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 صخلملا
 يذلا يداصتقالا رثألا ىلع ءوضلا طيلست ىلا ثحبلا فدهي
 قارعلاو دلب يا ىلع (covid-19) ةحئاج هثدحت نأ نكمي
 :امه نييسيئر نيلاؤس حرط لالخ نم كلذو ،ًاصوصخ
 ةيحانلا نم قارعلا ىلع ءابولا رثؤي فيك :لوالا لاؤسلا
 عم قارعلا لماعتي نأ بجي فيك :يناثلا لاؤسلا ،ةيداصتقالا
 صلخ دقو ،(covid-19) نع مجانلا يداصتقالا يدحتلا
 ةددعتم داعبأ اهل ةمزألل ةريبك تاريثأت كانه نأ ىلا ثحبلا
 دقو ،كلذ ريغو يسايسلاو يعامتجالا اهنمو يداصتقالا اهنم
 عم تروطت مث رمألا ئداب ايحصو ايبط اراسم ةمزألا تذخأ
 ةلاح حبصتل تدتماو ةيداصتقا ةمزأ ىلإ ريبكلا قالغإلا ةلاح
 .ةيعامتجاو ةيسايس
 ءابو بقاوع ،(covid-19) :ةيحاتفملا تاملكلا

(covid-19)، يملاعلا يداصتقالا عاطقلا ىلا ءابولا ريثأت 
  .يقارعلاو

Abstract 
The research aims to shed light on the 
economic impact that the (covid-19) 
pandemic can have on any country and 

Iraq in particular, by asking two main 
questions: The first question: How 
does the epidemic affect Iraq in 
economic terms, the second question: 
How should the epidemic affect Iraq? 
Iraq is dealing with the economic 
challenge caused by (covid-19).  The 
research concluded that there are 
significant effects of the crisis, which 
have multiple dimensions, including 
economic, social, political, and so on. 
Keywords: (covid-19), consequences 
of the (covid-19) epidemic, the impact 
of the epidemic on the Iraqi economic 
sector. 

 ةمدقملا *
 ةحصلا ولوؤسم غلبأ ،2019 ربمسيد ةيا� يف

 يف ةددعتملا ةداحلا ةيسفنتلا تامزالتملا نم ددع نع نوينيصلا
 انوروك سوريف ةعرسب نوينيصلا ءاملعلا ددح ،نيصلا ،ناهوو
 مساب نآلا ضرملا اذه فرعُي ،يسيئرلا ببسلا هرابتعاب ديدجلا

 مولعلاو بادآلاو نونفلل قاسنأ ةلجم

 ةيناسنإلا

 ةحئاجلا دعب امو مولعلا رمتؤم

 لوألا رادصإلا

٥٢-٣٩( ٢٠٢١( 



 

 )ًاجذومن قارعلا( Covid-19 ـل ةيداصتقالا راثآلا 40
 

 سوريف ةلالس دعت .)COVID-19(انوروك سوريف ضرم
 .رشبلا ىدل قالطإلا ىلع اهتظحالم متي مل ةديدج انوروك

 رشتنو ناهوو يف يئا�اللا لوألا ضرملا يشفت
 نم ىرخأ ءازجأ ىلع ريصق تقو يف رشتنا امك ،ةعرسب
 لود ةدع يف ىرخأ تالاح فاشتكا مت ام ناعرسو ،نيصلا
 ايسآ يف ضرملا اذه راشتنا ظحول ،نيحلا كلذ ذنم ،ةفلتخم
 .قارعلا ىتح ينثتسي ملو ،اكيرمأو ايقيرفأو ايلارتسأو ابوروأو

 نم ًءادتبا قارعلا يف انوروك سوريف ةحئاج ترشتنا
 ةنيع تصحف امدنع ،فجنلا ةنيدم يف 2020 طابش 24
 ِهتباصأل ةيباجيا ةجيتنلا تناكو ةيسنجلا يناريإ نيد بلاط نم
 ةداحلا ةيسفنتلا ةمزالتملاب طبترملا انوروك سوريف ضرمب
-ديفوكب ةباصم ىرخأ تالاح نع فشُك مث ،عونلا ةديدشلا

 قارعلا يف ةدكؤملا تالاحلا عومجم غلب دقو ،19
 5 ىتح تايفو 19,000 اهنيب نم ةلاح 1,684,955

 .2021 بآ
 ةيقارعلا ةموكحلا نم ةلوذبملا دوهجلا نم مغرلا ىلعو

 ىلع هلالضب ىقلا سوريفلا اذه نأ الا ،سوريفلا اذه ةحفاكم
 ،ماعلا لكشب يملاعلا داصتقالاو صاخ لكشب يقارعلا داصتقالا
 تاعقوت لكشب ةينطولا ةموكحلا ىدل فواخم دلو امم
 2021.1 ماعل ةيداصتقالا

 تققح ،ىرخألا ةيبرعلاو ةيويسآلا لودلاب ةنراقم
 .انوروك سوريف يشفتل اهتجلاعم ةيفيك يف ةمهم جئاتن قارعلا
 ومنلل اًريبك اًيدحت لثمي Covid-19 نإف ،كلذ عمو
 لكشب هعم لماعتلا متي مل ام رمتسي دقو دالبلل يداصتقالا
 .لماك

 
1 )Thoi, N., 2020. Vietnam’s Coronavirus 
Struggle: Managing the Economic Impact 
https://thediplomat.com/2020/03/vietnams-

 لعفلاب ةحضاو قارعلا يف ةيداصتقالا رئاسخلا تناك
 رفسلا نع تفقوتو اªالحر ناريطلا تاكرش نم ديزملا ىغلأو
 ةحايسلا يه اررضت رثكألا تاعانصلاو ،ةباصملا تاهجولا ىلإ
 نم ديدعلا ترثأت .نيمأتلاو ةعارزلاو تاينورتكلإلاو لقنلاو
 صقن ببسب ةدشب هيفرتلا نكامأو ةيراجتلا تالحملاو معاطملا
 .بلطلا
 ثحبلا فادهأ *

 ءوضلا طيلست وه ثحبلا اذهل يسيئرلا فدهلا نأ
 ندلب ىلع ةحئاجلا هثدحت نأ نكمي يذلا يداصتقالا رثألا ىلع
 .صاخ لكشب قارعلا ىلعو ماع لكشب ملاعلا
 ثحبلا ةلكشم *

 نيلاؤسلا لالخ نم ثحبلا ةلكشم ةغايص نكمي
 -:نييتآلا
 ةيحانلا نم قارعلاو ملاعلا لود ىلع ءابولا رثؤي فيك -١
 ؟ةيداصتقالا
 يدحتلا عم لماعتلا قارعلاو ملاعلا لودل نكمي فيك -٢
 ؟Covid-19 نع مجانلا يداصتقالا
 ثحبلا ةيمهأ *

 تارربمو تاقلطنم ةدع نم ثحبلا ةيمها زربت
 -:يتآلا وحنلا ىلع ةثحابلا اهزربت
-ديفوك( انوروك ةحئاج اهتثدحا يتلا ةيبلسلا تاريثأتلا -١

 تاءارجا ىلا جاتحت يتلاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةصاخ )19
 .راثالا كلت فيفختل ةيرورض
 ةمهاسملا لجا نم ةلاعف ةيزارتحا تاءارجاو لولح داجيا -٢
 انوروك سوريف يشفت نع ةجتانلا راثالا كلت فيفخت يف
 .)19-ديفوك(

coronavirus-struggle-managing-theeconomic-
impact/ 
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 ثحبلا جهنم *
 يليلحتلا يفصولا جهنملا ىلع ةثحابلا دمتعت فوس

-Covid نع ةدوجوملا تامولعملا ىلع دامتعالاب يرظنلا
 لالخ يقارعلاو يملاعلا يداصتقالا عضولاو ماع لكشب 19
 .ةيملعلا رداصملا ضعبو ةرتفلا هذه
 ثحبلا لكيه *

 -:يه نيسيئر نيرواحم ىلا ثحبلا ميسقت نكمي
 19-ديفوك ءابو موهفم وه ام :لوالا روحملا
 ءابولا فيرعت :ًالوا

