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Abstract: 

The Coronavirus (Covid-19) disease has become a pandemic worldwide and has never seen a 

pandemic like it in history before. This pandemic causing crises, damaging societies, leaving 

hundreds of thousands of human victims, and billions of dollars in financial losses. In addition to 

that, many industrial companies fell, the largest commercial enterprises defaulted, many workers 

were displaced in the streets, and unemployment spread in the East and West, and Malaysia was one 

of the victims of this devastating pandemic. Several mutations of covid-19 virus have been generated 

to the point where scientists are unable to explain it. This research aims to highlight the devastating 

effects of the emerging coronavirus (Covid-19) On the financial and health side in Malaysia. It also 

aims to identify the most important causes that deepen the financial crisis, and contribute to the 

spread of diseases, and identify the most correct methods and factors helping to avoid economic 

stagnation and the spread of unemployment in the country. The importance of this research is shown 

through the contents that relate to tackling the devastating epidemic and put in place precautionary 

measures to stimulate the economy to raise the GDP for the year 2021. It contributes to improving 

the health of society and avoiding the risks that result from the spread of the new Covid-19. The 

researcher will take a method of extrapolation, comparison, and analysis. The researcher expects to 

reach several results, most notably the importance of public money in life, ways to preserve the 

health of society in Malaysia, the role of the ruling system in sparing the people from the dangers of 

economic stagnation, providing health care to the community, and educating them. The dangers of 

the emerging coronavirus (Covid-19). 

mailto:aabobhaa@yahoo.com


Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from  419 to 434 
 

419 
 

 اامجخص:

لتاريخ، ا(، رحاهلا يف املعمورة، ومل يكن قد شهد العامل هلا مثياًل عرب 19-حطت جائحة فريوس كوروان املستجد )كوفيد
، وخلفت ضحااي مبئات اآلالف، وخسائرًا مالية ابملليارات، وال البشرية فأحدثت نكبات وأزمات وأضرت ابجملتمعات

فهو يتجول يف العامل، وينتشر يف األرض كانتشار النار يف اهلشيم، فنتج عن ذلك سقوط الكثري من ، زالت هذه اجلائحة
 ت التجارية، وتشرد الكثري من العمال يف الشوارع، وعّمت البطالة يف الشرقالشركات الصناعية، وتعثرت أكرب املؤسسا

ار قد نتجت الكثري من الصور املتحورة هلذا الفريوس حىت حو والغرب، وكانت ماليزاي أحد ضحااي هذه اجلائحة املدمرة. 
(، على 19-وان املستجد )كوفيدوحنن هندف من هذا البحث إىل إبراز اآلاثر املدمرة لفريوس كور  العلماء عن تفسريه.

اجلانب املايل، والصحي يف ماليزاي،  كما هندف إىل التعرف على أهم األسباب اليت تعمق األزمة املالية، وتساهم على 
انتشار األمراض، والتعرف على أهم الطرق الصحيحة والعوامل املساعدة على  جتنب الركود االقتصادي، وتفشي البطالة 

القتصاد هر أمهية البحث من خالل احملتوايت اليت تتعلق مبعاجلة الوابء املدمر، وتضع تدابرياً إحرتازية لتحفيز ايف البالد. وتظ
وتساهم يف حتسني صحة اجملتمع وجتنبه املخاطر اليت ترتتب على انتشار فريوس   .2021لرفع الناتج احمللي اإلمجايل لعام 

راء واملقارنة والتحليل واالستنتاج، لكي حتقق الدراسة األهداف ، وسوف يتخذ الباحث منهجية االستق19-كوفيد
املرصودة يف البحث، وقد توصل الباحث إىل عدة نتائج، أبرزها أمهية املال العام يف احلياة، طرق احلفاظ على صحة اجملتمع 

لمجتمع، وتوعيتهم اية الصحية ليف ماليزاي، دور النظام احلاكم يف جتنيب الشعب من خماطر الركود االقتصادي، وتقدمي الرع
 .19-مبخاطر فريوس كوفيد

 

Key Words: Coronavirus (Covid-19), Disasters, Pandemics, Health, Public Funds, Malaysia,  

 (19-الكوارث، اجلوائح، الصحة، املال العام، ماليزاي، فريوس كوروان املستجد )كوفيد اتكجمئتااامفدئحي :
 

ااامقمي 
تعترب ماليزاي من أكثر  دول العامل تضررًا يف االقتصاد سبب جاحة كوروان، حيث أدى إىل أغالق املنافذ اجلوية البحرية 

وب، الذي كان يتوافد عليها الناس من كل حدب وصوالربية من حني وضعت جائحة كوروان رحاهلا يف هذا البلد السياحي 
وكان يصل إىل مطاراهتا الآلالف من اللرحالت، وتكتض فنادقها ابلزوار، وتدب احلياة يف شورعها، وحدائقها ومتنزهاهتا 

د، و ( على تلك احلياة اجلميلة وحوهلا إىل حياة يكتنفها الرك19ومتاحفها األثرية وجزرة اجلميلة. ولكن قضى )كوفيد 
ويشوب أسواقها الكساد، وشركاهتا اخلسران، وجعل ومستشفياته تكتض ابآلالف من املرضى، ومجد احلياة السياسية يف 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from  419 to 434 
 

420 
 

(. وهلذا يرى الباحث أن تقدمي مثل هذه الدراسة تساعد على التعرف 19البلد، وهذا كله بسبب جائحة كوروان )كوفيد
 ات احلياة، وعلى أهم ما ميتلكه اإلنسان من الصحة يف بدنه وجسده.( على أهم مقوم19على املخاطر احلقيقة )لكوفيد 

ا أمهي ااتبةث
يعترب املال العام هو املقوم األول للدولة واجملتمع واألفراد فاحلفاظ عليه يعين احلفاظ على االستقرار األمين والرخاء 

أن معرفة عوامل بناء االقتصاد واحلفاظ عليه من أهم الدراسات اليت ختدم البشر وحتقق هلم ُسبل احلياة االجتماعي، كما 
 الكرمية، فالصحة واملال أكرب املقومات وأهم العوامل اليت ينبغي احلفاظ عليها عند  التعرض للكوارث واجلوائح.

