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488 

مدخل لدراسة جائحة كرونا في ليبيا، د. المبروك عبدهللا محمد مسعود/ جامعة  -البيانات واهميتها في زمن األوبئة 
 الزاوية/ ليبيا، د. خالد علي العجيلي المحجوبي/ جامعة صبراته/ ليبيا، د. علي خير صابر/ االكاديمية الليبية/ ليبيا

504 

تجارب - COVID-19دور البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي في التعامل مع انتشار وباء فيروس كورونا  
 الجزائر 2دولية ناجحة، ط/د. نصيرة بوبعاية، د.شهرزاد الوافي، د.حمزة بوتغان / جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

529 

 -ARIMAر الجزائري، مقاربة قياسية باستخدام نموذج على سعر صرف الدينا  Covid-19التأثير المحتمل لـ
 ط/د. محفوظ بشرى، د. بن معزو محمد زكريا/  جامعة باجي مختار/الجزائر

544 

األبعاد االقتصادية في ظل ظروف أزمة  جائحة كورونا، ومدى تأثر االستثمارات األجنبية المباشرة  في منطقة حوض 
 التومي/ جامعة طرابلس/ ليبياالمتوسط، د. صالح الدين علي عمار 

562 

بحث: التبعات االستراتيجية للهجرة غير الشرعية اآلتية من الساحل والصحراء اإلفريقية زمن األوبئة واألزمات على 
 الجزائر /2األمن المجتمعي الجزائري، د. عماد لبيد، د. حداد محي الدين/  جامعة محمد لمين دباغين/ سطيف

579 
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 تقديم الكتاب
 بقلم الدكتور/ خالد علي العجيلي المحجوبي

 رئيس تحرير الكتاب، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

م. هذا 2020م تغيرات بيئية لم يشهد لها تاريخ البشرية الحديث مثيال، وتفاقمت هذه التغيرات بمجيء العام 2019العام  ةشهدت نهاي      
العام الذي سيعرف مستقباًل بعام جائحة الكورونا، تلك الجائحة التي عبرت القارات والمحيطات وضربت في مشارق األرض ومغاربها بوبائها 

بها الدول وارتعد لها الحكام والرؤساء، واحتارت لها الحكومات، بل وأصبحت معيارًا للقياس ُأبئت و ، نها ال الفقير وال الغنيوبالئها، ولم يستثَن م
من مجاالت البحث العلمي تهتم به الجامعات والمراكز  بين بلدان العالم، وانشغل بها العلماء، وصارت هذه الجائحة موضوع بحث ومجاالً 

مس الحلول والمساهمة في بناء االستراتيجيات من أجل مستقبل أفضَل تف مساراتها وتخصصاتها ومستوياتها في محاوالت لتلالبحثية على اختال
 وبيئة آمنة من االمراض واالوبئة وحياة بشرية مستقرة.

لمستقبل االقتصادي والسياسي لدول جائحة كرونا؛ الواقع وايأتي هذا الكتاب لتغطية فعاليات المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي األول حول 
بجامعة  مركز البحوث واالستشارات والتدريب بالتعاون مع؛ كلية االقتصاد والعلوم السياسية، وكلية الموارد البشرية، الذي نظمه حوض المتوسط

 صبراته.

لرابع عشر والخامس عشر من شهر)نوفمبر( وعقد يومي ا وتكلل بالنجاح بفضل هللا.هذا المؤتمر الذي تم العمل عليه على مدى عدة أشهر،  
من   ،من الستين بحثا علمياً  ،ما يقارب الواردةُ  البحوث   بلغ عددُ  ، إذم، وشاركت فيه مجموعة من النخب العلمية المحلية والدولية2020للعام 

الخبراء المحليين والدوليين في تقييم البحوث، إذ كان بمجموعة من وتمت االستعانة  اجنبية، دول   عربية واربعُ  دول   احدى عشرة دولة منها سبعُ 
توزعت على محورين رئيسيين للمؤتمر هما: محور العلوم االقتصادية، الذي تضمن مجموعة  ن بحثًا علميًا،يوثالث ثمانيةً  المقبولة   البحوث   عددُ 

فة إلى محور العلوم السياسية الذي شمل العديد من المواضيع العناصر ذات الصلة المباشرة بالجائحة والمجاالت االقتصادية المختلفة. باإلضا
 المتعلقة بالجائحة وتطورات العالقات الدولية واالقليمية ومنطقة حوض المتوسط بشكل عام والوضع الراهن في ليبيا بشكل خاص.

الجديد،  معالم النظام االقتصادي العالميودورها في تشكيل بحاث محاضرتين رئيسيتين االولى حول: موضوع البيانات الضخمة تقدم هذه األ
لقاها استاذ بجامعة أ مالحظات عامة حول تأثيرات جائحة كورونا على االقتصاد المعولم.قدمها أستاذ من جامعة أوتاوا بكندا، والثانية: 

معة فالنسيان بفرنسا بمداخلة حول موضوع السوربون الفرنسية. كما شارك أحد االساتذة من جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة االمريكية وجا
 الحرب بالوكالة والسياسة االمريكية في عهد الرئيس ترامب وآثارها على منطقة حوض المتوسط.

وفي ختام هذا المؤتمر تم تلخيص واستعراض أهم التوصيات وتقسيماتها الرئيسية، إذ شملت مجموعة من التوصيات العامة، والتوصيات  
توصيات خاصة للدولة ، و توصيات خاصة باقتصاديات التعليم اإللكتروني، و وصيات خاصة باألزمة السياسية واألمنية الليبيةتاالقتصادية، و 

، توصيات خاصة بالمركز الوطني لألمراض المعدية في ليبيا، و توصيات خاصة بجائحة كورونا في ليبيا، و توصيات خاصة بالبيانات، و الليبية
 في الجزء الخاص بالبرنامج العام للمؤتمر. حيث يرد ذكرها بالتفصيل

وأخيرا وليس أخرًا أشكر كل من ساهم في إنجاح أعمال هذا المؤتمر من داخل الوطن وخارجه، وال يفوتني أن أشكر السادة والسيدات بجامعة  
 .لم والمعرفةملين أن نلتقي في محافل وملتقيات مستقبلية على درب العآصبراته على دعمهم المعنوي اال محدود، 

 وهللا ولي التوفيق
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 البرنامج العام وتوصيات المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي األول
 حول:

 لدول حوض المتوسط الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي ؛روناو جائحة ك
The Covid-19 pandemic: the reality and the economic and political perspectives 

 in the Mediterranean countries 

La pandémie du Covid-19: réalité et perspectives économiques et politiques 

 dans les pays méditerranéens  

 
 2020نوفمبر  15-14يومي السبت واألحد 

Saturday and Sunday 14-15 November 2020 

samedi et dimanche le Novembre 14-15 / 2020 
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 توطئة:
اعُة والزراعُة َمرضْت الصيُن، فاعتلَّ العالُم، وُحمَّ االقتصاد، وترنحْت السياسُة، وتهاوْت السياحُة، وتوقَف التعليُم والرياضُة، وتدهورْت الصن      

 رونا المستجد مستقبَل العالقات  االنسانية  على كافة  االصعدة.و والسنداُت وغيُرها. لقد هدد فيروس كوالتجارُة، ومرضْت البورصُة والنفُط والبنوُك، 
عبر الحدود، مما دعا إلى إعالن يفتك بالبشرية و ي( المستجد الذي Covid-19م انتشار فيروس كورونا )2019عرَف العالم في أواخر سنة  إ ذ

 في أغلب دول العالم، بل وأغلقت الحدود وأصبح مصدر قلق للعالم ككل. ئ حاالت الطوار 
ذلك ما يعني أن جائحة كورونا وانعكاساتها، تعُد موضوٌع جديٌر باالهتمام والبحث العلمي، في كل بلدان العالم، لفحص ودراسة أثار هذه 

اهتمامنا. إذ نسعى من خالل ذلك إلى الوصول إلى نتائج واضحة،  الجائحة وارتداداتها على كل المجاالت الحياتية لإلنسان؛ الذي هو جوهر
ومن ثم تقديم المقترحات والتوصيات في شكل بدائل وخيارات تساهم في صنع االستراتيجيات؛ التي تعمل وتساعد على تدنية الخسائر وترفع 

 من مستوى المكتسبات المحققة.

 إشكالية المؤتمر:
واستمر في  2019ثار االقتصادية والسياسية لهذه الوباء، الذي اجتاح العالَم في نهايات عام دور حوَل اآلإن إشكالية هذا المؤتمر ت     

ضرار البشرية والمادية. في محاولة نماط الحياة البشرية وكثير من األأم؛ مما تسبب في توقف وعرقلة 2020صابات خالل هذا العام اإل
 لتي من شأنها أن تحد من تبعات هذه الظاهرة المتجسدة في هذا الوباء العالمي.تعرف على أهم السبل واالستراتيجيات الل

 أهداف المؤتمر
 رونا في المجاالت االقتصادية والسياسية واألمنية لدول حوض المتوسط.و ثار المختلفة لجائحة كتسليط الضوء على اآل -1
 السلبية لهذه الجائحة لدول المنطقة ودول الجوار.البحث في االستراتيجيات التي من شأنها أن تحد من التأثيرات  -2
 زمات.وبئة واألاستخالص العبر والدروس المستفادة من تجارب الدول المختلفة في استراتيجيات وكيفية التعامل مع األ -3
 رونا العالمية.و استشراف مالمح منطقة حوض المتوسط السياسية واالقتصادية واالمنية بعد أزمة ك -4
 وبئة والكوارث الطبيعية.استشراف مستقبل أسواق النفط للمدى القريب والبعيد في ظروف األ -5
 رونا القتصاديات العالم.و رصد أهم مالمح الركود االقتصادي العالمي وكيفية التعايش في حاالت اشتداده، إثر اجتياح فيروس ك -6
 وبئة والكوارث الطبيعية.ي ليبيا تحت ظروف زمن األلقاء الضوء على مستقبل الحياة السياسية واالقتصادية فإ -7

 محاور المؤتمر:

 االقتصادية أواَل/ محور العلوم
العالقات  –نفاق العام اإل –االستثمار  –االستهالك  -علوم البيانات  –الركود االقتصادي  –و ) االزمة االقتصادية الليبية  ارونو جائحة ك

اقتصاديات التعليم  –اقتصاديات الخدمات  –اقتصاديات الصناعة  –اقتصاديات الزراعة  –ياحة اقتصاديات الس –االقتصادية الدولية 
من األ –من االقتصادي األ –النفط  –التضخم  –سوق العمل  -اقتصاديات النقل البري والبحري والجوي  –اقتصاديات الصحة  –االلكتروني 

االسواق  –الصيرفة االلكترونية  –السياسات االقتصادية  –الفساد االقتصادي  -لخاص القطاع ا -حماية المستهلك –حماية المنتج  –الغذائي 
البيانات –التنمية المستدامة  -اقتصاديات البيئة  -تطبيقات االقتصاد الكمي  –التنويع االقتصادي  –الدبلوماسية االقتصادية  -المالية

 (.صغرى المشروعات ال  - حوكمة الشركات –والمعلومات المحاسبية 
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 السياسية:ثانيًا/محور العلوم 
المنظمات  –الحرب بالوكالة  -الدبلوماسية  –العالقات الدولية  –الدول الفاشلة  –بؤر الصراع  -و ) االزمة السياسية الليبية  ارونو جائحة ك

 استشراف النظام العالمي الجديد(. – تسييس الوباء –الحرب البيولوجية  –القانون الدولي  -من القومياأل – الحرب االهلية –الدولية 

 المشاركون المستهدفون: 
 كاديميون من أساتذة الجامعات، والباحثون بمراكز الدراسات والخبراء والمختصين.األ

 حقوق المشاركة:
 المشاركة مجانًا بدون رسوم. -1
 يحصل المساهم على شهادة تثبت مشاركته بالمؤتمر. -2
 المحكمة والمقبولة ضمن كتاب المؤتمر الكترونيًا. تنشر األبحاث والدراسات والمقاالت -3
 .هاال تعبر الدراسات والبحوث  اال على آراء أصحابها، وهم من يتحمل كامل المسؤولية القانونية بكل ما ورد ب -4

 شــروط المشاركـة:
 وفق القالب المعد مسبقا لكتاب المؤتمر. يكتب البحث طبقا لألصول العلمية المتعارف عليها، باللغة العربية أو االنجليزية أو الفرنسية  -1
 يشترط أن يكون البحث أصيال، لم يتم نشره من قبل، ولم يسبق أن قّدم في مؤتمرات علمية سابقة.   -2
 تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي.   -3
 ال يقبل تقديم أكثر من بحث.  -4
 االلتزام بمحاور المؤتمر.  -5

 :تواريخ مهمة
 25  ستالم األبحاث.خر أجل الآم 2020سبتمبر 
 23  والبحوث بالقبول أو اجراء التعديالت المطلوبة أو الرفض. م الرد على أصحاب األوراق2020أكتوبر 
 14-15  م موعد انعقاد المؤتمر.2020نوفمبر 

 ترسل المشاركات على البريد االلكتروني التالي:
cpcreppmc@sabu.edu.ly 

 
 
 
 
 
 

mailto:cpcreppmc@sabu.edu.ly
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 م2020نوفمبر  14اليوم األول/ 
 بتوقيت جرينتش. 07:30 –صباحًا بتوقيت ليبيا  9:30

 المؤتمر افتتاح مجبرنا
 رئيس المؤتمر: الدكتور/ حامد مولود علي الرك 

 رئيس اللجنة العلمية: الدكتور/ خالد علي العجيلي المحجوبي           رئيس اللجنة التقنية: الدكتور/ عبدالسميع إبراهيم صالح  
 الفعاليات التوقيت )ليبيا( 

 
9:30- 10:00 

 تسجيل الحضور عن طريق البرنامج المعد مسبقًا من قبل اللجنة التقنية للمؤتمر
 ( قبل موعد انعقاد المؤتمر انعقاد المؤتمر عبر البريد اإللكتروني) يتم ارسال رابط 

 
10:00- 10:15 

 آيات من الذكر الحكيم
 كلمات االفتتاح والترحيب 

 كلمة السيد رئيس الجامعة: أ. د. عبداللطيف عبدالعزيز العاشق
 كلمة المؤتمر

  كلمة اللجنة العلمية
 
 

10:15- 10:45 
  

 دقائق أسئلة وحوار( 5الضخمة ودورها في تشكيل معالم النظام االقتصادي العالمي+)البيانات محاضرة: 
 محمد مسعود مبروك عبدهللاالالدكتور/ 

 إحصائي أول معتمد من الجمعية اإلحصائية الكندية /ليبيا -الزاوية جامعة 
 عضو لجنة الجودة بالجمعية اإلحصائية الكندية

 
 

10:45- 11:15 
  

 دقائق أسئلة وحوار( 5+) مالحظات عامة حول تأثيرات جائحة كورونا على االقتصاد المعولم محاضرة:
 (Claude Albagliالبروفيسور/ كلود )

 (Président Institut CEDIMES) فرنسا /جامعة السوربون باريس
 (CEDIMESملخص / الدكتور/ صالح الدين التومي / باحث بمركز أبحاث التنمية )

مع انتهاء الجلسة تم برمجتها 
األولى المخصصة لمحور العلوم 

 السياسية في اليوم الثاني

 مداخلة: حول الحرب بالوكالة والتطورات السياسية االمريكية والعالمية في ظل جائحة كورونا
 البروفيسور/ المختار بن بركه

 يات المتحدة أستاذ العلوم السياسية والحضارة االمريكية بجامعة الوالية بكاليفورنيا بالوال
 (CEDSوجامعة فالنسيان بشمال فرنسا ومركز الدراسات الدبلوماسية واالستراتيجية باريس )

 
 الجلسات العلمية للمؤتمر مجبرنا

 م2020نوفمبر  14اليوم األول/ السبت 
 صباحًا بتوقيت جرينتش. 09:30  -صباحًا بتوقيت ليبيا  11:30الساعة 

 االقتصاديةالجلسة األولى/ محور: العلوم 
 رئيس الجلسة/ أ. د. صالح ميلود خالط            مقرر الجلسة/ د. صالح عبدهللا الشاوش             مساعد/ د. نجاح فطيس

 دقائق للنقاش( 5دقائق لكل بحث +  10)عنوان البحث   الباحث/الباحثون  الرقم
 د. الصديق نصر الشائبي/ وزارة المالية الليبية -1

 طرابلس/ ليبيا /بلق/ األكاديمية الليبيةد. بشير 
 اآلثار المتوقعة لجائحة كورونا على األوضاع المالية واالقتصادية في ليبيا

 المركز الجامعي ميلة  /زواري فرحات سليمان د.  -2
  المركز الجامعي تيبازة/ الجزائر  /بونــحاس عادلد.  

االقتصادين الجزائري على  19التداعيات االقتصادية لفيروس كوفيد 
 أهم اآلثار والفرص التي خلفتها األزمة: والمغربي

 م. م. محمود سويد، د. فيصل غازي فيصل -3
    العراق /م. م. مصطفى سويد/جامعة االنبار

 تداعيات جائحة كورونا على الموازنة العامة للدولة العراقية

 : دراسة تحليلية سيناريوهات التعافي من جائحة كورونا جامعة ورقلة/ الجزائر /د. العمودي محمد الطاهر -4
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 الطيب قصاص، د. زيات عادل، د. دومي سمرةد.  -5
 الجزائر /١جامعة سطيف 

 دور ادارة المخاطر التسويقية في مواجهة االزمات:
 19تجربة الشركات الصينية اثناء جائحة كوفيد  

6- Dr. Mohamed AH Milad  
 المرقب/ ليبيا جامعة /د. محمد ميالد

 Forecasting the Volume of Customs Revenue 
Collection in Light of the COVID-19 Pandemic in Libya 

 د. مجدوب َخي َِّرة ، د. زياني عبد الحق -7
 جامعة ابن خلدون / تيارت/ الجزائر

 على االقتصاد العالمي والعربي 19تداعيات جائحة كوفيد 
 -المؤشرات االقتصادية قراءة ألهم  -

 
 الجلسة الثانية/ محور: العلوم االقتصادية

 مباشرة بعد انتهاء الجلسة األولى
 رئيس الجلسة/ د. خالد إبراهيم المحجوبي            مقرر الجلسة/ د. عبدالمنعم العايب             مساعد/ د. علي القديمي

 دقائق للنقاش( 5لكل بحث +  دقائق 10)عنوان البحث  الباحث/الباحثون  الرقم
 ناصري نصر الدين ط/د.ميلود بن خيرة،  ط/د. -1

 جامعة حسيبة بن بوعلي / الجزائر
 مستقبل قطاع السياحة عالميا بين الواقع والمأمول في ظل 

 ازمة فيروس كورونا
   د. بلقاضي بلقاسم   عايدة خاللف،ط/د.  -2

 جامعة آمحمد بوقرة بومرداس/ الجزائر
 وتأثيرها على الصناعة  (COVID-19 ) جائحة فيروس كورونا

  السياحية في تركيا
جامعة محمد خيضر/بسكرة/ /د. ملوكة برورة -3

 الجزائر
 جامعة سطيف/ الجزائر / د. بوعلي سفيان

 تأثير جائحة كورونا على السياحة العالمية والعربية  
 مع التركيز على حالة تونس 

 ليبيا /هللا/ جامعة صبراتهأ.الهادي خلف  -4
 جامعة الزاوية /منصور فتحي أبو القاسم سالم .أ

  جائحة كورونا واثرها على الدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة

 وداد بن قيراط د.، د.عثمان عثمانية -5
 جامعة العربي التبسي/ الجزائر

  19-الركود االقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد
 التاريخ؟هل هو األكبر في 

 د خالطمسراج مح،  أ.يوسف الصادق عبودأ. -6
 جامعة صبراته/ ليبيا 

 العوامل المؤثرة في الثقة نحو الخدمة المصرفية االلكترونية

 طاهر لمين بلقاضي .د -7
 الجزائر /جامعة امحمد بوقرة/ بومرداس 

 على صناعة (COVID-19)  تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد
 بالجزائر/ دراسة مقارنة مع الدول العربية النقل الجوي 

 الجلسات العلمية للمؤتمر مجبرنا
 م2020نوفمبر  15اليوم الثاني/ االحد 

 بتوقيت جرينتش. 07:30 –صباحًا بتوقيت ليبيا  9:30
 الجلسة األولى/ محور: العلوم السياسية

 رئيس الجلسة/ د. عبدالنبي مفتاح الصويعي               مقرر الجلسة/ د. محمد سريبه               مساعد/ د. البشير الفراح   
 دقائق للنقاش( 5دقائق لكل بحث +  10)عنوان البحث  الباحث/ الباحثون  الرقم

د. شريفة كالع/ كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية،  -1
 ، الجزائر3الجزائر  جامعة

النظام العالمي الجديد: أية  تشكالت معالمو  19"جائحة كورونا كوفيد 
 "تداعيات وتحوالت دولية؟

 ط/د. أمينه زرداني       -2
 جامعة لمين دباغين/ سطيف/ الجزائر

 الصراع الليبي في ظل جائحة كورونا:  مآالت
 بين التصعيد العسكري والتسوية السياسية

كلية  /امجد زين العابدين طعمة .أ.م، نوار جليل هاشم ..دأ -3
 العراق /العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية

 قراءة تحليلية في المفهوم والنشأة والتطور  :الحرب بالوكالة
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 /جامعة الشاذلي بن جديد الطارف /عائشة عبد الحميدد.  -4
 الجزائر

 العسكري موقف الجزائر من الحرب بالوكالة والتدخل 
  في دول الجوار االقليمي  

   فتحية رمضان محمد ابوسفريتةد.   -5
 ليبيا /مركز البحوث والدراسات االقتصادية 

 دراسة تحليلية للخطاب االعالمي السياسي األمريكي في ظل 
 2020جائحة كورونا خالل الفترة ما بين يناير ويونيو 

مليكة حجاج/ كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة  .د -6
 الجزائر /الجلفة /زيان عاشور

 جائحة كورونا بين اليات مواجهتها وخطورة أثارها
 "اشارة الى حالة الجزائر"   

 حداد محي الدين د. عماد لبيد، د.    -7
 الجزائر /2سطيف /جامعة محمد لمين دباغين 

للهجرة غير الشرعية اآلتية من الساحل والصحراء  االستراتيجيةالتبعات 
 ي اإلفريقية زمن األوبئة واألزمات على األمن المجتمعي الجزائر 

 لعراقيةاوزارة التربية  /عمر عباس خضير العبيديأ. -8
 

 19-الجهود الدولية في مكافحة جائحة كوفيد 

 العربية في إطار الجامعة العربية –جائحة كورونا على العالقات العربية آثار  د. علي عبدالكريم الصادق/ جامعة صبراته/ ليبيا -9
 دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كرونة جامعة صبراته/ ليبياأ. حميدة احمد الداهش/  -10
 د. محمد عبدو، أ. عبدالحكيم زعميط -11

 جامعة ايكس مرسيليا/ فرنسا
 تأثير جائحة كرونا على العقود

 عبدالباسط ابراهيم الحمري د.  -12
 جامعة عمر المختار/ ليبيا  

 التكييف القانوني لجائحة كرونا

 
 الجلسة الثانية/ محور: العلوم االقتصادية

 مباشرة بعد انتهاء الجلسة األولى
 مساعد/ أ. الهادي خلف هللا   رئيس الجلسة: أ. د. مصطفى ساسي فتوحه   مقرر الجلسة/ د. وليد الصويعي    مساعد/ د. امال المقطوف 

 دقائق للنقاش( 5دقائق لكل بحث +  10)عنوان البحث  الباحث/ الباحثون  الرقم
   د. عادل عطية العبيدي   -1

 ليبيا /جامعة بنغازي 
 

الُمستجد  في ظل تداعي ات  إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد
أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر  "(COVID -19) جائحة كورونا

 بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية"
 د. يزيد قادة، موالي اعمرط/د.  -2

 الجزائر /جامعة سعيدة
معوقات تحول الجامعة الجزائرية نحو التعليم اإللكتروني كبديل عن 

 التعليم الحضوري في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر األساتذة
 مصطفى محمد كليبانأ. أ.مصطفى خضير حسين، -3

 بغداد/ العراق /كلية االمام االعظم الجامعة 
دور التطبيقات االلكترونية في العملية التدريبية / دراسة تحليلية آلراء 

  عينة من المتدربين اثناء جائحة كرونا
 علي محمد الطيب، د. خالد البشير محمد احمدد.  -4

 جامعة صبراته/ ليبيا الشريف
التحديات التي تواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات 

  (أنموذجالليبية في ظل جائحة كورونا )جامعتي الزاوية وصبراتة 
 جامعة الزنتان/ ليبيا /د. صالح عبدالسالم ضو -5

 جامعة بنغازي/ ليبيا /المصراتي أ. سالمة مفتاح
مؤسسات التعليم الليبية في ظل تحديات تطبيق التعليم االلكتروني في  

 )جائحة كورونا( "دراسة نظرية" األزمات
 محمد زيدان، أ.د. نبيلة قرزيزط/د  -6

 الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  
الواقع  –في ظل جائحة كورونا الضرورة الحتمية للتعليم االلكتروني

 العالمي ودول حوض المتوسط
سمير سليمان جرادات، د. محمد صقر  د. إدريس -7

 الجمل
 مركز السنابل للدراسات/ فلسطين

الحجر المنزلي في ظل جائحة كورونا على القيم الشخصية في تأثير 
 جنوب الضفة الغربية

 خمقاني بدر الزماند.  -8
 لجزائرا /جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

دول أثر جائحة كورونا على أداء مؤشرات األسواق المالية لعينة من 
 (2020أغسطس 31الى 2019سبتمبر  01) ةلفتر ل حوض المتوسط

 البيانات واهميتها في زمن االوبئة جامعة الزاوية/ ليبيا /المبروك عبدهللا محمد مسعودد.  -9
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 د. خالد علي العجيلي المحجوبي/ جامعة صبراته/ ليبيا
 ليبيا /االكاديمية الليبية /علي خير صابرد. 

  مدخل لدراسة جائحة كرونا في ليبيا 

   حمزة بوتغان، د.شهرزاد الوافي، د.نصيرة بوبعايةط/د.  -10
 الجزائر 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

وباء  التعامل مع انتشاردور البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي في 
 تجارب دولية ناجحة- COVID-19  فيروس كورونا

 بن معزو محمد زكريا د.، بشرى محفوظ ط/د.  -11
 الجزائر/جامعة باجي مختار 

 على سعر صرف الدينار الجزائري   Covid-19التأثير المحتمل لـ
  -ARIMA مقاربة قياسية باستخدام نموذج

 د. صالح الدين علي عمار التومي -12
 ليبيا /جامعة طرابلس

جائحة كورونا، ومدى تأثر   في ظل ظروف أزمة االقتصاديةألبعاد ا
  في منطقة حوض المتوسط  االستثمارات األجنبية المباشرة

 
 اختتام المؤتمر

 
 د. خالد علي العجيلي المحجوبي          )رئيس اللجنة العلمية( توصيات المؤتمر

 د. حامد مولود علي الرك               ) رئيس المؤتمر(                     كلمة الختام

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جائحة كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط :المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول حول
 

 

16 

 توصيات المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي األول حول:
 جائحة كورونا: الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي

 لدول حوض المتوسط.
، واالستماع  إلى ما دار في وقائع  الجلسات العلمية  من أسئلة  ومناقشات، قم      نا بعد تجميع  توصيات  البحوث  المشاركة  في هذا المؤتمر 

 بتلخيص  ذلك وتنسيقه  في شكل  توصيات  نهائية  لهذا المؤتمر. حيث تم تقسيُمها على الصورة التالية:
 العامة أواًل/ التوصياتُ 

 االقتصادية يًا/ التوصياتُ ثان 
 الليبية واألمنية   السياسية   باألزمة   خاصةُ ال توصياتُ الثالثًا/  
 باقتصاديات التعليم اإللكترونيالخاصُة  توصياتُ الرابعًا/  
  وتأخُذ ثالثَة محاوَر رئيسية  هي: دولة الليبية.بال خاصةُ ال توصياتُ الخامسًا/  

  ٌبالبيانات خاصةٌ  توصيات 
  ٌبجائحة كرونا في ليبيا خاصةٌ  توصيات 
  ٌالمعدية في ليبيا لألمراضالمركز الوطني ب خاصةٌ  توصيات 

 أواًل/ التوصيات العامة

لى إن التعاون الدولي وتوحيد الجهود الدولية بين بلدان العالم المختلفة؛ هما أساس العمل الفعال والمجدي في مجابهة األوبئة واألزمات ع -1
 مستوى العالم. 

وإبرام االتفاقيات الدولية والثنائية الخاصة بالتعاون الطبي. والعمل على تبادل المعلومات والخبرات والعتاد الصحي بين كل أفراد تشجيع  -2
العالقات الدولية على مبدأ التضامن والتعاون والمنطق والعقالنية، وخاصة في المجاالت التنموية، إذ أثبتت جائحة وبناء  المجتمع الدولي.

 أن الفيروسات أخطارًا عابرة للحدود تتطلب تكثيف الجهود الدولية لمكافحتها.كورنا 
و إن عدم قيام أطراف العقد بالتزاماتهم بسبب جائحة كورونا هو محاًل لتطبيق النظريتين معًا، من حيث درجة تأثير الجائحة في االلتزام أ -3

عل التنفيذ مستحياًل، كان ذلك قوة قاهرة ومن ذلك تسبب جائحة كورونا العقد محل اإلخالل، فإذا كان تأثير الجائحة يصل إلى درجة تج
في إغالق الموانئ والمطارات والحدود بين الدول وتأثير ذلك على عقود نقل الركاب والبضائع، فذلك ُيعد قوة قاهرة تعفي المتعاقدين من 

 هقًا بسبب جائحة كورونا، كان ذلك من قبيل الظروف الطارئة.الوفاء بالتزاماتهم دون أية مسؤولية. أما إذا اصبح تنفيذ االلتزام مر 
 التوعية بخطورة االزمة الصحية التي يمر بها العالم  من خالل  التقيد بالتدابير الوقائية لحماية األفراد. فالوعي الُمجتمعي بمشكالت -4

بتنظيم القوانين الدولية والقطرية في مجال مكافحة االوبئة المرحلة الراهنة هو أساس الخروج من براثن األزمة، واعادة النظر واالهتمام 
وتعزيز االتصال والتواصل باستخدام وسائل التواصل االجتماعي. وتعزيز الثقافة المجتمعية بأهمية  والمشاكل الصحية والتصدي لها.

 االلتزام بالقيم األخالقية وقيم التسامح.
دول المتقدمة في تطبيق التكنولوجيات الحديثة خاصة البيانات الضخمة والذكاء على الحكومات والمؤسسات االقتداء بتجارب ال -5

االصطناعي في مجال الصحة، والعمل على تسريع التحول نحو تبني التكنولوجيا الرقمية في جميع القطاعات، مع تشجيع التعاون فيما 
 بينها لتقليص الفجوة الرقمية قدر اإلمكان.

والتطوير في مجال البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي والتحليالت التنبؤية خصوصا بعد التطبيق الناجح جزئيا االستثمار في البحث  -6
 للصين لهذا التقنيات وقدرتها على مكافحة الوباء بفعالية واحتواء انتشاره خالل فترة قياسية.
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 ثانيًا/ التوصيات االقتصادية
ق بالرأس مال البشري، إذ يعتبر الركيزة األساسية للنهوض باقتصاد أي بلد في العالم، وذلك استغالل الموارد المتاحة خاصة فيما يتعل -1

بتشجيع البحث العلمي واالهتمام بالقطاع الصحي. وإتباع سياسات تحفيزية لعدد من القطاعات االقتصادية والسعي الستراتيجية توسعية 
ات. وإطالق مشاريع كبرى مثل استغالل الصحراء لبناء مناطق صناعية زراعية لتنمية الصادرات والسعي لزيادة معدالت جذب االستثمار 

 مع بنية تحتية مناسبة معتمدة على مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
حركة  االهتمام بقطاعات الكهرباء واالتصاالت والمواصالت )البرية والبحرية والجوية( بتخفيض أعبائها المالية ودعمها وتنظيم وإعادة -2

 المواصالت المختلفة بين دول العالم وفق بروتوكوالت صحية منطقية ناضجة وفعالة.
العمل على تنويع االقتصاد، فالتركيز على قطاع النفط والغاز ترشيد اإلنفاق وتشجع االستثمار بما يضمن تقدم عملية النمو االقتصادي و  -3

طاع السياحة في بعض البلدان أدى إلى تأثرها بشكل أكبر من البلدان االخرى الطبيعي له مخاطر وآثار وخيمة، كما إن االعتماد على ق
 المعتمدة على التنوع االقتصادي.

التسليم بواقع الصيرفة اإللكترونية وكونها المستقبل لكل الخدمات المصرفية وأساس التميز التنافسي بين المصارف، وخصوصًا في زمن   -4
اطنين بالتقنيات الحديثة وإرساء دعائم الثقة في تلك التقنيات من حيث الخصوصية وأمن المعلومات. األوبئة واالزمات. وتعزيز وعي المو 

والعمل على إحالل النقود االلكترونية محل النقود الورقية والمعدنية )وخاصة ميزة الدفع بدون لمس والمستخدمة حاليًا في بعض الدول 
 ي عدم انتقال الفيروسات واألوبئة وتداولها بين الناس.المتقدمة ومنها فرنسا( نظرًا لما تساهم به ف

 ثالثًا/ توصيات خاصة باألزمة السياسية واألمنية الليبية
 إن حل النزاعات الدولية اإلقليمية تخضع لمبادئ و أهداف منظمة األمم المتحدة و في مقدمتها مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية -1

الفقرة السابعة. وبالتالي فإن تكريس آلية  2ق، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول طبقا للمادة من الميثا 33طبقا للمادة 
 الوساطة لحل النزاعات اإلقليمية أضحت الوسيلة الوحيدة لتكريس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

ل ضمن نطاق الدولة الواحدة، وبكل الطوائف وأطراف النزاع والجلوس الى التمسك بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول. وحل المشاك  -2
 طاولة المفاوضات.

تعزيز االتصاالت المباشرة بين الدول اإلقليمية والدولية لحل األزمة الليبية من خالل طرح المبادرات وتقديم المقترحات حول أفضل  -3
 مم المتحدة والعمل على تفعيل دور دول الجوار إلدارة األزمة الليبية.اآلليات لحل األزمة سلميا. ودعم الحلول التي تقدمها األ

التزام األطراف الدولية واإلقليمية بمخرجات االتفاق السياسي الليبي، والتوقف عن تقديم الدعم ألطراف النزاع. وتعليق جميع مبيعات  -4
نار العالمي. واحترام القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق األسلحة ونقلها الى أطراف الصراع الليبي التي ال تلتزم بوقف إطالق ال

اإلنسان والمعايير الدولية األخرى. وضمان تقديم المساعدات اإلنسانية للفئات المتضررة بشكل مباشر وخاصة في هذه الظروف الصحية 
 السيئة التي يعاني منها الشعب الليبي.

عكسون بشكل حقيقي مطالب الليبيين وطموحاتهم، وذلك عن طريق إقامة انتخابات العمل على خلق ممثلين شرعيين للشعب الليبي ي -5
 سريعة ونزيهة تحت مراقبة دولية صارمة، والعمل بمبدأ ال شرعية إال لالنتخابات.

 رابعًا/ توصيات خاصة باقتصاديات التعليم اإللكتروني
ختصة العمل على إعداد واعتماد التشريعات واللوائح القانونية المنظمة لبرنامج التعليم عن ُبعد بجانب التعليم التقليدي. واستحداث إدارة م -1

بالتعليم عن ُبعد داخل الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وعلى مستوى كل جامعة تحدد مسؤولياتها وواجباتها من تنظيم وإشراف ومتابعة 
 فير اإلمكانيات الالزمة. وتو 
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استحداث مركز متخصص إلعداد المحتويات اإللكترونية، تضم تقنيين متخصصين في تكنولوجيا المعلومات وأعضاء هيئة التدريس  -2
جودة إلنجاز المقررات الدراسية وفقا للمنهجية العلمية الخاصة بالتعليم عن ُبعد. وتفعيل أقسام الجودة بالكليات والعمل بمعايير ضبط 

التعليم عن ُبعد. وتطوير وتعزيز قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس التقنية والفنية بالقدر الكافي من خالل التدريب المستمر وفقًا 
 لخطط استراتيجية لتطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد. وتوفير اإلمكانيات والدعم للطالب.

التقنية واستحداث البنية التعليمية اإللكترونية وما تتضمنه من أنظمة إدارة العملية ضرورة تحسين وتطوير البنية التحتية لالتصاالت و  -3
صة التعليمية إلكترونيا، وإدارة المحتوى التعليمي اإللكتروني وبرمجيات إدارة التعليم عن ُبعد واستحداث منّصات تعليمية االلكترونية خا

 بالجامعات.
قات اإللكترونية والتكنولوجيا الحديثة والعمل على معالجة نقاط الضعف في استخدام التطبيقات دعم ثقافة التدريب، عبر استخدام التطبي -4

مما ينعكس إيجابا على تحقيق األهداف التدريبية، وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات واستخدام التكنولوجيا والتخلص من االساليب 
 التقليدية المتبعة وخاصة في زمن األوبئة واألزمات.

 خامسًا/ توصيات خاصة للدولة الليبية. 
تدعمها سياسة تحفيز اقتصادي واضحة و يوصي هذا المؤتمر السلطات الليبية بتبني سياسة عامة تشمل كافة مرافق الدولة وأنشطتها  -1

والتضخم، وتواكب هذه المعالم تسعى إلنعاش االقتصاد بشكل عام وتأخذ في اعتبارها المؤشرات االقتصادية الهامة مثل مؤشرات البطالة 
السياسة تطور جائحة كورونا في ليبيا وآثارها االقتصادية على الناتج المحلي اإلجمالي. وتشتمل سياسة التحفيز االقتصادي االستراتيجي 

 على ما يلي:
  ميدانية والتدريب على العمل على توفير مخزون استراتيجي لمجابهة األوبئة واألزمات من غذاء ودواء ومستلزمات الحماية ومستشفيات

 الجاهزية وتسخير كل االمكانيات المدنية والعسكرية.
  العمل على توفير بنية تحتية تساعد في العمل علي إنعاش االقتصاد الليبي بشكل عام وبما يتطلبه ذلك من توفير للعناصر الرئيسية من

 كهرباء واتصاالت ونقل ومواصالت. 
 القدر الذي يضمن المحافظة على صحة وسالمة المواطن.الدعم النقدي المباشر للمواطنين ب 
 .دعم القطاع الزراعي والرعوي والصيد البحري البديل األول في هذه األزمة إلنتاج الغذاء 
 .دعم الصناعات الغذائية والدوائية الرافد األساسي لسياسة االكتفاء الذاتي في ظروف األوبئة واألزمات 
  ًالمنتجة لألدوات الحماية من الفيروسات واالوبئة مثل صناعة الكمامات ومواد التعقيم والتنظيف  دعم الصناعات الحرفية وخصوصا

 وغيرها من المواد وخاصة التي تمتلك ليبيا مستلزمات إنتاجها مثل البالستيك وااللياف والكيماويات.
 لول وبدائل أفضل وأكثر أمنًا ومزيدًا من االكتفاء الذاتي، االهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتوجيهها نظرًا لما توفره من ح

 وخاصة في زمن األوبئة واألزمات الذي عرف بسياسات االغالق واالعتماد على الذات.
 .دعم االعمال التجارية والمؤسسات الخدمية وخصوصا تلك التي تأثرت أعمالهم بسياسة اإلغالق وحظر التجول 
  البديل األفضل الستمرار العملية التعليمية في ظروف األوبئة واألزمات من خالل توفير البنية التحتية الالزمة دعم التعليم اإللكتروني

 لذلك من كهرباء واتصاالت ومعدات وتدريب.
كما تشتمل توصيات المؤتمر على بعض التوصيات الخاصة بالبيانات بشكل عام و البيانات الصحية بشكل خاص وكذلك بعض التوصيات 

 الخاصة بجائحة كورونا.
 توصيات خاصة بالبيانات 
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الشك أن غياب أو عدم وجود نظام فعال للبيانات والمعلومات الصحية بحيث يكون مصمم بشكل مناسب يتوافق مع المعايير العالمية المتبعة 
يئ وبما يزيد من تعقيد الحالة الصحية في الدول المتقدمة ومع معايير منظمة الصحة العالمية ربما يدفع األمن الصحي الوطني إلى وضع س

قة العامة للمجتمع و الفرد معًا. ومن هنا يمكن أن يكون هناك العديد من التوصيات المرتبطة مباشرة بعملية التعامل مع البيانات ذات العال
 بالقطاع الصحي وعلى سبيل المثال: 

 توفر بيانات صحية ذات جودة عالية العمل على انشاء قاعدة بيانات صحية وطنية شاملة . 
  .نشر الوعي بين الفئات المختلفة بالمجتمع بأهمية توثيق البيانات الصحية بشكل خاص والبيانات بشكل عام 
 .وضع أنظمة إلدارة المعلومات والبيانات تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية 
 استخدام أدوات إلكترونية لجمع البيانات الميدانية. 
 .مراجعة التشريعات الوطنية المرتبطة بعمليات تجميع وتحليل ونشر وانتقال البيانات الصحية والتبادل اآلمن للبيانات 
 .العمل على نشر البيانات بكل شفافية ووضوح وإتاحتها أمام الباحثين لغرض التحليل العلمي الهادف 
 من اهتمامه بعلوم البيانات والمعلومات مع االهتمام بالتخصصات المهجنة.إعادة النظر في إصالح التعليم بمستوياته المختلفة بما يض 
 .أهمية وجود نظام وطني فعال يضمن توفر بيانات ذات جودة عالية وقواعد بيانات 
 توصيات خاصة بجائحة كورونا في ليبيا 
 ية وتقدير وحساب معاييرها بشكل دقيق، وخاصة العمل على اعتماد التدابير الصحية واالجتماعية المقترحة من ق بل منظمة الصحة العالم

عند اتخاذ القرارات التنفيذية الخاصة بإجراءات الحجر الصحي والتدابير الوقائية األخرى، مثل حظر التجول، غلق المدارس، منع السفر 
 وااللتزام بالتباعد االجتماعي،...،الخ.

 البشرية الالزمة للمركز الوطني لمكافحة األمراض المعدية حتى يتمكن من التعامل اإلمكانيات المادية والتقنية والموارد  العمل على توفير
 مع هذه الجائحة والحد من أثارها وتسطيح منحني انتشارها.

  وضع المواطنين والمقيمين والزائرين في الصورة وتوضيح اإلجراءات والقرارات التنفيذية المتوقع اتخاذها لمكافحة جائحة كورونا مثل
 ات الحجر الصحي وحظر التجول والتدابير الوقائية األخرى.إجراء

 ر إعطاء وقت كافي للمواطنين قبل البدء بتنفيذ اإلجراءات والقرارات التنفيذية التي تم اتخاذها لمكافحة جائحة كورونا مثل إجراءات الحج
 .الصحي وحظر التجول والتدابير الوقائية األخرى 

 اة لتقدير اتجاهات جائحة كورونا في المجتمع وطرق انتشارها واقتراح الحلول والتدابير الصحية العمل علي استخدام أنظمة المحاك
 واالجتماعية الالزمة للحد من آثار هذه الجائحة.

  العمل على نشر و بيان النتائج الخاصة باستخدام أنظمة المحاكاة لتقدير اتجاهات جائحة كورونا. 
 لمخاطر هذه الجائحة. توعية المواطنين بكل شفافية ووضوح 
 المركز الوطني لألمراض المعدية في ليبياتوصيات خاصة ب 

 يقوم المركز الوطني لمكافحة األمراض المعدية بمجهودات كبيرة جدًا في مجابهة ومحاولة السيطرة على جائحة كورونا، بالرغم من عدم توفر
االهتمام نوصي باإلمكانيات المادية والتقنية والموارد البشرية الكافية وباإلضافة إلى الظروف التي تمر بها ليبيا في الفترة األخيرة، وعليه فإننا 

 ببيانات جائحة كورونا وتوثيقها بشكل تفصيلي وكذلك:
 .العمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لألمراض المعدية وصحة المجتمع  بشكل عام وخصوصا جائحة كورونا في ليبيا 
  مثل   ةتكون معتمدة من ق بل منظمة الصحة العالمي لتجميع البياناتالعمل على استخدام انظمة وبرمجياتGo.Data .وغيرها 

https://www.who.int/godata/about
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 .العمل على إيجاد طرق لنشر بيانات شاملة وكافية عن جائحة كورونا وفتح المجال لمشاركتها مع الباحثين المهتمين 
  وذلك للمساعدة في فهم اتجاهات جائحة العمل على فتح قنوات تواصل مع الباحثين المختصين في الجامعات ومراكز البحث العلمي

 .كورونا وتوقع مساراتها
  تشجيع إجراء المؤتمرات والندوات والبحوث العلمية الهادفة لما لها من أثر علمي كبير في فهم جائحة كورونا وطرق التعامل معها

 والحد من آثارها وتسطيح منحني انتشارها.والتعرف على اتجاهاتها 
  الحمدانتهت التوصيات. وهلل

 
 بقلم الدكتور/ خالد علي العجيلي المحجوبي

 رئيس لجنة تحرير الكتاب، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
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 كلمة رئاسة الجامعة
 

 الشؤون العلميةالسيد وكيل  -السادة عمداء الكليات -السيد مدير اللجنة التحضيرية، السيد مدير اللجنة العلمية لفعاليات المؤتمر
 السادة رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات
 السادة المشاركين في فعاليات المؤتمر

 السيدات والسادة الحضور
نرحب بكم في بداية انطالق فعاليات هذا المؤتمر الخاص بجائحة كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط، 

لعلمية ورئيس وأعضاء اللجنة التقنية والفنية على الجهد المبذول للوصول الى هذا اليوم كما ال يسعني اال ان ونشكر رئيس وأعضاء اللجنة ا
 اشكر رئيس مركز التوثيق والمعلومات على عمله إلخراج هذا المؤتمر الى حيز الوجود.

عد االف الكيلومترات عن منطقة حوض البحر طلق من الصين من مدينة وهان التي تبنسجل تفشي وباء فيروسي ا 2020ومع بداية سنة 
ى المتوسط، وما كانت اال اشهر قليلة اال واصبح الوباء جائحة في كل بلدان العالم، مما اضطر الدول والحكومات ومنظمة الصحة العالمية ال

ر التجول، وفي ليبيا اصدر المجلس التدخل ووضع استراتيجية الحضر لتقليل اإلصابة واالنتشار وأصدرت قرارات اقفال حركة الطيران وحض
وذلك من  والجامعات% في مؤسسات الدولة، وإيقاف الدراسة في المدارس 30الرئاسي قرارات حظر لفترات واصدر قرار لتقليل العمل بنسبة 

 ليمية بالدولة.مما سبب عدم اكمال المناهج وإيقاف كافة السالسل التعليمية في الجامعات وكل المؤسسات التع 9الى شهر   3شهر 
ونحن نعي ان وباء كورونا سوف يستمر الى ان يتم انتاج لقاح خاص يقي اإلصابة منه، وهو ما تقوم به الدول الكبرى والمتقدمة في مجال 

 تصنيع اللقاحات.
لتعليم عن بعد وأقرت نمط وزارة التعليم في وضع خطط الرجوع بنظام التردد والتباعد واجراء االمتحانات وحث الجامعات على التوجه ل بدأت

 التعليم عن بعد وننتظر استكمال واعتماد هذه الالئحة.
جراء نحن في جامعة صبراته تعاملنا مع الواقع واستكملنا اغلب المقررات العلمية لنظام الفصل الدراسي ونعمل على استكمال المقرر الدراسي وا

ب تحت شروط التباعد المنصوص عليها من اللجنة العلية لمكافحة وباء كورونا م واستطعنا ان نمتحن الطال 2020- 2019االمتحانات لسنة 
 بلجان الوقاية في المناطق. ةوباالستعان

لكليات كما وجهنا عمداء الكليات للعمل على التعليم االلكتروني من خالل منصة الجامعة االلكترونية ونسبة النجاح في هذا االمر متفاوتة بين ا
 وضعنا في تحد كبير في مواجهة هذا االمر.واالقسام مما 

، تستطيع معها انجاز هذا االمر وان انجاز اإلدارة االلكترونية والتعليم ةاإللكترونيمعلوم ان بلد مثل ليبيا غير مستقرة وتفتقر الى بنية تحتية 
ان ويصل اليهم التعليم التفاعلي عن بعد عن عن بعد ووضع خطة واضحة المعالم لهذا االمر يتطلب مجهود جماعي حتى نبقي أبنائنا في ام

 طريق شبكة المعلومات.
 

 السيدات والسادة ال أطيل عليكم نتمنى لكم التوفيق في عرض بحوثكم
 وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير

 أد. عبداللطيف عبدالعزيز العاشق
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 المؤتمر رئاسةكلمة 
 وعلى آله وصحبه الطيبينالحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد 

يطيب لي أن أرحب بجميع السادة والسيدات من جميع الدول المشاركة، وكل المتتبعين والمشاهدين لفعاليات المؤتمر العلمي الدولي       
األول حول: جائحة كورونا؛ الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط. الذي ينظمه مركز البحوث واالستشارات والتدريب 

 مع كلية االقتصاد والعلوم السياسية وكلية الموارد البشرية بجامعة صبراته.بالتعاون 

معيشية إن هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام جامعة صبراته بالقضايا والظواهر التي تؤثر على البيئة المحيطة والحياة البشرية بكل جوانبها ال
م من أحداث بيئية وبائية تجسدت 2019. وتعلمون جميعًا ما حصل في أواخر العام والصحية واالجتماعية لبالدنا ولبلدان المنطقة بصفة عامة

 في اجتياح فيروس كورونا لكل بلدان العالم بصفة عامة ومنطقة المتوسط بصفة خاصة.

جوية، وتسخير كل هذه الجائحة التي نتج عنها العديد من الخسائر المادية والبشرية، وتسببت في غلق الحدود البرية وتوقف المالحة ال 
لم اإلمكانيات المدنية والعسكرية، وتحولت االطقم الطبية إلى خطوط دفاع متقدمة في مواجهة مباشرة مع هذه الجائحة التي لم يشهد لها العا

 مثياًل في هذا العصر.

شها دول العالم ومنطقتنا وبالدنا ونظرًا لضخامة االضرار وما تسببت به هذه الجائحة من أضرار في ظروف اقتصادية وسياسية معقدة تعي 
بشكل خاص، برزت العديد من المساهمات والمقترحات البحثية من هذه الجامعة؛ حول تنظيم مؤتمر دولي ُيعنى بدراسة هذه الظاهرة سالفة 

عتمادها بشكل نهائي في الذكر على المستوى االقتصادي والسياسي، إذ تم مناقشة هذه المقترحات على مستوى المجلس العلمي للجامعة وتم ا 
برنامج مؤتمر علمي متخصص. وُشكلت العديد من اللجان لتذليل وتسهيل كل الصعاب التي واجهت أعمال المؤتمر منذ البداية وحتى اكتمال 

لمسؤولية وما قدمه من جهود مضنية ومتاعب وتحمل ل الدكتور/ خالد علي العجيلي المحجوبي العلميةيس اللجنة كل أعماله. ونخص هنا رئ
مر على مدى طيلة فترة االعداد والتنسيق وتوزيع االعمال العلمية على لجان التقييم واستالم نتائج التقييم  واعداد البرنامج العام النعقاد المؤت
ة بلدان العالم عدة أشهر مضت، في ظروف قلة اإلمكانيات وانقطاع الكهرباء وخدمات االنترنت، وكذلك السادة أعضاء اللجنة العلمية من كاف

على المجهودات التي قاموا بها في سبيل تقييم االعمال العلمية الواردة من العديد من البحاث والمتخصصين في مراكز وجامعات العالم 
، وتصميم المختلفة، باإلضافة إلى المجهودات الجبارة التي قدمتها رئاسة اللجنة التقنية من تصميم لموقع خاص بالمؤتمر على شبكة االنترنت

( ومتابعة سير الجلسات تقنيًا طيلة أيام انعقاد المؤتمر، Google meetبرنامج زمني النعقاد المؤتمر عبر فضاء االنترنت باستخدام برنامج )
 يز القدير التوفيق.وال ننسى ما قدمته رئاسة الجامعة من رعاية واهتمام بهذا المحفل العلمي، جزاهم هللا جميعًا خير الجزاء. متمنين من هللا العز 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 الدكتور/ حامد مولود علي الرك
 مدير مركز البحوث واالستشارات والتدريب بجامعة صبراته
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 كلمة اللجنة العلمية
 

 الحمُد هلل؛ والصالُة والسالُم على سيدنا رسولِّ هللا
كل  من ساهَم يطيُب لي باألصالة  عن نفسي، وبالنيابة عن زمالئـي أعـضاء  اللجنـة  العلمية  للمؤتمر، ان أتقدَم ببالغ  آيات  الشكر  والتقدير، ل    

ُي لدول  حوض  المتوسط. في إنجاح  هذا المؤتمر  العلمي  الدولي  االفتراضي  األول، حوَل جائحة  كرونا: الواقُع  والمستقبُل االقتصادُي والسياس
 امعة صبراته.الذي ينظمُه؛ مركُز البحوث  واالستشارات  والتدريب، بالتعاون  مع كلية  االقتصاد  والعلوم  السياسية  وكلية  الموارد  البشرية  بج

نه تعالى، البروفيسور/ امحمد رمضان ، المرحوم بإذ)فقيد اللجنة العلمية وفقيد الجامعة( وال ننسى أن نترحم على زميلنا في اللجنة العلمية
 .اللهم تقبله قبواًل حسن مع الصالحين والصدقين شنيبيش، الذي وافاه االجل ونحن نعد لهذا المؤتمر؛ فاللهم اغفر له اللهم ارحمه

، الذي اجتاح العالمَ     واستمر في  2019في نهايات عام  إن إشكالية هذا المؤتمَر تدوُر حوَل؛ اآلثار  االقتصادية  والسياسية  لهذا الوباء 
م؛ مما تسبب في توقف وعرقلة انماط الحياة البشرية،  وكثير من االضرار البشرية والمادية. في محاولة 2020االصابات خالل هذا العام 

 ة  العالمية.للتعرف على أهم السبل واالستراتيجيات؛ التي من شأنها أن تحَد من تبعات هذه الظاهرة  المتجسدة في هذه الجائح
بحثا  لقد شرعت  اللجنُة العلميُة في استقبال البحوث الواردة من مختلف بلدان العالم، حيث بلغ عدُد البحوث  الواردُة ما يقارب، من الستين   

براء المحليين والدوليين في علميًا، من  احدى عشرة دولة منها سبُع دول  عربية واربُع دول  اجنبية، واستعانت  اللجنُة العلميُة بمجموعة من الخ
جامعة، تقييم البحوث، إذ كان عدُد البحوث  المقبولة  ثمانيًة وثالثين بحثًا علميًا، سيتم نشرها في الكتاب االلكتروني للمؤتمر على موقع ال

 وستنشر ملخصاُت هذه البحوث  في مجالت  دولية في بلدان ُاخري.

 

 مؤتمر. واختصارًا للوقت أعطي الفرصة لرئاسة ال
 وهللا ولي التوفيق.   

 
 الدكتور/ خالد علي العجلي المحجوبي

 رئيس اللجنة العلمية
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 البيانات الضخمة ودورها في تشكيل معالم النظام االقتصادي العالمي                  
  محمد مسعودالمبروك عبدهللا  د.

 ليبيا - الزاويةجامعة 
 emasaoud@gmail.com:  للمراسلة

 
 مقدمة 

ان   في مجموعات حضرية ظهر االهتمام بالبيانات واهميتها في تسيير اموره اليومية، حيث مع بداية رحلة االنسان في البحث عن االستقرار
ان سكان بالد ما بين النهرين وخصوصًا المزارعون،  قد اشارت الى ،قبل الميالد 5000 العام حوالي االثار والشواهد التاريخية التي تعود الى

ت و ثم توالت الحضاراوتوزيع مياه الشرب بينهم،  لتزويد السكان بالطعام التي يملكونها بسجالت عن قطعان الماشية والمحاصيل ااحتفظو  قد
يم   أالنبالي الحضارة االسالمية، حيث يذكرنا القران الكريم وفي سورة  تعاقبت َتاًبا”ب ْسم  اللَّـه  الرَّْحَمـٰن  الرَّح  صدق هللا “ َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه كِّ
سعى جون غرانت إلى فهم الطاعون الدبلي وإنشاء نظام تحذير من  م1663. وتطور االهتمام بالبيانات واستخداماتها فمثال في العام العظيم

قام هيرمان هوليريث بتصميم و تنفيذ آلة تنظم بيانات التعداد من خالل قراءة البطاقات  م1887وفى العام  خالل تسجيل الوفيات في لندن،
وفى العام  مليون شخص، 29نظاًما إلدارة معلومات  IBMبعد إصدار قانون الضمان االجتماعي، ابتكرت شركة و  م1937وفي العام  المثقبة،
طورت  م1997وفى عام  تم بناء أول كمبيوتر عمالق في العالم،م 1995وفى العام  اخترع تيم بيرنرز لي شبكة الويب العالمية، م1989
ابتكر روجر موغاالس مصطلح  م2005وفى عام  ، جهاز كمبيوتر للعب الشطرنج نجح في هزم بطل العالم غاري كاسباروف،IBMشركة 

 .واخيرا جائحة كرونا العالمية التي القت بتداعياتها علي الجميع البيانات الضخمة،

 البيانات

المشاهدات والمعلومات االولية )خام(، سواء كانت كمية او نوعية تتعلق بظاهرة معينة وبشرط أن ال تكون ناتجة عن وعمومًا تعرف البيانات بانها 
 يمكن تنظيمها في قواعد بيانات حجمها صغير نسبياً . وبشكل عام، يمكن تقسيم البيانات الى اواًل: بيانات اعتيادية تتميز بأن وتحليل او تفسيرمعالجة 

صعوبة تنظيمها في ، و حجمها كبير جداً  تتميز بأن ضخمة، وثانيًا بيانات العتيادية او التقليديةايمكن التعامل معها باستخدام البرمجيات االحصائية 
الفيديو والرسائل القصيرة وسجالت المكالمات وبيانات  رطةتتميز بالتنوع مثل: الصور ومقاطع وتسجيالت الصوت وأشوهذه البيانات  قواعد بيانات

اتخاذ القرار بناء على هذه البيانات، لتغطية الطلب عليها؛ حيث تعتبر السرعة عنصرًا حاسمًا في  هاواستخراج بيانات هاسرعة إنتاج، وايضًا تتميز بالخرائط
 تحتاج برمجيات خاصة. ونظرًا لحجم هذه البيانات، فإنها وهو الوقت الذي نستغرقه من لحظة وصول هذه البيانات إلى لحظة الخروج بالقرار بناء عليها

أمريكية  استشارات إدارية شركة وهي Global Institute McKinney. وعلى هذا االساس فأن (Hadoop & NoSQL) للتعامل معها مثل
من قبل جيمس أ. ماكينزي من أجل تطبيق مبادئ المحاسبة على اإلدارة، وتقوم بإجراء  1926تأسست ماكينزي في عام 

شير إلى مجموعات البيانات التي البيانات الضخمة بأنها "ت تعرف قد لتقييم قرارات اإلدارة عبر القطاعين العام والخاص وكمي نوعي تحليل
 .من التقاطها وتخزينها وإدارتها وتحليلها" أدوات قواعد البيانات التقليديةيتجاوز حجمها قدرة 

 إكسابايت، لكن هذا الرقم تضاعف 5ما قدره  2003وبحسب شركة إنتل أن حجم البيانات التي ولدها البشر منذ بداية التاريخ وحتى عام  
اليوم اننا الى  م2010-08-04 في احدي المقابالت الصحفية يومإريك شميدت  حوالي كثيرا، حيث اشار المدير التنفيذي لشركة مايكروسفت،

وهي شركة استشارات   IDCم. وحسب تقديرات شركة 2003حتى عام  ناه نتج قدرًا كبيرًا جدًا من المعلومات خالل يومين مثل كل ما انتجن

المية وإقليمية ومحلية في التكنولوجيا والفرص الصناعية محلل في جميع أنحاء العالم ، يقدمون خبرة ع 1100يشتغل بيها اكثر من 

file:///C:/Users/pc/Downloads/emasaoud@gmail.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A
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زيتا  18حوالي و تضاعف هذا الرقم ووصل الي  م2016زيتا بايت في عام  1بلغ حوالي فأن حجم البيانات  دولة، 110واالتجاهات في أكثر من 
م تشير الي ان حجم البيانات 2025لعام وتشير التقديرات  م2020عام  مع نهايةزيتا بايت  44حوالي ومن المتوقع وصوله الي  م2018بايت في عام 

، وللتوضيح جيجا بايت، اي واحد تريليون جيجا بايت 1,000,000,000,000تقريبًا كل واحد زيتا بايت يساوي حيث  ،زيتا بايت 175سيصل الي 
 كتاب. 3300يعادل حوالي  يمكن استخدامه لحفظ ما جيجا بايت  فقط فأن كل واحد

  البيانات الضخمةمصادر 

نالحظ  فعلى سبيل المثال السجالت الطبية، المصرفية، سجالت الطالبمثل  الحكومية غير البرامج الحكومية أوتتعدد مصادر البيانات الضخمة لتشمل 

االمر الذي يتطلب اعداد منظومات خاصة لتسجيل بياناتهم و التعامل  مليون طالب، 23ان عدد طالب التعليم االساسي بمصر لهذه السنة يبلغ حوالي 
الموافق يوم االثنين  وفى انه فعلى سبيل المثال اسواق االسهم الماليةو  بطاقات االئتمانالتي تشمل بيانات  المعامالت التجاريةو  ، التأمين،...الخ.معها
با و تريليون معاملة بيع وشراء في اسواق االسهم المالية في اور  5ومع اعالن الوصول الي لقاح فعال لفيروس كرونا، تم اجراء حوالي  م09-11-2020

البحث علي مثل  البيانات السلوكيةو  المناخ. استشعارالصناعية، أجهزة  باألقمارالتصوير مثل  شبكات االستشعاروكذلك بيانات  وامريكا الشمالية.
 Dataم لموقع2020فعلى سبيل المثال وحسب بيانات شهر اغسطس لسنة   وسائل التواصل االجتماعيواخيرا بيانات  فحات االنترنت،... الخ.ص

never sleep   حيث يتم تبادل مليار مستخدم شهريًا، 2عدد المستخدمين النشطين لتطبيق واتس اب يبلغ حوالي الذي يهتم بالبيانات حول العالم، فأن 
ساعة فيديو كل  500تقريبا حوالي  (upload)يقومون برفع  YOUTUBEإن مستخدمي موقع وأن  ،الدقيقةفي  مما بينهمليون رسالة نصية  42حوالي 
 يزيد علي ، يتم عقد ماZOOMباستخدام تقنية و  الف صورة كل دقيقة، 147تقريبا حوالي   (upload)إن مستخدمي الفيس بوك يقومون برفع و  دقيقة،
 .  LINKDENالف وظيفة حول العالم باستخدام موقع  70يتم التقديم علي حوالي وكذلك  الف لقاء افتراضي في الدقيقة، 200

 واالقتصاد الضخمة البيانات

وحسب  السنوي فقط.، الذي كان مقتصرًا علي الحساب التنبؤ اآلني بإجمالي الناتج المحلي الشهري ب خاصة نماذجالضخمة في بناء  ساهمت البياناتلقد 
حوالي   أي % من الناتج المحلي االجمالي2.0فان البيانات الضخمة في بريطانيا تساهم سنويًا بحوالي م 2020 - 2015لسنة    SASتقديرات شركة 

 بأسعاراسترليني مليار جنيه  46حوالي أي %، 2.2تشير الي ان المساهمة قد تصل الي  2020التوقعات لسنة وتشير  مليار جنيه استرليني 40
  م2015

 تدفق البيانات عبر الحدود

أي أن تكون البيانات قادرة على ، الي حركة أو تنقل البيانات عبر الحدود Cross-border data flow(s) تدفق البيانات عبر الحدود مصطلح يشير
أن ف McKinsey Global Institute  حسبو  التي تحتاجها،، بحيث يمكن الوصول إلى المعلومات والخدمات هاالتحرك بحرية وبغض النظر عن مكان

  .م2014من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في عام % 3.5 حوالي اوتريليون دوالر  2.8 حركة البيانات ساهمت بحوالي

 العولمة

لعل ما يميز . و االندماج ألسواق العالم واالنتقال الحر لرؤوس االموال والسلع والخدمات واألشخاص والتكنولوجيا والمعلومات العولمة فيينحصر مفهوم 
 ،ر العالمالقرن العشرين او حقبة العولمة هو النمو السريع للتجارة في السلع، حيث أنشأت الشركات متعددة الجنسيات سالسل التوريد التي امتدت عب
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ضعف على مدار العقد الماضي، ومن المتوقع   45ما قد يميز القرن الواحد والعشرين هو نمو تدفقات البيانات عبر الحدود  الذي وصل حوالي ولكن 
 .وقد اصبح مصطلح العولمة يالئم البيانات اكثر من السلع والخدمات .2020أن تسجل زيادة أخرى بمقدار تسعة أضعاف بحلول عام 

 العمل من المنزل ياتاقتصاد

 William D. Eberleبعض علماء االقتصاد الذين تميزو بقدرتهم علي قراءة المستقبل بواقعية ومن بينهم علي سبيل المثال  ى هذا المجال نشير الىف
بداية جائحة كرونا في بداية صبح واقعًا مع أ المرا ذاوه ،م2014سنة  منذ العمل من المنزلفي مجال بحوث وفريقه البحثي في جامعة ستانفورد 

وفي المقابل ، % من القوى العاملة األمريكية تعمل من المنزل بدوام كامل42فأن حوالي  م2020يونيو الى أنه وحتي  ت. حيث اشارت الدراسام2020
 .الزالت جامعاتنا ومؤسساتنا الوطنية تبحث في سبل التعليم عن بعد

    والخصوصية البيانات الضخمة والتكنولوجيا

 جائحة كرونا، فعلى سبيل المثالانتشار واستخداماتها وخصوصا استخدام تقنياتها في الحد من  التكنولوجياب البيانات الضخمةلقد ارتبط مصطلح 
 Hanwang Technologyشركة قامت حيث البيانات الضخمة، و  تقنيات باستخدام جائحة كروناانتشار  ومكافحة قامت الصين بمتابعة

Co.ي، واإلبالغ عن أي شخص مصاب بالحموجه تعرف على األشخاص الذين يرتدون أقنعةى الفخوارزميات البيانات الضخمة  ، باستخدام .
 ”1984“هذا االستخدام يذكرنا برواية للكاتب جورج اورويل بعنوان ولعل  ،بوسائل المراقبة أالمر الذي فضح خصوصيات االفراد وجعلهم محاصرين

نبوءة مستقبلية لما يؤول إليه العالم عندما تستولي على الحكم أقلية طاغية مستبدة، فتسلب حرية اإلنسان،  الروايةحيث كانت  حوالي سبعين سنةقبل 
 .وتفضح خصوصياته، ويصبح محاصرًا بوسائل المراقبة والرصد

 الخاتمة 

التي يتوجب االهتمام  البيانات الضخمة اال انه هناك العديد من المخاطر في استخدامها علي الرغم من االفاق العلمية واالقتصادية التي تفتحهاوختامًا و  
 نقترح االتي بدراستها واعطائها األولوية من جميع النواحي، وعلى هذا االساس فإننا

 ،وضع برامج تثقيفية لزيادة الوعي بالبيانات الضخمة واستخداماتها •

 ،ية واالبتكارية في مجال البيانات الضخمةإعطاء فرص اكثر لذوى األفكار اإلبداع •

 ،أثراء البحث العلمي في المجاالت المرتبطة بالبيانات الضخمة وتطبيقاتها •

 .تشجيع الطالب للتخصص في المجاالت المرتبطة بالتعامل مع البيانات وتطبيقاتها •
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Considérations générales sur les impacts du Covid sur l’économie mondialisée 

Claude ALBAGLI 

Président de l’Institut CEDIMES 

 .مالحظات عامة حول تأثيرات جائحة كورونا على االقتصاد المعولم
 ربون باريس و أستاذ االقتصاد بجامعة الس

 مدير عام المركز الدولي لدراسات التنمية والتحوالت االقتصادية و االجتماعية
   Traiter de l’impact du coronavirus alors que la pandémie se développe encore, est une tâche difficile et 

sujette à des considérations incomplètes. Cela est apparu avec clairement en comparant l’entrée dans la 1ère 

vague en Europe en février dernier et celle de la seconde depuis quelques semaines. Néanmoins nous 

pourrons faire quelques remarques. 

د إن التعامل مع تأثير فيروس كورونا اآلن في الوقت الذي ال يزال فيه الوباء تفشيا، عملية صعبة وال يمكن أن تخضع العتبارات محددة. وق 
با في فبراير الماضي والدخول إلى الموجة الثانية قبل أسابيع قليلة. ومع ذلك أصبح هذا واضًحا عند مقارنة الدخول إلى الموجة األولى في أورو 

 .، يمكننا إبداء بعض المالحظات
Le premier point concerne la mortalité dans le Maghreb et le Machrek. Les derniers chiffres donnent 4.500 

morts au Maroc, 2.095 en Algérie, 2.100 en Algérie 6.400 en Egypte et 985 en Libye. Soit un total pour cette 

région d’environ 16.000 décès. Rapportés à la population de 197 millions d’habitants, dont la moitié pour 

l’Egypte, l’ampleur de la catastrophe reste circonscrite. La France affiche 42.000 décès pour une population 

de 65 millions d’habitants par exemple.  

في الجزائر و  2095حالة وفاة في المغرب و  4500النقطة األولى تتعلق بالوفيات في المغرب الكبير والمشرق. وتشير أحدث األرقام إلى 
حالة وفاة في هذه  16000ت لهذه المنطقة أي بحوالي في ليبيا. وهذا هو إجمالي عدد الوفيا 985في مصر و  6400في الجزائر و  2100

قورن. فرنسا لديها  مليوًنا ، نصفهم في مصر ، ال يزال حجم الكارثة محدوًدا نسبيا اذا ما 197المنطقة. بالنسبة إلى عدد السكان البالغ 
 مليون نسمة ، على سبيل المثال 65حالة وفاة من أصل  42000

Le deuxième point est l’interprétation erronée donnée aux premières manifestations. La référence était au 

Sars né en Chine également en 2003, mais qui fit environ 800 morts dont 700 en Chine et Hong-kong. 

L’apparition du coronavirus en Chine en fin 2019 suscita l’attention internationale, sans que celle-ci ne se 

traduise par une batterie de précautions pour anticiper : la précédente épidémie était restée une affaire quasi 

chinoise et l’observation se contenta à accuser la Chine de cacher et de mal gérer l’apparition de la 

pandémie. 

سارس ، الذي ايضا   النقطة الثانية.  هي  التفسير الخاطئ التي النتشار فايرس كورنا الذي أعتمد منذ بداية األمر بأن يشار اليه مثل  فايرس
في الصين وهونج كونج. لقد أثار ظهور فيروس  700، من بينهم  800، ولكن ذلك الفايروس قتل حوالي  2003كان قد ولد في الصين عام 

اهتماًما دولًيا ، ولكن دون أن يترجم ذلك إلى مجموعة من االحتياطات التي كان يجب مراعاتها : ظل  2019رونا في الصين في نهاية عام كو 
شأنًا شبه صينيا .. وكان المراقبون سعيدين بألقاء االتهام على الصين على أساس أنها  تخفي الوباء ، وفي نفس   2003الوباء  في عام 

 ن تسيء إدارة التعامل مع هذا الوباء وتدين الصين وتجعلها مسؤولة على ذلك  ... الوقت اآل
Le troisième point s’inscrit dans la confusion des arbitrages lorsqu’il fut clair que la pandémie ne serait pas 

contenue. Le choc provoquait une triple secousse d’ordre sanitaire, d’ordre économique et d’ordre social. 

Que fallait-il choisir dans une stratégie anti-pandémie ? La santé et la survie ? La survie économique avec la 

multiplication des échanges qui assoit les ressources de toute une population modeste ? L’ordre social dans 

un contexte où une part de la population pouvait perdre la totalité de ses revenus. Le choix devint 

paroxystique : la plupart des pays européens choisirent la santé sur l’économie et le social sur l’économie à 

grand renforts de soutiens financiers ex-nihilo ! 

 النقطة الثالثة تتعلق بحالة االرتباك والخيار الصعب  عندما اتضح أن الوباء لن يتم احتواؤه.هذه الصدمة جعلت المراقب وصاحب الحكم في
؟ بين ثالثة أشياء . هيتعزيز النظام الصحي واالقتصادي واالجتماعي. ما الذي يجب اختياره في استراتيجية مكافحة الجائحة  وارتباكحيرة 

الصحة والنجاة  ؟  أم النجاة واقتصاد منهك يؤمن فقط أساسيات الحياة من موارد شعب تتناقص وتتبدد ؟  كذلك النظام االجتماعي في سياق 



 جائحة كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط :المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول حول
 

 

28 

قد يفقد فيه جزء من السكان كل دخولهم . أصبح االختيار واضحا :لقدآثرت معظم الدول األوروبية الصحة على االقتصاد والمجتمع على 
 !، مع الكثير من الدعم المالي أكس نيلواالقتصاد 

Le quatrième point apparait avec les résultats : finalement malgré de multiples actions, les résultats en 

France, de l’Espagne ou de l’Italie restent assez voisins de ceux des Etats-Unis qui ont accordé une première 

place à l’économie. C’est la première surprise ; mais il en existe une seconde, les pays de la banane de la mer 

de Chine comprenant La Chine, le Japon, Taïwan, la Corée du Sud, la Thaïlande et la Nouvelle Zélande 

paraissent protégés d’une seconde vague. Or il y a dans ce groupe de pays des régimes autoritaires et des 

démocraties, des populations blanches et jaunes, des politiques gouvernementales très intrusives et d’autres 

pas. Il n’apparaît pas évident de déterminer quel a été le facteur déterminant du contrôle de l’épidémie et il y 

a manifestement un intérêt limité pour s’y intéresser ! 

بالنتيجة ان النقطة الرابعة تظهر في النتيجة ) العبرة في الخواتيم ( : ففي نهاية األمر رغم التدابير المتعددة المتخذة من قبل الحكومات ، فنجد 
و الواليات المتحدة التي وضعت األقتصاد في المقدمة و في المقام األول ...هذه المفاجأة األولى ، ولكن فرنسا و اسبانيا و ايطاليا قد حذوا حذ

دا ، هناك مفاجئة ثانية  ، وهي دول ما يسمى بموزة بحر الصين ، وهي الصين و اليابان و التايوان و كوريا الجنوبية و التايالند و نيوزيالن
الثانية . و لكن في هذه المجموعة من الدول هناك بعضها يتمتع بأنظمة استبدادية و هناك ما هي ديمقراطية و يبدوا أنها قد تسلم من الموجة 

من هناك السكان البيض و السكان الُصفر والسياسات الحكومية المعيارية أي التي يمكن يقاس عليها و هناك ما ال يقاس عليها  .... أنه ليس 
وامل كان له الدور الرائد في جعل انتشار الفايروس تحت السيطرة . ويبدوا أن هناك فائدة محدودة من تتبع الواضح كيف يمكن تحديد أي الع

 ذلك ...
Le paysage est donc assez chaotique, l’ensemble de l’épidémie provoque près de 1,3 millions de morts sur la 

planète, ce qui reste pour l’instant assez limité : rappelons que la grande peste de 1347-1350 a fait disparaître 

le tiers de la population européenne et que l’arrivée des Conquistadors en Amérique du Sud a provoqué la 

disparition de 80 % de la population indienne en une génération (1521-1550). Nous sommes loin du compte. 

Et si l’inde annonce 100.000 morts, le pays compte 150.000 décès pour cause d’accidents de circulation. 

Néanmoins 2020 va constituer une rupture, même s’il est trop tôt pour en dessiner toute l’ampleur. 

مليون على مستوى العالم ، الذي يبقى حتى اآلن محدود  1.3لت غامضة في المجمل.. فقد تسبب الوباء في قتل الصورة اذا على ما تبدو مازا
كان قد أودى بثلث سكان القارة االوربية . كما أن وصول المحتلين  إلى أمريكا  1350ـ  1347نسبيا ، نذكر بأن الوباء الكبير في اوربا عام 

(. نحن بعيدون عن هذا ولكن اليوم وإذا 1550-1521٪ من سكان الهنود في جيل واحد وذلك سنة )80 الجنوبية كان قدتسبب في اختفاء
حد  2020حالة وفاة بسبب حوادث السيارات . ومع ذلك ، سيكون عام  150.000حالة وفاة ، فإن البالد لديها  100000أبلغت الهند عن 

 م الصورة كامال.فاصل أو مفصلي، حتى لو كان من السابق ألوانه رسم حج
Alors quelles ruptures sont envisageables ou redoutées ? 

 الفصل  المتوقع وما هو المشكوك فيه ؟ اذا ما هو
La première idée qui vient à l’esprit est que la planche à billets qu’ont actionnée les gouvernements ne 

pourra que provoquer de l’inflation. On a sécurisé au mieux les revenus pour réduire le nombre de cas 

percutés par le chômage ou l’impossibilité d’assurer les petits métiers de survie. Dans cette première phase 

on cherche à sauver les revenus, mais la production s’est effondrée avec des records (- 11 % pour la France 

et – 7,5 % pour l’union Européenne). Mais Combien y aura-t-il de vagues ? Il faudra bien éponger les crédits 

distribués, dans cette seconde partie, ce seront les fonctionnaires, les retraités, les salariés qui verront leur 

pouvoir d’achat amputé. 

م تأمين الفكرة األولى التي تتبادر إلى الذهن هي طبع النقود  التي ربما ان تقوم به الحكومات وهذا لن لن تؤدي إال إلى التضخم مباشرة .لقد ت
. في هذه المرحلة  الدخل على أفضل وجه ممكن للحد من حاالت  البطالة ، في حين  أصبح من االستحالة المحافظة على المهن البسيطة

٪ 7.5 -٪ لفرنسا و 11 -األولى كانت محاولة للمحافظة على الدخل ، لكن من ناحية أخرى نجد بأن اإلنتاج قد انهار و بأرقام  قياسية )
هذا  لالتحاد األوروبي(. لكن السؤال كم سيكون عدد الموجات من هذا الفايروس ك؟ سيكون من الضروري التخلص من الرصيد الموزع ، في

 .الموجة الثانية  ، سيكون موظفو الخدمة المدنية والمتقاعدون والموظفون هم المتضررين والذين سوف يعانون من انخفاض القدرة الشرائية
La deuxième idée est le bouleversement géopolitique. La Chine ne connaissant pas de seconde vague est 

créditée d’une croissance positive de 1 à 2 %. La Banque Mondiale donne des écarts de croissance qui sont 

aujourd’hui plus élevés entre les Etats-Unis et la Chine ou l’Union Européenne et la Chine que ce que 
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donnaient les prévisions avant la pandémie. Autrement-dit la Chine accentue à la faveur de la pandémie ses 

avantages. On rappellera que lors de la crise de 2008, il en avait été de même et qu’à l’occasion de la crise de 

1997, elle avait représenté un pôle de stabilité. Mais il y a encore plus grave, la baisse des bourses en 

Amérique et en Europe, expose les entreprises les plus fragiles et les plus techniquement performantes à des 

rachats et des prises de contrôle par Beijing. 

٪. حسب 2إلى  1ي و بنسبة الفكرة الثانية هي االضطرابات الجيوسياسية. لم تشهد الصين موجة ثانية من الفايروس و النمو أصبح فيها إيجاب
ء. بعبارة تقدير البنك الدولي هناك اآلن فجوات نمو أعلى  بين الواليات المتحدة والصين أو االتحاد األوروبي والصين مما كان متوقًعا قبل الوبا

لوضع هو نفسه ، وخالل ، كان ا 2008أخرى ، أصبحت تبرز لدى الصين مزاياها بفضل الوباء. وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل أزمة عام 
، لقد أصبحت الصين  قطب االستقرار. لكن األمر األكثر خطورة هو أن تراجع أسواق األسهم في أمريكا وأوروبا يعرض  1997أزمة عام 

 .الشركات األكثر تضرر ونجاًحا تقنًيا لعمليات الشراء واالستحواذ من قبل بكين
La troisième idée relève du climat social et des répercussions politiques. Si à l’issue de cette période le 

chômage devient plus élevé qu’il ne fut et que s’y ajoute les répercussions d’une nouvelle génération de 

progrès technique mené par l’intelligence artificielle, l’impact sur l’emploi sera encore plus sévère. Des 

troubles sociaux pourraient apparaître mettant en péril les régimes établis. Les risques de fuite en avant dans 

des revendications nationalistes pourraient alors intensifier les conflits et les affrontements. 

لمناخ االجتماعي واالنعكاسات السياسية. إذ أصبحت البطالة في نهاية هذه الفترة أعلى مما كانت عليه وينعكس بالمثل الفكرة الثالثة:  تتعلق با
على جيل جديد من التقدم التقني مقام على الذكاء االصطناعي، فإن التأثير على التوظيف ربما يكون أكثر حدة. . االضطرابات االجتماعية 

 ظمة القائمة. قد تؤدي المخاطر من التدهور إلى المطالب الوطنية إلى تكثيف الصراعات والمواجهات .يمكن أن تعرض للخطر األن
Autrement dit durant la pandémie, les gouvernants ne savent comment hiérarchiser les difficultés entre 

sanitaire, économie et social. Les sociétés risquent de se retrouver sous le seul effet de la pandémie avec une 

période inflationniste, une affirmation plus établie du leadership chinois et des risques polémologiques qui 

pourraient être nourris par des combinaisons avec le terrorisme et des migrations. Le pire n’est pas certain et 

l’évolution de la pandémie dans les prochains mois fournira des clefs pour temporiser ces dangers ou les 

intensifier. 

 خالصة القول :
واالقتصاد والمجتمع، بعبارة أخرى ، أثناء الوباء ، ال تعرف الحكومات كيفية إعطاء تصنيف الصعوبات من ناحية تحديد األولية  بين الصحة 

كذلك المؤسسات ربما  تجد نفسها تحت التأثير الوحيد للوباء مع فترة تضخمية، وتأكيدات جدلية تزداد رسوًخا  بأن القيادة القادمة  صينية، و 
لمعرفة الخطر يزول أو  مخاطر الجدل حول اإلرهاب و الهجرة ....وأخيرا األسوأ غير مؤكد، وتطور الوباء في األشهر المقبلة سيوفر المفاتيح

 يتكاثف .....
 برفسور : كلود الباقلي 

 نقله الى العربية: استاذ االقتصاد بكلية االقتصاد جامعة طرابلس د. صالح الدين التومي  
  مراجعة و تدقيق: أستاذة اللغة الفرنسية بكلية اللغات جامعة الزاوية   د. مروة بن شنشن
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 بالوكالة والتطورات السياسية االمريكية والعالمية في ظل جائحة كورونامداخلة: حول الحرب 
 البروفيسور/ المختار بن بركه

 أستاذ العلوم السياسية والحضارة االمريكية بجامعة الوالية بكاليفورنيا بالواليات المتحدة وجامعة فالنسيان بشمال فرنسا 
 (CEDS) ومركز الدراسات الدبلوماسية واالستراتيجية باريس

 

 نشكر الجميع

 نشكر اللجنة المنظمة للمؤتمر، ونتقدم بالتهنئة للسادة الزمالء على نجاح هذا الملتقى.

 Proxyقراءة تحليلية في المفهوم والنشأة والتطور، ): بحكم اختصاصي هناك ورقتين جذبتا اهتمامي، وهما الورقة التي بعنوان الحرب بالوكالة
War: an analytical reading in concept, emergence, and development والورقة الثانية التي كانت بعنوان دراسة تحليلية )

 An analytical study of theم )2020للخطاب االعالمي السياسي األمريكي في ظل جائحة كورونا خالل الفترة ما بين يناير ويونيو 
American political media discourse in light of the Corona pandemic during the period between January and 

June 2020.) 

 As a ( كمصطلح ) To give a definition of operations بالنسبة للورقة األولى: لقد حاول الزميل مشكورًا إعطاء تعريفًا للعمليات )
model والسؤال هنا؛ ما هو دور القوة الصلبة والقوة الناعمة والقو ،) ( ة الذكيةHard power, soft power, smart power في الحرب )

(؟ حيث قام الزميل بإعطاء معلومات على تاريخ الحرب بالوكالة، وعن الفرق بين الحرب التقليدية والحرب  In the proxy warبالوكالة )
 قوى العظمى. بالوكالة، فالحرب التقليدية تمثل استراتيجية رئيسية لتعزيز المصالح واالهداف لل

إلقليمية اما الحرب بالوكالة فهي استراتيجية إلدارة الصراع غير المباشر بين القوى الكبرى عن طريق إدارة وادامة الصراع بين الجهات الفاعلة ا
خارج الدول الكبرى من او المحلية، حيث تستخدم لمنع وقوع الصراع المباشر والحرب الكبرى بين هذه القوى. إن الحرب بالوكالة عادتا ما تقع 

أجل مصالح هذه الدول في نطاق صراع أيديولوجي واقتصادي وجيوبوليتيكي، ولها خسائر أقل، وال وجود للهدم، وتكاليف أقل، وهي حرب 
 أيديولوجية واقتصادية ودفاع عن المنافع الوطنية وتتأقلم مع التقدم االستراتيجي.

رج بوش الذي اغضب الرأي العام األمريكي في ذلك الوقت، الن ثمن الحرب في العراق كان لقد اختلف الرئيس األمريكي أوباما على جو 
باهضًا في األرواح، فقد أخذت الحرب مع أوباما صفة جديدة، حيث نجد أن الحرب بالوكالة في عهد الرئيس األمريكي أوباما قد استخدمت في 

ذكية، التي كانت عناصر هامة في الحرب بالوكالة كمبدأ، وعرفت هذه االستراتيجية الجديدة استراتيجياتها القوة الصلبة والقوة الناعمة والقوة ال
كا )بالقيادة من الوراء( حيث ترتفع الخسائر خارج أمريكا )الدفاع عن طريق االخرين(، وتستغل القوة المحلية التي تساندها حتى تتجنب أمري

 ة فقط.الدفع بقواتها المسلحة للميدان وتكتفي بالمساند

في أما السؤال الثاني؛ كيف ترتبط الحرب بالوكالة بالحرب بصفة عامة، هل تأتي كاختيار اولي او تأتي كنتيجة للفشل في الحرب التقليدية. ف
هذه العراق مثاًل بدأت الحرب ولكن البنتاقون اجبروا الرئيس أوباما لالتجاه للحرب بالوكالة، وبالتالي ما هي عالقة الحرب بالوكالة ب

 المصطلحات.
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بالنسبة لجائحة كورونا والموقف والتصرف األمريكي تجاهها، حيث لم يتم تقبل ذلك وكان رفضًا تامًا نتيجة لتجسد عقلية )الكاوبوي( عند 
مشكورة االمريكان، وانه يمكن التغلب على كل شيء، وال يوجد شيء يصعب على االمريكان، وكانت النتيجة أن وقع الفشل، وتحدثت الزميلة 

عن الموضوع. والفشل له أسباب كثيرة منها شخصية ترامب، والفشل في موضوع الكورونا هو دليل على عدم وجود إجراءات قانونية وتشريعية 
 عنها، ألنه نظام فيدرالي.

ر ممكن الن النموذج وعلى سبيل المثال في تونس او في فرنسا حيث تم اصدار تشريع عام يطبق على كل الناس، لكن االمر في أمريكا غي
ئحة الفيدرالي اكثر تعقيدا في مواجهة جائحة كورونا، بينما كانت مواجهة الجائحة في الدول الديكتاتورية ولألسف اكثر نجاحًا. إن هذه الجا

 كشفت عن حقائق سياسية وكشفت على ان ترامب عنده مشاكل سيكولوجية.

 1918االمريكان، واعتبار أن الجائحات قد أصبحت من التاريخ في القرن الرابع عشر و إن عدم االعتراف ورفض الجائحة من قبل العديد من 
م، كما يرون أفضليتهم على االخرين، وهو ما يتطلب الشرح والتوضيح: فبصفة شاملة ال مجال للموت في مخيلة االمريكان. وفي 1969 –

والسكان األصليين مقارنة بعدد الوفيات بين األمريكيين البيض، ويعللون ذلك حقيقة االمر فإن الموت يجتاح في أمريكا اكبر عدد من اآلفارقة 
 بأن المسؤولية هي السبب فإذا مات األمريكي غير األبيض فهو خطئه. 

ية إن عرقية الوفيات في أمريكا هي مرآة عدم المساوات بين صفوف اجتماعية معينة، والغرب بصفة عامة على عكس البلدان العربية واالسالم
ليثبت أن ذلك  COVID 19في مسألة االعتراف بالموت، ففي الغرب جاءت صدمة للفكر الغربي حول أن الموت المجال له، حيث جاء 

 –كانت صدمة لألمريكان، فهم يعتقدون في العلم ففي نظرهم أنه يطغى على كل شيء ) قوة سياسية  COVID 19إن مشكلة  المعتقد خطأ.
 قوة عسكرية ...(

 

 في عجالة تعليقي على المؤتمرهذا 

 واسمحوا لي على االطالة

 واقدم التهاني مجددًا وتشكراتي للجنة ولكل السادة الزمالء ونتمنى أن تأتي الفرصة للقاء.
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 الدكتور/ خالد علي العجيلي المحجوبي                                                                      

 

 

 

 



 والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسطكورونا الواقع جائحة  :المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول حول

 

 

 
 32 

 في ليبيا واالقتصادية المالية متغيراتالبعض لجائحة كورونا على  المتوقعةاآلثار 
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 الملخص
لجائحة كورونا على االقتصاد الليبي. وتحاول الورقة اإلجابة على السؤال التالي: تهدف هذه الورقة إلى استشراف اآلثار المالية واالقتصادية 

واآلثار المحتملة على بعض المتغيرات  2020ماهي اآلثار المتوقعة لجائحة كورونا على األوضاع المالية في ميزانية الترتيبات المالية لعام 
 ومقارنتها بالتأثيرات الحاصلة سيناريوهات مختلفة لتأثير الجائحة على االقتصاد الليبيعلى منهجية افتراض  ناعتمدقد ا االقتصادية األساسية. و 

على العالقة الوثيقة بين ناتج قطاع  اعتمدنا. وفيما يتعلق باآلثار على الناتج المحلي اإلجمالي ةباالعتماد على بعض البيانات المالية الفعلي
وتوصلت  نموذج قياسي مبسط لبحث التأثير على معدل التضخم في االقتصاد الليبي. ناستخدما قدالكربوهيدرات والناتج المحلي اإلجمالي. و 

النسبة المتوقعة. ووفقاا للسيناريو  أعلى قليالا منوهي  2020كتوبر % حتى نهاية أ52الدراسة إلى أن اإليرادات النفطية انخفضت بنسبة 
( مليون، ووفقاا للسيناريو الثاني، من المتوقع أن يرتفع العجز الكلي بمقدار 3,685.72األول، ُيتوقع أن يزداد العجز الكلي بحوالي )

وفيما يتعلق باآلثار المحتملة على الناتج المحلي اإلجمالي األسمي والحقيقي فإنه من المتوقع أن ينكمشا بمعدل ( مليون دينار. 4,971.44)
% 22% ومستوى مرتفع عند  6سيتراوح معدل التضخم بين مستوى منخفض عند . كما 2020% تقريباا في عام 67% إلى 45يتراوح بين 

 .2020في عام 

 اآلثار المالية، جائحة كورونا، سيناريوهات محتملة. الكلمات المفتاحية:
 

The expected effects of Covid-19 on some fiscal and economic variables in Libya 
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Abstract 
This paper aims to explore the financial and economic impacts of the Covid-19 pandemic on the Libyan economy. The 

paper attempts to answer the following question: What are the expected effects of the Covid-19 pandemic on the 

fiscal components in the budget of the financial arrangements for the year 2020 and the potential effects on some 

basic economic variables. We used the methodology of assuming different scenarios for the impact of the pandemic 

on the Libyan economy, depending on some actual fiscal data regarding the fiscal implications. In terms of impacts on 
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GDP, we relied on the close relationship between the carbohydrate sector output and the GDP. We used a simplified 

standard model to examine the effect on the inflation rate in the Libyan economy . The study found that oil revenues 

decreased by 52% until the end of October 2020, which is roughly higher than the expected percentage. According to 

the first scenario, the total deficit is expected to increase by about (3,685.72) million dinars, and according to the 

second scenario, the total deficit is expected to increase by (4,971.44) million dinars. 

Keywords: Covid-19 pandemic, Fiscal effects, Scenarios.  

 المقدمة

 2019( والذي ُاكتشف في أواخر Covid-19انتشاراا كبيراا للفيروس التاجي كورونا والذي ُعرف الحقاا بـ ) 2020شهد العالم في بداية سنة 
-. وقد خلقت جائحة فيروس كورونا )كوفيد2020الصينية وتم تصنيفه كجائحة من طرف منظمة الصحة العالمية في مارس  في مدينة ووهان

. فقد أدت اإلجراءات الضرورية الحتواء الفيروس إلى إحداث تراجع اقتصادي شديد. وهناك درجة [1] ( أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة19
 .الراهن حول مدى حدتها وطول مدتهاكبيرة من عدم اليقين في الوقت 

ا قد أغلقت جميع المدارس، وفرضت إلغاء التجمعات والفعاليات، وأغلق أكثر من  150، كان نحو 2020وبحلول أوائل أبريل/نيسان   80بلدا
ا كل أماكن العمل إلحتواء تفشي الفيروس. وُفِرضت قيود على السفر على نطاق واسع. وأثَّرت اإلغالقات اإل لزامية إلى جانب التباعد بلدا

لية، االجتماعي التلقائي من جانب المستهلكين والمنتجين تأثيراا كبيراا على النشاط والتجارة في العالم، وصاحبتها تقلبات في األسواق الما
 وتراجعات حادة ألسعار النفط والمعادن الصناعية.

لردة فعل العديد من المستهلكين والمنتجين في  العالم لمواجهة الوباء، باإلضافةاإلجراءات المقيدة للحركة والعمل والسفر في معظم دول 
تتسبب في كساد عميق في معظم إن لم يكن جميع دول العالم. وستكون الدول  تخفيض نشاطهم االقتصادي )االنفاق(، تمثل صدمات يمكن ان

العاملين من  الصحية الضعيفة، وتلك التي تعتمد على السياحة وتحويالتالنامية األكثر عرضة آلثار هذه الجائحة، وكذلك الدول ذات النظم 
 . [2] الخارج والتي تعتمد على تصدير السلع األولية، ومن ضمنها الدول النفطية

النتشار هذه  ومن بين هذه الدول ليبيا التي تشهد أوضاعاا اقتصادية مضطربة منذ بداية العام الحالي مع تزامن اآلثار المالية و االقتصادية
الجائحة، حيث ُأقفلت الحقول والموانئ النفطية في السابع عشر من شهر يناير وتوقف اإلنتاج والتصدير بشكل شبه كامل بإستثناء الحقول 

يل ألف برميل في اليوم. األمر الذي يعني انخفاض حاد في اإليرادات النفطية وهي المصدر األساس لتمو  100البحرية التي تنتج أقل من 
وما ترتب عنها من نزوح  2019الميزانية العامة والمصدر الوحيد تقريباا للنقد األجنبي. هذا الحدث ُيضاف إلى حالة الحرب السائدة منذ ابريل 

ترتب عنه عدد كبير من السكان وازدياد النفقات العامة التشغيلية والطارئة. هذا االنخفاض في اإليرادات العامة والزيادة في النفقات العامة 
م. هذه الظروف تسببت في خلق حالة من  2020عجز كبير تقرر تمويله بقرض حسن من المصرف المركزي وفقاا لقرار الترتيبات المالية لعام 

عدم اليقين حول األوضاع االقتصادية في البالد مما ترتب عليها تعثر النشاط االقتصادي غير النفطي وصعب معها التخطيط واستشراف 
قبل. وفي منتصف مارس من العام الحالي وبعد أن ُأصيبت عدد من دول الجوار والقريبة بأولى حاالت وباء كورونا، اتخذت الحكومة المست

سلسلة من اإلجراءات الصارمة لمواجهة التفشي المحتمل لجائحة فيروس كورونا مثل حظر التجول وإغالق المدارس والمحال واألسواق للسلع 
  ف حركة الطيران وإقفال الحدود مما ترتب عنها توقف شبه كامل للنشاط االقتصادي كبقية دول العالم.غير الضرورية ووق

وكنتيجة لإلجراءات والتقييدات واإلغالقات على المستوى العالمي انخفض الطلب العالمي على النفط بشكل حاد مما نتج عنه انخفاض أسعار 
قبل أن يعاود االرتفاع إلى  2020دوالر للبرميل في أبريل  25نت في مستهل العام إلى حوالي دوالر للبرميل لخام بر  65النفط من متوسط 
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ا. حيث يتطلب األمر من جهة سياسة 2020دوالراا في يونيو  40حدود  ا اقتصادياا إستثنائياا ومعقدا . في ظل هذه الظروف تعيش ليبيا وضعا
أخرى يتطلب سياسة مالية توسعية لمواجهة آثار جائحة كورونا. وعليه وجب على مالية تقشفية لمواجهة انخفاض اإليرادات، ومن جهة 

ى السلطات مواجهة هذه الوضعية اإلستثنائية بطريقة علمية ومنهجية. وفي هذه الورقة سيتم التركيز على اآلثار المرتقبة لجائحة كورونا عل
 المحتملة.  وذلك بوضع مجموعة من السيناريوهات 2020األوضاع المالية لسنة 

 2020 – 2010تطور الميزانية للفترة 

لنفطية. شهدت الميزانية العامة تقلبات حادة في العقد األخير بسبب شدة التقلب في اإليرادات العامة التي تعتمد بشكل شبه كلي على اإليرادات ا
لى قيمة اإليرادات النفطية. فقد انخفضت اإليرادات وحيث أن كميات اإلنتاج النفطي وأسعار النفط تعرضت لتغيرات كبيرة فقد انعكس ذلك ع

قبل أن تعاود االنخفاض  2018، ثم ارتفعت في عام  2016إلى أدنى مستوى في عام  2012النفطية بشكل حاد من أعلى مستوى في عام 
ملة النفقات على حساب نفقات . كما شهدت الميزانية تغيراا في تركيبة النفقات، حيث زادت حصة المرتبات واألجور من ج2020في سنة 

ا  2017 – 2013مشاريع وبرامج التنمية. وترتب عن هذه التقلبات والتغيرات تسجيل عجز كبير في الميزانية خالل الفترة  ، ثم حققت فائضا
على األقل بسبب انخفاض اإلنتاج النفطي نتيجة  2021و  2020، وُيتوقع أن تسجل عجزا خالل عامي  2019و  2018خالل عامي 

 .19-وانخفاض أسعار النفط نتيجة جائحة كوفيد 2020إغالق الحقول والموانئ النفطية للتسعة أشهر األولى من عام 

 

 2020 - 2010يرادات والنفقات وحالة الميزانية العامة للفترة (: تطور اإل1شكل )

 المنهجية

تسعى هذه الدراسة إلى استشراف اآلثار المحتملة لجائحة كورونا على االقتصاد الليبي والذي يعاني أصالا من حالة انقسام سياسي وصراع 
، وذلك كما هو معمول به في يبينان اآلثار المتوقعة على المتغيرات المالية واالقتصادية مسلح. وفي هذا اإلطار أرتأ الباحثان وضع سيناريوهين

 . هذين السيناريوهين المفترضين فيما يتعلق باآلثار المالية هما:[5[، ]4، ][3بعض الدراسات العلمية ]
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ا يمكن أن نفترض في ظل هذا السيناريو المتفائل، وُيقصد به أن آثار جائحة كورونا ستكون محدودة، وبشكل أكثر  -1 تحديدا
 .1% فقط على بعض بنود اإليرادات والنفقات العامة20السيناريو أن حجم التأثير يبلغ حوالي 

 %.40السيناريو المتحفظ، وُيقصد به حدوث تأثيرات متوسطة، ويمكن تمثيله بنسبة  -2

االقتصادية الرئيسة مثل الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم،  تأثيرات الجائحة على بعض المتغيرات استشرافباإلضافة إلى ذلك سنقوم ب
افة والتي سنعتمد في تقديراتها على ما أصدرته المؤسسات الدولية المعنية بالشأن االقتصادي مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، باإلض

لي اإلجمالي للقطاع النفطي في تقدير الناتج المحلي اإلجمالي، وعلى إلى تقديرات الباحثين والتي تعتمد على اإلستعانة بمساهمة الناتج المح
 نموذج قياسي مبسط يتكون من سعر الصرف في السوق الموازي وعرض النقود لتقدير األثر على معدل التضخم.

 بنود اإليرادات والنفقات العامة المعنية بتأثيرات جائحة كورونا

النفطية والنفقات التي ُيرجح أن تتأثر سلباا بالجائحة سواءا بشكل مباشر أو غير مباشر  سيتم إختيار بعض مكونات اإليرادات غير
قبل حدوث الجائحة بالقيم المتوقعة بعد حدوثها. وفيما يتعلق باإليرادات  2020ومقارنة القيم المقدرة لها في ميزانية الترتيبات المالية 

 النفطية فسنعرض لها بشكل مستقل الحقاا.

 :  اإليرادات غير النفطية.أوالا

وتشمل الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات ألنها مرتبطة بشكل أو بآخر بالنشاط االقتصادي وبالتالي فمن المتوقع أن تتأثر من 
. أما فيما يتعلق بإيرادات 2020جراء تعثر األنشطة االقتصادية وتنخفض عن مستواها المقدر في ميزانية الترتيبات المالية 

الت وأرباح المصرف المركزي وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي فمن غير المتوقع أن تتأثر بالجائحة ويمكن أن االتصا
 تتحقق كما هو مقدر في ميزانية الترتيبات المالية.

 ثانياا: النفقات العامة.         

أن ال تتأثر بالجائحة سواءا بشكل مباشر أو غير فيما يخص نفقات الباب األول الخاص بالمرتبات وما في حكمها من المتوقع 
مباشر. أما نفقات التشغيل والتسيير بالباب الثاني ونفقات التنمية بالباب الثالث فمن المتوقع أن تتأثر باالنخفاض وعلى النقيض 

محتملة للجائحة وباألخص في جانب ُيتوقع أن تزداد نفقات الدعم بالباب الرابع ونفقات الطوارئ بالباب الخامس لمواجهة التأثيرات ال
 النفقات الصحية.

 ثالثاا: اإليرادات النفطية.

كما ذكرنا سابقاا فقد انخفض اإلنتاج والتصدير من النفط بسبب إقفال الحقول والموانئ النفطية بشكل حاد قبل قدوم جائحة كورونا، 
مليون برميل يومياا حتى نهاية  0,1إلى حوالي  2020مليون برميل يومياا بداية العام  1,1حيث انخفضت كميات اإلنتاج من حوالي 

دوالر للبرميل لخام برنت في  65أغسطس. ومن ناحية ثانية انخفضت أسعار النفط بشكل كبير في السوق العالمي من حوالي 
دوالراا للبرميل في الوقت الحاضر وهو األمر الذي  40دوالر للبرميل في أبريل ثم ارتفعت إلى حدود  25مستهل العام إلى حوالي 

                                                           
 نسب السيناريوهات المقترحة هي فقط لغرض إستشراف اآلثار على الميزانية وقابلة للتغيير والتعديل 1
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كان له آثار مضاعفة على اإليرادات النفطية. ولغرض الفصل بين التأثيرين فقد استخدمنا منهجية خاصةا للتعرف على اآلثار على 
الموانئ النفطية والتغير في اإليرادات النفطية وذلك من خالل التمييز بين التغير في كميات اإلنتاج الناشئ عن إقفال الحقول و 

األسعار الناشئ عن انخفاض الطلب العالمي بسبب فيروس كورونا، باستخدام متوسط األسعار ومتوسط كميات اإلنتاج كما يظهر 
 بالجدول التالي. 

 (: األفتراضات الخاصة باألثر على اإليرادات النفطية1جدول )

قبل  
 الجائحة

بعد 
 الجائحة

التغير 
 النسبي 

 %40- 39 65 متوسط األسعار )دوالر للبرميل لخام برنت(

 

 % نتيجة تأثير جائحة كورونا. 40أي أن اإليرادات النفطية ستنخفض بنسبة 

 
 2020إلى أكتوبر  2019(: تطور متوسط إنتاج وأسعار النفط الخام )برنت( من ديسمبر 2شكل )

 

 .2020التأثير المالي الفعلي حتى نهاية أكتوبر 

 2,400، وفيه يظهر أن اإليرادات النفطية المحققة خالل الفترة بلغت 2020( الوضع المالي لميزانية الترتيبات المالية للعام 2يبين الجدول )
% عما كان مقدراا لها، وهي نسبة أكبر من نسبة انخفاض سعر النفط في األسواق الدولية بسبب 52مليون دينار، أي أنها انخفضت بنسبة 

% 24مليون دينار، أي بنسبة  1,918إلى  2,524فاض في كمية االنتاج. كما انخفضت اإليرادات السيادية غير النفطية من حوالي االنخ
ا أن اإليرادات الكلية انخفضت بمبلغ  % عن  34مليون دينار وبنسبة  3,334تقريباا عن المبلغ المقدر لها في الميزانية. وكما يظهر أيضا
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% تقريباا. وبما أن األنخفاض في 9مليون دينار، أي بنسبة  2,947ما فيما يتعلق بالنفقات الكلية فقد انخفضت بحوالي القيمة المقدرة. أ
مليون دينار بدالا من العجز  22,642% فقط ليبلغ 2اإليرادات واكبه انخفاض في النفقات، فإن مقدار العجز الفعلي في الميزانية ارتفع بنسبة 

 مليون دينار. 387مليون دينار، أي أن العجز ارتفع بمبلغ  22,255المقدر بحوالي 

 31/10/2020حتى  2020(: الوضع المالي الفعلي لميزانية الترتيبات المالية 2جدول )

 القيم بالمليون دينار 
الفرق بين المحقق والمقدر  المحقق حتى نهاية أكتوبر المقدر بالميزانية للفترة 

 % نسبة التغير للفترة

 52- 2,600- 2,400 5,000 اإليرادات النفطية*

 24- 606- 1,918 2,524.00 اإليرادات غير النفطية

 6- 129- 2,176 2,305 الموارد األخرى 

 34- 3,334- 6,494 9,828.00 اإليرادات الكلية

 9- 2,947- 29,136 32,083 النفقات الكلية

 2 387- 22,642.00- 22,255.00- حالة الميزانية

 مليون دينار. 2,871بقيمة  2019*تم استبعاد اإليرادات النفطية عن شهر ديسمبر 
 المصدر: وحدة االقتصاد الكلي والتحليل المالي بوزارة المالية.

 .2020اآلثار المالية المتوقعة لجائحة كورونا على ميزانية الترتيبات المالية لعام 

% عما هو مقدر لها في 40األول ُيتوقع أن تنخفض اإليرادات النفطية وكما افترضنا سابقاا بنسبة ( أدناه أنه وبحسب السيناريو 3يبين الجدول )
( مليون دينار. كما ُيتوقع أن تكون قيمة اإليرادات غير 2,400( مليون دينار فقط أي تنخفض بحوالي )3,600الترتيبات المالية وتحقق )

( مليون دينار. وبالتالي ُيتوقع أن تنخفض اإليرادات الكلية بما فيها الموارد 385.72والي )( مليون دينار أي بانخفاض بح2,642.88النفطية )
 (39,400( مليون دينار مسجلة )900( مليون دينار. وفي نفس الوقت ُيتوقع أن تزداد النفقات الكلية بحوالي )2,785.72بمبلغ ) 2األخرى 

( مليون دينار ليصل العجز الكلي 3,685.72مليون دينار. وفي ظل انخفاض اإليرادات وارتفاع النفقات ُيتوقع أن يزداد العجز الكلي بحوالي )
 ( مليون دينار.30,392.12إلى )

 

 

                                                           
 ، وإيرادات الرسم اإلضافي على بيع النقد األجنبي.2019التمويل من ضريبة الجهاد، األرصدة المرحلة من حسابات الجهات العامة لعام  وتشمل 2
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ا للسيناريوهات المفترضة (: أهم اآلثار المالية3جدول )  المتوقعة وفقا
 القيم بالمليون دينار 

  بالميزانيةالمقدر  
 لكامل السنة

المتوقع حسب 
السيناريو األول 

 %(20)تغير بنسبة 

األثر المالي 
 للسيناريو األول

المتوقع حسب 
السيناريو الثاني 

 %(40)تغير بنسبة 

األثر المالي 
 للسيناريو الثاني

 -2,400 3,600 -2,400 3,600 6,000 اإليرادات النفطية

 771.44- 2,257.16 385.72- 2,642.88 3,028.6 اإليرادات غير النفطية

 - 2,765 - 2,765 2,765 الموارد األخرى 

 3,171.44- 8,622.16 2,785.72- 9,007.88 11,793.6 اإليرادات الكلية

 1,800 40,300 900 39,400 38,500 النفقات الكلية

 4,971.44- -31,677.84 3,685.72- 30,392.12- 26,706.4- حالة الميزانية

ا على بيانات وحدة االقتصاد الكلي والتحليل المالي.  المصدر: من إعداد الباحثان أعتمادا

% وارتفاع بعض بنود النفقات بنفس النسبة، نجد أن 40وبتطبيق السيناريو الثاني الخاص بانخفاض بعض بنود اإليرادات غير النفطية بنسبة 
 ( مليون دينار بنهاية العام.31,677.84مليون دينار ليصل إلى )( 4,971.44العجز الكلي ُيتوقع أن يزداد بمقدار )

 

 (: اإليرادات والنفقات الكلية وحالة الميزانية المتوقعة حسب السيناريوهين3شكل )

ترض أن تنخفض ، نجد أن السيناريو األول أكثر واقعيةا، حيث اف2020وبمقارنة نتائج السيناريوهين المفترضين مع النتائج الفعلية حتى أكتوبر 
% ولم ترتفع 9%. أما فيما يتعلق بالنفقات الكلية فقد انخفضت فعلياا بنسبة 34% والتي انخفضت فعلياا حتى أكتوبر بنسبة 40اإليرادات بنسبة 

ا إلى انخفاض نفقات مشروعات وبرامج التنمية بنسبة  لنفقات التسييرية % وبقاء مستوى ا73كما كان متوقعاا في السيناريوهين. ويرجع ذلك أساسا
 ونفقات الدعم في األبواب األخرى في حدود المعتمد لها في ميزانية الترتيبات المالية.
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 اآلثار المتوقعة لجائحة كورونا على بعض المؤشرات االقتصادية في االقتصاد الليبي

مة اإلنتاج للقطاع في تقدير الناتج المحلي للقطاع استخدم الباحثان بيانات تاريخية حول نسبة القيمة المضافة للقطاع النفطي من إجمالي قي
مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي النفطي مع األخذ بعين االعتبار حصة الشريك األجنبي وقيمة االستهالك الوسيط. وباالستناد على نسب 

فيما يتعلق بالتنبؤ و  ي اإلجمالي الحقيقي واألسمي. تم تقدير قيمة الناتج المحل ،في السنوات السابقة الناتج المحلي اإلجمالي فيللقطاع النفطي 
على نموذج قياسي مبسط يتكون من سعر الصرف في السوق الموازي وعرض النقود لتقدير األثر على معدل بالتضخم، اعتمد الباحثان 

 التقدير والتنبؤ التي توصل إليها الباحثان، باإلضافة إلى تنبؤات وتقديرات صندوق النقد الدولي. ( نتائج4ويبين الجدول ) التضخم.

% 67الحقيقي بمعدل % بينما سينكمش الناتج المحلي اإلجمالي 45سينخفض بمعدل ويظهر من الجدول أن الناتج المحلي اإلجمالي األسمي 
حسب تقديرات  2021% للناتج الحقيقي في عام 76% و 45لناتج األسمي بحوالي ، بينما سيتحقق نمو موجب ل2020تقريباا في عام 

، بينما سينمو 2020% تقريباا في عام 45اتج المحلي اإلجمالي الحقيقي سينخفض بمعدل نصندوق النقد الدولي. في حين قدر الباحثان أن ال
بحسب تقديرات صندوق النقد  2021و  2020عامي  % في15% و 22. كما سيبلغ معدل التضخم حوالي 2021% في عام 70بمعدل 

 % بحسب تقديرات الباحثان.1.5% و 6الدولي، وفقط 

 المتوقعة على بعض المؤشرات االقتصادية:(: أهم اآلثار 4جدول )

 مصدر التقدير 2021 2020 2019 المؤشر االقتصادي

 الباحثان 52.102 30.726 56.32 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )بالمليون دينار(

 الباحثان 70 45.44- 11.11 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

 صندوق النقد الدولي  76  66.7- 9.89

 صندوق النقد الدولي 31.75 21.80 39.83 الناتج المحلي اإلجمالي األسمي )بالمليار دوالر(

 صندوق النقد الدولي 45.64 45.26- 11.8 )%( معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي األسمي

 معدل التضخم )%(
4.563 

 صندوق النقد الدولي 15.119 22.256

 الباحثان 1.5 6

 الباحثان  62,350.14 78,950.14 حجم االحتياطيات الدولية  )بالمليار دوالر(

 الباحثان  -30,39 11,9 عجز الموازنة العامة )بالمليار دينار(

عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي  نسبة
 اإلجمالي )%(

-0.298 -59.76 -22.44 
 صندوق النقد الدولي
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نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
)%( 

2.19 -102.93 -43.22 
 صندوق النقد الدولي

  World economic outlook, October 2020كما جاءت في  المصدر: تقديرات الباحثان ، وتقديرات صندوق النقد الدولي

% في عام 0.29وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ُيتوقع أن ترتفع نسبة العجز في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 
لي اإلجمالي في . كما ستبلغ نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المح2021% في عام 22وفقط  2020% في عام 60إلى حوالي  2019
% في عام 43، بينما ستنخفض نسبة العجز إلى 2019% في عام 2.19% بعد أن كانت نسبة الفائض حوالي 103حوالي  2020عام 

 62إلى حوالي  2019مليار دوالر في عام  79. ووفقاا لتقديرات الباحثان، ُيتوقع أن ينخفض رصيد االحتياطيات األجنبية من حوالي 2021
 .2020ر في عام مليار دوال

 

 (: معدل نمو الناتج المحلي النفطي واإلجمالي الحقيقي بأسعار السوق 4شكل )

 النتائج والتوصيات 

% وانخفاض اإليرادات الكلية بنسبة 52بينت البيانات الفعلية لميزانية الترتيبات المالية حتى نهاية أكتوبر انخفاض اإليرادات النفطية بنسبة 
مليون دينار بدالا من العجز  22,642% محققاا 2%، وفي المحصلة ارتفع العجز بنسبة 9%، في حين انخفضت النفقات الكلية بنسبة 34

 مليون دينار.  22,255بحوالي  المقدر

% عما هو مقدر لها في الترتيبات المالية، كما ُيتوقع أن تنخفض 40ووفقاا للسيناريو األول، ُيتوقع أن تنخفض اإليرادات النفطية بنسبة 
( مليون دينار، وعليه 900ي )( مليون دينار، وفي نفس الوقت ُيتوقع أن تزداد النفقات الكلية بحوال385.72اإليرادات غير النفطية بحوالي )

( مليون دينار. ووفقاا للسيناريو الثاني، من 30,392.12( مليون دينار ليصل إلى )3,685.72من المتوقع أن يزداد العجز الكلي بحوالي )
ويظهر أن نتائج  ( مليون دينار بنهاية العام.31,677.84( مليون دينار ليصل إلى )4,971.44المتوقع أن يرتفع العجز الكلي بمقدار )

 .2020السيناريو األول أقرب للواقع بالنظر إلى التطورات المالية بنهاية أكتوبر 
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بمعدل  وفيما يتعلق باآلثار المحتملة على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية، فإنه ُيتوقع أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي األسمي والحقيقي
% في 22% ومستوى مرتفع عند  6. كما سيتراوح معدل التضخم بين مستوى منخفض عند 2020عام % تقريباا ل67% إلى 45يتراوح بين 

 بحسب مصدر التقديرات. 2020عام 

%، كما ُيتوقع أن ينخفض رصيد 103حوالي  2020كما ُيتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
 .2020مليار دوالر في عام  62إلى حوالي  2019مليار دوالر في عام  79مليار دوالر، أي من حوالي  17دار االحتياطيات األجنبية بمق

ية وبناءا على ما سبق عرضه فإنا نوصي السلطات المعنية باتخاذ بعض اإلجراءات والتدابير للتقليل من حدة تأثير األزمة على األوضاع المال
 واالقتصادية.

 باالنفاق العام:اوالا: فيما يتعلق 

ق األولوية فى االنفاق العام للصرف على المرتبات االساسية، وللقطاع النفطي والقطاع الصحي لمواجهة الظروف الحالية. الترشيد في االنفا
توفير شبكة أمان لذوي الدخل المحدود والفئات  .العام والتقشف فى كافة بنود ميزانية الترتيبات المالية وتقليل المصروفات بنسب مختلفة

 . المتضررة

 ثانياا: فيما يتعلق باإليرادات:

العمل على تطوير النظام الضريبي وتحسين طرق جباية الضرائب والرسوم األخرى للتقليل من االعتماد على اإليرادات النفطية التي تتسم 
 . بتقلبات مستمرة، وتفعيل دور صندوق الثروة السيادي

 ثالثاا: فيما يتعلق بالدين العام: 

، ويجب أن يشمل الدين العام المحلي دهوضع الترتيبات الالزمة لسداو مراجعة الدين العام ومطابقته بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، 
ضمان اإلستدامة المالية. كما يجب غير المصرفي أو ما في حكمه. كما يجب وضع سقف لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي ل

 .2021األخذ بعين االعتبار الدين العام الخاص بالحكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية عند اإلعداد لميزانية الترتيبات المالية لعام 
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 الملخص
والتي تنذر بإمكانية  ،اآلثار االقتصادية حتى لتتعداهافيروس كورونا المستجد الخسائر البشرية  عناآلثار السلبية المترتبة  تجاوزت

 .دخول االقتصاد العالمي في مرحلة كساد ال يمكن التنبؤ بكافة تداعياتها
التطرق لواقع اقتصاد  من خالل ين الجزائري والمغربي" على االقتصاد19-أهم انعكاسات جائحة "كوفيد  إبرازتهدف الدراسة إلى  

بالدولتين على غرار التي تضررت أهم المتغيرات االقتصادية توضيح تأثيرات انتشار الجائحة على  الدولتين في ظل جائحة كورونا، ومن ثم 
ي؛ وكذا أهم الحجر الصح إجراءاتنتيجة تفاعل العديد من العوامل ولعل أبرزها تطبيق  مغرب،قطاع النفط بالجزائر، وقطاع السياحة بال

   اإلجراءات والتدابير التي يمكن األخذ بها للحد من أثار األزمة.
 .19؛ كوفيد أزمة كورونا؛ اقتصاد جزائري، اقتصاد مغربي الكلمات المفتاحية:

 

 

The Economic Repercussions of the Covid 19 Virus on the Algerian and Moroccan 

Economies - the most important impacts and opportunities left by the crisis -  
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Abstract 
The negative effects of the emerging corona virus exceeded human losses, even the economic 

effects, which warn of the possibility of the global economy entering a recession, with all its unexpected 
repercussions. 
 The study aims to shed light on the most important repercussions of the "Covid-19" pandemic on the 
Algerian and Moroccan economies by addressing the reality of the two countries' economies in light of the 
Corona pandemic, and then clarifying the effects of the spread of the pandemic on the most important 
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economic changes affecting the two countries, such as the oil sector in Algeria and the tourism sector in 
Morocco, West, sunset. As a result of the interaction of many factors, the most prominent of which is the 
application of quarantine measures; As well as the most important measures and measures that can be 
taken to limit the effects of the crisis. 
Keywords: Corona crisis; Covid 19; Algerian economy; Moroccan economy 
 
 

 المقدمة

 التبعات من القلق يسود ، 19العشرة أشهر من الصراع مع وباء كوفيد  يقارب ما وبعد العالم، حول البلدان من العديد غرار على 
 المستجد على االقتصادين الجزائري و المغربي. كورونا فيروس جائحة عن الناتجة االقتصادية

دفع كال  ما العاملة، يدها حجم من وبالتالي إنتاجها حجم من أخرى  قلصت بينما اقتصادية، أنشطة عدة توقفت الوضعية لهذه فنتيجة 
 أو المقاوالت، المؤسسات العمومية و الخاصة على سواء األزمة هذه تداعيات من الحد إلى الهادفة اإلجراءات من حزمة إطالق الدولتين إلى
 .األفراد على مستوى 

تم  كما المسبوقة، غير الظرفية هذه ظل في والمغربي االقتصادين الجزائري  تواجه وتحديات إشكاالت تبرز عدة اإلطار، هذا في 
من قبل الدولتين في هذا السياق، تستمر الجهود .محنتهما تجاوز من االقتصادين تمكن قد  التي الفرص من مجموعة أيضا المقابل رصد في

-COVIDمة عن تفشي فيروس كورونا)تخفيف عبء اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناج إلىفي اعتماد سياسات اقتصادية طارئة تهدف 
احتواء األزمة  إلىعدة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف  تا البلديناتخذت حكومشبه تام، كما ل اقتصادي لش في إحداث الذي تسبب(، 19

 ، وهو ما سنستعرضه من خالل هذه الدراسة.الصحية واالقتصادية

 لدراسة في السؤال الرئيسي التالي:لهذه اتتمحور اإلشكالية الرئيسية  :إشكالية الدراسة

 ؟ األزمة هذه و في ما تتمثل الحلول المتاحة للخروج من ؟أثار أزمة كورونا على االقتصادين الجزائري والمغربي ماهي أهم

 :لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية نطرح جملة األسئلة الفرعية الموالية

  المغربي في ظل أزمة كورونا ؟ما هو واقع االقتصادين الجزائري و 
 ما هي تداعيات أزمة كورونا على االقتصادين الجزائري والمغربي ؟ 

 :الدراسة فيما يلي أهداف أهم تتمثل: الدراسة أهداف

 معرفة واقع أزمة كورونا عل صعيد دول حوض المتوسط؛ 
 تطور الوضعية االقتصادية للجزائر والمغرب في ظل أزمة كورونا؛ 
  اإلجراءات المتخذة للخروج من األزمة ولو بأخف األضرار.إبراز أهم 

لغــــرض اإلجابة على إشكالية الدراسة سنعتمد على المنهـــــج الوصـــــفي التحليلـــــــي، الذي يقوم على تجميع البيانات  :منهجية الدراسة
ي، ذلك حتى نحاول الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه الدراسة والمعلومات المتعلقة بأثر أزمة كورونا على االقتصادين الجزائري و المغرب

 والمتمثلة في أهم التدابير المتخذة و /أو المرجو األخذ بها للخروج من األزمة بأمان.
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 تم تقسيم الدراسة إلى ستة محاور أساسية على النحو التالي:تقسيمات الدراسة: 

 الوضع الراهن لالقتصاد الجزائري في ظل جائحة كورونا ؛ . 1

 آثار فيروس كورونا على االقتصاد الجزائري ؛. 2

 بعض الحلول المقترحة لالقتصادي الجزائري في ظل أزمة كورونا؛  .3

 أثر جائحة كورونا على االقتصاد المغربي في ظل الوضع الراهن؛ .4

 التحديات التي تواجه االقتصاد المغربي في ظل جائحة كورونا ؛ . 5

 الحلول المتاحة أمام االقتصاد المغربي لمواجهة األزمة.. 6

 المحور األول: الوضع الراهن لالقتصاد الجزائري في ظل جائحة كورونا 

، مما اضطر الحكومة إلى خفض اإلنفاق في ظل هبوط أسعار النفط االقتصادي للجزائر الوضعفي تفاقم  كورونا جائحة تسببت  
 [1] وتميز الوضع العام جراء أزمة كورونا بما يلي:القطاعات،  يدفي عد  - 2020 للعام الجاري  -قررة واالستثمارات الم

 2019% في 0.8 بلغ بعد نمو 2020سنة % 2.6 بما يقارب تسبب الضغط المالي في انكماش االقتصاد. 

 سعر البنزين العادي والبنزين  تم رفعوبموجب الخطة الجديدة،  في ٍآن واحد، هواستيرادلخفض استهالكه  مازوترفع سعر البنزين وال
 ..%15.5بنسبة  مازوت% للتر، في حين سيزيد سعر ال5.7الممتاز والبنزين الخالي من الرصاص بنسبة 

 باإلضافة ت ضريبية جديدة وزيادة في أسعار الوقودالتكميلي، والذي تضمن إجراءا اليةباألغلبية، على مشروع قانون الم المصادقة ،
 .قررت الحكومة رفع حظر على مشتريات من الخارج ، كماضرائب جديدة لفرض 

 في الخطة التي سبق الموافقة عليهادوالر  50 بدلدوالرا للبرميل  30الميزانية على سعر للنفط عند  اعتماد 

  كانت مقررة% بشكل رئيسي وتأجيل استثمارات 50خططها السابقة للعام الجاري عن طريق خفض اإلنفاق العام بنسبة لتغيير الحكومة 
 تتضرر مالية الدولة، بسبب  قطاعات منها النفط والغاز عدة في

  2020ن من % في أول شهري80أظهرت األرقام الرسمية أن العجز التجاري زاد ..%28.17 بعد تراجع أرباح الطاقة بنسبة  

 [2]كما تميز الوضع على صعيد التجارة الخارجية الجزائرية  وتزامنا مع جائحة كورونا بما يلي:

 7.04% من إجمالي المبيعات الخارجية، بلغت 92.40 حوالي أظهرت بيانات الجمارك أن قيمة صادرات النفط والغاز، التي تشكل 
 .مليار دوالر في األشهر الثالثة األولى من العام الماضي 9.48مليار دوالر، مسجلة انخفاضا عن 

  مليار دوالر في  10.14مقابل  2020مليار دوالر في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار  7.62سجلت إجمالي الصادرات
  .س الفترة من العام الماضينف
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  مليار دوالر في األشهر الثالثة األولى من هذا العام 9.12% إلى 19.52هبطت الواردات بنسبة. 

 العجز التجاري إلى أكثر قليال عن  أدى الرتفاع، مما 2020% تقريبا في الربع األول من 26 بنسبةعائدات الطاقة في البالد  انخفاض
  .من العام الماضي % مقارنة بنفس الفترة26

  مليار خالل الربع األول من العام الماضي 1.19مليار دوالر مقابل  1.50ع العجز التجاري إلى افتر ا. 

 [3]المؤسسات اإلنتاجية وقدرة التموين فتميز الوضع باٍلتالي: ةأما على صعيد السياسة النقدية، ووضعي 

 مؤسساتأوال: الوضع الراهن لل

مع الخارج، سواء من خالل  ، خاصة تلك المؤسسات التي يرتبط نشاطها مباشرة بالتعاملوضعية صعبةتعيش المؤسسات الجزائرية،  
، تتكبد خسائر فادحةالزالت جلب المواد األولية أو قطاع الخدمات على غرار الوكاالت السياحية وشركات الطيران والتأمين التي تكبدت و 

 .بحاجة لخطة متكاملة إلنقاذ المؤسسات المتعثرة الممولة من هيئات الدعم والبنوك المحليةفهي لفه األزمة الحالية، باإلضافة إلى ما ستخ

 ثانيا: أزمة السيولة النقدية

إلى اتخاذ إجراءات عاجلة  -بنك الجزائر  –ت بالبنك المركزي الجزائري ، دفعالمالي التي استحدثتها أزمة كورونا خطورة الوضع 
  القيام بإجراءين: قرر البنك المركزي ، حيث اجهة نقص السيولة المتوقع، جراء األزمة الحاليةلمو 

 بالمائة،  0.25تخفيض معدل الفائدة التوجيهي بمعدل  :األول 

  :بالمائة 2اإلجبارية في البنوك بـتخفيض معدل االحتياطات الثاني. 

، فإن هذه من جانب آخرتحرير هوامش إضافية للسيولة بالنسبة للنظام البنكي، من  كنستم إلى أن قراراته حيث أشار بنك الجزائر 
القرارات، تهدف إلى تشجيع البنوك لالقتراض من البنك المركزي من أجل الحصول على السيولة، كما تسمح بتحرير جزء من سيولة البنوك 

  .المجمدة كاحتياطيات إجبارية في مواجهة األزمة

 التموين يف ندرةثالثا: حدوث 

المواد  الطلب على األخرى التي تسبب بها فيروس كورونا، هو ذلك الضغط الكبير المسجل علىعلى غرار االختالالت  
  التي يرتبط إنتاجها  بمواد أولية مستوردة من الخارج، ما وّلد  ندرة في التموين.خاصة  ،االستهالكية

اضطرابا نتيجة االرتفاع المبالغ فيه في الطلب والذي أدى إلى ندرة مؤقتة في بعض السلع التي  خالل األزمةالسوق  حيث عرف 
هم بمصاصي ت، الذين وصفر و أصحاب المصانعالتجارة، حملة على المضاربين من التجا ةر ا وز تّ ذلك، شن مع موازاة ؛ يتطلب التموين بها وقتا

الوطني المبذول للخروج من األزمة بأقل  ضد المجهوديسيرون ضد التيار، و بأنهم  تلية، وقالالدماء بعد أن رفعوا األسعار إلى مستويات خيا
 األضرار على المستهلك.

 المحور الثاني: آثار فيروس كورونا على االقتصاد الجزائري 
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ه الباهظة بسبب اإلجراءات ال تنحصر آثار فيروس كورونا على الصّحة العالمية وتعداد الضحايا فحسب، ولكن آثاره السلبية وتكاليف 
تراجع نسبة النمّو العالمي  هاّمة في العالم، مع توّقع بقطاعات صناعية وخدماتية عصفت أيًضا الوقائية المتخّذة في مجاالت الصناعة والنقل،

 سنة األخيرة. 20منذ  ، إلى أدنى مستوياته2020لسنة 

( الذي يوضح تطور بعض المؤشرات 01أما عن أثره على مختلف المتغيرات االقتصادية في الجزائر فنبرزها من خالل الجدول الموالي رقم )
محلي اإلجمالي  بين االقتصادية الكلية على غرار الناتج المحلي اإلجمالي، رصيد الموازنة العامة و رصيد الميزان التجاري نسبة إلى الناتج ال

 .2020و 2019عامي 

 )*(2020و 2019تطور بعض المؤشرات االقتصادية الكلية في الجزائر بين عامي  :1رقمجدول ال

 %البيان

 الحقيقي اإلجماليالناتج المحلي 
(GDP) 

رصيد الميزان التجاري إلى  ( GDP)رصيد الموازنة العامة إلى 
(GDP) 

2019 2020)*( 2019 2020 2019 2020 

 18.3- 9.6- 20- 9.3- 5.2- 0.7 الجزائر

 .2020توقعات تقرير صندوق النقد الدولي أبريل )*(: 

 .18-17 :ص ص ،2020) الشرق األوسط وسطى(، أبريل  اإلقليميالمصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير أفاق االقتصاد 

حول تراج جميع المؤشرات االقتصادية محل الدراسة ما ينذر  الجدول السابق يوضح أن توقعات تقرير صندوق النقد الدولي تدور 
    .بتراجع أداء االقتصاد الجزائري ككل في أعقاب أزمة كورونا على األقل في المدى القصير

 أوال: أثر فيروس كورونا على قطاع الخدمات الجزائري 

 ،االقتصاد الجزائري  انعكاسات وتبعات سلبية جًدا على كارثًيا، إذ سيكون للشلل االقتصادي العالمي  لقد كان أثر هذا الفيروس 
 [4يمكن إبراز ذلك من خالل ما يلي: ]و 

وتعتبُر الصين من بين أهّم موّردي االقتصاد  رجة رئيسية على الخارج، بد الجزائري  نسيج الصناعي واالستهالكياليعتمد كل من  
مواد واسعة االستهالك، كالمواد   بالمواد األّولية كالحديد واأللمنيوم، إضافة إلى بعض المعّدات الطبّية والصيدالنية، زيادة على الجزائري 

غيار  قطع انع الصينية الموّرد الرئيسي لبعض القطاعات التحويلية، حيث توّفرالمدرسية، واأللبسة، وبعض اللوازم المنزلية، كما ُتعتبر المص
المصانع الصينية، فإّن العطب في مسار بعض  وفي ظّل شلل ، على غرار الهواتف ولوازم اإلعالم اآللي،ةوالكهرو منزليالصناعات الكهربائية 

 القطاعات في الجزائر سيكون كبيًرا.

في المائة   2.2من الناتج الداخلي الخام، و في المائة 44في المائة من فرص العمل، و 60في الجزائر  يوّفر قطاع الخدماتحيث  
ثالث قطاٍع رئيسي في الناتج المحّلي   ، الذي يعتبرتداعيات فيروس كورونا من القيمة المضافة، يتوّقع مراقبون تضّرر قطاع الخدمات من

 الخدمات المصرفية والسياحية، والتأمينات، والترفيه واالتصاالت وخدمات اإلنترنت والمعلومات والنقل وغيرها. اإلجمالي، يشمل القطاع

https://www.youtube.com/watch?v=1UQt3lKhPTg
https://www.youtube.com/watch?v=1UQt3lKhPTg
https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/algerie/marche-principaux-secteurs
https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/algerie/marche-principaux-secteurs
https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/algerie/marche-principaux-secteurs
https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/algerie/marche-principaux-secteurs
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الرحالت الجوية، وإغالًقا للحدود الجوية والبحرية والبّرية، مما تسّبب في انكماش من جهتها، أقرت الحكومة الجزائرية قيوًدا على  
 واسع في قطاع الفندقة والنقل، والمعامالت المالية بسبب تراجع حركة الموانئ والمطارات.

يشهد قطاع الوكاالت  الفندقة، على غرار قطاع ، في المائة تقريًبا 80في السياق نفسه، يعرف قطاع الفندقة شلاًل وصّل وإلى حدود   
 .السياحية صعوبات عديدة، خاصة تلك التي تنشط في السياحة الدينية على غرار الحج والعمرة

 ثانيا: أثر كورونا على أهم المؤسسات االقتصادية في الجزائر 

 التدابير بسبب مالية خسائر الطاقة، قطاع إلى إضافة والفندقة والمطاعم والسياحة النقل راسها وعلى االقتصادية القطاعات سجلت 
 [5]: االقتصادية القطاعات بخسائر بعض المتعلقة األرقام أهم يلي فيما كورونا، وباء لمواجهة الرامية الوقائية

 في دج مليون  288 بقيمة 2020 أبريل 29 إلى مارس 20 من الفترة خالل خسائر سجلت: الحديدية بالسكك للنقل الوطنية الشركة 
 مليون  106 الوقاية وسائل بتغطية المتعلقة االستثنائية األعباء بلغت ،بينما.البضائع لنقل بالنسبة دج مليون  72و المسافرين نقل مجال

 مسافر. مليون  4،9) يوميا رحلة 280 تعليق بعد الخسائر هذه وجاءت .دج
 35 إلى الخسائر هذه ارتفاع وتتوقع دج مليار 16،31ب أبريل 30و مارس 18 بين الفترة في خسائر سجلت: الجزائرية الجوية الخطوط 

 1،07 يمثل ما وهو الفترة هذه في رحلة 4.357 إلغاء بعد ذلك للزبائن ويأتي المحتملة التسديدات احتساب دون ) السنة بنهاية دج مليار
 مقعد ملبون 

 لنشاط التام التوقف بعد ذلك ويأتي أبريل بنهاية دج مليار 1،32ب إجمالية خسارة سجلت (:ترانستيف) للمسافرين البري  النقل مجمع 
 .الحافالت محطات ونشاط بالكابل والنقل والمترو والترامواي الحافالت بواسطة النقل

 بسبب دج مليون  326،25و المسافرين نقل سفن جميع توقف بسبب مايو بنهاية دج مليون  792،84ب خسائر«:  غاتما»  مجمع 
 الموانئ في الراسية األجنبية للسفن الدعم خدمة استمرار بسبب دج مليون  95ب وخسائر بالمائة 30ب السفن عبر الشحن خدمة خفض

 إضافة الموانئ إلى والبضائع الحاويات نقل يخص فيما األجنبية للسفن الدعم خدمة استمرار بسبب دج مليون  80ب وخسائر الوطنية
 ووهران الجزائر لوحدات الصيانة ورشات عمال عدد انخفاض يفرضها التي الخدمة من األدنى الحد ضمان بسبب دج مليون  156 إلى

 .وبجاية
 دج. مليون  378،19ب األعمال رقم في خسائر«:  سيربور»  الموانئ خدمات مجمع 
 شهريا. دج مليار 27،3ب األعمال رقم في نقص في النشاط توقف تسبب: والسفر السياحة ووكاالت الخاصة الفنادق 
 شهريا. دج مليار 2،7ب األعمال رقم في نقص: بالمياه والمعالجة والسياحة الفندقة مجمع 
 والتعاونيات الحرفيين شملت ميدانية تحقيقات حسب شهريا دج مليار 12،07 تصل بخسائر تقديرات :الحرفية النشاطات قطاع 

 المجال. هذا في العمومية المؤسسات وكذا الحرفية والمؤسسات
 مايو 31و مارس 15 بين الفترة في دج مليون  247ب الوباء لتداعيات المالي األثر يقدر :مؤسسة سوناطراك. 
 ينار.د مليار 6،5ب األعمال رقم في نقص :مؤسسة سونلغاز 
 دج مليار 20ب يقدر اآلن غاية إلى مارس 1 من الخسائر إجمالي: مؤسسة نفطال. 
 وتراجع دج مليون  221ب خسائر اي مارس في بالمائة 27ب األعمال رقم في تراجع (: سوناطراك مجمع فرع) طاسيلي طيران شركة 

 .دج مليون  595 أي أبريل في بالمائة 72ب
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 ثالثا: اآلثار االجتماعية لجائحة كورونا في الجزائر

االقتصاد في هيكلة االقتصاد الوطني القائم على الريع البترولي، وقد فتح  كشفت أزمة فيروس كورونا المستجد، عن خلٍل واضحٍ  
روس الموازي الستار، لتبرز فئات واسعة من المجتمع ال تستفيد من التأمين االجتماعي، الذي يوّفر التأمين في حالة البطالة، كما عّرى الفي

 هشاشة قطاٍع خفيٍّ في المجتمع، يشّكل فيه العمل اليومي مصدر رزق للماليين.

في  لجزائري ، بسبب اعتماده الكبير على عائدات المحروقات، والتي تشهد انهياًراإن وباء كورونا ألحق أضراًرا كبيرة باالقتصاد ا 
 األسعار بسبب هذه الجائحة.

إن التأثيرات المتوّقعة على ندرة المخزون االستراتيجي، قائمة في ظّل توّقف العمل في القطاعات المنتجة كالفالحة والصناعة، مما  
 سيسبب غالء األسعار.

مليار دوالر، سيجعل الكثير من الشركات  31مليار دوالر إلى  41من  االستيرادة تخفيض فاتور بمجلس الوزراء األخير، أن قرار كما  
ُتعاني من نقص في الماّدة األولية المستوردة، مما سيؤّدي إلى تخفيض إنتاجها، وهو ما سيجبر أصحاب الشركات على تسريح جزٍء من اليد 

 العاملة.

أن الحجر المنزلي ال يسّبب مشكلة لعمال القطاع العام، ألن الدولة ستضمن أجورهم، بل على عّمال القطاع الخاص،  كما 
ع، كأصحاب المقاهي والمطاعم ومتاجر القماش والخردوات وشركات النقل، مما يعني زيادة في معّدالت البطالة، واتساع دائرة الفقر في المجتم

 وٍق من طرف الدولة لتعويض هذه الفئات غير المؤّمنة اجتماعًيا.إنشاء صند واقترح الخبير

 بعض الحلول المقترحة لالقتصادي الجزائري في ظل أزمة كورونا : المحور الثالث

وتدابير عاجلة للتقليل من أثار األزمة؛ وهو ما تم  إجراءاتجه االقتصاد الوطني أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مما يستدعي اتخاذ ايو  
التي تم تطبيقها نجدها تركزت في  اإلجراءاتتطبيقه عند تراجع في الدخل الوطني نتيجة تراجع في أسعار النفط في األسواق العالمية ومن بين 

غير النفطية ) رفع من الضرائب،  اإليراداتادة حصيلة محورين رئيسين وهما: األول تقليل وترشيد النفاق العام، الثاني يتمثل في محاولة زي
 تقريبا في كل األزمات المالية التي شهدها االقتصاد الجزائري هذه اإلجراءات في الغالبة نجدها تطبق بحث عن مصادر تمويل كاإلقراض...(. 

المدى الطويل هذه الحلول تصب في تحسين يمكن عرض بعض الحلول على المدى المتوسط و وفيما يلي ، جراء تراجع اإليرادات النفطية
 مؤشرات التوازن المالي والنقدي وتحقيق تنويع في مصادر الدخل الوطني، ويمكن حصر أهم أفكار المقترحة فيما يلي:

  تلك ة ترشيده ومراقبمع ضرورة " 19-في التصدي النتشار فيروس "كوفيدالقطاع يساعد لقطاع الصحة، ما  إضافيةتوفير اعتمادات مالية
 االعتمادات المالية؛

  الخارجي؛ إعطاء أولوية للقطاع الفالحي والصناعات الغذائية من أجل توفير الغذاء في ظل تراجع التبادل التجاري 

 المحاصيل الزراعية وغيرها  د، وتقليل فاتورة استيرابهدف تحقيق االكتفاء الذاتي مستقبال في دعم المنتجات الغذائية المحليةأولوية  إعطاء
 رة في هياكل المنتجات المستوردة؛والتي تستحوذ على حصة معتب ةمن المنتجات الغذائي
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  تنويع هيكل الصادرات وزيادة مساهمة قطاع مما يساهم في تحقيق عوائد إضافية و  الصناعات البتروكيماويةدعم االهتمام بتكرير النفط و
 ؛محلي اإلجماليويلية في الناتج الالصناعة التح

  من السلع ذات فقط إعادة ضبط الهيكل السلعي واالستغناء عن استيراد بعض السلع التي تنتج محليًا واإلبقاء على استيراد الضروريات
 ؛الطابع الغذائي والصحي

 لخاص والعام على حد سواء، ، وخاصة وأن أزمة كورنا أدت إلى خسائر معتبر لدى القطاع االخاصالقطاع شراكة بين القطاع العام و  إقامة
 من األزمة بأقل األضرار الممكنة؛ فهذا األجراء يساعد شركات القطاعين على تجاوز أزمة نقص السيولة وتبادل الخبرات بهدف الخروج

 ألزمات.إعطاء أهمية أكبر لمخابر البحث وفرق البحثية من أجل التنبؤ باألزمات واستشراف مقدرة مختلف القطاعات للتصدي لمختلف ا 

 المحور الرابع: أثر جائحة كورونا على االقتصاد المغربي في ظل الوضع الراهن

، تتعلق بمواطن مقيم بمدينة الدار البيضاء قادم من 2020مارس  02سجلت المغرب أول حالة إصابة بفايروس كورونا، بتاريخ  
 [6؛ ]2020أفريل  29الة بتاريخ ح 4321المصابين إلى ، ليقفز عدد 2020مارس  10إيطاليا، فيما سجلت أول حالة وفاة بتاريخ 

 أما عن أثر الجائحة على االقتصاد المغربي فنوضحه من خالل العناصر الموالية:

 أوال: الوضع الراهن لالقتصاد المغربي في ظل جائحة كورونا

 [7] يمكن إبراز أثر جائحة كورونا على االقتصاد المغربي من خالل ما يلي :

 واالجتماعية االقتصادية للتداعيات نظرا ذلك، عن بمنأى ليس والمغرب العالم، دول كل على تحديات عدة الصحية األزمة فرضت 
 كافة على العالم سيعرفها التي التغيرات مع انسجاما األولويات، ترتيب إعادة العمومية السياسات واضعي على مستقبال ستفرض والتي للجائحة،

 الصحي الحجر إجراءات من التخفيف مع بالتزامن المغرب شرع ولذلك كورونا، قبل ما عالم ليس كورونا بعد ما عالم ألن المستويات،
 .اإلنتاجية القطاعات عجلة تحريك بإعادة االقتصاد إلنعاش خطة وضع في المفروض،

 والذي الوباء ومواجهة لتدبير صندوق  إحداث بعد خاصة تداعيات األزمة، من التخفيف في االستباقية الملكية للتوجيهات كان وقد 
 4.3 لدعم المتخذة واإلجراءات االقتصادية، اليقظة لجنة وإحداث درهم، مليار 32.7 مجموعه ما 2020 ماي 18 غاية إلى موارده بلغت
 .العمل عن مؤقتا متوقف أجير ألف 950 يناهز وما المهيكل، غير القطاع في العاملة األسر من مليون 

 وضع وتأجيل والمقاولين المقاولة إشارة رهن قروض ووضع التعويضات بمنح المرتبطة التدابير من مجموعة إقرار عن فضال 
 األساسية، المواد بمختلف السوق  دعم وكذا الجائحة، بفعل تضررت بأنها أبريل شهر برسم مقاولة ألف 134 أقرت حيث الضريبة، التصريحات

 .وغيرها الصرف واحتياطي العملة نظام وتعزيز

 الخام الداخلي الناتج إن بحيث األزمة، تأثيرات من تسلم لم االقتصادية والحركة االجتماعي المجال فإن ذلك، من بالرغم أنه غير 
 وأن ،%7 السنة هذه سيتجاوز الميزانية في العجز وأن ،%1 سقف تتجاوز لن النمو نسبة أن في يتمثل تراجعا سيعرف التقارير بعض حسب
 المقاوالت وأن. معامالتها في مهما تراجعا عرفت واالستثمارات والصناعات والخدمات كالسياحة الحيوية االقتصادية القطاعات من عديد

 في بنفقاتها االلتزام من تمكينها دون  تحول مالية أزمة من تعاني المقاوالتي النسيج من%  60 من أزيد تشكل والتي جدا، والصغيرة الصغرى 
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 دخل تقلص في وسيساهم الشغل مناصب على مباشر تأثير له سيكون  ما وهو ،(…األجور الكراء، مصاريف) والتسيير االستغالل مجال
  .وهشاشة فقر وضعية في المعوزين من طبقة عنه وسينتج األسر،

 باالعتماد الصين في أساسي بشكل ترتكز كانت التي و العالمية اإلمداد سالسل خريطة هيكلة إلعادة ستؤدي الحالية األوضاع إن 
 من العديد لجذب اإلفريقية القارة بوابة يعتبر أنه خاصة و االستراتيجي موقعه المغرب يستغل أن الممكن من إذ األمريكية، التكنولوجيا على

 الستخدام الترويج يستدعي ما هو و. أمانا أكثر يكون  إنتاجها، خطوط و استثماراتها لتوطين جديد موقع عن تبحث التي العالمية الشركات
 و للتوسع موارد و إمكانيات على المغرب توفر خالل من ذلك و العالمية، و اإلقليمية باألسواق التصدير و لإلنتاج كمحطة المغربي السوق 

 ويزيد البطالة من مباشر وغير مباشر بشكل يقلل أن األجنبي لالستثمار يمكن أنه إلى هنا التذكير ويجب. اإلفريقية القارة داخل االستثمار
 العالم، في األجنبي االستثمار أهمية من زادت العولمة أن كما. المضيف البلد في العمال ومعارف مهارات تحسين خالل من اإلنتاجية
 .النامية البلدان نحو المتقدمة البلدان من التكنولوجيا لنقل مصدر ألنه االقتصادي للنمو الرئيسي المحدد يعتبر األخير هذا أن إلى باإلضافة

 المغربي االقتصاد على كورونا أزمة أثرثانيا: 

 التي واإلصابات الوفيات تسونامي يشهد لم إذ الصحي، الصعيد على كورونا جائحة مع التعامل في نسبيًّا المغرب نجح اآلن، حتى 
 األضرار وهو أهمية، يقل ال صعًبا تحدًيا يواجه يزال فما ذلك، ومع. المتوسط األبيض للبحر األخرى  الضفة على تقع التي بالبلدان حلَّت

 [8] قتصاد المغربي من خالل ما يلي:حيث يمكن إبراز ثر جائحة كورونا على اال.المغرب اقتصاد على كورونا لوباء االقتصادية

 من ولذلك،. العام بداية منذ المغرب تضرب التي الجفاف موجة مع بالتزامن كورونا جائحة عن الناجمة والمحلية العالمية اآلثار أتت -
 الدولي؛ البنك يتوقع كما عقدين، من أكثر منذ األسوأ هو السنة، هذه خالل ركود من المغربي االقتصاد يعاني أن المتوقع

. التجاري  الميزان عجز في وارتفاًعا ،2020 عام في% 1.7 بنسبة للمغرب اإلجمالي المحلي الناتج في انخفاًضا الدولي البنك يتوقع -
 بنسبة العام لهذا المغربي االقتصاد نمو لمعدل توقعاتها الرسمية، اإلحصائية المؤسسة وهي للتخطيط، السامية المندوبية خفَّضت بينما

 الوظائف من فقط القليل وتوفُّر الوطنية، الثروة تزايد عدم عام بشكل يعني فهذا جيًدا، ينمو ال االقتصاد كان وإذا ،%2.2 إلى الثلث،
 ؛.الجديدة

 األزمة جراء من تضررت ربما بالمغرب المصدرة( المقاوالت) الشركات من% 67 قرابة أن أيًضا للتخطيط السامية المندوبية بينت -
 لمقاوالت العام االتحاد أجراها أخرى  دراسة وفي. نهائيًّا نشاطها أوقفت ربما شركات تسع كل بين من واحدة شركة وأن الراهنة، الصحية
 ؛.%50 من بأكثر الفصلي نشاطها في انخفاًضا سجلت االستطالع شملها التي الشركات من% 47 حوالي أن أظهرت المغرب،

 مندوبية تشير فيما. األزمة نتيجة فصلهم جرى  أو العمل عن عجزوا موظَّف ألف 700 من أكثر إنَّ  المهني أعلنت وزارة الشغل واإلدماج -
 اإلعالم قطاع في 7200 التصدير، قطاع في منصب ألف 133 منها شغل، منصب ألف 726 تقليص جرى  أنه إلى التخطيط

 .الغذائية الصناعة قطاع في ألًفا 11و والميكانيكية، المعدنية الصناعات في ألًفا 14و واالتصال،

  كورونا في المغرب أزمة ضربتها التي االقتصادية القطاعات ثالثا: أبرز
أبرزها قطاع السياحة، والنقل الجوي، والنسيج، وفي هذا ولعل ، في المغرب القطاعات االقتصادية على مجموعة أزمة كورونا أثرت 

 [9نوضح ما يلي: ]السياق 
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 على والصين عموًما، آسيا بدول والتوريد التموين سالسل في االضطراب تداعيات بسبب بالمغرب، النسيج قطاع على الوباء آثار خيَّمت -
 من الكثير دفع مما وفرنسا، إسبانيا من خصوًصا النسيج، قطاع منتجات على الخارجي الطلب تراجع إلى باإلضافة الخصوص، وجه

 ؛.لديها العمال عدد تقليص إلى المغربية النسيج شركات
الجائحة، حيث  ظل في السفر حركة تعطيل بسبب يوميًّا دوالر مليون  5 بحوالي مالية والمقدرة خسائر المغربية الطيران تكبدت شركة -

 السياحة قطاع من% 70و المباشرة، األجنبية االستثمارات من% 59و المغرب، صادرات من% 58 من أكثر األوروبي االتحاد يشكل
 المغرب؛ في

 قياسيًّا رقًما حققت بعدما سائح ماليين 6 أي النصف، إلى الجارية السنة خالل السائحين عدد تراجع للسياحة الوطنية توقعت الكونفدرالية -
 السفر حركة ُقيدت بعدما وذلك دوالر، مليار 3.4بـ إجمااًل  تقدر للقطاع خسارة يعادل ما وهو سائح، مليون  13 بمجموع 2019 سنة
 للعملة مهمًّا مصدًرا يعد أنه كما عمل، فرصة ألف 750 بالمغرب السياحي القطاع كورونا، ويوفر فيروس تفشي من للحد العالم حول

 للبالد؛ الصعبة العملة إجمالي من% 19 حوالي وحده يجلب إذ الصعبة،

الجائحة انتعاًشا غير مسبوق، مثل قطاع االتصاالت واإلنترنت، نتيجة لجوء الناس تحت  ظلشهدت بعض القطاعات األخرى في  -
الحجر إلى العالم االفتراضي، وقطاع الطاقة، بعد انهيار أسعار النفط التاريخي، وكذا الشركات التي تقدم خدماتها للقطاع الصحي، 

 .ومجال المنظفات والشركات العاملة في التجارة اإللكترونية، وخدمات التوصيل،

 أزمة كورونا على أهم المتغيرات االقتصادية في المغرب  رابعا: أثر

( الذي يوضح تطور بعض 02أما عن أثره على مختلف المتغيرات االقتصادية في المغرب فنبرزها من خالل الجدول الموالي رقم )  
رصيد الموازنة العامة و رصيد الميزان التجاري نسبة إلى الناتج المحلي المؤشرات االقتصادية الكلية على غرار الناتج المحلي اإلجمالي، 

 بالمغرب 2020و 2019اإلجمالي بين عامي 

 )*(2020و 2019: تطور بعض المؤشرات االقتصادية الكلية في المغرب بين عامي  2جدول رقم ال

 %البيان

 الحقيقي اإلجماليالناتج المحلي 
(GDP)  

رصيد الميزان التجاري إلى  ( GDP)رصيد الموازنة العامة إلى 
(GDP) 

2019 2020)*( 2019 2020 2019 2020 

 7.8- 4.1- 7.1- 4.1- 3.7- 2.2 المغرب

 .2020توقعات تقرير صندوق النقد الدولي أبريل )*(:  

 .18-17 :ص ص ،2020) الشرق األوسط وسطى(، أبريل  اإلقليميالمصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير أفاق االقتصاد 

الجدول السابق يوضح أن توقعات تقرير صندوق النقد الدولي توحي بتراجع جميع المؤشرات االقتصادية محل الدراسة ما ينذر  
  بتراجع أداء االقتصاد المغربي ككل في أعقاب أزمة كورونا على األقل خالل المدى القصير. 
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 س: التحديات التي تواجه االقتصاد المغربي في ظل جائحة كوروناالمحور الخام

 الناتج ينكمش أن المتوقع من انه حيث. والخارجية المحلية االقتصادية بالصدمات مضاعف بشكل االقتصاد يتأثر أن المتوقع من 
 المائة في 3.6 بنسبة مقارنة حاد تباين وهو ، مرجعي سيناريو في 2020 عام في المائة في 4 بنسبة الحقيقية بقيمته اإلجمالي المحلي
 العامة االستثمارات بسبب كبيًرا واقتصادًيا اجتماعًيا تقدًما الماضيين العقدين مدى على المغرب الجائحة ؛ أين حقق تفشي قبل المتوقعة

 المغربي االقتصاد 19 – كوفيد فايروس جائحة تدفع. االقتصاد استقرار ضمان إلى الرامية التدابير جانب إلى الهيكلية، اإلصالحات الضخمة،
 [10].1995 عام منذ متوقع اقتصادي ركود أعمق إلى

 المعهد في والباحث االقتصادي الخبير أن إال" والشاملة الكبيرة االقتصادية األزمة" مستوى  إلى بعد يصل لم والعالم المغرب أن رغم 
 [11:].المغربي االقتصاد على آنية تحديات ثالثة تفرض الحالية األزمة أن يؤكد أوراز، رشيد السياسات، لتحليل المغربي

 من مهمة نسبة وأن خصوصا" الخارج في المقيمين المغاربة تحويالت انخفاض نتيجة الصعبة: العملة من تحصيله يتم ما انخفاض أوال:
 ظل في خصوصا تأثير له سيكون  األمر هذا ."وإيطاليا وإسبانيا كفرنسا األزمة هذه تأثيرات من تعاني التي البلدان" في يوجدون  الخارج مغاربة

  ."الصعبة للعملة مهما موردا" بدوه يعتبر الذي" السياحة لقطاع والكامل التام التوقف"

 الشركات من كبير عدد نشاط توقف نتيجة الضريبية الموارد من مهم جزء من الدولة ميزانية حرمان" في يتمثل ثانيا: تراجع اإليرادات الضريبية:
 ."والمقاوالت

 من كبيرا جزءا ألن أيضا ولكن كورونا أزمة بسبب فقط ليس العمل فرص سيفقدون  المغاربة من كبيرا عددا أن إذ ثالثا: ارتفاع عدد العاطلين:
 المشتغلين. غير األجراء رواتب أداء في صعوبة ستجد الشركات بعض" أن إلى باإلضافة مهيكل غير اقتصاد المغرب

 المحور السادس: الحلول المتاحة أمام االقتصاد المغربي لمواجهة األزمة

يتمثل أبرز الفاعلين في إدارة أزمة كورونا في المغرب في كل من: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، المن الوطني والدرك الوطني  
 [12دوارهم حسب ما يتيحه لهم القانون]لخاص ؛ حيث تباينت أوالوقاية المدنية، الجماعات الترابية، المجتمع المدني، القطاع ا

 المرتكزات، حيث أن من مجموعة على العمل خالل من باالقتصاد للنهوض إطار وضع الضروري  من أصبح الوضعية هذه ظل في 
 [13] في: تكمن البعيد إلى المتوسط المدى على المغرب لدى الممكنة الحلول

 أقل تعد الخامات أن إذ محليا، وتصنيعها فقط الخام المواد استيراد على االعتماد مع محليا، الوسيطة للسلع التصنيع استراتيجية تطبيق 
 الصناعي؛ القطاع تنمية على باألساس تعتمد االستراتيجية هذه مثل ونجاح تكلفة،

 و العالمية التجارة لحركة بالنسبة الرؤية وضوح عدم ظل في األجنبي مع الداخلي االستثمار تحفيز على المغرب يعمل أن يجب كما 
 االستثمارات؛

 النهائية، الصناعات تغذية مجال في تعمل أن يمكن التي والمتوسطة الصغيرة المنشآت خاصة للنمو، فرص وإتاحة عمل، فرص خلق 
 الواردات؛ حجم على االعتماد من التقليل أخرى  جهة ومن

 ؛ التكنولوجيا وإتاحة التمويل لجوانب شاملة تكون  أن ينبغي التصنيع استراتيجية أن إلى التأكيد يجب 
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 الصناعي؛ والتعليم المهني التكوين مجاالت في العامة واالستثمارات والتحفيز الدعم كإجراءات سياسات شق 

 الجديد؛ التنموي  النموذج إطار في بالمغرب، الهيكلي التحول لمواصلة أهمية هناك 

 وأفضل؛ أكثر وظائف توليد على قادرا ليكون  الخاص القطاع دور وتعزيز للمنافسة، مواتية أعمال بيئة خلق 

 المغرب؛ في الكلي لالقتصاد العامة البيئة تحسن مع 

 التجاري  الميزان يتأثر ال حتى التصديرية الصناعات إغفال عدم مع داخليا مخرجاتها استهالك يتم التي الصناعات على التركيز يجب 
 .المغربي الدرهم صرف وسعر

 [14نبرزها من خالل النقاط التالية: ]هناك أيضا العديد من اإلجراءات يمكن األخذ بها للخروج من األزمة في ظل األوضاع القائمة  

 ؛2020 مالية بنية مست التي المتغيرات االعتبار بعين يأخذ تعديلي مالي قانون  بتقديم التعجيل 

 الدول على واالنفتاح الشركاء لتنويع السعي وكذا أولى، كمرحلة الجهوي  الصعيد على الداخلية السياحة خاصة السياحي، القطاع تشجيع 
 طويلة؛ لفترات إصابة حاالت تسجل لم التي

 الحيوية؛ القطاعات في االستثمار وتشجيع الصناعي، المجال إلى الفالحي المجال من االنتقال عبر الذاتي االكتفاء لتحقيق التخطيط 

 االقتصادية للمنظومة جذرية إصالحات عبر والتشغيل والصحة التعليم خاصة للمواطنين، األساسية الحاجيات لتلبية النفقات ترشيد 
 والمجالية؛ االجتماعية العدالة برهان وربطها

 إدماج أجل من ستثمارهاوا المهيكل، غير بالقطاع تشتغل التي الفئات لدعم تجميعها يتم التي المعلوماتية الحصيلة الستغالل آليات وضع 
 ودعمها؛ االقتصادية الدورة في القطاع هذا في العاملة اإلنتاج وحدات مختلف

 الوطنية اإلنتاج سالسل في االنخراط من تتمكن حتى الخارجي محيطها على وشفافية انفتاحا أكثر وجعلها المقاوالت، تنافسية من الرفع 
 والدولية؛

 لمصاحبتها؛ عملية وإجراءات تدابير واتخاذ والمتوسطة، الصغرى  خاصة المقاوالت لمساعدة جبائي إطار إعداد 

 االستهالك؛ وتحفيز الداخلي الطلب منظومة إنعاش لضمان وظائفهم، استعادة في صعوبة سيجدون  الذين واألجراء األسر دعم مواصلة 

 بعض وتشجيع االجتماعية، والحماية العلمي والبحث والتعليم بالصحة المرتبطة القطاعية والمخططات السياسات بعض دعم تعزيز 
 القروي؛ العالم مستوى  على المشاريع

 الجهوي  المستويين على وذلك الجائحة بسبب البطالة معدالت تخفيض قصد المهني واإلدماج الشغل توفير إعادة لبرنامج التخطيط 
 والوطني؛

 إنتاج وإعادة اتخاذها، تم التي الحمائية االحترازية اإلجراءات مع خصوصا والمؤسسات، المواطنين بين الثقة لتعزيز جديد إطار خلق 
 .التضامن مفهوم

 :النتائج و التوصيات
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لقاح، وهو ما يستدعي الخروج  إيجاد" نظرا لعدم 19-يعاني من تأثيرات جائحة "كوفيد كل من االقتصاد الجزائري و المغربي ال يزال
، الذي يقتضي زيادة بعض النفقات ذات الطابع بلدينمن هذه األزمة بأقل األضرار الممكنة، هذا بالنظر إلى صعوبة الوضع االقتصادي لل

 العامة ، عموما يمكن الخروج ببعض الناتج نوردها في اآلتي: اإليراداتالصحي واالجتماعي في ظل تراجع 

اعيات أزمة كورونا في الوقت الراهن، و الحد أو مجابهة األزمات المتوقع حدوثها مستقبال، سنحاول من خالل نتائج للحد من تد 
وتوصيات الدراسة أن نقدم بعض المقترحات التي يمكن للمسؤولين على االقتصاد في كل من الجزائر و المغرب على حد سواء  األخذ بها و 

 االقتصاد وعدم االعتماد على قطاع النفط بشكل رئيسي في الجزائر وعلى قطاع السياحة في المغرب.  التي تدور في مجملها حول تنويع

 : أوال: نتائج الدراسة

 يمكن تحديد أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في جملة النقاط التالية:

 التنبؤ بكل اآلثار االقتصادية وحصرها، حيث أّن الموقف في تطور يجب التنويه إلى أّنه من الصعوبة بمكان بالنسبة لألثار الحالي لألزمة ف
 ؛متواصل

 األفراد؛ أو للشركات سواء واالزدهار لالستثمار فرًصا تتيح نفسه الوقت في فإنها اقتصادية، تحديات تطرح كورونا أزمة أن من بالرغم 

 اإللكترونية التجارة مثل الرقمي، المجال في المشتغلة المقاوالت إلى مضى، وقت أي من أكثر الحاجة، ازدادت كورونا أزمة بسبب 
 واإلنترنت؛ االتصاالت وخدمات التوصيل، خدمات ومنصات الرقمية والتطبيقات

 المعلوماتية؛ أو الدوائية، أو اللوجستية، أو منها، التقنية سواء الصحة، لقطاع خدماتها تقدم التي الشركات إلى ماسة الحاجة أصبحت 

 مواطني أمام يفتح مما بعد، عن العمل وهو التوظيف، في جديد نهج على التركيز في التفكير إلى العالمية الشركات كورونا جائحة دفعت 
 التخصصية؛ والخبرات والتقنية الرقمية المهارات ذوي  والفقيرة، النامية البلدان

 التواصل منصات على خاصة اإللكتروني، المحتوى  على اإلقبال تزايد أيًضا، ذلك بمعية. اإلنترنت عبر الدولية العمل سوق  في االنخراط 
 المحتوى؛ لصانعي فرًصا يوفر مما االجتماعي،

 تطبيق الحجر الصحي بينت تركيز طلب  إجراءات" أن المنتجات الغذائية يجب أن تحظى بأولوية، خاصة وأن 19-أظهرت أزمة "كوفيد
 ؛المستهلكين على المنتجات الغذائية أكثر من غيرها

 وهو ما  تأثر جانب الطلب عالمًيا وخصوًصا في قطاع السياحة؛بينما  تأثر جانب العرض بسبب تعطل اإلنتاج نتيجة لإلصابات بالفيروس
 ؛ حدث بالمغرب

 أهمها عائدات  ،لفيروس عبر الحدود، وتأثر االقتصادات العربية سلًبا من خالل العديد من القنواتانتشار هذه اآلثار عالميا نتيجة النتقال ا
 بالنسبة للجزائر وعائدات السياحة بالنسبة للمغرب ؛ صادرات النفط

  ؛العديد من القطاعات األخرى مثل: األدوية، واالتصاالت، وشركات التجارة اإللكترونية فيهناك بعض المستفيدين 

 نظام  إرساء هدفب  تشخيص كلي للواقع االقتصادي، وذلكصعوبة  هو جائحة كورونا بعد والمغرب التحديات التي تعترض الجزائر ن أهمم
 مبني على الشفافية،  اقتصادي شامل ومستدام
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 ثانيا: توصيات الدراسة

إن جملة التوصيات المقدمة هي بمثابة تبني الجزائر والمغرب لمبدأ الحد من السلبيات المتوخاة عن أزمة كورونا واستغالل الفرص  
 المتاحة وذلك من خالل: 

  برامج إصالح شامل لتحسين المؤسسات وُأُطر العمل التي تكفل العودة  في الجزائر والمغرب على السياساتا أن يعتمد واضعو ضرورة
 ؛ في نهاية المطاف إلى تحقيق نمو قوي بعد انحسار جائحة كورونا

 باقتصاد للنهوض األساسية الركيزة يعتبر إذ ري،البش مال بالرأس يتعلق فيما خاصة المتاحة الموارد استغالل على الجزائر والمغرب يجب 
 تستلزمه الذي الزمني للبعد واضحة رؤية غياب ظل الصحي؛ في بالقطاع أكثر واالهتمام العلمي البحث بتشجيع وذلك العالم، في بلد أي
 عافيته  الوطني االقتصاد يستعيد لكي الظرفية هذه

 من والحد الصادرات لتنمية توسعية الستراتيجية والسعي االقتصادية في الجزائر و المغرب، القطاعات من لعدد تحفيزية سياسات إتباع 
 سياسات في جوهري  تعديل إجراء مع السياحة تنشيط في واالستمرار االستثمارات اجتذاب معدالت لزيادة السعي مع الواردات تنامي

 التعثر؛ إلنهاء آلية ووضع المصرفية اإلقراض

  الصحراء لبناء مناطق صناعية زراعية مع بنية تحتية للتجهيز، باإلضافة إلى توسيع شبكة السكك  غاللكبرى مثل استإطالق مشاريع
 ؛الحديدية إلى الجنوب، وكل ذلك باستخدام القوى العاملة المحلية المؤهلة

 ؛خطة الخروج من األزمة االقتصادية يجب أن تستند إلى حوكمة جديدة وال مركزية 

 ال التي باألمور المرتبطة النفقات بعض مع وقف السلبية، األزمة، نظرا لتبعاتها هذه تداعيات لمواجهة ستدانة الخارجيةاال عدم دعم 
 "أساسية تعتبر

  ،في مسعى إليجاد مصادر تمويل جديدة لالقتصاد الشديد االعتماد على النفطتجسيد سياسة ضريبية في الجزائر و حتى في المغرب 
 والسياحة على التوالي؛

 ؛بعض الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية للمساعدة في دعم قطاعاتها وجذب استثمارات أجنبية استثناء 

 ؛تنصيب لجنة متابعة تموين السوق مع اتخاذ كافة التدابير ووضع كل اآلليات الكفيلة بضمان التموين العادي للمواطنين 

  المتعثرين؛لمقترضين مع اونة التي تتيحها القواعد التنظيمية القائمة وإعادة التفاوض بحذر تشجيع البنوك على ممارسة المر 

  ؛في الجزائر األمن الطاقوي المستدام لضمان ةواستراتيجيبناء نموذج 
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 الملخص

يهدف البحث الى معرفة اآلثار السلبية لجائحة كورونا على موازنة الدولة العراقية من حيث النفقات وااليرادات وال سيما في 
 قبل الجائحةومن اجل تحقيق هذا الهدف تمت المقارنة بين النفقات واإليرادات . يعيشها االقتصاد العراقيظل الصدمات التي 

وتم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات أهمها انخفضت االيرادات . والنفقات واإليرادات اثناء الجائحة بهدف معرفة تأثير الجائحة
عما %( 11.53)انخفضت النفقات اثناء الجائحة بنسبة وكذلك  .عليه قبل الجائحةعما كانت %( 15.15)اثناء الجائحة بنسبة 

واختتم البحث بمجموعة من التوصيات أهمها تفعيل دور القطاعات اإلنتاجية األخرى مثل القطاع الزراعي  .كانت عليه قبل الجائحة
فضاًل عن تطوير النظام الضريبي . لموازنة العامةوالقطاع الصناعي بهدف تقليل االعتماد على النفط كمورد رئيس في تمويل ا

وزيادة فاعليته والسعي العتماد سياسات اقتصادية الهدف منها إقامة مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص الهدف منها 
ار األموال الفائضة في حالة وانشاء صندوق سيادي الهدف منه ادخ. زيادة إنتاجية هذا القطاع ورفد ايرادات الموازنة العامة للدولة

االنتعاش وعدم تبذير هذه األموال، ومن ثم فإن حدوث أي صدمة مستقبلية يتعرض لها االقتصاد العراقي من الممكن تخفيف آثارها 
 .في حال توفر األموال الكافية لمواجهتها

 .جائحة كورونا، الموازنة العامة، االقتصاد العراقي: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The research aims to know the negative effects of the Corona pandemic on the Iraqi state's budget in terms of 
expenditures and revenues, especially in light of the shocks experienced by the Iraqi economy. In order to achieve this 
goal, a comparison was made between expenditures and revenues Before the pandemic and expenditures and 
revenues During a pandemic in order to know the impact of the pandemic. A set of conclusions were reached, the 
most important of which is that revenues decreased during the pandemic by (51.31%) than they were before the 
pandemic. Also, expenditures during the pandemic decreased by (35.18%) than they were before the pandemic. The 
research concluded with a set of recommendations, the most important of which is activating the role of other 
productive sectors such as the agricultural sector and the industrial sector, with the aim of reducing dependence on 
oil as a main resource in financing the general budget. In addition to developing the tax system, increasing its 
effectiveness, and seeking to adopt economic policies aimed at establishing investment projects in partnership with 
the private sector, aiming to increase the productivity of this sector and supplement the state's general budget 
revenues. And the establishment of a sovereign fund aimed at saving surplus funds in the event of recovery and not 
squandering these funds, and then the occurrence of any future shock to the Iraqi economy can be mitigated by its 
effects if sufficient funds are available to face it. 
Key words: Corona pandemic, the general budget, the Iraqi economy. 

 

 
 المقدمة

واألعوام التي تليه، نتيجًة لألزمات السياسية ( 3001)أزمات متراكمة منذ عام  الىلدولة العراقية العامة لموازنة ال تعرضت
ودخول داعش الى ( 3003)، فضاًل عن الصدمات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط في عام واالقتصادية المتراكمة التي عانى منها البلد

عاد  3030إالا ان في  نهاية الربع األول من عام  الصدماتثم اعاد االقتصاد العراقي توازنه وتعافي من اثر تلك ، (3052)العراق في عام 
تمثلت األولى في استقالة حكومة عادل عبد المهدي ( اقتصادية –صحية –سياسية)ية بدأ يعاني من  ازمة مركبة وهذه المرة ذات ابعاد ثالث

. لبلددون إقرار الموازنة العامة للبلد والدخول في دوامة عدم وجود حكومة وعدم وجود موازنة عامة، مما انعكس سلبًا على النشاط االقتصادي ل
شباط في محافظة  32اذ تم تسجيل اول إصابة بهذا الفايروس في العراق بتاريخ  51-واالزمة الثانية الصحية المتمثلة بانتشار فيروس كوفيد

 النجف االشرف لطالب إيراني ومع االرتفاع التدريجي لحاالت اإلصابة بالفيروس نفذت السلطات مجموعة من اإلجراءات للحد من انتشاره، بما
، أما فيما ، وإغالق المدارس والجامعات(وية الدولية والمواصالت العامة الداخليةبما في ذلك الرحالت الج)السفر  ومنعفي ذلك إغالق الحدود، 

وعليه فإن . يخص االزمة الثالثة فتمثلت بانخفاض أسعار النفط في األسواق الدولية وما ترتب عليها من انخفاض إيرادات الموازنة العامة
 .كورونا على موازنة الدولة العراقية معرفة اآلثار السلبية لجائحةالهدف من اجراء هاذ البحث هو 

 مشكلة البحث

 .في التعرف على االثار السلبية لجائحة كورونا على الموازنة العامة للدولة العراقية ة لهذا البحثستتبلور اإلشكالية الرئي

 البحث أهمية

المؤسسات االقتصادية الدولية والمحلية، وال تتضح أهمية البحث من خالل تناول موضوع غاية في األهمية وقد نال اهتمامًا كبيرا 
 .سيما في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الدول وما تعرضت له من آثار سلبية نتيجة جائحة كورونا

 البحثهدف 
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 .يهدف البحث الى معرفة تداعيات جائحة كورونا على موازنة الدولة العراقية

 البحث فرضية

 .لجائحة كورونا تداعيات سلبية على الموازنة العامة للدولة العراقيةينطلق البحث من فرضية مفادها ان 

 البحث  منهج

 .تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وذلك عن طريق عرض بيانات الموازنة العامة وتحليل هذه البيانات

 البحث هيكلية

يمي للموازنة العامة، في حين تم تخصيص المبحث الثاني تم تقسيم البحث على محورين تناول المحور األول اإلطار النظري والمفاه
 .لمعرفة تداعيات جائحة كورونا على الموازنة العامة للدولة العراقية من حيث النفقات وااليرادات

 المحور األول 

 اإلطار النظري والمفاهيمي للموازنة العامة

البرنامج الذي يعكس التوجهات السياسية واالجتماعية واالقتصادية للدولة، فضاًل عن أهميتها في تحريك النشاط الموازنة العامة تعد 
فإن عملية إعداد الموازنة عملية معقدة ودقيقة جدًا وتخضع للعديد من المعوقات والتحديات على  ومن ثم. االقتصادي ودفع عجلة التنمية

ولكي تحقق الموازنة العامة األهداف التي وضعت من أجلها يجب تخضع لتخطيط . المالية وحتى االجتماعيةاألصعدة االقتصادية والسياسية و 
 . ُمحكم وأن تستند عملية إعدادها الى أساس علمي دقيق

 :مفهوم الموازنة العامة: أوالا 

الوظائف التي تؤديها الموازنة، كأن تكون  توجهاتهم أو باختالفتناول الباحثين والُكتااب تعاريف متعددة لمفهوم الموازنة، تختلف 
وأن المفهوم التقليدي للموازنة يركز على الجانب المالي والمحاسبي فقط، إذ ينظر إليها . سياسية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو غيرها

إذ تم تعريفها على . خرى للموازنةوجه االوانب أو االبأنها مجرد تقدير تفصيلي لنفقات الدولة وإيراداتها لفترة من الزمن، دون التركيز على الج
أما المفاهيم الحديثة للموازنة فقد . [5]المقدرة للدولة لفترة مقبلة أمدها عام غالبًا  والنفقاتأنها وثيقة معتمدة تتضمن ترتيبا لإليرادات المقدرة 

برنامج "إذ تم تعريفها بأنها . تناولت أوجه ووظائف الموازنة المتعددة وبينت بأنها ليست مجرد كشف أو جدول يتضمن إيرادات ونفقات الدولة
 . [3]ت االقتصادية واالجتماعية والسياسية مالي لسنة مالية قادمة، تستطيع من خالله الدولة القيام بوظائفها وتحقيق نشاطاتها في كافة المجاال

بأنها البرنامج االقتصادي والمالي الذي تتبناه الدولة في تنفيذ سياستها المالية وخططها  الموازنة العامة مما سبق يمكن تعريف
 . االستراتيجية والرقابة عليها وصواًل لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 :مكونات الموازنة العامة: ثانياا 

 :تتكون الموازنة العامة للدولة بشكل عام من جانبين رئيسيين هما

 : اإليرادات العامة .1
رادات داخلية أو خارجية، وتتضمن اإليرادات يتتضمن اإليرادات العامة للدولة جميع المبالغ التي تحصل عليها الدولة سواء كانت ا

باح والضرائب المحلية على السلع والخدمات وأي ضرائب أخرى قد تفرضها الدولة بموجب الضريبية المفروضة الى الدخل واالر 
قانون، وكذلك اإليرادات غير الضريبية كإيرادات الصادرات وارباح الشركات المملوكة للدولة أو الشركات المختلطة، وكذلك الغرامات 
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ها الدولة، وكذلك إيرادات الهيئات المحلية بأنواعها والتحويالت والمنح والرسوم اإلدارية واإليرادات غير الضريبية األخرى التي تفرض
 . [1]التي تحصل عليها من جهات محلية او خارجية سواء كانت نقدية او عينية 

 :النفقات العامة .2
ات استثمارية، تتضمن تشمل النفقات العامة جميع المبالغ التي تنفقها الدولية والمخططة في الموازنة، وتقسم الى نفقات جارية ونفق

الجارية منها كافة النفقات الحكومية على القطاع العام كالرواتب والخدمات االجتماعية والتعليم والصحة واألمن والدفاع، اما النفقات 
ة الى االستثمارية فتتضمن المبالغ التي تنفق على تكوين رأس المال الثابت القومي كاإلنفاق على شراء المعدات والعقارات إضاف

 .[2]االنفاق على البنية التحتية كالمطارات والطرق والجسور والجامعات والمدراس والمستشفيات 

ض وعندما يكون مجموع مبالغ اإليرادات العامة للدولة أقل من إجمالي النفقات تواجه الدولة عجز في الموازنة وغالبا ما تلجأ الى االقترا      
العجز، أما إذا فاق حجم اإليرادات العامة حجم النفقات يكون هناك فائض في الموازنة، وتحدث حالة التوازن  الداخلي أو الخارجي لتالفي ذلك

 .في الموازنة عندما تتساوى المبالغ اإلجمالية للنفقات واإليرادات العامة للدولة

 :أهمية الموازنة العامة: ثالثاا 

مدها الدولة لتتمكن من تحقيق أهدافها االقتصادية والمحاسبية والسياسية واالجتماعية تعد الموازنة العامة أهم األدوات المالية التي تعت
 :[1]نواحي عديدة يمكن تحديدها باآلتي في المختلفة، وتكمن أهميتها 

ر والنمو تمثل الموازنة العامة أداة لتوجيه السياسة االقتصادية للدولة من خالل تحقيق االستقرا: األهمية من الناحية االقتصادية .5
عن كونها تعد محفزا لتشجيع النشاط االقتصادي من خالل منح التسهيالت لالستثمار في المشاريع الجديدة او  االقتصادي، فضالً 

تخفيض الضرائب والرسوم، كما انها تساعد في معالجة المشاكل االقتصادية كالتضخم والكساد وارتفاع نسب البطالة، كما تعد وسيلة 
 .االقتصادي من خالل التأثير في األسعار واإلنتاج والدخل لتحقيق التوازن 

تعد الموازنة العامة بمثابة البرنامج السياسي للحكومة الى جانب البرنامج المالي الذي يتضمن تمويل  :األهمية من الناحية السياسية .3
لموافقة السلطات التشريعية بعد  امةالموازنة الع سياسات الحكومة، وصواًل لتحقيق أهداف تلك السياسات، كما يجب ان تخضع

مناقشتها واطالع تلك السلطات على برامج الحكومة، سيما وان تنفيذ الموازنة يخضع لرقابة تلك السلطة في ظل وجود أنظمة رقابية 
 .مختصة تراقب عمليات التحصيل والصرف وفقا لما هو مخطط في الموازنة العامة

من خالل وضع الخطط والبرامج والعمل على تنفيذها، تساهم الموازنة العامة للدولة في تحقيق  :األهمية من الناحية االجتماعية .1
كما تعد أداة          العدالة االجتماعية، إذ تمثل الموازنة ترجمة ألهداف اقتصادية واجتماعية تسعى لتحقيقها خالل السنة المالية، 

فة، والتي من شأنها ان تعمل على تحقيق رغبات المجتمع من خالل التنمية للتنسيق بين الوحدات الحكومية والوزارات المختل
 .المستدامة

من الخبرة في مجال المحاسبة، كما تتطلب الرقابة  كافياً  تتطلب عملية اعداد الموازنة قدراً  :األهمية من الناحية المحاسبية والرقابية .2
صرف النفقات او تحصيل اإليرادات من واقع المستندات المؤيدة لها في على تنفيذ الموازنة اثبات العمليات المحاسبية الخاصة ب

 ضوء النظام المحاسبي للدولة، مما ُيمكان من اعداد الحسابات الختامية والتي تتضمن اإليرادات المحصلة والنفقات المدفوعة فعلياً 
 .خالل السنة المالية

 :قواعد الموازنة العامة: رابعاا 

عامة ضرورة اخضاع اعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بالموازنة العامة لبعض القواعد التي اثبتت التجارب انها رأى علماء المالية ال
 : [1] [1] ضرورية لتجنبي هذه السلطة الوقوع بالخطأ وهذه القواعد هي
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مالية واحدة فقط، ومن مبررات هذه  يراد بهذه القاعدة ان يكون اعداد الموازنة على أساس سنوي أي تعد لسنة: قاعدة سنوية الموازنة -5
القاعدة هو ان تحديد مدة زمنية اقل من سنة واحدة ال يعطي الوقت الكافي للسلطة التنفيذية إلنجاز االنفاق العام او جباية االيراد 

ذية، ولكن توجد نه ان يضعف عملية الرقابة على السلطة التنفيأالعام، اما في حالة تجاوز الموازنة للسنة الواحدة فهذا من ش
 .استثناءات على هذه القاعدة

تعني هذه القاعدة ان تدرج الدولة نفقاتها وايراداتها في ميزانية واحدة، أي على وزارة المالية تجميع وتوحيد جميع : قاعدة وحدة الموازنة -3
 .موحدة موازنةالموازنات الخاصة بالمؤسسات المستقلة او المحافظات ودمجها في 

يقصد بهذه القاعدة ان ُتدرج في الموازنة العامة جميع إيرادات الدولة ونفقاتها مهما قل شأنها والسبب : الموازنة العامة قاعدة عمومية -1
 .تأتي الموازنة بشكل وثيقة شاملة مفصلة لجميع النفقات وااليرادات العامة يفي ذلك لك

عامة الى االقتصاديين الكالسيك مثل آدم سميث وريكاردو وساي خالل يرجع نشأة مبدأ توازن الموازنة ال: قاعدة توازن الموازنة العامة -2
بين نفقات الدولة وايراداتها في الموازنة العامة، ولكن هذا التوزان غير موجود  القرن التاسع عشر، ويراد به التوازن والتعادل حسابياً 

 .رض الواقعأعلى 

 المحور الثاني
 الدولة العراقية تحليل تداعيات جائحة كورونا على موازنة

تنظيم داعش اإلرهابي وانخفاض أسعار )ما لبث االقتصاد العراقي ان يتعافى وبشكل نسبي وبسيط من ازمة وصدمة مزدوجة خانقة 
وبداية عام  3051دوالر في عام  10وما ان عاودت أسعار النفط االرتفاع التدريجي لتستقر فوق حاجز الــ  3053-3052خالل المدة ( النفط

يشارف  3030ما ان بدأ الربع األول من عام  ولكن. 3053ترليون دينار عراقي في عام  51لتحقق الموازنة العامة للبلد فائض بلغ  3030
تمثلت األولى في ( اقتصادية–صحية  –سياسية )على االنتهاء عاد ليجد االقتصاد العراقي نفسه امام ازمة وصدمة مركبة هذه المرة ثالثية 

مة عادل عبد المهدي دون إقرار الموازنة العامة للبلد والدخول في دوامة عدم وجود حكومة وعدم وجود موازنة عامة، ومازالت استقالة حكو 
واالزمة الثانية الصحية المتمثلة بانتشار  .الموازنة العراقية بين مطرقة الحكومة وسندان البرلمان، مما انعكس سلبًا على النشاط االقتصادي للبلد

شباط في محافظة النجف االشرف لطالب إيراني ومع  32اذ تم تسجيل اول إصابة بهذا الفايروس في العراق بتاريخ  51-كوفيد فيروس
 ومنعاالرتفاع التدريجي لحاالت اإلصابة بالفيروس نفذت السلطات مجموعة من اإلجراءات للحد من انتشاره، بما في ذلك إغالق الحدود، 

، أما فيما يخص االزمة الثالثة فتمثلت ، وإغالق المدارس والجامعات(ت الجوية الدولية والمواصالت العامة الداخليةبما في ذلك الرحال)السفر 
 .بانخفاض أسعار النفط في األسواق الدولية وما ترتب عليها من انخفاض إيرادات الموازنة العامة

 تداعيات جائحة كورونا على اإليرادات العامة: أوالا 

صاد العراقي من االقتصادات الريعية التي تعتمد بشكل رئيس على صادرات النفط الخام كمصدر أساسي للموازنة العامة يعد االقت 
ترليون دينار ( 31)النفط الخام اكثر من  ايراداتوهذا ما تبينه البيانات الرسمية لوزارة المالية العراقية، ففي آخر إحصائية نشرتها الوزارة بلغت 

من %( 11)ما نسبته  تشكلوهذا يعني ان االيرادات النفطية  ،[1]ترليون دينار فقط ( 1)بلغت اإليرادات غير النفطية حوالي  عراقي في حين
االيرادات الكلية، ومن ثم فإن أي صدمة يتعرض لها القطاع النفطي سيكون اثرها كبير على اإليرادات وهذا ما حصل في فترة جائحة كورونا 

ولتوضيح تداعيات جائحة كورونا على إيرادات موازنة الدولة العراقية نستعين بالجدول . اض كبير في أسعار النفط الخامالتي أدت الى انخف
 .الذي يبين اإليرادات حسب التصنيف االقتصادي للموازنة قبل واثناء الجائحة( 5)
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 (مليار دينار عراقي)         اإليرادات حسب التصنيف االقتصادي للموازنة( 1)الجدول 

 
 .وزارة المالية العراقية، دائرة المحاسبة، قسم التوحيد بيانات ىاستنادًا ال ينمن إعداد الباحث :المصدر

مليار دينار قبل الجائحة في حين انخفضت هذه ( 114211)ان اإليرادات النفطية والثروات المعدنية سجلت ما قيمته ( 5)ُيالحظ من الجدول 
مليار دينار، ويعزى هذا االنخفاض الشديد الى تدني أسعار النفط الخام ( 314111)يمته اثناء الجائحة لتسجل ما ق%( 15.12)بنسبة  القيمة

رادات في األسواق الدولية نتيجة جائحة كورونا وما رافق هذه الجائحة من تراجع في الطلب العالمي على النفط الخام، كذلك االمر بالنسبة لإلي
وكذلك ايرادات الضرائب السلعية التي %( 21.11)ى التي انخفضت هي األخرى مثل ايرادات ضريبة الدخل التي انخفضت بنسبة األخر 

نتيجة انخفاض الطلب من جهة، وزيادة نسبة اإلعفاءات الضريبية من جهة أخرى، وينطبق هذا التحليل على جميع %( 10)انخفضت بنسبة 
عما كانت عليه قبل الجائحة وهذه النسبة تبين %( 15.15) بنسبة كل عام انخفضت االيرادات اثناء الجائحةوبش. تفاصيل اإليرادات األخرى 

 .كيف كان لجائحة كورونا من تداعيات سلبية كبيرة على إيرادات الموازنة العامة للدولة العراقية

 :تداعيات جائحة كورونا على النفقات العامة: ثانياا 

فإن النفقات العامة انخفضت هي األخرى ايضًا سواء ( 5)اإليرادات العامة وكما تم توضحيه من خالل الجدول نتيجة النخفاض 
 (.1)و ( 3)النفقات الجارية ام االستثمارية وكما موضح في الجدولين 
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 (مليار دينار عراقي)   النفقات حسب التصنيف االقتصادي للموازنة الجارية      ( 2)الجدول 

 نسبة التغير اثناء الجائحة قبل الجائحة التفاصيل

 21.67- 534510 314513 تعويضات الموظفين

 65.35- 33 312 المستلزمات الخدمية

 56.41- 211 54513 المستلزمات السلعية

 70.05- 11 511 صيانة الموجودات

 50- 11 11 النفقات الرأسمالية

 42.57- 24113 34121 المنح واالعانات وخدمة الدين

 82- 11 300 البرامج الخاصة

 31.62- 14535 504101 الرعاية االجتماعية

 29.74- 30,855 43,911 المجموع العام              

 .وزارة المالية العراقية، دائرة المحاسبة، قسم التوحيد بيانات ىاستنادًا ال ينمن إعداد الباحث :المصدر
ان جميع إيرادات الموازنة الجارية قد انخفضت ولكن هذا االنخفاض كان متباين فتعويضات الموظفين كانت اقل فقرة ( 3)يالحظ من الجدول 

عما كانت عليه قبل الجائحة وتمثل هذا االنخفاض في تأخير العالوات والترفيعات بالنسبة %( 35.11)تعرضًا لالنخفاض اذ انخفضت بنسبة 
لعجز الكبير في إيراداتها، ثم جاءت بالمرتبة الثانية من حيث االنخفاض النفقات على الرعاية االجتماعية اذ لموظفي الدولة العراقية بسبب ا

وهي اكبر فقرة ضمن النفقات %( 10.01)، في حين انخفضت النفقات على صيانة الموجودات بنسبة %(15.13)بلغن نسبة االنخفاض 
 . تعرضت لالنخفاض اثناء الجائحة

تقدم فإن جائحة كورونا اثرت وبشكل سلبي على جميع نفقات الموازنة الجارية حسب التصنيف االقتصادي اذ انخفضت خالصة لما 
 .عما كانت عليه قبل الجائحة%( 31.12)نسبة هذه النفقات بـــــ 

ا سلبي أيضًا وكما أما فيما يخص تأثير جائحة كورونا على نفقات الموازنة االستثمارية حسب التصنيف االقتصادي فكان أثره
 (.1)موضح في الجدول 
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 (مليار دينار عراقي) النفقات حسب التصنيف االقتصادي للموازنة االستثمارية( 3)الجدول 

 نسبة التغير اثناء الجائحة قبل الجائحة اسماء القطاعات

 86.66- 53 511 القطاع الزراعي

 98.08- 11 14221 القطاع الصناعي

 23.47- 511 310 واالتصاالتقطاع النقل 

 60.86- 351 113 مباني وخدمات

 79.74- 51 11 التربية والتعليم

 88.93- 492 4,445 المجموع العام                   

 .وزارة المالية العراقية، دائرة المحاسبة، قسم التوحيد بيانات ىاستنادًا ال ينمن إعداد الباحث :المصدر
ان االنفاق على جميع القطاعات االقتصادية تعرض لالنخفاض ولكن بنسب متفاوتة فكان قطاع النقل واالتصاالت من ( 1)يالحظ من الجدول 

عما كانت عليه قبل %( 31.21)اقل القطاعات التي تعرضت لالنخفاض من حيث االنفاق عليها اذ بلغت نسبة االنخفاض اثناء الجائحة 
مليار ( 14221)بسبب جائحة كورونا فبعد ان كان مجموع االنفاق عليه  ان القطاع الصناعي من اكثر القطاعات تضرراً الجائحة، في حين ك

، وهذا االمر %(13.03)مليار دينار فقط وبنسبة انخفاض وصلت الى ( 11)دينار قبل الجائحة أصبحت النفقات عليه اثناء جائحة كورونا 
وبشكل عام انخفض اجمالي النفقات حسب التصنيف االقتصادي . السلع الصناعية في السوق العراقيةسبب انخفاض في نسبة المعروض من 

مقارنة بالفترة قبل الجائحة وهذا االنخفاض سوف يؤثر سلبًا على عملية االستثمار في االقتصاد %( 33.11)للموازنة االستثمارية بنسبة 
 .العراقي ومن ثم تراجع معدل النمو فيه

جائحة الاثناء %( 11.53)فإن نسبة انخفاض مجموع النفقات الجارية واالستثمارية بلغت  [1]وزارة المالية العراقية نات وحسب بيا
 .مقارنة بالفترة قبل الجائحة

 االستنتاجات والتوصيات: الخاتمة

 االستنتاجات: أوال

 .الدولة العراقيةتم اثبات فرضية البحث اذ كانت لجائحة كورونا آثار سلبية على موازنة  -5
ل إيرادات النفط ما نسبته  -3  .من مجموع االيرادات العامة لموازنة الدولة العراقية%( 11)تشكا
 .عما كانت عليه قبل الجائحة%( 15.15)انخفضت االيرادات اثناء الجائحة بنسبة  -1
 .عما كانت عليه قبل الجائحة%( 11.53)انخفضت النفقات اثناء الجائحة بنسبة  -2

 :لتوصياتا: ثانياا 

العمل على تصحيح االختالالت التي يعاني منها االقتصاد العراقي وذلك من خالل تفعيل دور القطاعات اإلنتاجية األخرى مثل  -5
 .القطاع الزراعي والقطاع الصناعي بهدف تقليل االعتماد على النفط كمورد رئيس في تمويل الموازنة العامة
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والسعي العتماد سياسات اقتصادية الهدف منها إقامة مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع تطوير النظام الضريبي وزيادة فاعليته  -3
 .الخاص الهدف منها زيادة إنتاجية هذا القطاع ورفد ايرادات الموازنة العامة للدولة

 مو االقتصاديالعمل على ترشيد النفقات غير الضرورية والتوجه نحو النفقات االستثمارية وبما يضمن تقدم عملية الن -1
انشاء صندوق سيادي الهدف منه ادخار األموال الفائضة في حالة االنتعاش وعدم تبذير هذه األموال، ومن ثم فإن حدوث أي  -2

 .صدمة مستقبلية يتعرض لها االقتصاد العراقي من الممكن تخفيف آثارها في حال توفر األموال الكافية لمواجهتها

 :قائمة المصادر

 .مصر –الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية  ، اقتصاديات المالية العامة،(3001)عبد المطلب  عبد الحميد، [5]

 .االردن -ان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما ، الطبعة التاسعة، المالية العامة والتشريع الضريبي(3051)القيسي، أعاد حمود [ 3]

، رسالة ماجستير (دراسة تحليلية مقارنة)، الرقابة البرلمانية على الموازنة في التشريع الفلسطيني ( 3030)صهيون، ممدوح نبيل فرج [ 1]
 .فلسطين -غزة –في القانون واإلدارة العامة، جامعة األقصى 

-5110)مدة ، أثر تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة في العراق لل(3051)كريم، هوار عثمان، وفرج، ماردين محسوم  [2]
 .العراق -، مجلة جامعة كرميان، السليمانية(3053

 .لبنان -، دار السنهوري، بيروتالطبعة الثالثة، علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، (3053)أحمد، رائد ناجي [ 1]

، الطبعة االولى، دار اقتصاديات المالية العامةالمدخل الحديث في ، (3001)الهيتي، نوزاد عبدالرحمن، والخشالي، دمحم عبداللطيف [ 1]
 .االردن -المناهج للنشر والتوزيع، عماان

 .، دائرة المحاسبة، قسم التوحيد3030وزارة المالية العراقية [ 1]
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 الملخص

البحثية إلى ما يمكن أن يكون عليه االقتصاد العالمي بعد كورونا، وذلك من خالل محاولة تحديد األثار وسبل معالجتها، على  تشير الورقة
في الوقت الراهن، لذلك جاءت الورقة مختلف األقاليم في العالم، كون أن الجائحة قد أدت إلى وجود مالمح عالمية يصعب تحديد مالمحها 

 .البحثية بأسلوب التحليل االقتصادي لمعرفة سبل التعافي منه

 .،العوامل االقتصادية الدولي، تأثير األزمة، االقتصاد :الكلمات المفتاحية

Economic recovery scenarios from the Corona pandemic, an analytical study 
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,Algeria Ouargla university/ Management Sciences 
 

*  taher.lamoudi@yahoo.com 
 

Abstract 
The research paper refers to what the global economy could be like after Corona, by trying 
to determine the effects and ways to address them, on the various regions of the world, 
since the pandemic has led to the existence of global features that are difficult to define at 
the present time, so the research paper came in the method of analysis Economic to find 
ways to recover from it. 
 
Keywords: International economy, impact of the crisis, economic factors 

 

 المقدمة

 و كورونا، بـ لقب فيروس انتشار سببها األزمة هذه ، العالمي االقتصادي للنمو مسبوق  غير انهيار إلى أدت متوقعة غير بأزمة اليوم العالم يمر      
 إلى أدى الذي األمر االقتصاد، على حاد تأثير ذات أزمة يجعلها مما ، التقدم و النمو مستويات اختالف على  العالم في بلد أي يستثني لم الذي

 النشاطات جل توقف استوجب الذي الصحي بالخضر سميت االجراءات من سلسلة تبعته التباعد هذا منه، أولية كوقاية االجتماعي التباعد اعتماد

 على مسبوقة غير لمستويات الطاقة أسعار انخفاض في سببا كانت التي و الدولية، التجارة و التوريد سالسل ، التحويالت السفر، خاصة االقتصادية
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 و االقتصاد عل عواقب له يكون  أن المؤكد من ذلك كل ،(0202 أفريل تسليم) اآلجلة المضاربة ألسواق سالبة مستويات و الفورية السوق  صعيد
 .دوليا الكلي االقتصاد متغيرات على ينعكس الذي و الدولي المجتمع

 

 لذلك؟ المتاحة التصورات وماهي االقتصادية؟ صحته العالم استعادة كيفية في البحث، هذا إشكالية تكون  لذلك

 ذلك بالغموض تمتاز أنها كما النشأة حديثة تزال ال أزمة كونها المستجدة، كورونا جائحة تخلفها أن يمكن التي األثار دراسة تختلف قد :الدراسة منهج

 لم اقتصادية سينارهات حافة على يعيش بات العالم أن على أبانت قد االقتصادية مخلفاتها أن كما لها، جذري  حل إلى التوصل يتم لم أنه بسبب

 W .L .U.V تصور وفق للتعافي احتماالت وضع على المعتمد االقتصادي، التحليل  منهج تتبع سوف الدراسة فإن لذلك بعد، مالمحه تعرف

 القصير، االجل في لها ثانية موجة وجود فرضية ترجح المعلومات بعض فإن المستجد، كورونا جائحة عليها تتوفر التي المعلومات ظل في: الفرضية

 .الدراسة في عليها نعتمد سوف التي الفرضية وهي فقط، واحدة موجة وجود على أخرى  ترجح فيما

 :الدراسة تقسيمات  

 :نقاط لثالث البحث تقسيم يمكن االشكالية عن ولإلجابة

 .العالمي االقتصاد على الحالية  االزمة تأثير:  -1

 .للتعافي النظري  التصور: -0ا

 .للتعافي الواقعي التصور:  -3

 العالمي االقتصاد على الحالية االزمة تأثير

 الدول معظم على االستثمارية الصناديق فيه تسيطر عالم اقتصاد وود ظل في و االقتصاد، هو فيها االول المتأثر فإن كانت عالمية أزمة أي إن

 أهم أحد ذكر لذلك ،(المالية المضاربة التحوط، صناديق)  أنواعها مختلف على االستثمارية الصناديق هي اقتصاديا يتأثر من أول ،فإن الرائدة

 سريع طريق في يسير مركب على الصناديق أن ،( كونهينونور صندوق  رئيس) هابيرث جيري  األمريكية المتحدة الواليات في تحوية ال الصناديق

 التي أو يمثلها التي بالنشاطات المرتبطة و الربحية مستويات تدني فإن الصناديق أساس الربحية أن وبما التضخمي، الركود و الجحيم إلى يسرع

 المتحدة الواليات في االستثمار صناديق حققت فقد بالنشاط، المرتبط المشاريع مردودية في التدني نتيجة هي ، االستثماري  الصندوق  بها يرتبط

 تعد لم الصناديق أن ذلك الوقت، هذا بعد النمو من المستوى  هذا تسجيل يتم لم و ، 0202 مارس قبل ،% 0..2 ب قدرت ربحية معدل األمريكية

 النمو يحقق أن يتوقع إذا ،0202 [1]مارس بعد العالم أقاليم في النمو يسجله ما ظل في طبيعيا أمرا يعد ذلك ولعل االستثمارية، بالجاذبية تتمتع

 المتقدمة للدول% 5.2 و  عالميا% 0.2 نسبة سجلت قد كانت بعدما المتقدمة الدول في المسجلة النسبة وهي السنة، نهاية حتى% 1 مستوى  العالمي

 (.0202 الدولي، النقد صندوق .)االزمة قبل

 مثل لمواجهة واستعدادها العالمية الصحية المنظومة ضعف على أبانت والتي معها، التعامل في الدول برامج السريع بانتشارها كورونا جائحة أربكت

 ذلك تخطى االمر إن بل ،"الخوف بجائحة" سميت والتي الجائحة هذه لمواجهة بينها فيما الدول تتعاون  أن المتوقع من كان حيث األزمات، هذه

 العولمة تأثير ضعف أثبت الذي األمر األضعف، للدول مساعداتها من تنصلت قد المتقدمة الدول أن كما الفيروس، مصدر حول خالفات بوجود

 .الدولية[2] العالقات على العميق

 عالميا المناطق حسب التأثير    

 االمريكية المتحدة والواليات وأوروبا أسيا دول خاصة العالم أقاليم جميع ذلك إثر على تأثرت ولقد
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 أسيا شرق  منطقة

 ،وأزمة0222 أزمة أعقاب تسيله تم قد مما أسوء مستويات وهي صفريا، نموا تشهد قد أسيا شرق  منطقة أن إلى الدولي النقد صندوق  تقديرات تشير إذ

 المنطقة في نموا الدول ألهم المسجلة النمو لمستويات عرض يلي وفيما ،.199

 أسيا شرق  في النمو مستويات( 21) رقم الجدول

 غالدش بن المالديف ماليزيا سنغافورا كوريا اليابان هونكونغ الهند اندونيسا الدولة

 0 2- ..1- 3.2 1.0 0.2- 5.2- 1.9 2.2 %النمو

 .مارس 0202 ـ للتنمية اآلسيوي  البنك تقريرإلى  استنادامن إعداد الباحث  : المصدر

 الذي السياحة قطاع تأثر كذلك المنطقة، ومنتجات لسلع أولى درجة كأسواق واوروبا أمريكا خاصة الخارجية التجارة على الطلب نقص إلى ذلك ويعود

 .العالمية النقل حركة بتوقف تأثر والذي المنطقة لدول اإلجمالي الناتج في مهما جزءا يشكل

 األوروبية القارة      

 فيها النمو معدالت فإن لألزمة، المسبب الفيروس جراء الوفيات ثلث على تحوز كونها الصحية، االزمة من االكبر المتضرر تعد والتي أوروبا أما 

 االوروبي، االتحاد دول بين الحدود اغالق تم حيث المالية، واالسواق والسياحة الصناعة على ناتجها في تعتمد إذا سالبة، أرقاما سجلت قد أيضا

 .والنقل السياحي النشاط على أثر الذي االمر البلدان، بين والتنقل السفر وتعليق

 . أوروبا قارة في النمو(: 20) الجدول

 فرنسا المانيا البرتغال إسبانيا تركيا بريطانيا الدولة

 0..- .- 2- 2- 2- 5.2- %النمو

 .0202،مارس الدولي البنك ، العالمي اإلقتصاد آفاق تقرير من إعداد الباحث إستنادا إلى  : المصدر

 االقتصادي االرتباط درجة على يدل الذي االمر العالم، في المناطق باقي خالف على متقاربة المنخفضة النمو مستويات أن النتائج من المالحظ

 اإلنخفاض إلى أدى وتوقفهما المال، ورأس العمالة حركة حرية على باألساس تعتمد القارة دول أن ذلك ،(تركيا باستثناء) والقارة، االتحاد لدول

 .النمو في المتناسب

 األمريكية القارة

 الصناعة قطاع على كبير بشكل أثرت الصحية االزمة أن ذلك االمريكية، المتحدة والواليات الالتينية أمريكا دول في سالبة نمو مستويات سجلت

 والمكسيك، االمريكية المتحدة الواليات بين الحدود غلق نتيجة ذلكو  المنطقة، بلدان بين والتجارة،

 األمريكية القرة في النمو(: 23) رقم جدول

 المكسيك اورغواي برازيل اكوادور أ م الو الدولة

 5.0- 3- 2.5- 2.3- 2.9- %النمو
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 0202، الدولي البنك من إعداد الباحث إستنادا إلى بيانات :المصدر

 له، مستوي  أدنى إلى انخفض قد ،(صناعية سلع عمالة،+ أولية مواد) الطلب على القائم التبادل أن ذلك سالبا، نموا معظمها في القارة دول سجلت

 القطاع بتأثر يوحي مما ،(0202 أفريل المسجلة االعانة طلبات على بناء) ،%12 فاقت بطالة معدالت االمريكية المتحدة الواليات في سجلت كذلك

 .األخرى  الدول باقي على انعكس والذي المتحدة الواليات في والتجاري  الصناعي

  الصدمة تقديرات 

 الطلب انخفاض 

 .التجارية القيمة وسالسل األولية، السلع النفط، يشمل والذي الكلي العالمي الطلب في انخفاض إلى الصحية األزمة أدت

 مقارنة بالمائة 9.3 سجل الذي الطلب النخفاض راجع ذلك ،0202 السنة من االول الربع في بالمئة 52 بنحو النفط أسعار انخفضت:  النفط. 

 لم دونيا حدود النفط أسعار سجلت وقد ، النفط سوق  على االزمة بتأثير يوحي الذي األمر ، بالمائة .2.9 ب الطلب فيها انخفض الذي 0222بأزمة

 أن ويتوقع دوالرا، 02 المست مستويات أوبك سلة أسعار سجلت كم ،(اآلجل سوق )  سالبة أسعارا أفريل تسجيل عقود سجلت حيث قبل من  تسجلها

 ، الدولي البنك)المنشود الطلب زيادة بفعل ليس و المعروض نقص بفعل  ،0201 من االول الربع في فأكثر دوالرا األربعين لمستويات األسعار ترتفع
0202.) 

 :االولية والسلع المعادن. 

 انخفاضا   االسعار شهدت حيث االخرى  السلع بباقي مقارنة أقل تعتبر أنها إال ملحوظا انخفاضا الزراعية، والسلع االولية المواد أسعار سجلت

 عليها الطلب النخفاض راجع وهذا بالمائة32 بـ انخفاضا الذهب باستثناء المعادن اسعار شهدت بينما ،(0202فاو،)0212 بسنة مقارنة بالمائة12ب

  العالمي، الطلب من بمائة 22 تمثل التي الصين من

 يبينه كما 0201 سنة تتحسن أن المتوقع من والتي ،0202 سنة لنهاية يستمر قد والذي انخفاضا   شهدت المجاالت كافة في االسعار فإن وعموما

 التالي الجدول

  والطاقة المعادن أسعار( 25) رقم جدول

 0202 0201 

 1..1 35.1- الطاقة

 0.9 11.5- المعادن

 2.1- 2.9- الغذاء

 World Bank Group ;commoditymarketoutlouk ; avril2020 من إعداد الباحث إستنادا إلى  :المصدر

  العمل سوق  

 العمال تسريح إلى أدى قد االقتصادي النشاط توقف إن ذلك الدولي، العمل سوق  على بظاللها تلقي سوف الحالية الصحية االزمة تأثير ان االكيد

 إلى أخرى  أرقام وتشير وظائفهم، شخص مليون 02 يفقد أن ذلك إثر على ويتوقع ،(والنقل السياحة) الخدمات قطاع خاصة الدائمين وحتى المؤقين

 العالم، دول جميع عبر االنتاج ساعات عدد انخفاض إلى أدى الذي األمر ،0202 بنهاية العمل عن عاطل مليارشخص1.5بـ تشاؤما أكثر سينارهات

 .التالي الجدول ينبنه كما
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 كورونا وبعد قبل العمل ساعات( 22) رقم جدول

 العربية الدول أمريكا آسيا أوروبا افريقيا 

 12.3 10.5 12 11.2 9.5 قبل

 1.2 1.3 5.2 1.9 1.5 بعد

 0202 مارس الدولية العمل منظمة تقريرمن إعداد الباحث إستنادا إلى  : المصدر 

 ساعات في حادا تدهورا شهدت التي العالم اقليم باقي بخالف االنتاج، ساعات عدد انخفاض مجال في تضررا االقل آسيا أن يالحظ الجدول من

 الميكانيكية، والصناعة بالتجزئة التجارة تعد حيث الطلب، وانخفاض ،(خاصة التجارة) االسواق لتشابك نظرا طبيعيا يعد الذي االمر االنتاج،

  االقاليم، تلك في التجارة سوق  تمثل والتي تضررا، االكثر القطاعات والسياحة

 :التالي الجدول يبنها كما ومتفائلة متشائمة بين العالم في للبطالة محتملة سينارهات إلى الدولية العمل منظمة دراسات تشير آخر جانب من

 العالم في البطالة تقديرات( 25)رقم جدول

 الدخل منخفظة الدخل متوسطة الدخل مرتفعة 

 0.2 . 15 متشائمة

 ..2 ..1 0.9 متفائلة

 ILO(2020). How will covid-19 effect to the world of work من إعداد الباحث إستنادا إلى  :المصدر

 

 يمكن التفاؤل نسب وأن ،(0201 بداية و0202 نهاية) القصير االجل في للواقع أقرب نسب وهي ما لحد مرتفعة التشاؤم نسب أن الجدول من يالحظ

 . 0201 من الثاني النصف خالل لطبيعته النشاط وعودة للفايروس لقاح بإيجاد والمتعلقة المتوسطة، اآلجال في نسقطها أن

 مليار 1.5 بنحو يمثل، قد الذي و رسمي الغير القطاع في العاملين تضرر هو العمل سوق  في بالغا أثرا يحدث قد الذي االمر فإن المجال هذا وفي

 يفقدهم قد الذي االمر العاملين، من بالمائة 22 من أكثر يمثل الرسمي الغير القطاع في العاملين كون  منها االكبر المتضرر إفريقيا وتعتبر شخص،

 (.0202الدولية، العمل منظمة) التحويالت تلقي في االجتماعية حقوقهم

 دولي التعافي بعادأ

 ضرورة عن الحديث إلى يدفع ما وهو دوالر تريليون  2.2 إلى تصل قد كورونا بها سيتسبب التي الخسائر أن إلى للتنمية اآلسيوي  البنك أشار      

 اآلسيوي  البنك).مارشال خطط وتحديدا الثانية العالمية الحرب إبان العالم شهدها التي كتلك إنعاش خطط خالل من العالمي االقتصاد تنشيط إعادة

 (0202، للتنمية

 تصل نسبة إفريقيا ل وشما األوسط الشرق  منطقة في بصراعات تمر والتي الهشة الدول دخل في تدهور حدوث إلى الدولي النقد صندوق  اشار كما

 (0202 الدولي، البنك)الخارج في العاملين تحويالت تراجع بسبب وذلك% 02 إلى
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 أزمة خالل بالمائة32 ب مقارنة كورونا، مواجهة في االجمالي الناتج من بالمائة9 يقارب ما ضخ قد العالم أن إلى تشير الدراسات فإن أخر جانب من

 ز النشاط من االدنى الحد تضمن إجراءات اتخاذ تتيح سيولة أزمة في العالم بأن يحي مما, 0215 بعد إال التعافي عليها يالحظ لم التي و ،0222
 :   [3]خالل من ذلك

 انتظام على الحفاظ ويجب. وعالجه 19-كوفيد تشخيص اختبارات إلجراء الالزمة الموارد تعزيز يجب :الضرورية القطاعات عمل ضمان 

 جانب من تدخليه إجراءات على ينطوي  قد ذلك إن بل. الضرورية والمرافق التحتية والبنية وتوزيعه، الغذاء وإنتاج الصحية، الرعاية

 ال التي المدخالت توفر حكومية عقود إلبرام أولوية تعطي التي الحرب وقت صالحيات إلى استنادا األساسية اإلمدادات لتوفير الحكومة
 فرنسا قيام ذلك يوضح ومما. انتقائية تأميم عمليات إجراء أو بعينها، احتياجات إلى الصناعات تحويل أو النهائية، والسلع عنها غنى

 المعدات إنتاج لضمان" الدفاعي اإلنتاج قانون " بتفعيل المتحدة الواليات وقيام األزمة، من مبكر وقت في الطبية الكمامات بمصادرة

 على ضوابط وفرض األنصبة لتحديد إجراءات اتخاذ أيضا األمر يستدعي قد لإلمدادات، الشديد النقص حاالت وفي. الالزمة الطبية

 .االكتناز لمكافحة قواعد وتطبيق األسعار

 إلى ستحتاج االحتواء إلجراءات نتيجة مباشر غير أو مباشر بشكل دخلها تفقد التي فاألسر :األزمة من للمتضررين كافية موارد توفير 

 البطالة، إعانات زيادة عليه يترتب مما بوظائفهم االحتفاظ مع بيوتهم في الناس بقاء على الدعم يساعد أن المنتظر ومن الحكومة، دعم

 .العاملين وغير الحرة باألعمال المشتغلين إلى تصل نقدية تحويالت تقديم وكذا

 والمنتجين األعمال، وأصحاب العاملين بين العالقات شبكة السياسات تحمي أن فينبغي :المفرط االقتصادي االضطراب دون  الحيلولة 

 هذه ظل وفي. الطبي الطارئ  هذا ينحسر عندما جدي بشكل األعمال استئناف يتسنى حتى والمقترضين، والمقرضين والمستهلكين،

 القطاع في االضطرابات وستؤدي كما نهائي، بشكل األجل طويلة اإلنتاجية المشروعات فشل إلى الشركات إغالق سيؤدي الظروف،

 دعم ذلك في بما الخاصة، للشركات استثنائيا دعما تقدم أن للحكومات وينبغي االقتصادي، العسر نطاق توسيع إلى أيضا المالي

 المخاطر الضرائب دافعي تحمل مع) والضمانات للقروض كبيرة برامج بالفعل ُوضعت وقد. لذلك مالئمة شروط وضع مع األجور،

 للمساعدات الحاكمة القواعد تخفيف طريق عن الشركات في المباشرة الاألمو  رؤوس ضخ عمليات األوروبي االتحاد سهل كما( النهائية

 الشركات على لتستحوذ منها القائم توسيع أو للدولة مملوكة كبيرة قابضة شركات إقامة نتصور أن يمكن األزمة، تفاقمت وإذا. الدولة من

 ."الكبير الكساد" أثناء وأوروبا المتحدة الواليات في حدث مثلما المعسرة، الخاصة

 للتعافي النظري  التصور

 للنشاط الطبيعي المسار عكس تتجه صدمة تعبر بطبيعتها فاألزمة الجزئي، أو الكلي، االقتصادي النشاط على االقتصادية االزمة تؤثر   

 إما تداعياتها من الخروج كيفية على يتوقف منها التعافي فإن لذلك وطبيعتها، االزمة حدة مدى على ذلك ويتوقف الكساد، أو بالركود إما االقتصادي

 التعافيله سناريو فإن لذلك ركود، إلى يؤدي الذي االنكماش من حالة حدوث أو الجزئي أو التدريجي بالرجوع أو لها السابق للنشاط السريع بالرجوع

 :وهي[4] تصورات عدة

 .منحني V: و النشاط لمستويات الرجوع و ، القصير األجل في األزمة من السريع التعافي عن يعبر الذي و ، التفاؤلي التصور هو و 
 ومدى ، جهة من األزمة من المتضررة النشاطات دعم على الدول و الحكومات قدرة مدى على ذلك يتوقف ،و األزمة قبل كان لما النمو

 االمثلة أحد 1923 سنة األمريكي االقتصاد مس الذي لركود عتر و(.19كوفيد  جائحة في لقاح إيجاد) لألزمة حل  إيجاد على قدرتها

 سرعان حقيقية اقتصادية كارثة تجنب إلى االقتصادية للمؤسسات االمريكية الحكومة طرف من المقدمة الدعم حزمة أدت إذ ، التاريخية

 .األمريكي االقتصاد منها تعافى ما

 

 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies
https://www.imf.org/ar/Topics/imf-and-covid19
https://www.imf.org/ar/Topics/imf-and-covid19
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 .منحنى U :العبور فمرحلة التعافي، مرحلة ثم ،(االستقرار) العبور فمرحلة ،(االنخفاض) االنكماش مرحلة أوال مراحل بثالث يمر والذي 

 السياحة، التجارة، قطاع خاصة النشاط في ركودا اقتصادية قطاعات عدة تشهد حيث النمو، من دنيا مستويات في يكون  ركود عن تعبر

 على أثرت والتي 19.3 البترول صدمة فإن وكمثال واقعية، األكثر التصور هذا ويعتبر كاملة، لسنة تصل وقد أشهر لعدة تستمر والنقل

 .19.2 سنة منها وتعافى لسنتين دامت ركود مرحلة عرف االمريكي االقتصادي النشاط فإن الدعم ورغم األمريكي االقتصاد
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 منحنى L :مدى على منه التعافي ويعتمد ،األجل متوسطة إلى قصير لفترة وتدوم النمو، من منخفضة جد مستويات إلى الوصول يتم وفيه 

 0222 أزمة وتعتبر .سواء حد على واالنتاج االستهالك تعافي على التعافي وتوقف النقدية، والسياسات المالية للسياسات المشترك العمل

 .0212،0215 سنة منها التعافي بدأ إذ ذلك على مثال، أكبر

 

 

 

 

 T 

                                                                                                          T3/2021     t3/2021        t4/2021    

 .منحنىW :جديد، من التعافي يتم أن قبل أخر انكماش هناك يكون  ما سرعان لكن سريعا األزمة من التعافي يتم إذ مزدوج، تصور وهو 

 اليونانية األزمة وهي أخرى  نقدية زمة أوجدت ما سرعان لكن أوروبا في 0222 أزمة من التعافي تم إذ مثال أكبر اليونان أزمة وتعتبر

 .L تصور يعقبه قد التصور هذا فإن لذلك اإلفالس، حافة اليونان فيها قاربت والتي السيادية، بالديون  المتعلقة
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  .منحنى يشبه تصور هو و: الفاصلة منحنى Vيعتبر و للنمو، جديد مستوى  عند يستقر و ، تدريجيا األزمة من التعافي يكون  لكن 

 عند ليستقر% 2.2 لمستويات الرجوع لعاود 0229سنة% 2 النمو مستوبات انخفضت إذ التصور هذا على شاهد أكبر الهندي القتصاد

2 .% 
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 للتعافي الواقعي التصور

 :هما أساسين عاملين على الجائحة من التعافي يتوقف

 .مجددا الفيروس انتشار خطر ينهي لقاح وجوود -

 اإلقتصادية المرونة على يعتمد وذلك االقتصادي، النشاط استعادة أجل من المتخذة اإلجراءات لحزمة العالمي االقتصاد استجابة مدى -

 .اإلنعاش وخطط لحزمة استجابتها ومدى منطقة لكل

 كذلك و االجتماعي، التباعد على قائم مؤقتا جيد مناخ ولدت قد الجائحة أن كون  أخرى  إلى منطقة من يختلف قد العالمي االقتصاد تعافي فإن لذلك

 بين الترابط مدى في يكون  سوف التعافي فأن وعليه. معا والعرض الطلب انخفاض سببها الركود من حالة وجود إلى أدى مما الدولي، التنقل حضر

 . [5]العالمي االقتصاد على أحادي بشكل تأثرت التي الدول أو االقتصادي، التبادل في انسجاما تعرف التي المناطق دول

 : وهي كبرى  ودول مناطق أربع على ذلك في نركز وسوف آلخر، إقليم من يختلف قد التعافي سيناريوهات فإن ذلك منطلق ومن

 .الصين كون  السلع على العالمي الطلب انخفاض نتيجة كان االنخفاض وهذا ،%1 إلى الصين في النمو مستوى  انخفض حيث: الصين 

 فإن دولي، انغالق من الجائحة خلفته ما رغم ،(نسمة مليار 1.2) المحلي الطلب و جنب إلى جنبا التصديرية على اقتصادها في تعتمد

 خالل من االنغالق هذا كسر في نجحت قد بذلك فإنها الدولي، التبادل على القائمة الدولية االقتصادية عقيدتها منطلق من سعت  الصين

 دولة .0 من ألكثر طبيب09 من متكون  طبي فريق إرسال طريق عن الجائحة، من المتضررة الدول من لعدد قدمتها التي المساعدات

 لمنظمة دوالر مليون  22 بـ قدرت مالية ومساعدات منحه الصين قدمت كما ، [6]روسيا و إيطاليا و السودان و الجزائر منها العالم عبر

 و الصناعية و االولية السع على العالمي الطلب من% 02 الصين تمثل آخر جانب من ، الفيروس الحتواء منها سعيا العالمية الصحة
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 تلعبه أن يمكن الذي التأثير حجم يعكس الذي األمر ، [7]العالمي للناتج نسبة% 12 للصين االجمالي الناتج يمثل كما العرض من% 10

 قبل األمريكية المتحدة الواليات إلى إضافة  إفريقيا كذا و العربي العالم و بأوربا وثيقا   ارتباطا   ترتبط أنها حيث العالمي، النمو في الصين

 الدعم حزمة أقرته ما خالل من المحلي الطلب لدعم أولية وكمرحلة تتجه سوف الصين فإن وعليه األخيرة، الخامس الجيل اتصاالت أزمة

 السوق  مصدرها مليار109 ضخ تم االقتصاد لدعم النقدية القيم جملة من و ، االجتماعية الرعاية و بالصحة الخاصة التحتية للبنى

 كما الصيني، التنمية بنك من دوالر ترليون  1 و لالستثمار، اآلسيوي  البنك من دوالر ترليون  0.5 قيمته قرض و ، الشركات لدعم المالي

 في ، المتوسط األجل في الصين تستخدمها قد روقة تعتبر والتي أمريكية،  خزانة كسندات دوالر ترليون  على الصينية االحتياطات توفر

 دوالر مليون  122 ب قدرت الخارجية التجارة على جمركية إعفاءات تطبيق خالل من الخارجية التجارة تحفيز على الصين اعتمدت حين

 %0.3ب تقدر 0202 لنهاية دنيا نمو مستويات على الحفاض إطار في ، شركة الف 10 ل

 .Uالحرف سناريوهات هو ،(0201 من الثالث الربع) القصير األجل في للصين المتوقع السناريو فإن لذلك

 أوروبا منطقة  

 وأمريكا آسيا بين الوصل حلقة تعتبر أوروبا فإن واقتصاديا ،واإلصابات الوفيات من عدد أكبر على احتوت كونها تضرا المناطق أكبر أوروبا تعتبر

 مركز تعتبر المنطقة أن كما كبيرة، بدرجة العالمي االقتصاد تعافي إلى كبير بشكل تؤدي المنطقة تعافي فإن لذلك لكليهما، سوق  تعتبر كونها

 إلى المنطقة دول سارعت فقد لذلك العربية، والمنطقة والصين أمريكا من سواح تستقطب  التي و ،(الناتج%02) والسياحة الميكانيكية، الصناعات

 غير شكل يأخذ قد التعافي أن إلى يوحي مما سالبة، نمو معدالت مجملها في االورو منطقة سجلت قد و ،0202 مايو نهاية منذ الفتح إجراءات

 052 ب قدرت تحفيزية حزمة االوروبي االتحاد ويعرض االقتصاد، على سلبية جد أثار من الجائحة خلفته لما نظرا   أطول، وقتا يأخذ أنه كما مألوف

 من أكبر يتطلب قد الجائحة من الخروج لكن أوروبا، في النتاج من% 0 تمثل التي و اليونان أزمة إثر 0210 سنة منذ عليها المتفق وهي أورو مليار

 تخصيص في االوروبية الدول اختلفت قد و أورو، مليار 1222ب يقدر الكارثي  الجائحة نفق من الخروج على للمساعدة مقترح فرنسا قدمت إذ ذلك

 .[8]دوالر مليار202 ألمانيا خصصت بينما مليارا، 500 بريطانيا خصصت فيما دوالر مليار 102 فرنسا خصصت فقد التعافي ومخصصات قيم

 تدخل أن التوقع من المنطقة فإن لذلك مجهوال، يظل الذي التعافي ظل في االئتماني ومؤسساتها الدول مراكز على كبير وبشكل تؤثر قد األرقام هذه

 الخطوات من حزمة أقر قد األوروبي االتحاد أن ذلك شكل، يأخذ قد المنطقة سيناريو فإن وعليه األجل، متوسط إلى قصير بين انكماش فترة في

 .Lاألجل، متوسطة قروض شكل في مليار 022 و منح شكل في منها مليار 222، أورو مليار 22. يقارب ما جمع أهمها،

 تنقل سمحت التي الصحي الحجر إجراءات تخفيف إلى اوروبا دول سارعت فقد األوروبي االقتصاد على مؤثرة انكماش فترت لتفادي منها وسعيا  

 الحالية المرحلة في كبير وبشكل تعول أوروبا بأن جليا ويظهر واالنتاج، النشاط بمزاولة للمؤسسات سمحت كما صحية، شروط ضمن االشخاص

 والحجر الجائحة بداية منذ مسجلة هي مما أكبر نمو مستويات معه تستعيد أن به يمكن الذي القطاع كونه ،(أوروبا دول بين) البينية السياحة على

 .[9]الصحي

 .الجائحة بهذه األمريكي االقتصاد تأثر حيث أوروبا، بعد( عالميا الثانية) مرتفعة إصابات نسبة سجلت والتي:األمريكية المتحدة الواليات 

 االنكماش حجم على يدل مما عاطل، مليون  32 بواقع ،%12 قاربت التي البطالة نسبة ذلك على يدل الذي المؤشر ولعل كبير بشكل

 فإن ،(الخارجية والتجارة التكنولوجيا صراح) قبلها وما الجائحة إثر األمريكي الصيني الصراع ظل وفي األمريكي، االقتصاد يعانيه الذي

  تخصيص تم حيث الجائحة هذه من للخروج صعب جد تحد أما لذلك المتحدة الواليات

 تأخذ االولى مرحلتين على يمر والذي التعافي هذا في سيناريو من أكثر يأخذ قد االمريكي االقتصاد فإن لذلك االقتصاد، لدعم دوالر ترليون  0حوالي

 نتيجة ثان انكماش يكون  وبعدها لذلك، المقدمة الكبيرة النقدية الحزمة نتيجة قصيرة لفترة التعافي فيها يكون  ثم لفترة االنكماش يتم حيثU شكل

 والذي الفاصلة، بشكل متقدمة مستويات إلى ليصل التدريجي التعافي يكون  ثم ومن االقتصادية القوة تصدر على الصيني األمريكي الصراع مخلفات

 .العربي األوروبي التعاون  طبيعة مدى على يتوقف
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 (األوسط الشرق ) العربية المنطقة 

 :(0202، العربية الجامعة)بـ كورونا جائحة جراء العربية الدول خسائر أن العربية الجامعة عن صادر تقرير قدر

 .(المنطقة ثروة من المائة في 2 نسبته ما) األسواق أموال رؤوس من دوالر مليار 502 بقيمة خسائر -

 .الجامعة في األعضاء الدول لدى( اإلجمالي المحلي الناتج) الدخل من دوالر مليار 53 بقيمة خسائر -

 .(المنطقة في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 2 يعادل ما) دوالر مليار 002 بقيمة إضافية ديون  -

 .للبرميل دوالر 32-02 بين النفط أسعار بقيت إذا النفط إيرادات من يوميا دوالر مليون  222 خسارة -

 .الجمركية التعريفات إيرادات من دوالر مليار 0 من أكثر وخسارة دوالر، مليار 02 بقيمة للصادرات تراجع -

 قبل مليونا   15 بلغت حيث المنطقة، في أصال المرتفعة العمل عن العاطلين أعداد من يزيد ما ،0202 عام في وظيفة مليون  ..1 حوالي فقدان -

 .األزمة

 األزمة قبل مليونا 95 بلغت التي الفقراء، أعداد من يزيد ما الفقر، إلى المنطقة سكان من مليونا 2.3 دفع -

 جراء من دوالر مليار 55 حوالي خسرا والطيران السياحة قطاعي أن المدني، للطيران العربية والمنظمة للسياحة العربية المنظمة تقرير أفاد كما

 . العربي العالم في الموسمية الوظائف من اآلالف ومئات وظيفة مليون  حوالي خسارة إلى يدي قد الذي األمر األزمة،

 أنها كما والجزئي، التام العزل منها خطوات عدة على اعتمدت كونها العالم، في األقاليم باقي من تضررا األقل تعد العربية الدول فإن ذلك كل  ورغم

 (: 0202العربي، النقد)أهمها تحفيزية سياسات عدة تبنت

 .الخاص المصرفي القطاع بمشاركة الجائحة آثار مكافحة إطار في تمويلية صناديق إنشاء -

 . المستوردة السلع لبعض الجمركة رسوم تخفيض -

 .والشركات لألسر الضرائب تحصيل تأجيل -

 وكذا الصحي، والتأمين العمال أجور منها الجارية النفقات مخصصات على واالبقاء ضرورية الغير المصاريف على النفقات تخفيض -

 .األسعار دعم

 مصرفية تسهيالت وتقديم القانوني االحتياطي ونسب الفائدة أسعار تخفيض إلى تقضي إجراءات النقدية، السياسة أقرت فقد آخر جانب من

 .القروض على للحصول

 ذلك لكن ، األجنبية بالعملة مداخيلها على أثرت قد النفط أسعار انخفاض فإن لذلك للنفط مصدرة دوال تعتبر العربية الدول بعض فإن آخر جانب من

 أكبر سعرا يبر و الدول لبعض المرجعي السعر وهو ، [10]دوالر52 حدود إلى تصل قد ارتفاعا تشهد قد األسعار كون  القصير األجل في يكون  قد

 فرصة الجائحة الترولية الصدمة تعتبر كذلك ، القانونية االحتياطات دعم و الدول مداخيل ينعش قد الذي األمر اآلخر، للبعض المرجعي السعر من

 على يتوقف ذلك لكن ، المدفوعات ميزان ينعش قد مما العربية الدول تستوردها التي الرأسمالية السلع أسعار انخفاض حيث من العربية للدول

 العربية الدول عكس على األجنبية السياحة على أغلبها في تعتمد العربية السياحة أن كما ، المختلفة العربية الدول تتبعها التي الصرف سعر سياسات

 : قسمين إلى ينقسم أن يمكن العربية المنطقة في التعافي فإن وعليه ، البينية السياحة على تعتمد التي

 ودعم النقدية االحتياطات بتعافي مدعوما القصير، األجل في U.الشكل يأخذ قد التعافي فإن البترول أسعار في التعافي إثر و: للنفط المصدرة الدول

 .المدفوعات ميزان
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 هذا نمو على متوقف القطاع خسرها التي الوظائف استرداد فإن لذلك معتبرا، وقتا يتطلب قد السياحة تعافي إن: للنفط والمستوردة السياحية الدول

 .لفاصلةا شكل سيأخذ التعافي فإن وعليه القطاع،

 تكون  أن يمكن التي اآلثار فإن لذلك تأكد عدم حالة هي العالم يعيشها التي الحالة كون  صعبا يبقى االقتصادي بالمستقبل التنبؤ فإن ذلك كل ورغم

  [11]والبطالة االستثمار مجال في االجل طويلة تكون  أن لها يمكن كما سنة، خالل يكون  قد المرتقب العالج كون  السائدة هي االجل قصير

 :خاتمة

 إطار في تكن لم آثار حدوث إلى أدت قد أنها إال( 0219 ديسمبر) بدايتها بوقت إنتشارها مدة قصر ورغم األزمة هذه أن إلى الدراسة خلصت

 قد الصناعية الدول معظم أن كما ، سالبة أسعارا فيه سجلت انخفاضا   اآلجل للبيع النفط أسعار شهدت فقد أزمة، أي تخلفها أن يمكن التي االحتماالت

 سياسات رسم في الدول بدأت 0202 سنة من األول الربع وعن لكن تام، عالمي انكماش وجود إلى أدى الدي األمر سالبة، نمو مستويات سجلت

 بعض بادرت كما اإلقراض، على البنوك قدرة وزيادة الفائدة نسب تخفيض خالل من وذلك والشركات االسر دعم على األساس في تركزت اقتصادية،

 لمثل فيالتصدي اقتصاديا العالم وهشاشة ضعف عن أبانت قد األزمة فإن عموما و التعافي، بعد لما تأجيلها أو الضريبية األعباء تخفيف إلى الدول

 :  يلي ما منها نستنتجه أن يمكن ما ،و األزمات هذه

 بعد لما االنتاج عملية وتمويل االستهالك دعم خالل من النمو مستويات الحفاض منها الهدف نقدية، توسعية سياسة الدول معظم إتبعت -

 .كورونا

 .  منها النفطية حتى العالم، دول على االزمة لشدة يوحي مما ،(العربية الدول خاصة) المتحصالت، تأجيل على قائمة مالية، سياسة إتباع -

 .قبلها لما النمو الستعادة واالقتصادي المالي البديل كونها القوية، الدفعة سياسة الدول تتبع سوف كورنا بعد ما -

 . والمحلي الدولي المستوى  على تباعد وجود إلى أدت بل الجائحة، انحصار على أثر أي للعولمة تكن لم -

 المرتبة صاحبة هي الصين تكون  أن فيه والمرجح جديد، دولي اقتصادي ترتيب بوجود يوحي الذي االقتصادي الصراع عن الجائحة أبانت -

 .عالميا الجائحة من للتعافي االقرب كونها القصير، األجل في األولى

 .واإلنتاج االستهالك/ السياسة نمط تخلفها التي المرونة درجة على متوقف التعافي -

 

 :  البيبليوغرافية المراجع

 تقارير

 العربية باللغة -1

.السعودية العربية المملكة ، العربي النقد ،صندوق (0202) العربية، الدول على تأثيرها و كورونا أزمة [1]- -  

 .الدولي البنك ،(0202)العالمي، اإلٌقتصاد أفاق[0] -

 .العربية الجامعة ،(0202)العربية، السياحة على كورونا جائحة أثر[3] -

- [5] .https://www.adb.org/publications/updated-assessment-economic-impact-covid-19 
 

- [2] ILO(2020). How will covid-19 effect to the world of work 
 

- [5] World Bank Group ;commoditymarketoutlouk ; avril2020 
- https://www.sesric.org/publications-detail-ar. 0202 

 

https://www.adb.org/publications/updated-assessment-economic-impact-covid-19
https://www.sesric.org/publications-detail-ar.php?id=504&fbclid=IwAR2oPzwtMiWTzPq5PAbr4ER5wRIgso5Ct0KCB0LmGUI_myz9bY2JoZRe4MA


 تحليلية كورونا، دراسة من جائحة االقتصاديةسيناريوهات التعافي  - دمحم الطاهر العمودي
 
 

 

77 

 و اإلجتماع علم على تأثيرها و كورونا أزمة" في ،"اإلجتماع علماء على كورونا جائحة تطرحها أسئلة" ،(0202)،ع، مصطفى التير [0] 
 . ،قطر الدوحة السياسية، و اإلنسانية للعلوم خلدون  بن مركز" السياسة

]2[  M. Fouquin, J-RaphaëlChaponnièreCoronavirus : un grain de sabledansl’économiemondiale. 
www.cepii.frvue  le 10/06/2022 

- [9] https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-
economy-into-worst-recession-since-world-war-ii 

- https://al-ain.com/article/careful-opening-of-the-economy 
- [12] https://aawsat.com/home/article/2213971/ 
- [11] https://www.worldbank.org/en/events/2020/06/13/the-economic-impacts-of-covid-19-and-

world-bank-support- 
- [10] https://news.cgtn.com/news/2020-06-07/China-continues-to-promote-intl-cooperation-and-

information-sharing- 
- [13] https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/courbe-en-u-en-v-en-w-quels-scenarios-economiques-

pour-l-apres-crise-1890788.html.veu le18/05/2020  
- [15] https://www.aleqt.com/sections/veu le 20/05/2020 

 

 
 

http://www.cepii.fr/CEPII/fr/page_perso/page_perso.asp?nom_complet=Michel+Fouquin
http://www.cepii.fr/
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://al-ain.com/article/careful-opening-of-the-economy
https://aawsat.com/home/article/2213971/
https://aawsat.com/home/article/2213971/
https://www.worldbank.org/en/events/2020/06/13/the-economic-impacts-of-covid-19-and-world-bank-support-
https://www.worldbank.org/en/events/2020/06/13/the-economic-impacts-of-covid-19-and-world-bank-support-
https://www.worldbank.org/en/events/2020/06/13/the-economic-impacts-of-covid-19-and-world-bank-support-
https://news.cgtn.com/news/2020-06-07/China-continues-to-promote-intl-cooperation-and-information-sharing-R7BHMf83du/index.html?fbclid=IwAR35bGU8BHxbiXlhKPjwWEHRYWL8vNQ9qpGvjojky0A70qBbSG181QU6scM
https://news.cgtn.com/news/2020-06-07/China-continues-to-promote-intl-cooperation-and-information-sharing-R7BHMf83du/index.html?fbclid=IwAR35bGU8BHxbiXlhKPjwWEHRYWL8vNQ9qpGvjojky0A70qBbSG181QU6scM
https://news.cgtn.com/news/2020-06-07/China-continues-to-promote-intl-cooperation-and-information-sharing-R7BHMf83du/index.html?fbclid=IwAR35bGU8BHxbiXlhKPjwWEHRYWL8vNQ9qpGvjojky0A70qBbSG181QU6scM
https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/courbe-en-u-en-v-en-w-quels-scenarios-economiques-pour-l-apres-crise-1890788.html.veu
https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/courbe-en-u-en-v-en-w-quels-scenarios-economiques-pour-l-apres-crise-1890788.html.veu
https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/courbe-en-u-en-v-en-w-quels-scenarios-economiques-pour-l-apres-crise-1890788.html.veu
https://www.aleqt.com/sections/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.aleqt.com/sections/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA


 جائحة كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط :حولالمؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول 

 

 

 
 18 

 covid19تجربة الشركات الصينية أثناء جائحة : دور إدارة المخاطر التسويقية في مواجهة األزمات

 3دومي سمرة  ، 2زيات عادل ، 1قصاص الطيب 
 الجزائر،  1جامعة فرحات عباس سطيف  االقتصاد،التجارة ، كلية  قسم 1

 الجزائر،  1جامعة فرحات عباس سطيف قسم االقتصاد ، كلية االقتصاد،  2 

 الجزائر،  1جامعة فرحات عباس سطيف قسم التجارة ، كلية االقتصاد،   3 

 gss.tayeb@gmail.com 

 

 الملخص
المؤسسات بالتصدي لها ومحاولة تقليل  من خالل قيامCOVID-19يناقش البحث دور ادارة المخاطر التسويقية في التعامل مع آثار جائحة 

قوة تلعب فيه المؤسسة دور الريادة  وخلق مركزباعتماد طرق فعالة هدفها إدارة هذه المخاطر وتحويلها إلى فرص تنافسية،  آثارها المتعددة،
في إدارة األزمة وخلق وابتكار حلول  ولقد تم التطرق لتجارب رائدة لمجموعة من الشركات الصينية  .والقيادة في قطاع النشاط الذي تمارسه

 . تسويقية مكنتها من انتشال نشاطها من الركود وزيادة حجم المبيعات

وأهم ما توصل اليه البحث هو تمكن الشركات الصينية من تحويل المحنة الصحية الى منحة اقتصادية وتسويقية وذلك بفضل إدارتها الجيدة 
وأصبحت محط أنظار الشركات العالمية لمعرفة اإلجراءات القياسية التي قامت بها، وذلك نحو . اإلنذار المبكرللحالة واالستخدام الجيد لنظام 

وكان إلدارة المخاطر التسويقية دور كبير في التنبؤ بالمخاطر والتخطيط لرد الفعل المناسب في الوقت . تصديرها لبقية شركات دول العالم
 .المناسب

  .جائحة كورونا ،الشركات الصينية ،الخطر، إدارة المخاطر :الكلمات المفتاحية
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This study discusses the role of marketing risk management in dealing with the effects of the COVID-19 pandemic 
through the organization's response to it and trying to reduce its multiple effects, by adopting effective methods 
aimed at managing these risks and turning them into competitive opportunities, and creating a strength center in 
which the institution plays the role of leadership and leadership in the activity sector Practiced by. 
The aim result of the study is that there is a great ability of the Chinese companies to turn the health crisis into an 
economic and marketing opportunity by using their skill to manage the situation. This situation become a successful 
experience for the other's companies in china and towards exporting them to the rest of the companies of the world. 

Keywords: Chinese companies, Corona pandemic, Risk Management, Risk.  

