ عنها بشكل كبير.
وقد دفع هذا املحللين إلى إلقاء نظرة فاحصة على الوفيات الزائدة في بلدان مختلفة
لتحديد ما إذا كان عدد األشخاص الذين ماتوا بكثر من املعتاد مقارنة باألسابيع نفسها في السنوات
السابقة .بجرت صحيفة فاينانشال تايمز بحد هذه التحليالت ،ووجدت بن مقاطعة "بيرغامو"
شهدت ارتفا معدل الوفيات بنسبة  463في املائة بينما ارتفع في مدريد بنسبة  %161بجرت
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كلية "ييل" للصحة العامة دراسة منفصلة لصحيفة واشنطن بوس وسجل ما يقدر بنحو
 15400حالة وفاة زائدة في الواليات املتحدة من مارس حيى  4بفريل ((Niall, 2020, n. p

حيى  12ماي  2020تم اإلبالغ عن بكثر من  1.3مليون حالة من  COVID-19في الواليات
،
املتحدة ،وفقا ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( .)CDCواجه اختبار الفيروس بعض
املشاكل املبكرة عندما تم العثور على مجموعات التشخيص األولية من مراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها معيبة .ومع ذلك بجرت الواليات املتحدة منذ ذلك الحين بكثر من  9.9مليون اختبار،
،
وهو بكبر عدد من بي بلد .استجابة للعدد املتزايد من حاالت  ،COVID-19شجع العديد من
ُ
الواليات على العزلة الذاتية والعمل من املنزل ،في بفريل قدر بن بكثر من  90في املائة من سكان
الواليات املتحدة كانوا يخضعون لنو من نظام البقاء في املنزل .ملنع املزيد من انتشار الفيروس،
بغلق معظم الواليات ،
بيضا الحانات واملطاعم ،وبلغ املناسبات العامة وحظرت التجمعات
الكبيرة.
كان هناك مسيرات واحتجاجات مناهضة لإلغالق في العديد من الواليات ،بما في ذلك
تكساس ومينيسوتا وكاليفورنيا .كما تم انتقاد رد الحكومة على الوباء؛ حيث بشار الكثيرون إلى
التصريحات املتناقضة من البي األبيض بشأن شدة تفش املرض .وجد استطال حالي

لـ

 Statistaبنه حيى  10مايو ،كان  41باملائة فقط من البالغين األمريكيين راوين عن رد الحكومة
على  ،COVID-19الي جاءت في مرتبة بقل من بملانيا وبعلى بقليل من اململكة املتحدة.
)John Elflein, 2020 ,https://www.statista.com/topics/6084/coronavirus-covid-19-in-the-us(/

سجل الواليات املتحدة األمريكية  1342594إصابة بفيروس كورونا وتوفي بكثر من 83400
شخص بسبب  COVID-19إلى غاية  12مايو .فهذا الوباء بسوب بكثير مما اعتقده الكثيرون :حيث
بظهر استطال بجري في  11مارس بن حوالي  90باملائة من البالغين األمريكيين يعتقدون بن بقل
من  10000بمريكي سيموتون من املرض خالل العام املقبل.
في  31مارس ذكرت قوة مكافحة الفيروسات التاجية بالبي األبيض بن ما بين 100.000
إلى  200.000بمريكي قد يموتون .كبار السن وبولئك الذين يعانون من حاالت طبية سابقة هم
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بكثر عروة لإلصابة باملرض ،وكبار السن في الواليات املتحدة يصابون ،كلما اعتبروا الفيروس
،
،
التاجي تهديدا كبيرا لصحههم.
والشكل بدناه يوضح حاالت الوفاة واإلصابات بفيروس كورونا إلى غاية  12ماي .2020
الشكل  :10عدد الصابات بفيروس كورونا وحاالت الوفاة في الواليات املتحدة األمريكية إلى غاية  12ماي
.2020

Source: John Elflein, 2020 ,https://www.statista.com/topics/6084/coronavirus-covid-19-in-the-us/

،
اختلف مستوى نشاط  COVID-19من والية إلى بخرى لكن نيويورك كان األكثر تضررا

حيث سجل حوالي  20828حالة وفاة حيى  10ماي ،2020ويبين الشكل بدناه حاالت الوفاة
املسجلة إذ بلغ في  15مارس  )3( 2020حاالت وفاة لتصل بنهاية شهر مارس إلى  1550حالة
وفاة ،ويستمر تصاعد الوفيات ليسجل في منتصف بفريل  12822حالة وفاة ،وتستمر نسبة
الوفيات في االرتفا لتصل بحلول  10ماي  2020إلى  20828حالة.
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الشكل  :11العدد التراكمي لوفيات فيروس كوفيد  19في نيويورك من  15مارس إلى  10ماي 2020

Source: John Elflein, 2020, https://www.statista.com/topics/6084/coronavirus-covid-19-in-theus/

