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 الكلمة االفتتاحية:

 

اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في و املوسوم بــ: "  للملتقىرحب بكل املشاركين واملؤطرين لن

 "وء جائحة كوروناض

لهم  شاكرينامللتق، والفني على الجهود املبذولة لتنظيم وانجاح فعليات  اإلداري على رأسهم رئيس املركز وطاقمه 

 .حسن التعاون واالهتمام

 كما ال ننس ى في هذه املناسبة توجيه كل الشكر وبالغ االحترام الى الجامعات املشاركة

 .فلسطين – ية واملالية غزةكلية العلوم االدار -االسراءجامعة  -

 ليبيا – املركز الليبي للبحوث االقتصادية -

 املغرب –والتنافسية جامعة محمد الخامس بالرباط  األداءاملركز املتعدد التخصصات للبحث في حسن  -

فعليات هذا امللتقى سواء بصفتهم مؤطرين من  إنجاحاملشاركين في  ميينيواألكاد األساتذةكل  إلىوكذلك 

موضوع امللتقى وذلك بتسليط الضوء على  إلثراءة العلمية والتنظيمية أو متدخلين بدراستهم القيمة اللجن

 .املتعددة ومحاوره املتفرعة إشكاالته
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 المؤتمر تقديم

أحدثت جائحة كورونا أشد كساد اقتصادي شهده العالم منذ عقود، وبسبب عمق األزمة وشدتها فهي تدفع نحو تحول 

ا قبيل حلول األزمة، وحافظت االقتصادات  النامية والصاعدة إلى االنكماش، برغم أنها تمتعت بمعدالت نمو كانت هي األعلى عامليًّ

عليها برغم ظروف الحروب التجارية بين االقتصادات الكبرى، تزامًنا مع تزايد مشكالت الديون، وتراجع أسعار السلع األولية 

 .واألصول، في سنوات ما قبل كورونا

ا يمر به االقتصاد العاملي في الوقت الحالي يمثل أزمة غير مسبوقة منذ أزمة الكساد الكبير في عشرينيات وثالثينيات القرن م

بت جائحة كورونا )كوفيد ( في انهيار النشاط االقتصادي العاملي، على الرغم من تدابير التحفيز 19-املاض ي، أو ما قبلها. فقد تسبَّ

ظير التي تتخذها الحكوماتاالقتصادي منقطعة الن ومن املرّجح أن يظل الكساد الذي أذكته الجائحة عقبة كأداء أمام  .

االقتصاد لسنوات مقبلة. وليس باألمر السهل تحديد املسار الذي سيسلكه االقتصاد العاملي في طريقه نحو التعافي، كونه يرتبط 

 .بشكل رئيس ي بطول أمد استمرار فيروس كورونا كتهديد عاملي

يحاول املؤتمر اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل تسليط الضوء على الواقع االقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

واألزمات املتعاقبة وأخرها أزمة كورونا. وكذلك سيتناول املؤتمر عدة محاور ومواضيع، حيث سيركز على واقع االقتصاد في 

املتعاقبة والعوملة والقوى االقتصادية وكذلك آفاق وآليات التعافي االقتصادي، ومدى  الشرق األوسط، واألزمات االقتصادية

تأثير العالقات السياسية ودور االقتصاد فيها، االبتكار وريادة األعمال ودورهما في النمو االقتصادي، ودور تكنولوجيا االتصاالت 

ادي األخضر، وكذلك الحديث عن مستقبل االقتصاد في الشرق واملعلومات في عملية التنمية، باإلضافة إلى التحول االقتص

 .األوسط وشمال أفريقيا

:رؤية املؤتمر  

التميز في البحوث العلمية وتسليط الضوء على الواقع االقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتقديم تصور للخروج من 

.هذه األزمة  

:رسالة املؤتمر  

اسة واقع االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ووضع آفاق وآليات التعافي االقتصادي، السعي إلى البحث عن آليات لدر  

 وتقديم تصور حول مستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،

:األهداف العامة املؤتمر  

 .التعريف بالواقع االقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد أزمة كورونا .1

 تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات في عملية التنمية استكشاف دور  .2

 .تزويد أصحاب القرار بسبل وآليات إحداث التنمية في فلسطين .3

 .تسليط الضوء على دور املؤسسات العربية والدولية في تحقيق النمو االقتصادي .4

 .املساهمة في وضع حلول للمشاكل التنموية .5

 ي إحداث عملية التنميةاستكشاف دور املشاريع الصغيرة واملتوسطة ف .6
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 :محاور المؤتمر

 

اقع االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  املحور األّول: و

 الواقع االقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 األزمات االقتصادية املتعاقبة 

 العوملة والقوى االقتصادية 

 دور املؤسسات الدولية 

 التشريعات واألنظمة ومدى مالءمتها. 

ملحور الثاني : آفاق وآليات التعافي االقتصاديا  

 العالقات السياسية ودور االقتصاد فيها 

 االبتكار وريادة األعمال ودورهما في النمو االقتصادي. 

 دور تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات في عملية التنمية. 

 دور الدولة واملنظمات في التعافي االقتصادي واالجتماعي 

 األخضر التحول االقتصادي 

ايصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقاملحور الثالث : مستقبل االقت  

 االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد الجائحة 

 مستقبل املنطقة العربية 

 ل إلى التكنولوجيات الرقمية  .التحوُّ

 دور الشركات الصغيرة واملتوسطة ورواد األعمال في األزمة 
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 التوصيات:

  ورة تعزيز التعاون والتنسيق بين كافه القطاعات االقتصادية لتجاوز أزمة جائحة كورونا، أوال: ضر

وتوفير املناخ األمن من خالل اتخاذ اإلجراءات االحترازية في كافة الوحدات االقتصادية لحماية املوظفين 

 والزبائن، وتجنب الغلق الكلي في األزمات.

 لومات إلدارة األزمات والكوارث لتجميع كافة املعلومات من ثانيا: ضرورة العمل على تشكيل مركز مع

كافه املؤسسات املختصة إلمداد صناع القرار باملعلومات الدقيقة في التنبؤ باألوضاع املستقبلية 

 للقطاعات االقتصادية املختلفة ووضع الحلول املناسبة لها لتجاوز األزمات. 

 ثر
ُ
االقتصادي األكبر حال امتداد أثر األزمة من خالل أدوات  ثالثا: دعم القطاعات اإلنتاجية ذات األ

السياسة االحترازية الكلية عبر خفض تدريجي ومدروس ومؤقت ألوزان املخاطر الخاصة بها في إطار 

 متطلبات رأس املال.

 ل رابعا: اإلسراع باإلصالح الضريبي وترشيد اإلنفاق العام لتوفير موارد مالية لدعم التعافي في املستقب

 وعدم اإلضرار باالستدامة املالية.

  خامسا: إطالق حوارا وطنيا شامال يشارك فيه القطاع الخاص بشكل فعلي دوري ومتواصل لينتج عنه

فكر اقتصادي جديد يتم خالله التركيز على الحد من الفقر والبطالة والهجرة، و دعم التنمية 

 طاع الخاص.االقتصادية، وتوفير املناخ االستثماري االيجابي للق

  سادسا: إعداد رؤية إستراتيجية محددة  املسارات  توضح كيفية التحول الرقمي في املؤسسات مع ضرورة

دعم وتعزيز البيئة التكنولوجية بمعدات وأجهزة تتناسب ومتطلبات هذا التحول مع رصد موازنات مالية 

 رقمي.كافية لتجهيز البيئة التكنولوجيا  لتتالءم مع متطلبات التحول ال

  :بلورة استراتيجية تشاركية ومندمجة بعيدة املدى لدمج االقتصاد غير املهيكل، يتم في إطارها  سابعا

املزاوجة بين مقاربتي التحفيز والزجر، مع خلق اآلليات وتوفير الوسائل الكفيلة بتنزيل هذه االستراتيجية 

 بشكل سليم.

  وتطويره على أسس جديدة بحيث تقوم بين العرب وحدة ثامنا: العمل على إحياء النظام اإلقليمي العربي

حقيقية تجمع بين قوة القرار السياس ي وبين الرغبة الصادقة في حمايته، واالستماتة في تحقيق أهدافه 

وبين القوة االقتصادية وعدالة توزيع الثروة وتحويل رأس املال. والسعي لخلق حالة من التوازن اإلقليمي 

 الذاتي. 
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  قيام بجهد حقيقي لإلصالح السياس ي واالقتصادي وعلى أساس تقديم املصالح القومية تاسعا: ال

والوطنية على املصالح الفئوية والنخبوية الضيقة، والعمل على النهوض باالقتصاد العربي عن طريق 

إلغاء خصخصة االقتصاد العربي بقطاعاته املختلفة، وتحسين البنية التحتية االقتصادية وتطوريها 

رشيد االستهالك وتشجيع املنتج العربي الوطني ودعم الصادرات والتقليل من الواردات وتشجيع وت

االستثمار وعمل برامج تنموية تنمي قدرات الشباب العربي في مجاالت مختلفة مثل االستثمار والصناعة 

 والزراعة والتجارة، ويمكن االقتداء باالقتصادات املتطورة.

 كافة السبل ووضع خطط وبرامج تساهم في النهوض باالقتصاد العربي وتطوره، عاشرا: التحرك العربي ب

والعمل على خلق فرص عمل إلنقاذ الكفاءات واأليدي العاملة عبر جلب الدعم املالي الخارجي غير 

املسيس وعمل مشاريع استثمارية وبرامج تشغيلية تستوعب العاطلين عن العمل، وتحسين جودة 

مع متطلبات السوق والتكنولوجيا الحديثة، باإلضافة لزيادة االستثمارات وتطوير  التعليم بما يتالئم

 القدرات الصناعية املحلية وزيادة الصادرات وتقنين الواردات . 

  الحادي عشر: العمل السريع على وضع الضوابط والتوازنات الكفيلة بتوصيل املعلومات إلى كافة

التقارير املالية لتلبية االحتياجات املناسبة لتعزيز الثقة  األطراف ذات العالقة، مع ضرورة تطوير

 …بالنظام املحاسبي وإعداد التقارير املالية التفصيلية لتجنب توقف العمل وضمان االستمرارية. 

  الثاني عشر: ضرورة تنويع االقتصاد العربي وعدم االعتماد على قطاع واحد كقطاع رئيس ي مع تنويع

حسين البيئة االستثمارية بخلق املناخ االستثماري املشجع لجذب مختلف الشركاء التجاريين وت

  االستثمارات.و تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره التنموي 

  الثالث عشر: ضرورة تبني املزيد من أدوات التعاون اإللكتروني )أدوات االتصاالت اإللكترونية، أدوات

كبديل للعمل التقليدي في حالة اي أزمات مستقبلية  املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق التعاون(

 مشابهه تجبر املنظمات على العمل عن بعد وذلك لضمان استمرارية العمل الحر. 

  الرابع عشر: تسخير أجندة التكامل التجاري اإلقليمي في تمكين اإلصالحات املحلية بما ُيمكن من تحقيق

 النمو وفرض العمل واالستقرار باملنطقة.

 امس عشر:  االستعداد ملا بعد كورونا من خالل تبني بديل سياحي جديد يعتمد على توظيف املوارد الخ

والتراث الطبيعي لتشجيع السياحة البيئية  من خالل تأهيل املواقع السياحية املهملة.وإعادة التفكير في 

ض االعتماد على النفط السياسات االجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التكامل التجاري وخف

 …واالستثمار في املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
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 أثر تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت على ابعاد التنمية املستدامة أثناء جائحة كرونا في سلطنة عمان

الدكتورة ليلي سويد العبرية                                                                    الحضرمي بن سعيد أحمد الدكتور:                

وزارة التربية والتعليم                                                                جامعة الشرقية-ئي أستاذ مساعد بالدوام الجز   

سلطنة عمان                                                                                                              

 

 امللخص:

على أثر تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة في سلطنة عمان، ولتحقيق أهداف الدراسة  جاءت الدراسة بهدف التعرف

فقرة موزعة على ثالثة  21استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي عن طريق استعراض الواقع وتحليله، واستخدمت االستبانة كأداة مكونه من 

 من الذكور واإلناث، وأظهرت نتائج الدراسة ما يأتي 102ينة قوامها محاور، تم تطبيقها على ع
ً
 :فردا

قوم به من أثبت الدراسة الحالية بأن تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت لها أثر كبير ودور عظيم في أبعاد التنمية البشرية املستدامة من خالل ما ت●

 .مهام

 .البيئي( بما يشير أهمية املجتمعات ودورها الفاعل –االقتصادي  –ة جاءت على التوالي )االجتماعي أثبت الدراسة بأن ترتيب أبعاد التنمية البشري●

ند أثبت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت على ابعاد التنمية املستدامة في سلطنة عمان ع●

بيعة املؤهل الدراس ي، كما أثبت بوجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت على بين أفراد العينة يرجع لط 0.05مستوى 

 .بين أفراد العينة بين الجنسين )الذكور واإلناث( لصالح اإلناث 0.05ابعاد التنمية املستدامة في سلطنة عمان عند مستوى 

كنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وفرضها بقوة على املستوى الداخلي واالقليمي، وتذليل الصعاب ويوص ي الباحثان بضرورة االهتمام الكبير بت   

   .والتشريعات القانونية التي تعيق استخدامها

 : التكنلوجيا، تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت، التنمية، التنمية املستدامةالكلمات املفتاحية

Abstract: 

The study came with the aim of identifying the impact of information and communication technology on the dimensions of 
sustainable development in the Sultanate of Oman, and to achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive 
and analytical approach by reviewing the reality and analyzing it. He used the questionnaire as a tool consisting of 21 paragraphs 
distributed on three axes, and applied it to a sample of 102 individuals from Male and female, the results of the study showed the 

following: 
• The current study proved that information and communication technology has a great impact and a great role in the dimensions 
of sustainable human development through its tasks. 
• The study proved that the order of the dimensions of human development came in a row (socio-economic and environmental), 
indicating the importance of societies and their effective role. 
• The study demonstrated that there are no statistically significant differences in the impact of information and communication 
technology on the dimensions of sustainable development in the Sultanate of Oman at a level of 0.05 among the sample members 
due to the nature of the academic qualification, as well as the existence of statistically significant differences in the impact of 
information and communication technology on the dimensions of sustainable development in the Sultanate. Oman is at a level of 
0.05 among the male and female respondents in favor of females. 
  The researchers recommend the need for great attention to information and communication technology, and to force it strongly on 
the internal and regional levels, and to overcome the difficulties and legal legislation that hinders its use 

.Key words:… Technology, information and communication technology, development, sustainable development 
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 مقدمة

يشهد العالم تطورا مذهال ومتسارعا في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فهي املحرك الرئيس للتغيير فـي جميع دول    

العالم، حيث بات يعرف العصر الحالي بعصر الثورة الصناعية الرابعة، فأصبح التطور والتقدم في مجال تكنولوجيا االتصاالت 

؛ يعتبر القاعدة األساسية الصلبة للبنية االقتصادية في أي دولة فبدونه يعد تخلف في املجال واملعلومات وتعزيـز استخدامها

التكنولوجي الناتج عن وجود فجوات اقتصادية وسياسية بل أصبح في ظل وجوده تخلف رقمي بسبب ما يخلفه من فجوات 

تأقلم، والسرعة الكبير املصحوبة له في جميع االجهزة رقمية، إن أهم ما يميـز منظومـة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات هو ال

واملعـدات والبرامج املستخدمة وسرعة االنتشار في كافة القطاعات االقتصادية وعمق تغلغلها في بنية املجتمع مما يضفي صعوبة 

 في محاولة دراسة تأثيرها على املجتمع.

باطها الوثيـق بكل مجاالت النشاط اإلنساني، ومن أهم ايجابياتها أنها إن أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكمن في ارت  

وسيلة لتمكين املجتمعات من تحقيـق وتلبيـة احتياجـاتهم األساسية، ومساعدة الناس في استخدام طاقتهم الكامنة بشكل كبير 

صل بالتشارك بجميع املعلومات التي ( والتشاركية من أكثر الصفات والسمات التي تتيح وتمكن املت2018)عبداللطفي مرتض ى،

يود أن يوصلها إلى الشخص اآلخر وسهولة التفاعل والتأثير، كذلك صفة التزامنية فهي غير مرتبطة بوقت معين حيث يتمكن كل 

 (.2020الرسائل في الوقت الذي يناسبه سواء بتواجد املشاركين االخرين على اجهزتهم أم ال)العريمي وليد،  واستقبالفرد إرسال 

هذا وقد أصبحت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ذات قيمة كبيرة في حياة اإلنسان فهي تعد بمثابة املاء والهواء لذلك     

أن رجال األعمال واملستثمرين في كافة  كما ،األجهزةاإلنسان فال يستطيع أن يصحى من نومه أو يخرج من بيته إال وفي يديه هذه 

ستطيعوا ممارسة أعمالهم بيسر إال بوجدها، كما أن لها دور أساس ي في إحداث الكثير من التغيير في جميع قطاعات األعمال ال ي

مناحي الحياة وتحقيق التغيير في املجتمع، حيث استبدل الغالبية العظمى من الناس في تعامالتهم الشخصية التي تتم وجها لوجه 

يا الرقمية، وهذا ما أدى إلى إطالق عصر التكنولوجيا الرقمية على العصر الذي بغيرها من التعامالت التي تعتمد على التكنولوج

 نعيشه اليوم.

لذلك نجد أن هناك دور فاعل ال يمكن نكرانه تلعبه وسائل التكنولوجيا واالتصاالت على كافة املستويات في الحياة؛ فهي    

ى إلى املساعدة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل دفع تساعد على تحقيق الكثير من املجاالت الحياتية، كما أنها تسع

الجهد املوجه لهذا النوع، وقد ال يمكن تحقيقهما إال إذا تم نشر تدابير جذرية في سبيل ذلك، فالفجوة الرقمية العاملية تعد 

 من مظاهر املجتمعات غير املتساوية في العديد من البلدان وهو مقياس لفشل الكي
ً
 انات السياسية فيها.مظهرا

وفي ضوء ما تقدم؛ يأتي البحث الحالي كمحاولة علمية وعملية للكشف عن األثر والدور الكبير الذي تحدثه تكنلوجيا    

املعلومات واالتصاالت على ابعاد التنمية املستدامة في سلطنة عمان، من خالل استعراض املعلومات والبيانات املتعلقة 

 باملوضوع.

 

 بحث:مشكلة ال

مات تطوير الدول، األمر الذي ساهم في استقطاب     ِّ
إن العالم في سباق مستمر مع التكنولوجيا التي أصبحت من أهم ُمقو 

أحدث التقنيات بال شك من أجل تعزيز االبتكار والتنويع االقتصادي في السلطنة، فقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت له 

سهم في دعم إستراتيجية السلطنة للتحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق  من األهمية الكبيرة كونه أحد
ُ
القطاعات الواعدة، والتي ت

ز كافة خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية في السلطنة فرؤية  ِّ
املزيد من الكفاءة، وتوسيع نطاق األعمال؛ مما ُيعز 

د، أراد لها من بلورة وصياغة بإتقان ودقة عالية في ضوء التوافق جاءت مستلهمة من الرؤية السامية لقائد البال 2040عمان 

املجتمعي الواسع ومن خالل مشاركة فئات املجتمع املختلفة، حتى تكون مستوعبة للواقع االقتصادي واالجتماعي ومستشرقة 

 دمين.للمستقبل بموضوعية؛ ليتم االعتداد بها كدليل ومرجع أساس ي ألعمال التخطيط في العقدين القا
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يجد أنها حرصت، و بشكل كبير على التنمية املستمرة املبنية على  2040في  أهداف ومحاور استراتيجية ورؤية عمان  ومن يركز   

تقنية املعلومات؛ من خالل بناء مجتمع رقمي وتنمية قدرات أفراده ومهاراتهم  املختلفة؛ لتمكينهم وبناء بنى تحتية تخدم قطاعات 

ي من خالل إضفاء الطابع املحلي إلى تطبيقات إنترنت األشياء، وتعزيز الحكومة اإللكترونية بجميع القطاعات التنوع االقتصاد

وممارسة وتطبيق الخدمات اإللكترونية في السنوات املقبلة في معظم القطاعات واملجاالت؛ فمعظم الركائز القائمة عليها قابلة 

ق؛ للنهوض باملجتمع الرقمي والنسيج العماني؛ وبالتالي تمكين الحكومة الذكية والخدمات، وتوفير نظام بيئي رقمي نشط  للتحقُّ

سم بالحوكمة. 
َّ
 وحيوي بقيادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويت

لذلك أكدت الكثير من الدراسات واملؤتمرات والندوات على أهمية وأثر تكنلوجيا االتصاالت واملعلومات بسلطنة عمان على    

نمية بمختلف أشكالها وأنواعها، واالعتماد عليها يعد من الدعائم األساسية لبناء ركائز وأعمدة املجتمع العماني وتطوراته الت

( أكدت على مدى توظيف تكنلوجيا املعلومات واالتصال في 2020االقتصادية والثقافية والسياسية، فدراسة العريمي وليد )

أكدت السلطنة في كلمتها أمام اللجنة االقتصادية واملالية للجمعية  2019ع املحلي،  وفي تدعيم العالقة بين املدرسة واملجتم

م أكد مؤتمر  2018العامة لألمم املتحدة على أهمية تسخير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية املستدامة، وفي 

رة أمنة، ودورها املتعدد وكيفية االستفادة منها في قطاع التكنولوجيا اهمية توظيف التقنيات الحديثة في طرح خدمات مبتك

االعمال من خالل بحث التحديات واملستجدات، وفي نفس العام أكد ملتقى "ُعمانتل" السنوي لتكنولوجيا املعلومات 

في « كومكس»جاءت الحلقة النقاشية لتؤكد على دور معرض  2020واالتصاالت على التقنيات املستقبلية وطرق تطويرها، وفي 

دعم االستثمار في تكنولوجيا املعلومات. كل املؤتمرات والدراسات واللقاءات اعاله تؤكد أهمية تكنلوجيا االتصاالت واملعلومات 

في سلطنة عمان والجهود العظمية املبذولة من قبل الحكومة في سبيل تطبيقها للنهوض باملجتمع؛ لذلك جاءت هذه الدراسة 

 ثر هذه التقنية من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:لتعطي إجابة واضحة أل

 ما اإلطار الفكري ملفهوم تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت؟  .1

 ما أثر تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت على ابعاد التنمية املستدامة أثناء جائحة كرونا في سلطنة عمان؟ .2

 علومات واالتصاالت أثناء جائحة كرونا حسب إجابة عينة الدراسة؟ما ترتيب أبعاد التنمية املستدامة ألثر تكنلوجيا امل .3

( بين أثر تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت على ابعاد التنمية 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4

 املستدامة أثناء جائحة كرونا في سلطنة عمان يرجع لنوع الجنس أو املؤهل العلمي؟

 ث:أهمية البح

األهمية النظرية: وتشمل األطر الفكرية ملفهوم تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت، وعالقته بالتنمية وأبعادها املختلفة؛ كمحاولة 

علمية وعملية؛ إلثراء املكتبة العربية بدراسة حديثة حول أثر تكنلوجيا املعلومات، واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة 

 في سلطنة عمان، في ضوء التطور العلمي السريع، الذي شمل مختلف جوانب الحياة. أثناء جائحة كرونا

األهمية التطبيقية: وتتمثل في النتائج والتوصيات العلمية والعملية املتوقعة للبحث، واالستفادة من خالل معرفة أثر تكنلوجيا 

كونها ستسهم في إلهام، وتزويد صناع السياسات، ومتخذي املعلومات واالتصاالت على ابعاد التنمية املستدامة في سلطنة عمان؛ 

القرارات في سلطنة عمان؛ التخاذ خطوات عملية بشأن معرفة الدور الكبير الذي تقوم به تقنية تكنلوجيا املعلومات، 

 واالتصاالت في تنمية األفراد، واملجتمع من خالل أبعاد التنمية، وفق التطورات العاملية.

 

 أهداف البحث:

 لتعرف على اإلطار الفكري ملفهوم تكنلوجيا املعلومات، واالتصاالت. ا ●

 التعرف على أثر تكنلوجيا املعلومات، واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة في سلطنة عمان. ●

 التعرف على ترتيب أبعاد التنمية املستدامة؛ إلثراء تكنلوجيا املعلومات، واالتصاالت حسب إجابة عينة الدراسة. ●
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التعرف على الفروقات بين أعضاء عينة الدراسة من خالل املؤهل، والجنس في تحديد األثر الذي تتركه تكنلوجيا املعلومات،  ●

 واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة في سلطنة عمان.

 منهجية البحث:

خالل تحليل الواقع واألدب النظري، اعتمد البحث على املنهج الوصفي الذي يقوم بوصف الحالة وتفسيرها، وكذلك من     

 واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، واملعلومات. 

 حدود البحث:

  .الحدود املوضوعية: اقتصرت على تكنلوجيا االتصاالت واملعلومات 

  :م2021/  2020الحدود الزمنية 

 الحدود البشرية، واملكانية: عينة عشوائية شملت جميع محافظات سلطنة عمان. 

 :مصطلحات البحث

 تحددت مصطلحات البحث فيما يأتي: 

 تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت:  .1

ستخدم في االتصاالت، ووسائط البث، وأنظمة إدارة املباني    
ُ
ات التي ت ها: جميع التقني  تعرف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأن 

ة البصرية  ة، وأنظمة املعالجة واإلرسال، السمعي   للتعبير عن توظيف خطوط االتصال، الذكي 
ً
وغيرها، كما استخدمت مؤخرا

ة، وشبكات الحاسوب من خالل نظام مشترك  ة والبصري  لنقل أنواع وصيغ متنوعة من البيانات، حيث يتم دمج الشبكات السمعي 

واحد، مما يساهم في تقليل  للكابالت؛ مثل توفير خدمات اإلنترنت، والهاتف، والتلفاز للمنازل والشركات من خالل كابل بصري 

 (.2020التكاليف بشكل كبير )مساملة بشير،

 التنمية: .2

هي ارتقاء املجتمع، واالنتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلى وأفضل، وهي عملية تطور إلى االمام، وتحسن مستمر شامل أو   

ت محض إنجازات اقتصادية فقط كما أنها ش ي جزئي، وهي عملية اقتصادية، واجتماعية وثقافية وسياسية وإدارية، وليس

ضروري، وهام لجميع املجتمعات؛ لتحقيق أهداف الناس واملجتمع وعلى رأسها تحقيق مستوى معيشة أفضل، كما أنها عملية 

شاملة تضرب جذورها في مختلف جوانب الحياة، وتنتقل باملجتمع إلى مرحلة جديدة من التقدم، وهي عنصر أساس ي لالستقرار 

 (. 2017إلنساني واالجتماعي )مدحت أبو النصر، ياسمين مدحت، ا

ويعر ف الباحثان التنمية إجرائيا: بانها تلك العملية املستقرة، واملستمرة نحو األفضل والتي تمس جميع جوانب الحياة   

 صول به إلى الرض ى. االجتماعية والثقافية واالقتصادية، كذلك هي تحسين مستمر للمستوى املطلوب في ذلك املجال للو 

 التنمية املستدامة: .3

( على أنها ذلك النشاط املفعم بالحيوية، والذي يؤدي إلى أكبر قدر ممكن من االرتقاء بالرفاهية 2008) Gabriemيعرفها    

ضرار، االجتماعية بمستوى أعلى مما كانت عليه، مع الحرص والحفاظ على املوارد الطبيعية املتاحة، وبأقل قدر ممكن من األ 

 (.2020واإلساءة إلى البيئة )القادر شيباني، محمد فالق،

ويعرف الباحثان التنمية املستدامة إجرائيا: بأنها مجموعة من األهداف األساسية، واألنماط املختلفة التي يتم من خاللها    

مناسبة تتوافق مع أنماط الحياة التعامل مع مجموعة أهداف حقيقية، وأساسية؛ لسعادة اإلنسان واألجيال القادمة بطريقة 

 املتقدمة التي فرضتها الثورة املعرفية والثورة الصناعية.
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 الدراسات السابقة:

( بعنوان مدى توظيف تكنلوجيا املعلومات واالتصال في تدعيم العالقة بين املدرسة، واملجتمع املحلي 2020دراسة العريمي وليد ) .1

، هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توظيف تكنلوجيا املعلومات واالتصال في في محافظة جنوب الشرقية بسلطنة عمان

تدعيم العالقة بين املدرسة، واملجتمع املحلي في محافظة جنوب الشرقية بسلطنة عمان، استخدم الباحث املنهج الوصفي، 

( من أفراد املجتمع املحلي 121عينة مكونة من ) واالستبانة كأداة في جمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالدراسة وتم تطبيقها على

 وتوصلت الدراسة إلى اآلتي:

إن واقع توظيف تكنلوجيا املعلومات في تدعيم العالقة بين املدرسة، جاء بدرجة متوسطة بشكل عام ، توجد فروق ذات داللة  ●

اعي لصالح اإلناث.ال توجد فروق ذات داللة ( في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير النوع االجتم0.05إحصائية عند مستوى )

 ( في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير العمر املؤهل الدراس ي والوظيفة.0.05إحصائية عند مستوى )

( بعنوان دور تكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة 2019دراسة غوال نادية، عدالة العجال ) .2

هدفت هذه الدراسة البحثية إلى تقديم رؤية شاملة حول تكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت والتنمية املستدامة،  بالجزائر،

ومحاولة تقييم واقع تكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت في الجزائر، ومدى مساهمته في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة، وذلك 

هذا القطاع، ومن شأنها وضع استراتيجيات، والسعي إلى وضع اإلجراءات، والتدابير؛  بفتح آفاقا واعدة لالستثمار والتطوير في

لتفعيل جمع املعلومات في الجزائر، وتوصال من خالل هذه الدراسة إلى أن الجزائر على الرغم من الجهود التي تبذلها في تنمية 

جزة عن مسايرة التطورات العاملية، فهي تحتاج الستثمارات وتعميم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إال أنها ال تزال عا

كبيرة من طرف الحكومة والقطاع الخاص، ولهذا من املتوقع أي زيادة في مستوى اإلنفاق على هذا القطاع، سوف يؤدي إلى زيادة 

والتجارة، مما يحقق أبعاد  نسبة نمو الناتج اإلجمالي املحلي، وتحسين الخدمة العمومية في مختلف املجاالت الصحة، التعليم

 التنمية املستدامة.

( تحقيق التنمية املستدامة عبر تقديم الخدمات الرقمية، دراسة استرشادية على املجتمع 2018دراسة عبد اللطيف مرتض ى ) .3

ة تطبيقها من املصري، وقد هدفت هذه الدراسة علـى إلقاء الضوء على االتجاه لتطبيق خدمات التكنولوجيا الرقمية، وعلـى آليـ

جانب املؤسسات، والدول لتحقيق التنمية املستدامة بها، استخدمت الدراسـة املنهج الوصفي، وأسلوب التحليل القياس ي، 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج األتية:

ضمنها الدول العربية، دولة من الدول األعضاء، ومن  ١٨٩م إعالن األلفية للتنمية، والتي تبنتهـا ٢٠٠٠تبنت األمم املتحدة في عام  ●

وتعكس هذه األهداف تطلعات املجتمعات، واألفراد إلى حياة أفـضل عـن طريـق مجموعة من املبادئ، ولتحقيق هذه املبادئ 

 في تحقيقها.
ً
، ومركزيا

ً
 مهما

ً
 لعبـت شـبكة املعلومـات الدولية )االنترنت( دورا

ـا املعلومـات واالتـصاالت، والخدمات الرقمية في اإلسهام في تحقيق التعرف على مدى التأثير الخاص بخدمات شبكات تكنولوجي ●

 أهداف التنمية املستدامة فـي مصر، وقد لوحظ األثر اإليجابي املتحقق مـع زيـادة حجـم اسـتخدام خدمات التكنولوجيا الرقمية.

رنت. فال تزال شبكة االنترنت بعيدة عن يشكل الدخل العائق الرئيس ي بالنسبة للكثيرين في الوصول إلى استخدام شبكة اإلنت ●

مليار شخص بسبب انخفاض مستوى الدخل لديهم، إال أنه مع التحسن، والتطور املستمر للتكنولوجيا،  ٢متناول ما يقرب من 

 واملتالزم مع التحسن املطرد في نـسب الدخل العاملي، سيساعد ذلك على زيادة حجم استخدام شبكة املعلومات الدولية.

 املنشط نموذج، هدفت إلى معرفة أثر-( بعنوان أثر التكنولوجيا الحديثة على تنمية املوارد البشرية2019سة مؤمن محمد)درا .4

التكنولوجيا على تنمية املوارد البشرية من خالل نموذج املنشط، إذ تتمحور إشكاليته حول عالقة التكنولوجيا بتنمية املوارد 

من خالل تناول تأثيرها اإليجابي، والسلبي في تنمية املوارد البشرية بصفة عامة، وتنمية شخصية البشرية، ودورها في هذه التنمية 

املنشط بصفة خاصة؛ لتسليط الضوء على املتغيرات العاملية الجديدة، التي أفرزتها املعطيات االقتصادية، والثورة 

ت عالم الفكر اإلنساني في سياق مجتمع املعرفة، وبرهنت التكنولوجية، فإذا كانت التكنولوجيا الحديثة اليوم بينت عن تحديا
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على قدرات الذكاء االصطناعي وليد ثورة عالم النظم املعلوماتية والحسابات الدقيقة في تجسيد رفاهية العمل اإلنساني، والرقي 

 ال 
ً
يتجزأ من هذا النظام العاملي بمستوى املوارد البشرية في خدمة اإلنسان لإلنسان، وال سيما دور املنشط الذي يشكل جزءا

 من األبعاد اإلشكالية السلبية في عالقة اإلنسان بتكنولوجيا أصبحت تتجاوز إمكانياته، 
ً
الجديد، فإنه مع ذلك خلقت بؤرا

 وقدراته على الحد من مساوئها املهددة للطبيعة اإلنسانية.

 التعليق على الدراسات السابقة

       
ً
 من الجوانب  التي تالمس واقع حياة اإلنسان، ومن ينظر إليها يجد أنها تشابهت مع تمثل الدراسة الحالية جانبا

ً
 مهما

الدراسات السابقة املذكورة أعاله في األمور اآلتية: كون الدراسة الحالية  تناولت جانبين  الجانب األول: تناول تكنولوجيا 

تنمية وأنواعها املختلفة من حيث املفاهيم، واملصطلحات واألطر االتصاالت واملعلومات، وتعريفاتها املتعددة والثاني: شق ال

 مع الدراسات السابقة في املنهج املستخدم في الدراسة، وهو املنهج 
ً
النظرية الخاصة بها، واألبعاد املمثلة لها، كما تشابهت أيضا

  ثحی من ركبیل بشكات السابقة بعض الدراسسة مع دارلق اتتفالوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف وتحليل الواقع، كما 

ر اطإلا كلذكو الستبانةا مفي تصمیدة منها الستفاتكنولوجيا االتصاالت، واملعلومات ومن حيث ا وهو سةدارلا موضوع ولهاتنا

 سة.دارللظري لنا

الذي تحدثه واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كون الدراسة الحالية ركزت على جانب مهم، وهو األثر      

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات في شتى مجاالت الحياة، كما أن الدراسة الحالية أخذت الجانب التطبيقي من خالل تطبيق 

استبانة تم تطبيقها على عينة الدراسة، ويتم من خاللها معرفة أثر تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات على التنمية؛ للتوصل إلى 

ترحات لتنمية هذا الجانب، وتفعيله في جميع املؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة، كما أن الدراسة وضع الحلول، واملق

الحالية تحاول أن تجمع بين األطر النظرية، والتطبيقية لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، لذلك تم بناء االستبانة وفقا لألطر 

 جال.النظرية، والدراسات السابقة التي طرحت في هذا امل

 اإلطار النظري:

تعتبر التنمية بكافة أنواعها ومسمياتها املختلفة، مستقبل األمم في كل املجتمعات، وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات املحرك    

 الرئيس للتغيير فيها، حيث أصبح التطور الذي ألم وسيطر على جميع العلوم والتكنولوجيا واملعلومات املختلفة، نقل العالم من

اعها،  التخلف إلى التطور وخاصة الدول الغربية قد نقلها من اقتصاد ما يسمى باملعلومات الى ما يسمى باقتصاد املعرفة وصن 

فتطور تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات بمختلف املجاالت، عزز من استخدامها في كل أرجاء وشتى مناحي الحياة، فهي تعتبر 

صادية والثقافية في هذه الدول، لم يعد يقاس تخلف الدول بالتخلف التكنولوجي الناتج عن القاعدة األساسية للبنية االقت

 وجود فجوات اقتصادية فقط بل ترادف ذلك مع فجوات رقمية أو تخلف رقمي.

مة، وسرعة إن أهم ما يميز منظومة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات هو سرعة التغيرات الكبيرة في املعدات والبرامج املستخد   

االنتشار في كافة القطاعات االقتصادية، وعمق تغلغلها في بنية املجتمع مما يضفي صعوبة في محاولة دراسة تأثيرها في املجتمع، 

والذي يقصد به التطبيق، وًبذلك يطلق  Technoعلى أنها مكونة من جزئين احدهما  Technologyوقد تم تعريف التكنولوجيا 

 أو الطريقة  Logyيا هو العلم التطبيقي أو األسلوب العملي، والثاني على مفهوم التكنولوج
ً
أي العلم، ويتم دمج الجزئين معا

الفنية لتحقيق غرض عملي، كما عرفت التكنولوجيا أيضا بأنها تشير إلى إمكانية التطبيق العملي للوسائل التي تتعلق بالتطورات 

 تمثل االنتاج باإلضافة الى التقدم الجديدة في العمليات أو العلمية املتطورة، وا
ً
لحديثة على اعتبار أن هذه الوسائل العملية غالبا

(، وتم تعريفها أيضا على أنها تحسينات في  2010العلمي املؤثر في مختلف األنشطة التي يمكن استخدامها فيها )الشريدة، 

زيادة وحدات اإلنتاج بأقل  األساليب الفنية التكنولوجية لإلنتاج؛ لتمكن الوحدات االقتصادية من

 (.Mcconnell&Bru,2018املوارد.)
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من خالل التعريفات السابقة ملفهوم تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت استنتج الباحثان عدة أمور تشمل هذه التعريفات من    

 أهمها ما يأتي:

لنظر عن نوعيتها، والتي يكتسبها إن تكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت تحتاج إلى جميع املعارف األساسية بغض ا ●

 األفراد من خالل التطبيق الٍفني والعلمي، باإلضافة إلى البنية التحتية؛ من منشآت وتجهيزات متطورة.

إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تستخدم جميع املوارد التي تتواجد في الطبيعة؛ لتحويلها إلى منتجات، وخدمات  ●

 فراد املجتمع لتحقيق الرفاهية بكل أنواعها.قابلة لالستخدام من قبل أ

تنطلق التكنولوجيا من مجموعة أفكار، يتم صياغتها في شكل قوانيين ونظريات، ثم تسخر لتنتج موارد ذات قيمة عالية  ●

 يتم من خاللها زيادة اإلنتاج، وبالتالي توفير الوقت، والجهد وزيادة السرعة.

 ت واالتصاالت في التنميةإشكاليات وتحديات تكنولوجيا املعلوما

تطور العالم ودخوله إلى ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة أثار الكثير من اإلشكاليات والتحديات التكنولوجية، واملعلوماتية 

واالتصاليتيه في هذا العصر، فمنها ما يعد إشكاليات، وتحديات مباشرة، ومنها ما يعد  غير مباشرة، ومن أهمها )العلمي 

 (:2013،حسين

ف بأنها أي نشاط تستخدم فيه الحواسيب أو الشبكات كأداة أو هدف أو مكان ملمارسة النشاط  ● الهجمات السيبيرانية: تعر 

اإلجرامي مثل تهريب املخدرات، وغسيل األموال، واإلساءة للمجتمعات أو الحكومات، وما تقوم به املنظمات اإلرهابية من عمليات 

مال إرهابية من خالل التواصل، والتعارف عن طريق االنترنت، وكذلك الهجمات االلكترونية على تجنيد، وتخطيط وتنفيذ أع

املنشآت وعلى الدول، وتعطيل املصالح وتخريب الشبكات والبنوك وغيرها من املنشآت الحيوية، يحتاج ملثل هذا النوع من األمن 

ن، و الوطن ومكتسباته، وخاصة أن الحرب اليوم لم تعد تقتصر الذى يواجه جرائم الفضاء، والذى سيكون معني بحماية املواط

على حرب األسلحة فقط، بل ظهر بما يعرف بالحرب االلكترونية وهى الحروب التي يتم تنفيذها من خارج الحدود، )السيد 

 (2014محمد،

 نسلط الضوء على الهجمات السيبيرانية التي تعرضت لها سل    
ً
؛ واستطاع 2018طنة عمان في عام ومن خالل ما تم ذكره آنفا

هجمـة إلكترونية تعرض لها الفــضـاء السيبرانـي الُعمـانــي،  432,978املركز الوطني للسالمة املعلوماتية أن يتصدى لها حيث بلغت 

واالتصاالت الذي لوزارة التقنية  2019هجمــة تعرضت لها املواقع اإللكتـــرونيـة الُعمـــانية،وأشار التقرير السنوي  71,472و

مليار محاولة  14حادثة أمنية تم اكتشافها ومعالجتها، كما تم التصدي ألكثر من  332أصدرته مؤخًرا إلى أن الوزارة تعاملت مع 

ألف محاولة اختراق مشبوهة تستهدف الشبكة الحكومية)املركز  300اختراق مشبوهة للفضاء السيبراني العماني منها: مليار و

 (.2019مة املعلوماتية،الوطني للسال 

القرصنة التقنية وأمن املعلوماتهي اختراق ألجهزة الحاسوب عبر شبكة اإلنترنت، ويقوم بهذه العملية شخص أو مجموعة من  ●

األشخاص لديهم خبرة واسعة في برامج الحاسوب، إذ يمكنهم بواسطة برامج مساعدة الدخول إلى حاسوب آخر، والتعرف على 

 يهدد امللكية الفكرية تتمثل في انتهاك حقوق الغير، ممايمنعهم من استيفاء حقوقهم كاملة. محتوياته. حيث تشك
ً
 كبيرا

ً
ل خطرا

إنه ملن السهل حماية ملكية األشياء من معدات، وموارد طبيعية، لكن األمر أكثر تعقيًدا بالنسبة لحماية امللكية الفكرية، وبدون 

 أركان الرأسمالية القائمة على املعرفة. تشريع واضح عملي، وسهل التطبيق سُتهتز  

واملتخصصين في  ،العلماء هجرة يطلق على مصطلح وهو هو من املصطلحات املهمة في أي دولة، هجرة العقول  أو هجرة األدمغة ●

 
ً
 لرواتب أعلى أو التماسا

ً
أو فكرية أفضل، وعادة ما تكون هجرة األدمغة  معيشية ألحوال مختلف فروع العلم من بلد إلى آخر طلبا

لوصف هجرة « هجرة األدمغة»بابتداع مصطلح  البريطانية امللكية الجمعية وقد قامت ،املتقدمة البلدان إلى النامية البلدان من

، حيث تشكل هجرة  امليالدي العشرين القرن  في خمسينيات وستينيات وكندا، املتحدة الواليات إلى املتحدة اململكة العلماء من

 من الت
ً
دفق املعرفي في عصر العوملة، وتتأثر بالتحوالت في البيئات التمكينية الجاذبة منها أو الطاردة، فالحاجة األدمغة جزاء ًمهما

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D8%B9%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D8%B9%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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للكفاءات، والخبرات، واملوارد البشرية ازدادت بشكل ملحوظ في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك أوروبا، والواليات املتحدة 

، وأصبحت تبحث عنها في الدول النامية بشكل خاص)محمد عماره،األمريكية التي لم تعد قادرة على إنتاج املها
ً
 (2016رات محليا

 الفجوة اإللكترونية، وهو مصطلح حديث ظهر في ●
ً
في بداية   االجتماع وعلوم  الحاسوب علم الفجوة الرقمية: ويطلق عليها أيضا

م املهارة الالزمة والقدرة املادية، وبين بسبب امتالكه اإلنترنت األلفية الجديدة، ويشير إلى الفجوة بين الذين بمقدورهم استخدام

 إلى الفروقات بين من يملك التقانة، ومن ال يملكها، وهو يركز على سيادة 
ً
الذين ال يستطيعون استخدام اإلنترنت، ويشير أيضا

 بنتائج الثورة العلمية التكنول
ً
 وجية.بلدان ما بعد الثورة الصناعية على تقنيات اإلنتاج بمختلف أشكالها مدعوما

من خالل ما سبق نستنتج أن جميع التحديات، واإلشكاليات التي كانت تتعرض لها تكنلوجيا املعلومات، واالتصاالت تعتبر ذات    

 نجد أن 
ً
، حيث يبلغ ويمتد تأثيرها إلى أعماق األعمال املتعلقة بالتنمية بمختلف أنواعها ومسمياتها، فمثال

ً
أهمية كبيرة جدا

ة تتأثر بشكل كبير عند تعرض اآلالت، واألجهزة املستخدمة في املصانع أو أجهزة الصرافة في البنوك إلحدى التنمية االقتصادي

الهجمات السيبرانية فأن ذلك يؤدي إلى وقف وضعف البرامج التنموية في املجال االقتصادي بصورة كبيرة جدا، كما ان التنمية 

أيضا تتأثر من ذلك بشكل كبير فهذا التحديات واالشكاليات املتعددة سوف  سواء كانت السياسية أو االجتماعية أو الثقافية

تؤدي إلى وقف عجلة التنمية أو إخمادها أو إضعافها في الدول التي تواجه ذلك، باإلضافة إلى التنمية املجتمعية التي تعتبر جزء 

بال شك إلى ترك فراغ وتأثير كبير في منظومة  أساسيا من تكوين البلد فهجرت العقول املمثلة له إلى أي دولة أخرى، سيؤدي

 العقول الوطنية.

 أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التنمية

تعتبر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أهم عوامل التنمية في العصر الحالي، فقد ساهمت بشكل كبير، وبطريقة فاعلة في    

ات العديد من  عتمد على ما يعَرف باقتصادِّ املعرفة، وهو االقتصاد الذي تنمية وبناء اقتصادي 
َ
البلدان املتقدمة والنامية التي ت

صاالت 
 
ر تكنولوجيا املعلومات واالت ِّ

 
كأحدِّ الركائزِّ الرئيسة ملؤشر اقتصاد  –يعتمد على رجاحة العقول وتقديرها، فإنَّ مؤش

 البشرية، واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأورد الكواز  املعرفة، تكمن أهميته، ودوره بشكل هام في تعزيز التنمية

 ( أهمية تكنلوجيا االتصاالت واملعلومات في النقاط اآلتية: 2018والطحان)

 ( لألمم املتحدة السبعة عشر.SDG( في تسريع وتيرة التقدم املحرز في تنفيذ كل هدف من أهداف التنمية املستدامة )ICTتساعد ) ●

نمية االقتصادية إذ تسمح للمجتمعات، واألفراد بالوصول الى املعلومات، واملعرفة املوجودة في أي مكان بالعالم في تساهم في الت ●

.
ً
 نفس اللحظة تقريبا

تحقق نتائج على نطاقات واسعة وسريعة، وتتسم بالجودة والدقة، وبتكاليف لم تكن متخيلة منذ عقد واحد مض ى. فهي وسائل  ●

 ات جودة في مجاالت الرعاية الصحية، والتعليم واملالية والتجارة واإلدارة والزراعة.لتوصيل سلع، وخدمات ذ

تعتبر أداة سهلة؛ لتوصيل منافع اإلملام بالقراءة، والكتابة، والتعليم، والتدريب في جميع دول ومناطق العالم، وخاصة املناطق  ●

.
ً
 األكثر انعزاال

إلنمائي بين البلدان الغنية، والفقيرة من خالل القضاء على الفقر، والجوع، واملرض، تعتبر أداة ووسيلة هامة؛ لتجاوز االنقسام ا ●

 واألمية والتدهور البيئي.

 تعمل على زيادة قدرة األشخاص على االتصال، وتقاسم املعلومات للمجتمع اإلنساني.  ●

ولين من أن يعبروا عن رأيهم في املجتمع تمكن باإلضافة الى وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة األشخاص املهمشين، واملعز  ●

العاملي، بغض النظر عن الجنسية التي يحملونها أو انتمائهم العرقي أو القومي أو الديني، وبوسعها تمكين األفراد، واملجتمعات، 

 في السابق.
ً
 والبلدان من تحسين مستوى حياتهم على نحو لم يكن ممكنا

 نجد أن   
ً
 في دفع عجلة التنمية بكافة أهدافها،  من خالل ما تم ذكره سابقا

ً
تكنلوجيا االتصاالت واملعلومات لها دور فاعل جدا

فهي وسيلة لدفع عجلة التقدم في جميع األمور التي تقوم بها بدقة عالية، واتقان كبير وهي سهلة للوصول لجميع فئات املجتمع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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بر قدر من املعرفة واملعلومات، كما أنها تتيح لجميع فئات بمختلف شرائحه املتعددة، وتدفع افراد املجتمع للحصول على أك

 املجتمع التعبير عن آراءهم في مختلف القضايا التي تخصهم.

 أبعاد التنمية املستدامة 

إن هدف التنمية املستدامة هو هدف عظيم، تسعى جميع الدول إلى تحقيقه وإظهاره بالصورة الجميلة املناسبة والصحيحة   

إلى إحراز تقدم متزامن في مختلف املحاور األساسية للحياة، واملتركزة في  التنمية املستدامة ويحتاج تحقيق هدف أمام الجميع،

أربعة أبعاد أساسية، وهناك ارتباط وثيق فيما بين هذه األبعاد املختلفة، واإلجراءات التي تتخذ في إحداها من شأنها تعزيز 

 االعتماد على البعد البيئي فقط، األهداف في بعضها اآلخر، وال يمكن اعت
ً
ستدامة على جانب واحد دون آخر فمثال

ُ
ماد التنمية امل

 جوانب اقتصادية واجتماعية، وهي تنمية ذات أبعاد رباعية مترابطة، ومتكاملة تتمثل بالبعد االقتصادي 
ً
وانما تشمل أيضا

 والبعد التكنلوجي .( 2019والبعد االجتماعي والبعد البيئي)غوال نادية، عدالة العجال،

 
 (1شكل رقم )

 البعد االقتصادي: .1

على حياة األفراد ويقصد بها االستدامة  واستمرارية، وتعظيم الرفاه  إن البعد االقتصادي من األبعاد ذات التأثير الكبير    

مات الرفاهية اإلنسانية االقتصادي للمجتمع ألطول فترة زمنية ممكنة بأقل جهد وزمن ومال، وذلك من خالل توفير جميع  مقو 

 من إنتاج 
ً
لألفراد بأفضل طريقة ونوعية، مثل: الطعام، النقل، املسكن والصحة، فهناك العديد من الدراسات التي بينت أن كال

واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يساهمان في تحقيق النمو االقتصادي، فتلك الدراسات بأنواعها املختلفة قدمت 

من املؤشرات والدالئل التي تؤكد أن اإلنتاجية الحقيقة يتم الحصول عليها من خالل الخبرة  املستفيضة في استعمال الكثير 

 بالتنمية االقتصادية 2015تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )محمد نائف محمود، 
ً
 وثيقا

ً
( فأصبحت اليوم ترتبط ارتباطا

على أساس املعرفة وبدافع السلع والخدمات الجديدة هو عامل للنمو والتنافسية ومكنوناتها، فالتحول إلى االقتصاد الرقمي 

حيث أثبت األثر اإليجابي املحتمل   OECDالعاملية وخلق فرص العمل املتعددة، وهذا ما أشارت إليه منظمة التعاون والتنمية

 (Xavier&Massin ,2007لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .) 