 
 المقدمة

والتعقيد نتيجة للتغيرات  التركيب، التغيرتواجه المؤسسات اليوم بيئة أعمال معقدة المعالم ومضطربة التوجهات وعلى درجة عالية من 
جانب العوامل البيئية األخرى التي يؤدي تجاهلها عادة إلى تقليص فرص نجاح أية  العمل، إلىوالتعديالت في القواعد والسياسات وأساليب 

ا ما يجعلها في مرمى مخاطر متنوعة تتجاذبها من كل جانب وتجعلها تعمل في ضل ظروف تتميز بعدم التأكد والغموض وكذا وهذ مؤسسة
 .واستمراريتهاالذي من شانه أن يعرقل عملها  هذه البيئة، األمر التداخل في األهداف والمصالح بين مختلف الفاعلين في

اإلجراءات التي تتبعها المؤسسات بشكل منظم لمواجهة األخطار  وهي. مؤسسةألي  االستراتيجية هي جزء أساسي في اإلدارة وإدارة المخاطر
لذلك نجد أن اإلدارة الناجحة تسعى جاهدة  األنشطة،من كل نشاط ومن محفظة كل  التسويقيةبهدف تحقيق المزايا  ألنشطتها،المصاحبة 

االت عدم التأكد وهذا ما يجعلها تبحث دوما عن مختلف الوسائل والطرق التي تقليص ح ومن أجللمعرفة ما يحيط بها من فرص وتهديدات 
 .المستقبلتمكنها بالتنبؤ بما ما يمكن أن تتعرض له من مخاطر ومعوقات في 

ي فهم الجيدة هو التعرف على هذه األخطار وتقدير حجمها ومعالجتها حيث أنها تساعد علالتسويقية إن التركيز األساسي إلدارة المخاطر 
فهي تعتمد على التحليل : الجوانب اإليجابية و السلبية المحتملة لكل العوامل التي قد تؤثر علي المؤسسة وباعتبار إدارة المخاطر كعلم 

بنجاح  تتطلب اختيار النموذج المناسب، ومحاولة تعميمه: الواقعي لهيكلية المخاطر واالستعانة بالنماذج القياسية والحسابية، وباعتبارها كفن
ن هناك ارتباط عضوي بين المخاطر وبين تحقيق النتائج، فكلما قبلت شركة أن تتعرض أل وفاعلية في المؤسسة، مع اعتبار الحيطة والحذر،

لقدر أكبر من المخاطر، تفترض تحقيق جانب أكبر من النتائج، ومع احتمال أن تكون النتائج خسائر في حال عدم درايتها الفعلية بحدود 
الخطر، و لذلك لم تعد هناك أهمية كبيرة الكتشاف المؤسسة مخاطر عملها بهدف مواجهتها بقدر ما هناك أهمية الحتواء هذه المخاطر و 

  .التعامل معها
 مشكلة البحث

ية لجائحة تقليل اآلثار السلبفي  إدارة المخاطر التسويقية كيف ساهمت: نسعى من خالل هذا البحث اإلجابة عن اإلشكالية التالية
19  -covid على المؤسسات التجارية؟ 

 :ومن أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية تم طرح التساؤالت التالية

 التسويقية؟المؤسسة في بيئتها  على التقليل أو الحد من المخاطر التي تواجه إدارة المخاطر التسويقيةهل تعمل  -
 التسويقي؟ما أهمية استخدام إدارة المخاطر في عملية اتخاذ القرار  -
 ؟ما مدى استخدام إدارة المخاطر في الشركات الصناعية -

 :البحث فيأهداف  تمثلت أهداف البحث 

 وأثرها على الشركات؛ لناتجة عن الجائحةالمخاطر التسويقية ا علىالتعرف   -
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 ؤسسة في تحويل األزمات إلى فرص مربحة؛الم التسويقية داخلإدارة المخاطر إبراز مدى أهمية ومساهمة  -
 ؛اإلشارة لآلثار المترتبة عن المخاطر التسويقية وكيفية معالجتها -
 .تقوم عليها وكذا مختلف القواعد التي تحكمها واألسس التي معرفة وفهم خطوات ووسائل إدارة المخاطر -

 البحثفرضيات 

 : وقد تم صياغة فرضيات البحث على النحو التالي -
 المؤسسة؛ بشكل ملحوظ في التعامل مع األخطار التسويقية التي تتعرض لها إدارة المخاطرتساهم  -
أكبر في التعامل مع األخطار المتوقع حدوثها في  المؤسسة مرونةتقدم إدارة المخاطر البدائل الممكنة لكل موقف مما يكسب  -

 .معهااختيار الوسيلة المناسبة للتعامل  ثم المستقبل،

I- انطالقا من أن المؤسسة هي عبارة عن منظمة في تفاعل مستمر مع المحيط الذي تنشط فيه، فهي  :المخاطردارة اإلطار المفاهيمي إل
إطار تقييم نشاطها  تقوم باستخدام مواردها من أجل الوصول إلى تحقيق األهداف المسطرة بفضل نظام القيادة الذي تمتلكه، وفي

وعملياتها تبرز المخاطر التي تهدد هذه المؤسسة وتتضح معالمها، وال يمكن لتلك المؤسسة أن تنتظر شركات التأمين حتى تتولى عملية 
وبالتالي أصبحت تلك . تقييم تلك المخاطر الجديدة بل تصبح تلك المهمة من اختصاصها وتتوقف العديد من عوامل النجاح عليها

ؤسسات تقوم بتقييم المخاطر من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة، فاألمر لم يبقى متعلقا بإمكانية التأمين من عدمه بل التساؤل أصبح الم
فإذا كانت اإلجابة بنعم فسوف يتم قبول الخطر أما إذا كانت بالنفي فهنا المؤسسة تتخذ اإلجراءات . حول مقبولية الخطر في المؤسسة

وعلى أساس ما سبق أصبح تحليل الخطر ينجز في ضوء مدى تأثيره على . يض تهديداته من خالل تقليل تكراره واثارهالمناسبة لتخف
 .اهداف المؤسسة

I.1-  ومهامها دورها الستيعاب الموضوعي األساس يمثل ألنه األهمية بالغ امرأ الخطر لمفهوم الواضح التحديد يعد  :المخاطرمفهوم، 
 ،والعمليات اإلنتاج إدارة مجال في صناعية أخطار فهناكاألعمال  إدارة أدبيات في دائما ترد التي المصطلحات من الخطر ويعتبر

 يتكرر الخطر مصطلح فان العملية الحياة وفي ،المالية الموارد إدارة مجال في مالية ومخاطر ،التسويقإدارة  مجال في تسويقية ومخاطر
 .منه التأكد عدم حالة أو الخطر من معينة درجة ترافقه المؤسسات به تقوم أو إجراء خطوة أي الن كبير بشكل استخدامه
 استثمار على المتوقع العائد تذبذب أو /و لها، مخطط متوقعة وغير غير خسائر إلى المؤسسة تعرض احتمالية "بأنها  المخاطروتعرف 
 ]1[بنجاح استراتيجياتها وتنفيذ المرجوة، المؤسسة أهداف تحقيق على التأثير على لها قدرة سلبية، آثار عنه ينتج مما معين،

 أي  "الخطر يمثل، كما » معين لقرار متوقعة غير أو مرغوبة غير نتيجة أي "بأنها  و "خسارة إلى يؤدي حادث" أنها على كذلك عرفتو 
 على المتوقع أو المرجح العائد تحقيق المستثمر في فشل احتمال"وبأنها  "الزبون  أو للسلعة قيمة يضيف ال نشاط أو فعالية

 ."]2[االستثمار
 :]3[من خالل هذه التعاريف يمكن أن نستنتج أن 
 وقوع في عنصر االحتمال أدخل فقدوعلى هذا األساس   ."معين خطر وقوع الثورة نتيجة أو الدخل في المحتملة الخسارة هو الخطر" 

 .منه التأكد عدم عنصر وليس الخطر
I.2- تأخذ أن الظاهرة لهذه يمكن وال ، جديدة نوعية ظاهرة تمثل المعاصر إطارها في الخطرإدارة  إن: المخاطر إدارة ومفهوم طبيعة 

 برنامج ضمن لمعالجتها الكفيلة السبل وترسم جوانبها كافة مع وتتعامل ، المخاطر تجاه ةؤسسالم ثقافة بتطوير إال التطبيقيةأبعادها 
 .ةؤسسالم داخل المتعددة األطراف بين التنسيق على قادرة دقيقة معلومات ونظم جديدة مهارات توفر ذلك ويستلزم ،تكاملي

 على والرقابة والتنظيم التخطيط هو الشائع المفهوم وفق فاإلدارة الخطر، والثاني اإلدارة األول شقين يضم المخاطر إدارة مصطلح إن
 .هو متوقع مافي التباين فهو الخطر ، أماةؤسسالم أعمال
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العمليات التي تتضمن تعريف المخاطر التي تواجه المؤسسة، وتحديد األثر المالي الذي يمكن أن " وتعرف إدارة المخاطر على أنها 
ما . ]4[يحدثه كل خطر بالنسبة للمؤسسة، ثم اتخاذ قرارات مدروسة لتجنب تلك المخاطر أو تخفيضها أو تحويلها، أو قبولها كما هي

التعريف أنه تطرق إلى ردة فعل المؤسسة إزاء الخطر والتي تكون مبنية على أساس التقييم الخاص المعد مسبقا حول طبيعة يميز هذا 
 :الخطر وحدته واثاره المحتملة، وتأخذ ردة فعل المؤسسات أربعة اشكال مختلفة

 .ارةيتمثل في تجنب المخاطر خصوصا إذا كانت غير قابلة للقياس أو لإلد: الشكل األول
 .تخفيض مستوى المخاطر باستخدام مختلف التقنيات وتوفير شروط السالمة واألمان: الشكل الثاني 

يتمثل في تحويل المخاطر لجهة أخرى تمتلك الوسائل المادية والبشرية لتحمله كالمؤسسات المالية وشركات التأمين أو : الشكل الثالث
 .األسواق

 . خصوصا إذا كانت آثاره ال تعيق السير الحسن للمؤسسة يتمثل في قبول الخطر: الشكل الرابع
 

، وهي ]5[من التعريفات السابقة نالحظ أنها اتفقت كلها بأن إدارة المخاطر هي فرع من علم اإلدارة وواحدة من أهم وظائف المؤسسة
هدد التوازنات المالية للمؤسسة ووجودها، من بالتالي جزء فاعل في اإلدارة االستراتيجية داخل المؤسسة تحاول التحكم في المخاطر التي ت

خالل تقييم تلك المخاطر وتسهيل عملية اتخاذ القرار المناسب لكل حالة على حدا، وفق منهج يستند على أساليب وطرق علمية واضحة 
لدورية للسياسات المطبقة وخطة مدروسة، يكون الهدف منها تأمين المؤسسة وزيادة قيمتها بأقل تكلفة ممكنة مع القيام بالمراجعات ا

 . واألدوات المستخدمة لتحسين أداء هذه االدارة
I.3- األخطار غير المتوقعة، وغيرها من المخاطر الروتينية،  حماية المؤسسة منتمثل أهمية إدارة المخاطر في   :المخاطر إدارة أهمية

فقضاء ساعة في إدارة المخاطر يسفر عادة عن عائد أكبر مما قد تحصل عليه من قضاء ساعة في  ،التي تواجهها المؤسسات كل يوم
 .وذلك ألن اإلدارة الجيدة للمخاطر تتعامل مع عوامل يمكن التحكم فيها ،قد يستفيد منها العمل  البحث عن فرص جديدة،

 :]6[حيث أنها   covid-19وإدارة المخاطر ليست ظاهرة جديدة لكن أهميتها قد تنامت بشكل واسع مع أزمة 
 .تساعد في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة يتم في ضوئها تحديد خطة وسياسة العمل -
 .ثر في الربحيةتؤدي الى تنمية وتطوير ميزة تنافسية عن طريق التحكم في التكاليف الحالية والمستقبلية التي تؤ  -
 .المساعدة في اتخاذ قرارات التسعير -
II . التي تحد من تحقيق األهداف التسويقية المستقبلية أو  العقبات" يمكن تعريف المخاطر التسويقية بأنها  :التسويقيةإدارة المخاطر

 ". التقليل من حركة النمو التسويقي وذلك نتيجة ضعف هيكلية المنشأة او عوامل تتعلق بقوة المنافسين في السوق 
لتنبؤ بها وتنشأ حالة أي نشاط تسويقي يعاني من حالة عدم التأكد التي تؤدي إلى تذبذب األسعار وعدم القدرة على ا" كما تعرف بأنها 

 ".تذبذب األسعار من التغير في العرض والطلب وهو أمر ال يمكن السيطرة عليه
إن حالة عدم التأكد هذه تؤدي إلى درجة عالية من المخاطر، فكيف السبيل إلى التصدي لمثل هذه المشكلة؟ لعل تحسين نظام 

ومن العوامل األخرى التي تؤدي إلى خلق ... ن في التغلب على هذه الحالة المعلومات والعمل على فهم أعمق للعملية التسويقية يسهما
المخاطر التسويقية التغيرات التي تطرأ على االقتصاد الوطني والعالمي والتي تفضي إلى زيادة طلب المستهلك ومن الجدير بالذكر إن 

تفضيالت المستهلكين واالستفادة من التغيرات التي تطرأ على استجابة المستهلك للسعر ليس منتظما وعلى هذا فمن المهم مواكبة أذواق و 
 .هذه التفضيالت

. هاهنالك العديد من االعتبارات والمشاكل المتعلقة بالتسويق وبالقرارات التسويقية ومنها عدم استقرار األسعار وعدم القدرة على التنبؤ ب
 :ويجب عند تقييم مخاطر المؤسسة دراسة العناصر التالية

 .ورات التي تطرأ على الصناعة واتجاهات التكنولوجيا والتشريعات والمنافسةالتط -
 .الربحية الحالية والمتوقعة للصناعة الحالية -
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 .هيكل إيرادات المؤسسة ومدى تقلبها -
 .الوضع االقتصادي والمرحلة الحالية ودورة العميل -
 .التوقعات الخاصة بالمستقبل -
II.1 7[ وهي للمخاطر التسويقية  خصائص أساسية  خمس هناك :التسويقيةخصائص المخاطر[ :  
 . المفاجئة العنيفة عند انفجارها واستقطابها لكل االهتمام من جانب المدراء في المنظمة أو المنظمات المتصلة بها والمحيطين بها -
 .المصالح المؤيدة والمعارضة لها عناصرها، عواملها، أسبابها، قوى والتعدد في  التعقيد، والتشابك، والتداخل -
  .القرارنقص المعلومات أو عدم الوضوح في الرؤية لدى متخذ  -
أو انهيار  األزمةوالمتضمن انهيار الكيان اإلداري الذي حدثت فيه  الخطرسيادة حالة من الخوف من المجهول الذي يضمنه إطار  -

 .معرفتهافي دائرة من المجاهيل المستقبلية التي يصعب  والدخولواتساعها، جبهة المواجهة  القرار، واشتدادسمعة متخذي 
 :التالية األشكال تأخذ قدالخسارة التي   -

  .فقط مكوناته أحد تفشل تماما، أو جزئية بحيث المشروع فشل إلى تؤدي كلية بحيث
   ) ...بضاعة آلة، تلف تعطل (مادية تكون  أن يمكن
 . )المؤسسة سمعة تأثر (معنوية تكون  أن يمكن
 .إفالسه بفعل ديونه سداد على ما زبون  قدرة مالية كعدم تكون  أن يمكن

 .بحوزتها كانت مهمة معلومات سرقة أو للقرصنة المؤسسة تعرض
 .واضحة بصفة المسطرة أهدافها تحقيق المؤسسة إمكانية عدم

األخطار،  لهذه سلم هناك التأثير، بل أو بنفس األهمية بنفس تكون  ال المؤسسة لها تتعرض التي األخطار درجة أن إلى اإلشارة منوالبد 
 .خطرا األقل إلى خطرا األكثر من ابتداء التخلص منها على بالعمل بعد فيما تقوم المؤسسة حتى تدركه أن البد
II.2  تمر إدارة المخاطر التسويقية بخمسة مراحل :التسويقيةمراحل إدارة المخاطر: 

وتتمثل بعالمات منها  األزمةقد يتولد في البداية ما يسمى شبة  تحذيرية، اذبعالمات  األزمةحيث يمكن إن تبدأ  (:التنبؤ)المرحلة األولى 
  .المؤشراتتولد حالة من عدم اإلرباك في األنشطة المختلفة للمنظمة وغيرها من  المخزون،تراكم  اإلنتاج،انخفاض  المبيعات، انخفاض)

 األزمة،وتشمل مرحلة الوقاية إجراءات وقرارات خاصة يمكن للمنظمة اتخاذها للحيلولة دون وقوع  (:التحضير)قاية الو  :الثانيةالمرحلة 
أو تقلل الضرر  األزمةفمثال عند وجود اتصاالت فعالة للمنظمة مع البيئة الداخلية والخارجية يمكن ان تقيم عالقات تحول دون وقوع 

  .الناتج عنها
إذ تبدأ مرحلة إخماد  لألزمة،التي تقوم بها اإلدارة من اجل تقليل اآلثار السلبية  باالحتواء األنشطةويقصد  (:االحتواء)المرحلة الثالثة 

 .والعمل على تحليلها إلى عدة جوانب األزمةوالمراجعة الدقيقة ألسباب  الواسع،عن طريق الفهم واإلدراك  األزمةوامتصاص 
على تجاوز  لحدوثها، والعملوتحليلها والوقوف على أهم األسباب المؤدية  األزمةإن تتم عملية احتواء بعد  (:الشفاء)المرحلة الرابعة 

 بصورة اعتيادية األزمةتعود إدارة المنظمة إلى ممارسة أنشطتها المختلفة بعد حدوث  السلبية،أثارها 
بتفحصها  ى األزمةالوقوف عل إمكانيةأو الفريق الخاص بإدارة تعمل إدارة المنظمة  األزمةبعد الشفاء من  (:التعليم)المرحلة الخامسة  

واالستفادة من التجربة لغرض وضع الخطط واستراتيجيات لمواجهة أالزمات  األزمةلكي يحددوا أهم األسباب التي أدت إلى حدوث 
 .المماثلة لها في المستقبل

II.3 هو قياس المخاطر التسويقية من . إن الهدف الرئيسي إلدارة المخاطر توقعات الخاصة بالمستقبل :التسويقيةالمخاطر  أهداف إدارة
 :]8[هيعدة أهداف  دارة المخاطر التسويقية و إلأجل مراقبتها والتحكم فيها، 

 .تحقيق الميزة التنافسية من خالل السبق في اتخاذ التدابير -
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 .المخاطر الكامنة قبل اتخاذ القرارالمساعدة في اتخاذ القرار من خالل رصد  -
 .المساعدة في اتخاذ قرارات التسعير -
 .رفع التقارير عن المخاطر ومراقبتها -
 .وضع نظام للرقابة الداخلية وذلك إلدارة مختلف أنواع المخاطر -
 .استخدام إدارة المخاطر كسالح تنافسي -
II.4 أثر المخاطر التسويقية على عناصر المزيج التسويقي: 

 لمؤسسةا طرف من المسوق  للمنتوج المستهدف السوق  قبول عدم إمكانية في وتكمن التسويقية المخاطر أقوى  من و تعتبر :المنتوج
 كبيرة خسائر يسبب أن يمكن مما المنتوج هذا في فني عيب أو عطب وجود أو  رغباتهم و لحاجاتهم كعدم مالءمته عدة أخطار نتيجة
 المؤسسة يجعل مما المنتوج هذا أضرار لمستخدمي إحداث إمكانية في يكمن األكبر والخطر .المنتجات هذه إصالح أو استبدال نتيجة

 بتشويه سيصيبها الذي المعنوي  الضرر عن النظر بغض.تعويضات من عليها يترتب وما لها القضائية المتابعة مع المجتمع أمام مسؤولة
 .السوق  في سمعتها
 معتبرة مالية خسائر المنظمة مما يكلف بالنقصان أو بالزيادة سواء خاطئ تسعير استخدام إمكانية في التسعير مخاطر تكمن :التسعير

 .األسعار في الزيادة حالة المفرط في التسعير نتيجة السوقية حصتها خسارة أيضا يكلفها و بالنقصان، كان إن
 إلى تعرض المخزون  إمكانية في المخاطر هذه تتمثل و ،المادي  التوزيع و اإلمداد سلسلة مخاطر في التوزيع مخاطر تتمثل : التوزيع 

 .تفضيالتهم و المستهلكين أذواق تغير أو اإلنتاج تكنولوجيا تقادم نتيجة التقادم أو الحريق أو التلف
 التي المنافع تقديم في مفرطة ترويجية رسائل بإرسال المنظمة تقوم قد إذ الرسائل الترويجية صياغة و تقدير سوء و تتمثل في :الترويج
 و ،اهمرض على سلًبا سيؤثر بالتالي و العمالء توقعات في ارتفاع من ذلك عن سينتج ما بعين االعتبار األخذ دون  منتجها، يحتويها
 .كلها يكن لم إن السوقية حصتها من جزء خسارة إلى بالمنظمة يؤدي مما على والئهم بالتالي

هذين المؤشرين يلعبان دورا المبيعات و األرباح و  األنشطة التسويقية تؤثر على مؤشرين أساسيين همامخاطر تنفيذ و على العموم فإن 
 .هاما في نجاح وبقاء واستقرار المؤسسة

II.5  هناك عدة أدوات يمكن استخدامها وهي :التسويقيةأدوات التصدي للمخاطر: 
 .عليها والسيطرة ومتابعتها قياسها وأساليب المخاطر إدارة لسياسات واضح تحديد -
 المخاطر إدارة وعملية المخاطر، على أعمالها قرارات ُتبنى التي األشخاص مسؤوليات خاصة وبصورة بوضوح يحدد تنظيمي هيكل -

 .الالزمة
 .المحتملة للمخاطر فاعلة ورقابة متابعة نضمن حتى المخاطر، تختص بإدارة دائرة وجود يجب -
 يتخذون  الذين األشخاص عن باالستقاللية يتمتعوا الداخلي، يجب أن المخاطر والتدقيق مراجعة بوظيفة القائمون  األشخاص وأيضا -

 .اإلدارة لمجلس مباشرة وُترفع تقاريرهم المخاطر، عنها يتولد قد التي القرارات
 .اإلدارية المستويات أعلى إلى التشغيلية المستويات من المعلومات تدفق يضمن فاعل، إدارية معلومات نظام وجود -
 مع تتوافق حتى المخاطر، إدارة وإجراءات سياسات مراجعة حيث من المستمرة، للمراجعة المخاطر إدارة إطار يخضع أن يجب -

 .والخارجية الداخلية التغيرات
التسويقية والمتعلقة باإلنتاج تطوير خطة استراتيجية تسويقية مع األخذ باالعتبار جوانب أخرى من المخاطر التي تؤثر في العملية  -

 .والتمويل والموارد البشرية والجوانب القانونية
إن التامين ليس أداة استثمارية ولكن في حالة وقوع خطا فادح أو حادثة أو كارثة من صنع الطبيعة أو البشر فان تغطية : التأمين -

 .التامين هي الوسيلة الوحيدة التي تنقذ الوضع
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III . على الرغم من ظهور فيروس كورونا في الصين في منتصف  :الجائحةالصينية في إدارة المخاطر التسويقية أثناء تجربة الشركات
من الحاالت العالمية، فإنها استطاعت معالجة أكثر من  92%، والذي تعدت فيها الحاالت لتصل الى أكثر من 2112ديسمبر من 

ف الى رصيدها قدرتها على من تلك الحاالت وتجاوز االزمة التي ظهرت في والياتها التجارية خالل مدة زمنية قياسية، والتي تضا %22
الصحية الى منحة اقتصادية سياسية، وذلك بفضل ادارتها الجيدة للحالة، والتي  تحويل المحنة واستطاعت الصين من . الهيمنة مستقبالً 

 .. المأصبحت محط انظار الشركات العالمية لمعرفة اإلجراءات القياسية التي قامت بها، وذلك نحو تصديرها لبقية شركات دول الع
III .1 الصيندراسة حالة الصناعات التجميلية في: 

 من المتحدة الواليات بعد العالم في التجميل لمستحضرات سوق  أكبر ثاني هي الصين :أهمية قطاع الصناعات التجميلية في الصين
  ،و يعد هذا القطاع من أكبر القطاعات الواعدة في الصين من حيث معدالت النمو .االستهالك وقيمة اإليرادات حيث

 2112 عام في التجميل مستحضرات إيرادات أسواق: 1الشكل رقم 
 مليار دوالر أمريكي: الوحدة

-  
- statistita web Statistics & Facts”, ” available on  -: “Cosmetics market in China  :  Statistita Source

-markets-products-care-personal-https://www.statista.com/statistics/717673/cosmeticssite “
”revenue/ 

 
 الخمس السنوات مدى على المائة في 2 ويعرف معدل نمو بنسبة ،2112 عام في يوان مليار 021 يقدر سوق هذا القطاع بحوالي

   .2123 ]10[ عام في هذه الصناعة بحلول  المتحدة الواليات يتوقع الخبراء  أن تتجاوز الصين . ]9[الماضية
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 2112 لعام الصين  في التجميل مستحضرات سوق  حصة: 2الشكل رقم 

-  
- Source: what is the secret of beauty brands that thrives in china?, ” available on 

brands/-autybe-chinese-of-success-the-for-reason-https://www.marketingtochina.com/the 
-  
سوق واعدة ولديها ثقافة عالية في  من الشكل نالحظ نشاط عدد كبير من الشركات المحلية واألجنبية في السوق الصيني، وهي  -

 .استخدام أدوات التجميل
وعلى رأس هذه الشركات الشركة . العالمية ا التجميل مستحضرات لماركات رئيسية سوقاً  الصين نالحظ كذلك كيف أصبحت -

 .السوق  حصة من٪ 21.5بنسبة L’Oréal ٪، والشركة الفرنسية  29.2بنسبة  Procter and Gambleاألمريكية 
 

 : covid-19كيف قامت هذه الشركات بإدارة أزمة 
 بنسبة التجميل مستحضرات تراجع في مبيعات ،2121 العام من األولين الشهرين بعد أن عرف قطاع الصناعات التجميلية في -

 21.9 بنسبة التجزئة مبيعات إجمالي بانخفاض مقارنة( أمريكي دوالر مليار 9.0) يوان مليار 32.2 إلى لتصل المائة في 10.1
وتحويل أكبر  الطبي،باستغالل هذه األزمة لدعم القطاع  التجميل األمر الذي دفع بالشركات العاملة في القطاع . المائة في

 ].11[تغطية الطلب المتزايد على هذه المنتجاتإلنتاج معقمات األيدي ل المصانع
 إعتاد الصينيون خالل هذه الفترة ، منتصف جانفي في الجديد الصيني الميالد عيد عطلة مع تزامن الذي المرض، تفشي بداية في -

 الصناعية المحاور من يسافرون  الذين للعمال شعبية هدايا ألنها ، بالبشرة والعناية التجميل منتجات على على زيادة الطلب
 .نموا األقل والمناطق الريف في عائالتهم لزيارة Shenzhenو  Guangzhouو  Shanghai مثل الساحلية والتجارية

 أو تأجيل وتم المتاجر قل الطلب على هذه المنتجات وتم إغالق لها، المجاورة والمدن ووهان إغالق و الوباء، انتشار بعد ولكن -
 .العامة األحداث إلغاء

 :خالل هذه الفترة
 .الجديدة الصينية السنة رأس عطلة فترة خالل المائة في 21انخفضت مبيعات الشركات ب  -

L'OREAL, 21.5 

P G, 25.8 

Shiseido, 7.1 

Unilever, 7.9 

Colgate, 7.1 

Jala Group, 5.6 

Pechoin, 5.8 

Armor Pacific, 6.3 

Estée Lauder, 6.3 Chicmax, 0 

https://www.marketingtochina.com/the-reason-for-the-success-of-chinese-beauty-brands/
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 . السالمة ومخاوف الحكومية اللوائح بسبب الصين أنحاء جميع في مبيعات نقطة 332 من 192 حوالي إغالق تم -
 .ليوان 211،111 إلى 911،111 حوالي المتاجر إغالق من أسبوعينخالل  حدثت التي بلغت إجمالي الخسائر -

 :ولما كان كل شيء يوحي بتراجع القطاع برزت بعض المؤشرات
 : التكيف مع طرق البيع

تكيفت الشركات مع . أدى انتشار كورونا إلى صعوبة ومحدودية البيع في المحال وبالشكل الشخصي المباشر في المناطق المصابة -
 .بالتحول إلى البيع عبر االنترنت ودخلت مجال التسوق االلكترونيذلك 

في المئة من المحال بما فيها كل منافذها في مدينة  01لمستحضرات التجميل اضطرت إلغالق  Lin Qingxuanفشركة مثل   -
من بائعيها في تلك المحال للعمل كمروجين عبر االنترنت مستخدمين مواقع مثل  111فاستعانت الشركة بأكثر من . ووهان

WeChat يف السريع حققت مبيعات الشركة في ووهان زيادة بنسبة ونتيجة ذلك التك. للتفاعل مع الزبائن وتنشيط البيع االلكتروني
 .2112 ]12[في المئة عن مبيعات الفترة نفسها عام  211

 :  التواصل االجتماعي
استطاعت الشركات من خالل ازمة كورونا تفعيل دور منصات التواصل االجتماعي المختلفة لديها، في التنسيق والتواصل مع  -

لجأت الشركات لمواقع التواصل عبر االنترنت للتنسيق بينهم، حيث من حجم الترابط المشترك فيما  موظفيها بشكل كبير، مما زاد
وجعلت العاملين يقومون  WeChatطورت برنامجا لزيادة المبيعات عبر و  .WeChatبين العاملين والشركاء، خاصة على 

بالترويج بين معارفهم على الموقع وحددت مستهدفات مبيعات للجميع بما فيهم رئيس الشركة والرئيس التنفيذي لحفز العالمين على 
 .البيع االلكتروني

 ]13 [:في المجتمع الصيني من خالل ةوما ساعد على ذلك انتشار المعامالت اإللكتروني

 القنوات األكثر استخداما من قبل العالمات وهي The Little Red Book و  JDو Mall-T مثل اإللكترونية التجارة منصات -
 .و تقديمها للعروض التجارية

 .معرفتهم تطوير على المستهلكين وساعدت التجارية بالعالمة الوعي في أساسًيا التي لعبت دوًرا االجتماعي التواصل وسائل -
 .التجميل مستحضرات قطاع في طةالمنتديات الكثيرة الناش -
 .المستهلكين توجيه قدة الرأي ودورهم في -
 .التجارية المتخصصة في هذا القطاع من خالل مواقعها االلكترونية ودورها في الترويج للعالمات   المجالت -
 .اإلنترنت عبر الصينيات تتأثر باالتجاهات الفتيات من٪ 21وفي دراسة أجريت عن المستهلكات الصينيات وجد أن  -

بدأت الشركات باستخدام منصات البيع االلكتروني و مواقع التواصل  المبيعات، تعزيز أمل على :تغيير االستراتيجيات الترويجية
 :االجتماعي

 تبرعات بتقديم وتتعهد الموقف وتشرح الدعم فيه تطلب ، لعمالئها بكتابة خطاب مفتوح Lin Qingxuanشركة  حيث قامت  -
 يمكن( الكاميليا زيت)من خالل الترويج لفكرة أن أحد منتجات المؤسسة . ووهان في المواجهة خط على يقاتلون  الذين للممرضات

 .الزمن من طويلة لفترة األقنعة ارتداء بعد الممرضة ببشرة لحق الذي الضرر يصلح أن
 .المبيعات وارتفعت ذلك بعد المباشر البث اآلالف وشاهد و كان لهذه الرسالة تأثير كبير على الجمهور، -

 .حيث قامت الشركات بتخفيض أسعار بعض المنتجات التي زاد عليها الطلب خاصة منتجات التعقيم :تخفيض األسعار
 ومضاعفة تلقيه يتم طلب كل مع ليوان 111 بـ بالتبرع عملت الشركات على زيادة تبرعاتها :االعتماد على المسؤولية االجتماعية

 ". المبيعات
III.2 التدابير المتبعة من طرف الشركات الصينية في ظل أزمة كورونا :  
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« اكسبر»في دراسة . بتسليط الضوء على كيفية تعامل الشركات الصينية مع األزمة الصحية  HBRقامت جامعة هارفارد إلدارة االعمال
طوات االحترازية التي قامت الشركات الصينية بتطبيقها تحليل للبيانات االقتصادية العالمية التي تم اطالقها للوقوف حول أبرز تلك الخ

ويمكن . والعمل من خاللها، للحد من انتشار هذا الفيروس الوبائي، وبالتالي إعادة تشغيل خطوط انتاجها خالل فترات زمنية قياسية
ة تنافسية لمصلحة الشركات في الصين العالمة الفارقة في تحويل حالة الطوارئ تلك الى ميز  التي كانت رئيسيةالخطوات تلخيص هذه ال

 :في النقاط التالية

 : ]14[ اإلنتاجعادة توجيه مصادر إ -
في أوقات األزمات والكوارث، فإن االحداث والتغيرات تكون متسارعة بشكل كبير، حيث ال تعطي مجااًل للتفكير العميق او التردد في 
اتخاذ القرار، االمر الذي يستدعي نزول الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الى مواقع العمل، وذلك للفهم السريع واتخاذ اإلجراءات 

ففي الصين كانت الشركات األسرع تعافيًا من ازمة كورونا تتطلع إلى األمام وتوقعت . شكل لحظي ومباشرالتصحيحية الالزمة ب
فقد قامت من خالل المتابعة اليومية لتطورات السوق لديها، بتحويل مصادر إنتاجها حسب األولويات، إلى . المستقبل وما سيؤول إليه

الطلب في األسواق أمرا جيدا ساعدها في تحويل استراتيجيات االعمال من البيع بالتجزئة  وكان تنبؤها الجيد بحجم. مواقع الحاجة إليها
ازمة  تستفيد منالشركات الصينية  و هو ما جعل. الى التجارة االلكترونية عن بعد لمجاراة هذه القوة الخارجية والمتمثلة بفيروس كورونا

 .ادة من تقليل المصاريف لديها مما زاد من هامش الربحية المحققةكورونا والتحول نحو العمل عن بعد، وبالتالي االستف

 :السياساتبعد النظر وتغيير  -
وباء كورونا تصرفات استثنائية، وهناك نمط تقليدي لألعمال في حال األزمات يبدأ باالستكشاف والتخمين ثم التخطيط  فرضت أزمة 

وفي تلك الحاالت . الدروس للمستقبل للتعامل مع األزمة ثم استراتيجية للعمل مع التعافي من األزمة، ولما بعد التعافي وأخيرا استخالص
 .دارة العليا والرئيس التنفيذي كي ال يضيع الوقت في اتخاذ القراريكون التصرف على مستوى اإل

بدأت في متابعة تطورات الوباء منذ بدايته  التي للمواد الغذائية Master Kongمن األمثلة على بعد النظر وتغيير الخطط بسرعة شركة 
لى التسوق بكثافة وتخزين المؤن عّدلت بسرعة طريقة وألنها توقعت إقبال المستهلكين ع. بشكل يومي وتعديل خططها على هذا األساس

مبيعاتها التي تعتمد على البيع في المحالت والتوريد لسالسل المتاجر الكبرى إلى التجارة االلكترونية والبيع عبر االنترنت والتوريد 
وهكذا بعد أسابيع . لتوريد الخاصة بهاتابعت الشركة باستمرار خطط إعادة فنح المحالت وبسرعة غيرت في سالسل ا. للمحالت الصغيرة

في المئة من المحالت التي عادت للعمل، وهي  01قليلة من بدء انتشار الفيروس كانت تورد لنصف محالتها وبلغت معدالت التوريد 
 .]15[نسبة تعادل ثالثة أضعاف منافسيها

 :  باإلبداعتعديل طرق اإلدارة بما يسمح للجميع  -
تتطلب سرعة التصرف في أوقات األزمات أن يكون رد الفعل عبر تسلسل القيادة في الشركة من األعلى لألسفل، أي من رئاسة الشركة 

لكن التكيف مع التغيرات المفاجئة كما في تطورات وباء كورونا يتطلب تطوير تسلسل عكسي من القاعدة للقمة كي يسمح . للعاملين
 .ار الحلولة في ابتكللجميع المساهم

مع بداية انتشار الفيروس شكلت فريق عمل . مدينة في الصين 011آالف فندق في  0ومن األمثلة على ذلك شركة هوازيو التي تدير 
في المقابل طورت الشركة منصة معلومات داخلية عبارة عن . يلتقي يوميا لمتابعة التطورات لتقرر رئاسة الشركة التوجيهات للقاعدة

يضمن توفر المعلومات للعاملين والشركاء بما يسمح لهم بتكييف التوجيهات المركزية لتناسب الواقع في " هواتونغ" تطبيقة اسمه
 .وبما يتماشى مع معدالت تفشي الفيروس واالجراءات الصحية واالدارية المحلية منطقتهم

المملوك لشركة   "DingTalk"موقع حيث قام  بعد ،  عدد من الشركات في توفير ساحات بديلة إلدارة وتنسيق األعمال عن كما ساهمت
 المملوك لشركة "WeLink"، و ByteDanceالمملوك لشركة "Feishu"، و Tencentالمملوك لشركة "WeChat Work"، و"علي بابا"

Huawei كما سمحت شركة. بعد  بتوفير ساحات لتنسيق األعمال وإدارة العمل عنByteDance   باالستخدام المجاني للنسخة التجارية
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لمدة ثالث سنوات لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية والمستشفيات والمؤسسات   "Feishu"من تطبيق
 .]16[وقامت العديد من الشركات بزيادة سعات اإلنترنت المخصصة لمؤتمرات الفيديو والمكالمات التليفونية. الطبية
 :  التعليماتالعاملين ووضوح حماية  -

في الكوارث واألزمات ومع تغير األوضاع بسرعة وتدفق المعلومات المختلفة يحتاج العاملون لتوجيهات واضحة قد تتوفر أو تأتي 
وفي تلك األوقات يحتاج . وتزيد المعلومات والنصائح في اإلعالم من حال االضطراب. متناقضة أو أبطأ من معدل سرعة العمل

 .بطريقة مختلفة لكن ذلك لن يكون ممكنا ما لم تتوفر لهم معلومات وتوجيهات واضحة وبشكل مستمر الموظفون للعمل
مثال على ذلك شركة انتاج أدوات وأجهزة المطبخ الكبرى سبور التي وضعت للعاملين فيها توجيهات محددة تحد من االختالط في 

وهكذا كانت . مطاعم الشركة وخطط للطوارئ، وقامت بعمل فحوص للعاملين وأسرهم مع بداية ظهور الوباء ووفرت معدات وقاية كافية
 .عادت خطوط اإلنتاج للعمل فيفري بسرعة مع بدء التعافي من الوباء في الصين وفي األسبوع الثاني من  الشركة جاهزة الستئناف العمل

 : ]17[ التعاملالمرونة في  -
كان السوق الصيني في ركود واضح خالل فترة أزمة كورونا، وخصوصًا قطاعات الفندقة والمطاعم، فقد جرى التعامل والتعاون المشترك 

فقد جرت إعادة توزيع موظفي الشركات، إما ألنشطة وادوار أخرى  .الوظيفيمع بقية قطاعات االعمال األخرى، وذلك نحو تحقيق االمن 
وقد اعتمدت . ، او حتى اعارة الموظف لشركات تجارية أخرى تحتاج الى مصادر بشرية إضافية لمواجهة االزمةتحتاج اليها الشركة

التجربة الصينية مبدأ التعاون المشترك والتكافل مع المرونة في التعامل مع الموظفين والشركات، األمر الذي ساهم في زيادة اإلنتاجية 
العمل عن بعد، وتوصيل المنتجات للعمالء في بيوتهم، الذي توج بإعادة  األمر يتطلبمثال، كان فعلى سبيل ال. وتحقيق األمن الوظيفي

 .ترتيب مصادر اإلنتاج البشري لديها الى تقديم خدمات التوصيل، وذلك بسبب الزيادة المفاجئة في المشتريات عبر اإلنترنت
راجع الطلب، لكنهم أعاروا العمالة الفائضة لشركة تسوق الكتروني جديدة مطعما وفندقا ودار سينما بخفض العمالة لمواجهة ت 01قام لقد 
تملكها مجموعة علي بابا التي احتاجت لتوظيف المزيد من عمال  )سوبرماركت منتشرًا حول الصين 31وهي حوالي ( HEMAهي 

حسب تقرير    .أعمال تضررت بشدةكما استعارت شركات تسوق الكتروني أخرى موظفي . التوصيل مع زيادة التسوق عبر االنترنت
مليار  110.31٪ على أساس سنوي في الربع الرابع إلى 22بنسبة  أواًل، المبيعات،قفزت  2121ماي  22لشركة علي بابا الصادر في 

 babaAli بأكملها حققت 2121-2112السنة المالية  وعلى مدار المحللين،بزيادة سبع نقاط عن توقعات  ،(مليار يورو 10.2)يوان 
 .]18 [(مليار يورو 00.1)مليار يوان  912.2إيرادات بلغت 

منتاجات الطعام )اإلغالق المطول للمتاجر والمطاعم المستهلكين الصينيين لشراء المزيد من العناصر األساسية عبر اإلنترنت  لقد دفع
توقعاتها الحالية لالستهالك "واستنادًا إلى . وفًقا للمجموعة ،(المالبس واألثاث والديكور)على حساب النفقات األخرى  ،(و التعقيم النظافة

 .مليار يوان للسنة المالية الحالية 091تتوقع علي بابا إيرادات تزيد على  ،"المحلي الصيني
 : المتوقعاالستعداد للتعافي بأسرع من  -

في المئة  03ة على ذلك ارتفع استهالك الفحم من نسبة أسابيع من بدء انتشار الفيروس، ومن األدل 0بدأ التعافي األولي من الوباء بعد 
. لإلنتاجفي المئة من استهالك العام الماضي ما يعني أن بعض المصانع عادت  29في ذروة انتشار الفيروس إلى  2112ستهالك امن 

أن تبدأ التخطيط لمرحلة التعافي في وإذا أخذنا في االعتبار الوقت الالزم للشركات الكبرى إلعداد خطط العمل وبدء تنفيذها، فاألفضل 
. هذا ما فعلته شركة سياحة وسفر كبرى كانت على وشك االنهيار، لكنها ركزت على االستعداد للمدى البعيد. وقت مواجهتها لألزمة

ت سياحية وبدال من تخفيض العمالة، شجعت موظفيها على استغالل الوقت في تحديث أنظمة الشركة وتطوير المهارات وتصميم منتجا
 .جديدة استعدادا لمرحلة التعافي

 : البحث عن الفرصة في األزمة -
رغم أن األزمة أضرت بكل القطاعات إال أن هناك طلب ظهر في مجاالت محددة مثل التجارة االلكترونية وخدمات االجتماعات عن بعد 

 . ومنتجات التعقيم والتأمين الصحي وغيرها
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. لتغطية مخاطر فيروس كورونا مجانية بعرض عقود تأمين ( Alipay باسم سابًقا المعروفة)  FinancialAnt فقد قامت شركة التأمين 
 التأمين منتجات مبيعات زيادة هي والنتيجة. العمالء الحاليين والء وزيادة اإلنترنت عبر التأمين شراء على المستهلكين ذلك شجع وقد

 .]19 [٪31 بنسبة الصحي
 : التعافيالتكيف مع جغرافيا  -

بتطوير خطط انتاج وتوزيع متباينة حسب التعافي في المناطق ( مليار دوالر 11يبلغ حجم أعمالها )عملت شركة منتجات ألبان كبرى 
المتضررة إلى مصانع في مناطق  من المناطقفحولت التوريد . والمدن المختلفة، وحسب سلسلة التوريد الخاصة بها وكثافة فرق المبيعات

 .أخرى وعّدلت الميزانيات وخطط التسويق باستمرار لتواكب سرعة التعافي واحتياجات المستهلكين في المناطق المختلفة
 : الجديدةمراقبة عادات االستهالك  -

ويحسب ألزمة فيروس سارس أنه كان وراء سرعة تبني التجارة االلكترونية . كثير من القطاعات في الصين وغيرها حقائق جديدة ستشهد
وإذا كان من الصعب توقع ما سيبقى وما سيختفي، فإن هناك مؤشرات على أن توجهات من قبيل التعليم عبر االنترنت . في الصين

 .لعمل عن بعد تبدو باقيةوالتحوالت في الخدمات الصحية وا
وتخطط بعض الشركات الصينية بالفعل لالستفادة من هذه التغيرات، وبدأت شركة كبرى للحلويات توسع وجودها الرقمي حتى أنها ألغت 

ة من تغير والشراكة مع مواقع تسوق الكتروني لالستفاد WeChatالدعاية التقليدية لتحول ميزانيتها للتسويق الرقمي وبرامج مبيعات على 
 .سلوك المستهلكين خالل األزمة

، لفت بعض المحللين الصينيين إلى أن تغير عادات 12-على هذا السلوك االستهالكي الجديد في العالم خالل جائحة كوفيدو  بناءا 
قد تصبح طويلة األمد، أي كما أن األنماط االستهالكية الجديدة . االستهالك ومحتوياته في العالم قد يؤدي إلى تغير الفكر االستهالكي

في بعض الدول حيث يعتزمون تبني تغييرات سلوكية طويلة  المستهلكون وهذا يتفق مع ما يشير إليه . تستمر في حقبة ما بعد الجائحة
 ].20[األمد لتستمر إلى ما بعد الوضع الحالي

III.3  التالية في نجاح سياسات الشركات المطبقة لمواجهة  لقد ساهمت العوامل :الجائحةأسباب نجاح الشركات الصينية في التعامل مع
 :الجائحة

من خالل النظم الخاصة بها واستمرارها المعلومات لدى الشركات الصينية يعد تدفق  :امتالك الشركات الصينية لنظام معلومات قوي 
التعديالت علية أو اتخاذ قرارات جديدة في الوقت المناسب والتي تتوافق مع اتخاذ القرار المناسب  إدخالعامال في سرعة  الجائحةخالل 

ن خالل المعلومات دورا فعاال منظم لعب  حيث .وبيئتهاومتطلبات االستجابة لواقع التغيرات التي تطرأ على األزمة وعلى المنظمة 
 :المراحل اآلتية

 :خاللدور نظم المعلومات في هذه المرحلة من  لوتمث :الجائحةمرحلة ما قبل -أ  
 .وأهدافهاالمساهمة في تحديد السياسة العامة للمنظمة  -
 .المساهمة في إعداد التقديرات الخاصة بالمخاطر والتهديدات المحتملة -
  .حدوثهاأو التنبؤ في إمكانية المخاطر المساهمة في تحديد  -
 .التي تواجهها المنظمةلمخاطر من أنواع ابناء قواعد للمعلومات المناسبة لكل نوع   -
 :فيهذه المرحلة  فينظم المعلومات  ساهمتحيث  :  الجائحةمرحلة حدوث أو وقوع . ب
 .الفعلفي المنظمة التخاذ القرار المناسب لمواجهة ردود  لمخاطرالحفاظ على تدفق المعلومات لمراكز إدارة ا -
  .لالزمةفي إمكانية توصل الخبراء والمستشارين وفقا للتخصصات المناسبة  ساعدت -
 .هوتطور  الخطرالمعلومات دورا هاما وفاعال في تعديل الخطط المعدة مسبقا لمواجهة  لعبت  -
 .الخطرالمشاركة في إعداد البدائل وتحديد البديل المناسب التخاذ القرار تجاه   -
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حين كثير من الدول مازالت تعاني من كورونا اال ـنه كثير من الشركات الصينية بدأت تعد لما بعد في  :الجائحةمرحلة ما بعد -جـ 
  :باآلتيدور نظم المعلومات في هذه المرحلة  كورونا، ويتمثل

  .تمكن نظم المعلومات المنظمة من تحديث قاعدة المعلومات األساسية لمراكز إدارة األزمات المختلفة -
 .تحليل األزمة وأسباب حدوثها والخروج بالنتائج التي يمكن إن يستفاد منها الحقاالمساعدة في   -
 .المشابهةمكانية تصحيحها لمواجهة األزمات المساعدة في تحديد االنحرافات الخاصة بمواجهة األزمة و المستقبلية  وإ  -

السريعة لحدث غير متوقع يغير من طبيعة المنتوج، العمليات، تعرف المرونة على أنها القدرة على االستجابة  :مرونة الشركات الصينية
 : ]21[وتتكون أسبقية المرونة من. الخدمات أو حجم الطلب

تقديم منتجات متنوعة حسب الطلب أي تطوير قدرات المؤسسة على تغيير نوع المنتوج وفقا لحاجات الزبون تبعا للتغير في طلبات  -
 .هي القدرة على التكيف واالستجابة مع الحاجات الفريدة لكل زبون وتغيير تصاميم المنتوجالسوق والتي يطلق عليها الزبونية و 

 . ومرونة الحجم ويقصد بها قدرة المؤسسة على تسريع أو إبطاء معدل اإلنتاج بسرعة لمعالجة التقلبات الكبيرة في الطلب  -
 : األزماتفرق إدارة امتالك الشركات الصينية ل

فقد . إعادة تصميم هيكلها التنظيمي الداخلي بحيث يحاكي توجيه كل الجهود البشرية نحو تلبية االحتياجاتبالشركات الصينية  قامت
تطلب االمر سرعة االستجابة والتنسيق مع أعضاء فريق العمل لجني المزيد من النتائج اإليجابية المرجوة في أوقات قياسية، والذي توج 

وقد كان فريق عمل الطوارئ في الشركات يجتمع يومًيا اثناء فترة ازمة . كزية تفهم العمل باتجاهاتها الرأسية المختلفةبإنشاء قيادة ال مر 
كما ان لدور التطبيقات . كورونا لمراجعة اإلجراءات ويصدر القرارات الالزمة للموظفين والعاملين نحو توجيه العمل وترشيد االنفاق

وبذلك تكون . نقل المعلومات والبيانات المطلوبة لبقية أعضاء فريق العمل بشكل سريع وفي الوقت المناسب الحديثة كذلك أثره في سرعة
 . الصين قد استفادت من أصول التطبيقات والتكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في إدارة االزمة التي واجهتها

 
IV- مؤسسة ضرورة إدارتها وتسييرها وفق منهجية سليمة قائمة المخاطر التي يفرضها المحيط أصبحت تلح على أي إن  : الخالصة

على أسس علمية و واضحة فعامل تحقيق النجاح و اقتناص الفرص وتجنب التهديدات والحد من التعرض للخسائر كلها تمثل المبررات 
قويمها وإدارتها هي من العوامل فعالية ، إن معرفة المخاطر و ت و الرئيسية إلدارة مختلف المخاطر المحيطة بها بصفة أكثر كفاءة

الرئيسية في نجاح المؤسسة االقتصادية وازدهارها وتحقيقها ألهدافها فان كان المقصود من اإلقدام على المخاطرة هو الحصول على 
االستراتيجية   بطريقة علمية وصحيحة قد يؤدي إلى فقدان العوائد والفشل في تحقيق األهدافالمخاطرة أرباح أعلى ،فإن عدم إدارة هذه 

 .للمؤسسة
 

 : النتائج أهمهاتم التوصل إلى عدد من البحث من خالل هذا  : البحث   نتائج
 إن جملة االحترازات التي اتخذتها الشركات الصينية جعلها تتحول من موقف المتأثر بوضع السوق الى وضعية الفاعل في السوق، -

   .2123 عام المتحدة في قطاع الصناعات التجميلية بحلول الوالياتبل أكثر من ذلك يتوقع الخبراء أن تتجاوز الصين 
قبل واثناء وبعد حدوثها وذلك من خالل تقديم معلومات فعالة  لمخاطرإن لنظم المعلومات باختالف أنواعها دورا هاما في مواجهة ا -

دارت الشركات على اختالف أنواعها بد إل، فالكاتدارة التخاذ القرارات السليمة والصائبة تجاه األزمات التي تتعرض لها الشر إلإلى 
من االهتمام المتزايد بنظم المعلومات باختالف أنواعها سواء أكانت نظم المعلومات اإلدارية أو التسويقية أو المحاسبية أو غيرها لما 

حساسة والمهمة التي تساعد لهذه النظم من دور هام وحيوي وفاعل في مواجهة األزمات بمختلف مراحلها وتقديم المعلومات ال
   .اإلدارات على اتخاذ القرارات السليمة

من اآلثار  .قللتاتخاذ القرارات السليمة التي ب المخاطرختصاص بإدارة االخبرة و المدركة وذات الواعية و الدارية اإلقيادات ساهمت ال -
 .مستقبال هذه التجربة مخاطر واالستفادة منالالسلبية  وتجاوز 



تجربة الشركات الصينية أثناء جائحة : ر التسويقية في مواجهة األزماتدور إدارة المخاط -الطيب قصاص، عادل زيات، سمرة دومي  
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التالية للمؤسسات حتى تقلل من المخاطر و لم ال االستفادة منها و  التوصياتيمكن تقديم ا النتائج على ضوء  :  البحثتوصيات 
 :إلى فرص  تحويلها

 .انشاء إدارة بالمؤسسة مهمتها التنبؤ بالمخاطر  بشكل عام و بالمخاطر التسويقية بشكل خاص و إدارتها في حالة وقوعها -
 .و التسيير و السرعة خاصة في اتخاذ القرارات في حالة وقوع األزماتالمرونة في اإلدارة  -
 .إقامة نظام معلومات كفؤ قادر على التعاطي مع متغيرات المحيط -
 .االعتماد على التخطيط االستراتيجي و الذي يمنح للمؤسسات خطط بديلة -
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 بحجم حصيلة اإليراد الجمركي في ظل جائحة كورونا في ليبيا التنبؤ

 دمحم عبدالسالم حسين ميالد

 ليبيا،  جامعة المرقب ،   كلية األقتصاد والتجارة ،   تحليل البيانات والحاسوب
mamilad@elmergib.edu.ly - agga2425@yahoo.com 

  

 الملخص
الهدف الرئيسي من هذه الورقة البحثية هو تحديد . الحالية مهمة صعبة 91-يعد التنبؤ بحصيلة اإليرادات الجمركية خالل جائحة كوفيد

تعلق القرارخالل هذه ي. الحالية في ليبيا 91-نموذج إحصائي مناسب للسالسل الزمنية التي تتنبأ بإيرادات الجمارك خالل جائحة كوفيد
الدراسة بشكل أساسي بطريقة التمهيد األسي البسيط و طريقة التمهيد األسي الخطي لهولت وطريقة التمهيد األسي الخطي لبراون و طريقة 

استناًدا و . 1111إلي يوليو من عام  1191شهرًا، من أغسطس  91تغطي البيانات التي تم الحصول عليها . التمهيد األسي الخطي المتباطي
حصيلة إلى نتائج التنبؤ للدراسة الحالية ، طريقة التمهيد األسي الخطي لبراون قدم المزيد من المعلومات األحتمالية التي تحسن التنبؤ بحجم 

ي أنها ووفقًا لهذا النموذج، يتنبأ البحث بالفترة القادمة للشهرين المقبلين ويخلص إل. 91-اإليرادات الجمركية في ضوء جائحة كوفيد
ويوصي البحث بالعمل علي اإلجراءات المناسبة المتعلقة بتحصيل اإليرادات الجمركية لوقف هذا االنخفاض في ظل استمرار . ستنخفض

 . 91-تفشي جائحة كوفيد
  .91-التنبؤ، التمهيد األسي ، حصيلة األيراد الجمركي ، جائحة كوفيد :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
Forecasting customs revenue collection during the current COVID-19 pandemic is a challenging task. The 
main objective of this research paper is to identify an appropriate statistical model for time series 
forecasting customs revenue during the current COVID-19 pandemic in Libya. The decision throughout 
this study is mainly concerned with Simple, Holt’s linear trend, Brown’s linear trend, and Damped-trend 
exponential smoothing. The obtained data covers 12 months, from August 2019 to July of 2020. Based on 
the forecasting results of the current study, it was revealed that Brown’s exponential smoothing model 
offered more probabilistic information that improves forecasting the volume of customs revenue 
collection in light of the COVID-19 pandemic. According to this model, the research predicts the new 
period in the next two months and finds that it will be decreasing. The research recommends working on 
appropriate measures related to customs revenue collection to stop this decline in the light of ongoing 
COVID-19 pandemic . 
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Abbreviations 

SES refers to simple exponential something. HLTES refers to Holt’s linear trend exponential smoothing. 

BLTES is Brown’s linear trend. DTES refers to Damped trend exponential smoothing. ACF is Autocorrelation 

coefficients function. PACF refers to Partial Autocorrelation. WCO is World Customs Organization. COVID-

19 refers to Coronavirus disease in 2019.  

Introduction 

Over the past years, our beloved country has gone through a clear decline in all economic sectors. This 

was due to the war in Libya which has affected all economic activities. Nowadays, this situation becomes 

worse due to the COVID-19 pandemic (an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus) that 

spread to most countries of the world and affected the economies of countries, and among these countries 

is Libya. Therefore, comprehensive researches and studies are required for the economic sector to get 

better. This study shows the COVID-19 pandemic's impact on customs revenue collection in the future since 

it considered as a primary source of the Ministry of Finance's revenues. On this basis, the negative effects 

caused by the deficiency in this source must be avoided. The World Customs Organization (WCO) has 

mentioned a set of important points for members to mitigate the COVID-19 effects, here I mention them 

briefly. 

 Operate a 24/7 Customs clearance system. 

 Encourage the use of electronic services in conducting business with Customs 

 Provide a pre-arrival processing of the goods declaration and release of the goods upon arrival. 

 Coordinate and cooperate with other government agencies with the objective of speeding up the 

clearance of relief goods and grant its tax exemption. 

 Introduce tax relief measures, such as extending payment of duties, payment of duties in instalments, 

and duty drawback. 

 Provides personal protection equipment to staff, such as masks, gloves, sanitizers, and etc, and also 

applying the social distancing measures. 

 Make COVID-19 related information available on official website and social media platforms. 
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 Waive penalties for delays that are due to late arrival of commercial documents from exporting 

countries. 

 To guarantee the supply chain continuity. 

 Facilitate the continuation of transportation by road, including for goods in transit, in cases where the 

driver of the means of transports has COVID-19 symptoms. 

The emergence and utilization of exponential smoothing techniques for prediction were in the mid-1950s 

by Brown in 1956, Hole in 1957, and Maggie in 1958. Since then, these methods have had many 

applications in various aspects of working life. The exponential smoothing methods depend on giving 

weighted averages so that the modern data contain more averages of weights than the old data, and this is 

more logical and corresponds to the forecasting goal, which made these methods more accurate and thus 

more used in practice [1-3]. According to [4] the exponential smoothing methods may be seasonal or non-

seasonal. Four non-seasonal methods are Simple, Holt’s linear trend, Brown’s linear tread, and Damped-

trend exponential smoothing methods besides three seasonal methods which are simple seasonal, winter 

additive, and winter multiplicative exponential smoothing methods. Furthermore, the selection of 

exponential smoothing methods depends on the type of component that exists in the time series. 

The overall purpose of this study is to forecast the values of customs revenue collection in the light of 

ongoing COVID-19 pandemic in Libya. The proposed approaches (Simple, Holt’s linear trend, Brown’s linear 

trend, and Damped-trend exponential smoothing) were compared empirically with each other. Using these 

methods, I forecast the customs’ revenues in Libya under the scenarios related to COVID-19 pandemic. 

Finally, I discuss policy options to address the expected customs revenue declines. 

Material and Methods 

Material 

This section describes the case study which regarded as an effective research approach for 

investigating and comparing the proposed models with each other. This case study is adopted based on the 

steps discussed below. 

I. Data collection.  

This study is conducted using data on Customs revenue collection. The data set has 12 observations, 

during the time period from the 8th month of 2019 to the 7th month of 2020.The data were in a dinar Libyan 

and the source of this information was Libyan Customs’ Department of Statistics. The graphical plot of the 

series is presented in Figure 1. 
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Figure 1. Time Series of Customs Revenue (8th month 2019 – 7th month 2020). 

II. Evaluation of the forecasting performance indices. 

This study employed the test significance of parameters and three statistical indices to measure and 

evaluate the proposed approaches, and in particular it’s forecasting accuracy. The root square error 

(RMSE), mean absolute percentage error (MAPE), and Bayesian information criterion (BIC) are used to 

measure the goodness-of-fit of models, with smaller values indicating a better forecasting performance [5, 

6]. These indices are defined as following: 
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In Equations (1), and (2)    is the residual at time t,    is the observation at time t, and   is the length of the 

series. In Equation (3),   is the number of parameters fitted in the model,   is the number of observations, 

and    is the proportion of the variance explained by the model.  

Methods  

This section describes the methods proposed in this study, including the exponential smoothing 

methods such as, Simple Holt’s linear trend, Brown’s linear trend, and Damped-trend exponential 

smoothing. 
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I. Simple Exponential Smoothing  

The SES model is based on the premise that the level of time series should fluctuate about a constant 

level or change slowly over time [2]. As stated by    [7], the simple exponential smoothing is easily applied, 

and it produces a smoothed statistic as soon as two observations are available. This model is appropriate 

for a series where no trend or seasonality exists. Let the observed time series up to time period t upon a 

variable y be denoted by              Assume that I want to determine the forecast of    of the next value 

    of the series, which is yet to be observed. Given data up to period of time t-1, the forecast for the next 

time t is denoted by     . When the observation    becomes available, the forecast error is expressed as 

         

As mentioned, the forecast for the next period using the forecast error is calculated by taking the 

forecast for the previous period and adjusting it because of the method of simple or single exponential 

smoothing. The simple exponential smoothing has a single-level parameter and can be described by the 

following equations: 

Level                  ( 4) 

Forecast           ( 5) 

Where   is the level smoothing weight that lies between   and  ,    is the old smoothed value or forecast 

for period t,    is the new observation or actual value of the series in period t, and        is the forecast for 

  periods ahead, i.e., the forecast of      for a certain subsequent time period     based on all data 

points up to time period t. The ARIMA model equivalent to the simple exponential smoothing model is the 

ARIMA (0, 1, 1) model with zero order of autoregressive, one order of differencing, one order of moving 

average, and no constant [8, 9].  

II. Holt's Linear Trend Exponential Smoothing    

This model is appropriate for a series where a linear trend and 

no seasonality exists. Its smoothing parameters are level and trend, which are not constrained by the 

values of the other. Holt’s model is more general than Brown’s model but may take longer to compute for 

larger series. Holt’s exponential smoothing has level and trend parameters and three equations; the 

forecast can be identified as follows: 

Level                       ( 6) 

Trend                         ( 7) 
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Forecast               ( 8) 

Where    denotes the level of the series at time t,    denotes the trend (addition) of the series at time t,    

is a new observation or actual value of the series in period t,   is the number of periods to be forecast, 

       is the forecast for   periods into the future,   is the level smoothing weight for the data      

  , and   is the trend smoothing weight estimate        . 

Holt’s exponential smoothing is the most similar to the ARIMA model with zero orders of 

autoregressive, two orders of differencing, and two orders of moving average [10]. [11] and [12] both 

confirmed that Holt’s linear trend method is optimal for an ARIMA (0, 2, 2) model.    

III. Brown's linear Trend  

This model is appropriate for a series in which a linear trend and no seasonality are observed. Its 

smoothing parameters are level and trend, which are assumed to be equal. Thus, Brown’s model is a special 

case of Holt’s model. Brown’s exponential smoothing has level and trend parameters and can be described 

by the following three equations: 

                 (9) 

                        ( 10) 

                        ( 11) 

Where    is the exponentially smoothed value of    at time t,    is the double exponentially smoothed value 

of    at time t,   is the smoothing constant (0 <     , and        is the forecast for period t. The ARIMA 

model equivalent to the linear, exponential smoothing model is the ARIMA (0, 2, 2) model [9]. 

IV. Damped Trend Exponential Smoothing  

Damped-trend exponential smoothing has level and damped trend parameters and can be described by the 

following equations: 

                         ( 12) 

                          ( 13) 

             

 

   

   ( 14) 
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Where    and    are the level and trend components of the series. An autoregressive-damping parameter 

   is used to control the growth rate of the forecasts. It is functionally equivalent to an ARIMA (1, 1, 2).  

Results and Discussion 

Results 

The first step in developing the exponential smoothing model is to check the stationary pattern of the 

time series. The data collected was from the 8th month of 2019 to the 7th month of 2020 as shown in Figure 

1. Corresponding to the sequence of value for a single variable in ordinary data analysis, each case (row) in 

the data represents an observation at different times. The observations must be taken at equally spaced 

time intervals. Based on Figure 1, the oscillations (differences) between the observations at the beginning 

of the series were high during the period from the 8th month of 2019 to the 3rd month of 2020, whereas 

decreased oscillations in the subsequent months were observed, this indicates the instability of the 

variance. Furthermore, a clear increase in the time series is observed, which indicates the heterogeneity of 

the mean. The dataset does not have stationary invariance, that is, a natural logarithm transformation is 

required to give the dataset a constant variance. Finally, the dataset is not stationary in mean; that is, a 

difference is required to provide a constant mean.        

 

Figure 2. Time series after the transforms (Natural log) and taking differencing of order one. 

Based on Figure 2, I conclude that the data have been transformed into a stationary pattern. 
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Figure 3. ACF and PACF of residuals of Customs Revenue Collection. 

Based on Figure 3, ACF and PACF for the residual errors are non-significant,  

implying that the proposed model is suitable for the nature of data. The study reported in this paper 

compares all the above-mentioned models following various steps to test the significance of the estimated 

parameters and measures the forecasting error. 

First step - Testing the significance of the estimated parameters. This step tested the significance of the 

estimated coefficients of Libya’s customs revenue collection models. 

Table 1. Results of testing the significance of the estimated parameters of the 
exponential smoothing methods 

Model Parameters Estimation 
Standard 

error 
p-value 

SES Alpha (level) 0.753 0.315 0.036 

 

HLTES 

Alpha (Level) 0.600 0.600 0.108 

Gamma (Trend) 0.000 0.000 1.000 

BLTES Alpha (level and Trend) 0.401 0.152 0.023 

DTES 

Alpha (level) 0.611 0.360 0.124 

Gamma (Trend) 0.001 0.447 0.998 

Phi (Trend damping 

factor) 
1.000 0.054 0.000 

     Source: Own data calculations 
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Tables 1 presents the p-values for the estimated coefficients of all Libya’s customs revenue collection. 

The p-values for the estimated Coefficients of the SES model and BLTES model are less than 0.05, indicating 

that they are highly significant. However, the p-value for at least one of the estimated coefficients of the 

HLTES model and DTES model are greater than 0.1. This finding implies that the values are insignificant at 

the 0.05 level. Thus, the author drops them and not consider them in the next step. As shown in Table 2, 

the two models, namely, the SES model and BLTES are compared. The comparison among these models has 

focused on the various measures of error. The results of the forecasting performance of these two models 

are summarized in Table 3 below: 

Table 2. Statistical measures of forecast error for the Libya’s customs revenue 
collection 

Models BIC RMSE MAPE 

SES 30.855 4327 17.751 

BLTES 30.848 4319 17.500 

             Source: Own data calculations 

The results of the comparison among the two abovementioned models in terms of their forecasting 

performance in Table 2 include the BIC, RMSE and MAPE. Figure 4 also illustrates the results generated 

from such robustness assessment of the different methods. The forecasting performance of these different 

models upon further comparison is indicated by each bar that shows the number of best forecasts obtained 

by its corresponding model in terms of a specified accuracy measure. 
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Figure 4. Results of the comparison of the forecasting performance among 

the different models. 

The author interpreted and discussed the relevant issues according to the results illustrated in Table 2 

and Figure 4 

Discussion 

The current study aimed to show the experimental forecasts of the customs revenue in Libya. 

Subsequently, the forecasting performance of the models was evaluated by testing the significance of the 

estimated parameters and two main measurement criteria. The results presented in Table 3 and figure 4 

revealed that the BIC, RMSE and MAPE values of BLTES are 30.765, 431, and 17.234, respectively, for the 

time series of the customs revenue collection in Libya. Such results clearly indicate that whereas the BIC, 

RMSE and MAPE values are lower than those of other models. A further comparison of all models used in 

the present study shows that the BLTES model achieved the best performance among all models because 

its fit was the best. The ACF and PACF of the residuals are presented in Figure 5. After fitting the model, the 

residuals should only be white noise to obtain a good forecasting model. In examining the residuals, 

insignificant values are expected for these statistics.  

BIC RMSE MAPE 

SES 30.855 4327 17.751 

BLTES 30.848 4319 17.5 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 



 كورونا في ليبياالتنبؤ بحجم حصيلة اإليراد الجمركي في ظل جائحة   -دمحم عبد السالم حسين ميالد 

 

 

019 

 

Figure 5. ACF and PACF of the résiduels of Libya’s customs revenue collection from 

the fitted BLTES model.    

As shown in Figure 5, the ACF and PACF of the residual errors are insignificant, thereby implying that 

the BLTES model is good and suitable for forecast Libya’s customs revenue collection. 

Forecasting Libya’s Customs Revenue Collection 

Once a model is identified, its parameters are estimated and its diagnostics are checked. The model 

can then be used to forecast the future values of a time series. Fitted exponential smoothing models can be 

used to run forecasts for future values of the time series by using the forecast BLTES function in the 

forecast package. Figure 6 presents the actual values for the period from the 8th month of 2019 to the 7th 

month of 2020 and the predicted values for the next 2 months using our BLTES model. 
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Figure 6. Forecast for the production of Libya’s customs revenue collection 

The selected model demonstrates excellent performance as reflected in its explained variability and 

predictive power. Therefore, the results of the model show a decrease in the values of customs revenues 

collection in Libya during the next two months. As shown in the above figure, this decrease was not 

surprising, but it started last March due to the clear outbreak of the COVID-19 pandemic. These results 

support the mentions of the World Customs Organization (WCO) for members to mitigate the effects of this 

pandemic. 

Conclusion 

The present study proposed and evaluated the methods of forecasting the customs revenue collection 

in Libya. The proposed models, that are, the exponential smoothing (SES, HLTES, BLTES and DTES) models, 

were evaluated by comparing them to each other based on the time series of customs revenue collection in 

Libya. This study has a useful contribution to the literature because it represents the first empirical study 

that applied the exponential smoothing method in this research area. The results provided evidence of the 

importance and value of such BLTES method as a powerful forecasting method that improves or increases 

the accurate prediction of the value of customs revenue collection and enhances forecasting methods in 

the Libyan context. As observed from the results’ decrease in the collection of Libyan customs revenue, the 

author recommends that the Libyan customs to take the instructions of the World Customs Organization 

(WCO) to mitigate the effects of COVID-19 pandemic to avoid this decline in the future in light of the 

continuation of this pandemic. Future research would benefit better from this research by focusing on 

Actual values Forecasted values 
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other methods, which use data from a broad sample of customs revenue collection in Libyan context and 

by comparing their findings with this research results. 
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 الملخص
على االقتصاد العالمي والعربي من خالل توضيح ( 91كوفيد )تهدف هذه المداخلة إلى تبيان ومحاولة تحديد أثر فيروس كورونا المستجد 

العالقة التي تربط االقتصاد باألوبئة على مر العصور وكيف تؤثر طبيعة الفيروس على االقتصاد العالمي وانعكاساته على طبيعة 
تشار، االقتصاديات العربية ومن بين أهم النتائج المتوصل إليها أن فيروس كورونا يعد من أكثر الفيروسات فتكا وإضرارا وأكثرها سرعة في االن

فقد عرقل  االقتصاد العالمي والعربي بشكل سلبي في معظم المجاالت خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على المورد الوحيد،كما قد أثر على 
اإلنتاج واإلمداد والنقل الجوي عبر العالم، وأضعف الطلب العالمي، وعزل دوال ووضعها تحت الحجر الصحي، وأخرى تحت حظر التجول، 

 .والنقل والسياحة بخسائر فادحة وأصاب قطاعات المال والطيران
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Abstract 
This study aims to determine the impact of the emerging corona virus (Covid 19) on the global and Arab economy by 

clarifying the nature of the relationship that links the economy to epidemics over time and how the nature of the virus 

affects the global economy and its implications for Arab economies, Among the most important findings is that the 

Corona virus is one of the most deadly and damaging viruses and the fastest in spreading, and it has negatively 

affected the global and Arab economy in most areas, especially for countries that depend on the only resource, as it 

impeded production, supply and air transport across the world, and weaker Global demand, isolating countries and 
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placing them under quarantine, and others under curfew, inflicted heavy losses on the financial, aviation, 

transportation and tourism sectors. 

Keywords: Pandemic, Corona, Global Economy, Arab Economy. 

 
 المقدمة

وعلى الرغم من جهود واضعي السياسات حول العالم للتخفيف من األثر  ،التامالركود االقتصادي  يعاني االقتصاد العالمي حاليا حالة من
إال أن الرجوع إلى المستويات السابقة للنمو يبقى مرتبطا بالسيطرة على الجائحة ورفع قرارات حظر  االقتصادي لجائحة فيروس كورونا الُمستجد
زمة الصحية، كلما تزايدت صعوبة استمرار الشركات وقدرتها على البقاء، السيما الشركات الصغيرة السفر بصورة آمنة، وكلما طال أمد هذه األ

 .ومتوسطة الحجم التي تشكل نسبة كبيرة من قطاع السياحة، وتتعثر تبعا لذلك عجلة التنمية واالستدامة معا
تتنبأ بسنة من النمو الثابت إن لم يكن بالنمو المتزايد، جاء  0202م لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعا فيما كانت التوقعات االقتصادية ف

، وربما %9.1إلى % 0.1صدمة كبيرة لالقتصاد العالمي، فقد خفضت المنظمة توقعاتها إلى النصف من في سبب ليتتفشي الفيروس التاجي، 
 .والر، مما يعني انهيار االقتصاد العالمي بصفة كليةمليار د 0222تسوء األمور أكثر إلى درجة تسجيل عجز في الدخل العالمي بقيمة 

 :واستنادا على ما تقدم، يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي: إشكالية الدراسة

 على االقتصاد العالمي والعربي؟ 91جائحة كوفيد لما هي التأثيرات األولية 

 :التاليةالفرضيات اول هذه الورقة البحثية اإلجابة عن في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها تح: فرضية الدراسة
o يؤثر انتشار فيروس كورونا على االقتصاد العالمي بإغالق العديد من الشركات في مختلف القطاعات. 
o  يؤثر انتشار فيروس كورونا على االقتصاديات العربية بإغالق معظم األنشطة التجارية، وتوقف العمل مؤقًتا مما قد يؤدي إلى

 .انخفاض اإلنتاجية

جائحة كورونا باعتبارها وباء عالمي، أثر بشكل مباشر على تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسلط الضوء على موضوع  :الدراسة أهمية
الحترازية، والتدابير ا  المعامالت الدولية البشرية والتجارية والسياسية، حيث فرض تفشي الوباء على الشعوب اتخاذ مجموعة من اإلجراءات

الحاد واالنكماش  العزل والحجر الصحي والتباعد االجتماعي ومنع السفر، مما انعكس سلبا على االقتصاد حيث أصبح يعيش حالة من الركودك
 .المفاجئ، وبالتالي ظهور أزمة اقتصادية عالمية غير متوقعة

 :تهدف هذه المداخلة إلى تحقيق هذه األهداف: أهداف الدراسة
 .ق إلى تاريخ االقتصاد واألوبئةالتطر  -  
 .التعرف على أهم المؤشرات في مجال االقتصاد العالمي -  
 .على اقتصاد العالم بشكل عام واالقتصاديات العربية بشكل خاص( 91- كوفيد) إظهار تأثير فيروس كورونا -  

من خالل وصف األجواء العامة  التحليليو  الوصفي :ينفي ضوء مشكلة البحث وأهدافه وفروضه فانه تم إتباع المنهج :منهج الدراسة
لالقتصاد العالمي في ظل انتشار جائحة كورونا وتحليل التأثيرات التي طالته كما طالت االقتصاد العربي ككل وكذا التركيز على 

 .االستراتيجيات التي اتبعتها مجموعة من الدول المتقدمة وكذا العربية لمواجهة هذا الوباء

تقتصر الدراسة على توضيح اآلثار األولية ومالمح االقتصاد العالمي في ظل انتشار جائحة كورونا وكيف تأثرت أغلب  :سةحدود الدرا
 .0202 وجويلية 0291 االقتصاديات العربية بهذا التغيير خالل الفترة الممتدة بين ديسمبر
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المرجعية التاريخية  إلى ثالث محاور رئيسية، يتناول المحور األولاسة تقسيم الدر سعيا لتحقيق الهدف من هذا البحث، سيتم  :تقسيمات الدراسة
، في حين وجه المحور على االقتصاد العالمي 91تداعيات جائحة كوفيد فخصص لتوضيح  المحور الثانيالرابطة بين االقتصاد واألوبئة، أما 

 .ه بها والجهود المبذولة للحد منهاالعربي ومدى تأثر على االقتصاد  91جائحة كوفيد الثالث لتحليل تداعيات 

 .األوبئةباالقتصاد المرجعية التاريخية لعالقة : المحور األول

بالزمن إلى ما يقارب سبعة قرون نجد أن العالم قد  فعند الرجوع ،يتعرض العالم منذ القدم إلى مجموعة من األوبئة والحوائج الصحية       
بالزمن إلى ما يزيد  رجعنامليون شخص، أما إذا ( 12)وهو الطاعون األسود والذي أودى بحياة ( 9431/9412)شهد وباءا فتاكا خالل الفترة 

مليون  12أودت بحياة  نحو  والتي ،وهو األنفلونزا االسبانية( 9191/9102)بقليل عن قرن نجد أن العالم قد شهد وباءا قاتال خالل الفترة 
 عند الرجوع، أما رالي الذين أصيبوا بها، مما جعلها الوباء األكثر فتكا في التاريخ المعاصمن إجم %92إنسان على األقل، أي ما يعادل 

 9111بالزمن إلى ما يزيد عن نصف قرن نجد أن العالم قد تعرض أيضا إلى جائحة صحية خطيرة تمثلت في وباء االنفونزا اآلسيوية سنة 
صرنا اهتمامنا خالل الثالثين أو األربعين سنة األخيرة سنجد العديد من الجوائح والتي استمرت لمدة عام وأودت بحياة مليون شخص وإذا ح

، .....، إيبوال،(االيدز)، متالزمة فقدان المناعة المكتسبة (ميرس)الصحية الحديثة كأنفلونزا الخنازير، فيروس السارس، متالزمة الشرق األوسط 
 [1] .وغيرها

موازنات )ساسية في معرفة مدى قوة وتأثير األوبئة في العالم بحكم أن هذا المجال يشكل الجانب المالييعد االقتصاد أحد المستويات األ       
االقتصاد قد وجانب مهم من سيرورة الدولة وبقائها، فتاريخ األوبئة يشير إلى أن ( حركة تبادل السلع والتنقل)والتجاري ( الدول، الدخل القومي

، تتجاوز خسائر العالم االقتصادية المباشرة "األكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم"وفقا لدراسة أجرتها و  ،باءخسائر نتيجة تفشي الو  تعرض لعدة
مليون شخص في جميع أنحاء  122لتصيب  9191مليار دوالر سنويا، فمثال عند ظهور األنفلونزا االسبانية عام  02بسبب األوبئة حوالي 

 [2] من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في ذلك الوقت،% 3.1دوالر أي حوالي  تريليون   24دت على العالم أدت إلى خسائر اقتصادية زا
 واستنادا إلى نماذج المحاكاة لحساب الخسائر االقتصادية الناتجة عن انتشار األوبئة فقد قدر أحد تلك النماذج أن خسائر الناتج المحلي

تريليون دوالر، بينما قدر نموذج آخر أن الخسائر االقتصادية السنوية التي تسببها  4.1وز في الغالب اإلجمالي الناتجة عن الوباء العالمي تتجا
  [3] .من إجمالي الدخل العالمي% 2.1مليار دوالر أي ما يمثل  112األوبئة تصل إلى 

ستويات الجزئية من خالل األفراد باعتبارهم لالقتصاد جراء هذه األوبئة ويظهر ذلك في الم اكبير  اوتشير دالئل تاريخية أن هناك انعكاس
العنصر األساسي للعملية االقتصادية فظهور األوبئة يؤثر بشكل مباشر على العنصر البشري من خالل التراجع الكبير في اإلنتاجية بفعل 

ف السوق  ومثال ذلك عند نقص العنصر البشري مما يؤدي مباشرة إلى ضعف االستثمار بالشركة نتيجة تراجع الطلب على السلعة وضع
% 02في غرب إفريقيا حيث سحبت الشركات األجنبية استثماراتها من المنطقة مع انخفاض إنتاج األرز بنسبة  0293ظهور وباء إيبوال سنة 

عمر األوبئة أما على المستوى الكلي لالقتصاد يتمثل في مدى إطالة  [4] ،0294في غانا مقارنة بعام % 12وانخفاض إنتاج القهوة بنسبة 
فكلما كانت قصيرة المدى استطاع االقتصاد الرجوع إلى نسبة نموه الطبيعي أما عكس ذلك يؤدي إلى خسائر اقتصادية وهيكلية وهذا ما طرح 

الوقاية تساؤل على قدرة الهيكل الصناعي على التكيف مع هذه األوبئة باإلضافة إلى قدرة النظم الصحية واالقتصادية لمواجهة هذه األوبئة و 
ايبوال ونتيجة عدم قدرتها على السيطرة والتكيف فوفقا لتقرير البنك الدولي  0293منها والسيطرة عليها فمثال دول غرب إفريقيا عند انتشار وباء 

% 4.4وسيراليون بنسبة % 4.3وليبيا بنسبة %( 0.3إلى % 3.1من % )0.9و الناتج المحلي اإلجمالي لغينيا بنسبة مأدى ذلك إلى خفض ن
 [5] (.0293بأسعار )مليون دوالر % 411وبلغت الخسائر اإلجمالية للناتج المحلي اإلجمالي في هذه الدول الثالث حوالي 

 .على االقتصاد العالمي 91تداعيات جائحة كوفيد : المحور الثاني

عد لنهاية العالمي خاصة أن العالم لم يصل ب ن لم يكن من المستحيل أن يتم احتساب وتقدير اثر األزمة على االقتصادإمن الصعب        
، لكن إذا تحدثنا في المجمل ولرسم صورة غير واضحة التفاصيل في حدود المعلوم من البيانات الصادرة عن المنظمات االقتصادية األزمة
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فيمكننا التطرق إلى الخطوط العريضة  الدولية كتقريب لواقع آفاق االقتصاد العالمي سنجد العالم أمام أزمة ال مثيل لها وتعاف غير مؤكد،
يرها من المواضيع ذات العالقة ومن خاللها هب، وغأسعار الذ النمو العالمي، البطالة، األسهم العالمية، أسعار النفط،: مثل المتعلقة بالموضوع

 [6] :اصر التاليةيمكن التكهن والتوقع بباقي مالمح الصورة تحت درجة كبيرة من عدم اليقين ويمكن إيجازها في العن

 :معدالت النمو

الطفيفة من األزمة  ضربة موجعة لالقتصاد الذي كان قد بدأ يشهد حالة من االنتعاش والتعافي لإن االنتشار السريع لفيروس كورونا مث       
ضرار على مدى سرعة وفعالية السابقة حيث أن هذه األزمة ستضفي زخما على بعض التغييرات التي طرأت على االقتصاد العالمي، وتعتمد األ

لهذا العام، % 9سياسة الحكومات الحتواء العدوى، وأشار منظمة األونكتاد إلى حدوث تباطؤ في معدل نمو االقتصاد العالمي إلى أكثر من 
لم على عتبة ركود ، أي أن العا0291هذا األمر الذي قد يكلف االقتصاد العالمي نحو ترليون دوالر، خالفا لما كان متوقعا في سبتمبر 

 [7] .اقتصادي عالمي شديد

 

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي( 9) شكل
 :متاح على الوقع 0202الدولي، جويلية   صندوق النقد -تقرير آفاق االقتصاد العالميمن  المصدر

https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 
 

إال % 92ات عديدة من مراكز أبحاث عالمية ومنظمات دولية توقعت أن يكون النمو العالمي هذا العام سالب بنسب تقترب إلى تقدير         
بعدها عدل معدل النمو في قراءة جوان % 0.1 -أن صندوق النقد الدولي في أفضل السيناريوهات خالل افريل الماضي قدر معدل النمو بـــ 

 [6] .0202 نقطة مئوية عما تنبأ به في تقرير افريل 9.1بانخفاض قدره % 3.1إلى 
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001 

 

 أخر توقعات النمو في تقرير آفاق االقتصاد العالمي( 2) شكل
 :متاح على الوقع 0202الدولي، جويلية   صندوق النقد -تقرير آفاق االقتصاد العالميمن  :المصدر

https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 

 

من أن االقتصاد العالمي سيعاني من أكبر تراجع في النمو منذ األزمة ( OECD)وقد حذرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية         
في الحد من  ،  ويتسم التأثير السلبي للنمو العالمي على الدول والشركات واألشخاص مما يهدد التقدم الكبير الذي تحقق0221المالية عام 

بسبب فترة اإلغالق ( في اإلمدادات المحتملة)الفقر المدقع على مستوى العالم منذ تسعينات القرن الماضي وهذا سيلحقه إضرار عميقة أكبر 
 .العام

 
 مؤشر مشتريات المديرين (3)شكل 

 :لى الوقعمتاح ع 0202الدولي، جويلية   صندوق النقد -تقرير آفاق االقتصاد العالمي من :رالمصد
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 

 

أخذت معظم دول العالم تدابير احترازية للحد من انتشار المرض ومن ذلك فرض حظر وإغالق صارم للبالد مما أثر على قطاعات         
في الصين التي تمثل ثلث التصنيع على مستوى العالم، وتوقف تام لقطاع الطيران، االقتصاد بنسب متفاوتة  وتوقف شبه تام للصناعة حتى 

وقطاع السياحة وكانت هي القطاعات األكثر تضررا وتفاوتت اآلثار على القطاعات األخرى فانهار الطلب على مبيعات السيارات والهواتف 
صنوعات ذات العالقة بالموضة مثل المالبس والعطور وكل هذا أثر على الذكية كما تأثر سلبا قطاع مبيعات التجزئة وخاصة ما يتعلق بالم

 [6] .النمو االقتصادي العالمي
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001 

وأمام تلك التداعيات استجابت الحكومات من خالل حزم الدعم التي وجهت للحد من تأثيرات األزمة كما توجهت البنوك المركزية لدعم         
رب اآلن من السفر وفكرت بعض البنوك المركزية لتطبيق أسعار الفائدة السالبة لتقليل تكلفة االقتراض النمو نحو تخفيض سعر الفائدة والتي تقت
 .وتشجيع اإلنفاق مما يعزز النمو العالمي

 :البطالة

وظائف الجديدة كن الجزم بأنه إذا كان االقتصاد ينمو فهذا يعني بشكل علم المزيد من الثروة والمزيد من الملحسم موضوع البطالة ي        
 :والعكس صحيح وقد كان الشباب وخاصة اإلناث منهم األكثر تضررا من تداعيات األزمة

وان من احتفظ منهم بوظيفته فقد  91من الشباب عاطل عن العمل بسبب جائحة كوفيد % 90ففي تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية  -
 %.04انخفضت ساعات عملهم بنسبة 

 
 ات األسبوعية الجديدة للحصول على تأمينات البطالةالمطالب (4)شكل 

 in-pandemic-the-of-impact-omicecon-the-of-view-early-an-https://www.imf.org/ar/News/Articles/blog-5-:المصدر

charts 

وهي األعلى منذ عام % 93.1مليون وظيفة خالل شهر افريل فقط وارتفعت نسبة البطالة إلى  02االقتصاد األمريكي خسر أكثر من  -
حدة، مما يشير إلى نهاية ووصل عدد األشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى مستوى قياسي في الواليات المت 9131

 [6] .عقد من التوسع ألكبر اقتصاد في العالم

 :األسواق المالية

تأثرت قطاعات كثيرة في الدول نتيجة أزمة فيروس كورونا، ومن القطاعات التي تأثرت بشكل سلبي القطاع المالي حيث انخفضت         
ير لألسواق التجارية وتأثر أعمال الشركات الكبرى المدرجة في األسواق المالية، مؤشرات األسواق المالية بشكل كبير مع صدمة اإلغالق الكب

وشوهدت المؤشرات الحمراء في أغلب األسواق العالمية مع تصاعد أعداد المصابين والوفيات، ومع تفاقم األزمة قامت دول بإغالق أسواقها 
وف خاصة مع قلة الطلب على الشراء بل رغبة عدد كبير من المتعاملين بالهروب المالية مؤقتا أليام أو أشهر للسيطرة على أجواء الريبة والخ

من هذه األسواق، وقامت دول أخرى بتقييد التداول خشية االنخفاضات الحادة وقامت دول أخرى بتقييد التداول خشية االنخفاضات الحادة، 
  [8] .كشوف بنسب مرتفعة لتنشيط التداول بها ودعمهاوقامت دول أخرى بضخ أموال إلنعاش األسواق أو سمحت بالبيع على الم

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/06/blog-an-early-view-of-the-economic-impact-of-the-pandemic-in-5-charts
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/06/blog-an-early-view-of-the-economic-impact-of-the-pandemic-in-5-charts
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 تغير المؤشرات العالمية قبل وبعد األزمةيوضح  (9)رقم جدول 
 بعد بدء األزمة قبل األزمة المؤشر

 91222أقل من  01222أكبر من  الداو جونز الصناعي

 0422أقل من  4422أكبر من  122استاندرد أند بورز 

 1222أقل من  1322أكبر من  922فوتسي 

 4122أقل من  0222أكبر من  32كاك 

 1222 1122أكبر من  922ناسداك 

 00222أقل من  01222أكبر من  هانج سينج

 :متاح على الوقع 0202الدولي، جويلية   صندوق النقد -تقرير آفاق االقتصاد العالمي :المصدر
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 

تضررت األسواق العالمية المالية بشكل ملحوظ في كفة أنحاء العالم بدرجة كبيرة حيث سيطرت المخاوف في البداية على األسواق         
وسجلت البورصات  اآلسيوية تبعها بعد ذلك باقي األسواق العالمية وقد ذكرت كبريات الصحف االقتصادية أن الوضع أشبه بيوم االثنين األسود

للتعبير عن هذه االنخفاضات الحادة الناتجة عن غياب أي حوافز جديدة من  0221أكبر خسائرها اليومية منذ األزمة المالية العالمية في عام 
حالة  البورصات األوروبية واألمريكية مع استمرار المخاوف من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وواصلت بورصات العالم

 .النزيف

ضغطا بالفعل في أسواق رأس المال مما أثار استجابة قوية من البنوك المركزية في حين استمرار مشاكل  COVID 19أثارت صدمة و         
يضا ، كما سجلت أالسيولة سيؤثر بالفعل في تكوين رأس المال بشكل كبير مما يؤدي إلى ركود طويل مع اإلضرار بالعمالة واإلنتاجية أيضا

البورصات العالمية انخفاضا محسوسا في أسهم الشركات التي توقفت عن النشاط إلى ما دون الصفر، على غرار شركات الطيران والشركات 
 [9] .البترولية

 

 .(2222الثالثي األول من سنة )بريطانيا، اليابان و م أ، تأثير األزمة على أهم المؤشرات أسهم بورصة (5)شكل 
 :متاح على الوقع 0202الدولي، جويلية   صندوق النقد -ير آفاق االقتصاد العالميتقر من  المصدر
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https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 

عالميا في شهر مارس من خالل الشكل أعاله نالحظ االنخفاض في أكبر المؤشرات الثالثة من بداية ظهور بوادر األزمة وانتشارها         
بينما انخفض المؤشر الياباني % 44بنسبة  FTSEأما المؤشر البريطاني % 91حيث فقد مؤشر داو جونز بنسبة لألسهم األمريكية حوالي 

NILKKEI  01بنسبة.% 

 :النفط

من % 9هذه الدول ستخسر أكثر من إن أكثر الدول تضررا من هذه األزمة هي الدول المصدرة للنفط وكذلك الدول المصدرة للسلع،         
 معدل نموها، إضافة إلى تلك التي تربطها عالقات اقتصادية قوية مع الدول التي ستتأثر كثيرا بالصدمة االقتصادية، وستشهد دول مثل كندا

أن جل الدول التي تربطها  ، كما% 2,1و % 2,1والمكسيك وأمريكا الوسطى، ودول شرق آسيا واالتحاد األوروبي تباطؤ في النمو يتراوح بين 
 [10] .عالقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون األكثر عرضة للتأثر بأزمة كورونا على اقتصادها

 

  على أسعار النفط 91تأثير كوفيد ( 6)شكل 
 :متاح على الوقع 0202الدولي، جويلية   صندوق النقد -تقرير آفاق االقتصاد العالمي من المصدر

https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 

 

إن المشكلة التي يعاني منها سوق النفط حاليا مركبة ومعقدة بشكل غير مسبوق، فمن ناحية هناك انهيار في مستويات الطلب على         
تخمة في المعروض بسبب الخالفات الواقعة مؤخرا بين كبار خلفية التوقف شبه التام للنشاط االقتصادي العالمي ومن ناحية أخرى هناك 

المنتجين حول كيفية االستجابة لألزمة ومن ناحية ثالثة هناك أزمة في التخزين في ظل اقتراب مواقع التخزين حول العالم من الوصول إلى 
أحد أسبابها الرئيسية هو أن أغلب اإلنتاج " نايمكس"األمريكي طاقتها االستيعابية الكاملة فمشكلة التخزين الواضحة التي يعاني منها حاليا الخام 

مريكي األمريكي من الخام يتركز في البر أو في أماكن غير ساحلية وهو ما يحول دون استفادته من مزايا التخزين العائم، يتركز إنتاج الخام األ
: ا قفز إلى أذهان البعض في ظل االنهيار الحالي لألسعار هوميل لهذا فالسؤال المنطقي الذي ربم 122في مناطق يفصلها عن الماء نحو 

مستويات معقولة؟ ببساطة هذا عمليا  عنداألسعار  استقرارلماذا ال تغلق الشركات آبار النفط مؤقتا وتحتفظ بنفطها في باطن األرض إلى حين 
داخل البئر فضال أن تكاليف تطويره، ولذلك يفضل  غير ممكن ألنه يعرض اآلبار لخطر التلف وهو ما يعني هدر االحتياطات المتبقية

األسعار وهذا ما يفسر رفض المديرين التنفيذيين لشركات النفط األمريكية اقتراح  ترتفعالمنتجون االستمرار في تشغيل البئر ولو بخسارة إلى أن 
لها اإلدارة األمريكية تصنيف هذا النفط كجزء من عليهم مؤخرا بأن يحتفظوا بإنتاجهم في باطن األرض بموجب خطة تضمن لهم خال" ترامب"

يل من االحتياطات اإلستراتيجية للواليات المتحدة ، ببساطة بالنسبة للمنتجين تشغيل اآلبار وبيع النفط بخسارة أقل من تكلفة على المدى الطو 
 [11] .إغالقها
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 :االحتياط النقدي

في األسواق المالية والنقد والعمالت أنه في حال عدم الوصول إلى حل واتفاق فيما  ن و المتخصص ون المالي ون والمحلل الخبراءأوضح         
دوالرا، فإن العديد من الدول ستتأثر احتياطاتها من النقد األجنبي  31يتعلق بالنفط والعمل على إعادة األسعار إلى مستويات على األقل فوق 

 .ائدة بشكل كبيرخاصة أن البنوك المركزية عمدت إلى تقليص أسعار الف

 

 .)%( 2222تعديالت أسعار الفائدة الرئيسية من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في مارس  (7)شكل 
 "تقرير آفاق االقتصاد العربي"، (0202)صندوق النقد العربي تقرير  من المصدر

 
 :وأسفر انتشار الفيروس عن عدة تداعيات أهمها

 .االحتياطات النقدية لكل دول العالم وبنسب متفاوتة واتسعت الديون السياديةنسب كبيرة من  تآكل -

مليار دوالر  11الزيادة في مجموع الديون الجديدة لتلك الدول قرابة الــــ  تاالستدانة في االقتصاديات الناشئة ففي شهر افريل وماي بلغ توسع -
 .أمريكي

 :الذهب

، وهو واحد من أكبر البنوك األلمانية، أن يرتفع سعر الذهب إلى "كوميرتس بانك"وتوّقع من األزمة لعل الذهب كان أحد الناجين         
دوالر بنهاية العام الجاري، مستفيدًا من اضطراب أسواق المال وإغالق اإلقتصادات العالمية، وربما يصل إلى هذا الرقم خالل شهور  9122

كورونا، وفي ظل حالة عدم اليقين من كبح جماح الوباء، واستمرار الرؤية الضبابية  قليلة مع استمرار الخسائر الناجمة عن تفشي
 [12] .القتصاديات العالم

 :السياحة

تعد صناعة السفر والسياحة من أكبر الصناعات الخاسرة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد باإلضافة إلي التسوق والنقل والمطاعم         
الصغيرة والطعام والشراب  تالتموينياالصحة والجمال مع بقاء الناس في البيت في حين ارتفعت مبيعات البقالة أو محال والترفيه واإلنفاق على 

بالتجزئة، وعلى الرغم من أن اإلحصائيات تخص الو م أ إلى أنه يمكن تعميمها على دول العالم كمتوسطات للوضع الحالي بعد الجائحة 
 .ري والعمالء حول العالم للخدمات والسلعكنتيجة للتغير في سلوك المشت
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 0202افريل /تطورات العرض والطلب على السلع والخدمات للفترة جانفي (8)شكل 
SOURCE: EARNEST RESEARCH STATISTIQUE 

 

ألزمة غير المسبوقة في ظل او  يعتمد قطاع السياحة، أكثر من أي نشاط اقتصادي آخر ذا تأثير اجتماعي، على التفاعل بين الناس         
٪ في عدد السائحين الدوليين للسنة، اعتماًدا على سرعة  12٪ إلى  02لقطاع السياحة، تشير السيناريوهات المحتملة إلى انخفاض بنسبة 

 .0202سياحة لعام االحتواء ومدة قيود السفر وإغالق الحدود، باإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتأثر توفر البيانات اإلحصائية المتعلقة بال

 
 (مليون )للسياح الوافدين عالميا  2222توقعات سنة  (1)شكل 

SOURCE: EARNEST RESEARCH STATISTIQUE 
 

يؤثر إغالق الحدود وحظر السفر وإجراءات الحجر الصحي في العديد من البلدان بشكل مباشر على قطاع السياحة بشكل ال جدال و         
، تتوقع منظمة السياحة العالمية أن ينخفض عدد القادمين الدوليين في  0222طاع تقريًبا وأكثر من الضعف منذ عام فيه، فبعد زيادة دون انق

، اعتماًدا على وقت رفع قيود السفر، وتشير البيانات المتاحة إلى انخفاض  0291في المائة فيما يتعلق بعام  12إلى  02بنسبة  0202عام 
ٌيطل ببشائر الخير على قطاع  0202بعد أن كان العام ، و 0291بالمائة مقارنة بنفس الشهر في عام  02نسبة عدد الوافدين في شهر مارس ب

، إال 0291عن العام % 3سائح تقريبًا حول العام، بنسبة نمو  مليار 9,1السياحة الدولية، والتي استطاعت أن تحقق في نهاية العام الماضي 
جه أن األمور لن تسير على هذا النحو كثيرا بعد أن ظهر شبح فيروس الكورونا ليهدد الربع األول من العام الجاري وسط توقعات بامتداد نتائ

 .السلبية على موسم الربيع السياحي وبداية فصل الصيف

السياحية الدولية اختالفا كبيرا حيث أغلقت مقاصد سياحية أبوابها لحين إشعار آخر منها في الصين واليابان، في  وشهدت الخريطة        
حين تشهد مقاصد أخرى تدفق سياحي على استحياء خوفا من أن تنتهي الرحلة السياحية بحجر صحي في أحد المنتجعات أو السفن البحرية 

 .نوب شرق آسيا والمحيط الهاديوهي تلك الدول التي تقع في محيط ج

ومن أهم الدول السياحية في منطقة جنوب شرق آسيا يوجد اندونيسيا والهند وفيتنام وتايالند، وتلك المقاصد ستتأثر حتما بما يحدث         
شرق آسيا وجنوب آسيا أن منطقتي جنوب  0291لدى جيرانها في الصين واليابان، وأشارت إحصائيات منظمة السياحة العالمية عن العام 

 .وكانت الثانية جغرافيا بعد منطقة الشرق األوسط% 1حققتا نسبة نمو بلغت 
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 نسبة اإلنفاق العالمي على السياحة الداخلية والخارجيةيوضح ( 2)ل رقم جدو
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: World Tourism Organization (UNWTO). World Tourism Barometer. Vol. 18. Madrid, Spain: 
UNWTO, 2020.p9. 

قد تسببت في تعطيل غير مسبوق للسفر والسياحة، محليا ودوليا، مما أدى إلى توقف وجهات السفر واألسواق  91جائحة كوفيد  إن          
نفس الفترة في ، مقارنة ب0202الخارجية في جميع أنحاء العالم، وهو ما انعكس سلبا على عدد السياح الوافدين خالل الربع األول من عام 

 [13] .(10)آخر السنوات الثالثة السابقة كما هو موضح في الشكل رقم

 

 2222، 2291، 2298، 2297عدد السياح الدوليين الوافدين شهريا خالل السنوات  (92)شكل 
Source: World Tourism Organization (UNWTO). World Tourism Barometer.  
Vol. 18. Madrid, Spain: UNWTO, 2020.p3. 

 

ومن خالل الشكل أعاله نالحظ أن اتجاه عدد السياح الوافدين الدوليين في انحدار مستمر في الفترة بين جانفي ومارس من عام         
 .، وهذا يدل على التأثير الكبير لوباء كورونا على قطاع السياحة الدولية0291، 0291، 0291مقارنة بنفس الفترة من األعوام  0202

خالل نفس الفترة من العام الماضي،  0202في الربع األول من عام % 00كما شهد عدد السياح الدوليين الوافدين انخفاضا بنسبة         
مليون من السياح الوافدين الدوليين في األشهر  01ويمثل هذا خسارة قدرها % 3التي سجلت نمو يقدر بـــ 0291مقارنة بنفس الفترة من عام 

مليار دوالر من إيرادات السياحة الدولية المفقودة  12مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يترجم إلى  0202األولى من عام  الثالثة
 :، وذلك وفقا للبيانات التي تم رصدها حتى اآلن من قبل الوجهات السياحية، وهو ما يوضحه الشكل الموالي(عائدات التصدير)
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 2291مقارنة بنفس الفترة في عام  2222د السياح الوافدين لعام التغير في عد (99)شكل 
Source: World Tourism Organization (UNWTO). World Tourism Barometer. Vol. 18. Madrid, Spain: UNWTO, 2020.p. 

، 91ألولى التي تعاني من تأثير  كوفيد ومن خالل الشكل أعاله وحسب األقاليم، شهدت آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وهي المنطقة ا        
، وكانت ثاني أكثر المناطق تضررا هي أوروبا بنسبة انخفاض 0202في عدد السياح الوافدين في الربع األول من عام % 41انخفاضا بنسبة 

 .%(99-)، والشرق األوسط %(90-)، وافريقيا %(91-)تليها األمريكيتين % 91بلغت 

بعد بدء عمليات اإلغالق في العديد من البلدان وقيود السفر واسعة % 11لسياح الوافدين في شهر مارس بنسبة كما انخفض عدد ا        
خالل  االنخفاضالنطاق وإغالق المطارات والحدود الوطنية، نتيجة اإلجراءات المتخذة الحتواء انتشار فيروس كورونا، ويتوقع استمرار هذا 

 [14] (.90)رقم  شهر افريل، كما هو موضح في الشكل

 

 2291مقارنة بعام  2222التغير في عدد السياح الدوليين الوافدين خالل الربع األول من عام  (92)شكل 
Source: World Tourism Organization (UNWTO). World Tourism Barometer. Vol. 18. Madrid, Spain: UNWTO, 2020.p4. 

لى احتياجات البيانات والقدرة على تقديمها في أعقاب األزمة، فبينما تبذل البلدان جهوًدا كبيرة لسد ويؤثر الوضع الحالي أيًضا ع         
مة، الفجوات في البيانات ، يمكن أن تتأثر استمرارية المصادر المهمة، بما في ذلك المسوحات الخاصة بالمنزل واألسر المحدودة وأماكن اإلقا

 [15] .لدان المتضررة استكشاف مصادر بيانات بديلة والتعاون مع شركاء بيانات الصناعة لسد الثغراتوفي هذا السياق من المهم لتلك الب



 جائحة كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط :المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول حول
 

 

010 

 

 على وصول السائحين اعتمادا اإلنفاق السياحي الدولي الداخلي (93)شكل 
 0202أبريل  1/ منظمة الصحة العالمية: المصدر

 .عربيعلى االقتصاد ال 91تداعيات جائحة كوفيد : المحور الثالث

خلال في النظام االقتصادي الدولي الذي ليس بجديد بحكم اإلختالالت الماضية التي تولدت  91لقد أظهر وباء كورونا المستجد كوفيد          
ار الثروة وهذا نتاج للرأسمالية المعولمة القائمة على والالمساواة في توزيع الثروات مع احتك 0293و  0221في  األزمات االقتصادية السابقة 

داعيات من طرف األقلية العالمية وتزايد الفجوة العالمية في الدخل الفردي والقومي للدول، ولم تسلم الدول العربية على غرار دول العالم من ت
 :هذه األزمة وهذا ما يمكن تلخيصه في النقاط التالية

 

 تضرر مناطق العالم من تراجعات النمو االقتصادي العالمي( 94)شكل 
 .صندوق النقد الدولي-تقرير آفاق االقتصاد العالميمن  المصدر

 انخفضت أسعار النفط للدول العربية المنتجة والمصدرة مثل السعودية والكويت، وأدى ذلك إلى زيادة الدين العام وتآكل االحتياطي النقدي -
 .السياحة وتحويالت العاملين مثل مصر والمغربلتلك الدول، نفس األثر ترتب على الدول العربية التي تعتمد موازناتها على 

 .خالل العام الجاري % 0,1يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنكمش اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة  -
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 .في الدول العربية، وسيتم إلغاء مشروعات تنموية وسيودع البعض الرفاهية وسيكون لألزمة تأثير سلبي على معدالت النم -
 .بدأت الدول الجاذبة للعمالة في تقليص حجم العمالة األجنبية وتخفيض الرواتب -
كلفة جائحة كورونا لن تنتهي سريعا في الوطن العربي وستكون طويلة األمد في دول الخليج لكن االحتياطات النقدية المتراكمة من الممكن  -

 .أن تساعد في الخروج من األزمة
 .ف االئتماني  للدول العربية وعلى رأسها دول الخليجمن المتوقع تخفيض التصني -
 .يةعلى الدول العربية البدء في تنويع مصادر دخلها وزيادة اإلنتاج الحقيقي الزراعي والصناعي والتعاون فيما بينها وزيادة التجارة البين -
 .أن نضيف القطاع السياحي قطاعات كثيرة في الوطن العربي ضربت في مقتل خالف قطاع الطيران والسياحة يمكن -
 .كثير من الدول ستتعرض لمشاكل في األمن الغذائي -
 [6] .لم تقصر الدول العربية في دعم اقتصادياتها من خالل حزم مساعدات القتصادياتها وحماية القطاع الخاص -

قليلة مقارنة بمنطقة آسيا، وأظهرت البيانات الصادرة النسبة للمنطقة العربية فخسارتها ليست بالضخمة حيث أن السياحة الصينية لها الزالت ب -
الذي عقد في بكين، أن عدد الزوار المتبادلين بين الصين والدول العربية يرتفع  0291عن منتدى التعاون الصيني العربي للسياحة عام 

المتوقع أن يصل إلى أكثر من مليوني  سنويا خالل السنوات الخمس الماضية بفضل مبادرة الحزام والطريق، حيث كان من% 90.1بمتوسط 
 .0291ألف زائر صيني إلى الدول العربية عام  310.1زائر، هذا واتجه مليون و

من األردن وحتى إسطنبول مرورا بالمغرب، تونس، مصر ولبنان، وجهات سياحية رائدة عربيا وإسالميا تأثرت سلبا بسبب تداعيات        
جوز، وتوقفت مئات الرحالت، وتعطلت وظائف وعمال، وما زالت قائمة الخسائر تتوسع يوما بعد يوم وفيما فيروس كورونا، فألغيت آالف الح

 [16]  :على السياحة العربيةCOVID19يلي تحليل وقراءة ألهم تأثيرات فيروس كورونا المستجد 

خالل شهر مارس % 42وزات سياحية بنسبة زادت على قدر خبراء ومعنيون في القطاع السياحي األردني إلغاء حج: لألردن فبالنسبة        
إلى حظر الطيران وعدم استقبال مجموعات  -بحسب الخبراء-المنصرم ، باإلضافة إلى توقف الطلب على البرامج السياحية، ويعود السبب 

ف الحجوزات المستقبلية، بعدما سجلت سياحية من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، ويؤكد هؤالء الخبراء أن الخطورة تكمن في توق
 .0209المملكة حجوزا سياحية على مدى أشهر العام الجاري وبداية العام المقبل 

، إن انتشار فيروس كورونا واألزمة المالية تسببا بنتائج كارثية نتيجة توقف مجيء السياح إلى لبنان نهائيا، ورغم أن وضع لبنانوفي         
ديا بسبب األزمة االقتصادية والمالية، إال أن انتشار فيروس كورونا سيزيد الوضع سوءا في كل نواحي االقتصاد فحتى لبنان أصال كان متر 

أن اآلن ال توجد أرقام دقيقة بشأن تأثر قطاعي السياحة والطيران بانتشار فيروس كورونا، وفق العاملين والخبراء، ويرجع الخبراء ذلك إلى 
األزمة المالية واالقتصادية الحادة التي تضرب البالد، والتي كان لها األثر األكبر على تراجع حركة السياحة والسفر  ظهور الفيروس ترافق مع

في البالد، لكن بحسب نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان، فقد تم إلغاء الكثير من رحالت الطيران من بيروت وإليها، حيث ُسجل 
رحلة يوميا قبل األزمة المالية واالقتصادية وانتشار  942الطيران عبر مطار رفيق الحريري الدولي ذهابا وإيابا من  في عدد الرحالت انخفاض

انخفضت مبيعات  آالف راكب، كما 0-1ألفا يوميا إلى ما بين  94فيروس كورونا، إلى قرابة ثالثين رحلة حاليا، وانخفض عدد الركاب من 
مليون دوالر في فبراير  91من حوالي ستين مليون دوالر قبل األزمة المالية وانتشار فيروس كورونا إلى  شركات السياحة والسفر شهريا

 .المنصرم وشرعت جميع مكاتب الطيران بدفع نصف الراتب لموظفيها، إلى جانب تسريح عدد من الموظفين لديها

ديدة للوجهات المصرية خالل هذه الفترة، مقارنة بالفترة نفسها من في الحجوز الج% 12-12فإن هناك انخفاضا بنسبة : مصرأما في         
العام الماضي، بسبب فيروس كورونا، ووفقا لبعض المختصين فإن مستقبل القطاع ال يمكن تحديده إال بعد ظهور كامل تأثيرات فيروس كورونا 

تداعيات للفيروس، شكلت الحكومة المصرية لجنة مشتركة من ولمواجهة أية ، على اقتصاد العالم، غير أنهم يبدون تفاؤال بشأن المستقبل
القطاعين الصحي والسياحي تنعقد بشكل دائم لبحث مستجدات التأثيرات، في وقت تستمر فيه جهود التنشيط السياحي بالخارج ومحاوالت جلب 

 .المنشآت السياحية السياح الجدد، إلى جانب تعميم تعليمات بشأن البيئة والصحة والوقاية بين العاملين في
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، ال توجد إحصاءات دقيقة بشأن حجم إلغاء الحجوزات بسبب فيروس كورونا، في المقابل يتحدث المسؤولون في القطاع المغربوفي         
ن أهم آالف إلغاء حجز في مدينة مراكش، وهي واحدة م السياحي والفندقي عن تأجيالت، لكن وسائل إعالم محلية تحدثت عن أكثر من عشرة

من مدينتي ميالنو  مارس المنصرم 1 ابتداء من األحد -مؤقتا-الوجهات السياحية بالمغرب، كما علقت الخطوط الجوية الملكية رحالتها 
وشكل مهنيو قطاع السياحة وأرباب الفنادق خلية أزمة  والبندقية وإليهما، على إثر قرار السلطات اإليطالية فرض الحجر الصحي عليهما،

 .عة واتخاذ التدابير االحتياطيةللمتاب

وأمام تراجع أغلب األسواق السياحية األوروبية على خلفية انتشار فيروس كورونا وما سببه من اضطراب وشلل في قطاعات النقل         
حتى نهاية ماي، خاصة  %32ستتأثر سلبا بهذه األزمة الصحية، وقد تفضي إلى تدني عدد الوافدين إليها بحوالي  تونسالجوي والبحري، فإن 

من % 42في ظل انخفاض توافد السياح من األقطار المجاورة كالجزائر في شهر رمضان المبارك، وكذا السياح األوروبيين الذين يمثلون نحو 
الكثير من العدد اإلجمالي للوافدين على الوجهة السياحية التونسية، والخسائر طالت أيضا  وكاالت األسفار تأثرت بشكل سلبي وخسرت 

يقة األموال بفيروس كورونا المستجد، حيث تم إلغاء العديد من الرحالت نحو إيطاليا وأوروبا والسعودية، غير انه ال توجد أرقام ومعطيات دق
% 32و% 42حول الموظفين الذين وقع تسريحهم، ومن المتوقع أن تشهد الصناعة التونسية خسائر في األشهر الستة المقبلة قد تتراوح بين 
 91من مجمل )من القدرة اإلنتاجية، مع تفاقم عجز الميزان التجاري بين تونس والصين، في وقت يبلغ فيه هذا العجز حاليا ستة مليارات دينار 

ة، منها سلسلة من الرحالت الجوية غير المنتظمة بين تونس وجدة وبين تونس والمدينة المنور  30، وتشير األرقام أيضا إلى إلغاء (مليار دينار
، وذلك تبعا لقرار السعودية تعليق دخول المعتمرين إلى "نوفالر"سلسلة لشركة الطيران الجديد  93سلسلة تعود للخطوط الجوية التونسّية و 01

 .أراضيها لتجّنب انتشار فيروس كورونا

 :الخاتمة

عرض لها قطاعات معينة، ينبغي أن يطبق صناع السياسات التداعيات االقتصادية في األساس انعكاسا للصدمات الحادة التي تتتمثل         
وستساعد هذه . إجراءات جوهرية موجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية واألسواق المالية، لدعم األسر واألعمال المتضررة

لتمكين النشاط من العودة إلى طبيعته تدريجيا اإلجراءات على االحتفاظ بالعالقات االقتصادية طوال فترة توقف النشاط، كما أنها ضرورية 
 . بمجرد انحسار الجائحة وإلغاء إجراءات االحتواء

كأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا )المتقدمة المتأثرة باألزمة  اإلقتصاداتوقد كانت استجابة المالية العامة سريعة وكبيرة في كثير من         
كالصين )النامية أيضا  واالقتصادياتاألسواق الصاعدة  اقتصادياتوفي كثير من  ،(متحدة والواليات المتحدةواليابان وإسبانيا والمملكة ال

وسيتعين تكثيف  ،، بدأ تقديم دعم كبير من المالية العامة للقطاعات والعمالة األشد تضررا، أو أُعِلن أنه َتَقرر تقديمه(وإندونيسيا وجنوب إفريقيا
وقد يتطلب األمر دعما . ة إذا استمر تعطل النشاط االقتصادي أو كان انتعاش النشاط شديد الضعف بعد رفع القيودهذه اإلجراءات المالي

 . التي تواجه قيودا تمويلية في سعيها لمكافحة الجائحة وآثارها لالقتصادياتخارجيا 

ون انخفاض أكبر في مستوى الثقة، وزيادة الطلب الكلي، ويمكن أن يؤدي القيام بعملية تحفيز مالي واسعة النطاق إلى الحيلولة د        
، وفتح المجال أمام حرية حركة األفراد الجائحةلكن األرجح أن يكون هذا التحفيز أكثر فعالية بمجرد انحسار . وتجنب هبوط اقتصادي أعمق

 :أن سةنتائج الدراوتأسيسا على ما سبق تحليله يمكن إثبات صحة الفرضيات الموضوعة حيث أظهرت 

 .انتشار فيروس كورونا يؤثر على االقتصاد العالمي بإغالق العديد من الشركات في مختلف القطاعات -
انتشار فيروس كورونا يؤثر على االقتصاديات العربية بإغالق معظم األنشطة التجارية، وتوقف العمل مؤقًتا مما قد يؤدي إلى انخفاض  -

 .اإلنتاجية
ية سالسل اإلنتاج والتجارة والتموين واإلمداد تأثيرا سلبيا، مما يدعو إلى زيادة االعتناء بكل وعدم مرونة استمرار أثرت الجائحة في توقف  -

 .السبل الموصلة لالكتفاء الذاتي للدولة، والسعي لتقارب سالسل اإلنتاج وتقليصها
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جز في الموازنة العامة للدولة وفي توفير مصادر تمويل فرضت الجائحة ضرورة التنويع في األدوات  المالية في سوق المال لتغطية الع -
ة مالئمة لمختلف أنواع النشاط االقتصادي والتي تتكيف مع طبيعة المخاطر المختلفة لهذه األنشطة، وهنا يأتي منتج الصكوك اإلسالمية كأدا 

اخلية، والعمل على جذب شرائح متنامية من المواطنين تمويل متميزة أثبتت تمتعها بالرواج لدى العديد من المؤسسات المالية الخارجية والد
مة في وتوفر ميزة توافقها مع أنواع من األنشطة االستثمارية متوسطة وطويلة األجل التي يتطلبها االقتصاد العربي في المرحلة الراهنة للمساه

 .ر المباشر بما يشكل قيمة مضافة لالقتصادتحقيق معدالت النمو المرتفعة والعمل على جذب رؤوس أموال وخبرات أجنبية لالستثما

فرضت هذه الجائحة الحد من حركة التنقل ومنع التواجد في أماكن العمل وغلق المتاجر والمصالح العامة والخاصة مما أدى إلى زيادة  -
لدفع والتحويل االلكترونية واالعتماد على االعتماد على النظم االلكترونية لممارسة األعمال عن بعد وإجراء التعامالت المالية من خالل وسائل ا

هني التجارة االلكترونية وتقليل االعتماد على النقد الورقي لذا ظهرت الحاجة إلى االهتمام بالعنصر البشري عن طريق التدريب والتأهيل الم
ي جميع القطاعات وتوفير البنية التحتية وتنمية قدرات العاملين بما يتواكب مع العصر في ظل التحول الرقمي وتحديث نظم العمل عن بعد ف

 .الالزمة بما يؤدي لرفع كفاءة هذه النظم

 :التوصيات

إن هذه األزمة غير مسبوقة ولم يتحدد مالمحها بعد ولحين الحصول على عالج ناجح ومصل ناجع للفيروس، وقتها فقط يتم تقدير اآلثار 
ناسبة التوصيات التي تصلح لدولة قد ال تفيد دولة أخرى، بل داخل الدولة الواحدة هناك والتداعيات، وتحليلها واقتراح الحلول الالزمة وبالم

قطاعات وأشخاص تربحوا من وراء األزمة، أيضا الضرر ليس واحد لكل القطاعات وكل شرائح المجتمع وبالتالي ستكون التوصيات عامة 
اثر جائحة كورونا على االقتصاد :المصرية للتمويل اإلسالمي بعنوان  وحسب ما جاء في الندوة السنوية للجمعية ويمكن تقسيم التوصيات

  :إلى "التحديات والفرص" المصري 

 :توصيات للحكومة

إعادة ترتيب األولويات في اإلنفاق وهذا يتطلب اإلقالل من مشروعات البنية التحتية واالهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة مع توجيه . 9
 .إلى القطاع الصحي التشغيليةالوفورات في النفقات 

 .تخفيف إجراءات الحظر وبما يدعم حركة األسواق مع اتخاذ الضوابط التي تحد من تفشي المرض. 0
تأجيل أقساط الديون المستحقة للقطاعات األكثر تضررا والوقوف بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة نتيجة عجزها عن سداد . 4

 .ائب وجمارك وتأميناترسوم سيادية أو ضر 
 .حل مشاكل الصناعة المحلية ومن ذلك تخفيض سعر المحروقات وتخفيض سعر الضريبة على المشروعات كثيفة اإلنتاج والعمالة. 3
السير بخطوات متسارعة نحو الشمول المالي لدمج االقتصاد غير الرسمي مع اقتصاد الدولة وخفض سعر الفائدة ليتيح اإلقراض الميسر . 1

 .للمشروعات وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة
 .دترشيد االستيراد ودعم اإلنتاج الحقيقي سواء الزراعي أو الصناعي لتوفير المستلزمات األولية في ظل التخوفات من ارتفاع أسعار المستور . 0
 .رهم في المسؤولية االجتماعيةتحفيز منظمات المجتمع المدني على تقديم التبرعات وحث رجال األعمال على القيام بدو . 1
 .تشكيل لجنة لمعالجة السلبيات التي ستنجم عن األزمة ومنها عودة العاملين في الخارج وغيرها من السلبيات التي ستتكشف عن األزمة. 1

 :توصيات للشركات والمؤسسات

كياء ومن يملكون المرونة فقط هم من سيستمرون في األذ)والعمل عن بعد مع العلم أن  E-Commerceالتوسيع في التجارة االلكترونية  . 9
 (.األسواق

 .تطوير المنتجات والتوسع فيها وبما ينافس المستورد ويلي احتياج مستهلك ما بعد األزمة من حيث حجم العبوات وأسعارها. 0
 .د أدنى من الراتب ولحين إنتهاء األزمةعدم التوسع في االستغناء عن العمالة والتفاوض معهم باإلبقاء عليهم مع ضمان الحفاظ على ح. 4
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 .االحتياط للمستقبل فال يدري احد متى تنتهي األزمة، و سرعة تحصيل المديونيات حتى ولو بأقل من قيمتها. 3

 :توصيات لألشخاص

 :الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل مدعوة لـــــ. 9
 .ا في استثمارات آمنة وقليلة المخاطراالستفادة من أي فوائض بإيداعها في المصارف أو استثماره -
 .االكتفاء باألساسيات المتاحة مع ترشيد اإلنفاق وعدم شراء ما ال يتم احتياجه حاليا حتى ال تضطر لبيع ما تحتاجه الحقا -
 (.شراء الماركات)االختيار بين البدائل والتوقف عن العادات الدخيلة على مجتمعاتنا ومنها  -
ل إذا كان ال يوجد طلب على التخصص اآلن والعمل على أكثر من وظيفة إذا أتيح ذلك فالعمل عن بعد يتيح أعمال تغيير طبيعة العم -

 .عديدة عبر العالم
 .البذخي وعدم تغيير أنماط سلوكها وبما يحرك األسواق الطبقات فوق المتوسطة مدعوة لإلنفاق. 0
 .ألسر األكثر تضررا من خالل الزكاة والصدقاتالجميع مدعو إلى المزيد من االهتمام باألفراد وا. 4
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 الملخص
العالم، وقطاع السياحة العالمية على وجه الخصوص ، وهذا بما  بينا من خالل هذه  الدراسة أثر فيروس كورونا على االقتصاد في

 سببته االجراءات المنتهجة في محابة انتشار الفيروس، كغلق الحدود والحجر الصحي وتوقيف القطاع النقل داخليا وخارجيا، ما أدا النخفاض
 .ي تراجع إيرادات مطارات معظم الدول في العالمالسياح الدوليين منهم  والمحليين في جميع دول العالم،  إضافة إلى  التسبب ف

فالعالم يشهد بسب هذا الفيروس صدمة اقتصادية تسببت فير كودا وخسائر على مستوي جل القطاعات بنسب متفاوتة، ويعد قطاع 
اريوهات المتوقعة في على أقصى تقدير في السين%3 إلى   %1السياحة من أكثرها تضررا في الوقت الحالي، حيث زادت شدة االنخفاض من 

في حالت استمرار القيود المفروضة لمدة أطول، وهذا ما يعمل على تراجع  %57وممكن ان تصل  75 %المرحل األولى ليتوقع بعدها بنسبة 
مستوى قطاع االيرادات السياحية والفوائد االقتصادية للدول المستضيفة للسياح باإلضافة الى تعرض ماليين الوظائف للخطر في العالم على 

  .السياحة فيما يتوقع تحسن مع نهاية السنة على المستوى العالمي
  .السياحة العالمية ،11-، ازمة كوفيداألزمات سياحية : الكلمات المفتاحية :الكلمات المفتاحية

 

Reality and future of international tourismein the face of Corona pandemic 
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Abstract: 

We showed through this study the impact of the Corona virus on the economy in the world, and the global 

tourism sector in particular, and this is what caused by the measures taken to favor the spread of the virus, such as 

the closure of borders, quarantine and the suspension of the transport sector internally and externally, which led to a 

decrease in international tourists from them and locals in all countries The world, in addition to causing a decline in 

airport revenues in most countries in the world. 

The world is witnessing due to this virus an economic shock that caused Fire Coda and losses at the level of 
most sectors in varying proportions, and the tourism sector is one of the most affected at the present time, as the 
severity of the decline increased from 1% to 3% at most in the scenarios expected in the first stage, after which a 
percentage is expected 57% and could reach 78% in the event that the imposed restrictions continue for a longer 
period, and this is what works to reduce tourism revenues and the economic benefits of the countries hosting tourists 
in addition to exposing millions of jobs in the world at risk in the tourism sector, while an improvement is expected 
with the end of the year at the global level. 

Key words: the COVID-19 crisis , global tourism,Tourist crises. 
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 :المقدمة
وقعت العديد من األزمات في القرن السابق والحالي والتي أثر على االقتصاد في جميع أنحاء العالم، وكان من أبرزها أزمة الكساد 

 .  9007، وأزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، وكانت آخر هذه األزمات أزمة  الرهن العقاري سنة (1191)الكبير 
يروس كورونا، والتي أصبحت أزمة صحية عالمية، وهذا بسبب االنتشار الواسع لهذا الفيروس ظهرت أزمة ف 9011لكن، مع نهاية 

وما سببه من عدد للوفيات والمصابين به، وهو ما جعله يتحول فيما بعد إلى أزمة اقتصادية على الصعيد العالمي، لم يسلم منها االقتصاد 
آثار اقتصادية هائلة، بما في ذلك فقدان مست أغلب  القطاعات بأضرار وخيمة، ما سبب المتطور وال االقتصاد الناشئ، وهذا راجع إلى كونها 

 .صحية، اجتماعية، واقتصادية عالمية غير مسبوقةالدخل والبطالة، وهذا ما جعنا نصفها بأنها أزمة  
 :في البحت أهمية تكمن: أهمية البحث

 األزمة هذه أحداث نعيش زلناال أننا حيث الموضوع حداثة. 
 الصحي الحجر بإجراءات تأثر الذي السياحة قطاع منها يسلم ولم العالمي، االقتصاد مست كورونا أزمة 

 :في البحت أهداف تكمن :البحث أهداف
 وانواعها السياحية لالزمة مفهوم تحديد 
 السياحة قطاع على كورونا فيروس وتبعات آثار على الوقوف. 
 االزمة ودوج في العالمي االقتصاد واقع على الوقوف  
 العالم في السياحة قطاع على كرونا فيروس تأثير مدى على التعرف  
 المطروحة السيناريوهات فيظل السياحة قطاع مستقبل على الوقوف 
 األزمة هذه من لتعافيه للمكنة اآلجال توقعات على الوقوف. 

 :البحث مشكلة

السياحة لصدمة كبيرة  جّراء حالة الطوارئ قصد الحفاض على الصحة العمومية، وأصبح  متأثرا بزيادة تفشي المرض، قطاع تعرض 
وهذا يرجع بشكل كبير إلى إجراءات الوقاية من هذا الفيروس بإغالق الحدود وتوقيف الرحالت السياحة ألكثر القطاعات تأثًرا، ليتحول قطاع 

 .وإغالق الفنادق ووضع قيود السفر في جميع البلدان حول العالم تقريًبا والسياحة الوطنية والدولية
 : ومن هذا المنطلق نطرح اإلشكالية التالية 

 ما واقع ومستقبل السياحة العالمي في ظل جائحة كورونا ؟
 :البحث منهجية

 موقع على باالعتماد وهذا البيانات، جمع خالل من تحليلي، اسلوب باتباع الوصفي المنهج على الدراسة فيهذه على االعتماد تم
 على األزمة تأثير على الضوء لتسليط والتنمية التعاون  ومنظمة  المتوقعة، والسيناريوهات الناجمة اآلثار لتحديد العالمية السياحة منضمة

  .ياعالم االقتصاد
 :البحث مصطلحات

 أنشطة المسافر إلى مكان خارج بيئته المألوفة لفترة معينة من الوقت ال تزيد عن السنة بغية انقطاع للراحة أو ألغراض أخرى " : السياحة. 

 الشركات حدث أو مجموعة من الظروف التي يمكن أن تضر أو تضعف بشدة القدرة التسويقية أو سمعة : "األزمة في قطاع السياحة
 ".السياحية، أو عالمتها التجارية، وقد تمتد لتشمل منطقة المقصد السياحي بالكامل
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 من نفقات الزوار الدوليين القادمين، بما في ذلك المدفوعات الموجهة لشركات النقل الوطنية لغرض النقل الدولي،  إيرادات السياحة الدولية
مقدمًا نظير سلع أو خدمات يتم الحصول عليها في البلد الوجهة، كما قد تتضمن أيضًا  ويجب أن تشمل هذه اإليرادات أية مبالغ مدفوعة

وال تتضمن بالنسبة لبعض . اإليرادات المتحصل عليها من زوار اليوم الواحد، إال الحاالت التي تبرر أهميتها وضعها في تصنيف مستقل
 . البلدان اإليرادات المتعلقة ببنود نقل الركاب

 هم عدد السائحين المسافرين إلي بلد آخر غير البلد الذي به إقامتهم المعتادة، ولكن خارج بيئتهم المعتادة، : لدوليون القادمون السائحون ا
 . شهرًا وغرضهم الرئيسي من الزيارة ليس اشتغالهم بنشاط يحصلون مقابله على تعويض من داخل البلد الذي تمت زيارته 19لفترة ال تزيد على 

 :السابقة الدراسات 

سعيد عبد العزيز علي عثمان، دمحم جابر حسن السيد فراج، تداعيات األزمة العالمية على قطاع السياحة المصري، السيناريوهات : دراسة
تهدف إلى إبراز تداعيات األزمة  ،2، العدد64المحتملة والحلول المقترحة، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة االسكندرية، المجلد

المالية العالمية على قطاع السياحة في مصر، كم حددت الدراسة  القنوات التي أثرت من خاللها األزمة على القطاع، كما ناقشت مختلف 
حيث تم فيها بناء نموذج . التحفيزات  لمساعدة قطاع  السياحة، في ظل السيناريوهات المختلفة لتطور األزمة في السنوات الثالث التي تلتها

وتم . على خمسة مجاالت 9007إلى  1110لمهمة الطلب السياحي من خالل تقدير الطلب على السياحة في مصر خالل الفترة من 
بة االستعانة بالنتائج لبناء سيناريو أساسي يعكس الحالة في غياب األزمات والسيناريوهات المصطنعة في ظل تراجع في الدخل العالمي بنس

، ومساهمته المتزايدة في االقتصاد القومي، إال أن األزمة 9002فبينت الدراسة أنه غرم ازدهار السياحة المصري منذ عام  .  %9إلى  1%
كما أثبتت وجود آثار كبيرة للدخل واألسعار . 9005مقارنة مع الشهر نفسه من 71%أدت لتراجع اعداد السياح بنحو  9007المالية العالمية لـ 

والحظت الدراسة وجود مرونة كبيرة في الطلب على . لنسبية على الطلب على السياحة، في حين ال يوجد دليل على تأثير سعر الصرفا
مليون دوالر عندما ينخفض معدل نمو الدخل العالمي  107وتوقعت انخفاضا في نفقات السياحة بمقدار . السياحة بالنسبة لألسعار النسبية

 .% 9مليون دوالر، عندما ينخفض معدل نمو الدخل العالمي بنسبة  919عادل ، أي ما ي1%بنسبة 
سالمي سمير، دهير عبد القادر، دراسة تحليلية ألثر األزمات األمنية على مؤشرات التنافسية السياحية، مجلة اإلدارة والتنمية  :دراسة

األمنية على مؤشرات قياس أداء قطاع السياحة وخاصة في كل من  بينت الدراسة تأثير األزمات  ،2، العدد 4للبحوث والدراسات، المجلد 
 الواليات المتحدة االمريكية وتونس ، كما عملت على تقييم حجم األثر السلبي لألزمات والوقوف على أنواعها وأسبابها،  من خالل استعراض

ى قطاع السياحة األمريكي، إلى تحليل أزمة تونس الذي سبتمبر عل 11إحصائي يبين أثر نوعين من األزمات األمنية بدراسة تأثير هجمات 
وأثره على المؤشرات التنافسية في السياحة التونسية، كما ظهرت المؤشرات  9010سببه تأثير عدم االستقرار السياسي في تونس ابتداء من عام 

افسية لقطاع السياحة ، سيمتد أثرها إلى سنوات عديدة بعد المعتمدة في هذه الدراسة األثر الكبير والسلبي لألحداث األمنية على المؤشرات التن
كما توصلت إلى أن االزمة التي  تمر بها العراق ايضا أثرت على . حدوثها، وكذلك حجم األثر السلبي في كل من تونس والواليات المتحدة

لى أن األمن له أهمية في تحقيق نمو لقطاع وتوصلت أيضا إ. السياحة الدولية، وهو نفس الحال في كلمن سوريا ومصر بدرجات متفاوتة
 . السياحة، كما أن االحداث الحاصلة جراء أزمات االمن تؤثر على قطاع السياحة على المدى الطويل

طرفة زكريا  شريقي، تأثير األزمات على قطاع السياحة مؤشرات من سوريا ودول الجوار، مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، : دراسة
وبينت الدراسة تأثير األزمات على قطاع السياحة وتوضيح مفهومها،  ،2102، 6، العدد93سلسلة العلوم االقتصادية والقانون، المجلد 

 والوقوف على  القضايا الرئيسية المتعلقة بأزمة السياحة، كما صنفت أزمات السياحة مؤقًتا خمس مجموعات رئيسية ومراجعتها حسب طبيعتها،
من خالل دراسة مؤشرات . وخاصة في كل سوريا وجيرانها. اسة  الطرق المتاحة لقياس شدة هذه األزمات وتأثيرها على السياحةوبينت الدر 
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السياحة الوافدة، عائدات السياحة، ودور السياحة في االقتصاد الوطني للدول المتضررة، وتوصلت إلى وجود عالقة بين طبيعة وشدة األزمة 
 .ادوتأثيرها على االقتص

 :اإلطار النظري للبحث:  ثامنا
  مدخل لمفهوم السياحة :0

 :من بين تعاريف السياحة نذكر: مفهوم السياحة 1.1
 ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من الحاجة المتزايدة إلى الراحة وتغيير الهواء، و إلى مولد اإلحساس بجمال :" 1107 جويبر فرويلر

بالبهجة و المتعة، واإلقامة في مناطق لها طبيعتها الخاصة وخاصة بين الشعوب و أوساط مختلفة من الطبيعة ونمو هذا اإلحساس، والشعور 
ة الجماعات اإلنسانية، و أيضا نمو االتصاالت التي كانت ثمرة اتساع نطاق التجارة و الصناعة سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة و ثمر 

 [1]".تقدم وسائل النقل
 أنشطة المسافر إلى مكان خارج بيئته المألوفة لفترة معينة من الوقت ال تزيد عن السنة بغية انقطاع للراحة أو ": الميةمنظمة السياحة الع

  ألغراض أخرى 
من بين تصنيفات السياحة والتي تتناسب مع دراستنا هذه حيت ان السياحة حسب الهدف وكل أنواعها تأثرت بالجائحة :أنواع السياحة  2.0

 :[9]ليوهي كما  ي
 من خالل االنتقال إلى األماكن المقدسة أو السفر للدعوة أو القيام بعمل خيري :السياحة الدينية.  
 فتكون من أجل الصحة وترويحا عن النفس تعتمد على استخدام المراكز والمستشفيات،: السياحة العالجية. 
 إلى الترفيه واالستمتاع فقط وليس لغرض آخروهي أقدم أنواع السياحية انتشارا، يهدف اإلفراد من خاللها : السياحة الترفيهية . 
 وهي مرتبطة بالتعرف على التاريخ والمواقع األثرية و الشعوب وعاداتها وتقاليدها: لسياحة الثــقــافــيــةا. 
  ها التخفيضات من أجل الجذب السياحيفتكون بغرض شراء منتجات بلد ما تسري علي :سياحة التسوق. 
 وهو أحد المنتوجات السياحية الجديدة يكون من خالل انتقال األشخاص بعيدا عن مقر سكناهم وحتى خارج وطنهم : سياحة المؤتمرات

 .لدافع مهني، وتخص بالتحديد الباحثون واألدباء ورجال األعمال
 ياضية أو االستمتاع بمشاهدة المباريات واالحتفاالت الرياضيةوتكون من أجل ممارسة أنشطة ر  :السياحـة الرياضية. 

 :االزمات السياحية 9.1

القرار أو الحكم أو " االغريقية والتي تعني Krisisقبل التطرق لألزمات السياحية ال بدمن تعريف االزمة، حيث يعود أصل الكلمة  الى
كما . إلى المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية( األزمة)، ومع بدءا من منتصف القرن التاسع عشر انتقل استعمال مصطلح "التمايز

 [3]أنها عني تغيرا مهما في أحد مكونات النظام ما يعرضه للخطر الكلي او الجزئي

حدث أو مجموعة من الظروف التي يمكن أن : "مي الرحالت السياحية األسترالي األزمة في قطاع السياحة بأنهاويعرف مجلس منظ
". تضر أو تضعف بشدة القدرة التسويقية أو سمعة الشركات السياحية، أو عالمتها التجارية، وقد تمتد لتشمل منطقة المقصد السياحي بالكامل

مجموعة أحداث : كما تعرف أنها" لمواجهة أحداث خارج سيطرة المؤسسة السياحية" جذرية"تطلب تحركة اعتبرها حالة ت:" أما بيرمان فقد
 [2]متداخلة، سواء من صنع اإلنسان أو الطبيعة،  تؤثر على النشاط السياحي

 [7]منها ، أنواع الحوادث المتوقعة تأثيرها على قطاع السياحة ويسبب أزمات ، نذكر Pizamو  Mansfeldوحدد كل من  
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 األحداث المتعلقة بالجرائم  واالرهاب كالسرقة، االختطاف، التفجيرات واختطاف الطائرات؛

 االضطرابات السياسية 

 األحداث المرتبطة بالجوانب االقتصادية كاألزمات االقتصادية والمالية؛ 

 األحداث المرتبطة باألوبئة مثل مرض السارس وااليدز؛ 

األزمات االمنية، األزمات الطبيعية وهي الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي :  مجموعات وهي  ويمكن ان  تصنيف االزمات إلى
تحدث دمارا في البنية التحتية للوجهات السياحية، األزمات االقتصادية والمالية، األزمات الصحية الناتجة عن تحول مرض معين إلى وباء 

  ( SARS سمنتشر عبر مختلف مناطق وجهة سياحية معينة فيرو 

 :واقع االقتصاد العالمي في ظل ازمة كورونا:  2المحور 
يمكن أن تتأثر العديد من البلدان التي تعتبر السياحة فيها مهمة نسبًيا بشكل أكبر، بسبب فرض القيود على السفر، وغلق الحدود وهو 

 .ثار اقتصادية وخيمة، سبب خسائر كفقدان الدخل والبطالةما أدى آل
توقف سالسل التوريد العالمية، في شتى القطاعات، نظرا لالعديد من االقتصاديات و في ومن متوقع ان يتسبب الفيروس في ركود   

 [6] العديد من السلع المصنعة ما عطل اإلمدادات المباشرة  التي تعيق اإلنتاج، وهذا ما يعمل على تضخيم صدمات التوريد المباشرة
٪، مع انخفاض متوسط نشاط  57٪ و 70ق العالمية، انخفض النقل البري في المناطق التي تم إغالقها بين ونتيجة إلجراءات اإلغال

، كما انخفض نشاط الطيران العالمي بشكل مذهل بنسبة 9090بحلول نهاية مارس  9011٪ تقريًبا من مستوى  70النقل البري العالمي إلى 
األمر الذي يجعل إيرادات المطارات تتراجع بشكل كبير، باإلضافة إلى تراجع في قطاع ، 9090٪ بحلول نهاية الربع األول من عام 60

مليون برميل في اليوم على  10.7الفنادق، قطاع النقل، والمطارات، كما  انخفض الطلب العالمي على النفط في مارس وحده بنسبة قياسية بـ 
مليون برميل في اليوم عن  1.9عالمي على الكيروسين من الطائرات بمقدار أساس سنوي، في حين تشير التقديرات إلى انخفاض الطلب ال

 .والشكل التالي يوضح نسبة التأثر لمختلف القطاعات[5]9011مستويات الربع األول من عام 

 مختلف القطاعات المتأثرة بهذا الوباء في االقتصاديات الكبرى :  0الشكل رقم 

 

Source:  Secretary-General of the OECD, . Evaluating the initial impact ofCOVID-19 containment 
measures on economic activity Updated, 2020, p. 5 
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في أفريل، فان االقتصاد في اغلب الدول تأثر بنسب كبيرة، وباالستناد على تقريرها والشكل اعاله نجد ان  OECDوحسب ما أصدرته 
، فاألزمة شملت العديد من %99مملكة المتحدة تعرضت لضربات قوية، وبانخفاض وصل في متوسطه إلى دوال مثل  كندا، ألمانيا، ال

 9090٪ في عام 3.0توقع أن ينكمش االقتصاد العالمي بشكل حاد بنسبة القطاعات والمنتوجات، على غرار الفنادق والمطاعم، والتجارة  وي
 : ، والشكل التالي يوضح ذلك%7,7ليصل إلى  9091يعاود االرتفاع في عام ، فيما يتوقع ان %9,1بعد أن حقق زيادة بنسبة 

 آثار فيروس كورونا على نمو االقتصاد: 2الشكل رقم 
 9091 9090 9011 السنوات

معدل النمو في االقتصاد 
 العالمي

9,1% 3%- 5,8% 

 من إعداد الباحثين باالعتماد على : المصدر
unwto. (2020). /impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism. Consulté le jun 
26, 2020, sur unwto: .unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism   

 قطاع السياحة عالميا بين الحاضر والمستقبل :9المحور 
٪ من صادرات 30مركز قوة اقتصادية وأحد الركائز الرئيسية، التي تدعم النمو والتنمية على الصعيد العالمي، وتمثل تعتبر السياحة 
  إجمالي من المائة  في 45 إلى  أمريكي، في الوقت الذي تصل فيه  دوالر تريليون 1.5 اي ما يعادل  العالم من الخدمات، 

 [7]وظائف حول العالم 10في كل عادل وظيفة واحدة ما ي .النامية البلدان في الخدمات صادرات
فمساهمة السياحة متعددة في الناتج المحلي  متعددة  وشاملة لعدة قطاعات، كما أنها  تمثل مصدرا حيويا للوظائف، وال سيما للنساء 

المترتبة عن إجراءات الوقاية من فيروس لكن  اآلثار . والشباب، والدخل، من خالل إيصاالت السياحة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر
،  سببت إغالق الفنادق وتوقيف الطيران الداخلي والدولي، وتوقيف أغلب وسائل النقل األخرى، وغلق عن مواقع الجذب الثقافية 11-كوفيد

ة، كل هذه اإلجراءات أدت إلى والطبيعية، وإلغاء أو تأجيل األحداث والتجمعات بكل أصنافها، سواء طبية ترفيهية، علمية، وحتى الرياضي
 [1]توقف السياحة الدولية والمحلية

على المستوى العالمي  9090قد ينخفض في عام  عدد السياح الدوليين، قدرت  منظمة السياحة العالمية أن 9090مارس  7بتاريخ و 
وبحجم وديناميكيات سوق  9003في سنة ( سارس)اعتبارا بسيناريو وهذا ٪2٪ و3بدال من نمو يتراوح بين  3%و  %1بنسبة تتراوح بين 

ما يجعلها . ,unwto حسب وتأثيره االقتصادي المحتمل 11 –السفر العالمية واضطرابات السفر الحالية واالنتشار الجغرافي لفيروس كوفيد 
 .9003وسارس في  9001اكبر تأثيرا مقارنتا بما سببته أحدات 

 .والشكل التالي يوضح  تطور عدد السياح الدوليين 
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 تطور عدد السياح الدوليين في التقديرات مارس:  9الشكل رقم

 
Source :  unwto. 2020, may. /impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism. 

Consulté le july 28, 2020, sur unwto: https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-
outbreak-on-international-tourism  

الوقت الحالي من أكثر القطاعات تضررا بالجائحة، وهذا ما  ومع مرور الزمن واالنتشار المتسارع للفيروس، أصبح قطاع السياحة في
في   %70و %60جعل منظمات عالمية تعيد التفكير في توقعاتها، وتوقع األسوأ،  حيث يمكن  أن يتراوح االنخفاض بنسبة تتراوح ما بين 

عافي من رفع القيود المفروضة على السفر، ومن ، وهذا ما جعل العديد من الدول  تنتهج تدابير للت9090اقتصاد السياحة الدولي في عام 
٪ من االقتصاد السياحي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بسرعة 57المتوقع أن تتعافى السياحة الداخلية، التي تمثل حوالي 

  [10]أكبر
 :انخفاض عدد السياح0.9

مع انخفاض القادمين في مارس بنسبة  9090إلى انخفاض عدد السياح الدوليين في الربع األول من عام  COVID-19أدت جائحة 
والشكل التالي يوضح  االنخفاض في . مليار دوالر أمريكي من اإليصاالت 70مليون قادم دولي وحوالي  65أي ما يعادل  خسارة . 75٪

 [11]9090السياح حسب المنطقة في الربع األول  من 
 2121انخفاض عدد السياح الدوليين في الربع األول من عام : 6الشكل رقم 

 
Source [11] unwto. 2020, may. impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism. Consulté le july 

28, 2020, sur unwto. [online] Available at :https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-

international-tourism   [Accessed july 82, 2020[ 

https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
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٪ في عدد السائحين الدوليين لهذا العام، وهذا حسب درجة انخفاضه  57٪ إلى  77ة ومن المحتمل أن تصل درجة االنخفاض بنسب
 من جهة، ورفع القيود المفروضة من جهة أخرى وتعكس السيناريوهات ثالثة أنماط محتملة للتغيير الشهري في الوافدين من أبريل إلى ديسمبر

 :[19]وفتح الحدود الوطنية وهذا وفق السيناريوهات بافتراض أن القيود المفروضة على السفر تبدأ في الرفع 9090
 ( 77-: 1السيناريو٪): 77الفتح التدريجي للحدود الدولية وتخفيف قيود السفر في أوائل جويلية ما يسبب انخفاض بنسبة.% 
 ( 50-: 9السيناريو ٪ :)االمر الذي يؤدي الى   .على أساس فتح الحدود الدولية تدريجيا وتخفيف قيود السفر في أوائل سبتمبر

 % .50انخفاض بنسبة 
 ( 57-: 3السيناريو٪):  على أساس فتح الحدود الدولية تدريجيا وتخفيف قيود السفر فقط في ديسمبر% 57انخفاض بنسبة. 

الدولية  السياحة على كبير تأثير الوباء عن الناجم االقتصادي للركود يكون  أن المتوقع من كان وإن
مليون وظيفة سياحة  190إلى  100وهذه السيناريوهات ستعرض المستهلكين إلى اإلنفاق  ميل على يؤثر مما المتوسط، إلى القريب المدى في

سنوات من النمو  10وستضع نهاية مفاجئة لفترة  1170مباشرة للخطر، وتعتبر أسوء نتيجة في السلسلة التاريخية للسياحة الدولية منذ عام 
 [13 ].9001لية لعام المستدام منذ األزمة الما

 (التغير الشهري ٪: )2121السائحين الدوليين الوافدون في عام : 5الشكل رقم 

 

Source : [11] unwto. 2020, may. impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism. Consulté le july 

28, 2020, sur unwto. [online] Available at :https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-

international-tourism   [Accessed july 82, 2020[ 

 

بسبب حرب العراق وفيروس سارس،  9003تعرف تراجعا إال عام  فلم شهدت السياحة الدولية نموا رغم مواجهتها لبعض االزمات، 
فقطاع السياحة  بسبب االزمة المالية التي تحولت االقتصادية، علما أنها سرعان ما عادت إلى االنتعاش القوي في السنوات التالية 9001وعام 

، ومن خالل الشكل ادناه [12] بنسب متفاوتة  العالم دول تأثر عدد السياح القادمين من سنة األخيرة  90باألزمات، مدار  حساس فيما يتعلق
، بينما 9009وهذا بالمقارنة مع   %0.2يقدر بنسبه بحوالي  ماليين سائح، اي بما   3  ،  كان االنخفاض يقدر بـ9003نجد أن أزمة سارس 

أما فيروس  9007إذا ما رجعنا لما حققته في سنة  %2مليون سائح أي بانخفاض نسبته  35أكبر بانخفاض قدره  9001كان تأثير أزمة 
فع القيود المفروضة في كورونا فانه سيشكل  أشد منهما، لما يتوقع من نتائج وخيمة، فأحسن سيناريو متفائل من خالل االعتماد على إمكانية ر 

فيما اذا تحقق ، %50، بينما يتوقع انخفاض بنسبة % 77مليون سائح أي ما نسبته  770انخفاض عدد السياح  بـ شهر جويليا، يتوقع 
 :والشكل التالي يوضح ذلك  1120مليون سائح بانخفاض متوقع يقدر بـ  390السيناريو الثالث فان عدد السياح سيكون 

https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
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(بالماليين) 2121وسيناريوهات  2103-2111عدد السياحة القادمين الدوليين، : 4الشكل رقم

 

The World Tourism Organization. 2020, MAY. IMPACT ASSESSMENT OF THE COVID-19 OUTBREAK 
ON INTERNATIONAL TOURISM. Consulté le july 30, 2020, sur World Tourism Organization (UNWTO): 
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism  

 : 2020 وسيناريوهات 2000-2019 الدولية، السياحة إيرادات 2.3

بما نسبته ـ  الدولية تأثرت وانخفضت السياحة نجد  ان ايرادات 9001بينته منظمة السياحة العالمية وبالرجوع إلى ازمة حسب ما 
فان التأثير أعمق، فحسب السيناريوهات الثالث سيكون  مليار دوالر أما في ما يخص أزمة جائحة كورونا 77وهذا ما يعادل ، %- 7,2

مليار دوالر أمريكي وهذا التوقع يعتبر  110بـ  في حالة التحين حسب التوقعات، فإنه في شهر جويليا  سيكلف الفيروس خسائر االنخفاض 
مليار دوالر، بإيرادات تقدر بـ  1070في  الوقت الذي يتوقع  خسائر تصل إلى %. -62مليار دوالر، أي بنسبة 750األحسن  بتحقيق 

انخفاض  السيناريو الثالث الذي يتوقع مليار دوالر أمريكي إذا ما تحقق   1150بينما سيصل إلى %-53نسبته ما  مليار دوالر أمريكي210
 .مليار  دوالر أمريكي  والشكل التالي يوضح ذلك 310، أي بأقل إيراد متوقع بقيمة -%51بنسبة 

 

 مليار دوالر 2020 لعام وسيناريوهات 2000-2019 الدولية، السياحة إيرادات : 2الشكل رقم

 

Source : unwto. (2020, may). /impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism. 
july 28, 2020, sur unwto: https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-

international-tourism 

https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism


 كوروناواقع ومستقبل السياحة العالمية في ظل جائحة  -ميلود بن خيرة، ناصري نصرالدين 

 

731 

االول متشائم واألخر   قطاع السياحة  تعفي للتوقعات لمستقبلية حول سيناريوهان يوجد  :التوقعات المستقبلة لقطاع السياحة   9.9
 متفائل

 9011٪ من أحجام 77 حدود تعافي إلىمما يحقق يجمع بين االحتواء السريع للفيروسات واالنتعاش االقتصادي ، و :  سيناريو المتفائل ال
   9093بحلول عام  فيتوقع أن يكون  التعافي الكاملأم 9091بحلول عام 

 [17]9011في المائة من عام  60إلى  9091يمكن أن تصل مستويات  :السيناريو المتشائم
 3.1لتكون حوالى , 9093بحلول العام  9011ومن المحتمل حسب الشكل ادناه ان تقارب نسبة النمو على ما كانت عليه سنة 

 %7,7ويستمر في التحسن لي ليصل إلى % 2,2لـ 9092ليحقق في عام  9090لتحقيق معدالت نمو  اكبر مما كانت عليه في بينما يعود 
 والشكل التالي يوضح ذلك 9030بحلول العام 

 
 قطاع السياحة نموتوقعات  :8الشكل رقم

 
Source:.mckinsey9090[online] :https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-

transport-infrastructure/our-insights/covid-19-tourism-spend-recovery-in-numbers [Accessed 

22.november2020[ 

 

، بينما كان 9011مقارنة بسنة  % 55وحسب الشكل أدناه  نجد ان الجائحة أثرت على السياحة الدولية بنسبة اكبر  حيت تقارب
، ويتوقع ان تبدا  السياحة الداخلية في   %20اقل بكيث عن السياحة الدولية  حيت كان بحدود ( الداخلية)التأثير على السياحة المحلية 

فيما تتطلب السياحة الدولية وقتا اطول رغم توع التحسن  9099بحلول العام  9011التعافي بوقت اسرع  فتعود الى ما كانت علية سنة 
 . % 60المستمر لها الى انه وحسب التوقعات ستبقى في حدود االنخفاض بنسبة  اكثر من 

 
 
 
 
 

https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/covid-19-tourism-spend-recovery-in-numbers
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/covid-19-tourism-spend-recovery-in-numbers
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 التعافي في السياحة الداخلية والدولية :2الشكل رقم

 
Source : Source:.mckinsey9090[online] :https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-

and-transport-infrastructure/our-insights/covid-19-tourism-spend-recovery-in-numbers 
[Accessed 22.november2020[ 

 النتائج والتوصيات
ومن بين القطاعات التي شهدت تأثيرا سلبيا عميقا العالمي،  مما أضعف  االقتصادأثر فيروس كورانا بشكل كبير على اقتصاد الدول  

وقد ظهرت آثار ذلك على كل من العرض والطلب على ، (03–كوفيد )تضرًر من تفشي فيروس كورونا نجد قطاع قطاع السياحة، حيث 
 :، رغم تعدد أنواع السياحة، ومن بين النتائج المتوصل لها السفر

  تفشي فيروس كوروناCOVID-19  قطاع السياحة تحديا كبيرايطرح أمام. 
  عطل الفيروس الحركة والتنقل ما اثر على قطاعات عديدة كالطيران والتعليم والبنية التحتية والسياحة والترفيه واإللكترونيات والسلع

 .االستهالكية والكمالية، باإلضافة الى تعطل سالسل التوريد
  ث تحسن في المستقبل القريبتـأثر االقتصاد العالمي بفيروس كورونا وال يتوقع حدو 
 2020مارس في بشدة األجانب السائحين عدد أدت األزمة إلى انخفاض  
 منظمة السياحة العالمية بعد ما تعدت تبعات الجائحة كل الحساباتتغيرت التوقعات األولية ل. 
 العالميونفقاتهم  على المستوى   القادمين السياح أثر  فيروس كورونا على  عدد. 
  تأثير فيروس كورونا على كافة أنواع السياحة حسب الهدف منها 
  تاثير فيروس كورونا على االقتصاد من خالل السياحة كان متفاوت الشدة، وهذا على حسب اعتماد اقتصاد البلدان على قطاع السياحة في

 .تشكيل الناتج المحلي
 :ومن خالل النتائج المتوصل لها نضع التوصيات التالية

 مام أكثر بالسياحة الطبية، فهي الوحيدة اللي لم تتأثر بشكل كبير على عكس االنواع االخرى االهت 
  العمل على تنويع االقتصاد فالتركيز على قطاع السياحة في بعض البلدان  أدى إلى تأثرها بشكل أكبر من البلدان االخرى. 
 واالستفادة من خبراتهم في اللغات المختلفة لتقديم خدمات ومعلومات  العمل على االستفادة من الكوادر البشرية  في الوكاالت السياحية

 .حول األزمة وما سببته في القطاع وكيف يمكن التخفيف من آثارها والبحث عن  الطرق لبعث روح جديدة إلنعاشه بعد األزمة
 العمل على الترويج السياحي باالستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة. 

https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/covid-19-tourism-spend-recovery-in-numbers
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/covid-19-tourism-spend-recovery-in-numbers
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  بعد االزمة والتعامل السريع مع الوضع الجديد واستقبال السياحالتفكير في ما. 
  تسهيالت تشمل للحفاظ على الوظائف ودعم سيولة الشركات السياحية  توفير. 

 العمل على مراجعة الضرائب والرسوم التي تؤثر على النقل والسياحة. 
  مسبقًا، وتعميم االستدامة البيئية في حزم التحفيز واإلنعاش بسرعة العمل على  توفير حوافز المالية لالستثمار السياحية، وتسهيل السفر

 .لتحفيز الطلب، وتعزيز التسويق والفعاليات واالجتماعات والندوات والحفالت وجميع النشاطات الجاذبة للسياح
  لما بعد كوروناالعمل على تعميم السياحة في برامج اإلنعاش الوطنية واإلقليمية والدولية وفي المساعدة اإلنمائية 
 العمل على وضع السياحة المستدامة بشكل ثابت في كل  األعمال الوطني للدول. 
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  وتأثيرها على الصناعة السياحية في تركيا (COVID-91) جائحة فيروس كورونا 

§بلقاسم بلقاضي ،*عايدة خاللف
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 الملخص
هدفنا من خالل هذه الدراسة إلى أن نبين كيف يمكن أن تأثر جائحة فيروس كورونا على الصناعية السياحية في تركيا باعتبارها 

ذا ما أحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، كما أن القطاع السياحي لديها يعتبر من أهم القطاعات التي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها، وه
م، ولكن تفشي وباء كورونا سوف يكون 9102إهتمام بهذا القطاع وتحتل المرتبة السادسة عالميا في استقبال السياح خالل عام  جعلها تولي

، وهذا راجع إلى القيود التي تم فرضها على السفر إذ تشير مما سوف ينعكس سلبا على مداخيلهاله تأثير كبير على قطاع السياحة في تركيا 
كما تم إغالق العديد من مناطق   %21إلى  %01م انخفض بنسبة 9191أن السفر الذي كان مخطط له حول العالم لعام االحصائيات إلى 

 .جدب السياح
  .كورونا ،تركيا الوباء، ،السياحة، الفيروس،  :الكلمات المفتاحية

 

Coronavirus (COVID-19) pandemic and its impact on the tourism industry in Turkey 
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Abstract 

Our aim through this study is to show how the Corona virus pandemic affects the tourism industry in Turkey, 
seeing as its one of the most important tourist destinations in the world, as well as its tourism sector is considered one 
of the most important sectors that the country depends on for financing its budget. This is what made it pay attention 
to this sector resulting in it ranking sixth in the world in receiving tourists during 2019, but with the appearance and 
the spread of the COVID-19 epidemic, it will have a major impact on the tourism sector in Turkey which will negatively 
affect its revenues, this is due to travel restrictions as statics show, booked flights around the world for the year 2020 
decreased by 80% to 90% and many touristic areas are closed. 
Keywords: Corona, Epidemic, Tourism, Turkey, Virus. 
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 المقدمة
خاصة تلك التي تعتمد عليه بدرجة يعتبر القطاع السياحي أحد أهم مصادر الدخل في بعض البلدان  وله شأن كبير في اقتصادياتها 

كبيرة في تمويل نفقاتها بسبب عدم امتالكها لثروات كافية ومتنوعة،  لذى تسعى جاهدة إلى تطوير هذا القطاع وتوفير أفضل الخدمات 
 .السياحية وبجودة عالية حتى تتمكن من جذب أكبر قدر من السياح

لقطاع بدرجة كبيرة في تمويل ميزانيتها من خالل المداخيل التي تتحصل عليها من هذا وتعتبر تركيا من بين الدول التي تعتمد على هذا ا
على القطاع، وبالتالي  فإن أي تهاون منها أو فشلها في عدم تقديمها ألفضل الخدمات للسياح قد يؤثر على مداخيل القطاع، وبالتالي التأثير 

 .كل التي قد تؤثر على قطاعها السياحياقتصادها، ولدى تسعى جاهدة إلى القضاء على كل المشا
ولكن في بعض األحيان قد تحدث بعض الظروف الخارجة عن إرادتها دون أن يكون لها دخل في حدوثها والتي قد تؤثر على 

ر بين مداخيلها السياحية، خاصة ولعل من أهم هذه الظروف نجد انتشار األوبئة التي تصيب مختلف دول العالم في آن واحد والتي تنتش
لم األفراد، ويكون السبيل للقضاء عليها من خالل االلتزام بالحجر الصحي، وإيقاف كل التنقالت والرحالت، ولعل من أهمها والتي يعشها العا

 .حاليا هو فيروس كورونا، إذ أن تفشي هذا فيروس يطرح أمام قطاع السياحة تحديا كبيرا، وبهذا تعتبر السياحة من أكثر القطاعات تضررا
 مشكلة البحث

 تركيا؟ في السياحي القطاع على كورونا فيروس أثر كيف: وعليه، ومما سبق يمكن طرح االشكالية التالية
 أهداف البحث 

من بين والتي تعتبر  ،في تركيا رونا على الصناعية السياحيةو من أجل تبيان كيف أثر فيروس كو ه الهدف من إجراء هذا البحثإن 
جعل الدول التي تهتم بهذا كما نهدف أيضا من خالل هذا البحث إلى ع من أجل تحقيق التنمية، تعتمد على مداخيل هذا القطاأكثر الدول التي 

دون من خالل البحث عن مصادر أخرى بديلة تعتمد عليها في تمويل ميزانياتها  ،القطاع من أجل تمويل ميزانيتها أن تتجه إلى تنويع اقتصادها
 .اعاهمالها لهذا القط

 البحثفرضيات 

 :وهي كاآلتياالشكالية التي تمت صياغتها سابقا كإجابة عن  رتعتب ةلإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا باقتراح فرضي

من بينها خالل إتخاد الدول لمجموعة من اإلجراءات االحترازية والتي  ، إذ أنه منعلى القطاع السياحي في تركياسلبا نا و أثر فيروس كور  -
 .تأثير مباشر على مداخيلها سياحية اجميع الرحالت المتجهة إلى تركيا كان لهإيقاف 

 البحثأهمية 

واسعا من مختلف الباحثين  اهتماماواضيع التي لقي منا المستجد يعتبر من اهم الو تكمن أهمية البحث في كون موضوع فيروس كور 
بهذا الفيروس تأثرا أكثر الدول التي كانت  من بينولعل  ،قطاعات الدول وهذا راجع إلى تأثيره الكبير على مختلف، 9191-9102خالل سنة 

أن االجراءات االحترازية التي تم إذ  ،تركياوالتي في مقدمتها  تعتمد بدرجة كبيرة على القطاع السياحي من أجل تحقيق التنميةتلك التي هي 
ايقاف جميع األنشطة والرحاالت التي من شأنها أن تساهم اتخادها من اجل الحد من انتشاره، كانت أغلبها ليست في صالح هذا القطاع، إذ أن 

 إلى إذ حاولنا من خالله أن نشير ميزانيتها، وهنا تكمن أهمية البحث أثرت سلبا عليها مما أنعكس سلبا على مداخيل الدول التركيةفي زيادة 
، وإلى خطورة اعتماد الدولة على قطاع دون غيره خاصة في حال وقوع طروف استثنائية تأثير هذا الفيروس على الصناعية السياحية في تركيا
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اث تنويع اقتصادي دون واحدفي حين أنها تمتلك إمكانيات أخرى يمكن أن تساهم في انعاش اقتصادها  ،(9191)كما حدث خالل هذا العام 
 .أن تهمل القطاع السياحي

 البحثمنهجية 

، تم دى صحة الفرضية التي تمت صياغتهاوالتأكد من م التي تم طروحها مسبقا، إلشكاليةلمعالجة هذا البحث والتوصل إلى اجابة ل
المواقع االلكثرونية المتعلقة بجائحة  عبرجمع مجموعة من المعلومات التي تم نشرها من خالل  ، وذلكاالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي

 .وكيف أثرت على الصناعة السياحية في تركيا ،كورونا

 البحثحدود 

تم إجراء البحث فقد  الزمنية الحدودوهي تمثل الحدود المكانية لهذا البحث، أما  الجغرافي بدولة تركيا المجال حيث تقيد البحث من
 .9191أوث  91إلى غاية  9191ماي  01خالل الفترة الزمنية الممتدة من 

 الدراسات السابقة

 :لقد تناولت العديد من الدراسات مفهوم السياحة وتم ربطها بالعديد من المصطلحات والمفاهيم ومن بين هذه الدراسات نجد

 :م9102دراسة إبراهيم فواز الحوراني  -

إلى البحث عن أثر ظاهرة االرهاب على السياحة من خالل إجراء دراسته على عينة من البلدان وهي األردن ومصر هدفت الدراسة 
، ولقد توصل من خالل دراسته إلى أن ظاهرة اإلرهاب كلما تصاعدت في الدول المذكورة  9102-9112وتركيا وفرنسا واسبانيا خالل الفترة 

سوف يؤثر سلبا على حركة السياحة إذ أوضح بأن الدول التي توفر خطط واستراتيجيات حكومية فإن هذه ولم تستطع إيجاد حلول لها فإن هذا 
 .الظاهرة لن تنعكس سلبا على الحركة السياحية

 :9102دراسة رامي دمحم الدهون  -

سياح من خالل أخد بلد األردن  هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير األحداث األمنية والسياسية المحلية واالقليمية والعالمية على أعداد
وتحليل درجة توافق تأثير هذه األحداث مع أفكار االتجاه الجغرافي، ولقد توصلت الدراسة في النهاية  0202إلى  9102كعينة دراسة من الفترة 

أثر سلبا على السياحة الوافدة إلى األردن إلى أن األقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية هي األكثر تأثرا باألحداث األمنية والسياسية وهذا ما 
 .من  قبل هذه الدول على خالف الدول المجاورة والدول النامية

 :مMete Feridun 9101دراسة  -

للفترة  ARDLهدفت الدراسة إلى معرفة مدى  تأثير الهجمات اإلرهابية على الصناعة السياحية في تركيا من خالل  إجراء اختبار 
، ولقد توصل الباحث من خالل االختبار  إلى أن الهجمات اإلرهابية لها تأثير سلبي على السياحة التركية  مما يجعل 9111و  0201ما بين 

 .إراداتها في هذا القطاع تنخفض وهذا األمر من شأنه أن يشكل  خطرا على اقتصادها

 فيروس كورونامفهوم : أوال
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تم ( H CoV)الستينيات، وقد كانت أول حالة لعدوى الفيروس التاجي البشري  من المعروف أن الفيروسات التاجية تصيب البشر منذ
كان يسبب التهاب القصبات  اكتشافهوبهذا كان يعتبر أول فيروس تاجي تم  ،[1] في مريض يعاني من نزالت البرد 0211اإلبالغ عنه عام 

في هذا الصنف من الفيروسات  ليكتشف الباحثون والعلماء  األبحاث، لتبدأ عملية رإلى البش انتقلالمعدي بين الطيور وخاصة الدجاج والذي 
من  تتراوحألفا، بيتا، غاما، ودلتات تسبب أمراض : بأنها مجموعة من الفيروسات تنقسم إلى أربعة أجناس وهي ،[2] بعد القيام بعدة أبحاث

 :[2] ومن أمثلة هذه الفيروسات نجد [3] خفيفة إلى شديدة في اإلنسان

- 0211 :HCOV-229E, HCOV-OC43  

- 9112: SARS-COV  

- 9112: HCOV-NL63  

- 9112 :HCOV-HKU-1  

- 9109 :MERS-COV  

والذي  ،م ظهر فيروس آخر ينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية  أطلق عليه اسم فيروس كورونا المستجد9102سنة  أواخروفي 
م في مدينة ووهان الصينية، وبحكم أن المنطقة مشهورة بأكل جميع أنواع الحيوانات فقد رجح أن السبب 9102ظهر بالضبط منتصف سبتمبر 

هو بسبب أكلهم لجميع أنواع الحيوانات، وهذا ما جعل الفيروس ينتقل من أحد الحيوانات المصاب به  األول واألخير في ظهور هذا الفيروس
وبحكم أن األفراد ينتقلون من بلد إلى آخر فقد تم نقله إلى البلدان  ،ومنذ تلك اللحظة بدأ الفيروس في االنتشار من شخص إلى آخر ،إلى البشر

 91يوم أو  02بعد مرور  إال اجع إلى كون أعراض الفيروس ال تظهر بمجرد دخوله إلى جسم اإلنسانوالسبب في ذلك ر  ،التي لم تكن مصابة
 يوما، وهذا ما يعني أنه يمكن أن يكون الشخص حامل للفيروس وقام بنقله إلى أشخاص آخرين وهو ال يعلم بذلك عند قيامه بالتنقل، ومن هنا

 .ي لم يجدو له لقاح غير أنه يجب االلتزام بالحجر الصحيبدأت رحلة معانات البلدان مع هذا الوباء الذ

من ينتقل ولكن بعضا منها يمكن أن  واإلنسان، تصيب الحيواناتالتي كبيرة من الفيروسات  مجموعةإن فيروسات كورونا هي 
 SARS-COV-2019والمعروف باسم  ،م9102 سبتمبر، وهذا ما حدث مع فيروس كورونا الجديد والذي ظهر في [4]الحيوانات إلى البشر 

والذي عرف على أنه مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي أعراضه تكون مشابهة نوعا ما ألعراض أنفلونزا ولكن تكون حادة وشديدة وقد تؤدي 
 :في [5] المصاب بهذا الفيروس ال يملك مناعة قوية وتتمثل أعراض هذا المرض في بعض األحيان إلى الموت خاصة إذا كان الشخص

 الحمى والسعال الجاف؛ -

 صعوبة في التنفس؛ -

 التهاب الحلق، -

 الصداع؛ -
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 ألم في الصدر؛ -

 . آالم العضالت -

 ،تتسبب بمرض المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمةهو مرض تتسبب به ساللة جديدة من الفيروسات التاجية التي  02-إن كوفيد
هو أول  Dو VIRUSهو أول حرف من كلمة  VIو CORONAهو أول حرفين من كلمة  CO: واالسم االنكليزي للمرض مشتق كالتالي

  .DISEASE [6] حرف من كلمة

ولكن يرجحون أن سبب ظهوره  ،مصدر فيروس كورونا الجديد الذي ظهر مؤخراولحد الساعة لم يتمكن الباحثون والعلماء من تحديد 
 راجع إلى مصدر حيواني معتمدين في هذا الترجيح إال أن الفيروس ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية وهي مدينة مشهورة بالطعام البحري 

ولقد وجدت بعض الدراسات أن  ،[7] رفة المصدر المحدد للفيروسمستمرة من أجل مع مازالتوالحيواني، و وتحليل الوراثة لهذا الفيروس 
 ،من مقاطعة يونان Rhinolophusوهو فيروس كورونا خفاش تم اكتشافه مسبقا في منطقة  BatCoV RaTG13الفيروس مرتبط أكثر بـ 

  .[8] لهذا الفيروس الجديد األصليوهذه النتيجة المتوصل إليها جعلت العلماء والباحثين يرجحون أن الخفافيش قد تكون المصدر 

تسبب في العديد من حاالت العدوى الشديدة والتي نجم عنها ارتفاع في حصيلة ( COVID-19)إن فيروس كورونا الجديد 
ماي  01م إلى غاية 9102إذ بلغ عدد االصابات حول العالم جراء انتشار هذا الفيروس منذ ظهوره في سبتمبر  ،وكدا الوفياتاإلصابات 

حالة، رغم كل اإلجراءات االحترازية التي تم إتخادها إال أن هذا  201.101حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد الوفيات  2.100.119م  9191
؛ والسبب في زيادة عدد اإلصابات راجع إلى ان الدول لم تعرف إلى حد [9] احتواءه والقضاء عليه الفيروس مازال ينتشر ولم تتمكن الدول من

هذا الفيروس بعد  انتقالمن شخص إلى آخر، إال أن  العلماء والباحثين يرو أن طريقة  انتقالهاآلن خصائص هذا الفيروس الجديد وطرق 
ألبحاث إلى أنها مشابهة لطريقة انتقال العدوى الموجودة في انواع الفيروسات األخرى والتي هي من عائلة كورونا وهذه إجرائهم لمجموعة من ا

 :[7] الطرق هي

 االنتقال المباشر من خالل الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس؛ -

 لمس األسطح واألدوات الملوثة بالفيروس ومن ثم لمس الفم أو األنف أو العين؛االنتقال غير المباشر من خالل  -

 : [10] كما يمكن أن ينتقل عن طريق

 فيهم ؛ المشتبهالمؤكد من إصابتهم بهذا الفيروس أو  باألشخاصاالتصال الوثيق  -

 .مع المريض دون ارتداء معدات الحماية الشخصية واالتصالالعمل في أماكن الرعاية الصحية  -

وحالة  ،تعتمد هذه الفترة على عمر المريض ،يوما 02يوما مع متوسط  20إلى  1إن فترة بداية أعراضه إلى غاية الموت تتراوح من 
ظل عدم وجود لقاح له فقد تم اقتراح الطرق التالية من أجل الحد  ، ولذا ومن أجل إحتواء هذا الفيروس والقضاء عليه في[10] جهازه المناعي

 :من انتشاره والوقاية منه وهذه الطرق هي
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 وقبل المياه، دورات واستخدام العطس أو السعال بعد األخرى، خصوصا المطهرة المواد أو والصابون  بالماء جيدا اليدين غسل على المداومة -
 ؛اوإعداده مع األطعمة التعامل وبعد

 أو السعال فيفضل المناديلتتوفر  لم سلة النفايات، وإذا في منه التخلص ثم به، واألنف الفم وتغطية العطس أو السعال عند المنديل استخدام -
 ؛على اليدين وليس الذراع أعلى على العطس

 بالفيروس؛ الملوثة لألسطحمالمستها  بعد الفيروس تنقل أن يمكن فاليدان باليد، والفم واألنف العينين مالمسة تجنب -

 ؛العمرة أو الحج أثناء واالزدحام التجمعات أماكن في الكمامات لبس -

 ؛النوم من قسط كاف وأخذ البدني والنشاط الغذائي كالتوازن  األخرى  الصحية العادات على المحافظة -

 ؛العامة النظافة على المحافظة -

 ؛الصحة وزارة قبل من حول المرض معلومات من يستجد ما ومتابعة الضرورة، عند الطبيب مراجعة ضرورة ع، مبالمصابين االحتكاك تجنب -

 األفراد بالحجر الصحي وعد الخروج من المنازل إلى لضرورة القصوى؛ التزام -

ية أو تجنب السفر إلى أي بلد، من خالل قيام الدول بإيقاف جميع الرحالت المتجهة إلى مختلف البلدان والمناطق سواء الرحالت السياح -
 .رحالت العمل وغيرها من الرحالت

 عليهفيروس كورونا المستجد  لقطاع السياحي في تركيا وكيف أثرا: ثانيا

 مفهوم السياحة

تعتبر السياحة في معظم الدول أحد أهم القطاعات التي يمكن أن يتم من خاللها تحقيق التنمية االقتصادية، لذى تكون استثماراتها 
يلي سوف يتم التطرق إلى هذا المفهوم ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية ولقد عرفت على أنها االنتقال من موقع متنوعة وضخمة وفي ما 

أو اقليم محدد بغرض الترفيه واالبتعاد عن بيئة العمل، هذا االنتقال يمس األشخاص الذين يطلق عليهم  ،إلى آخر سواء في دولة معينة
ساعة ويقومون  92منظمة السياحة العالمية على أنهم جميع االشخاص الذين يوجدون في مكان ما لمدة  عرفتهمصطلح السائح والذي 

 .[11] بنشاطات وتصرفات من أجل الترفيه

وسيلة من وسائل تقرب العبد أن هللا عز وجل تطرق إلى هذا المفهوم في آياته الكريمة واعتبرها على أنها فوبالرجوع إلى القرآن الكريم 
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون "  009حين امتدح السائحين لقوله في سورة التوبة اآلية رقم  ،إلى ربه عز وجل

مسلمات "  12آلية رقم ، وفي قوله أيضا في سورة التحريم ا"اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود هللا وبشر المؤمنين
فسيحوا في األرض أربعة " 19، كما ورد أيضا لفظ السياحة في القرآن الكريم في قوله في سورة التوبة اآلية رقم "قانتات تائبات عابدات سائحات

قة هي إما للتقرب من خالقه ، وبالتالي فإن معنى سياحة العبد حسب اآليات الساب"أشهر واعلموا أنكم غير معجزي هللا وأن هللا مخزي الكافرين
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قل "  91بالصالة أو الصوم أو تجوال في األرض للتعبد والتأمل في ملكوت الخالق وآياته في خلقه لقوله تعالى في سورة العنكبوت في اآلية 
 .[12] "سيروا في األرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم هللا ينشئ النشأة اآلخرة أن هللا على كل شيء قدير

من خالل اآليات نرى بأن هللا تطرق في كتابه العزيز إلى السياحة ألنه لو لم يجد فيها أهمية لإلنسان لقام بتحريمها، كما أنه يجب 
 .الواسعةعلى السائح أن يتقيد بتعاليم اإلسالم وأن يتجنب ارتكاب المحرمات التي نهى عنها اإلسالم اثناء تجواله على أرض هللا 

 :[13] لقد أصبحت السياحة أحد الظواهر العالمية في وقتنا الحالي وهذا راجع إلى عدة عوامل من بينها

 انتشار الثقافة بين الشعوب مما أدى إلى زيادة الفضول للتعرف على الحضارات المختلفة؛ -

 تطور قطاع النقل وانخفاض تكاليفه؛ -

 األمن واالستقرار إذ يمكن التنقل بين إي دولة بدون خوف؛انتشار  -

 اتباع األساليب العلمية الحديثة في الدعاية والترويج والتسويق السياحي؛ -

 .إدراك الدول لألهمية االقتصادية للسياحة مما جعلها تتجه نحو تخطيطها عمل مدروسا والعمل على تشجيع التنمية السياحية -

خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد عليها في تحقيق النمو االقتصادي وعلى  مصادر الدخل لدى الدول المختلفةتعتبر السياحة من أهم 
 يسبيل المثال نجد تركيا التي تسعى إلى تنمية هذا القطاع وتطويره من أجل جذب أكبر قدر من السياح وهذا راجع إلى وأهميتها التي تكمن ف

[14]: 

 دخول العملة الصعبة إلى البالد والتي تساعد على تنمية االقتصاد الوطني وسد ميزان المدفوعات؛ -

زيادة فرص العمل لدى الشباب وكل الفئات، فحيثما يحل السائح بأي مكان فهو يحتاج إلى المزيد من الخدمات والتي من شأنها توفير فرص  -
 العمل المختلفة؛

 بين الشعوب؛تعتبر وسيلة للتبادل الثقافي  -

 الترفيه واالستمتاع؛ -

تعد مرآة حضارية تعكس الوجه الحضاري لشعبها وتبين الكثير من عاداته وتقاليده وقيمه الحضارية والتي تنقل انطباعا عن مدى رقي أهل  -
 البالد؛

الدولة تقوم بعمليات التنمية والتركيز  إذ أن الحصول على أكبر عائد من السياحة يجعل ،تساهم في تنمية المناطق السياحية والعمرانية للبالد -
واالهتمام بإنشاء العديد من الفنادق والمنتجعات وتنويع الخدمات بما يعود بالفائدة على الدولة وسكانها ويحقق التوازن  ،على المعالم المختلفة

 بين المناطق السياحية بالفعل وبين المناطق الفقيرة والتي تمتد إليها يد الدولة للتطوير؛

 .دعم البنية التحتية للبالد عن طريق تشييد طرق جديدة لتسهيل عمليات االنتقال وبناء المطارات وتحسين الخدمات بها -
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على مواقع التراث الثقافي  ظوتحسين الحفا ،للسياحة على المجتمع والثقافة من تحسين في البنى التحتية اإليجابيةإن رغم اآلثار 
 جابية الجديرة بالتقدير إال أنه يجب توجيه الجهود لتقيل آثارها السلبية والمتمثلة فييوالمساواة بين الجنسين وغيرها من اآلثار اإل ،وترميمها

[15]: 

 تآكل القيم المجتمعية؛ -

 والسكان المحليين؛ اين الواضح في الثروة بين السائحاالستياء المحلي بسبب التب -

 الجريمة، واستغالل األطفال؛ -

 وهذا يؤثر على القدرة الشرائية للسكان المحليين ؛ ،ارتفاع أسعار السلع المحلية بسبب زيادة الطلب عليها من قبل السائحين -

 .والتي نمت بشكل خطير في العديد من البلدان ،انتشار السياحة الجنسية -

 السياحة في تركيا

وذلك لما تزخر به من مقومات سياحية لدى فقد أعطت إهتمام كبير بهذا  ،الوجهات السياحية في العالمتعتبر تركيا من بين أهم 
كل القطاع  بهدف تحقيق التنمية االقتصادية السيما وأنها ال تزخر بثروات باطنية،  لدى فقد سعت إلى تنويع اقتصادها من خالل استغاللها ل

وتقديم أفضل  ،واتجهت إلى وضع خطط استراتيجية كفيلة بأن تساهم في تطوير القطاع السياحي ،متع بهااالمكانيات البشرية والطبيعية التي تت
م تصبح من بين الوجهات 9100وتوفير كل سبل الراحة للسائحين، هذه الخطط والجهود جعلتها في عام  ،الخدمات السياحية بجودة عالية

، كما حققت [16]مليون سائح  22.0تبة السادسة عالميا، إذ بلغ عدد سياحها خالل نفس العام السياحية العالمية العشر األولى واحتاللها المر 
 م، وجذب عوائد9192مليون سائح بحلول  21، هذا النجاح الذي حققته جعلها تهدف إلى استقطاب [17] مليار دوالر 22.2م 9102سنة 

م شهدت السياحة التركية بداية مبشرة إذ بلغ عدد السائحين 9191، وفي مطلع عام [18] مليار دوالر 21مالية من القطاع السياحي بقيمة 
شهر نفسه من مقارنة بال% 01.00سائح أجنبي أي زيادة بنسبة  222ألف و 202خالل الشهر األول قبل انتشار فيروس كورونا مليون و

 22م مقارنة بأكثر من 9191مليون سائح خالل عام  20وذلك بالتماشي مع خطة الحكومة التي تستهدف إلى جذب  [19] العام الماضي
 .[20] عام الماضيعن ال% 1.2م نسبة مبشرة حين قفزت بنسبة 9191مليون بالعام الماضي، كما أظهرت معدالت أشغال الفنادق لمطلع 

فإنها تسعى إلى أن تجعل السائح  ،م9192وفي سبيل  تحقيقها ألكبر العوائد المالية من القطاع السياحي كما هو مخطط له بحلول 
الراحة من خالل جعل الخدمات ر له كل سبل الهدف فأنها ترى بأنه يجب أن توفتحقق هذا لينفق أكثر على الخدمات التي تقدمها له، و 

في حين ينفق السائح الذي يسافر  ،يورو يوميا 011المقدمة تمتاز بجودة عالية، وبالفعل فقد حققت هذا الهدف إذ جعلت  السائح العادي ينفق 
 .[21] يورو 911بهدف حضور المؤتمرات أكثر من ضعفي هذا المبلغ  إذ يصل في بعض األحيان إلى 

، مما ساهم هذا [22] من الناتج المحلي التركي% 09.0إن النتائج التي حققتها جراء اهتمامها بهذا القطاع جعلته يساهم بنسبة 
وترتيبها من حيث عدد السياح الوافدين األمر في إنعاش االقتصاد التركي، والجدول الموالي يبين أكثر المناطق السياحية جذبا للسياح في تركيا 

 .[23] إليها
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 م9191المناطق السياحة في تركيا وترتيبها وفق عدد السياح لعام : 9رقم  الجدول

 النسبة عدد السياح المدينة المرتبة

 %39.31 سائحاً  902ألفًا و 222مليون و 2 أنطاليا 1

 % 24.42 سائحاً  091ألفًا و 221مليون و 1 اسطنبول 2

 % 10 سائحاً  100ألفًا و 656 موغال 3

 %7.62 سائحاً  220ألفًا و 480 أدرنة 4

 % 4.56 سائحاً  221ألفًا و 287 ارتفين 5

 [23]: المصدر

 السياحة التركيةعلى وتأثيره  (COVID-91) فيروس كورونا 

فإن القطاع السياحي وصناعة الترفيه تعتبر من أكثر القطاعات  ،فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلدان وانتشارظهور مع 
 تضررا، حيث أثرا سلبا على جانبي العرض والطلب كنتيجة طبيعية إلجراءات منع السفر وإغالق المطارات ودور الترفيه كإجراء احترازي للحد

السياحة العالمية فإن التقديرات األولية تشير إلى تراجع السياحة الدولية بشكل حاد بسبب حظر السفر والغاء  من تفشي الفيروس، فطبقا لمنظمة
الة ، وحسب وك[24] مليار دوالر أمريكي في عوائد السياحة 21إلى  21العديد من الرحالت الجوية وهو ما سبب في خسائر تقدر بحوالي 

في % 2مودي للتصنيف االئتماني فإن تركيا سوف تكون األكثر تأثرا بانكماش تراكمي في الناتج المحلي اإلجمالي للربع الثاني والثالث بحوالي 
 . [25] م، وسوف يكون القطاع السياحي هو األكثر تضررا9191

مقارنة مع % 02.0بنسبة بلغت انتشار فيروس كورونا سجلت السياحة الوافدة إلى تركيا تراجعا حادا خالل الربع األول من حيث 
مليون  1.12مليون سائح مقارنة مع قرابة  2.1بلغ عدد السياح األجانب واألتراك المقيمين بالخارج كما م، 9102الفترة المقابلة للعام الماضي 

على أساس % 00.2م بنسبة بلغت 9191إيراداتها السياحية خالل الربع األول لعام وهذا ما أدى إلى تراجع م، 9102لماضي سائح من العام ا
مليار دوالر أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بسب  2.1مليار دوالر أمريكي مقارنة مع % 2.0سنوي لتبلغ اإليرادات نحو 

 .[26] لية على حركة السفر لمنع تفشي الوباءالضغوطات والقيود الدو 

بلًدا جديدا، في إطار  21، إيقاف الرحالت الجوية مؤقتا إلى 9191مارس  90كما أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية في 
دولة، فيما أوقفت كل من روسيا  10عدد الدول التي أوقفت تركيا إليها الرحالت الجوية لـ  ، ليرتفع بعد ذلك تدابير مكافحة فيروس كورونا

 0211، كما تم غلق جميع الفنادق السياحية بشكل تام في المدن السياحية التركية حيث تم غلق نحو [27] وقطر وليبيا رحالتها إلى تركيا
وحدها إلى جانب توقف المقاهي والمطاعم عن العمل،  وهذا ما يعني ان القطاع السياحي متوقف بشكل تام في كافة المناطق  أنطاليافندقا في 
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السياحية التركية ومن المتوقع أن تعلن بعض الشركات السياحية إفالسها في حال استمر الوضع على ماهو عليه بسبب الخسائر التي تكبدتها 
 حيث أن هناك بعض الشركات قامت بعرض عدد من الفنادق التي تملكها للبيع نتيجة األزمة المالية التي تعاني منها جراء انتشار الفيروس،

[28]. 

بعد أن كان يحقق للدولة دخال يقدر من الواضح أن انتشار فيروس كورونا أثر بشكل مباشر على مداخيل القطاع السياحي في تركيا 
فرض حظر السفر الدولي والقيود على التنقل والتجمع محليا حيث أن  ،العامةموازنتها عتمد عليه في تمويل ت مليار دوالر سنويا 22بنحو 

مرتبط باكتشاف العالج وجعله استبعاد افتتاح الموسم السياحي لهذا العام و ، [29]( COVID-19)فيروس كورونا كإجراءات لمنع انتشار 
تقدر بـ م والتي 9191سوف يكون له انعكاس سلبي على العائدات التي كانت تعتزم الدولة الحصول عليها خالل عام  والدواء المضاد للفيروس

 .[28] مليار دوالر 22إلى  20

 البحث   نتائج
 التي تلك خاصة العامة، ميزانيتها وتمويل اقتصادها تنويع أجل من العالم دول مختلف لها تلجأ عالمية ظاهرة السياحة أصبحت

 القطاع هذا على تؤثر قد استثنائية ظروف تحدث أن يمكن أنه إال واألمنية، السياسية أوضاعها استقرار وكذا السياحية، المقومات بكل تتمتع
 في مثلها يحدث لم والتي أبرزها من ولعل اقتصادها، وإنعاش مشاريعها تمويل في كبير بنسبةعليها  تعتمد الذي الدول لتك بالنسبة خاصة
 على قبضته ويشدد كبيرا تحديا السياحة قطاع أمام طرح والذي COVID-19 كورونا فيروس تفشي هو القطاعات جميع حركة وشلت العالم

 .أوروبا وفي آسيا، شرق  في السيما العامة موازنتها تمويل في عليها تعتمد التي الدول ومستقبل مستقبلها
 على وتأثيرها( COVID-19)  كورنا فيروس جائحة حولهذا البحث الذي دار  خالل من إليها التوصل تم التي النتائج بين منو 

 :هي تركيا في السياحية الصناعة
 كل تمتلك وهي، النفطية اإليرادات على تعتمد التي الدول في خاصة ،مستدامة تنمية تحقيق اجل من األفضل البديل السياحي القطاع يعتبر- 

 القطاع؛ بهذا بالنهوض كفيلة استراتيجية خطط وضع إلى تحتاج فقط السياحية المقومات
 على يجب لدى البطالة، نسبة تقليص في األمر هذا يساهم مما الشغل مناصب وتوفير ،الصعبة العملة توفير في السياحي القطاع يساهم- 

 السائحين؛ من قدر أكبر تجذب أن شأنها من التي والخدمات والنشاطات األمور بكل واالهتمام تطوره على وتعمل القطاع بهذا تهتم أن الدول
 الخاص؛ للقطاع مساندته ومدى القطاع هذا إحياء أجل من العام القطاع يبدلها التي المجهودات على يعتمد السياحي القطاع نجاح- 
 تمويل في عليه تعتمد آخر بديل تجد أن تركيا مثل العامة موازنتها تمويل في كبير بشكل القطاع هذا على تعتمد التي الدول على يجب- 

كأن تقوم باالتجاه إلى دعم  ،وإيراداته السياحي قطاعها على تؤثر قد متوقعة غير أمور تحدث أن يمكن ألنه ،السياحة قطاع خارج ميزانيها
واستغالل الطاقات المتجددة التي تتمتع بها من طاقة  ،والزراعي ،واالهتمام أكثر بالمجال الصناعي ،االبتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا

 .الرياح والمياه وغيرها
  توصيات البحث

 : يلي بما فإن البحث يوصي الوباء هذا تجاوزمن أجل و 
 العالم يهدد وباء هو بل اآلخر دون  بلد على منحصر غير الوباء هذا ألن الفيروس، لهذا لقاح إيجاد أجل من جهودها وتوحيد الدول تعاون - 

 الدول؛ جميع إقتصاد ويزعزع بأسره
 القطاع على تعتمد التي للدول بالنسبة خاصة الوباء هذا ظل في مالية مساعدات لبعضها وتمنح، لبعضها العون  يد تمد أن الدول على- 

 الوباء؛ هذا استمرار ظل في مواطنيها احتياجات لها يغطي كافي احتياط لديها وليس ،مواطنيها احتياجات سد في كبيرة بدرجة السياحي
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 سنة من ألكثر استمراره حالة وفي ألنه الالزمة لالحتياطات إتخادها خالل من ،الفيروس هذا مع تتعايش أن العالم دول مختلف على يجب- 
 تعتمد التي تلك خاصة الدول ميزانية تمويل على يؤثر سوف هذا فأن األنشطة، جميع وإيقاف ،الصحي الحجر واستمرار له لقاح إيجاد وعدم
 السياحي؛ القطاع على بكثرة

 بما تقوم فنوصها بأن الكافي االهتمام تعطيه ال أو القطاع بهذا تهتم ال ولكنها ،السياحية المقومات تمتلك التي للدول أما بالنسبة
 :يلي
 مجاني؛ بشكل فيها الجلوس أماكن وتوفير الخضراء لألماكن الدائم والتطوير التحتية بالبنى االهتمام- 
 لها؛ الدائمةوالقيام بعملية الترميم والصيانة  ،األثرية المواقع على الحفاظ- 
 الدولة داخل تحنيه التي القوانين واصدار واالعتداء، السرقة حوادث من والطرق  الشوارع ضبط خالل من وذلك للسائح واألمان األمن توفير- 

 بزيارتها؛ قام التي
 .العالم دول مختلف من الزائرين من قدر أكبر جذب أجل من ،وعالمي احترافي بشكل للسياحة التسويقي الجانب على العمل- 
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 الملخص
 وتسريح الفنادق ثلث غلق حد وصلت أزمات ثالث والديموقراطي السياسي واالنتقال الحالي العقد مطلع منذ تونس في السياحة شهدت       
 سبل عن البحث القطاع، هذا في المتدخلين على حّتم الذي األمر مباشرة، وغير مباشرة بصفة القطاع في العاملين من اآلالف عشرات
 5,9 قرابة فزار الخارج، في مكثفة دعائية حمالت عبر المنكوب القطاع إلى الروح وإعادة السياحية تونس صورة وترميم األزمة هذه لتجاوز
 .قياسيا رقما اعتبرته ما وهو ،9105 العام في البالد سائح مليون 

 الحدود وإغالق والفنادق المنتجعات واغالق صحي حجر من عنها نجم وما كورونا جائحة تبعات شهدت حتى طويال هذا يلبث لم لكن    
 .التونسي لالقتصاد الحياة شريان أنها ذلك للسياحة كبير ضرر من ذلك عن نجم ما الرحالت، كافة وجه في والبرية والبحرية الجوية

 وأهم خاصة، بصفة التونسية والسياحة عامة بصفة العالمية السياحة على كورونا جائحة تداعيات معرفة البحثية الورقة هذه في وسنحاول
 .ال أم ذلك في ستنجح وهل السياحي، موسمها انقاذ أجل من اتخذتها التي اإلجراءات

 .كورونا سياحة، ،جائحة، تونس :الكلمات المفتاحية
The impact of the Corona pandemic on international and Arab tourism 

 – the case of Tunisia- 
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Abstract 
Tourism in Tunisia has witnessed since the beginning of the current decade, and the political and democratic 
transition witnessed three crises, which reached the end of one third of hotels and the demobilization of tens of 
thousands of workers in the sector directly and indirectly, which made it necessary for those who enter this sector. 
Seeking ways to overcome this crisis restore Tunisia's tourism image and restore the soul to the stricken sector 
through intensive propaganda campaigns abroad, visiting about 9.5 million tourists in 2019, considered a record. 
      But this did not last long, as it witnessed the consequences of the corona pandemic, the resulting quarantine, the 
closure of resorts and hotels, the closure of the air, sea and land borders on all flights, which caused great damage to 
tourism as it is the life-law of the Tunisian economy. 
In this paper, we will try to know the consequences of the Corona pandemic on international tourism in general and 
Tunisian tourism in particular, and the most important measures taken by Tunisia to save its tourism season? Will it 
succeed or not. 
Keywords: Corona, Pandemic, Tourism, Tunisia. 
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 المقدمة

 لم وجيزة فترة في العالم الوباء اجتاح حتى( 05 – كوفيد) كورونا بفيروس إصابة حالة أول عن أعلنت أن الصينية الحكومة لبثت ما    
 األمر بادئ في العالم دول غالبية اتخذت حيث مواطنيها، أوساط في إصابة حاالت اكتشاف عن تباعا   العالم دول غالبية وأعلنت أيام، تتجاوز

 جميع على ُتطبق المطارات هذه في االحترازية التدابير أصبحت حين بعد أنه إال الصين من للقادمين الدولية المطارات في تحوطية سياسات
 العالم دول بين البينية التحركات وسادت للمسافرين، اإللزامية الحراري  الكشف إجراءات باتباع العالم حول دولة أي وإلى وبحرا جوا المسافرين

 .بينها فيما الجغرافية الحدود أغلقت التي األوروبي االتحاد دول حتى طال الذي التحفظ من نوع

 ة البحث  إشكالي  

 الشيء ونفس محلي ا جديدة إصابة أي تونس مخابر تسجل لم للوزارة، تحديث آخر فبحسب محيطه في بالوباء تأثرا البلدان أقل من تونس تعد   
ا 509 منها الفيروس، تفشي بدء منذ إصابة 0101 عند االصابات عدد ليستقر الخارج، من للوافدين بالنسبة  حين في للشفاء، تماثلوا شخص 
ا نفسها تفرض حتى الوضع، هذا تستغل أن في تونس تأمل لذا ،(إلى غاية جويلية) حالة 95 عند الوفيات عدد استقر  المجال، هذا في مجدد 

 الحيوي، المجال هذا في رائدة إقليمية دولة تكون  ألن لتونس الباب يفتح ما وهو مسبوق، غير تباطؤ ا تشهد العالمية السياحة صناعة أن خاصة
 :التالية اإلشكالية نطرح ومنه

 من تونس اتخذتها التي اإلجراءات أهم وما خاصة، بصفة تونس في والسياحة عامة بصفة العالمية السياحة على كورونا جائحة تداعيات ما 
 السياحي؟ موسمها انقاذ أجل

 البحث أهداف

 :األهداف من جملة تحقيق الورقة هذه خالل من نهدف     
 05 كوفيد فيروس تفشي جراء والعربية العالمية السياحة وضع تأثر على االطالع. 
 تونس في االقتصادية الحياة شريان تمثل أنها خاصة كورونا، جائحة بعد تونس في السياحة وضع تأثر على االطالع. 
 المتخذة اإلجراءات مختلف على االطالع وكذا . 
 السياحي مستقبلها بشأن السيناريوهات أهم وقراءة وضع . 

 البحثفرضيات 

 :انطالقا من اإلشكالية المطروحة واألهداف الموضوعة قمنا بصياغة الفرضيتين التاليتين

 .اإلجراءات المتخذة كفيلة بإنقاذ ما تبقى الموسم السياحي في ظل تراجع فيروس كورونا -
 .السياحي إلغاء الحجر الصحي وفتح السياحة من جديد يعرضها لموجة ثانية من فيروس كورونا وبالتالي الغاء الموسم -

 البحثأهمية 

 والتنوع كيلومتر، 0011 نحو طول على الممتد الساحلي وشريطها المتوسط األبيض البحر على الساحرة إطاللتها بفضل تونس، تحتل    
 منذ العالم، أنحاء كل من السياح ماليين يقصدها التي المتمّيزة السياحية الدول صفوف في مهمة مكانة به، تزخر الذي والطبيعي الثقافي
 تونس لدولة يحسب ما لكن ككل، بالعالم عصفت التي كورونا جائحة آخرها كان أزمات لعدة األخيرة اآلونة في تعرضها ورغم طويلة، سنوات
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 تأمل حيث والسياحية، واالقتصادية االجتماعية الحياة بعث وإعادة الجائحة على السيطرة عنها نتج والتي األزمة بداية منذ الجادة اإلجراءات تلك
  .كورونا لفيروس العالمي الوضع واغتنام السياحي موسمها انقاذ

 البحثمنهجية 

من خالل عرض وتحليل واقع السياحة في تونس قبل وأثناء  الموضوع لمعالجة األنسب باعتبارهما التحليلي الوصفي المنهج اتباع تم     
السياحة العالمية والعربية ومحاولة قراءة السيناريو المستقبلي للسياحة في تونس خالل ما تبقى من سنة وكذا مختلف آثار الجائحة على الجائحة 

 .وما بعدها 9191

 البحثحدود 

 فنركز ثمانية أشهر األولى من سنةاختيار جمهورية تونس أما الحدود الزمانية  حدود البحث في حدود مكانية وأخرى زمانية حيث تمتتمثل 
 .9105إلى  9101مع االطالع على وضع السياحة قبل الجائحة من خالل تطور عدد السياح خالل السنوات ( إلى غاية شهر أوت)9191

 الدراسات السابقة
لذا فان الدراسات السابقة في هذا المجال قليلة  05يعتبر موضوع البحث حديث نسبيا وذلك الرتباطه بشكل مباشر بجائحة كورونا كوفيد 

 .مواقع ويب ليوميات وطنية أو دولية وأغلبها

- وأرقام مكانة – كورونا جائحة قبل تونس في السياحة: األول القسم

 .التونسي االقتصاد في السياحة مكانة: أوال
 مدنها ومن. كلم 0011 على سواحلها وتمتد. المتوسطي موقعها نتيجة أفريقيا شمال في السياحية الوجهات أهم إحدى تونس تمثل     

 واالستمتاع صحرائها الكتشاف األوروبيون  السياح يقصدها كما. شواطئها بجمال المعروفة جربة جزيرة وسوسة، الحمامات جانب إلى المشهورة
 .األثرية ومواقعها بشمسها

 شغل موطن ألف 991 من أكثر وتوفر المحلي، الناتج إجمالي من% 1 بنسبة تساهم حيث تونس، في االقتصاد أعمدة أحد السياحة وتمثل
ا مصدر ا وتمثل مباشرة، وغير مباشرة بصورة  من السنوية تونس مداخيل من% 91و 00 بين ما تدر حيث [1] للبالد األجنبي للنقد رئيس 

    [2] .األجنبية العمالت
 ،(العالمي االقتصادي المنتدى) ”دافوس“ مؤّسسة عن مّرة ألول الصادر للسياحة الّتنافسّية القدرة مؤّشر في عالمّيا 09 المرتبة تونس احتلت وقد

 .العالم من دولة 099 شمل ترتيب ضمن من وذلك المّتحدة العربّية اإلمارات بعد المؤّشر بهذا عربّيا الثانية لتأتي
 على عالمّيا األولى المرتبة احتكارها أساسا منها المتقّدمة المكانة لهذه تونس تبوأ في المؤّشر تركيبة في تدخل مختلفة عوامل ساهمت وقد

 الى ساهمت التي األخرى  الفرعّية المؤّشرات وتتمّثل والّسفر، الّسياحة قطاع لتنمية االستراتيجية أولوّياتها ضمن الدول توليها التي العناية مستوى 
 الّتنظيمات مرونة ،(09) واالستقرار األمن ،(99) األثرّية المواقع مؤّشر أساسا في عربيا، الثانية بالمرتبة تونس تستأثر أن في كبير حد

 (.01) الّتشريعات استقرار ،(09) والّتشريعات

 من والصحة والمعلومات االتصال لتكنولوجيا األساسّية البنية وفي الجوي  الّنقل في بتونس السياحي القطاع ضعف مكامن تتمثل المقابل في
 .الّسفر على الموّظفة المرتفعة الضرائب الى باإلضافة للشرب الصالح والماء األطباء عدد كثافة قلة خالل
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 مجموعة ضمن تونس وتأتي ،(90) ومصر( 91) المغرب ،(99) تركيا مثل بالمنطقة معروفة سياحّية وجهات تونس سبقت الترتيب ذات وفي
 بالمائة 01 تونس، في بالمائة 5.9ب وذلك المحّلي اإلجمالي ناتجها من هامة بحّصة والّسفر الّسياحة قطاع فيها يستأثر التي العربّية الدول

    [3] .سوريا في بالمائة 1.9و مصر في بالمائة 1.5 البحرين، في بالمائة 0.0 األردن، في بالمائة 5.9و المغرب في

 
 اإلجمالي المحلي الناتج من السياحة قطاع حصة 1رقم شكل

 .سبق ما على بناء الباحثين اعداد من: المصدر

 والّسفر بالسياحة الّشغل إحداثات نسبة في البحرين بعد الثانية تونس لتأتي العمل فرص توفيره في الهام القطاع هذا دور المؤّشرات هذه وتعكس
 بالمغرب بالمائة 0.0و البحرين في بالمائة 00و تونس في بالمائة 5بـ المعدل هذا ويقدر. المجاالت بكامل القائمة العمل فرص بإجمالي مقارنة

 .مصر في المائة 1.1و سوريا في بالمائة 1.0و األردن في بالمائة 0.1و

 البحرين، قطر، اإلمارات، من كل بعد وذلك العالمي والسياحة السفر تنافسية مؤشر في الثامنة المرتبة في تونس صنفت 9105 سنة وخالل
 :التالي الشكل يوضح كما ومصر، عمان المغرب، السعودية،

 
 .2112 عام والسياحة السفر تنافسية مؤشر في العربية الدول ترتيب 2 رقم شكل

 اإلمارات العربي، النقد صندوق  العربية، الدول على المستجد كورونا لفيروس االقتصادية التداعيات ،(9191) طلحة أحمد الوليد :المصدر
 91 ص المتحدة، العربية

 مستوى  على األولى المغرب اعتبار يمكن حيث الدول بهذه للسّياح الّشرائّية القدرة مستوى  الدول هذه تحّققها التي الّسياحّية المداخيل وتعكس
 السياحة من الّسعودّية العربّية مداخيل تقدر حين في دوالر مليار 1.09بـ مصر وكذلك دوالر مليار 9.1 وبنحو الّسياح بعدد مقارنة الّزاوية هذه

   [3]. المّتحدة العربّية لإلمارات بالنسبة تقريبا العائدات وذات دينار مليار 9.0بـ وتونس دينار مليار 1.9بـ الدينّية منها خاّصة
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 .كورونا جائحة قبل تونس في السياحة حجم: ثانيا

 انخفض ،9100 عام في سائح مليون  1.5 فمن ،9100 ثورة خالل باالنخفاض هامة بأعداد تونس يزورون  كانوا الذين السياح عدد بدأ      
 ،9100 عام قبل ما مستويات إلى تصل لم لكنها ملحوظ تحسن تسجيل األرقام هذه عاودت ثم ،9109 عام في مليون  9.0 إلى السياح عدد
 عدد انخفض ،9109 مارس في باردو على اإلرهابي الهجوم وبعد ،9109 سنة سائح مليون  1و 9100 سنة سائح مليون  1.9 تسجيل تم فقد

 :ذلك يبين التالي والجدول.  [4] األولى شهور أربعة في بالمائة 99 بحوالي مفاجئ، بشكل السياح

 2112-2111 الفترة خالل تونس إلى الوافدين السياح عدد يبين 1 رقم جدول
 9105 9100 9101 9101 9109 9109 9100 9109 9100 9101 السنوات

عدد 
السياح 

 (مليون )
1 1.5 9.0 1.9 9.1 9.9 9.9 1.9 0.9 5.9 

 :التالية المراجع على باالعتماد الباحثين إعداد من :المصدر
     ttp://www.ins.tn/arh     الموقع عبر 9101 إلى 9101ت للسنوا لإلحصاء التونسي الوطني المعهد -

- Al-ain magazine (2019) ,tunisian currency reserves , https://al-ain.com/article/    see in 12-08-2020    
  http://www.aljazeera.com   الرابط عبر تونس في السياحة ،(9191)اإلخبارية الجزيرة موقع  -

 منشآتها عرفتها التي اإلرهابية الهجمات تداعيات خلفية على 9109 عام ملحوظا انخفاضا شهد السياح عدد فإن الجدول من مالحظ هو وكما
 العاصمة، وسط الوطني باردو متحف األولى استهدفت ونوفمبر، ويونيو مارس في منفصلة إرهابية عمليات 0 تونس شهدت حيث السياحية،

ا 99 ضحيتها وراح ا 00 ضحيته وراح( البالد شرق ) سوسة محافظة في مرحبا األمبيريال نزل الثانية واستهدفت وشرطي ا، سائح   01 بينهم سائح 
 من مارس مطلع وفي الرئاسي، األمن عناصر من عنصر ا 09 مقتل خلف حي،السيا األمن لنقل حافلة الثالث الهجوم استهدف فيما بريطاني ا،

 للسيطرة محاولة في ليبيا مع الحدودية( البالد جنوب) بنقردان بمدينة وأمنية عسكرية مقرات مسلحة إرهابية جماعات هاجمت ،9101 السنة
ا، 99 خاللها ُقتل والجيش األمن قوات مع مواجهات في ودخلت عليها،  هذه نتيجة وكان مدنيين، 1و واألمن، الجيش قوات من 09و مسلح 

 سنة من سبتمبر شهر غاية إلى التونسية الفنادق في المقضاة لليالي اإلجمالي العدد بلغ حيث السياحية تونس بسمعة االضرار الهجمات
 بنسبة بأكمله 9109 عام في التونسية السياحة إيرادات تراجعت كما  [1] ،9109 سنة ليلة مليون  99بـ مقارنة مليون ا، 09.09 حوالي 9109

 السابق العام في% 9.0 من% 1.0 إلى االقتصادي النمو معدل تباطؤ في ذلك وساهم ،(دوالر مليار 0.09) دينار مليار 9.09 إلى% 09
ا نزال   911 جملة من( سرير ألف 001 استيعاب طاقة) 9109 ديسمبر 09 حتى أبوابها أغلقت فندقية ووحدة نزال   911 أن كما ،[3]  في مصنف 

  [5].  البالد

 مليار 0.0بـ إيرادات سجلت كما سائح مليون  9.1 بـتسجيل بها السياحة انتعاش بداية فشهدت 9101 سنة من األولى التسعة األشهر خالل أما
 [1](.  يورو مليون  101) دينار

 األمن تعزيز على عملت إذ السياحي، قطاعها حول متفائلة رسالة تبعث أن جاهدة تونس حاولت البالد، شهدتها التي اإلرهابية الهجمات وعقب
 استقبال مع الغربية الدول بعض في التونسية للوجهة ترويجية بحمالت القيام مع بالتزامن السياحية والمسالك والمطاعم والمطارات الفنادق في

 :منها الدولية والتظاهرات المعارض بعض

http://www.ins.tn/ar
https://al-ain.com/article/
http://www.aljazeera.com/
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 50الـ دورتها في الكون  جمال لملكة العالمية المسابقة في يتمثل استثنائي ا حدث ا العربية البلدان تاريخ في مرة ألول تونس احتضان، 
 وإسبانيا واليابان واألرجنتين والسويد وفرنسا األمريكية المتحدة الواليات بالخصوص منها الدول، من العديد مشاركة شهدت والتي

 وليتوانيا، الجنوبية وكوريا
 البرتغال، جمال ملكة الختيار األخيرة المرحلة فعاليات التونسية جربة جزيرة احتضان 
 جمال ملكة وسبقتها بالدها، خارج لها زيارة أول في التونسية، للعاصمة الشمالية بالضاحية ،9101 لعام إيطاليا جمال ملكة حلت 

    التونسية، للسياحة الترويج إطار في وذلك البالد جنوب السياحية جربة بجزيرة حلت التي ،9101 بلجيكا
 على الطالعهم سوق ا 09 من استقدامهم تم رحالت ومتعهد أسفار وكيل 0511 لحوالي تونس نحو رحلة 91 السياحة وزارة نظمت 

  [4]التونسية، السياحة مميزات
 الترويج لدعم تونسي دينار مليون  59 فاقت اعتمادات الوزارة ورصدت السياحية، والمناطق الفنادق في األمنية الظروف تحسين 

  ،9101 سنة السياحي للقطاع واإلشهار
 وخليجية، أوروبية جديدة أسواق عن البحث خالل من ،9101 خالل سائح ماليين 9.9 نحو استقطاب على عملت  
 يورو مليون  0.9 يقارب ما لذلك وخصصت روسي سائح مليون  نصف عن يزيد ما لجذب محاولة في الروسية السوق  نحو االتجاه 

 رحالت تنفيذ من تمكينهم بهدف الروسية السياحة لشركات دعم ا تونس وقدمت الروسية، السوق  في سياحية كوجهة لتونس للترويج
 تصل رحلة لكل يورو آالف 9 بتخصيص التونسية السلطات قامت حيث جربة، وجزيرة وسوسة، الحمامات، مثل مناطق إلى سياحية
 تونس،

 سائح مليون  من أكثر توفر التي الجزائر من وخاصة المغاربية المنطقة في السياح من يمكن ما أكثر استقطاب إلى تونس سعت 
 .سنوي ا

 خاصة السياحية، والمناطق الفنادق في المفروضة األمنية اإلجراءات تعزيز على شهدتها التي اإلرهابية الهجمات منذ تونس عملت 
 لحمالت" الرئيسي المحور" تشكل أصبحت اإلجراءات هذه إن حتى التدخل، في تأخرها بسبب واجهتها التي الكبيرة االنتقادات بعد

 والمناطق والمنشآت المطارات في مسبوقة غير أمنية إجراءات سوسة، هجوم بعد تونس، وفرضت الخارج، في تونس لسياحة الترويج
 وألزمت الحاجة، عند به تتصل خاص هاتفي خط عبر األمن بمديريات مباشرة مرتبطة تونس، في النزل معظم وأصبحت السياحية،

 ،"ذاتية أمن منظومة" بتركيز تونس في الفنادق كل الداخلية، وزارة
 الكونفدرالية مع باالشتراك ،(النقابية المركزية) للشغل التونسي العام االتحاد أطلق الشأن هذا في السياحي، المنتج تنويع على العمل 

 . [5] تونس في والتضامّنية االجتماعّية السياحة لدعم عمل لجنة فرنسّية، مؤسسات ولجان ونقابات) فرنسا في للعمال العامة
 أن على وراهنت المجال هذا في العالمية الوجهات أبرز إحدى إلى توزر والية لتحويل البالد، في صحراوي  منتجع أكبر افتتحت 

 المنتجع هذا يستقطب أن المتوقع ومن للسياحة جديدة ضوء نقطة دوالر، مليون  91.9 نحو تكلفته البالغة أنانتارا منتجع يكون 
    [6].التونسية الصحراء باستكشاف الشغوفين العالم أنحاء مختلف من سياح إلى إضافة التحديد، وجه على الخليجيين السياح الضخم

 00.1 بــ تونس إلى الوافدين السائحين أعداد ارتفعت حيث التالية السنوات خالل ملحوظ بشكل تونس إلى السياح عدد زاد الجهود هذه نتيجة
 سائح مليون  1.9 حوالي 9101 عام وصل أن بعد - 9105 في ماليين 5.901 نحو إلى وصل حيث ،9105 في سنوي  أساس على بالمئة
 أساس على بالمئة 99.9 بنسبة السياحة عائدات معها وارتفعت ،"قياسيا"  رقما السلطات اعتبرته ما -سائح، مليون  0.9 حوالي 9100 وسنة
 مليون  95.9 نحو إلى سنوي  أساس على بالمئة 00.9 الفندقية بالوحدات الليالي عدد ارتفاع وكذا 9105 في دوالر مليار 9 نحو إلى سنوي 

 والجزائر ليبيا من العربي المغرب دول من السياح عدد وصل فيما سائح، مليون  9.0 األوروبيين السياح عدد بلغ حيث ،9105   خالل ليلة
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 تونسي، دينار مليار 05.9 حوالي أي أمريكي دوالر مليارات1 حوالي الصعبة العملة من احتياطاتها وبلغت سائح، مليون  9.5 خاصة بصفة
 في التونسي المركزي  البنك أوضح حيث دوالر، مليارات 9 يعادل ما تونسي دينار مليار 09 نحو كان حيث السابق؛ العام عن% 00.9 بزيادة

 احتياطيات في الزيادة وستساعد ،9100 العام نهاية يوما   09 مقابل أيام 015لـ تونس واردات لتغطية يكفي االحتياطي أن موقعه على بيان
 مقابل% 0 نحو صعودها مع التراجعات، من سنوات بعد تتعافى بدأت التي( الدينار) المحلية العملة قيمة دعم في المالية السلطات العمالت

  [2].  العام بداية منذ والدوالر اليورو
 .والعربية العالمية السياحة على كورونا جائحة تداعيات: الثاني القسم

 والعربية العالمية السياحة من كل على لتداعياتها نتطرق  أن بأس ال تونس في السياحة على كورونا جائحة تداعيات في الخوض قبل     
 .عامة بصفة

 . العالمية السياحة على كورونا جائحة تداعيات: أوال

 من الفيروس انتشار فإن وبالتالي العالم دول من عدد في السائحين جنسيات أهم من الصينيون  السائحون  يعتبر السياحة، لقطاع بالنسبة     
 وعدد الجنوبية، كوريا اليابان، أهمها من للصين سياحية  أسواقا ُتعد التي العالم حول السياحة لشركات المتوقعة اإليرادات يخفض أن المؤكد

 قطاع كذلك سيطال بل السياحة قطاع على السلبي األثر في فقط ينحصر لن الذي المدفوعات ميزانً   على التأثير وبالتالي العربية، الدول من
 في السياحي القطاع كبد مما الفيروس تفشي عن اإلعالن بعد الفنادق حجوزات غالبية إلغاء تم حيث الصين، في خسائر سجل الذي الفنادق
 .فادحة خسائر الصين

 وربما ،9190 عام نهاية إلى األثر يمتد قد حيث ،9191 عام من المتبقية الفترة خالل عافيته السياحي القطاع يسترد أن المتوقع من وليس
 الذي المرض حول السلبي لالنطباع نظرا الفيروس انحسار حال في حتى األزمة قبل عليه كان ما بمستوى  ليس لكن عافيته استرداد في يبدأ

-كوفيد انتشار قبل العالمي اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 00.9 يشكل أن المتوقع من كان أن بعد [7]العالميين، السياح على سيطر
05 .[8]   
 توقعت كما ، 9191 العام في بالمئة 01و 11 بين يتراوح بما العالم في السياح عدد تراجع للسياحة العالمية المنظمة توقعت الصدد، هذا في
 المركز تحتل التي الصين أن حيث العالمي، االقتصادي المنتدى يصدره الذي والسياحة السفر تنافسية مؤشر في العالم دول ترتيب يتغير أن

 مرتفعة إصابة معدالت تشهد التي للدول بالنسبة الحال وكذلك ،9191 عام في تتراجع أن المتوقع من المؤشر في نقطة 91.1 بنحو 00 رقم
 الدخول بمنع القاضية الدول فرضتها التي والقيود للضوابط نتيجة األمريكية المتحدة والواليات األوروبي، االتحاد دول وباألخص بالفيروس
 .   [9] آخر إشعار حين إلى والترفيهية السياحية المناطق إغالق إلى باإلضافة والخروج

 وإغالق األرض على الطائرات وبقاء العالم حول الرحالت معدالت انخفاض مع كورونا بأزمة تضررا األكثر هو الجوي  النقل قطاع وكان
 وإيطاليا كالصين الموبوءة، المناطق مع الرحالت معدالت انخفضت فقد العالم، وعبر الدول بين الفيروس انتقال من للحد المطارات، من العديد
 من العالم حول الطيران حركة تقلص ومع األوسط، الشرق  في المطارات بعض وإغالق وأوروبا، أميركا بين الطيران حظر وتم ومصر، وايران

 الطيران، لصناعة السوقية القيم انخفاض مع دوالر، مليار 011 إلى العالمية الطيران شركات خسائر ووصول الشركات بعض إفالس المتوقع
 بعض وإغالق وأوروبا، أميركا بين الطيران حظر وتم ومصر، وايران وإيطاليا كالصين الموبوءة، المناطق مع الرحالت معدالت انخفضت فقد

 الطيران شركات خسائر ووصول الشركات بعض إفالس المتوقع من العالم حول الطيران حركة تقلص ومع األوسط، الشرق  في المطارات
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 مليوني يضم الذي الشحن قطاع في العمالة أيضا تأثرت كما ، الطيران لصناعة السوقية القيم انخفاض مع دوالر، مليار 011 إلى العالمية
  [8]. خاص بشكل بحار 991.111 يضم الذي البحرية، الرحالت قطاع تأثر كما. كبير بشكل بحار،

 .العربية السياحة على كورونا جائحة تداعيات: ثانيا

 القطاع من بالمائة 01 أن سيما ال  العربية الدول في كورونا فيروس تفشي بتداعيات تأثرا القطاعات أكثر من السياحي القطاع يعتبر      
 موازين وكذلك العامة للموازنات الهامة اإليرادات مصادر كأحد العربية الدول بعض عليه تعتمد كما والمتوسطة، الصغيرة الشركات من يتكون 

 قيمة وتقدر الدول بين والسياحة السفر حركة على ُفرضت التي والقيود كورونا، فيروس تفشي من للحد الدولية للجهود نظرا   وذلك مدفوعاتها،
 دوالر مليار 1.9 الطيران شركات خسائر عن ناهيك الداخلية للسياحة دوالر مليار 09.5و الوافدة للسياحة دوالر مليار 01.1 بــ الخسائر

[10] . 
  [11]: يلي كما األثر هذا تمييز ويمكن 

 العربية الدول في الخدمة مقدمي يتكبدها التي والخسائر القطاع سادت التي االرتباك لحالة نظرا قويا األثر كان: القصير األجل في -
 ضمن من السياحة قطاع في للفاعلين تعويضية وإجراءات تدابير توفير يعتبر لذلك. الفنادق من الحجوزات بعض إلغاء نظير

 ودعم االجمالي، المحلي الناتج ودعم العمل، فرص توفير في القطاع ألهمية نظرا العربية الدول عليها تركز أن يجب التي األولويات
 .الصعبة العملة توفير عن فضال   العربية، للدول العمومية الموازنات وتحقيق الخدمات، تجارة

 خسائر فإن وبالتالي الجاري  الميزان في الخدمات حساب مكونات إحدى والسفر السياحة خدمات تمثل: والطويل المتوسط األجل في -
 حساب في وافر بفائض االقتصاد تمتع فكلما المدفوعات، لميزان المنظورة غير العمليات حساب موقف على تنعكس سوف القطاع
 يشمل الذي المنظورة غير العمليات حساب في العجز تعويض له سيتيح ذلك فإن (السلعية والواردات الصادرات) السلعية التجارة

 .صحيح والعكس السياحة، قطاع متحصالت تراجع أثر تخفيف في يسهم سوف ما وهو الجارية، والتحويالت والدخل، الخدمات،

 .تونس في السياحة على كورونا جائحة تداعيات: الثالث القسم

 .كورونا جائحة بعد تونس في السياحة حجم: أوال

 أكثر لجلب تخطط كانت فقد السياحي، المجال في قياسية أرقام ا 9191 سنة تحقق أن تأمل التونسية السلطات كانت كورونا، جائحة قبل     
 سببتها التي الضربات من القطاع تعافي بعد 9105 عام البالد إلى قدموا سائح ألف 911و ماليين 5 بـ مقارنة سائح، ماليين 01 من

 .البالد استهدفت التي اإلرهابية العمليات

 بنحو لتزيد اإليرادات، حجم في تطور ا تسجل التونسية السياحة كانت 9191 مارس شهر حدود فإلى السنة، بداية في جلي ا ظهرت األرقام هذه
 الوافدين أعداد ارتفع كما ،9105 الماضي العام من الفترة بذات مقارنة( دوالر مليون  009) دينار مليون  511 لتبلغ سنوي  أساس على% 9

 ألف 999و مليون  قرابة توافد الشامل، الصحي الحجر قبل أي ،9191 مارس من 01 إلى جانفي بداية من الممتدة الفترة فخالل السنة، بداية
 .  [12] 9105العام من نفسها بالفترة مقارنة% 1.0بـ يقدر بارتفاع سائح،
 بعدما المعطيات كل غّير كورونا فيروس أن إال الصيف، في خاصة السنة، أشهر باقي خالل االرتفاع هذا تواصل تتوقع السلطات وكانت
 .االرتفاع في الخسائر وبدأت ،9191 آذار/مارس منتصف منذ نهائي ا الحجوزات توقفت
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 حدوده فتح يعيد إفريقيا شمال في بلد أول تونس ستكون  ولهذا الصفر، مستوى  إلى اإلصابات تدنت العام، اإلغالق على أشهر 0 مرور وبعد
 عدد في مفزعة أرقاما تسجل ولم الجائحة، انتشار كبح من تمكنت أنها البالد في الصحية السلطات أكدت أن بعد يونيو/ حزيران 91 في

 في كورونا بفيروس اإلجمالي المصابين عدد يبلغ حيث األوروبية، الدول وخصوصا منها، قريبة دول في الحال هي كما والوفيات، المصابين
   [13].يونيو/ أوت شهر حتى 99 الوفيات وعدد ،0109 يحوال تونس

 :تونس في السياحة على كورونا جائحة آثار: ثانيا

 :حيث الصحي والحجر اإلغالق تدابير جّراء تضررا األكثر القطاعات السياحة تتصدر   
 .9105 العام من الفترة بنفس مقارنة 9191 لعام األول النصف في% 91 بنسبة السياحة لعائدات تراجع -
 خمسين بحوالي تقريبا تموز/ يوليو 01 حتى الحالي العام مطلع منذ الفت بشكل تونس في السياحة قطاع يدّره الذي الدخل تراجع -

 [14]. المئة في
 .9105 العام من نفسها بالفترة مقارنة المئة في 11 نسبته بلغت الخارج من الوافدين عدد في كبير تراجع ُسّجل -
 مليارات ستة بحدود مارس/آذار منذ القطاع أصاب الذي التام الشلل جّراء بالسياحة تلحق قد التي الخسائر التونسية السلطات قّدرت -

 [4](.  يورو مليارا) دينار
 نهاية منذ يتأزم األمر بدأ حيث النشاط، عن كلي توقف حالة في فهي تاما   عجزا   السياحية والمطاعم والنزل األسفار وكاالت شهدت -

 هذه دفع ما أسفار، وكالة 011 من أكثر مع الرحالت الطيران شركات وإلغاء كورونا، فيروس انتشار بداية مع 9105 العام
 .لزبائنها حلول عن والبحث المواعيد وتغيير الحجوزات إلغاء إلى الوكاالت

 العربية المملكة قرار بعد أزمة، في بدورها دخلت( العمرة شركات) وتنظيمها العمرة رحالت بيع على تعمل أسفار وكالة 091 قرابة -
 على مجبرة بعد فيما نفسها لتجد كبيرة، ونفقات مصاريف وتكبدت اإلقامات، بحجز قامت أنها وخصوصا   العمرة، إلغاء السعودية

 اإلجراءات، وصعوبة السعودي الوكيل من أموالها استرجاع على قدرتها عدم ظل في النفقات، هذه تحمل
 والتي مالية، وتسبيقات قروض على حصلت كما االستقبال، دول في والنزل الطائرات بحجوزات قامت قد كانت األسفار وكاالت أن -

    [15].منها العديد إفالس إلى يؤدي قد ما تام، مالي عجز في دخلت وكالة، 0011 عددها يتجاوز
 بما شغل، موطن ألف 91 حوالي أي أبوابها المنتجعات أغلب أغلقت أن بعد وظائفهم بتونس السياحي القطاع في العمال آالف فقد -

 .السياحية والمطاعم النزل في العاملين وظائف ذلك في
 عام في االستقالل منذ االقتصاد إليه تدنى مستوى  أدنى وهو الفيروس، بسبب% 9.0 بمعدل انكماشا االقتصاد يشهد أن يتوقع -

0591. 
 الحدود، فتح إعادة من الرغم فعلى. تونس في السياحة قطاع على سلبية آثار إلى كورونا فيروس انتشار فرضها التي القيود أدت -

  [16]%. 91 من أكثر إشغال من يتمكن ال منها كثيرا أن إال االستيعابية، طاقتها من% 91 بإشغال للفنادق والسماح

 .تونس في السياحي القطاع على كورونا جائحة تداعيات مواجهة: الرابع القسم

 .السياسي الموسم إنقاذ تدابير: أوال
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 في الواقع البلد أن من الرغم على كورونا، فيروس لتفشي نتيجة بشدة تضرر الذي السياحي موسمها فيها تنقذ طريقة إليجاد تونس تعمل      
 في التفكير إلى الحكومة دفع السياحة قطاع أصاب الذي الشديد التأذي أن إال محيطه، في بالوباء تأثرا البلدان أقل من يعد أفريقيا شمال

 : منها التدابير من مجموعة

 تخفيض أقرت حيث السياحية والمنشآت الفنادق في لُيعتمد صارم صحي بروتوكول فرض عبر" كورونا من محمية" لسياحة الترويج -
 الشواطئ على والمظالت الطاوالت بين التباعد احترام وجوب إلى باإلضافة النصف إلى األماكن هذه في االستيعابية الطاقة

 الشمس، من الواقي الكريم جانب إلى معه يجلب بأن السائح وسيطالب خارجه، أو الفندق داخل سواء التجمعات وتجنب والمسابح،
 .تنقل حيثما يالزمه مطهرا سائال

 إلى يتوجهوا أن قبل الكمامات وضع منهم ويطلب حرارتهم درجات وفحص مباشرة الطائرة من نزولهم فور الركاب حقائب تعقيم ويتم -
 [13].  الفنادق

 النسبة هذه تتطور أن البالد سلطات وتأمل ، [14]القطاع عائدات من% 91 تمثل ما عادة التي الداخلية السوق  على االعتماد -
 بها يتمتع التي واالمتيازات التسهيالت تضاهي النزل في تسهيالت يجدوا أن التونسيينالمواطنين  من العديد يأمل فيما أكثر، وترتفع
  [1] ،األجنبي السائح

  [17]: فئات ثالث وفق البالد إلى القادمين مع السلطات وتتعامل المرض، من وقائية إجراءات فرض -
 ألي القادمون  يخضع ال كبيرا، تحسنا شهدت أو المرض على سيطرت دوال تضم التي(: الخضراء) األولى الفئة إلى بالنسبة 

 .تونس إلى وصولهم عند حجر إجراءات
 قد تكون  أن شريطة لكن كورونا، بفحوص يدلوا أن القادمين على فيجب أكبر، مخاطر ذات دول وهي(: البرتقالية) الثانية الفئة 

 .ساعة 19 خالل أجريت
 الصحي بالحجر اإللزام عن فضال الفئة، هذه ضمن المدرجة الدول من مواطنيها سوى  تونس تستقبل ال(: الحمراء) الثالثة الفئة 

 .أعراض ظهور عند فحص وإجراء يوما 09لـ
 بإجازة والتمتع إليها القدوم على هناك السياح حث بقصد وألمانيا، الجزائر في خاصة الخارج، في الترويجية حملتها تونس بدأت -

 .صحي ا اآلمن البلد هذا في جميلة
 األهداف لتحقيق الرقمية والتكنولوجيا األنترنت شبكة استخدام عبر اإللكتروني السياحي والتسويق االلكترونية السياحة على االعتماد -

 .للشركات التسويقية
 [13]. وتمويالت ميسرة قروض شكل في دينار مليون  911 نحو الحكومة ضخت -
 مليارات 1 حدود في عائدات يحقق أن يتوقع كان الذي تونس، في السياحة قطاع بدعم اإلعمار وإعادة للتنمية األوروبي البنك تعهد -

 .دوالر مليون  199 بقيمة طارئا قرض منحها على النقد صندوق  وافق كما العالمي، الوباء ظهور قبل 9191 عام دينار
 االقتصادية، المساعدة حزم التدابير وتشمل للجائحة، واالقتصادي االجتماعي األثر وتقليل الرئيسية القطاعات لدعم خطوات اتخذت -

  [6] .للعمال والضمانات والقروض األجور دعم إلى باإلضافة االجتماعي، الضمان ومساهمات المحددة، المهل وتمديد

 .تونس في السياحة مستقبل سيناريوهات: ثانيا
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 حدودها فتح تعيد التي إفريقيا شمال دول أولى لتصبح البالد تخطو وفيما تونس، في السياحة لقطاع قاسية صفعة كورونا جائحة سددت      
 سيناريوهان هناك أن نرى  لذا الجائحة،" انجالء" بعد فيه الصحي والوضع للبلد، االقتصادية األوضاع تتقاسمها الشعب مخاوف تبقى للسياح،

 .السياح أمام والبرية والبحرية الجوية الحدود وفتح الصحي الحجر فترة انتهاء بعد تونس في السياحة لمستقبل اثنان
 نجاحها من االستفادة على ستعمل تونس أن نرى  حيث الصحي، الوضع على سيطرتها استمرت إذا تفاؤلي وهو: األول السيناريو -

 وقت في كورونا وباء على السيطرة في العربي البلد هذا نجح حيث الصحية، وجهتها إلى للترويج كورونا فيروس على السيطرة في
 للسياح قبلة ستكون  وبالتالي الدول، مختلف عبر اآلالف بمئات فتك الذي الوباء هذا من تعاني المتقدمة الدول كبرى  فيه زالت ما

 .ككل الوطني االقتصاد على بالفائدة يعود أن التونسية السياحة تعافي شأن من كما عالميا األولى
 : ناحيتين من تونس في السياحة مستقبل بشأن تشاؤمي وهو: الثاني السيناريو -
 السياح أمام الحدود فتح وإعادة الصحي الحجر انهاء أن حيث جدا وارد الجائحة على السيطرة عدم احتمال يبقى: األولى الناحية 

 السيطرة يصعب قوية ثانية موجة هناك فستكون  مجددا الوباء تفشي حال في ألنه المتبعة، اإلجراءات رغم خطيرة مغامرة يعتبر
 .بعد فيما السياحية سمعتها على وخيمة عواقبه ستكون  مما عليها

 العالمية الوبائية الحالة من السياح تخوف نتيجة وذلك الموضوعة، األهداف تحقيق دون  السياحي الموسم انتهاء: الثانية الناحية 
 الممنوعين قائمة في يجعلهم مما األخرى  للدول الصحية الحالة استقرار عدم أخرى  جهة ومن جهة من أوطانهم خارج تنقالتهم فتقل
 . تونس إلى القدوم من

 الخاتمة

 القطاع بعودة التفاؤل من حالة للبالد، االقتصادي النشاط لمجمل الفقري  العمود تعد التي التونسية، السياحة إيرادات في كبيرة قفزة أشاعت    
 في بوادرها ظهرت أن بعد وخاصة السياسية، الرؤية ضبابية رغم المزمنة، المالية االختالالت تصحيح وبإمكانية العالمية السياحة خارطة إلى

 البالد تخطو وفيما قاسية، أخرى  صفعة كورونا جائحة لها سددت أن فتئت ما لكن ،9105 العام خالل المالية االحتياطات في نادر ارتفاع
 فيه الصحي والوضع للبلد، االقتصادية األوضاع تتقاسمها الشعب مخاوف تبقى للسياح، حدودها فتح تعيد التي إفريقيا شمال دول أولى لتصبح

 .الجائحة" انجالء" بعد

 نتائج البحث

 :التالية النتائج استخالص تم البحثية الورقة هذه خالل من   
 بالجائحة تأثرا القطاعات أكثر من الجوي  والنقل السياحة قطاع يبقى لكن كبير بشكل العالمي االقتصاد على كورونا جائحة أثرت -

 بشمال بالمائة 1.9و الوسط بالّشرق  الموّفر الشغل اجمالي من بالمائة 9 نحو الّسياحة قطاع يمّثل حيث العربية الدول في خاصة
 .افريقيا

 وما السابق النظام بسقوط انتهت والتي بالبالد مرت التي االجتماعية االضطرابات مع تونس في السياحة تراجعت ،9100 ثورة منذ -
 للجهاديين المسلحة الهجمات وتنامي البالد في األمني االستقرار تراجع بسبب قاسية ضربة تلقى حتى يتعافى القطاع بدأ إن

 .9109 العام في منها وخصوصا
 بفضل التعافي نحو طريقه أخذ الذي السياحة قطاع ازدهار أمام مصراعيها على األبواب تونس في األمنية األوضاع استقرار فتح -

 .األخرى  االقتصاد قطاعات بقية على ذلك ينعكس بأن تأمل والتي الحكومة، تنفذها التي اإلصالح سياسة
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 .اقتصادها تراجع إلى أدى كرونا بجائحة القطاع هذا تأثر لذا تونس في االقتصادية الحياة شريان السياحة تعتبر -
 البالد، القتصاد الحيوي  النشاط هذا على األضرار بأخف والخروج السياحي الموسم إنقاذ كيفية في بالتفكير التونسية السلطات بدأت -
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 الملخص
تهدف هذه الدراسة إللقاء الضوء على اثر جائحة كورونا على الدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي 

 .مشروعات الصغيرة لبلدية الزاوية الغرب التحليلي واعتماد االستبانه وسيلة لجمع البيانات ،اما عينة الدراسة فقد شملت اصحاب ال

ذات دالله معنوية بين وباء جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة لبلدية ( موجبة ) وأظهرت النتائج الى وجود عالقة طرديه 
اتخاذ الضوابط التى تحد من تفشي الزاوية الغرب ، وأوصى الباحثان إلى تخفيف اجراءات الحضر بما يدعم حركة المشروعات الصغيرة مع 

 .المرض 
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Abstract 

This study aims to provide insight into the impact of the COVID-19 pandemic on the 

economic role of small businesses.  A descriptive and analytical approach was carried out in 

this study. A developed questionnaire was used to collect the data. The study sample consists 

of owners of small businesses in the municipality of Al-Zawia Al-Gharb. Results showed that 

there is a statistically significant positive correlation between the COVID-19 pandemic and 

the economic role of small enterprises. The study recommends easing quarantine measures on 

small businesses and support them while managing the spread of the disease. 
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 المقدمة 
وباء لقد شهد العالم في االونة االخيرة العديد من االزمات التي أرهقت كاهل الدول المتقدمه منها والنامية ولعل اخر هذه االزمات هي ظهور  

العالمية مما والذي اجتاح بشكل سريع ومفاجئ عدة دول فأثرت على االقتصاد العالمي وانهيار بعض الشركات (  91كوفيد ) ما يسمي كورونا 
ك إلى جعل الدول تغلق مجاالتها الجوية والبحرية والبرية وادى إلى انخفاض ميزانياتها المالية حيث ترتب على ذلك خسائر مالية كبيرة وادى ذل

رد اكثر من بلد منتج ركود اقتصادي سبب في ارتفاع السلع والخدمات ومن بين تلك الدول التي تأثرت بهذا الوباء دولة ليبيا باعتبارها بلد مستو 
ويكون اعتمادها على مصدر وحيد وهو النفط والغاز وبسبب ايقاف انتاج النفط وانخفاض اسعاره في االسواق العالمية اثر ذلك سلب على 

الصعبة وتدني  ايرادات الدولة اضافة إلى االزمات التي يشهدها االقتصاد الليبي والمتمثلة في نقص السيولة في المصارف وارتفاع سعر العملة
 . الوضع البيئي

 مشكلة الدراسة 

داخل بلدية الزاوية "  91 - كوفيد" في ظل جائحة كورونا من خالل الزيارات الميدانية التي قام بها الباحثان لبعض المشروعات الصغيرة 
ن اغلب مواد الخام هي مواد مستورده الغرب تبين ان اغلب اصحاب هذه المشروعات تعاني من نقص وارتفاع في اسعار المواد الخام حيث ا

من الخارج وأيضا لعدم وجود اعتمادات لهذه المشاريع وكذلك قلة االيدي العاملة الماهرة وضعف البنية التحتية لشبكة الكهرباء حيث يصل 
الدور االقتصادي لهذه  في ظل جائحة كورونا مما اثر على انقطاع التيار الكهربائي بالساعات ايضا تطبيق ساعات الحضر داخل المدن

  المشروعات

 .ومن خالل ذلك يقودنا إلى طرح السؤال التالي 

 ( على الدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة   91اثر جائحة كورونا ما )  

  فرضية الدراسة

 .مشروعات الصغيرة لل على الدور االقتصادي وأثرهاجائحة كورونا  توجد عالقة ذات داللة احصائية بين

 اف الدراسة اهد

 .مشروعات الصغيرة لل الدور االقتصاديتهدف الدراسة إلى التعرف على االثار التي يمكن ان يحدثها وباء جائحة كورونا على  .9
 .التعرف على اهمية المشروعات الصغيرة في االقتصاد الليبي  .2

 اهمية الدراسة 

،وقد جاءت هذه الدراسة لسد  الدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة همية الدراسة في محاولة استكشاف اثر جائحة كورونا علىأ  تنبع   
رة من خالل ثرها على المشروعات الصغيامن خالل التعرف علي مفهوم الجائحة و ، النقص في االدبيات المتعلقة بهذا الموضوع في ليبيا 

ذي القرار في ليبيا فيما يتعلق بالتعامل مع أثار هذه ،كما أن نتائج هذه الدراسة قد تفيد متخالتي تم تجميعها هتحليل صحيفة االستبان
 . الجائحة 

  السابقة الدراسات 

 [1].المحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد على الواقع الليبي  اآلثار) بعنوان  الدراسة األولي
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ت النتائج أثرًا تختلف حدته في الشدة للفيروس على المحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد على الواقع الليبي ، وأظهر  اآلثارتناولت الدراسة 
الصحية المتعلقة  اآلثاركافة نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والنفسية ،مما يضفي قلقا كبيرا لدى المبحوثين من عينة الدراسة حول 

 .بالفيروس 

 [2].( على االقتصاد  91 –تداعيات جائحة كوفيد ) بعنوان  الدراسة الثانية

 تناولت الدراسة واقع الدول الريعية ، اى ان الدول االكثر تضررا من تلك الجائحة هي الدول التي تعتمد في دخلها القومي على الريع مثل
كل دول منظمة االوبك ، التي تعتمد في اقتصادياتها على حصيلة بيع النفط ، وكذلك الدول التي تعتمد على السياحة ، واظهرت النتائج 

يل أقساط الديون المستحقة للقطاعات االكثر تضررا والوقوف بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة نتيجة عجزها عن يجب تأج
 .سداد الرسوم السيادية أو الضرائب والجمارك والتامينات 

 [3].( ارية على مبدأ حرية ممارسة النشاطات التج" 91-كوفيد"تأثير جائحة كورونا ) بعنوان  الدراسة الثالثة

تناولت الدراسة االثار المحتملة للجائحة على مبدأ معروف في القانون التجاري اال وهو حرية ممارسة النشاطات التجارية ، واظهرت 
النتائج ، قد يظهر تعارض بين فكرة الحد من الحريات واتخاذ تدابير صحية للوقاية من فيروس كورونا ، إال أنه في األخير فإن حماية 

حق في الحياه يسبق حرية التنقل وحرية ممارسة النشاطات التجارية خاصة أن هذا الفيروس سريع التنقل من شخص ألخر ، وأن الوقاية ال
هي السبب الوحيد حاليا للحد من انتشاره ومكافحته ،وذلك في ظل غياب الدواء أو لقاح لهذا الوباء ،لكن يمكن اتخاذ هذا االخير سبب 

 .العامة ، أى يجب اتخاذ االجراءات في الحدود التي تسمح للوقاية ومحاربة هذا الفيروس  النتهاك الحريات

 مصطلحات الدراسة 

يستخدم لوصف االمراض المعدية عندما نرى تفشي واضحا لها وانتقال من شخص الى اخر في عدد من البلدان في . الجائحة  -
 .العالم فى الوقت نفسه 

 .والحيوان  لإلنسانسعة من الفيروسات التى قد تسبب المرض هي ساللة وا .فيروس كورونا  -
 هي المشروعات التي تتكون براس مال صغير ويعمل بها عدد صغير من العمال قد ال يزيد عن عشرة عمال . المشروعات الصغيرة  -

 االطار النظري للدراسة 

 تاريخ بعض األوبئة في العالم 

بجديد فكل فترة زمنية معينة إال وظهر وباء معين أثر على عدة مستويات كما أحدث تغيرات جوهرية إن ظهور األوبئة على مستوى العالم ليس 
 [4].في عدة نظم اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية حيث يحدث ثورة كبيرة في عدة مفاهيم علمية وتقنية 

المصابين به لمئات اآلالف والوفيات لعدة أالف أعلنت أزمة عالمية غير مسبوقة ، ومع وصول أعداد " 91 -كوفيد "كورونا وأحدث فيروس
لكن بالعودة إلى التاريخ يمكننا إدراك ما نحن بصدده بصورة ، الماضي أّن األمر يتعّلق بجائحة( مارس)آذار  99منظمة الصحة العالمية في 

الماضي فإّنه ال يزال بعيد كل البعد عن ( نوفمبر)ي أوضح فبرغم حالة الذعر التي تسّبب فيها هذا الوباء القادم من الصين في تشرين الثان
وكشف تفشي فيروس كورونا الجديد ، األوبئة األخطر واألشّد فتكًا التي شهدتها ألبشرية لذا من الضروري استعراض أهم هذه األوبئة العالمية

 [5].إلى جانب حاالت الوفاة، بالفيروسزايد اإلصابات المؤكدة عن نقاط ضعف في االستجابة العالمية لتفشي ألفيروسات في ظل ت
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بين حلفاء )قبل الميالد خالل الحرب البيلوبونيسية  034عام  منذ أول تفش معروف أّثرت األوبئة على الحضارات وعلى مّر التاريخ البشري،
نسب كبيرة من سكان العالم ، وصوال  وكان للعديد من هذه األوبئة تداعيات كبيرة على المجتمع البشري بداية من قتل(. أثينا وحلفاء إسبرطة

( أوبئة غيرت مجري تاريخ البشري  91ا من الموت االسود إلى فيروس كورون). .إلى جعل البشر يفكرون في أسئلة أكبر عن الحياة والوجود
.[6]  

 (51و 51القرنين )الجدري 

وكان . 9012عام  ما وصلوا ألول مرة إلى قارتي األميركتينجلبوا عددا من األمراض الجديدة عندحيث األوروبيين سببه هو وصول أن  ويشار
مليون  24من المصابين وخالل هذه الفترة، أودى الجدري بحياة قرابة % 34مرض الجدري، وهو مرض معٍد قتل نحو  أحد هذه األمراض
 [4].من السكان في األميركتين% 14شخص، أي نحو 

 (5181 – 5151)الكوليرا 

بحياة الماليين قبل  بالهند، وانتشر في معظم أنحاء المنطقة ثم إلى المناطق المجاورة، وأودى" جيسور"را ظهر في أن وباء الكولي يشار
يتمكن طبيب بريطاني يدعى جون سنو من معرفة بعض المعلومات حول طرق الحد من انتشاره ووصفت منظمة الصحة العالمية الكوليرا  أن
أوبئة غيرت مجري  91من الموت االسود إلى فيروس كورونا). "الوباء المنسي"بأنها  -يين شخصمال 0و 9.3التي تصيب سنويا ما بين -

 [6].تاريخ البشري 

 (5151 – 5151) اإلنفلونزا اإلسبانية

 04من قتل أكثر  في وتسببت مليون شخص، 044، وأصابت نحو 9191عام " وباء اإلنفلونزا"تفشت اإلنفلونزا اإلسبانية المعروفة أيضا باسم 
 [4].مليونا على مستوى العالم 

 ( 2443 – 2442) فيروس السارس

وهو من عائلة كورونا السبع ،وانتشرت في مقاطعة نجوان غدونغ الصينية ووصل إلى (:2443-2442)المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 
 [4].منهم  400شخص وقتل حوالي  1444دولة كما أصيب حوالي  22حوالي 

 (8050 – 8001)لخنازير إنفلونزا ا

مليون شخص في الواليات المتحدة، وتراوح عدد  24 أكثر من ، حيث أصاب2441عام  أفاد الكاتب بأن نوعا جديد من فيروس اإلنفلونزا ظهر
 [4].زير إلى البشرألنه يبدو أنها انتقلت من الخنا" إنفلونزا الخنازير"ويطلق على هذا الفيروس اسم . ألفا 040و 909الوفيات العالمية بين 

 (8052 – 8052)إيبوال 

الذي سمي على اسم نهر قريب من المنطقة التي تفشى فيها ألمرض محدود المدى مقارنة بأغلب األوبئة  - في البداية ، كان فيروس إيبوال
ر إلى عدد ضئيل من البلدان وانتش، 2490عام  أوال في قرية صغيرة بغينيا وظهر الفيروس. الحديثة ، ولكنه كان مميتا بشكل ال يصدق

وتشير . ألف مصاب في غينيا وليبيريا وسيراليون  21.2شخص من أصل  ألف 99المجاورة في غربي أفريقيا وقتل الفيروس أكثر من 
شير مليارات دوالر وتسبب في انخفاض االستثمارات الواردة بشكل كبير إلى الدول الثالث وت 0.3التقديرات إلى أن فيروس إيبوال كلف 

من سكان  % 44 و 04 التقديرات إلى أن فيروس كورونا سينتشر إلى حد كبير في جميع أنحاء ألعالم ، ويمكن أن يصيب في النهاية ما بين
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كما تشير دراسة أجرتها الجامعة الوطنية األسترالية إلى أن فيروس كورونا الجديد سيتسبب في مقتل ماليين أألشخاص وسُيكلف الناتج . العالم
 [6].أوبئة غيرت مجري تاريخ البشري  91 من الموت االسود إلى فيروس كورونا). رتريليون دوال 2.0لمحلي اإلجمالي العالمي مبلغ ا

 ( 8051) فيروس كورونا 

شديدة وقد انتشر النوع الجديد من فيروس كورونا ، الذي يعطي أعراضًا مثل الحمى ال. 2491أواخر عام ، الصين/ ظهر الفيروس في ووهان 
ومع ذلك ، يعدُّ فيروس كورونا الجديد بالمقارنة مع األمراض المعدية ،  بسرعة وأثر على العالم بأسرهلسعال وااللتهاب الرئوي الالحق ،وا

نسبة إلى اآلن  91-إذ بلغ حد الوفيات بفيروس كوفيد. بعيدًا عن حد الخطورة أو الفتك الذي وصلته سابقاتهالماضي ، المميتة التي حدثت في
 . الحقيقة إلبالغ عن عدد اإلصابات كما أن هناك مخاوف من عدم ا. لكن ما يجعله خطرًا هو حقيقة أنه ينتشر كالنار في الهشيم%. 3.0

 تاكةسبق ظهور فيروس كورونا الجديد ، الذي يبدو حتى اآلن هادئًا وليس مميتًا بالمعنى الحرفي مقارنة بغيره ، ظهور العديد من األوبئة الف
 [7]عبر التاريخ البشري التي قتلت نسبًا كبيرة من سكان العالم

مشيرًة إلى الفيروس التاجي الذي يسببه، الذي بات تفشيه الواسع والسريع  91-أطلقت منظمة الصحة العالمية على الفيروس األخير اسم كوفيد
 [5].منذرًا بما هو أسوأ من األرقام واإلحصائيات التي تم نشرها مؤخراً 

  مشروعات الصغيرةال

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا رائدًا في االقتصاد المعاصر سواء كان ذلك في الدول الصناعية المتقدمة أو في الدول  
 ويتجسد دور هذه المشروعات في العديد من المؤشرات سواء كانت على مستوى التوظيف والمساهمة في حل مشا كل البطالة أو في. النامية

كذلك تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصدرًا مهمًا , سد حاجات السوق وتلبية رغبات الزبائن في مجاالت ال تدخلها المشروعات الكبيرة 
 [8].لإلبداع التكنولوجي والريادة في األعمال وتطوير الحياة 

 و المتوسطة يرةمفهوم المشروعات الصغ

سطة تحكمه العديد من المعايير أهمها حجم العمالة ورأس المال و نوعية التقنية المستخدمة في اإلنتاج و و المتو  يرةإن مفهوم المشروعات الصغ
بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ، ( يونيدو ) لهذا اختلفت و تنوعت التعريفات فقد عرفتها منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 04إلى  94عادها الطويلة اآلجل اإلستراتيجية و القصيرة اآلجل التكتيكية ، كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين ويتكفل بكامل المسؤولية بأب
 [9].عامال 

 : و تعرف لجنة التنمية االقتصادية المشروع الصغير بأنه المشروع الذي يتميز بخاصيتين من الخواص الخمس التالية 

 .  ة مستقلة يديره أصحابه بشكل أساسي وبصور . 9

 .يحمل الطابع الشخصي إلى حد كبير . 2 

 .يكون محليا إلى حد كبير في المنطقة التي يعمل . 3

 .له حجم صغير نسبيا من حيث رقم األعمال و في الصناعة التي ينتمي إليها . 0



 للمشروعات الصغيرة        كورنا وأثرها على الدور االقتصادي  جائحة -منصور  وخلف هللا   

 

711 

 .يعتمد بشكل كبير على المصادر الداخلية لتمويل رأس المال من أجل نموه . 0

ف بشأن إنشاء  2442لسنة  941حدد تعريف للمشروعات الصغرى و المتوسطة بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  وفي ليبيا     
عامال و ال يتجاوز قيمة اإلقراض لرأس  20صندوق التشغيل فعرفت المشروعات الصغيرة بأنها المشروعات التي ال يزيد عدد العاملين بها عن 

عامال و ال يتجاوز قيمة  04ليون دينار ليبي ، أما المشروعات المتوسطة فهي التي ال يزيد فيها عدد العاملين عن م 2.0المال التأسيسي لها 
 [11].مليون دينار ليبي  0اإلقراض لرأس المال التأسيسي لها عن 

   ة المشروعات الصغيرة والمتوسطةأهمي

تفرضها ظروف وأحداث البيئة الخلرجية والداخلية ،لذلك يرى كثير من الخبراء االهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة يعتبر 
 [11].والمهتمين بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن لها أهمية كبيرة تتمثل فيما يلي 

 .م في األسعار توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصدر منافسة محتماًل وفعليًا للمشروعات الكبيرة وتحد من قدرتها على التحك -
 .تعد هذه المشروعات مصدر رئيسي للوظائف ممايسهم في حل مشكلة البطالة  -
 .تغطي جزء كبيرًا من احتياجات السوق المحلي  -
 .تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتنمية المناطق األقل حظًا في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل  -
 .المجاالت الخصبة لتطوير اإلبداعات واألفكار الجديدة ،كما تسهم في اعداد العمالة الماهرة تعد هذه المشروعات من  -
 .توفر بيئة عمل مالئمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملون جنبًا إلى جنب لمصلحتهم المشتركة  -

  والمتوسطة  خصائص المشروعات الصغيرة

 [12].ائص أهمها ما يليتتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من الخص

 " .عادة المالك هو المدير " االرتباط بين اإلدارة والملكية   -
 .المرونة في التصرف والتغيير   -
 .الشكل القانوني عادًة ما يكون مشروعًا فرديًا أو شراكة أشخاص   -
 .استقاللية صاحب المشروع أو مديره بالقرارات   -
 .ضيق نطاق نشاط المشروع   -
 . ضمانات التمويل واالقتراض واالعتماد على التمويل الذاتي صعوبة توفير   -
 . عدم وجود أنظمة متقدمة أو قصور في تطبيق هذه األنظمة الرتفاع تكلفتها   -
والعالقات  وجود االتصاالت. إمكانيات مادية محدودة تتعلق باإلنتاج والتسويق وضعف في مجاالت الخبرة والتخصص الوظيفي   -

 بير األسرية إلى حد ك
 مزايا المشروعات الصغرى 

وذلك نظرًا لدورها في استيعاب الطاقات البشرية وتطوير الخبرات لدى ، هامًا في بناء االقتصاد ألي بلدإن لهذه المشروعات كما الحظنا دورًا 
ن على استثمار أموالهم في مثل العاملين، ولهذا فهي تتضمن مجموعة من المزايا تمتاز بها عن المشروعات األخرى،وهذا ما يشجع المستثمري

 [13].هذا النوع من المشاريع واالبتعاد عن المشاريع الكبيرة أو المتوسطة

  :ومن هذه المزايا التي تتميز بها 
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نظرًا لصغر هذه المشاريع فإن صاحب المشروع بإمكانه توقع حجم المبيعات، وبالتالي تحديد حجم األرباح الذي يمكن :  سهولة توقع األرباح -
 .تحقيقه في السنوات القادمة 

ابة على العمل وبالتالي االتصال المباشر بينا المالكين والعاملين وذلك بسبب وجود خطوط اتصال مباشر بينهم، وهذا يتيح الفرصة للرق -
 [14].طط له وبالتالي ضمان نجاح العمل تصحيح أي انحرافات على ما هو مخ

 .وذلك بسبب االتصال المباشر بين المالكين والعاملين مما يعمل على تهيئة ظروف تتسم بالمودة واالحترام المتبادلين : الرضا عن العمل -
هذا المشروع وقلة العاملين التي يحتاج إليهم المدير فإن ذلك يساعده على اإلحاطة بكافة نواحي  المركزية في اتخاذ القرارات إن صغر حجم -

 .العمل واتخاذ القرارات المناسبة دون أي تفويض للسلطة ألي من العاملين 
 .فير الدعم لها من قبل الحكومةنتيجة عدم حاجتها إلى متطلبات تأسيسية كثيرة وانخفاض تكلفة إنشاءها وتو : سهولة الدخول إلى األسواق  -
ور ترتبط إدارة المنشأة بطبيعة الملكية، لذا فإن مالك المنشأة هو مديرها في نفس الوقت، وهو يقوم بعدة أدوار في نفس الوقت، فهو يلعب د -

 . المستثمر الساعي للربح ودور العامل الذي يتمتع بمهارات فنية عالية يهتم بالنمو والتطوير

امتها ضمن حدود ومساحات صغيرة، نظرًا لعدم حاجتها إلى وسائل إنتاج كثيرة وانخفاض عدد العمال،وهذا يسهل إقامتها في أي يمكن إق -
 [15].مكان كان في البيوت، في القرى الصغيرة، وحتى في المحالت الصغيرة 

 .الجانب العملي 

 منهجية الدراسة 
كما , لوصف الظاهرة وتحليل البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة , المنهج الوصفي التحليلي من اجل تحقيق اهداف الدراسة تم استخدام      

باإلضافة إلى المصادر االولية من خالل اداة , تم جمع البيانات الالزمة باستخدام المصادر الثانوية التي تتمثل في الكتب والمراجع والدوريات 
لتحليل البيانات وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات ( SPSS)واستخدام البرنامج اإلحصائي , بيانات االستبانه الذي طور لهذا الغرض لجمع ال

 .تسهم في تطوير الواقع وتحسينه 
  

 :مجتمع وعينة الدراسة 

ولقد , الدراسة  من البلدية اثناء اجراء مشروعًا حسب ما ورد( 00)يتكون مجتمع الدراسة من اصحاب المشروعات الصغيرة والبالغ عددهم      
اعتماد على حجم المجتمع وهامش الخطاء المسموح , باستخدام اسلوب العينة العشوائية , مشروعًا ( 00)تم تحديد عينة البحث والبالغ عددها 

تحليل لعدم منها غير صالحة لل( 0)وعند فحصها اتضح وجود , (04)تم توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة ، استرجع منها , %( 0)به 
 . هاستبان( 32)ا في تحليل البيانات وبذلك أصبح عدد االستبانه التي تم استخدامه, استكمال بياناتها 

 مصادر وأداة جمع البيانات 

الذي  استخدم الباحث أالستبيانه كأداة لقياس متغيرات الدراسة المستقلة التي تتعلق بقاس جائحة كورونا والمتغير التابع .المصادر االولية  -9
ولقد تم تحديد االوزان إلجابات افراد العينة وفق مقياس ليكرت الخماسي وتكون االوزان , يقيس الدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة 

 .علي النحو التالي 

 مقياس الدراسة المعتمد الخماسي( 9)جدول 
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االجابة

 5 8 1 2 1 الوزن 
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 .ان اداة القياس المستخدمة في الدراسة قسمت إلى جزئين على النحو التالي 

 .لقياس جائحة كورونا( عشر فقرات ) تتضمن .  كورونا - أ
 .لقياس الدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( احدى عشر فقرة ) تتضمن  .المشروعات الصغيرة  - ب

والتي تمثلت في المراجع والكتب ذات ,انوية من خالل مراجعة االدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة جمعت المعلومات الث .المصادر الثانوية  -2
 .والدوريات والمقاالت واألبحاث والدراسات السابقة , العالقة 

 صدق وثبات اداة الدراسة 
 .قام الباحثان بالتأكد من صدق اداة الدراسة من خالل  .صدق اداة الدراسة : اوال 

وتم اجراء التعديالت وتصميمها بصورتها النهائية الحالية , محكمين مختصين في المجال ( 3)عرضت االستبانة على  .لظاهري الصدق ا -5
 .وفق مالحظاتهم بما يحقق الصق الظاهري 

مع المتغير صدق االتساق الداخلي والمقصود به مدى اتساق كل عبارة من عبارات أالستبيانه  ( .االتساق الداخلي ) صدق المقياس  -8
فقد تم حساب االتساق الداخلي لألستبانه من خالل حساب معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات المتغير , الذي تنتمي اليه العبارة 

 ( .   2) والموضحة في الجدول رقم , والدرجة الكلية للمتغير نفسه 
 صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانه(  2) جدول رقم 

معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات وباء جائحة كورونا والدرجة 
 الكلية لها

معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات الدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة 
 والدرجة الكلية لها

 .Sig  ت .Sig  ت

9 .775** .000 9 .727** .000 

2 .600** .000 2 .944** .000 

3 .809** .000 3 .923** .000 

0 .677** .000 0 .952** .000 

0 .836** .000 0 .946** .000 

2 .828** .000 2 .930** .000 

4 .702** .000 4 .899** .000 

1 .773** .000 1 .862** .000 

1 .751** .000 1 .830** .000 

94 .677** .000 94 .918** .000 

   99 .961** .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات وباء جائحة كورونا والدرجة الكلية لها ومعامل االرتباط بين كل (  2) يوضح الجدول رقم      
والذي يبين ان معامالت االرتباط المبينة ذات داللة إحصائية ، , قتصادي للمشروعات الصغيرة والدرجة الكلية لهاعبارة من عبارات الدور اال

 .وبذلك يعتبر جميع المتغيرات صادقة لما وضعت لقياسه 
وبين , اة الوصول اليها يعتبر الصدق البنائي احد مقاييس صدق االداة الذي يقيس مدى تحقيق االهداف التي تريد االد .الصدق البنائي  -1

أي ان جميع معامالت االرتباط (  2) مدى ارتباط كل متغير من متغيرات الدراسة بالدرجة الكلية لعبارات اإلستبيانه والمبينة بالجدول رقم 
 لجميع متغيرات االستبانه دالة احصائية وبذلك يعتبر جميع المتغيرات صادقة لما وضعت لقياسه 

يقصد بثبات أداة القياس هي ان تعطي االستبانه نفس النتيجة لو تم اعادة توزيعها اكثر من مرة تحت نفس  .القياس ثبات اداة : ثانيا 
(  3) وتعتبر النسبة الموضحة الجدول رقم ( الفا كرو نباخ )لقد تحقق من ثبات أداة القياس من خالل اختبار مقياس  , الظروف والشروط 

 .ة عالية ومقبولة إلغراض الدراس

 نتائج اختبار الفا كرو نباخ لقياس ثبات االستبانه  (  3) جدول رقم               
 الثبات العبارات دعد المتغيرات

 4.119 94 القيمة الكلية للجائحة كورونا

 4.111 99 القيمة الكلية للدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة

 4.113 29 القيمة الكلية لالستبيان

 .الجة االحصائية أساليب المع

 .الستخراج النتائج اإلحصائية لتحليل البيانات وهي (  SPSS .V25)استخدم الباحث نظام 
 .لتحديد صدق األداة ، وطبيعة العالقة بين وباء جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة .معامل ارتباط بيرسون  -
 .ثبات المقياس  لتحديد معامل ( .الفاكرونباخ ) معامل الثبات  -
لتحديد مستوى وباء جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة وفق .  استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -

 .اجابات افراد العينة 
 بين وباء جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة   ( .الفرضية )اختبار العالقة  -

 .ات عرض البيان
     تحليل البيانات:  أوالا 

 .تحليل مستوي متغيرات وباء جائحة كورونا 

تم االعتماد علي المتوسطات الحسابية ,للتعرف على مستوي متغيرات وباء جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة      
، بناء على المعادة ( 0)يات لدرجة الممارسة المبينة بالجدول رقم وتم تحديد خمسة مستو , ليكون مؤشرًا على ذلك , إلجابات عينة الدراسة 

 .التالية 
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 عدد المستويات/ (االدنى فى المقياس الدرجة -على فى المقياسالدرجة اال)= ول الفئة ط

رةمستويات درجة الممارسة لمتغيرات جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعات الصغي(  0) جدول رقم                              
 

 
اف المعياري ودرجة األهمية لعبارات وباء جائحة كوروناالمتوسط الحسابي واالنحر (  0) جدول   

 

 ـاراتالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ق.ر
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
 درجة االهمية

 مرتفعة 9.349 3.42 ءات الوقائية التي اتخذتها الدولةهل تأثر مشروعك بسبب االجرا 9

 متوسطة 9.222 2.20 هل اضطررتم إلى تغيير خطوط االنتاج بسبب الجائحة 2

 مرتفعة 9.924 3.21 هل تم تغيير مستوي االنتاج لدى مشروعكم بسبب الجائحة 3

 متوسطة 9.042 2.12 هل اضطررتم الي تغيير في مواصفات منتجاتكم 0

 مرتفعة 9.202 3.20 هل انخفضت قدرة المشروع على توفير المواد االولية 0

 مرتفعة 9.212 3.01 هل حدث تغيير في خطتكم للقوى العاملة بمشروعكم 2

 متوسطة 9.090 3.90 هل انخفضت مستويات الطاقة االنتاجية بسبب الجائحة 4

 عةمرتف 9.242 3.00 هل انخفضت ارباح المشروع بسبب الجائحة 1

 مرتفعة 9.034 3.11 هل انخفضت قدرة المشروع على التمويل الذاتي بسبب الجائحة 1

هل ترى مبادرات للدولة الليبية إلعفاء من الرسوم الضريبية بسبب  94
 الجائحة

 متوسطة 9.044 2.29

 متوسطة 9.222 3.33 مالمتــــــــــــوسط واالنحـــــــــــراف المعيـــــــــــاري العــــــــــــــــــــا

فقد كان , بان نتائج التحليل االحصائي الوصفي فيما يتعلق بوباء جائحة كورونا جاءت بدرجة ممارسة متوسطة (  0) يتضح من الجدول رقم  
منها المرتفعة  باإلضافة الي جميع العبارات جاءت بدرجة مختلفة( 9.222)وبانحراف معياري قدرة , (3.33)المتوسط العام لجميع العبارات 
 .والمتوسطة من قبل افراد العينة 

ر.ت  درجة الممارسة المستويات 
9.14الي اقل من  9من  9  منخفضة جًدا 
2.24الي اقل من  9.19من  2  منخفضة 
3.04الي اقل من  2.29من  3  متوسطة 
0.24الي اقل من  3.09من  0  مرتفعة 
0الي اقل  من  0.29من  0  مرتفعة جداً  
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة األهمية لعبارات الدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة (  2) جدول   
 ق.ر

 ـــــاراتالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
 درجة االهمية

 مرتفعة 9.041 3.21 تساهم المشروعات الصغيرة في تاهيل الكوادر البشرية 9

 متوسطة 1.466 3.21 هل تعتقد ان العمل الحر افضل وسيلة لحل مشكلة البطالة 2

 مرتفعة 1.225 3.61 تعتمد المشروعات الصغيرة على الخبرة والمعرفة بالسوق  3

 متوسطة 1.517 3.39 تكون لدى صاحب المشروع عالمة تجارية تميزه عن غيره من المشاريع 0

 متوسطة 1.313 3.14 تساهم المشروعات الصغيرة في تنمية حجم الصادرات 0

 متوسطة 9.300 3.90 تهدف المشروعات إلى تحقيق االكتفاء الذاتي للمجتمع 2

 مرتفعة 9.903 3.29 لتغيير لألفضلتتسم المشروعات بالمرونة وا 4

 مرتفعة 9.411 3.20 مشروعك يحل مشكلة موجودة بالسوق  1

 مرتفعة 9.443 3.42 مشروعك يعاني من ضعف في التسهيالت المالية 1

 متوسطة 1.304 3.11 هل تعرض مشروعك الزمة مالية في ظل جائحة كورونا 94

 مرتفعة 1.204 3.92 هل اثرت جائحة كورونا على اداء مشروعك 99

 مرتفعة 1.233 3.48 المتــــــــــوسط واالنحــــــراف المعيــــــــــاري العـــــــــــــــــام

فقد , نتائج التحليل اإلحصائي المتعلق بالدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة فقد جاءت بدرجة ممارسة مرتفعة ( 2)ن الجدول رقم ييب     
باإلضافة إلى أن جميع العبارات جاءت بدرجة ( 9.233)وبانحراف معياري قدرة , ( 3.01)بي العام لجميع العبارات بلغ المتوسط الحسا

 .مختلفة منها المرتفع والمتوسطة من قبل افراد العينة 

 اختبار الفرضية : ثانياا 
على ( بيرسون ) تم استخدام معامل االرتباط ات الصغيرة وباء جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعلتحديد نوع ودرجة العالقة بين      

ومتوسطات اجابات افراد العينة عن جميع العبارات  وباء جائحة كورونامتوسطات اجابات افراد العينة عن جميع العبارات المتعلقة بمستوى 
 (  4) فكانت النتائج كما في الجدول رقم  الدور االقتصادي لتلك المشروعاتالمتعلقة بمستوى 

 :حيث كانت 
 .ال توجد عالقة بين وباء جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة :الفرضية الصفرية 

 .توجد عالقة بين وباء جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة:  الفرضية البديلة
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قتصادي للمشروعات الصغيرةنتائج العالقة بين وباء جائحة كورونا والدور اال( 4) الجدول رقم   
قيمة معامل  البيان

 االرتباط
الداللة المعنوية  درجات الحرية

 المحسوبة

العالقة بين وباء جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعات 
 الصغيرة

4.119 30 4.444 

وهي اقل من مستوى (  4.444) وية محسوبة بداللة معن(  4.119( ) بيرسون ) ان هناك قيمة معامل االرتباط ( 4)من خالل الجدول رقم 
ذات داللة معنوية ( موجبة ) وهذا يدل على وجود عالقة طردية , ونقبل الفرضية البديلة , لذلك نرفض الفرضية الصفرية % ( 0) المعنوية 

 .بين وباء جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة ببلدية الزاوية الغرب 
 .صيات النتائج والتو 

 :توصل الباحثان إلى عدد من النتائج والتوصيات 
 :النتائج : اوال 
 . من خالل التحليل االحصائي تبين أًن      

 .انخفاض قدرة المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل الذاتي للتسيير المشروعات  .9
 .تأثرت المشروعات الصغيرة بسبب االجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة   .2
 .انخفاض قدرة  المشروعات الصغيرة على توفير المواد االولية لتسيير العملية االنتاجية  .3
 .عدم وجود اعفاءات ضريبية وتسهيل لإلجراءات من قبل الدولة   .0
 .نالحظ ان معظم المشروعات تم تغيير في مستوي االنتاج   .0
 .عدل اداء المشروعات الصغيرةتتأثر المشروعات الصغيرة بسبب االزمات مثل جائحة كورونا على م  .2
 .  تساهم المشروعات الصغيرة في تأهيل الكوادر البشرية  .4
 .نالحظ ان المشروعات الصغيرة توفر المواد االساسية للسوق   .1
ذات داللة معنوية بين وباء جائحة كورونا والدور االقتصادي للمشروعات الصغيرة ببلدية الزاوية ( موجبة ) وجود عالقة طردية   .1

 .لغرب ا
 : ثانيا التوصيات

 .وبناًء علي ما تم التوصل اليه من نتائج فلقد تم وضع مجموعة من التوصيات التالية      
 .تخفيف اجراءات الحضر بما يدعم حركة المشروعات الصغيرة مع اتخاذ الضوابط التي تحد من تفشي المرض  .9
 .نوصي بالعمل على بعد والتوسع االلكترونية  .2
 .ات الصغيرة باالعتمادات وذلك لجلب المواد االولية لتشغيل المشروعات بأقل تكلفة دعم المشروع  .3
 .اعفاء المشروعات الصغيرة من دفع الضرائب وتسهيل االجراءات من قبل الدولة في ظل جائحة كورونا  .0
 مشروعات الصغيرة اجراء المزيد من االبحاث والدراسات حول موضوع جائحة كورونا وأثرها على الدور االقتصادي لل  .0
 
 المراجع

مجلة مدارات سياسية ( األثار المحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد على الواقع الليبي ) أحمد الزروق الرشيد واخرون  [1] 
 (. 904 – 994، ص 2424عدد خاص ، جويلية )3العدد/43،المجلد

،الندوة السنوية ،أثرجائحة 2424لجمعية المصرية للتمويل اإلسالمي ، ا( على االقتصاد  91 –تداعيات جائحة كوفيد ) حسني خولي  [2]
 .كورونا على االقتصاد المصري التحديات والفرص 
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،حوليات جامعة ( على مبدأ حرية ممارسة النشاطات التجارية " 91-كوفيد"تأثير جائحة كورونا ) دمحم ضويفي ، راضية بن مبارك  [3]
 . 219- 229، ص  91انون وجائحة كوفيد عدد خاص ق 30، المجلد  9الجزائر

عدد خاص ، )3العدد/43مجلة مدارات سياسية ،المجلد( 91كوفيد  –متالزمة األوبئة واالقتصاد في ظل جائحة كورونا ) زكرياء وهبي  [4]  
 (.01 – 00، ص 2424جويلية 

[5 ]  WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, Retrieved on July 2, 2020 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 ،نقال عن94/1/2424أوبئة غيرت مجري تاريخ البشري ، شبكة االنترنيت ، تاريخ التصفح  91من الموت االسود إلى فيروس كورونا [6] 
  thttp://www.aljazeera.net/news/cultureandar.الموقع االلكتروني 

 . 2424/  1/  2تاريخ التصفح ( منظمة الصحة العالمية ) شبكة المعلومات الدولية  [7]

ربيع نجم الدين الجعفري ، منيرة عبدالحميد بلق ، أثر أخالقيات المحاسب المالي على جودة التقارير المالية للمشاريع الصغيرة  [8]
 . 2491ادة االعمال لري(عزم )والمتوسطة في ليبيا ،المؤتمر العلمي األول 

 .  2441، أيترك للطباعة والنشر ،  9: رابح خوني و رقية حساني ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكالت تمويلها ، ط [9]

 . 2442لسنة  941الجريدة الرسمية ، قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  [11]

تمويل المصارف التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ليبيا ،  بثينة جمعه دمحم الجطالوي ،أمال سعد الشيخي ، معوقات [11]
 . 2491لريادة االعمال ( عزم ) المؤتمر العلمي األول 

آليات تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلدان شمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجى , سلمان ، رباب عبدالقادر [12]
  .93/94/2441, طرابلس   -ذات العماد , مؤتمر تهيئة األعمال النجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ,  نة  دراسة مقار / 

مدخل استراتيجي للمنافسة والتميز، عمان دار الشروق للنشر و التوزيع،  –أدارة المشروعات الصغيرة 2442الحسيني، فالح حسن، [13] 
 . الطبعة األولى 

،بحث مقدم إلى ندوة بعنوان المشروعات "واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها االقتصادية " ،2440صقر،دمحم فتحي، [14]
 .يناير، جمهورية مصر العربية 22الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي،اإلشكاليات وآفاق التنميةفي

رة، دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب، بحث ،إستراتيجية االستثمار والتمويل في المشروعات الصغي2444كنغو،عبود، [15]
 .األردن –مقدم إلى المؤتمر العلمي الخامس جامعة فيالدلفيا ،كلية العلوم اإلدارية والمالية،عمان 
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 الملخص
لدول العالم، التي لم تكن مستعدة لهذا الوضع الذي ال مثيل له منذ األنفلونزا لقد شكلت الجائحة إختبارا قاسيا للنظم اإلقتصادية والصحية 

لذلك كانت اإلجراءات التي عمدت إليها كل دول العالم تقريبا هي إغالق أجزاء كبرى من إقتصادياتها، ما أدى . 9191-9191اإلسبانية 
لكن . إقتصاديا عالميا، توقع الكثيرون أن يكون األسوأ في التاريخ إلى تراجع تلك اإلقتصاديات إلى مستويات غير مسبوقة، ليشكل ركودا

 .ه لن يكون كذلكالمؤشرات التي تقدمها هذه الورقة البحثية، تشير إلى أن  
  .91-فيروس كوفيد الركود، ،الجائحة :الكلمات المفتاحية

 

The Economic Recession Resulting From Covid-19 Pandemic: Is It The Biggest in 

History? 
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Abstract 
The pandemic represented a hard test to the economic systems of countries, which were not well prepared for an 
unprecedented situation sin the Spanish flu of 1918-1920. To fight the spread of virus, countries closed big parts of 
their economies, which led to a slowdown of growth rates and the increase of unemployment rates, leading to a world 
economic recession that many economists saw like the worst in history. But this paper provides us with indicators 
stand against that hypothesis. 
Keywords: Covid-19 virus, Pandemic,Recession.  
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 المقدمة

لم يكن أحد يتوقع أن يتحول الفيروس الذي تم إكتشافه شهر ديسمبر الماضي في إحدى المقاطعات الصينية إلى وباء قاتل، سرعان 
جهل مصدره إلى حد اآلن، إنتقل من مدينة ووهان الصينية فيروس كورونا الذي ي   لكن  . غلق العالم أجمعما سيتحول إلى جائحة عالمية ت  

بلد ومنطقة مخترقا كل الحواجز، ومتحديا كل التطورات اإلقتصادية والتكنولوجية والعلمية التي حققتها  911بمقاطهة هوباي إلى أكثر من 
 .البشرية خالل القرن الماضي ومطلع القرن الجديد

 بعد أكثر من السنة، لمية شهر مارس الماضي، ومع توقعات بعدم التوصل إلى دواء أو لقاح إال  وبينما تحول الفيروس إلى جائحة عا 
ى إلى إغالق الحدود وإيقاف جزء كبير من لم يكن أمام دول العالم سوى اللجوء إلى إجراءات صارمة للعزل الصحي والحجر المنزلي، ما أد  

 .القطاعات اإلقتصادية بمختلف دول العالم
ذلك، تراجعت معدالت النمو اإلقتصادي بكل دول العالم، وإرتفعت معدالت البطالة إلى معدالت غير مسبوقة، وبينما كانت نتيجة ل

ر الكثير من علماء اإلقتصاد والمؤسسات الدولية من الركود الذي نتج عن النظم الصحية تكافح لتقليص عدد اإلصابات والحد من الوفيات، حذ  
 .أكبر فترات الركود اإلقتصادي في التاريخ اإلنساني نتجالجائحة، كونه سي  

 
 مشكلة البحث 

 هل سيكون الركود الناتج عن الجائحة األسوأ في التاريخ؟ : تي هذه الورقة البحثية لإلجابة عن السؤال اآلتيأت
 :ولإلجابة عن هذا السؤال البد من فهم بعض العناصر األساسية التي ستساعدنا في سعينا لتحقيق ذلك

 ما المقصود بالركود؟ -
 هل يمكن أن يستمر التراجع اإلقتصادي إلى ما بعد الجائحة؟ -
 هل هناك مؤشرات تدل على أنه ليس أسوأ ركود في التاريخ؟ -

 

 أهداف البحث 

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 التحديد الدقيق لمفهوم الركود؛ -

 والتوظيف؛معرفة أهم تأثيرات الجائحة على نمو اإلقتصاد  -

 .معرفة مدى صحة التوقعات حول الركود الناتج عن الجائحة -

  البحثأهمية 

تكلفة اإلغالق والمواجهة عالية، وال يمكن أن  تنبع أهمية الدراسة في كون مآالت الجائحة األهم هي مآالتها اإلقتصادية، إذ أن  
الفهم الدقيق لتلك المآالت قد يساعدنا على تحديد اآلليات والسياسات  كما أن  . تمر دون أثر على النظم اإلقتصادية لمختلف دول العالم

عتبر إستجابة الدول أثناء الجائحة وبعدها عامال أساسيا في تموقع الدول ضمن الخارطة اإلقتصادية والسياسية الالزمة للتعافي، حيث ت  
 .الجديدة لعالم ما بعد الجائحة
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 الجائحة  -9
لتهابات رئوية حادة، تطلبت من بعضهم المكوث إصيب عدة أشخاص بشهر ديسمبر الماضي، حيث أ  لقد كانت البداية من الصين 

في البداية لم يكن الصينيون يعون مدى خطورة الوضع، وكان األمر أشبه بموجة . في العناية المركزة وربطهم بأجهزة التنفس اإلصطناعي
رة الوضع، متهما الصين بإخفاء األمر عن المجتمع الدولي، إذ لم تعلن عن إكتشاف أنفلونزا شتوية عادية، إلى أن كشف أحد األطباء عن خطو 

 . بعد حوالي الشهر من اإلصابات األولى بمقاطعة هوبايفيروس يشبه فيروس السارس الفتاك، إال  
يلندية أول إصابة على ن أعلنت السلطات التاأالفيروس ينتقل من شخص آلخر، إلى  ي دليل على أن  أإلى ذلك الحين لم يكن هناك 

أراضيها، بعد تواصل أحد مواطنيها مع مواطن صيني قادم من مدينة ووهان الصينية، لذلك حذرت منظمة الصحة العالمية في خطوة سريعة 
 .9191بجدية مع األمر من منتصف شهر يناير لسنة  ملخر، وعلى الجميع التعاالفيروس المستجد قد ينتقل من شخص آل من أن  

على أراضيها،  91-غلب دول العالم عن إصابات بفيروس كوفيدأ تطلب األمر سوى شهرين، ففي بداية شهر مارس أعلنت ولم ي
الفيروس المستجد ينتمي إلى عائلة  وعلى الرغم من أن  . ليدخل العالم في حرب ضروس مع فيروس صغير ال يمكن رؤيته بالعين المجردة

لم يكن هناك أي دواء أو لقاح يقي من اإلصابة به، وسرعان ما أصبحت الدول تعد اإلصابات والوفيات كل ه  أن  فيروسات كورونا المعروفة، إال  
 .حربا عالمية ثالثة قد إندلعت للتو يوم، وكأن  

ولم يكن حال الدول المتقدمة أفضل من حال تلك األقل تقدما واألضعف إقتصاديا، فدول أوروبا الغربية مثل إسبانيا وإيطاليا لم 
 .تتمكنا من مواجهة الفيروس بشكل مناسب، وشكلتا معا أنموذجا عن سوء إدارة األزمة الصحية وفقدان السيطرة على الوضع

حلول علمية طبية لهذه األزمة، عمدت الدول إلى غلق نشاطات إقتصادية كثيرة، فأغلقت المطارات ووسائل النقل ه ال وجود لوبما أن  
 .المدارس والجامعات، ولم يبق مفتوحا سوى األعمال التي لها صلة مباشرة بحياة الناس مثل المتاجر والصيدلياتالعامة، وأوقفت الدراسة في 

 أثر الجائحة على النمو اإلقتصادي والبطالة -2
الطلب  ي عد النمو اإلقتصادي األكثر تضررا من بين المتغيرات اإلقتصادية، إذ أن  توقف النشاط اإلقتصادي وما يتبعه من تراجع في

يبين توقعات النمو  9والجدول رقم . إذ أن  حوالي الفصل من اإلغالق لن يمر من دون تكلفة. ينعكس بالضرورة على معدالت النمو بالسلب
 .ومجموعة السبعة األعلى دخال في العالم  -البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا –الحقيقي في مجموعة دول البريكس 

 (%)معدل النمو الحقيقي، فصال بفصل : 9جدول رقم 
 2121الفصل الثاني  2121الفصل األول  2191الفصل الرابع  دول البريكس

- 99.1- 9.1 1.0 البرازيل
 1.9- 91.1 9.1 الصين

- 1.9 0.1 9.9 الهند
- 91.0- 1.9 1.1 روسيا

- 7.7- 9.1- 1.9 جنوب إفريقيا
 مجموعة السبعة 

- 1.0- 1.9 1.9 كندا
- 91.1- 9.1 1.1 فرنسا
- 91.1- 9.1 1.1 ألمانيا
- 91.1- 0.1- 1.9 إيطاليا
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- 1.1- 1.0- 9.1 اليابان
- 1.9- 9.1 1.1 المملكة المتحدة

- 0.1- 9.9 1.0 أ.م.الو
The source: The Economist Intelligence Unit, Coronavirus Sinks Global Growth Prospects for First Half of 2020: Q2 

Global Forecast 2020   (New York: The Economist Intelligence Unit Ltd., 2020), p.1. 