 2 .4الصين وأزمة كورونا الحديثة (كوفيد )19
ظهـر الوبـاء القاتـل -والـذي عـرف باسـم كورونـا ،ثـم باسـم كوفيـد -19في ديسـمر  2019في
ُ
منطقـة ووهـان  Wuhanبالصـين ،وقـد ذكـر بن مصـدر الوبـاء يعـود إلى السـوق العمومـي لألسـماك
حيـث تناولـ سـيدة في التاسـعة واألربعـين مـن عمرهـا حسـاء الوطـواط  bat soupفأصيبـ بأعـراض
مـرض فتـاك لم تعرف حقيقتـه في بول األمـر ،إال بن بحـد األطباء الشـباب الدكتور (ونليانـق Li ،
33 Wenliangســنة) اســتطا في الثالــث والعشريــن مــن ديســمبر  2019بن يتعــرف عـاـى الفــيروس
القاتــل ،فقــام علــى الفــور بنــشر تحذيــر صــارم لزمالئــه األطبــاء عـلـى صفحتـه الخاصـة ،ولكـن سرعـان
مـا تـم اسـتدعاؤه إلى مكتـب األمـن العـام ووجه لـه اتهـام بأنـه ينـشر معلومـات كاذبـة تـضر بالنظـام
ُ
االجتماعـي ،وطلـب منـه سـحب اإلعـالن ،وبعـد بيـام قليلـة بصيـب الدكتـور (لي) نفسـه بأعـراض
ُ
املـرض فأخـذ إلى املستشـفى حيـث قـام للمـرة الثانيـة بنـشر صورتـه وهـو علـى سريـر املــوت يتنفــس
مــن خــال األجهــزة الصناعيــة ،وكان ذلــك هــو املشــهد الــذي برعــب العــالم كلــه ،بمــا إعـالن وفاتــه
فقــد بحــدث رنــة حــزن عميقــة في طــول البـالد وعروهـا ،كـما بثـار موجـة مـن الغضـب العـارم في
،
الوسـائط االجتماعيـة في الصـين مطالبـة الحكومـة املحليـة باالعتـذار ،ومطالبـة الحكومـة املركزيـة
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بحريـة الـكالم ،ولم تصبـح وفـاة الدكتـور (لي)كارثـة سياسـية للرئيـس (شـيى جنبنـق )Xi Jinping
وحسـب ،وإنمـا غـدت كارثـة عامليـة) .بسماء وبخرون،2020 ،ص .)63

في  29ديسمبر  2019تم إدخال خمسة مرض ى إلى املستشفى يعانون من متالزمة الضائقة
،
التنفسية الحادة وتوفي بحد هؤالء املرض ى ،بحلول  2يناير  2020تم تحديد  41مريضا تم قبولهم
،
مختبريا ،بقل من نصف هذه الحاالت كان املرض ى
في املستشفى لوجود عدوى  COVID-19املؤكدة
يعانون من بمراض كامنة بما في ذلك مرض السكري وارتفا وغط الدم

وبمراض القلب

واألوعية الدموية ،تم افتراض إصابة هؤالء املرض ى في هذا املستشفى ،على األرجح بسبب عدوى
،
فيروسا شديد االنتشار (ينتشر عن طريق مريض
املستشفيات .تم التوصل إلى بن  COVID-19ليس
واحد لكثير من اآلخرين) ،ولكن من املرجح بن ينتشر بسبب العديد من املرض ى املصابين بالعدوى
في مواقع مختلفة في جميع بنحاء املستشفى من خالل آليات غير معروفة ،باإلوافة إلى ذلك فقط
،
املرض ى الذين مرووا سريريا تم اختبارهم ،وبالتالي من املحتمل بن يكون هناك العديد من املرض ى
،
الذين يفترض بنهم مصابون اعتبارا من  22يناير  2020ما مجموعه  571حالة.
تم اإلبالغ عن فيروس ) (COVID-19في  25مقاطعة من مقاطعات ومدن في الصين .وذكرت
لجنة الصحة الوطنية الصينية تفاصيل بول  17حالة وفاة حيى  22جانفي ،2020في  25جانفي
 2020تم تأكيد ما مجموعه  1975حالة مصابة بـ  COVID-19في الصين بما مجموعه  56حالة
وفاةّ ،
،
اعتبارا
قدر تقرير آخر في  24جانفي  2020نسبة اإلصابة التراكمية في الصين إلى  5502حالة
من  30جانفي .)Hussin, 2020, p01( 2020

ترتبط األعراض الشديدة لـ  COVID-19بزيادة بعداد ومعدل الوفيات وخاصة في املنطقة
الوبائية في الصين .وكان متوسط عمر الوفيات ( 75نطاق  )89-48سنة ) . (Hussin, 2020, p 02والشكل
التالي يبين عدد االصابات بفيروس  COVID-19وعدد الوفيات بداية من 29ديسمبر  2020إلى
غاية  16فيفري .2020
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الشكل  :12يبين عدد االصابات بفيروس  COVID-19وعدد الوفيات بداية من 29ديسمبر  2020إلى غاية
 16فيفري 2020

Source: Hussin A. Rothana, Siddappa N. Byrareddy ,2020 ,P 02.