ادي محاور أساسية تتمحور أعماله جميعها حوله، وهي أساس وجوده وال بد من وجودها. صنفها أبو زنط وللبعد االقتص  

 ( في اآلتي:2007ماجدة وغنيم عثمان )
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 (2شكل رقم )

 البعد البيئي .2

ن تجاوزها من يركز البعد البيئي للتنمية املستدامة على مراعاة الحدود البيئية بحيث يكون لكل نظام بيئي حدود معينة ال يمك

االستهالك، واالستنزاف، وإن تحقيق التنمية املستدامة رهين بمكافحة مظاهر التدهور البيئي املنتشرة في البيئة املحيطة، وذلك 

ر الناتجة من استهالك اإلنسان للبيئة بطريقة خطأ، وهي  بمحاربة التلوث الناتج بفعل االستهالك اإلنساني والتعرية، والتصح 

الة إال باعتماد اإلجراءات الوقائية وتكثيفها، عمليات أسا سية لحماية البيئة وضمان توازنها، وال يمكن أن يتحقق هذا بكيفية فع 

فالبعد البيئي للتنمية املستدامة يتمثل في رسم الخطط الصحيحة في الحفاظ على املوارد الطبيعية، واالستخدام األمثل لها على 

 حدث للنظم اإليكولوجية من جراء التنمية، وذلك بغرض االحتياط والوقاية.أساس مستديم، والتنبؤ ملا قد ي

لذلك يتمثل البعد البيئي للتنمية املستدامة في الحفاظ على املوارد الطبيعية، واالستخدام األمثل لها على أساس مستديم،    

ط والوقاية، ويتمحور البعد البيئي حول والتنبؤ ملا قد يحدث للنظم اإليكولوجية من جراء التنمية، وذلك بغرض االحتيا

 (:2008مجموعة من العناصر تتمثل في اآلتي )حرفوش سهام، وآخرون،

 
 (3) شكل رقم

 البعد االجتماعي  .3

   
ً
تتميز التنمية املستدامة بهذا البعد بشكل خاص، وهي تسعى إلى تحقيق االستقرار في النمو السكاني، بحيث ال تشكل ضغطا

ردها، وكذا تحقيق قدر من الرفاهية من خالل تحسين الخدمات الصحية، والتعليمية وتحقيق األمن والتوازن على البيئة وموا

بين مختلف املناطق واألقاليم، وضرورة عملية اإلنصاف والعدل، والقيام باختيارات النمو وفقا لرغبات األجيال القادمة، 

م، وتعزيز مبدأ التضامن واحترام حقوق اإلنسان واألقليات والديانات، وضمان أكبر قدر من املشاركة الشعبية في تسيير شؤونه

وتعزيز أكبر لدور املرأة، إذ يتوجب على األجيال الراهنة النظر إلى ما يسود العالم من تطورات مختلفة، والعمل على التأقلم عليها 

 ومساندتها.
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 من البعدي   
ً
ن البيئي واالقتصادي يرتبطان بشكل كبير بالبعد االجتماعي الذي ومن ينظر إلى هذا البعد بتمعن كبير يجد أن كال

 & Ting Yuيمثله اإلنسان أو الفرد، وفيما يلي أهم العناصر األساسية التي تكونه بصورة حقيقية حسب ما وضعها كل من 

Others (2013:) 

 
 (4شكل رقم)

 البعد التقني: .4

ع إلى عصر من الصناعات، والتقنيات النظيفة التي تستخدم أقل قدر ممكن يشير إلى ذلك النمط من التنمية الذي ينقل املجتم

من الطاقة، واملوارد وتنتج الحد األدنى من الغازات الضارة، حتى يتسنى الحد من التلوث، وتحقيق استقرار املناخ )مدحت أبو 

 في تعزيز مفهوم النصر، ياسمين مدحت، مرجع سابق(. من هنا نجد أن تكنولوجيا االتصاالت واملعلوما
ً
 كبيرا

ً
ت لعبت دورا

زت أنشطة البحث،  التنمية املستدامة، حيث ساهمت في الكثير من التطور املهم لتحسين أداء املؤسسات الخاصة، كما عز 

زت النمو  االقتصادي، وأوجدت  وساهمت في تحديث أنماط املؤسسة الجديدة التي تشمل حاضنات التكنولوجيا، واملدن، وحف 

من فرص العمل، مما حد  من الفقر والبطالة، وسهل وضع البرامج الهادفة إلى تحويل املجتمع إلى مجتمع معلوماتي،  الكثير

 في تحقيق التنمية املستدامة، حيث ساهمت اإلذاعة 
ً
 كبيرا

ً
والعمل لتحقيق أهداف إنمائية ألفية، كما لعبت االتصاالت دورا

ها ساعدت على ربط الريفية املوجهة للتنمية املجتمعية في ت دريب املزارعين، وال بد  من اإلشارة إلى دور شبكة اإلنترنت، حيث إن 

 (.2017رجال التعليم واملرشدين بالباحثين، وبمصادر املعلومات، األمر الذي ساهم في تحسين اإلنتاج الزراعي)عبيات عال،

 اجراءات الدراسة امليدانية

( من أفراد 102ية من مختلف شرائح املجتمع، بلغ عدد أفراد العينة املختارة )عينة الدراسة: شملت الدراسة عينة عشوائ

.
ً
 وإناثا

ً
 املجتمع بسلطنة عمان ذكورا

 أدوات الدراسة: 

األداة الرئيسة التي استخدمها الباحثان واعتمدا عليها هي االستبانة؛ ملعرفة أثر تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت على أبعاد   

بالبيانات الشخصية للعينة، أما الشق الثاني  دامة في سلطنة عمان، وقد جاء تصميمها على شقين، األول اختصالتنمية املست

فقرات، أما البعد  7فتضمن على مجموعة من املحاور تمثلت في ثالثة أبعاد رئيسة هي: )البعد األول: االقتصادي واحتوى على 

فقرات(.  استخدم الباحثان في االستبانة  7، البعد االجتماعي واحتوى على فقرات 7الثاني: البعد البيئي واحتوى أيضا على 

مقياس ليكرت الثالثي وهو عبارة عن مقياس ثالثي يحتوي على ثالث خيارات رئيسة هي: )موافق بدرجة كبيرة، موافق بدرجة 

 متوسطة، موافق بدرجة ضعيفة(. حيث تم ترميز النتائج بالجدول اآلتي وفق املقياس.

 (1ول رقم )جد

 3-2.34 2.33 -1.67 1.66-1 املتوسط

 كبيرة متوسطة قليلة التقدير
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صدق وثبات االستبانة: للتأكد من صدق األداة، وثباتها قام الباحثان باختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من أفراد املجتمع،  

( لحساب معامل االتساق الداخلي وقد بلغ Cronbach-ALPhaباستخراج الثبات وقياس الصدق بطريقة كورنباخ ألفا ) وقاما

، ومناسب ألغراض البحث الحالي.0.609قيمته )
ً
 (، وهو معامل ثبات مرتفع نسبيا

( أفراد من أعضاء هيئة التدريس، والقيادات العليا من مختلف 7تم عرض االستبانة بصورتها األولية على لجنة مكونة من )  

اء مرئياتهم ومالحظاتهم حول مدى مالئمة الفقرات لقياس ما أعدت لقياسه، كما طلب منهم الجامعات العربية، وطلب منهم إبد

 إضافة الفقرات التي يروها مناسبة.

هكذا توصل الباحثان الى صدق االستبانة كأداة رئيسة للدراسة، وثباتها يضمن إجراء الدراسة والوصول الى نتائج سليمة    

 وواقعية تحقق املطلوب.

 ناقشة بيانات االستبانةتحليل وم

، استخدما الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )    
ً
( في تحليل SPSSبعد أن قام الباحثان بتفريغ بيانات بحثهم إلكترونيا

 ؟البيانات بالحاسوب، وكان السؤال الثاني: ما أثر تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة في سلطنة عمان

( لتقديرات أفراد عينة الدراسة، Tولإلجابة على السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )     

 والجدول اآلتي يوضح ذلك:

 املحور األول: التغيير في الثقافة التنظيمية  .1

 (2جدول رقم )

االنحراف  املتوسط الفقرات م
 املعياري 

الترتي
 ب

املستو 
 ى

نبأ ملا قد يحدث للنظم اإليكولوجية من تت 1
 جراء التنمية.

 كبيرة 3 3801. 2.827

تساعد على التنوع البيولوجي في البيئات  2
 املحيطة باملجتمع.

 كبيرة 5 4506. 2.721

تعمل على حماية الكائنات الحية النادرة في  3
 البيئة.

 كبيرة 6 5296. 2.673

قبل  تساعد على معرفة الكوارث البيئية 4
 حدوثها في املجتمع.

 كبيرة 17 6025. 2.423

تحفظ البيئة من عملية اختالل التوازن  5
 البيئي.

 كبيرة 9 5060. 2.625

تقلل من االنبعاثات الضارة عن طريق  6
 االستثمار بالطاقة النظيفة.

 كبيرة 4 4569. 2.750

تضع األسس السليمة ملكافحة املشكالت  7
 البيئية 

 كبيرة 19 6714. 2.369

خفضت من نسب إصابات املوظفين في  8
 بعض الوظائف امليدانية.

 كبيرة 12 5341. 2.577

ساهمت في تقريب التداوي للمصابين  9
 ببعض االمراض املستعصية.

 كبيرة 16 5883. 2.442

ساعدت في نشر التعليم والتعلم بجميع  10
 نواحي البالد.

 كبيرة 16 5883. 2.442

بين جميع أفراد  سهلت التواصل 11
 املجتمعات في جميع األقطار.

 كبيرة 9 5430. 2.625

ساعدت الكثير من األسر الفقيرة الوصول  12
 إلى أصاحب الخير.

 كبيرة 18 6261. 2.375

زادت من فرص التعليم وتقديم البرامج  13
 التدريبية واملحاضرات العلمية.

 كبيرة 11 5980. 2.606

يعية والقوانيين خففت من القيود التشر  14
 املقيدة بأنظمة االعتراف بالتعليم عن بعد.

 كبيرة 15 6074. 2.500
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خفضت من نسب إصابات املوظفين في  15
 بعض الوظائف امليدانية.

 كبيرة 8 5225. 2.635

ساهمت في تقريب التداوي للمصابين  16
 ببعض االمراض املستعصية.

 كبيرة 13 5560. 2.538

تعليم والتعلم بجميع ساعدت في نشر ال 17
 نواحي البالد.

 كبيرة 7 5109. 2.673

سهلت التواصل بين جميع أفراد  18
 املجتمعات في جميع األقطار.

 كبيرة 1 2825. 2.913

ساعدت الكثير من األسر الفقيرة الوصول  19
 إلى أصاحب الخير.

 كبيرة 14 5566. 2.529

زادت من فرص التعليم وتقديم البرامج  20
 يبية واملحاضرات العلمية.التدر 

 كبيرة 2 3625. 2.846

خففت من القيود التشريعية والقوانيين  21
 املقيدة بأنظمة االعتراف التعليم عن بعد 

 كبيرة 10 5271. 2.615

 كبيرة 0.523829 2.60495 املجموع

 

تيب حسب الجدول السابق من حيث أثر من خالل الجدول السابق يالحظ أن جميع عبارات املحور جاءت بدرجة كبيرة بالتر     

( حملت البعد االقتصادي، 7 -1تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة في سلطنة عمان فالعبارات )

(، وعبارة تقلل من 2.827وترتيبها جاء كاآلتي: تتنبأ ملا قد يحدث للنظم اإليكولوجية من جراء التنمية، بمتوسط حسابي )

(، وعبارة تساعد على التنوع البيولوجي في 2.750بمتوسط حسابي ) النبعاثات الضارة عن طريق االستثمار بالطاقة النظيفةا

(، وعبارة تعمل على حماية الكائنات الحية النادرة في البيئة بمتوسط حسابي 2.721البيئات املحيطة باملجتمع بمتوسط حسابي )

(، وعبارة تساعد على معرفة الكوارث 2.625عملية اختالل التوازن البيئي بمتوسط حسابي )(، وعبارة تحفظ البيئة من 2.673)

(، وعبارة تضع األسس السليمة ملكافحة املشكالت البيئية )التصحر، 2.424البيئية قبل حدوثها في املجتمع بمتوسط حسابي )

الهيكلة بدرجة كبيرة وهذا يدل على األثر الذي يحدثه  (. لذلك جاء متوسط محور التغيير في2.369الحرائق...( بمتوسط حسابي )

 تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة.

 15-8أما من حيث أثر تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات على البعد البيئي فجاءت العبارات من)     
ً
( بدرجة موافقة كبيرة أيضا

(، وعبارة سهلت 2.635ب إصابات املوظفين في بعض الوظائف امليدانية بمتوسط حسابي )حسب الترتيب اآلتي: خفضت من نس

(، وعبارة زادت من فرص التعليم، وتقديم 2.625التواصل بين جميع أفراد املجتمعات في جميع األقطار بمتوسط حسابي )

نسب إصابات املوظفين في بعض  (، وعبارة خفضت من2.606بمتوسط حسابي ) البرامج التدريبية واملحاضرات العلمية

(، وعبارة خففت من القيود التشريعية، والقوانيين املقيدة بأنظمة االعتراف 2.577الوظائف امليدانية بمتوسط حسابي )

(، وتساوت عبارتان ساهمتا في تقريب التداوي للمصابين ببعض االمراض 2.500بالتعليم عن بعد بمتوسط حسابي )

 (.2.442شر التعليم، والتعلم بجميع نواحي البالد بمتوسط حسابي بلغ)املستعصية، ساعدت في ن

 حسب 21-16أما من حيث البعد الثالث)االجتماعي( شمل العبارات من )     
ً
(، وتأثير تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات عليه أيضا

بين جميع أفراد املجتمعات في جميع األقطار، إجابات أفراد العينة جاءت بدرجة كبيرة، وترتيبها كاآلتي: عبارة سهلت التواصل 

(، وعبارة زادت من فرص التعليم، وتقديم البرامج التدريبية واملحاضرات العلمية بمتوسط 2.913جاءت بمتوسط حسابي )

(، وعبارة خففت من 2.673(، وعبارة ساعدت في نشر التعليم، والتعلم بجميع نواحي البالد بمتوسط حسابي )2.846حسابي )

(، وعبارة ساهمت في تقريب 2.615القيود التشريعية، والقوانيين املقيدة بأنظمة االعتراف التعليم عن بعد بمتوسط حسابي )

(، وعبارة ساعدت الكثير من األسر الفقيرة للوصول 2.538التداوي للمصابين ببعض األمراض املستعصية، بمتوسط حسابي )

 (.2.529إلى أصاحب الخير بمتوسط حسابي بلغ)
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أما السؤال الثالث فجاء بالشكل اآلتي: ما ترتيب أبعاد التنمية املستدامة ألثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حسب إجابة 

 أفراد عينة الدراسة؟ ولإلجابة عن السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية والجدول اآلتي يوضح ذلك:

 (3جدول رقم )
االنحراف  املتوسط اتالفقر  م

 املعياري 
الترتي
 ب

املستو 
 ى

 كبيرة 2 0.31511 2.6268 البعد االقتصادي    1
 كبيرة 3 0.39149 2.5096 البعد البيئي    2
 كبيرة 1 0.29104 2.6786 البعد االجتماعي    3

  0.332 2.605 املجموع
 

ثة وقعت في مستوى املوافقة الكبيرة فجاءت بالترتيب على من خالل الجدول السابق يالحظ أن درجات متوسط املحاور الثال

(، وثانيا جاء محور البعد االقتصادي 2.678النحو اآلتي: حصل على املرتبة األولى محور البعد االجتماعي بمتوسط حسابي )

رجات املحاور السابقة (، ولذلك نجد أن د2.509(، وفي األخير جاء محور البعد البيئي بمستوى حسابي )2.626بمتوسط حسابي )

تبرهن على األثر الكبير لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة مما يدلل على أن العصر الحالي هو عصر 

 التطور العلمي، وتأثيره يشمل جميع جوانب الحياة.

( بين أثر تكنولوجيا املعلومات 0.05ند مستوى )أما السؤال الرابع فجاء بالشكل اآلتي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ع

 واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة في سلطنة عمان يرجع لنوع الجنس أو املؤهل العلمي؟

 

 ( يوضح الفروق بين مستويات النوع االجتماعي4)جدول   
املتوسط  العدد الجنس 

 الحسابي
االنحراف 
 املعياري 

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

املحور 
 األول 

 041. 2.069- 102 36218. 2.5119 24 أثنى
    29335. 2.6613 80 ذكر

املحور 
 الثاني

 023. 2.307- 102 39960. 2.3512 24 أثنى
    37872. 2.5571 80 ذكر

املحور 

 الثالث
 087. 1.730- 102 28042. 2.5893 24 أثنى

    29051. 2.7054 80 ذكر

لجدول السابق نستنتج أن الفروق بين مستويات الداللة اإلحصائية لجميع املحاور جاءت كاآلتي: بالنسبة للمحور من خالل ا  

( بما يدل على أن عبارات املحور األول 0.05(، وهي داللة أقل )0.041( بمستوى داللة )2.069-األول االقتصادي جاءت قيمة ت )

(، 0.023( بمستوى داللة )2.307-كذلك جاءت عبارات املحور الثاني بقيمة ت)حسب نوع الجنس جاءت ذات داللة إحصائية، و 

( بما يدل على أن عبارات املحور الثاني البعد البيئي حسب نوع الجنس جاءت ذات داللة إحصائية، في حين 0.05وهي داللة أقل )

( بما يدل أن 0.05(، وهي داللة أكثر )0.087( بمستوى داللة )1.130-جاءت عبارات املحور الثالث البعد االجتماعي قيمة ت)

 عبارات املحور الثالث البعد البيئي حسب نوع الجنس جاءت غير دالة إحصائيا.

 ( الفروق بين مستويات املؤهل العلمي 5جدول ) 

مجموع  

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

املحور 

 األول 

بين 

 املجموعات

.506 2 .253 2.628 .077 

   096. 101 9.721داخل 
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 املجموعات

    103 10.227 املجموع

املحور 

 الثاني

بين 

 املجموعات

.346 2 .173 1.133 .326 

داخل 

 املجموعات

15.440 101 .153   

    103 15.786 املجموع

املحور 

الثال

 ث

بين 

 املجموعات

.141 2 .070 .829 .439 

داخل 

 املجموعات

8.584 101 .085   

    103 8.724 املجموع

 

من خالل الجدول السابق يالحظ أن قياس التناسق في محاور أثر تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة    

 في مستويات املؤهل العلمي، فقد جاء املحو 
ً
ر األول سواء كان بين املجموعات أو داخلها، جاءت بمستويات متقاربة جدا

بمستويات متقاربة سواء كان الختبار ت أو متوسط الداللة أو متوسط املجموعات، وكذلك املحاور األخرى بما يؤيد على عدم 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة من حيث املؤهل الدراس ي.

 نتائج الدراسة:

اعها تعد بمثابة العمود الفقري ألي دولة بغض النظر عن مساحتها، ل واملعلومات بمختلف أشكالها وأنو التصاإن تكنولوجيا ا    

وعدد سكانها ومقوماتها، فبعد إجراء الدراسة الحالية عن أثر تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات على أبعاد التنمية املستدامة في 

بير، ودور عظيم في أبعاد التنمية البشرية سلطنة عمان أثبت الدراسة الحالية بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لها أثر ك

 املستدامة من خالل ما تقوم به من مهام، والتي تركزت في اآلتي:

سهلت التواصل بين جميع أفراد املجتمعات في جميع األقطار العربية، والغربية على السواء بما ساعد ذلك على تحقيق  .1

 الكثير من االعمال.

ر الدراسة، وأثبتت األهمية الكبيرة، والفروقات الشاسعة التي تحدثها تكنلوجيا أثبت الدراسة بإيجابية جميع محاو  .2

 املعلومات واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة.

جاءت جميع أبعاد التنمية املستدامة متقاربة من حيث تأثير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عليها، وهذا يثبت دورها  .3

 الفاعل.

البيئي( بما يشير أهمية املجتمعات  –االقتصادي  –تيب أبعاد التنمية البشرية على التوالي )االجتماعي أثبت الدراسة تر  .4

 ودورها الفاعل.

أثبت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أبعاد التنمية  .5

 فراد العينة يرجع لطبيعة املؤهل الدراس ي.بين أ 0.05املستدامة في سلطنة عمان عند مستوى 

أثبت الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أبعاد التنمية املستدامة  .6

 بين أفراد العينة بين الجنسين )الذكور واإلناث( لصالح اإلناث. 0.05في سلطنة عمان عند مستوى 
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 التوصيات:

ملا تحدثه من تأثير  التطور في هذا الجانب، ات الرسمية على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومواكبةحثت الجه .5

 كبير.

ربط تحقيق األهداف، واالستراتيجيات املتعلقة بالتنمية البشرية باستخدام أحدث األجهزة املساعدة في مجال التكنولوجيا،  .6

 واملعلومات.

 خدمة تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت، ومواكبة التشريعات الحديثة في هذا الجانب. العمل على تسهيل امتالك .7

 فرض استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مختلف األنظمة، واألصعدة املستخدمة داخل البالد من قبل الحكومة. .8

 

 املراجع

ة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، ،التنمية املستدام 2007أبو زنط ماجدة احمد ، غنيم عثمان محمد ، .1
 .39األردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع، ص

، متطلبات تطبيق تقنيات املعلومات واالتصاالت ودورها في تعزيز نظامي 2010الشريدة، نادية عبد الجبار محمد، ، .2
 واالقتصاد، جامعة بغداد. املعلومات املحاسبي والرقابة الداخلية"، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة

، مدى توظيف تكنلوجيا املعلومات واالتصال في تدعيم العالقة بين املدرسة واملجتمع املحلي في 2020العريمي وليد،  .3
 ، االمارات53محافظة جنوب الشرقية بسلطنة عمان، مجلة الفنون واآلداب وعلوم االنسانيات واالجتماع العدد 

تثمار في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية املستدامة، رسالة ، دور االس2013العلمي حسين، .4
 الجزائر. ماجستير،

-( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة للنمو االقتصادي، مجلة جامعة جيهان2018الكواز سعد، الطحان جاسم) .5
 (.C(، الجزء) 2أربيل العلمية، اصدار خاص، العدد)

، واقع تبني منظمات االعمال ألنموذج خلق القيمة املشتركة ودوره في تحقيق أهداف 2020مد فالق،مح القادر شيباني، .6
 .3، العدد 3أنموذجا، مجلـة االقتصاد والبيئة، املجلد  Novartisشركة  –التنمية املستدامة 

ملستدامة ومؤشرات )اإلطار النظري للتنمية الشاملة ا 2008سهام حرفوش وإيمان صحراوي وريمة ذهبية بوباية ) .7
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 جامعة االستقالل تتحدى جائحة كورونا بالتعليم التكنولوجي الرقمي
 الدكتور خالد طه محمد ظاهر

 استاذ مساعد

 فلسطين –اريحا  –جامعة االستقالل 

 
 امللخص:

تحمل جامعة االستقالل  بكل فخر واعتزاز لقب الريادية في فلسطين في مجال تخصصها , فهي  الجامعة االولى فلسطينيا والتي 

ختص بالعلوم األمنية والعسكرية والشرطية، وقد جاءت لتسد ثغرة حقيقية تتعلق بتأهيل أفراد قوى االمن  الفلسطيني في ت

املجاالت االمنية  والعسكرية واالكاديمية، وذلك ملواكبة التطورات العاملية في مجال االمن  و لرفد االجهزة االمنية  الفلسطينية 

لعلمية واالمنية  املطلوبة، ولتحقيق ذلك وضعت نصب عينها رؤية طويلة االمد تستند الى كونها بمختلف فروعها بالكفاءات ا

جامعة فلسطينية املنشأ عاملية االداء  لتحقق رسالتها املتمثلة برفد قوى ٍ االمن  الفلسطينية بضباط  ذوي تأهيل أمني وأكاديمي 

راد االمن ، سواء أكانوا ملتحقين او الذين يرغبون في االلتحاق في قوى االمن  عال، ومن ثم تتابع مسيرتها لتفتح أبوابها واسعة إلف

من فلسطين او من الدول الشقيقة والصديقة، لينهلوا من بحر علومها املختلفة في املجاالت االمنية واالكاديمية، ومن خبراتها التي 

  .راكمتها، والتي ال يستهان بها بالرغم من عمرها الفتي

جامعة االستقالل مسؤوليات كبيرة سيما وانها اخذت على عاتقها تخريج ضباط مؤهلين اكاديميا ، وأصبحت اسرة  ويقع على

كبيرة اهتمت بتوفير كافة االحتياجات لترعى طالبها حتى تخرجهم مع الحرص الشديد على سالمتهم الصحية واالمنية والفكرية. 

عسكري واإلداري هم من كافة محافظات الوطن وسريعا ما يتأثر هؤالء بأي ازمة باإلضافة ان كادر الجامعة سواء األكاديمي وال

اقتصادية او سياسية او بيئة وهو ما يحول غالبا من قدرتهم للوصول للجامعة. إن الوقوف عند هذه املسؤوليات الكبيرة و 

نا واستدامتها وسالمة العاملين فيها ، يتطلب العمل على تجنب األخطاء التي يمكن ان تنعكس على أداء الجامعة اثناء جائحة كورو 

عمل دؤوب ودينامية عالية تجعل من مفهوم ادارة األزمة جزء فلسفتها، وثقافتها التنظيمية، وانعكاسه على هيكلها وأنظمتها 

إلضافة الى مرونة وتعليماتها بما يسمح بالقدرة على التعاطي مع الجائحة بخطوات ثابتة مبنية على أسس مهنية وعلمية سليمة. با

االدارة وسرعة التصرف، والحفاظ على ميزة الجامعة التنافسية في كونها جامعة فريدة بتخصصاتها وأهدافها. كان لزاما عليها 

 . مواجهة الجائحة بأسلوب ناجع , فكان القرار بالتوجه نحو التعليم التكنولوجي

 حة كورونا , جامعة االستقالل .التعليم التكنولوجي الرقمي  , جائ الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 مقدمة:

 قد يهدد التعليم بأزمة هائلة ربما كانت هي األخطر في زماننا املعاصر, حيث أحصت منظمة          
ً
 جلال

ً
 حدثا

ً
يشهد العالم حاليا

طروا لالنقطاع عن الذهاب دولة اض 165مليار طالب في  1.5األمم املتحدة للتربية، والعلم، والثقافة، "اليونسكو"، أن أكثر من 

للمدارس والجامعات جراء جائحة فيروس كورونا املستجد. وأجبرت الجائحة الهيئات األكاديمية حول العالم على اكتشاف أنماط 

 1جديدة للتعلم والتعليم، ومنها التعليم اإللكتروني، والتعليم عن بعد.

ملية، فهناك الكثير من الطالب في املدارس والجامعات ، لكنهم ال يتلقون وجاء ذلك في وقت نعاني فيه بالفعل من أزمة تعليمية عا 

م”فيها املهارات األساسية التي يحتاجونها في الحياة العملية. ويظهر مؤشر البنك الدولي عن 
ُّ
أو نسبة الطالب الذين  –“ فقر التعل
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قد بلغت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل  أن نسبة هؤالء األطفال –ال يستطيعون القراءة أو الفهم في سن العاشرة 

 53تفش ي الفيروس 
ً
 .%. وإذا لم نبادر إلى التصرف، فقد تفض ي هذه الجائحة إلى ازدياد تلك النتيجة سوءا

م، وسيؤدي التأخر في بدء العام الدراس ي أو انقطاعه الى حدوث اضطراب كامل في حياة العديد من الطالب  وأهاليه               

م عن بعد. وتعد 
ُّ
ومعلميهم. وهناك الكثير مما يمكن عمله للحد من هذه اآلثار على األقل، وذلك من خالل استراتيجيات التعل

 من الجهد 
ً
 كبيرا

ً
م عبر اإلنترنت، وإن كلف األمر قدرا

ُّ
 لالنتقال إلى استراتيجيات التعل

ً
البلدان األكثر ثراء أفضل استعدادا

املعلمين وأولياء األمور. ولكن األوضاع في كل من البلدان متوسطة الدخل واألفقر ليست على شاكلة  والتحديات التي تواجه

 وغير مقبول باألساس  –واحدة، وإذا لم نتصرف على النحو املناسب، فإن ذلك االنعدام في تكافؤ الفرص 
ً
 مروعا

ً
الذي يبلغ حدا

. فالعديد من األطفال ال يملكون مك –
ً
 عن صعوبة اتصالهم باإلنترنت أو عدم سيزداد تفاقما

ً
، فضال

ً
 للدراسة، وال كتبا

ً
تبا

امتالكهم للحواسيب املحمولة في املنزل، بل هناك منهم من ال يجد أي مساندة من آبائهم على النحو املأمول، في حين يحظى 

 2آخرون بكل ما سبق. 

التباعد، وإغالق املؤسسات التعليمية، الذي بلغ ذروته في نهاية  ان التعليم أحد أهم القطاعات التي تأثرت بتطبيق إجراءات      

ي بدائل تعليمية  شهر آذار، حيث أغلقت املدارس واملؤسسات التعليمية النظامية، ودفع باألنظمة التعليمية حول العالم إلى تبن 

 . رارية التعليم بسبب جائحة كورونامتعددة كالتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، واستخدام التقنية للمحافظة على استم

والن جامعة االستقالل تعتبر الجامعة األحدث واألولى التي تختص وحدها دون املؤسسات الجامعية في فلسطين، بالتعليم العالي 

 للمؤسسة األمنية الفلسطينية, كان لزاما 
ً
 أساسيا

ً
عليها في مجال العلوم األمنية والعسكرية والشرطية، لتكون بذلك رافدا

 . مواجهة الجائحة بأسلوب ناجع , فكان القرار بالتوجه نحو التعليم التكنولوجي

 

 : أهمية الدراسة

تعود اهمية هذه الورقة البحثية في الكشف عن الجهود املستمرة والتي تبذلها جامعه االستقالل كمؤسسة أمنية و تعليمية 

 . التعليم أثناء جائحة كورونا وتربوية واجتماعية في توظيف التكنولوجيا الرقمية في

 : مشكلة الدراسة

ان  بداية جائحة كورونا  كانت مربكة للعالم باسره , حيث تفاجأ الجميع وخاصة كل مؤسسات التعليم من طالب واساتذة بهذه 

قررت ادارة   ،٣/٥الجائحة , وفي ظل هذه الظروف وقرار الحكومة الفلسطينية بفرض حالة الطوارئ وإغالق الجامعات بتاريخ 

إداري ( والتي عملت بكل  إصرار  –عسكري  –الجامعة تشكيل لجنة طوارئ عليا مكونة من كل اطياف الجامعة ) أكاديمي 

  , ودافعية وشغف لخدمة التعليم في فلسطين وتوفير ما يلزم لضمان تقديم تعليم نوعي لطلبة جامعة االستقالل

 3يلها لنقطة قوة استراتيجية بتفعيل التعليم اإللكتروني الرقمي .وقررت اللجنة استثمار هذه الجائحة وتحو 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الجهود التي بذلتها جامعة االستقالل بموضوع  التعليم االلكتروني الرقمي  كمؤسسة أمنية تقوم 

ذه التجربة ,  وأهم الوسائل واألساليب بواجبها في قطاع التعليم العالي الفلسطيني من خالل آليات متعددة والعمل على تطوير ه

   التي تنتهجها الجامعة لتوفير التعليم النوعي لكل الطلبة املنتسبين إليها

  تحددت مشكلة الدراسة باإلجابة عن التساؤل الرئيس آالتي

 كيف وظفت جامعة االستقالل االسلوب  التكنولوجي الرقمي بالتعليم  اثناء جائحة كورونا ؟

 : ن السؤال الرئيس االسئلة الفرعية األتيةوقد تفرع م

 ما أهم التحديات  التي واجهت جامعة االستقالل في التحول لنظام التعليم االلكتروني اثناء جائحة كورونا -1

 ما أهم االجراءات التي واجهت بها  جامعة االستقالل تحديات تطبيق التعليم اإللكتروني الرقمي -2

 : أهداف الدراسة
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دراسة إلى التعرف على التحديات التي واجهت  جامعة االستقالل في توظيف التكنولوجيا الرقمية في التعليم اثناء جائحة تهدف ال

 . كورونا وكيف تغلبت عليها

 : مصطلحات الدراسة

   جامعه االستقالل -1

تحها الرئيس محمود عباس عام تحت مسمى األكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية وافت 1998تأسست جامعة االستقالل عام 

( 10بقرار رئاس ي , واستكملت االجراءات القانونية بصدور قرار بقانون رقم )  2011قبل أن يتم تحويلها إلى جامعة في العام  2007

في .وهي الجامعة الحكومية األحدث واألولى التي تختص وحدها دون املؤسسات الجامعية في فلسطين بالتعليم العالي 2013لعام 

مجال العلوم االمنية والعسكرية والشرطية , لتكون بذلك رافدا أساسيا للمؤسسة األمنية الفلسطينية بكوادر األمن املسلحين 

بالتخصصات االكاديمية والعلوم االمنية والعسكرية والشرطية , من خالل برامج املاجستير والبكالوريوس والدبلوم الحالية 

 . والدكتوراه مستقبال

( من املوظفين، واستمر هذه العدد باالرتفاع ملراعاة االحتياجات للكادر 70بعدد ) 2007امعة االستقالل مسيرتها في العام بدأت ج

( موظف من كال 750إلى أكثر من ) 2021البشري الناتج عن توسع الجامعة الذي تطلب املزيد من املوظفين ليصل اليوم في العام 

عين على الكوادر االكاديمية والعسكرية واالدارية ، وتولي الجامعة أهمية كبيرة لتوظيف املرأة في الجنسين ) مثبتين وعقود (  موز 

 . ( طالب وطالبة1500كوادرها البشرية, وفيها ما يقارب )

خرجت جامعة االستقالل إلى أرض الواقع بمساحة سبعة دونمات , اما في الوقت الحاضر فقد وصلت مساحة الجامعة الى 

 . ( منشئات رئيسية10ة دونم تضم ابنية الجامعة املكونة من )ثالثمائ

 من مستوى الدبلوم املنهي املتخصص إلى مستوى درجة البكالوريوس، 
ً
ان من أهم انجازات جامعة االستقالل هو االنتقال أكاديميا

واحد ملنتسبي األجهزة األمنية، حيث انطلقت الجامعة بمسيرتها التعليمية ببرنامج دبلوم واحد يقدم على مدار عام أكاديمي 

ووصلت اليوم إلى توفير فرصة التعليم الجامعي في برامج البكالوريوس وبرامج دبلوم متوسط، و ماجستير وجميع هذه البرامج 

.   4معتمدة من وزارة التعليم العالي الفلسطينية, واضافه الى الدورات التخصصية لضباط وافراد املؤسسة االمنية الفلسطينية  

 (1-) انظر الجدول رقم 

  جائحة كورونا 2-

ى املرض للمرة األولى في مدينة ووهان الصينية في 19-)كوفيد 2019هي جائحة عاملية مستمرة  حالًيا ملرض فيروس كورونا 
 

(،  تفش 

الة طوارئ صحية يناير أن تفش ي الفيروس ُيشكل ح 30, أعلنت منظمة الصحة العاملية رسمًيا في 2019أوائل شهر ديسمبر عام 

 5مارس.  11عامة تبعث على القلق الدولي، وأكدت تحول املرض  إلى جائحة يوم 

  التعليم اإللكتروني الرقمي -3

التعليم ـ التعلم الذي يحدث في بيئة رقمية تعتمد على استخدام التكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها في إحداث التعلم املطلوب 

منه من أنشطة ومهارات واختبارات، وتحقيق األهداف التعليمية املنشودة، مع وجود االتصال املتزامن وتقديم املحتوى وما يتض

 6وغير املتزامن بين عناصر العملية التعليمية سواء كان ذلك بصورة رسمية أم غير رسمية.
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 التخصصات املطروحة في كليات جامعة االستقالل (       1جدول رقم )  

 الدرجة العلمية  خصصالت الكلية 

 كلية سليم الزعنون للقانون 

 كلية القانون 

 علم الجريمة والقانون -1

 العلوم الشرطية والقانون -2

 العلوم الجنائية-3

 

 

 

 

 

 

 البكالوريوس

 كلية الشهيد كمال بطرس ناصر  

 كلية العلوم االنسانية

 

 العلوم االمنية  – 1

 فرعي لغة عبرية –لغة انجليزية  -2

 من السياحة واالثار ا -3

 

 كلية الشهيد خليل الوزير )أبو جهاد(

 كلية العلوم اإلدارية

اإلدارة العامة والعلوم  -1

 العسكرية 

العالقات الدولية  -2

 والدبلوماسية 

 نظم املعلومات اإلدارية  -3

 

االمن السيبراني واالدلة  -1 كلية تكنولوجيا املعلومات

 الجنائية 

 علم البيانات  -2

 

 العلوم األمنية  -1 توسطة للدراسات االمنيةالكلية امل

 العلوم العسكرية  -2

 التدريب الرياض ي العسكري  -3

نظم املعلومات الجغرافية  -4

 األمنية 

 تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ -5

 العلوم الجمركية  -6

 

 

 الدبلوم املتوسط

 

 كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

 

 ماجستير العلوم اإلدارية    

 

 

 املاجستير 

 

 

 : م التحديات  التي واجهت جامعة االستقالل في التحول لنظام التعليم اإللكتروني اثناء جائحة كوروناأه

 

استنادا إلحكام املرسوم الرئاس ي بشان إعالن حالة الطوارئ لتحقيق مقتضيات السالمة العامة في مواجهة جائحة كورونا , وما 

وفرض الحجر العام باإلضافة الى املخاطر والتحديات التي تنطوي عليها  تبعه من قرار الحكومة بإغالق املؤسسات التعليمية



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   كتاب المؤتمر 

 

22 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

املخططات السياسية , تشكلت  خلية أزمة مكونة من مركز الحاسوب والنواب والعمداء بقرار من رئيس مجلس االمناء, برئاسة 

روف االستثنائية ومتابعة ما يستجد نائب الرئيس للشؤون االكاديمية وعضوية العمداء لوضع خطة طوارئ اكاديمية في هذه الظ

 .من تطورات

عقدت اللجنة عدة اجتماعات كان باكورتها مع رئيس مجلس األمناء , استمعت فيه إلى توجيهات معاليه وقد أكد على أهمية 

علمية على  جاهزية الجامعة للتعامل مع كافة السيناريوهات املحتملة , وضرورة وجود لجنة إلدارة األزمة تعمل بجد وعلى أسس

 . استدامة عمل الجامعة و وضع خطط وحلول وطرح برامج جديدة وبناء شراكات مع الجامعات الشريكة والجهات ذات العالقة

وقد تم بالفعل تشكيل لجنة مصغرة حددت أهدافها بوضع تصور يشمل امكانية اطالق برامج جديدة أو تطوير البرامج الحالية 

ستعدادا لألوضاع املتغيرة , مثل استمرار الحالة الوبائية لكورونا على املديين القصير وكذلك وضع خطط وسيناريوهات ا

والطويل والحرص على استمرار عمل املؤسسة وكيفية اإلبقاء على دورها في ظل الظروف املستجدة , وقد عقدت اللجنة سلسلة 

 3من اللقاءات الحضورية في حرم الجامعة وعن طريق تقنية زووم .

حديث في وقت جائحة كورونا  يختلف عنه في االوقات العادية , ألن الجائحة  تفرض على صانعي القرار اتخاذ خطوات إن ال

صعبة في وقت محدد وفي ظل ظروف معقدة , ومطلوب تحديد حلول للخروج باقل الخسائر , بظل حالة من االغالق التام 

 . ملؤسسات التعليم جميعها

امعة االستقالل هي جزء من أزمة عاملية و وطنية عامة تواجه الجامعات وتطرح أسئلة كبيرة تتعلق بدور ان االزمة التي تمر بها ج

الجامعات وقدرتها على الصمود في ظل االزمات املالية الخانقة التي تواجهها مما حدا ببعض الجامعات املرموقة في العالم إلى 

ن باشرت بعض الجامعات بإصالحات هيكلية ملواجهة االزمة , وتتضمن عملية إجراء إصالحات جوهرية كألية  للبقاء , وفي فلسطي

االصالح الهيكلي النظر في البرامج وجدواها وحاجة املؤسسة للكفاءات والكادر االكاديمي واالداري بما في ذلك إمكانية االستغناء 

 . عن بعض الكوادر الفائضة عن الحاجة

سالتها األساسية كان البد من التفكير أيضا في تحديث رؤية الجامعة ورسالتها على ضوء وفي جامعة االستقالل و انسجاما مع ر 

األوضاع املستجدة واالستعداد إلجراء اصالحات هيكلية ملواجه الجائحة واثارها وكذلك مظاهر الترهل والحمولة الزائدة ، 

 .ةوالعمل على تفعيل الطاقات وترشيدها وتعزيز قدرة الجامعة على املنافس

 

في أعقاب األزمة املالية التي خلفتها أزمة املقاصة، واالزمة السياسية التي أعقبت الوعد بنقل و نقل السفارة األمريكية إلى القدس 

واالعتراف بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل، وإعالن الواليات املتحدة عن صفقة القرن، وما تالها من إعالن إسرائيل نيتها ضم 

 جائحة كورونا وآثارها املدمرة على كافة مناحي الحياة، واستجابة االغوار واجزاء 
ً
أخرى من الضفة الغربية، واخيرا وليس آخرا

لهذه األزمات املتتالية شكلت جامعة االستقالل العديد من لجان الطوارئ لالستعداد ملا هو غير متوقع. وقد كشف ظهور جائحة 

في طليعة املؤسسات من حيث االستجابات األكثر استباقية من خالل استعدادها  كورونا عن حدود هذه الجهود. فكانت الجامعة

لتوفير أماكن للحجر الصحي ، وسرعة إفراغ مساكن الطلبة والقاعات الدراسية واالنتقال سريعا للتعليم عن بعد، والذي لم 

معقًدا بشكل خاص لجامعة االستقالل كونها يكن باألمر السهل، حيث اعتبر التعامل مع آثار جائحة كورونا على التعليم أمرا 

 وقبل كل ش يء ، هي مؤسسة تعليمية تعمل على تقديم خدمة التدريس والبحث العلمي. باإلضافة 
ً
تعمل على أصعدة مختلفة. أوال

ة تشمل إلى ذلك ، فهي تختلف عن باقي الجامعات في أنها مكان للتدريب والتأهيل األمني والعسكري وأنها تعمل كمدينة صغير 

مرافق عدة و منشآت حيوية تقدم لطالبها القادمين من كافة محافظات الوطن املسكن واملأكل وكافة مستلزمات الحياة. ليس 

بعد، فهي أيضا تمثل أسرة لعشرات الطلبة من قطاع غزة الذين ال يمكنهم العودة ملنازلهم حتى في أصعب الظروف يتطلب 

مة طيلة فترة وجودهم. هذا عالوة على املسؤولية املجتمعية التي تحرص الجامعة على وجودهم حرص ومسؤولية عالية ومستدا

 .تقديمها من خاللها ذراعها الخاص باملراكز العلمية واملجتمعية املتعددة املهام واالهتمامات



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   كتاب المؤتمر 

 

23 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

جتمع، في ظل وجود نموذج هذه الوظائف املتباينة تعني أن الجامعة لديها حجم كبير من املسؤوليات تجاه طالبها وكادرها وامل

حيث انها جامعة تتحصل على رسوم رمزية من الطلبة في الوضع الطبيعي وفي ظل جائحة كورونا وبسبب  -معقد لإليرادات 

الوضع املالي العام لم تتلق اي رسوم دراسية من الطلبة و نسبة عالية من طالبها من شرائح الفقراء وأبناء الشهداء واالسرى 

ى منح دراسية، ، ضعف وعدم انتظام املساهمات الحكومية متعددة املصدر الختالف املرجعيات الوظيفية، والتي الحائزين عل

تجعل من التعامل مع ش يء مثل هذه الجائحة واثارها أمرا ليس بالسهل على اإلطالق. وجعل إدارة الجامعة تفكر في النهوض بعمل 

 –من الكادر األكاديمي والعسكري واإلداري إلى موظفي املرافق  -ن املوظفين الجامعة والحفاظ على انجازاتها، وكذلك جعل م

قلقين  بشأن مستقبلهم؛ واملشاريع البحثية في طي النسيان؛ القبول واستقبال طلبة جدد غير مستقر, ومع ذلك فان الجامعة 

 . اجهة املستقبلادارت جائحة كورونا بالعمل الجاد والدؤوب واصبحت اكثر استعدادية وقدرة على مو 

 

وألن التكنولوجيا الرقمية قدمت مجموعة كبيرة من امليزات والتي جعلتها تتصدر اي تفكير في تطوير العملية التعليمية ولكونها 

 . قدمت حلول للمشكالت التي يتعرض لها قطاع التعليم اثناء الجائحة , فتم اتخاذ القرار بالتوجه نحو التعليم االلكتروني

م املدار بالتكنولوجيا الرقمية يشكل بيئة تعليمية متكاملة تجمع كال من : املعلم والطالب واملنهج ويمكن من خاللها ان التعلي

القاء املحاضرات وتلقي االسئلة واالشراف على الطلبة املشاركين وتسليم الواجبات وتقديم االمتحانات وغيرها من األمور التي 

 . قية , ونتج عنها عدد كبير من التطبيقات عرفت باسم الصفوف االفتراضيةتجري داخل الصفوف الدراسية الحقي

لقد ساهمت التكنولوجيا الرقمية الحديثة بإحداث ثورة معلوماتية واقعية حقيقية , اثرت علينا بشكل مباشر او غير مباشر , 

نستطيع انكار الدور الكبير الذي يمكن أن تقدمه واثرت على عالقتنا الحياتية وطرق تواصلنا وحتى على طرق تفكيرنا , إال أننا ال 

 7لنا في الظروف العادية وفي غير العادية ) الجائحة( .

 ولكن الجامعة  واجهت مجموعة من التحديات , وكان لزاما على االدارة التعامل معها وتوفير الحلول لها , ومن أهم هذه التحديات

: 

انترنت( عند االكاديميين -كهرباء-خدام أدوات التكنولوجيا الرقمية ) شبكاتعدم توفر البنية التحتية الالزمة الست -1

  والطلبة

  عدم تهيئة الطلبة وتدريبهم و تعليمهم املسبق على كيفية استخدام التطبيقات الالزمة للتعليم اإللكتروني -2

  زمة لتطبيق اسلوب التعليم اإللكترونيلم يتلقى االكاديميون التدريب الكافي على استخدام التطبيقات والتقنيات الال  -3

  عدم توفر لدى جميع املشاركين بالتعليم االلكتروني من اكاديميين وطلبة االدوات والتقنيات املناسبة -4

  عدم دعم املناهج وما تتضمن من أهداف ومحتوى وأنشطة ألدوات التعليم اإللكتروني -5

ر والتدريب لعملية التعليم اإللكتروني كاملة بفترة محدودة غير ضيق الوقت وانحصار عملية التخطيط والتطوي -6

 . مسبوقة بمراحل تجريبية او تحضيرية

 . تباعد موظفي الجامعة واضطرارهم للعمل عن بعد وانعدام امكانية اللقاءات املباشرة في الجامعة -7

 . ليم اإللكترونيانعدام وجود اية تجارب سابقة للجامعة او خطوط عريضة واضحة لخطة التع -8

 

 : أهم اإلجراءات التي واجهت بها  جامعة االستقالل تحديات تطبيق التعليم االلكتروني الرقمي

 

يحدد مقدار نجاح استخدام التكنولوجيا الرقمية في اثناء جائحة كورونا العديد من العوامل الرئيسية والتي تختلف من تجربة 

الفعلي ألدوات التعلم الرقمية في جائحة كورونا في جامعة االستقالل , يتوجب علينا  إلى أخرى , ولكي نحدد امكانية التطبيق
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مواجهة التحديات السابقة , فعمدت ادارة الجامعة من خالل مركز الحاسوب على تنفيذ مجموعة من اإلجراءات على شكل 

 :  محاور ملواجهة التحديات وإلنجاح التعليم االلكتروني , ومن أهم هذه املحاور 

املحور التقني : في البداية تم انشاء حساب لجميع الطلبة حتى يتمكن الطالب من التواصل مع الكادر االكاديمي في كليته  -اوال 

إلدارة عملية التعليم اإللكتروني , يجمع بين الطلبة والكادر   (     Google Meet     ) ومن ثم تم توحيد برنامج رسمي للجامعة

   ) تضمن الجودة واملصداقية , مكن هذا البرنامج من عقد لقاءات تفاعلية مع الطلبة على شكل محاضرات االكاديمي بطريقة

Lectures   )  يقوم املحاضر بعقد جميع محاضراته بشكل تفاعلي مباشر مع الطلبة على ان تكون جميع املحاضرات التفاعلية في

تمكن املحاضر من توفير مساحة امنة لتخزين   ( Class Room  ) موعد املحاضرة حسب الجدول الدراس ي ومن خالل تقنية

 . املحاضرات واملادة العلمية والتقارير وتوفر املقررات االلكترونية وتسهل الوصول اليها من قبل الطالب

ديمي والطلبة للتمكن من الدخول الى أجهزة الكادر االكا  ( Team Viewer   - Any Desk ) وعمل مركز الحاسوب من خالل  نظام

الذين يجدون صعوبة في التعامل مع االمور املتعلقة بالتعليم االلكتروني من خالل الشرح املفصل , وتم توفير الدعم الفني للكادر 

 . وللطلبة على مدار الساعة من خالل فنيين ملتابعة وحل املشاكل التي تطرأ, وقد تم نشر أرقام هواتفهم لتسهيل عملية االتصال

املحور األكاديمي والطالبي : حيث عقدت الجامعة من خالل مركز الحاسوب ورشات تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية  -ثانيا 

وقام مركز الحاسوب بإعداد وتحضير العديد   ( Class Room        )و  (     Google Meet     ) وللطلبة بخصوص طريقة استخدام

كاديميين والطلبة , قدمت شرح تفصيلي الستخدام التقنيات الخاصة بالتعليم االلكتروني من االدلة االرشادية والفيديوهات لأل

املعتمد من ادارة الجامعة ,من حيث التعرف على طرق اضافة الوظائف وتقييم اجابات الطلبة واضافة العالمات وتنفيذ 

 . االمتحانات اإللكترونية

لى توفير كل ما يلزم إلنجاح التعليم اإللكتروني , وان توفر الخبرات في مركز املحور االداري : عمل الجانب االداري ع -ثالثا

الحاسوب عمل على تسهيل عملية التحول بما قدمته هذه الكوادر من مساندة ودعم للطلبة واألكاديميين على مدار الساعة , 

م اإللكتروني الرقمي وفي نفس الوقت املحافظة فتم اعداد فيديوهات توضيحية و ادلة الكترونية لتدريب الكوادر وإلنجاح التعلي

 . على نوعية التعليم

املحور اإللكتروني : فقد تم استحداث وحدة التعليم اإللكتروني والتي تقوم بمجموعة من املهام والوظائف نلخصها فيما  -رابعا 

 : 8يلي 

 .االفتراضية واالمتحانات اإللكترونيةتوفير وسائل وأنظمة التعليم اإللكتروني بما يشمل املحاضرات والصفوف  -1

 .االشراف الفني على عملية تطوير املساقات اإللكترونية -2

 .تزويد الجامعة بآليات العمل على هذه الوسائل واالشارة للطرق األمثل الستغاللها -3

 .توفير املساعدة لكل من املحاضرين والطالب على استخدام الوسائل االلكترونية -4

 .التقارير الفنية واالحصائية حول استخدام أنظمة التعليم اإللكتروني املستخدمةتوفير  -5

 .املتابعة واملراقبة واإلشراف الفني -6

 .ضبط عملية استخدام هذه الوسائل ضمن سياقها الصحيح ووضع السياسات التي تحقق ذلك -7

 .املتابعة مع األطراف ذات العالقة إلنتاج املضمون الجيد -8

 .ير موقع إلكتروني لوحدة التعليم اإللكتروني وتزويده بالبيانات واالرشادات والوسائل املتعلقة بالتعليم اإللكترونيتوف -9

تأسيس وحدة التعليم االلكتروني والتي تشرف على جميع االجراءات السابقة وتقدم التقارير الدورية عن سير عملية  -10

 . التعليم اإللكتروني الرقمي

ور االتصال والتواصل : لتسهيل عملية التواصل بين إدارات الجامعة املختلفة في مرحلة الطوارئ , فقد عملت مح –خامسا 

  الجامعة على
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إنشاء موقع الكتروني خاص بالجامعة  تحت مسمى ) وحدة التعليم اإللكتروني ( يجد فيه الكادر االكاديمي والطالب كل  -1

  وني الرقميما يلزم وما يتعلق بالتعليم االلكتر

إنشاء مجموعة نقاش بريدية عام لجميع الكادر االكاديمي ملتابعة األعمال اليومية ولتعميم كل ما يستجد من قرارات  -2

  من إدارة الجامعة

  إنشاء مجموعات خاصة على تطبيق الوتس اب تتعلق بكل كلية من قبل عمداء الكليات ملتابعة عمل الكليات -3

صة على تطبيق الوتس اب تتعلق بإدارة الجامعة من خالل رئيس الجامعة والنواب ملتابعة عمل إنشاء مجموعات خا -4

 . كافة كوادر الجامعة االكاديمية واالدارية والعسكرية ولتعميم القرارات

ت إنشاء مجموعة بريدية  تشمل جميع طلبة الجامعة لسهولة التواصل مع الطلبة في حال تعميم التوجيهات والقرارا -5

  والتعميمات املتعلقة بهم

 . تفعيل وسائل العمل عن بعد والوصول لبرامج الجامعة -6

ان االستجابة السريعة والتعاون والتكامل بين ادارة الجامعة ونوابها من جهة وبين عمداء الكليات من جهة أخرى كان املحرك 

قديم كل الدعم لها من جميع االطياف واملستويات في الرئيس إلنجاح هذه التجربة من خالل السرعة في إعداد خطة طوارئ وت

 ق التفوق والنجاح لهذه التجربة .الجامعة وخاصة من مركز الحاسوب , حق

 خاتمة:

 النتائج : 

يقع على جامعة االستقالل مسؤوليات كبيرة وال سيما انها أخذت على عاتقها تخريج ضباط مؤهلين أكاديميا ، وأصبحت أسرة 

وفير كافة االحتياجات لترعى طالبها حتى تخرجهم مع الحرص الشديد على سالمتهم الصحية واألمنية والفكرية. كبيرة اهتمت بت

باإلضافة أن كادر الجامعة سواء األكاديمي والعسكري واإلداري هم من كافة محافظات الوطن وسريعا ما يتأثر هؤالء بأي ازمة 

ا من قدرتهم للوصول للجامعة. إن جامعة االستقالل استطاعت الوقوف عند اقتصادية او سياسية او بيئة وهو ما يحول غالب

هذه املسؤوليات الكبيرة وعملت  على تجنب األخطاء التي يمكن ان تنعكس على أداء الجامعة واستدامتها وسالمة العاملين فيها ، 

األزمة جزئا من فلسفتها، وثقافتها  ومن خالل العمل الدؤوب والديناميكية العالية استطاعت أن تجعل من مفهوم إدارة

التنظيمية، وانعكس ذلك  على هيكلها وأنظمتها وتعليماتها بما يسمح بالقدرة على التعاطي مع مثل هذه الظروف بخطوات ثابتة 

على مبنية  على أسس مهنية وعلمية سليمة. باإلضافة إلى مرونة اإلدارة وسرعة التصرف، وركزت على سالمة العمليات وحافظت 

 ميزة الجامعة التنافسية في كونها جامعة فريدة بتخصصاتها وأهدافها. 