ي من سنة توقعات النمو اإلقتصادي الحقيقي في دول البريكس ودول مجموعة السبعة للفصلين األول والثان 9يبين الجدول رقم 
ويالحظ أن كل الدول ستشهد معدالت نمو سالبة خالل الفصل . 9191، إضافة إلى معدالت النمو الحقيقية للفصل األخير من سنة 9191

وفي الفصل الثاني ستتضرر كل . األول من هذه السنة، ما عدا الهند، وهذا يمكن تفسيره من خالل بطء عملية إغالق اإلقتصاد في هذه األخيرة
فرنسا، ألمانيا وإيطاليا، ويتجاوز : في دول اإلتحاد األوروبي الثالثة %-91.1قتصادات بشكل كبير، إذ يصل معدل النمو اإلقتصادي إلى اإل

أما اإلستثناء فيأتي هذه المرة من الصين، البلد الوحيد الذي ي توقع أن يحقق نموا إيجابيا، وهذا راجع إلى تحكم . بالبرازيل وروسيا %-91.1
 .لصين في الجائحة خالل الفصل األول من هذه السنة، وعودة النشاط اإلقتصادي من جديد خالل الفصل الثانيا

فتوق ف الكثير من األنشطة اإلقتصادية، وقطاعات إقتصادية بالكامل . وقد كان األثر المباشر للجائحة أشد وضوحا على الوظائف
، أدى بالكثير من الشركات إلى تسريح العاملين بها، فارتفعت معدالت البطالة في مختلف مثل قطاع النقل الجوي للمسافرين وقطاع السياحة

 .يوضح ذلك في دول مجموعة السبعة 9والشكل رقم . مناطق العالم
 
 
 
 
 
 

 (2121إلى توقعات  2191معدل )معدالت البطالة في مجموعة السبعة : 9شكل رقم 
The source: Zoe Schneeweiss, Dan Murtaugh, Andrew Atkinson and Akshat Rathi, ‘’A Shocked Economy,’’ Bloomberg 

Markets, V.29 Issue 3, (June/July 2020): p.52. 

، ففي الواليات المتحدة األمريكية، البلد األكثر 9191توقعات إرتفاع معدالت البطالة من مستويات سنة  9ي الحظ من الشكل رقم  
، وهذا يوضح أثر الجائحة %99، وهو أدنى مستوى لها منذ فترة طويلة، إلى حوالي %9يتوقع أن يرتفع معدل البطالة من حوالي تضررا، إذ 

ويتبين من خالل الشكل أن اليابان األقل . مليون وظيفة شهر ابريل لوحده 91إذ ان سوق العمل األمريكي فقد حوالي . على سوق العمل
 .، لكن كل الدول ستتأثر في هذا الجانب9191سنة  %9أن يصل المعدل إلى حدود  تضررا من ذلك، إذ ي توقع

 
 مفهوم الركود -3

يشير التعريف المتداول للركود على أن ه تراجع الناتج المحلي الخام للبلد لفصلين متتابعين، لكن  المكتب الوطني لألبحاث اإلقتصادية 
NBER إنخفاض كبير في النشاط المنتشر عبر اإلقتصاد يستمر أكثر من بضعة أشهر، ويظهر "لذلك ي عرفه بأنه . يعتبر أن  ذلك غير كافي

وي الحظ من هذا التعريف، أن  المكتب ال يعتمد على تطور  [9]."ذلك في اإلنتاج الصناعي، العمالة، الدخل الحقيقي وتجارة الجملة والتجزئة
 .لي الخام فحسب، بل يضيف بعض المؤشرات اإلقتصادية مثل البطالة وتجارة الجملة والتجزئةالناتج المح
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بين  [9]ففي نقاش. وعلى الرغم من بساطة التعريف المذكور ووضوحه، إال أن ه قد يختلف اإلقتصاديون في وصف درجة الركود 
 George، المستثمر المالي جورج سوروس Nouriel Roubiniي ونوريال روبين Robin Wellsعلماء اإلقتصاد بول كروغمان، روبن ولز 

Soros الركود الكبير "، والمؤرخ نيل فرغيسون، إختار بعضهم إستخدامgreat recession، " قريب من الكساد "وآخرnear depression، "
 .9111ة المالية لسنة لوصف الركود الناتج عن األزم" بداية كساد عظيم ثان،"أو " ،mini depressionكساد مصغ ر "
ففي سنة . وقد كان ذلك الركود عكس توقعات الكثير من اإلقتصاديين الذين كانوا يرون بأن  علم اإلقتصاد قد حل تلك المشكلة 

م روبرت لوكاس، أستاذ اإلقتصاد بجامعة تشيكاغو والحائز على جائزة نوبل لإلقتصاد، خطابا في اإلجتماعات السنوية للجمعي 9119 ة قد 
المشكلة المركزية المتمثلة في : "، أعلن فيه أن ه حان الوقت لتمضي المهنة قدماAmerican Economic Associationاإلقتصادية األمريكية 

 ."الوقاية من الكساد تم حلها لجميع األغراض العملية
إذ يرى أن ه لم يزعم بأن الدورة اإلقتصادية، والتناوب غير المنتظم لفترات الركود واإلنتعاش والتي  [9]ويعتذر كروغمان ل لوكاس، 

لكن ه إدعى أن  الدورة تم ترويضها، إلى درجة أن  المنافع من أي ترويض إضافي هي تافهة، إذ . كانت معنا لقرن ونصف على األقل قد إنتهت
لذا حان الوقت لتحويل التركيز إلى أشياء . مو اإلقتصاد لن ي ؤدي إال  إلى مكاسب تافهة في الرفاه العامجادل بأن  التركيز على تهدئة تذبذب ن

 ."مثل النمو اإلقتصادي على المدى الطويل
 

 أنموذجا ركود اإلقتصاد األمريكي -4
للمكتب الوطني للبحوث  The Business Cycle Dating Committeeقد مت لجنة تأريخ دورة األعمال  9191يونيو  1في  

، 9191وقد حد دت اللجنة أن  ذروة النشاط اإلقتصادي حدثت في شهر فبراير  [1].الواليات المتحدة في ركود: اإلقتصادية تقييمها النهائي
 .وبداية الركود 9111ومثلت هذه الذروة نهاية اإلنتعاش الذي إنطلق في يونيو 

دعنا نلقي نظرة . سنة الماضية 971ت من الركود، وهذا ما تقدمه لنا البيانات المتوفرة عن لقد كان التاريخ اإلقتصادي حافال بفترا
 .سنة الماضية، من أواخر القرن العشرين إلى بداية القرن الحادي والعشرين 01على فترات الركود بالواليات المتحدة لفترة 

 فترات الركود للسنوات الخمسين الماضية: 2رقم جدول 
 المدة باألشهر من آخر فترة ركود إلى الذروة .....إلى .....د من فترة الركو 

 9111جويلية  – 9111يناير 
 9119نوفمبر  – 9119جويلية 
 9119مارس  – 9111جويلية 
 9119نوفمبر  – 9119مارس 

 9111جوان  – 9117ديسمبر 
 9191فبراير 

01 
99 
19 

991 
79 

991 
The source: https://www.nber.org/cycles.html, (accessed June 12th, 2020). 

 -9117ديسمبر )أن  كل فترات الركود باإلقتصاد األمريكي خالل الخمسين سنة الماضية لم تستمر أطولها  9يتضح من الجدول  
 .، فإن  كل فترات الركود تلك لم تنتج عن وباء أو جائحة9191وعلى خالف ركود . سوى حوالي السنة والنصف( 9111يونيو 

 
 :ركود الجائحة -5
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، إلى أن ه سيكون فريدا من عدة جوانب، فهو أول 91-ق الركود الناتج عن جائحة كوفيدقد خلص تقرير البنك العالمي حول مدى عمل
إذ . سنة الماضية، والتوقعات الحالية تقترح أنه سيكون األكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية 901ركود سيحدث بسبب جائحة لوحدها خالل 

ه إرتفاع هائل في مستويات البطالة وتراجع كبير في جميع األنشطة الصناعية، التجارية أن تراجع الناتج المحلي الخام العالمي هذه المرة، صحب
 .وهذا من شأنه أن يوضح األثر العميق الناجم عن الجائحة التي لم يرها أحد قادمة. والخدماتية

الركود الناتج عن األنفلونزا ومع ذلك من خالل مراجعة البيانات التي يقدمها لنا المكتب الوطني للبحث اإلقتصادي، يتضح أن  
أشهر في البداية  1لم يدم سوى ( إلى حد اآلن على األقل 91-وهي جائحة أشد فتكا وإنتشارا من جائحة كوفيد) 9191-9191اإلسبانية 

رأيه  وهذا ما يدفعني لعدم موافقة كينيث روغوف في(. 9199يوليو  - 9191يناير )أشهر فيما بعد  7و( 9191مارس  -9191أغسطس )
 ."سنة الماضية 901اإلنهيار قصير المدى في الناتج العالمي يبدو أنه سينافس أو يتجاوز أي ركود في "بأن  

حول جائحة األنفلونزا وإحتمال الركود  Trust for America’s Healthوقد أشار تقرير المنظمة غير الربحية الثقة من أجل صحة أمريكا 
إلى أن ه وفقا لثالث مؤسسات أبحاث مالية وإقتصادية كبرى، أن ه خالل تفشي وباء  [0]،9117اإلقتصادي للواليات المتحدة الذي تم إعداده في 

، 9191لوباء الحاد هنا على أساس جائحة ا. %6و 1.90اإلنفلونزا الحاد، يمكن أن ينخفض الناتج اإلجمالي للواليات المتحدة األمريكية بين 
مليون منهم، وهذا  9.90مليون أمريكي ووفاة حالي  11منهم، وهذا يعني حديثا إصابة   %9.0من السكان، وتوفي  %91التي مرض فيها 

 .91-مختلف عما يحدث اآلن تزامنا مع جائحة كوفيد
 .، وهذا يعكس تداعيات الجائحة9191خالل سنة  %6.9توقع أن يتراجع بـوبالرجوع إلى توقعات البنك العالمي، فاإلقتصاد األمريكي ي  

 
 هل هو الركود االسوأ؟ -6

هذه المرة جد مختلفة، إذا إستخدمنا تعبير كارمن رينهارت، فالركود الناتج عن الجائحة أصبح أمرا واقعا، والتراجع اإلقتصادي طال  
قدم هنا عدة مؤشرات تؤيد نويمكن أن . األمر ليس كذلك فترات الركود الماضية، نعتقد أن  لكن ما إن كان هذا الركود سيكون أسوأ من . الجميع

 .هذا ناطرح
يأتي من اإلقتصاد األمريكي األكثر تضررا من الجائحة، ففي شهر  مايو كان ي توقع أن يرتفع عدد العاطلين عن  المؤشر األول 

لكن تقرير شهر مايو أثبت أن . شهر ابريل %91.7من  %91.0مليون وظيفة، وأن يرتفع معدل البطالة إلى  1.9العمل بسبب الجائحة بـ 
مليون وظيفة لينخفض معدل  9.7الوظائف التي خلقها اإلقتصاد األمريكي خالل الشهر وصلت إلى  تلك التوقعات كانت خاطئة تماما، وعدد

 .مليون وظيفة عم ا كان متوقعا 91، أي بفارق أكبر من %99.9البطالة إلى 
مليون  1.1 ، وقد أضيفت%99.9وبي ن تقرير مكتب إحصائيات العمل األمريكي في تقرير شهر يونيو أن معدل البطالة إنخفض إلى 

يونيو  97مؤشرا إيجابيا ناتج عن ذلك، إذ أن  طلبات التوظيف إنخفضت في  Barron’sظهر في مجلة بارونز  [7]وقد حمل تقرير [6].وظيفة
وهذا ما دفع مؤشر داو جونز إلى األعلى، ليصل إلى . في ابريل الماضي 6.167.111طلب من معدلها القياسي  9.197.111إلى 

 .نقطة ابريل الماضي 20,000ة في نفس التاريخ، بعد أن إنخفض إلى أدنى من نقط 25,812.88
يرتبط بأسواق النفط، فبعد اإلنخفاض الكبير في أسعار البرميل خالل شهري ابريل ومايو، حيث وصل سعر البرميل  المؤشر الثاني 

ال، فقد شهد سعر البرميل  إرتفاعا ملحوظا، إذ وصل إلى ما دوالر للبرميل، جاءت بيانات شهر يونيو أكثر تفاؤ  99إلى أدنى مستوى بحوالي 
وهذا يقدم لنا إشارة جيدة عن زيادة الطلب على هذه المادة الحيوية للنشاط اإلقتصادي، ودليل على أن  . دوالر منتصف الشهر 19يقارب 

 .النشاط اإلقتصادي عاد للنمو من جديد
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إلى أن  أسعار البرميل  [1]ة في تقريرها حول تطورات قطاع الطاقة في المدى القصير،وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة األمريكي
، كما أن  الطلب سيزيد 9199البرميل في /دوالر 11، ليرتفع إلى 9191البرميل خالل النصف الثاني من سنة /دوالر 97ستستقر عند متوسط 

من النفط خالل نفس الفترة، كما يعكس توقعات إيجابية بشأن نمو النشاط  وهذا يعكس تراجع المخزونات العالمية. 9199مليون في  7.9بـ 
 .اإلقتصادي عبر العالم

في . يكمن في سرعة وحجم ردة فعل الحكومات تجاه الجائحة، والسياسات المتوخاة من قبلها لتجنب تداعياتها السلبية المؤشر الثالث 
تريليون دوالر لمساعدة عشرات الماليين من األسر األمريكية  9الواليات المتحدة صادق دونالد ترمب على خطة إغاثة إقتصادية بقيمة 

مليار يورو من أجل تحفيز إقتصادات اإلتحاد بغض النظر عن الخالف  701للجنة األوروبية خطة بقيمة وأقر ت ا. المتضررة من الجائحة
ووعدت الحكومة النيجيرية بحزمة تحفيزات إقتصادية تقارب ." الجيل القادم من اإلتحاد األوروبي"حول آليات تنفيذ الخطة، التي أ طلق عليها 

الخط الزمني للجائحة نهاية هذا الكتاب، نجد أن  الكثير من البلدان األخرى أخذت نفس الطريق، وهذا  وبالرجوع إلى. مليار دوالر 0.1قيمتها 
 .يعد إيجابيا من ناحية تسريع عودة التعافي واإلنتعاش اإلقتصادي

" سر رأس المال"في كتابه  Hernando de Soto [1]يرتبط بما جاء به عالم اإلقتصاد البيروفي هيرناندو دي سوتو المؤشر الرابع
فقد تساءل عن أسباب نجاح الرأسمالية في الغرب وفشلها في باقي المناطق من العالم، فتوصل إلى عدة عوامل من بينها ما . 2000عام 

عاد نفس وقد . يسميه هو رأس المال الميت، الذي يحول بين إستغالل األفراد لما يملكونه من ممتلكات جر اء إفتقادهم لعقود تثبت حيازتهم لها
في إشارة إلى المقدرات التي تحتوي عليها الدول النامية، والتي يمكن إستغاللها بالشكل الذي  [91]اإلقتصادي ليكتب عن ذلك زمن الجائحة،

التحديات وبالتالي على حكومات تلك الدول أن تع . ي حدث فارقا في إقتصاد العالم، وبما يمكن أن يسهم في التعافي اإلقتصادي السريع والسليم
وفي واقع األمر الكثير من . من جانب، ومن التغيرات التي تطال اإلقتصاد والجيوسياسة العالمية من جانب آخر 91-التي تواجهها جراء كوفيد

يدة، قد الدول أصبحت واعية بتلك الحقيقة حتى قبل الجائحة، فدول مثل إثيوبيا وتنزانيا تحقق معدالت نمو إقتصادي عالية ومستويات تنمية ج
 . تجعل منها تجارب إقتصادية ناجحة في القارة السمراء

 
 الخاتمة

آثارا واضحة على النمو اإلقتصادي والتوظيف في إقتصاديات دول العالم، ما أدخل الكثير منها في  91-لقد كان لجائحة كوفيد
مباشر بالتعافي من الفيروس، سيما في حالة التوصل إلى لكن نعتقد أن ذلك مؤقت ومرتبط بشكل . فترات ركود، كما يتضح من خالل الدراسة

لقاح فع ال، على ضوء إعالن روسيا عن نجاح اإلختبارات على لقاحها، وإعالن الرئيس األمريكي دونالد ترمب عن لقاح سيتزامن إطالقه مع 
 .إنتخابات نوفمبر

ائحة، هناك عدة مؤشرات تحيلنا إلى أن  الركود األسوأ تاريخيا ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم اليقين الذي يميز العالم أثناء هذه الج
ومن . المزعوم لن يحدث، وستكون فترة ركود عادية سرعان ما يتعافى منها اإلقتصاد العالمي في حالة زوال الجائحة أو التوصل إلى لقاح فع ال

، وتراجع (9191)جديد إبتداء من الفصل الثاني من هذه السنة بين تلك المؤشرات عودة بعض اإلقتصاديات الكبرى مثل الصين إلى النمو من 
معدالت البطالة باإلقتصاد األمريكي، وأيضا إرتفاع معدالت النفط عن المستويات الدنيا القياسية التي وصلت إليها شهري مارس وابريل 

بي التي خصصت برنامجا لإلنعاش بقيمة تتعدى ، إضافة إلى سرعة إستجابة الكثير من الحكومات على غرار دول اإلتحاد األورو (9191)
 .مليار يورو 701

 
 البحث   نتائج 
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 :يمكن إجمال نتائج الدراسة فيما يلي
أن  دول العالم لم تكن مستعدة، ال من حيث نظمها الصحية وال من حيث نظمها اإلجتماعية  91-بينت جائحة كوفيد -

 واإلقتصادية؛
 والصدمات السابقة، إذ أن تأثيرها شمل كل دول ومناطق العالم؛عن األزمات  91-تختلف جائحة كوفيد -
 أيضا عن جائحة األنفلونزا اإلسبانية، إن من حيث النطاق أو من حيث األثر؛ 91-تختلف جائحة كوفيد -
ئف ، إذ أن اإلقتصاد العالمي فقد عشرات ماليين الوظا9191إنعكاسات الجائحة على البطالة هو األكبر من نوعه منذ أزمة  -

 في فترة وجيزة؛
 ؛9191أغلب إقتصادات العالم أعلنت رسميا دخولها في ركود إنطالقا من الفصل الثاني لسنة  -
أطول  9191ركود اإلقتصاد األمريكي ال يبد أنه األسوأ تاريخيا، إذ أن فترة الركود التي عانى منها بعد أزمة الكساد العظيم   -

 متغيرات الحقيقية لإلقتصاد؛من حيث المدة ومن حيث اإلنعكاسات على ال
هناك العديد من المؤشرات المرتبطة بمعدالت النمو، أسعار النفط، تقارير التوظيف التي تشير إلى أن  اإلقتصاد أد ى في  -

أفضل مم ا كان متوقعا، وهذا ما يجعلنا نتفاءل بشأن الركود الواقع، وبأن ه لن يكون  9191الفصلين الثاني والثالث من سنة 
 .وأ في التاريخاألس

 
  توصيات البحث

 :في ختام الدراسة يمكن إدراج التوصيات اآلتية
الجائحة القادمة، إذ أن  سوء التقدير والتحضير كلف العالم الكثير من /يجب على دول العالم أن تكون أكثر إستعداد لألزمة -

 األرواح والخسائر المادية؛
 أثبتت فشلها في اإلجابة عن األسئلة التي تشغل اإلنسانية؛ضرورة التفكير في بديل للنيوليبرالية التي  -
 وجوب التفكير في آليات جديدة للتنسيق بين بلدان العالم في مواجهة المشاكل واألزمات التي تواجه البشرية جمعاء؛ -
بالربح قد يضع أهمية تدخل الحكومة في اإلستثمار في مكونات النظم الصحية من مستشفيات ومراكز بحث، إذ أن  إرتباطها  -

 حياة الناس تحت رحمة المخابر والمستشفيات الخاصة؛
 ضرورة تحفيز اإلقتصاد العالمي مع التركيز على مصادر جديدة لخلق القيمة، لتجاوز اإلنعكاسات الكارثية للجائحة؛ -
لجائحة بشكل غير متكافئ عبر معالجة التفاوت الكبير الذي يعرفه العالم اليوم بين الدول وداخلها، إذ أن ذلك وزع إنعكاسات ا -

 الطبقات في الدول وبينها؛ 
 .ضرورة التفكير في بدائل لخلق القيمة والثروة، والتركيز أكثر على اإلقتصاد األخضر ومختلف الممارسات المستدامة -
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 الملخص
 فايروس جائحةداةة اإللكترونية وقددمم الددما  ع  ععد، والي  صصب  اليوم رروةة الممة في ظل في ظل المناداة للتحول نحو اإل

فالثدة التي قؤكد على صن عامل الثدة م  صهم وصبرم عوامل نجاح المعامال  والددما  المددمة عبر اإلنترنت،  لألدبيا واستنادًا كوةونا، 
فإن هيه . ط، بل قتعداه إلى إنشاء عالقة متبادلة طويلة األمد بي  مددم الددمة ومستددمهاال قدف عند استددام الددمة اإللكترونية فد

ثدة ناء م  صجل المساهمة في ب المصرفية اإللكترونيةنحو الددما   العمالءقشديص العوامل المؤثرة في ثدة إلى  هدفت الدةاسة
والدةاسة الميدانية  االةقباطيعلى المنهج الوصفي  وقد اعتمد  الدةاسة ف،التي قددمها المصاة  في البيئة الددمية اإللكترونية المستددم
وقد قوصلت الدةاسة إلى مجموعة م  النتائج كان م  صهمها وجود قدني ، عميل( 333)بلغت  عمالء المصاةف في ليبيالعينة م  

سمعة المصرف، ومواصفا  الموقع )لعوامل لوار  في مستوى ثدة العمالء في الددما  المصرفية اإللكترونية، وكيلك وجود صثر 
على ثدة العمالء ( اإللكتروني، واالستفادة، والتجربة الساعدة، ومواصفا  الددمة والتأثيرا  الداعمة، وصم  المعلوما  والثدة في التكنولوجيا

الثدة في التكنولوجيا وصم  المعلوما  والتأثيرا  ك المتعلدة عالتكنولوجيا العواملالعوامل قأثيرًا هي في الددمة اإللكترونية، وقد كانت صكثر 
وبناء على قلك النتائج قد صوصت الدةاسة عضروةة التنبه ألهمية ومكانة ثدة العمالء في نجاح التطبيق الفعال . الداعمة نحو التكنولوجيا

، واالستفادة م  التدنيا ي صم  وخصوصية قلك للصيرفة اإللكترونية، وكيلك قعزيز وعي العمالء عالتدنيا  الحديثة وإةساء دعائم الثدة ف
 .التجاةب العربية والعالمية في مجال الصيرفة اإللكترونية

 .العوامل، الثدة، الددما  اإللكترونية :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

In light of the call for a shift towards electronic management and the provision of distance services, which has become 
today a necessity in light of the coronavirus (Covid-19) pandemic, Based on the literature that confirms that the trust 
factor is one of the most important and prominent factors for the success of transactions and services provided over 
the Internet, trust does not stop at using the electronic service only, Rather, it creates a long-term mutual relationship 
between the service provider and its user. This study aimed to determine the factors affecting individuals' Trust 
towards the banking electronic services in order to contribute to building user ' trust in the banking electronic service 
environment. The study was based on the descriptive and relational approach and the empirical study of a sample of 
bank customers in Libya which was (335) customers. The study found a set of results, the most important of which 
was the existence of a clear weakness in the level of customer confidence in electronic banking services, as well as the 
existence of an impact of factors (Bank reputation, Website specifications, Benefit, Previous experience, Service 
specifications, Supportive effects, Information security and confidence in technology) on Customers trust in the 
electronic service. The most influential factors were the technology related factors such as confidence in technology, 
information security and the supportive influences towards technology. Based on these results, the study 
recommended the need to pay attention to the importance and position of customer trust for the success of the 
effective application of electronic banking. As well as, enhance customers' awareness of modern technologies and to 
lay the foundations of confidence in the security and privacy of these technologies. In addition, to benefit from Arab 
and international experiences in the field of electronic banking. 

Key Words: Factors, Trust, Electronic Services. 
              

  :مقدمةال

وعالم األعمال مشهد قغيرا  قكنولوجية عميدة، صساسها ظهوة التجاةة اإللكترونية صو مني انطالق العدد األخير م  الدرن العشري  
نتجا  والددما  ع  ععد، وقد قأثر  معظم الصناعا  وبشكل سريع بهيه التكنولوجيا الجديدة، وقد كان صكثر وجود لهيه قبادل الم

  .]1 [التغيرا  في قطاع الددما  المصرفية والمالية

للمصاةف والتي  ميزة قنافسيةم  شأنها خلق  على صن صكثر الددما  التي ،]3 [ ]4 [ ]3 [ ]2 [حيث قؤكد جل الدةاسا  الساعدة 
 .على صداء المصاةف وقدةقها في قعزيز مساهمتها في التنمية االقتصادمة هي الددما  المصرفية اإللكترونيةلها صثر إمجابي 

قلك الددما  وقساةع المنظما  عمدتلف صنواعها إلى قبني الددما  اإللكترونية كوسيلة لتددمم خدماقها، صاة  انطالقومني 
، م  خالل ((Kesar & Pnadey حيث صظهر  دةاسة بناء ثدة العمالء في التعامل اإللكتروني،مهم هو الهاجس األكبر وال

عأن صكثر العوامل المؤثرة في ( 2012 -2002)حول الددما  المصرفية اإللكترونية م  عام ( وةقة عحثية 31)مراجعتها لعدد 
قلك التأكيدا  في البيئا  الغربية فدط، بل صكد  الدةاسا  التي م قك  ول  ،]3 [.نجاح واقساع الصيرفة اإللكترونية هي الثدة

 .]2 [كدةاسة العضايلة وآخرون  صجريت على المصاةف العربية على صهمية ومكانة ثدة العمالء

يبيا المصاةف في ل صكثر ال قزال الددما  اإللكترونية التي قددمهاوبعد مضي صكثر م  عددي  م  الدرن الواحد والعشري ، واليوم 
محدودمة الكبيرة، ولعلها وصفها عالضعف ال مكون مبالغًا فيه، وهو ما صدةكه الباحثان م  خالل اطالعهم لعدد م  قتصف عال

 . ]9 [ ]8 [ ]7 [ الدةاسا  المحلية التي شدصت واقع الصيرفة اإللكترونية في المصاةف الليبية خالل السنوا  األخيرة

لصيرفة اإللكترونية مأقي م  دوافع التطوير وقعزيز التنافسية المصرفية، فهو اليوم صمر ليس له وإذا كان في السابق صمر قطبيق ا
على منظما  األعمال م  التحول اإلجباة  لتددمم خدماقها لعمالئها ع  ( Covid-19)بديل في ظل ما فررته جائحة كوةونا 
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ول صهمية ومكانة ثدة العمالء في إنجاح قطبيق وانتشاة الددما  واستنادًا على ما وةد في الدةاسا  العالمية والعربية ح . ععد
عمالء المصاةف في ليبيا عالددما  المصرفية اإللكترونية، فإن هيه الدةاسة قرى م  الضروةة عمكان معرفة العوامل المؤثرة في ثدة 

 .المصرفية اإللكترونية

 :أهداف الدراسة
 .في الددمة المصرفية اإللكترونيةقدييم مستوى ثدة عمالء المصاةف بليبيا . 1
 .ثدة عمالء المصاةف بليبيا في الددمة المصرفية اإللكترونيةقحديد العوامل المؤثرة في . 2
 

  :فرضيات الدراسة

 :قبنى هيه الدةاسة على فرريتان صساسيتان هما

 .عيفمستوى الثدة لدى عمالء المصاةف الليبية في الددما  اإللكترونية ر: الفررية األولى -
الثدة لدى عمالء المصاةف الليبية في الددما  هناك صثر ذو داللة إحصائية للعوامل المصنفة في : الفررية الثانية  -

 .اإللكترونية

 :أهمية الدراسة
قكم  صهمية هيه الدةاسة م  خالل حيوية ومكانة المصاةف وخدماقها االقتصادمة واالجتماعية، فناهيك ع  كونها عصب 

 صساسًا لتحديق األم  االجتماعي بل يرى الكثيرون صنها قسعى إلى قحديق الرفاهية( ص  المصاةف)العالم، فإنها االقتصاد في 
الستددام الددمة فم  خالل البحث في العوامل المؤثرة في ثدة العمالء . م  خالل خدماقها االستثماةية واالجتماعيةاالقتصادمة 

المساهمة في قعزيز قطبيق الصيرفة اإللكترونية عشكلها الصحي  والفعال والتي قعد اليوم  المصرفية اإللكترونية قتجه الدةاسة إلى
 .عنصر التميز ورمان االنتشاة واالستمراةية للمصاةف

سع الدطاع المصرفي فيه إال صن يتجه نحو قددمم الددما  اإللكترونية، وبالتالي ليس هناك كما صن الدةاسة قأقي في وقت ال م
بحث والتحديق إلةشاد متدي  الدراةا  وةاسمي السياسا  المصرفية حول اآلليا  الصحيحة لتطبيق قلك الددما  بديل ع  ال

قكم  في الحاجة الي الددما  المصرفية االلكترونية التي نحتاج اليها في هيا الوقت  والتي معد رمان ثدة العميل صساسها وغايتها
هيه الددما  قدلل م  االنصال المباشر بي  العمالء مما مدلل فرصة االصاعة الن  19عاليا  وخاصة في ظل انتشاة كوفيد

 .عالوباء

 :منهجية الدراسة

قعد الدةاسة م  الدةاسا  الكمية التي اعتمد  على المنهج الوصفي االةقباطي، عاالعتماد على البيانا  األولية م  خالل قطوير 
ا  الساعدة ذا  العالقة في الكثير م  البيئا  المصرفية التي قحدق فيها الصيرفة استبانة لجمع البيانا  ععد االطالع على الدةاس

عشكل كبير في دةاسة العالقة بي  المتغيرا ، وقد عرفه ويعتبر هيا المنهج مطبق . اإللكترونية نجاحًا ملحوظًا ومماةسة فعالة
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صو صكثر لمعرفة مدى االةقباط بي  هيه المتغيرا  والتعبير  هو المنهج الي  يهتم عالكشف ع  العالقة بي  متغيري ،: "ملحم عأنهال

 .]10 ["عنها عصوةة ةقمية

 :نموذج الدراسة 

كما سبق اليكر، فإن هناك العديد م  الدةاسا  التي كانت صساسًا للتجاةب المصرفية الناجحة في قطبيق الصيرفة اإللكترونية 
في ثدة العمالء في الددمة اإللكترونية عصفة عامة وفي الددمة اإللكترونية وقعزيز ثدة العمالء فيها، والتي عحثت عشكل كبير 

والي  يور  مساة ( 1)عصفة خاصة، والتي م  خالل االطالع عليها قام الباحثان ببناء نموذج الدةاسة والمتمثل عالشكل ةقم 
 العالقا  المفتررة في هيه الدةاسة

 

 نموذج الدراسة(: 1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 :اإلطار النظري ": أوالا 

 :الخدمات المصرفية اإللكترونية. 1

لدد صدى التددم التكنولوجي إلى قغييرا  كبيرة وجوهرية في قددمم الددما ، فدد صثر هيا التددم على قدفق المعلوما  والطريدة التي 
خلدت بيئة قفاعلية صكثر عمدًا ولوجي قتفاعل بها المنظما  مع عمالئها، فاألعمال اإللكترونية التي نشئت قبعًا لهيا التطوة التكن

وسهولة بي  الموةد للددمة والعميل في ظل إمجابيا  عديدة منها اندفاض قكاليف المعامال  وإداةة صفضل للمعلوما ، وقنوا  
فدد حددت باإلرافة إلى صن األعمال اإللكترونية قدمت للموةدي  و  ، قواصل قضم  الدوام واالنتشاة الزمني والجغرافي عشكل واسع

 في التقنيةالثقة 

ثقة العمالء في 
 الخدمة اإللكترونية

 سمعة المصرف

 الموقع مواصفات

 االستفادة

 التجربة السابقة

 مواصفات الخدمة

 التأثيرات الداعمة

 أمن المعلومات
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  .]12 [ ]11 [في الحصول على الددما  عشكل مستمر ودائم دون حدود ممنية صو مكانية لةلزبائ  خياةا  متنوعة وسهللعمالء وا
  
  

الصيرفية اإللكترونية ولم مك  قطاع المصاةف عمعزل ع  االستفادة م  قلك التطوةا  التكنولوجية والعولمة الرقمية، فظهر  
(Electronic Banking) ة اإلنترنت صحيانًا صو ما معرف عصيرف(Internet Banking)  والتي قمثل قعبيرًا متطوةًا وشامل

  . ]13 [ للمفاهيم التي ظهر  كمفهوم الددما  المالية ع  ععد
 

ها بواسطة الوسائل هي كافة العمليا  صو النشاطا  التي يتم عددها او قنفييها صو الترويج ل: " ة اإللكترونية عأنهاوقد عرفت الصيرف
    . ]14 [ "ترنت م  قبل المصاةفاإللكترونية كالهاقف والحاسب والصراف اآللي واإلن

 

إجراء العمليا  المصرفية عطرق : "ة اإللكترونية، حيث ذكر عأنهالمصطل  الصيرفولعل قعريف يتضم  وصفًا صدق وصشمل 
جديدة سواء قعلق األمر عالسحب صو عالدفع صو االئتمان صو عالتحويل صو إلكترونية ص  عاستددام قكنولوجيا  اإلعالم واالقصال ال

ال مكون العميل مضطرًا لالنتدال إلى البنك، ويمكنه عالتعامل في األوةاق المالية صو غير ذلك م  صعمال المصاةف، وفي ظلها 
    . ]13 [" كان والزمانصو مكتبه متجاومًا ععد  الم م ببعض العمليا  المصرفية وهو مستدر في منزلهالديا

 

وفي هيا التعريف إجمااًل لعدد مهم وصساسي للددما  المصرفية اإللكترونية، حيث في واقع األمر قتنوع الددما  المصرفية التي 
والحصول االستفساةا  ع  ةصيد الحساب وصسعاة الصرف، ك هو عسيط ويسير منها ماممك  صن قددمها المصاةف عبر اإلنترنت، 

ض المعلوما  االقتصادمة، ومنها ما هو معاملة مالية قتسم عالجدمة والدطوةة كتحويل األموال وشراء األوةاق المالية وإجراء على عع
 .]2[ المدفوعا  المدتلفة

 

همتها ة، وميادة األةباح، ومسايقحديق ميزة قنافسية، وميادة الحصة السوق: متمثلة فيكترونية مزاما وكما صن للددما  المصرفية اإلل
المجتمع والعمالء، وقلبية احتياجا  العميل عسرعة في قوفير الكثير م  الوقت للمصرف والعميل، وقحسي  سمعة المصرف لدى 

قتنوع وقتعدد م  جهة صخرى محفوفة عالمداطر، والتي فإنها . ]17[ ]12[ ]2[وسهولة، وقدفيض كافة قكاليف المعامال  المالية 
كالتوسع في الددما  اإللكترونية دون قدطيط مناسب، وصمضًا  ة الناجمة ع  قراةا  حيوية خاطئة،فمنها المداطر االستراقيجي

 . ]14 [نظم الحمامة م  االختراقرعف التأمي  الكافي ل مداطر على مستوى صم  المعلوما ، الناجم ع 
     
مؤثرا  التي قتدخل في تولد عنها مجموعة م  الفدط، بل ي شك صن هيه المداطر عمجملها ال قدف صثرها على المصرف وإداةقه وال

 .مدى ثدة العمالء في الددمة اإللكترونية سواء م  الناحية الشكلية صو األمنية للددمة
 

 في الخدمات اإللكترونية ثقة العمالء. 2

  إلى خلق عالقا  طويلة األمد معد مفهوم الثدة م  صكثر العناصر اهتمامًا وصهمية في عالم العالقا  اإلنسانية والتجاةية، فهي قؤد
 . ]18 [والثدة ممك  صن قعرف عأنها مستوى الموثوقية الي  مضمنه طرف لطرف صخر رم  عالقة قبادل معينةبي  األطراف، 

هي خاصية عشرية مستندة على قدييم الفرد لدصائص اآلخري ، والمتمثلة عاألساس في دوافعهم عأن الثدة  (Chu)ويرى شو 
الثدة قدتلف نسبيًا م  شدص إلى صخر، وم  ثدافة إلى صخرى، عحسب الديم والمعايير التي محملها كل  وبالتالي فإنوسلوكياقهم، 
  . ]19 [فرد في ذهنه
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كل البيئا  والثدافا  م  صكثر العوامل التي يتم قحليلها م  قبل العلماء ومحللي األعمال في دةاسة ثدة العمالء ولهيا نجد صن 
  .]20 [ا م  شدص ألخر، وباعتباةها صساسًا لدلق والء العمالء وةراهم عاعتباة قفاوقه

 
 نحو الخدمات اإللكترونية العوامل المؤثرة في ثقة العمالء. 1

 
قحمل التزاماقها والوفاء ( المنظمة)في عالم التجاةة والتسويق فالثدة عادة مرقبطة بتوقعا  المستهلك فيما يتعلق عددةة الموةد للددمة 

ة اإللكترونية م  خالل اهتمام المصرف عجودة قصميم الموقع اإللكتروني وهو ما ممك  صن يتض  في الصيرف.]18 [ دهابوعو 
 .رمان الدصوصية وصم  المعلوما وكيلك قنوع وقوفر الددمة المصرفية اإللكترونية وصمضًا 

وسما  المستهلك صو العميل، والتي بدوةها قتمثل فإن الثدة قتوقف صمضًا على صفا  ( Chu)وم  خالل ما ذكره  وم  ناحية صخرى 
 .]19 [ في مستوى خبراقه المكتسبة سواء م  قجاةبه الشدصية صو م  قجاةب األخري  الموثوق بهم

وعلى الصعيد األدبي، فدد قم إجراء العديد م  الدةاسا  التي قتناول العالقة بي  الثدة ونية استددام الددما  المصرفية عبر 
يرى العديد م  العلماء صن للثدة قأثير إمجابي مباشر على نية المستهلك في  الواقع،في . في السنوا  الدليلة المارية اإلنترنت

وقد قفاوقت هيه الدةاسة في قصنيفها للعوامل المؤثرة في الثدة  .]23 [ ]22 [ ]21 [استددام الددما  المصرفية اإللكترونية
 كمواصفا )وبعضها متعلق عالموقع اإللكتروني ( ومواصفا  الددمة اإللكترونيةلمصرف، سمعة ا)فبعضها متعلق عالمصرف مثل 

، وثدة العميل كالدبرة الساعدة، وقصوة االستفادة، وقأثير اآلخري )وبعضها متعلق عالعمالء ( الموقع، وصم  المعلوما  في الموقع
عاماًل حاسًما، يؤد  إلى ميادة استددام الددما  المصرفية واهتمام و  محل دةاسة ، قعد الثدة التداخل في العوامل ، ولهيا(في التدنية

ولهيا كان م  المهم دائمًا قحديد  اإللكترونية،عما صن الثدة هي قضية مهمة في قحديد نجاح الددما  المصرفية . عبر اإلنترنت
  .ةاإللكترونيالمصرفية العوامل التي قؤد  إلى قعزيز مستوى ثدة العمالء في الددمة 

 :الجانب العملي: ثانياا 

 مجتمع وعينة الدراسة. 1

اشتمل مجتمع الدةاسة على عمالء المصاةف العاملة في ليبيا على اختالف صصنافهم، وقد قم االعتماد على صسلوب العينة المالئمة 
قمنا  وقد. اسة عشكل دقيقوهو م  األساليب المتعاةف عليها في قحديد العينا  غير االحتمالية عند صعوبة قحديد مجتمع الدة 

لالستبانة وذلك م  صجل الوصول إلى صفراد العينة اليي  حالت بيننا وبينهم المسافة  على التوميع الشدصي واإللكتروني عاالعتماد
 . استبانة كانت جميعها صالحة للتحليل اإلحصائي 333وقد قم جمع . ومشدة التندل

 

 ثبات أداة القياس. 2

مبحوث عاستددام  40حساب معامل ثبا  صلفا كرو نباخ لعينة قتكون م   الحية صداة الدياس، قم االعتماد علىوللتأكد م  ثبا  وص
 ،  مدصـد بثبـا  االسـتبيان؛ صنه معطـي نفـس النتيجـة لـو قم إعـادة قوميـعه صكثـر مـ  مرة، قحت نفس الظروف SPSSبرنامج 
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إعادة تبيان؛ معـني االسـتدراة في نتـائج االسـتبيان، وعـدم قغييرها عشكل كبير، فيما لو قم والشـروط، صو ععبـاةة صخـرى، صن ثبـا  االسـ
 قوميعه على صفراد العينة، عدة مرا ، خالل فترا  ممنية معينـة، وقـد قم التحدـق م  ثبا  

يور  ( 1)ككل، والجدول  دةاسة واألداة العلى جميع مجاال  ( كرو نباخ صلفا)استبيان الدةاسة م  خالل قطبيق معادلة ثبا  األداة 
 .نتائج اختباة صلفا للعينة االستطالعية

 
 قيم معامل الثبات لمتغيرات الدراسة(: 1)الجدول 

 (كرونباخ ألفا)معامل  عدد الفقرات المتغيرات 
 0.750 3 سمعة المصرف

 0.731 4 مواصفا  الموقع اإللكتروني
 0.890 4 االستفادة

 0.620 3 التجربة الساعدة
 0.719 4 مواصفا  الددمة اإللكترونية

 0.773 4 التأثيرا  الداعمة
 0.711 3 صم  المعلوما 

 0.739 3 الثدة في التكنولوجيا
 0.711 3 ثدة العمالء في الددمة اإللكترونية

 

صن جودة  Hair et al (2010)وقد صفاد ، (0.7) في معظمها نالحظ صن قيم صلفا كرونباخ قجاوم ( 1)م  خالل الجدول ةقم 
وفي هيا إشاةة وارحة على صالحية األداة لدياس ما خصصت   ]23 [.(0.2)األداة قتحدق إذا ماد معامل كرونباخ صلفا ع  

 .لدياسه

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة3. 

حزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانا  التي قم جمعها م  عينة الدةاسة عاستددام االستبانة، اعتمد على برنامج ال
(SPSS ) وقد قم ذلك وفق الدطوا  التالية(23)في نسدته ،: 
 (.غير موافق، محايد، موافق)قرميز وإدخال البيانا  إلجاعا  العينة وفق المدياس ليكر  الثالثي . 1
 (.علمي، مستوى استددام التكنولوجيا، المؤهل الالعمر)التحليل الوصفي لمعرفة خصائص العينة وفق البيانا  الشدصية . 2
لمعرفة واقع ( الومن النسبي)اقجاها  آةاء العينة حول متغيرا  الدةاسة، وباستدراج المتوسطا  الحسابية المرجحة قحليل . 3

 .المتغيرا  في مجتمع الدةاسة
  .صثر العوامل على ثدة العمالء في الددمة اإللكترونيةقحليل االنحداة الدطي لمعرفة . 4
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 :نتائج الدراسة الميدانية. 4

 :التحليل الوصفي لخصائص العينة 4.1
العمر، المؤهل العلمي، مستوى استددام )نتائج قوميع عينة الدةاسة وفق المتغيرا  الدمموغرافية ( 2)معرض الجدول ةقم 

 (. التكنولوجيا
 توزيع العينة تبعاا للخصائص الديموغرافية( 2)الجدول 

 النسبة التكرار الفئات وغرافيالمتغير الديم

 العمر

 %2.4 8 سنة 23صقل م  
 %37.0 124 سنة 33 -23
 %46.6 156 سنة 43 -32
 %14.0 47 سنة 33 -42

 - - سنة 33صكبر م  

 المؤهل العلمي
 %52.8 177 ثانوية عامة فأقل

 %34.9 117 ليسانس/ عكالوةيوس
 %12.2 41 دةاسا  عليا

مستوى استخدام 
 التكنولوجيا

 %86.9 291 ال يوجد
 %13.1 44 رعيف
 - - مرقفع

صكثر ( سنة 43 -32)صةبع فئا  فدط وكانت الفئة العمرية صن العينة صنفت قبعًا لمتغير العمر إلى ( 2)حيث نالحظ م  الجدول 
ععدد ( سنة 33 -23)الفئة العمرية ، وم  ثم قلتها %42.2بنسبة  عميل 132الفئا  العمرية قمثياًل لمجتمع الدةاسة حيث بلغت 

 23صقل م  )، والفئة العمرية %14وبنسبة  47ععدد ( سنة33 -42)في حي  كانت الفئة العمرية %. 37عميل وبنسبة  124
 .ص  حالة في إطاة البحث( سنة 33صكبر م  )في حي  لم قسجل الفئة العمرية %. 2.4، وبنسبة 8كانت فدط ععدد ( سنة

وعلى صعيد المؤهل العلمي فدد قراوحت العينة بي  الفئا  الثالثة، فكانت الفئة م  حملة الثانوية العامة فأقل لها النصيب األكبر 
مبحوث وبنسبة  117وقلتها الفئة م  حملة البكالوةيوس صو الليسانس ععدد %. 32.8مبحوث وبنسبة  177في قمثيل العينة ععدد 

 %.12.2مبحوث وبنسبة  41العليا سجلت عدد ، في حي  الدةاسا  34.9%
  

عميل وبنسبة بلغت  291حيث صكد كبير في هيا الجانب  لتكنولوجيا، يتض  صن هناك قصوة لحدوعلى صعيد مستوى استددام ا
 .وجياصكدوا على رعف استددامهم للتكنول% 13.1وبنسبة  44عدم استددامه للتكنولوجيا، والبدية م  صفراد العينة ععدد % 82.9

وم  خالل استدراء التراعط بي  الدصائص الدمموغرافية نالحظ وجود رعف كبير في استددام التكنولوجيا قد معود مرده إلى وجود 
عمؤهال  علمية متدنية مداةنة عمستويا  التعليم المتاحة وصمضًا الفئا  العمرية الكبيرة نسبيًا قبرة كم كبير م  عمالء المصاةف 

 .ة التكنولوجية نظرًا لحداثة التدنية عصفتها العامة في ليبياعدم وجود الدةام
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 :تحليل اتجاه آراء العينة حول متغيرات الدراسة 4.2
 

 نتائج تحليل اتجاه آراء العينة( 4)الجدول 

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي الفقرة ت

 ة المصرفعسم
ال يتمتع المصرف عسمعة طيبة بي  األصدقاء  1

 .والزمالء
 موافق 2.23

 وافق 2.43 .سمعة المصرف لدى الرص  العام ليست جيدة 2
مالي ومشاةيعه  رهناك صقوال عأن للمصرف قعس 1

 .متعثرة ويواجه إشكاليا  مع المستثمري 
 موافق 2.33

 موافق 2514 ة المصرفعلسمالمتوسط العام 
 مواصفات الموقع اإللكتروني 

 موافق 2.74 .المحتويا  الموقع غير مري  عصريًا ومتداخل 4
 موافق 2.66 .الموقع عه قعديد وال محتو  على دليل اةشاد  1
 موافق 2.56 .مصعب الولوج للموقع عشكل مباشر 6
ال محتو  الموقع على معلوما  كافية ع   1

 .الددما  التي مددمها المصرف
 موافق 2.42

 موافق 2.19 المتوسط العام لمواصفات الموقع اإللكتروني
 االستفادة

ال صةى صن هناك استفادة كبيرة م  الددما   8
 .اإللكترونية

 محايد 2.33

صعتدد صن طلب الددمة المصرفية صونالي  ال يوفر  9
 محايد 2.30 .جهد بل قد مكون العكس

قد صنتظر صمامًا في استجاعة المصرف إلكترونيًا،  10
 .وفي نهامة األمر قفشل الددمة ع  ععد

 محايد 2.24

في وجهة نظر  الددما  اإللكترونية مفيدة عشكل  11
 محايد 2.09 .صقل م  التعامل المباشر

 محايد 2.21 المتوسط العام لالستفادة
 التجربة السابقة

ليس لد  ص  قجربة ساعدة مع الصيرفة  12
 موافق 2.41 .اإللكترونية

لد  قجاةب ساعدة سيئة مع الددما  اإللكترونية  11
 موافق 2.60 .صخرى  في قطاعا 
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ال صعرف صحد م  األقاةب والزمالء لدمه قجربة  14

 موافق 2.67 .ساعدة مع الصيرفة اإللكترونية

 موافق 2.16 المتوسط العام للتجربة السابقة
 مواصفات الخدمة

 موافق 2.72 .الددمة المصرفية المددمة صونالي  محدودة جداً  11
 الموقع القلبي الددما  المصرفية المتوفرة في 16

 .اجا  العمالء تيحص
 موافق 2.64

طلب الددمة صونالي  مستغرق وقت طويل ويتميز  11
 .عالتعديد

 موافق 2.68

ال اعتدد صن هناك استجاعة لشكاوى العمالء  18
 .صونالي 

 موافق 2.65

 موافق 2.61 المتوسط العام لمواصفات الخدمة
 التأثيرات الداعمة

رني عشكل إمجابي ع  قجربته ال صعرف صحد صخب 19
 .نحو الصيرفة اإللكترونية

 موافق 2.60

ليس م  حولي م  مشجعني على طلب الددمة  20
 .المصرفية اإللكترونية

 موافق 2.54

واقع البنية التحتية ورعف سرعة االنترنت ال  21
 .مشجعاني لطلب الددمة اإللكترونية

 موافق 2.63

على الددما   ليس لد  معلوما  كافية قشجع 22
 .اإللكترونية ع  ععد

 موافق 2.62

 موافق 2.19 المتوسط العام للتأثيرات الداعمة
 أمن المعلومات

اهتم كثيرًا عمستوى الحمامة وصةى صنه دافع م  دوافع  21
 .عدم الثدة في الددمة اإللكترونية

 محايد 2.33

ال صشعر عأن بياناقي الشدصية والبنكية ستكون في  21
 .عالي م  األمان مستوى 

 موافق 2.76

صخشى دائمًا م  الدروقا  األمنية التي قصيب  21
 .المواقع اإللكترونية وخصوصًا المصاةف

 موافق 2.63

 موافق 2.11 المتوسط العام ألمن المعلومات
 الثقة في التكنولوجيا

 موافق 2.70 .صةى صن مضاة التكنولوجيا صكثر م  فوائدها 26
ي التكنولوجيا خصوصًا في نظام ف داصثو لست  21

 .التعامال  المالية
 موافق 2.66
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 موافق 2.68 .ال صملك معلوما  كافية لبناء الثدة في التكنولوجيا 28
 موافق 2.61 ط العام للثقة في التكنولوجياالمتوس

 ثقة العمالء في الخدمة اإللكترونية
صفضل التعامل المباشر مع المصرف عند طلب  29

 .إلكترونياً الددمة 
 موافق 2.62

صةى صن الددمة المصرفية اإللكترونية غير موثوق  10
 .فيها

 موافق 2.73

ال صملك الثدة الكافية للتعامل مع موقع إلكتروني  11
 .واالعتماد عليه في التعامال  البنكية

 موافق 2.78

 موافق 2.10 المتوسط العام لثقة العمالء في الخدمة اإللكترونية
  

لكل متغير م  متغيرا  الدةاسة، نالحظ خالل متاععة المتوسط الحسابي لكل فدرة م  فدرا  المتغيرا  وكيلك المتوسط العام م  
صن جل العوامل المؤثرة في ثدة العمالء في الددمة المصرفية اإللكترونية قحظى عموافدة صفراد العينة وبمستويا  عالية، إال صنها 

إشاةة على ( 2.34)ه عمتوسط حسابي لعينة على سلبية قلك المتغيرا ، فعند عامل سمعة المصرف نجد صنجميعًا قشير إلى موافدة ا
يرى ( 2.39)وعند مواصفا  الموقع اإللكتروني وبمتوسط حسابي . ة مصاةفهم التي يتعاملون معهاعللعمالء نحو سم ءقصوة سي

وكيلك األمر عند التجربة الساعدة عمتوسط حسابي . ة صو م  الناحية الفنيةالعمالء عسلبية الموقع اإللكتروني سواء م  الناحية الشكلي
وصما ع  مواصفا  الددمة . هي سيئة نحو الددما  اإللكترونيةقؤكد العينة عدم وجود قجاةب ساعدة وإن وجد  ف( 2.32)

ا  داعمة إمجابية عمتوسط حسابي يؤكد على قصوة سيء للددمة اإللكترونية، وكيلك غياب ص  قأثير ( 2.27)فالمتوسط الحسابي 
وكيلك هو األمر عالنسبة لثدة العمالء في (. 2.37)في حي  صن هناك قدوف م  ناحية صم  المعلوما  عمتوسط حسابي ، (2.29)

صما ع  مستوى ثدة العمالء في الددما  اإللكترونية المصرفية، فهي  (. 2.27)عمتوسط حسابي  التكنولوجيا مميل إلى الضعف
إلى موافدة كبيرة للعينة على الفدرا  التي ( 2.70)كبير حيث مشير المتوسط الحسابي العام عند متغير ثدة العمالء ية عشكل متدن

 .قؤكد رعف مستوى الثدة

مستوى الثقة لدى عمالء المصارف الليبية في الخدمات اإللكترونية : )وبناء على ذلك يتم قبول الفرضية األولى التي تنص على
 (.ضعيف

 :تقييم أثر العوامل على ثقة العمالء في الخدمة اإللكترونية 4.1

 تحليل االنحدار الخطي بين المتغيرات( 4)الجدول 

 أثر العوامل

معامل 
االرتباط 
 البسيط
R 

معامل 
 التحديد
R 

Square 

 التحديد معامل
 املصحح

Adjusted 

R Square 

القيمة 
 الفائية
F 

قيمة 
 االحندار اخلطي 

B 
مستوى 

 اللةالد

ثقة العمالء يف * مسعة املصرف
 330. 332. 576. اخلدمة اإللكرتونية

165.40
6 .480 0.000 
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ثقة العمالء * مواصفات املوقع 

 0.000 683. 330.79 497. 489. 706. يف اخلدمة اإللكرتونية

يف  ثقة العمالء* االستفادة
 0.000 319. 82.110 195. 198. 445. اخلدمة اإللكرتونية

ثقة العمالء * ربة السابقةالتج
 389. 391. 625. يف اخلدمة اإللكرتونية

213.94
4 

.561 0.000 

ثقة العمالء * مواصفات اخلدمة
 0.000 278. 34.348 091. 094. 306, يف اخلدمة اإللكرتونية

ثقة العمالء * التأثريات الداعمة
 541. 534. 737. يف اخلدمة اإللكرتونية

395.39
8 

.601 0.000 

ثقة العمالء يف * ن املعلوماتأم
 536. 538. 733. اخلدمة اإللكرتونية

387.58
1 .723 0.000 

ثقة * الثقة يف التكنولوجيا
411.20 551. 553. 743. العمالء يف اخلدمة اإللكرتونية

9 
.649 0.000 

 

توسط إلى المرقفع على ثدة عمالء وبشكل يتراوح م  الميتض  صن كل العوامل قؤثر ( 4)م  خالل النتائج المعرورة في الجدول 
المصاةف الليبية في الددمة اإللكترونية، حيث يتض  م  الجدول صن صكثر هيه العوامل قأثيرًا هو عامل الثدة في قكنولوجيا 

م  و  .م  التغير الحاصل في ثدة العمالء في الددمة اإللكترونية% 33.3وقدةة قفسيرية بلغت ( 743.)المعلوما  عمعامل اةقباط 
م  التغيير الحاصل في ثدة العمالء في الددمة % 33.4وقدةة قفسيرية بلغت ( 737.)ثم عامل التأثيرا  الداعمة عمعامل اةقباط 

وبدوة ( 733.)بمعامل اةقباط وبشكل قريب كان عامل صم  المعلوما  موثرًا على ثدة العمالء في الددمة اإللكترونية و . اإللكترونية
%. 84.9وبدوة قفسيرية بلغت ( 706.)وم  ثم جاء عامل مواصفا  الموقع اإللكتروني عمعامل اةقباط . %33.8قفسيرية بلغت 

وبمعامل اةقباط %. 39.1وقدةة قفسيرية بلغت ( 625.)وبعدها جاء م  حيث التأثير عامل التجربة الساعدة عمعامل اةقباط 
%. 19.8وبدوة قفسيرية ( 445.)االستفادة عمعامل اةقباط  في حي  كانت. كانت سمعة المصرف% 33.2وقدةة قفسيرية  (576.)

 %. 9.4وبدوة قفسيرية ( 306.)وصخر قلك العوامل كانت مواصفا  الددمة عمعامل اةقباط 
هناك أثر ذو داللة إحصائية للعوامل المصنفة في الثقة لدى عمالء : )وبناء على ذلك يتم قبول الفرضية الثانية التي تنص على

 (.لليبية في الخدمات اإللكترونيةالمصارف ا

 :الدراسة نتائج

ة م  خالل التحليال  اإلحصائية سواء م  خالل قحليل اقجاه آةاء العينة او م  خالل قحليل االنحداة بناء على النتائج الواةد
 :الدطي، يتض  صنه
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قصوةا  العمالء لدى المصاةف الليبية، يا  سلبية متفاوقة في كل العوامل المؤثرة في ثدة العمالء لدى يتض  وجود مستو . 1
الثدة في التكنولوجيا عمتوسط حسابي حيث كانت صكثر هيه العوامل قحمل قصوة سلبي لدى العمالء هي مواصفا  الددمة و 

(2.27 .) 
اإلمجابية  صشاة قحليل اقجاه آةاء العينة عند عامل االستفادة إلى حياد العينة، مما مشير نسبيًا إلى وجود ععض التصوةا . 2

 .لدى العينة حول وجود قدة م  االستفادة المحددة م  استددام الددمة المصرفية اإللكترونية
هناك مستوى متدني عشكل عام في ثدة العمالء لدى المصاةف الليبية في الددمة اإللكترونية التي قددمها المصاةف حيث . 3

 . الددمة المصرفية اإللكترونية غير موثوق فيهايرى العمالء صن التعامل المباشر مع المصرف صفضل وصن 
قيد الدةاسة لها قأثير على ثدة العمالء لدى المصاةف الليبية وبدةجا  قفسيرية متفاوقة بي  كل العوامل الموروعة . 4

الثدة )إللكترونية على التوالي حسب قدةقها التفسيرية في التغير الحاصل في ثدة العمالء في الددمة االمتوسط والمرقفع حيث كانت 
التجربة الساعدة، سمعة المصرف، االستفادة، في التكنولوجيا، التأثيرا  الداعمة، صم  المعلوما ، مواصفا  الموقع اإللكتروني، 

 (مواصفا  الددمة
لها التأثير األكبر مالحظ صن العوامل التكنولوجية كالثدة في التكنولوجيا وصم  المعلوما  والتأثيرا  الداعمة نحو التكنولوجيا . 3

 .في ثدة العمالء نحو الددمة المصرفية اإللكترونية
 

 الدراسة توصيات

في ظل ما قوصلت إليه الدةاسة م  نتائج قعكس واقع ثدة العمالء لدى المصاةف الليبية والعوامل المؤثرة في قلك الثدة، فإن 
 :الدةاسة قوصي عاألقي

 .ة ثدة العمالء في نجاح التطبيق الصحي  للصيرفة اإللكترونيةوبشكل جد  ألهمية ومكانرروةة التنبه . 1
على صناع السياسا  المصرفية التسليم بواقع الصيرفة اإللكترونية وكونها المستدبل لكل الددما  المصرفية وصساس التميز . 2

 .التنافسي بي  المصاةف
إةساء دعائم الثدة في قلك التدنيا  م  حيث على المصاةف العمل على قعزيز وعي عمالئها عالتدنيا  الحديثة و . 3

 .الدصوصية وصم  المعلوما 
، هناك قجاةب ناجحة سواء على مستوى الدول في ظل التأخر الوار  للمصاةف الليبية نحو قبني الصيرفة اإللكترونية. 4

 .بها الثدافة المحليةالعربية صو العالم ممك  للمصاةف الليبية االستفادة منها مع مراعاة العوامل التي قتميز 
قأسيس صو قطوير النظام المصرفي اإللكتروني، وذلك لضمان قدبل العمالء التركيز على العوامل المؤثرة في ثدة العميل عند . 3

  .لهيه الددما 

 االتجاهات المستقبلية للبحث

حول ثدة العمالء في الددما  اإللكترونية  لهيه الدةاسة، فإنه المال هناك حاجة إلجراء دةاسا  ينظرًا للنطاق الزمني والموروع
صخرى، وكيلك الحاجة إلى دةاسا  قدييمية لمدى جاهزية المصاةف الليبية لتددمم الددما   ا سواء على قطاع المصاةف صو قطاع

 .كما ممك  إجراء دةاسا  مستدبلية بي  هيه العوامل ووالء العمالء عاعتباة الثدة متغيرًا وسيطاً . اإللكترونية
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  على صناعة النقل الجوي بالجزائر(COVID-19)تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد  

 -دراسة مقارنة مع الدول العربية-
 * طاهر لمين بلقاضي.د

 الجزائر،  جامعة ادمحم بوقرة بومرداس ،كلية العلوم اإلقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير ، قسم علوم المالية والمحاسبة*
 

 boumerdes.dz-t.belkadi@univ: للمراسلة*
 

 الملخص
يأتي ، والتي أتت أثارها مختلفة على جل المجاالت االقتصادية للدول، والتي 9102يواجه العالم أزمة صحية هي مرض الفيروس التاجي 

رأسها، حيث يعد أحد أهم القطاعات التي تأثرت بهذه الجائحة الصحية، بكون أن أهم سياسات ردع انتشار هذا  على قطاع النقل الجوي 
التي سببتها جائحة فيروس  رإلى البحث في تداعيات والخسائ الدراسة هذه تهدفوعليه، . المرض كانت هي إيقاف عمليات النقل بأنواعها

 نجاعة في تبحث ، والتي9191مطلع  العربية الدول ببعض مقارنة في الجزائر على قطاع النقل الجوي ( COVID-19)تجد  كورونا المس
شركة  احتكار ومع القطاع، منها يعاني التي الهيكلية المشاكل ظل في خاصة هذه التداعيات، تخفيف أجل من إتباعها تم التي السياسات

 الشركة، حيث خلصت الدراسة إلى أنه يجب منه تعاني الذي العجز لتمويل العمومية السلطات لتدخل دوما واللجوء الطيران لسوق  وطنية
تحفيز ، تخفيض األعباء المالية على شركتي الطيران الوطنيتين، والسيولة الداعمة لشركتي الطيران الوطنيتين ةالالزم القروضضمان توفير 

 .تشجيع الرحالت الداخلية منخفضة التكلفةو  إعادة الهيكلة والترشيد واالندماج
 (.COVID-19)فيروس كورونا المستجد  ،جائحة كورونا ،االقتصاد العالمي  ،النقل الجوي  :الكلمات المفتاحية

The impact of the emerging coronavirus (COVID-19) pandemic on the air transport 

industry in Algeria - A comparative study with Arab countries – 

Belkadi Tahar Laminea,  
of Economic Sciences, Business Sciences and Management Sciences  , Collegeof Finance and Accounting Sciences Department

a

Algeria, of M’hamed Bougara Boumerdes /University  
*Crosspnding author: t.belkadi@univ-boumerdes.dz 

 
Abstract 
The world is facing a health crisis, the Coronavirus Disease 2019, which has had different effects on most economic 
areas of countries, of which the air transport sector comes on top, as it is one of the most important sectors affected 
by this health pandemic, since the most important policies to deter the spread of this disease was to stop operations 
Transportation of all kinds. Accordingly, this study aims to investigate the implications and losses caused by the 
coronavirus pandemic 2019 on the air transport sector in Algeria compared to some Arab countries in early 2020, 
which examines the efficacy of the policies that have been followed in order to mitigate these repercussions, 
especially in light of the structural problems it suffers. Including the sector, and with the monopoly of a national 
company on the aviation market and the asylum always, the intervention of public authorities to finance the chronic 
deficit that the company suffers from, as the study concluded that the provision of the necessary loans and liquidity 
supportive to the two national airlines must be ensured, the financial burdens on the two national airlines should be 
reduced, the stimulation of restructuring, rationalization and merger, and the encouragement of low-cost domestic 
flights. 

Keywords: Air transport , Coronavirus 2019 , Corona pandemic , The global economy. 
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 المقدمة
( نقل األفراد)يعتبر النقل الجوي أداة حيوية لتحقيق التنمية االقتصادية، حيث يعمل على ربط دول العالم ونشاطاتها ببعضها سواء عبر التنقل 

عرض النقل الجوي اليوم ألزمة عالمية لمست ربوع ويت. ، ومنه فهو رابطة داعمة لعمليات التجارة وخلق فرص العمل(الشحن الجوي )أو النقل 
؛ وقد كانت أولى سياسات وإجراءات  9102، الذي كانت في مدينة ووهان الصينية ديسمبر 9102المعمورة، وهو مرض الفيروس التاجي 

 ،بإلغاء الرحالت وتأريض طائراتمكافحة هذا المرض ومنع انتشاره هو العزل الصحي ومنع التنقل، وهو ما انعكس على قطاع النقل الجوي 
 .والجزائر والدول العربية ليست بمعزل عن هذه األزمة 

 مشكلة البحث
 :تبحث دراستنا هذه في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي 

ات تأهيله ماهي سياسو  على قطاع النقل الجوي في الجزائر( COVID-19)ما هي اآلثار المتوقعة ألزمة مرض فيروس كورونا المستجد  
 مقارنة ببعض الدول العربية ؟

 أهداف البحث 

على قطاع النقل ( COVID-19)التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد   رتداعيات والخسائال عنالبحث  في تتمثل أهداف الدراسة
هذه  تخفيف أجل من إتباعها تم التي السياسات نجاعة في تبحث ، والتي9191مطلع  العربية الدول ببعض مقارنة في الجزائر الجوي 

 التداعيات
 البحثة فرضي

نتوقع أن ينخفض عدد المسافرين جوًا بشكل حاد ، وتواجه شركات الطيران العربية ومنها الخطوط الجوية الجزائرية ، تحديات اقتصادية في 
 .ظل األزمة التي تهدد بإفالسها، األمر الذي يتطلب دعًما حكومًيا إلنقاذها

 البحث أهمية
والذي ( COVID-19)فيروس كورونا المستجد  تعود أهمية الدراسة ألهمية متغيراتها والعالقة فيما بينها، حيث يتمثل متغيريها في أزمة مرض 

ما من جانب مواكبة هذه الدراسة له ؛ وكذا متغير النقل الجوي، الذي يعد رافدا وداعما مه االقتصاديعد متغيرا جديرا بالدراسة في مجال 
ع لالقتصاديات ؛ وكذا العالقة المباشرة للتأثير بين المتغير المستقل والتابع، وذلك أن أهم إجراءات مكافحة األزمة هي العزل الصحي ومن

 .التنقالت

 البحث منهجية
صياغتها، تم االعتماد على ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية المطروحة والتأكد من مدى صحة الفرضية التي تمت لمعالجة هذه الورقة البحثية 

 .المنهج الوصفي التحليلي
 البحث حدود

 .تم تحديد الدراسة جغرافيا بدولة الجزائر ومقارنتها بالدول العربية: الحدود المكانية -
 .9191 إلى غاية نهاية شهر أوت 9191تم إنجاز الدراسة في الفترة الممتدة من شهر فيفري : الحدود الزمانية -

 السابقةالدراسات 

 Joseph B. Sobieralski (9191) ،"COVID-19 and airline employment: Insights from historical: دراسة  -
uncertainty shocks to the industry" والتي تناولت عالقة وباء الفيروس التاجي ،COVID-19  ،والتوظيف في شركات الطيران
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الذي تعرض إليها هذا النوع من الصناعة، حيث تم تحليل آثار صدمات عدم اليقين على ( 9191-0220)بالنظر للصدمات التاريخية 
، وتم استخدام تحليل السالسل الزمنية، بفحص ديناميات صدمات COVID-19توظيف شركات الطيران في ضوء وباء الفيروس التاجي 

٪ من القوى العاملة في شركة  7تبين أنه خالل فترات صدمات عدم اليقين، تبلغ خسارة الوظائف حوالي . م اليقين التاريخية للصناعةعد
٪ ؛  ويتأثر التوظيف األساس لشركات الطيران بشكل كبير، في حين أن العمالة منخفضة التكلفة  01الطيران مع حد أعلى يتجاوز 

يران اإلقليمية هي األقل تأثرا ؛ ووجد أن أكثر الموظفين تضررا هم من يتصلون بمناولة الركاب وعمليات والعاملة على خطوط الط
 .الطيران، في حين أن موظفي اإلدارة معرضون بشكل أفضل قليال خالل هذه الفترات غير المؤكدة

وهران  –دراسة حالة الخطوط الجوية الجزائرية  –تأثير جودة خدمات النقل الجوي على رضا الزبون "، (9102)بومدين كشكوش : دراسة  -
 الجزائرية الجوية الخطوط حالة دراسة منهج إلى عالقة جودة خدمات النقل الجوي برضا الزبون، حيث تم اعتماد الدراسة هذه ،  هدفت"–

 في الدراسة مجتمع يتمثل العينة، و برأي ةالمتعلق الدراسة البيانات عينة على توزيعها تم و استبيان استمارة تصميم على اعتمدنا ، بوهران
زبون قابلة للمعالجة باستخدام   110  من مكونة عينة اختيار تم و الجزائرية الجوية الخطوط مع شركة المتعاملين المسافرين مختلف
 كذلك و الزبون  رضا على تأثير الجوي  النقل خدمات لجودة أن الدراسة ، حيث بينت نتائجSPSS.22والـ STATISTICA.8. برنامج 

 الشركة ؛ تجاه ثقة لديهم غالبية الزبائن
، حيث تركز هذه "?Ben Daley (9112) ،" Is Air Transport an Effective Tool for Sustainable Developmentدراسة  -

هذا االفتراض وتوضح أنه في الدراسة على الفوائد االقتصادية التي يفترض أن تصاحب توفير خدمات النقل الجوي، وتحلل هذه الدراسة 
الواقع، قد تكون العالقة بين النقل الجوي والتنمية أكثر تعقيًدا بكثير مما هو مفترض بشكل شائع ؛ وعلى وجه الخصوص، قد تكون 

ي إلى حد المنافع االقتصادية لخدمات النقل الجوي موزعة بشكل غير متساو للغاية ، مع استفادة مجموعات معينة من توفير النقل الجو 
و ما أكبر بكثير من غيرها، وبالتالي، تتناول هذه الدراسة االجابة عن السؤال الرئيسي حول ما إذا كان النقل الجوي أداة فعالة للتنمية ، أ
رئيسية إذا كان ببساطة يعزز األنماط الحالية ذات االهتمام االقتصادي والهيمنة السياسية، أين يتم استعراض بعض الدراسات السابقة ال

االفترضات الرئيسية التي تم تقديمها لدعم الحجة القائلة بأن النقل الجوي له . للعالقة بين النقل الجوي والتنمية االقتصادية، ثم تلخص 
في  تأثير إيجابي قوي على التنمية االقتصادية تفوق بكثير تكاليفها البيئية أو االجتماعية ؛ ثم يتم استكشاف بعض االفتراضات الضمنية

الدراسات وطرح بعض األسئلة حول إمكانية تطبيقها على جميع القطاعات وعلى جميع المناطق الجغرافية ؛ فيتم عرض بعض األفكار 
ارة المكتسبة من تحليل وثائق األمم المتحدة الرئيسية ؛ وبناًء على هذا التحليل، تم تقديم العديد من المعايير التي يمكن استخدامها لإلش

 .فية التي يمكن أن يعزز بها النقل الجوي التنمية المستدامة بشكل فعالإلى الكي
 :الجوي لنقل ا

تعد وسائل النقل من األشياء التي يسعى الفرد إلنشائها وتطويرها باستمرار، ولم يتمكن اإلنسان من اختراع المركبات التي تعمل 
، بذلك [1]القطارات والسفن، ولم يتوصل الختراع الطائرة إال في القرن العشرينبالمحركات إال في العصر الحديث، حيث اخترع السيارات ثم 

 في الكيلومترات آالف عبر المسافرين لنقل بالطائرات كوسيلة برز النقل الجوي  وقد النقل، وسائل في مسبوقة غير تكنولوجية ثورة القرن  شهد
 المسافرين الوقت من هذه عنصرا هاما لمقتصدي أيامنا في الجوي  النقل راحة، ويعد النقل وأكثرها وسائل تميز بأنه أسرع حيث قصير، زمن
  [2]الدول والقارات بين

   :الجوي  النقل خدمات تعريف
 فيها تتوفر التي الخدمات تلك أنها على "المنتظمة الجوية الخدمات"بتعريف 1952 سنة  المدني للطيران الدولية المنظمة قامت

للعموم  بها مسموح الرحالت تكون  أن ؛( البريد أو البضائع أو المسافرين، نقل)واحدة  دولة من ألكثر األجواء عبر رحالت :التالية  الخصائص
 مستثمرة تجارية جوية خدمة الجوي بأنها أي النقل بخدمة يقصد وكذلك .[3]عنه معلن توقيت حسب ومنتظمة مبرمجة الرحالت تكون  أن ؛

 تقسيم ويمكن أخر، إلى مكان من هوائية مركبة أخرى، في حمولة أية أو البضائع، أو السفر، حقائب الشخصية، أو األمتعة لنقل الركاب، أو
 من والمنقوالت وترحيل األفراد نقل بعملية المتعلقة تلك هي األساسية مساعدة، فالخدمات وخدمات أساسية، خدمات إلى الجوي  النقل خدمات
 الركاب نقل خدمة الخدمات هذه ضمن ويدخل الطائرة، في المتمثلة النقل الجوي  أداة  باستخدام الدولة خارج أو داخل أخرى  إلى منطقة

النقل،  فترة خالل المنقول سالمة ضمان الخدمات على هذه جميع وتشتمل البريد، نقل وخدمة ،(الجوي  الشحن)البضائع  نقل واألمتعة، وخدمة
 كالمراقبة الجوية الفنية الخدمات ويسر، مثل بسهولة األساسية الخدمات تقديم على تساعد العمليات التي تلك فهي المساعدة الخدمات أما

 .[4](الهبوط )عمليات  وتنظيم المطارات وهندسة والالسلكية الجوية الممرات وهندسة
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  :مكونات النقل الجوي 
 تستخدم الطائرات. 0:، حيث [5]المسار أو الطريق ؛ المطار ؛ والطائرة : يتكون النقل الجوي من ثالثة مكونات رئيسية هي 

 خطوط إنشاء شيئا في تتكلف ال الجوي  النقل فشركات صيانة، أو إنشاء إلى حاجة توجد ال وبالتالي لها، كطرق  للدول الجوية المجاالت
 ممثلي مكاتب الحدودية، الشرطة الجمارك، إدارة : فيها ونجد النقل عملية تكتمل حتى والتي يتوجب وجودها،  :المطارات. 9المالحة الجوية ؛ 

يرفق السابق من المكونات الرئيسية عناصر تكمل عملية النقل الجوي . 1والتفريغ ؛  الشحن خدمات الجوية، المراقبة مراكز الطيران، شركات
 وهبوط اإلقالع مدارج إلى إضافة الطائرات، صيانة مراكز سعاف،اإل مراكز األجرة، سيارات مكاتب: وتساعدها على إتمام مهامها وهي 

 .[6]الطائرات
 : شركات الطيران 

يطلق عليها شركات الخطوط الجوية اصطالحا تجاريا ينسجم مع طبيعة النشاط في النقل الجوي المتعارف عليه، وتساهم شركات 
ى الطيران بشكل ما في تنمية الحركة السياحية وتعد من أهم المرتكزات في عناصر تقديم الخدمة السياحية لتسهيل فعاليات السفر والوصول إل

مناطق قصد السياح بأسرع من مثيالتها من عناصر النقل األخرى مثل النقل البري أو البحري، وتتنافس هذه الشركات من خالل أسطولها 
ام الخدمة والتسهيالت المقدمة للمسافرين، كما تستكمل هذه الشركات نشاطها من نوافذ البيع الرئيسية والفرعية أو ما تسميهم مكاتب الجوي ونظ

الخطوط الجوية المنتشرة في مدن وعواصم كثيرة، وتعمل مكاتب شركات الطيران على بيع تذاكر السفر وتبسيط اإلجراءات، والحجز واستقبال 
ها، كما تقدم جهودا فعالة في تنوع االختيارات للطلب الفعلي والمرتقب بحسب نوع الطلب والحاجة الفعلية للمسافرين مع تأمين المسافر في

الرحالت الجوية وتوفير عناصر السالمة األمنية والصحية، تسهيال للوصول لألمن وكسب سمعة تسويقية، وتمثل مكاتب الخطوط الجوية 
هي تعكس مدى تطور الشركة من خالل عدة عناصر وصوال إلى هدف أسمى من الربح والعائد االستثماري، ألى وهو الواجهة األولى للبيع و 

 تمثيل اسم البلد الذي تحمله كهوية عالمية تعزز مكانتها في ذاكرة من يقوم بالسفر في أسطولها الجوي، وهي بذلك تؤدي خدمة ذات اتجاهين
 .[7]الدولية، فلذلك تسعى الشركات إلى اختيار أفضلاألول سمعة بلدها والثاني سمعتها 

 
 الجوى  النقل عمليات هميةأ

 دول إلى األمريكية الواليات المتحدة من الحربية واألسلحة والذخيرة المعدات من كبيرة كميات الثانية العالمية الحرب نقل أثناء تم
 التي الطائرات أنواع جميع المذكورة عمليات النقل في استخدمت وقد الهادي، المحيط عبر آسيا شرق  دول وإلى شمال األطلنطي، عبر أوروبا
 في العسكرية النقل من طائرات كبيرة أعداد استخدام تم العالمية الحرب انتهاء حربية، وبعد طائرات وكانت أساًسا الوقت ذلك في متوافرة كانت

 )للدولة  السياسية ولألهمية االقتصادي للنشاط انعكاسا الجوي  النقل حركة المختلفة، وتعتبر الدول بين المدنية والسلع البضائع نقل عمليات
 .[4](المختلفة الجغرافية البيئات بين وللتفاعل

المجاميع البشرية ضمن مفهوم السماء المفتوحة، بين حدود الدول المسجلة في األمم المتحدة، وهذا ما  يمثل النقل الجوي نظام انتقال
 حجم بأن بعض المراقبين يعتقد حيث أيضا، البضائع نقل بل فقط األفراد نقل عند تقف ال بالطائرة النقل يطلق عليه الرحلة الجوية، وأهمية

 ثانية جهة من الحديد والسكك البواخر المنقولة بواسطة البضائع حجم ويفوق  جهة من المسافرين حجم وق سيف الطائرة بواسطة المنقولة البضائع
، إذ يعد هذا النظام من أسرع أنشطة النقل الحديث، فقد [8]في العالم االقتصادية الحركة مجمل على إيجابية انعكاسات من سيحققه ما وهذا

من مجموع النقل العام بحسب إحصاءات  % 71ساعد هذا النوع من النقل في التنمية االقتصادية عامة والتنمية السياحية خاصة بنسبة 
لمحلية واإلقليمية والدولية إحدى دعائم االنتعاش المنظمة العالمية للسياحة، وتمثل المعادلة الطردية بين نظام النقل الجوي وحركة السياحة ا

زيادة االقتصادي للطرفين، فكلما زاد الطلب السياحي العالمي بالتدفقات والمجاميع البشرية الراغبة بالسفر كلما أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا ب
يجعل حدة التنافس عالية، وبحسب موسمية الطلب، ان  حجم واستعمال النقل الجوي، رغم أن الطرفين يمثالن كثافة عالية في رأس المال، وهذا

من  نشاط النقل الجوي اختصر المسافات بين الدول، وانتقل هذا النوع من النقل إلى ما يسمى بالصناعة الجوية، إذ تم التنافس العالي في نوع
ة للمسافرين واستخدام منظومات الرصد واستقطاب أفضل الوسائط وإنشاء المطارات الحديثة والتقنية العالية النسيابية حركة الوصول والمغادر 

الموارد البشرية المتخصصة للعمل ضمن هذه الصناعة مما ولد إعادة في قراءات برامج السفر المنظمة لدى الشركات السياحية الستثمار هذا 
 .[7] النوع من النقل سعيا إلنعاش الحركة السياحية

ومن الجانب االجتماعي ؛ أصبح النقل الجوي من ابرز مظاهر الحضارة المعاصرة لدوره في تنمية العالقات المكانية وعلى كافة 
من أنشطة المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية بجوانبها المتعددة االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية، فالطيران المدني اليوم 

الخدمات المهمة التي تتسابق عليها الحكومات والمؤسسات وتسعى لتطويرها وتوسيعها ألنها وسيلة تعبر عن إجمالي التقدم الحضاري 
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، بذلك فقد ارتبط النقل الجوي بعناصر [9]للمجتمع، وإذا كانت الحركة طابع عصرنا فمن الطبيعي أن يصبح النقل الجوي ضرورة من ضروراته
 .التنمية المستدامة وتغذية جوانبها

  : COVID 19مفهوم الفيروس التاجي 
 COVID 19تعريف الفيروس التاجي 

يعتبر الفيروس التاجي أو فيروس كورونا أحد الفصائل الكبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان ؛ ومن المعروف 
أن عددا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض 

فيروس  ، ويسبب فيروس كورونا (السارس)متالزمة الشرق األوسط التنفسية والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة األشد وخامة مثل 
؛ حيث لم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجد قبل  COVID 19كورونا المكتشف مؤخرا الفيروس التاجي 

 .[10] 2019 ديسمبر
 

 : COVID 19ظهور الفيروس التاجي 
تتسبب حاالت عدوى الفيروس التاجي في أمرض وخيمة تنجم عنها وفيات مرتفعة، وقد ثبتت قدرة الفيروس على االنتقال بين صفوف 

وقد . البشر، حيث يخاطر بتفشي المرض من موقعه إلى مواقع أخرى من العالم بواسطة أفراد قد يلتقطون العدوى من الحيوان أو اإلنسان
، COVID 19منظمة الصحة العالمية معلومات من لجنة الصحة الوطنية عن مرض الفيروس التاجي  9191جانفي  00/09تلقت في 

واقع بمدينة مدينة ووهان الصينية، حيث تشير األدلة إلى ارتباط الوباء بالتعرض إلى سوق مأكوالت بحرية في ووهان، وقد أُغلقت هذه 
 . [11] 9191جانفي  0السوق في 

 COVID 19واقع جائحة الفيروس التاجي 
بسرعة بشكل رئيسي في الصين خالل شهر جانفي، ولكن  COVID 19حسب منظمة الصحة العالمية فقد انتشرت الفيروس التاجي 

توسعت بسرعة إلى كوريا الجنوبية واليابان وأوروبا وبشكل رئيسي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والواليات المتحدة بين أواخر جانفي ومنتصف 
لى نحو متزايد في محاولة، في البداية، لعزل فيفري، قبل ازدياد النسب في كامل العالم، وقد اتخذت الحكومات العالمية إجراءات صارمة ع

الحاالت ووقف العدوى من الفيروس، وبعد ذلك إلبطاء معدل انتشاره، وقد تم تكثيف القياسات من عزلة األفراد الذين يعانون من أعراض 
 .[12]لحظر التجمعات الجماهيرية من اإلغالق اإللزامي للمدارس وحتى الحجز المنزلي اإللزامي

 
 

 على النقل الجوي في العالم( COVID-19)آثار جائحة مرض فيروس كورونا المستجد  
 للمسافرينتأثير األزمة على النقل الجوي 

، وقد النقل الجوي للمسافرينوبهدف تقييم تداعيات انتشار الفيروس على  9191 في للمسافرينألداء على مستوى قطاع النقل الجوي اتوقعات 
تعتمد على مدة انتشار  انتشار الفيروس وفق ثالث فرضيات ووفق إمكانية الشفاء منه قدرت منظمة الطيران المدني الدولي اآلثار المحتملة

 .الفيروس والوقت الالزم للتعافي من آثاره
سيشهد العالم فترة قصيرة من االنكماش يتبعها انتعاش سريع  ، وهذا يعني ذلك( V)ار التعافي الذي يأخذ شكل منحنى الفرضية األولى هي مس

يتميز بفترة انتشار الفيروس الطويلة والشفاء  تظهر مساروالتي تمثل الفرضية األكثر تفاؤاًل بينما الفرضية الثانية  9191مايو  في نهاية
وهو األكثر تشاؤما ، هو طريق ممتد من الركود  ، الفرضية الثالثة ،( U)خالل الربع الثالث من العام وفًقا للمنحنى  األثار التدريجي منه

 .[13]( L)االقتصادي وفقا لفرضية المنحنى 

 :بناًء على الفرضيات المذكورة أعاله ، تتوقع المنظمة

 .متشائمةال٪ للفرضية 79٪ للفرضية المتفائلة و 12اجع الحركة الجوية للركاب بنسبة تر  -
 .مليون مسافر للفرضية المتشائمة 0451و  المتفائلة،لفرضية ل مليون مسافر 279ض عدد المسافرين جوًا بمقدار اانخف -
 .مليار دوالر للفرضية المتشائمة  971فائلة و مليار دوالر للفرضية المت 041عائدات النقل الجوي للركاب تراجعت ما بين  -

، في ظل  9191الجوي واضحة خالل مارس  المسافرينفي هذا السياق ، بدت التداعيات السلبية لفيروس كورونا على صناعة نقل 
٪ 49.2االنخفاض الحاد في إجمالي إيرادات نقل الركاب الجوي على المستوى العالمي، بما في ذلك الرحالت الداخلية، حيث انخفض بنسبة 
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خالل شهر مارس هو  والتراجع المسجل. 9191وكان ذلك متوقعا في ظل تراجع هذه اإليرادات خالل فبراير . 9102مقارنة بشهر مارس 
 [14] 9110سبتمبر  00أكبر انخفاض مسجل في مستوى اإليرادات للنقل الجوي للركاب منذ أحداث 

المماثل من العام  مقارنة بالشهر 9191٪ في مارس 44.2انخفضت اإليرادات بنسبة  ،بين الدولتعلق بالنقل الجوي للمسافرين وفيما ي
وانخفضت اإليرادات  البلدان،وقيود السفر المفروضة في العديد من  الدولية،ويرجع ذلك أساًسا إلى اإلغالق الواسع النطاق للحدود  ،الماضي

٪ في عدد 54.2وعلى مستوى شركات الطيران في الدول العربية سجلت انخفاًضا بنحو وفي نفس اإلطار      .في جميع المناطق بشكل حاد
 .مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 9191المسافرين الدوليين في مارس 

وكانت أيًضا المنطقة الوحيدة على  فبراير،كانت الدول العربية هي المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في إيرادات قطاع الطيران خالل شهر 
 .9102مستوى العالم التي سجلت نمًوا في اإليرادات في عام 

 :تيمتمثلة في الجدول اآل 9191واألثر المقدر على حركة الركاب واإليرادات الدولية حسب المنطقة لعام 
 0202األثر المقدر على حركة الركاب واإليرادات الدولية حسب المنطقة لعام ( : 1)الجدول رقم 

 (ألامريكيالدوالر )إلايرادات    (راكب)الركاب      (نسبة مئوية)القدرات   

 مليار 38 -إلى  23-من  مليون  212- إلى 482- ٪07‐٪ إلى 83- واملحيط الهادي آسيا

 مليار  32- إلى 13‐ مليون  113-إلى  80- ٪88‐٪ إلى 83‐ الشمالية أمريكا

 مليار 13-إلى  17-من  مليون  38-إلى  37‐ ٪83‐٪ إلى 82‐ الجنوبية الالتينية أمريكا

 مليار 18-إلى  3‐ مليون  82‐إلى  88‐ ٪01‐٪ إلى 83‐ إفريقيا

 مليار 22-إلى  14- مليون  147-إلى  80- ٪88‐٪ إلى 88- ألاوسطشرق ال

 مليار 98-إلى  38‐ مليون  013 -إلى 211- ٪02‐٪ إلى 27- باو أور 

 .ICAO, op. cit, P 4:املصدر 

 
 بضائعلل الجوي  نقلالتأثير األزمة على 

 من قطاع النقل الجوي للركاب في ضوء استمرار رحالت نقل البضائع األزمة على نقل البضائع جوًا أقل نسبياً  من ناحية أخرى ، فإن تأثير
 .السلع واألجهزة الطبية ومستلزماتها لمكافحة الوباء بين دول العالم ، خاصة في ظل الحاجة الملحة لمواصلة تدفق

حركة الشحن  علىالذي انعكس  COVID-19عن طريق انتشار جائحة  ة الدوليةإلى تأثر حركة التجار  9191ومع ذلك، تشير بيانات مارس 
  [15]    9102 ٪ مقارنة بشهر مارس04.0من السلع على مستوى العالم التي انخفضت في مارس بنسبة  الجوي 

بسبب التوترات التجارية العالمية ، وخاصة بين الواليات  9102 الجوي منذ نوفمبر تشرين الثانيوعمقت هذه التطورات من حجم أزمة الشحن  
للشهر الثاني عشر على  هذا االنخفاض في الشحن الجوي (. مما أدى إلى تفاقم انخفاض حركة الشحن الجوي ) المتحدة األمريكية والصين

 .9112العالمية في عام  األزمة المالية وهو أطول انخفاض مستمر منذ التوالي،

مسجلة انخفاًضا  الشمالية،منطقة المحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا  شمل التراجع معظم المناطق الجغرافية في العالم بينما شملت آسيا والبالد و
 .٪ على أساس سنوي 02بنسبة 

قرار إغالق سوق الطيران تماًما في تلك المنطقة  ة لـ٪ نتيج9.0حيث وصل إلى  نسبًيا،كان االنخفاض في إفريقيا محدوًدا  أخرى،من ناحية 
 .أماكن أخرى في العالم في وقت الحق في مارس، مقارنة بـ

سالسل التوريد العالمية مثل القيود المفروضة على الحدود، وإغالق  أدى إلى ضغط COVID-19وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن استمرار تفشي 
مارس تم تحقيق أعلى مستوى من التأخير في سالسل  في. نقل إلى عدم االمتثال للمواعيد النهائية للتوريدأدى انقطاع شبكات ال المصانع، و

 .إغالق المصانع لفترات طويلة بسبب ،9115التوريد العالمية منذ عام 
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٪ على أساس سنوي ، 05.0نسبة ب ، المنطقة العربية بلدان كما أشارت البيانات إلى أن حجم الشحن الجوي الذي أوردته شركات الطيران في
 .٪ في فبراير5.1بعد نمو بنسبة 

 
من  بالفترة، حسب المنطقة مقارنة 9191تغير عامل حمولة الشحن على أساس سنوي من جانفي إلى مارس ( : 0)الشكل رقم 

 (نسبة مئوية: الوحدة ) 9102جانفي إلى مارس 
 /https://www.statista.com/statistics/415013/freight-load-factor-by-region;:املصدر 

 آثار األزمة على قطاع النقل الجوي الجزائري والعربي

العربي ، الذي يسهم بدور مهم في الناتج المحلي اإلجمالي في بعض الدول، وفرص  ألقت أزمة فيروس كورونا بظاللها على النقل الجوي 
 .العمل، بسبب الموقع االستراتيجي للدول العربية ، وارتباطها بمسارات الطيران العالمية

 اآلثار المتوقعة للفيروس على شركات الطيران في الجزائر مقارنة بالدول العربية
القطاع تحديات تشغيلية كبيرة في ظل شبه عدم وجود مسافرين جًوا مما تسبب في توقف تدفق اإليرادات على  وشهدت الشركات العاملة في

 .الخطوط الجوية العربية
إلى الظروف االقتصادية الصعبة التي تواجه هذه الشركات ، والتي مهما ( ACAO)وفي هذا السياق ، أشارت المنظمة العربية للطيران المدني 

دورها االقتصادي و  التكاليف ، لن تنجو من أزمة السيولة المالية دون دعم طارئ من حكومات المنطقة للحفاظ على مصالحهاحاولت خفض 
 المهم ، واستمرارية حركة النقل الجوي بما يدعم عملية االنتعاش االقتصادي على المدى المتوسط

، تهتم المنظمة بالتحديات المالية الناتجة عن توقف الطيران في الجزائر  على قطاعات الطيران الجزائري  02-ومن حيث تداعيات أزمة كوفيد 
 .ووجهت دعوته لدول المنطقة لتقديم حزم مالية مناسبة للقطاع. بسبب اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدول لمكافحة تفشي جائحة كورونا

ومع ذلك ، يبدو أن التأثير أعمق بكثير فيما . دد كبير من الدول العربيةأثرت على قطاعات الطيران في ع 02-ال شك أن أزمة فيروس كوفيد 
 .[16]جه الخصوص ، بما في ذلك الجزائر يتعلق بخمس دول عربية على و 
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 (الوحدة بالمليون ) 0202االنخفاض المتوقع في عدد المسافرين في الجزائر وبعض الدول العربية عام  :(20)الشكل رقم 
 ACAO, The Arab Civil Aviation Organization. (2020, Covid-19 and Air Travel – Impact on : :لمصدرا

Airport) Covid-19 and Air Travel – Impact on Airport 
[17] 

في النطاق األول ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، حيث شهدت صناعة الطيران نمًوا ملحوًظا منذ منتصف الثمانينيات ، وأصبحت شركات 
٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 54قطاع الطيران بنحو الطيران الوطنية فيها منافًسا قوًيا على المستوى العالمي ، مما عزز التوقعات بأن يسهم 

 .[18] 9111إلمارة دبي عام 
يحتل قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية مكانة متميزة بين القطاعات االقتصادية التي تساهم في الناتج المحلي  أخرى،من ناحية 

 .اإلجمالي في ظل تدفق ماليين المسافرين سنوًيا إلى المملكة ألداء مناسك الحج والعمرة

الجزائرية الخسائر المالية الناجمة عن تعليق رحالتها الداخلية والخارجية وتأتي الجزائر في النطاق الخامس ، حيث قدرت إدارة الخطوط الجوية 
٪ 41وهو الوضع الذي أدى إلى تخفيض األجور بنسبة تصل إلى ( مليون دوالر 191حوالي ) مليار دينار  51بسبب جائحة كورونا ، بنحو 

بعة للخطوط الجوية الجزائرية هي الوحيدة التي بقيت في الخدمة ، باستثناء أن شركات نقل البضائع التا. للحفاظ على الرصيد المالي للشركة
من  2بوينج و  7)طائرة  04فإن الوضع يكاد يكون مماثاًل لحالة طيران تاسيلي، وهي فرع لشركة سوناطراك، حيث يبلغ إجمالي عدد الطائرات 

لجزائر العاصمة ، لم يتم اإلعالن عن أرقام خسائر هذه الشركة أسطول طيران طاسيلي موجود حالًيا على مستوى المطار في ا( نوع بومباردييه
 .بعد

٪ من اإليرادات 01مليار دينار منذ منتصف شهر مارس الماضي تمثل نحو  0.1أما شركة مطار الجزائر فقد سجلت خسائر تقدر بنحو 
قارنة بالدخل المسجل خالل نفس الفترة من عام ٪ م 29، حيث انخفضت إيرادات المؤسسة بنحو  02-السنوية المتوقعة بسبب جائحة كوفيد 

 .٪ من الرحالت الجوية ، وكذلك إغالق المحالت التجارية والمتاجر الخدمية22، أدت اإلجراءات الوقائية من هذا الوباء إلى تعليق  9102

ول عربية يلعب فيها قطاع الطيران دوًرا بارًزا انخفاًضا في عدد الركاب في تسع د( IATA)بناًء على ما تقدم، يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي 
 .[19] 9191مليون مسافر في  005منها الجزائر واإلمارات والسعودية ومصر والمغرب والكويت وقطر وتونس وعمان بنحو 
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ارة متوقعة في عدد الوظائف في قطاع الطيران في الجزائر وبعض الدول العربية بنحو بينما من المتوقع أن يؤدي انتشار الفيروس إلى خس
ت العربية لالقتصاديامليار دوالر ، وانخفاض في مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي  91مليون وظيفة، وتراجع إيرادات القطاع بنحو 

 .9191مليار دوالر عام  91التسعة المذكورة أعاله بنحو 

 

 توقع خسائر في الوظائف باآلالف في الجزائر وبعض الدول العربية :(20)لشكل رقم ا
 ACAO. (2020) The Arab Civil Aviation Organization ACAO. [Online] :المصدر

[16] 
 

 
بمليارات الدوالرات )الخسائر المتوقعة في إيرادات قطاع الطيران والناتج الداخلي الخام في الجزائر وبعض الدول العربية  :(20)الشكل رقم 

 (األمريكية
 ACAO, The Arab Civil Aviation Organization. (2020, Covid-19 and Air Travel – Impact on Airport) :المصدر

Covid-19 and Air Travel – Impact on Airport [17] 

 تدخالت الحكومات الجزائرية والعربية لدعم قطاع النقل الجوي 
فيف في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ، اتخذت الخطوط الجوية العربية ، منذ بداية األزمة ، عدًدا من اإلجراءات نحو خفض التكاليف وتخ

 اآلثار المالية المصاحبة لألزمة ، في ظل االنخفاض الكبير المسجل في إيراداتها ، مما أثر على قدرة من هذه الشركات لتغطية التكاليف،
 .العالميويهدد استمراريتها في ظل أزمة السيولة التي تواجهها منذ بداية الوباء 

287.5 287.7 279.8 

169.8 

24.1 
70 

92.8 

51.5 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

المملكة العربية 
 السعودية

اإلمارات 
 العربية المتحدة

 عمان تونس قطر الكويت الجزائر جمهورية مصر

7.2 6.8 

2.2 1.7 
1 0.8 

1.7 
0.6 0.7 

17.9 

23.2 

3.3 
4.9 

1.6 
3.1 2.8 

1.2 1.7 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

المملكة 
العربية 
 السعودية

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

جمهورية 
 مصر

 عمان تونس قطر الجزائر الكويت المغرب

 خسائر اإليرادات

PIB خسائر في 



 جائحة كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط :المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول حول
 

 

412 

 -عدد من الحكومات العربية الدعم المالي لشركات الطيران  تالمذكورة أعاله ، قدممن أجل دعم قدرة هذه الشركات على تجاوز التحديات 
كما منحت حكومات عربية إعفاءات  بهدف تعويضها عن االنخفاض الحاد في مستويات اإليرادات والسيولة -مملوكة للدولة  ممعظمها أسهمه

 .ضريبية لبعض شركات الطيران وتأجيل سداد أقساط القروض

في المائة من حركة المالحة الجوية الداخلية، إال أن هذه الشركة  24ائر وعلى الرغم من ارتفاع أسعار خدماتها واستحواذها على في الجز 
إعادة جدولة ديونها مع البنوك الجزائرية  نت مالعامة تعاني منذ سنوات من مشاكل مالية بسبب عدم قدرتها على تحقيق أرباح رغم أنها استفاد

 .9190، تم تمديد شروط السداد حتى عام 9101، كجزء من عملية تجديد األسطول التي بدأت في عام عدة مرات 

، خاصة في المكاتب الخارجية في "فائضًا في عدد العمال"كل المشاكل العامة للشركة تنبع من التوظيف العشوائي والمكثف، مما جعلها تسجل 
 .الصعبة ، مما يكلف الشركة مبالغ طائلةمختلف دول العالم ، أي مع الرواتب بالعملة 

رغم الخسائر " إستراتيجية"صتها ، فهي شركة وصلكن الحكومات الجزائرية المتعاقبة ترفض فتح رؤوس أموال الخطوط الجوية الجزائرية وخ
المالي المستمر والمتنامي الذي يمكن من العجز  االسنوية الكبيرة التي تكبدها للخزينة العامة، مع أن بيع حصة منها هو الحل األفضل إلنقاذه

 .[20]   اإلفالس يؤدي بالشركة إلىأن 

ضوابط في مصر ، قام مجلس الوزراء المصري بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والسياحة واآلثار والطيران المدني فيما يتعلق بال
كما تم االتفاق على تقديم  والمقترحات الخاصة بتنفيذ برنامج تحفيز الطيران من خالل تخفيض الرسوم والتكاليف للمطارات ووقود الطائرات

من ناحية  كما وجهت الرئاسة المصرية بتقديم الدعم لقطاع الطيران المدني بفترة سماح لمدة عامين مبادرة جديدة لتحفيز السياحة الداخلية
 .[17] ى، تتم دراسة أن وزارة المالية ستتحمل بعض أعباء قطاع الطيران المدني للتعامل مع تداعيات الظروف الحاليةأخر 

وافقت الحكومة المغربية على  للوظائف،بهدف الحد من تأثير وباء كورونا على قطاع الطيران وما يصاحب ذلك من فقدان  المغرب،في 
للمسافرين لتعويض المبالغ المستحقة لعمالئهم  إنشاء إطار قانوني يسمح بمقدمي خدمات السفر والسياحة والنقل الجوي "مشروع قانون يتعلق بـ 

 .[21]ر ادلها، دون أي زيادة في األسعافي شكل قسيمة تقدم خدمة مماثلة أو ما يع

، أعلنت اإلمارات عن نية حكومة دبي دعم رأس مال شركة الطيران الوطنية بدبي من خالل ضخ السيولة في الشركة 9191في نهاية مارس 
 .[16]لناتجة عن فيروس كورونا المستجد لتمكينها من مواجهة التحديات ا

 مستقبل قطاع النقل الجوي  
في ظل  من المتوقع أن يواجه قطاع النقل الجوي دوليا وإقليميا تحديات عميقة بعد انتهاء أزمة كورونا ، خاصة فيما يتعلق بالنقل الجوي للركاب

إلى التحوالت غير المسبوقة التي يتوقع أن يشهدها القطاع ، وهي التداعيات االقتصادية العديدة الناتجة عن انتشار الفيروس، إذ باإلضافة 
 :كاآلتي

 عدم الرغبة في السفر
فمن المتوقع أن تظل رغبة المستهلكين في السفر عن طريق الجو محدودة في  واإلغالق،حتى عندما يتم رفع قيود السفر  المستقبل،بالنظر إلى 

 .البداية على مستوى العالم
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٪ من المشاركين إلى أنهم سينتظرون حوالي ستة أشهر 11أشار  ،9191ريل ففي أ( IATA)أجراه االتحاد الدولي للنقل الجوي وفًقا الستطالع 
 .٪ من المبحوثين إلى أنهم لم يسافروا جوًا قبل عام على األقل01وأشار حوالي . أو نحو ذلك قبل السفر

 تغييرات عميقة في صناعة الطيران
ن ذي قبل، حيث تعتبر اإلجراءات المتبعة للسفر قبل مصناعة الطيران بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بشكل جذري من المتوقع أن تختلف 

 .انتشار فيروس كورونا اآلن غير آمنة في ظل االنتشار السريع للفيروس

من الضروري اآلن إجراء تغيير جوهري في  على عكس الجهود التي بذلتها شركات الطيران قبل األزمة لزيادة سعة الطائرة قدر اإلمكان، أصبح
اإلجراءات المتبعة داخل المطارات أو داخل الطائرة نفسها مما  ،طريقة السفر المستخدمة للحفاظ على صحة وسالمة الركاب من حيث السفر

 .يقلل من قدرة المطارات والطائرات على استقبال نفس العدد من الركاب

لم توجهها لتغيير اإلجراءات بشكل جذري داخل المطارات، بدًءا من عدم السماح ألي مسافر بالصعود إلى أعلنت العديد من الدول حول العا
تى الطائرة إال إذا كانت هناك شهادة تفيد خلو المسافر من فيروس كورونا، مرورا بتجهيز المطارات بكاميرات تشير إلى درجة حرارة الجسم، ح

 .تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي

ند استكمال إجراءات السفر وعلى متن الطائرات أيًضا، فإن التحدي األكبر الذي تواجهه المطارات هو أنها غير مجهزة من حيث توافر ع
داًدا كبيرة من المساحات الضخمة الالزمة لتنفيذ إجراءات التباعد االجتماعي بشكل صحيح، خاصة في المطارات الكبيرة التي تستقبل أع

باإلضافة إلى االنتقادات التي وجهت إلى هذه الكاميرات لفحص درجات الحرارة لعدم فعاليتها وفائدتها في الكشف عن  االمسافرين يوميً 
 .المصابين بالوباء، األمر الذي سيؤدي إلى استمرار خوف بعض المسافرين من السفر الجوي 

ة، فهي ترك مسافة فارغة بين الركاب لتطبيق مبدأ الفصل االجتماعي أما بالنسبة إلجراءات السالمة الصحية المتوقع إتباعها على متن الطائر 
باإلضافة إلى  ،بينهم بإزالة المقعد األوسط والتركيز على إجراءات تجديد الهواء بشكل دوري في الطائرات للحد من انتشار الفيروس بين الركاب

مع الركاب من قبل طاقم الضيافة، حفاًظا على سالمة وصحة هؤالء  اعتماد كافة األساليب الصحية من حيث التعقيم وعدم التعامل المباشر
 .الركاب

مماثلة وفيما يتعلق باإلجراءات التي أعلنتها الدول العربية، في حال السماح بالسفر حول العالم مرة أخرى، أعلنت بعض الدول العربية إجراءات 
د أن تبدأ السياحة األجنبية في العودة إلى مصر، مثل عدم السماح ألي على سبيل المثال، أعلنت مصر أنه سيتم وضع ضوابط صارمة بمجر 

كما بدأت المطارات . ساعة الماضية 52من فيروس كورونا خالل الـ  خلوهسائح بالصعود إلى الطائرة ودخول البالد ما لم يكن هناك شهادة 
 .ي أعقاب انتهاء تفشي الفيروسالعربية في تطبيق إجراءات احترازية جديدة استعداًدا الستقبال الركاب ف

 االرتفاع المتوقع في األسعار
 .ومن المتوقع أن تنعكس اإلجراءات الجديدة للنقل الجوي على تكلفة السفر مما سيرفع أسعار التذاكر

على إزالة بعض شركات في هذا السياق ، من المتوقع أن اإلجراءات االحترازية المتعلقة بإجراءات التباعد االجتماعي ، والنتائج المترتبة 
عامل الفصل في الصناعة، التي "٪، وهو أقل بكثير من متوسط 99الطيران للمقعد األوسط ستؤدي إلى تقليل عامل الحمولة األقصى إلى 

ى خفاض مستويات الطلب عل٪ ، مما سينعكس بشدة على أسعار التذاكر ويؤدي إلى ان45و  51تزداد فيها تكاليف الوحدة بشكل كبير بين 
 .[22]الطيران 

 .لذلك فإن االتحاد الدولي للنقل الجوي ال يدعم إجراءات إزالة المقعد األوسط بل يفضل التزام المسافرين بارتداء الكمامات

 الراسخة" ثقافة العمل عن بعد" ظلنخفاض الطلب في ا
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المستجدة لفيروس كورونا إلى تراجع مطول في مستويات الطلب على السفر خالل السنوات المقبلة، سواء بسبب اإلحجام عن ستؤدي األزمة 
تذاكر الطيران، أو حتى بسبب التغييرات  ،السفر في ظل القلق والخوف من الحركة في هذه الظروف، أو الزيادة المتوقعة في تكلفة السفر

 .على األنماط وأسواق العمل حول العالم الكبيرة التي تركت بصماتها
 ،"العمل عن بعد"ال شك أن أزمة فيروس كورونا ستتبعها تحوالت كبيرة تؤثر على اتجاهات السفر حول العالم في ظل التوحيد التدريجي لـ 

، ناهيك عن االرتفاع القياسي في  [18]٪ خالل العقد الماضي 21بعد بنحو واألدلة على ذلك عديدة ، من بينها زيادة مستويات العمل عن 
 .مستويات العمل عن بعد والتدريب عن بعد في ظل أزمة فيروس كورونا

مكانية عقد من المتوقع أن تؤدي العديد من الشركات والحكومات في أعقاب األزمة إلى انخفاض كبير في نفقات السفر لموظفيها في ضوء إ
 .سيعكس هذا بشكل كبير الطلب على السفر للعمل والتدريب وعقود الصفقات. العديد من االجتماعات عن بعد والمؤتمرات عبر الهاتف

تي األمر ذاته تؤكده تقديرات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى بعض التحوالت المستقبلية التي من المتوقع أن تشهدها أسواق العمل، وال
 .ستنعكس سلبًا على قطاع الطيران العالمي في أعقاب أزمة فيروس كورونا

وفي حال فضل هؤالء . [13]ركة الطيران ٪ في الربح السنوي لش74٪ من مقاعد الطائرات ويساهمون بحوالي 09يشكل رجال األعمال حوالي 
العمل عن بعد والتدريب عن بعد لهم ولموظفيهم ، فإن سوق العمل في صناعة الطيران والسفر سيتقلص بشكل كبير  االعتماد على آليات

 .خالل السنوات القادمة
 تحدي التحوالت الرقمية

لى نطاق واسع من ناحية أخرى ، يواجه قطاع الطيران تحديات أخرى نتيجة للتحوالت الرقمية التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء الوظائف ع
إن إجراءات أتمتة الحجوزات وإنهاء عمليات صعود الركاب إلكترونًيا، وتنفيذ أعمال مناولة األمتعة والبضائع . في القطاع والقطاعات الداعمة له

دية لشركات من خالل الروبوتات والشحن الجوي لبعض البضائع عبر الطائرات بدون طيار، كلها تحوالت ستؤثر على نماذج األعمال التقلي
 .مستويات ربحيتها وستجبرهم على خفض فرص العمل في المستقبل بشكل كبير في الطيران وستشكل تحديات كبيرة لها

ستوفر هذه التحوالت أيًضا للعديد منهم فرًصا لخفض التكاليف والمنافسة في توفير قيمة مضافة أكبر لعمالئهم إذا نجحت تلك  ذلك،ومع 
 .الشركات في اغتنام فرص التحول الرقمي

 البحث  نتائج
عم ماليين الوظائف، فهو كقطاع يدعم إن صناعة النقل الجوي هي محرك اقتصادي يساهم بمليارات الدوالرات في الناتج المحلي اإلجمالي ويد

وعمال على حصره،  COVID 19قطاعات أخرى ويسمح بتطورها، وتأثره ينهي تأثر قطاعات أخرى متعلقة به، وإثر إنتشار الفيروس التاجي 
تقليل من رحالت الشحن الجوي العديد من المطارات في العالم وتثبيت الطائرات بإلغاء رحالت الركاب والتقليل من سعة الطائرات، وال إغالقتم 
  .للضرورة إال

 :هذه الورقة البحثية الوصول لمجموعة من النتائج من بينهامن خالل  تمكناقد و 
 .بشكل كبير على إيرادات النقل الجوي  بسبب جائحة كورونا أثر تعطيل حركة النقل الجوي   -
 لهؤالءسيؤثر على الحياة االجتماعية  مما عدد كبير من الوظائف إلغاءالوظائف في مجال النقل الجوي باالنخفاض وتم  تتأثر   -

 .العاملين
تأثر شركات الطيران الكبيرة على غرار الخطوط القطرية و اإلماراتية أكثر من شركات الطيران الصغرى و ذلك الرتفاع التكاليف  -

 .الثابتة مثل إهتالكات الطائرات
 .فيروس كورونا المستجد طوياًل وقد يتطلب ثالث سنوات على األقل يكون تعافي قطاع الطيران من تداعيات أزمة -

 توصيات البحث
 :من بين أهم التوصيات التي يمكن تقديمها
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أن تتدخل الحكومة الجزائرية  الواجبمن بالجزائر حيث  والسيولة الداعمة لشركتي الطيران الوطنيتين ةالالزم القروضضمان توفير  -
سهلة وتسهيالت لدعم  قروضسواء عن طريق منحهم خطوط  بشكل عاجل لتخفيف األعباء المالية عن شركتي الطيران الوطنيتين

 .السيولة
 .في الجزائر تخفيض األعباء المالية على شركتي الطيران الوطنيتين -
 .تحفيز إعادة الهيكلة والترشيد واالندماج -
 .ة النقل الجوي الداخلية في مرحلة أولى مع احترام البروتوكول الصحيإعادة حرك -
إعادة حركة النقل الجوي مابين دول العالم في المرحلة الثانية مع إلزام المسافرين بالقيام بتحاليل الكشف السريع عن فيروس كورونا  -

 .العالمداخل المطار في نفس يوم انطالق الرحلة لمنع انتشار الوباء بين دول 
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 الملخص
على الواقع العالمي من تداعيات وتحوالت دولية، " 91كورونا كوفيد "في هذا البحث التركيز على ما أحدثته وستحدثه جائحة فيروس سيتم 

، "كورونا"وذلك من خالل التطرق إلى مالمح ومؤشرات إستشراف النظام العالمي الجديد وتراجع القوة األمريكية وصوال إلى جائحة فيروس 
هذه الجائحة على التحوالت الجيوسياسية والتحالفات الدولية الجديدة في النظام الدولي، مما يجعل هذا البحث يقدم مخرجات وتبيان تداعيات 

 .حول ما سيكون عليه النظام العالمي الجديد وفق دراسة إستشرافية
 .التحوالت الدولية ،التداعيات واإلنعكاسات ،النظام العالمي الجديد ،إستشراف ،91جائحة كورونا كوفيد  :الكلمات المفتاحية

 

The Covid-19 Pandemic and its Implications for the New World Order: What future 

for the emerging World Order? 
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Abstract 
This research paper seeks to highlight the effects of the Coronavirus pandemic on the world. It begins with an 
investigation of the impact of this pandemic on the global interstate alliances and the geopolitical balances in the 
current world order. Next, it attempts to predict the characteristics and features of the emerging world order amidst 
the apparent decline of the U.S. power and the emergence of other non-Western powers like China, partucularly since 
the spread of this virus around the globe in last December. 
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 المقدمة

على دول العالم ككل ودونما إستثناء، محدثة بذلك تغيرات دراماتيكية متتالية ومتسارعة أثرت على " 91كورونا كوفيد "لقد أثرت جائحة فيروس 
اإلقتصاد العالمي وعلى العالقات الدولية، كما ساهمت في الكشف عن مدى قدرة الدول على الصمود وعلى التفاعل والتعايش معها، مساهمة 

في بروز وتدعيم بعض اإلحتماالت الجيوسياسية التي أحدثتها وستحدثها هذه الجائحة على الواقع العالمي، خاصة في ظل التراجع  أيضا
للصين  اإلقتصادي غير المسبوق للواليات المتحدة األمريكية وتراجع مكانتها وهيبتها الدولية، موازاة مع زيادة توطين النفوذ والصعود العالمي

وة روسيا اللتين أرادتا أن تكونا حليفين وقوى موازنة تسعى إلى خلق نظام عالمي جديد، سيماته تعدد األقطاب وال وجود لمهيمن وتضاعف ق
واحد في النظام الدولي، األمر الذي جعل من باب األهمية؛ البحث في موضوع جائحة كورونا ومحاولة إستشراف ما سيكون عليه النظام 

 .    التداعيات والتحوالت الدولية التي ستخلقها هذه الجائحةالعالمي الجديد، وما 
 :البحث اليةشكإ

  إلى أي مدى ستسهم جائحة كورونا في خلق نظام عالمي جديد متعدد األقطاب؟: تتمثل اإلشكالية الرئيسية لهذا البحث في ما يلي
  :أهداف البحث

تحاول اإللمام بموضوع جائحة فيروس كورونا وتداعياته على النظام الدولي، وذلك من يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة تحليلية إستشرافية 
خالل البحث في مالمح ومؤشرات تشكل نظام دولي جديد، في ظل تراجع القوة والهيمنة األمريكية وصوال إلى جائحة فيروس كورونا وما 

يوسياسية والتحالفات الدولية الجديدة في النظام الدولي، مما يتطلب البحث أحدثته، وكذا التعرف على تداعيات هذه الجائحة على التحوالت الج
لى غرار في ما سيكون عليه هذا النظام على إثر هذه الجائحة موازاة مع التراجع الدولي للقوة األمريكية وتزايد نفوذ القوى الدولية الموازنة ع

  .جديد متعدد األقطابالصين وروسيا اللتان تسعيان إلى إعادة تشكيل نظام دولي 
 :البحث ةفرضي

لقد أحدثت جائحة كورونا تداعيات على المستوى الدولي، أدت إلى زيادة تدعيم فكرة السعي إلى خلق عالم : البحث في مايلي فرضيةتتمثل 
 .متعدد األقطاب بعيدا عن الهيمنة األمريكية والتي أصبحت تعاني من حالة الوهن اإلستراتيجي

 :البحثأهمية 
محاولة اإلجابة عن مجموع التساؤالت التي تتمحور حول جائحة كورونا والواقع الذي أحدثته وستحدثه في النظام  تكمن أهمية البحث في

معالم النظام الدولي، من خالل التركيز على تلك التحوالت الجيوسياسية التي من المحتمل أن تتأثر بها والتي من شأنها أن تعيد تشكيل 
 .ديدالعالمي الج

 :البحثمنهجية 
 تم اإلعتماد في هذا البحث على توليفة من المناهج، كالمنهج التاريخي والوصفي التحليلي وكذا اإلحصائي والتي تخدم موضوع البحث وتساعد

 .على اإلجابة على إشكالية الموضوع المطروحة
 :عناصر البحث

أية تداعيات وتحوالت دولية؟، من خالل تناول : النظام العالمي الجديدوتشكالت معالم  91جائحة كورونا كوفيد : "سيتم معالجة موضوع
 : التاليةمحاور ال
 . مالمح ومؤشرات بدايات إستشراف النظام العالمي الجديد وتراجع القوة األمريكية وصوال إلى جائحة كورونا وما أحدثته – 9
 .الفات دولية جديدة في النظام الدوليتداعيات جائحة كورونا على التحوالت الجيوسياسية وإحداث تح – 2
 كيف سيكون النظام العالمي الجديد؟ – 3
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 :مالمح ومؤشرات بدايات إستشراف النظام العالمي الجديد وتراجع القوة األمريكية وصوال إلى جائحة كورونا وما أحدثته
القوة بداية ُوجب أوال التعريج على أفكار أولئك المفكرين الذين نظروا وتنبؤوا في وقت سابق إلى حدوث وتشكل نظام دولي جديد، وأفول وتراجع 

 ممثال والذي لم يكن إال" بول كيندي"األمريكية على المستوى العالمي، ولعل بداية الكتابات واألفكار والتنظير لذلك كانت مع كتابات األمريكي 
 The Schoolمدرسة اإلضمحالل "لحركة ثقافية نشأت في الواليات المتحدة األمريكية مع أوائل ثمانينيات القرن العشرين، أصبحت تعرف بـ 

of Decline" وكان من رموز هذه المدرسة ،"Mancur Oslon " تحت عنوان  9191وكتابه الذي نشر سنة"The Rise and Decline of 
Nation "ذي ركز فيه بوجه خاص على العوامل اإلقتصادية التي تسهم في تراجع القوة األمريكية، وكذا وال"David P. Calleo " في كتابه

"Beyond American Hegemony " وكان قد ركز فيه على العوامل الخارجية التي تؤدي إلى هذا التراجع، أما رمز  9191الذي نشره سنة
والذي رصد فيه العوامل الداخلية والخارجية التي تصور أنها تتهدد " Mortal Spender"في كتابه " W. Spondor"المدرسة الثالث فكان 

وذلك " نظرية اإلنحدار"من أكثر دعاة " Paul Kennedyبول كيندي "، وفي هذا الصدد يعتبر المؤرخ األمريكي [9]المكانة التقليدية األمريكية 
، فقد كان له بعد 9191الذي نشره سنة " The Rise and Fall of the Great Powersلعظمى صعود وهبوط القوى ا"من خالل كتابه 

 نظر في التغيرات في مواقع القوى الكبرى، إذ إستخلص أن أوروبا والصين واليابان هم في صعود وأن الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد
السوفياتية قد أستبدال بنظام متعدد األقطاب،  –الثنائية للمنافسة الفكرية األمريكية  السوفياتي في إنحدار إقتصادي نسبي، وأن نظام القطبية

ألن مصالحها وإلتزاماتها أوسع " Imperial Overstretchي التمدد اإلمبريال"بأن الواليات المتحدة األمريكية تواجه مشكلة " بول كيندي"وجادل 
 . [9] من قدراتها للدفاع عنها جميعا في وقت واحد

أفكاره حول قوة ومكانة الواليات المتحدة األمريكية والتي يستدعيها في  "John M.cgromickكروميك . جون م"كما حاجج أيضا األمريكي 
، والذي ناقش من خالله عالقات القوى بعد الحرب الباردة، وخالل هذا النقاش 1292الصادر سنة " The European Superpower"كتابه 

؟ وهو يرجع حالة "Triumph or Decline"هل هي في حالة إنتصار أم إنحدار : جوهريا حول الواليات المتحدة األمريكية وهوطرح سؤاال 
. تشارلز ك"النشوة حول إنتصار الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب الباردة حتى إلى ما قبل انتهاء الحرب الباردة، وهو ما دفع األمريكي 

بالقول بأن السيطرة األمريكية ال تشبه أي شيء سابق، فقوتها البحرية والجوية والفضائية ال ُتجارى " Charles K.vauthmmerفوثمر 
 وتكنولوجياتها ال تقاوم، فهي مسيطرة بكل المقاييس، وقد رد آخرون النظرة المنتصرة نفسها وصاغ الحجج نفسها وعلى المنطق نفسه تقريبا،

إلى أننا نعيش في عالم القوة األعظم الواحدة وليس هناك أمامها منافس جاد، وعلى المستوى " John Ackenberryجون أكنبري "حيث يشير 
: بأن" Joseph Goffجوزيف جوف "، كما ذكر "تحولت إلى الداخل"اإلقتصادي إعتبر أن الواليات المتحدة األمريكية تسيطر ألن أوروبا قد 

" Robert Liebermanروبرت ليبرمان "عدوا خارجيا وال تهديدا باإلحتواء بقدر ما ترى الصين، ويجادل الواليات المتحدة األمريكية تواجه ال 
بأن التفوق األمريكي قوي ومن غير المحتمل تحديه في المستقبل القريب، وباإلستثناء الممكن للصين، فإنه ليس هناك قوة أو قوى أخرى من 

، وبهذه الرؤى كانت هناك إشارات سابقة لمنظرين وباحثين أمريكيين بأن تكون [9]حقبة القادمة المحتمل أن تبرز كمنافس عالمي فعال في ال
سة األمريكية الصين منافس قوي للواليات المتحدة األمريكية، إال أنهم لم يتنبهوا ولم يدركوا في تلك الفترة مدى التفوق الصيني والقدرة على المناف

التحضير للقرن الواحد والعشرين "ففي كتابه  "Paul. Kennedyبول كيندي "دي، وبالعودة إلى أعمال خاصة في المجال التجاري واإلقتصا
Preparing for the twenty First centry " والذي إستشرف فيه حالة وإمكانات وقدرات مناطق العالم المختلفة وهي 9113الصادر سنة ،

ات تغير من اإلفتراضات وطرق وأساليب الحياة والعمل، فإنه قد نبَّه إلى أنه إن لم تحدث تواجه القرن الواحد والعشرين، وما تفرضه من تحدي
م، 1202كارثة كبرى في آسيا خالل الحقب القادمة، فإن معالم العالم ستصبح واضحة، ففي حين ستحتفل األمم المتحدة بعيدها المئوي عام 

بول "، وفي هذا الصدد نشير إلى أن [9] م وأكبر حتى من الواليات المتحدة األمريكيةفإن الصين سوف تكون أكبر إقتصاد وقوة منتجة في العال
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والتي استندت  ]*[ "School of declineمدرسة اإلضمحالل "لم يكن هو وحده الذي أثار هذه القضية بل تبلور حوله ما ُعرف بـ " كينيدي
  :على ثالث إفتراضات رئيسية وهي

إن الواليات المتحدة األمريكية تتراجع على المستوى اإلقتصادي مقارنة بقوى مثل اليابان وأوروبا والدول الصناعية الجديدة على غرار  – 9
 .الصين

أن القوة اإلقتصادية هي العامل المركزي في قوة أية أمة ومن ثم فإن أي هبوط في القوة اإلقتصادية سوف يؤثر في األبعاد األخرى لقوة  – 2
 .هذه األمة

ة، والذي هو إن اإلنحدار النسبي في القوة اإلقتصادية األمريكية إنما يرجع في الدرجة األولى إلى إنفاقها الكبير على األغراض العسكري - 3
    .[9] نتيجة لمحاولتها اإلحتفاظ بإرتباطات خارجية لم تعد تقوى عليها

، فإن "جوج بوش اإلبن"فبالرغم من اإلصطفاف الدولي رغبة أو رهبة مع الواليات المتحدة األمريكية في حربها ضد اإلرهاب التي أعلنها الرئيس 
أوبير فرين "ع القرن األمريكي الجديد، وهذا ما وصفه بها وزير خارجية فرنسا السابق قد دبت في مفاصل مشرو " الوهن اإلستراتيجي"أعراض 

Aubert Frén " والعراق ( 1229)، التي تجلت في صعوبة إدارة الفوضى الناتجة عن حربي أفغانستان "فرط القوة األمريكية"بأنه تبعات
ترليونات دوالر، قد أفضت إلى نكسة حقيقية  6لفة التي بلغت ما يقارب ، إضافة إلى حالة ضعف العائد اإلستراتيجي، مقابل التك(1223)

، وتراجع سمعة الواليات المتحدة األمريكية وثقلها 1229للقدرة اإلقتصادية األمريكية والتي تكللت بانهيار أسواق المال األمريكية في عام 
" دونالد ترامب"و" باراك أوباما"ى أعباء كبيرة على إدارتي الرئيسين العالمي مقابل صعود قوتين جديدتين هما الصين وروسيا، وهذا ما ألق

" الصبر اإلستراتيجي"بـ " أوباما"لمعالجة اآلثار الناجمة من سياسات اإلدارة السابقة واالضطرار إلى اإلنكفاء نسبيا للداخل، بما أسماه الرئيس 
، وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن الزيادات في نشر القوات، إضافة إلى الزيادة في الميزانية العسكرية األمريكية التي [1] "القيادة من الخلف"و

عن مآل اإلمبراطوريات وبداية إنهيارها، وإعادة " Paul. Kennedyبول كيندي "، قد تحقق توقعات "Donald Tumpدونالد ترامب "إقترحها 
 1299في كتاب له صادر سنة " Michael D. Swaineمايكل سوين "يد، كما كانت هناك دراسة قدمها األمريكي تشكل النظام الدولي الجد

 America’s Challenge: Engaging aإدماج الصعود الصيني في النظام الدولي في القرن الواحد والعشرين : التحدي األمريكي"بعنوان 
Rising Chaina in the Twenty-First Century" وهو عبارة عن دراسة شاملة لإلستراتيجية األمريكية تجاه الصين، إنطالقا من نقطة ،

حددات أساسية هي التغير في البيئة الدولية خالل القرن الواحد والعشرين والتي تمثل إطارا جديدا لصانع القرار األمريكي، متبلورة في ثالث م
ألمنية غير التقليدية، وتفرض تلك المحددات الثالثة تغييرا ليس فقط في أولويات السياسة الصعود الصيني، العولمة، والتهديدات ا: أساسية هي

دور األمريكية تجاه الصين، ولكن في اإلفتراضات األساسية التي تقوم عليها اإلستراتيجية األمريكية تجاهها، بما في ذلك إعادة النظر في ال
 Michaelمايكل سوين "الديمقراطية كأحد مكونات سياسة اإلرتباط مع الصين، حيث يؤكد األمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ونشر 

D. Swaine "أن أهمية الصين للواليات المتحدة األمريكية تستند ألسباب ثالثة رئيسية هي: 
 .موقع الصين اإلستراتيجي ومكانتها في منطقة تعد من أكثر المناطق أهمية للمصالح األمريكية – 9
لقوة اإلقتصادية والتكنولوجية التي تتمتع بها الصين، والتي تجعلها منافسا قويا للواليات المتحدة األمريكية من جانب، وسوقا أساسية ا – 2

 .للمنتجات واإلستثمار األمريكي من جانب آخر
 . منظومة القيمية والحضارية الغربيةما تمثله الصين من نموذج مختلف في نظامها السياسي والثقافي والحضاري، وهو نموذج مغاير لل – 3

أن هناك تحديات دولية أمام الواليات المتحدة األمريكية، وأن أول تلك التحديات يتمثل في تزايد " Michael D. Swaineمايكل سوين "ويرى 
من الناتج  %9.1لصين يمثل قدرة الصين في التأثيرات الدولية وذلك بتعاظم قوتها اإلقتصادية، حيث أصبح الناتج المحلي اإلجمالي ل

بعد أن تجاوزت اليابان من حيث الناتج  1292، كما أصبحت الصين ثاني أكبر قوة إقتصادية في العالم سنة 1221اإلجمالي العالمي سنة 
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متبادل في النظامين المحلي اإلجمالي، ويتمثل التحدي اآلخر في تبلور نمط جديد في توزيع القوة والتفاعالت الدولية، يقوم على اإلعتماد ال
ات اإلقتصادي والمالي الدوليين، لذا فإن اإلستقرار اإلقتصادي ال يمكن أن يتحقق بدون تنسيق القوى اإلقتصادية الكبرى وعلى رأسها الوالي

، وفي نفس [3] لصينالمتحدة األمريكية والصين، وإستنادا لذلك فإن الواليات المتحدة األمريكية تحتاج فعال لتوجه إستراتيجي جديد تجاه ا
المخاطر، األوهام ومعظالت : القوة األمريكية"تحليله من خالل كتابه " Richard K. Bettsريتشارد بيتس "السياق واإلهتمام األكاديمي قدم 

الصادر شهر ديسمبر " American Force : Dangers, Delusions, and Dilemmas in National Securityاألمن القومي 
، الذي يرتكز إلى صعود قوى جديدة على الساحة العالمية وعلى رأسها الصين كقوة صاعدة إقتصاديا على المسرح الدولي، وهو ما ينذر 1299

 .Paulيندي بول ك"، وربما هو هنا يحاكي ما أنذر به وحذر منه [0] (أي إلى القارة اآلسيوية)بتحول ميزان القوى من الغرب إلى الشرق 
Kennedy"  التحضير للقرن الواحد والعشرين "في أعماله اإلستشرافية من خالل كتابهPreparing for the twenty First centry" فيما ،

يتعلق بإنهاك اإلقتصاد األمريكي بالدخول في حروب غير مبررة إلستخدام القوة العسكرية المكلفة، وكذا إنفاقها الكبير على األغراض 
 .    عسكريةال

إلى التراجع األمريكي على مستوى " دور القوى الصاعدة في النظام العالمي"بعنوان  1299في مقال له سنة " ناصيف يوسف حتي"كما يشير 
يرون بأن  القوة ومن ثم المكانة، وبروز سمة أساسية في النظام العالمي مفادها إنتشار القوة في العالم، مشيرا أيضا إلى بعض المراقبين الذين

وقد ذهبوا إلى القول بأنه بعد سيطرة " G-Zeroمجموعة الصفر "، ويسميه بعضهم عالم "Nonpolar"العالم يتجه نحو حالة من الالقطبية 
لم يعد يوجد أحد في هذا الموقع حاليا أي أنه لن تكون هناك قوة على رأس هرم  -حتى منتصف تسعينيات القرن العشرين  –مجموعة السبع 

م يتجه نحو الثنائية القطبية من القوى في العالم، ولن يكون هناك بالتالي نظام ذو شكل هرمي، في حين أن مراقبين آخرين يرون أن العال
، أي أن الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية الصين الشعبية، وهي المجموعة التي "Group of 2مجموعة اإلثنين "الجديدة أو ما يصفونه بـ 

أنها ستطبع بثقلها األجندة العالمية،  بأنها ستشكل القرن الواحد والعشرين، والتي يتوقع بعض المراقبين" باراك أوباما"قال عنها الرئيس األمريكي 
العالميين، وبأنه إذا كانت حالة التفرد الجيوستراتيجي والقوة العسكرية والزعامة اإليديولوجية، قد جعلت اإلتحاد السوفياتي باألمس أحد القطبين 

أرجاء العالم عبر التجارة واإلستثمارات  إقتصادي بشكل خاص، ومعها اإلقتصاد الناشط والقوي والمنتشر في كافة –فإن  التفرد الجيو 
 . [2] ودبلوماسية العقود والمساعدات قد أعطت الصين هذا الموقع بعد أن صارت رسميا القوة اإلقتصادية الثانية في العالم

ر وتؤثر أيضا في إلى أن ثمة جملة من السمات التي تطبع النظام العالمي اآلخذ في التشكل، والتي تتأث" ناصيف يوسف حتي"كما يشير 
 :[2] صياغة أوزان وأدوار مختلف القوى القديمة والجديدة، أو القوى المراجعة والصاعدة، ولعل من بين تلك السمات

إنتقال مركز الثقل اإلقتصادي من الغرب إلى آسيا، أي من المحيط األطلسي إلى المحيط الهادي، فتراجع المكانة األمريكية بسبب األزمة  – 9
بشكل خاص، وعدم قدرة اإلتحاد األوروبي على بلورة سياسة خارجية مشتركة، وكذا تخبطه في أزمات  1229دية العالمية لسنة اإلقتصا

كل ذلك أدى إلى مفارقة مهمة  –إقتصادية حادة كما دلت على ذلك أزمة اليورو وإنتعاش السياسات الوطنية على هامش السياسة المشتركة 
، والتغريب المقصود "تغريب العالم قد ترافق مع تراجع ظاهر في دول الغرب: "في قوله بأن" إدجار مورين"ع الفرنسي أشار إليها عالم اإلجتما

فبينما  –هو في حقيقة األمر في المجال التكنولوجي والعلمي وفي منظومة القيم اإلقتصادية وبعض القيم اإلجتماعية وليس في المجال الثقافي 
، فنسبة النمو في الناتج "ناصيف يوسف حتي"على حد قول " إرهاصات الشباب"ية بعد عقود من التقدم؛ تعيش آسيا حصلت حالة الوهن الغرب

المحلي اإلجمالي وكذلك حجم نمو التجارة الخارجية إلى جانب نمو اإلستثمار الخارجي المباشر، كلها مؤشرات تدل على إنتقال الثقل 
 . يعني ذلك أن القارة اآلسيوية ال تعاني مشاكل هيكلية، إقتصادية وإجتماعية اإلقتصادي من الغرب إلى آسيا، دون أن

األول يقوم على حرية السوق والديمقراطية وهو النموذج الغربي التقليدي، والثاني يقوم على : حصول إنقسام جديد في العالم بين نموذجين – 2
، فاألول قائم "توافق بكين"و" توافق واشطن"سام يمكن وصفه بشكل آخر بثنائية حرية السوق مع درجة من التقيد في ظل نظام سلطوي، وهو إنق
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دولة في على الرأسمالية المالية بشكل أساسي واإلنفتاح اإلقتصادي الكلي على الخارج، والثاني قائم على وجود يد مواكبة وناظمة لدرجة معينة لل
 .[2] اإلقتصاد الرأسمالي

إلى تسارع التغيرات الجيوسياسية وإنخفاض األهمية اإلقتصادية  1229مفادها أنه؛ قد أدت األزمة المالية لسنة  وتجدر اإلشارة إلى نقطة مهمة
األمريكية، النسبية للواليات المتحدة األمريكية وأوروبا في اإلقتصاد العالمي أوال، والتي كانت لها تداعيات كبيرة على تراجع القوة اإلقتصادية 

، وفي هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى أن الصين قد أضحت [6] عدية لتراجع القوى على هيكل اإلدارة اإلقتصادية العالميةوكذا السرعة التصا
بعدما تجاوزت بذلك الواليات المتحدة األمريكية، إذ تقلص الفارق بين حجم  1290أكبر دولة من حيث إجمالي حجم التجارة الخارجية منذ سنة 

، وإلى نحو 1296تريليون دوالر عام  1.912إلى  1222تريليون دوالر سنة  1.213ي الصيني ونظيره األمريكي من الناتج المحلي اإلجمال
تريليون دوالر عام  2.061، وقد ذهبت توقعات صندوق النقد الدولي إلى إحتمال تراجع هذا الفارق إلى نحو 1291تريليون دوالر عام  6.0

تريليون دوالر لنظيره  96.029تريليون دوالر، مقابل  19.111نحو  1291ج المحلي األمريكي سنة ، مع توقعه أيضا أن يبلغ النات1212
من إجمالي  %12الصيني، كما باتت الصين ثاني أكبر مستثمر على مستوى العالم في مجال البحث والتطوير بعدما أصبحت تنفق نحو 

القوة اإلقتصادية األمريكية رغم محاوالتها المستمرة العمل على معاودة إنتعاشها ، ونتيجة لتراجع [1] اإلنفاق العالمي على البحث والتطوير
" دونالد ترامب"اإلقتصادي إثر األزمة المالية، وكذا السعي لمحاصرة الصين والتي دخلت معها في حرب تجارية منذ مجيء الرئيس األمريكي 

، أما ثانيا فقد [1] م9111تي شكلت أكبر هزة اقتصادية لها منذ كساد عام ، وال"91كورونا كوفيد "حتى أصابتها جائحة فيروس  1291سنة 
أن أحدثت هزة عالمية قد بينت بشكل جلي ضعف الواليات  1212التي إجتاحت العالم خالل سنة " 91كورونا كوفيد "كان لجائحة فيروس 

صمود الصين وسرعة تعاطيها معها والعمل سريعا على إحتواءها،  المتحدة األمريكية في التعامل مع األزمات التي أحدثتها هذه الجائحة مقابل
في إستغالل الفرصة لمساعدة أصدقاءها وحلفاءها ومحاولة إستقطاب ( الدبلوماسية الصحية كما أطلق عليها)وتوظيف الدبلوماسية الناعمة 

األخيرة التي لم تحاول حتى دعمهم أو اإللتفات لهم، وهو ما دول أخرى لتنظم لها رغم كون تلك الدول حليفة الواليات المتحدة األمريكية، هذه 
 .     جعل تلك الدول تفكر بشكل منطقي ومنفعي، مدعمة بذلك الحضور الصيني على المستوى الدولي مدعومة بالدعم الروسي لها

، هي ما 1212الل السنة الحالية وخ 1291ولربما أن ظهور حالة أفول القطب الواحد الذي يتزعم العالم بشكل واضح وجلي خاصة سنة 
إن التحدي الذي يواجهنا اليوم هو إنحالل النظام "أستاذ الجيوسياسة التطبيقية في جامعة كولومبيا يقول بـ " Ian Bremmerإيان بريمر "جعلت 

، أي (G-Zero)ي عالم فراغ الزعامة العالمي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، وغياب القيادة العالمية للتدخل وتولي دورها، نحن نعيش ف
الة وجود فراغ للقوى في السياسة الدولية بسبب تراجع دور الواليات المتحدة األمريكية وتركيز الدول النامية على أوضاعها الداخلية، وسط ح

ياسات العالمية إلى تأجيج المخاطر جديدة من الركود الجيوسياسي وإتساع نطاق تأثيرها، وفي حالة الركود الجيوسياسي هذه يؤدي إنكسار الس
، ومن ثمة فإن جائحة كورونا تعتبر إشارة أخرى حول اإلختالل الوظيفي للسياسة العالمية التي تحركها "العالمية بدال من المساعدة في حلها

تنافس األمريكي، األوروبي، الصيني، الواقعية السياسية، ومن المؤكد أنه ستكون هناك نزعة قومية تكنولوجية وحمائية إقتصادية ضمن دائرة ال
 .، األمر الذي يفرض البحث في تداعيات جائحة كورونا على التحوالت الجيوسياسية في النظام الدولي[1] وكذا الروسي

 :تداعيات جائحة كورونا على التحوالت الجيوسياسية وإحداث تحالفات دولية جديدة في النظام الدولي
إلى تسارع التغيرات الجيوسياسية وإنخفاض األهمية اإلقتصادية النسبية للواليات المتحدة األمريكية  1229سنة مثلما أدت األزمة المالية 

، وبدورها [6] وأوروبا في اإلقتصاد العالمي، والتي إنعكست بسرعة تصاعدية على تراجع تلك القوى على هيكل اإلدارة اإلقتصادية العالمية
إلى تحوالت جيوسياسية وتداعيات سوف تجعل من باب " 91كورونا كوفيد "؛ جائحة فيروس (الحرب البيولوجية)سوف تؤدي األزمة البيولوجية 

ك الحيطة واإللحاح، أن يتم تشكل تحالفات دولية جديدة موازاة مع تدعيم تلك التحالفات التقليدية في النظام الدولي، وهو ما تجلى في سلو 
 .لمتحدة األمريكيةالقيادة الصينية مقارنة بالواليات ا



 أية تداعيات وتحوالت دولية؟: معالم النظام العالمي الجديد وتشكالت 91جائحة كورونا كوفيد شريفة كالع                                             

 

882 

تداعيات كبيرة على الواقع الدولي، وما يمكن اإلشارة له أن دول العالم والقوى الكبرى قد " 91كورونا كوفيد "لقد أحدثت أزمة جائحة فيروس 
" Jared Diamondجاريد دياموند "إختلفت في تعاطيها مع تلك األزمة ومن ثم العمل على إدارتها، فعن إدارة الدول لألزمات يذكر الباحث 

 Upheaval: Turning Points for Nationsنقاط التحول لألمم في األزمات : اإلضطراب: "بعنوان 1291في كتابه الصادر سنة ]**[ 
in Crisis" ؛ المشكالت التي تتعرض لها الدول، ومتى يمكن أن يطلق عليها أزمة، وآليات تعامل الدول مع أزماتها، حيث يطرح رؤية مفادها

ن األزمات الوطنية للدول تشبه األزمات الشخصية التي يتعرض لها األفراد، ومن ثم يرى أنه يمكن إستخالص طرق إدارة األزمات بالنسبة أ
اإلعتراف بوجود : للدول من دراسة علم النفس والتاريخ، حيث أنه عادة ما يلجأ األفراد إلى مجموعة من الخطوات لمعالجة أزماتهم منها

ل المشكلة عن بقية حياتهم، وتحمل المسؤولية ومحاولة الحصول على الدعم، وكذا إيجاد حلول واقعية، والتعلم من تجارب مشكلة، وفص
اآلخرين، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومحاولة تطبيق الدروس التي تم إستخالصها من األزمات السابقة، وضرورة التحلي بالصبر، والتمتع 

ة والقدرة على التأقلم، وتحديد القيم األساسية الفردية، والتحرر من القيود الشخصية التي تحول دون تحقيق األهداف، بالقدر الكافي من المرون
إلى أن قوة اإلرادة هي العامل األساسي إلدارة األزمة سواء كان ذلك على مستوى األفراد أو على " Jared Diamondجاريد دياموند "ويشير 

" اإليثار الدولي"لى أنه قد تتوفر األدوات التي تمكن الدولة من الخروج من األزمة، كما يشير أيضا إلى ما أطلق عليه مستوى الدول، إذ يشير إ
 .  والذي يعد عامال مهما لمساعدة الدول األخرى للخروج من أزماتها عن طريق المساعدات وتقديم اإلستشارات وتبادل الخبرات

فقد قامت الصين بإدارة هذه األزمة من خالل إعتمادها على مجموعة من اإلجراءات " Virus covid-19فيروس كورونا "وكإسقاط على أزمة 
روج عن والتدابير والمبادرات السلمية والعقالنية التي جمعت بين السرعة والعقالنية، وذلك من أجل السيطرة على األزمة القائمة ومنعها من الخ

الصينية إال أنه قد إنتشر بشكل كبير خالل شهر " Wuhanووهان "واخر شهر ديسمبر في مقاطعة نطاق التحكم، ورغم ظهور الفيروس في أ
في باقي مقاطعات الصين، حيث كانت دول العالم في البداية تنظر إلى ذلك األمر على أنه لن ينتشر خارج الصين،  1212جانفي سنة 

لك أصبح األمر مختلفا بشكل كبير، إذ إنتشر الفيروس في مختلف دول ورغم ذلك فقد خرج عن نطاق السيطرة، فبعد قرابة شهرين من ذ
، وما [92] العالم، ومع وجود الحجر الصحي اإللزامي الذي إعتمدته الصين قد أظهر أخيرا توقف إنتشاره أخيرا وأصبح األمر تحت السيطرة

، [99] الخروج من الصين، ثم مرحلة نشأة بؤر بديلة للبؤرة الصينيةمرحلة : هذا الفيروس قد مر بمرحلتين همايمكن اإلشارة إليه هنا هو أن 
ق وهو ما تبين في بقية دول العالم على غرار إيران وإيطاليا على وجه الخصوص، وحتى الواليات المتحدة األمريكية نفسها مما حتم عليها غل

واستثمار حة كورونا، مقارنة بنجاح القيادة الصينية في إدارة األزمة جميع المنافذ والحدود، في ظل عجز اإلدارة األمريكية عن التعامل مع جائ
 Jaredجاريد دياموند"، وفي هذا الصدد نستذكر فكرة [91] المعلومات بشكل جيد، وتوفير اإلمكانات الالزمة للسيطرة على الوضع

Diamond "ن ذلك على مستوى األفراد أو على مستوى الدول، وهو ما والتي مفادها أن قوة اإلرادة هي العامل األساسي إلدارة األزمة سواء كا
 .  كان متوفرا في القيادة الصينية والتي عملت على إستثمارها في ظل تميز الشعب الصيني بالقدرة على التحمل

ع ذلك النفوذ  ففي ظل عدم تمكن الواليات المتحدة األمريكية من تقليص النفوذ الصيني اإلقتصادي المتنامي، فإنها تسعى إلى وضع سقٍف لتوسُّ
، خاصة تلك التي إنضمت إلى المبادرة اإلقتصادية [93] على حساب مصالح الدول التي تربطها عالقات قوية بالصين أو مصالح أساسية

ونا فيروس كور "، على غرار إيطاليا والتي قد تأثرت بشكل كبير من إنتشار "One Belt One Roadحزام واحد  –طريق واحد "الصينية 
COVID-19" في ظل عدم قيام دول اإلتحاد األوروبي بمساعدتها وتركها بمفردها تصارع اإلنتشار السريع للفيروس، ولجوء صربيا إلى طلب ،

وخاصة فيما تعلق بما " Jared Diamondجاريد دياموند "وبالعودة إلى أفكار المساعدة الصينية من أجل الوقوف في مواجهة هذا الفيروس، 
والذي يعد عامال مهما لمساعدة الدول األخرى للخروج من أزماتها عن طريق المساعدات وتقديم اإلستشارات وتبادل " اإليثار الدولي"ليه أطلق ع

 الخبرات، فهذا ما فعلته الصين من خالل إرسالها بعثات طبية إلى إيطاليا وكذا الجزائر وصربيا وكرواتيا وغيرها من الدول، ونتيجة لهذه
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في األزمات الدولية، فإن هناك ما ينبؤ نحو تفكك اإلتحاد األوروبي في المستقبل ]***[  ات الدالة على ضرورة إيجاد حليف موثوق المؤشر 
 . القريب وخروج دول منه كما فعلت بريطانيا

حيدة إن ما سبق ذكره كان ُمْدعاة لوضع سؤال القرن الحالي وهو في نهاية عقده الثاني مفاده؛ هل ستستمر الواليات المتحدة األمريكية كقوة و 
أحمد بن "تهيمن على النظام الدولي، أم أننا بصدد اإلنتقال تدريجيا إلى توازن إستراتيجي جديد يفرض منطق عالم متعدد األقطاب؟ فحسب 

يرى أنه ال يزال من المبكر الحكم بأن عالم ما بعد كورونا سيشهد والدة نظام عالمي جديد، حيث أن ما سنواجهه هو " ف هللا القرنيضي
مراجعة األداء "إستمرار إنكفاء اإلدارة السياسية األمريكية؛ ليس بسبب ضعف القوة األمريكية، بقدر ماهي الحاجة للقيام بجرد حسابات بمعنى 

والخروج بخيارات إستراتيجية ستكون األولوية فيها لسياسات اإلنعاش اإلقتصادي والتجاري، وتطوير السياسات اإلجتماعية التي " اتيجياإلستر 
تهم الناخب األمريكي، بالتوازي مع إستمرار التصعيد للحرب التجارية ضد الصين، مثل فرض تعريفات جمركية جديدة، وشروط على قوانين 

م بعجز تجاري لصالح 1299مليار دوالر لعام  131ية، وقوانين تجارية أخرى، في وقت وصل حجم التجارة بين الدولتين إلى الملكية الفكر 
فرض الردع اإلستراتيجي ضد من يقف أمام " القوة الذكية"مليار، كما ستواصل الواليات المتحدة األمريكية من خالل مفهوم  319الصين بلغ 

ق نفوذها، أو يهاجم حلفاءها، لكنها في ذات الوقت لن تغامر مرة أخرى في شن حرب عسكرية استباقية شاملة، إذ مصالحها أو يتعرض لمناط
ن ستعتمد أكثر على تنفيذ ضربات عسكرية إنتقائية محدودة ضد مراكز ثقل العدو ومفاصله اإلستراتيجية وقياداته البارزة، وسيستمر البنتاغو 

اإللكترونية وقدراتها في مجال األجيال الجديدة من الحروب الالتماسية في مجال الفضاء اإللكتروني بشكل أسرع في تطوير ترسانتها 
لالعتقاد بأنه رغم تراجع اإلدارة األمريكية، فمن المبكر الحكم بأننا سنشهد أفوال مفاجئا للحظة األمريكية ووالدة " القرني"والسيبراني، وهذا ما دفع 

الصين، فاإلدارة األمريكية حسبه قد مرت بأزمات عديدة منذ بداية القرن العشرين، وأثبتت دائما قدرتها على التعافي  نظام عالمٍي جديد تتصدره
الفات والعودة للمنافسة بفضل قدراتها اإلدارية والمعرفية واالبتكارية، ناهيك عن شركاتها متعددة الجنسيات، وِعظم دورها في المنظمات والتح

 .[1] الدولية
آثارا جيوسياسية كبيرة، فلن يبقى العالم " 91كورونا كوفيد "فيرى أن للفيروس التاجي العالمي " Alexander Duginألكسندر دوغين "عن  أما

كما كان نفسه مرة أخرى، ومع ذلك فمن السابق ألوانه الحديث عن نوع العالم الذي سيتشكل في نهاية المطاف، وما يركز عليه أنه في ظل 
ن من القضاء على هذه الجائحة والتي لم تصل حتى إلى الذروة في جل دول العالم، هناك نقاط رئيسية غير معروفة ومحل عدم التمك

 : إستفسار، هي
 ما نوع الخسائر التي ستعاني منها البشرية في نهاية المطاف، وكم هو عدد الوفيات؟ - 9
 من الذي سيكون قادرا على منع انتشار الفيروس، وكيف؟ – 1
 ما هي العواقب الحقيقية للمرضى والذين نجوا؟ - 3

أنه ال أحد يستطيع حتى اآلن اإلجابة على هذه األسئلة لو بشكل تقريبي، وبالتالي ال يمكننا حتى تخيل الضرر الحقيقي " دوغين"يرى 
األحوال سيكون الذعر سابقا ألوانه وال  المحتمل، ففي أسوأ السيناريوهات سيؤدي الوباء إلى انخفاض خطير في عدد سكان العالم، وفي أحسن

ى حد أساس له، إال أنه بعد األشهر األولى من الوباء، هناك بعض التغييرات الجيوسياسية العالمية التي تبدو واضحة بالفعل وال رجعة فيها إل
 . [90] المي مرة واحدة وإلى األبدكبير، بغض النظر عن كيفية تشكل األحداث الالحقة والمستقبلية، فقد تغير شيء ما في النظام الع

لحظة حاسمة في تدمير العالم األحادي القطب وانهيار العولمة، إذ ظهرت أزمة أحادية " 91كورونا كوفيد "لقد كانت بداية وباء فيروس 
إضافة إلى النمو القوي  1229سبتمبر  99القطبية التي أفشلت العولمة منذ العقد األول من القرن الواحد والعشرين، إنطالقا من أحداث 

صيني، وعودة روسيا إلى السياسة العالمية ككيان سياسي متزايد السيادة، وكذا النشاط القوي للعامل اإلسالمي، وكذا األزمات لإلقتصاد ال
خاب المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين، وصعود الشعبوية  في أوروبا وحتى في الواليات المتحدة األمريكية التي أدت الشعبوية فيها إلى إنت
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، وكلها عوامل أدت تدريجيا إلى ذوبان نظام أحادي القطب الذي [90] والعديد من الظواهر الموازية األخرى " Donald Trumpب دونالد ترام"
دة خلقته الواليات المتحدة األمريكية بعد نهاية الحرب الباردة، والذي تشكل في تسعينيات القرن العشرين والمتمركز حول هيمنة الغرب بقيا

 .ة األمريكية والرأسمالية العالمية، فدخل بذلك النظام األحادي القطب مرحلة األزمةالواليات المتحد
إال نقطة " 91كورونا كوفيد "قد بدأ النظام العالمي المتعدد األقطاب يتشكل مع فاعلين مركزيين جدد، وما وباء فيروس " دوغين"فحسب 

م الرأسمالي العالمي، وبدأت المقاطعات الفردية للبشرية تأخذ مساراتها التاريخية البداية، لقد دفن الوباء العولمة والمجتمع المفتوح والنظا
 :جميع األساطير الرئيسية للعولمة كمثل" 91كورونا كوفيد "ولقد دفن فيروس  –على حد تعبيره  –المنفصلة 

دود المفتوحة هو قدرة إنتشاره التي جعلت دول العالم كفاءة الحدود المفتوحة والترابط بين دول العالم، فما حققه الفيروس ودحر به فكرة الح* 
 .تغلق حدودها وتنكمش على نفسها

قدرة المؤسسات الفوق وطنية على التعامل مع وضع إستثنائي، ونقصد به هنا منظمة الصحة العالمية التي أثبتت فشلها في تحقيق حل، * 
بإخراج الواليات المتحدة " ترامب"ديم المساعدات اإلنسانية، ووقوعها تحت تهديد وكذا عدم قدرتها على اإلحتواء والمساهمة مساهمة فعالة وتق

 .األمريكية منها
 .قوة النظام المالي العالمي واإلقتصاد العالمي ككل عندما يواجه تحديات خطيرة* 
 .والتفوق التام لإلستراتيجيات الليبيرالية عليهاعدم جدوى الدول المركزية واألنظمة اإلشتراكية واألساليب التأديبية على حل المشاكل الحادة، * 
 .[90] اإلنتصار التام لليبيرالية كعالج لكل الحاالت الصعبة* 

اليته هو فلم تنجح حلول العولمة في إيطاليا أو دول اإلتحاد األوروبي األخرى وال في الواليات المتحدة األمريكية، والشيء الوحيد الذي أثبت فع
ين للمجتمع، من خالل اإلعتماد على الموارد المحلية، وقوة الدولة القومية وعزل المرضى عن األصحاء، والمواطن( الجذري )اإلغالق الحاد 
إلخ، كما نجد في نفس الوقت الدول الغربية قد ردت على الوباء بطرق مختلفة، فقد قام اإليطاليون بالحجر الصحي ... تجاه األجانب، 

، وأعطت (in the spirit of Jacobinsبروح اليعاقبة )فقد قدم نظاما دكتاتوريا للدولة " مانويل ماكرون "الكامل، أما الرئيس الفرنسي 
، فوفقا لروح الفردية األنجلوساكسونية، فإنه "بوريس جونسو"مليار يورو لدعم السكان، أما رئيس الوزراء البريطاني  222األلمانية  المستشارة

حسبه يجب إعتبار المرض مسألة خاصة أي فردية لكل إنجليزي ورفض إجراء الفحوصات، متعاطفا بشكل مسبق مع أولئك الذين سيفقدون 
فقد أعلن حالة طوارئ في الواليات المتحدة األمريكية، وقام بإغالق المواصالت وطرق النقل مع " دونالد ترامب"س األمريكي أحبائهم، أما الرئي

 ويطرح نفسه أيضا إذا تصرف الغرب بشكل متباين ومتناقض، فماذا عن بقية الدول األخرى؟" دوغين"أوروبا وبقية العالم، والسؤال الذي طرحه 

لتكشف عن معظلة العديد من " 91كورونا كوفيد "زال ُيتساؤل فيه عن دور المنظمات الدولية، فلقد جاءت جائحة فيروس ، في وقت ال [90]
 المنظمات الدولية وتراجع فاعليتها في اإلستجابة لألزمات العالمية الطارئة، وقد أظهرت كثيرا من األزمات واإلشكاليات التي تنتاب تلك

حة العالمية المسؤولة عن التعامل السريع والفاعل مع األزمات الصحية الدولية الطارئة، وقد ترسخت هذه المنظمات، خاصة منظمة الص
رتها القناعات حول أزمات الفاعلية بعد التعثر المبدئي في التعامل مع اإلنتشار المتسارع للفيروس، مما دفع العديد من دول العالم، وفي صدا

 .[92] نبذ العمل الدولي الجماعي، وتفضيلها تبني سياسات قومية حمائية الواليات المتحدة األمريكية إلى
فإن جميع دول العالم يحاولون إنقاذ أنفسهم قدر اإلمكان، وقد تم تحقيق ذلك على أفضل وجه من قبل الصين، التي وضعت " دوغين"فحسب 

األمريكية بنشرها للفيروس، كما اتهمت إيران التي تضررت بشدة من الفيروس أساليب تأديبية قاسية لمكافحة العدوى، واتهمت الواليات المتحدة 
قد مزق المجتمع " 91كورونا كوفيد "بما في ذلك عددا من قادة النظام الرئيسيين، وما يمكن إستشفافه ورؤيته بشكل واضح هو أن فيروس 

متعدد األقطاب، وبغض النظر عن كيفية إنتهاء الحرب ضد هذا المفتوح عن بعضه البعض، وزاد من إندفاع البشرية في رحلتها إلى عالم 
الذي  الفيروس، إال أنه بات من الواضح أن العولمة قد إنهارت، وهو ما يمكن أن يشير إلى نهاية هيمنة الليبيرالية كإيديولوجيا كاملة، األمر
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خاصة وأن نظام تعدد األقطاب العالمي لم يكن  –ي تفاصيله خاصة ف –جعل من الصعب التنبؤ بالنسخة النهائية للنظام العالمي المستقبلي 
كورونا "رأيه بأن ما يمكن التنويه به هنا هو أنه من الخطأ عدم إعتبار جائحة فيروس " دوغين"، كما يدعم [11] موجودا من الناحية التاريخية

يضا عن الكيفية التي سيكون بها النظام العالمي الجديد هي نقطة تحول في تاريخ العالم، األمر الذي يجعل من باب التساؤل أ" 91كوفيد 
 .على إثر جائحة كورونا

  كيف سيكون النظام العالمي الجديد؟
رغم الحرب الباردة الجديدة الغير  -مالح تشكل النظام العالمي الجديد بشكل أكثر وضوحا من ما مضى،  91لقد كشفت جائحة كورونا كوفيد 

تحدة األمريكية والصين وحالة التنافس اإلقتصادي الشديد بين القوتين، عبر الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس المعلنة بين الواليات الم
ُمحدثة بذلك تداعيات وتحوالت دولية سيكون لها األثر البالغ في  – 1291على الصين منذ توليه الرئاسة أواخر سنة " دونالد ترامب"األمريكي 

عالمي الجديد، ولقد أكد تفشي جائحة كورونا؛ بأن البنية المعولمة للنظام اإلقتصادي العالمي يمكن أن يعمال في اتجاه ما سيكون عليه النظام ال
نقل المخاطر والتحديات، حيث أثر ذلك على تدفق التجارة الدولية، كما أن هناك تأثيرا آخر أكثر جسامة وربما أبعد مدى نتج عن توقف 

مركزية بالنسبة للعملية اإلنتاجية المعولمة والتكاملية، كما حدث في الصين، على سبيل المثال، حيث حدث على  العديد من المصانع في دول
إثر ذلك التوقف في سالسل اإلمداد بالسلع الوسيطة والمكونات الالزمة لمواصلة العملية اإلنتاجية في العديد من الصناعات حول العالم، 

ية اإلنتاجية، إلى إصابة االقتصاد العالمي، أو قطاعات جوهرية منه على األقل بالشلل، ويتوقع أن يتواصل وبعبارة أخرى، أدت عولمة العمل
مؤسس مجموعة أوراسيا " Ian Bremmerإيان بريمر "هذا التأثير مع انتقال بؤر الفيروس إلى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، ويتوقع 

فيروس كورونا "الستشارات المخاطر أن يشهد العالم حقبة من التوترات القاسية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين في أعقاب خبرة تفشي 
COVID-19" ء أسباب لكن مسارها آخذ في التحول حاليا، جرا.. لقد كانت العولمة المحفز األكبر للنمو االقتصادي"، حيث يقول

، وفي هذا الصدد يمكن توقع أن يشهد االقتصاد العالمي في الفترة "جيوبوليتيكية باألساس، وسيسرع انتشار فيروس كورونا تفجر هذه التوترات
المقبلة، خاصة إذا امتد تفشي الفيروس وتأخرت عملية تطوير عالج حاسم له، بعض المحاوالت إلعادة توطين متكاملة للصناعات في بعض 

، وبعبارة أخرى، ربما ينحو عالم ما بعد جائحة كورونا، إلى عزل متزايد للدول أو المناطق التي قد تمثل مصادر [99] الدول التي يتاح لها ذلك
 : محتملة لمخاطر ال يمكن التنبوء بها أو ضبطها، وسيقتضي ذلك العمل على ثالثة محاور أساسية

 .لبحث والتنبوء واالستشرافتطوير الدول لقدراتها العلمية على ا - 9
 .تطوير أنظمة شفافة وموضوعية لإلعالم وتبادل المعلومات - 2
 .تطوير قدرات فاعلة على االحتواء السريع للمخاطر واألزمات، ومواجهتها والتنسيق مع بقية أطراف النظام المعولم بشأنها  -3

ئيسية لاللتحاق بنظام العولمة، لكن ال يبدو أن التوجه نحو ما يمكن تسميته وعليه ستكون هذه المحاور الثالث هي على األرجح المعايير الر 
صيني يتهم فيه كل طرف الطرف اآلخر  -سيكون متحررا من السياسة وأعبائها، لقد بدأ صراع إعالمي وسياسي أمريكي " حكومة العولمة"

المعايير وعلى موقع القيادة في هذا النظام المعولم الجديد، الذي يرجح بانعدام الشفافية والكذب والكفاءة، وهذا يشير إلى صراع مبكر على تلك 
صينيا تتزايد المؤشرات عليه يوما بعد يوم، وبالتالي لن تموت العولمة لكنها ستدخل حقبة اضطراب يتقلص فيها  -أن يشهد تباعدا أمريكيا 

الطرفين لتأسيس فضاء هيمنته المعولمة ما يرجح أن نشهد معه خالل  األمريكي فيما ستتسارع محاوالت كال من -االعتماد المتبادل الصيني 
، وفي هذا الصدد نشير إلى أن اإلجراءات الصارمة التي إتخذتها الصين في مكافحة [99] السنوات المقبلة بروز نظامين متنافسين للعولمة

للدول المنكوبة، كصربيا وإيطاليا، قد تمكنها من تحويل ، إضافة إلى تقديمها مساعدات طبية، وإرسال خبراء "COVID-19فيروس كورونا "
في اإلضطالع بدورها العالمي في جانب  -وألول مرة -كارثتها اإلقتصادية إلى فرصة سياسية لمنافسة الواليات المتحدة األمريكية التي أخفقت 

 .1299و 1290سنتي " EBOLAإيبوال "و" SARSسارس " [96] اإلغاثة اإلنسانية، على غرار دورها خالل فترة تفشي فيروسي
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 ويمكن المحاججة على أن الواقع الدولي سيشهد تغيرا بعد جائحة كورونا، ولعله ستكون من بين سماته الرئيسية؛ عالم متعدد األقطاب ستبقى
تهما وإرادتهما على الصعيد العالمي فيه الواليات المتحدة األمريكية والصين أكبر الجهات الفاعلة على المسرح العالمي، حتى لو تضاءلت قدر 

نشغال على مدى السنوات القادمة بشكل كبير، نتيجة لما سُتَخلِ ُفه جائحة كورونا، كما سيكون هناك تنافس على الموارد والطلبات المحلية، واإل
وغير الحكومية الهامة في ممارسة نفوذ  بالمسائل الداخلية لكل دولة في العالم، وفي الوقت نفسه سيستمر عدد من الجهات الفاعلة الحكومية

كبير في الشؤون اإلقليمية والعالمية، وسوف تبقى منطقة أوراسيا والمناطق المحيطة الخاصة بمنطقة الهالل الهامشي المحيطة بها مركز 
خاصة وأن " نيكوالس سبيكمان"عند ، ويمكن اإلستدالل هنا بنظرية اإلطار أو الهامش الجيوبوليتيكية [17] الجاذبية اإلستراتيجي في العالم

في إستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية، والتركيز على القارة " سبيكمان"مرحلة ما بعد الحرب الباردة قد أوضحت بشكل جلي تأثير أفكار 
أو اإلطار الصيني إلى األرض " رةالمؤط"المشاطئة للبحر في إشارة منه إلى أهمية موقع الصين، وبذلك تضيف اإلستراتيجية األمريكية األرض 

بحار الجزيرية اليابانية كمحاولة ألخذ قلب األرض السوفياتية أو الروسية حاليا من الخلف مع عدم تجاهل محاوالت اإلندفاعات الروسية نحو ال
  .[99] الدافئة

وبما يجري فيها من " 91كورونا كوفيد "األمريكية بفيروس وكنتيجة لمحاولة روسيا التوطن في األراضي الليبية، وإستغالل فرصة حالة اإللتهاء 
على يد الشرطي، في إستراتيجية لها للتمركز في " جورج فلويد"وعن مقتل المواطن األمريكي " ترامب"مظاهرات وأعمال ساخطة على الرئيس 

حلف الناتو بمحاولة التشتيت الروسي وذلك من  المياه الدافئة بالبحر األبيض المتوسط من خالل سوريا وليبيا، وكرد فعل قامت قوات من
 96، والذي سيستمر إلى غاية 1212جوان  1جندي، حيث بدأ التدريب بتاريخ  3222خالل اإلسراع بالقيام بتدريب بحري يشارك فيه حوالي 

دفاع الجوي، والحرب المضادة طائرة، ويشمل التدريب ال 32سفينة وغواصة و 32، ويشمل القوات البحرية والجوية مع حوالي 1212جوان 
، ولضمان سالمة "BALTOPS 2020"للغواصات، والحظر البحري وعمليات مكافحة األلغام المضادة، وقد أطلق على هذه العمليات إسم 

ونا لونجيسكو أ"وصحة األفراد العسكريين المشاركين ستقام تلك العملية حصريا في البحر، هذا البحر الذي قالت عنه المتحدثة باسم الناتو 
Oana Lungescu" :"وتجدر [91] "إن بحر البلطيق له أهمية إستراتيجية حيوية للحلف، ويحده ست دول من الناتو وشريكين مقربين ،

من مقرها  (STRIKFORNATO)اإلشارة هنا أنه وللمرة األولى تتم قيادة التمرين على الشاطئ من قبل القوات البحرية الضاربة وقوات الناتو 
، القائدة في القوات البحرية لقوات الناتو وقائد "Lisa Franchettiليزا فرانشتيتي "ي لشبونة بالبرتغال، وحسب تصريح لنائبة األدميرال ف

توفر الفرصة لحلف شمال األطلسي والدول الشريكة للعمل معا، وتبادل " BALTOPS 2020"عملية : "األسطول السادس األمريكي بأن
، وتعد هذه العملية هي أكبر سلسلة تمارين في بحر البلطيق، األمر الذي جعل روسيا "لتحسين العمليات في العالم الحقيقيأفضل الممارسات 

مقاتالت روسية تزامنا مع التدريب الزمني لقوات حلف الناتو في بحر البلطيق،  92تقوم بالتحرك النشط لجيش بحر البلطيق من خالل إرسال 
، فقد أقدمت على "91كورونا كوفيد "محاولة محاصرة الواليات المتحدة األمريكية للصين رغم وجود جائحة فيروس  وفي جانب آخر أيضا من

 USS"القيام بتدريبات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي، وذلك من خالل المناورات التدريبية بين السفينة القتالية األمريكية 
Gabrielle Giffords (LCS 10) "رقاطة الشبحية المتعددة األدوار للبحرية من جمهورية سنغافورة والف"RSS Steadfast (FFS 70) " في

الستعادة الردع ضد الصين في  -بطريقة مكثفة لعمليات نشر القوات العسكرية  -، حيث تتحرك القوات المسلحة األمريكية 1212ماي  12
 . [12] عسكرية الصينيةغرب المحيط الهادئ، وبما يساعد على ردع الحسابات ال

إنه من المحتمل أن يشهد العالم إنتشارا للتقنيات العسكرية الجديدة التي تسعى إلى مزيد من الضغط على أنظمة عدم اإلنتشار العالمية، 
أنه من المحتمل خاصة في غياب تدابير جديدة متعددة األطراف تعزز المعايير والمؤسسات التي تحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما 

ما أن يكون هناك عالم أكثر عرضة للنزاعات واألخطار، وبالتالي سيكون هناك عالم غير مستقر إستراتيجيا، وكذا عالم متحول تقنيا وأكثر تقد
مصادر الطاقة ، و (G5)من الناحية التكنولوجية مما عليه العالم اليوم، في مختلف التقنيات مثل الذكاء اإلصطناعي، وشبكات الجيل الخامس 
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ه على المتجددة، ولقاحات الفيروسات التاجية الجديدة، والتي ستوسع الدائرة التنافسية ولن تكون هناك دولة واحدة محتكرة، وهو ما يلقي بضالل
عوامل المحلية في اإلقتصاد العالمي وطبيعة النظام الدولي، وعليه سيتم اإلعتماد بشكل أساسي على اإلتجاهات الجيوسياسية العالمية وعلى ال

ة كل دولة، والتي ستؤثر على أولويات سياستها الخارجية، كما أنه من المحتمل أن يتقلص الدور العسكري الضخم الذي لعبته الواليات المتحد
ئحة فيروس أن جا ]****[ "Barry Pavelباري بافيل "، حيث يعتبر [17] األمريكية في الشرق األوسط وجنوب غرب آسيا في العقود األخيرة

بما  -أكبر صدمة إستراتيجية للجغرافية السياسية منذ الحرب العالمية الثانية، وعليه فإن الصدمات الثانوية التي ُيولدها هذا الفيروس " كورونا"
 بها في آثارها يمكن أن تكون مهمة بنفس القدر إال أنه ال يمكن التنبؤ -في ذلك اإلنكماش اإلقتصادي الذي يمكن أن يؤدي إلى كساد كبير 

في دراسة له عن أن اإلنتقال من عالم أحادي القطبية تهيمن عليه " مانو باسكاران"، وفي هذا اإلطار كان قد تطرق الباحث السنغافوري [12]
ولربما  ،[6] قوة عظمى واحدة إلى عالم متعدد األقطاب سيكون مضطربا على األرجح، والنتيجة ستكون عالما أخطر، ومتاعب ال يسهل حلها

قد خلقت عالما مضطربا فعال من خالل خلق مخاطر وتحديات غير عسكرية ولكنها عنيفة عابرة " 91كورونا كوفيد "أن جائحة فيروس 
حسب الباحثة الروسية في وحدة دراسات السالم والنزاع في  [19] للحدود الوطنية تمتد من الجوائح أو الكوارث الصناعية، التكنولوجية والطبيعية

، للحيلولة دون بروز قوى أخرى "إيكاترينا ستيبانوفا"التابع ألكاديمية العلوم الروسية ( IMEMO)عهد اإلقتصاد العالمي والعالقات الدولة م
تقاسم الواليات المتحدة األمريكية الهيمنة العالمية، وهو ما جعلها تدخل في حرب باردة جديدة مع الصين وقد برزت بشكل جلي من خالل 

حدة ع التجاري األمريكي الصيني، وكذا تنافسهما الكبير من أجل إمتالك التكنولوجيا الفائقة الذكاء، هذه األخيرة التي تريد الواليات المتالصرا 
مستشار األمن القومي األمريكي السابق، الصادر في " John boltonجون بولتون "األمريكية التفرد بها وحدها في العالم، ويبدو أن كتاب 

، قد بين أمورا توضيحية من الوقائع "The Room Where it Happened: A White House Memoir"، بعنوان 1212جوان  13
والتي حسب " السياسة المرتبكة"الحالية، كشفت عن ظهور السياسة األمريكية في عهده بمظهر " ترامب"باعتباره شاهدا عليه فترة إدارة الرئيس 

فإن هذا الكتاب يعتبر " وليد عبد الحي"القوة األمريكية في النظام الدولي أمام قوى أخرى كالصين وروسيا، فحسب  قد أدت إلى تراجع" بولتون "
" بول كينيدي"تعبير عن مرحلة من مراحل التراجع األمريكي الذي تحدث عنه الكثير من المفكرين والخبراء في الدراسات المستقبلية على غرار 

 . وغيره
كره، فإن السنوات القليلة المقبلة وما بعدها ستشهد على األرجح دورا أقل نشاطا وأقل تأثيرا للواليات المتحدة األمريكية في ونتيجة لما تم ذ

ريتشارد سوكلسكي "الشؤون الدولية، على الرغم من الدرجة التي ستعتمد جزئيا على من سيكون الرئيس القادم فيها، ولقد خلص كل من 
Richard Sokolsky "أوجين رومير"وEugene Rumer " إلى نتيجة مفادها، أنه قد انقضت لحظة القطب الواحد وأصبحت التحالفات

ة األمريكية متضررة بشدة؛ األمر الذي يجعل النظام الدولي يتحول إلى نظام عالمي أكثر تعقيدا وغموضا وإرباكا، حيث تقوم القوى اإلقليمي
زن، إذا لم تتأقلم المفاهيم القائمة في حقبة الحرب الباردة وما بعد الحرب الباردة للقيادة األمريكية والعالمية الرئيسية األخرى بإعادة التوا

ر إلى واإلستثنائية فمن المرجح أن تظل العالقة بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا مثيرة للجدل ألن اإلدارة األمريكية ستستمر في النظ
كدليل على أن روسيا ال تزال معادية للقيادة األمريكية للنظام  -والنشاط الروسي بشكل عام  -المشروعة دفاع روسيا عما تراه مصالحها 

، وإضافة إلى ذلك سوف يتواصل صعود الصين السلمي كقوة [17] الدولي القائم على القواعد التي أسستها هذه األخيرة منذ نهاية الحرب الباردة
الدولي بها كقوة دولية، بالموازاة مع تدعيم قوتها في المجال العسكري الذي تدعمها روسيا فيه، والسعي  إقتصادية ساعية إلى أخذ اإلعتراف

للوصول إلى أحدث التقنيات والتكنولوجيا خاصة في مجال الذكاء الصناعي والتي سعت الواليات المتحدة األمريكية بشتى الطرق إلى منعها 
 .من الحصول عليها
 : اتالخاتمة واإلستنتاج
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رغم الدعوة في سنوات سابقة إلى رؤى بديلة لمستقبل النظام الدولي، من قبل دول موازنة داعية إلى نظام متعدد األقطاب على غرار الصين 
وبالموازاة مع عودة روسيا وبقوة في كل المجالت في النظام الدولي، بروز مظاهر مؤشرات أفول نظام القطب الواحد في العالقات الدولية، 

، والذي قام بتصرفات وقرارات ساهمت في اإلمتعاض "دونالد ترامب"خاصة في ظل اإلدارة األمريكية الجديدة التي يترأسها الرئيس الحالي 
الدولي منه ومن قدرة الواليات المتحدة األمريكية على قيادة العالم بمفردها، ولعل ظهور جائحة كورونا والتي أحدثت من دون شك وستحدث 

في النظام الدولي، وستعيد صياغة التَشُكالت الجيوسياسية وفق نظام عالمي جديد، ولعل أبرز النتائج التي خلصت لها هذه الدراسة  تأثيرات
   :تتضح في مايلي

لقد أحدثت جائحة كورونا تداعيات وإنعكاسات على التحوالت الجيوسياسية، كما ساهمت في تدعيم تحالفات قديمة وخلقت تحالفات جديدة  – 9
 .في النظام الدولي وعلى وجه الخصوص حلفاء الصين

تأكيد على تراجع القوة األمريكية كما تم لقد ساهمت جائحة كورونا في زيادة توضيح مالمح ومؤشرات تشكل النظام العالمي الجديد، وال – 2
 . التنبؤ بها سابقا، وسوف تتجه اإلدارة األمريكية القادمة للتركيز على مشاكلها الداخلية وتفادي الدخول في حروب معلنة

خصوصا الكبرى منها ، وستوظف هذه الدول "قوتها الناعمة"من المرجح أن الدولة التي تتمكن أوال من إيجاد عقار للفيروس، ستتعزز  – 3
وهو أمر بديهي في إطار  -حسب تعبير وليد عبد الحي –موضوع الفيروس لتعزيز مكانتها، ألن توظيفه يعني تعزيز القوة الناعمة للذات 

 .سياسة التنافس بين القوى العظمى
ك تنافسا بينها، األمر الذي سيؤدي إلى الدخول ستسعى القوى الكبرى وبشكل أسرع إلى تطوير ترسانتها اإللكترونية وقدراتها، وسيكون هنا – 4

 . في مجال األجيال الجديدة من الحروب الالتماسية في مجال الفضاء اإللكتروني والسيبراني
ستحدث تأثيرات على الواقع الدولي، وستمس بالتحديد التحالفات والتحوالت الجيوسياسية، وكذا قضايا الهجرة وحقوق اإلنسان، األمن  - 5

 .تماعي واإلقتصادي، وستكون هناك صراعات إقتصادية في النظام الدولياإلج
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والذي ركز فيه " The Rise and Decline of Nations"تحت عنوان  9191وكتابه الذي نشر عام " M. Dslon"ومن رموز هذه المدرسة 

 Beyond American"في كتابه " D. Cello"بوجه خاص على العوامل اإلقتصادية التي تسهم في تراجع القوة األمريكية، وأيضا 
Hegemony " والذي ركز فيه على العوامل الخارجية التي تؤدي إلى هذا التراجع أما رمز هذه المدرسة الثالث فكان"W. Spondor " في
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تصادية فيه من خالل متابعاته الميدانية على مدى حقب تمتد من أربعينيات القرن العشرين، مظاهر التراجع األمريكي في الميادين الثقافية واإلق
 .سياسية بما ينبئ عن تبدد الحلم األمريكي بالسيطرة على العالم في جميع المجاالتوال

 .أستاذ الجغرافيا بجامعة كاليفورنيا: Jared Diamondجاريد دياموند ]**[ 
هو أحد صور األدوار الوطنية الذي تعرف به الدول ذاتها، من حيث أنه يمثل الحليف األقرب إلى القطب الرئيسي، : الحليف الموثوق ]***[ 

والذي يرتبط به بعالقة خاصة ومميزة تجعل منه األكثر صالبة في تبني الخط الرئيسي للتحالف والدفاع عنه، ويظهر في حالة تفشي إنتشار 
، أن الصين أصبحت الحليف الموثوق لكل من إيطاليا وصربيا في ظل عزوف دول اإلتحاد األوروبي عن "COVID-19فيروس كورونا "

 .مساعدتهما لوقف إنتشار الفيروس
إلى  1229مدير مركز برنت سكوكروفت لألمن الدولي في المجلس األطلسي، وفي الفترة ما بين ": Barry Pavelباري بافيل " [****]

اعدا خاصا لرئيس األركان ويعتبر كبير المديرين لسياسة واستراتيجية الدفاع في موظفي مجلس األمن القومي األمريكي، كما كان مس 1292
  .عمل كرئيس لألركان ونائب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة
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 بين التصعيد العسكري والتسوية السياسية: كوروناجائحة مآالت الصراع الليبي في ظل 

 *يأمينة زردان

 الجزائر، 2سطيف  –جامعة دمحم لمين دباغين  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية*
*zerdaniamina150@gmail.com 

  

 الملخص
 التباين يتزايد الخارجية التدخالت بفعل امتدت التي عسكرية مواجهات من أعقبها وما مؤخًرا ليبيا تشهدها التي التطورات خضم في

 واإلقليميين المحلين الالعبين بين تحركات األخيرة األشهر شهدت حيث الليبية، لألزمة حل إيجاد بشأن والدولية اإلقليمية المواقف في
 .الليبي الصراع لتسوية سياسية حلول الى الوصول سياق في والدوليين

 تقديم خالل من كورونا، أزمة خضم في ومآالته الليبي الصراع مستقبل استشراف محاولة الى الدراسة هذه تهدف سبق، ما على وبناء
 الوقت في ليبيا مستقبل وعلى الليبي الوضع على واإلقليمية الدولية التدخالت أثر على مركزين الليبية لألزمة وتحليلية تفسيرية سياقات
  .بعدها وما األزمة ظل في الدول طرف من المنتهجة السياسة طبيعة في التحول رصد وعلى الراهن،

   .  كورونا جائحةالعسكري،  السياسية، التصعيد األجنبية، التسوية التدخالت الليبية، األزمة :الكلمات المفتاحية
 

The outcome of the Libyan conflict in light of the Corona pandemic: between 

military escalation and political settlement 

Amina Zerdani * 

 *Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of 

Mohamed Lamine Dabbaghine - Setif 2, Algeria 
* zerdaniamina150@gmail.com 

 
Abstract 

Amidst recent developments in Libya and the subsequent military confrontations that extended as a result of 

foreign interference, the divergence of regional and international positions regarding finding a solution to the Libyan 

crisis is increasing, as recent months have witnessed moves between local, regional and international players in the 

context of reaching political solutions to settle the Libyan conflict. 

Based on the above, this study aims to try to anticipate the future of the Libyan conflict and its consequences in 

the midst of the Corona crisis, by presenting explanatory and analytical contexts for the Libyan crisis, focusing on the 

impact of international and regional interventions on the Libyan situation and on the future of Libya at the present 

time, and on monitoring the shift in the nature of politics. Adapted by states in light of the crisis and beyond. 

Keywords: Corona pandemic, , foreign intervention, military escalation , political settlement, the Libyan crisis. 
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 المقدمة

 من أو بعيد من سواءً  لها المجاورة الدول واستقرار أمن يهددتعيش ليبيا منذ تسع سنوات على واقع اضطراب سياسي وأمني خطير 
 في تساهم التي األجنبية قريب، تمددت رقعته مع توسع العمليات العسكرية وفشل كل التسويات السياسية لحل األزمة الليبية بفعل التدخالت

 يحكمها ودولية إقليمية أبعاد ذات سياسية لعبة في ينخرطون  تجعلهم التي الليبيين، الفرقاء بين التوسط محاوالت بشأن السياسي المجهود ضعف
 .والتابع المتبوع منطق

إن تعثر جهود تسوية األزمة الليبية طيلة ما يقارب عشر سنوات والفشل الدوالتي التي أصبحت تعانيه الدولة الليبية باإلضافة الى 
يفتح الباب بالضرورة الى محاولة استشراف مستقبل الصراع الليبي ومآالته في  الحسابات الجيوساسية لألطراف الدولية واإلقليمية في المنطقة،

ليبي خضم أزمة كورونا، من خالل تقديم سياقات تفسيرية وتحليلية لألزمة الليبية مركزين على أثر التدخالت الدولية واإلقليمية على الوضع ال
 .وعلى مستقبل ليبيا في الوقت الراهن

 مشكلة البحث
في  الصراع لتداعيات مستقبلية رؤية صياغة يمكن مدى أي إلى: في والمتمثل يالرئيس التساؤل على اإلجابة فيمشكلة البحث  تتمثل

 ليبيا على مسارات حل األزمة الليبية في ظل جائحة كورونا؟
 :اآلتية التساؤالت على اإلجابة الدراسة ستحاول ذلك وألجل

 الليبي؟ وهل تتأثر مسارات الحرب والسالم في ليبيا بالوباء؟ما تأثير جائحة كورونا على الصراع  .1
 هل تسهم إجراءات الحجر الصحي وإغالق الحدود في وقف االمدادات العسكرية، اللوجستية ألطراف الصراع الليبي؟ .2
 الوباء؟ مكافحة جهود ظل في ليبيا في الخارجية القوى  أولويات تتغير أن يمكن هل .3
 كورونا؟ فيروس تهديدات ظل في ليبيا في لصراع المستقبلية السيناريوهات هي ما .4

 البحثفرضيات 
 :اآلتية الفرضيات تبني الى الدراسة عمدت الذكر سابقة األسئلة على لإلجابة سبيالً 

 كلما زاد التدخل الخارجي في ليبيا، صعب التوصل الى توافق سياسي بين القوى السياسية الليبية. 
  ليبيا مع استمرار انتشار جائحة كورونا، كلما أدى ذلك الى تعثر مساعي الحل السياسيكلما استمر الصراع في. 

 البحث حدود

 يناير/ جانفي 11 في برلين مؤتمر محادثاتمنذ الفترة التي تلت  كورونا في خضم أزمة ومآالته الليبي الصراع مستقبل البحث يتناول
 .األخير في ليبيا بفعل التدخالت األجنبية المباشرة العسكري  التصعيد مع تزامنت التي الفترة غاية الى 2222

 البحثمنهجية 

 :تقوم هذه الدراسة على خطة مقسمة إلى ثالثة محاور هي على النحو التالي
 .ليبيا في العسكري  العمل وتصعيد الهدنة اتفاق فشل: األول المحور
 .السياسي الحل وتأجيل األزمة تصعيد بين: ليبيا في الدولية اإلقليمية التدخالت: الثاني المحور
 .كورونا جائحة ظل في الليبي الصراع مستقبل سيناريوهات: الثالث المحور
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 الهدنة وتصعيد العمل العسكري في ليبيا فشل اتفاق: المحور األول
المجاورة لها سواًء من  الدول واستقرار أمن تهدد أصبحت محيطها الجيوسياسي التي في دموية األزمات أكثر من الليبية األزمة تعتبر

الوطني التي  الوفاق عميقة تطورت فيما بعد الى صراع عسكري مستديم بين حكومة وأمنية سياسية أزمة في ليبيا بعيد أو من قريب، فقد دخلت
التي تدعمها قوات اللواء خليفة حفتر " الثنيعبد هللا "غربي البالد والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة " فايز السراج"تحظى بدعم أممي برئاسة 

األزمة  لحل سياسية آلية على داخلي الى عدم وجود توافق للبالد بتقسيم تهدد التي منيةاأل األحداث انفالت صور في زاد وما شرقي البالد،
 وأهداف توجهات نحو ليبيا في الصراع توجيه اولباإلضافة الى الحسابات الجيوسياسية لألطراف اإلقليمية والدولية المتصارعة التي تح الليبية،

 .توافقية غير
ويبدو أن الصراع في ليبيا هو الصراع المسلح الوحيد في العالم الذي لم يتأثر بظهور وانتشار جائحة كورونا وال بمبادرات وقف إطالق 

توقفت مؤقًتا استجابة للمناشدات الدولية ولنداء األمين العام النار، فمعظم النزاعات سواء في الشرق األوسط أو إفريقيا خمدت أو على األقل 
 .لوقف األعمال العدائية أو بحكم االضطرار تحت وطأة مواجهة أي انتشار محتمل لفيروس كورونا" أنطونيو غوتيريش"لألمم المتحدة 

خليفة "يش الوطني الليبي بقيادة اللواء خالل الشهور األولى من انتشار فيروس كورونا، استجاب طرفا الصراع حكومة السراج والج
في المناطق التي تشهد  covid-19الى الدعوات األممية للتهدئة وإلقرار هدنة مؤقتة لدعم الجهود المبذولة لمحاربة وباء كورونا " حفتر

ذي كانت فيه الساحة الليبية في الوقت ال" خليفة حفتر"اشتباكات مسلحة منذ نحو عام، لكنها سرعان ما انتهكت من طرف مليشيات قوات 
، حيث شهدت تصعيًدا خطيًرا في األشهر 2222 يناير /جانفي 11 مهيئة أكثر للتهدئة وحتى للتسوية بناًء على محادثات مؤتمر برلين في

 للطرفين العسكري  دعمها السابقة بسبب التحريض من األطراف الدولية واإلقليمية التي تجعل الصراع يستمر كحرب بالوكالة من خالل تكثيف
 .ليبيا في المتصارعين

تتعلق بترسيم الحدود : تنامى الدعم التركي لحكومة الوفاق بعد توقيع مذكرتي تفاهم األولى 2211نوفمبر / فمنذ تشرين الثاني 
د قوات الوفاق بأنواع جديدة من تتعلق بالتعاون العسكري واألمني بين البلدين والتي نتج عنها إمدا: االقتصادية البحرية شرق المتوسط والثانية

، األمر الذي ساعد قوات الوفاق على إعادة سيطرتها الجوية على مجال العمليات الميدانية على حساب "الدرونز التركية"الجيل الجديد لطائرات 
التقدم في محور الطويشة جنوب ، فقد مكنت هذه العملية قوات الوفاق من "عاصفة السالم"ضمن عملية " خليفة حفتر"قوات اللواء المتقاعد 

أبرزها مصراتة وصرمان، كما نجحت قوات الوفاق  "حفترخليفة " يسيطر عليهما تة مدن ومنطقتين استراتيجيتين كانغربي المدينة وتحرير س
 .[1] في فرض حصار جزئي على مدينة ترهونة ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية

كما استمر الصراع على محور سرت، حيث قامت قوات الوفاق بهجومات مباغتة في المناطق أبو قرين والوشكة بين مدينتي مصراتة 
 عمليات سرت الكبرى آمر غرفة " ياقسالم در "اللواء : وسرت، والتي أسفرت عن مقتل العديد من القيادات العسكرية الموالية لخليفة حفتر أبرزها

المدخلية بسرت التي غيرت والءها من الوفاق الى  424، إضافة الى عديد العناصر من كتيبة "علي سيدا التباوي "و" القذافي الصداعي"والعميد 
في المناطق ذات األهمية اللوجيستية " ترخليفة حف"، كما ارتكزت هجومات قوات الوفاق على ضرب خطوط اإلمداد لقوات [2] معسكر حفتر

ة كما حدث في بني وليد وترهونة التي تعتبر من أكبر المعاقل المتبقية لحفتر في منطقة الغرب، باإلضافة الى تدمير سبع منظومات دفاع جوي
 .  [3] "الدرونز التركية"روسية في مناطق متفرقة في البالد باالستعانة بطائرات بدون طيار 

في الغرب الليبي ضربة قوية لحفتر وداعميه، خاصة وأن بعض تلك " خليفة حفتر"مثلت سيطرت الوفاق على كافة معاقل اللواء 
موازين القوة في المناطق كانت تمثل عمًقا استراتيجًيا وخزاًنا بشرًيا لقوات حفتر، حيث شكل الدعم التركي خالل تلك المعارك نقطة فارقة في 

 .[4] المنطقة خاصة وأنه تطور وانتقل من الدعم اللوجيستي بالعتاد والسالح الى الدعم العسكري المباشر
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 بين تصعيد األزمة وتأجيل الحل السياسي: التدخالت اإلقليمية الدولية في ليبيا: المحور الثاني
التي امتدت بفعل التدخالت الخارجية يتزايد التباين في المواقف اإلقليمية والدولية بشأن  الليبية العسكري في األزمةتزامًنا مع التصعيد 

حيث شهدت األشهر األخيرة تحركات بين الالعبين المحلين والقوى اإلقليمية والدولية في سياق التوصل الى حلول  إيجاد حل لألزمة الليبية،
 .ع الليبي انطالًقا من دول الجوار الى دول أخرى بعيدة جغرافًيا عن ليبياسياسية لتسوية الصرا 

سلكت المبادرات والجهود الهادفة الى إيجاد تسوية سياسية لألزمة الليبية مسارات متعددة وذلك من أجل إرساء أسس عملية سياسية 
ديسمبر  11ادرات السياسية من مفاوضات الصخيرات بالمغرب في تنهي الصراع الدائر بين األطراف المتنازعة، وقد انطلقت أولى جوالت المب

، لكن كل هذه المحاوالت باءت بالفشل نتيجة تفاقم األوضاع الميدانية وتصاعد 2222 يناير/ جانفي 11 في وصواًل الى مؤتمر برلين 2214
 في الصراع توجيه من الفواعل اإلقليمية والدولية التي تحاولالتفاعالت المعقدة داخلًيا وخارجًيا بسبب صراع المصالح االستراتيجية بين مجموعة 

 لها ضغط لتوفير دعمها تتلقى التي الليبية األطراف أحد لصالح عسكرًيا األزمة حسم تريد أطراًفا فثمة توافقية، غير وأهداف توجهات نحو ليبيا
اقليمًيا، ويمكن توضيح هذه  األزمة تفاقم من تخوًفا السياسي حلال تعجيل الى دول أخرى  في حين تذهب الدولية، لإلدارة وفًقا التفاوض في

 :التوجهات فيما يلي
 حسابات متداخلة ومواقف متناقضة: التوجهات الدولية في حل األزمة الليبية

التوسط بين الفرقاء تزداد األزمة الليبية تعقيًدا مع تنامي التدخالت األجنبية التي تساهم في ضعف المجهود السياسي بشأن محاوالت 
لية يحكمها الليبيين الذين فقدوا المبادرة الرتباطاتهم القوية مع األطراف الخارجية التي تجعلهم ينخرطون في لعبة سياسية ذات أبعاد إقليمية ودو 

 .منطق المتبوع والتابع
األمريكية والروسية واألوروبية التي ترمي  فاالنقسام الدولي حول الملف الليبي مرده الى تضارب في الحسابات والمصالح بين القوى 

 .بثقلها في البلد الغني بثرواته وموقعه االستراتيجي، والتي تجعل حسم الصراع أمًرا معقًدا للغاية إن لم يكن شبه مستحيل
بين موسكو وأنقرة  فقد شهد ملف التدخالت األجنبية في الشأن الليبي تطورات متسارعة خالل األشهر األخيرة إثر التصعيد المتبادل

 2211والقاهرة بالتدخل العسكري المباشر لدعم األطراف المتصارعة على الساحة الليبية، حيث تصاعدت المخاطر الجيواستراتيجية في سبتمر 
 نفوذه هميةأ  عن فضال األوسط، والشرق  األفريقي الشمال في لها محورًيا حليًفا فيه ترى  مع نشر المرتزقة الروس لدعم قوات حفتر، الذي

 المقاتلين من 2022 وجود عن المصادر بعض حيث تتحدث األوروبي، واالتحاد المتحدة الواليات على مؤثرة تفاوضية كورقة األفريقي للشمال
بتدخل القوات البرية التركية لدعم  هذا الوضع عجل ،Wagner" [5]" أهمها ومن الخاصة للمؤسسات تابعين الميدان في للقتال ليبيا في الروس

والجماعات التي تحظى بدعم المحور المصري االماراتي السعودي، حيث قدمت تركيا دعمها " خليفة حفتر"حلفائها في المعركة لمواجهة قوات 
القوة وإنقاذ حكومة الوفاق  التي تمكنت من قلب موازين" بيرقدار"العسكري اللوجيستي لحكومة الوفاق السيما الطائرات المسيرة من طراز 

 . [6] الى ضواحي عاصمتها طرابلس" خليفة حفتر"المعترف بها دولًيا بعد أن وصلت القوات التي يقودها المشير 
وال سيما مصر وفرنسا، حيث تسارعت وتيرة التحركات  "حفترخليفة "أحدث التدخل التركي أبعاًدا جديدة في تفاصيل الصراع مع حلفاء 

صري في القاهرة مع التلويج بتدخل مباشر للدفاع عن أمنها القومي في االتجاه االستراتيجي الغربي لمساندة قوات حفتر، حيث حاول الرئيس الم
اهرة الذي أعاد التأكيد على مخرجات اجتماع برلين التوسط لحل األزمة في ليبيا عبر إعالن الق 2222يونيو /في جوان" عبد الفتاح السيسي"
 . ، لكن حكومة الوفاق بدعم من حلفائها سرعان ما رفضت(2222شباط /فيفري )

شرق جنوب المتوسط والقارة  منطقة تشمل استراتيجية رؤية ينطلق من الليبي، الذي وينطبق ذلك على التدخل الفرنسي في الشأن
ل االفريقية، في السياق تمسك فرنسا بمصالحها في التواجد العسكري الدائم في ليبيا على اعتبارها إحدى البوابات الرئيسية الى دول الساح
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كبيرة على حساب المنافسين ، فضاًل عن رغبتها في االستحواذ على نصيب أكبر من النفط والغاز الليبي واحتياطاته ال"تشاد والنيجر"والصحراء 
 . [4] من كبريات الشركات الدولية ال سيما اإليطالية

ويأتي الموقف الفرنسي من األزمة الليبية الى االدعاء بالحياد ودعم الشرعية في الصراع الليبي، حيث تحاول علنًيا ورسمًيا الظهور 
خليفة "التقريب بين وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والتنسيق مع األطراف األخرى، لكنها على أرض الواقع تدعم بمظهر الوسيط الذي يحاول 

وعلى اتهام  الدولي المجتمع لمطالب وكمحترم الليبي، النزاع في كفاعل إظهاره في مفاوضاتها إلى فرنسا عسكرًيا وسياسًيا، فقد سعت" حفتر
على العاصمة التي " خليفة حفتر"د المصالحة التي رعتها، كما عملت على تعطيل إصدار بيان إدانة هجوم حكومة السراج بتعطيل جهو 

 .[7] صدرت عن عدد من الدول الغربية
 تحسين حيوًيا له الى محاولةمن جانب آخر، تعمل إيطاليا البلد المستعمر السابق لليبيا والذي يرى فيه منطقة نفوذ تاريخي ومجااًل 

 ودعمها األرض على فاعلةقوات  مع المباشرة عالقاتها توسع خالل من ليبيا غرب على مركزة ظلت أنها اال الصراع، أطراف مع عالقاتها
 .[7] المتوسط عبر الالجئين وتهريب الهجرة لمنع برنامجها ضمن

األوروبي ليس واحًدا السيما مع إصرار فرنسا أن تمضي في فرض حلولها الخاصة بعيًدا عن أي توافق مع والمالحظ أن الموقف 
لمتردد الدول األوروبية وتحديًدا ألمانيا، التي سعت خالل هذا العام الى إيجاد أرضية مناسبة للحل في الملف الليبي، فيما الموقف اإليطالي ا

 .[4] زز من غموض توجهاتها الخارجية ما قد يفقدها مصالحها االستراتيجية في المنطقةتارة والمرتبك تارة أخرى الذي يع
فال يزال موقف الواليات المتحدة األمريكية غائًما وغير واضح، فقط تكتفي بدور المراقب، حيث تركز  وفيما يخص الجانب األمريكي،

والى انهاء العوامل التي  المنطقة، وسائر بليبيا دعم الجهود الدبلوماسية نحو حل تفاوضي يهدئ األوضاعدورها الدبلوماسي والسياسي في 
 .تؤدي للتصعيد العسكري وحالة عدم االستقرار داخل البالد

 بين الحياد واالنحياز: الدور الخليجي وانقسام في المواقف تجاه حل األزمة
التي تجري داخل األراضي الليبية، حيث ذهبت بعض الدول الى الدعوة لوقف إطالق النار تعارضت المواقف الخليجية من التطورات 

العسكريين، فحول الموقف األطراف واعتبار الحوار هو الحل الوحيد، في حين تتبنى دول أخرى مواصلة الدعم المادي واللوجيستي ألحد 
خالل مؤتمر البرلمان العربي على ضرورة إقامة حوار وطني " حان آل سعوداألمير فيصل بن فر "السعودي فقد أعلن وزير الخارجية السعودي 

 .  [8] حقيقي يقود الى سالم شامل بين الفرقاء الليبيين
قوات اللواء المتقاعد  تزويد خالل من لوجيستًيا وعسكرًيا" خليفة حفتر"في حين تتجه االمارات العربية المتحدة الى تعزيز دعمها لقوات 

اللوجيستية، فضاًل عن دعمها السياسي له في المحافل الدولية كاألمم المتحدة، حيث رأت فيه الطريقة المثلى  والمعدات بالذخائر" خليفة حفتر"
ت شحن عسكرية في القضاء على ما يسمى باإلسالم السياسي، وظهر الموقف اإلماراتي بوضوح في مارس الماضي، حين أرسلت ثالث طائرا

 "حفترخليفة "، كما توفر االمارات مرتزقة أجانب للقتال بصفوف قوات "خليفة حفتر"الى إحدى القواعد بمدينة المرج الخاضعة لسيطرة قوات 
 .ءوهو ما اعتبرته األمم المتحدة انتهاك حظر األسلحة في ليبيا، ما زاد من حدة الصراع وإخفاق المحاوالت األممية في جمع الفرقا

من جهة أخرى أكدت دولة قطر دعمها لحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية المعترف بها، وااللتزام بتنفيذ اتفاق 
الصخيرات وقرارات مجلس األمن ونتائج مؤتمر برلين، حيث أعلنت استعدادها لتقديم الدعم عسكري واللوجيستي لحكومة الوفاق من أجل 

 .والتوصل الى حل سياسي يخدم كافة األطرافالحفاظ على وحدة ليبيا 
 ة القائمة على الحوار ونبذ العنف كذلك للبحرين والكويت موقف واضح من األزمة الليبية، حيث تؤكدان أنها مع الحلول السلمي

 .  والقضاء على اإلرهاب مع التأكيد على وحدة وسالمة األراضي الليبية
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 توافق في التصورات وتضارب في األداء: مسار التسويةالمساعي المغاربية ودورها في دعم 
في خضم التطورات التي تشهدها ليبيا مؤخًرا وما أعقبها عن إعالن مصر بمبادرة لتسوية في ليبيا تسارعت وتيرة التحركات الدبلوماسية 

 الحل تفضيل نحو بها والدفع األزمة طرافأ على الضغط معادلة في نفسها فرض إلى األزمة تداعيات مرمى في أصبحت لدول المغاربية التي
 انفجار يعني الذي األجنبي التدخل سيناريو ليبيا تجنيب بضرورة وحساس كبير بشكل معنية فهي السياسي والتقريب بين وجهات نظرهم،

 .اإلقليمي الوضع
انطلقت المحاوالت الدبلوماسية للدول المغاربية منذ أشهر من انتشار فيروس كورونا بحًثا عن حل سياسي لألزمة الليبية التي تزامنت 

التدخل عسكرًيا في بمع حشد غير مسبوق لقوات حكومة الوفاق الوطني في غرب مدينة سرت استعداًدا لعملية عسكرية مرتقبة إثر تهديد مصر 
ربية والتي اعتبرها الدول المغاربية تهديًدا ألمنها الداخلي، حيث عملت على تنظيم جوالت لقاء بين الفرقاء الليبيين للحديث حول جارتها الغ

األزمة والمطالبة في تعجيل الحل السياسي، فقد اعلت المغرب عن استعدادها الحتضان مبادرة جديدة على غرار اتفاق الصخيرات الموقع في 
، في اتجاه استضافة فصل جديد من المحادثات بين أطراف الصراع من أجل الوصول الى حل نهائي لألزمة 2210انون الثاني ك/ديسمبر 11

منها، والذي يستند الى تشكيل مجلس رئاسي يرتكز على الحل السياسي وينتهي سي السترجاع ليبيا استقرارها وأالذي يعتبر المفتاح الرئي
 .بإجراءات برلمانية ورئاسية

 جانفي الماضي، كما/يناير 11كما كثفت الجزائر تحركاتها الدبلوماسية لحل األزمة الليبية من خالل مشاركتها في مؤتمر برلين في 
 باإلضافة وتشاد ومالي والنيجر والسودان وتونس مصر من كل خارجية وزراء ضم 2222 بداية في الليبي الجوار لدول اجتماع أكبر احتضنت

 الشامل الحوار طريق عن لألزمة السياسية التسوية بمسار الدفع أجل من المكثفة الدبلوماسية الجهود سياق في يأتي االجتماع هذا ألمانيا، إلى
 .الليبية األطراف مختلف بين

 الجزائر الى" رجب طيب أردغان"كي كما تواصلت الجزائر مع األطراف الدولية الفاعلة في الملف الليبي على غرار زيارة الرئيس التر 
في موسكو، واتفقا على استحداث آلية تنسيق لحل األزمة " سرغي الفروف"نظيره الروسي " صبري بوقادوم"كما التقى وزير الخارجية الجزائري 

 . [9] الليبية، كما أعربت الجزائر أكثر من مرة عن استعدادها الستضافة حوار بين طرفي النزاع الليبي
ولخص " الشيخ تميم بن حمد"مؤخًرا وزير الخارجية السعودي وأمير قطر " قيس السعيد"وعلى غرار الجزائر، استقبل الرئيس التونسي 

 . [9] مقاربة تونس في حل األزمة الليبية، التي تستند الى ضرورة جمع القبائل الليبية مجدًدا لتوصل الى حل بعيًدا عن أي تدخل خارجي
في حين تستند المقاربة الموريتانية لحل األزمة الليبية الى البعد األمني وتأثيرها السلبي على االستقرار الداخلي في المنطقة، خاصة 

 .النيجر وتشاد ترتبطان بحدود طويلة مع ليبيا: وأن دولتين من مجموعة الساحل وهما
وبخاصة الجزائر وتونس والمغرب األكثر انخراًطا في التحركات الدبلوماسية بشأن التسوية باإلجمال، تشترك دول المغرب العربي 

اف السياسية لألزمة الليبية على ضرورة إيجاد حلول سياسية لألزمة بعيًدا عن استعمال السالح والقوة العسكرية، والحوار الشامل لكل األطر 
خارج، ورفض التدخل األجنبي، لكن هذه األرضية المشتركة لم تتمكن من ترجمتها على ليبي وليس تسوية مفروضة من ال-الليبية، وحل ليبي

أرض الواقع نتيجة لحسابات جيوسياسية وتعاظم االستقطاب الخارجي، فهذه األزمة ليست أولوية استراتيجية الى درجة تجعلها تعيد صوغ 
 .[10] مخاطر تقسيم ليبيا هاجسها األمني األكبر عالقاتها مع األطراف الدولية المتدخلة في ليبيا، حتى وإن كانت

 التعامل كيفية حول موحدة عمل أرضية على تتفق ال تزال ال الليبية باألزمة مباشرة المعنية ليبيا جوار دول أن مالحظته، يمكن ما لكن
 "حفتر خليفة" مشروع مع مصر تميل حيث المصري  الموقف وتونس والمغرب عن الجزائر من كل مواقف تباينت فقد مع ما يجري داخل ليبيا،

 .في ليبيا من خالل التوسط بين مختلف األطراف المتصارعةاالستقرار دعم الثالث على  األخرى  الدول تركز بينما
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 سيناريوهات مستقبل الصراع الليبي في ظل جائحة كورونا: المحور الثالث
العديد من القوى  ب، والذي بات يجذكوروناجائحة في ظل  ةالليبيالدائر على األراضي ال شك أن الحديث عن مستقبل الصراع 

فمع األحداث األخيرة والتطورات المتسارعة على المشهد الليبي يصعب أمر في غاية الصعوبة،  اإلقليمية والدولية المتورطة فيه والساعية لحله
لكن مع ذلك يمكن طرح ثالثة سيناريوهات محتملة لمستقبل األزمة تحديد سيناريو بعينه كوضع مؤكد حدوثه على األقل في المستقبل القريب، 

 :الليبية، التي تداخل بين المسار السياسي والعسكري 
  :ة السياسيةسيناريو نجاح التسوي

بين األطراف التوصل الى اتفاق سياسي ينهي الصراع الدائر وقف األعمال القتالية والتوجه نحو  هذا السيناريو على فرضيةيقوم 
تتولد لدى األطراف قناعة بعدم جدوى استمرار الصراع عسكرًيا وان استمراره في المدى المنظور قد يلحق الضرر بحيث  ،في ليبياالمتصارعة 

 [11] :لكن يبقى هذا السيناريو مرهونا بمجموعة من الشروط، بمصالحها وبمصالح األطراف المتحالفة معها
في تنامي ظاهرة العنف وتوسيع  الذي ساهمبين أطراف الصراع، ونزع السالح القتالية وقف جميع العمليات  :على المستوى العسكري 

بالعتاد والسالح والدفع باتجاه  دائرة القتال داخل األراضي الليبية، فضاًل عن التزام األطراف اإلقليمية والدولية من وقف دعمها لطرفي الصراع
  .إنجاح الجهود السياسية

مختلف الفرقاء الليبيين، وذلك في سبيل إعادة بناء  تحقيق توافق سياسي عن طريق مصالحة وطنية شاملة بين: على المستوى السياسي
 . يبيا الموحدة سياسًيا ومؤسساتًيا، ودعوة األطراف الدولية واإلقليمية الى ضرورة االلتزام بمخرجات االتفاق السياسيل

  :العسكري التصعيد سيناريو 
يعتبر هذا السيناريو المسيطر الطرفين بدعم خارجي، و  يستند هذا السيناريو على فرضية حسم االقتتال في ليبيا عسكرًيا لصالح أحد

حالًيا في ظل استمرارية العمليات العسكرية بين األطراف المتصارعة، التي ساهمت باإلطاحة بكل محاوالت التسوية السياسية بمساعدة 
الى جانب أحد األطراف المقاتلة سواء عبر تركيا واالمارات وروسيا ومصر، التي تشارك بصفة مباشرة : وتحريض من قوى خارجية وعلى رأسها

الدعم اللوجيستي أو العسكري، والتي تهدف الى إيصال المسار السياسي الى طريق مسدود، وبالتالي، فاحتمالية تصاعد الصراع في الوقت 
بمجموعة من االحتمال مرتبًطا  الراهن قد يقلب موازين الصراع لصالح أحد األطراف في ظل االنشغال الدولي بأزمة كورونا، لكن سيظل هذا

 :الشروط
زيادة حجم ، فضاًل عن امتالك كل منهما لقوة عسكرية كافية لتغيير موازين القوى وحسم الصراع على األرض: المستوى العسكري على 

 .المباشرتدخل الالتدخالت الخارجية في الشأن الليبي وزيادة دعمها ألحد األطراف بالعتاد والسالح والخبرات أو ب
ووصول األطراف الى قناعة بعدم جدوى استمرار بين األطراف المتصارعة،  التوافق السياسيجهود فشل  :المستوى السياسيعلى 

 .الحوار السياسي وبضرورة حسم الصراع عسكرًيا لصالحها
الضرر سبب حسابات الخوف من بحيث يبقى أطراف الصراع على وضعية الهدنة الهشة ب :سيناريو المراوحة ما بين السلم والحرب

، ويعزز ذلك المعضلة المستعصية التي تعترض باألساس تثبيت وقف إطالق النار، حيث يخشى طرفا المتوقع من التدخل الخارجي العسكري 
 .  الصراع تقديم أي تنازالت خشية تصدع تحالفاتها اإلقليمية والدولية، ما قد يبقى الصراع قائًما دون تصعيد حاد

ب في ظل المعطيات السابقة والتعقيدات القائمة محلًيا وإقليميا ودولًيا في ليبيا، تبدو فرص السيناريوهات الثالثة قائمة ومفتوحة، ويصع
ترجيح نجاح واحد منهما، مع وجود أفضلية نسبية لصالح سيناريو الحل السياسي، الذي ينطوي على نتائج إيجابية كبيرة على الصعيدين 

الخارجي، وهو ما يدعو الى تضافر الجهود الليبية واإلقليمية والدولية من أجل تجسيده على أرض الواقع وتذليل العقبات التي تعترض الداخلي و 
 . طريقه
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 البحث  نتائج
 أصبحت 2222أن المشهد الليبي الراهن أصبح أكثر تعقيًدا من ذي قبل، فساحة الصراع الليبية في  القول، سبق يمكن ما خالل من

ية متداخلة ما بين صراع داخلي مرير قائم على عوامل جهوية قبائلية سياسية، وأخرى خارجية لها عالقة بالصراعات الكبرى بين القوى اإلقليم
ن م والدولية، التي تكاد أن تتواجد في الصراع الليبي بشكل مباشر وعلني للحفاظ على ما يعتقد بأنها مصالح استراتيجية في ليبيا، حيث يسعى

 .يعتقد أن مصالحه أصبحت مهددة الى إشعال المعارك مجدًدا مستفيًدا من حالة االنقسام الداخلي القائم في ليبيا
فبرغم من كل التغيرات والمواجهات العسكرية التي تسارعت خالل األشهر القليلة الماضية التي عقبت األزمة الوبائية وانقالب المعادلة 

الى أنه من الصعب القول أن الحرب في ليبيا أوشكت " فايز السراج"ومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس الوزراء بطريقة غير متوقعة لصالح حك
 ليبيا في الصراع توجيه تحاول التي على االنتهاء، ألنها ليست مرتبطة باألطراف الداخلية فقط، ولكنها مرتبطة بصراعات ذات أطراف متعددة؛

 تطالب أخرى  ودول ،(أكثر األزمـة يعمق قـد الذي) العسكري  بالحل تطالب دول بين واضح تعارض ، فهناكتوافقية غير وأهداف توجهات نحو
 .مباشـر تـدخل دون  إقليمية أو دولية برعاية داخلًيا لألزمة والسياسي السلمي الحل دعم بضرورة

 توصيات البحث
تساهم في حلحلة األزمة الليبية وتعجيل الحل السياسي نذكر إلى مجموعة من التوصيات التي  الدراسة توصلت ،على ما سبق بناء

 :منها
 أفضل حول المقترحات وتقديم المبادرات طرح خالل اإلقليمية والدولية لحل األزمة الليبية من الدول تعزيز االتصاالت المباشرة بين 

 .سلمًيا األزمة لحل اآلليات
 الليبية األزمة إلدارة اإلفريقي االتحاد دور تفعيل على والعمل المتحدة األمم تقدمها التي الحلول دعم. 
 الدعم خاصة النزاع ألطراف الدعم تقديم عن والتوقف داخلًيا، السياسي االتفاق واإلقليمية بمخرجات الدولية األطراف التزام ضرورة 

 .العسكري واللوجيستي
  خالفاتها جانًبا وتنسق فيما بينها إليجاد حل لالزمة الليبية، وأن يجب على الدول المغاربية وعلى رأسها الجزائر والمغرب أن تدع

تعيد النظر في عالقاتها الثنائية مع الدول المتدخلة في ليبيا المخلة بالمصالح األمنية المغاربية السيما أن موازين القوى في غير 
 .صالحها في هذه الفترة

 العالمي النار إطالق بوقف تلتزم ال التي الليبي عالصرا  أطراف الى ونقلها األسلحة مبيعات جميع تعليق. 
  احترام القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان والمعايير الدولية األخرى، واتخاذ إجراءات ملموسة لمنع استهداف المناطق

كاستجابة فاعلة لمكافحة فيروس المتضررة من الهجمات العسكرية وضمان تقديم المساعدات اإلنسانية والتجارية للفئات المتضررة 
 .كورونا والتقليل من أضراره
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 قراءة تحليلية في المفهوم والنشأة والتطور  :الحرب بالوكالة
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 الملخص
المفاهيم التي تزايد طرحها في االروقة السياسية، نظرًا لكثرة اللجوء اليها واستخدامها من قبل مختلف الدول، يعد مفهوم الحرب بالوكالة من 

 السيما في اآلونة األخيرة، في ظل التطورات الكبيرة والمتسارعة التي شهدتها البيئة الدولية بصورة عامة.
اهم المحللين والباحثين في شؤون االستراتيجية واالمن، فيما يخص هذا الموضوع تسلط الدراسة الضوء على مفهوم الحرب بالوكالة، وتفسيرات 

 المهم والحيوي، فضاًل عن تقديم نبذة علمية عن نشأته وتطوره، وبعض النماذج الدولية الستخدامه، في انحاء كثيرة من العالم.
عامة، للوصول الى أهدافها والمحافظة على مصالحها، وترتيب اوراقها وبعّدها من أساليب الحرب غير التقليدية، التي تلجأ اليها الدول بصورة 

في مختلف الدول والمناطق، بأقل الخسائر الممكنة، فقد زاد اللجوء الى أسلوب الحرب بالوكالة، وتطبيقها عبر اليات ووسائل تقليدية او 
 شهدته التكنولوجيا. مبتكرة، تعتمد على التطورات التي شهدتها البيئة الدولية او التقدم الذي

  .الجماعات المسلحة، الوكالء المحليينالمصالح، الحرب بالوكالة، الصراع،  الكلمات المفتاحية:
 

Proxy War: an analytical reading in concept, emergence, and development 

 bNawar Jaleel Hashim, aAmjad Z. Taama 
 /Mustansiriyah Center for Arab and International Studies, Department of Political Studies a

 Iraq ,Mustansiriyah University 
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 Iraq 
      amjadztatmsc@uomustansiriyah.edu.iq       amjdzain@yahoo.comCrosspnding author: * 
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Abstract 
The proxy war is one of the concepts that is increasingly being brought up in the political corridors, due to the 
frequent resort to it and its use by various countries recently, in light of the tremendous and rapid developments in 
the international environment in general. 
The study sheds light on the concept of proxy war and the interpretations of observers and researchers in strategic 
and security affairs regarding this important and vital topic. It also provides a brief overview of its origin, 
development, some international models for its use in many parts of the world. 
As one of the unconventional methods of warfare that states resort to in order to reach their goals and preserve their 
interests with least losses, the proxy warfare has increased, its application through traditional or innovative 
mechanisms and means that depend on developments in the international environment or the progress in 
technology. 
Keywords: Proxy war, conflict, interests, armed groups, local proxies. 
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 المقدمة

في أروقة السياسة واالعالم، وذلك لكثرة استخدامها من قبل الدول بمختلف  تعد موضوعة الحرب بالوكالة من المواضيع التي تطرح بشكل واسع
، توجهاتها، نظرًا للتطورات المتسارعة التي تعرض لها النظام الدولي خالل المراحل الزمنية الماضية، والتطور الكبير للحروب بصورة عامة

تزايد االهتمام بأنواع الحروب غير التقليدية، وفي طليعتها الحرب بالوكالة، التي ولوسائل القتل والتدمير، من قبيل األسلحة المتطورة والذكية، لي
 تحقق للدول أهدافها المرجوة او تحافظ على مصالحها الوطنية في مناطق الصراعات والتوتر المختلفة، من دون ان تتحمل أي خسائر باألرواح

 او ان تستنزف الكثير من األموال.
رًا التساع رقعة الحروب والتوترات والنزاعات في أكثر من بقعة من العالم، السيما منطقة الشرق األوسط، فقد بدأت وفي الوقت الراهن، ونظ

ي العديد من الدول استخدام هذا النوع من الحروب في تصفية حساباتها مع األطراف المناوئة لها، او في تحقيق البعض من اهداف امنها القوم
 في جوانبه كافة. 

نظرًا لما يمثله موضوع الحرب بالوكالة من أهمية كبيرة وواضحة في اهتمامات الكثير من المختصين بشؤون العالقات الدولية  الدراسة:أهمية 
ه واألمن، وقلة الدراسات والبحوث التحليلية التي تناولت هذا الموضوع المهم خالل المرحلة الماضية، فقد ارتأينا تسليط الضوء على مفهوم

وتطوره، فضاًل عن التطرق لبعض األمثلة العملية عن استخدام أسلوب الحرب بالوكالة في بعض الدول واالقاليم، السيما في منطقة ونشأته 
شكل الشرق األوسط، التي تشهد اليوم تصاعدًا مضطردًا في حدة الصراعات والنزاعات البينية، ولجوء الدول المعنية بهذه الصراعات الى هذا ال

 في تحقيق أهدافها والحفاظ على مصالحها.من الحروب 
وفيما يتعلق بإشكالية الدراسة، فإنها تجيب عن أسئلة محددة، منها ما يتعلق بما يعنيه مصطلح الحرب بالوكالة، ومتى تم  إشكالية الدراسة:

ألمثلة عن استخدام هذا األسلوب في اللجوء اليه كوسيلة لتصفية الحسابات او الدفاع عن المصالح، وكيف تطور بناًء على ذلك، وهل ان ا
 النزاعات والصراعات الدولية، شكل حافزًا للعديد من الدول والجماعات من غير الدول لغرض تفضيله وترجيحه على التدخل المباشر فيها.

، التي تستخدمها الدول التقليديةمن أساليب الحرب غير يعد ان أسلوب الحرب بالوكالة، "من فرضية مفادها فيما تنطلق الورقة  فرضية الدراسة:
يزات والجماعات من غير الدول، منذ فترة زمنية طويلة، لتحقيق أهدافها والدفاع عن أمنها ومصالحها، نظرًا لما يوفره، في أحيان كثيرة، من م

 تقلل من االثار السلبية للحروب والتدخل المباشر عليها".
في تتبع مفهوم الحرب بالوكالة والمنهج الوصفي التحليلي في دامها، فتتوزع بين المنهج التاريخي اما المنهجية التي تم استخ منهجية الدراسة:

 . وصف وتحليل مفهوم الحرب بالوكالة
التطور التاريخي مفهوم ومعنى الحرب بالوكالة، فيما تناول الثاني ، تناول األول قسمين اثنينتم تقسيم الدراسة الى  في حين هيكلية الدراسة:

 ، وبعض األمثلة عن استخداماته.الحرب بالوكالة وضوعمل
 :الحرب بالوكالةنحو تعريف 

هيم بفضل التطورات المتسارعة للبيئة الدولية، وتزايد الصراعات في مختلف مناطق العالم، اصبح مفهوم الحرب بالوكالة واحدًا من اكثر المفا
ت األمنية تداواًل من المختصين في هذا المجال، فقد قدم الباحثون والمختصون المهتمون بشؤون االستراتيجية والسياسة العديد من التعريفا

كارل عالم االجتماع والسياسة قدم لمفهوم الحرب بالوكالة، في محاولة منهم للوصول الى تعريف واضح وجامع لهذا الموضوع المهم، فقد 
عن طريق  ،قاتل على أرض دولة ثالثةتأنها "نزاع دولي بين قوتين أجنبيتين، مؤكدًا ب للحرب بالوكالة تقليديةأهم التعريفات الًا من حدوادويتش، 

كوسيلة لتحقيق األهداف األجنبية  هعلى قضية داخلية في ذلك البلد؛ واستخدام بعض القوى البشرية والموارد واألراضي في بالتدخل التذرع
  ]1[  ."واالستراتيجيات األجنبية الغالبة
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، "بأنها 2017مومفرود تعريفًا موجزًا ودقيقًا للحرب بالوكالة في مقال نشره عام فيما قدم الباحث المختص بشؤون االمن واالستراتيجية، اندرو 
"، ويمكن ان يشمل ذلك توفير األسلحة والمال لمشاركة غير المباشرة في نزاع من قبل أطراف ثالثة ترغب في التأثير على نتيجته االستراتيجيةا

واشكال المساعدات األخرى، ولكن بشكل يعفي الطرف المتدخل من االضطرار للقيام بتدخل عسكري مباشر، عن طريق االستعانة بوكالء 
بتوظيف  Aوكالة تقوم الدولة محليين، يرغبون في حماية او توسيع مصالحهم في الوقت نفسه، فحسب مومفورد، في التطبيق العملي للحرب بال

للقيام بعمليات مسلحة بالنيابة عنها، ويمكن ان تدخل في خانة التخريب، وذلك لتحقيق بعض المصالح واالهداف  Bبعض الوكالء في الدولة 
  ]A .]2ة الخاصة بالدول

طريق ال داة لفن الحكم، توفرتريون جروه بعنوان فائدة الحرب بالوكالة، عرفها بانها " أفي شؤون االمن واالستخبارات  وفي مقال نشره الباحث
للتأثير  ،هي تدخالت تدعم فيها دولة أجنبية جهة فاعلة محلية، وكذلك ف، لالنخراط في التدخالت الخارجيةوالحكومات للدول وااللية المناسبة

يمكن ان يكون الدعم ماديًا باألسلحة واالمدادات والمعلومات االستخباراتية، او غير مادي، محددة، و  على النتائج السياسية في بلد أو منطقة
  ]3[ .كتقديم المشورة والدفاع السياسي عن القضية

حين لحروب بالوكالة، في دراسته المعنونة "تدخل الوكيل في الحرب االهلية"، تعريفًا أكثر وضوحًا لمصطلح ا 1981عام  بيرتيل دنير فيما قدم
له على االغلب  ،شخص آخربشكل كلي او جزئي العمل ينجز أن وهو بإال بشكل غير مباشر،  المعنية إشراك الدولةتعني عدم  ابأنهعرفها "

تقديم امدادات مثل ، المخصص بالتحديد للتدخل الفعلي، Bعلى توفير الدعم المادي للطرف A"يعمل الطرف "، وحسب رؤيته نفس المصالح
كل من هذا يفترض وجود عالقة طوعية بين و  (،المصالحفي توافق )، يجب أن يكون هناك والوكيل معاً  موكللكي يعمل الاألسلحة وغيرها، و 

 ]4[ .الموكل والوكيل
، هي أن "تقييم ظاهرة تدخل الوكيلالمعنونة "في مقالته  وضحها لتدخل الوكيل وفًقا لكريس لوفمان، كما ن الميزة األكثر شيوعاً والمالحظ بأ

أندرو "، و يأخذ التدخل المباشرمخاطر الوكيل ويتجنب من قوة وبالتالي يعزز  ،وكل يزود الوكيل بالسالح أو أي معدات عسكرية أخرى مال
مومفورد في الحسبان العامل المحلي وتنوع الجهات الفاعلة في الحروب بالوكالة بشكل أكثر وضوًحا من دويتش، وبالتالي يصف الحروب 

من أجل التأثير على النتيجة االستراتيجية لصالح فصيلته  ،بأنها "صراعات يتدخل فيها طرف ثالث بشكل غير مباشركما اشرنا بالوكالة 
بعبارة  ، التي أشار اليها دويتش،، ألنه يتم استبدال القوى األجنبية1964. هذا هو بالفعل تعريف أوسع من تعريف دويتش في عام المفضلة"

بأنها وهناك تعريف اخر  ]1[ ،ثالثةطراف ر الدول عندما يكتب "أمومفورد في أطراف أخرى غياحتمالية تفكير قد يشير هذا إلى  "،"طرف ثالث
 ]5[ ."خارج النظام الدستوري للدول قعت، والتي رعاية القوات التقليدية أو غير النظامية"

 وعليه، فان التعريف األقرب لمفهوم الحرب بالوكالة، هو في عّده "صراعات او نزاعات بين دول او أطراف مختلفة )تنظيمات، جماعات او
ميليشيات، او حتى شركات او مقاولو امن( تعمل كلها او البعض منها، بشكل منفرد او ثنائي او مشترك، لمصلحة او لتحقيق اهداف دول 
أخرى تتصارع من اجل تحقيق مصالحها او أهدافها االستراتيجية، بشكل مباشر او غير مباشر، بحيث تتولى الدولة المعنية بشكل اساسي 

تأمين كل ما يتعلق باألمور المالية الخاصة بالتمويل والرواتب والدعم العسكري ألطراف النزاع والوكالء، فضاًل عن توفير كل بالصراع بعملية 
 ]6[. ما يتعلق بالمعدات واألسلحة والتقنيات والدعم اللوجستي والمعلوماتي

والحرب بالوكالة، يتركز في ان األولى تمثل استراتيجية رئيسية لتعزيز المصالح واالهداف الوطنية عند الحديث عن الفرق بين الحرب التقليدية 
صراع للقوى العظمى الوطنية، فيما تشكل الحرب بالوكالة استراتيجية إلدارة الصراع غير المباشر بين القوى الكبرى، عن طريق إدارة وادامة ال

حلية، يتم استخدامه بشكل أساس لمنع وقوع الصراع المباشر والحرب الكبرى بين هذه القوى، وساهمت بين الجهات الفاعلة اإلقليمية او الم
 بالفعل في امثلة كثيرة بتقليل احتماليات اندالع الحرب الشاملة.
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ريًا وفنيًا وماليًا فحسب وجهة نظر دانيال بيمان الباحث في مركز سياسة الشرق األوسط، بان عمل الدول مع الحكومات األخرى ودعمها عسك
وغيرها، يندرج ضمن إطار )التحالفات التقليدية(، وذلك الن العمل يتضمن في كثير من األحيان تقديم دعم عسكري مباشر لهذه الدول، كما 

جانب القوات الحكومية  في عالقة الواليات المتحدة والحكومة األفغانية، فهناك عدد كبير من افراد القوات المسلحة االمريكية الذين يقاتلون الى
ة، الن المحلية، او تلك التي توفر دعمًا جويًا لها، بينما يعد الدعم اإليراني المقدم لجماعة الحوثيين، حسب وجهة نظر بيمان، حربًا بالوكال

 ]7[كذلك على الوضع في سوريا. ايران توفر السالح والتمويل في المقام األول، بداًل من المشاركة المباشرة لقواتها المسلحة، وينطبق المثال 
ونتائجه شؤون النزاع في  على التأثير كبرى ال ى قدرة القو  ، يتمثل فيالعنصر الرئيسي للحروب بالوكالةومن خالل هذه التعريفات، نرى ان 

، وينبغي مصلحة حاسمة في النزاع كبرى أن يكون لدى الدولة ال نبغينتيجة لذلك يه، مع تجنب المشاركة المباشرة في الصالحهاالستراتيجية 
   ]8[.المصالح لكتأن يكون الوكيل مستعًدا للتأثير على مستوى ما من أجل تحقيق  كذلك

بالوكالة في الصراعات المعاصرة يهدف إلى أن ازدياد االعتماد على الحروب "بديسبورت  السابق واستاذ العلوم السياسية يقول الجنرالو 
إلى التغطية على ازدياد  الحروب أيضاً  ا النوع منتهدف هذكما  "،التعويض عن تراجع فعالية االستراتيجيات التقليدية والعادية في إدارة النزاعات

 ]9[ عجز الجيوش الحديثة عن مواجهة الخصوم غير المتكافئين أو غير التقليديين.
حماية مختلف ، و رغبة الدول الكبرى في التمدد والتوسع اإلقليمي، من أهمها، تدخل في بلدان أخرى للاألسباب الرئيسة  هناك مجموعة من

حماية ، و االقتصاديةحماية المصالح ، فضاًل عن الفئات االجتماعية، وبالتالي إدراج القضايا، السيما ما يتعلق منها بتكوين الهوية واألقليات
حروب وهكذا، فان ال ]10[ ".العسكري المباشر موازين القوى اإلقليمية.، واخيرًا األيديولوجية، عالوًة على المصالح الدبلوماسية أو العسكرية

لذلك  ،مع تجنب الحروب المباشرة المكلفة والدموية في نفس الوقت االستراتيجيةهي بدائل منطقية للدول التي تسعى إلى تعزيز أهدافها  الةالوكب
، وخالية من المخاطر، وسهلة للدول التي لديها القدرة على تجنيد الدول أو المجموعات األضعف للقتال من أجل فقد تم اعتبارها رخيصة نسبياً 

 ]11[ مصالحها.
، ومن ثم البدء من خالل الدبلوماسية والتبرعات ،القوة الناعمةأسلوب إلى البدء باستخدام  احياناً  الحرب بالوكالةاألطراف التي تستخدم تميل 

عندها يتم اللجوء الى عند نطاق معين عندما ال تكون القوة الناعمة فعالة، لذا فانه و  بالتواصل المباشر مع بعض الجماعات واألطراف الداخلية،
  ]12[صلبة(، من خالل االستعانة ببعض االطراف الداخلية للقيام بذلك.استخدام )القوة ال

، وضع فيها إجابات محددة لعدد من األسئلة 1980وفي هذا اإلطار، فقد طرح الكاتب يعقوب بار تحلياًل مهمًا في مقالة كتبها منتصف عام 
 ]pp. 15, 10-17[ :المتعلقة بالحرب بالوكالة منها

 ان التدخل غير المباشر للقوى الخارجية هو العنصر األساسي في الحرب بالوكالة. -1
ان هذا النوع من الحروب ال تقتصر المشاركة فيه على الدول الصغيرة بصفتها الوكيل، بل يمكن اشراك الدول الكبيرة، فضاًل عن الجهات  -2

 الفاعلة غير الحكومية.
تدخاًل مباشرًا  1979يمكن اعتبار الحروب بالوكالة حربًا من جانب واحد، فعلى سبيل المثال شكل االحتالل السوفيتي ألفغانستان عام  -3

ادية التي كانت اشتمل على نشر اعداد كبيرة من القوات من اجل دعم الحكومة المشكلة هناك، في حين قدم االميركان الدعم للجماعات الجه
 .أشكال التدخل، واحدة مباشرة وواحدة بالوكالةنموذجين من الحرب  تحارب القوات السوفيتية، وبذلك فقد مثلت هذه

ليس بالضرورة للدول ان تعلن عن نفسها راعية لألطراف المشاركة في الحرب بالوكالة، كما ان الراعي يمكن ان يكون دولة واحدة او أكثر  -4
 من دولة.
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 ومكن التمييز بين العالقات المرتكزة على الصداقة او التحالف وبين العالقات المرتكزة على الرعاية والوكالة، ففي الحالة األولى تحكم -5
ر كثالعالقة باعتبارات الصداقة والتضحية لتحقيق رؤية استراتيجية مشتركة، اما عالقة الوكالة فهي عالقة مصلحية غير دائمة وانتهازية في أ

 األحيان، وغالبًا ما تكون مبنية على أساس الهويات او التهديدات المشتركة.
 ال يعد كبر او صغر الدولة الستخدامها شرطًا الستخدامها كوكيل من عدمه. -6

لة تستخدم ممثاًل دو ، وثانيها دولة أخرى كوكيل حالة استخدامالستخدام هذا النوع من الحروب، أولها  وهذا يعني أن هناك أربع حاالت محتملة
ممثل غير حكومي يستخدم ممثاًل آخر غير حكومي كعامل واخرها دولة كوكيل؛  ممثل غير حكومي باستخدام، وثالثها كوكيل غير حكومياً 

 كوميةد المنظمات غير الحاستبعه من الممكن اال سيما في ضوء حقيقة أنقد تكون مستبعدة نوعًا ما،  الحالة الثالثة، فانوكيل، ومع ذلك، 
سريعة وسلمية  حلولب وإليجاد و التي مزقتها الحر  ،بشكل أساسي لتخفيف المعاناة داخل المجتمعات الن عملهم مكرس ،دوليةالمنظمات الو 

 ]13[ .للعنف المستمر
ربما تكون الرغبة في عند العودة الى األسباب الرئيسة للجوء الدول الى اسلوب الحرب الوكالة، فان مسألة المخاطرة، تتصدر هذه األسباب، اذ 

الت التي ، السيما في الحااً مفيد استخدام قوات الوكيل بديالً اذ يعد  ،تقليل التكاليف والمخاطر المحتملةها و أحد أقوى الدوافع لتبني تمثل ،ذلك
تكون هناك ، أو العاليةالتكاليف المالية او  اإلدانة الدولية، يةمثل احتمال ،العمل العسكري المباشر تكون هناك بعض القيود السياسية حول

تتعلق بالمصالح  ،هناك مجموعة أخرى من األسباب وراء استخدام الموكل للوكيلخسائر كبيرة محتملة، في حين تأتي الفائدة بالمرتبة الثانية، ف
الوكيل بتحقيق ذلك  استراتيجيةقد تسمح و  ها،التأثير أو تعزيز  واحدة من هذه المصالح قد تكون الرغبة في الحفاظ على مجاالتف ،االستراتيجية
مثل الدعم الذي يديولوجية، قد يكون قرار شن حرب بالوكالة متعلًقا باإلف ،ةاإليديولوجيوثالث هذه األسباب هي  .بالمواجهة المباشرة دون االلتزام

مستندة الى جذور عرقية الموكل والوكيل  كل من يمكن أن تكون العالقة بينكما  ،كوبا لحركات التمرد اليسارية في أمريكا الالتينية قدمته
الوكالء ل إنشاء أقلية من العرق أو الدين المشترك من االضطهاد في الدولة المستهدفة من خال أن هناك حاجة إلى حمايةودينية، او 

  ]13[واالستعانة بهم.
، كالهما قد تدرج في أكثر من فئة واحدةكما ان هناك عوامل أخرى تضاف للقائمة المذكورة أعاله، كاالنتقام والمصالح االقتصادية، اذ ان 

القوات العسكرية المباشرة وغير توفير نرى انها تندرج تحت بنود عدة، من بينها لحرب بالوكالة، لستراتيجية المكونات اوبالحديث عن ال
تقديم فضاًل عن  الحرب، لديمومة األوسع نطاقاالوكالء، من االستراتيجيات  إلى يعد توفير األموالإذا ، تقديم المساعدة الماليةالمباشرة، و 

باعتبارها تشكل القدرة على الحصول على ما  ،في السياسة العالمية "القوة الناعمة"مفهوم الى جوزيف ناي  ، اذ أشارالمساعدة غير العسكرية
 معداتتوريد ال، من خالل توفير العتادلذلك البلد، واخيرًا،  ثقافة والُمُثل السياسيةالمن  إنه ينشأ، اذ من اإلكراه  بدالً  ،من خالل الجذب تريد

    ]pp. 60, 10-66[ وكلين للوكالء.تكنولوجيا، من قبل الموغيرها من ال ، مثل األسلحة والذخيرةةالعسكري
وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها، لكي يحسب النزاع على حروب الوكالة، في مقدمتها وجود دور رئيس للدول الراعية في صور عدة، 

بصورة مباشرة، او التدخل في عمليات التخطيط العسكري، وثانيها، تدخل الدول بشكل مباشر او منها إمكانية المشاركة في عمليات عسكرية 
قاتلة غير مباشر في ترتيب أوراق البيت الداخلي للمجموعات المقاتلة، وثالثها، أهمية وجود ترتيبات مسبقة بين الدول الراعية والمجموعات الم

 ]14[ ية، عبر االشراف والتدقيق بمتطلبات العمليات العسكرية التي تقوم بها المجموعات الوكيلة.التابعة لها، عالوًة على تدخل الدول الراع
كما ان هناك عدة نماذج أساسية للحروب بالوكالة، تطورت بناًء على التغيرات التي شهدتها البيئة الدولية، وتوجهات الدول فيما يخص 

 ]15[ الصراعات:
ين النموذج االستغاللي: وهنا تدافع الدولة الراعية عن الوكيل، بعّده الوسيلة التي يسعى من خاللها لتحقيق أهدافه، وهنا تكون العالقة ب -1

 الطرفين مؤقتة ولكنها وثيقة بنفس الوقت.
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المنفعة والخدمات بين الموكل والوكيل، ويمكن ان تتغير العالقة بين الطرفين بعد نموذج المعامالت: ويتمثل مركز العالقة في تبادل  -2
حصول أي اختالف في األهداف والمصالح بينهما، وتفقد الدولة الراعية سيطرتها المطلقة على الوكيل، كما ان دخول راعي جديد، يمكن ان 

 يؤثر على توجهات الوكيل.
وف الموضوعية تعاماًل بين الوكيل والموكل، كأن يتم تجنيد القوات المسلحة لنظام سابق للعمل النموذج القسري: وهنا تفرض الظر  -3

 لصالحها، ولكن الوكيل هنا يمكن ان يفتقد للفعالية والتأثير الواضح، وذلك لعدم رغبته بتقاسم المخاطر مع الموكل.
ر على الوكيل، ومن ثم تحقيق األهداف وتغيير نتيجة الصراع، وفي هذا النموذج الثقافي: وهنا يستغل الموكل العامل الثقافي في التأثي -4

لى النموذج تؤدي الرابطة الثقافية بين الوكيل والموكل الى وجود عالقة وطيدة، ينتج عنها استعداد كبير لتحمل المخاطر، والمثال األبرز ع
 نطقة، مستفيدًة من أوجه التشابه الثقافي والديني معها.ذلك، يتمثل في إيران، التي تعتمد على شبكة كبيرة من الوكالء في الم

النموذج التعاقدي: اذ يتم من خالل هذا النموذج تكليف وكيل محدد لتحقيق بعض األهداف العسكرية، ويمتاز هذا النموذج بتحقيق اهداف  -5
انكارها في أحيان كثيرة، وهو النموذج الذي تعمل من  الوكيل، مع توفير مزايا منها تقليل المخاطر وتوفير السرية على العمليات، وإمكانية

تي خالله الشركات األمنية االمريكية مثل )بالك ووتر، ايجس وتربل كانوبي(، فضاًل عن )قوات فاغنر(، الشركة العسكرية الروسية الخاصة، ال
 تعمل اليوم في مناطق متعددة من أوكرانيا وامريكا الجنوبية وافريقيا.