ا أسبئبااخديئ ااتبةث
رياً حلاضر، ومأساة املستقبل، فقد شلت احلركة يف مجيع أقطار األرض، وأثرت أتثتعترب جائحة  كوروان هي مشكلة العصر ا

مباشراً على أهم مقومات احلياة، وتسببت يف ركود االقتصاد العاملي، وتردي األوضاع املعيشية، وقتلت الكثري من البشر، 
ها، واالرشاد إىل بيان خماطرها والتحذير من وتضرر منها الكثري من اخللق صحيا وماالاي ونفسياً، فمناقشتها والرتكيز على

املناهج الصحيحة يف التعامل معها، واختيار ماليزاي كنموذج حي حيتذى به يف اجلوانب اإلجيابية، وبيان اجلوانب السلبية، 
 تعترب من أهم ما يقدم من دراسات تعاجل مشاكل  العصرية وختفف من العاانت.

ا أهمافااتبةث
التعرف على (، على اجلانب املايل، والصحي يف ماليزاي، ف19-لفريوس كوروان املستجد )كوفيد عرض اآلاثر املدمرة

( على 19( وعرض األضرار الصحية )لكوفيد 19-األضرار املالية اليت تعرضت هلا ماليزاي خالل فرتة جائحة ) كوفيد
ل األضرار اليت تعرض له أصحاب الدخالعامل بشكل عام، وعلى اجملتمع املاليزي بشكل خاص، كما هندف إىل إبراز 

احملدود، والتعرف على املعاانة اليت يعيشوهنا بسبب هذه اجلائحة املدمرة، التعرف على دور احلكومة املاليزية يف التصدي 
 اهلذه اجلائحة، وموقفها احلازم يف التعامل مع املستدات الطارئة.  

ا اتم اسئتااتسئبق 
 لت الدراسات عليه وتعاقبت األحباث يف مناقشته، وتنوعت التقارير الصحية، خبصوصهمن حني ظهر فريوس كوروان أهنا

من جوانب خمتلفة، دينية، ،صحية، ونفسية، واجتماعية، ومعيشية، واقتصادية، نستعرض البعض منها وابخلصوص ما له 
فيه اآلاثر  حبثا بعنوان أتثري فريوس كوروان املستجد على اجلسم  تناولت ايمسني ايسنيعالقة ببحثنا هذا. قدمت الباحثة 

السلبية  رالسلبية اليت قد تلحق اإلنسان صحياً، وللباحث عبد الرمحن حبث حول اآلاثر النفسية والصحية، تناول يف اآلاث
اليت ينتج عنها فريوس كوروان. وأما خبصوص االقتصاد فقد قدم يف كثري من املنابر اإلعالمية والصحف الدولية والتقارير 
العاملية خماطر جائحة كوروان على االقتصاد العاملي. عدد ال حصر له رمبا يف كل يوما يشرق مشسه إال وترى تقارير علمية 

 . االحصائيات اليت يتكبدها العامل يف االقتصاد واألرواحومنظمات ومراكز خترب عن 

https://www.webteb.com/aboutus/team/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
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احمندااتم اس 
اخرتان أن جنعل هذه الدراسة، مقتصرة على اجلانب الصحي واجلانب املايل يف ماليزاي،  كما سنتناول فيه قضااي اجملتمع 

وابخلصوص أصحاب الدخل احملدود، وبيان دور احلكومة يف التصدي هلذا املوابء، ومدى قدرة املؤسسات املاليزي 
 (.19-الصحيةعلى حتمل املسئولية، وختفيف من معاانت املصابني مبرض )كوفيد

 

  ينهاي ااتم اس 
راسات ئيات الطبية والدومن أجل حتقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحث على منهجية االستقراء للحصا االسدقراء:

العلمية، والتقارير االقتصادية، ومتابعة النشرات اليت تصدر عن املؤسسات املاليزية وغريها من املؤسسات اليت تويل اهتماما 
 جلائحة كوروان جبميع جوانبها الصحية والقتصادية.

لمية  والوقوف األقوال وحتليلها مبعايري عوبعد االطالع على املراجع املختصة ابلدراسة، قام الباحث مبناقشة  اتدةجيل:
 .على أهم النقط اليت تتكون لدى القارئ ملعرفة املخاطر احلقيقة اليت تسببها هذه اجلائحة يف املاليزاي

علددددددى مجيددددددع مرافددددددق احليدددددداة، ويشددددددتد لقددددددد اسددددددتنبط الباحددددددث أن جائحددددددة كددددددوروان هلددددددا  اثره السددددددلبية  ينننننننهنااالسنننننندنبئ :
 . ضررها على اجلانب الصحي واملايل، واملعيشي

  هيكج ااتم اس 
وتتكون هذه الدراسة من املقدمة، مث يليه املبحث األول: التعرف على حمتوايت البحث: وفيه عدة مطالب، املبحث الثاين: 

وان االقتصاد: وفيه عدة مطالب، املبحث الثالث:  اثر كور   اثر كوروان على املال العام ودور احلكومة املاليزية يف انعاش
 على احلالة الصحية، وفيه مطالب عدة.

  
 

 اتبةثااالن 
ااتدارفاعجىاحمدرايتااتبةث

إدراك املقصود من اللفظ يعطي صورة واضحة للمعىن املراد للمتكلم، وهلذا البد لنا أن نقف على معاين حمتواين كلمات 
 نا املعىن احلقيقي هلذه الكلمات املستخدمة يف هذه الدراسة.البحث حىت يربز ل

ااامطجبااألن :ااآلراث ااتدمييرة 
اآلاثر: يف اللغة مجع أثر، وهو بقية الشيء، وااثرة من النبوة، أي بقية من النبوة، ويقال: أاثرة من علم، وأاثرة علم 

(Rinhart. 2000). 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from  419 to 434 
 

422 
 

ء، خمتلفة حسب استخدامها يف الدراسة، فهناك اآلاثر التارخيية، واآلاثر اجلانبية و اثر الدواويف اصطالح: اآلاثر هلا معاين  
واآلاثر النبوية، واآلاثر النفسية. و اثر الشَّيء بصماته اليت تؤثر سلبا أو إجيااب عليه. ويف هذا البحث نقصد هبا ما سببت 