 رثؤت ةعباتتم ثادحأ ىلا ريشي ماع حلطصم وه ءابولا
 ،تاتابنو تاناويح نم ةفلتخملا ةيحلا تانئاكلاو رشبلا ىلع
 ،ددحم قاطن يف ثدحي دقو ،عونلا يف قفتت نأ طرتشي الو
 نوكي دقو ،ملاعلا نادلب نيب رشتنتل ءابولا ةعقر عستت دقو
 ةرتف لالخ نوكي ام ةداع ،كولس وأ لعف وأ ضرم ىلع ةلالد
 ةرطيسلا نالعإب يهتنتو ،ثدح لوأ نالعإ نم أدبت ةينمز
 ضرملا نوكي نأ طرتشي الو ،ةصتخملا تاطلسلا لبق نم هيلع
 برغ ىمح ىلع حلطصملا اذه قيبطت مت دقو ،ًايدعم يئابولا
 لبق نم( لاثملا ليبس ىلع ىركسلا ضرمو ةنمسلا ءابوو لينلا
 يف نيعم ضرم روهظ ءابولا نوكي دق ،)ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
 ة¼اشتم ضارعأ عم ،تقولا سفن يف سانلا نم ريبك ددع
 نم أدبي دق ،ةعقوتم بلغألا ىلع نوكت تالئامو تافعاضمو
 ةعومجم وأ دحاو صخشل ةباصإلا ثدحت دقو ،نيعم ناكم
 لقتني يتلا لئاسولا ىلع ءابولا راشنا ةعرس دمتعت ،صاخشأ

 
https://web.archive.org/ حلطصم فیرعت ،يبطلا سوماقلا 

  2 نیشم كاب ياو عقوم ،ءابولا
 ىدل 19-دیفوك ءابو نم فوخلا :)2021( يجان رابجلا دبع نتاف 

  3 .376 ص ،136 ددعلا ،بادآلا ةلجم ،ةعماجلا ةبلط
4) CCG Inc, 2020. Coronavirus (Covid-19) 
Consumer Behavior Survey 

 ،ةرهاظ اهضارعأ نوكت ةئبوألا نم عاونأ كانه ،ضرملا ا¼
 ةعيرس ضارعألا ضعب ،ليلاحتو سايق ىلإ جاتحي اهضعبو
 . 2ءيطب اهضعبو
 )19-ديفوك( انوروك سوريف :ًايناث

 فاجلا لاعسلاو ىمحلا هضارعا نم يجات سوريف
 ضارعا نأ نيح يف ،ةعئاشلا ضارعالا ضعب يه قاهرالاو
 مشلا تابارطضاو لاهسالاو فنالا ناقتحاو مالالاو عاجوالا
 ضارعالا ضعب يه كلذ ىلا امو سفنتلا ةلكشمو قوذتلاو
 نم ةريبك ةعومجم ىلع قلطي حلطصم وه ،3ةيئانثتسالا
 ثيح ،ةيجاتلا تاسوريفلا انوروك مسا ينعيو ،تاسوريفلا
 هبشي سوريفلا حطس ىلع تاءوتن دوجو ةجيتن كلذب ةيمس
 هذه نم عاونألا ضعب بيصتو ،جاتلا لكش اهرخآ
 ىلع رثؤت اهنم ًاعاونأ ّنأ الإ ،طقف تاناويحلا تاسوريفلا
 روطت انوروك تاسوريفب ةباصإلا ببست ،4ًاضيأ ناسنإلا
 لثم ةطسوتملاو ةفيفخلا نيب ام حوارتت ،ةفلتخم ةيضرم تالاح
 لثم ةديدشلا ةيضرملا تالاحلا ضعبو ،ماكزلا وأ دربلا تالزن
 .ةيساقلا ةداحلا ةيوئرلا ةمزالتملا وأ ،ةئرلا باهتلا
 تاسوريافلاو ةئبوالا راثا :ًاثلاث
 ةيحصلا راثالا *

 وا رشابم وه ام اهنم ةئبوألل راثالا نم ديدعلا كانه
 اهنم ركذ نكمي ةلود يا يف يحصلا ماظنلا ىلع رشابم ريغ
 -:5يتالا وحنلا ىلع
 .تايفولاو لالتعالا تالدعم دايدزا -١

https://www.customer.com/covid19-consumer-
survey/ 
5)Falcone & Detty, 2015. The Next Pandemic: 
Hospital Response, s.l.: Emergency Medical 
Reports 
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 ببسب ،ةيمويلا ةيحصلا ةياعرلا ريفوتل ةمزاللا دراوملا ذافن -٢
 .ىرخأ لماوعو فوخلاو اهئارشل رفسلا ىلع ةردقلا مدع
 ىلع لوصحلا ىلا سانلا عفدي امم فوخلاو قلقلا راشتنا -٣
 .يحصلا ماظن داهجلا يلاتلابو ةيرورضلا ريغ ةياعرلا
 ضرملا ببسب ةحئاجلا دوجو ءانثأ يبطلا رداكلا ناصقن -٤
 .توملا وأ فوخلا ببسب بيغتلا وأ
 ةيلعافو ةءافك صقن ىلا يدؤت لمعلا تاعاس دايدزا نأ -٥
  .ريبكلا لمعلا ءبعو داهجالا ببسب يبطلا زاهجلا  يف نيلماعلا

 ةيداصتقالا راثالا *
 ددع )Herstein, et al., 2016( حضوا

 ةحئاجو ماع لكشب ةئبوالا راشتنال ةيداصتقالا راثالا نم
 -:6اهنم صاخ لكشب انوروك
 ررضو لجألا ةريصق ةداح ةيلام تامزأ يف ةئبوألا ببستت -١
 ؛يداصتقالا ومنلل لجألا ليوط
 وأ راشتنالا ءاوتحال ةركبملا ةماعلا ةيحصلا دوهجلا بلطتت -٢
 لزعو ،لزعلاو ،نيطلاخملا عبتت( لثم سوريفلا يشفت نم دحلا
 ؛ريبك لكشب نيلماعو ةيلام فيلاكت ىلا )ةيدعملا تالاحلا
 لماعتلل ةديدج قفارم ءانب مزلي دق ،ضرملا يشفت روطت عم -٣
 بلطلا عم بنج ىلإ اًبنج اذه ،ةيدعملا تالاحلا نم ديزم عم
 تادعمو ،ةيبطلا تاودألا( ةيكالهتسالا داوملا ىلع ديازتملا
 نم ريبك لكشب ديزي نأ نكمي )ةيودألاو ةيصخشلا ةيامحلا
 ؛ةحصلا ماظن فيلاكت
 مقافت ىلإ ةيبيرضلا تاداريإلا ضافخنا يدؤي نأ نكمي -٤
 نادلبلا يف اميس ال ،قافنإلا ةدايز نع مجانلا يلاملا طغضلا
 يبيرضلا ماظنلا نوكي ثيح ،لخدلا ةطسوتملاو ةضفخنملا
 هذه تناك ،رثكأ ةيلام دويق نم ةموكحلا يناعتو فعضأ
 يف ايقيرفإ برغ يف الوبيإلا ةحئاج لالخ ةظوحلم ةيكيمانيدلا

 
6 )Herstein, J., Biddinger, D. & Kraft, S., 2016. 
Initial Costs of Ebola Treatment Centers in the 

 طاشنلا أطابتو ،ةباجتسالا فيلاكت تداز امنيب :2014 ماع
 ةردق نم لوجتلا رظحو يحصلا رجحلا للقو ،يداصتقالا
 ؛لخدلا ةدايز ىلع ةموكحلا
 ةفيفخ ةحئاجب رثأتت ال يتلا لخدلا ةعفترملا نادلبلل نكمي -٥
 نم ديزملا ريفوت لالخ نم ةيلاملا ةمدصلا ضوعت نأ ةلدتعم وأ
 يف امب ،ةررضتملا نادلبلل )ODA( ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا
 ةحئاج ثودح ءانثأ كلذ عمو ،رشابملا ةينازيملا معد كلذ
 سفن ةهجاوم يف معدلا ميدقت HIC ىلع رذعتي ثيح ريبك
 ةطسوتملاو ةضفخنملا نادلبلا هجاوت نأ نكمي ،ةيلاملا طوغضلا
 ةحصلا ةباجتسا فعضي امم ،ةينازيملا يف ربكأ ةردن لخدلا
 ؛رخآلا يموكحلا قافنإلا للقيو ةماعلا

