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ُيعتبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أشدَّ فتكًا بنحو 5 إلى 10 أضعاف من اإلنفلونزا 
الموسمية، وترتبط وفيات كورونا بالشريحة العمرية للمريض، فالمصابون بالفيروس فوق 
الثمانين من العمر، أو الذين ُيعانون من حاالت مرضية مستعصية، هم األكثر عرضة للوفاة 

عن نظرائهم تحت سّن الخمسين.

فيروس كورونا.. غموض وتحّور لساللة أشّد فتكًا..

وفي ظل الصعوبات التي تواجه السيطـرة علــــــى الفيــــروس بشكلــــه الراهــن، أفـــادت دراســة صــينيــة 
ُنشرت في مجلة "ناشيونال ساينس ريفيو" بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحّور إلى نوعين 
رئيسييـــــــن أحـــدهمـــا شـــــديد العدوانية، الفتًة إلى أن نحــو 70% مـــن األشــخــــاص مصــابــون بالســـاللة 
األكثـــــــر عدوانية من الفيروس، وال شــك أن ذلــك ُيضفـــي مزيــــــدًا من التعقيــــد على عمـــليــــة تعقـــّب 

الفيـــروس والتوّصل إلى عالج فّعال له.

ثمة جانب آخر يزيد من خطورة ذلك الفيروس الغامض، وهــو عودة الفيــروس لعـــدد من المتعافيـــن، 
وهو ما َسّجلته الصيــــن واليابان، وتراوحـــت التفسيـــرات العلميـــــة لتكـــرار اإلصابـــة ما بين عــدم تمكـــّن 
المريض من إنتاج أجسام مضادة تكون كافيًة لتجّنب إصابته بالفيروس مجددًا، أو أن يكون الفيــــروس 

في وضع ساكٍن داخل جسم المريض، ما يجعله عرضًة لإلصابة به مجددًا.
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أصاب

114 ألف 
4.000 ألف 

أودي بحياةشخص

شخص

كورونا ُيرِبُك أجندَة العالم..
تأجيالت.. إلغاءات.. وتواصل عبر اإلنترنت

َتسّببت المخاوف من زيادة تفشي فيــروس كورونــــا المستجــّد (كوفيـــد-19)، والــذي انتشـــر فــي 115 
دولة وإقليم حول العالم، وأصاب أكثـــــــر من 114 ألف شخــــص، وأودى بحيــاة أكثـــــــر من 4.000 آخرين، 
بتأثيرات كبيرة على أجندة المنظمات الدولية، وتأجيل أو إلغاء مؤتمرات وأنشطة سياسية واقتصادية 
وثقافية ورياضية دولية، في ظّل القيود التي فرضتها الدول على حركة السفر، ضمن إجراءات احترازية 

متعددة لوقف انتشار الفيروس التنّفسي المميت.

وتباينت تأثيراُت انتشار فيروس كورونا على أجندة األنشطة والمؤتمرات الدولية، ما بين اإللغاء التاّم، 
أو التأجيل للنصف الثاني من العام، أمًال في تجاوز أزمة كورونا، أو اإلرجاء ألجل غيـــر مسمــى، وأخيـــــرًا 

االعتماد على تقنيات التكنولوجيا الحديثة في التواصل عن ُبعد لعقد تلك المؤتمرات.

تأجيل عشرات المؤتمرات االقتصادية 
فعلى صعيد أنشطة المنظمات الدولية واجتماعاتها الدورية، قررت منظمــة األغذيــة والزراعــة "الفــاو" 
تأجيل اجتماعها اإلقليمي السنوي المقّرر عقده في الفترة ٢ - ٤ مارس فــي سلطنة ُعمان، دون 

تحديد موعد آخر.

بينما ألغى صندوق النقد والبنك الدوليان مؤتمَرهما السنـــوي الذي كان مقـــّررًا عقده الشهـــر الجـــاري 
في الواليات المتحدة، على أن يتم عقده عبر شبكة اإلنترنت.

وعلى المستوى العربي، قررت منظمة العمل العربية تأجيل أعمال مؤتمر العمل العربي في العاصمــــة 
العمانية مسقط.

4 - 2
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قيود على بيئة األعمال الدولية

كما أرجأت البحرين مؤتمرين للنفط والغاز من الشهر الجاري إلى النصف الثاني من العام، بسبب قيود 
السفر والمخاوف الصحية، وأعلنت الجزائر أيضًا تأجيل أكبــــر معــرض للنفــط والغــاز فــي شمــال أفريقــيا 

(ناباك 2020)، من منتصف الشهر الجاري إلى سبتمبر المقبل.
وفي أمريكا الجنوبية، ألغت تشيلي مؤتمــــــر النحــــاس العالمــــي، وهو أحــد أكبــــر التجّمعــــات السنويــــة 
لشركات تعدين النحاس ومصاهر النحاس في العالم، إذ كان من المتوقع أن ُيشارك فيه أكثُر من 500 