 سنعيش مع 
ً
وفي النهاية وبعد انتهاء فترة الطوارئ ، لن نتذكر كل هذه التفاصيل التي خضناها خالل هذه التجربة ولكننا حتما

الل جائحة كورونا ، واجهنا التحديات ونلتزم نتائجها، ان جامعة االستقالل  فخورة بثمار تجربتها في التعليم اإللكتروني خ

باالجتهاد املستمر والعمل الدؤوب والتخطيط االستراتيجي املتواصل حتى تستمر مسيرة التميز واإلبداع، وها هي جامعة 

  .االستقالل تخط قصة نجاح فلسطينية جديدة بامتياز

 التوصيات : 

 ية طويلة املدى :على الجامعة التركيز على مجموعة عناصر لتحقيق رؤ 

تحفيز التخطيط طويل املدى من خالل فريق يمارس عملية التخطيط بالسيناريو املتعمق حول ما تعنيه نتائج األزمات  -أوال 

املختلفة الستئناف واستدامة العمل في الجامعة ودراسة اآلثار الالحقة على التدريس والتسجيل وأعضاء هيئة التدريس 

 البنية التحتية. وتوسيع قاعدة املشاركة في تحديد القرارات التي يجب اتخاذها في الفترة القريبة القادمة.واملوظفين والعمليات و 
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التفكير في الكيفية التي يمكن بها لعواقب أزمة كورونا أن تغير طريقة عمل الجامعة في املستقبل. يمكن أن توفر األزمة  -ثانًيا 

امج املطروحة واحتياجات الجامعة من البرامج النوعية التي تالمس احتياجات السوق، الحالية فرصة للتفكير من جديد في البر 

وهنا يطرح السؤال اذا  كان من املفيد واملجدي أن تتطلع الجامعة إلى تخصصات جديدة ذات طابع مدني الى جانب دورها 

امعة عن سواها من الجامعات الفلسطينية. ربما يتم األساس ي في املجال األمني وهو املجال الذي تتفرد به الجامعة و تتميز به الج

ذلك بإعادة تقييم تجربة الطالب ، والية القبول واالختبارات ، و الخطط الدراسية ومتطلبات التخرج ، وتقييم اإلجراءات 

تعديل أو اعتماد أو الجارية في التعليم االلكتروني بانتظام في ضوء املعلومات الجديدة وتحديد ما إذا كانت الخطط بحاجة إلى 

 تغيير.

هذه فرصة مناسبة حتى تغير فيها الجامعة  فكرتها ونهجها والتوجه نحو دمج الوسائل االلكترونية والتعليم املدمج والتعلم   -ثالثا 

 ملختلف صروح التعليم العالي في العالم اآلن ، إضافة إلى أنه لم يع
ً
د من اإللكتروني ضمن طرق تدريسها الذي أضحى متطلبا

املقبول الركون لوسائل التعليم التقليدية في ظل هذا الزخم من املعطيات الحضارية في مجال التعليم سواء في الظرفين العادي 

 . أو االستثنائي

 قائمة املراجع:
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 داعياتها على الوضع االقتصادي في فلسطين جائحة كورونا وت
 

 أ. مهدي  محمود  كلثوم                                                             أ.د علي عبد هللا شاهين                                                                           

 فلسطين            -فلسطين                               جامعة القدس أبو ديس -جامعة اإلسراء  –لمي عميد الدراسات العليا والبحث الع    

 

 امللخص:

هدفت الدراسة إلى الوقوف على أثر جائحة كورونا على الوضع االقتصادي واالجتماعي في فلسطين، وما نتج عنها من أعباء 

.إضافية خاصة في ظل اإلمكانات املتواضعة وا
ً
 لضعيفة التي يعاني منها االقتصاد أصال

إلى جانب انعدام الثقة بسبب األفاق السياسية القاتمة في السنوات األخيرة والتي أدت بدورها الى تأزم الوضع االقتصادي وارتفاع 

 مستويات البطالة واستشراء الفقر.

طط واإلجراءات للحد من أثار هذه الجائحة، هذا وقد أشارت الدراسة، إلى قيام الجهات الرسمية واملؤسسات بوضع الخ

 لتخفيض نسبة الخسائر، في القطاعات االقتصادية املختلفة.

وقد أوصت الدراسة بأهمية السعي نحو إنشاء صناديق تمويلية تكافلية تساهم فيها البنوك، ومؤسسات القطاع الخاص، تتلقى 

لك، إلى جانب ضرورة تعزيز منظومة العمل الصحي ودعم شبكات من خاللها التبرعات من الجهات واملؤسسات القادرة على ذ

الحماية االجتماعية التي تستهدف املشروعات الصغيرة والعاملين في القطاع الخاص واملشروعات كثيفة العمالة التي تهدف الي 

 التقليل من معدالت البطالة.

 تصادية في فلسطينالقطاعات االق  -الوضع االقتصادي  -كورونا  الكلمات املفتاحية:

ABSTRACT 

This study aimed at examining the impact of Corona Pandemic on the economic and social simation in Palestine, 

besides the additional loads that resulted from it especially in light of the weak and modest capabilities which the 

Palestinian economy is already suffering from. 

In addition to the lack of confidence due to the glommy political atmosphere in the recent years, which in turn 

led to a worsening of the economic situation. Increasing of unemployment and widespread of poverty. 

 The study also indicated that the official authorities & institutions set up Plans & procedures to limit the effects 

of this Pandemic, in order to reduce the percentage of losses in various economic sectors 

The study recommended the importance of establishing solidarity finacing furds, in which banks & private sector 

instituation, can participate, through which they receive & donactions from entitie  instituations capable of that 

Also, the necessity of strengthening the health work system, supporting social Protection networke which targets 

the small projects, the private sector workers and the intensive projects employment that aims at reducing the 

unemployment rate 

key words: Corona - the economic situation - the economic sectors in Palestine 
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 مقدمة: 

هــــــت جائحــــــة فيــــــروس كورونــــــا )كوفيــــــد ( ضــــــربة موجعــــــة إلــــــى االقتصــــــاد العــــــاملي وأثــــــرت علــــــى كافــــــة القطاعــــــات االقتصــــــادية 19-وجَّ

واالجتماعيـــــة فيـــــه وتفاقمـــــت الخســـــائر فـــــي هـــــذين املجـــــالين بشـــــكل كبيـــــر و كشـــــفت عـــــن مـــــواطن الضـــــعف القائمـــــة علـــــى الصـــــعيد 

 ال 
ً
ضطرابات اقتصادية ومالية مستمرة، والتي حدت من قدرة وفعاليـة االجـراءات االقتصادي الكلي واصبحت كافة البلدان عرضة

والسياسات  املساندة  التي تتخذها تلك الدول، واصبح  من غير املتوقع التنبؤ بما ستكون عليه االوضاع والتداعيات االقتصـادية  

 (2020)فورسك: 

ي وبـــاء كوفيـــد
 
ـــد علـــى نطـــاق عـــاملي ، ذهبـــت الحكومـــا- 19فمنـــذ تفشـــ ِّ

َّ
ت الـــى اغـــالق مرافقهـــا االقتصـــادية واإلنتاجيـــة درئـــا للوبـــاء، و تأك

عد، ومن بينها بطبيعة الحال االقتصاد.  العالم أن هذه الجائحة  ستخلف آثارا ضخمة على كافة الصُّ

دت محـــــاوالت استشـــــراف مـــــا ســـــتكون عليـــــه أحـــــوال االقتصـــــاد العـــــاملي بعـــــد زوال الوبـــــاء، وبمـــــرور العـــــام  ازدادت ، 2020لقـــــد تعـــــدَّ

 مــــن 
ً
دت القــــراءات، وال شــــ يء يجمــــع بينهــــا ســــوى التحــــذير والتشــــاؤم، ممــــا ســــيؤول إليــــه هــــذا  االقتصــــاد ، انطالقــــا التحلــــيالت وتعــــدَّ

مؤشرات ووقائع  أصبحت ملحوظة بوضـوح اليـوم، والتـي تسـتمر بالتصـاعد طاملـا  ال عـالج لهـذا الوبـاء وال لقـاح مؤكـد الفعاليـة يقـي 

 ظور.منه في املستقبل املن

لقــد تــأثر االقتصــاد الفلســطيني بهــذه الجائحــة ووقــع فــي أزمــة كبيــرة، نتيجــة التحــديات املختلفــة، ودخــل فــي حالــة مــن الركــود متــأثًرا 

ـدها خسـائر فادحـة قاربـت نحـو  ل العديد من القطاعات، وتكب 
 
مليـار دوالر  3بالقيود التي فرضها انتشار الفيروس ، ما أدى إلى تعط

 (2020)الزغبي:

ا ـكـــان االقتصــــاد الفلســــطيني مــــن االقتصــــاديات الناميــــة فضــــال عــــن عــــدم الســــيطرة  علــــى مقدراتــــه ،فقــــد تفاقمــــت االزمــــة حيــــث وملــــ

عمــدت ســلطات االحــتالل علــى فــرض سلســلة مــن القيــود تمثلــت فــي مصــادرة األراضــ ي وإقامــة املســتوطنات وتحويــل امليــاه والســيطرة 

% مــن الــواردات فــأكثر  تــأتي مــن 90لتقــارير الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــان  علــى املعــابر البريــة والجويــة والبحريــة، ووفقــا

 % من الصادرات الفلسطينية تذهب الى االحتالل .75االحتالل أو غيرها، و

 لقد أثرت الجائحة على الوضع االقتصادي ملختلف فئات املجتمـع الفلسـطيني، وتبعهـا آثـارى علـى مختلـف الجوانـب الحياتيـة، حيـث

تشير نتائج استطالع أعده املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات االقتصـادية )مـاس( تقاسـم العوامـل املختلفـة فـي تأثيرهـا علـى أمـن 

 (2020%.)ماس88.2الشباب الفلسطيني في ظل هذه الجائحة، و جاء العامل االقتصادي في املقدمة بنسبة 

 باالقتصـاد الفلسـطيني،  نتيجـة 19 –لقد اصبح من الواضح أن مخاطر فيـروس كرونـا )كوفيـد 
ً
( املسـتجد سـيكون أكثـر حـدة وفتكـا

 خاصـة 
ً
األعباء االقتصادية اإلضـافية التـي  يتحملهـا هـذا  االقتصـاد خـالل الفتـرة املقبلـة إضـافة إلـى األعبـاء التـي كـان يتحملهـا سـابقا

طينية وســيطرته علــى املقــدرات واملــوارد الطبيعيــة فــي ظــل اإلمكانيــات املتواضــعة بســبب إحكــام قبضــة االحــتالل علــى األراضــ ي الفلســ

والحــدود والــتحكم فــي حريــة الحركــة لألفــراد والبضــائع والتــي تســببت فــي خنــق االقتصــاد الفلســطيني وباإلضــافة إلــى انخفــاض الــدعم 

خيــرة والتــي أدت بــدورها املقــدم مــن املــانحين وتــدهور الحالــة األمنيــة وانعــدام الثقــة بســبب األفــاق السياســية القاتمــة فــي الســنوات األ 

 إلى تأزم الوضع االقتصادي في األراض ي الفلسطينية وارتفاع مستوى البطالة واستشراء الفقر.
ً
 أيضا
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:  -

لك من يعد انتشار وباء كورونا وما تبعه من إجراءات وتدابير وقائية وإعالن الطوارئ في جميع املحافظات الفلسطينية وما رافق ذ

توقف الحركة االعتيادية وتوقف العجلة االقتصادية املفاجئ، وتعطل النشاطات االقتصادية، برزت األسباب التي دفعت 

 الحكومة الفلسطينية إلى التحول من إقرار موازنة عادية إلى موازنة طوارئ.

اعات االقتصاد الفلسطيني املختلفة، التي لذلك تكمن مشكلة الدراسة في الوقوف على التأثير السلبي لجائحة كورونا على قط 

تلقي بظاللها على مختلف نواحي الحياة ومنها، انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي، وازدياد نسبة البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، 

زنة طوارئ وانخفاض متوسط دخل الفرد، مما  أثر بدوره على مختلف الجوانب االقتصادية والحياتية  وما تبعه من إقرار موا

. وما زال تأثيره شديدا، ومن هنا بدأت الجهات الرسمية واملؤسسات بوضع الخطط واألنظمة واالجراءات، واستخدام 2020لعام 

 أفضل الوسائل والطرق للحد من هذا الوباء في محاولة لتخفيض نسبة الخسائر في قطاعات االقتصاد  املختلفة. 

تحليل التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الوضع االقتصادي في فلسطين ، وبالتالي  لذلك تأتي هذه الدراسة للمساهمة في 

 فان مشكلة الدراسة تتمحور حول  اإلجابة على السؤال  الرئيس ي للدراسة وهو :

  ؟ما تداعيات جائحة كورونا على  الوضع االقتصادي في فلسطين

 و يتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

 أبرز التوقعات لالقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار حالة التفش ي لجائحة كورونا؟ما   .1

 ما السيناريوهات االقتصادية املطلوب مناقشتها في ظل استمرار أزمة كورونا؟  .2

 . ما مدى جدوى اإلجراءات االقتصادية املتخذة من قبل السلطة الفلسطينية لخلق حالة تعافي في االقتصاد املحلي؟3

  أهداف الدراسة: -

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

 دراسة واقع االقتصاد الفلسطيني خالل جائحة كورونا. .1

 .2020الكشف عن تداعيات جائحة كورونا على املوازنة العامة  .2

   إبراز السيناريوهات املتوقعة خالل الفترة القادمة في حالة استمرار كورونا. .3

 في تخفيف العبء االقتصادي على املواطنين.  اظهار دور الهيئات الحكومية .4

 

 منهجية الدراسة:

تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، حيث يتم االستعانة باألرقام واملعلومات والبيانات اإلحصائية املختلفة من 

التقارير والدراسات الصادرة من  مصادرها الرسمية واملتمثلة في جهاز اإلحصاء الفلسطيني، معهد )ماس(، باإلضافة إلى

يخدم الدراسة ويعالج املعيقات واملشكالت، ويساهم في وضع الحلول الالزمة للخروج من املؤسسات الفلسطينية والدولية، بما 

 هذه األزمة وللحد من خسائر االقتصاد الفلسطيني.

 الدراسات السابقة:

 القتصاد الفلسطيني  في ظل جائحة كورونا:فيما يلي ابرز الدراسات السبقة التي تناولت واقع ا
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 (2020دراسة صندوق النقد العربي ) -1

 على الدول العربية( COVID-19بعنوان )التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا املستجد 

 في حد ذاته حتى قبل ظهور فيروس كورونا نتي
ً
جة للتحديات تناولت الدراسة األثر على االقتصاد العاملي الذي يشهد نموه تباطؤا

القائمة التي كانت تواجهه املتمثلة في التوترات التجارية بين الصين والواليات املتحدة االمريكية، واملخاطر الجيوسياسية. في هذا 

السياق، تتطرق الدراسة إلى تأثير انتشار الفيروس على النمو العاملي، والتجارة الدولية للسلع والخدمات، وسوق النفط العاملي، 

افة إلى سوق العمل. من ثم أشارت الدراسة إلى الجهود الدولية املبذولة في سبيل الحد من انتشار الوباء ودور الحكومات إض

 واملصارف املركزية في ذلك.

كما تناولت الدراسة التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا على الدول العربية، بسبب تراجع مستويات الطلب العاملي من جهة 

 الفيروس على عدد من القطاعات االنتاجية والخدمية املهمة في االقتصادات العربية من جهة أخرى. وتأثير

من جانب آخر، تطرقت الدراسة إلى السياسات االقتصادية واإلجراءات االحترازية التي تبنتها الحكومات العربية للحد من 

ي. حيث تحركت الدول العربية بصورة عاجلة فور إعالن منظمة التأثيرات السلبية الناتجة عن الفيروس على النشاط االقتصاد

، من خالل القيام بمجموعة من االجراءات والتدابير االحترازية على املستوى االقتصادي لحفز 
ً
الصحة العاملية كورونا وباًء عامليا

في املائة من  9.5الر أمريكي )بما يعادل مليار دو  180مستويات الطلب الكلي باعتماد حزم تحفيزية قدرت قيمتها حتى تاريخه بنحو 

الناتج العربي اإلجمالي(. كما لجأت بعض الدول العربية إلى إنشاء صناديق تمويلية تساهم فيها املصارف التجارية، والقطاع 

اطنيها في الخاص، بينما لجأت دول أخرى إلنشاء صناديق تكافلية للحد من انتشار الفيروس، تتلقى من خاللها التبرعات من مو 

 الداخل والخارج.

من جانب آخر، كثفت املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية تدخالتها لحفز الطلب الكلي والتخفيف من أثر صدمة 

نقاط مئوية. كما لجأت إلى املزيد من تيسير  3إلى  1.5العرض من خالل إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة تراوحت ما بين 

من خالل استخدام عمليات السوق املفتوحة وخفض نسبة االحتياطي القانوني اإللزامي، إضافة إلى عدد من السياسة النقدية 

التدابير األخرى على صعيد السياستين النقدية واالحترازية الكلية التي ترمي إلى تخفيف األثر على القطاعات املتضررة والفئات 

يز مخصصات القطاع الصحي ودعم شبكات الحماية االجتماعية من خالل الهشة. من جهتها، ركزت وزارات املالية على تعز 

العديد من البرامج التي تستهدف املشروعات الصغيرة واملتوسطة والعاملين في القطاع الخاص الرسمي. كما انصب جانب من 

تقليل معدالت البطالة وحفز جانب تدخالتها على تعزيز اإلنفاق الرأسمالي ال سيما فيما يتعلق باملشروعات كثيفة العمالة بهدف 

 الطلب الكلي، عالوة على عدد من التدخالت األخرى التي أشارت إليها الدراسة.

 (2020مصر )-دراسة: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -2

 بعنوان )تداعيات فيروس كورونا املستجد على االقتصاد املصري(

روس كورونا املستجد على االقتصاد املصري من خالل تتبع التغيرات في بعض هدفت الدراسة الى التعرف على تداعيات في

املؤشرات االقتصادية الكلية األساسية خالل فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو االقتصادي، والبطالة، والتضخم، 

الواردات والصادرات السلعية غير وأسعار الصرف والفائدة على الجنيه املصري، وكذلك على التجارة الخارجية بما فيها 

َعُقب حركة مؤشرات اإلنتاج 
َ
البترولية، ويلي ذلك، بيان آلثار الجائحة على مستوى القطاعات االقتصادية الرئيسية من خالل ت

الكلي والرقم القياس ي للصناعات التحويلية واالستخراجية  لخمسة قطاعات إنتاجية رئيسية وهي اإلسمنت وحديد التسليح 

 التأثير وا
ً
لسكك الحديدية وقناة السويس والسياحة، وكذلك صافي االحتياطات كمؤشر من املؤشرات االقتصادية الكلية، وأخيرا
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على أداء البورصة، وتوصلت الدراسة الى نتائج مفادها، انخفاض معدل النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في الربع 

% عام 5.6مقابل  2019/2020% في 5حيث سجل 2019 /2018نقطة مئوية عن مثيله عام  0.6بمقدار  2019/2020الثالث من 

مسجال معدل تراجع سنوي  2020أبريل -، كما شهد معدل تغير أسعار املنتجين تدهور مستمر خالل الفترة فبراير2018/2019

زراعة وصيد األسماك والتعدين واستغالل املحاجر % في نهاية الفترة. وُيعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار أنشطة ال 18.8بلغ 

على معدل التضخم  19-%، على التوالي، كما ولوحظ  أن تأثير كوفيد 8.1% و 67.7% و 4.5وخدمات الغذاء واإلقامة بنسب 

الجنية السنوي ألسعار املستهلكين محدود إذا ما قورن بأثر الجائحة على معدل التغير السنوي ألسعار املنجين، كما شهد 

 خالل الفترة من فبراير حتى مايو 
ً
% من قيمته، وذلك تزامنا مع تراجع تدفقات الدوالر، وقد 1.8بلغ نحو  2020املصري انخفاضا

تفاقم األثر السلبي على قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس واالنخفاض الكبير في أعداد 

الخ، مما ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد …احية مع إغالق املطارات وتعليق الرحالت الجويةالسائحين والليالي السي

 األجنبي.

  2019و 2018مقارنة باملستويات املناظرة في العامين السابقين  2020كما انخفضت إيرادات قناة السويس ابتداء من أبريل 
ً
نظرا

%( في شهر مايو 7.5-بينما سجل معدل التغير الشهري لإليرادات أدني مستوي )لتأثر التجارة العاملية بشكل عام بالجائحة. 

 % على التوالي(.6.0% و4.5مقارنة بنفس الشهر في العامين السابقين ) 2020

 0.0إلى  2020مليون سائح في فبراير  0.9كما لحق ضرر جسيم بقطاع السياحة من حيث أعداد السائحين حيث انخفضت من 

%، أما قطاع السكك الحديدية فقد انخفضت اإليرادات الحقيقية للسكك 100بنسبة انخفاض  2020ي إبريل مليون سائح ف

 .2020أبريل -% خالل الفترة من فبراير55.7الحديدية بنسبة 

 في أعقاب الجائحة خاصة في شهري مارس ومايو حيث 
ً
 حادا

ً
كما أوضحت الدراسة انخفاض مؤشر البورصة املصرية انخفاضا

 أعلى معدل تراجع شهري منذ يناير  10220.1و 9593.9ق عند أغل
ً
 .2019نقطة على التوالي، مسجال

 خالل فترة الذروة، قد شهدت بعض التغيرات في ظل 
ً
وفي سياق متصل يالحظ أن العديد من املؤشرات التي شهدت تراجعا

 3.6ارتفاع بمقدار -% 15.2-ار املنتجين ليسجل انحسار األزمة في مصر، حيث تراجع االنخفاض في معدل التغير السنوي ألسع

 .2020في شهر مايو -نقطة مئوية

 معدالت التغير الشهرية لصافي االحتياطيات الدولية خالل شهري يونيو
ً
%، 0.3% و6.1بمعدل  2020يوليو -كما ارتفعت ايضا

 بمعدل 
ً
 ي شهر يونيو املاض ي.% ف5.3على التوالي، هذا وقد شهد مؤشر البورصة املصرية الرئيس ي تحسنا

 (2020دراسة: مركز الفنيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ) -3

على األسر في األردن خالل الفترة ما بين منتصف آذار ” كورونا املستجد“بعنوان )التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس 

 (2020ومنتصف أيار

مؤسسة بحثية مستقلة خالل األسبوع الثالث من -ية واملعلوماتيةفي دراسة مسحية أجراها مركز الفنيق للدراسات االقتصاد

على أوضاع األردنيين االقتصادية بعد ثالثة أشهر على بدء ” كورونا املستجد“شهر حزيران، استهدفت إبراز تأثيرات أزمة فيروس 

 اإلجراءات الحكومية ملنع انتشار الجائحة.

مبحوثا موزعين على مختلف محافظات  1656حيث بلغ عدد املبحوثين   google. Formوقد تم تجميع البيانات بواسطة تطبيق 

( ، ةقد تم اختيار هذه الفترة ألنها جاءت بعد ثالثة أشهر من بدء 2020حزيران  22 – 18اململكة، وذلك خالل الفترة الزمنية )

 للدراسة املسحية السابقة التي أجراها امل
ً

ركز حول التداعيات االقتصادية للجائحة في تعطل الحياة االقتصادية، واستكماال
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هم تعر ضوا للفصل الدائم من أعمالهم، وذلك خالل الفترة  8.7شهر أيار الذي يسبقه ،هذاوقد أفاد  باملئة من املبحوثين  أن 

ن باملئة م 15.3، إلى جانب ذلك أشارت النتائج أن 2020الواقعة بين منتصف شهر آذار املاض ي ومنتصف شهر حزيران  

باملئة  30باملئة من املبحوثين تم خصم  14.5املبحوثين لم يستلموا أجورهم خالل الفترة التي تغطيها الدراسة، كما أشارت إلى أن  

هم تعرضوا  5.7باملئة من أجورهم، فيما أشار  50باملئة من املبحوثين لخصم  13.5من أجورهم، في حين تعر ض  باملئة منهم أن 

باملئة من املبحوثين الى خصم أجورهم حتى تاريخ الدراسة  20.7جورهم الشهرية، بينما لم يتعر ض باملئة من أ 60لخصم 

 إلى ذلك، توصلت الدراسة إلى أن  
ً
باملئة من املستجيبين تم اجبارهم على أخذ إجازة بال راتب خالل األشهر  21.9املسحية، إضافة

 الثالثة املاضية.

 Nicolas B.  ,Bridget H. ,Diego V.-Cossio(2020) دراسة:   -4

The unequal impact of the coronavirus pandemic: Evidence from seventeen developing countries. 

 )التأثير غير املتكافئ لوباء الفيروس التاجي: أدلة من سبعة عشر دولة نامية(

ير اقتصادي مدمر على األسر. باستخدام عينة مكونة تعد جائحة الفيروس التاجي  تحدًيا غير مسبوق للصحة العامة وذات تأث

دولة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتظهر الدراسة أن اآلثار  17مشارًك في استطالع عبر اإلنترنت من  230،540من 

وظيفته من بين األسر التي تمتلك  باملائة من املبحوثين أن أحد أفراد األسرة قد فقد 45االقتصادية كبيرة وغير متكافئة وقد أفاد 

باملائة من املبحوثين أن أحد أفراد األسرة قد أغلق أعماله. هذا وفيما يتعلق بأفراد األسر ذات  55الشركات الصغيرة  ، كما  أفاد 

ألسرة قد أغلق أعماله. في  املائة أفادوا أن أحد أفراد ا 39في املائة من أفراد األسرة قد وظيفته وأن  71الدخل األدنى فقد ذكر ان 

هذا الى جانب  التدهور في األمن الغذائي والصحة والتي قدمت دليال على أن أزمة الصحة العامة ادت إلى تفاقم عدم املساواة 

 االقتصادية الى جانب تأثير الوباء على سوق العمل وانعدام الرفاهية في البلدان النامية.

 Matthew Keep (2020)دراسة:  -5

Coronavirus: Economic impact.UK 

 اململكة املتحدة(-فيروس كورونا: األثر االقتصادي)

أوضحت الدراسة املسحية ألثر تفش ي فيروس كورونا بشكل كبير على املالية العامة في اململكة املتحدة، أن اإليرادات الضريبية 

صل عجز ميزانية الحكومة )الفرق بين إنفاقها آخذة في االنخفاض واإلنفاق الحكومي آخذا في االزدياد، ومن املتوقع أن ي

حيث تقترض الحكومة املزيد من االموال -رصيد االقتراض السابق -وإيراداتها( إلى مستوى قياس ي كما  تزايد الدين الحكومي 

 لتمويل إنفاقها.

مليار جنيه  280األسرة حوالي  هذا ومن املرجح أن تبلغ تكلفة اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الشركات والعمال ودخل 

 . وكلما طالت األزمة، زادت التكلفة التي تتحملها الحكومة.2020إسترليني خالل العام 

كما أشارت الدراسة الى آفاق املالية العامة في السنوات املقبلة  وذكرت ان ذلك يعتمد على مسار الفيروس وقوة االنتعاش 

اإلنفاق و دعم عجز املوازنة. وتعافى اإليرادات الضريبية ويخفض يقود الى انخفاض االقتصادي، ومع تعافي االقتصاد، مما 

  األفراد والعمال والشركات.
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 أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في تحليل االبعاد االقتصادية التي تخلفها جائحة كورونا واالليات التي تتخذها السلطة للحد من اثارها 

صاد مما سيكون له االثر االيجابي في ايجاد السبل الكفيلة بالحد من تداعياتها وانعكاساتها السلبية على املدمرة على االقت

االقتصاد ، بالتالي االستفادة منها في اتخاذ االجراءات العالجية والتدابير املناسبة للتخفيف  من اثارها مما يتوقع ان تساهم في 

ادية املختلفة وبالتالي التمهيد للطرق الوقائية والعالجية التي تساهم في اعادة ترميم اعادة احياء بعض جوانب االنشطة االقتص

ما تم تدميره من مقدرات اقتصادية والتي بدورها تعيد االمل للشباب الفلسطيني  في املستقبل  وتمكينه من ممارسة دوره الريادي 

 في املجتمع .

اقع االقتصاد الفلسطيني في ظل جائحة كورونا  و

 

 تمهيد   :أوال

 ملرض فيروس كورونا 
ً
 مستمرة

ى
 عاملية

ى
املرتبط باملتالزمة  2(، سببها فيروس كورونا 19-)كوفيد 2019جائحة كورونا : هي جائحة

ى املرض للمرة األولى في مدينة ووهان الصينية في أوائل شهر ديسمبر 2-كوف-التنفسية الحادة الشديدة )سارس
 

(، حيث  تفش 

يناير أن تفش ي الفيروس ُيشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على  30أعلنت منظمة الصحة العاملية رسمًيا في . وقد 2019عام 

بلغ عن أكثر من  11القلق الدولي، وأكدت تحول هذا املرض إلى جائحة يوم 
ُ
 بكوفيد 80٫4مارس. حيث  أ

ً
في أكثر  19-مليون إصابة

 حتى تاريخ  188من 
ً
 ومنطقة

ً
 45٫5حالة وفاة، باإلضافة إلى تعافي أكثر من  1٬750٬000، وسجلت أكثر من 2020ديسمبر  27دولة

مليون مصاب. وتعتبر الواليات املتحدة أكثر الدول تضرًرا من الجائحة، حيث سجلت أكثر من ربع مجموع عدد اإلصابات املؤكدة 

(WHO:2020.) 

كان يعاني منها االقتصاد الفلسطيني أصال  قبل ظهور حلت جائحة كورونا على فلسطين في ظل ظروف اقتصادية صعبة وقد  

الجائحة بسبب العقبات التي تضعها سلطات االحتالل االسرائيلي وتسرب االيرادات الضريبية من الخزينة الفلسطينية إلى 

 بمقدار 
ً
ألسر الشهداء  مليون دوالر 144الخزينة االسرائيلية ، إضافة لالستقطاعات التي تقوم بها سلطات االحتالل سنويا

( 1، ص 2020واألسرى ، و توقف تحويل اإليرادات الضريبية لالقتصاد الفلسطيني )مؤتمر األمم املتحدة للتنمية والتجارة ، 

عما كان عليه في العام السابق و كان  2021-2020% في العام 4.5 -3حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي من 

% وهو األسوأ منذ عام 1.15% حيث سجلت الضفة الغربية معدل نمو 1أقل من  2019حلي اإلجمالي عام معدل نمو الناتج امل

2012 ، 
ً
 ، أما في قطاع غزة فقد بلغ معدل النمو صفر% تقريبا

لى إ 2008% من الناتج املحلي االجمالي عام 32وترافق ذلك مع انخفاض الدعم املقدم من املانحين للموازنة الفلسطينية من 

 ، فهذه العوامل ساهمت في ضعف األداء االقتصادي وتدهور االوضاع االجتماعية واالقتصادية.2019% عام 3.5

 القطاعات االقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا في فلسطين-ثانيا

شلت معظم  تأثرت معظم القطاعات االقتصادية في فلسطين منذ إعالن حالة الطوارئ، فإجراءات تقييد الحركة واإلغالق

 بجائحة كورونا كما يلي:
ً
 القطاعات االقتصادية، ويمكن توضيح أهم القطاعات التي تأثرت سلبا

 قطاع الخدمات والتجارة:- 1
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يشكل قطاع الخدمات والتجارة حوالي ثلث االقتصاد الفلسطيني ، وحقق أعلى خسائر نتيجة جائحة كورونا حيث أن الخسائر 

% من إجمالي 59ن الخاسر األكبر في قطاع الخدمات هو تجارة الجملة والتجزئة فقد بلغت خسائره مليار دوالر وكا 1.175بلغت 

% من إجمالي خسائر قطاع الخدمات 10مليون دوالر ، وخسائر قطاع الفنادق واملطاعم  698خسائر قطاع الخدمات بقيمة 

الكامل بسبب جائحة كورونا، وبلغت حصة األنشطة مليون دوالر ،  حيث تعرض قطاع الفنادق واملطاعم لألغالق  112بقيمة 

 (2020مليون دوالر) جهاز اإلحصاء املركزي: 374% من إجمالي خسائر قطاع الخدمات بقيمة 31الخدماتية األخرى املختلفة 

ونا أما معهد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس( فقد قام بتقدير خسائر قطاع التجارة الداخلية والخدمات بجائحة كور 

 وكانت التقديرات كما يلي:

  ما يؤدي إلى انخفاض القيمة املضافة له  11.8تراجع إنتاجية نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات بنسبة ،%

 ..% 19.5بنسبة 

  29%، ما يؤدي إلى انخفاض القيمة املضافة له بنسبة  14.4تراجع إنتاجية نشاط النقل والتخزين بنسبة %. 

 27%، ما يؤدي إلى انخفاض القيمة املضافة له بنسبة  26.7نتاجية نشاط خدمات اإلقامة والطعام بنسبة تراجع إ. %. 

  22.9%، ما يؤدي إلى انخفاض القيمة املضافة له بنسبة 13.7تراجع إنتاجية األنشطة العقارية والخدمات اإلدارية بنسبة % 

  16.2، ما يؤدي إلى انخفاض القيمة املضافة له بنسبة % 11.7تراجع إنتاجية نشاط الخدمات األخرى بنسبة %. 

  غلقت املعابر وغادرت الوفود السياحية، كما أن هناك أنشطة
ُ
تأثر قطاع السياحة بشكل مباشر وسريع بجائحة كورونا حيث أ

 مرتبطة بالقطاع السياحي تأثرت مثل النقل وصناعات الحرف اليدوية واملطاعم والفنادق.

 لصناعي القطاع ا -  2

تعتبر مساهمة القطاع الصناعي في الناتج املحلي اإلجمالي في فلسطين منخفضة حيث بلغ متوسط مساهمته في الناتج املحلي 

، وُيعزى ذلك إلى ارتفاع تكلفة العامل مقارنة باإلنتاجية 2019% عام 13وبلغت ‘ 2019-1994% في الفترة من 14اإلجمال ينحو  

 20( نشاط فرعيا ، وبلغ عدد املنشآت العاملة في القطاع الصناعي  29ية، ويضم القطاع الصناعي )مما يضعف امليزة التنافس

 (2020ألف عامل. )ماس: 113ألف منشأة وعدد العاملين فيه 

ويضم القطاع الصناعي أربعة أنشطة أساسية وهي امدادات الغاز والكهرباء والبخار وتكييف الهواء، وامدادات املياه وأنشطة 

لصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، ونشاط التعدين واستغالل املحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية والذي يمثل الجزء ا

 % من حجم القطاع الصناعي.80األكبر من القطاع الصناعي حيث يمثل 

ه  مما أدي الى انخفاض تأثر القطاع الصناعي بعد فرض حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا، حيث انخفض عدد العاملين ب

 لتقديرات جهاز 
ً
اإلنتاج والعرض، كما توقفت األنشطة املرتبطة بالقطاع الصناعي مثل األنشطة السياحية والتجارية ، ووفقا

درت بحوالي 
ُ
 (2020مليون دوالر )جهاز االحصاء املركزي الفلسطيني ، 362اإلحصاء املركزي فإن خسائر قطاع الصناعة ق

 للسينار 
ً
يوهات التي أعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس(، فحسب السيناريو األول، تنخفض القيمة املضافة ووفقا

% مقارنة  13مليون دوالر، وبالتالي تنخفض نسبة مساهمتها في الناتج املحلي اإلجمالي  إلى نحو  413ألنشطة الصناعة بمقدار 

 768ريو الثاني، فقد تنخفض القيمة املضافة ألنشطة الصناعة بمقدار % في سيناريو األساس. أما حسب السينا 14بنحو 

 %. 12مليون دوالر، ما يعكس  انخفاض نسبة مساهمتها في الناتج املحلي االجمالي الى 
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 قطاع اإلنشاءات: - 3

% مقارنة 3.9ة نمو بنسب 2020مليون دوالر، حيث كان من املتوقع أن يحقق في العام  220قدرت خسائر هذا القطاع بنحو 

% وهو من القطاعات التي تضررت بشدة بسبب جائحة 19.6ولكن مع ظهور جائحة كورونا حقق تراجع بمقدار  2019بالعام 

 كورونا، وتعطل جزء كبير من القوى العاملة التي تعمل في قطاع اإلنشاءات  

 قطاع الزراعة -4 

% بسبب 14.7بنسبة  2020ليون دوالر، وحقق تراجع في عام م 200بلغت خسائر قطاع الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

% في جالة عدم وجود جائحة كورونا )جهاز اإلحصاء 3.7جائحة كورونا، حيث كان من املتوقع أن يحقق نسبة نمو تصل الى

 (.2020املركزي الفلسطيني:

 املالية العامة واملوازنة – 5

من املتوقع أن يتفاقم هذا العجز بسبب جائحة كورونا حيث أن هناك انخفاض تعاني املوازنة العامة الفلسطينية من العجز، و 

في اإليرادات قبل جائحة كورونا بسبب عدم استالم املقاصة وانخفاض الدعم املقدم من املانحين للموازنة الفلسطينية، وبعد أن 

لي والجزئي الناتج عن فرض حالة الطوارئ، حلت جائحة كورونا ستؤدي إلى انخفاض الضرائب والرسوم الناتجة عن االغالق الك

وفي املقابل سوف يزداد اإلنفاق بسبب جائحة كورونا على قطاع الرعاية الصحية واالجتماعية والدعم املقدم للقطاع الخاص 

 واالنفاق على قطاع األمن بسبب فرض حالة الطوارئ.

 

 اإليرادات العامة  -أ 

ر الوقائية االحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية إلى تراجع الضرائب غير املباشرة بطبيعة الحال تؤدي االجراءات والتدابي

% من إجمالي اإليرادات الضريبية، كما تراجعت اإليرادات املحلية املباشرة وغير 58بشكل مباشر وسريع ، والتي تمثل ما نسبته 

يرادات املنح واملساعدات والتي ترتبط بالظروف واملتغيرات املباشرة املحصلة من النشاط االقتصادي داخل فلسطين، أما إ

الدولية فمن املتوقع ان تتأثر ايضا بسبب ظروف جائحة كورونا ، وهناك عدة تقديرات لنسبة تراجع اإليرادات أهمها )ماس: ص 

43) 

    وتتوزع هذه اإليرادات وفقا  مليون دوالر 3.2مليون شيكل تعادل نحو 10587بلغ صافي اإليرادات العامة ومصادر التمويل ،

 لتقديرات وزارة املالية كما يلي:

  مليون دوالر وتتكون من الجباية املحلية  2.5مليون شيكل  تعادل نحو  8358صافي اإليرادات العامة املحلية بمقدار

 . %28بنسبة  2019وإيرادات املقاصة واإلرجاعات الضريبية، وهي أقل من اإليرادات املحصلة  في عام 

  مليون دوالر .  0.7مليون شيكل  تعادل نحو  2229املنح واملساعدات لدعم املوازنة العامة والنفقات التطويرية بلغت 

 

 النفقات العامة:  -ب

مليون دوالر، بما يعادل ضعف  5.4مليون شيكل تعادل نحو  17787نحو  2020بلغت النفقات العامة وصافي االقراض في موازنة 

 (.45مليون دوالر وتتكون هذه النفقات  من: )ماس، ص  2.2حلية تقريبا ،مما يعني وجود عجز قدره اإليرادات امل

  مليون دوالر، مسجلة زيادة في بند النفقات الجارية األخرى  5.9مليون شيكل تعادل  16387النفقات الجارية وهي حوالي

 بند النفقات التشغيلية والتحويلية بمقدار مليار شيكل 
ً
، وهذه الزيادة تمثل مؤشر إيجابي 2019عن العام وخصوصا
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للتصدي ملواجهة جائحة كورونا حيث أن هذه النفقات في معظمها تحويلية تذهب للجوانب اإليجابية واملتقاعدين 

 ومساعدات نقدية لألسر الفقيرة وأسر الشهداء والجرحى.

  ليون دوالر.م 0.4مليون شيكل تعادل نحو  1400النفقات التطويرية وهي بمقدار 

 2.9مليون شيكل تعادل نحو  9426وفي ضوء ما سبق يتبين ان بلغ العجز اإلجمالي للموازنة ) بدون الدعم الخارجي( قد بلغ  

 . 2019% عن العام السابق 51مليون دوالر، بزيادة 

 الدين العام:-ج 

 2795بلغ حجم الدين الحكومي العام نحو  2019م تعاني الحكومة الفلسطينية من تزايد مستمر في الدين الحكومي العام وفي عا

مليون دوالر في عام  1577مليون دوالر والدين الداخلي هو الجزء األكبر والذي بلغ  1218مليون دوالر، وبلغ مقدار الدين الخارجي 

واجهة هذه الجائحة في ، ومن املتوقع أن يرتفع حجم الدين العام في فلسطين بسبب جائحة كورونا حيث تتزايد األعباء مل2019

 (2020ظل محدودية املوارد املتاحة. )سلطة النقد الفلسطينية 

 أثر جائحة كورونا على القوى العاملة والبطالة:- 6

وانخفضت إلى  2018% عام 26.6يعاني سوق العمل الفلسطيني من تشوهات كبيرة وتعتبر معدالت البطالة مرتفعة، فقد بلغت 

جائحة كورونا من املتوقع حدوث ارتفاع كبير في معدالت البطالة بسبب إغالق املنشآت وتسريح عدد  ، ومع ظهور 2019% عام 25

 (.2020كبير من العمال سواًء بشكل دائم بسبب عدم قدرة املنشآت على االستمرار، أو مؤقت لحين انتهاء الجائحة. )ماس:

% 43.1وى العاملة في سوق العمل الفلسطيني حيث بلغت انخفاض في معدل مشاركة الق 2020فقد شهد الربع األول من عام 

% 25إلى  2019% في الربع الرابع من عام 24%، وارتفع معدل البطالة في فلسطين من 44.1باملقارنة مع الربع السابق حيث كانت 

ي قطاع غزة فقد ارتفعت % في نفس الفترة، أما ف14.2% إلى 13.7، وارتفعت في الضفة الغربية من 2020في الربع األول من عام 

 (.4، ص2020% خالل نفس الفترة. )سلطة النقد الفلسطينية: 45.5% إلى 42.7معدالت البطالة من 

تأثرت فئات عمالية بجائحة كورونا مثل العمال املأجورين في االقتصاد غير الرسمي واصحاب املشاريع الصغيرة لحسابهم ، 

ي االقتصاد غير الرسمي بأجر يومي وبال عقود مثل عمال البناء والقطاع الزراعي ويعمل جزء كبير من العمال الفلسطينيين ف

% من العمال املأجورين ، وهؤالء سيتضررون بشكل كبير جراء االغالقات 48والباعة املتجولين وغيرهم ، وتصل نسبتهم إلى 

 م ، مما يقود لتردي األوضاع املعيشية .الناتجة عن جائحة كورونا حيث سيفقدون مصدر دخلهم الذي يقتاتون منه هم وأسره

 انخفاض قيمة األصول )االستثمارات ( الخارجية: - 7

يندرج تحت تسمية األصول الخارجية استثمارات املؤسسات واألفراد املقيمين في االقتصاد الفلسطيني املوظفة في الخارج 

ل العملة والودائع، وقد بلغت حتى الربع  الثالث من كاستثمار أجنبي مباشر، واستثمارات الحافظة، واستثمارات أخرى تشم

 التوظيفات الخارجية للقطاع املصرفي الفلسطيني، وتشير  2.7م نحو 2020العام 
ً
مليار دوالر وتتضمن هذه األصول أيضا

ي، أو ما نسبته % من إجمالي أصول الجهاز املصرفي الفلسطين18.9البيانات إلى أن أصول املصارف املوظفة في الخارج تشكل نحو 

، من املتوقع أن تشهد التوظيفات الخارجية للقطاع املصرفي 23
ً
% من إجمالي الودائع، هذا وفي ظل انخفاض األسعار عامليا

، نتيجة انخفاض األصول وزيادة مخاطرها االئتمانية املحتملة.
ً
 ملحوظا

ً
 الفلسطيني تراجعا

تفاوتة نتيجة تسييل بعض استثماراتهم في الخارج في ضوء حالة الخوف ويتوقع ان تشهد قيمة هذه االصول انخفاضات حادة وم

 والذعر وتصاعد اجواء عدم اليقين  باملستقبل او نتيجة تقلبات االسواق املالية واالقليمية.
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 تضرر العديد من القطاعات االقتصادية االخرى  - 8 

فالقطاع السياحي توقف بشكل كامل حيث يتم الغاء كامل طال األثر االقتصادي العديد من املناحي في الحياة الفلسطينية 

الحجوزات للسياح األجانب في الفنادق وإغالق كامل املناطق السياحية والدينية أمام الزيارات إضافة الى اغالق املطاعم وصاالت 

 األفراح حيث تشكل هذه القطاعات نسبة كبيرة من االقتصاد الفلسطيني.

وية أخرى مثل املقاوالت والبناء واملدارس والجامعات وحركة النقل مما أدى إلى توقف دخل كما أصاب الضرر قطاعات حي

 العاملين في هذه القطاعات بجانب الغاء األسواق األسبوعية مما أدى أيضا إلى توقف دخل البائعين في هذه األسواق ،

(  19 -رتفعة اصال قبل ظهور الفيروس كورونا )كوفيد االمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدالت البطالة في األراض ي الفلسطينية امل

 واتساع دائرة الفقر.

 تقلبات اسعار الصرف : - 9

شهدت أسعار صرف العمالت الرئيسية تقلبات ملموسة منذ تفاقم أزمة فيروس كورونا ، حيث بدا سعر صرف الدوالر األمريكي 

بنحو  2020آذار  17كبير مع نهاية األسبوع األول من شهر آذار وحتى  وبالتبعية الدينار األردني االرتفاع مقابل الشيكل بشكل

 شيكل دوالر. 3.86% ليصل إلى  12.5

وقد نتج عن هذا االرتفاع الناجم أساسا عن حالة الخوف والترقب والهلع بسبب تداعيات فيروس كورونا مما زاد الطلب على 

مليار  15اإلسرائيلي للتدخل من خالل زيادة العرض من الدوالر عبر ضخ الدوالر بشكل كبير، األمر الذي دفع بالبنك املركزي 

 دوالر للينوك من أجل دعم مركز الشيكل في سوق العمالت.

وتؤثر التقلبات في سعر الصرف على أكثر من جانب في االقتصاد الفلسطيني والنظام املالي، فمن جهة تؤثر التقلبات على مالية 

مليون دوالر في  600% من إيراداتها، أو ما يعادل  17منح ومساعدات بعملة الدوالر والتي تشكل الحكومة جراء حصولها على 

املتوسط سنويا، في حين أن معظم إنفاقها بعملة الشيكل، ويظهر األثر املباشر لذلك في عجز املوازنة والدين العام واملتأخرات 

 املتراكمة.