 نوكي ءابولل رشابملا يلاملا ريثأتلا نإف ، كلذ عمو
 يداصتقالا طاشنلل رشابملا ريغ ررضلا نم لقأ ماع لكشب
 رشابم لكشب يداصتقالا ومنلل ةيبلسلا راثآلا مجنت .ومنلاو
 تاريغتلاو ةافولاو ضرملا ببسب ةلماعلا ىوقلا ضافخنا نع
 لالخ نم فوخلا ضرع متي .فوخلا ببسب ةيكولسلا
 يداصتقالا رثألا ليلحتل ةجيتن .ةددعتم ةيكولس تارييغت
 نم للقي ... نيرخآلاب طابترالا نم فوخلا" نأ ظحول ،ءابول
 لطعيو ،لمعلا نكامأ قلغيو ،ةلماعلا ىوقلا يف ةكراشملا
 ةيربلا دودحلا قالغإ ىلع تاموكحلا ضعب زفحيو ،لقنلا
 عانص زفحيو ،ةررضتملا نادلبلا نم نينطاوملا لوخد دييقتو
 قيرط نع رفسلاو ةراجتلا ليطعت ىلع صاخلا عاطقلا يف رارقلا
 تامدخ ليلقتو ةلودجملا ةيراجتلا ةيوجلا تالحرلا ءاغلإ
 لالتعالاك ةرشابملا راثآلا ىلإ ةفاضإلاب ،راثآلا هذه ،نحشلا
 نم دحتو ةلماعلا ىوقلا ةكراشم نم للقت ،ءابولل تايفولاو
 .ةيميلقإلا ةراجتلا

United States. Emerging Infectious Diseases 22, 
p. 350 
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 ةحئاجلل ةرشابملا ريغ ةيداصتقالا راثآلا ديدحت متي
 ثيح ؛ماعلا يباسحلا نزاوتلا ةاكاحم لالخ نم ريبك دح ىلإ
 ريطخلا ءابولا نأ يلودلا كنبلل ةيداصتقالا ةاكاحملا تفشك
 ضفخ نإ %5 وحنب يلامجإلا يلحملا جتانلا للقي نأ هنأش نم
 بنجتو معاطملاو رفسلا ةلق( كولسلا نع مجانلا بلطلا
 زواجتي )كلذ ىلإ امو يئاقولا بيغتلاو ةماعلا نكامألا
 .7تايفولاو لالتعالل رشابملا بايغلل ةيداصتقالا بقاوعلا

 تاعاطق عيمج هجاوت ،ةديدشلا ةحئاجلا لالخ
 دق تابارطضا - تامدخلاو عينصتلاو ةعارزلا - داصتقالا
 ةيساسألا تاجتنملا راعسأ يف ةعيرس ةدايزو صقن ىلإ يدؤت
 ةصاخلا تاكرشلاو رسألا ىلع ةيداصتقا طوغضو
 .تاموكحلاو
 ةيعامتجالا راثالا *

 نأ نكمي تاسوريافلاو ةئبوألا نأ ىلإ لئالدلا ريشت
 يف ببستي امم ،ةريبك ةيسايسو ةيعامتجا بقاوع ىلإ يدؤت
 امم ،ةلودلا ةردق ضيوقتو ،نينطاوملاو لودلا نيب تاكابتشا
 ةيعامتجالا تارتوتلا ةدايزو ناكسلا حوزن ىلإ يدؤي
 .زييمتلاو

 ةرتف يف ةدوجوم تناك يتلا ةريطخلا ةئبوألا تطبترا
 ةجتان ةريبك ةيسايسو ةيعامتجا رهاوظب ثيدحلا رصعلا لبق ام
 تالوحت نم اهنع جتني امو تايفولا يف ةديدشلا تامدصلا نع
 نع ةمجانلا تايفولا تدأ ،صوصخلا هجو ىلع ،ةيفارغوميد
 نيتكيرمألا يف ىرخألا ضارمألاو ةيدعملا ضارمالا راشتنا

 
7 )V. & Timmer, H., 2016. Burns, A., der, M. D. 

Evaluating the Economic Consequences of 
Avian Influenza, Washington, DC: World Bank 

8 )Diamond, J., 2009. Guns, Germs, and Steel: 
The Fates of Human Societies, New York: 
Norton. 

 نييلصألا ناكسلا تاعمتجم نم ديدعلا راي�ا ىلإ رشابم لكشب
 ةيلصألا بوعشلل ةسوململا تاردقلاو تاسسؤملا فاعضإو
 .8ةفيعض تحبصأ ا�أ ةجردل

 نأ نكمي تاسوريفلاو ةئبوألا نأ ىلإ ةلدألا ريشت
 ببستو ةمئاقلا ةيسايسلا تارتوتلا مقافت ىلإ يدؤت
 فنعلاب زاتمت يتلا ةشهلا لودلا يف اميس ال ،تابارطضالا
 يف 2014 ماع الوبيإلا ةحئاج لالخ ،ةفيعضلا تاسسؤملاو
 نويعامتجالا نويسايسلا ةداقلا ناك ،ايقيرفإ برغ
 نم فيفختلل ةذختملا تاوطخلا يف نيككشتم نوضراعملاو
 لبق نم لوجتلا رظحو يحصلا رجحلا لثم ،ضارمألا لاقتنا
 بغش لامعأ ىلإ رشابم لكشب كلذ ىدأ ،نمألا تاوق
 تارتوتلا تأشن امك ،نمألا تاوق عم ةفينع تاكابتشاو
 دنع ايريبيل يف اًقباس ةبراحتملا لئاصفلا نم ةنماكلا ةيسايسلا
 نولماعلا اهل ضرعتي يتلا تاديدهتلاب تطبتراو ءابولا عالدنا
 ةحصلا قفارمو دارفألا ىلع تامجهلا نع ًالضف ،نويحصلا
 .9ةماعلا

 ةردقلا ىلع تاريثأت اًضيأ ةئبوألل نوكي نأ نكمي
 ةعانملا صقن سوريف ةحئاج نإ ،ليوطلا ىدملا ىلع ةماعلا
 تاينيعستلا يف .ةيسيئرلا ةلثمألا دحأ وه زديإلا / ةيرشبلا
 كانه ناك ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا لئاوأو
 نيب زديإلا / ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفل ةياغلل عفترم راشتنا
 ضافخناو ،بيغتلا ددع يف ةدايز ىلإ ىدأ امم ،يقيرفألا شيجلا
 ةلثامم تاريثأت ثدحت نأ نكمي ،بهأتلاو ةيركسعلا تاردقلا يف

9 )McCoy, T., 2014. Why the Brutal Murder of 
Several Ebola Workers May Hint at More 
Violence to Come. Washington Post. 
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 ةلودلا ةردق نم للقي امم ،ةدح رثكألاو رصقألا ةئبوألا عم
 فاعضإ يدؤي نأ نكمي ،رارقتسالا مدع عم لماعتلا ىلع
 ةيلهأ برح عالدنا رطاخم ةدايز ىلإ ،هرودب نمألا تاوق
 .10فينعلا عارصلا نم ىرخأ لاكشأو

 ىلإ ةيدعملا ضارمألا يشفت يدؤي نأ نكمي ،اًريخأ
 تاعومجم ضرعت يف لعفلاب ببستت نأ نكمي ا�أ ةقيقح
 بلجب اهماªاو زييمتلا ىلا ،ةيقرعلا تايلقألا تاذ ةيعامتجا
 ةيدوهيلا تاعمتجملا تهجاو ،دوسألا توملا لالخ ضارمالا
 ،عمتجملا يف فنعلاو درطلا نم نوكتي يذلا ،زييمتلا ابوروأ يف
 دقل ،ضارمألا يشفتل بنذلاب روعشلاو راعلا ةمصو ببسب
 ،زييمتلا نم ةقد رثكأ اًلاكشأ ةثيدحلا يشفتلا تالاح تدهش
 رؤبب ةطبترملا تايلقألا فدهتست يتلا ،فوخلاو بنجتلا لثم
 غنوك غنوه ةقطنم يف ةقرافألا دافأ ،لاثملا ليبس ىلع ،ضرملا
 يعامتجالا ءاصقإلا نم نوناعي م�أ نيصلاب ةصاخلا ةيرادإلا
 مهطابترا نم فواخم ببسب ةيداصتقالا تابوعصلاو قلقلاو
 .11الوبيإلاب
 19-ديفوك ةحئاجب رثأتت يتلا ةيداصتقالا تاعاطقلا :ًاعبار
 يلحملا كالهتسالا ىلع ريثأتلا *