يتضح من بيانات الشكل بن عدد اإلصابات بفيروس كورونا لم يتجاوز  6إصابات بتاريخ
 29ديسمبر في مقابل تسجيل حالة وفاة واحدة ،ليرتفع العدد بعد  23يوم إلى  571إصابة مع
تسجيل  17حالة وفاة في الفترة نفسها ،لتصل بعد  3بيام بي بتاريخ  25جانفي إلى رقم قياس بـ
 1975حالة إصابة بفيروس كورونا وبواقع  56حالة وفاة ،وارتفع عدد اإلصابات إلى  7824بعد
 5بيام بي في  30جانفي في مقابل  170حالة وفاة ،ويستمر االرتفا في عدد اإلصابات في األسبو
األول من شهر فيفري ليتخطى حاجز  31.161إصابة ،ويرتفع في املقابل عدد الوفيات إلى 630
حالة وفاة ،األسبو الثاني من شهر فيفري  2020سجل قفزة نوعية في عدد اإلصابات وحاالت
الوفاة إذ بلغ عدد املصابين بفيروس كورونا  44.730حالة والوفيات إلى  1114حالة وفاة ،ويزداد
عدد الوفيات في مقابل ازدياد بعداد اإلصابات حيث بلغ هذه األخيرة في  16فيفري ما يربو عن
،
 51.170و 1666حالة وفاة مما يبين االنتشار الواسع جدا للفيروس.
انتشر الفيروس في العديد من املناطق واملقاطعات الصينية لتزداد بذلك بعداد الوفيات
والبيانات الي يتضمنها الشكل بدناه تعبر عن ذلك.
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الشكل  :13يبين الجدول األعداد اليومية لحاالت الصابة من الصين وخارجها بما في ذلك منطقة هونغ
كونغ الدارية الخاصة

Source: Chih-Cheng Lai et al,2020, p3

 3 .4باألرقام ...هكذا تعافت الصين من فيروس كورونا
،
،
ألسابيع ظل العالم مشدوها بمام سرعة تفش فيروس كورونا في الصين انطالقا من مدينة
،
ووهان ،ولوهلة بدا ثاني بكبر اقتصاد في العالم ،عاجزا عن مجابهة فيروس صغير صنفته منظمة
،
،
الحقا ،
وباء عامليا.
الصحة العاملية
لكن من خالل اإلحصاءات الرسمية املعلنة تخط الصين ذروة تفش الوباء ،وسجل
،
،
انخفاوا الفتا في بعداد اإلصابات الجديدة ،وكذا بعداد الوفيات ،إذ بعلن لجنة الصحة
،
الوطنية في  18مارس  ،2020بن البر الرئيس للبالد سجل  13إصابة جديدة فقط ،انخفاوا من
،
 21إصابة في اليوم السابق .ليرتفع العدد اإلجمالي لإلصابات املؤكدة إلى  80894مصابا.
وارتفع العدد اإلجمالي للوفيات بسبب التفش إلى  3237حيى نهاية يوم الثالثاء  17مارس
 ،2020بزيادة  11حالة وفاة جديدةُ .
وسجل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي ،ومن بينها 10
حاالت وفاة في مدينة ووهان عاصمة اإلقليم وبؤرة تفش الفيروس .ويفوق عدد اإلصابات الواردة
من الخارج في الصين عدد حاالت العدوى داخل البالد ،إذ سجل حالة عدوى محلية واحدة
فقط في ووهان ،الثالثاء  17مارس .2020
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نجاح خطط االحتواء والتعافي :وإذا بردنا استعراض تجربة الصين مع محاربة فيروس كورونا
ّ
تفش الفيروس في ّ
البر الصين  ،واحتوائه ،ونسب اإلصابات اليومية،
باألرقام ،سواء مساحة
وحاالت التعافي ،فإنها تأتي على الشكل التالي:
الشكل  :14يبين أعداد الصابات والوفيات واملتعافين من فيروس كوفيد 19

Source: https://www.alaraby.co.uk/society/2020/3/18.2020

،
،
رغم بن مجمل اإلصابات فاق  80بلفا ،إال بن عدد املتعافين الكبير جدا يدعو للتفاؤل ،إذ بلغ
،
 ،69.718وفقا ألرقام جامعة جون هوبكينز.
وبعد إعالن بكثر من  3200وفاة من إجمالي اإلصابات ،لم يتبق لدى الصين سوى حوالي
،
 10آالف إصابة نشطة ،ما يضعها باملرتبة الرابعة عامليا من حيث تفش الوباء ،خلف كل من
إيطاليا وإسبانيا وإيران.
وفي حسابات النسب املئوية ،بلغ نسبة التعافي من الفيروس  85.9في املائة .فيما بلغ
نسبة الوفيات من اإلصابات  3.9في املائة ،وإذا قارنا اإلصابات مع عدد سكان الصين ،فستبلغ
 0.0058في املائة فقط .ومن األهمية مقارنة اإلصابات بعدد السكان ،إذ بنها ّ
تدل على نجاح خطة

احتواء الفيروس كي ال يتفش ى وينال من مليار و 389مليون نسمة يعيشون في الصين .وتراجع عدد
الوفيات اليومي إلى  13حالة ،الثالثاء  17مارس ،بعدما بلغ ذروته في  23فبراير/شباط املاض ،
عندما سجل  150وفاة ).(https://www.alaraby.co.uk/society/2020/3/18. 2020
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 .5جائحة كورونا وتأثيراتها على االقتصاديات الكبرى في العالم
 1 . 5تأثير جائحة كورونا على االقتصاد العاملي:
لقد كان لجائحة كوفيد  19تأثيرات في شيى مناحي الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية،
كما بلق