ممثل لشركات إقليمية ودولية.
وبالنسبة لقطاع السيارات، فقد شهد تأجيل وإلغاء ٣ معارض سنوية كبرى، وهي المعـــرض السنــــــوي 
للسيارات 2020 في ماليزيا، إذ تم تأجيله إلى يوليو القادم، ومعرض بكين للسيارات، والذي تقّرر تأجيـــله 
إلى أجل غير مسمى، بينما كان اإللغاء مصير معرض جينيف للسيارات 2020، ما تسبب بخسائر تصـــــــــل 
إلى ٢٥٠ مليون دوالر على األقل، َوفقًا للمدير التنفيذي للمعرض، وفي محاولة لتقليص الخسائر قــــــّرر 

مون عرض السيارات الجديدة من خالل بثٍّ مباشر على شبكة اإلنترنت. المنظِّ

أفضت المخاوف من فيروس كورونا إلى اضطراباٍت كبيرة في بيئة عمل الشركــــــات الدوليــــــة، والتــــــي 
قّيدت أو منعت الموظفين من السفـــر إلى الخـــارج، وفرضـــت علـــى العائـــدين من المناطــــــق المتأثــــــرة 
بالفيروس تجّنَب المجيء إلى مقّراتها لعدة أسابيع، أو طلبت من موظفيها العمــــــَل عـــن ُبعــــــد كإجـــراء 

وقائي.
واتخذت نحو 31 شركة من كبريات الشركات العالمية ذلك المنحى، وفـي مقّدمتها شركة "تويتر"، 

وشركة "أمازون" عمالق التجارة اإللكترونية.
كما تأثرت أيضًا المؤتمرات والفاعليات التي ُتنّظمها تلك الشركات، وكان أول المعـــارض التكنولوجيـــــــــة 
المتضّررة من انتشار كورونا هو معرض برشلونة الدولي لألجهزة المحمولـــة، والــــــذي كان مقــــــررًا بيــــــن 
24 - 27 فبراير الماضي، وتّم إلغاؤه بعــــد انسحــــــاب شركــــــات عالميــــــة كبــــــرى مــــــن المشاركــــــة فــــــيه.

وفي الواليات المتحدة تّم إلغاء عدد من المؤتمرات، أبرزها مؤتمر جوجل للمطّورين "I/O"، خالل الفترة 
12 - 14 مايو المقبل في كاليفورنيا، ومؤتمر المطّورين "F٨" التابع لشـــركة فيســــــبوك، وكــــــان مــــــقررًا 

فــــــــي مايو أيضًا.

وأدى انسحاب شركتي مايكروسوفت وسوني من مؤتمر مطّوري األلعـاب اإللكترونيـة في ســان 
فرانسيسكو إلى إلغائه، كما قررت شركة أدوبي األمريكية إلغاَء ِقّمتها لتطوير برامج الرسومات البيانية 

والتحريك.
إضافة لما سبق، تقّرر إلغاء الدورة الجديدة من مهرجان "SXSW" األمريكــــــي للتكنولوجيــــــا واأللعــــــاب 
اإللكترونية والموسيقى والسينما، الذي كان انطالقه مقررًا في األسبوع األخير من الشهر الجاري في 

تكساس.
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أوروبيًا.. باتت ألمانيا المتضّرر األكبر، حيث أجلت معرض هانوفر الدولي الصناعي، أكبــر المعارض في 
هذا المجال، من منتصف أبريل إلى 13 يوليو المقبل، وتّم إلغاء بورصة برليـــن السياحيـــــــة لهـذا العــــام، 
وتأجيل معرض في "دوسلدورف" عن صناعة النبيذ، وآخر عن األسالك، وثالث عن المواسيـــر، فضـــًال 

عن تأجيل معرض اللياقة البدنية "فيبو" ومعرض البضائع الحديدية في كولونيا
.

وفي فرنسا تأّجل معرض "ميبم" العقاري بمدينة "كان" إلى يونيو المقبل، أما في إيطاليا البلد األكثر 
تأثرًا بالفيروس في القارة العجوز، والتي فرضت حجرًا صحيًا على نحو ُربع سكـان الـــبالد، بعـــدما وصــل 
عدد الوفيات إلى 463 حالــة، لتحتـــّل المرتبــــة الثانيــــة بعد الصيـــــــن، فقـــــد قــّررت تأجيــــل مؤتمـــر حــول 
االقتصادي العالمي إلى نوفمبر المقبل، بعدما كان مقررًا عقُده أواخـــر الشهــــر الجــاري بمشـــاركة بابا 

الفاتيكان.

في سياق متصل، قّررت الهيئة االقتصادية لقناة السويس بمصر، تأجيل المؤتمر االقتصادي الدولي 
"المنطقة االقتصادية لقناة السويس.. محور االستثمار"، والذي كان مقررًا عقده في الفترة من 21 - 

22 مارس الجاري.
ومن جانبها، قررت اإلمارات تأجيل معرض دبـــي الدولـــي للقـــوارب 2020، المقـــّرر الشهـــر الجاري إلــــــى 

موعد الحق من هذا العام.