 تاعاطق كانه يلحملا كالهتسالاب قلعتي ام يف
 ىلع رئاسخ تدهش ىرخاو ريبك ًاحبرا ققحت نأ تعاطتسا
 نم %20 تاكرشلا رسخ تالاصتالا عاطق يف لاثملا ليبس
 ربع ليصوتلاو نيزختلا تامدخ تدهشو ،نيكلهتسملا
 ةيمقرلا ةعانصلا نأ امك ،% 20 ةبسنب ةدايز تنرتنإلا
 رطاخملاو كوكشلا ةهجاوم يف ريبك لكشبو تمهاس
 كانه نا 2020 ماع تايئاصحا تبثا دقو ،ةيداصتقالا
 ءارشلا تامدخ اهنم حابرا ققحت نأ تعاطتسا تاعاطق

 
10 )Elbe, S., 2002. HIV/AIDS and the Changing 
Landscape of War in Africa. International 
Security 27, pp. 159-177. 

 ،تارايسلا ةعانص عاطقو ،تنرتنالا تكبش ربع ليصوتلاو
 نال ،لرتملاب ةيانعلا تاجتنمو ،ةبلعملا ةيذغالا عاطقو
 نكامالا نم رثكا لرتملا يف لوطا تقو نوضقي نوكلهتسملا
 نيزختب اوماق نيكلهتسملا يلامجا نم %45 نأ امك ،ةماعلا
 تكرام ربوسلا ةرايز ليلقت ىلا ىدا امم لرتملا يف ماعطلا
 نم ديزملا نويقارعلا يظقي ثيح ،ةلاقبلا تالحمو قاوسالاو
 ،تنرتنالا ىلع ًاضيا نوقوستيو تنرتنالا ةكبش ىلع تقولا
 يف نيئيرج اونوكيل نيقوسملل ةصرف ةزيملا هذه رفوت
 ىلع نوكلهتسملا لابقا داز امك ،12ةيمقرلا مªايجيتارتسا
 ببسب ةجزاطلا ةمعطالا نم رثكا ةدمجملاو ةبلعملا ةمعطالا
 كالهتسا ىلا ليملاو كالهتسالاو ءارشلا كولس يف تارييغتلا
 عاطق دهش دقو ،ةيلرتملا تاداربلا وا تاظفاحلا يف نوزخملا
 راهدزا ةيقرولا ليدانملاو ميقعتلا ليلاحمو تافظنملا ةعانص
 لرتملا ميقعتو لسغب سانلا مامتها ببسب ًاريبك ًاكالهتساو
 نا نكمي ةديجلا تاداعلا هذه ،19-ديفوك نم ةيامحلل
 ةداعلا يف رارمتسالا ىلع نيكلهتسملا ثح يف نيقوسملا اهلغتسي
 ةيعوت لالخ نم كلذب مايقلا نكميو ،ليوطلا ىدملا ىلع ةديجلا
 قوسلا ةيجيتارتسإ مادختساب اًضيأو دئاوفلاب نيكلهتسملا
 ،بسانملا رعسلابو بسانملا ذفنملا يف اًحاتم نوكتل ةحيحصلا
 ةجزاطلا موحللا بنجت ىلإ سانلا ليمي ،ىرخأ ةيحان نم
 هذه لالخ تابورشملاو ةيرحبلا تالوكأملاو تاورضخلاو
 .سوريفلاب ثولتلل ةضرعم نوكت دق ا�أل ةرتفلا
 رفسلاو ةحايسلا ىلع راثالا *

 تببست ،2020 ماع نم نيلوألا نيرهشلا لالخ
 بناجلاب ةميسج رارضأ قاحلإ يف COVID-19 ىودع
 نيثحابلا دحا ا¼ ماق يتلا ةيعالطتسالا ةساردلل ًاقفو ،يحايسلا

11 )Cohn, S. K., 2007. The Black Death and the 
Burning of Jews. Past and Present 196. 
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 :2021 ،دمحم( ،2021ماع يف قارعلا يف ةحايسلا ىلع
 ةيلامشلا قطانملا يف ةماقإلاو قدانفلا تازوجح تضفخنا )10
 ةرتفلا سفن نع ةئاملا يف 60-10 ةبسنب قارعلا نم ةيبونجلاو
 بناجألا راوزلا ددع ضفخني نأ عقوتملا نم ،يضاملا ماعلا نم
 يف 60 ةبسن ىلا 2021 ماع يف قارعلا ىلا نولصي نيذلا
 ضفخني نأ نكمي ،لتاقلا سوريفلا اذه رطخ ببسبو ،ةئاملا
 نم بلُط ثيح ،ةئاملا يف 80 ةبسنب نييلحملا حايسلا ددع
 عقوتملا نم ،رجألا ةعوفدم ريغ ةزاجإ ذخأ ةحايسلا يفظوم
 ىلإ 7 نيب ام قارعلا يف COVID-19 ىودع فلكت نأ

  .ةلبقملا ةثالثلا رهشألا ىدم ىلع رالود رايلم 10
 يف ةيحايسلا تاداريالا مجح غلب 2019 ماع يف

 تاداريالا تغلب نيح يف ،رالود 3,593.00 يلاوح قارعلا
 دقو ،رالود 4,0 يلاوح هسفن ماعلا يف تارداصلا ةبسن نم
 يلاوح 2012 ماع يف باكرلا لقن دونب تغلب

 ماع يف نيدفاولا ددع غلب دقو ،رالود 82,000,00
 ماع يف رفسلا دونب تاداريا امأ ،892,00 يلاوح 2013
 نم تاقفنلا تغلب دقو ،3,593,00 لاوح تغلب 2019

 دهع يف امأ .15,1 تغلب 2019 ماع يف تادراولا يلامجا
 ،13اهل ىوتسم هاندا ىلا تارشؤملا تضفنا دقف انوروك ضرم
 ةيولوأ يراجتلا رفسلا حبصي دق ،ءابولا ىلع ةرطيسلا درجمب
 ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف جاتنإلاو ةراجتلل ةحلملا ةجاحلا ببسب
 ءابولا نأل ،لبق نم تناك امك ةلحرلا نكت مل ،كلذ عمو
 ةدوع نم ةرذح لازت ال تناك نادلبلا نأو ثدح

COVID-19. نأ حجرملا نم ايسآ نم ةبيرقلا قاوسألا 
 ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ قاوسأ نم ركبأ تقو يف ىفاعتت
 عيمج يف ثدحي ءابولا لازي ال ،ويرانيسلا اذه يف ، ايلارتسأو
 ايسآ يف .ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ يف ةصاخو ،ملاعلا ءاحنأ

 
  13.يلودلا كنبلا تایئاصحا )

 ءابولا يف مكحتلا متي ،ىرخأ لودو ةيبونجلا ايروكو نيصلاو
 ،ضرملا راشتنا عنمل ةدودحم ةراجتلاو رفسلا دويق نكل ،ًالوأ
 حئاس دوجو مدع عم فقوتلا ةرتف نإف ،لاحلا وه اذه ناك اذإ
 نأ نكميو ،ماعلا ةيا� ىتح لوطأ ةرتفل رمتستس اًبيرقت يلود
 ديدجلا ماعلا ةيادب ىتح دودحم لكشب يفاعتلا يف طقف أدبت
  .ةراجتلاو ةيندملا ةمدخلاو ةيحايسلا ةطشنألا لضفب