وسيلة مثالية الستراتيجية )السيبرانية(، السيما مع التطور الكبير الذي حصل في التكنولوجيا،  اإللكترونيةوالهجمات الحرب كما يمكن عد 
، في كثير من األحوال، فضاًل عن سهولة استخدامها والميزات التي الهجماتهذا الشكل من ل و أص صعوبة تتبعل نظراً  ،الحرب بالوكالة

استخدام كميات كبيرة من األسلحة واالفراد. فكثير من الدول، في الوقت راهن، تحاول التكيف بشكل او باخر مع  تقدمها، في سبيل تقنين
لدول الحدود الجديدة للحرب بالوكالة، مع مراعاة التطورات السريعة في الفضاء االلكتروني والسيبراني، واستخدام هذا األسلوب لغرض مهاجمة ا

نياتها وتحقيق بعض األهداف واالستراتيجيات الخاصة بها من خاللها، فضاًل عن الحصول على معلومات امنية او المعادية لها وتقويض امكا
قيق عسكرية او اقتصادية او مهاجمتها او اتالفها من خالل أنظمة االختراق او الفيروسات، وهو ما يمكن ان يشكل طريقة او اسلوبًا سهاًل لتح

  األهداف من دون تقديم ضحايا.
هذا وعلى حد تعبير جون مولر، فان تقادم الحروب التقليدية الكبرى والشاملة، والتي تنشب على أثرها مواجهة مباشرة بين دولة وأخرى، وتقلص 

الشكل من الحروب، نظرًا للطبيعة المتغيرة للنظام الدولي عامًة ولنظم كل دولة على حدة بخاصة، منذ منتصف الى أواخر القرن المنصرم، 
 أتاح الفرصة النتشار هذا النوع من الحروب واستخدامه في أكثر من مكان بالعالم.

 وقد حدد اندرو مومفورد أربعة نقاط رئيسة، تعد من الدوافع والمتغيرات األساسية التي أدت للتحول الى أسلوب الحرب بالوكالة بشكل واسع
 ]16[ ومتزايد:

الالمباالة او المعارضة من قبل الرأي العام الغربي تجاه المشاركة العسكرية المباشرة، والتي تمثل الحرب التقليدية او مكافحة حركات تزايد  -1
 التمرد والعصيان، مع وجود شبه اجماع بين الدول المتقدمة عمومًا على تقادم أسلوب الحرب التقليدية الشاملة.

 ، وتزايد االستعانة بها كوسيلة للتدخل الخارجي اآلمن واألكثر نجاحًا.)PMC(منية الخاصة ظهور الشركات العسكرية واأل -2
 االستخدام المتزايد للفضاء االلكتروني، مع تنامي القدرة على شن اشكال متعددة من الهجمات االلكترونية غير المباشرة منخفضة التكاليف -3

ية واالستخباراتية، مع إمكانية انكار المسؤولية المباشرة عن هذه الهجمات من خالل إعادة والمخاطر على الدول المهاجمة وأجهزتها العسكر 
 توزيع وتوجيهها من مختلف انحاء العالم.
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ظهور دول جديدة ومؤثرة على خارطة النفوذ الدولي، وفي مقدمتها الصين، التي تمثل واحدة من أكثر الدول تنافسية مع الواليات المتحدة  -4
ية، السيما في الجوانب االقتصادية، مما يجعل المواجهة العسكرية التقليدية بينهما شبه مستحيلة او مستحيلة للغاية في المستقبل االمريك
 القريب.

 دمةوبهذا، فان الحروب بالوكالة ال تختلف من حيث المبدأ والشكل العام عن مجمل الحروب التقليدية، فاغلب االليات والوسائل والطرق المستخ
لنوعين في الحرب التقليدية، سواًء تلك المتعلقة بالخطط واألسلحة واإلجراءات األخرى قابلة للتطبيق في الحرب بالوكالة، ولكن االختالف بين ا

 يتركز باألساس على مضمونها وما يتعلق بأطراف النزاع والحرب واالدوار التي يتقاسمونها فيه. 
بشكل او باخر على طبيعة النظام الدولي، والتطورات الكبيرة التي حدثت في نظم التسليح ودخول وفرضت التغيرات المتسارعة التي اثرت 

ات من التكنولوجيا الحديثة والحروب االلكترونية والسيبرانية، وانتشار السالح وسهولة وصوله الى مختلف األطراف، التي تمثل الدول او الجماع
ى الدول او الجماعات، اللجوء الى أساليب بديلة وناجحة أكثر من الحروب التقليدية، توفر نفس غير الدول، فرضت هذه التغيرات وغيرها عل

لها النتائج من دون تقديم خسائر فادحة باألرواح او بالمال، وهكذا، أصبحت الحروب بالوكالة في كثير من األحيان البديل المنطقي والمناسب 
راتيجياتها الوطنية، مع تقليل مخاطر الهزيمة في التدخل المباشر، واحتمالية فقدان الموارد، او الن تنخرط في تحقيق أهدافها ومصالحها واست

 ]p. 12, 17[ .حتى التعرض النتقادات او عقوبات من المجتمع الدولي او المحلي، بحجة التدخل في شؤون الدول األخرى 
المزايا الكبير والواضح الذي توفره الحرب بالوكالة للدول المعنية، اال ان هناك بعض االنتقادات المنطقية التي وجهت اال انه وبالرغم من كم 

اليها، وفي مقدمتها صعوبة التحكم الطويل المدى فيها او وقفها، وفقدان السيطرة على الوكالء من الحكومات او من غيرها، السيما مع 
و توفر مزايا او مصالح جديدة لهذه القوى، فضاًل عن إمكانية التخلي عن القوى الراعية او تبديلها من قبل الوكالء استمرارها ألوقات طويلة ا

 ]9[ طبقًا لتبدل هذه المصالح او تبدل موازين القوى على األرض.
 الحرب بالوكالة: النشأة والتطور

أشر العديد من المختصين بتاريخ الحروب وجود امثلة عديدة على استخدام الحرب بالوكالة في العديد من الصراعات التي تعود الى العصور 
سة الوسطى، اذ لجأ الى هذا األسلوب من الحرب العديد من االمبراطوريات، ومن بينها اإلمبراطورية البيزنطية، التي استخدمتها كأداة للسيا

ق رجية من خالل تعمد اثارة المؤامرات بين الخصوم، وعند الحديث عن نشأة وتطور مفهوم الحرب بالوكالة، تثبت الوقائع التاريخية، كما يتفالخا
الكثير من المختصين والمهتمين بهذا الشأن بانها كانت موجودة بشكل فعلي، وطبقت منذ فترة ليست بالقصيرة تجاوزت العدة قرون، وفي 

ق.م، فيما  404-431بين كل من أثينا واسبرطة  يةيسفي الحرب البيلوبوناألجانب المرتزقة واألفراد حاء العالم، كما في استخدام مختلف ان
بانهم عديمي الفائدة وخطيرين في الوقت  والذين وصفهمالمرتزقة والمساعدين كذلك عن كافيلي يمالفيلسوف والكاتب السياسي اإليطالي كتب 

 ]18[ ولة التي تعتمد على المرتزقة ال يمكن ان تستمر طوياًل.نفسه، الن الد
دعم  والتي شهدت ( ،1618-1648) حرب الثالثين عاًماوشهد التاريخ القديم امثلة عديدة حول استخدام أسلوب الحرب بالوكالة، منها 

الفرنسية الحرب نجد امثلة أخرى الستخدام أسلوب الحرب بالوكالة، ففي كما  ،في الدين اقرانهم سبانالبروتستانت الفرنسيون والكاثوليك اال
 حاولت بريطانيا التأثير مرة أخرى في مجريات االحداث المهمة، وذلك من خالل تدخلها في، 1871-1870عام )الحرب السبعينية( البروسية 

العدو المشترك بينهما، االتحاد األلماني الشمالي بقيادة المستشار البروسي  لتقويض اإلمبراطورية الفرنسي بقيادة نابليون الثالث، تسليح جيش
  بسمارك.

وحتى نهاية القرن التاسع عشر وما تاله، فقد اثرت الثورة الصناعية بشكل كبير على تغيير نوعية األسلحة المستخدمة في الحروب لتصبح 
اخر على اللجوء الستخدام األطراف الثالثة )الوكالء( للتأثير في نتائج الحروب والنزعات، ليشهد فتكًا وتدميرًا، االمر الذي أثر بشكل او ب أكثر
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لدول  القرن العشرين تحواًل كبيرًا وانتشارًا أوسع في استخدام هذا األسلوب من الحرب، وهو ما بدا واضحًا في موقف الواليات المتحدة الداعم
 ]pp. 11, 10-12[ الحرب العالمية األولى.الحلفاء في السنين الثالث األولى من 

جون  تعد من أبرز الدول التي استخدمت أسلوب الحرب بالوكالة، اذ يرى المؤرخ العسكري البريطاني تاريخية، فإن روسيانظر من وجهة و 
الروس القوزاق قبائل من  ت، جند1917عام  بلشفيةحتى الثورة ال القرن السابع عشر كيجان أن ساللة رومانوف، التي حكمت روسيا من

يمكن العثور على مختلف الوكالء الروس ،  واالمثلة على ذلك كثيرة، اذ وزيادة قواتها النظامية وغير النظامية وكالئهم بمثابة وابانتظام ليكون
كل من في  او دونباس حوض نهر دونتساليوم في ما يطلق عليه  موجودما  هاأوروبا ومنطقة القوقاز، ولكن أبرز  أنحاء شرق  مختلف في

  ]15[. سوريا وأوكرانيا
ليز وخالل مرحلة االستعمار البريطاني، تم االستعانة او احيانًا إجبار أبناء الدول التي خضعت لسلطة االحتالل، للعمل تحت قيادة ضباط انك

البريطاني، للقيام بأعمال الحرب بالوكالة، حيث تم الزج بالكثير منهم في اتون بعض الحروب الطاحنة كحرب البلقان والصحراء وتحت العلم 
ذكر الضابط البريطاني توماس ادوارد لورنس،  فيما يتعلق بدعم بالده للتمرد العربي ضد  1917أغسطس  اب/ فيو  ]19[ الكبرى،

فان اإلمبراطورية العثمانية، قائاًل " ال تحاول ان تفعل الكثير بيدك، انها حربهم وعليك تقديم المساعدة لهم وليس الفوز بها"، وبالفعل، 
ارشاداته، ظلت حاضرة في السياسة البريطانية في الشرق األوسط خالل الحرب العالمية استراتيجية الحرب بالوكالة، وحسب مفهوم لورنس و 

 ]20[ األولى، بعّدها استراتيجية لحرب بثمن بخس وال يمكن مقاومتها.
بالوكالة، وذلك من خالل الدعم المباشر وغير ( من األمثلة التاريخية الواضحة عن الحرب 1936-1939وتعد الحرب االهلية االسبانية )

 المباشر الذي قدمته العديد من الدول ألطراف هذه الحرب، ففي حين قدم كل من )االتحاد السوفيتي وفرنسا( الدعم لحكومة الجمهوريين، فقد
ت الدولية الداعمة لكال الطرفين من سالح ومال ورجال قدمت المانيا النازية وإيطاليا الفاشية الدعم الصريح للثوار بقيادة فرانكو، وما قدمته الجها

ومساعدات أخرى، ساهم بشكل واضح في استمرار الحرب وانتشارها لمجمل األراضي االسبانية، من اجل تحقيق اهداف هذه األطراف كل على 
ة الحزب الشيوعي االسباني، او المحور المضاد حدة، سواء االتحاد السوفيتي السابق الذي كان يرغب ببقاء الحكومة الجمهورية الشيوعية بقياد

 ]21[ الذي كانت تقوده كل من المانيا وإيطاليا، والتي كانت تمني النفس بقيام دولة قريبة لها ايديولوجيًا.
والتي دارت رحاها في القارة االسيوية في اطار ( واحدًة من األمثلة النموذجية للحرب بالوكالة، 1950-1953يمكن عد الحرب الكورية )كما 

وقيع اتفاق الحرب الباردة، على اثر انتهاء االحتالل الياباني لها، بأثر الهزيمة التي تلقوها في الحرب العالمية الثانية، لتسفر هذه الحرب عن ت
سوفيتي السابق، والجنوبي الذي كان يحظى بدعم الواليات هدنة هش مع استمرار التوترات بين جزئي كوريا، الشمالي الذي كان يتبع االتحاد ال

 عن طريق"أرخص تأمين في العالم" . هادب بعو الحر هذه ، وصف الرئيس دوايت أيزنهاور 1955أواخر عام  وفي ]22[ "،المباشر المتحدة
 ]pp. 12, 10-13[ ".العسكري المباشر التدخل فيما لو تم  خفض العبء المالي والتكاليف السياسية

خاصة بعد ظهور  ،المباشر بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي السابقصطدام دوًرا مهًما في منع اال ،بشكل خاص وكالةالبحرب الت أد
تصاعد  مع تقليل مخاطر االستراتيجيةبدياًل مفيدًا لمتابعة المصالح  ة،وسائل التدخل بالوكالوأصبحت بذلك  ]11[ ،1945األسلحة النووية عام 

وكانت حاضرة في فترة  ]13[ ، او تفاديها او تجنبها في أحيان اخرى،األسلحة النوويةاستخدام  ؛ بما في ذلك احتمالالمباشر الصراع العالمي
حاد الحرب الباردة خالل الصراع الدائر بين المعسكرين الغربي بقيادة الواليات المتحدة االمريكية والمعسكر االشتراكي الشرقي بقيادة االت

 ]9[ السوفيتي.
والعالقات الدولية هانز مورغينثاو صراحًة الى مدى التدخل المباشر لألطراف وفي أواخر الستينيات من القرن العشرين، أشار عالم السياسة 

اعلة من الثالثة )الوكالء( في خدمة مصالح السلطة الوطنية، بعّدها أداة قديمة وراسخة في السياسة الدولية، كما لوحظ ان العديد من الجهات الف
 ]p. 23, 10[ .غير الدول، كان لها تدخالت في نزاعات وصراعات بالوكالة
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الل وفي اعقاب هزيمتها في حرب فيتنام، لجأت الواليات المتحدة الى اجراء تعديالت جوهرية في استراتيجيتها العسكرية والدفاعية، وذلك من خ
لى ذلك من كمبوديا ونيكاراغوا ومن ثم في أفغانستان، اعتماد الحروب بالوكالة ضد خصومها واعدائها من الدول وغير الدول، واالمثلة كثيرة ع

من  والتي اعتمدت فيها الحكومة االمريكية على أطراف محلية لتنفيذ أهدافها واستراتيجياتها العسكرية في هذه البلدان، او في محاربة البعض
 اعدائها مثل االتحاد السوفيتي وفيتنام.

 بينغير التقليدية للحرب واحدة من اهم االشكال الرئيسة  الحرب بالوكالة على أهميتها باعتبارها في حقبة ما بعد الحرب الباردة، حافظتاما 
، وحاضرة بقوة بين المعسكر الغربي الذي تقوده الواليات المتحدة والمعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي القوى العالمية واإلقليمية مختلف
 عمليات قائمة على أساس ،أصبحت في العصر الحديثاذ انها مومفورد "اندرو  شؤون الحرب بالوكالةرى الباحث المختص في كما ي السابق،

ى كبر تصعيد الصراع مع قوة ، كيكون الهدف المحدد مطلوًبا )مثل سقوط نظام استبدادي( دون المجازفة بعواقب متوقعة المصلحة، حيث
يتم تحقيق كل ذلك دون أن تضطر دولة ، و بالنظر إلى حالة االقتصاد العالمي المعاصر(منافسة، وبتكلفة نقدية مقبولة )عامل متزايد األهمية 

نظًرا النخفاض مخاطر المشاركة في النزاع وانخفاض تكلفته، فقد تم استخدام الجهات الفاعلة من غير و  إلى االلتزام مباشرة بقواتها العسكرية ".
كوكالء في فترة ما بعد الحرب  ،شركات األمن الخاصةتم االستعانة بهابية، ومؤخرًا، إر  تالمصنفة كمجموعا الدول بما في ذلك الجماعات

 ]p. 80, 11[ الباردة.
السابق وفي الثمانينيات واوائل التسعينيات من القرن الماضي، كانت أفغانستان ساحة للحرب بالوكالة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 

، والتي تركزت أهدافها بدعم النظام الشيوعي 1989-1979وباكستان والهند وغيرها من الدول، اذ شكلت مرحلة االحتالل السوفيتي ألفغانستان 
الدعم  المنهار في كابول، فرصة للدول لكي تنخرط بهذه الحرب عبر وكالء عدة، اذ لجأت الواليات المتحدة وعدد من الدول العربية  الى تقديم
، 1985الكبير للجماعات الجهادية المناهضة لالحتالل السوفيتي، حتى ان الرئيس األمريكي األسبق رونالد ريغان قد وقع في مارس/اذار عام 

 212على قرار يأذن بتوسيع المساعدات االمريكية للمجاهدين ليشمل جميع الوسائل المتاحة، بما فيها المساعدات المالية التي ارتفعت من 
 ]pp. 72, 10-74[ .1986مليون دوالر عام  630الى  1984مليون دوالر عام 

د في حين أذنت نهاية الحرب الباردة وانقضاء مرحلة الثنائية القطبية وانتشار العولمة، بظهور عصر جديد من الحرب بالوكالة، امتاز بتزاي
التكنولوجية والتقنية والحرب االلكترونية والسيبرانية، وهو ما كان واضحًا في الحمالت العسكرية التي قامت بها القوات استخدام التطورات 

 الروسية في الشيشان وداغستان والتدخل األمريكي في الصومال، وغيرها من األمثلة، والتي برز فيها موضوعة االستعانة بالشريك المحلي.
، والحملة التي قادتها الواليات المتحدة لمكافحة اإلرهاب والتنظيمات المتطرفة في مختلف الدول، 2001لول/سبتمبر أي 11كما مثلت هجمات 

الستخدام لتعتمد االستراتيجية االمريكية للتعامل مع التهديدات اإلرهابية وبشكل كبير على دعم الوكالء المحليين، ومنطلقًا النتشار غير مسبوق 
يها، السيما في دول مثل )أفغانستان، العراق ولبنان وغيرها(، والتي برزت فيها أساليب مبتكرة، منها استخدام الشركات األمنية الحرب بالوكالة ف

الخاصة والمتعاقدين ومقاولو االمن في النزاعات وفرض االمن، في مقابل استخدام اطراف مناوئة أخرى لتكتيكات مختلفة منها استخدام 
المتفقة ايديولوجيًا معها او حتى تلك التي تختلف معها مذهبيًا او ايديولوجيًا، كما حدث في الدعم الذي تقدمه ايران لحركتي الجماعات المحلية 

 ]5[ حماس والجهاد في فلسطين.
ومن خالل التطور التدريجي ألساليب واليات الحرب بالوكالة، شكلت عدد من دول العالم المتطورة وفي مقدمتها الواليات المتحدة وحدات 

من للعمليات الخاصة تعمل بسرية عالية، تتولى احيانًا مهمة التدخل العسكري او االغتياالت في مختلف انحاء العالم، وتتعاون مع شركات اال
، والتي نفذت العديد من العمليات في )SOC-J(ة، ومن أبرز هذه التشكيالت يبرز اسم وحدة قيادة العمليات الخاصة األمريكي الخاص

 أفغانستان واليمن، فضاًل عن عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن.
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تصنف ضمن نقاط تحتمل وقوع حروب فيها، كما انها نفذت وخالل الفترة التي تلت تأسيس هذه الوحدة، نشطت في العديد من الدول التي 
عمليات مختلفة في دول كثيرة مثل )الجزائر، األردن، أفغانستان، باكستان، اليمن، العراق، مالي ومناطق في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق 

العسكرية واألمنية الخاصة مثل شركة بالك ووتر  اسيا(، لكن السمة األبرز التي صبغت اعمالها، تعاونها المباشر مع بعض شركات المقاوالت
 او غيرها، والتي تعمل على تجنيد المقاتلين )المرتزقة( من مختلف الجنسيات لتنفيذ بعض األهداف االستخباراتية واالستراتيجية التي تخص

الجديدة،  ةواألمني، استنادًا على مبادئ الليبرالياالمن القومي األمريكي. والحقًا، وبعد تزايد طرح أفكار ادخال الخصخصة في القطاع العسكري 
منها أصبح تدخل المتعاقدين امرًا عاديًا في الكثير من الحروب التي تدخلت فيها الواليات المتحدة بشكل مباشر او غير مباشر عبر الوكالء، و 

  .]23[ في جنوب السودان، جورجيا وأذربيجان، االمارات، حرب اليمن، الحرب السورية
، والتي شهدت توسيع خارطة أهدافها لتشمل 2001أيلول/سبتمبر  11شكلت الحروب التي قادتها الواليات المتحدة ضد اإلرهاب بعد تفجيرات 

الشخصية او األهداف أكثر من دولة او أطراف من غير الدول، شكلت فرصة سانحة لها، لالستفادة من مختلف الوكالء لغرض تحقيق أهدافها 
، واللجوء الى الشركات العسكرية واألمنية الخاصة ومن مختلف 2003المشتركة بين الطرفين، كما حدث بعد احتالل العراق في نيسان/ابريل 

ما يتعلق ، او في 2007-2003مليار دوالر للفترة بين  10-6الجنسيات في ترسيخ االمن، والتي انفقت عليها الحكومة االمريكية ما بين 
ات باالستعانة ببعض الجماعات المحلية وتشكيل ما يعرف بالصحوات لمحاربة تنظيم القاعدة، والتي ضمت افرادًا من العشائر المناوئة للتنظيم

 ]pp. 87, 10-90[ المتطرفة في مناطق غرب العراق.
المشهد اإلقليمي للشرق األوسط، لكنها اكتسبت أهمية مضاعفة في الوقت الحاضر وعلى أثر اندالع  لطالما كانت الحروب بالوكالة جزءًا من

ما يعرف )بثورات الربيع العربي( في منطقة الشرق األوسط، وما تبعها من فوضى في بعض الدول وسيطرة للجماعات المسلحة واحيانًا 
فكير باستخدام أسلوب الحرب بالوكالة من قبل العديد من األطراف الدولية واإلقليمية المتطرفة على أراضي المنطقة، أدى ذلك الى تصاعد الت

ت من الفاعلة والمؤثرة، وذلك ألسباب عدة، في مقدمتها محاولة تجنب تحمل المسؤولية القانونية للتدخل المباشر، او التعرض احيانًا النتقادا
 طراف المعارضة لحكومات هذه الدول.قبل الدول او المنظمات الدولية او حتى من قبل األ

فقد شهدت السنوات الماضية انتشارًا كبيرًا وسريعًا لهذه الظاهرة، في وهناك الكثير من األمثلة على الحرب بالوكالة في منطقة الشرق األوسط، 
دولها نحو الفشل واالنهيار في ظل سياق جيوسياسي تميز باالضطراب والقالقل في العديد من دول المنطقة، فضاًل عن توجه عدد اخر من 

ة مواجهتها لمشاكل سياسية وامنية كبيرة، مع ظهور الفت للجماعات المسلحة الالدوالتية، التي استطاعت بفضل الظروف غير الطبيعية المنتشر 
أضحت المنطقة، وبفعل هذه في مناطق نفوذها، تشكيل كيانات سياسية ذات استقاللية واضحة عن السلطات المركزية للدول، وبالتالي فقد 

ة الظروف وغيرها، المكان المفضل لتجمع صراعات ونزاعات مختلف القوى اإلقليمية والدولية، بهدف تصفية حساباتها، لتتحول الى ما يشبه رقع
 ]24[ الشطرنج لمناوشات الحرب بالوكالة.

ات الحرب بالوكالة في المنطقة على االمن القومي للدول، السيما مع تصاعد حرب المحاور وبناًء على ذلك، فقد ارتفعت خطورة انعكاس
دول الطاحنة، بين مختلف الدول اإلقليمية والدولية، والتي تنذر بتدشين مراحل جديدة وخطرة من الحروب بالوكالة، السيما مع انخراط أكبر لل

و فيما يتعلق بردود األفعال المؤثرة على االمن واالستقرار المجتمعي، كما في المثالين في شؤون دول أخرى، كما يحدث في المثال الليبي، ا
 السوري والعراقي.

ي وعليه، فان العديد من الدول والجماعات وفي مختلف القارات استخدمت أسلوب الحرب بالوكالة منذ فترة ليست بالقصيرة، ليشهد النصف الثان
دة من القرن العشرين، اللجوء بشكل اوسع الستبدال اشكال وأنواع الحروب التقليدية القديمة لحل المشاكل والصراعات والنزاعات، بأشكال جدي

سائدًا في العديد من مناطق العالم بحلول نهاية القرن العشرين،  أصبحستحدثة ومنها على الخصوص أسلوب الحرب بالوكالة، الذي م
 ]25[ ومستخدمًا بقوة في طروحات الكثير من الخبراء والمتخصصين بهذا المجال.
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اللجوء الى أسلوب الحرب بالوكالة، نجد ان الواليات المتحدة استخدمت هذا األسلوب في الكثير ولو نظرنا لتجارب الدول الكبرى فيما يخص 
من األمثلة لتجنب الصدام المباشر وخسائره الفادحة، ومنها دعم مجموعات جيش الهمونغ في الوس، ضد الجيش الفيتنامي الشمالي وحليفه 

ضد القوات السوفيتية، ودعم الكونترا إلسقاط نظام السانديستا في نيكاراغوا، ومجموعات  الشيوعي المحلي، ومجموعات المجاهدين في أفغانستان
العشائر )الصحوة( في المنطقة الغربية من العراق، وبعثة االتحاد االفريقي في الصومال، وقوات سوريا الديمقراطية، وقد نجحت اغلب هذه 

دارة االمريكية المسؤولة عن عملها، على الرغم من بعض االثار السلبية لهذا المجموعات غي تحقيق جزء من األهداف التي وضعتها اإل
 ]26[ التدخل، مثل ما حدث من ازمة دبلوماسية مع حليفها التركي، على اثر دعمها لقوات سوريا الديمقراطية.

مكلفة جدًا من النواحي كافة، والبديل الناجح هنا يتمثل بالسكان المحليين، الذين يتم  فبالنسبة للواليات المتحدة، تعد المشاركة العسكرية المباشرة
 توظيفهم لتحقيق األهداف االمريكية او تلك المشتركة بين الطرفين، مما يضيف إمكانية تحقيق نسبة نجاح عالية، للقبول الذي تحظى به هذه

تمع او تضاريس األرض، فضاًل عن باقي التفاصيل المتعلقة بإمكانية وصولهم الى أي الجماعات محليًا، او لمعرفتها بخصائص المكان والمج
 ]7[ مكان في البيئة المحلية بدون أي عوائق.

التي تشهد صراعًا دوليًا عليها منذ ان قامت روسيا بضم شبه جزيرة  ففي أوكرانياوتنتشر امثلة الحرب الوكالة في العديد من الدول والمناطق، 
التي  وفي ليبيا، الجماعات المتمردة التي أعلنت رسميا ضم جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك ، تقوم الحكومة الروسية بدعم2014القرم اليها عام 

، وكذلك اليمن التي تشهد حربًا بين مجموعات محلية مدعومة من تشهد صراعًا واضحًا بين العديد من األطراف المحلية المدعومة خارجياً 
أكثر  مثلت واحدة منوهناك أيضا الحرب األهلية الكونغولية التي السعودية واالمارات من جهة، وبين الحوثيين المدعومة من قبل ايران، 

ن المجموعات المسلحة، عالوًة على الصراع الذي اندلع في دول وعدد كبير م 9بمشاركة  الحرب العالمية الثانيةانتهاء الصراعات دموية منذ 
فنزويال، بين طرفين، احدهم مدعوم من قبل روسيا والصين وبعض الدول األخرى كإيران وتركيا والمتمثل بالرئيس مادورا، واألخر مدعوم من 

 ]27[ قبل الواليات المتحدة والدول الغربية والمتمثل ب)خوان غايدو(.
التدخل الروسي في دعم نظام الرئيس الفنزولي مادورا، وعدد اخر  جوليا جورغانوس كارنيغيمؤسسة الباحثة في  فقد فسرتفي هذا الصدد و 

 لروسيا فناء الخلفيفي ال أمريكياً  تدخالً  ده إدارة بوتينلما تع ،رد فعل انتقاميبالتحديد كتمثل ، في أمريكا الوسطى والجنوبيةمن االنظمة القائمة 
 (.جورجيا وأوكرانيا)

وكالة، وبناًء على ما سبق، فان الحرب بالوكالة ليست من أنواع الحروب التقليدية، اذ انه وعلى الرغم من ان هناك الكثير من امثلة الحروب بال
ية، وهذا ما يضيف تعقيدًا مضاعفًا لهذه تشترك فيه جهات من الفواعل غير الرسميين الى جانب مشاركة بعض القوات المسلحة الرسم

ون الصراعات، لكنه وعلى الرغم من كم المزايا الكبير الذي توفره الحرب بالوكالة الى الدول، اال انها تنطوي على مخاطر عدة، من بينها رك
مال السوري، حينما تركت قوات سوريا الوكالء لتحقيق مصالحهم الشخصية، من دون االكتراث باالتفاق مع الدولة الراعية، كما حدث في الش

الديمقراطية المجال لهروب عدد كبير من مقاتلي "داعش" من مدينة الرقة، واالستيالء على األراضي من دون مواجهات مباشرة، وهو ما 
 ]27[ يتناقض مع الهدف األمريكي في قتال اإلرهاب.

ووفق ما سبق، فان الحروب بالوكالة، وعلى الرغم من بعض السلبيات التي تعتريها، والمخاطر التي يمكن ان تشكلها، تقدم الكثير من 
اإليجابيات للدول بصورة عامة، وذلك من خالل زيادة قدرتها على التأثير في االحداث والصراعات في أماكن بعيدة ومختلفة، وتقليل نسبة 

قواتها ومواطنيها، وانخفاض تكلفة هذا التدخل، فضاًل عن تقليل االثار السياسية له، وهي بذلك تمثل خيارًا مناسبًا للتدخل في المخاطر على 
 الصراعات وتحقيق األهداف والمصالح الوطنية للدول. 

 الخاتمة
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العالم لجأت الى استخدام أسلوب الحرب بالوكالة وعليه، فان الدراسة ووفق المؤشرات والمعطيات التي تتضمنها، تؤكد بان العديد من دول 
ومة لها لتحقيق أهدافها المختلفة ومتناقضة احيانًا، فبعضها يهدف الى تحقيق تغيرات عنيفة ذات طبيعة انتقامية تتوافق مع االستراتيجيات المرس

م واالستقرار او حل الصراع او تقليل اثاره الكارثية في من قبل الدولة الراعية للوكيل، والبعض االخر يحصر أهدافه بتحقيق عمليات صنع السال
 ل.المناطق التي تتدخل فيها، وهو ما يتطلب احيانًا تغيرًا في التكتيكات واالليات المتبعة سواًء من قبل الدول الراعية او من قبل الوكي

ية، او تلك التي توفر بيئة مناسبة للوصول لها، حيث يمكن فيما يركز البعض االخر من الوكالء على تنفيذ اهداف الوكيل واستراتيجياته الحصر 
تقل ان تقلل هذه العملية بالمجمل من التكاليف البشرية والمالية للتدخل المباشر من قبلها، وان تحقق أكبر قدر من هذه األهداف، في حين ين

يان أخرى يركز الوكيل على هذا الهدف متجاهاًل ما تم البعض من الوكالء لتحقيق أهدافه الخاصة الى جانب تحقيق اهداف الوكيل، وفي أح
 تكليفه به في وقت سابق.

رغبة وبفعل التعقيد والتشابك الذي صبغ الصراعات والنزاعات في المرحلة الراهنة، وهيمنة تحقيق المصالح واالهداف من خالل البدائل، وعدم ال
الذي حصل في طبيعتها والمعدات العسكرية والتقنية والتكنولوجيا المستخدمة فيها، بتقديم أي تضحيات تذكر من قبل الدول، مع التطور الكبير 

فضاًل عن انتشار العولمة وانعكاساتها وتأثيراتها على مجمل الواقع االقتصادي والسياسي للدول، والتي أدت لحصول تشابك في المصالح 
فان اللجوء لهذا النوع من الحروب ازداد وانتشر، السيما في منطقتنا العربية  واالهداف بين الدول واألطراف الفاعلة من غير الدول كالشركات،

 ل.التي تشهد حروبًا ونزاعات عديدة، بمشاركة دول وأطراف دولية وإقليمية تمتلك مصالحها الخاصة، في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدو 
من دول العالم سيزداد اعتمادها على أسلوب الحرب بالوكالة، وسيستمر اعتمادها  وتشير االتجاهات الحديثة في العالقات الدولية، بان الكثير

هذا النوع على الوكالء في تأمين المصالح الوطنية الحيوية، بناًء على المؤشرات والمعطيات التي قدمتها الدراسة، مع تزايد المزايا التي يقدمها 
من الدوافع الداخلية والخارجية، افرزت ظهور دول جديدة استخدمت هذا األسلوب من غير من الحروب، كما ان التطورات االنفة الذكر وغيرها 

سياسية الدول العظمى، السيما في النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة العربية بعد اندالع ما يعرف بثورات الربيع العربي، والتغيرات الجيو 
بالوكالة، شهدت زج جماعات من غير الدول، مثل الشركات األمنية الخاصة، او الجماعات  التي قدمت اشكااًل جديدة ومبتكرة احيانًا للحرب

اليوم وفي حاالت كثيرة من قادة الحرب بالوكالة الرئيسيين، كما ان دخول الجانب االقتصادي والعوائد  االمتطرفة المسلحة، والذين اصبحو 
 من انتشارها وتوفير األرضية الخصبة النتشارها.المالية العالية لهذه األطراف وغيرها، زاد هو االخر 
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 موقف الجزائر من الحرب بالوكالة والتدخل العسكري 
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 الملخص
القوى العسكرية كانت وال زالت قوة سياسية ، ألن الجيش عبارة عن جمعية في غاية التنظيم بالدولة والسلطة السياسية قديمها 

إلدارة الحكم، لطالما حافظت الجزائر على عقيدتها العسكرية وهي المحافظة على أمنها وحديثها، تجد في السلطة العسكرية الدعامة 
وسيادتها، فتمسكها بالدساتير الجزائرية المتعاقبة ، خاصة في عدم مشاركة الجيش الجزائري في اي عمليات عسكرية خارج حدود الوطن، 

حالف الدولي ضد الحوثيين، ولكن حسب المسودة الجديدة للدستور الجزائري رفضت الجزائر دعوة المملكة العربية السعودية للدخول في الت
 .منه، فقد نص على تغيير العقيدة الجزائرية من خالل التدخل العسكري للجيش الجزائري إقليميا خارج حدود الجزائر 13وبموجب المادة 

 .أزمــة كورونا – المرتزقــة – الصراع الليبي -الحدود  –اإلستقرار األمني  :الكلمــات المفتاحيـة 
 

Algeria's position on proxy war and military intervention In the regional 

neighboring countries 

Aicha abd elhamid    
algerie–iniv chadli ben jdid el taref  /of law , Collegeof law Departmenta 

malekcaroma23@gmail.com:  Email 

 
Abstract 
The military forces were and still are a political force, because the army is a very organized association with the state 
and the political authority, old and new, that you find in the military authority the pillar for the management of 
government. The participation of the Algerian army in any military operations outside the borders of the homeland, 
Algeria rejected the invitation of the Kingdom of Saudi Arabia to enter the international coalition against the Houthis, 
but according to the new draft of the Algerian constitution and according to Article 31 thereof, it stipulated that the 
Algerian belief should be changed through the military intervention of the Algerian army regionally outside the 
borders of Algeria. 
 
Keywords: Security stability - borders - the Libyan conflict - mercenaries - the Corona crisis 
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 المقدمة
وعينها ( العشرية السوداء)إن عين الجزائر على استقرارها ، وهي التي خاضت حربا طويلة ضد ما يسمى اإلرهاب منذ عشر سنوات 

تشكل ما من شأنه نقل جميع أنواع الفشل الدولي عبر  األخرى على التحرك في المجال اإلفريقي ذو البنى السياسية واإلقتصادية الهشة، والتي
 0826الحدود مما يعني تهديد األمن الجزائري، حيث يبلغ طول الحدود الجنوبية الجزائرية المتاخمة للدول المشكلة لمنطقة الساحل اإلفريقية 

ذه الحدود معابر للجزائر نحو إفريقيا ومصدرا كلم، هذا اإلتساع زاد من صعوبة المراقبة والسيطرة عليها بصورة كاملة ، حيث مثلت ه
 .للتهديدات

للنزاعات ظل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمقرر أمميا في ميثاق األمم المتحدة من المبادئ االساسية مطالبة بالتسوية السلمية 
مع ظهور مصطلح الحرب بالوكالة كان للجزائر رأي آخر فيما يتعلق ضمن نطاق الشرعية الدولية، وأمام الصراعات اإلقليمية وتمدد بؤر النزاع 

ار بعقيدتها العسكرية، وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وقد كرست هذا في دساتيرها المتعاقبة وتعهدها بحماية أمنها وسالمة استقر 
 .البالد وعدم تدخلها العسكري في أي دولة

راز الدور اإلقليمي للجيش الجزائري و موقف الجزائر الواضح من اللوائح األممية من مبدأ عدم التدخل في تبرز أهمية الموضوع من خالل إب
 .الشؤون الداخلية للدول، انتهجنا لذلك المنهج التحليلي و المنهج الوصفي لدراسة الموضوع

 .كالة في منطقة الشرق األوسط؟كيف حافظت الجزائر على هذا المبدأ، وما هو تأثير فيروس كورونا على الحرب بالو  
 : نتناول الموضوع من خالل النقاط التاليــة 

 .تمسك الجزائر بمبدأ عدم التدخل العسكري دستوريا: المبحث األول
 .واقع الحروب بالوكالة في منطقة الشرق األوسط: المبحث الثاني 
 .تياح وباء كورونا العالممصدر الحروب بالوكالة في منطقة الشرق األوسط مع إج: المبحث الثالث

 
 :تمسك الجزائر بمبدأ عدم التدخل العسكري دستوريا: المبحث األول

لقد جاء في الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية بأن قوات الجيش الشعبي تضطلع بمهام الدفاع عن أمن وسيادة الوطن، وهو بذلك  
سالمة الدول المجاورة أو اإلقليمية، أو أي طرف من أطراف المجموعة الدولية، في يمتنع عن الدخول في حروب إقليمية أو دولية تهدد أمن و 

الجيش الوطني الشعبي هو في خدمة الشعب الجزائري وتحت تصرف الحكومة، بحكم : " الذي ينص على 3601هذا اإلطار نجد دستور 
ي الجمهورية ويسهم في النشاط السياسي واالقتصادي واالجتماعي وفائه لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني ، وهو يتولى الدفاع عن أراض

 ".للبالد في نطاق الحزب 
وجاء فيه أيضا أن األهداف األساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تشمل صيانة اإلستقالل الوطني وسالمة األراضي الوطنية 

 .[ 1]والوحدة الوطنية
المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ودرع الثورة يشمل المحافظة على إستقالل أن  3690كما ورد في دستور 

ية، وجرفها الوطن وسيادته ، والقيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الوطنية للبالد وسالمتها وحماية مجالها الجوي ومساحتها الترابية ومياهها اإلقليم
 .[2]ية ، كما يساهم الجيش الوطني الشعبي في تنمية البالد وتشييد االشتراكيةالقاري ومياهها االقتصاد

كما جاء فيه ايضا ان العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوطني، وأن الجيش الوطني الشعبي هو الجهاز الدائم للدفاع الذي يتمحور 
 .[ 3]حول تنظيم الدفاع الوطني ودعمه
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الوطني الشعبي ، تتوقف مهامه على حماية مجاالت الحدود، إضافة إلى دور الجيش التنموي في إطار التوجه يتضح لنا مما سبق أن الجيش 
 .والفلسفة االشتراكية

فقد نص على تنظيم الطاقة الدفاعية لألمة، ودعمها وتطويرها ، حول الجيش الوطني الشعبي تتمثل المهمة الدائمة  3626أما بالنسبة لدستور 
الشعبي في المحافظة على اإلستقالل الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البالد وسالمتها  للجيش الوطني

 .[4]الترابية ، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أمالكها البحرية
الجزائر تمتنع عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس على السياسة الدفاعية للدولة، كون أن  82في المادة  3626كما نص ذات الدستور 

 .بالسيادة المشروعة للشعوب األخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخالفات الدولية بالوسائل السلمية 
 :السوابق الدولية للتدخل العسكري للجيش الوطني الشعبي الجزائري : المطلب األول

ية للدولة الجزائرية حسب الدستور الجزائري تتمثل في حصر مهام الجيش في الدفاع من خالل النصوص نشير أن العقيدة العسكر 
تثناء عن تراب الجزائر ال غير، والتي تجعل الجزائر تمتنع حتى اآلن من إشراك قواتها العسكرية خارج حدودها اإلقليمية في اي نزاع مسلح، باس

بعمليات حفظ السلم التي تشرف عليها منظمة األمم المتحدة والمتمثلة في نشر االفراد التعاون الدولي والمهام اإلنسانية، خاصة فيما يتعلق 
العسكريين والمدنيين الدوليين في منطقة نزاع بموافقة األطراف المعنية، بهدف وقف الحرب أو التخفيض من حدتها أو من أجل السهر على 

ية مؤخرا خاصة فيما يتعلق بإشراكها في العمليات العسكرية، مثال مالي عام تطبيق وتنفيذ إتفاق سالم، ما جعل الجزائر عرضة لضغوط دول
، وهو نفس الشأن بعد إعالن تحفظها عن [5]، إال إذا إمتنعت وإكتفت بالموافقة على التدخل الذي قادتها فرنسا بعد ضغط دولي كبير8638

الرياض للمشاركة العسكرية بمبرر أن القوات الجزائرية ال تقال خارج تراب ، عندما دعتها "بعاصفة الحزم " العملية العسكرية باليمن بما يسمى 
 .[6]الجزائر

وعموما فإن الجزائر تتحفظ على استعمال القوة العسكرية لحل النزاعات الدولية وتفضل منطق الحل السلمي لفض المنازعات الدولية، وعدم 
 .الراسخة للقوات المسلحة والتي جسدتها كل الدساتير الجزائريةالتدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة ، وهي العقيدة 

إن مشاركة الجيش الجزائري خارج الحدود ، ال يعني بتاتا الدخول في تكتالت عسكرية موجهة ضد دولة بعينها أو التحول الى  
 .ائرالمحافظ على أمن المنطقة، وإنما هو استعداد دائم للدفاع عن السيادة الوطنية ومصالح الجز 

ن إن العقيدة العسكرية الجزائرية من خالل دساتير الجمهورية لم تتغير ولم تكن هناك مادة أو بند يمنع مشاركة جيشنا في عمليات حفظ األم
ف وإحالل السالم في العالم، فالجزائر لم تدخر أي جهد من أجل اإلستجابة لدعوات المجموعة الدولية ممثلة في منظمة األمم المتحدة ومختل

 .المنظمات اإلقليمية
وفي هذا السياق، سبق لبالدنا أن دعيت في العديد من المناسبات للمساهمة في مهام وعمليات حفظ السلم في مناطق مختلفة من العالم، تحت 

ه بالدنا على الساحة راية األمم المتحدة واإلتحاد اإلفريقي، وهو ما يعد إعترافا في حد ذاته بمدى إحترافية جيشنا واإلحترام الذي تحظى ب
 .الدولية

 :فلقد خاضت الجزائر غمار عمليات حفظ السلم وشاركت في العديد من المهام الدولية وفي مناطق مختلفة منها
  3661إلى  3626: أنغـوال. 
 3661إلى  3663: كمبوديا. 
 3660إلى  3662: هايتــي سنتي. 
  3666الكونغو الديمقراطية، الزائير سابقا سنة. 
 8662 – 8666: ا سنتيأثيوبي. 
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  8662بورنــدي سنــة. 
 .3691و  3609وتجدر اإلشارة إلى أن مشاركة القوات من الجيش الجزائري خارج حدودنا كانت من خالل الحروب العربية اإلسرائيلية في 

آسيا وأمريكا الالتينية بعدد متفاوت من حيث شاركت الجزائر في إطار هيئة األمم المتحدة واإلتحاد اإلفريقي في مهام حفظ السلم في إفريقيا و 
 :األفراد

ضابطا إلى أنغوال للعمل ضمن القوات األممية إلحالل األمن وكانت مشاركة البعثة  25 بالدناأرسلت  : 9191ففي سنة : الفرع األول
 :مراحل 1العسكرية الجزائرية ضمن 

وتمثلت هذه المهمة والتي ضمت "  3أونافيم " وأطلق عليها تسمية  3663إلى جانفي  3626دامت سنتين من جانفي  :المرحلة األولى: أوال
ضابطا عسكريا مالحظا ، في مراقة ورصد إنسحاب القوات والمعدات الكوبية طبقا لجدول زمني متفق عليه بين الحكومتين األنغولية و  30

 .3663الكوبية، والتي إكتمل بحلول شهر ماي 
ضابطا من الجيش الجزائري  86شارك فيها "  8أونافيم " وتعرف بـ  3661إلى جانفي  3663إمتدت من فيفري  :المرحلة الثانية: ثانيا

 .[7]لمراقبة إتفاق إطالق النار والسير الحسن لإلنتخابات التشريعية المقررة وقتها
ضابطا جزائريا كمالحظين  32شارك فيها  "1أونافيم "وتعرف بإسم  3669إلى فيفري  3662إمتدت من فيفري : المرحلة الثالثة:  ثالثا

 .عسكريين
ضابطا  862، و 3661إلى أكتوبر  3668أرسلت الجزائر إلى كمبوديا في الفترة الممتدة بين فيفري  :9111إلى  9119من : الفرع الثاني

 .وضابط صف كمالحظ شرطة
لقاضي بإنشاء بعثة مراقبي األمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية ا 3896من خالل قرار مجلس األمن الدولي رقم : الكونغو الديمقراطية: أوال

 .3666ضابطا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة  23وضمت دول من المنطقة ، أرسلت الجزائر 
وإريتريا شهر ديسمبر  في إطار ضمان إحترام وقف إطالق النار الموقع في الجزائر العاصمة بين أثيوبيا: 1222أثيوبيا وإريتريا سنة : ثانيا

ضباط من الجيش الوطني الشعبي للمشاركة في عملية فرض السلم إلى جانب القوات األممية وذلك طبقا لقرار  2، أرسلت الجزائر 8666
ر والقاضي بضرورة الحفاظ على وقف إطالق النار بين أثيوبيا وإريتريا إث 8666جويلية  13الصادر في  3138مجلس األمن الدولي رقم 

 .8662ديسمبر  63النزاع القائم على الحدود بين الدولتين ، وأنهت البعثة األممية مهمتها يوم 
فردا بين مالحظ  18ساهمت الجزائر في الجهود األممية بهايتي ، وأرسلت تطبيقا لطلب األمم المتحدة : البعثــة األمميــة بهايتي: الفرع الثالث

 :مهام 1عسكري ومالحظ شرطة لتنفيذ 
، وتمثلت في مراقبة السير الحسن لإلنتخابات التشريعية في البلد وضمت البعثة  3666إلى ديسمبر  3666الفترة الممتدة بين أكتوبر  :أوال

 .الجزائرية ضابطين
 32عثة الجزائرية ، في مهمة المساهمة على تكوين قوات األمن الهايتية وكان تعداد الب3660إلى أوت  3662الفترة الممتدة بين فيفري  :ثانيا
 .فردا
 .ضابطا شاركوا في مهمة دعم األمم المتحدة بهايتي كمالحظي شرطة 32، بتعداد قدره 3669إلى جويلية  3660فإمتدت من أوت  :ثالثا

حفظ السلم شهدت مشاركة ضابط من الجيش الوطني الشعبي برتبة عميد كقائد مساعد لعمليات : المهمــة األمميــة ببورندي: الفرع الرابع
من أجل دعم جهود  8665ماي  83بالمنطقة رفقة ثالثة مالحظين عسكريين، مع العلم أن عملية حفظ السلم األممية في بورندي أنشأت يوم 

 .8660ديسمبر  13وقد كللت العملية بالنجاح وإنتهت يوم  8666أوت  82المبرم في " أروشا " المصالحة الوطنية والتي نص عليها إتفاق 
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بنقل كل الجنود االفرقة من القبعات الزرق إلى الصومال  8669ي إطار عمليات حفظ السالم لإلتحاد اإلفريقي تكفلت الجزائر في سنة فو 
 .[8]على متن طائرة عسكرية جزائرية لتنفيذ قرار وقف إطالق النار في هذا البلد

، إلى 3609االسرائيلية، بدءا بمشاركة اللواء الرابع سنة لقد ساهمت وحدات الجيش الوطني الشعبي في مختلف الحروب العربية  
 .[9]3692مغادرة آخر جندي جزائري في الشرق األوسط سنة 

 :1212ضوابط مشاركة قوات الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود في ظل مسودة تعديل الدستور : المطلب الثاني
ى االستفتاء الشعبي ، تسمح للرئيس الجزائري بإرسال وحدات من الجيش بعد إدراج مادة جديدة في الدستور الجديد الذي سيعرض عل 

خارج الحدود ، سواء للمشاركة في عمليات حفظ السالم األممية أو في عمليات إستعادة السالم في دول منطقة الجوار، بعد حوالي ستة عقود 
 .[10]لم يكن مسموحا فيها للقوات الجزائرية بالقتال في الخارج

يمكن للجزائر في إطار :" منه على مايلي 13لى النص القانوني الذي تضمنه مقترح المسودة، حيث تشير الفقرة الثالثة من المادة بالرجوع إ
 ".الماألمم المتحدة واإلتحاد اإلفريقي والجامعة العربية وفي ظل االمتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشارك في عمليات حفظ و إستعادة الس

 :إرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي في مهام خارج الحدود الوطنية ويمكن بعد قراءة المادة أن نستخلص مايليحيث يتم 
 :تحديد إطـــــار إرســال الوحــدات: الفرع األول

ند في ذلك حدد نص المادة القانونية بدقة اإلطار الذي يتم فيه إرسال تشكيالت من قواتنا المسلحة في مهام خارج الوطن، وتست 
 .للشرعية الدولية والقانون الدولي، من خالل مختلف فواعله السيما ميثاق األمم المتحدة واإلتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية

ن وهذا لبعث األمن والسلم الدوليين في إطار األهداف األممية علما أن المهمة األساسية للمنظمة ومجلس األمن الدولي هو حفظ السلم واألم
 .[11]الدوليين

 
 :آليــــات إتخــاذ القرار : الفرع الثاني

بالنسبة للطريقة التي يتم بها إتخاذ قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي، فقد حددت مسودة مشروع تعديل الدستور،  
المتعلقة بسلطات وصالحيات  62األول من المادة اآلليات التي بموجبها يتم إتخاذ القرار ، حيث تم إضافة فقرة جديدة بالباب الثالث ، الفصل 

 :رئيس الجمهورية والتي تمنح له صالحية إصدار قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني خارج الوطن، حيث تنص على ما يلي
 .إن شروط وضوابط القرار الذي يصدره رئيس الجمهورية يكون ساري المفعول بعد مصادقة البرلمان -أ

 .دة الشعب الجزائري من خالل موافقة ممثليه في السلطة التشريعيةاإلقرار بسيا -ب
 .[12]من أعضاء البرلمان 8/1إخضاع القرار لألطر الديمقراطية وهو التصويت باألغلبية  -ج

 :تحديــد طبيعــة المهـــــــــــام: الفرع الثالث
الدستور كل اللبس بشأن طبيعة المهام حيث اشارت بوضوح نظرا لحساسية إرسال قوات خارج الحدود الوطنية، فقد رفعت مسودة  

قاضية إلى أنه يشارك في عمليات حفظ وإستعادة السالم، وهذا تماشيا مع المواقف الديبلوماسية لبالدنا ومبادئ السياسة الخارجية الجزائرية ال
من مسودة  62، وقد حددت المادة [13]الحلول السلميةبإحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات وفق 

 .الدستور أن القرار يتعلق بصالحيات ومهام رئيس الجمهورية والذي منحت له المادة صالحية إصدار قرار إرسال الوحدات خارج الحدود
 :واقــع الحروب بالوكالــة في منطقــة الشـرق األوسط:  المبحث الثاني
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، والحرب بالوكالة في دول العالم الثالث "خصخصة الحروب " ، مصطلح أطلقوا عليه 8662ذ بداية عام تشير معظم الكتابات من 
، من إستعانة المخابرات األمريكية 8661خاصة في منطقة الشرق األوسط ، حيث تشير التقارير خالل الغزو األمريكي للعراق في عام 

 .األمريكية " بالك ووترز " وكان من اشهر تلك الشركات شركة  بشركات المرتقزة في حربها إلسقاط نظام صدام حسين،
 .[14]الواليات المتحدة وبريطانيا: شركات تنتمي لبلدين فقط هما 36إن شركات المرتزقة والتي عددها 

 :الحــرب بالوكالــــــــــــــــــة: المطلب األول
بين المعسكر الغربي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية والمعسكر كانت الحروب بالوكالة حاضرة وبقوة في فترة الحرب الباردة  

هاهي  االشتراكي بزعامة اإلتحاد السوفياتي، بعد ذلك تراجع اإلعتماد على الحرب بالوكالة ، ليترك مكانه لوضع االستراتيجيات المباشرة ، لكن
 .مية أو القوى اإلقليميةالحروب بالوكالة تعود بقوة بسبب الصدام الحربي ما بين القوى العال

إندلع الصراع ما بين نظام دمشق بزعامة الرئيس  8633تعتبر سوريا مثال معاصر على شراسة الحروب بالوكالة ، ففي سنة  
 السوري بشار االسد واألطراف المتمردة على نظامه في خضم ما يسمى بالربيع العربي، وبعد مرور ثمانية أعوام تحول ذلك الصراع إلى حرب

 .متدرجة على مراحل
 .وكذلك دخلت الواليات المتحدة األمريكية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام

كما تحولت سوريا إلى ساحة للمواجهة بين غيران الشيعية وأذرعها من ناحية الجماعات المسلحة من ناحية، دخلت بعد ذلك سوريا وتركيا 
 .سوريا، وكانت هناك أيضا حرب داخل الحرب في سوريا ما بين إسرائيل وغيران وما بين تركيا واألكرادوإسرائيل على خط الحرب في 

والرات مما الشك فيه أن التدخالت العسكرية المباشرة تدوم طويال وتكلف كثيرا، فقد أهدرت الواليات المتحدة األمريكية مئات المليارات من الد
نهاية المطاف، بعد أعوام من الجهود والمعارك في الحيلولة دون عودة حركة طالبان بقوة وسيطرت على في أفغانستان من دون أن تنجح في 

 .جزء كبير من أفغانستان
 فمن السهل إنطالق الحروب بالوكالة، غير  أنه قد يصعب بعد ذلك التحكم فيها أو وقفها ، فقد شهدت العراق وسوريا خالل األعوام القليلة

قية بالوكالة بين قوى إقليمية وأخرى دولية، إصطفت فيه الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها في المنطقة من ناحية، فيما وقفت الماضية حرا حقي
 . [15]على الجانب األخر روسيا وإيران والصين

ة أو هي تدخل عسكري هدفه ويراد بمصطلح الحرب بالوكالة ، مجموعة شبه عسكرية غير حكومية تتلقى المساعدة المباشرة من قوة خارجي
التأثير في شؤون دولة أخرى عن طريق استخدام السالح أو التهديد بارتكاب أعمال عنف مسلح تنفذها مجموعة مسلحة مدعومة من الدول 

 .المتدخلة
دولية أو أو هي صورة من صور تدخل دولة في شؤون دولة أخرى عن طريق دعم مجموعات مسلحة متمردة لتأجيج نزاعات مسلحة غير 

إلدامة نزاع مسلح قائم باألصل، ألجل التأثير على الواقع الداخلي لتلك الدولة وجني مصالح بعيدة المدى دون أن تظهر بمظهر المتدخل 
 .المباشر في ذلك الصراع

جيش نظامي، وما وألن الحرب بالوكالة هي بالفعل تجسد تخال غير مباشر في شؤون دولة أخرى، من خالل دعم مجموعات مسلحة تقاتل 
 .[16]يحتمل فيه وقوع إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني

 :المرتزقـــــــة: المطلب الثاني
يتدفقون من كل أنحاء العالم، ليس لديهم إنتماءات قومية أو إيديولوجية يحكمهم الجشع ويقتلون فقط من أجل المال، المرتزقة اليوم  

التي تطلق على المرتزقة " شركات الخدمات األمنية " ظيمهم وتجنيدهم وتدريبهم من قبل شركات خاصة تدعى ليسوا قوى عشوائية ، بل يتم تن
 .[17]"المتعاقدين األمنيين " إسم 
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، وكذلك في الحرب األمريكية 8661فعلى سبيل المثال، كشفت إدارة جورش بوش من اإلستعانة بخدمات هذه الشركات خالل غزو العراق سنة 
 .[18]انستان، كما تشير التقارير أيضا إلى تجنيد مرتزقة في النزاعات بسوريا وليبيا وأوكرانيا واليمن على أفغ

عام وتعتبر أولى المحاوالت لتعريف المرتزقة جاءت في المادة األولى من مشروع مكافحة المرتزقة قدمته لجنة الخبراء األفارقة لقمة الرباط 
أن المرتزق هو ذلك الشخص الذي ال يتمتع بجنسية الدولة التي يعمل ضدها، والذي تم تجنيده  منه على 32، حيث نصت المادة 3698

المة وإستخدامه أو تواجده طوعا، في مجموعة منظمة من أهدافها إستخدام القوة وغيرها، لقلب نظام الحكم أو المساس بالسيادة واإلستقالل والس
 .[19]اإلقليمية لدولة ما

، الملحق بإتفاقيات جنيف، اي شخص ليس مواطن من مواطني طرف من 3699كما يقصد بالمرتزق حسب البروتوكول اإلضافي األول لعام 
، والمرتزق من األشخاص المحرومون من صفة [20]أطراف النزاع ، وكل من وعد بتعويض مادي أكثر مما يدفع لقوات مستخدمة مسلحة 

 .مقاتل أو أسير حرب
 59، حيث تنص المادة 3699ظاهرة اإلرتزاق خارج نطاق القانون الدولي الوضعي قبل تقنينها في البروتوكول اإلضافي األول لعام  وقد بقيت

ال :" بالوضع القانوني للمرتزق، أما الثانية فتحدد العناصر التي يتعين توافرها في تعريفه، كما اشارت الفقرة األولى: على فقرتين، تتعلق األولى
 ".للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب  يحق

 :هو اي شخص : العناصر الالزم توافرها لتحديد وصف المرتزق بالقول: واضافت الفقرة الثانية
 .يجرى تجنيده خصيصا ، محليا أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح -أ

 .يشارك فعال ومباشرة في العمليات العدائية  -ب
ق مغنم شخصي، ويبذل فعال من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به الرغبة في تحقي -ج

 .المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفعه لهم
 .اعليس من رعايا طرف في النزاع وال مواطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النز  -د
 .ليس عضوا في القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع -ه
 .[21]ليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة  -و

 :الحروب بالوكالــة في منطقة الشرق األوسط مع إجتياح كورونا العالم: المبحث الثالث
أزمة كورونا على أطراف الصراع في منطقة الشرق األوسط ووسط تضليل إعالمي وبقاء أطراف بالرغم من صعوبة التنبؤ بتأثير 

الصراع في ليبيا ضمن مسار مراوحة ما بين السلم والحرب ويعزز ذلك إشتراط الجيش الوطني الليبي إخراج المرتزقة والقوات التركية ووقف 
ن غرب ليبيا، فيما يبقى الصراع قائما دون تصعيد حاد، منتظرا ما تفسر عنه أزمة إمدادات السالح التركي، وتصفية الجماعات اإلرهابية م

 .كورونا من تغيرات عالمية وإقليمية قد تطال مناطق الصراع في منطقة الشرط األوسط
 :فيروس كورونا كوبــاء عالمــي:  المطلب األول

، ويمكنه أن يتسبب في إضطراب اقتصادات الشرق 8636ظهر فيروس كورونا المستجد ألول مرة في الصين في أواخر عام  
 :األوسط وشمال إفريقيا من خالل

 .من خالل إنتقال العدوى : بشكل مباشر -
 .بشكل غير مباشر من خالل التأثير على اسعار النفط وسالسل القيمة وحركة السياحة -
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من السلطات الصينية، وقد (  36كوفيد ) كورونا المستجد ، تلقت منظمة الصحة العالمية أول تحذير بشأن فيروس 8636ديسمبر  13في 
تتسبب اإلصابة بهذا الفيروس الجديد في ظهور أعراض تشبه األنفلونزا ولكنها أشد حدة، وإحتمال أن تؤدي إلى الوفاة أكبر من فيروسات 

 .واتسعت رقعة الفيروس حيث طالت كل العالم .[22]كورونا المعروفة األخرى 
عالمي النطاق وشديد الوطء على المنطقة العربية، تحول ما يفترض أنه عقد من العمل الدؤوب من أجل التنمية في ظل خطر صحي 

ل المستدامة إلى عقد من العمل العاجل من أجل انقاد األرواح وإصالح سبل العيش، حيث تتسع رقعة الوباء واالقتصاديات العربية ترزح بالفع
 .[23]متفاقمةتحت صراعات متعددة وضغوط مالية 

و حيث تدرك األطراف المتنازعة سواء أكانوا أفرادا أم قادة في مناطق الصراعات العنيفة ، أن أحد اإلحتماالت التي تواجههم في المعارك ه
 .الموات، فلماذا إذن، قد يخشون أزمة كورونا طالما أن هذا اإلحتمال قائم في الحالتين

ق سياسات العزلة والتباعد اإلجتماعي التي تنتهجها الدول لمواجهة كورونا في ساحات المعارك زد على ذلك أنه من الصعوبة عمليا تطبي
يا ، العسكرية، فعلى الرغم من دخول االسلحة التكنولوجية الحديثة، كالطائرات دون طيار وغيرها، لمناطق الصراع في الشرق األوسط، ومنها ليب

يا لديناميات الصراع ، خاصة في حروب المدن، السيما مع استهداف أطراف الصراع السيطرة على فال يزال القتال البري المباشر ملمحا رئيس
مناطق ميدانية يحوزها الخصوم، وقد تعج بالسكان ، بما سيفترض التواصل معهم، مثل نمط المعارك في غرب ليبيا ، والتي للمفارقة تضم 

 .[24]لشرق والجنوبالعدد األكبر من سكان هذا البلد، بمقارنة بمنطقتي ا
في اسوأ وقت لمنطقة الشرق األوسط، فمنذ أن هزم التحالف الدولي بقيادة الواليات ( 36كوفيد )لقد حلت جائحة فيروس كورونا المستجد 

اعات المتحدة تنظيم داعش، ما برحت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعاني لتحقيق سالم دائم، فما زال معظم المنطقة غارقا في صر 
 .جارية، إذ لم تنته الحرب األهلية في سوريا، فيما ليبيا واليمن غارقتان في حروب بالوكالة افضت إلى أزمات إنسانية فظيعة

إلى عيش وال يمكن اإلستهانة أبدا بالكلفة البشرية لهذه الصراعات الجارية، فقد قتل مئات اآلالف وهجر الماليين ، أما الذين دفعتهم الصراعات 
 .ة من البؤس والحرمان فأعدادهم أعلى بكثيرحيا

 .حيث يواجه الشرق األوسط لحظة فاصلة ، زلزاال له تداعيات عابرة للحدود سيزعزع الدول التي تمكنت من إبقاء الصراعات خارج حدودها
تهدفت الفصائل المتناحرة والجهات وسيكون أثر الجائحة في أعلى مستوياته في الدول التي تعاني الصراعات، ففي ليبيا وسوريا واليمن، اس

الخارجية الراعية لها المستشفيات ومنشآت العناية الصحية مباشرة، في غضون ذلك، تتحارب النخب السياسية والميليشيات والقوى الخارجية 
 .[25]المنخرطة في حروب بالوكالة لكسب الموارد واألراضي 

ببها فيروس كورونا إلى إيقاف أو حتى إبطاء وتيرة القتال المدعوم من الخارج في ليبيا، أو لم تؤد األزمة الصحية واالقتصادية العامة التي س
الهجمات المتقطعة لتنظيم داعش وهجمات الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، ولكن على األقل في الوقت الحالي تنحسر حربان 

عناها الواسع، فقد خفت حدة القتال في محافظة إدلب السورية كما تقلصت الجبهات بالوكالة من بين الحروب الكبيرة األخرى في المنطقة، بم
ار الناشطة في اليمن أو توقف نشاطها، حيث تسعى العديد من الدول الراعية الخارجية، وخاصة المملكة العربية السعودية، إلى وقف إطالق الن

 .[26]بشكل واضح
 :زمة كورونا على المستوى اإلقليميطرح السياق األمني في ظل أ: المطلب الثاني

إن فيروس كورونا لم يساهم في معظم الحاالت سوى في إضافة عنصر آخر من الحذر أو التشتيت إلى المزيج القائم أساسا وتنشغل  
أكثر قلقا بشأن قدرتها  – الدول الراعية الوكيلة اآلن وبشكل مفهوم في إستجاباتها المحلية ألزمة كورونا، وهي أيضا أي الدول الراعية الوكيلة

االقتصادية على المدى المتوسط لتمويل المزيد من المواجهات العسكرية المشحونة، وحين إذا لم تسيطر بشكل كامل على عمالئها المحلين، 
 .فمن المرجح انخراطها في نزاع كبير آخر وسط محاولتها التعامل مع كورونا
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ين في طرابلس في الحرب األهلية المستمرة في ليبيا، حيث تكون أقل تعرضا لمخاطر صحية أو فقد عززت تركيا دعمها لعمالئها المتواجد
 .اقتصادية ، أو قتالية مباشرة

 :يمكن القول أن طبيعة السياقات الصراعية في مناطق الصراع في الحروب بالوكالة في ظال فيروس كورونا تعطينا المسائل التالية
 :النظام الصحي للدولإنكشــاف : الفرع األول

إذ تعاني معظم الدول من بنية صحية هشة ال تواكب أساسا وباءا عالميا مثل وباء كورونا، مابالكم بمناطق الصراع، حيث تعاني  
ورونا، ترديا بسبب تضررها من الحرب المستمرة، وال تسعف تلك األوضاع دول مثل ليبيا، أو سوريا أو اليمن على اإلستجابة الفعالة ألزمة ك

حين حال إنتشاره، السيما إذا قارنا ذلك بدول أخرى متقدمة ومستقرة أكثر تطورا لم تستطع إحتواء المرض مثل إيطاليا ، فضال عن معضلة الناز 
 .ومراكز إيواء الالجئيين

 :حصار كورونا في الجوار اإلقليمي: الفرع الثاني
صر والجزائر وتونس والسودان، وجود إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا ، إذ تعاني غالبية دول الجوار الحدودي لليبيا وخاصة م 

مارس  39وإن كان بدرجات متفاوتة، فقد أغلقت كل الدول حدودها على غرار الجزائر، حيث أغلقت حدودها البرية والبحرية والجوية في 
 .[27]الماضي، وال يزال قرار الغلق ساري المفعول لغاية كتابة هذه األسطر

عن هشاشة  تنقد أسفر الصراع الليبي عددا من الالجئين في دول الجوار، وبالرغم من غلق الحدود بين ليبيا ودول العالم، إال أن أزمة كورونا ل
 .السيطرة على بعض مناطق الحدود الطويلة مع دول الجوار اإلقليمي ، خاصة من جهتي الغرب والجنوب الغربي

 :ل األجنبــيمخاطــر التدخــ: الفرع الثالث
إذ يحمل وجود مرتزقة أجانب وقوات ومستشارين من دول أخرى لمساعدة أطراف النزاع الليبي خطرا مضاعفا إلحتمال إنتشار  

كورونا، فعلى سبيل المثال، فإن وجود مرتزقة سوريين باآلالف في طرابلس، فضال عن مستشارين وجنوب من تركيا، لدعم ميليشيات الوفاق في 
ا في مواجهة الجيش الوطني الليبي، قد يثير إحتمال إنتشار العدوى، السيما إذا اعتبرنا أن تركيا اصبحت إحدى بؤر المرض في غرب ليبي

 .منطقة الشرق األوسط
 :اإلنشغــال اإلقليمي والدولي: الفرع الرابع

ليبيا، فقد يؤثر ذلك على حالتي السلم أو  مع تحول فيروس كورونا إلى التحدي األكبر للقوى الكبرى واإلقليمية ذات المصلحة في 
 :الحرب، على أساس إعتبارين أساسيين

اء إن الصراع الليبي يتخذ شكل الحرب بالوكالة وبالتالي الرعاة مشغولين بمحاربة كورونا، فإن الوكالء قد يتأثرون بالتبعية كذلك بذلك سو : األول
السالح، السيما مع حركة  إغالق الحدود ومخاوف الدول من أي تفاعالت خارجية قد على صعيد الدعم السياسي أو اإلقتصادي أو إمدادات 

 .تؤدي إلى إنتشار الفيروس لديها
فيتعلق بحالة اإلنشغال العالمي بكورونا قد تؤثر على الجهود الديبلوماسية األممية والدولية لتسوية الصراع وإن أخذت منحى : أما الثاني

 .ولم تسفر جل المحاوالت إلى حد اللحظة على مسار سلمي ينهي ويوقف الحرب وإتجاه األزمة الليبية إلى اإلنفراج متصاعدا منذ مؤتمر برلين،
 .لكنها على األقل قد تتعطل أو تتباطئ مع إنتشار كورونا علميا بسبب القيود على تحرك السياسيين ألطراف النزاع إلى الخارج

 :وليــةخطر فقدان الشرعيــة الد: الفرع الخامس
إن اإلستجابة السريعة ألطراف الصراع في ليبيا لمواجهة كورونا على صعيد اإلجراءات األمنية والصحية واالقتصادية تعكس سعيهم  

 .للحفاظ على شرعيتهم األخالقية والسياسية وقت األزمات
 .لشرعية لكسب الدعم أمام حلفائها غرب ليبياإن الجيش الليبي سعى إلى التهدئة وحقن الدماء، ومن جهة ثانية تسعى حكومة الوفاق ا
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ة ثم إن إستمرار تدفق المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس والنفوذ التركي في ليبيا تفتح الباب على مصراعيه إلى وجود صراعات إقليمي
 .وتدخالت إقليمية داخل ليبيا دعما لإلنقسام

 
 :خاتمــــــــــــــــــة

أن مفهوم الحرب بالوكالة يعتبر مفهوم حديث نظرا لما يتسم به من ظهوره على الساحة الدولية خاصة بين  مما تقدم نخلص إلى 
يجية الدول الراعية الوكيلة والدولة المتدخلة، خاصة في منطقة الشرق األوسط التي أضحت تمثل بؤرة الصراعات على المناطق الحيوية واإلسترات

 .كورونا التي قلبت الموازين والقوى العالمية وإنشغال العالم بالوباء الذي أضحى يهدد الحياة والوجود وكذلك السياسية، لكن في ظل أزمة
 :مما تقدم نخلص الى النتائج التالية

 .قد يؤدي فيروس كورونا إلى قيام هدوء مؤقت في البعض من الحروب بالوكالة المتعددة و المأساوية في المنطقة -3
 .ليات الجهادية في مناطق سوريا واليمنمراجعة أولية العم -8
 .قيام السعودية راعية التحالف العربي ضد الحوثيين إلى غلق حدودها ومنع مناسك الحج -1
 : ونقدم التوصيات التاليــة 

 إن حل النزاعات الدولية اإلقليمية يجب أن يخضع لمبادئ و أهداف منظمة األمم المتحدة و في مقدمتها مبدأ حل النزاعات -9
 .9فقرة  8من الميثاق، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول طبقا للمادة  11الدولية بالطرق السليمة طبقا للمادة 

 . إن تكريس آلية الوساطة لحل النزاعات اإلقليمية أضحت الوسيلة الوحيدة لتكريس مبدأ عدم التدخل  في الشؤون الداخلية -1
التدخل و حل المشاكل ضمن نطاق الدولة الواحدة، وبكل الطوائف وأطراف النزاع و الجلوس الى ضرورة التمسك في مبدأ عدم  -3

 .طاولة المفاوضات
 

   : قائمـــة المراجــع
                                                           

 .3601من دستور  36المادة [ 1] 
   .3690من دستور  28المادة [ 2] 
 .3690من دستور  21المادة  [3]
 .3626من دستور  85المادة  [4]
 www.elkhabar.com.press:، على الموقع"خفايا الدور الجزائري في حرب فرنسا بشمالي مالي " بن أحمد، .م [5]

 www.sassapost.com/arabicالمغرب العربي،تقرير حول جيوش بلدان [ 6]
، جوان 021، مجلة الجيش، العدد "مشاركة قواتنا في حفظ وإستعادة السالم " ملف المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، [7]

8686. 
الجيش، عدد  ملف مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلم في العالم، إقرار أممي بالكفاءة الجزائرية، مجلة [8]

 .8686، جوان 021
 .8638، نوفمبر 268، مجلة الجيش، العدد "مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الحروب العربية اإلسرائيلية " ملحق، ندوة[ 9]
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 الملخص
في دول العالم المختلفة تراوحت بين الحجر المنزلي والعزل الصحي لألفراد إلى ( 91كوفيد)أحداثًا متالحقة نتجت عن تفشي فيروس كورونا 

دول العالم، وكان أبرزها الخطابات المتالحقة تغير على إثرها شكل الخطاب السياسي ألبرز قادة . العجز المالي والركود االقتصادي للدول
التوجس للرئيس ترامب التي بدأت بالتهكم والسخرية، ثم تحولت إلى التنديد واالستنكار الشديد، وانتقلت إلى الشجب والتهديد والوعيد، وانتهت ب

دف الدراسة الحالية إلى إبراز تأثير أزمة كورونا في تغيير وبناًء عليه، ته. والخوف، هذا التغير في المواقف األمريكية لم يشهد له العالم مثيالً 
 .شكل الخطاب السياسي اإلعالمي األمريكي

. وجود عالقة بين حدة انتشار فيروس كورونا وشكل ومضمون الخطاب السياسي اإلعالمي األمريكي: تقوم الدراسة على فرضية أساسية وهي
 .لتفسير شكل ومضمون هذا الخطابتم االعتماد على المنهج الوصفي والتاريخي 

. دوليةتؤكد الدراسة على أن حدة انتشار األوبئة له تداعيات سياسية كثيرة، أهمها تغير شكل الخطاب السياسي ونوع العالقات واالستراتيجيات ال
االقتصادي والصحي والسياسي  من مدلوالت التحول في الخطاب السياسي إبان األزمة اختالف موازين القوة بين القطبين، مدى االستقرار

، واألمني والذي كان الفيصل في ادارة األزمة، فعلى الرغم من ضيق الوقت إال أن طبيعة األوضاع السياسية الصينية، مهارة وبراعة قيادتها
بوفرة الموارد والوقت فالتعنت والكبرياء  أما أمريكا التي تمتعت. ووفرة مواردها وامكانياتها التكنولوجية والمادية والبشرية مكنتها من احتواء الوباء

 .وسوء التقدير ميزا أسلوب ادارتها لألزمة، مما تسبب في خسارتها المعركة ضد الوباء

 .العالقات الدولية، فيروس كورونافي زمن األوبئة، األمريكي  عالماإل ،الخطاب السياسي اإلعالمي: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

Successive events resulted from the outbreak of the Coronavirus (Covid 19) in different countries of the 
world, ranged from home quarantine and health isolation of individuals to the financial deficit and economic 
stagnation of countries. As a result, the form political speech of the most prominent world leaders changed, the most 
prominent of which was the successive speeches of President Trump, which began with sarcasm and ridicule, then 
turned into denunciation and severe condemnation and moved to denunciations, threats and intimidation, and ended 
with apprehension and fear, this change in American attitudes has never been witnessed by the world. Accordingly, 
the current study aims to highlight the impact of the Corona crisis in changing the form of the American political 
media discourse. 

The study is based on a basic hypothesis: the existence of a relationship between the severity of the spread 
of the Coronavirus and the form and content of the American political media discourse. A descriptive and historical 
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approach was relied upon to interpret the form and content of this discourse. 

The study confirms that the severity of the spread of epidemics has many political 
repercussions/implications, the most important of which are: the change in the form of political discourse and the 
type of international relations and strategies. Among the indications of the shift in political discourse during the crisis 
is the difference in the balance of power between the two poles, the extent of economic, health, political and security 
stability which was the key in managing the crisis, despite the lack of time, but the nature of the Chinese political 
situation, skill and ingenuity of its leadership, the abundance of its resources and its technological, material and 
human capabilities enabled it to contain the epidemic. As for America, which enjoyed abundant resources and time, 
obstinacy, pride and miscalculation characterized its management of the crisis, which caused it to lose the battle 
against the epidemic. 

Key words: Corona Virus, International Relations, Media Political Discourse, The American Media In a Time of 
Epidemics. 

 
 المقدمة

وُأطلق عليه الحًقا اسم  ،التاجيالفيروس في بداية السنة الجديدة استيقظ العالم على خبر والدة فيروس جديد ومتطور من عائلة 
تمتع هذا الفيروس بخصائص مميزة تفرد بها عن إخوانه الذين سبقوه، . 91فيروس كورونا لشكله الشبيه بالتاج، تسبب الفيروس بمرض كوفيد 

للفيروس تأثير  .ةفرغم ثقل وزنه إال أنه سريع االنتقال، حيث ظهر في يناير بمدينة ووهان الصينية وفي مارس وصل إلى نيويورك األمريكي
كبير في كل من يحل عليه ضيفًا، بدايًة بظهور عوارض التعب واإلرهاق مرورا بفشل الرئتين والكلى نهايًة بالوفاة، يأخذ من صفات كل من 

 .يزورهم؛ لذا فهو يتطور مع الوقت، فاستعصى ايجاد عالج للمرض الذي يتسبب به وابتكار ُلقاح يقي منه

ثقيلة وذات عواقب وخيمة غيرت شكل حياة كل من حل عليهم ضيفًا، فاختفت مظاهر الحياة من المدن التي زيارة الفيروس كانت 
أعتدتنا رؤيتها تعج بالناس ليل نهار، ُسرقت البهجة من الساحات والنوادي والشواطئ، وتلحفت الشوارع بالكأبة، وتدثرت بالسكون، وأصبح 

  .الناس ال ُيرون اال من وراء حجاب

خطاب االعالمي أثرت في شكل ومضمون الهذه الضغوطات ، ت اإلدارة األمريكية ضغوطات كبيرة أثناء فترة تفشي الفيروسواجه
زاد الحمل المثقل على نشر الفيروس الذي في  سببباعتبارها المتنحو الصين، الخصوص خطابها االعالمي الموجه جه على و السياسي، و 

، وهي في أحوج صمت ظهر البعير؛ اذ فجرت أزمة تفشي الفيروس الغضب الشعبي نحو ادارة ترامب لألزمةالقشة التي قت كانف تها،كتفي إدار 
قل "االعالمي الذي اتخذ شكل  هاخطابشكل  أدى إلى تغيراألمر الذي ، (بسبب االنتخابات الرئاسية المزمعة في نوفمبر)األوقات لدعم الشعب 

هذا الخوض في غمار  تفقرر هذا التغير في شكل الخطاب استرعى انتباه الباحثة . الدوليةبلوماسية دون أي حساب للعالقات الد" فكر فيهما تُ 
 .الموضوع

 :مشكلة الدراسة

تلقى خطابات األزمة أهمية كبيرة في وسائل اإلعالم المختلفة، يقوم المختصون بتحليلها من حيث التوقيت والسياق والمفردات 
تناقش الدراسة الحالية طبيعة الخطاب االعالمي السياسي األمريكي ابان فترة تفشي الوباء، من خالل الكشف عن األسباب الحقيقية  .والمحتوى 

وراء التعصب والتشدد والحدة التي صاحبت الخطابات السياسية األمريكية، وخاصًة تلك الموجهة نحو الحكومة الصينية، وذلك بالتنقيب عن 
 .ب الحقيقية ألزمة العالقات األمريكية الصينية، والطرق واألدوات التي وظفتها الحكومة األمريكية في شن حربها ضد الصينجذورها واألسبا

 : مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التاليتتحدد 
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 ما هي طبيعة الخطاب االعالمي السياسي األمريكي إبان أزمة كورونا؟ 

 :ة عدد من التساؤالت والتي كان أهمهافي ضوء اشكالية الدراسة تم إثار 

 ما الفرق بين الرسائل اإلعالمية التي أطلقها ترامب إبان األزمة ورسائل أبرز قادة دول العالم؟ .9
 :هل توجد عالقة بين حدة الخطاب السياسي األمريكي لترامب و .0
a) شخصية الرئيس ترامب. 
b) حدة انتشار الفيروس. 
c) نجاح الصين في احتواء الفيروس. 

 : فرضية الدراسة

الخطاب اإلعالمي السياسي  انتشار فيروس كورونا في أمريكا وشكلحدة وجود عالقة بين : تقوم الدراسة على فرضية رئيسية مفادها
 ؟األمريكي

 :أهداف الدراسة

 :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية

 .السياسي األمريكي قياس تأثير انتشار فيروس كورونا في طبيعة وشكل الخطاب .9
 .ية لقادة دول العالم إبان أزمة كورونااإلعالمقراءة ومقارنة ايحاءات ورموز وأهداف الخطب  .0
 .الوقوف على األسباب وراء عدوانية الخطاب األمريكي الموجه نحو الصين .3

 :أهمية الدراسة

 :ترجع أهمية الدراسة إلى النقاط التالية

ْد أزمة كورونا أحد  .9  .المستجدات الطارئة على الساحة العالمية التي هي بحاجة للدراسة من كافة جوانبهاُتعَّ
 .التأثير القوي للخطاب السياسي األمريكي في نفسية وسلوكيات عامة شعوب العالم .0
ْد دلياًل قوًيا على أهمية خطابات القادة في أوقات األزمات، باعتبارها أوقات حرجة تتطلب من  .3 القيادة إيضاح تفشي الوباء ُيعَّ

 .مخاطرها واظهار الثقة والطمأنينة في قدرة الحكومة على تجاوزها

 :منهج البحث

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي لعرض أهم المقاطع والجمل الواردة في خطابات أبرز قادة دول العالم إبان األزمة بالمقارنة مع 
ريخي لتحليل األسباب التي تقف وراء حدة أسلوب الخطاب السياسي األمريكي الموجه خطابات الرئيس األمريكي دونالد ترامب، والمنهج التا

 .تحديًدا نحو الصين، وُاستخدم تحليل المحتوى ألبرز مضامين هذه الخطابات اإلعالمية السياسية

 : مجتمع وعينة الدراسة

ما العينة المختارة فكانت تلك الخطابات التي كان لها أ. يتمثل مجتمع البحث في قادة دول العالم الذين تعرضت بالدهم لتفشي الوباء
 .أثرًا كبيرًا في وسائل االعالم العالمية، لذا تم اختيارهم بطريقة قصدية لغرض تحقيق هدف البحث
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 : أداة الدراسة

سيرها والبحث في تم استخدام المالحظة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وذلك من خالل االطالع على كيفية تطور األحداث لغرض تف
 .أسبابها واتجاهاتها

 :الجانب النظري للدراسة

 : نبذة عن فيروس كورونا: اوالا 

الفيروس من فصيلة الفيروسات التي تتسبب بالمرض لإلنسان والحيوان والتي تتراوح حدتها بين نزالت البرد الشائعة والمتالزمات 
، وهو مرض ُمعِد ينتقل عبر (COVID-2019) 91كورونا المتسبب بمرض كوفيد التنفسية الحادة، والفيروس الحالي من ساللة فيروسات 

 .االحتكاك باألشخاص المصابين

، وُيعتقد أن مصدره حيواني ألن المصابين األوائل زاروا سوق هوانان للمأكوالت البحرية بمدينة 0291ظهر الفيروس في ديسمبر 
 .ات إلى البشر، ويرجح البعض أن مصدره الخفافيش بينما يعتقد آخرون أن مصدره الثعابينووهان الصينية، لذا ُيعتقد أنه انتقل من الحيوان

شخص في عامين  9222تكمن خطورته في سرعة انتشاره وقابليته للتطور، فبالمقارنة مع متالزمة الشرق األوسط التنفسية أصيب 
يوم فقط؛ ومع ذلك، تبين أن هذا الفيروس أقل فتكًا من سابقيه،  84استغرق انتشاره  91ونصف، والسارس أستغرق أربعة أشهر، بينما كوفيد 

تشتد ِحدة المرض لدى واحد من ستة أشخاص %. 0، أما نسبة الوفيات به فتبلغ فقط %42حيث تعافى معظم األشخاص الذين ُأصيبوا به 
 .مصابين وخاصة بين كبار السن ومن يعانون من أمراض ُمزمنة

دولة حول العالم، وفي أول مايو  02شخص، وبنهاية فبراير تفشى في  88د اإلصابات في مدينة ووهان في نهاية ديسمبر كان عد
 (.جامعة جونز هوبكنز األمريكية)دولة وإقليم  942وصل الوباء إلى 

 : ثانياا الخطاب اإلعالمي

د بوسيلة ما، بهدف إيصال مضامين واضحة هو رسالة ُمعدة مسبقًا وبإطار ُمحدد وذا تركيب وتناسق معينين، يلفظها الفر : الخطاب
 [.9]إلى المتلقي للتأثير فيه 

ونشير هنا أننا النقصد اللغة . اللغة الُمستخدمة في الخطاب قد تفيد في إيصال المعلومات، أو التأثير في سلوك او عواطف األخرين
( أحاديث)لمستخدمة في أسلوب الخطاب، والتي قد تحمل رموًزا لفظية ؛ بل نقصد اللغة اإلعالمية ا(المجردة)أو العلمية ( التذوق الفني)األدبية 

 (. صور، ألوان، موسيقى أو أصوات أو حركات، أو اشارات)وغير لفظية 

لغة يعني اإلبالغ عن معلومة ما إلى شخص ما أو إلى مجموعة من األشخاص، واصطالحًا يشير إلى أحد الوسائل أو المؤسسات : اإلعالم
 . التي تتولى مهمة نشر األخبار والمعلومات إلى فئات كبيرة من الناس( لخاصة، الصغيرة او الكبيرة، الربحية أو غير الربحيةالعامة أو ا)

على تغيير معتقدات جذرية في بعض ( الفكرية والثقافية والسياسية واالقتصادية واألمنية)تكمن أهمية اإلعالم في قدرته التأثيرية 
د التطور الذي حدث في قطاع االتصاالت، وظهور الوسائل التقنية الحديثة التي مكنت من التواصل بين بني البشر المجتمعات، وخاًصة بع

فن )وتوصيلها للمستهدف ( الرسالة)يعتمد حجم التأثير في اإلعالم على المعلومة نفسها . في مختلف بقاع األرض في ثواني معدودة
 (.التوصيل

 :الشخصية السياسية/ ثالثاا
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قام بها جيمس باربر في السبعينيات بعنوان الشخصية الرئاسية صنف فيها رؤساء أمريكا الثالثة عشر إلى أربعة أنواع،  دراسة، فقًا لولزو 
تقوم الدراسة على فرضية أساسية وهي أن سلوك الحكام ال يعود للحسابات الرشيدة بل يعود لتفاعل احتياجاتهم النفسية في مراحل الطفولة 

، والثاني مدى شغفه لما يقوم به (نشيط أو مسالم)األول يقوم على مدى النشاط السياسي للرئيس : هقة المبكرة، وتقوم نظريته على ُبعدينوالمرا 
الرئيس االيجابي يتمتع بمستوى نشاط عالي وثقة بالنفس :وبناًء عليه، حدد الرئيس أربع أنواع من الحكام(. ايجابي أو سلبي)من واجبات 

 (.إيزنهاور)المسالم السلبي ، و(تافت)المسالم االيجابي ، (نيكسون )السلبي ، (كيندي)

 يعتبر األزمة كلعبة لحل المشاكل، فيسعى لحلها رغبة منه بالشعور باإلنجاز: النوع األول . 
 يعتبر األزمة شخصية فيلجأ للقوة جذبته السياسة بسبب مقدار السلطة التي تمنحها لصاحبها، أثناء األزمات هذا الرئيس : النوع الثاني

معركة عصبة / فضيحة ووتر جيت، ودرو ويلسون / نيكسون : أمثال)لدحرها، مما يترتب على قراره أزمات الحقة قد تدمره سياسيًا 
 .[0] (حرب فيتنام/الكساد العظيم، جونسون / األمم، هوفر

اعة أمريكية تهدف من خاللها إلى إيقاف التقدم الصناعي وبنًاء على هذا، رجح البعض نظرية أن فيروس كورونا ما هو إال صن
خلق األزمة من خالل )والتكنولوجي الصيني نحو دول العالم، فمن المعروف عن السياسة األمريكية أنها تستخدم أسلوب اإلدارة باألزمات 

مجموعة القرارات التي يتم اتخاذها للحد من : األزماتلتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها االقتصادية وليس إدارة ( اإلعداد والتخطيط لوقوعها
 .تفاقم األزمة، بمعنى احتوائها والتخفيف من حدتها خوفًا من انفجارها

 :الجانب التحليلي للدراسة

 :91صور من الخطابات التي تناولت أزمة كوفيد/ أوالا 

فية والطمأنينة، عرض الجوانب السلبية وااليجابية لألزمة، وفقًا لهاشم، الخطاب اإلعالمي الناجح يجب أن يتضمن التوازن بين الشفا
 . [3] االتساق في الخطابات، وإظهارها االهتمام والتعاطف مع اإلنسان، عدم تحويل األزمة إلى ساحة سياسية تهدف للدعاية وكسب األصوات

 :، والتي كانت على النحو التالياشمنستعرض فيما يلي قراءة ألهم مواقف قادة دول العالم وفقاا لألبعاد التي حددتها ه

ومدى خطورتها وتبطينها بالثقة والقدرة وعدم الخوف، وكانت  91قيام القيادة بشرح طبيعة أزمة كوفيد: التوازن بين الشفافية والطمأنينة .9
 :أبرز خطابات القادة في هذ المجال

 أنا أومن بأننا سوف نتجاوز هذه المرحلة، إذا قام الجميع بأداء واجباتهم ومسئولياتهم "}: خطاب المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
  [.8]{ "نحن نستطيع، وسنفعل كل ما يلزم"، "تجاهها

 قادرون على التعامل "}ؤولية خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اشرك الشعب في الحل من خالل تعاونهم وتحمل جزء من المس
، لدينا الموارد ولدينا القدرات لم نخب عليكم أي شيء "، "ثقوا في أنفسكم وفينا، ولكن ساعدونا"، "اطمئنوا ولكن ساعدونا"، "مع أي تحد ٍّ

 . [5]{ "يخص فيروس كورونا
  [0]{ ال تشلون هم}خطاب الشيخ دمحم بن زايد. 
 المعهد الوطني رة من قبل إدارة ترامب أثناء تفشي الفيروس في محاولة لتخفيض ميزانية تعرض الكونغرس األمريكي لضغوطات كبي

فبراير بمؤتمر  92أكد ترامب في للحساسية واألمراض المعدية، والمعهد الوطني للصحة ولحسن الحظ أن هذه الضغوطات لم تنجح، 
فبراير ذكر  05زيارته للهند في  ، وعند[7]{ "الفيروسحرارة سيختفي بحلول أبريل ومع بدء اشتداد ال"}انتخابي بوالية نيوهامبشاير أنه 

، [4]{ "حالة انتقلت إليهم العدوى في الخارج 85إصابة فقط منهم  51إن وباء كورونا تحت السيطرة في الواليات المتحدة، هناك "}
وفي زيارة لمركز السيطرة على األمراض ". محتوما انتشار الفيروس محليا ليس أمرا"}لى واشنطن غرد على التويتر قائاًل إد عودته بع

تتوافر اختبارات الكشف عن فيروس كورونا ألي مواطن أميركي يرغب في ذلك، "والوقاية في مدينة أتالنتا بوالية جورجيا صرح قائاًل 
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جراءات لمواجهة فيروس كورونا، لقد اتخذنا أشد اإل"، وبعدها بيوم واحد (0202بي بي سي، ( )فبراير 04){ "لدينا أعداد كبيرة منها
 .[1] "وهي أشد إجراءات ُاتخذت في أي بلد في العالم

الشفافية والوضوح من محددات الثقة، من حق الشعب معرفة درجة تعقد األزمة : 91عرض الجوانب السلبية وااليجابية ألزمة كوفيد  .0
 :أبرز المواقف التي تبنتها القيادات السياسية كانتمن (. حجم إمكانياتها ومواردها)ومدى قدرة الدولة على تجاوزها 

 عندما سألته مراسلة شبكة  يناير 00ففي : خطاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي قلل فيه من شأن األزمةCNBC  حول
سيكون األمر .. .أنا غير قلق على اإلطالق من احتمال وجود وباء، لدينا فقط حالة واحدة لشخص قدم من الصين"}الفيروس أجاب 

في المئة التي أعلنت عنها منظمة  3.8أعتقد أن نسبة "كما قال في مقابلة هاتفية مع محطة فوكس نيوز  .[92]" على ما يرام
إننا بخير وتم "}منتصف مارس ، وفي [99]{ "شخصًيا أعتقد إن الرقم أقل من واحد في المئة بكثير... الصحة العالمية رقم خاطئ 

، ثم بدأ بإلقاء {"أنا ال أتحمل المسؤولية على اإلطالق"}وبعد تفاقم األزمة قال ، [90]{ "قريًبا جًدا سنتوصل إلى لقاح"، "احتواء الخطر
أرُفف ومخازن فارغة من المستلزمات الطبية الضرورية من إدارة "ورثت }مارس  93اللوم على اآلخرين مرة على إدارة الرئيس السابق 

وخاصًة ، ومرة أخرى على حكام الواليات {"أوباما، ما تركته اإلدارة السابقة لم يسمح بإجراء االختبارات الالزمة لكل األميركيين
ومرة على ، [93] "تقاُعسهم عن القيام بواجباتهم"بسبب ( غريتشن ويتمار)ووالية ميتشيغان ( أندرو كومو)حاكمي والية نيويورك 

، "منظمة الصحة العالمية هي دمية للصين"، "ستفعل الصين كل ما في وسعها كي أخسر انتخابات الرئاسة"}المؤامرات الخارجية 
 .[98]{ "لمناطق الموبوءةدول االتحاد األوروبي هي السبب في كثرة اإلصابات في مدينة نيويورك ألنها لم توقف طيرانها القادم من ا"

 لدينا خطة }، {"مصافحة الجميع"ال أزال أواصل }استخفافه بالفيروس حين قال : خطاب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني
 .[95]" مناعة القطيع"، ولألسف تبين أن خطته تعتمد استراتيجية {واضحة

 نعتذر لعدم وجود الكمامات الطبية "، "مع فيروس كورونا المستجد بالدنا في حالة حرب"}: خطاب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي
 .[90]{ الكافية لكل الشعب

  قرار رودريغو دوتيرتي بالتهديد بقيام قوات الشرطة والجيش إطالق النار على كل من تسول له نفسه كسر خطاب الرئيس الفلبيني
 .[97] اإلغالق

 نا أكلمكم اليوم ألشرح لكم كيف تسير األمور في ظل هذه األوضاع غير المريحة أ"}: خطاب المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
 .[94]{ "من الشعب األلماني بالفيروس% 72هناك احتمالية إلصابة ما يقارب " وذكرت"

 :الرسائل المتضاربة في الخطاب ُتفقده المصداقية: 91التناقض وعدم االتساق في الخطابات حول أزمة كوفيد .3
  [91]خطابات رئيس كوريا الجنوبية مون جاي اتسمت باالتساق. 
   مثل هذه "، وأن "قضية عابرة وليست استثنائية"األزمة ما هي إال }خطاب المرشد اإليراني أكد ثقة النظام في التغلب على األزمة

 .[02]لبًا للمساعدة ، وفي المقابل استنجد وزير خارجيته دمحم جواد ظريف بالعالم ط{"األحداث تقع في البالد
  خطابات الرئيس األمريكي دونالد ترامب، بدايًة بتصريحه بعدم وجود أي مخاطر على أمريكا من الفيروس وذلك حين صرح في

أنا غير قلق على اإلطالق من احتمال وجود وباء، لدينا فقط حالة واحدة لشخص قدم من "}يناير  00مؤتمر دافوس في سويسرا في 
فيروس " ، وبعدها بأسبوع تلقى ترامب مذكرة من مستشاره االقتصادي بيتر نافارو يذكر فيها أن{"األمر على ما يرامسيكون . الصين

" كورونا قد يقتل ما يزيد عن نصف مليون شخص في الواليات المتحدة وسيكلف ستة تريليونات دوالر من الخسائر االقتصادية
وبعد أسابيع قليلة . للتعامل مع انتشار الفيروس، وأُعلن إيقاف الطيران من وإلى الصينوعلى إثرها ُشكل فريق بالبيت األبيض ، [09]

 93وفي (. ألف 02ألف، وعدد الوفيات يقارب  522عدد اإلصابات يفوق " )ذروة انتشار فيروس كورونا"ذكر أن أمريكا تمر بفترة 
أدعو األمريكيين للبقاء في منازلهم ألسبوعين، وإتباع قواعد "أيام  مارس أعلن حالة الطوارئ القومية في أنحاء البالد، وبعدها بأربعة

أرى نفسي، بطريقة ما رئيًسا في وقت حرب، نحن نخوض حرًبا، وهو موقف صعب جًدا "، "التباعد االجتماعي لمنع انتشار الفيروس
" ؤخًرا من تحول فيروس كورونا لوباء عالميأدركت المخاطر مبكًرا وكنت أتوقع ما أعلنته منظمة الصحة العالمية م"، وأضاف "جًدا

[00]. 
  [03]{ "ما هو إال إنفلونزا صغيرة"، "خيال"}خطاب الرئيس البرازيلي ووصفه للفيروس بأنه. 



 .0202دراسة تحليلية للخطاب االعالمي للرئيس األمريكي تجاه جائحة كورونا خالل الفترة ما بين يناير ويونيو  -أبوسفريتة فتحية 

 

872 

يتوجب على القادة إبداء االهتمام والحرص على اإلنسان بالدرجة األولى، : 91البعد اإلنساني في خطابات القادة بشأن أزمة كوفيد  .8
 :الفئات الضعيفة في المجتمع ألنها األكثر تضرًراوخاًصة 

  ال يمكن أن تكون لدينا سياسة تُنص على أننا سننقذ حياة كل إنسان بأي ثمن، بغض النظر "}خطاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب
  .[08]{ "عن عدد تريليونات الدوالرات التي سنخسرها

  الحكومة ستكون بمثابة حاجز قوي لمنع األزمة الضخمة التي تواجه الشركات في "}خطاب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن
 .[05]مارس  08{ " البالد

  [00] }الموتى نالوا أعلى درجات الشهادة في سبيل هللا{خطاب المرشد اإليراني. 
ذوي العالقة بدل تفاديها، يسعى الخطاب إلى محاولة تغيير مسارها خدمة  يتم تحوير األزمة وتشتيت تركيز: 91تسييس أزمة كوفيد .5

 :، من أبرز خطابات الفتنة(نظرية المؤامرة)لمصالح سياسية معينة 
 لن تكون " ،[07]" الفيروس األجنبي"، "الفيروس الصيني"} عندما وصف فيروس كورونا بــــ: خطاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 1وتغريدته على التويتر في  .[04]{ "ال توجد دولة أكثر استعداًدا أو أكثر مرونة من الواليات المتحدة"، "ضدنا للفيروس فرصة
اإلعالم المزيف والديمقراطيون يقومون بكل ما لديهم من قوة لمضاعفة المخاوف من فيروس كورونا، في الوقت الذي يؤكد "مارس 

إبان فترة االحتجاجات على { !"الصين"}، وكذلك تغريٍّدته "ا على المواطنين األميركيينفيه الخبراء أن مخاطر الفيروس ضئيلة جدً 
 09وفي تصريح صحفي بالبيت األبيض في . حادثة مقتل جورج فلويد في محاولة للفت انتباه األمريكيين إلى مشكلتهم األساسية

لو كان خطأ فالخطأ خطأ، "}، [01]" عداد بصورة أفضلكنت أتمنى أن تبلغنا الصين مبكًرا عما يحدث، كان يمكن االست"مارس 
الصين لم "، الرئيس األمريكي جدد قوله (أبريل 91" )ولكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد فأعني هنا أنه البد وأن تكون هناك عواقب

وكذلك اتهامه . ئحة عالمية، وهي المسؤولة عن تحوله إلى جا(مايو 20) }..."تنتج الفيروس عمًدا لكنه خرج من ووهان بطريقة ما
لعجزها عن محاسبتها لتأخرها في اإلعالن عن الفيروس بسبب ضغوطات مارسها  "دمية للصين"لمنظمة الصحة العالمية بأنها 

الرئيس الصيني عليها، وتوجيهه في اليوم التالي رسالة إلى رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس يهدده فيها بسحب تمويله 
 .[32] يوم 32خالل فترة " تحسينات ملموسة"للمنظمة إن لم تقم بإجراء 

 وسائل اإلعالم الرسمية بالترويج لرواية أن الفيروس حمله الجنود األميركيين الذين  بعضلصينيين و ا الدبلوماسييند من قيام عد
 .[39]وصلوا إلى الصين لغرض المشاركة في دورة األلعاب العسكرية التي ُعقدت في أكتوبر الماضي بمدينة ووهان الصينية 

 [30]{ "مؤامرة األعداء"، "الحرب البيولوجية األمريكية ضد إيران"}بـ خطاب المرشد اإليراني عندما وصف الوضع. 
 :عندما ُتستغل األزمات ألغراض سياسية بدل تركيزها على سبيل الخروج منها: الدعاية السياسية .0

  االقتصادية ان عمليات اإلغالق في أجزاء كبيرة من البالد ُتضر للغاية بالصحة "}خطابات الرئيس األمريكي دونالد ترامب
ستفعل الصين كل ما في وسعها كي أخسر "، [33] }"بلدنا لم ُيبَن لُيغلق"، "للبالد، حتى لو ساعدت في حماية السكان

 .طلب تعويضات من بكين لتسببه بنشر الفيروسوكذلك ذكره إلمكانية  ،[38]"انتخابات الرئاسة
 أنوي تجديد جيش "، "خطوات 5أنوي طرح "}ى أنا بدل نحن خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وتركيزه عل

 [.35] "سنستخدم العالقات التي تربطني بقادة بعض الدول"، "سُأجند المراهقين"، "أخطط إلنشاء صندوق ائتمان"، "الدفاع
القادة عرضت الحقيقة عندما ُتجرد األزمة المسؤول من العاطفة والشعور بمآسي اآلخرين، إذ أن بعض خطابات : التعاطف السياسي .7

خطاب الرئيس دونالد ترامب، رئيس الوزراء : بشكل مباشر فتسببت بحالة من الصدمة والذعر بين الناس ثم الفوضى، وكان أبرزها
 .البريطاني، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، والمرشد اإليراني

  يرل هاربور، إنه أسوأ من حادثة مركز التجارة هذا أسوأ من ب"}حديث ترامب عن جائحة كورونا في األسبوع الثاني من مايو
ال يمكن أن يكون العالج أسوأ من المرض، : "أبريل قائالً  90، وعندما غرد في [30] "العالمي، لم يحدث هجوم مثل هذا أبداً 

على ترامب وكما هو معروف . [37] {"أريد العودة وإنهاء اإلغالق بحلول عيد الفصح، لماذا ال أتصور أنه يمكننا فعل ذلك
 .عنصريته وعدم اهتمامه سوى بأصحاب البشرة البيضاء وإهماله للطبقات الفقيرة في المجتمع األمريكي
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  {"الكثير من العائالت ستفقد أحباءها قبل الموعد"، "إن األسوأ لم يبدأ بعد"}خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
[34.] 

  [.31]" ب جلل والبد من غلق البالد بالكاملأن الَخطْ "خطاب رئيسة وزراء النرويج 
 :فمثالً . في المقابل أظهرت بعض خطابات القادة تعاطفًا مع الشعوب وحكام المناطق، واألطقم الطبية

  شكًرا لألشخاص الذين نادًرا ما نوفيهم حقهم من "}المناسبة للخطاب اختارت الجمل : ميركلخطاب المستشارة األلمانية أنجيال
أعرف مدى صعوبة تطبيق ما ُيطلب منا القيام به، فنحن نريد أن نكون قريبين من بعضنا البعض وخاصة في أوقات " ،"الشكر

 [.82] }"اعتنوا بأنفسكم وبأحبائكم"واختتمت بـ" المسافات اآلن هي التعبير عن رعايتنا وحبنا"، "الحاجة
 ه لمشاكل العمالة غير الرسمية وأشاد بجودة الكادر الذي طمأن الشعب المصري، وأكد على تفهم: خطاب الرئيس السيسي

 [.89] {اطمئنوا}الطبي فقال 

 :نظرية المؤامرة/ ثانياا 

 [.80]األزمات الصحية في الصين تاريخها قديم وهي ذات جذور عميقة؛ وربما هذا هو السبب في ُحسن إدارة الصين ألزمة كورونا

هناك من يقول إن انتشار الفيروس يهدف إلى تحقيق أرباح هائلة لشركات األدوية التي تنتج أجهزة الفحوصات واألمصال واللقاحات 
وشركائها السياسيون، والبعض يشير إلى أنها محاولة لكسر االقتصاد الصيني ووسيلة للتحكم في الجيل الخامس لالتصاالت الذي بدأت الصين 

 .[83]بتنفيذه 

كما يعتقد البعض أن تعدي الصينيون على الحياة البرية واستمرارهم بأكل كل ما يجدونه فيها هو نتيجة طبيعية النتقال الفيروسات 
 [.88]. منها إليهم

يعتقد الصينيون إشاعة أن الفيروس هو عبارة عن سالح بيولوجي تطوره الصين في مختبراتها الموجودة بمدينة ووهان ما  يقول عزام،
ويضيف أنه وبالنظر إلى الفئات . و إال مؤامرة أمريكية تستهدف االقتصاد الصيني بسبب تناميه بمعدالت تنافسية ُتهدد المصالح األمريكيةه

المتضررة من تفشي الفيروس، ُيرجح البعض أن نشر الفيروس ما هو إال استراتيجية وضعتها الفئات النخبوية لغرض التخلص من الفئات 
 .[85] فقيرة وعلى وجه الخصوص في المجتمعات الغربية التي تستنزف موازناتها العامةالضعيفة وال

 .[80]نظرية أخرى يسوق لها المتدينون وهي أن الفيروس ما هو إال عقوبة إلهية بسبب انتشار المعاصي والفواحش بين بني البشر 

 :صور الظهور اإلعالمي/ ثالثاا 

عن مقال نشره  درامية التي ظهر فيها الرئيس ترامب أمام وسائل اإلعالم نقلت إذاعة المدى،في دراسة تحليلية ألشهر المشاهد ال
عميد كلية الطب بجامعة هارفارد بصحيفة لوس انجلوس تايمز بأن شخصيته مثيرة للجدل، فهو عنيد، طموح، مغامر، متسرع ولكنه قادر على 

باالضطرابات الشخصية، إال أن هناك من يقول أن األشخاص النرجسيين ال تجاوز اإلخفاقات، كما وصفه البعض بالنرجسية، وآخرون 
يقول زغبي أن ترامب ومنذ بداية حملته االنتخابية الرئاسية استخدم الفاًظا . [87] يحرضون على العنف علنًا، وال يحتقرن الفئات المستضعفة

ات، ووصل إلى تحريض أنصاره على ممارسة العنف، هو ذو شخصية صدمت حتى األمريكيون أنفسهم كاالستخفاف بالمنافسين وتشويه األقلي
والمالحظات التي يطلقها في , (الرئيس المغرد)استعراضية والدليل تغريداته اليومية التي لم تنقطع على تطبيق التويتر إبان أزمة كورونا 

 .[84]المناسبات الصحفية 

يجري حالًيا بين الحكومتين األمريكية والصينية ما هو إال إرث عدائي سابق،  يذكر فهمي، أن ما في قراءة تقييمية للمشهد األمريكي
عدم االلتزام بقواعد المنافسة، : وهذا ما يؤكده أبو دياب، إذ يقول أن قائمة االتهامات التي سطرتها أمريكا ضد القيادة الصينية طويلة، منها
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 .[81] في بحر الصين الجنوبي، الخالفات حول تايوان وكوريا الشمالية وايران القرصنة الرقمية الصناعية والتكنولوجية، استخدام القوة

قصف السفارة الصينية في بلجراد عام ، وأكده صالحة، الذي ذكر أن المشاكل بين الدولتين متعددة منها أحداث ساحة تيانان مين
حاملتي طائرات  9110عندما أرسلت الواليات المتحدة في عام ، الدعم األمريكي لتايوان 0229حادث تصادم الطائرات العسكرية عام ، 9111

إغراق األسواق العالمية بسلع صينية رخيصة وذات جودة متدنية والتي تحصد عوائد ، انتهاك الصين لحقوق اإلنسان، إلى مضيق تايوان
مثل )ة فخ الديون الذي تستعمله الصين مع الدول ، استراتيجي(مبادرة الحزام والطريق)التوسع الصيني في دول الشرق والجنوب  تصدير عالية،

مركز العبور البحري سيريالنكا، ميناء مومباسا بكينيا، ميناء غوادر بباكستان، أحد )واالستحواذ على الموانئ ( الجزائر ومصر وإثيوبيا وأوغندا
 بدعم الهندولة لقطع الطريق أمام الصين قامت أمريكا وفي محا(. سيبيريا الروسية، االستحواذ على مرفأ شيتا غونغ بنغالديش، جزر المالديف

ويتفق . [52] قواعد عسكرية من بحر الصين وتايوان واليابان إلى بحر قزوين وجمهوريات آسيا الوسطىلُتنافس الصين، وعملت على بناء 
الحزام والطريق الذي يربط القارات الثالث هنود، مع صالحة فيؤكد على أن أمريكا خافت من المشروع الصيني الذي شرعت فيه والذي ُيعرف ب

 .[59] أسيا وأفريقيا وأوروبا، وربما هذا هو السبب في شن هذه الحرب الجرثومية

بوالية فلوريدا وصف ترام  0297إبريل في  الصيني شي جين بينغذكر إسماعيل، بأنه بعد لقاء جمع الرئيسين األمريكي ترامب و 
، ولكن بعد سنة بالتحديد فرضت أمريكا ضرائب على ألف وثالثمائة "حققنا تقدما هائال في عالقاتنا مع الصين أعتقد أننا"عالقتهما بالرائعة 

 920على %05بحجة تعدي الصين على الحقوق الفكرية للمنتجات األمريكية، ومباشرًة فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة  سلعة صينية
 .[50] بين الطرفين جمركيةالوتتالت سلسلة فرض الرسوم  سلعة أمريكية

يقول القسمي، بأن العالقات التجارية بين الصين وأمريكا قوية جًدا؛ رغم  ؟هل ينشق الحلفاء أم يصبح األعداء أصدقاء والسؤال هنا
الرئيس في ما يشوبها من توترات، فاآلالف الشركات األمريكية ُمقرها في الصين، وبعض الشركات كشركة السيارات جنرال موتورز سوقها 

تريليون دوالر، وإبان األزمة  9.21الصين، فالصين مصدر مهم للسلع التي تستوردها أمريكا، تبلغ ديون أمريكا المستحقة للصين أكثر من 
. نحو الصين بسبب الخسائر الفادحة التي تسبب بها الفيروس ألمريكا التزاماتها أمريكا احتمالية تخطيسرب بعض مسؤولي البيت األبيض 

 .[53] بعيًدا عن الصين، وبدأت فعاًل باالتجاه نحو فيتنام بخلق سالسل تصنيع وتوريدكما تفكر أمريكا جدًيا 

وفي هذا السياق يذكر القسمي، أن العالقات المتوترة بين الطرفين متوترة من قبل أزمة كورونا، وهي ذات عالقة بالمواضيع التجارية 
االتحاد ، والمواضيع السياسية المتمثلة في الخوف من عودة النظام العالمي ثنائي القطب، فبعد انطفاء شمعة كأزمة شركة هواوي الصينية

في بداية التسعينات أصبحت الصين حاليًا المرشح األكبر لتولي دفة القيادة بالتشارك مع أمريكا، وهذا هو الهدف الذي تسعى الصين  السوفياتي
على بناء عالقات اقتصادية قوية مع الكثير من دول العالم وخاصة في قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا، وتسعى  لتحقيقه منذ عقود، فهي تعمل

يجب اإلشارة إلى أن الصين  .للحصول على تأييدها من خالل ما تمنحه من قروض ومساعدات والتي ظهرت جلية إبان أزمة تفشي الجائحة
. لموبوءة وهذا ربما يعود إلى خطط استراتيجية وضعتها مسبًقا لغرض كسب تأييد وثقة دول العالمأظهرت تعاون ودبلوماسية عالية مع الدول ا

قامت الصين بزيادة  لغرض حماية مصالحهاو . وفي المقابل أمريكا مشغولة بمحاولة حل مشاكلها الصحية واالقتصادية والسياسية والعرقية
خارج  بإنشاء قاعدة عسكرية لهامليار دوالر، وبدأت  974خير حتى وصل إلى حوالي في العقد األ%( 7.5)اإلنفاق على الجانب العسكري 

، وتسعى "لياونينغ"، وتسعى للتعاقد على قواعد أخرى في أحد دول الشرق، كما تملك الصين حاملة طائرات (بجيبوتي 0297في سنة )الصين 
 .[58] نية تقترب من االكتمال، والثا"شاندونغ"أخرى، أنهت منها واحدة  حامالت طائرات 92لصنع 

وأضاف اسماعيل أن الصراع لم يتوقف على النواحي التجارية بل تعداها إلى النواحي السياسية كقضية بحر الصين الشرقي 
يعود سبب هذا ، وقد ...السلطات الصينية على مواطنيهاوالجنوبي، والقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية، وكذلك االستبداد والقمع الذي تمارسه 

 0294لمحاولة تدخل الصين في االنتخابات األمريكية لسنة  اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين لألمم المتحدةالصراع كما صرح ترامب في 
أن هم ال يريدون مني أو نحن "، " المقبلة التي ستجري في نوفمبر ضد حكومتي 0294لألسف وجدنا أن الصين تحاول التدخل في انتخابات "

بكين ال تتدخل في شؤون الدول "الناطق باسم الخارجية الصينية  قنغ شوانغ، ورد عليه "نفوز؛ ألنني أول رئيس يتحدى الصين في التجارة
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 .[55] "المجتمع الدولي يعرف تمامًا من الدولة األكثر تدخال في شؤون غيرها"، "األخرى 

دة والصين مشتعلة منذ عقود، فالتطور الصناعي والتكنولوجي الذي تتمتع به تقول أمين، أن الحرب االقتصادية بين الواليات المتح
الصين وضعها موضع الند مع منافسها األمريكي، والهدف كان السيطرة على األسواق العالمية، حيث تبلغ مساهمة الصين في الناتج المحلي 

طان، فالواليات المتحدة تعتبر الصين فرصًة لالستثمار، وسبيل ، وعلى الرغم من الخالف الصيني األمريكي إال أنهما مرتب%02العالمي 
ومن الرؤى الداعمة لذلك، ما قاله القسمي، . [50] لجذب األموال للبنك الفيدرالي ألنها تستثمر مبالغ ضخمة في سندات الخزانة األمريكية

، فاآلالف الشركات األمريكية مقرها في الصين، [57]ن توتراتبأن العالقات التجارية بين الصين وأمريكا قوية جًدا رغب ما يشوبها م( 0202)
، فالصين مصدر مهم للسلع التي تستوردها أمريكا، وتبلغ [54]وبعض الشركات كشركة السيارات جنرال موتورز سوقها الرئيس في الصين 

ْد بعض م 9.21ديون أمريكا المستحقة للصين أكثر من  أمريكا  باحتمالية تخطيسؤولي البيت األبيض تريليون دوالر، وإبان األزمة َهدَّ
بعيدًا عن  بخلق سالسل تصنيع وتوريدنحو الصين بسبب الخسائر الفادحة التي تسبب بها الفيروس ألمريكا، كما تفكر أمريكا جديًا  التزاماتها

 .الصين، وبدأت فعاًل باالتجاه نحو فيتنام

إبان األزمة شكلت ضغوطًا كبيرة على قيادتها ودفعتها نحو محاولة ترميم  الخسائر البشرية والمادية التي تعرضت لها أمريكا
 العالقات التي فسدت بسبب عنجهية رئيسها وغروره وتعاليه على الغير؛ ولكن هذا الغرور لم يمنعه من التنازل وقبول مساعدة الخصم الصيني

 .الذي أجاد حساب حجم أرباحه وخسائره الحالية والمستقبلية

، ينبه إلى حقيقة أن الصين تحاول تحقيق مكاسب جيوستراتيجية من خالل التسويق لنظامها السياسي الشمولي المنضبط العبيدي
زعيم وقدرته على إدارة األزمات، وتمثيلها دور المنقذ للدول التي تدور في الفلك األمريكي، إال أن أوضاعها الحالية ال تؤهلها للعب دور ال

يئة مع دول الجوار تايوان والهند، والعالقات الجيدة التي تربط كوريا الجنوبية واليابان بأمريكا، االنتقادات الموجهة للصين العالقات الس)العالمي 
 .[51] (بخصوص مواضيع الحريات وحقوق اإلنسان

 :الموقف األمريكي من األزمة/ رابعاا 

، ومع ذلك لم يتم وضع خطة استراتيجية لمواجهة الفيروس 0202يناير  91اكتشفت أول إصابة بالفيروس في الواليات المتحدة في 
حتى منتصف مارس بعد أن استفحل الوباء في الصين وشاع في ايطاليا وتجاوز عدد اإلصابات المائة وتسع وتسعون ألف إصابة، وعدد 

الذي يرفعه ترامب منذ توليه " ميركا أوالأ"أصبح شعار . حالة وفاة، إذ قضى ترامب هذه الفترة في التقليل من شأن الفيروس 8322الوفيات 
إجراءاته بحظر دخول الصينيين واألوروبيين إلى أميركا، وتعليق الرحالت من  السلطة واقعًا ُمعاشًا من حيث عدد اإلصابات والوفيات، فبدأت

وإجراءات الحظر والحجر الصحي التي وكما هو معلوم فالقيود على السفر . أميركا إلى الخارج ثم فرض حظر التجول لوقف انتشار الفيروس
 .يقول ترامب انه قام بها ليست بأشد اإلجراءات ألن بعض الدول كالصين وايطاليا فرضت إجراءات العزل الصحي للماليين

كبر وقد أشار إلى ذلك العناني عندما ذكر أن ترامب يتحمل الجزء األ ،ن إدارة ترامب اتصفت بالبطء الشديد في االستجابة للموقفإ
وحدة مكافحة األوبئة التي من الفوضى التي تسبب بها تفشي الفيروس وذلك لعدة أسباب أهمها تعاطيه غير المسؤول مع الوباء، وقيامه بفصل 

وتجاهله للتقارير التي رفعها جهاز استخباراته حول توقع وصول كانت تتبع مجلس األمن القومي وتسريح أعضائها، وتخفيضه لميزانيته، 
 .[02] وس ألمريكاالفير 

أعضاء الكونغرس إبان تفشي يعتقد الرئيس ترامب أن الطريق إلى الفوز برئاسة ثانية هو فقط تحسين الوضع االقتصادي، وطلب من 
ي نقص االستثمار ف)ولكْن ضعف البنية الصحية األمريكية تريليون دوالر،   2.2بقيمة الوباء الموافقة على صرف تعويضات للشركات واألفراد

والذي أظهرته قلة األدوات والمعدات الطبية والقصور في االختبارات والذي كان السبب في الخسائر البشرية الهائلة، وقرار ( قطاع الصحة العام
اسي عن ترامب المتعلق بإعادة فتح االقتصاد في األوقات الحرجة، والمشاكل السياسية واالجتماعية والعرقية الدائرة، واألهم عجز النظام السي
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 .[09]حماية المواطنين من خطر الفيروس قد يقلب قواعد اللعبة ويهدد بتغيير القيادة السياسية األمريكية 

الجدير بالذكر أن فكرة تهميش األزمات الداخلية شائعة في أسلوب إدارة ترامب اعتقادًا منه بأنها ستحل نفسها بنفسها مما زاد من 
ومن مؤشرات ذلك اعتماد أمريكا شعار إدارة المصالح باألزمات؛ حيث عمل الرئيس ترامب على بث رسائل إعالمية . درجة تعقدها وتراكمها

والبحث عن صيغ قانونية تتعلق بتحميل الصين مسؤولية الخسائر التي تكبدتها دول العالم بسبب نشرها للفيروس بعد وصفه شديدة اللهجة، 
. تأتي بعدإعالميا بالفيروس الصيني، والتصريح بمحاسبتها عند انتهاء األزمة؛ لذا يعتقد البعض أن ذروة النزاع بين الصين والواليات المتحدة لم 

دة بين العمالقين ربما َسُتطيل عمر الوباء، وستضاعف الخسائر االقتصادية العالمية، فحروب الكبار يروح ضحيتها الصغار فالحرب البار 
 .، ومع الوقت سيزول التأثير الصحي للفيروس ولكن تداعياته ستستمر لفترات طويلة[00]

 :من العرض السابق أتضح التالي: النتائج الرئيسية للدراسة

ضح بين أسلوب خطاب الرئيس ترامب وأساليب قادة باقي دول العالم، اعتمد ترامب أحيانًا أسلوب المبالغة والتهويل في هناك فرق وا .9
سرد الخبر، وفي أحيان أخرى السخرية واالستخفاف واالستهتار، ثم التهديد والوعيد، وهذا له عالقة بشخصيته المتعجرفة وعنجهيته 

دره سلوب خطابه هو عدم الشفافية وعدم االتساق وخلوه من ألكل من يواجهه، وأقل ما يوصف به  وشعوره باألفضلية الذي ُيصَّ
 .اإلنسانية، ويوصف أسلوب إدارته لألزمة باالفتقار للكفاءة

 .تؤكد الدراسة على حقيقة أن الجائحة سُتشكل عالمة فارقة في مستقبل العالقات الصينية األمريكية على كافة المستويات .0
سلوك اإلدارة األمريكية يقوم على مبدأ تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وذلك يبدو جليًا في تقليلها من خطورة  .3

الفيروس بنشرها للمعلومات الخاطئة والتوجيهات المضللة، تأخرها في اجراء الفحوصات، اهمالها للفئات األمريكية الضعيفة، سعيها 
 إيقافها لجنة مقاومة األوبئةللطوارئ، ارة الصحية ومراكز السيطرة على األمراض، وصندوق االستجابة الحثيث لتخفيض تمويل وز 

عن العمل، قرصنتها لشحنات االمدادات الطبية، توجيه الدعم المالي للقطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق بدل توجيهها نحو 
باللوم على ، إلقاؤها واألطقم الطبية، تخفيف اجراءات اإلغالق في أبريلالقطاع الصحي الذي يعانى من نقص المعدات واألدوات 

، فلم تضع إدارة ترامب خطة ...، وسعيها الحتكار اللقاح الذي تطوره ألمانياجهات عديدة لتحميلها مسؤولية انتشار الفيروس
 .الركود المؤقت استراتيجية لحماية المواطنين من الوباء، بل وضعت الخطط إلخراج االقتصاد من حالة

 : توصيات الدراسة

الخطاب السياسي ُيعد مرجعية لكثير من الجهات العامة والخاصة، لذا يجب التفكير مليًا قبل إطالق أي خطابات أو عند اإلدالء  .9
 .بأي تصريحات إعالمية

 .الدعوة لمزيد من التعاون الدولي في مجال مكافحة األمراض الوبائية .0
 .مة التي تسببت بها جائحة كورونااالبتعاد عن تسييس األز  .3
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 ثارهاآجائحة كورونا بين آليات مواجهتها وخطورة 

 "إشارة إلى حالة  الجزائر"

  *مليكة حجاج
الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة  

 malikahadjadj33@gmail.com: للمراسلة*
 

 الملخص
، ولقد اتخذت في ظل تزايد ضحاياهانا من أهم المشاكل الصحية التي تعاني منها المجموعة الدولية خاصة و تعد جائحة كور 

المجتمع من خالل تفعيل ترسانة من النصوص القانونية   الجزائر مجموعة من اآلليات تصب في مواجهتها والتخفيف من حدة وطأتها على
المستجد ترتبت عنه آثار مست  91والتدابير األمنية والصحية ،وعلى الرغم من استراتجيات المواجهة إال أن جائحة كورونا أو فيروس كوفيد 

لجزائر الجديدة ، وما كانت تنتظره من إصالحات جذرية النسيج االجتماعي والبنية االقتصادية مما اثر على عجلة التنمية المنتظرة في إطار ا
  .وعميقة ترتقي بطموحات وأمال الشعب الجزائري 

 .91مخاطر كوفيد، جائحة كورونا ،الجزائرأثار فيروس كورونا،  :الكلمات المفتاحية
 

Corona pandemic between the mechanisms of confronting it and the seriousness 

of its effects "A reference to the case of Algeria" 

 aMalika Hadjadj 

Algeria, of Djelfa/University Faculty of Law and Political Science a 

 malikahadjadj33@gmail.com*Crosspnding author:  

Abstract 
The Corona pandemic is one of the most important health problems that the international community suffers from, 
especially in light of the increasing number of its victims, and Algeria has taken a set of mechanisms to confront it and 
reduce its impact on society by activating an arsenal of legal texts, security and health measures, and despite the 
strategies Confrontation However, the new Corona pandemic or the emerging Covid - 19 virus had effects that 
affected the social fabric and the economic structure, which affected the expected development wheel within the 
framework of the new Algeria, and the radical and profound reforms that were expected to raise the aspirations and 
hopes of the Algerian people. 

Keywords: Algeria ,Corona Pandemic , The Dangers of Covid-19, The Corona Virus. 

 
   :المقدمة

ونوافذها مفتوحة على  بهااأبو الصحية التي جعلت دول العالم تغلق حدودها بعدما كانت قرية صغيرة  األزماتأهم  إحدىيشهد عالمنا المعاصر 
،وأصابت  األرواحمن  اآلالفالمستجد يعد جائحة عالمية حصدت  91بعضها البعض، ولقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا

ن صارمة للوقاية من خطورة األزمة، وتضييق حدتها لتخفيف م إجراءاتأن تتسارع الدول لفرض  األهميةفكان من  األجسادالماليين من 
ووفيات جديدة تؤثر على مستقبل تطورها في شتى المجاالت ، فلقد أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ واعتبر  إصاباتتسجيل 
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 دولة الرعاية إلىفي حالة حرب مؤكدا على ضرورة االلتزام بقواعد السالمة الصحية للمجتمع، والدعوة للعودة "نظيره الفرنسي ماكرون أن بالده 
يسمى بالدولة  عياته ضرورة ارساء عقد اجتماعي جديد أو ماا المستجد وتد 91كوفيد  أزمةاالجتماعية أما المفكرين والمحللين فلقد دعوا في ظل 

د كيميائية عبر العالم إليجا سعت المختبرات الصيدالنية والبيو أخرى االخالقية التي تعطي االسبقية للمواطن على تحقيق الربح،  ومن جهة 
تتماشى مع تطور الوباء منذ دخوله الى  إستراتجيةلقاحات وأمصال مضادة لهذا الفيروس ،والجزائر بدورها كانت من الدول السباقة في تبني 

جائحة كورونا بقت تغزو العالم والقارات وتسجل يوميا عددا من  أن، وعلى الرغم من هذه التدابير واإلجراءات إال اآلنغاية  إلىالبالد 
 .   صاباتاإل

المتبعة لمواجهة جائحة كورونا ، والتركيز على التدابير المتخذة من قبل الجزائر لحصر  اآلليات أهم إبراز إلىيهدف البحث  :البحث  أهداف
نشاطاتها وعلق الدول وشل فيروس كورونا والتقليل من انتشاره، و ذكر اثر جائحة كورونا على دول  العالم باعتباره فيروس هدد اقتصاديات 

، وحصد أرواح شعوبها، وسيبقى يهدد هذه الجوانب ما لم تتكاتف الجهود الدولية تحت مضلة منظمة الصحة العالمية إليجاد دواء يتم رحالتها
 .اعتماده في القريب العاجل 

البحث في معرفة السبل المتخذة لمواجهة الصحية التي عرفها العالم ، وتكمن أهمية دراسة  األزماتتعد أزمة كورونا من أهم  :أهمية البحث
فيروس كورونا  أنجائحة كورونا  ومدى فعاليتها في تطويق انتشارها والتقليل من حدتها ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال إال  

أثر على مختلف مجاالت الحياة خاصة على  91المؤشرات الدولية والمحلية نجد أن كوفيد  إلىبضالله السلبية على دول العالم فبالرجوع  ألقى
 المستوى الصحي واالقتصادي، واالجتماعي 

لمعالجة االستراتجيات الدولية لمجابهة تحديات جائحة كورونا وأثارها اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف  :منهجية البحث 
بإبراز مكامن النقص والقصور  األدواتكورونا ومخاطر اثارها العالمية وتحليل هذه والسبل التي تم اعتمادها لتصدي لتداعيات أزمة  األدوات

 .وإيجاد حلول لها 

والثوابت الدولية بتغيير المفاهيم حول القوى االقتصادية   األسسالصحية التي زعزعت  األزماتتعد أزمة كورونا من أهم : البحث  إشكالية
هي الجهود الدولية المتخذة  ما: البحث في معرفة إشكاليةعامل مع جائحة كورونا ومواجهتها ، وتدور والصناعية العالمية من خالل كيفية الت

 مدى وفقت في التقليل من أثارها السلبية ؟  أيلمكافحة  جائحة كورونا ؟ والى 

 : اآلتيةنولي بالشرح والتركيز على النقاط   اإلشكاليةلإلجابة على هذه  

 الجانب المفاهيمي لجائحة كورونا : أوال

 تعريف جائحة كورونا من الناحية اللغوية 

 تعريف جائحة كورونا من الناحية االصطالحية  

 المتخذة لمحاربة جائحة كورونا اآلليات: ثانيا

 التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بالجزائر 

 التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بتونس والمغرب  

 أهم التجارب الدولية الناجحة في مواجهة وباء كورونا 

 السلبية المترتبة على جائحة كورنا  اآلثار: ثالثا 
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 ثر جائحة كورونا على المستوى االجتماعي أ

 أثر جائحة كورونا على المستوى الصحي 

 وى االقتصادي ى المستلثر جائحة كورونا عأ

المتخذة لمكافحة وباء كورونا ، ومعرفة أثاره يقتضي الوقوف على المفاهيم  اآللياتدراسة أهم  إن:  الجانب المفاهيمي لجائحة كورنا: أوال
 المرتبطة بجائحة كورونا 

واإلتالف لمال أو نفس ، وال يختلف مفهومها في  اإلهالك  أنهاتعرف الجائحة في اللغة على   :تعريف فيروس كورونا من الناحية اللغوية 
فعرفها ابن عرفة بأنها ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه،  اإلسالمياللغة عن المعنى االصطالحي الفقهي 

 : وقد قيد ابن عاصم رحمه هللا في نظم التحفة الجائحة بعدم القدرة على دفعها في عبارة جامعة

 [9]وكل ما ال يستطاع الدفع له       جائحة مثل الرياح المرسلة

في اللغة اإلنجليزية للداللة على عامل فعال  إلى أن أول استخدام للكلمة (David QUAMMEN) أما كلمة فيروس فلقد ذهب ديفيد كوامن
ميكروب، واكتشفت تأثيرات الفيروسات قبل ، وظلت الكلمة لباقي عقود من السنين بعد ذلك دون تمييز عن أي 9271سبب مرض سنة 

 [.2]اكتشاف الفيروسات نفسها

زعزعت كيانه االجتماعي ،االقتصادي، و الصحي فالطاعون  أوبئةشهد العالم عدة :  مفهوم فيروس كورونا من الناحية االصطالحية 
ما إبان فترة حكم ماركوس أوريليوس خامس أباطرة الساللة األنطوني يعتبر السبب المباشر في سقوط اإلمبراطورية الرومانية الذي تفشى في رو 

بأنها أعظم كارثة على  -التي تصدر في لندن-فقد وصفتها مجلة هيستوري توداي الشهرية " الموت األسود"أما جائحة .النيرفية األنطونية 
 [.3]اإلطالق، حيث بلغ الموتى رقما مذهال هو قرابة مئتي مليون شخص

قبل أن  9191يعرف باألنفلونزا االسبانية  التي انتشرت إبان الحرب العالمية األولى، حيث تفشت في موجتين، األولى بدأت باإلضافة إلى ما 
مليون شخص، توفي منهم خمسون مليونا حول العالم، حسب مراكز مكافحة األمراض والوقاية  011وأصيب بالوباء زهاء  9171تنتهي عام  

 [.4]منها

فصيلة فيروسات واسعة االنتشار تعرف على أّنها تسبب   إلىظهر فيروس كورونا وهو ينتمي  7171وبداية سنة  7191خر سنة اوفي أو 
ومتالزمة االلتهاب الرئوي  (MERS)أمراضا تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد حدة، مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

هو ساللة جديدة من الفيروسات لم يسبق اكتشافها لدى البشر وهي حيوانية ( 91كوفيد )كورونا المستجد  ، وفيروس( السارس)الحاد الوخيم 
المنشأ، أي أّنها تنتقل من الحيوانات إلى البشر ،وقد خلصت عدة تحريات مفصلة أّن فيروسات كورونا المسببة لمرض السارس قد انتقلت من 

ا المتسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية قد انتقل من اإلبل إلى البشر وهناك عدة فيروسات كورونا قطط الزباد إلى البشر وأّن فيروس كورون
 [.0]تسري بين الحيوانات دون أن تصيب عدواها البشر

المستجد مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي مجهول السبب ظهر أول مرة في الصين  وتحديدا في مقاطعة  91كما يعد فيروس كوفيد 
وهان ثم انتشر في جميع أنحاء العالم، تتمثل أعراضه األكثر شيوعا في الحمى وإرهاق وسعال جاف وقد يعاني بعض المرضى من اآلالم او 

وأوجاع أو احتقان األنف، أو الرشح، أو اآلالم الحلق أو اإلسهال وصعوبة في التنفس وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا 
 [.6]تصبح حادة وتتطور إلى أن

تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية  إّما عن طريق الرذاذ بواسطة الجهاز التنفسي، ويعد الرذاذ بشكل عام  ويصاب الناس بالعدوى حسب 
يدخل هذا الرذاذ المسبب للمرض من مصدر ملوث إلى سطح الغشاء . مايكرونات 0جزئيات مائية متناهية في الصغر بقطر أكبر من 
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طي الحساس خالل مسافة معينة تكون أقل من متر واحد عموما إلى الجهاز التنفسي الخاص باألفراد، ويكون عادة عن طريق السعال المخا
والعطس أو الكالم، أو تنتقل العدوى بهذا الوباء عن طريق االتصال المباشر عبر اللمس أو المصافحة أو أّي احتكاك جسدي بين شخص 

 [.2]احتمالية انتقاله في بيئة مغلقة بدون تهوية جّيدة ينتشر فيها الفيروس إذ يسهل انتقاله في التجمعات مصاب وآخر سليم، وتزداد

أيام في غالب الحاالت،  12 إلى 13تظهر خالل  91وبناء على نتائج التحقيق الوبائي الحالية فإّن أعراض اإلصابة بفيروس كورونا كوفيد  
يوم، وهناك أشخاص يصابوا بالعدوى  94ولكن أغلب الحاالت تشير أّن فترة اكتشاف اإلصابة بالفيروس يمكن أن تتراوح من يوم واحد إلى 

مدرك انه  دون أن تظهر عليهم األعراض ودون أن يشعروا بالمرض وهذا  هو النوع األخطر ألّنه ينقل العدوى إلى غيره دون أن يكون 
من المرض دون الحاجة إلى عالج خاص وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد ( 11/911نحو )مصاب، وعادة ما يتعافى معظم األشخاص 

تقريبا من كل  أشخاص يصابوا بالعدوى وتزداد إصابات لدى األشخاص المصابين بمشكالت طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط وأمراض القلب 
 [.1]وداء السكري 

أن هناك العديد من المؤشرات تنبأت بانتشار جائحة كورونا فلقد حذر على سبيل المثال  مجلس المخابرات الوطني في  إليه اإلشارةما تجدر وم
 (.(Global Trands 2025 7170في تقرير االتجاهات العالمية  - Intelligence Council  National)الواليات المتحدة األمريكية 

من ظهور مرض تنفسي بشري شديد العدوى، وال توجد إجراءات مضادة لمنعه من االنتشار، ومن الممكن –"  7111بر سنة الصادر في نوفم
وحدد الصين )وتنبأ التقرير بأنه سيظهر في منطقة تتسم بكثافة سكانية عالية واتصال وثيق بين البشر والحيوانات  .أن يؤدي إلى جائحة عالمية

  7191و  7111مات الواردة في التقرير السابق أكدها جهاز االستعالمات في الواليات المتحدة األمريكية في سنوات المعلو ( وجنوب شرق آسيا
ال : "أكد على أنه 7111فبراير  97،و في تقرير اإلحاطة السنوي الذي قدمه مدير المخابرات أمام الكونغرس في 7191، 7192و 7193و

المتحدة هو احتمال ظهور جائحة شديدة مع ظهور المرض المرشح األساس ي هو فيروس أنفلونزا قاتل يزال التحدي الذي تواجهه الواليات 
يمكن أن يتسبب في ركود  9191وقدر البنك الدولي أنه إذا كان الفيروس الوبائي التالي مشابه للفيروس الذي تسبب في جائحة عام . للغاية

 "[ 1] .ن دوالرتريليو  2عالمي كبير مع تكاليف عالمية تتجاوز 

شعبها  يف جهودها وتكاتفها لحماية أفرادانتشار جائحة كورونا فرض على  الدول ضرورة تكث إن: المتخذة لمحاربة جائحة كورونا اآللياتثانيا 
 تم خاصة في ظل غياب البنية الصحية القويةحمن الهالك الم

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات عن تسجيل أول إصابة بفيروس  إعالنبمجرد : التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بالجزائر
   7171فيفري  92كورونا على أراضيها، ويتعلق األمر برعية ايطالي في 

وقادة الفروع تم برمجة انعقاد المجلس األعلى لألمن برئاسة رئيس الجمهورية باإلضافة إلى الوزير األول وقائد األركان بالنيابة ووزير العدل 
افة األمنية، قدم من خالله الوزير األول عرضا تقييميا للوضع وطمأن بأّنه الوضع تحت السيطرة، وأعلن رئيس الجمهورية تعبئة عامة حثيثة لك

ظ على درجة القطاعات المعنية قصد مجابهة أّي احتمال النتشار هذا الوباء واصدر عدة قرارات إدارية تنظيمية وأخرى  فردية صارمة للحفا
 [.91]عالية من الحيطة واليقظة، وكذا تعليمات دقيقة لتعزيز إجراءات المراقبة واألمن على مستوى حدود الوطن

 "شخصيات المعارضة"العاديون وحتى خاصة في البداية العتقاد المواطنون  اإلصاباتهذه التعزيزات لم تكون كافية لتقليل من زيادة  أنإال 
نا كان جزًءا من خدعة صممها النظام إما لوقف الحركة االحتجاجية و بالكور  إصابةحالة  أولعن  اإلعالنأن "  ك الجزائري الحرا"الذين دعموا 

 [.99]أو لتحقيق هدف سياسي آخر

وتعد أكثر وفي ظل بقاء المطارات والموانئ مفتوحة واستقبال الرحاالت خاصة القادمة من ايطاليا وفرنسا اللتين سجلتا فيهما حاالت كثيرة 
يا الوجهات التي أتت منهم العدوى إلى الجزائر، الشيء الذي دفع بالخطوط الجوية الجزائرية إلي إصدار قرار حظر كل الرحالت من والي ايطال

أّما  ليتم فيما بعد منع كل الرحالت الجوية والبحرية القادمة من فرنسا ، 01/911واسبانيا والمغرب مع تخفيض عدد الرحالت نحو فرنسا 
الجزائريين القادمين من الخارج إلى أرض الوطن فتقرر وضعهم إجباريا تحت الحجر الصحي مع توفير كل الضروريات الالزمة من إطعام 

إلى جانب هذا اصدر رئيس الجمهورية   في الدولة قرار بعد استشارة المجلس الوزراء . ومبيت إلي غاية صدور نتائج التحليل الخاصة بهم
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الق مدارس التعليم االبتدائي ،المتوسط والثانوي،كما أمر بإغالق الجامعات ومعاهد التعليم العالي ما عدا الكليات التي مازالت تجري يقضي بإغ
رآني ليم القفيه االمتحانات االستدراكية، ويشمل هذا القرار أيضا المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين ومدارس تع

 [.97]وزوايا وأقسام محو األمية ورياض األطفال  وجميع مؤسسات التربوية الخاصة

انت مؤسسات وعندما تم إلغاء الدولة لجميع الفعاليات الثقافية، والرياضية، والمسابقات األدبية، والمهرجانات، والنَّدوات، والمعارض، وغيرها، فك 
ياسات التي َيجب إتباُعها أمام هذا الوضع الكارثّي العالميّ  ، ُمتفرجا ال َيعرف أيةالمجتمعية تقف عاجز  إال أن هناك من مؤسسات . السِّّ

طلقت بعض انالمجتمع نادت بُوجوب توفر الُجهود، وتوفير اإلمكانيات المالّية، واللوجستّية الّضرورية لُمجابهة خطر هذه األزمة العالمية، و 
 األزمةل فترة الحجر، ومن ضمنها عمل تدريبات إلكترونية وعمل فيديوهات توعوية حول هذه المؤسسات إلى عمل خطة بديلة، وتنفيذها خال

كما   .إجراءات عاجلة ومبادرات تضامنية مع الشباب، وغيرها من األنشطة التي ساهمة في رفع الوعي لدى الشباب في مجتمعنا واتخاذ
 [93]ة في ذلك على تجارب البلدان التي فتك بها الوباءُمعتمد األولوياتانطلقت مكونات المجتمع المدني في تحديد 

ولتضييق حدت انتشار جائحة كورونا عقد رئيس الجمهورية اجتماع تكميلي وحكومته قصد دراسة وضع الوباء في الدولة  أخرى ومن جهة 
تمع  ومنه صيانة الصحة العامة،  تمخض والذي من خالله  يتم  إصدار جملة من  إجراءات االحترازية  قصد حماية النظام العام داخل المج

وحيد حتى عن هذا االجتماع  ضرورة توعية اإلفراد بخطورة هذا الوباء وأهمية االنضباط والتقييد باإلجراءات الوقاية التي تظل العالج األنجع وال
 -20نظمها المرسوم التنفيذي رقم   جزئية تدخل البالد في حالة طوارئ  77/13/7171أّنه ابتداء من يوم  خالله اآلن في العالم، وأعلن من

يوم على كافة التراب الوطني ويمكن رفعها أو تمديدها  94لمدة [ 94]ومكافحته 91المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا  69
عمومية وفي أماكن العمل، مع  المنع الكلي عند االقتضاء، تنطلق بالتباعد االجتماعي ومنع االحتكاك الجسدي بين المواطنين في الفضاءات ال

والفوري لنشاطات نقل األشخاص سواء كانت خدمات جوية للنقل المسافرين على الشبكة الداخلية أو نقل البري في كل االتجاهات أو بالسكك 
ارات األجرة، باستثناء نشاطات نقل أو النقل الجماعي بالسي( المترو، الترامواي، النقل بالمصاعد العمومية)الحديدية أو النقل الموجه 

المستخدمين من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية، فضال عن غلق محالت بيع المشروبات والمؤسسات 
منح عطلة استثنائية مدفوعة وفضاءات الترفيه والتسلية والمقاهي والمطاعم  والمساجد واألسواق األسبوعية وجميع فضاءات التجمع، كما تقرر 

تكون فيها األولوية للنساء [ 90]على األقل من مستخدمي كل مؤسسة أو إدارة عمومية 01/911يوم قابلة لتمديد بنسبة  94األجر خالل المدة 
من  1ما نصت المادة الحوامل والمتكلفات بتربية أبنائهن الصغار وكذا األشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يعانون هشاشة صحية،ك

ومكافحته، على منح سلطة تقديرية لإلدارة  91المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد  71/61المرسوم التنفيذي رقم 
ختص إقليميا العمومية  باتخاذ كل إجراء يشجع على العمل عن بعد قصد تجنب االكتظاظ البشري لمنع تفشي الوباء، كما منح  الوالي الم

 71/61من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  أكدتهسلطة  اتخاذ أي إجراء  يندرج في إطار الوقاية من انتشار الوباء ومكافحته وهذا ما 
 [.96]ومكافحته 91المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 

ع وعلى الرغم من كل هذه الجهود المبذولة والتدابير المتخذة لحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الجزائر إال أّن الحصيلة في ارتفا    
ات وعدد اإلصابات في تزايد مستمر ونسبة الوفيات كبيرة، األمر الذي دفع بالوزير األول إلي  إصدار عدة مراسيم تنفيذية  قصد توسيع إجراء

المتعلق بمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي على بعض الواليات تم فرض الحجر  71/27الحجر المنزلي، حيث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
وهي باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس،  7171-13-71واليات أخرى ابتداء من  11المنزلي  الجزئي على 

ثم تّم تمديد [ 92]أيام قابلة لتجديد 91، وتخص الفترة الزمنية من الساعة السابعة مساءا إلى غاية الساعة السابعة صباحا لمدة الوادي، تيبازة
والذي  يتضمن تمديد أحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من  71/16الحجر المنزلي الجزئي  بموجب المرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم 

بجاية، مستغانم، برج بوعريريج، عين الدفلى، ابتداء من الساعة السابعة مساءا : ومكافحته ليشمل الواليات اآلتية 91باء كورونا كوفيد انتشار و 
 [91]قابلة لتمديد عند االقتضاء بنفس اإلشكال 91/13/7171إلى الساعة السابعة من صباح الغد إلى غاية 

لي الجزئي من الساعة السابعة مساءا  إلى ساعة السابعة من صباح الغد على كافة تراب لنصل في األخير إلى تطبيق الحجر المنز 
بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، سطيف، المدية، وهران، تيبازة، عين الدفلى، التي يطبق عليها : باستثناء الواليات اآلتية[ 91]الوطني
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،  10/14/7171يوم ابتداء من  94غاية الساعة السابعة من صباح الغد تسري مدة الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثالثة مساءا إلى 
 [.71]وتبقى والية البليدة خاضعة للحجر المنزلي الكلي

قم وعلى الرغم من الظرف االقتصادي المتدهور الذي تعيشه الجزائر جراء انهيار سعر النفط، إال أن الحكومة قررت بموجب المرسوم التنفيذي ر 
ومكافحته كإجراء تحفيزي  91فرض عالوة استثنائية لفائدة بعض الفئات المجندة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد   71-914

ندين لمواجهة تداعيات أثار وباء كورونا، تدفع العالوة بصفة شهرية إلى المستخدمين الذين يمارسون نشاطات النظافة والتطهير والتعقيم والمج
الضمان  اشتراكاتدج وال يخضع للضريبة وال 0111ر الوقاية من انتشار هذا الوباء، فحدد بمبلغ جزافي قدره خمسة أالف دينار  في إطا

 [.79]االجتماعي تسقط برفع الحجر المنزلي في البالد

وس بقي منتشر وكل يوم تسجل وعلى الرغم من كل تعزيزات ومساعي الحكومة والمجتمع المدني في مجابهة جائحة كورونا إال ان الفير  
والوفيات وذلك بسبب االنتشار المعتبر لبعض الذهنيات التقليدية والفولكلورية بالمجتمع الجزائري والعربي على  اإلصاباتالجزائر العديد من 

ركية والمرونة الكافية للتعامل وجه العموم، السيما ببعض البيئات الريفية أو فتية التحضر، بل وحتى الحضرية منها التي تفتقر عادة إلى الح
بعض  إلىبشكل عقالني مع المستجدات والمستحدثات، والتي تشكِّك في العلم والطب الحديث، في حين تقّدس الشكليات المتوارثة وتحّبذ اللجوء 

عائر الدينية دون األخذ باألسباب حتى الممارسات التقليدية في مجال التداوي والوقاية، بل واالستغناء عنها أحيانا واالكتفاء ببعض الطقوس والش
سيما من النواحي التنظيمية والقانونية، أي عدم أو شهده المجتمع الجزائري عموما، الفضال عن الاّلاندماج الحضري الذي ي. ولو كانت تقليدية

مختلف  إلىاألفراد واألسر وكذا التجار  كل ذلك شكل عائقا قويا أمام امتثال. ضعف استيعاب وتقبل الفرد لضوابط وقوانين العيش في المدينة
، سواء الذاتي أو االختياري وحتى القسري، خاصة في Confinement التعليمات الوقائية، ناهيك عن عدم االمتثال لما يسمى بالحجر المنزلي

انتشار الوباء وسندان تهاون أو  ظل التفشي السريع لهذا الفيروس عبر العالم، هذا األخير الذي سيجد نفسه في نهاية المطاف بين مطرقة
 . [77]انفالت المجتمع 

تعد  تونس من بين الدول السباقة في مواجهة جائحة كورونا فلقد حرِّصت : ب التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بتونس والمغرب 
عيات وُمكونات المجتمع المدني كل حسب مجال مجموعة من البلديات، الحماية المدنية، الكشافة التونسية، الهالل األحمر التونسي، الجم

 :نشاطه، إلى التَّدخل السريع لُمعالجة األوضاع الُمتفاقمة يوًما بعد يوم وذلك من خالل

جمعية التنمية والدراسات االستراتيجية، جمعية مرام، .) تقديم المساعدات الَعينيَّة من مواد تنظيف، مواد صحية، كمامات طبية لكل من يحتاجها -
 (الجمعية التونسية للوقاية اإليجابية

، اإلمكانيات المالية والمساعدات العينيَّة لفائدة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث وللصندوق (…ناشطين / متطوعين )توجيه اإلمكانيات البشرية  -
 .لجمع التبرعات المخصصة للجائحة 9191الوطني 

لتبليغ عن الحاالت الُمشتبه لحملها للفيروس وللتبليغ عن التجاوزات وعدم احترام قرارات إحداث خط أخضر تحت رقابة المنظمات والجمعيات ل -
 ...(منظمة أنا يقظ، جمعية األطباء الشبان. ) الحكومة

 .اتخاذ إجراءات عاجلة ومبادرات تضامنية مع الفئات الهشة -
 .وتقديم النصائح المالئمة لهمإحداث خلية إنصات ومراكز لالستماع واإلرشاد لتحديد مشاغل المواطنين  -
 رصد كل المبادرات التي قامت بها الجمعيات للمساهمة في مجابهة فيروس كورونا  -
ي الّتام تقديم حلقات نقاش عن ُبعد حول قضايا ُمهمة لها عالقة بالوباء، وتشجيع المواطنين على مزيد البذل والعطاء والّتحلي بالمسؤولية والوع -

 (جمعّية نوماد ، المرصد الّتونسي للمياه. )إزاء الخطر الداهم
 .الذي ستكون له عواقب وخيمة على كافة أطياف المجتمع واالستهتار  االنضباطتحديد الطرق الفعالة للتصدي لعدم  -
 .المراقبة المستمرة لكل الفضاءات العمومّية والتجارّية والخدماتّية ومحاولة تنظيمها لكي ال تصبح بؤرة لتفشي الفيروس -

 [.73]فير وسائل الحماية المطلوبة للعناصر الطبية واألمنية وعناصر الجيش الوطني الذين يحتلون الصدارة دائما في مواجهة األخطارتو 
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لمغاربـــة ريقـــي واوبخصـوص التـدابير الوقائيـة التـي قـام بهـا المغـرب لمواجهـة جائحـة كورونا قـررت وزارة الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون اإلف
حيـث اتسـم هـذا  7171مـارس  90و 3القـــاطنين بالخـــارج، إغـــالق الحـــدود الوطنية أمـام الـرحالت التجاريـة للركـاب بشـكل تـدريجي مـابين 

ســبانيا، ليشــمل اإلغــالق فيمــا بعــد تـم اإلغـالق مـع إيطاليـا، ثـم بعــد ذلــك مــع إ 7171مـارس  3اإلجـراء بنـوع مـن التـدرج فـي تنفيـذه، ففـي 
ـ كــإجراء 2020مـارس 15دولـة أخـرى، وذلـك قبـل أن يتخـذ قـرار اإلغـالق التـام لكـل المعـابر البحريـة والجويـة والبريـة للمملكـة، وذلـك يـوم 90

، «حالة الطوارئ الصحية»و اإلعالن عن .ـي حصــر تشفي الوباء داخلي،ضــروري فــي وقــف أثــر الجائحــة، ممــا ـكــان لــه األثــر الحاســم فـ
وهذه األخيرة هي عبارة عن حالة غير عادية، تسمح للحكومة باتخاذ كل اإلجراءات الضرورية، التي من شأنها حماية األشخاص وضمان 

 [.74]مفعولها هذه الحالة ألكثر من مرة سالمتهم ، وسن األحكام االنتقالية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية و تمديد سريان
يقتصر البحث على دراسة ثالثة نماذج تدبيرية فرضت نفسها مع هذه األزمة المرتبطة :  أهم التجارب الدولية الناجحة في مواجهة وباء كورنا

لة، إدارة األزمة في زمن قياسي، االشتغال النموذج األول، تمثله الصين، كدولة أبانت عن قدرات تنظيمية وتكنولوجيا هائ: بتفشي جائحة كورونا
النموذج الثاني، األلماني، حيث دبرت هذه الدولة ...على مستويات مختلفة، أبحاث، إدارة، حزم وصرامة وبيروقراطية ناجعة وليست رخوة 

هم الخاصة من السيطرة على انتشار انتشار وباء كورونا بطريقة تحتاج إلى الفهم والرصد، حيث استطاع وتمكن األلمان في ظرف وجيز بطريقت
، بل فتحت مستشفياتها للمصابين من (توفير كل ما يلزم من مستلزمات طبية، وفرة المختبرات)الوباء، ومحاولة التعامل معه كوباء عادي 

أما النموذج . منكوبا إيطاليا وفرنسا، في الوقت الذي كانت الصور التي تأتي من أوربا تؤشر بشكل غير رسمي على أن هذا الفضاء أصبح
 [.70]اختراع أجهزة اختبار سريعة)الثالث، فهو كوريا الجنوبية، حيث طورت إستراتيجية اختبار مبتكرة 

عقب كل جائحة َتضرب العالم ُيكَتب تاريخ َجديد للبشرّية وَترَتسم خارطة ُمختلفة للّتوازنات :  ثالثا االثار السلبية المترتبة على جائحة كورنا
هو ُصورة ُمَماثلة  COVID-19 (Coronavirus) وما يعيشه العالم اليوم إثر تفشي فيروس كورونا .االقتصادية واالجتماعية والسياسية للُبلدان
حيث ترك بصمته على كل نواحي الحياة، فدول [  76]َضربت البشرّية عبر حقبات تاريخية مختلفة لتداعيات أكثر الجائحات واألوبئة التي

 بأكملها ُشّلت، وأُغلقت حدود، كما تباطأت االقتصادات العالمية، والمدارس أقفلت أبوابها

ابط االجتماعية، ويطلق العنان بشكل خفّي من يهدد الرو "يوكد فقهاء علم االجتماع  أن الوباء  : المستوى االجتماعي اثار جائحة كورنا على
 [72"]حرب أهلية يكون فيها الجميع حذرًا من جاره

الكل يدرك خطر التالمس  أصبحوهذا ما أكدته ديبورا تانين ــ أستاذة اللغويات بجامعة جورجتاون ــ  ففي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد 
 ي سيختلف من فرد إلى آخر، ولكنه لن يختفى تماما، وقد يقع الجميع ضحية للوسواس القهر  يلوعاألماكن المغلقة، وتراجع هذا اي والتنفس ف

سترتفع نسبة . غسل اليد وعدم مالمسة الوجه، وعدم  بالشعور بالراحة مع غياب األشخاص حولنا خاصة من ال نعرفهم بشكل وثيق يف
 .[ 71]يه سيزداد شعورهم بالحرمان والوقوع في براثن الجريمة نتيجة الفراغ والبطالةالتواصل عبر االنترنت ومن ال يملكون القدرة على الولوج إل

لل الخوف داخلهم بسبب تهويل أخطار فيروس كورونا فلقد ماعي تساللذين يتوصلون عبر وسائل التواصل االجت األشخاصفضال على أن 
قالت نسبة  Pew Research Centerقبل باحثين من مركز  شخصا بالغا أمريكيا من  1194لـ   7171مارس  96و  91اجري مسح في 

مهمة من مستهلكي أخبار وسائل التواصل االجتماعية أنهم تلقوا على األقل بعض المعلومات الخاطئة حول الوباء، وإن مصادر األخبار قد 
 [.29]بالغت في التهديد الذي يشكله الفيروس

 WeChatوتم فرض رقابة واسعة على . وهي منصة بث مباشر صينيةYYأت بالرقابة على ،دولة منشأ الوباء نجد الصين بد إلىوبالرجوع 
 7171فبراير  0وفي  .تطبيق الدردشة األكثر شعبية في الصين مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهًريا، بما في ذلك انتقاد الحكومة الصينية

مواقع الويب والمنصات "بيانا عاما أكدت فيه أنها ستعاقب  -إلنترنت وكالة إدارة اCAC  أصدرت إدارة الفضاء اإللكتروني في الصين
 [31]  91  المتعلق بـكوفيد"نشر الخوف " و" الضار"لنشر المحتوى " والحسابات

ومن أجل دعم المعلومات الصحيحة . وفي هذا الصياغ حذرت مؤسسات االتحاد األوروبي مرارا وتكرارا من مخاطر محاوالت التضليل والخداع
كما أنه يساعد على تبديد الخرافات األكثر شيوعا المتعلقة . تم إنشاء صفحة ويب مشتركة لالتحاد األوروبي حول استجابة أوروبا للفيروس
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 .بالوباء
وتساعد المفوضية األوروبية في مكافحة التضليل من خالل العمل بشكل وثيق مع منصات اإلنترنت بتشجيعهم على الترويج لمصادر موثوق 
بها، وتقليص المحتوى الذي تم اكتشافه على أنه زائف أو مضلل وإزالة المحتوى غير القانوني أو الذي من المحتمل أن يسبب ضًررا 

                                                                                               [         39]جسديا

كما حذرت السلطات الوطنية عبر القنوات القانونية من وسائل االعالم بعدم استجابة الشعب مع الشائعات الكاذبة، وضرورة أخذ تطورات 
 . وزارة الصحة والمكلفة بمراقبة تطورات وباء كورونا بالجزائر فيروس كورنا من اللجنة الوطنية التابعة ل

، كما يالحظ المؤرخ والخبير «في أنظمتنا الصحية»أحدثت األوبئة الكبرى خصوصًا تغييرًا :  المستوى الصحي جائحة كورونا على آثار
بايطاليا، فقد أنتجت مفهوم الحجر الصحي وابتكار أساليب الديموغرافي باترييس بوردوليه، من مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية 

 .للتعقيم
التي انتشرت أواخر الحرب « اإلسبانية»ويشير عالم الجغرافيا فريدي فينيه، من جامعة بول فاليري في مونبيلييه، إلى أن اإلنفلونزا المسماة 

مليون إنسان حالة وعي لضرورة  01وباء العالمي الحديث الذي قتل أنتج هذا ال .«أثر هيكلي على تاريخ الصحة»العالمية األولى كان لها 
 [..37]وجود إدارة عالمية لمخاطر األمراض المعدية، وأنشأ جياًل من األطباء الشباب المختصين بالفيروسات

ــ أن جائحة كورونا أظهرت ثغرات بايطاليا  « الرعاية عبر األجيال»وتحالف « للعمالة المنزلية يالتحالف الوطن»وتقول آى جين بو ــ مديرة 
واضطروا إلى تحمل مصاريف كبيرة إلنقاذ أحبائهم والقليل  يكبيرة فى البنية التحتية لنظام الرعاية الصحية، فالكثيرون ال يملكون التأمين الصح

لضوء على العديد من كبار السن الذين وقد سلط الفيروس ا. وفقدان العمل أصبح يعنى فقدان الدخل. تمكنوا من أخذ إجازة طبية مدفوعة األجر
أن فيروس كورونا كشف عن فشل  األمريكيةمعهد روزفلت  بالواليات المتحدة  يويضيف ستيف ستيرلنج ــ نائب رئيس ف. ال ُتلبى احتياجاتهم

 [33]نظامنا القائم على السوق لتطوير وتصنيع األدوية واللقاحات

نعوم تشومسكي أن الواليات المتحدة في خطر كارثي بسبب عدم وجود رؤية أو استراتيجية فعالة للتعامل مع الوباء، وغياب التأمين  كما كشف
بتفكيك جهاز الوقاية من األوبئة بالكامل، ( دونالد)فعند وصوله إلى السلطة، قام ترامب . الصحي للجميع، وتجاهلها للتغيرات المناخية وأبعادها

  [34] التمويل عن مراكز الوقاية من األمراض، وألغى برامج التعاون مع العلماء الصينيين لتحديد الفيروسات المحتملة وقطع

لقد كانت الواليات المتحدة غير مستعدة بشكل خاص في ظل خصخصة المجتمع األمريكي، الذي رغم ثرائه الفاحش لكن تهيمن "ويضيف، 
أكثر من ذلك، فإن استجابة إدارة الرئيس  ."[35]كما ال يوجد نظام رعاية صحية يستفيد منه الجميع .عليه المصالح الخاصة واللوبيات

تريليونات الدوالرات من الخسائر  األمريكي دونالد ترامب المتأخرة لكيفية التعاطي مع الوباء، والتي أدت في نهاية المطاف إلى تكبد األمريكيين
وفيات التي كان يمكن تفاديها، أرخت بظالل من الشك حول قدرة الواليات المتحدة في الوقت الراهن على االقتصادية، وعشرات اآلالف من ال

 [36] والمحللين لقدراتها على التعامل مع هذه األزمة قيادة العالم، وزعزعت ثقة العديد من الدول

المهاجرين الذين يحاولون ممارسة وتشمل الفئات األكثر عرضة للخطر   األشد فقرًا وضعفا األفرادألقت جائحة كورونا ظاللها السلبية على  كما
جهون صعوبات في الوصول إلى معلومات حول الصحة العامة ، وذوي اإلعاقة الذين قد يواالتباعد االجتماعي أثناء العيش في مخيمات مكتظة

وستتأثر هذه الشرائح بصورة غير  .والشعوب األصلية التي تفتقر إلى الخدمات األساسية التي تحتاجها لمنع تفشي المرض والوقاية من كورونا،
نهًجا يراعي العدالة االجتماعية، والتنمية المجتمعية، والعدل واإلنصاف، وحقوق  -ما لم يتخذ نهًجا عاداًل اجتماعًيا تجاه هذه األزمة. متناسبة

بنهج قائم  ي للجائحة والتغلب عليهاعلى التصد[32]الدولاإلنسان، والحساسيات الثقافية، وفي هذا المجال ناشدت مفوضية شؤون الالجئين 
التي تعد منذ سنوات وجهة أساسية لطالبي اللجوء الفارين ( اليوم مركز الجائحة)فهي توجه نداءات للحكومات في أوربا . على حقوق اإلنسان

من حياة البؤس وبحثا عن حياة  والشرق األوسط وإفريقيا، وللمهاجرين الذين يغادرون بشكل غير قانوني بلدانهم هربا من الحروب في أسيا
وبإنقاذ  موطن االضطهاد، وعدم اتخاذ مكافحة الجائحة مبررا لمنعهم من طلب اللجوء، أفضل، بعدم ّرد هم قسرا إلى مناطق الخطر والى

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81+%D8%A3%D9%86+%D9%87%D8%B0%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%82%D8%AF+%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%8C+%D9%84%D8%A7+%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AF+%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8B+%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8B.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/beating-coronavirus-ensuring-socially-equitable-response/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81+%D8%A3%D9%86+%D9%87%D8%B0%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%82%D8%AF+%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%8C+%D9%84%D8%A7+%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AF+%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8B+%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8B.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/beating-coronavirus-ensuring-socially-equitable-response/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Albankaldawli
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-greece-camp/greece-quarantines-second-migrant-camp-after-covid-19-case-confirmed-idUSKBN21N06B
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-greece-camp/greece-quarantines-second-migrant-camp-after-covid-19-case-confirmed-idUSKBN21N06B
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-greece-camp/greece-quarantines-second-migrant-camp-after-covid-19-case-confirmed-idUSKBN21N06B
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-greece-camp/greece-quarantines-second-migrant-camp-after-covid-19-case-confirmed-idUSKBN21N06B
https://www.dw.com/en/brazil-indigenous-people-in-the-amazon-brace-for-coronavirus/a-53042209
https://www.dw.com/en/brazil-indigenous-people-in-the-amazon-brace-for-coronavirus/a-53042209
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بر عن القلق الذي يساورها كما تع [38]" .االيطالية التي توقفت  "ماري نوستروم"آليات بديلة عن عملية  بإتباعالالجئين والمهاجرين في البحر 
 .لمراكز االحتجاز ومخيمات اإليواء الحكومات المخصصات المالية الالزمة لتوريد المواد الغذائية، ومستلزمات الصحة بشأن عدم اعتماد بعض

مكتظة يعاني وحيث مخيمات السوريين  240.111منهم  جنسية سجل01الجئين مؤلف من أكثر من لففي األردن التي يوجد بها مجمع 
داخل البلد وعبر حدوده تدفق  المحكمة للحدود، وحظر التجول الصارم فقد هددت القيود المفروضة على التنقل ساكنتها من تدابير اإلغالق

 [31]طنيةالعديد من منظمات اإلغاثة إلى تعليق أنشطتها بعد إعالن حالة الطوارئ الو  المساعدة التي تعتبر أساسية لحياتهم اليومية إذ دفعت

أطلقت المفوضية مشروع للتعاون مع برنامج األغذية العالمي يهدف إلى إيصال المساعدات الغذائية الطارئة إلى مناطق  7171يونيو 9وفي 
في في المائة من أسر الالجئين السوريين  21فقد أشار المفوض السامي أن . يعاني فيها الالجئون وطالبو اللجوء من انعدام األمن الغذائي

واعتبر أن المشكلة . مليون الجئ فنزويلي ينجذبون في الوقت الحالي إلى دوامة الديون  0.4في المائة من  11لبنان فقدوا سبل معيشتهم، وان 
ليست في غياب االستراتيجيات بل فيض االستراتيجيات وعدم التنسيق بين الجوانب األمنية، واإلنمائية، وحقوق اإلنسان، وتسييس القضايا 

 .إلنسانيةا

نحن والشركاء اإلنسانيون ندعو السلطات : "ناشدت مفوضية شؤون الالجئين السلطات الليبية إلى هدنة إنسانية بل وقف إطالق النار بقولهاوقد 
شطة، الليبية إلى ضمان الوصول لجميع المجتمعات في ليبيا لتحصل على اإلشراف الطبي على أن تشملها خطط االستجابة والتجهيزات واألن

كما تمت دعوة سلطات هذا البلد االستمرار في مساعي توفير الحماية لالجئين   ".مجددين الدعوة إلطالق سراح جميع المعتقلين في المجتمع
ذه هوطالبي اللجوء، ومساعدتهم ومساعدة العائدين والليبيين، والتراجع عن إعاقة إيصال المساعدات بسبب اإلجراءات األمنية المشددة إليصال 

 .المساعدات

 الصندوق االحتياطي"تدعمها بواسطة صندوق خاص لالستجابة للطوارئ وهو  وتضطلع منظمة الصحة العالمية بأنشطة التدخل السريع التي
سؤولية الهادف إلى حشد الم 91 -واالقتصادية الفورية لكوفيد وهذه الخطوة تجسيد إلطار عمل األمم المتحدة لالستجابة االجتماعية . "للطوارئ 

 .[41]العالمي والعمل العاجل ألجل المحتاجين في كل مكان المشتركة والتضامن

فبعد ما كانت [ 49]انتشار فيروس كورونا على الجانب االقتصادي عديدة وعميقة آثار إن:  االقتصادي ثار جائحة كورونا على المستوى آ
الصادر عن صندوق النقد  World Economic Outlookتوقعات نمو االقتصاد العالمي أكثر تفاؤاًل حسب تقرير آفاق االقتصاد العالمي 

في %  3,3إلى ما يعادل  7191٪ في العام  7,1لنمو العالمي من ، حيث كان متوقًعا أن يرتفع معدل ا7171كانون الثاني /الدولي في يناير
على نمو الناتج الصناعي  -حينئذ  –وقد أقام خبراء الصندوق هذه التقديرات المتفائلة . 7179٪ بحلول عام  3,4ليصل إلى  7171العام 

قدم على صعيد نزع فتيل أزمة الحرب التجارية القائمة بين العالمي، وتحّسن وضع التجارة العالمية عندما الحت في األفق بوادر إحراز بعض الت
، ومع تفشي وباء كورونا الجديد، ذهبت موجة التفاؤل هذه أدراج الرياح، وتبعثرت معها  عمالقي االقتصاد العالمي، الصين والواليات المتحدة

فطبًقا لمنظمة التجارة والتنمية التابعة لألمم . توقعات النمو اإليجابية، وحّلت محلها موجة تشاؤمية تنذر بموجة كساد عالمية
كنتيجة النتشار فيروس  -على أقل تقدير  -، فإّن من المتوقع أن يخسر االقتصاد العالمي حوالي تريليون دوالر أمريكي UNICTAD المتحدة

 [.47] ة كساد٪ وأن تدخل مجموعة كبيرة من الدول في موج 7,0كورونا، وأن يتراجع النمو العالمي إلى أقل من 

الي وطبًقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإّن الصين اليوم تعتبر واحدة من أهم محركات النمو في االقتصاد العالمي، حيث ساهمت منفردة بحو 
االقتصادية  ففي المرات السابقة كان األثر على االقتصاد العالمي محدوًدا مقارنة باآلثار.  7191٪ من النمو االقتصادي العالمي في  31

ومن الدالئل على أّن . كانت ضعيفة التأثير على االقتصاد العالمي -آنذاك  –السلبية المتوقعة جراء انتشار فيروس كورونا، ألّن الدول المتأثرة 
ضرب وبشدة العديد من  اآلثار االقتصادية السلبية النتشار فيروس كورونا الجديد أشّد وطأة عن آثار األوبئة السابقة، أّن الفيروس الجديد قد

٪ من إجمالي  61فالدول المتأثرة باندالع الوباء في هذه المرة تساهم بأكثر من . االقتصادات المتقدمة، ومنها مجموعة الدول السبع والصين
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الدول كالصين، باإلضافة إلى أّن بعًضا من هذه . ٪ من إجمالي الصادرات المصنعة 49٪ من الناتج الصناعي، و  60الناتج العالمي، و 
وبالتالي فإّن توقعات موجة الكساد العالمي القادمة لها وجاهتها وما . والواليات المتحدة، واليابان تلعب دوًرا أساسًيا في سالسل التوريد العالمية

 [.43]يدلل عليها

، 7171، بحلول العام %0.0إلى ليصل % نقطة  1.4فحسب توقعات مؤسسة أكسفورد لالقتصاد، أن يتراجع نمو االقتصاد الصيني بنحو 
، وبدوره توقع بنك 7171في % 7.9، ليصل إلى %1.7وذلك نتيجة لتفشي الفيروس، كما تتوقع أيضًا تراجع نمو االقتصاد العالمي بنحو 

ألمريكي بنحو ، فيما توقع تراجع نمو االقتصاد ا%0.0نقطة مئوية ليصل إلى  1.4جولدمان ساكس، أن يتراجع نمو االقتصاد الصيني بنحو 
 .نقطة مئوية في الربع األول من هذا العام 1.4

تأثر العديد من األسواق الناشئة وباألخص األسواق اآلسيوية بشكل كبير نتيجة النتشار  إلى إضافةوتم إغالق العديد من المصانع الصينية، 
تؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفض النمو السنوي أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا س: هذا الفيروس، ويوجد دراسة تحليلية تقول

تريليون دوالر، داعية إلى وضع  7، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزًا في الدخل العالمي بقيمة %7.0العالمي هذا العام إلى أقل من 
 .[44]سياسات منسقة لتجنب االنهيار في االقتصاد العالمي

من أكثر القطاعات تضرًرا بانتشار فيروس كورونا الجديد، حيث أّثــر ( كالسينما والمسارح)ترفيه ويعتبر القطاع السياحي وصناعة ال
سلًبا على جانبي العرض والطلب، كنتيجة طبيعية إلجراءات منع السفر وإغالق المطارات ودور الترفيه كإجراء احترازي للحّد من تفشي 

، فإّن التقديرات األولية تشير إلى تراجع السياحة الدولية بشكل World Tourism Organisation فطبًقا لمنظمة السياحة العالمية. الفيروس
مليار دوالر أمريكي في عوائد  01إلى  31حاد بسبب حظر السفر وإلغاء العديد من الرحالت الجوية، وهو ما سبب خسائر تقدر بحوالي 

بية، حيث أغلقت بعض الدول العربية كالكويت حدودها الجوية، فيما عّطلت كما توقفت حركة السفر الواردة إلى المنطقة العر .  السياحة
وهناك شكوك حول قدرة اإلمارات العربية المتحدة على إقامة . السعودية السياحة الدينية ألداء العمرة في محاولة للحّد من انتشار الفيروس

   [. 40]ول القادمتشرين األ/دبي، المزمع عقده في أكتوبر 7171الملتقى الدولي إكسبو 

ء من ناحية أخرى، فإّن التجارة العالمية تأثرت بانتشار فيروس كورونا كنتيجة مباشرة لمعاناة االقتصاد الصيني، فهو يعّد من أهم الشركا
 7111م ، تعّد الصين منذ العاWorld Trade Organisation (WTO) فبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية. التجاريين لمعظم الدول

وبالتالي فإّن تراجع النشاط االقتصادي . أكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم للعديد من السلع ومنها النفط، والحديد الخام، وفول الصويا
 [.46] في الصين من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على حجم التجارة العالمية

هذا االتحاد المتعددة عاجزة ورخوة بسبب بروز خالفات حادة حول الوضع االقتصادي  أما على المستوى األوروبي، فقد بدت مؤسسات وأجهزة 
وبا، والمالي بين دول االتحاد األوروبي بسبب الجائحة، بعد أن طالبت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وهي الدول األكثر تضررا من الفيروس في أور 

، لمساعدة دول التكتل األكثر تأثرا بالوباء على تمويل جهودها لدرء "سندات كورونا"كل من ألمانيا والنمسا وهولندا بالموافقة على إصدار 
 .التداعيات االقتصادية السليبة لهذا الوباء؛ غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض بدعوى الخوف من التشارك في الديون السيادية

هذا الحد، وإنما أقرت العديد من الدول خاصة ألمانيا وفرنسا وباإلضافة إلى إغالق الحدود داخل هذا الفضاء، فلم يتوقف األمر عند 
مجموعة من اإلجراءات الصارمة لحماية مواردها الغذائية والطبية، حيث منعت تصديرها وتجاهلت طلبات اإلغاثة من العديد من الدول 

، كما  األخرى ع ضغوًطا اقتصادية بقية الدول وهو ما يلقي بظالله ليس فقط على هذه الدول فحسب، ولكن يض .المتضررة كإيطاليا وصربيا
٪ حسب تقديرات  7هو الحال في أزمة الالجئين في األردن وتركيا، وكذلك انخفاض مستويات االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة بحوالي 

، وهو ما بدا وكأّنه حرب 7194منتصف عام أضف إلى ذلك التطورات الراهنة ألزمة أسعار النفط المزمنة منذ  إحدى الدراسات المنشورة حديًثا
أقل من )أسعار بقيادة المملكة العربية السعودية والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة خالل الثالثة عقود المنصرمة 
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ن بلة، وأن يرفع من الكلفة االقتصادية في ظّل وفي هذا السياق، نجد أّن انتشار فيروس كورونا من المتوقع أن يزيد الطي.  (دوالًرا للبرميل 31
منطقة ملتهبة باألحداث الجيوسياسية بطبيعة الحال خاصة في ظل فشل مجموعة أوبك في االلتزام بقرار خفض إنتاج النفط، في محاولة لضبط 

البترول في الفترة القادمة، خصوًصا بعد إعالن  أسواق النفط العالمية، وإيقاف انزالق سعر النفط لمستويات متدنية، فإّنه ُيستبعد تعافي أسعار
مما جعل الدول التي تعتمد على عائدات . ماليين برميل يومًيا 91السعودية عزمها على زيادة إنتاجها النفطي خالل الشهرين القادمين إلى 

المتاحة لهذه الحكومات في حال الدخول في عائداتها الحكومية،  وهو ما ُيؤثر بشكل مباشر على المساحة المالية  انخفاضالبترول ستشهد 
 [. 42]كساد اقتصادي

 وما يثير القلق على نحو مماثل هو األثر المحتمل لتفشي الوباء على النموذج االقتصادي المتزعزع أساًسا في الجزائر فال شك أنها تعتمد
عهد  إلى إعطاءهالمستوى االقتصادي خاصة في ظل بشكل كبير على قطاع النفط والغاز،و هي من بين أكثر الدول التي ستعاني على ا

وعليه، يواجه . لقطاع الدفاع في البالد على حساب قطاعات الصحة والتعليم واألبحاث العلمية، لتفاقم مشكلة اإليرادات المتدنية األولويةقريب 
لعدوى لتلبية حاجياتهم، وسط توقعات محدودة بحصولهم العديد من الجزائريين الخيار المستحيل المتمثل إما بعزل أنفسهم أو المخاطرة بتلقي ا

 .[41]على مساعدة من الحكومة

أرعب معظم دول العالم،  -واعتباره  جائحة عالمية-91كوفيد –إعالن منظمة الصحة العالمية عن وجود وانتشار فيروس كورونا  إن :الخاتمة
كونه حصد اآلالف من األرواح ، وأصبح  يشكل تهديد على الصحة العامة مما فرض على الدول اتخاذ خطوات عاجلة تمتاز بالصرامة لوقف 

 .رة الوضع وسرعة زحف الوباءانتشاره، معللة ذلك بخطو 

والشك أّن الجزائر كغيرها من دول العالم فرضت جملة من التدابير لوقف امتداد الفيروس والحد من انتشاره على إقليمها، منها تدابير         
ت، وأخرى تكميلية تجسدت وقائية قبل دخول الفيروس إلى أراضيها كتنصيب خلية يقظة على المطارات، وتجهيز المستشفيات، وغلق الجامعا

 في إقامة الحجر المنزل والعزل الكلي وفرض احترام مسافة التباعد االجتماعي وغيرها من اإلجراءات التي ترمي في فحواها إلى وقف امتداد
 .هذا الفيروس

بلدان وخلخل فكرة الترابط وبث الرعب انه زحفه مس النسيج االجتماعي لل إالوعلى الرغم من الجهود العالمية المبذولة لتخطي خطر كورونا    
البنية االقتصادية من خالل زعزعة نظام الشركات العالمية القائمة على العولمة وعرقل تورها ، كما  توالخوف في نفوس الشعوب كما هدد

 شكل عائقا بالنسبة لدول التي تعتمد اقتصاديتها على قطاعي المحروقات والسياحة 

وانعدام مضاد دوائي لها معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية ، وأمام انهيار المنظومة الصحية فانه وجب التقيد  وأمام بقاء جائحة كورونا
   :أهمهاالبحث  آخربها في نوصي بإجراءات كثيرة  

أوال واإلحاطة ببقية مكونات  نفسهمأالتقيد بالتدابير الوقائية لحماية  ية التي يمر بها العالم  من خاللالصح األزمةتوعية المواطنين  بخطورة  -
 .فالوعي الُمجتمعي بمشكالت المرحلة الراهنة هو أساس الخروج من براثن األزمة  .المجتمع

مصل أو دواء لمعالجة فيروس كورونا واعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية دون تدخل الجانب السياسي بين دول  إيجادالعمل على   -
  .العالم

 .الصحية األوبئةفشلها في مقومات  أثبتتتطوير المنظومة الصحية خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث التي   -
  .والمشاكل الصحية والتصدي لها األوبئةصياغة النصوص القانونية في مجال محاربة  إعادة -
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 :قائمة المراجع

الصـحية،  الطـوارئ القانون المدني وقانون الطوارى الصحية، مقال بالمؤلف الجماعي حول حالـة  أحكامنور الدين الرحالي، تنفيذ العقود بين [ 9]
  9906، ص 7171التدابير القانونية واالقتصادية والسياسية وأبعادها ، منشورات مركز تكامل للدراسات واألبحاث ،المغرب، 

اآلداب، لمجلـس للـوطني للثقافـة والفنـون و ، ا9مـة مصـطفى إبـراهيم فهمـي، الجـزءديفيد كولمن، الفيض وجائحة الوباء التاليـة بـين البشـر، ترج [7]
 .99-91،ص  7194، سبتمبر، 496سلسة عالم المعرفة، عدد 

ــة لفهــم المتغيــرات اإلقليميــة المحتملــة وتــداعياتها، مقــال بــالمؤلف الجمــاعي حــول حالــة [3]   دمحم الزهــراوي، جائحــة القــرن الواحــد والعشــرين محاول
 .240، ص 7171ارى الصحية ، التدابير القانونية واالقتصادية والسياسية وأبعادها ، منشورات مركز تكامل للدراسات واألبحاث، المغرب الطو 

نشرت جريدة واشنطن بوست األميركية مقال عن أوبئة وجوائح أخـرى ضـربت العـالم وأوقعـت مئـات الماليـين مـن الوفيـات حـول العـالم علـى  [4]
( 91-كوفيــد)وبـاء عـانى منهـا العـالم عبـر القـرون، كـان آخرهـا جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد  91ورصـدت الصـحيفة األميركيـة  .مـر األزمـان

وطـاعون  9191وأهمها جائحة الطاعون األنطوني، والوباء الثالث، وجذري العالم الجديد، وفيروس سارس، وجائحة إنفلـونزا الخنـازير، وإنفلـونزا ،
وفيـــروس إيبـــوال، واإلنفلـــونزا الروســـية، وطـــاعون جســـتنيان، واإلنفلـــونزا اآلســـيوية، ( ميـــرس)تالزمـــة الشـــرق األوســـط التنفســـية المـــوت األســـود، وم

 -وإنفلــونزا هونــغ كونــغ، وطــاعون لنــدن العظــيم، والكــوليرا ( اإليــدز)والطــاعون اإليطــالي، والحمــى الصــفراء، وأعــراض نقــص المناعــة المكتســبة 
 7171-11-96االطالع  تاريخhttps://bit.ly/3fwGpm3 :الجزيرة على الرابط التالي المقال مترجم على موقع

   112020-99تم االطالع عليه بتاريخ   ،(موقع منظمة الصحة العالمية) https://www.who.int/ar:  أنظر [0]
   112020-99، تم االطالع عليه بتاريخ (موقع منظمة الصحة العالمية) https://www.who.int/ar: أنظر على الموقع اإللكتروني [6]
  7171-11-96تم االطالع عليه في تاريخ     www.digital_futre.ca:دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، منشور على الموقع [2]
 7171-11-10تم االطالع عليه بتاريخ  https://www.who.int/ar: أنظر موقع منظمة الصحة العالمية على الرابط [1]
مقـال بـالمؤلف الجمـاعي "  مجتمـع االخ االكبـر يراقبـك"و" مجتمـع البانوبيتيـك"ا بـين إبـراهيم أولتيـت، المراقبـة الرقميـة فـي زمـن جائحـة كورونـ [1]

، 7171حول حالة الطوارى الصحية ، التدابير القانونية واالقتصادية والسياسية وأبعادها ، منشورات مركز تكامل للدراسات واألبحاث، المغرب، 
 .412: ص

 :، علـى الـرابط0171، العـدد 9449رجـب  13الموافـق لــ  7171فيفري  72الصادرة بتاريخ ( جريدة الشرق الجزائري )جريدة آخر ساعة  [91]
www.akhersaa-dz.com 

 :االلكتروني، المجتمع والمستقبل في الجزائر؟مقال على الرابط "الحراك"زين العابديين غبولي، ماذا يعني فيروس كورونا للنظام السياسي،  [99]
- https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/coronavirus-will-change-both 

algerias-political-system-and-its-opposition 

، تاريخ https://www.facebook.com/AlgerianPresidency: بيان منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الرابط [97]
 7171-1-12االطالع 

، تـاريخ https://jamaity.org/2020/03مقـال بعنـوان تـدعيات فيـروس كورونـا علـى المجتمـع المـدني متـوفر علـى الـرابط االلكترونـي   [93]
 7171-1-97االطالع

، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء 7171مارس  79الموافق  9449رجب عام  76، المؤرخ في 61-71تضمنتها المرسوم التنفيذي رقم 
 .16، ص7171مارس  79، المؤرخة في 90ومكافحته، جريدة الرسمية للجمهورية، العدد  91يروس كورونا ف
تطبيــق : "ومكافحتــه علــى 91المتعلــق بتــدابير الوقايــة مــن انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا  71/61مــن المرســوم التنفيــذي  17تــنص المــادة  [94]

ويمكـن رفـع هـذه التـدابير أو تمديـدها، عنـد االقتضـاء حسـب (. يـوم 94)ني لمدة أربعة عشـر تدابير موضوع هذا المرسوم على كافة التراب الوط
 ".األشكال نفسها

المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونـا كوفيـد  71/71من المرسوم التنفيذي رقم  10و  13لتوسع أكثر أنظر نص المادة  [90]
 .12ومكافحته، المرجع السابق، ص 91

https://bit.ly/3fwGpm3تاريخ
https://bit.ly/3fwGpm3تاريخ
https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
http://www.digital_futre.ca/
http://www.digital_futre.ca/
https://www.who.int/ar
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/coronavirus-will-change-both%20algerias-political-system-and-its-opposition
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/coronavirus-will-change-both%20algerias-political-system-and-its-opposition
https://www.facebook.com/AlgerianPresidency
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 ويستثنى من االستفادة من العطل االستثنائية  -
 .مستخدمو الصحة مهما كانت الجهة المستخدمة -
 .المستخدمون التابعون للمديرية العامة لألمن الوطني -
 .المستخدمون التابعون للمديرية العامة للحماية المدنية -
 .المستخدمون التابعون للمديرية العامة للجمارك -
 .لتابعون للمديرية العامة إلدارة السجون المستخدمون ا -
 .المستخدمون التابعون للمديرية العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية -
 .مستخدمو مراقبة الجودة وقمع الغش -
 .المستخدمون التابعون للسلطة البيطرية -
 .المستخدمون التابعون لسلطة الصحة النباتية -
 .مهام النظافة والتطهيرالمستخدمون المكلفون ب -
المستخدمون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة -   
ومكافحته، ( 91كوفيد )فيروس كورونا  وباء الوقاية من انتشار المتعلق بتدابير 71/61من المرسوم التنفيذي رقم  11راجع نص المادة   [96]

المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا  71/61يذي رقم من المرسوم التنف 91و 11و أنظر المادتين .12المرجع السابق، ص 
 .12ومكافحته، مرجع سابق، ص  91كوفيد 

، يتضــمن تمديــد إجــراء الحجــر 7171مــارس  71الموافــق  9449شــعبان  13مــؤرخ فــي  71/27مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  17المــادة  [92]
 49، ص7171مارس  71، المؤرخة في 92رسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجزئي المنزلي على بعض الواليات، جريدة 

، يتضـمن تمديـد أحكـام 7171أفريـل  17الموافـق  9449شـعبان  1المـؤرخ فـي  71/16من المرسوم التنفيذي رقـم  10و 13و 17المواد  [91] 
أفريــل  17المؤرخــة فــي  91رســمية للجمهوريــة الجزائريــة عــدد ومكافحتــه، جريــدة  91المتعلقــة بتــدابير الوقايــة مــن انتشــار وبــاء كورونــا كوفيــد 

 97،  ص7171
معـدل ومـتمم المرسـوم التنفيـذي  7171أفريل  0الموافق لـ  9449شعبان عام  99مؤرخ في  71/17من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  [91]

تمديــد إجــراء الحجــر الجزئــي  المنزلــي علــى بعــض والمتضــمن  7171مــارس  71الموافــق   9449شــعبان عــام  13المــؤرخ فــي  71/27رقــم 
 .91، ص7171أفريل  0مؤرخة في  71الواليات، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .91، المرجع السابق، ص 71/17مكرر من مرسوم التنفيذي رقم  17المادة  [71]
يس عالوة استثنائية لفائدة بعض فنات مستخدمي الجماعات يتضمن تأس 914-71انظر نص المادة الثانية من المرسوم تنفيذي رقم  [79]

، الجريدة الرسمية للجمهورية 7171أفريل  76الموافق لـ  9449رمضان عام  11االقليمية والمؤسسات العمومية تابعة لها، المؤرخ في 
 .4، ص7171أفريل  76الموافق لـ 9449رمضان  11، مؤرخة في 76الجزائرية، العدد 

     تأمــل سوسيولوجي: بين نجاعة العلم ووعي المجتمع" بعنوان  وباء كورونامقال  [77] 
https://www.annasronline.com/index.php  ،7171-11-12تاريخ االطالع  

 .7171-11-12تاريخ االطالع   http://www.ammonnews.net/article/533841: مقال على الرابط االلكتروني [23]
، مقـــال بـــالمؤلف الجمـــاعي حـــول حالـــة الطـــوارى الصـــحية ، التـــدابير القانونيـــة 7171ســـعيد جفـــري، جائحـــة كورونـــا وتعـــديل قـــانون ماليـــة  [24]

 .111، ص 7171سياسية وأبعادها ، منشورات مركز تكامل للدراسات واألبحاث ،المغرب، واالقتصادية وال
 .241: دمحم الزهراوي، المرجع السابق، ص  [25]
 7171-11-12، تاريخ االطالع  https://jamaity.org/2020/03مقال بعنوان تداعيات فيروس كورونا على المجتمع المدني   [76]
 7171-11-12تاريخ االطالع  https://jamaity.org/2020/03ات فيروس كورونا على المجتمع المدني  مقال بعنوان تداعي [72]
                                      المجتمعـــــــــات؟-فـــــــــي-الكبـــــــــرى -األوبئـــــــــة-تتركهـــــــــا-التـــــــــي-اآلثـــــــــار-مـــــــــا-«كورونـــــــــا»-بعـــــــــد-الحيـــــــــاة-مقـــــــــال بعنـــــــــوان عـــــــــن [71]

https://aawsat.com/home/article/2181511           

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-34-08/146628-
http://www.ammonnews.net/article/533841
https://aawsat.com/home/article/2181511
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[71]   Mark JURKOWITZ, Amy MITCHELL, Americans who primarily get news through social media are 
least likely to follow COVID-19 coverage, most likely to report seeing made-up news, Pew Research 
Center, Maech 25,2020 

 031إبراهيم أولتيت، المرجع السابق، ص [31]
[39]   Commission Européenne, Lutter contre la désinformation, https://ec.europa.eu/info/live-worktravel-

eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_fr 
  المجتمعات؟-في-الكبرى -األوبئة-تتركها-التي-اآلثار-ما-«كورونا»-بعد-الحياة-عن[  37]

https://aawsat.com/home/article/218151 
فيروس كورونا العالم بشكل دائم على الرابط االلكتروني  مقال بعنوان هكذا سيغير[ 33]

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=23032020&id=a9195f9c - ecb7-42ed-8e46-
4cf176fb30 8  7171-11-12تاريخ االطالع 

 [34 ] Noam Chomsky, « Coronavirus : les Etats-Unis "courent au précipice"». Interview donné au 
SudOuest.fr avec AFP Publié le 25/05/2020 

[30]  Noam Chomsky, Op Cit. 
 .263دمحم الزهراوي، المرجع السابق، ص  [36]
المتحدة وبرامجها ووكاالتها المتخصصة ولجانها، توثق صلتها مفوضية شؤون الالجئين هي واحدة من شبكة تضم صناديق األمم  [32]

تساندها كل واحدة من زاوية اختصاصها مثل  كما تتعاون مع هيئات دولية أخرى   .بمنظمات أخرى وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية
 -صندوق التضامن لالستجابة لمرض كوفيد"انضمت المفوضية إلى .اليونيسيف، اليونسكو، اللجنة الدولية للصليب األحمر والقطاع الخاص

الذي أنشأته منظمة الصحة لتشجيع ولتنسيق االستجابة العالمية المباشرة لمساعدة البلدان على الوقاية من انتشار الوباء، والكشف عن  91
مع تبرعات حققت اآلن ، وتوصلت الى ج7171مارس 93،و أطلقت منظمة الصحة هذا الصندوق في   حاالت اإلصابة به واالستجابة له

وهذا الصندوق، األول من نوعه، يتيح فرصة لألفراد والشركات والمنظمات في جميع أنحاء العالم للمساهمة . مليون دوالر 794مبلغا يعادل 
 .بشكل مباشر في االستجابة العالمية لمكافحة وباء كورونا المستجد

لمزيـد مـن التفصـيل عـن عمليـات اإلنقـاذ فـي . بتـدعيم مـن ايطاليـا ( مليون دوالر شهريا 97ميزانيتها تبلغ ) 7193دشنت هذه العملية سنة  [31]
، ينـاير 09نشـرة الهجـرة القسـرية عـدد. المتوسـط فـي عـالم األزمـات اإلنسـانية تحـدي البحـر األبـيض: البحـر المتوسـط انظـر، وليـان السـي سـوينغ

7196 . 
، مقـال بـالمؤلف الجمـاعي حـول 91زهرة الهياض،مفوضية شؤون االجئين وتلبيـة االحتياجـات الصـحية لالجئـين فـي سـياق مكافحـة كوفيـد  [31]

: ، ص7171حالة الطوارى الصحية ، التدابير القانونية واالقتصادية والسياسية وأبعادها ، منشورات مركز تكامل للدراسات واألبحاث، المغرب، 
بلــدا مستضــيفا  934مليــون شــخص مــن الالجئــين حــول العــالم ويوجــد  29كــرت المفوضــية فــي آخــر تحــديث لإلحصــاء انــه يوجــد ولقــد ذ. 023

مـن  9أن النزوح القسري يطال تـأثيره اآلن أكثـر مـن واحـد بالمائـة مـن سـكان العـالم، وبالتحديـد  7171يونيو  9وأظهر تقرير آخر في . لالجئين
 .مزيد والمزيد من أولئك الفارين على العودة إلى ديارهمشخصا، مع عدم قدرة ال 12بين 

 .046زهرة الهياض، المرجع السابق ، ص  [41]
اهمهــا تراجــع معــدالت انبعــاث ثــاني أكســيد الكربــون نتيجــة لتراجــع النشــاط  -91كوفيــد  –هنــاك بعــض االثــار االيجابيــة لالزمــة الصــحية  [49]

 األدوية، واالتصاالت، وشركات التجارة اإللكترونية: لعديد من القطاعات األخرى مثلالصناعي العالمي، وكذلك إمكانية استفادة ا
يتأثر جانب العرض بسبب تعطل اإلنتاج نتيجة : أواًل . من المتوقع تراجع معدالت نمو االقتصاد العالمي، كنتيجة لثالث قنوات رئيسية [47]

انتشار : ثالًثا. أثر جانب الطلب عالمًيا وخصوًصا في قطاع السياحة وصناعة الترفيهيت: ثانًيا. لإلصابات بالفيروس، وكذلك إجراءات احتوائه
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. هذه اآلثار عالميا نتيجة النتقال الفيروس عبر الحدود، وكذلك نتيجة لتراجع معدالت الطلب العالمية في الدول الصناعية الكبرى والصين
 .. لقنوات أهمها السياحة، وعائدات صادرات النفطوستتأثر االقتصادات العربية سلًبا من خالل العديد من ا

 -https://studies.aljazeera.net/ar/article/4613 خسائر فادحة ومكاس: آثار كورونا االقتصادية [43]
 https://alwatannews.net/article/876652/Business [44] العالمي-االقتصاد-على-كورونا-فيروس-تأثير -                   

    https://studies.aljazeera.net/ar/article/4613آ   خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة: ثار كورونا االقتصاديةآ [40]
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4613    [46] خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة: آثار كورونا االقتصادية    

  https://studies.aljazeera.net/ar/article/4613خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة : آثار كورونا االقتصادية[ 42]
 :، المجتمع والمستقبل في الجزائر؟مقال على الرابط االلكتروني"الحراك"زين العابديين غبولي، ماذا يعني فيروس كورونا للنظام السياسي،  [41]

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/coronavirus-will-change-bothalgerias-political-
system-and-its-opposition 
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 العربية في إطار الجامعة العربية  –آثار جائحة كورونا على العالقات العربية 
 علي عبدالكريم العاشق

 ليبيا، صبراتهجامعة  ،االقتصاد والعلوم السياسية كلية ،العلوم السياسيةقسم 
    ali.alasheg@sabu.edu.ly: للمراسلة

  

 الملخص
تمر الدول العربية كما العالم في ظروف عصيبة غير مسبوقة، تتطلب منها التشبث بقيم التضامن والتآخي والتسلح بآليات التعاون المشترك 

العربية الهشة  -للعالقات العربية وعلى األقل تبادل التجارب،  إال أنه ما حصل كان عكس ذلك، فقد برز مؤشر خطير على الوضع الراهن 
أصال، وجاءت أزمة كورونا لتقوض هذه العالقة وتضعها في موضع التساؤل عن مستقبلها، في ظل برود معلن في عالقات معظم العواصم 

ا في األموال العربية بعضها ببعض، فضال عن الغياب الملحوظ ألي اتصاالت أو محاوالت لنجدة الفقراء من العرب، الذين يعانون نقص
وم والمستلزمات الطبية إضافة للغذائية واللوجستية بعد اقفال المطارات والحدود البرية والموانئ، وأصبحت الدول العربية تقوم بتعزيز مفه

اتصاالت بين المصلحة الوطنية وفق المدرسة الواقعية كما فعلت العديد من دول العالم، ولم تعلن وكاالت األنباء العربية أو العالمية عن 
التخاذ قرارات عاجلة لمحاصرة هذا الوباء والحد من خسائره ( عبر تقنيات االتصال المتلفز بالتأكيد)القادة أو دعوات لاللتقاء في قمم عاجلة 

 .وتكاليفه التي تأكل من البنى التحتية الصحية للمجتمعات العربية والتي هي فقيرة أصاًل ومتهالكة
م العربية بصمت مريب، هذا الصمت يطرح تساؤالت كبيرة حول ما إذا كانت تلك العواصم تنتظر شيء أكبر لقد الذت معظم العواص 

بما أفرزته من " كورونا"وأخطر من جائحة كورونا لتتقدم الصفوف وتمد يد العون لعواصم شقيقة أنهكها فايروس كورونا، وأبانت أزمة فيروس 
العرب، فمتى؟ أما " كورونا"الموقف بات يتطلب تغييرا جذريا قبل فوات األوان، فإذا لم يوحد خطر  تداعيات مخيبة لألداء العربي برمته، أن

 .الجامعة العربية فحسب نداء أمينها العام، فإنه يسعى إلى تكريس أبديتها رغم عدم فعاليتها
شفت أنه بحلول الذكرى الماسية لجامعة الدول مكنت الجائحة من رسم صورة قاتمة واقعية عن العالقات فيما بين األقطار العربية، وك 

": كارل ماركس"سنة، لنخلص إلى ما ذهب إليه المفكر  57العربية، يسجل النظام العربي عثرة أخرى تضاف إلى سلسلة العثرات على مدى 
صدع في النظام العربي أدى الى عدم تفترض هذه الدراسة أن ازدياد االنشقاق والت". إن التاريخ ال يعيد نفسه إال في شكل مأساة أو مهزلة"

  .وجود جهد عربي موحد لمجابهة جائحة كورونا
  .العربية، النظام العربي –لعربية التصدع العربي، جائحة كورونا، الجامعة العربية، العالقات ا :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
As the world is in unprecedented difficult circumstances, Arab countries are required to adhere to the values of 
solidarity and fraternity and to arm themselves with mechanisms of mutual cooperation and at least to exchange 
experiences. However, what happened was the opposite. A serious indication emerged of the current state of already 
fragile Arab-Arab relations, and the Corona crisis came to undermine this relationship and put it into question its 
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future, with the publicized cold ness in the relations of most Arab capitals with each other, as well as the notable 
absence of any contacts or attempts to rescue the poor Arab, who are suffering from a shortage of funds and medical 
supplies as well as food and logistics after the closure of airports, land borders and ports. Arab countries are 
promoting the concept of national interest in accordance with the real school, as many countries in the world have 
done. Arab or international news agencies have not announced contacts between leaders or calls to meet at urgent 
summits (certainly through televised communication techniques) to make urgent decisions to contain the epidemic 
and reduce its losses and costs, which are eroding the health infrastructure of Arab societies, which are already poor 
and dilapidated. Most Arab capitals have taken a suspicious silence, and this silence raises big questions about 
whether those capitals are waiting for something bigger and more dangerous than the Corona pandemic to advance 
and lend a helping hand to sister capitals exhausted by the Corona virus. The corona virus crisis, with its disappointing 
repercussions for the Arab performance as a whole, has demonstrated that the situation requires radical change 
before it is too late, and if the threat of the Arab Corona is not unified, when? The Arab League, for its part, is seeking 
to enshrine its show, despite its ineffectiveness. The pandemic has enabled us to paint a gloomy and realistic picture 
of relations among Arab countries, and it revealed that by the tragic anniversary of the Arab League, the Arab regime 
is recording another stumbling block to the series of pitfalls over 75 years, to conclude that the thinker Karl Marx has 
said: "History only repeats itself in the form of tragedy or farce." This study assumes that the increased division and 
rift in the Arab system has led to the absence of a unified Arab effort to respond to the Corona pandemic. 

.Arab Relations, the Arab System-The Arab Rift, the Corona Pandemic, the Arab League, Arab: Keywords 

 
 المقدمة

نازلة كبرى أصابت الدول الكبرى والصغيرة على حٍد سواء، والغنية والفقيرة من دون تمييز، ووقفت أمام انتشاره أكثر  91معلوم أن وباء كوفيد 
 .المنظمات العالمية تقدمًا وتجهيزًا عاجزة عن احتوائه أو حتى مواكبة تداعياته التي ال نعلم على وجه اليقين مداها أو شدتها

ما باقي العالم تمر بظروف عصيبة غير مسبوقة، تتطلب من األقطار العربية التشبث بقيم التضامن والتآخي هذا الوباء جعل الدول العربية ك
ربي والتسلح بآليات التعاون المشترك وعلى األقل تبادل التجارب، سواء في إطار النظام العربي أو المنظومات اإلقليمية منها االتحاد المغا

 .هذه المأساة اإلنسانية الشاملةومجلس التعاون الخليجي، لمعالجة 
أي  9197ومعلوم أن جامعة الدول العربية التي تضم جميع الدول العربية هي أول منظمة دولية على مستوى العالم، حيث تم إنشاؤها في عام 

ومجموع مساحة الوطن  ،9179وقبل إنشاء االتحاد األوروبي سنة  9197عقود من الزمن، قبل إنشاء منظمة األمم المتحدة في عام  5منذ 
طوال هذه العربي يجعله الثاني عالميًا بعد روسيا ومجموع سـكانه هو الرابع عالميًا بعد الصين والهند واالتحاد األوروبي، ولكن لألسف لم نشهد 

: لى تكريس المقولة المشهورةالسنوات إنجازات تساوي هذا العمر المديد قامت بها جامعة الدول العربية إال النذر اليسير، بل عمل أعضاؤها ع
 .، وفيما عدا القمم العربية العقيمة لم يعد للجامعة العربية نشاطات ذات قيمة تذكر لصالح المواطن العربي"أتفق العرب على أال يتفقوا"

الماليين من المواطنين العرب  ويبدو أن المواطن العربي غير مهتم تماما من جانبه بانعقاد القمم العربية التي ال فائدة منها ما دامت أحوال
تزداد ترديا بسبب الحروب وتحت وطأة سوء األوضاع المعيشية والفقر واألمية وانعدام الصحة والسكن الالئق وتردي مستوى التعليم وتفشي 

 .  طالةظاهرة الرشوة والفساد بجميع أشكاله، حيث نتج عن هذه الحالة السيئة جيال من الشباب الضائع وتزايد معدالت الب
العربية الهشة أصال، وتضعها في موضع التساؤل عن  -وجاءت أزمة كورونا لتظهر مؤشر خطير على الوضع الراهن للعالقات العربية 

مستقبلها، في ظل برود معلن في عالقات معظم الدول العربية بعضها ببعض، فضال عن الغياب الملحوظ ألي اتصاالت أو محاوالت لنجدة 
ة والهشة في المجتمعات العربية، الذين يعانون نقصا في األموال والمستلزمات الطبية إضافة للغذائية واللوجستية بعد إقفال الفئات الفقير 

ذاك، المطارات والحدود البرية والموانئ، ولم نسمع ولم نرى هبوط طائرات عربية محملة بالمساعدات الطبية العاجلة في هذا المطار العربي أو 
( عبر تقنيات االتصال المتلفز بالتأكيد)االت األنباء العربية أو العالمية عن اتصاالت بين القادة أو دعوات لاللتقاء في قمم عاجلة ولم تعلن وك

فقيرة التخاذ قرارات عاجلة لمحاصرة هذا الوباء والحد من خسائره وتكاليفه التي تأكل من البنى التحتية الصحية للمجتمعات العربية والتي هي 
 .صاًل ومتهالكةأ
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مثال آخر على عدم فائدة جامعة الدول العربية، فهذه  91وهنا قد يصدق يقول حازم صاغية، الكاتب والمحلل اللبناني، في أن وباء كوفيدــ
ل من المنظمة لم تتمّكن قط من وقف أي حرب بين الدول األعضاء وال أي حرب أهلية داخل أي بلد عربي، كما أنها فشلت في إقامة أي شك

 .أشكال التعاون االقتصادي الملموس بين الدول العربية، ولم تعزز أي مجهود عربي دوليا
 مشكلة البحث

البحث في األسلوب الذي اتبعته الجامعة  وذلك عن طريقية في ظل الجامعة العربية يحاول هذا البحث أن يدرس مشكلة واقع العالقات العرب
 :التالية التي يهدف البحث الى اإلجابة عليها تالتساؤالمن خالل  وذلك، 91-في إدارة أزمة كوفيد العربية
 إلى متى ستظل جامعة الدول العربية تصدر بيانات بدل من حل المشاكل الحقيقية؟ -
أين العرب مما ورد في ميثاق الجامعة من تعزيز التعاون االقتصادي والسياسي واألمني؟ وما أحوج العرب إليه اليوم لمواجهة  -

 عيات جائحة كورونا؟تدا 
 هل المشكل في ميثاق الجامعة الذي ينبغي تعديله بحيث يتوافق مع الظروف السياسية واالقتصادية العربية والدولية الراهنة؟ -
 العربي خير من ال شيء؟–أليس من األفضل وجود منظمة إقليمية عربية تحافظ على القليل من التنسيق العربي  -

 أهداف البحث
 :البحث الىيهدف هذا 

 تتبع واقع العالقات بين الدول العربية تاريخها وحاضرها، ومحاولة استشراف مستقبله. 
 إظهار حقيقة التزام الدول العربية بمبادئ ميثاق الجامعة العربية. 
 يحاول البحث ان يظهر حقيقة المشكلة العربية هل هي في ميثاق الجامعة ام في التصرفات العربية؟ 
 مية وجود رابطة عربية حتى وإن لم تكن ذات فاعلية كبيرة، وذلك أفضل من الشيءالتأكيد على أه. 
  

 فرضية البحث
 ازداد جمود جامعة الدول العربية،سببًا في  اكانوضعف اإلرادة السياسية لدى القادة العرب ازدياد تشرذم النظام العربي يفترض هذا البحث أن 

 .وبالتالي لم تستطع أن تضطلع بدورها في هذه الجائحة كما حصل في أزمات ومشاكل غيرها
 أهمية البحث

منهار لم تنبع أهمية هذا البحث في كونه يدرس مشكلة الواقع العربي والتي لها ارتباط بالوجود العربي في عالم امتالء بالتكتالت، هذا الواقع ال
ليه من آمال، وبالتالي أصبحت الدول العربية عرضة للمشاكل واألزمات التي ال تحل إال بالتضامن وتظافر يقدم للمواطن العربي ما يصبو ا

 .الجهود
 منهجية البحث

والمنهج  من خالل تتبع المراحل التاريخية للواقع العربي، لتحقيق األهداف المرجوة من هذا البحث سوف يتم توظيف كال من المنهج التاريخي
 .لتتبع ممارسات الجامعة العربية تجاه هذه الجائحة الوصفي التحليلي

 حدود البحث
، وللبحث حدود 0202وحتى نهاية شهر أغسطس  0202لهذا البحث حدود زمانية معلومة حيث بدأت هذه الدراسة مع نهاية شهر مايو 

 .مكانية تشمل الوطن العربي
 :مدخل عن جامعة الدول العربية
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لم يكن بأي حال من األحوال يمثل حدثا جديدا على صعيد العالقات  9197مارس  00بداية، من الثابت أن قيام جامعة الدول العربية في
فالمؤكد أن فكرة الوحدة العربية كانت مطروحة منذ أزمان عديدة مضت، بل كانت دومًا تأتي على قائمة الطموحات الكبرى ، العربية/العربية

ولذلك فليس من قبيل المبالغة التوكيد هنا على حقيقة أن قيام هذه الجامعة إنما عد  ،لها اإلصالحيون العرب على اختالف أفكارهمالتي تحمس 
تتويجا لحركة القومية العربية والفكر القومي العربي على امتداد التاريخ، وبالذات منذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن  -وبحق-

 .العشرين
فمن دعم الجامعة لقضايا النضال الوطني  ،شهدت الجامعة العديد من األحداث والتطورات، والتي كان لها فيها أدوار ال تنكر إيجابًا أو سلباً و 

للشعوب العربية من أجل الحرية واالستقالل، إلى قضايا التنمية وما يتصل بها من ضرورات تطوير العمل العربي المشترك وتعزيزه في 
 .ت االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالمجاال

في التصدي بفاعلية لمعالجة أوجه الخلل وبعض  -وبفعل ظروف عدة-والحق أنه إذا كانت جامعة الدول العربية لم تفلح في بعض األحيان 
نظيمي العام الذي أمكن بواسطته في توفير اإلطار الت -ولو كحد أدنى-جوانب القصـور في النظام اإلقليمي العربي، إال أنها اجتهدت وال شك 

 .معالجة بعض القضايا ذات االهتمام العربي المشترك
 :عام 57نماذج من إنجازات جامعة الدول العربية عبر 

ال صحيح يعتريها الكثير من القصور بل وتخاذل إزاء العديد من القضايا العربية، إال أن ذلك ... بدايًة ال يجوز اإلنكار القاطع لدور الجامعة
فقد نزعت الجامعة العربية في مواجهة األزمات ... يعنى عدم جدواها على االطالق كما يتحدث الكثير من الكتاب والساسة بل والشارع العربي

 نالعربية نحو تبنى عدد من المواقف التي تراوحت ما بين عدم التدخل؛ إلى التدخل على استحياء دون التوصل إلى تسوية أحيانًا، ومنذ إعال
والتوقيع على الصيغة النهائية لنص الميثاق الخاص بها، مرت الجامعة العربية بأحداث تاريخية شهدتها المنطقة نجحت  9197نشأتها في عام 

في التعامل مع بعضها أحياًنا وفشلت أحيانا أخرى، ورغم أن سجل إنجازات الجامعة العربية غير مكتظ باإلنجازات فيما يتعلق باألهداف 
ة الكبرى، إال أنه شئنا أم أبينا يحوي إنجازات تجعل من الجامعة ليست مجرد كيان وهمي أو عديم النفع، ومن أمثلة هذه اإلنجازات ما العربي

 :يلي
حفل تاريخ الجامعة بنشاط واسع سواء على صعيد المنطقة العربية أو في أروقة المنظمات : تأييد قضايا االستقالل الوطني للشعوب العربية •

الدولية األخرى كمنظمة األمم المتحدة لدعم نضال الشعوب العربية التي كانت ترزح تحت نير اإلستعمار، ومنها على وجه الخصوص الشعب 
 ]9[ .العربي في كل من تونس والمغرب والجزائر واليمن وفلسطين

العربية القومية على اختالف أجهزتها ومؤسساتها، فعلى إثر التزال القضية الفلسطينية تمثل الشغل الشاغل لهذه المنظمة : قضية فلسطين •
بادرت جامعة الدول العربية إلى التدخل لمواجهة هذا الوضع الجديد، وشكلت القضية  9191أيار /مايو 97قيام الكيان اإلسرائيلي في 

القرن الماضي، بل إن بعض هذه المؤتمرات قد عقد الفلسطينية بجوانبها المتعددة األساس لمعظم مؤتمرات القمة العربية منذ أوائل ستينات 
رغم تأخر الجامعة العربية في التعامل مع تقرير  9191، هذا باإلضافة لحرب فلسطين ]0[أساسا للنظر في موضوعات تتعلق بهذه القضية

الدول األعضاء بالتدخل العسكري في ، إال أنها في النهاية نجحت في إقناع 9195األمم المتحدة الذي أوصى بتقسيم فلسطين في شهر نوفمبر
، ولكن لم يحالفها الحظ ألسباب كثيرة منها غموض 9191مايو  97فلسطين، حيث بدأت بالفعل الجيوش العربية دخول فلسطين في صباح 

اتفاقيات هدنة  9يع المهام وضعف التنسيق والتعاون بين الجيوش العربية وغياب االستراتيجية العسكرية وضعف التسليح لتنتهي الحرب بتوق
 .بين إسرائيل والدول العربية وبنشأة دولة إسرائيل

نزعت الجامعة العربية في مواجهة : العربية/ تعزيز السلم واألمن العربيين والتسوية السلمية للمنازعات التي تثور في نطاق العالقات العربية •
ين عدم التدخل؛ إلى التدخل على استحياء دون التوصل إلى تسويه على سبيل األزمات العربية نحو تبنى عدد من المواقف التي تراوحت ما ب

، 9151الموريتاني  –الجزائري  –، والنزاع المغربي 9191الجزائرية  -، والحرب المغربية 9191المثال ما كان منها إزاء األزمة اليمنية عام 
؛ فضاًل عن المنازعات التي تدخلت 9111و  9191و  9171و  9177ات واألزمة الصومالية، والنزاع في السودان الذى اندلع خالل السنو 

، والنزاع بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة 9172فيها وأسهمت في تسويتها، وإن كان إسهامها ذلك محدوًدا، مثل أزمة الضفة الغربية لعام 
؛ وكذلك التدخل والنجاح الكامل في تسوية 9110يلي للبنان عام ، والغزو اإلسرائ9190و  9199، والنزاع بين سوريا ومصر عام 9171عام 

والذي نجحت الجامعة العربية في تسويته عندما أعلن العراق رفض استقالل الكويت معتبرًا  9199العراقي لعام  –األزمة، مثل النزاع الكويتي 
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يت حاكما لمقاطعة الكويت، فقام مجلس الجامعة بإصدار قرار ينص أنها جزء أصيل من الدولة العراقية وأصدرت بالفعل قرارا بتعيين أمير الكو 
م على الحفاظ على سيادة الكويت على أن تطلب سحب القوات البريطانية من أراضيها، وإلزام العراق بعدم استخدام القوة، وأشرف األمين العا

وسودانية وتونسية بقيادة سعودية، وأمكن تجنب انفجار األزمة، للجامعة على إنشاء قوة طوارئ عربية مكونة من قوات سعودية ومصرية وأردنية 
   ]1[. 9150، والحرب بين اليمن الشمالي واليمن الديمقراطي 9152 – 9190والحرب األهلية في اليمن في الفترة من 

وسوريا قبل الحرب، وتشكيل  حيث لعبت الجامعة العربية دورا هاما من خالل تقديم وتأمين الدعم العسكري لمصر: 9151حرب أكتوبر  •
ي بقية وحدات برية وجوية في بعض الدول العربية تكون مستعدة للتحرك لألماكن التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة العربية واعتبار أراض

مليون دوال سنويا  9191إلى تقديم البلدان العربية األعضاء مسرحا لألعمال القتالية لتحقيق الهدف العربي االستراتيجي من الحرب، باإلضافة 
 (.مصر وسوريا واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية)لدول المواجهة 

 :نماذج من إخفاقات جامعة الدول العربية
 الكويتية مما فتح الباب لتدخل قوات أجنبية إلنهاء اإلحتالل، -حيث فشلت الجامعة في حل األزمة العراقية: 9112حرب الخليج الثانية  

 .9199واضطرت في النهاية إلى المشاركة في التحالف على خالف احتوائها لألزمة التي نشأت بين نفس البلدين في 
فشلت الجامعة العربية في إثناء الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا عن غزو األراضي العراقية واكتفت فقط : 0221الغزو األمريكي للعراق  

 .لحل األزمة دون جدوى ودون أن تضع أي خطوات فعلية للتعامل مع الغزو حال وقوعهبالوسائل الدبلوماسية 
اكتفى مجلس الجامعة العربية بعقد مجلس على المستوى الوزاري في اجتماعه غير العادي أدان خالله : 0229الحرب اإلسرائيلية على لبنان  

ضامن المطلق معه وتحميل إسرائيل مسؤولية الخسائر والدمار الذي نتج عن العدوان اإلسرائيلي على لبنان، وأكد دعمه صمود لبنان والت
 .عدوانها، وطالب مجلس األمن الدولي بوقف شامل إلطالق النار

على مستوى المندوبين الدائمين لبحث دعوة قطر لعقد  0221يناير  91عقدت الجامعة العربية اجتماعا في : 0221الحرب على غزة في  
 91طارئة وشهد مشادات حادة بين الدول المساندة للدعوة القطرية والدول الرافضة التي رأت أن وجودة القادة العرب في الكويت في قمة عربية 

يناير بالدعوة للوقف الفوري للعدوان على غزة وإنهاء الحصار وفتح  91يمكن أن يكون مالئًما للتشاور بشأن غزة، واكتفى اجتماع  0221يناير 
 .عابر ومناشدة دول العالم في إعادة إعمار غزةجميع الم

عاما لم يكن فاعلية الجامعة العربية على القدر المأمول، والدليل على هذا أن معظم الصراعات  59ويمكننا القول إجمااًل أنه على مدار 
علة في الصراعات الحالية في سوريا وليبيا حاليا العربية التي سويت تم تسويتها باتفاقيات ثنائية أو بتدخل خارجي، كما أن اليد الفا –العربية

 ]9[.هي لألمم المتحدة وروسيا وأمريكا
اعاتها التي وما زالت جامعة الدول العربية قائمة على الخالفات وكثرة الكالم والبذخ والترف في الفنادق الفاخرة، واالتهامات المتبادلة داخل اجتم

نين العرب وتنتهي بتوصيات ال تطبق على أرض الواقع، ولم تقدم الجامعة إال القليل ،مقارنة تكلف مصاريف باهظة تؤدى من جيوب المواط
بعمرها، مما يمكن ذكره للمواطنين العرب، وفشلت في حل أغلب القضايا العربية العالقة من المحيط إلى الخليج وعلى رأسها قضية فلسطين 

والنزاعات المسلحة في العراق وسوريا وليبيا واليمن، وظلت الجامعة ووزراء خارجيتها في  والجوالن المحتل، ولم تستطع إيقاف الحروب الدامية
 .حالة انعقاد دائم دون حلول نهائية وال حتى ابتدائية

 :جائحة كورونا في العالم العربي
دوات التعاون األخرى في مواجهة كارثة لقد هزت أزمة كورونا النظم الصحية والوقائية وكشفت الخلل، بداية من منظمة الصحة العالمية إلى أ

كأن غير مسبوقة، ولم يمنع الوقع السريع النتشار الفايروس القاتل من استمرار السجاالت سواء داخل الدول والتجمعات أو بين كبار العالم، و 
كما اعترف الرئيس " عدو خفي حرب عالمية ضد"الهم األساسي يبقى المصالح الذاتية والوطنية وليس التكاتف لدرء الخطر الزاحف من 

 .بعد مكابرة" دونالد ترامب"األميركي 
 .َدةالعالم العربي كان وال يزال جزء مهم من هذه االحداث سواء في الخلل الصحي أو سوء التعاون أو المصالح الذاتية لكل دولة عربية على ح  

فعالم السياسة ليس بعيدا . تصرة وأكثر قوة ومناعة، وأخرى مهزومةوحقيقة أن جائحة كورونا هي أشبه ما يكون بحرب، ستخرج منها جيوش من
 عن عالم الحروب والجيوش، علما بأن هذا الوباء الُمَعْوَلم هو أشبه ما يكون بحرب حقيقية مدمرة، ولكن من دون جيوش مرئية أو عدو واضح
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ي الممحون باألزمات السياسية واالقتصادية سيكون له نصيب من هذه الوجه والمعالم، ومن دون أسلحة خفيفة أو ثقيلة، والمؤكد أن العالم العرب
 .التغييرات المتوقعة على صعيد العالم والناتجة عن كورونا

 :احصائيات سريعة ألضرار جائحة كورونا على العالم العربي
متعلق باآلثار االقتصادية لفيروس كورونا ، وال0202مايو  27يشير تقرير قطاع الشؤون االقتصادية بجامعة الدول العربية الصادر بتاريخ 

 على الدول العربية في األجل الطويل، أن األزمة الحالية تترك تأثيرا سلبيا على النمو اإلقتصادي في الدول العربية، مفصحة عن تقديرات
مل وظائفهم حتى نهاية العام الحالي، مليون عا 5.9تريليون دوالر، باإلضافة إلى توقع فقدان  9.0تشمل بيانات تبلغ في مجملها حتى اآلن 

مليار  91مليار دوالر من رؤوس أموال األسواق، وخسائر بقيمة  902فواقد قوامها : وأشار التقرير إلى أن الخسائر جاءت على النحو التالي
مليون دوالر يوميًا من  772خسارة مليار دوالر، و  002لدى الدول األعضاء، وديون إضافية تبلغ ( الناتج المحلي اإلجمالي)دوالر من الدخل 

 5.9مليار دوالر من إيرادات التعريفات الجمركية، وفقدان حوالي  0مليار دوالر، وخسارة أكثر من  01إيرادات النفط، وتراجع للصادرات بقيمة 
 ]7[. 0202مليون وظيفة في عام 

على االقتصاد العالمي والعربي، خصوصا لدى الدول التي لديها ارتفاع في وتوقع التقرير أن تكون لتداعيات الفيروس تأثيرات بالغة بعيدة األثر 
معدالت البطالة، وفي مستويات سوء التغذية، التي ستشهد تفاقمًا غير مسبوق في األوضاع االجتماعية للسكان، وسيزيد الضغط على قطاعات 

 .لاألعمال الخاصة التي تضطر إلى إقفال أعمالها وتسريح الموظفين والعما
 :الوضع العربي في مواجهة الجائحة

، أقصى درجات التعاون والتعاضد، سواء بين 91كوفيد -كورونا"تقتضي المرحلة الحالية، التي يواجه فيها العالم تحديًا مشتركًا يتمثل في وباء 
يتعين على الجميع تنحية المعارك الشعوب والحكومات، أو بين الحكومات وبعضها البعض، وفي مواجهة تحٍد على هذا القدر من الخطورة، 

 . الصغيرة وااللتفات إلى التهديد الحالي  والداهم، ومن أسٍف أن هذا ال يحدث في الواقع
، لوقف الحروب في "أنطونيو غوتيريش"وإذا كانت هناك منطقة في العالم أولى باإلنصات إلى الدعوة التي وجهها األمين العام لألمم المتحدة، 

في العالم من أجل مواجهة كورونا، فهي المنطقة العربية، إذ أن بؤر الحروب والصراعات، وفقا لكل الشواهد، باتت تنحصر حاليا مناطق النزاع 
 .في المنطقة العربية، وهي حروب تبدو لكثيرين عبثية، وال طائل من ورائها، ألنها ال تعدو أن تكون صراعا على السلطة

إلى سوريا، بات الناس محصورين بين نارين؛ نار الحرب ونار كورونا، ولسان حالهم يقول، إن من لم يمت  ففي دول عدة، من ليبيا إلى اليمن
بالحرب مات بالعدوى، ويصر داعمو تلك الحروب على استمرارها، رغم أن سنوات الحرب قد أتت على البنية التحتية الصحية لدول النزاعات، 

 .في األوقات العادية، فما بالكم بوقت الوباءبحيث لم تعد صالحة للعناية بصحة الناس 
لقد آن : "إن تلك الحروب الدائرة في عدد من الدول العربية يجب أن تتوقف، مضيفا" أحمد أبو الغيط"وقال األمين العام لجامعة الدول العربية، 

لمي في مواجهة جائحة كورونا يجعل من للمدافع التي يقتل بها أبناء الوطن الواحد بعضهم البعض أن تسكت، خصوصا أن الوضع العا
 ]9[".استمرار مثل هذه النزاعات نوعا من العبث

وأشار صندوق النقد الدولي في وقت سابق إلى أن العديد من الدول في منطقة الشرق األوسط ستواجه صعوبات جمة بعد تفشي فيروس كورونا 
والسودان واليمن، ومن المتوقع حسب الصندوق انكماش الناتج في البلدان  المستجد، خصوصا تلك التي تمزقها الحروب، ومن بينها العراق

، 0202وباإلضافة إلى ذلك، مع بداية األزمة في شهر مارس . 0202في عام % 91الهشة والواقعة في دائرة الصراع بالمنطقة بنسبة قدرها 
ر بما يتراوح بين  -د استقر بعد ذلك وإن كان ق -شهدت المنطقة انعكاسا مفاجئا في مسار التدفقات الرأسمالية   9حيث سجلت خسارة ُتقدَّ

  ]5[.مليارات دوالر في تدفقات الحافظة الخارجية 1مليارات إلى 
، يطالب بتقديم دعم لمواطنيه "كورونا"ونجد دوال عربية مثل لبنان، الذي يعاني من عبء أكثر من مليون الجئ سوري زادت معاناتهم بسبب 

 .مليون الجئ سوري في حاجة إلى تمويل ومساعدات إنسانية 9.1دن بدوره يحتضن نحو ولالجئين، األر 
كما تعمقت، من جهة أخرى، مأساة الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل والحصار الصهيوني أمام صمت عربي وإسالمي مريب وتواطؤ دولي 

أية حماية أو رعاية صحية من الوباء، أظهرت فيها إسرائيل  فاضح، يضاف إليها صرخات األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل في غياب
مرة أخرى أنها كيان بغيض يفتقر إلى أي وازع إنساني ولو زمن المحنة الكونية، محنة امتدت لتشمل ما يقرب من مليون الجئ فلسطيني 
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من معاناتهم؟ لتلقى المسؤولية برمتها لإلغاثة، على  بالمخيمات المنتشرة بلبنان وسوريا، فمن يتحمل مسؤولية حماية هؤالء الالجئين والتخفيف
 .ومنظمة الصحة العالمية ثم مفوضية شؤون الالجئين الدولية" واإلسكوا"، "األونروا"السلطة الفلسطينية ووكالة 

 :ردود أفعال الدول العربية في مواجهة الجائحة
واألخالقي لهيئات االتحاد، وصمت وتقاعس عواصم مهمة في نجدة  اطلق ساسة االتحاد األوروبي صيحات غاضبة حول االنكشاف السياسي

شريكاتها، وهذا الجدل الغاضب صحي ومطلوب في هكذا اتحادات، حيث أعقبه اجتماعات عاجلة لمؤسسات االتحاد وعقد مؤتمرات عاجلة 
( اليوروهات)لتفكك، بل وتخصيص مئات المليارات من عبر تقنية االتصال التلفزيوني عن بعد، لتدارك األمور وإنقاذ االتحاد قبل دخوله رحلة ا

حتها لدعم اقتصاد دول انهكها واستنزفها الوباء، وشددوا على أهمية بقاء االتحاد وتعزيز دوره وتصحيح االختالالت البنيوية الخطيرة التي فض
خرة؟ المؤسف ان شيئا كهذا لم يحدث عربيا، بل جائحة كورونا، فهل يمكن ان نرى هكذا ردود أفعال في عالمنا العربي حتى وان كانت متأ

الذت معظم العواصم العربية بصمت مريب، هذا الصمت يطرح تساؤالت كبيرة حول ما إذا كانت تلك العواصم تنتظر شيء أكبر وأخطر من 
اد يحطم اقتصاداتها وبناها التحتية جائحة كورونا لتتقدم الصفوف وتمد يد العون لعواصم شقيقة أنهكها فايروس كورونا وأثقل كاهلها، بل ويك

 ]1[.المستنزفة أصالً 
على الصعيد اإلقليمي العربي، يبرز أمامنا مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي، فاألول، انغلق على نفسه، بعد أن أبدى حركية 

العربي فقد خيب مرة أخرى آمال شعوبه، بعدما ، أما اتحاد المغرب -بعد حصار قطر-تضامنية، ولو محدودة، فيما بين أعضائه الخمسة 
سجل غيابه المطلق عن هذه األزمة، فلم يوقظه من سباته ال الخطر المحدق بالمنطقة المغاربية، وال وحدة الجغرافيا والشعوب والمصالح، 

 .ليكرس من جديد نمطه في التفرقة واالنعزال وسقوط شعار التضامن والتآخي المغاربي ولو زمن المحنة
ة، إذا كان سوء الطالع ظل سيد الموقف، بعد أن تأكد للشعوب العربية أن منظماتهم قد خذلتهم وتخلفت عن أداء رسالتها في التعاون والمساعد
 ىفماذا يمكن القول عن العالقات الثنائية العربية؟ إن أول ما يسترعي االنتباه هو تلك الخطب الموجهة من قادة عدد من الدول العربية إل

فمعظم تلك الخطابات عالجت هذه األزمة قطريا وانشغلت بتدبير شأنها المحلي، بعيدا " كورونا"شعوبهم حول التدابير المتخذة لمكافحة فيروس 
 .عن إطالق أية مبادرة تعاون عربي جماعي أو إقليمي أو جوار

أثير الوفرة المالية للدول الخليجية، كان المفترض في هذه اللحظة واقع العالم العربي يسجل أن هناك فرقًا شاسعا في الثروات بين دوله، فتحت ت
القات الفارقة من األزمة، أن تبادر إلى تمويل ومساعدة دول عربية في أمس الحاجة إلى التفاتة إنسانية، يكون لها األثر البالغ في تدعيم الع

القبيل انعدمت، ليأتي الدعم المالي من األجنبي، االتحاد األوروبي  العربية في سياقها الثنائي بعد فشلها الجماعي، لكن مبادرات من هذا
 .والواليات المتحدة األمريكية ومنظمات دولية

الوصاية لكن ما استرعى االنتباه خالل هذه األزمة اإلنسانية أن الدعم الخليجي لألشقاء العرب، يرى فيه البعض بأنه بات رهينا بمبدأ التبعية و 
رم الخليجي وهو موقف يزيد الوضع تعقيدا، قد يكون الوقت الزال سانحا لكي تتدارك دول الخليج مواقفها فرادى أو جماعة، لالستفادة من الك

ختلف لتتقدم بمبادرات إنسانية تضامنية في هذه الظرفية الحرجة، فالخليجيون بإمكانياتهم المالية واالقتصادية قادرون على لعب دور تعبوي بم
خفيف من المحنة الصحية واآلثار االقتصادية الوخيمة التي تجتازها الشعوب العربية، قد تكون توطئة للتصالح مع المواطن أشكال الدعم للت

 ]1[.العربي وكسب تعاطفه المفقود
لجامعة الدول من رسم صورة قاتمة واقعية عن العالقات فيما بين األقطار العربية، وكشفت أنه بحلول الذكرى الماسية " كورونا"مكنت جائحة 

إن : "سنة، لنخلص إلى ما ذهب إليه المفكر كارل ماركس 57العربية، يسجل النظام العربي عثرة أخرى تضاف إلى سلسلة العثرات على مدى 
 ".التاريخ ال يعيد نفسه إال في شكل مأساة أو مهزلة

 هل للجامعة العربية أي دور فعال لمواجهة الجائحة وآثارها؟
، ويتساءل الجميع أين دور الجامعة العربية في ظل هذه الظروف "كورونا"يوم منهك ومتعب، وهو يواجه منذ عدة شهور بالء العالم العربي ال

 العصيبة التي تتطلب جاهزية هذه المؤسسة القومية للتشاور والدعم والتعاون فيما بين أعضائها؟ لقد اكتفى األمين العام المساعد للشؤون 
خبيرا عن وزارات الصحة العربية، وخبراء  99، ضمت 0202أبريل  1ان إعالمي يتيم، حول انعقاد جلسة حوارية يوم االجتماعية بإصدار بي

 .صينيين للتشاور حول الفيروس وطرق الوقاية منه، وانتهت الجلسة بالبيان اإلعالمي المحبط لألمانة العامة للجامعة
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كان عليها االنخراط في حرب العرب ضد الوباء، عن طريق اإلشتغال على عدة مسارات، جامعة الدول العربية ال تنقصها أدوات الفعل، فقد 
من خندق موحد، ليس أقلها إحداث " كورونا"قمة عربية، وزراء خارجية، مجلس وزراء الصحة، التخاذ تدابير استعجالية تضامنية لمواجهة 

، وزير خارجية األردن األسبق، إذا ما أثبت وباء "مروان المعشر"صندوق عربي لدعم دول وشعوب عربية تمر بأوضاع جد حرجة، ويقول 
شيئا فهو أن عالمنا بات مترابطا وُمعتمدا على بعضه البعض أكثر من أي وقت مضى، وهذا يعنى أنه لم يعد في مقدور أي بلد  91كوفيدــ

م على حدة أن يكون فّعاال في مجابهة التحديات التي غالبا ما أضحت إقليمية ودولي ة، أما بالنسبة إلى جامعة الدول العربية، فإن ميثاقها ُصمّ 
 بحيث تبقى هذه المنظمة هّشة بنيويا، عبر تضمينه بندا ينص على أن كل القرارات يجب أن ُتّتخذ باإلجماع، كما أن الميثاق يتبنى تعريفا

ّكنت من لعب أي دور بّناء، سواء إزاء قضايا سياسية على ضّيق األفق حيال مسألة سيادة كل دولة، كل هذا يعنى أن المنظمة نادرا ما تم
 ]92[.، أو معظم المسائل األخرى 91على العراق، أو مسائل صحية ككوفيدــ 0221غرار منع حرب 

كورونا مثال آخر على عدم فائدة جامعة الدول العربية، وسوء إدارتها ألزمة  91يرى كثير من المفكرين العرب وغير العرب أن وباء كوفيدــ
عن  -حتى اآلن–تضاف لسلسلة إخفاقاتها العديدة، فمعلوم أن جامعة الدول العربية هي من مخلفات فكر القرن العشرين، وبالتالي فهي عاجزة 

يمية التعامل والتصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين، وهذا يعنى، وهنا األهم، أنه في ضوء تحّول العديد من هذه التحديات إلى قضايا إقل
لذا، تحتاج الدول األعضاء في الجامعة إلى امتالك اإلرادة . وعالمية، بات لزاما التعاطي مع هذه المسائل خارج أطر الهياكل اإلقليمية الشكلية

الغالب  السياسية لتغيير الميثاق وإعادة صوغ المنظمة بطريقة جذرية وعميقة، وما لم يحدث ذلك، ستواصل جامعة الدول العربية التركيز في
أن مشكلة الجامعة البنيوية هي حصيلة أربعة أنواع من القصور " حازم صاغية"على إصدار البيانات بدال من حل المشاكل الحقيقية، يقول، 

بي وثانيا، أن درجة التفّكك داخل العديد من البلدان العربية تجعل من أي جهد عر . العالم العربي« قائدة»أوال، أن مصر لم تعد : والعيوب
وثالثا، أن الصراعات العربية ــ العربية في اليمن وسورية وليبيا وأماكن أخرى أهم بكثير من المصالح المشتركة بين . مشترك مجرد أوهام باذخة

 ]99[.رابعا، وأخيرا، أن إيران تدّخلت بنجاح في قضايا ُيفترض أنها شئون عربية، وحصدت بعض التحالفات المكينة والوازنة. العرب
، وهو مدير ورئيس مجلس إدارة المعهد األلماني للشئون الدولية واألمنية في برلين، يقول إن مساهمة جامعة الدول العربية "فولكر بيرتس"ا أم

، لكن الواقع أنه يمكن 0202في إلغاء القمة العربية التي كانت مقررة في مارس  91األساسية كمنت حتى اآلن للحد من انتشار وباء كوفيدــ
لميالد الجامعة، وعلى أي حال، ليس هناك الكثير  57سامحة المراقبين الذين يشتبهون بوجود أسباب أخرى للتخلي عن القمة في الذكرى الـ مُ 

وفى طبيعة ردودها على األزمات،  -مما يمكن االحتفاء به في كلٍّ من الهدف العام للمنظمة ــ تعزيز التعاون االقتصادي والسياسي واألمني
 ]90[.غرار الوباء الراهنعلى 

أليس الخطب جلل ويستحق !! وهكذا نرى التعجب من المراقبين العرب وغيرهم، فلماذا لم تعقد قمة عربية حتى عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة؟
 ل هذه االزمات العالمية؟ألم تكن فرصة سانحة إلبراز صور التالحم والتضامن العربي في مث!! عقد القمة ألجله وإلغاء أو تأجيل ما دونه؟

 :نشاطات الجامعة العربية حول كورونا
مع كل ما ذكر آنفًا عن الجامعة وتقصيرها في التعامل مع جائحة كورونا وما سببته من أزمات في شتى مناحي الحياة، كان لها بعض 

 :عة في بداية األزمة ومنها على سبيل المثالالنشاطات التي قامت بها، حتى وإن لم تكن ذات نفع كبير، ولكنها تظل من نشاطات الجام
وباء فيروس كورونا “بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن  0202فبراير 05انعقد مجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -9

لتي تحققها جمهورية حيث جاء في البيان الصادر عن المجلس بشأن هذا الموضوع والذي أشاد فيه باإلنجازات ا  COVID-19المستجد
الصين الشعبية في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكد المجلس على تضامن مجلس وزراء الصحة العرب مع جمهورية 

 .الصين حكومة وشعبا
ول أزمة فيروس كورونا ، نظمت جامعة الدول العربية جلسة حوارية عبر االتصال المرئي مع خبراء من الصين ح0202أبريل 1بتاريخ  -0

بمشاركة خبراء ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية حيث عرج الخبراء الصينيون على مسألة الشراكة العربية الصينية مع جامعة الدول 
اد تام لتقديم المشورة العربية واهميتها باتجاه دعم الدول العربية المتضررة في حربها ضد هذا الفيروس الوبائي، مضيفين بأن بالدهم على استعد

واالستشارات بشأن فيروس كورونا المستجد وطرق عالجه والوقاية منه إما شفويا أو عن طريق تقنية الفيديو، متطلعين إلى المضي قدمًا 
 .للقضاء على هذا الوباء في هذه المعركة التي تقتضي تعاونا دوليًا لوصول الجميع الى بر األمان

 ".مواجهة الجائحة"الجامعة العربية تدعو في يوبيلها الماسي إليقاف الحروب في  0202مارس  00بتاريخ  -1



 إطار الجامعة العربيةالعربية في  –آثار جائحة كورونا على العالقات العربية  -علي عبدالكريم العاشق

 

033 

أبو الغيط يناقش انعكاسات أزمة كورونا مع مجموعة مجلس العالقات العربية والدولية، طرح الُمشاركون في الحوار  0202أبريل  09في  -9
وفي مقدمتها ضرورة تعزيز العمل العربي الجماعي "التي شكلها الوباء العالمي،  عددًا من السيناريوهات واألفكار لتعامل عربي ناجع مع األزمة

 (.هذه العبارة التي اعتاد العرب على تكرارها في كل اجتماعاتهم". )ودعم جامعة الدول العربية في المرحلة القادمة
كآلية إقليمية للتضامن االجتماعي، " كورونا"داعيات الجامعة العربية تدعو إلنشاء صندوق تكافل اجتماعي لمواجهة ت 0202مايو  1في  -7

 (.وكالعادة هذه الدعوة ازالت على الورق )ويوجه باألساس لتشييد مشاريع تنموية في الدول األكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا، 
الدول العربية بصدد توثيق قصص النساء جامعة : األمين المساعد بجامعة الدول العربية" هيفاء أبو غزالة"قالت السفيرة  7/7/0202في -9

 .في زمن كورونا من مختلف الدول خالل شهرين
ماليين عربي لدائرة الفقر مع ارتفاع  1فيروس كورونا سُيدخل أزيد من : "صدر تقرير جامعة الدول العربية ويقول أن 0202مايو  1في  -5

 ]91[".معدل البطالة
كونها قرارات أو تقارير على الورق فقط، فإلى متى ستظل جامعة الدول العربية ( كالعادة)تتعدى من خالل هذه النشاطات نالحظ أنها لم 

 تصدر بيانات بدل من حل المشاكل بصورة حقيقية؟
لتأسيس هذه  57، بالذكرى 0202مارس  00وفي خضم هذه األزمة، جاء احتفال أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية، في 

مليون من ساكنة العالم العربي حكاما وشعوبا، هنأهم بالعيد الماسي لهذه المنظمة  912، عبر توجيه رسالة إلى ما يقارب 9197ئة عام الهي
ما تستحقه من اهتمام، كما " كورونا"لكن الملفت لالنتباه أن أبو الغيط لم يعر أزمة . مدافعا عن وجودها كبيت حصين للعرب مبشرا بمستقبلها

 .سنة من أداء جامعة العرب، ألنه يدرك أنها مخيبة لآلمال 57رأ على تقديم حصيلة لم يج
  نتائج البحث 

بما أفرزته من تداعيات مخيبة لألداء العربي برمته، أن الموقف بات يتطلب تغييرا جذريا قبل فوات األوان، فإذا " كورونا"لقد أبانت أزمة فيروس 
ستتوحد جهودهم، أما الجامعة العربية فحسب نداء أمينها العام، فإنه يسعى إلى تكريس أبديتها رغم عدم  العرب، فمتى" كورونا"لم يوحد خطر 

ه من فعاليتها، دون أن يدرك أن موقف الرأي العام العربي انتقل من مساندة مطلقة لمؤسساته العربية إلى موقف التساؤل عن جدواها وما تستنزف
 .موارد مالية في المقابل

الدول العربية ال تنقصها أدوات الفعل، فقد كان عليها االنخراط في حرب العرب ضد الوباء، عن طريق االشتغال على عدة مسارات، جامعة 
من خندق موحد، ليس أقلها إحداث " كورونا"قمة عربية، وزراء خارجية، مجلس وزراء الصحة، التخاذ تدابير استعجالية تضامنية لمواجهة 

 . ول وشعوب عربية تمر بأوضاع جد حرجةصندوق عربي لدعم د
ذلك  لكن مع ازدياد تشرذم النظام العربي ازداد جمود جامعة الدول العربية، والحجة الموجودة أنها انعكاس للنظام السياسي العربي، فإذا كان

والتعليمية االقتصادية والصحية حيث صحيحا فهل المجاالت األخرى غير السياسية ممكن أن تتأثر بذاك الجمود ونقصد المجاالت العلمية 
ة يمكن أن تكون جامعة الدول العربية ُتجّمع للكفاءات العربية، وأن تركز على تقديم حلول لألزمات والمشكالت الصحية والعلمية والتعليمي

 .رهمواالقتصادية العربية عبر العلم وليس االجتماعات المكررة الطابع؟ بدعم مادي من أثرياء العرب وما أكث
شاهد العالم أجمع كيف أن دول االتحاد األوروبي، لم تتأخر في االلتئام وتوحيد جهودها الجتثاث هذا الفيروس من أرضها، رغم كبوات 

 اتها،وتعثرات التعاون المسجلة بسبب فجائية الوباء، لكنها لم تنعدم مبادرات ومحاوالت جماعية، إدراكا منها بالخطر المحدق بشعوبها واقتصاد
ية وهو ما جعلها أخيرا تؤمن بحتمية العمل في إطار المنظومة األوروبية الموحدة، وهو منهاج عمل يقتدى به من قبل من باقي التجمعات الدول

 .واإلقليمية والقارية ومنها بلداننا العربية
إذا كانت الحروب "، "كارل ماركس"ى حد تعبير البد للدول العربية ان تستفيد من هذه الجائحة وما سببته من أزمات على كافة األصعدة، وعل

من -ية تلعب دورا حاسما في هّز وتيرة الجمود داخل المجتمعات وبين األمم، إذ هي أداة التاريخ غير الواعية، فإن الكوارث الطبيعية والبيولوج
في هّز الجمود وتحريك  -وأحيانا حاسما-را مهمًّا تلعب دو  -طواعين وأوبئة وجوائح شأنها في ذلك شأن األزمات االقتصادية والسياسية وغيرها

 فهل يا ترى سيتحرك الجمود العربي؟". التوازنات داخل الدول وفيما بينها
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  توصيات البحث
ستحدد مستقبل المنطقة  91-من الواضح أن الطريقة التي ستدير بها الدول العربية األزمة الصحية واالقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد

ج يكون لها آثار قوية على دول الجوار، فإذا استطاعت األنظمة العربية أن تدير هذه األزمات بدرجة مقبولة من النجاح، فسيمكن لها أن تخر وس
إنكار )معززة من هذا الوضع، وعلى العكس من ذلك، أما إذا لجأت هذه األنظمة إلى التكتيكات المعتادة في المنطقة عند التعامل مع الكوارث 

، وقتها سيكون بمقدور فيروس (ألدلة، االستجابة بطريقة غير منسقة ومتأخرة، البحث عن اللوم في الخارج وإطالق العنان لطابعها االستبداديا
 . كورونا أن يعمق الشروخ وأن يفاقم المشاكل التي تعانيها المنطقة العربية، مما سيخلق عدم استقرار لها ولجيرانها في أسوأ وقت ممكن

عامال يؤدي الى تفاقم المشاكل القائمة واشعال الصراعات في المنطقة العربية، ولكنها أيضا يمكن أن تمثل فرصة  91-تكون جائحة كوفيدقد 
ومن . لزيادة التعاون اإلقليمي والتحرك نحو الحكم الرشيد وتغيير مسار النزاعات المسلحة التي تعصف اليوم بالعديد من البلدان في المنطقة

 جح أال يكون الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد هو آخر التحديات العالمية التي ستواجهها األجيال الشابة في الدول العربية، مماالمر 
 . يجعل التعاون بين دولهم أكثر إلحاحا وكذلك االستعداد بشكل أفضل لمواجهة التحديات العالمية القادمة

لمي للدول العربية، والهزال الشديد الذي في انتاجها وبحوثها بسبب عدم االهتمام بها، لماذا ال تجعل أظهرت الجائحة ضعف مراكز البحث الع
منحة وتعمل على تأسيس أهم الجامعات للبحث العلمي وبمواصفات دولية في العالم ( جائحة كورونا)جامعة الدول العربية من هذه المحنة 

 .رار جامعات هارفرد واكسفورد ومعهد ماساتشوستس للتقنية وكامبريدج وغيرهمالعربي تابعة لجامعة الدول العربية على غ
 
 

 راجعالم
جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، معهد البحوث : القاهرة)ميثاقها واجنازاهتا : مفيد شهاب، معد، جامعة الدول العربية [1]

 .36، ص( 8791والدراسات العربية، 
 .91، ص ( 8713مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت)دراسة اترخيية سياسية  8711 -8791امحد فارس عبد املنعم، جامعة الدول العربية [ 2]
 .891، ص ( 8716مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت)جمموعة مؤلفني، ندوة حول اجلامعة العربية  -جامعة الدول العربية الواقع والطموح [ 6]
، نشر مبوقع     88/3/2121إجنازات وإخفاقات، اتريخ االسرتجاع : اجلامعة العربية. عبداجلواد، دمحم[ 9]

https://www.almasryalyoum.com/news/details/915044 
،  83/1/2121ية، اتريخ االسرتجاع جامعة الدول العربية تصدر تقريرها األول بشأن تداعيات فريوس كوروان على اقتصادايت الدول العرب/ اقتصادي [ 1]

  .https://www.spa.gov.sa/2082745نشر مبوقع 
، نشر مبوقع 89/1/2121كيف أتثرت بؤر الصراع يف العامل العريب؟، اتريخ االسرتجاع : فريوس كوروان[ 3]

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-52263885 
على الشرق األوسط وآسيا الوسطى، من تقارير صندوق النقد الدويل، اتريخ االسرتجاع  87-مخسة رسوم بيانية توضح أتثري جائحة كوفيد[ 9]

-News/Articles/2020/07/14/na071420-five-charts-that-illustrate، نشر مبوقع صندوق النقد الدويل 22/9/2121
covid19s-impact-on-the-middle-east-and-central-asia 
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http://alrai.com/article/10536471/   

، نشر مبوقع 87/3/2121، اتريخ االسرتجاع "كوروان"العمل العريب املشرتك يف زمن . بنمبارك، دمحم[ 7]
https://lakome2.com/opinion/179197 

، إضافًة إىل الكثري من املسائل األخرى، هل اليزال مثة فائدة تُرجى 87-يف ضوء تراخي جامعة الدول العربية عن مواجهة وابء كوفيد. املعشر، مروان[ 81]
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 الملخص

 دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كورونا
هدف منظمة الصحة العالمية هو أن تبلغ جميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن، وبعد تفشي فيروس كورونا واجهت المنظمة اختبارا      

حقيقيا في مدى قدرتها على تحقيق هذا الهدف، فإلى أي مدى نجحت المنظمة في تحقيقه وهل مازال العالم بحاجة اليها لضمان صحة 
فمنذ ان تأسست المنظمة ودخل ميثاقها حيز النفاذ وهي تسعى للنهوض . ت التي تواجه المنظمة لتحقيق أهدافها؟الشعوب وما هي التحديا

بالصحة العامة للشعوب استنادا لما ورد في ميثاقها التأسيسي، من خالل ما يصدر عنها من أعمال قانونية سواء كانت قرارات أو لوائح أو 
نتشار فيروس كورونا ومنظمة الصحة تسعى للقضاء عليه من خالل ما تقدمه من توصيات ولوائح توصيات أو اتفاقيات دولية، ومع ا

لمواجهته وكذلك بدعمها الفني والمادي لمختلف دول العالم، ولكن وبالرغم من ذلك تعرضت المنظمة لنقد كبير من العديد من الدول 
منها لفشلها في مواجهة تفشي الجائحة، وتواجه المنظمة عقبات كبيرة في فيها، حتى وصل االمر لتهديد بعض الدول باالنسحاب  االعضاء

مواجهة الجائحة لعل من أهمها العقبات السياسية حيث أصبحت المنظمة موضع استقطاب عالمي وجزء من صراعات القوى الكبرى في 
لمنظمة هي توصيات غير ملزمة للدول لذلك فإن اضافة الى أن أغلب ما يصدر عن ا. العالم خاصة الواليات المتحدة االمريكية والصين

المنظمة غير قادرة على فرض توصياتها وبالتالي فاألمر متروك إلرادة الدول في تنفيذ تلك التوصيات من عدمه وهو ما يمثل عقبة قانونية 
  .أمام المنظمة في مواجهة الجائحة
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Abstract 

.confronting the Corona pandemic The role of the World Health Organization in 

The goal of the World Health Organization is for all peoples to reach the highest possible level of health, the 

organization faced a real test in its ability to achieve this goal, and it was established and its charter entered into force, 

through the legal actions issued by it, whether they are decisions, regulations, recommendations or international 

agreements, and with the spread of the Coronavirus, the health organization seeks to eliminate it from During its 

recommendations and regulations to confront it, as well as its technical and material support to various countries of 

the world, but despite this the organization was subjected to great criticism from many of its member states, until it 

came to threatening some countries to withdraw from them for their failure to confront the outbreak of the 

pandemic, and the organization faces great obstacles in facing The pandemic is perhaps the most important of the 

political obstacles, as the organization has become a global polarization and part of the major power struggles in the 

world, especially the United States of America and China. In addition, to the fact that most of what is issued by the 

organization are recommendations that are not binding on states, the organization is unable to impose its 

recommendations, and therefore it is up to the will of states to implement these recommendations or not, which 

represents a legal obstacle to the organization in the face of the pandemic 

 

Keywords: International responsibility for the illegal actions of the World Health Organization, Political conflict 

between members of the World Health Organization, Regulations of the World Health Organization WHO 

recommendations. 