مجيع مرافق  ة، واحلالة الصحية اليت أصبح العامل مشلول بسببها  يفبه جائحة كوروان من أتثري مباشر على احلالة االقتصادي
  .(Rinhart. 2000) احلياة

التدمري: أما لفظ التدمريية هي كلمة ملحقة ابآلاثر تسمى عند أهل الغة صفة لآلاثر، وهلا معاين خمتلفة كلها 
 الكه.اح أو إتالف لشيء أو إفساده وهأييت مبعىن التخريب أو األجتياح، أو االكتس تتحد يف املقصد، فالتدمري

[ يعين به فرعون وقومه 36ور: الدمار: أييت مبعىن اهلالك. قال تعاىل: }َفَدمَّْراَنُهْم َتْدِمريًا{ ] الفرقان:ظقال ابن من
َا{  ُر ُكلَّ َشْيٍء ِِبَْمِر َرهبِّ [ ؛ يعين هتلك كل شيء ِبمر رهبا 25]األحقاف:الذين مسخوا قردة وخنازير. وقال تعاىل: }ُتَدمِّ

 Ibn)من الناس واألموال والدواب. ويف حديث ابن عمر: قد جاء السيل ابلبطحاء حىت دمر املكان الذي كان يصلي فيه 

Manzue .1414.) 
ااامطجبااتثئين:ايفهر ااجلئحة 

هري عن مة يف املال اليت هتلكه. وروى األز اسم فاعلة من جاحته جتوحه: إذا استأصلته وهي املصيبة العظيااجلائحة:
. (Ibn Manzue .1414)الشافعي، قال: مجاع اجلوائح كل ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر مساوي بغري جناية  دمي،

واطلقت منظمة الصحة العاملية على )فريوس كوروان( جائحة لتفشيه يف العامل، ويصعب السيطرة على احلاالت املرضية، 
ة الناس ويتطلب إجراء، وتدابري طبية سريعة، وخطط عاجلة إلنقاذ البشر منه. وخيتلف مع األوابء حيث أن ويهدد صح

الوابء يظهور يف حاالت أمراض معدية يف دولة أو جمموعة دول صغرية متجاورة، وينتشر بصورة سريعة بني الناس. أو 
مراض املعدية فقط، فال تعترب أمراض القلب أو السكر يطلقان على األ وهذان  املصطلحان .Aljazirat .2020)) جائحة

 من األوبئة. 
 

ااامطجبااتثئتث:ااتدارةفابفيرنساور ن ا
عدوى يف اجلهاز  أمراًضا للثدييات والطيور. ُيسبب الفريوس يف البشرُتسبب  الفريوسات الفريوسات عبارة عن جمموعة من

. ال توجد املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة وعادًة ما تكون طفيفًة، واندرًا ما تكون قاتلًة مثل الزكام ضمنواليت تت التنفسي
لقاحات أو مضاداٌت فريوسية موافٌق عليها للوقاية أو العالج من هذه الفريوسات. وقد مت اكتشاف أنواع جديد من 

وان يف من دول العامل، بعد أن مت التعرف عليه كمسبب النتشار أحد األمراض اليت بدأت يف الصني يف فريوسات كور 
. يُعرف الفريوس اآلن ابسم فريوس املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة كوروان )سارز كوف(. ويسمى املرض الناتج 2019

أعلنت منظمة الصحة العاملية أهنا صنفت مرض  ،2020(. ويف مارس/ ذار 19)كوفيد 2019عنه مرض فريوس كوروان 
 ( كجائحة.19)كوفيد  2019فريوس كوروان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
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وتعين التاج أو اهلالة، حيُث ُيشري االسم إىل  (corona) :ةابلالتيني )CoV (ويعرف عربًيا: فريوس كوروان. اختصارًا
املظهر املميز جلزيئات الفريوس )الفريوانت( والذي يظهر عرب اجملهر اإللكرتوين، حيث متتلك ُُخاًل من الربوزات السطحية، 

مثل مراكز مكافحة  تقوم اجملموعات املختصة ابلصحة العامة، .مما يُظهرها على شكل اتج امللك أو اهلالة الشمسية
، مبراقبة اجلائحة ونشر التحديثات  WHO) ومنظمة الصحة العاملية )  (CDC)األمراض والوقاية منها يف الوالايت املتحدة 

 .على مواقعها. كما أصدرت هذه اجملموعات توصيات حول الوقاية من املرض وعالجه
 

ااامطجبااترابع:ايفهر ااتحة 
وصححه هللا فهو صحيح وصحاح ابلفتح.  (AL-Farahidi .2003). والرَباءة من كل َعْيب وَرْيبالِصحَُّة: َذهاُب السََّقم  .1

وصحيح األدمي وصحاح األدمي مبعىن، غري مقطوع. وأصح القوم فهم مصحون، إذا كانت قد أصابت أمواهلم عاهة مث 
 .)Muslim. 2006« )ال يورد ممرض على مصح"»"(. ويف احلديث: Aljawhari.1987ارتفعت. )

والوقاية من األمراض سبب يف إطالة األعمار واحلفاظ على الصحة؛ من خالل اجلهود اجملتمعية للمجتمع، والصحة العامة 
هي اليت توفري الظروف اليت متّكن األشخاص من احلفاظ على صحتهم، أو منع تدهورها، وترتكز الصحة العامة على 

جانب االهتمام بكافة جوانب الصحة والرفاهية، كما وتشمل خدمات الصحة طريقة التخلص من أمراض معينة، إىل 
 Mafhum Alsihat)العامة توفري اخلدمات الشخصية لألفراد، مثل اللقاحات، أو املشورة السلوكية، أو املشورة الصحية 

Aleamatu .2018.)   
األمراض هبدف محاية اإلنسان من التهديدات اليت تواجُه صّحته، ودفعها وعرفها البعض على أهنا علم الوقاية من        

من خالل جمموعة من األعمال املنّظمة، وتشمُل احلالة الصحّية لإلنسان منها العقلّية، واجلسديّة، والنفسّية، واالجتماعّية 
صحة منها الصحة البيئّية، وال وليس جمّرد غياب املرض أو وجود حالة من العجز أو الضعف، وتتفرّع إىل عدة فروع

 (.Mafhum Alsihat Aleamatu .2018السلوكّية، والصحة املهنّية، وصحة اجملتمع )

 
ااامطجبااخلئيس:ااامئ ااتائ 

تعريف املال: املال هو مفرد  أموال: وهو كل ما ميلكه الفرد أو متلكه اجلماعة من متاع أو عروض جتارة أو عقار أو نقود 
واملال هو نوعان املنقول:  وهو الشيء اململوك الذي ميكن نقله كالبضائع واألاثث (.  (Eumar.2008و أكثرأو حيوان "قل أ

والسيارات. واملال غري املنقول: وهو الشيء اململوك الذي ال ميكن نقله كاألبنية والعقارات والشركات واملصانع 
Alziyaat.2004)).  