وكانت األنشطة المرتبطة بقطاع النفط والطاقة والتعدين، من بين القطاعــــــات األكثر تأثـــــــــرًا أيضــــــًا 
بموجة اإللغاء والتأجيل بسبب كورونا، حيث أجلت سلطنة ُعمـــان مؤتمــــــر ومعــــــرض ُعمــــــان للنفــــــط 
والطاقة، والذي كان مقررًا انطالقهما في الفترتين 9 - 11 مارس الجاري، و 14 - 16 سبتمبر المقبـــــــــل.
كما أرجأت البحرين مؤتمرين للنفط والغاز من الشهر الجاري إلى النصف الثاني من العام، بسبب قيود 
السفر والمخاوف الصحية، وأعلنت الجزائر أيضًا تأجيل أكبر معرض للنفط والغاز في شمــــــال أفريقيـــــــــا 

(ناباك 2020)، من منتصف الشهر الجاري إلى سبتمبر المقبل.
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كما أرجأت البحرين مؤتمرين للنفط والغاز من الشهر الجاري إلى النصف الثاني من العام، بسبب قيود 
السفر والمخاوف الصحية، وأعلنت الجزائر أيضًا تأجيل أكبــــر معــرض للنفــط والغــاز فــي شمــال أفريقــيا 

(ناباك 2020)، من منتصف الشهر الجاري إلى سبتمبر المقبل.
وفي أمريكا الجنوبية، ألغت تشيلي مؤتمــــــر النحــــاس العالمــــي، وهو أحــد أكبــــر التجّمعــــات السنويــــة 
لشركات تعدين النحاس ومصاهر النحاس في العالم، إذ كان من المتوقع أن ُيشارك فيه أكثُر من 500 

ممثل لشركات إقليمية ودولية.
وبالنسبة لقطاع السيارات، فقد شهد تأجيل وإلغاء ٣ معارض سنوية كبرى، وهي المعـــرض السنــــــوي 
للسيارات 2020 في ماليزيا، إذ تم تأجيله إلى يوليو القادم، ومعرض بكين للسيارات، والذي تقّرر تأجيـــله 
إلى أجل غير مسمى، بينما كان اإللغاء مصير معرض جينيف للسيارات 2020، ما تسبب بخسائر تصـــــــــل 
إلى ٢٥٠ مليون دوالر على األقل، َوفقًا للمدير التنفيذي للمعرض، وفي محاولة لتقليص الخسائر قــــــّرر 

مون عرض السيارات الجديدة من خالل بثٍّ مباشر على شبكة اإلنترنت. المنظِّ

أفضت المخاوف من فيروس كورونا إلى اضطراباٍت كبيرة في بيئة عمل الشركــــــات الدوليــــــة، والتــــــي 
قّيدت أو منعت الموظفين من السفـــر إلى الخـــارج، وفرضـــت علـــى العائـــدين من المناطــــــق المتأثــــــرة 
بالفيروس تجّنَب المجيء إلى مقّراتها لعدة أسابيع، أو طلبت من موظفيها العمــــــَل عـــن ُبعــــــد كإجـــراء 

وقائي.
واتخذت نحو 31 شركة من كبريات الشركات العالمية ذلك المنحى، وفـي مقّدمتها شركة "تويتر"، 

وشركة "أمازون" عمالق التجارة اإللكترونية.
كما تأثرت أيضًا المؤتمرات والفاعليات التي ُتنّظمها تلك الشركات، وكان أول المعـــارض التكنولوجيـــــــــة 
المتضّررة من انتشار كورونا هو معرض برشلونة الدولي لألجهزة المحمولـــة، والــــــذي كان مقــــــررًا بيــــــن 
24 - 27 فبراير الماضي، وتّم إلغاؤه بعــــد انسحــــــاب شركــــــات عالميــــــة كبــــــرى مــــــن المشاركــــــة فــــــيه.

وفي الواليات المتحدة تّم إلغاء عدد من المؤتمرات، أبرزها مؤتمر جوجل للمطّورين "I/O"، خالل الفترة 
12 - 14 مايو المقبل في كاليفورنيا، ومؤتمر المطّورين "F٨" التابع لشـــركة فيســــــبوك، وكــــــان مــــــقررًا 

فــــــــي مايو أيضًا.

وأدى انسحاب شركتي مايكروسوفت وسوني من مؤتمر مطّوري األلعـاب اإللكترونيـة في ســان 
فرانسيسكو إلى إلغائه، كما قررت شركة أدوبي األمريكية إلغاَء ِقّمتها لتطوير برامج الرسومات البيانية 

والتحريك.
إضافة لما سبق، تقّرر إلغاء الدورة الجديدة من مهرجان "SXSW" األمريكــــــي للتكنولوجيــــــا واأللعــــــاب 
اإللكترونية والموسيقى والسينما، الذي كان انطالقه مقررًا في األسبوع األخير من الشهر الجاري في 

تكساس.
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تأجيل قمم إقليمية ودولية وتعليق أعمال برلمانات 
ومؤتمرات انتخابية

لــم تكــن الســاحة السياســية اإلقليميــة والدوليــة بمعــزل عــن التطــورات التــي فرضهــا 
انتشــار فيــروس كورونــا، إذ تأثــرت بهــا عبــر أشــكال متعــّددة، تراوحــت مــا بيــن تأجيــل قمــم 
إقليميــة ودوليــة، وإلغــاء جــوالت خارجيــة لعــدد مــن القــادة والزعمــاء، بجانــب تعليــق دول 

منكوبــة ألعمــال برلماناتهــا.