 
 المقدمة

تعددت المنظمات الدولية  في المجتمع الدولي وتنوعت، وبالرغم من اختالف مفهومها وتباين محتوى مواثيقها إال أنها جميعا تقدم خدمة       
دولية، وكما هو معروف فإن المنظمة الدولية تنشأ بمقتضى اتفاقًا تبرمه الدول يحدد للمنظمة اختصاصاتها وأهدافها، وكذلك ينظم بناءها 

ووضعها القانوني، ويعترف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية، والتي من آثارها اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات الدولية،  اإلداري 
ويالحظ أن تلك المنظمات سواء كانت ذات نزعة عالمية أو ذات [ 1.]ومنح أهلية إصدار قرارات وإبرام اتفاقيات مع غيرها من المنظمات والدول

عة إقليمية عامة أو متخصصة ال تلعب ذات الدور، فهذا الدور متغاير ويشمل أشكااًل متعددة، وهو يتوقف في النهاية على االختصاصات طبي
 الممنوحة للمنظمة، ومن تلك المنظمات الوكاالت الدولية المتخصصة والتي تلعب دور فاعل في مجال حقوق اإلنسان، لما توفره لها من حماية

وتعتبر منظمة الصحة العالمية من أهم الوكاالت المتخصصة الفاعلة في المجتمع الدولي فيما يتعلق بصحة الشعوب . وى الدوليعلى المست
وهو ما أكد عليه ميثاق منظمة [ 2.]خاصة وأن التمتع بالصحة الجسمية والعقلية يعتبر من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها االنسان

. الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا ال مجرد انعدام المرض أو العجز"يباجته على أن الصحة العالمية فنصت د
والتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية 

هدف منظمة الصحة العالمية هو أن تبلغ جميع "من ميثاق منظمة الصحة على أن ( 1)وتنص المادة ". جتماعيةأو الحالة االقتصادية أو اال
وبذلك فإن منظمة الصحة العالمية تهدف أساسًا إلى النهوض بالمستوى الصحي لجميع الشعوب [ 3."]الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن

، وبعد تفشي فيروس كورونا واجهت منظمة الصحة العالمية اختبارا حقيقيا في مدى قدرتها باعتباره أحد الحقوق األساسية والضرورية لإلنسان
 .على تحقيق هذا الهدف السامي

بالرغم من أن الهدف االساسي من انشاء منظمة الصحة العالمية هو النهوض بمستوى صحة الشعوب في الدول االعضاء  :مشكلة البحث 
قيق ذلك بعد تفشي فايروس كورونا وتحوله الى جائحة تهدد صحة العالم أجمع، وهل العالم فعال بحاجة بالمنظمة فإلى أي مدى نجحت في تح

 .الى منظمة الصحة العالمية، وماهي أهم التحديات التي تواجه المنظمة في سبيل تحقيق اهدافها؟
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 .ورونا وما تواجهه من تحديات للقضاء عليهايهدف البحث الى معرفة دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة ك :أهداف البحث
تكمن أهمية البحث في كونه يدرس مدى حاجة المجتمع الدولي لمنظمة الصحة العالمية من خالل دراسة مدى نجاحها في  :أهمية البحث

  .تحقيق اهدافها خاصة بعد ظهور أصوات تنادي بإلغاء المنظمة وإنشاء منظمة أخرى عوضا عنها
سينتهج البحث المنهج التحليلي الذي سيقوم على تحليل أهم االعمال الصادرة عن منظمة الصحة وتحليل النصوص المنشئة  :منهجية البحث

 .لها وأيضا المنهج الوصفي في وصف تفشي جائحة كورونا وما قامت به المنظمة لمواجهتها
من " االلتهاب الرئوي لسبب غير معروف"العالم بشأن  وهو اليوم الذي أخطرت المنظمة دول 2222من الخامس من يناير  :حدود البحث

 . 2222نوفمبر  11الصين وحتى 
فيروس كورونا نموذجا، مجلة العلوم القانونية : مريم لوكال، مكافحة منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية العابرة للحدود :الدراسات السابقة

 .https://www.asjp.cerist.dz/en: ، متاحة على الرابط التالي2222، سبتمبر 121-382، ص2، العدد11والسياسية، المجلد 
 ماهية منظمة الصحة العالمية والطبيعة القانونية لألعمال الصادرة عنها: المبحث االول

المتتبع لظهور المنظمات الدولية يلحظ السرعة الالمتناهية في تطورها، وكذلك في تنوعها، حيث أصبح تنوعها من حيث الهدف المرجو       
ريق مة الطمنها سمة بارزة في تطور المنظمات الدولية، السيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام األمم المتحدة، حيث مهد قيام هذه المنظ

وقد كان من الطبيعي أمام هذا الكم . إلى ظهور منظمات أخرى وخاصة الوكاالت المتخصصة والتي من ضمنها منظمة الصحة العالمية
مكن الهائل من المنظمات الدولية أن يتم تحديد مركزها القانوني في المجتمع الدولي، حتى تستطيع الدخول كطرف في العالقات الدولية ولكي تت

 . دولية بسهولة من تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها كل منظمة
 ماهية منظمة الصحة العالمية : المطلب االول

منظمة الصحة من الوكاالت الدولية المتخصصة ويعهد اليها النهوض بالصحة العامة للشعوب، وتمارس المنظمات الدولية نشاطها داخل      
ا الذي يحدده الميثاق المنشئ لها، والذي يرسم شكلها ويوضح حدودها ويبين مبادئها وأهدافها المجتمع الدولي بواسطة قانونها الخاص به

 .واختصاصاتها، وكذلك يبين عالقتها بالدول األطراف فيها، وعالقتها باألجهزة التابعة لها، وقيمة ما يصدر عنها من تصرفات قانونية
 التعريف بمنظمة الصحة العالمية: الفرع االول

وهي احدى الوكاالت المتخصصة والمرتبطة   1418ابريل  7ودخل ميثاقها حيز التنفيذ  1411منظمة الصحة العالمية في يوليو  تأسست
تقام عالقة "من اتفاقية تأسيس منظمة الصحة العالمية التي نصت على أن ( 14)باتفاقات وصل مع األمم المتحدة وفقا لما نصت عليه المادة 

بالرغم [ 1."]من ميثاق األمم المتحدة( 77)المتحدة بوصف المنظمة إحدى الوكاالت المتخصصة المشار إليها في المادة  بين المنظمة واألمم
من ارتباط منظمة الصحة العالمية باتفاق وصل مع االمم المتحدة كإحدى الوكاالت المتخصصة إال أن ذلك ليس من شأنه المساس على أي 

لدولية المميزة لها، إذ أن الوكاالت الدولية هي منظمات دولية بالمعنى الصحيح، وال تختلط البتة بمنظمة األمم نحو كان بالشخصية القانونية ا
المتحدة، فهي تستوفي سائر عناصر المنظمات الدولية، وهي تستقل عن منظمة األمم المتحدة بأجهزتها الداخلية المتميزة، وبنظم للعضوية 

قائمة في األمم المتحدة، وبنظم خاصة للجزاءات كفلتها المواثيق المؤسسة لكل منها، وبقواعد متميزة في شأن خاصة بها ال تتطابق مع تلك ال
االت نظم التصويت، وتستأثر كل منها بميزانيتها المستقلة، كما أنها تتميز عما تنشئه األمم المتحدة من أجهزة فرعية تابعة لها للعمل في مج

 [ 7.]ثقافة أو التعليم أو الصحة مهما كانت درجة االستقالل الذاتي الممنوحة لتلك األجهزةاالقتصاد أو االجتماع أو ال
 أهداف منظمة الصحة العالمية: الفرع الثاني
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. نص ميثاق المنظمة على مجموعة من االهداف تسعى لتحقيقها من أجل ضمان تمتع الشعوب بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية
ولتحقيق هذا الهدف " هدف منظمة الصحة العالمية هو أن تبلغ الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن"من ميثاق المنظمة على ( 1)فتنص المادة 

 :من ميثاقها وكان من أهمها ما يلي( 2)تقوم المنظمة بعدة وظائف حددتها المادة 
 .العمل كسلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي- 1
فعال مع االمم المتحدة والوكاالت المتخصصة واالدارات الصحية الحكومية والجماعات المهنية وغير ذلك من  اقامة تعاون - 2

 .المنظمات
 .مساعدة الحكومات بناء على طلبها في تعزيز الخدمات الصحية- 3
وتقديم الخدمات . مات أو قبولهاتقديم المساعدة الفنية المناسبة وفي حاالت الطوارئ تقديم العون الالزم بناء على طلب الحكو - 1

والتسهيالت الصحية بناء على طلب االمم المتحدة لجماعات خاصة، كشعوب االقاليم المشمولة بالوصاية وتقديم المعلومات والمشورة 
 .والمساعدة في حقل الصحة

ئية والحفاظ عليها والمساعدة في تكوين رأي انشاء ما قد يلزم من الخدمات االدارية والفنية، بما في ذلك الخدمات الوبائية واالحصا- 7
 .عام مستنير لدى جميع الشعوب في شؤون الصحة

تشجيع واستحثاث الجهود الرامية الى استئصال االمراض الوبائية والمتوطنة وتشجيع وبالتعاون مع الوكاالت المتخصصة اتخاذ - 1
ن الحوادث وايضا التشجيع على تحسين التغذية واالسكان واالصحاح والترفيه االجراءات المناسبة التي تؤدي للوقاية من االضرار الناجمة ع

وتشجيع التعاون بين الجماعات العلمية والفنية التي تسهم في النهوض . واالحوال االقتصادية وأحوال العمل وغيرها من نواحي صحة البيئة
البحوث العلمية في مجال الصحة والعمل على تحسين مستويات  بالصحة كذلك تشجيع االنشطة في ميدان الصحة العقلية وتشجيع وتوجيه

 .التعليم والتدريب في المهن الصحية والمهن المرتبطة بها
اقتراح االتفاقيات والتوصيات واالنظمة ووضع التوصيات حول الشؤون الصحية الدولية، والقيام بالمهام التي قد تسند بمقتضاها الى - 7

 .  هدافهاالمنظمة وتكون متفقة مع أ 
 .النهوض بصحة ورعاية االم والطفل وتعزيز القدرة على العيش بانسجام في بيئة كلية متغيرة- 8
دراسة التقنيات االدارية واالجتماعية المتصلة بالصحة العامة والرعاية الطبية من الناحيتين الوقائية والعالجية، بما في ذلك خدمات - 4

ديم تقارير عنها، وكذلك وضع تسميات دولية لألمراض وألسباب الوفاة ولممارسات الصحة العامة وتوحيد المستشفيات والضمان االجتماعي وتق
 . طرق التشخيص بالقدر الالزم، ووضع معايير دولية للمنتجات الغذائية والحياتية والصيدلية وما شابهها وتقريرها ونشرها

هي جمعية الصحة العالمية المشار اليها بجمعية الصحة والمجلس التنفيذي المشار ويقوم بعمل المنظمة مجموعة من االجهزة داخل المنظمة 
. ويحدد ميثاق المنظمة شكل كل جهاز فيهم والوظائف الموكلة اليه، وعضوية المنظمة مفتوحة لجميع الدول[ 1.]اليه بالمجلس واالمانة العامة

حقيق غاياتها وأهدافها في الحدود التي رسمها دستورها، وتسعى المنظمة لتحقيق هذه وتتمتع المنظمة بالشخصية القانونية وباألهلية الالزمة لت
 .األهداف من خالل التصرفات القانونية التي تصدر عنها، سواء كانت هذه التصرفات في شكل اتفاقيات أو قرارات أو توصيات أو لوائح

 عتها القانونيةاالعمال الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وطبي: المطلب الثاني
القدرة حتى تستطيع المنظمات الدولية التعبير عن إرادتها الذاتية المستقلة باعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام، البد من أن تكون لها 

، وتهدف من وراء على إصدار التصرفات القانونية التي تهدف من خاللها إلى ممارسة اختصاصاتها وتحقيق األهداف المحددة لها في مواثيقها
وقد  هذه التصرفات الى إنتاج أثار قانونية مختلفة، وتصدر عن منظمة الصحة أنواع مختلفة من التصرفات القانونية قد تكون بإرادتها المنفردة

 [7.]تكون باشتراك إرادتها مع إرادات أخرى وفقا لما نص عليه ميثاقها
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 ية بإرادتها المنفردة         أعمال تصدر عن منظمة الصحة العالم: الفرع االول
ويقصد بأعمال المنظمة الدولية بإرادتها المنفردة كل تعبير صريح أو ضمني عن اإلرادة المنفردة لشخص واحد من أشخاص القانون الدولي     

 [8.]ويقصد من وراء هذا التعبير إحداث أثار قانونية معينة
خصية القانونية الدولية يمكن حصرها في شرطين هما اختصاص دولي وإرادة مستقلة، فاإلرادة إذ أن مقومات تمتع المنظمة الدولية بالش      

قلة تستطيع المستقلة تمنحها المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية، والتي تنص عادة على إن المنظمة الدولية تملك إرادة مستقلة، وهذه اإلرادة المست
قانونية، حيث تدير شؤونها بواسطة قرارات تصدر عنها، ووجود إرادة للمنظمة يترتب عليه بالنتيجة تمتع من خاللها المنظمة القيام بالتصرفات ال

وتمتع المنظمة الدولية بإرادة مستقلة يترتب [ 4.]المنظمة الدولية بدائرة االختصاص، ويستند االختصاص أيضًا إلى المعاهدة المنشئة للمنظمة
القانونية الصادرة عن المنظمة الدولية تكون منسوبة إلرادتها وحدها وال دخل إلرادة الدول األعضاء فيها،  عليه نتيجة مهمة وهي إن التصرفات

الفردية وترتبط إرادة المنظمة الدولية هنا بفكرة أهلية المنظمة وقدرتها على التصرف، فالمنظمة البد من أن تكون لها أهلية القيام بالتصرفات 
ممارسة نشاطها وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وهي أهلية خاصة ومحددة بالغرض الذي تسعى المنظمة للمحافظة على هيكليتها و 

لتحقيقه، والقول بخالف ذلك يؤدي إلى إعطاء المنظمة سلطة تعلو على سلطة الدول األعضاء وهي باألصل أهلية مشتقة منها، وال يمكن أن 
 [12.]المنظمة الدولية عددًا من الصالحيات واالختصاصات تتوافر إال باتفاق الدول األعضاء على منح

 :ويصدر عن منظمة الصحة العالمية أعمال قانونية بإرادتها المنفردة في شكل قرارات ولوائح داخلية وإعالنات والتوصيات
ة المختصة للتعبير عن إرادة المنظمة قرارات المنظمات الدولية هي عبارة عن تصرفات قانونية دولية انفرادية تصدر عن األجهز : القرارات أـ

فالمنظمة ليست كيانًا جامدًا وثابتًا وليست رهينة أو حبيسة لميثاقها التأسيسي المنشئ لها، وإنما تتطور وفق [  11]وإحداث أثار قانونية معينة،
ونية المستقلة عن شخصية الدول األعضاء الظروف والمستجدات الدولية، وهي بهذا تكتسب عنصرًا إضافيًا من شأنه أن يقوي شخصيتها القان

واآلثار التي تترتب على التصرف ينبغي أن تتمثل في إنشاء حق أو تعديله أو إنهائه، فالقرار يرتب أثر إلزامي لكافة الدول في [ 12.]فيها
ملزمة بما تصدره المنظمة من  المنظمة بغض النظر عن صدوره بموافقة الدولة العضو أو بدونها، إذ بمجرد اإلعالن عن عضويتها، تكون 

تتخذ قرارات جمعية الصحة في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي االعضاء "من ميثاق منظمة الصحة العالمية على ( 12)قرارات، وتنص المادة 
وأكدت فيه  1472عام  23/11وصدر عن منظمة الصحة العالمية عديد القرارات منها قرارها رقم ....". الحاضرين المشتركين في التصويت

بشأن الوقاية من  2222اقرته جمعية الصحة في مايو ( 17-73)والقرار رقم [ 13]،"الحق في الصحة هو حق أساسي للكائن الحي"على أن 
 بشأن انشاء الفريق الدولي غير الحكومي المعني بالصحة 2221اقرته جمعية الصحة في مايو ( 21-74)االمراض غير المعدية، والقرار رقم 

بشأن صحة  2228الذي اقرته جمعية الصحة في مايو (  7 -11)العامة واالبتكار والبحوث الصحية االساسية وحقوق الملكية وقرارها رقم 
 .المهاجرين، وغيرها من القرارات

ي فيها، وتحتوي اللوائح اإلجرائية تتمتع فروع المنظمات الدولية بإصدار اللوائح التنظيمية وذلك لتحديد وتنظيم وسائل العمل الداخل: اللوائحب ـ 
 على قواعد تفصيلية الزمة لحسن سير المنظمة وأجهزتها، مثل تحديد دورات أو جلسات المنظمة، وجدول األعمال، وتكوين وفود الدول، ورئاسة

تمتلك هذه اللوائح قوة قانونية ملزمة و [  11.]األجهزة في المنظمة، وكيفية سير الجلسات في أجهزة المنظمة، وقواعد التصويت والمسائل اإلدارية
للدول األعضاء، وتستمد قوتها من المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية التي تعطي لها حق إصدار لوائح داخلية لتسيير اإلجراءات داخل 

 :ليونص ميثاق منظمة الصحة العالمية على أن لجمعية الصحة سلطة إقرار األنظمة المتعلقة بما ي[  17.]المنظمة
 .االشتراطات الصحية وإجراءات الحجر الصحي وغيرها من اإلجراءات التي يراد بها منع انتشار األمراض على الصعيد الدولي- 1
 .التسميات المتعلقة باألمراض وأسباب الوفاة وممارسات الصحة العامة- 2
 .المعايير المتعلقة بطرق التشخيص لتطبيقها على الصعيد الدولي- 3
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 .المعايير المتعلقة بالسالمة ونقاء وفاعلية المنتجات الحياتية والصيدلية وما يماثلها من منتجات متداولة في التجارة الدولية- 1
 .اإلعالن عن المنتجات الحياتية والصيدلية وما يماثلها من منتجات متداولة في التجارة الدولية- 7

ويستثنى من . ذة بالنسبة لجميع الدول األعضاء بعد تلقي إشعار بتصديق جمعية الصحة عليهاواعتبر ميثاق المنظمة أن هذه األنظمة تعتبر ناف
وأصدرت منظمة الصحة العالمية عدد من [ 11]ذلك الدول التي قد تبلغ المدير العام برفضها إياها أو بتحفظها عليها خالل المدة المحددة،

خطار بحاالت الكوليرا والطاعون والحمى الصفراء وكانت منظمة الصحة بموجبها تعتمد التي اقتصرت على اال 1414اللوائح أهمها لوائح عام 
ة على تلقي االخطارات الرسمية بالحاالت من البلد المتضرر وكانت تلك اللوائح تحتوي على القليل الذي من شأنه أن يعزز التعاون بين منظم

اره على الصعيد الدولي، ومع تطور وسائل التواصل بين الدول وزيادة سرعتها الصحة والدولة الطرف التي تفشى فيها المرض ويحتمل انتش
وهي صك ( 2227)الى اللوائح الصحية الدولية  1414وازدياد سرعة انتشار االوبئة على المستوى الدولي سعت المنظمة الى تطوير لوائح 

الصعيد الدولي، بما في ذلك المخاطر والطوارئ الصحية دولي أعد من أجل المساعدة على حماية جميع الدول من انتشار المرض عل 
الحيلولة دون انتشار " من هذه اللوائح على أن الغرض منها( 2)، ونصت المادة 2227في يونيو ( 2227)العمومية، وقد بدأ نفاذ اللوائح 

ة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ التدابير في مجال الصح
وهذه [ 17."]المحتملة المحدقة بالصحة العمومية ويقتصر عليها، مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية

تزام بها  وترمي إلى وضع  إطار اللوائح هي اتفاق ملزم قانونا بين الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية ودول أخرى وافقت على االل
قانوني لمكافحة األمراض السارية، من خالل وضع  خطة عمل على المدى القريب تخص رفع  قدرة الدول فيما يخص التأهب لمكافحة فاشية 

. ضطرابات غير ضروريةمحتملة باإلضافة إلى تحديد مراحل التعامل مع  الفاشية بقصد االستجابة للطارئة الدولية وفقا لحجمها لتفادي أي ا
ي كما جاءت اللوائح الصحية الدولية الجديدة بوثائق حجية جديدة ومحدثة على شكل ثالثة مالحق لالتفاقية يتم طلبها عند نقاط الدخول البر 

و . قرار العام للطائرةنموذج اإلقرار الصحي البحري، نموذج الشهادة الدولية للتطعيم أو االتقاء، والجزء الصحي من اإل: والبحري والجوي وهي
شد في تجدر اإلشارة إلى أنه يجب تنفيذ هذه اللوائح مع  االحترام الكامل لكرامة الناس وحقوق اإلنسان والحريات األساسية لألفراد، وأن يستر 

فالتدابير الصحية . يتنفيذ هذه اللوائح بالحرص على تطبيقها بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدول
المتعلقة بالحجر الصحي على المسافرين الدوليين أو الحجر الشامل تستدعي أن  يعامل األفراد بكياسة واحترام مع  مراعاة نوع الجنس 

العالج الطبي المناسب إذا وال بد من توفير الطعام المالئم والمياه وتجهيزات اإلقامة المناسبة و . والشواغل االجتماعية الثقافية، العرقية والدينية
 [18.]كانوا  موضوعين في الحجر الصحي أو العزل أو خاضعين إلجراءات طبية أو ألغراض الصحة العمومية

حقوقا للدول االطراف والتزامات عليها بخصوص الترصد الوطني والدولي، والتقييم واالستجابة في مجال الصحة ( 2227)وتتضمن اللوائح 
وبهذا تكون جمعية [ 14]ير الصحية التي تطبقها االطراف على المسافرين والطائرات والسفن والمطارات والمعابر البرية الدولية،العمومية، والتداب

. لمنظمة الصحة العالمية قد وضعت أساسًا قانونيًا دوليًا لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر فعالية مع التهديدات العالمية في المستقب
مادة وتسعة مالحق، وتمثل عالمة فارقة في تنفيذ نظام عالمي لمكافحة  11على ( 2227)مل اللوائح الصحية الدولية وإجماال تشت

 [22.]األوبئة
تعد التوصية وسيلة عمل تقليدية تلجأ لها المنظمات الدولية دائمًا، وهي قد تقترح سلوكًا معينًا أو رجاء بانتهاج مسلك ما، : التوصيات  -ج

 [21.]لموضوعها فيتوقف على نطاق االختصاص الممنوح لكل منظمة، وبالتالي يختلف من منظمة إلى أخرى وبالنسبة 
دعوة إلى اتخاذ قرار أو موقف معين تتوجه بها المنظمة الدولية إلى دولة أو دول معينة، أو إلى أحد فروعها أو إلى " وتعرف التوصية بأنها 

ومع ذلك تعتبر التوصيات من أهم أعمال المنظمات [ 22]،"تنطوي تلك الدعوى على معنى االلتزامأي منظمة أو هيئة دولية أخرى، دون أن 
ت نفسه الدولية، فهي تعد الوسيلة األكثر فاعلية للتعاون داخل المنظمة، حيث إنها ال تنتهك الذاتية التي تحتفظ بها الدول األعضاء، وفي الوق
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يق هدف معين، وتعتبر التوصيات كأداة قانونية من أهم أدوات منظمة الصحة العالمية في تنظيم تمارس ضغطًا مقبواًل على تلك الدول لتحق
، (سارس)النشاط الصحي، حتى نهاية القرن الماضي، حيث وظفتها المنظمة لمواجهة العديد من األمراض مثل مرض االلتهاب الرئوي الحاد 

ن اللوائح السارية آنذاك والتي لم تضم هذا المرض، والسبب في ذلك هو أن ما الذي تم التعامل معه من خالل مجموعة توصيات بداًل م
توصي به لجان خبراء منظمة الصحة العالمية من توصيات عادة تتبع وتنفذ من اإلدارات الوطنية للصحة، لكونها تستند إلى قواعد علمية 

تها من طبيعة المهام الموكلة إليها، خاصًة وأنها تختص بمجال وتكتسب توصيات منظمة الصحة العالمية قيم[ 23]وضعها هؤالء الخبراء،
الصحة ومكافحة األمراض واآلفات على الصعيد الدولي، وبالتالي فال يتصور أن تخالف الدول توصيات المنظمة، وذلك حفاظًا على صحة 

ء وبشأن أي مسألة تدخل في اختصاص الشعوب في تلك الدول، وأعطى الميثاق للمنظمة سلطة تقديم أي توصية إلى الدول األعضا
إضافة إلى أن ميثاق المنظمة يلزم كل دولة عضو فيها بأن تقدم تقريرًا عما اتخذته من إجراءات وما حققته من تقدم في تحسين [ 21]المنظمة،

كذلك أن . هامة تتصل بالصحة صحة شعبها، وعليها أن تبادر بإبالغ المنظمة بما ينشر فيها من قوانين ولوائح وتقارير رسمية وإحصائيات
لتي اقترحتها تقدم كل دولة تقريرًا عما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمتها إليها المنظمة، وفيما يتعلق باالتفاقيات واللوائح ا

عضاء فيها بما يصدر عنها من توصيات وهو ما يعد من آليات الرقابة التي وضعها ميثاق المنظمة لضمان التزام الدول األ[ 27.]عليها أيضا
 . وإعالنات وما يتعلق باالتفاقيات واللوائح المقترحة من قبل المنظمة

 أعمال تصدر عن منظمة الصحة العالمية باالتفاق مع إرادة أخرى : الفرع الثاني
الثانية قد تكون إرادة شخص من أشخاص القانون  وهي تلك التصرفات التي تصدر بتالقي إرادة المنظمة الدولية مع إرادة ثانية، وهذه اإلرادة

ل الدولي العام، وتتمثل هذه التصرفات باالتفاقيات الدولية التي تبرمها المنظمات الدولية، أو إرادة شخص من أشخاص القانون الخاص من خال
 :إبرامها العقود، للحصول على ما تحتاجه من سلع ومعدات وغير ذلك

منظمة الدولية بإبرام االتفاقيات الدولية مع غيرها من أشخاص القانون الدولي العام يعد من أهم أنواع التصرفات القانونية قيام ال :أــ االتفاقيات
م التي تصدر عن المنظمات الدولية، من خالل اتفاق إرادتها مع إرادة دولية أخرى، حيث تصبح المنظمات الدولية طرفًا متعاقدًا يقف على قد

طراف المتعاقدة األخرى من حيث الحقوق وااللتزامات المترتبة على المعاهدة، ويعد إبرام المنظمات الدولية للمعاهدات تطورًا المساواة مع األ
والتي كان  كبيرًا في مجال العالقات الدولية المعاصرة، إذ أدى ذلك إلى زيادة عدد األشخاص القانونية التي تملك أهلية إبرام المعاهدات الدولية،

ومنظمة الصحة العالمية وباعتبارها احد أشخاص القانون الدولي عقدت العديد من [ 21.]امها حتى عهد قريب حكرًا على الدول وحدهاإبر 
، ومع منظمة 1414االتفاقيات مع دول ومنظمات دولية متعددة  مثل االتفاقات التي عقدتها مع منظمة الصحة للبلدان االمريكية في يونيو 

، ومع 1444ومع االتحاد البريدي العالمي في مايو  1418واتفاقها مع منظمة االغذية والزراعة ايضا في يوليو  1418في يوليو العمل الدولية 
وتعتبر اتفاقية منظمة الصحة العالمية [ 27]،2212، ومع مفوضية االتحاد االفريقي في مايو 2221المكتب الدولي لألوبئة الحيوانية في مايو 

 11مكافحة التبغ هي أول معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة، وقد فتح باب التوقيع عليها في الفترة الممتدة بين االطارية بشأن 
 [ 28.]وهو تاريخ دخولها  حيز النفاذ 2221يونيو  24الى  2223يونيو 

وباالتفاق مع أرادة أخرى هي العقود وذلك للحصول على من التصرفات القانونية التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية بإرادتها  :العقود -ب
ياء السلع والخدمات الضرورية لتسيير نشاطها، والعقود التي تبرمها المنظمة كثيرة ومتنوعة وال يمكن حصرها، فقد تكون مثاًل للحصول على أش

الخ، وقد ...د تكون عقود بيع لمنشورات المنظمة ومطبوعاتهامنقولة أو لشراء العقارات أو إليجار المباني التخاذها مقرًا للمنظمة وفروعها، وق
تكون هذه مع حكومات الدول فتكون عند ذلك عقود دولية، أو قد تكون مع أشخاص طبيعيون أو معنويون داخل الدول فتكون عندئذ عقود 

 [24.]عادية تخضع للقوانين الداخلية للدول
  لصحة العالمية في مواجهة جائحة كوروناحاجة المجتمع الدولي لمنظمة ا :المبحث الثاني
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الذي ظهر للمرة  -المستجد " كورونا"الناتج عن فيروس " 14-كوفيد"أن تفّشي مرض " منظمة الصحة العالمية"، أعلنت 2222مارس  11في 
ة الحكومات إلى اتخاذ ودعت المنظم. قد بلغ مستوى الجائحة، أو الوباء العالمي -في مدينة ووهان الصينية 2214األولى في ديسمبر 

 ".المستويات المقلقة لالنتشار وشّدته"خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس، معللة ذلك بمخاوف بشأن 
 جائحة كورونا ودور منظمة الصحة العالمية في مواجهتها : المطلب االول

الصحية عبر بلدان العالم وحمايتها من تفشي األمراض كذراع صحية لألمم المتحدة لدعم األنظمة  1418تأسست منظمة الصحة عام 
 .واألوبئة، خاصة بعد حصاد الكثير من األرواح خالل القرن التاسع عشر بسبب تفشي أوبئة مثل الكوليرا والطاعون والحمى الصفراء

 الدور العالمي لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة كورونا : الفرع االول
حة العالمية أسند اليها القيام بأنشطة دولية فيما يخص صحة المجتمع، وتعد بمثابة المنتدى الصحي الدولي الوحيد منذ أن تأسست منظمة الص

الذي يمكن أن يثق به سكان العالم، في مجال الصحة، عالوة على أنها بشكل عملي تقدم معلومات عابرة للحدود حول أحدث التطورات لألوبئة 
ويعتبر الجانب المعلوماتي هو أكثر ما يعرفه مواطنو . شكله من مخاطر مثلما فعلت إبان تفشي أوبئة إيبوال وسارسواألمراض المختلفة وما قد ت

دول العالم عن نشاط المنظمة، وذلك ما اتضح خالل الفترة األخيرة بخصوص تفشي وباء كورونا، لكن المنظمة في الوقت نفسه تقدم الكثير 
نصف الجنوبي من الكرة األرضية ومكافحة أوبئة منتشرة منذ عقود، عالوة على دعم األنظمة الصحية في دول من البرامج لتطعيم الناس في ال

بعد تضمين مهمات مواجهة  2214مليار دوالر في العام  7.7، ثم أصبحت 2218مليار دوالر عام  1.8فقيرة عبر ميزانية ضخمة بلغت 
يجد أن المنظمة قد سعت ( 14-كوفيد)الستجابة منظمة الصحة العالمية لجائحة كورونا والمتتبع للتسلسل الزمني [ 32.]الطوارئ الصحية

ففي [  31]بشكل واضح لجمع اكبر قدر من المعلومات عن مسببات الجائحة ومازالت تسعى لتوحيد الجهود الدولية لمجابهة هذه الجائحة،
من الصين وتابعت بعد ذلك التحقيق في " ب الرئوي لسبب غير معروفااللتها"أخطرت المنظمة دول العالم بشأن  2222الخامس من يناير 

المرض وأصدرت المنظمة أول تقرير لها بهذا الشأن في أخبار فاشيات األمراض وهي منصة إلكترونية عامة لنشر المعلومات التقنية الموجهة 
ن التقرير معلومات عن عدد الحاالت وحالتها السريرية، وتضمّ . إلى األوساط العلمية ودوائر الصحة العمومية ووسائل اإلعالم العالمية

تظل توصيات المنظمة ساريًة بشأن تدابير الصحة "وأفاد التقرير بأنه . وتفاصيل عن تدابير االستجابة التي اتخذتها سلطة ووهان الوطنية
 32ر أكدت المنظمة انتقال المرض من شخص ألخر وفي يناي 22وفي ". العمومية ومراقبة اإلنفلونزا وحاالت العدوى التنفسية الوخيمة الحادة

 2222مارس  11من يناير أعلنت أن تفشي المرض هو حالة طارئة للصحة العامة ذات أهمية دولية وحذرت جميع البلدان لالستعداد، وفي 
لجمع األموال من أجل " 14-كورونا"قالت المنظمة أن تفشي المرض يشكل وباء وقادت عدة مبادرات مثل صندوق االستجابة للتضامن 

الجائحة وهو صندوق عالمي لدعم عمل المنظمة في احتواء وباء فيروس كورونا تم اطالقه من قبل المدير العام للمنظمة في جنيف سويسرا 
من إنشاء هذا  لتمكين األفراد والمؤسسات من المساهمة في الجهود العالمية ودعم البلدان لكبح جماح هذا الوباء ويتمثل الغرض الرئيس

الصندوق في دعم عمل منظمة الصحة العالمية لتتبع وفهم آلية انتشار الفيروس وكذلك ضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجونها 
[ 32].وحصول العاملين في الخطوط األمامية على اإلمدادات والمعلومات األساسية وتسريع الجهود التطوير اللقاحات واالختبارات والعالجات
، 2222كما وقعت اتفاقيات مع دول ومنظمات ومراكز مختلفة  لمواجهة الجائحة من ذلك اتفاقها مع المصرف االوروبي لالستثمار في مايو 

 [33]اتفاقيتها مع مركز الملك سلمان لإلغاثة واالعمال االنسانية  فيها تم االتفاق على تقديم دعم مالي للمنظمة بقيمة عشرة ماليين دوالر،
وتجمع منظمة الصحة العالمية شبكات الخبراء الدوليين التي تغطي مواضيع مثل التدبير العالجي السريري، والمختبرات وعلم الفيروسات، 
والوقاية من العدوى ومكافحتها، والوبائيات، والبحث والتطوير ألغراض التشخيص والعالجات واللقاحات، حيث دأبت هذه الشبكات على عقد 

. وتشمل هذه الشبكات آالف العلماء والمهنيين في مجال الطب والصحة العمومية من شتى أنحاء العالم. عن بعد منذ مطلع يناير مؤتمراتها
لغة دعمًا  34موضوعًا و 11دورة شملت  123، التي أتاحت Open WHOماليين شخص بالدورات على منصة  1,2والتحق أكثر من 
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لقاحًا رشحًا في مرحلة التقييم  27ما مجموعه  14-المنظمة بشأن مشهد اللقاحات المرشحة ضد كوفيد وتتضمن قائمة. 14-لالستجابة لكوفيد
وعقد الفريق االستشاري االستراتيجي والتقني المعني باألخطار المعدية عشرات . لقاحًا في مرحلة التقييم قبل السريري  134السريري و

يل المستقلين إلى برنامج المنظمة للطوارئ الصحية بشأن األخطار المعدية التي قد تشكل تهديدًا االجتماعات، ويقدم هذا الفريق المشورة والتحل
ندوة تقنية على شبكة اإلنترنت، أتاحت  72كما عقدت شبكة المعلومات عن األوبئة التابعة للمنظمة أكثر من . لألمن الصحي العالمي

، كانت قائمة المنظمة 2222سبتمبر  8وحتى . منظمة 437لدًا وإقليمًا، مثلوا ب 114مشارك من  21222خبيرًا ألكثر من  371مناقشات 
كما عقدت المنظمة . لقاحًا في مرحلة التقييم قبل السريري  117لقاحًا في مرحلة التقييم السريري و 31المرشحة تتضمن  14-للقاحات كوفيد

كما . لدوليين، وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، والفحوص المختبريةعشرات المؤتمرات العلمية وقدمت عديد التوصيات تشمل المسافرين ا
ونشرت المنظمة االعتبارات . نشرت ارشاداتها بشأن الصحة النفسية واالعتبارات النفسية االجتماعية التي ينبغي مراعاتها أثناء جائحة كورونا

حت من الذي ينبغي إيداعهم الحجر الصحي والحد األدنى من الشروط ، وأوض14-الخاصة بالحجر الصحي لألفراد في سياق احتواء كوفيد
التي ينبغي أن تتوافر في مرافق الحجر الصحي لتجنب خطر زيادة انتقال العدوى، وفي ظل تجاوز العديد من المرافق الصحية حول العالم 

منظمة دلياًل عن كيفية إنشاء وإدارة مركز لعالج مرض اللتماس الرعاية الطبية، نشرت ال 14-طاقتها بسبب تدفق المرضى المصابين بكوفيد
الجهاز التنفسي الحاد الوخيم ومرفق لفحص مرض الجهاز التنفسي الحاد الوخيم في مرافق الرعاية الصحية، من أجل تقديم الرعاية للمرضى 

وتوخي الدقة )العدوى التنفسية الحادة الوخيمة  وأوصت المنظمة بأنها تشجع جميع البلدان على تعزيز ترّصد حاالت [ 31.]على النحو األمثل
، وإبالغ المنظمة بأي حاالت إصابة بفيروس كورونا المستجد، (في استعراض أي أنماط غير اعتيادية لهذه الحاالت أو حاالت االلتهاب الرئوي 

ها للطوارئ الصحية وفقا للوائح الصحية كما ُتشّجع البلدان على مواصلة تعزيز تأهب. سواء كانت هذه الحاالت مؤكدة أم مشتبهًا بها
(2227[.)37] 

 دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة كورونا في ليبيا: الفرع الثاني
نوفمبر  11، ووصلت االصابات بفيروس كورونا حتى 2222مارس 27تم االعالن عن أول حالة اصابة بفيروس كورونا في ليبيا بتاريخ  

فإنها ومنذ  1472مايو  11وفاة، وحيث أن ليبيا دولة عضو في منظمة الصحة العالمية منذ  447اصابة وعدد الوفيات  72128عدد  2222
تزمت بتوصيات المنظمة بهذا الشأن، وقدمت المنظمة العديد من المساعدات لليبيا الطبية وساهمت في اعداد الدورات االعالن عن الجائحة ال

 13واصدرت المنظمة  بتاريخ [ 31]التدريبية للفرق الطبية والطبية المساعدة وكذلك قدمت العديد من الورش الفنية لكيفية مواجهة الجائحة،
ع منظمة االمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية االمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، بيانا مشتركا م 2222مايو 

وبرنامج االغذية العالمي وصندوق االمم المتحدة للسكان وتم التأكيد فيه على خطورة فيروس كورونا وما يشكله من ضغط اضافي على النظام 
عوة فيه هذا البيان الى وقف شامل إلطالق النار لتمكين السلطات الليبية وشركائها من تكريس طاقاتهم الصحي المرهق في ليبيا وتمت الد

 [37....]14-لوقف تفشي مرض كوفيد
وحيث أن ليبيا تعاني من صراع سياسي وعسكري جعل االجهزة الصحية في ليبيا في حالة من االهتراء فإن ما قدمته المنظمة من مساعدة 

واجهة الجائحة يعتبر قليل، ذلك الن ليبيا من الدول التي تحتاج الى دعم دولي أكبر كون االجهزة الداخلية فيها غير قادرة على لليبيا في م
مواجهة الجائحة، خاصة وأن المنظمة لم تصدر أي بيان واضح وصريح خاص بجائحة كورونا في ليبيا، وما صدر كان بيانا وحيدا ومشتركا 

 . عوى لوقف اطالق النارمع منظمات أخرى للد
 العقبات التي تواجه منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كورونا: المطلب الثاني

 .تواجه منظمة الصحة العالمية العديد من العقبات في سبيل قيامها بمهامها في مواجهة كورونا بعضها قانوني وبعضها سياسي
 العقبات السياسية : الفرع االول
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وباء  وبالرغم من الجهود المبذولة من منظمة الصحة لمواجهة كورونا اال أنها باتت في اآلونة األخيرة في مرمى االتهامات المختلفة، فمع تفشي
م، كورونا الذي تسبب بأكبر أزمة صحية في تاريخ البشرية منذ الحرب العالمية الثانية أدت حالة الذعر التي سادت العالم إلى البحث عن مته

ومن بين االتهامات الموجهة . كما تمليه الطبيعة البشرية، فتحولت األنظار إلى منظمة الصحة العالمية والصين التي ظهر فيها الفيروس
ا قامت بالتعتيم على دور الصين في تفشي الوباء، وباتت دمية بيد بكين، وتلكأت في إعالن حالة الطوارئ العالمية واعتبار كورون"للمنظمة أنها 
كما تتعرض المنظمة لالتهام بأنها ساهمت إلى حد كبير في انتشار الوباء بسرعة على الصعيد العالمي، من خالل دعوتها " .جائحة عالمية

مارس أن الفيروس يندرج تحت فئة  11قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية في [ 38]حدودها مع الصين،" ال تغلق"مرار لدول العالم بأن 
قدمت إرشادات وصفت بأنها متضاربة ومرتبكة، وتم اتهامها بالتحيز أو إخفاء المعلومات، وأصبحت وظيفتها موضع استقطاب الجائحة، و 

، عالمي وجزء من صراعات القوى الكبرى، وهذا التعثر في أدوار المنظمات الدولية خالل األزمات الطارئة يهدد شرعيتها وقدرتها على البقاء
كما أن احتدام االستقطاب بمجلس األمن . ال أعضائها، ويهدد المكاسب التي يفترض أن تنجم عن التعاون الدولياألمر الذي يضعف امتث

يرجع عدد من المسئولين السابقين بمنظمة األمم "الدولي الذي فشل في اتخاذ خطوة إيجابية رغم ارتفاع عدد االصابات وارتفاع عدد الوفيات 
من " الواليات المتحدة والصين"ن في التعامل بفاعلية مع جائحة فيروس كورونا إلى المواجهة بين عضوين المتحدة محدودية دور مجلس األم

، بشأن أصل الفيروس، حيث ال تريد بكين التي ظهر بها الفيروس بمدينة "الفيتو"األعضاء الخمسة الدائمين به الذين يتمتعون بحق النقض 
وفي المقابل أصرت واشنطن على أن بكين كانت بطيئة في االستجابة النتشار العدوى، وسعت لتحميلها ووهان أن ُينظر إليها على أنها مذنبة، 

ا المسؤولية ذلك، وطلب كل من مدير عام المنظمة وأمين عام منظمة االمم المتحدة عدم تسيس كورونا وطالب بتوحيد الجهود الدولية لمواجهته
  2224ويذكر أن منظمة الصحة العالمية تعرضت سنة [ 34.]يم أداء منظمة الصحة للمستقبلبدال من الهجوم على المنظمة وترك أمر تقي

الى وباء رغم أن الفيروس انتشر في جميع  أنحاء العالم لكنه لم يكن " 1ان  1اتش "النتقادات جمة عندما أعلنت عن تحول فيروس   
إلعالن عنه بأنه وباء وأثارت بذلك ذعر عالميا دون مبرر حيث تسبب في بالخطورة المتوقعة وبالتالي اتهمت المنظمة بأنها تسرعت في ا

ة تكدسات شديدة بأقسام الطوارئ وإنفاق مبالغ فيه من جانب، الحكومات على األدوية المضادة للفيروسات بتواطؤ مع  شركات األدوية العالمي
دم أي الخطأ في تقدير تفشي بسيط وال الخطأ في تقدير جائحة دولية، الشديدة النفوذ يرجع هذا اإلعالن لسياسة المنظمة التي تقضي عدم الن

مة في وقد تعرضت المنظمة لذات االنتقادات هذه المرة لتأخرها في إعالن الجائحة الدولية وربما كانت االنتقادات السابقة سببا في تردد المنظ
راع السياسي اعقبته أزمة السيولة المالية التي واجهتها المنظمة حيث أدى هذا الص[ 12.]اإلعالن، وهو ما فوت على العالم فرصة احتواء الوباء

ء انتشار الفيروس في عديد من الدول وتأثيراته على اقتصاداتها إلى تأخر الدول األعضاء التي تعاني من ضائقة مالية وأزمات اقتصادية جرا
 [ 11.]ؤدي تداعيات الفيروس إلى زيادة استنزاف مخصصات المنظمة الماليةويتوقع مسؤولو المنظمة أن ت. الفيروس في دفع مستحقاتها المالية

 العقبات القانونية: الفرع الثاني
أهم عقبة قانونية تواجه المنظمة هو أن أغلب ما يصدر عنها يكون في شكل توصيات غير ملزمة للدول، وال تملك المنظمة سلطة عليا على  

يات، وكما اسلفنا القول فإن توصيات منظمة الصحة العالمية تكتسب قيمتها من طبيعة المهام الموكلة الدول لجبرها على التقيد بتلك التوص
إليها، خاصًة وأنها تختص بمجال الصحة ومكافحة األمراض واآلفات على الصعيد الدولي، وبالتالي فال يتصور أن تخالف الدول توصيات 

لدول، وتعد توصيات منظمة الصحة من أقوى التوصيات الصادرة عن وكاالت األمم المنظمة، وذلك حفاظًا على صحة الشعوب في تلك ا
 .المتحدة وبالرغم من هذا تبقى توصيات المنظمة مرهونة بإرادة الدول

وتواجه المنظمة عقبة قانونية أخرى وهي تحميلها المسؤولية الناتجة عن األعمال غير المشروعة الناتجة عن عدم نجاحها في تشخيص  
ــــورة جائحة كورونا ومعرفة سرعة تفشيها، وفشلها في عدم تقدير نجاعة مجموعة من العالجات، في الحد من عدد اإلصابات وعدد خط

الوفيات، وحيث أن منظمة الصحة العالمية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية مما يجعلها تتحمل المسؤولية الدولية عن ذلك وهي الجزاء 
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عربي “من ذلك ما تحدثت عنه جريدة [ 12.]تبه القانون الدولي على عدم احترام أحد أشخاص هذا القانون اللتزاماته الدوليةالقانوني الذي ير 
سبعة أخطاء فادحة لمنظمة الصحة العالمية أدت النتشار كورونا، وهذا ما يجب : "في شكلها الرقمي، من خالل مقالها المعنون بـ” بوست

، حيث أنه أذا ثبت قيام المنظمة بهذه االخطاء فأنها ستحمل المسؤولية الدولية وما يترتب عنها من جبر الضرر ودفع "لمعليها عمله إلنقاذ العا
بشأن بدء تحقيق مستقل في كيفية استجابة  2222مايو  14واصدرت جمعية الصحة قرار في [ 13] التعويضات للدول المتضررة من ذلك،

عضو في االجتماع السنوي للجمعية والذي عقد عبر االنترنت في جنيف  141نا وجاءت الموافقة بإجماع العالم النتشار وباء فيروس كورو 
مني ويسمح القرار بالتحقيق في دور المنظمة ذاتها حيث دعا القرار الى إجراء تقييم شامل ومحايد وغير منحاز ويركز القرار على التسلسل الز 

، كما دعا القرار دول العالم الى ضمان اتاحة شفافة وعادلة وفي وقت مناسب ويحث القرار 14-دلتحرك المنظمة في ما يتعلق بوباء كوفي
 [ 11.]منظمة الصحة على اجراء تحقيق بشأن مصدر الفيروس ومسار انتقاله الى الجنس البشري 

 الخاتمة
مدى نجحت المنظمة في تحقيق ذلك، وهل مازال تناول البحث دراسة دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة كورونا فسعى لمعرفة إلى أي 

 .العالم بحاجة الى منظمة الصحة العالمية، وماهي أهم التحديات التي تواجه المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها؟
واجهة جائحة من خالل البحث في أهم االعمال القانونية التي تصدرها المنظمة للنهوض بالمهام الموكلة لها، وأيضا ما قامت به المنظمة لم

 .كورونا وما تواجهه المنظمة من عقبات سواء كانت سياسية أم قانونية
 نتائج البحث 

منظمة الصحة العالمية من المنظمات الدولية التي كان لها دور فاعل في مواجهة جائحة كورونا، فمنذ االعالن عن مجموعة - 1
لصين طالبت المنظمة معلومات مؤكدة عنها من السلطات الصينية في يناير حاالت االلتهاب الرئوي أال نمطي المبلغ عنها في ووهان با

 .2222كما أصدرت أول انذار وبائي بشأن فايروس كورونا المستجد في يناير . و أصدرت أول تقرير لها في ذات الشهر بالخصوص 2222
دور هام جدا حيث تعمل المنظمة على جمع أكبر  وفرت منظمة الصحة معلومات كثيرة حول جائحة كورونا، وهذا الدور المعلوماتي- 2

قدر من المعلومات عن الجائحة من جهة، ومن جهة أخرى تمد دول العالم بالمعلومات التي من المفترض أن تكون قد تأكدت من صحتها قبل 
 .معلوماتاعالنها بها، االمر الذي يجعل المنظمة المصدر االساسي والمؤكد عن كل ما يتعلق بجائحة كورونا من 

أن واقع مواجهة المنظمة للجائحة قد بين الهوة بين مستوى التوقعات المرتفع لدورها وبين الواقع الفعلي لقدراتها ومواردها - 3
والصالحيات الممنوحة لها، اضافة الى انتقادات أخرى تتعلق بكفاءة االدارة وتخصيص الموارد البشرية والمحاسبة وأدوار القيادات داخل 

 .مةالمنظ
واجهت المنظمة اتهامات عديدة بشأن تعاطيها مع الجائحة وعجزها عن معرفة مصدرها وخطورتها مما أدى الى غضب عالمي  - 1

وبالرغم من االتهامات التي وجهت للمنظمة بشأن عجزها عن مواجهة كورونا إال أن العالم مازال بحاجة لمنظمة الصحة في ضبط . ضدها
 .يز التعاون الدولي وتنسيق االستجابة لالزمات العابرة للحدودالتفاعالت العالمية وتحف

احتدام االستقطاب السياسي في مجلس االمن بين الواليات المتحدة والصين أدى الى فشل المجلس في اتخاذ خطوة ايجابية في - 7
 .ة العالميةمواجهة الجائحة مما جعل دور منظمة االمم المتحدة هامشيًا وأثر سلبا على دور منظمة الصح

 توصيات البحث 
تعثر المنظمات في أداء االدوار المنوطة بها يهدد شرعيتها وقدرتها على البقاء خاصة وأن المنظمة الدولية خلقت ألداء أدوار محددة - 1

بغرض التعامل مع لها في ميثاق تأسيسها االمر الذي يضعف امتثال اعضائها لها، عليه وجب على منظمة الصحة ان تعيد هيكلة ذاتها 
 .االزمات التي تواجهها وصياغة استجابات تعاونية وسريعة للتعامل معها
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يجب على الدول االعضاء في المنظمة تجنب االستقطاب والصراعات سواء السياسية أو االقتصادية والمساهمة في دعم المنظمة - 2
 .د جائحة كورونا وكافة التهديدات االخرى  التي تعترض دول العالمواالعتراف بدورها الفاعل في تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تهدي

 .دعم المؤتمرات الدولية واللقاءات العلمية على المستوى العالمي لتسهيل التعاون في مجال الصحة العامة ومواجهة االزمات الدولية- 3
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 91 -الجهود الدولية في مكافحة جائحة كوفيد

 عمر عباس خضير العبيدي المدرس المساعد،
 العراق ،وزارة التربية العراقية

 Omarabbas93.aa@gmail.com: البريد اإللكتروني
 : الملخص
المستجد، والذي ظهر " كورونا"الناتج عن فیروس " 19-كوفید" تفّشي مرض  عن 2020آذار  11منظمة الصحة العالمیة في  تعلنأ 

في مدینة ووهان الصینیة قد بلغ مستوى الجائحة مما جعلها تدعو الحكومات وجمیع المنظمات الدولیة  2019 كانون الثانيللمرة األولى في 
الفاعلة في هذا المجال إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار هذا الفیروس العابر للقارات، خاصة بعد أن َحصد اآلالف من 

في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك لمكافحة ( 91 -جائحة كوفید)الدولیة في مكافحة  وتعد الجهود .األرواح في مختلف بقاع العالم
صحة جمیع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن الدولیین، وحمایة األمن اإلنساني وعلى رأسه األمن الصحي وباعتبار أن فایروس كورونا، 

لألفراد، والدول والمنظمات الدولیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، للتصدي لهذا العالمي أصبح من الملح اآلن تعزيز التعاون األكمل 
 .  الفیروس ومكافحته بأقل خسائر ممكنة من أجل السیطرة علیه ومن ثم التعامل مع تبعاته االقتصادیة واالجتماعیة في المستقبل

 .جائحة كورونا ،المنظمات الدولیة ،دوليالقانون ال ،التعاون الدولي ،األمن اإلنساني :الكلمات المفتاحية
 

International efforts to combat the COVID-19 pandemic 

Assistant Lecturer, Omar Abbas Khudair Al-Obaidi 
The Iraqi Ministry of Education, Iraq 

Email:  Omarabbas93.aa@gmail.com  

 
:Abstract 

On March 11, 2020, the World Health Organization announced an outbreak of "Covid-19" disease caused by the 
emerging "Corona" virus, which appeared for the first time in January 2019 in the Chinese city of Wuhan, which had 
reached the level of a pandemic, which made it calling on governments and all international organizations active in 
this The field for urgent and tougher steps to stop the spread of this transcontinental virus, especially after it has 
claimed thousands of lives in various parts of the world. The international efforts in combating (the Covid-19 
pandemic) are within the framework of strengthening joint international cooperation to combat the Coronavirus, and 
considering that the health of all peoples is essential to achieving international peace and security, and protecting 
human security, on top of which is global health security, it is now urgent to strengthen the fullest cooperation of 
individuals, States, international organizations and international non-governmental organizations, to confront this 
virus and combat it with the least possible losses in order to control it and then deal with its economic and social 
consequences in the future. 

Keywords: Corona pandemic, international cooperation, international organizations, international law, human 

security. 
 
 
 

mailto:Omarabbas93.aa@gmail.com
mailto:Omarabbas93.aa@gmail.com


 91 -الجهود الدولیة في مكافحة جائحة كوفید - عمر عباس خضیر العبیدي

 

 
323 

 :المقدمة
لمكافحتننه النندولي  التعنناون  تعزيننزأوصننت بضننرورة بالجائحننة و فننایروس كورونننا  2020مننارس  11 صنننفت منظمننة الصننحة العالمیننة فنني

لألمن اإلنساني في العالم بأسره لذلك فالبد أن تعمنل األمنم والندول، والمنظمنات  تهدیدا   الفیروسات، باعتباره من أخطر والحد من انتشار العدوى 
األحمننر،  الصننلی  لجمعینناتتحنناد النندولي الحكومیننة كاإلوالمنظمننات الدولیننة غیننر  ،م المتحنندة ومنظمننة الصننحة العالمیننةمثننل منظمننة األمنن الدولیننة

التعناون فیمنا بینهنا السنتحالة أن تواجنه دولنة واحندة هنذه الجائحنة وحندها بمعنزل  تعزينزد علنى ار م دون أن ننسنى دور األفنوغینرهوالهالل األحمر 
 .  عن الدول األخرى، وكل الفاعلین في هذا المجال باعتبار أن صحة جمیع شعوب العالم أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن الدولیین

 :البحث مشكلة
خاصنة إن قواعند هننذا ، ومننا یعتريهنا منن إشننكالیات 91 -إن أكثنر القضنایا التني تثننار الینوط فني نطننا  القنانون الندولي هنني جائحنة كوفیند

، وهنل هنذه 91 -أذ تبنر  لننا إشنكالیة البحن  فني مندى فاعلینة الجهنود الدولینة فني مكافحنة جائحنة كوفیند. القانون توفر الحمایة لإلنسان وحريتنه
 أط ال؟ راءات كافیة في مكافحة هذه الجائحةالجهود واإلج
 :أهداف البحث

صنحة جمینع الشنعوب أمنر أساسني لبلنوغ السنلم واألمنن الندولیین، وباعتبار أن تعزيز التعاون الدولي المشترك لمكافحة فایروس كورونا، 
 .مل لألفراداكمن الملح اآلن تعزيز التعاون ال وحمایة األمن اإلنساني وعلى رأسه األمن الصحي العالمي أصبح

 :فرضيات البحث
اسننتجابة الحكومننات حتننى اآلن، وتوصنني بأسننالی  یممكننن للحكومننات والجهننات الفاعلننة األخننرى اعتمادهننا لضننمان یفتننرض البحنن  علننى 

 .احتراط حقو  اإلنسان عند استجابتها للوباء العالمي
 :أهمية البحث

كونهنا تبحن  فني جهنود الندول والم سسنات واألفنراد المنظمنات الدولینة وغینر الحكومینة فني مواجهنة آثنار جائحنة تزداد أهمیة البح  في 
 .كورونا المستجد لخطورته على األمن الصحي العالمي باعتباره من الفیروسات العابرة للحدود وخاصة بعد تفشیه عبر جمیع أرجاء المعمورة

 : منهجية البحث
حینن   واإلهتمنناط الننذي یحظننى بننه مننن قبننل المجتمننع النندولي، 91 -یتمیننزم بهننا مومننوع مكافحننة جائحننة كوفینند بننالنظر للخصوصننیة التنني

 .المنهج التحلیلي واإلستقرائيو  المنهج الوصفي في معالجتها لهذا الموموع على البح عتمدم سی
 :البحث حدود

ل لمعالجة إشكالیات هذا الموموع، سنقسمم هذا البح  على ، وتقدیم الحلو 91 -لبیان موموع الجهود الدولیة في مكافحة جائحة كوفید
 :مبحثین، وهما ما یأتي
 والوسائل الدولیة لمكافحتها 91 -تعريف جائحة كوفید: المبح  األول
 91 -جهود المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في مكافحة جائحة كوفید: المبح  الثاني

 :الدراسات السابقة
، وأن أغلن  91 -الجهنود الدولینة فني مكافحنة كوفیندبالبحن  فني مومنوع جائحنة كوروننا علنى المسنتوى القنانون الندولي و لم یسنبقنا أحند 

 .الدراسات كانت على المستوى الطبي والفني

 
 والوسائل الدولية لمكافحتها 91 -تعريف جائحة كوفيد: المبحث األول
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أعلنى مسنتوى منن الصنحة یمكنن بلوغنه، ويملنز ط یكفل القانون الدولي لحقو  اإلنسان لكل شنخ  الحنف فني 
یقنّر قنانون حقنو  اإلنسنان . الدول باتخاذ تندابیر لمننع تهدیند الصنحة العامنة، وتقندیم الرعاینة الطبینة لمنن یحتاجهنا

رئ أیضا بأّن القیود التي تمفَرض على بعض الحقو ، في سیا  التهدیدات الخطینرة للصنحة العامنة وحناالت الطنوا
، یممك ننن تبريرهنا عنندما یكننون لهنا أسناس قننانوني، وتكنون منرورية للعایننة، بنناء  علننى هننّدد حیناة األمنةالعامنة التني ت

أدلنننة علمینننة، وال یكنننون تطبیقهنننا تعسنننفیا وال تمییزينننا، ولفتنننرة  منینننة محنننددة، وتحتنننرط كرامنننة اإلنسنننان، وتكنننون قابلنننة 
 .للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقیف الهدف المنشود

مننندى اتسننناعه وخطورتنننه، یرقنننى إلنننى مسنننتوى تهدیننند للصنننحة العامنننة و ، 91-كوفیننند ئحنننةجامنننن الوامنننح أّن 
ويمكن أن یبّرر فرض قیود على بعض الحقو ، مثل تلنك التني تننجم عنن فنرض الحجنر الصنحي أو العنزل النذي 

 ومبننادئ)التمییننز مثننل عنندط  ن االهتمنناط النندقیف بحقننو  اإلنسننانفنني الوقننت نفسننه، مننن شننأ. یحننّد مننن حريننة التنقننل
تعز  االستجابة الفعالة في خضنّم االمنطراب الحتمني  اإلنسانیة أنمثل الشفافیة واحتراط الكرامة ( حقو  اإلنسان

الذي یحصل في أوقات األ مات، والحّد من األمرار التي قد تنجر عن فرض التدابیر الفضفامة التي ال تمراعي 
 .المعاییر المذكورة أعاله

المخناوف الحقوقینة التني یفرمنها تفشني فینروس كوروننا، باالعتمناد علنى أمثلنة هذه الوثیقة تقنّدط لمحنة عنن 
عنننن اسنننتجابة الحكومنننات حتنننى اآلن، وتوصننني بأسنننالی  یممكنننن للحكومنننات والجهنننات الفاعلنننة األخنننرى اعتمادهنننا 

 .[1]لضمان احتراط حقو  اإلنسان عند استجابتها للوباء العالمي
 :ن، وهما ما یأتيوعلیه سنقسم دراسة هذا المبح  على مطلبی

 (91-كوفید)تعريف جائحة : المطل  األول
 (91 -كوفید)الوسائل الدولیة لمكافحة جائحة : المطل  الثاني

 (91-كوفيد)تعريف جائحة : المطلب األول
الننذي اكتمشننف أّول مننرة فنني ( فیننروس كورونننا)هننو مننرض معننّد یسننبّبه فیننروس كورونننا المسننتجد  91-كوفینند
حتنى اآلن ال یوجند . فیروسات كورونا هي عائلة فیروسیة تمسنب  التهابنات تنفسنیة. 2191كانون األول  /دیسمبر

 .لقاح للوقایة من فیروس كورونا، ولیس هناك دواء لعالج المرض الناتج عنه، باستثناء التعامل مع أعرامه
 دولننة أنهننا سننّجلت حنناالت إصننابة بفیننروس 931، أعلنننت أكثننر مننن 2121آذار  /بحلننول منتصننف مننارس

آالف  7كما تمنوفي أكثنر منن . ألف عالمیا 211كورونا، وأفادت منظمة الصحة العالمیة أن عدد الحاالت تجاو  
 .[2]شخ ، واألرقاط مستمرة في االرتفاع بوتیرة ممفز عة

 (91 -كوفيد)الوسائل الدولية لمكافحة جائحة : المطلب الثاني
وفنف  ال تقتصنر مواجهتنه فني إطنار الدولنة الواحندةإن بدایة انتشار أي مرض وبائي في دولة معینة یجن  أ

المسننتوى  مننن إعننالن حالننة الطننوارئ  وغلننف الحنندود فقننك، بننل یتطلنن  ذلننك عمننال  جماعیننا  علننى الوطنیننةقوانینهننا 
علنننى جمینننع  تنننداعیات، ولنننه "كوروننننا"عالمینننا  مثنننل جائحنننة  را  الننندولي، خصوصنننا  إذا كنننان هنننذا الوبننناء یشنننكل خطننن

للننندول ومنننن هننننا تتطلننن  المواجهنننة والعالجنننات ارتقننناء الجهنننود منننن  والمالینننة، واالجتماعینننة االقتصنننادیةالقطاعنننات 
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المسنننتوى النننوطني إلنننى المسنننتوى الننندولي، وبمعننننى آخنننر منننن تطبینننف نصنننو  التشنننريعات الوطنینننة التننني تختلنننف 
 .[3]قواعدها من بلد آلخر، إلى العمل على تفعیل مبادئ القانون الدولي بتفرعاته المختلفة

 :یه ومما تقدط سنتناول دراسة هذا المطل  على ثالثة نقاط، وهي ما یأتيوعل 
 التعاون الدولي ضد جائحة كورونا  : أوال

 ا  اهتماما كبیر  في مجال العالقات الدولیة والتي القت والمفصلیةیعتبر التعاون الدولي من المسائل المهمة 
االتجاهات السیاسیة كافة  رية للعالقات الدولیة إال أنوالدارسین للجوان  النظ والمختصین، الباحثینمن جان  

المصالح المشتركة بین الوحدات لتحقیف وهو بمثابة حاجة ملحة  كبیرة، أهمیةاتفقت على أن التعاون الدولي له 
 .  الدولیة المختلفة

الت المجا أو مجموعة من الدول، ويكون في مختلف دولتینفالتعاون الدولي عمل منسف ومشترك بین 
وتتعاون بها الدول  وغیرها من المجاالت التي قد تشترك، القضائیةأو  التجاريةالعسكرية أو العلمیة أو التقنیة أو 
، ومن متطلبات [4]تعاقدي دولي یتم توقیع معاهدة دولیة أو إطار ومن خاللهبهدف التوصل إلى نتائج مشتركة 
 :  ما یلي الخطیرةالتعاون الدولي في ظل هذه الجائحة 

لقضاء على الوباء الذي یطال اآلن العالبیة الساحقة من لالتخلي عن الخالفات الدولیة والتركیز فقك  -9
ألي دولة على جهود حشد الطاقات الدولیة لمواجهة هذه  الذاتیة المزاجیةدول العالم، فال یجو  أن تتعل  

 .الجائحة العالمیة
وذلك من أجنل البحن  عنن مصنل أو لقناح منن خنالل  مرورة التعاون في مجال تبادل المعلومات الطبیة -2

فهناك مكاس  معنوية مترتبة على السبف فني تقندیم العنالج وبالتأكیند هنناك مكاسن  . [5]تبادل سلس للمعلومات
مالیننة لمننن یقنندط العننالج ألن العننالج مطلننوب علننى المسننتوى العننالمي، لننذلك وجنن  مننن أجننل المصننلحة المشننتركة 

 .تعاون الدولي للمعلومات في هذا المجاللإلنسانیة جمعاء تعزيز ال
باإلمنافة إلنى المعندات  وطبیا   ت لعبور األشخا  المتخصصین صحیا  اوالتأشیر  التجاريةالحركة  تسهیل -3

ءات الة تعقیدات المرور ٕوٕاجنر اوالصحیة الضرورية للدول المتضررة من الوباء من خالل إ   والمستلزمات الطبیة،
 .قد یصی  المصابین في الدولة المستهدفة ا  ألن في التأخر مرار كبیر  تاالجمارك، ودوائر المخابر 

لذلك یتعین رفع مستوى التعاون بین أشخا  القانون الدولي في المجاالت الصحیة والطبیة حتى لو انتهنى عهند 
یند هنذا الفینروس األمنم علنى الننق  فني المسنتلزمات الطبینة والصنحیة، ووجندت العد أیقظخاصة بعد أن  كورونا،

 .  حتى ال تكون هناك مفاجآت صحیة مستقبال   من الدول أن التعاون في هذه المجاالت یج  أن یبقى نشطا  
 اإلطار القانوني في تعزيز التعاون الدولي في ظل جائحة كورونا   دور: ثانيا
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ن هنذه ءات والتدابیر للحد مناكورونا یتعین على الدول اتخاذ مجموعة من اإلجر  لفیروسمن أجل التصدي 
د ومنن أهمهنا الحنف فني الألفنر  األساسنیةوبشكل كبیر على اقتصاد الدول وطالت الحقو   أثار الجائحة التي أثرت

الحینناة، والننذي هننو حننف مننال ط لكننل إنسننان وعلننى القننانون أن یحمننى هننذا الحننف الننذي منننع حرمننان أحنند مننن حیاتننه 
،  إمنافة إلنى [6]1966دنینة والسیاسنیة لعناط منن العهند الندولي الخنا  بنالحقو  الم 6بحس  نن  المنادة " تعسفا

حننف اإلنسننان فنني التنقننل بسننهولة وحريننة والننذي ال یجننو  تقیننده إال فنني حالننة الضننرورة كحمایننة األمننن القننومي أو 
 .[7]وحرياتهمالنظاط العاط، أو الصحة العامة أو حقو  اآلخرين 
ي ما بین الدول األعضناء منن خنالل على التعاون الدول 1945كما ح  میثا  منظمة األمم المتحدة لعاط 

تحقینننف التعننناون الننندولي علنننى حنننل المسنننائل الدولینننة ذات الصنننبعة : "التننني دعنننت إلنننى 3الفقنننرة ( 1المنننادة )نننن  
ط حقنننو  اإلنسنننان والحرينننات األساسنننیة للنننناس اوعلنننى تعزينننز احتنننر  واإلنسنننانیة، والثقافینننةاالقتصنننادیة واالجتماعینننة 

 .  [8]"الرجال والنساء على ذلك بال تمییز بسب  الجنس أو اللعة أو الدین وال تفريف بین والتشجیع ،جمیعا  
إنمنناء التعناون النندولي فني المیننادین االقتصنادیة واالجتماعیننة والثقافیننة "فقننرة ب علنى / 13كمنا أكنندت المنادة 

س كافننة بننال تمییننز بینننهم فنني والتعلیمیننة والصننحیة، واإلعانننة علننى تحقیننف حقننو  اإلنسننان والحريننات األساسننیة للنننا
دومنا  المتحندة تسنعىاألمنم  إن منظمنة، ومنه یمكن القول "الجنس أو اللعة أو الدین وال تفريف بین الرجال والنساء

إلى تعزيز التعاون الدولي خاصة في المجال الصحي، لذلك تم خلنف وكناالت ومنظمنات متخصصنة تابعنة لألمنم 
 .  [9]سةالعالمیة التي سبف اإلشارة إلیها في المحور السابف من الدر المتحدة تتكفل بهذه كمنظمة الصحة ا

المخصنن  للتعنناون االقتصننادي واالجتمنناعي جنناء فنني المننادة  المیثننا كمننا أنننه بننالرجوع للفصننل التاسننع مننن 
الننن  علننى تیسننیر الحلننول للمشنناكل الدولیننة االقتصننادیة، واالجتماعیننة والصننحیة ومننا یتصننل بهننا  (ب)الفقننرة  55

، وفي هذا السیا  وافقت الجمعّیة العاّمنة لألمنم المتحندة باإلجمناع والتعلیمالتعاون الدولي في أمور الثقافة  وتعزيز
لمكافحنة فینروس كوروننا المسنتجد، وهنو أول ننّ  تعتمنده المنظمنة الدولّینة " التعناون الندولي"إلى  ایدعو على قرار 

ط امنرورة االحتنر "ألننه یمشنّدد علنى  ا  نظنر  أربنع دول أن تعارمنه،منذ تفّشي الوباء، إال انه لألسنف حاولنت روسنیا و 
 .[10]"كّل أشكال التمییز والعنصّرّية وكره األجان  عند مكافحة هذه الجائحة" وينّدد بن" الكامل لحقو  اإلنسان

 في مكافحة جائحة كورونا   دادور الدول والمؤسسات المالية واألفر : ثالثا
هو  الوحیداألمر الذي جعلهم جمیعا في خند  واحد وهدفهم  مشتركا   عدوا واحدا  اآلن قاطبة  البشريةتواجه 

الننندول، وانتشنننر بسنننرعة هائلنننة فیومینننا تواجنننه الننندول عننندد كبینننر منننن  االقضننناء علنننى هنننذا الوبننناء الطنننارئ النننذي غنننز 
عف جهنا هم اإلصابات الجدیدة، والوفیات التي تزداد بشكل ملحوظ والتي غالبا ما تستهدف كبار السن نتیجنة من
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المناعي لهذا یتعنین علنى الندول فني الوقنت الحنالي تعزينز التضنامن والتعناون وبنذل المزيند منن الجهنود فیمنا بینهنا 
   .وذلك من أجل مواجهة الخطر الذي یهددها

   :الدولالجهود المبذولة على مستوى  -9

وسننیلة  وسنائل اإلعننالط المختلفننة  قنندرتها علننى مواجهنة الفیننروس متخننذة مننن اتتسنابف النندول فیمننا بینهنا إلبننر 
 لفینروسولیها عبر شاشات التلفا ، بأنهنا تحناول أن تحقنف الظفنر بدیجناد لقناح أو عنالج   مس تصريحات إلیصال

كوروننننا، وتنتهنننز هنننذه الفنننر  لتعزينننز مكانتهنننا الدولینننة بنننالظهور بمظهنننر الدولنننة التننني تحمننني وتحنننافظ علنننى حیننناة 
فنني الوقننت  وتحدینندا  هننود التنني تبننذلها الصننین فنني مجننال التعنناون النندولي ، وفنني هننذا السننیا  نشننیر إلننى الجالبشننرية

للنجاح الذي حققته في التعامل مع الفیروس والسنیطرة علینه، منن خنالل فنرض الحجنر المنزلني علنى  ا  الحالي نظر 
رسنننال بد كمنننا قامنننت الصنننین أیضنننا   د، وتوظینننف التكنولوجینننا الحدیثنننة والمتطنننورة للتعقنننیم والتنظینننف المسنننتمر،ااألفنننر 

 مجموعات من المختصین في التعامل مع األ مات للدول األخنرى لمسناعدتهم علنى احتنواء هنذه األ منة الصنحیة،
ئر كاستجابة لدعوة منظمنة األمنم المتحندة بضنرورة التضنامن اوالجز  وإسبانیا إیطالیار اعلى غر  للفیروسوالتصدي 

 .  [11]الدولي لمجابهة أخطار هذه الجائحة
 :  على مستوى المؤسسات المالية الدوليةالجهود المبذولة  -2

شارك صندو  النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالتضامن مع المجتمع الدولي في جهود التصدي لهذه 
الجائحة من خالل رسالة تضامن مشتركة تتعلف بانتشار فیروس كورونا، وأعلننا عنن اسنتعدادهما لمسناعدة الندول 

، ومشننناركتهما منننع الم سسنننات الدولینننة للفینننروسنسنننانیة والتحننندي االقتصنننادي األعضننناء فننني مواجهنننة الكارثنننة اإل
فنني مسنناعدة البلنندان الفقیننرة النامیننة وذلننك ألن النننظم الصننحیة فیهننا تعتبننر األمننعف مادیننا،  والسننلطات الوطنیننة،

مويل حاالت وبشريا والناس فیها أكثر عرمة للخطر والعدوى باإلمافة إلى اتخاذ التدابیر المتاحة والتي تشمل ت
قبة، واالستجابة الصحیة اإمافة إلى تعزيز نظم المر  والمساعدة التقنیة، السیاساتالمشورة بشأن  وتقدیمالطوارئ، 

وفننني هنننذا السنننیا  صننناد  االتحننناد  ،[12]وتقويتهنننا فننني بلننندان العنننالم الحتنننواء انتشنننار المنننرض، والحننند منننن تفشنننیه
األوروبني علنى حزمنة منن المسناعدات المالینة لمكافحنة فیننروس كوروننا وذلنك لندعم التعناون والتنسنیف الندولي بننین 
االتحنناد األوروبنني، وكافننة دول العننالم فنني مواجهننة هننذا االختبننار العننالمي وخصنن  االتحنناد جننزء مننن المسنناعدات 

 .  لدعم منظمة الصحة العالمیة
لجزء المتبقي فقد خص  لدعم األبحنا  فني الندول األعضناء والبلندان المشناركة فني مسناعي التعناون أما ا
، وينننأتي هنننذا التضنننامن فننني اإلطنننار القنننانوني النننذي یعمنننل منننمنه االتحننناد األوربننني فننني مثنننل هنننذه [13]والتنسنننیف

اختصنا   مننأن القطناع الصنحي " منن معاهندة عمنل االتحناد األوربني علنى 124الظروف، حی  نصنت المنادة 
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بینننهم ودعمهننم فنني مجننال الصننحة، كمننا تعمننل علننى تقنندیم  التنسننیف األوروبیننةالنندول األعضنناء، ويمكننن للمفومننیة 
كمنننا یمكنننن لالتحننناد األوروبننني ". ٕوٕاعطننناء المشنننورة، ويبقنننى للننندول الحرينننة بنننین قبنننول المشنننورة أو رفضنننها توصنننیات
 .  [14]الوطنیة وتشجیع التعاون  السیاساتاستكمال 

ءات التنني قنناط بهننا االتحنناد األوروبنني لننم ترتننف إلننى حجننم الكارثننة اإلنسننانیة والصننحیة اهننذه اإلجننر غیننر أن 
مبنننندأ "ممننننا أثبننننت عجننننز اإلتحنننناد عننننن تفعیننننل  واالقتصننننادیة التنننني خلفتهننننا جائحننننة كورونننننا علننننى القننننارة العجننننو ،

 .  خاصة بعد أن فضلت دول االتحاد األوربي معالجة األ مة منفردة ،[15]"التضامن
 :  د في مجال مكافحة جائحة كورناالية األفر مسؤو  -3

یعمل المجتمع المدني في أغل  دول العالم على نشر الوعي بخطورة فیروس كوروننا علنى األمنن الصنحي 
واإلرشناد  للتوعینةبحمنالت  والقیاطونشر الملصقات  ،الجمعیاتط في اد إلى االنخر اللمواطن عن طريف دعوة األفر 
ني منظوماتها الصحیة منن تندهور كبینر ممنا جعلهنا غینر م هلنة إطالقنا لمواجهنة هنذه خاصة في البلدان التي تعا

فننف الصننحیة، ونقنن  كفنناءة بعننض األطقننم الطبیننة وهننذا مننا جعننل شننعوبها تواجننه االجائحننة فنني ظننل محدودیننة المر 
الحجننر الصننحي ءات امنه بنندجر اللبقنناء علنى قینند الحینناة، وحمنل الفننرد مسنن ولیة سنالمته مننن خننالل التز  حقیقیننا  تحندیا 

وأخذه كل االحتیاطات منن اسنتعمال المعقمنات، والكمامنات وغیرهنا منن وسنائل الحماینة والتني یتفناوت توفرهنا منن 
ط أیضننا یختلننف هننو بنندورة مننن شننع  ألخننر ويحنندد ذلننك درجننة الننوعي التنني یعكسننها ادولننة ألخننرى، كمننا أن االلتننز 

ك المجتمننع المنندني فنني خطننك التأهنن  االنندول  إشننر المسننتوى التعلیمنني، والثقننافي داخننل كننل دولننة ممننا یحننتم علننى 
   .[16]لألوبئة كضرورة حتمیة لتعزيز فر  التعاون بین كل الفاعلین في هذا المجال

في تقدیرنا لما سنبف ذكنره یمكنن القنول أن آلینات التعناون الندولي فني ظنل جائحنة كوروننا تحتناج إلنى إعنادة 
عننن افتقننار النظنناط النندولي ألطننر قانونیننة لتسننییر مثننل هننذه النظننر سننريعا خاصننة بعنند أن كشننفت األ مننة األخیننرة 

وافتقارها الفادح للكفاءة، مقابل ظهور دول أخرى عمدت " الذاتيةالمصالح "األ مات، في ظل تبني الدول منظور 
مننن انتشننار فیننروس كورونننا وهننو مننا قنند ینندفع بننالبعض نحننو إعننادة تقیننیم  ا  علننى تقنندیم النندعم، للنندول األكثننر تضننرر 

العالقننات "علننى  وتأسیسننا" األمننا اإلنسنناني"ط العننالمي، والحنندی  عننن إعننادة الهیكلننة انطالقننا مننن فرمننیات النظننا
ننا إلننى االتنني تتبعهننا العدینند مننن النندول وفنني مقنندمتها دولننة الصننین التنني أرسننلت خبر " الدبلوماسننية الطبيننة ئهننا طوع 

دون وجنننود أي اتفاقینننات ثنائینننة فننني هنننذا  العدیننند منننن الننندول المنكوبنننة بفینننروس كوروننننا لتقننندیم المسننناعدة المجانینننة
 .المجال، األمر الذي دفع بالبعض نحو التصور بتحول مركزية النسف الدولي من العرب إلى الشر  
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 ودولیة میدانیة داخلیة أعمال من به تقوط لما نظرا   الدولي المجتمع في جدید فاعل الدولیة المنظمات تعتبر
 التقلیدي الدور حی  تضاعف نشأتها، مند ربحي وغیر خیري  إطار في الدولیة العالقات مجريات على بها ت ثر
 السنلم وقنت فني االنتهاكنات اإلنسنان منن حقنو   حماینة وهنو أال الحكومینة غینر المنظمنات بنه تقنوط كاننت النذي
 الذي واالجتماعي االقتصادي في المجلس االستشاري  المركز ومنحها المتحدة األمم منظمة مع عاملهابت والحرب
 .العالم أنحاء عبر جمیع الدورية وتقاريرها أعمالها في لها داعما قويا سندا كان

 :وعلیه ومما تقدط سنقسم دراسة هذا المبح  على مطلبین، وهما ما یأتي
 المنظمات الدولية الحكوميةجهود : المطلب األول

 (19-كوفيد)منظمة األمم المتحدة في مكافحة  جهود: أوالا 
وتسترشد  دولة عضو 193وتتكون حتى اآلن من  1945األمم المتحدة هي منظمة دولیة أنشئت في عاط 

ومنننذ تفشنني  وفنني هننذا السننیا  تأسیسننها میثننا هنذه المنظمننة فنني مهمتهننا، وعملهننا باألهننداف والمقاصنند الننواردة فني 
بنك ار  بتخصنی حین  قامنت  فیروس كوروننا بنذلت منظمنة األمنم المتحندة الكثینر منن الجهنود منن أجنل مكافحتنه،

، "19-فيروس كوروننا المسنبب لكوفيند " تسمیةخا  على الموقع الرسمي للمنظمة على شبكة اإلنترنت حمل 
إدارة التواصنننل العنننالمي حنننول انتشنننار  وكنننل األخبنننار التننني تصننندرها" 19-كوفیننند" وهنننو موقنننع تفننناعلي یقننندط أخبنننار
األمنم المتحندة ذات الصنلة إمنافة إلنى الجهنود التني بنذلتها المنظمنة عبنر  هیئناتفیروس كورونا المستجد، وعمل 

 .  [17]مج ذات الصلةامختلف مكات  األمم المتحدة والبعثات المیدانیة والوكاالت والصنادیف والبر 
بها منظمة األمم المتحدة في مجال مكافحة هذه الجائحة من  ءات التي قامتاويمكن إجمال هذه اإلجر 

 :  خالل ما یلي
فیروس كورونا من خالل اتخاذ نهج عالمي ولیس  تداعیاتإطال  خطة إنسانیة عالمیة لمواجهة  -9

 ا  ستلع  دور  الحكومیةمكافحة الوباء من خالل الدول منفردة، منوهة إلى أن وكاالتها واتحاد المنظمات غیر 
والشر   وآسیا الجنوبیة وافريقیا أمريكاومشیرة إلى أنها ستنفذها عبر  في تنفیذ خطة االستجابة تلك، ا  مباشر 
 .[18]كاألوس
ملیون دوالر أمريكي لمساعدة البلدان األكثر عرمة  للمخاطر في مواجهة انتشار فیروس  15تخصی   -2

للمساهمة في تمويل الجهود العالمیة الرامیة  CERF[19]))كورونا، یدفعها الصندو  المركزي لمواجهة الطوارئ 
 .[20]19-إلى احتواء الفیروس المسب  لمرض كوفید

تقدیم نصائح للعامة بشأن فیروس كورونا المستجد وتصحیح المفاهیم المعلوطة حول هذه الجائحة عبر  -3
 .مع منظمة الصحة العالمیة بالتنسیفمجموعة من األسئلة یجی  علیها مختصین في الصحة العالمیة 

تحت 2020 /نیسان 2بعة والسبعون، في االعامة لألمم المتحدة في دورتها الر  للجمعیةر اإصدار قر  -3
من خالله  ، والذي دعا("19-كوفید) 2019التضامن العالمي لمكافحة مرض فیروس كورونا لعاط : "عنوان

االستجابة  وتدابیركیز على األثر االجتماعي األمین العاط إلى التصدي لحالة الطوارئ الصحیة، والتر 
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العامة إلى  الجمعیةكما دعت  للجمیع ، وشامال  على مرورة أن یكون التعافي مستداما   وتشدیده، االقتصادیة
 .[21]فاالتعاون المتعدد األطر  وتجدیدوحدة الصف والتضامن 

األوسك یدعوا من خالله جمیع تقدیم نداء مشترك من مبعوثي األمین العاط لألمم المتحدة للشر   -3
ف إلى المشاركة بحسن نیة، ودون شروط مسبقة في التفاوض على وقف فوري لألعمال العدائیة المستمرة ااألطر 

عات المستمرة في ا األمد للصر  طويلةوومع حلول  دیمومةأكثر  الحالي، وجعلهوالحفاظ على وقف إطال  النار 
یدعوا فیه لوقف إطال  الفیدیو  تقنیةنداء عبر  ین العاط للمنظمة أیضا، كما وجه األم[22]جمیع أنحاء المنطقة

 .[23]النار في جمیع أنحاء العالم
ونشر  الجريمةمعدالت  ا دیادوذلك مع  السیبرانیة والجريمةالتصدي لوباء المعلومات المضللة  -3

ورونا على اإلنترنت وانتهاء ك لفیروسكاذبة  أدويةابتداء من بیع  19-المعلومات المضللة أثناء أ مة كوفید 
بالهجمات اإللكترونیة على المستشفیات، وفي هذا السیا  كثفت منظمة األمم المتحدة من جهودها لمكافحة نشر 

إلمكانیة إمعاف تفشي المعلومات المعلوطة االستجابة الصحیة للقطاع  الفیروسالمعلومات الكاذبة عن 
األمین العاط لألمم  عن تسب  ذلك التفشي في الحیرة والشك بین الجموع  وهذا ما جعل الصحي العاط، فضال  

 .الخطیریحذر من وباء المعلومات المضللة  "أنطونيو غوتيريش"المتحدة 
واتخاذ  19-بأ مة كوفید  المتأثرينحمایة أكبر لألطفال  توفیردعوة األمین العاط لألمم المتحدة إلى  -7
 .  [24]الحادة أطفال العالم في خضم هذه األ مة العالمیة ءات عاجلة لدعماإجر 
 (19-كوفيد ) جائحةمنظمة الصحة العالمية في مكافحة  جهود: ثانياا 

فني أعقناب  1948إن منظمة الصحة العالمیة هي وكالّة متخصصّة تابعّة لألمنم المتحندة أنشنئت فني عناط 
ض واألوبئنة، خاصنة اان العنالم، وحمایتهنا منن تفشني األمنر الحرب العالمیة الثانیة لدعم األنظمة الصحیة عبر بلند

والطاعون والحمى  ابعد حصاد الكثیر من األرواح خالل القرن التاسع عشر بسب  تفشي أوبئة عدیدة مثل الكولیر 
منننن الظنننروف  التحسنننینالتعننناون الننندولي بهننندف  تعزينننز، ومننننه تهننندف منظمنننة الصنننحة العالمینننة إلنننى [25]ءاالصنننفر 

، 1923الصننحیة، خاصننة بعنند أن فشنننلت منظمننة الصننحة العالمینننة التابعننة لعصننبة األمننم التننني أنشننئت فنني عننناط 
لمهناط المتعلقنة بمكافحنة األوبئنة، وتندابیر 1907 والمكت  الدولي للصحة العامة في باريس، الذي أنشئ في عاط 
منننة، وتحتفنننل منظمنننة الصنننحة العالمینننة بتننناري  الحجنننر الصنننحي، وتوحیننند المعننناییر لألدوينننة، فننني تحقینننف هنننذه المه

، وبحكننم أن منظمننة الصننحة [26]مننن كننّل عنناط باعتبنناره یننوط الصننحة العننالمي نیسننانإنشننااها فنني السننابع مننن شننهر 
العالمیة هي المعنیة والمختصة بالدرجة األولى بالصنحة العالمینة، فقند قامنت بومنع اللنوائح الصنحیة الدولینة مننذ 

، [27]من خاللها إلنى الحیلولنة دون انتشنار المنرض علنى الصنعید الندولي والحماینة مننه، والتي تهدف 2005عاط 
ض بعینهنا، ٕوٕانمنا تنطبنف االتي ال تقتصر علنى أمنر  العمومیةومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابیر في مجال الصحة 

لتني اتخنذتها المنظمنة ءات ااويمكن حصنر اإلجنر  على الدواط، والمتعیرة، الجدیدة العمومیةعلى المخاطر الصحیة 
 : [28]للتسلسل الزمني كما یلي وفقا   19-نتیجة تفشي فیروس كوفید 
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الصنننین تبلنننغ عنننن مجموعنننة حننناالت إصنننابة بالتهننناب رئنننوي فننني : 2019دیسنننمبر /األول كنننانون -31 فننني -9
ّدد السب  الحقا   ووهان،   .[29]كورونا المستجد بفیروسمقاطعة هوباي حم
 المسننتوياتالمنظمننة تنشننئ فريننف دعننم إدارة الحننواد  علننى نطننا  : 2020 ینننایر/ كننانون الثنناني 1 وفنني -2

، والمقار اإلقلیمیة والمستوى القطري، لومع المنظمة على مسار طارئ للتصندي الرئیسيالمقر : الثالثة للمنظمة
المنظمة تنشر على وسنائل التواصنل االجتمناعي خبنر ظهنور : 2020ینایر / كانون الثاني 3وفي  .[30]للفیروس

 5 وفنني. [31]مجموعننة حنناالت إصننابة بااللتهنناب الرئننوي، دون تسننجیل وفیننات فنني مدینننة ووهننان بمقاطعننة هوبنناي
أخبننار عننن فاشننیات "المنظمننة تنشننر أول خبننر عننن الفیننروس الجدینند عبننر صننفحتها : 2020ینننایر / كننانون الثنناني

ال  عنننن وسنننائل اإلعنننالط ، وهنننو منشنننور تقنننني رئیسننني موّجنننه لألوسننناط الصنننحیة العلمینننة والعامنننة، فضننن"ضااألمنننر 
المنظمنننة تصننندر حزمنننة متكاملنننة منننن اإلرشنننادات التقنینننة : 2020یننننایر / كنننانون الثننناني10 وفننني . [32]العالمینننة
تتضمن نصائح للبلدان بشنأن كیفینة اكتشناف الحناالت المحتملنة، وفحصنها وتندبیرها العالجني اسنتنادا   اإللكترونیة

، كما تم إرسال اإلرشادات إلى مندیري الطنوارئ [33]تلك المرحلة إلى المعارف التي كانت متاحة عن الفیروس في
: 2020یننایر / كنانون الثناني 14 وفي. على ممثلي المنظمة في البلدان لتعمیمهافي المكات  اإلقلیمیة للمنظمة 

إلنى احتمنال حندو  انتقنال محندود منن شنخ   صحافیةلالستجابة في المنظمة تشیر في إحاطة  الفنیةالمس ولة 
د األسرة الواحدة بشكل أساسي، ٕوٕالى خطر حندو  ابین أفر ( حالة م كدة 41في)كورونا الجدید  لفیروسإلى آخر 

بعثنة المنظمنة إلنى الصنین تصندر بیاننا  : 2020یننایر  /كانون الثاني 22 وفي .عدوى محتملة تكون أوسع نطاقا  
من التحريات لفهم  المزيدء اعلى انتقال العدوى بین البشر في ووهان، مع الحاجة إلى إجر ت كد فیه وجود بیانات 

المنننندیر العننناط للمنظمننننة یعقنننند : 2020یننننایر / كننننانون الثنننناني 23-22وفننني  .[34]النطنننا  الكامننننل لننننمك االنتقننننال
ا كانننت العنندوى تشنننّكل لتقیننیم مننا إذ( 2005)اجتماعننا  للجنننة الطننوارئ المشننّكلة بموجنن  اللننوائح الصننحیة الدولیننة 

طارئة من طوارئ الصحة العمومیة التي تثیر قلقا  دولیا ، ولم یتوصل األعضاء المستقلون منن شنتى أنحناء العنالم 
ء بهذا الشأن استنادا  إلى البیانات التي كانت متاحة في تلك المرحلة، وطلبوا إعادة انعقاد اللجنة في اإلى توافف آر 
المننندیر العننناط : 2020یننننایر  /كنننانون الثننناني 30وفننني  .[35]منننن المعلومنننات مزيننندالأیننناط بعننند تلقننني  10غضنننون 

للمنظمننة یعقنند مننن جدینند لجنننة الطننوارئ قبننل انقضنناء فتننرة األینناط العشننرة المقننررة ، وبعنند یننومین فقننك مننن صنندور 
التقننارير األولننى عننن وجننود انتقننال محنندود للعنندوى مننن شننخ  إلننى آخننر خننارج الصننین توصننلت اللجنننة فنني هننذا 

تثینر قلقنا   عمومینةوأشارت علنى المندیر العناط بنأن الفینروس یشنّكل طارئنة صنحیة  ء،االجتماع إلى توافف في اآلر ا
تشّكل بالفعل طارئنة  2019فیروس كورونا المستجد فاشیةوأعلن أن  التوصیةوافف المدیر العاط على  دولیا ، لذلك

من الطوارئ الصحیة العمومیة التي تثیر قلقا  دولیا  وهي المرة السادسة التي تعلن فیها المنظمنة عنن طارئنة كهنذه 
 .2005منذ دخول اللوائح الصحیة الدولیة حیز النفاذ في عاط 

ء منن كنندا ابنر البعثة المشتركة بین المنظمة والصین التني منّمت خ: 2020فبرایر / شباط 24-16وفي  -3
ض اكز مكافحة األمر امر )وسنعافورة والوالیات المتحدة  وجمهورية كوريا وروسیا، -ونیجیريا  -والیابان  -وألمانیا 

ك كنل اوتشنیر بضنرورة إشنر  ، تمضني وقتنا  فني الصنین، وتنزور ووهنان ومندینتین أخنريین(الوطنینةومعاهد الصحة 
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فننف الصننحیة فنني هننذا المسننعى كمننا أوصننت االصننحیین فنني المر  ولي الصننحة، والعلمنناء والعنناملین  ء مننن مسنناالخبننر 
 اإلسنتراتیجیةالمنظمة تصدر الخطنة : 2020مارس  /آذار 3 وفي .[36]بالحفاظ على مسافة األمان الموصى بها

 /آذار 11 وفنني. الضننعیفةللتأهنن  واالسننتجابة لمسنناعدة المجتمننع النندولي علننى حمایننة النندول ذات النننمظم الصننحیة 
ء ابالجائحنة انطالقنا  منن قلقهنا البنالغ إ   19-نظمنة تصندر تقییمنا  بدمكانینة وصنف فاشنیة كوفیندالم: 2020مارس 

إطنننال  الصنننندو  التضنننامني لالسنننتجابة : 2020منننارس  /آذار 13 وفننني .[37]المسنننتوى المفنننزع لتفشننني المنننرض
المنظمننة : 2020مننارس  /آذار 18 وفنني. د والشننركات والم سسنناتالتلقنني التبرعننات مننن األفننر  19-كوفینند لفاشننیة
بیاننات متیننة منن مختلنف أنحناء  تولیندوهني تجربنة سنريريه دولینة تهندف إلنى " تجربنة التضنامن" یطلقون والشركاء 

 .19-األنجع في عالج كوفید  األدويةالعالم للتوصل إلى 
لإلصنابات بعندوى فینروس  حصنیلتهاجعة اكما ترى منظمة الصحة العالمیة أن بلدانا عدة ستضطر إلى مر 

فني  إمنافیةوفناة حالة  1290عن  17/04/2020: ر ما فعلته الصین، التي أعلنت یوطاونا المستجد، على غر كور 
منهنا الضنعك 19-ء وبناء كوفینداجنر  والوفیناتووهان فثمة عوامل عدیدة تعیف إحصاء األعداد الفعلینة لإلصنابات، 

رمنى والمصنابون النذین یقضنون معنزولین االهتمناط بالم أولنويتهمعلى عناصر الطواقم الطبیة الذین تبقنى  الشدید
 .  [38]ءات المطلوبةافي منا لهم وحجم اإلجر 

  افني ظنل اهتنز  تاريخهناحنل حرجنا فني الذلك یمكن القول أن منظمة الصحة العالمیة تمر حالیا بأكثر المر 
العدیند منن االنتقنادات مما جعلها في مرمى  إدارتها أل مة وباء فیروس كورونا المستجد، طريقةء االثقة بأدائها جر 

المتحندة األمريكینة وعلنى لسنان رئیسنها  الوالینات، األمر الذي دفع [39]بسب  تعاطیها مع أ مة تفشي هذه الجائحة
، إلننى وقننف مسنناهمة بننالده فنني تمويننل المنظمننة بسننب  مننعف أدائهننا فنني 2020 أبريننل 14: یننوط" مننبادونالنند تر "

تفشیه عالمینا عنالوة علنى آخنذها بعنین االعتبنار الرواینة الصنینیة  مواجهة وباء كورونا، وتباط ها في التحذیر من
، حینن  انتقنندت منندیر 2020مننارس28قبننل ذلننك بتنناري   الیابننانواالعتمنناد علیهننا، وهننو نفننس االنتقنناد الننذي وجهتننه 

فنني  اخاصننة وأن المنظمننة قنند تننأخرت  كثیننر  ،[40]منظمننة الصننحة العالمیننة واتهمتننه بالفشننل فنني إدارة أ مننة كورونننا
، 2020منارس  11ن أن الفیروس معدیا وينتقل بین البشر كما أنها لم تعلن أن كوروننا جائحنة دولینة إال ینوط إعال

ءات الندول التني تتبنع إرشنادات المنظمنة ابلدا، مما أثر على سیاسنات ٕوٕاجنر  114ألف حالة في  118وبعد تسجیل 
 .  نامیةالفي المنظومات الصحیة خاصة في البلدان  ا  خطیر  ا  وخلف انهیار 

 (األحمر للصليباللجنة الدولية ) المنظمات الدولية غير الحكومية جهود: المطلب الثاني
هنو حماینة  حكومینةاألحمر كمنظمة دولیة غیر  للصلی كان هدف اللجنة الدولیة  1863منذ نشأتها عاط 

تطننوير القننانون النندولي اإلنسنناني  تشننجیعمننن خننالل  عننات المسننلحة والمسنناعدة فنني المجننال اإلنسنناني،ا مننحایا النز 
ءات المناسنننبة ا، عنننالوة علنننى ذلنننك تتخنننذ اإلجنننر [41]حننناملي السنننالح وجمینننعمنننه منننن ق َبنننل الحكومنننات ااحتر  وتعزينننز

جننه فنني اط القننانون النندولي اإلنسنناني ٕوٕادر المواجهننة حنناالت الطننوارئ كمننا تعمننل فنني الوقننت ذاتننه علننى تعزيننز احتننر 
 .  [42]الوطنیةالقوانین 
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الشننر  األوسننك الیننوط تهدینندان همننا التفشنني المحتمننل للفیننروس علننى نطننا  واسننع فنني مننناطف  یجتمننع علننى
وقند تسنفر األ متنان عنن عواقن  إنسنانیة . االقتصادي الذي یلوح في األفنف-النزاع، وبوادر االمطراب االجتماعي

دولینة منهنا اإلقلیمینة دورا  إذ تلع  اللجنة الدولیة للصلی  األحمر من بین عدة من المنظمات اإلنسانیة ال. وخیمة
بار ا  في أعمال اإلغاثة سواء من خالل العمل على وصول مواد وإرسالیات اإلغاثة إلى األمناكن التني یوجند فیهنا 

 .النساء واألطفال والشیوخ أط من خالل التأكید على ذلك في القرارات الصادرة أط في الم تمرات التي تعقدها
وستضنرب هنذه التنداعیات بشندة فني . اقتصادیة عالمیة ممزلز لنة-ت اجتماعیةتنذر بتداعیا91-فجائحة كوفید

وقلننة  مننناطف النننزاع بالمنطقننة، حینن  یجاهنند المالیننین مننن الننناس بالفعننل للعننیا فنني ظننل مننعف الرعایننة الصننحیة
 .ودمار البنیة التحتیة المیاه والكهرباء إن وجدت، وانقطاع سبل العیا وإرتفاع األسعار

ك االحتیاجننات اإلنسننانیة وسننتظهر احتیاجننات جدینندة مننا لننم یمنندر ج المجتمننع النندولي التوابننع وسننتتفاقم بننال شنن
وعلى السنلطات وجهنات االسنتجابة المحلینة أن تحشند . االقتصادیة في االعتبار في آلیات االستجابة-االجتماعیة

 .[43]االدعم الال ط اآلن لضمان حمایة حیاة الناس وسبل كس  عیشهم وأمنهم العذائي الحق  
فالتنندابیر الصننحیة العامننة التنني ال بنند منهننا مثننل اإلغننال  وحظننر التجننوال تجعننل مننن الصننع  أو المسننتحیل 

فالمتنناجر الصننعیرة أمغلقننت، والمقنناهي التنني كانننت تضننج بالحینناة ال تجنند . لكثیننر مننن الننناس إعالننة أنفسننهم وأسننرهم
ا، والباعننة المتجولننون فقنندوا  بننائنهم وبمننرور . عبننر اإلنترنننت لننیس حننال  ممكنننا  للجمیننعوالتحننول إلننى العمننل . رّواد 

الوقت، ستظهر آثار قد تتفاقم بشدة مستويات الجوع وسنوء التعذینة واألمنراض المزمننة والضنعك النفسني المرتبطنة 
 .بالمشاكل االقتصادیة

والكثیر من الناس عبر منطقة الشر  األوسك یعیشون بالفعل عیشة الكفاف، ويكابدون مصاع  جّمنة فني 
سنننوريا، هنننناك أطفنننال یشنننعرون باألسنننى ويلعبنننون فننني  ففننني. بیل البقننناء علنننى قیننند الحیننناة وإعنننادة بنننناء حیننناتهمسننن

وه الء بعض من مالیین الناس الذین تمد لهم اللجنة الدولیة للصلی  األحمر لهنم یند العنون لیحصنلوا . المخیمات
األحمنر أممهنات وأرامنل منا یعنینه الندعم النذي اللجنة الدولیة للصنلی   وفي العرا ، تدعم. على میاه نظیفة كل یوط

وهنننذا النندعم سیكتسننني أهمینننة أكبننر منننن أي وقننت آخنننر خنننالل . نقدمننه لمشننناريعهم الصننعیرة بالنسنننبة إلنننى عننائالتهم
 .األشهر المقبلة ونحن نتصدى لهذه الجائحة معا  

بالتعناون منع شنركائها لمسناعدة النناس األشند  –اللجنة الدولیة للصلی  األحمر قصارى جهندها بالفعنل تبذل
لی  وفنني الننیمن، أصننبح دعننم اللجنننة الدولیننة للصننن. مننعفا  فنني المنطقننة، ولتعزيننز الجهننود لمنننع انتشننار الفینننروس

األحمننر المنقننذ لننألرواح للمستشننفیات والعیننادات ومراكننز العسننیل الكلننوي یتضننمن حالی ننا مسنناعدة هننذه المرافننف فنني 
والعنننرا ، تسننناعد اللجننننة الدولینننة للصنننلی  األحمنننر  وفننني سنننوريا. 91-اسنننتعداداتها الرامینننة إلنننى الوقاینننة منننن كوفیننند
الشنناحنات إلننى المخیمننات ومراكننز إیننواء النننا حین ويضننمن نقننل المینناه ب. السننجون فنني ومننع تنندابیرها لمنننع العنندوى 

وتشنمل مجموعنات مسنتلزمات النظافنة . وأماكن االحتجا  حصول الناس على المیاه النظیفنة لالغتسنال والتنظینف
 .[44]الصحیة المقدمة إلى النا حین والمحتجزين الصابون والشامبو

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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لصنلی  األحمنر المتعلقنة بالمیناه والصنرف وعلى نطا  أوسع، ال بد من أن تستمر خدمات اللجننة الدولینة ل
الصحي، وتوفیر الطاقة، وتو يع المواد العذائیة والمستلزمات المنزلیة، ومبادرات المشاريع الصعیرة وأن تزيند متنى 
أمكن ذلك، على النحو الذي یضمن تعزيز الدعم المقدط إلى األنظمة الهشة وتلبیة االحتیاجات األساسیة التني قند 

ولندى اللجننة الدولینة للصنلی  األحمنر هنذه اللحظنة فني النیمن فنر  فني رحنالت . لظنل بسنب  الجائحنةتتوارى في ا
و ينادة الندعم النذي تقدمنه اللجننة خنالل األشنهر المقبلنة فني . میدانیة لتسجیل الناس الذین هم بحاجة إلى مسناعدة

عمالننة ذات النندخل المنننخفض، أرجناء المنطقننة، وال سننیما إلننى الفئننات التنني قنند تكننون تضننررت بشننكل خننا  مثننل ال
 .[45]واألسر التي تعولها نساء، والمزارعین، وذوي اإلعاقة

لقد تعیرت طريقة عمل اللجنة الدولیة للصلی  األحمر من أجل الحفاظ على سالمة موظفیها والناس الذین 
الحمایننة، وتعییننر  تقنندط لهننم المسنناعدة، عبننر مراعنناة التباعنند الجسنندي فنني أثننناء عملیننات التو يننع، وارتننداء معنندات

وستسنننتمر فننني التنننوااط واالبتكنننار تبعنننا  . طريقنننة إیصنننال مسننناعدات بعینهنننا والتحنننويالت النقدینننة علنننى سنننبیل المثنننال
وستزيد مساعداتها للنناس النذین یحتناجون إلیهنا أكثنر منن غینرهم، وذلنك بالعمنل منع شنركاء منن الصنلی  . للحاجة

وعین الننذین ال یننألون جهنندا  لمسنناعدة مجتمعنناتهم فنني أرجنناء األحمننر والهننالل األحمننر وعشننرات اآلالف مننن المتطنن
 .منطقة الشر  األوسك، في ظل هذه الجائحة وما بعدها

التبرع  :في منطقة الشر  األوسك سوريا 91-ومن األمثلة الستجابة اللجنة الدولیة للتصدي لجائحة كوفید 
اد وقائیننة مننن قبیننل المطهننرات والقفننا ات بمجموعننات مسننتلزمات النظافننة الصننحیة علننى المحتجننزين، ومعنندات ومننو 

والنظننارات الواقیننة والثینناب الواقیننة للسننجون المركزيننة الخامننعة لسننلطة و ارة الداخلیننة، وومننع تنندابیر وقائیننة فنني 
مستشننفى مخننیم الهننول المیننداني الننذي تنندیره اللجنننة الدولیننة والهننالل األحمننر العربنني السننوري، وتو يننع مجموعننات 

 .نا ح داخلیا  على مدى األشهر المقبلة 731,111صحیة على مستلزمات النظافة ال
التبرع بمعدات ومواد الحمایة الشخصیة مثل المطهرات والقفنا ات والنظنارات الواقینة والثیناب الواقینة  :العرا 

مركننز ا مننن  93وعننن عنندد الجهننات التنني جننرى التبننرع إلیهننا . للمرافننف الصننحیة وأمنناكن االحتجننا  فنني أرجنناء الننبالد
مكننان احتجننا   27مركننز ا مننن مراكننز إعننادة التأهیننل البنندني، و 93كننز الرعایننة الصننحیة األولیننة، ومستشننفیان، ومرا
 .[46]محتجز 33,111ت وي 

قدمت اللجنة الدولیة دورات تدريبیة، ومعلومات ومواد وقائیة وم ّ عت علنى مستشنفیات ومراكنز رعاینة : الیمن
مسننتمر المقنندط إلننى هننذه المرافننف، وتنفیننذ حملننة إعالمیننة عامننة صننحیة ومراكننز غسننیل كلننوي، إلننى جاننن  النندعم ال
 .91-شملت مواد إذاعیة عن تدابیر الوقایة من كوفید

قنناع واّ  ومنواد حماینة أخنرى لجمعینة الهنالل األحمنر الفلسنطیني،  21,111تبرعت اللجنة الدولیة بنن : غزة
هنذا . نینات وفمنرمو ومسنتلزمات نظافنة صنحیةبنالتبرع ببطا كما تدعم جهنود الحجنر الصنحي التني تنفنذها السنلطات

فضال  عن توفیر مقاییس حرارة تعمل باألشعة تحت الحمراء لفح  الحاالت المشَتبه في إصابتها وغیر ذلك من 
 .المعدات الطبیة
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، وهنو مستشنفى 91-تدعم اللجنة الدولینة المرفنف الرئیسني لفحن  وعنالج الحناالت المرتبطنة بكوفیند: لبنان
الجننامعي، وذلننك مننن أجننل تعزيننز قدرتننه علننى االسننتجابة وطاقتننه االسننتیعابیة مننن األسننّرة، وتعمننل  رفیننف الحريننري 

اللجنة الدولیة كذلك مع سلطات االحتجا  في سجن رومیة من أجنل تطنوير مرافقنه وتجهینز مبننى لعنزل الحناالت 
 .المشتبه في إصابتها والم كدة

صننحیة ومعنندات الحمایننة ألمنناكن االحتجننا  والم سسننات وفننرت اللجنننة الدولیننة مسننتلزمات النظافننة ال األردن
 .اإلصالحیة، وتواصل تنفیذ برامج التحويالت النقدیة لاّلجئین السوريین مع أخذ تدابیر وقائیة

تدعم اللجنة الدولیة جمعیة الهنالل األحمنر اإلیرانني التني تقنود جهنود التصندي للجائحنة، عنن طرينف : إیران
نهنننا تطهینننر السنننجون، وفحننن  الحننناالت وعنننالج المصنننابین، وتنفینننذ حمنننالت تقننندیم خننندمات فننني مجننناالت عننندة م

 .[47]إعالمیة عامة، ودعم سبل كس  العیا للفئات الضعیفة المتضررة
ونخل  مما تقدط، حتى األن لم یتم انتاج عالج لفیروس كورونا وفى حالنه اكتشناف عنالج فاعنل وحقیقني 

 :كافي، إذ أن الحل الوحید یتمثل في اآلتيسوف یحتاج العالم الى عده أشهر إلنتاجه بشكل 
 .االلتزاط بدجراءات الوقایة المعلنة من منظمة الصحة العالمیة حرفیا   -9
لمن یستطیع عمل حجر صحي احترا ي لنفسه ولعائلتنه لمنده ثنال  أسنابیع یفضنل القیناط بنذلك فني أسنرع  -2

 .وقت ممكن
متر مع البعد التاط عنن أي تجمعنات  9أكثر من االلتزاط بالمسافات األمنه في التعامل مع األخرين وهي  -3

 .بشريه
 .االستزادة من تناول مقويات المناعة الطبیعیة مثل األطعمة التي تحتوي على فیتامین د وسي وبي -3
 

 :نتائج الدراسة
 .ملحة مروريةالخدمات الصحیة المناسبة  وتوفیرالصحي والحف في الصحة  أصبح األمن -9
ولهنننا  ا  إن جائحنننة كوروننننا تشنننكل خطنننر  -2 علنننى جمینننع القطاعنننات االقتصنننادیة واالجتماعینننة  تنننداعیاتعالمینننا  

، ويجنن  أال تقتصننر مواجهتهننا فنني إطننار الدولننة الواحنندة وفننف قوانینهننا الوطنیننة مننن إعننالن حالننة الطننوارئ والمالیننة
 . ءات الحجر، بل یتطل  ذلك عمال  جماعیا  أكثر جدیة على المستوى الدولياوغلف الحدود ٕوٕاجر 

یننروس كورونننا علننى النننق  فنني المسنتلزمات الطبیننة والصننحیة وهشاشننة المنظومننات الصننحیة فنني كشنف ف -3
الصنحیة العالمینة لتجنن  مفاجنآت  الحكومنةكما سنلك أیضنا الضنوء علنى الحاجنة الملحنة لتعزينز  كثیر من الدول،
 .صحیة مستقبال

 :الدراسة توصيات
 .الخاصة بالتعاون الطبي والصحي والثنائیةط االتفاقات الدولیة اإبر  تشجیع -9
د المجتمع الندولي وخاصنة بنین الندول ات والعتاد الصحي بین كل أفر االعمل على تبادل المعلومات والخبر  -2

 .الخامعة للعقوبات األمريكیة
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والرغبننة فنني التعنناون  والعقالنیننةمننرورة أن تقنناط العالقننات الدولیننة علننى مبنندأ التضننامن والتعنناون والمنطننف  -3
 ا  أخطننار  الفیروسنناتفنني مختلننف المجنناالت، وخاصننة فنني المجننال الصننحي حینن  أثبتننت جائحننة كورنننا أن المتبننادل 

 .ف الجهود الدولیة لمكافحتهایعابرة للحدود تتطل  تكث
 الوالیناتدور منظمنة الصنحة العالمینة لمواجهنة هنذه الجائحنة ودعمهنا مادینا خاصنة بعند انسنحاب  تشجیع -3

 .تمويلهاالمتحدة األمريكیة من 
الوقائینة النوعي باتخناذ كنل التندابیر  تنمینةبخطورة هذه الجائحة والنذي منن شنأنه  الجماهیري تعزيز الوعي  -3

 .واالبتعاد عن التجمعات
                                       

 المراجع
، كلینة الحقنو ، 9جهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مواجهة جائحة كورونا، بح  منشور في مجلة جامعنة الجزائنر : وهیبة العربي [1] 
 .971،  2121، 91 -، عدد خا  القانون وجائحة كوفید33مج 
 :بتناري  https://www.hrw.org/ar/news: رابك األتنيالمستجد، مقال منشورة علنى الن" كورونا"األبعاد الحقوقیة في االستجابة لفایروس  [2]

 (.مساءا   91:33، 99/3/2121)أخر  يارة للموقع بتاري   مساءا ، 9:23، 2121 -91آذار / مارس
 .1،  2012، 45مفهوط التعاون الدولي في المدارس الفكرية للعالقات الدولیة، مجلة العلوط السیاسیة، ع : رامي، سمیر جساط [3]
 .  156،  2016، 29، ع 3مفهوط التعاون الدولي ٕوٕاطاره، مجلة جامعة تكريت للحقو ، مج : ، عادل مطشر حسنهللاأحمد عبد ا. د [4]
 ألمننننم المتحنننندة تنننندیر التعنننناون العننننالمي اسننننتجابة لفیننننروس كورونننننا مرتكننننزة علننننى العلننننم، مقننننال منشننننور علننننى موقننننعمنظمننننة األمننننم المتحنننندة،  [5]

 .  مساءا   33:4، 19/06/2020، تاري  الزيارة https://www.un.org المنظمة،
العهد الدولي الخا  بالحقو  المدنینة والسیاسنیة، اعتمند وعنرض للتوقینع والتصندیف واالنضنماط بموجن  قنرار الجمعینة العامنة لألمنم المتحندة  [6]

 .49، وفقا للمادة 1976مارس / آذار 23: ، تاري  بدء النفاذ1966دیسمبر / كانون 16الم رخ في ( 21-د)أ  2200
التعنناون : عبنند الننرحمن علنني إبننراهیم غنننیم: ینظننر: للمزينند حننول هننذا المومننوع. ا  بننالحقو  المدنیننة والسیاسننیةالعهنند النندولي الخنن 12المنادة  [7]

، 2020، 19-فیننروس كورونننا كوفیننند – 32، مجلننة الننندوة للدراسنننات القانونیننة، عنندد خننا  رقننم "19-كوفینند"النندولي لمجابهننة الوبنناء العننالمي 
 27.  
 .1945مم المتحدة لعاط من میثا  منظمة األ3 /1 المادة [8]
 .28-27، مصدر سابف،  "19-كوفید"التعاون الدولي لمجابهة الوباء العالمي : عبد الرحمن علي إبراهیم غنیم [9]
التضننامن العننالمي لمكافحننة : "تحننت عنننوان 2020أبريننل / نیسننان 2قننرار للجمعیننة العامننة لألمننم المتحنندة فنني دورتهننا الرابعننة والسننبعون، فنني  [10]

 .A/RES/74/270: ، رقم("19-كوفید) 2019مرض فیروس كورونا لعاط 
 .م، رقنننن("19-كوفینننند) 2019التضننننامن العننننالمي لمكافحننننة مننننرض فیننننروس كورونننننا لعنننناط ."A/RES/74/270قننننرار الجمعیننننة العامننننة  [11]

A/RES/74/270:  
أعلننن خبننراء اقتصنناد تننابعون لألمننم المتحنندة أن األمننرار التنني لحقننت باالقتصنناد العننالمي الننناجم عننن فیننروس كورونننا الجدینند قنند تصننل إلننى  [12]
فنني صننادرات الصننناعات التحويلیننة فنني جمیننع أنحنناء العننالم، خننالل شننهر ینننایر وحننده، وفنني هننذا الصنندد نشننر " ملیننار دوالر 50انخفنناض قنندره "

تتننناول تننأثیر فیننروس كورونننا فنني التجننارة بننین النندول، وتقننیم اآلثننار االقتصننادیة " مننذكرة تقنیننة( "األونكتنناد)دة للتجننارة والتنمیننة منن تمر األمننم المتحنن
تقرينر أممني،  –ملیار دوالر خسنائر تنأثرات كوروننا علنى قطناع التصندیر عالمینا  50تقرير أممي،: المرتبطة بالجائحة حول هذا الموموع ینظر

  :صنننننباحا ، متننننننوفر علننننننى موقنننننع منظمننننننة األمنننننم المتحنننننندة التننننننالي 23:12، 21/7/2020: ري  آخنننننر  يننننننارةتننننننا 2020منننننارس  4
 https://news.un.org 
 . 29مصدر سابف،  : عبد الرحمن علي إبراهیم غنیم [13]
 .29سیاسات االتحاد األوربي في مواجهة أ مة كورونا، مصدر سابف،  : عائشة بوعشیبة [14]

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/339654#B1
https://www.un.org/
https://www.un.org/
https://news.un.org/
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إذ تجدر اإلشارة هنا أنه منذ منتصف ینایر المامي لنم تسنتطع دول االتحناد األوربني توحیند رايتهنا لمجابهنة الفینروس، وكنان أخنر اجتمناع  [15]

لم یخرج فیه قادة االتحاد األوروبي سوى بتوصیات غیر نهائیة فني مواجهنة  2020مارس  12یوط " المحاض ارت المرئیة"الذي عقد عبر تقنیة 
ملینار  2تفشي الوباء، كما صاد  البرلمان األوروبي على التندابیر العاجلنة التني أعندتها مفومنیة اإلتحناد األوروبني والمتضنمنة تخصنی  مبلنغ 

بننین روح الوحنندة : سیاسننات االتحنناد األوربنني فنني مواجهننة أ مننة كورونننا: یننورو لمواجهننة الفیننروس حننول هننذا المومننوع ینظننر، عائشننة بوعشننیبة
 .10-9األوروبیة وأنانیة الدول، مصدر سابف،  

علنى  1خطنوة یتعنین علنى الحكومنات اتخاذهنا تأهبنا لحندو  وبناء،   39خطنك الطنوارئ المعنینة بوبناء األنفلنونزا، : منظمة األمم المتحدة [16]
 https://www.un.org :  الرابك األتي

، وللمزيند 63،  2011، األردن، 9، ط9، دار الحامند للنشنر والتو ينع، ج-أهنداف األمنم المتحندة–األمنم المتحندة : سهیل حسین الفتالوي  [17]
مسناءا ، متنوفر علنى  15:2، 8/8/2020: التعرينف بالمنظمنة، الموقنع الرسنمي لمنظمنة األمنم المتحندة إطلنع علیهنا بتناري : من التفاصیل ینظنر

   un-https://www.un.org/ar/about: الرابك اآلتي
تسنتمر " خطنة رد إنسناني عنالمي"، معلنا عنن "كورونا یهدد اإلنسانیة برمتها"األمین العاط للمنظمة أن وباء " أنطونیو غوتیريا"صرح السید  [18]

: الموقنع الرسنمي لمنظمنة األمنم المتحندة، أطلنع علیهنا بتناري : مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقیمة ملیاري دوالر ینظر 2121یسمبر عاط حتى د
  www.un.org مساءا ، 14:3، 9/8/2020
 100ملینارات دوالر إلنى  هناء  6، أكثنر منن 2006سنه فني عناط من الجدیر بالذكر أن الصنندو  المركنزي لمواجهنة الطنوارئ قنّدط مننذ تأسی [19]

 .دولة وساعد مئات المالیین من البشر حول العالم
مسناءا ، متنوفر علنى  14:3، 17/04/2020: موقع منظمة الصحة العالمیة، الصفحة الرئیسیة، مركز وسائل اإلعالط، اطلنع علیهنا بتناري  [20]

 room/detail-https://www.who.int/ar/news: الرابك
لإلشارة هنا یمكن القول أن قرار الجمعیة العامة أكد على عدة نقاط ومن أهمها دعنم التعناون الندولي منن أجنل التصندي لجائحنة كوروننا منع  [21]

ن في جهود التصدي لهذا الفیروس كما عبرت الجمعیة العامة من خنالل هنذا القنرار أیضنا عنن التشدید على مرورة االحتراط التاط لحقو  اإلنسا
امتنانهنا، ودعمهننا لكننل مننن یتواجند علننى خطننوط المواجهننة األمامیننة منن عنناملین فنني مجننال الرعایننة الصنحیة، ومشننتعلین بالمجننال الطبنني وعلمنناء 

ن الندولي الحتنواء الجائحنة، والتخفینف منهنا عنن طرينف تبنادل المعلومنات والمعنارف وباحثین في جمیع أنحاء العالم كما حثت إلنى تكثینف التعناو 
ة العلمیة، وتطبیف المبادئ التوجیهیة التي توصي بها منظمة الصحة العالمیة وتجدید االلتزاط بمساعدة األشخا  الذین تواجهون أوماعا خاص

التضننامن : "تحننت عنننوان 2020أبريننل / نیسننان 2تهننا الرابعننة والسننبعون فنني قننرار للجمعیننة العامننة لألمننم المتحنندة فنني دور : ینظننر بخصننو  ذلننك
 .A/RES/74/270: ، رقم("19-كوفید) 2019العالمي لمكافحة مرض فیروس كورونا لعاط 

الرسننمي  تجنندر اإلشننارة هنننا أنننه وفنني بدایننة شننهر أبريننل كننررت األمننم المتحنندة النندعوة لوقننف إطننال  النننار وهننذا عبننر بیننان لهننا نشننر بننالموقع [22]
   https://www.un.org/ar: للمنظمة، على الرابك اآلتي

لسنلم الندولیین فني منطقنة غنرب أفريقینا بأننه یشنكل تهدیندا  لألمنن، ول" إیبنوال"تجدر اإلشارة هنا إلى سابقة إعالن مجلس األمن تفشي فینروس  [23]
، وفنني هننذا السننیا  دعننا المجلننس أعضنناءه باإلجمنناع إلننى تقنندیم مسنناعدات عاجلننة إلننى النندول المتضننررة مننن 2014لعنناط  2177فنني قننراره رقننم 

المرض، وأعلن عن تشكیل هیئة طوارئ أممیة تتعاون منع منظمنة الصنحة العالمینة لمكافحنة المنرض، إال أن األمنر اختلنف عنند تفشني  فینروس 
راجنع " إیبنوال"األكثر انتشنارا  جعرافینا ، مقارننة بفینروس " كورونا"حی  لم یستطیع مجلس األمن الدولي حتى اآلن االجتماع لبح  أ مة  19 كوفید

  :S/RES/2177 (2014).، رقم2014سبتمبر / أیلول18 تقرير مجلس األمن السلم واألمن في أفريقیا، : بخصو  ما سبف ذكره
أن تسننارع وتیننرة الركننود العننالمي، ممننا قنند یسننب   2020أبريننل  16كشننف التقريننر الجدینند لمنظمننة األمننم المتحنندة الننذي صنندر یننوط الخمننیس  [24]

، التقرينننننننر متنننننننوفر علنننننننى موقنننننننع 2020ألنننننننف حالنننننننة وفننننننناة فننننننني عننننننناط  300و 180وفینننننننات إمنننننننافیة بنننننننین صنننننننفوف األطفنننننننال تتنننننننراوح بنننننننین 
 ww.un.orgw :المنظمة
 32منظمة الصحة العالمیة ودورها في مكافحة فیروس كورونا المستجد، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، عدد خا  رقم : أحمد حسین دمحم [25]
 .42،  2020، 19-فیروس كورونا كوفید –
  www.who.int: موقع منظمة الصحة العالمیة [26]

https://www.un.org/
https://www.un.org/
https://www.un.org/ar/about-un
http://www.un.org/
https://www.who.int/ar/news-room/detail
https://www.un.org/ar/coronavirus/articles/middle-east-global-call
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.who.int/


 جائحة كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط :المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي األول حول
 

 
331 

                                                                                                                               
هنني الحیلولننة دون انتشننار األمننراض علننى الصننعید النندولي والحمایننة منننه ومكافحتننه، ( 2005)یتمثننل العننرض مننن اللننوائح الصننحیة الدولیننة  [27]

ومواجهتننه باتخنناذ تنندابیر فنني مجننال الصننحة العمومیننة علننى نحننو یتناسنن  مننع المخنناطر المحتملننة مننع تجننن  التنندخل غیننر الضننروري فنني حركننة 
أیضا  األساس القانوني للوثائف الصنحیة الهامنة المنطبقنة علنى حركنة السنفر، والنقنل ( 2005)رة الدولیة كما تشكل اللوائح المرور الدولي، والتجا

منظمنة الصنحة العالمینة، : ینظر بخصو  ذلك. والحمایة الصحیة على الصعید الدولي لمستخدمي المطا ارت والموانئ والمعابر البرية الدولیة
 .  2-1،  2016، 3، ط(2005)الدولیة كتاب اللوائح الصحیة 

سنن اال  وجواب ننا حننول  13منندیر برنننامج االسنتعداد للطننوارئ بالمكتنن  اإلقلیمنني للشنر  المتوسننك فنني منظمننة الصنحة العالمیننة، : دالینا سننمهوري  [28]
، مسناءا   30.10، 10/8/2020: ، تناري  آخنر  ينارة2020شنباط  93، مجلنة العلنم، بتناري  "التناجي"، توصنیات للحماینة منن الفینروس "كورونا"

 https://www.scientificamerican.com :متوفر على الرابك
  www.who.int/ar :هذه اإلجراءات تم تجمعیها ورفعها من على موقع منظمة الصحة العالمیة [29]
المكتن  اإلقلیمني لجننوب شنر  آسنیا، المكتن  :  ع الدول األعضاء في منظمة الصحة علنى سنتة أقنالیم ولكنل إقلنیم مكتن  إقلیمني، وهنيتتو  [30]

یمنني اإلقلیمنني لألمننريكتین، المكتنن  اإلقلیمنني ألفريقیننا، المكتنن  اإلقلیمنني لعننرب المحننیك الهننادئ، المكتنن  اإلقلیمنني لشننر  المتوسننك، المكتنن  اإلقل
 www.who.int/ar :موقع المنظمة: یر هنا بأن العرا  تابع إلى المكت  اإلقلیمي لجنوب شر  آسیا، ینظرونش. ألوروبا
فنني البلنند، وكانننت أول حالننة 19-المسنن ولون فنني تایالننند ی كنندون أول حالننة إصننابة بمننرض كوفینند 2020ینننایر / كننانون الثنناني 13بتنناري   [31]

 .  تسّجل خارج الصین
یتضمن المنشور تقییما  للمخاطر ومشورة المنظمة وأفاد عما أبلعنت بنه الصنین المنظمنة عنن حالنة المرمنى واالسنتجابة فني مجنال الصنحة  [32]

 .العمومیة لمجموعة حاالت االلتهاب الرئوي في مدینة ووهان
قاینة منن العندوى ومكافحتهنا لحماینة العناملین الصنحیین، متضنمنة  توصنیات بأخنذ االحتیاطنات الال منة أصدرت المنظمة إرشادات بشنأن الو  [33]

  www.who.int/ar:للحمایة عند رعایة المرمى، أو االنتقال عبر الهواء هذه البیانات متوفرة على موقع المنظمة
 21-20: مة من مكاتبها اإلقلیمیة في الصین وغرب المحیك الهادئ بزيارة میدانینة قصنیرة إلنى ووهنان بتناري قاط مجموعة من خبراء المنظ [34]

، ثم تلتها  يارة لوفد رفیع المسنتوى منن المنظمنة یترأسنه المندیر العناط ینزور بیكنین للقناء القینادات الصنینیة، واإلحاطنة 2020ینایر / كانون الثاني
 .  2020ینایر / كانون الثاني 28: الستجابة الصینیة وعرض المساعدة التقنیة بتاري بالمزيد من المعلومات عن ا

مندیرا  عامنا  للمنظمنة لمندة خمنس سننوات أثنناء انعقناد جمعینة " تیندروس أدهنانوط غیبريیسنوس"انتخبت الدول األعضاء فني المنظمنة الندكتور  [35]
تیندروس هنو سیاسني وأكنادیمي إثینوبي وناشنك بالصنحة العامنة، وهنو أول مندیر عناط ، والندكتور 2017منایو / الصحة العالمیة السبعین في أینار

للمنظمة تنتخبه جمعیة الصحة العالمیة من بین عدة مرشحین وهو أول شخ  من اإلقلیم اإلفريقي التابع للمنظمة یشعل منص  مدیر الش ون 
 .التقنیة واإلدارية في المنظمة

 https://www.who.int  :  المشتركة على رابك منظمة الصحة العالمیة األتي یمكن االطالع على تقرير البعثة [36]
فیننروس كورونننا بأنننه یشننكل جائحننة وصننفت الوكالننة األممیننة المعنیننة  2020مننارس  11قبننل إعننالن منظمننة الصننحة العالمیننة یننوط األربعنناء  [37]

أمننا وصننف االنتشننار . یعننني أنننه ینتقننل إلننى العدینند مننن الننناس والعدینند مننن المجتمعننات فنني نفننس الوقننتبالصننحة تفشنني المننرض بأنننه وبنناء، ممننا 
منشنور علنى : ینظنر بخصنو  ذلنك. بالجائحة فهذا یشیر إلى أنه انتشنر رسنمیا  عبنر منناطف جعرافینة كبینرة تعطني قنارات متعنددة والعنالم بأسنره

 : موقع أخبار األمم المتحدة، بعنوان
 :30، 9/8/2020: ، تناري  آخنر  ينارة2020منارس /آذار 92: ، بتناري (COVID-19) "خمسنة أشنیاء یجن  أن تعرفهنا اآلن عنن جائحنة "

  https://news.un.org:  ، على رابك المنظمةمساءا  10
  www.who.int/ar : ینظر موقع منظمة الصحة العالمیة [38]
لإلشارة هنا فدنها لیست المرة األولى التي تتعرض لها منظمة الصحة لالنتقنادات حین  تعرمنت النتقنادات دولینة كبینرة بسنب  تعاطیهنا منع  [39]

ور أصنوات تننادي بدلعائهنا ، وهنو منا أدى لظهن"مارغرينت تشنان"تحنت إدارة المندیرة العامنة السنابقة  2015، و2014أ مة تفشي وباء إیبنوال عناط 
 . وتأسیس منظمة دولیة جدیدة لتولى مهامها إال أن الرئیس األمريكي السابف باراك أوباما رفض األمر ودعم استمرار منظمة الصحة العالمیة

https://www.scientificamerican.com/
https://www.scientificamerican.com/
http://www.who.int/ar
http://www.who.int/ar
http://www.who.int/ar
http://www.who.int/ar
http://www.who.int/ar
https://www.who.int/
https://www.who.int/
https://news.un.org/
http://www.who.int/ar
http://www.who.int/ar
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إعننالن حالننة  2020كننانون الثنناني /ینننایر 23إنننه یتحمننل جننزءا مننن مسنن ولیة انتشننار الفیننروس إذ رفننض یننوط " غیبريسننوس"ويقننول منتقنندو  [40]

الطننوارئ العالمیننة، ممننا جعننل عنندد الوفیننات واإلصننابات یتضنناعف خمننس مننرات فنني ظننرف خمسننة أینناط ولننم تعلننن منظمننة الصننحة العالمیننة حالننة 
 .2020آذار / مارس 11، كما لم تصف انتشار الفیروس بالجائحة إال یوط 2020كانون الثاني / ینایر 30الطوارئ الصحیة العامة إال یوط 

وبروتوكوالتهننا اإلمننافیة ونظامهننا األساسنني والنظنناط األساسنني للحركننة الدولیننة  1949یقننوط عمننل اللجنننة الدولیننة علننى اتفاقیننات جنیننف لعنناط  [41]
موقنننع اللجنننننة الدولینننة للصننننلی  : ینظنننر. للصنننلی  األحمنننر والهننننالل األحمنننر، وقنننرارات المنننن تمرات الدولینننة للصننننلی  األحمنننر والهنننالل األحمننننر

   www.icrc.org/ar :األحمر
دور اللجنة الدولینة للصنلی  األحمنر فني تطبینف قواعند القنانون الندولي اإلنسناني، أعمنال المن تمر الندولي العاشنر حنول : هیفاء رشیدة تكاري  [42]

 .3-2،  2015دیسمبر  20-18طرابلس، لبنان، ، التضامن اإلنساني
، مقالنة منشنورة علنى 92/3/2121اإلعالط في  من كورونا، مجلة القانون واألعمال الدولیة، جامعة الحسن األول، المعرب، : خالد العزالي [43]

، 91/3/2121أخنر  ينارة للموقنع )، reprise.comhttps://www.droitetent: اإلنترنت عبر الشبكة الدولینة للمعلومنات، عبنر النرابك األتني
 (.ط2:21
، 93/3/2121مجلنة القنانون واألعمنال الدولینة، جامعنة الحسنن األول، المعنرب، المس ولیة الجنائیة عن نقل فایروس كورونا، : هشاط أوهیا [44]

أخننر  يننارة )، https://www.droitetentreprise.com: مقالننة منشننورة علننى اإلنترنننت عبننر الشننبكة الدولیننة للمعلومننات، عبننر الننرابك األتنني
 (.ط3:11، 91/3/2121للموقع 
، 91-صنرح المندیر اإلقلیمني لمنطقنة الشنر  األدننى والشنر  األوسنك السنید فنابريزيو كناربوني حنول دعنم عاجنل لكنبح انتشنار جائحنة كوفیند [45]

، 91/3/2121أخننر  يننارة للموقننع )، icrc.org/ar/document: علننى اإلنترنننت عبننر الشننبكة الدولیننة للمعلومننات، عبننر الننرابك األتنني منشننور
 (.ط2:33
نموذجنا ،  91كوفیند  -الومع القانوني والمسن ولیة اإلنسنانیة فني مواجهنة وبناء كوروننا: إبراهیم خلیل العالف، إیناس عبد الهادي الربیعي. د [46]
 .31،  2121العتبة العلوية المقدسة، النجف،  -مطبعة دار أبو طال ، 9ط
دراسة مقارنة، مجلة القانون واألعمال الدولیة، جامعة الحسنن األول، المعنرب، -الحجر الصحي وأثره على العالقات التعاقدیة: أسماء معبر [47]
، https://www.droitetentreprise.com : ، عبنر النرابك األتني، مقالة منشورة على اإلنترنت عبر الشبكة الدولیة للمعلومات93/3/2121
 (.ط3:11، 91/3/2121أخر  يارة للموقع )

http://www.icrc.org/ar
http://www.icrc.org/ar
https://www.droitetentreprise.com/?p=18761
https://www.droitetentreprise.com/?p=18757
https://www.droitetentreprise.com/
https://www.droitetentreprise.com/
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  الملخَّص
إلى  العالميةبشكل واسع ومخيف في معظم دول العالم، مما أدى بمنظمة الصحة ( 02-كوفيد)م، انتشر فيروس كورونا 9102منذ أواخر عام 

 02-من اضطرابات وإشكاليات جمَّة؛ فكوفيدقانون العقود لم يسلم ، كورونا وتداعياتها على القانون  جائحةوفي ظل  .اعتباره جائحة عالمية
سواء على مستوى العالقات التعاقدية الداخلية أو على مستوى العالقات التعاقدية  –شبه كّلي في تنفيذ العقود المدنية والتجارية سبب توقف 

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع . ، كما علَّق التَّوظيف، وسرح العمال، وغير أنماط العمل التقليدية، وأساليب التقاضي والتحكيم- الدولية
في هذه الدراسة قراءة أو تقفِّي تأثيرات أو إشكاليات جائحة كورونا في مجال العقود، ثم نسعى إلى تقديم بعض المقترحات والتوصيات، سنحاول 

 .ُمتَّبعين في ذلك منهجي التحليل الوصفيِّ واالستشرافي لتشريعات العقود لما بعد الجائحة العالمية

The impact of the Corona pandemic on contracts 

a M. ABDO, b A. ZAMITT 
a 
Department of Private Law, Faculty of Law, Aix-Marseille University, France 

Marseille University, France-Faculty of Law, Aix, awt of Public LDepartmen
 b 

abdo.mohamed@hotmail.fr ail :mE
 a

 
hakimzamit1984@gmail.comail : mE

 b
 

 

Abstract 

Since late 2019, the Covid-19 has spread frighteningly in most countries, which has led the World Health Organization 

to consider it a global pandemic. In light of the Corona pandemic and its repercussions on the law, the contract law 

was not free of many troubles and problems: The Covid-19 caused an almost total stoppage in the implementation of 

civil and commercial contracts - whether at the level of internal contractual relations or the level of international 

contractual relations - as well as suspended employment and dismissed workers, and changed traditional work 

patterns and methods of litigation and arbitration. To shed light on this, we will try in this study to read or trace the 

effects or problems of the Corona pandemic in the field of contracts, and then we seek to present some proposals and 

recommendations, following the methodology of descriptive and forward-looking analysis of post-pandemic contract 

legislation. 

Keywords: Adaptation, Civil law, Contracts, Corona pandemic, Labour law. 
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 المقدمة

عرفت البشرية منذ القَِّدْم كوارث عدیدة اختلفت باختالف مرجعيتها التي قد تعود إلى فعل اإلنسان، ومنها ما قد تعود إلى فعل 
م، و 9112عام ( إنفلونزا الخنازير)م، و وباء 9112عام ( سارس)كاألمراض واألوبئة التي عرفها العالم في السنوات األخيرة كوباء  الطبيعة

، وقد انتشر األخير بشكٍل واسع ومخيف في معظم دول (02-كوفيد)وباء كورونا  – 9102أو منذ أواخر -م، واليوم 9102عام ( إیبوال)وباء 
ا أدى بمنظمة الصحة العالمية إلى اعتباره جائحًة عصفت بكلِّّ العال ، والهجرة ، فالفيروس الٌمستجد أوقف حركة النَّقل والتَّنقُّل[1]م العالم، ممَّ

سواء على مستوى العالقات  –الة الطوارئ الصحية في كلِّّ بالد العالم، وأفضى إلى توقُّف شبه كليِّ في تنفيذ العقود المدنية والتجارية وفرض ح
ن ، كما علَّق التوظيف وسرَّح العمال، وأفرز إشكاليات في مسائل حقوق اإلنسا-التعاقدية الداخلية أو على مستوى العالقات التعاقدية الدولية 

 . والقانون الدولي، وأظهر حاالت ُعنف أسري، وغير أساليب العمل والوظيفة العامة، وأساليب التقاضي والتحكيم

ال تقتصر  02 -وال يكاد يخفى على أحد أن تداعيات هذه الجائحة قد طالت القانون، وأصابته كما أصابت البشر، فانعكاسات كوفيد
، لذلك [2]ا القوانين وتصنيفاتها المتشعبة، فهناك قوانين قد تعطلت، وقوانين أخرى تم إيقاظها من ُسباته على فرع واحد من القوانين بل في ُجلِّّ 
ربط القواعد واألحكام ، وذلك عبر [3]ه دراسة أثار جائحة كورونا على القانون، كلٌّ حسب اختصاصتسابق الباحثون ورجال القانون إلى 

ياق واألحداث الواقعية، وهذا ما ُيعرف بمنهج التحليل الوصفي الذي ُيعنى بدراسة النص القانوني وتبيان حدوده العملي ة وسياقاته القانونية بالسِّّ
باتها وصعوبة االطالع عليها، ولكن، وبسبب كثرة الق. التَّطبيقيَّة، ومن َثمَّ إسقاط تلك األحكام القانونيَّة على األحداث الواقعيَّة وانين وتشعُّ

في ذلك  سنعرض قراءتنا الرتدادات جائحة كورونا في مجال القانون الخاص، الذي ُيعد األساس والفرع األهم في فروع القانون التقليدية، متَّبعين
 .  منهجي التحليل الوصفي واالستشرافي –في ضوء أهداف المؤتمر -

سواء  هوتداعياتها على القانون لم يسلم القانون الخاص، السيما أحكامه المتعلقة بالعقود، من اضطرابات في أحكام كورونا جائحةفي ظل      
سببًا إللغاء التزامات بعض األفراد أو الشركات مع شركات أخرى، كما ُيعد سببًا إللغاء عقود طلبات  02-الموضوعية أو اإلجرائية، وُيعد كوفيد

ل الالعبين المحترفين، وتسريح عمال بالجملة، وتغيير أساليب العمل التقليدية واإلرغام تصدیر واستيراد في  مجاالت عدیدة، وإيقاف عقود تنقُّ
ولتسليط الضوء على ذلك، سنحاول في هذه الدراسة قراءة أو تقفِّي تأثيرات أو إشكاليات جائحة كورونا في أهم فروع . على العمل عن ُبعد

ذلك في محاولة إلى أن نسعى إلى تقديم بعض المقترحات والتوصيات من خالل تصور بدائل وخيارات ُتسهم في رسم القانون الخاص، كل 
 :االستراتيجيات القانونية المستقبلية لمنطقة حوض المتوسط بعد األزمة الصحية العالمية، وذلك وفقًا للخطة البحث التالية

 نون المدنياإلشكاليات المطروحة في القا :الولالمبحث  

 من القواعد الموضوعيَّة :أوالً 

 إلى القواعد اإلجرائية :ثانياً  

 اإلشكاليات المطروحة في قانون العمل :الثانيالمبحث 

 تداعيات جائحة كورونا على تنفيذ عالقات العمل بالنسبة لصاحب العمل :أوالً 

 تداعيات جائحة كورونا على تنفيذ عالقات العمل بالنسبة للعامل :ثانياً 

ياق الواقعي) القانون المدنياإلشكاليات المطروحة في  :الولالمبحث   (بين النص القانوني والس ِّ
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التي تكمن بسرعة انتشاره وتطوره، ُتثار العدید من التساؤالت واإلشكاليات  02-في ضوء ما يشهده العالم اليوم ومدى خطورة كوفيد     
التَّكييف  ما: یليالقانونية، لعلَّ أبرزها ما یتعلق بااللتزامات التجارية والمدنية الُمترتبة على العدید من األفراد والشركات، من هذه التساؤالت ما 

ي العالمي القانوني لاللتزامات التي نشأت أو تنشأ تزاُمنًا مع جائحة كورونا؟ وهل يمكن لهؤالء األفراد أو لهذه الشركات التذرُّع بالوباء الصح
بة لما نعيشه اليوم أو لما للتملُّص من االلتزامات الُمترتبة عليهم؟ وهل التشريعات أو الحلول الُمكرَّسة لما قبل الجائحة ستكون صالحة أو مناس

 بعد زوال هذه الجائحة؟

، ومن ثم إلى القواعد اإلجرائية في قانون المرافعات المدنية (أوالا )لتبيان ذلك، البد من التطرق إلى القواعد الموضوعية في القانون المدني 
 .(ثانياا )والتجارية 

 من القواعد الموضوعيَّة :أوَّالا 

بشكل كبير وخطير في معظم دول العالم، وما ترتب على ذلك من توقف لألنشطة  02-نالحظ بدايًة وبشكل عام أن انتشار كوفيد     
نفيذ والقطاعات بمختلف أنواعها وأنماطها، قد أفضى ذلك إما إلى توقُّف تنفيذ االلتزامات التعاقدية سواء بشكل نهائي أو مؤقت، أو جعل من ت

امات أمرًا مرهقًا بالنسبة للمدین بها، وقد یبقى الحال هكذا إلى حين اكتشاف لقاح أو عقار للقضاء على هذا الفيروس أو الحدِّ من تلك االلتز 
الطاقة، والغاز، والنَّقل : سعة انتشاره قدر االمكان، وبسبب ذلك هنالك الكثير من الشركات العالمية المتخصصة في مجاالت مختلفة مثل

شحن، وصناعة السيارات، وقطع الغيار، والمواد البترولية والتُّكنولوجيا، دفعت بوجود حالة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة من أجل الجوي، وال
ة دون فرض غرامات التأخير أو التعويض عن  في  التأخيروقف تنفيذ التزاماتها التعاقدية مؤقتًا أو ٕاعادة ترتيب التزاماتها وفقا للظروف المستجدَّ

حالة وجود اتفاق بين األطراف، وحالة عدم وجود اتفاق : لحلِّّ مثل هذه اإلشكاليات، البد من التمييز بين فرضين. [4]ت تنفيذ عقود هذه الشركا
 . بينهم، ذلك ألن النتائح المترتبة على كال الفرضين مختلفة

 في حالة وجود اتفاق بين الطراف  -(1

وتنفيذًا  -فكما نعرف ". العقد هو شريعة المتعاقدین"، ذلك أنَّ (العقد)الرُّجوع، في هذه الحالة، إلى أساس االلتزام التعاقدي وهو  یتمُّ 
لى اختالٍل أنَّ تنفيذ االلتزام یتمُّ حسب اتِّّفاق األطراف، لكن إذا تغيَّرت الظُّروف الَّتي ُترافق إبرام العقد بحيث أصبحت تؤدِّي إ -لهذا المبدأ 

رر ويتما شى مع الوضع تعاقديٍّ بين األطراف، يمكن في هذه الحالة لألطراف المتعاقدة اللُّجوء إلى تعدیل بنود العقد إلى الحدِّ الَّذي یرفع الضَّ
ل العقد األصل الة اإلخالل بااللتزامات والقانون المدنيُّ في أغلب الدُّول يجيز لألطراف في ح. [5]ي الرَّاهن أو عن طريق عقٍد الحٍق ُيعدِّ

ل تعدیٍل الحٍق التَّعاقديَّة، االتِّّفاق على تعدیل قواعد المسؤوليَّة العقديَّة للوصول إلى توازن من خالل إدارج بنٍد أوشرٍط یتيُح ذلك أو من خال
ية  وليَّة، ذلك ألنَّ حرَّ  . [6]د األطراف هي القانون الُمنظم لهذا العقللعقد، وينطبق هذا المبدأ العامُّ على العقود الوطنيَّة والعقود الدَّ

وليَّة  ات المهتمَّة بعقود التِّّجارة الدَّ وليَّة بباريس مثالً  –وغنيٌّ عن التَّذكير بأنَّ المؤسسَّ أشارت إلى مسألة تغير  -كغرفة التِّّجارة الدَّ
ف الطَّارئة، ذلك ألنَّ قدسيَّة العقد لها حدود مع مبدأ حسن النِّّيَّة، فيتمُّ ظروف تنفيذ العقد، وبأنَّ أغلب قوانين العالم الحدیث أخذت بنظريَّة الظُّرو 

وليَّة، حيث یتنبأ بحدوث ظروٍف طارئٍة بعد إبرام العقد وقبل إتمام التَّنفيذ قد تؤدي إلى أثار  إدراج شرط الطَّوارئ في العقود ذات الطَّبيعة الدَّ
يَّة بين هامة لم يكن في الوسع توقُّعها من قبل األ طراف تتمثَّل في خسائٍر فادحٍة وإرهاٍق للمتعاقد، حيث تتمُّ معالجة هذه اآلثار بطريقة ودِّ

وليِّّ للبضائع لعام [5]د األطراف إلعادة التَّوازن االقتصاديِّّ للعق اتِّّفاقية ) 0291، وهذا ما أكَّدته أيضًا اتِّّفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدَّ
ة في ( فيينا ت على أنَّه( 92)نّصِّ الفقرة األولى من المادَّ ال ُيسأل أحد الطَّرفين عن عدم تنفيذ أيٍّ من التزاماته إذا أثبت أنَّ عدم  " :الَّتي نصَّ
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وقت انعقاد  التَّنفيذ كان بسبب عائٍق يعود إلى ظروٍف خارجة عن إرادته وأنَّه لم يكن من المتوقَّع بصورة معقولة أن يأخذ العائق في االعتبار
 ".العقد أو أن يكون بإمكانه تجنُّبها أو تجنُّب عواقبها أو التَّغلُّب عليها

، وتتمثَّل بإعادة التَّفاوض وهي عبارة عن فكرٍة أو وسيلٍة قانونيٍَّة حدیثةٍ   وطَّدتها وهناك آليَّة أو طريقة أخرى إلعادة التَّوازن العقديِّّ
وليَّ  ة، وبموجبها یلجأ إليها أحد أطراف العالقة العقديَّة أو كليهما إلعادة التَّوازن االقتصاديِّّ للعقد الَّذي اختلَّ نتيجة أعراف وقوانين التِّّجارة الدَّ

ببنود العقد لتغيُّر الظُّروف الَّتي كانت سائدًة عند إبرام العقد بصورٍة غير متوقَّعٍة وخارجة عن إرادة األطراف، وذلك عن طريق إعادة النَّظر 
 .[8]ة ، وبحسن نيَّ [7]ة ٍ رٍة شاملٍة من خالل الدُّخول في مفاوضاٍت جدیدبصو 

ًا بالطَّوارئ أو الظُّروف الطَّارئة يقضي بإعادة  -لسبب أو آلخر -وتواترت العادة أن یلجأ أطراف العقد       أن یدرجا بندًا أو شرطًا خاصَّ
فالهدف إذن من . فيذ العقد أمرًا صعبًا أو مرهقًا أو مستحياًل ألحد األطراف أو كليهماالتَّفاوض لمجابهة أيِّّ ظرٍف أو وضٍع مستجدٍّ يجعل من تن

یهدف باألساس إلى تحقيق األمن  شرط إعادة التَّفاوض هو تعدیل أحكام العقد حتَّى یتماشى مع الظُّروف االستثنائيَّة الجدیدة، وهو شرط
وليَّ     .[9]ة القانونيِّّ في استمراريَّة العقود الدَّ

، نستطيع أن نالحظ أهم تداعيات هذا الفيروس على مبدأ سلطان اإلرادة بشكٍل 02-في ظلِّّ الظُّروف الرَّاهنة الَّتي نعيشها واستفحال كوفيد     
وضع تكتيك أو  عامٍّ، وعلى مرحلة التَّفاوض بالنِّّسبة إلبرام العقود خالل المرحلة الحاليَّة أو مرحلة إعادة التَّفاوض، ذلك ألنَّه يستوجب

فر إلعادة صياغة . استراتيجيَّة تفاوضيَّة معيَّنة تتناسب والظُّروف كما أنَّه، بالنِّّسبة لمرحلة إعادة التَّفاوض، سيعيد األطراف إلى مرحلة الصِّ
ابقالهيكل التَّفاوضيِّّ وإدراج اآلثار المتوقَّعة النَّاجمة عن هذا الفيروس في إبرام العقد الجدید أو تعدیل ال ناهيك عمَّا قد تؤول إليه . عقد السَّ

وليَّة وفق احتي اخليَّة أو الدَّ اجات ومتطلَّبات الحياة األوضاع التِّّجاريَّة واالقتصاديَّة عالمّيًا وإعادة ضبط األسس الَّتي قد تقوم عليها العقود الدَّ
كم العالقة التَّعاقديَّة المدنيَّة أو التِّّجاريَّة التي تتَّسم بالعدالة بالنِّّسبة لجميع ، ومحاولة إيجاد حلول وقواعد تح02-التِّّجاريَّة واالقتصاديَّة بعد كوفيد

وربَّما هذا ما سنراه خالل األشهر القادمة بسبب تأثير .  [10]األطراف دون أن تسيطر رغبة قوَّة ذات مركٍز اقتصاديٍّ على الطَّرف اآلخر
ر من هذا الوباء العالميعلى القوى االقتصاديَّة في العال 02-كوفيد  . [5] م وسيطرة بعضها على حساب البعض اآلخر، خصوصًا المتضرِّ

 في حالة عدم االتفاق بين الطراف -(2

الظُّروف الطَّارئة الَّتي جعلت من تنفيذ العقد أمرًا  قد ال یتَّفق أو ال يصل األطراف إلى اتِّّفاق بشأن تعدیل االلتزامات التَّعاقديَّة في ظلِّّ 
في هذه الحالة، یتمُّ حلَّ المنازعات النَّاشئة لعدم تنفيذ العقود عن طريق اللُّجوء إلى القضاء المختّصِّ . مستحياًل أو صعبًا في الوقت الرَّاهن

 .نيِّّ أو التَّحكيم إذا تمَّ االتِّّفاق عليه في العقدبالفصل في المنازعة محلَّ العقد الَّذي قد يكون القضاء العاديِّّ الوط

ط على نظريتين وهما نظريَّة الظُّروف الطَّارئة ونظريَّة القوَّة : ینصُّ القانون المدنّي في غالبيَّة دول العالم ومنها دول حوض المتوسِّّ
روط اآلتيةالقاهرة، وال یتمُّ تطبيق هاتان النَّظريَّتان من قبل القضاء إالَّ إذا تواف لهما، أْن يكون تنفيذ االلتزام المترتِّّب على العقد : رت فيهما الشُّ أوَّ

ثانيهما، أْن تطرأ ظروف استثنائيَّة عامَّة غير متوقَّعة بعد إبرام العقد وخالل مرحلة تنفيذه وتمسُّ الجميع دون المتعاقدین . يستلزم فترة من الزَّمن
ول بسبب الوضع  02-وحدهم، وهذا ما یتحقَّق مع كوفيد ركات الكبرى أو بين الدُّ الَّذي أدَّى إلى عرقلة كلِّّ العقود المبرمة بين األفراد أو الشَّ

رط الثَّالث، هو أْن تجعل هذه الظُّروف من تنفيذ . الحالي الَّذي يعيشه العالم وتوقُّف جميع المعامالت باختالف أنوعها في أنحاء العالم والشَّ
بحيث یترتَّب ( بالنِّّسبة لنظريَّة القوَّة القاهرة)أو تجعلها أمرًا يستحيل تنفيذه ( بالنِّّسبة لنظريَّة الظُّروف الطَّارئة)قديَّة أمرًا مرهقًا االلتزامات التَّعا

عوائق وأضرار ماليَّة وهذا ما یتحقَّق في جائحة كورونا الحاليَّة الَّتي انتشرت في العالم وسببت . عنها خسائر فادحة لكال الطَّرفين أو ألحدهما
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ول خوفًا  ة بسبب توقُّف كلُّ أنواع األعمال والنَّشاطات والمبادالت بين الدُّ وليَّة والوطنيَّة، خاصَّ ركات الدَّ من تفاقم هذا الوباء ضخمة مختلفة للشَّ
 .الفتَّاك

إلى استحالة تنفيذ االلتزام ه إذا أفضت جائحة كورونا بيَد أنَّه البدَّ من اإلشارة إلى نقطة اختالٍف جوهريٍَّة بين النَّظريتين، وهي أنَّ 
القوَّة القاهرة، فيكون عندئٍذ مستوجبًا للمطالبة بفسخ العقد، في حين إذا أدَّت إلى اإلرهاق في  التَّعاقديِّّ استحالًة مطلقًة نكون بصدد إعمال نظريَّة

أن یردَّ  -أو المحكِّم حسب الحال –نظريَّة الظُّروف الطَّارئة، وحينئٍذ جـاز للقاضي  تنفيذ االلتزام التَّعاقديِّّ وليس استحالته، فنكون بصدد إعمال
وفق ميزان  االلتزام المرهق إلى الحدِّ المعقول، أو أن يعلَّق تنفيذ االلتزام المرهق أو ینقص منه أو یزيد في االلتزام المقابل، دون فسخ العقد

رر ُیزا دد، . [11]ل الضَّ ة وفي هذا الصَّ إذا طرأت حوادث استثنائيَّة " من القانون المدنيِّّ الليبي، على أنَّه  029تنصُّ الفقرة الثَّانية من المادَّ
ده بخسارة عامَّة لم يكن في الوسع توقُّعها وترتَّب على حدوثها أنَّ تنفيذ االلتزام التَّعاقديِّّ وإْن لم يصبح مستحياًل صار مرهقًا للمدین ب حيث یهدِّ

على  جاز للقاضي تبعًا للظُّروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطَّرفين أن یردَّ االلتزام المرهق إلى الحدِّ المعقول، ويقع باطاًل كل إتفاق فادحة،
أو صعب التَّنفيذ ( القوَّة القاهرة)إذن هدف هاتين النَّظريتين هو عالج الحاالت الَّتي يغدو فيها االلتزام التَّعاقديِّّ مستحيل التَّنفيذ ". خالف ذلك

ان تطبيقًا لمبدأ أخالقيٍّ عامٍّ مفاده أنَّه ال تكليف بمستحيل أو ال تكليف بما یتجاوز الطَّاقة العاديَّة (الظُّروف الطَّارئة) ، وهما في األصل ُيعدَّ
 .  [4]ن لإلنسا

، كما يصف الفقه الليبي، ال يشترط لتطبيق نظرية القوة [12]ة والجدیر بالذكر أن القانون المدني الليبي الذي لم ُيعرف القوة القاهر 
على سبيل  –القاهرة أن تكون استحالة تنفيذ االلتزام استحالة مطلقة، بل من الممكن تطبيقها في حالة االستحالة النسبية، كما في حالة التأخير 

المدین أن ینفذ االلتزام عينًا ُحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء  إذا استحال على: " ، والتي تنص على أنه909، الواردة في نص المادة -المثال 
كما  ."ید له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفيذ التزامه بالتزامه ما لم یثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال
 االلتزام، بعدها ینقضي وة القاهرة، لم يحدد مدة معينة لدوام القوة القاهرةتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الليبي، في شروط وأثار تطبيق نظرية الق

 أثناء به القيام ینبغي التزام أي على ینص لم أنه كما التفاوض، عنه يسفر ما أو - وجد إن - االتفاق به يقضى لما مفتوحاً  المجال أبقى ولكنه
إللتزامه، سواء أكان ذلك استحالة  المتعاقد تنفيذ استحالةلوجود القوة القاهرة بالمقابل، يشترط القانون والقضاء الليبي  .[13]ة فترة القوة القاهر 

إال أنه ُيالحظ في أن أثر كل منهما يختلف؛ حيث أن االستحالة المطلقة لتنفيذ العقد ُيفضي بطبيعة الحال وبقوة . مطلقة أو استحالة نسبية
الحق  وعدم المسؤولية ، بينما أن االستحالة النسبية تؤدي إلى وقف تنفيذ العقد، وبالتالي انتفاء[14]م نفساخ العقد وانقضاء االلتزاالقانون إلى ا
 . [15]ا وجوده یدعى طرف من من رهين بإثباتها القاهرة القوة وجود بيد أنه في تطبيقات القضاء الليبي، ُيالحظ أن. في التعويض

 التي للمدة تبعاً  یتوقف وإنما ینحل، ال تنقضي والعقد ال االلتزامات القاهرة، فإن القوة عن الناشئة النسبية االستحالة أما في حالة
 وقد .في العقد به التزم بما يقوم أن متعاقد كل على یتعين الظروف هذه انقضت ما فإذا القاهرة، المؤدية للقوة العادية غير الظروف فيها تستمر

ويرجع یبدو تقدیر تلك المدة صعبًا في الواقع والتطبيق القضائي، خاصة أن أغلب العقود تحتاج إلى مدة زمنية لتنفيذها قد تطول أو قد ُتقصر، 
 ُتعالج أضف، من جهة أخرى، أنه في القانون المدني الليبي ال توجد نصوص قانونية محددة. في ذلك عادًة إلى طبيعة العقد الواجب تنفيذه

به عند زوال القوة القاهرة أو حتى  يقوم أن طرف من أطراف العقد كل على ما یتعين أو من حيث مدتها حالة وقف العقود، سواء من حيث
 القانون  في محددة آلية وفي هذا الصدد، ُيشير الدكتور الحبيب خليفة اجبودة إلى أنه بسبب غياب. تفعيل العقد بعد ذلك بها یتم التي اآللية
 إرادة عن خارجة ألسباب توقف ثم بالتفاوضمثاًل  بدأ الذي العقدالمرجع في ذلك هو االتفاق بين المتعاقدین، ف ،مرة كل في تطبيقها يمكن

 تعاقداً  وليس للعقد استمراراً  له، ويعتبر المكملة واألحكام األصلي العقد إلى، [13]ه أيضًا الذي يستند، برأي بالتفاوض استئنافه يمكن الطرفين،
 .جدیداً 
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 للمدین مسؤولية التعاقديةال نشير أيضًا، فيما یتعلق بأثار تطبيق القوة القاهرة في العقود، إلى أن القوة القاهرة تفضي إلى انتفاء
 الضرر بتعويض االلتزام عليه، وبالتالي عدم المترتب والضرر العقدي االلتزام تنفيذ عدم في الخطأ بين سببية رابطة وجود عدم بسبببااللتزام، 

 . [16]ذ التنفي عدم عن الناتج

من التَّطبيقات الحدیثة والمثيرة لالهتمام، في ظل جائحة كورونا، البد من اإلشارة إلى حكم محكمة استئناف كولمار في فرنسا، في 
االستثنائية التي ال يمكن تجاوزها، والتي عدم حضور أحد المتقاضين أمام المحكمة نظرًا للظُّروف م، حيث اعتبرت المحكمة 9191مارس  09

المنتشر، حيث إنَّه لم یتمكَّن من الحضور لكونه تحت الحجر الصحي أربعة عشر یومًا لمخالطة  02-تحمل طابع القوَّة القاهرة بسبب كوفيد
ستثنائيَّة تشكِّل قوَّة قاهرة كونها خارجة لتنتهي المحكمة إلى أنَّ تلك الظُّروف اال ،(02-كوفيد)كورونا فيروس مرض شخص تأكَّدْت إصابته ب

عن السيطرة وغير متوقَّعة، وال يمكن مقاومتها، ومن ثمَّ ثبت للمحكمة عدم إمكانية ضمان زوال خطر العدوى، والحصول على تصريح موافقة 
يَّة بصريَّة عن ُبعد، وهو ما یؤكِّد عدم وأضاف الحكم ثبوت أنَّه لم یتوافر ألحد المتقاضين إجراء محادثة سمع. لحضوره إلى جلسة المحكمة

دة سلف   .[17]ًا إمكانية الحضور أو التَّواصل عن ُبعد لهذه الجلسة المحدَّ

ل في تطبيق نظريَّة القوَّة القاهرة ولكن إذا كان قرار محكمة استئناف كولمار يعتبر ، الذي قام بتكييف شروط تطبيقها على سياق األوَّ
شخٍص أجنبي في حالة احتجاٍز إداريٍّ منعه من المثول أمام المحكمة لسماع أقواله بسبب ذلك الحجر المفروض من قبل الواقعة المتعلِّقة ب

لطات الفرنسيَّة، إالَّ أنَّه سينتظر الجهاز القضائيِّّ الفرنسيِّّ إشكاليَّات قانونيَّة شائكة في تحقيق العدالة التَّعاقديَّة لكثير من العقود خالل  السُّ
بب نظَّمت محكمة النَّقض الفرنسيَّة مؤتمرًا بتاريخ . [18]ا نوات القادمة بسبب جائحة كورونالسَّ  أكتوبر الماضي تحت عنوان  01لهذا السَّ

حيَّة والعقود" المستقبليَّة في  لدراسة أثار الفيروس الُمستجد على العقود وفحص كلِّّ اآلليَّات القانونيَّة الممكنة التَّطبيق في المنازعات" األزمة الصِّ
 .  [19]سبيل تأسيس أو تبنِّّي اجتهادات جدیدة تختلف عن االجتهادات التَّقليديَّة في الفكر القانونيِّّ التَّقليديِّّ الفرنسيِّّ 

 وفي هذا الصدد، البد من أـن نشير إلى أن اإلشكالية الُعظمى تكمن في عدم إمكانية ربط جائحة كورونا بفترة زمنية معينة، لذا قد
 التسليم التوقع وإمكانية المقاومة، إذ وعلى فرض إمكانية بين االرتباط فكّ یبدو من الصعوبة بمكان، فيما یتعلق بشروط تطبيق القوة القاهرة، 

من خالل وسائل االعالم العالمية والتواصل االجتماعي  أن علم الناس بظهور الفيروس وخطورته بعد متاحة شبه أضحت التوقع إمكانية بأن
 مصدر لمجهولية القاهرة القوة وموجبًا لوصف مالزماً  زال ما التوقع عدم شرط أن إال وتدابير الحجر الصحي المتخذة في أغلب بلدان العالم،

 باب عيشر  الذي األمر له إلى یومنا هذا، دواء أو لقاح أي إيجاد وعدم إنتشاره، سرعة أو لحداثة المرض بالنظر انتقاله طريقة أو العدوى، التقاط
 .  [20](Irrésistabilité) المقاومة إمكانية ظل عدم في (Prévisibilité)التوقع  إمكانية جدوى  عن التساؤل

نعرف، أنَّ أغلب  كما. قد تزعزع كبار المدارس الفقهيَّة القانونيَّة المعروفة في علم قانون العقود 02-الجائحة الحاليَّة لكوفيدإن 
ط األخرى متأثِّّرة بشكٍل كبيٍر بالمدرسة القانونيَّة الفرنسيَّ  ول العربيَّة أو حتَّى بعض دول حوض المتوسِّّ بيَد أنَّ القانون المدنيِّّ . ةالقوانين المدنيَّة للدُّ

رًا لجملة من اإلصالحات الجذريَّة طالت نظام العقو  استجابًة، من جهة، لمقتضيات اقتصاديَّة في تحقيق العدالة  [21]د الفرنسيِّّ تعرَّض مؤخَّ
 .التَّعاقديَّة، ومن جهة أخرى مسایرًة لالتِّّجاهات األوربيَّة الحدیثة

ديقي بأنَّ القانون المدني الفرنسي قد قبل بإدخال مفاهيم االقتصاد الح كتور والخبير القانونيِّّ علي الصِّ دیث في هذا الموضوع یذكر الدُّ
 ياق قانون العقد عودًا على أصل القانون الفرنسي الذي كان مشبعًا بروح الفرديَّة الَّتي ُتعلي من شأن الفرد نفسه، وذلك على عكس فكرفي س

س أخ س اقتصاديَّة أكثر من كونها أسُّ  . [2]ة ة وشخصيَّ القيَّ القانون اإلنكليزيِّّ الَّذي يعدُّ قانونًا عملّيًا يأخذ بمفاهيم أكثر نفعيَّة وقائمة على أسُّ
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ديقي من جهة أنَّ الفكر الفرنسي الحدیث قد تأثَّر بالمدرسة القانونيَّة األنكلوسكسونيَّة بسب كتور الصِّ ب ونحن ال نختلف مع رأي الدُّ
ياسات االقتصاديَّة اللِّيبراليَّة ول األوربيَّة ذات السِّّ ركات الكبرى والدُّ غط االقتصادي الَّذي مارسته الشَّ ودور الفقهاء واجتهاد الفرنسيين في قبول  الضَّ

واالقتصاد اليوم في ظلِّّ جائحة كورونا یترنَّح ويتراجع، ونظام . فالقانون وليد االقتصاد. [22]ة فكرة التَّغيِّّير واإلصالح لقانون االلتزامات التَّعاقديَّ 
ولي أصبح صعبًا للغاية، والبعض اآلخر الَتعاقد في العالم یتقهقر، وتنفيذ بعض االلتزامات المدنيَّة والتِّّجار  يَّة على المستويين الوطني والدَّ

س لها الفالسفة اإلنكليز نحو قيمة أضحى مستحياًل، وبالنَّتيجة فإنَّ  القيم االقتصاديَّة سوف تتأثَّر بالطَّبع، وتتراجع قيم النَّظريَّة النَّفعيَّة الَّتي أسَّ
 .ن يكون هناك نكوص عن بعض التعديالت األخيرة في القانون الفرنسيأخالقيَّة أسمى، ومن غير المستبعد أ

حيَّة الَّتي نعيشها اليوم قد تدفع قانون العقود أن يستجيب إلى التَّطوير والتَّغيِّّير أو  أن یتكيَّف  –على األقل–إنَّ األزمة العالميَّة الصِّ
 .  [2] [23]الفكر القانونيِّّ المعاصر في مرحلة ما بعد زوال ُغمَّة كورونامع الظُّروف الحاليَّة وأن یتبنَّى أفكارًا جدیدة تخدم 

 إلى القواعد اإلجرائية :ثانياا 

لقواعد لم يكن تأثير جائحة كورونا مقتصرًا على القواعد الموضوعيَّة الَّتي بينَّاها آنفًا في قانون العقود، بل إنَّ تأثيرها كان قد طال ا
م المُ . اإلجرائيَّة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيَّة والتِّّجاريَّة دد والُمهل المنصوص فكما نعلم، في ظلِّّ غياب نّصٍ قانونيٍّ صريح ینظِّّ

ول إل لطات العموميَّة في كثير من الدُّ ى إصدار عدة عليها في قانون اإلجراءات المدنيَّة والتِّّجاريَّة في زمن األزمات االستثائيَّة، لجأت السُّ
حيَّة غير المسبوقة، حيث تعطَّل العمل القضا ر الفصل في تعليمات تتضمَّن تنظيم العمل القضائي أثناء هذه األزمة الصِّ ئي بشكٍل كبيٍر، وتأخَّ

رة بموجب  ، وهو ما أثار إشكاليَّات هامَّة بالنِّّسبة لسريان المواعيد اإلجرائيَّة المقرَّ حيِّّ ة بعد فرض الحجر الصِّ قانون اإلجراءات القضايا، خاصَّ
وق المتفرِّعة عنه باآلجال والمواعيد، الَّتي هي من النِّّظام العامِّ، المدنيَّة والتِّّجاريَّة أثناء هذه الفترة؛ حيث ترتبط ممارسة الحق في التَّقاضي والحق

 . [24][25]ة ويؤدِّي عدم احترامها إلى سقوط الحق فيما عدا حالة القوَّة القاهر 

حيَّة، وتمَّ توقيف آجال تقادم ا لدَّعوى العموميَّة في فرنسا، على سبيل المثال، تمَّ تكيُّف مختلف المواعيد بما یتناسب والوضعيَّة الصِّ
ى عليها مع العلم بالوصول، كما سمح باجراء رات بموجب رسالة موصَّ  وتقادم العقوبة، كما ضاعف آجال الطَّعن، وسمح بإرسال مختلف المذكَّ

ص لهذا الغر   . [25]ض استئناف، أو طعن بالنَّقض عن طريق البريد اإللكتروني المخصَّ

تنفيذًا لقرار رئيس  بشكل كامل في المحاكم والنيابات العامة والهيئات القضائية األخرى  العمل كذلك الحال في ليبيا، حيث تم إيقاف
م، بشأن وقف العمل توقيًا من انتشار وباء كورونا، كل ذلك مع تكّيف مواعيد العمل 9191لسنة ( 23)المجلس األعلى للقضاء القرار رقم 

 .   [26]ة ا یتعلق في البت في المسائل واألمور المستعجلالقضائي بما یتناسب والجائحة الصحية، السيما م

ماع االفتراضيِّّ  ول إلى تطبيق نظام جلسات السَّ كما أجبرت جائحة كورونا أهمَّ مراكز التَّحكيم والمحاكم الوطنيَّة في بعض الدُّ
على سبيل المثال، غرفة التِّّجارة . مة التحكيمية أو القضائيَّةوالتَّحكيم اإللكتروني أو تفعيل استخدام وسائل التُّكنولوجيا الحدیثة في تنظيم الخصو 

وليَّة األخرى، أصدرت مذكَّرة إرشاديَّ  وليَّة بباريس التي أقرت التحكيم االلكتروني، على غرار العدید من هيئات التَّحكيم الدَّ ة بشأن التَّدابير الدَّ
م، والَّتي تهدف إلى تكملة ما ورد في قواعدها 9191أبريل  12، وذلك بتاريخ 02-يدالممكنة الَّتي تهدف إلى التَّخفيف من تأثير جائحة كوف

ة بالتَّحكيم اإللكتروني، والَّذي تواتر على استخدامه لتسوية منازعات التِّّجارة اإللكترونية إالَّ أنَّ هذه الغرفة اعتمدت هذا النَّمط الحدیث . الخاصَّ
المعروضة عليها بصرف النَّظر عن تعلُّقها بالتِّّجارة اإللكترونية أم ال مع تكيُّف القواعد المطبَّقة من قبلها  من التَّحكيم من أجل فّضِّ النِّّزاعات

وليَّة وجوب اللُّجوء إلى اإلجراءات اإللكترونية لتسيير الخصومة التَّحكيميَّة من . [27]ن مع متطلَّبات الوضع الرَّاه فقد أقرَّت غرفة التِّّجارة الدَّ
ها إلى صدور الحكم فيها، وهذا ما تتميَّز به من مرونة في التَّكيُّف مع األوضاع عن طريق استخدام وسائل التَّواصل اإللكترونية، بدایت
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ات التَّداول الَّتي تسمح بالفصل في النِّّزاعات التَّحكيميَّة بشكٍل ُمنصٍف وبأقلِّّ تكلفة وأقصر وقٍت ممكنٍ  تهدف إذن  هذه القواعد والتَّدابير. ومنصَّ
ليها التَّحكيم مع إلى التَّخفيف من تأثير الجائحة من خالل تسهيل تسيير القضايا التَّحكيميَّة والفصل فيها باحترام المبادئ األساسيَّة الَّتي يقوم ع

ي جائحة كوفيد  .02-مواءمة وتكيُّف هذه القواعد مع ما یتماشى والوضع االستثنائيِّّ الَّذي فرضه تفشِّّ

 

 اإلشكاليات المطروحة في قانون العمل :الثانيالمبحث 

ركات  لم تقتصر تداعيات جائحة كورونا على نظام العقود العام ، ولكنَّها طالت أيضًا عقود العمل، فكثير من الشَّ في القانون المدنيِّّ
حيِّّ وإعالن  وا إلى تسريح العمَّال، أو منح إجازات اضطراريَّة بسبب إجراءات الحظر الصِّ حالة وأرباب العمل تكبَّدوا خسائر ضخمة، فاضطرَّ

هم آثار وارتدادات جائحة كورونا في مجال عالقات العمل هي أساليب العمل الجدیدة الَّتي إالَّ أنَّ الملفت للنَّظر واالهتمام إلحدى أ . الطَّوارئ 
د جائحة كورونا مة وازدهار التِّّجارة فمع التوسع في استخدام اإلنترنت وثورة . كانت قد بدأت قبل انفجار وتمدُّ قميَّة المتقدِّ التُّكنولوجيا الرَّ

رورة على مناقشة أوضاع قانون العمل برمَّته اإللكترونية، بدأت أنظمة العمل وظروف ه ومتطلَّباته تأخذ منحًى آخر، األمر الَّذي انعكس بالضَّ
وق الجدیدة وبالنَّتيجة تغيُّر واقع العالقات التَّعاقديَّة الَّتي تربط العمال بأرباب العم ح بإمكان بل، وأصوتعدیل أحكامه استجابًة لمقتضيات السُّ

نقل العمل إلى العامل بداًل من " وهو ما يعني ( العمل عن ُبعد)في مكان آخر غير مكان العمل، فظهر لدینا ما يسمَّى بـ العامل تأدية العمل
ًة؛ إذ تعتبر .  [28]"نقل العامل إلى العمل ركات خاصَّ وال يخفى على أحد بأنَّ أسلوب العمل الجدید عن ُبعد قد حقَّق ميزات عظيمة بالنِّّسبة للشَّ

العمل عن ُبعد أرخص بالمقارنة مع العمل في المكتب، كما أنَّ أسلوب العمل الجدید ُيسهم في إيجاد وتوظيف أفضل المهارات بصرف تكاليف 
ةً من ناحية التَّنظيم وإدارة المشروع والعمَّا. [29]ي النَّظر عن موقعهم الجغراف لكن . [30]ل وهذا ما ُيشكِّل ميزة كبيرة ألرباب العمل خاصَّ

ا يعني بالنتيجة عدم خضوع العامل  ألحكام قانون أساليب وصيغ العمل الجدیدة قد ینتفي معها عنصر التَّبعيَّة القانونيَّة بمعناها التَّقليدي، ممَّ
عيف في العق مائي لكونه الطَّرف الضَّ  . [33][32][31]د العمل وقواعده الَّتي تتَّسم بالطابع الحِّ

ع انتشار جائحة كورونا وفرض حالة التَّباعد االجتماعيِّّ لمنع انتشار الوباء، ُفرضت قسرًا أساليب العمل عن في الوقت الرَّاهن وم
ل الكبير في تنفيذ العمل، األمر الَّذي یثير إشكاليَّة مهمَّة ت تعلَّق بمدى االلتزام ُبعد، دون أن تكون البنية التَّشريعيَّة مهيئة لقبول هذا التَّحوُّ

 .  ، كما سنبين ذلك الحقاً [2][30]د العمل القانونيَّة وقواعد الحماية االجتماعيَّة للعاملين عن ُبعبمعایير 

قديَّة البدَّ من اإلشارة في سياق جائحة كورونا إلى اإلشكاليَّة المشتركة بين القانون المدني وقانون العمل، وهي تنفيذ االلتزامات التَّعا
دد حيث نستطيع ال كنظريَّة القوَّة القاهرة أو نظرية  -الَّتي أشرنا إليها سابقًا  -لُّجوء إلى نظريَّات القانون المدني أو االستعانة بها في هذا الصَّ

ول االقتصاديَّة رًا الدُّ ي الظُّروف الطَّارئة، أو من الممكن االعتماد على شهادات القوَّة القاهرة، الَّتي تواترت على إصدارها مؤخَّ ن الكبرى كالصِّ
كورونا الَّتي وأمريكا، والَّتي تقضي بإبراء األطراف المتعاقدة من مسؤوليَّاتهم التَّعاقديَّة الَّتي يصعب أو يستحيل الوفاء بها بسبب ظرف جائحة 

يطر   .[34][35][36]ة خرجت عن السَّ

لوسع توقعه وقت إبرام عقد العمل أو في هذه اإلشكالية، نستطيع القول بأن جائحة كورونا ُتعتبر ظرف استثنائي عام لم يكن في ا
الذي  تنفيذه، وبالتالي علينا التمييز بين فرضية الظرف الذي جعل تنفيذ عقد العمل مرهقًا للعامل أو رب العمل أو كالهما، وبين فرضية الظرف

 . جعل تنفيذ أو استمرارية عالقة العمل مستحيلة

نفيذ العقد مرهقًا، نطبق نظرية الظروف الطارئة على عقد العمل، وبالتالي في الفرضية األولى، أي في الفرض الذي يكون معه ت
االلتزام وفي حالة اللجوء إلى القضاء المختص، للقاضي أن یرد . [37]ه يمكن لألطراف التفاوض وديًا أو قضائيًا ومراجعة العقد أو إنهائ
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العمل بين العامل ورب العمل، كأن يقوم بتعدیل العقد  عالقات واستقرار العقدي لتحقيق التوازن  كفيلة وسيلة یراها بأية المعقول الحد إلى المرهق
 . [38]ه العقد أو إنهائ فسخ دون  المقابل االلتزام في یزيد أن أو االلتزام المرهق تنفيذ يعلق أو

 المؤسسة أو المشروع غلقًا نهائيًا لسبب غلق حالة في كماوفي الفرضية الثانية، أي في الفرض الذي يكون فيه تنفيذ العقد مستحياًل، 
ومن الممكن أيضًا تطبيق نظرية القوة . فيه، فهنا نطبق نظرية القوة القاهرة، وبالتالي ینفسخ عقد العمل بقوة القانون  العمل لصاحب ید ال أجنبي

األمر الذي یتيح لهم، في هكذا حالة، إلى إنهاء القاهرة في حالة كان تنفيذ عالقة العمل مرهقًا بشكل مستمر، خاصة بالنسبة ألرباب العمل، 
 .[37]م عقد العمل أو تعدیله دون أن يعتبر ذلك تعسفيًا من جهته

فردية، ولكن البدَّ من اإلشارة إلى أنَّ نظريَّات القانون المدني أو القانون العام للعقود قد ال تجد تطبيقًا لها في مجال عالقات العمل ال
لذلك قد یبدو من باب العدالة . ن القوى بين األطراف المتعاقدة واختالف شروط تطبيق القانون العام للعقود وقانون العملنظرًا الختالف موازي

ة لعالقات العمل االستعانة بنظريَّة مخاطر المشروع أو تلك المتعلِّقة  بتعليق عقد العمل لحماية عالقات العمل من االنهيار عند التَّعاقديَّة الخاصَّ
ماح للعقد بالعودة بعد زوال العقبة الَّتي اعترضت تنفيذه، أو من الممكن أيضًا تطبيق أحكام تعدیل عقد العملاست في  حالة تنفيذ العقد والسَّ

ف رو مجاالت طبيعة العمل وأنماطه وحدوده الجغرافية دون تلك المتعلِّقة في أجر وامتيازات العمل، وذلك عند اإلرهاق في تنفيذ العقد بسبب ظ
 . [2]ة طارئ

المستحدثة من قبل القضاء الفرنسي والَّتي أخذ بها المشرِّع الفرنسي  –كما أنَّه من الممكن تفعيل أو تبنِّّي نظريَّة اإلكراه االقتصادي 
زمة ألي متعاقٍد ضعيف  – 0022و  0029م في المواد 9101في تعدیله الحدیث لقانون العقود لعام  مهما كانت  –والتي تكفل الحماية الالَّ

وغنيٌّ عن التَّذكير بأنَّ هذه النَّظريَّة . وذلك دون الخروج عن القواعد العامَّة في اإلكراه المعنوي المنصوص عنها في القانون المدني -صفته 
زمة على المهني باعتباره ال يستفيد من أ حكام تشريعات االستهالك، ذلك تساهم أيضًا في تعزيز الحماية القانونيَّة للمستهلك وإضفاء الحماية الالَّ

كراه كأحد عيوب أنَّ المواد المذكورة في قانون العقود الفرنسي الحدیث تعتبر اإلكراه االقتصادي سببًا كافياًّ إلبطال العقد من خالل إعادة بلورة اإل
على كافَّة العقود الَّتي يكون أحد أطرافها ضعيفًا كعقود  وهذا ما نؤيِّد تعميمه. [39]د اإلرادة تماشيًا مع ظهور القوى االقتصاديَّة على إبرام العقو 

 . العمل، وعقود االستهالك، وعقود التَّأمين، وعقود النَّقل

ركات وأربا ائكة أيضًا في مجال تشريعات العمل في ضوء جائحة كورونا والخسائر الكبيرة الَّتي رافقتها للشَّ ب من بين اإلشكاليَّات الشَّ
فصل العامل ألسباٍب اقتصاديٍَّة أو تقنيٍَّة أو تقليص حجم المشروع أو تعدیل أجر العامل، والتي یتمُّ إقرارها لمصلحة صاحب  العمل، إشكاليَّة

ول، ال سيما المشرع الليبي في قانون عالقات العمل رقم  ، إزاء هذه المسألة 9101لعام  09العمل، وخيارات المشرع االجتماعي في جميع الدُّ
على االطالق، ألنَّه يسعى دائمًا إلى البحث عن التَّوازن بين سلطة ربِّ العمل في تعدیل أجر العامل أو تقليص المشروع حمايًة ليست سهلة 

سته   ، وبين حماية العامل من خالل-في ظلِّّ تراجع حركتها التِّّجاريَّة بسبب التَّداعيات االقتصاديَّة لوباء كورونا -للمصالح االقتصاديَّة لمؤسَّ
 . [37][29]ة إخضاع هذا التَّعدیل أو التَّقليص لضوابط وقيود قانونيَّ 

، (أوالا )وفي هذا الصدد، نستطيع تسليط الضوء على أهم تداعيات جائحة كورونا على تنفيذ عالقات العمل بالنسبة لصاحب العمل 
 . الليبي ، مع التركيز بشكل خاص على موقف قانون عالقات العمل(ثانياا )وبالنسبة للعامل 

 كورونا على تنفيذ عالقات العمل بالنسبة لصاحب العمل تداعيات جائحة :أوالا 

من الطبيعي جدًا أن ینتج عن فيروس كورونا أثار اقتصادية سلبية على عقود العمل بشكل عام، وعلى الشركات وأرباب العمل 
 . بشكل خاص، األمر الذي یؤدي بهم في كثير من الحاالت إلى إعادة تنظيم المنشأة أو إعادة هيكلتها أو إلى تعدیل أجرة العامل
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  منشأته تنظيم إعادة في العمل صاحب سلطة -(1

 يقوم الذي العمل عامل لكل يعين أن تعطي قوانين العمل سلطات واسعة لرب العمل في مسألة تنظيم العمل، حيث يحق لرب العمل
وتجدر . العمل ساعات يحدد ضروريًا، كما له أن التغيير هذا رأى إذا عمل العامل من نوعية يغير أن له ممارسته، كما ومكان أدائه وكيفية، به

 ؛ ذلك ألن العقود[40]د العق تنفيذ تحكم التي أهم المبادئ من يعتبر الذي النية حسن مبدأ يفرضها اإلجراءات هذه إلى اإلشارة إلى أن اللجوء
واحترام  وتضامن وٕاخالص تعاون  من العقد یتضمنه لما النية، حسن فيه يفترض التي العقود أكثر من العمل عقد النية، ولعل حسن قوامها
 . [38]ل العم وصاحب العامل بين متبادل

وفي ظل تداعيات جائحة كورونا التي قد ترافقها خسائر فادحة للمشاريع الصغيرة والكبرى، من الممكن أن يقوم رب العمل بتعدیل 
أجل الحفاظ على عقود العمل الجائحة من  فرضتها التي األزمة لتخطي المناسبة عقد العمل دون إنهائه أو أن یلجأ إلى بعض التدابير

 بذلك أو تفعيل العمل تسمح طبيعة كانت إذا ُبعد عن العمل طريقة ، تبني-على سبيل المثال  –واستمرارها واستقرار عالقات العمل، نذكر 
وكذلك الحال في  داخل المؤسسة، الوقت ذات في العمال أو اختالطهم تكدس عدم أو العمل بالتوقيت الجزئي لضمان التناوبي العمل نظام

ببعض، أو  واحتكاكهم العمال تجمع من للحد وجعلها متواصلة اليومية العمل ساعات وتقليص الغذاء وجبة لتناول أوقات الراحة المخصص
 .عماله عقود من بنود بند أي بتعدیل وذلك الضرورة وحالة الطارئة الظروف لمواجهة عملهم عن يختلف بعمل عماله تكليف

ال يجوز لجهة العمل أن تخرج : " على أنه 9101لسنة  09من قانون عالقات العمل الليبي رقم  19وفي هذا الصدد، تنص المادة 
صالح ما نشأ عنه أو في إللوقوع حادث أو  ذلك منعاً لى إذا دعت الضرورة إإال على شروط العقد أو أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه 

ة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، ويجوز لجهة العمل أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ال يختلف عنه اختالفا حالة القوة القاهر 
 ".ويعتبر باطال كل شرط یرد في عقود العمل بالمخالفة ألحكام هذا القانون ولو كان قبل العمل به ما لم يكن أكثر فائدة للعامل .جوهريا

 آخر، بعمل العامل يكلف المتعاقدین، وأن شريعة العقد مبدأ عن الخروج يمكنه العمل صاحب المادة أننص  خالل من ويتضح
 بعض عن یتنازل أن العامل من القاهرة القوة أو الضرورة حالة كما تقتضي األصلي، العمل من وأهمية مرتبة أقل الجدید العمل كان ولو حتى

 العامل يملك وال. عليه الُمتفق العمل عن جوهرياً  اختالفاً  مختلفاً  العمل هذا كان ولو حتى الحالة، هذه لمواجهة العمل الُموكل إليه وينفذ حقوقه
 وذلك مؤقتة بصفة يكون  العمل تغيير لكن العقد، في المتفق عليه العمل هو ليس ّأنه بحجة به المكلف العمل أداء عن االمتناع في الحق

أضف على  .بانتهائها ینتهي تغيير أي فإن ثم ومن دائم، وليس مؤقت طابع لها الضرورة ألن حالة بزوالها، ويزول الطارئة، الظروف لمواجهة
 العمل ذلك، وهذا يعتبر مصلحة اقتضت متى بتعدیله العمل صاحب انفراد وتقتضي األخرى  العقود بقية عن تختلف ذلك أن طبيعة عقد العمل

 عن الخروج جائحة كورونا فرضتها التي الظروف تبيح إذن. بها العمل عقود واستقرار المؤسسة استمرارية وديمومة على قبيل المحافظة من
العمل  قانون عالقات من 19 المادة بنص المّكرسة الفردي، كما بينتها القاعدة القانونية العمل عقد في أو االتفاقيات في المشروطة القيود

 ". بيح المحظوراتالضرورات ت " الفقهية بالقاعدة عمالً  الليبي،

كما البد من اإلشارة إلى أنه قد يضطر رب العمل، في ظل تداعيات جائحة كورونا وتدهور حالة منشأته ماليًا، إلى إنهاء عقد العمل 
رب العمل في ذلك ولكن سلطة . المدني القانون  األحكام العامة في العقد بموجب أو فسخه، استنادًا إلى نظرية القوة القاهرة التي تؤدي إلى تنفيذ

د تخضع لبعض القيود، والتي يجب على رب العمل االلتزام بها واحترامها، منها أن یرسل إنذارًا للعامل برسالة مضمونة يعلمه فيها بفسخ عق
لسلطات القائمة بمدة قد تتراوح بين شهر أو شهرين، وفي بعض األحيان أخطار ممثلي العمال في النقابة أو ا [42]ل العمل وإنهاء عالقة العم

على  9101لسنة  09من قانون عالقات العمل الليبي رقم  99الفقرة الثانية من المادة وفي هذا الصدد تنص . على مصلحة التشغيل في البلد
ئه أو سوء وفي جميع األحوال ال يجوز لجهة العمل إنهاء العقد إال لسبب یرجع إلى عدم مقدرة العامل على العمل أو تدني مستوى أدا: " أنه
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 سلوكه أو مقتضيات العمل، بما في ذلك إعادة الهيكلة أو ألسباب اقتصادية، وفي هذه األحوال يجب إخطار كل من النقابة الذي ینتمي إليها
سباب العامل ومكتب التشغيل المختص باإلنهاء وسببه قبل شهر واحد على األقل من تاريخ الشروع في إنهاء العقد للتحقق من سالمة وجدية أ

 ".اإلنهاء

 سلطة رب العمل في تعديل أجر العامل -(2

حياته،  في عليه ُيعول الذي المصدر باعتباره للعامل أهم عنصر وهو بالنسبة العمل، عقد في الجوهرية العناصر أحد يعتبر األجر
 كلالتزام  يعتبر إذ لجانبين، الملزمة العقود في التقليدي السبب فكرة على يقوم وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطان وهما للعمل القانوني المقابل هو واألجر
  . [38]واألجراألخر، وهذا ما ُيعرف بمبدأ الترابط بين العمل  الطرف التزام سبب طرف

وفي ظل الظروف االستثنائية لجائحة كورونا وما قد یرافقها من تدهور اقتصادي في كثير من المشروعات والشركات، قد یلجأ 
 . أصحاب العمل إلى اتخاذ بعض التدابير في سبيل الحفاظ على استمرارية عمل الُمنشأة، والتي تمس أجر العامل ومستحقاته

لصاحب العمل سلطة إجراء تعدیل جوهري لعقد العمل، وأن يقوم بتخفيض أجرة العامل، في هذا الصدد، ُتعطي تشريعات العمل 
وال وجه . بإرادته المنفردة متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، وذلك كاستثناء على القاعدة العامة في العقود المعروفة بأن العقد شريعة المتعاقدین

أجرة العامل، مادام الغرض منها هو مجابهة ظروف استثنائية أو أضرار القوة القاهرة للحد من هذه السلطة التقدیرية لرب العمل في إنقاص 
االقتصادية على مشروعه أو  اوارتداداتهالتي تمر بالمشروع وتؤثر على حركته التجارية، كما في حالة جائحة كورونا اليوم للحد من تداعياتها 

وجدیر بالذكر أن مسألة تقدیر موضوع التعدیل ليست مسألة قانون، وإنما مسألة واقع تخرج عن رقابة القضاء، والذي يقتصر دوره . منشأته
 .  [37]على التحقق من مدى جدية مبررات تعدیل األجر

مطلقة، وإنما تخضع لبعض القيود والضوابط، والتي يجب على بيَد أن سلطة رب العمل في تعدیل أجر العامل ومستحقاته ليست 
اُعتبر متعسفًا في استعمال حقه، منها أن يكون تعدیل األجر ُمستند لحالة الضرورة أو للقوة القاهرة وبشكل  وإالرب العمل االلتزام بها واحترامها 

ناهيك عن أن هكذا تعدیل .  [43]ار العامل بقرار تعدیل األجر، وأن تكون مبررات تعدیل األجر حقيقية ال صورية، ووجوب إخط[42]ت مؤق
ن ألجر العامل ُمقيد بالنظام العام العمالي، والذي یتمثل في مجموعة المبادئ والقواعد التي ال يجوز بأي حال من األحوال تجاوزها، ويكو 

ه المبادئ احترام الحد األدنى لألجور، وعليه ال يحق لرب ومن بين هذ. الهدف منها حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في عالقة العمل
 .  [37] [44]العمل في إطار تعدیله ألجر العامل في ظل التداعيات الراهنة لجائحة كورونا أن يكون هذا التعدیل تحت الحد األدنى لألجور

تجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أنه باعتبار أن هذه القواعد والمبادئ وُضعت لمصلحة العامل، فإنه يمكنه قبول التعدیل  ولكن
ففي حالة قبوله، يستمر عقد العمل وفقًا للتعدیل الذي ُأجري عليه، والذي يشترط فيه أن يكون مؤقت . الذي مس أجره أو رفض هذا التعدیل

أما إذا رفض العامل هذا التعدیل، فهنا نكون أمام احتمالين، . لقاهرة، وهو المبرر الجدي الذي على أساسه تم تعدیل األجروفقًا لمدة القوة ا
األول أن یتراجع رب العمل على تعدیل األجر وبالتالي يستمر عقد العمل بشروطه األصلية، واالحتمال الثاني هو أن یتمسك رب العمل 

، وال يعتبر إنهاء عقد العمل من  [45]لة ال مجال إال إلنهاء عالقة العمل سواء من قبل العامل أو من قبل رب العملبالتعدیل، وأمام هكذا حا
تصادية قبل رب العمل بسب عدم قبول العامل للتعدیل الوارد على األجر تعسفيًا، ألن هذا التعدیل يجد ما یبرره قانونًا وهو تأثر المصلحة االق

يات جائحة كورونا على المجال االقتصادي، وتبقى مسألة مدى قيام المصلحة الجادة والمشروعة للتعدیل خاضعة لرقابة للمؤسسة بسبب تداع
 .القضاء المختص
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 تداعيات جائحة كورونا على تنفيذ عالقات العمل بالنسبة للعامل :ثانياا 

یرتب عقد العمل التزامات عدیدة على عاتق العامل، ولعل أهمها التزامه في تنفيذ العمل تحت سلطة وإشراف ورقابة صاحب العمل 
بيد أنه في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا من الممكن أن نتسائل . طبقًا لعقد العمل، طالما أن صاحب العمل ملتزم بدفع أجرة العامل

لجائحة قوة قاهرة تمنح للعامل الحق في االمتناع عن تنفيذ التزاماته، خصوصًا وأنه وباء جائح یهدد النظام العام الصحي وال حول مدى اعتبار ا
 .[29]ة لقاح له أو عالج لغاية الساع

العمل الخاصة بصحة وسالمة العمال، والصادرة عن منظمة  0290لعام  033من االتفاقية رقم  02وفي هذا الصدد، فإن المادة 
تكفل الحماية للعامل، الذي ینسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهدیدًا وشيكًا وخطيرًا لحياته أو " الدولية تنص على أنه 

 . [46]"صحته، مما قد یرتبه انسحابه من عواقب، وفقًا لألوضاع والممارسات الوطنية

یتضمن  9101لسنة  09قبل ليبيا، إال أن قانون عالقات العمل الليبي رقم على الرغم من أن هذه االتفاقية لم یتم تصديقها من 
بعض القواعد المتعلقة بصحة وسالمة العمال، والتي ُتلزم رب العمل في اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات الضرورية الالزمة لتوفير الوقاية 

المهنة، وتوفير اإلسعافات األولية، وغيرها من القواعد ذات الصلة بالنظام والحماية للعمال أثناء أداء العمل، وتوفير وسائل الوقاية من مخاطر 
تلتزم جهة العمل بتدريب  : "من قانون عالقات العمل الليبي على أنه 22في هذا الصدد، تنص المادة . العام أو قوانين البوليس الصحية

قبل مزاولته للعمل بمخاطرها، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة  العامل أو الموظف على األسس السليمة ألداء عمله أو وظيفته وإحاطته
يع لها، والتي تتولى توفيرها له، وال يجوز لجهة العمل أن تحمله أية نفقات أو تقتطع من مقابله أية مبالغ لقاء توفيرها وعليها اتخاذ جم

كما یلتزم العامل أو الموظف بأن يستعمل وسائل الوقاية  .طار العملاالحتياطات الالزمة لحمایته أثناء العمل من األضرار الصحية وأخ
ع أو الالزمة ويتعهد بالعناية بها، وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقایته من إصابات العمل، وأال یرتكب أي فعل من شأنه من

وكذلك الحال بالنسبة للمادة ". وسالمة العاملين أو إلحاق ضرر أو تلف بهاإعاقة تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية 
جهة العمل أن تتخذ جميع التدابير الالزمة لحماية وسالمة وصحة العاملين والموظفين لدى قيامهم "من نفس القانون التي تفرض على  21

یتعلق، بشكل خاص،  ل بإبالغ العامل عند إبرام العقد أو تعدیله فيما، باإلضافة إلى إلزام رب العم"باألعمال التي يكلفون بها تحت إشرافها
نة ضد حوادث العمل  بالمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسالمة والوقاية من األخطار المهنية، وكذلك الجهة المؤمِّّ

 .واألمراض المهنية، وإجراءات التسجيل بصندوق الضمان االجتماعي

أن یتفق  –بناًء على قاعدة العقد شريعة المتعاقدین  –غياب نصوص قانونية تحكم ألية العمل عن ُبعد، فمن الممكن جدًا  وفي ظل
من منزله كلما سمحت طبيعة العمل بذلك، مع تجنب األخطار التي قد یتعرض لها العمال رب العمل مع العامل في أن یزاول األخير مهامه 

 . [47]ة الجائح في مقرات عملهم جراء هذه

من قانون عالقات العمل  93إنهاء عقد العمل، وفقًا لنص المادة  –على غرار صاحب العمل  –تجدر اإلشارة أخيرًا بأن للعامل 
إذا كان هناك خطر جسيم یهدد سالمته أو صحته بشرط أن تكون جهة العمل " ، وبدون إبالغ رب العمل في حالة 9101لسنة  09الليبي رقم 

 ".تدابير السالمة المقررة أو التي تفرضها الجهات ذات االختصاص في الموعد المحدد علمت بوجود هذا الخطر ولم تقم باتخاذقد 
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 الخاتمة

 قانونية حقيقة أزمة نستطيع القول بأن جائحة كورونا، والضبابية الُمالزمة إلنتشارها في المدى الزماني والمكاني، تعتبر، بدون أدنى شك،
 التطبيق، الواجبة والتدابير القواعد مستوى  لها على قانوني تكييف إيجاد في التحليل الوصفي ونجاعة كفاية النصوص لمدى مباشر واختبار
 لذلك حاولنا، في هذه الورقة البحثية، تبيان أهم اإلشكاليات.  [23]الجائحة ُفلك في تدور التي مستوى االعتبارات اإلنسانية والمجتمعية وعلى

القانونية التي قد ُتطرح في ظل جائحة كورونا، والتي نأمل أال تطول، في مجال القانون المدني وقانون العمل، وعرض اآلليات القانونية 
 : بناًء على هذه الدراسة، توصلنا إلى النتائج والتوصيات اآلتية. الُممكنة التطبيق فيما یتعلق بالتكييف القانوني للجائحة

روري تكيُّف . الموءامة والتكيُّف مع الجائحةإمكانية  -(1 حيَّة العالميَّة،  (Adaptation)إذ یبدو من الضَّ العقود من أجل مجابهة األزمة الصِّ
باقيٍّ ما قبل التَّعاقد شكٍل استوهذا التَّكُّيف، كما ذكرنا آنفًا، قد يكون اتِّّفاقّيًا من أجل إعادة التَّوازن لاللتزامات التَّعاقديَّة لألطراف سواء أكان ذلك ب

أمَّا في حالة عدم االتِّّفاق بين األطراف، فعمليَّة التَّكيُّف ستكون . أو بشكٍل ودِّيٍّ في أثناء تنفيذ العقد من خالل اللُّجوء إلى التَّفاوض من جدید
يَّة القوَّة القاهرة أو الظُّروف الطَّارئة، ويعود لهذه العدالة، باسم العدالة التَّعاقديَّة المطبَّقة من قبل القضاء أو المحكِّمين من خالل االستعانة بنظر 

ولهذا قد . [48]ك في كل حالة على حدة ووفقًا لظروف كل منازعة، تقدیر وتقرير التكييف القانوني والتحقق من شروط هذه النظرية أو تل
والتجاري  ات والمنازعات التي ستطرق وبكثرة باب القضاء المدنيفي المستقبل القريب، مواءمة وتكّيف في التعامل مع اإلشكالييقتضي األمر، 

نزيد على ذلك بأنَّ مبدأ الحذر والحيطة مطلوب ومرغوب عند . تنفيذ االلتزامات التعاقدية على وتأثيراتها كورونا والعمالي بسبب تداعيات جائحة
وليَّة، وقد يكون من المناسب ألطراف التَّعاقد خالل هذه الظُّروف االستثنائيَّة الَّتي تعصف بمجال العق فة الدَّ ود، ال سيما تلك الَّتي تتَّسم بالصِّ

حيَّة العالميَّة  .العالقة التَّعاقديَّة أن یناقشوا ويتفاوضوا على إدراج بنود أو شروط تنفيذ العقد في ضوء تطورات األزمة الصِّ

رورة أن تكون  إذ .جائحة كورونا فرصة لتشريع مرن  -(2 ة تتبلور أزمة كلُّ  وراء النَّقيض على كارثة، بل أزمة كلُّ ليس بالضَّ تحتاج  فرص عدَّ
عف في التَّشريعات إلى نقاط ومبتكرة لتحوِّل مدبِّّرة لعقول فقط وهذا ما الحظناه في ظل جائحة كورونا؛ فبعض اآلليَّات . [49]قوة  نقاط الضَّ

ول أثبتت مرونة ومواءمة وتكيُّف مع الظُّروف االستثنائيَّة الَّتي يمرُّ بها عالمنا اليوم،القانونيَّة في تشريعات بعض   واألكثر من ذلك على الدُّ
 من الممكن أن في األزمات والنَّوازلإضافة إلى ذلك، علينا أن نعترف بأنه .  [49][24]تجاوز ارتدادات وتداعيات الجائحة بأقل الخسائر

ولذلك صار لِّزامًا على رجال الفكر القانوني العالمي استشراف . يع لتكون فرصة إلعادة قراءة واقعنا الحالي وإشكاليَّاتهُتكشف ثغرات التَّشر 
يِّّقة لقواعد فهم النُّصوص القانونيَّة نحو مدلوالت أكب -بشكٍل خاّصٍ  –للقوانين والتشريعات لما بعد كورونا، والَّذي یتمثَّل  ر في تجاوز النَّظرة الضَّ

 .[50]ن وأعمق ترتبط بما يجري جنبًا إلى جنب مع النَّّصِّ القانوني وهي األسس األخالقيَّة التي فصلت عن علم القانو 

القانونيَّة الحدیثة قد تكون مطلبًا  ظريَّاتإنَّ فكرة المراجعة من خالل تجدید األفكار والنَّ . جائحة كورونا بداية للمراجعة التشريعية الرشيدة -(3
كتور الفرنسيِّّ ميشيل فيفان، في مقالته عن قانون كورونا، یدعو إلى ذلك بقوله. لتحقيق العدالة الَّتي یبغيها أيُّ نظاٍم في العالم  : فهذا الدُّ

« Ici, ce droit du coronavirus - ou ce droit de l’épidémie ou de la pandémie -, s’il doit être reconnu, est 

assurément pleinement justifié. Les bouleversements déjà aujourd’hui enregistrés sont une réalité dans bien 

des domaines du droit. Mais, à considérer le futur, puisque, nous dit-on, l’après ne doit pas être semblable à 

l’avant, la question s’impose : quel droit pour l’après ? ». Tout en demandant le renouvelement de nos 

modes de pensée, « Nous n’aurons un droit véritablement nouveau (un droit pour « l’après »...) que si nos 

mentalités se renouvellent. Mais notre coronavirus (2019-nCoV) aura-t-il eu cet effet ? » [50].  

حيَّة أو الماليَّة أو الكوارث العالميَّة من أجل كما نركِّز أيضًا على المراجعة أو تبنِّّي سياسة التَّشريع المرن الَّذي یوا كب األزمات الصِّ
فمنح القيمة اإلنسانَّية مجالها في سياق التَّشريع أضحى مطلبًا ال حيدة فيه، فال نهدر قيمة الفرد لمصلحة الجماعة وال . إضفاء البعد اإلنساني
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لذلك البدَّ من .  [2]إلنسان بقدر عطائه االقتصادي، بل بإنسانيَّته قبل كلِّّ شيءنهدر مصلحة الجماعة ألجل الفرد، وفي كلِّّ األحوال ال نقيس ا
عيفة في العقود إلعادة التَّوازن مع األطراف القويَّة اقتصاديًا، حتَّى وإْن كان ذلك یبدو صعبًا  إقرار قواعد أكثر حمائيَّة تكفل لألطراف الضَّ

وتحقيق التَّوازن بين الحقوق والمصالح االقتصاديَّة لألطراف القويَّة  للتَّوفيق صعبٍ  إختبارٍ  في ستكون لألجهزة التَّشريعيَّة لبعض الدُّول الَّتي 
عيفة في القطاعات الخاصَّ   .[49] [51]ة وحقوق ومصالح األطراف الضَّ
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ويعددها إلى جانب الحادث المفاجئ، وأحيانًا أخرى يكتفي ( 019المادة )فهو أحيانًا ُیدخل القوة القاهرة تحت مصطلح السبب األجنبي  [12] 
، الفقرة 199المادة )، وفي بعض األحيان نجده ینص عليها دون غيرها (211، 909المادتين )األجنبي دون ذكر القوة القاهرة بالسبب 

 (. األولى
المجلة الجامعة، العدد السادس عشر، المجلد الثاني، أبريل ، "FIDICالقوة القاهرة بين القانون المدني الليبي وعقود ال " اجبودة، . خ. ا [13] 
 .91-3، ص 9102
 مستحيالً  أصبح به الوفاء أن أثبت المدین إذا االلتزام ینقضي: " من القانون المدني الليبي التي تنص على أنه 211راجع نص المادة  [14] 
، أيضُا في تطبيقات القضاء الليبي لنظرية القوة القاهرة، بشكل خاص في عقود البيع، طعن مدني رقم انظر". فيه له ید ال أجنبي لسبب عليه
 011 ، 032لنصوص المواد  ستفاد من القواعد العامة طبقاً ن المُ إ. " 29، ص 02/09/0292، تاريخ 9د ، عد90ع، سنة .م.ق م 99/  33

إذا كان العقد ف. استحاله تنفيذ االلتزام فان المدین هو الذي یتحمل التبعة في العقود التبادليةنه عند أ المدنيمن القانون  221 ، 019 ، 010 ،
تحمل هو نتيجة القوة  ي نقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتر ب األساسيبدفع الثمن ولم ینفذ البائع التزامه  األساسيبالتزامه  ي بيعًا ووفى المشتر 

جانبه بنقل  باع للطاعن قطعة أرض وقام الطاعن بتنفيذ التزامه بدفع الثمن ولم يقم المطعون ضده من ولما كان المطعون ضده قد. القاهرة
اجراءات نقل  م المتعلق بتنظيم الملكية العقارية والذي ترتب على صدوره استحالة اتمام 99-2حتى صدر القانون رقم  ي ملكية المبيع للمشتر 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا . ي ذلك وإلزامه رد الثمن الى المشتر بقوة القانون ويتحمل البائع تبعة  ، فان العقد ینفسخي الملكية الى المشتر 

مدني الُمشار  019 ، 010الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، فانه يكون قد جانب الصواب وخالف مقتضى المادتين  بإلغاءالنظر وقضى 
 ".إليهما
 ، تاريخ2، عدد 01ع، سنة .م.ق م 02/  91طعن مدني رقم انظر، على سبيل المثال، في االجتهادات القضائية الليبية،  [15] 
ق، تاريخ  220/22؛ انظر أيضًا فيما یتعلق بنفي مسئولية الناقل البحري للركاب، طعن مدني رقم 092 ، ص0292/12/02

 . ، غير منشور92/09/9112ق، تاريخ  92/21للبضائع، طعن مدني رقم  ، غير منشور، ومسؤولية الناقل البحري 92/11/9119
 . من القانون المدني الليبي 019راجع نص المادة  [16] 
 :قرار محكمة استئناف كولمار، بالفرنسيَّةانظر  [17] 

CA Colmar, 6ème chambre, 12 mars 2020, n°20/01098. La Cour d’appel de Colmar a relevé que le retenu 

était susceptible d’avoir été en contact avec une personne présentant les symptômes du Covid-19 et, donc, 

elle a jugé que ces circonstances exceptionnelles revêtaient le caractère de la force majeure dans la mesure 

où elles étaient « extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, 

dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d'une 

escorte autorisée à conduire M. G. à l'audience. De plus, le CRA [Centre de Rétention Administrative] de 

Geispolsheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d’entendre M. Victor G. dans le cadre d'une 

visio-conférence, ce dont il résulte qu’une telle solution n’est pas non plus envisageable pour cette 

audience ». 

سبب إشكاليات قانونية كبرى للجهاز القضائي، وأن االجتهاد  02-في هذا الصدد، يشير البروفسور سيريل كريمادلي إلى أن كوفيد [18] 
ًا عن النظريات المعروفة في قانون العقود الفرنسي سيتوجب عليه في األيام القادمة أن یتخذ موقفًا حيالها، وقد يكون أمام خيارات مختلفة تمام

 .  الحالي
C. GRIMALDI, « Quelle jurisprudence demain pour l’épidémie de Covid-19 en droit des contrats ? », Recueil 

Dalloz, 2020, pp. 827 et s., qui avance que « Le droit des contrats connaît certes des mécanismes qui 

pourraient être sollicités. Mais il n’est pas certain qu’ils aient été pensés pour une telle situation ; la 

jurisprudence aura à faire des choix qu’elle n’avait pas eu auparavant à faire ». 
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، والمتوفر على موقع "ة والعقوداألزمة الصحي" ، عن 9191كتوبر أ 01انظر، بالفرنسية، مؤتمر محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ  [19] 
  : التاليكمة النقض، على الرابط اإللكتروني حم

https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2020_9546/crise_sanitaire_contrats_45581.h

tml 

 : التاليالقاهرة، ُمتاح على الرابط االلكتروني  والقوة كورونا وباء كولمار محكمة قرار على تابت جان المحامي تعليق عراج [20] 
https://www.mahkama.net/?p=19549 

 .9101 فبرایر 00المنشور بالجريدة الرسمية تاريخ ، و 9101انظر، بالفرنسية، النص الكامل للقانون الجدید لاللتزامات التعاقدية لعام  [21] 
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime général 

de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016. 

 : انظر، بشكل خاص، للتعليق على هذا القانون 
F. CHÉNEDÉ, Le nouveau droit des obligations et des contrats 2019/2020. Consolidations – Innovations – 

Perspectives, 2e éd., Dalloz, Coll. « Dalloz références », novembre 2018.  

قراءة نقدية في قانون إصالح قانون العقود ": الثابت والمتغير"نظرية صحة العقد في التشريع المدني الفرنسي الحدیث " ،الخطيب .ع .م[22] 
-922، ص 9109، مارس 90، العدد التسلسلي 0، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة السادسة، العدد "9101-020واإلثبات رقم 

210 . 
 المستقرة القانونية والمبادئ والدولية الثوابت الدستورية ضوء على" الكورونية"للجائحة  القانوني التكييف" صندید، . بالمغربي، . م [23] 

، یونيو 1، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد "مقارنة دراسة : االعتبارات ومرونة المسّلمات صالبة بين...
 .29-93، ص 9191
، "-تونس، المغرب، فرنسا  –دراسة مقارنة . على سريان المواعيد اإلجرائية المدنية 02أثر جائحة كورونا كوفيد " ، رجدال نب. أ [24] 

 . 329-392ص  ،9191، جويلية 02القانون وجائحة كوفيد : ، عدد خاص22، المجلد 0حوليات جامعة الجزائر
، المجلد 0حوليات جامعة الجزائر ،"على المواعيد اإلجرائية في التشريع الجزائري  covid-19تأثير جائحة فيروس كورونا " ، نزيدا. م [25] 

مع مراسيم وقوانين دول حوض المتوسط األخرى التي  قارن . )129-193، ص 9191، جويلية 02القانون وجائحة كوفيد  : خاص، عدد 22
 وصفت الظاهرة بالقوة القاهرة واآلليات المتصورة لمواجهة الظروف االستثنائية كالمحاكمة عن ُبعد في المحاكمة الجزائية وألية التقاضي

 (.الطوارئ اإللكتروني لمواجهة 
م، بشأن وقف العمل توقيًا من 9191مارس  92تاريخ ( 23)المجلس األعلى للقضاء رقم انظر المادة الثانية والثالثة من قرار رئيس  [26] 

، تاريخ 2-2، عدد 92ع، سنة .م.م.ق 9/21انظر أيضًا، في االجتهادات القضائية الليبية، طعن مدني رقم . انتشار وباء كورونا
 29/20؛ طعن مدني رقم 23، ص 12/00/0291، تاريخ 2، عدد 02ع، سنة .م.م.ق 1/99؛ طعن مدني رقم 19، ص 91/12/0222
 .، والتي تؤكد على أن القوة القاهرة توقف مواعيد الطعن92، ص 12/19/0293، تاريخ 2-2، عدد 99ع، سنة .م.م.ق

ليات جامعة ، حو "اإلجراءات االستثنائية للتحكيم التجاري الدولي في ظل جائحة كورونا وفق نظام غرفة التجارة الدولية" ، يبراهيم. ن [27] 
 .299-211، ص 9191، جويلية 02-القانون وجائحة كوفيد: ، عدد خاص22، المجلد 0الجزائر
 .9102، الطبعة األولى، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، دراسة مقارنة: أحكام العمل عن بُعدالسيد دمحم، . خ [28] 
مجلة  ،"حقوق العاملين في القطاع الخاص العراقي في ظل جائحة كورونا االليات القانونية للمحافظة على "الشيخلي، . م. ع [29] 

  .212-992، ص 9191، 90المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 
[30] B. GÉNIAUT, « Covid-19 et télétravail », Droit social, 2020, p. 607 et s. 

https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2020_9546/crise_sanitaire_contrats_45581.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2020_9546/crise_sanitaire_contrats_45581.html
https://www.mahkama.net/?p=19549
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 . 9111، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، نهج تدخل الدولة ومذهب اقتصاد السوق أزمة قانون العمل المعاصر بين إلياس، . ي [31] 
القانون : ، أبحاث المؤتمر العلمي الرابع"التحوالت االقتصادية واالجتماعية وأثرها في قانون العمل العماني والمقارن " الصديقي، . ف. ع [32] 

 .21-0، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان، ص 9109أبريل  92-99والتحوالت االقتصادية واالجتماعية، 
 322/9119أضف أيضًا، بالفرنسية، رسالة الدكتور دمحم عبدو، قاعدة التنازع المطبقة على عقد العمل الدولي وفقًا للنظام األوربي رقم  [33] 
، من حيث اعتبار العالقة -تي يجب على القاضي الفصل بها ال –، والذي يشير إلى نقطة التكييف 0والمسمى روما  9119یونيو  09تاريخ 

ام عاقدية عالقة عمل، ومن حيث اعتبارها عالقة دولية لتطبيق القواعد الحمائية للعامل، باعتباره الطرف الضعيف في العقد، والواردة في نظتال
 . 0روما 

M. ABDO, La règle de conflit de lois relative au contrat de travail international d’après le règlement (CE) n° 

593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I, Mémoire pour le Master II recherche Droit international privé, 

Université Paul Cézanne (devenue Aix-Marseille Université), année universitaire 2010/2011, pp. 8-10.  

، 0، حوليات جامعة الجزائر"على تنفيذ االلتزامات التعاقيدية Covid-19تأثير فيروس كورونا " فدايم، . كبن الزين، . ا. م، يموال. ز [34] 
 .239-229، ص 9191، جويلية 02القانون وجائحة كوفيد : ، عدد خاص22المجلد 
، 21، مجلة الكوفة، العدد "دراسة تحليلية في ضوء القانون العراقي –كورونا تنفيذ العقود االلكترونية في ظل فایروس " داود، . ب. ا [35] 
 .21-92، ص 9191
، المجلد 0، حوليات جامعة الجزائر"قوة قاهرة إلبراء الناقل البحري من المسؤولية 02مدى اعتبار جائحة كوفيد " بسعيد، . مخالوي، . إ [36] 

 . 923-999، ص 9191يلية ، جو 02القانون وجائحة كوفيد : ، عدد خاص22
مدى حرية سلطة رب العمل في تعدیل أجر العامل في ظل التداعيات االقتصادية لوباء كورونا على الحركة التجارية " دريس،  نب. ح [37] 

 ( .99-19، ص 9191تأثير فيروس كورونا على عالقات العمل، أوت / ، عدد خاصC، مجلة قانون العمل والتشغيل صنف "للمؤسسة
منازعات " ، أرسى قواعد خاصة بالتوفيق والتحكيم في الفصل الرابع 9101لعام  09إلى أن المشرع الليبي، في قانون عالقات العمل رقم  رُيشا

وهذا موقف حسَن، ألنه يعزز الطرق الودية في فض منازعات العمل، ومن الممكن جدًا تفعيلها لتخطي . من القانون  "العمل والتوفيق والتحكيم
 .)أثار وتداعيات جائحة كورونا على عالقات العمل الليبية

-بين التزامات صاحب العمل ومسؤولية الدولة  – 02إشكالية الحفاظ على استقرار عالقات العمل في مواجهة جائحة كوفيد " ، ةبق. ع [38] 
الذي يشير إلى أنه في  .391-322، ص 9191 ، جويلية02-القانون وجائحة كوفيد: ، عدد خاص22، المجلد 0، حوليات جامعة الجزائر"

 بالعمال وتكفلت جائحة كورونا آثار تحملت قد الحكومات وأن كثيرًا من خاصة عمالهم، تسريح عدم العمل أصحاب على یتعين هكذا فروض
 أو عينية إعانات كانت سواء الجائحة بهذه المتأثرين العمل أصحاب إلى إعانات تقديم إلى إضافة نسبية، بصفة ولو عملهم عن العاطلين
 .332ص  .وعدم انهيارها العمل عالقات استقرار على الحفاظ بهدف ضريبية أو جمركية إعفاءات
 ،"(Covid-19)الحماية القانونية للمتعاقد الضعيف من اإلكراه االقتصادي في ظل أزمة فيروس كورونا " ، شوایديه. م، هشناتلي. و [39] 

 . 292-212، ص 9191، جويلية 02القانون وجائحة كوفيد : ، عدد خاص22، المجلد 0حوليات جامعة الجزائر
يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه : "  من القانون المدني الليبي، والتي تنص على أنه 029راجع نص الفقرة األولى من المادة  [40] 

 ."وبطريقة تتفق مع ما یوجبه حسن النية
، التي تفرض على رب العمل، في حالة إنهاء عالقة 9191لسنة  09من قانون عالقات العمل الليبي رقم  99و  90راجع المواد   [41]

 . العمل ألسباب إدارية أو اقتصادية، بأن ینذر العامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الفسخ بثالثين یوماً 
 .9101لسنة  09عالقات العمل الليبي رقم من قانون  19لمادة راجع نص ا [42] 
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 . 9101لسنة  09من قانون عالقات العمل الليبي رقم  19، 21انظر، بشكل خاص، المواد  [43] 
یتضمن بعض القواعد التي ترقى إلى مرتبة  9101لسنة  09البد من اإلشارة، في هذا الصدد، إلى أن قانون عالقات العمل الليبي رقم  [44] 

ال يجوز التفرقة في " التي تنص على أنه  90المتعلقة بساعات العمل، والمادة  02قوانين البوليس الُعمالية، منها على سبيل المثال المادة 
ال يجوز " والتي تنص على أنه  99، وكذلك المادة "المالي للعمل ذي القيمة المتساوية على أساس الجنس أو العرق أو الدین أو اللون المقابل 

ال  إنهاء عقد العامل لسبب یرجع إلى انتمائه النقابي أو المشاركة في نشاط النقابة خارج ساعات العمل، أو أثناءها بموافقة جهة العمل كما
 ".نهاء العقد أثناء اإلجازات بمختلف أنواعها أو بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد جهة العمليجوز إ
، مجلة قانون العمل والتشغيل، "تعدیل عقد العمل في ظل الصعوبات االقتصادية للمؤسسة، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي" بوقرة، . أ [45] 

 .32، ص 9102، جوان 10، العدد 12عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، المجلد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
خاصة لم تصدق على هذه االتفاقية،  -( 9111یونيو  1)والجزائر ( 9112مایو  02)باستثناء سورية  –لألسف أغلب الدول العربية  [46] 

راجع النص الفرنسي لالتفاقية والدول المصدقة لها على الرابط االلكتروني وانب التشريعات الوطنية، جبسبب تعارض أحكامها مع بعض 
  : التالي

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155 

األزمة الناجمة عن فيروس كورونا قد تفيد العمل عن ُبعد ولكن ال ثورة في " انظر، بالفرنسية، مقالة بولين توربان، صامويل جابيرغ،  [47] 
 : ، والُمتاحة على الرابط االلكتروني التالي9191مایو  93، "األفق

https://www.swissinfo.ch/fre/futur-du-travail_la-crise-du-coronavirus-devrait-profiter-au-

t%C3%A9l%C3%A9travail--mais-sans-r%C3%A9volution/45773894 

 9/21انظر وقارن في االجتهادات القضائية الليبية، بشأن السلطة التقدیرية لمحاكم الموضوع في تطبيق القوة القاهرة، طعن مدني رقم  [48] 
 . 19، ص 91/12/0222، تاريخ 2-2، عدد 92، سنة .ع.م.م.ق

 99، دراسات سياسية، المعهد المصري للدراسات، "اقتصادية في ظل كورونا-التشريعات القانونية واألنظمة السوسيو" حو،  تای. ن [49] 
 .02-0، ص 9191أغسطس 

[50] M. VIVANT, « Le droit du coronavirus ? », Recueil Dalloz, 2020, p. 1513. 
" ، تحت عنوان 9191نوفمبر  1لمنظم من قبل المعهد السويسري للقانون المقارن، بتاريخ انظر أيضًا، بالفرنسية، المؤتمر االفتراضي ا [51] 

 :والُمتاح على الرابط اإللكتروني التالي ،"02-والتنظيم المشترك في سياق كوفيدالقانون المرن 

« Droit souple et co-régulation dans le contexte du COVID-19 », conférence organisée par l’Institut suisse 

de droit comparé, le 6 novembre 2020, disponible sur le lien électronique suivant :  

https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/35772-droit-souple-et-co-regulation-dans-

le-contexte-du-covid-19 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.swissinfo.ch/fre/futur-du-travail_la-crise-du-coronavirus-devrait-profiter-au-t%C3%A9l%C3%A9travail--mais-sans-r%C3%A9volution/45773894
https://www.swissinfo.ch/fre/futur-du-travail_la-crise-du-coronavirus-devrait-profiter-au-t%C3%A9l%C3%A9travail--mais-sans-r%C3%A9volution/45773894
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/35772-droit-souple-et-co-regulation-dans-le-contexte-du-covid-19
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/35772-droit-souple-et-co-regulation-dans-le-contexte-du-covid-19
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 الملخص

، وظهرت منازعات تتعلق بعدم الوفاء بما هو (91-كوفيد)أو ما ُيعرف ب جائحة كوروناتأثرت العديد من االلتزامات، ال سيما العقود، بسبب 
جائحة قوة قاهرة أم الهو ما أوجد الحاجة لضرورة التكييف القانوني لجائحة كورونا، ومعرفة هل ( 91-كوفيد)التحجج بأن ذلك سببه . مستحق

فجائحة كورونا  .لظرف الطارئ، ومدى توافرهما في جائحة كوروناهي ظرف طارئ، األمر الذي يتطلب دراسة شروط كاًل من القوة القاهرة وا
سبب أجنبي حال دون القيام بعديد من االلتزامات، األمر الذي يطرح تساؤالت بشأن المسئولية المترتبة، ونوع تلك المسئولية يتوقف على 

 .التكييف القانوني للجائحة، وهو ما سنحاول القيام به من خالل هذا البحث

 .91-كورونا كوفيدالقوة القاهرة،  ،الظرف الطارئ  التكييف القانوني، السبب األجنبي، :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
Many commitments, especially contracts, have been affected by the Coronavirus pandemic, also known as Covid-19 
pandemic. Disagreements have in consequence arisen related to non-fulfillment of the accrued commitments. Arguing 
that this non-fulfillment is due to (Covid-19) motivates the necessity of finding the legal adaptation of the Corona 
pandemic, and defining whether the Corona pandemic is a force majeure or an emergency circumstance. Hence, it is 
important to study the conditions of both force majeure and emergency circumstances, and how much they are 
available in the Coronavirus pandemic. 
The Corona pandemic is a foreign cause that has prevented many commitments from being undertaken, which raises 
questions about the responsibility entailed. The type of this responsibility depends on the legal adaptation of the 
Corona pandemic, which will be the subject of this study. 
 Key words: COVID-19 pandemic, Emergency Circumstance, Force Majeure, Foreign Cause, Legal Adaptation. 
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 المقدمة

جائحة كورونا على العالم اليوم في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك االلتزامات التعاقدية سواء بين األفراد أو ال يخفى على أحد تأثير 
الذي ظهر في جمهورية الصين في ( 91كوفيد )والعالم اليوم يعاني جراء انتشار جائحة كورونا أو ما ُيعرف ب. الشركات، أو حتى الدول

دول العالم، وما ترتب على ذلك من تغير في نمط الحياة بصفة عامة كان واضحًا من خالل اتخاذ أغلب ثم أنتشر إلى بقية ( وهان)مدينة 
وقد شمل ذلك أيضًا أنظمة العمل .  اإلقفال الشامل الدول إجراءات احترازية، وإعالن بعضها حاالت الطوارئ من خالل إعالن الحظر أو

حقة، فإنتشار الجائحة أثر بشكل كبير وترك مرضى ووفيات، كما أحدث خلاًل باقتصاديات وطرق التعاقد وكيفية الوفاء بااللتزامات المست
 .الدول وأضعفها في القيام بالتزاماتها

عابر  يووباء عالم( PANDEMIE)ُيعد جائحة ( 91-كوفيد)أن ( OMS) فبعد تفشي فيروس كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية
 .[2] تثير قلقًا دوليًا مؤكدة على طبيعتها غير العادية ،بأنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة ، كما وصفته المنظمة [1] للحدود

جعل وبسبب اإلجراءات التي اتخذتها الدول، تعطلت الحياة وما تبع ذلك من عدم القدرة على الوفاء  بااللتزامات السيما العقود، األمر الذي  
 .االلتزامات نية المناسبة إلعادة التوازن لتلك العقود والدول واألنظمة تتدخل لتضع اآلليات القانو 

التكييف  فالبحث يهدف إلى ضرورة، [3]إعادة التوازن تحتاجه االلتزامات أو العقود التي تتأثر عادًة نتيجة لحادث طارئ أو قوة قاهرة  
 القانوني لجائحة كورونا التي أثرت على تلك االلتزامات، وهل هذه الجائحة حدث طارئ أم قوة قاهرة؟

لقد كان من ضمن نتائج الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية الليبية ألعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع مركز البحوث واالستشارات 
غالبية الفقه والقضاء واألنظمة القضائية حول التكييف القانوني لجائحة كورونا، وهل هي قوة قاهرة والتدريب بجامعة صبراتة، إختالف 

ختالف حول جائحة ولعل إشكالية البحث تكمن في اإل .[4] يستحيل معها تنفيذ االلتزام أم مجرد ظرف طارئ يجعل تنفيذ االلتزام مرهقاً 
 .ي معينكورونا، وعدم اإلتفاق على إعطائها وصف قانون

لية، إال أن هناك والقاعدة العامة أن العقد ُيرتب التزامات متبادلة بين أطرافه، وعدم القيام بتلك االلتزامات ُيعد إخالاًل بذلك العقد وُيرتب المسئو 
تلك االستحالة المسئولية،  حاالت معينة يستحيل فيها القيام بااللتزام التعاقدي على نحو يجعل القيام به إما مستحياًل أو مرهقاً، وتنتفي مع

 . وذلك عندما يكون عدم القيام بااللتزام سببه القوة القاهرة أو الحادث الطارئ  الذي ال سبب إلرادة األطراف فيه

القيام فهل جائحة كورونا التي أثرت على العديد من االلتزامات، ُتعد ظرفا طارئًا غير متوقع يؤثر على االلتزامات التعاقدية على نحو يجعل 
 .بها مرهقًا، أم أنه يتعدى ذلك على نحو يجعل القيام بتلك االلتزامات مستحياًل فتكون قوة القاهرة

للتكييف القانوني للجائحة دور كبير فيما يتعلق بالمسئولية المتعلقة بعدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية، إذ تكمن أهمية البحث في أنه سيكون و  
، وال يمكن [5] لتزام التعاقدي إستحالة تنفيذ ذلك االلتزام، بسبب حوادث ال يمكن توقعها حسب معيار الرجل العاديُيعد من صور انقضاء اال

 . أتت بعد إبرامه، فهي الحقة على إنعقاده، وليست سابقة أو معاصرة لهإنما دفعها، وال ترجع إلى خطأ أيًا من أطراف العقد، و 
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على العقود  ثارهاآلييف القانوني لجائحة كورونا، وال عالقة لنا بغير ذلك، فلن نتعرض على سبيل المثال، وننوه إلى أننا سنبحث فقط في التك
 .، فحدود البحث تقف عند التكييف القانوني للجائحةإال من خالل دراستنا للتكييف القانوني أو السرد التحليلي

من الناحية القانونية وإعطائها الوصف الصحيح لتحديد القواعد القانونية التي  إن المقصود بـالتكييف القانوني هو تحليل واقعة من الوقائع،
 .تحكم تلك الواقعة

ونخضعها  وفقًا للمنهج التحليلي، وألن القوة القاهرة والظرف الطارئ يشتركان في كثير من شروط قيامهما،  فإننا سنبحث في جائحة كورونا
 .فا طارئا أم قوة قاهرة، وقبل ذلك ُنعّرف مصطلحات الجائحة والظرف الطارئ والقوة القاهرةما إذا كانت ُتشكل ظر  لتلك الشروط لنعرف

المصيبة التي تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله، وتهلكه وتتلفه إتالفًا ظاهرًا، كالحريق مثاًل، أو هي اآلفات : )الجائحة مفرد جوائح  وهي 
 .[6] (نازلة، أو الشدة التي تجتاح المالالتي تجتاح الثمار، والجائحة تعني أيضًا ال

كل حادث غير مألوف ينشأ بعد إبرام : )أما الظرف الطارئ فقد تعددت تعريفاته، ولكن في عمومها تتفق على أن المقصود بالظرف الطارئ 
ويجعل تنفيذ االلتزام مرهقًا للمدين وليس العقد ويجعل تنفيذ االلتزام ُمرهقًا، أو هو حادث مفاجئ عام غير متوقع يحدث أثناء تنفيذ االلتزام 

 .[7] (مستحيالً 

بأنها أمر غير متوقع الحصول وغير ممكن الدفع، يجعل تنفيذ االلتزام مستحياًل، دون أن يكون هناك خطأ من : ) وُيعرف الفقه القوة القاهرة 
 . [8] (ق بااللتزام فيجعل تنفيذه مستحياًل كالبراكين والزالزلالمدين، فالقوة القاهرة هي حادث مفاجئ غير متوقع، ويصعب دفعه، وهو عام، يلح

، عندما / 912016/08فبراير قوة قاهرة، وهو ما قررته في حكمها الصادر بتاريخ  97وقد ذهبت المحكمة العليا الليبية إلى إعتبار ثورة 
قاهرة وهي ثورة السابع عشر من فبراير صحيحًا، وإن كانت أشارت في أسباب حكمها، إلى أن إدعاء اإلدارة الطاعنة من قيام حالة القوة ال

 .[1] المحكمة رفضت الطعن بسبب عدم استمرار حالة القوة القاهرة

القوة القاهرة  والظرف الطارئ هما من صور السبب فالهدف من البحث هو الوصول إلى التكييف القانوني لجائحة كورونا، فالمعروف أن 
ة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر الذي لحق بالمدعي، كما يعبر عنهما على أنهما كل حادث خارجي األجنبي، الذي ينفي عالق

، ويجعل (مطلب ثان)، ويكون عامًا واستثنائياً (مطلب أول) [99]، ال يمكن توقعه، ويجب عدم توقعه من أشد الناس يقظة وبصيرة باألمور
 . ، نتناول هذه االشتراطات تباعاً (مطلب ثالث) تنفيذ االلتزام إما مرهقًا أو مستحيالً 

 عدم إمكان توقع جائحة كورونا:  المطلب األول

عتباره قوة قاهرة، فيجب أن يكون إ عّرف عبدالرزاق السنهوري القوَّة القاهرة بأنها حادث ال يمكن توقعه، فإذا أمكن توقع الحادث فال يمكن 
وقعه أيضًا، لهم باليقظة والفطنة، وهو الشرط المتطلب فى الظرف الطارئ فيجب عدم تالحادث غير متوقع الحدوث حتى ممن مشهود 

 عدم التوقع معيار موضوعي وليس ذاتي أو شخصي، فعدم إمكان التوقع  وقت إبرام العقد يجب أن يكون مطلقًا وليس بشكل نسبي ومعيار
 .ًا حتى ولو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل البدء فى التنفيذ، فمتى كان الحادث ال يمكن توقعه وقت التعاقد كان ذلك كافي[19]
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، فيجب أن يكون الحادث مفاجئًا، وهو الشرط ذاته في نازلة الجوائح، فالجائحة من األمور الخفية [21] وعدم التوقع هنا يقصد به المفاجأة
 . كالزالزل والبراكين والفيضانات مثالً  التي ينتفي العلم بوقت حدوثها وكيفية حدوثها، وليس في إمكان أحد أن يتوقعها

وشرط عدم التوقع هو الذي سميت به نظرية الظروف الطارئة، فالظرف الطارئ ال يمكن توقعه وقت التعاقد، فإذا كان الحادث ممكن توقعه 
ألن ذلك الحادث يدخل في إطار اإلحتماالت  ،وقت إبرام التعاقد فليس ألي من األطراف التمسك بنظرية الظروف الطارئة أو القوة القاهرة

 .الممكن توقعها وال يجوز التمسك به كظرف طارئ أو قوة قاهرة

في فرنسا لصالح مكتب بيكر مكنزي، إعتبرت فيه المحكمة إن عدم حضور أحد المتقاضيين ( كالمار)وقد صدر حكم عن محكمة إستئناف 
ُتعد بمثابة قوة قاهرة، حيث لم يتمكن من الحضور لكونه " غير متوقعة"وف استثنائية أمام المحكمة بسبب انتشار جائحة كورونا هي ظر 

، فتلك الظروف (91-كوفيد)يومًا، بسبب مخالطته لشخص تأكد أنه مصاب بفيروس كورونا  94مضطر للبقاء فى الحجر الصحي لمدة 
وال يمكن دفعها، كما ثبت للمحكمة أنه ال يمكن ضمان زوال خطر  غير متوقعةواإلستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا هي خارجة عن السيطرة 

قرار ( سميح صفير)وقد انتقد المستشار في محكمة التمييز اللبنانية القاضي . [93] العدوى والحصول على تصريح أو إذن لحضور الجلسة
والذي يبدو أن هذه الجائحة حتى لو كانت . [94] التوقعمعتبرًا أن شرطًا من شروط القوة القاهرة غير متوافر وهو شرط عدم  ،محكمة كالمار

رها محل نقاش فيما يتعلق بشرط عدم إمكان التوقع، السيما بعد فترة من إنتشارها، إال أن إنتقالها وطريقة إلتقاطها تظل غير متوقعة باعتبا
أن هذا الوباء حتى وأن كان قد أصبح متوقعًا إال أنه ال  وباء حديث سريع اإلنتشار، ولم تتوصل الدول بعد إلى لقاح لمعالجته، باإلضافة إلى

يمكن مقاومته، فتوقعه لم يحل دون عدم إمكانية مقاومته، وهو ما ُيقلل من مزية التوقع في وجود صعوبات المقاومة، ودليل ذلك عدم 
 .التوصل لعالج له حتى اآلن

لشرط عدم التوقع، بقولها تكون هناك قوة قاهرة فى ( 9)فى الفقرة ( 9298)وقد أشار القانون المدني الفرنسي بشكل صريح في المادة 
 .[95] و ال يمكن توقعه وقت إبرام العقد ،المسائل التعاقدية عندما يكون الحادث خارجًا عن إرادة المدين

قع فيما يتعلق بالقوة القاهرة، ، لم يرد بشكل صريح شرط عدم التو 2996والمعدل في  9153وفى القانون المدني الليبي الصادر فى نوفمبر 
وذلك ال يعني أن المشرع الليبي ال يشترطه ألن الفقه بشكل عام يتفق على ضرورة أن يكون الحادث أو السبب الذي أحدث القوة القاهرة، 

ومواد القانون . [96]صالً غير متوقع، وال ينال من ذلك عدم نص المشرع الليبي على ذلك، فالمشرع الليبي لم يتعرض لتعريف القوة القاهرة أ
يفهم من نصوصهما التي إشترطت السبب األجنبي، وجوب إن يكون ذلك السبب غير متوقع،  فقد نصت ( 298)و( 968)المدني الليبي 

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من : )على ( 968)المادة 
فالسبب االجنبي الذي ال . [97] (أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذلك المضرور

ق بين القوة دخل إلرادة االطراف فيه ال يكون كذلك إال إذا كان غير متوقع، والحقيقة أنه باستثناء حالة إستحالة تنفيذ االلتزام، فإنه ال يوجد فر 
الوارد بالنص والذي يجمع بين العبارتين هو " و"والظرف الطارئ، فكليهما، غير ممكن التوقع وغير ممكن الدفع، وان حرف العطف  القاهرة

 .عطف تفسير، وليس عطف إشتراك أو تعدد

ومع : ) على( 2)الفقرة ( 947)وقد نص المشرع الليبي صراحًة على شرط عدم التوقع عندما تحدث عن الظرف الطارئ، حيث نصت المادة 
 ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب، على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وٕان لم يصبح مستحياًل،

مرهق إلى صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام ال
 (. الحد المعقول، ويقع باطاًل كل اتفاق على خالف ذلك

والتي دخلت حيز  ،وشرط عدم التوقع هو ما أشارت إليه أيضًا، إتفاقية األمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع، والموقعة في فيينا
عن عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان  ال ُيسأل أحد الطرفين ):  على( 71)حيث نصت المادة  9188النفاذ في يناير 
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 بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته وأنه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق في االعتبار وقت انعقاد العقد أو أن
 (.يكون بإمكانه تجنبها أو تجنب عواقبها أو التغلب عليها

طارئ الذي لم يكن باإلمكان توقعه، والقوة القاهرة التي ال يمكن توقعها أيضًا، يؤثران في المسؤولية العقدية سواء بتخفيفها وبالتالي فالظرف ال
 أو باإلعفاء منها، فهل جائحة كورونا هي حدث ال يمكن توقعه؟

( عدم التوقع)، فيمكن القول  بتوافر هذا الشرط وهو األجابة قد تختلف بإختالف الفترة الزمنية، ومكان وقوع الجائحة، وإختالف وقائع اإلصابة
لفيروس كورونا بداية إنتشار الفيروس وقبل  إكتشافه أو تشخيصه، فااللتزامات التعاقدية السابقة على إكتشافه يتوافر بشأنها شرط عدم 

كات الطيران التي تكبدت خسائر كبيرة، أما بعد ذلك، التوقع، كإغالق الحدود و إلغاء رحالت الطيران بداية إنتشار الوباء ال سيما بالنسبة لشر 
خصوصًا في مجال االلتزامات التعاقدية، وبالتالي قد تكون   وبعد إنتشار هذه الجائحة في مختلف الدول، فهي أصبحت متوقعة بشكل عام

( كالمار)لمحكمة كما رأينا في حكم محكمة ، ويبقي أن تقدير ذلك يظل داخاًل في إطار السلطة التقديرية ل[98]هناك صعوبة فى التحجج بها
ولكن جائحة كورونا تبقى غير متوقعة بشكل . [91] السابق اإلشارة إليه، فالقاضي هو الذي يعطي الوصف القانوني للوقائع محل النزاع

تى ُسيصاب؟ خاص أو شخصي، بمعنى جميع الناس اليوم يعلمون بالجائحة بشكل عام، ولكن كل شخص ال يتوقع هل ُسيصاب؟ وم
 . فالعواقب الناجمة عن فيروس كورونا تظل غير متوقعة

وبالتالي ال ينال من شرط عدم التوقع اإلرهاصات التي تسبق وقوع الحادث، فالمناوشات التي تسبق الحرب، أو التهييج اإلعالمي ال يجعل 
 .من الحرب أمرًا متوقعاً 

 ثنائيجائحة كورونا سبب أجنبي عام وإست: المطلب الثاني

التي أشرنا إليها فيما سبق، ويقصد بهذا الشرط ( 2)الفقرة ( 947)أن يكون الحادث عامًا وإستثنائياً، هو ما إشترطه المشرع الليبي في المادة 
الطارئة أن السبب األجنبي، ظرف طارئ كان أم قوة قاهرة، يجب أن يكون عامًا وليس خاصًا بأحد معين، فال يكفي للقول بنظرية الظروف 

، أو يتعلق بقلة من الناس، والمعيار الموضوعي المقصود به أن الحادث سواء [29] أن يكون الحادث االستثنائي الذي وقع يخص المدين فقط
، فال يكفي أن يكون الحادث خاصًا بناس معينين، فال يجوز مثاًل التحجج  [29] أكان قوة قاهرة أو ظرف طارئ، البد أن يوصف بالعمومية

المرض الذي أصاب المدين فقط، أو موت شخص قريب له، أو حريق لحق بمحله التجاري، ولكن ال يشترط أن يكون شاماًل لجميع الناس، ب
وإنما يكفي أن يصيب مجموعة من الناس لكي يكون عامًا، فالحريق الذي يصيب بلدًة ما، أو منطقة من المناطق هو ظرفًا عامًا، كذلك 

 .دولة من الدولالوباء الذي ينتشر ب

وشرط أن يكون فيروس كورونا وباء عام وإستثنائي، هو شرط متوافر وال يثير أية نقاشات، فقد إجتاح الفيروس جميع دول العالم ووصف  
 . بالجائحة

إال أن . [22] وقعوالمالحظ أن أغلب التشريعات العربية، لم تشترط أن يكون الحادث عامًا، بل اكتفت بأن يكون الحادث إستثنائي وغيـر مت
وقد ذهبت المحكمة العليا المصرية في حكمها الصادر في . الفقه يتفق على ضرورة أن ُيشكل الظرف الطارئ أو القوة القاهرة حالة عامة

بيًا ، قوة قاهرة وسببًا أجن"التشريعات االستثنائية"إلى أن قيام الحرب، وانقطاع المواصالت، بين مصر وألمانيا وصدور  91/99/9151
 .  [23] تعاقدها مع بيوت التجارة األلمانية ضدها، تنفيذيستحيل معه تنفيذ الشركة المطعون 

فما يجب توافره سواء في القوة القاهرة أو في الظرف الطارئ باإلضافة لعموميتهما، هي إستثنائية الحادث، بمعنى أن يكون نادر الوقوع 
ئحة كورونا فهي وباء عام، و إستثنائي ليس مألوفًا، وترتبت عليه أوضاع غير مألوفة إستثنائية، كالحروب والزالزل والفيضانات، واالوبئة كجا
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إتخذتها الدول كإجراءات الحظر، وإغالق المتاجر، والتباعد وما إلى ذلك، وقد أشارت إتفاقيات شركة تشغيل شبكة الكهرباء المستقلة 
(IESO)تحدث فقهاء القانون عن هذا الشرط وقالوا بضرورة أن يكون الحادث إستثنائيًا، سواء وقد . [24] ، إلى مصطلح الوباء كقوة قاهرة

 .أكان قوة قاهرة أو حادث طارئ 

بأنها ( [27] و اإلنفلونزا [26] وحمى الضنك [25] الشيكونغونيا)وال ُتعد جميع األمراض أو االوبئة قوة قاهرة، ففي السابق لم توصف أمراض 
أمراضًا معروفه، ولم تكن قاتلة بنسبة كبيرة، وبالتالي لم تكن مبررًا لفسخ العقود، أو التحلل من االلتزامات التعاقدية، فلم  قوة قاهرة ألنها كانت

ه تتخذ تدابير إحترازية فى مواجهتها، كما أن إنتشارها كان بنسبة أقل من جائحة كورونا، وعدد المصابين أقل، أما فيروس كورونا فقد وصفت
.  [28]كما أشرنا سابقًا، بأنه فيروس قاتل، وسريع اإلنتشار، وال يمكن السيطرة عليه، ولم يوجد له عالج بعد( OMS) ة العالميةمنظمة الصح

وقد ذهبت المحكمة العليا الليبية فيما سبق إلى أن مرض الخصم ُيعتبر مبررًا يمتد به ميعاد الطعن، إلى حين زوال هذا المرض، وإشترطت 
وباآلثار المترتبة على . [21] ض بمثابة قوة قاهرة، البد أن يبلغ درجة من الجسامة ال يستطيع معها المصاب مغادرة منزلهلكي ُيعد المر 

جائحة كورونا وإضطرار المصاب وغير المصاب من عموم الناس على المكوث بمنازلهم، فإن ذلك ُيشكل بالفعل قوة قاهرة، ففي كثير من 
هو ما يخلق " إستثنائية"في ذاته قوة قاهرة، أو حادث طارئ، ولكن ما يتم إتخاذه من إجراءات غير إعتيادية الحاالت قد ال يكون المرض 

 .حالة قوة قاهرة

حيث قام عدد من الموردين البديلين باإلحتجاج على بعض  والدفع بجائحة كورونا بإعتبارها قوة قاهرة ُنوقشت أمام مجلس الدولة الفرنسي، 
تحدد القوة القاهرة كونها حدًثا )مجلس الدولة ودفعوا بتوافر القوة القاهرة المنصوص عليها فى العقد اإلطاري والذي بموجبه  اإلجراءات، أمام

، وتمت اإلشارة إلى أن (خارجًيا، ال يقاوم، وغير متوقع، مما يجعله من المستحيل الوفاء بالتزامات األطراف في ظل ظروف اقتصادية معقولة
تسبب في فرض الحظر، وإجراءات اإلقفال العام، التي أثرت بشكل واضح  "حدث إستثنائي عام"، هي 2929ة في مارس األزمة الصحي

، 2929قبل عام  (EDF)ال ولم يعد بإمكان موردي الطاقة بيع الطاقة المشتراة منوتسببت فى إنخفاض إستهالل الكهرباء وأسعار السوق، 
ورأى مجلس الدولة عدم وجود ضرورة ملحة  وجود القوة القاهرة،( EDF)األسواق، وعارضت ال واضطروا إلى بيعها بأسعار منخفضة فى

 TOTAL)وفي هذا السياق قامت شركة . لتعليق العمل باإلتفاقية، باإلضافة إلى إمكانية حل النزاع ودياً، ورفض مجلس الدولة القضية
DIRECT ENERGIE)لتي قضت بأن شروط القوة القاهرة المنصوص عليها فى االتفاقية ، برفع دعوى أمام محكمة باريس التجارية ا

، متوافرة وإنتهت المحكمة إلى أن تنفيذ االلتزامات وأن كان ليس ( EDF et TOTAL DIRECT ENERGIE)الموقعة من شركات الطاقة 
 . [39] عليق تنفيذ االتفاقيةبقبول ت( EDF)مستحياًل، إال أنه يجب أن يتم في ظروف إقتصادية معقولة، وأمرت المحكمة ال

وبالتالي من خالل ما سبق يتضح لنا أن وباء كورونا، هو وباء عام أصاب جميع دول العالم، وإستثنائي لم تشهده البشرية مثله فيما سبق 
 .ورّتب أوضاعًا غير إعتيادية

 أن يكون تنفيذ االلتزام بسبب جائحة كورونا مستحياًل أو مرهقاً :  المطلب الثالث

مستحياًل، ويقصد بعبارة أن يكون تنفيذ االلتزام مرهقًا، بمعنى ه الظرف الطارئ يجعل من تنفيذ االلتزام مرهقاً، عكس القوة القاهرة التي تجعل  
هقًا ، ومعيار اإلرهاق هنا معيار موضوعي مّرن، بمعنى ما يكون مر [39] أن يكون الحادث مهددًا للمدين بوقوع خسارة فادحة وليست مألوفة

لمدين ما، قد ال يكون كذلك بالنسبة لمدين آخر، وما يكون مرهقًا في فترة زمنية معينة، قد يكون غير ذلك في ظروف أخرى، فإذا ما أصبح 
 دااللتزام مرهقًا مسببًا خسارة فادحة كنا بصدد ظرف طارئ، وعندها يجوز للقاضي تبعًا للظروف، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين، أن ير 

 . الفقرة الثانية، والتي أشرنا لها سابقاً ( 947)االلتزام المرهق إلى الحد المعقول، وهذا ما نص عليه القانون المدني الليبي في المادة 

 إلى أنه إذا كانت األحداث غير المتوقعة، والتي حدثت( 9915)وهي األحكام نفسها في فرنسا، فقد أشار القانون المدني الفرنسي فى المادة 
ق على ذلك أثناء إبرام العقد تجعل تنفيذ االلتزام مرهقًا ألحد األطراف، جاز لهذا األخير أن يطلب التفاوض إلعادة التوازن، وإذا لم يتم األتفا
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ه في جاز له طلب إنهاء العقد، وإذا لم يتم ذلك خالل فترة زمنية معينة جاز للقاضي بناًء على طلب أحد األطراف مراجعة العقد أو إنهاء
 .[32] التاريخ وبالشروط المحددة

التي ( 369)أما القوة القاهرة فهي تجعل تنفيذ اإللتزام ُمستحياًل إستحالة كلية أو جزئية، وهو ما نص عليه القانون المدني الليبي فى المادة 
واإلستحالة هنا تعني عدم القدرة (. له فيهينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحياًل عليه لسبب أجنبي ال يد : )قضت 

 .على مواجهة الحادث أو السبب أو حتى التغلب عليه

 وبالتالي فجائحة كورونا جعلت القيام ببعض االلتزامات مستحياًل أحياناً، وتتخلله صعوبات أحيانًا أخرى، ففي فرنسا مثاًل، بسبب فيروس
شكل طبيعي، ال سيما بعد حاالت الحظر الشامل، وتوقف المواصالت بصفًة عامة، كورونا، كانت وال تزال هناك صعوبة في العيش ب

وضرورة القيام بالتحاليل والفحوصات، وتدابير الحجر الصحي والتباعد وضرورة إرتداء الكمامات، وقيام السلطات بفرض غرامات على 
فقد تسببت الجائحة في تعليق الدراسة فى المدارس . وناالمخالفين، وما إلى ذلك من إجراءات وتدابير غير مألوفة بسبب جائحة كور 

ء والجامعات، وتوقف الطلبة واألساتذة عن الذهاب للمدارس، لكن التعليم لم يكن مستحياًل، فقد تحولت المدارس إلى التعليم عن ُبعد وإلقا
أصبح مرهقًا وصعبًا، فهذه جميعها أوضاعًا غير   المحاضرات عن ُبعد، وهو ما جعل اإلستمرار فى الدراسة وإن لم يكن مستحياًل إال أنه

 .مألوفة

، إلى أن الدولة تعتبر فيروس كورونا 2929فبراير  21، في خطابه في (برونو لو مير)أشار وزير اإلقتصاد والمالية الفرنسي السيد  وقد
الدولة، إذا كان هناك تأخير فلن نفرض عقوبات ألننا نعتبر حالة من حاالت القوة القاهرة، وهذا يعني أنه بالنسبة لجميع العقود العامة مع 

 .[33]  فيروس كورونا حالة قوة قاهرة

وفي ليبيا كما في غالبية الدول، صدرت عدة قرارات من الجهات المختصة لمواجهة هذه الجائحة، فتم تعليق الدراسة، وتوقف الرحالت 
، وفرضت أنظمة حجر صحي على الوافدين وكذلك اجد، وتم إغالق المحالت التجاريةلمسالدولية والداخلية وإغالق المطارات، كما اُغلقت ا

 .من يثبت إصابتهم بفيروس كورونا

حيانًا عبر عنها بالسبب األجنبي، وأحيانًا اخرى أستعمل مصطلح الحادث أوفى القانون الليبي وصف المشرع القوة القاهرة بعدة أوصاف، ف
فشروط القوة القاهرة أو الحادث الطارئ وفقًا لنصوص . ، السابق اإلشارة إليهما(298)و ( 968)ا رأينا في المواد المفاجئ والقوة القاهرة، كم

هذه المواد هي عدم إمكانية توقع الحادث أو كونه خارجيًا، ومعيار عدم التوقع معيار موضوعي يتطلب أن يكون عدم التوقع مطلقًا كما 
ويالحظ مما سبق أن المشرع . وأن يكون الحادث عاماً  الحادث وصيرورة االلتزام أما مستحياًل أو مرهقًا، أشرنا فيما سبق، وإستحالة دفع 

هي الليبي يأخذ بالقوة القاهرة، وُيرتب عليها نتائجها وآثارها، وإن كان لم يهتم بوضع تعريف لها، وقد يكون ذلك سببه أن شرح المصطلحات 
 .[34] ا القضاءبالدرجة األولى وظيفة الفقه وربم

 وفي الندوة العلمية التي تم تنظيمها في مدينة صبراته، تضمن التقرير الصادر عن الندوة أن جائحة كورونا أثرت على العمل القضائي بشكل
 .  [35] كبير وخاصة فى القضايا الجنائية التي بها محبوسين

ليس فقط عن إرادة أطراف االلتزامات أو التعاقدات، بل هي خارجة عن وبالتالي فجائحة كورونا هي جائحة عامة وإستثنائية، وهي خارجة 
إرادة البشر، فأسبابها مجهولة إلى األن، ويصعب توقع اإلصابة بها بإختالف وقائع كل حالة على حده، وظروف المصاب الصحية، فبعض 

ل وجودها أصبح أما صعبًا، أو مستحياًل، ال سيما في ظل الحاالت تماثلت للشفاء والبعض االخر أدركته المنيه، والقيام بااللتزامات في ظ
 .                          الموجة الثانية للجائحة وهي األعنف كما أكد ذلك األطباء والمختصون 
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ع الليبي في وبإستحالة تنفيذ االلتزام ينفسخ العقد بقوة القانون، وأن كان عبء اإلثبات يقع على عاتق المدين، وهذا ما نص عليه المشر 
، وفي هذه الحالة قد ُيعرض األمر على القضاء الذي يكون حكمه مقررًا كاشفاً، وليس منشئاً، فالقاضي ُملزم (968)القانون المدني في المادة 

وكذلك العقد إلى أن بنص القانون، وليست له سلطة تقديرية هنا، وإذا ما كانت اإلستحالة الناشئة عن القوة القاهرة نسبية فإن االلتزامات تبقى 
المدني  تنقضي الظروف التي أوجدت القوة القاهرة، عندهًا يرجع األطراف إلى تنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقد، وهذا ما أشار أليه القانون 

دث مؤقتًا فما لم يكون والتي تحدثت عن نوعي اإلستحالة المؤقتة والدائمة، فإذا كان الحا( 2)الفقرة ( 9298)الفرنسي ايضًا، فى المادة 
لقة فإن التأخير يبرر إنهاء العقد، يتم تعليق االلتزام، وإلى حين زواله يعود المتعاقدين إلى تنفيذه، أما إذا كان الحادث قد سبب إستحالة مط

القوة القاهرة هو إنقضاء االلتزام  وبالتالي فاألثر الذي رّتبه المشرع في حال إثبات. [36] العقد ينتهي، ويتم إعفاء المتعاقدين من التزاماتهم
  .[37]عندما تكون اإلستحالة مطلقة، ووقف تنفيذ العقد عندما تكون اإلستحالة نسبية، وإنتفاء المسئولية وعدم التعويض

قانون الليبي، لم وأغلب التشريعات ومنها ال. وبالتالي فجائحة كورونا تمثل قوة قاهرة أو حدث طارئ إستثنائي عام ال دخل إلرادة البشر فيه
العقد )وبإعتبار إن األولوية إلتفاق األطراف  ،تشترط مدة معينة لديمومة القوة القاهرة، ويفهم من ذلك محاولة إفساح المجال إلرادة األطراف

بل تكفي اإلستحالة وبالنسبة إلى إستحالة التنفيذ بسبب جائحة كورونا، ال ُيشترط أن تكون اإلستحالة مطلقة، .  [38] (شريعة المتعاقدين
 .السابق االشارة اليها( 298)النسبية، ومنها التأخير في تنفيذ اإللتزام، وهذا ما نص عليه القانون المدني الليبي في المادة 

تحياًل وفي وبالتالي فجائحة كورونا هي سبب أجنبي، واإلستحالة المترتبة عليها، أما أن تكون نسبية أو مطلقة، ومعها يكون تنفيذ االلتزام مس
أما إذا كان تنفيذ االلتزام . هذه الحالة، ينقضي االلتزام المقابل له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه وتكون جائحة كورونا في هذه الحالة قوة قاهرة

جوز للمحكمة في بسبب جائحة كورونا ليس مستحياًل، وإنما فقط مرهقًا وُينذر بخسارة فادحة كانت الجائحة ظرف طارئ، وفي هذه الحالة ي
 .[31] إطار الموازنة بين مصالح األطراف أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول

قانون، ويبقى أن األصل العام هو أن العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه، وال تعديله، إال بإتفاق أطراف العقد أو لألسباب التي يقررها ال
وغير متوقعة، كجائحة كورونا، قد تجعل تنفيذ االلتزام إما مرهقًا أو مستحياًل، وهنا يتدخل القضاء إلعادة ولكن في حاالت إستثنائية فجائية 
 .التوازن الذي أختل بسبب الحادث 

ائحة قوة فالفرق بين القوة القاهرة والحادث الطارئ يتعلق بتنفيذ االلتزام، فإذا أصبح تنفيذ االلتزام بسبب جائحة كورونا مستحياًل، كانت الج
، وبالتالي فجائحة كورونا تأثيرها على العقود وااللتزامات التعاقدية يختلف  [49] قاهرة، وإذا ما أصبح فقط مرهقًا كانت الجائحة ظرف طارئ 

ارئة، من بإختالف درجة ذلك التأثير، فااللتزامات التعاقدية، بعضها يخضع ألحكام القوة القاهرة، والبعض االخر يخضع لنظرية الظروف الط
وبالتالي ال يمكن وضع تكييف قانوني ثابت لجائحة . حيث تأثرها وإستحالة القيام بها، كما أن بعض االلتزامات قد ال تتأثر بجائحة كورونا

كورونا، وذلك بإعطائها وصف محدد، كأن تكون ظرف طارئ فقط، أو قوة قاهرة فقط، وإنما األمر مختلط حسب الوقائع، ويتوقف على كل 
 . لة من حاالت جائحة كورونا على حده، ودرجة تأثيرهاحا

 : الخاتمة

 :من خالل ما سبق نخلص إلى أن 

  فجائية ويصعب توقعها، فجائحة كورونا تشبه إلى حًد ما الكوارث الطبيعية  فهيتعتبر سببًا أجنبيًا، ( 91-كوفيد) جائحة كورونا
، والتي تجعل تنفيذ االلتزام أما مستحياًل وهذا هو الغالب فتكون قوة قاهرة، أو مرهقًا فتكون حادث (الزالزل والبراكين والحروب)

توقف على كل حالة مطلق ودائم، وإنما األمر ي جائحة كورونا ال يمكن وصفها بأنها قوة قاهرة، أو ظرف طارئ بشكل .طارئ 
 .وحسب الوقائع، ومن خالل أحكام القضاء ال ُتعد كل االمراض هي بالضرورة قوة قاهرة أو حادث طارئ على حده 
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  عدم قيام أطراف العقد بالتزاماتهم بسبب جائحة كورونا هو محاًل لتطبيق النظريتين معًا، من حيث درجة تأثير الجائحة في
لتزام أو العقد محل اإلخالل، فإذا كان تأثير الجائحة يصل إلى درجة تجعل التنفيذ مستحياًل، كان ذلك قوة قاهرة ومن ذلك اال

تسبب جائحة كورونا في إغالق الموانئ والمطارات والحدود بين الدول وتأثير ذلك على عقود نقل الركاب والبضائع، فذلك ُيعد 
أما إذا اصبح تنفيذ االلتزام مرهقًا فقط بسبب جائحة كورونا، . الوفاء بالتزاماتهم دون أية مسئولية قوة قاهرة تعفي المتعاقدين من

 .ظرف طارئ ذلك كان 
  شرط عدم التوقع هو فقط ما يثير إشكالية، فإن كانت جائحة كورونا غير متوقعة بداية إنتشار الوباء، إال أن االلتزامات والعقود

، قد ال يستطيع أطرافها اإلحتجاج بالجائحة للتحلل منها، بحجة عدم توقعهم لفيروس كورونا، إنتشارها بعدو ُابرمت  ،التي ترتبت
عانت منه وال تزال جميع الدول، و عام أما بالنسبة للشروط االخرى فليست محل جدل، فجائحة كورونا تظل وباء إستثنائي، و 

 .عضها األخر مستحيالً و جعلت ب صعبًا ومرهقًا، القيام ببعض االلتزامات جعلت
   التكييف القانوني لجائحة كورونا وكونها قوة قاهرة أو ظرف طارئ، يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة كما رأينا من خالل حكمي

      .                                                                         محكمة إستئناف كالمار وحكم محكمة باريس التجارية

 :قائمة المراجع

ة العالميَّة [ 9] حَّ  https://www.who.int/arموقع منظَّمة الصِّ
]2[ https://www.who.int/fr/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-  
internationalhealth-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-
coronavirus-(2019-ncov)  

 .268ص ، 2999طبعة نبيل أسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، [ 3]
، نظمتها الجمعية الليبية ألعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع (عمل المحاكم الليبية في ظل جائحة كورونا)ندوة علمية بعنوان [ 4]

 .بقاعة المركز بمدينة صبراتة 25/8/2929مركز البحوث واإلستشارات والتدريب بجامعة صبراتة، الثالثاء الموافق 
 .وما بعدها 992ص ، 2999د عبدالرحمن، الحكم الشرطي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى دمحم سعي[ 5]
 .996ص ، 9111زين الدين الرازي، مختار الصحاح، بيروت المكتبة العصرية، الطبعة الخامسة، [ 6]
 .941ص ، 9168صالح الدين الناهي، مبادئ االلتزامات، مطبعة سلمان األعظمي، بغداد، [ 7]
 .889ص ، 9152عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، دار النشر للجامعات المصرية، [ 8]
 .ق 51.99، الطعن رقم 91/8/2996المحكمة العليا الليبية، الحكم الصادر بتاريخ  [ 1]
/  63سنة ) ، مكتب فنى 2992/94/99جلسة / وائر المدنية قضائية، الد 61لسنة  677محكمة النقض المصرية، الطعن رقم [ 99]

 (.581صفحة /  88قاعدة 
    .759، ص 9152عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، بيروت، دار إحياء التراث العربي، [99]
 .9979ص ، 2992مقارنة، اإلسكندرية دار الجامعة الجديدة،  هاني غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، دراسة[ 92] 

 [93] CA Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098. 
 [94] https://www.mahkama.net/?p=19549 
 [95] Dernière modification: 2020-09-01 Edition : 2020-09-26 Production de droit.org. Ces codes ne 

contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 2870 articles. 
، المجلد (96)، مقال منشور بالمجلة الجامعة، العدد FIDIC الحبيب خليفة أجبوده، القوة القاهرة بين القانون المدني الليبي وعقود ال[ 96]

 .2994الثاني، أبريل، 
 .2996والمعدل فى  9153القانون المدني الليبي الصادر فى نوفمبر [ 97]
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 [98] https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1415-le-coronavirus-est-il-un-cas-de-force-majeure-etou-

une-cause-dimprevision 
 .397نبيل أسماعيل عمر، المرجع السابق، ص  [91]
 .68ص ، 2999سناء جميل ثابت، أثر نظرية الظروف الطارئة على تنفيذ العقود اإلدارية، [ 29]
 .47ص ، 9187دمحم عبدالرحيم عنبر، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، مطبعة الزهران، [ 29]
 .9148القانون المدني المصري الصادر في يوليو[ 22]
 .ق 51لسنة  11، الطعن رقم 91/99/9151المحكمة العليا المصرية ، الحكم الصادر في [ 23]

 [24] https://www.osler.com/fr/ressources/operations/2020/le-coronavirus-est-il-un-cas-de-force-

majeure-aux-termes-de-votre-contrat-de-projet 
 [25] CA de Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739 
 [26] CA Nancy, 22 nov. 2010, n° 09/00003 

 [27]            , 8 janv. 2014, n° 12/0229. 
]28[ https://www.who.int/fr/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-  
internationalhealth-  regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-
coronavirus-(2019-ncov). Op.cit. 