لة من األموال املنقولة وغري املنقولة، ويستفيد منها مجيع أفراد الشعب.أما وأما املال العام: هو كل ما متلكه الدو 
ابلنسبة للفقه والقضاء األداريني فقد أستقر على تعريف املال العام ِبنه  كل مال مملوك للدولة، أو أحد أشخاصها املعنوية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ه لتحقيق هذا املال عقاراً أم منقواًل، ومث ختصيص العامة ، سواء كانت أقليمية أو مرفقية بوسيلة قانونية مشروعة ، سواء كان
املنفعة العامة مبوجب قانون أو نظام أو قرار أداري صادر عن جهة أدارية خمتصة ترجع أمهية تعريف األموال العامة اىل أن 

وعة من القواعد مالقانون يسبغ عليها نوعًا من احلماية القانونية ِبعتبارها خمصصة لتحقيق املنفعة العامة وخيضعها جمل
القانونية اليت تكفل هلا احلماية الالزمة، هذا ابألضافة اىل أن املنازعات املتعلقة هبا ختضع ألحكام القانون األداري ولوالية 

 (dhikraa .2006)  https://almerja.netالقضاء األدار
 

ااامبةثااتثئين
اور ن ااعجىااامئ ااتائ اندن ااحلكري ااامئتيزة ايفاانائشهاآراث اا

 اامطجبااألن :ااتحنئع اناتدائ ةايفايئتيزاي
تعد ماليزاي من الدول اليت تعتمد ميزانيتها السنوية على الصناعة والتجارة، والسياحة، وقد أثّرت جائحة كروان على هذه  

د مولة للميزانية، فخسرت ماليزاي الكثري من األموال. وحنن سوف نرصالقطاعات  بشكل كبري على مجيع هذه اجلوانب امل
الدخل السنوي ملاليزاي من هذه القطاعات قبل كوروان وبعدها. يعترب  االقتصاد املاليزي من أكرب اقتصاد دول العامل حيث 

ة للصناعات إىل الكثافة العاليعلى مستوى العامل ورابع دولة اقصاداي يف جنوب شرق  سيا. ويرجع ذلك  38تربع يف مرتبة 
، كان  2017عامليةلتقرير التنافسية ال القائمة على املعرفة واعتماد أحدث التقنيات للتصنيع واالقتصاد الرقمي. تبعاً 

وتعترب ماليزاي اثلث أغىن الدول يف جنوب 18–2017يف العامل يف الفرتة  23االقتصاد املاليزي االقتصاد التنافسي رقم 
مليار دوالر  57.258جات التكنولوجيا الفائقة وقد بلغ قيمة صادرات منت .وبرواني سنغافورة دولة شرق  سيا بعد
وتعترب اثين أكرب حجم وقيمة من منتجات زيت   سيان ، وهو اثين أعلى معدل بعد سنغافورة يف2015أمريكي يف عام 

تشتمل ماليزاي على العديد من  .( ,www.marefa.orgAiqtisad malizia) دونيسياالنخيل على مستوى العامل بعد إن
 -الصناعات الرئيسّية، وهي كما أييت:

 البالد؛ فهي ماليزاي إحدى أهم قطاعات الصناعة التحويلية يفتُعترب صناعة الكهرابء وااللكرتونّيات يف   صنئع ااتكهرابء:
ُتساهم بشكل كبري يف منو الصناعة املاليزيّة، إذ يندرج حتت هذا القطاع الرئيسّي العديد من القطاعات الفرعّية الصغرية، 

ائرة أو الدوائر وحات الدمثل قطاع إنتاج املكوانت الكهرابئية، والذي يتمّثل بصناعات أدوات مثل أشباه املوصالت، ول
 املطبوعة، واملكوانت اخلاملة ببعض الدارات وغريها من املواد اليت تشغل جزءاً كبرياً من صادرات البالد.

 يُعترب صناعة السيارات يف ماليزاي أحد أبرز  القطاعات الصناعّية، حيث حتتل البالد املرتبة الثالثة يف صنئع ااتسيئ ات:ا
 500رتبة الثالثة والعشرين عاملياً كأكرب قطاع لصناعة السيارات، إذ ُيساهم هذا القطاع نإنتاج حنو جنوب شرق  سيا، وامل

، وتشتمل البالد على العديد من الشركات احمللية إلنتاج %4مليون سيارة سنوايً، كما يدعم الناتج احمللي املاليزي مبا نسبته 
اليت تعمل على تصنيع السيارات بشكل كامل بدًءا  (Proton) وتون، وشركة بر (Perodua)السيارات، مثل شركة بريود 

https://almerja.net/
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/
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بتصميم السيارة وهندستها وصواًل إىل التصنيع واإلنتاج، ابإلضافة إىل شركات مشرتكة بني السكان احملليني واملستثمرين 
 األجانب.

الر؛ فهو يُعترب واحداً من القطاعات مليار دو  32: ُيساهم قطاع صناعة البناء والتشييد يف ماليزاي بنحو اتاقئ ات تشييم
الصناعية الرئيسية يف البالد، والذي حيظى يف اآلونة األخرية بتوّسع كبري؛ نتيجة وجود مشاريع اإلنفاق الرأمسايل ذات املبالغ 

ت هذا حت املالّية الضخمة، وتعزيز اجلهود احلكومية يف القطاع، وزايدة التعاون بني القطاعني العام واخلاص، كما تندرج
 (abu halil. https://mawdoo3. 2020) القطاع عدة قطاعات فرعّية أصغر، مثل قطاع تشييد املباين غري السكنّية 

 اامطجبااتثئين:ااتسيئح ايفايئتيزاي
اللون األخضر يكسو  طبيعة خالبة؛ فتعد ماليزاي الواجة السياحية األوىل لراغيب السياحة النظيفة، وقد منح هللا تلك البالد 

كل الفراغات بال تكلفة تذكر، اللهم إال يف تنسيقه وهتذيبه، هذا فضاًل عن مساحات هائلة من املياه الصافية للبحار 
واألهنار والبحريات العذبة، كذلك التنوع الضخم بدءاً من أنواع احليواانت والزهور واألشجار والفواكه، حىت تنوع الثقافات 

األعراق، وتنوع املطاعم واملشارب. تُعترب دولة ماليزاي واحدة من أكثر الوجهات السياحّية شعبية للسياح على مستوى و 
 العامل، وإحدى أمجل الدول يف منطقة جنوب شرق  سيا.