ــكا-  فعلــى صعيــد القمــم الدوليــة، قــّررت الواليــات المتحــدة تأجيــل قمــة »أمري
آســيان« التــي كان مقــررًا عقدهــا فــي 14 مــارس الجــاري بــاس فيجــاس، بمشــاركة 
قــادة دول رابطــة جنــوب شــرقي آســيا »آســيان« العشــر، والرئيــس األمريكــي دونالــد 

ترامــب، بســبب المخــاوف مــن فيــروس كورونــا.

 كمــا أعلنــت جامعــة الــدول العربيــة تأجيــل القمــة العربيــة التــي كانــت مقــّررة الشــهَر 
الجــاري بالجزائــر، بســبب انتشــار فيــروس كورونــا، علــى أن يتــم عقدهــا فــي يونيــو 
المقبــل، بحســب تصريحــات لألميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط، 

ــا. ــاخ بســبب كورون وألغــت األمــم المتحــدة اجتماعــاٍت مهمــة قبــل قمــة المن

تأجيل قمة 
»أمريكا-آسيان«

تأجيل القمة 
العربية

تعليق اجتماعات 
مجلس الشورى

إلغاء 130 فعالية للبرلمان 
األوروبي ونقل جلساته لبروكسل 

تأجيل قمة الهند 
واالتحاد األوروبي

رئيس بولندا يلغي 
تجّمعاته االنتخابية
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كما أرجأت البحرين مؤتمرين للنفط والغاز من الشهر الجاري إلى النصف الثاني من العام، بسبب قيود 
السفر والمخاوف الصحية، وأعلنت الجزائر أيضًا تأجيل أكبــــر معــرض للنفــط والغــاز فــي شمــال أفريقــيا 

(ناباك 2020)، من منتصف الشهر الجاري إلى سبتمبر المقبل.
وفي أمريكا الجنوبية، ألغت تشيلي مؤتمــــــر النحــــاس العالمــــي، وهو أحــد أكبــــر التجّمعــــات السنويــــة 
لشركات تعدين النحاس ومصاهر النحاس في العالم، إذ كان من المتوقع أن ُيشارك فيه أكثُر من 500 

ممثل لشركات إقليمية ودولية.
وبالنسبة لقطاع السيارات، فقد شهد تأجيل وإلغاء ٣ معارض سنوية كبرى، وهي المعـــرض السنــــــوي 
للسيارات 2020 في ماليزيا، إذ تم تأجيله إلى يوليو القادم، ومعرض بكين للسيارات، والذي تقّرر تأجيـــله 
إلى أجل غير مسمى، بينما كان اإللغاء مصير معرض جينيف للسيارات 2020، ما تسبب بخسائر تصـــــــــل 
إلى ٢٥٠ مليون دوالر على األقل، َوفقًا للمدير التنفيذي للمعرض، وفي محاولة لتقليص الخسائر قــــــّرر 

مون عرض السيارات الجديدة من خالل بثٍّ مباشر على شبكة اإلنترنت. المنظِّ

أفضت المخاوف من فيروس كورونا إلى اضطراباٍت كبيرة في بيئة عمل الشركــــــات الدوليــــــة، والتــــــي 
قّيدت أو منعت الموظفين من السفـــر إلى الخـــارج، وفرضـــت علـــى العائـــدين من المناطــــــق المتأثــــــرة 
بالفيروس تجّنَب المجيء إلى مقّراتها لعدة أسابيع، أو طلبت من موظفيها العمــــــَل عـــن ُبعــــــد كإجـــراء 

وقائي.
واتخذت نحو 31 شركة من كبريات الشركات العالمية ذلك المنحى، وفـي مقّدمتها شركة "تويتر"، 

وشركة "أمازون" عمالق التجارة اإللكترونية.
كما تأثرت أيضًا المؤتمرات والفاعليات التي ُتنّظمها تلك الشركات، وكان أول المعـــارض التكنولوجيـــــــــة 
المتضّررة من انتشار كورونا هو معرض برشلونة الدولي لألجهزة المحمولـــة، والــــــذي كان مقــــــررًا بيــــــن 
24 - 27 فبراير الماضي، وتّم إلغاؤه بعــــد انسحــــــاب شركــــــات عالميــــــة كبــــــرى مــــــن المشاركــــــة فــــــيه.