 ةحايسلا عاطقل ةيبلسلا راثالا رصح نكمي قبس امم
 -:يتأي امب رفسلاو
 ضرف ةجيتن يملاعلاو يلحملا ىوتسم ىلع ةيلام رئاسخ -١
 .رفسلا ىلع دويقلا
 .نيرفاسملاو ةيوجلا تالحرلا ددع يف ريبكلا ضافخنالا -٢
 رفسلا يف ةلماعلا تاكرشلل يداصتقالا طاشنلا فقوت -٣
 .ةيحايسلا تامدخلاو
 .تازوجحلا ددع يف ريبك ضافخنا -٤
 .راعسالا ىوتسم يف ضافخنا -٥
 ةفلكتلاو ليغشتلا فيلاكت عافتراو ةيلام رئاسخ -٦
 .عاطقلا اذه يف ةيداصتقالا
 .ةيتسجوللا تامدخلا عاطق فقوت -٧
 ةيلودلا ةراجتلا ةكرح يف ضافخناو يلودلا نحشلا فقوت -٨
  .ةيملاعلاو
 ريدصتلاو داريتسالا ىلع تاريثأتلا *

 ةعرس ىلع اًيلعف رثؤت ءابولا ةحفاكم تاءارجإ نإ
 صيلختلاو لقنلاو ريدصتلا ةلحرم نم عئاضبلا ةكرح
 ؛عئاضبلا كالهتسا ىلإ غيرفتلاو ليمحتلاو نيزختلاو يكرمجلا
 - ةيداصتقالا تامدخلا قفدت ريخأت وأ ليطعت يف ببستلاو
 عيبلا ةمظنأ نم ددع قالغإ مت ، كلذ بناج ىلإ .ةيراجتلا
 ضرعلا رثأت ىلإ ىدأ امم ،ءابولا ببسب قارعلا يف ةئزجتلاب
 علسلا لدابت ىلع بلطلا نوكيس امك ،قوسلا يف بلطلاو
 ىلع بلطلا ضفخنيس ،ام دح ىلإ اًدودحم ةيراجتلا ةطشنألاو
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 ثاثألاو ةيذحألاو تاجوسنملا لثم ةيساسألا ريغ علسلا
 عئاضبلا ريدصت ةبوعص ىلإ ةفاضإلاب ،كلذ ىلإ امو فتاوهلاو
 نع نادلبلا ىلإ ةدروتسملا علسلاب ؤبنتلا نإف ،رحبلا قيرط نع
 ليلقت وأ ءاغلإ وأ ريخأتب ريبك لكشب رثأتي نأ نكمي وجلا قيرط
 لقنلا رثأتي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيوجلا تالحرلا نم ديدعلا
 ددشت يتلا نادلبلا ضعب لبق نم رخآب وأ لكشب ةقطنملا لخاد
 لماشلا مكحتلاب ةقلعتملا حئاوللا ببسب ،دودحلا ةبقارم دعاوق
 داريتسا قيلعت نيدروتسملا ضعب نلعأ ،بلطلا فعضو
 ةيذحألاو تاجوسنملا تاعانص هجاوتسو ،ةعقوملا تابلطلا
 ىلع ريبك لكشب رثؤي امم ،رطاخملاو تابوعصلا نم ديدعلا
 .لمعلا نادقف رطخو لخدلا
 ةيئاملاو ةيعارزلا تاعانصلا ىلع تاريثأتلا *

 ةصاخو ،ةيعارزلا تاجتنملا نم ديدعلا تهجاو
 ةحئاج ببسب ،ةريبك تايدحت ةيئاملاو ةيعارزلا تاجتنملا

Covid-19، ىلإ ةيئاملاو ةيعارزلا تاجتنملا ريدصت متي 
 حيرصو رشابم لكشب رثأتت اهنكلو ،ةفلتخملا قاوسألا
 ا�إ ثيح ،ةيئاملا تاجتنملاو هكاوفلاو ةجزاطلا تاورضخلاب
 ءانثأ اهيلع لوصحلا بعصي ةعنصم هبش وأ ةجزاط ةيذغأ
 تناك ،ءابولا ةورذ ةرتف لالخ ،لجألا ليوط نيزختلا
 تضفخناو ،ةياغلل ةئيطب ةيسيئرلا قاوسألا هذه ىلإ تارداصلا
 - رفسلا دويقو راصحلا ىلإ اًساسأ كلذ عجريو ،داح لكشب
 ،ىرخأ ةيحان نم ،تالاحلا نم ددع ءاغلإ ىلإ ىدأ امم ،ةراجتلا
 ةلوطم تاءارجإو ةيفاك ةلامع دجوي ال ،كرتشملا ريدصتلا عم
  .ضارمألا ةحفاكم دعاوقل لاثتمالا ببسب
 بلصلا ةعانص *

 نم ديدعلا يف Covid-19 ةحئاج ببست
 عيمج قيلعت ىلإ ىدأ امم ،عئاضبلا عم لماعتلا يف تابوعصلا
 تاجتنم مدختست يتلا تاءاشنإلا عيراشمو اًبيرقت ءانبلا عقاوم
 مهيلع بجي بناجأو لامعو نيسدنهمو ءاربخك بلصلا

 ىلإ اًضيأ ءابولا ىدأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ءابولا لزع ءارجإ
 نيح يف ،ةيملاعلا قاوسألا يف بلصلا راعسأ يف داح ضافخنا
 ببسب ةدايزلا ىلإ بلصلا ةعانص داوم ضعب راعسأ ليمت
 كوكلا محف لثم ،ةردصملا لودلا نم تادادمإلا ةيدودحم
 ،ةرارحلل مواقملا بوطلاو يئابرهكلا محفلاو ديدحلا ماخو
 ىلع ظافحلا بعصلا نم لعجت هالعأ ةروكذملا لماوعلا .خلإ
 ةطشنأ كلذكو جاتنإلا فيلاكت ثيح نم راعسألا
 .كالهتسالا
 ةيوايميكلا تاعانصلا *

 ةدمسألا تادادمإ ىلع 19- ديفوك ةحئاج رثأ
 لثم ،دعب قارعلا اهجتنت مل يتلا ةدمسألل ةصاخ ،ةدروتسملا
 نم ديدعلا نم اهداريتسا نكمي ،ةدمسألا هذه ،مويساتوبلا
 ،ىلعأ رعسلا نكل ،ايكرتو نارياو ايسور لثم ،ىرخألا نادلبلا
 لبق ،ةيسيئرلا فيظنتلا تاجتنمو ةيئايميكلا داوملل ةبسنلاب
 تمدختسا ا�أل تارهطملا ىلع بلطلا داز ،ءابولا يشفت
 ءازجا عيمج ريهطت لالخ نم ضرملا هراشتنا ةدح نم ليلقتلل
 ،ةيلرتملا داوملا يساسأ لكشب تاكرشلا تمدختساو ،لرتملا
 تاجتنملا عيونتو جاتنإل جيورتلا ىلع طاشنب تاكرشلا لمعت
 .قوسلا ىلإ اهميلستل
 ةلامعلا ىلع راثالا *

 ةسسؤمو ةيلودلا لمعلا ةمظنم تماق دقف قارعلا يف
 نواعتلاب ةيعامتجالا تاساردلاو لمعلا ثاحبأل ةيجيورنلا وفاف
 قارعلا يف نيقحتسملل يلاملا معدلاب ةصاخلا لمعلا ةعومجم عم

(CCI) جمانربو نيئجالل يكرامندلا سلجملا مضت يتلاو 
 )3000( نم رثكأ مض عيرس حسمب يئامنإلا ةدحتملا ممألا
 لمعلا قاوسأ عاضوأ ةفرعمل ةأشنم )1100( وحنو ةرسأ
 ،انوروك ةحئاج لظ يف مجحلا ةريغصلا تآشنملا عاضوأو
 ةعفترم ةلاطبلا تالدعم تناك ءابولا لبق ىتح هنأ حسملا رهظأ
 يف نيلماعلا ةبسن عافترا نع ًالضف ،بابشلاو ءاسنلا نيب
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 براقي ام ىلإ نيحًرسملا ةبسن تلصو امك ،مظنملا ريغ عاطقلا
 ضفخنا نيح يف ،ًاماع )24-18( ةيرمعلا ةئفلا يف )36%(
 ةبسنب ةقثوم دوقع نود نولمعي اوناك نيذلا نيكراشملا لخد
 رهظأ رخأ بناج نم ،ةريخألا ةثالثلا رهشألا يف )40%(
 تاعاس اهنم )%39( تضفخ ةريغصلا تآشنملا نإ مييقتلا
 نكمي قبس اممو ،ًايئا� ا¼اوبأ )%16( تقلغأو ،اهلمع
 داريتسالا ىلع انوروك ةحئاج اهتفلخ يتلا راثالا مها صخلت
 -:ريدصتلاو
 ىوتسملا ىلع ةيليوحتلا تاعانصلا تارداص يف ضافخنا -١
 .يلودلاو يلحملا
 .راعسالا ضافخنا -٢
 .يداصتقالا دوكرلا -٣
 .يطفنلا عاطقلا ىلع بلطلاو ضرعلا بذبذت -٤
 .طفنلل ةيملاعلا راعسالا يف بذبذت -٥
 ةيحانلا نم اهدعبو ةحئاجلا ءانثا لصح اذام :يناثلا روحملا
 يهامو ،تاسسؤملاو سانلا ضعبل ةيداصتقالا كولسلا
 يدحتلا اذه ىلع بلغت اهعابتا بجاولا لولحلا
 راخدالاو قافنالا )19-ديفوك( ةحئاج تريغ فيك :ًالوا
 لكشب قارعلاو ماع لكشب ملاعلا لود ناكس يلامجا ىلع
 صاخ