صرفي، والتي تحاول املصارف باستمرار مواءمة أصولها وخصومها بالعمالت كما توثر هذه التقلبات على أصول القطاع امل

% من أصول املصارف ، بينما تشكل األصول  36.6املختلفة والتحوط ملثل هذه املخاطر، خاصة وأن الدوالر يستحوذ على حوالي 

 %، وبقية العمالت األخرى. 37.7%، وبعملة الشيكل حوالي  22.9بعملة الدينار نحو 

% من  42باإلضافة إلى ذلك تؤثر تقلبات سعر الصرف على أسعار السلع املستوردة من بقية أنحاء العالم وتشكل  ما نسبته و 

 الواردات وباألخص أسعار الوقود والغذاء واملواد الخام املسعرة بالدوالر.

 خاتمة:

 النتائج والتوصيات :

 ستخلصة منها :في ضوء التحليالت السابقة فيما يلي اهم النتائج امل

 اوال / النتائج :

تراجع أداء كافة القطاعات االقتصادية الفلسطينية بشكل كبير نتيجة انتشار فايروس كورونا كان اهمها التراجع في  -1

 قطاع الخدمات واالنتاج والتجارة والقوي العاملة مما أدى الى زيادة حدة البطالة .
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حيث توقفت عجلة االنتاج وفقد الكثير من العمال وظائفهم كما  تأثرت القطاعات االجتماعية للسكان بشكل كبير -2

 تضررت دخول البعض االخر بسبب تراجع سوق العمل .

تأثرت املالية العامة في فلسطين حيث انخفضت االيرادات الضريبية وازداد االنفاق الحكومي ومن املتوقع ان يصل  -3

 .عجز املوازنة الى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل 

 

 ثانيا / التوصيات :

 في ضوء النتائج السابقة توص ي الدراسة بما يلي :

السعي نحو انشاء صناديق تمويلية تكافلية تساهم فيها البنوك ومؤسسات القطاع الخاص التي كانت اقل تضررا تتلقى  -1

املؤسسات الدولية املانحة من خاللها التبرعات من تلك الجهات واملواطنين القادرين في الداخل والخارج باإلضافة الي 

 وذلك بهدف تقديم الدعم املادي للفئات املتضررة من هذه الجائحة .

 العمل على تعزيز منظومة العمل الصحي للحد من انتشار الفايروس والسيطرة عليه. -2

كثيفة  دعم شبكات الحماية االجتماعية التي تستهدف املشروعات الصغيرة والعائلية في القطاع الخاص واملشروعات -3

 العمالة بهدف التقليل من معدالت البطالة .

 قائمة املراجع:

  جراء جائحة كورونا، رام هللا، فلسطين،  2020التنبؤات االقتصادية  –جهاز االحصاء املركزي الفلسطيني

2020ar.pdf-forc-2020-4-23http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_ 

 (، تداعيات فيروس كورونا املستجد على االقتصاد املصري، صحيفة 2020مصر)-الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 ./malnews.comhttps://alاملال االلكترونية 

 ( عالقـات االقتصاديـة الفلسطينيـة والعوامل املؤثـرة في تطويرهـا في ظل املتغيرات اإلقليميـة 2014الديراوي، سلمان ،)

 والدوليـة، رسالة دكتوراه غير منشورة، مصر: القاهرة.

  ( إيــرادات املقاصــة، موســوعة مقــام، املوقــع االلك2019ذيــاب، تيمــاء ،)تروني 

https://maqam.najah.edu/blog/articles/3/ 

  2020اآلثار االقتصادية املتوقعة ألزمة فيروس كورونا على االقتصاد الفلسطيني خالل العام  –سلطة النقد الفلسطينية ،

 .2020رام هللا، آذار 

  2020تصاد الفلسطيني خالل العام اآلثار االقتصادية املتوقعة ألزمة فيروس كورونا على االق –سلطة النقد الفلسطينية ،

 2020رام هللا ، ابريل 

  2020، رام هللا ، فلسطين  2020تقرير التطورات االقتصادية الربع األول  -سلطة النقد الفلسطينية . 

 ( دور املوازنة كأداة تخطيط ورقابة في ترشيد القرارات بالسلطة الوطنية 2015شبانة، عبد الهادي محمد أحمد ،)

 ينية، رسالة ماجستير، جامعة األقص ى، غزة، فلسطين.الفلسط

 ( التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا املستجد 2020صندوق النقد العربي ،)COVID-19  ،على الدول العربية

https://www.findevgateway.org/. 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_23-4-2020-forc-ar.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_23-4-2020-forc-ar.pdf
https://almalnews.com/
https://www.findevgateway.org/
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 ( مدونات البن2020فورسك، دانا ،):ك الدولي-https://blogs.worldbank.org/ar/voices/covid  

 (تجميـد أمـوال املقاصـة أزمـة متكـررة وآثـار طويلـة اآلجل. فلسطين، رام هللا: معهـد 2015كنفانـي، نعمـان وصـاح، سـام ،)

 قتصادية الفلسـطينية )ماس(.أبحـاث السياسـات اال

 (، فيروس كورونا: دليل تداعيات الوباء على االقتصاد العاملي، الشبكة 2020دانيال باملبو)-ديفيد برون -لورا جونز

 االقتصادية العاملية: لندن.

 ( التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس 2020مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،)“على ” املستجد كورونا

 ./https://alghad.com(، 2020األسر في األردن خالل الفترة ما بين منتصف آذار ومنتصف أيار

 (املوازنـة العامـة للدولة 2020املعرفـة ،)https://www.marefa.org/ 

تقوض اقتصاد األرض الفلسطينية املحتلة املنهك،  19جائحة كوفيد  –حدة للتجارة والتنمية االونكتاد مؤتمر األمم املت

2020. 
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 Anulika.N, Uzoh."The Rolle Of Budgeting In Managerial Planning And Control", A Case Study Of Guinness 

Nigeria PLC Benin, EDO Staten Nigerian Breweries PLC AMA, Enugu State. University of Nigeria Enugu 

Campus, 2015. 

 

 Nicolas Bottan, Bridget Hoffmann, Diego Vera-Cossio, The unequal impact of the coronavirus pandemic: 

Evidence from seventeen developing countries Published: October 7, 
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 Matthew Keep, Coronavirus: Economic impact.UK, House of Commons Library, Published Monday, 21 
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 إشكالية االقتصاد غير املهيكل ببلدان شمال إفريقيا في سياق جائحة كورونا

اقع االقتصاد في العالم العربي قراءة في التحوالت الراهنة  أزمة كورونا وو

 هشام مصباحد. 

 الجزائر 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

 

 امللخص:

راهنة التي شغلت بال املفكرين والباحثين في مختلف مجاالت مما ال شك فيه أن الحديث عن فيروس كورونا من القضايا ال

 في ظل االنتشار الرهيب الذي سجلته 
ً
العلوم اإلنسانية واالجتماعية من جهة والعلوم املادية والطبيعية من جهة أخرى، خصوصا

 
ً
 حرجا

ً
ت الجائحة منعطفا

 
في تاريخ اإلنسان واألنظمة أرقام فيروس كورونا في الكثير من أنحاء العالم، ومن ثمة فقد شكل

السياسية واالقتصادية في الوقت ذاته، األمر الذي جعلنا أمام مجموعة كبيرة من األسئلة الحاسمة التي يجب الوقوف عندها في 

 عالم ما بعد كورونا ألخذ الكثير من الدروس التي قدمتها الجائحة لإلنسان املعاصر.   

 .د، العالم العربي، الواقع الراهنكورونا، االقتصا الكلمات املفتاحية:
Abstract: There is no doubt that talking about the Coronavirus is one of the current issues that have 

preoccupied thinkers and researchers in various fields of human and social sciences on the one hand 

and physical and natural sciences on the other hand, especially in light of the terrible spread 

recorded by Corona virus  

numbers in many parts of the world, Hence, the pandemic constituted a critical juncture in human 

history and political and economic systems at the same time, which made us face a large set of 

critical questions that must be addressed in the post-Corona world to take many of the lessons that 

the pandemic provided to contemporary people. 

Key words: Corona, economy, Arab world, current reality. 

 

 مقدمة:

يعيش العالم اليوم في الفترة الراهنة مجموعة من التحوالت الكبرى التي لم يشهد مثلها طوال تاريخه القديم نتيجة الهزات 

العنيفة واالرتدادات القوية التي أفرزتها جائحة كورونا على العالم في كل مجاالت الحياة املتنوعة فمن البعد االجتماعي إلى 

وغيرها من األبعاد األخرى التي أصبحت الواقع اليومي لفيروس كورونا العنيف واملدمر في الوقت ذاته، السياس ي واالقتصادي 

 في بعدها االقتصادي بفعل الركود االقتصادي الذي عرفه العالم في 
ً
فاألزمة عاملية وأثارها من دون شك ستكون وخيمة خصوصا

عالم، ومن ثمة الواقع املرير الذي أصبح يعيشه اإلنسان في العالم زمن الحجر الصحي وتوقف جميع القطاعات املنتجة في ال

املتقدم واملتخلف في الوقت ذاته، ومن ثمة فقد شكلت جائحة كورونا خطرا حقيقيا على اإلنسان خصوصا بعد االنتشار السريع 

أنحاء العالم، فال تسمع في وسائل اإلعالم واألرقام الرهيبة التي بلغتها في عدد املوتى اليومي في جميع  2020الذي عرفته في ربيع 

 بشكل مؤلم لم تشهد البشرية مثله طوال تاريخها.
ً
 سوى تزايد أعداد املصابين يوميا
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فقد كشفت جائحة كورونا عن الكثير من النقائص التي تعاني منها مختلف الدول األمر الذي يستدعي إعادة ترتيب األولويات 

تعطى األولوية للقطاعات الحساسة واملهمة مثل الجانب الصحي وتطوير آليات البحث العلمي داخل كل مجتمع وكل دولة، حيث 

في التعامل مع األوبئة بجميع أصنافها، باإلضافة إلى الجانب االقتصادي باعتباره العمود الفقري الذي يقوم عليه نظام الدولة 

طط ديناميكية تتماش ى مع األوضاع الطارئة التي يكمن أن تصيب وضمان الحياة الكريمة للمواطنين، وبالتالي الدعوة إلى وضع خ

 اإلنسان في أي لحظة مثلما حدث مع فيروس كورونا.

وعلى هذا األساس سنحاول في ورقتنا البحثية هذه الوقوف عند أهم النقاط الحاسمة في الحركة االقتصادية في العالم العربي في 

ة في الحاضر واملستقبل بمعنى اآلليات التي يمكن بواسطتها التصدي النعكاسات زمن الكورونا وكيفية التعامل مع الجائح

؟ وكيف يمكن التصدي لهذه 19الجائحة وابعادها املختلفة، فما هو الواقع االقتصادي في عاملنا العربي في ظل جائحة كوفيد

 الجائحة؟.

بئة وتاريخها بمجموعة من املحطات الكبرى واملهمة املتعلقة : يرتبط الحديث عن األو األوبئة وسؤال اإلنسان قراءة تاريخيةأوال: 

باإلنسان وصراعه الطويل مع األمراض الخطيرة واملستعصية التي كانت دائما تعصف بحياته وتعرضه للهالك واملوت، ومن 

لبشرية قد تعرضت إلى أبرزها الوباء الذي كان في كل مرة يشكل حاالت من الذعر والخوف والهلع وسط اإلنسان، مع العلم أن ا

العديد من األوبئة عبر تاريخها الطويل لعل من أبرزها الطاعون األسود، أو املوت األسود كما يسمى، والجذري وغيرها من 

 الفيروسات األخرى التي كانت حاضرة في حياة اإلنسان.

اصات القديمة التي ورد فيها هذا املصطلح البحث في تاريخ الوباء يعود في أصله إلى اإلرهاألوبئة في املرحلة القديمة:  -1

والتداعيات التي يطرحها هذا العلم من زاويا متعددة ذات عالقة مباشرة بتاريخية املفهوم والظروف املحيطة به، فقد ظهرت 

يات الفكر املقدمات الواضحة لعلم األوبئة منذ أكثر من ألفي عام مضت، وبالتالي العودة إلى اللحظة االغريقية القديمة وتجل

: رودولفو ساراتش يوما حَملُه من افكار ذات صلة وطيدة باملرض وكيفية حدوثه، يقول  االبو قراطيالطبي هناك ممثال في الطب 

 أبقراط" ظهرت املقدمات الواضحة لعلم األوبئة املعاصر منذ ألفي عام مضت، ال تقدم لنا كتابات الطبيب االغريقي العظيم 

فحسب، وإنما تكشف ايضا عن منهج  والسل والتيفوس التيتانوسة والدقيقة واملتكاملة ألمراض مثل أولى األوصاف املعروف

" فالطب االبقراطي يقوم على فتح املجال .(16،ص،2010)رودولفو ساراتش ي،  يقوم على اإلدراك واملالحظة في فهم أسباب املرض

على صحة اإلنسان، وبهذا يكون من األطباء األوائل الدين أشاروا إلى  في دراسة الطب واملرض، إلى دور البيئة واملحيط في التأثير

هذه العوامل، وعلى إثرها تطورت العديد من األفكار الطبية في الطب الحديث واملعاصر، واألمثلة كثيرة في هذا املجال لعل من 

قة بشرب املاء، فبعد العديد من التجارب في لندن كان ذو عال الكوليراالتي أشارت إلى أن خطر  Snow"جون سنوأهمها نتائج "

)ر.بيغلهول، ر. بونيتا، ت.  وصل إلى أن السبب الحقيقي الكامن وراء انتشار املرض هو املاء امللوث سنو"التي قام بها "

في ، ومن ثمة الدور الذي لعبه هذا االكتشاف في تطوير الصحة العمومية للسكان، والتطور املحقق (13، ص،1993كييلستروم،

:" من أراد التعمق في الطب فينبغي له أن يفعل ما مؤلفه االهوية واملياه والبلدانفي  أبقراطميدان الدراسات الوبائية، يقول 

 أن ينظر إلى فصول السنة وإلى أثر كل منها وحده، ليس فقط ألن أحدها يختلف عن األخر لكن أيضا ألن التغيرات التي 
ً
يأتي: أوال

ْعَرُض لكٍل منها
ُ
، ثم الخاصة  ت

ً
ة على كل البلدان أوال تجعل فيه اختالفات عظيمة، ثم يتعرف ما هي األهوية الحارة والباردة العام 
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 متى دخل طبيب إلى بلٍد ال يعرفه 
ً
ْعمِّ والوزن، إذا

ُ
ببلٍد بلد، ويتعرف أيضا صفات املياه التي تختلف في الخواص كما تختلف في الط

سبته إلى الرياح ومطلع الشمس ألن أثره يختلف بحسب تعر ضهِّ للشمال والجنوب أو الشرق و ينبغي له أن ينظر إلى موقعه ون

الغرب، ويتعرف جيًدا طبيعة املياه التي يستعملها السكان هل هي لينة أو قاسية خارجة من أماكن مرتفعة صخرية أو خشنة... 

اة يابسة أو غا ة أو منخفضة محترقة بحرارة شديدة أو مرتفعة باردة، ويتعرف أحوال األرض املختلفة، فإما أن تكون معرَّ بية نزَّ

ويتعرف جنس معيشتهم، أمولعون هم بالخمرة والطعام الطيب والراحة، أم نشطاء متعلقون على األشغال البدنية يأكلون كثيرا 

"...
ً
تلوث البيئي وفضالت الحيوانات فالكثير من األمراض واألوبئة مرتبطة باملياه وال ،(18، ص1885) أبقراط،  ويشربون قليال

وغيرها من العوامل املهمة ذات الصلة املباشرة بامليكروبات وامللوثات بجميع أصنافها، هذه الفكرة األساسية التي أشار إليها أبو 

على ذلك هو  ، وبالتالي التأكيد على األدوار املهمة التي تلعبها هذه العوامل في الصحة واملرض، والدليلابقراطالطب اليوناني 

 في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات 
ً
املقارنات في حصيلة اإلصابات باملرض في التجمعات السكانية الصغيرة الذي أصبح شائعا

 القرن العشرين، والني تؤكد كلها على الربط بين الظروف و العوامل البيئية ومختلف األمراض.

الحديثة في علم الوبائيات وكل ما تعلق بها من اكتشافات ذات صلة بعالم أما التطورات  الوباء في املرحلة الحديثة: -2

الفيروسات وامليكروبات والجراثيم املختلفة التي تصيب الكائنات الحية وتؤدي بها إلى املوت مباشرة نتيجة القوة الكبيرة التي 

رات الحديثة تدرجا ًفي الكشف عن هذه أصبحت الخطر الرهيب القاتل لإلنسان وبقية الكائنات األخرى، فقد عرفت التطو 

العوالم، فبعد أن كان التعامل مع املرض في الفترة القديمة يتم وفق مجموعة طرق بدائية قائمة على الفاعليات الفردية حيث 

، استخدموا الشعوذة والشياطين والصلوات، أو تقديم قرابين وغيرها من الطرق التي سيعمد الطب الحديث إلى التخلص منها

ومن ثمة البدء في مرحلة جديدة من الطب وطرق العالج دون أن ننس ى إسهامات الطب القديم املهمة التي كانت نقطة البدء 

واالرتكاسة القوية في تطور العديد من النظريات الطبية الحديثة واملعاصرة سواء ما تعلق منها بالطب الغربي القديم أو الطب 

 العربي اإلسالمي.

من دون شك فإن انعكاسات الوباء على االقتصاد كانت  سات الوباء على الجانب االقتصادي في العالم العربي:ثانيا: انعكا

وخيمة على جميع دول العالم وبوجه خاص الدول الضعيفة التي وجدت نفسها أمام مواجهة عنيفة غير قادرة على الصمود 

تعاني من انهيار اقتصادي كبير بفعل غياب استراتيجيات واضحة قابلة  أمامه، مثلما هو الحال في الكثير من الدول العربية التي

 للتكيف مع األوضاع املستجدة واألزمات املتنوعة التي تعاني منها الدول.

 في منظومة االقتصاد  التنمية املستدامة في العالم العربية وأزمة وباء كورونا: -1
ً
 كبيرا

ً
 وارتباكا

ً
لقد أحدث الوباء الجديد خلال

لعاملية التي توقفت عن العمل ملدة زمنية قاربت العام، في جو لم يسبق لإلنسان أن عاشه مند تاريخه الطويل، فكيف يمكن ا

 التعامل مع وباء كورونا اقتصاديا دون أن يؤثر ذلك على مفهوم التنمية املستدامة في العالم العربي؟.

 على واقع الدول العربية التي وجدت نفسها أمام عجٍز كبير في لقد نتج عن جائحة كورونا اثاًر اقتصادية وخيمة انعكس
ً
ت سلبا

تسيير مرحلة الوباء، ومن ثمة املسائل امللحة التي أنتجها الفيروس على الصعيد العاملي واملحلي في الوقت ذاته، ولعل من أبرز 

دها بشكل كبير على وظائف ومهن وحرف مظاهر هذه األزمة االقتصادية نجد: زيادة حجم الفقر في هذه الدول نتيجة اعتما
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شخصية، بمعنى العيش من عمليات البيع والشراء، إضافة إلى عجز الدولة في تلبية مطالب الشعب أو دفع تعويضات ألصحاب 

 املهن الحرة بسبب توقف نشاطاتهم طيلة فترة الوباء.

لعمل مما يعرضهم للمخاطر سواءى اإلصابة بالفيروس أو كما أن االعتماد على األجور اليومية يجبر البعض على البقاء في سوق ا

 على املواطنين وفئة الشباب على وجه الخصوص، فبعد األزمة 
ً
 الركود العاملي الذي سينعكس سلبا

ً
مخاطر نقله لألخرين، وأيضا

)،, تحالف  الت البالغينارتفعت معدالت البطالة بالنسبة للشباب بشكل أسرع من معد 2008االقتصادية واملالية العاملية لعام 

 أطول للتعافي منها وقد تكون نفس األثار مع جائحة  (11، ص2020ميثاق الشباب في العمل اإلنساني، ايار، 
ً
، واستغرقت وقتا

 على عقب في ظل تراجع االقتصاد العاملي للدول الكبرى في العالم التي ستلجأ من دون 
ً
كورونا التي ستقلب جميع املوازين رأسا

لى الدول املتخلفة لسلب ثرواتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ثمة الرجوع إلى األسئلة املحورية التي تهتم بها التنمية شك إ

املستدامة التي وجدت نفسها أمام مشكالت ذات أبعاد متعددة تتطلب امتالك تدابير فعالة في التعامل مع الوباء خصوصا في 

" يمثل فيروس فقد تسببت أزمة كورونا في صدمة عاملية شملت جميع مناحي الحياة اإلنسانية جانبه االقتصادي واالجتماعي،

كورونا صدمة للعرض والطلب في آن واحد، ويفرض تحدياٍت غير مسبوقة نتيجة لتعطل االقتصاد العاملي املرتبط باألزمة 

 في أسعار 
ً
 في الطلب الخارجي وهبوطا

ً
السلع األولية، وتجد البلدان منخفضة الدخل الصحية حيث تشهد البلدان تراجعا

 في التحويالت الواردة 
ً
نفسها محرومة من األسواق املالية العاملية، في وقت تشهد فيها خروج رؤوس األموال منها، وتراجعا

عرض، تحول في ، بمعنى شلل تام في األسواق العاملية تزايد نسبة الطلب في غياب ال (11، ص2020)مجموعة البنك الدولي، "إليها

 خصوصا في املجال الطبي من خالل توفير مستلزمات الطب والرعاية الصحية، إضافة إلى املواد 
ً
رؤوس األموال بشكل رهيب جدا

الضرورية كمواد التغذية وغيرها، التضرر الكبير تعاني منه الدول الضعيفة ألنها ال تستطيع املساهمة فيال السوق العاملية بل 

و االستيراد، باإلضافة إلى مشكالت أخرى ذات أبعاد سياسية وأخرى صحية مثل عجز الدول عن معالجة دورها الوحيد ه

فالبلدان مرضاها بسبب ضعفها االقتصادي وغيرها من القضايا االقتصادية املهمة املتعلقة بالوباء وفيروس كورونا املستجد،" 

على وسائل الفحص، قد تعجز عن فحص املصابين وتتبعهم، منخفضة الدخل املحدودة في قدراتها وفي إمكانية حصولها 

ويجب عليها يجاد حلول بديلة منخفضة التكلفة حتى تكون جهود االحتواء مجدية وفعالة، مع تركيز االهتمام ببؤر العدوى 

ررا من مخاطر " ودائما الدول الضعيفة هي األكثر تضاملحتملة مثل املناطق املكتظة بالسكان واألحياء العشوائية باملدن

 في تحقيق التنمية املستدامة ألن أغلبية الدول العربية لجأت إلى الخزينة 
ً
وتبعات فيروس كورونا املستجد ومن ثمة الوقوف عائقا

 العمومية في التصدي ألثار الجائحة، وبالتالي ضرورة العمل على ايجاد الحلول املالئمة ملثل هذه األوضاع الطارئة.

 التي عانت من سياسات الغلق فقد ترك فيروس كور 
ً
ونا اثارا وخيمة على جميع اقتصاديات العالم بما فيه الدول األكثر تقدما

التي تجاوزت الحاالت التي كانت متوقعة في كافة أنحاء العالم، ومن ثمة أصبح الحديث عن التداعيات االقتصادية بمثابة الرهان 

لجائحة التي قاربت على السنة الكاملة، واالقتصاد غير موجود ألن جميع األنشطة الحقيقي للدول العربية اليوم في ظل استمرار ا

الخارجية قلت مقارنة بالحياة الطبيعة، األمر الذي ينعكس سلبا على حياة األفراد داخل هذه الدول التي تعاني من الفقر 

وبئة والكوارث مهما كان نوعها، بمعنى خلية أزمة والبطالة وزيادة نسبة الجوع بسبب غياب استراتيجيات اقتصادية تراعي زمن األ 

دورها الحقيقي يكمن في مسايرة األوضاع الحرجة والقاسية التي تعاني منها الدول املتضررة من هذه الكوارث خصوصا إذا كانت 

 عرفها مند زمن طويل.دول ضعيفة اقتصاديا مثلما هو الحال في العديد من الدول العربية التي وجدت نفسها في دوامة رهيبة لم ت
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بحسب الدراسات األخيرة التي نشرتها منظمة اإلسكوا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا حول واقع االقتصاد في العالم 

 كبيرا بسبب تردي األوضاع االقتصادية في املنطقة، وحسب التقديرات األولية 
ً
العربي في فترة وباء كورونا الذي عرف انهيارا

مليار  دوالر ، ومع تزايد انتشار  42خسائر  ال تقل عن  2020فمن املتوقع أن تسجل املنطقة العربية في عام  19عيات كوفيد لتدا

هذا الوباء العاملي في دول االتحاد األوروبي والواليات املتحدة األميركية وغيرها من االقتصادات الكبرى ونتيجة االثار الناجمة عن 

، وعليه (1، ص2020)منظمة االسكوا، فمن املحتمل أن تسجل خسائر أكثر بكثير عن جميع األصعدة انخفاض أسعار النفط

فحجم الخسائر يهدد اقتصاديات هذه الدول من جميع االتجاهات خصوصا في حاالت استمرار انخفاض أسعار النفط في الدول 

مليار دوالر أمريكي في الفترة 11كلفت املنطقة ما يقارب  العربية املصدرة نتيجة نقص االيرادات نتيجة لحرب أسعار النفط التي

مليون دوالر  550فقط، أما إذا بقيت األسعار على حالها فمن املحتمل أن تصل إلى ما يقارب  2020املمتدة من جانفي إلى مارس 

شه الدول العربية في ظل أمريكي تقريبا كل يوم، هذه الخسائر ستنعكس من دون شك على الواقع االجتماعي القاهر الذي تعي

 تفش ي هذا الفيروس القاتل.

فلم يتوقف األمر عند هذا الحد فقط بل تواصلت سلسلة الخسائر والتراجع الفظيع الذي بلغه اقتصاد مختلف الدول العربية 

وقي بلغت قيمتها تكبدت الشركات العربية خسائر فادحة في رأس املال الس 2020ففي الفترة املمتدة من ديسمبر إلى غاية مارس 

في املائة من إجمالي ثروة املنطقة، كما أنه من املتوقع  8مليار دوالر، والخسائر التي سجلتها ثورة هذه الشركات تعادل نسبة  420

 أن تخسر املنطقة حسب أخر االحصائيات االقتصادية في املنطقة العربية ما ال يقل عن 
ً
 2020مليون وظيفة في عام 1.7أيضا

في املائة، انطالقا من التأثيرات التي يحدثها فيروس كورونا على سوق العمل في جميع  1.2ارتفاع معدل البطالة بمقدار ومن ثمة 

القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع الخدمات نتيجة سياسيات الحجر الصحي والتباعد االجتماعي والعزل، وغيرها من 

العمل وتبادل السلع بين مختلف الدول في العالم، فعلى الصعيد العاملي  اإلجراءات الصحية التي فرضت ركودا رهيبا في سوق 

انخفض قطاع الخدمات بمعدل النصف، ونظرا إلى أن هذا القطاع هو املصدر  الرئيس ي لفرص العمل في املنطقة العربية فأي 

تعبر املؤسسة ، (2، ص2020مة، )االسكوا, منظ تأثيرات وخيمة تطاله ستترجم إلى خسائر كبيرة في مختلف الوظائف األخرى 

البحثية البريطانية كابيتال ايكونوميكس أن اقتصاديات منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ستعيش أسوأ ركود في تاريخها 

مشيرا إلى أن التباعد االجتماعي وقيود السفر ستؤثر وبشدة على اقتصاد الدول العربية مثل مصر، تونس،  1980مند عام 

يرها من الدول األخرى، كما أن الدول املصدرة للنفط ستتأثر هي األخرى بفعل تراجع الطلب وانخفاض األسعار وهو ما املغرب وغ

حيث التقرير أن البنك املركزي املصري سيضطر  ،(2020)شريف اليماني،  سيؤدي إلى دخول أغلبية تلك الدول في مرحلة ركود

 أن يستكمل البنك  إلى رفع قبضته على الجنيه املصري ولكن هذا
ً
لن يؤذي بالضرورة إلى ارتفاع كبير في مستوى التضخم متوقعا

 لكبر قطاع السياحة بهما، أما 
ً
 إلى أن كل من املغرب وتونس سيتأثران بشدة نظرا

ً
سلسلة التسيير النقدي، كما أشار التقرير أيضا

 بإعادة لبنان فيشير التقرير إلى أن تداعيات فيروس كورونا زادت األوضاع سو
ً
ًء في البلد الذي لم يسدد ديونه والذي يقوم حاليا

في  20في املائة مع ارتفاع معدل التضخم إلى  12هيكلة الديون، وقد توقع التقرير أن ينكمش الناتج املحلي االجمالي اللبناني بنسبة 

العربية التي تعاني من ضعف اقتصادي قبل  املائة، وكلها مؤشرات سلبية لألثار الوخيمة التي سيتركها فيروس كورونا على الدول 

 مرحلة كورونا، فما بالك في املرحلة الراهنة.  
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كما أدى فيروس كورونا إلى تعطل في العالقات الصينية والدول العربية التي كانت بمثابة املمول الرئيس ي للسوق العربية في جميع 

يومية بمئات املاليين من الدوالرات، ألن الصين أضحت أهم شريك مجاالت االقتصاد والحركة التجارية ككل، مما يعني خسائر 

 خالل العاميين املاضيين مقابل  240تجاري لكل الدول العربية فحجم التبادل التجاري بين الطرفين يزيد عن 
ً
مليار دوالر سنويا

ئيس ي للدول العربية بأغلبية املنتوجات ، ومن ثمة تعتبر الصين املمول الر 2004مليار دوالر عام  40و 2011مليار دوالر عام 190

، فاملنافسة ( 2020)كورونا وخطورته االقتصادية على الدول العربية، سياسية واقتصاد،  التجارية في جميع القطاعات تقريبا

لية في الصينية وسيطرتها على كافة األسواق العاملية وباألخص حضورها الكبير في العالم العربي جعلها تحقق نسب صادرات عا

في املائة في الدول األخرى مثل السعودية،  18إلى  15في املائة في تونس واملغرب، وبين  10و 9املنطق العربية حيث تصل إلى نسبة 

االمارات، الجزائر، مصر ....إلخ، في حين ما يتم تصديره للصين من طرف الدول العربية ال يتعدى النفط الذي تساهم فيه 

سب عالية من الصادرات، لتبقى أهم النتائج السلبية لفيروس كورونا تتمثل في التراجع الكبير ألسعار السعودية والعراق بن

 6إلى  2النفط في األسواق العاملية خصوصا في فترة الجائحة اين وصل إلى مراكز جد متدنية حيث بلغت نسبة التراجع من 

 دوالرات في البرميل الواحد.

رْت كل املفاهيم التي كانت سائدة من قبل، ففي خضم هذه التحوالت الكبير 
ة التي شملْت جميع مناحي الحياة اإلنسانية وغي ْ

خصوصا وقد انحصرت حقيقة الحياة في البقاء في املنازل وكيفية ضمان الغداء ملدة زمنية جاوزت الشهرين، رافقه تغير في شكل 

فرطة في التعامل مع االزمة الحالية والكارثة الوبائية حيث رفضت العالقات اإلنسانية العاملية بين الدول، اين برزت أنانية م

أغلبية الدول املتقدمة في العالم تقديم مساعدات للدول الضعيفة أو تشكيل خلية أزمة عاملية لتسيير املرحلة االستثنائية التي 

االنتقالية في ظل وباء كورونا، والدول العربية  تمر بها اإلنسانية، ومن ثمة غياب الجانب األخالقي والقيمي في التعامل مع املرحلة

واحدة من هذه الدول التي وجدت نفسها أمام ضرورة البحث عن آليات جديدة للتعامل مع الوباء بالكيفية التي تضمن لها 

حتاج إلى إعادة استمرار اقتصادها وعدم انهياره التام لو طالت مدة الوباء فترة زمنية أخرى، فالدول العربية من الدول التي ت

النهضة باملنتوجات الزراعية والفالحية وتقوية االقتصاد الوطني الذي يضمن لها االكتفاء الذاتي على املستوى الداخلي دون 

الحاجة إلى االستيراد في املواد األساسية، ومن ثمة ضرورة إعادة االعتبار للنشاطات التقليدية املهمة جدا في التنمية املحلية 

:" ان تداعيات كورونا قد تلقي بأكثر االيسكواة في االقتصاد الوطني، فقد جاء في تصريح لجنة األمم املتحدة لغرب آسيا واملساهم

 إضافيا من سكان املنطقة العربية في براثن الفقر والجوع بسبب تقليص تجارة األغدية وقلة املخزون منها، 8من 
ً
ماليين شخصا

)كورونا وخطورته االقتصادية على  مليون في املنطقة العربية يعانون من الفقر حاليا" 100وتذهب التقديرات إلى أن أكثر من 

 (. 2020الدول العربية، سياسية واقتصاد، 

فالعالم أمام أيام عجاف بسبب فيروس كورونا املستجد فقد دكرت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية أن التفش ي السريع 

صاد العالم برمته امام تحدي حقيقي، وأضافت أن قدرة العالم على احتواء هذا الفيروس هو لفيروس كورونا املستجد يضع اقت

الذي سيحدد حجم الخسائر االقتصادية كما أن عنصر التوقيت مهم أيضا، ألن عدم االستقرار سيهدد األوضاع أكثر، ومما ال 

، فالعالم أمام تحديات كبرى تحتاج إلى وضع (2020)عربية نيوز،  شك فيه أن الخطورة ستكون أكثر من دون أي شك في ذلك

خطط جديدة واستراتيجيات مضبوطة تراعي األوضاع الحالية ومختلف التغيرات التي يعرفها العالم في جميع املجاالت 

ر إيسوااالجتماعية، االقتصادية، السياسية والثقافية وغيرها من املجاالت املهمة األخرى، حيث يقول الباحث االقتصادي 
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أن االستهالك تأثر بدوره على نحو كارثي ألن الناس صاروا يفضلون البقاء في بيوتهم عوض أن يخرجوا إلى املطاعم   بالساد

)كورونا وخطورته  واملنشآت السياحية األخرى، وهذه األنشطة الصغرى تساهم بدورها في النمو االقتصادي للمارد الصيني

 .( 2020ية واقتصاد، االقتصادية على الدول العربية، سياس

واألمر نفسه بالنسبة للجزائر التي وجدت نفسها مثل بقية الدول العربية األخرى أمام تحدياٍت جديدة بسبب االختالل 

 بعد انهيار أسعار  النفط التي بلغت أسعار  غير متوقعة حيث تجاوزت حاجز 
ً
 30االقتصادي الذي فرضته الجائحة خصوصا

، ومن هذا املنطلق يرى 98%م أن جميع الصادرات يمكن اختزالها في النفط والغاز الطبيعي بنسبة دوالر للبرميل، مع العل

مليار  دينار، ومن ثمة فهي  1500املختصون في خبايا االقتصاد أن البالد قد دخلت في عجز في امليزانية العامة التي وصلت إلى  

صحي باإلضافة إلى األوضاع األخرى السابقة التي عرفتها البالد على غير قادرة على تحمل عجٍز أخر بعد خروجها من الحجر ال

من هذا املنطلق يعد  الحديث عن التنمية (، 1، ص2020)هشام شريف، الصعيد السياس ي واالقتصادي قبل فترة مرحلة الوباء

اإلنسان ومستقبل األجيال األخرى  املستدامة من القضايا املهمة والحاسمة في الوقت ذاته ألنها تتعلق بمجاالت مصيرية في حياة

الة في التصدي لألخطار املحدقة باإلنسانية من جميع  الالحقة عليها، ومن ثمة ضرورة وضع خطط جديدة وآليات تقنية فع 

 جوانبها، ألنه ال يمكن الحديث عن نمو وتطور وازدهار ورقي في غياب تنمية هادفة في كل دولة.

سمة في ظل التغيرات الجذرية التي يعرفها العالم اليوم على جميع األصعدة وعلى وجه الخصوص فالعالم العربي أمام رهانات حا

الجوانب االقتصادية التي تستدعي توفر شروط جديدة وقواعد مهمة من خالل تجسيد آليات العمل النافع وعدم االقتصار على 

ومنها الجزائر التي يرتبط اقتصادها الكامل بالنفط مورد اقتصادي واحد مثلما هو الحال لدى العديد من الدول العربية 

والبترول في حين ال تملك مصادر أخرى للمنافسة في حال ما إذا انخفضت أسعار  النفط بفعل مختلف األزمات والكوارث التي 

االجتماعية يشهدها العالم من فترة زمنية ألخرى، ومن ثمة تجد نفسها في عجز رهيب ينعكس من دون شك سلبا على الحياة 

 داخلها.

2-  
ً
(: مما ال شك فيه أن وباء كورونا قد انعكس جائحة كورونا وتداعياتها على االقتصاد العربي )االقتصاد الجزائري نموذجا

على كافة مجاالت الحياة اإلنسانية، االجتماعية، الصحية، النفسية واالقتصادية، ولكن يبقى األثر االقتصادي من املسائل 

اسمة في تأثيره على حياة الناس داخل الدول التي وجدت نفسها أمام مواجهة شرسة لم تكن في حسبانها على اإلطالق، املهمة والح

 بعد مدة الحجر 
ً
ومن ثمة يكون العامل االقتصادي من أهم العوامل التي ستعاني منها الدول في زمن الوباء وبعده، خصوصا

، وستكون النتائج أكثر خسارة في الدولة الصحي الطويلة التي تكبدت من خاللها مختلف 
ً
الدول خسائر مادية وبشرية كبيرة جدا

الضعيفة اقتصاديا مثلما هو الحال في الدول العربية على وجه الخصوص نتيجة محدودية مواردها املوجهة للتصدير في حين 

 الغلق الشامل لجميع مراكز التنقل عبر العالم. تعتمد بنسبة كبيرة على االستيراد في املواد األولوية وسد حاجيات شعوبها في ظل

( مع أزمة انهيار أسعار النفط الحادة التي ال تزال مستمرة منذ سنة 19-فقد تزامن تفش ي األزمة الصحية العاملية )جائحة كوفيد

رت هذه األزمة على نحو حاد في االقتصاد الجزائري، وبوجه أدق في عائدات الضرائب من تص2014
 
دير املحروقات، وفي . وقد أث

في املئة من عائداتها النفطية في حال بقيت أسعار النفط عند حدود  21.2نسبة نمو الناتج املحلي اإلجمالي. وتخسر الجزائر نحو 

في  في املئة 0.7إلى  2014في املئة في سنة  3.8دوالًرا للبرميل. وتسببت األزمة النفطية في انخفاض معدالت النمو االقتصادي من  30
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. غير أنه ال يمكن أن نعزو هذه النتائج إلى انخفاض أسعار النفط فقط في السوق العاملية، فقد كان لحالة االضطراب 2019سنة 

نصيبى في ذلك؛ إذ تأثر قطاع واسع من النشاطات االقتصادية من حالة الركود  2019الذي شهدته البالد في سنة  السياس ي

-أن ينكمش االقتصاد الجزائري بنحو  ادت األجواء أكثر من عام. ويتوقع صندوق النقد الدوليبسبب حالة الشك والريبة التي س

و من جديد في سنة  5.2 في املئة مستفيًدا من حالة التعافي االقتصادي وكذا التحسن في  6بقرابة  2021في املئة، ليعاود النم 

ام تدل بشكل مباشر على االنعكاسات واالثار الوخيمة التي ، هذه األرق(1، ص2020)خالد منه، أسعار النفط بحسب تقديراته

ستنجر على جائحة كورونا في ظل االنخفاض املستمر ألسعار البترول، خاصة وهي املصدر الوحيد للدخل في الجزائر، كما يشهد 

رًدا من سنٍة إلى أخرى ليصل إلى 
 
، بعد أن كان 2020إلجمالي في سنة في املئة من الناتج املحلي ا 19.97عجز امليزانية ارتفاًعا مط

في املئة. في حين بلغت نسبة الدين العام  15.03إلى  2021، ومن املتوقع أن يصل هذا العجز في سنة 2019في املئة في سنة  9.32

 65.83عجز إلى ، ومن املتوقع أن يصل هذا ال2019في املئة في سنة  46.26في املئة بعد أن كانت  60.97إلى الناتج املحلي اإلجمالي 

إلى  2020. ولم يكن قطاع الشغل بعيًدا عن هذه األزمة، فمن املتوقع أن يصل معدل البطالة خالل سنة 2021في املئة في سنة 

مليار  1.19مقابل  2020مليار دوالر أميركي خالل الربع األول لسنة  1.5في املئة، كما بلغ عجز امليزان التجاري الجزائري  15.1نحو 

وهي الفكرة نفسها التي نجدها في  ، (1، ص2020)خالد منه،  في املئة 26.21بارتفاع بلغ  2019خالل الفترة نفسها من سنة دوالر 

مختلف الدول العربية األخرى التي فرضت عليها الجائحة ضرورة إعادة التفكير من جديد في مختلف القضايا االقتصادية التي 

لى وضع خطط استراتيجية جديدة للتعامل مع األوضاع الطارئة واملستجدة على الصعيد كشفت عنها الجائحة من خالل العمل ع

 العاملي والوطني.

في ختام هذه الورقة البحثية يمكن الوقوف على مجموعة من النقاط املحورية املتعلقة بجائحة كورونا التي أصابت  خاتمة:

 لم تعرف مثله البشرية مند تاريخها القديم رغم لتزحف إلى بقية أنحاء الكوكب األ  2019العالم في ديسمبر 
ً
 كبيرا

ً
زرق تاركة هلعا

مختلف األوبئة التي تعرض لها وعليه فقد كانت انعكاسات كورونا كبيرة على كافة مناحي الحياة اإلنسانية االجتماعية، السياسية 

كانت كبيرة نتيجة االغالق  ما األثار االقتصادية فقد والنفسية وغيرها من املجاالت األخرى، فلم تستثني كورونا شيئا في طريقها، أ

 التام ألغلب األنشطة االقتصادية في مدة الحجر الصحي وفترة انتشار الوباء العاملي وعليه يمكن تسجيل النتائج التالية:

لحياة اإلنسانية من دون لقد سببت جائحة كورونا العديد من النتائج املهمة واملحورية املتعلقة باإلنسان في كافة مجاالت ا -

 استثناء.

االنعكاسات الكبيرة للجائحة على الصعيد االقتصادي في العالم العربي على وجه الخصوص نتيجة ضعفها االقتصادي من  -

 جهة ونتيجة اعتمادها على موارد محددة في عملية التصدير في مقابل االستيراد للمواد األولوية، األمر الذي نتج عنه الكثير من

زمنية طويلة. املخاوف إذا استمرت الجائحة ملدة  
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 قائمة املصادر واملراجع:

 ، الترجمة إلى العربية شبلي شميل، مطبعة املقتطف القاهرة.األهوية واملياه والبلدان(، 1885أبقراط،) -

 فيروس كورونا ايار. (، 2020تحالف ميثاق الشباب في العمل اإلنساني،) -

 ات االقتصادية واالجتماعية لجائحة فيروس كورونا املستجد في الجزائر.خالد منه، التداعي -

ترجمة جيهان أحمد محمد فرج، منظمة الصحة  أساسيات علم الوبائيات،(، 1993ر.بيغلهول، ر. بونيتا، ت. كييلستروم،) -

 .1993العاملية املكتب اإلقليمي للشرق األوسط، جامعة أوكالند نيوزيلندا، 

 .علم األوبئة(، 2010اتش ي،)رودولفو سار  -
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القطاع الخاص املساهم بالنمو  التنافسية في تحقيق امليزة في الريادة دور استراتيجيات

 االقتصادي بغزة

 بلقايد تلمسان الجزائر د.حازم أحمد محمد فروانة أستاذ محاضر أ جامعة أبي بكر 

 د. أحمد الفقية أستاذ محاضر أ جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان الجزائر

 3د. كامل أيمن عليوة أستاذ محاضر ب جامعة الجزائر 

 

 امللخص:

 التنافسية، امليزة على املؤثرة العوامل مختلف التنافسية وتوضيح امليزة تحقيق في ودورها الريادة التعرف على استراتيجيات تهدف الدراسة إلي

 محافظة في الفلسطينية االتصاالت شركة في التنافسية امليزة و الكشف عن مفهوم التنافسية وامليزة الريادة استراتيجيات بين االرتباط عالقة وتفسير

 التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة استراتيجياتأن نسبة وكانت أهم النتائج موظف 100تم استخدام اإلستبانة على عينة مكونه من غزة.

%( وهو مستوى مرتفع، حيث 70.41بلغت ) االنجاز و لحب%( 73.89بلغت ) بالنفس و للثقة%( 63.41بلغت ) و للمبادرة%( 64.97بلغت ) لإلبداع

%( وهو 82.49بلغت ) التنافسية يزةامل لتحقيق التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة استراتيجياتأن نسبة  و%.60حدد الباحثون ما نسبته 

 املعلومات نظم بمدخالت االهتمام يتولى اإلستراتيجية موارد املعلومات ببناء االهتمام الشركة تبني وكانت أهم النتائج ضرورة مستوى مرتفع

 التشغيلية في العمليات بين التنسيق ءةكفا زيادة على العمل. التنفيذيين املدراء دعم دعم القرار ونظم نظم بناء خالل من وذلك اإلستراتيجية

  منتجاتها تطور  سوقية حصة وكسب جديدة منتجات تقديم بهدف التابعة، الشركات
ً
 الزبائن . حاجة وتحديد السوق  دراسات على اعتمادا

 استراتجيات الريادة، امليزة التنافسية، النمو االقتصادي، شركة االتصاالت. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The study aims to identify leadership strategies and their role in achieving competitive advantage and to clarify the various 

factors affecting competitive advantage, explain the correlation between leadership strategies and competitive advantage and 

reveal the concept of competitive advantage in the Palestinian telecommunications company in Gaza Governorate. The initiative 

was 63.41 percent. And self-confidence (73.89%) For the love of achievement , I reached (70.41%) This is a high level, with the 

researcher identifying 60% and the percentage of leadership strategies and their role in achieving competitive advantage to achieve 

competitive advantage was (82.49%). This is a high level and the most important results were the need for the company to adopt 

the interest in building strategic information resources to take care of the inputs of strategic information systems through the 

construction of decision support systems and support systems for executives. Work to increase the efficiency of coordination 

between the operations of subsidiaries, with the aim of introducing new products and gaining market share to develop their 

products based on market studies and identifying the needs of customers. 

Key words: Leadership Strategies, Competitive Advantage, Economic Growth, Telecommunications Company. 

 

 مقدمة:

 ومنها الريادة واالبتكار واإلبداع واالستفادة منها في مجال 
ً
يتطلب األمر من إدارة املؤسسات االهتمام باملفاهيم الحديثة نسبيا

 عن فتح اآلفاق أمامها إلقامة املشاريع الريادية وتقديم املنتجات الرائدة إلى الزبائن، وتعد 
ً
الريادة اإلستراتيجية فضال

لريادة وأبعادها من التحديات املهمة التي تواجه مؤسسات األعمال بصورة عامة وشركات االتصاالت على وجه استراتيجيات ا

 (2012)كتانة،االغا: الخصوص.
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 في العاملة املؤسسات من غيرها على تنافسية ميزة كسب إلى التنافسية شديدة البيئة ظل في املعاصرة املؤسسات تسعى

 وتؤدي لألفراد، والعقلية البشرية الطاقة استغالل طريق عن التميز وتحقيق للعميل قيمة افةإض خالل من وذلك النشاط نفس

  البشرى  املال رأس إدارة
ً
  دورا

ً
 البشرية، والطاقات اإلمكانيات تدعيم خالل من تنافسية ميزة املادية غير األصول  جعل في هاما

 امليزة وتدعيم تحقيق في املساهمة البشرى  املال رأس إلدارة مكني وحتى املحتملة، إمكانياتهم وتدفق اكتشاف على ومساعدتهم

 عمل متطلبات ووفق جهة من املؤسسة إستراتيجية إطار في املختلفة برامجها بإعداد تقوم أن يجب للمؤسسة التنافسية

 (2007 :بلوناس ، قدايفة ) .أخرى  جهة من املؤسسة

 في شهدتها التي التغيرات من العديد بفضل األخيرة اآلونة في واقعة حقيقة أصبحت املؤسسات تواجهها التي املنافسة إن

 زيادة وتلمس املنافسة هذه تعي املؤسسات بدأت وقد والعاملي املحلي املستويين وعلى والخارجي الداخلي الصعيدين على بيئاتها

  حدتها
ً
 امليزة لتحقيق كأساس البشرية دهابموار  لالهتمام املؤسسات اتجهت الجدد، املنافسين من العديد ظهور  عن فضال

 .التنافسية للميزة كمصدر املوارد هذه على االعتماد خالل من تتحقق التي املزايا من للعديد إضافة لها التنافسية

 (2006)عبداملحسن،

 الواالستبد التقليد صعبة تكون  وأن والقيمة كالفن الخصائص من بمجموعة املؤسسات في البشرية املوارد تتمتع حيث

  تشكل لكي
ً
  موردا

ً
  يلعب استراتيجيا

ً
  دورا

ً
 باملنظور  املوارد هذه إدارة خالل من العامة للمؤسسات التنافسية امليزة تحقيق في مهما

 (2005)كنعان، .االستراتيجي

  البشرية املوارد إدارة دور  يصبح أن البد املؤسسة ونجاح البشرية املوارد إدارة بين الربط ولتحقيق
ً
 يتحدد وأن استراتيجيا

 في املحلي السوق  في املنافسة زيادة نحو االتجاه ظل وفى للمؤسسة، اإلستراتيجية الحاجات مع يتفق بما البشرية املوارد وضع

 هذه مواجهة على تساعدها تنافسية ميزة بتحقيق فلسطين في األعمال منظمات تهتم أن البد العاملية، األسواق وكذلك فلسطين

 املورد إدارة تعد حيث البشري، املورد أهمها ومن املختلفة التنافس ي التميز بمصادر اهتمامها يتطلب مما الجديدة، الظروف

  البشري 
ً
  عنصرا

ً
 (2005)هاشم، .املؤسسة تميز درجة تحديد في أساسيا

 لية،املح الساحة على السيما السابق في عليه كانت ما بخالف ظاهر بشكل املؤسسات بين املنافسة ظاهرة انتشرت وقد

 (2003)املفرجي،صالح:. التنافسية بقدرتها كبير حد إلى املؤسسة فاعلية ترتبط وأصبحت

التنافسية املساهمة في النمو  امليزة تحقيق في ودورها الريادة ومن خالل ما ذكر فإن هذا البحث يسعى لدراسة استراتيجيات

 االقتصادي بغزة.