وفي الواليات المتحدة تّم إلغاء عدد من المؤتمرات، أبرزها مؤتمر جوجل للمطّورين "I/O"، خالل الفترة 
12 - 14 مايو المقبل في كاليفورنيا، ومؤتمر المطّورين "F٨" التابع لشـــركة فيســــــبوك، وكــــــان مــــــقررًا 

فــــــــي مايو أيضًا.

وأدى انسحاب شركتي مايكروسوفت وسوني من مؤتمر مطّوري األلعـاب اإللكترونيـة في ســان 
فرانسيسكو إلى إلغائه، كما قررت شركة أدوبي األمريكية إلغاَء ِقّمتها لتطوير برامج الرسومات البيانية 

والتحريك.
إضافة لما سبق، تقّرر إلغاء الدورة الجديدة من مهرجان "SXSW" األمريكــــــي للتكنولوجيــــــا واأللعــــــاب 
اإللكترونية والموسيقى والسينما، الذي كان انطالقه مقررًا في األسبوع األخير من الشهر الجاري في 

تكساس.



ــأزم الوضــع فــي فرنســا مــع بلــوغ اإلصابــات بالفيــروس فيهــا إلــى أكثــر   وعلــى وقــع ت
مــن 1200 حالــة، مــن بينهــم نــواب برلمانيــون، وموظفــون فــي الجمعيــة الوطنيــة 
الفرنســية، وتســجيل أكثــر مــن 20 حالــة وفــاة، قــّرر رئيــس البرلمــان األوروبــي ديفيــد 
ساســولي، عقــد جلســات البرلمــان الموّســعة التــي تســتغرق أســبوعًا فــي العاصمــة 
البلجيكية بروكســل، وليس بمقّره في مدينة ستراســبورغ الفرنســية، في إطار التدابير 
االحترازيــة لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا، وســبقت تلــك الخطــوة إجــراءات متعــّددة 
اتخذهــا البرلمــان األوروبــي، مــن بينهــا إلغــاء 130 فعاليــة مقــررة بمقــّر البرلمــان خــال 
المرحلــة المقبلــة، كان مــن المتوقــع أن یحضرھــا مــا بیــن 6 - 7 آالف شــخص، فضــًا 

عــن إلغــاء زيــارات البرلمــان الــذي يســتقبل عــادًة نحــو 700 ألــف زائــر ســنویًا.

 وعقــب تأجيــل قمــة الهنــد واالتحــاد األوروبــي، ألغــى رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا 
مــودي زيارتــه للعاصمــة البلجيكيــة بروكســل، بنــاًء علــى توصيــة مــن الســلطات الصحيــة 

فــي الهنــد وبلجيــكا.

ــة تشــمل اإلمــارات ومصــر  ــة خارجي ــة مــون جــاي إن، جول ــا الجنوبي  كمــا ألغــى رئيــس كوري
ــا فــي بــاده، التــي  ــروس كورون ــا، مقــّررة منتصــف الشــهر الجــاري، بســبب تفشــي في وتركي
تحتــل المرتبــة الثانيــة عالميــًا بعــد الصيــن، مــن حيــث عــدد اإلصابــات التــي قاربــت 7500 حالــة.

 كمــا قــّرر رئيــس بولنــدا أندريــه دودا إلغــاء التجّمعــات الجماهيريــة فــي إطــار حملته 
االنتخابيــة الرئاســية، فــي محاولــة لوقــف انتشــار فيــروس كورونــا، فــي ظــّل تســجيل 

عــدد مــن اإلصابــات فــي البــاد.

ــًا كان يعتــزم إلقــاءه فــي 20 مــارس   وألغــى المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي خطاب
الحالــي بمدينــة مشــهد، بمناســبة رأس الســنة الفارســية، وســط مواصلــة فيــروس 
كورونــا انتشــاره فــي إيــران، التــي ســجلت وفقــًا إلحصــاءات حكوميــة رســمية 237 حالــة 
وفــاة، مــن بينهــا وفيــات مســئولين حكومييــن بارزيــن ونــواب فــي مجلــس الشــورى 

)البرلمــان(، فيمــا بلــغ حجــم اإلصابــات 7161 حالــة تتفاقــم يوميــًا.

قــّررت  إذ  بكورونــا،  المنكوبــة  الــدول  مــن  عــدد  فــي  التشــريعية  األجنــدة  وتأثــرت   
الســلطات الصينيــة تأجيــل االجتمــاع الســنوي للبرلمــان، والــذي كان مقــّررًا فــي 5 

مــارس الجــاري، وذلــك للمــرة األولــى منــذ عقــود.