 يف يقارعلا داصتقالاو يملاعلا داصتقالا ءدب عم
 نم ديدعلا لازي ال ،ةحئاجلا دعب حاتفنالا ةداعإو شاعتنالا
 ثيح ،ةيلاملا مهتناكم ةداعتسال نيدهاج نوعسي نيكلهتسملا
 ةريبك رئاسخ ةحئاجلا لالخ ًارهش 12-6 نم ةرتفلا تقحلا
 اًرمأ كلذ حبصأ نال ،تاكرشلاو ناكسلا ضعب ىدل

 
14 ) Federal Reserve Bank of St. Louis. 
“Personal Saving Rate.” Accessed May 15, 
2021. 

 ،COVID-19 ةحئاج لالخ نيريثكلل ةبسنلاب اًليحتسم
 تاكرشلا ترطضاو ،مهفئاظو صاخشألا نييالم دقف ثيح
 تاقفن تمكارت ،موي دعب اًمويو ،قالغإلا ىلإ ةريغصلا
 ىلع ةدعاسملا تاكيش تايلمع ةدعاسم نم مغرلاب ،ةشيعملا
 ةديج رابخأ كانه ،14ةرورضلاب ةيفاك نكت مل اهنكل ،زيفحتلا
 عجارتو ملاعلا ناكس نم ديزملا ميعطت عم ،قفألا يف حولت
 روهظلل يقارعلاو يملاعلا داصتقالا داع ،ةباصإلا تالدعم
 يف ذخآ فيظوتلاو ،ةيراجتلا لامعألا حتف ةداعإو ،ءطبب
 ضعب ففخي نأ هنأش نم فاطملا ةيا� يف اذهو ،عافترالا
 .نوريثكلا هب رعشي يذلا يلاملا طغضلا

 يصخشلا راخدالا لدعم عفترا ،2021 سرام يف
 اًحورطم ةيصخشلا تارخدملا يلامجإ ةبسن سكعي يذلا -
 ،راخدالا عفترا امنيب ، ٪27.6 ىلإ - حاتملا لخدلا اهنم
 قافنإ يف لجألا ريصق ؤطابت ىلإ اًضيأ مقرلا اذه ريشي
 ،رخدملا لاملا نم ديزملاب سانلا ظفتحي ثيح ،نيكلهتسملا
 يف عافترالا اذ¼ راخدالا لدعم اهيف ناك ةرم رخآ تناكو
 ءطبب هتدح تفخ امنيبو .٪33 غلب امدنع ، 2020 ليربأ
 ٪12 نم ىلعأ لظ هنأ الإ ،ةيضاملا اًرهش رشع ينثالا لالخ
 ،٪10 نم لقأ تناك يتلا ةحئاجلا لبق ام تايوتسمب ةنراقم ،
 نوسلجي عيمجلا نأ ينعت ال تارخدملا يف ةدايزلا نإف ،كلذ عمو
 سيئرلا بئان ،كيرتيد ناير لوقيو ،دقنلا نم ماوكأ ىلع
 ،ةيلاملا ثاحبألل LPL ةكرش عم قوسلا يف يجيتارتسالاو
 يفرظ وه ةيصخشلا هتارخدم عم صخش هلعفي نأ يغبني ام"
 ةبرضل تضرعت دق تاعانصلا ضعب نأ نم مغرلا ىلع ،امامت
 .15"اهريغ نم دشأ

15 ) Congressional Research Service. 
“Introduction to U.S. Economy: Personal 
Saving,” Page 1. Accessed May 15, 2021. 
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 انوروك ةحئاجل ةيلاملا ةبرضلا *
 رثكأ ليوطلا ىدملا ىلع تاعقوتلا ودبت امنيب

 ليبس ىلع ،رقتسم ريغ لازي ال بيرقلا ىدملا نأ الإ ،اًقارشإ
 The عقوم اهارجأ ةيكيرما ةيعالطتسا ةسارد يف لاثملا

Balance: 250 نم لقأ مهيدل نأ نييكيرمألا فصن لاق 
 م�إ ٪ 12 يلاوح لاقو ،تاقفنلا دعب رهش لك اًيقبتم اًرالود
 ،سانلا لهاك لقثي نيدلا نأ امك ،ءيش يأ مهيدل قبتي مل
 دق م¼ ةصاخلا نامتئالا تاقاطب نويد نإ ٪29 لاق ثيح
 رثأت ،باوش زلراشت عالطتسال اًقفو ،ءابولا لالخ تداز

 عالطتسا مسر دقو ،ءابولاب ًايلام نييكيرمألا نم 53٪
 نم ٪71 لاق ،هدعبو ءابولا لبق ةروصلا T هارجأ لصفنم
 ٪42 لوقي ،نآلا ،ةيفاك ئراوط لاومأ مهيدل ناك ناكسلا
 لاق امنيب ،م¼ صاخلا ئراوطلا قودنص ديدجت ىلإ ةجاحب م�إ

 ،ديوب سميج لوقي ،همجح ةدايز ىلإ ةجاحب م�إ 44٪
 ءابولا انركذ دقل" :TD Ameritrade يف ميلعتلا بردم
 ،كلاومأ بهذت نيأ ىلإ فرعت امدنع" ."ةينازيم دوجو ةيمهأب
 رثكأ لوحتلاو تابغرلاو تاجايتحالا لزع لهسي نأ نكمي
 لهسأ كلذ لوق نوكي دق ،ضعبلل ةبسنلاب ،"تايرورضلا وحن
 ريبكو ةورثلا راشتسم ،يريلوأ نايارب لوقي ،هلعف نم ريثكب
 لكشب سانلا ىلع ءابولا رثأ" :Aline Wealth يف نيللحملا
 نأ نكمي فورظلا نأ وه يساسألا سردلا" ."اًمامت فلتخم
 لالخ راخدالا نم ريثكلا كانه ناك امنيب ،"ةريبك ةعرسب ريغتت
 ةرادإل لوأ راشتسم ،كينسير لكيام لاق ،يضاملا ماعلا
 ملاعلا ناكس عبر نم برقي ام لاق ،ةيلاملا GCG يف تاورثلا
 نيبت حسملل اًقفو ،طبضلاب ببسلا اذهل رخافتلل نودعتسم م�إ

 
16 ) U.S. Bureau of Economic Analysis. “National 
Data: GDP and Personal Income.” Accessed 
May 15, 2021. 