 البحث: مشكلة 1.1

حقيق التفوق في املنافسة املحلية والعاملية؛ لذلك نجد أنها ال تردد في تبني األساليب الجديدة في تسعي الشركات إلى التميز وت

اإلدارة التي يمكن أن تحقق لها بتلك الغاية، ومن األساليب اإلدارية الحديثة ما يعرف بالريادة العاملية التي يمكن أن تتحقق من 

 بين تبني بعض املداخل اإلستراتيجية، وقد ظهرت اس
ً
 كبيرا

ً
تراتيجيات الريادة كأحد تلك املداخل التنافسية التي وجدت رواجا

 ال يمكن تحقيق التفوق إال من خالل السؤال الرئيس التالي:
ً
 استراتيجيا

ً
 الشركات التي تتطلع إلى الريادة العاملية بل تعتبرها خيارا

قطاع الخاص املساهم بالنمو االقتصادي بغزة؟ دراسة ال التنافسية في تحقيق امليزة في الريادة ما دور استراتيجيات

 حالة شركة االتصاالت الفلسطينية
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 ويتفرع منها األسئلة الفرعية التالية:

 ؟ الفلسطينية" االتصاالت في شركة الريادة استراتيجيات يتم تطبيق "مدى . إلى أي1

  ؟ الفلسطينية االتصاالت التنافسية في شركة مستوى امليزة . ما2

  ؟ الفلسطينية االتصاالت لشركة التنافسية وامليزة الريادة استراتيجيات بين ما العالقة .3

 امليزة تحقيق في ودورها الريادة استجابات املبحوثين حول استراتيجيات بين فروق ذات داللة إحصائية توجد . هل4

  سمى الوظيفي, املؤهل العلمي, عدد سنوات الخبرة(.الجنس, العمر، امل) التالية الديموغرافية املتغيرات إلى التنافسية تعزى 

 أهداف البحث: 1.2

 غزة. محافظة في الفلسطينية االتصاالت شركة التنافسية في امليزة تحقيق في ودورها الريادة . التعرف على استراتيجيات1

 التنافسية وامليزة الريادة ستراتيجياتا بين االرتباط عالقة وتفسير التنافسية، امليزة على املؤثرة العوامل مختلف . توضيح2

 غزة. محافظة لشركة االتصاالت الفلسطينية في

 غزة. محافظة في الفلسطينية االتصاالت شركة في التنافسية امليزة . الكشف عن مفهوم3

 .ةغز  محافظة االتصاالت الفلسطينية في لشركة التنافسية امليزة تعزيز في الريادة استراتيجيات دور  . إبراز4

 الريادة استراتيجيات االتصاالت الفلسطينية في شركة إدارة تساعد أن يمكن التي التوصيات من عدد إلى . التوصل5

 .التنافسية قدراتها لتحقيق

 فرضيات البحث: 1.3

 من خالل مشكلة البحث وتساؤالتها يمكن صياغة فرضيات البحث على النحو األتي:

الريادة  ( بين استراتيجيات05.0القة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرضية الرئيسة األولى: ال توجد ع

 غزة. محافظة الفلسطينية في االتصاالت شركة التنافسية في امليزة تحقيق في ودورها

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

 محافظة في الفلسطينية االتصاالت شركة التنافسية في امليزة قوتحقي . ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلبداع1

 غزة.

 محافظة في الفلسطينية االتصاالت شركة التنافسية في امليزة . ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين املبادرة وتحقيق2

 غزة.

 في الفلسطينية االتصاالت شركة يالتنافسية ف امليزة . ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقة بالنفس وتحقيق3

 غزة. محافظة
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 في الفلسطينية االتصاالت شركة التنافسية في امليزة . ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حب االنجاز وتحقيق4

 غزة. محافظة

( بين استجابات املبحوثين 05.0الفرضية الرئيسية الثانية: ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية )

التالية )الجنس, العمر، املسمى  التنافسية تعزى املتغيرات الديموغرافية امليزة تحقيق في ودورها حول استراتيجيات الريادة

 الوظيفي, املؤهل العلمي, عدد سنوات الخبرة(.

 أهمية البحث: 1.4

 تحقيق في ودورها الريادة استراتيجيات على التعرف استهدفت يالت القليلة الدراسات من أنه في البحث هذا أهمية . يكمن1

 شركة االتصاالت الفلسطينية. التنافسية في امليزة

 في تحقيقه تم بارز  دور  من له ملا الوطني الفلسطيني، االقتصاد في الريادية املؤسسات أهمية من البحث هذا أهمية . ينبع2

 ودفعها تطوير مؤسسات األعمال، في وتكنولوجية وفكرية واجتماعية اقتصادية التمدلو  للريادة من ملا وكذلك االقتصاد، هذا

 لديها. األعمال أداء تنافسية، وتحسين ميزة تحقيق نحو

  شكل كله وهذا الريادية، املؤسسات في تبحث التي الدراسات . ندرة3
ً
  دافعا

ً
 من املؤسسات هذه تعرف في لدى الباحثون  قويا

 تطور ملحوظ من يشهده ملا فلسطين في االتصاالت لشركة التنافسية امليزة تحقيق ودورها في الريادة اتاستراتيجي معرفة خالل

 الجوانب. كافة في

 على للوقوف نتائجها بين واملقارنة املؤسسات في الريادة استراتيجيات نماذج على لالطالع الباحثونين أمام املجاالت . فتح4

 تطويرها. اولةومح منها لكل والضعف القوة نقاط

 األهمية العملية:

 وتدعيم اكتشاف على تساعد التي العمليات أو النشاطات باعتبارها متزايدة أهمية الريادة استراتيجيات موضوع . يكتس ي1

  .لألفراد والتنظيمية املعرفية القدرات تدفق

 تميزها تنافسية ميزة وتكسبها أخرى، هةج من قوتها نقاط وتعظيم جهة، من السوقية حصتها الريادة استراتيجيات . توسيع2

 .الشديدة املنافسة لتفادي غيرها عن

 يمكن والتي املختلفة الشركات أنواع كافة على تأثير من له وما استراتيجيات الريادة أهمية من البحث هذا أهمية . يأتي3

 امليزة تحقيق من املديرون وبالتالي يستطيع األعمال مؤسسات إدارة في الريادة استراتيجيات تلعبه الذي تحديدها  في الدور 

 التنافسية.

اإلبداع،  خالل من األخرى  الشركات وكيفية مواجهة األعمال ملؤسسات تنافسية ميزة تحقيق في الريادة استراتيجيات . دور 4

 املبادرة، الثقة بالنفس، حب االنجاز.
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 :الدراسةحدود  1.5

 تضمن حدود الدراسة ما يلي:ت

 وضوعي:. الحد امل1

( اإلبداع، املبادرة، الثقة بالنفس، حب االنجاز) اليةاملحددة في األبعاد التاستراتيجيات الريادة قتصر الدراسة على ت

 شركة االتصاالت الفلسطينية.في  التنافسية امليزة وتحقيق

 . الحد الزماني:2

 م.2020 – 2019الدراسة وهي العام الدراس ي  هاملدة الزمنية املستغرقة إلنجاز هذ

 . الحد املكاني: 3

 .شركة االتصاالت الفلسطينيةفي العاملين تتم الدراسة امليدانية على 

  مصطلحات البحث: 1.6

 . استراتيجيات الريادة:1

 العاملين تشجيع املعلومات، وكذلك النظام وموارد التقني وكفاءة اإلبداع على املؤسسات تشجع التي االستراتيجيات تلك هي

 (Histrich et. al., 2005,p.25)القرارات. هذه عن وأخذ املسؤولية القرارات اتخاذ على

 . اإلبداع:2

لها،  االستجابة وسرعة ومراقبتها البيئة الخارجية، في الجديدة الفرص استكشاف اإلستراتيجية على املعلومات مساهمة

 الطرق  تلك عن والتكنولوجيا املستعملة، تختلف اإلنتاج مجال في خالق عمل معين، أو تطور  انجاز خالل من ذلك كان سواء

 (14: 2010وبوزيدي،  القائمة. )بلوناس،

 . املبادرة:3

 .التغيير بهدف مفيد آخر ش يء أي أو عمل أو فكرة تكون  قد الش يء التغيير، هذا بهدف مفيد ش يء فعل إلى اإلسراع بأنه

 (52: 2010)نايف، 

 . الثقة بالنفس:4

بتصرفاته،  املتحكم غيره دون  وهو قلق دون  طبيعي بشكل فيتصرف حوله من بين فسهن بقيمة الشخص إحساس هي

 ( 23: 2012سالم،  الفعل. )أبو على والقدرة باإليجابية والشعور  الذات واحترام
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 . حب االنجاز:5

)شهاب،  .تعلمه ماو  الشخص خبرات إلى ترجع أنها أي ,املتعلمة الدوافع من ويعد جيدة بصورة العمل ألداء الرغبة تلك هي

2006 :147) 

  التنافسية: . امليزة6

 في والعاملة األخرى  للمؤسسات بالنسبة أفضل مركز في تجعلها التي االستراتيجيات وتطبيق صياغة على املؤسسة قدرة

 (14: 2006 بكر، أبو. )التنظيمية املادية، الفنية، واملوارد لإلمكانيات األفضل االستغالل خالل من تتحقق والتي النشاط نفس

 . شركة االتصاالت الفلسطينية:7

هي املزود الفلسطيني األول لخدمة االتصال الخلوي في فلسطين، والتي استطاعت إن توفر لشعبنا خدمة  االتصاالتشركة 

عت االتصال بأحدث الوسائل العاملية في ظروف سياسية واقتصادية صعبة حيث أن جوال ومن خالل الكادر الفلسطيني استطا

 (2010 لالتصاالت، الفلسطينية جوال . )شركةأن تقف في وجه كل الصعوبات

 الدراسات السابقة 7.1

 والهيكل باإلستراتيجية والجودة وارتباطها الريادية املنظمات بين العالقة( بعنوان:" Jennings,  2004دراسة ) . 1

 ." واألداء

واألداء،  والهيكل باإلستراتيجية وارتباطها والجودة الريادية املنظمات بين على العالقة الضوء إلقاء إلىهدفت هذه الدراسة 

 املتحدة الواليات في الكهرباء شركة توزيعتم تطبيقها على و  بالدراسة هي )اإلستراتيجية، الهيكل، األداء( املتعلقة املتغيرات أما

 :نتائجها كان أهمو  ( شركة،148) وشملت العينة األمريكية،

 مرتفع. أداء ذات تكون  املثالي والهيكل اإلستراتيجية لديها تيال الشركات -

 الهيكل واإلستراتيجية. بين التنسيق على عمل ت الريادية الكهرباء توزيع شركات -

 الطويل. املدى والهيكل على اإلستراتيجية آلية لديها الريادية الكهرباء توزيع شركات -

 املوارد وإدارة التنظيمي التعلم: من كل بين العالقة اكتشافعنوان:" ( بKhandekar & Sharma,  2005دراسة ) . 2

 ." للشركة التنافسية وامليزة اإلستراتيجية البشرية

 التنافسية وامليزة اإلستراتيجية البشرية املوارد وإدارة التنظيمي التعلم: من كل بين العالقة اكتشاف إلىهدفت هذه الدراسة 

  بدورها تمتلك التي البشرية للموارد اإلستراتيجية واإلدارة التنظيمي التعلم بين إيجابي تباطار  وجود افتراض وتم للشركة
ً
 تأثيرا

 
ً
 :نتائجها كان أهمو  ( شركة،60) وشملت العينة شركات الصناعات،تم تطبيقها على و  املستدامة التنافسية امليزة على جوهريا

 التنافسية امليزة على بدورها تؤثر التي اإلستراتيجية البشرية املوارد وإدارة التنظيمي التعلم بين إيجابية ارتباط عالقة وجود -

 للمنظمة.
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 واالختيار واالستقطاب البشرية للموارد االستراتيجي التخطيط مثل اإلستراتيجية البشرية املوارد إدارة ممارسات أن -

 بشكل والتنمية التدريب عمليات وتجديد املديرين ىلد املوظفين إدارة مهارات وتطوير مرنة وجعلها املكافآت نظم وتحسين

 مستمر.

 للمنظمات. التنافسية امليزة تحقيق مفتاح البشرية املوارد إدارة في التحول  بهذا واإليمان التعلم يعتبر هدف -

  التنافسية القدرات لتعزيز  كمدخل البشرية للموارد االستراتيجي التخطيط( بعنوان:" 2011, حسيندراسة ). 3

 الدواء بقطاع العاملة الشركات بعض في البشرية للموارد االستراتيجي التخطيط تطبيق واقع إلىهدفت هذه الدراسة 

 الكشف خالل من البحث محل باملنظمات البشرية املوارد إدارة في القصور  جوانب أهم على والتعرف العربية، مصر بجمهورية

 البشرية للموارد االستراتيجي بالتخطيط االهتمام أثر قياس جانب إلى البشرية واردامل تنمية من تحد التي واملعوقات القيود عن

 كان أهم( فرد، و 385وشملت العينة ) القاهرة، بمحافظة الدواء شركاتتطبيقها على  التنافسية وتم القدرات تنمية على وأثره

 :نتائجها

 وأساليبه. التخطيط على قدراتهم لتنمية نللمديري كافية تدريب برامج إلى البحث محل املنظمات افتقار -

 املشاركة عدم الخطط اإلستراتيجية بسبب عن الناتج للتغير واملوظفين األقل اإلدارية املستويات قبل من مقاومة وجود -

 تنافسية. قدرة المتالك األساس ي املصدر البشري  املورد الفهم، ويعد وسوء

 .البحث محل باملنظمات االستراتيجي للتخطيط زمةوالال  الحديثة املعلومات نظم توافر عدم -

عناصر استراتيجيات الريادة وأثرها في أبعاد املنتج دراسة من وجهة نظر ( بعنوان:" 2012, كتانة، وأغادراسة ). 4

 ." العاملين في مركز األطراف الصناعية في املوصل

املوصل. إذ  في الصناعية األطراف مركز في املنتج أبعاد في الريادة استراتيجيات تحديد تأثير عناصر إلىهدفت هذه الدراسة 

وشملت  األطراف الصناعية في املوصل،تطبيقها على  تعد عناصر استراتيجيات الريادة من العناصر البالغة في املنظمة وتم

 :نتائجها كان أهم( عامل، و 32) العينة

 املنتج. وإبداع ادةالري استراتيجيات وجود عالقة ارتباطية معنوية بين عناصر -

 املنتج. في أبعاد الريادة استراتيجيات وجود عالقة تأثير معنوية لعناصر -

التأكيد على إدارة املركز زيادة االهتمام بعناصر استراتيجيات الريادة وأبعاد إبداع املنتج بهدف تحسين املنتجات التي  -

 .يقدمها املركز للزبائن املرتادين له

 تمهيد:

؛ حيث تحدث "تدور استر 
ً
 وعامليا

ً
اتيجيات الريادة بصفة خاصة حول ضمان أو دعم املوقف التنافس ي للمؤسسة محليا

 فيما يتعلق بقدرة املؤسسة على التكيف والبقاء 
ً
الريادة أكبر تأثير لها على األداء التنظيمي في األجل الطويل، خصوصا

 ألن هذه املعايير تعد من الناحية امل
ً
 ثالية معايير تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في املؤسساتواالستمرار؛ ونظرا
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أرغمت املنافسة العاملية الدول والشركات العامة والخاصة إلى االهتمام بتحقيق ميزة تنافسية لها، وإعادة التفكير في 

افها بجودة، وتميز، وتكلفة استراتيجياتها في اإلنتاج، وتقديم الخدمات، وكيفية استثمارها ملواردها املختلفة من أجل تحقيق أهد

، منخفضة، وتقييم موقعها بين املنافسين، وذلك بغية تحقيق تفوق مستمر في مركزها التنافس ي على الدول أو الشركات األخرى 

 على الشركة وتستمر لفترة طويلة حتى يحاول 
ً
 كبيرا

ً
وامليزة التنافسية تحقق من خالل سياسات إدارة املوارد البشرية لها عائدا

املنافسون تقليدها وتحقق امليزة التنافسية لشركاتهم، أو على األقل )انعكاس( جودة خدمات الشركات األخرى التي يدركها 

 (2010) دارين ورحال،    .املواطن

 الريادة: استراتيجيات 2.1

  الريادية الشركات تلعب
ً
  دورا

ً
 وجه على فلسطين وفي التحديد وجه على العالم في االقتصادية الحياة في ومهما بارزا

 األعمال، شركات من كثير أداء في أثرت وتغيرات تطورات من اليوم تشهده وما العامة، الحياة في تأثير من لذلك ملا الخصوص،

 وزيادة الزبائن رضا كسب أجل من تستخدمها التي وأدواتها باستراتيجياتها التغيير في الحديثة التكنولوجية من االستفادة وكيفية

 (2008)محمد، .السوقية والحصة حيةالرب

: مفهوم
ً
 الريادة: أوال

يستخدم مصطلح الريادة للتعبير عن الجهود الريادية لألفراد الذين يعملون خارج الشركات القائمة، وتؤثر هذه األنشطة 

للمجتمع، وإيجاد فرص  الريادية بشكل كبير في النظم االقتصادية السائدة في مناطق معينة من خالل بناء القاعدة االقتصادية

 (Porter، 2008) وظيفية جديدة للمواطنين.

 مخاطرها، وتشير الريادة إلى جملة الخصائص وأنواع السلوك املتعلقة باختيار األعمال والتخطيط لها وتنظيمها وتحمل

لديه مقارنة  فيما( ما شركة أو) ام فرد تميز مدى عن املعبرة إدارتها، بينما يراها آخرون بوصفها الخاصية في اإلبداع إلى وتحتاج

 (2007)العامري والغالبي،  .به للحاق أو لالقتداء األقران هؤالء أعين محط يجعله بأقرانه؛ مما

وعرفت الريادة بأنها: العملية التي تتضمن تحديد واستغالل الفرص التي لم يتم استغاللها قبل ذلك، وتركز على الحداثة 

 ,.lreland, et. al) دة والعمليات الجديدة في شركات القطاع العام كموجهات لخدمة املجتمع.والتجديد في الخدمات الجدي

2003) 

في حين عرف الخفاجي الريادة اإلستراتيجية بأنها اإلستراتيجية لفضاء األعمال االلكترونية واالفتراض ي من البحث عن  

، وتجسيد سيناريوهات تتسم بامل
ً
رونة اإلستراتيجية للتعامل مع مواقع األسواق الكونية والدولية فروض وميزة إستراتيجية عقليا

 (2005)الخفاجي ، عالية التعقيد شديدة الغموض وريديكالية التغير.

 هما وجهان لعملة واحدة. الفلسطينية االتصاالت في شركةأن الريادة واإلستراتيجية  في حين يرى الباحثون 

: أهمية الريادة:
ً
 ثانيا

 املالي الحالي للشركة. . تحسن الوضع1

 . توفير املزيد من فرص العمل التي ترض ي وتناسب القوى العاملة.2
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 ما تكون أفضل لهم.3
ً
 . توظيف اآلخرين في وظائف غالبا

 . التشجيع على تصنيع املواد املحلية في صورة منتجات نهائية سواء الستهالك املحلي أو للتصدير.4

 لنمو االقتصادي.. زيادة الدخل القومي وزيادة ا5

 . التشجيع على بناء وتقديم منتجات بجودة أعلى.6

 . التشجيع على استخدام التقانة الحديثة على مستوى املشاريع الصغيرة لزيادة اإلنتاجية.7

الناجحة يكمن في تفويض السلطة إلى وحداتها  الفلسطينية االتصاالت لشركةأن أحد أسباب الريادة  ويرى الباحثون 

.التنظيم
ً
 وإنتاجيا

ً
 وتدريبا

ً
 ية املختلفة في اتخاذ القرارات وحل املشكالت واإلدارة الذاتية تحفيزا

: أهداف الريادة:
ً
 ثالثا

 (2007)األغا و األغا، يمكن تحديد األهداف التي تحققها الريادة في جميع املجاالت وفي مقدمتها اإلستراتيجية باالتي:

في ضوء الرسالة الحالية والتغيرات والتحوالت في الظروف البيئية املحيطة ومع  . تحديد أولويات طويلة األجل للشركة1

 تطور الشركة في مراحلها املختلفة.

 للمستويات األدنى وللوحدات املختلفة تكون متناسقة 2
ً
 وتفصيال

ً
. إعطاء توجيه عام يتم في إطار وضع أهداف أكثر تحديدا

 ومتناغمة مع التوجيهات العامة للشركة.

. املساعدة في تحديد األنشطة الرئيسية والفرعية للشركة، واألعمال التي يلزم القيام بها في مجاالت األنشطة املختلفة بما 3

 يمكن من تحقيق األهداف ذات األولوية في الفترات الزمنية املمتدة.

ديد األساس الذي يتم االستناد إليه في . تحديد النقاط النهائية التي يجب أن تسعى اإلستراتيجية للوصول إليها، ومن ثم تح4

 الحكم على مدى نجاح اإلستراتيجية من عدمه.

 . تسهيل الرقابة اإلدارية من خالل املعايير املشتقة من األهداف املستخدمة في تقييم األداء الكلى للشركة.5

امة، وتحديد األنشطة الرئيسية األهداف تتحد باألولويات والتغيرات والتحوالت مع التوجهات الع أن ويرى الباحثون 

 الفلسطينية. االتصاالت والفرعية والنقاط النهائية مع تسهيل الرقابة اإلدارية بواسطة املعايير املشتقة من األهداف لشركة

: الشركات
ً
 الريادية: رابعا

 اإلنتاج، في جديدة رق ط أو جديدة منتجات من خالل واالبتكار، اإلبداع على القدرة لديها يكون  التي الشركات تلك هي

 تلك هي والشركة الريادية األداء تحسين في اإلستراتيجية إدارة على تركز والتي الشركات، جديدة في ونماذج جديدة وأسواق

املخاطر  املعنوية، املالية، املوارد باالعتبار األخذ مع املناسب، في الوقت قيمة ذي جديد ش يء إيجاد على قادرة تكون  التي الشركة

وهي:  الريادية بالشركة مرتبطة مفاهيم عدة حددا قناعاتهم، وقد لكسب للعاملين واالستقاللية الحوافز وتوفير الجتماعية،ا

 (2008)الغزة،
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 وتطوير جديدة، إدارية إجراءات أم أعمال جديدة، بابتكار أكان سواء قيمة ذات جديدة أشياء بإيجاد مرتبطة . الريادة1

 .غير الربحية اتاملؤسس في الخدمة أسلوب

 .واجتماعية سيكولوجية أم أو معنوية مادية أكانت سواء مختلفة نماذج تأخذ وهي باملخاطرة مرتبطة . الريادة2

 .القناعات لديهم زيادة أجل من واالستقاللية للعاملين الحوافز بتوفير مرتبطة . الريادة3

: عناصر استراتيجيات
ً
 الريادة: خامسا

 الريادة وكما يأتي: التطرق إلى عناصر استراتيجياتيهدف هذا املحور إلى 

 بشراكة ملواصلة مجال  . التحالفات اإلستراتيجية:1
ً
عبر أن التحالف االستراتيجي بأنه مؤسستين أو أكثر ترتبطان معا

 (2008)حمود واللوزي، معين من املصالح املشتركة.

والتنسيق الذي تقوم به شركتين أو أكثر من خالل ربط قواعدها أن التحالف االستراتيجي يشير إلى االتفاق  ويرى الباحثون 

لتشكيل شركة تعاونية من أجل التطوير للعمليات أو املنتجات أو التقانات أو القدرات الجوهرية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية 

 الفلسطينية. االتصاالت لها ولشركة

 . ؤسسة في التنسيق بين مواردها ووضعها قيد االستخدام اإلنتاجي.تشير إلى مهارات وقدرات امل. القدرات اإلستراتيجية: 2

Hill, 2008)) 

هي عبارة عن خصائص تتبع من داخل الشركة  الفلسطينية االتصاالت أن القدرات اإلستراتيجية لشركة ويرى الباحثون 

رات والخبرات املتراكمة لديها بمرور الوقت وهي نقاط قوتها وتمنحها التميز عن املنافسين لها من خالل املعرفة الجماعية واملها

 وتساعدها في اقتناص الفرص املتاحة في البيئة الخارجية وتقليص التهديدات لها من قبل املنافسين.

أن الفرص هي الظروف الخارجية املؤاتية للمؤسسة والتي تساعدها إذا ما اغتنمتها على تحقيق . الفرص اإلستراتيجية: 3

  تيجية.املنافسة اإلسترا

والتي إذا ما  الفلسطينية االتصاالت أن الفرص اإلستراتيجية هي معطيات تقدمها البيئة الخارجية لشركة ويرى الباحثون 

استثمرتها بشكل سليم سوف تفيدها في البقاء في سوق املنافسة والنمو من خالل الدخول في أسواق جديدة وتقديم منتجات 

 من ثم نمو حصتها السوقية.جديدة وتطوير املنتجات الحالية و 

أن هناك طرق تساعد املؤسسة على تحديد قوة املؤسسة ومنها: تحليل أوجه القدرة لتحديد مواقع  . القوة اإلستراتيجية:4

 نقاط القوة التنظيمية واملزايا التنافسية. 

 الفلسطينية االتصاالت مل فيها شركةتعريف القوة اإلستراتيجية بأنها املجاالت التي تتيحها البيئة التي تع ويرى الباحثون 

 بهدف توجيه نقاط القوة التي تمتلكها بالشكل الذي يمكننها من تعزيز حصتها السوقية وتحقيق تفوق نسبي على املنافسين. 
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 أو أثار  . الخطر االستراتيجي:5
ً
تشير أن التهديدات هي تلك األحداث املحتملة والتي إذا ما حصلت فسوف تسبب خطرا

للمؤسسة كدخول منافسين جدد وبتكاليف قليلة إلى السوق أو زيادة الضغوط التنافسية أو نمو قوة التفاوض عند  سلبية

 (1999)الشماع،الزبائن واملجهزين أو التغيرات التي تحصل في حاجات ورغبات الزبائن وغيرها. 

ي التهديدات أو العوائق املوجودة في بيئتها يتمثل ف الفلسطينية االتصاالت أن الخطر االستراتيجي لشركة ويرى الباحثون 

الخارجية والتي تعيق وصولها إلى أهدافها كاحتمالية دخول منافسين جدد إلى السوق وتنامي ضغوط املنافسة ونمو قوة 

 التفاوض لدى الزبائن واملجهزين وتغير حاجات ورغبات الزبائن وغير ذلك.

ت أو املزايا أو القدرات العقلية التي يمتلكها بعض العاملين في املؤسسة مجموعة من السما. رأس املال االستراتيجي: 6

وتميزهم عن غيرهم، والتي تدفعهم إلى اإلبداع في املنتج أو العملية اإلنتاجية، بإدخال التحسينات أو التطوير، بما يؤدي إلى إنتاج 

)  املؤسسة من اكتساب امليزة التنافسية. منتجات ذات جودة متميزة تشبع حاجات ورغبات الزبائن وتتجاوزها وتمكن

 (37: 2008الغزة،

األكثر  الفلسطينية االتصاالت أن رأس املال االستراتيجي هو األصول املعرفية والثروة الحقيقية لشركة ويرى الباحثون 

لتنش ئ الثروة وبالشكل الذي  أهمية والتي تضم املعرفة واملعلومات واملهارات والخبرات املوجودة في الشركة والتي يتم استخدامها

 يمكن الشركة من تحقيق امليزة التنافسية في سوق املنافسة.

هي القدرة العالية في التعرف وتقييم واتخاذ اإلجراءات لتخفيف حدة التهديدات واستكشاف . املرونة اإلستراتيجية: 7

ناصر للمرونة اإلستراتيجية هي االهتمام واالنتباه الفرص في البيئة التنافسية الديناميكية واالستفادة منها، ووجود ثالث ع

 (Mackinnon,2008)والتقييم. 

القدرات والقابليات التي تمكنها من  الفلسطينية االتصاالت املرونة اإلستراتيجية هي امتالك شركةأن  ويرى الباحثون 

مواردها وتوجيهها صوب الفرص املتاحة في  التكييف مع متغيرات البيئة املتغيرة املحيطة بها من خالل التنسيق الصحيح بين

 عن استثمارها في تخفيض حجم املخاطر املحيطة بعمل الشركة.
ً
 البيئة فضال

 التنافسية: امليزة تحقيق 2.2

 :
ً
 مفهوم امليزة التنافسية:أوال

 هناك عدة تعاريف تناولت مفهوم امليزة التنافسية نذكر من بينها:

األخرى  للشركاتصياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل بالنسبة  يعرف محمود هي قدرة الشركة على

 (2006)نجم، .العاملة في نفس النشاط

امليزة التنافسية على أنها امليزة أو عنصر تفوق للشركة يتم تحقيقها في حالة إتباعها إلستراتيجية معينة  يعرف مرس يكما 

 (1996)مرس ي، .للتنافس
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يزة التنافسية بأنها قدرة املؤسسة على صياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل بالنسبة كذلك تعرف امل

للمؤسسات األخرى والعاملة في نفس النشاط والتي تتحقق من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات واملوارد الفنية، املادية، 

 (2006)أبو بكر، التنظيمية.

هارة أو التقنية أو املورد املتميز الذي يتيح للشركة إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه لهم ويمكن تعريفها هي امل

املنافسون، ويؤكد تميزها واختالفها عن هؤالء املنافسين من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز، حيث 

 (2011)السلمي، ى ما يقدمه لهم املنافسون اآلخرون.يحقق لهم املزيد من املنافع والقيم التي تتفوق عل

بقدرة أعلى من منافسيها في  الفلسطينية االتصاالت شركةأن امليزة التنافسية هي املجال التي تتمتع فيه  ويرى الباحثون 

ل مواردها املادية أو استغالل الفرص الخارجية أو الحد من أثر التهديدات، وتنبع امليزة التنافسية من قدرة الشركة على استغال

 .البشرية أو الفكرية، فقد تتعلق بالجودة أو بالتكنولوجيا أو القدرة على تخفيض التكلفة أو الكفاءة التسويقية

: عناصر امليزة التنافسية:
ً
 ثانيا

أبرز عناصر  يعتمد تحقيق امليزة التنافسية على مدى توافر العديد من العناصر وعلى طبيعة التفاعل والتكامل بينها، ومن

 امليزة التنافسية ما يلي:

 . املوارد الطبيعية: على الرغم من أهمية توافر املوارد الطبيعية لتحقيق ميزة تنافسية للدولة أو للشركة.1

 على تحقيق ميزة تنافسية عالية.2
ً
 . رأس املال: لقد كان توافر رأس املال في الدولة قادرا

 في تحسين الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق امليزة التنافسية عبر عمليات . التكنولوجيا: يلعب العنصر التكن3
ً
 مهما

ً
ولوجي دورا

 خلق واستيعاب املعرفة.

 في تحقيق امليزة التنافسي4
ً
 هاما

ً
 استراتيجيا

ً
 ة.. املوارد البشرية: تمثل املوارد البشرية ذات التعليم املتميز واملهارة العالية بعدا

وجود العناصر املرتبطة بامليزة التنافسية لقياس العالقة واألثر ما بين املتغيرات الرئيسية  ه البد منأن الباحثون  ويرى 

 الفلسطينية. االتصاالت والدراسة على شركة

: أنواع
ً
 التنافسية: امليزة ثالثا

 منافسيها. من أقل بتكلفة خدمة أو سلعة، توفير على املؤسسة أو الشركة قدرة هي: األقل التكلفة . ميزة1

 خدمات. أو سلع من تقدمه فيما الشركة تدمجه الذي التفرد هو فالتميز: التمايز . ميزة2

 دولة مضيفة. في أخرى  ومنشأة علمية مؤسسة بين مشاركة شكل على مشترك مشروع هو التحالف أن: التحالفات ميزة .3

 املنافسين، من أقل املنتجات بسعر نفس عبي أو إنتاج بقدرتها على الفلسطينية االتصاالت شركة أن تتميز يرى الباحثون 

 ش ي فيها خدمات تقديم أو منتجات إنتاج على بقدرتها تتميز أخرى  التكلفة، وشركات تقليل على الشركة قدرة من تنشأ امليزة هذه

 وشركة عاملية شركة بين مشاركة شكل على مشترك املنافسين، وتحالف مشاريع عن به تتفرد بحيث العمالء لدى قيمة له ما

 دولة مضيفة. في أخرى 
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 :
ً
 العوامل املؤثرة على إنشاء امليزة التنافسية:رابعا

 (2005)ساملي، تنشأ امليزة التنافسية نتيجة لعوامل داخلية أو عوامل خارجية، نذكرها كالتالي:

و القانونية، والتي قد تتمثل في تغير احتياجات العميل أو التغيرات التكنولوجية أو االقتصادية أ . العوامل الخارجية:1

 .تخلق ميزة تنافسية لبعض املؤسسات نتيجة لسرعة رد فعلهم على التغيرات

على امتالك موارد وبناء أو شراء قدرات ال تكون متوفرة لدى املنافسين اآلخرين، من  الشركةهي قدرة  . العوامل الداخلية:2

 االتصاالت شركةأهمية قدرة  يرى الباحثون من هنا و يزة تنافسية.بينها االبتكار واإلبداع اللذين لهما دور كبير في خلق م

وقدرتها على متابعة املتغيرات  الشركةالداخلية، ويعتمد هذا على مرونة و  على سرعة االستجابة للمتغيرات الخارجية الفلسطينية

 
ً
 .عن طريق تحليل املعلومات وتوقع التغيرات، ووجود نظام معلومات أصال

 :
ً
 املوارد البشرية في تنمية القدرات التنافسية للشركة:أهمية خامسا

هللا سبحانه وتعالى لإلنسان ميزة العقل والتفكير، ومن ثم تبين لإلدارة املعاصرة أن املصدر الحقيقي لتكوين القدرات  وهب

نية ومعلوماتية، وما قد تتميز به التنافسية واستمرارها هو "املورد البشري" الفعال، وأن ما يتاح لديها من موارد مادية ومالية وتق

 لتكوين 
ً
 كافيا

ً
 إلمكان الوصول إلى تلك القدرة التنافسية، إال أنها ليست شرطا

ً
 ضروريا

ً
تلك املوارد من خصائص وإن كانت شرطا

تنسيق املتمثل في عمليات التصميم واإلبداع الفكري، التخطيط والبرمجة، ال تلك القدرة لذلك ال بد من توفر العمل البشري 

 .والتنظيم، اإلعداد والتهيئة، التطوير والتحديث، التنفيذ واإلنجاز

ألحد االستراتيجيات التنافسية العامة يعتمد على امتالك الشركة  الفلسطينية االتصاالت أن تطبيق شركة يرى الباحثون 

 املزايا التنافسية. للموارد البشرية والكفاءات املتميزة واالستغالل الجيد لهما والذي يمكنها من تحقيق

 :
ً
 أسس تنمية القدرات التنافسية للموارد البشرية:سادسا

. أن تكون نادرة أي غير متاحة للمنافسين، بمعنى أن يتوفر للشركة موارد بشرية نادرة املهارات والقدرات وال يمكن 1

 ..للمنافسين الحصول على مثلها

يم من خالل تنظيم غير املسبوق وتكامل املهارات والخبرات ومن خالل . أن تكون املوارد البشرية قادرة على إنتاج الق2

 القدرات العالية على العمل في فريق.

 .. أن يصعب على املنافسين تقليدها، سواء بالتدريب والتأهيل3

ن الضروري فإنه م مواردها البشرية يعتمد بالدرجة األولى على نوعية الفلسطينية االتصاالت شركةأن نجاح  يرى الباحثون 

 أن توجه جميع جهود الشركة في سبيل تطوير وتنمية هذا املورد من أجل الوصول به إلى حد االمتياز.

 امليزة التنافسية: العالقة بين استراتيجيات الريادة وتحقيق 2.3

تحدد  أن فلسطينيةال االتصاالت لشركةإن الريادة اإلستراتيجية تشمل إجراءات ريادية مع املنظورات اإلستراتيجية فيمكن 

 مزايا تنافسية ولكن ليس لديها فرص جديدة ملعرفة  الشركةالفرص ولكنها ال يمكنها استغاللها. كذلك فإن 
ً
التي لديها حاليا
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واستغالل تلك املزايا تعرض نفسها ملخاطرة متزايدة حيث تحد تغييرات املنافسة العاملية من قدرتها على االستدامة والبقاء في 

سلوك البحث عن الفرص )أي الريادة( مع سلوك البحث عن امليزة )أي  الشركةنافسة، ويتم التفوق فقط عندما تجمع حلبة امل

ة اإلدارة اإلستراتيجية( وبالتالي االعتماد على مدخل الريادة اإلستراتيجية في تطوير قدراتها. وبالتالي نستنتج أن استراتيجيات الرياد

 املعرفة باإلدارة اإلستراتيجية، فهي تشمل األبعاد التالية:تنتج عن الدمج بين الريادة و 

 التنافسية. امليزة وتحقيق اإلبداع. 1

  التنافسية. امليزة وتحقيق . املبادرة2

 التنافسية. امليزة بالنفس وتحقيق . الثقة3

 التنافسية. امليزة االنجاز وتحقيق حب. 4

 التنافسية. امليزة وتحقيق كفاءة النظام. 5

 التنافسية. امليزة وتحقيق وارد املعلوماتم. 6

 التنافسية. امليزة وتحقيق . القيمة املدركة لدى العميل7

 التنافسية. امليزة وتحقيق . التميز8

 الفلسطينية: االتصاالت نبذة عن شركه 2.4

ن دينار أردني، ( مليو 101.25كشركة مساهمة عامة ويبلغ رأس مالها ) 1995تأسست شركة االتصاالت الفلسطينية سنة 

م كمشغل ومقدم لكافة أنواع خدمات االتصاالت من شبكات الهواتف 1997باشرت الشركة أعمالها في األول من يناير عام 

وتعتبر االتصاالت الفلسطينية من  الثابتة والخلوية واالنترنت وخدمات تراسل املعطيات واملعلومات، والدوائر الرقمية املؤجرة.

( موظف وموظفة 1600مة في رفد االقتصاد الوطني ومن أهم املشغلين حيث يبلغ عدد موظفيها حوالي )اكبر الشركات مساه

 (2014)شركة االتصاالت الفلسطينية،  %.18تشكل نسبة اإلناث العامالت منهم 

فلسطين وذلك تتطلع االتصاالت الفلسطينية إلى أن تكون املؤسسة الرائدة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في 

من خالل توفير البنية التحتية املتطورة والقادرة على مواكبة أخر املستجدات في هذا القطاع، وتوفير كافة خدمات االتصاالت 

األرضية والخلوية واملعلوماتية وخدمات االنترنت والخدمات املضافة، واالستثمار في مشاريع ذات عالقة بقطاع االتصاالت سواء 

توسعت  أو العاملي للمساهمة في تطوير االقتصاد الفلسطيني وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. اإلقليميملحلى أو على املستوى ا

نشاطات الشركة خالل األعوام املاضية بشكل كبير لتلبى طموحات وخططها، وتم انجاز مشاريع هامة على صعيد تطوير خدمات 

ت سياسة التخصص من خالل إنشاء شركات مستقلة تعنى كل منها بجانب االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واتبعت االتصاال 

لتكون مجموعة االتصاالت الفلسطينية التي تضم كل من شركة  2005من جوانب حيث تكاملت جهود االتصاالت خالل العام 

نولوجية، وشركة بال ميديا االتصاالت الفلسطينية، وشركة االتصاالت الخلوية " جوال "، وشركة حضارة لالنترنت والحلول التك

املتخصصة في املجال االعالنى واالعالمى، وبدأت نشاطات املجموعة تتجه نحو العالم حيث أقدمت على تبنى مشاريع ومخططات 

جديدة للعمل كمشغل للهاتف املحمول في اليمن وأفغانستان والحصول على رخصة لتقديم خدمات الهاتف الثابت واالنترنت في 
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إضافة إلى إنشائها شركة جديدة في دولة اإلمارات لتقديم خدمات الهاتف مع بدء التداول الفعلي ألسهم االتصاالت  كازاخستان،

% )ثالثين مليون سهم( من اجمالى أسهمها لتصبح أول شركة فلسطينية تدرج أسهمها 30في بورصة أبو ظبي وإدراج وتداول 

 إلتاحة الفرصة أمام قاعدة أوسع من املستثمرين إلى للتداول في بورصة خارج سوق فلسطين لألوراق امل
ً
 كبيرا

ً
الية مما يعتبر انجازا

 في سوق فلسطين لألوراق املالية مما يعكس ثقة املستثمرين في الشركة وبرامجها.
ً
 ونموا

ً
  جانب كون سهمها من أكثر األسهم تداوال

 في كافة املؤشرات التشغيلية لجميع قطا 2011وشهد العام 
ً
يات التي تواجهها  عات أعمالنموا الشركة، بالرغم من التحد 

الالسلكية، وكذلك  االتصاالت واشتداد املنافسة مع وجود املشغل الثاني لخدمات االتصاالت الشركة في ضوء تحرير سوق 

ل املجموعة مشتركي شركات املجموعة في ارتفاع مستمر، وتواص ترخيص عدد كبير من مزودي خدمات اإلنترنت، إذ ال زال عدد

خدمات االتصال املختلفة في جميع أنحاء الوطن وبجودة عالية، كما أنها ال تبخل على مشتركيها بالحمالت  التزامها في توفير

 2011مليون دينار في العام  101وبلغ صافي أرباح الشركة قبل ضريبة الدخل . الترويجية املختلفة وسياسات تخفيض األسعار

باإلضافة إلى االرتفاع الذي حققته في عدد  %. هذا11.6أي بنسبة نمو  2010دينار في نهاية العام  مليون  90.4مقارنة مع 

 . 2010العام  % عن8.7بنسبة نمو بلغت  2011مليون مشترك في نهاية العام  2.97املشتركين  املشتركين، حيث بلغ إجمالي عدد

 (2015 السنوي، التقرير الفلسطينية، االتصاالت شركة)

  :البحثمنهج  3.1

الظاهرة كما توجد في الواقع واملرتكزة على املسح امليداني  بحثاملنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على  البحثاتبع 

تم تصميمها وفق الخطوات العلمية املعتمدة بهذا  إستبانةللحصول على البيانات من مصادرها الرئيسية من خالل االعتماد على 

 الختيار الفرضيات للوصول إلى استنتاجات تسهم في تحسين الواقع وتطويره.الشأن ومعالجة البي
ً
 انات وتحليلها إحصائيا

 وعينته: البحث مجتمع 3.2

، وحيث موظف وموظفة (500البالغ عددهم ) شركة االتصاالت الفلسطينيةفي  من جميع املوظفين البحثيتكون مجتمع 

 البحثعلى عينة  ( إستبانة100، وتم توزيع )موظف وموظفة( 100بلغت عددها )الباحثون باختيار عينة عشوائية بسيطة  قام

 %.100بنسبة استرداد  ( إستبانة100وتم الحصول على )

 : البحث أداة 3.3

 على األدوات التالية للحصول على البيانات واملعلومات: البحث، فقد اعتمد البحثلتحقيق هدف 

علقة بالجانب النظري من البحوث، والدراسات، واملقاالت، والرسائل الجامعية، والكتب املعلومات املت . املصادر الثانوية:1

 .البحثالعلمية العربية واألجنبية املتخصصة بموضوع 

لغرض توفير البيانات املتعلقة بالدراسة فقد صممت اإلستبانة بعد األخذ بآراء مجموعة  .املصادر األولية )اإلستبانة(:2

ومن ثم  للبحث، والتي استهدف الحصول على البيانات األولية الستكمال الجانب التطبيقي البحثال موضوع من املحكمين في مج

 .واختبار فرضياته البحثمعالجته ألسئلة 
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 :البحثخصائص عينة  3.4

 . توزيع العينة حسب الجنس:1

 (توزيع العينة حسب الجنس1جدول رقم )

 % النسبة التكرار الجنس

 75.00 60 ذكر 

 25.00 40 أنثى

 100.0 100 املجموع

% 25.00نسبة ثم يليها  % من أفراد العينة هم من الذكور، وهى النسبة األعلى،75.00نسبة أن ( 1من الجدول رقم ) يالحظ

 من أفراد العينة هم من اإلناث.

 العمر:عينة حسب التوزيع . 2

 العمرعينة حسب التوزيع  (2جدول )

 النسبة % التكرار العمر

 5.00 5 سنة 25أقل من 

 30.00 30 سنة 26-35

 45.00 45 سنة 36-45

 20.00 20 سنة فأكثر 46

 100.0 100 املجموع

سنة, ويليها نسبة  25أقل من  %( من أفراد العينة هم من الذين أعمارهم5.00) ةأن نسب (2الجدول رقم )من  يالحظ

سنة,  36-45 بين%( هم من الذين أعمارهم تتراوح 45.00ة, ويليها نسبة )سن 26-35 بين%( هم من الذين أعمارهم تتراوح 30.00)

 سنة فأكثر. 46%( هم من الذين أعمارهم 20.00ويليها نسبة )

 . توزيع العينة حسب املسمي الوظيفي:3

 (توزيع العينة حسب املسمي الوظيفي3جدول رقم )

 % النسبة التكرار املسمي الوظيفي

 90.00 90 موظف 

 5.00 5 مدير دائرة

 5.00 5 رئيس قسم

 100.0 100 املجموع
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في الشركة يأتون في املرتبة األولى في توزيع  املوظفين% من أفراد العينة هم من 90.00( أن نسبة 3يالحظ من الجدول رقم )

في الشركة من  رؤساء األقسام ، وجاءت مناصفة معفي الشركة من أفراد العينة مدراء الدائرة% هم من 5.00العينة، ويليها نسبة 

 .أفراد العينة

 . توزيع العينة حسب املؤهل العلمي:4

 (توزيع العينة حسب املؤهل العلمي4جدول رقم )

 % النسبة التكرار املؤهل العلمي

 10.00 10 دبلوم 

 90.00 90 بكالوريوس

 100.0 100 املجموع

علمي بدرجة البكالوريوس تحتل املرتبة األولي في توزيع العينة، يليها % مؤهلهم ال90.00( أن نسبة 4يالحظ من الجدول رقم )

 .في املرتبة األخيرة % مؤهلهم العلمي بدرجة الدبلوم من أفراد العينة10.00نسبة 

 سنوات الخبرة:عدد . توزيع العينة حسب 5

 سنوات الخبرةعدد (توزيع العينة حسب 5جدول رقم )

 % ةالنسب التكرار سنوات الخبرةعدد 

 10.00 10 سنوات  5أقل من 

 35.00 35 سنوات 6-10

 55.00 55 سنوات فأكثر 10

 100.0 100 املجموع

، ويليها نسبة سنوات 5 من أقلالخبرات  على % من أفراد العينة حصلت10.00( أن نسبة 5يالحظ من الجدول رقم )

من  سنوات فأكثر 10% خبرتهم العملية 22.00ا نسبة سنوات، ويليه 10-6من الخبرات  على % من أفراد العينة حصلت35.00

 .أفراد العينة

 األداة:صدق  3.6

تم اختبار الصدق ألداة البحث باالستعانة بنخبة من املحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية واملتخصصين في مجاالت إدارة 

مجال اختصاصاتهم واالستفادة من مالحظاتهم في تعديل  األعمال، ألخذ آرائهم واإلفادة من مخزونهم املعرفي وخبرتهم املتراكمة في

 بطريقتين: اإلستبانةاإلستبانة والخروج بها على صورتها النهائية الحالية، وقد تم التأكد من صدق 

 صدق االتساق الداخلي: -

ة، وذلك بحساب ( مفرد100االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة البحث االستطالعية البالغ حجمها ) تم حساب

 املحور يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ، و له ةالتابع للمحور معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية 
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ن مستوى أ(، حيث 0.05االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة ) والذي يبين أن معامالت ،درجة الكلية للمحور الذي تتبع لهوال

 صادقة ملا وضعت لقياسه. اإلستبانة(، وبذلك تعتبر فقرات 0.05قل من )أفقرة  الداللة لكل

 صدق االتساق البنائي: -

والذي ككل لفقرات اإلستبانة  الدرجة الكليةمع  اإلستبانة محاور من  محور كل ل الدرجة الكليةيبين معامالت االرتباط بين 

وبذلك , (0.05قل من )أن مستوى الداللة لكل فقرة أ(، حيث 0.05اللة )يبين أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى د

 صادقة ملا وضعت لقياسه. اإلستبانة محاور تعتبر 

 الدرجة الكلية مع اإلستبانةكل محور من محاور البنائي ملعامل االرتباط بين  االتساق يوضح صدق(7جدول )

 الداللة مستوى  معامل االرتباط محتوى املحور  املحور 

 0.000 0.856 اإلبداع  1

 0.000 0.885 املبادرة 2

 0.000 0.755 الثقة بالنفس 3

 0.000 0.783 حب االنجاز 4

 0.000 0.894 تحقيق امليزة التنافسية 5

 (05.0الجدولية عند مستوي داللة ) rقيمة        

 :األداةثبات  3.7

للتأكد من ثبات أداة القياس  ،وطريقة التجزئة النصفية معامل كرونباخ ألفاجرى حساب  البحثللتحقق من ثبات أداة 

طبقت معادلة كرونباخ ألفا على  البحثلكون اإلستبانة تقيس العوامل املراد قياسها والثبات من صدقها، وللتحقق من ثبات أداة 

 .وطريقة التجزئة النصفية درجات أفراد عينة الثبات

 طريقة ألفا كرونباخ: -

أن  التاليجدول اللقياس الثبات وقد يبين  أولىطريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة  كطريقة  الباحثون استخدم 

 معامالت الثبات مرتفعة.

 لإلستبانة(معامل الثبات )طريقة ألفا كرونباخ( 8جدول )

 محتوى املحور  املحور 
عدد 

 الفقرات
 معامل ألفا كرونباخ

 0.917 6 اإلبداع  1

 0.895 6 املبادرة 2

 0.925 6 الثقة بالنفس 3

 0.843 6 حب االنجاز 4

 0.927 15 تحقيق امليزة التنافسية 5

 0.901 39  لإلستبانةالدرجة الكلية 



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   كتاب المؤتمر 

 

67 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

( وهذا يدل على أن اإلستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 0.901أن معامل الثبات الكلي )( 8من الجدول رقم ) يالحظ

 .البحثن إلى تطبيقه على عينة يطمئن الباحثو 

 البحث: فرضياتبالنتائج املتعلقة  4.1

 الفلسطينية؟ االتصاالت لشركة التنافسية وامليزة الريادة استراتيجيات بين السؤال الثالث: ما العالقة

( بين 05.0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )اإلجابة عن الفرضية الرئيسة األولى:  -

 .غزة محافظة الفلسطينية في االتصاالت شركة التنافسية في امليزة تحقيق في الريادة ودورها استراتيجيات

 قام الباحثون بتحقق من عدة فرضيات وهي على النحو التالي: السؤالولإلجابة عن هذا 

 شركة في التنافسية امليزة وتحقيق اإلبداع بين ئيةإحصا داللة ذات عالقة توجد ال. نتائج الفرضية الفرعية األولى: 1

في شركة  التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة الستراتيجياتالعالقة  ببحث نا. قمغزة محافظة في الفلسطينية االتصاالت

الفروق في  ، وذلك ملعرفة داللة(One Way ANOVA)باستخدام اختبار تحليل التباين األحاديالفلسطينية  االتصاالت

 .التنافسية امليزة وتحقيق اإلبداع بينمتوسطات العالقة 

 لإلبداع  األحادي(اختبار تحليل التباين 6جدول رقم )

 

 الستراتيجياتاملجموع الكلي 

 امليزة تحقيق في ودورها الريادة

 التنافسية

مجموع  مصدر التباين

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

" F "  مستوى

 لةالدال

 1.495 4.241 2 8.481 بين املجموعات

 

0.436 

 2.836 37 104.945 داخل املجموعات 

    39 113.426 املجموع

 1.86تساوي  0.05" ومستوى داللة 37، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة *        

 الريادة الستراتيجياتروق بين املجموع الكلي ( أن نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الف6يالحظ من الجدول رقم )

 (1.495التنافسية بنسبة ) امليزة وتحقيق اإلبداع بين إحصائية داللة ذات عالقة أنه توجد . أيالتنافسية امليزة تحقيق في ودورها

 في شركة االتصاالت الفلسطينية.