 .ق 29/259الطعن رقم  23/96/9176المحكمة العليا الليبية، الحكم الصادر بتاريخ [ 21]
 [39] https://www.soulier-avocats.com/le-tribunal-de-commerce-de-paris-considere-que-le-covid-19-

constitue-un-cas-de-force-majeure/      
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 .539ص ، الطبعة بدون 
 [32] https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-maire-28022020-coronavirus   

]33[ https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-maire-28022020-coronavirus, .Op.cit. 

 .1الحبيب خليفة أجبوده، المرجع السابق، ص  [34]
، نظمتها الجمعية الليبية ألعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع مركز (عمل المحاكم الليبية في ظل جائحة كورونا)ندوة علمية بعنوان  [35]

 .  البحوث واإلستشارات والتدريب بجامعة صبراتة ، المرجع السابق
[36]  Dernière modification: 2020-09-01 Edition : 2020-09-26 Production de droit.org. Ces codes ne 

contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 2870 articles.Op.cit. 
 .93المرجع السابق، ص  الحبيب خليفة أجبوده،[ 37]
 .9المرجع السابق، ص  الحبيب خليفة أجبوده، [38]
شرط إعادة التفاوض آلية إلعادة التوازن األقتصادي في عقود األستثمار الدولية، مقال منشور بمجلة البحوث عبد الكريم  بوخالفه، [ 39]

 .971ص ، 2998ألول، العدد الثالث، ديسمبر القانونية واألقتصادية، المجلد ا
 .871عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  [49]
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 الملخص
إلى معرفة أراء أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في كل من جامعة بنغازي وعمر المختار والسيد دمحم بن  البحث اهدف هذ     

علي السنوسي اإلسالمية حول إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد، وما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في 
على  البحثتطبيقه، يمكن أن تعزى لكل أو بعض خصائص العينة، حيث اعتمدت منهجية نحو إمكانية  البحثإجابات أفراد عينة 

من  البحثاستخدام المنهج الوصفي التحليلي وعلى استخدام أسلوب االستبيان االلكتروني كأداة رئيسية لجمع البيانات عن موضوع 
تقريبا من %  15مفردة وبنسبة ( 86)شوائية بسيطة بلغ عددها ، وقد تم أخذ عينة عالبحثخالل توزيع االستمارة الكترونيًا على مجتمع 

أدوات وما يتضمنه من ( SPSS)اطار المجتمع، كما تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام برنامج الحزم االحصائية واالجتماعية 
، وقد أظهرت النتائج أنه ال يمكن تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد البحثاالحصاء الوصفي واالستداللي بهدف اختبار فروض 

الُمستجّد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة بنغازي وعمر المختار والسيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية في 
ال توجد فروق ذات داللة عد، كما أنه ظل جائحة كورونا بشكل مستحدث وطارئ، وذلك لغياب المتطلبات األساسية للتعليم عن بُ 

إحصائية في إجابات أعضاء هيئة التدريس نحو عدم تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد يمكن أن تعزى للجامعة، الدرجة العلمية، 
هذه المتطلبات األساسية  العمل على توفيربضرورة  البحث ىالمؤهل العلمي، الجنس، سنوات العمل، العمر، الدورات التدريبية، وأوّص 

 .والعمل بها سواء أستمر هذا الوضع الوبائي أم ال، بهدف االستفادة من هذا النمط التعليمي وتحسبًا ألوضاع مستقبلية مشابهة
 .جائحة كوروناالتعليم عن ُبعد،  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study aims at to identify the opinion of faculty members in the accounting departments in each of the 
University of Benghazi, University of Omar Al-Mukhtar and The Islamic University of Asaied Mohamed Bin Ali Al-
Sanussi About the possibility of applying the emerging distance accounting education. In addition, whether there 
are statistically significant differences in the answers of the study sample individuals towards its applicability that 
can be attributed to all or some of the sample characteristics. The methodology of the study relied on the use of 
the descriptive and analytical method, An Electronic questionnaire has been used for data collection and a simple 
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sample has been chosen at random, consisting of (68) individuals approximately 51% from the community and 
(SPSS) software package has been used for data analysis and hypothesis testing.  
The results showed that the emerging distance accounting education could not be applied from the point of view 
of the teaching staff at the University of Benghazi, Omar Al-Mukhtar and Bin Ali Al-Sanussi in light of the Corona 
pandemic in an innovative and emergency manner. Because of the lack of basic requirements for distance 
education and not there are statistically significant differences in the answers of the study sample individuals 
towards its not applicability that can be attributed to university, Degree, Qualification, Gender, Years of work, 
Age, training courses. The study recommended the necessity of working to provide these basic requirements and 
act upon them, whether this epidemiological situation continues or not, in order to benefit from this educational 
pattern and in anticipation of similar future conditions. 

Keywords: Distance education, Corona pandemic. 
 

 
 المقدمة

يشهد عصرنا الحالي ثورة معرفية كبيرة تتسارع فيها االكتشافات العلمية والتطورات التكنولوجية وانتشار المعرفة بشكل واسع، ومن        
الثورة في جميع نواحي الحياة أهم التطورات التكنولوجية هو ما حدث في مجال تكنولوجيا االتصاالت واإلنترنت والحواسيب، فقد أثرت هذه 

وفرضت تحديات جديدة في جميع المجاالت سواء االقتصادية او السياسية او التعليمية، وفي نفس السياق يبحث التربويون باستمرار عن 
ر تقنيات الحاسوب أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجذب اهتمام الطلبة وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات، حيث تعتب

ته واإلنترنت الحديثة وما يلحق بهما من وسائط متعددة من أنجح الوسائل لتوفير هذه البيئة التعليمية، وحيث أن قوة اإلنترنت تكمن في قدر 
ويمتد بها  على الربط بين األشخاص في أماكن متباعدة جدًا وكذلك بين مصادر معلوماتية متباينة، فإن استخدامه يزيد من فرص التعليم

، حيث قد ساعد بدوره في ابتكار أنماط تعليمية جديدة تخدم المنظومة التعليمية بطريقة [1] إلى مدى أبعد من نطاق القاعة الدراسية
، وتبعًا لذلك أصبح هناك تغير في [2] مبتكرة وتحررها من قيود الزمان والمكان، ومن هذه األنماط التعليمية أسلوب التعليم عن ُبعد

بحيث أصبحت العديد من الجامعات والكليات في العالم تطبق ، [3] توجهات التعليم الجامعي التقليدي بغرض مواكبة هذا التطور الكبير
 جات طالبها، لكونه أداة فعالة لنقل المعرفة وتجاوز أسلوب التعليم التقليديأسلوب التعليم عن ُبعد ضمن برامجها التعليمية لتلبية احتيا

، وما لبث أن ظهرت مصطلحات حديثة، مثل المكتبة اإللكترونية وأنظمة إدارة التعلم عن ُبعد في كثير من الجامعات العريقة كما أّدى [4]
ذلك إلى نشأة الجامعات اإللكترونية أو االفتراضية، كما أن بيئة التعليم اإللكتروني قد فرضت على أعضاء هيئات التدريس في عديد 

مل مع كثير من وسائل التقنية كأجهزة الحاسب اآللي وشبكات اإلنترنت وأنظمة إدارة التعلم والفصول االفتراضية، كذلك الجامعات التعا
أجهزة العرض المختلفة واللقاءات عبر الفيديو وغيرها، بحيث أصبحوا ملزمين بأن يكونوا ملّمين بكيفية استخدام تلك التقنيات والتعامل 

 .[5]دمة المنهج التعليمي ومساعدة الطلبة على كيفية استخدامها معها وكيفية تطويعها لخ
ويركز مجال التعليم عن  ُبعد على طرق التدريس والتكنولوجيا بهدف تقديم التعليم للطالب غير الموجودين فعليًا في البيئة التعليمية 

وصفه بأنه عملية الحصول على التعلم عندما يتم فصل مصدر المعلومات عن المتعلمين  التقليدية المتمثلة في الفصول الدراسية، وقد تم
، إال أنه يحتاج لمعرفة خصائص المتعلمين المستهدفين، وتحديد أهداف البرامج، وتعيين [6]بسبب حواجز الوقت أو المسافة أو كليهما 

، إضافة إلى أن [7]لمناسبة، واختيار الهيئة التدريسية واإلدارية المؤهلة، واختيار طرق التقويم المناسبة طرق التدريس والوسائل التعليمية ا
در عن وكالة التحقق من جودة التعليم العالي في ــــيجب أن يكون منضبط بمعايير جودة مناسبة، ومنها ما صبشكل عام ُبعد  عنالتعليم 

ُبعد، حيث تشمل  دة التعليم عنمن ضوابط ومعايير جو  (The Quality Assurance Agency for Higher Education)بريطانيا 
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مراحل تصميم البرامج تصميم المنظومة المتكاملة للتعليم عن  ُبعد، المعايير األكاديمية ومعايير الجودة في : ضوابط رئيسية هي( 8)
 .[8]واعتمادها ومراجعتها، الجودة ومعايير إدارة برامج التعليم عن ُبعد، تطوير ودعم الطالب، عمليات تواصل الطالب، تقييم الطالب 

العربية ومنها ليبيا، وربما يعود ذلك في جزء  وعربيا نجد أن تبني وتطبيق نظام التعليم عن ُبعد و التعليم المفتوح قد تأخر كثيرا في الدول
كبير منه إلى التشكيك في جدواه وفاعليته، كما أن خدمات التعليم االلكتروني تقدم على نطاق ضيق جدا دون وجود قرارات إدارية حاسمة 

الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في ، ومن ضمن ما جاء من توصيات في التقرير الختامي للمؤتمر [9]
الوطن العربي ضرورة استفادة الجامعات العربية من التعليم عن ُبعد في تغطية المقررات الدراسية مع إدماج تقنيات التعلم اإللكتروني 

حو اعتماد دليل لمعايير الجودة، ووضع التشريعات ضمن المناهج وإدارات التعليم في جميع مسارات التعليم الجامعي، والسعي ن
 .[10] والسياسات الالزمة للتوسع في التعليم عن ُبعد والعمل على إيجاد آليات التعاون والتنسيق فيما بين الجامعات العربية

، والتي "المتالزمة التنفسية الحادة"وى فايروس كورونا تفشت بمدينة ووهان الصينية مقاطعة هوبي عد 9152 لعام وبحلول شهر ديسمبر
، وأنه ناجم عن 9152أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا عن وجود المرض منُذ  9191انتشرت عبر الصين، وفي شهر فبراير 

، وفي غضون شهر أعلن Corona Virus Disease 2019 [11]  (COVID-19)مرض فايروس كورونا فايروس ُمستجّد تحت أسم
والذي بدء " COVID-19"فيروس كورونا الُمستجّد المسّبب لمرض  عن أن 55/3/9191المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في 

تباعًا إلى إغالق المؤسسات التعليمية في ظل  ، وتبعًا لذلك لجأت العديد من الدول[12] "وباًء عالميًا " يتفّشى في مختلف أرجاء العالم 
 611أن أكثر من  56/3/9191الوباء، ثم بعد ذلك ما لبثت أن أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يوم  اهذا االنتشار لهذ

ن إمكانية التوجه إلى مؤسساتهم مليون طالب في العالم، أي نحو نصف عدد التالميذ والطالب، اضطروا إلى البقاء في منازلهم دو 
بلدا آخر، وبينت أن  55بلد واإلغالق الجزئي في  519التعليمية بسبب جائحة كورونا، وكذلك اإلغالق الكامل للمدارس والجامعات في 

ن حجم وسرعة هذا يشير إلى تزايد أعداد من ُمنعوا من التوجه للمؤسسات التعليمية إلى أكثر من الضعف خالل أربعة أيام، مضيفة أ
 .[13] إغالق المدارس والجامعات يشكالن تحديا غير مسبوق لقطاع التعليم بالكامل

وبإغالق العديد من الدول مؤسساتها التعليمية بهدف تحقيق التباعد االجتماعي، فقد وجدت هذه الدول نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل 
سلوب أخرى للتعليم التقليدي، فوجدت نفسها وجًها لوجه أمام أسلوب التعليم عن ُبعد، وأنها قد تكون مجبرة رغمًا عنها لالنتقال إلى هذا األ

  . عليم بشكل كلي حتى تحافظ على استمرار العملية التعليمية وعدم توقفهامن الت

ومما ال شك فيه أن المؤسسات التعليمية في بعض الدول التي تمارس التعليم عن  ُبعد في السابق بشكل منفرد أو إلى جانب تعليمها 
المتطلبات االساسية من بنى تحتية التعليم عن  ُبعد لتوفر  التقليدي سيكون لديها الجاهزية والخبرة واالستعداد لالستمرار في منظومة

ؤهلة، متمثلة في  التشريعات القانونية، واألدوات والوسائل التقنية واإللكترونية التي يجب استخدامها، وكذلك الكوادر العلمية المدربة والم
سس ومعايير تقييم المخرجات التعليمية وفقًا لضوابط ومعايير جودة والمنّصات التعليمية المالئمة، والنشاطات والمواد التعليمية الالزمة، وأ

إال أن هناك العديد من الدول ومنها ليبيا لم تتطبق جامعاتها هذا األسلوب من التعليم مع تفاوت امكانياتها التقنية  التعليم عن ُبعد،
العلمية في استخدام هذا األسلوب من التعليم، ورغم ذلك إال أنها والمعلوماتية، ومدى استعداد وجاهزية مؤسساتها التعليمية وكذلك كوادرها 

 .قد تكون مضطرة رغمًا عنها في سبيل المحافظة على استمرار العملية التعليمية وعدم توقفها أن تطبق هذا األسلوب من التعليم

 مشكلة البحث
بإيقاف الدراسة لمدة أسبوعين استجابة  58/3/9191بتاريخ  9191لسنة ( 23)صدر في ليبيا قرار وزير التعليم بالحكومة الليبية رقم 

لتوصيات اللجنة الطبية االستشارية لمكافحة وباء كورونا بضرورة تطبيق التباعد االجتماعي، والن وضع الوباء في تزايد عالميًا، فقد 
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حتى  96/3/9191ة إيقاف الدراسة من بتمديد فتر ( 29)قرار وزير التعليم بالحكومة الليبية رقم  91/3/9191صدر بتاريخ 
، والن مالمح احتواء على هذا الوباء أو إيجاد عقار له مازالت بعيدة، واستدراكا من وزارة التعليم للعام الدراسي الحالي فقد 55/4/9191

فردية من طرف بعض  طلبت من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تسجيل محاضراتهم الكترونيا، وفي نفس السياق كانت هناك محاوالت
أعضاء هيئة التدريس لتسجيل محاضراتهم وبثها عبر منّصات الكترونية على اإلنترنت، وبزيادة وثيرة الحاالت المصابة وظهور حاالت 

 (.519)وفقًا لقرار وزير التعليم رقم  31/1/9191محلية فقد تم تعليق الدراسة حتى 
المتكرر للدراسة، بدأت الوزارة بالتفكير جديًا في دراسة المقترحات المقدمة إليها من وفي ظل هذا الوضع الوبائي القائم وااليقاف  

الجامعات والمتعلقة بضرورة التوجه نحو التعليم الجامعي عن ُبعد، والسعي نحو تشكيل لجنة لدراسة هذه المقترحات، وذلك في ظل غياب 
 .[14]لم يسبق تطبيقه في ليبيا بنية تشريعية سابقة، خاصة بهذا النوع من التعليم والذي 

وحيث أن أقسام المحاسبة بكليات االقتصاد بالجامعات الليبية قد وجدت نفسها وجها لوجه أمام محاوالت التفكير والتوجه نحو التعليم عن 
األساسية لتطبيقه من تشريعات قانونية ومعايير  ُبعد بشكل مستحدث ومفاجئ دون وجود تجربة تعليمية سابقة، وفي ظل غياب المتطلبات

الجودة المنظمة له، وضعف البنية التحتية التقنية، سيما أن ليبيا قد جاءت في مرتبة متدنية عن المتوسط على مؤشر تكنولوجيا 
، األمر الذي دفع الباحث إلى محاولة استكشاف [15]المعلومات واالتصاالت في آخر تقرير صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وذلك في ظل اإليقاف المتكرر للتعليم المحاسبي 
 .التقليدي بسبب هذا الوباء والذي قد يستمر لفترة أطول

 :في األسئلة التالية البحثوعليه يمكن بلورة مشكلة 
يمكن تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في كل من جامعة بنغازي  هل-5

 وعمر المختار والسيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية؟ 
نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد تعزى  البحثتوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  هل-9

 لخصائص العينة؟ 

 أهداف البحث 
 :للوصول إلى األهداف التالية البحث اسعى هذيالبحث ولإلجابة على تساؤالته، من خالل مشكلة 

والسيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية تحديد أراء أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في كل من جامعة بنغازي وعمر المختار  -5
 .حول إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد من عدمه

نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد  البحثتحديد ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  -9
 .عينةالُمستجّد يمكن أن تعزى لكل أو بعض خصائص ال

 البحثفرضيات 

 :تم صياغة الفرضيات التالية البحث وتحقيقًا ألهدافهفي إطار مشكلة 
ال يمكن تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في كل من جامعة بنغازي وعمر  -5

 .المختار والسيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية
 .نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد تعزى للجامعة البحثتوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  ال -9
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 .نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد تعزى للدرجة العلمية البحثال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  -3
 .نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد تعزى للجنس البحث توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة ال -4
 .نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد تعزى لسنوات العمل البحثال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  -1
 .نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد تعزى للعمر البحثوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة ال ت -8
 .نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد تعزى للدورات التدريبية البحثتوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  ال -9

 البحثمية أه
، ويمكن تحديد أهمية في ظل جائحة كورونا من أهمية موضوع التعليم عن بُعد وامكانية تطبيقه بشكل مستحدث وطارئ البحثتنطلق أهمية 

 :في كونها قد تفيد في التالي البحث

ُبعد الُمستجّد بجامعاتنا في ليبيا في ظل فيما تقدمه من نتائج ميدانية تساعد متخذ القرار في معرفة إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن  -5
 .جائحة كورونا، وكذلك معرفة ما إذا كان هناك صعوبات قد تواجه عملية التطبيق من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 .من مفاهيم نظرية علمية ومتطلبات أساسية لتطبيق التعليم عن ُبعد البحث اعرضه هذيفيما  -9
 .اد دراسات أخرى تتعلق بالتعليم الجامعي عن ُبعد في ليبيافتح المجال أمام الباحثين إلعد -3

 البحثحدود 
في كل من جامعة بنغازي وعمر المختار والسيد على استكشاف أراء أعضاء هيئة التدريس القاّرين بأقسام المحاسبة وفروعها  البحث اقتصر

التدريس بالجامعات الليبية األخرى في اإلجابة على استمارة فقط، وذلك لضعف مشاركة أعضاء هيئة دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية 
    .البحثشملهم يكتروني والذي كان من المفترض أن االستبيان االل

 البحثمصطلحات 
  Corona Virusفيروس كورونا 

فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان، ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونا 
تسبب أمراض تنفسية لدى البشر تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية، 

 .[16] ) (COVID -19)نفسية الحادة الوخيمة، ويسبب فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا والمتالزمة الت

  Corona Virus Diseaseمرض فايروس كورونا 
يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة  هو مرض معد   Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)مرض فايروس كورونا 

-COVID)، وقد تحّول 9152فيروسات كورونا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد قبل بدء تفشيه في الصين، في ديسمبر 
 .[17] اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم (19

  pandemicالجائحة 
جمعها جوائح وهي وباء ينتشر بين البشر بشكل عام وفي مساحة كبيرة كقارة مثال أو قد تتسع لتشمل كافة أرجاء العالم، ويسمى االنتشار 

ببه الواسع ألي مرض ما بين الحيوانات بالجارفة، أما الوباء المستوطن واسع االنتشار والمستقر من حيث معرفة عدد األفراد الذين يمرضون بس
 .[18]يعتبر جائحة، وعليه يستبعد من جائحة االنفلونزا النزالت الموسمية المتكررة للبرد  ال

  Distance Learning التعليم عن ُبعد
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اإلنترنت، والفيديو، واألشرطة عرفته الجمعية األمريكية للتعليم بأنه تقديم التعليم أو التدريب من خالل الوسائل التعليمية االلكترونية ويشمل ذلك 
باإلضافة إلى الوسائل األخرى للتعليم عن ُبعد  والنظم والوسائل التكنولوجية التعليمية المتعددة،  وبرامج الحاسبات اآللية،  الصوتية المسجلة، 

[19]. 

 Emerging Distance Accounting Education التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجدّ 
نوسي ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه قيام أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في كل من جامعة بنغازي وعمر المختار والسيد دمحم بن علي الس 

وبدون توفر  اإلسالمية بتدريس المقررات المحاسبية عن ُبعد بشكل مستحدث وطارئ في ظل جائحة كورونا دون وجود تجربة تعليمية سابقة
والفيديو، والنظم والوسائل التكنولوجية  ، وذلك من خالل الوسائل التعليمية االلكترونية المتعددة والمتمثلة في اإلنترنت، باته األساسيةمتطل

 . وغيرها من وسائل التعليم عن ُبعد األخرى   والمنّصات التعليمية المتعددة المتزامنة وغير المتزامنة، 

 النظري  راإلطا
 للتعليم عن ُبعد  التطور التاريخي

تعليم عن تاريخيا يرصد تقرير منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تسلسل موجز التطور التاريخي للتعليم عن ُبعد، حيث يبين بأن ال
  :في اآلتي ُبعد مر بأربعة مراحل، ولكل مرحلة نموذجها التنظيمي الذي يتضمن نوعا معينا من االتصاالت، وتتمثل تلك المراحل

التي ظهرت منذ نهاية القرن التاسع عشر والزالت موجودة في الكثير من البالد النامية، ( (Systems Correspondenceأنظمة المراسلة 
التواصل وتعتمد تلك األنظمة على المواد المطبوعة واإلرشادات المصاحبة التي قد تتضمن وسائل سمعية وبصرية، ويكون البريد العادي وسيلة 

 .بين طرفي العملية التعليمية من معلم ومتعلم

وتستخدم تقنيات متعددة مثل الستااليت أو المحطات  Systems Radio & TV Educational))أنظمة التلفزيون والراديو التعليمي 
  .ة أو المسجلةوالراديو كوسيلة للتواصل وتقديم المحاضرات الحية المباشر  Cable (TV)الفضائية والتلفزيون الخطي 

وتتضمن النصوص واألصوات وأشرطة الفيديو والمواد الحاسوبية، وغالبا ما تستخدم ( Systems Multimedia)أنظمة الوسائط المتعددة 
 .من قبل فرق عمل متنوعة التخصصات الجامعات المفتوحة هذه األنظمة حيث يقدم التدريس فيها

وتكون المواد التعليمية فيها متضمنة للوسائط المتعددة ومجهزة بطريقة Systems based-Internet) )األنظمة المرتكزة على اإلنترنت 
ل تلك إلكترونية تنتقل إلى األفراد بوساطة جهاز الحاسوب مع توافر إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات والمكتبات اإللكترونية، ويمكن من خال

من خالل  Synchronous))من جهة وبين المتعلم وزمالئه من جهة أخرى سواء بطريقة متزامنة األنظمة توفير التفاعل بين المعلم والمتعلم 
 .[20]باستخدام البريد اإللكتروني ومنتديات الحوار   Asynchronous)) برامج المحادثة ومؤتمرات الفيديو أو غير متزامنة

 وأنواعهالتعليم عن ُبعد، مفهومه وخصائصه 
نمط تدريسي معتمد على التعلم الذاتي مساند " نذكر البعض منها، حيث ُعرف بأنه  (Distance Learning)تعددت مفاهيم التعليم عن ُبعد 

ين الطلبة بالتكنولوجيا الحديثة يسعى لإلتقان ويعمل على نقل المادة التعليمية والتفاعل األكاديمي المباشر وغير المباشر بين المعلم وطالبه وب
 .[21]" يةمع بعضهم البعض متخطيا العوائق الزمانية والمكان
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ق كما ُيعرف أيضا بأنه نظام تقوم به مؤسسة تعليمية يعمل على إيصال المادة التعليمية أو التدريبية للمتعلم في أي مكان، وأي وقت عن طر 
 .[22]وسائط اتصال متعددة 

االستخدام المنتظم للوسائط المطبوعة وغيرها وهذه الوسائط يجب أن تكون معده إعدادًا جيدًا من أجل تيسير " بأنه UNESCOوتعرفه منظمة 
 .[23]االتصال بين المتعلمين والمعلمين وتوفير الدعم للمتعلمين في دراساتهم 

، التعلم المباشر عبر اإلنترنت  E-learning)) التعليم االلكتروني مثل دوتستخدم مصطلحات أخرى أيضا للتعبير عن التعليم عن ُبع
(learning Online ) ،التعلم االفتراضي(learning Virtual ) والتعلم المبني على الويب(learning Based Web ) والتعليم الرقمي
(Education Digital )[25] ،[24] وغيرها من المصطلحات. 

لتعليم المدعوم باألدوات والوسائط االلكتروني هو ذلك االتعليم  من حيث أن ،إال أنه يجب التفريق بين التعليم االلكتروني والتعليم عن ُبعد
، وعرف كذلك بأنه نهج للتعليم والتعلم، يمثل كل أو جزء من النموذج التعليمي المطبق، ويعتمد على استخدام الوسائط [26] اإللكترونية الرقمية

وبالتالي  ،[27]واألجهزة اإللكترونية كأدوات لتحسين الوصول الى التعليم والتواصل والتفاعل مما يسهل اعتماد طرق جديدة لفهم وتطوير التعليم 
أن التعليم عن ُبعد يشمل العديد من أساليب التعليم األخرى تتمثل في المواد المطبوعة وغيرها، إضافة ذلك  فهو جزء من التعليم عن ُبعد،

 .[28]لتقنيات االتصاالت واإلنترنت والوسائط المتعددة 

 :[29]من خالل المفاهيم المتعددة للتعليم عن ُبعد أنه يتميز بأربع خصائص رئيسية تتلخص في التالي  ويتضح
 .التباعد المكاني بين المتعلم والمعلم .5
 .التباعد المكاني بين المتعلمين وبعضهم البعض .۲
 .وسيط أو أكثر لتحميل وتوزيع المحتوي التعليمي على الطالب استخدام .۳
 .استخدام قناة اتصال لتسيير التفاعل بين المعلم والمتعلم ولدعم المتعلمين .٤

 :[30]وينقسم التعليم عن ُبعد من حيث النقل الى نوعين 
بين المحاضر  ”Real Time“ حيث يكون االتصال والتفاعل مباشرة أي في الوقت الحقيقي Synchronous Deliveryالنقل المتزامن 

في مؤسسات التعليم المختلفة من جامعات ومعاهد ومدارس وذلك في حالة التعليم عن ُبعد وكذلك هو الوضع عند إقامة ( الدارسين)والطالب 
 .بعض الدورات التدريبية عن ُبعد

وفي هذا النوع يقوم المحاضر بنقل وتوصيل أو توفير المادة الدراسية بواسطة أشرطة الفيديو،  Asynchronous Deliveryالنقل الالمتزامن 
أي ليس في )من الجانب اآلخر يتلقى أو يتحصل على المواد في وقت الحق ( المتلقي)أو عبر جهاز الكمبيوتر أو أي وسيلة أخرى، والطالب 

    .(نفس الوقت

 عليم عن ُبعدمبررات الت
 :[31] العديد من المبررات التي تدعو للحاجة الى تطبيق التعليم عن ُبعد تتمثل في

 أن التعليم عن ُبعد يستند الى فلسفة التعليم المستمر، من أجل مواصلة التعليم والتنمية لمواجهة المتطلبات والحاجات الُمستجّدة، وما -5
 .مهارات الزمة لمواجهتهايستحدث من 
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أن التقدم العلمي السريع والتراكم المعرفي الكبير والمتكامل وفي شتى المجاالت العلمية يستدعي التواصل المعرفي العلمي مع تلك  -9
 .التطورات لمواكبة متطلبات الحياة المتجددة بحكم التغيير التقني المتسارع، وإلعطاء إثراء للمسيرة الحضارية في المجتمع

أن التحصيل العلمي يشكل حاجه انسانيه ومطلب شخصي، ال يؤثر إزائه البعد المكاني عند ضمان تحقيق التواصل المعلوماتي مع  -3
مصدر المعرفة المطلوبة، وينسجم مع ذلك مع ما اثبت علميا من ان الُبعد المكاني ليس له تأثير سلبي على مخرجات التحصيل 

 .العلمي

 تعليم عن ُبعدالمتطلبات األساسية لل
 أن النجاح في إرساء منظومة التعليم االلكتروني بشكل خاص والتعليم عن ُبعد بشكل عام يتوجب االهتمام بالعديد من الجوانب لضمان تحقيق

 :[32] النتائج المرجوة بالنسبة إلى المتعلم والمعلم واإلدارة المعنية والمجتمع ككل، وهذه الجوانب تشمل ما يلي

وهي تشتمل على نوعين، النوع األول هو البنية التحتية اإللكترونية األساسية والمتمثلة في شبكة اتصال حديثة : توفير البنى التحتية الالزمة
ذات مواصفات عالية  (servers)وسريعة كاأللياف البصرية والتي تربط المؤسسات التعليمية بمركز بيانات متطور يضم حواسيب الموزعات 

تعليمية لتقديم الخدمات األساسية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة واالداريين، إضافة لحفظ التطبيقات الخاصة بالتعليم االلكتروني والمحتويات ال
عملية التعليمية إلكترونيا، وإدارة المحتوى والبوابات االلكترونية، أما النوع الثاني فهو البنية التعليمية اإللكترونية والتي تتطلب توفر أنظمة إدارة ال

وأنظمة إدارة التعلم عن ُبعد التعليمي اإللكتروني وانظمة تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة بشكل متزامن أو غير متزامن أو االثنين معا، 
هي برمجيات تقوم بإدارة نشاطات التعلم والتعليم، من حيث المقررات، التفاعل، التدريبات والتمارين وغيرها، وتعتبر أهم حلول التعليم ، [33]

 :  اإللكتروني في الجامعات، وعموما توجد مفاهيم قريبة من بعضها البعض مع  وجود بعض االختالفات ومنها

 ( (Course Management System-CMSأنظمة ادارة المقررات  -
 (Learning Management System-LMS)أنظمة إدارة التعليم  -
 (Learning Content Management System-LCMS)أنظمة إدارة محتويات التعليم  -
 ( Platform E-Learning)منصات التعليم االلكتروني  -
 (Portal of Education)بوابة تعليمية  -

أن المحتوى التعليمي والمناهج الدراسية تختلف  [34]أنظمة التعليم عن ُبعد مفاهيم ويات التعليم باعتبارها أحد أهم وما يميز أنظمة إدارة محت
محددة بدقة ويمكن تحويلها الى عدة أشكال كالنشر االلكتروني والحفظ  من مؤسسة الى أخرى، كما أن المحتوى التعليمي ال يعتمد على نمذجة

وجميعها تكون في أقراص مدمجة، وطباعة المحتويات، وأن البيانات يمكن تخزينها في قاعدة بيانات مركزية ويمكن استخراجها بأشكال متعددة 
 Excel Spreadsheet (XLS) ،Extensible Markup Languageقابلة لعملية البحث وخاضعة لها بما فيها الوسائط المتعددة مثل 

(XML) ،Text File (TXT) ،Portable Document Format (PDF). 

والذي يفترض وجود هيكل تنظيمي يشرف على التعليم االلكتروني وجميع مكوناته، مع تحديد المسئوليات، وتنظيمه : االعتناء بالهيكلة والتنظيم
 .تنظم العمل بهمن خالل إصدار قوانين 
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يعتبر توفير أعضاء هيئة تدريس مدربين من أهم متطلبات التعليم عن ُبعد بشكل الكتروني، حيث أن نجاح : توفير الموارد البشرية المتدربة
الطلبة، بحيث هذا البرنامج واالستفادة منه أو فشله يعتمد بدرجة كبيرة على التدريب، فهو عامل مهم جدا بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس أو 

 .يجب أن يكون التدريب بصفة مستمرة

إن محتوى المقررات اإللكترونية وجودة صياغتها بطريقة تفاعلية تسهل عملية الفهم  :توفير المضامين التعليمية المناسبة وفقا لمعايير الجودة
ها يجب أن يتوفر فيها التفسير الكافي للمعلومات ومدى مطابقتها للبرامج الرسمية يشكل الحجر األساسي للعملية التعليمية، ولضمان جودت

والتكامل التام وحسن اختيار مكونات الدرس وأنسب طريقة لصياغتها من حيث النص والصورة والفيديو والبرمجة والمحاكاة، والحرص على 
عليها من خالل مركز متخصص إلعداد  تنمية البعد الجدلي في العملية التعليمية، وأن كل ذلك يتطلب جهد ووقت ومهارة من طرف القائمين

 المحتويات اإللكترونية تضم تقنيين متخصصين في تكنولوجيا المعلومات يعملون تحت اشراف أعضاء هيئة التدريس إلنجاز المقررات الدراسية،
يق برنامج انترنت بدال من برنامج وتجدر اإلشارة هنا الى ان عملية اعداد درس للتعليم االلكتروني ليست مجرد رقمنه أو إعادة كتابته عن طر 

، لذلك فإن هذه (تعرف بمصطلح البيداغوجيا الرقمية) معالجة النصوص، بل هو أبعد من ذلك فهي عملية تحتاج الى منهجية علمية خاصة 
دة التعليم عن ُبعد، تتمثل الطريقة تستلزم تأهيل موارد بشرية متخصصة ومدربة، كما يحكم التعليم عن  ُبعد مجموعة من الضوابط المتعلقة بجو 

رامج هذه الضوابط في المعايير األكاديمية ومعايير الجودة في مراحل تصميم البرامج واعتمادها ومراجعتها، ضبط الجودة والمعايير في أدارة ب
 .[35]التعليم عن ُبعد، تطوير ودعم الطالب، تقييم الطالب 

وهذا يتطلب مواكبة التطور التكنولوجي المطرد والمساهمة فيه ومتابعة المستجدات، والتركيز : ومسايرة التطور التكنولوجياليقظة التكنولوجية 
 .[36]على البحث العلمي ودوره في النهوض بالتعليم من خالل تناول اإلشكاليات المختلفة ودراستها 

 ن ُبعدعوامل نجاح تطبيق التعليم ع
 :[37]يتوقف نجاح برنامج التعليم عن ُبعد على العديد من العوامل التي من الضرورة توافرها لتحقيق األهداف التعليمية، ومن هذه العوامل 

 .دقة إعداد البرامج التعليمية الخاصة بنظام التعليم عن ُبعد -5
 .البرامج التعليمية الى المتعلماختيار أنسب قنوات االتصال لنقل  -9
 (.المؤسسة التعليمية)توافر أجهزة االرسال واالستقبال وكفأتها والتي يمكن للمتعلم من خاللها التفاعل مع مصدر التعلم  -3
 .التقويم المستمر لخطوات تنفيذ التعليم عن ُبعد -4
 .توافر أنظمة األسناد للمتعلمين -1
 .المتعلم وبين المتعلم وزميلهتوافر الوسائط التفاعلية بين المعلم و  -8
 .لمتعلم وتدريبه على انجاز البحوث المبسطة في شكلها ومضمونهالتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد  -9
 .تطوير المنهج الدراسي أهدافًا ومحتوى وطرق تدريس وأنشطة وأساليب تقويم في ضوء تكنولوجيا التعليم عن ُبعد -6

 التعليم عن ُبعد وعيوب مزايا
 :[38]يتمتع التعليم عن ُبعد بالعديد من المزايا أهمها 

 . المرونة في اختيار الزمان والمكان بالنسبة للمؤسسات التعليمية والطلبة-5
 . يعزز من فعالية المعرفة والمهارات من خالل سهولة الوصول الى كمية كبيرة من المعلومات-9
 . يأخذ في االعتبار دائما الفروق الفردية بين المتعلمين-3
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 .يساعد في تعويض النقص في أعضاء هيئة التدريس-4
 .  يساعد الطلبة في عملية التعلم باألسلوب المناسب لكل منهم، خاصة في ظل طريقة النقل الالمتزامن-1
 .تحقيق األهداف المرجوة بأقل جهد وبأقل تكلفة-8
صة على الرغم من المزايا والفوائد التي يتسم بها أسلوب التعليم عن ُبعد، إال أنه يتصف أيضا ببعض العيوب أو السلبيات تتمثل في وجود فر و 

لدى الطالب لالبتعاد ذهنيا عن الدرس وتشتت االنتباه بسبب عدم وجود أعضاء هيئة التدريس والتفاعل معهم وجها لوجه في نفس المكان، 
التقنية المعقدة ودرجة االعتماد عليها بشكل كبير يجعل من الصعوبة استكمال العملية التعليمية وجمودها في حال تعطلها، أيضا عدم وكذلك 

 .[39]وجود التفاعل االجتماعي الحضوري والشعور بالعزلة كُون أن الطلبة يدرسون بمفردهم 
 

 الدراسة الميدانية
 واإلجراءات المتبعة البحثمنهجية 

في كل من جامعة بنغازي وعمر المختار استكشاف أراء عينة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة وفروعها  يهدف الباحث الى      
وما إذا كانت هناك  حول إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد في ظل جائحة كورونا،والسيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية 

 : تتمثل فيما يلي البحث، وفي إطار تحقيق هذا الهدف فأن منهجية البحثفروقات ذات داللة إحصائية يمكن أن تعزى لخصائص عينة 

  البحثمنهج 
المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم االعتماد على البيانات الثانوية والتي تشمل كل ما توصل اليه الباحث  البحث اأستخدم الباحث في هذ     

، وكذلك أعتمد الباحث البحث وصياغة فرضياته وأهدافهمن خالل اإلطار النظري والمفاهيمي بهدف بلورة مشكلة  البحثفيما يتعلق بموضوع 
والمتمثلة في استمارة استبيان الكتروني كأداة رئيسية لجمع البيانات والتي  البحثعليها من خالل أداة على البيانات االولية التي تم الحصول 
 .أُعتمد في تطويرها على اإلطار النظري 

  البحثأداة 
الخماسي  Scale (Liker)الرئيسية المستخدمة لجمع البيانات في استمارة استبيان الكتروني، تم تصميمها وبناءها وفقا  البحثتمثلت اداة      

 البحثعبارة تتعلق بإمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد، حيث وزعت االستمارة الكترونيًا على مجتمع ( 51)وذلك لقياس عدد 
وكانت جميع ردود ، 51/8/9191الى  91/4/9191خالل الفترة من ( أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات المحددة)

صالحة للتحليل لما يتميز به االستبيان االلكتروني من خصائص ومزايا تمنع وجود استمارات  البحثاستمارات االستبيان المستلمة من عينة 
 .بهدف اختبار صحة الفرضيات( SPSS)وقد تم تحليلها باستخدام حزمة البرامج االحصائية غير صالحة للتحليل، 

  ثالبحمجتمع وعينة 
بنغازي وعمر المختار والسيد من جميع أعضاء هيئة التدريس القاّرين بأقسام المحاسبة وفروعها في كل من جامعة  البحثيتكون مجتمع      

، وحيث أن المجتمع متجانس فقد تم أخذ عضو هيئة تدريس 533دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية خالل فترة إعداد الدراسة والبالغ عددهم 
إلجراء االختبارات اإلحصائية، حيث  جيدة نسبة وهيتقريبًا من إطار المجتمع،  % 15وبنسبة مفردة، ( 86)عينة عشوائية بسيطة بلغ عددها 

 .البحثيعرض الجدول التالي إطار المجتمع وعينة 
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 ( 1)جدول رقم 

 البحثإطار المجتمع وعينة 
 نسبة العينة العينة إطار المجتمع الجامعة م
 % 14 43 92 (بنغازي، توكره، سلوق، االبيار)بنغازي . ج 5
 % 49 95 41 (البيضاء، القبة، درنه)عمر المختار . ج 9
 % 44 4 2 السيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية. ج 3
 % 15 86 533 اإلجمالي 

  إعداد الباحث   : المصدر

 
 اإلحصائية للبياناتالمعالجة 

 االساليب االحصائية المستخدمة: أوال
وذلك لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خالل ( SPSS ver.20)قام الباحث باستخدام برنامج الحزم االحصائية واالجتماعية       

، حيث تم استخدام البحثاستمارة االستبيان االلكتروني وتفسيرها، للتحقق من صحة الفرضيات من عدمها، بهدف االجابة على تساؤالت 
 :االساليب االحصائية التالية

 

 االحصاء الوصفي
، وكذلك المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية البحثية لوصف عينة تم احتساب عدد مرات التكرارات والنسب المئو 

 . للمفردات الواردة باستمارة االستبيان

 اإلحصاء االستداللي
 :عينةالمن خالل  البحثوالحكم على مجتمع  البحثتم استخدام أساليب اإلحصاء االستداللي التالية الختبار فرضيات  

 .استخدم لقياس مصداقية كل مفردة من مفردات استمارة االستبيان وحساب مستوى معنويتها(: Kendall)معامل االرتباط كندال . أ     
 .يستخدم لقياس ثبات مفردات استمارة االستبيان(: Cronbach's Alpha)أسلوب ألفا كرونباخ  .ب 
استخدم لمعرفة طبيعة توزيع البيانات كونها تتبع التوزيع الطبيعي (: Kolmogorov-Smirnov)اختبار كولموجوروف ــ سميرنوف  .ج 

 . من عدمه، حيث أنه ضروري الختبار الفرضيات كون معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياً 
 .للفرض االول% 1معنوية الفرق بين متوسطين عند مستوى معنوية  لقياس(: t-test)اختبار ت  .د 
استخدم للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات (: test-ANOVA)تحليل التباين األحادي  .ه 

 .المجموعات لباقي الفرضيات
 

 اختبارات صدق وثبات المقياس: ثانيا  
 الباحثالهدف الذي وضعت من أجله، قام المستخدم إحصائيًا ولضمان تحقيق ( استمارة االستبيان االلكتروني)الختبار صدق المقياس       

( Kendall)كندال ( معامل االرتباط)باختبار مصداقية النتائج المحققة من المقياس المستخدم من خالل استخدام معامل االتساق الداخلي 
والذي يقيس مصداقية كل مفردة من مفردات استمارة االستبيان وحساب مستوى معنويتها، حيث تبين أن جميع مفردات استمارة االستبيان ذات 
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تتمثل أساسا في أعضاء هيئة التدريس القاّرين بالجامعات  البحثمعنوية وتتمتع بالمصداقية، وعليه تم اعتماد جميع مفرداتها، وحيث أن عينة 
وتحقيق  البحث، فقد تم األخذ بجميع مالحظاتهم حول فقرات االستبيان حتى يكون أكثر دقة وأحكامًا في اختبار فرضيات البحثلمحددة في ا

 .أهدافها، وذلك في إطار تحكيم الصدق الظاهري لالستبيان

للحكم من خالله على دقة القياس وتحديد ما  (Cronbach's Alpha)كما تم اختبار ثبات المقياس إحصائيًا باستخدام أسلوب ألفا كرو نباخ 
إذا كان هناك اسئلة يمكن حذفها أو ال من المقياس بهدف تحسين معامل الثبات ورفع قيمته، وبما أن معامل الثبات الكلي المحسوب لجميع 

( االستبيان)القول أن أسئلة المقياس  وهي تعتبر نسبة عالية، بالتالي يمكن%(  29.5)فقرات المقياس المستخدم دون حذف أي منها يساوي 
وبالتالي تحقيق  البحثتتمتع بالثبات والصالحية مما يطمئن الى ثبات آراء عينة البحث واتجاهاتهم نحو اداة القياس في قياسها لمتغيرات 

 .اهدافها

 :البحثتحليل البيانات واختبار فرضيات 
 (البحثخصائص عينة )

 
 (9)جدول رقم 

 عينة الدراسة وفق خصائص العينةتوزيع أفراد 

 النسبة التكرار الفئة
   الجامعة
 63.2 43 بنغازي 

 31.2 21 عمر المختار
 1.2 4 السيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية

   الدرجة العلمية
 9.2 2 مشارك أستاذ
 13.9 9 مساعد أستاذ

 56.6 41 محاضر
 21.1 17 مساعد محاضر

   المؤهل العلمي
 33.6 23 دكتوراه 

 68.9 41 ماجستير
   الجنس
 88.9 41 ذكر
 33.6 93 أنثى

   سنوات العمل
 46.1 33 سنوات 10 من اقل
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 41.8 31 سنة 91 – 51 من
 1.2 4 سنة 31 – 95 من

   العمر
 31.2 21 سنة 39- 92 من
 41.8 35 سنة 48- 36 من
 23.1 18 سنة 11- 49 من

   الدورات التدريبية
  42.9 13 الحاسوب

  7.3 9 والتقنية االتصاالت  
  47.8 52 انجليزية لغة 

  0.6 1 بشرية تنمية
  1.8 2 إحصائية برامج

   SPSSإعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

والذي يضم بيانات المشاركين في الدراسة مصنفة حسب اسم الجامعة والدرجة العلمية والمؤهل والجنس والخبرة ( 9)يالحظ من الجدول رقم 
تقريبا، وهذا راجع لكبر إطار المجتمع في هذه % 83والعمر والدورات التدريبية، أن النسبة األكبر من المشاركين هم من جامعة بنغازي بنسبة 

تقريبا من المشاركين يشكلون مجموع % 63تقريبًا، وأن ما نسبته % 35معة مقارنة بالجامعات األخرى يليها جامعة عمر المختار بنسبة الجا
هم من حملة شهادة الماجستير مقارنة بحملة % 81الدرجات األولى في سلم الدرجات العلمية وهي محاضر مساعد ، ومحاضر، وأن أكثر من 

من المشاركين في % 23من المشاركين في الدراسة هم من الذكور، وأن أكثر من % 84بينت الدراسة أيضا أن أكثر من الدكتوراه، كما 
من المشاركين، كما أظهرت % 98سنة وبنسبة  48سنة وهم من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن  91الدراسة ال تتجاوز سنوات عملهم 

تلقوا دورات تدريبية في مجال اللغة اإلنجليزية والحاسوب مما قد يدلل على قدرتهم على التعامل تقنيًا  من المشاركين قد% 62النتائج أيضا أن 
 .  مع أدوات ووسائل التعليم عن ُبعد

 البحثاختبار فرضيات 
 

 اختبار الفرضية األولى: أوال

الُمستجّد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في ال يمكن تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد : تنص الفرضية األولى على أنه
 .دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية كل من جامعة بنغازي وعمر المختار والسيد

 العبارات من عبارة لكل المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط حساب تم حول الفرضية األولى فقد البحثإجابات المشاركين في  ولتحديد
 :التالي( 3) الجدول رقم في كما النتائج مجتمعه، فكانت لها العام المتوسط المتعلقة بهذه الفرضية وكذلك
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 (3)جدول رقم 
    المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات االستبيان

 الفرضية
 االولى
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، Microsoft Wordيمكن تجهيز وطباعة المقررات المحاسبية النظرية والتطبيقية من خالل استخدام برامج 
Microsoft Excel وغيرها. 

4.13 0.845 5 

 Microsoft power point. 4.1 0.831 9يمكن إعداد وتجهيز المحاضرات في شكل شرائح تعليمية مبسطة بواسطة برنامج 

يمكن التسجيل الصوتي للمحاضرات المعدة من خالل تقنيات التسجيل المختلفة ومنها الموجودة ببرنامج 
Microsoft power point. 

3.91 0.958 3 

من رفع المحاضرات المسجلة والمطبوعة مسبقًا عن طريق عضو ( النقل الالمتزامن)يمكن استخدام أسلوب 
وغيرها لتكون  YouTube ،Google Driveهيئة التدريس أو القسم على أحد المنّصات االلكترونية مثل 

 .متاحة دائما وفي أي وقت للطلبة
3.76 1.053 4 

 Smartأو  White boardيمكن إعداد وتسجيل المحاضرات من داخل المنزل أو قاعة دراسية باستخدام 
board وكاميرا تسجيل. 

3.47 1.252 1 

وهو تواصل عضو هيئة التدريس مع مجموعته بالمقرر الدراسي في ( النقل المتزامن)يمكن استخدام أسلوب 
، BigBlueButton: توقيت محدد من خالل جلسات بث جماعي مباشر بأحد المنّصات التفاعلية مثل

Edmodo ،Zoom ،Go to meeting ،Google Classroom ،Easyclass, Google meet. 
3.13 1.208 8 

 9 1.093 3.11 .يمكن للكلية إعالم الطلبة بمواعيد محاضرات البث المباشر التفاعلي وحثهم على االلتزام بها
 6 1.218 2.91 .يمكن التطبيق في ظل غياب التشريعات القانونية المنظمة لبرامج التعليم عن ُبعد

 2 1.021 2.87 .والتقنية والفنية الكافية لتطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعديتوفر لدى أعضاء هيئة التدريس المهارات الحاسوبية 
يمكن التطبيق في ظل غياب قسم جودة بالكلية يعمل بمواصفات المعايير العامة والفنية لتقييم المحتوى 

 .التعليمي االلكتروني للمحاضرات االلكترونية المباشرة والمسجلة
2.82 1.145 51 

التطبيق في ظل غياب إدارة بالجامعة مختصة بالتعليم عن ُبعد تنظم وتشرف وتتابع وتوفر اإلمكانيات  يمكن
 الالزمة لعملية التعليم عن ُبعد 

2.6 1.211 55 

 59 1.071 2.54 .يتوفر لدى أعضاء هيئة التدريس االمكانيات المادية الكافية لتطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد
 53 1.216 2.5 .يمكن تقييم التحصيل العلمي للطلبة ورصد درجاتهم من خالل جلسات البث المباشر التفاعلية

 54 1.191 2.21 . يمكن التطبيق في ظل الوضع الحالي للبنية التحتية لالتصاالت
وشبكة انترنت يمكن التطبيق في ظل ضعف اإلمكانيات المادية لمعظم الطلبة من حيث توفر جهاز حاسوب 

 .إلتمام عملية التعليم عن ُبعد
2.07 1.055 51 

  792. 3.06 (المتوسط المرجح العام، االنحراف المعياري العام)جميع العبارات 
   SPSSإعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

والمتعلق بتحديد اتجاه إجابات المشاركين في الدراسة حول الفرضية األولى، أن العبارة األولى والمتعلقة بتجهيز ( 3)يالحظ من الجدول رقم 
، وكذلك العبارة الثانية Microsoft Word ،Microsoft Excelوطباعة المقررات المحاسبية النظرية والتطبيقية من خالل استخدام برامج 

، كانتا أعلى من المتوسط Microsoft power pointوالمتعلقة بإعداد وتجهيز المحاضرات في شكل شرائح تعليمية مبسطة بواسطة برنامج 
محاسبي عن ُبعد على التوالي، مما يشير إلى اتجاه موافقة المشاركين حول إمكانية تطبيق التعليم ال( 4.51)، (4.53)بمتوسطات ( 4)المرجح 

األمر الذي يشير الى أن  الُمستجّد في ظل جائحة كورونا، في حين كانت جميع المتوسطات الحسابية لباقي العبارات أقل من المتوسط المرجح،
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أنه أقل من وحيث ( 3.18)المستقصي منهم ال يوافقون على جميع هذه العبارات، وبالنظر للمتوسط المرجح العام لجميع العبارات والذي بلغ 
ئحة درجة المتوسط المرجح فذلك ُيظهر اتجاه االجابات نحو عدم الموافقة على إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد  في ظل جا

   .كورونا

 Kolmogorov-Smirnovوحتى يتمكن الباحث من تحديد اساليب اإلحصاء االستداللي المناسبة الختبار الفرضيات فقد تم إجراء اختبار     
وهي %  91وقد أظهرت نتيجة االختبار أن قيمة مستوى المعنوية المشاهد يساوي ، لتحديد ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أو ال

ت المعلمية مما يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، وبالتالي يمكن استخدام أحد االختبارا( α% = 5)أكبر من مستوى المعنوية 
اغة الفرضية رياضيًا الختبارها عند متوسط حسابي ــبعد صي( one-Sample Test) (ت)الختبار الفرضية األولى، حيث تم استخدام اختبار

 :المستخدم في االستبيان، وقد ظهرت النتائج في الجدول التالي Liker، والذي يمثل درجة موافق حسب مقياس 4للمجتمع 

 (4)جدول 
  للفرضية االولى( one-Sample Test)نتائج 

 ال يمكن تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في كل من 
 جامعة بنغازي وعمر المختار والسيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية

 القرار قيمة مستوى المعنوية  المحسوبة( t)قيمة  المتوسط الفرض االحصائي
4:0 H 
4<:1 H 

 رفض فرض العدم    * 1.111-  51.156 3.18

    α =%  5معنوية مستوي  عند إحصائياً  دال الحسابي المتوسط *
 SPSSإعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

أصغر من مستوى  (P-Value = 0.000)والمتعلق باختبار الفرضية االولى أن قيمة مستوى المعنوية المشاهد ( 4)يالحظ من الجدول رقم 
مما يدل على رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، وهذا يعني عدم موافقة أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في كل من % 1المعنوية 

بن علي السنوسي اإلسالمية، على إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد في ظل جائحة جامعة بنغازي وعمر المختار والسيد دمحم 
 .كورونا، وبالتالي قبول الفرضية البحثية األولى

 اختبار باقي الفرضيات: ثانيا  
 :باقي الفرضيات تتمثل في الفرضية الثانية حتى الفرضية السابعة كما يلي

 .نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد تعزى للجامعة البحثال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  :الثانية
 .العلمية نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد تعزى للدرجة البحثال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة : الثالثة
 .نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد تعزى للجنس البحثال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة : الرابعة

 .ستجّد تعزى لسنوات العملنحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد المُ  البحثال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  :الخامسة
 .نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد تعزى للعمر البحثال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة : السادسة
 .تعزى للدورات التدريبيةبي عن ُبعد الُمستجّد نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاس البحثال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة : السابعة
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الختبار ما إذا كانت هناك فروق ( ANOVA-test)والختبار مدى صحة الفرضيات المذكورة أعاله تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
نحو عدم إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد في كل من جامعة بنغازي  البحثذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة 

وعمر المختار والسيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية يمكن أن تعزى للجامعة، للدرجة العلمية، للجنس، لسنوات العمل، للعمر، للدورات 
 :  ي الجدول التاليحيث ظهرت النتائج ف α%= 5التدريبية، عند مستوى معنوية 

 (5)جدول  
 لباقي الفرضيات (ANOVA-test)نتائج 

 

نحو إمكانية تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد في كل من جامعة  البحثال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة 
عمل، بنغازي وعمر المختار والسيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية يمكن أن تعزى للجامعة، الدرجة العلمية، المؤهل العلمي، الجنس، سنوات ال

 العمر، الدورات التدريبية

 مجموع مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
(F) 

 قيمة مستوى 
 القرار المعنوية

 الجامعة  
 808. 327. 32 10.468 بين المجموعات

.727 

 ال توجد فروق 
ذات داللة 

 إحصائية
 

  405. 35 14.164 داخل المجموعات
   67 24.632 المجموع

الدرجة 
 العلمية

 1.386 590. 32 18.869 بين المجموعات
  426. 35 14.895 داخل المجموعات 173.

   67 33.765 المجموع

المؤهل 
 العلمي

 1.238 253. 32 8.080 بين المجموعات
  204. 35 7.140 داخل المجموعات 268.

   67 15.221 المجموع

 الجنس
 681. 183. 32 5.842 بين المجموعات

  268. 35 9.379 داخل المجموعات 862.
   67 15.221 المجموع

سنوات 
 العمل

 1.553 452. 32 14.454 بين المجموعات
  291. 35 10.179 داخل المجموعات 102.

   67 24.632 المجموع

 العمر
 1.086 570. 32 18.251 بين المجموعات

  525. 35 18.381 داخل المجموعات 404.
   67 36.632 المجموع

الدورات 
 التدريبية

 616. 014. 32 459. بين المجموعات
  023. 35 816. داخل المجموعات 915.

   67 1.275 المجموع
 SPSSإعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
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المتعلق باختبار الفرضيات، من الفرضية الثانية وحتى السابعة أن قيمة مستوى المعنوية المشاهد لجميع  (1)ويالحظ من الجدول رقم 
مما يدل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو عدم إمكانية تطبيق % 1المتغيرات أكبر من مستوى المعنوية الدال إحصائيًا عند 

: كل من جامعة بنغازي وعمر المختار والسيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية يمكن أن تعزى لكل من التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد في
الجامعة، الدرجة العلمية، المؤهل العلمي، الجنس، سنوات العمل، العمر، الدورات التدريبية، وهذا يدل على عدم وجود تباين أو اختالف 

سبي عن ُبعد الُمستجّد في كل من جامعة بنغازي وعمر المختار والسيد دمحم بن علي السنوسي لخصائص العينة حول عدم تطبيق التعليم المحا
ات اإلسالمية، ويمكن أن يعزى ذلك الى أن نظام التعليم المحاسبي عن ُبعد غير متبع في السابق ضمن إطار العملية التعليمية في هذه الجامع

ودرجاتهم العلمية وكذلك أعمارهم وخبرتهم وما تلقوه من دورات تدريبية، وبالتالي فقد تم  لجميع أعضاء هيئة التدريس على اختالف مؤهالتهم
 . قبول جميع الفرضيات السابقة

 النتائج   
ال يمكن تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة بنغازي وعمر المختار والسيد  -5

 :ي السنوسي اإلسالمية في ظل جائحة كورونا بشكل مستحدث وطارئ، وذلك لغياب المتطلبات األساسية للتعليم عن ُبعد التاليةدمحم بن عل
 .انونية المنظمة لبرنامج التعليم عن ُبعدقالتشريعات واللوائح ال -
 . زمةإدارة مختصة بالتعليم عن ُبعد داخل الجامعة تنظم وتشرف وتتابع وتوفر اإلمكانيات الال -
قسم جودة بالكلية يعمل بمواصفات المعايير العامة والفنية لتقييم المحتوى التعليمي االلكتروني للمحاضرات االلكترونية المباشرة  -

 .والمسجلة
تعلق القدر الكافي من المهارات الحاسوبية والتقنية والفنية لدى أعضاء هيئة التدريس، لتطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد سيما فيما ي -

 .فاعليةتبالنقل المتزامن عبر المنّصات ال
 .أسس ومعايير تقييم التحصيل العلمي للطلبة ورصد درجاتهم من خالل الجلسات التفاعلية -
 .البنية التحتية لالتصاالت، واإلمكانيات المادية لمعظم الطلبة إلتمام عملية التعليم عن ُبعد -

أعضاء هيئة التدريس نحو عدم تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد في كل من ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات  -9
جامعة بنغازي وعمر المختار والسيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية يمكن أن تعزى للجامعة، الدرجة العلمية، المؤهل العلمي، الجنس، 

 .سنوات العمل، العمر، الدورات التدريبية

 التوصيات
أظهرت بأنه ال يمكن تطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد الُمستجّد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة  البحثأن نتائج  بما

بنغازي وعمر المختار والسيد دمحم بن علي السنوسي اإلسالمية في ظل جائحة كورونا بشكل مستحدث على الرغم من أنه وضع طارئ 
ب المتطلبات األساسية للتعليم عن ُبعد، عليه فمن الضروري العمل على توفير هذه المتطلبات والعمل بها سواء أستمر واستثنائي، وذلك لغيا

 :اليةهذا الوضع الوبائي أو ال، بهدف االستفادة من هذا النمط التعليمي وتحسبًا ألوضاع مستقبلية مشابهة، وذلك من خالل تقديم التوصيات الت

 .بجانب التعليم التقليدي داد واعتماد التشريعات واللوائح القانونية المنظمة لبرنامج التعليم عن ُبعدضرورة العمل على إع -5
استحداث إدارة مختصة بالتعليم عن ُبعد داخل الهيكل التنظيمي لكل جامعة تحدد مسؤولياتها وواجباتها من تنظيم وأشراف ومتابعة  -9

 . وتوفير اإلمكانيات الالزمة
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متخصص إلعداد المحتويات اإللكترونية، تضم تقنيين متخصصين في تكنولوجيا المعلومات وأعضاء هيئة التدريس استحداث مركز  -3
 .إلنجاز المقررات الدراسية وفقا للمنهجية العلمية الخاصة بالتعليم عن ُبعد

ير األكاديمية ومعايير الجودة في مراحل تفعيل أقسام الجودة بالكليات والعمل بمعايير ضبط جودة التعليم عن ُبعد المتمثلة في المعاي -4
 .تصميم البرامج والمقررات واعتمادها ومراجعتها، وضبط الجودة والمعايير في أدارة برامج التعليم عن ُبعد، وتطوير ودعم الطالب

ستمر وفقًا لخطط تعزيز قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس الحاسوبية والتقنية والفنية بالقدر الكافي من خالل التدريب الم -1
 .استراتيجية لتطبيق التعليم المحاسبي عن ُبعد

أنظمة إدارة العملية وما تتضمنه من  اإللكترونيةضرورة تحسين وتطوير البنية التحتية لالتصاالت والتقنية واستحداث البنية التعليمية  -8
االلكترونية وبرمجيات إدارة التعليم عن ُبعد واستحداث منّصات تعليمية  التعليمية إلكترونيا، وإدارة المحتوى التعليمي اإللكتروني

 .خاصة بالجامعات
 .ضرورة أن تعمل الجامعات على توفير الدعم الطالبي في كل ما يتعلق بأسلوب التعليم ُبعد  -9
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 :الملخص
تم االعتماد على  هدف الدراسة تحقيق أجل اإللكتروني بالجامعة، ومن التعليم تطبيق معوقات وجود مدىتهدف هذه الدراسة إلى معرفة 

 بتوزيع وذلك سعيدة، بجامعة التسيير وعلوم جاريةوالت االقتصادية العلوم كلية دراسة تطبيقية على مستوى  وإجراء ،المنهج الوصفي التحليلي
 والمادية، التقنية المعوقات) وهي: حول معوقات تطبيق التعليم اإللكترونيتتمحور  العبارات من مجموعة يتضمن األساتذة على استبيان

 (.والمالية اإلدارية والمعوقات والمهنية البشرية المعوقات
 التعليم تطبيق دون  تحول معوقات سعيدة بجامعة التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم بكلية أنه يوجدتوصلت نتائج الدراسة إلى 

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم بكلية اإللكتروني التعليم تطبيق عدم في الحاصل التغير من% 65.9 وأن، بدرجة عالية اإللكتروني
 التقنية للمعوقات مرده %49والمالية، وأن  اإلدارية للمعوقات مرده% 964.وأن  ،والمهنية بشريةال المعوقات إلى مرده سعيدة بجامعة التسيير

 والمادية.
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Abstract 

This study aims to identify the extent existence obstacles that impede the application of e-learning at the university, 
to achieve the objective of the study have been adopted the descriptive-analytical method and conducting a practical 
study at the level of faculty of economic, commercial and management sciences at Saida University, by distributing a 
questionnaire to professors, which includes a series of items that focus on the obstacles of e-learning (Technical and 
material obstacles, human and professional obstacles, administrative and financial obstacles). 



كورونا من كبديل عن التعليم الحضوري في ظل جائحة  معوقات تحول الجامعة الجزائرية نحو التعليم اإللكتروني - يزيد قادةموالي اعمر، 

 سعيدة الجزائردراسة تطبيقية بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة ، وجهة نظر األساتذة

 

 

390 

The results of the study concluded that the Faculty of Economic, Business and Management Sciences at Saida 
University has obstacles, that prevent the application of e-learning to a high degree, and that 65.9% of the change in 
the non-application of e-learning at the Faculty of Economic, Business and Management Sciences at Saida University is 
due to human and professional obstacles, 64.9% due to administrative and financial obstacles, and 49% is due to 
technical and material obstacles. 
 
Keywords: Administrative and Financial Obstacles, E-learning, Human and Professional Obstacles,  Obstacles, 
Technical and Material Obstacles. 

 اإلطار العام للدراسة:
 المقدمة

لحرجة في ظل التطورات السريعة والمتزايدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جهة، وما تشهده اقتصاديات الدول في ظل الفترة ا
من جهة أخرى، كان البد من إعادة النظر في قضايا التعليم العالي، حيث أصبحت المؤسسات الجامعية  (Covid-19) جراء جائحة كورونا

تمهد لهم ملزمة بمراجعة أهدافها وممارساتها، والبحث عن أحسن وأفضل األساليب التي يمكن أن ُتقدم من خاللها خبرات تعليمية للطالب و 
، وذلك باالعتماد على التكنولوجيا لالطالع على األبحاث العلمية في مختلف االختصاصات في وقت قياسي وبجودة عالية وجهد أقلالطريق 

يعزز التواصل بين األستاذ والطالب ويسهل أساليب التعليم كخطوة ضرورة توظيف تعليم متكامل الحديثة والوسائط اإللكترونية التي ُتمكن من 
إال أن هذا التوجه رافقه العديد من الصعوبات والعوائق جائحة العالمية، بدال من األساليب التقليدية المرتكزة على الذاكرة والتلقين، للتعامل مع ال

هم والتي منعته من الوصول إلى المستوى المرغوب من هذا التعليم بالرغم من االهتمامات المتزايدة به، والسعي المستمر للجامعة لتعزيزه كأ
 .اليب وأدوات التعليم والتعلمأس

 :إشكالية الدراسة
 :مما سبق يمكننا طرح اإلشكالية التالية

ما مدى وجود معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة من وجهة نظر 
 األساتذة؟

 فرضيات الدراسة:
 :ة قمنا بصياغة الفرضيات التاليةلإلجابة على اإلشكالية المطروح

  سعيدة من وجهة نظر توجد معوقات تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة
 األساتذة.

  والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة يوجد تأثير للمعوقات التقنية والمادية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية
 من وجهة نظر األساتذة.

  سعيدة يوجد تأثير للمعوقات البشرية والمهنية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة
 من وجهة نظر األساتذة.

 دم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة يوجد تأثير للمعوقات اإلدارية والمالية على ع
 من وجهة نظر األساتذة.

 أهداف الدراسة: 
 نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 .توضيح المفاهيم األساسية المتعلقة بالتعليم اإللكتروني 
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 التي تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة من  أهم المعوقاتلتوصل إلى ا
 وجهة نظر األساتذة.

 .تقديم مجموعة من المقترحات التي تساعد على التقليل والحد من معوقات التعليم اإللكتروني في الكلية محل الدراسة 
 أهمية الدراسة: 

 ة الدراسة في النقاط التالية:تتمثل أهمي
 .مساهمة الدراسة في تبيان لمتخذي القرار في الجامعة أهم المعوقات التي تحول دون استخدام التعليم اإللكتروني على أكمل وجه 
 .حث المؤسسات التعليمية على تبني الوسائل والتقنيات الحديثة في التعليم 
  لمجال التعليمي، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم )جائحة كورونا(.في اعتبار التعليم اإللكتروني كتوجه حديث ا 

 منهجية الدراسة: 
تماشيا مع طبيعة الموضوع ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي ألنه يتناسب وطبيعة الموضوع، 

 جمع المعلومات وتحليلها بهدف فهم الظاهرة والتوصل إلى النتائج.  وهو األسلوب المناسب لمثل هذه الدراسات، وذلك من خالل

 حدود الدراسة:

بمختلف مستوياتهم  أستاذ من كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة 50عينة من  نت الدراسةتضم الحدود البشرية:
 .العلمية واإلدارية

 .الجزائر ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدةطبيقية في تمت الدراسة التالحدود المكانية: 

  (.2020أكتوبر تزامنا مع جائحة كورونا )تمت الدراسة الميدانية الحدود الزمانية: 
 الدراسات السابقة:

حو التعيينات اإللكترونية وعالقتها "اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة ن :بعنوان( 2013) دارسة شاهين محمد وريان عادل
الدراسة إلى معرفة اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو التعيينات اإللكترونية، وعالقتها  بمهارات التعلم المنظم ذاتيًا"، حيث هدفت

اشتراك إنترنت منزلي، مستوى المهارات  بمهارات التعلم المنظم ذاتيًا في ضوء متغيرات الجنس، البرنامج الدراسي، مستوى السنة الدراسية، جود
( طالب وطالبة اختيرت 353الحاسوبية، والحالة الوظيفية، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، كما تمثلت عينة الدراسة في )

اإللكترونية كانت بشكل عام إيجابية،  نحو التعيينات المفتوحة بطريقة العينة الطبقية، وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات طلبة جامعة القدس
داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو التعيينات اإللكترونية تعزى لمتغير مستوى السنة الدراسية،  ذات فروق  كما أظهرت نتائج الدراسة وجود

غير، الجنس، والبرنامج الدراسي، والحالة ووجود اشتراك إنترنت منزلي، ومستوى المهارات الحاسوبية، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تبعا لمت
 الوظيفية.

 على االستطالعية الدراسة هذه اعتمدت"وعود وتحديات تكنولوجيا التعليم" عنوان: بRasem N. Kayed (2013 )دراسة، 
 إحدى في يم اإللكترونيالتعل مع للباحث تجربة إلى ، باإلضافةبتحديات تكنولوجيا التعليم ذات الصلة المؤلفات من لعدد استعراض شمولي
التعليم  فلسفة ضرورة وضع إلى وخلصت الدراسة ،األمريكية بعد في الواليات المتحدة عن والتعليم التعليم اإللكتروني مجال في الجامعات الرائدة

 في عالية درجات تسجيل بناءه تتجاوز بطرق  المكتسبة المعارف استخدام ضرورة وكذلك في الجامعات، القرار صانعي أعين نصب اإللكتروني
 .التقليدية المدرسية االمتحانات واجتياز االختبارات



كورونا من كبديل عن التعليم الحضوري في ظل جائحة  معوقات تحول الجامعة الجزائرية نحو التعليم اإللكتروني - يزيد قادةموالي اعمر، 
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"معوقات استخدام التعلم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة  :بعنوان (2011دراسة الحوامدة محمد فؤاد )
م التعلم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في البلقاء التطبيقية"، حيث هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معوقات استخدا

اعتمد  في هذه المعوقات، حيث )ICDL (جامعة البلقاء، ومعرفة أثر التخصص األكاديمي، والحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
( عضوا من أعضاء 96يعها على عينة مكونة من )( بندا تم توز 24الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطوير استبانة مكونة من )

حيث الهيئة التدريسية في كلية اربد الجامعية، وكلية الحصن الجامعية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود معوقات تواجه أعضاء الهيئة التدريسية، 
لت المعوقات المتعلقة بالجوانب اإلدارية والمادية أكبر المعوقات، تلتها المعوقات الم تعلقة بالتّعلم اإللكتروني نفسه، أما المعوقات التي تتعلق شكَّ

 بالمدرس والطالب فجاءت في المرتبة الثالثة.
 اإلطار النظري للدراسة:

 تمهيد:
يعتبر التعليم عبر اإلنترنت أو التعليم عن بعد مجال التعليم األسرع نمًوا في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث أدى 

(، إلى MOOCSام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة للتعليم والتعلم وظهور الدورات التدريبية المفتوحة عبر اإلنترنت )االستخد
  ]1[ .دفع عولمة األسواق التعليمية

 تعريف التعليم اإللكتروني:
لقد برز التعليم اإللكتروني كعنصر أساسي وكنموذج تعليمي حديث من خالل التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

تروني نموا كبيرا على مدى السنوات الخمس المقبلة، كون أن التعليم عن بعد أنه من المتوقع أن يشهد سوق التعليم اإللك Grenkieحيث يرى 
 يتيح ألي شخص إمكانية الوصول إلى محتوى التعلم دون أن يكون حاضرا جسديا إذا توفر لديه اتصال باإلنترنت.

لطالب والمدرسين، واستخدام تقنيات الصوت أنه "التعليم الذي يتم فيه الفصل زمانيا ومكانيا بين اعلى ف التعليم اإللكتروني يعر يتم تو 
  ]2[ والفيديو للتعلم." 

عاوني بشكل أكبر، فلم يعد مصدر المعرفة وتنقلها محصورا كما يعرف كذلك على أنه "أداة بيداغوجية تعزز التعلم الفردي والنشط والت
    ]3[ لدى سلطة معينة، بل يمكن بناؤها في سياق مفتوح ومتغير"

 وعموما يشير مفهوم التعليم اإللكتروني إلى "استخدام التكنولوجيا في التدريس والتعلم، واستخدام اإلنترنت، التلفزيون، تشغيل الفيديو
  ]4[ والمؤتمرات االفتراضية، النصوص والوسائط المتعددة على اإلنترنت، وتقنيات المحمول"

ويتم استخدام عدة مصطلحات للتعبير عن هذا النمط من التعليم، كالتعليم عبر اإلنترنت، التعليم االفتراضي، التعليم الموزع، التعليم  
على الويب، والتي تشير جميعها إلى العمليات التعليمية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتوسط في  الشبكي والتعليم القائم

)التدريب  CBTمثل  )Abbreviationsأنشطة التعليم والتدريس سوآًء المتزامنة أو غير المتزامنة، كما يتم كذلك استخدام االختصارات )
)التدريب المستند إلى الويب( كمرادفات تم اختبارها مسبًقا للتعلم  WBT)التدريب المستند إلى اإلنترنت( أو  TIBالمعتمد على الكمبيوتر( أو 

   ]5[اإللكتروني.

 : أنواع التعليم اإللكتروني
 يمكن تصنيف التعليم اإللكتروني إلى األنواع التالية: 

 :التعليم اإللكتروني المتزامن
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هو التعليم )التدريس( الذي يحدث في وقت واحد عبر الوسائط اإللكترونية، حيث تتيح غرف المحادثة الصوتية أو النصية المتزامنة 
  ]6[ لب، وبين الطلبة أنفسهم.فرصة للتفاعل بين األستاذ والطا

 : غير المتزامن اإللكترونيالتعليم 
 هو التعليم الذي ال يتطلب وجود األستاذ والطلبة في الوقت والمكان نفسه، وإنما تتم المحادثة أو النقاش بينهم بواسطة تقنيات التعليم

مج نصية وشرائح على منصة ، وتتاح محتويات الوحدات الدراسية للطالب في شكل وسائط إلكترونية، مثل أشرطة الفيديو، برااإللكتروني
 ]7 [تعليمية.

 : التعليم المختلط
التعليم المختلط التعليم المتزامن تارة وغير المتزامن تارة أخرى، وذلك حسب النشاطات المقترحة من طرف المعلم، فهو يعطي يستعمل 

  ]8[ .للمتعلم حرية أكبر ويحقق نوعا من االجتماعية في التعليم
يره من أساليب التعليم األخرى، من حيث أنه يتم في الوقـت المناسـب )المالئـم للمتعلم(، للفرد المناسب "... ويختلف التعليم االفتراضي عن غ

مكان )يأخذ كل متعلم ما يناسبه فقط من البرنامج وفقا الحتياجاته الشخصية التي قد تختلـف عـن غيره من المشاركين في نفس البرنامج(، في ال
، العمـل(، بالشـكل والمحتوى المناسبين )من حيث الكم والكيف(، بالسرعة المناسبة حيث يختلف إنترنتقهى المناسب )في المنزل، مكتبة، م

   ]9 ["األفراد في قدراتهم وسرعة االسـتيعاب، فينتقل كل مشارك من مرحلة إلى أخرى حين يتأكد من استيعابه لما درس...
 والجدول التالي يبرز أهم الفروق بين التعليم اإللكتروني والتعليم الحضوري.

 والتعليم الحضوري  اإللكتروني: الفرق بين التعليم 1 جدول
 أوجه المقارنة التعليم اإللكتروني التعليم الحضوري 

يعتمد على الكتاب فال يستخدم أي من الوسائل أو 
 حياناألساليب التكنولوجية إال في بعض األ

يوظف المستحدثات التكنولوجية، حيث يعتمد على 
 العروض اإللكترونية متعددة الوسائط وصفحات الويب

أسلوب التعليم 
 المستخدم

ال يعتمد على التفاعل، حيث أنه يتم فقط بين المعلم 
والمتعلم، ولكن ال يتم دائما بين المتعلم والكتاب باعتباره 

 وسيلة تقليدية ال تجذب االنتباه.

يقوم على التفاعلية، حيث يتيح استخدام الوسائط 
المتعددة للمتعلم اإلبحار في العروض اإللكترونية 

 وتسمح له بالمناقشات عبر الويب بالتفاعلية

 
 مدى التفاعل

عملية التحديث غير متاحة، ألنك عند طبع الكتاب ال 
 يمكنك جمعه والتعديل فيه مرة أخرى بعد النشر

هولة، وغير مكلف عند النشر يمكن تحديثه بكل س
 على الويب كالطرق التقليدية

سهولة   
 التحديث

له وقت محدد في الجدول، وأماكن مصممة كما أن 
فرص التعليم فيه مقتصرة على الموجود في إقليم أو 

 منطقة التعليم

متاح في أي وقت، لذا يتمتع بالمرونة، حيث يمكن 
التعليم الدخول على اإلنترنت من أي مكان، وفرص 

 له متاحة عبر العالم
 اإلتاحة

يعتمد على المعلم، وال يمكن التعامل معه إال في الفصل 
 الدراسي فقط

يعتمد على التعليم الذاتي وحيث يتعلم المتعلم وفقا 
 لقدراته واهتماماته، وسرعته والوقت الذي يناسبه.

 االعتمادية

 الكلفـة النسبية منخفضة عالية

 نظام التعليم يتم في نظام مفتوح ومرن وموزع يحدث في نطاق مغلق

    ]10[ ياد وحمديمقتبس من دراسة غ المصدر:



كورونا من كبديل عن التعليم الحضوري في ظل جائحة  معوقات تحول الجامعة الجزائرية نحو التعليم اإللكتروني - يزيد قادةموالي اعمر، 
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  ليم العالي:مزايا التعليم اإللكتروني في قطاع التع
 ]11[ فيما يلي: إيجازهابمجموعة من المزايا والتي يمكن  اإللكترونييمتاز التعليم 

 االنخفاض الكبير في التكلفة؛ 
 فة وفي مواقيت مختلفة؛تغطية عدد كبير من التالميذ والطلبة في مناطق جغرافية مختل 
 إمكانية التوسع دون قيود؛ 
 السرعة العالية في التعامل واالستجابة وتقليل األعباء على اإلدارة التعليمية؛ 
 توفير كــم كبيــر مــن األسس المعرفيــة المســخرة للقاعــات اإللكترونية، مــن مكتبــات وموســوعات ومراكــز البحث؛ 
 نتديات النقاش في حجرة الدراسة اإللكترونية؛فتح محاور عديدة في م 
 التفاعـل المسـتمر واالستجابة والمتابعـة المسـتمرة، وأتمتـة اإلدارة والحصـول علـى المعلومـات المرتدة وتحليلها؛ 
  جعــة ورصــد الــدرجات والتنظــيم، مهارات تقنية عالية، مما يعفي المدرس من األعباء الثقيلـة بالمرا إلىالفصول الدراسية اإللكترونية ال تحتاج

 ات والخبرات؛ويتــيح لــه فرص تحســين األداء واالرتقاء بمســـتواه والقدرة على التعامـــل مـــع التقنيـــات الحديثـــة واكتســـاب المهـــار 
 :اإللكترونيمعوقات التعليم 

ة بالشكل الكامل، إما بسبب المحتوى بعيد الصلة أو االستخدام غير أظهرت عدة دراسات أن تطبيقات التعليم اإللكتروني غير مستغل
عوامل أخرى تم االستشهاد بها، مثل ضعف البنية التحتية التكنولوجية أو عدم كفايتها )افتقار الوصول إلى مثل  إلىالمناسب للتقنيات، إضافة 

   ]12[ة لدعم وصيانة البنى التحتية والتكاليف المتعلقة بتدريب الموظفين.هذه البنى التحتية(، نقص الموارد البشرية المؤهلة والتكاليف العالي
 وعموما يمكن إجمال أهم معوقات التحول نحو التعليم اإللكتروني في العناصر التالية:

 معوقات تقنية ومادية: 
   ]13 [تتجلى أبرزها في:

 فقدان أو عدم إقامة بنى تحتية تكنولوجية لتطبيق التعليم اإللكتروني؛ 
 محدودية قدرة المؤسسات التعليمية على إنشاء شبكات واسعة وتوفير أعداد كبيرة من األجهزة والمعدات؛ 
 صعوبة الحصول على شبكة عالية القدرة لضمان سرعة تنزيل المناهج والبرامج التعليمية؛ 
 التعليم اإللكتروني باللغة العربية، والتي تمثل تحديا كبيرا ال يمكن تجاوزه إال من خالل االعتماد على الذات وتشجيع  عدم توفر تطبيقات

 شركات البرمجة للخوض في مثل هذا المجال؛
  ؛اإللكترونيةالتطور السريع في المعايير القياسية العالمية، والذي يتطلب تعديالت وتحديثات كثيرة في المقررات 

 معوقات بشرية ومهنية:
تحديا للكثير من األساتذة الذين تعودوا على النظام التقليدي، وبالتالي سيقابل هذا  اإللكترونيتشكل حركة التغيير والتوجه نحو التعليم 

 ]14[التوجه العديد من المقاومة، فالبد من سياسة التوعية والتحفيز والحزم من أجل تقبل هذا التغيير.
 معوقات إدارية ومالية

يتعلق الجانب اإلداري بعدم قناعة الكثير من متخذي القرار بهذا النوع من التعليم، وتخـوف بعضهم مـن تقليل دورهـم فـي العملية  
األموال من أجل التعليمية وانتقـاله إلـى مصممي البرمجيات التعليمية، كما أن التعليم  يعتبر من المجاالت التي ال تجذب الشركات وأصحاب 

ة التعليمية االستثمار فيه، وبالتالي فإن نقص التمويل لهذا القطاع إضافة إلى تكلفة التشغيل والصيانة والتجديد وإنتاج المحتويات الالزمة للعملي
راكة فيه ودعم المشاريع، ، لذا كان البد على الحكومات من إعطاء أولوية خاصة لهذا القطاع، وذلك بتشجيع الشفي تطبيقه تشكل تحديا حقيقيا
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 من خالل تنشيط العالقات وتوسيع الشراكة ما بين قطاع االتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم وقطاع التعليم من أجل دعم وتطوير أنظمة التعليم
 .اإللكتروني

 اإلطار التطبيقي للدراسة:
نا بإجراء دراسة تطبيقية على مستوى كلية العلوم من أجل تسليط الضوء على معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعة، قم

ية، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة، وقد استهدفت هذه الدراسة األساتذة باعتبارهم العنصر األساسي في العملية التعليم
 والمعني األول بتطبيق التعليم اإللكتروني.

 مجتمع وعينة الدراسة:
من جميع أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة، خالل الموسم الجامعي  يتكون مجتمع الدراسة

% من مجتمع 52.08أستاذ أي بنسبة قدرهـــا  50أستاذ، وقد أجريت هذه الدراسة على عينة عددهما  96والمقدر عددهم ب  2019/2020
 الدراسة، وتم اختيارها بالطريقة العشوائية.

 أداة الدراسة:
استبيان  50الدراسة على االستبيان الذي يعتبر كأداة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة، حيث قمنا بتوزيع أداة اقتصرت 

 وقد قسمت عبارات االستبيان إلى ثالثة محاور تتعلق ،من إجمالي االستبانات الموزعة %86منها أي بنسبة  43إلكترونيا، تم استرداد 
 وهي: اإللكترونيبمعوقات التعليم 

 :عبارات(.   08المعوقات التقنية والمادية ) المحور األول 

 :عبارات(. 08المعوقات البشرية والمهنية ) المحور الثاني 

 :عبارات(  08المعوقات اإلدارية والمالية ) المحور الثالث 

 :بارة(.ع 24معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني ) أما المحور الكلي فهو 

وقد تم استخدام مقياس ليكارت الخماسي لقياس درجة إجابات المستجوبين على عبارات االستبيان، وهـــذا المقياس مكون غالبا من 
 خمس خيارات متدرجة، يشير المبحوث إلى اختيار واحد منـــــهـــا وهـــي كما يلي: 

 : درجات مقياس ليكارت الخماســـي2 جدول رقم
 االستجابة غير موافق تماما غير موافق محايد موافق موافق تماما

 الدرجة 1 2 3 4 5
5,00_4,20 

 موافقة عالية جدا
4,20_3,40 

 موافقة عالية
3,40_2,60 

 موافقة متوسطة
2,60_1,80 

 موافقة منخفضة
1,80_1,00 

 موافقة منخفضة جدا
مــــجال ودرجة 

 الموافقة

 تحليل وتفسير محاور الدراسة:

  االستبيان:قياس ثبات 

لقياس الثبات الكلي لالستبيان واالتساق الداخلي لعباراته، فكانت النتائج  Cronbach Alphaتم استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ 
 كما في الجدول الموالي:
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 نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان :3جدول رقم 
 المحاور معامل ألفا كرونباخ

 عبارات( 8: المعوقات التقنية والمادية )األول المحور 789,0
 عبارات( 8: المعوقات البشرية والمهنية )المحور الثاني 827,0
 عبارات(8: المعوقات اإلدارية والمالية )المحور الثالث 769,0
 عبارة( 24معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني ) :المحور الكلي 868,0

 SPSSباالعتماد على مخرجات  انالباحثالمصدر: من إعداد      
للمحاور الثالثة  Cronbach Alpha، يتبين لنا بأن قيمة معامل ألفا كرونباخ أعاله 03بالنظر إلى النتائج المسجلة في الجدول رقم

باخ للمحور الكلي ، أما قيمة معامل ألفا كرون0,769، 0,827، 0,789كانت على النحو التالي: الخاصة بمعوقات تطبيق التعليم اإللكتروني 
وهي نسبة ثبات عالية، مما يدل على أن عبارات االستبيان تتسم بالتناسق الداخلي وبالموثوقية وهذا ما يجعلها صالحة  0,868فقد بلغت 

 للدراسة والتحليل واستخالص النتائج.
 تحليل اتجاهات إجابات أفراد عينة الدراسة 

 المحور األول: المعوقات التقنية والمادية
 : اتجاهات إجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور األول4جدول رقم 

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 عبارات االستبيان
 الرقم

 01 عدم توفر العدد الكافي من أجهزة الحاسوب في الكلية 3,9070 9955,0 عالية 02

 4,1395 8332,0 عالية 01
في القاعات )الوسائط  اإللكترونيدوات الحديثة الالزمة للتعلم نقص األ

 (اإللكترونية
02 

 03 األجهزة والحواسيب المتوفرة في الجامعة قديمة وبطيئة المعالجة 3,8837 9564,0 عالية 03
 04 قسام الكليةأبين  (intranetعدم توفر ربط الكتروني داخلي ) 3,7209 1,0077 عالية 06
 05 اإللكترونيةعدم وجود صيانة دائمة من قبل التقنيين لألجهزة  3,4884 9095,0 عالية 07
 06 وفر الكلية على موقع إلكتروني يستجيب الحتياجات األساتذة والطلبةعدم ت 3,30 914,0 متوسطة 08
 07 ضعف شبكة األنترنت في الكلية 3,8140 8523,0 عالية 04

 3,7674 9216,0 عالية 05
 ليمي السائد ال يساعد على استخدام تطبيقات التعليم اإللكترونيالنظام التع

 ي الجامعةف
08 

  المحور األول: المعوقات التقنية والمادية 3,7529 5885,0 عالية 

 SPSSباالعتماد على مخرجات  انالباحثالمصدر: من إعداد      
 وبانحراف معياري قدره 3,7529بارات المحور األول بلغت ، نالحظ بأن قيمة المتوسط الحسابي لجميع ع04 من خالل الجدول رقم

معظم األساتذة المستقصيين يرون بأنه في كلية العلوم االقتصادية والتجارية  وهذا ما يقابل درجة الموافقة العالية، مما يدل على أن 5885,0
تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني بها، حيث احتلت العبارة وعلوم التسيير بجامعة سعيدة  يوجد العديد من المعوقات التقنية والمادية التي 
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في القاعات )الوسائط اإللكترونية(" المرتبة األولى من حيث الموافقة بمتوسط حسابي  اإللكترونيالثانية "نقص األدوات الحديثة الالزمة للتعلم 
، ويعتبر ذلك مؤشر اإللكترونيةوهي األدوات والوسائط  اإللكتروني ، وهذا يبين بأن الكلية تفتقد ألهم متطلبات تطبيق التعليم4,1395قدره 

في الكلية، أما أقل موافقة كانت على العبارة السادسة "عدم توفر الكلية على موقع إلكتروني يستجيب  اإللكترونيسلبي اتجاه تطبيق التعليم 
ن الكلية تمتلك موقع إلكتروني ولكن حسب األساتذة المستجوبين قد وهذا يدل على أ 3,30الحتياجات األساتذة والطلبة" بمتوسط حسابي قدره 

 ال يستجيب بالقدر الكافي الحتياجات األساتذة والطلبة. 
 المحور الثاني: العبارات الخاصة بالمعوقات البشرية والمهنية

 : اتجاهات إجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور الثاني5جدول رقم 
درجة  الترتيب

 الموافقة
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم عبارات االستبيان

ضعف الوعي التقني عند القيادات التي تمتلك قرار تطبيق التعليم  3,6744 1,0849 عالية 02
 اإللكتروني

01 

 02 عدم استجابة الطلبة لهذا النمط الجديد من التعليم 3,7209 8817,0 عالية 01
 03 في تدريس المقررات اإللكترونيعدم االقتناع بأهمية استخدام التعليم  3,6744 9441,0 عالية 02
عدم توافر المعلومات والمهارات التكنولوجية الالزمة للتعليم  3,6744 9690,0 عالية 02

 اإللكتروني
04 

 05 الوظيفية واألعباءخوف أعضاء هيئة التدريس من زيادة المهام  3,0930 9713,0 متوسطة 08
نقص القدرة والكفاءة لدى أعضاء هيئة التدريس على استخدام التعليم  3,1163 1,1382 متوسطة 07

 اإللكتروني
06 

 07 من قبل الطلبة اإللكترونينقص القدرة والكفاءة في استخدام التعليم  3,4419 1,0757 عالية 05
 08 اإللكترونيات التعليم الشعور بالخوف من الفشل في استخدام تقني 3,2093 1,0814 متوسطة 06
  المحور الثاني: المعوقات البشرية والمهنية 3,4506 6869,0 عالية 

 SPSSباالعتماد على مخرجات  انالباحثالمصدر: من إعداد      

 قدرهوبانحراف معياري  3,4506، نالحظ بأن قيمة المتوسط الحسابي لجميع عبارات المحور الثاني بلغت 05 من خالل الجدول رقم
معظم األساتذة المستقصيين يرون بأنه يوجد في كلية العلوم االقتصادية  وهذا ما يقابل درجة الموافقة العالية، مما يدل على أن 6869,0

 توالتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة العديد من المعوقات البشرية والمهنية التي تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني بها، حيث احتل
، وهذا يبين 3,7209عدم استجابة الطلبة لهذا النمط الجديد من التعليم" المرتبة األولى من حيث الموافقة بمتوسط حسابي قدره  العبارة الثانية"

دم تقبل بالكلية هو ع اإللكترونيبأن األساتذة المستجوبين يرون بأن أهم عائق من المعوقات البشرية والمهنية الذي يحول دون تطبيق التعليم 
ء واستجابة الطلبة لهذا النوع من التعليم، وهذا ما يصعب ويعقد من عملية التطبيق، أما أقل موافقة كانت على العبارة الخامسة "خوف أعضا

وهذا يدل على معظم األساتذة المستجوبين يرون بأن  3,0930هيئة التدريس من زيادة المهام واألعباء الوظيفية" بمتوسط حسابي قدره 
 ألساتذة في الكلية على استعداد لهذا النوع من التعليم، وأنه يدخل ضمن مهامهم. ا

 المحور الثالث: العبارات الخاصة بالمعوقات اإلدارية والمالية
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 : اتجاهات إجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور الثالث6جدول رقم 

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 حسابيال

 الرقم عبارات االستبيان

 01 يزيد من تكاليف التعليم على الطلبة اإللكترونيالتعليم  3,0233 1,2815 متوسطة 08
 02 التكنولوجيمجال الضعف الدعم المالي المخصص للبحوث والدراسات في  3,6977 1,0126 عالية 05

 3,2093 1,0814 متوسطة 07
بالنسبة للمحتوى  واالمان السرية إلىتقد يف اإللكترونيالشعور بان التعليم 

 واالمتحانات
03 

 04 اإللكترونيعدم وجود استراتيجية واضحة لتبني التعليم  4,0000 8165,0 عالية 02

 3,9535 8438,0 عالية 03
في مجال التعليم والخبرات في تبادل المعارف  اتاإلدار عدم التعاون بين 

 اإللكتروني
05 

 06 اإللكترونينقص اإلمكانيات المالية الالزمة لتوفير متطلبات التعليم  ,53493 1,0767 عالية 06
 07 اإللكترونيالهياكل التنظيمية الحالية ال تتوافق مع تطبيقات التعليم  3,9070 1,1087 عالية 04
 08 اإللكترونياإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول نحو التعليم  4,0233 8014,0 عالية 01
  المحور الثالث: المعوقات اإلدارية والمالية 3,6686 6279,0 عالية 

 SPSSباالعتماد على مخرجات  انالباحثالمصدر: من إعداد      
 وبانحراف معياري قدره 3,6686، نالحظ بأن قيمة المتوسط الحسابي لجميع عبارات المحور الثالث بلغت 06من خالل الجدول رقم 

معظم األساتذة المستقصين يرون بأنه يوجد في كلية العلوم االقتصادية  درجة الموافقة العالية، مما يدل على أنوهذا ما يقابل  6279,0
بها، حيث احتلت اإللكتروني والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة  العديد من المعوقات اإلدارية والمالية التي تحول دون تطبيق التعليم 

" المرتبة األولى من حيث الموافقة بمتوسط حسابي قدره اإللكترونيات الروتينية تؤخر عملية التحول نحو التعليم العبارة الثامنة "اإلجراء
القديمة سواء في التدريس أو اإلدارة بالكلية يعطل عملية تطبيق التعليم  واإلجراءاتوهذا يبين بأن االعتماد على األساليب التقليدية  4,0233

يزيد من تكاليف التعليم على الطلبة" بمتوسط حسابي قدره  اإللكترونيأما أقل موافقة كانت على العبارة األولى "التعليم ويؤخرها، اإللكتروني 
 في الكلية ال يزيد من األعباء المالية للطلبة بالقدر الذي يجعلهم ال يتقبلونه.  اإللكترونيوهذا يدل على أن تطبيق التعليم  3,0233

 ت تطبيق التعليم اإللكترونيالمحور الكلي: معوقا
 اتجاهات إجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور الكلي :7جدول رقم 

 درجة الموافقة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المحور الكلي
معوقات تطبيق التعليم 

 اإللكتروني
 عالية 4917,0 3,6240

 SPSSات باالعتماد على مخرج انالباحثالمصدر: من إعداد 
، نالحظ بأن القيمة الكلية للمتوسط الحسابي لجميع عبارات المحور الكلي والتي تمثل معوقات تطبيق التعليم 07من خالل الجدول رقم 

وهذا ما يقابل درجة الموافقة العالية، مما يدل على أن معظم األساتذة الذين تم  4917,0وبانحراف معياري قدره  3,6240اإللكتروني بلغت 
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بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  اإللكترونيستجوابهم يرون بأنه يوجد العديد من المعوقات التي تحد من تطبيق التعليم ا
 بجامعة سعيدة وبدرجة عالية.

 اختبار فرضيات الدراسة:    

 الفرضية األولى:

0Hصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة من وجهة نظر األساتذة.: ال توجد معوقات للتعليم اإللكتروني في كلية العلوم االقت 
1H.توجد معوقات للتعليم اإللكتروني في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة من وجهة نظر األساتذة : 

االستبيان حول معوقات التعليم اإللكتروني في كلية تم اختبار هذه الفرضية بمقارنة المتوسط الحسابي لإلجابات على جميع عبارات 
 ( على مقياس سلم ليكارت الخماسي. 3العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة مع المتوسط الحسابي لألداة وهو )

 م اإللكترونيمعوقات تطبيق للتعلي األحادي العينة لدرجات اإلجابة عن Test-T: يوضح نتائج اختبار8جدول رقم 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

Sig 

 000,0 42 8,322 4917,0 3,6240 معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني

 SPSSباالعتماد على مخرجات  انالباحثالمصدر: من إعداد 

ت االستبيان حول معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني قدر ب يتبين أن قيمة المتوسط الحسابي لكل عبارا 08من خالل الجدول رقم 
 0,05وهي أقل من  Sig=0.00وهذا ما يقابل درجة الموافقة العالية، أما قيمة الداللة المعنوية  4917,0وبانحراف معياري قدره  3,6240

ضية البديلة، والتي هي "توجد معوقات للتعليم اإللكتروني مستوى الداللة المعنوية المعتمدة، وهذا ما يجعلنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفر 
 في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة من وجهة نظر األساتذة".

 الفرضية الثانية:
0Hوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : ال يوجد تأثير دال إحصائيا للمعوقات التقنية والمادية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العل

 بجامعة سعيدة من وجهة نظر األساتذة.
1Hلتسيير : يوجد تأثير دال إحصائيا للمعوقات التقنية والمادية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ا

 بجامعة سعيدة من وجهة نظر األساتذة.

 تطبيق التعليم اإللكتروني عدمالمعوقات التقنية والمادية و البسيط بين  االنحدار اختبارين نتائج : يب9جدول رقم 
 المتغير المستقل: المعوقات التقنية والمادية 

 المتغير التابع:
عدم تطبيق التعليم 

 اإللكتروني

 الثابت معامل االنحدار 2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط 

700,0 490,0 585,0 1,430 

 SPSSباالعتماد على مخرجات  انالباحثالمصدر: من إعداد    
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المعوقات التقنية والمادية وهذا ما يدل على وجود ارتباط قوي بين  R=0.700أن قيمة معامل االرتباط  09يتبين من الجدول رقم 
من التغير الحاصل في عدم تطبيق التعليم  %49ن مما يعني أ 2R=0.490 وعدم تطبيق التعليم اإللكتروني، كما أن قيمة معامل التحديد

 اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة يعود إلى المعوقات التقنية والمادية.
 يمكننا استنتاج معادلة االنحدار البسيط كما يلي: 09ومن الجدول رقم 

 y=1,430+0,585X1 

 :بحيث
 Y :عدم تطبيق التعليم اإللكتروني. 
1X:: المعوقات التقنية والمادية. 

   1.430قيمة الثابت: 

 المعوقات التقنية والمادية وعدم تطبيق التعليم اإللكتروني بين ANOVA: نموذج تحليل التباين 10جدول رقم 
 الداللة المعنوية  فيشر متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج
 االنحدار
 البواقي
 المجموع

4,973 
5,181 
10,154 

1 
41 
42 

4,973 
126,0 

39,351 0,000 

                            SPSSباالعتماد على مخرجات  انالباحثالمصدر: من إعداد   
تساوي  لنموذجل وهي دالة إحصائيا، ألن قيمة الداللة المعنوية F=39,351 قيمة فيشر نجد أن 10رقم  ANOVAمن خالل جدول 

، وبالتالي قبول هذا النموذج للتنبؤ بالعالقة بين المعوقات التقنية والمادية وعدم 0.05وهي أقل من مستوى الداللة المعنوية المعتمدة  0.000
ضية الصفرية ونقبل تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة، وهذا ما يجعلنا نرفض الفر 

تصادية الفرضية البديلة والتي هي "يوجد تأثير دال إحصائيا للمعوقات التقنية والمادية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االق
 والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة من وجهة نظر األساتذة".

 الفرضية الثالثة:
0Hللمعوقات البشرية والمهنية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  : ال يوجد تأثير دال إحصائيا

 التسيير بجامعة سعيدة من وجهة نظر األساتذة.
1Hتجارية وعلوم التسيير : يوجد تأثير دال إحصائيا للمعوقات البشرية والمهنية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية وال

 بجامعة سعيدة من وجهة نظر األساتذة.
 تطبيق التعليم اإللكتروني عدمالبسيط بين المعوقات البشرية والمهنية و  االنحدار اختبار: نتائج 11جدول رقم 

 المتغير المستقل: المعوقات البشرية والمهنية 
 المتغير التابع:

عدم تطبيق التعليم 
 اإللكتروني

 الثابت معامل االنحدار  2Rمعامل التحديد Rرتباط معامل اال

812,0 659,0 581,0 1,619 

 SPSSباالعتماد على مخرجات  انالباحثالمصدر: من إعداد    
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المعوقات التقنية والمادية وهذا ما يدل على وجود ارتباط قوي بين  R=0.812 أن قيمة معامل االرتباط 11يتبين من الجدول رقم 
مما  2R=0.659، كما أن قيمة معامل التحديد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدةبكلية  التعليم اإللكتروني وعدم تطبيق

من التغير الحاصل في عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة يعود  %65.9يعني أن 
 معوقات البشرية والمهنية.إلى ال

 يمكن استنتاج معادلة االنحدار البسيط كما يلي: 11ومن الجدول رقم 
X10,581 +1,619= y 

 :بحيث
 Y اإللكتروني: عدم تطبيق التعليم. 
 Xالمعوقات البشرية والمهنية :، 
 1.619قيمة الثابت:  

 والمهنية وعدم تطبيق التعليم اإللكتروني بين المعوقات البشرية ANOVA: نموذج تحليل التباين 12جدول رقم 

 فيشر متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج
الداللة المعنوية 

Sig 
 االنحدار
 البواقي
 المجموع

6,689 
3,465 
10,154 

1 
41 
42 

6,689 
085,0 

79,150 0,000 

                            SPSSباالعتماد على مخرجات  انالباحثالمصدر: من إعداد   

وهي أقل من مستوى  0.000وهي دالة إحصائيا، ألن قيمة الداللة المعنوية تساوي  F=79,150نجد أن  12رقم من خالل الجدول 
لكتروني بكلية ، وبالتالي قبول هذا النموذج للتنبؤ بالعالقة بين المعوقات البشرية والمهنية وعدم تطبيق التعليم اإل0.05الداللة المعنوية المعتمدة 

يوجد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة، وهذا ما يجعلنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، والتي هي "
وعلوم التسيير بجامعة تأثير دال إحصائيا للمعوقات البشرية والمهنية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 سعيدة".

 الفرضية الرابعة:

0Hوم : ال يوجد تأثير دال إحصائيا للمعوقات اإلدارية والمالية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعل
 التسيير بجامعة سعيدة من وجهة نظر األساتذة.

1Hإلدارية والمالية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : يوجد تأثير دال إحصائيا للمعوقات ا
 بجامعة سعيدة من وجهة نظر األساتذة.
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 البسيط بين المعوقات اإلدارية والمالية وعدم تطبيق التعليم اإللكتروني االنحدار اختبار: نتائج 13جدول رقم 
 معوقات اإلدارية والماليةالمتغير المستقل: ال 

 المتغير التابع:
عدم تطبيق التعليم 

 اإللكتروني

 الثابت معامل االنحدار 2Rمعامل التحديد R معامل االرتباط

805,0 649,0 631,0 1,310 

 SPSSباالعتماد على مخرجات  انالباحثالمصدر: من إعداد    

المعوقات اإلدارية والمالية وهذا ما يدل على وجود ارتباط قوي بين  =0.805Rأن قيمة معامل االرتباط  13يتبين من الجدول رقم 
من التغير الحاصل في عدم تطبيق التعليم  %64.9مما يعني أن  2R=0.649، كما أن قيمة معامل التحديد وعدم تطبيق التعليم اإللكتروني

 سعيدة يعود إلى المعوقات اإلدارية والمالية. اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة
 يمكن استنتاج معادلة االنحدار البسيط كما يلي: 13من الجدول رقم 

1X 0,631 +1,310= y 
 : بحيث

Yعدم تطبيق التعليم اإللكتروني :. 
1X والمالي: المعوقات اإلدارية. 

 .1.310الثابت:  قيمة
 المعوقات اإلدارية والمالية وعدم تطبيق التعليم اإللكتروني ينب ANOVA: نموذج تحليل التباين 14جدول رقم 

 فيشر متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج
الداللة المعنوية 

Sig 
 االنحدار
 البواقي
 المجموع

6,588 
3,567 
10,154 

1 
41 
42 

6,588 
087,0 

75,732 0,000 

                            SPSSمخرجات  باالعتماد على انالمصدر: من إعداد الباحث  

وهي أقل  0.000وهي دالة إحصائيا، ألن قيمة الداللة المعنوية تساوي  F=75,732( نجد أن 14رقم ) (ANOVAمن خالل جدول )
المالية وعدم تطبيق التعليم ، وبالتالي قبول هذا النموذج للتنبؤ بالعالقة بين المعوقات اإلدارية و 0.05من مستوى الداللة المعنوية المعتمدة 

بديلة، اإللكتروني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة، وهذا ما يجعلنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية ال
ة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم والتي هي "يوجد تأثير دال إحصائيا للمعوقات اإلدارية والمالية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني بكلي

 التسيير بجامعة سعيدة من وجهة نظر األساتذة".
 : نتائج الدراسة

 من خالل تحليل نتائج الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات توصلنا إلى النتائج التالية:
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والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة معوقات تحول  ذهب معظم المستجوبين من األساتذة بالتأكيد على أنه يوجد بكلية العلوم االقتصادية -
 دون تطبيق التعليم اإللكتروني بدرجة عالية.

 وجود أثر دال إحصائيا لكل من: )المعوقات التقنية والمادية، المعوقات البشرية والمهنية والمعوقات اإلدارية والمالية( على عدم تطبيق -
 ف في درجته من معوق آلخر.التعليم اإللكتروني، وأن هذا األثر يختل

 خاتمة
من أجل معرفة مدى وجود معوقات لتطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعة، قمنا بإجراء دراسة تطبيقية على مستوى كلية العلوم 

تعلق بمعوقات االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة، حيث تم توزيع استبيان على األساتذة، يتضمن مجموعة من العبارات ت
وهي: المعوقات التقنية والمادية، المعوقات البشرية والمهنية والمعوقات اإلدارية والمالية، وقد تبين من خالل النتائج  اإللكترونيتطبيق التعليم 

على أن هذه المعوقات  لها المتوصل إليها أن المعوقات البشرية والمهنية لها األثر األكبر على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني، وهذا ما يدل 
 دور كبير في عدم إنجاح استراتيجية تطبيق التعليم اإللكتروني.

أيضا، وال ورغم التأثير الكبير الذي تلقيه المعوقات البشرية والمهنية على عدم تطبيق التعليم اإللكتروني، إال أن المعوقات األخرى تبقى مؤثرة  
 روني دون التغلب على جميع المعوقات.يمكن تطبيق استراتيجية التعليم اإللكت

 توصيات:
من أجل اإلسراع في التحول نحو التعليم اإللكتروني والتقليل من معوقات تطبيقه، ينبغي على القائمين على كلية العلوم االقتصادية 

 والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة القيام بما يلي:
 رار لهذا التطبيق ونشر الوعي التقني لدى القيادات واألساتذة والطلبة واإلداريين.العمل على إيجاد دعم وتأييد من صانعي الق -
 إقامة دورات تدريبية وتعليمية لهم، وضرورة التخلي عن اإلجراءات الروتينية وتوفير هياكل تنظيمية مرنة تتماشى مع متطلبات تطبيقه. -
الفنية والتقنية والمادية لدعم استخدام آليات التعليم  اإلمكانياتير كافة ضرورة تهيئة البنى التحتية المالئمة للتطبيق، من خالل توف -

 اإللكتروني.
 البد من وجود التمويل الالزم من أجل توفير جميع متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني. -
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 الملخص
يهدف البحث لدراسة دور التطبيقات االلكترونية في العمليات التدريبية، في ظل جائحة كورونا، عمل الباحثان على دراسة تحليلية لعينة  

، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها، ان للتطبيقات االلكترونية (بغداد-العراقية)متدرب من موظفين وأكاديميين في جامعتي ( 89)متكونة من 
على المتدرب اثناء العملية التدريبية، وذلك من خالل زيادة مستوى فهمه وإعطائه الدافعية لاللتحاق في العملية التدريبية، فضال عن دور 

 .اكثر التطبيقات استخدامًا وتداواًل في العملية التدريبية( Free conference call)تشجيعه على طرح االسئلة المتعلقة بتعلمة، وكان برنامج 
 .التطبيقات االلكترونية، العملية التدريبية :لكلمات المفتاحيةا
 

Electronic applications in the training process "An analytical study of the opinions of a sample of trainees 
during the Corona pandemic." 

M. Shalash* , M. Zuhairi& 

* Department of Business Administration, Imam Al-Aazam University College, Iraq 

& Department of Business Administration, Imam Al-Aazam University College, Iraq 

*Email: mustafakhudair@gmail.com 

&Email: mostafabarah@yahoo.com 

Abstract: The research to study electronic accounting in training operations, in light of the Corona schedule, 
the researcher made an analytical study for a sample of (98) trainees from employees and academics at my 
university    (Al-Iraqiya-Baghdad), The study reached several conclusions, including that electronic 
applications have a role on the trainee during the training process, by increasing his level of understanding 
and giving him the motivation to join the training process, as well as encouraging him to ask questions 
related to his education, and the (Free Call Conference) program was the most widely used application in 
The training process. 
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 المقدمة

يعيش العالم الحالي في عصر الثورة االلكترونية، حيث يشهد طفرة نوعية متسارعة في التقنيات ونشر المعلومات وبوسائل اتصال عديدة     
عصر " ظهور ما يعرف كاألجهزة الحاسوبية والهواتف الذكية، وأصبحنا نعيش في جو ملئ بالكم الهائل المتدفق من المعلومات أدى ل

ظل الديناميكية المتسارعة في استخدام التقنيات االلكترونية الحديثة في كافة المجاالت بصورة عامة ومجال التعليم والتدريب  وفي، "المعلوماتية
على وجه الخصوص، بات من الضرورة بمكان تكثيف الجهود في الدراسات العلمية للوقوف على واقع التعليم االلكتروني وتوضيح إمكانية 

قات والتقنيات االلكترونية في مجال التدريب، وبما يؤثر ايجابًا على تنمية الموارد البشرية في المؤسسات وزيادة فاعليتهم االستفادة من التطبي
حيث تعد العملية التدريبية من العمليات التي تحتل األهمية البالغة في تنمية وتطوير الكوادر الوظيفية والتدريسية في المؤسسات ، وكفاءة عملهم

تأتي هذه األهمية نظرًا لخصوصية العنصر البشري وما يحتاجه من تأهيل وتدريب ليتناسب مع بيئة العمل ومواكبة التطورات الحاصلة كافة، و 
 .فيه

 مشكلة البحث
والوقوف على  تتمحور إشكالية البحث بدراسة واقع التعليم باالعتماد على التطبيقات االلكترونية في العملية التدريبية في ظل جائحة كورونا،   

 مدى استفادة المتدربين من هذه التطبيقات وما هي المعوقات التي تواجه العملية التدريبية االلكترونية، وتحليل اراء عينة من الموظفين
 .واألكاديميين المتدربين إلعطاء صورة تحليلية واضحة عن واقع التعليم والتدريب االلكتروني

 ما دور التطبيقات االلكترونية في العملية التدريبية؟: يمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤل الرئيسي اآلتي وعليه

 أهداف البحث 

 توضيح مفهوم التعليم االلكتروني وتطبيقاته. 
 توضيح مفهوم العملية التدريبية وعناصرها. 
 ريبيةدراسة واقع استخدام تطبيقات التعليم االلكترونية في العملية التد. 
 تحديد التطبيقات االكثر مالئمة في تنفيذ العملية التدريبية. 

 البحثأهمية 

هن تكمن األهمية بدراسة أحد الموضوعات المهمة في مجال التعليم والمعرفة والعمليات التدريبية والتطبيقات االلكترونية في ظل الوقت الرا    
من قبل الباحثين، مما يساهم في جذب اهتمامهم نحو ذلك، واستخدام التطبيقات التعليمية  ، والتي قل التطرق لها بصورة دقيقة"جائحة كورونا"

  .االلكترونية في المجاالت كافة، وعليه تستمد أهمية البحث من أهمية الموضوعات محل البحث

 البحثمنهجية 

 والرسائل العلمية والبحوث المنشورة روحاتاالعتماد على االدبيات العلمية التي تطرقت على موضوعات البحث من خالل االط. 

 البحثحدود 

  (.العراقية-بغداد)دراسة تحليلية آلراء عينة من الموظفين واألكاديميين المتدربين في جامعتي 

 الدراسات السابقة
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والتعليم االلكتروني تتطرق العديد من الدراسات السابقة الى الموضوع مدار البحث وبعض االبعاد والمتغيرات ذات الصلة بالتطبيقات    
 .والتدريب الموجه عبر استخدام التكنولوجيا واالنترنت، وفيما يلي عرض لبعض منها

لبحث تأثير التدريب عن طريق االنترنت مقارنة بالتدريب المباشر واالقراص المدمجة، وبينت النتائج تفوق المتدربين عبر  [1]هدفت دراسة 
مجموعة األخرى، لما لألنترنت من تأثير فعال في تحسين قدرات المتدربين وتنمية قدراتهم باستخدام االنترنت والصفوف االفتراضية على ال

 .التكنولوجيا وتطبيقاتها

لدراسة أثر المدخل التكنولوجي المتكامل للتدريب االلكتروني لتنمية بعض المهارات في إدارة المقررات االلكترونية، حيث  [2]وهدفت دراسة 
، وتوصل الدراسة لعدة نتائج منها وجود عالقة ارتباط وتأثير بين متغيرات (المدرب، المتدرب، المحتوى، التكنولوجيا، السياق) تمثل المدخل ب

 . الدراسة، وأكدت على أهمية المدخل المقترح في إدارة المقررات االلكترونية عن طريق االنترنت وشبكاته وتطبيقاته

تطور التدريب االلكتروني كطريقة جديدة للتعلم في المنظمات الماليزية مع النمو المتسارع في البيئة  التي هدفت لدراسة [3]وبينت دراسة 
فت عينة التكنولوجية والمعلومات، وسعت لتحديد العوامل المؤثرة في فعاليات التدريب االلكتروني في الشركات الماليزية المتعددة الجنسيات، تأل

لت الى ان دعم اإلدارة نحو التدريب االلكتروني واستخدام التكنولوجية المتاحة له تأثير على رضا العاملين موظف ، وتوص( 163)الدراسة من 
الدراسة والمستخدمين، وزيادة الدافع للتعلم وتنمية الكفاءة الذاتية للمتدربين، لسهولة استخدام التكنولوجيا والتطبيقات االلكترونية، واوصت 

 .ة االستثمار بهذا المجال اثناء العملية التدريبية لموظفيهاالشركات محل البحث بزياد

على اكتساب المفاهيم العلمية في وحدة الدم لدى طلبة الصف ( غرفة جوجل الصفية)للتعرف على أثر توظيف برنامج  [4]وتطرقت دراسة 
طالب درسوا باستخدام ( 63)وعتين األولى طالب، وتقسمت على مجم( 133)العاشر في النقب الفلسطيني، حيث تكونت عينة الدراسة من 

 .طالب درسوا بالطريقة التقليدية االعتيادية( 68)برنامج غرفة جوجل الصفية، والثانية 

نتج عن الدراسة وجود أثر معنوي لتوظيف برنامج جوجل على اكتساب المفاهيم العلمية في وحدة الدم، واالستفادة من التقنيات الشبكية 
األثر في التعليم بمختلف صوره، واوصت الدراسة بتشجيع المعلمين والمتعلمين بالتوجه في استخدام الفصول االفتراضية  االلكترونية وله

 .وغيرها بما يناسبهم ويناسب العملية التعليمية خالل تدريسهم( جوجل)

عاونية من وجهة نظر طالبات كلية العلوم واآلداب في تكوين شبكة تعليمية ت( الواتساب)لدراسة مدى فاعلية برنامج  [5]وتطرقت ايضًا دراسة 
وتوصلت الدراسة لنتائج . طالب من المسجلين بالفصل الصيفي( 66)جامعة القصيم السعودية، حيث تكونت الدراسة من عينة مقدارها / بالرس

قرر الدراسي، وكان تأثير التجربة ايجابيًا على إيجابية لشبكة التعلم التعاونية في إيجاد بيئة تشاركية لتبادل المعلومات ومصادر ومراجع الم
الطالبات من نواحي التواصل وتخطي حاجز الخجل والحرج من المشاركة الفكرية وتبادل األفكار والمعلومات، وايضًا تنظيم وتخطيط أمور 

 .الدراسة واالسهام في التنمية الفكرية والمعرفية واكتساب المفاهيم والخبرات

على الدراسات واالدبيات السابقة التي تناولت جزء من الموضوع مدار البحث كاستخدام التطبيقات والتكنولوجيا في عمليات  ومن خالل االطالع
التعليم بصورة عامة والتدريب بصورة خاصة، وتأثيرها في إنجاح عمليات التعلم وتطوير الخبرات في المنظمات كافة، تتضح لدى الباحثان 

 .استخدام التطبيقات االلكترونية ودورها في خلق بيئة لعملية تدريبية ناجحة، في ظل جائحة كورونا أهمية تسليط الضوء على

  البياناتتحليل 
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من الموظفين واألكاديميين المشاركين في الدورات التدريبية المقامة في الجامعة العراقية وجامعة ( 89)تم اختيار عينة حجمها : عينة الدراسة
. بغداد خالل فترة وباء كورونا  

 7الى الشهر  4من في جائحة كورونا لألشهر  2626طبقت الدراسة على االفراد المشاركين في الدورات التدريبية خالل عام : الفترة الزمنية
. للعام الحالي  

:المتغيرات الديمغرافية ألفراد العينة  

عينةالالسمات الديموغرافية ألفراد (: 1)جدول   

 %النسبة الفئة السمة

 الجنس

 

%94 ذكور  

%16 أناث  

 %100  المجموع

 العمر

سنة 26اقل من   6 

46-26من   76%  

سنة 46اكثر من   36%  

%166  المجموع  

 التحصيل العلمي

 

%1 دبلوم  

%6 دبلوم عالي  

%4 بكالوريوس  

%91 ماجستير  

%14 دكتوراه   

%166  المجموع  

            استنادًا لبيانات االستبانة ينمن اعداد الباحث: المصدر 
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ت بينما كان. المجموع الكلي ألفراد البحثمن ( %85) ت نسبتهم، إذ بلغالشهادات العليا هم من حملة فراد العينةن اغلب اأ( 1)يوضح الجدول 
وهذا مؤشر جيد ألفراد العينة المختارة مما يعطي تصور واضح ودقيق فردًا، أي ( 5%) بكالوريوس والدبلومالحاصلين على شهادة النسبة 

 .لتي تم التوصل اليهالإلجابة كونهم يتمتعون بمستوى عالي من المعرفة والخبرات في هذا المجال والتي بدورها تدعم النتائج ا

: صدق االستبانة  

 :تم التحقق من صدق االستبيان الخاص بالدراسة وذلك باالعتماد على االتي

اي عرضها على مجموعة من السادة المحكمين ذوي االختصاص وابداء المالحظات حول فقراتها وتصويبها وتم االخذ  :الصدق الظاهري  
 بعين االعتبار بما ينسجم ويخدم الدراسة الحالية 

راسة، وذلك من مشارك ممن ال ينتمون لعينة الد( 36)ويقصد به تطبيق االستبيان على عينة استطالعية مكونة من  :صدق االتساق الداخلي
بين الدرجة الخاصة بكل فقرة مع الدرجة ( بيرسون )اجل التحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان من خالل حساب معامل االرتباط 

اد على برنامج وتم االعتم الكلية للبعد او المحور الذي تنتمي اليه، وحساب معامل االرتباط بين كل بعد او محور مع الدرجة الكلية لالستبانة
spss ،وتوصلنا الى النتائج التالية للتحليل االحصائي: 

 .حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور، او البعد الذي تنتمي اليه -

.معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد المنتمية اليه( 2)جدول رقم   

 المتدرب المادة التدريبية المدرب البيئة التدريبية

معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة

6.791** 1 6.763** 1 6.742** 1 6.824** 1 

6.760** 2 6.856** 2 6.683** 2 6.871** 2 

6.762** 3 6.773** 3 6.832** 3 6.802** 3 

6.738** 4 6.836** 4 6.737** 4 6.616** 4 

6.763** 5       

6.757** 6       

6065داله عند مستوى دالله * 6061دالة عند مستوى دالله**  -استنادًا لالستبانة  ينالمصدر من اعداد الباحث   
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 6061مع مجموع المتغير دالة احصائيا ومعنوية عند مستوى دالله  يتضح لنا من نتائج الجدول اعاله ان جميع القيم ومعامل االرتباط لكل فقرة
.وان جميع قيمها موجبة  

يبين معامل االرتباط بين درجة كل بعد او محور والدرجة الكلية لالستبانة(  3)  جدول رقم  

 المتدرب **6.678

 المادة التدريبية **6.696

 المدرب **6.655

 البيئة التدريبية **6.866

                 .استنادًا لنتائج االستبانة ينثمن اعداد الباح: المصدر

يتضح لنا ان معامل االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية لالستبيان قوية، وذات داللة إحصائية، عند مستوى ( 3)ومن خالل نتائج الجدول رقم 
 .تتمتع بدرجة عالية من الصدق في االتساق الداخلي( االستبانة)حث وتشير النتائج في الجدولين اعاله الى ان اداة الب 6061داللة 

من اجل التحقق من ثبات االستبيان المستخدم تم حساب معامل كرو نباخ الفا، وكما موضح في الجدول ادناه الذي يبين قيم  :ثبات االستبانة
 . الثبات لكل بعد

معامل الثبات لالستبيان( 4)جدول رقم   

 االبعاد معامل الثبات

 المتدرب 60781

 المادة التدريبية 741. 6

 المدرب 821. 6

 البيئة التدريبية 6.855

 االستبيان مجتمعا لكل االبعاد 6.929

استنادًا لنتائج االستبانة يناعداد الباحث: المصدر    

ما هو دور التطبيقات االلكترونية في المتدرب؟ ومن اجل االجابة على السؤال، تم حساب الوسط : نتائج االجابة الخاصة بالسؤال االول
الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف وحسب اجابة افراد العينة على المحور او البعد االول للدراسة، وجاءت النتائج كما موضح 

 : ادناه
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يبين نتائج استجابات افراد العينة على البعد االول لالستبيان( 5)دول رقم ج  

 ت ما دور التطبيقات االلكترونية في المتدرب الوسط الحسابي االنحراف المعياري  معامل االختالف

20.6% .83053 4.0306 
 1 زاد استخدام التطبيقات االلكترونية من مستوى فهم المتدرب

23.9% .91600 3.8367 
زاد استخدام التطبيقات االلكترونية من دافعية المتدرب 

 للعملية التدريبية
2 

22.8% .87373 3.8265 
شجع استخدام التطبيقات االلكترونية المتدرب من طرح 

 اسئلة تتعلق بتعلمه
3 

16.8% .66510 3.9694 
زاد استخدام التطبيقات االلكترونية من اقبال المتدرب على 

بالتدريبااللتحاق   
4 

 االجمالي 3.9158 82134. 21.0%

ين باالستناد على االستبانة  اعداد الباحث :المصدر     

قرات يتضح لنا من خالل النتائج في الجدول أعاله، ان دور التطبيقات االلكترونية لها دور على المتدرب، اذ يتحقق بدرجة كبيرة وجاء ترتيب ف 
 :هذا البعد حسب استجابات افراد العينة وعلى النحو اآلتي

 بزاد استخدام التطبيقات االلكترونية من اقبال المتدرب على االلتحاق بالتدري 
 المتدرباستخدام التطبيقات االلكترونية من مستوى فهم  زاد. 
 استخدام التطبيقات االلكترونية المتدرب من طرح اسئلة تتعلق بتعلمه شجع. 
 ةاستخدام التطبيقات االلكترونية من دافعية المتدرب للعملية التدريبي زاد. 

لتحاق ويتضح لنا ايضًا من خالل النتائج، الدور الكبير التي تؤديه التطبيقات االلكترونية على المتدرب، وذلك من خالل زيادة اقباله على اال 
 . بالتدريب وزيادة مستوى الفهم للمتدرب، وذلك من خالل تشجيعه على طرح االسئلة المتعلقة بعمله وزيادة دافعيته تجاه العملية التدريبية

 االجابة الخاصة بالسؤال الثاني 

يبين نتائج استجابات افراد العينة على البعد للثاني لالستبيان( 6)جدول رقم   

 الوسط الحسابي االنحراف المعياري  معامل االختالف
على المادة  وأثرهااستخدام التطبيقات االلكترونية 

 التدريبية
 ت
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المستخدمة مع المادة التدريبيةتتناسب التطبيقات  3.5816 78548. 21.9%  1 

 2 ان استخدام التطبيقات سهل المادة التدريبية 3.8878 84807. 21.8%

24.5% .88212 3.6020 
استخدام التطبيقات زاد من تناسب المادة التدريبية مع 

 قدرة استيعاب المتدرب
3 

24.7% .90560 3.6735 
التناسب بين زاد استخدام التطبيقات االلكترونية من 

 المادة التدريبية والتوقيت المخصص لها
4 

 االجمالي 3.6862 85532. 23.2%

باالستناد على نتائج االستبانة                                                                        ينمن اعداد الباحث :المصدر  

دور التطبيقات االلكترونية في المادة التدريبية يتحقق بدرجة كبيرة من الفاعلية، وجاء ترتيب  يتضح لنا من خالل النتائج في الجدول أعاله، ان
 :فقرات هذا البعد حسب استجابات افراد العينة وعلى النحو االتي

 التطبيقات سهل المادة التدريبية استخدام. 
 تتناسب التطبيقات المستخدمة مع المادة التدريبية. 
 التطبيقات زاد من تناسب المادة التدريبية مع قدرة استيعاب المتدرب استخدام. 
 استخدام التطبيقات االلكترونية من التناسب بين المادة التدريبية والتوقيت المخصص لها زاد. 

تسهيل المادة التدريبية، وذلك من يتضح لنا ايضًا من خالل االطالع على نتائج االستجابة، ان للتطبيقات االلكترونية الدور الكبير والمهم في 
ب، فضال خالل استخدام التطبيقات المناسبة مع المادة التدريبية ولدورها في تحقيق زيادة بالتناسب بين المادة التدريبية وقدرة استيعاب المتدر 

 .عن تحقيق التناسب والتوافق مع الوقت المخصص لها

:االجابة الخاصة بالسؤال الثالث  

بين نتائج استجابات افراد العينة على البعد الثالث لالستبياني( 7)جدول رقم  

 ت على المدرب وأثرهااستخدام التطبيقات االلكترونية  الوسط الحسابي االنحراف المعياري  معامل االختالف

23.1% .85892 3.7245 
مكن استخدام التطبيقات االلكترونية المدرب من تبسيط 

 المعلومة للمتدرب
1 

25.2% .95958 3.8061 
مكن استخدام التطبيقات المدرب من تسهيل وصول 

 المعلومة للمتدرب
2 

ساعد استخدام التطبيقات االلكترونية المدرب على  3.4082 99314. 29.1% 3 
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 قدرات المتدرب المختلفة إدراك

 4 زادة استخدام التطبيقات من قدرة المدرب على التحليل 3.6122 92650. 25.6%

 االجمالي 363.8% 93.5% 25.8%

باالستناد على نتائج االستبانة                                                                        ينمن اعداد الباحث :المصدر  

اء ترتيب فقرات هذا البعد يتضح لنا من خالل النتائج في الجدول أعاله، ان دور التطبيقات االلكترونية في المدرب اذ يتحقق بدرجة كبيرة وج
 :حسب استجابات افراد العينة وعلى النحو االتي

 استخدام التطبيقات االلكترونية المدرب من تبسيط المعلومة للمتدرب مكن. 
 استخدام التطبيقات المدرب من تسهيل وصول المعلومة للمتدرب مكن. 
 استخدام التطبيقات من قدرة المدرب على التحليل زاد. 
 قدرات المتدرب المختلفة إدراكاستخدام التطبيقات االلكترونية المدرب على  ساعد. 

اداء  ومن خالل استجابة افراد العينة والنتائج أعاله، يتضح لنا ان استخدام التطبيقات االلكترونية لها الدور المهم والكبير على المدرب في
علومة الى المتلقي وتسهيل عملية وصول المعلومة وزيادة قدرته على التحليل لديه، العملية التدريبية، وذلك من خالل المساعدة في تبسيط الم

 .وذلك من خالل إدراك قدرات المتدرب المختلفة
:االجابة الخاصة بالسؤال الرابع  

يبين نتائج استجابات افراد العينة على البعد الرابع لالستبيان( 8)جدول رقم  

 الوسط الحسابي االنحراف المعياري  معامل االختالف
البيئة على  وأثرهااستخدام التطبيقات االلكترونية  

 التدريبية 
 ت

27.2% .96455 3.5510 
تدعم التطبيقات االلكترونية المدرب على اداء العملية 

تقتضي من تفاعل مع المتدرب وفق ما  
1 

22.7% .84683 3.7245 
استخدام التطبيقات االلكترونية ساعد من اداء العملية 

من تحكم في المدة الزمنية يتقتض التدريبية وفق ما  
2 

24.9% .93941 3.7653 
تساعد استخدام التطبيقات االلكترونية على الحوار  

 من خالل استخدام المجموعات او الفرق الصغيرة
3 

22.4% .81544 3.6429 
استخدام التطبيقات االلكترونية على بناء  ساعد

النشاطات المقترحةديناميكية حوارية من خالل   
4 
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25.5% .89937 3.5204 
استخدام التطبيقات االلكترونية على بناء  ساعد

ديناميكية حوارية من خالل استخدام اسلوب التفكير 
 الناقد

5 

25.5% .91760 3.5918 
ساعد استخدام التطبيقات االلكترونية على بناء  

 ديناميكية من خالل استخدام اسلوب حل المشكالت
6 

 االجمالي 3.6378 0.9345 0.2577

باالستناد على نتائج االستبانة                                                                        ينمن اعداد الباحث :المصدر  

قرات هذا يتضح لنا من خالل النتائج في الجدول أعاله، ان دور التطبيقات االلكترونية في البيئة التدريبية اذ يتحقق بدرجة كبيرة، وجاء ترتيب ف
 :االتيالبعد حسب استجابات افراد العينة وعلى النحو 

 النشاطات المقترحةاستخدام التطبيقات االلكترونية على بناء ديناميكية حوارية من خالل  ساعد. 
 من تحكم في المدة الزمنية تقتضي استخدام التطبيقات االلكترونية ساعد من اداء العملية التدريبية وفق ما. 
 استخدام التطبيقات االلكترونية على الحوار من خالل استخدام المجموعات او الفرق الصغيرة تساعد. 
 التطبيقات االلكترونية على بناء ديناميكية حوارية من خالل استخدام اسلوب التفكير الناقد ساعد استخدام. 
 استخدام التطبيقات االلكترونية على بناء ديناميكية من خالل استخدام اسلوب حل المشكالت ساعد. 
 دربتقتضي من تفاعل مع المت تدعم التطبيقات االلكترونية المدرب على اداء العملية وفق ما. 

وفق  ومن خالل النتائج أعاله، نتوصل الى ان التطبيقات االلكترونية ساهمت بخلق بيئة تدريبة من خالل المساعدة في اداء العملية التدريبية،
دل االفكار ما تقتضي من تحكم في المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج التدريبي، وخلق اجواء الحوار باالعتماد على المجموعات والفرق الصغيرة لتبا

ء واآلراء، وذلك بالمساعدة على بناء ديناميكية حوارية باالعتماد على اسلوب التفكير الناقد واستخدام اساليب حل المشكالت، فضال عن ادا
 .العملية التدريبية وفق ما تقتضي من تفاعل مع التدرب

المتدرب والمادة )كترونية في التدريب المتزامن حسب أبعاده االربعة من خالل النتائج السابقة التي بينت دور التطبيقات االل للباحثينويتضح 
 :تلعب التطبيقات االلكترونية، دور كبير في عملية التدريب المتزامن وجاء ترتيبها على النحو االتي( العلمية والمدرب والبيئة التدريبية

كترونية في التدريبيبين ترتيب االبعاد االكثر تأثرا بدور التطبيقات االل( 9)جدول رقم   

 التسلسل البعد المتوسط الحسابي

 1 المتدرب 3.81

 2 المادة التدريبية 3.69

 3 البيئة التدريبية 3.64
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 4 المدرب 3.63

باالستناد على نتائج االستبانة                                                                        ينمن اعداد الباحث :المصدر  

 يبين التطبيقات االكثر مالئمة واستخدام في العملية التدريبية وحسب التسلسل( 11)اما الجدول 

 النسبة المئوية حسب اجابات افراد العينة البرنامج التسلسل

1 Free conference call 35,4% 

2 Google classroom 29,3% 

3 zoom 26,3% 

4 Meet google 8,1% 

5 Webex meet 1% 

باالستناد على نتائج االستبانة                                                                        ينمن اعداد الباحث :المصدر  

  نتائج البحث 
 : بناًء على التأطير النظري والنتائج المتحققة ندرج في أدناه أبرز االستنتاجات

  الدافعية  وإعطائهتبين ان للتطبيقات االلكترونية دور على المتدرب اثناء العملية التدريبية، ذلك من خالل زيادة مستوى فهمه
 .لمتعلقة بتعلمةعلى طرح االسئلة ا تشجيعهلاللتحاق في العملية التدريبية، فضال عن 

  اتضح ان للتطبيقات االلكترونية دور مهم في ايصال المادة التدريبية، ذلك من خالل تحقيق الموائمة بين المادة والتطبيق المستخدم
 .وتسهيل عرضها وتحقيق المالئمة بين الوقت المخصص للدورة التدريبية وتسلسل عرض المادة

  تبسيط المعلومة وايصالها الى المتدرب، فضال عن تمكين المدرب من تحديد قدرات ساعدت التطبيقات التدريبية المدرب على
 .المتدربين المختلفة

 من تفاعل وتحكم  ملية التدريبية، وفق ما تقتضيالتطبيقات االلكترونية ساهمت بخلق بيئة تدريبية مناسبة تدعم المدرب على اداء الع
رة لتشجع الحوارات، واعطاء المقترحات وتنمية اسلوب التفكير الناقد وحل في المدة الزمنية وخلق مجموعات وفرق عمل صغي

 .المشكالت لدى المشاركين
  ،وجود مرونة عالية في التطبيقات االلكترونية المستخدمة، مما تحتويه من ميزات وخصائص عديدة تختلف من تطبيق الى اخر

 .تقتضي العملية التدريبية واعداد المشاركين فيها وحسب ما
  استخدام التطبيقات االلكترونية وتكنولوجيا التعليم، لها دور مهم في تحقيق االهداف االستراتيجية للتدريب في ظل الظروف واالزمات

الراهنة وخاصة في وجود جائحة كورونا، بالرغم من وجود بعض المعارضين والمآخذ على استخدامها من قبل البعض، إال انها مهمة 
 .تدريبية الى المستفيدين مختصرة للمسافات والكلفة والجهد والوقتفي ايصال المادة ال
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  توصيات البحث
 استثمار التطبيقات االلكترونية، لما توفره من دعم للمتدرب وزيادة دافعيته نحو العملية التدريبية . 
  توظيف التطبيقات االلكترونية بالشكل الصحيح في تخطيط وبناء المحتوى، فضال عن ايصال المادة التدريبية واستخدام االشكال

التوضيحية في عرض المعلومة وتحليل قدرات المتدربين، من خالل اجراء بعض االختبارات قبل واثناء العملية التدريبية للتحديد 
لدى المستفيدين واجراء التعديالت على البرنامج التدريبي إذا تطلب ذلك، بناًء على نتائج االختبارات مستويات المعارف والمهارات 

وبما يتالءم مع المتدربين واحتياجاتهم من اجل تحقيق اقصى فائدة ممكنه، وخزن المحتوى التدريبي على شكل فديوات توضيحية 
 .يمكن الرجوع اليها في اي وقت

 قات االلكترونية في خلق بيئة مالئمة، باالعتماد على انشاء مجاميع صغيرة لتشجيع النقاش وتالقح االفكار االستفادة من التطبي
 .واالستفسارات حول المادة التدريبية وموضوع التدريب، واتاحة والوقت الالزم لذلك لما تتمتع به التطبيقات من خصائص ومميزات

 طبيقات االلكترونية والتكنولوجيا الحديثة وبما يتالءم مع اعداد المتدربين ووقت الدورة اشاعة ودعم ثقافة التدريب، عبر استخدام الت
التدريبية والعمل على معالجة نقاط الضعف في استخدام التطبيقات مما ينعكس ايجابا على تحقيق االهداف التدريبية، وخلق جيل 

 .الساليب التقليدية المتبعةقادر على مواجهة التحديات واستخدام التكنولوجيا والتخلص من ا
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 روناو ك جائحةفي ظل  الليبية الجامعات اإللكتروني في المحاسبي التعليم التي تواجه تطبيق التحديات

 (جامعتي الزاوية وصبراتة إنموذًجا)

 & الشريف علي الطيب دمحم                        *أحمد دمحم البشير خالد
 ليبيا جامعة صبراتة، ،لية االقتصاد والعلوم السياسيةك، قسم المحاسبة*
 ليبيا جامعة صبراتة، ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم المحاسبة&

 khaild1976ly@gmail.comالبريد اإللكتروني *
 mahicq@gmail.comالبريد اإللكتروني &

 
      :ملخص البحث

 بحثال ، حيث هدفالتي تواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية في ظل جائحة كورونا التحديات أهم بحثال ناقش هذا
على كٍل من ، وبيان أثر تلك التحديات الجامعات الليبيةاإللكتروني في  التعليم المحاسبيواجه تطبيق التي ت   لى أهم التحدياتع لطاعاإل إلى
إقتراح بعض اإلجراءات المناسبة التي ، وأخيًرا (قسم المحاسبة، أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة، لطلبة أقسام المحاسبة/ إدارة الكلية )

الباحثان أسلوب االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وتم توزيعها إلكترونًيا، حيث تم استطاع  وقد استخدم .ت ساهم في تدليل تلك التحديات
إلى عدة  بحثال ، وقد توصل(الزاوية، وصبراتة)تي بأقسام المحاسبة بجامع( أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والطلبة)رأي عينة عشوائية من 

بعضو هيئة التدريس  ، فمنها ما يتعلقتحدياتبي اإللكتروني في الجامعات الليبية ي واجه العديد من الالتعليم المحاسأن تطبيق : نتائج أهمها
ق بطلبة أقسام المحاسبة، وقدم البحث عدة توصيات ، ومنها صعوبات تخص إدارة الكلية وقسم المحاسبة، وأخيًرا صعوبات تتعلبأقسام المحاسبة

في  والموظفين دورات وبرامج تدريبية متواصلة ألعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة توفيرو ، م المحاسبةتطوير المناهج الدراسية بأقسا :أهمها
 .ر التغطية المالية لتطبيق برامج التعليم المحاسبي اإللكترونييتوف، مع ضرورة مجال التعليم اإللكتروني

  .التحديات، التعليم المحاسبي اإللكتروني، جائحة كورونا :لكلمات الدالةا
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ABSTRACT  

This study discussed the most important challenges facing the application of electronic accounting education In Libyan 

universities in light of the Corona pandemic, Where the study aimed to review the most important challenges facing the 

application of electronic accounting education in Libyan universities And explaining the impact of these challenges on 

each of (college administration / accounting department, faculty members in accounting departments, students of 

accounting departments), finally,suggesting some appropriate measures that contribute to demonstrating these 
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challenges.The researchers used the questionnaire method as a main tool for collecting data, and it was distributed 

electronically. The opinion of a random sample was surveyed from (faculty members, employees, and students) in the 

accounting departments of my university (Zawiya and Sabratha). The study reached several results, the most important 

of which are: The application of electronic accounting education in Libyan universities faces many challenges, some of 

which are related to the faculty member in accounting departments, including difficulties related to college 

administration and the accounting department, and finally difficulties related to students of accounting departments. 

Keywords:  Challenges, Electronic accounting education, Corona Pandemic. 

 

 

 واألبحاث والدراسات السابقة بحثاإلطار العام لل: المحور األول

    :بحثال مقدمة
، ممدا أد  إلدى تغيددرات جدريدة فدي مختلد  مجداالت الحيدداة تطدورات سدريعة ومتاحقددة فدي بيئدة األعمدالأحددث  تكنولوجيدا المعلومدات 

يم المعاصرة خاصة في قطاع التعليم العالي، فيجب أن يكون أكثدر اسدتجابة لهدذل التغيدرات الهائلدة والتطدورات المتسدارعة، فمخرجدات قطداع التعلد
 .عات هي نفسها مدخات وعناصر العمل في القطاعات االقتصادية المختلفةالعالي من الجام
لذلك كان لزاًما على مهنة المحاسبة مواكبة متغيرات البيئة التي تعمل فيها فهي ت مثل مكون مهم من مكونات تلدك البيئدة، وفدي ظدل   

وإنعكاسدداتها علدددى جميدددع  Coved 19))ائحدددة كرونددا مدددن تطدددور فددي ج( 0202)وجددود األزمدددات وتطورهددا مثدددل مدددا يعيشدده العدددالم خدددال سددنة 
ى تطبيق القطاعات والمجاالت، وأهمها قطاع التعليم العالي، وعليه فإن على مؤسسات التعليم مواكبة تلك التطورات بما ي ناسب وي ائم الحاجة إل

 .التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات لتوصيل المعلومات لأللطراف ذات العاقة
ندداًء علددى ماسددبق ونهددًرا ألهميددة تطبيددق التعلدديم المحاسددبي اإللكترونددي فددي ظددل وجددود األوبئددة واألزمددات، والتددي فرضدد  علينددا تغييددر وب

يات التددي البيئددة التعليميددة التقليديددة إلددى بيئددة تعليميددة إلكترونيددة، ورأددم تلددك األهميددة أصددبل التطددور التكنولددوجي والتقنددي للمعلومددات مددن أهددم التحددد
التعلدديم المحاسددبي، وذلددك بوجددود عدددد مددن التحددديات التددي تقدد  عائًقددا أمددام تطبيددق التعلدديم المحاسددبي اإللكترونددي مثددل تطددوير مهددارات  يواجههددا

 .   أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطلبة وتدريبهم المستمر على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم المحاسبي الجامعي
فددي الجامعدات الليبيددة فددي ظددل  لكتروندديالتعلديم المحاسددبي اإلالحاليددة لبحددث أهددم التحدديات التددي تواجدده تطبيددق  بحدثجدداءت فكددرة الوبدذلك        

 .(Coved 19)جائحة كورونا 
 :بحثمشكلة ال
الواسددع لجائحدة كورونددا فددي جميدع بلدددان العدالم بشددكل عدام وفددي ليبيددا بشدكل خددار، ممدا أد  إلددى ظهدور عراقيددل فددي  فدي ظددل اإلنتشدار        

مواصلة التعليم التقليدي بجميع مراحلده، لدذا أصدبل مدن الضدروري البحدث عدن بدديل لمواصدلة العمليدة التعليميدة بطدر  أخدر  فدي ظدل األزمدات، 
 (.الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة)لتحقيق التواصل بين كٍل من  وبذلك ظهرت فكرة التعليم اإللكتروني

ونهًرا إليفاف العملية التعليمية بجميع مراحلها في ليبيا ألكثر من ستة أشدهر متواصدلة، جداءت فكدرة تطبيدق التعلديم اإللكتروندي مدن قبدل         
ام تطبيقدده، وفددي مجددال المحاسددبة بصددفة خاصددة ي مكددن تطبيددق فكددرة التعلدديم وزارة التعلدديم الليبيددة، رأددم وجددود عدددة صددعوبات وتحددديات تقدد  أمدد

أهدم  بحدثالمحاسبي اإللكتروني، على الرأم من وجود تحديات تق  عائق أمام تطبيق هذا النوع من التعليم، وعليه جداءت فكدرة البحدث الحدالي ل
 .الليبية في ظل جائحة كوروناالتحديات التي تواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات 

 
 :فى اإلجابة علي األسئلة التالية  الحالية بحثمشكلة الوفي ضوء ما تقدم ي مكن صياأة 

 ؟تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية في ظل جائحة كورونا هم التحديات التى تواجهأماهى : السؤال الرئيس
 : أن يتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية ويمكن

 ؟الجامعات الليبية تحديات متعلقة بإدارة الكلية وقسم المحاسبةاإللكتروني في  ي واجه تطبيق التعليم المحاسبيهل : السؤال الفرعي األول



 االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط كورونا الواقع والمستقبلجائحة  :المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول حول
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م اقسدددعضدددو هيئددة التدددريس بأات الليبيددة تحددديات متعلقددة بالجامعددداإللكترونددي فددي  ي واجدده تطبيددق التعلدديم المحاسدددبيهدددل : السددؤال الفرعددي الثدداني
 ؟المحاسبة

 ؟م المحاسبةاقسطلبة أالجامعات الليبية تحديات متعلقة باإللكتروني في  ي واجه تطبيق التعليم المحاسبيهل : السؤال الفرعي الثالث
  :بحثال أهداف

 :فى االتى بحثتتمثل أهداف ال
 .الجامعات الليبيةاإللكتروني في  واجه تطبيق التعليم المحاسبيت   التي لى أهم التحدياتع لطاعاإل_ 1
قسم المحاسبة، أعضداء هيئدة التددريس بأقسدام المحاسدبة، / الكلية )على كٍل من  اإللكتروني واجه التعليم المحاسبيبيان أثر التحديات التي ت  _ 2

 .(لطلبة أقسام المحاسبة
 .ساهم في تدليل تلك العراقيلإقتراح بعض اإلجراءات المناسبة التي ت  _ 3

 :بحثفرضيات ال
 :يمكن صياأة الفرضيات التالية بحثبناًء على مشكلة وأهداف ال

 جائحةةفي ظل  الليبية الجامعات اإللكتروني في المحاسبي التعليم التي تقف عائًقا أمام تطبيق التحدياتتوجد العديد من : الفرضية الرئيسة
 . روناو ك

 .الجامعات الليبية تحديات متعلقة بإدارة الكلية وقسم المحاسبةاإللكتروني في  ي واجه تطبيق التعليم المحاسبي: الفرضية الفرعية األولى
 .المحاسبةم اقسعضو هيئة التدريس بأالجامعات الليبية تحديات متعلقة باإللكتروني في  ي واجه تطبيق التعليم المحاسبي: الفرضية الفرعية الثانية
 .م المحاسبةاقسطلبة أالجامعات الليبية تحديات متعلقة باإللكتروني في  ي واجه تطبيق التعليم المحاسبي: الفرضية الفرعية الثالثة

 :بحثأهمية ال
وتطبيقده لمواصدلة العمليدة التعليميدة  اإللكتروندي التعليم المحاسبيفي الحاجة الم لحة التي فرضتها جائحة كورونا لههور  بحثال تكمن أهمية هذا

 .في الجامعات الليبية
 : بحثال يةمنهج

لدك مدن نتدائج البحدول والكتابدات ذا فدى مسدتفيدً ، ا علدي األسدلوب المكتبدي فدى جمدع  البيانداتم استخدام المدنهج الوصدفي للبحدث معتمددً ت        
أعضداء هيئدة التددريس ولطلبدة قسدم المحاسدبة واإلداريدين حدول أهدم التحدديات التدي ، كمدا تدم إعدداد اسدتبيان لمعرفدة  راء والدراسدات التدي تدم نشدرها

 .تواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني
 :حدود البحث

أعضدداء جامعددة صددبراتة، بددالتطبيق علددى / جامعددة الزاويددة، وكليددة االقتصدداد والعلددوم السياسددية / كليددة االقتصدداد  تمثلدد  فددي: الحدددود المكانيددة_ 1
 . واإلداريين ،لطلبة أقسام المحاسبة، التدريسهيئة 
 .0202في الفصل الدراسي خريف  بحثتم تطبيق ال :الحدود الزمنية_ 0

 :األبحاث والدراسات السابقة
Obaidat, Algatamin, 2011)) دراسة

اتجدال  (TTU)إلدى معرفدة  راء لطلبدة قسدم المحاسدبة بجامعدة الطفيليدة التقنيدة  دراسدةهدف  هدذل ال  
اإلنترندد ، البريددد )أربعددة تقنيددات لتكنولوجيددا المعلومددات وهددي  بحددثاسددتخدام تكنولوجيددا المعلومددات فددي العمليددة التعليميددة، وقددد اسددتخدم  هددذل ال

لطالددب فددي تخصددص المحاسددبة بكليددة العلددوم ( 20)، وقددد تددم تصددميم إسددتبانة وزعدد  علددى عدددد (اإللكترونددي، الباوربويندد ، مددايكرو سددوف  إكسددل
إلددى أن إجابددات العينددة كاندد  إيجابيددة نحددو اسددتخدام األدوات األربعددة مددن تكنولوجيددا  بحددثداريددة والماليددة بالجامعددة المددذكورة، وقددد توصددل  الاإل

 .   [1] المعلومات في تطوير التعليم المحاسبي
التعلدديم العددالي مددن خددال قيددا  مددد   فددي ضددمان جددودة إلددى إبددراز مددد  إسددهام التعلدديم اإللكترونددي دراسددةهدددف  هددذل ال( 3102صةةيام  ) دراسةةة

ا التددي إدراك أعضداء هيئدة التددريس بأقسدام المحاسدبة بالجامعدات األردنيدة لدذلك اإلسددهام، كمدا تدم تحديدد مدد  اسدتخدام التعلديم اإللكتروندي والمزايد
 . المذكور بحثستبانة على مجتمع الا( 02)وزع  عدد  بحثيحققها في تطوير التعليم الجامعي لتعزيز التنمية البشرية، ولتحقيق أهداف ال
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امعي وبتحليل إجابات االستبانة إحصائًيا تبين أن أعضاء هيئة التددريس فدي أقسدام المحاسدبة يددركون أهميدة التعلديم اإللكتروندي فدي التددريس الجد
تتعلددق أعضدداء هيئددة التدددريس، والطلبددة، المحاسددبي، إال أن االسددتخدام الفعلددي للتعلدديم اإللكترونددي اليددزال محدددوًدا بسددبب وجددود تحددديات وعراقيددل 

 .  [0] واإلمكانيات الفنية والمادية المتاحة
تحديدددد أهدددم مجددداالت االسدددتفادة مدددن أسددداليب التعلددديم اإللكتروندددي فدددي مجدددال التعلددديم  دراسدددةتناولددد  هدددذل ال  (3102السةةةقا  والحمةةةادي  ) دراسةةةة

المحاسدددبي، وكدددذلك تدددم التطدددر  ألهدددم المتطلبدددات الازمدددة لزيدددادة كفددداءة وفاعليدددة التعلددديم المحاسدددبي مدددن خدددال االسدددتفادة مدددن أسددداليب التعلددديم 
فدي تحسدين التعلديم المحاسدبي، كمدا يمكددن ( بأنواعهدا المختلفدة)المعلومدات  إلدى أنده يمكدن االسدتفادة مدن تقنيددات بحدثاإللكتروندي، وقدد توصدل  ال

 .[2] ونيزيادة كفاءة وفاعلية التعليم المحاسبي من خال توافر مجموعة من المتطلبات التقنية والمعرفية الازمة لاستفادة من التعليم اإللكتر 
ضددوء علددى بعددض مامددل التجربددة العراقيددة فددي أنمددا  جديدددة للتعلدديم، ومنهددا إلددى تسددلي  ال دراسددةهدددف  هددذل ال (3102سةةعد  ويعقةةو   )دراسةةة 

أن ضمان جدودة التعلديم : إلى عدة نتائج أهمها بحثالتعليم المحاسبي اإللكتروني والنجاحات التي حققها ودور منهمة اليونيسكو، وقد توصل  ال
تقبلي مددع دور النشددر اإللكترونددي، وباعتبددار أن أعضدداء هيئددة التدددريس المحاسدبي اإللكترونددي فددي الجامعددات يكددون مددن خددال  فددا  التعدداون المسدد

 .  [4] والطلبة حجر األسا  لتحقيق التنمية البشرية
 يملدالتع مجدال فدي لكتروندياإل يملدالتع سدتخدامإل دور يوجدد لهد: هدوو  رئديس سدؤال فدي دراسدةالهدذل  ةلمشدك خصلتدت  (3102رشةوا،  ) دراسةة

 يملدالتع اسدتخدام دور ىلدع التعدرف خدال مدن مديلالع التأصديل إلدى رئديس بشدكل بحدثال  دفهد كما الخريجين؟ بةلالط تاار هم لتنمية المحاسبي
 فدي التددريس يئدةه عضداءأ  مدن ةمكوند عيندة ىلع االستبانة وزع  كما، الخريجين بةلالط تاار هم لتنمية المحاسبي يملالتع مجال في لكترونياإل

 جهالمندا أنإلدى  الميدانيدة بحدثال نتدائج عضدًوا، وتوصدل ( 64) مهعددد والبدال  أدزة قطداع فدي العامدة طينيةلالفسد بالجامعدات المحاسدبة أقسدام
 توظي ،لل وبةلالمط الحديثة التكنولوجية ترااهوالم تابالقدر  الخريجين الطبة تزود ال سطينيةفلال الجامعات في حالياً  المطبقة المحاسبية سيةاالدر 
 .[5] المحاسبي يملالتع مجال في نترن واإل الحاسوب يستخدم الذي لكترونياإل يملالتع استخدام ىلع أساسي بشكل تعتمد ال اهألن

إلددى التعددرف علددى ماهيددة التعلدديم اإللكترونددي ودورل فددي تحسددين جددودة التعلدديم المحاسددبي، وتوصددل   دراسددةهدددف  هددذل ال  (3102قنةةا  ) دراسةةة
كافة المشاركين على أهمية التعليم اإللكتروني ودورل البدارز فدي تحسدين جدودة التعلديم المحاسدبي، بدالرأم مدن وجدود قصدور فدي  إلى إتفا  بحثال

شبكة المعلومات الداخلية لتبادل المعلومات بدين األقسدام، وعددم اسدتخدام األسداليب الحديثدة : الخدمات الداعمة للتعليم المحاسبي اإللكتروني مثل
 .[0] قيا  األداءفي تقويم و 

 :التعليق على الدراسات السابقة
تناول  الدراسات السابقة أهمية التعليم اإللكتروني من عدة جوانب، فمنها من تطر  لدور التعليم اإللكتروني في تحسدين جدودة التعلديم 

نولوجيدا المعلومدات فدي تطدوير التعلديم المحاسدبي، المحاسبي، ومنها من تناول ذلك لزيادة كفاءة وفعالية التعليم المحاسبي، ومنهم مدن اسدتخدم تك
 .وتطوير مهارات خرجي أقسام المحاسبة، وضمان جودة التعليم العالي

الحاليدة فددي اختيدار موضددوع التعلديم اإللكترونددي ودورل فدي التعلدديم المحاسدبي، وقددد اختلفدد   دراسددةوقدد تشددابه  الدراسدات السددابقة مدع ال          
، فمنهم من تناول البيئة العراقية، ومنهم من در  البيئة الجزائرية، والبيئة الفلسطينية، بحثالحالية عن الدراسات السابقة باختاف بيئة ال دراسةال

فددي  ونددياإللكتر  المحاسددبي التعلدديم الحاليددة فقددد لط بقدد  علددى البيئددة الليبيددة، وتناولدد  التحددديات التددي تواجدده تطبيددق بحددثوالبيئددة األردنيددة، أمددا ال
فددي البيئددة األردنيددة، التددي بحثدد  فددي بعددض المعوقددات التددي تواجدده ( صدديام) بحددثالجامعددات الليبيددة فددي ظددل جائحددة كورونددا، لددذلك اختلفدد  عددن 

  .التعليم اإللكتروني في التدريس الجامعي المحاسبي
 
 
 
 
 
 
 



 االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط كورونا الواقع والمستقبلجائحة  :المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول حول
 

 

721 

 :نموذج البحث
 

 

 

 

                                               

 نموذج البحث المفترض( 0)شكل رقم 

 استناًد على الدراسات السابقة الشكل من إعداد الباحثا،

 التعليم المحاسبي اإللكتروني: المحور الثاني
 :مفهوم التعليم اإللكتروني

ي مثددل التعلدديم اإللكترونددي ركيددزة أساسددية ووسدديلة مهمددة مددن وسددائل تقنيددات التعلدديم الحددديث بصددورة عامددة، حيددث يعتمددد علددى توظيدد  
شدبكة اإلنترند ، : )التعلديم علدى مجموعدة مدن األسداليب مثدل المستجدات التكنولوجية من أجل تحقيق كفاءة أفضل للتعليم، ويعتمد هذا الندوع مدن

وكددل تلددك الوسددائل ت سددتخدم لغددرف إتاحددة الفرصددة أمددام الطلبددة للتعلدديم علددى مدددار اليددوم بأقددل التكددالي  ( المكتبددة اإللكترونيددة، األقمددار الصددناعية
 (.بالتعليم اإللكتروني)عرف في الوق  الحالي وأسهل الطر ، وهذا يجعل التعليم والتعلم أكثر متعة وتشويق للطلبة، وهذا ما ي  

ذلددك النددوع مددن التعلدديم الددذي ي مارسدده عضددو هيئددة التدددريس باسددتخدام شددبكة اإلنترندد  للتواصددل مددع : عددر ف التعلدديم اإللكترونددي بأنددهوي   
  .[7]ًرا بذلك الجهد والوق  صلطلبته، ومختل  المؤسسات التعليمية، وعقد مؤتمرات الفيديو، ويطور محاضراته ويزيد من معلوماته، مخت

األدوات والوسددائ  اإللكترونيددة  باسددتخدام الحددديث الددذي فرضددته الهددروف االسددتثنائية ذلددك التعلدديمبأندده  االلكتروندديالتعلدديم كمددا ي عددر ف 
 .[8] الرقمية

النموذج التعليمي المطبق، ويعتمد على استخدام الوسائ  واألجهزة  أألبمثل ي  فهو للتعليم والتعلم،  أسلوب :وتم تعريفه أيًضا على أنه
 .[9] اإللكتروني جديدة لفهم وتطوير التعليم أساليب لى التعليم والتواصل والتفاعل مما يسهل اعتماد لطر  إاإللكترونية كأدوات لتحسين الوصول 

 :ة ي مكن إبداء الماحهات التاليةالسابق اريفمن خال التع
 التعليمدي البرندامج عناصدر بكدل التعليمدي، كمدا يهدتم المحتدو   بتقدديم يهدتمأن للتعلديم اإللكتروندي أهميدة كبيدرة فدي حياتندا العمليدة، فهدو _ 1

 .وأيرها مختلفة، تعلم درصاوم المعلومات، تقديم ولطرائق ومحتو ، أهداف، من :هومكونات
 . والفيديو المتعددة، اإللكترونية  والوسائ اإلنترن ، :مثل حديثة إتصال  ليات على يعتمد اإللكتروني التعلم_ 0

 [12] :وي نهر إلى التعليم المحاسبي كنهام متكامل يتكون من مجموعة من العناصر المترابطة لتحقيق أهدافه والمتمثلة في اآلتي
 .وأنواعه أشكاله بمختل  المحاسبي العمل لممارسة تهيئتهم يمكن الذين الطلبة في المتمثلة :المدخات _1
  . ةالمحاسبي تابالمهار  التزويد في استخدامها يمكن التي التعليم بوسائل المتمثلة :ةالتشغيلي العمليات_ 0
 .عامة بصورة المحاسبي التعليم  نهام من الهدف حققلت المحاسبي العمل ممارسة على القادرين المؤهلين الطلبة في المتمثلة :تالمخرجا_ 2
 .امنه أي في تحدل فاتاانحر  أي تصحيل ومحاولة وتطويرها وتقييمها السابقة العناصر رقابة خال نم(: الرقابة) العكسية التغذية_ 4

ومددن خددال العناصددر السددابقة أعددال وبتطبيقهددا علددى نهددام التعلدديم المحاسددبي اإللكترونددي يمكددن الحكددم علددى كفدداءة النهددام عددن لطريددق 
د مدن منداهج ددددددددددددددددددالعاقة بين مدخاته ومخرجاته، وذلك من خال مد  توافر العملية التعليمية المختلفة ددددددددددددد باسدتخدام وسدائل اإلتصدال المتاحدة 

ومقدددررات دراسدددية، والحددداالت العمليدددة، والتطبيقدددات الميدانيدددة، وهدددذا يتطلدددب تدددوافر الكدددادر العلمدددي المؤهدددل علدددى اسدددتخدام تقنيدددات المعلومدددات 

 تطبيقه واجهالتعليم المحاسبي اإللكتروني في ظل جائحة كورونا ي   

 
 تحديات متعلقة بةةة  

  أعضاء هيئة التدريس

 

 طلبة أقسام المحاسبة

  إدارة الكلية وقسم المحاسبة 
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م واالتصدداالت للقيددام بدددلك، كمددا يمكددن الحكددم علددى كفدداءة وفاعليددة النهددام عددن لطريددق العاقددة بددين المخرجددات واألهددداف التددي ينبغددي علددى النهددا
 . تحقيقها

 : نهام التعليم المحاسبي اإللكتروني( متطلبات االستخدام، ومميزات)وعليه ي قدم الباحثان في الجزء التالي مجموعة من 
 :متطلبات استخدام التعليم المحاسبي اإللكتروني

مدن المتطلبدات الضدرورية ي مكدن سدردها  حتى تتمكن الجامعات من تطبيق التعلديم المحاسدبي اإللكتروندي وقد  األزمدات البدد مدن تدوافر مجموعدة
 [11] :كما يلي

 .إدراك المؤسسات التعليمية ألهمية دور التعليم المحاسبي اإللكتروني من خال بناء األسس للتعليم والتدريب اإللكتروني_ 1
 .توظي  العناصر التقنية الازمة لخفض تكلفة التعليم المحاسبي اإللكتروني وترسيخ خبرات أعضاء هيئة التدريس والطلبة_ 0
 .وإداري  فني دعم ولطاقم ،طلبةالو  ،تدريسال هيئة أعضاء من األساسية المكونات ريتوف _ 2
 .المحاسبي التعليمت مجاال في اإللكتروني التعليم مجابر  الستخدام ،والطلبة التدريس هيئة ألعضاء الازمة اتءالكفا توفير_ 4
 . المتاحة لديهم واإلمكانات المنهج لفلسفة وفقاً  المحاسبي التعليم مجال في الستخدامه اإللكتروني للتعليم وخطة رؤية بناء_ 5
 .اإلنترن  واستعمال للطلبة، عمل ومحطة التدريس، هيئة ألعضاء عمل ومحطة الخدمية، األجهزة :مثل األساسية تاالتجهيز  توفير_ 0
 .المحاسبي اإللكتروني التعليم مجال في تجاربهم من لاستفادة التجربة صاحبةتقدمة الم الدول تابخبر  االستعانة_ 7

 : مميزات التعليم المحاسبي اإللكتروني
 [10] :خال تطبيقه، نذكر أهمها كما يلين للتعليم المحاسبي اإللكتروني العديد من المميزات التي يمكن تحقيقها م

 .ومن ثم أثناء مزاولة العمل المحاسبي فيما بعد, أوالً  بحثتنمية المهارات الذاتية لطلبة المحاسبة للتعامل مع تقنيات المعلومات أثناء ال_ 1
 .االستفادة من برامج المحاسبة التطبيقية واستخدامها في مجال التدريس المحاسبي_ 0
 .لطلبة المحاسبة مما يؤدي إلى تحسين نوعية التعليم المحاسبي بحثتعزيز مجاالت التعلم الذاتي وال_ 2
 .سرعة تطوير المقررات الدراسية والبرامج المحاسبية على شبكة المعلومات العالمية بما يواكب خط  الجامعات ومتطلبات العصر_ 4
 .إعادة صياأة دور أعضاء هيئة التدريس والطلبة بما يتوافق مع مستجدات التعليم المحاسبي_ 5
ر تناقل الخبرات والمهارات المحاسبية من خال إيجاد قنوات اتصال ت مكن أعضاء هيئة التدريس والطلبدة مدن المناقشدة وتبدادل اآلراء، وتدوفي_ 0

 .م مما ي تيل تقديم المحاضرات بصورة نموذجيةبيئة تعليمية أنية تتعدد بها مصادر التعلي
 .تعدد مصادر المعرفة المحاسبية نتيجة لاتصال بالمواقع المختلفة على الشبكة العالمية للمعلومات_ 7

 التحديات التي تواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في ظل جائحة كورونا: المحور الثالث
 :COVED-19جائحة كورونا 

 :جائحة كورونامفهوم 

-COV-2) سدار  فيدرو  فصديلة مدن وهدو Corona Virus Disease 2019 ((COVID-19 (19 كوفيدد( كوروندا وباء تفشى

SARS) ين، الصد فدي هدوبي بمقالطعدة ووهدان فدي األولدى الحداالت تشخيص بعد 0219األول كانون /ديسمبر منذ العالم أنحاء جميع في بسرعة
 11 وفدي، تامدر  ثدال المتضدررة البلددان عددد تضاع  كما ا،فً ععشر ض ثاثة الصين خارج الحاالت عدد داز  ،2020 ذار/مار  بداية ومنذ
ينتشدر  حيدث  (3131منظمةة الصةحة العالميةة  ) ،عالميدة جائحدة أن وبداء كوروندا عدن العالميدة الصدحة منهمدة أعلند  ، 2020  ذار/مار 
 حالدة (450307)بنحدو يقددر مدا وجدود إلدى الوفداء هدذا تفشدي أد  ،2020  ذار/مدار  25 وفدي م،العدال أنحداء جميدع في بسرعة الفيرو  هذا

 [12] .ادً لب (199) في وفاة حالة( 20664)و إصابة،
 [14]: والتعليم اإللكترونيجائحة كورونا 

يواجدده التعلددديم تحددديات وصدددعوبات كثيددرة فدددي حدداالت النزاعدددات والكددوارل الطبيعيدددة واألوبئددة، وحسدددب بيانددات منهمدددة اليونسددكو لعدددام 
ددع  بالمقارنددة مددع أقددرانهم فددي البلدددان  الطدداب بددالتعليم فددإن احتمدداالت عدددم التحددا  (0202) فددي الدددول المتضددررة مددن األزمددات أكثددر مددن الضم

 .من تلك االزمات األخر  التي ال تعاني
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اليدوم العدالم أجمدع يواجده انتشدار فدايرو  كوروندا، والدذي ظهدرت و ، األزماتيعتبر التعليم وضمان توفرل من أهم األولويات للمجتمع في حاالت و 
ر المدرف لدى أن انتشدإوهان وس  الصين، ومن ثم بدأت العدو  تنتقل من دولة ألخدر ، و في مدينة  (0219)أول إصابة بالمرف في ديسمبر 

ان حالة الطوارئ في معهم إعفي معهم دول العالم، ما جعل منهمة الصحة العالمية اعتبارل وتصنيفه كوباء وجائحة عالمية، وما تبع ذلك من 
عمددال والشددركات والمؤسسددات ومنهددا المؤسسددات التربويددة نتشددار الفددايرو ، ومددا نددتج عددن ذلددك لتعطيددل األإدول العددالم، فددي محاولددة للحددد مددن 

 .في معهم دول العالم بحثالمدار  والجامعات، حيث تعطل  الك
، وضع  التعليم في خطر حقيقي، فتحولد  األنهدار وتركدز االهتمدام نحدو عليميةا  للمؤسسات التإأهذل الجائحة وما نتج عنها من 

باعتبارل أولوية مجتمعية وإنسانية وضرورية مدن أجدل لإلبقاء على التعليم وحمايته عليمية لكتروني في محاولة من الدول والمؤسسات التالتعليم اإل
 .سر والمجتمعات من خال تقديم الخدمات التعليميةالمحافهة على تماسك األ

 [15]: وموقف بعض المنظمات المهنية المحاسبية COVED-19جائحة كورونا 

 (:IFAC) للمحاسبين الدولي االتحاد

 صدحابأ هدفده مسداعدة القسدم هدذا نأ اموضدحً  كوروندا، لتدداعيات اخاًصد قسدماً  الرسدمي موقعده علدى للمحاسدبين الدولي االتحاد وفر
 لدىإ الددولي االتحداد يسدعى التدي المجداالت هدمأ الموقدع  ضدم ذإ كوروندا، تحدديات مواجهدة فدي درافدواأل المحاسدبية المهنيدة والمنهمدات المصدالل
 المهنيدة الصدحة، و زمداتاأل دارةإو  عمدالاأل يةار سدتمر ، إالماليدة التقدارير عددادالمراجعدة، إ : وهدي كوروندا فدايرو  تدداعيات ظدل فدي تعزيزهدا

 .والشخصية
 : ليي ما فايرو  كورونا، تاتأ ثير  حول (2020)يونيو  لىإ إبريل من الفترة خال (IFAC) نشرها التي تار اصداإل برزأ ومن
 الوحددات بهدا تقدوم التدي التقدارير الماليدة إلعدداد الرئيسدية المجداالت صدداراإل هدذل يحددد :COVED-19  تواالفصةاحا الماليةة التقارير _0 

 ظدل فدي الماليدة قوائمهدا فدي تاواإلفصداح المدالي والمركدز النتدائج األثدر علدى تحديدد عندد النهدر إلدى بحاجدة تكدون  المجداالت وهدذل االقتصدادية
ة القدوائم الماليد فدي ؤهدااإجر  يجدب التدي اإلفصداحات مداهي :تيبداآل تمثلد  صدداراإل تناولهدا التدي والمجداالت الرئيسدة، كوروندا فدايرو  تاتدأثير 
 . (الخدمة، األحدال الاحقة، اإلستمرارية إنهاء ومزايا الجدد الموظفين ياامز  المالية، دواتاأل التل ، الشهرة،)
 أن تعندي االقتصدادية كوروندا و ثارهداجائحدة  أن للمحاسدبين الددولي تحداداإل وضدل حيدث COVED-19: لةة الماليةة التقةارير إعةداد أثةار _3

 كي  :ما يلي صداراإل تضمن وقد، مضى وق  أي من أكثر الجودة عالية مالية إلى معلومات بحاجة اآلخرين المصلحة وأصحاب المستثمرين
 الهامدة اآلثدار هدي مدا ية؟ار سدتمر تقيديم اإل الشدركات علدى يجدب كيد  التقدارير؟ إعداد فترة بعد COVID-19 أحدال تقييم على الشركات يجب
 التقييمات؟  واعداد التقارير وإعداد المحاسبة على األخر  

 (: IAASB) الدولية والتأكيد مراجعةال معايير مجلس _2

 علدى بدالتركيز تلخدص والدذي ، COVED-19تابسة  تةأثير  المتطةورة مراجعةال بيئة في الرئيسية القضايا :بعندوان منشور صدرأ
 خطداءأ مخدالطر فدي سداهمي   قدد والدذي التنبدؤ علدى القددرة وعددم التأكدد عددم وجدود مدن خدالراجعين المد عمدل علدى كوروندا جائحدة ثدرتأ :تدياآل

 ،لمراجعدةا دلدةأ علدى حصدولهم لطريقدة تعدديل: يلدي ممدا لكدل عتبدارباإل خدذاأل راجعينالمد علدى لدذلك هدذل المخدالطر، تكثيد  وأ جديددة، جوهريدة
 واللدوائل القدوانين وأ المدالي بدا اإل معدايير فدي تاتغييدر  حددول عاةا مر  ،راجععمل الم في خر  أ جديدة ولطر   المعلومات تقنيات على عتماداإل

حددال األ حدول راجدعالم مسؤولية ت،االتقدير  المخالطر، تقييم :تاليةال المسائل عاةا مر ر، كبأ بشكل والخطأ حتيالحدول اإل مكانيةإ عاةا مر  وأيرها،
 . يةار ستمر واإل الاحقة

 (:  AICPA) القانونيين للمحاسبين مريكياأل المعهد _4

 ذإ   COVID-19  ةةةةةب المتعلقةة راجةعالم وتقةاريرمراجعةة ال قضةايا :بعندوان منشدور القدانونيين للمحاسبين مريكياأل المعهد صدرأ
 عدام، بشدكل والجمهدور الجائحدة،ل هدذ خدال أنحاء العدالم جميع وفي المتحدة الواليات في AICPA أعضاء خدمة في رأبته لىإ المعهد شارأ

 قيامهم أثناء الممارسين :لمساعدة وذلك وبئةاأل إنتشار خال والمتكررة سئلة المطروحةاأل بعض على جابةاإل في ساعدي   صداراإل هذا نأ حيث
 حددالاأل التأكدد، وعددم المخالطر: تاليةال المجاالت صداراإل تضمن وقد، المالية البيانات معدو ، مؤكدة غيرالاألوقات  هذل في مراجعةال بمهام

 وأنواع تار قالف على التأكيد الخارجية، التأكيدات ستخدامإ الرقابة الداخلية، والسجات، الدفاتر لىإ الوصول حتيال،اإل الوحدة، يةرار ستمإ الاحقة،
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 عدن لمراجعدةوا الملموسدة، أيدر صدولواأل ،والشدهرة صدولاأل نخفدافإو  العادلدة بالقيمدة الصلة ذات مراجعةال قضايا عن فضاً  ،راجعالم تقارير
 . بعد

 :التحديات التي تواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني
 اراتهم تطوير تكالي  تتضمن ، بحيثاإللكترونيعليم بالت المرتبطة الكاملة التكالي  ديتحد إلى صعوبة [10]أشارت بعض الدراسات

 حاسدب اآللديال البدرامج تكدالي  إلدى إضدافة الحديثدة، وسدائل التكنولوجيدا اسدتخدام علدى وتددريبهم والطلبة ةاإلدار موظفي و  التدريس هيئة أعضاء
 محاسدبيًا، اقياسده يصدعب منهدورة أيدر تكدالي  أنهدا علدى إليها ينهر والتي ودعمها، اإللكترونية وتطويرها المواقع صيانة وتكالي  المستخدمة،
 وسدائل عبدر تدريسدها يمكدن مدادة إلدى تقليددي بأسدلوب تددر  مدادة مدن وتحويلهدا التعليميدة المدادة صدميمالمترتبدة علدى ت تكلفدةال باإلضدافة إلدى

 .الغاية لهذل الموجه التدريس هيئة ضاءعأ  وق  من كبيراً  جزءاً  تستنفذ والتي ،الحديثة تكنولوجيا المعلومات
للتعلدديم اإللكترونددي مجموعددة مددن الصددعوبات التدي تواجهدده فددي مجددال التعلدديم المحاسددبي يمكددن سددردها كمددا  أ، [17] ذكددر الددبعضكمدا 

 : يلي
 تقنيدات  اسدتخدام فدي جيددة خبدرةمدع  ،باإلنترند  تصدلم حاسدوب جهداز لطالدب كدل لدد  يكدون  أن لكتروندياإل المحاسدبي التعلديم يتطلدب_ 1

  .بحثال من االنسحاب الطلبة من كثير شجع الخبرة لتلك االفتقار، و المعلومات اوتكنولوجي
 تكدالي  تحمدل علدى  الطلبدة أو التعليميدة المؤسسدات قددرة ومدد  اإللكتروندي، للتعليم المحاسبي الحديثة التقنيات لتوفير مالية عقبات وجود_ 0

 .الازمة والتكنولوجية التقنية المتطلبات
 .في تطبيقها رأبتهم وضع  الحديثة، التقنيات باستخدام اإللكتروني المحاسبي التعليم في والطلبة التدريس هيئة أعضاء لمامإ  ضع_  2
 .ةالمحاسب قرراتالم ببعض الخاصة التعليمية مجاالبر  على الحصول صعوبة _ 4
 ،المحاسدبية مجاوالبدر  جهدزةاأل وتدوافر االتصداالت، شدبكات كفداءة :مثدل خدر  األ التقنيدة مدلاالعو  بدبعض لكترونياإل المحاسبي التعليم ارتبا _ 5

 .التعليم المحاسبي اإللكتروني مجابر  من نسحاباإل من يزيد قد الذي مراأل جيد بشكل المحتو   نتاجإ على القدرة ومد 
هم ودعمهدم، حيدث أن هدذا الندوع مدن لتددريب مسدتمرة فالحاجدة لدذا لكتروندي،اإل التعلديم فدن يجيدون  ذينلال سالتدري هيئة أعضاء في رةد  ن   هناك_ 0

 . التعليم يحتاج إلى تدريب مستمر
 إال خاصة في ظل التعلديم اإللكتروندي أيدر المباشدر، بهم، المحي  المجتمع عن الطلبة يعتزل أي، لكترونياإل المحاسبي التعليم في زلةالع  _ 7
 .االخرين والطلبة التدريس هيئة بأعضاء باالتصال للطلبة فرصة توفر بالدردشة تعرف والتي للتعليم المباشر االتصال أدوات أن

 تحدديات والعراقيدلال االعتبدار بعدين يأخدذ أن يجدب الجدامعي التعلديم فدي المعلومدات تكنولوجيدا اسدتخدام أن ىعلد األخدر الدبعض أكددو 
 هذل استخدام امتاكهم  مهارات لعدم يعود قد التكنولوجيا توظي  ألهمية تفهمهم عدم أن، و التكنولوجيا هذلالمستفدين من  الطلبة بتفهم المرتبطة
 .[18] المعلومات الحديثة تكنولوجيا لغة بوصفها اإلنجليزية اللغة لمهارات امتاكهم عدم أو التكنولوجا

عبدر الوسدائل  للطدرح قابلدة تعليميدة مدواد إلدى التقليددي باألسدلوب معددة مدواد مدن التعليميدة المدواد تحويدل تكلفدة ارتفداع إلدى إضدافة
 اإللكترونيدة الوسدائل بدرع المطروحدة التعليميدة المدادة مدن معتمددة ةعسدا كدل بدأن إلدى القدول نالبداحثي أحدد ذهدب وقد ،[19] اإللكترونية الحديثة

 . [02] تطويرالعمل و من ال( مائة ساعة تقريًبا)عات لطويلة سا إلى تحتاج الحديثة
 هيلهمأالتددريس وتد هيئدة اءضدأع وكفداءات مهدارات تطدوير إلدى يحتداج الجدامعي التعلديم فدي المعلومدات تكنولوجيدا دامخاسدت أن والشدك

 Power) مثدل المتخصصدة الحاسدوبية بعدض البدرامج علدى وتددريبهم تعدريفهم لاخد مدن وذلدك ،التددريس فدي اإللكترونيدة الوسدائل السدتخدام

Point) [01] وعرضها الصور تصميم. 
  [0] :ي مكن تقسيمها إلى ثاثة محددات كما يلي( معوقات)أن للتعليم المحاسبي اإللكتروني محددات  وي ضي  أحد الباحثين

 الجةامعي التةدريس فةي اإللكترونةي التعلةيم اسةتخدام مةن لتةي تحةدواالتةدريس  عضةاء هيئةةأب المرتبطةة (معوقةاتال) محةدداتال أهةم: أوالً 
 :المحاسبي

 .الحديثة كترونيةالوسائل اإل مع التعامل في التدريس هيئة أعضاء توكفاءا مهارات كفاية عدم_ 1
 .كترونيةاإل الوسائل عبر تعليمية إلى مادة التقليدية التعليمية ادةلما تحويل عملية تستغرقه الذي الوق  للطو _0
 .الحديثة كترونيةاإل الوسائل استخدامها عبر مع لتتاءم التعليمية المادة وتطوير بتصميم المعرفة نقص_ 2
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  .للمادة الطالب تفهم على تساعد شفهية ماحهات رتوفي عوبةص_ 4
 .المتخصصة الحاسوبية البرامج ببعض سبقةة ممعرف توافر عدم_ 5

 :المحاسبي الجامعي التدريس في اإللكتروني التعليم استخدام من لتي تحدوا بالطلبة المرتبطة (معوقاتال) محدداتال أهم: ثانًيا
 .نترن إلوا الحاسوب استخدام في الطالب مهارات ضع _ 1
 .المحدود الدخل وذوي  النائية المنالطق في ا القالطنينمالسي الطلبة لد  الحديثة المعلومات اتكنولوجي ئلاوس توافر عدم_ 0
 .نجليزيةإلا اللغة لمهارات الطالب امتاك ضع _ 3
 .الحديثة المعلومات تكنولوجيا ائلوس مع بالتعامل قناعاتهم وتباين للطلبة الثقافية الخلفيات تباين_ 4
 .دائم كلشب ستخدامهاا عش مالتعاي لعدمنية كترو اإل الوسائل مع التعامل من الخوف_ 5

 :المحاسبي الجامعي التدريس في اإللكتروني التعليم استخدام من لتي تحدوا باإلمكانيات الفنية المرتبطة (معوقاتال) محدداتال أهم: ثالًثا
 .الجامعة ة داخلالحديث كترونيةاإل سائلو ال على المشرفين مهارات نقص_ 1
 . المستجدات ومتابعة التدريب من خال شخصياً ة كترونياإل سائلو ال على شرفينالم مهارات تطوير دمع_ 0
 .أستاذ المادة مع تصالاإل له يتسنى حتى لطالب لكل إلكتروني بريد توفر عدم_ 2
 .انقطاع االتصال حالة في الحديثة ايالتكنولوج وسائل استخدام مكانيةإ مدع _ 4
 .نترن اإل لطريق عن أحياناً  االتصال ب ء_ 5

 :المحاسبي الجامعي التدريس في اإللكتروني التعليم استخدام من لتي تحدوا باإلمكانيات المادية المرتبطة (معوقاتال) محدداتال أهم: رابًعا
 .الحديثة اإللكترونية الوسائل باستخدام تعليمية مواد إلى التقليدي باألسلوب مطروحة مواد من التعليمية المادة تحويل تكالي  رتفاعإ_ 1
 .في التعليم اإللكتروني ودعمها وصيانتها المستخدمة كترونيةاإل المواقع تطوير تكلفة رتفاعإ_ 0
 .منها األصلية النسخ السيما الحاسوبية البرامج تكلفة رتفاعإ_ 2
 .التعليم اإللكتروني خدمة في تساعد ةصمتخصة معينج مار ب رتوفي وجوب_ 4
 .الطلبة قبل من الستخدامها كافية حاسوب جهزةأ توافر عدم_ 5
 

 بحثالعملية ونتائج وتوصيات ال دراسةال: المحور الرابع
 :المتبع بحثمنهج ال
التدي تدم الحصدول عليهدا مدن اإلصددارات الحديثدة مدن  المنهج الوصفي، حيث تم االعتماد على البيانات الثانوية بحثال افي هذ انستخدم الباحثا_ 1

 .وصياأة فرضياته وأهدافه بحثاإللطار النهري والمفاهيمي بهدف بلورة مشكلة الالمؤتمرات والمجات العلمية، وذلك لبناء 
والمتمثلددة فددي اسددتمارة  بحددثوليددة التددي تددم الحصددول عليهددا مددن أداة العلددى البيانددات األ اسددتخدم الباحثددان المددنهج التحليلددي، مددن خددال االعتمدداد _0
القتصداد بكليات ا( أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، ولطلبة أقسام المحاسبة)تم توزيعها على كٍل من  لكتروني كأداة رئيسية لجمع البياناتإستبيان إ

  .بناًء على الدراسات السابقة تم إعدادها وتطويرها والتي بجامعتي الزاوية وصبراتة،
 :بحثمجتمع وعينة ال

 بحثمجتمع وعينة ال( 0)الجدول رقم 
 نسبة العينة بحثعينة ال إلطار المجتمع  بحثمجتمع ال الجامعات

جامعة 
 الزاوية

جامعة 
 صبراتة

 %50 02 45 (القارين)أعضاء هيئة التدريس 
 %54 15 08 الموظفين بكليتي االقتصاد
 %05 08 42 (فصل تخرج)لطلبة أقسام المحاسبة 

 %57 00 110 اإلجمالي
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ين بأقسام المحاسبة من جميع أعضاء هيئة التدريس يتكون  بحثمجتمع ال ن احظ أن( 1)من خال الجدول رقم  عضو ( 45)البال  عددهم  القار 
في كليتدي االقتصداد بجدامعتي ( 42)موظ ، ولطلبة تخصص المحاسبة فصل تخرج البال  عددهم ( 08)هيئة تدريس، والموظفين البال  عددهم 

تقريبدًا %( 57) وبنسدبةمفدردة، ( 00)قد تم أخذ عيندة عشدوائية بلد  عدددها و ، بحثخال فترة إعداد ال مفردة( 110)بإجمالي ( الزاوية، وصبراته)
 .إلجراء االختبارات اإلحصائيةتقريًبا  جيدة نسبة وهي من إلطار المجتمع،
 :بحثصدق وثبات أداة ال

إذ تددم اسددتخدام أسددلوب الصددد  وذلددك مددن خددال عددرف االسددتبانة علددى مجموعددة مددن  بحددثقددام الباحثددان باختبددار صددد  أداة ال :األداة صةةدق
 .، وقد أخذ الباحثان بغالبية ماحهات المحكمين لوضعها في صيغتها النهائيةبحثالمحكمين من أصحاب الخبرة في مجال ال

  :والجدول التالي يوضل ذلك  تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا الختبار االتسا  الداخلي لألداة، بحثمن أجل اختبار ثبات أداة ال :ثبات األداة
 (كرونباخ ألفا) بحثنتائج اختبار ثبات أداة ال (3)رقم  جدولال

 قيمة ألفا عدد الفقرات لمحورا
  2.719     11    تحديات متعلقة بعضو هيئة التدريس بأقسام المحاسبة

    2.814    9     تحديات متعلقة بإدارة الكلية وقسم المحاسبة
 2.772   12    تحديات متعلقة بطلبة أقسام المحاسبة

 2.850   22    األداة ككل
رتفعددة لغايددات البحددث وهددي نسددبة م (%85.0)كاندد   بحددثإلددى درجددة ثبددات فددي اسددتجابات عينددة ال( 0)رقددم  النتددائج الددواردة فددي الجدددولشددير ت

حددوثين يفهمددون بنددودل بددنفس ، وبالتددالي يمكددن القددول أن هددذا المقيددا  ثابدد  بمعنددى أن المب(%02)، ألن قيمددة ألفددا المعياريددة أكثددر مددن العلمددي
 %(.85.0)الميدانية لكون نسبة تحقيق نفس النتائج لو أ عيد تطبيقه مرة أخر  تقدر  بحثاعتمادل في هذل ال ، وعليه يمكنالطريقة

لتحديدد درجدة األهميدة النسدبية لكدل بندد  (Likert Scale of five points)لقد تم اعتماد مقيدا  ليكدرت الخماسدي  :اختبار مقياس االستبانة
 :موضل في الجدول التاليمن بنود اإلستبانة، وذلك كما هو 

 بحثقيم ومعايير كل وز، من أوزا، المقياس الخماسي المعتمد من ال (2) رقم جدولال

 أير موافق بشدة أير موافق موافق إلى حد ما موافق موافق بشدة المقيا 
 1 0 2 4 5 الدرجة

تم وضع مقيا  ترتيبي للمتوس  الحسابي وفقا لمستو  أهميته وذلك الستخدامه في تحليل النتدائج  :مقياس األهمية النسبية للمتوسط الحسابي
 :  ليكما هو موضل في الجدول التا

 ترتيبي للمتوسط الحسابي وفقا لمستوى أهميتهالمقياس ال( 4) رقم جدولال
 أير موافق بشدة أير موافق موافق إلى حد ما موافق موافق بشدة المقيا 
 1.79-1 2.59-1.8 3.39-2.6 4.19-3.4 5-4.2 الدرجة

 :والجدول التالي يوضل مقيا  األهمية النسبية للمتوس  الحسابي
 سابيحمقياس األهمية النسبية للمتوسط ال (5) رقم جدولال

 األهمية النسبية المتوس  الحسابي
 منخفضة جدا    1-1.79     
 منخفضة     1.8-2.59     
 متوسطة  2.6-3.39     
 مرتفعة 3.4-4.19     
 مرتفعة جدا 4.2-5      
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 :عرض نتائج اتفاق أفراد العينة
 على الفقرات المتعلقة بالفرضية األولى بحثيوضح إجابات عينة ال( 6)رقم  جدولال

 مستو  التحديات الوزن المئوي  االنحراف المعياري  المتوس  الحسابي الفقرة
 مرتفعة    72.20   %  2.992      2.01      1
 مرتفعة    68.40   % 2.802     2.40      0
 مرتفعة    79.40   % 2.970     2.97    2
 مرتفعة    78.80    % 2.900     2.94    4
 مرتفعة   69.00    % 2.904     2.45    5
 مرتفعة   71.00    % 1.400     2.55    0
 مرتفعة   72.20    % 1.251    2.01    7
 مرتفعة   81.22    % 2.959    4.20    8
 مرتفعة   75.80    % 1.157    2.79    9
 مرتفعة   74.00    % 2.944    2.72    12
 مرتفعة   73.40     % 1.242    2.07    11

 مرتفعة  2.010    2.71    الفقرات ككل
، يتضل أن جميع المتوسدطات الحسدابية للفقدرات التدي تقديس مسدتو  التحدديات المتعلقدة بعضدو هيئدة التددريس بأقسدام (0)من خال الجدول رقم 
القائلددة ( 8)قددد حصددل  الفقددرة رقددم ، وجميعهددا تشددير إلددى أن مسددتو  التحددديات كددان بدرجددة مرتفعددة، فل(4.20) –( 2.40)المحاسددبة تتددراوح بددين 

علددى المرتبددة األولددى إذ بلغدد  قيمددة ( عدددم تطددوير المندداهج الدراسددية بأقسددام المحاسددبة بمددا يتماشددى مددع متطلبددات التعلدديم المحاسددبي اإللكترونددي)
التدي ( 0)ينمدا حصدل  الفقدرة رقدم ، وتعد قيمة المتوس  الحسابي لهدا مرتفعدة، ب(2.959)وبل  إنحرافها المعياري ( 4.20)المتوس  الحسابي لها 

علدى المرتبدة ( عدم القدرة على تحديد استراتيجيات التدريس الازمة لتحقيدق أهدداف المقدررات الدراسدية للتعلديم المحاسدبي اإللكتروندي)تنص على 
مدددا تشددير النتددائج إلدددى أن ك ، وتعددد قيمدددة المتوسدد  الحسددابي لهدددا مرتفعددة أيضددا،(2.802)وإنحدددراف معيدداري ( 2.40)بمتوسدد  حسددابي األخيددرة 

وتعدد قيمدة ، (2.010)بإنحراف معيداري ( 2.71)المتوس  العام لفقرات مستو  التحديات المتعلقة بعضو هيئة التدريس بأقسام المحاسبة يساوي 
لجامعددات الليبيددة يواجدده التعلدديم المحاسددبي اإللكترونددي فددي اممددا يدددل علددى أن هندداك اتفددا  بددين أفددراد العينددة بددأن المتوسدد  الحسددابي لهددا مرتفعددة، 

 .تحديات متعلقة بعضو هيئة التدريس بأقسام المحاسبة وبدرجة مرتفعة
 على الفقرات المتعلقة بالفرضية الثانية بحثيوضح إجابات عينة ال( 2) رقم جدولال

 مستو  التحديات الوزن المئوي  االنحراف المعياري  المتوس  الحسابي الفقرة
 متوسطة   64.8  % 1.112     2.04      1
 مرتفعة    75.8  % 2.814     2.79     0
 مرتفعة    80.0  % 2.990     4.22     2
 مرتفعة    79.4  % 2.841     2.97     4
 مرتفعة    80.0  % 2.908     4.22     5
 مرتفعة    77.6  % 2.902    2.88     0
 جدا مرتفعة   87.2  % 2.888    4.20     7
 مرتفعة    74.0  % 1.207    2.72     8
 مرتفعة    80.6  % 1.207    4.22     9

 مرتفعة    2.224    2.89    الفقرات ككل
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، يتضل أن جميع المتوسدطات الحسدابية للفقدرات التدي تقديس مسدتو  التحدديات المتعلقدة بدإدارة الكليدة وقسدم المحاسدبة (7)من خال الجدول رقم 
قد تحصل  الفقدرة رقدم ، وجميعها تشير إلى أن مستو  التحديات هو بدرجة تبدأ من متوسطة إلى مرتفعة جًدا، فل(4.20) –( 2.04)تتراوح بين 

علدى ( عدم توفير إدارة الكلية لدورات وبرامج تدريبية متواصلة ألعضاء هيئدة التددريس بقسدم المحاسدبة فدي مجدال التعلديم اإللكتروندي)القائلة ( 7)
الحسدابي لهدا مرتفعدة جدًدا،  ، وتعدد قيمدة المتوسد (2.888)وبل  إنحرافها المعيداري ( 4.20)المرتبة األولى إذ بلغ  قيمة المتوس  الحسابي لها 

ضددع  تواصددل قسددم المحاسددبة مددع الطلبددة الكترونيددا فإلعددان عددن موعددد بدايددة ونهايددة الفصددل )التددي تددنص علددى ( 1)بينمددا حصددل  الفقددرة رقددم 
لمتوسد  الحسدابي وتعدد قيمدة ا( 1.112)وإنحدراف معيداري ( 2.04)بمتوسد  حسدابي علدى المرتبدة األخيدرة ( الدراسية و لية تنزيل المواد الدراسدية

بدإنحراف ( 2.89)كما تشير النتائج إلى أن المتوس  العام لفقدرات مسدتو  التحدديات المتعلقدة بدإدارة الكليدة وقسدم المحاسدبة يسداوي ، لها متوسطة
م المحاسدددبي التعلدددي ممدددا يددددل علددى أنددده هنددداك اتفدددا  بدددين أفددراد العيندددة علدددى أنوتعدددد قيمدددة المتوسددد  الحسددابي لهدددا مرتفعدددة، ، (2.224)معيدداري 

 .اإللكتروني في الجامعات الليبية يواجه تحديات متعلقة بإدارة الكلية وقسم المحاسبة وبدرجة مرتفعة
 على الفقرات المتعلقة بالفرضية الثالثة بحثيوضح إجابات عينة ال( 2) رقم جدولال

 مستو  التحديات الوزن المئوي  االنحراف المعياري  المتوس  الحسابي الفقرة
 مرتفعة    68.40  % 1.280     2.40       01
 مرتفعة جدا   90.40  % 2.000     4.50      00
 مرتفعة   78.80  % 2.900     2.94      02
 مرتفعة   71.60  % 2.900     2.58      04
 مرتفعة   80.00  % 2.744     4.22      05
 مرتفعة   75.20  % 2.909     2.70     00
 مرتفعة جدا   84.20  % 2.595     4.01     07
 مرتفعة   81.22  % 2.802     4.20     08
 مرتفعة   80.60  % 1.207     4.22     09
 مرتفعة   81.22  % 2.099     4.20     22

 مرتفعة    2.299     2.90     الفقرات ككل
، يتضدددل أن جميددع المتوسدددطات الحسددابية للفقددرات التدددي تقدديس مسدددتو  التحددديات المتعلقدددة بطلبددة أقسدددام (8)مددن خددال الجددددول رقددم 

( 00)قدد حصدل  الفقدرة رقدم ، وجميعها تشدير إلدى أن مسدتو  التحدديات إمدا مرتفعدة أو مرتفعدة جدًدا، فل(4.50) –( 2.40)المحاسبة تتراوح بين 
علدى ( كة اإلنترن  لد  بعض الطلبة خاصة خال إلقاء محاضرات التعليم المحاسبي اإللكتروني التي يتم بثها مباشرةمشكلة ضع  شب)القائلة 

، وتعدد قيمدة المتوسد  الحسدابي لهدا مرتفعدة جدًدا، (2.000)وبل  إنحرافها المعيداري ( 4.50)المرتبة األولى إذ بلغ  قيمة المتوس  الحسابي لها 
صعوبة تقبل التغيير من قبل لطلبة أقسام المحاسبة لانتقدال مدن التعلديم المحاسدبي التقليددي إلدى )التي تنص على ( 01) بينما حصل  الفقرة رقم

وتعددد قيمددة المتوسدد  الحسددابي لهددا ( 1.280)وإنحددراف معيدداري ( 2.40)بمتوسدد  حسددابي علددى المرتبددة األخيددرة ( التعلدديم المحاسددبي اإللكترونددي
بددإنحراف معيدداري ( 2.90)لددى أن المتوسدد  العددام لفقددرات مسددتو  التحددديات المتعلقددة بطلبددة أقسددام المحاسددبة يسدداوي كمددا تشددير النتددائج إمرتفعددة، 

التعلديم المحاسدبي اإللكتروندي فدي  مما يددل علدى أن هنداك اتفدا  بدين أفدراد العيندة علدى أنوتعد قيمة المتوس  الحسابي لها مرتفعة، ، (2.299)
 .ت متعلقة بطلبة أقسام المحاسبة وبدرجة مرتفعةالجامعات الليبية يواجه تحديا
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 :بحثال ةاختبار فرضي
توجد العديد من التحديات التي تقف عائًقا أمام تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية في ظل جائحة : الفرضية الرئيسية

 .كورونا
 :هذل الفرضية، تم صياأة الفرضيات الفرعية التالية دراسةل

بعضةو هيئةة التةدريس بأقسةام يواجةه تطبيةق التعلةيم المحاسةبي اإللكترونةي فةي الجامعةات الليبيةة تحةديات متعلقةة : الفرضية الفرعيةة األولةى
 .المحاسبة

 :هذل الفرضية، تم صياأة الفرضية الصفرية والبديلة التالية دراسةل
 بعضددو هيئدة التددريس بأقسدام المحاسددبةيواجده تطبيددق التعلديم المحاسدبي اإللكتروندي فدي الجامعددات الليبيدة تحدديات متعلقدة ال :فريةالفرضةية الصة

 (.2متوس  اإلجابات أقل من أو يساوي )

 التدددريس بأقسددام المحاسددبةبعضددو هيئددة يواجدده تطبيددق التعلدديم المحاسددبي اإللكترونددي فددي الجامعددات الليبيددة تحددديات متعلقددة : الفرضةةية البديلةةة
 .(2متوس  اإلجابات أكبر من )

 .لعينة واحدة (t)والختبار هذل الفرضية تم استخدام اختبار
 لعينة واحدة (t)نتائج اختبار ( 9)جدول رقم ال

المتوسدددددددددددددددددددد   المجال
 الحسابي

االنحددددراف 
 المعياري 

قيمددددة إختبدددددار 
(t) 

مسدددددددددتو  المعنويدددددددددة 
 المشاهدة

التدددريس بأقسددام  تحددديات متعلقددة بعضددو هيئددة
 2.222 11.27 2.010 2.71 المحاسبة

( 2.25)وهدي أقدل مدن ( 2.222)بمسدتو  معنويدة مشداهدة ( 11.27)تسداوي  (t)أن قيمدة اختبدار ( 9)يتبين من خدال الجددول رقدم 
تطبيددق التعلدديم المحاسدبي اإللكترونددي فددي الجامعدات الليبيددة يواجدده تحددديات ممدا يعنددي رفددض الفرضدية الصددفرية، وقبددول الفرضدية البديلددة، أي أن 

 .بعضو هيئة التدريس بأقسام المحاسبةمتعلقة 
 .يواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية تحديات متعلقة بإدارة الكلية وقسم المحاسبة: الفرضية الفرعية الثانية

 :تم صياأة الفرضية الصفرية والبديلة التالية هذل الفرضية، دراسةل
متوسدد  ).يواجدده تطبيدق التعلديم المحاسددبي اإللكتروندي فدي الجامعددات الليبيدة تحدديات متعلقددة بدإدارة الكليدة وقسددم المحاسدبةال : الفرضةية الصةفرية

 (.2اإلجابات أقل من أو يساوي 

متوسددد  )ندددي فددي الجامعدددات الليبيدددة تحددديات متعلقدددة بدددإدارة الكليددة وقسدددم المحاسدددبة يواجددده تطبيدددق التعلدديم المحاسدددبي اإللكترو : الفرضةةية البديلةةةة
 (.2اإلجابات أكبر من 

 .لعينة واحدة (t)والختبار هذل الفرضية تم استخدام اختبار
 لعينة واحدة (t)نتائج اختبار (: 01)جدول رقم ال

المتوسدددددددددددددددددددددد   المجال
 الحسابي

االنحددددددددددراف 
 المعياري 

قيمددددة إختبدددددار 
(t) 

المعنويدددددددددة  مسدددددددددتو  
 المشاهدة

تحدددددددديات متعلقدددددددة بدددددددإدارة الكليدددددددة وقسدددددددم 
 2.222 8.74 2.121 2.89 المحاسبة

مما ( 2.25)وهي أقل من ( 2.222)بمستو  معنوية مشاهدة ( 8.74)تساوي  (t)أن قيمة اختبار ( 12)يتبين من خال جدول رقم 
تطبيدق التعلديم المحاسدبي اإللكتروندي فدي الجامعدات الليبيدة يواجده تحدديات متعلقدة يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلدة، أي أن 

 .بإدارة الكلية وقسم المحاسبة
 .أقسام المحاسبةبطلبة يواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية تحديات متعلقة : الفرضية الفرعية الثالثة

 :هذل الفرضية، تم صياأة الفرضية الصفرية والبديلة التالية دراسةل
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متوسد  اإلجابدات ) أقسام المحاسبةبطلبة يواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية تحديات متعلقة  ال: الفرضية الصفرية
 (.2أقل من أو يساوي 
متوس  اإلجابات أكبر ) أقسام المحاسبةبطلبة لكتروني في الجامعات الليبية تحديات متعلقة يواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإل: الفرضية البديلة

 (.2من 
 لعينة واحدة(  t)والختبار هذل الفرضية تم استخدام اختبار 

 لعينة واحدة  (t)نتائج اختبار ( 00)جدول رقم ال

المتوسددددددددددددددددددد   المجال
 الحسابي

االنحدددددددددددددددددددراف 
 المعياري 

قيمددددة اختبدددددار 
(t) 

المعنويدددددددددة  مسدددددددددتو  
 المشاهدة

 2.222 9.09 2.299 2.90 بطلبة أقسام المحاسبةتحديات متعلقة 
( 2.25)وهدي أقدل مددن ( 2.222)بمسدتو  معنويدة مشدداهدة ( 9.09)تسداوي   (t)أن قيمدة اختبددار ( 11)يتبدين مدن خدال جدددول رقدم 

تطبيددق التعلدديم المحاسددبي اإللكترونددي فددي الجامعددات الليبيددة يواجدده تحددديات ممددا يعنددي رفددض الفرضددية الصددفرية وقبددول الفرضددية البديلددة، أي أن 
 .بطلبة أقسام المحاسبةمتعلقة 

توجد العديد من التحديات التي تقف عائًقا أمام تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية في ظل جائحة : الفرضية الرئيسية
 .كورونا

 :هذل الفرضية، تم صياأة الفرضيات الفرعية التالية دراسةل
توجد العديد من التحديات التي تق  عائًقا أمام تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية فدي ظدل جائحدة ال : الفرضية الصفرية

 (.2متوس  اإلجابات أقل من أو يساوي )كورونا 

لتحددديات التدي تقدد  عائًقددا أمدام تطبيددق التعلدديم المحاسدبي اإللكترونددي فدي الجامعددات الليبيددة فدي ظددل جائحددة توجددد العديددد مدن ا: الفرضةية البديلةةة
 (.2متوس  اإلجابات أكبر من )كورونا 

 .لعينة واحدة (t)والختبار هذل الفرضية تم استخدام اختبار 
 لعينة واحدة (t)نتائج اختبار (: 03)جدول رقم ال

المتوسدددددددددددددددد   المجال
 الحسابي

االنحددددددددراف 
 المعياري 

قيمددددة اختبدددددار 
(t) 

مسدددددددددددددتو  المعنويدددددددددددددة 
 المشاهدة

توجد العديدد مدن التحدديات التدي تقد  عائقدا 
أمدددام تطبيدددق التعلددديم المحاسدددبي االلكتروندددي 
فدددددي الجامعدددددات الليبيدددددة فدددددي ظدددددل جائحدددددة 

 كورونا

2.84 2.089 10.22 2.222 

ممدا ( 2.25)وهي أقل من ( 2.222)بمستو  معنوية مشاهدة ( 10.22)تساوي  (t)أنقيمة اختبار ( 10)يتبين من خال جدول رقم 
توجدددد العديددد مدددن التحددديات التدددي تقدد  عائًقدددا أمددام تطبيدددق التعلدديم المحاسدددبي يعنددي رفددض الفرضدددية الصددفرية وقبدددول الفرضددية البديلدددة، أي أندده 

 .اإللكتروني في الجامعات الليبية في ظل جائحة كورونا
 :بحثنتائج وتوصيات ال

 :بحثنتائج ال
                                 : من خال تحليل البيانات واختبار الفرضيات أمكن التوصل إلى النتائج التالية

جامعة )بكٍل من  تحديات متعلقة بعضو هيئة التدريس بأقسام المحاسبةتطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية ي واجه  _أ 
:التحديات فيما يلي تلك وتتمثل أكثر ،في ظل جائحة كورونا( وية، وجامعة صبراتهالزا  
بما يتماشى مع  من قبل أعضاء هيئة التدريس بكليتي االقتصاد بجامعتي الزاوية وصبراتة عدم تطوير المناهج الدراسية بأقسام المحاسبة _1 

             .متطلبات التعليم المحاسبي اإللكتروني
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والتألي  الجاهزة  على استخدام بعض برامج التصميم  أعضاء هيئة التدريس بكليتي االقتصاد بجامعتي الزاوية وصبراتةأألب  قدرةم عد_ 0
  :تعليم المحاسبي  اإللكتروني مثلالمتعلقة بتطبيق ال

PhotoShop, Flash, Front page, Authorware  
على تحديد الوسائ  المتعددة والتي تستخدم الصوت،  االقتصاد بجامعتي الزاوية وصبراتة أعضاء هيئة التدريس بكليتيأألبية  عدم قدرة_ 2

. التعليم المحاسبي اإللكترونيالصورة، النصور والرسوم من لقطات فيديو وأيرها، والتي ستههر في عرف محاضرات   
تحديث وتطوير أساليب الشرح لمناهج المقررات الدراسية لى ع أعضاء هيئة التدريس بكليتي االقتصاد بجامعتي الزاوية وصبراتةقيام  عدم_ 4

.بما يتماشى مع متطلبات التعليم المحاسبي اإللكتروني  
جامعددة الزاويددة، )ة بكددٍل مددن بددإدارة الكليددة وقسددم المحاسددب تحددديات متعلقددةتطبيددق التعلدديم المحاسددبي اإللكترونددي فددي الجامعددات الليبيددة ي واجدده  _ب

 :                                                                         التحديات فيما يلي تلك وتتمثل أكثر ،جائحة كورونافي ظل ( وجامعة صبراته
 .عدم توفير إدارة الكلية لدورات وبرامج تدريبية متواصلة ألعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة في مجال التعليم اإللكتروني_ 1
 . طية المالية إلدارة الكلية لتطبيق برامج التعليم المحاسبي اإللكتروني، وذلك إلرتفاع التكلفة المالية لمثل هذل البرامجعدم توفر التغ_ 0
 .عدم قيام قسم المحاسبة بإعداد برامج تثير رأبة الطالب لقبول فكرة التطبيق الفعلي للتعليم المحاسبي اإللكتروني_ 2
بددالتحقق مددن مددد  اتقددان الطلبددة للمهددارات اإللكترونيددة والفنيددة للتعلدديم المحاسددبي اإللكترونددي قبددل تقددديم المقددررات عدددم قيددام قسددم المحاسددبة _ 4

 .الدراسية إلكترونًيا
جامعدة الزاويدة، وجامعدة )بكدٍل مدن  تحدديات متعلقدة بطلبدة أقسدام المحاسدبةتطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبيدة ي واجه  _ج 

 :التحديات فيما يليتلك  وتتمثل أكثر ،في ظل جائحة كورونا( صبراته
.مشكلة ضع  شبكة اإلنترن  لد  بعض الطلبة خاصة خال إلقاء محاضرات التعليم المحاسبي اإللكتروني التي يتم بثها مباشرة_ 1  
.محاضرات الفيديو في التعليم المحاسبي اإللكتروني صعوبة تزويد العديد من الطاب باإلتصال الفع ال والقوي باإلنترن  الذي تتطلبة_ 0  
.نقص القدرة والكفاءة عند استخدام متطلبات التعليم المحاسبي اإللكتروني من قبل بعض الطلبة_ 2  
.صعوبة حصول بعض الطلبة على أجهوة الحاسوب وهذا يق  عائًقا أمام تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني_ 4  
.التحديات التي تق  عائًقا أمام تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية في ظل جائحة كوروناتوجد العديد من _ د  

:بحثتوصيات ال  
   :يلي بما يوصيان الباحثان فإن بحثال اهذ في نتائج من إليه التوصل تم ما على بناءً 
 .المحاسبة بما يتماشى مع متطلبات التعليم المحاسبي اإللكتروني تطوير المناهج الدراسية بأقسام_ 1
المحاسددبي  علددى اسددتخدام بعددض بددرامج التصددميم والتددألي  الجدداهزة المتعلقددة بتطبيددق التعلدديمإجددراء دورات تدريبيددة ألعضدداء هيئددة التدددريس _ 0

 . اإللكتروني
 .التعليم المحاسبي اإللكتروني تطبيق تماشى مع متطلباتتحديث وتطوير أساليب الشرح لمناهج المقررات الدراسية بما ي_ 2
 .في مجال التعليم اإللكتروني والموظفين دورات وبرامج تدريبية متواصلة ألعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة توفير إدارة الكلية على_ 4
 .لمحاسبي اإللكترونير التغطية المالية إلدارة الكلية لتطبيق برامج التعليم ايتوفيجب على الجامعة _ 5
 . االهتمام بجودة شبكة اإلنترن _ 0
د_  7 ال تجهيز لطلبة قسم المحاسبة لتقبل فكرة تطبيدق التعلديم المحاسدبي اإللكتروندي، وذلدك بتدوفير اإلمكانيدات الماديدة، وتزويددهم باإلتصدال الفع 

 .والقوي باإلنترن 
 :توصيات بدراسات مستقبلية

 .تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني وجودة التعليم المحاسبي في البيئة الليبية العاقة بين دراسة_ 1
 .مزايا تطبيق التعليم اإللكتروني في مجال التعليم المحاسبي بالجامعات الليبية_ 0
 .ةيبيللا الجامعات التعليم المحاسبي االلكتروني في تنمية مهارات لطلبة قسم المحاسبة فيدور _ 2
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 االستبانة

 ( الزاوية وصبراتة)جامعتي بأقسام المحاسبة ب والمعيدين السادة أعضاء هيئة التدريس
 األعزاء( الزاوية وصرما،/ )طلبة أقسام المحاسبة بكلية االقتصاد 
  السالم عليكم  تحية طيبة وبعد     

 المحاسةةبي التعلةةيم التةةي تواجةةه تطبيةةق التحةةديات : "بعنددوان بحددثأعددد الباحثددان هددذل االسددتبانة كددأداة رئيسددة لتجميددع المعلومددات المتعلقددة بددإجراء 
أهددم التحددديات والصددعوبات التددي تواجدده تطبيددق التعلدديم  وذلددك بهدددف التعددرف علددى  "رونةةاو ك جائحةةةفةةي ظةةل  الليبيةةة الجامعةةات اإللكترونةةي فةةي

فدي )/( ، لذا نرجو منكم التكرم بقراءة كدل قسدم وتحديدد وجهدة نهدركم بوضدع إشدارة المحاسبي اإللكتروني في البيئة الليبية في ظل جائحة كورونا
 .العمود المناسب، ولكم منا فائق التقدير واالحترام

 
 م شاكرين لكم حسن تعاونك                                

 جائحةةفي ظل  الليبية الجامعات اإللكتروني في المحاسبي التعليم التي تقف عائًقا أمام تطبيق التحدياتتوجد العديد من : الفرضية الرئيسة
  روناو ك
 

اإللكتروندددي   ي واجددده تطبيدددق التعلددديم المحاسدددبي: الفرضدددية الفرعيدددة األولدددى
تحددددديات متعلقدددة بعضددددو هيئددددة التدددددريس بأقسددددام الجامعددددات الليبيددددة فدددي 

  .المحاسبة

موافددددددددددددق 
 بشدة 

موافددددددق إلددددددى  موافق
 حد ما

أيدددددددددددددددددددددددددر 
 موافق

أيدددر موافدددق 
 بشدة 

قدددددرة عضددددو هيئددددة التدددددريس بقسددددم المحاسددددبة علددددى إنشدددداء عدددددم  1
الصدددددفحات والمواقدددددع اإللكترونيددددددة ونشدددددرها وتخزينهدددددا وتحددددددديثها 

 .باستخدام التقنيات البرمجية الحديثة

     

عددددم القددددرة علدددى تحديدددد إسدددتراتيجيات التددددريس الازمدددة لتحقيدددق  0
 .لتعليم المحاسبي اإللكترونيات الدراسية لأهداف المقرر 

     

عدم القدرة على استخدام بعض برامج التصميم والتدألي  الجداهزة  2
: المتعلقددددددددددة بتطبيددددددددددق التعلدددددددددديم المحاسددددددددددبي اإللكترونددددددددددي مثددددددددددل

PhotoShop, Flash, Front page, Authorware 

     

والتددي   Multimedia عددم القدددرة علددى تحديددد الوسددائ  المتعددددة 4
تسددتخدم الصددوت، الصددورة، النصددور والرسددوم مددن لقطددات فيددديو 

التعلدديم المحاسددبي وأيرهددا، والتددي سددتههر فددي عددرف محاضددرات 
 .اإللكتروني

     

كالرسدددوم، : القددددرة علدددى اسدددتخدام عناصدددر التصدددميم الفندددي عددددم 5
واألشكال، والصور، واأللوان، بما يتناسب مع محاضدرات التعلديم 

 .المحاسبي اإللكتروني

     

سدددددتخدام وسدددددائل بإعددددددم إلمدددددام بعدددددض أعضددددداء هيئدددددة التددددددريس  0
 .اإلتصال اإللكترونية للقيام ببرامج التعليم المحاسبي اإللكتروني

     

التددريس بقسدم المحاسدبة  هيئدة لعضدو الجيددة صدعوبة المتابعدة 7
 . لطلبته عند تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني

     

بأقسدام المحاسدبة بمدا يتماشدى مدع  الدراسدية المنداهج تطدوير عددم 8
 . متطلبات التعليم المحاسبي اإللكتروني
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المقدررات الدراسدية لمنداهج  الشدرح أسداليب تطدوير وتحدديث عددم 9
   .بما يتماشى مع متطلبات التعليم المحاسبي اإللكتروني

     

ضع  مهارات اإلتصال لد  بعض أعضاء هيئة التدريس بقسدم  12
 . استخدام الوسائل اإللكترونية المختلفة دالمحاسبة عن

     

م المحاسددبي يقلددق عضددو هيئددة التدددريس بشددأن تطبيددق بددرامج التعلدد 11
 .لتغيير أساليب التدريس التقليدية اإللكتروني ومقاومته

     

 ي واجدددددده تطبيددددددق التعلدددددديم المحاسددددددبي: الفرضددددددية الفرعيددددددة الثانيددددددة 
الجامعدددات الليبيدددة تحدددديات متعلقدددة بدددإدارة الكليدددة اإللكتروندددي فدددي 
 .وقسم المحاسبة

موافددددددددددددق 
 بشدة 

موافددددددق إلددددددى  موافق
 حد ما

أيدددددددددددددددددددددددددر 
 موافق

أيدددر موافدددق 
 بشدة 

المحاسبة مدع الطلبدة إلكترونًيدا لإلعدان عدن  قسم تواصل ضع  10
 .موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي و لية تنزيل المواد الدراسية

     

مقددرر  بحددثصدعوبة متابعددة قسددم المحاسددبة ألداء كدل لطالددب فددي  12
التعلدددددديم المحاسددددددبي اإللكترونددددددي، وتقددددددديم المسدددددداعدة لهددددددم عنددددددد 

 .الضرورة

     

قسدم المحاسددبة بإعدداد بدرامج تثيددر رأبدة الطالدب لقبددول عددم قيدام  14
 . اإللكتروني يفكرة التطبيق الفعلي للتعليم المحاسب

     

عدددم تقددديم قسددم المحاسددبة اإلرشدداد والتوجيدده الددازم للطلبددة فيمددا  15
م المحاسدبي ييحتاجونه من مهدارات وتقنيدات إلتقدان مهدارات التعلد

 . اإللكتروني

     

قسم المحاسبة بالتحقق من مد  اتقان الطلبة للمهدارات عدم قيام  10
اإللكترونيدددددة والفنيدددددة للتعلددددديم المحاسدددددبي اإللكتروندددددي قبدددددل تقدددددديم 

 .المقررات الدراسية إلكترونًيا

     

عدددددم قيددددام قسددددم المحاسددددبة بتحقيددددق التفاعددددل بددددين أعضدددداء هيئددددة  17
 .م المحاسبي اإللكترونييالتدريس  والطلبة في مجال التعل

     

ألعضداء  متواصدلة عدم توفير إدارة الكلية لدورات وبرامج تدريبية 18
 .هيئة التدريس بقسم المحاسبة في مجال التعليم اإللكتروني

     

التدددريس بقسددم  هيئددة ألعضدداء صددعوبة متابعددة إدارة الكليددة 19
ات التعلددددديم المحاسدددددبة فدددددي حالدددددة تغيدددددبهم عدددددن إعطددددداء محاضدددددر 

 .المحاسبي اإللكتروني

     

عددددم تدددوفر التغطيدددة الماليدددة إلدارة الكليدددة لتطبيدددق بدددرامج التعلددديم  02
 .المحاسبي اإللكتروني، وذلك إلرتفاع التكلفة المالية

     

 ي واجدددددده تطبيددددددق التعلدددددديم المحاسددددددبي: الفرضددددددية الفرعيددددددة الثالثددددددة 
الجامعدددات الليبيدددة تحدددديات متعلقدددة بطلبدددة أقسدددام اإللكتروندددي فدددي 

 .المحاسبة

موافددددددددددددق 
 بشدة 

موافددددددق إلددددددى  موافق
 حد ما

أيدددددددددددددددددددددددددر 
 موافق

أيدددر موافدددق 
 بشدة 

لطلبدة أقسدام المحاسدبة لإلنتقدال مدن  صعوبة تقبل التغيير من قبل 01
 .التعليم المحاسبي التقليدي إلى التعليم المحاسبي اإللكتروني

     



جامعتي الزاوية )التحديات التي تواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية في ظل جائحة كورونا  -والشريف  أحمد
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ضدع  شدبكة اإلنترند  لدد  بعدض الطلبدة خاصدة خدال  مشدكلة 00
إلقددداء محاضدددرات التعلددديم المحاسدددبي اإللكتروندددي التدددي يدددتم بثهدددا 

 .مباشرة

     

صددعوبة تنطدديم الوقدد  بددين الطالدددب وعضددو هيئددة التدددريس عندددد  02
 . (أون الين)   إلقاء محاضرة التعليم المحاسبي اإللكتروني

     

ضدددع  إتقدددان الطالدددب لمهدددارات اسدددتخدام تكنولوجيدددا المعلومدددات  04
 .والبرمجبات الحديثة في التعليم المحاسبي اإللكتروني

     

فقددددددان الحدددددافز الددددددذاتي لددددددي الطلبدددددة نحددددددو التعلددددديم المحاسددددددبي  05
اإللكتروني نطًرا لضع  الرقابة المباشرة على ممارسة نشدالطاتهم 

 . الدراسية

     

الطالدددب بعددددم تدددوفر الددددعم الفندددي والتقندددي لتطبيدددق التعلددديم  إعتقدداد 00
 .المحاسبي اإللكتروني

     

ددددال والقددددوي  07 صددددعوبة تزويددددد العديددددد مددددن الطدددداب باإلتصددددال الفع 
باإلنترن  الدذي تتطلبدة محاضدرات الفيدديو فدي التعلديم المحاسدبي 

 .اإللكتروني

     

: عدددددم اسددددتطاعة أألددددب الطلبددددة تشددددغيل البددددرامج األساسددددية مثددددل 08
وبدددذلك ال يمكدددن  وأيرهدددا مدددايكرو سدددوف  وورد، والبددداور بوينددد ،

عنددد حضددور محاضددرات  بالطريقددة المطلوبددة تعدداملهم مددع ملفدداتهم
 . التعليم المحاسبي اإللكتروني

     

صعوبة حصدول بعدض الطلبدة علدى أجهدوة الحاسدوب وهدذا يقد   09
 .مام تطبيق التعليم المحاسبي اإللكترونيعائًقا أ

     

التعلدديم المحاسددبي  متطلبددات اسددتخدام عندددنقددص القدددرة والكفدداءة  22
  .اإللكتروني من قبل بعض الطلبة
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 الملخص

 وظلت تتأثر لم مؤسسات هناك التعليمية، المؤسسات على أثرت والتي ،(كورونا جائحة) أجمع العالم يعيشها التي الحالية الظروف في
 إفتراضية، تعليمية بيئة تهيئة خالل من التعليم، إلستمرار اإللكتروني التعليم تكنولوجيا توظيف أستطاع مرن  تعليمي نظام تمتلك ألنها مستمرة

 عواقب لتالفي مالئمة األكثر البديل تجعله خصائص من به يتميز لما حاليآ االلكتروني التعليم أهمية ظهرت. خلل أي دون  اإلستمرار تتيح
 التعليم إلى التقليدي التعليم من االنتقال على القادر المناسب البديل تجد لم ليبيا بينها من الدول بعض. التعليمية العملية على كورونا جائحة

 من الكثير وجود مع التحول لهذا الالزمة والمتطلبات اإلمكانيات توفر وعدم السهل اإلنتقال على التعليمي نظامها قابلية لعدم نظرآ اإللكتروني
 ضمن االلكتروني التعليم دمج تواجه التي التحديات أهم على الوقوف هي الدراسة هذه فكرة .ذلك دون  حالت التي والتحديات الصعوبات

 التعليم تطبيق تواجه التي التحديات حول نظري  إطار الدراسة هذه قدمت (.كورونا جائحة ) األزمات ظل في ليبيا في التعليمية العملية
 لكل عرض تناول حيث الدراسة، إلعداد واإلستنباطي اإلستقرائي المنهج استخدام تم. األزمات ظل في الليبية التعليم مؤسسات في اإللكتروني

 إلى الدراسة توصلت, أخيرآ. خاصة وليبيا عام بشكل إستخدامه تواجه التي والصعوبات التحديات وأهم, اإللكتروني للتعليم النظرية المفاهيم
 تطبيق واقع أن عن فضآل, الالزمة التحتية البنية وضعف التقنيات هذه إلستخدام الالزمة واللوائح والقوانين التشريعات وجود عدم أهمها نتائج

 التعليم وزراه  قبل من واللوائح والقوانين التشريعات سن بضرورة الدراسة أوصت أيضآ. اإلنشاء طور في الزال ليبيا في اإللكتروني التعليم
 تتيح حتى اإللكتروني التعليم إستخدام ستواجه التي والتحديات الصعوبات لتحديد الشاملة المسح دراسات إجراء من تمكن والتي العالي

 .مسبقآ ومحددة واضحة رؤية وفق المستقبلة مخططاتها ضمن االلكتروني التعليم دمج التعليمية للمؤسسات
 .األزمات, المؤسسات التعليمية, التحديات, يالتعليم اإللكترون: الكلمات المفتاحية

Challenges of applying e-learning in Libyan educational institutions through crises "(Corona 
pandemic) "Theoretical study 

bMisrati-, Salama AlaSalah Mabruk 

Zintan University, Libya/Accountingartment, Faculty of Management Depa 
Department of Public Administration, Faculty of Economics/University of Benghazi, Libyab 

*Salma.almasrite@uob.edu.ly 
Abstract 
The conditions now that whole world is experiencing (Corona pandemic), which affected educational institutions, 
some institutions were not affected and continuous because they have a flexible educational system that able to 
apply-E- learning and continue education by creating a virtual learning environment which allows continuity without 
any defect. E-learning has characteristics made it a perfect alternative to avoid the consequences of (Corona 
pandemic) on the educational process. Some countries, including Libya, did not find a suitable alternative of moving to 
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e-learning due to the inability of its educational system to transition and the lack of requirements for this 
transformation, additional to the challenges that found. The idea of this study is to identify the most important 
challenges facing the integration of e-learning into the educational process in Libya in light of the crisis (Covid-19). This 
study provided a theoretical framework about challenges facing the application of e-learning in Libyan educational 
institutions through the crises. An inductive and deductive approach was used to present the theoretical concepts of 
e-learning, and the important challenges and difficulties facing its use in Libya in particular. The results were lack of 
legislation and regulations for using e-learning and weakness of the infrastructure, additional to the application of e-
learning in Libya is still under development. the study recommended the necessity of enacting legislation and laws 
from the Ministry of Education and conducting comprehensive survey studies to determine the challenges that will 
face through using e-learning to allow the integration of e-learning into its future plans. 