 ول امك قافنإلاو شيعلا ىلإ ةدوعلا نوديري طقف ٪47 نأ
 .ءابولا لبق ام ةرتف يف اوناك

 متي هنأ املاط ،كلذ عجشن نحن" :يريلوأ لوقي
 نأ بجي ةبغرلا كلتل مالستسالا نأ اًفيضم ،"لوؤسم لكشب
 رهظأ ."اريبك اًيطايتحا نمضتت" ةيوق ةيلام ةطخ نم ءزجك متي
 & McKinsey ةكرش هترجأ ثيدح عالطتسا

Company نوططخي نيكلهتسملا نم ٪ 50 نم رثكأ نأ 
 ىلإ نيعلطتسملا ءالؤه فصن راشأ ثيح ،ماعلا اذه رخافتلل
 دادعتسا ىلع م�إ رخآلا فصنلا لاق امنيب ،يئابولا بعتلا
 .16ءابولا ءاهتنا ىتح راظتنالل
 دوعي قافنالا *

 نأ حجرملا نم ،ميعطتلل سانلا نم ديزملا يقلت عم
 ،نييعت ةداعإو ،ةدايزلا يف قافنإلاو جورخلا يف ةبغرلا رمتست
 زلراشتل لوألا يذيفنتلا سيئرلا بئان ،جيرك ناثانوج لاق"
 عالطتسا رهظأ .نايب يف ،نيرمثتسملا تامدخ سيئرو باوش
 ماع يف نيرخدملاب مهسفنأ اوفصو سانلا نم ٪64 نأ باوش

 رثكأ ،راخدالا ةلصاومل نوططخي م�إ ٪80 لاقو ،2020
 اًقفو :ةراسلا رابخألا نم ديزملا ،2021 ماع يف هنوقفني امم
 نأ امإ مهميعطت مت نمم ٪86 عقوتي ، McKinsey حسمل
 وأ )٪52( ماعلا ةيا� لولحب اهتعيبط ىلإ ةيلاملا مهعاضوأ دوعت
 ،)٪34 ( اهتعيبط ىلإ لعفلاب تداع دق ةيلاملا مهعاضوأ نأ
 )NRF( ةئزجتلاب عيبلل ينطولا داحتالا عقوتي ،كلذ عمو
 ةئزجتلا قافنإ زواجتي نأ NRF عقوتت ،قافنإلا يف اًعافترا

 نم ديزملا حيقلت عم 2021 ماع يف رالود نويليرت 4.3
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 ماع يف يكيرمأ رالود نويليرت 4 نم عافترا اذه ،سانلا
 .2019 ماع يف يكيرمأ رالود نويليرت 3.8 و 2020

 ةديج رابخأ يه ماقرألا هذه لك نأ نيح يف
 نود اوقفني نأ بجي نيكلهتسملا نأ ينعي ال اذه نإف ،داصتقالل
 يساسألا أدبملا تبثأ دقل" :كينسير لوقي ،كلذ نع يلختلا
 امم لقأ قافنإلاو ليوطلا ىدملا ىلع ريكفتلاو ،يلاملا طيطختلل
 ةمعن ا�أ ،ئراوطلا قودنصب ظافتحالا لجأ نم هبسكت
 ."يضاملا ماعلا لالخ يئالمع نم ديدعلل راخدالا

 يتلا ةميدقلا ةدعاقلا" :يلي ام ىلع كيرتيد قفاوي
ªةلاح نال تاقفنلا نم اًرهش 12 ىلإ ةتس ريفوت ىلإ فد 
 يف ءابولا ببست امبر نكلو ،ةيراس لازت ال كتفيظو نادقف
 دق كلذ ةيلامتحاو تقؤملا نزخملا اذه ةيمهأ مييقت ةداعإ
 مزتلي ضعبلا نأ ودبي ،" ام ةلحرم يف همادختسا ىلإ نوجاتحي
 عالطتسالا مهلمش نيذلا ثلث نم برقي ام لاق ،ةحيصنلا هذ¼
 ناك امم رثكأ نآلا نورخدي م�إ The Balance لبق نم
 رامثتسالا نم اونكمت مهسمُخ نأ ىتح ،ءابولا لبق هيلع
 .17رثكأ
 قافنالا وأ راخدالا ديري مل تاوطخ *

 ًايلام رقتسم ريغ عضو يف مه نيذلا كئلوأ جاتحيس
 شعتني نأ عقوتن" :كيرتيد لوقي ،ربكأ رذحب ًامدق يضملا ىلإ
 ال دق نكلو - نآلا ىتح ثدح دقو - داح لكشب داصتقالا
 تامازتلا يأل دادعتسالا نإف اذل ،"ةقيرطلا هذ¼ عيمجلا رعشي
 ءوضلا ةيؤر يف أدبن نأ لجأ نم ةيمهألا غلاب اًرمأ نوكيس يلام
 ةيمهالا غلاب رما  طيطختلا دعي كلذل ،"ءابولا قفن ةيا� يف
 مهيدل طقف ملاعلا ناكس ثلث يلاوح نكل ،ةيلام ةمزا يأل
 مهيدل سيل نيذلا كئلوأ نيب نم ،ةبوتكم ةيلام ةطخ لعفلاب

 
17 ) Charles Schwab. “Charles Schwab Modern 
Wealth Survey 2021,” Page 7. Accessed May 
15, 2021. 

 ام مهكالتما مدع وه كلذ يف ببسلا نأ ٪42 لوقي ،ةطخ
 بجي يتلا ءايشالا نم ،مامتهالاب ةريدج اهلعجل لاملا نم يفكي
 -:18يلي ام قافنالاو راخدالا تاوطخ يف اªاعارم
 ةباجإلا تناك اذإ ؟كلخد ةدوع تالامتحا يه ام -١
 ،كتنهم رييغت يف ريكفتلا ىلإ رطضت دقف ،"ةديج تسيل"
 .هب ةصاخلا طوغضلاو تايدحتلا نم ةعومجم عم يتأي يذلاو
 عجارف ،كلخد نيسحتل ءيش يأ لعف نم نكمتت مل اذإ -٢
 عفدلا ططخ نأشب ضوافتلل ةروانملل لاجم كانه له ،كتاقفن
 ؟ءيش يأ عطق وأ
 ـل يراقعلا نهرلا قاقحتسا تيقلت دق تنك اذإ -٣

COVID-19، ضرق نم ءافعإ وأ ،راجيإلا نم ءافعإ وأ 
 امو هئاهتنا دعومب ةقلعتملا دعاوقلا ةيانعب عجارف ،بلاطلا
 .كلذ دعب ثدحيس

 تاءارجإلا نم ةلماك ةعومجم كانه" :يريلوأ لوقي
 امنيب هنأ اًفيضم ،"اًعدبم نوكت نأ كيلعو ،اهذاختا كنكمي يتلا
 ،ةياغلل ةبعصلا تارايخلا ضعب صاخشألا ضعب هجاوي دق
 ،اًقحال تارايخ يأ دوجو مدع ىلإ رارطضالا نم لضفأ اذهف"
 بلق ةيفيك لوح فيخم راذنإ سرج ةباثمب ءابولا ناك دقل
 ،نيريثكلل ةبسنلاب" :يريلوأ لوقي ،راذنإ قباس نود حاورألا
 ."ديدج نم اهوشيعي نأ نوديري ال ةبرجت هذه نوكتس

 رارطضالا نإف ،شاعتنالا ىلا داصتقالا ديعتسي امنيب
 يف ريكفتلا ءدبل ةيمهأ رثكأ رمألا لعجي نويدلا نم صلختلا ىلإ
 .اªرادإ نكمي لجألا ةليوطو ةريصق فادهأ ديدحتو لبقتسملا
 نيقداص نوكن نأ وه اًقح هيلإ جاتحن ام" :O’Leary لوقي
 هنأب رقي ،"تالكشملا هذه ةجلاعم يف كتبغرو كنويد نأشب
 توق نوبسكي داكلاب نيذلا كئلوأل ليبن فدهك ودبي دق

18 ) Charles Schwab. “Charles Schwab Modern 
Wealth Survey 2021,” Page 10. Accessed May 
15, 2021. 
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 ءايشالا نيب نم ،ةدعاسم كانه نوكت نأ بجي نكلو ،مهموي
 -:19ا¼ مايقلا بجي يتلا
 )لمعي ال وأ( لمعي ام ةفرعمو كئاقدصأ عم ثدحتلا -١
 .مهل ةبسنلاب
 مدقيس ،يلام راشتسمب ةيصوتلا ءاقدصألا نم بلطا -٢
 ضعب مدقت ًاضيا ،ةيناجم ةيلوأ ةراشتسا مهنم نوريثكلا
 .يلاملا طيطختلا ةسسؤم لثم ،ةيناجم تامدخ تاسسؤملا
 .دحاو تقو يف ةدحاو ةوطخ ذخ :كلذ نم مهألاو -٣