 .في شركة االتصاالت الفلسطينيةالتنافسية  امليزة وتحقيق اإلبداع بين إحصائية داللة ذات عالقة فرضية اإلثبات: توجد

 شركة في التنافسية امليزة وتحقيق املبادرة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال. نتائج الفرضية الفرعية الثانية: 2

في  التنافسية يزةامل تحقيق في ودورها الريادة الستراتيجياتالعالقة  ببحث نا. قمغزة خان محافظة في الفلسطينية االتصاالت

، وذلك ملعرفة داللة الفروق في (One Way ANOVA)باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي الفلسطينية االتصاالتشركة 

 .التنافسية امليزة وتحقيق بين املبادرةمتوسطات العالقة 
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 (اختبار تحليل التباين األحادي للمبادرة7جدول رقم )

 

املجموع الكلي 

ت الريادة الستراتيجيا

ودورها في تحقيق امليزة 

 التنافسية

مجموع  مصدر التباين

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

" F "  مستوى

 الداللة

بين 

 املجموعات

17.082 2 8.541 2.6

26 

 

0.329 

 

داخل 

 املجموعات

120.354 37 3.253 

    39 137.436 املجموع

 2.23تساوي  0.05" ومستوى داللة 37، 2جة حرية "الجدولية عند در  Fقيمة *        

 الريادة الستراتيجيات( أن نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين املجموع الكلي 7يالحظ من الجدول رقم )

 (2.626التنافسية بنسبة ) امليزة وتحقيق املبادرة بينعالقة ذات داللة إحصائية  أنه توجد . أيالتنافسية امليزة تحقيق في ودورها

 في شركة االتصاالت الفلسطينية.

 .في شركة االتصاالت الفلسطينيةالتنافسية  امليزة وتحقيق املبادرة بين إحصائية داللة ذات عالقة فرضية اإلثبات: توجد

 شركة في التنافسية امليزة وتحقيق بالنفس الثقة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال. نتائج الفرضية الفرعية الثالثة: 3

في  التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة الستراتيجياتالعالقة  ببحث ناقم .غزة خان محافظة في الفلسطينية االتصاالت

، وذلك ملعرفة داللة الفروق في (One Way ANOVA)باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي الفلسطينية االتصاالتشركة 

 .التنافسية امليزة وتحقيق بالنفس الثقة بينالعالقة متوسطات 

 بالنفس للثقة(اختبار تحليل التباين األحادي 8جدول رقم )

 

الكلي  املجموع

الستراتيجيات الريادة 

ودورها في تحقيق امليزة 

 التنافسية

مجموع  مصدر التباين

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

" F "  مستوى

 الداللة

 4.132 13.689 2 27.377 ملجموعاتبين ا

 

0.315 

 3.313 37 122.574 داخل املجموعات 

    39 149.952 املجموع

 3.21تساوي  0.05" ومستوى داللة 37، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة *        



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   كتاب المؤتمر 

 

69 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 الريادة الستراتيجياتاملجموع الكلي ( أن نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين 8يالحظ من الجدول رقم )

التنافسية بنسبة  امليزة وتحقيق بالنفس الثقة بينتوجد عالقة ذات داللة إحصائية  أنه . أيالتنافسية امليزة تحقيق في ودورها

 في شركة االتصاالت الفلسطينية. (4.132)

في شركة االتصاالت التنافسية  امليزة قوتحقي الثقة بالنفس بين إحصائية داللة ذات عالقة فرضية اإلثبات: توجد

 .الفلسطينية

 شركة في التنافسية امليزة وتحقيق االنجاز حب بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد النتائج الفرضية الفرعية الثالثة:  .4

في  التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة الستراتيجياتالعالقة  ببحث ناقم .غزة خان محافظة في الفلسطينية االتصاالت

، وذلك ملعرفة داللة الفروق في (One Way ANOVA)باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي الفلسطينية االتصاالتشركة 

 .التنافسية امليزة وتحقيق االنجاز حب بينمتوسطات العالقة 

 االنجاز لحب(اختبار تحليل التباين األحادي 9جدول رقم )

املجموع الكلي 

راتيجيات الست

الريادة ودورها 

في تحقيق امليزة 

 التنافسية

مجموع  مصدر التباين

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

" F "  مستوى

 الداللة

 0.069 0.188 2 0.376 بين املجموعات

 

0.327 

 2.736 37 101.214 داخل املجموعات 

    39 101.590 املجموع

 1.24تساوي  0.05" ومستوى داللة 37، 2عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة *        

 الريادة الستراتيجيات( أن نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين املجموع الكلي 9يالحظ من الجدول رقم )

التنافسية بنسبة  امليزة قوتحقي االنجاز حب بينتوجد عالقة ذات داللة إحصائية  أنه . أيالتنافسية امليزة تحقيق في ودورها

 في شركة االتصاالت الفلسطينية. (0.069)

في شركة االتصاالت التنافسية  امليزة االنجاز وتحقيق حب بين إحصائية داللة ذات عالقة فرضية اإلثبات: توجد

 .الفلسطينية

 تحقيق في ودورها الريادة جياتاستراتي حول  املبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد السؤال الرابع: هل

 (؟الخبرة سنوات عدد, العلمي املؤهل, الوظيفي املسمى العمر،, الجنس) التالية الديموغرافية املتغيرات إلى تعزى  التنافسية امليزة

( بين 05.0ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية ) :الثانية الرئيسة اإلجابة عن الفرضية -

التالية )الجنس,  التنافسية تعزى املتغيرات الديموغرافية امليزة تحقيق في ودورها استجابات املبحوثين حول استراتيجيات الريادة

 العمر، املسمى الوظيفي, املؤهل العلمي, عدد سنوات الخبرة(.

 :الباحثون من الفرضيات التاليةتحقق  السؤال الإلجابة عن هذ

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية  نص على:ت التي البحث فرضياتمن ولي الفرضية األ  -

(05.0بين استجابات املبحوثين حول استراتيجيات الريادة ) الجنس. التنافسية تعزى إلى امليزة تحقيق في ودورها 
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 في ودورها الريادة استراتيجيات إجابات املبحوثين حول  بين وقالفر  الختبارt تم استخدام اختبار  يةالفرض ههذ الختبار

 إلى الجنس. الفلسطينية تعزى  االتصاالت شركة في التنافسية امليزة تحقيق

الختبار الفروق بين إجابات املبحوثين حول استراتيجيات الريادة ودورها في تحقيق امليزة  t(نتائج اختبار  10جدول رقم )

 االتصاالت الفلسطينية تعزى ملتغير الجنسالتنافسية في شركة 

 العدد الجنس املحور عنوان 
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 t قيمة

 القيمة

 االحتمالية

 اإلبداع
 0.764 8.081 80 ذكر

2.212 0.029 
 0.980 7.601 20 أنثى

 املبادرة
 1.160 7.785 80 ذكر

0.368 0.714 
 1.066 7.670 20 أنثى

 بالنفس قةالث
 0.825 8.216 80 ذكر

0.015 0.988 
 1.149 8.213 20 أنثى

 االنجاز حب
 1.156 7.623 80 ذكر

0.273 0.643 
 1.041 7.541 20 أنثى

 امليزة تحقيق

 التنافسية

 0.811 8.155 80 ذكر
0.125- 0.901 

 0.885 8.183 20 أنثى

 جميع املحاور 
 0.811 8.037 80 ذكر

0.644 0.521 
 0.951 7.892 20 أنثى

 1.98تساوي  "38درجة حرية "و  0.05الجدولية عند ومستوى داللة  tقيمة *            

(  0.05) مستوى الداللة من أكبر( وهي 0.521تساوي ) املحاور  لجميعأن القيمة االحتمالية ( 10رقم ) ويتبين من الجدول  

وجود فروق ذات داللة عدم ( مما يدل على 1.98الجدولية والتي تساوي ) tقيمة من  أقلوهي  (0.644) املحسوبة تساوي  t وقيمة

 تعزى  التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة استراتيجيات في آراء أفراد العينة حول  (05.0)إحصائية عند مستوى داللة 

 إلى الجنس.

لشغل مناصب إدارية عليا في الشركة، باإلضافة إلى أن كالهما يتساوى  وذلك يعنى أن كال الجنسين تتوفر لهما الفرصة

 .باملواصفات املطلوبة لشغل تلك الوظائف سواء في املؤهل العلمي أو الخبرات الالزمة، وبالتالي جاءت اإلجابات بنفس االتجاه

ئية عند مستوى معنوية ال توجد فروق ذات دالله إحصاالتي تنص على:  البحثالفرضية الثانية من فرضيات  -

(05.0بين استجابات املبحوثين حول استراتيجيات الريادة ) العمر التنافسية تعزى إلى امليزة تحقيق في ودورها. 

 استراتيجيات في آراء عينة البحث حول  الفروق الختبار األحادي التباين تحليلتم استخدام اختبار  يةالفرض ههذ الختبار

 إلى العمر. الفلسطينية تعزى  االتصاالت شركة في التنافسية امليزة تحقيق في ودورها ادةالري



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   كتاب المؤتمر 

 

71 
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بين إجابات املبحوثين حول  استراتيجيات الريادة  (One Way ANOVA)(نتائج تحليل التباين األحادي 11جدول رقم )

 ير العمرودورها في تحقيق امليزة التنافسية في شركة االتصاالت الفلسطينية تعزى ملتغ

 مصدر التباين املحور عنوان 
مجموع 

 املربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

" F " 

 القيمة

 االحتمالية

 اإلبداع

 3.338 2 6.676 بين املجموعات
1.986 

 

0.006 

 
 1.681 37 62.212 داخل املجموعات

  39 68.888 املجموع

 املبادرة

 1.249 2 2.499 بين املجموعات
0.360 

 

0.387 

 
 3.597 37 133.074 داخل املجموعات

  39 135.573 املجموع

 بالنفس الثقة

 0.785 2 1.570 بين املجموعات
0.372 

 

0.482 

 
 2.111 37 78.102 داخل املجموعات

  39 79.672 املجموع

 االنجاز حب

 1.433 2 2.865 بين املجموعات
1.060 

 

0.009 

 
 1.352 37 50.023 داخل املجموعات

  39 52.888 املجموع

 امليزة تحقيق

 التنافسية

 0.435 2 0.869 بين املجموعات

0.234 0.527 

داخل 

 املجموعات
68.737 37 1.856 

  39 69.606 املجموع

 جميع املحاور 

 0.663 2 1.326 بين املجموعات

0.348 

 

0.386 

 

داخل 

 املجموعات
70.421 37 1.903 

  39 71.747 املجموع

 3.09تساوي  0.05" ومستوى داللة 37، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة *        

 مستوى الداللة من أكبر( وهي 0.386تساوي )مجتمعة  املحاور  لجميعأن القيمة االحتمالية ( 11رقم ) ويتبين من الجدول  

وجود فروق عدم ( مما يدل على 3.09الجدولية والتي تساوي ) tقيمة  من أقلوهي  (0.348) املحسوبة تساوي  F (  وقيمة0.05)

 امليزة تحقيق في ودورها الريادة استراتيجيات في آراء أفراد العينة حول  (05.0)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 إلى العمر. تعزى  التنافسية
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 في ودورها الريادة ئات العمرية جاءت في نفس االتجاه حول استراتيجياتوذلك يعنى أن إجابات املبحوثين من جميع الف

  االتصاالت شركة التنافسية في امليزة تحقيق
ً
الفلسطينية، ولعل هذا يفسر بأن معظم املبحوثين هم من فئات األكثر عمرا

 .وبالتالي لم يكن هناك فيما يتعلق بمتغير العمر

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية التي تنص على:  البحثمن فرضيات  لثةالفرضية الثا -

(05.0بين استجابات املبحوثين حول استراتيجيات الريادة ) الوظيفي املسمى التنافسية تعزى إلى امليزة تحقيق في ودورها. 

 استراتيجيات في آراء عينة البحث حول  الفروق بارالخت األحادي التباين تحليلتم استخدام اختبار  يةالفرض ههذ الختبار

 الوظيفي. إلى املسمى الفلسطينية تعزى  االتصاالت شركة في التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة

 الريادة استراتيجيات إجابات املبحوثين حول بين  (One Way ANOVA)(نتائج تحليل التباين األحادي 12جدول رقم )

 الوظيفي املسمى ملتغير تعزى  الفلسطينية االتصاالت شركة في التنافسية امليزة قيقتح في ودورها

 مجموع املربعات مصدر التباين املحور عنوان 
درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

" F " 

 القيمة

 االحتمالية 

 اإلبداع

 5.059 2 10.117 بين املجموعات
2.815 

 

0.312 

 
 1.797 37 66.471 داخل املجموعات

  39 76.588 املجموع

 املبادرة

 3.217 2 6.433 بين املجموعات
1.462 

 

0.013 

 
 2.201 37 81.455 داخل املجموعات

  39 87.888 املجموع

 بالنفس الثقة

 0.315 2 0.629 بين املجموعات
0.237 

 

0.348 

 
 2.300 37 85.111 داخل املجموعات

  39 85.74 املجموع

 االنجاز حب

 0.344 2 0.687 بين املجموعات
0.143 

 

0.346 

 
 2.411 37 89.213 داخل املجموعات

  39 89.9 املجموع

 امليزة تحقيق

 التنافسية

 0.199 2 0.398 بين املجموعات

 2.625 37 97.109 داخل املجموعات 0.313 0.850

  39 97.507 املجموع

 جميع املحاور 

 1.717 2 3.433 بين املجموعات
0.788 

 

0.429 

 
 2.180 37 80.663 داخل املجموعات

  39 84.096 املجموع

 2.69تساوي  0.05" ومستوى داللة 37، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة *        
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 مستوى الداللة نم أكبر( وهي 0.429تساوي )مجتمعة  املحاور  لجميعأن القيمة االحتمالية ( 12رقم ) ويتبين من الجدول  

وجود فروق عدم ( مما يدل على 2.69الجدولية والتي تساوي ) tمن قيمة  أقلوهي  (0.788) املحسوبة تساوي  F وقيمة (0.05)

 امليزة تحقيق في ودورها الريادة استراتيجيات في آراء أفراد العينة حول  (05.0)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 الوظيفي. إلى املسمى تعزى  نافسيةالت

 في ودورها الريادة وذلك يعنى أن إجابات املبحوثين من جميع املسميات الوظيفية جاءت في نفس االتجاه حول استراتيجيات

ها أبعاد الفلسطينية، والتي يتم تعميمها على املستويات اإلدارية العليا واملتوسطة ألن االتصاالت شركة التنافسية في امليزة تحقيق

 .أساسية في عمل الشركة

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية التي تنص على:  البحثالفرضية الرابعة من فرضيات  -

(05.0بين استجابات املبحوثين حول استراتيجيات الريادة ) العلمي املؤهل التنافسية تعزى إلى امليزة تحقيق في ودورها. 

 في ودورها الريادة استراتيجيات إجابات املبحوثين حول  بين الفروق الختبارt تم استخدام اختبار  يةالفرض ههذ الختبار

 العلمي. إلى املؤهل الفلسطينية تعزى  االتصاالت شركة في التنافسية امليزة تحقيق

 امليزة تحقيق في ودورها الريادة ستراتيجياتا حول  املبحوثين إجابات بين الفروق الختبار t  نتائج اختبار(13جدول رقم )

 العلمي ملتغير املؤهل تعزى  الفلسطينية االتصاالت شركة في التنافسية

 العدد العلمي املؤهل املحور عنوان 
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 t قيمة

 القيمة

 االحتمالية

 اإلبداع
 0.790 8.067 90 بكالوريوس

1.759 0.082 
 0.894 7.682 10 دبلوم

 املبادرة
 1.060 7.868 90 بكالوريوس

2.180 0.032 
 1.432 7.204 10 دبلوم

 بالنفس الثقة
 0.824 8.288 90 بكالوريوس

2.029 0.045 
 1.061 7.813 10 دبلوم

 االنجاز حب
 0.233 8.562 90 بكالوريوس

1.055 0.031 
 1.214 7.144 10 دبلوم

 امليزة تحقيق

 سيةالتناف

 0.762 8.222 90 بكالوريوس
1.886 0.062 

 1.039 7.808 10 دبلوم

 جميع املحاور 
 0.769 8.090 90 بكالوريوس

 1.047 7.599 10 دبلوم 0.029 2.217

 1.98تساوي  "38درجة حرية "و  0.05الجدولية عند ومستوى داللة  tقيمة *            

(  0.05) مستوى الداللة من أقل( وهي 0.029تساوي ) املحاور  لجميعة االحتمالية أن القيم( 13رقم ) ويتبين من الجدول  

( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 1.98الجدولية والتي تساوي ) tمن قيمة  أكبروهي  (2.217) املحسوبة تساوي  t وقيمة
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 تعزى  التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة استراتيجيات ل في آراء أفراد العينة حو  (05.0)إحصائية عند مستوى داللة 

العلمي. والفروق لصالح املؤهل العلمي بكالوريوس، وهذا يعنى أن أفراد العينة من حملة شهادة البكالوريوس تفوق  إلى املؤهل

 .حملة شهادة الدبلوم، ومدى إستراتيجيتها الريادية في الشركة

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية التي تنص على:  البحثضيات من فر  الخامسةالفرضية  -

(05.0بين استجابات املبحوثين حول استراتيجيات الريادة ) سنوات عدد التنافسية تعزى إلى امليزة تحقيق في ودورها 

 .الخبرة

 استراتيجيات في آراء عينة البحث حول  الفروق الختبار األحادي التباين تحليلتم استخدام اختبار  يةالفرض ههذ الختبار

 الخبرة. سنوات إلى عدد الفلسطينية تعزى  االتصاالت شركة في التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة

دة ( بين إجابات املبحوثين حول  استراتيجيات الرياOne Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي )14جدول رقم )

 ودورها في تحقيق امليزة التنافسية في شركة االتصاالت الفلسطينية تعزى ملتغير عدد سنوات الخبرة

 مصدر التباين املحور عنوان 
مجموع 

 املربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

" F " 

 القيمة

 االحتمالية

 اإلبداع

 0.29 2 0.457 بين املجموعات
0.107 

 

0.412 

 
 2.18 37 79.14 تداخل املجموعا

  39 79.51 املجموع

 املبادرة

 0.338 2 0.677 بين املجموعات
0.199 

 

0.375 

 
 1.701 37 62.944 داخل املجموعات

  39 63.621 املجموع

 بالنفس الثقة

 1.459 2 2.918 بين املجموعات
0.561 

 

0.296 

 
 2.600 37 96.216 داخل املجموعات

  39 99.134 املجموع

 االنجاز حب

 0.432 2 0.863 بين املجموعات
0.205 

 

0.474 

 
 2.108 37 77.982 داخل املجموعات

  39 78.845 املجموع

 امليزة تحقيق

 التنافسية

 0.309 2 0.618 بين املجموعات

 2.386 37 88.285 داخل املجموعات 0.435 0.130

  39 88.903 املجموع

 جميع املحاور 

 0.078 2 0.156 بين املجموعات

0.032 

 

0.455 

 

 2.464 37 91.176 داخل املجموعات

  39 91.332 املجموع

 3.09تساوي  0.05" ومستوى داللة 37، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة *         
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 مستوى الداللة من أكبر( وهي 0.455تساوي )مجتمعة  املحاور  لجميعأن القيمة االحتمالية ( 14رقم ) ويتبين من الجدول  

وجود فروق عدم ( مما يدل على 3.09الجدولية والتي تساوي ) tمن قيمة  أقلوهي  (0.032) املحسوبة تساوي  F وقيمة (0.05)

 امليزة حقيقت في ودورها الريادة استراتيجيات في آراء أفراد العينة حول  (05.0)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 الخبرة. سنوات إلى عدد تعزى  التنافسية

وذلك يعنى أن إجابات املبحوثين جاءت في نفس االتجاه فيما يتعلق بعدد سنوات الخبرة في الشركة بسبب تشابه البيئة 

كة للتأثير على التنظيمية التي يعملون بها ويعملون تحت نفس ظروف العمل، وبالتالي لم يكن هناك أثر لسنوات الخبرة في الشر 

 .اتجاه إجابات املبحوثين

 النتائج والتوصيات

 النتائج: 5.1

%( وهو مستوى 64.97بلغت ) لإلبداع التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة استراتيجياتأن نسبة  البحث. أشار نتائج 1

 .%60مرتفع، حيث حدد الباحثون ما نسبته 

%( وهو 63.41بلغت ) للمبادرة التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة راتيجياتاستأن نسبة  البحث. كما أشار نتائج 2

 %.60مستوى مرتفع، حيث حدد الباحثون ما نسبته 

%( 73.89بلغت ) بالنفس للثقة التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة استراتيجياتأن نسبة  البحث. كما أشار نتائج 3

 %.60د الباحثون ما نسبته وهو مستوى مرتفع، حيث حد

%( 70.41بلغت ) االنجاز لحب التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة استراتيجياتأن نسبة  البحث. كما أشار نتائج 4

 %.60وهو مستوى مرتفع، حيث حدد الباحثون ما نسبته 

 
ً
 (:التنافسية امليزة تحقيق) التابع باملتغير املتعلقة النتائج: ثانيا

بلغت  التنافسية امليزة لتحقيق التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة استراتيجياتأن نسبة  البحثنتائج أشار 

 .%60%( وهو مستوى مرتفع، حيث حدد الباحثون ما نسبته 82.49)

 
ً
 البحث: فرضياتب: النتائج املتعلقة ثالثا

 في شركة االتصاالت الفلسطينية. (1.495التنافسية بنسبة ) امليزة وتحقيق اإلبداع بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود. 1

 في شركة االتصاالت الفلسطينية. (2.626التنافسية بنسبة ) امليزة وتحقيق املبادرة بينعالقة ذات داللة إحصائية  وجود. 2

ي شركة االتصاالت ف (4.132التنافسية بنسبة ) امليزة وتحقيق بالنفس الثقة بينعالقة ذات داللة إحصائية  وجود. 3

 الفلسطينية.
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في شركة االتصاالت  (0.069التنافسية بنسبة ) امليزة وتحقيق االنجاز حب بينعالقة ذات داللة إحصائية  . وجود4

 الفلسطينية.

 
ً
 :الديموغرافية باملتغيرات املتعلقة النتائج: رابعا

 الريادة استراتيجيات في آراء أفراد العينة حول  (05.0)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم . 1

 إلى الجنس. تعزى  التنافسية امليزة تحقيق في ودورها

 الريادة استراتيجيات في آراء أفراد العينة حول  (05.0)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . عدم 2

 إلى العمر. تعزى  افسيةالتن امليزة تحقيق في ودورها

 الريادة استراتيجيات في آراء أفراد العينة حول  (05.0)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . عدم 3

 الوظيفي. إلى املسمى تعزى  التنافسية امليزة تحقيق في ودورها

 ودورها الريادة استراتيجيات في آراء أفراد العينة حول  (05.0)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 4

 العلمي. والفروق لصالح املؤهل العلمي بكالوريوس. إلى املؤهل تعزى  التنافسية امليزة تحقيق في

 الريادة استراتيجيات ول في آراء أفراد العينة ح (05.0)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . عدم 5

 الخبرة. سنوات إلى عدد تعزى  التنافسية امليزة تحقيق في ودورها

 التوصيات: 5.2

 تقديم جملة من التوصيات وهي كاآلتي: يناارتأ التنافسية امليزة تحقيق في ودورها الريادة استراتيجياتومن أجل أن تساهم 

 اإلستراتيجية املعلومات نظم بمدخالت االهتمام يتولى اإلستراتيجية لوماتموارد املع ببناء االهتمام الشركة تبني ضرورة. 1

 .التنفيذيين املدراء دعم دعم القرار ونظم نظم بناء خالل من وذلك

 وكسب جديدة منتجات تقديم بهدف التابعة، الشركات التشغيلية في العمليات بين التنسيق كفاءة زيادة على العمل. 2

  تهامنتجا تطور  سوقية حصة
ً
التسويقية  املعلومات وتفعيل نظم بدعم الزبائن وذلك حاجة وتحديد السوق  دراسات على اعتمادا

 .الزبائن عالقات اإلستراتيجية ونظم املعلومات بنظم املعلومات اإلنتاجية وربطها ونظم

 استغالل على العاملين وتشجيع االيجابية، جوانبه لتعزيز ومراجعة أبعاده العمل إجراءات تبسيط بأهمية االهتمام إيالء. 3

 واملساهمة البيروقراطية العمليات اإلدارية وإزالة العوائق كافة بحوسبة العمل إجراءات تبسيط شأنها من التي الجديدة األفكار

 .الفاعل اإلداري  القرار اتخاذ عمليات في

موعة من الحوافز املادية واملعنوية التي من شأنها . االهتمام برفع كفاءة العاملين اإلدارية منها والعلمية من خالل وجود مج4

 روح املنافسة واالجتهاد بين العاملين. وإذكاءأن تساعد في رفع الروح املعنوية 
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. العمل على تطوير مؤهالت الكادر البشري في الشركة من خالل بعض اإلجراءات اإلدارية اإلجبارية التي تفرض على 5

 راتهم العلمية والعملية.العاملين لتطوير مؤهالتهم وقد

. أن تعمل الشركة على املحافظة على الكادر املؤهل ذو الخبرة لديها وحمايتهم من التسرب إلى خارج الشركة من خالل 6

 تحسين املواقع الوظيفية لديهم مما يساعد على نقل الخبرة التي يمتلكونها إلى اآلخرين أو تقديم الدعم املادي واملعنوي لهم.

ة بذل جهود مكثفة متواصلة لدعم وتعزيز الجهود والنشاطات الرامية إلى إثراء وتعزيز معرفة الشركة بالزبائن . ضرور 7

 واملوردين واملنافسين والسوق وغيرها من العناصر واألطراف ذات العالقة بالشركة.

ل بين الهياكل اإلدارية في الشركة، . التطوير املستمر في هيكلية الشركة ودعم أصحاب القرار بما يساعد في تسهيل التواص8

 والذي بدوره سيساعد في تحسين جودة الخدمات املقدمة في الشركة.

. ضرورة حث العاملين على تحسين آليات التعاون والتعامل مع أفراد املجتمع املحلي واملستفيدين من خدمات الشركة 9

 واملتعاونين معها ملا له من أهمية في تحسين سمعة الشركة.

في انجاز أعمالها وتقديم خدماتها، وهذا يساعد  الشركة. األخذ بعين االعتبار اقتراحات األفراد واملؤسسات املتعاونة مع 10

 في تحسين طرق تقديم الخدمات بشكل نوعي.

عمل على تلبيتها . ضرورة أن تولي إدارة أهمية أكبر فيما يتعلق باملتابعة املستمرة للتعرف على الحاجات املتغيرة للزبائن وال11

 وإشباعها وسرعة االستجابة لها.
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افر معايير الريادة االستراتيجية في ا  ملؤسسات االقتصاديةدرجة تو

 بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها

The degree of availability of criteria for strategic leadership in economic institutions in light of the 

Corona pandemic in the governorates of Gaza from the point of view of its workers 

 الدكتور/ إبراهيم فرج إبراهيم أبو شمالة                                                            الدكتور / فرج إبراهيم حسن أبو شمالة

 اضر جامعيباحث ومح دكتوراة إدارة أعمال                                                   أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

)
ً
 أكاديمي في كلية مجتمع تدريب غزة )سابقا

 محاضر غير متفرغ في الجامعات الفلسطينية

 امللخص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء 

قتها ببعض املتغيرات، واتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وقاما بتطوير جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها، وعال

( من العاملين 131( فقرة، وتم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من )30( محاور، وتحتوي على )6وإعداد استبانة تشتمل على )

 في املؤسسات االقتصادية.

 أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها:

يير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة درجة توافر معا -

 %(، وهي بدرجة موافقة كبيرة.70.402نظر العاملين فيها، جاءت بوزن نسبي )

كورونا جاء ترتيب درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة  -

 كما يلي: )الثقافة الريادية 
ً
%، العقلية الريادية 71.664%، القيادة الريادية 73.618من وجهة نظر العاملين فيها تنازليا

71.115 
ً
 %(.66.779%، املخاطرة 69.496%، اإلبداع 69.740%، إدارة املوارد استراتيجيا

جة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات ( في در α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها، تعزى إلى متغير: الجنس، املؤهل العلمي، في حين 

 15سنوات الخدمة لصالح  سنة فأكثر، وتعزى إلى متغير عدد 50توجد فروق تعزى إلى متغير الفئة العمرية لصالح العاملين ذوي 

 سنة فأكثر.

وفي ضوء نتائج الدراسة أوص ى الباحثان بأهمية توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في 

ضوء جائحة كورونا، وضرورة دراسة وبحث املخاطر واألزمات والفرص والتحديات وإدارتها واستثمارها في املؤسسات 

 تصادية.االق

 الريادة االستراتيجية، املؤسسات االقتصادية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The aim of this research is to identify the degree of availability of criteria for strategic leadership in economic 

institutions in light of the Corona pandemic in the governorates of Gaza from the point of view of its workers, 

and its relationship to some variables. The two researchers developed and prepared a questionnaire containing 
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(6) dimentions, and it contains (30) paragraphs, and they were applied to a random sample of (131) workers in 

economic institutions. 

The research revealed several results, the most important of which are: 

- The degree of availability of criteria for strategic leadership in economic institutions in light of the 

Corona pandemic in the governorates of Gaza from the point of view of its employees, came with a relative 

weight (70.402%), which is of great agreement. 

- The ranking of the degree of availability of criteria for strategic leadership in economic institutions in 

light of the Corona pandemic in the governorates of Gaza from the viewpoint of its employees came in 

descending order as follows: (Entrepreneurial culture 73,618%, entrepreneurial leadership 71,664%, 

entrepreneurial mindset 71,15%, resource management strategically 69,740%, innovation 69.496%, risk 

66.779%). 

- There are no statistically significant differences at the level of (0.05≥α) in the degree of availability of 

criteria for strategic leadership in economic institutions in light of the Corona pandemic in the governorates of 

Gaza from the point of view of its workers, due to a variable: gender, academic qualification, while there are 

differences attributable To the variable of the age group in favor of workers with 50 years and over, and to the 

variable of the number of years of service in favor of 15 years or more. 

In light of the research results, the two researchers recommended the importance of the availability of standards 

of strategic leadership in the governorates of Gaza in economic institutions in light of the Corona pandemic, and 

the need to study and research risks, crises, opportunities and challenges, manage them and invest them in 

economic institutions. 

Key Word: strategic leadership, economic institutions. 

 مقدمة:

الزدهار، واللحاق بركب الحضارة، وهذا يتطلب االهتمام تسعى دول العالم املتقدمة منها، والنامية إلى تحقيق التقدم والرقي وا

باملؤسسات، التي من أهمها املؤسسات االقتصادية، وهذه املؤسسات تحتاج إلى إدارة املعرفة، وإنتاجها، وتوليدها، واكتسابها، 

ط االستراتيجي، واالبداع واستثمارها، ...، في جميع املجاالت، وخاصة في توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتخطي

واالبتكار، من أجل تحسين أداء هذه املؤسسات االقتصادية، والعمل على تنمية املوارد البشرية، وإكسابهم الكفايات األساسية، 

واملهنية، والتخصصية، واألخالقية، والبحثية والتطويرية، والتنافسية، ...، لتلبية احتياجات سوق العمل املحلي، والعربي، 

 (2، ص2020لعاملي بدقة وإتقان، واملساهمة الفاعلة في خدمة املجتمع العربي وتنميته. )فرج أبو شمالة: وا

وتتطلع املؤسسة الصناعية في العالم العربي إلى تصورات، ورؤى وسياسات وآليات مقترحة، للنهوض بالتصنيع املحلي، ونشر 

ؤسسات الصناعية الصغيرة أم املتوسطة أم الكبيرة، من أجل تحقيق ثقافته على مستوى الفرد واملجتمع، سواء أكانت في امل

معايير إدارة الجودة الشاملة، والتنمية الشاملة املستدامة، وهذا يتطلب، إعداد الكوادر البشرية املتعلمة واملتدربة، والتي تمتلك 
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والخبرات الناجحة واملتميزة، والرائدة الكفايات الشخصية، واملهنية، والتعاون والتواصل الفعال مع التجارب والنماذج 

 (.4، ص2018واالبداعية والتكنولوجية على املستوى املحلي والعربي والعاملي في عالم الصناعة والتصنيع. )فرج أبو شمالة: 

االحتالل وتدرك وزارة االقتصاد الوطني حجم التحديات التي تواجه القطاع االقتصادي الفلسطيني، والتي تتمثل بشكل رئيس ي في 

اإلسرائيلي، الذي يواصل العمل، وبشكل ممنهج على تقويض التنمية االقتصادية في فلسطين، وذلك من خالل إحكام سيطرته 

على املوارد الوطنية، ومصادرتها لصالح االستيطان، وجدار الضم والتوسع العنصري، وتمزيق اواصر الوطن، واستمراره بفرض 

اإلعالن الزائف غير القانوني حول مدينة القدس، ومحاولة عزل القدس الشرقية عن محيطها حصاره على قطاع غزة الحبيب، و 

الفلسطيني والعربي، باإلضافة إلى فرض قيوده التعسفية على حركة البضائع واالفراد، بهدف إبقاء السوق الفلسطيني سوقا 

. وتتبنى وزارة االقتصاد الوطني سياسات اقتصادية استهالكيا لبضائعه، بانتهاك صريح لجميع األعراف واالتفاقيات الدولية

تنموية من أجل تحقيق االستقالل االقتصادي، من خالل الحد من التبعية واالنفكاك االقتصادي عن الجانب االسرائيلي، 

تعمل الوزارة  وتنويع الشركاء التجاريين سواء على صعيد الصادرات أو الواردات، من خالل تبني سياسة العناقيد الصناعية، كما

على تحسين بيئة األعمال وتشجيع االستثمار في فلسطين من خالل العمل على إصالح البيئة التشريعية والتنظيمية، وحث 

 (.2، ص2020الشباب على الريادة واإلبداع من أجل خلق فرص عمل، وتحسين مستوى املعيشة. )وزارة االقتصاد الوطني: 

سب الصالحيات املمنوحة لها إدارة الشأن االقتصادي في فلسطين من خالل تطوير السياسات وتتولى وزارة االقتصاد الوطني ح

االقتصادية التي تتماش ى مع خطط الحكومة، من أجل بناء اقتصاد مستقل قادر على خلق فرص عمل، والحد من البطالة 

ضاع الشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع الوزارات والفقر، باإلضافة إلى تنمية وتطوير القطاع االقتصادي واملساهمة في تحسين أو 

والهيئات الحكومية واملؤسسات ذات العالقة، وتكوين لجان وهيئات تشاورية مع القطاع الخاص. وتقوم الوزارة بتنظيم أعمالها 

ت العامة واإلدارات وفقا ألحكام القوانين واألنظمة املعمول بها في دولة فلسطين. ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من املديريا

والوحدات، بما في ذلك الصناعة والتجارة وحماية امللكية الصناعية والعالقات الدولية والدراسات واملنافسة وحماية 

 (.4، ص2020املستهلك،...، وإلخ. )وزارة االقتصاد الوطني: 

 شامال
ً
 من أجل تعزيز اقتصاد قطاع غزة، حيث وتقدم استراتيجية التنمية االقتصادية املحلية املستدامة لقطاع غزة إطارا

تتضمن الوثيقة األهداف االستراتيجية وبرامجها املقترحة ضمن سبع ركائز ذات أولوية. وقد تم تطوير االستراتيجية في فترة ما بين 

ملانحة، م من خالل منهجية تعاونية شاركت فيها كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهات ا2017مايو-م2016يوليو 

إضافة إلى الجهات الفاعلة في املجتمع املدني وكذلك األكاديميون. وتعد هذه االستراتيجية بمثابة خطوة نحو رؤية مشتركة من 

أجل التنمية بين كل من الجهات املانحة واملستثمرين، والشركات واملؤسسات غير الحكومية، وكذلك الجهات الوطنية واملحلية 

ي تطوير اقتصاد قطاع غزة. وتركز هذه االستراتيجية على املوارد والفرص املتاحة، وتهدف إلى تعظيم الفعالة التي تشارك ف

الفرص االقتصادية بطريقة شاملة ومواتية للبيئة، والعمل على تحسين سبل العيش لسكان قطاع غزة، وتم تصميم هذه 

تجعلها تندمج وتتكامل مع الخطة االقتصادية الوطنية. االستراتيجية خصيصا من أجل أن تتناسب مع السياق املحلي، بطريقة 

حيث تعتبر هذه االستراتيجية نتاج مشترك ألكثر من جهة معينة، حيث أنها حظيت بدعم جميع الوكاالت والهيئات والوزارات 

تراتيجية على التعلم من املشاركة، كما أنها شهدت مشاركة املئات من االفراد في عملية تطوير تلك االستراتيجية. تستند هذه االس

املداخالت االخرى وتهدف للعمل بطريقة منهجية على املستوى املجتمعي واملؤسساتي والسياس ي من أجل خلق إطارا شامال يعمل 

على ازدهار واستدامة االقتصاد املحلي. وتحدد االستراتيجية االجراءات ذات األولوية ضمن اإلطار التوجيهي الذي يتسم بسهولة 

والتنفيذ، والتي تهدف إلى توجيه استثمارات الجهات املعينة. وقد أجريت العديد من املشاورات على شكل عملية واسعة  الفهم

ركائز  (7)النطاق من املقابالت وتنظيم ورشات عمل وعقد مجموعات مركزة. وتم تلخيص نتائجها في االستراتيجية املتمحورة حول 

يجابية، ربط وتسهيل املوجودات املحلية، املشاركة املسئولة والتنافسية، تلبية القطاعات مترابطة )تدفق األموال املحلية اإل 



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   كتاب المؤتمر 

 

83 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

-1، ص2017بالتريد: -العامة والخاصة واملدنية، االستدامة البيئة، الترابط، تقوية املشاركة املدنية( )مركز التجارة الفلسطيني

3.) 

ي العلمي" واقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في وقد جاء في بروشور )أو منشور أو مطوية( املؤتمر الدول

ضوء جائحة كورونا" أن املؤتمر جاء في وقت حساس يشهد فيه العالم أشد كساد اقتصادي منذ عقود، األمر الذي دفع نحو 

على عامليا قبيل حلول األزمة، وأن تحول االقتصادات النامية والصاعدة إلى االنكماش، رغم أنها تمتعت بمعدالت نمو كانت هي األ 

جامعة اإلسراء ومنذ انطالقتها أخذت على عاتقها تعزيز ثقافة البحث العلمي، عبر عقد وتنظيم املؤتمرات العلمية املحكمة، 

 إيمانا منها بأهمية البحث العلمي في نهضة املجتمع، وإيجاد حلول علمية خالقة لإلشكاالت التي يعاني منها.

 
ً
 ألهمية املؤسسات االقتصادية في توفير فرص عمل، وتلبية احتياجات سوق العمل، وخدمة وتأسيسا

ً
على ما سبق، ونظرا

 للظروف املحيطة 
ً
املجتمع وتنميته، واملساهمة في تحقيق التنمية الشاملة املستدامة، والنمو االقتصادي املنشود، وتحديا

، والعوملة
ً
 وعامليا

ً
 وعربيا

ً
والقوى االقتصادية، وتعزيز التخطيط االستراتيجي، وتوظيف تكنولوجيا املعلومات  بجائحة كورونا محليا

واالتصاالت، واإلدارة الفاعلة، والريادة االستراتيجية، وتشجيع اإلبداع واالبتكار للعاملين في املؤسسات االقتصادية ملواجهة 

صة، والشرق األوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة، االنكماش والتقليص االقتصادي، والحصار والحروب و...، في فلسطين خا

والعمل على استثمار الفرص، وتبني الريادة االستراتيجية في تخفيف املخاطر وإدارة األزمات، ورغبة في التعاون واملشاركة في 

رونا(، جاءت املؤتمر االفتراض ي الدولي حول )واقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كو 

فكرة هذه الدراسة بعنوان )درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة 

 كورونا من وجهة نظر العاملين فيها(.

 أوال: مشكلة الدراسة:

العربية في نقل التقانة وتوطينها لتحقيق  تمثل الهدف الرئيس للسياسات والتصنيع والتقانة في البلدان  العربية في البلدان

مستوى أعلى من النمو والتشغيل. وكانت الوسائل في تحقيق ذلك الهدف تشمل اقتناء املصانع من خالل عقود شراء مع شركات 

خمسة عقود في هذا أجنبية، وتدريب العمالة املحلية على اإلنتاج في تلك املصانع باستخدام اإلنتاج املقتناه. إال أنه وبعد أكثر من 

 (.80، ص2011االتجاه كانت النتائج كما يلي: )الشمري: 

 تغطية احتياجات السوق املحلية أو بعضها من املنتجات املصنعة محليا ولفترة معينة من الزمن. -

 إن تقادم التقانات املستخدمة في املصانع جعلها أن تكون مؤسسات غير قادرة على املنافسة. -

 ماية للمنتج الوطني جعلها غير قابلة للتطوير.انتهاج سياسات الح -

 أصبحت الصناعات تشكل عبئا على االقتصادي الوطني، وسببا رئيسيا لضعف النمو االقتصادي والتنمية بشكل عام. -

 خالل جائحة كورونا املستمرة منذ مطلع شهر آذار 
ً
م، حيث اتخذت الحكومة الفلسطينية 2020ويعتبر سوق العمل األكثر تأثرا

م، 2020% في الربع الثاني 12عدة اجراءات، وخطة طوارئ للحد من تفش ي الجائحة، حيث انخفض عدد العاملين بمقدار 

م، فيما انخفض في الضفة 2020% مقارنة بالربع األول 17مقارنة مع الربع األول من العام، في حين انخفض في قطاع غزة بمقدار 

سنة فأكثر عن  15إلى عزوف االفراد  19لحجر املنزلي الذي فرضته جائحة كوفيد % لنفس الفترة. وأدى ا10الغربية بمقدار 

في الربع الثاني  39%الدخول إلى سوق العمل والذي انعكس سلبا على نسبة املشاركة في القوى العاملة حيث انخفضت لتصل إلى 

في الضفة  41%إلى  46%نسبة انخفضت من م؛ وأشارت البيانات إلى أن هذه ال2020في الربع األول  43%م مقارنة مع 2020

 (.7، ص2020في قطاع غزة خالل نفس الفترة. )وزارة االقتصاد الوطني:  35%الغربية، كما انخفضت من 
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 ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:

ء جائحة كورونا من وجهة ما درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضو .1

 نظر العاملين فيها؟ 

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر 

 فيها تعزى ملتغير الجنس؟ العاملين 

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3

درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر 

 لفئة العمرية؟العاملين فيها تعزى ملتغير ا

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4

درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر 

 ي؟العاملين فيها تعزى ملتغير املؤهل العلم

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .5

درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر 

 العاملين فيها تعزى ملتغير عدد سنوات الخدمة؟

 

 ا: فروض الدراسة:ثاني

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1

درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر 

 العاملين فيها تعزى ملتغير الجنس.

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال .2

درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر 

 العاملين فيها تعزى ملتغير الفئة العمرية.

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق  .3

درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر 

 العاملين فيها تعزى ملتغير املؤهل العلمي.

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول α≤0.05حصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إ .4

درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر 

 العاملين فيها تعزى ملتغير عدد سنوات الخدمة.

 

 ثالثا: أهداف الدراسة:

 د أهداف الدراسة فيما يلي:يمكن تحدي
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التعرف على درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا  .1

 من وجهة نظر العاملين فيها.

الكشف عن الفروق بين متوسط تقديرات العاملين في املؤسسات االقتصادية لدرجة توافر معايير الريادة  .2

تراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا تعزى ملتغيرات الدراسة )الجنس، الفئة العمرية، االس

 املؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة(.

تقديم مجموعة من التوصيات واملقترحات لتحسين درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية  .3

ت غزة في ضوء جائحة كورونا، وتخفيف حدة البطالة والكساد االقتصادي، وخلق فرص عمل مناسبة، والعمل على بمحافظا

 خدمة املجتمع العربي وتنميته.

 رابعا: أهمية الدراسة:

 تمكن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:

، وهو الريادة االستراتيجي .1
ً
 وحيويا مفيدا

ً
ة في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في تتناول الدراسة موضوعا مهما

 فلسطين، في ظل جائحة كورونا.

قد تسهم الدراسة في إثراء )أو إغناء( املكتبة املحلية والعربية، وتشخيص واقع املؤسسات االقتصادية بمحافظات  .2

 غزة، والتطلع إلى مستقبل أفضل.

ستراتيجية، والتخطيط االستراتيجي، وتحسين أداء هذه قد تفيد الدراسة املؤسسات االقتصادية في تبني الريادة اال  .3

 املؤسسات االقتصادية.

قد تفيد الدراسة العاملين في املؤسسات االقتصادية في اكتساب الكفايات الشخصية واملهنية الالزمة لتوظيف الريادة  .4

 االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية. 

ين أداء مؤسساته االقتصادية، وتخفيف حدة البطالة، وخلق فرص قد تفيد الدراسة املجتمع الفلسطيني في تحس .5

 عمل مناسبة، وتلبية احتياجات سوق العمل، وخدمة املجتمع وتنميته.

وقد تحث الدراسة املؤسسات االقتصادية على عقد دورات وبرامج تدريبية في التخطيط والريادية االستراتيجية  .6

 للعاملين فيها.

آخرين لدراسة وبحث آليات توظيف الريادة االستراتيجية وتفعيلها، تحسين أداء  وقد تشجع الدراسة باحثين .7

 املؤسسات االقتصادية، وحل املشكالت التنموية، ومن وجهة نظرة عينات أخرى.

 

 خامسا: حدود الدراسة:

 : الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية.الحد املوضوعي .1

 ات االقتصادية.: العاملين في املؤسسالحد البشري  .2

 : املؤسسات االقتصادية.الحد املؤسس ي .3

 : املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في فلسطين.الحد املكاني .4

 م.2021مارس/  -: من شهر ينايرالحد الزماني .5

 

 سادسا: مصطلحات الدراسة:

 الريادة االستراتيجية: .1
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، وتحديد رؤيا ورسالة وأهداف واضحة ومدروسة وقابلة هي القيام باألعمال واألنشطة الريادية من منظور استراتيجي فعال

للتطبيق من خالل اكتشاف الفرص وإدارتها واستثمارها، وقبول التحديات ومواجهتها والتخفيف من حدتها ومعالجتها، وتعزيز 

، البقاء والنمو واألمن والتوسع واالستمرار واالستقرار في املؤسسات االقتصادية، وتحقيق امليزة التنافس
ً
 وعامليا

ً
 وعربيا

ً
ية محليا

،
ً
 وقد تم تحديد معايير الريادة االستراتيجية في )القيادة الريادية، العقلية الريادية، الثقافة الريادية، إدارة املوارد استراتيجيا

د متوسط اإلبداع، املخاطرة(، ويمكن تحديد درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية باستخدام استبانة، وعن طريق إيجا

 تقديرات عينة الدراسة، والوزن النسبي لها.

 املؤسسات االقتصادية: .2

هي تلك املنظمات أو الشركات أو املراكز الصناعية أو الزراعية أو التجارية سواء في املشروعات الصغيرة أم املتوسطة أم الكبيرة 

ة االستراتيجية فيها، وتنمية الكوادر البشرية، وتخفيف وسواء في القطاع الخاص أم العام، والتي تسعى إلى توافر معايير الرياد

حدة البطالة، وكسر الجمود االقتصادي، وتلبية احتياجات سوق العمل، واحتياجات املجتمع، وتحقيق خدمة املجتمع العربي 

 وتنميته.

 سابعا: اإلطار النظري:

 الريادة االستراتيجية: .1

بيئات األعمال في املؤسسات، نتيجة الثورة املعرفية والتكنولوجيا في ظل التغيرات الكبيرة والتطورات السريعة ل

املتسارعة، أصبحت املؤسسات تواجه تحديات كبيرة، ولزم عليها أن تتجه نحو التطوير واالرتقاء إلى األفضل، وأن تنوع من 

، 2020براهيم أبو شمالة: أساليب التطوير، وقد برزت الريادة االستراتيجية كمدخل حديث من مداخل تطوير املؤسسات )إ

 (.2ص

وتعتبر الريادة االستراتيجية من املفاهيم الحديثة والحيوية التي يجري التركيز عليها في الوقت املعاصر، على املستوى 

املحلي واإلقليمي والدولي، كونها اإلدارة املالئمة للقرن الواحد والعشرين، من حيث أبعادها ومتطلباتها، التي تتمحور حول 

، 2014ستثمار فرص األعمال بطرق إبداعية، لتحقيق الثروة والتنمية املستدامة واملزايا التنافسية للمؤسسة )فتحي واملختار: ا

 (.106-105ص 

وإن الريادة االستراتيجية مصطلح يطلق على ديمومة النجاح، وال يطلق على أي نجاح، ألنه لتحقيق أي نجاح يجب 

ؤسسة، ومن ثم التحرك والسعي إلى التوسع، وبما أن بيئة األعمال في الوقت الحاضر تتصف الحفاظ على االستقرار داخل امل

بدرجة عالية من التعقيد، وزيادة حدة املنافسة، أدى ذلك إلى أن تكون الريادة االستراتيجية لها الدور األهم في تحقيق هذا 

فهوم الحديث، وفتحت أمامه اآلفاق، باعتباره الحل  األمثل النجاح، والوقوف بوجه املنافسة، لذلك اهتمت املؤسسات بهذا امل

لتحقيق أهداف املؤسسات في البقاء والنمو والتوسع في بيئة األعمال املضطربة، والوقوف أمام املنافسين بقوة )العبيدي 

 (.103، ص 2017والتميمي: 

 مستويات الريادة االستراتيجية: .2

 يادة االستراتيجية تنقسم إلى ثالثة مستويات، وهي:( بأن الر 142-141، ص 2011أشار خصاونة )

عبارة عن الريادة التي يقوم بها فرد واحد، كأحد العاملين، الذين يمتلكون  الريادة االستراتيجية على املستوى الفردي: -

الوراثية  الخصائص الريادية، وتتمثل في الرغبة في معرفة كل ما يحيط بالشخص وبيئته، والقدرات التعليمية، والصفات

والذكائية، والثقة بالنفس، وامليل نحو الفضول، وحب  االستطالع، واملخاطرة، وقبول الغموض، واملرونة، واملثابرة، واالستقاللية 

 في الفكر والرأي.
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عبارة عن الريادة التي يقوم بها مجموعة من العاملين في املؤسسة، مثل:  الريادة االستراتيجية على املستوى الجماعي: -

شعبة، أو قسم، أو دائرة، وتتفاعل وتتناغم في األهداف والتوجه والرؤية وشمولية املشاركة وااللتزام مع اآلخرين، في السعي 

 للتميز والتفوق في إنجاز األداء.