 وقــّررت إيــران أيضــًا تعليــق اجتماعــات مجلــس الشــورى )البرلمــان( حتــى إشــعار آخــر، 
فــي وقــٍت أعلنــت فيــه الســلطات اإليرانيــة إصابــة 23 نائبــًا فــي البرلمــان بفيــروس 

كورونــا، توفــي منهــم نائبــان.
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تأثيرات واسعة على األصعدة الدينية والثقافية 
والترفيهية والرياضية 

ضربــت موجــة كورونــا أيضــًا العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة والرياضيــة، لعــّل فــي 
مقّدمتهــا إلغــاء معــارض الكتــاب الســنوية فــي عــدد مــن المــدن، مثــل: الريــاض، 
أبوظبــي، غــزة، لنــدن، باريــس، وغيرهــا مــن المــدن العالميــة، بينمــا تقــّرر تأجيــل معــرض 

بغــداد الدولــي للكتــاب.

الداخليــة  العمــرة  إيقــاف جميــع حمــالت  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وقــّررت 
والخارجيــة بشــكل مؤقــت، كإجــراء احتــرازي للحــّد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، فــي 
خطــوٍة جــاءت بعــد أيــام مــن إيقــاف تأشــيرات الحــّج والعمــرة لجميــع الــدول، وتعليــق 

دخــول الســائحين إلــى أراضيهــا.

وأغلقــت الســلطات الســعودية المســجد الحــرام 
فــي مكــة المكرمــة، والمســجد النبــوي فــي المدينــة 
المنــورة لعــدة ســاعات، )مــن بعــد صــاة العشــاء 
إلــى مــا قبــل صــاة الفجــر( لتعقيمهمــا، فضــًا عــن 
المشــرفة،  الكعبــة  حــول  المطــاف  صحــن  إغــاق 

والمســعى بيــن الصفــا والمــروة طــوال فتــرة تعليــق العمــرة، لتكــون الصــاة داخــل 
المســجد فقــط.

كما اتخذت وزارة الشــؤون اإلســامية في المملكة عددًا من اإلجراءات الوقائية 
المؤقتــة المتعلقــة بالصلــوات، والتــي ســيتم العمــل عليهــا للوقايــة مــن تفشــي 
كورونــا، مــن بينهــا تقليــل المــّدة بيــن األذان واإلقامــة إلــى 10 دقائــق، وأال تتجــاوز 
خطبــة الجمعــة مــع الصــاة 15 دقيقــة، وإيقــاف إجــراءات تفطيــر الصائميــن، ومنــع 

االعتــكاف، وإزالــة األطعمــة والتمــور، وإزالــة أكــواب الميــاه المســتعملة.

كمــا قــّررت هيئــة الترفيــه فــي المملكــة إغــالق منطقتــي بوليفــارد الريــاض وونتــر النــد، 
كإجــراء احتــرازي ضــد فيــروس كورونــا، كمــا تقــّرر فــي المملكــة أيضــًا تعليــق الدراســة فــي 
المــدارس والجامعــات والــدروس العلميــة والبرامــج الدعويــة والمحاضــرات وِحَلــق تحفيــظ 

القــرآن فــي جميــع مســاجد المملكــة، حتــى إشــعار آخــر.

وفــي الفاتيــكان، ألقــى البابــا فرانســيس بابــا الفاتيــكان ِعَظَتــه مــن خــال البــّث 
إغــاق  أيضــًا  وتــّم  الفاتيــكان،  قصــر  نافــذة  مــن  وليــس  اإلنترنــت،  علــى  المباشــر 
كاتدرائيــة القديــس بطــرس، وفقــًا للتدابيــر االحترازيــة المتعّلقــة بفيــروس كورونــا 

الجماهيريــة. التجمعــات  ولتفــادي  إيطاليــا،  فــي  المتفّشــي 
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قيود على بيئة األعمال الدولية

كما أرجأت البحرين مؤتمرين للنفط والغاز من الشهر الجاري إلى النصف الثاني من العام، بسبب قيود 
السفر والمخاوف الصحية، وأعلنت الجزائر أيضًا تأجيل أكبــــر معــرض للنفــط والغــاز فــي شمــال أفريقــيا 

(ناباك 2020)، من منتصف الشهر الجاري إلى سبتمبر المقبل.
وفي أمريكا الجنوبية، ألغت تشيلي مؤتمــــــر النحــــاس العالمــــي، وهو أحــد أكبــــر التجّمعــــات السنويــــة 
لشركات تعدين النحاس ومصاهر النحاس في العالم، إذ كان من المتوقع أن ُيشارك فيه أكثُر من 500 

ممثل لشركات إقليمية ودولية.
وبالنسبة لقطاع السيارات، فقد شهد تأجيل وإلغاء ٣ معارض سنوية كبرى، وهي المعـــرض السنــــــوي 
للسيارات 2020 في ماليزيا، إذ تم تأجيله إلى يوليو القادم، ومعرض بكين للسيارات، والذي تقّرر تأجيـــله 
إلى أجل غير مسمى، بينما كان اإللغاء مصير معرض جينيف للسيارات 2020، ما تسبب بخسائر تصـــــــــل 
إلى ٢٥٠ مليون دوالر على األقل، َوفقًا للمدير التنفيذي للمعرض، وفي محاولة لتقليص الخسائر قــــــّرر 