 

 
م، وذلك 2019العامل وفقًا إلحصائيات عام مليون سائح من خُمتلف بلدان ودول  26.1فقد قصد البالد ما يُقارب 

بفضل التنوع الثقايف فيها، ووجود العديد من األماكن، واملعامل، والوجهات السياحّية الفريدة، ابإلضافة لالحتفاالت، 
قامة فيها، كما تشتهر ماليزاي ابلتنوع البيولوجي؛ أي التنوع يف النبااتت واحليواانت 

ُ
 األهنار، يفواملهرجاانت، واألعياد امل

 (.iihsan.2020)واملرتفعات، واملناطق الساحلّية، واملستنقعات وغريها من املناطق الطبيعّية 
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م، 2016مليار دوالر عام  18.07م، مرتاجعة إىل 2010مليار دوالر عام  18.1وعلى صعيد العائدات املالية، فبلغت 
بذلك حتتل املرتبة الثانية بني دول جنوب شرق  سيا بعد م، و 2017مليار دوالر عام  18.3لتعود وترتفع من جديد إىل 

وتقدر نسبة املنتجات االلكرتونية اليت يتم تصديرها سنواي من  .(.https: mugtama.comSulayman 2019.) اتيالند
يها السياحة املصدر الثاين للدخل يف البالد رغم ان لد من امجايل حجم الصادرات املاليزية. وتعترب  %58ماليزاي أكثر من 

العديد من املنتجات األخرى اليت حتتل فيها مكانة عاملية واليت كانت حىت وقت قريب مصدرا للدخل أقوى من السياحة 
 https://www.albayan.ae economy.(bd alfattah  ( مثل زيت النخيل والصناعات املطاطية وغريمها

 
 اتثئتث:انضعااقدحئدايئتيزاياباماأزي اور ن ااامطجبا

وأصبح حال ماليزاي بعد جائحة كوروان  يف مجيع اجلوانب الصناعية والتجارية حال مزراي، حيث غلقت احلدود مع اجلريان 
 ومنعت الدخول من املطارات، وحجرت السري يف الداخل، وقيدة احلركة بني املدن، فنتج  عن ذلك 

ألف شركة صغرية ومتوسطة وتوقفت أعماهلا، وشرد عماهلا هذا جاء يف بيان وزير تطوير رايدة  50إغالق أكثر من 
األعمال داتو سري حاج وان جنيدي إىل الربملان ردًا على سؤال من النائبة يف حزب العمل الدميقراطي جون ليو هوي 

 .منذ بداية العام 19-جائحة كوفيد حول أعداد الشركات الصغرية واملتوسطة اليت قررت إهناء عملها خالل فرتة
 9,675شهدت إغالق  2020يونيو  9مارس و 18وحبسب إحصائيات الوزارة فإن فرتة تقييد احلركة األوىل ما بني 

يونيو حىت  10شركة خالل فرتة أمر تقييد احلركة املشروط من  22,794شركة، فيما ارتفع عدد الشركات املغلقة إىل 
 17,800غسطس املاضي فسجل أكرب عدد إلغالق الشركات يف شهر واحد حيث أعلنت ، أما شهر أ2020يوليو 

 .شركة عن توقف أعماهلا يف ذلك الشهر
أبريل وما بعد تقييد  17 –أبريل  10وأجرت وزارة رايدة األعمال استبيانني على اإلنرتنت خالل فرتة تقييد احلركة من 

من مالكي الشركات الصغرية واملتوسطة  %8.85االستبيان أن  أغسطس وأظهرت نتائج 17 –يوليو  15احلركة من 
 .ما بعد فرتة تقييد احلركة %1.39فيما تراجعت النسبة إىل  (MCO) قرروا إغالقها بشكل هنائي خالل فرتة تقييد احلركة

غرية ص من الشركات اليت اضطرت لوقف أعماهلا يف فرتة تقييد احلركة هي شركات %79.83كما أظهرت األرقام أن 
 %70.83، وتراجعت نسبة الشركات الصغرية بعد فرتة تقييد احلركة إىل %20.17فيما شكلت الشركات املتوسطة نسبة 

 .من إمجايل الشركات اليت توقفت أعماهلا %29.17لتشكل الشركات املتوسطة نسبة 
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م مبا فيها تثمرين ورايديي األعمال وشركاهتوأكدت الوزارة يف بياهنا التزامها التام بدعم الربامج والسياسات الداعمة للمس
 ، واليت كان هلا  اثر كبرية على اقتصاد البالد منذ بداية العام19-الشركات الصغرية واملتوسطة اليت أتثرت جبائحة كوفيد

( https://aswaqpress.comAvailable from .) 