عبارة عن الريادة التي تقوم بها مؤسسة عامة أو خاصة، مثل: جامعة،  الريادة االستراتيجية على املستوى املؤسس ي: -

زارة، أو هيئة، أو شركة، ويمكن تحقيق الريادة االستراتيجية املؤسسية من خالل اهتمام اإلدارة العليا بذوي الفكر، أو و 

والتمسك بهم، وإلحاقهم في برامج ودورات تدريبية، وإشراكهم في الندوات واملؤتمرات وورش العمل، أو ممارسة أي أنشطة إدارية 

 ة الريادة االستراتيجية في املؤسسة.أخرى، ترى اإلدارة أنها تعزز مكان

 خصائص الريادة االستراتيجية: .3

( إلى مجموعة من الخصائص التي تميز املؤسسات الريادية عن غيرها من املؤسسات، ومن 245-244، ص 2013أشار القحطاني )

 خصائص املؤسسات الريادية ما يلي:

 ملؤسسة، وتوقعات العاملين، وتعويضاتهم.تعتمد تنظيم اإلدارة، وفلسفة الحوافز املادية، وثقافة ا .1

 تقترب من مستفيديها، وذلك من حيث الجودة والنوعية في الخدمة، مقارنة مع ما يقدمه املنافسون اآلخرون. .2

 تتبنى العاملين الرياديين ذوي املواهب القيادية االبتكارية، وتشجع املبادرة الشخصية وقبول املخاطرة. .3

4.  
ً
 الرؤية األساسية للمؤسسة، التي تؤثر في جودة املخرجات.تحرص على القيم، وخصوصا

 تلتزم بالخط األصلي للنشاط، وعدم الدخول ألي مجال ال تعرف املؤسسة كيفية إدارته. .5

تحتوي تنظيم بسيط، وعدد قليل من اإلداريين، وتعتمد البساطة واملرونة كسمة أساسية لهيكل املؤسسة، والنظم  .6

 التابعة له.

 بداع واالبتكار، إليجاد خدمات وطرق وأسواق ونماذج جديدة في املؤسسات.تعتمد على اإل  .7

 ثامنا: الدراسات السابقة:

 (:2020دراسة )فرج أبو شمالة،  .1

هدف هذا البحث إلى التعرف على مدخل مفاهيمي في إدارة املعرفة وتحسين أداء املؤسسات االقتصادية، واملساهمة في إنتاج 

، واكتسابها، واستثمارها، وتحقيق الريادة االستراتيجية والتنافسية والتميز في أداء املؤسسات وتوليد املعرفة، وإدارتها

االقتصادية، واتباع استراتيجيات وطرق وأساليب التخطيط االستراتيجي، وتنمية املوارد البشرية للمؤسسات االقتصادية، 

لباحث املنهج الوصفي التحليلي. وفي ضوء ما تم عرضه في هذا وتحقيق التنمية الشاملة املستدامة في الوطن العربية، واتبع ا

البحث يقدم الباحث مجموعة من التوصيات، ومنها: االهتمام بإدارة املعرفة في املؤسسات االقتصادية، وتعزيز دور إدارة املعرفة 

 ق اإلبداع واالبتكار للعاملين فيها.في تحسين أداء العاملين في املؤسسات االقتصادية، وتشجيع املؤسسات االقتصادية على تحقي

 (:2020دراسة )إبراهيم أبو شمالة،  .2

هدفت الدراسة إلى بيان عالقة املشاركة املجتمعية بالريادة االستراتيجية في البلديات الكبرى بمحافظات غزة، ومن أجل تحقيق 

من جميع العاملين في الوظائف اإلشرافية   أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة

، وتم استخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، حيث تمَّ توزيع 494في بلديات محافظات غزة، والبالغ عددهم )
ً
( عامال

(، باإلضافة إلى 240( استبانة على مجموعة من العاملين تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية، وقد تمَّ استرداد )317)

استخدام املقابالت الشخصية واملجموعة البؤرية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: جاءت موافقة أفراد 

%(، كما وبلغت األوزان النسبية ألبعادها الفرعية: 72.98عينة الدراسة حول الريادة االستراتيجية بدرجة )كبيرة(، وبوزن نسبي )
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%، 76.4%، 73.6%، 77.5لريادية، العقلية الريادية، الثقافة الريادية، إدارة املوارد استراتيجيا، اإلبداع، املخاطرة( ))القيادة ا

 (α≤0.05%( على التوالي، كذلك أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )%73.7، %73.6، 71.9

عزى للمتغيرات بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة ح
ُ
ول متغيرات الدراسة )املشاركة املجتمعية، الريادة االستراتيجية( ت

التالية: )الجنس، الفئة العمرية، املؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، املسمى الوظيفي(، بينما توجد فروق تعزى ملتغير البلدية، 

 وكانت لصالح )بلدية غزة(.

تائج، قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة إجراء انتخابات املجالس وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من ن

 البلدية، ووجود أعضاء متخصصين فيها، وكذلك تشكيل مجالس استشارية وتطوعية.

 (2020دراسة )شبات واملصري،  .3

يمية في شركة أوريدو لالتصاالت التعرف على دور أبعاد الريادة االستراتيجية في تعزيز الذاكرة التنظ هدفت هذه الدراسة إلى 

الوصفي التحليلي، وتم تطبيق استبانة على العاملين في شركة أوريدو لالتصاالت  الخلوية في فلسطين، واستخدم الباحث املنهج

 الخلوية )أسلوب الحصر الشامل(.

لعقلية الريادية، الثقافة الريادية، إدارة وأظهرت نتائج الدراسة أنه تتوفر الريادة االستراتيجية بأبعادها: )القيادة الريادية، ا

املوارد استراتيجيا( في شركة أوريدو فلسطين لالتصاالت الخلوية بدرجة كبيرة. وال توجد فروق حول الريادة االستراتيجية تعزى 

 ملتغيرات: )النوع، العمر، املسمى الوظيفي، املؤهل العلمي(.

 (:2019دراسة )صرصور،  .4

التعرف على الريادة االستراتيجية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بجودة األداء املؤسس ي في  هدفت هذه الدراسة إلى

الوصفي التحليلي، وتم تطبيق استبانة على أعضاء هيئة التدريس في  جامعة األقص ى في فلسطين، واستخدم الباحث املنهج

الريادة االستراتيجية بدرجة متوسطة، و)القيادية  الريادية  جامعة األقص ى )عينة عشوائية(. وأظهرت نتائج الدراسة أنه تتوفر

بدرجة متوسطة، الثقافة الريادية بدرجة متوسطة، امليزة التنافسية بدرجة كبيرة، اإلبداع واالبتكار بدرجة متوسطة(. وال يوجد 

ت: )الجنس، الرتبة األكاديمية، سنوات فروق حول الريادة االستراتيجية لدى القيادات األكاديمية في جامعة األقص ى تعزى ملتغيرا

 الخدمة، الكلية(.

 (:2018دراسة )أبو شمالة وأبو شمالة،  .5

هدف هذا البحث إلى تحديد دور املؤسسات الصناعية في تدريب وتنمية املوارد البشرية بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين 

( محاور، 3صفي التحليلي، وقاما بتطوير وإعداد استبانة تشتمل على )فيها، وعالقته ببعض املتغيرات، واتبع الباحثان املنهج الو 

( من العاملين في املؤسسات الصناعية. وأظهر البحث 133( فقرة، وتم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من )18وتحتوي على )

زة من وجهة نظر العاملين فيها جاء عدة نتائج أهمها: دور املؤسسات الصناعية في تدريب وتنمية املوارد البشرية بمحافظات غ

( في دور املؤسسات الصناعية في α≤0.05(، وهو بدرجة كبيرة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )72,155%بوزن نسبي )

 تنمية املوارد البشرية بمحافظات غزة تعزى إلى متغير الجنس، ومتغير العمر، في حين توجد فروق تعزى إلى متغير عدد سنوات

الخدمة. وفي ضوء نتائج البحث أوص ى الباحثان بأهمية تحسين وتطوير مستوى دور املؤسسات الصناعية، وسياسات تقييم 

 األداء.

 (: 2017دراسة )الديراوي،  .6

ر هدف البحث إلى دراسة العالقة بين التخطيط االستراتيجي وأداء املنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة، مع األخذ بعين االعتبا

مدى حاجة املنظمات إلى إحداث حالة من الريادة باعتبارها متغير وسيط ودورها في تحقيق تميز أداء املنظمات. وتم استخدام 
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( 250املنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق أسلوب العينة العشوائية من املنظمات االجتماعية العاملة بقطاع غزة مقدارها )

بانة. ومن أهم النتائج التي قدمها البحث: وجود عالقة ارتباطية موجبة بين جميع ابعاد التخطيط ( است227مفردة تم استرداد )

االستراتيجي )أهداف، صياغة، اعداد، تطبيق، رقابة وتقييم التخطيط االستراتيجي( وأداء املنظمات االهلية العاملة في قطاع 

يط االستراتيجي وأداء املنظمات. أما أهم التوصيات فهي: االستعانة غزة، مع تأكيد دور الريادة كوسيط ومعزز لألثر بين التخط

بالخبراء عند تجهيز الخطط االستراتيجية، وزيادة االنفاق املخصص للتخطيط االستراتيجي، واشراك العاملين بعملية التخطيط 

 االستراتيجي.

 (:2017دراسة )بن قايد،  .7

ستراتيجية كإدارة جديدة لتعزيز القدرة التنافسية في الجزائر، واستخدم تبني مقاربة الريادية اإل  هدفت هذه الدراسة إلى

الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق دراسة نظرية على املنظمات الريادية. وأظهرت نتائج الدراسة أنه من أسباب التوجه 

التطبيق، وتنمية القدرة على تحليل العوامل للريادية اإلستراتيجية رغبة املؤسسة في التغيير االستراتيجي في بعض مراحل 

الداخلية والخارجية. ومن خصائص املؤسسات التي تستخدم الريادية اإلستراتيجية كمدخل تطويري أنها تعمل في ضوء خطة 

ن إستراتيجية مدروسة وموضوعة على أسس علمية سليمة يلتزم بها جميع العاملين، وتحقق مستوى تنافسيا عاليا على الصعيدي

 الداخلي والخارجي.

 (:2017دراسة )الفتالوي،  .8

ي العراق، التعرف على رأس املال النفس ي ودوره في تعزيز الريادة االستراتجية في املنظمات الصناعية ف هدفت هذه الدراسة إلى

عشوائية(.  الوصفي التحليلي، وتم تطبيق استبانة على مدراء األقسام والشعب والوحدات )عينة واستخدم الباحث املنهج

وأظهرت نتائج الدراسة أنه تتوفر الريادة االستراتيجية في املنظمات الصناعية في النجف األشرف بدرجة متوسطة، و)اإلدراك 

واالكتشاف بدرجة متوسطة، اإلبداع بدرجة متوسطة، املبادرة بدرجة متوسطة، أخذ املخاطرة بدرجة متوسطة، االستجابة 

 السريعة بدرجة متوسطة(.

 (:2017سة )نصير، درا .9

التعرف على أثر الريادة االستراتيجية على األداء املالي للشركات الصناعية في األردن، واستخدم  هدفت هذه الدراسة إلى

الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة البيانات  املالية الصادرة عن بورصة عمان لألوراق املالية، وكانت العينة 

املسجلة في بورصة األوراق املالية األردنية ضمن القطاع الصناعي )أسلوب الحصر الشامل(. وأظهرت نتائج الدراسة أنه الشركات 

لدى شركات القطاع الصناعي األردني مستوى متوسط من الريادة االستراتيجية، و)اإلبداع واالبتكار بدرجة متوسطة، االستباقية 

 طة، املرونة بدرجة متوسطة، إدارة املوارد بطريقة استراتيجية بدرجة متوسطة(.بدرجة متوسطة، املخاطرة بدرجة متوس

 (:2016دراسة )فارس،  .10

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الخصائص لدى اإلدارة العليا في البنوك التجارية والتخطيط االستراتيجي في 

( من املدراء العاملين في البنوك التجارية، 164شتملت عينة الدراسة على )قطاع غزة، وذلك على املدراء في البنوك التجارية، وا

( استبانة. وبعد فحص االستبانات 162وقد وزعت االستبانة على جميع املجتمع األصلي لتكون عينة حصر شامل، وتم استرداد )

سة املنهج الوصفي التحليلي. وقد خلصت ( استبانات لعدم انطباق الشروط عليها. واعتمد الباحث إلجراء الدرا4تم استبعاد )

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص الريادية والتخطيط االستراتيجي، كما 

. وقدمت الدراسة 77,15%، وكان مستوى الخصائص الريادية متوفر بنسبة 82,93%توفر التخطيط االستراتيجي بنسبة 

من التوصيات كان أهمها: ضرورة اعتماد البنوك التجارية على التخطيط االستراتيجي وتطبيقه علميا، ضرورة االهتمام  مجموعة
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بالخصائص الريادية ملا لها األثر الكبير على األداء الوظيفي للمدراء وتدعيم التخطيط االستراتيجي في البنوك التجارية 

 بمحافظات غزة.

 (:Abolghasem,et. al.,2016) دراسة أبو القاسم وآخرون .11

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية ريادة األعمال وأداء الشركات في الشركات املتوسطة وصغيرة الحجم. وخلصت الدراسة إلى 

أن الريادة تضمن استدامة املشاريع بشرط االبتكار، وخلق منتجات وخدمات جديدة. وهكذا، وتستند التنمية االقتصادية في 

اليوم، على االبتكار واالبداع وتطبيق املعرفة وريادة األعمال. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أهمها: أن تؤدي  عالم

 الشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم دورا رئيسا في النمو االقتصادي واالجتماعي والتنمية.

 التعليق على الدراسات السابقة:

( في الجزائر، 2017وكذلك الدراسة الحالية في فلسطين، في حين أجريت دراسة )بن قايد،  أجريت غالبية الدراسات السابقة، .1

 ( في األردن.2017( في العراق، ودراسة )نصير، 2017ودراسة )الفتالوي، 

 اتبعت الدراسات السابقة، وكذلك الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ملثل هذه الدراسات. .2

دراسة في معظم الدراسات السابقة، وكذلك الدراسة الحالية استبانة لجمع البيانات واملعلومات الالزمة كانت أداة ال .3

 للدراسة.

(، وكانت 2020اختلفت عينة الدراسة في الدراسات السابقة فكانت من العاملين في البلديات في دراسة )إبراهيم أبو شمالة،  .4

(، وكانت من أعضاء هيئة التدريس في جامعة 2020لوية في دراسة )شبات واملصري، من العاملين في شركة أوريدو لالتصاالت الخ

(، 2018(، وكانت من العاملين في املؤسسات الصناعية في دراسة )أبو شمالة وأبو شمالة، 2019األقص ى في دراسة )صرصور، 

وكانت العينة من العاملين في املنظمات  (2017وكانت من العاملين في املنظمات األهلية االجتماعية في دراسة )الديراوي، 

( في حين كانت العينة في 2016( وكانت من العاملين في البنوك التجارية في دراسة )فارس، 2017الصناعية في دراسة )الفتالوي، 

 الدراسة الحالية من العاملين في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة.

ي إثراء )أو إغناء( الدراسة، وفي اتباع املنهج الوصفي التحليلي، وتطوير وإعداد أداة استفاد الباحثان من الدراسات السابقة ف .5

 الدراسة )استبانة(، وفي توظيف األساليب واملعالجات اإلحصائية الالزمة، وفي تفسير نتائج الدراسة ومناقشتها.

 تاسعا: منهج الدراسة:

، ويعبر تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على د
ً
 دقيقا

ً
راسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا

، كما ال يكتفي هذا املنهج عند جمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها 
ً
 وكميا

ً
 كيفيا

ً
عنها تعبيرا

 املختلفة، بل يتعدى ذلك إلى التحليل والربط والتفسير.

 اسة:عاشرا: مجتمع الدر 

( عامال )املركز 180450يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة، والبالغ عددهم )

(، ويجدر اإلشارة إلى صعوبة الوصول إلى جميع أفراد مجتمع الدراسة، لعدم انتظام واستمرارية 2020الفلسطيني لإلحصاء، 

بسبب األوضاع االقتصادية والسياسية الصعبة في محافظات غزة، وبسبب جائحة كورونا، العمل في املؤسسات االقتصادية، 

 وتقليص أعداد العاملين من وقت آلخر.
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 حادي عشر: عينة الدراسة:

 عينة الدراسة االستطالعية: .1

ذلك للتحقق من ( من العاملين في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة، و 30تم اختيار عينة استطالعية مكونة من عدد )

 صدق وثبات أداة الدراسة.

 عينة الدراسة الفعلية: .2

( استبانة، 250( من العاملين في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة، علما بأنه تم توزيع )131تكونت عينة الدراسة من عدد )

 ويتوزع أفراد عينة الدراسة كما هو مبين في الجدول التالي:

 عينة الدراسة (: توزيع أفراد1جدول رقم )

 النسبة املئوية % العدد الفئة املتغير

 الجنس
 65.6 86 ذكر

 34.4 45 أنثى

 الفئة العمرية

 48.1 63 سنة 40أقل من 

 28.2 37 سنة 50أقل من -40من 

 23.7 31 سنة فأكثر 50

 املؤهل العلمي

 30.5 40 دبلوم فأقل

 43.5 57 بكالوريوس

 26.0 34 دراسات عليا

 سنوات الخدمةعدد 

 48.1 63 سنوات 10أقل من 

 29.0 38 سنة 15أقل من -10من 

 22.9 30 سنة فأكثر 15

 % 100 131 املجموع املجموع

 

 ثاني عشر: أداة الدراسة:

، للتعرف على درجة توافر معايير الريادة االستراتي
ً
جية تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، والتي تم تصميمها خصيصا

 في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها.
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 مكونات االستبانة:

 تتكون االستبانة من:

: وتشتمل على البيانات الشخصية التالية: )الجنس، الفئة العمرية، املؤهل العلمي، عدد سنوات البيانات الشخصية .1

 الخدمة(.

 ( فقرات.5وهو مكون من عدد )دية، محور القيادة الريا .2

 ( فقرات.5وهو مكون من عدد )محور العقلية الريادية،  .3

 ( فقرات.5وهو مكون من عدد )محور الثقافة الريادية،  .4

 ( فقرات.5وهو مكون من عدد )محور إدارة املوارد استراتيجيا،  .5

 ( فقرات.5وهو مكون من عدد )محور اإلبداع،  .6

 ( فقرات.5ن عدد )وهو مكون ممحور املخاطرة،  .7

 صدق االستبانة:

 يعني صدق أداة الدراسة أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه، وتم التحقق من صدق االستبانة من خالل التالي:

 الصدق من وجهة نظر املحكمين )صدق املحتوى / الصدق الظاهري(: .1

من أجل التحقق من سالمة الصياغة اللغوية ( من املحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص، 10تم عرض االستبانة على عدد )

لالستبانة، ووضوح تعليمات االستبانة، وانتماء املحاور والفقرات، ومدى صالحية االستبانة لقياس األهداف املرتبطة بهذه 

 الدراسة، وبذلك تم التحقق من صدق االستبانة من وجهة نظر املحكمين.

 الصدق البنائي:

ور االستبانة، وذلك من خالل إيجاد معامالت االرتباط ملحاور االستبانة، وقد تبين أن جميع تم حساب الصدق البنائي ملحا

، وتفي بأغراض الدراسة.
ً
 املحاور تتمتع بمعامالت صدق دالة إحصائيا

 (: الصدق البنائي ملحاور االستبانة2جدول رقم )

 الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط املحور  م

 دالة 0.000 0.911 القيادة الريادية 1

 دالة 0.000 0.925 العقلية الريادية 2

 دالة 0.000 0.920 الثقافة الريادية 3

 دالة 0.000 0.908 إدارة املوارد استراتيجيا 4

 دالة 0.000 0.939 اإلبداع 5

 دالة 0.000 0.953 املخاطرة 6

 ثبات االستبانة:

 لو طبقت مرة أخرى على نفس املجموعة من األفراد، أي أن النتائج ال يعني ثبات أداة الدراسة أن األداة تعطي نفس النت
ً
ائج تقريبا

 تتغير، وتم التحقق من ثبات االستبانة من خالل التالي:



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   كتاب المؤتمر 

 

93 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

وقد تبين أن  تم التحقق من ثبات االستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية ملحاور االستبانة،

، وتفي بأغراض الدراسة.
ً
 معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة هي معامالت ثبات دالة إحصائيا

 (: معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية ملحاور االستبانة3جدول رقم )

 املحور  م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل

 0.784 0.645 يادة الرياديةالق 1

 0.881 0.787 العقلية الريادية 2

 0.814 0.687 الثقافة الريادية 3

 0.756 0.608 إدارة املوارد استراتيجيا 4

 0.830 0.709 اإلبداع 5

 0.801 0.668 املخاطرة 6

 0.883 0.791 اإلجمالي 

 

 ثالث عشر: األساليب اإلحصائية املستخدمة:

( )معامل ارتباط بيرسون، معادلة ألفا SPSSئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )لإلجابة على أس

( في إجراء One Way Anova، اختبار T-Test، اختبار One Sample T-Testكرونباخ، طريقة التجزئة النصفية، اختبار 

 التحليالت اإلحصائية الالزمة للدراسة.

 الدراسة امليدانية:رابع عشر: نتائج 

 إجابة التساؤل األول: .1

 ينص التساؤل على ما يلي:

ما درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر 

 العاملين فيها؟

 في الجدول التالي:(، كما هو مبين One Sample T-Testتم اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل )

 (: تحليل محاور وفقرات االستبانة4جدول رقم )

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

افقة  املو

 كبيرة 4 69.618 0.000 10.975 0.502 3.481تطبق إدارة  املؤسسة االقتصادية األساليب اإلدارية  1
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

افقة  املو

 الحديثة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها

2 
تشرك إدارة  املؤسسة االقتصادية جميع املستويات 

 اإلدارية في بناء رؤيتها االستراتيجية
 متوسطة 5 65.954 0.000 4.064 0.838 3.298

3 
تعمل إدارة  املؤسسة االقتصادية في ضوء خطة 

 استراتيجية محددة األهداف
 كبيرة 1 77.405 0.000 11.201 0.889 3.870

4 
تضع إدارة  املؤسسة االقتصادية خططا للتعامل مع 

 املشكالت الطارئة
 كبيرة 3 72.214 0.000 8.257 0.846 3.611

5 
تستطيع إدارة  املؤسسة االقتصادية إقناع العاملين 

 فيها بإنجاز أعمالهم بفعالية
 كبيرة 2 73.130 0.000 9.606 0.782 3.656

 كبيرة  71.664 0.000 12.218 0.546 3.583 القيادة الريادية 

1 
تستفيد إدارة  املؤسسة االقتصادية من التحديات التي 

 تواجهها في البيئة املحيطة
 كبيرة 3 69.466 0.000 7.348 0.737 3.473

2 
تحدث إدارة  املؤسسة االقتصادية معلوماتها باستمرار 

 بحسب املتغيرات الحاصلة
 كبيرة 2 72.366 0.000 8.861 0.799 3.618

3 
تستثمر إدارة  املؤسسة االقتصادية الفرص املهملة من  

 املؤسسات االقتصادية األخرى وتركز عليها
 كبيرة 4 68.855 0.000 6.447 0.786 3.443

4 
يتسم تفكير إدارة  املؤسسة االقتصادية بالعقالنية 

 والرشد
 كبيرة 1 76.183 0.000 10.245 0.904 3.809

5 
املؤسسة االقتصادية الوقت املناسب تحدد إدارة  

 إلطالق برامج ومشاريع جديدة
 كبيرة 5 68.702 0.000 4.603 1.082 3.435

 كبيرة  71.115 0.000 12.507 0.509 3.556 العقلية الريادية 

1 
تسعى إدارة  املؤسسة االقتصادية إلى تحقيق مفاهيم 

 الجودة في خدماتها
 كبيرة 1 80.305 0.000 16.071 0.723 4.015

2 
تقدم إدارة  املؤسسة االقتصادية مشاريعها وفق قيم 

 ومعتقدات املجتمع
 كبيرة 4 70.382 0.000 6.497 0.914 3.519

3 
تهتم إدارة  املؤسسة االقتصادية بتنمية معارف 

 ومهارات العاملين
 كبيرة 5 69.618 0.000 6.254 0.880 3.481

4 

ى تحسين الصورة تسعى إدارة  املؤسسة االقتصادية إل

الذهنية لدى املواطنين عن  املؤسسة االقتصادية 

 وخدماتها وإنتاجها

 كبيرة 2 77.099 0.000 10.928 0.895 3.855

5 
تعمل إدارة  املؤسسة االقتصادية على غرس فلسفة 

 الريادة لدى العاملين فيها
 كبيرة 3 70.687 0.000 7.408 0.826 3.534
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

افقة  املو

 كبيرة  73.618 0.000 12.992 0.600 3.681 الثقافة الريادية 

1 
تحافظ إدارة  املؤسسة االقتصادية على مواردها 

 االستراتيجية باقتدار
 كبيرة 1 79.084 0.000 12.227 0.893 3.954

2 
تعظم إدارة  املؤسسة االقتصادية دخولها املالية عبر 

 مشاريع متعددة
 متوسطة 4 64.885 0.003 3.065 0.912 3.244

3 
إدارة  املؤسسة االقتصادية هيكال تنظيميا  تمتلك

 يحقق االستثمار األمثل للموارد املادية والبشرية
 متوسطة 5 61.069 0.439 0.777 0.788 3.053

4 
تستثمر إدارة  املؤسسة االقتصادية طاقات وإبداعات 

 العاملين لديها
 كبيرة 2 74.351 0.000 8.259 0.994 3.718

5 
االقتصادية مبادئ الشفافية تعزز إدارة  املؤسسة 

 واملساءلة في إدارة املوارد
 كبيرة 3 69.313 0.000 5.580 0.955 3.466

 كبيرة  69.740 0.000 9.173 0.608 3.487 إدارة املوارد استراتيجيا 

1 
تبحث إدارة  املؤسسة االقتصادية باستمرار عن حلول 

 بديلة للمشكالت تختلف عن سابقاتها
 كبيرة 1 76.031 0.000 10.741 0.854 3.802

2 
تشجع إدارة  املؤسسة االقتصادية األفكار الجديدة 

 التي يقدمها العاملون 
 كبيرة 2 74.351 0.000 9.841 0.835 3.718

3 
تشجع إدارة  املؤسسة االقتصادية األفكار الجديدة 

 التي يقدمها املواطنون 
 كبيرة 3 70.534 0.000 8.064 0.748 3.527

4 
ارة  املؤسسة االقتصادية وسائل العمل فيها تطور إد

 وفق التطور التكنولوجي الحاصل
 متوسطة 5 61.985 0.164 1.399 0.812 3.099

5 
تستحدث إدارة  املؤسسة االقتصادية خدمات 

 ومنتجات وإجراءات جديدة باستمرار
 متوسطة 4 64.580 0.001 3.278 0.800 3.229

 كبيرة  69.496 0.000 9.804 0.554 3.475 اإلبداع 

1 
تستخدم إدارة  املؤسسة االقتصادية أساليب 

 تكنولوجية متطورة في التعاطي مع املخاطر التي تواجهها
 كبيرة 2 70.687 0.000 8.299 0.737 3.534

2 
تبحث إدارة  املؤسسة االقتصادية عن األعمال عالية 

 اإلنتاجية رغم مخاطرها العالية
 متوسطة 5 61.527 0.309 1.021 0.856 3.076

3 
تنفذ إدارة  املؤسسة االقتصادية تدريبات عملية إلدارة 

 املخاطر
 متوسطة 4 62.443 0.158 1.420 0.985 3.122

4 
تتجنب إدارة  املؤسسة االقتصادية املخاطرة في حاالت 

 عدم وجود فرص بديلة
 متوسطة 3 64.427 0.009 2.653 0.955 3.221

 كبيرة 1 74.809 0.000 10.470 0.809 3.740قتصادية على تقليل املخاطر تعمل إدارة  املؤسسة اال 5
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

افقة  املو

 إلى أدنى حد  ممكن

 متوسطة  66.779 0.000 5.726 0.678 3.339 املخاطرة 

 كبيرة  70.402 0.000 12.837 0.464 3.520 الريادة االستراتيجية 

 يتبين من الجدول السابق أن:

ملؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين في ا القيادة الرياديةدرجة توافر  -

 (، وهي بدرجة موافقة )كبيرة(.71.664جاءت بوزن نسبي ) فيها

في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين  العقلية الرياديةدرجة توافر  -

 (، وهي بدرجة موافقة )كبيرة(.71.115جاءت بوزن نسبي ) فيها

في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين  الثقافة الرياديةدرجة توافر  -

 (، وهي بدرجة موافقة )كبيرة(.73.618جاءت بوزن نسبي ) فيها

حافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر في املؤسسات االقتصادية بم إدارة املوارد استراتيجيادرجة توافر  -

 (، وهي بدرجة موافقة )كبيرة(.69.740جاءت بوزن نسبي ) العاملين فيها

 في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها اإلبداعدرجة توافر  -

 ة(.(، وهي بدرجة موافقة )كبير 69.496جاءت بوزن نسبي )

 في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها املخاطرةدرجة توافر  -

 (، وهي بدرجة موافقة )متوسطة(.66.779جاءت بوزن نسبي )

وجهة في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من  معايير الريادة االستراتيجيةدرجة توافر  -

 (، وهي بدرجة موافقة )كبيرة(.70.402جاءت بوزن نسبي ) نظر العاملين فيها

ويعزو الباحثان السبب في هذه النتيجة إلى أن الشعب الفلسطيني بصفة عامة، وفي قطاع غزة بصفة خاصة بالرغم من االحتالل 

لسالم، وبناء الدولة الفلسطينية، وإثبات وجوده، والحروب والدمار والحصار واالنقسام، ...، يتطلع إلى الحرية واالستقالل وا

وتحسين مستوى أداء املؤسسات االقتصادية، وتوظيف الريادة االستراتيجية، بمعاييرها )أو أبعادها أو محاورها(، ومؤشراتها في 

 ع الفلسطيني.املؤسسات االقتصادية )الصناعية، والزراعية، والتجارية( سواء في إنتاجها أم خدماتها املقدمة للمجتم

هذا باإلضافة إلى أن غالبية العاملين في املؤسسات االقتصادية لديهم الشهادات العلمية، والخبرات والكفايات واملهارات الالزمة 

إلدارة املؤسسات االقتصادية، واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتخطيط االستراتيجي الفعال، واستثمار املعرفة 

واالبتكار، واستغالل الفرص، ومواجهة املخاطر، وإدارة األزمات، ...، لخدمة املجتمع الفلسطيني وتنميته، واملساهمة في  واإلبداع

 تحقيق التنمية الشاملة املستدامة.

(، )شبات واملصري، 2020وتتفق نتيجة هذه الدراسة، مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة: )إبراهيم أبو شمالة، 

(، في حين كانت النتائج في بعض الدراسات السابقة بدرجة متوسطة، 2016(، )فارس، 2018(، )أبو شمالة وأبو شمالة، 2020

 (.2017(، )نصير، 2017(، )الفتالوي، 2019مثل دراسة: )صرصور، 
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 إجابة التساؤل الثاني: .2

 ينص التساؤل على ما يلي:

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر α≤0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة فروقهل توجد 

معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها تعزى 

 ؟الجنسملتغير 

 لإلجابة على هذا التساؤل تم صياغة الفرضية التالية:

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر α≤0.05ت داللة إحصائية عند مستوى داللة )ذا فروقال توجد 

معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها تعزى 

 .الجنسملتغير 

 (، كما هو مبين في الجدول التالي:T-Testدام )اختبار تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخ

 (: الفروقات بالنسبة ملتغير الجنس5جدول رقم ) 

 العدد الجنس
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

"T" 

 قيمة

Sig."" 
 الداللة

 0.442 3.518 86 ذكر
 غير دالة 0.949 0.064-

 0.508 3.524 45 أنثى

 السابق أن: وقد تبين من الجدول 

 " قيمةSig. فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عدم وجود"، وهذا يدل على 0.05من " أكبر" املحسوبة

(α≤0.05 بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية )

 .الجنسفيها تعزى ملتغير بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين 

وقد يعود السبب في ظهور هذه النتيجة إلى أن العاملين في املؤسسات االقتصادية سواء من  الذكور أم اإلناث فلسطينيون 

يعيشون في بقعة جغرافية صغيرة هي قطاع غزة، ويتعرضون لظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وأمنية واحدة )أو 

يهم الكفايات الشخصية واملهنية املتقاربة الالزمة لتلبية احتياجات سوق العمل، ولديهم الرغبة في تحدي متشابهة(، ولد

 ومواجهة البطالة، وتوفير فرص عمل مناسبة، والسعي إلى خدمة املجتمع الفلسطيني وتنميته.

(، )شبات واملصري، 2020و شمالة، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة: )إبراهيم أب

 (.2018(، )أبو شمالة وأبو شمالة، 2019(، )صرصور، 2020

 إجابة التساؤل الثالث: .3

 ينص التساؤل على ما يلي:
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) فروقهل توجد 

تراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها تعزى معايير الريادة االس

 ؟الفئة العمريةملتغير 

 لإلجابة على هذا التساؤل تم صياغة الفرضية التالية:

راسة حول درجة توافر ( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدα≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) فروقال توجد 

معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها تعزى 

 .الفئة العمريةملتغير 

 (، كما هو مبين في الجدول التالي:One-Way ANOVAتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام )اختبار 

 (: الفروقات بالنسبة ملتغير الفئة العمرية6قم )جدول ر  

 العدد الفئة العمرية
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

"F" 

 قيمة

Sig."" 
 الداللة

 0.459 3.533 63 سنة 40أقل من 

 0.515 3.377 37 سنة 50أقل من -40من  دالة 0.036 3.424

 0.362 3.665 31 سنة فأكثر 50

 من الجدول السابق أن: وقد تبين

 " قيمةSig. وجود"، وهذا يدل على 0.05من " أقل" املحسوبة ( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 )

بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات 

 .سنة فأكثر( 50الفئة العمرية، ولصالح الذين أعمارهم )ونا من وجهة نظر العاملين فيها تعزى ملتغير غزة في ضوء جائحة كور 

سنة  50وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى أن العاملين في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة،  والذين فئتهم العمرية )

أقل  -40سنة، من  40وجهات النظر أعلى من الذين فئتهم العمرية )أقل من فأكثر( لديهم من الخبرة والقدرة العلمية والعملية و 

سنة(، بصورة تبين متوسط تقديرات أعلى  من أقرانهم، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة توافر معايير الريادة  50من 

 االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية.

(، )شبات واملصري، 2020راسات  السابقة مثل دراسة: )إبراهيم أبو شمالة، وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الد

 (.2018(، )أبو شمالة وأبو شمالة، 2020

 إجابة التساؤل الرابع: .4

 ينص التساؤل على ما يلي:

فر ( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة تواα≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) فروقهل توجد 

معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها تعزى 

 ؟املؤهل العلميملتغير 



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   كتاب المؤتمر 

 

99 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 لإلجابة على هذا التساؤل تم صياغة الفرضية التالية:

تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر ( بين متوسط α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) فروقال توجد 

معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها تعزى 

 .املؤهل العلميملتغير 

 الجدول التالي:(، كما هو مبين في One-Way ANOVAتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام )اختبار 

 (: الفروقات بالنسبة ملتغير املؤهل العلمي7جدول رقم )

 العدد املؤهل العلمي
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

"F" 

 قيمة

Sig."" 
 الداللة

 0.305 3.526 40 دبلوم فأقل

 0.560 3.449 57 بكالوريوس غير دالة 0.184 1.714

 0.428 3.633 34 دراسات عليا

 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 " قيمةSig. فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عدم وجود"، وهذا يدل على 0.05من " أكبر" املحسوبة

(α≤0.05 بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية )

 .املؤهل العلميفي ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها تعزى ملتغير بمحافظات غزة 

وقد يعود السبب في ظهور هذه النتيجة إلى أن العاملين في املؤسسات االقتصادية سواء الذين مؤهالتهم )دبلوم فأقل، أو 

غزة، ويتعرضون لظروف اقتصادية  بكالوريوس، أو دراسات عليا( فلسطينيون يعيشون في بقعة جغرافية صغيرة هي قطاع

واجتماعية وثقافية وسياسية وأمنية واحدة )أو متشابهة(، ولديهم الكفايات الشخصية واملهنية املتقاربة الالزمة لتلبية 

احتياجات سوق العمل، ولديهم الرغبة في تحدي ومواجهة البطالة، وتوفير فرص عمل مناسبة، والسعي إلى خدمة املجتمع 

 وتنميته. الفلسطيني

(، )شبات واملصري، 2020وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة: )إبراهيم أبو شمالة، 

2020.) 

 إجابة التساؤل الخامس: .5

 ينص التساؤل على ما يلي:

يير الريادة االستراتيجية في ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر معا فروقهل توجد 

 ؟عدد سنوات الخدمةاملؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها تعزى ملتغير 

 لإلجابة على هذا التساؤل تم صياغة الفرضية التالية:

ول درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة ح فروقال توجد 

 .عدد سنوات الخدمةاملؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها تعزى ملتغير 
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 (، كما هو مبين في الجدول التالي:One-Way ANOVAتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام )اختبار 

 (: الفروقات بالنسبة ملتغير عدد سنوات الخدمة8)جدول رقم  

 العدد عدد سنوات الخدمة
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

"F" 

 قيمة

Sig."" 
 الداللة

 0.254 3.632 63 سنوات 10أقل من 

 0.496 3.104 38 سنة 15أقل من -10من  دالة 0.000 35.161

 0.414 3.812 30 سنة فأكثر 15

 د تبين من الجدول السابق أن:وق

 " قيمةSig. وجود"، وهذا يدل على 0.05من " أقل" املحسوبة ( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 )

بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات 

عدد سنوات الخدمة، ولصالح الذين عدد سنوات حة كورونا من وجهة نظر العاملين فيها تعزى ملتغير غزة في ضوء جائ

 .سنة فأكثر( 15خدمتهم )

 15وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى أن العاملين في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة والذين عدد سنوات خدمتهم 

سنوات،  10لعلمية والعملية ووجهات النظر أعلى من الذين عدد سنوات خدمتهم )أقل من سنة فأكثر لديهم من الخبرة والقدرة ا

سنة( بصورة تبين متوسط تقديرات أعلى  من أقرانهم، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة توافر  15أقل من  -10من 

 معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية.

(، في حين تختلف 2018اسة مع نتائج بعض الدراسات  السابقة مثل دراسة: )أبو شمالة وأبو شمالة، وتتفق نتيجة هذه الدر 

 (.2020(، )صرصور، 2020نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة )إبراهيم أبو شمالة، 

 خامس عشر: توصيات الدراسة:

 ي:في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يل

 االهتمام بتوافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسة االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا. .1

 ضرورة دراسة وبحث املخاطر واألزمات والفرص والتحديات وإدارتها واستثمارها في املؤسسات االقتصادية. .2

 في تحقيق الريادة والتميز والتنمية توظيف اإلبداع واالبتكار، والتخطيط االستراتيجي الفعال، وإدا .3
ً
رة املوارد استراتيجيا

 في املؤسسات االقتصادية.

 تشجيع إدارة املؤسسة االقتصادية ملشاركة املستويات اإلدارية في بناء رؤيتها ورسالتها وأهدافها االستراتيجية. .4

 يحقق االستثمار األمثل  .5
ً
 تنظيميا

ً
 للموارد املادية والبشرية.امتالك إدارة املؤسسة االقتصادية هيكال

 تطوير إدارة املؤسسة االقتصادية الستراتيجيات وطرق ووسائل العمل فيها وفق التطور التكنولوجي الحاصل. .6

 تعزيز بحث إدارة املؤسسة االقتصادية عن األعمال واألنشطة عالية اإلنتاجية والربحية رغم مخاطرها. .7

 برامج علمية عملية وعالية الجودة إلدارة املخاطر واألزمات.تنفيذ إدارة املؤسسة االقتصادية تدريبات و  .8
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استثمار التجارب والنماذج والخبرات الناجحة واملتميزة والرائدة في تفعيل الريادة االستراتيجية في املؤسسات  .9

.
ً
 وعامليا

ً
 وعربيا

ً
 االقتصادية محليا

 سادس عشر: مقترحات الدراسة:

 ترح الباحثان إجراء البحوث التالية:في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يق

درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة في ضوء جائحة كورونا من وجهة  .1

 نظر العاملين في وزارة االقتصاد.

 آليات تفعيل الريادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة. .2

 ادة االستراتيجية في املؤسسات االقتصادية في الضفة الغربية.آليات تفعيل الري .3

 درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية لتنمية الكفايات املهنية للعاملين في املؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة. .4

 صادية في الضفة الغربية.درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية لتنمية الكفايات املهنية للعاملين في املؤسسات االقت .5

 درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية بمحافظات غزة. .6

 درجة توافر معايير الريادة االستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية في الضفة الغربية. .7

 في تفعيل الريادة االستراتيجية في املؤسسات تجارب ونماذج وخبرات ناجحة ومتميزة  .8
ً
 وعامليا

ً
 وعربيا

ً
ورائدة محليا

 االقتصادية.

 قائمة املراجع:

(. "املشاركة املجتمعية وعالقتها بالريادة االستراتيجية في البلديات الكبرى بمحافظات غزة"، رسالة 2020أبو شمالة، إبراهيم ) .1

 فلسطين. ماجستير غير منشورة، جامعة األقص ى، غزة،

(. "مدخل مفاهيمي في إدارة املعرفة وتحسين أداء املؤسسات االقتصادية"، بحث مقدم 2020أبو شمالة، فرج إبراهيم ) .2

للمشاركة في تأليف كتاب جماعي دولي تحت عنوان "إدارة املعرفة في املؤسسات االقتصادية"، مخبر إدارة التغيير في املؤسسة 

(، وزارة التربية والتعليم العالي والبحث 03صادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر )الجزائرية، كلية العلوم االقت

 العلمي.

(. "دور املؤسسات الصناعية في تدريب وتنمية املوارد البشرية 2018أبو شمالة، فرج إبراهيم وأبو شمالة، إبراهيم فرج ) .3

م إلى املؤتمر العلمي الثاني عشر لكلية اآلداب، جامعة بني سويف، بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها"، بحث مقد

ديسمبر/  /9-10بالتعاون مع وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية )التدريب من أجل التشغيل والتنمية(، في الفترة من 

 م.2018

لتعزيز القدرة التنافسية"، مجلة العلوم اإلنسانية، (. "تبني مقاربة الريادية االستراتيجية كإدارة جديدة 2017بن قايد، زهرة ) .4

 .202-184ص ص: 

بحث ميداني في شركتي توزيع  –(. "توظيف عوامل النجاح الحاسمة في تحقيق الريادة االستراتيجية 2016حمادي، انتصار ) .5

 .146-119(، ص ص: 87)22املنتجات النفطية ومصافي الوسط"، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، 

 (. "إدارة اإلبداع واالبتكار في منظمات األعمال"، دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان.2011خصاونة، عاكف ) .6

(. "أثر التخطيط االستراتيجي على أداء املنظمات: ريادة املنظمات كمتغير وسيط )دراسة 2017الديراوي، أيمن حسن ) .7

(، 25، مجلة االقتصاد وإدارة األعمال، الجامعة اإلسالمية، غزة، مجلد )تطبيقية على املنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة"

 76-98(، ص ص:3العدد )
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(. دور أبعاد الريادة االستراتيجية في تعزيز الذاكرة التنظيمية: دراسة ميدانية على 2020شبات، جالل؛ واملصري، نضال ) .8

 .50-23(، ص ص: 2)28مية للدراسات االقتصادية واإلدارية، شركة أوريدو فلسطين لالتصاالت الخلوية، مجلة الجامعة اإلسال 

(. " دور اقتصاد املعرفة في النمو االقتصادي: مصر نموذجا"، بحث منشور في مجلة الغري 2011الشمري، محمد جبار طاهر ) .9

 للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد. 

ادة االستراتيجية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بجودة األداء املؤسس ي في جامعة (. "الري2019صرصور، جابر ) .10

 األقص ى"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األقص ى، فلسطين.

في الشركة  (. "تأثير إدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية: دراسة تحليلية2017العبيدي، أرادن؛ والتميمي، إيالف ) .11

 .115-94(، ص ص: 111)40العامة للصناعات الجلدية"، مجلة اإلدارة واالقتصاد، 

(. "االقتصاد املعرفي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في األقطار العربية: دول مجلس 2016علة، مراد ) .12

والعلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة زيان عاشور بالجلفة/ التعاون لدول الخليج العربية أنموذجا"، بكلية العلوم االقتصادية 

 الجزائر.

(. "دور متطلبات الريادة االستراتيجية في تعزيز املزايا التنافسية للمدارس األهلية: 2014فتحي، سلطان؛ واملختار، جمال ) .13

ية في محافظة نينوى"، مجلة اإلدارة دراسة استطالعية آلراء عينة مختارة من أعضاء الهيئة التدريسية في املدارس األهل

 .119-102(، ص ص: 99)37واالقتصاد، 

(. "رأس املال النفس ي ودوره في تعزيز الريادة االستراتيجية: بحث تحليلي للمنظمات الصناعية في 2017الفتالوي، ماجد ) .14

 .1105-1080(، 3)14النجف األشرف"، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، 

(. "دور إدارة املعرفة في تحسين أداء املؤسسة االقتصادية"، )رسالة ماجستير غير منشورة، 2016مريم ومعمر، نورة )فرحي،  .15

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي التبس ي، تبسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 لشعبية(.الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا

(. "التحول والتغيير في القطاع الحكومي"، ورقة علمية مقدمة إلى املؤتمر الثاني ملعاهد اإلدارة 2013القحطاني، سالم ) .16

 .282-225العامة والتنمية اإلدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ص ص: 

ية االقتصادية املحلية املستدامة في قطاع غزة"، )التحديات (. "استراتيجية التنم2017بالتريد )-مركز التجارة الفلسطيني .17

 Palestine Trade Centerوالفرص املتاحة(، )ورقة حقائق( 

 (. أعداد العاملين في املؤسسات االقتصادية في محافظات غزة.2020املركز الفلسطيني لإلحصاء ) .18

لي للشركات الصناعية في األردن"، رسالة ماجستير غير (. "أثر الريادة االستراتيجية على األداء املا2017نصير، غدير ) .19

 منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اليرموك، األردن.

(. "متطلبات إدارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االستراتيجية في منظمات األعمال: بحث ميداني في 2015النعيمي، شهاب ) .20

 .59-36(، ص ص: 84)21لة العلوم االقتصادية واإلدارية، شركات املقاوالت العراقية"، مج

 ("، فلسطين.2021-2023(. "االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني )2020وزارة االقتصاد الوطني ) .21
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 التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا على النظام السياس ي العربي
The économico outcomes of the Corona pandemic on the Arab political system. 

 الباحث/ د. كمال محمد الشاعر

 أستاذ العلوم السياسية واالعالم  املساعد

 قطاع غزة -جامعة فلسطين  

 

 امللخص

فهذه الظاهرة  -بتفاوت-( ليصنع اختالالت واضطرابات على مستوى كل دول العالم 19جاء ظهور فيروس كورونا املستجد)كوفيد

رت على السلوكيات واألنشطة اليومية الروتينية لإلنسان الخلفية طال
 
ت جميع النظم الدولية في بنيتها املادية والوظيفية، وأث

 .)الذهاب للعمل، الدراسة، التفاعالت االجتماعية( ، وأضرت بشكل مباشر في املنظومات االقتصادية للدول 

زمة بالتركيز على أبعادها الصحية ، لكن الضرورة تستدعي استحضار وبالرغم من االتجاه العاملي والعربي ،التعاطي مع هذه األ 

 أبعاد أخرى ، وال سيما البعد االقتصادي ، والبعد السياس ي  ملواجهة ما أحدثته هذه األزمة والتعامل معها بكفاءة

ي العربي ، وآليات التعامل ومن هنا فلقد هدفت الدراسة ملعرفة أثر التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا على النظام السياس 

 مع آثار هذه الجائحة

 :وسيتم دراسة هذا املوضوع من خالل ثالث مباحث أساسية هي

  .املبحث األول: تداعيات جائحة كورونا االقتصادية على الدول العربية

نا وتأثيرها على النظام املبحث الثاني: آليات النظام السياس ي العربي ملواجهة فيروس كورونا. املبحث الثالث: جائحة كورو 

 السياس ي العربي

 الدول العربية –النظام السياس ي العربي  –الكلمات املفتاحية: جائحة كورونا 

Abstract: 

The emergence of the new Corona virus (Covid 19) came to create imbalances and disturbances at the level of all 

world countries  with varied degrees, this background phenomenon affected all international systems in their 

physical and employment structures, and affected the daily routine behaviors and activities of a person (going to 

work, studying, and social interactions), and harmful  directly in the economic systems of countries. 

 Despite the global and Arab trend, dealing with this crisis by focusing on its health dimensions, but the necessity 

calls for calling  other dimensions, especially the economic  and the political dimensions to confront what this 

crisis has brought about and deal with it effectively. 

 Hence, the study aimed to find out the impact of the economic repercussions of the Corona pandemic on the 

Arab political system, and the mechanisms of dealing with the effects of this pandemic. 

 This topic will be studied through three basic topics:  The first topic: the economic repercussions of the Corona 

pandemic on the Arab countries. 

 The second topic: the mechanisms of the Arab political system to confront the Corona virus.   

The third topic: the Corona pandemic and its impact on the Arab political system 

 Key words : Corona pandemic - the Arab political system - the Arab countries. 
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 مقدمة:

 -تفاوتب-( ليصنع اختالالت واضطرابات على مستوى كل دول العالم 19جاء ظهور فيروس كورونا املستجد)كوفيد

رت على السلوكيات واألنشطة اليومية 
 
فهذه الظاهرة الخلفية طالت جميع النظم الدولية في بنيتها املادية والوظيفية، وأث

 الروتينية لإلنسان )الذهاب للعمل، الدراسة، التفاعالت االجتماعية( ، وأضرت بشكل مباشر في املنظومات االقتصادية للدول.

ة كورونا موضوع متشعب ،حيث تشعب تأثيراته على مجاالت وقطاعات عدة، لذا لإلحاطة ويعتبر موضوع جائحة وأزم

بهذا املوضوع فال يمكن التطرق إليه بمعزل عن االنعكاسات السياسية، واالقتصادية  واالجتماعية، واألمنية. بيد أن معظم 

تبارها مجموعة مترابطة من املشكالت والقضايا التي الرؤى والنقاشات األكاديمية وغير األكاديمية تتعاطى مع هذه الجائحة باع

يستوجب حلها والتخفيف من حدتها، لكن األنسب في ظل هذه املرحلة التاريخية الفارقة ، والتي يعتبرها البعض نقطة تحول 

الدولي، والتي لها  جذري في حياة البشرية ، تحتاج للبحث العميق الكتشاف مسبباتها ، وفواعلها ، والسيما أنها اتسمت بالطابع

 انعكاسات على حقول املعرفة اإلنسانية وأطرها النظرية التي بقت مستقرة لسنوات.