بظاللها على االقتصاد العالم حيث شهدت اقتصاديات الدول الكبرى تأثيرات

وتداعيات تختلف من دولة ألخرى ،في هذا اإلطار نستعرض جملة من القطاعات الي مسهها بزمة
كوفيد .19
في املجال السياحي :واجه القطا السياحي مجموعة من التحديات واألزمات خالل السنوات
السابقة بدت الى إعاقة ُ
نموه مثل بحداث 11سبتمبر /بيلول والي بدت إلى تراجعه بنحو 3.1%
ومرض السارس ( )0.5%واألزمة املالية العاملية ( ،)%4وقد استطا تجاوز كل تلك األزمات مما
يدل على مرونته في مواجه الصدمات ،إال بن هذه األزمة جائحة كورونا  COVID-19والي بدبت
من الصين وانتشرت إلى بغلب دول العالم مختلفة بكل املقاييس وستكون لها تداعيات سلبية
طويلة األمد على القطا السياحي في سياق اإلجراءات املشددة الي اتخذتها دول العالم من فرض
حظر التجوال ،وإغالق املؤسسات وحظر الطيران ،وإغالقات واسعة لألعمال والخدمات ،وتسريح
العاملين ومنح البعض منهم إجازات غير مدفوعة الثمن ...إلخ ،إلى جانب عدم توفر اللقاحات
للقضاء على الفيروس األمر الذي يولد الخوف وعدم الطمأنينة حيى بعد تراجع الوباء ملدة طويلة،
وفي هذا السياق تشير تقديرات وتوقعات منظمة السياحة العاملية  UNWTOومجلس السياحة
،
والسفر العالم  WTTCإلى انخفاض بعداد السياح عامليا بنسبة تتراوح ما بين  % 20- 30خالل
 2020مقارنة باألرقام املتحققة في عام  2019بحسب بخر تقييم للووع السياحي نتيجة تأثير
ُ
انتشار فيروس كورونا وما تبعه من قيود على السفر حول العالم ،وقد تنخفض تبعا لذلك إيرادات
،
قطا السياحة عامليا بنحو ( )%450بي ما يقارب  350 – 400مليار دوال خالل  2020بي فقدان
سبع سنوات من النمو املتواصل) جراء انتشار فيروس كورونا لتكون بسوب بزمة تؤثر على القطا
السياحي خالل العقود الخمسة املاوية ،ومن املتوقع فقدان ما يقارب 100مليون وظيفة في
،
القطا عامليا.
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وكان من الطبيعي بن تتأثر حركة النقل الجوي والطيران وهو ما تحقق بالفعل؛ إذ انخفض
بسهم شركات الطيران بشكل واضح وكبير ،فبحسب مؤشر S&P 500فإن قطا الطيران شهد
،
انخفاوا في بسعار األسهم بنسبة  45%وانخفض اسهم شركة  Lines United Airبنسبة %58
وبسهم مجموعة الخطوط األميركية بنسبة  %33كذلك األمر بالنسبة إلى بسهم الشركات
األوروبية؛ إذ انخفض بسهم شركة  AIGبنسبة  %25وشركة  Ryan airبنحو  %18وشركة IZJ
 %17والنسبة نفسها ملجموعة  Air France dow jones global shippingللنقل العالم Dow
 ،Jonesمن جانب آخر انخفض مؤشر  KLM indexوالصادر عن مؤسسة & Poor's Standard
العاملية لقياس بداء قطا الشحن العالم ليصل إلى بدنى مستوى له ،في حين قدرت منظمة
IATAللطيران املدني انخفاض عائدات الركاب بما يقارب  252مليار دوالر (نحو  % 44من العوائد)
باملقارنة مع  2019في حين قال املنظمة الدولية للطيران املدني إيكاو  ICAOالتابعة لألمم املتحدة
في بيان إنها تتوقع انخفاض إيرادات شركات الطيران العاملية بقيمة تتراوح بين  5-4مليار دوالر في
الربع األول من عام  2020بسبب عمليات إلغاء الرحالت املرتبطة بانتشار فيروس

كورونا (سلطان

جاسم.) https://www.researchgate.net/publication/340925337 ،

في املجال الرياض ي :تأثرت صناعة الرياوة بشدة خالل تفش الفيروس التاجي ،في قسم كرة
القدم بعلن الدوريات األوروبية لكرة القدم الكبرى في إنجلترا واسكتلندا عن تعليقها الفوري
مباريات كرة القدم ملدة  6بسابيع حيى  30بفريل ،الدوري التركي كان آخر دوري بوروبي يعلق
مبارياته ،في الفورموال  ،1وتم إلغاء سباق موناكو ،كما تم تأجيل دورة األلعاب األوملبية الصيفية
ألوملبياد طوكيو ،وفي قسم الهوكي تم تأجيل بلعاب الهوكي  2020في إنجلترا ،مباراة انجلترا في
الدوري اإلنجليزي املمتاز من  2إلى  3ومن  16إلى  17ماي تم تأجيلها ،بما في بلعاب الرجب فقد
تم جدولة نهائي  Pro14في  20جوان ،كما بلغي مباريات املوسم في املكسيك وبورتوريكو.
،
وبيضا مباراة رياوة السيارات في البرتغال تأجل بعد بن بعلن الحكومة البرتغالية حالة الطوارئ
وعلق الجميع األحداث الرياوية في البالد في فئة السنوكر ،وكان ستقام بطولة العالم للسنوكر
في شيفيلد وتم تأجيلها من  18بفريل إلى  4ماي .وفي فئة السباحة  2020تم تأجيل بطولة
الرياوات املائية األوروبية املقررة من  11إلى  24في املجر حيى بوت .وفي قطا الجولف تم إعادة
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جدولة جولة  LPGAفي الفترة من  10إلى  13سبتمبر  .2020وبلغ الخسائر الناتجة في اإليرادات
لرعاة ومنظم األلعاب امللغاة املليارات من الدوالرات
.(Nicola et al 2020. p7 ) .