مون عرض السيارات الجديدة من خالل بثٍّ مباشر على شبكة اإلنترنت. المنظِّ

أفضت المخاوف من فيروس كورونا إلى اضطراباٍت كبيرة في بيئة عمل الشركــــــات الدوليــــــة، والتــــــي 
قّيدت أو منعت الموظفين من السفـــر إلى الخـــارج، وفرضـــت علـــى العائـــدين من المناطــــــق المتأثــــــرة 
بالفيروس تجّنَب المجيء إلى مقّراتها لعدة أسابيع، أو طلبت من موظفيها العمــــــَل عـــن ُبعــــــد كإجـــراء 

وقائي.
واتخذت نحو 31 شركة من كبريات الشركات العالمية ذلك المنحى، وفـي مقّدمتها شركة "تويتر"، 

وشركة "أمازون" عمالق التجارة اإللكترونية.
كما تأثرت أيضًا المؤتمرات والفاعليات التي ُتنّظمها تلك الشركات، وكان أول المعـــارض التكنولوجيـــــــــة 
المتضّررة من انتشار كورونا هو معرض برشلونة الدولي لألجهزة المحمولـــة، والــــــذي كان مقــــــررًا بيــــــن 
24 - 27 فبراير الماضي، وتّم إلغاؤه بعــــد انسحــــــاب شركــــــات عالميــــــة كبــــــرى مــــــن المشاركــــــة فــــــيه.

وفي الواليات المتحدة تّم إلغاء عدد من المؤتمرات، أبرزها مؤتمر جوجل للمطّورين "I/O"، خالل الفترة 
12 - 14 مايو المقبل في كاليفورنيا، ومؤتمر المطّورين "F٨" التابع لشـــركة فيســــــبوك، وكــــــان مــــــقررًا 

فــــــــي مايو أيضًا.

وأدى انسحاب شركتي مايكروسوفت وسوني من مؤتمر مطّوري األلعـاب اإللكترونيـة في ســان 
فرانسيسكو إلى إلغائه، كما قررت شركة أدوبي األمريكية إلغاَء ِقّمتها لتطوير برامج الرسومات البيانية 

والتحريك.
إضافة لما سبق، تقّرر إلغاء الدورة الجديدة من مهرجان "SXSW" األمريكــــــي للتكنولوجيــــــا واأللعــــــاب 
اإللكترونية والموسيقى والسينما، الذي كان انطالقه مقررًا في األسبوع األخير من الشهر الجاري في 

تكساس.



رياضيــًا.. اتفــق االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا( مــع االتحــاد اآلســيوي، علــى تأجيــل 
تصفيــات كأس العالــم 2022 فــي آســيا، المقــّررة فــي شــهري مــارس ويونيــو، بســبب 

ــا. انتشــار فيــروس كورون

اليابانــي، وإلغــاء جميــع األحــداث  القــدم  كمــا تقــّرر تأجيــل إعــادة انطــاق دوري كــرة 
الرياضيــة فــي إيطاليــا حتــى 3 أبريــل المقبــل، وتأجيــل مباريــات الــدوري السويســري حتــى 
23 مــارس علــى األقــل، فضــًا عــن إقامــة مباريــات فــي دوري أبطــال أوروبــا، ومباريــات 
الدوريــات الفرنســي والبلغــاري والرومانــي بــدون جمهــور، وإلغــاء المصافحــة بيــن الاعبين 

قبــل بــدء مباريــات الــدوري اإلنجليــزي.

حضــور  بــدون   2020 عــام  طوكيــو  أولمبيــاد  شــعلة  إضــاءة  حفــل  تنظيــم  تقــّرر  كمــا 
جماهيــري، وتأجيــل ماراثــون باريــس وبرشــلونة، فضــًا عــن تأجيــل بطولــة العالــم أللعــاب 
الُقــوى للماعــب الداخليــة فــي نانجينــغ بالصيــن، المقــّرر عقدهــا فــي 13 مــارس إلــى 

العــام المقبــل، وإلغــاء بطولــة آســيا لرفــع األثقــال فــي أوزبكســتان.

وأعلــن االتحــاد الدولــي تأجيــل بطولــة اليابــان المفتوحــة لتنــس الطاولــة المقــّررة فــي 
مدينــة كيتاكيوشــو اليابانيــة خــال الفتــرة 21 - 26 أبريــل المقبــل، وذلــك عقــب قــرار 
ــة، والتــي كانــت مقــّررة الشــهر  ــا الجنوبي ــة فــي كوري ــم لتنــس الطاول ــة العال تأجيــل بطول

الجــاري بمدينــة بوســان.

وأخيــرًا.. ألغــى االتحــاد الدولــي للجــودو كّل التصفيــات المؤهلــة لألولمبيــاد في روســيا وجورجيا 
وتركيــا، حتــى نهايــة أبريــل، لحمايــة الاعبيــن مــن مخاطــر الســفر فــي ظــّل تفشــي كورونا.