 
 اترابع:ااتسيئح ايفايئتيزايايفازيناور ن ااامطجبا

وعندما عم املرض يف البالد وانتشر فريوس كوروان حىت وصل إىل أطراف ماليزاي وأمتد إىل كل مدينة، أعلنت احلكومة 
ال إ املاليزاي احلجر الصحي، ومنعت التنقل بني املدن الصغري والكبري، البعيدة والقريبة، ومنعت األجانب من القدوم إليها

ابملئة من عدد  78.6يف حالت استثنائية.عند ذلك توقف السياح  عن اهلجرة إىل ماليزاي، فاخنفاًضا السياحة بنسبة 
م مقارنًة ابلفرتة نفسها من العام املاضي بسبب تفشي جائحة فريوس  2020السياح بني يناير وسبتمرب من هذا العام 

 26.1مليون سائح فقط يف تلك الفرتة من العام احلايل مقابل  4.29وسجلت البالد  (.19-كوروان املستجد )كوفيد
واخنفاض عدد السياح الوافدين (. iihsan.2020) ، حسبما ذكرته هيئة ترويج السياحة املاليزية2019مليون سائح يف عام 

خالل هذه الفرتة،  مليار رجنيت ماليزي 12.6ابملئة إىل  80.9قد أدى إىل اخنفاض نسبة اإليرادات من السياحة بواقع 
 10.7، حيث سجل نصيب الفرد من اإلنفاق اخنفاًضا بنسبة 2019مليار رجنيت املسجلة يف عام  66.1مقارنًة بد 

وأضافت: "ويعزي االخنفاض املستمر  رجنيت هذا العام. 2,938.40إىل  2019رجنيت يف  3,289.30ابملئة، من 
مارس، وذلك يف سعي احلكومة املاليزية للحد من انتشار  18ولية منذ يف عدد السياح الوافدين إىل إغالق احلدود الد

 2.4وقد أكد رئيس الوزار حميي الدين أن بالده ختسر حوايل  Wikalat Al'anba' Alwataniat.202)). اجلائحة يف البالد
فرض السلطات م، ت2020مارس 18مليون دوالر( كل يوم منذ تنفيذ اإلجراءات. ومنذ  560مليار رينجت ماليزي )

 .Anqarat) املاليزية قيوًدا على احلركة العامة، مبا يف ذلك إغالق املتاجر واملدارس ابإلضافة إىل حظر السفر والبقاء يف املنزل

https://www.aa.com.tr) 
 

ااامطجبااخلئيس:ادن ااحلكري ااامروزة ايفاإنقئذااترديااحليئةااامايشي 
يار دوالر ملواجهة  اثر كوروان، واهلدف من هذه املبلغ املايل املرصود  مساعدة اجملتمع مل 58وقد رصدت احلكومة املاليزية 

 تتدخل وهذه املرة األوىل اليت. على حتمل أعباء اإلغالق شبه الكامل يف البالد، ال سيما األقل دخال ومتوسطي الدخل
اجملتمع، يف حني اعتاد املاليزيون على تقدمي من  %40(، اليت تشكل حنو M40فيها احلكومة ملساعدة الطبقة املتوسطة )

 ( https://www.aljazeera.netfrom. 2020) أيضا %40مساعدات نقدية للطبقة األقل دخال، واليت تشكل 

https://aswaqpress.com/
https://www.aljazeera.net/
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قامت مبساعدة  سيا، واليتوتعد البنوك يف ماليزاي من املؤسسات املالية األكثر التزاًما يف منطقة جنوب شرقي  
من إمجايل قيمة القروض يف  %55(، مع ما يصل إىل 19-الشركات واألفراد خالل جائحة كوروان املستجد )كوفيد

هذا وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة )يب.إن.يب ابريباس( املاليزية .البالد مبوجب قرار رمسي بتأجيل دفع الديون املستحقة
تشني شاريب أنه ابملقارنة مع البنوك يف الدول األخرى يف دول املنطقة، فإن دعم قرار أتجيل دفع  إلدارة األصول أجنيليا

الفلبني  ويلي ذلك كل من .فقط من إمجايل قيمة القروض يف تلك البالد %33الديون الذي توفره البنوك التايالندية يغطي 
اء ذلك يف حديثها أثناء ندوة افرتاضية بعنوان ج.(10) (، وسنغافورة%11(، واهلند )%16(، وإندونيسيا )22%)
كما أوضحت أن القرار بتأجيل دفع الديون حقًا ساعد الشركات الصغرية .يف قطاع التمويل 19-أتثري أزمة كوفيد“

وكانت احلكومة املاليزية قد أعلنت .واملتوسطة وأولئك الذين أخذوا قروضاً من البنوك للتغلب على هذه الظروف الصعبة
 مارسيف 

أبريل نيسان املاضي إىل  1 ذار املاضي أن املؤسسات املصرفية ستؤجل مجيع أقساط القروض ملدة ستة أشهر بدًء من  
ويف يوليو متوز . م لتخفيف العبء املايل الذي تواجهه الشركات الصغرية واملتوسطة واألفراد2020سبتمرب أيلول  30

ا املاليزي حميي الدين ايسني عن متديد فرتة أتجيل أقساط القروض ملدة ثالثة أشهر للذين فقدو املاضي، أعلن رئيس الوزراء 
 . Al'aswaq Available from). وظلوا عاطلني من العمل 19-وظائفهم يف العام احلايل بسبب أزمة وابء كوفيد

 https://aswaqpress.com) 
 

 اامبةثااتثئتثاااااا
 آراث اور ن ااعجىااحلئت ااتحةي ا

ااامطجبااألن :اطرةق ااندشئ افيرنساور ن ا
تقدم معنا تعريف فريوس كوروان وهنا نبني طريقة انتشاره واألعراض اليت يسببها، واآلاثر الصحية على اإلنسان بشكل 

 عام.
ء ثناألمريض المتطاير من ذاذ الرل ان خاللمباشر مل غري االنتقاأما طرق انتشار فريوس كوروان فقد تكون ا

، ومن  خالل االتصال املباشر عن طريق املالملسة، أو عن طريق سوائل اجلسم، أو السعال والعطاس. لعطسالسعال أو ا
وتنتقل العدوى كذلك عن طريق ملس مقبض الباب، أو زر املصعد، وغريها من األسطح، وعن طريق القطريات التنفسية. 

