
 المنطقة العربیةواالستقرار في  19-كوفید
 

 نیسا كلیة مركز ، مایكل شارنوف. بقلم د
 
 

ى لحفاظ علمن أجل ا، وارد مثل مصر ودول المشرق العربيالفقیرة بالمالدول ، وال سیما ، كافحت دول الشرق األوسطلعقود
جائحة فایروس  البطالة مرتفعة في الشرق األوسط قبلكانت . وقد سكانھا بسبب ارتفاع معدالت الوالدة وضعف االقتصادات

 .2010النتفاضات الربیع العربي في عام  تفاوتات في الثروة عامالً مساعداً ، وكانت ال)19-كورونا (كوفید
 
 ھناكبأن  ،م المتحدة من قبل المثقفین العربمبادرة برعایة األموھي ، ف تقریر التنمیة البشریة العربیة، كش2002في عام و

بجمیع  ارنةمقبال، الدراسة إلى أن المنطقة العربیة وخلصت. أزمات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة عمیقة تواجھ المنطقة العربیة
ملیون  60ھناك ، على سبیل المثال. وواجھت عجزاً في التعلیم وحقوق المرأة والحریة واالقتصادقد ، المناطق األخرى في العالم

ً كتاب 330تم ترجمة وی. من النساء ، غالبیتھميبالغ أمّ   %5مثل العرب . ویُ الیونان اتترجمھعدد الكتب التي ، وھو خمس اً سنویا
 .فقط من مستخدمي اإلنترنت %0.5فقط من سكان العالم و 

 
في . ویعیشون بأقل من دوالرین في الیوم %40ھناك ، في مصر. ویعیش واحد من كل خمسة عرب دون دوالرین في الیومو

بحلول ). وملیار دوالر 595.5، أي أقل من إسبانیا (ملیار دوالر 531للجامعة العربیة ، بلغ إجمالي الناتج المحلي 1999 عام
طالة بین البنسبة ، كانت قبل انتفاضات الربیع العربيو. تحت سن الثالثینكانوا من العالم العربي  %60 فإن، 2010عام 

 .% 30وفي تونس  %43الشباب في مصر 
 
 280، كان ھناك 2002في عام و. واالقتصادات المكتئبة تحدیات حقیقیة للحكومات العربیةلموالید لمعدالت المرتفعة الل شكّ تُ و

، 2025بحلول عام الرقم رتفع . وسوف یملیون 370، ارتفع ھذا الرقم إلى 2015في عام و. ملیون شخص في المنطقة العربیة
التحدیات تلك كیف ستحافظ الحكومات العربیة على سكانھا؟ كیف یمكنھم معالجة . ملیون 460مع تقدیرات تصل إلى 

التي یجب خلق الوظائف ومنع ھجرة األدمغة؟ ما ھي اإلجراءات الالزمة مسألة لتعامل مع من أجل االدیموغرافیة واالقتصادیة 
 توفیر األمن واالستقرار؟اتّخاذھا من أجل 

 
لیس من الواضح كم من . وفقد مالیین األشخاص وظائفھم أو ظلوا تحت الحجر الصحي، تفشي جائحة فایروس كورونامنذ 

كیفیة تعلم یالعالم إن . وظائف جدیدةالحصول على أولئك الذین فقدوا وظائفھم سیكونون قادرین على تأمین وظائفھم القدیمة أو 
، متةنة یمكن تقلیصھا أو جعلھا مؤتإنتاجیة وظائف معیدرك بعض الشركات أن قد تُ ف، ، ونتیجة لذلكالتكیف مع العمل عن بعد

 یؤدي إلى التخلّي عن بعض المھن.األمر الذي قد 
 
، إال أن العدید من الناس یعیشون ل من غیرھا في التعامل مع األزمةكان أداؤھا أفضقد على الرغم من أن بعض الحكومات و

 ، وخاصة الشباببالنسبة لآلخرینو. مرھقون وقلقون بشأن إعالة أسرھمإنھم . ولیس لدیھم الكثیر من المدخراتیومي بأجر 
حي یمكن أن یكون الضجر من حیاة الحجر الصف، قتصادیة والذین یعیشون في المنزلالزواج بسبب المشاكل االعن الذین تأخروا 

العدید من الدول العربیة نظام رعایة ال یوجد لدى ف، األمریكیةعلى عكس الوالیات المتحدة و. بمثابة مزیج خطیرواإلحباط 
الستیاء ، ازداد خطر استمرت األزمةكلما اف، ونتیجة لذلك. اجتماعیة حیث یمكن للحكومة تقدیم المساعدة االقتصادیة للمحتاجین

 .ضد الحكومة والھیجان
 

الدول  بعضتجدد احتجاجات ما بعد الربیع العربي التي اندلعت في مؤقت إلى وقف وبشكل وقد أّدت جائحة فایروس كورونا 
 .إلى الشوارع -ال سیما في لبنان و -وقد عاد بعض المتظاھرین . لبنان والجزائر والعراق والسودانمثل  – 2019في عام 

قط بسبب قد تفاقمت فجزئي بشكل تلك االحتجاجات إلى  تأدّ ، فإن العدید من المظالم االجتماعیة واالقتصادیة التي لسوء الحظو
قد تواجھ الحكومات العربیة في جمیع أنحاء المنطقة ف، یاة إلى طبیعتھا في نھایة المطافعندما تعود الحوكورونا. یروس اوباء ف

كون ھناك ، فقد تالمظالمتلك إذا لم یكن من الممكن تلبیة . وطالب باألمن االقتصاديتُ سانتقادات شدیدة من جانب شعوبھا التي 
 .عواقب أكبر بكثیر على استقرار المنطقةمع موجة جدیدة من االحتجاجات 