تأجيل انطالق 
دوري كرة القدم 

الياباني

إلغاء جميع األحداث 
الرياضية في إيطاليا

تأجيل مباريات 
الدوري السويسري

تأجيل تصفيات كأس 
العالم 2022

تأجيل بطولة العالم 
أللعاب الُقوى 

للمالعب الداخلية

إقامة مباريات 4 دوريات 
أوروبية بدون جماهير
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سيناريوهات قاتمة لمؤشرات االقتصاد 
العالمي في 2020

رســمت مجموعــة مــن المنظمــات االقتصاديــة والمؤسســات المالية ســيناريوهاٍت قاتمًة 
لاقتصــاد العالمــي فــي عــام 2020، فــي ظــّل انتشــار فيــروس كورونــا وتأثيــره علــى حركــة 
اإلنتــاج والتجــارة الدوليــة، كمــا أن تراجــع أســعار النفــط بأكثــر مــن 30%، مســجلًة أكبــر 
خســائر لهــذا القطــاع منــذ انــدالع حــرب الخليــج عــام 1991، يزيــد مــن شــدة الضغــوط 

التــي يتعــّرض لهــا االقتصــاد العالمــي.

وتشــير تقديــرات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، إلــى أن النمــّو االقتصــادي قــد 
ينخفــض إلــى النصــف فــي حــال اســتمرار انتشــار فيــروس كورونــا علــى نطــاق أوســع، فــي 

جميــع أنحــاء آســيا وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية.

ورّجحــت المنظمــة أن يبلــغ نمــّو إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي بنســبة 1.5% فقــط 
خــال عــام 2020، إذا انتشــر فيــروس كورونــا، أي مــا َيقــرب مــن حوالــي نصــف معــّدل 
النمــّو المتوقــع لعــام 2020 والبالــغ 2.9%، وهــو مــا قــد يــؤّدي إلى حالــة ركود اقتصادي 

باليابــان وأوروبــا.

كمــا توّقعــت أن ينمــو االقتصــاد العالمــي بنســبة 2.4% فقــط )ســّجل حوالــي 3% فــي 
2019(، مــا يعنــي أنــه َسُيَســّجل أضعــف مســتويات نمــّوه منــذ األزمــة الماليــة العالميــة 

عــام 2009.

اإلجمالــي  المحلــي  للناتــج  توقعاِتهــا  االئتمانــي  للتصنيــف  موديــز  وكالــة  وخّفضــت 
ــار  ــر إلــى تقييــم آث لاقتصــاد العالمــي مــن 2.4% إلــى 2.1%، مســتندًة فــي ذلــك التقدي
ــن، والســفر العالمــي، وحجــم  ــروس بشــكل أساســي علــى الطلــب الكلــي فــي الصي الفي

اإلنتــاج الصناعــي الناتــج عــن االضطرابــات فــي ساســل اإلمــداد عبــر شــرق آســيا.

وفــي ظــّل اإلجــراءات الخاصــة بتقييــد الســفر حــول العالــم، توّقعــت منظمــة الســياحة 
العالميــة انخفاضــًا فــي أعــداد الســياح فــي العالــم مــا بيــن 1 - 3% عــام 2020، وتســجيل 

خســائر تتــراوح مــا بيــن 30 - 50 مليــار دوالر.

ورّجحــت المنظمــة أن تكــون منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ هــي المنطقــة األكثــر تضــّررًا 
بانخفــاض أعــداد الســائحين بنســبة 9 - 12% عــام 2020، مقارنــًة بنمــوٍّ كان متوقعــًا 

بنســبة 5 - 6% فــي أوائــل ينايــر الماضــي.

%30
تراجع أسعار 

النفط

%1.5
نمو الناتج 

العالمي

%3-1
انخفاض 

أعداد السياح
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سيناريوهان مستقبليان لكورونا

يتضمن السيناريو األول:

ــروس,  ــواء تفّشــي الفي ــة منّســقة الحت  تحقيــق اســتجابة عالمي
والتوّصــل إلــى لقــاح ضــد ذلــك الفيــروس التنّفســي المميــت،  
ــر  ــة الصحيــة، وتوفي واتجــاه الحكومــات نحــو دعــم نظــام الرعاي
لتحجيــم  تضــّررًا،  األكثــر  والشــركات  لألســر  مســاعدات  حــزم 
األضــرار االقتصاديــة والخســائر البشــرية الناجمــة عــن كورونــا.

أما السيناريو الثاني - وهو سيناريو كارثي -:

 فيقــوم علــى فرضيــة اســتمرار األزمــة وتفاقمهــا عبــر تزايد وتيرة 
انتشــار الفيــروس فــي دول وأقاليــم جديــدة، إذ رّجحــت دراســة 
جديــدة أجرتهــا الجامعــة الوطنيــة األســترالية، أن يقتــل فيــروس 
كورونــا 15 مليــون شــخص علــى األقــل فــي جميــع أنحــاء العالــم 
خــال عامــه األول، وُيخّلــف خســائر اقتصاديــة تقــّدر بنحــو 2.3 

تريليــون دوالر.
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تابع حسابنا على تويتر


