
 

 

 

 

 

 

                          

 اريرتق                      
 

 

 

 فريقيا جنوب الصحراء الكبرىإاقتصادات  على كوروناتداعيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *لدينحكيم نجم ا                  

 2020 آذار /مارس 22                                    
  

               
Al Jazeera Centre for Studies 
Tel: +974 40158384 
jcforstudies@aljazeera.net 
http://studies.aljazeera.net 



 2 

 

 

 

 حالة طوارئ صحية عالمية بسبب فيروس كورونا الجديدعن  ذ أن أعلنت منظمة الصحة العالميةمن ،فريقياإل القلق تجاه يتمث  

(COVID-19)،  في حال  وباءالقد ال تكون مستعدة للتعامل مع  دولها وأن ،ضعيفة القارةفي أن أنظمة الرعاية الصحية في

وبالتالي وجود رحالت  ،ا وأن هناك روابط وطيدة بين الدول اإلفريقية والصينارتفاع وتيرة تفشيه داخل القارة، خصوص  

 .يومية بينها والدول اإلفريقية

 

ا 15المكونة من ، و"اإلكواس" المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا بدولوقد التقى وزراء الصحة  في منتصف ، عضو 

 لتفعيلالتعاون عبر الحدود  إجراءاتب إقليمية وتعزيز ه  لوضع خطة تأ ،عاصمة مالي ،في باماكو، 2020 شباط/فبراير

  .الوباءالتشخيص السريع واحتواء 

 

ي النتشاره في الوباء والتصدعلى التعامل مع  -بحسب إمكاناتها-فريقيا جنوب الصحراء الكبرى قدراتها إب وأثبتت دول

منع سفر و ،لك بوضع مجموعة من التدابير الالزمة التي تشمل: تخصيص أماكن لمخيمات الحجر الصحيوذ ،أراضيها

ا المواطنين و ضروري لدرجة الحرارة في الفحص الو ،دخول األجانب القادمين أو العابرين من الدول عالية الخطورةأيض 

التي تعود للجهات ت وتوفير نقل مجاني في الحافال، إغالق المدارس في بعض الدولو ،المطارات والموانئ والحدود البرية

إضافة إلى توفير المغاسل المحمولة لغسل اليدين في محطات الحافالت والمطاعم  ،تخفيف االزدحاممن أجل الحكومية 

تجاربها من  افريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد استفادت كثير  إوهو ما يعني أن  ،والبنوك والمحالت التجارية في أهم المدن

  .(1)انتشار وباء إيبوال مع

 

ا العتماد معظم االقتصادات في القارة على فريقيا جنوب الصحراء؛ نظر  إفي  كوروناهناك مخاوف اقتصادية من جائجة  لكن

ف دولة مثل قد تكل    الوباءفي األسواق العالمية بسبب  ات في التجارة والسياحة والضغوطكما أن االضطراب ،تصدير السلع

 .(2)مليون ونصف مليون دوالر( 11)ما يناهز  مليون راند مائتي فريقيا حواليإوب جن

 

 جانب من اإلجراءات الصحية لمواجهة وباء كورونا بكينيا )رويترز(
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 فريقيةواالقتصادات اإل كورونا

معدل الفقر في  ونمو، إلى انخفاض دخل األسرة 2014فريقيا ومناطق أخرى بالقارة عام إأدى وباء إيبوال الذي اجتاح غرب 

مليار  2.8بنحو جميعها ر األثر اإلجمالي للوباء على ليبيريا وغينيا وسيراليون الفيروس؛ حيث قُد   با البلدان األكثر تضرر  

 .(3)دوالر

 

نصيب ستكون دوالر منها  اتمليار 4 ،مليار دوالر 360فقد يخسر االقتصاد العالمي  ،الجديد كورونا بوباءوفيما يتعلق 

هذا إذا استثنينا و ،على بضعة أشهر فقط الوباءي ة تفشدم اقتصرتوذلك في حال  ،ر صادراتهالتأث  ( 4)فريقيةاالقتصادات اإل

فريقية في نفقات الصحة العامة لزيادة المراقبة واألمن وتوفير ها حكومات البلدان اإلستصرفالتي  الدوالرات ماليين

 .نفقات المختبرات والتكاليف المحتملة للعالجبالفحوصات الالزمة، فضال  عن  تقوممجموعات 