Keywords: E-learning, challenges, educational institutions, crises.  
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 المقدمة

-COVID)فقد تسببت جائحة كورونا , ئلة ربما كانت هي األخطر في زماننا المعاصريشهد العالم حاليًا حدثًا جلاًل قد يهدد التعليم بأزمة ها

من الطالب % 08وبما يقرب من , دولة على مستوى العالم 616مليار طفل عن مؤسساتهم التعليمية في  6.1أكثر من  انقطاعفي , (19
ود أزمة تعليمية بالفعل كون أن هناك عدد كبير من الطلبة ممن هذا باإلضافة إلى وج, الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى العالم

هذه التغييرات  [1] التي يحتاجونها في الحياة العملية األساسيةالكثير من المهارات  إلىيتلقون تعليم فعلي والذي يفتقر  يذهبون إلى المدارس ال
والتي سيطرت على جميع المجاالت أدت إلى إعادة النظر في طرق التعليم التقليدية المستخدمة في أغلب المؤسسات التعليمية وعلى جميع 

بيا لم تكن بمنء عن هذه التغييرات فإن ذلك فرض عليها ضرورة توظيف التقنيات الحديثة ودمجها في العملية التعليمة وبحكم أن لي, المستويات
أصبح التعليم اإللكتروني ضرورة في مؤسسات التعليم لكنه . [2]العملية التعليمية وضمان جودتها  واستمراراألساسي  الهدف بما يضمن تحقيق

أساليب التعلم : قسم إلى خمس فئاتيصاحبه بعض التحديات فيما يتعلق باستخدام ونجاح التعليم اإللكتروني في بيئة أكاديمية والتي يمكن أن ت
طبيعة السؤال الجوهري الذي , مما سبق يتضح جليآ [.3] التدريب الفني وتحديات إدارة الوقت, التكنولوجيا, التعليم اإللكتروني التربوي , والثقافة

لتحديات التي تواجه تطبيق التعليم ما هي ا: نحاول اإلجابة عليه من خالل هذه الورقة البحثية والذي يمكن صياغته على النحو التالي
 ؟( جائحة كورونا) اإللكتروني في مؤسسات التعليم الليبية في ظل األزمات 

  مشكلة الدراسة
بظاللها على قطاع التعليم بالكامل إذ دفعت كل المدارس والمعاهد العليا والجامعات إلى توقف , (COVID-19)ألقت أزمة فيروس كورونا 

لدى كل المنتسبين لهذا القطاع وباألخص شريحة الطالب  كبيرا قلقاهذا الوضع أثار , انتشارهمن فرص  تقليالنشاطها التعليمي والتدريبي وذلك 
هذا التحول دفع . ائية ومشاريع التخرج في ظل أزمة قد تطول ولم يعرف لها عالج إلى هذه اللحظةممن يستعدون للتقديم على االمتحانات النه

كبديل طال  ,Learning)-(Eسير العملية التعليمة والمتمثل في  استئنافبمختلف المؤسسات التعليمية إلى البحث عن البديل الذي من شأنه 
الحديث عنه والجدل حول ضرورة دمجه في العملية التعليمية في ليبيا؛ خاصة بعد أن تأثر التعليم بشكل مباشر بأتمتة الصناعة وتطور 

ي وكذلك ثورة تكنولوجيا المعلومات الت , (Internet of Things)وإنترنت األشياء   Artificial Intelligence الذكاء الصناعي"تكنولوجيا 
بالرغم من إيجابيات التعلم اإللكتروني فإن هناك الكثير من األسئلة التي تحتاج إلى . [4] حياة اإلنسان وأصبحت جزًء أصيال منها اقتحمت

 يمإجابة كافية عن فعاليته كبديل كلي للطرق التقليدية أو حتى بديل آخر بجانبه ومدى االستعداد لذلك؟ وما هي التحديات التي تواجه التعل
ما هي أهم التحديات التي تواجه تطبيق التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم الليبية في ظل  :لذلك ينطوي سؤال الدراسة على  اإللكتروني؟

 ؟( جائحة كورونا)  األزمات
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  أهداف الدراسة
 : تسعى الدراسة إلي تحقيق األتي

 .االلكتروني في مؤسسات التعليم الليبية في ظل األزماتالتعرف على التحديات التي تواجه تطبيق التعليم  .6
 .عرض ومناقشة المفاهيم واألفكار المرتبطة بالتعليم االلكتروني وكيفية دمجه ضمن العملية  التعليمية في ليبيا .2
 . دراسة الواقع الليبي لتبني فكرة التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليمية .3
من النتائج والتوصيات التي تساعد متخذي القرار علي إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات والتحديات محاولة التوصل إلي مجموعة  .4

 .التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليمية في ليبيا استخدامالتي تواجه 
  أهمية الدراسة 
الليبية تسليط الضوء علي مفهوم التعليم اإللكتروني وأهميته في العملية التعليمية الليبية لكونه من الموضوعات الحديثة التي برزت في البيئة . 6

 .كورونا ومدى إمكانية دمجه ضمن العملية التعليمية في ليبيا فيروسبسبب 
م اإللكتروني ليتحديات التع مؤسسات التعليم الليبية للوقوف على أهملصناع القرار في  عكسيةتتأكد أهمية هذه الدراسة في أنها ستقدم تغذية . 2

من شأنه أن يساعد أصحاب القرار اإلداري في على مواجهة هذه حيث أن التشخيص السليم لهذه التحديات ، هذه المؤسساتالتي تواجه 
 .ترونيم اإللكليالتحديات ومعالجتها من أجل تطبيق ناجح لمنظومة التع

 .إجراء هذه الدراسة قد يمهد لمزيد من الدراسات الميدانية والتجريبية المتعلقة ببعض الجوانب التي لم يتم تناولها في هذه الدراسة. 3
 منهجية الدراسة 

وذلك بجمع أكبر قدر من المعلومات من  واالستنباطي االستقرائيعلى المنهج الباحثان  أعتمد ,لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على اإلشكالية
مختلف  سردالمصادر المعروفة مثل الكتب والمراجع العربية واألجنبية باإلضافة إلى المجالت العربية واألجنبية ذات العالقة والتي تساعد في 

الليبية في ظل التعليم  عليمية في مؤسساتبالتعليم االلكتروني وأهميته والتحديات التي تقف أمام تطبيقه ضمن العملية الت الخاصةالمفاهيم 
تم بناء اإلطار النظري لها كما أوردته األدبيات الفكرية , "واالستنباطي االستقرائي"المنهجين  نهذي استخداممن خالل  ,(جائحة كورونا)األزمات 

 .الدراسة تساؤلوصواًل لإلجابة عن والدراسات السابقة المتعلقة بالتعليم اإللكتروني  واالجتماعية
  الدراسات السابقة 
الحديث عن التعليم االلكتروني بشكل عام يتضمن عرض للدراسات السابقة التي تطرقت لهذا الموضوع من أجل التوضيح أكثر ألهم العناصر  

بالدراسة الحالية ومحاولة التي قد تكون من بين الصعوبات او التحديات التي واجهت مستخدمي هذه التقنية ومن أجل ربط نتائج هذه الدراسات 
 :الكشف عن العناصر التي لم تذكر في هذه الدراسات

 والتي هدفت إلى التعرف على الحوافز والمعوقات التي تدعم أو تعيق أعضاء هيئة التدريس , [5] الدراسة التي أجراها, من هذه الدراسات
عضو هيئة تدريس في كلية  22يق أهداف الدراسة تكونت العينة من عدد لتحق, من تبني نظام التعليم االلكتروني في المؤسسات التعليمية

وكانت نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بالحوافز تتمثل في التواصل بين الطلبة , جامعة سانت ثوماس في الواليات المتحدة األمريكيةالتربية في 
المعوقات المكافآت المادية والتشجيع من قبل الزمالء واإلداريين، أما أهم  عن فضالاإللكتروني،  بالتعليمسهولة الوصول إلى المواد المتعلقة و 

الوقت الذي يتطلبه التعّلم اإللكتروني، عدم توفير المكافآت المادية لمن يقوم بهذا التعّلم، والعبء التدريسي كنتائج لهذه الدراسة تمثلت في زيادة 
 .عضو هيئة التدريس على الزائد
  حيث تناولت آراء أعضاء هيئة التدريس حول تقنية التعليم االلكتروني والتعلم عن , [1] أجريت في نفس السنة من قبل هناك دراسة أخرى

كشفت نتائج هذه الدراسة على أن أعضاء . جنوب تكساس في الواليات المتحدة األمريكية بعد والتي أجريت في إحدى الكليات في جامعات
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باإلضافة إلى تصميم ، وزيادة محتملة في الساعات المكتبية، التعليم االلكتروني استخدامالوقت الذي يتطلبه  هيئة التدريس متخوفين من زيادة
هذا النمط من هناك عائق آخر تمثل في توفر بعض المهارات التي يحتاج إليها أعضاء هيئة التدريس لتطبيق , أيضآ. وإعداد البرامج التعليمية

  .لبرامج التعّلم اإللكتروني والمادي إلداري التعلم، وعدم الثقة بالدعم ا

 وهدفت إلى معرفة أبرز التحديات الخاصة بالتعليم اإللكتروني والتي تواجه , [2] الخاصة األردنيةفي الجامعات  التي أجريت هذه الدراسة
وكانت أبرز النتائج حسب الترتيب التنازلي لهذه التحديات أن البحث العلمي , مفردة 111شملت العينة  ,أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات

تصميم إلى  وصوال تخطيطالو  تقويموال مهنيةالتحديات عن ال فضال ،والصعوبات المالية واإلدارية تحديات تقنيات التعلم اإللكتروني هو األبرز ثم
 . التعلم اإللكتروني

 48عينة الالدراسة معرفة المعوقات التي تواجه تطبيق التعليم االلكتروني في كلية الحدباء بمحافظة نينوى بالعراق، حيث بلغت  هذه تناولت 
عوقات عضو هيئة تدريس، وحددت الدراسة نطاق المعوقات التي تؤثر في تطبيق التعليم االلكتروني وهي المعوقات التقنية والمالية والبشرية والم

" التقنية والمالية والبشرية ومعوقات أخرى " وجود معوقات تواجه عملية تطبيق التعليم االلكتروني: مجموعة من النتائج أهمها إليوصلت ت أخرى،
 .[0] بالكلية، وأوصت بضرورة توفير البنية التحتية المناسبة وتوفير عدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة

 تناولت معرفة أهم معوقات تطبيق التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة، وسبل الحد , [9]الدراسة  هذه ,أيضآ
من طلبة الكليات اإلنسانية والتطبيقية، وتوصلت الدراسة الي وجود معوقات  ( 181)عينة في المنها في ضوء بعض المتغيرات، حيث تمثلت 

الطالب، عدم التعاون  مقارنة بعددالطلبة بمواقع ليس لها عالقة بالتعليم االلكتروني، قلة عدد األجهزة  انشغال: كتروني منهاواجهت التعليم االل
 .بين الجامعات في تبادل الخبرات لتطوير التعليم االلكتروني

 معوقات تطبيق التعليم االلكتروني وسبل هدفت الدراسة الي معرفة , [68]دراسة , من الدراسات األخرى التي أجريت في هذا الحقل
وجود معوقات تحد  إليطالب، وتوصلت الدراسة ( 31)معالجتها لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة واسط بالعراق البالغ عددهم 

لمعلومات داخل البيئة التعليمية وخارجها، من تطبيق التعليم االلكتروني، وأوصى الباحثان الي مجموعة من المعالجات منها نشر ثقافة تقنية ا
 .، توفير البينية التحتية التي تساهم في بناء التعليم االلكترونيالتعليم االلكتروني استعمالتطوير وتدريب العنصر البشري علي 

  ائرية من وجهة نظر األساتذة التعرف على صعوبات توظيف التعليم االلكتروني في التعليم العالي بالجامعة الجز  ستهدفتإ, [66]دراسة
بإجراء مقابلة  استكشافيةالمنهج الوصفي كدراسة  واستخدمتإستراتيجيات التعليم المتطور الرقمي،  استخدامومعرفة التحديات التي تواجههم في 

صة بإدارة الجامعة والبنية حرة مع أساتذة التعليم العالي بجامعة بسكيرة، وتوصلت الي وجود صعوبات وتحديات خاصة باألستاذ وصعوبات خا
 .التعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية استخدامبإزالة المعوقات التي تحد من  االهتماموأوصت الدراسة بضرورة . التحتية

  [62] والتي أجراها, وسبل مواجهتها, بالعراق وارث األنبياءالتعليم االلكتروني في جامعة  استخدامهذه الدراسات التي تناولت معوقات آخر ,
تدريب عدم إلى  من المعوقات بـدًأ بعدم تـوفير البنيـة التحتيـة الكثير منيعاني وتوصلت إلى بعض النتائج منها أن التعليم االلكتروني في العراق 

ي مـن خالل تخطي ناالستفادة مـن التعليم االلكترو ه يمكن إلى أنال ً و ات ووصيكذلك خرج البحث بمجموعة من التوص ,الكادر اإلداري والتعليمي
 .الحياةأساس  مان المعرفة والعلم هأبشكل أفضل السيما و  مستقبالبعـض تلك المعوقات ليـتم 

  النظري  اإلطار 
 التعليم االلكتروني بين النشأة والتطور 

 التعلم تطور ، الستينيات منذ: اإللكتروني للتعلم عليه متفق واحد تعريف يوجد ال أنه مالحظة المهم من ، اإللكتروني التعلم تاريخ في
 في. مختلفة قطاعات في تماًما مختلفة أشياء حالًيا يعني ,[63] والجيش ، التدريب وقطاع والتعليم األعمال في مختلفة بطرق  اإللكتروني

 العسكري  والقطاع األعمال قطاعات في بينما ، اإلنترنت على القائم التعلم من كل إستخدام إلى" Leaning-E" مصطلح يشير ، المدارس
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 القطاعات جميع في اإللكتروني التعلم تاريخ تلخيص األفضل من. [64]اإلنترنت  عبر الممارسات من مجموعة إلى يشير فإنه ، والتدريب
 جميع في والمدربون  المعلمون  أستخدم ، الماضية األربعين السنوات في كما, [65] إغتنامها تم كلما تتضاعف الفرص" :التالي النحو على

 االستخدام فإن ، وبالتالي ,[61] والتعلم التدريس وتعزيز لدعم مختلفة بطرق  الكمبيوتر أجهزة والجيش والتدريب واألعمال التعليم مستويات
 .[64] مختلفة سياقات في مختلفة معاني له" اإللكتروني التعلم" لمصطلح المعاصر

  التعليم االلكترونيمفهوم  
العديد من التغييرات والتي نتج عليها تزايد في حجم المعلومات مما جعل أساليب التعليم التقليدي عاجزة عن  واالتصاالتشهدت ثورة المعرفة  

باإلضافة إلى تفشي جائحة كورونا في كل دول العالم والذي أعطى األهمية الكبرى للتعليم ,  مواكبة هذه التغييرات وفي جميع المجاالت
 إنشاء إلى أدى مما األفراد، من كثير حياة توعية تحسين في المعلومات ساعدت تقنية فقد, تنمية البشريةاإللكتروني بسبب الحاجة الملحة لل

أيضآ يرى البعض . [62]مكان إقامتهم  أو أعمالهم يتركوا أن دون  والمعرفة، العلم تحصيل في للراغبين جامعية شهادات تعليمية تمنح مؤسسات
أن هناك غموض وعدم وضوح في تحديد مفهوم التعليم االلكتروني على مستوى المؤسسات التعليمية ، فضال عن تفاوت آراء القائمين على 

فيما يلي جزء , [60] التعليمية حل الموقع الذي سيشغله هذا النوع من التعليم كونه سيكون أساسي أو بديآل كامال عن التعليم التقليدي العملية
 :من هذه المفاهيم

  التدريس عبر اإلنترنت بأوسع / يشير التعلم اإللكتروني إلى إستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت لتمكين الوصول إلى موارد التعلم
 [.69] معانيه

 تستهدف بناء متكاملة رقمية إلكترونية بيئة على ويعتمد للطلب، وفقا للمتعلم ويقدم بعد، عن تفاعلي للتعليم االلكتروني هو نظام التعلم 
 هذا ويعكس تقويمها، أو والعمليات المصادر أو إدارة اإلختبارات وتنظيم والتوجيه، واإلرشاد االلكترونية، الشبكات بواسطة وتوصيلها المقررات
 .[28] التعليم، والتقويم مقررات وإستراتيجيات وبناء التعليمي االتصال عمليات في تؤثر والتي بالتعليم االلكتروني الخاصة المحددات التعريف

 ذاتياً  الطالب لتعلم التعليم وتسخيرها في التكنولوجية والوسائل التقنية إستخدام عنهناك تعريف آخر للتعليم اإللكتروني وهو عبارة , أيضآ 
 .[26]إلكترونية وغيرها من الوسائل األخرى  وأجهزة المتعددة وذلك من خالل الوسائط المحاضرة، محور وجعله وجماعياً 

 وصوت صورة من المتعددة وسائطه و وشبكاته حاسوب من الحديثة االتصال وسائل باستخدام للتعليم طريقةعلى أنه , [22]يعرفه , أيضآ 
 .الدراسي الفصل في أم بعد عن ذلك أكان سواء االنترنت بوابات وكذلك الكترونية مكتبات و بحث وآليات رسومات و
 (learning-Types of E) أنواع التعليم االلكتروني 
 :[23]هذه األنواع هي , يمكن أن نميز بين ثالثة أنواع رئيسية 

 (Synchronous)التعليم االلكتروني المتزامن 
ولكن ليس بالضرورة في نفس هذا النوع يشترط تواجد المحاضر أو المدرب مع الطالب أو المتدرب في نفس الوقت ويتم التواصل بينهما 

ويعتمد هذا األسلوب على األساليب التقنية المتعارف عليهم في التعليم االلكتروني والتي تستخدم األنترنت كأداة رئيسية في العملية , المكان
 .وعلى غرف المحادثة الفورية أيضآ هذا االسلوب يعتمد على الفصول اإلفتراضية, التعليمية لتوصيل وتبادل األفكار والمعلومات بين الطرفين

 (Asynchronous)التعليم اإللكتروني الغير متزامن 
, هذا النوع يكاد يكون مخالف للنوع األول حيث اليتطلب تواجد المحاضر أو المدرب في نفس التوقيت الذي يتواجد فيه الطالب أو المتدرب

مواقع , الشبكة العنكبوتية, ئل التقنية المتاحة مثل البريد اإللكترونيحيث يعتمد على تسجيل المحاضرات أو الحصص الدراسية عبر الوسا
 .والتي من خاللها يستطيع الطالب اإلطالع عليها في الوقت والزمان الذي يناسبه. التواصل اإلجتماعي واالقراص المدمجة

 (blended learning)التعليم اإللكتروني المدمج 
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ويشمل مجموعة من الوسائط التي يتم تصميمها لتكمل بعضها البعض مثل برمجيات التعليم اإلفتراضي , السابقينهذا النوع يجمع بين النوعين 
 .مقررات التعليم التقليدي وأنظمة دعم اآلداء االلكترونية, المعتمدة على االنترنت

 خصائص التعليم االلكتروني
ني والتي تميزه عن غيره ليكون وسيلة بديلة أو وسيلة أخرى باإلضافة إلى التعليم هناك العديد من الخصائص التي يرتبط بها التعليم اإللكترو 

 :[24]التقليدي 
دة التعليم اإللكتروني يوفر جميع وسائل التفاعل بين الطالب والمدرس والذي يتيح إمكانية التفاعل المباشر بينهما عبر لوحة إلكترونية مع. 6

 .لذلك
عبر المايكروفون المخصص لذلك  بحرية دون وجود حواجز الخجل والموجودة في التعليم التقليديلطالب النقاش التعليم اإللكتروني يعطي ل. 2

 .والمتصل بالحاسب الشخصي المستخدم
سريع  استبيانسريع لمعرفة مدي تجاوب الطلبة أو المتدربين مع المحتوى التعليمي أو التدريبي من خالل  استطالعيمكن للمدرس من عمل . 3

 .معد لذلك
باإلضافة إلى , من خالل الحصة التعليمية أو التدريبية يمكن للمعلم أن يقوم بجولة ألحد المواقع التعليمية أو التدريبية المتاحة على االنترنت. 4

كذلك فإن هذا األسلوب , قاتتمكين المدرس من إستخدام العديد من الوسائل التعليمية التفاعلية المختلفة مثل مشاركة التطبيأن هذه الوسيلة 
 يّمكن المدرس من تقسيم الطلبة إلى مجموعات في غرف تفاعلية بالصوت والصورة من أجل عمل التجارب وحلقات النقاش المختلفة

 أهداف التعليم االلكتروني 
 [:25] يسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف, التعليم االلكتروني كغيره 

عناصر العملية التعليمية من خالل الوسائط المستخدمة في العملية التعليمية بغض النظر عن كيفية تحديد البيئة خلق البيئة التفاعلية بين 
أيضآ يهدف إلى .حيث يمكن المعلمين والطالب إكتساب المهارات الالزمة والتي تؤهلهم للتعامل مع األنواع المختلفة من التكنولوجيا, ومتغيراتها

 .لتعليمية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية والتي تكون قادرة على مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين أو المتدربينتقديم اإلستراتيجيات ا
 : مزايا وعيوب التعليم االلكتروني

لكتروني التعلم اإللكتروني في التعليم وخاصة لمؤسسات التعليم العالي له فوائد عديدة ، ونظرًا لمزاياه وفوائده المتعددة ، يعتبر التعلم اإل عتمادإ 
 [:69] هذه المزايا تتلخص في النقاط التالية, من أفضل طرق التعليم

  .[21] التعلم الب حرية االختيار حسب ظروف الخاصة ووفقآ لمعلوماتالمرونة في إختيار الزمان والمكان المناسبين حيث أنه لكل ط. 6
حيث  يساعد على إزالة الحواجز التي تعيق المشاركة مثل . توفير الفرص للتفاعل بين المتعلمين من خالل إستخدام منتديات المناقشة. 2

 .الخوف من التحدث إلى المتعلمين اآلخرين
أيضآ يعتبر فعااًل من حيث التكلفة , [22] حيث يسهل التواصل ويحسن العالقات التي تدعم التعلم, اآلخرينيحفز الطالب على التفاعل مع . 3

 .بمعنى أنه ليست هناك حاجة للطالب أو المتعلمين للسفر و دون الحاجة إلى العديد من المباني
 الدورة من معينة أجزاء على المتعلمين التركيز بعض حيث يفضل. نالمتعلمي بين الفردية الفروق  االعتبار في دائًما اإللكتروني التعلم يأخذ. 4
 .للمراجعة فقط آخرون  يستعد بينما ،
 المختبرات وفنيي المسيرين وكذلك المعلمين أو المدربين ذلك في بما ، التدريس هيئة أعضاء ندرة تعويض على اإللكتروني التعلم يساعد. 5

 .ذلك إلى وما
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 من ويقلل الرضا من يزيد فهو وبالتالي. الذات من خالل السماح للطالب بالتعلم وفق سرعته بتثبيت يسمح المتزامن الغيراإللكتروني  التعليم .1
 .التوتر
مثآل بالرغم من أن الكثير يدعي أن التعليم اإللكتروني يحسن الجودة , العيوب بعض أيًضا له التعليم اإللكتروني، إال أنه مزايا من الرغم على

 التقييم من محددة ألشكال فقط التعلم يحسن اإلنترنت عبر التعليمية المواد على سبيل المثال إتاحة, البعض أشار إلى عكس ذلك إال أن
 للتعلم شيوًعا األكثر أيضآ فإن اإلدانة. الحالية التعلم ألساليب دعم أداة  مجرد اإللكتروني التعلم كان إذا كذلك تساءل البعض عما, الجماعي

 عيوب, المتعلمين الزمالء بين أيًضا ولكن ، والمعلمين المتعلمين بين فقط ليس ، الحيوية الشخصية للتفاعالت التام الغياب هي اإللكتروني
 :[20]يلي  ما المختلفة تشمل الدراسات في المدرجة اإللكتروني التعلم

 ومهارات قوًيا حافًزا األمر يتطلب لذلك. العالقات أو التفاعل نقص عن فضالً  ، والُبعد للتأمل يخضعون  المتعلمين اإللكتروني يجعل التعلم. 6
 .اآلثار هذه تقليل أجل من الوقت إدارة

 .التقليدية التعلم طرق  من فعالية أقل اإللكتروني التعلم طريقة تكون  قد. 2
 يكون  قد المتعلمين أن من الرغم على. سلبي تأثير اإللكتروني للتعلم يكون  فقد ، المتعلم لدى االتصال مهارات بتحسين األمر يتعلق عندما. 3

 .لآلخرين المكتسبة المعرفة لتقديم الالزمة المهارات يمتلكون  ال قد أنهم إال ، ممتازة أكاديمية معرفة لديهم
 والغش واإلنتحال للقرصنة يتعرض أيضآ قد, تنظيمها عند إستخدام التعليم اإللكتروني أو الغش مثل أنشطة في الصعب التحكم من. 4

 .واللصق للنسخ المناسب غير واإلستخدام
 باإلضافة إلى أنه ال. التعليمية للعملية كمديرين المدربين دور من ويحد االجتماعية التنشئة مهارات على سلًبا اإللكتروني التعلم يؤثر قد. 5

 . فعال بشكل التخصصات إستخدامه لجميع يمكن
  التعليم اإللكترونيمتطلبات تطبيق  
 االلكتروني في اآلتي ميلبات التعلتتحدد متطحيث , هناك العديد من المتطلبات التي تحتاجها المؤسسات عند إستخدام التعليم اإللكتروني 
[29:] 
باإلضافة إلى خبراء متخصصون . والبرامج والمختبرات الخاصة االتصاالتالبنية التحتية بمختلف أنواع والمتمثلة في الحواسيب وشبكات . 6

 .في مجال ادعم الفني والتكنولوجي لحل المشاكل المختلفة ولالستشارات الفنية
كذلك المحتوى التعليمي المناسب ونوعيته ووجود , المهارات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة إلستخدام برامج التعليم اإللكتروني. 2
 .لكادر المؤهل إلعدادها
باإلضافة إلى إدارة مناسبة للتعليم , الطلبة و االختبارات, سياسات جديدة للتعامل مع مكونات التعليم االلكتروني مثل الهيئة التدريسية. 3

 .االلكتروني
 التعليم االلكتروني  الصعوبات والتحديات

التي تقف عائق الستخدام التعليم  بصفة خاصة تواجه الكثير من التحديات ليبياو مؤسسات التعليمية في الدول العربية بصفة عامة، ال
 [:38] اإللكتروني

 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات
الدول في  االتصالوسائل بوعدم كفاءتها بالمقارنة  ندرتهاالسريع و  االتصالتقنيات  انتشارنظرنا الي البلدان العربية  فهناك ضعف في إذا 

الكثير من التطبيقات التي  انتشارة المتقدمة وهذا يلعب دور سلبي في نشر وزيادة المحتوى االلكتروني باللغة العربية ويؤدي إلى ضعف الغربي
 .تعليم االلكترونيللتزيد من حجم المحتوى العربي المخصص 
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  التحديات الناتجة عن المستوى االقتصادي واألكاديمي
كما أن التعليم الحديث يتطلب أجهزة ذات  آالحاسوب مكلف استخدامعدم توافر األجهزة الكافية للطالب في المؤسسات التعليمية، حيث يعتبر 

بالدورات و المؤتمرات  التحاقهمنقص الخبرة لدى األشخاص القائمين على البرامج التعليمية وعدم , أيضآ, مستوى عال لتالءم البرامج المتطورة
 .صعوبة تأقلم أعضاء التدريس والطالب مع هذا النوع من التعليم بسبب تعودهم على التعليم التقليدي والخوف من التغييركذلك , ذات العالقة

 [:9] ذكرهاتلك التي هدافه، أ في نفس السياق، من التحديات التي يواجهها التعليم االلكتروني والتي تحول بينه وبين تحقيق 
 .لتعليم االلكتروني في المجتمع، والنظر إليه بسلبية تحد من أهدافه ومزاياهقلة الوعي با 
 .اإلمكانيات المادية، والنقص الكبير في التقنيات الرئيسية للتعليم االلكتروني التي تعاني من المؤسسات التعليمية في عجز 
قلة توافر الخبراء في إدارة التعليم و  أنظمة التعليم االلكتروني وأساليبهعدم وضوح فضال عن , المعلم والمتعلم ىعدم توافر القناعة الكافية لد 

 .االلكتروني
 :وهي التعليم االلكتروني ىعل المعوقات التي لها تأثير [66] حددأيضآ 

 والبشرية المعوقات المادية
تكلفة لدى بعض باإلضافة إلى ارتفاع الاطق، في بعض المن ومحدودية سرعتها االنترنتوصعوبة تغطية  اآلليتتمثل في ندرة أجهزة الحاسب 

 التحديات حسب طبيعته جانب آخر تم تصنيف هذه منو  .آليات تطبيق التعليم االلكتروني استخدامفنيين في الالخبراء و  إضافة إلى ندرة, فراداأل
 :[36]إلى األقسام التالية 

 التقنية التحديات
 اإلعالم تكنولوجيات خاصة وأن, والمعدات األجهزة من كبيرة أعداد وتوفير واسعة شبكات إنشاء التعليمية على المؤسسات قدرة تتمثل في عدم

 .ومستمرة سريعة وبصفة متعددة وتحوالت تطورات تشهد واالتصال
 التحديات التشريعية القانونية

 وتحصيل التفكير حريةويضمن حماية  الحديثة،التطورات  ويواكب التعليمي، النظام ديناميكية يضمن بشكل اإللكتروني مليالتعللتحول إلى  
 .اإللكتروني التعامل طريق في عقبة تقف التي القوانين ويتطلب التعديل في بعض المعرفة

 والتمويلية التحديات البشرية
 سياسة وجود األمر الذي يتطلب ،يالتقليد النظام على تعودوا الذين األفراد من للكثيريمثل تحديا  لكترونياإل التعليم نحو والتوجه التغيير
 .لهذا النوع من التعليمالموارد المالية الالزمة باإلضافة إلى , التغير هذا تقبل أجل من والحزم والتحفيز التوعية

 واقع تطبيق التعليم االلكتروني في ليبيا والتحديات التي تواجه تطبيقه 
مليون دينار على المشروع الذي  28نفاق ما يزيد عن إتم و  2882التعلم عن بعد في سنة ائط تأسس المشروع الليبي للتعليم االلكتروني ووس 

ستكمال إثمانمائة و خمسون الف دوالر امريكي مقابل  2864في نهاية  استلمتمع العلم أن شركة جلوبال أديوكيشنال قد , لم يرى النور
وبعد ظهور جائحة كورونا وما ترتب عليها من توقف لكل األنشطة بما فيها التعليمية فإن هناك محاوالت من  2828في سنة , [32] التصميم

نمط، هذا الالئحة تنظيم حيث إعتمدت وزارة التعليم , قبل وزارة التعليم للدخول الفعلي في إستخدام التعليم االلكتروني في المؤسسات التعليمية
ولى الدول التي تنظم نمط عشرون مادة شاملة ، لتكون دولة ليبيا من اُ والتي تحتوي على  جنة األكاديمية الفنية المكلفة بإعدادهاالمقدمة من الل

، وتوظيف تكنولوجيا تقنية المعلومات في التعليم لكترونيالالئحة تهدف إلى تنظيم نمط التعليم االهذه  ،لكتروني والتعلم عن ُبعدليم االالتع
لم واالستفادة من تنوع مصادر المعرفة، والتفاعل معها ومواكبة التطورات المتسارعة في تطوير مهارات التعليم وطرق التدريس ، وضمان والتع

 [. 33] جودة التعليم االلكتروني والتعلم عن ُبعد، وتوفير فرص التعليم للذين ال يستطيعون الحصول عليه بالنمط االعتيادي
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على سبيل المثال  جامعة الزاوية والتي , عالي بدأت بعض الجامعات في طرح فكرة تطبيق التعليم االلكتروني وبطرق فرديةعلى صعيد التعليم ال
اإللكتروني  التعليم بالطريقة التقليدية فضال عن متابعة مشروع التعليم تمارس ليبيا قطعت شوطآ كبيرآ بها بينما بقيت مختلف الجامعات في

حيث يقول مسؤول التعليم االلكتروني في هذه , األساسي والثانوي  التعليم ماليين دوالر من قبل الجهات الرقابية المعنية بمراحل 68بقيمة 
لة للمادة العلمية المباشر، والثانية متعلقة بمحاضرات مسج التعليم اإللكتروني ينقسم إلى ثالثة مراحل تم تحديدها، األولى التعليم الجامعة إن

أن  [35] ويرى  [.34] للطالب، والجانب الثالث عبارة عن ساعات مكتبية بين الطالب والمعلم بشأن المنهج أو تسجيل األسئلة والمالحظات
في  العاملين حاجةباإلضافة إلى , والحواسيب االتصاالت تقنيات بين االندماجي التطور :اإلسراع في  تطبيق التعليم االلكتروني يتم لعدة أسباب

 .طويلة لفترة العملية حياتهم تعطيل دون  جديدة مهارات إكتساب إلى المعلوماتية عصر

ونظرًا  تأسيسا على ذلك، تسعى ليبيا كغيرها من الدول إلي تطبيق التعليم االلكتروني في المؤسسات التعليمية وتطوير مناهجها على أساسه،
. ، فإنه يصعب التنبؤ بدور التعليم االلكتروني في ليبيا وخاصة خالل السنوات القادمة"علي حسب علم الباحثان"لعدم وجود دراسات مفصلة 

 .ولكننا يمكن أن نذكر  بعض المحاوالت والخطوات الجادة من إهتمام مؤسسات التعليم الليبية نحو التوجه إلي التعليم االلكتروني
م،  وفي سنة  2866م وخطى خطوات قبل أن يتوقف أثناء األحداث في عام  2889ع التعليم االلكتروني في ليبيا إنطلق  في عام مشرو 

ليكون فضاًء رحبًا لتشييد مستقبل ( 6491)تم إعادة تفعيل المشروع الليبي للتعليم االلكتروني ووسائط التعلم عن ُبعد بموجب قرار رقم  2863
جلوبال ايديوكيشن "التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد في بلدنا، وقد نظمت عدة ورش عمل حول المشروع بدعوة من شركة واعد في تطور 

 [.31]المنفذة للمشروع  GESL "سوفت وير
لتنفيذ ( يونسكو)م والثقافة ، والمنظمة الدولية للتربية والعلو "سابقا -اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي"تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين  

 المشروع الوطني لتقنية اإلتصاالت والمعلومات، ويتمثل المشروع في ربط مختلف الكليات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي بشبكة معلومات
هارات االتصاالت كما يتضمن هذا المشروع التدريب على المعارف الرقمية وم. [32] موحدة وتنفيذ شبكة أخرى موسعة على مستوى ليبيا

معات وتدريب األساتذة على إستخدام تقنيات المعلومات االتصاالت في مجال التعليم وتطوير البرامج المنهجية وتوفير أنظمة ميكنة إدارات الجا
 .ةآليًا من خالل تقنية االتصاالت والمعلومات، مثل أنظمة المعلومات الخاصة بالطالب وإدارة المكتبات والعمليات اإلداري

ركة ريفر وبناًء علي  التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة التي شّكلها مجلس الوزراء لدراسة وتقييم مشروع التعليم االلكتروني المنفذ من قبل ش
يم االلكتروني المشروع الليبي للتعل)مع قطاع التعليم في ليبيا، فقد صدر قرارًا بتأسيس  2889ديب أنترناشيونال االيرلندية والموقع في العام 

: ويتبني المشروع رؤية ورسالة واضحة وهي, وقد جاءت الفكرة دعمًا للتطوير العلمي والتنمية البشرية في ليبيا(. ووسائط التعليم عن بعد
حقق التقدم تأسيس نظام تعليمي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة في مجال التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد في شكل مراكز وطنية لت"

في نفس السياق، هناك مبادرة ليبيا . والتمييز في العملية التعليمية، وسعيًا لتكون بيت خبرة ومرجعية وطنية كاًل في مجال اختصاصه
الحكومة : [31]حيث تمحورت حول أربع  محاور أساسية ، االلكترونية وأهدافها اإلستراتيجية والتي ترعاها وزارة االتصاالت والمعلوماتية

 .التجارة االلكترونية و التعليم االلكتروني, الحكومة االلكترونية, المفتوحة

مل النجاح مبادرة ليبيا الحديثة تسعى لالستفادة من التطورات التكنولوجيا الحديثة لدعم و تطوير المنظومة التعليمية في ليبيا، ألن أحد أهم عوا 
المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل لتخريج كوادر علمية ومهنية ذات كفاءة عالية، وهي إحدى  في بناء ليبيا الجديدة هو التعليم وتطوير

( العالي)أن تنفيذ مثل هذه المشروعات سوف يزيد من الترابط والتوافق بين عملية التعليم . أهم وأصعب التحديات التي تواجه بناء الدولة الليبية
 .في حل كثير من المشاكل التي يواجهها خريجي الجامعات الليبية السوق الليبي مما يساهم واحتياجات

http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
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التعليم اإللكتروني في السابق للعديد من األسباب  استخدامعليه، يمكننا القول بأن ليبيا كغيرها من الدول التي لم تكن لها تجربة واضحة في 
تعليم والمتمثلة في سياسة الدولة وقلة الخبرة باإلضافة إلى سيطرة التعليم التقليدي على المؤسسات التعليمية األمر الذي جعل من استخدام ال

االلكتروني في مؤسسات التعليم بصفة عامة من خالل تتبع ،  وبالرغم من أهمية تطبيق التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية بعيد المنال
، الدراسات السابقة ودراسة الواقع الليبي بصفة خاصة، إال أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق التعليم االلكتروني

يلي أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق  وفيما، (جائحة كورونا) وتؤدي إلي الفشل في تطبيقها، خاصا في ظل الظروف واألزمات 
 :[32]في  المؤسسات التعليمية الليبية التعليم االلكتروني 

تروني عدم وجود الالئحة التي تسمح باستخدام التعليم اإللكتروني باإلضافة إلى البيئة التشريعية والمعايير المعتمدة الخاصة بالتعليم اإللك. 6
 .اليفي وزارة التعليم الع

الجانب الفكري والتوعوي والذي يالقي صعوبة في تغير فكرة التحول من أسلوب التعليم التقليدي إلى أسلوب التعلم اإللكتروني لدى . 2
 .المحاضرين الن النظرة التقليدية إلى التعليم االلكتروني التي تصنفه في مكانة أدنى من التعليم النظامي

باإلضافة إلى التكاليف العالية في تصميم وإنتاج البرمجيات التعليمية , كاف في إدارة التعليم اإللكترونيعدم توافر الخبراء بالعدد ال. 3
باإلضافة إلى ضعف البنية التحتية ومشاكل الكهرباء والظروف األخرى المتمثلة في الحروب .  Educational Softwareاإللكترونية
 .والتهجير

اج إلى التمعن فيها وهو الجانب النفسي حيث قد يشعر البعض بالعزلة عن زمالئهم عند استخدام التعليم عامل آخر من العوامل التي تحت. 4
 .االلكتروني والذي قد يدخل هذه المؤسسات في بعض التعقيدات في عدم تقبل البعض للفكرة

وجهد وتكلفة، فضاًل عن أن ارتباط التعليم االلكتروني زيادة نسبة تفشي األمية التقنية في المجتمع حيث أن القضاء عليها يحتاج إلى وقت . 5
ي قد بعوامل تقنية أخرى مثل كفاءة شبكات االتصاالت وتوافر األجهزة والبرامج ومدى القدرة على إنتاج المحتوى التعليمي بشكل جيد األمر الذ

 .يزيد من صعوبة دمج هذه التقنيات ضمن العملية التعليمية
  ال مشروع للتعليم اإللكتروني في ليبيا، وال أي مشاريع إبداعية رائدة يمكن إنجازها في وجود هذه العناصر , [30]من جهة أخرى يرى

 :في كل اتجاه المتمثلة في البيروقراطية المريعة، الناتجة عن الكم الهائل من اللوائح والقرارات والقوانين المتضاربة والمتناقضة والقابلة للتفسير
وبحكم قصورهم المعرفي، وجهلهم بطبائع األشياء ال . من المتطفلين وأدعياء الوطنية، متمرسين في مفاصل الدولة الليبيةوجود مجموعات  

 .يكفون عن عرقلة إى عمل، بدعوى أنه مخالف لما يجب أن تكون عليه األمور
باإلضافة , مشروع مفيد، بدعوى مخالفة اللوائح أو شبهة الفساداألجهزة الرقابية المتيبسة التي أصبحت في الواقع تشكل عوائق كأداء أمام أي  

ل إلى غياب االستقرار السياسي وتغيير المسؤولين المستمر مع اختالف الرؤية بينهم، جعل تعثر كل المشاريع التي يتطلب إنجازها وقتًا أطو 
 .من بقاء من يؤسس لها في موقعه أمرًا حتمياً 

 [.39]ر يؤدي تلقائيآ إلي إنقطاع شبكة االنترنت الذي سبب إرباك في برامج التعليم االلكتروني إنقطاع الكهرباء من وقت ألخ 
هذه العناصر حالت دون أن يعطي مشروع التعليم اإللكتروني الليبي نتائجه، بالرغم من وصوله إلى مرحلة متقدمة للغاية، وكان سيساهم في 

 .ها قريبة من االحتضاررفع جودة عملية تعليمية أقل ما يقال عنها أن
 من خالل ما سبق ذكره ، فقد الحظ الباحثان بأن تطبيق التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم الليبية يمر بأزمات وتحديات متعددة تعيق 

اإللكتروني وعوامل  كفاءة وفاعلية أدائه خاصة في زمن حائجة كورونا، هذا األمر يتطلب إعادة النظر في مكونات ومتطلبات تطبيق التعليم
نجاحه ، ولن يتأتى ذلك إال بتضافر جهود صانعي القرار في مؤسسات التعليم الليبية، وذلك لصياغة إستراتيجية واضحة المعالم محددة 

 .األهداف واألولويات قابلة للتطبيق والقياس



 كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسطجائحة  :المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول حول
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 نتائجال
 :التاليةالنتائج  توصلت الدراسة إلي 

حديث ومتطور ألنظمة التعليم المرنة مثل نظام التعليم عن بعد ونظام التعليم المفتوح كما يعد ثمرة التطور  مفهوميعد التعليم اإللكتروني . 1
 .والذي يعد تحديآ كبيرآ للمستوى الحالي لمؤسسات التعليم الليبية التقني الهائل واالنفتاح المعرفي الواسع الذي يشهده العالم

بهذا القطاع ، األمر الذي يتطلب االهتمام آستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت بشكل مطلق نسبيإي على يعتمد نظام التعليم اإللكترون. 2
 .في ليبيالتعليم اإللكتروني بغية الوصول إلى منظومة تعليمية متكاملة تخدم األهداف التعليمية لبشكل مواٍز و 

باإلضافة إلى نقص الوعي الثقافي واالجتماعي بأهمية االنترنت , التقليدية عليمكل المؤسسات التعليمية الليبية علي أساليب الت إعتماد. 3
 .االلكترونيةوصعوبة التعامل مع البرامج 

إلى عدم توفر الدعم المادي من قبل وزارة التعليم  باإلضافة, البنية التحتية الالزمةمتطلبات التعليم االلكتروني بشكل كافي منها عدم توافر . 4
 .هذه االستراتيجيات تنفيذلالعالي 

ومدروسة من قبل مختصين في تكنولوجيا التعليم لغرض االنتقال التدريجي من التعليم التقليدي إلي التعليم عدم وجود خطة واضحة . 5
 .مؤسسات التعليم العالي في ليبيا االلكتروني في

باإلضافة إلى غياب الوعي الثقافي لتبني , للتعامل مع التقنيات الحديثةعدم إلمام أغلب األساتذة والمدربين والطالب بالمهارات الضرورية .  1
 .مثل هذه التقنيات في مجال التعليم ونقص في الخبرات التنظيمية والتوجيهية التي تعمل علي أساسها

ويعاني من  إقليميا جدافإن جودة النظام التعليمي التقليدي في ليبيا متدني , لمؤشرات التنافسية الدولية وطبقابالرجوع الى الدراسات السابقة . 2
األمر الذي يعد تحديآ كبيرآ للمؤسسات الليبية ويصعب معه استخدام التعليم  ضعف في القدرة على االبتكار والتعاون التقني والبحث العملي

 .يةااللكتروني في المؤسسات التعليم
 توصياتال 
واالهتمام بتطوير المحتوي االلكتروني , التكنولوجيا الحديثة في مؤسسات التعليم العالي واستخدامااللكتروني التعليم العمل علي نشر ثقافة  .6

 .التعليم العالي وذوي العالقة بأهمية التقنية الحديثة مسئوليبتنظيم الدورات والمحاضرات لتوعية 
وإزالة كافة المعوقات البشرية والمادية والفنية التي تحول دون  المؤسسات التعليميةيمية مالئمة لتطبيق التعليم اإللكتروني في توفير بنية تعل. 2

  .في النظام التعليمي بمختلف المراحل والمجاالت استخدامه
تطبيق تجربة التعليم االلكتروني في ليبيا البد أن تتم بصورة تدريجية وفق إستراتيجية محددة األهداف خاصة في المؤسسات التي ال تزال  .3

 .فيها ثقافة إستخدام الحاسوب وشبكات تقنية االتصاالت متواضعة
والتي تتضمن , وتوظيف الكفاءات العلمية لتتولي هذه العملية ,االلكتروني تعليمالعمل على دعم مؤسسات التعليم العالي لتطبيق برامج ال .4

 .بالعنصر البشري والعمل علي تنمية وتطوير مهارته بصفة مستمرة االهتمام
 .ضرورة وضع لوائح وتنظيمات تشريعية للتعليم االلكتروني. 5
إلى اإلستفادة من  باإلضافة, الملتقيات الخاصة بالطلبة والتي ينتج عنها فرص تبادل وجهات النظرو  عقد المزيد من ورش العمل والندوات. 1

 .المقترحات المقدمة من الطلبة ودمجها مع العملية التعليمية لتكوين أساس متين لتبني تقنيات التعليم االلكتروني على أسس سليمة
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 الملخص
 يعتبر التعليم االلكتروني من بين أهم نواتج الثورة الصناعية، مع اختالف الظروف واألحداث فقد دعت الحاجة إلى زيادة التركيز عليه في

أهمية التعليم االلكتروني في ظل جائحة كورونا وتعزيز مختلف اآلليات المستخدمة في ظل اإلمكانيات المتاحة، إذ تهدف الدراسة إلى إبراز 
تي هذا اإلطار، اعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم التوصل إلى أن التعليم االلكتروني من ابرز العمليات التعليمية الحالية ال

ل العالم باختالف مقومات الدول واستعداداتها، وان دول حوض المتوسط كغيرها مكنت المعلم والمتعلم من مواصلة التعليم في مختلف دو 
وقت بادرت العتماد هذا األسلوب في التعليم، كما سمحت الجائحة الحالية من إعادة النظر في التعليم االلكتروني والتعويل عليه أكثر من أي 

 .سابق
 .اعية، جائحة كورونا، دول حوض المتوسطالتعليم االلكتروني، الثورة الصن :الكلمات المفتاحية

 
 

The Imperative Necessity  For E-Learning In The Context Of The Coruna Pandemic - The Global 

Reality And Mediterranean Countries- 
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Abstract 
E-learning is considered among the most important outcomes of the Industrial Revolution, with different 
circumstances and events, arose the need to focus more on it in light of the available capabilities, The study aims to 
highlight the importance of e-learning in light of the Corona pandemic and to strengthen the various mechanisms 
used in this framework, Depending on the descriptive analytical method. It was concluded that e-learning is one of the 
most prominent current educational processes that have enabled the teacher and the learner to continue education 
in various countries of the world, according to the different Constituents and preparations of countries. And that the 

countries of the Mediterranean basin, like others, took the initiative to adopt this method of education The current 
pandemic has allowed e-learning to be reconsidered and relied upon more than ever before. 
Keywords: E-learning, Industrial Revolution, Corona pandemic, countries of the Mediterranean basin. 
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 المقدمة

 اإلنسان مكنت بصورة والمطورة المبتكرة التكنولوجية الوسائل من العديد لتبني جديدا منعرجا شكلت كبيرة انعطاف نقطة الصناعية الثورة تعتبر 

 األحداث وتسارع العالمية الساحة في للمستجدات مسبوقة الغير التغيرات لكن ما جهاز تشغيل أو زر على بالنقر المتطلبات، من العديد تحقيق من

 مع الوفيات من العديد في تسبب خطيرا مرضا البشرية تواجه فاليوم ساكنة، أنظمة على االعتماد الصعب من جعل الظواهر من العديد وظهور

 هيكلة في تغيير بدوره أحدث والذي الجائحات قائمة ضمن يصنف الذي المستجد كورونا فيروس وهو العالم أرجاء مختلف في إصابات تسجيل

 .التعليم مجال في خاصة التكنولوجية الحاجة كشف و البشرية

 مخرجات إيجاد على قائمة العملية كانت إذا خاصة والتطور التقدم مدى لقياس وأساس دولة، أي في أساسي نظام التربوية التعليمية العملية تمثل     

 االعتماد خالل من والتعلم التعليم عملية استكمال إلى الحاجة دعت الجائحة ظل وفي األساس هذا على العملي، التطبيقي الميدان في مؤهلة وكوادر

 من العديد على باالعتماد األنشطة مختلف استكمال في المساهمة الوسائل أهم أحد يمثل الذي االلكتروني، التعليم وأهمها الوسائل من العديد على

 في الطبقات باختالف والطالب التالميذ لمختلف التعليمي البحثي الجانب وتحفيز الظروف، مع والمجتمع الذات تكييف على تشجع التي الوسائط

 للولوج الوقت ووجود المنزلي الحجر إلزامية مع والجامعات باختالفها للمدارس الجزئي أو الكلي اإلغالق لسياسية العالم بلدان من العديد اعتماد ظل

 .المتوسط البحر حوض دول بينها ومن بكثرة اآلليات هذه تعتمد تكن لم التي الدول جذب ما بدوره وهو االلكتروني، التعلم عالم في

 :البحث مشكلة

تسببت جائحة كورونا في العديد من االختالالت التي جعلت العالم ينتقل من عملياته العادية الروتينية الى البحث عن وسائل وطرق      
نها للتخفيف من الجائحة في شتى الميادين، ومن بينها الميدان التربوي التعليمي ، هذا الشتات دفع العتماد عدة طرق التمام الدراسة ومن بي

على هذا الذي يمثل أحد أهم اآلليات التعليمية الحديثة تماشيا مع موجة التكنولوجيا وثورة االتصاالت التي يشهدها العالم،  م االلكترونيالتعلي
 :االساس سيتم طرح األشكالية في األسئلة الفرعية التالية

 ؟كورونا جائحة ظل في االلكتروني التعليم من االستفادة مدى ما -

 ة؟يالتعليم االلكتروني في العمليات التعليمية الدراسكيف يتم اعتماد  -

 المتوسط؟ حوض لدول الحالية التعليمية األنظمة في  النظرة ستتغير هل -

 :البحث أهداف

 :إلى يهدف هذا البحث    
 وكشف شتى جوانبه؛ االلكتروني التعليم بموضوع اإللمام 
  ؛ مستوياته بشتى التعليم قطاع رأسها وعلى قطاعات عدة في كورونا جائحة سببتها التي اآلثارتحديد 

 والكشف لمواصلة التعليم خاصة في ظل توفر التقنيات التكنولوجية المساعدة العقبات بعض إزالة من االلكتروني التعليم مكن كيف ،
 .عن مختلف التحديات التي يواجهها هذا النوع من التعليم خاصة في دول حوض المتوسط

 :البحث أهمية

 والتي سلطت بدورها الضوء على التعليم االلكتروني م فيما يعرف بجائحة كورونا المتأزمة التي يعيشها العال الوضعية من هذا البحث أهمية تنبع  
 وقت مضى  أيمن  أكثر، مما يجعل الموضوع حديث الساعة  لمقابلة الحاجة التعليمية ومواصلة التعليم والتعلم وأهميته لدول حوض المتوسط

 .لحاجة المعليمن والمتعلمين والدول عامة لمواصة التعلم والتعليمنظر  
 

 :البحث منهجية
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 والمنهج التحليلي لتحليلفيما يخص تعريف التعليم االكتروني وكشف جوانبه، في دراسة اإلطار النظري  الوصفي المنهج على االعتماد تم

 .الرسمية الجهات طرف من المتوفرة البيانات

 : حدود البحث 

م وقت انتشار الجائحة، وشمل اإلطار المكاني كل من 0202تتمثل حدود البحث في كل من االطار الزماني، إذ تم اجراء الدراسة في عام 
 دول العالم بصفة عامة ودول حوض المتوسط بصفة خاصة

 : السابقة الدراسات

 فلسطين جامعة في المدرسين نظر وجهة من كورونا فيروس انتشار ظل في اإللكتروني التعليم فاعلية ب المعنونة. وآخرون  سحر شخيدم أبو دراسة -

 نظر وجهة من كورونا فيروس انتشار ظل في االلكتروني التعليم فاعلية مدى عن للكشف دراسة على تقوم التي (.0202).)خضوري ) التقنية

 و مفاجئة بصورة فيها االلكتروني التعليم اعتماد وتم لوجه وجها التعليم تعتمد كانت الجامعة هذه أن إلى التوصل وتم الخضوري، جامعة في المدرسين
 من عدد أكبر اشتراك لضمان بالجامعة خاصة برامج وشراء التعليم في ومعتمدة مجربة وبرمجيات وهواتف حواسيب من تحتية بنية وجود يتطلب

 التعليم، لعملية الحكومي الدعم ضعف مع ، المتاحة اإلمكانيات ظل في الطلبة مع للتواصل التدريس بهيئة دفع مما اإللكتروني، التعليم في الطلبة

 . الجامعة في الكافي التدريب نقص إلى إضافة

 COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global)ب المعنونة .Maity.P ؛Chakraborty.I دراسة -

environmentand prevention).(0202.)االنتشار وطرق  اإلصابات الصحية، وتأثيراته كورونا بفيروس يتعلق ما كل تتضمن دراسة وهي 

 .المرض على السيطرة ضرورة و المناخ، على للفيروس االيجابي األثر على التركيز مع والطبيعة اإلنسان بين الرابط ومدى تضرر، األكثر والبلدان

 Vision to Face Covid-19 pandemic and Future Risks Through Artificial) ب المعنونة. وآخرون  Albezuirat.M.K دراسة -

Intelligence) (.0202). سنة جائحة إلى 0692 سنة منذ عادي مرض من تحول وكيف كورونا فيروس تاريخ ذكر فيها تم قوية دراسة وهي 

 عز في واستخدامها الوباء إدارة على الذكية التكنولوجيات قدرة مدى إلى التوصل وتم كورونا أزمة خالل االصطناعي الذكاء دور إبراز و ،0202

 .مباشر خطر مصدر تكون  أن دون  مستقبال استغاللها يمكن وكيف األزمة

 ( 41-كوفيد) كورونا جائحة عن عامة نظرة:أوال

 القطاعات في الخسائر من العديد في تسبب ما المرافق من العديد تعطلت إذ واستراتيجياتها، الدول سياسات على واضح أثر كورونا لجائحة كان     

 .منه الوقاية وطرق  انتقاله آليات ذكر مع المستجد التاجي الفيروس عن الكشف في تقصر لم العالمية الصحة منظمة أن كما المختلفة،

 بفيروس إصابة أول اكتشاف تم 4191 سنة ففي كورونا، التاجية الفيروسات  فصيلة إلى الجديد الفيروس ينتمي  :كورونا جائحة ومفهوم تاريخ

 ظهر السنة نفس وفي ،E (HCoV-229E) 441فيروس ظهر 4199سنة وفي للعدوى  نظرا المصاب الشخص عزل تم و B814 ساللة من كورونا

 4114 أبريل/نيسان 01 ففي األولى األلفية بداية منذ إال بالوباء يسمى ما تشكل لم خطورتها رغم الفيروسات هذه ،OC43 الساللة نفس من فيروس

 وكلها( MERS-COV) التنفسية  األوسط الشرق  متالزمة وباء ظهر سنوات بعشر بعدها ،(SARS-COV) الوخيمة الحادة التنفسية المتالزمة ظهرت

  من عدوى  إلى سببه ُيرجح والذي( 06-كوفيد) كورونا جائحة مسمى تحت حاليا هي كما الجائحة لمستوى  ترتفع لم أنها إال الفصيلة لنفس تنتمي

 االسم و ،(كورونا) التاجية الفيروسات من جديدة ساللة به تتسبب مرض: 06-كوفيد فإن العالمية الصحة منظمة تقرير حسب ،[1] الخفافيش

 هو" D" و virus  فيروس كلمة من حرفين أول هما“ VI“ ،و corona كورونا كلمة من حرفين أول هما“ CO“: كالتالي مشتق للمرض اإلنجليزي 

 إن ،“. nCoV-2019“ أو coronavirus“"أو" novel 0206“ اسم سابقا   المرض هذا على ُأطلق ،Disease مرض كلمة من حرف أول

 الحادة التنفسية المتالزمة بمرض يتسبب الذي الفيروس إليها ينتمي التي نفسها الفيروسات بعائلة يرتبط جديد فيروس هو( 06-كوفيد) كورونا فيروس

 االلتهاب العدوى  تسبب أن يمكن  شدة األكثر الحاالت في التنفس، وضيق والسعال الحمى: في أعراضه تشمل و العادي، الزكام أنواع وبعض الوخيمة

 International) الفيروسات لتصنيف الدولية اللجنة عليه أطلقت و قاتال، المرض يكون  أن الممكن من كما التنفس، في صعوبات أو الرئوي 

Committee on Taxonomy ofViruse )4كورونا الوخيمة الحادة التنفسية المتالزمة بأنه(sars-cov2) [2]. 
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 : التعليم قطاع وخاصة القطاعات على كورونا جائحة تاثير

 . المستويات باختالف التعليم قطاع على واضح تأثير لها وكان كلها، بالقطاعات الجائحة عصفت

 :االقتصادي القطاع

 وتشير العالمي االقتصادي النمو على سلبا أثر( sars-cov2أو06-كوفيد)وباء وانتشار القطاعات، أهم بين من االقتصادي القطاع أن الشك 

 موجة حدوث عدم افتراض مع م4144 في جزئي وانتعاش م4141 سنة في %9.2 إلى %1.2 من االقتصادي العالمي النمو تقليص إلى التقديرات

 البشرية التكاليف ارتفاع مع م4141 سنة الكبير الكساد منذ العالم يشهدها لم كما البطالة نسبة ارتفاع على تؤكد االقتصادية والتداعيات للجائحة، ثانية

 وخاصة العالمية االقتصاديات انكماش في تسبب ما %01 بنسبة العالمية التجارة وانخفاض االجتماعية االضطرابات وزيادة الفقر مستويات وارتفاع

 منظمة في التوقعات وتزعزعت اإليرادات في نقص ُسجل فقد العالمية الهيئات من العديد في تسجيله تم ما وحسب النامية، الدول على المعتمدة

 خفضت فقد العالمي لالقتصاد السريع التدهور عكس مما م4141 ومنتصف م4141أواخر بين توقعاتهم وتغيرت والتنمية االقتصادي التعاون 

ق صندو  خفض كما العدوى، من مزدوجة أو واحدة موجة على اعتمادا 7.6- يونيو وفي 0.6- إلى م4141 نوفمبر في %0.6 من توقعاتها المنظمة
 كانون /يناير العالمي للنمو توقعاته خفض فقد الدولي للبنك بالنسبة األمر وكذلك 4.9-%إلى %1.3 من االقتصادي للنمو توقعاته( IMF)الدولي لنقدا

 [3] 5.2-% إلى %0.6 من م4141 الثاني

 في ظل جائحة كورونا  المختلفة والتقييمات االقتصادية، التوقعات اغلب: 14الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resource: congressional Research Service. Global Economic Effects of COVID-19.p22.(2020). 

 االقتصاد نمو بشأن العالمي والبنك االقتصادية والتنمية التعاون  ومنظمة الدولي النقد صندوق  من لكل التوقعات اختالف  مدى الشكل يبين    

 المتوقع من وبقي اليوم، العالم يعيشها التي االقتصادية األزمة على يدل مما يونيو شهر في بالسالب انخفاضها إلى كلها التوقعات تشير إذ العالمي،

 .االنتشار عن الفيروس توقف حالة في م4144 عام بحلول لالرتفاع العالمي االقتصاد يعود أن

 : الصحي القطاع 

  في القطرات خالل من ينتقل أن ويمكن العدوى  شديد هو الفيروس هذا أن إلى نظرا الصحي المجال في سلبية  نوعية قفزة كورونا جائحة شكلت 

 الجهاز في عدوى  العطس، السعال، إلى يتعرض مصاب شخص مع وثيق اتصال بسبب ينتشر و اإلنسان إلى اإلنسان من الوثيق واالتصال  الهواء

 :التالي الشكل يبينه ما وهو [2] الخ...التنفسي 
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 (sars-cov2) 41-كوفيد بفيروس العدوى  انتقال ديناميكيات:  14 الشكل

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Resource: Chakraborty,I & Maity,p.COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment 
and prevention.p04.(2020). 

 المدرسة في أو( Intrafamilial transmission) األسرة داخل العدوى  انتقال سواء سهلة بصورة يتم العدوى  انتقال أن الشكل من يتضح    

(school )المجتمع أفراد بين أو (Community )والوالدة الحمل فترة في أو (perinatal transmission )بأفراد األم احتكاك خالل من 

 المعطيات تغير ظل في و المناسب للعالج الوصول عدم ظل في خاصة عليه السيطرة الصعوبة من جعلت الفيروس انتشار وسرعة سهولة المجتمع،

 اختالف مع متوفي 930.589و متعافي، 19.943.453 و  ،29.386.463 حوالي 06/26/0202 يوم المصابين عدد بلغ إذ السابقة، والبيانات

 .منظمة الصحة العالمية حسب أسيا شرق  وجنوب األمريكية المتحدة الواليات في القائمة تصدر مع ألخر بلد من اإلصابات إجمالي

 :التعليمي القطاع

 المؤسسات العالم أنحاء جميع في الحكومات معظم أغلقت إذ التعليمية، المراحل كل شلت التي بالجائحة مستوياته مختلف في التعليمي القطاع تأثر  

 نفذت كما الطالب من الماليين مئات على العالم أنحاء جميع في هذه اإلغالق عمليات وتؤثر الجائحة، انتشار الحتواء محاولة في مؤقتا   التعليمية

قد  متعلم مليار من أزيد أن إلى المقدمة اإلحصائيات وتشير ،[4] اإلضافيين نالمتعلمي ماليين على أثرت محلية إغالق عمليات أخرى  بلدان عدة
 .لإلحصاء اليونسكو لمعهد البيانات أحدث وفق تأثروا بإغالق المؤسسات التعليمية 

 41-كوفيد فيروس بسبب المغلقة( المستويات كل)المدارس بإغالق المتأثرين لعدد العالمي الرصد : 14الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ليونيسكومنظمة ال الرسمي الموقع في الواردة البيانات على باالعتماد الباحثين إعداد من: المصدر

 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.41/44/4141يوم. 

 الصحة لمنظمة الرسمي اإلعالن بعد  اإلحصائيات في ورد ما وحسب ان تأثر المتعلمين كان بصور أكبر في شهر مارس، الشكل يبين    

 الكمامات استعمال بإلزامية أولية إجراءات عّدة اتخذت الدول حكومات أن يناير/الثاني كانون  في جديد فيروس بخصوص اإلنذار عن العالمية

 

 سالمدار  بغلق المتأثرين عدد األشهر

 352 368 298 فبراير/شباط

 684 046 471 1 مارس/آذار

 511 977 212 1 أبريل/نيسان

 846 821 991 مايو/أيار

 388 850 844 يونيو/حزيران
 282 841 749 يوليو/تموز

 321 940 694 أغسطس/ آب

 

 

 -
 200 000 000
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https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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 التامة المعرفة وعدم االنتشار لسرعة بالنظر لكن االجتماعي، بالتباعد وااللتزام التالمس باجتناب والتوصية والطلبة التالميذ بين  الطبية والقفازات

 وتوقيف العام لإلغالق الدول أغلب أقدمت الموالي الشهر في وبعدها المدارس لغلق فبراير/شباط في الدول بعض بادرت الفيروس وعمل تطور بآلية

 مع هذا يومنا إلى للمدارس التدريجي الفتح بدأ وبعدها متعلم، الف وأربعمائة مليار من أكثر على أثر مما األكاديمية العطلة وأخذ كلي بشكل الدراسة

 .قوة أشد ثانية موجة بروز أو الفيروس انتشار توقف إما الحالي المسار لتغير الدائم الترقب

 تأثروا قد متعلم مليار من أزيد أن  م4141سبتمبر/أيلول الرابع من بداية العالم دول مختلف في للمتعلمين الحالي الوضع مواليال الشكل يبين     

 بتنفيذ بلدا   02 ويقوم البالد، مستوى  على إغالق عمليات حاليا   تنفذ بلدا   39 فإن اليونيسيف لمنظمة ووفقا   لجائحة ل استجابة   المدارس إغالق بسبب

 [5] العالم في الطالب عدد من % 62.6 نحو على اثر مما التعليمية المؤسسات لفتح لجأت دولة 20و محلية، إغالق عمليات

 م4141 سبتمبر 1 من اعتبارا   COVID-19 بسبب المدارس بإغالق المتأثرون  المتعلمون :  11الشكل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .impact of the COVID-19pandem on education.ياويكييبيد موقع على باالعتماد الباحثين إعداد من: المصدر

  19_pandemic_on_education-https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID.  44/11/4141يوم. 
 العامة والحالة اإلصابات نسب باختالف القرارات وتختلف هي، كما  األوضاع ابقى والبعض الدراسة استأنفت الدول بعض أن الشكل من يتضح 

 جعل مما االنترنت شبكة استخدام على والتركيز االلكتروني التعلم رأسها على الطالب وتقييم الدراسة إلتمام مختلفة آلليات بعضها اعتماد مع للدولة،

 .التقييم وصعوبة الدراسة العام استكمال في صعوبة من تعاني النامية الدول وخاصة التحتية البنية في بهشاشة تتميز التي الدول

 االلكتروني للتعليم العام اإلطار :ثانيا

والذي  الجائحة انتشار فترة في نجاعته أثبت االلكتروني والتعليم الدراسة يةالستمرار  وسائل عدة اعتماد على والمعلمين المتعلمين الظروف أجبرت 

 .وسائل التعليمية والتكنولوجيا ليصل الى ما هو عليه اليومالمر بعدة مراحل تبعا لتطور 

 االلكتروني التعليم ومفهوم تاريخ

 :وهما االلكتروني التعليم لبروز مهدا كانتا أساسين مرحلتين على التركيز ويمكن اليوم عليه هو كما ليكون  مراحل بعدة اإللكتروني التعليم مر 

 مما الفيديو أفالم لعرض االلكترونية والبرامج االلكتروني البريد ثم االنترنت، ظهور مرحلة وهي :م4111 إلى م4114 سنة من األول المرحلة -

 للوسائط؛ واسعة ضجة أعطى

 أكثر االنترنت شبكة على المواقع تصميم أصبح إذ لالنترنت، والثالث الثاني الجيل ظهور مرحلة وهي :بعدها وما م4114 سنة من الثانية المرحلة -

 في نوعية قفزة أعطى مما لالنترنت والخامس الرابع الجيل نشهد اليوم نحن وها ،[6] المحتوى  وعمق السرعة حيث من مميزة خصائص وذو تقدما

 .المتغيرة الظروف ظل في خاصة اإللكتروني التعليم لتبني دفع ما بدوره وهو هائلة تقنية وثورة  المتعددة الوسائط وتطور االتصاالت

 

 ال توجد معلومات        العطلة ألاكاديمية     عدم إغالق املدرس       إغالق جزئي للمدارس كلي        إغالق املدارس على مستوى    

https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_education
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 كما الوقت استغالل و التعليم استمرار مع يتماشى بما والتطبيقات الوسائط مختلف استعمال على التركيز من زاد( 06-كوفيد) كورونا مرض بروز     

 االلكتروني التفاعل من قدر أكبر للطالب يتيح التعليم من نوع" بأنه األمريكيين المعلمين اتحاد حسب االلكتروني التعليم ُيعرف العادية، الدراسة في

 التدريب من ويتدرج االنترنت اكبر وبصفة اإللكتروني والبريد والفيديو اإلذاعية األشكال ليشمل االلكتروني االتصال ويمتد والطالب المعلم بين

 آليات باستخدام للتعلم طريقة وهو بعد عن التعليم أشكال من شكل بأنه وُيعرف ،[7]"العليا والدراسات البكالوريوس برامج إلى العمل ورش باستخدام

 العملية إدارة في يساهم مما تكلفة وبأقل أسرع بوقت للمتعلمين المعلومة إيصال أجل من واالنترنت المتعددة الوسائط خالل من الحديثة االتصال

 .[8] المتعلمين أداء وتقييم قياس إمكانية مع ضبطها و التعليمية

 أن العلم مع المعلم غياب أو بوجود واالنترنت  متعددة تكنولوجية وسائط استخدام على تقوم التي التعليم أنواع أهم احد هو االلكتروني التعليم أن أي   

 من الطلبة يستطيع التعليم، في نهج: بأنه بعد عن التعلم بأن القول يمكن كما بينهما، الخلط كُثر إذ بعد عن التعليم نفسه هو ليس االلكتروني التعليم

 دون  تعليمي مركز في أو العمل مكان أو الدراسة مكان أو البيت في سواء لهم المناسب المكان وفي ظروفهم لهم تتيحه لما وفقا يتعلموا أن خالله

 أن إال التشابه ورغم بعد عن التعليم تقنيات بين من االلكتروني التعليم يعتبر ،[9]التكنولوجيا على اعتمادا األستاذ مع المباشر التواصل إلى الحاجة

 .الجدول على بناءا االختالف تحديد ويمكن واضح بينهما اختالف هناك

 بعد عن والتعليم االلكتروني التعليم بين االختالف أوجه: 14الجدول

 بعد عن التعليم االلكتروني التعليم االختالف أوجه

 والتفاعل المشاركة دون  المعلومات تلقي: سلبي الدور بخطوة خطوة التعليمية الدورة في المتعلم مشاركة المتعلم دور

 وقد جزئيا، أو كليا والمتعلم المعلم بين الفصل يتم قد التعلم مكان

 نفسها الصف غرفة في معا يتواجدان

 تاما فصال مفصولين يكونا أن يجب

 تبعا آلخر فرد من التعليم وطريقة المحتوى  يتغير العلمية المادة

 فرد كل لقدرات

 اختالف على ثابت وهو المتعلمين لجميع معد المحتوى 

 خصائصهم

 البرنامج نهاية في المتعلم انجازات تقويم يتم فاعلة مستمرة نشطة عملية التقويم

 (4149) .41-41 ص صالتعليم االلكتروني، ..حسني ر.م كتاب على باالعتماد الخاص اإلعداد من: المصدر

 :االلكتروني التعلم نحو االتجاه دوافع

 :وهي األسباب من العديد االلكتروني التعلم نحو للتوجه والمتعلمين بالمعلمين دفع 

 يتيحه ما وهو المعلم مع لوجه وجها التقابل األحيان من كثير في يتعذر إذ المالئمين، والزمان الوقت في والمتغيرة المتجددة الحاجات لتلبية السعي 

 المتعددة؛ الوسائط خالل من االلكتروني التعليم

 على األكبر الجزء ويبقى التعليم في الفرص تكافئ يعزز مما حواجز دون  التعليمي المبتغى إلى والوصول الذات على لالعتماد الحاجة ازدياد 

 يريد؛ ما تحقيق في المتعلم

 الطالب بين بالتفاعل التعليمية المناهج إنهاء إمكانية من يزيد مما وآلية آنية بطريقة للمعلومات الوصول وسهولة والتكنولوجي العلمي التطور 

 والمعلم؛

 تواجدها؛ مؤسسة إلى للذهاب الحاجة دون  العلمية والمنشورات والكتب المجالت من الكثير لمحتوى  الوصول إمكانية 

 الفصول طريق عن الدراسي الفصل إلتمام والمعلمين للتعليم الطالب من الكثير إقبال ظهر كورونا جائحة خالل فمثال واألحداث الظروف تغير 

 التعلم؛ مواصلة سبيل في االفتراضية

 المتعلمين وتقييم متابعة يخص فيما المعلمين عمل تسهيل. 
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 :اإللكتروني التعليم خصائص

 :[7]كاآلتي ذكرها يمكن الخصائص من بمجموعة اإللكتروني التعليم يتصف 

 عملية أطراف بين والربط للتعليم العنكبوتية الشبكة االلكتروني التعليم أسلوب يستخدم:  التعليم تقديم في بعد عن االتصال وسائل على االعتماد 

 االتصال؛

 الثابتة كالصور الوسائط من العديد تقديم للمعلم يتيح االلكتروني التعليم أسلوب: الوسائط من متنوعة مجموعة بتوظيف التواصل يتيح 

 خاللها؛ من والتواصل التفاعل ويدعم  الخ،...األلوان المقروءة، الكتابات المسموع، الصوت والمتحركة،

 المتعلمين؛ من كبير وعدد المعلمين من قليل عدد بوجود هنا التعليم يتميز: المعلمين من قليل عدد يحتاج 

 المستخدمة االتصال وسيلة مع مالئمة صورة في وتجهيزها التعليمية للبرامج المسبق اإلعداد على تعتمد: التعليم برامج لمحتوى  المسبق اإلعداد 

 والمال؛ الجهد يوفر وهذا

 والمتعلم المعلم بين للمواجهة الحاجة دون  االتصال يحقق اذ: والمتعلم المعلم بين الظاهري  الفصل. 

  (covid-19)كورونا جائحة خالل االلكتروني التعليم اقتصاديات واقع :ثالثا

 أكثر االلكتروني التعلم أهمية مدى الوقائع وبرهنت الراهن الوضع مع التكيف إلى بالحكومات دفعت( 06-كوفيد)كورونا جائحة انتشار أن المؤكد من

 المعلمين بين بالتواصل وتسمح التعلم إلتمام للمتعلم تسمح وسيطة وسيلة أي أو الراديو أو بالتلفزيون  أو االنترنت بواسطة سواء  مضى، وقت أي من

 .والمتعلمين

 االلكتروني للتعلم والدافع كورونا جائحة

 الدعوة مع التعليمية المؤسسات إغالق أو إبقاء في االستراتيجيات تغيير إلى وأدى التربوية المنظمات مخططات مختلف على انقلب الجائحة تأثير إن

 .الحالي الوضع مع والتكيف التعلم لمواصلة

 والتعلم العلم سبيل في( 41-كوفيد)كورونا لجائحة البلدان إدارة

 المحلية المجتمعات داخل االجتماعي االبتعاد لفرض والمنطقي األقرب الحل يمثل التعليمية المؤسسات غلق فإن كورونا جائحة تفشي إطار في     

 التعليم على الحصول إمكانية وتبقى المنزل في للتعلم اقل فرص لديهم الذين الطالب على سلبي تأثير له سيكون  طويلة لمدة إغالقها أن إال

 وكل الوضع مع تتناسب حلول عدة اتخذت الدول أن مع الالزمة، الوسائل لديهم تتوفر ال لمن وصعبة المنال بعيدة االلكتروني التعليم أو االلكتروني

 التعليمية والنظم البلدان لباقي بالنسبة مختلف األمر أن إال االنترنت باستخدام التعلم واصلت إذ السباقة كانت مثال فالصين إمكانياتها، حسب دولة

 البلدان تدير عموما البلدان، في الدخل بمستوى  االنترنت وخدمات الذكية الهواتف ارتباط مع للتكنولوجيا الوصول إمكانية تختلف كما األخرى،

 :[10]خالل من الدولي البنك تصريحات حسب األزمات

 مفتوحة؛( المدارس)التعليمية المؤسسات إبقاء مع التأهب مستوى  تعزيز 

 معينة؛ مناطق عزل: التعليمية للمؤسسات االنتقائي االختياري  اإلغالق 

 ؛(استخداما األكثر الحل) الوطني المستوى  على المدارس إغالق 

 التعلم فقدان من للتخفيف التعلم بمصادر االستعانة. 

 :التعليم مستويات مختلف في  كورونا لجائحة خالل االلكتروني التعلم اقعو

 الوصول لتسجيل نسبي انخفاض تسجيل تم كما المطبوعة، المواد وتوزيع واإلذاعية التلفزيونية البرامج من مختلف مزيج الدول من العديد اعتمدت 

 ، كالكهرباء األساسية الخدمات على الحصول في المحدودية الرقمية، الفجوة اتساع بسبب الدخل المنخفضة الدول في خاصة بعد عن للتعلم الفعال
 . الخ....االنترنت استخدام في للمهارة واألولياء المتعلمين افتقار التحتية، البنية تكنولوجيا في نقص

 أخرى  دول في النهائية االمتحانات إجراء استكمال وتم الدول، من العديد في االمتحانات وإلغاء تأجيل تم المراحل باختالف المدارس لغلق نتيجة  

 كما والتطبيقات، التعلم منصات وتتبع( الهاتف استطالعات) الهاتف عبر الطالب مراقبة المستمر، الطالب كتقييم مبتكرة وأساليب تقنيات باستخدام
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 خالل التعلم لطرق  البلدان واختيار المرنة، التعلم طرق  بواسطة األزمات أوقات في التعلم الستمرار بطرق  االهتمام أمام الباب فتحت الجائحة أن

 [11]ألخر بلد من اختلف المدارس إغالق فترات

 االبتدائي قبل التعليم من ألخرى، مرحلة ومن آلخر بلد من اختلف والتلفزيون  كالراديو التقليدية الوسائل اعتماد  فإن التالي الشكل يبينه ما وهو

بالنسبة للمطبوعات أو التعلم الورقي، واعتبرت أوروبا من أكثر المستخدمين  األمر كذلك الثانوي  والتعليم( المتوسط)األدنى والثانوي  واالبتدائي
، مع العلم ان التعليم وفق هذا التصنيف هو تصنيف لتليها آسيا ثم أمريكا الالتينية ثم اوقيانوسيا وأفريقيا( online)للتعليم عبر شبكة االنترنت

 .عالمي فقط تختلف التسميات وطرق التنظيم
 (%) والمنطقة التعليم مستوى  حسب المدارس إغالق فترات أثناء بعد عن للتعلم البلد اختيار تأثر: 15 الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Resource :United Nation. POLICY BRIEF: EDUCATION DURING COVID-19 AND BEYOND.p13.(2020). 

يتبين ان اعتماد االنترنت كان االعلى بالنسبة لمختلف المناطق والتلفزيون كذلك لعب دورا مهما خاصة وان العديد من الدول تمر بظروف  
الضرورية للقيام بالعملية التعليمة، اال ان سعي الدول التمام المناهج وكذا سعي الطالب لمواصلة تعليميم خاصة وتفتقر للعديد من الوسائل 

 .ائل االنترنت بصورة اكثر مما سبقدفع باعتماد الطرق المختلفة من تلفزيون وراديو ووس
 سواء حد على طالبها أن يميزها وما التعلم، مجال في ثورة إحداث إلى الضرورة بحكم األمر به ينتهي الذي العالي التعليم لقطاع بالنسبة األمر كذلك 

 تطبيقات استخدام األزمة خالل برز وما الجديدة، المنصات خالل من االنترنت واستخدام التكنولوجية الناحية من التعلم من يمكن بما العمر من

 بين اندلعت التي الشراكات بعض تستمر وقد الذاتي، التعليم أهمية على التركيز في ساهم مما وغيرهم" WEBEX"و "ZOOM" المؤتمرات

 والمتعلمين المعلمين) المصلحة أصحاب جميع الفيروس منح فقد الجائحة، بعد ما إلى التكنولوجيا ومقدمي اإلنترنت عبر التعليم وشركات الجامعات

 أن مع ،[12]الحالية التعليمية نظمنا في القصور وأوجه الضعف ألوجه أفضل فهما   والنامية المتقدمة البلدان في( ككل والمجتمع السياسات وصانعي

 واألسئلة المكتبات في كالتسجيل البيت من اإلدارية  الجامعية للخدمات التوصل وإمكانية الكترونية مكتبات باستخدام سمحت الجامعات من العديد

 على المقبلين خاصة األساتذة مع والتواصل االتصال إمكانية مع التعليمية، والمنصات التطبيقات من العديد استخدام إلى إضافة الدراسة، حول

 .الخ... للجامعات الرسمية المواقع في المعلومات من العديد وإتاحة التخرج،
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 قطاع ينمو أن المتوقع ومن، اإللكتروني التعلم صناعةلمتزايدة  احصائيات نمووتظهر  ، لها مثيل ال بثورة يمر اليوم التعليمي عموما القطاع
 قيمتها تقدرس Coursera مثل EdTech شركات أكبر ، وم0203 -0202 فترة في دوالر مليار 11 إلى يصل بما للشركات اإللكتروني التعلم

 .[13] من اآلن بأكملها اإلنترنت عبر التعليم لصناعة الدافعة القوة ، بما سيجعلها دوالر مليار واحد من بأكثر بالفعل

 المتوسط حوض دول في االلكتروني التعليم

 الجزائرية، الجمهوية)إفريقيا وقارة( لبنان فلسطين، قبرص، سوريا،) آسيا قارة في تتمثل قارات لثالث دول لعدة تشكيلة  المتوسط حوض دول تمثل

 األسود، الجبل ألبانيا، كرواتيا، اليونان، والهرسك، البوسنة موناكو، سلوفينيا، واسبانيا، طارق  جبل إيطاليا،) وأوروبا ،(تونس مصر، المغرب، ليبيا،

 استخدام األمر تطلب مما المدارس بإغالق قام منهم والعديد الصحي الحجر بفرض للقيام بادرت الدول كل كورونا جائحة ظل في ،[14](فرنسا

 كما األوروبية الدول فمثال المتوفرة، المقومات باختالف العالم دول غرار على المتوسط حوض دول من العديد إليه لجأت ما هو و االلكتروني التعليم

 فتح تم مثال الجزائر ففي العربي المغرب لدول بالنسبة األمر كذلك التكنولوجية، التقنيات واستخدام باالنترنت التعليم لتبني السباقة كانت سابقا تحدثنا

 برامج باستخدام للتعليم األساتذة بعض مواصلة مع للجامعات، الرسمية المواقع عبر للطلبة الجامعية الخدمات بعض وتوفير الكترونية مكتبات

 التربية وزارة أقدمت فقد البالد بها تمر التي السياسية الظروف رغم ليبيا وفي والراديو، التلفزيون  عبر تعليمية برامج بث مع  ZOOMمثل مختلفة

 واعتماد الدروس إلذاعة الكترونية ومنصات تلفزيونية بقنوات واالستعانة المدارس كافة غلق على مارس/ آذار منتصف في( الوفاق) لحكومة التابعة

 كافة في االلكتروني التعليم اعتماد تم فقد وتونس للمغرب بالنسبة األمر ونفس ، اليونيسيف منظمة مع بالتعاون  بعد عن االلكتروني للتعليم برامج

 الثانوية المتحانات والتأهب االلكتروني التعليم ومنصات آليات في التوسع على السلطات أقدمت مصر الوباء،وفي أثار لتخفيف التعليمية المراحل

 .طالب مليون  0.1 بحوالي

 المنظومة كفاءة تحت الدراسي العام إتمام استطاعت التي القالئل من تعتبر الدولة فان بمصر التربية وزارة طرف من ورد ما حسبأيضا 

 للمدارس االلكتروني الدعم على لبنان حكومة أقدمت فقد أسيا قارة في الواقعة الدول أما،  [15] مصر في بعد عن للتعليم الحديثة االلكترونية

 دعوة مع الدروس بتسجيل للتطوع والخاصة الحكومية المدارس دعوة مع الهواء على الدروس لبث القديمة التلفزيونية القناة واستعمال الحكومية

 whatsapps عبر المحتوى  إرسال إلى إضافة مجانا" Microsoft Teams" الستخدام مايكروسوفت برنامج من لالستفادة التعليم موفرس

  Edxدكس توفرها التي المجانية الجامعية الدورات في االعتماد الطالب منح الدولة استطاعت الجامعات وفي ZOOM برنامج واستخدام

 اآلونة في شهدت فقد سوريا أما ، قبرص في األمر ونفس االلكتروني، التعليم تطبيق على الجامعات تسابقت فقد فلسطين في أما ،]16[وكورسيرا

 البلد في االلكتروني التعليم اعتماد وصعوبة التعليم استمرار في يتخبط البلد جعلت الدولة في األزمة وتداعيات السياسية األوضاع اشتداد األخيرة

 .المتوسط البحر حوض في الواقعة الدول لباقي بالنسبة الشيئ ونفس عمرانيا وحتى بشريا قبل من المسجلة والخسائر الكهربائي التيار انقطاع نتيجة

 :االلكتروني بالتعليم المحيطة والسلبية االيجابية

 االيجابية بالضرورة يعني ال االلكتروني التعليم عن والحديث  الصعوبات، تخطي على التكنولوجية الوسائل قدرة مدى على الحالية الحاجة أكدت 

 . التعليم من النوع هذا على تؤثر كلها والسياسات المتبعة واالستراتيجيات التسيير طرق  واختالف البلدان في الدخل فتفاوت المالئمة، والظروف

 : األزمات ظل في االلكتروني للتعلم  االيجابية الرؤية

 :للتعليم االلكتروني عدة ايجابيات مساهمة بصورة واضحة في األزمات ومنها ما يلي 

 وبدونها؛ األزمات خالل التعلم في التكنولوجية األهمية نحو األنظار توجيه -

 متنوعة أساليب اعتماد و التكنولوجية التقنيات استخدام تعلم خالل من الطالب أو للتلميذ الذاتية القدرة وتعزيز للوقت األفضل االستغالل -

 الخ؛...االلكترونية المكتبات عالم وولوج ، المدمجة األقراص راديو، تلفزيون، من التعليم لمواصلة

 وتوفير  الخ،.... وندوات مؤتمرات كعقد الجامعي المستوى  في الهامة التعليمية المقررات إنهاء  لمواصلة والجماعية الفردية اإلمكانيات تعزيز -

 ؛...والتعليمية الدراسية المتطلبات الستكمال منصات

 المعلمين مع الممتع والنقاش األفكار وتبادل والفيديوهات واأللعاب الصور إدراج خالل من المتعلمين لدى والتحفيز الحماس مستوى  رفع  -

 ؛ االنترنت شبكة عبر والزمالء
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 التقنيات مختلف لتعلم والمتعلمين المعلمين قابلية من يعزز دائمة أساسية كوسيلة االلكتروني التعليم إدراج في فالتفكير التأهيل مستوى  رفع -

 االلكتروني التعلم تقنيات تعلم باستغالل الطالب من الكثير به بادر ما وهو أساسية خطوة لتحقيق والجهد الوقت واستغالل تدريبية بدورات والقيام

 الذاتية؛  النقائص الستكمال

 على تركيزهم من سيزيد مما الدول من للعديد لالتصاالت التحتية والبنية التكنولوجية اإلمكانيات وضعف الموجودة الثغرات كشف في المساهمة -

 .األزمة بعد الجانب هذا

 األزمات ظل في االلكتروني للتعلم السلبية الرؤية

 :[17]بينها ومن االيجابيات من الكثير رغم االلكتروني للتعليم سلبيات أدرجت الدراسات من الكثير أن شك ال 

 االتصال شبكة توفر عدم وحتى باختالفها الحاسوب أجهزة أو ذكية هواتف لديهم تتوفر ال فالكثير ، كبير بشكل التكنولوجيا على االعتماد -

 الدول؛ من العديد في وحروب داخلية اضطرابات وجود إلى إضافة والفقر، الدخل لضعف

 للتعلم؛ الذات دفع على القدرة لعدم األشخاص من العديد تواجه مشكلة وهي للمتعلم الذاتي التحفيز ضعف -

 والحاسوب؛ الذكية الهواتف مع التفاعل  على واالعتماد البعض بعضهم مع مباشرة بصورة التواصل و التفاعل ضعف -

  األزمات ظل في االلكتروني للتعلم المستقبلية الحاجة تغطية سبل

  النقاط  أهم من مستقبلية استراتيجيات  إيجاد وضرورة المختلفة بأنواعه االلكتروني التعليم إلزامية مدى برهنت كورونا أزمة أن فيه شك ال مما 
 : الُسبل بين ومن كورونا جائحة خلفتها التي

  الجائحة خالل التعلم استمرارية ضمان مع واسع نطاق على التكنولوجيا استخدام من المكتسبة الخبرات إلى المستدامة الحلول تستند أن ينبغي -
 ؛[11]تهميشا   الفئات أكثر ذلك في بما

 ؛[12] اليوم تعليم مظاهر األولى الصناعية الثورة شكلت مثلما 06-كوفيد من سينشأ الذي التعليمي النموذج من مختلف نوع توقع -

 بمجرد التكيف عملية سيسهل مما لالستجابة خطط بوضع البدء مع" التأهب" يتطلب مما موجات شكل على سيحدث كورونا فيروس انتشار -

 تنفيذ خالل من بسرعة" التعافي" مرحة إلى لالنتقال المجتمعات يمكن بما الطوارئ  بعملية األخذ مع السلبية، تأثيراتها وتقليل األزمة حدوث

 أكثر ومن المصيرية لالمتحانات تستعد التي للصفوف التعليم في األولوية إعطاء مع الضائع الوقت لتعويض وسياسيات لتدابير الحكومات

 .وهو ما يلخصه الشكل الموالي [10]السابقة الدروس من االستفادة استطاعت التي آسيا شرق  في البلدان األزمات خالل صمودا البلدان

 الطوارئ  حالة في للتعليم دوري  نهج:  19 الشكل
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Resource: world bank. Managing the impact of COVID-19 on education systems around the world: How 
countries are preparing, coping, and planning for recovery 
https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-
how-countries-are-preparing .day12/09/2020. 

 

 

 التأهب
 

 التعافي التكيــفالقدرة على 

https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing%20.day12/09/2020
https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing%20.day12/09/2020
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 وسائط توفير و التحتية والبنية األساسية المرافق توفير ضرورة مع آسيا شرق  في الدول نهج بإتباع االلتزام النامية وخاصة المجتمعات لباقي ويمكن   

 .االلكتروني التعليم بواسطة األزمات في التعلم الستمرار متعددة

 :الدارسة نتائج

 :تم لتوصل للنتائج التالية من خالل البحث  

 جائحة إلى بتطوره الفيروس تميز 0202 عام الحالية الفترة في و سابقة أوقات في برزت التي المستجدة الفيروسات أنواع من هو كورونا فيروس 

 الرتفاع البشرية القدرة زعزعة مع االقتصادي، واالستقرار العائد في خلل إحداث خالل من القطاعات كل على وأثرت العالم بلدان مختلف مست

 التعليمية المراحل مختلف في الدراسية السنة تعطيل جانب إلى والمتوفين، المصابين

 الدخل انتشار ظل في المتاحة واإلمكانيات المقومات واختالف الداخلية والسياسات لألسباب راجعة ألخر بلد من الجائحة آثار مع التعامل اختالف 

 سياسية؛ واضطرابات لحروب الدول من العديد تعرض مع البلدان من العديد في االجتماعية الحالة وسوء المنخفض

 غلق إطار في الدراسة إلتمام سبل عدة بتوفير التعليمية الناحية من الفيروس مع التكيف في واالستعداد بالجاهزية البلدان من العديد تميزت 

 االلكتروني؛ التعليم المعتمدة اآلليات أبرز ومن ، التعليمية المؤسسات

  على باالعتماد أيضا يمكن بل االنترنت بواسطة فقط ليس التعليم في المستعملة الوسائل لتعدد نظرا وأوسع اشمل االلكتروني التعليم يعتبر 

 الخ؛... والصوت الفيديو ومقاطع الصور إدراج إمكانية مع االفتراضية، الفصول االلكترونية، المطبوعات الراديو، ، التلفزيون 

  ؛والتنوع المعرفيتعتبر تقنيات التعلم االلكتروني باختالف أنواعها من ابرز ما تم التوصل إليه في ظل التكنولوجيا 

 جيل إلى جيل من واالنتقال والتكنولوجي العلمي التطور جانب إلى بالتطور واستمر العنكبوتية الشبكة بروز منذ مراحل بعدة االلكتروني التعليم مر 

 ؛(الخامس الجيل حاليا)

 أمام عائقا شكلت االلكتروني للمحتوى  والوصول التطبيق في الصعوبة أن إال الطرق، بشتى العالم في الدول غالبية في االلكتروني التعليم اعتماد تم 

 وسوريا؛ ليبيا خاصة المتوسط حوض دول بعض ومنها والحروب الداخلية االضطرابات من تعاني التي البلدان

 القطاع التعليمي مجابهة األزمة الحالية في مختلف المجاالت وفي الحالي من الكشف عن النقائص التي تم تسجيلها في سبيل  الفيروس مكن
 مع اسقاط الضوء على ضرورة اعتماد، إتمام الدراسات واتخاذ عمليات وقائية وتسهيلبشتى الطرق العملية التعليمية  يةاستمرار دفع الى 

 له تكون  أن ا على التجارب الحالية والحالة التي لم تكن متوقعة خاصة وان فيروس كورونا من الممكنبناءإستراتيجية أكثر نجاعة مستقبال 

 .أخرى  موجات

 :التوصيات

في الدول العربية خاصة دول حوض  األزمات في االلكتروني التعليم على لالعتماد التوصيات بعض تقديم الدراسة هذه على بناءا يمكن   

 :المتوسط بهدف رفع مستوى التعليم في المنطقة والدفع لمواكبة التطورات

 للتعلم؛ الكافي والتمويل الدعم وتوفير للطوارئ، منها جزء اعتماد مع المناسبة للموازنة الدول تخصيص 

 مواد إدراج ضرورة مع الدراسية، المحتويات في بالسطحية االكتفاء وعدم التعليم بتعميق النامية للدول خاصة التربوية المنظومة في النظر إعادة 

 الموازنة على بناءا توفيرها يمكن إذ للجميع، متوفرة تكن لم لو حتى التعليمية بالوسائل العمل كيفية و االلكتروني التعليم أهمية إلبراز تعليمية

 السابقة؛

 الحقيقي التكوين العليا الدراسات طلبة تكوين على واالعتماد والجامعات، المدارس في التكنولوجية بالوسائل التعامل ازدياد على التركيز ضرورة 

 .الواقع ارض مع متناقض نظري  تعليم فقط وليس لالزمات المناسب التطبيقي
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فاعلية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة ""،ن شديد و ،العمد ا ع ،خ ش ،عواد خ، شخيدم س أ س [17] 
 ,389-365ص ص ,(.0202.)"يةالمجلة العربية للنشر العلم""، نظر المدرسين في جامعة
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 ملخص:
 ي ددة مددو مددو وج ددة ن ددر  تدديرير الح ددر الم فلددي فددي  ددل جائحددة كورونددا  لددر القدديا الة صددية فددي ج ددو  ال دد ة ال ر يددةهدددفا الدراسددة الددر التعددر   لددر   

، والكةددع  ددو وجددود ا تيفددار ددديو نفددراد العي ددة وفقدداس لمت يددرارعلال  ا، المؤهددل العلمددي، السدد و، العمددر، الحالددة فددي محدداف تي ال ليددل و يددا لحدداالمددواي يو 
وتددا لحدا، ت مددوايو مدو محدداف تي ال ليدل و يددا 210ب وتكونددا  ي دة الدراسددة مدو لياالجتما يدة،  الم  دة، المحاف ددةتب اتبعدا الدراسددة المد    الولدد ي التحليلد

وجود تديرير متوسدط للح در الم فلدي فدي  دل جائحدة كوروندا  لدر القديا الة صدية مةد ل  دام، كمدا  م االستبانة ل مع البيانارب نشارر نتائ  الدراسة الرااست د
يرير متوسددط للح ددر الم فلددي  لددر القدديا تبدديو وجددود تدديرير مرت ددع للح ددر الم فلددي  لددر القدديا االجتما يددة، والقدديا الدة يددة، والقدديا السياسددية، فددي حدديو كددا  ه ددا  تدد

 تدديريرفددي  ت α ≤ 0.05لنتددائ  الدراسددة  دددم وجددود فددرو  حار داللددة احصددائية   ددد مسددتو  الداللددة  نربتددااالقتصدداد،ة، والقدديا العلميددة، والقدديا ال ماليددةب كمددا 
تعف  لمت يرارعل ال  ا، الس و، الحالة االجتما ية، المحاف دةتب فدي حديو ن  درر ال تدائ   وجدود  الة صية لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا

تعدف  لمت يرارعلالمؤهدل  الة صدية لدر القديا  الح در الم فلدي فدي  دل جائحدة كوروندا تديريرفي  ت α ≤ 0.05لفرو  حار داللة احصائية   د مستو  الداللة 
 65 دامت، ومدو كاندا ن مدارها لمدو  55نقل مدو -45 الوريوس والدراسار العليا، والعمر ولصالح مو كانا ا مارها لمو العلمي ولصالح مؤهير الددلوم والب

 مدل ددرام  تو ويدة للمدواي يو   ام فيكثرت، والم  ة ولصالح القطاع العدام والقطداع ال داا واا مدال الحدرط والطالدرتب و رجدا الدراسدة معددط تولديار م  داعل
ي، تعفيددف الح ددر الم فلددي لتعفيددف القدديا االقتصدداد،ة وال ماليددة والعلميددة، تعفيددف االتصددال والتوالددل ددديو ااقر ددا  ماسددت دام وسددائل التوالددل االجتمددا  دديل فتددرط 

سدطي ي، ونبدا ال يفدار جانبداس مدا الثقافة الم تمعية ميهمية االلتفام مالقيا اا يقية وقيا التسامح ديو ال اس،  تعفيف الوحدط الوي ية ديو كافة نييا  الةعر ال ل
 دام الدةو واحد وال د  واحد والرؤيا واحدط والويو واحدتب

 بالقيا الة صية، ج و  ال  ة ال ر ية، جائحة كورونا، الح ر الم فلي الكلمات المفتاحية:

The effect of domestic stone in the shadow of the Corona pandemic on personal values in the southern West Ban 

Dr. Sameer .S. Al-Jamal                                          Dr. Idris Jaradat 
        sameeraljamal@yahoo.com                                                     Sanabelssc1@yahoo.com                                   

Abstract: 
The study aimed to identify the effect of domestic stone in light of the Corona pandemic on personal values in the 
south of the West Bank from the point of view of a sample of citizens in the Hebron and Bethlehem governorates, and 
to detect the presence of differences between members of the sample according to variables: (gender, educational 
qualification, housing, age , Marital status, profession, governorate). The study followed the descriptive method of 
analysis. The sample of the study consisted of (210) citizens from the governorates of Hebron and Bethlehem, and the 
questionnaire was used to collect data. The results of the study indicated that there is an average effect of home 
stone under the Corona pandemic on personal values in general, It was also evident that there was a high impact of 
home stone on social values, religious values, and political values, while there was an average effect of home stone on 
economic values, scientific values, and aesthetic values. The results of the study also showed that there were no 

statistically significant differences at the level of significance (0.05 ≥ α) in the effect of home stone in light of the 

Corona pandemic on personal values due to variables: (gender, housing, marital status, and governorate). While the 
results showed that there were statistically significant differences at the level of significance (0.05 α α) in the effect of 
the home stone in the shadow of the Corona pandemic on personal values attributable to variables: (academic 
qualification and in favor of diplomas, bachelors and graduate studies, age and for those whose ages were (from 45- 
Less than 55 years old, and those who are aged (65 years and over), the profession and for the benefit of the public 
sector, the private sector, free enterprise and the student). The study came out with several recommendations, 
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including:(Conduct awareness-raising programs for citizens during the period of home quarantine to enhance 
economic, aesthetic and scientific values, enhance communication and communication between relatives using social 
media, enhance societal culture on the importance of adhering to moral values and values of tolerance among people, 
promote national unity among all spectrums of the Palestinian people, and reject differences aside as long One 
religion, one goal, one vision, one homeland). 

Key words: home stone, Corona pandemic, personal values, southern West Bank. 

 : المقـدمة

لقيا الم تل ة م انة هامة في التر ية نإلسيمية، فالتر ية اإلسيمية ل ا ن ام قيمي ت رسه في ن وس ند ائ ا م ا الص ر، وتستمر في تحتل ا 
  لر تعفيفه  يل مراحل حياط اإلنسا  الم تل ة، ا  القيا تلعر دوراس رئيسياس في تة يل ش صية اإلنسا  ف ي تحدد سلو  ال رد وت عله قادراس 

تكيع مع الحياط وما في ا مو مصا ر، وتحقق له رؤية واضحة  و معتقداته، وتصلحه ن سياس و لقياس وت بط ش واته، وتة ل له سوراس واقياس ال
 مو االنحرا  ال كري وال  سي واالجتما ي، ونما دور القيا في الم تمع ف ي تسا د  لر استقراره وتماس ه وحماةته مو اا طار المحيطة مه

   اس ال فو ال كريبو صول
 : وأسئلتها مشكلة الدراسة

 ددن العالا ةواجه جائحة، اجتاحا مع ا نقطار العالا، ادتدنر في مقايعة ووها  في جم ورية الصيو، را انتقلا الر ماقي دول العالا د سر
مدة ة ديا لحا، وسار ا دولة فلسطيو في ات اح مت اوتة، وقد ادتدنر تلك ال ائحة في ااراضي ال لسطي ية مو م الطيو لسياح ةونانييو في 

تاريخ التدادير االحتيايية، حيث نلدر سيادط الرئيا محمود  باس مرسوماس رئاسياس مإ ي  حالة الطوار   في ااراضي ال لسطي ية ادتدا اس مو 
مو م ازل ا اال للحاالر ال رورية والطارئة،  ت، را  لر نررها الفام المواي يو م رورط الح ر الم فلي، و دم  روج المواي يو5/3/2020ل

جرا  هاه وهاا ددوره نحدث ف وط وت يير في القيا والعادار والتقاليد التي كانا سائدط قبل حدوث هاا الو ا  العالمي، لاا فقد ارتي  الباحثا  ا
م ازل ا، وكالك وضع التوليار الميئمة للح اظ  لر  الدراسة للوقو   لر نها الت يرار التي حصلا نتي ة الح ر الم فلي والتفام المواي يو

 القيا االيلة، مو  يل نتائ  الدراسة، ويم و حصر مة لة الدراسة مو  يل السؤال الرئيا اآلتيع
سدؤال ؟، ويت درع  دو هداا الالشخصـية فـي جنـوب الضـفة الغربيـة  علـى القـيم تأثير الحجر المنزلي في ظل جائحة كورونـا ما السؤال الرئيس:

 ااسئلة ال ر ية التاليةع
 الدة ية ؟ لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ما تيرير ت1س
 ال مالية؟ لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ما تيرير ت2س
 االجتما ية؟ لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ما تيرير ت3س
 االقتصاد،ة؟ لر القيا  في  ل جائحة كورونا الح ر الم فلي ما تيرير ت4س
 السياسية؟ لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ما تيرير ت5س
 ال  رية/العلمية لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ما تيرير ت6س

 فرضية الدراسة:
 الة صدية لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ت في  تيريرα 0.05≥  لال توجد فرو  حار داللة احصائية   د مستو  الداللة  -

 لال  ا، المؤهل العلمي، العمر، م ا  الس و، الم  ة، الحالة االجتما ية، المحاف ةتب وفق المت يرار اآلتيةع
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 :الدراسة متغيرات

  أوال : المتغيرات الديموغرافية:
 ب ال  ا، وله مستويا علحكر، ننثرتب1

 المؤهل العلمي، وله نر عة مستويارعلرانوية  امة فما دو ، ددلوم، م الوريوس، دراسار  لياتبب 2
 -55 دام، مدو  55نقدل مدو  -45 ام، مو  45نقل مو -35 ام، مو  35نقل مو -25 ام، مو  25ب العمر، وله ستة مستويارع لدو  3

  ام فيكثرتب 65 ام، مو  65اقل مو 

 مستويارع لمدة ة، قرية، م ياتبب م ا  الس و، وله ريرة 4
 ب الم  ة، ول ا  مسة مستويارع لقطاع  ام، قطاع  اا، ن مال حرط، يالر/ط، دي  ملتب5
 ب الحالة االجتما ية، ول ا نر عة مستويارع لمتفوج/ط، ن ف / ف ا ، نرمل/ط، مطلق/طتب6
 ب المحاف ة، ول ا مستويا علال ليل، ديا لحاتب7

 .الشخصيةعلى القيم الحجر المنزلي  تأثيرثانيًا: المتغير التابع: 

 : أهداف الدراسة
 : الر التعر   لرهدفا الدراسة 

 الة صيةب  لر القيا تيرير الح ر الم فلي في  ل جائحة كوروناب 1
 الدة يةب لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا تيريرب 2
 ال ماليةب لر القيا   ل جائحة كورونا الح ر الم فلي في تيرير ب3
 االجتما يةب لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا تيرير ب4
 االقتصاد،ةب لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا تيرير ب5
 السياسيةب لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا تيرير ب6
 ال  رية/العلميةب لر القيا  جائحة كوروناالح ر الم فلي في  ل  تيرير ب7
 .الة صية  لر القيا تيرير الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونافي تحدةد معض المت يرار  نرر ب8

 : أهمية الدراسة
 تكمو نهمية الدراسة مما ةليع

، مما ،سا د في معرفة اآلرار الة صية القيا لر  تيرير الح ر الم فلي في  ل جائحة كوروناتحدةد قد ت يد في  ب نتائ  هاه الدراسة1
 اإل، ادية واآلرار السلبية ال اجمة  و الح ر الم فلي، لمحاولة وضع الحلول للت لص مو اآلرار السلبية ال اجمة  و الح ر الم فليب 

  لر القيا فلي في  ل جائحة كوروناتيرير الح ر الم والتي ت اولا  - لر حد  لا الباحثا –ب تعتبر هاه الدراسة مو الدراسار القليلة 2
 ، حيث لا ةتا ت اول هاا الموضوع في البيئة ال لسطي ية، مما قد ،ة ل اررا س للم تبة التر وية مال دةد مو الدراساربالة صية

 تتحدد حدود هاه الدراسة مما ،يتيع :حدود الدراسة
لالقددديا الدة يدددة، القددديا ال ماليدددة،  الة صدددية  لدددر القددديا جائحدددة كوروندددا تددديرير الح دددر الم فلدددي فدددي  دددل الدراسدددةتت ددداول  الحـــدود الموضـــوعية:-

 االجتما ية، االقتصاد،ة، السياسية، ال  رية/العلميةتب

 تقتصر الدراسة  لر اافراد القاي يو في محاف تي ال ليل و يا لحاب الحدود البشرية:-
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 ب2020الدراسة  يل ش ر ن،ار مو العام  نجرياالحدود الزمنية: -

 محاف ار ج و  ال  ة ال ر يةلال ليل و يا لحاتب لحدود المكانية: ا-
 : مصطلحات الدراسة

،عرفه الباحثا  اجرائياس مينه التفام المواي يو م ازل ا، و دم  روج ا م  ا اال في حاالر ال رورط، وتةمل الحركة في م طقة   الحجر المنزلي:-
 ج رافية محددط، وحلك وفق حالة الطوار   المعلو    ا في الدولةب

ل ال برار ال ات ة مو  مليار التعلا والت ا ل اإلنسدا  مو  ي م مو ة مو المعاةير والت  يمار ال  سية التي تتكو  دا ل" القيم:-
 بت1ل نر ا   ملية الت ةئة االجتما ية" االجتما ي التي ، وض غمارها

ــيم الشخصــية:- ،عددر  الباحثددا  القدديا الة صددية اجرائيدداس مين دداع الصدد ار الحميدددط التددي ةتمتددع د ددا الةدد ص، وتميددفه  ددو غيددره، كالح مددة،  الق
 واامانة، واإل يا، وغيرها مو الص ار المحمودطب والصبر، والة ا ة، والصد ،

 المواقدع فدي مدالمتعلا الدر السدلوكيار اإل، اديدة تدؤدي لد ار انسدانية ا، اديدة راقيدة م دبوية م دوامط الةدريعة اإلسديمية القـيم الدننيـة:-

 الم تمدع ند ائ دا وهدو الددةو والعدر  ونهددا ضدو  معيدار ترت ديه ال ما دة لت ةدئة  فدي مدع دة ده وم تمعده ونسدرته ةت ا دل في دا الم تل دة التدي
حاتده مفيدداس مدو القددرط  لدر التمييدف دديو  فدي وكلمدا اكتسدر م  دل غرسد ا المدتعلاتر ويدة كلمدا ندر الدر ال مدو السدوي لسدلو   القديا وتصدبح هداه

 تب2و يو القبيح وال ميل ببب الخ ت ل والةروال طي و يو ال ير  الصوا 
الباحثا  اجرائياس مين ا  بارط  و القيا المتيللة في الة ص، والتي ت  ي ارتياحاس في ن سيته، نتي ة احساسه دتلق القيا ،ع  ا  الجمالية:القيم -

 التي ت  ي جماال  لر ن سيته، وتعطيه مفاجاس ا، ادياسب
ه مدع الموقدع وال بدرار الم تل دة، وكلمدا هدي م مو دة القديا والمعداةير التدي ، دع ا م تمدع مدا ويتةدر  ا ال درد نتي دة ت ا لدالقيم االجتماعيـة: -

 تب3سادر تلك القيا في الم تمع كلما ساد ديو نفراده الود والت اها والتعاو  فيما دي  ا ل
ه االقتصاَد والسياساِر الماليَّة -،ِ ر ن   -هي م  ومٌة ِمو ال وامِط واادديَّار اا يقيَّة التي  القيم االقتصادية:-  ت4.(توجِ 
القيا التي مو  يل ا ،عبر ال رد  و ميوله نحو اانةطة واا مال السياسية، وحل مة ير  ،عرف ا الباحثا  اجرائياس مين ا السياسية:القيم -

ما ن  الةعر، و ادطس ما ،متاز ااش اا الاةو ةتحلو  د ا  م ثرط متامعت ا لألحداث والمست دار السياسية  لر الساحتيو المحلية والعالمية، ك
 اش اا الاةو ،حملو  تلك القيا  ادط ما ،ميلو  الر تولي الم الر القياد،ةبا
واافكدار التدي ،حمل دا الةد ص، والتدي تؤهلده مدو الحصدول  والمبداد ،عرف دا الباحثدا  اجرائيداس مين دا م مو دة مدو القديا  القيم النظرية/العلميـة:-

  لددر المعرفددة، وغر لت ددا وت قيت ددا، ليددتا اسددت دام ا االسددت دام اامثددل والصددحيح، وهددي التددي تولددد لددد  ااشدد اا الرغبددة ال امحددة وااكيدددط فددي
 االستفادط العلمية والمعرفية في م ال  مله نو في م االر م تل ة ت ص اهتماماتهب

جمع جوائح وهي داهية، مصيبة تحل مالرجل في ماله فت تاحه  ل  ة جائحة في كثير مو المعاجا والقواميا العر ية  لر نن اع وردر ائحة:الج
، ممع ر ن  ال ائحة تكو   ميقة اارر، المادي والمع وي، فال ائحة ن طر ونفتك مو 1كله، نلادته جائحة، س ة جائحةع جدمة، غبرا ، قاحلة

 (5 )ف ي ت تةر في جف  كبير مو الكرط اارضيةالو ا  

 اإلطار النظري:
 :جائحة فيروس كورونا 

، وما زالا الحاالر المس لة ماإللامة مه في ارت اع متسارع في 2019ُس لا التقارير ااولية لبد  انتةاره في م تصع ش ر د،سمبر مو  ام 
وقد ن ل ا السلطار الصي ية ن   حاالر اإللامة ااولر مال يروس ال دةد تعود في نةيت ا الر مدة ة ووها  الصي ية، وقد  ،2020مطلع  ام 
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انتةر م ا حلك الوقا مة ل واسع،  لر الرغا مو ات اح الصيو اجرا ار تحسبية حازمة لمواج ة انتةار ال يروس ال دةد مإغي  مدة ة 
 د ا مم ع الس ر م  ا نو الي ا  بر جميع وسائل ال قلب ووها ، و عض المد  المحيطة

 ما هي جائحة كورونا؟ 
المرتبط مالمتيزمة الت  سية الحادط  فيروس كورونا والاي ،حدُث مسبر  ت19-كوفيدل 2019لمرض فيروس كورونا   الميٌة جارية جائحةٌ  هي

وقد ل   تُه  nCoV-2019 ، وُنيلَق  ليه اساالصيو وسط مدة ة ووها  في 2019اكُتةَع المرض في د،سمبر/ كانو  ااول حيث  ،الةدةدط
 بجائحة )2020مارس  11ل م  مة الصحة العالمية في

َندل ا  دط دلدا   .2020قد ارت ع في م تصع ة اةر  ت،إللامةمعدل ال معدل انتقاله ،ستطيُع ال يروس ن  ة تةر ديو البةر مباشرطس، ويبدو ن    
، وه ا  ندلة ن،ام نو نكثر 5حوالي  فترط الح انة تتراوح بفي نورو ا ونمري ا الةمالية وآسيا والمحيط ال اد   و ولول الامار الر نراضي ا

  .، وقد تؤدي الر الوفاطولعو ة الت  ا والسعال الحمر تةمل اا راضب و قبل   ور اا راض معد،سا و  مبدئية  لر ننه قد ، 
مليو  ش صب انطو  حلك  57معمل ح ر ت قل شمل نكثر مو  يمقايعة هو  مدة ة في محيط 15و وها  وكرد لي ي نولي، قاما ح ومار

ب والحافير حار المسافار الطويلة الطيرا  ،القطار ا،قا  جميع وسائل ال قل العام في الم ايق الح رية وال قل الر ال ارج  و يريق لر 
المدة ة  و ، مما في حلك م رجاناركما تا اغي  العدةد مو نحداث المرتبطة مالس ة ال دةدط وم ايق ال ا  السياحي  وفاس مو انتقال العد

مستو  االست امة لألمراض المعد،ة الر  هونغ كونغ كما رفعا بومعارض المعادد التقليد،ة وغيرها مو الت معار االحت الية م يو في المحرمة
لدرر  دد مو ح ومار ن .مالعام ال دةد و  ون ل ا حالة الطوار  ونغلقا مدارس ا حتر م تصع فبراةر/ شباط ونل ا احت االت ان لر مست

مراقبة وضع ا الصحي لمدط  البر الرئيسي للصيو وُيلر مو المسافريو الاةو زاروا يبو و  ووها  مقايعتي الدول تحاةرار مو الس ر الر
ح ني ش ص ،ةتبه في حملِه لل يروس ونصب لدة ا لإلديغ  و ني ن راض لل يروس ممفود الر ا،ة الصحية نسبو يو  لر ااقل واالتصال

ونجرر المطارار ومحطار  بمارتدا  ق اع واٍ  ويلر المةورط الطبية مو  يل االتصال مالطبير ددالس مو زيارط العيادط ش صياس مة ل مباشر
ونةرر اإل ينار الصحية وكالك م تصر للمعلومار  لر لوحار ا ينار اجل  درجار الحرارط القطارار م مو ة فحولار تةمل فحص

 (.6ل التعر   لر حاملي ال يروس
 ماهية القيم:

 و لا والدةو واالجتماع والسياسة كاالقتصاد الت صصار م تلع في الباحثيو مو العدةد ددراست ا اهتا التي الم اهيا مو القيمة م  وما  
 ال تي  وحلك نلواحد الت صص دا ل دل آل ر ت صص مو الم  وم است دام في وال موض ال لط مو نوع الر حلك ند  وقد .ال  ا

 حول اآلرا  ا "للقول ي دةو  جو   دفع القيا م  وم تحدةد مةي  ال  ر وج ار في اال تي  وهاا، ت7ت اولته ل التي ال  رية والمااهر الم طلقار
 الطر  في اال تقاد و يو لوتية ت يرار نو ان عالية اشارار سو   الواقع في قيماس  ،سمي ما مي  ناحية مو اال تقاد ديو تت اور القيا موضوع
 هي القيات مي  9ل القاضي حيث نشاررت 8ل واا ي  والعلا ال و مو كل نساس ا  لر ويقوم ضرورية العقلية القبلية المعاةير مي  المقادل
 في الرغبة وهاه والت  يل التقدةر هاا ويؤرر .اافراد جانر مو ورفض واست  ا  ورغبة ت  يل نو تقدةر موضع تكو   مع وية نو ماد،ة نشيا 
 ان عالية  قلية اح ام معقدط ت  يمار  و  بارط القيا  ت مي10ل ه ا نالجتما يةب في حيو نوضحا المواقع في اافراد هؤال  وقرارار نقوال

 ن  المم و مو ون  ضم ياس، نو لريحاس  المت اوتة التقدةرار هاه  و ال اشئ الت  يل كا  سوا  المعاني نو ااشيا  نو ااش اا نحو معممة
 ت مي  القيا  بارط  و11ل العي يو ندوضب دي ما نشار مالرف وي ت ي مالتوقع ويمر مالتقبل ةبدن امتداد نن ا نساس  لر التقدةرار هاه نتصور

 نهدا  ا تبار مو تم  ه محيث واالجتما ية، ال رد،ة وال برار المواقع مع ت ا له  يل مو ال رد لد  تتكو   وااح ام المعاةير مو م مو ة
 وغير مباشرط مطريقة الل  ي نو العملي  السلو  نو االت اهار نو االهتمامار  يل وت سد ام انياته، دتو يع جدةرط ةراها لحياته، وتوج ار

 ب مباشرط
 :القيم تصنيف
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في هاا الم ال د ا   لر معاةير  و  ةوجد تص يع موحد ،عتمد  ليه في تحدةد ننواع القيا، ف  ا  العدةد مو التص ي ار التي وضع ا الباحث ال 
 ااسا التي ا تمد  لي ا في تص يع القيا  لر ال حو التاليعت 12ل م تل ة، وياكر المعا،طة

 عويقوم هاا التص يع  لر نساس المع ر الاي تحمله القيمة ن س ا ناكر م  ا :القيمة محتوى  أساس على تصنيفال-
 بوهي ن  ةت ا ال رد ات اها معرفيا ،سعر مو  يله الكةع  و القوانيو التي تح ا ما ،حيط مه مو العالا ال ارجي عالقيمة ال  رية* 
وهي االهتمام مما هو نافع وم يد، ةت ا ال رد مو محيطه مصدرا لتحقيق الثروط وإنمائ ا وهي مميفار ش صية رجال  عالقيمة االقتصاد،ة *

 باا مال
 بتمثل اهتمام اافراد دتقدةر ما ،حيط د ا مو ناحية التكويو والتوافق الة لي وهاا جانر حوقي لل و وال مال عالقيمة ال مالية* 
 بقيا اجتما ية وسياسية ودة ية تميف اافراد في  يقات ا مع مع  ا البعض* 
ا السائدط في الم تمع مو حيث نررها وهاا التص يع ةركف  لر مد  امتثال اافراد و  و  ا للقي :القيمة شدة أساس على تصنيفال-

 وتةملع ووقع ا  لر الم تمع،
وهي ال رائض وال واهي حار قدسية  الة كالعقيدط والعبادار ومو هاه القيا ن د القيا التي ت  ا العيقة ديو ال  سيو وهي  عالقيا اإللفامية* 

 بمستمدط اما مو الدةو نو العر  نو القانو  
د ما ،  ل ن  ، و  ول ا  يقة مباشرط مسلو  اافراد وتبلغ شدط نرر هاه القيا في توجيه السلو   و يريق نسلو  تحد عالقيا الت  يلية* 

 بالثوا  والعقا 
والتي تتطلر الكمال في اامور كمقادلة اإلسا ط ماإلحسا  وهاا ال وع ال ،م و تطبيقه مصورط تامة في   ت،القيا الكماليةلالقيا المثالية * 

 بعالم تم
  عوهي القيا التي تمثل مواقع ل ا،ار معي ة وهي نو ا  :القصد أساس على تصنيفال-
 بوتعر  مالقيا الوسيطة وهي تمثل سلو  اافراد المولل الر تحقيق ال ا،ار عالقيا اإلنسانية*
 بهي تعبر  و ال ا،ار في حد حات او  عالقيا ال ائية*
ال اهرط الصريحة والتي ،عبر    ا ال رد مالكيم، نما القيا ال م ية ،ستدل  لي ا مو ميح ة وهي القيا  :الوضوح أساس على تصنيفال-

 السلوكيار واالت اهار االجتما ية ب
 وتةملعوهي القيا المرتبطة معامل الفمو مو حيث د،مومت ا،  :الدوام أساس على تصنيفال-
 بكبار السو لت ةئة االجتما ية والمرتبطة مالعر  والتقاليد كقيا احترام ت تقل لألجيال  و يريق االحتكا  نو ا عقيا دائمة نسبيا *
 بالقيا العادرط نو الوقتية ف ي سريعة الفوال و ارضة ن دها   د الةبا  كالقيا المرتبطة مالموضة*

 الدراسات السابقة:
دراسة هدفا التعر   لر العيقة ديو مواقع اإل يم االجتما ي لالرسائل القصيرط وشب ار التوالل االجتما يت وح ا  (13)نجر    

ت  اماس مو 63-18ت فرداس تراوحا ن مارها ديو ل117العيقار االجتما ية الواقعية والتقار  العاي ي في ا، وتكونا  ي ة الدراسة مو ل
 داب وقد است دم الباحثا  استبانة  الة ماست دام شب ار التوالل اضافة الر مقياس  اا للتقار  العاي يب مست دمي تلك الوسائط في هول

د و لصا الدراسة الر ن  الوقا الاي ،م يه اافراد في است دام شب ار اإل يم االجتما ي ةرتبط معدد االدقا   لر الةب ة وال ةرتبط معد
عور مالتقار  العاي ي مع ا، كما ن  نتائ  مقارنة الم  رييو مةب ار التوالل االجتما ي اإللكترونية االدقا   لر نرض الواقع نو مالة

 م يرها ال تةير مي  لدة ا  يقار اجتما ية واقعية نكثر، نو نن ا متقار يو  اي ياس مع نلدقائ ا الحقيقييو نكثر مو غيرهاب
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اتبعا الدراسة م     جتما ي في يي  ال امعة اإلسيمية العالمية مماليفيا اجتما يا،دراسة هدفا الر تقصي نرر مواقع اال ((14)كما نجر  
ت يالر في المستو  ااول والثاني 359المسح االجتما ي، واست دم الباحث االستبانة والمقادلة ل مع البيانار، وتكو  م تمع الدراسة مو ل

ت يي ، وقد ن  رر ال تائ  است دام الطي  هاه المواقع ليتصال ماالدقا  را 104لل ة العر ية في مركف الل ار، و ل ا  ي ة الدراسة ل
 مااسرطب

ت دراسة سعا الر التعر   لر يبيعة اانسا  القيمية لد  يلبة جامعة ييبة مالمدة ة الم ورط، والتعر   لر درجة 15نجر  الفيودي ل
ا، وفقا لمت يرار ال  ا والت صص الدراسي والمستو  الدراسيب وتكونا العي ة مو التفام ا ماانسا  القيمية مو وج ة ن ر الطلبة نن س 

ت مو م تمع الدراسة، والاةو تا ا تيارها مالطريقة الطبقية العةوائية، مست دما الم    الول ي التحليليب %5ت يالبا ويالبة د سبة ل1128ل
قيا مت م ا القيا الدة ية، ال مالية، االقتصاد،ة، االجتما ية والسياسيةب ونشارر ال تائ  وقد قام الباحث دب ا  نداط الدراسة وفقا لبعد المحتو  لل

 الر ن  القيا الدة ية احتلا المركف ااول را القيا ال مالية را السياسية واالجتما يةب ون يراس القيمة االقتصاد،ةب
االجتما ي  لر القيا مو وج ة ن ر يي  جامعة الملك سعود، وتكونا  ي ة ت ددراسة هدفا الر ديا  نرر شب ار التوالل 16قام الطيار ل 

ت يالبا، واست دم الباحث الم    الول ي التحليليب وتوللا الدراسة الر ن  نها اآلرار السلبية لةب ار التوالل 2274الدراسة مو ل
اإلهمال في الةعائر الدة يةب ون  نها اآلرار اإل، ادية تمثلا االجتما ي تمثلا فيع التم و مو اجرا   يقار غير شر ية مع ال  ا اآل ر، 

و فيع اإلييع  لر ن بار البلد الاي نعيش فيه، تعلا نمور جدةدط مو  يل شب ار التوالل االجتما ي، التعبير محرية  و الرني، التم يو م
فيع تعفيف است دام الطالر لةب ار التوالل االجتما ي، ت طي حاجف ال  ل، ون  مو نها م اهر ت يير القيا نتي ة شب ار التوالل   ر 

 القدرط  لر م ايبة ال  ا اآل ر م رنطب
ت دراسة هدفا الر التعر   لر نرر است دام مواقع التوالل االجتما ي  لر م  ومة القيا الدة ية واا يقية لد  17كما نجر  الةر ة ل 

ت يالبة ويالبة، وتوللا 210 دم الباحث الم    الول ي، وتكونا  ي ة الدراسة مو ل ي ة مو يلبة ال امعة ال اشمية في اارد ، است
د الدراسة الر م مو ة مو ال تائ  نهم اع ا  نرر است دام يلبة ال امعة ال اشمية لمواقع التوالل االجتما ي  ال، كما نوضحا ال تائ  وجو 

نرر است دام يلبة ال امعة ال اشمية لمواقع التوالل االجتما ي تعف  لل  ا في  ت0.05α≥) فرو  حار داللة احصائية   د مستو  الداللة
ولكو ولصالح اإلناث، كما تبيو ن  ه ا  ارتباط دال احصائياس ديو نرر است دام مواقع التوالل االجتما ي وم  ومة القيا الدة ية واا يقية 

 هاا االرتباط ضعيعب
مو وج ة   لر  دد مو القيا اآلرار السلبية الست دام مواقع التوالل االجتما يالر التعر   لر  ت دراسة هدفا 18كما نجر  ال مل والكرمل

، والكةع  و وجود ا تيفار ديو الطلبة وفقاس لمت يرارعلال  ا، المستو  الدراسي، الكلية، م ا  الس وتب وقد يلبة جامعة االستقيلن ر 
 م االستبانة ل مع البيانارب نشارر نتائ  الدراسة الرااست دوتا ت يالباس ويالبة، 90الدراسة مو لاتبعا الدراسة الم    المسحيب وتكونا  ي ة 

يا وجود آرار سلبية متوسطة لمواقع التوالل االجتما ي  لر القيا، وقد ت لر الدتيرير السلبي لمواقع التوالل االجتما ي مالترتير  لر الق
است دام مواقع التوالل االجتما ي ةبث في كما تبيو ن   ة، القيا الة صية، القيا اا يقية القيا االجتما يةتباآلتيةعلالقيا الثقافية، القيا الدة ي

ون  رر ال تائ   دم ، كما تة ل الطالر  و قرا ط القرآ  الكرياب الصلوار  لر نوقات ا ةؤديال  ، وت علهحر اافكار ال ر ية الطالر ن ا
وفق مت يرارع ال  ا، والمستو  الدراسي، وم ا  الس و، في حيو تبيو وجود فرو  دالة احصائياس حسر مت ير وجود فرو  دالة احصائياس 

 الكلية ولصالح كليار العلوم اإلدارية والعلوم اإلنسانية والقانو ب
 تعقيب على الدراسات السابقة:

ا  الدر ن  موضددوع القدديا  قددد ح دي ماهتمددام البدداحثيو، حيددث ت اولددا معدد االسددتعراض السددادق للدراسددار السدامقة العر يددة وااج بيددة تولددل الباحثدد
،  (Pollet, Roberts, & Dunbar, 2011)دراسددار  دةدددط تدديرير مواقددع التوالددل االجتمددا ي  لددر  العيقددار االجتما يددة مثددل دراسددة   

ت، كما ت اولا معض 2013ل دراسة الفيودي ل، وت اولا دراسار  مد  االلتفام مالقيا مث( (Mukhtar, zakaria, suliman, 2013ودراسة 
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ت وجدود 2017، كما دي ا دراسة الةر ة لت2014الدراسار تيرير مواقع التوالل االجتما ي  لر ال سق القيمي واا يقي مثل دراسة الطيار ل
ت اآلرددار السددلبية السددت دام 2020ل و ي ددا دراسددة ال مددل والكددرم يقددة ددديو اسددت دام وسددائل التوالددل االجتمددا ي وم  ومددة القدديا لددد  الطلبددة، 

ر وسائل التولل االجتما ي  لر  دد مو القيا، وقد است اد الباحثدا  مدو هداه الدراسدار فدي التعدر  الدر م داالر الدراسدة ومت يرات دا وااسدالي
  والتولديار والمقترحدار التدي  رجدا اإلحصائية في تحليل نتائ  ا وكدالك فدي د دا  د دود االسدتبانة وم االت دا وفقرات دا، كمدا اسدت ادا مدو ال تدائ

د ا هاه الدراسارب ومو جانر آ ر نفاد الباحثا  مدو هداه الدراسدار فدي م دال م   يدة البحدث ونسدلو ه، فقدد نسد ما تلدك الدراسدار مدإررا  هداه 
  لددر القدديا ي  ددل جائحددة كوروندداتدديرير الح ددر الم فلددي فددالدراسددة مددال برار الددواردط في دداب ولعددل نهددا مددا ،ميددف هدداه الدراسددة نن ددا   يددا ممعرفددة 

اضدافة  – لدر حدد  لدا الباحثدا   –، حيث لا ةدتا ت داول هداا الموضدوع د داه الصدورط فدي الدراسدار السدامقة الة صية في ج و  ال  ة ال ر ية
ومو ه ا جدا ر  ،مة ل  اا الة صية في ج و  ال  ة ال ر ية  لر القيا تيرير الح ر الم فلي في  ل جائحة كوروناالر ت ردها في محث 

 هاه الدراسة لتسلط ال و   لر تيرير الح ر الم فلي  لر القيا في  ل جائحة كوروناب
المسحي لعي ة الدراسة لمي مته است دم الباحثا  في ان ازها الم    ، و 2020 يل ش ر ن،ار مو العام هاه الدراسة  نجريا عمنهج الدراسة

  لمثل هاا ال وع مو الدراسارب
 مو جميع نفراد الم تمع ال لسطي ي في محاف تي ال ليل و يا لحاب تكو  م تمع الدراسة  عالدراسةمجتمع 

مي ا  ي ة  ةوائية مو نفراد الم تمع ال لسطي ي، ماست دام استبانة الكترونية تا توزيع ا مة ل  ةوائي، حيث تا    الباحثا قام  عالدراسة عينة
 ت ةبيو توزيع  ي ة الدراسة حسر المت يرار الد،موغرافيةع1ت استبانة، وال دول ل210تعبئة ل

 .(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة1جدول )

 المتغيرات الرقم
 

 النسبة العدد
 المئوية

 الجنس 1
 %51.4 108 ذكر
 %48.6 102 أنثى

 
 المؤهل العلمي 2

 %13.8 29 ثانوية عامة فما دون 
 %11.9 25 دبلوم

 %56.7 119 بكالوريوس
 %17.6 37 دراسات عليا

 العمر 3

 %13 27 عام 25دون 
 %14.2 30 عام 35اقل من -25
 %23.8 50 عام 45أقل من -35
 %26.6 56 عام 55أقل من -45
 %21 44 عام  5أقل من -55من 
 %1.4 3 عام فأكثر 65من 

 مكان السكن 4
 %33 69 مدننة
 %65 137 قرية
 %2 4 مخيم

5  
 المهنة

 %57 120 قطاع عام
 %11 23 قطاع خاص
 %8 17 أعمال حرة
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 %11 23 طالب
 %13 27 بال عمل

 الحالة االجتماعية 6

 %78 164 متزوج/ة
 %17.7 37 أعزب/عزباء

 %2.3 5 أرمل/ة
 % 2 4 مطلق/ة

 المحافظة 7
 %72 151 الخليل

 %28 59 بيت لحم

الر ااد  ماالست اد ، الة صية  لر القيا تيرير الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونالقياس  مإ داد استبانةقام  الباحثا   عأداة الدراسة
 التر وي والدراسار السامقة، وقد تكونا االستبانة مو قسميوع

المؤهل العلمي، العمر، م ا  الاي ،قوم  دتعبئة االستبانة  وهيع لال  ا، الة ص ع ويحتوي هاا ال ف   لر البيانار ااولية  و القسم األول
 الس و، الم  ة، الحالة االجتما ية، المحاف ةتب

ستة م االر، هيع لالقيا الدة ية، القيا كو  مو ، ويتالة صية  لر القيا تيرير الح ر الم فلي في  ل جائحة كوروناع  ويقيا القسم الثاني
 ت فقرطب52ال مالية، القيا االجتما ية، القيا االقتصاد،ة، القيا السياسية، القيا ال  رية/العلميةت ول

   :صدق األداة
 ااداط المست دمة لقياس ما وضعا لقياسه، وقد قام الباحثا  معرض االستبانة  لر  دد مو الم تصيو،عبر لد  ااداط  و مد  ليحية 

ت 52ل  امو حملة ش ادار الدكتوراه، ون يد لياغة االستبانة مة ل ا ال  ائي لُيصبح  دد فقرات وحوي ال برط في  دد مو ال امعار ال لسطي ية
 فقرطب

  :ثبات األداة
، وحلك ((Cronbach' alphaللتحقق مو ربار نداط القياس تا فحص االتسا  الدا لي والثبار ل قرار االستبانة محسا  معامل كرونباخ نل ا 

 بت2وفق ال دولل

 والدرجة الكلية حسب معامالت الثبات كرونباخ ألفا. مجاالت الدراسة(: مصفوفة معامالت الثبات ألبعاد 2جدول )

 قيمة ألفا عدد الفقرات م االر الدراسة

 0.800 11 القيم الدننية

 0.752 9 القيم الجمالية

 0.724 9 القيم االجتماعية

 0.611 6 القيم االقتصادية

 0.706 8 القيم السياسية

 0.896 9 القيم النظرية/العلمية

 0.929 52 الدرجة الكلية
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، وقدد حصدل ت0.896ولت 0.611الدراسة في كل م االر الدراسدة تراوحدا دديو لت ةتبيو ن  معامير ربار نداط 2مو  يل ال  ر الر جدولل 
معامدل ربدار، ون يدراس دل دا قيمدة نل دا  م دال القديا االقتصداد،ة  لدر ندندر لدر ن لدر معامدل ربدار فدي حديو حصدل  القيا ال  رية/العلميدة م ال 

 مما ،ةير الر دقة نداط القياسب ت،0.929ل لر الدرجة الكلية 
 :اإلحصائية المعالجة

ي معددد جمددع ديانددار الدراسددة قددام الباحثددا  ممراجعت ددا وحلددك تم يدددا إلد ال ددا للحاسددر وقددد تددا اد ال ددا للحاسددر وحلددك مإ طائ ددا نرقامددا معي ددة، ن
وحلدك ، واحدةدرجة  ال نت ق، واإلجامة درجتين  محاةد، واإلجامة  درجات ثالث  نت قدتحويل اإلجامار الل  ية الر رقمية حيث ن طيا اإلجامة 

ماالت داه الموجدرب وقدد  الة صدية  لر القيا تيرير الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونافي جميع فقرار الدراسة و الك نلبح االستبيا  ،قيا 
 Oneوا تبارلرت وتحليل التباةو ااحادي  ،تما المعال ة اإلحصائية للبيانار ماست راج اا داد،  المتوسطار الحسادية واالنحرافار المعيارية

Way ANOVA وا تبددار ،LSD ،وحلددك ماسددت دام درنددام  الددرزم اإلحصددائية للعلددوم  نل دداومعادلددة الثبددار كرونبدداخ   للمقارنددار البعد،ددة الث ائيددة
 بت(SPSSاالجتما ية 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات
تأثير الحجر المنزلي في ظل الدراسة حول  عينةنتناول هذا المبحث عرضًا للنتائج التي توصل إليها الباحثان من خالل استجابة أفراد  

، وفقًا لتساؤالت الدراسة وفرضياتها، ويمكن تفسير قيمة المتوسط الحسابي المرجع للعبارات في أداة الشخصية على القيم جائحة كورونا
 نلي: الدراسة كما

 (: داللة المتوسط الحسابي.3جدول )

 الداللة حسب االستبانة الداللة المتوسط الحسابي
 ال أتفق منخفض 1.00-1.66
 محاند متوسط 1.67-2.33
 أتفق مرتفع 2.34-3.00

 عاآلتية وفي ضو  معال ة ديانار الدراسة احصائيا تولل الباحثا  لل تائ  
ولإلجامدة  دو هداا ؟، الشخصـية فـي جنـوب الضـفة الغربيـة علـى القـيم الحجر المنزلي في ظل جائحة كورونـاتأثير  ما السؤال الرئيس األول:

 تع4السؤال فقد تا است راج المتوسطار الحسادية واالنحرافار المعيارية والدرجة لم االر الدراسة و لر الدرجة الكلية، ويوضح حلك جدول ل

 الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية حول تأثير الحجر المنزلي على القيم الشخصية.(: المتوسطات 4جدول )                  

 الدرجـــــة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الدراسةم االر 

 مرتفع 0.362 2.56 القيم االجتماعية

 مرتفع 0.395 2.39 القيم الدننية

 مرتفع 0.430 2.39 القيم السياسية

 متوسط 0.423 2.28 االقتصادية القيم

 متوسط 0.557 2.23 القيم النظرية/العلمية
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 متوسط 0.425 2.10 القيم الجمالية

 متوسط 0.331 2.33 الدرجة الكلية بشكل عام )القيم الشخصية(

ت ةت دح وجدود تديرير متوسدط للح در الم فلدي فددي  دل جائحدة كوروندا  لدر القديا الة صدية مةد ل  دام ممتوسدط حسددادي 4مدال  ر الدر جددول ل 
ت 2.56تب ويةددير ال دددول الددر وجددود تدديرير مرت ددع للح ددر الم فلددي  لددر القدديا االجتما يددة ممتوسددط حسددادي ل0.331ت وانحددرا  معيدداري ل2.33ل

ت، والقديا السياسدية ممتوسدط 0.395ت وانحدرا  معيداري ل2.39ت، تيه تيرير مرت ع  لر القيا الدة ية ممتوسط حسدادي ل0.362وانحرا  معياري ل
ت 2.28تب في حيو كا  ه ا  تيرير متوسط للح ر الم فلي  لر القديا االقتصداد،ة ممتوسدط حسدادي ل0.430ت وانحرا  معياري ل2.39حسادي ل

ت، تيه تيرير متوسط  لر 0.557ت وانحرا  معياري ل2,23يرير متوسط  لر القيا العلمية ممتوسط حسادي لت، تيه ت0.433وانحرا  معياري ل
 تب0.425ت وانحرا  معياري ل2,10القيا ال مالية ممتوسط حسادي ل

 الدة ية ؟ لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ما تيرير ت1س
المتوسطار الحسدادية واالنحرافدار المعياريدة والدرجدة ل قدرار تديرير الح در الم فلدي  لدر القديا الدة يدة،  ولإلجامة  و هاا السؤال فقد تا است راج

 تع5ويوضح حلك جدول ل
 (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول تأثير الحجر المنزلي على القيم الدننية حسب األهمية.5جدول )                

المتوسط  ال قرار
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري 

 الدرجـــــة

الحجر المنزلي زاد من كثرة ذكر هللا عز وجل والصـالة علـى النبـي صـلى هللا عليـ  
 مرتفع 0.547 2.73 وسلم

 مرتفع 0.590 2.71 الحجر المنزلي  جعلني مقتنعا بأن الحياة عبادة وتقرب إلى هللا عز وجل.

 مرتفع 0.629 2.71 لعائلتي.الحجر المنزلي  زاد من انتمائي 

 مرتفع 0.631 2.68 الحجر المنزلي مكنني من أداء الصلوات على أوقاتها.

 مرتفع 0.680 2.63 الحجر المنزلي  زاد من قناعتي بأن الدنيا ليست أولوية بالنسبة لي.

 مرتفع 0.672 2.59 أو اإلنجيل الحجر المنزلي  مكنني من المواظبة على قراءة القرآن الكريم

 مرتفع 0.797 2.36 أو التراتيل المسيحيةالحجر المنزلي زاد من المواظبة على صلوات النوافل 

 مرتفع 0.789 2.35 الحجر المنزلي  أبعدني عن زيارة أقربائي)صلة الرحم( .

 متوسط 0.773 2.19 الحجر المنزلي زاد من اهتمامي بمتابعة البرامج الدننية.

 متوسط 0.751 1.98 اهتمامي بقراءة الكتب الدننية. الحجر المنزلي زاد من

 منخفض 0.585 1.32 الحجر المنزلي زاد من اهتمامي بمتابعة األفالم األجنبية.
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ت ومو  يل است امة نفراد  ي ة الدراسة، ةتبيو ن  ن لر فقرار تيرير الح ر الم فلي  لر القيا الدة ية تمثل في ال قرط 5مال  ر الر ال دولل
ت وانحرا  73ب2ت ممتوسط حسادي لالح ر الم فلي زاد مو كثرط حكر هللا  ف وجل والصيط  لر ال بي للر هللا  ليه وسلالالتي ت ص  لر 

ت ممتوسط حسادي الح ر الم فلي  جعل ي مقت عا مي  الحياط  بادط وتقر  الر هللا  ف وجلت، تيه ال قرط التي ت ص  لر ل547ب0اري لمعي
ت وانحرا  71ب2ت ممتوسط حسادي لالح ر الم فلي  زاد مو انتمائي لعائلتيت، وال قرط التي ت ص  لر ل590ب0ت وانحرا  معياري ل71ب2ل

ت وانحرا  68ب2ت ممتوسط حسادي لالح ر الم فلي م   ي مو ندا  الصلوار  لر نوقات اتيه ال قرط التي ت ص  لر لت، 629ب0معياري ل
ت 63ب2ت ممتوسط حسادي لالح ر الم فلي  زاد مو ق ا تي مي  الدنيا ليسا نولوية مال سبة ليت، تيه ال قرط التي ت ص  لر ل631ب0معياري ل

نو اإلن يلت ممتوسط  الح ر الم فلي  م   ي مو الموا بة  لر قرا ط القرآ  الكرياه ال قرط التي ت ص  لر لت، تي680ب0وانحرا  معياري ل
نو التراتيل الح ر الم فلي زاد مو الموا بة  لر للوار ال وافل ت، تيه ال قرط التي ت ص  لر ل670ب0ت وانحرا  معياري ل59ب2حسادي ل

الح ر الم فلي  نمعدني  و زيارط نقر ائيلللة ت، تيه ال قرط التي ت ص  لر ل797ب0را  معياري لت وانح36ب2المسيحيةت ممتوسط حسادي ل
تب في حيو ندنر تيرير الح ر الم فلي  لر القيا الدة ية ال قرط التي ت ص  لر 789ب0ت وانحرا  معياري ل35ب2ت ممتوسط حسادي لالرحات

 تب585ب0ت وانحرا  معياري ل32ب1ت ممتوسط حسادي لااج بية الح ر الم فلي زاد مو اهتمامي ممتامعة اافيمل
 ال مالية؟ لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ما تيرير ت2س 

 (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول تأثير الحجر المنزلي على القيم الجمالية حسب األهمية.6جدول )                          

المتوسط  ال قرار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجـــــة

 مرتفع 0.659 2.66 الحجر المنزلي زاد من اهتماي بحديقة المنزل.

 مرتفع 0.703 2.61 الحجر المنزلي عزز من اهتمامي بنظافة المنزل.

 مرتفع 0.733 2.48 الحجر المنزلي عزز من اهتمامي بزراعة الورود في حديقة المنزل. 

 مرتفع 0.735 2.41 الحجر المنزلي زاد من اهتمامي بتطوير هواياتي ومواهبي 

 متوسط 0.854 2.04 الحجر المنزلي زاد من اهتمامي ببرامج الترفي  والتسلية

 متوسط 0.745 1.76 الحجر المنزلي عزز لدي قراءة الكتب الشعرية.

 متوسط 0.806 1.76 الحجر المنزلي زاد من اهتمامي بسماع الموسيقى.

 منخفض 0.686 1.60 الحجر المنزلي زاد من اهتمامي بكتابة القصص 

 منخفض 0.676 1.56 الحجر المنزلي زاد من اهتمامي بالرسم والفن 

ت ومو  يل است امة نفراد  ي ة الدراسة، ةتبيو ن  ن لر فقرار تيرير الح ر الم فلي  لر القيا ال مالية تمثل في ال قرط 6مال  ر الر ال دولل
ت، تيه ال قرط التي ت ص 659ب0ت وانحرا  معياري ل66ب2لالح ر الم فلي زاد مو اهتماي محد،قة الم فلت ممتوسط حسادي لالتي ت ص  لر 

ت،  تيه ال قرط التي ت ص  لر 703ب0ت وانحرا  معياري ل61ب2ر لالح ر الم فلي زاد مو اهتماي محد،قة الم فلت ممتوسط حسادي ل ل
ت، تيه ال قرط التي 733ب0ت وانحرا  معياري ل48ب2لالح ر الم فلي  فز مو اهتمامي دفرا ة الورود في حد،قة الم فلت ممتوسط حسادي ل
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تب في حيو  ن  735ب0ت وانحرا  معياري ل41ب2 فلي زاد مو اهتمامي دتطوير هوا،اتي ومواهبيت ممتوسط حسادي لت ص  لر لالح ر الم
وت ندنر فقرار تيرير الح ر الم فلي  لر القيا ال مالية و درجة م    ة ال قرط التي ت ص  لر لالح ر الم فلي زاد مو اهتمامي مالرسا وال 

ت، تيه ال قرط الا ت ص  لر لالح ر الم فلي زاد مو اهتمامي م تامة القصصت ممتوسط 767ب0عياري لت وانحرا  م56ب1ممتوسط حسادي ل
 تب 686ب0ت وانحرا  معياري ل60ب1حسادي ل

 االجتما ية؟ لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ما تيرير ت3س
 (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول تأثير الحجر المنزلي على القيم االجتماعية حسب األهمية.7جدول )                           

االنحراف  المتوسط الحسابي ال قرار
 المعياري 

 الدرجـــــة

 مرتفع 0.512 2.80 الحجر المنزلي عزز دوافعي بمساعدة اآلخرين.

 مرتفع 0.556 2.79 بأهمية التكافل االجتماعي.الحجر المنزلي زاد من قناعتي 

 مرتفع 0.517 2.78 الحجر المنزلي زاد من قناعتي بأهمية التكافل االجتماعي.

 مرتفع 0.566 2.77 الحجر المنزلي زاد من تقربي من عائلتي.

 مرتفع 0.551 2.72 الحجر المنزلي عزز مشاركتي في مواقع التواصل االجتماعي 

 مرتفع 0.685 2.53 المنزلي عزز لدي أهمية العمل التطوعي.الحجر 

 مرتفع 0.737 2.38 الحجر المنزلي عزز مشاركتي في لجان الطوارىء

 متوسط 0.740 2.30 الحجر المنزلي زاد من اهتمامي بجيراني.

)كثرة الطوش -الحجر المنزلي عزز من العنف الموج  للمجتمع
 والمشاكل المجتمعية(

 متوسط 0.865 1.95

ت ومو  يل است امة نفراد  ي ة الدراسة، ةتبيو ن  ن لر فقرار تيرير الح ر الم فلي  لر القيا االجتما ية تمثل في 7مال  ر الر ال دولل
ت، تيه ال قرط التي 512ب0ت وانحرا  معياري ل80ب2لالح ر الم فلي  فز دوافعي ممسا دط اآل ريوت ممتوسط حسادي لال قرط التي ت ص  لر 

ت،  تيه ال قرط التي 556ب0ت وانحرا  معياري ل79ب2ت ص  لر لالح ر الم فلي زاد مو ق ا تي ميهمية التكافل االجتما يت ممتوسط حسادي ل
ت، تيه ال قرط التي 517ب0ت وانحرا  معياري ل78ب2مو ق ا تي ميهمية التكافل االجتما يت ممتوسط حسادي لت ص  لر لالح ر الم فلي زاد 

ت، تيه ال قرط التي ت ص  لر 566ب0ت وانحرا  معياري ل77ب2ت ص  لر لالح ر الم فلي زاد مو تقر ي مو  ائلتيت ممتوسط حسادي ل
ت، تيه ال قرط التي ت ص 551ب0ت وانحرا  معياري ل72ب2االجتما يت ممتوسط حسادي ل لالح ر الم فلي  فز مةاركتي في مواقع التوالل

ت، ون يراس ال قرط التي ت ص  لر 685ب0ت وانحرا  معياري ل53ب2 لر لالح ر الم فلي  فز لدي نهمية العمل التطو يت ممتوسط حسادي ل
تب في حيو  ن  ندنر فقرار تيرير 737ب0ت وانحرا  معياري ل38ب2لالح ر الم فلي  فز مةاركتي في ل ا  الطوار  ت ممتوسط حسادي ل

لكثرط الطوش -الح ر الم فلي  لر القيا االجتما ية و درجة متوسطة ال قرط التي ت ص  لر لالح ر الم فلي  فز مو الع ع الموجه للم تمع
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رط الا ت ص  لر لالح ر الم فلي زاد مو اهتمامي ت، تيه ال ق865ب0ت وانحرا  معياري ل95ب1والمةاكل الم تمعيةتت ممتوسط حسادي ل
 تب 740ب0ت وانحرا  معياري ل30ب2م يرانيت ممتوسط حسادي ل

 االقتصاد،ة؟ لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ما تيرير ت4س
 على القيم االقتصادية حسب األهمية. (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول تأثير الحجر المنزلي8جدول )                

 الدرجـــــة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي ال قرار

ـــــي  ـــــى االقتصـــــاد ف ـــــاهي ال ـــــت انتب ـــــي لف الحجـــــر المنزل
 مرتفع 0.627 2.71 مصروفاتي.

 مرتفع 0.693 2.59 الحجر المنزلي زاد من اهتمامي بالزراعة.

الـــدعم الحجـــر المنزلـــي عـــزز مـــن مشـــاركتي فـــي تقـــديم 
 العيني والمادي للمجتمع

 مرتفع 0.662 2.56

 مرتفع 0.746 2.50 الحجر المنزلي دفعني إلى التفكير في تحسين دخلي.

 متوسط 0.838 1.73 الحجر المنزلي  دفعني الى ارجاع الشيكات البنكية 

 منخفض 0.774 1.61 الحجر المنزلي دفعني إلى تربية الحيوانات الزراعية.

ت ومو  يل است امة نفراد  ي ة الدراسة، ةتبيو ن  ن لر فقرار تيرير الح ر الم فلي  لر القيا االقتصاد،ة تمثل في 8مال  ر الر ال دولل
ت، تيه 627ب0ت وانحرا  معياري ل71ب2لالح ر الم فلي ل ا انتباهي الر االقتصاد في مصروفاتيت ممتوسط حسادي لال قرط التي ت ص  لر 

ت،  تيه ال قرط التي ت ص 673ب0ت وانحرا  معياري ل59ب2ال قرط التي ت ص  لر لالح ر الم فلي زاد مو اهتمامي مالفرا ةت ممتوسط حسادي ل
ت، 662ب0ت وانحرا  معياري ل56ب2اركتي في تقد،ا الد ا العي ي والمادي للم تمعت ممتوسط حسادي ل لر لالح ر الم فلي  فز مو مة

تب في 746ب0ت وانحرا  معياري ل50ب2ون يراس ال قرط التي ت ص  لر لالح ر الم فلي دفع ي الر الت كير في تحسيو د ليت ممتوسط حسادي ل
لقيا االقتصاد،ة ال قرط التي ت ص  لر لالح ر الم فلي دفع ي الر تر ية الحيوانار الفرا يةت حيو  ن  ندنر فقرار تيرير الح ر الم فلي  لر ا

ت، تيه ال قرط الا ت ص  لر لالح ر الم فلي  دفع ي الر ارجاع الةي ار الب كيةت 774ب0ت وانحرا  معياري ل61ب1ممتوسط حسادي ل
 تب 838ب0ت وانحرا  معياري ل73ب2ممتوسط حسادي ل

 السياسية؟ لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا تيريرما  ت5س
 (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول تأثير الحجر المنزلي على القيم السياسية حسب األهمية.9جدول )                          

االنحراف  المتوسط الحسابي ال قرار
 المعياري 

 الدرجـــــة

 مرتفع 0.575 2.75 المنزلي  زاد من متابعتي لالخبار الخاصة بكوروناالحجر 

 مرتفع 0.638 2.68 الحجر المنزلي زاد من قناعتي بأهمية الوحدة الوطنية
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ــــات القضــــية  ــــي زاد مــــن اهتمــــامي بمتابعــــة مجري الحجــــر المنزل
 الفلسطينية

 مرتفع 0.745 2.46

 مرتفع 0.783 2.40 الحجر المنزلي  زاد من قناعاتي بحسن اداء الحكومة الفلسطينية 

 مرتفع 0.792 2.34 الحجر المنزلي زاد من قناعتي بفشل األحزاب السياسية

 متوسط 0.826 2.24 الحجر المنزلي زاد من متابعتي للندوات واللقاءات السياسية 

 متوسط 0.784 2.21 القيادات السياسيةالحجر المنزلي زاد من قناعاتي بضعف 

 متوسط 0.837 2.04 -االندنولوجية-الحجر المنزلي  زاد من متابعتي للقاءات الفكرية

ت ومو  يل است امة نفراد  ي ة الدراسة، ةتبيو ن  ن لر فقرار تيرير الح ر الم فلي  لر القيا السياسية تمثل في ال قرط 9مال  ر الر ال دولل
ت، تيه ال قرط 575ب0ت وانحرا  معياري ل75ب2ت ممتوسط حسادي لال الة م ورونا لأل بارالح ر الم فلي  زاد مو متامعتي لالتي ت ص  لر 

ت،  تيه ال قرط 638ب0ت وانحرا  معياري ل68ب2التي ت ص  لر لالح ر الم فلي زاد مو ق ا تي ميهمية الوحدط الوي يةت ممتوسط حسادي ل
ت،  745ب0ت وانحرا  معياري ل46ب2التي ت ص  لر لالح ر الم فلي زاد مو اهتمامي ممتامعة م ريار الق ية ال لسطي يةت ممتوسط حسادي ل

ت وانحرا  معياري 40ب2التي ت ص  لر لالح ر الم فلي  زاد مو ق ا اتي محسو ادا  الح ومة ال لسطي يةت ممتوسط حسادي لتيه ال قرط 
ت وانحرا  معياري 34ب2ت، ون يراس ال قرط التي ت ص  لر لالح ر الم فلي زاد مو ق ا تي م ةل ااحفا  السياسيةت ممتوسط حسادي ل783ب0ل
ر فقرار تيرير الح ر الم فلي  لر القيا االقتصاد،ة ال قرط التي ت ص  لر لالح ر الم فلي  زاد مو متامعتي تب في حيو  ن  ندن798ب0ل

 تب 837ب0ت وانحرا  معياري ل04ب2ت ممتوسط حسادي ل-االةدةولوجية-للقا ار ال كرية
 ال  رية/العلمية؟ لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ما تيرير ت6س

 (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول تأثير الحجر المنزلي على القيم النظرية/العلمية حسب األهمية.10جدول )                         

المتوسط  ال قرار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجـــــة

 مرتفع 0.637 2.62 الحجر المنزلي زاد من خبرتي في التعامل مع التكنولوجيا

 مرتفع 0.676 2.61 الحجر المنزلي  زاد من مهارات االتصال االلكتروني 

 مرتفع 0.738 2.44 الحجر المنزلي  زاد من اهتمامي بتطوير قدراتي على البرامج االلكترونية

ــى حــل  ــة البحــث العلمــي للتوصــل إل ــاعتي بأهمي ــي زاد مــن قن الحجــر المنزل
 مرتفع 0.744 2.43 المشكالت.

 متوسط 0.817 2.29 الحجر المنزلي دفعني لمتابعة كل ما هو جدند في مجال تخصصي

 متوسط 0.794 2.03 الحجر المنزلي  زاد من رغبتي في دراسة مقرراتي الدراسية
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 متوسط 0.788 2.00 الحجر المنزلي زاد من مشاركتي في الندوات العلمية

 متوسط 0.826 1.96 مجاالت عدة الحجر المنزلي زاد من قراءتي للكتب العلمية في

 متوسط 0.738 1.70 الحجر المنزلي زاد من مشاركتي في المؤتمرات العلمية

ت ومو  يل است امة نفراد  ي ة الدراسة، ةتبيو ن  ن لر فقرار تيرير الح ر الم فلي  لر القيا العلمية تمثل في ال قرط 10مال  ر الر ال دولل
ت، تيه ال قرط 637ب0ت وانحرا  معياري ل62ب2لالح ر الم فلي زاد مو  برتي في التعامل مع التك ولوجيات ممتوسط حسادي لالتي ت ص  لر 

ت،  تيه ال قرط 676ب0ت وانحرا  معياري ل61ب2التي ت ص  لر لالح ر الم فلي  زاد مو م ارار االتصال االلكترونيت ممتوسط حسادي ل
ت وانحرا  معياري 44ب2لي  زاد مو اهتمامي دتطوير قدراتي  لر البرام  االلكترونيةت ممتوسط حسادي لالتي ت ص  لر لالح ر الم ف 

ت، ون يراس ال قرط التي ت ص  لر لالح ر الم فلي زاد مو ق ا تي ميهمية البحث العلمي للتولل الر حل المة يرت ممتوسط حسادي 738ب0ل
  ندنر فقرار تيرير الح ر الم فلي  لر القيا العلمية ال قرط التي ت ص  لر لالح ر الم فلي تب في حيو  ن744ب0ت وانحرا  معياري ل43ب2ل

 تب 738ب0ت وانحرا  معياري ل70ب1زاد مو مةاركتي في المؤتمرار العلميةت ممتوسط حسادي ل
 فرضيات الدراسة:

 الة صدية لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا ت في  تيريرα 0.05≥  لال توجد فرو  حار داللة احصائية   د مستو  الداللة  -
ولإلجامدة  لدر فرضدية الدراسدة لال  ا، المؤهل العلمدي، العمدر، م دا  السد و، الم  دة، الحالدة االجتما يدة، المحاف دةت،  وفق المت يرار اآلتيةع

ونتائ  ا تبار تحليل التباةو ااحادي، ويبيو حلك ال داول مدو  فقد تا است راج المتوسطار الحسادية واالنحرافار المعيارية، ونتائ  ا تبار "ر"،
 تع20-11ل

 تبعاس لمت ير ال  اب تيرير الح ر الم فلي  لر القيا الة صيةتعنتائ  ا تبار "ر" لل رو  في 11جدول ل                   

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ت
 اإلحصائية 

 107 0.372 2.33 108 ذكر
0.094 0.926 

 101 0.284 2.32 102 أنثى

 تديريرفدي  ت α ≤ 0.05لت ةت ح ن  نتائ  الدراسة ن  رر  دم وجود فرو  حار داللدة احصدائية   دد مسدتو  الداللدة 11مال  ر الر جدول ل 
وهددي غيددر دالددة  0.05 <تعددف  لمت يددر ال دد ا، حيددث كانددا الداللددة اإلحصددائية  الة صددية لددر القدديا  الح ددر الم فلددي فددي  ددل جائحددة كورونددا

ت للداكور مقاددل 2.33احصائياس، رغا ن  الاكور نددوا تيكيداس نكبر مو اإلناث في التديرير الح در الم فلدي  لدر القديا الة صدية ممتوسدط حسدادي ل
 ت لإلناثب2.32ل

تيرير الح ر الم فلي  لر القيا ارية، ونتائ  ا تبار تحليل التباةو ااحادي لل رو  في تعالمتوسطار الحسادية واالنحرافار المعي12جدولل
 تبعا لمت يرع المؤهل العلميب  الة صية
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الح در  تيريرفي  ت α ≤ 0.05لت ةت ح ن  نتائ  الدراسة ن  رر وجود فرو  حار داللة احصائية   د مستو  الداللة 12مال  ر الر جدول ل
وهدي دالدة  0.05>تعدف  لمت يدر المؤهدل العلمدي، حيدث كاندا مسدتو  الداللدة اإلحصدائية  الة صدية لدر القديا  الم فلي في  دل جائحدة كوروندا

 تع13ت لداللة ال رو  ديو المتوسطار، ويوضح حلك ال دول لLSDاحصائياس،  ولمعرفة مصدر ال رو  فقد تا است دام ا تبار ل
 بين المتوسطات حسب المؤهل العلمي.( لداللة الفروق LSD(: اختبار )13جدول)                              

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم ثانوية عامة فما دون  المؤهل العلمي
 -*0.38588 -*0.31034 -*0.34545  ثانوية عامة فما دون 

    *0.34545 دبلوم
    *0.31034 بكالوريوس

    *0.38588 دراسات عليا

مددا دديو حدداملي الثانويدة العامدة فمددا دو  ومدا ددديو حداملي الددددلوم ولصدالح حدداملي الدددلوم م ددار  ت ةتبديو ن  ال ددرو  كاندا 13مدال  ر الدر جدددولل
ت، وكددالك وجددود فددرو  مددا ددديو حدداملي الثانويددة العامددة فمددا دو  ومددا ددديو حدداملي الب ددالوريوس ولصددالح حدداملي الب ددالوريوس م ددار  0.34545ل
يدة العامددة فمدا دو  ومددا دديو حدداملي الدراسدار العليددا ولصدالح حدداملي الدراسدار العليددا ت، كمدا تبديو وجددود فدرو  مددا دديو حدداملي الثانو 0.31034ل

 تب0.38588م ار  ل
تيرير الح ر الم فلي  لر القيا تعالمتوسطار الحسادية واالنحرافار المعيارية، ونتائ  ا تبار تحليل التباةو ااحادي لل رو  في 14جدولل

 تبعا لمت يرع العمرب  الة صية
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الح در  تيريرفي  ت α ≤ 0.05لت ةت ح ن  نتائ  الدراسة ن  رر وجود فرو  حار داللة احصائية   د مستو  الداللة 14مال  ر الر جدول ل
 وهدي دالدة احصدائياس، 0.05>تعدف  لمت يدر العمدر، حيدث كاندا مسدتو  الداللدة اإلحصدائية  الة صية لر القيا  الم فلي في  ل جائحة كورونا

 تع15ت لداللة ال رو  ديو المتوسطار، ويوضح حلك ال دول لLSDولمعرفة مصدر ال رو  فقد تا است دام ا تبار ل
 ( لداللة الفروق بين المتوسطات حسب العمر.LSD(: اختبار )15جدول)

 25دون  العمر
 عام

-25من 
اقل من 
35 

اقل -35من 
 45من

أقل -45من 
 55من 

أقل -55من 
 65من 

عام  65من 
 فأكثر

       عام 25دون 
       35اقل من -25من 
 -*0.39827  -*0.20017    45اقل من-35من 
    *0.20017   55أقل من -45من 
       65أقل من -55من 
    *0.39827   عام فأكثر 65من 
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نقدل مدو -45 دامت ومدو كاندا ن مدارها لمدو  45نقدل مدو  -35لمدوت ةتبيو ن  ال رو  كاندا مدا دديو مدو كاندا ن مدارها 15مال  ر الر جدولل
تب  كما ةتبديو ن  ال درو  كاندا مدا دديو مدو كاندا ن مدارها 0.20017 امت م ار  ل 55نقل مو -45 امت ولصالح مو كانا ن مارها لمو  55
 تب0.39827 ام فيكثرت م ار  ل 65 ام فيكثرت ولصالح مو كانا ن مارها لمو  65 امت ومو كانا ن مارها لمو  45نقل مو  -35لمو

 

تيرير الح ر الم فلي  لر القيا تعالمتوسطار الحسادية واالنحرافار المعيارية، ونتائ  ا تبار تحليل التباةو ااحادي لل رو  في 16جدولل
 تبعا لمت يرع م ا  الس وب  الة صية
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 تديريرفدي  ت α ≤ 0.05لت ةت ح ن  نتائ  الدراسة ن  درر  ددم وجدود فدرو  حار داللدة احصدائية   دد مسدتو  الداللدة 16مال  ر الر جدول ل
وهي غير دالة  0.05<تعف  لمت ير الس و، حيث كانا مستو  الداللة اإلحصائية  الة صية لر القيا  الح ر الم فلي في  ل جائحة كورونا

 احصائياسب 
تيرير الح ر الم فلي  لر القيا تعالمتوسطار الحسادية واالنحرافار المعيارية، ونتائ  ا تبار تحليل التباةو ااحادي لل رو  في 17جدولل

 تبعا لمت يرع الم  ةب  الة صية
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الح در  تيريرفي  ت α ≤ 0.05لت ةت ح ن  نتائ  الدراسة ن  رر وجود فرو  حار داللة احصائية   د مستو  الداللة 17مال  ر الر جدول ل
 وهدي دالدة احصدائياس، 0.05>تعف  لمت ير الم  دة، حيدث كاندا مسدتو  الداللدة اإلحصدائية  الة صية لر القيا  الم فلي في  ل جائحة كورونا

 تع18ت لداللة ال رو  ديو المتوسطار، ويوضح حلك ال دول لLSDمصدر ال رو  فقد تا است دام ا تبار لولمعرفة 
 ( لداللة الفروق بين المتوسطات حسب المهنة.LSD(: اختبار )18جدول)                             

 بال عمل طالب أعمال حرة قطاع خاص قطاع عام العمر
 *0.35481     قطاع عام

 *0.45699 *0.18739    قطاع خاص
 *0.29658     أعمال حرة

 *0.26960   -*0.18739  طالب
  -*0.26960 -*0.29658 -*0.45699 -*0.35481 بال عمل

تب وتبدديو 0.35481ت ةتبدديو ن  ال ددرو  كانددا مددا ددديو مددو كانددا القطدداع العددام و ددي  مددل ولصددالح القطدداع العددام م ددار  ل18مددال  ر الددر جدددولل
ت، وما دديو القطداع ال داا و دي  مدل ولصدالح القطداع 0.18739وجود فرو  ما ديو القطاع ال اا ويالر ولصالح القطاع ال اا م ار  ل

تب ون يدراس وجدود فدرو  0.29658تب كما تبيو وجود فرو  ما ديو ن مال حرط و دي  مدل ولصدالح ن مدال حدرط م دار  ل0.45699ال اا م ار  ل
 تب0.26960لصالح يالر م ار  لديو يالر و ي  مل و 

تيرير الح ر الم فلي  لر القيا تعالمتوسطار الحسادية واالنحرافار المعيارية، ونتائ  ا تبار تحليل التباةو ااحادي لل رو  في 19جدولل
 تبعا لمت يرع الحالة االجتما يةب  الة صية
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 تديريرفدي  ت α ≤ 0.05لت ةت ح ن  نتائ  الدراسة ن  درر  ددم وجدود فدرو  حار داللدة احصدائية   دد مسدتو  الداللدة 19مال  ر الر جدول ل
 0.05<تعدف  لمت يدر الحالدة االجتما يدة، حيدث كاندا مسدتو  الداللدة اإلحصدائية  الة صدية لدر القديا   ل جائحدة كورونداالح ر الم فلي في 

 وهي غير دالة احصائياسب 
 تبعاس لمت ير المحاف ةب تيرير الح ر الم فلي  لر القيا الة صيةتعنتائ  ا تبار "ر" لل رو  في 20جدول ل                 

المتوسط  العدد المحافظة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ت
 اإلحصائية 

 150 0.291 2.34 151 الخليل
1.232 0.219 

 58 0.417 2.28 59 بيت لحم

في  ( α ≤ 0.05)( نتضح أن نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 20بالنظر إلى جدول ) 
 0.05 <تعزى لمتغير المحافظة، حيث كانت مستوى الداللة اإلحصائية  الشخصيةعلى القيم  الحجر المنزلي في ظل جائحة كورونا تأثير

جر وهي غير دالة إحصائيًا، رغم أن أفراد العينة من محافظة الخليل أبدوا تأكيدًا أكبر من أفراد العينة من محافظة بيت لحم في تأثير الح
 ( لمحافظة بيت لحم.2.28( لمحافظة الخليل مقابل )2.34المنزلي في ظل جائحة كورونا على القيم الشخصية بمتوسط حسابي )

 نتائج الدراسة:
ن  رر الدراسة وجود تيرير متوسط للح در الم فلدي فدي  دل جائحدة كوروندا  لدر القديا الة صدية مةد ل  دام، و لدر القديا االقتصداد،ة، والقديا -

 العلمية، والقيا ال ماليةب في حيو تبيو وجود تيرير مرت ع للح ر الم فلي  لر القيا االجتما ية، والقيا الدة ية، والقيا السياسيةب
الح ر الم فلدي زاد مدو كثدرط حكدر هللا  دف وجدل والصديط  لدر ال بدي الدة يدة ددددعل لدر القديا  الح ر الم فلدي فدي  دل جائحدة كوروندا تيريرتمثل -

، ح ددر الم فلددي  زاد مددو انتمددائي لعددائلتي، الالح ددر الم فلددي  جعل ددي مقت عددا مددي  الحيدداط  بددادط وتقددر  الددر هللا  ددف وجددل، لددلر هللا  ليدده وسددلا
الح ددر الم فلددي  ، الح ددر الم فلددي  زاد مددو ق ددا تي مددي  الددنيا ليسددا نولويددة مال سددبة لددي، لم فلددي م   ددي مددو ندا  الصددلوار  لددر نوقات داالح در ا

الح در نو التراتيدل المسديحية، الح در الم فلدي زاد مدو الموا بدة  لدر لدلوار ال وافدل نو اإلن يدل،  م   ي مو الموا بة  لر قدرا ط القدرآ  الكدريا
 تبلي  نمعدني  و زيارط نقر ائيلللة الرحاتالم ف 

الح ر الم فلي زاد مو اهتماي محد،قة الم فل، الح ر الم فلي زاد مو اهتماي محد،قة تمثل  تيرير الح ر الم فلي  لر القيا ال مالية دددددعل-
  د مو اهتمامي دتطوير هوا،اتي ومواهبيتبالم فل، الح ر الم فلي  فز مو اهتمامي دفرا ة الورود في حد،قة الم فل، الح ر الم فلي زا
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الح ر الم فلي  فز دوافعي ممسا دط اآل ريو، الح ر الم فلي زاد مو ق ا تي ميهمية تمثل تيرير الح ر الم فلي  لر القيا االجتما ية دددعل -
زاد مو تقر ي مو  ائلتي، الح ر الم فلي  فز التكافل االجتما ي، الح ر الم فلي زاد مو ق ا تي ميهمية التكافل االجتما ي، الح ر الم فلي 

مةاركتي في مواقع التوالل االجتما ي، الح ر الم فلي  فز لدي نهمية العمل التطو ي، الح ر الم فلي  فز مةاركتي في ل ا  
  الطوار  تب

اد في مصروفاتي، الح ر الم فلي زاد مو الح ر الم فلي ل ا انتباهي الر االقتص تمثل تيرير الح ر الم فلي  لر القيا االقتصاد،ة دددعل-
و اهتمامي مالفرا ة، الح ر الم فلي  فز مو مةاركتي في تقد،ا الد ا العي ي والمادي للم تمع، الح ر الم فلي دفع ي الر الت كير في تحسي

 د ليتب 
، الح ر الم فلي زاد مو ال الة م ورونا  بارلأللح ر الم فلي  زاد مو متامعتي ا تمثل  تيرير الح ر الم فلي  لر القيا السياسية دددعل-

سو ق ا تي ميهمية الوحدط الوي ية، الح ر الم فلي زاد مو اهتمامي ممتامعة م ريار الق ية ال لسطي ية، الح ر الم فلي  زاد مو ق ا اتي مح
  ادا  الح ومة ال لسطي ية، الح ر الم فلي زاد مو ق ا تي م ةل ااحفا  السياسيةتب

الح ر الم فلي زاد مو  برتي في التعامل مع التك ولوجيا، الح ر الم فلي  زاد مو م ارار تيرير الح ر الم فلي  لر القيا العلمية ددددعلتمثل -
 لبحثاالتصال االلكتروني، الح ر الم فلي  زاد مو اهتمامي دتطوير قدراتي  لر البرام  االلكترونية، الح ر الم فلي زاد مو ق ا تي ميهمية ا

 العلمي للتولل الر حل المة يرتب 
الح ددر الم فلددي فددي  ددل جائحددة  تدديريرفددي  ت α ≤ 0.05لاربتددا نتددائ  الدراسددة  دددم وجددود فددرو  حار داللددة احصددائية   ددد مسددتو  الداللددة  -

ئ   وجود فرو  حار داللة تعف  لمت يرارعل ال  ا، الس و، الحالة االجتما ية، المحاف ةتب في حيو ن  رر ال تا الة صية لر القيا  كورونا
تعددف  لمت يرارعلالمؤهددل  الة صدية لدر القدديا  الح در الم فلددي فدي  ددل جائحدة كورونددا تدديريرفدي  ت α ≤ 0.05لاحصدائية   ددد مسدتو  الداللددة 

ومدو كاندا   دامت، 55نقدل مدو -45العلمي ولصالح مدؤهير الدددلوم والب دالوريوس والدراسدار العليدا، والعمدر ولصدالح مدو كاندا ا مدارها لمدو 
  ام فيكثرت، والم  ة ولصالح القطاع العام والقطاع ال اا واا مال الحرط والطالرتب  65ن مارها لمو 
 التوصيات:

 في ضو  نتائ  الدراسة ونهداف ا ةولي الباحثا  مما ةليع 
 والعلميةب  مل درام  تو وية للمواي يو  يل فترط الح ر الم فلي لتعفيف القيا االقتصاد،ة وال ماليةب 1
 ب تعفيف االتصال والتوالل ديو ااقر ا  ماست دام وسائل التوالل االجتما يب 2
 ب تعفيف الثقافة الم تمعية ميهمية االلتفام مالقيا اا يقية وقيا التسامح ديو ال اسب3
 ردي، و التالي تعفيف الد ل القوميبب تعفيف االهتمام مالفرا ة مةقي ا ال باتي والحيواني لما ل ا مو نهمية في زيادط الد ل ال 4
و ب تعفيف الوحدط الوي ية ديو كافة نييا  الةعر ال لسطي ي، ونبا ال يفار جانباس ما دام الدةو واحد وال د  واحد والرؤيا واحدط والوي5

 واحدب

 تعفيف رقافة القرا ط واالهتمام مالكتر القيمة في م ال الت صص، وفي م االر م تل ةب ب6

 المصادر والمراجع
ت، 15، م لدلمجلة الجامعة اإلسالميةتع " دور ال امعة اإلسيمية في ت مية معض القيا مو وج ة ن ر يلبت ا"، 2007العاجف، ف دب ل-1

 تب1 ددل
 ، موقع  لر االنترنا،القيم اإلسالمية، مفهومها، مصادرها، خصائصها" "القرنيب لدبرتع-2

t_180630.html-http://www.ibtesama.com/vb/showthread( ،26/9/2012.) 

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_180630.html
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 " نرر است دام لعر اادوار في اكتسا  القيا االجتما ية المت م ة في محتو  كتا  ل ت ا ال ميلة لطلبة بت2010المصري، دة ا جمالب ل-3
 ، كلية التر ية، ال امعة اإلسيمية، غفط، فلسطيوبترسالة ماجستير غير منشورة)الصع الرامع ااساسي في محاف ار غفط"، 

4-(https://www.alukah.net/publications_competitions),(18/5/2020). 
5 -)https://ontology.birzeit.edu/term/.( 

  )/https://ar.wikipedia.org/wikiت- 6
 .الفقازيق، مصر جامعة اآلدا ، كلية منشورة(،غير  ماجستير رسالة ،ل"وااسويا  ال انبيو لدي يالقيم "ال سقب ت2001محمدب ل فرج،-7
 .العر ي ال لي  ، مؤسسة "التربوية العملية في القيم"تع1984ضيا ب ل زاهر،-8
 العامة، ل الثانوية المدارس ويالبار يلبة مو والعادةيو تحصيي المت وقيو وات اهار قيا ديو مقارنة دراسة" بت1981زي رب ل القاضي،--9

 القاهرط، مصرب شما،  يو جامعة منشورة(، غير رسالة ماجستير
، ا داد وتقد،ا قراءات في علم النفس االجتماعي في الوطن العربي" دراسار ح ارية مقارنة في القيا"، بت1986ه ا،  طية محمودب ل-10

 ب1لويا ملكية، ال ف  ااول، ط
 ال لبيب ادراهيام تبة  عالمدة ة الم ورط ،1، طوالتربية" اإلسالمية"القيم  بت1988دو العي يو،  لي  ليلبلن11-

 ،  ما ، اارد ع دار ال كر للطبا ة وال ةرب" علم النفس االجتماعي"تب 2000المعا،طة،  بد الرحموب ل-12
13 -Pollet, T., Robert, S., and Dunbar, R. (2011). "US of Social Network Sites and Instant Messaging Does not 
Lead to Increased Offline Social Network Members, Cyber Psychology and Behavior, and Social Networks,  
14(4), pp.253-258. 

االجتما ي في الطي  اجتما ياب يي  ال امعة اإلسيمية العالمية تب" نرر وسائل التوالل 2013م تار، نحمد؛ وسليما ، ادراهيا؛ و مر، زكرياب ل-14
 ب90-78ت، ا ا 2ت،  ددل1، م لدلالمجلة الدولية للتطبيقات اإلسالمية في علم الحاسوب والتقنيةمماليفيا ننموحجاس"، 

-درجة التزام طلبة جامعة طيبة باألنساق القيمية كما نراها الطلبة أنفسهم وعالقتها ببعض المتغيرات تب "2013الفيودي، ماجد محمدبل-15
 ، المدة ة الم ورط، السعود،ةبدراسة ميدانية على طلبة جامعة طيبة"

المجلـــة العربيـــة ، تب " شدددب ار التوالدددل االجتمدددا ي ونررهدددا  لدددر القدديا لدددد  يدددي  جامعدددة الملدددك سدددعود"2014الطيددار، ف دددد ددددو  لددديبل-16
 ب226-193ت، ا ا 61ت،  ددل31، م لدلللدراسات األمنية والتدريب

تب " نرر است دام مواقع التوالل االجتما ي  لر م  ومة القيا الدة ية واا يقية لد   ي ة مو يلبة 2017الةر ة، ممدوح م يفل فليحبل-17
 ب130-113ت، ا ا 8ت، ملحق ل4ت،  ددل44التر وية، م لدل، العلوم مجلة دراساتال امعة ال اشمية في اارد "، 

مجلة شؤون تب "اآلرار السلبية الست دام مواقع التوالل االجتما ي  لر القيا"، 2020ال مل، سمير سليما ؛ والكرم، محمدب ل-18
 ، اإلمارار العر ية المتحدطب75-39ت، ا ا 145ت،  ددل37، الس ة لاجتماعية

  19-http://irep.iium.edu.my/cgi/search/simple?q=Mukhtar,suliman,zakaria+201 
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 الملخص
 21تم اختيار  ولتحقيق هذا الهدف، روناالمالية لدول حوض المتوسط خالل جائحة كو  األسواقمؤشرات  أداءتحليل  إلىتهدف هذه الدراسة 

 1122سبتمبر 12الفترة األولى قبل جائحة كورونا تمتد من : اعتماد فترتين لدراسة ي ممثلة لألسواق المالية المدروسة، من خاللمؤشر رئيس
، تم اختيار األيام المشتركة في توفر بياناتها والبالغ 1111أغسطس  12إلى  1111مارس  12، والفترة الثانية من 1111فبراير  11إلى 

، توصلت الدراسة إلى (Eviews10 ،Excel2007 ،SPSS19)خدام برامجيوم في كل فترة، قمنا بمعالجة بيانات الدراسة باست 221عددها 
وجود انخفاض في متوسط أداء مؤشرات األسواق المالية المدروسة في ظل جائحة كورونا، من خالل وجود فروق معنوية ذات داللة 

تفوق متوسط الفترة األولى، كما توصلت ، مع 11122إحصائية بين الفترتين، حيث بلغ مستوى المعنوية الختبار ت للعينتين المرتبطين 
الدراسة إلى وجود ارتفاع في درجة تشتت أداء مؤشرات األسواق المالية المدروسة في ظل جائحة كورونا، من خالل وجود فروق معنوية ذات 

 1تت الفترة الثانية، مع تفوق تش11110داللة إحصائية بين الفترتين، حيث بلغ مستوى المعنوية الختبار ت للعينتين المرتبطين 
 1جائحة كورونا، المؤشرات، دول حوض المتوسط ،األسواق المالية:الكلمات المفتاحية

 

The impact of the Corona pandemic on the performance of financial market 

indicators for a sample of Mediterranean countries for the period (01 September 

2019 to 31 August 2020) 

BADR AZZAMANE KHEMGANI a 
 Ouargla, Algeria -Management Department, Institute of Technology, Kasdi Merbah University  a 

badrazzamanekhemgani@gmail.com*Crosspnding author:  

 
Abstract 
This study aims to analyze the performance of the financial market indicators of the countries of the Mediterranean 
basin during the Corona pandemic, and to achieve this goal, 12 main indicators representing the studied financial 
markets were chosen, by adopting two study periods: The first period before the Corona pandemic extends from 
September 01, 2019 to February 22, 2020, In the second period, from March 25, 2020 to August 31, 2020, the 117 
days shared in the availability of its data were chosen in each period. We processed the study data using programs 
(Eviews 10, Excel2007, SPSS19). The study found a decrease in the average performance of indicators The studied 
financial markets in light of the Corona pandemic, through the presence of statistically significant differences between 
the two periods, as the level of significance of the two related samples' tests reached 0.019, with the average of the 
first period being higher, and the study found an increase in the degree of dispersion of the performance of the 
financial market indicators studied in Corona pandemic remained, through the presence of statistically significant 

mailto:xxx.xxxx@sebhau.edu.ly
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significant differences between the two periods, as the level of significance for the two correlated T-tests reached 
0.006, with the dispersion of the second period exceeding. 
Keywords: Financial markets, Corona pandemic, indicators, Mediterranean countries. 

 
 المقدمة

حيث تطور سريعا ليصبح جائحة عالمية في فترة زمنية وجيزة، األمر الذي أثر على ، 1122ديسمبر الصين خالل شهر  وباء كورونا في ظهر
دول العالم في جميع المجاالت، مما أدي باتخاذ العديد من القرارات االحترازية والتصحيحية لتدارك الوضع الراهن، على غرار اقتصاديات  أكبر

 1غلق الحدود البحرية والبرية وقرارات البنوك المركزية المحلية
ظهور جائحة كورونا شهدت دول حوض المتوسط تطورًا سريعا لحاالت  ونظرًا الرتباط معامالتها التجارية واالقتصادية مع الدول الّسباقة في

اإلصابة بالجائحة، ولمواكبة أوضاع تفشي جائحة كورونا اتخذت دول حوض المتوسط العديد من اإلجراءات على مستوى التبادالت التجارية 
 1واألسواق المالية، مما قد يؤثر سلبًا على أداء مؤشرات األسواق المالية

نتائج العديد من الدراسات الحديثة التي تناولت عالقة جائحة كورونا باألسواق المالية وجود تأثير كبير للجائحة على األداء، لذلك  أظهرت
هل ينخفض أداء  مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط : "جاءت هذه الدراسة لتحاول اإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة كتالي

 ؟"ة كورونافي ظل جائح
 :اإلشكاليات الفرعية

 12 -1111مارس  12)والفترة ( 1111فبراير  11 -1122سبتمبر 2)هل يختلف متوسط أداء مؤشرات دول حوض المتوسط بين الفترة 
 ؟(1111أغسطس 

 12 -1111مارس  12)والفترة ( 1111فبراير  11 -1122سبتمبر 2)هل تختلف درجة تشتت أداء مؤشرات دول حوض المتوسط بين الفترة 
 ؟(1111أغسطس 

 :فرضيات الدراسة
 :تنطق الدراسة من الفرضيات التالية 22في ظل الظروف االقتصادية التي رافقت جائحة كوفيد 

فبراير  11 -1122سبتمبر 2)توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في متوسط أداء األسواق المالية لدول حوض المتوسط بين الفترة 
 (1111أغسطس  12 -1111مارس  12)رة والفت( 1111

فبراير  11 -1122سبتمبر 2)توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في تشتت أداء األسواق المالية لدول حوض المتوسط بين الفترة 
 ("1111أغسطس  12 -1111مارس  12)والفترة ( 1111

 : أهداف الدراسة
األسواق المالية لدول حوض المتوسط، في ظل جائحة كورونا، حيث تم االعتماد على تحليل أداء مؤشرات تهدف الدراسة بشكل عام إلى 

، ويمكن ذكر أهداف الدراسة  متوسط األداء ومتوسط تشتت األداء كمعايير للمقارنة بين الفترة األولى قبل الجائحة والفترة الثانية أثناء الجائحة
 :بشيء من التفصيل فيما يلي

ومحاولة ( 1111أغسطس  12إلى  1122سبتمبر  2)خالل الفترة اء مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط ألدتقديم تحليل تطوري 
 ؛هاتفسير 

، ومحاولة (1111أغسطس  12إلى  1122سبتمبر  2)خالل الفترة شتت أداء مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط تحديد مستوى ت
 ؛فسيرهات
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إلى  1122سبتمبر  2)خالل الفترة متوسط األداء ومتوسط تشتت أداء مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسطتقديم تحليل مقارن يخص 
  1(1111أغسطس  12

 : أهمية الدراسة
اق تنبع أهمية الدراسة كونها تساير الوضع الحالي لدول حوض المتوسط في ظل تفشي جائحة كورونا، لذلك يعتبر معرفة أثرها على أداء األسو 

 1المالية ذو أهمية بالغة في اتخاذ مختلف القرارات التصحيحية واالحترازية
كما تكمن أهمية الدراسة في الكشف عن التذبذبات التي قد تحدث في أداء المؤشرات المالية لدول حوض المتوسط، من خالل دراسة االنحراف 

لمزيد من المقترحات السيما في ظل المعامالت السلوكية الحديثة وكذا األزمات إلى ا ةالمعياري للعوائد، باإلضافة إلى حاجة األسواق المتتالي
 1المتوالية على الصعيدين المتوسطي والعالمي

 :اإلطار النظري للدراسة

 :نتناول في هذا العنصر اإلطار النظري للدراسة، بهدف ضبط وتحديد متغيرات الدراسة، وذلك فيما يلي

 :مفهوم مؤشر السوق :أولا 
رقم قياسي يقيس مستوى األسعار في السوق ويعكس أسعار :"تتعدد المفاهيم الخاصة بمؤشر السوق بتعدد استخداماته فيمكن تعريفه بأنه

لعينة التعامل في سوق معينة، سواء بالزيادة أو النقصان، وباالستناد على عينة من أسهم الشركات التي يتم تداولها، وغالبًا ما يتم اختيار ا
مفهومًا حديثًا لمؤشر السوق  1120سنة  Svirydzenka، كما قدم  [2]1يتيح للمؤشر أن يعكس حالة سوق األوراق المالية المراد قياسهبشكل 

ل إليها المالي حيث اعتبره مقياس شامل للتطور المالي، نظًرا لتغطيته الواسعة للمؤشرات الرئيسية لألسواق المالية، بما في ذلك إمكانية الوصو 
تشكيلة من أسهم عدد من المنشآت يعتقد في أنها عينة ممثلة لألسهم المتداولة في : ، وفي مفهومًا آخر مؤشر السوق هو[1]ديد كفاءتها وتح

 [1]السوق الحاضر، ومن ثم تؤخذ حركة أسعارها على أنها انعكاسات لالتجاهات المستقبلية لألسعار في تلك السوق 
 :استخدامات مؤشر السوق : ثانياا 

  [2]:ستخدم مؤشر السوق المالي في العديد من التحليالت يمكن إبرازها فيما يليي
 إعطاء فكرة سريعة عن أداء المحفظة، إذ يمكن للمستثمر أو مدير االستثمار تكوبن وجه مقارنة بين التغير في عائد محفظة أوراقه المالية -

ه يعكس محفظة جيدة التنويع، وذلك دون حاجة إلى متابعة أداء كل ورقة إيجابًا أو سلبًا، مع التغير الذي طرأ على مؤشر السوق بوصف
 على حدة، وإذا كانت استماراته،في صناعة معينة لها مؤشر خاص بها، حينئذ يكون من األفضل له متابعة ذلك؛

ظة من األوراق المالية المختارة عشوائيًا الحكم على أداء المديرين المحترفين، وفقا لفكرة التنويع الساذج، إذ يمكن للمستثمر الذي يمتلك محف -
 أن يحقق عائدًا يعادل تقريبًا عائد السوق الذي يعكسه المؤشر؛ 

أمكن للمحلل معرفة طبيعة العالقة بين المتغيرات االقتصادية وبين التغيرات التي تطرأ على  إذالتنبؤ بالحالة التي سيكون عليها السوق،  -
 المؤشرات، فانه قد يمكنه من التنبؤ مقدمًا بما ستكون عليه حالة السوق في المستقبل؛

وهي العالقة بين معدل العائد تقدير مخاطر المحفظة، يمكن استخدام المؤشرات لقياس المخاطر النظامية لمحفظة األوراق المالية،  -
 1للموجودات ذات المخاطرة ومعدل العائد لمحفظة السوق المكونة من موجودات خطرة

 :حركات مؤشر السوق : ثالثاا 
يمكن النظر إلى حركة مؤشر السوق من عدة زوايا، حيث يعتبر المنظور الزمني مهم جدا لتتبع الحركة بدقة، وتتمثل أهم أنواع حركة مؤشر 

 : [1]السوق 
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تمثل الحركة الرئيسية خط االتجاه الواسع وتمتد من عدة شهور إلى عدد من السنين، وتشير هذه الحركة أساسًا إلى : الحركة الرئيسية -
 1 السوق الصاعد والسوق الهابط، وحالما يحدد االتجاه الرئيسي للمؤشر فانه يبقى تأثيره حتى يعكس االتجاه

لفعل الذي يعمل على تصحيح االتجاه الرئيسي في السوق الصاعدة وتعّد حركة تصحيحية، وفي السوق النازلة وهي رد ا: الحركة الثانوية -
 1تدعى الحركات الثانوية في بعض األحيان بردود الفعل

 
 حركات مؤشر السوق المالي: 10الشكل

                                                  قيم المؤشرات(                 حالة لمؤشر صاعد)خط االتجاه العام                                                     

                                                                              

 (ة لمؤشر ثابتحال)االتجاه العام                                           

 (حالة لمؤشر نازل)خط االتجاه العام                                             
 الفترة                                               

 (011، صفحة 9191خمقاني و عمر عبدة، ) :المصدر
 :الدراسات السابقة.

تتبع أداء مؤشرات األسواق المالية في الوقت الراهن ندرك وجود العديد من الدراسات التي تناولت عالقتها مع جائحة كورونا، من خالل 
 :في بيئات وفترات مختلفة، لذلك سنحاول استعراض أهم العناصر في الدراسات السابقة التي تمكنا من الحصول عليها، حيث نوردها في مايلي

 [4] دراسة -
إلى  1111مارس  12األمريكية خالل الفترة من  على األسواق المالية في الصين والواليات المتحدة 22الدراسة إلى إبراز أثر كوفيد هدفت 

ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة مؤشر بورصة شنغهاي كعينة للصين و مؤشر داو جونز ببورصة نيويورك كعينة 1 1111مارس  12
كمتغير مستقل وأداء مؤشر بورصة  22نموذج االنحدار الخطي البسيط بين حاالت اإلصابة بكوفيد للواليات المتحدة، حيث طبقت 

ومؤشر بورصة شنغهاي ومؤشر  22شنغهاي ونيويورك كمتغير تابع، توصلت الدراسة إلى وجود هناك عالقة ارتباط قوية موجبة بين كوفيد 
 11111مارس  12إلى  1111مارس  2خالل الفترة من ( داو جونز

  [2]: دراسة -
إلى  1111جانفي  11خالل الفترة الممتدة من  22دولة لجائحة كوفيد  04عملت هذه الدراسة على تحديد مدى استجابة أسواق األسهم في 

ن ، باعتماد تقنية البيانات المقطعية لتقدير تأثير التغيير في الحاالت والوفيات المؤكدة للجائحة، حيث توصلت إلى أ1111أفريل  21
، حيث انخفضت عوائد السوق عند زيادة الحاالت المؤكدة، 22أسواق األسهم المدروسة استجابت بشكل سلبي لنمو الحاالت المؤكدة لكوفيد 

كما توصلت الدراسة إلى أن أسواق األسهم تفاعلت بشكل أكثر مع نمو عدد الحاالت المؤكدة مقارنة مع نمو عدد الوفيات، كما اختلفت 
و  41ق األسهم بمرور الوقت حيث كان رد فعل السوق السلبي قويا خالل األيام األولى لتسجيل الحاالت المؤكدة، ثم بين استجابة أسوا

 1يومًا بعد تسجيل الحاالت المؤكدة األولية 01
 [0]دراسة -

الصين، : تأثرًا بالجائحة وهي على أسواق أسهم الدول األكثر 22هذه الدراسة اختبار التأثير المباشر لتداعيات جائحة كوفيد   حاولت 
 Mann Whitneyواختبار  tاليابان، كوريا الجنوبية، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية، حيث تم استخدام اختبار 
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توصلت الدراسة إلى 1 1111مارس  20إلى  1122جوان  2لدراسة الفروق في عوائد السوق قبل وأثناء الجائحة خالل الفترة الممتدة من 
وجود تأثير سلبي لكن قصير األجل للجائحة على أسواق األسهم في الدول المدروسة، كما أن له أثار غير مباشرة بين الدول األسيوية 

 1واألوروبية واألمريكية
 [1] دراسة -

على أسواق األسهم المالية لعينة مختارة من المؤشرات، حيث تّم استخدام البيانات  22هدفت هذه الدراسة إلى تحليل اثر جائحة كوفيد 
، من خالل دراسة العالقة التكاملية بين حاالت اإلصابات اإلجمالية وأداء 1111مارس  21إلى  1111يناير  91اليومية للفترة من 
 و SSE ،KOSPI: والمؤشرات 22، توصلت الدراسة إلى وجود عالقة تكاملية بين حاالت اإلصابة بكوفيد المؤشرات المختارة

IBEX35في حين عدم وجود عالقة تكامل مع المؤشرات :FTSE ، MIB  ،CAC40 ، DAX301 
 [8]:دراسة -

على أداء سوق األسهم الباكستانية، حيث اعتمدت على الحاالت اإليجابية المتعلقة بـكوفيد  21هدفت هذه الدارسة إلى قياس تأثير كوفيد  
حيث أشارت نتائج 11111للنصف األول من سنة   PSX 100وعدد الوفيات باإلضافة إلى حاالت التعافي وأسعار اإلغالق لمؤشر 22

في حين ال يوجد تأثير لحاالت اإلصابة والوفيات اليومية PSX 100 تؤثر على أداء مؤشر 22الدراسة إلى أن حاالت التعافي من كوفيد 
 PSX 100 1على أداء مؤشر 

 [2] :دراسة
 12إلى  1122ديسمبر  2على مؤشرات األسواق المالية العربية خالل الفترة الممتدة من  22أسهمت الدراسة في تحليل أثر جائحة كوفيد 

، ولتحقيق 22والفترة الثانية أثناء تفشي جائحة كوفيد  22الفترة األولى قبل تفشي جائحة كوفيد : ، وقد تم اعتماد فترتين للدراسة1111ماي 
تم معالجة هذه البيانات 1 أهداف الدراسة تم استخدام البيانات اليومية لعينة مكّونة من إحدى عشر مؤشر ممثل لألسواق المالية العربية

 1%2للعينتين المرتبطتين عند مستوى داللة  t، حيث اعتمد الباحثين على اختبار Excel 2007و  spss19:باستخدام البرامج اإلحصائية
على مؤشرات األسواق المالية العربية من خالل وجود فروق معنوية ذات  22أظهر التحليل اإلحصائي وجود تأثير سلبي لجائحة كوفيد 

وزيادة درجة %22101السلبي أساسًا في انخفاض قيم المؤشرات بنسبة داللة إحصائية في المؤشرات بين الفترتين، تجسد هذا التأثير 
 1%22114تذبذبها بنسبة 

بعد تقديم نتائج أهم الدراسات السابقة، نلحظ وجود انخفاض في أداء مؤشرات األسواق المالية المدروسة في جميع الدراسات السابقة على 
 1وعليه سنحاول من خالل هذه الدراسة ربط النتيجة المتوصل إليها مع هذه النتائجاختالف بيئاتها وحاالت اإلصابة بجائحة كورونا، 

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها استهدفت مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط، كما تختلف في فترة 
، كما اعتمدنا في دراستنا على متوسط األداء ودرجة التشتت عكس الدراسة التي تعتبر أحدث من الفترات المدروسة في الدراسات السابقة

، على غرار نماذج االنحدار، واالختبارات الالمعلمية مثل اختبار مان الدراسات األخرى التي اعتمدت نماذج واختبارات إحصائية أخرى 
 1وتني

 تحليل جائحة كورونا في دول حوض المتوسط المدروسة
م اجتاحت جائحة كورونا دول حوض المتوسط، سواًء من حيث اإلصابات أو عدد الوفيات، ومن خالل قراءة على غرار باقي دول العال

النتائج الواردة في الجدول أدناه، نالحظ أن تاريخ بداية الجائحة في الدول المدروسة كانت متقاربة حيث شهدت ايطاليا أول حالة إصابة 
، أما أخر دولة مدروسة احتاجتها الجائحة كانت 1111فبراير  12فرنسا بأول حالة عند تاريخ  ، لتليها1111فبراير  11بجائحة كورونا في 

 1مارس 12تونس بتاريخ 
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 20120بالنسبة ألقصى عدد اإلصابات اليومية الذي شهدته الدول، فكانت أعلي ذروة لعدد اإلصابات الجديدة في فرنسا حيث بلغت 
 1حالة 28: ة جديدة، في حين كانت أدنى ذروة لعدد اإلصابات جديدة في قبرص بـإصاب 24182: إصابة، تليها اسبانيا بـ

: وفاة، تليها اسبانيا بـ 2418أما بالنسبة ألقصى عدد الوفيات اليومية الذي شهدته الدول، كانت أعلي ذروة لها في فرنسا حيث بلغت 
 1حاالت 1: ـوفاة، في حين كانت أدنى ذروة لعدد الوفيات اليومية في قبرص ب 212

 ذروة حالت جائحة كورونا في الدول المدروسة: 19الجدول 
 ذروة عدد الوفيات اليومية ذروة عدد اإلصابات الجديدة اليومية تاريخ بداية الجائحة الدولة
  21  220 1111مارس  12 تونس
  41  1101 1111مارس  11 المغرب
  21 2114 1111مارس  11 مصر
  212  24182 1111مارس   01 اسبانيا
 2418  20120 1111فبراير  12 فرنسا

 10 211 1111مارس  21 سلوفينيا
 18 102 1111مارس  22 كرواتيا
  11 28 1111مارس  14 قبرص

  18  811 1111مارس  11 البوسنة والهرسك
  121  0221 1111فبراير  11 ايطاليا
  12  421 1111مارس  22 اليونان
  211  2218 1111مارس  28 تركيا

 
 منهجية الدراسة

 :منهج الدراسة وأساليب جمع بيانات الدراسة
بهدف تحقيق أهداف الدراسة استخدمنا المنهج الوصفي لوصف وتحليل الجوانب النظرية لمتغيرات الدراسة على غرار مفاهيم مؤشرات األسواق 

 21االستقرائي الذي يدرس الجزء ليعمم على الكل من خالل دراسة تطبيقية لعينة مكونة من المالية وكذا حاالت كورونا، كما استخدمنا المنهج 
 دولة من دول حوض المتوسط

 :مجتمع وعينة الدراسة
 21دولة، ونظرًا لعدم توفر جميع البيانات الالزمة للدراسة،تم اختيار  11يتكون مجتمع الدراسة من جميع دول حوض المتوسط والبالغ عددهم 

: شر رئيسي ممثل لألسواق المالية الثني عشر دولة، حيث تم الحصول على بيانات الدراسة من موقعمؤ 
https://sa.investing.com/indices1، والجدول أدناه يبين الدول المختارة والمؤشرات المالية الممثلة لها 

 
 

https://sa.investing.com/indices


 10الى 9102سبتمبر  10) ةلفترأثر جائحة كورونا على أداء مؤشرات األسواق المالية لعينة من دول حوض المتوسط ل - بدر الزمان خمقاني

 (9191أغسطس

 

848 

 ةعينة الدراس: 11الجدول 
 عدد الشركات المدرجة المؤشر الدولة الرقم
 TUNINDEX 81 تونس 2
 MASI 11 المغرب 1
 EGX30 11 مصر 1
 IBEX35 12 اسبانيا 4
 CAC40 41 فرنسا 5
 SBITOP 22 سلوفينيا 6
 CRBEX 12 كرواتيا 7
 CYMAIN 11 قبرص 8
 BIRS1 24 البوسنة والهرسك 9
 INVIT40 40 ايطاليا 10
 ATG 02 اليونان 11
 XU100 100 تركيا 12

 حدود الدراسة التطبيقية 1.3
حوض المتوسط في جائحة كورونا، وعليه تقع حدود هذه الدراسة  تحاول الدراسة تسليط الضوء على أداء مؤشرات األسواق المالية لدول

 :فيما يلي
 تتحدد متغيرات الدراسة في متوسط أداء مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط ودرجة تشتتها؛ :جدود موضوعية -
وأخر دولة  1111فبراير  11الحظنا أن أول دولة اجتاحتها الجائحة هي ايطاليا في  1من خالل الجدول رقم : الحدود الزمنية -

، 1122سبتمبر 2من )أشهر قبل الجائحة  0شهر،  21: الدراسة بـتم تحديد فترة  وعليه 1111مارس  12اجتاحتها هي تونس في 
، حيث اعتمدنا في اختيار الحدود (1111أغسطس  12إلى 1111مارس12من ) أشهر أثناء الجائحة  0و( 1111فبراير  11إلى 

 الزمنية كما اشرنا سابقًا على تتبع تفشي الجائحة بدول حوض المتوسط المدروسة؛
تونس، المغرب، مصر، اسبانيا، )مؤشر رئيسي من مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط 21اختيار  تم: الحدود المكانية -

 1بناءًا على توفر معطيات الدراسة(ايطاليا، قبرص، تركيا، سلوفينيا، كرواتيا، اليونان، البوسنة والهرسك، وفرنسا
 التحليل الوصفي ألداء مؤشرات الدراسة

تقديم تحليل تطوري ومقارن ألداء مؤشرات الدراسة، من خالل متوسط األداء ومتوسط التشتت ومعامل االختالف،  سنحاول في هذا العنصر،
حيث نالحظ أن في جميع مؤشرات الدراسة كأن أداء الفترة األولى أي قبل الجائحة، أفضل من أدائها أثناء الجائحة، سواًء في المتوسط أو 

 :الجدول أدناه ما يليمتوسط التشتت، ويمكن استنتاج من 
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 اإلحصاءات الوصفية لفترتي الدراسة: 10الجدول 
 متوسط المؤشر

 2الفترة  
 انحراف

 2الفترة  
معامل 
 2االختالف 

 متوسط 
 1الفترة 

 انحراف
 1الفترة 

معامل 
 1االختالف 

ATG 887.56 30.00 1118% 622.89 47.02 %7.54 
BIRS 599.60 20.84 1141% 607.31 22.16 %3.64 

CRBEX 1986.95 51.30 1128% 1585.03 88.25 %5.56 
CYMAIN 46.04 0.64 2112% 30.70 2.89 %9.41 
EGX30 13989.30 435.13 1122% 10592.39 670.09 %6.32 
IBEX35 9366.02 255.77 1111% 7120.160 501.23 %7.03 
INVIT40 2253.36 93.15 4121% 1800.78 163.33 %9.06 
MASI 11860.46 374.97 1120% 9959.15 630.82 %6.33 

SBITOP 905.27 46.54 2124% 821.27 51.02 %6.21 
TUNINDEX 7024.58 73.62 2114% 6533.41 220.39 %3.37 

XU100 1081.12 82.77 1102% 1049.70 97.96 %9.33 
CAC40 5823.40 183.57 1122% 4705.32 358.98 %7.62 

المدروسة متوسط أداء في الفترة األولى أعلى من متوسطه خالل الفترة الثانية، لذلك يتضح جليًا تأثر أداء حققت جميع المؤشرات  -
 المؤشرات بجائحة كورونا؛

 بالنسبة لنتائج تشتت األداء بين الفترتين نالحظ، ارتفاع التشتت في جميع المؤشرات خالل الفترة الثانية، لذلك فإن األداء يكون لصالح -
 األولى؛الفترة 

في ظل اختالف أوزان حساب المؤشرات، يكون معامل االختالف هو األنسب للمقارنة بين أدائها، حيث نالحظ أن معامل االختالف  -
 كان منخفضًا خالل الفترة األولى لجميع المؤشرات، من الفترة الثانية؛

ة، إال أن معامل االختالف كان منخفضًا تراوح بالرغم من انخفاض أداء مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط المدروس -
 .3.37%و9.41%والفترة الثانية من، %3..1و %0.10خالل الفترة األولى بين 

 :التحليل اإلحصائي اختبار فرضيات الدراسة
أداء المؤشرات خالل للعينتين المرتبطتين من خالل اعتبار العينة األولى  تبهدف اإلجابة على إشكاليتي الدراسة نحاول تطبيق اختبار 

سط تشتت الفترة األولى، والعينة الثانية أداء المؤشرات خالل الفترة الثانية ومحاولة دراسة مدى وجود فروق بينها فيما يخص متوسط األداء ومتو 
اكبر من توسط الفترة الثانية، القيم، ولصالح اي فترة زمنية إذا وجدت الفروقات، واستنادًا للفرضيات المقترحة،فإن متوسط الفترة األولى يكون 

 1والعكس في حالة متوسط تشتت القيم
 :نتائج اختبار الفرضية األولى
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 التوزيع الطبيعي
للعينتين المرتبطين البد  تبهدف دراسة الفروق بين متوسط مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط بين الفترتين باستخدام اختبار 

 :ع طبيعيا، حيث نضع الفرضيتين التاليتينمن التأكد أن البيانات تتوز 

- H0بيانات الدراسة ال تتوزع طبيعيا؛ 
- H1 1بيانات الدراسة تتوزع طبيعيا 

على التوالي، وهما أكبر من  11111و  11112للفترتين بلغ Kolmogorov-Smirnovaإلى أن مستوى المعنوية الختبار12يشير الجدول 
 :وعليه نقبل الفرضية البديلة أي أن البيانات تتوزع طبيعيامستوى المعنوية المعتمد في الدراسة 

 للتوزيع الطبيعي Kolmogorov-Smirnovaاختبار: 13الجدول 
 اختبار التوزيع الطبيعي  مستوى المعنوية

 الفترة األولى 11112
 الفترة الثانية 11111

 اختبار ت للعينتين المرتبطتين
H0 "ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط بين الفترتين" 
H1"توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسطين الفترتين" 

 متوسط الفترتين:.1الجدول 
 متوسط الخطأ المعياري  المعياري النحراف  حجم العينة المتوسط الفترتين

 1402.98200 4860.07222 21 4651.9717 الفترة األولى 
 1111.98260 3852.02073 21 3785.6758 الفترة الثانية

، ومتوسط الخطأ 4860.07222، بانحراف معياري قدره 4651.9717أن متوسط نتائج الفترة األولى بلغ 10نالحظ من خالل الجدول    
  1111.98260، ومتوسط  الخطأ 3852.02073بانحراف معياري قدره 3785.6758، وكان متوسط الفترة الثانية1402.98200المعياري 

 الرتباط:11الجدول 
 مستوى الدللة الرتباط العينة  زوج القياس المرتبط

 11111 11222 21 الفترة الثانية-الفترة األولى
 111111وهو قوي جدًا وذو داللة إحصائية بمستوى معنوية قدره  11222نالحظ أن معامل ارتباط بلغ  11الجدول من خالل 

 الفروق ومجال الثقة: 10الجدول 
 مجال فترة الثقة متوسط الخطأ المعياري  النحراف المعياري  فرق المتوسط زوج القياس المرتبط

 الحد األعلى الحد األدنى  315.36 1092.46 866.29 الفترة الثانية -الفترة األولى
172.17 1560.41 
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، أما بالنسبة لفترة الثقة لفرق المتوسطين 122110ومتوسط خطأ  2121140، بانحراف معياري قدره 800112بلغ متوسط الفرق بين الفترتين 
الثقة ال يتضمن الصفر فإننا نرفض الفرضية الصفرية كحد أعلى، وبما أن مجال 2201142كحد أدنى و  211121نالحظ أنها محصورة بين 

 ونقبل الفرضية البديلة
 للعينتين المرتبطتين tاختبار: 12الجدول

 القرار مستوى المعنوية المحسوبة T  الختبار
 H1قبول  11122 11141 ت للعينتين المرتبطتين

وهي أقل من 1.102إلى أن مستوى المعنوية لالختبار بلغ  12للعينيتين المرتبطتين والمدونة في الجدول رقم  تتشير نتائج اختبار 
توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء : " مستوى الداللة المعتمد في الدراسة وعليه نقبل الفرضية البديلة التي تنص على

 وض المتوسط بين الفترتينمؤشرات األسواق المالية لدول ح
أن متوسط الفترة : بعد التأكد من اختالف مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط خالل الفترتين نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم

 12إلى  1111مارس  12من )وهو أكبر من متوسط الفترة الثانية  4651.97بلغ ( 1111فبراير 11إلى  1122سبتمبر 2من )األولى 
 866.291: ، وعليه فان االختالف هو لصالح الفترة األولى بفارق قدره3785.67الذي بلغ ( 1111أغسطس 

 :نتائج اختبار الفرضية الثانية
 التوزيع الطبيعي

للعينتين  tلدول حوض المتوسط بين الفترتين باستخدام اختبار بهدف دراسة الفروق بين درجة تشتت أداء مؤشرات األسواق المالية 
 :المرتبطين البد من التأكد أن البيانات تتوزع طبيعيا، حيث نضع الفرضيتين التاليتين

- H0بيانات الدراسة ال تتوزع طبيعيا؛ 
- H1 1بيانات الدراسة تتوزع طبيعيا 

على التوالي، وهما أكبر من 11028و  11111للفترتين بلغ Kolmogorov-Smirnovaإلى أن مستوى المعنوية الختبار21يشير الجدول 
 1مستوى المعنوية المعتمد في الدراسة وعليه نقبل الفرضية البديلة أي أن البيانات تتوزع طبيعيا

 للتوزيع الطبيعي Kolmogorov-Smirnovaاختبار: 01الجدول 
 اختبار التوزيع الطبيعي  مستوى المعنوية

 الفترة األولى 11111
 الفترة الثانية 11028

 اختبار ت للعينتين المرتبطتين
H0 "ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين تشتت أداء مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط بين الفترتين" 
H1"لدول حوض المتوسط بين الفترتين توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين تشتت أداء مؤشرات األسواق المالية" 
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 متوسط التشتت للفترتين:00الجدول 
 متوسط الخطأ المعياري  النحراف المعياري  حجم العينة متوسط التشتت الفترتين

 41.71 144.51 21 137.35 الفترة األولى 
 69.96 242.36 21 237.84 الفترة الثانية

، 144.51، بانحراف معياري قدره 137.35أن متوسط تشتت أداء المؤشرات خالل الفترة األولى بلغ  22نالحظ من خالل الجدول 
، 242.36بانحراف معياري قدره 237.84، في حين كان متوسط تشتت أداء المؤشرات خالل الفترة الثانية41.71ومتوسط الخطأ المعياري 

 021201ومتوسط  الخطأ
 الرتباط:09الجدول 

 مستوى الدللة الرتباط العينة  زوج القياس المرتبط
 11111 0.982 21 الفترة الثانية -الفترة األولى

 111111وهو قوي جدًا وذو داللة إحصائية بمستوى معنوية قدره  0.982نالحظ أن معامل ارتباط بلغ  21من خالل الجدول 
 الفروق ومجال الثقة: 01الجدول

 مجال فترة الثقة متوسط الخطأ المعياري  النحراف المعياري  فرق المتوسط المرتبطزوج القياس 
 الحد األعلى الحد األدنى  30.01 103.96 100.48- الفترة الثانية -الفترة األولى

-166.54 -34.43 
 

، أما بالنسبة لفترة الثقة لفرق المتوسطين 30.01ومتوسط خطأ 103.96، بانحراف معياري قدره 100.48-بلغ متوسط الفرق بين الفترتين 
كحد أعلى، وبما أن مجال الثقة ال يتضمن الصفر فإننا نرفض الفرضية الصفرية 34.43-كحد أدنى و 166.54-نالحظ أنها محصورة بين 

 ونقبل الفرضية البديلة

 للعينتين المرتبطتين tاختبار: 00الجدول 

 القرار مستوى المعنوية المحسوبة T  الختبار
 H1قبول  11110 3.34- ت للعينتين المرتبطتين

وهي أقل من مستوى .1.11إلى أن مستوى المعنوية لالختبار بلغ  24للعينيتين المرتبطتين الواردة في الجدول  تتشير نتائج اختبار
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تشتت أداء توجد فروق معنوية : " الداللة المعتمد في الدراسة وعليه نقبل الفرضية البديلة التي تنص على

 مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط بين الفترتين
بعد التأكد من اختالف متوسطات تشتت أداء مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط خالل الفترتين نالحظ من خالل نتائج الجدول 

وهو أقل من متوسط تشتت أداء المؤشرات خالل 137.35بلغ ( 1111فبراير 11إلى  1122سبتمبر 2من )أن متوسط الفترة األولى : رقم
: ، وعليه فان االختالف هو لصالح الفترة الثانية بفارق قدره237.84الذي بلغ ( 1111أغسطس   12إلى  1111مارس  12من )الفترة الثانية 
 1اء المؤشرات، أي أن فترة جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع درجة تشتت أد100.48-
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 :مناقشة النتائج
متوسط قيمها في اختالف ، حيث نالحظ وجود نتائج متوسطات وتشتت أداء المؤشرات المالية المدروسة خالل الفترتيننحاول مناقشة 

 :وذلك كتاليتشتتها تبعا لكل فترة من فترات درجة و 

أظهر التحليل التطوري والمقارن لمتوسط أداء المؤشرات المدروسة، تفوق نتائج الفترة األولى على نتائج الفترة الثانية، بخصوص  -
للعينيتين المرتبطتين الخاصة بدراسة  تتشير نتائج اختبار فرضية الدراسة األولى، وهو ما تؤكده نتائج التحليل اإلحصائي، التي 

أداء المؤشرات خالل الفترتين، إلى وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية من خالل مستوى المعنوية الفروق بين متوسطات 
 1122سبتمبر 2من )وهي أقل من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة، وعليه فان متوسط الفترة األولى 11122 لالختبار الذي بلغ 

( 1111 أغسطس 12إلى  1111مارس  12من )وسط الفترة الثانية هو أكبر من مت 4651.97الذي بلغ ( 1111فبراير 11إلى 
أي أن متوسط أداء المؤشرات انخفض خالل فترة 1 866.29: ، وهو اختالف لصالح الفترة األولى بفارق قدره3785.67الذي بلغ 

 1جائحة كورونا
الفترة األولى على نتائج الفترة الثانية،  أظهر التحليل التطوري والمقارن لمتوسط تشتت أداء المؤشرات المدروسة، تفوق نتائج -

شهدت درجة تشتت قيمها ارتفاعًا ملحوظًا خالل فترة جائحة كورونا، يرجع هذا إلى عدم  بخصوص فرضية الدراسة الثانية، حيث
للعينتين  تار من خالل اختبوهو ما تؤكده نتائج التحليل اإلحصائي انتظام قيمها صعودًا ونزواًل في فترة تفشي جائحة كورونا، 

، أي أن تشتت أداء 100.48-المرتبطين، حيث وجدنا فروق في درجة التشتت بين الفترتين، وكان الفرق لصالح الفترة الثانية بقيمة 
المؤشرات خالل الفترة الثانية، كان أكبر، توافق هذه النتيجة، النتيجة األولى والتي توصلت إلى انخفاض  متوسط أداء المؤشرات 

 لفترة الثانية بسبب جائحة كورونا؛خالل ا
بالرغم من االرتفاع الملحوظ في درجة تشتت أداء مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط المدروسة، خالل فترة جائحة  -

 كورونا، إال أن التحليل الوصفي لقيمها، أبرز ارتفاع قيمها في بعض األحيان خالل الفترة الثانية؛
 1مؤشر نازل لجميع مؤشرات الدراسة، حيث كانت العالقة عكسية بين أداء المؤشرات والمحور الزمنيكما لوحظ وجود حركة  -

 :النتائج والتوصيات
تناولت هذه الدراسة موضوع مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط  في ظل جائحة كورونا، من خالل دراسة مقارنة بين 

، والفترة الثانية خالل 1111فبراير  11إلى  1122سبتمبر 2كورونا في الدول المدروسة، وامتدت من فترتين، الفترة األولى قبل تفشي جائحة 
مشاهدة لكل مؤشر من المؤشرات المدروسة  221، حيث تم اختيار 1111أغسطس  12إلى  1111مارس  12جائحة كورونا، وامتدت من 

 1فترتين سواًء ما تعلق بالمتوسط أو درجة التشتتخالل الفترتين، وتم تطبيق اختبار ت  لدراسة الفروق بين ال
الحديثة التي تناولت حالة أداء مؤشرات األسواق المالية في ظل جائحة كورونا، حيث توافقت نتائج تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات 

دراسة أداء مؤشرات األسواق المالية لدول هذه الدراسة مع نتائج كل الدراسات السابقة المعروضة، وعليه فإن خالصة ما يمكن استنتاجه من 
حوض المتوسط، أنها تأثرت بجائحة كورونا، من خالل انخفاض متوسط قيمها من جهة، وارتفاع متوسط تشتت قيمها من جهة أخرى، وبالتالي 

 1يمكن القول أن لجائحة كورونا تأثير سلبي على مؤشرات األسواق المالية لدول حوض المتوسط المدروسة

للعينيتين المرتبطين ومقارنة متوسط األداء ومتوسط تشتت القيم، والتي  تًء على الدالئل اإلحصائية للدراسة والمتمثلة في اختبار بنا
أوضحت تأثر أداء المؤشرات المدروسة بجائحة كورونا، نرى أنه من الضروري إعداد خطط واستراتيجيات واضحة للتقليل من اثأر األزمات 
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اع االقتصادية واالجتماعية المتكررة، باإلضافة إلى إجراء مختلف التنبؤات المالية ألداء المؤشرات واألسواق المالية، ومحاولة المالية واألوض
 1زيادة درجة تكاملها

تميزت ظروف إعداد هذه الدراسة بالعديد من الصعوبات المتعلقة ببيانات الدراسة الخاصة بباقي مؤشرات أسواق دول حوض المتوسط 
مؤشر رئيسي مختار،  21ير المدروسة، بهدف القيام بدراسة اشمل لواقع األسواق المالية لدول حوض المتوسط، حيث اقتصرنا على دراسة غ

وبالرغم من ذلك تمكنت الدراسة من إثبات االنخفاض المتوقع في أداء المؤشرات المدروسة وزيادة درجة تشتت األداء بسبب تفشي جائحة 
 1كورونا
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 اإلحصاءات الوصفية للفترة األولى: 10الملحق رقم 
 

Période 1 ATG BIRS CRBEX CYMAIN EGX30 IBEX35 INVIT40 MASI SBITOP TUNINDEX XU100 CAC40 
 Mean  887.5646  599.6064  1986.952  46.04581  13989.30  9366.021  2253.364  11860.46  905.2755  7024.583  1081.125  5823.404 

 Median  883.3900  600.0000  2000.630  45.98000  13899.54  9367.900  2280.400  11744.35  896.1000  7016.450  1067.850  5871.770 
 Maximum  948.6400  652.8900  2055.320  48.41000  15110.37  9956.800  2466.200  12633.57  983.7800  7234.630  1235.560  6104.730 
 Minimum  822.8000  562.3800  1864.800  44.78000  13008.94  8809.200  2077.400  11315.63  847.4500  6869.630  939.8100  5422.770 
 Std. Dev.  30.00546  20.84785  51.30892  0.647778  435.1384  255.7767  93.15031  374.9720  46.54501  73.62449  82.77285  183.5728 

 Skewness  0.050698  0.034015 -1.014941  1.098612  0.383398  0.026300 -0.057483  0.483921  0.433746  0.417754  0.403423 -0.355514 
 Kurtosis  2.194411  2.203672  3.046335  5.183357  2.705168  2.525566  2.225605  1.884892  1.659271  3.159477  1.925807  1.931484 

 Observations  117  117  117  117  117  117  117  117  117  117  117  117 

 
 

 التمثيل البياني لسلسة البيانات اليومية لمؤشرات الدراسة خالل الفترة األولى:19الملحق رقم 
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 اإلحصاءات الوصفية للفترة الثانية: 11الملحق 
Période 1 ATG BIRS CRBEX CYMAIN EGX30 IBXE35 INVIT40 MASI SBITOP TUNINDEX XU100 CAC40 

Mean  622.8942  607.3172  1585.037  30.70051  10592.39  7120.160  1800.784  9959.153  821.2703  6533.412  1049.703  4705.328 
Median  632.6300  611.7400  1590.700  30.30000  10575.47  7096.500  1838.800  10084.64  842.5400  6570.260  1073.100  4783.690 

Maximum  770.5400  650.5000  1868.860  43.81000  12419.52  8910.000  2144.900  12189.28  911.4700  7204.390  1195.670  5464.890 
Minimum  484.4000  558.5500  1364.980  27.85000  8756.700  6107.200  1428.900  8987.890  685.5200  6116.160  842.4600  3754.840 
Std. Dev.  47.02446  22.16133  88.25232  2.894626  670.0933  501.2366  163.3312  630.8279  51.02990  220.3982  97.96262  358.9893 
Skewness -0.374386 -0.392652  0.457537  2.936198  0.176434  1.141954 -0.162848  1.044602 -0.844092  0.577735 -0.345661 -0.406575 
Kurtosis  4.778552  2.623543  5.735132  12.61082  3.641649  5.473022  2.190523  5.058064  2.856070  3.710850  2.063596  2.573244 

Observations  117  117  117  117  117  117  117  117  117  117  117 117 
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 التمثيل البياني لسلسة البيانات اليومية لمؤشرات الدراسة خالل الفترة الثانية: 10الملحق رقم 
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 نتائج اختبار الفرضية األولى: 13الملحق رقم 
Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 Période 1 Période 1 
N 12 12 

Paramètres normauxa.b Moyenne 4651.9717 3785.6758 
Ecart-type 4860.07222 3852.02073 

Différences les plus extrêmes Absolue .273 .280 
Positive .273 .280 
Négative -.172- -.165- 

Z de Kolmogorov-Smirnov .944 .970 
Signification asymptotique (bilatérale) .335 .303 

a. La distribution à tester est gaussienne. 
b. Calculée à partir des données. 

 
 

Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type 
Erreur standard 

moyenne 
Paire 1 Période 1 4651.9717 12 4860.07222 1402.98200 

Période 1 3785.6758 12 3852.02073 1111.98260 
 
 

Corrélations pour échantillons appariés 
 N Corrélation Sig. 

Paire 1 Période 1&Période 1 12 .995 .000 
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Test échantillons appariés 

 
Différences appariées 

t ddl Sig. (bilatérale) Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 
Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 
Paire 1 Période 1 - Période 1 866.29583 1092.46802 315.36835 172.17477 1560.41690 2.747 11 .019 

 
 

 نتائج اختبار الفرضية الثانية: .1الملحق رقم 
 
 
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 
 Période 1 Période 1 
N 12 12 

Paramètres normauxa.b Moyenne 137.3583 237.8450 
Ecart-type 144.51461 242.36631 

Différences les plus extrêmes Absolue .287 .218 
Positive .287 .218 
Négative -.172- -.166- 

Z de Kolmogorov-Smirnov .994 .755 
Signification asymptotique (bilatérale) .277 .618 

a. La distribution à tester est gaussienne. 
b. Calculée à partir des données. 

 
 

Statistiques pour échantillons appariés 
 Moyenne N Ecart-type Erreur standard moyenne 

Paire 1 Période 1 137.3583 12 144.51461 41.71777 
Période 1 237.8450 12 242.36631 69.96513 

 
Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 
Paire 1 Période 1&Période 1 12 .982 .000 

 
Test échantillons appariés 

 
Différences appariées 

t ddl Sig. (bilatérale) Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 

moyenne 
Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 
Paire 1 Période 1 - Période 1 -100.48667- 103.96377 30.01176 -166.54210- -34.43124- -3.348- 11 .006 
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  في ليبيا جائحة كرونا مدخل لدراسة :االوبئةفي زمن واهميتها  لبياناتا 
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 الملخص
الفئات العمرية واالفراد  ىثاره علآاالنتشار والعدوي وطرق انتقاله بين االفراد في المجتمع و قوة  ؛نات من طبيعة الوباء من حيثاتنبع اهمية البي 

العدد اإلجمالي  حيث انه بدون بيانات ال يمكن معرفة. جهاز المناعة، وكذلك طرق الوقاية الفعالة منه وطرق عالجهالذين يعانون من ضعف في 
يمكن معرفته هو حالة العدوى ألولئك االفراد الذين تم فعاًل الكشف الطبي عليهم واختبارهم  لألشخاص المصابين بهذا الوباء في اي بلد، وان كل ما

االدوات التي يمكن استعمالها في مكافحة والحد من إحدى أهم  جائحة كروناوعليه تعتبر البيانات الصحية التي لها عالقة مباشرة ب .وتسجيل بياناتهم
الي  باإلضافةو . والعمل علي عالجهم وامكانية تتبع المخالطين لهم وعزلهم لنا بتحديد األفراد المصابين، انتشار المرض في المجتمع، حيث تسمح

. لحد من انتشار المرض في المجتمعل الالزمة لتدابير الصحية واالجتماعيةقياس وتقدير بعض المعايير التي تساهم في إتباع ا فإنها تتيح لناذلك  
ذه هوتوصي . توسعالنتشار و اال طور علي الرغم من عدم توفر بيانات كافية، فأن نتائج الدراسة تشير الي إن جائحة كرونا في ليبيا الزالت فيو 

إلنعاش  سياسة تحفيز اقتصادي واضحة المعالم تسعي تدعمهاو السلطات الليبية بتبني سياسة عامة تشمل كافة مرافق الدولة وأنشطتها الدراسة 
في  وتواكب هذه السياسة تطور جائحة كرونا االقتصادية الهامة مثل مؤشرات البطالة والتضخم، المؤشرات اعتبارهااالقتصاد بشكل عام وتأخذ في 

من غذاء ودواء ومستلزمات  هذه الجائحةالعمل على توفير مخزون استراتيجي لمجابهة و  ليبيا وآثارها االقتصادية علي الناتج المحلي االجمالي
 .المتاحة االمكانيات افةالحماية ومستشفيات ميدانية والتدريب على الجاهزية وتسخير ك

 .، ليبياالصحية واالجتماعية التدابيررونا، جائحة ك ،البيانات الصحية :الكلمات المفتاحية

The Importance of Data in the Era of Epidemics: Introduction to study COVID-19 in Libya  
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a
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Abstract 
The importance of the data stems from the nature of the epidemic, concerning the way it is spread, infect, and transmit 

between individuals. Also, to its effects on age groups and individuals who suffer from a weak immune system, as well as 
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effective methods of prevention and treatment. No country knows the total number of people infected with COVID-19, all 

we can know is the infection status of those individuals who have already been examined, tested, and their data recorded. 

Accordingly, public health care data is considered one of the most important tools that can be used in fighting and limiting 

the spread of disease in society. It allows us to identify infected individuals, trace their contacts, isolate, and treat them. 

Also, it allows us to measure and estimate some of the public health criteria that contribute to the adoption of health and 

social measures necessary to limit the spread of disease in society. Despite the lack of sufficient and limited data, results 

indicate that the COVID-19 pandemic in Libya is still spreading and growing. The study recommends the adaptation of a 

comprehensive policy that includes all state facilities and activities and is supported by a stimulus economic policy that 

seeks to revive the economy in general and takes into account important economic indicators such as unemployment and 

inflation indicators, and considers the development of the COVID-19 pandemic and its economic effects on GDP. It 

recommends working collectively to provide strategic stocks to confront this pandemic, including food, medicine, 

protection supplies, field hospitals, readiness training, and harnessing all available capabilities. 

Keywords: Public Health Care Data, The Covid-19 Pandemic, Health and Social Measures, Libya.  
 المقدمة

هذه  اصبحتو وباء انتشر في دولة الصين، وظهرت عدة حاالت منه في دول اخري،  تتوارد عن خبارالبدأت أ م0202العام  مع بداية
. (COVID-19)أو الحقا باالختصار " كورونا"باء بمصطلح هذا الو  فر حيث ع   ؛ى بحيز واسع في القنوات اإلخباريةتحظ االخبار

البيانات المتوفرة تنشر  وأضحت. متعددة من أجل بيان انتشار هذا الوباء وأصبحت عملية توفر البيانات المعروضة والمجمعة تأخذ أشكاالً 
االت اإلصابة وعدد حالجداول التكرارية لتمثيل وعرض عدد  ت على هيئات مختلفة مثل الرسوم البيانية أويوميا عبر منصات وقنوات للبيانا

هذه المتغيرات بإضافة لثم توسعت عملية عرض البيانات . بدأت تضاف أرقام التعافي من هذه اإلصابةو  ،حاالت الوفيات بسبب اإلصابة
ل التوزيع حسب المناطق او المدن والقرى أو ثم ؛من المتغيرات السكانية داخل الدولة هاوغير  بيانات متغيرات أخرى مثل عدد السكان بالدولة

كما شملت باإلضافة إلى ذلك بيانات المتغيرات الشخصية مثل العمر والنوع  وغيرها . المجتمعات أو حسب األحياء والتجمعات السكانية
ثل عدد األطباء والمساعدين الطبيين والفنيين المتخصصين في مجال العمل الطبي ثم برزت بيانات متغيرات أخرى م. من البيانات الصحية

ثم بدأ االهتمام بإضافة متغيرات أخرى مثل عدد ساعات العمل، أنواع القطاعات التي ينتمي إليها المصابين والمعرضين . الصحي أو
المغادرين من الدولة والقادمين إلى داخل : رات التغير السكانيباإلضافة إلى بيانات متغي ؛من مجاالت العمل لإلصابة، والمهن، وغيرها

إضافة متغيرات جديدة سيجعل عملية التنبؤ وهو ما يعني أن . لمصاب والكثافة السكانية للدولةاكما شملت متغيرات اخرى كجنسية . الدولة
 .  باإلصابة بالوباء او تقييم عملية انتشاره معقدة

الخدمات المرتبطة بالمتغيرات  :ية االهتمام بالمتغيرات المشار إليها أعاله لم تغفل متغيرات أخرى مهمة منهاعملهذا االساس فأن  ىو عل
التي يرتادها المطلوبين للفحص من اإلصابة بالوباء أو المصابين فعليا قبل وأثناء وبعد  ؛الصحية المقدمة في المراكز والمرافق الصحية

او  على سبيل المثال عدد الفحوصاتو . ما تكون المعيار للحصول على ما يعرف بالبيانات الصحيةمثل هذه المتغيرات رب .اإلصابة
في  لتقنيين والفنيين، عدد األجهزة  المستخدمة، عدد العبوات والقنينات وعدد ااإلصابة بالفيروساليومية للكشف عن  االختبارات المعملية

أيام الحظر من أول اكتشاف لإلصابة، نوعية االختبار المستخدم بالكشف، عدد األسرة   المختبرات، عدد الحاالت السالبة المسجلة، عدد
الحالة المصابة الواحدة، عدد بالناتجة من االختالط  اتوعدد اإلصاب عدد وحدات الرعاية المركزة ،والمراكز الصحية الطبية بالمستشفيات
وحدات العناية المركزية، عدد أجهزة التنفس الصناعي، وعدد المرضى بها  توفرالمستجدة، عدد األماكن المو أالجديدة الحاالت المصابة 
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الفائقة  الذين يحتاجون إلى تلك األجهزة، المدة الزمنية المطلوبة أو المتوقعة في المستشفيات أو العزل االنفرادي أو تحت المراقبة أو العناية
  .  الخ ذلك من البيانات المطلوبة...

، سواء كانت كمية او نوعية تتعلق (خام)البيانات هنا بأنه مجموعة المشاهدات والقياسات االولية  يمكن تقديم مفهوم هذا األساس ىعلو 
وهذه البيانات قد تكون علي شكل ارقام و اشكال بيانية وصور .  [1] بجائحة كرونا وبشرط أن ال تكون ناتجة عن معالجة وتحليل او تفسير

 الستخراجمعالجتها بعد تنظيمها و تصنيفها و تبويبها ومن ثم تحليلها باستخدام طرق احصائية حديثة وذلك وتستخدم كمدخالت خام تتم 
 [.1] مكافحته والعمل على الحد من انتشاره في المجتمع و  كيفية انتشارهأنماط ونتائج حول مرض كرونا، تساعد في فهم 

 م0202سبتمبر  11والمتوفرة حتي يوم  نشورة والمتعلقة بجائحة كرونا في ليبيابيانات الصحة العامة الم ىفي هذه الدراسة سوف نركز عل
أن توفر البيانات الصحية فيه الشك ومما . واهميتها في قياس او تقدير المعايير االحصائية  المقترحة من ق بل منظمة الصحة العالمية

ه األهمية في الحاالت التي تكون فيها خطورة الوضع الصحي للمجتمع تزداد هذ حيث ،مهم جداامر وتحديثها باستمرار  باألوبئةالمتعلقة 
لعل من بينها فترات االنتشار السريع لألوبئة واألمراض الفتاكة خاصة غير ، و وتهدد وجودهبه تسير بوتيرة سريعة نحو تدمير الحياة 

تعدد مجاالتها مع بيانات من الكميات كبيرة  رتوف تجميع اوما تفرض  اً مثل هذه األوضاع كثير إن . ، مثل جائحة كروناالمألوف منها
، في إثراء البحث العلمي الذي يساهم بشكل كبير جدًا في فهم آلية التعامل االستفادة منهايتيح للباحثين فرصة األمر الذي قد . ومصادرها

 . مع هذه الجائحة

 نبذة مختصرة عن األوبئة: أوالا 

معرفة وتحديد طرق التعامل مع للبيانات دورًا كبيرًا في  فيها كان والتي ،ينالقرن الحادي والعشر ل لقد مر العالم بالعديد من األوبئة خال
زيادة  المرض ومعرفة آثاره و مخاطره و بؤرته، ومن ثم توجيه التدابير واالجراءات الصحية لمكافحته، وفي الغالب يشير مصطلح الوباء الي

 في او الطبيعية ما فوق معدالته المعتادة معينة الي  في رقعة جغرافيةمعين مرض  الت انتشارفي عدد حاوسريعة وغالبًا شرسة مفاجئة 
وإنفلونزا الطيور ( سارس)من األمثلة على األوبئة في العصر الحديث وباء متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد . جغرافيةالرقعة تلك ال نفس

 .وفيروس كورونا خنازيروإنفلونزا ال

 (سارس)تهاب الرئوي الحاد متالزمة االل

تعد متالزمة االلتهاب التنفسي و  .ينأول مرض معدي حاد يظهر في القرن الحادي والعشر ( سارس)كانت متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد 
في خالل و . م0220ألول مرة في الصين في نوفمبر  سارس مرض ظهرإذ . مرًضا تنفسيًّا معدًيا وأحياًنا مميًتا( سارس)الحاد الوخيم 

وتشمل أعراض مرض سارس الحمى والقشعريرة وآالم العضالت والصداع،  [.2] في جميع أنحاء العالم سارس بضعة أشهر، انتشر
 وللوقاية. درجة مئوية أو أكثر مصحوبة بسعال جاف وِضيق في التنفس 83واإلسهال في بعض األحيان وارتفاع حرارة الجسم الي حوالي 

الوقائية مثل غسل اليدين بالماء الساخن والصابون باستمرار أو استخدم مادة كحولية  تاإلرشاداخبراء باتباع من هذا المرض ينصح ال
يغطي الفم واالنف و  في المائة على األقل عند فرك اليدين، ارتداِء قفازات ت ستخدم مرة واحدة، ارتداِء قناعاً  02تحتوي على كحول بنسبة 

 ،وقد مكن الجهد التعاوني الدولي خبراء الصحة من احتواء انتشار المرض سريًعا. المطهرات المنزلية ماباستخدتطهير األسطح الملوثة 
 .0222في أي مكان في العالم منذ عام  سارس حيث لم يكن هناك طريقة انتقال معروفة لمرض

 إنفلونزا الطيور
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، وخالل اآلونة األخيرة تسببت ساللتان (خاصة الدجاج والبط) ابينهمختلفة من الطيور الداجنة والمهاجرة وينتشر  هو فيروس يصيب أنواعاً 
 عدد من الوفيات قد أدى إلىمن جميع أنحاء العالم بمرض فيروسي  االفرادفي اصابة العديد من  H7N9و H5N1من الفيروس ع رفتا ب 

السعال، ارتفاع درجة حرارة الجسم،  :ونزا الطيوروتشمل اعراض إنفل. م0212تم اإلبالغ عن حاالت بشرية متقطعة فقط منذ عام وقد  [.8]
واحيانًا يتطور المرض ليشمل االلتهاب الرئوي الذي قد يسبب فشل في الجهاز التنفسي ومشاكل . التهاب الحلق، صداع وضيق في التنفس

مصابين به، اال إن عدد وعلي الرغم من قساوة هذا  المرض حيث تمكن من التسبب في وفاة أكثر من نصف األشخاص ال. في القلب
حالة وفاة  222بهذا المرض، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية أقل من من االفراد إلصابة عدد قليل  نظراً  اً ضالوفيات الزال منخف

أسواق الوقائية مثل تجنب زيارة مزارع أو  تاإلرشاداوللوقاية من هذا المرض ينصح الخبراء باتباع . 1991بسبب إنفلونزا الطيور منذ 
تجنب أكل لحوم الطيور أو البيض غير المطبوخ جيًدا، والحرص على و تجنب لمس األسطح الملوثة بفضالت الطيور، و الطيور والدواجن، 

 .غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام

 خنازيرإنفلونزا ال

وهو عبارة عن َمزيج من  .H1N1وت عرف باسم التي تصيب الخنازير  اإلنفلونزا، تعرَّف العلماء على ساللة معينة من 0229في ربيع 
حين . وينتقل الي االنسان في حاالت معينة، وينتشر فينتقل من شخص إلى أخر [.2] الفيروسات الواردة من الخنازير والطيور والبشر

وفي  رارة الجسم وسعال،يصاب شخص ما بأنفلونزا الخنازير قد يشعر بالتعب وبأوجاع في الجسم، التهاب في الحلق، ارتفاع في درجة ح
هائلة من الناس أ صيبت  وألن أعداداً  .المرض إلى التهاب رئوي يسبب مشاكل حادة في الرئتين قد يؤدي إلى الوفاة بعض الحاالت يتطور

لمرض ينصح وللوقاية من هذا ا. عالمياً  اءً وب ت عد H1N1منظمة الصحة العالمية أن إنفلونزا فيروس  أعلنتبهذه المرض في تلك السنة، 
الوقائية مثل غسل اليدين بالماء الساخن والصابون، واالمتناع عن لمس الفم واالنف والعينين وكذلك االمتناع عن  تاإلرشاداالخبراء باتباع 

ل م تم الحصو 0212و مع بداية العام . لمس االسطح التي يمكن أن تكون ملوثة بالفيروس مثل مقابض االبواب وطاوالت المقاهي وغيرها
  .، أَعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء هذا الوباء العالمي0212علي لقاح فعال لهذا المرض، وفي أغسطس 

 جائحة كرونا

ومثل كل االمراض . مرض  تنفسي معدي سببه فيروس من ساللة فيروسات كورونا في مدينة ووهان الصينية انتشر 0219خالل ديسمبر 
بشكل هذا المرض نتقل ي، حيث ، ينتشر هذا المرض من شخص مصاب آلخر سليم عبر الرذاذ الملوثوناساللة فيروسات كور المرتبطة ب

ووزن هذه الق طيرات أثقل من أن . يسعل أو يعطس أو يتنفس طريق الق طيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما  رئيسي عن 
  .األرض أو األسطح ط على يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسق 

واصبح  .يوماً  12المرض إلى هذا األيدي الملوثة او عن طريق مالمسة األسطح الملوثة وتمتد فترة حضانة وكذلك ينتقل عبر مصافحة 
ميالدية وصفت منظمة الصحة العالمية  0202مارس  11ففي هذا المرض يعرف بفيروس كورونا المستجد وانتشر علي نطاق واسع، 

 ،المرض خطورةو  االنتشار من حيث سرعةدرجات الخطورة في على اال المستوي  بالجائحة وهو (COVID-19) فيروس كورونا مرض
 في اً وتنسيق اً ، وهو ما يفرض تعاونفي فترة زمنية بسيطة أكثر من قارة وأكثر من منطقة جغرافية فيأكثر من دولة و  فيحيث انه انتشر 

منظمة وعليه كان ل ،كل دولةالفردية لجهود الدول من حيث الوقاية و محاربة المرض وال يقتصر األمر على اإلجراءات الوقائية بين كل ال
وقد كثفت غالبية دول العالم من جهودها لمجابهة هذه الجائحة والسيطرة عليها ، الصحة العالمية اليد العليا على كل االجراءات الوقائية
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ة لتحديد مستوي انتشار مثل اجراء االختبارات المعملية الطبي شريعات الخاصة بمحاربة جائحة كوروناالت وذلك بالحد من انتشارها عن طريق
 .هذا المرض

مليون اختبار معملي طبي للكشف عن فيروس كورونا علي  202تم اجراء ما يقارب من ، ميالدية 0202سبتمبر 11يوم حتي فمثاًل 
 يقاربوإصابة ما  ،تم اجرائه في دول حوض المتوسط%( 6.7اي ما نسبته )اختبار معملي مليون  37.95 ومن بينهم حواليمستوي العالم 

هذه من و . في العالم الموسمية باإلنفلونزااضعاف مستوي االصابة السنوية  ستةوهو ما يمثل حوالي  مليون انسان في العالم 09من 
قد أودت جائحة كورونا العالمية و . ل حوض البحر المتوسطدو من  %(0.11اي ما نسبته ) مليون اصابة  1.75 اكثر من االصابات

دول حوض البحر من  %(11.9اي ما نسبته )الف حالة وفاة  111من بينهم حوالي  في العالم الف شخص 902 من اكثربحياة 
التابع لجامعة جون  https://coronavirus.jhu.edu/map.htmlوموقع  /https://ncov2019.live المتوسط، وذلك حسب موقع 

 .هوبكنز

 أن إجمالي االصابات ميالدية 0202سبتمبر 11قد اوضحت بيانات المركز الوطني لمكافحة االمراض في ليبيا ليوم الجمعة وفي ليبيا ف 
حالة،  9392حالة وعدد الحاالت النشطة حوالي  10122إصابة وبلغ عدد حاالت التعافي  00823ا بلغت بجائحة كرونا في ليبي التراكمية

 .حالة وفاة 822عن جائحة كرونا  بينما بلغ عدد الوفيات الناجمة

 مشكلة البحث

، جائحة كوروناكنها لم تكن بمستوى كان لها خسائرها البشرية والمادية، ل التي قد مر العالم بالعديد من األوبئة خالل العقود الماضية،ل
واصبحت ليبيا احدي الدول التي انتشر فيها فيروس كرونا و ماتزال هناك المئات من حاالت االصابة تسجل يوميا ويتم االعالن عنها من 

االجتماعي والقنوات عبر منصات ووسائل االعالم المختلفة بما فيها منصات التواصل المركز الوطني لمكافحة االمراض في ليبيا ِقبل 
  .وجود مشكلة حقيقية تتعرض من خاللها الموارد البشرية واالقتصادية بصفة عامة إلى خسائر فادحة قد يشير الياالخبارية، وهو ما 

 :اآلتي تفي التساؤال اإلشكاليةصياغة هذه وبالتالي يمكن 

 ؟هل جائحة كرونا تحت السيطرة في ليبيا -
  ؟وتقدير معايير الصحة العامة العالمية قياسمالئمة ل اتبيان في ليبيا تتوفرهل  -
  ؟على اكتشاف وإدارة الحاالت الجديدة والحاالت المخالطة وعالجها اً هل نظام مراقبة الصحة العامة في ليبيا قادر  -
 ؟التدابير التخفيفية و اإلجراءاتعلى التعامل مع عودة ظهور حاالت كرونا بعد اتخاذ بعض  اً هل النظام الصحي الليبي قادر  -

 أهداف البحث  

 :يهدف هذه البحث إلى
  مدخل تحليل البياناتمن  انتشار جائحة كرونا في ليبياو دراسة تطور.  
 وتقدير معايير الصحة العامة العالمية قياسمدي مالئمة البيانات الصحية الليبية ل. 
 تقدير وحساب معايير الصحة العامة العالمية وتشمل : 

o  الوبائيةالمعايير.  

https://ncov2019.live/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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o معايير النظام الصحي.    
o معايير مراقبة الصحة العامة. 

  النتائج والتوصياتالخروج بمجموعة من. 