أقدام عن اآلخرين، أي حبدود مرتين، أو أقل من حسب معلومات منظمة الصحة  6منا ابالبتعاد مسافة ال تقل وهلذا لزم 

https://aswaqpress.com)/
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 Fayrus kwrwna (kwafid https://www.unicef.org-(19(العاملية أن مسافة ثالثة أقدام كافية، أي أقل من مرت واحد 

com(.  شخص  ال يوجد دليل على إصابة أي صناديق وأغلفة املواد الغذائية. )ميكن أن ينتقل الفريوس أيًضا عن دريق
بعد ملس عبوات وأغلفة الطعام. يف الوالايت املتحدة، تقدم العديد من املطاعم خدمات  19لكوفيد  ابلفريوس املسبب

 خطر انتقال العدوى. ومع ذلك، إذا ساورك القلق، ننصحكاستالم وتوصيل دون اتصال مباشر مع الزبون من أجل تقليل 
اثنية على األقل ابملاء والصابون بعد ملس عبوات وأغلفة  20ابتباع توجيهات السالمة الغذائية العامة. اغسل يديك ملدة 

ًدا قبل تناول دالوجبات اليت تشرتيها من املطعم، مث انقل الطعام إىل طبق نظيف ابستخدام أدوات نظيفة. اغسل يديك جم
الطعام. بعد التخلص من عبوات وأغلفة الطعام، نّظف وعّقم أي أسطح ُوِضَعْت عليها.  ميكن أن ينتقل الفريوس أيًضا 

من املمكن أن يبقى فريوس كوروان على الفاكهة واخلضار اليت ملسها شخص  اخلضار والثمار اليت ُتشرتى من البقالة.
الرذاذ التنفسي  أم ال، 19كوفيد  عروف ما إذا كانت تلك الطريقة ستنقل لك عدوىمصاب ابلفريوس. ولكن من غري امل

كما اكُتشف وجود الفريوس يف براز بعض األشخاص  .19لكوفيد  هو املصدر الرئيسي النتشار الفريوس املسبب
 19بكوفيد  املصابني

)https://www.who.int19.hal ymkn 'an yantashir kufid). 

 
ااامطجبااتثئين:اأعراضافيرنساور ن ا

يوًما من التعرض له. وتسمى الفرتة التالية للتعرض والسابقة  14بعد يومني إىل  19-قد تظهر عالمات وأعراض كوفيد
 . لظهور األعراض "فرتَة احلضانة

والتعب، وقد تشمل فقدان حاسيت الذوق أو الشم، وضيق النَدَفس أو احلُّمى، والسعال، :اوهناك أعراض الشائعة تتضمن 
 صعوبة يف التنفس، و الم العضالت، والقشعريرة، والتهاب احللق، سَيالن األنف، والصداع، وأمل الصدر.

عراض وأما  األعراض األخرى األقل شيوعا، فتشمل الطفح اجللدي والغثيان والقيء واإلسهال. و ُيصاب األطفال عادًة ِب
 مشاهبة للبالغني، ولكن تكون حدة مرضهم عموًما خفيفة.

بني خفيفة جًدا إىل حادة. قد ُيصاب بعض األشخاص ِبعراض قليلة فقط، وقد ال  19كوفيد  و ترتاوح شدة أعراض
 تكون لدى بعض الناس أي أعراض على اإلطالق. قد يعاين بعض األشخاص من أتزُّم األعراض، مثل تفاقم ضيق النفس

 وتفاقم االلتهاب الرئوي، بعد حوايل أسبوع من بدء األعراض.

https://www.unicef.org/
https://www.who.int 
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خطرية، ويزداد ذلك اخلطر كلما تقدم  19كوفيد  األشخاص األكرب سًنا عرضة بشكل أكرب خلطر اإلصابة ِبعراض
 .أو كان مصاب ِبمراض مزمنة  الشخص يف العمر

، أو ل فشل القلب، أو مرض الشراين التاجيوهذه احلاالت الطبية املزمنة تشمل واملصابون ِبمراض القلب، مث
(، السكري من النوع الثاين،السمنة الشديدة، (COPDاعتالل عضلة القلب، السرطان، وداء االنسداد الرئوي املزمن 

مرض الكلى املزمن، مرض اخلالاي املنجلية، ضعف جهاز املناعة بسبب عمليات زرع األعضاء املصمتة، الربو، مرض 
الرئة املزمنة، مثل التليف الكيسي، احلاالت الطبية املتعلقة ابلدماغ واجلهاز العصيب، ضعف جهاز املناعة الكبد، أمراض 

 بسبب زراعة خناع العظم، أو فريوس نقص املناعة البشري، أو بعض األدوية، السكري من النوع األول، ارتفاع ضغط الدم

(www.mayoclinic.org19. -kwfyd). 
 

 اامطجبااتثئتث:اعمدااحلالتااامرضي اناترفيئت
 525,889إىل  2021مايو  25حىت بغلت يف يف تزايد  شهدت ماليزاي  عددت احلاالت املرضية بفريوس كوروان

 حالة،7285 2021مايو من 25وسجلة اإلحصائيات ليوم  ،2369الوفيات  0,06246حاالت املتعافية منها 
ائية والقوانني مثل إىل هذه األرقام املهولة رغم االحرتازات والوقوىل والثانية وهذا عدد كبريا للغاية مل يكن يصل يف الطفرة األ

 الصارمة املتبعة يف البالد، واحلجر املفروض على تقييد احلركة، وهذا األمر ال شك خميف للغاية.

   
 

http://www.mayoclinic.org/
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 2021يئةرايناا24هذااتشكلاةبنيااألاي ااتيتاا تفاتافيهئااحلئالتايفايئتيزاياإىلاأعجىاحمايناشهراةنئةراإىلا

 

،ااتحة ااتائامي :اإصئابتاور ن اايفايئتيزاياتبجغاذ نهتئا2020ا-يئ سا14ىاور ن ا،ازايدةاعمدااامسدشفيئتايفايئتيزاياتاالجايرض
 يندحفاأبرةل.

فقط، فهذا يعين أن كوروان  %4.5وإذا قاران بني عدد اإلصاابت وعدد الوفيات جند أن نسبة الوفيات أربعة ونصف 
كومة املاليزية قد حنجت يف االستحواذ على خطر ( إما أنه ليس يشكل خطراً كبرياً على األرواح،  أو أن احل19)كوفيد 

حالة، وبني  5139الذي  بلغ عدد الوفيات  2019هذا املرض. وهلذا نلحظ أنه ال يوجد فارق كبري بني وفيات عام 
 .2020وبني عام  2019حالة وفاة فقط بني عام  84فالفارق  5223الذي بلغ  2020

 
 إحصائيات عدد الوفيات واملواليد قبل الكوروان وبعده يف ماليزاي

. 
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ااامطجبااترابع:ااامسدشفيئتااامخدح اباالجاور ن اايفايئتيزاي