 

الصين أكبر  عد  تفي العالم و تمدن افريقيا؛ أن القارة كانت األسرع سبة إلبالن للوباءالتداعيات االقتصادية كلفة تومما يرفع من 

صيني يعملون داخل  ي  وهناك حوالي مليون ،خاصة في الصين امتيازاتفريقية تتمتع بالشركات اإلذلك أن ، شريك تجاري لها

يعني تأثر وهو ما  ،في الصين الذين يعملونفارقة والسائحين ورجال األعمال األألف من الطالب  ثمانينوأكثر من  ،فريقياإ

 .فريقية بشكل مباشر وغير مباشراألنشطة االقتصادية اإل

 

ألغت العديد و ،حظر السفر من وإلى الصين تفرض أعطت األولوية للحفاظ على حياة مواطنيها؛ إذ كثيرة فريقيةإ دوال   لكن

بما فيها الخطوط الجوية الرواندية، والخطوط الجوية الكينية، والخطوط  ،ريقية رحالتها إلى الصينفمن شركات الطيران اإل

دت  كب  التي  خطوةالوهي  ،(5ية، ومصر للطيران، وطيران مدغشقر، وطيران موريشيوس وطيران تنزانيا)غربالملكية الم

مليار  4.4 وصلتخسارة  -ا"الدولي للنقل الجوي "يات االتحاد بحسب- (2019 آذار/مارس 11فريقية )حتى هذه الشركات اإل

  (.6)اإليراداتخاصة بدوالر 

 

سابق ا أن نسبة أعلن البنك الدولي وكان )% 2.9بنسبة  2020في عام  ع نمو اقتصادهايُتوق ،فريقيا جنوب الصحراءوبالنسبة إل

استمر أو وباء كورونا  فريقية بسببت اإلعن شراء الصادرا الصين تتوقفأنه في حال  ذلك ويعني ،(%3.2 النمو ستصل

بشكل  فريقيةالصادرات الزراعية اإل رستتأثف ،زمةهذه األ ا قبلوالذي كان متباطئ  ، الصيني قتصاداالالذي يشهده  التباطؤ

بع ستكون رواندا والشاي من كينيا والنبيذ والحمضيات من جنوب إفريقيا. وبالط منلحم البقر من ناميبيا والقهوة  مثل ،مباشر

 بحسبو ،تي يجتاحها الوباءادها على الدول األجنبية الاعتمكذلك بفريقية بالصين وإعالقة كل دولة  بحجم متصلةالخسائر 

 .الوباءة الهزة التي تواجهها أسواق األسهم العالمية وردة فعل المستثمرين بشأن تداعيات أزمة حد

 

  اقتصاد نيجيريا وتراجع أسعار النفط العالمية

، 2020 شباط/فبراير 28يوم ، فريقيا جنوب الصحراء الكبرىإفي بكورونا مؤكدة الصابة اإللت نيجيريا أولى حاالت سج

 19عدد الحاالت المصابة المؤكدة )حتى  يإجمال غ. وقد بل(7)الستئناف أعماله في نيجيريا إيطاليمواطن بعد وصول 

 .(8)حالة 12( آذار/مارس
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 Nigeria) حيث دعم مركز نيجيريا لمكافحة األمراض ،الوباءحتواء في نيجيريا جهودها الالصحية  فت السلطاتوقد كث  

Centre for Disease Control = NCDC)   التطورات  ح وملخصم النصائيقد   كما ا لعمليات الطوارئ، مركز   22تفعيل

: هيو دولة خمس عشرةمن لقادمين اا على المسافرين فرضت الحكومة النيجيرية حظر   وقد(. 9)الوباءبشكل يومي حول 

كية والمملكة ميروالنرويج والواليات المتحدة األ الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا واليابان وفرنسا وألمانيا

ن إضافة إلى إغالق التجمعات العامة والمؤسسات التعليمية في العديد م ،(10)المتحدة وهولندا وسويسرا والنمسا والسويد

 .(11)والية 36واليات نيجيريا البالغة 

 

مت نيجيريا تدابير جديدة لدعم القطاعات االقتصاد وتخفيف العبء على المواطنين؛ قد   على الوباء تفشيولمواجهة تداعيات 