في املجال النفطي :ولفيروس كورونا تأثيرات على بسعار النفط العاملية فبغض النظر عن الجانب
الصحي الذي يطرحه فيروس كورنا فإنه يضع االقتصادي العالم مووع اختبار وتحدي ينذر
بحدوث بزمة اقتصادية عاملية حادة .وبول مؤشر حقيقي لهذه األزمة هو تراجع بسعار النفط
العاملية بشكل غير مسبوق ليصل سعر برميل النفط إلى ما دون الصفر  ،$والضرر األكبر من هذه
،
األزمة هي منطقة الشرق األوسط ودول الخليج تحديدا املعتمدة على تصدير النفط في تمويل
موازناتها السنوية )بحمد.)https://www.researchgate.net/publication/34100 ،

ففي بوائل عام  2020انخفض سعر النفط بسبب حرب بسعار النفط بين روسيا واململكة
العربية السعودية ،وفاقم وباء الفيروس التاجي الووع من خالل انخفاض الطلب على النفط
وفرو قيود السفر خالل الوباء مما بدى إلى انخفاض في حركة الناس والسلع بدى بدوره إلى
انخفاض الطلب على وقود الطائرات والفحم ومنتجات الطاقة األخرى ،وبالتالي إلى انخفاض بسعار
،
النفط الحقا بسبب انخفاض الطلب ،كما بثرت بزمة الفيروس التاجي في مجموعة واسعة من
بسواق الطاقة مثل بسواق الفحم والغاز والطاقة املتجددة ،ولكن تأثيره في بسواق النفط كان
بشد ألنه بوقف حركة الناس والبضائع الي بدت إلى انخفاض حاد في الطلب على وقود النقل.
والقطا املالي لم يكن بمنأى عن ذلك حيث بدى تباطؤ االقتصاد الكلي إلى ارتفا القروض
املتعثرة في القطا املصرفي بمقدار  250من النقاط األساس .تعرو بنوك القطا الخاص ألعلى
مخاطر االئتمان خالل تفش املرض ونشأت القروض املتعثرة من القروض املمنوحة للمؤسسات
الصغيرة واملتوسطة الحجم ،شركات الطيران والفنادق ومنظم الرحالت السياحية واملطاعم
وتجارة التجزئة والبناء والشركات العقارية .تأثرت بالوباء ،كان هناك انخفاض عام في حجم
املعامالت املصرفية ،وانخفاض في بطاقة املدفوعات وانخفاض استخدام بجهزة الصراف اآللي في
،
جميع بنحاء العالم ،وقد بدى ذلك إلى تحصيل رسوم بقل من البنوك والي بثرت سلبا على برباح
البنوك.
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األسواق املالية وفيروس كورونا :كان النتيجة األكثر وووحا ألزمة  COVID-19في األسواق املالية
في العالم هي سوق األوراق املالية .خسرت بسواق األسهم العاملية  6تريليون دوالر في القيمة على
مدى ستة بيام من  23إلى  28فبراير، ،
وفقا ملؤشرات  ، S * P Dow Jonesوبين  20فبراير و 19مارس
انخفض مؤشر S * P 500بنسبة ( %428من  409.2إلى  ،)3،373كما هبط مؤشر فوتس 250
بنسبة ( %441.3من  21،866إلى  ، )12،830وانخفض مؤشر نيكي بنسبة ( ٪29من إلى 16،552
،
إلى  )23،479في نفس الفترة ،البنوك الدولية الكبيرة شهدت انخفاوا في سعر بسهمها ،على سبيل
املثال انخفض سعر سهم  Citigroupبنسبة ( %449من  78.22دوالر بمريكي إلى  39.64دوالر
بمريكي) ،وانخفض سعر سهم  JP Morgan Chaseبنسبة ( %438من  137.49دوالر بمريكي
ُ
،
،
،
إلى  85.30دوالرا بمريكيا) ،وانخفض سعر سهم باركليز بنسبة ( %452من  181.32جنيها إسترلينيا
،
،
إلى  86.45جنيها إسترلينيا).
،
أثر فيروس كورونا على التعليم في العالم :وقد بثرت جائحة  COVID-19بيضا على جميع
مستويات نظام التعليم من مرحلة ما قبل املدرسة إلى التعليم العالي لدى دول مختلفة واتخذت
إجراءات مختلفة تتراوح من اإلغالق الكامل في بملانيا وإيطاليا إلى اإلغالق املسههدف في اململكة
املتحدة لجميع املستويات باستثناء العاملين في القطعات الرئيسية مع بكثر من  100دولة تفرض
،
إغالقا على مستوى البالد ملرافق التعليم .تقدر اليونسكو بن ما يقرب من  900مليون متعلم قد
تأثروا بإغالق املؤسسات التعليمية ،في حين بن القصد من عمليات اإلغالق هذه هو ملنع انتشار
الفيروس داخل املؤسسات وكذلك ملنع انتقاله إلى األفراد الضعفاء اآلخرين ،إال بن عمليات
اإلغالق هذه كان لها تأثير اجتماعي واقتصادي واسع النطاق.
الرعاية الصحية وصناعة األدوية :تسبب وباء  COVID-19في تحد غير مسبوق ألنظمة الرعاية
الصحية في جميع بنحاء العالم بأخطار كبيرة ،وكان الخطر األكبر على العاملين في مجال الرعاية
،
الصحية هو واحد من بكبر نقاط الضعف في بنظمة الرعاية الصحية في جميع بنحاء العالم .نظرا
ألن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية غير قادرين على العمل عن ُبعد ،فإن االستراتيجيات
املتخذة في هذا املجال بما في ذلك النشر املبكر لالختبارات الفيروسية ملوظفي الرعاية الصحية
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عديم األعراض و /بو موظفي الرعاية الصحية في الخطوط األمامية بمر حتم  ،تكاليف الرعاية
الصحية العالية ،ونقص معدات الحماية بما في ذلك بقنعة الوجه ،والقدرة الطبية املنخفضة،
ّ
وبسرة العناية املركزة وبجهزة الههوية كشف في نهاية املطاف عن وعف في تقديم رعاية املرض ى
كان