سعت احلكومة املاليزيةإىل زايدة عدد املستشفيات العالجية من فريوس كوروان، ورفع درجت التأهب و االحرتاز، لتخفيف 
 املضاعفات املرضية املنتشرة.املعاانة  وجتنب 

فقد أعلن رئيس الوزراء السيد حميي الدين ايسني، أنه سيتم حتديد مستشفى حكومي واحد يف كل والية ليصري مسشفى 
وأضاف حميي  .الواقع يف والية سيالجنور” سونغاي بولوه“متخصصاً لعالج حاالت فريوس كوروان، إضافة إىل مستشفى 

مستشفًى حكومياً ومستشفى جامعي واحد، يعمل حالياً على معاجلة حاالت اإلصابة  26ناك الدين :حىت اآلن، فإن ه
عيادة بشىت أحناء ماليزاي، على استعداد  170مستشفى حكوميًا أخرى و 57هبذا الفريوس. إضافة لذلك، فإن هناك 

سيتم أيضاً تعزيز قدرة املختربات الطبية و  .إلجراء الفحوصات الصحية واملخربية على املصابني أو الذين هبم أعراض اإلصابة
خمترباً اتبعة لوزارة الصحة وخمتربات أخرى اتبعة لوزارة  22على إجراء اختبارات الكشف عن حاالت كوفيد، مبا يف ذلك 

مارس عن تصنيف  11يذكر أن منظمة الصحة العاملية قد أعلنت يف  .الدفاع وكذلك وزارة الزراعة والصناعة الغذائية
 (.ziadateadad.2020.https://aswaqpress.com)ِبنه جائحة أو وابء متفشي عاملياً  19-ار الكوفيدانتش

داتوك دكتور كوجليت سينغ: أن املستشفيات  (APHM) وقال رئيس مجعية املستشفيات اخلاصة يف ماليزاي .
ى خاص، وتكون  ن أن يستقبلهم مستشفاخلاصة جاهزة لتسوية كافة التفاصيل مع احلكومة، وحتديد عدد املرضى الذين ميك

هي حاالت إجيابية بدون أعراض،  ) 1الفئة(وأوضح أن  .قادرة على عالج املرض حىت الفئة اخلامسة، على حد قوله
(هي حاالت 4حاالت إجيابية مع التهاب رئوي، و)الفئة  )3( هي حاالت إجيابية مع أعراض خفيفة، و)الفئة 2و)الفئة 

( هي احلاالت اليت يتم إدخاهلا إىل املستشفى يف وقت متأخر وتتطلب 5وتتطلب أكسجني، و)الفئة التهاب يف الرئتني 
وأضاف املسؤول: لقد حرصنا على توفري أقصى درجات الرعاية للمرضى، وحنن ال نتجاهل  .دعم جهاز التنفس الصناعي

ارهم مت تشخيصهم فقط بعد اختبرعايتهم، ومل يعرف بعض املرضى أهنم مصابون عندما أتوا إىل املستشفى، و 
press.2021)-https://aswaqpress.com/aswaq) 

 
 

ااامطجبااخلئيس:ادن ااحلكري ااامئتيزايايفاترفيرااترعئة ااتحةي 
(، وقالت ممثلة مكتب منظمة الصحة العاملية. 19-املنظمة الصحة العاملية جبهود ماليزاي يف التعامل مع وابء )كوفيدأشادة 

الدكتورة: يينغ رو جاكلني لو، اختذت احلكومة والسلطات الصحية املاليزية تدابري كبرية لتعزيز األمن الصحي يف ماليزاي 
حلاالت الطوارئ الصحية والتأهب للكوارث. وأضافت: "أن التدابري تشمل  وقدرهتا على التجاوب مع خمتلف القطاعات

التحضري واملشاركة يف التقييم اخلارجي املشرتك للقدرات األساسية للوائح الصحية الدولية مع منظمة الصحة العاملية يف 

https://aswaqpress.com/aswaq-press.2021)
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واء يوان فضاًل عن احتم للمساعدة يف حتديد الفجوات األكثر خطورة يف نظام صحة اإلنسان واحل2019أواخر عام 
 Wikalat Al'anba Alwataniat.2020) )املخاطر البيئية"

  اخلئمت 
تناول البحث  يف هذا الدراسة املخاطر اليت تنتج عن  فريوس كوروان على اجلانب املايل العام وعلى اجلانب  والصحي، 

لواطنني، فنا عن دور احلكومة واهتمامها ابأثره على اجملتمع املاليزي وابخلصوص الطبقات املتوسطة الدخل، وكش ومدى
من جوانب عدة وابخلصوص احلالة املعيشية للطبقة املتوسطة، واحلالة الصحية جبميع الساكنني يف ماليزاي، واالهتمام 

 ابالحرتازات الصحية، واحلزم يف التعامل مع املخالفني.
 ندئحناات
 ي وتشريد املاليني من العمال يف الشوارع.( دور ابرز يف هدم االقتصاد العامل19جلائحة )كوفيد .1
هناك فرق بني الوابء واجلائحة، حيث األول حمدود يف أماكن معينة، وخيضع للسيطرة، أما اجلائحة فهي منتشرة حول  .2

 العامل ويصعب السيطرة عليها.
 ه.ش من غري يعترب املال العام ذو أمهية قصوى يف احلياة املعيشة، ال يستطيع الفرد أو  احلكومات العي .3
مليون  560مليار رينجت ماليزي ما يقدر بددددددددد ) 2.4حوايل تكبدت ماليزاي خسائرًا فادحة بلغ مقدارها اليومي،  .4

 دوالر(  
 أثَّرت جائحة كوروان على الصحة العامة، وقتلت أآلف البشر، ومجدت احلركة، وأفسدت احلياة.  .5
ألف شركة صغرية ومتوسطة وتوقفت  50إغالق احلدودد يف ماليزاي، وتقييد احلركة يف الداخل، مت إغالق أكثر من بعد  .6

 أعماهلا، وشرد عماهلا.
تعترب ماليزاي السياحة والصناعة أهم املوارد املالية يف الدولة، فقد بلغت قيمة صادرات منتجات التكنولوجيا الفائقة، يف  .7

مليون سائح،  وبلغ العائدات  26.7م 2017ليار دوالر أمريكي، وبلغ عدد السواح عام م 57.258م، 2015عام 
 مليار دوالر.  18.3
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