وأعلن  ،(12نايرا) 145ن وكاتر( يدوالر لل 0.34نايرا ) 125سعر البنزين إلى ة ضت شركة النفط الوطنيحيث خف   ،الرئيسية

مليار دوالر( مع توفير  2.7البنك المركزي النيجيري دعم الصناعات التحويلية والقطاعات الرئيسية األخرى بتريليون نايرا )

 1ا من )بدء   ف سداد الديون الرئيسية لمدة عاما على وقوافق البنك أيض  كما  ،ا للسلطات الصحيةمليار نايرا قرض   100

 .(13)%5إلى  9مباشرة للزراعة والتجارة من  االفائدة لقروض الدعم التي يمنحه ض سعر(، وخف  2020آذار /مارس

 

بأكبر  2019عها في العام فريقية لتوسا كأكبر اقتصاد في القارة اإلفريقيا مؤخر  إلرغم من أن نيجيريا تجاوزت جنوب وعلى ا

فريقية األقل عرضة اإلي ضمن االقتصادات فريقإالجنوب  ""راند ميرشانت تصنيفها من قبل بنكو ،(14)سنوات 4وتيرة في 

من % 90ل حوالي تداعيات انهيار أسعار النفط الذي يمث    يواجه اليومفإن اقتصادها  ،(15)نقطة 11ائحة كورونا بـلمخاطر ج

األسواق في وباء كورونا  انتشارإضافة إلى االضطرابات الناتجة عن  ،عائدات النقد األجنبي للبالد وأكثر من نصف إيراداتها

  .(16)الركود االقتصادي هذا العام مرحلةاألمر الذي يحذر مسؤولي الحكومة باالستعداد لتفادي دخول البالد  ،العالمية

 

ا للبرميل 45رب افي بداية العام الجاري انخفضت أسعار النفط إلى ما يقو وذلك بسبب إنتاج النفط الصخري من  ،دوالر 

)بعد  2020آذار /مارس 9نمو الطلب العالمي. وانخفضت أسعار خام برنت في يوم  ؤتباط يات المتحدة والتنبؤات بشأنالوال

ا للبرميل، وهو أسوأ انخفاض من نوعه في يوم واحد  33فشل التوصل إلى اتفاق بين السعودية وروسيا( إلى حوالي  دوالر 

ها المحدد رتحقيق نيجيريا سع يحول دوني ، األمر الذ%20لنفط بحوالي لطلب الصين  كوروناض . واآلن خف  1991منذ عام 

 .(17)هذا العاما للبرميل( دوالر   57للنفط )

 

 ،كمحل  الشباتت مليار دوالر( التي أعلنها البنك المركزي النيجيري  2.7فإن إمكانية توفير قيمة الدعم الحكومي ) ،وعليه

 28تريليون نايرا =  10.6خفض ميزانيتها )لد تخطط البال أشارت إلى أن، زينب أحمد، وزيرة المالية النيجيرية خاصة وأن

هذا العام % 45إلى  40ض اإليرادات الحكومية بنحو كما ستخف    ،تريليون نايرا 1.5هذا العام بما ال يقل عن  ر(مليار دوال

ا  30 السيناريوهات سيكون سعر النفط الذي ستعتمده نيجيريا أتراجع أسعار النفط. وفي أسوو وباء كورونابسبب  دوالر 

 .(18)اليون برميل يومي  م 2.1ا( مع استهداف إنتاج دوالر   57 من للبرميل )بدال  

 

، مليار دوالر 38جنبية التي تبلغ ا في احتياطياتها من العمالت األا انخفاض  يضاف إلى ما سبق أن نيجيريا قد تشهد أيض  

بالد )نايرا(؛ وقد يضطر البنك المركزي إلى الدخول في وتهدف إلى مساعدة البنك المركزي في الحفاظ على قيمة عملة ال

مليار دوالر )العتبة التي حددها البنك المركزي لتخفيض  30الحوار حول تخفيض قيمة العملة في حال نقص االحتياطات إلى 

 .الوباءوذلك بالنظر إلى تراجع أسعار النفط وتفشي  ،قيمة نايرا(
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 فريقيا إي في جنوب الركود االقتصاد

 آذار/؛ فقد دخلت البالد في بداية مارسكورونا بوباءالتي تأثرت  فريقيةريقيا أولى كبريات االقتصادات اإلفإب كانت جنو