من بهم تأثيرات هذا الفيروس ).(Nicola et al. 2020. pp8-10

 2 .5تداعيات فيروس كورونا على االقتصاد األمريكي والتدابير االقتصادية املتخذة:
على مدار العقود الثالثة األخيرة استمر االقتصاد الصين في تحقيق معدالت نمو مرتفعة
َّ
مكن الصين من تبوء املرتبة الثانية في االقتصاد على املستوى
خاصة في العقدين املاويين،
العالم  ،معتمدة تنو سياساتها االقتصادية وتبنيها الستراتيجية (الحزام والطريق) ،الي تتضمن
محاور عدة؛ منها املحور التجاري الذي ترغب الصين من خالله في املحافظة على مكانهها في
التصدير على مستوى عالم  ،واملحور النقدي الذي تحرص من خالله على زيادة التبادل التجاري
بالعملة الصينية؛ لتضمن تقليل تكلفة التبادل التجاري وتقليل مخاطر تقلبات بسعار الصرف
بالنسبة لشركاتها مقابل العمالت األجنبية ،واملحور الجيوسياس ؛ إذ تهدف الصين من خالل هذه
االستراتيجية إلى التوسع في التصدير عن طريق الحزام (الحدود البرية) والطريق (الحدود البحرية)،
وهو ما يشير إلى عدم اقتصار االستراتيجية الصينية على البعد االقتصادي وحسب ،بل إن لها
،
ببعادا سياسية قد تعمل على خلق تحالفات جديدة على مستوى العالم.
،
وعلى الرغم من مواجهة الصين ّ
لتحد وبائي مسبقا املتمثل بأزمة (سارس) في  ،2003فإن
تداعيات فيروس (كورونا) على اقتصادها تختلف ،فالصين في  2003لم تكن مؤثرة في االقتصاد
العالم مثل في  ،2020إذ شهد االقتصاد الصين قفزات مذهلة خالل الفترة السابقة؛ ففي عام
 2000تجاوز الناتج املحلي اإلجمالي للصين نظيره اإليطالي ،وفي عام  2005تجاوز نظيره الفرنس ،
وفي  2007تجاوز اململكة املتحدة ،وفي  2009تجاوز اليابان ،ليستقر بعد ذلك كثاني اقتصاد على
مستوى العالم بعد الواليات املتحدة األمريكية.
وعلى الرغم من مسارعة الصين لتطبيق إجراءات صارمة من بجل الحد من تفش الوباء،
فإنها لم تتمكن من تالفي األورار االقتصادية الناجمة عن تطبيق تلك اإلجراءات؛ إذ تضررت
،
قطاعات اقتصادية هامة ،ببرزها قطا السياحة والطيران ،ونظرا الرتباطها بأسواق عاملية في
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َّ
التصنيع والتصدير ،بثر انتشار الفيروس وحالة فرض وقف االستيراد والتصدير منها في نموها
االقتصادي بشكل كبير .ويرجح العديد من الخبراء بن تفش الفيروس قد يؤدي إلى تراجع الناتج
املحلي اإلجمالي الصين بنسبة تقارب  ،%41.2ويقدر الناتج املحلي للصين بنحو  13.6تريليون دوالر
في عام  ،2018بما يمثل نسبة  %15.8من الناتج املحلي العالم  ،ومن هنا تشير كثير من التقارير
إلى بن انتشار فيروس كورونا سيكون له تأثيرات كبيرة في االقتصاد العالم  ،ولذا خفض الوكالة
الدولية توقعاتها بنمو االقتصاد الصين إلى  %4مقابل  %5.6في توقعات سابقة للربع األول من
العام الحالي ،وتتوقع (بوكسفورد إيكونومكس) انخفاض النمو الصين إلى  %5.4خالل عام ،2020
وهو األدنى لها منذ عام . 1990
( ،https://fikercenter.com//assets/uploads/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9ص ص .)6 -4

،
ّ
لكن وتجنبا لالنهيار االقتصادي ،تبن الحكومة الصينية مجموعة من السياسات لدعم
استئناف العمل واإلنتاج بما في ذلك السياسات املالية والنقدية والتجارية ،للحفاظ على سيولة
السوق وتلبية احتياجات ربس املال؛ إذ قام بنك الشعب الصين بتيسير سوق االئتمان من خالل
بدوات السياسة التقليدية ،بما في ذلك عمليات السوق املفتوحة ،تسهيالت القروض إعادة
التمويل وغيرها ،كما نفذت املؤسسات املالية الصينية سلسلة من إجراءات الدعم املالي ،خاصة
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،بما في ذلك تخفيض بسعار الفائدة ،زيادة الديون املتغيرة
وتجديد القروض ،وتوفير خطوط ائتمان محددة الستئناف اإلنتاج كما ّ
شجع البنك املركزي
الشركات املالية عبر اإلنترن مثل  Ant Financialعلى تسهيل التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية
الصغر (ليندة.)https://stgcenter.org ،2020 ،