 قودنص ءانب ىلع لمعلا وه يئاهنلا فدهلا
 دعبو لبق ةحيحص ةحيصنلا كلت تناك دقل ،ئراوطلل
 ،كفورظ بسح فلتخيس كلذ قيقحت متي فيك .ةحئاجلا
 ،"ةبعصلا سوردلا ضعب سانلا نم ريثكلا ملعت" :يريلوأ لوقي
 ام جتنتسن قبس اممو ،"ام ناكم نم ءدبلا" وه مهملا نكل
 -:يلي
 كئلوأ :نيداصتقا ةصق COVID-19 ةحئاج تقلخ -١
 ةيطغتل اوحفاك نيذلا كئلوأو ،راخدالا نم اونكمت نيذلا
 .مªاقفن
 مهملا نم :ةحئاجلا دعبو لبق ،يه امك ةيلاملا ةروشملا لظت -٢
 .ةيلام ةطخ ءاشنإو ئراوطلل راخدا قودنص ءاشنإ
 ىلإ ةجاحلا ىلع اًضيأ ءوضلا COVID-19 طلس -٣
 .ةريغص تناك امهم ،ةينازيم دوجو
 بلطا .ةدعاسملل نوحاتم نويلاملا نوراشتسملا -٤
 .ةرم لك يف ةدحاو ةوطخ ذخو ،تالاحإلا
 نورخآ نكمت امنيب ،ءابولا لالخ نويدلا نم ريثكلا مكارت -٥
 .راخدالا نم

 
19 ) T. Rowe Price. “13th Annual Parents, Kids 
and Money Survey,” Pages 6–8. Accessed May 
15, 2021. 

 نورذحي نيراشتسملا نكل ،قافنإلل نودعتسم نورخدملا -٦
 .رخافتلا يف ةبغرلا حبك نم
 ماع يف نيرخدملاب مهسفنأ سانلا نم ةئاملا يف 64 فصو -٧

 راخدالا ةلصاومل نوططخي م�إ ةئاملا يف 80 لاقو ،2020
 .2021 ماع يف هنوقفني امم رثكأ
 ةيداصتقالا راثالا ىلع بلغتلل اهعابتا بجاولا لولحلا :ًايناث
 )19-ديفوك(ـل
 يلحملا يعانصلا جاتنالا عيجشت *

 يتلا كلت ةصاخو ،ةيلحملا ةعانصلا تاسسؤم معد
 لثم تاعانصلا نم ددعل ةيلوا داوم ربتعت يتلا داوم جتنت
 ىلع ريبك لكشب دمتعت ال يتلا( ةيذحألاو دولجلاو تاجوسنملا
 ةيبنجالا ةكرشلا عم لصاوتلاو ،)ةدروتسملا داوملاو ماخلا داوملا
 )رشابملا يبنجالا رامثتسالا تاسسؤم( قارعلا لخاد ةدوجوملا
 .عيرسلا يلحملا بلطملا ءزج ةيبلتل

 جاتنإلل ماخلا داوملا نم ةرقتسم ةعومجم ىلع ظافحلا
 عيمج يف ةيساسالا داوملا ريوطت ىلع زيكرتلاو ،قارعلا يف
 ضيوعت لجأ نم ةيلحملا ماخلا داوملا ةيلالقتسا نامضل اهعاونا
 .ًايئزج ةدروتسملا داوملا
 ريدصتلاو داريتسالا معد *

 ءالمعلا تاقالع ةرادإل يجمرب ماظن نيسحتو ءاشنإ
)CRM( ةيقارعلا تاسسؤملا تانايب دعاوق جمد لجأ نم 
 بسح( اهل ةدحوم تانايب ةدعاق يف ريدصتلاو داريتسالل
 ةسسؤملا عونو مجحلاو ةيفارغجلا ةقطنملاو تاجتنملا ةعومجم
 ءاشنأو )داريتسالا تاجايتحاو ريدصتلل ةيجاتنإلا ةردقلاو
 ،ةيراجتلا بتاكملا ماظنل ةكرتشملا لوصولا قوقح ةمظنأ
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 لجأ نم ،ةينورتكلالاةراجتلل جيورتلل يقارع زكرم ءاشناو
 .رامثتسالاو ةيراجتلا صرفلا نيب لصاوتلا عيسوت

 ريدصتلاو داريتسالا قاوسأل ةعيرسلا ةلكيهلا ةداعإ
 جاتناو ،ةدحوملا قوسلا نع ةلقتسملا قاوسألا عيونت هاجتا يف
 .ةيملاعلا تافصاوملل ةقباطم ةيلحم تاجتنم
 ةيلخادلا ةراجتلا ريوطت *

 .سانلل ةيساسألا علسلاو يفاكلا ءاذغلا نامض
 بلطلاو ضرعلا ةكرح ةبقارمل نييلحملا ناكسلا عم قيسنتلاو
 كلت ةصاخ ،ةيلحملا قوسلا يف ماخلا داوملا راعسأو ،بثك نع
 اهيلع ئجافملا بلطلا ببسب ةنزاوتم ريغ نوكت دق يتلا علسلا
 .بسانملا تقولا يف تاءارجإلا ذاختا لجأ نم ءابولا ببسب

 تامولعملا ايجولونكت مادختسا زيزعتل ريبادت ذاختا
 عاونأب ةينورتكلإلا ةراجتلا طبرو ،ةيراجتلا ةطشنألا يف
 تامدخل روحم ءانب يف عستلاو .ةيديلقتلا ةيراجتلا ةطشنألا
 ىلع اينورتكلإ تامدخلا يمدقم ةدعاسمل ،ةينورتكلإلا ةراجتلا
 .ماظنلا اذه يف مªامدخ ضرع
 ةمتاخلا *

 ىلإ COVID-19 ـل عيرسلا راشتنالا ىدأ
 لمتحملا ريثأتلا تاؤبنت توافتت ،يملاعلا داصتقالا فقوت
 ،عساو قاطن ىلع داصتقالا ىلع COVID-19 رارضإل
 يلحملا كالهتسالا ىلع اًريطخ اًريثأت اهل نأ ضعبلا دقتعُي
 .ةلاطبلاو ريدصتلاو داريتسالاو رفسلاو ةحايسلاو
 -:يتأي ام ىلإ ةساردلا تصلخ
 اهنم ةددعتم داعبأ اهل نوكتس ةمزألا تاريثأت نأ كش ال -١
 دقو ،كلذ ريغو يسايسلاو يعامتجالا اهنمو يداصتقالا
 عم تروطت مث رمألا ئداب ايحصو ايبط اراسم ةمزألا تذخأ
 ةلاح حبصتل تدتماو ةيداصتقا ةمزأ ىلإ ريبكلا قالغإلا ةلاح
 ةيعامتجاو ةيسايس

 ةيداصتقالا بناوجلا ىلع اهراثأ سكعت ةمزألا تلاز ال -٢
 عجارتو ةلويسلا يف صقن نم قاوسألا عضو ىلع ترثأ ثيح
 ةيئاذغ داوم نم ةيساسألا علسلا ىلع ادع ام ماعلا بلطلا
 امم ايملاع تاقورحملاو طفنلا ىلع بلطلا عجارت امك ،اهريغو
 .اهراعسأ ىلع سكعنا
 ىلع دمتعي اهريثأت لوط نإف ةيداصتقالا ةمزألا صوصخب امأ
 ايئابو هيلع ةرطيسلا ىلع ةردقلا یدمو سوريفلا راشتنا دمأ
 ىدمو تاجالعلا وأ تاحاقللا وأ يعامتجالا دعابتلا ةسايسب
 ةيحص فورظب طورشملا حاتفنالا ىلع تاعمتجملا ةردق
 ةيداصتقالا تاعاطقلا قالغإ ةسايس نم نكمأ ام ففختلاو
 لبق ام تايوتسم ىلإ يداصتقالا طاشنلا عفد ىلع لمعلاو
 انوروک
 عجارملا *
 ةيبرعلا عجارملا -ًالوأ

  .2020 ماعل يلودلا كنبلا تايئاصحا
-ديفوك ءابو نم فوخلا :)2021(يجان رابجلا دبع نتاف

   .136 ددعلا ،بادالا ةلجم ،ةعماجلا ةبلط ىدل 19
 كاب ياو عقوم ،ءابولا حلطصم فيرعت ،يبطلا سوماقلا

   /https://web.archive.org   نيشم
 ةيبنجألا عجارملا -ًايناث
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