 2019( في ثاني ركود اقتصادي لها منذ عامين بعد أن انكمش اقتصادها خالل الربع األخير من العام المالي 19)2020

ر على اإلنتاج وتراجع ثقة لكهرباء والذي أثللمزمن ك بسبب االنقطاع افي الربع األسبق(، وذل% 0.8)و% 1.4بنسبة 

 . الشركات في البالد

 

فقد تأثرت  ،(20سيريل رامافوسا)، الجنوب إفريقيوإذا كان هذا التباطؤ في النمو االقتصادي بمثابة إحباط لجهود الرئيس 

، كما يُنظر إلى تصاعد حجم الديون وباء كوروناسبب فريقيا بالضغوط الخارجية نتيجة تدهور االقتصاد العالمي بإجنوب 

 .خطة إنعاش االقتصاد الهشكعوامل تعرقل  (21)وأزمة الطاقة

 

حتى  بلغ عدد الحاالت، و(22)2020آذار /مارس 5في بفيروس كورونا يقيا عن أول إصابة مؤكدة فرإوقد أعلنت جنوب 

وباقي المصابين من الذين سبق أن سافروا إلى بلدان أخرى  حالة محلية االنتقال 14منها  ،إصابة 116 آذار/مارس 19

 االذي يجبره، األمر للوباء. وتتوقع السلطات الصحية ارتفاع الحاالت وزيادة عمليات االنتقال المحلي (23)الوباء يجتاحها

 .حة العامةنظام الص يتكب دهامنها أو إبطائها قدر اإلمكان للتخفيف من اآلثار التي قد  لحدلعلى بحث طرق 

 

حظر التجمعات العامة وإغالق المدارس ، مثل الحترازيةالتدابير او اإلجراءات فريقيا مجموعة منإجنوب  واتخذت

ا د  متعه ،"كارثة وطنية، أن البالد في حالة "في خطابه لألمة، رامافوساالرئيس سيريل اءات الطوارئ األخرى. وأعلن وإجر

مواطني منها فرض قيود السفر على  ،(24)للحد من تأثير الوباء على االقتصادبأن حكومته تضع حزمة من اإلجراءات 

كية والمملكة ريفريقيا لن تمنح لمواطني الواليات المتحدة األمإ؛ فتأشيرات الدخول إلى جنوب بالوباءا الدول األكثر تأثر  

ي أ فريقيا دخولإ، كما سيرفض مسؤولو مطارات جنوب المتحدة والصين وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية وإيران وإسبانيا

ا الماضية 20عالية المخاطر خالل  أجنبي سبق أن زار دولة وسيطلب من المسافرين من البلدان ذات المخاطر المتوسطة  ،يوم 

نوب من معابر ج 35افة إلى إغالق باإلض ،(25لفحص عالي الكثافة) ال وهونغ كونغ وسنغافورة( الخضوع)مثل البرتغ

 .(26)واثنين من موانئها البحرية الثمانية 72فريقيا البرية البالغ عددها إ

 

فريقيا في قطاع إالصين أكبر شريك تجاري لجنوب  عد  وت؛ (27)فريقيا هي "أزمة فوق أزمة"إجهه جنوب فإن ما توا ،وعليه

(. وقد 28)2020لعام  اد البالد قاتم  عات أن يكون اقتصاكانت التوق كوروناأزمة  تداعياتوقبل  ،الواردات والصادرات

ا االحترازية، هانخفضت راند )عملة جنوب أفريقيا( إلى أدنى مستواها منذ أكثر من أربع سنوات بعد إعالن الحكومة تدابير

 .(29)2020آذار /مارس 18وارتفعت عائدات السندات يوم  ،2013كما انخفضت األسهم إلى مستويات عام 

 

ا رت الحكومة مؤخر  فريقيا؛ فقد قر  إوب في قطاع السياحة والسفر بجنكبير أثر اقتصادي اعيات ذات تدا حدوث ويتوقع أيض  

قيود السفر التي  دول بهدف تعزيز االقتصاد. غير أنمتطلبات التأشيرة أو تخفيفها لعدة  حها الهيكلي للقطاع إلغاءضمن إصال

ول مثل المملكة المتحدة وألمانيا والواليات المتحدة، وهي أكبر على مواطني د اتشمل حظر   الوباءها الحكومة بسبب أعلنت