كما بعلن البنك املركز في بوائل فبراير ضخ  300بليون يوان (حوالي  43بليون دوالر بمريكي)
إلى البنوك الصينية لتسهيل الدعم االئتماني للشركات والقطاعات االقتصادية املتضررة

(محمد

فايز.)https://epc.ae/ar/topic/chinas-coronavirus-crisis-economic،2020 ،

وبطلق الحكومة املركزية حزمة من السياسات لتحقيق االستقرار في التجارة الدولية
واالستثمار األجنب وتواصل فتح السوق ،وبحلول  4مارس رتب وزارة املالية ما مجموعه 110.48
مليار يوان من األموال الخاصة للوقاية من األوبئة ومكافحهها ،تم استخدام  71.43مليار يوان
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منها ،كما تعمل السلطة املالية على زيادة  1.85تريليون يوان من حصة سندات الحكومة املحلية
،
الصادرة حديثا للتخفيف من التأثير السلب للوباء ،ومن جانفي/يناير إلى فيفري /فبراير تم إصدار
ما يقرب من  %70من حصة سندات الحكومة املحلية (حوالي  1.2تريليون يوان) ،وفي  13مارس
،
وردا على الذعر املالي العالم خفض البنك املركزي نسبة متطلبات االحتياطي املسههدفة بمقدار
 0.5إلى  1نقطة مئوية ،والي بفرج عن  550مليار يوان من األموال طويلة األجل

(ليندة،2020 ،

.)https://stgcenter.org

 3 . 5تداعيات فيروس كورونا على االقتصاد األمريكي والتدابير االقتصادية املتخذة:
،
وفقا للتقديرات الي نشرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( (OECDفي تقريرها
الصادر في مارس  2020فقد انخفض توقعات النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي لعام 2020
إلى  %2.4بسبب تفش ى الفيروس التاجي ،وقد توقع التقرير بن انتشار الفيروس بشكل بسر قد
يؤدى إلى انخفاض نسبة النمو في االقتصاد العالم إلى  ،%1.5وقد حدد التقرير القطاعات األكثر
،
تضررا في النقل والسياحة ثم الهندسة الزراعية واألزياء .وهو ما انعكس بدوره على االقتصاد
األمريكي فبالرغم من اإلجراءات الي اتخذت منذ بداية األزمة إال بن حركة االستيراد والتصدير
تأثرت بشكل كبير في املقام األول داخل الواليات املتحدة ،وكذلك الشركات املتوسطة والصغيرة
،
،
نظرا لعدم انتظام العمل وخوفا على الووع الصحي للعاملين والعمالء كذلك ،فأغلق العديد
من املطاعم والشركات مقارها ،كما تخل بعض املؤسسات عن موظفيها .ففي استطال بجرته
غرفة التجارة األمريكية في الفترة من  25مارس إلى  28مارس عن تأثير فيروس كورونا املستجد
على املشروعات الصغيرة داخل الواليات املتحدة األمريكية بظهرت النتائج بن واحدة من كل بربع
شركات صغيره قد بغلق بشكل مؤق نتيجة لتداعيات الفيروس الجديد ،كما بنه من املتوقع
بن تغلق حوالي  %40من الشركات الصغيرة الي لم تغلق بعد مما يعنى بن حوالي نصف الشركات
الصغيرة في الواليات املتحدة تأثرت بالظروف الحالية بداية من اإلغالق املؤق إلى حد خطر
االنهيار واإلغالق الدائم (فاطمة ،يمنى ،220 ،ص .)141

وفي مجال التعليم تشير دراسة بجراها معهد بروكينغز إلى إغالق النماذج في املدن األمريكية
،
الكبرى وعلى الصعيد الوطن إلى بنه سيكون هناك متوسط تكلفة  142دوالرا لكل طالب في
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األسبو  .يؤدي هذا بعد ذلك إلى تقدير بن إغالق مدينة نيويورك ملدة بربعة بسابيع سيؤدي إلى
،
بسبوعا سيكلف  %4 1من الناتج
تأثير اقتصادي يبلغ  1.1مليار دوالر ،وبن إغالق البالد ملدة 12
املحلي اإلجمالي ،عالوة على ذلك تبحث هذه الدراسة في التأثير املباشر لإلغالق على بطفال العاملين
في مجال الرعاية الصحية مع فقدان ما يقدر بـ  %19-6من ساعات العمل في الرعاية الصحية et
).(Nicola al. 2020. p10