 :فرضيات الدراسة

 :تبنى هذه الدراسة على ثالث فرضيات أساسية هي
 .خارجة عن السيطرة في ليبيا اأن جائحة كرون تفترض هذه الدراسة -1
 .فية ومالئمة لقياس وتقدير معايير الصحة العامة العالميةعدم توفر بيانات كا تفترض هذه الدراسة -0
 .على اكتشاف وإدارة الحاالت الجديدة والحاالت المخالطة وعالجهاغير قادرًا  نظام مراقبة الصحة العامة في ليبيان أ -8
 .و التدابير التخفيفية اإلجراءاتعلى التعامل مع عودة ظهور حاالت كرونا بعد اتخاذ بعض النظام الصحي الليبي غير قادرًا  -2

  :بحثأهمية ال

آال وهو دراسة انتشار جائحة كرونا في ليبيا ومدي مالئمة البيانات الصحية الليبية  مهماً  تناول موضوعاً يمن كونه  بحثال ا همية هذأ تنبع 
م 0202مايو  10العالمية فيالصادرة عن منظمة الصحة [ 2] لتقدير وحساب معايير الصحة العامة ومقارنتها بمعايير الصحة العامة

 .و خاصًة باللغة العربية العلميةألبحاث من حيث الدراسات وا وواضحاً  ملموساً  من كون هذا الموضوع يعاني قصوراً ايضًا و 

:بحثمنهجية ال  

معايير الصحة  وتقدير لقياس وذلك باالعتماد علي استخدام الطرق االحصائية الحديثة والم تبعة عالمياً  التحليليالمنهج  بحثتبع هذه الي
ي لمركز الوطنعن اوالمنشورة تستخدم هذه الدراسة البيانات الصادرة  .دراسة جائحة كرونا في ليبياكأسلوب مناسب ل في ليبيا العامة العالمية

دة من لمية المعتموتقدير معايير الصحة العامة العا قياسل ، وذلكميالدية 0202سبتمبر 11يوم الجمعة لمكافحة االمراض في ليبيا حتي 
التدابير الصحية  وكذلك مدي مطابقة المعايير المقًدرة باستخدام بيانات الصحة العامة في ليبيا مع ارشادات. ل منظمة الصحة العالميةِقب

 وتوصيات جاتللوصول إلى استنتاوأيضًا  لمناقشة فرضيات الدراسة ونتائجهاذلك و  ،بل منظمة الصحة العالميةقِ  المقترحة من واالجتماعية
 . الدراسة

 :بحثحدود ال

من يوم  و تشمل الفترة الزمنية م0202عام شهر سبتمبر  تم اجراء الدراسة في حيث وأخرى مكانية، حدود زمانيةفي  بحثتتمثل حدود ال
 .الليبيةالحدود الجغرافية للدول  فتمثل ، أما الحدود المكانيةميالدية 0202سبتمبر 11وحتي يوم الجمعة  م0202مارس  02

 اهمية البيانات في زمن االوبئة :ثانياا 

ثاره علي الفئات العمرية آاالنتشار والعدوي وطرق انتقاله بين االفراد في المجتمع و قوة  ؛نات من طبيعة الوباء من حيثاتنبع اهمية البي
 حيث انه بدون بيانات ال يمكن معرفة، الجهواالفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وكذلك طرق الوقاية الفعالة منه وطرق ع
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يمكن معرفته هو حالة العدوى ألولئك االفراد الذين تم فعاًل الكشف  العدد اإلجمالي لألشخاص المصابين بهذا الوباء في اي بلد، وان كل ما
 .الطبي عليهم واختبارهم وتسجيل بياناتهم

 منظمة الصحة العالمية وتستخدمه لطبي هو االجراء الطبي المعتمد من ق بلا المعملي الكشف الطبي او االختبارالفحص او ويقصد ب
في بعض الدول )ففي جائحة كرونا مثاًل يتم احتساب جميع االفراد  ؛كيد او نفي االصابة بالعدوي او المرضأالسلطات الصحية في البلد لت

اعتبارها حاالت مؤكدة، وهذا يعني أن عدد الحاالت المؤكدة يعتمد و  اً يالذين لديهم حالة إصابة مؤكدة مختبر ( يتم احتساب جميع العينات
وعليه يمكن ان نستنتج انه بدون . الطبية التي تم اجراءها في الدولة او الرقعة الجغرافية المحددةالمعملية فعليًا علي عدد االختبارات 

 يه بالعدوي او المرض الطبية لتأكيد او نفي االصابة عمليةالم االختبارات طبية ال توجد بيانات وأن طبية معملية و كشوفات اختبارات
 .نافذتنا على الوباء وكيفية انتشاره

االدوات التي يمكن استعمالها في مكافحة و الحد من انتشار المرض في المجتمع، حيث  إحدى أهم  وتعتبر االختبارات المعملية الطبية
الي ذلك  فإنها تتيح لنا معرفة  باإلضافةو . والعمل علي عالجهم بع المخالطين لهم وعزلهموامكانية تت لنا بتحديد األفراد المصابين، تسمح

 االفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة تأثير المرض ومخاطره علي بعض الفئات العمرية مثل كبار السن واالطفال وايضًا علي
 والجامعات إغالق المدارسو مثل التباعد االجتماعي  ير واجراءات الصحة العامةوتتيح لنا ايضًا معرفة بؤرة  انتشار المرض وتوجيه تداب

 .وإغالق مناطق بأكملها وحظر التجول وإلغاء التجمعات العامة

ت بناء النماذج الرياضية أو اإلحصائية المطلوبة  لمعرفة أو تقدير  معدال استخدامها في في توافر البيانات هميةالي ذلك تكمن أ  وباإلضافة
عدد األطباء والمساعدين المطلوبين لخدمة و  ،مدة البقاء بالمستشفى أو بوحدة العناية المركزةتقدير والتعافي و  االنتشار واإلصابة والوفيات

 . غير حرجةوال عدد الحاالت الحرجة جداً و  ،معدات الحماية الشخصيةو المريض وعدد سيارات النقل، 

 جائحة كورونا المتبعة للحد من ية التدابير الصحية و االجتماع :ثالثاا  

التي حصدت أرواح الماليين  االوبئةاثار لحد من وا دور كبير في التصدي للعديد من األمراضالمتبعة كان للتدابير الصحية و االجتماعية 
 دراسة المنهجية لنوسبومرمر التاريخ، و خصوصًا في ظل عدم توافر عالجًا أو لقاحًا مؤكدًا للوباء، و في هذا االطار اشارت ال على 

)Streit-Nussbaumer( [0] ؤدي دورًا حيويًا في التحكم في انتشار مرض ت ناريوهات الحجر الصحيأن أنظمة المحاكاة الخاصة بسي
، %31و% 22وقد اشارت هذه الدراسة الي أن سيناريوهات الحجر الصحي قد أدت إلى انخفاض معدل العدوى بنسبة تتراوح بين . كرونا

كما أن الجمع بين إجراءات الحجر الصحي والتدابير الوقائية األخرى، مثل غلق المدارس %. 08و% 81معدل الوفيات بنسبة تتراوح بين و 
تتمثل أهم التدابير  وعموماً . ومنع السفر وااللتزام بالتباعد االجتماعي، له تأثيرًا أكبر على الحد من أعداد الحاالت التي تتطلب رعاية حرجة

  :حية و االجتماعية المتبعة للسيطرة على انتشار جائحة  كرونا في االتيالص
 :االحتواء

للحد  تتبع المصابين وعزلهموذلك عن طريق  داخل المجتمع هتتبع انتشارو المبكرة هفي مراحل مرض كرونا احتواءالعمل على حيث يبدأ  

ماية األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة بأمراض خطيرة من وتقليل ذروة الطلب على الرعاية الصحية مع ح لمرضانتشار ا من

 . العدوى
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 :تقييد انتشار المرض

وذلك عن  المجتمع في وتقييد تأثيره على نظام الرعاية الصحية انتشار المرض بهدف إبطاء تطلب اتخاذ العديد من التدابير تهذه الحالة 
خالل َاخر % 2المعدل االيجابي لحاالت االصابة تحت  علي بقاءمثاًل العمل  ،بها والعملطريق حساب وتقدير بعض المعايير الوبائية 

وحتي يتم السيطرة وابقاء المعدل االيجابي لحاالت االصابة في حدوده الدنيا البد من تكثيف وزيادة عدد االختبارات المعملية  [2] إسبوعين
عدد الحاالت الثانوية التي متوسط  قليلت وايضاً . العمل علي عالجها يتم اكتشاف غالبية حاالت انتشار المرض و الطبية اليومية حتي

 [.1] الصحيح واقرب ما يمكن الي الصفر تكاثر األساسي إلى ما دون الواحداو ما يعرف بعدد ال تولدها كل حالة

حتي يتم  وتسطيح منحني انتشارها هاتخفيض العمل عليالي محاولة تأخير ذروة الجائحة و  التدابير الصحية و االجتماعيةتهدف  اجماالً و 
التدابير  هذهتشمل و    [.3] فعالة لقاحات أو عالجاتحتي الحصول علي  المزيد من الوقت توفيرخطر استنزاف الخدمات الصحية و تفادي 

والحجر الصحي الذاتي،  اماتالكم وارتداءوعدم لمس الوجه واالنف  اليدين،غسل مثل  فرديةالتدابير الوقائية ال والا ا: الصحية و االجتماعية
وحظر التجول وقيود  وإلغاء التجمعات العامة والجامعات إغالق المدارسداخل المجتمع مثل التباعد االجتماعي و التدابير الوقائية  ثانياا و

     [.9]  الخ...،السفر الدولي

فعال وتحديثها باستمرار من حيث تعديلها أو التخفيف بشكل  التدابير الصحية واالجتماعيةوحتي تتمكن دول العالم من التعامل مع هذه 
التي تقدم المشورة بشأن   [8]م بعض االرشادات المؤقتة0202أبريل  10حسب تطورات جائحة كرونا؛ أصدرت منظمة الصحة العالمية في

والخاص بتكييف او م 0202مايو  10الصادر يوم [ 2] التدابير الصحية واالجتماعية ثم أتبعته بعدة مالحق من بينها الملحقتعديل هذه 
  معاييرو  النظام الصحي معاييرالمعايير الوبائية و : بناًء علي عدة معايير خاصة بالصحة العامة مثل تعديل التدابير الصحية واالجتماعية

 .الصحة العامة الرقابة علي

 :[2] المعايير الوبائية

وعلي سبيل المثال ال  انحسارهادولة من حيث تفشي جائحة كرونا وانتشارها او وتشمل عدة معايير ومعدالت تصف الوضع الوبائي في ال 
 : الحصر

 :اإلصابةفي عدد حاالت  نخفاضاال  

، ذروة َاخرأسابيع منذ  8٪ على األقل خالل فترة 22بنسبة في عدد حاالت االصابة  انخفاضوجود [ 2] حيث يتطلب هذا المعيار 
نسبة أكبر من  لتشملاالختبار  استراتيجيةتعزيز عندما يتم وخصوصًا في انتقال العدوى،  يركب إلى انخفاضالمعيار  يشير هذاو 

 .الحاالت المشتبه فيها

 :المعدل االيجابي

مقسومًا علي مجموع عدد الحاالت التي تم الكشف  أسبوعينبانه مجموع الحاالت االيجابية خالل َاخر  [2] وي عرف المعدل االيجابي 
توافق فترة األسبوعين مع فترة الحضانة القصوى وهي الحد األدنى للفترة التي يتم فيها تقييم حيث ت ،أسبوعينر عليها خالل َاخ

  .فيروس كرونا التغييرات في اتجاهات
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لمدة أسبوعين على األقل قبل أن تنظر % 5أقل من المعدل االيجابي م، بأن يظل 2222وقد أوصت منظمة الصحة العالمية في مايو 

 االختبارات، ففي حالة الدول ذات في فهم انتشار الفيروس المعدل االيجابي ويمكن ان يساهم، ومات في إعادة فتح االقتصادالحك
جزًءا صغيًرا فقط من العدد الحقيقي يمثل عدد الحاالت المؤكدة  المرتفع يشير الي أن المعدل اإليجابيفأن ، العددالمحدودة  الطبية
المعدل الطبية، فأن  االختباراتأما في حالة الدول التي كثفت . لجائحة كرونا داخل المجتمع انتشاروجود  قد يشير الي وهو للعدوى 

 .أن الفيروس ينتشر فعلًيا بشكل أسرع من النمو الذي شوهد في الحاالت المؤكدةالمرتفع يشير الي  اإليجابي

 :تكاثر األساسيال عدد

الثانوية  عدد الحاالتيشير الي متوسط و  الجائحةالمعايير لقياس مدي أنتشار المرض او من أهم [ 2]التكاثر االساسي  يعتبر عدد 
واحد صحيح  تكاثر األساسيعدد ال يساوي إي أنه عندما . حالة جديدة في زمن معين ولدها كلالتي ت  و بمرض كرونا اصابتها المتوقع 

تكاثر وعندما يكون عدد ال. عنها حالة اصابة واحدة مخالطة فأن كل حالة اصابة جديدة ومؤكدة بفيروس كرونا يمكن ان تنتج
صحيح فأن هذا المعيار يشير الي ان الجائحة خارج السيطرة نوعًا ما، االمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من الاكبر من الواحد  األساسي

من الصفر  جداً  قريباو  صفر يساوي  األساسيتكاثر وعندما  يكون عدد ال. الفردية و داخل المجتمع التدابير الوقائيةو  اإلجراءات
داخل التدابير الوقائية و  اإلجراءاتفأن هذا المعيار يشير الي ان الجائحة تحت السيطرة نوعًا ما ويمكن البداء تدريجيًا في تخفيف 

 .الخ...التجمعات العامةالمجتمع علي عدة مراحل مثل تخفيف حظر التجول والسماح ببعض 

 :طةالحاالت المخال

علي انه نسبة عدد الحاالت المخالطة الي عدد الحاالت الموجبة سواء اليومية او االجمالية، [ 2] ي عرف معيار الحاالت المخالطة 
من حاالت % 32وبناًء علي توصيات منظمة الصحة العالمية، فان هذا المعيار يتطلب ان تمثل الحاالت المخالطة علي االقل 

ن مصدرها معروف، حتي نستطيع القول بأن القراءات االولية تفيد بأن االجراءات و التدابير المتبعة من االصابة الجديدة وأن يكو 
 .الدولة  لمجابهة جائحة كرونا تسير في طريقها الصحيح و بدأت تجني ثمارها

 :عدد الوفيات

على األقل خالل األسابيع  ة بفيروس كروناالناجمة عن  االصاب عدد الوفياتإلى وجود انخفاض ملحوظ في [ 2] ويشير هذه المعيار 
 .االخيرةالثالثة 

 .[2] دخول وحدة العناية المركزةعدد حاالت و   المستشفىيواء في مستمر في عدد حاالت االالنخفاض اال 

 : معايير النظام الصحي

سواًء في  لإليواءيث القدرة االستيعابية  التعامل مع حاالت االصابة الجديدة من ح علىإلي قدرة النظام الصحي [ 2] يشير هذا المعيارو 
الناتجة عن  الحاالتالزيادة المفاجئة في  واستيعاباو في وحدات الرعاية الحرجة  وكذلك إلي قدرة النظام الصحي علي التوسع  المستشفى

 .تخفيف التدابير الصحية واالجتماعية مع المحافظة علي تقديم الخدمات  الصحية االساسية
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 :قبة الصحة العامةمعايير مرا

وجود نظام مراقبة صحية شامل جغرافًيا ويغطي جميع األشخاص المعرضين  تتضمنإلى أن سياسات الصحة العامة  [2]المعيار  يشير هذا
النظام يشير الي قدرة وكذلك . لخطر االصابة و يشمل الترصد الشامل على مستوى المجتمع، ومستوى الرعاية األولية، وفي المستشفيات

على اجراء االختبارات المعملية الطبية وأن يكون لديه استراتيجية وكذلك القدرة تحديد معظم الحاالت ومخالطيها  علي الدولةالصحي في 
 .اختبار واضحة لتحديد الحاالت بشكل موثوق 

ارات المعملية التي أجريت لفيروس اإلبالغ عن العدد اإلجمالي لالختبعلي  الدولةالنظام الصحي في إلى قدرة  المعيار أيضاً  يشير هذاو 
لصحي في غضون عن قرب ووضعهم في الحجر ا للحاالت الجديدة والمخالطين لهم على التتبع السريع والموثوق ي وكذلك يومكرونا بشكل 

ة عن االصابة الناجم شهادة طبية للوفاة إصدارو ، مرض كروناعدد الوفيات المرتبطة بـوكذلك تتبع . االصابة حالةساعة من تأكيد  10
 يوًما 12المخالطين للحاالت الجديدة لمدة وكذلك القدرة على مراقبة . النظر في األساليب األخرى لمراقبة الوفياتكرونا مع امكانية  بفيروس

الحاالت ة تتبع وضع أنظمة إدارة المعلومات والبيانات إلدار وكذلك  .يوًما 12ال خالل فترة  مع االتصال اليومي او شبه اليومي بالمخالطين
على نطاق واسع بواسطة أدوات إلكترونية لجمع البيانات  الحاالت المخالطةدعم تتبع ويفضل  والبيانات األخرى ذات الصلة المخالطة
، الحاالت المخالطةالحالة، ومتابعة  منوظائف للتحقق  هذه االدواتتتضمن  ، بحيثأثناء حاالت الطوارئ الصحية العامةعليهم الميدانية 

  .مصممة للتكيف مع مجموعة واسعة من سيناريوهات تفشي المرضو وتصور سالسل اإلرسال بما في ذلك التبادل اآلمن للبيانات، 

 :التالية التساؤالتو عمومًا تهدف هذه المعايير الي االجابة علي 
 ؟ هل جائحة كرونا تحت السيطرة 
 ؟ةو التدابير التخفيفي اإلجراءاتكرونا بعد اتخاذ بعض  هل النظام الصحي قادر على التعامل مع عودة ظهور حاالت 
  هل نظام مراقبة الصحة العامة قادر على اكتشاف وإدارة الحاالت الجديدة و الحاالت المخالطة وعالجها وتحديد عودة ظهور

 ؟الحاالت
سوف نركز  إال اننااو حسابها،  لتقديرهاالزمة قد ال تتوفر البيانات الفي بعض االحيان وعلي الرغم من إن هذه المعايير ليست إلزامية، و 

المتوفرة لدينا مع محاولة ذكر بعض المعايير التي  الخذ في االعتبار طبيعة البياناتامع على المعايير األكثر مالءمة للمجتمع الليبي 
 .تحتاج إلى إعادة النظر عندما تتوفر معلومات إضافية

 في ليبيا جائحة كرونا

متابعة  االمراض المعدية و السارية و المتوطنة ووضع الخطط للوقاية منها   الجسم المسئول عنطني لمكافحة االمراض المركز الو يعتبر 
 .م و الذي حدد اختصاصات المركز0212لسنة  00رقم ( سابقاً )اللجنة الشعبية العامة  قرارو في ليبيا حسب التشريعات الوطنية ومكافحتها 

جميع  تغطية( رغم قلة االمكانيات)تحاول هذه الفروع جاهدة و  اً يجغراف لتغطي مساحة شاسعة داخل ليبيا ثالثينو تنتشر فروعه الواحدة وال
صابة إجلت اول س  التي انتشر فيها فيروس كرونا حيث  الدول احدى ليبيا تعدو  .بفيروس كرونا األشخاص المعرضين لخطر االصابة

تقرير يومي بسيط علي  بإصدارمنذ ذلك الحين يقوم المركز الوطني لمكافحة االمراض م و 0202مارس  02بفيروس كرونا في ليبيا يوم 
 عدد العينات التي تم استالمها من ِقبل مختبراته مع بيان نتائج هذه العينات من حيث االيجابية او السلبية مع تصنيف بسيط من حيث انها

ت التعافي وعدد الوفيات، علمًا بان هذا التقرير لم يوضح الحالة االجتماعية حاالت جديدة او مخالطة او عائدة من السفر وايضًا عدد حاال
و بناًء علي التقارير اليومية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة االمراض والمنشورة علي . و التوزيع العمري لهذه العينات او الحاالت
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ن بتجميع وتبويب و تصنيف ومراجعة هذه البيانات حسب التسلسل ، قام الباحثي(الفيس بوك)صفحته علي موقع التواصل االجتماعي 
 . و من ثم استخدامها في هذه الدراسة إلعالنهااليومي 

ويتوجب علينا التنبيه بانه قد توجد بعض المأخذ علي هذه البيانات التي قد تؤثر بشكل او بأخر علي نتائج هذه الدراسة فمثاًل لم يتم 
اصة بالبيانات التي قد تشمل العينات او االفراد وهل كل عينة تمثل فردًا واحدًا فقط او أن هناك امكانية الخ االفتراضاتتوضيح بعض 

بيان نتائج العينات في توقيت محدد  بإعالنوايضًا لم يلتزم المركز الوطني لمكافحة االمراض . لتواجد اكثر من عينة واحدة لنفس الشخص
المعلومات  في البيانات اليومية وخاصة عند االعتماد علي البرمجيات الحاسوبية المرتبطة علي شبكة تداخل يسببمن اليوم االمر الذي قد 

وتشير الي حالة واحدة  في هذه الدراسة سنفترض ان كل عينة تمثل شخص واحد فقط فإننا هذه االساس، وعلي .تالبياناالدولية لتجميع 
 .فقط

لوطني لمكافحة االمراض، نالحظ أن عدد االصابات اليومية بقي محدودًا باقل من خمس علي بيانات المركز اسريعة  بإلقاء نظرةو  
م، حيث أصبح عدد الحاالت المؤكدة يوميًا في تزايد مستمر حتي وصل معدل الحاالت المؤكدة 0202-22-01إصابات يوميًا حتي يوم 

م حيث تم 0202-23-29وذلك يوم % 01الي حوالي  ( ي اليوميما يعرف بالمعدل االيجاب)يوميًا كنسبة الي عدد االختبارات اليومية 
 .حالة موجبة 829عينة في ليبيا و كان من بينهم  1122الكشف علي حوالي 

  في ليبياالمعايير الوبائية تقدير : اوالا 

 كفأهيوي ومهم جدًا لتحسين أمر ح الليبي بين االفراد في المجتمعجائحة كرونا  وانتشار انتقالومعدالت ايير معلأن التقدير الدقيق 
منظمة الصحة  اقترحتها، وسوف نحاول في هذه الدراسة تقدير عدة معايير خاصة بالصحة العامة االجراءات المتبعة لمكافحة هذه الجائحة

  :العالمية وذلك لمحاولة االجابة علي تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها كما يلي

  في عدد حاالت االصابة نخفاضاال 

 زيادة مضطردة فييشير إلي  في عدد حاالت االصابة نخفاضمعيار االإن مراض المعدية نجد لألباستخدام بيانات المركز الوطني 
المؤكدة يوميًا والمتوسط المتحرك للحاالت المؤكدة  الحاالتعدد الذي يوضح ( 1)بالشكل رقم  وكما هو موضح المؤكدة يومياً  الحاالت

م حيث تم 0202 سبتمبر 12حالة موجبة وتليها يوم  1232م، حيث تم تسجيل 0202 سبتمبر 20الذروة يوم وقد كانت . لخمسة ايام
دياد واضح وال يوجد م يمكن ان نستنتج أن عدد الحاالت في از 0202 سبتمبر 11وعليه وحتي يوم . حالة موجبة 909تسجيل عدد 

 .عن السيطرة في ليبيا ةخارجالتزال  اأن جائحة كرونبفرضية الدراسة  تأييدى ال نتجهيجعلنا  انخفاض ملموس، مما
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 الحااللت المؤكدة يومياا والمتوسط المتحرك للحاالت المؤكدة لخمسة ايام عدد (1)شكل 
 .الشكل من إعداد الباحثين

 
 المعدل االيجابي  

م واصبح في 0202يونيو  23ده الدنيا حتي يوم كان في حدو  االيجابي المعدية نجد ان المعدل باستخدام بيانات المركز الوطني لألمراض
يوضح  (0)والشكل رقم  .، وهو المعدل االيجابي لألسبوعين األخيرينم0202سبتمبر 11يوم % 02.12ليإتزايد مضطرد حتي وصل 

م وهو 0202سبتمبر  11ويتضح ان المعدل االيجابي في تزايد مضطرد حتي يوم ( كل اسبوعين)المعدل االيجابي للفترة الزمنية المتحركة 
وحيث إن عدد . االنشطة التجارية بشكل موسع بمزاولةفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن فتح االقتصاد والسماح ايتو  ما ال

لالختبار عام المعيار الوأقل من  جداً  محدوداً  وهو ما يمكن اعتبارهفي اعلي مستوي لها،  2822االختبارات الطبية في ليبيا التي لم تتجاوز 
ة، وعليه حالة مؤكد مقابل كل معملياً  اً ر اختبا 82-12حوالي اجراء اقترحت  التي ،[11] سب ارشادات منظمة الصحة العالميةح المناسب

، في المجتمع فقط من العدد الحقيقي للعدوى  اً ر صغي اً ءثل جز تمفأننا نستنتج ان المعدل االيجابي في ليبيا يشير الي عدد الحاالت المؤكدة 
 اأن جائحة كرونفرضية الدراسة بمما يجعلنا نتجه الى تأييد ، وهذا مما قد يشير الي وجود انتشارًا لجائحة كرونا داخل المجتمع في ليبيا

 .عن السيطرة في ليبيا ةخارجالتزال 

 
 (كل اسبوعين)المعدل االيجابي للفترة الزمنية المتحركة  يوضح (2)شكل 
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 .الشكل من إعداد الباحثين
 

  تكاثر األساسيال عدد

وقد وضع   .جديدة ولدها كل حالةبمرض كرونا التي ت   إصابتهاالثانوية المتوقع  عدد الحاالتيشير الي متوسط   [2] التكاثر االساسي عدد
ر هذا المعيار باستخدام بيانات الحاالت الجديدة المرصودة في أوقات متتالية خالل الوباء وتوزيع الفاصل التسلسلي طريقة لتقدي [12]

) Markov chainوماركوف مونت كارلسلسلة هذه الطريقة تعتمد اسلوب المحاكاة باستخدام . (انتقال المرض بين الحاالت أوقاتسلسلة )
) Monte Carlo [10] المجاني آرالبرنامج اإلحصائي وقد تم صياغة هذه الطريقة في حزمة خاصة ب) R( [18]المفتوح  المصدر ذو 

عبر )ت كواجهة تفاعلية سهلة االستخدام عبر اإلنترنايضًا يمكن الوصول إليه و  (EpiEstim 2.2)وتسمي هذه الحزمة بحزمة 
 . )EpiEstimتطبيق

ة زمنية يتم ، حيث تم اختيار سبعة ايام كنافذ EpiEstimلتطبيق  واجهة التفاعليةالمعدية عبر ال لألمراضوباستخدام بيانات المركز الوطني 
لها و  الت المخالطةانظرًا لعدم توفر بيانات كافية عن الترابط الزمني بين الحاالت الجديدة والحو  من خالها تقدير معدل التكاثر االساسي،

الة المخالطة تم استخدام نظم المحاكاة مع افتراض ان لتقدير الفاصل الزمني التسلسلي بين الحالة الجديدة والح، وعليه و المرتبطة بها
مع ( الفترات الزمنية وأوقات االنتظار (في نمذجة) قياسفي يستعمل ا م اً الذي غالب)المتصل  الفاصل التسلسلي يتبع توزيع جاما االحتمالي

بانحراف معياري و يوم  0متوسط حسابي يساوي : ليعلي النحو التا المبدئية حيث تم اختيار قيم هذه المعامالت. عدم اليقين في معامالته
وباستخدام هذه الطريقة تحصلنا على تقدير لمعدل [. 12]  يوم 0بانحراف معياري قدره  يوم 8يوم وكحد اعلي بمتوسط حسابي قدره  1

نظرية حسوبة باستخدام م %91.2 حالة اصابة وبفترة ثقة 1.23حالة اصابة ووسيط حسابي قدره  1.23التكاثر بمتوسط حسابي وقدره 
حاالت  123حالة جديدة ي نتج عنها في المتوسط  122حالة اصابة في االسبوع، اي ان كل  1.10-1.04بين  تتراوحاالحصائية بييز 

 الحالة الزمني بينوالتسلسل  الترابط ويتوجب علينا القول هنا أن التقدير الدقيق لهذا المعيار يتطلب بيانات خاصة عن  .اسبوعياً  مخالطة
بشأن عدم توفر  فرضية الدراسة يجعلنا نتجه الى تأييدما ذا وه .المرتبطة بها وهو ما لم يتوفر للباحثين الت المخالطةاحالكل الجديدة و 

 .بيانات كافية ومالئمة لقياس وتقدير معايير الصحة العامة العالمية

 الحاالت المخالطة

، نجد أن معيار الحاالت المخالطة الكلي وهو نسبة  إجمالي عدد الحاالت المخالطة الي عديةالم لألمراضباستخدام بيانات المركز الوطني 
والذي نالحظ فيه إن ( 8)كما في الشكل رقم و بينما معيار الحاالت المخالطة اليومية  .%89عدد الحاالت الموجبة االجمالية يساوي حوالي 

وهذا مؤشر َاخر علي أن جائحة كرونا في ليبيا الزالت في  .يوميًا في انخفاض مستمر نسبة الحاالت المخالطة الي عدد الحاالت االيجابية
 .عن السيطرة في ليبيا ةخارجالتزال  اأن جائحة كرونفرضية الدراسة بتأييد  يجعلنا نتجه الىما  ،حالة انتشار واضح

    

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755436519300350#!
https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain_Monte_Carlo
https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain_Monte_Carlo
https://shiny.dide.imperial.ac.uk/epiestim/
https://shiny.dide.imperial.ac.uk/epiestim/
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 م2222سبتمبر  -اليومية خالل الفترة الزمنية شهر مايو معدل الحاالت المخالطة  اليومية الي عدد االحاالت الموجبة   (3)شكل 

 .الشكل من إعداد الباحثين

 عدد الوفيات 

اليومية  الوفيات و الذي يوضح عدد( 2)رقم  الشكلفي  ، وكماالمعدية لألمراضالوطني حسب البيانات المعلن عنها من ِقبل المركز 
نالحظ ان هناك زيادة مضطردة في عدد الوفيات ويعبر عنها بوضوح منحني للمتوسط المتحرك لعدد الوفيات االسبوعي،  باإلضافة

تأييد  يجعلنا نتجه الىهذا مؤشر َاخر علي أن جائحة كرونا في ليبيا الزالت في حالة انتشار وتزايد، مما المتوسط المتحرك لعدد الوفيات، و 
 .أن جائحة كرونا التزال خارجة عن السيطرة في ليبياالدراسة بفرضية 

 

 
 يوضح عدد الوفيات اليومية باالضافة للمتوسط المتحرك لعدد الوفيات االسبوعي( 4)الشكل 

 .الشكل من إعداد الباحثين
 

( 2)رقم  والشكل التالي. هو معدل الوفيات وهو عبارة عن عدد الوفيات مقسوًما على عدد الحاالت المؤكدةهناك معيار َاخر اال و وأيضًا 
  .بين ليبيا و دول الجوار وهي مالي، النيجر، تشاد، السودان، مصر، تونس، الجزائريقارن معدل الوفيات 
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 .معدل الوفيات في ليبيا و دول الجوار ومعدل الوفيات في دول حوض البحر المتوسط (5)شكل 

 .ps://ncov2019.live/htt موقع  الي بيانات اً الشكل من إعداد الباحثين إستناد     

الي االختالفات في عدد األشخاص الذين تم اختبارهم، حيث انه مع  في أعداد الوفيات ليبيا و دول الجواربين  وقد تعزي هذه االختالفات
التركيبة  اً وايض .الوفيات معدلمزيد من االختبارات، يتم تحديد المزيد من األشخاص الذين يعانون من حاالت أكثر اعتدااًل وهذا يقلل من 

خصائص نظام الرعاية الصحية في  وهناك ايضاً . ، حيث تميل الوفيات إلى أن تكون أعلى لدى السكان األكبر سًنالكل دولة السكانية
ن ويمك .عوامل أخرى ال تزال غير معروفة الي عدة باإلضافة ،الدولة، حيث قد يرتفع معدل الوفيات مع ازدحام المستشفيات وقلة الموارد
حيث يتضح أن عدد االصابات لكل مليون من السكان هو (. 0)ايضًا حساب عدد االصابات لكل مليون من السكان كما في الشكل رقم 

  .في ليبيا مقارنة بدول الجوار األعلى

 

 .معدل الوفيات في ليبيا و دول الجوار ومعدل الوفيات في دول حوض البحر المتوسط (6)شكل 
 ./https://ncov2019.live موقع  الي بيانات اً احثين إستنادالشكل من إعداد الب

 دخول وحدة العناية المركزة عدد حاالت و   المستشفىيواء في مستمر في عدد حاالت االالنخفاض اال 
وال نستطيع الجزم  وحدة العناية المركزةب والقبول دخولال عدد حاالتو  المستشفىيواء في عدد حاالت اال لم تتوفر للباحثين بيانات كافية عن

مثل  المعدية الوطني لألمراضالموقع االلكتروني للمركز  ىلعبوجود هذه البيانات من عدمه ولكن وعلي حد علمنا ال توجد بيانات منشورة 
بشأن عدم توفر بيانات  فرضية الدراسةتأييد  الىيجعلنا نتجه ما م ، وهذاما هم متبع في غالبية دول العالم و خصوصا في زمن االوبئة

 .كافية ومالئمة لقياس وتقدير معايير الصحة العامة العالمية
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 في ليبيا معايير النظام الصحي: ثانياا 

د أقل من الح او مركز العزل المستشفىالرعاية الصحية داخل عدد الحاالت الجديدة التي تتطلب أن يكون  الي [2] يشير هذا المعيار
يمكنه التعامل مع  في الدولة أن النظام الصحي ،، وبشكل َاخرووحدة العناية المركزة او مركز العزلاألقصى المقدَّر لسعة المستشفى 

وعموما لم تتوفر لدى الباحثين  .مع الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية األساسيةقدراته  يستنزف حاالت دخول المستشفى الجديدة دون أن
يقة وحديثة وكافية عن سعة المستشفيات ومراكز العزل ووحدات العناية المركزة المخصصة لمجابهة جائحة كرونا في ليبيا وكل ما بيانات دق

 لألعوام  [12] ن مصلحة االحصاء والتعدادائية او الكتيب االحصائي الصادر عتوفر للباحثين هي بيانات مشتقة من النشرة االحص
 :وكانت علي النحو التالي [12] م0212 لسنة األولية الصحية الرعاية مرافقم التي اوضحت 0212و م0212

 م في ليبيا2214لسنة  األولية الصحية الرعاية مرافق يوضح( 1)الجدول رقم 
 األمراض من للوقاية الوطني المركز فروع 

 ومكافحتها والمتوطنة السارية
 العيادات  

 المجمعة
 الصحية الرعاية وحدات   الصحية المراكز  

 ج ب ا الصحي الحجر

01 81 282 11 30 291 128 
 [.12] م 0212 لسنة الكتيب االحصائي الصادر عن مصلحة االحصاء و التعدادالجدول مقتبس من 

 01، وعدد المستشفيات العامة مستشفى 13، وعدد المستشفيات المركزية ىمستشف 00ولنفس السنة، فقد بلغ عدد المستشفيات التخصصية 
سرير، بينما  02039وبلغت سعة هذه المستشفيات حوالي  ستشفىم 91عام  وبإجمالي، مستشفى 80، وعدد المستشفيات القروية مستشفى

الي  باإلشارةالرغم من هذه البيانات و  ىوعل. سرير 0233مصحة وبسعة سريرية تبلغ حوالي 128وصل عدد المصحات الخاصة الي 
الي  0212وخصوصًا في الفترة  فيه الليبي والعاملين  الصحي القطاع مرافق تعرضت لها التي الهجمات أنبش  [10]تقرير االمم المتحدة 

في المنطقة الجنوبية للقصف وإطالق النار اكثر  يمستشفيتعرض مركز سبها الطبي الذي ي عد أفضل وأكبر  وعلى سبيل المثال، م0202
صبراتة التعليمي نتيجة  يبمستشفيوكذلك تعطل العمل بوحدة الطواري والجراحة . [10]م 0213مرة خالل النصف االول من العام  12من 

م، ناهيك عن االضرار التي لحقت بالمراكز الصحية في االحياء الجنوبية من طرابلس وخصوصا 0211لالقتتال الذي اندلع في سبتمبر 
انقطاعات و  متهالكة بنية تحتية مع عدم االستقرار االمني منالي ذلك تعاني ليبيا في مجملها  باإلضافة. م0202-0219خالل العامين 

عن وحدات الرعاية المركزة في  م0202في مارس  التى ا جريت في [11] قد اوضحت دراسةوباالضافة الى ذلك ف. ررة للتيار الكهربائيمتك
في ليبيا ان  (مستشفي خاص 0عام و مستشفي 12) مستشفى رائد في تقديم الرعاية الصحية 10مجابهة فيروس كرونا والتي شملت 

سرير، وبلغ  110حوالي ( ICU)سرير وبلغ عدد ااَلسرة بوحدات العناية المركزة  8311في هذه المستشفيات بلغ عدد ااَلسرة إجمالى 
لصحية في مستوي سنة للوحدات ا ةاالستيعابينتوقع ان تكون السعة  فإنناوعليه  .جهاز 122حوالي  التهوية الميكانيكيةإجمالى عدد اجهزة 

 .م وذلك في افضل صورة لها0212

الذي يعتمد علي  (,.Ferguson, et. al) [7] وأخرون  نموذج فيرغسون استخدام  اقتراحونظرًا لعدم توفر بيانات كافية وحديثة، عليه فقد تم  
فيها فيروس كرونا بشكل كبير  انتشرالتي  بعض االفتراضات المبنية علي دراسات وبيانات سابقة عن جائحة كرونا في العديد من الدول

وتم تجميع كمية كبيرة ودقيقة من البيانات عن طرق وآلية انتشاره و كيفية استخدام النماذج االحصائية لتقدير معالمه والتنبؤ بمعدالت 
ايير الصحة العامة و اقتراح الحلول علي المدي القريب والمتوسط، وكذلك طرق تكييف التدابير واالجراءات الوقائية بناًء على مع انتشاره
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وقد تم  .مع مراعاة التركيبة السكانية سكانالفي التأثير الكلي المحتمل لتفشي المرض بين  المبدئية يةنهجمال نظر هذاتو . والتوصيات بشأنها
والبالغ حوالي ( الديةمي 2006تعداد للسكان في ليبيا كان عام َاخر حيث كان  )م 0219للعام  التقديري  عدد السكاناستخدام 

، نحن نعتقد أن األساسوعلي هذا . حسب التوزيع العمري بناًء علي منشورات مصلحة االحصاء والتعدادنسمة موزعين  071117228
 . يعتبر مؤشر جيد لتقدير معايير النظام الصحي في ليبيا وأخرون  استخدام نموذج فيرغسون 

، وتم اختيار  [18] المفتوح المصدر وذ (R) المجاني صائي آرالبرنامج اإلحباستخدام  [1] وأخرون  فيرغسون  نموذجصياغة في البداية تم 
ونظرًا لعدم توفر  .والذي يمكن تحديثه في حالة توفر بيانات دقيقة و كافية [1] وأخرون  الذي اقترحه فيرغسون ساس لأل وفقاً النموذج معالم 

الناجمة عن فيروس كرونا في ليبيا  الوفياتونسبة  في المستشفى وااليواء تطلب العالجالتي ت تقديرات احصائية لنسب العدوي او االصابة
لعدوى التي تتطلب العالج في االصابة او ا نسبة  استخدامتم  وكذلك لعدم توفر بيانات للباحثين لتقديرها حسب التوزيع العمري للسكان، فقد

والموضحة في الجدول رقم [ 1] وأخرون  فيرغسون التوزيع العمري من دراسة  حسب فيروس كروناالمستشفى ونسبة الوفيات الناجمة عن 
تعتمد بشكل كبير علي  او في وحدات العناية المركزة و نسبة الوفيات، وهذه النسب المستشفىااليواء سواء في  نسب، والذي يوضح أن (0)

أن تأثير جائحة كرونا يكون واضح وأكبر علي االشخاص  العمر حيث يكون المرض اكثر قسوة  علي كبار السن مقارنة باألطفال، أي
 .سنة 02الكبار في السن وخصوصًا الذين أعمارهم أكثر من 

  [7] وأخرون يوضح تقديرات شدة الحاالت و االستشفاء و نسبة الوفيات بناءا علي دراسة فيرغسون ( 2)الجدول رقم 

من )%( النسبة المئوية  فترات العمر
تاج الي ايواء المصابين التي تح

 المستشفىفي 

من حاالت )%( النسبة المئوية 
االيواء التي تحتاج الي عناية 

 مركزة

نسبة الوفيات الناجمة عن 
 العدوي 

2 - 9 2.1 2.2 2.220 
12 - 19  2.8 2.2 2.220 
02 - 09  1.0 2.2 2.282 
82 - 89  8.0 2.2 2.232 
22 - 29  2.9 0.8 2.122 
22 - 29  12.0 10.0 2.022 
02 - 09  10.0 01.2 0.022 
12 - 19  02.8 28.0 2.122 

32 +  01.8 12.9 9.822 
  [7] وأخرون  دراسة فيرغسون  الجدول من مقتبس من    

وأن  في غضون يوم واحد من ظهور األعراض،للعزل الذاتي  كافيةأعراض قد تعاني من  االصابة حاالتأن ثلثي هذا النموذج  يفترض

٪ من أولئك الذين يدخلون المستشفى 82أن فترض هذا النموذج ي .أيام 5 حواليالمستشفى  دخول ن ظهور األعراض إلىالتأخير ممتوسط 
المركزية ونسبة من االشخاص  من األشخاص الموجودين في الرعاية٪ 22وأن ( التهوية الميكانيكية الغازية) مركزيةسيحتاجون إلى رعاية 

أيام إذا لم تكن  3إجمالي مدة اإلقامة في المستشفى  معرضون للوفاة، وأنزية وحسب التوزيع العمري الغير موجودين تحت الرعاية المرك
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لالفتراض نظًرا ، و إذا كانت الرعاية الحرجة مطلوبة( رعاية المركزيةأيام في وحدة ال 12الي  باإلضافة)يوًما  10الرعاية الحرجة مطلوبة و
وبناًء علي . أيام 12.2ب مدة االستشفاء لإجمالي حصل على متوسط تن فإننا رعاية حرجة،  ٪ من الحاالت في المستشفى تتطلب82 بأن

، 2.02و  2.12،  2.22،  2.21،  2.221هذه االفتراضات تم إعداد خمس سيناريوهات مختلفة للعدوي تشمل نسب إصابة سكانية تبلغ 
 المستشفىالمرضي المتوقع ايوائهم في التوزيع العمري وكذلك تقدير عدد  وذلك لتقدير عدد االفراد  المحتمل اصابتهم بجائحة كرونا حسب

 .وعدد الوفيات المتوقع المتوقع ايوائهم في وحدات العناية المركزة المصابينو كذلك تقدير عدد ايام االيواء وعدد 

 21222الي  022بين  تتراوح المستشفىفي أن إجمالي عدد الحاالت المتوقعة والتي تتطلب ايواء  (8)وعليه نالحظ ان من الجدول رقم 
م، نجد إن 0202سبتمبر  11حتي يوم  المعدية لألمراضباستخدام بيانات المركز الوطني و . السكانب اإلصابةسيناريوهات معدل حالة حسب 

نتوقع  أن يكون عدد  فأننا  [1] وأخرون  ، وعليه وحسب نموذج فيرغسون %2.80أي حوالي  2.2280نسبة االصابة في ليبيا تبلغ حوالي 
حوالي ( يوم سريري )مشغولة   بالمستشفىالطبية  رةسِ األحالة و عدد االيام المتوقعة التي يكون فيها  022حوالي  بالمستشفىحاالت االيواء 

قارنتها مع نتائج وحيث أنه وعلي حد علمنا ال توجد بيانات حقيقية منشورة حتي نتمكن من م. (أيام 3 قدرهمدة إيواء بمتوسط )يوم  2022
قد يكون  نظام مراقبة الصحة العامة في ليبياأن ب فرضية الدراسةتأييد  يجعلنا نتجه الىالمتوقعة االمر الذي [ 1] وأخرون  فيرغسون  نموذج

 .على اكتشاف وإدارة الحاالت الجديدة والحاالت المخالطة وعالجهاغير قادرًا 

ة المصاحب األِسرة لشغول األيام المتوقعة كذلك عددو  والتي تتطلب ايواء في المستشفي عدد الحاالت المتوقعةيوضح ( 3)الجدول رقم 
ا إلى الخمس سيناريوهات المقترحة لمعدل(يوم سريري )  حسب التوزيع العمري للسكانإالصابة  ، استنادا

 
 فترات العمر

 سيناريوهات معدل إالصابة بالسكان
2.1% 1% 2% 12% 02% 

عدد  
 المرضي

ايام عدد 
 ااَلسرة لشغو 

عدد  
 المرضي

االيام  عدد 
 السريرية

عدد  
 المرضي

عدد  االيام 
 السريرية

عدد  
 المرضي

عدد  االيام 
 السريرية

عدد  
 المرضي

عدد  االيام 
 السريرية

2 - 9 1 8 10 80 52 416 103 824 207 1,656 
12 - 19  3 24 28 224 140 1,120 280 2,240 559 4,472 
02 - 09  11 88 106 848 529 4,232 1,059 8,472 2,118 16,944 
82 - 89  30 240 298 2,384 1,492 11,936 2,984 23,872 5,967 47,736 
22 - 29  40 320 400 3,200 2,000 16,000 4,001 32,008 8,001 64,008 
22 - 29  47 376 469 3,752 2,344 18,752 4,688 37,504 9,377 75,016 
02 - 09  36 288 358 2,864 1,792 14,336 3,585 28,680 7,169 57,352 
12 - 19  26 208 264 2,112 1,321 10,568 2,642 21,136 5,285 42,280 

32 +  11 88 112 896 562 4,496 1,125 9,000 2,250 18,000 
 327,464 40,933 163,736 20,467 81,856 10,232 16,360 2,045 1,640 205 االجمالي

، ي قدر عدد السكان الذين تظهر أيام 3ال يمثل تقدير أيام االيواء نسبة المرضى الذين ينتقلون إلى وحدة العناية المركزة قبل  ، وأخرون  أيام حسب فيرغسون  3ء بـ يواء مدة االتوسط قدر مي   -
 .الجدول من إعداد الباحثين ،٪ من الحاالت المصابة 32عليهم األعراض بـ 

 

وحدات الرعاية سرة التي يكون فيها اَ  المتوقعة ياماألو  لمتوقعة والتي تتطلب رعاية حرجة في وحدات الرعاية المركزيةالحاالت اولتقدير 
 22أن إجمالي عدد الحاالت المتوقعة في وحدات الرعاية المركزية يتراوح بين  (2)نالحظ من الجدول رقم ( يوم سريري )مشغولة  المركزية

وحدات في عن حاالت االيواء بيانات وحيث أنه لم تتوفر للباحث  .السكانب اإلصابةيناريوهات معدل سمريض وذلك حسب  1980الي 
 م نتوقع  أن يكون عدد حاالت0202سبتمبر  11فأننا وفي يوم   [1] وأخرون  الرعاية المركزية، وبناًء عليه وحسب نموذج فيرغسون 
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وحدات الرعاية المركزية مشغولة حوالي  أِسرة عدد االيام المتوقعة  التي تكون فيهاحالة و  101وحدات الرعاية المركزية حوالي  الدخول الي
 110التى اوضحت انه يوجد حوالى  [11]وبمقارنة هذا الرقم مع نتائج الداراسة . (أيام 12.2ـ قدرهمدة إيواء بمتوسط ) سريري  يوم 1802

في ليبيا يمكن ان نستنتج ان هذا قد يشكل ضغط كبير جدًا  جهاز 122حوالي  التهوية الميكانيكيةعدد اجهزة و سرير في وحدات الرعاية 
 حيث أنه وعلي حد علمنا ال توجد بيانات حقيقية منشورة حتي نتمكن من مقارنتها مع نتائج نموذجعمومًا و و . علي النظام الصحي في ليبيا

على غير قادرًا  نظام مراقبة الصحة العامة في ليبياأن ب الدراسة اتيفرض تأييد يجعلنا نتجه الى ىالذ المتوقعة االمر [1] وأخرون  فيرغسون 
عدم توفر بيانات كافية ومالئمة لقياس وتقدير معايير الصحة العامة  وايضاً  اكتشاف وإدارة الحاالت الجديدة والحاالت المخالطة وعالجها

 .في ليبيا العالمية

 لشغول المتوقعة ياماألوحدات الرعاية المركزية و والتي تتطلب رعاية حرجة في يوضح عدد الحاالت المتوقعة يوضح ( 4)الجدول رقم 
حسب التوزيع إلى الخمس سيناريوهات المقترحة لمعدل إالصابة  داا المصاحبة، استناوحدات الرعاية المركزية ( يوم سريري ) األِسرة

 العمري للسكان
 

 فترات العمر
 بالسكان اإلصابةسيناريوهات معدل 

2.1% 1% 2% 12%  02% 
عدد  

 المرضي
عدد  االيام 

 السريرية
عدد  

 المرضي
عدد  االيام 

 السريرية
عدد  

 المرضي
عدد  االيام 

 السريرية
عدد  

 المرضي
عدد  االيام 

 السريرية
عدد  

 المرضي
عدد  االيام 

 السريرية
2 - 9 0 0 1 10 3 31 5 52 10 104 
12 - 19  0 0 1 10 7 73 14 146 28 291 
02 - 09  1 10 5 52 26 270 53 551 106 1,102 
82 - 89  1 10 15 156 75 780 149 1,550 298 3,099 
22 - 29  3 31 25 260 126 1,310 252 2,621 504 5,242 
22 - 29  6 62 57 593 286 2,974 572 5,949 1,144 11,898 
02 - 09  10 104 98 1,019 491 5,106 982 10,213 1,964 20,426 
12 - 19  11 114 114 1,186 571 5,938 1,141 11,866 2,283 23,743 

32 +  8 83 80 832 399 4,150 798 8,299 1,595 16,588 
الجماليا  40 414 396 4,118 1,984 20,632 3,966 41,247 7,932 82,493 

،  ، التقدير ال يأخذ في الحسبان نسبة الوفيات التي حدثت أثناء القبول في وحدة العناية المركزة رون وأخ أيام حسب فيرغسون  12.2مدة االستشفاء بوحدة الرعاية المركزية بـ ي قدر متوسط  -
 الجدول من إعداد الباحثين ،٪ من الحاالت المصابة 32ي قدر عدد السكان الذين تظهر عليهم األعراض بـ 

 

التى قد تنجم أن إجمالي عدد الوفيات المتوقعة و  (2)لجدول رقم نالحظ من ا ،عدد الوفيات  المتوقعة والناجمة عن جائحة كروناولتقدير 
باستخدام بيانات المركز الوطني و  .السكانب اإلصابةسيناريوهات معدل ذلك حسب و حالة وفاة  2193الي  02عن جائحة كرونا يتراوح بين 

حالة وفاة،  822ة كرونا في ليبيا بلغت حوالي م، نجد إن عدد الوفيات والناجمة عن جائح0202سبتمبر  11حتي يوم  المعدية لألمراض
عزي هذه يوقد . (بيانات غير منشورة) حالة 10فأننا نتوقع  أن يكون عدد حاالت الوفاة حوالي  [7] وأخرون  بينما وحسب نموذج فيرغسون 

وحيث  .ةخصوصًا في االسابيع االخير اجئة الصحي الليبي في التعامل مع الزيادة المف قدرة النظام بين الرقمين ربما الي ضعف  االختالف
المتوقعة االمر الذي [ 1] وأخرون  فيرغسون  أنه وعلي حد علمنا ال توجد بيانات حقيقية منشورة حتي نتمكن من مقارنتها مع نتائج نموذج

رة الحاالت الجديدة والحاالت على اكتشاف وإداغير قادرًا  نظام مراقبة الصحة العامة في ليبياأن ب فرضية الدراسةتأييد  يجعلنا نتجه الى
 .المخالطة وعالجها
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 إلى الخمس سيناريوهات اا د، استناالناجمة عن جائحة كروناالمتوقعة و   الوفيات عدديوضح تقدير ل( 5)الجدول رقم 
 حسب التوزيع العمري للسكانالمقترحة لمعدل إالصابة 

 فترات العمر
 سيناريوهات معدل إالصابة بالسكان

2.1% 1% 2% 12% 02% 
2 - 9  2 0 1 3 5 
12 - 19  0 1 3 7 14 
02 - 09  0 3 17 33 66 
82 - 89  1 9 47 93 186 
22 - 29  2 15 77 153 306 
22 - 29  3 34 172 345 689 
02 - 09  6 59 297 594 1,188 
12 - 19  7 69 347 693 1,386 

32 +  5 48 240 479 958 
 4,798 2,400 1,201 238 24 االجمالي

 ،وحدة الرعاية المركزية مستبعدة من التحليلنسبة الوفيات المتوقعة ال تعكس تقديرات الوفيات من الحاالت التي تكون فيها قدرة النظام مستنزفة و لذا فأن الحاالت المنتظمة لدخول 
 الجدول من إعداد الباحثين      

 في ليبيا معايير مراقبة الصحة العامة: ثالثاا 
متابعة ومكافحة جائحة كرونا وتنتشر فروعه الواحدة و الثالثين  الجسم المسئول عن المعدية لوطني لمكافحة االمراضالمركز ايعتبر 

بفيروس  جميع األشخاص المعرضين لخطر االصابة تغطية( رغم قلة االمكانيات)تحاول هذه الفروع جاهدة و  اً يجغراف لتغطي مساحة شاسعة
يسعي المركز الوطني لمكافحة االمراض و . ليبياالترصد الشامل على مستوى ب المعدية لمكافحة االمراض المركز الوطني فرق  تقومو كرونا، 

 .تحديد الحاالت ومخالطيهاالي 

وفي تقرير يومي بسيط يحتوي  ي تقريبياً يومكرونا بشكل اإلبالغ عن العدد اإلجمالي لالختبارات المعملية التي أجريت لفيروس وكذلك يقوم ب
وكذلك يقوم المركز . اليومية والتراكمية مثل عدد الحاالت الموجبة، المخالطة، السالبة، المتعافية والوفيات حسب المناطق الجغرافية الحاالت

يقوم المركز الوطني لمكافحة االمراض بدور كما  .عن قرب المخالطين لهمحاالت الحاالت الجديدة و تتبع بالوطني لمكافحة االمراض 
 . وعية بمخاطر المرض وطرق التعامل والوقاية منهإعالمي نشط للت

 اتصالنارغم عدم )الي ذلك لم تتوفر للباحثين بيانات دقيقة لقياس قدرة الرقابة الصحية في ليبيا، وكذلك وعلي حد علمنا  وباإلضافة
منصة مراقبة كرونا مع االخذ في االعتبار ) اتدارة المعلومات والبيانإلأنظمة و أدوات إلكترونية لجمع البيانات الميدانية  ال توجد( بالمركز
 المخالطيندعم تتبع وت في مستوي األدوات المستعملة من ِقبل منظمة الصحة العالمية( التى لم يتوفر لدينا معلومات تفصيلية عليها في ليبيا

، وتصور سالسل اإلرسال بما في المخالطين، ومتابعة ت االصابةوظائف للتحقيق في حاالوات األدهذه تتضمن  بحيث ،على نطاق واسع
وبناًء علي البيانات والمعلومات  .مصممة للتكيف مع مجموعة واسعة من سيناريوهات تفشي المرض وايضاً ذلك التبادل اآلمن للبيانات، 

على التعامل مع عودة ظهور حاالت درته ق من ناحية قد يواجه بعض التحديات نظام الصحي الليبيال المتوفرة لدينا فانه يمكننا القول بأن
 .والتدابير التخفيفية اإلجراءاتكرونا بعد اتخاذ بعض 

https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard/
https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard/
https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard/
https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard/
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 نتائج الدراسة 

 :تشير نتائج الدراسة وفقًا لقياسنا و تقديرنا للمعايير الوبائية إلى اآلتي
 عدد الحاالت في ازدياد واضح و ال يوجد انخفاض ملموسيشير الي أن  ابةفي عدد حاالت االص نخفاضمعيار اال.   
 مما قد يشير الي في المجتمع،  فقط من العدد الحقيقي للعدوى  راً صغي ءاً ثل جز تمعدد الحاالت المؤكدة أن  ىيشير ال المعدل اإليجابي

 . لجائحة كرونا داخل المجتمع في ليبيا انتشاروجود 
 حالة  123حالة جديدة ي نتج عنها في المتوسط  122أن كل إلي ذلك الصحيح ويشير  الواحد الزال أعلي مناسي تكاثر األسعدد ال

 .مخالطة اسبوعياً 
  عدد الحاالت االيجابية يوميًا في انخفاض  ى، وأن نسبة الحاالت المخالطة ال%89معيار الحاالت المخالطة الكلي يبلغ حوالي

 .جائحة كرونا في ليبيا الزالت في حالة انتشار مستمر وهذا مؤشر َاخر علي أن
  هذا مؤشر َاخر علي أن جائحة كرونا في ليبيا الزالت في حالة يوضح ان هناك زيادة مضطردة في عدد الوفيات و  عدد الوفياتمعيار

 .انتشار وتزايد واضح
  جوارفي ليبيا مقارنة بدول ال األعلىيتضح ان عدد االصابات لكل مليون من السكان هو. 
   لألمراضفي وحدات الرعاية المركزية، وبالرجوع الي بيانات المركز الوطني نظرًا لعدم توفر بيانات للباحثين عن حاالت االيواء 

  [1] وأخرون  ، واستنادا إلى نموذج فيرغسون 2.228م نجد أن نسبة االصابة بالسكان بلغت حوالي 0202سبتمبر  11المعدية ليوم 
حالة وعدد االيام المتوقعة التي تكون فيها األِسرة  022حوالي  في ذلك اليوم كون عدد حاالت االيواء بالمستشفىفإننا نتوقع  أن ي

 الدخول الي نتوقع  أن يكون عدد حاالتوكذلك  ،(أيام 3 قدرهمدة إيواء بمتوسط )يوم  2022الطبية بالمستشفى مشغولة حوالي 
 1802وحدات الرعاية المركزية مشغولة حوالي  أِسرة وعدد االيام المتوقعة التي تكون فيها حالة 101وحدات الرعاية المركزية حوالي 

 .(أيام 12.2ـ قدرهمدة إيواء بمتوسط ) سريري  يوم
 فأننا نتوقع أن جائحة كرونا  [1]وأخرون  م، وحسب نموذج فيرغسون 0212ية للمستشفيات في ليبيا لسنة لاإلجما استنادا لبيانات السعة

 %.2في حالة تجاوز معدل االصابة  النظام الصحي كبير علي تسبب في ضغظ قد 
  لم تتوفر لدي الباحثين بيانات دقيقة وحديثة وكافية عن سعة المستشفيات ومراكز العزل و وحدات العناية المركزة المخصصة لمجابهة

 .جائحة كرونا في ليبيا

ن إها وتقديم المعونات لمواطنيها فالتي اتبعتها غالبية دول العالم إلنعاش اقتصادك تلفي غياب سياسات التحفيز االقتصادي مثل وعمومًا و 
أيضًا . سوءاً قد ال تؤدي الي النتائج المرجوة منها وربما تزيد األمر  التجول بعض السياسات المتعبة مثل سياسة اإلغالق وقرارات حظر

المعدية يمكن أن يقوم بدور فعال وكبير جدًا في حالة  لوطني لمكافحة االمراضالمركز ا بناًء علي نتائج هذه الدراسة، يمكن أن نستنتجو 
ف وتبويب توفر االمكانيات المادية والتقنية والموارد البشرية الكافية مع االستعانة بالخبراء في علم االوبئة وفي علوم البيانات لتوثيق وتصني

 .القرارات التنفيذية علي ا سس علمية وعلي قدر عالي من الشفافية والوضوح اتخاذفي وتحليل بيانات هذه الجائحة لمساعدة السلطات الليبية 

  الدراسة توصيات
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سياسة تحفيز اقتصادي واضحة المعالم  تدعمهاو توصي هذه الدراسة السلطات الليبية بتبني سياسة عامة تشمل كافة مرافق الدولة وأنشطتها 
وتواكب هذه السياسة  االقتصادية الهامة مثل مؤشرات البطالة والتضخم، المؤشرات اعتبارها إلنعاش االقتصاد بشكل عام وتأخذ في تسعي

االستراتيجي على ما  قتصادياالتحفيز السياسة وتشتمل . تطور جائحة كرونا في ليبيا وآثارها االقتصادية علي الناتج المحلي االجمالي
 :يلي

  بئة واالزمات من غذاء ودواء ومستلزمات الحماية ومستشفيات ميدانية والتدريب العمل على توفير مخزون استراتيجي لمجابهة األو
 .على الجاهزية وتسخير كل االمكانيات المدنية والعسكرية

  توفير ذلك من  هإنعاش االقتصاد الليبي بشكل عام وبما يتطلبفي العمل علي  تساعد الزمةلالعمل على توفير بنية تحتية
 . رباء واتصاالت ونقل ومواصالتلعناصر الرئيسية من كهل

 بالقدر الذي يضمن المحافظة على صحة وسالمة المواطن مباشر للمواطنينالنقدي الدعم ال. 
 دعم القطاع الزراعي والرعوي والصيد البحري البديل األول في هذه األزمة إلنتاج الغذاء. 
 الذاتي في ظروف األوبئة واألزمات دعم الصناعات الغذائية والدوائية الرافد األساسي لسياسة االكتفاء. 
  دعم الصناعات الحرفية وخصوصًا المنتجة لألدوات الحماية من الفيروسات واالوبئة مثل صناعة الكمامات ومواد التعقيم

 .والتنظيف وغيرها من المواد وخاصة التي تمتلك ليبيا مستلزمات انتاجها مثل البالستيك وااللياف والكيماويات
  التجول تأثرت أعمالهم بسياسة اإلغالق وحظرالتي  تلكوخصوصا التجارية والمؤسسات الخدمية دعم االعمال. 
 العملية التعليمية في ظروف األوبئة واالزمات من خالل توفير البنية التحتية  رالبديل األفضل الستمرا يدعم التعليم اإللكترون

 .الالزمة لذلك من كهرباء واتصاالت ومعدات وتدريب
توصيات الدراسة بعض التوصيات الخاصة بالبيانات بشكل عام و البيانات الصحية بشكل خاص وكذلك بعض التوصيات  تملكما تش

 .الخاصة بجائحة كرونا

 توصيات خاصة بالبيانات

عالمية يتوافق مع المعايير ال الشك أن غياب أو عدم وجود نظام فعال للبيانات والمعلومات الصحية بحيث يكون مصمم بشكل مناسب
الحالة بما يزيد من تعقيد ئ و يسوضع  اليربما يدفع األمن الصحي الوطني المتبعة في الدول المتقدمة ومع معايير منظمة الصحة العالمية 

ذات من هنا يمكن أن يكون هناك العديد من التوصيات المرتبطة مباشرة بعملية التعامل مع البيانات و  .الصحية العامة للمجتمع و الفرد معاً 
  :على سبيل المثالو العالقة بالقطاع الصحي 

 ذات جودة عالية صحية توفر بيانات العمل علي انشاء قاعدة بيانات صحية وطنية شاملة . 
  الصحية بشكل خاص والبيانات بشكل عامالبيانات توثيق نشر الوعي بين الفئات المختلفة بالمجتمع بأهمية.  
  تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ناتدارة المعلومات والبياإلأنظمة وضع. 
  أدوات إلكترونية لجمع البيانات الميدانيةاستخدام. 
  التبادل اآلمن للبيانات الصحية ومراجعة التشريعات الوطنية المرتبطة بعمليات تجميع وتحليل ونشر وانتقال البيانات. 
  الباحثين لغرض التحليل العلمي الهادف أمامالعمل علي نشر البيانات بكل شفافية ووضوح و إتاحتها. 
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 م البيانات والمعلومات مع االهتمام بالتخصصات و إعادة النظر في إصالح التعليم بمستوياته المختلفة بما يضمن اهتمامه بعل
 .المهجنة

 أهمية وجود نظام وطني فعال يضمن توفر بيانات ذات جودة عالية وقواعد بيانات. 
 

 نا في ليبياتوصيات خاصة بجائحة كرو 

 :توصي الدراسة باالتي
  التدابير الصحية واالجتماعية المقترحة من ِقبل منظمة الصحة العالمية وتقدير وحساب معاييرها بشكل دقيق اعتمادالعمل علي ،

لق غ حظر التجول، مثل ،إجراءات الحجر الصحي والتدابير الوقائية األخرى الخاصة ب القرارات التنفيذية اتخاذوخاصة عند 
 .الخ،...،منع السفر وااللتزام بالتباعد االجتماعي ،المدارس

 حتي  لمركز الوطني لمكافحة االمراض المعديةلالزمة لر االمكانيات المادية والتقنية والموارد البشرية ايتوف العمل علي توفير
 .تسطيح منحني انتشارهايتمكن من مجابهة هذه الجائحة والحد من أثارها و 

 لمكافحة جائحة كرونا مثل   اتخاذهاالمتوقع  ت والقرارات التنفيذيةافي الصورة وتوضيح اإلجراء والمقيمين والزائرين وضع الموطنين
 .والتدابير الوقائية األخرى  وحظر التجول إجراءات الحجر الصحي

  إجراءات لمكافحة جائحة كرونا مثل  اتخاذهاالتي تم  ت والقرارات التنفيذيةاقبل البدء بتنفيذ اإلجراءللمواطنين إعطاء وقت كافي
 .والتدابير الوقائية األخرى  وحظر التجول الحجر الصحي

 التدابير الصحية لتقدير إتجاهات جائحة كرونا في المجتمع وطرق انتشارها وإقتراح الحلول و  المحاكاة ةمأنظ العمل علي استخدام
 .الالزمة للحد من أثار هذه الجائحة واالجتماعية

  لتقدير اتجاهات جائحة كرونا المحاكاة ةمأنظ الخاصة باستخدام نشر و بيان النتائج العمل علي. 
 توعية الموطنين بكل شفافية ووضوح لمخاطر هذه الجائحة. 

 في ليبياالمركز الوطني لالمراض المعدية توصيات خاصة ب

الرغم من عدم ب ،جائحة كروناعلى ومحاولة السيطرة يقوم المركز الوطني لمكافحة االمراض المعدية بمجهودات كبيرة جدًا في مجابهة 
وعليه فأن هذه  األخيرة،الي الظروف التي تمر بها ليبيا في الفترة  افةضوباإلتوفر االمكانيات المادية والتقنية والموارد البشرية الكافية 

 :وكذلك بشكل تفصيلي وتوثيقها جائحة كرونا باالهتمام ببيانات الدراسة توصي
 بشكل عام وخصوصا جائحة كرونا في ليبيا  وصحة المجتمع انشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لالمراض المعدية ىلالعمل ع. 
 مثل   بل منظمة الصحة العالميةمن قِ تكون معتمدة  لتجميع البياناتة وبرمجيات مانظ استخدام ىالعمل علGo.Data  هاوغير. 
 مجال لمشاركتها مع الباحثين المهتمينالإيجاد طرق لنشر بيانات شاملة وكافية عن جائحة كرونا وفتح  ىالعمل عل. 
 فتح قنوات تواصل مع الباحثين المختصين في الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك للمساعدة في فهم اتجاهات  ىالعمل عل

 .هااتجائحة كرونا وتوقع مسار 
  وطرق التعامل معها فهم جائحة كروناالمؤتمرات والندوات والبحوث العلمية الهادفة لما لها من أثر علمي كبير في تشجيع اجراء 

 .الحد من أثارها وتسطيح منحني انتشارهاو  و التعرف علي اتجاهاتها
 باعالن بيان نتائج العينات في توقيت محدد من اليوم العمل علي االلتزام. 

https://www.who.int/godata/about
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 الملخص
تهددده هددلد الدراسددة رلددا ربدددراز الدددور الددلي تلعبدد  البياندددات اليددخمة والددلكار االاددطناوي فددي احتدددوار وحصددر وبددار فيددرو  كوروندددا          

Covid-19 ،الوافي والتحليليوقد تم االوتماد ولا المنهجين ، وذلك من خالل استعراض بعض التجارب الدولية الناجحة. 
وتوادل  الدراسدة رلدا ان انت دار وبدار فيدرو  كوروندا سدم  بديبراز اهميددة االسدتثمار فدي البحدك والتطدوير فدي كدل مدن مجدال البيانددات          

الدددلكار يمكدددن مدددن العثدددور ولدددا انمددداه، ووالقدددات واتجاهدددات تسدددتخدت فدددي فهدددم الطريقدددة التدددي  نت دددر فيهدددا الوبدددار، وفدددي مجدددال لي اليدددخمة الددد
 االاددطناوي الددلي يعمددل ولددا تحليددل تلددك البيانددات، وبنددار النمدداذخ باالسددتناد رلددا المخدداار للمسدداودة فددي تحليددل سدديناريوهات انتقددال العدددو ،
والرادد والك دا المبكددر ودن المدرض، وت ددخية ومتابعدة الحداالت المصددابة، وتحقيدش المراقبدة ال دداملة لجميدع الفدراد للتماددد مدن التدزامهم، كمددا 

 .ابرز دور الكوادر الطبية وباحثي وولمار ومهندسي البيانات واللكار االاطناوي في ريجاد حلول لألزمة الصحية العالمية الراهنة
  .فيرو  كورونا، االاطناويالبيانات اليخمة، اللكار  :الكلمات المفتاحية

 

The Role of Big Data and Artificial Intelligence in Dealing with the epidemic of  the 

Corona virus COVID-19: Successful International Experiences 

 coutighane, H. BbouafiC. L, aN. Boubaya 
constantine2.dz-nassira.boubaya@univAlgeria, , Constantine 2University a 

bUniversity Constantine 2, Algeria, chahrazed.louafi@univ-constantine2.dz 
 cUniversity Constantine 2, Algeria, hamza.boutighane@univ-constantine2.dz 

*Crosspnding author: nassira.boubaya@univ-constantine2.dz 
 

Abstract 
This study aims to highlight the role that Big Data and Artificial Intelligence play in containing and accounting for the 
Covid-19 epidemic by reviewing some successful international experiences, and has been based on descriptive and 
analytical approaches. The study found that the spread of the Coronavirus epidemic allowed the importance of 
investing in research and development in both the field of Big Data that enables to find patterns, relationships and 
trends used to understand how the epidemic is spreading and  In the field of Artificial Intelligence, which analyzes 
these data, building risk-based models to help transmission analyze scenarios, monitor and detect early detection of 
the disease, diagnose and follow up on infected cases, and achieve comprehensive monitoring of all individuals to 
ensure their commitment. And it also illustrated the role of medical staff, researchers, scientists, Data Engineers and 
Artificial Intelligence in finding solutions to the current global health crisis. 
Keywords: Big Data, Artificial Intelligence, Corona Virus COVID-19. 
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 المقدمة
الواحد والع رين، فقد  القرن  العالم في تواج  التي التحديات اابر من اواحد وجيزة زمنية فترة في Covid-19 ظهر فيرو  كورونا         

وتسبب في ريقاه الحياة الصينية، وتحول بللك رلا وبار والمي،  Wuhanفي مد نة ووهان  تكون  بؤرة من انت ارد اجتاح الفيرو  العالم منل
وهلا ما دفع الكثير من الدول رلا الطبيعية داخل البلدان السيوية، مؤدًيا لوفاة مئات اآلاله من الشخاص وإاابة المال ين حول العالم، 

واللكار  تطبيقات التكنولوجية كالبيانات اليخمةال لتوظيا العد د مناتخاذ العد د من اإلجرارات الصارمة في مواجهت ، وانتهاز الفراة 
والت خية المبكر للمصابين، وتسريع وملية اات اه العالخ، وتعقيم الماان  ،االاطناوي ولا ارض الواقع لتوقع وتتبع انت ار الفيرو 

في بداية معركتها ضد الفيرو ، فاوتمدت في المقات الول ولا قطاع  naChi ما قام  ب  الصين بالفعل العامة، وإدارة الزمة بفعالية، وهو
نفس  التكنولوجيا القوي لد ها، مستخدمة بللك ولوت البيانات واللكار االاطناوي، مما  برز اهمية البحك والتطوير في مجال التكنولوجيا، وفي

وغيرها من ال ركات بالتعاون ...  "Huawei"و" BEDO"و" Alibaba"مثال الوق  قام  شركات التكنولوجيا العمالقة في جميع انحار العالم ا
ت  مع الابار والااديميين، ومخابر البحك والتطوير، والهيئات الحكومية باالستغالل المثل للبيانات اليخمة واللكار االاطناوي بتطبيقا

 :ما سبش تتبلور معالم رشكالية الدراسة المتمثلة في، وبنار ولا Covid-19فيرو  كورونا  المختلفة لمواجهة وبار
 ؟Covid-19دور البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي في مواجهة وباء فيروس كورونا  ما هو

 :ولإلجابة ولا رشكالية الدراسة سنحاول اإلجابة ولا مجمووة من التساؤالت الفروية التالية
 االاطناوي؟ما المقصود بالبيانات اليخمة واللكار  -
 ؟، وما هي ارق الك ا ون Covid-19ما المقصود بد  -
 ؟Covid-19كيا تم تطبيش البيانات اليخمة الحتوار وبار  -
 ؟Covid-19كيا ساود اللكار االاطناوي في الحد من انت ار وبار  -
 ؟Covid-19ما اهمية استخدات البيانات اليخمة واللكار االاطناوي خالل انت ار وبار  -
 : مية الدراسةأه

 :تتمثل اهمية هلد الدراسة في
 ؛التعره ولا اهم التكنولوجيات الحد ثة التي تحتل الصدارة في العد د من المجاالت والمتمثلة في البيانات اليخمة واللكار االاطناوي -
 ؛اللي تحول رلا وبار والمي Covid-19التعريف بد  -
إلبراز اهمية هلد التقنيات  Covid-19توضي  بعض التجارب الدولية في استخدات البيانات اليخمة واللكار االاطناوي لمواجهة وبار  -

 .التكنولوجية في ظل هلد الزمة العالمية
 : أهداف الدراسة

-Covidخصواا في ظل وبار واللكار االاطناوي  تهده هلد الورقة البحثية رلا رلقار اليور ولا اهمية وفوائد استخدات البيانات اليخمة

الراد والك ا المبكر ون المرض، وت خية ومتابعة الحاالت المصابة، وتحقيش  ، فهلد التقنيات الحد ثة يمكن ان تساود في ومليات19
 .ح  السيطرةالمراقبة ال املة لجميع الفراد للتماد من التزامهم بالتعليمات، بما يسهم في احتوار الوبار وجعل  ت

 : منهج الدراسة
 Bigكمفهوت البيانات اليخمة ، تم االستعانة بمقاربة وافية وند ورض مختلا التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالموضوع لتحقيش اغراض الدراسة

Data اللكار االاطناوي ،Artificial Intelligence فيرو  كورونا ،Covid-19  ...تساود ولا فهم الموضوع  التيمن المفاهيم  وغيرها
 .تحليلية ون استخدامات البيانات اليخمة واللكار االاطناوي في بعض الدول في ظل وبار فيرو  كورونابمقاربة بصورة افيل، و 

 
 : محاور الدراسة

 
 :تقسيمها ولا النحو التاليتم بهده االستجابة لمتطلبات الدراسة الحالية 

 ؛للبيانات الضخمة والذكاء االصطناعياإلطار النظري : المحور األول

https://entrepreneuralarabiya.com/2020/04/13/26921/%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://entrepreneuralarabiya.com/2020/04/14/26932/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9/
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 ؛Covid-19عموميات حول وباء : المحور الثاني
 ؛باستخدام البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي Covid-19تجارب دولية ناجحة في مواجهة وباء : المحور الثالث
 .التوصياتو نتائج الدراسةوما ستحتوي  من  الخاتمةواوال رلا 

 
 اإلطار النظري للبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي : المحور األول

 سوق  في الًبا المجاالت ااثر من االاطناوي واللكار البيانات ولوت مجال ُيعدبدات ثورة البيانات فعليا بتغيير المجتمع، حيك          
التقنيات الحد ثة ااب  من الممكن رنتاخ معلومات آنية ذات جودة والية،  فمع بروز هلد الماضية، الخمسة السنوات خالل العالم في العمل

 . وااثر تفصيال، في هلا الجزر من الدراسة سنعمل ولا اإللمات بالمفاهيم المتعلقة بالبيانات اليخمة واللكار االاطناوي
 اإلطار المفاهيمي للبيانات الضخمة :أوال

عيد رلا جمع المعلومات وتكوين المعرفة حول مختلا المور، حيك يعتبر هلا الن اه واماًل مساودًا في سع  الدول والحكومات منل زمن ب         
ت المختلفة تحقيش ميزة تنافسية في مختلا المجاالت، ومع تطور التكنولوجيا تغيرت اساليب الحصول ولا المعلومة لتكوين المعرفة، حيك بات  التطبيقا

ي، والجهزة المختلفة، وكاميرات المراقبة، واجهزة االست عار في الطرقات والمن آت وغيرها من الدوات الرقمية مصدرًا مثل مواقع التواال االجتماو
 . لتجميع البيانات والتي يطلش وليها البيانات اليخمة

 :نشأة البيانات الضخمة
من خالل م اهدات  ومالحظات ، وتجارب  ولا الواقع المحيط  رن المصدر الساسي للبيانات هو اإلنسان اللي يقوت بتجميع البيانات         

ن  ب  سوار اإلجتماوي او الطبيعي، او اإلقتصادي، فالنمو السريع في رنتاخ البيانات راجع رلا انت ار الجهزة، والنظمة المتصلة باالنتر 
والفراد وبر وسائل التواال اإلجتماوي ومقااع الفيد و  واالستخدات المتصاود السريع لوسائل اإلوالت الرقمية من قبل المؤسسات من جهة،

رارة والصور، وهي حاليا اابر من حصة البيانات النظامية، باإلضافة رلا تلك التي  تم رنتاجها، وتخزينها، وإتاحتها وبر ال بكات حاليا، وبق
ية التي وال  في هلد المرحلة رلا ظاهرة البيانات سريعة ومقتيبة في تسلسل دورات التطور التكنولوجي لنظم معالجة البيانات الرقم

 :اليخمة، تتجلا لنا ثالث مراحل رئيسة ولا مستو  البيانات الرقمية ساهم  في الدفع رلا مرحلة البيانات اليخمة
 ؛من الثقافة الورقية رلا الووية الرقمية :المرحلة األولى
  ؛ية رلا شبكة االنترن من جهاز الكمبيوتر وال بكات المحل :المرحلة الثانية
 [1.]من االنترن  الكالسيكية رلا البيانات اليخمة :المرحلة الثالثة

 :Big Dataمفهوم البيانات الضخمة 
 1Mckinseyمعهدحسب تعريف  :من بينها Big Dataوفًقا لألدبيات الموجودة توجد ودة تعاريف مختلفة للبيانات اليخمة          

Global Institute* ير رلا مجمووات البيانات التي  تجاوز حجمها قدرة ادوات قواود البيانات ت"وره البيانات اليخمة بمنها  اللي 
نموذخ "البيانات اليخمة ولا انها 2**(ITU)في حين وره اإلتحاد الدولي لإلتصاالت  ،[2"]من التقااها وتخزينها وإدارتها وتحليلها التقليدية

وتحليل وورض مجمووات البيانات الكبيرة جدا ذات الخصائة غير المتجانسة، مع رمكانية تحقيش ذلك في  وإدارة زينللتمكين من جمع وتخ
بمن المريكية  Babsonت بكلية المعلوما ومد ر تكنولوجيا رئيس  Thomas H. Davenport، كما ورفها[3"]ظل قيود الوق  الفعلي

ر منظمة مقارنة مع قاودة بيانات والئقية، وهي مجمووة بيانات سريعة الحركة البيانات اليخمة هي كبيرة جدا ولا مستخدت واحد، غي"
تتطلب نهجا جد دا  وإدارتها، اي انها بحاجة رلا قاودة بيانات كبيرة جدا وولمار بيانات، حيك  تم استخدات تقنيات جد دة ومتنووة لمعالجتها

 [4".]من اجل انع قرار سريع وقائم ولا الدلة إلدارتها

                                                           

* Mckinsey Global Institute: مااينزي من اجل تطبيش مبادئ . من قبل جيمس ا 1221امريكية تمسس  مااينزي في وات  است ارات ردارية شركة
توسع  ال ركة  1221و 1291لتقييم قرارات اإلدارة وبر القطاوين العات والخاص، وفي العقد ن  وكمي نووي المحاسبة ولا اإلدارة، وتقوت بيجرار تحليل

  .دوليا واقام  مجاالت الممارسة الجد دة، وساودت في تمسيس العد د من المعا ير في مجال الومال التجارية
* *(ITU):  اإلتحاد الدولي لالتصاالت(International Telecommunication Union). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A
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تمثل حصيلة التفاوالت اليومية وبر ال بكات اإلجتماوية،  Data Bigمن خالل التعريفات السابقة يمكن القول بمن البيانات اليخمة        
وشبكات االتصاالت، ومحركات البحك، مع المنتجات والخدمات والمعامالت الرقمية بما في ذلك الهواتا اللكية، وبطاقات االئتمان، ومنصات 

وغيرها، ويتجاوز حجم هلد البيانات قدرة قواود البيانات التقليدية ولا التقااها، وتخزينها، وإدارتها، ومعالجتها نظرا ... ال االجتماوي التوا
 .لميزاتها المتمثلة في الحجم، السروة والتنوع

 :محتوى البيانات الضخمة
 [5:]تتيمن البيانات اليخمة من حيك المحتو  ما  لي         

البيانات المخزنة في حقول قاودة البيانات يميزها رمكانية البحك  بيانات اليخمة فهيهي الجزر الاغر من ال (:منظمة)بيانات مهيكلة  -
  3؛SQL**فيها وتحليلها، كما يمكن ردارتها باستخدات لغة 

ال ما ال يمكن تصنيف  بسهولة كالصور والرسوت البيانية، ومقااع الفيد و، وافحات الويب، وملفات (: غير منظمة)بيانات غير مهيكلة  -
PDF والعروض التقديمية، ورسائل البريد اإللكتروني، ووثائش الويكي، والتغريدات، ومن ورات ،Facebook ورسائل الدردشة، ووثائش ،XML 
 ؛لن بياناتها ال تتسش تماما كقاودة بيانات" غير منظمة"هيكل داخلي يخصها، لكنها تعتبر ورغم ان هلد النواع من الملفات لها . وغيرها
وهي خليط بين اإلثنين، لكنها تفتقر رلا بنية منتظمة مثل برامج معالجة بيانات شبه منظمة  وبين النووين السابقين بيانات تسما         

 .المهيكلة مع ودت تصميمها في جداول او قواود بياناتالنصوص، ولكن  تم اوتبارها نووا من البيانات 
 :خصائص البيانات الضخمة

اما  وحي اإلسم، فين رحد  السمات الرئيسية للبيانات اليخمة هي الحجم، اي حجم البيانات، ومع ذلك ال  تعلش المر فقط بالحجم          
 ولكن ايًيا بعوامل اخر  مثل السروة وتنوع البيانات التي  تم تحليلها، البيانات اليخمة تحتوي ولا ثالث خصائة مميزة للبيانات اليخمة

 [ 1:]جها فيما  ليوابعادها ندر 
 ؛ي ير الحجم رلا كمية البيانات :(Volume)الحجم  -
 ؛ودد كبير من مصادر البيانات المتنووة التي  تعين دمجهاي ير التنوع رلا مجمووة متنووة من البيانات و  :(Variety)التنوع  -
 .البياناتوسروة معالجة  ت ير السروة رلا معدل رن ار البيانات :(Velocity)السرعة  -

 [ 7:]هناك بعض المراجع تييا خاايتين متمثلتين في القيمة والمصداقية         
  ؛كثافة القيمة المنخفية -سمة البيانات اليخمة  :القيمة -
 .ودت الموثوقية الكامنة في بعض مصادر البيانات :الصدق -

، والسروة (Variety) ، التنوع(Volume)الحجم  Vs of Big Data 3اما من ناحية التصنيا فالبيانات اليخمة تصنا وفقا لمبدا          
(Velocity) ع المبادئ الثالثة وبمعدل متزا دعوامل او المبادئ الرئيسية، فهي تتوسع ولا جميالهلد ، حتا تكون البيانات ضخمة يجب توفر ،

، Kilobyteوم تقاتها المتمثلة في  Byteالوحدة المعروفة بد بقيا  حجم البيانات المخزنة في الحواسيب وقواود البيانات هلا ويتم 
Megabyte ،Gigabyte ،Terabytes، Pettabyte ،Exabytes ،Zettabytes ،Yottabyteوال كل التالي  وض  كل ما سبش ،: 

                                                           

** SQL: لغة اإلستعالت  منظم((Structured Query Language  ،هي لغة برمجية قياسية إلدارة قواود البيانات، وتستخدت لالستعالت ون البيانات
 .وإدراجها، حلفها وفرزها، وتحد ثها، وتعد لها
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 خصائص البيانات الضخمة (1) شكل
Source  : Reihaneh H. Hariri, et al, Uncertainty in big data analytics: survey, opportunities, and challenges, 

Journal of Big Data volume 6, Article  number :  44 (2019), p: 04. 

https://link.springer.com/article/10.1186/s40537-019-0206-3 
 

 : مصادر البيانات الضخمة
تنتج البيانات حاليا ب كل تلقائي ومستمر في ايغة رقمية بطرق مختلفة كثيرة، ويمكن ان تكون هلد المصادر المختلفة للبيانات محل          

اهتمات لغرض استخدامها من اجل قيا  بعض اإلتجاهات اإلجتماوية او البيئية او المالية او اإلقتصادية بمزيد من الدقة وفي التوقي  
 [ 9:]مصادر البيانات اليخمة ولا النحو التالي المناسب، وتصنا

المصادر الناشئة ون ردارة احد البرامج، سوار كان برنامجا حكوميا او غير حكومي، ولا سبيل المثال السجالت الطبية اإللكترونية،  -
  وزيارات المست فيات، وسجالت التممين، والسجالت البنكية، وبنوك الطعات؛

و ذات الصلة بالمعامالت الناشئة ون المعامالت بين كيانين، ولا سبيل المثال معامالت البطاقات اإلئتمانية المصادر التجارية ا -
  والمعامالت التي  تجري ون اريش االنترن  بوسائل منها الجهزة المحمولة؛

  واجهزة رست عار المناخ؛ مصادر شبكات اجهزة اإلست عار، ولا سبيل المثال، التصوير الساتلي، واجهزة رست عار الطرق، -
 مصادر اجهزة التتبع، ولا سبيل المثال تتبع البيانات المستمدة من الهواتا المحمولة والنظات العالمي لتحد د المواقع؛  -
  مصادر البيانات السلوكية، ولا سبيل المثال، مرات البحك ولا االنترن  ون منتج او خدمة ما او اي نوع آخر من المعلومات؛ -
  .مصادر البيانات المتعلقة باآلرار، ولا سبيل المثال، التعليقات ولا وسائط التواال اإلجتماوي -

وللحصول ولا فكرة حول كمية البيانات التي تم رن اؤها ولا مد  ودة سنوات ماضية، يعرض ال كل التالي النمط اللي تنمو ب           
 .2121رلا سنة  2115البيانات اليخمة من سنة 

 
 
 
 
 

 

    5 V's of Big Data 

volume 

Terabytes 

Exabytes 

Zettabytes 
 

Veracity 

Uncertainty 

Incompleteness 

Inconsistency 

 

Velocity 

Batch 

Real-time 

Streaming 

Variety 

Structured 

Unstructured 

Multimedia 

Value 

Statistical 

Data into money  

Data in action 

https://link.springer.com/article/10.1186/s40537-019-0206-3#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1186/s40537-019-0206-3#auth-1
https://link.springer.com/journal/40537
https://link.springer.com/article/10.1186/s40537-019-0206-3
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 نمط نمو البيانات الضخمة (2) شكل
Source: Amit Sharma, Presented By: Amit Sharma, Kapil Kumar, The Big Data Job Boom, Business 
Intelligence Solution Providers, p:04, https://www.bisptrainings.com/ 

 

مددن خددالل ال ددكل نالحددك ان هندداك كميددة كبيددرة مددن البيانددات المخزنددة فددي اجهددزة التخددزين الرقميددة، لددللك فددين هددلد البيانددات تحتدداخ رلددا          
  .ستخدامها في المستقبلتقنيات وبرامج لمعالجتها ب كل فعال ال

 مفاهيم أساسية حول الذكاء االصطناعي :ثانيا
 Frankولمار في الخمسينات تقليد العقل الب ري، حيك قات تعود بداية ظهورد وند محاولةاللكار االاطناوي ولم معرفي حد ك،          

Rosenblatt   ببنار نموذخ مبسط ل بكية العين، وفي السبعينات ظهر اول نظات خبير في العالم لمعالجة القصور في انظمة حل  1957سنة
بمستقبل اللكار االاطناوي وبفكرة انقالب  Asimov Isaac، وتنبم خبير في التحليل الكيميائي ralDend 1271المسائل سمي بنظات 

 [2.]اآلالت ولا اانعيها، وكان اول من االش مصطل  روبوت ولا الرجال اآلليين
 : Artificial Intelligenceتعريف الذكاء االصطناعي

اللكار االاطناوي هو مجال الدراسة اللي " Ming-Hwa Wangتوجد ودة تعاريف لللكار االاطناوي نلكر من بينها تعريف          
ولم رن ار برامج وآالت "بمن   Jonathan Deesingوورف  ، [11"]وتتطلب اللكار اإلنسان المهات التي يقوت بها ي مل التقنيات الحسابية لدار

ولم م تش من ولوت الحاسب اآللي "اللكار االاطناوي هو في تعريف آخر ، و [11"]امبيوتر ذكية في محاولة لتقليد مستويات اللكار الب ري 
رة ولا التعلم واالستنتاخ واتخاذ القرارات، يقوت ولا تصميم وإوداد اآلالت والتطبيقات هدفها محاااة العقل الب ري واللكار اإلنساني، ول  قد

قدرة الجهزة ولا ادار " بمن وقد وره اييا  ،[12"]يسهل حياة الب ر ويساندهم في حياتهم اليومية للقيات بمومالهم بكفارة وسروة والية
ر الالية، ويمكن ان تمثل هلد الجهزة العقول الن طة مثل التفكير، والقدرة ولا المعرفة، والتحكم في المور، وفهم العالقات، وإنتاخ الفكا

كما يمكن تعريف اللكار ، [13"]الب رية في المستقبل، حيك تعمل تماما مثل الب ر من خالل قيامها بكل المهات التي  ؤد ها االنسان
المركبات ذاتية لللكار االاطناوي زة تقنية مزدهرة للعد د من التطبيقات اللكية في مختلا المجاالت، ومن المثلة البار "االاطناوي بمن  
، elawlamمثل جدار الحماية )، الت خية الطبي والصحة ون بعد في الرواية الصحية، ونظم المن السيبراني بدون ايارالقيادة، والطائرات 

 [14.]بيعية في رؤية الحاسوبالمصرفي في مجال التمويل، ومعالجة الصور ومعالجة اللغة الطاللكار االاطناوي ، و(والك ا ون الروبوتات
ي ير رلا النظمة او الجهزة التي تحااي اللكار الب ري لدار المهات، فهو  (AI) ومن خالل التعاريف السابقة للكار االاطناوي         

  .التعلم والتكيا، واالستنتاخ، واتخاذ القرارات بسروة وكفارة واليةولها قدرة ولا 
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https://www.bisptrainings.com/
https://www.lifewire.com/jonathan-deesing-4137261
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 :االصطناعيآلية عمل الذكاء 
 تم تنفيل اللكار االاطناوي وموًما جنًبا رلا جنب مع التعلم اآللي وتحليالت البيانات، حيك يمخل التعلم اآللي البيانات ويبحك ون          

ايا محددة، االتجاهات الساسية، فيذا اات ا شيًئا ذا الة بم كلة وملية يمكن لمصممي البرامج اخل هلد المعرفة واستخدامها لتحليل قي
فالمطلوب هنا هو توفر بيانات موثوقة في شكل معلومات رقمية او اور اقمار اناوية او معلومات مرئية او نصوص او بيانات غير 
ة، منظمة، والتي تمكن الخوارزميات واجهزة االست عار والكاميرات المتقدمة، ولوحات المعلومات، والعروض المرئية من تمييز النماه المفيد

قديم معلومات في الوق  الفعلي، فعلا سبيل المثال في مجال النقل تحتوي المركبات ال ب  مستقلة ولا ادوات تسم  للسائقين والمركبات وت
تفادة بفهم حركة المرور، ومعرفة العوائش المرورية المحتملة كاالزدحات، او الحفر، او رن ار الطرق السريعة وغيرها، كما يمكن للمركبات االس

تجربة المركبات الخر  ولا الطريش دون تدخل ب ري، وتحويل المجمووة الكاملة لتجاربها ولا الفور وب كل كامل رلا المركبات الخر   من
 [15.]الم ابهة لها

 : Artificial Intelligenceفروع الذكاء االصطناعي 
التعلم اآللي والتعلم العميش، النظم الخبيرة، ومعالجة اللغة الطبيعية، التعره ولا انظمة  من بينها للكار االاطناوي ودة فروع         

الصوت، وولم الروبوتات، بيانات التعد ن، واسترجاع المعلومات والويب الداللي، معالجة الصور، البحك، تمثيل المعرفة وقاودة بيانات 
 : ، وفيما  لي سنقوت ب رح البعض منها[11]المعرفة، التفكير المنطقي والتفكير االحتمالي

تعلم واستخراخ انماه ذات مغز  من البيانات، وادار الخوارزميات القائمة ولا التعلم  ي ير التعلم اآللي رلا القدرة ولا (:LM)التعلم اآللي  -
 ؛ولا الميزات التمثيليةابيرا ، وتعتمد النظم اوتمادا (LM)اآللي 

ميزتين رئيسيتين ( LM)بسيطة، ويملك التعلم العميش  التحليالتقادر ولا حل النظم المعقدة من خالل التعلم من  (:LM)التعلم العميق  -
 :هما

 ؛القدرة ولا تعلم التحليالت الصحيحة 
   يسم  التعلم العميش(LM ) التحليالت ولا نحو للنظات بتعلم البيانات من التعلم العميش، ويتم استخدات العد د من الطبقات لتعلم معنا

 [ 17].متزا د
برنامج مصمم لينفل مهاًما متعلقة بالخبرة الب رية، يحاول النظات الخبير القيات بعمليات تعتبر وادة من اختصاص الب ر  :النظم الخبيرة -

 ؛ويتيمن الحكم واتخاذ القرارات
ات اللغة الطبيعية،  والهده هو قرارة اللغات الب رية وفهمها وإدرااها التفاول بين اجهزة الكمبيوتر والب ر باستخد :معالجة اللغات الطبيعية -

 ؛بطريقة قيمة
 ؛كيا  تمكن الحاسوب من معرفة الكالت وكيفية معالجتة :التعرف على أنظمة الصوت -
 [19.]آالت ذكية وانظمة كمبيوتر للتحكم ومعالجة المعلومات والتعامل مع البيانات والية المستو   :الروبوتات -

 :تطبيقات الذكاء االصطناعي في الطب
وغيرها، وظهور وبار ...  تم استخدات اللكار االاطناوي في ودة مجاالت كاالقتصاد، التعليم، الطاقة، البيئة، الفيار، الهندسة          

Covid-19 تركيز الدراسات ولا اوتماد تقنيات اللكار االاطناوي في الرواية الصحية، وفيما  لي نلكر البعض من استخدامات  زاد من
 [12:]اللكار االاطناوي في مجال الطب

 ؛ تم استخدات الروبوتات في العمليات الجراحية -
عالخ، حيك  تم توايل كاميرا الويب مع الهواتا اللكية لمراقبة استخدات المريض لل( AiCure App)قيات منظمات الصحة بين ار تطبيش  -

 ؛للتماد من اخل المريض للجروة الدوائية ومراقبة تطّور الوضع الّصحي لهم
  ؛استخدات اللكار االاطناوي في ردارة السجالت الطبية للمرضا ومعرفة التاريخ راابتهم بالمرض -
 ؛واات المختلفة بسروة وااثر دقةاستعمال اللكار االاطناوي في تحليل نتيجة الفح -
 ؛تحليل المالحظات الموجودة في التقارير الطبية، والتي ولا اساسها  تم اختيار المجر  الا  للعالخ -
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 .استخدات هلد التقنيات في مراقبة وضع المريض ومد  تجاوب  للعالخ بين الزيارات المتكررة للطبيب -
في جميع انحار العالم في ظل تف ي فيرو  كورونا  الحكوماتاالاطناوي في الطب فقد واجه  وبحد ثنا ون استخدات اللكار          

مما  تحديات ود دة من بينها محدودية القدرة االستيعابية للمست فيات وودت توفرها ولا ما يكفي من وحدات العناية المركزة واجهزة التنفس،
تراتيجيات كب  انت ار المرض من خالل رجرارات التباود االجتماوي والبقار في المنزل وضعها امات خيار معالجة الحاالت الحرجة، ون ر اس

  .للسيطرة ولا الوضع لتخفيض ودد حاالت اإلاابة بالفيرو 
 

 COVID-19عموميات حول وباء : المحور الثاني
تف يا واضحا لها وانتقالها من شخة رلا آخر في يستخدت مصطل  الوبار العالمي او الجائحة لواا المراض المعدية وندما نر           

مع انت ار مرض انفلونزا الخنازير، اللي يعتقد  2112وكان  آخر مرة تف ا فيها وبار والمي في وات  ودد من بلدان العالم في الوق  نفس ،
ف  وباًر والميا، وتستخدت المنظمة هلا بوا Covid-19الخبرار ان  تسبب في وفاة آاله الشخاص، وقد انف  منظمة الصحة العالمية تف ي 

 المصطل  لسببين رئيسين هما سروة تف ي العدو  واتساع نطاقها والقلش ال د د رزار قصور النهج اللي تتبع  بعض الدول ولا مستو  اإلرادة
احتوار وتحجيم انت ار الفيرو   ، للا فينCovid-19السياسية الالزمة للسيطرة ولا تف ي الفيرو ، ويبدو ان كل هلد الصفات تنطبش ولا 

 .فيما  لي سنقوت بيوطار فكرة حول فيرو  كورونايعد امرا حيويا في ظل ودت تطوير اي لقاح او والخ يقيي ولي  حتا اآلن، و 
 COVID-19تعريف فيروس كورونا  :أوال

واحد  ANRولا  شكل دائري يحتوي ولا الحمض النووي الريبي ( نانومتر 151-111)الحجم  فيرو  كورونا هو فيرو  متوسط         
معّبر، تعود تسمية الفيرو  رلا وجود اغ ية ولا سط  الفيرو  تمخل شكل التاخ،  وجد نووين من المصال المعروفة لهلا الفيرو  لد  

جهاز التنفسي الحميدة مثل نزالت البرد، وفيرو  كورونا مقاوت للبيئة وهما المسؤولين ون امراض ال OC 43و E-229اإلنسان تتمثل في 
  [21.]ساوات ولا السط  الجافة 3ايات في معلش، و 1الخارجية، حيك يمكن ان يعيش لمدة 

لفيروسية السرة ا، وت مل [21]فصيلة فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة ت مل فيروسات قد تسبب اائفة من المراض لإلنسان         
، ويقع الجينوت الحمض النووي الريبي الفيروسي داخل الغاله النووي واللي يقع بدورد داخل MERS-CoVو  SARS-CoVلفيرو  كورونا

 [        22.]الغاله الفيروسي
وقد تبلغ شدة العدو  بين ت مل العدو ، الحما، والسعال، التعب، ضيش في التنفس، رنتاخ البلغم، آالت الرا ، SARS-CoV  اوراض         

 [23.]الناقلين بدون اوراض رلا مرض خفيا، او مرض حرخ اللي قد  ؤدي رلا الوفاة
 COVID-19طرق الكشف عن فيروس كورونا  :ثانيا

وتسلسل الحمض النووي  )AR-RCA(بمجرد تحد د العامل الممرض من اره الباحثين الصينيين تم اقتراح بروتوكولين هما          
(Séquençage) ، 91حاليا  تم ت خية و-CivoC  من خاللAR-RCA  باستعمال مسحة البلعوت النفي، ويمكن الحصول ولا النتيجة

 .وادة في غيون اربع ساوات، ومن بين ارق الك ا ون فيرو  كورونا نجد اختبارات الميادات واالختبارات المصلية
  :اختبارات المضادات

، ويمكن رجرار هلد االختبارات ولا -2SARS-CoV دارات الميادات الرئوية للك ا ون البروتينات الخااة باختبهي وبارة ون          
، وتوفر الت خية المبكر للمرض، وهلد االختبارات AR-RCAاختبارات  باستعمالوينات البلعوت النفي، ووينات من الجهاز التنفسي السفلي 

بسبب ضعا ادائها ال سيما  2121ابريل /نيسان 9ب توجيهات منظمة الصحة العالمية في حس CivoC-91لم يعد معمول بها للك ا ون 
 .في حاالت الحمل الفيروسي المنخفض

 
  :ختبارات المصليةاال

-SARS دالتي  نتجها الجسم ض( gI: الغلوبولين المناوي) النووية( CA)اختبارات المصل تسم  بالك ا ون الجسات الميادة          

CoV-2ولا وينات الدت ويمكن استخدامها لتحد د المرضا الل ن اوروا المناوة تجاد  ، وتجر  هلد االختباراتSARS-CoV-2  سوار
، وحالة اإلاابة بفيرو  نقة SARS-CoV-2بد بوجود الوراض او بدونها، وتحدد االختبارات المصلية في ظروه معينة المرضا المصابين 
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عرضين مثل المهنيين الصحيين، رضافة لللك يمكن ان تكون هلد االختبارات مفيدة اييًا في جمع البيانات الوبائية المناوة الب رية لألفراد الم
، رال ان اهمية استخدات هلد االختبارات في الممارسة السريرية تعتمد ...(المرضا المصابين بالفعل، ومعدل الوفيات ) CivoC-91المتعلقة بد 

 [24.]ايات 5وتظهر النتيجة خالل  ره الفسيولوجية والتقنية والسريرية لتقييمها والتحقش منها،ولا التوفر المسبش للمعا
تجدر اإلشارة رلا ان هلد االختبارات وادة ما تكون مكلفة وتستغرق وقتا اويال ومعدلها االيجابي الحقيقي منخفض، وتتطلب مواد          

البلدان تعاني من نقة في مجمووات االختبارات بسبب القيود المفروضة ولا الميزانية ومعدات وادوات محددة، باإلضافة رلا ان معظم 
 .والتقنيات المستخدمة في الك ا، وهنا برزت اهمية تكريس الجهود لتحسين هلد التقنيات وإيجاد بدائل لها

المعلومات واالتصاالت، تساود البيانات اليخمة واللكار فبفيل احدث التطورات في مجال التقنيات الجزيئية والحاسبية وتكنولوجيا         
االاطناوي في معالجة كمية ضخمة لم يسبش لها مثيل من البيانات المستمدة من مراقبة الصحة العامة للك ا وراد تف ي الوبئة في 

الحصول وليها من الحكومات والمعاهد  الوق  الحقيقي، ووضع االتجاهات والتنبؤ بها، واإلحااة اإلوالمية المنتظمة للحالة التي  تم
 .وهلا ما سنعمل ولا توضيح  في الجزر الخير من هلد الدراسة ،[25]والمنظمات

 
 باستخدام البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي COVID-19تجارب دولية ناجحة في مواجهة وباء : المحور الثالث

من خطوات رئيسية لمواجهت  باستخدات تقنيات اللكار االاطناوي والبيانات اليخمة، و  تتخل البلدان المصابة بفيرو  كورونا اآلن         
 .باستخدات البيانات اليخمة واللكار االاطناوي Covid-19خالل هلا الجزر سنحاول استعراض بعض التجارب الدولية في مواجهة وبار 

 COVID-19تطبيقات البيانات الضخمة في بعض الدول لمواجهة وباء  :أوال
 :نلكر من بينها Covid-19توجد العد د من التجارب الدولية في استخدات البيانات اليخمة لمواجهة وبار          

 :تجربة دول جنوب شرق آسيا
البيانات الموجودة في شبكات الهواتا  استخداتقام  الصين بمتابعة انت ار المرض باستخدات البيانات اليخمة، وذلك ب: تجربة الصين -

كللك تمكن البيانات االجتماوية اليخمة التي تم جمعها من ال بكات ، [21]اللكية لتحد د مواقع الفراد الل ن لم يحترموا الحجر الصحي
يل المثال تتبع البيانات الموجودة في االجتماوية وغيرها من تدفقات البيانات غير التقليدية ذات الصلة من روادة بنار القصة الوبائية ولا سب

المواقع اإللكترونية ذات الصلة بالرواية الصحية، وال بكات االجتماوية، والتقارير اإلخبارية في اين واستنتاخ مجمووات البيانات غير 
كما قام  بتركيب ماسحات ، [27]اليةالتقليدية التي تساود الباحثين ولا فهم انت ار وتف ي المرض، وتصميم وتنفيل تدابير الصحة العامة بفع

ضوئية حرارية في محطات القطار الات اه درجات حرارة الجسم المرتفعة، فيذا تم الك ا ون ذلك  تم احتجاز ال خة من قبل مسؤولي 
كون قد تعرض للفيرو  الصحة للخيوع الختبار فيرو  كورونا، فيذا كان  نتيجة االختبار ايجابية تقوت السلطات بتنبي  كل رااب آخر ربما ي

حتا  تمكن من وزل نفس ، وتم تمكين هلا اإلخطار بسبب قواود النقل في الدولة التي تتطلب من كل مسافر يسافر في وسائل النقل العات 
 نا ر، ثم في في شهر  Wuhan ووهان وقد تم استخدات هلد التقنية  في، [29]استخدات اسمائهم الحقيقية وبطاقات الهوية الصادرة ون الحكومة

اما  تم استخدامها كمدوات ك ا وإنلار في المطارات من  ،Shenzhenشنجن  ،Shanghai، شانغهاي Beijingالمدن الخر  مثل بكين 
 وبالرغم من ،[31]والتنبؤ بعدد حاالت اإلاابة الجد دة، سوار كان  م تب  فيها او تم تمايدها، [22]اجل احتوار تقدت وانت ار فيرو  كورونا

نين تمخر الصين في االستجابة لتف ي الوبار،  فين المزيج من الحوكمة القوية والتنظيم الصارت، واليقظة المجتمعية القوية، وم اركة المواا
واالستخدات الحكيم للبيانات اليخمة والتقنيات الرقمية كان  من بين العوامل الرئيسية لنجاح جمهورية الصين ال عبية في جهود احتوار 

Covid-19[.31] 
ابق  كوريا الجنوبية ادوات لتعقب جهات االتصال، باستخدات لقطات كاميرا المان، وتقنية التعره ولا الوج ،  :تجربة كوريا الجنوبية -

المركبات والهواتا المحمولة لتوفير بيانات في الوق  الفعلي  من(GPS)  وسجالت البطاقات المصرفية، وبيانات نظات تحد د المواقع العالمي
في منطقتهم، ويتم  الجد دةCovid-19 وجداول زمنية مفصلة لسفر الشخاص، ويتلقا الكوريون الجنوبيون تنبيهات نصية اارئة حول حاالت 

 [ 32].اللاتيتوجي  الشخاص الل ن كانوا ولا اتصال بمفراد مصابين رلا مرااز االختبار والعزل 
 411111نظًرا لقرب تا وان من الصين كان من الممكن ان تتيرر ب دة من فيرو  كورونا، ذلك لن ااثر من : تجربة تايوان وسنغافورة -

 من مواانيها يعملون في الصين، ومع ذلك فين استخدات الدولة لتحليالت البيانات اليخمة وتتبع الهواتا المحمولة ساود المسؤولين ولا



 اورونا وبار فيرو  التعامل مع انت اردور البيانات اليخمة واللكار االاطناوي في  -بوتغانحمزة  /الوافيشهرزاد  /بوبعايةنصيرة 
91COVID- :تجارب دولية ناجحة 
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بمجرد ان ابلغ  الصين ون تف ي المرض بدات تا وان ف [33(]JAMA)التحكم في انت ار الفيرو ، وفًقا لمجلة الجمعية الطبية المريكية 
، ودمج البيانات من سجالت الهجرة مع قاودة بيانات التممين الصحي Wuhan ووهان فحواات ابية للمسافرين ولا خطوه الطيران من

سم  هلا التكامل لمرافش الرواية الصحية بالواول رلا سجالت سفر المرضا وتحد د الفراد  ي الوق  الفعلي، حيكالوانية المركزية ف
سنغافورة فقد قام  اما  ،فانخفاض ودد حاالت الوفيات في تا وان راجع رلا االستخدات الفعال للبيانات اليخمة، SARS-CoV-2الختبار وتتبع 

 تم تتبع البيانات من موازين الحرارة واستخدامها  د مداخل اماان العمل والمدار  ووسائل النقل العات، ثمبقيا  درجة حرارة الشخاص ون
قصيرة المسافة  Bluetooth لتحد د النقاه الساخنة الناشئة ومجمووات العدو ، كما قام  بياالق تطبيش للهاتا المحمول  تبادل رشارات 

فيذا تم   وًما، 21هلد اللقارات ويخزنها في هواتفهم المحمولة لمدة  التطبيش وندما يكون الفراد ولا مقربة من بعيهم البعض، حيك يسجل
، فين وزارة الصحة السنغافورية تصل رلا البيانات لتحد د جهات االتصال الخااة بال خة Covid-19ت خية راابة الفرد بد 

 [34.]بالمصا
 [35]:تجربة دول أوروبا

والتماد من بقائهم في وزلة ذاتية، فباستخدات تكنولوجيا  Covid-19 االق  آيسلندا هاتا محمول لمراقبة الفراد المصابين بد :تجربة آيسلندا -
مثل بيانات التسلسل السريري الهاتا المحمول تقوت بجمع البيانات حول الوراض التي ابلغ ونها المريض مع مجمووات البيانات الخر  

 .والجيني وهلا للحصول ولا معلومات حول ولم المراض وانت ار الفيرو 
اوتمدت المانيا ولا تطبيش مثب  في ساوة ذكية يجمع بيانات حول نبيات القلب، درجة الحرارة، ونمط النوت للك ا ون : تجربة ألمانيا -

ت من التطبيش ولا خريطة تفاولية وبر االنترن  يمكن للسلطات من خاللها تقييم احتمالية والمات المرض الفيروسي، ويتم تقديم البيانا
 . في جميع انحار البالد Covid-19حدوث 

-Covidاورت سلطات السويد منصة للعاملين في مجال الرواية الصحية لإلبالغ ون البيانات الخااة بموداد المصابين بد  :تجربة السويد -

تم  فعلي، وون معدات الحماية ال خصية، والتوظيا، واستخدات اجهزة التنفس الصناوي، ومعلومات اخر  ون الموارد، وقدفي الوق  ال 19
م اركة هلد المعلومات ولا الصعيد الواني مع سلطات الرواية الصحية لتتبع حالة المرافش، وتخصية موارد الرواية الصحية، وزيادة سعة 

 . اسرة المست فيات
 : واليات المتحدة األمريكيةتجربة ال
القائمة ولا الويب لتحد ك  Health Map المريكية باستخدات لوحة معلومات حول فيرو  كورونا ومنصة Johns Hopkins جامعةقام  

البيانات في  وحساب الحاالت المصابة بالفيرو  وودد الوفيات حول العالم، كما استخدم  شركة امريكية خااة موازين الحرارة الرقمية لجمع
دراسة وانية حول تسجل معدل ضربات القلب اثنار الراحة باستخدات تطبيش ساوة ذكية  وهناك الوق  الحقيقي ولا مجمووات من المرضا،

، باستخدات Rensselaer Polytechnic Instituteمعهد ، ويقوت [31]الناشئة Covid-19 يمكن ان يكون قادًرا ولا تحد د حاالت تف ي
ت اليخمة والتحليالت لفهم فيرو  كورونا ب كل افيل من ودة الزوايا المختلفة، ومن اجل ريجاد اللقاح يجري المعهد تجارب لمعرفة البيانا

وهلا باالستناد رلا اللكار االاطناوي والتعلم اآللي، وفي نفس الوق  قام  العد د من  Covid-19اي من العقاقير الموجودة حاليا تعمل ضد 
وغيرهما بالسماح للباحثين بالواول المجاني رلا مجمووات البيانات  Google Cloudو Amazon Web Servicesلكبيرة مثل المؤسسات ا

  [37.]ب كل اسرع Covid-19 للدالمفتوحة وادوات التحليل لمساودتهم ولا تطوير حلول 
 

 COVID-19استخدام الذكاء االصطناعي في بعض الدول للحد من انتشار وباء  :ثانيا
فيما  لي سنعمل ولا و  ومعالجتها ب كل افيل، Covid-19والتعلم اآللي دوًرا رئيسًيا في فهم ازمة ( AI) لعب اللكار االاطناوي          

 :توضي  تجارب بعض الدول في مجال استخدات اللكار االاطناوي في الحد من انت ار وبار فيرو  كورونا
 :تجربة دول جنوب شرق آسيا

تستخدت الصين الطائرات بدون ايار والروبوتات التي تعمل باللكار االاطناوي الات اه حركة السكان والتجمعات : ربة الصينتج -
، كما تقوت بن ر اللكار االاطناوي للمساودة في ت خية [39]االجتماوية، وللتعره ولا الفراد المصابين بالحما او الل ن ال  رتدون اقنعة

Covid-19 وفي هلا الصدد قام  شركة   فيات،في المستInfervision  التي تتخل من بكينBeijing  مقرًا لها بتدريب برمجياتها ولا
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، ويستخدت البرنامج في الال لت خية سراان الرئة، كما (CT)اات اه م اال الرئة باستخدات فحواات التصوير المقطعي المحوسب 
مست فا اينًيا ولا  34يمكن  ايًيا اات اه االلتهاب الرئوي المرتبط بممراض الجهاز التنفسي مثل فيرو  كورونا، وقد ورد في التقارير ان 

" Alibaba"ديمية ولي بابا دامو التابعة ل ركة حالة م تب  بها، اما ااا 32111القل قد استخدم  هلد التقنية لمساودتها ولا فحة 
، ووفًقا لل ركة يمكن للنظات % 21الصينية فقد قام  بتدريب نظات اللكار االاطناوي للتعره ولا فيروسات كورونا بدقة بنسبة تصل رلا 

رلا  11عملية نفسها وادًة من ثانية، بينما تستغرق ال 31رلا  21وملية مس  لت خية فيرو  كورونا في غيون  411رلا  311معالجة 
 [32.]الا حالة 31مست فا اينًيا ولا القل في مراجعة ااثر من  21دقيقة، يقال ان النظات ساود  15
ساود اللكار االاطناوي كوريا الجنوبية في تقليل الوق  الالزت لتصميم مجمووات االختبار ولا اسا  التركيب : تجربة كوريا الجنوبية -

للتكنولوجيا  Seegeneو  رلا بيعة اسابيع، في حين ان المر يستغرق وادة من شهرين رلا ثالثة اشهر، واستخدم  شركة الجيني للفير 
وار، الحيوية نظات تطوير االختبار اآللي لتطوير مجمووات االختبار وتوزيعها ولا نطاق واسع، ويعد االختبار امًرا ضرورًيا في تدابير اإلحت

مؤسسة ابية بهلا الجهاز واختبار ااثر  119ة قد ساهم  في السيطرة النسبية ولا الوبار في هلا البلد اللي قات بتجهيز ويبدو ان هلد السياس
 [ 41.]شخة 231111من 

 :تجربة دول أوروبا
الفيرو  وتحل ر اورت رحد  ال ركات اإليطالية تطبيًقا للهواتا اللكية يمكن استخدام  لتتبع مسار رحلة شخة مصاب ب: تجربة إيطاليا -

 [41.]الشخاص الل ن اتصلوا ب ، ووفًقا للمصمم سيتم ضمان الخصواية لن التطبيش ال يك ا ون ارقات الهواتا او البيانات ال خصية
ولا " ذكية"في سلوفينيا تح  رواية اليونسكو ساوة روالمية ( IRCAI)االش مركز البحاث الدولي لللكار االاطناوي : تجربة سلوفينيا -

والتي توفر تحد ثات حول الخبار العالمية والوانية بناًر ولا مجمووة مختارة من  Corona Virus Media Watchفيرو  كورونا تسما 
اون االقتصادي والتنمية وتقديمها كمصدر مفيد وسائل اإلوالت مفتوحة المعلومات وبر االنترن ، وتم تطوير الداة بدوم من منظمة التع
 [42.]في بلدانهم وحولها العالم Covid-19للمعلومات لصانعي السياسات ووسائل اإلوالت والجمهور لمراقبة االتجاهات الناشئة المتعلقة بد 

نظامها الساسي نحو فهم استجابة الجسم  AWSلللكار االاطناوي ووميل  Benevolent AI حول  ال ركة البريطانية: تجربة بريطانيا -
منع لفيرو  كورونا، واالقوا تحقيًقا باستخدات منصة اات اه الدوية تعتمد ولا اللكار االاطناوي لتحد د الدوية المعتمدة التي يمكن ان ت

ن الجينات والمراض والدوية، مما اد  رلا تطور فيرو  كورونا الجد د، واستخدموا التعلم اآللي للمساودة في استنباه العالقات السياقية بي
دوار معتمد حالًيا اللتهاب ) Baricitinibان   Benevolent AIاقتراح ودد اغير من المركبات الدوائية، وفي غيون ايات قليلة وجدت

الخيرة من التجارب السريرية مع  هو اآلن في المرحلة Baricitinibاثب  ان  اقو  مرش ، و( Eli Lillyالمفاال الروماتويدي، مملوك من قبل 
، وتعكس Covid-19للتحقيش في فعاليت  وسالمت  كعالخ محتمل لمرضا ( NIAID)المعهد الواني المريكي للحساسية والمراض المعدية 

اات اه والجات  السروة التي دخل بها العقار التجارب السريرية مد  رلحاح الجائحة العالمية ولا اهمية اللكار االاطناوي في تسهيل
 [43.]جد دة

 
 : تجربة الواليات المتحدة األمريكية

، من اجل العمل كنظات رنلار مبكر Covid-19يساود التعلم اآللي الباحثين والممارسين ولا تحليل كميات ضخمة من البيانات للتنبؤ بانت ار 
في كاليفورنيا  Chan Zuckerberg Biohubلألوبئة المستقبلية وتحد د الفئات اليعيفة من السكان، في هلا اإلاار قات الباحثون في 

California  19ببنار نموذخ لتقد ر ودد راابات-Covid وا بتحليل بيانات التي لم  تم اات افها والعواقب ولا الصحة العامة، كما قام
Covid-19  باستخدات التعلم اآللي، وبال رااة مع  منطقة تم اختيارها من مختلا انحار العالم 12لدAWS Diagnostic Development 

Initiative دد تم تطوير ارق جد دة لتحد د اإلاابات غير المكت فة، وتحليل كيفية تطور الفيرو  اثنار انت ارد بين السكان الستنتاخ و
 Covid-19[.44]ومليات النقل التي تم فقدها، كما يساود التعلم اآللي اانعي القرارات ولا اتخاذ افيل القرارات لمواجهة 

  :تجربة كندا
اوائل من دق ناقو  الخطر ب من  من اللكار االاطناوي للك ا ون تف ي المراض، فهي AWSالكندية ووميل  Blue Dotتستخدت شركة 

من  Blue Dotبالصين، رذ تعتمد هلد ال ركة ولا خوارزميات التعلم اآللي الخااة بها، وتتنقل Wuhan ي ووهاني فتف ي مرض تنفس
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لغة جنًبا رلا جنب مع بيانات شركات الطيران وشبكات المراض الحيوانية الات اه تف ي المراض وتوقع  15خالل التقارير اإلخبارية بد 
 Blue Dotانت ار المرض، وبعد ذلك يقوت ولمار الوبئة بمراجعة النتائج والتحقش من ان االستنتاجات منطقية من وجهة نظر ولمية، وتوفر 

 [45.]الفكار لمسؤولي الصحة العامة وشركات الطيران والمست فيات لمساودتهم ولا توقع المخاار وإدارتها ب كل افيل تلك
 : تجربة روسيا

 تستخدت روسيا قو  المراقبة الخارقة لللكار االاطناوي للمساودة في كسر سالسل انتقال الفيرو  في جميع انحار العالم، حيك تحافك روسيا
من خالل مراقبة واسعة النطاق للمواانين بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتقنية التعره ولا  Covid-19ر الصحي لد ولا الحج

 [41.]الوج 
من خالل كل ما سبش يمكن القول ان الفيل في احتوار وحصر وبار فيرو  كورونا في الدول التي قمنا بعرضها راجع رلا مد           

لتكنولوجيات والتقنيات المتطورة، وخير مثال ولا ذلك دول جنوب شرق آسيا خااة الصين بؤرة تف ي المرض التي استطاو  ااوتمادها ولا 
ال  تجاوز هلا الوبار ووادة الحياة رليها كما في السابش، وبللك تكون تجربة الصين مثال تحتلي ب  دول العالم وبالخة الدول العربية التي

انطالق لتحول رلا االستخدات المكثا لتكنولوجيا نقطة  Covid-19د ون استخدات هلد التقنيات، هلا ويمكن اوتبار وبار زال  بعيدة كل البع
 .الرقمية في جميع المجاالت خااة مجال الصحة

 
 :الخاتمة
البيانات اليخمة واللكار االاطناوي في سيطرة ولا انت ار وبار فيرو  كورونا، وقدم  دوما كبيرا التخاذ القرارات  لقد ساهم          

 في جميع القطاوات، فياًل ون توفير قدرات رستباقية للتنبؤ بالخطار المتعلقة بمواقع انت ار الفيرو  او نقة اإلمدادات، وهلا ما  وض 
ط شبكات البيانات والجهزة المعنية بمواجهة الفيرو ، وتبادل المعلومات معها بسالسة تامة، وتكوين قواود بيانات ضرورة المساروة رلا تراب

في ولا درجة والية من الدقة الستخدامها في توفير كافة اشكال الدوم للخطوه المامية للحد من تمثيرات الوبار ولا السكان وولا االقتصاد 
 .ية انت ار استخدات االنترن  السريع والهواتا والجهزة اللكيةآن واحد، وهنا  برز اهم

 :نتائج الدراسة
 :توال  هلد الدراسة رلا ان وبار فيرو  كورونا

  ،جعل دول العالم تدرك اهمية االستثمار في البحك والتطوير خااة في مجال البيانات اليخمة واللكار االاطناوي والتحليالت التنبؤية
لمو  في التنبؤ، والت خية، واات اه العالخ خالل فترة قياسية، كما جعلنا ندرك اهمية الكوادر الطبية واهمية باحثي وولمار وهلا لدورها الم

  ؛ومهندسي البيانات واللكار االاطناوي في ريجاد الحلول التي يحتاخ رليها العالم اليوت
  ؛انظمة الروايا الصحية للعد د من الدول قطاع الصحة لعدت جاهزيةا ا ون الفجوات الموجودة في جميع القطاوات والمجاالت وبمخة 
 ؛ لف  انتباد حكومات الدول رلا ضرورة القيات بيوادة هيكلة لمختلا القطاوات وبالخة قطاع الصحة 
 راتها ومهاراتهاقدت فراة فريدة من نووها لل ركات العمالقة العالمية وال ركات الناشئة التي ومل  ولا تطوير ادائها وورض ابتكا . 

لبيانات تطبيش ابنارا ولا النتائج السابقة، يمكن القول ان هلد الدراسة حاول  اإلجابة ولا السئلة المصاغة في بدا تها، وبين  ان          
الوبار في العد د اهمية بالغة، فقد نجح  هلد التقنيات الحد ثة في احتوار وحصر  ل  Covid-19اليخمة واللكار االاطناوي في ظل وبار 

 .من دول العالم
 : توصيات الدراسة

 : من خالل كل ما سبش نواي بما  لي
  يجب ولا الحكومات والمؤسسات اإلقتدار بتجارب الدول في تطبيش التكنولوجيات الحد ثة خااة البيانات اليخمة واللكار االاطناوي

التكنولوجيا الرقمية في جميع القطاوات االقتصادية، مع ت جيع التعاون فيما بينها في مجال الصحة، والعمل ولا تسريع التحول نحو تبني 
 ؛لتقلية الفجوة الرقمية قدر اإلمكان

  االستثمار في البحك والتطوير في مجال البيانات اليخمة واللكار االاطناوي والتحليالت التنبؤية خصواا بعد التطبيش الناج  ضرورة
  ؛التقنيات وقدرتها ولا مكافحة الوبار بفعالية واحتوار انت ارد خالل فترة قياسيةجزئيا للصين لهلا 
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  تعزيز االبتكار الطبي، مع وجوب تعاون بين الابار في مختلا المجاالت والباحثين وولمار البيانات والمختصين في اللكار االاطناوي
 ؛حتوائها والسيطرة وليها ووالجهاوهلا لراد ومراقبة الوبئة وتحليلها، ووضع خطط رستباقية ال

 لةتمسيس قاودة بيانات ابية متكاملة باستخدات تقنيات البيانات اليخمة، ودوم الجهود العالمية إليجاد العالجات الجد دة واللقاحات الفعا. 
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  على سعر صرف الدينار الجزائري  COVID-19التأثير المحتمل لـ 
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 الملخص
في السوق الموازية في ظل  USD/DZDتهدف هذه الورقة في محاولة اجراء دراسة تنبؤية خارج حدود العينة تتعلق بتقلبات سعر صرف 

على البيانات اليومية لسلسلة  واستنادا ARMAباستخدام أسلوب السالسل الزمنية من خالل نموذج ، على المدى القصيروهذا  جائحة كورونا
 .2020سبتمبر   02إلى غاية 2019 أوت 02للفترة الممتدة من في السوق الموازية  USD/DZDسعر الصرف 

 سوف يشهد ارتفاع سعر صرف الدوالر ، وأن           (توصلت الدراسة إلى أن أفضل نموذج ينطبق على بيانات السلسلة هو  
 .دينار في سوق السكوار179مقابل الدينار بداية من منتصف سبتمبر ليبلغ 
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Abstract 
The goal of this paper is to perform predictive analysis of fluctuations in the exchange rate of the US dollar against the 
Algerian dinar in the parallel market outside the sample during the Corona pandemic in the short term. To achieve 
this, time-series approach was selected by using ARMA model on daily data for the USD / DZD exchange rate series in 
the parallel market, for the date from August 2, 2019, to September 2, 2020. 
The study found that the best model for the data series is ARIMA (2.1) and that the dollar exchange rate will see a rise 
from the dinar beginning in mid-September to hit 179 dinars in the square market. 
Keywords: ARIMA model, Corona pandemic, Exchange rate, Forecasting, Parallel market (Square). 
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 لمقدمةا

وموت مئات الماليين من األشخاص  إصابة إلىالصينية  في مقاطعة وهان 9191الذي ظهر نهاية  91-االنتشار السريع لوباء كوفيد أدى
بسبب اجراءات الغلق والتباعد االجتماعي،  في شلل كل القطاعات الحيوية تأثرت العديد من االنظمة الصحية مما تسببو ، عبر العالماآلالف 

في االقتصاد،  1Black Swanمنذرة بحدوث أزمة صحية واقتصادية مختلفة عن االزمات التي شهدها التاريخ االقتصادي على اعتبارها 
لعديد من وكذا نظرا  ،العالمي كونها فجائية وغير متنبأ بها تختلف هذه األزمة في طبيعتها عن األزمات السابقة التي واجهها االقتصاد

ال تركز على البلدان منخفضة الدخل، أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية، ، جائحة عالمية: التحديات التي يشهدها العالم حاليا كونها
يواجه وضعا كارثيا في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إن االقتصاد العالمي  .تدمير متزامن للطلب والعرضو  العالم أكثر تكامال

، وتسببت في ارتفاع قيمة الدوالر مقابل العمالت الرئيسية وتداول العمالت االجنبية العالمية المالية والتي أدت إلى زعزعة استقرار األسواق
 .(البترول)المصدرة للمواد الرئيسةوانخفاض كبير في أسعار صرف عمالت االقتصادات الناشئة و العالمية األخرى 

في  DZDمقابل الدينار الجزائري  USDمن هنا كان البد من اإلشارة إلى مدى تأثر فيروس كورونا على سعر الصرف الدوالر األمريكي 
  .السوق الموازية على اعتبارها الملجأ الوحيد للحصول على النقد األجنبي في ظل تسقيف المنحة السياحية في السوق الرسمية

  :مشكلة البحث

 :بناء على ما سبق تسعى هذه الورقة البحثية إلى اإلجابة على اإلشكالية التالية
على التنبؤ بتقلبات سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية في ظل تفشي  ARIMAما مدى قدرة نموذج  "

 "؟Covid-19فيروس 

  :البحث ةفرضي
  :كما سيتم التحقق من صحة الفرضية التالية للوصول إلى النتائج المرجوة من الدراسة

 ."فعال في التنبؤ بتقلبات سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الجزائري على مستوى السوق الموازية ARIMAنموذج " 
 : البحثأهداف 

على غرار باقي دول  الجزائر هااتخذتالتي  حترازيةاال محاولة القاء نظرة حول مدى تأثير اإلجراءاتيرجع الهدف من اختيار هذا الموضوع إلى 
باعتبارها الملجأ الوحيد  ،على السوق الموازية (شل نسبيا حركة التجارة الخارجية وانهيار أسعار النفط، نقص التنقل، الحدودغلق )العالم 

سعر الصرف من المدخالت  اتتقلبب تنبؤالعد كما ي ،للحصول على النقد األجنبي في ظل التسيير اإلداري للصرف وغياب مكاتب الصرف
  .الهامة في حسابات تقييم مخاطر السوق المالية مثل القيمة المعرضة للخطر ونماذج االقتصاد الكلي وصيغ تسعير الخيارات للعقود اآلجلة

 : منهجية البحث

، كما استعان طبيعة الموضوع محل الدراسةوهذا للضرورة التي فرضتها  ،اعتمد الباحثين على المنهجين الوصفي والتحليلي في الجانب النظري 
 .Eviews 10الباحثين من جهة أخرى باألدوات اإلحصائية من أجل التنبؤ بتقبات سعر الصرف، لذلك تمت االستعانة ببرنامج 

                                                           
1
تطلق على حدث يكون مفاجئ وغير  Nassim Nicholas Talebالجنسية اللبناني األصل للكاتب األمريكي  The Black Swanنظرية البجعة السوداء  

 .قابل للتوقع وله تأثير كبير ومن ثم بعد وقوعه تظهر التفسيرات والتحليالت
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 : حدود البحث
الخاصة بسعر  9191سبتمبر 19غايةإلى  9191أوت  19من الممتدة  زمنيةالة ر فتلل بيانات ذا البحث يقتصر علىه هوضوع الذي يتناولمال

 .صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية، لدولة الجزائر

 :الدراسات السابقة

اإلحاطة بموضوع التنبؤ بتقلبات سعر صرف في ظل جائحة كورونا، يمكن ذكر في هذا السياق هناك بعض الدراسات التجريبية التي حاولت 
 :دد أهم المساهمات التي تم إنجازهافي هذا الص

 
 Nashirah Abu Bakar & Sofian Rosbi, 2020 “Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) to 
Equity Market and Currency Exchange Rate”. 

  USD/MYRمقابل الرينجيت الماليزي لدوالر األمريكي اوسعر صرف  KLSEمؤشر : نوعين من بيانات السالسل الزمنية وهماالباحثين اختار 
حساب التغييرات لكل من هذه ول ،COVID-19لتحليل تأثير تفشي  ،9191حتى مارس  9191 جانفييومية من وهذا باستخدام بيانات 

تحليل االرتباط الكتشاف االرتباط أجريت هذه الدراسة أيًضا كما  ،COVID-19المتغيرات الكتشاف السلوك الديناميكي المرتبط بفترة تفشي 
مما ( -1.9.0) هو KLSEمتوسط التغييرات في مؤشر أن  ائجالنت تظهر أ ،بين هذين المتغيرين اللذين أصبحا مؤشًرا لحالة االستقرار المالي

ر صرف العمالت أيًضا التغييرات في سع تظهر أ نفسهفي الوقت  ،COVID-19يشير إلى أن القيمة السلبية أصبحت سائدة خالل فترة تفشي 
وسعر صرف العمالت  KLSEنفذت هذه الدراسة تحليل ارتباط رتبة سبيرمان بين التغيرات في مؤشر  ، كما(-1.1.0)السالبة متوسط القيمة 

 [1].وسعر صرف العملة KLSEالنتيجة أن هناك ارتباًطا مهما وإيجابيا بين التغيرات في مؤشر  وبينت
 

 Lamia Benzid & Kaouther Chebbi, 2020, “Impact of Covid-19 Virus on Exchange Rate Volatility: 
Evidence through GARCH Model” 

تقلب  علىوالوفيات ذات الصلة  Covid-19 المرض الجديدة بـ تأثير حاالتمن مدى  للتحقق )GARCH 1,1) نموذج الباحثتين تدماستخ
، مالحظة 919والتي تعطي   9191أبريل  99إلى  9191 جانفي 19تغطي البيانات الفترة من حيث  ،سعر الصرف في الواليات المتحدة

 / USDو  USD / EURالنتائج أن الزيادة في عدد الحاالت والوفيات في الواليات المتحدة لها تأثير إيجابي على زوج العمالت  تظهر أ
Yuan  وUSD / Livre Sterling.[2]  

 
 وتداعيتها على أسعار الصرف وأهم السياسات المتخذة لتخفيف من تقلباتهكورونا 
 ذلك وبعد ،ور األثار اإلجمالية التي خلفتها جائحة كورونا على االقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على أسعار الصرفالمح هذا بداية في نعرض
س ؤو هروب ر والحد من على االقتصاد الكلي للبالد  COVID-19لتخفيف من تأثير جائحة لأهم السياسات التي اتخذتها الحكومات  إلى ننتقل

 .والعمالت ةال األجنبيو ماأل
 العديد من التأثيرات المختلفة... صدمة عالمية واحدة : أوال

فاجأ فيروس كورونا البشرية ليس من الجانب الصحي فقط بل حتى من الجانب االقتصادي فبعد أن كانت توقعات الخبراء االقتصاديين متفائلة 
% 3،3إلى  9191في عام % 9،1شهد تحديث توقعات صندوق النقد الدولي لشهر جانفي ارتفاعًا في النمو من  أين، 9191بنحو جيد لعام 

أدت اإلجراءات االحترازية التي حيث  ،جاء فيروس كورونا ليصيب االقتصاد العالمي بشكل لم يكن يتوقعه أكثر المتشائمين ،9191في عام 
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تأتي ،  مما أحدث صدمة سلبية على مستوى العرض والطلب ،اتخذتها الدول وتعليق الحركة التجارية إلى وقف تام لمعظم األنشطة االقتصادية
المواد الخام ورأس المال والمستلزمات الوسيطة، مما في نقص مما أدى إلى تعطيل عمل سالسل التوريد العالمية  بببس صدمة العرض السلبية

كما أن تعطيل سالسل ، أثر على الشركات في جميع أنحاء العالم وبسبب ذلك تم االستغناء عن الماليين من العمال على الصعيد العالمي
 [3].الطلب على السلع والخدمات وعلى األخص النفط والسياحة فيانخفاض إلى  أدتالقيمة العالمية 

إن االقتصاد ب تم إصدار تحليل اقتصادي صادر عن صندوق النقد الدولي وهيئة األمم المتحدة صرح فيه الخبراءفي خضم كل هذا االضطراب 
نه يتوقع انكماش االقتصاد أبسبب جائحة كورونا، حيث  9191الكبير عام  الكساد منذ العام هذا ركود موجة سيواجه أسوأ العالمي

ترليون دوالر وهو ما سيمحو ما يقرب من أربع سنوات من  8..مما سيتسبب بخسائر إجمالية تبلغ نحو  9191 سنةال %3.9العالمي بنسبة 
كما نشرت الصين بيانات تظهر أن اقتصادها  ،%8,8عدل ومن المتوقع أن يصل معدل انكماش االقتصاد األمريكي بمالمكاسب التي تحققت، 

، %91بينما تشير التوقعات إلى أن االنكماش االقتصادي في بعض الدول كاليونان قد يصل إلى  ،%.,.سّجل بنهاية مارس انكماشا بنسبة 
سينخفض الناتج المحلي  9191أنه اعتبارا من منتصف  (DESA)كما صرحت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة 

 [4].%7في حين سيتقلص ناتج البلدان النامية بنسبة  %5اإلجمالي في البلدان المتقدمة إلى ما دون 

 مدى استجابة أسعار الصرف ألثار جائحة كورونا : ثانيا
العالمية بما في ذلك سوق  المالية تأثير كبير على االقتصادات واألسواق COVID-19بشكل غير متوقع وال يمكن التنبؤ به كان لـ 

 [5]. العمالت

 (0101ماي -جانفي)أداء أسعار الصرف في الدول المتقدمة واالقتصادات الناشئة خالل جائحة كورونا : 10الشكل 
 OECD.orgمن   مستخرج الشكل

 
، البيزو (BRL)ال سيما أسعار صرف الريال البرازيلي  بشكل كبير( EMEs)الرئيسية انخفضت أسعار الصرف في اقتصادات األسواق الناشئة 

، حيث تسارع (TRY)والليرة التركية ( IDR)، الروبية اإلندونيسية (ZAR)، والراند الجنوب أفريقي (RUB)، الروبل الروسي (MXN)المكسيكي 
خالل نفس الفترة ( AEs)تعززت بشكل عام عمالت االقتصادات المتقدمة فيما ، 9191انخفاض قيمة العملة بين نهاية فيفري ومنتصف مارس 

 :، ويرجع السبب في ذلك إلىال سيما الدوالر األمريكي والين الياباني واليورو والفرنك السويسري 
 حيث أنه في أوقات  ،بسرعة للصدمة التي أحدثها الوباء على االقتصاد العالمي استثمارات الحافظة تاستجاب: هروب رؤوس األموال

هروب إلى العمالت التي ال)أو االستثمار في أصول أكثر أماًنا األم إلى الوطنأموالهم س ؤو المستثمرون بتحويل ر  عدم اليقين يقوم
يناميكيات ما يبدو استثنائًيا بشأن د، (الين الياباني، الفرنك السويسري والدوالر االمريكي :ُينظر إليها تقليدًيا على أنها مالذات آمنة

يقدر متعقب التدفقات اليومية لمعهد  ، حيثجد هو حجم وسرعة التدفقات الخارجةمستتدفق رأس المال أثناء أزمة فيروس كورونا ال
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جانفي مليار دوالر أمريكي من بلدان األسواق الناشئة في الفترة ما بين منتصف  913أنه تم سحب حوالي  (IIF)التمويل الدولي 
 [6].تليها تدفقات الديون ثم مع انخفاض تدفقات األسهم أواًل   9191ماي  نهايةو 

 أدت حيث  :وز احتياطيات النقد األجنبيان الصادرة بالعمالت األجنبية تتجأرصدة الديو انخفاض عوائد الصادرات البترولية و
إذ أغلقت معظم دول العالم حدودها كذلك تم  اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدول وحالة اإلقفال شبه التام إلى وقف عجلة اإلنتاج

كما أن مخزون النفط العالمي الذي وصل إلى  ،مما أدى إلى انخفاض استهالك النفط ، البري والبحري وقف حركة النقل الجوي 
زاد العرض على وبالتالي  ،أجل الحفاظ على هوامش أرباحها من الحد من إنتاجها إلىمستوياٍت غير مسبوقة دفع جميع الدول المنتجة 

انهيار أسعار النفط الخام من مما أدى إلى  ،تحسين السعرو الطلب بشكل كبير لم تفلح معه جهود منظمة أوبك في تخفيض اإلنتاج 
خسارة المليارات من أسعار و ، 9191دوالر للبرميل في أواخر أفريل  99.30 حواليإلى  جانفي بدايةدوالرًا للبرميل في  ..حوالي 

العمالت األجنبية  الدول المصدرة للنفط من إيراداتفتراجعت بذلك ، [7]  النفط والغاز الكبرى في أسواق المال العالمية أسهم شركات
أرصدة الديون الصادرة ) كبيرةالخارجية السيادية ال هاحلول آجال استحقاق ديونبسبب  هاضغطا إضافيا على ميزانيات مما شكلت

المقترضين الخارجيين على خدمة قروضهم، ومن الميزات  قدرة قوضتوبالتالي  (طيات النقد األجنبيبالعمالت األجنبية تتجاوز احتيا
الرئيسية في هذه البلدان أن حكوماتها لديها قدرة محدودة فقط على إقراض المقترضين الخارجيين بالعملة التي اقترضوا بها، أين تبيع 

لكن االحتياطيات أقل  ،ل على عمالت احتياطية يمكن إقراضها للمقترضين المحليينالبنوك المركزية احتياطيات النقد األجنبي للحصو 
في هذه الحالة يلجأ المقترضين إلى  ،من الديون الخارجية وغالًبا ما ترفض البنوك المركزية سحب أكثر من جزء صغير من احتياطاتها

هذا يضع ضغًطا و  ،من حكوماتهم أو أنظمتهم المصرفيةتصفية األصول المحلية أو الحصول على قروض طارئة بالعملة المحلية 
 [8].على العملة المحلية مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة

 نظًرا ألن العديد  التي تعتبر أحد أهم الركائز االقتصادية في العالم، صناعة السياحةأثر فيروس كورونا على  :تراجع السياحة العالمية
ريل فحول العالم تماًما اعتباًرا من أ سياحةال تالسفر الحتواء انتشار الفيروس، فقد توقفعلى لبلدان قد فرضت حظر التجول وقيود امن 

9191 (S. Lock, 2020) [9]، الربع األول  خاللفي عدد الوافدين  %38شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاًضا بنسبة  حيث
( %98-)القارة األمريكية ، تلتها %91وكانت ثاني أكثر المناطق تضررًا هي أوروبا بنسبة انخفاض بلغت  ،9191من عام 

التي تعتمد بشكل كبير  دولً العلى العديد من  السياحة يؤثر االنخفاض الكبير في، [10]  (%99-)والشرق األوسط( %99-)وأفريقيا
توقف السياحة حيث   ،[11]إسبانيا و المكسيك  ،البرتغال ،مثل اليونان (من الناتج المحلي اإلجمالي %98 أكثر من)على السياحة 

  . وانخفاض الطلب على عمالتها وبالتالي انخفاض سعر صرف تدفق العمالت األجنبية معناه توقف
 سببها وما زال يسببها انتشار وباء كورونا المستجد، التجارة ليست استثناء من اآلثار التي : تعطل سالسل التوريد والتجارة العالمية

كبير بفعل قرارات اإلغالق  بشكل فهي قطاع يشتمل على العديد من أنشطة اإلنتاج والتوريد واالستيراد من سلع وخدمات وهو متأثر
عالم ستعاني انخفاضًا مزدوجًا في بأن غالبية مناطق ال تتنبأ وفي التقرير منظمة التجارة العالمية ،التي اتخذتها معظم دول العالم

كما توقعت انخفاض التجارة بشكل أكبر في  ،، وخاصة الصادرات من مناطق شمال أمريكا وآسيا9191أحجام التجارة خالل 
ر من قيود النقل والسفر، األم تمنتجات السيارات، وتجارة الخدمات التي تضرر ، القطاعات ذات سالسل القيمة المعقدة كاإللكترونيات

انخفاض أسعار السلع نتيجة انخفاضات كبيرة في عمالتها  بعض الدول شهدت، و  [12] ةحركة التجارة العالمي علىثر بالنهاية أالذي 
 [13].جنوب إفريقيا وتركيا، المكسيك، البرازيل، األرجنتينكاألساسية 

 يمكن أن تؤدي وفيات كما  :ارتفاع عدد الوفيات واالصاباتCOVID-19 ( المرضى وغير القادرين على العمل لفترة إضافة إلى
العمال األصغر سًنا واألقل خبرة محل العمال ذوي  وهذا يدفع إلى احالل ،مباشرة إلى انخفاض عدد العمال المتاحين( من الوقت

ونتيجة لذلك  ،األقل خبرة الشركات عن توظيف العمال تخلىوبالتالي ست ،سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمال والصادرات مماالخبرة، 



 كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسطجائحة  :المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول حول
 

 

455 

فقدان القدرة  وبالتالي ،يمكن أن يؤدي النقص في العمال إلى ارتفاع األجور مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج المحلي
 [14] .التنافسية الدولية التي يمكن أن تسبب نقًصا في النقد األجنبي

 
 على سعر الصرف COVID-19استجابة السياسات لتأثير وباء : ثالثا

للمساعدة في التخفيف من تأثير جائحة و  ،سعر الصرف هو عامل أساسي ومتغير اقتصادي مهم له القدرة على التأثير على االقتصاد ككل
COVID-19  استخدام األساليب التاليةوالعمالت تميل البلدان إلى  ةال األجنبيو مس األؤو هروب ر والحد من على االقتصاد الكلي للبالد: 

 بشكل ، و للدفاع عن عمالتها وتوفير سيولة العمالت األجنبية للقطاعات المحليةوهذا  :االعتماد على احتياطيات العمالت األجنبية
على المخازن المؤقتة التي تراكمت  COVID-19عام تعتمد القدرة على استخدام االحتياطيات الدولية في أوقات األزمات مثل أزمة 

ووصلت إلى مقادير مماثلة لتلك التي  9191 ي ر يفالتدخالت في العمالت األجنبية بشكل كبير منذ ف تكثفت، حيث بمرور الوقت
على سبيل المثال قام البنك المركزي ، وسط اضطرابات وتقلبات كبيرة في سوق العمالت األجنبية .911حدثت في أزمة عام 

وتم  9191ليار دوالر أمريكي والذي تم إطالقه بالفعل في نوفمبر م 91التشيلي بتوسيع برنامج التدخل في العمالت األجنبية بقيمة 
أجرى البنك المركزي الدنماركي تدخالت في العمالت األجنبية مطابقة لتلك التي حدثت خالل  ، كما9199تمديده اآلن حتى عام 
مركزي النرويجي عن استعداده للتدخل أعلن البنك ال في ظل انخفاض أسعار النفط وتداعيات الوباءو  ،.911األزمة المالية في عام 

كما تدخل البنك الوطني السويسري في سوق  ،في أسواق العمالت ألول مرة منذ أكثر من عقدين من أجل استقرار الكرونة النرويجية
رت البرازيل من بين بلدان األسواق الناشئة أج، و العمالت األجنبية في االتجاه المعاكس للحد من زيادة ارتفاع الفرنك السويسري 

وبلغ  9191 ي ر يفمنذ منتصف ف %98الذي انخفض بنسبة  تدخالت في أسواق العمالت الفورية والمشتقات لدعم الريال البرازيلي
 ، كما9191اعتباًرا من أبريل  البرازيلاحتياطيات  من إجمالي %0..مليار دوالر أمريكي أي ما يعادل  93حجم تدخل البرازيل 
فقد باعت على أساس شهري ( NDF)مبيعات بالدوالر األمريكي من خالل العقود اآلجلة غير القابلة للتسليم التدخلت كولومبيا في 

مليون دوالر أمريكي من مقايضات العمالت األجنبية في أبريل  011ريل وماي  كما باعت فأ، مليار دوالر أمريكي في مارس 9
مارس  91ت بيع العمالت األجنبية بموجب القاعدة المالية في الفترة من البنك المركزي الروسي استخدم عدة تسهيال ، أما9191

 يهدف، يجب أن [6] مليار دوالر أمريكي 1.0بلغ إجمالي مبيعات العمالت األجنبية وفًقا للقاعدة المالية  حيث 9191مايو  .9إلى 
لدعم عملة بلد يعاني من عجز خارجي ليس و ،التدخل في أسواق الصرف األجنبي إلى استقرار وتضييق االختالالت التجارية

 [8] .مستمر

 

 أربعة بنوك  سيولة العمالت األجنبية مع لحد من نقصأنشأ بنك االحتياطي الفيدرالي خطوط مقايضة لكما  :العملة خطوط مقايضة
مارس أعلن أيًضا  91وفي  ،، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري يبنك اليابان، والبنك المركزي األوروب :مارس 98في  مركزية

لندا عن ترتيبات مؤقتة للسيولة بالدوالر األمريكي مع البنوك المركزية في أستراليا والبرازيل والدنمارك وكوريا والمكسيك والنرويج ونيوزي
ح خطوط مقايضة تسم ،[6]  وسنغافورة والسويد، الستئناف الممارسة التي تم استخدامها آخر مرة خالل األزمة المالية العالمية

السيولة للبنك المركزي األجنبي بالوصول إلى سيولة العمالت األجنبية من البنك المركزي الُمصدر مقابل عملته الخاصة وتوفير 
تم تحديد الحد األقصى للمبلغ  ،وتساعد على استقرار األسواق المالية المحلية واألجنبية ،العملة األجنبية للمؤسسات المالية المحلية

باإلضافة إلى   .[13]  مليار دوالر لكل منها 1.الذي يمكن للبنوك المركزية في البرازيل وكوريا والمكسيك وسنغافورة سحبه بمبلغ 
لنقدية اتخذ بنك االحتياطي الفيدرالي خطوة غير مسبوقة بإنشاء مرفق إعادة شراء مؤقت جديد للسلطات ا 9191مارس  39ذلك في 

األجنبية والدولية، مما يسمح لها بالدخول في اتفاقيات إعادة الشراء مع االحتياطي الفيدرالي باستخدام ممتلكات الخزانة األمريكية 
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وهذا من شأنه أن يوفر السيولة للبنوك المركزية التي لم تكن جزًءا من اتفاقيات المقايضة، ولكنها تعتمد على ممتلكات  ،كضمان
 .[6] .ألمريكيةالخزانة ا

 التنبؤ بتقلبات سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية
تم هذا المحور يتم تقديم نظرة تحليلية ألداء الدينار الجزائري مقابل العمالت األجنبية على مستوى السوق الرسمي والموازي، ثم بعد ذلك ي في

 .في السوق الموازية USD/DZDإجراء المقاربة القياسية في محاولة للتنبؤ بتقلبات 

 :أداء الدينار الجزائري خالل جائحة كورونا: أوال
االقتصاد الجزائري منذ مارس بفعل تفشي فيروس كورونا، وتراجع إيرادات  شهدهات أسواق الصرف الرسمية سلبا مع حالة الركود التي تأثر 

 [15] .9191من قيمتها خالل الربع األول من العام الجاري % 1.البالد من النقد األجنبي مع فقدان أسعار النفط 
 
  

 

 

 

 

 

 

 2020( سبتمبر-جانفي)الرسمي للدينار الجزائري مقابل الدوالر سعر الصرف : 02 الشكل

 investing.com من إعداد الباحثين استنادا إلى بيانات: الشكل

دنانير أمام الدوالر  0مقابل الدوالر واليورو في تعامالت البنوك وكانت العملة الجزائرية قد خسرت أكثر من الجزائري سلبا الدينار  تأثر
دينارا مطلع مارس، كما ربح اليورو بعدما قفز  993دينارا للدوالر الواحد بعدما كان  990.19المنصرم حيث بلغ سعر الصرف  مطلع أفريل
أين انخفضت إلى أدنى مستوى لها  سبتمبرالعملة الجزائرية مطلع تدهور دينارا في شهر أفريل، واستمر  930خالل مارس إلى  938سعره من 

كما ارتفع  دينارًا للشراء 991.0.9ة منذ بداية تفشي جائحة كورونا، حيث سجل سعر الدوالر في البنك الجزائري المركزي أمام العمالت األجنبي
 .دينارا للشراء 989,110أمام الدينار إلى " اليورو"سعر صرف العملة األوروبية الموحدة 

ي الجزائري سياسة التعويم المدار للدينار عند الضرورة، حيث استغل ترجع خسارة الدينار أمام العمالت األجنبية إلى تبّني البنك المركز  
بون التطورات الصحية المترتبة على تفشي كورونا لتعويم قيمة الدينار وامتصاص التضخم وكبح فاتورة الواردات التي أمر الرئيس عبد المجيد ت

، ُيرجع بعض الخبراء االقتصاديين تحرك البنك المركزي ليس بفعل كورونا فقط بل تخّوفه من استمرار تهاوي [16] مليارات دوالر 91بتقليصها 
احتياطيات النقد من العمالت األجنبية  أعلن البنك المركزي في مطلع فيفري أن حيث ،عائدات النفط وبالتالي التآكل السريع الحتياطي الصرف

، وتوقعت الحكومة 9190مليارًا في نهاية  10و .919مليار دوالر في نهاية  1.مقابل نحو  9191هاية مليار دوالر في ن 9.انخفضت إلى 
مليار دوالر مع نهاية العام الجاري، واضطرت الحكومة إلى تعديل توقعاتها المالية تحت  01تراجع االحتياطي إلى  9191في موازنة سنة 

وبالتالي انخفاض مداخيل قطاع النفط إلى  % 0.8درات الجزائر للعام الجاري بنسبة حيث تتوقع تهاوي صا ،ضغط تهاوي عائدات النفط
 . [17] 9191مليار دوالر كانت متوقعة في الموازنة العامة األولى لـ  30.0مليار دوالر في الموازنة التكميلية مقابل  ..91
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ليس بسبب ارتفاع مؤشرات ( السكوار)جنبية في السوق السوداء عكس التعامالت الرسمية عرف الدينار ارتفاعًا نسبيا أمام العمالت األ
 [15] .ناطنيمن قبل المستوردين والمو  االقتصاد، بل نتيجة ارتفاع العرض وتراجع الطلب على النقد األجنبي

 
 

 

 

 

 (0101سبتمبر _جانفي)في السوق الموازية  USD/DZDسعر الصرف  : 31الشكل 

 devise square alger.com استنادا إلى بياناتمن إعداد الباحثين  الشكل

د أورو في سبتمبر حدينار مقابل وا .91دينارا في ماي ليتحسن أداءه بـ  9.3دينارًا شهر جانفي إلى  911حيث تراجع سعر اليورو من 
، دينارًا مطلع فيفري  9.0بعدما كان  9191سبتمبر  19دينارا في  ..9إلى  دينارًا في شهر جانفي 9.1، أما الدوالر فانخفض من 9191

أثر سلبا ومرد ذلك إلى انتشار واستفحال فيروس كورونا وما تبعه من قرارات بإلغاء السفر وتجميد الرحالت الجوية والبحرية نحو الخارج الذي 
عمرة الذي يعتبر محركًا لطلب الدوالر، ورحالت السياحة إلى تركيا الحج والأداء مناسك في فترة حساسة تتميز بقرب  على طلب النقد االجنبي

وذلك بعد شلل نشاطهم جراء اإلجراءات التي اتخذتها الجزائر لكبح  وجنوب أوروبا، كذلك عزوف المستوردين وكبار التجار عن دخول السوق 
 .توقف العديد من المشاريع االستثماريةو تفشي جائحة كورونا، 

  التطبيقيةمنهجية ال :ثانيا
 ،من خالل األساليب النوعية أو الكمية محددةالتنبؤ هو تلك العملية التي تسمح بمعرفة القيم المستقبلية لظاهرة تمت دراستها خالل فترة زمنية 

وضع و  مساعدة صناع السياسات على اتخاذ قرارات أفضل بهدف بناًء على دراسة بياناتها التاريخية أو دراسة المتغيرات التي تؤثر عليها
 [18] .تالخطط المناسبة لمواجهة التطورا

هناك العديد من الطرق التي تستخدم في بناء نماذج تعكس سلوك ظاهرة ما ويعد أسلوب تحليل السالسل الزمنية من أكثر هذه األساليب 
 ARIMA سع في األساليب اإلحصائية نجد نموذج المتوسط المتحرك واالنحدار الذاتيومن النماذج الخطية المعتمدة على نطاق وا ،استخداما

modeling. 

 ARMAالنماذج الرياضية للسالسل الزمنية 

للتنبؤ في تحليل الخصائص االحتمالية أو العشوائية للسلسلة الزمنية  Box-Jenkinsتتمثل الفكرة األساسية التي تستند إليها منهجية 
عن    Yt، وبخالف نماذج االنحدار التقليدية التي يفسر فيها المتغير التابع"دع البيانات تتحدث عن نفسها"االقتصادية بنفسها تحت فلسفلة 

عن طريق القيم الماضية أو  Ytأن يتم تفسير   BJالسالسل الزمنية، تسمح نماذج ) X1 , X2, X3,…,XK)المتغيرات التفسيرية  من kطريق 
والتي هي عبارة عن حد خطأ عشوائي غير مرتبط بمتوسط صفر وتباين  ،etوالقيم الحالية والمتباطئة لـ  نفسها Yt لـ( المتأخرة)المتباطئة 

ثابت
 .White noise، أي عبارة عن حد خطأ 2

 The autoregressive (AR) modelاالنحدار الذاتي  نموذج
 :لنعتبر النموذج التالي

Yt= B0 + B1Yt-1 +B2Yt-2+…. + BpYt-p+ et …..(1) 
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et  هو حد الخطأ 
 pعلى قيمها في فترات متباطئة لفترة  tفي الزمن  Y، ألنه ينطوي على انحدار AR(p)أي  pنموذج االنحدار الذاتي من الدرجة ( 9)يسمى

 .Akaikeتجريبيا باستخدام بعض المعايير مثل معيار المعلومات  pفي الماضي، يتم تحديد قيمة 

 The moving average (MA) modelالمتوسط المتحرك  نموذج

 :على النحو التالي Ytيمكن أيضا نمذجة 
Yt= C0 + C1et +C2et + …. +Cqet-q …..(2) 

( 9)ويعرف النموذج ، White noiseكمتوسط مرجح أو متحرك لحدود الخطأ الحالي والماضي للعشوائية البحثة  Ytأي أننا نعبر عن 
 .تجريبيا qويتم تحديد قيمة    MA(q)كنموذج 

 (ARMA)نموذج المتوسط المتحرك واالنحدار الذاتي
 سيرورة اسمعليه  يطلق والذي متحرك متوسط سيرورة و ذاتي انحدار سيرورتين سيرورة هذا النوع من النماذج عبارة عن تركيبة تتكون من

ونكتب معادلته كما في  ARMA(p,q)الشكل  على الترتيب، ونكتبها على qو pالمرتبتين  من المختلطة المتحرك والمتوسط الذاتي االنحدار
 :الشكل الموالي

Yt= B0 +B1Yt-1 +B2Yt-2 + ….+BpYt-p +et +C0 + et –C1et-1 –C2et-2 -…. –Cqet-q ……(3) 

 (ARIMA)نموذج المتوسط المتحرك واالنحدار الذاتي المتكامل
مبنية على افتراض أن السلسلة الزمنية األساسية مستقرة أو يمكن جعلها مستقرة من خالل أخذ الفروق لها مرة واحدة أو أكثر،  BJمنهجية 

إلى عدد المرات التي يجب فيها أخذ الفروق للسلسلة الزمنية لجعلها مستقرة، في  dحيث تشير  ARIMA (p ,d ,q)يعرف هذا باسم نموذج 
بالطبع، إذا كانت سلسلة زمنية مستقرة بالفعل، عندئذ يصبح نموذج . أي نأخذ فقط الفروق األولى للسلسة الزمنية d=1معظم الحاالت 

ARIMA(p ,d ,q)  هو نموذجARMA(p ,q)، [19] .حديد النموذج المناسب في حالة معينةوالسؤال المطروح كيف يتم ت 

 النتائج والمناقشة : ثالثا
 ،(السكوار)بيانات يومية لسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر في السوق الموازية  البيانات التي نحن بصدد دراستها وتحليلها عبارة عن

 مشاهدة، تم الحصول عليها من موقع 285ما يعني عينة حجمها  02/09/9191إلى غاية  02/08/2019وهذا خالل الفترة الممتدة من 

devise square alger.com،  كما تم االعتماد على البرنامج اإلحصائيEviews10 إلجراء الدراسة التطبيقية. 

 :وصف بيانات الدراسة 
 .البدء بمحاولة بناء نموذج قياسي يحاكي الظاهرة المدروسة ومحاولة التنبؤ بها يجب أخذ فكرة عامة عن بيانات السلسلة الزمنية قبل  

 في السوق الموازية USD/DZDاإلحصائيات الوصفية لسلسلة  : 01 الجدول

P (USD/DZD)  

176.628 Mean 

177.000 Median 

194.000 Maximum 
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 Eviews 10من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برمجية  الجدول

كان في  910.111تم تسجيله خالل فترة الدراسة بلغت قيمته  في السوق الموازية USD/DZDللصرف أن أعلى سعر ( 9) يتبين من الجدول
الوسيط إذ بلغ كل و  ، كذلك يوضح الجدول قيمة كل من المتوسط8/12/9191في  كان 9.0.311بلغت قيمته سعر  وأدنى 14/3/2019

 .900.111، .9...90منهم على التوالي 

 : اختبار استقرارية السلسلة الزمنية
مستقرة إذا كان  USD/DZDصرف تعتبر دراسة استقرارية السالسل الزمنية شرطا ضروريا في عملية النمذجة، حيث تكون سلسلة أسعار    

 .متوسطها الحسابي، تباينها وتباينها المشترك ثابتة عبر الزمن

 
 USD/DZDسعر الصرف الموازي التمثيل البياني لسلسلة : 04الشكل 

 Eviews 10برمجية  مخرجاتاعتمادا على  من إعداد الباحثين

تم أخذ دالة  غير مستقرة ألن المتوسط غير ثابت عبر الزمن وللتأكد من ذلك الصرفأن سلسلة أسعار ( 04)يتضح من الشكل    
Correlogram  لهذه السلسلة باستخدام برنامجEviews10: 

 

164.300 Minimum 

285 Observation 
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 At level  عند المستوى PARFواالرتباط الذاتي الجزئي  ARFدالة االرتباط الذاتي: 51الشكل 

 Eviews 10مخرجات برمجية من  الشكل

وهي تتناقص تناقصا بسيطا ( خارج الخطوط الصغيرة المتقطعة)أن كل المعلمات خارج حدود الثقة  (AR)دالة االرتباط الذاتينالحظ في 
ار بوالمتمثلة في اخت واألكثرها دقة واستخداما االختبارات الخاصة باالستقرارية أحد يمكن اللجوء إلى وتدريجيا أي أن السلسلة غير مستقرة،

يتضمن الجدول ، (السلسلة غير مستقرة)تنص على وجود جذر الوحدة     الفرضية  حيث، إلثبات ما سبق (ADF)الموسع  فولر-ديكي
 :في السوق الموازي  USD/DZDالموالي نتائج اختبارات الجذر الوحدوي على سلسلة أسعار الصرف

 %5عند  في السوق الموازي  USD/DZDالصرفنتائج اختبار الجذر الوحدوي على سلسلة أسعار : 10الجدول 
Augmented Dicky-Fuller Variable 

1
st
 difference At level 

prob Critical-
value 

t- statistic prob Critical-value t- statistic Parallel Exchange 

Rate 

 USD/DZD 

1.1111 9..0980.- 90.11..1- 1..1.3 9..0980.-  1.080113- 

 Eviews 10من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات  الجدول

بالقيمة المطلقة أقل تماما من القيمة الحرجة بالقيمة المطلقة عند ( ADF)أن اإلحصائية المحسوبة الختبار( 2)الجدول  خالل نالحظ من
، أي أن سلسلة  وبالتالي نقبل الفرضية  1.18والتي هي أكبر تماما من ( p-Value)وهذا ما تؤكده قيمة االحتمال  %8مستوى معنوية 

لكن بعد أخذ الفرق األول أصبحت السلسة مستقرة حيث اإلحصائية المحسوبة بالقيمة  ،غير مستقرة USD/DZDالصرف الموازية أسعار 
 1.1111تقدر بـ  (p-Value)كما أن القيمة االحتمالية  .0980..9أكبر تماما من القيمة الحرجة بالقيمة المطلقة  1..90.11المطلقة 

ويصبح الشكل البياني لدالة  بعد أخذ الفرق األول مستقرة أسعار الصرف ، أي أن سلسلة الفرضية ومنه نرفض  1.18وهي أقل تماما من 
Correlogram الناتجة : 
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 بعد أخذ الفرق األول  PACFواالرتباط الذاتي الجزئي ACF دالة االرتباط الذاتي: 06الشكل 

 Eviews 10من مخرجات  الشكل

 : المالئمتحديد وتقدير النموذج 
وذلك باستخدام برمجية  (MA)ورتبة المتوسطات المتحركة (AR)بعد أن تم تحديد درجة التكامل سيتم تحديد رتبة االنحدار الذاتي

Eviews10  التي تسمح لنا بتحديد الرتبة آليا دون اللجوء إلى شكل االنحدار الذاتي واالنحدار الذاتي الجزئي، حيث يتم تحديد رتبة(AR) و
(MA) عن طريق أقل قيمة لـ  (AIC) والجدول الموالي يوضح الرتبة: 

 ARIMAتحديد الرتبة آليا لـ :  03 الجدول

 
 Eviews 10مخرجات  الجدول من

 ؛ ودرجة المتوسطات المتحركة AR=2تقدر بـ  AR(p)درجة االنحدار الذاتي : حيث( 2,1,1)هي  ARIMAنالحظ من الجدول أعاله أن رتبة 
MA(q)  تساويMA=1 فهو درجة تكامل السلسة 9؛ أما . 

 :والجدول الموالي يبين ذلك( 9,9,9)أن أقل قيمة له هي عند الرتبة من د التأكحتى يتم  (AIC)وللتأكيد سيتم إدراج جدول خاص بقيم 
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 عند رتب متنوعة AICقيم :  04الجدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eviews 10برمجية  مخرجات الجدول من

 .ARIMA (2 ,1,1)وعليه النموذج المالئم للدراسة هو ( 2,1)عند الرتبة 0.023067بلغت  AICنالحظ من الجدول السابق أن أقل قيمة لـ 

 ARIMA(2,1,1) مخرجات نتائج تقدير معلمات النموذجملخص :   05الجدول

 
 Eviews 10مخرجات  الجدول من

يمكن مالحظة أن جميع المعلمات لها معنوية إحصائية أي أنها تختلف معنويا عن ( 05)الجدول  فيمن خالل النتائج المتحصل عليها 
 .1.18الصفر عند مستوى معنوية 

 White Noise testاختبار الضجة البيضاء   
عبارة  etمن التأكد هل سلسلة البواقي البد  USD/DZDالصرف في السوق الموازية لـبعد تحديد النموذج المالئم الخاص بسلسلة أسعار 

وهو ما نوضحه في الشكل  (%95)أم ال، وبتعبير أدق التأكد من أن البواقي تقع داخل مجال الثقة  White Noiseعن ضجة بيضاء 
 :الموالي
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 دالة االرتباط الذاتي للبواقي واالرتباط الذاتي الجزئي للبواقي:  07 الشكل

 Eviews 10 برمجية مخرجات الشكل من

عند مستوى  1أنها غير معنوية أي تساوي  etمعامالت دالة االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي لسلسلة البواقيمعظم يمكن أن نالحظ أن 
حيث أظهرت نتائج هذا االختبار أن البواقي المعيارية تشكل   Ljung-Boxاختبار  تطبيق خالل ذلك من، ويمكن التأكد من 1.18معنوية 

عند درجات حرية مختلفة      لهذا االختبار أصغر تماما من القيمة المجدولة لتوزيع  Q-Statضجة بيضاء باعتبار أن قيمة إحصائية 
 (. 1.18من  اكبر لالختبار p-valueقيمة ) %8ومستوى معنوية 

 التنبؤ بأسعار صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر في السوق الموازية 
إلى  02/08/2019خالل الفترة الممتدة من في السوق الموازية  USD/DZDصرف ألسعار  اليوميةشملت عينة الدراسة المشاهدات 

تم االعتماد عليه في  الذي بدوره ARIMA(2,1,1)هذه العينة تم تحديد النموذج المالئم والمتمثل في نموذج من خالل ، 02/09/9120غاية 
عملية التنبؤ داخل ، يتم القيام ب20/91/9191إلى  9191/./90للفترة الممتدة من  الصرف داخل وخارج العينة عملية التنبؤ بتقلبات األسعار

إلى  24/8/9120لذلك تم اختيار البيانات من  ،ي التنبؤ من خالل مطابقة النتائج المتوقعة مع القيم الفعليةالعينة الختبار فعالية النموذج ف
 :المواليالنتائج معروضة في الجدول و  2/9/9191

 في السوق الموازية  USD/DZD سعارأل داخل العينة بها القيم المتنبأالقيم الفعلية و : 06الجدول 
Price_f price Date Price_f price Date 

167.4531 167 29/8/2020 162.3986 165 24/8/2020 

167.8730 166.8 30/8/2020 162.9876 166 25/8/2020 

168.5389 165 31/8/2020 164.0653 167 26/8/2020 

168.8827 164.3 01/09/2020 166.7600 164.3 27/8/2020 

168.8843 166 2/09/2020 167.2156 166.1 28/8/2020 

 Eviews 10من إعداد الباحثين استنادا إلى مخرجات الجدول 
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، وبالتالي (Price)من القيم الفعليةقترب ي في السوق الموازية USD/DZD (Price_f) المتوقع الصرفسعر أعاله أن قيم  الجدول وضحي
 .Arimaالعينة يمكن تنفيذها باستخدام  خارج يمكن القول أن النتائج التي تم الحصول عليها مرضية وأن عملية التنبؤ من

 في السوق الموازية USD/DZDالقيم المتنبأ بها خارج العينة ألسعار صرف :   07الجدول
Forecasting 

price 

Date Forecasting 

price 

Date 

178.6409 12/09/2020 168.9075 03/09/2020 

178.8000 13/09/2020 168.9987 04/09/2020 

719.0006 15/09/2020 169.2328 05/09/2020 

719.0008 16/09/2020 170.6543 06/09/2020 

719.0019 17/09/2020 172.0986 07/09/2020 

719.0019 18/09/2020 173. 9822 08/09/2020 

719.0019 19/09/2020 174.1143 09/09/2020 

179.0019 20/09/2020 175.8765 10/09/2020 

 178.3210 11/09/2020 

 Eviews 10من إعداد الباحثين استنادا إلى مخرجات  الجدول

 :مناقشة النتائج
، األيام المقبلةارتفاعًا تدريجيًا خالل  في السوق الموازية USD/DZDصرف شهد أسعار ست (7)في الجدول  Arimaبحسب نتائج نموذج 

 على المستوى  إلى حد كبير بمدى تطور جائحة كوروناهذا  ويرتبطسبتمبر شهر  بحلول منتصف 179إلى يتوقع أن يرتفع سعر الصرف  حيث
والمحلي، إضافة إلى مدى تأكيد القرار من قبل الهيئات الرسمية الخاص بفتح المجال الجوي وعودة حركة النقل عبر الطيران والسفن  العالمي

الّدراسية في الخارج، العالج في الخارج وغيرها من رحالت العمل  عودة الطلبة إلى مقاعدهممن  هسبتمبر الجاري، وما يقابل 12بداية من 
ومن  ارتفاع الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية الجزائرية لىهذه وغيرها من العوامل لها التأثير البالغ ع ،والرحالت الّسياحة أيضا

 .ثم ارتفاع سعرها
( المضاربة) تحكم كبار التجار في السوق رف الدوالر مقابل الدينار في سوق السكوار إلى كما يكمن اعتبار سبب االرتفاع المتوقع ألسعار ص 

من الدوالر خفي لشراء ال همإقبال من خاللمؤشرات ربحية السوق السوداء للعملة الصعبة، حساب تأثيرات فيروس كورونا على  الذين قاوموا
انفراج جميع الطلبيات المتحجرة دفعة واحدة من مبادالت تجارية واغتنام فرصة أيام الحجر وركود السوق،  التجار الصغار ولو بالخسارة

 .إلعادة بيعه بسعر مرتفع وجني األرباح ورحالت سياحية ودينية واستثمارات
 

 الخاتمة
تأثير مخلفات جائحة كورونا على  ، ومدىعلى مستوى االقتصاد ككل covid-19بعد التعرض إلى التداعيات االجمالية التي خلفها فيروس 

لتخفيف من تأثير جائحة لأسعار الصرف في الدول المتقدمة واألسواق المالية الناشئة، والنظر في كيفية استجابة السياسات االقتصادية 
COVID-19  وكيف كان األداء الكلي للدينار الجزائري مقابل والعمالت ةال األجنبيو مس األؤو هروب ر والحد من على االقتصاد الكلي ،

 :نستنتج ما يليالدوالر االمريكي في السوق الموازية خالل أزمة كورونا 
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 النتائج
  كان لـCOVID-19 استجابات السياسة الصحية للوباء في  تتسببحيث  بالفعل تأثير كبير على االقتصادات واألسواق العالمية

هذا االخير قوض الطلب على العمالت االجنبية في الدول المصدرة للمواد األساسية  ،حدوث انخفاض كبير للغاية في الطلب العالمي
تسبب في تقلبات مما ( مالذ اآلمنال)وساهم في هروب رؤوس األموال من االقتصادات الناشئة نحو الدول المتقدمة ذات العمالت قوية 

 كبيرة في أسعار الصرف؛
  خالل الجائحة ومرد ذلك إلى انخفاض الطلب العالمي على  مقابل الدوالر واليورو في تعامالت البنوكانخفض الدينار الجزائري

ار الجزائري مقابل ، وعلى نقيض ذلك انتعشت قيمة الدينلتعويم الدينار وامتصاص التضخممما دفع البنك المركزي  هتهاوي عائداتالنفط و 
 من قبل المستوردين والمواطنين نتيجة ارتفاع العرض وتراجع الطلب على النقد األجنبيالدوالر واليورو على مستوى سوق الصرف الموازية 

 بسبب اجراءات الغلق المتخذة؛
 صرف شهد أسعار ستUSD/DZD يتوقع أن  حيث 2020بداية من منتصف شهر سبتمبر ارتفاعًا تدريجيًا  في السوق الموازية

 .هذا بقرار فتح المجال الجوي وعودة حركة النقل ويرتبط 179إلى يرتفع سعر الصرف 
 التوصيات

في ضوء ما توصلت إليها الدراسة من استنتاجات نحاول أن نسدي توصيات والتي يكمن االستفادة منها باعتبارها حلول مستلهمة من واقع 
 :الدراسة البحثية

 قرار فتح المجال الجوي وعودة حركة النقل عبر الطيران والسفن قبل اتخاذ العليا التحكم المسبق في الوضع السلطات يجب على، 
من خالل إجراءات تمهيدية تمنع التجار الموازيين من اغتنام الفرص وفرض منطقهم في السوق الموازية، حتى يكون هناك توازن بين سعر 

 ؛في األسواق الموازيةالصرف المعتمد في البنوك وسعر الصرف 

  ضرورة تغيير آلية تحديد سعر الصرف بالتخلي عن إدارة سعر الصرف وتركها للسوق الحرة من أجل القضاء على السوق الموازي
 .للعملة
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 :الملخص
امام الواقع تحديات جديدة على جميع اقتصاديات العالم لم تكن في الحسبان وفي منطقة شمال إفريقيا والشرق  91 فرض انتشار وباء كوفيد 

،  اذ بقيت دائما أقل المناطق تكامال وتعاونا ، كما في العقد الماضي Covid 19فهذه المنطقة حتى  قبل .األوسط ليست استثناء عن العالم 
، وعالوة على ذلك التوترات يا  للمناخ المناسب لالستثمار األجنبي المباشر أو أي نوع آخر من االستثماراتانها كانت دائما تفتقر نسب

، فقد كافحت منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط حتى اآلن ومع ذلك. الجيوسياسية اإلقليمية ، والصراع على السلطة في بلدان مثل ليبيا
قد تحدث ركود  91بأن أزمة كوفيد تتوقع العديد من الدراسات الحالية . فضلها  في العقدين الماضيينلجذب استثمارات أجنبية مباشرة وأ

قصير األجل قد يؤثر سلبا على اقتصادات المنطقة وبصورة شديدة، ومن جهة أخرى يمكن النظر الى هذه األزمة  على انها ربما تخلق 
مثل إعادة هيكلة سالسل القيمة العالمية واإلقليمية وسوف يعتمد هذا على مدى رغبة المنطقة  ،فرًصا جديدة لالستفادة من االتجاهات العالمية

ين في االستمرار في اإلصالحات الجارية ، واعتماد استراتيجيات وتدابير جديدة تتكيف مع سياق ما بعد األزمة ، وتعزيز التعاون اإلقليمي ب
على بعض المتغيرات االقتصادية والتركيز على االستثمار األجنبي  91ثير أزمة كوفيد هذه الورقة تهدف إلى تحديد تأ .منطقة دول ال

 .شمال إفريقيا والشرق األوسط  المباشر في منطقة
 91كوفيد ،  االستثمار األجنبي المباشر ، أفريقيا ، الشرق األوسط:  الكلمات المفاتيحه
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Abstract : 

The Covid19 pandemic poses new challenges for the economies in the region of North Africa and in the 
Middle East. Before Covid 19 in the last decade the climate of investment was unfortunately unfavorable 
for FDI or any other kind of investment, due to regional geopolitical tensions, and civil war in the countries 
such as Libya. Never the less the region of North Africa and the Middle East has so far struggled to attract 
more and better foreign direct investment (FDI) in last two decades. This last year many studies after the 
Covid 19 crise are expecting a short-term recession is about to hit the region's economies very hard. 
However the crisis could create new opportunities to take advantage of global trends, such as the 
relocation and restructuring of global and regional value chains. This will depend on the continuation of 
ongoing reforms, the adoption of new strategies and measures adapted to the post-crisis context, and the 
strengthening of regional cooperation. This paper meant to provide an overview of the impact of the Covid 
19 crisis on macro and micro economic and focusing on the foreign direct  investment FDI  in the region of 
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North Africa , and middle East to outline government policies and responses to promote this kind of 
investment.  
Key words: FDI, Covid19, Middle East, North Africa  

 
 

 : المقدمة
ليس بوباء خطير اذا ما قورن بغيره من األوبئة التي تفشت في أوقات سابقة في كثير من المناطق في  91كما نعلم جميعا أن وباء كوفيد 

في  العالم ، و هو بكل تأكيد ليس بمفهوم اقتصادي فنحن ال تناول الفيروسات واألوبئة  كمتغيرات اقتصادية  في أسس التحليل الجزئي و الكلي
وف العادية ، ولكنه خلق أزمة اقتصادية عالمية خانقة و فرض على الواقع  مجموعة جديدة من التحديات االقتصادية في كل دول العالم الظر 

هذه المنطقة حيث التعاون و التكامل والشراكة  . لم تكن في الحسبان، كذلك اقتصاديات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لن تكون استثناء
 لتجارة البينية بين بلدانها بغاية خلق نوع من المجموعة االقتصادية أشبه بالحلم، فهذه المنطقة بقيت من أقل المناطق في العالم تكامالوتوسع ا
ل ، كان مناط بها الكثير من التحديات وتواجه الكثير من الصعوبات والعقبات ، وهنا السؤا91أمامها ، حتى  قبل انتشار وباء كوفيد . و تعاونا

؟  وماذا سيفعل هذا الفايروس في  اقتصاديات هذه المنطقة على المستوى الكلي و الجزئي 91ماذا بعد الكوفيد :  الذي يطرح نفسه من جديد 
هذا البحث يتناول أهم المتغيرات االقتصادية ومدى تأثرها، من .  والقطاعي وكيف سيكون حال تجارتها واستثماراتها و نموها و تنميتها ؟؟؟

، ( FDI)، وكذلك يتناول البحث و بشي من التفصيل متغير اقتصادي مهما جدا وهو  االستثمار األجنبي المباشر 91دمة الوباء كوفيد ص
عامال إضافيَا  يحد من التوسع في االستثمار   0202منذ مطلع هذا العام  91فبالنسبة لهذا النوع من االستثمار  يعتبر أنتشار وباء كوفيد 

، أي أنه فوق التوترات ( زاد الطين بلة ) ويجعل المناخ غير مناسب لالستثمار واالنتاج ، بل  أنه وكما يقول المثل الشعبي قد   بصفة عامة
 91،  فعلى سبيل المثال الحالة األمنية المتردية في ليبيا حتى قبل انتشار الفايروس كوفيد  91الجيوسياسية واإلقليمية يظهر فايروس كوفيد 

بل و أن صح التعبير مناخ طاردا لالستثمار . ن االقتصاد الليبي مناخًا  غير مناسب لالستثمار األجنبي المباشر بكل المعايير جعلت م
لذلك يمكن القول بأنه مع تفشي فايروس كورنا قد زاد األمر تعقيدا . وطاردا للعملة الصعبة وال نبالغ ان قلنا بأنه طاردا للمورد البشري المحلي

ي ليبيا فقط و  بل أن التحديات مفروضة على كل المنطقة محل الدراسة  للخروج من حالة الجمود وأكبر مما كانت عليه وأكثر من أي ليس ف
 . وقت مضى 

قامت منطقة شمال أفريقيا و الشرق األوسط و على رأسها المغرب و تونس ومصر بالكثير من التدابير  91بشكل عام قبل ظهور وباء كوفيد 
ولم تدخر هذه البلدان جهدا لجلب أفضل . ئة البنى التحتية  و التي كان من شأنها  جذب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة وتهي

االستثمارات بل أنها كانت تتسابق فيما بينها لتقديم المغريات مثل اإلعفاء الضريبي وغيرها من أجل تحفيز دخول الشركات الكبرى الى 
الذي فرض تحديات وتدابير على  91أنها  تجد اآلن نفسها أمام واقع جديد و تحديات جديدة بعد تفشي فايروس كوفيد  أراضيها، بيد

من هذه الناحية  يذهب الكثير من الثقات في  بلدان شمال أفريقيا و الشرق األوسط  الى أنه من المتوقع حدوث . اقتصاديات جميع دول العالم
ولكن عندما نتكلم عن تحديات مفروضة . في هذه  المنطقة ربما يؤدي الى إلحاق الضرر الشديد باقتصاداتها   ركود اقتصادي قصير األجل

على أعتبرها ضرر محض ال رخاء بعدها ،  ألن ذلك (  91كوفيد )وصعوبات  ال يجب بأي شكل من األشكال النظر الى األزمة الحالية 
الحالية من زاويا أخرى، ألنها ربما سوف (  91كوفيد )ون كذلك دائما ،  اذ يمكن النظر الى أزمة يبعث على التشاؤم واالحباط ، فهي قد ال تك

عة تؤدي الى  خلق فرًصا جديدة يمكن االستفادة منها ، فيمكن مثال تتبع االتجاهات والتحديات العالمية التي تتحول وتتبدل بالمثل وفق طبي
الضرورة الى إعادة هيكلة وترسيم  سالسل القيمة العالمية واإلقليمية  التي ستفرض نفسها بعد أزمة األزمة ، ذلك ألن هذه االزمة سوف تؤدي ب

لهذا ربما وجب على اقتصاديات منطقة شمال أفريقيا و الشرق األوسط مثل غيرها االستمرار في اإلصالحات التي من شأنها خلق .  91كوفيد 
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يز الشراكة بينها، بشكل أكثر ديناميكية ، و ليس من الخطأ لو قلنا بنوع من البرغماتية ، اذ  ربما المناخ المناسب لجلب استثمارات جديدة وتعز 
قد تكون هو تلك الفرصة السانحة ، فجميع أقاليم العالم  (91صدمة كوفيد  ) اقتناص الفرص وتصيدها، و  وجب عليها كما وجب على غيرها

ت التي سوف تطرا على الصعيد الدولي كما ذكرنا آنفا ، و الجميع يترقب و يتتبع حركة الشركات بات تبحث في امكانية  االستفادة من التحوال
المتعددة الجنسيات والعمل على جلب فروع جديدة منها ، وذلك عن طريق اعتماد استراتيجيات وتدابير جديدة بحيث تتكيف مع سياق ما بعد 

ولهذا و . ناخ المناسب لجلب االستثمار ، تعزيز التعاون اإلقليمي أكثر من أي وقت مضى األزمة ، األمر الذي يستدعي العمل على تهيئة الم
على المتغيرات االقتصادية و الجزئية وعلى القطاعات ( 91كوفيد ) في هذه الورقة رأينا أنه من األهمية أن نتتبع آثار األزمة الحالية 

يات هذه األزمة على أحد أهم المتغيرات االقتصادية وهو االستثمار األجنبي المباشر االقتصادية المختلفة ثم نتناول بشيء من التفصيل تداع
FDI   في منطقة شمال أفريقيا و الشرق األوسط ، هذا النوع من االستثمارات الذي ال تخفى أهميته على الجميع ، والذي كانت والزلت جميع

في تحريك عجلة التقدم االقتصادي في مختلف مناطق العالم ،  وقد تكون مثل  الدول  تسعى الى تعزيزه ووضعه في المقدمة لما له من دور
 هذه الدراسات أمر مهم ، ليس فقط لفهم الظاهرة ، بل مثل هذه الدراسات هي ما تعتمد عليه الدول في توجيه السياسات الحكومية وحثها على

 . 91  بعد انقضاء أزمة كوفيد تكامال االقتصادي أكثر شمواًل و تحفيز االستثمار ليكون االنتعاش
يعتمد هذا البحث على  المنهج التحليلي الوصفي وتتبع آثار الظاهرة محل االعتبار عن طريق تتبع ما قبلها و على ماهي اآلن و هذا البحث 

ويستند البحث على ادبيات الموضوع .في المستقبل  ينتج عنهاجته وما تنتجه وما يمكن أن و من ثم ما يتوقع منها في المستقبل ، أي ما أنت
، وكذلك الصحف وتفحص واستقراء البيانات واإلحصاءات الواردة في العديد من الدراسات والتقارير والنشرات الصادرة عن المنظمات الدولية 

 .اليومية المختلفة

 :المبحث األول

 91فيد وباء كو  النتشاراآلثار االقتصادية الجزئية و الكلية  

 كظاهرة اقتصادية( 91كوفيد ) وباء    .9.9

ونكتفي دائما في مناظراتنا بأن  91 قبل البدء في هذه البحث علينا أن نشير الى إنه في الظروف العادية ال نتحدث عن األوبئة مثل كوفيد
وقد أصبح من الممكن اآلن أن نقول لطالبنا بأنا ( مع افتراض ثبات العوامل األخرى ) نقول في تحليالتنا عبارة االقتصاديين المعروفة وهي 

ال نعتبره متغير اقتصادي ولكن  أي.  0202األخرى، وقد بدأ يعمل عمله منذ بداية مارس العام الجاري  هذا الفايروس هو من تلك العوامل
بمجر أنتشاره أصبح عامال رئيسيا يوجه السياسات االقتصادية و االقتصاد برمته ، وبكلمات أخرى أكثر وضوحا ، في الظروف الحالية التي 

صدمة (ما يمكن تسميته سوف يكون من المهم النظر إلى هذا الوباء على أنه يمثل  91خلقتها األزمة التي سببها  انتشار فايروس  كوفيد 
،ذلك ألن الوباء نفسه ال يمثل  جزًءا من المشهد االقتصادي ولكن بين عشية وضحاها قد أصبح من أول العوامل التي تحكم (اقتصادية خارجية

ء الطبيعي للنظام ظاهرة غريبة عن األدا 91اذا من الناحية االقتصادية يمكن اعتبار وباء كوفيد . النشاط االقتصادي و في العالم بأسره 
االقتصادي ، ألنه و بمجرد حدوث الصدمة وانتشار هذا الوباء ، نجد أنه قد أثر و بشدة على قوى العرض والطلب في االسواق السلعية 

 نكماشاتاإل نمع أنتشار الوباء بشكل مستمر ،  قد أعقب ذلك  موجة م و رأينا كيف أنه .عن تأثيره االسواق النقدية والمالية والخدمية ، فضالً 
 [1]بشكل مباشر تقريًبا وذلك على مستوى اإلنتاج واالستثمار و التجارة الخارجية  والمحلية  وإنفاق األسر والتوظيف 

 وعدم اليقين  91كوفيد   .1.9
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) على النشاط االقتصادي يكون من خالل عوامل غير ملموسة و أهمها عامل (  91 كوفيد(أن تأثير الجائحة الحالية  أيضا ة تجدر اإلشار 
وخاصة  االقتصادي على السلوكيات االقتصادية طويلة األجل الموجهة نحو النمو الذي يعتبر عامل مؤثر بشكل سلبي و رئيسي( عدم اليقين 

يتعلق األمر باتخاذ قرارات بشأن االستثمارات ، سواء على  سيما عندما، وال  FDIاألجنبي المباشر  االستثمارأننا نتناول بالبحث موضوع 
على أنه عامل مؤثر و وبالسلب على حجم االستثمارات و  ُينظر إليه 91كوفيد  اذا يمكن القول  بأن الوباء. الصعيد المحلي أو العالمي

وهذا ما جعل المستثمرون منذ بداية . تيجة الشعور بعدم اليقيننوعها، اذ البد في نهاية األمر أن  يؤدي إلى هروب فوري تجنبا للمخاطر ن
األزمة يبحثون بشكل متزايد  عن تلك األصول التي تكون المخاطرة أقل أو التي تنطوي على أقل خسارة ممكنة  في ظل ظروف من عدم 

، وقد ( واالحتفاظ بالسيولة النقدية و حتى الذهباطرة األقل مخ (AAA)الثية الثالسندات ) اليقين التي خلقتها جائحة كورونا كمثل التوجه نحو 
وحتى . الحالية 91كوفيد  الحظنا مؤخرا كيف أرتفع سعر الذهب و سعر هذه السندات على الصعيد العالمي بشكل مطرد مع زيادة تفاقم  أزمة 

صادي العام الحالي سوف يعمل على انتقال فوري ها الخاصة والمستقلة عن األزمة ولكن الوضع االقتر لو كانت هذه االستثمارات تحمل مخاط
الموجهة نحو النمو في المدى الطويل إلى المدى القصير فال أحد يعلم بشكل واضح متى سوف تنهي هذه األزمة و الى متى سوف  النشاطات

فمن  األسر : واقب االزمة جميع القطاعات االقتصادية سوف تتأثر من ع تستمر والى ماذا سوف تنتهي ، ولهذا نجد من الطبيعي بان
 .والمستهلكين الى الصناعة والخدمات والمستثمرين والمصدرين والمستوردين وكذلك العمال وقطاع الخدمة العامة

 وبين القطاع الخاص و القطاع العام  91كوفيد  .1.9
والدولة . ة على عن المصلحة الجماعيةمن ناحية أخرى نجد بأن الدولة نفسها في ظل ظروف األزمة  مدعوة إلى تحول جذري ، ذلك للمحافظ

فلربما ليس من المبالغة أن نتخيل أنه في أوقات الوباء ، . في ظل الظرف الحالية تعتبر مسؤول عن االستجابة الجماعية للتحديات المجتمعية 
و في الواقع .ي  يميلون إلى القطاع العام على أنها المحرك الرئيسي للتنظيم االقتصاد( بداًل من الدول)حتى أولئك الذين ينظرون إلى األسواق 

نجد غالبا بأنه ال توجد جهة فاعلة خاصة تتمتع بالمكانة والنطاق والشرعية غير الدولة لوضع االستراتيجيات الجماعية التي تتوافق مع 
فذلك ال يعني  91في حالة حدوث أزمة وبائية مثل كوفيد  أنه ويجب االشارة اليها و هي هناك نقطة هامة هاهنا  و .التحديات بعيدة المدى

فذلك على العكس تماما ، ألن األسواق في ظل ظروف . كما يعتقد الكثيرين بأنه سوف يتم تحويل األسواق تلقائًيا إلى وظيفة من الدرجة الثالثة
على سبيل المثال من خالل تطوير لقاحات )الكارثة  تحتفظ بدور مهم في تخصيص الموارد ، وحتى في التخفيف من آثار  91األزمة كوفيد 

عندما يكون (. أو عالجات  ، أو توزيع الغذاء وما الى ذلك من توفير  االحتياجات األساسية للمواطنين الذين يشعرون أنهم تحت الحصار
 .لن تكون استثناءً  19مة كوفيد المجتمع في خطر ، تتطور العالقات بين الدولة والسوق بشكل حتمي و مصيري ، ومن الواضح أن أز 

 و التكامل االقتصادي  91كوفيد   .4.9
و تشمل العوامل المحددة لطبيعة الوباء مثل عدد . بطبيعة الحال ، فإن العواقب االقتصادية للوباء سوف تعتمد أيضا على طبيعة الوباء نفسه 

النماذج المطروحة ، فأنه من المحتمل أن وفًقا لبعض . ومدة الوباء( يات معدل وف)أسابيع العمل المفقودة ، ونسبة المصابين ، ونسبة الوفاة
بئة تؤثر األوبئة التي ليست شديدة الخطورة من الناحية االجتماعية اال أنها قد تكون  شديدة العدوى على االقتصاد وبشكل أعمق من تلك األو 

ففي واقع األمر نجد بأنه الوباء يكون خطيرا على االقتصاد من حيث أنه يعيق  االنتقال واالتصاالت بين الناس ، والتي . [3] شد ضراوةاأل
فأن ذلك يضيف . بدونها ال يمكن لالقتصاد أن يعمل بشكل صحيح ، حتى وان كنا نعيش اليوم في العصر الرقمي و سهولة االتصاالت 

و درجة التكامل العالمي فنجد أن أكثر المناطق نشاًطا عالمًيا ، مثل سنغافورة والصين ، تعاني أكثر من عامل اضافي آخر يجب مراعاته ه
 .غيرها من التداعيات االقتصادية السلبية النخفاض حجم التجارة

 األوبئة السابقة  و 91كوفيد  .1.9
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؟؟ ألنه و ( 91الى متى تستمر أزمة كوفيد ) نفسه دائما  وهذا السؤال الذي يطرح. تجدر االشارة أيضا الى جانب آخر مهم هو مدة الوباء 
ي تاريخيا ، ومن تجارب سابقة لم تستمر معظم األوبئة، وعادًة ما تستمر من ثالثة إلى أربعة أشهر ، على الرغم من أن الذروة واالنخفاض ف

الذي يؤدي فيه الوباء إلى إبطاء النشاط االقتصادي  من الواضح أن الوقت. الصيف قد يعقبهما زيادة في النشاط مع حلول موسم األنفلونزا
هناك بعض األدلة على أن الموجة الوبائية . ويفرض تكاليف طبية واجتماعية إضافية سيحتل مكاًنا مهًما في حساب التكلفة النهائية للمرض

وهذا سيناريو مخيف يثير  9191-9191اإلسبانية في كان هذا هو الحال مع األنفلونزا . الثانية لفايروس كورونا  يمكن أن تكون أكثر تدميراً 
 .[0] القلق اليوم

  91اآلثار االقتصادية  المترتبة عن انتشار وباء كوفيد    .1
 :على النمو االقتصادي 91كوفيد أثر  .9.1

والذي كان بمثابة صدمة اقتصادية عالمية ، فأنه يصعب تقدير تأثير  0202بدايته عام بالنظر إلى التغيير المفاجئ الذي كانت 
على النمو االقتصادي ، فوفقا لدراسات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التي نشرت بداية الربيع الماضي ، نجد  91وباء كوفيد 

ص الناتج  القومي في العديد من االقتصادات  بمقدار الخمس  وإلى قد  تقل  91أنه بفعل الصدمة التي أحدثها أنتشار الوباء كوفيد 
هذا .  [9] ، كما يبين نفس تقرير هذه المنظمة  بأن اإلنفاق االستهالكي قد أنخفض بدوره  بمقدار الثلث(9أنظر الشكل ) الربع  

، حتى   0221 -0221فته األزمة المالية التي  األثر الذي خلفته جائحة كورونا  يفوق بكثير من الناحية االقتصادية االثر الذي خل
وان كانت الدراسات الحالية لم تتناول حتى اآلن اال اآلثار األولية الناتجة عن انتشار هذا الوباء، و تستند في ذلك على األرقام 

والطلب ، وذلك من السنوية و إلى حجم ومدة المرض والحجز الصحي وما تعكسه على اقتصاديات الدول  من  اختناقات العرض 
أجل تحديد طبيعة ما سوف يخلفه أنتشار هذا الوباء ومن ثم سرعة وضع التدابير التعويضية  وتنفيذها، واعادة هيكلة السياسات 

 ليس هناك شك في أن النمو .المالية والنقدية ، وتتبع ردود الفعل الدولية تجاه تلك التدابير وتأثيرها على اقتصاديات الدول المختلفة
فاستناًدا إلى . وقد يكون التأثير أكثر شدة  في البلدان النامية. سوف يتأثر بشدة على المستوى الكلي  0202االقتصادي  في عام 

البيانات  المتوفرة في هذه المرحلة  ، تقدر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأن االنخفاض السنوي في االقتصادات الوطنية 
٪ نتيجة لكل شهر يتم فيه تطبيق تدابير صارمة مثلما حدث في فرنسا ومعظم دول أوربا، فعلى سبيل 0سوف يصل إلى حوالي  

المثال ، واستنادا الى نفس تقرير منظمة التعاون المشار اليه آنفا ، فأن أي حالة إغالق حدودي  تستمر لمدة ثالثة أشهر ، سوف 
  وهي األخرى  المشاكل عن ناهيك. الطبيعي بالوضع مقارنة%   6 الى 4 بنسبة  اإلجمالي المحلي الناتجتؤدي الى انخفاض 

الشكوك حول موعد رفع إجراءات الحجر الصحي ، وكذلك تباين المصالح الوطنية وتعارضها بين : صر لها مثل ح ال متعددة
شك أنها باتت تؤثر على اختيارات التكتالت اإلقليمية ، والتقلبات في دعم المستهلكين والشركات ، حالة عدم اليقين  التي ال 

في  المستثمرين وعلى قراراتهم وانتقالهم من مكان الى مكان آخر وغير الذي يعملون  فيه وما قد يخلق من بطالة و مشاكل اجتماعية
 .مناطق في العالم بعد ذلك

 و الدورة االقتصادية  91كوفيد   .1.1
ًعا على خطى ثقيلة أو تتدهور ، فأن ذلك البد أن  يؤثر بشكل سلبي على كذلك عندما  تسير اقتصاديات دول كل العالم م        

الدورة االقتصادية ، بمعنى أن ذلك سوف لن يؤدي إال إلى تسريع التدهور الجماعي لالقتصاد العالمي ككل ، ففكرة كالفن ليست 
ادية قد نجد أن تدهور اقتصاد  لدولة نعم في الظروف الع(.  ص)دائما على حساب تدهور ( س )وليس انتعاش ) دائما صحيحة 

ما يكون بسبب تدهور على مستوى النمو االقتصادي العالمي الذي يقابله نمو جزئًيا على األقل اقتصادات البلدان التي يتزايد فيها 
والتي يتم تحفيزها ألن البلدان بصفة عامة  تستورد بضائعها من االقتصادات االقتصاديات المتعثرة ، . الطلب والنمو نفس الفترة 
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، ال يوجد بلد في العالم يشهد نمو اقتصادي، بل نشهد حركة هبوط جماعي تتخللها  91ولكن في األزمة الحالية  كوفيد . ودعمها 
بعض التدخالت الحكومية ، والتي تقوم بضخ السيولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين على األقل من أجل الوفاء بااللتزامات 

فنحن نتتبع كيف أن الصين قد خرجت من األزمة الصحية ، ونسبيا : األمر يبدو أنه  ليس دائًما سهالً .  سير األعمال الحيويةو 
و لكن انتعاشها االقتصادي ال يزال مترديا، رغم أن الحكومة الصينية  91نستطيع أن نقول بأنها  قد سيطرت على أنتشار كوفيد 

لذلك فإن الصين لن تكون  محرك . ادرات ولكنها بالكاد تستطيع منتجاتها أن تخلق طلًبا محلًياتعمل بشكل جدي على تحفيز الص
 .االنتعاش العالمي الذي كان يتوقعه الكثيرون خالل هذه األزمة المعقدة

 :على  سوق العمل  91أثر كوفيد  .1.1
الى موجة بطالة كبيرة وتسريح  بعض العمال  91 أما على مستوى سوق العمل فبطبيعة الحال أدى أنتشار الفيروس كوفيد        

مباشرة من سوق العمل وخاصة أولئك الذين يعملون في القطاع الثالث الخدمي ، وتزاد البطالة  في البلدان التي ال توجد بها قوانين 
كانوا عمال و موظفي  91فمن ضحايا تسريح العمال نتيجة انتشار الفايروس كوفيد .تشغيل تكفل للعمال بقاؤهم في أعمالهم  

روضات األطفال المدارس، حيث ال يوجد مجال أو حل يمكن من خالله  استقبال األطفال ونظًرا ألن طالب المدارس غالًبا ما 
لذا كان تأثير . يكونون عوامل قوية لنشر الفايروس  ، فإن إغالق المدارس كان ضرورة ملحة للصحة العامة في مواجهة هذا الوباء

 .إلغالق هذه على القوى العاملة كان  بشكل كبير عمليات ا
 :على التجارة  91أثر كوفيد    .4.1

آثارًا سريعة وسلبية على التجارة ، ال سيما عندما قامت حكومات بعض الدول على وقف   91بالمثل كان النتشار وباء كوفيد       
رغم أن معدل نمو التجارة الدولية في السنوات . لدول األخرى الكثير من األنشطة التجارية وأغلقت المعابر الحدودية بينها وبين ا

. األخيرة  قد أنخفض ، بسبب زيادة إجراءات الحماية ،ولكن تظل التجارة دائما محرًكا أساسًيا للنمو االقتصادي والتنمية واالبتكار
وريد العالمية ، وهذه االخيرة كان النتشار حيث أنه في الفترة األخيرة أستمرت العديد من القطاعات في االعتماد على سالسل الت

 91لذلك يمكن اعتبار بأن التوقف المفاجئ في التجارة الدولية بسبب كوفيد . سبب في انقطاع روابط مهمة منها 91فايروس كوفيد 
في  رة دورا فعاالوهناك دروس سابقة يمكن االستفادة منها ،  مثلما لعب نمو التجا. كان له آثار وخيمة على االقتصاد العالمي

. اإلنتاج في السنوات  التي تلت الحرب العالمية الثانية ، حيث كان بالمثل وقف التبادل التجاري أثر وخيم على الرخاء االقتصادي 
ربما هذا سوف يكون على محور النقاش بين الدول عندما تلتقط . ويجب دائما الحديث عن فوائد التبادل التجاري بين البلدان 

 .ها ويصبح الوباء تحت السيطرة أنفاس
 :أثر كوفيد على القطاع االستهالكي و الخدمي والصناعي   .1.1

بداية من الغاء  91وذلك كان من أجل الحد من تفشي وباء كوفيد  0202عندما بدأت االجراءات الصارمة في بداية مارس       
حدث شبه انهيار في النشاط التجاري في أوروبا والواليات  الرحالت القادمة من أوربا الى أمريكا بعد خطاب دونالد ترامب، قد

غير مسبوق  انخفاضقد سجل  Markit Flash CompositivePurchasing Manager( IHS) نجد أن مؤشر . المتحدة 
وكان رقما قياسا في الواليات المتحدة واالتحاد األوربي منطقة اليورو و بريطانيا ، ففي كل بلد من هذه البلدان  شهدت غالبية 
األعمال تدهورًا غير مسبوق حسب النشرات االقتصادية التي صدرت في مارس الماضي ، وال تزال البيانات و التقارير الدولية و 

معظم القطاعات . ن تعكس الوضع السابق بل أن هناك بعض المؤشرات تعكس بأن الوضع قد أصبح أسوأ من السابقالمؤشرات اآل
تضررت وخاصة القطاع االستهالكي و الخدمي  كالفنادق والمطاعم ، فضاًل عن النقل والسفر التي كانت األكثر تضررًا من تدني 

على المستوى  91وباء كوفيد  منذ أن أستشرى  (9)أنظر الشكل رقم   تى هذه الساعةاإلنتاج فيها  ، وهذا  ال يزال مقلًقا للغاية ح
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العالمي حاولت منظمة التعاون والتنمية من خالل تقاريرها تقييم أثر إغالق القطاعات المختلفة على االقتصادات و تحديد تأثير ذلك 
ه من بين القطاعات األكثر تضررًا التي تعاني من انخفاض اإلنتاج الوطني لجميع الدول ، وقد أشارت في تقاريرها الى أن على

٪ هي القطاعات الخدمية  مثل السفر والسياحة ، و جميع القطاعات التي تتعامل معها و على اتصال مباشر 922إلى  02بنسبة 
طاعم والمسارح بسبب كذلك أشارت الى أن العديد من شركات البيع بالتجزئة قد اضطرت إلى اإلغالق ، بما في ذلك الم. بها 

، كما بينت مقدار انخفاض الطلب بسبب الصعوبات المالية المتزايدة ، وكذلك  91إجراءات مواجه والحد من انتشار وباء كوفيد 
من جهة أخرى  كان القطاع الصناعي أقل تأثرًا من القطاع الخدمي، اال . التدهور العام في المناخ االستثماري  المرتبط بعدم اليقين

فقد أدى . نه في قطاع النقل قد أثر بشكل غير مباشر انخفاض الطلبات واختناقات العرض على سالسل اإلنتاج بصفة عامة أ
٪ في معظم البلدان وهذا االثر سوف يكون زيادته أو نقصه معتمدا  00-02إلى خفض اإلنتاج بنسبة  91االزمة الحالية كوفيد 

ن األضرار المالية التي سببتها األزمة من ناحية أخرى ، ومدى استعداد البلدان والشركات على فترة اإلغالق بشكل مباشر، ناهيك ع
 .[9] [4] إلعادة التشغيل

 (9)الشكل رقم 
 1212سنة (  91كوفيد )التدهور في مجال األعمال حول العالم بسبب تفشي فايروس 

Business activity plunges around the world  
 

 
 

Below 50 = a majority of businesses reported contraction  
Source: HIS Markit 

 
. إن االنخفاض الشديد في اإلنفاق االستهالكي كان له بدون شك سبب أساسي في حالة التدهور في اقتصاديات الدول بشكل عام 

تلك القطاعات المتوقفة إلى حد كبير مثل األزياء أو وقد كانت القطاعات األكثر تأثرا باالنخفاض في اإلنفاق االستهالكي هي 
وحيث أنه و حسب . في حين  أن المشتريات من المواد األساسية ال تعاني من نفس مصير المشتريات من المواد الكمالية . السياحة
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لي اإلجمالي، وانخفاض االنفاق تقرير منظمة التعاون و التنمية أن اإلنفاق االستهالكي يمثل ما يقرب من ثالثة أخماس الناتج المح
 (0)انظر الشكل . االستهالكي السريع سوف يولد آثار مباشرة على الناتج القومي 
 ( 1)شكل رقم 

 التأثير األولي المحتمل على نشاط االحتواء في االقتصادات
 نسبة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة المتقدمة واألسواق الناشئة

 
لندا والبرازيل ، التي تستند البيانات القطاعية إلى التصنيف الدولي الموحد حسب الصناعة لجميع فروع النشاط االقتصادي لجميع البلدان باستثناء كوريا ونيوزي: مالحظة

 . طق معينةتستند الحسابات إلى افتراض اإلغالق الكامل لالقتصاد ، بداًل من االقتصار على منا. تستخدم األرقام الوطنية
Source : 
OECD, National Annual Accounts 

 
قد أثر على  ذلك ألن فايروس كوفيد. وأخيرا علينا أال ننسى عامل الزمن  فهو أيضًا عامل مهم  يجب أخذه في الحسبان           

يمكن أن يتمتع أول . البلدان بدرجات متفاوتة ، كل منها يقوم باحتواء المرض في وقت مختلف عن اآلخر وبطريقته مختلفة بين الدول 
من يقلل من انتشار المرض بميزة كونه أول من يعود إلى الظروف العادية لالقتصاد  ، لكنه  سوف  يواجه مشكلة كون  اقتصادات 

فمثال تمهلت فرنسا في اجراءات االحتواء و استجابت الصين بشكل أسرع ، بطبيعة الحال . مل معها في السابق ال تزال مغلقةأخرى يتعا
ألنه قد بدأ الوباء منها و في وقت مبكر ، فقامت بإجراءات حجر صحي واختبارات على نطاق  واسع  وبدأت اآلن في تكثيف النشاط 

ولكنها لم تنجح ، فهي اآلن  تواجه سلسلة من التحديات التي تعيق العودة الى المسار الذي كانت عليه   االقتصادي لكي تعيده الى عهده
اآلن ، ويرجع ذلك ألنها كدولة تجارية تعتمد على الطلب األجنبي و هذا الطلب األجنبي قد أصبح بالنسبة لها في وضع كارثي حالًيا، 

تحدي كبير ألنها قد تواجه مشاكل سيولة خطيرة ، وهذا بدوره يعتمد اعتماًدا كليا على سالمة   حيث أن المديونية  للشركات زادت و أمامها
شار فايروس أنظمتها المالية ، فقد ال تتمكن من الوصول إلى أسواق االئتمان لعدم وجود ضمانات بسبب االنغالق العالمي الذي سببه انت

 .[6] 91كوفيد 
 :المبحث الثاني 

 .91و أزمة كوفيد نبي المباشر االستثمار األج 
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على منطقة شمال أفريقيا و الشرق  91 كوفيد وباءبسبب أنتشار  FDIقبل أن نتناول اآلثار المترتبة على االستثمار األجنبي المباشر    
األوسط سوف نتتبع أواَل تداعيات تفشي الوباء على هذا النوع االستثمارات على مستوى االقتصاد العالمي ثم نركز بحثنا عن منطقة جنوب 

 :المتوسط محل الدراسة 
ة كبيرة مقيمة في بلد ما مصلحة دائمة عن طريق فرع من االستثمارات األجنبية المباشرة ماهي اال عبارة عن استثمارات تكتسب بموجبها شرك

بطبيعة الحال هي التي تجعلنا نميز بين االستثمار (المصلحة الدائمة )وهذه المصلحة  الدائمة . فروعها يمارس نشاطه في كيان بلد آخر
 .وغيرها  (PI) لًبا مثل استثمارات المحافظوالتدفقات المالية البحتة والتدفقات المالية األخرى واألكثر تق ( FDI)األجنبي المباشر

بأن االستثمارات األجنبية المباشرة الداخلة بين الدول قد  UNCTADتفيد اإلحصائيات الصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
وكذلك أنخفض تمويل . ام الماضيمقارنة بالفترة نفسها من الع 0202٪ وذلك كان في النصف األول من عام 41-أنخفض تدفقاتها بنسبة 

جميع البنية التحتية المناط به جلب هذا النوع من االستثمارات، كما أن عمليات االندماج واالستحواذ بين الشركات قد تأثر بالمثل ، وتأثرت 
،  رة و التنمية السيد  جيمس زانتجاحيث قال مدير قسم االستثمار واألعمال في مؤتمر األمم المتحدة لل. أشكال االستثمار األجنبي االخرى 

: ) نظرة السيد  جيمس زان رئيس قسم االستثمار  بمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية ] .في مؤتمر صحفي بأن  االنخفاض كان حاد جدا 
و بشكل عام نحن  . قريب من المتوقع أن تستقر التدفقات االستثمارية إلى اقتصاديات الدول النامية ، وسوف تشهد شرق آسيا بوادر انتعاش

أما على المدى الطويل ، نرى إمكانية . ٪ 92 -، يصل إلى  0209نتوقع انخفاًضا أكثر اعتدااًل في االستثمار األجنبي المباشر في عام 
ثابة ثورة صناعية وسيكون هذا التحول بم. حدوث تحول في سالسل القيمة العالمية والذي من شأنه أن يغير المشهد العام للتجارة واالستثمار

جديدة ، وسوف يعمل على خلق تنمية أكثر استدامة ، سوف يتم االعتماد على سالسل إنتاج أقصر من السابق  ، وربما سنشهد تحول الى 
 .[0][ زيد من استثمارات البنية التحتيةاالستثمارات في االقتصادات الخضراء صديقة البيئة وم

 
أن يكون هناك المزيد من التراجع على مستوى  تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في النصف الثاني من هذا كما أنه كان من المتوقع أيضا 

٪ خالل العام ككل ، بما يتماشى مع التوقعات 42-٪ إلى 32-، مما سوف  يؤدي في النهاية إلى انخفاض سنوي يقدر بنسبة  0202العام 
ومع ذلك قد أشار السيد رئيس قسم االستثمار واألعمال   .UNCTAD لمتحدة للتجارة و التنمية السابقة التي صدرت  من قبل مؤتمر األمم ا

 ال تزال التوقعات غير مؤكدة للغاية ، واألمر يعتمد على مدة األزمة الصحية ومدى فعالية التدابير السياسية التي تبنتها) في المؤتمر بأنه 
غير أن تقارير المؤتمر تشير الى أن المخاطر الجيوسياسية تزيد (.  91كوفيد  االقتصادية للوباءالدول و تهدف من خاللها إلى تخفيف اآلثار 

  [ 4] .(3)أنظر الشكل رقم  من عدم اليقين األمر الذي ينعكس بالسلب على تدفق االستثمار األجنبي المباشر
الدول الغنية كانت  أدناه ،  بأن  9مية وكما نالحظ من خالل الشكل رقم من خالل البيانات الواردة في تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التن

الجاري ، سجلت  0202مقارنة بالدول األخرى ، فخالل النصف األول من العام   FDI األكثر تضررا فيما يخص االستثمار االجنبي المباشر
٪ في 50-انخفاض حاد بنسبة اذ سجلت تدفقات هذا األخير ،  FDIاقتصاديات الدول المتقدمة أكبر انخفاض في االستثمار األجنبي المباشر 

ففي . 9114لمستوى من تدني تدفقات هذا النوع من االستثمارات لم تشهده  تلك الدول منذ عام مليار دوالر ، وهذا ا 11لغنية إلى البلدان ا
أما في أمريكا الشمالية فقد انخفضت تدفقات . لمنطقة الحمراءأوربا تراجعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر أوروبا ألول مرة حتى دخلت ا

 .٪ خالل نفس الفترة06-االستثمار األجنبي المباشر الداخلة  بنسبة 
أما عن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في دول الجنوب أو االقتصادات النامية ، فهي قد انخفضت ولكن نسبة انخفاضها كان أقل من 

-٪ ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي و 00-٪ إلى قارة إفريقيا ، و 01-فعلى مستوى القارات ، انخفضت بنسبة . (٪96-)المتوقع 
 .٪ في آسيا ، ويرجع ذلك أساًسا إلى مقاومة االستثمارات الصينية 90
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 (1)الشكل رقم 
 1291 مقارنة مع الستة األشهر األخيرة من سنة 1212االستثمار األجنبي المباشر 

 
 FDI INFLOWS BY REGION, 2020 H1 VS 2019 6-MONTH AVERAGE  
(BILLIONS OF US DOLLARS AND PERCENT  
Source: UNCTAD 

 
اشر ليست اذا واستنادا على البيانات الواردة في تقارير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية نجد أن التوقعات بشأن االستثمار األجنبي المب

واضحة، وان كانت غير ذلك فهي غير مطمئنة، وخاصة  انخفاض مشاريع المنشآت الجديدة في الخارج المعروفة باسم استثمارات 
Greenfield ) )35-، اذ أنخفض هذا النوع من االستثمارات  بنسبة ( ، والتي تعتبر أحد المكونات الرئيسية لالستثمار األجنبي المباشر ٪

هي التي يسلط عليها  الضوء عليها البلدان  (Greenfield) هذه االستثمارات .  0202خالل األشهر الثمانية األولى من العام الجاري 
وتتصيدها اصطيادا وخاصة في تونس و المغرب حيث تعمل الحكومات جادة على تهيئة المناخ المناسب لدخولها  المضيفة على نطاق واسع

الى بلدانها ، لما لها من اهمية واسعة في  خلق فرص عمل والعتبارها مصدر لنقل التكنولوجيا والمعرفة ، هذا النوع من االستثمارات قد 
 .[1] المتقدمة. ٪ في االقتصادات95-ة و ٪ في البلدان النامي41-انخفض بنسبة 

 
 .في منطقة جنوب المتوسط  والشرق األوسط 91االستثمار األجنبي المباشر و أزمة كوفيد   .9.9

واإلجراءات االحترازية نحو  اتخذت الدول في منطقة حوض المتوسط ، مثلها مثل العديد مثل الدول األخرى في جميع أنحاء العالم ، التدابير
في الحقيقة  نجد أنه  . وحاولت خلق الدعم  للتخفيف من األثر االقتصادي لألزمة  91احتواء األزمة و منع انتشار أو الحد من فايروس كوفيد 

حدوث اضطرابات خطيرة  عهناك الكثير من الثقات يتوق .يصعب تقدير حجم التأثير على اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بدقة
األزمة  فرغم تدابير احتواء. محل الدراسة  FDI حاد في تدفقات االستثمار األجنبي المباشرالى انكماش  في النشاط االقتصادي باإلضافة 

سل التوريد التي اعتمدتها دول  شمال إفريقيا و الشرق األوسط ، قد أدت  األزمة الحالية الى حدوث اضطرابات حادة  على مستوى سال
أن جميع اقتصادات ( IMF)هذا وتفيد دراسات صندوق النقد الدولي . العالمية و على الخصائص الهيكلية لكل اقتصاد من هذه االقتصاديات

 (.4)أنظر الشكل رقم  0202منطقة شمال إفريقيا و الشرق األوسط ، باستثناء مصر سوف تدخل في حالة ركود عام 
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بشكل حاد   GNP اإلجمالي المحلي الناتج فيهماالدولي فأنه ومن بين اقتصاديات المنطقة  من المتوقع أن ينخفض حسب تقرير صندوق النقد 
 وهذا االنخفاض الحاد مرده ليس فقط الى تداعيات أزمة كوفيد(. على التوالي( ٪ 90 -) و (  ٪01.9 -)في كل من ليبيا ولبنان وبنسبة  

بطبيعة الحال و انما بطبيعة الحال نتيجة التنازع على السلطة و الحرب بين الحكومات في ليبيا، أما لبنان فهو أيضا مرده الى عدم  91
كما أن التوقعات حسب تقديرات صندوق النقد الدولي تشير بأنه سيكون هناك انتعاًشا سريًعا نسبي  في . االستقرار االجتماعي والسياسي 

 [.1]  .0209محل االعتبار ومن المتوقع أن تشهد جميع دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا انتعاًشا نسبيا في نهاة  عام  المنطقة
 
، يمكن القول بأنه سوف يعتمد على اإلعمار االقتصادي في منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط   91بالنظر الى مرحلة ما بعد أزمة كوفيد  

قدرتها تهيئة البنى التحتية وتدريب المورد البشري المحلي وكل السبل األخرى التي من شأنها جذب المزيد من  و بشكل كبير على مدى
باإلضافة الى قدرتها على خلق مناخ مناسب لتعزيز االستثمار . االستثمار األجنبي المباشر اليها وأفضلها بالنسبة القتصاديات المنطقة 

ر األجنبي المباشر البلدان في المنطقة سوف يعمل  على تعزيز مرونة اقتصاداتها وتعزيز مشاركتها في لجلب المزيد من االستثما. الخاص
سوف تعمل االستثمارات األجنبية المباشرة أيًضا تعزير نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولية بما تساهم تلك االستثمارات في  .سالسل القيمة 

. الشركات متعددة الجنسيات تميل إلى أن تكون أكبر وأكثر ابتكاًرا وإنتاجية من الشركات المحلية نقل تقنيات جديدة الى المنطقة  ، حيث
فمن خالل . ويمكنهم أيًضا أن يلعبوا دوًرا مهًما في تسريع التنويع االقتصادي وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل روابط األعمال

الدراسة قد وضعت فعال االستثمار األجنبي المباشر كأولوية ، وهي األن تدرس  استراتيجيات جديدة التقارير يبدوا أن حكومات المنطقة محل 
اذا يمكن أن نقول بأن المنطقة محل الدراسة قد تأثرت . 91لجذب االستثمار على مستوى االقتصاد العالمي الذي أصبح يتحول بسبب كوفيد 

األثر قصير األجل وربما تكابد آثار أخرى طويلة األجل وذلك سوف يتوقف على االنتعاش تدفقاتها من االستثمار األجنبي المباشر وهذا 
لك العالمي من جهة على ومدى فاعلية التدابير المتخذة من قبل اقتصاديات منطقة شمال أفريقيا و الشرق األوسط  وبالتالي مدى استجابتها لت

 .[9]التحوالت على مستوى االقتصاد العالمي 
 (4)شكل رقم 

 الناتج المحلي اإلجمالي فيبعض اقتصاديات جنوب المتوسط والشرق األوسط
 (التغيير حسب النسبة المئوية على مدى الثالث سنوات األخيرة ) 

 
Source : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2020 

  0202٪ على األقل في عام 32والتنمية أن تنخفض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمية بنسبة تتوقع منظمة التعاون االقتصادي 
من المتوقع أن تؤدي صدمات العرض والطلب التي . 0209قبل العودة إلى مستويات ما قبل األزمة بحلول نهاية عام  0291مقارنة بعام 
النفط وما الى ذلك من سيادة حالة من عدم اليقين و فقدان ثقة المستثمرين ، إلى انخفاض  ، إلى جانب انخفاض أسعار 91كوفيد  انتشار وباء
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حدة االقتصادية لغرب آسيا أنه 6تقدر لجنة األمم المت. أكبر في االستثمار األجنبي المباشر في منطقة جنوب المتوسط و الشرق األوسط 
 .٪ من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إليها40فقدان ، سوف تكون المنطقة العربية مهددة  ب 0209بحلول عام 

 : 91تدفقات االستثمار االجنبي المباشر قبل انتشار وباء كوفيد  .1.9
مليار دوالر ولكنه  9406أي بما يعادل مقدار %  90كانت سنة قد ارتفعت تدفقات االستثمار االجنبي المباشر على بنسبة  0291كانت سنة 

كان نصيب منطقة شمال  0291وفي نفس السنة .. 0295حتى  0292ار فايروس كورونا لم تصل الى مستوى الذي سجل منذ و بسبب أنتش
بيد أن .  0295مقارنة بسنة % 92مليار دوالر وهذا يعتبر زيادة في تدفق االستثمارات األجنبية  الداخلة بنسبة  95أفريقيا و الشرق األوسط  

الذي وصل فيه دخول االستثمارات األجنبية المباشرة الى جنوب المتوسط و الشرق األوسط الى أعلى  0221هبية لم تصل الى مستوى سنة الذ
سبب ذلك انخفاض مباشرة في دخول  91مستوى والزلت تلك السنة هي الرقم القياسي الذي يقاس عليه دائما ، وفور انتشار فايروس كوفيد  

 . (5) أنظر الشكل رقم . العالمي و كذلك على مستوى  منطقة جنوب المتوسط الشرق األوسط هذا النوع  من االستثمار على المستوى 
هذا االنخفاض في تدفق االستثمارات االجنبية المباشرة سواء على المستوى العالمي أو على مستوى منطقة جنوب المتوسط و الشرق األوسط 

الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات  مباشرة  يمكن رده الى سبب هام جدا ، أال وهو تراجع المستثمرون وعدول 91 والذي عقب انتشار كوفيد
 االستحواذوكذلك انخفاض في عمليات االندماج و ( خارج جنسياتها) في مختلف البلدان (  Greenfield)عن تأسيس منشأة  جديدة 

(Mergers and acquisitions  )كوفيد مرده لنفس السبب، حيث تفيد اإلحصائيات بأن عمليات االندماج و  عقب أنتشار وباء بين الشركات
قد انخفضت هذا العام  0291مليار عام  11.6، فبعد أن كانت تعادل %  59االستحواذ قد انخفضت في األربعة شهور األولى بنسبة 

 .   [5] مليار دوالر 06.0الى  0202
بغي النظر اليها دائما و هي أن مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في اقتصاديات منطقة جنوب المتوسط و تجدر االشارة نقطة هامة ين

و أغلبها من هذا النوع األخير أما عمليات ( Greenfield)منها عبارة عن منشآت جديدة %  80الشرق األوسط المستوردة للنفط هي مشاريع 
عني دول مجلس التعاون بين الشركات الكبرى فهذ ال يعنيها كثير او ان كان ي Mergers and acquisitions)االستحواذ واالندماج 

 .الخليجي
 (1)شكل رقم 

وفقا  ألدواته المختلفة  1291-1222الداخل الى منطقتي جنوب المتوسط و الشرق األوسط ، (   FDI)تدفق االستثمار األجنبي المباشر 

. 
( اللون األزرق الخفيف يشير الى االلتزامات ) ،     (اللون الرمادي الخفيف يشير الى ما يعاد  استثماره من االرباح ) ، ( القيمة المالية  اللون األزرق يشير الى: ) مالحظة 

تي و مصر و العراق و االردن منذ و جيبو  0299والبيانات تضم كل من الجزائر و البحرين حتى سنة  ، و أخيرا اللون الرمادي الداكن يشير الى تدفقات االستثمارات االولية
وفق أدواته غير متوفرة في منطقة جنوب المتوسط و  االستثمار، اذا تفاصيل  0296و تونس و اليمن حتى سنة  0290الكويت و لبنان و ليبيا و موريتانيا منذ .  0221سنة 

 داخلة الى المنطقةالمتعلقة بالدفقات المبدئية ال البياناتشمال أفريقيا و لكن على األقل تتوفر 
Source: International Monetary Fund IMF (Balance of Payments and International Investment PDF  
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 منطقة جنوب المتوسط  المختارة  على بعض اقتصاديات 91تداعيات وباء كوفيد   .1.9
مفصلة تفصيل جيد نعرض بعض التطورات التي حدثت في نظرا لعدم توفر البيانات لكل اقتصاديات  المنطقة محل الدراسة أو أنها غير 

مليار دوالر  1فقد بقي االقتصاد المصري  وجهة النتقال .  العالم وبعده  91المنطقة و مقارنتها بما كان الحال عليه قبل أنتشار الوباء كوفيد 
وبشكل عام سوف يبقى على األقل أفضل حال   0295وهذا الرقم أفضل مما كان عليه عام   0291في صورة استثمار أجنبي مباشر سنة 

مليار  1.9فهي لم تسجل مثل هذا التدفق من هذا النوع من االستثمار منذ ذلك العام الذي سجلت فيه  0221لالقتصاد المصري منذ عام 
ويعتبر ارتفاع اذا ما  بي المباشرمليار دوالر من االستثمار األجن 3.0أما االقتصاد المغربي فقد سجل في العامين األخيرين مقدار . دوالر 

 .مليار دوالر لتكون المملكة المغربية  وجهة مهمة لالستثمار األجنبي المباشر 0.5التي سجل فيها  0295قورن بسنة 
والحقيقة  , 0299أما بالنسبة لدول المنطقة محل الدراسة  التي تعاني من حالة من عدم االستقرار السياسي مثل ليبيا وسوريا و لبنان منذ سنة 

رية ومبدئية أنه حتى األن البيانات  المنشورة بالنسبة لليبيا و لبنان و فلسطين و حتى الجزائر التي تتمتع بنوع من االستقرار أمني هي نتائج تقدي
فأن هذه   GNPمي الجمالي بيد أنه يمكن القول بأنه و بحساب نسبة االستثمار األجنبي المباشر من أجمال الدخل القو . والزالت غير متوفرة 

كانت قد أصبحت في العقد السابق أقل من المتوسط العام من كل الدول النامية في جميع  91الدول في السنوات قبل أنتشار وباء كوفيد 
دان المنطقة نتيجة في معظم بل( الذا بالفرار)ولكن الحال ال يخفى كثيرا فالجميع يعرف بأن االستثمار بجميع أنواعه قد .. المناطق األخرى 

د الصراعات السياسية ، و من الطبيعي أن تتحرك رؤوس األموال نحو االقتصاديات التي يكون فيها نوع االستقرار السياسي ، ومع أنتشار كوفي
: فهي في حال ال تحسد عليه و من جهة أخرى يفرض عليها تحديات أكبر بكثير من أي وقت مضى للخروج من األزق الثالثي   91

 ..[99]انخفاض سعر النفط و الصراع السياسي الدموي  وأخيرا  فايروس كورونا 
 .االستثمارات األجنبية المباشرة الخارجة المتجهة نحو منطقة جنوب المتوسط والشرق األوسط . 4.9

، أي حسابها على أنها استثمارات تعود الباحثين دائما  دراسة تتبع حركة رؤوس األموال فيما يخص االستثمار األجنبي المباشر من جانبين 
خارجة و حسابها على أنها استثمارات داخلة أي من جهة البلد المضيف و البلد األصلي ، و من األفضل دائما النظر اليها من الناحيتين 

نحصل على ما خرج من لالستفادة من البيانات وتقريبها  وتصحيحها و اذا لم نتحصل على بيانات ما دخل الى اقتصاد معين سوف البد أن 
 البلد اآلخر 

ليس هناك من شك بأن انخفاض أسعار النفط خالل  السنوات القليلة الماضية  كان له سب كبير في تخفيض حجم االستثمارات األجنبية 
بينا في سابقا بأن وكما . المباشرة الخارجة من دول الخليج العربية التي المتجهة الى اقتصاديات منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط 

من االستمارات  األجنبية المباشرة في منطقة جنوب المتوسط التي كان يعول عنها هي استثمارات المنشآت الجديدة % 12االستثمارات بأن 
(FDI Greenfield )يعي أن معظم هذا النوع من االستثمار كان عبارة عن استثمارات خارجة  من دول مجلس التعاون الخليجي التي من الطب

تقدر ب ( Greenfield) وأعلن مجلس التعاون الخليجي عن استمارات أجنبية مباشرة في صورة منشآت جديدة .  تتأثر بانخفاض النفط  
في  الكربون و النفط و الغاز، وعلى رأس هذه الدول المستثمرة  % 94منها كان في قطاع البناء و التشييد ،و % 60مليار دوالر ،  913

 % .90و السعودية بنسبة % 95من جملة هذه االستمارات الخارجية  ثم البحرين بنسبة % 00ارات العربية المتحدة  بنسبة كانت األم
منه في %01أما االستمارات األجنبية المباشرة الخارجة من االتحاد األوربي  والمتجهة  نحو دول جنوب المتوسط و الشرق األوسط فكان 

، لذلك يبقى االتحاد األوربي مصدر هام جدا لجلب االستثمارات األجنبية  بالنسبة للمنطقة محل (  Greenfield )صورة منشآت جديدة 
 .الدراسة 

عندما أطلقت المبادرة المعروفة بأسم الحزام و  0293أما االستمارات  الخارجية الصينية في المنطقة فقد أصبحت أكثر ديناميكية منذ سنة 
 ..التي أطلقتها الصين ويناط بها إقامة مشاريع بنية تحتية ضخمة على مستوى العالم (  Belt and Road Initiative)الطريق  
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 Organization for Economic Co-operation and)من جهة أخرى يشير تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
Development)    )OECD  وخاصة وهي ضآلة حجم االستثمارات األجنبية المباشرة بين  ، الى نقطة هامة جدا ينبغي التوقف عندها دائما

بين ثمان دول من جنوب المتوسط و الشرق األوسط لم يتجاوز (جنوب المتوسط  فيما بينها فقد قدرت المنظمة  بأن االستثمار األجنبي المباشر
هذا فضال على أن المنظمة قد .  6الشكل رقم  ، أنظر( Greenfield)من حجم االستثمارات الكلية  التي في صورة منشآت جديدة %  3

من تجارة كل %  0أشارت في تقارير سابقة لنفس المنظمة كانت قد أشارت أيضا  عن ضآلة حجم التجارة الخارجية البينية التي ال تتعدى 
ها متشتتة و ال يمكن أن نطلق عليها اذا يمكن القول بأن هذه البلدان كانت تعاني من أزمة في السابق من حيث أن. منها مع العالم اآلخر 

خانقة نحو مزيد من التدهور و التشتت أم أنها   91تكتل اقتصادي وذلك لعدم قدرتها على التكامل والتعاون ، فهل سوف تكون أزمة وباء كوفيد 
 سوف تحتم على هذه البلدان المزيد من التعاون و المزيد من التحديات  ؟
 (6)الشكل 

 بمليارات الدوالرات  ، األرقامGreenfield) حجم االستثمارات األجنبية المباشرة  التي في صورة منشآت جديدة 

 
 أما  أوربا فيشمل  جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  والمملكة. تشمل البيانات كل من الجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس: مالحظة

 .المتحدة وسويسرا ، وباقي أوربا  تركيا وروسيا وبيالروسيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك وموناكو
 

Source: OECD based on FDI Markets (2020( 
 

 على سالسل القيمة  91تداعيات كوفيد   .1.9
، تعد  من أقل المناطق  في العالم ( الخليجي باستثناء دول مجلس التعاون ) جنوب المتوسط و الشرق األوسط   ال يغيب على أحد بأن منطقة

إن التحديات أصبحت تفرض نفسها على المنطقة نحو المزيد من .  من حيث التكامل االقتصادي اإلقليمي، من حيث التجارة واالستثمار
، والتي تم حتى اآلن  ( AFCFTA)يقية التكامل والتوسع في التجارة البينية و االستثمار تمخض عن  تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفر 

التعريفة الجمركية من  تتطلب االتفاقية مبدئًيا من األعضاء إزالة و( . 5أنظر الشكل المرفق رقم ) دولة أفريقية  04دولة من واقع  44توقيع 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية  در اذ تق و رؤوس أموال،.٪ من السلع، مما سيخلق حركة تجارية أوسع داخل القارة  من سلع والخدمات 12

هذه االتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في  .0200بحلول عام %   00أن  هذه االتفاقية سوف تعزز التجارة بين البلدان األفريقية بنسبة  ألفريقيا
واذا كان ذلك . ،  ربما  تكون فرصة لدول المنطقة لتعزيز المزيد من التجارة البينية  وكذلك االستثمار بكل أنواعه مع بقية إفريقيا 0291مايو 

ممكنا فسوف تكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم ، فهذه المنطقة تتألف من سوق يضم أكثر من مليار شخص في حين تجارة جنوب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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التجارة   AFCFTAمليار دوالر أمريكي ، من المتوقع أن تزيد هذه االتفاقية 3.4المتوسط و الشرق األوسط  مع باقي أفريقيا  ال تتعدى قيمة 
تجارة المنطقة مع بقية إفريقيا  ٪ من إجمالي6.0والتي هي في الوقت الحالي ال تتجاوز  0200.02٪ بحلول عام 00البينية األفريقية بنسبة 

هذا التكامل اإلقليمي المحدود هو نتيجة السياسات واالستراتيجيات التي . ٪ فقط من صادرات شمال إفريقيا تذهب إلى إفريقيا 3.1وكذلك  
 .األسواق داخل المنطقة من جهة و وتطلعها المستمر إلى الشمال من جهة أخرى تفضل 

 
 ( 7)رقم  لشكلا

  دولة أفريقية 14دولة من واقع  44، والتي تم حتى اآلن  توقيع ( AfCFTA)منطقة التجارة الحرة بالقارة األفريقية      

 
 واللون المنير يشير. وقعت و صادقت على االتفاقية  اللون الداكن على الخريطة يشير الى الدول التي/ مالحظة 

 [94.]الدول التي وقعت مبدئيا 
 :قد يكون فرصة لما بعده  91كوفيد  . 6.9

كما  فصلنا في النقاط السابقة  بأن هناك تدهور في حجم  تدفقات التجارة واالستثمار في منطقة جنوب المتوسط و الشرق األوسط  مع 
، ربما كان هذا  فرصة لمزيد من التكامل   91شركائها التجاريين الرئيسيين مثل الصين واالتحاد األوروبي ، بسبب أزمة الفايروس كوفيد 

وهذا ما يحدث بالفعل ، فهناك اهتمام متزايد من قبل . بين منطقة جنوب المتوسط و الشرق األوسط  مع بقية القارة األفريقيةاالقتصادي  
وفي كل وقت هنا و هناك مؤتمرات و تعقد و . حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتسهيل وصول شركاتها إلى األسواق األفريقية

المملكة المغربية أحد أكبر المستثمرين في شمال غرب إفريقيا  وقد أصبحت. ظام  غير مسبوق من قبل دول شمال إفريقيااتفاقيات تتم  و بانت
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من أجل االستفادة من ( ECOWAS)وقد تقدمت الفترة الماضية  بطلب للحصول على عضوية المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا 
أما عضوية  . وقعت مؤخرا اتفاقيات ضريبية واستثمارية مع العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أما  تونس فقد . التعريفات التفضيلية

فقد   The Common  Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)مصر في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا
 [90]روقات الى القرة األفريقية زادت من صادراتها من الزيوت األساسية والمواد الكهربائية والمح

 :نتائج الدراسة وتوصياتها 
بناء على ما أوضحنا في هذه الورقة  يبدوا أن هناك تحديات فعلية بات تفرض نفسها على المنطقة محل الدراسة من المهم لجميع  دولها 

فقد تبين بكل وضوح .  91بعد انقضاء أزمة كوفيد المنطقة  المحافظة على االتفاقيات التي صادقت عليها فهي ستكون بال شك نقطة تحول 
ن أمر كيف تتغير و تتبدل والتحديات العالمية واإلقليمية  بالمثل وفق طبيعة كل أزمة  ، وهذه األزمة ليست استثناء عن القاعدة، ومهما يكن م

س من ذلك لبعض الدول على المدى الطويل ، أي ما أي أزمة فهي لن تكون كارثية اال بنسب متفاوتة بين الدول ، بل أنها قد تكون على العك
وهذا واقع وحقيقة ال نستطيع انكارها ، فجميع التكتالت االقتصادية ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) بعد األزمة ، و ينطبق عليها المثل العربي 

سالسل القيمة بما يتوافق مع المتغيرات العالمية و   باتت تزداد تعاونا و تكامال و هذه االزمة سوف تؤدي بالضرورة الى إعادة هيكلة وترسيم
 : لهذا ربما وجب على اقتصاديات منطقة شمال أفريقيا و الشرق األوسط ما يلي .  91اإلقليمية الجديدة والتي ستفرض نفسها بعد أزمة كوفيد 

 .و الكفيل بأحداث تنمية اقتصادية  االبتعاد عن التشاؤم والتخلص من  النظر الدائم الى الشمال على أنه المخلص الوحيد  .9
االستمرار في اإلصالحات وخلق المناخ المناسب لجلب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة فيما بينها، بشكل عملي و أكثر    .0

 .ديناميكية و ال يبقى حبر على ورق ، اذ  يجب عليها اقتناص الفرص وتصيدها اصطيادا كما تفعل المناطق األخرى 
ة  من التحوالت التي سوف تطرا على الصعيد الدولي و  تتبع حركة الشركات المتعددة الجنسيات والعمل على جلب فروع واالستفاد .3

منها ، وذلك عن طريق اعتماد استراتيجيات وتدابير جديدة بحيث تتكيف مع سياق ما بعد األزمة ، األمر الذي يستدعي تهيئة البنية 
ي  و التكامل االقتصادي وبغير ذلك ال يمكن أن تحدث تنمية اقتصادية في  المنطقة ، ألنه و التحتية و تعزيز التعاون اإلقليم

ببساطة التنمية ال تنمح من دول الشمال الى الجنوب و انما تنمية الجنوب من الجنوب ، وتنمية شمال أفريقيا ال تأتي اال عن طريق 
 .مغرب كبير أكثر تعاونا و أكثر تكامال
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 B، حداد حمي الدين  Aلبيد عماد
          Aاجلزائر20ابغني سطيفجامعة دمحم ملني د،  قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، 
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 الملخص
الساحل والصحراء اإلفريقية  زمن  اآلتية من منطقة الشرعية غير على تفكيك وتحليل األثر األمني واالجتماعي للهجرة تعكف هذه الدراسة 

ري، حيث أّن هذه الظاهرة المعقدة والمركبة، والتي تتم في غالب األحيان كحركات سرية عابرة األوبئة واألزمات على األمن المجتمعي الجزائ
ت للحدود والتي تحالفت في كثير من األحيان مع اإلرهاب والجريمة المنظمة وتجارة السالح واالتجار بالبشر والتهريب والمحذرات، حيث أصبح

الكثير من األعباء السياسية واألمنية  األمنية الجديدة قد كلفت الجزائرتكلفة هذه التحديات  تهدد السلم واألمن المجتمعي الجزائري، كما أنّ 
 .واالقتصادية على حساب التنمية الشاملة
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Abstract 

This study dismantling and analyzes the social and security impact of illegal migration from the Sahel and 
Sahara region on Algerian social security. This complex and complex phenomenon, often carried out as 
clandestine trans boundary movements and often combined with terrorism, organized crime and trafficking 
Weapons, trafficking in human beings, smuggling and warnings, which have threatened Algerian social 
peace and security. The cost of these new security challenges has cost Algeria a lot of political, security and 
economic efforts at the expense of comprehensive development 
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 المقدمة

المعقدة  أهمية قصوى في السياسة العامة األمنية للجزائر، ذلك أن هذه الظاهرة -الهجرة السرية –تحتل ظاهرة الهجرة غير الشرعية     
والمركبة  والتي تحمل تبعات أمنية واجتماعية خطيرة على السلم واألمن المجتمعي الجزائري، والسبب في خطورتها أن الجزائر تتحمل في 

في هذه الكثير من األحيان تبعاتها، وشهدت السنوات األخيرة ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين بسب تعقيدات البيئة األمنية بكل مستوياتها 
 لألشخاص مالية مبالغ بعد دفع تهجيرهم تم األفارقة معظم أن الجزائر في الشرعيين المهاجرين غير توقيف خالل من تبين وقد. المنطقة 
 .شرعية غير بطريقة بنقلهم المتكفلين

لساحل نحو الجزائر، فالقرب الجغرافي وقد شكل المتغير الجيوبوليتكي عامال محفزا الستفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة ا      
المتالمس مع حدود الجزائر الجنوبية  واالنكشاف األمني الذي تعاني منه هذه المنطقة، قد جعلها منطقة رخوة وتعاني الكثير من األزمات 

من والتنمية ، باإلاافة إلى والصراعات، ساهمت بشكل كبير في دفع سكان هذه المناطق إلى الهروب من مناطق النزاع والصراع بحثا عن األ
 .البحث عن االستقرار االجتماعي والرخاء االقتصادي، وهو ما يشكل عبئ إاافي على الخزينة العمومية للجزائر

د إن االختراق األمني في منطقة الساحل والصحراء ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية نحو شمال القارة اإلفريقية، وق      
أصبحت الكثير من دول الشمال وبخاصة الجزائر تعاني من مخرجات هذه الجماعات المهاجرة بطريقة سرية، والتي تحمل معها العديد من 

، باإلاافة إلى استغاللها من طرف الجماعات المستجد 91-المتنقلة والمعدية على غرار فيروس كورنا اآلفات االجتماعية كاألمراض واألوبئة 
ة وجماعات االتجار بالبشر والجريمة المنظمة وتهريب السالح والمخدات التي أصبحت تمثل تحدي معقد يهدد مناعة األمن القومي اإلرهابي

الجزائري، وانتقلت انعكاساته الخطيرة على األمن المجتمعي الجزائري، بسبب تعقيدات هذه الظاهرة من جهة، وخصوصية الفرد اإلفريقي 
 . التي ال َيُمل من تكرار عملية التسلل سريا إلى الجزائرالمهاجر وسيكولوجيته 

الذي  91- مع تفشي كورونا فيروسأمنية -البيوالتحديات تتفاقم معها  ،وما تحمله من تهديدات عديدةالشرعية  رومع تبعات الهجرة غي   
واستمرار تدفق النظام الصحي الجزائري خاصة في ظل هشاشة  للمواطنين،فرض مخاطر جديدة على أمن المجتمعات والصحة العمومية 

بقيت استثناء في  غير الشرعيةكما أن الهجرة  .دون أخذ تدابير الوقاية الصحيةالمهاجرين غير الشرعيين من منطقة الساحل والصحراء 
افعا لتسريع حدوثها ، لم يتسببا في اندالع الهجرة غير النظامية وإنما كانا د91 -كورونا الحركة المشلولة التي أحدثها فيروس 

 .وتكثيفها عدديا

مة للهجرة استفادت من     بعد أن أوكلت انشغال قوات األمن والجيش في مجابهة الفيروس، بمعنى "أمننة إدارة الوباء"ولعل الجماعات المنظِّّ
با إليها عدة مهام إاافية اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية وهو ما خلق مناخا مناسبا للمهاجرين ولمنظمي عمليات الهجرة للعبور نحو أورو 

 .ليبياتونس أو في  الجزائر أو مستفيدين من الفراغات األمنية سواء في

 مشكلة البحث
وما زاد من تعقديها تفشي جائحة  الجزائري، المجتمعيات األمنية التي تواجه االمن تعتبر ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أبرز التهديد   

تعقيدات ظاهرة اثر بشكل كبير على أداء الدولة الجزائرية من خالل تعبئة الموارد المالية والبشرية واألمنية لمواجهة الذي  91-كورونا فيروس 

http://arabic.sputniknews.com/arab_world/20190930/1043021656.html
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كوباء عالمي يهدد الصحة العالمية وأثر مباشرة على الموارد المالية واالقتصادية  91-ا الهجرة غير الشرعية وتالزمها مع تفشي فيروس كورون
 .للجزائر

 :وبالتالي يمكن صياغة هذه اإلشكالية في التساؤالت األتية    
 ماهي الدائرة الجيوبوليتكية المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر؟ -
 ؟-19فيروس من المجتمعي الجزائري في ظل جائحة كوروناكيف تؤثر الهجرة غير الشرعية على األ -
 ما هي المقاربة التي اعتمدتها الجزائر لمواجهة هذه التحديات غير التماثلية المعقدة؟ -

 أهداف البحث 

 :لىإيهدف هذا البحث 

 .ين نحو الجزائريتصدر المهاجرين غير الشرعتحديد الدائرة الجيوبوليتكية التي  -
 .على االمن المجتمعي الجزائري  91-كبة بين الهجرة غير الشرعية وجائحة كورونا فيروس تفكيك العالقة المر  -
 .91-وسائل مواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية وجائحة كورونا  -

 البحثفرضيات 

 : ثالث فراياتتبنى هذه الدراسة على 

  91رونا فيروس كلما استمرت الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر كلما ادرت الى تفشي جائحة كو  -
يروس بين تفشي جائحة كورونا فتعاظم مخاطر الهجرة غير الشرعية واتساع ب الجزائري  االمن المجتمعي يتأثر -

 .المهاجرين غير الشرعيين
واستطاعت كلما سيطرت الجزائر على عدد المهاجرين غير الشرعيين كلما تحكمت في تفشي جائحة كورونا  -

 .حماية األمن المجتمعي

 لبحثاأهمية 

على  91يتناول مواوعا مهما من خالل دراسة تأثير الهجرة غير الشرعية وتفشي جائحة كورونا فيروس  تنبع أهمية هذا البحث في كونه    
، وهي مقاربة جديدة  91- كورونافيروس  –تماثلي تقليدي وتهديدا لألمن الصحي  وهو مواوع يجمع بين تهديد ال الجزائري،األمن المجتمعي 

  .دة ومركبة وانعكاساتها على األمن المجتمعي الجزائري معق

 البحثمنهجية 

، وذلك من  91-ية وتالزمها مع تفشي وباء كورونا فيروسيتبع هذا البحث التحليل الوصفي من خالل توصيف ظاهرة الهجرة غير الشرع   
 من أجل بناء مقاربة مواوعية لمواجهة هذه يات والبيانات المتاحة تقييم تأثيرهما على االمن المجتمعي الجزائري ، ومحاولة استقراء المعطأجل 

 .التحديات البيو أمنية 

 .التحديد الجيبوليتكي لمناطق الهجرة غير الشرعية في جنوب صحراء الكبرى اإلفريقية  -9
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منطقة الساحل اإلفريقي نحو الجزائر، لقد ساهمت توليفة من العوامل األمنية واالجتماعية في انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في       
 الال حالة خاصة وأّن منطقة جنوب الصحراء تشهد غياب عنصري األمن والتنمية، وهما من أبرز مسببات ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتؤّدي

 كالتصّحر،) الطبيعية لكوارث،ا ،العالمية األوبئة اعات،لمجا المسلحة، والصراعات الحروب الداخلية، األزمات عن الناتجة اإلنساني أمن

 [1 ](.العالم فقراء من % 30 و القاّرة سكان من % 45 أي إفريقيا في فقير مليون 450) الفقر ،(والجراد الجفاف

 .الحزام الجيوبوليتكي  المصدر  للمهاجرين غير الشرعيين في منطقة الساحل والصحراء   - أ

به جافة ، تقع بين الصحراء الكبرى في الشمال ، والسفانا في الجنوب ، وتمتد غربا من تعتبر منطقة الساحل والصحراء هي منطقة ش        
السودان حتى اثيوبيا شرقا ، وفي الغالب يستعمل مصطلح الساحل .تشاد. شمال نيجيريا. النيجر .بوركينافاسو. السنغال عبر موريتانيا ، مالي

ما يتم توسيع االمتداد اإلقليمي  وكثيرا ،[2]فاللجنة ما بين الدول لمكافحة الجفا" تحت تجمع اإلفريقي للداللة على الدولة الثمانية التي تنضوي 
منطقة لتجمع المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الهجرة نحو الشمال ، سواء إلى المغرب  أبرز ،[3]اقتصادية -للمنطقة العتبارات جيو

لهذه " ترانزيت" وإما نحو القارة األوروبية ، فتصبح دول المغرب العربي بمثابة منطقة عبور   -ائيل-العربي  واالستقرار فيه ، وهو احتمال 
 .الجماعات المهاجرة والمتحركة ، والتي تحمل معها الكثير من التهديدات ، خاصة ما تعلق بالتحديات السياسية و األمنية

الشكل رقم  .السالمالصادر عن صندوق  5192الفاشلة ن مؤشر الدول والخريطة التالية تواح دور الساحل والصحراء، وترتبهم ام      
(19) 

 
: ، مركز الجزيرة للدراسات على الرابط"الجزائر والهواجس األمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقي" ، قوي بوحنية، المصدر بتصرف

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/20141211101950627544.html  
 والصحراء الساحل دول مع بحدوده الشاسعة ويتميز العربي المغرب دول يتوسط والذي الجزائر تحتله الذي االستراتيجي للموقع ونتيجة      

 إلى إاافة العبور للمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا واسيا نحو الضفة الجنوبية ألوروبا، دول ر من أهمفإّن الجزائر تعتب ومالي، كالنيجر
والهجرة السرية نحو أوروبا منتشرة في كامل القارة اإلفريقية ولكنها ترتفع كلما  أوروبا،كونها دول مصدرة للمهاجرين غير الشرعيين منها والى 

 [4].كبيرةالدول المغاربية منها  اتجهنا شماال مما يجعل حصة
 طريق الحرير للهجرة غير الشرعية من منطقة الصحراء الكبرى نحو الجزائر  - ب

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/20141211101950627544.html
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من الدائرة الجيوسياسية اإلفريقية جنوب ( هجرة شعوب دول بأكملها) لقد شهدت األلفية الجديدة موجات كبيرة من الهجرات غير الشرعية    
،سواء ( الفقر والبطالة، الحروب والنزاعات االثنية والعرقية) ي بسبب تزايد التداعيات السلبية للعولمة الصحراء نحو بلدان المغرب العرب

سريًا باالستقرار والتوطن في هذه المنطقة ، أو التوجه عبر البحر األبيض المتوسط إلى أوروبا ، حيث أن الكثير من شباب األفارقة المهاجرين 
ي تشاد والسنغال والتي تعد من أهم الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر الجزائر ثم المغرب الذين ينتقلون من النيجر مال

 .أو غير ذلك من الطرق السرية األخرى للهجرة من الجزائر إلى تونس وليبيا نحو ايطاليا عبر جزيرة صقلية ، [5]نحو اسبانيا
ية للمهاجرين غير الشرعيين من منطقة الساحل والصحراء نحو شمال إفريقيا ومنها إلى أوروبا عبر والخريطة التالية تواح المسارات الرئيس 

 (15)الشكل رقم . البحر األبيض المتوسط 
     

 
http://newsing.bbc. co. UK media/images/4245300/gif/42453786 mapafricamigration416x355 gif: 

Retriever on 10- 09-2015.          
  المهاجرين أن إلى تشير اإلحصائيات فإن عبور كبلد الجزائر تعتبر ،(15الشكل) وبالنظر إلى أن هذه الدول المواحة في الخريطة        

 يبأّن حوال اإلحصائيات وتقدر للمتوسط الشمالية الضفة نحو عبور منطقة الجزائر يعتبرون  الساحل ودول من إفريقيا منتظم غير ينتقلون بشكل
 أثناء محلية مدن في بداية مراحل يقيمون  بعدة بالمخاطر والمحفوفة الشاقة رحلتهم وتمر سنوياً  أوروبا يصلون  إفريقيا من مهاجر 24000

 الجزائر ليبيا، ونيجيريا، الكاميرون  هي لهم المفضلة الرحلة، والمناطق لمواصلة الكافية األموال بعض وتحصيل العمل أجل من وذلك الرحلة
 البعض وجهة تكون  حين في لليبيا الشرقي الشمال في الواحات طريق يأخذ بعضهم يتخذون سبيلين بالنيجر أغادير مدينة إلى وصولهم دوعن

 وآخرون يواصلون  للجزائر الداخلية ثم الساحلية المناطق إلى ثمة يتجهون  ومن تيتراواتين، منطقة خاصة الشاسعة مدينة تمنراست إلى األخر
 [ 6].اإليطالية صقلية نحو للجزائر للهجرة والشرقية الشمالية السواحل يفضلون  وبعضهما إسباني إلى ومنها المغربية المملكة إلى طريقهم

أن منطقة الساحل اإلفريقي ودول إفريقيا جنوب الصحراء لطالما شكلت تحديا لنظريات  B.Buznعلى الصعيد األمني يعتبر باري بوزان    
سنة تقريبا نجد أّن المنطقة كانت وال تــــــــــــــزال تعاني  01ه بالرجوع تاريخيا إلى ما قبل ذا لمقاربة مركبات األمن، حيث أنّ العالقات الدولية وك

الحروب، المجاعة ، األوبئة ، تشرد السكان على نطاق واسع، الممارسات القمعية لألنظمة الحاكمة والتلوث : قائمة من التهديدات على رأسها
 [7].قائما بذاته" هوبزيا" ئي ، بحيث أصبحت المنطقة تشكل نموذجا البي

، فإّن هذه الدول هشة على مستوى البناء المؤسسي واعيفة التنمية على المستوى االقتصادي  ومنعدمة (15الشكل) وبالنظر إلى      
حديات أمرًا في غاية الصعوبة والتعقيد، خاصة في ظل التجانس على المستوى االجتماعي، األمر الذي يجعل قدرتها على التعامل مع هكذا ت
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، ويمكن تحديد الساحل اإلفريقي بقوس األزمات [8] إستراتجية للدول الكبرى -تنامي األطماع االقتصادية والطاقوية وكذا الحسابات الجيو
إلى االنقسامات الداخلية والتهديدات األمنية التي ، تشاد وصوال ( جنوب السودان ودارفور) انطالقا من الصراعات االثنية المستعصية بالسودان

 [9].تعرفها النيجر مالي وموريتانيا 
 من للمهاجرين، القادمين وعبور الستقبال للمهاجرين غير الشرعيين، بعدما كان منطقة" توطين"منطقة  العربي المغرب ولقد أصبح       
 الدائرة من الجزائري القادمة القومي لألمن الحالية التهديدات أهمّ  من شرعية ،و وغير سّرية   بطريقة   تتمّ  والتي الكبرى، الصحراء اإلفريقية منطقة

 .الوطنية عبر طبيعتها لها بحكم التصّدي في الجزائرية الّدولة سيادة من وتحدّ  مراقبتها من جدا تصّعب الحركيات تلك سّرية ألنّ  اإلفريقية،
 أمن) طبيعية  " السّكان لتطّلعات على االستجابة قادرة   داخلية   إفريقية   بيئة   إنتاج عن العجز هو الشرعية يرغ اإلفريقية الهجرة يغذي ما أكـــــبر
 [10]. (أكبر ودخل فردي الكسب، الشغل) مادّية وخصوًصا ،(الهوية اإلنسانية، الكرامة)  نفسية   ،(وبقاء

حاالت الهجرة غير الشرعية من جنوب  وتيرة اسية وأمنية وراء ارتفاع وتسارعويرجع الكثير من الخبراء األمنيين، أن هناك محفزات سي      
السياسي، وهشاشة األنظمة السياسية جنوب الصحراء  االستقرار وعدم األهلية والحروب الديمقراطية انعدام الساحل والصحراء نحو الشمال، وهي

 في يساهم هذا كل المتدهورة األمنية األوااع إلى مية والفقر ، إاافةوكثرة االنقالبات العسكرية، ونقص فرص العمل وارتفاع نسبة األ
ألف مهاجر غير  22، حوالي 5112الشرعية، وحسب تقرير المكتب األممي لمكافحة الجريمة المنظمة الصادر سنة  غير الهجرة نحو االندفاع

 [11].أمريكيالف دوالر 921شرعي يجني منهم المهربون وتجار البشر في المنطقة أكثير من 
وتجارة  المهاجرين ريبتهواإلرهاب العابر الحدود و  المنظمة الجريمة غرار على خطيرة أمنية بظواهر الشرعية غير الهجرة ارتباط إن          

 الجريمة شبكات فيه نشطت جيداً  جعلها مناخاً  لها النسبي األمن النعدام نتيجة الدولة، استقرار يهدد أمنياً  خطراً  السرية الهجرة من جعل المخدرات
 . والمخدرات المهاجرين ريبتهو 

الناحية السياسية  من أمنا أكثر مناطق إلى باالنتقال التوتر بؤر عن واالبتعاد الحدود عبور إلى عديدة األمر بفئات هذا دفع حيث        
 والجزائر ليبيا حزام عبر األفارقة خصوصا بتوافد ةالمستهدف الفضاءات من المغاربية المنطقة كانت وبالتالي واالجتماعية، واالقتصادية

 لسنوات التوافد هذا العقدين الماصيين، واستمر خالل اإلفريقية الدول قادمين من لمهاجرين جنسية 35 من أكثر إحصاء تم حيث والمغرب،
 ومنهما في شمالها، وسيكوتو كانوا إلى وصوال نيجيريا، غرب جنوب سيتي وبنن الغوس بمدينة تلتقي جنوب الصحراء في مسالك عبر عديدة

 الشمال، باتجاه المسافرون  يتشتت هناك ومن تمنراست جنوب الجزائر، إلى منطقة ومنها شماال، اورليت إلى ثم النيجر، جنوب إلى الحدود عبر
 الجنوب في باماكو من انطالقا مالي، فيمر من الثاني، الطريق أما
والتي أصبحت  ،[12] الجزائر بوسط وغرداية تمنراست في مركزية نقاط إلى مختار وبعدها باجي برج لىإ ثم ومن مرورا بموبتي وتيساليت، 

  New Lampedusa .  بلمبيدوزا الجديدةتعرف 
 

 .من منطقة الساحل والصحراء اإلفريقية على األمن المجتمعي الجزائري كورونا فيروس  وجائحةالشرعية تبعات الهجرة غير  
للهجرة غير الشرعية اآلتية من منطقة الساحل والصحراء اإلفريقية، تحمل الكثير من التبعات الخطيرة التي تهدد السلم واألمن  ال شك أن      

 األمنية ترسيخ التهديدات في أخذت، و (نوع خاص من الهجرة) المجتمعي الجزائري، بسبب التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين األفارقة 
 أو تزاوجها نتيجة (المنظمة والجريمة اإلرهاب) الصلبة ذات الطبيعة األخرى  التهديدات مكونات ، وتعقيد(األمراض واالنتماء)  لينال الطابع ذات

 من جهة، هذا العبور بلدان في يجدونها التي وحتى الشرعيين، غير المهاجرين بموجات تحيط التي ظل الظروف في السيما فيها، االستثمار
 [:13]كاالتي الظاهرة لهذه األمنية االعتبارات تلخيص ويمكن.اإلقليمية الدول تلك حدود عبر بتواجدهم يخلقونها التي التهديدات ثانية جهة ومن
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 الهوية لعناصر تهديد يشكل ما باالنتماء وغياب الشعور الغريبة، والمظاهر األفكار انتشار نتيجة االجتماعي والبناء التماسك تهديد إمكانية -
 الوطنية،

 غير أخالقية ممارسات إلى منهم البعض ميل نتيجة 91-كورونا فيروس  وفيروس والمالريا كالسيدا الفتاكة واألمراض األوبئة انتقال -
 .الحجر الصحي والتباعد االجتماعي بإجراءاتوعدم التقيد .وغيرها كالدعارة

 أي ممارسة وكذا عبر الوطنية، التنظيمات اإلجرامية قبل من وحتى اإلرهابية الجماعات طرف من بهم االختالط أو استغاللهم إمكانية -
طريق  عن والتكسب العملة تزوير انتشاراً  األكثر النشاطات بين ومن االنتقال، أموال أو توفير العيش على تساعدهم أن شأنها من نشاطات
 [14] .والسحر الشعوذة

بإنشاء  القيام الدولة أو وراء حدود ما اإلثنيات نتيجة امتداد االنفصال، شاعرم تأجيج من الالجئين نزوح يمثله أن يمكن ما إلى باإلاافة     
 عدوى  انتشار وإمكانية الساحل دول في الطوارق  حالة ذلك على وكمثال الدول، أمن وحدة تهديد شأنها من مسلحة، جماعات أو االنخراط في

 [15] .والجزائر ليبيا خاصة العربي، المغرب دول إلى والتمرد .التذمر 

ومن ثم . ، أاحى عدد وسائل الهجرة المنتظمة أقل مما كان عليه قبل شهرين91-المستجد كوفيد ومع ظهور وانتشار فيروس كورونا       
وفي مثل هذا . فإن اآلثار االقتصادية وعدم المساواة وسياسات االستجابة واآلثار المتعلقة بالنزوح ستزيد جميعها اليأس لدى المهاجرين

ناريو، فإن أولئك الذين يشعرون بأنهم مضطرون للحركة سوف يستخدمون المهربين والمتاجرين وغيرهم من الجماعات غير المشروعة السي
كما سيسافر المهاجرون غير النظاميين في أماكن قريبة . وستزداد الهجرة داخل وبين الدول النامية ذات النظم الصحية الضعيفة. بشكل متزايد

ن، وسيعبرون الحدود الدولية دون توثيق أو فحوصات صحية، وهو ما سيعراهم وزمالءهم المسافرين وأي شخص في مع أشخاص آخري
 [16]. شديدطريقهم لخطر 

 كما ترجع خطورة المهاجرين غير الشرعيين على األمن المجتمعي الجزائري بوصفهم خطرًا مهّددًا لالستقرار االجتماعي والسياسي، بيد       
 استغالل إلى تسعى التي اإلرهابية الجماعات في تجّندهم هو الجزائري، لألمن السّريين المهاجرين إليه تهديد يرقى أن يمكن ما أخطر أنّ 

 [17. ] اإلجرامية أعمالها يعانونها لتنفيذ التي الصعبة أوااعهم
ة التعامل بجدية أكبر مع المشاكل المترتبة على الواع وفق خبراء في المجال األمني فرض على السلطات العمومية الجزائري هذا        

ألف مهاجر غير شرعي، فمن جهة تتخوف السلطات من انفالت أمني وأعباء اقتصادية ترهق الموازنة العامة  511ألف و 21تواجد ما بين 
 .من جهة ثانيةللدولة، كما تخشى الدولة الجزائرية اهتزاز صورتها لدى المنظمات الدولية في حال ترحيل المهاجرين 

وقد وجدت السلطات الجزائرية نفسها مثقلة بعبء أمني واقتصادي إاافي، إثر قيام مهاجرين بإقامة أحياء من صفيح وامتهان التسول،      
والتي  السيما مع قرار الكثير منهم االستقرار في الجزائر، حيث تتواح الصورة بأن هناك تواطؤ بين مهربي البشر والجماعات اإلرهابية ،

استفادت بشكل كبير من خالل عائدات التجارة بالبشر في منطقة الساحل والصحراء ، هذا من جهة ، واستطاعت أن تجمع معلومات أمنية 
سواء الستعمالها من طرف الجماعات اإلرهابية وتجار .حول تحركات المصالح األمنية الجزائرية والعسكرية على مستوى الحدود الجنوبية 

وقد اعتبر . والمهربين أو حتى توظيف المهاجرين غير الشرعيين ألغراض التجسس لصالح أجهزة مخابرات أجنبية من جهة أخرى األسلحة 
مافيا “أّن تدفق المهاجرين غير الشرعيين بهذه األعداد الكبيرة تقف ورائه "، 5192جويلية 91في  عبد القادر مساهلوزير الخارجية الجزائري 

  [18.]"ينتضم جزائري” منظمة
وقد انتشرت شبكات تمرير المهاجرين غير الشرعيين و استفحلت بالنظر إلى شساعة الشريط الحدودي حيث أصبح هذا األخير منطقة        

ن الذين يعبور للشبكات اإلجرامية في تهريب المخدرات لترويجها محليا أو نقلها إلى البلدان المجاورة، كذلك العدد الكبير للمهاجرين غير الشرعي
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أدى إلى تكوين شبكات متخصصة في تهريب األشخاص، وأن عدد المهاجرين غير  يتوافدون إلى الجزائر قادمين من البلدان المجاورة مما
تعلق الشرعيين الذين تم القبض عليهم في أعمال إجرامية خطيرة والمرتبطة بعمليات التزوير والمتاجرة باألعضاء البشرية وحتى التجنيد، فيما 

-أمنية " بل مراقبة ،ذي ال يتطلب مراقبة أمنية فحسبــــــــــرصده، وال باألعمال اإلرهابية وهو تحدي أمني مرهق للجزائر يصعب حصره أو
كما ساهمت مخرجات الهجرة غير الشرعية اآلتية من منطقة الساحل والصحراء اإلفريقية ،في استفحال ظاهرة الجرائم  ،[19] اجتماعية

كبيرة مما يضر  ثروات الوطنية إلى بلدانهم األصلية، وبكمياتاالقتصادية كتبييض األموال ، وغسيل األموال ، وبالتالي زيادة التهريب لل
، وهو ما ينعكس سلبا على التنمية المحلية واالستقرار االقتصادي صاحبه نوع من تهديد لألمن المجتمعي الجزائري ، بفعل باالقتصاد الوطني

تداء على السكان وحتى قوات األمن الوطني في العديد من األعداد المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين ، ووصلت في بعض األحيان إلى االع
 .المناطق 

الذين  يسعون إلى التوطن واالستقرار في الجزائر ، وتكمن خطورة (عائالت مهاجرة ) إّن ظهور جيل جديد من المهاجرين غير الشرعيين      
لها إحصاؤهم ومراقبتهم مراقبة دقيقة خاصة عند دخولهم ومرورهم ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين تكمن في انعدام أرقام حقيقية يمكن من خال

، "تهديد الهوية الوطنية" وخروجهم من الوطن  ،فإنه سوف يفرض نوع جديد من التحديات األمنية ذات البعد االجتماعي ، والمتمثل أساسا في 
، وهو ما يصعب ...( اديين، نيجيريين ، بوركنافاسو ، السنغالماليين، تش) خاصة وأن هؤالء المهاجرين يتميزون بتنوع ثقافي وهوياتي كبير 

 . من عملية إدماجهم ، مما يجعلهم يشكلون مجتمعا موازيا من خالل إنشاء كانتونات في أطراف المدن 

ن المهاجرين السرين من العديد من اإلحصائيات أن الكثير م الجزائري أظهرتباإلاافة إلى التهديد الهوياتي مستقبال على األمن القومي      
كما عرفت  ،5192، بوالية تمنراست سنة" مالريا"حالة لمرض حمى المستنقعات  68سجلت وقد  المعدية،إفريقيا يحملون األوبئة واألمراض 

، "وردةمست"وهي كلها حاالت  5151حالة في شهر سبتمبر 9511العديد من واليات الجزائر الجنوبية حاالت كثيرة لمرض المالريا فاقت 
نزحوا إلى التراب الوطني في اآلونة األخيرة، فضال عن إصابات أخرى منتشرة في عدد من واليات الجنوب التي بات سكانها  أفارقة نقلها

 [20.] مهددون بهذا المرض في حال عدم تبني إجراءات وقائية في القريب العاجل

 .منطقة الساحل اإلفريقي المقاربة الجزائرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية اآلتية من -9
كان نقطة جذب واستقطاب للمهاجرين غير الشرعيين من قبل دول جنوب القارة اإلفريقية وعبور لهم نحو  ياالستراتيجموقع الجزائر  إن        

واجهة هذه الظاهرة المعقدة الفضاء األوربي ، حيث يفضل الكثير منهم اختراق الصحراء الجزائرية و التسلل منها ، وهو ما دفع بالجزائر إلى م
لجزائر وتحجيم تأثيراتها السلبية التي تهدد السلم واألمن المجتمعي الجزائري ،بسبب تزاوجها مع العديد من المخاطر الصلبة واللينة ،حيث أن ا

 .تماعي واإلنساني األمني ، القانوني ، االج -قدمت مقاربة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية ، سواء على المستوى السياسي
 
 .األمني –على المستوى السياسي  - أ

في إطار المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، تبنت الجزائر موقفا وااحا في هذا الصدد، حيث       
حراء سياسيا من خالل إعادة االستقرار إلى هذه اعتمدت المقاربة الجزائرية التركيز على مسببات الهجرة ،من خالل ، دعم دول الساحل والص

خالل  الدول التي تعاني انكشافا أمنيا وسياسيا خطيرا ،من خالل آلية التنسيق وبناء السلم ، وهو ما جرى عليه العمل كثيرا في أزمة مالي، من
 .الصحراءاالعتماد على الدبلوماسية األمنية اللينة لتامين عمقها االستراتجي في منطقة الساحل و 
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التي خصصت لدراسة مجال  قمة تونس خمسة، تم إدراج ملف الهجرة ألول مرة باهتمام كبير في + ودائما في إطار مباحثات خمسة       
لقاء م، وكذلك 5112أكتوبر  52و 55في  اجتماع الرباطم، ثم في 5115أكتوبر  92و 92الهجرة في الحوض المتوسطي والمنعقدة يومي 

فقد سمحت هذه اللقاءات بالتطرق إلى أغلب النقاط المهمة المتعلقة بالهجرة عامة ومشكلة الهجرة غير القانونية . م5110بتمبر في س الجزائر
وكيفية بناء حوار وتعاون فعال في مجال تنظيم حركات األشخاص بين األطراف، وتحسين واعيات العمال المهاجرين ومحاربة   خاصة،

 (.دول االنطالق والعبور واالستقرار)اتفاقيات إعادة القبول واإلدماج بين الدول المعنية بها  الدخول السري خاصة بإبرام

 داخلًيا :مزدوجة   استراتيجية على القومي ألمنها اإلفريقية الجيوسياسية الدائرة من اآلتية التهديدات مع تعاملها في الجزائر وتعتمد        
 اآلليات من عبر مجموعة   البرّية للحدود أوسع وحراسة   ومراقبة   الصحراوي  لإلقليم أكبر أمنية   تغطية   لىإ تهدف أمنية ّ  سياسة على باالعتماد

 المشتركة للتهديدات الجماعية الضرورية للمواجهة واآلليات الوسائل لحشد تسعى إقليمّية   إستراتيجية على باالعتماد وخارجًيا والعسكرّية؛ األمنّية
 في المسّجل العجز لتغطية مشتركة   عملياتّية   وإنشاء أطر المنطقة دول بين األعباء بتوزيع وذلك وراءهما، وما الساحلو  الصحراء من اآلتية
 [ 21] .دولها بين المشتركة والحدود الصحراوية-الساحلية المنطقة مراقبة

األفارقة والدوليين في مجال الهجرة حول مواوع  تنظيم اجتماع في الجزائر بين الخبراء 5112تم في شهر افريل  فقد وفي هذا الصدد،    
 والدولي،إفريقي يحدد عدد من اإلجراءات الواجب اتخاذها على المستوى الوطني، القاري " بمخطط عمل"وخرج هذه االجتماع  ،(والتنمية الهجرة)

ءات قانونية فعالة لمكافحة الهجرة غير تحسين ظروف تشغيل الشباب، إدراج إجرا باألشخاص،مثل تعزيز آليات مكافحة شبكات التجارة 
 [22 ]. الشرعيةالشرعية وتشجيع اتفاقيات التعاون بين الدول اإلفريقية للتحكم في الهجرة غير 

 : افريقية تتمحور حول أربع نقاط أساسية ةاستراتيجيتبنت اجتماع الجزائر  اإلفريقي،وباإلاافة إلى مخطط العمل    
 الهجرة والتنمية، -9
 السلم واالمن واالستقرار ،الهجرة و  -5
 الهجرة وحقوق االنسان ، -2
 .الهجرة والموارد البشرية  -0

على ارورة تبني مقاربة متوازنة وتضامنية ومتعددة الجوانب  بالجزائر، 2+2من خالل اجتماع لوزراء الخارجية  وأكدت الجزائر         
هوية المبنية على ترقية الشراكة االقتصادية والتضامن لمواجهة فّعالة ودائمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بحيث تتفق مع الشراكة الج

للقضاء  لهذا التحدي المشترك، مع األخذ بعين االعتبار األبعاد األمنية للتصدي لشبكات اإلجرام المرتبطة بالمتاجرة بالبشر واألبعاد التنموية
 [23 ]. ظاهرةالعلى األسباب االقتصادية واالجتماعية المولدة لهذه 

ونظرًا لما يثيره مواوع الهجرة غير الشرعية من مشاكل، فإن أغلب الدول ركزت على الجانب األمني كوسيلة لواع حد لهذه المعضلة         
إلى إقليمها الخطيرة، وهذه المقاربة جسدتها الجزائر من خالل مد حدودها بطاقات بشرية وإمكانيات مادية لتطويق الحدود وحمايتها من التسلل 

الديوان أو الخروج منه بصفة غير قانونية، أهمها نشر قوات شرطة الحدود على جميع منافذ اإلقليم، كما أنشئت المديرية العامة لألمن الوطني 
شراف ، وهو جهاز مركزي للقيادة والتنسيق بين مختلف الفرق الجهوية للتحري بصفته مؤسسة لإل المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

والتنسيق ومن مهامها مكافحة خاليا وشبكات الدعم التي تساعد على إيواء األجانب الذين هم في حالة غير شرعية، مكافحة تزوير الوثائق 
 [24].ية وقائية وردعية للهجرة غير الشرعية ـــــواإلقامة غير الشرعية ، واع إستراتج  المرتبطة بالهجرة

الجزائرية على المستوى السياسي واألمني تقوم على تشجيع التعاون والتضامن اإلقليمي والقاري من أجل التخفيف  وبالنتيجة، فإن المقاربة     
من مسببات الهجرة، وتقديم المساعدات للدول التي تعاني من ااطرابات سياسية وأمنية ونزاعات داخلية، واختالالت اقتصادية وتنموية من 

شرعية التي أصبح تهديد حقيقي للسلم واألمن المجتمعي الجزائري، كما أّن الجزائر لم ُتهمل العامل األمني أجل تحييد مخاطر الهجرة غير ال
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وتتمثل اإلجراءات العملية في هذا الشأن من خالل تشديد المراقبة على الحدود الجنوبية للبالد، الذي يعد عصب أي سياسة أمنية عامة ، 
األجهزة األمنية على تفكيك  وتعمل. ألمن والجيش المرابطة على الحدود، السيما مع مالي والنيجر وليبياوجعل مكافحة الهجرة من مهام قوات ا

أما المهاجرون الذين قبض عليهم داخل التراب الجزائري، فيتم واعهم في مراكز إيواء خاصة، إاّل أّن . شبكات تهريب المهاجرين األفارقة
 . د الكبير من المهاجرين غير الشرعيين وهو رقم في تزايد مستمرالطاقة االستيعابية محدودة نظرا للعد

 كما تعمل السلطات الجزائرية على تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين األفارقة نحو بلدانهم األصلية، إاّل أّن هذه العمليات تبقى محدودًة،    
ها صعبة، إن لم نقل مستحيلة نحو دول غير مجاورة، خصوصا أن فهي ممكنة باتجاه دول الجوار، مثل مالي والنيجر، لكن. لصعوبة تنظيمها

المهاجرين السريين يتعمدون إتالف أوراق هويتهم والتخلص منها، تحديدًا لتجنب ترحيلهم نحو أوطانهم األصلية، ويمكن لحزمة اإلجراءات 
 [  25] .ة لمعالجة األعراض والنتائج ال األسبابلكنها تبقى أدا . األمنية هذه أّن تحّد من الهجرة السرية نحو أوروبا عبر المتوسط

 .التشريعي  -على المستوى القانوني - ب
ائرية إّن التهديدات الحقيقية للهجرة غير الشرعية االتية من الحزام الجيوبوليتكي لمنطقة الساحل والصحراء االفريقية ، دفعت بالسلطات الجز      

ردعية والعقابية من أجل التخفيف من تاثيراتها على االمن المجتمعي الجزائري، نتجية الختالطها مع إلى اتخاذ العديد من االجراءات القانونية ال
دة ، االرهاب والجريمة المنظمة ، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تعديل قوانين الهجرة  غير الشرعية وتكييفها مع متطلبات المرحلة الجدي

 .التفاقيات الدولية في هذا الشأندون االخالل بمبادئ حقوق االنسان وا
هذه الظاهرة واستفحلت بشكل كبير وباتت تهدد كيان الدولة واستقرارها، مما استدع المشرع أن يعالج الظاهرة بأبعادها وقد انتشرت       

العديد من اآلليات ،   لج في فحواه المتعلق بدخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها، هذا األخير، عا 08-01المختلفة بموجب قانون 
 دج( 210111) دج إلى( 910111) وبغرامة مالية من  أشهر إلى سنتين( 12)ــــــنبي بالحبس من ستة عاقبة المهاجر غير شرعي األجــــأهمها م

د هذا األخير ،وهذا اإلجراء يدخل ، كما عالج قانون دخول األجانب حالة األجنبي الذي يرتكب عمال يهدد امن الدولة واستقرارها بإبعا [26]
فردا أو أكثر من األجانب المقيمين لديها بالخروج من ديارها، وإال استخدمت القوة في تنفيذ األمر عند   امن األعمال التي تأمر الدولة بها

 [27].مكرس للدولة انطالقا من مبدأ فرض سيادتها على إقليمها  وهذا حق. عدم االمتثال 

 السارية األخرى  التشريعية باألحكام اإلخالل دون " : مايلي على تنص فقرتين من المكونة العقوبات قانون  من 01 مكرر (175) فالمادة       
 العقوبتين كل هاتين بإحدى أو دج، 60.000 إلى دج 20.000 وبغرامة أشهر ( 06 ) ستة إلى( 15)  شهرين من بالحبس يعاقب المفعول
 بانتحاله وذلك ، الجوية أو البحرية أو البرية مراكز الحدود أحد اجتيازه أثناء شرعية غير بصفة الوطني اإلقليم ريغاد مقيم أجنبي أو جزائري 

 توجبها باإلجراءات التي القيام من أو الالزمة الرسمية الوثائق تقديم من للتملص أخرى  احتيالية أي وسيلة أو مزورة وثائق باستعماله أو هوية
 نفس وتطبق .المفعول السارية واألنظمة القوانين

وانطالقا من هذا التشريع ، حاولت الجزائر ، [28.] الحدود مراكز غير أماكن أو منافذ عبر الوطني اإلقليم يغادر شخص كل على العقوبة 
جراءات القمعية في مجال ردعية ، وأحد هذه اإل -التقليل من خطورة المهاجرين  غير الشرعيين األفارقة، من خالل إجراءات  وتدابير وقائية 

ن العام مكافحة الهجرة غير القانونية ، والذي يعد إجراًء إداريًا بطبيعته ومنصوصا عليه في القانون هو الترحيل لمن يشكل وجوده تهديدًا لألم
 [29].وألمن الدولة وللمصالح الوطنية ، وكل األسباب التي يمكن االستناد إليها لتبرير قرار الترحيل 

 خاتمة
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قدمت هذه الورقة البحثية، تحليال تم التركيز فيه على جانب مهما من تداعيات وانعكاسات الهجرة غير الشرعية اآلتية من منطقة          
على األمن المجتمعي الجزائري ، حيث أن تزايد معدالت الظاهرة خاصة في في ظل األزمات واألوبة العالمية  الساحل والصحراء اإلفريقية 

، وهو ما يضع الجزائر في تحدي خطير وتهديد "عائلية"المهاجرين، حيث أصبحت طبيعة المهاجرين غير الشرعيين ذات طبيعة  نوعية 
مستقبلي  وتعقيدات أمنية في المستقبل القريب، خاصة وأن هذه الحركات المهاجرة سريا وجدت مالذها من خالل االستقرار والتوطين في 

 :النتائج المتوصل إليها في ما يلي الجزائر ، ويمكن إجمال أهم

يعتبر الحزام الجيوبوليتكي الممتد من الساحل والصحراء اإلفريقية نحو الحدود الجنوبية للجزائر أكبر مصدر للمهاجرين غير  -
 الشرعيين 

جرة غير الشرعية من ساهمت العديد من العوامل السياسية، األمنية واالقتصادية وحتى النفسية واإلعالمية في استفحال ظاهرة اله -
 .منطقة الساحل والصحراء نحو الجزائر

حملت الهجرة غير الشرعية الكثير من التعقيدات األمنية ، حيث أصبحت الجزائر تعاني تحديات خطيرة جراء هذه الظاهرة ، بسبب  -
أو حتى إمكانية تجنيدهم .ات اندماجها مع العديد من التهديدات الحاصلة في المنطقة كاإلرهاب ، تجارة البشر والسالح المخد

 .إلغراض التجسس لخدمة أجند غربية 
 المستنقعات، كما ظهرت حاالتمرض المالريا وحمى  المعدية خاصةفاقمت الهجرة غير الشرعية من مخاطر انتشار االوبئة  -

 .على العديد من المهاجرين غير الشرعيين االفارقة 91-فيروس كورونا 
الشرعيين على سالمة وأمن المجتمع الجزائري، نظرا لصعوبة تحديد هوية كل المهاجرين وبلدانهم تجلت خطورة المهاجرين غير  -

 .األصلية، وعددهم الحقيقي المنتشر على طول الجغرافية الجزائرية
تحد من هذه  سواء محليا إقليميا أو حتى دوليا، فإن الجزائر لم تستطع أن الجزائر،بالرغم من اآلليات والمقاربات التي انتهجتها  -

 .الظاهرة  وأخطارها المحدقة باألمن المجتمعي

 91-وتفشي جائحة كورونا فيروسواجهة تبعات الهجرة غير الشرعية التوصيات المقترحة لم

 إحصاء جميع المهاجرين غير الشرعيين، وتكوين بطاقية وطنية على مستوى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية إلمكانية التعامل معهم، -9
ولة إدماج المهاجرين غير الشرعيين الذين يمتلكون مؤهالت علمية وتكوينية في سوق الشغل، دون اإلخالل بالسياسات التشغيلية محا -5

 الوطنية ،
 إشراك المجتمع المدني والمؤسسات اإلنسانية الوطنية  في مراقبة تحركات ونشاطات المهاجرين غير الشرعيين ، -2
ن وسالمة الوطن والمجتمع الجزائري إلى بلده األصلي، وتفكيك الكانتونات العشوائية بطرق ترحيل كل مهاجر غير شرعي يهدد أم -0

 .ذكية
 .لالستعداد لمواجهة األوبئة العبرة للحدودمنح األمن الصحي أولية كبيرة امن السياسة العامة للدولة الجزائرية  -2
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 :تم تصفح الموقع يوم ، "الجزائر تحّولت من نقطة عبور للمهاجرين األفارقة إلى منطقة إقامة بإمتياز" راى، سارة [20]
888/40/8402//essalamonline.com/ara/permalink/52494.htmlhttp:  

 

http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D9%89%8A%25D
https://www.csis.org/analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration
https://www.raialyoum.com/index.php/%20/
https://elmaouid.com/dossiers/3513-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://elmaouid.com/dossiers/3513-%D8%A7%25
http://essalamonline.com/ara/permalink/52494.html
http://essalamonline.com/ara/permalink/52494.html
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رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، قسم العلوم ) ، "الدوائر الجيوسياسية لألمن القومي الجزائري " حمزة حسام، [21]
 .912. ص(.5199-5191السياسية، جامعة باتنة ، 

مداخلة في ملتقى الهجرة غير الشرعية في ) ،"ية، بين اآلليات األوروبية والمطامح اإلفريقيةالهجرة غير الشرع"عمروش عبد الوهاب،  [22]
 .552.، ص(5190منطقة البحر األبيض المتوسط المخاطر وإستراتجية المواجهة، 

 فح الموقع يوم،تم تص5192جانفي  55،  "الجزائر تدعو إلى مقاربة تضامنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية " مليكة خالف ، [23]
08/40/5192.https://elmassa.com/dz/%D88%A7 

، كلية  2العدد  مجلة االجتهاد القضائي، "مكافحة جريمة تهريب المهاجرين في ظل قانون العقوبات الجزائري  "، وردة شرف الدين [24]
 .91، ،ص2013  خيضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم

 : على الموقع 5192مارس92: ، تم تصفح الموقع يوم5192نوفمبر0، العربي الجديدعبد النور بن عنتر، الجزائر في مواجهة الهجرة،  [ 25]
7/11/3/%D8%Ahttps://www.alaraby.co.uk/opinion/201  

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  2العدد  مجلة االجتهاد القضائي، ،"الهجرة غير الشرعية بين اإلباحة والتجريم "حسينة شرون ،  [ 26]
 .27،ص2013 دمحم خيضر، بسكرة ، 

المتعلق بشروط دخول   2008يونيو سنة 25الموافق 1429جمادى الثاني عام  21مؤرخ في  08-11رقم  قانون  من 34انظر المادة  [ 27]
 .األجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها

رقة بحث مقدمة  الملتقى الوطني الثاني  حول ظاهرة ) ، "الشرعية غير الهجرة لمكافحة واإلقليمية الدولية الجهود" بوزينة، ادمحمي آمنة [ 28]
 .92.ص.(.5199ماي  52-52لجزائر ، جامعة الشلف، الجزائر، ا حالة:الهجرة غير الشرعية وأثارها الدولية 

 .5112من القانون سنة ( 21)المادة الثالثين  [  29] 

https://elmassa.com/dz/%D88%A7
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/11/3/%D8%25A
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