األمر الذي قد يؤدي إلى إغالق شركات  ،إضافة إلى السياح الصينيين ،(30فريقيا)إة مصادر للسياح األجانب في جنوب ثالث

٪ 0.9الحكومة تتوقع ذا العام )ا من االنكماش في الناتج المحلي اإلجمالي هكما قد يعني مزيد   ،السياحة في البالد ألبوابها

ا وأن بإمكان قطاع السياحة فقدان خصوص   ،ا ومعضلة كبيرة للحكومةا قديم  تحدي   لتي أصبحتللنمو( وتعميق ا لقضية البطالة ا

 .(31)وظيفة ألفأكثر من 
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للحكومة قد وصلت إلى المالية رامافوسا لدعم االقتصاد؛ فإن الموارد سيريل د بها الرئيس وبالنسبة للحزمة المالية التي تعه  

ضت  مخصصات وُخف    ،حيث من المتوقع وصول عجز الميزانية إلى أعلى مستوى له منذ قرابة ثالثة عقود، الحد األقصى

 .قةفيذ الحزمة قد تكون ضي، وهو ما يعني أن المساحة المتاحة أمام تنشهر فبراير/شباطالميزانية في 

 

( قد 32سيأتي من الصندوق الوطني للكوارث) الوباءبأن التمويل األولي لمكافحة  ،مبويني تيتو ،إعالن وزير المالية كما أن

معين لحزمة  تحديد مبلغتقليص البرامج الحكومية األخرى لتوفير أموال إضافية. وقد امتنع الوزير عن  يعني ضرورة

 19ر يوم ال ومع البنك المركزي الذي قر  التدخالت الحكومية التي ستأتي بعد مناقشة التفاصيل مع قادة األعمال والعم

 .(33)ا(سنوي  % 5.25نقطة أساس ) 100خفض معدل إعادة الشراء بمقدار  2020آذار /مارس

 

 أخرىفريقية إاقتصادات 

من بين االقتصادات   (East African Community = EAC) شرق إفريقيا مجموعةاقتصادات الدول األعضاء في  تعد  

 مثل كوريا الجنوبية واليابان، في آسيا مع الصين وأخواتها متينةوذلك لوجود روابط تجارية  ،كورونا بوباءأثرة فريقية المتاإل

مثل  ،ضائع ومحاور عبور إقليمية رئيسيةا موانئ دخول بوتايالند وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة. وتشمل المنطقة أيض  

ا للشركات العالمية والمنظمات الدولية، مومباسا ونيروبي في دولة كينيا التي تمينائي  عتبر أغنى اقتصاد في المنطقة ومركز 

محور عبور  مليون نسمة( 109فريقيا من حيث عدد السكان )إيا التي كانت ثاني أكبر دولة في أديس أبابا في إثيوبل وتشك   

 اقتصادي سيتأثر دون شك.

 

نقطة( ألكثر  27ة )ق أعلى درجة إجماليحق   (34)اند ميرشانت"يضاف إلى ما سبق أن االقتصاد الكيني في تقرير بنك "ر

بينما حققت بوتسوانا وموزمبيق درجات أقل  ،نقطة 24غانا وحققت ، وباء كورونافريقية ُعرضة  لمخاطر االقتصادات اإل

 .نقطة على التوالي 17نقطة و 13بـ

 لإلى االحتياطيات والوسائ وتشاد مثل أوغندا خرىأ؛ ستفتقر اقتصادات بمعدل عاٍل ولمدة طويلة تفشي كورونا وفي ظل

والحتمال إعادة توجيه المانحين تمويلهم إلى قضايا أخرى، بينما سيراجع  ،الكافية نتيجة الضغوط على الواردات والصادرات

  .عات المستهدفةالمستثمرون األجانب مغامراتهم االستثمارية في هذه الدول نتيجة تراجع التمويل الحكومي والمحلي في القطا

وضرورة  ،فريقيةالبينية اإل رةجهودها في تطوير التجاإلى تركيز فريقية الدول اإل حاجة كورونا وباءظهر أزمة ا؛ تُ وأخير  

 .واحدةعلى دولة أجنبية  المفرط لتخفيف عبء االعتماد خارج القارة تنويع اقتصاداتها وروابطها التجارية مع دول مختلفة

 .ث نيجيري مختص بالشؤون اإلفريقيةباح، لدينحكيم نجم ا*
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