ويمكن تلخيص الووع االقتصادي داخل الواليات املتحدة األمريكية في ظل األزمة في عدة
نقاط:
 -1نتيجة لسياسات الحجر الصحي فقط بنخفض الطلب على بعض السلع والخدمات مثل السفر
وزيارة األماكن العامة والترفيهية كاملطاعم ،في املقابل hرتفع الطلب بشكل جنوني على بعض السلع
الخاصة باألغذية واملشروبات ومنتجات النظافة واملطهرات واملستلزمات الطبية الي تستخدم
للوقاية من الفيروس.
 -2اوطرت بعض الشركات إلتبا سياسات الحجر الصحي إلى تخفيض ساعات العمل وتخفيض
األجور بو االستغناء عن بعض العمالة ،وهو ما بثر على مستوى الدخل للعديد من األشخاص،
وبدى لوجود بعض السياسات الي ال تدعم املرتبات املدفوعة خالل فترة الحجر الصحي في البالد،
وقد انعكس تلك الحالة من الركود العام على بسعار الفائدة ومخاطر في األسواق املالية مما بدى
النخفاض بسعار الفائدة ،وقد قدرت غرفة التجارة األمريكية االنكماش االقتصادي الناتج عن
بزمة كورونا واالنخفاض في الناتج املحلى فيما بين  %12-4حيى األن مع توقع زيادة االنكماش إلى
نسبة قد تصل إلى ما يقارب  %40في حالة عدم عودة كفاءة العمل واإلنفاق للووع الطبيعي مرة
بخرى ص 141
 -3ملواجهة الركود االقتصادي الناتج عن بزمة كورونا الحالية ،قام البنك االحتياطي الفيدرالي
بتخفيض بسعار الفائدة ،كما قام بشراء بعداد كبيرة من السندات واألوراق املالية األخرى ،كما
قام بتقديم العديد من التسهيالت لالئتمان واالستثمار والقروض ،وقد دعم هذه التسهيالت
من خالل وزارة املالية األمريكية عن طريق صندوق بسعار الصرف وتمويل القروض االحتياطي
الفيدرالي؛ حيث تملك اإلدارة األمريكية ما يقرب من  454مليار دوالر في الصندوق وفرتها كربس
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مال لتوفير التسهيالت لالقتراض بو التمويل ،كما قام

وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية

األمريكية ( (HHSبدعم برامج الصحة العامة وتجهيز املستشفيات بما يقارب  40مليون دوالر كما
دعم مناطق االستقبال والطوارئ الحتواء املرض وتقليل األورار حيث تم توفير ما يزيد عن
،
10000جهاز تنفس صناعي تحسبا الرتفا عدد الحاالت في املستقبل ،كما بصدر مكتب البي
األبيض للعلوم والتكنولوجيا ( (OSTPقاعدة بيانات ضخمة تضم مجموعة من املقاالت تقارب
 29000مقالة عن الفيروسات التاجية وكيفية الوقاية منها ،وبتاح استخدامها لالستفادة منها
في األبحاث العلمية وتفادى التأثيرات الناتجة عن الفيروس املستجد .كما عمل بعض الشركات
،
واملواقع على إتاحة موادها العلمية بمال في الوصول ملركب دوائي ملواجهة الفيروس (فاطمة ،يمنى،
 ،2020ص ص .)142 ،141

 .6خاتمة:
من خالل ما تقدم تم استعراض العديد من األرقام واإلحصائيات حول عدد اإلصابات
بفيروس كوفيد  19وحاالت الوفاة والنسب املئوية لها والحاالت املتماثلة للشفاء في العديد من
دول العالم منذ بداية انتشار الفيروس إلى غاية  28بفريل  ،2020ثم تتبع واستعراض األمر نفسه
بعد مض بسبوعين حيث سجل ارتفا في عدد االصابات والوفيات والحاالت املتعافية في بعض
الدول ،ثم ركزنا على الصين والواليات املتحدة األمريكية باعتبارهما محورا األزمة الصحية الي
يشهدها العالم وتبادل الههم بينهما بضلوعهما في تصنيع الفيروس وانتشاره لتدمير اقتصاد كل
منهما حسب ما بشارت إليه العديد من التقارير والتحاليل حول مصدر الفيروس وبسباب انتشاره.
من جهة بخرى هذه الجائحة الي خلف بثار كبرى على االقتصاد العالم  -وجعل كل
دولة تتخذ جملة من التدابير واالستراتيجيات لتجاوز األزمة وانعاش اقتصادها وعلى ربسها
الواليات املتحدة األمريكية والصين -والي استنفرت العديد من دول العالم النتشارها على براويها
في محاولة الحتواء الفيروس ومحاصرته قد ببان عن مكامن القوة ونقاط الضعف بالنسبة
للدول الكبرى ،وهشاشة بعض األنظمة الصحية وتداعيها في بعض الدول ،كما ببان عن الكثير
من املظاهر والتداعيات على جل املستويات النفسية واالجتماعية واالقتصادية وبالتحديد
اقتصاديات دولي الصين والواليات املتحدة األمريكية ،وتعال على إثرها حدة اللهجات خاصة
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بين الواليات املتحدة األمريكية والصين بتبادل الههم بينهما السيما بمريكا الي اعتبرت الصين
الضالعة في تصنيع الفيروس ملواجهة اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية واوعافه ،واألمر نفسه
شددت عليه الصين ،هذه األخيرة الي استطاع التعافي من الوباء والحد من انتشاره ،بل
وتتسابق لتصنيع لقاحات لفيروس كورونا من شأنها بن تبسط سطوتها على سوق األدوية في
العالم وتنعش اقتصادياتها الي بدبت تتداعى وتعرو للركود نتاج الجائحة؛ فقد استطاع
تجاوز األزمة وبخسائر بقل على عكس الواليات املتحدة األمريكية الي ال تزال تحتكر املشهد الصحي
،
بآالف اإلصابات ومئات الوفيات يوميا.
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