وبالرغم من االتجاه العاملي والعربي ،التعاطي مع هذه األزمة بالتركيز على أبعادها الصحية ، لكن الضرورة تستدعي 

 السياس ي  ملواجهة ما أحدثته هذه األزمة والتعامل معها بكفاءة. استحضار أبعاد أخرى ، وال سيما البعد االقتصادي ، والبعد 

ففي البعد االقتصادي تمثل جائحة كورونا صدمة للعرض والطلب في آن واحد، ويفرض تحديات غير مسبوقة، نتيجة 

 في الطلب الخارجي لتعطل االقتصادي العاملي املرتبط باألزمة الصحية، تشهد الكثير من الدول وعلى رأسها الدول العربية تر 
ً
اجعا

 في أسعار السلع األولية. وتجد الدول العربية املنخفضة الدخل نفسها محرومة من األسواق املالية العاملية، في وقت 
ً
وهبوطا

 في التحويالت الواردة إليها،  كما تسببت أزمة كورونا في صدمة كبيرة في جانب 
ً
تشهد فيها خروج رؤوس األموال منها، وتراجعا

عرض، تضاف إلى ما سببته من تراجع في الطلب وضغوط مالية. فعلى املستوى الدولي، أصبحت سالسل التوريد مهددة ال

باالنقطاع، األمر الذي قد يفض ي إلى نقص في املدخالت األساسية، وارتفاع أسعار املواد الغذائية، ، كما تؤدي إجراءات التباعد 

لعربية في محاولة منها ملكافحة العدوى، إلى تراجع جانبي العرض والطلب في سوق واإلغالق، التي استخدمتها معظم الدول ا

 عن زيادة تكاليف املعامالت.
ً
 العمل، فضال

ونتيجة لتلك املتغيرات والضغوط االقتصادية التي خلفتها األزمة وقع على النظام السياس ي للدول العربية دور محوري 

االقتصادية، ففي ظل غياب عالج للمرض، أو لقاح ضده، تصبح إجراءات االحتواء في احتواء الجائحة والتصدي لعواقبها 

ضرورية للحد من حاالت العدوى الجديدة. فأصبحت األولوية لدى النظام السياس ي العربي هي حشد املوارد وتوزيعها ،وإعادة 

لجهود التعافي. وتصمم حزم اإلغاثة  توجيه اإلنفاق إلى في مجال الصحة، والتخفيف عن كاهل األسر والشركات، والتحضير

، وسط محيط من الغموض، الناجم عن كثرة الجوانب املجهولة عن خصائص املرض وتطوره. ولهذا، يجب أن 
ً
االقتصادية آنيا

 تكون عملية اتخاذ القرار تكيفية على نحو يسمح بتصحيح املسار.

قتصادية لألزمة وتأثيرها على النظام السياس ي العربي نتيجة لذلك ، يكمن التحدي في الوقوف على مجمل التداعيات اال

 للوصول الستراتيجيات أكثر نجاعة ملواجهة هذه الجائحة ، وذلك هو الهدف املركزي للدراسة.
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: مشكلة الدراسة:
ً
 أوال

 تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:

 ى النظام السياس ي العربي؟ما التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا عل -

 ويتفرع من التساؤل الرئيس ي عدة تساؤالت فرعية كالتالي:

 ما تداعيات جائحة كورونا االقتصادية على الدول العربية؟ -1

 كيف تؤثر التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا على النظام السياس ي العربي؟ -2

 ت كورونا االقتصادية؟كيف يمكن للنظام السياس ي العربي مواجهة تداعيا -3

: أهمية الدراسة:
ً
 ثانيا

تنطلق أهمية الدراسة من كونها تركز على املتغيرات االقتصادية والسياسية التي أصابت الدول العربية في ظل جائحة 

 لدراسة النظام السياس ي واالقتصادي في املرحلة الحال
ً
ية واملرحلة كورونا، ، واعتبار تداعيات هذه الجائحة  االقتصادية مدخال

:  القادمة،  في الدول العربية ،ومن هنا فأن أهميتها تأتي من جانبين األول علمي  واآلخر عملي 

 األهمية العلمية: – 1

ــــــــاديمي يفســـــــــر تـــــــــداعيات جائحـــــــــة  تنبـــــــــع األهميـــــــــة العلميـــــــــة للدراســـــــــة فـــــــــي الرغبـــــــــة لرفـــــــــد األدبيـــــــــات العربيـــــــــة بإســـــــــهام أـك

لعربيــــــة ، وإلقــــــاء الضــــــوء علــــــى طبيعــــــة الــــــدور الــــــذي تلعبــــــه هــــــذه األزمــــــة فــــــي تفــــــاقم كورونــــــا االقتصــــــادية علــــــى الحيــــــاة السياســــــية ا

 األزمات االقتصادية والسياسية على املستوى العربي ، والعاملي.

 األهمية العملية: - 2

تنطلق األهمية العملية لهذه الدراسة من تقديم رؤية ملستقبل النظام السياس ي العربي بعد جائحة كورونا بتفكير 

ق وشمولي ومراجعات لحاضر ومستقبل النظام السياس ي االقتصادي العربي، كذلك  تكمن األهمية العملية لهذه الدراسة عمي

في أنها تمثل مركو معلومات أولية يمكن استغاللها ملتابعة التطورات املستقبلية في الحياة السياسية ، إضافة إلى كونها من 

نتائج، يمكن أن تشكل إحدى املرجعيات لصانعي القرار في رسم السياسات العامة واتخاذ الناحية التطبيقية، وبما تصل إليه من 

 الخطوات املناسبة إلنقاذ الحياة السياسية، والتغلب على األزمات االقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا. 

: أهداف الدراسة:
ً
 ثالثا

 تنطلق أهداف الدراسة من النقاط التالية:

 عيات جائحة كورونا االقتصادية على الدول العربية.التعرف على تدا -1
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 قياس تأثير التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا على النظام السياس ي العربي. -2

 الكشف عن قدرة النظام السياس ي العربي ملواجهة تداعيات كورونا االقتصادية.  -3

: حدود الدراسة:
ً
 رابعا

 ( 2020 - 2019ادية لفيروس كورونا على النظام السياس ي العربي) التداعيات واالقتص  الحد الزماني: -1

 الدول العربية.  الحد املكاني: -2

: مفاهيم الدراسة:
ً
 خامسا

 جارية ملرض فيروس كورونا  جائحة كورونا: -1
ى
 عاملية

ى
أو فيروس كورونا ووهان )باإلنجليزية:  19 -كوفيد 2019هي جائحة

COVID-19 بسبب ف 
ُ
(.  SARS-CoV-2املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة الشديدة )باإلنجليزية:  2يروس كورونا ( والذي يحدث

 املرض في ديسمبر/ كانون األول 
َ
شف

ُ
فتُه منظمة الصحة العاملية في  2019اكت مارس  11في مدينة ووهان وسط الصين، وقد صن 

 )جائحة(. 2020

 عبارة عن لوائح قانو  النظام السياس ي العربي: -2
ً
نية وقواعد تعمل  الدول العربية على تطبيقها على الشعب الذي تحكمه، سعيا

،
ً
 وخارجيا

ً
 لتحقيق الرفاهية واألمان للدولة داخليا

: منهجية الدراسة:
ً
 سادسا

ستعتمد الدراسة على منهج تحليل النظام السياس ي ،ومكوناته الفرعية، بهدف الوصول  إلى القوانين والنماذج املتكررة 

يفية عمل النظم السياسية ، والنظم الفرعية املنبثقة عنها، وتحديد مصادر ومظاهر االنتظام فيها وكذلك التوصل إلى في ك

، 1991استنتاجات عامة تتعلق بعوامل التوازن واالختالل التي تحكم تطور هذه النظم، وانتقالها من شكل إلى آخر )مقلد ، 

 (.26ص

صفي التحليلي لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ، والوصول الستنتاجات موضوعية باإلضافة لالعتماد على املنهج الو 

 تغطي جوانب الدراسة.

 تقسيم الدراسة: 

 واملبحث الثاني:تداعيات جائحة كورونا االقتصادية على الدول العربية.  املبحث األول: ثالث مباحث تنقسم الدراسة إلى

 جائحة كورونا وتأثيرها على النظام السياس ي العربي املبحث الثالث:. أما كورونا آليات النظام السياس ي العربي ملواجهة فيروس
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 تداعيات جائحة كورونا االقتصادية على الدول العربية املبحث األول 

 تمهيد:

ية للحكومات العربية قيد االختبار الفعلي،  جاءت جائحة فيروس كورونا املستجد  وضعت القدرات االقتصادية والصح 

تها وظهرت فكشف عات في جهوزي  ة الوطنية لالستجابة ت عن تصد  ة العام  غياب خطط اإلنقاذ االقتصادي ، وخطط الصح 

 فيروس كورونا 
 
ي العاملي. فما إن حط ر األمن الصح 

 
للطوارئ من أجل التعامل مع األوبئة أو الجائحات، حسب ما أظهره مؤش

 رحاله، لم تتمكن الحكومات العرب
ية )مع بعض االستثناءات، على غرار الدول الخليجية واألردن( من اللجوء إلى املستجد 

 التنسيق املتين بين الوزارات وال إلى مجتمع مدني ناشط للوصول إلى استجابة تطال الحكومة بأسرها واملجتمع بأسره.

انتشار العدوى، فاضطر  حيث ظهر فيروس كورونا املستجد وظهر معه التباعد االجتماعي كأنسب طريقة للوقاية من

َب في اضطرابات في املنظومة االقتصادية العربية،  َسبَّ
َ
ا ت صناع القرار في العديد من دول العالم إلى فرض الحجر الصحي؛ مم 

ع إلى مجاالت اجتماعية، وأمنية، وسياسية وغيرها.  فبدأت تداعيات األزمة تتوس 

 العربية:الخسائر االقتصادية لجائحة كورونا على الدول  -

في صدارة انعكاسات هذه األزمة على مختلف دول العالم؛   19ظهرت ابرز الخسائر االقتصادية لجائحة فيروس كوفيد 

 من انتشار الفيروس. مما يتطلب التطرق 
ً
وال سيما الدول العربية، ألنها ساهمت في التوقف املؤقت لعملية اإلنتاج خوفا

القتصادي، مع التركيز على معرفة األسباب الكامنة ورائها، والتي لم تستثن أيَّ إقليم أو لتداعيات هذه الجائحة على املستوى ا

وهو ما سيتم توضيحه من خالل املؤشرات االقتصادية التالية )طلحة،  -وإن كانت ال تتساوى في اآلثار والنتائج-دولة أو قطاع 

 (:27، ص2020

: األنشطة االقتصادية للدول العربية:
ً
 أوال

مـــــــــن الطبيعـــــــــي والواضـــــــــح تـــــــــأثر مســـــــــتويات النشـــــــــاط االقتصـــــــــادي فـــــــــي الـــــــــدول العربيـــــــــة نتيجـــــــــة انتشـــــــــار الفيـــــــــروس بـــــــــات 

%مــــــن الطلــــــب الكلــــــي  48مــــــن خــــــالل عــــــدد مــــــن القنــــــوات لعــــــل مــــــن أهمهــــــا تــــــأثر مســــــتويات الطلــــــب الخــــــارجي التــــــي تســــــاهم بنحــــــو 

% مــــــن النــــــاتج  60ســــــية التــــــي تســــــهم بنحــــــو فــــــي الــــــدول العربيــــــة، كــــــذلك تــــــأثر اإلنتــــــاج فــــــي عــــــدد مــــــن القطاعــــــات االقتصــــــادية األسا

املحلــــــــــي اإلجمــــــــــالي ، وشــــــــــهدت الــــــــــدول العربيــــــــــة تراجعــــــــــا إلنفــــــــــاق االســــــــــتهالكي واالســــــــــتثماري بســــــــــبب انتشــــــــــار الفيــــــــــروس وحــــــــــاالت 

إغـــــــــالق األســـــــــواق واملنـــــــــاطق الترفيهيـــــــــة،  وهـــــــــذا مـــــــــا انعكـــــــــس علـــــــــى بعـــــــــض االســـــــــتثمارات املســـــــــتقبلية، ومـــــــــن ناحيـــــــــة أخـــــــــرى، تـــــــــأثر 

بحالـــــة مـــــن الضـــــبابية مـــــا ســـــيؤول إليـــــه الوضـــــع خـــــالل الشـــــهور املقبلـــــة وهـــــو مـــــا قـــــد يـــــؤدي إلـــــى تـــــأثر املشـــــاريع القـــــرار االســـــتثماري 

 االستثمارية القائمة واملخطط لها، نتيجة تباطؤ النمط االستهالكي.

: املوازنات الحكومية العربية:
ً
 ثانيا

عيات فيروس كورونا على أثرت على تحديات  وصعوبات ذات صلة بتدا 2020لقد واجهت الدول العربية خالل عام 

أوضاع املالية العامة، وقد تمتد إلى للفترات القادمة نتيجة لحجم اإلنفاق الحكومي املتزايد للحد من انتشار الفيروس، كما وتبقي 
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ما قد يتطلب األسعار العاملية للنفط أحد املحددات التي تستند إليها تقديرات املوازنة العامة في معظم الدول العربية، وهو 

 لالنخفاض املفاجئ لسعر برميل النفط إلى حدود 
ً
 عن  2020دوالر للبرميل في مارس  38مراجعة موازناتها العامة نظرا

ً
، فضال

حجم اإلنفاق الطارئ على املستلزمات الطبية والقطاع الصحي التي قد تتزايد بعد اكتشاف أمصال وأدوية لعالج ا ألعراض 

 عن التحديات القائمة في هذه الدول قبل ظهور الفيروس، أما على مستوى الدول املصدرة الناتجة عن فيروس كورو 
ً
نا، فضال

م التي دخلت 2021للنفط، من املتوقع أن يؤدى انخفاض األسعار العاملية للنفط إلى إجراء تعديالت على تقديرات موازنة العام 

ية للدولة ويتسبب في عجوزات مالية أكبر مما كانت عليه في السنوات حيز التنفيذ. هذا من شأنه أن يقلل من اإليرادات الحكوم

السابقة. بالتالي لتمويل العجز املالي الذي تركه حجم اإلنفاق الطارئ على الفيروس، قد تلجأ الدول العربية املصدرة للنفط في 

الهياكل االقتصادية. من ناحية أخرى، على  األجل الطويل إلى مصادر تمويل أخرى، مثل الزيادة في اإليرادات الضريبية وتنويع

الرغم من حجم اإلنفاق الكبير للدول املصدرة للنفط وباألخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإنها قد تستفيد من 

يبلغ إجمالي  ميزة الصناديق السيادية التي كونتها من فوائضها املالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في سنوات سابقة التي

 مليار دوالر أمريكي. 2,978.6حجم أصولها 

 استثنائية تتمثل في عجز املوازنات العامة وربما تكون الفرصة 
ً
بينما تواجه الدول العربية املستوردة للنفط ظروفا

ول املستوردة للنفط سانحة لالستفادة من االنخفاض املفاجئ في أسعار النفط لتحقيق وفرة مالية  ، وبالتالي هناك إمكانية للد

لعكس هذه الوفرة املتوقعة من فروقات أسعار النفط لتمويل حزم التحفيز والتدابير التعويضية وباألخص دعم األفراد 

والشركات الصغيرة واملتوسطة العاملة في املجاالت املتضررة على رأسها النقل الجوي والسياحة، أو قد تلجأ إلى زيادة حجم 

الصحي وخدمات الرعاية االجتماعية، والضمان االجتماعي والتحويالت النقدية املباشرة. يعتبر انخفاض  اإلنفاق على القطاع

أسعار النفط ميزة سوف تمكن بعض الدول العربية املستوردة للنفط التي تتبني عملية التحول التدريجي من الدعم غير املباشر 

 Sovereign Wealth Fund Institute (2020)باشر املوجه إلى مستحقيه )على السلع والخدمات األساسية إلى الدعم النقدي امل

www.swfinstitute.org.) 

: الدين العام:
ً
 ثالثا

أدت طبيعة التطورات املتسارعة في االقتصاد العاملي في ظل تفش ي فيروس كورونا، للجوء بعض الدول العربية ملوضوع 

لجأت إليها الدول العربية للتصدي لجائحة كورونا. فباإلضافة إلى العديد من  الدين العام الذي يعتبر أحد أهم األدوات التي

اإلجراءات التي تم تبنيها من قبل البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية من أجل توفير السيولة الالزمة للجهاز املصرفي لدعم 

دمت بعض املقترحات بإصدار سندات دين حكومية لدعم ج
ً
هود الدول العربية لتوفير التمويل املطلوب القطاع الخاص، وق

ملواجهة هذا الوباء. حيث يمثل تفش ي فيروس كورونا عبئا إضافيا على حجم الدين العام في الدول العربية سيما وأن اإلجراءات 

غرب،  تجاوز سقف الحالية أدت إلى زيادة إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي خالل األعوام القادمة. في امل

 مليارات دوالر أمريكي بسبب جائحة كورونا.  3بنحو  2020الدين العام لعام 

من ناحية أخرى، بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النظر في إصدار سندات دين لدعم جهودها في 

ما عدلت الكويت بعض النصوص على مليار دوالر. ك 10التصدي لجائحة كورونا، حيث أصدرت قطر سندات سيادية بقيمة 
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(. ، وأصدرت اإلمارات 2020مليار دينار كويتي )وزارة املالية الكويتية ،  25قانون الدين العام يسمح للحكومة باقتراض حوالي 

في شأن الدين العام والذي يمكن الحكومة االتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة  2020سندات اتحادية في 

اع املصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها وتطوير سوق األوراق املالية )مرسوم القانون االتحادي رقم ) القط

 ، االمارات( 2018( لسنة  9

: القطاع النقدي واملصرفي:
ً
 رابعا

سسات النقد العربية إلى لقد األزمات االقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا إلى لجوء غالبية  املصارف املركزية ومؤ 

وبنسب متقاربة  2020خفض أسعار الفائدة النقدية في آٍن واحد حيث أن كل جوالت الخفض تمت خالل شهر مارس من عام 

بظروف تباطؤ النشاط االقتصادي في عدد  2019من بعضها البعض، وهو ما من شأنه دعم مستويات السيولة التي تأثرت عام 

 من الدول العربية.

تبنت الدول العربية سياسات تحفيزية على مستوى السياسة النقدية لدعم الطلب املحلي في االقتصاد عن  كذلك

طريق السياسة النقدية وكذلك لدعم سيولة القطاع املصرفي وبالتالي تشجيع املصارف التجارية على تمويل القطاع الخاص، 

وتلك التي تعمل في القطاعات املتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، مثل  واملشروعات الصغيرة واملتوسطة العاملة في املجال الصحي،

 قطاع الخدمات )النقل والسياحة(.

كذلك قامت البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية بتقديم حزمة من املزايا للمصارف التجارية من أجل تخفيف 

 ي الجزء التالي من الدراسة والخاص بجهود الدول العربية.آثار انتشار الفيروس على عمالئها والتي سوف يتم التطرق إليها ف

: قطاع الخدمات في الدول العربية:
ً
 خامسا

 خدمات النقل: -1

أدت جائحة كورونا والظروف التي رافقتها لخفض عدد من شركات الطيران العربية رحالتها اليومية في أعقاب انتشار 

 من
ً
خطوط الطيران الدولية تغطي مناطق شاسعة حول العالم والتي طالها التأثير  فيروس كورونا. فالدول العربية تمتلك عددا

بالفيروس، حيث أعلن عدد منها وقف الرحالت الجوية من وإلى عدد من املناطق املوبوءة. كما  اتخذت شركات الطيران العربية 

وم املفروضة على إلغاء وتأجيل الرحالت في عدد من اإلجراءات للحد من انتشار الفيروس، تمثلت في إعفاء املسافرين من الرس

ظل اتخاذ السلطات الوطنية في الدول العربية عدد من التدابير مثل عدم إصدار تأشيرات دخول للدولة وتعليق دخول حاملي 

 (، تقرير آفاق االقتصاد العربي( 2020التأشيرات سارية املفعول لحين إشعار آخر )صندوق النقد العربي ) 

 السياحة:خدمات  -2

 بتداعيات تفش ي فيروس كورونا ال سيما أن 
ً
% من  80يعد القطاع السياحي في الدول العربية من أكثر القطاعات تأثرا

رضت على 
ُ
 للجهود الدولية للحد من تفش ي فيروس كورونا، والقيود التي ف

ً
القطاع يتكون من الشركات الصغيرة واملتوسطة. نظرا
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ول، تأثر قطاع السياحة بصورة مباشرة ال سيما في الدول العربية التي تعتمد عليه كأحد مصادر حركة السفر والسياحة بين الد

 (.Source: World) Economic  Forum  2020اإليرادات الهامة للموازنات العامة وكذلك موازين مدفوعاتها 

 لحالــــــة االرتبــــــاك التــــــي ســــــادت القطــــــاع والخســــــائر التــــــ
ً
ي يتكبــــــدها مقــــــدمي الخدمــــــة فــــــي وبــــــدا وضــــــحا األثــــــر الكبيــــــر نظــــــرا

الـــــــدول العربيـــــــة نظيـــــــر إلغـــــــاء بعـــــــض الحجـــــــوزات مـــــــن الفنـــــــادق، لـــــــذلك فلقـــــــد اســـــــتفادت الشـــــــركات العاملـــــــة فـــــــي املجـــــــال الســـــــياحي 

فـــــــي بعـــــــض الـــــــدول العربيـــــــة مـــــــن حزمـــــــة املزايـــــــا والحـــــــوافز التـــــــي قـــــــدمتها بعـــــــض املصـــــــارف املركزيـــــــة ومؤسســـــــات النقـــــــد العربيـــــــة فـــــــي 

ار فيــــــــروس كورونــــــــا خاصــــــــة تلــــــــك املتعلقــــــــة بتأجيــــــــل أقســــــــاط العمليــــــــات التمويليــــــــة القائمــــــــة، أو إطــــــــار جهودهــــــــا للحــــــــد مــــــــن انتشــــــــ

قدمـــــــــــة مـــــــــــن الحكومـــــــــــات فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بتخفـــــــــــيض عـــــــــــبء التكـــــــــــاليف التشـــــــــــغيلية، وتقـــــــــــديم حـــــــــــوافز 
ُ
االســـــــــــتفادة مـــــــــــن املزايـــــــــــا امل

 (UNWTO 2020ضريبية 

: قطاع تجارة السلع واالستيراد:
ً
 سادسا

العربية بظروف جائحة كورونا ، حيث تعتبر الصين أحد أهم الشركاء التجاريين للدول تأثرت الصادرات والواردات 

%  13تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية بوزن نسبي بلغ 2018العربية حيث تشير اإلحصاءات إلى أنه حتى عام 

% من  20ركة التجارة السلعية مع الدول العربية بلغ ، وذلك بعد اإلتحاد األوروبي الذي احتل املرتبة األولى في ح 2018عام 

إجمالي تجارة الدول العربية مع العالم . شهد عجز امليزان التجاري تحسنا في الفترة األخيرة وباألخص مع الصين حيث تحول 

 إلى فائضا قدره 2017مليار دوالر في عام  38العجز البالغ 

 قدره ، في حين سجل مو  2018مليار دوالر عام  34
ً
 117مليار دوالر مقابل  48قف امليزان التجاري مع ا التحاد األوروبي عجزا

). ومن املتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على موقف التجارة الخارجية للدول العربية مع أبرز  27)  2017مليار دوالر في عام 

 (.31، ص 2020شركائها التجاريين )طلحة ، 

 

: األسواق املالية ا
ً
 لعربية:سادسا

يالحظ تأثر األسواق املالية العربية بتداعيات فيروس كورونا كغيرها من أسواق املال العاملية. حيث سجلت بعض 

درجة. وفقا للمؤشر املركب الذي يصدره صندوق 
ُ
البورصات خسائر مفاجئة جراء انخفاض أسعار أسهم الشركات الكبرى امل

.  2020لية العربية مجتمعة، سجلت أسواق املال العربية تراجعا ملحوظا في مارس النقد العربي الذي يقيس أداء األسواق املا

 حيث تراجع مؤشر السوق بنسبة 
ً
%، في حين تراجعت بورصة البحرين بنسبة  21.7يعتبر سوق دبي املالي من أكثر األسواق تأثرا

وبلغ معدل تراجع قيمة األسهم في سوق املال  %. 13.8%، وهبطت قيمة األسهم في سوق الدوحة لألوراق املالية بنسبة  14.9

 (. 2019% )صندوق النقد العربي ،  11.5نقطة في فبراير بمعدل انخفاض بلغ  396نقطة مقابل  351السعودي في شهر مارس 

 

 



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   كتاب المؤتمر 

 

111 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

: انتتاج وتصدير النفط في الدول العربية
ً
 سابعا

كل احتياطيـــــــــــات الـــــــــــدول العربيـــــــــــة مـــــــــــن تصـــــــــــدع قطـــــــــــاع الـــــــــــنفط فـــــــــــي الـــــــــــدول العربيـــــــــــة ، وال ســـــــــــيما دول الخلـــــــــــيج ، تشـــــــــــ

 0.2% مـــــــن االحتياطيـــــــات العامليـــــــة، حيـــــــث شـــــــهد اإلنتـــــــاج النفطـــــــي فـــــــي الـــــــدول العربـــــــي انخفاضـــــــا بلـــــــغ  57.1الـــــــنفط الخـــــــام حـــــــوالي 

. مــــــــن ناحيــــــــة أخــــــــرى، يمثــــــــل احتيــــــــاطي الــــــــدول العربيــــــــة مــــــــن الغــــــــاز الطبيعــــــــي  2018مليــــــــار برميــــــــل فــــــــي عــــــــام 712.3% ليصــــــــل إلــــــــى 

بزيـــــــــادة  2018تريليـــــــــون متـــــــــر مكعـــــــــب فـــــــــي عـــــــــام  54.6لي احتياطيـــــــــات الغـــــــــاز العـــــــــاملي حيـــــــــث وصـــــــــل إلـــــــــى % مـــــــــن إجمـــــــــا 27.1حـــــــــوالي 

 (,.OAPEC  ،2020% ) 0.6قدرها

 ، 2020مليون برميل يوميا في فبراير  27.84كذلك بلغ إنتاج أوبك من النفط الخام حوالي 

قل مستوى لإلنتاج النفطي خالل الخمس . يعتبر هذا املستوى أ 2020برميل يوميا عن بيانات يناير  510بانخفاض 

سنوات السابقة. يعزى ذلك إلى توقف إمدادات النفط من ليبيا بسبب األوضاع الداخلية وإغالق املوانئ وحقول انتتاج النفط 

 بسبب تفش ي فيروس كورونا إلى جانب التزام الدول العربية بشكل عام باتفاق "أوبك+" لتعديل كميات اإلنتاج لضمان توازن 

بعدد من العوامل من أهمها  2021السوق. من املتوقع أن يتأثر انتتاج الدول العربية من النفط التغير املئوي خالل عام 

التوقعات بركود النشاط االقتصادي العاملي والتطورات فيما يتعلق ب "اتفاق أوبك+" الذي تستهدف دول أوبك من ورائه ضمان 

 توازن السوق النفطية.

 آليات النظام السياس ي العربي ملواجهة فيروس كورونا ياملبحث الثان

: السياسات الصحية:
ً
 أوال

ة باملنطقة العربية إلى نوع من التضارب. فمع أن  سياسات االستجابة لفيروس كورونا  ية الخاص  تشير البيانات الطب 

 بين دولة وأخرى، كان االختالف في النتائج في هذه امل
ً
 التي استجابت املستجد  لم تختلف كثيرا

ُ
. وفيما اختلفت السرعة

ً
رحلة كبيرا

ي  ها إلى إغالق الحدود والتباعد االجتماعي والحجر الصح 
 
 التنفيذ بشكل طفيف، بادرت كل

ُ
فيها الدول العربية للوضع ونوعية

فرد الواحد بسبب فيروس والبقاء في املنازل وإغالق الخدمات غير الضرورية وتأمين اإلمدادات الالزمة. بيد أن  عدد الوفيات لل

ية على حد  سواء، اختلف بشكل الفت )جعفر،  ي الفيروس ولنوعية نظام الرعاية الصح 
 

د لتفش  ر جي 
 
، وهو مؤش كورونا املستجد 

 ، ورشة عمل على االنترنت(. 2020

ع أن تبلي ه
 
ه من املتوق

 
 أن

ً
ذه الدول أداء فقد واجهت دول مجلس التعاون الخليجي صعوبة الحتواء الفيروس، علما

ة أو الجهوزية للتعامل مع   ألي  قياس من مقاييس فعالية الحكومة اإلجمالية أو اإلنفاق على الرعاية الصح 
ً
 تبعا

ً
 نسبيا

ً
حسنا

ل وفاة يبلغ  لت الكويت معد  ى لحظة كتابة هذا التقرير، سج  ل  113,8الجائحة. فحت   104,4شخص في املليون، تليها عمان بمعد 

ل والسعودية ب ل  92,9معد  ل  65,3ثم  قطر بمعد  . في املقابل، كانت الدول ذات الدخل 36,1فاإلمارات العربية املتحدة بمعد 

الت، وبالتحديد األردن وتونس، مع معدل أعلى بقليل من وفاة واحد في املليون لألولى ونحو  لت أفضل املعد  ط هي التي سج  املتوس 
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لة في أستراليا وكوريا ونيوزيلندا )بيشيل، روبرت، للثانية، وهذان رقمان يقارعان األ  4,4 ، مركز بروكنجز ، ورشة 2020رقام املسج 

 عمل على اإلنترنت(

من غير الواضح سبب االختالف الكبير في هذه املسارات. فقد عمد األردن بسرعة إلى تطبيق إغالق تام، وكانت قدرته 

 أخرى، على على فرص التباعد االجتماعي وزيادة أعداد الفحوص أل 
ً
عداد كبيرة من املواطنين الضعفاء ملفتة للغاية. بيد أن  دوال

ة  الت وفاة أعلى بعد  ها تشهد معد  غرار اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، لجأت بدورها إلى استجابات قوية لكن 

أكثر بكثير في االقتصاد العاملي، بما في ذلك بؤر أولية أضعاف. من املمكن أن يكون السبب أن  مجلس التعاون الخليجي مندمج 

ي بدون كشفه. ففي العام 
 

،  2019لفيروس كورونا املستجد  مثل الصين وأوروبا وإيران، وأن  ذلك قد سمح للفيروس بالتفش 
ً
مثال

ل حركة مسافرين تفوق مطار امل  في العالم، فقد سج 
ً
لكة علياء الدولي في عمان بعشرة كان مطار دبي املطار الرابع األكثر ازدحاما

 أن  في الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي قوى عاملة أجنبية ضخمة تعيش في ظروف 
ً
أضعاف. وقد يكون السبب أيضا

ة دول. أما الفرضية  ة يصعب فيها تطبيق التباعد االجتماعي، أو قد تكون مسألة نقص في اإلفادة عن حاالت اإلصابة في عد 
 
مكتظ

 هذه الدول ما زالت في بدايات الجائحة، ولم تشهد دول مثل مصر واملغرب ولبنان بعد زيادات كبير في األ
 فهي أن 

ً
كثر إقالقا

 اإلصابات والوفيات.

: السياسات االقتصادية:
ً
 ثانيا

يث جاء تحرك معظم الدول العربية بصورة عاجلة فور إعالن منظمة الصحة العاملية أن كورونا جائحة عاملية، ح

اتبعت مجموعة من اإلجراءات والتدابير االحترازية على املستوى االقتصادي ملواجهة تداعيات انتشار الفيروس على االقتصادات 

م. 2020مليار دوالر أمريكي حتى النصف األول من عام  194العربية. بلغ إجمالي الدعم املوجه من قبل الحكومات العربية حوالي 

بإنشاء صناديق تمويلية تساهم فيها املصارف التجارية، والقطاع الخاص كما هو الحال في املغرب  بعض الدول العربية قامت

والكويت. بينما لجأت دول أخرى مثل السودان إلى إنشاء صندوق تكافلي للحد من انتشار الفيروس يتلقى من خالله التبرعات من 

ربية إلى تقديم الدعم الالزم عبر مصارفها املركزية من خالل داخل وخارج السودان. من جانب آخر لجأت غالبية الدول الع

 (.36، ص 2020خفض أسعار الفائدة األسمية )طلحة، الوليد، 

 املساعدات التحفيزية في الدول العربية: -1

أدت تأثيرات الجائحة لتوجه املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية نحو خطوات جادة للحد من انتشار فيروس 

موجهة  مليار دوالر 34.4ونا. على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تبنت السعودية حزمة تحفيزية بقيمة كور 

في املائة من رواتب  60نسبة  لدعم االئتمان والسيولة والقطاع الخاص في مواجهة أزمة كورونا، كما أعلنت السلطات تحمل

 2020مليارات ريا سعودي. كما تم بمنتصف شهر أبريل  9مالية تصل إلى حواليموظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إج

مليار دوالر والتالي يرتفع أجمالي الحزم  13.6مليار ريال سعودي ما يعادل  50املوافقة على حزمة من املبادرات اإلضافية بقيمة 

 (. 2020ية ، )تقارير وزارة املالية السعود  مليار دوالر 48التي قدمتها اململكة إلى 
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مليار درهم( مقدمة من البنك املركزي  283مليار دوالر )  77كما أعلنت اإلمارات عن تبني حزمة تحفيز إجمالية بقيمة 

ووزارة املالية لدعم النشاط االقتصادي وتخفيف تداعيات انتشار الفيروس على القطاعات املتضررة . في نفس الصدد، أعلنت 

مليار ريال قطري. كما  75مليار دوالر  23.4ر عن تقديم حزمة من السياسات التحفيزية بحوال ي آلية إدارة األزمات في قط

مليار دوالر لتجاوز  1.6مليون دينار كويتي ما يعادل  500أودعت الحكومة الكويتية مشروع قانون لدى البرملان يسمح بتوظيف 

ماليين دينار كويتي بمشاركة املصارف التجارية ملجابهة  10يمة األزمة، كذلك أطلقت الكويت مبادرة بإنشاء صندوق تمويلي بق

تحديات تفش ي فيروس كورونا والحد من انتشاره وذلك ملجابهة االحتياجات التمويلية الطارئة والعاجلة للحكومة الكويتية في 

مليار دوالر ملواجهة  1.5ما يعادل مليون دينار بحريني  560مواجهة األزمة. في البحرين أعلنت الحكومة عن حزم تحفيزية بقيمة 

تداعيات الفيروس على االقتصاد البحريني. تشمل اإلجراءات التي تمتد على مدى ثالثة أشهر دفع رواتب البحرينيين العاملين في 

ينية القطاع الخاص وإعفاء املحالت التجارية والشركات الصغيرة واملتوسطة من الرسوم الحكومية، كما تعتزم الحكومة البحر 

 ,IMF (2020)مليار دينار في القريب العاجل كأولوية قصوى لدعم االقتصاد ) 4.3مليار دوالر ما يعادل  11.4تنفيذ حزمة بقيمة 

https://www.imf.org.) 

ودع فيه املبالغ املخصصة ملحاربة 
ُ
على مستوى الدول العربية املصدرة للنفط األخرى، أنشأ العراق حسابا خاصا ت

مليون دوالر، حيث خصص  5مليون دوالر باإلضافة إلى مساهمة بنك العراق التجاري بقيمة  20نا بقيمة أولية فيروس كورو 

مليار دينار عراقي لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة الفيروس. باإلضافة إلى ذلك،  30البنك املركزي في هذا الصدد مبلغ 

تعمل على إعادة جدولة القروض املصرفية لدى القطاع الخاص وباألخص تلك قدم البنك املركزي العراقي تسهيالت مصرفية 

 عن زيادة أجل السداد للقروض القائمة واملستقبلية للقطاعات األكثر 
ً
املستحقة على الشركات الصغيرة واملتوسطة، فضال

 لتداعيات الفيروس، وتخفيض تكلفة االقتراض ) بيان صحفي البنك املركزي العراقي،
ً
( . وفي https://cbi.iq ،2020 ُعرضة

 بوباء كورونا  10املغرب، تم تخصيص 
ً
مليار درهم ما يعادل مليار دوالر أمريكي بهدف دعم القطاعات االقتصادية األكثر تأثرا

 السيما فيما يتعلق بدعم البنية التحتية للقطاع الصحي واملعدات واملستلزمات الطبية.

مليــــــــون دينــــــــار أردنـــــــي ضــــــــمن سياســــــــته الطارئــــــــة  550دعمــــــــا لالقتصــــــــاد بحـــــــوالي أمـــــــا فــــــــي األردن فلقــــــــد قـــــــدمت الحكومــــــــة 

، 2020للحـــــــــــد مـــــــــــن التـــــــــــداعيات االقتصـــــــــــادية لفيـــــــــــروس كورونـــــــــــا علـــــــــــى االقتصـــــــــــاد )بيـــــــــــان صـــــــــــحفي ، البنـــــــــــك املركـــــــــــزي االردنـــــــــــي ، 

http://www.cbj.gov.jo.) 

مليـــــــــار جنيـــــــــه تمثلـــــــــت فـــــــــي تأجيـــــــــل االســـــــــتحقاقات  100التـــــــــدابير بقيمـــــــــة كمـــــــــا أعلنـــــــــت مصـــــــــر حزمـــــــــة مـــــــــن اإلجـــــــــراءات و 

أشـــــــــهر وتقـــــــــديم تســـــــــهيالت ائتمانيـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد  6االئتمانيـــــــــة للشـــــــــركات املتوســـــــــطة والصـــــــــغيرة واملتناهيـــــــــة الصـــــــــغر ملـــــــــدة 

بب تقضـــــــ ي بإعفـــــــاء أي غرامـــــــات يـــــــتم فرضـــــــها نتيجـــــــة لعـــــــدم الســـــــداد تشـــــــمل الخطـــــــة أيضـــــــا تقـــــــديم الـــــــدعم للعمالـــــــة املؤقتـــــــة بســـــــ

مليـــــــــــون دوالر  7.9تلقـــــــــــت الحكومــــــــــة املصــــــــــرية دعمـــــــــــا مــــــــــن البنــــــــــك الـــــــــــدولي بقيمــــــــــة  2020أبريــــــــــل  3تفشــــــــــ ي فيــــــــــروس كورونـــــــــــا. فــــــــــي 

أمريكــــــــي لــــــــدعم جهـــــــــود الدولــــــــة فــــــــي التصـــــــــدي لجائحــــــــة كورونـــــــــا، حيــــــــث ســــــــيتم توظيـــــــــف الــــــــدعم لصــــــــالح مشـــــــــروع تطــــــــوير نظـــــــــام 

الصــــــــحية، وتعزيــــــــز الطلــــــــب علــــــــى الخــــــــدمات الرعايــــــــة الصــــــــحية فــــــــي مصــــــــر الــــــــذي يهــــــــدف إلــــــــى تحســــــــين جــــــــودة خــــــــدمات الرعايــــــــة 

 (.https://www.worldbank.org  World Bank ،2020الصحية )

http://www.cbj.gov.jo/
https://www.worldbank.org/
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مليـــــــــار دينـــــــــار تونســـــــــ ي(، تشـــــــــمل الحزمـــــــــة عـــــــــدد مـــــــــن  2.5فـــــــــي تـــــــــونس أعلنـــــــــت الســـــــــلطات عـــــــــن خطـــــــــة طـــــــــوارئ بقيمـــــــــة ) 

 150ت نقديــــــــة مباشــــــــرة لألســــــــر الفقيــــــــرة وذوي الــــــــدخل املحــــــــدود بحــــــــوالي التحفيــــــــزات مــــــــن ضــــــــمنها إعفــــــــاءات ضــــــــريبية، وتحــــــــويال 

مليـــــــون دينـــــــار تونســـــــ ي لـــــــدعم املستشـــــــفيات باملســـــــتلزمات الطبيـــــــة الالزمـــــــة للتصـــــــدي  100مليـــــــون دينـــــــار تونســـــــ ي، باإلضـــــــافة إلـــــــى 

تضــــــــامن لفيــــــــروس كورونــــــــا. وفــــــــي موريتانيــــــــا، أطلقــــــــت الســــــــلطات حســــــــابا خاصــــــــا ملواجهــــــــة كورونــــــــا باســــــــم "الصــــــــندوق الخــــــــاص لل

Covid-19  مليـــــــون أوقيــــــــة. كمـــــــا أعــــــــدت وزارة الصـــــــحة خطــــــــة  582حــــــــوالي  2020أبريـــــــل  14" حيـــــــث بلغـــــــت قيمــــــــة التبرعـــــــات حتــــــــى

ماليــــــــين دوالر الحتــــــــواء تفشــــــــ ي الوبــــــــاء. كمــــــــا تلقــــــــت الحكومــــــــة املوريتانيــــــــة دعمــــــــا ماليــــــــا مــــــــن  10اســــــــتجابة قصــــــــيرة األجــــــــل بقيمــــــــة 

 ،Worl Bank ،2020هــــــــــــا فــــــــــــي مواجهــــــــــــة فيــــــــــــروس كورونــــــــــــا )مليــــــــــــون دوالر لــــــــــــدعم جهود 5.2البنــــــــــــك الــــــــــــدولي بقيمــــــــــــة 

 www.worldbank.org) 

 أدوار البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية:  -2

سات نقدية قامت غالبية البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتبني سيا   

 .توسعية من خالل خفض أسعار الفائدة مستفيدة من قيام مجلس االحتياطي الفيدرالي بإجراء جولتين من خفض الفائدة 

نقطة أساس باإلضافة  75، أعلنت مؤسسة النقد العربي ، خفض معدل فائدة اتفاقيات الشراء بواقع في هذا الصدد

%. هدفت )ساما( من هذا  0.50إلى  1.25نقطة أساس من  75املعاكس بواقع  إلى تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء

)  36اإلجراء إلى تحقيق االستقرار املالي في ظل تفش ي فيروس كورونا. كذلك أجرى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي ( 

شهادات اإليداع التي يصدرها ألجل أسبوع تعديالت على أسعار فائدته النقدية املختلفة. حيث أجرى تخفيضا على معدل فائدة 

صدرة من قبله تعتبر األداة الرئيسة آللية انتقال تغيرات معدالت  0.75واحد بحوالي 
ُ
نقطة مئوية علما بان شهادات اإليداع امل

 50حات بنحو فائدة السياسة النقدية للجهاز املصرفي. كما خفض أيضا سعر الفائدة على التسهيالت االئتمانية وهوامش املراب

نقطة أساس. باإلضافة إلى ذلك، أقر مجلس إدارة املصرف املركزي في دولة اإلمارات العربية املتحدة، تخفيض نسبة االحتياطي 

 (.42، ص 2020% )طلحة ،  7% إلى  14% لجميع البنوك من  50اإللزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار 

 ى النظام السياس ي العربيجائحة كورونا وتأثيرها عل املبحث الثالث

حدث وأزمة كبيرة على املستوى السياس ي واملفاهيمي للسياسية الحاكمة كالدولة والسلطة « كورونا»تعتبر جائحة 

والعالقة باملؤسسات واألفراد بعيدة املدى، وهي تأثيرات عادة ال تظهر إال بعد تجاوز التأثيرات املباشرة كارتباك الحياة والعالئق 

الت مما املجتمعي ة، وتفش ي حاالت الذعر واإلشاعات واإلنكار والذهاب إلى تأويالت ونظريات املؤامرة، وما يقابلها من أفكار وتخي 

ة»يدخل تحت مفهوم   أو ثقافة قدر أنها تعكس هشاشة « الثقافة القيامي 
ً
وأطروحات نهاية الزمان والعالم، وهي ال تخص دينا

ت تلك الهشاشة في هلع املواطنين في العواصم الغربية الكبرى اإلنسان وحصانته النفسية أمام األ 
 
زمات الكبرى العامة، ولربما تجل

التي ينظر إليها عادة كنماذج في ممارسة الحياة املدنية وأخالقها، وسلوكهم في تكديس البضائع، وإفراغ املحالت التجارية، وتلك 

 (.21، ص 2020)الراشد، مسألة أخرى بحاجة إلى تأمل مماثل للتأثير السياس ي  

http://www.worldbank.org/
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لعل أهم ما كشفته جائحة كورونا أن مواجهة األزمات الكبرى هي املعيار األساس ي لتقييم كفاءة الحكومات، ليست 

طبيعة األنظمة أو شعاراتها السياسية والحقوقية، تلك الكفاءة هي مسألة إدارة مؤسسات وطبيعة عالقة النظام ونظرته 

ة التي عادة ما كانت تقدم في األدبيات املدافعة عن الحريات الفردية، ملواطنين بمعنى آخر التكاف لية والشعور باملسؤولية التام 

ة»وتقليص وتقليم أظافر الدولة بـ الربيع العربي، وصعود امليليشيات « كورونا»وقبلها « كورونا»، إال أن ما كشفته حالة «السلطوي 

قها في ترسيخ مفهوم استقرار الدولة وأمن املجتمعات، وتحصين الداخل ومنطق الفوض ى هو صعود السلطوية السياسية، و  تفو 

 (.3، ص 2020واالستثمار فيه )الديني، 

صف أكثرية الدول في املنطقة العربية بمستويات عالية من املحسوبية واملحاباة  بالتطبيق على الدول العربية تت 

الت العاملية. وهي تواجه أيض  في اإلصالحات اإلدارية وانعدام الثقة، ويبرز هذان العنصران ضمن والفساد مقارنة باملعد 
ً
 تعرقال

ً
ا

النظام اإلداري السياس ي وبين الدولة واملواطنين على حد  سواء. وفيما حاولت دول مختلفة معالجة هذه املسائل في املرحلة التي 

د الجائحة الحالية بتقويض هذه ال”الربيع العربي”تلت ما ُعرف بـ جهود أو اإلطاحة بها. فلم يكن للجائحة أثرى اقتصادي سلبي ، تهد 

ية إلى خسارة نحو    50في املنطقة فحسب، مؤد 
ً
لت أيضا

 
مليون وظيفة وإفالس بعض الشركات وازدياد الدين العام، بل شك

بها ال
 
ب العدوى تحديات كبيرة لإلدارة العامة، التي تواجه صعوبة بالغة في إدارة األعباء اإلضافية التي ترت رقمنة العفوية وتعق 

 وتنفيذ قرارات اإلغالق الكامل.

ـــــــــة إلـــــــــى أن  حكومـــــــــات عربيـــــــــة تســـــــــتغل  الجائحـــــــــة لترســـــــــيخ الحكـــــــــم الســـــــــلطوي، تبـــــــــرز بعـــــــــض 
 
وفيمـــــــــا تشـــــــــير بعـــــــــض األدل

بـــــــاع قواعـــــــد الحوكمـــــــة الرشـــــــيدة. ففـــــــي فتـــــــرات األزمـــــــا
 
ت، اإلشـــــــارات إلـــــــى أن  اإلدارة العامـــــــة فـــــــي تلـــــــك الـــــــدول لـــــــم تعـــــــد قـــــــادرة علـــــــى ات

مـــــــــا تكـــــــــون القـــــــــدرات   مـــــــــا يـــــــــتم  تجاهـــــــــل إجـــــــــراءات اإلشـــــــــراف لصـــــــــالح الســـــــــرعة والتنســـــــــيق فـــــــــي العمـــــــــل ملواجهـــــــــة األزمـــــــــة، ورب 
ً
غالبـــــــــا

 اإلدارية منهمكة في نشاطات أخرى.

قد فتح غياب اإلشراف هذا في خالل الجائحة املجاَل للفساد واملحسوبية في مجاالت مثل املشتريات العامة وتنفيذ 

ة إجراءات الصح   ل بعناية أكبر في األحياء الثرية، فيما أفيد عن عد  قت السلطات العامة منع التجو  ، طب 
ً
ة العامة. ففي مصر مثال

حاالت من الفساد املرتبط بفيروس كورونا املستجد  في اململكة العربية السعودية، بما في ذلك رشوة مدراء فنادق للتغاض ي عن 

 إجراءات الحجر الصارمة.

ضت األزمة أكثر فأكثر في غضون ذلك  قبل وصول الجائحة مثل لبنان، خف 
ً
 واجتماعيا

ً
، في دول كانت ضعيفة اقتصاديا

مها الدولة  ت إلى اضطرابات اجتماعية واحتجاجات. وفيما يثق الناس عادة باملعلومات التي تقد  من الثقة بالنخب السياسية وأد 

 كبيرة من ا
ى
اها حول في الكثير من الدول حول العالم، نسبة  من املعلومات التي تتلق 

ً
 كبيرا

ً
 أن  جزءا

ى
لناس في العالم العربي مقتنعة

ى إلى انخفاض الثقة باإلعالم واملصادر الرسمية. ا أد   الفيروس غير دقيق، مم 

ي الضخم الذي يفرضه تطبيق إجراءات وبائية في خالل الجائحة، تواجه األنظمة السياسية اإلدارية   عن التحد 
ً
بعيدا

ي املحافظة على ثقة الشعب باإلدارة العامة والحكومة أو )إعادة( بنائها. وفيما ترتبط مستويات الثقة ف ي املنطقة العربية تحد 

م اإلداري، من شأن إتاحة  العالية بشكل أكبر مع الصراحة والشفافية في صناعة القرارات ومع مستويات منخفضة من التكت 
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 عن الخطوا
ً
ل خطوة أولى نحو إعادة بناء ثقة الشعب والحد  معلومات أكثر تفصيال

 
خذة في خالل الجائحة أن تشك ت العامة املت 

 ، مركز كارينجي(. 2020من الفساد )ربوت ، 

املالحظ بأن الدول العربية ومنذ عقود وهو يعيش أزمة النظام السياس ي العربي، إذ إنه باإلضافة إلى الكارثة الصحية 

نظام الصحي في هذه املنطقة، وضعف البنيان االجتماعي؛ من نظام العدالة، وتوزيع الثروة، وانتشار املتوقعة؛ لضعف بنيان ال

الفقر، واألمية فيه، فإن النظام السياس ي العربي ما زال يتمتع بخصائص تختلف عن النظام السياس ي الدولي، حيث يعجز 

في إعادة حساباته ومراجعاته، ويفكر في طريق صحيح للنهضة النظام العربي السياس ي عن دراسة واقعه من جديد، فهو ال يفكر 

واستثمار ما لديه من إمكانات اقتصادية، وقوى اجتماعية، وبنيان سكاني من الشباب الطامح للعمل والتغيير، ولألسف فإن 

اعات، ويعتقد أنه بذلك أزمة هذا النظام ما زال عند كل فشل في إدارته لألزمات، يلقي بعجزه على شماعات من األوهام والفزَّ 

يلقي عن كاهله تحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع املنطقة العربية، من ضعف في البنيان الصحي واالقتصادي واالجتماعي، 

 
ً
اعات اإلرهاب ، والجماعات السياسية املعارضة، والليبرالية والعلمانية، والتدخل األجنبي، ويقوم بدال ويحيل ذلك الفشل إلى فزَّ

اإلصالح إلى تغذية السياسات املهترئة ومجموعة من الجماعات املحسوبة على النظام السياس ي، ودعم الحروب األهلية، من 

 أقرب إلى تطويع 
ً
وتفتيت الجغرافيا واالقتصاد واملجتمعات العربية، وانشغال هذا النظام بحروب وهمية، ويستخدم إعالما

قع من السالم املزيف مع الكيان الصهيوني، أو تفتيت الوحدة الوطنية في مجتمع املجتمعات لالستكانة والخضوع لنظريات الوا

ل النظام السياس ي العربي اليوم إلى كتل متشاكسة ال  عربي تتدهور حالته ومناعته الفكرية أمام العوملة ومنتجاتها، حتى تحو 

 يجمعها مشروع وال نهضة وال جامع واحد.

ة في هذه لذلك فالرؤية املستقبلية للنظام  السياس ي العربي غامضة وضبابية، وهو ما يدعو إلى أن تقوم كل القوى الحي 

املجتمعات بالتوقف واالستفادة من فرصة ابتالء جائحة "كورونا"، لتعيد ترتيب حساباتها، وتعيد حيويتها للنظر في مشتركات 

 يدفع بها نحو نهضة اق
ً
 جديدا

ً
 سياسيا

ً
 نهضوية تضع لهذه املنطقة إطارا

ً
تصادية واجتماعية وصحية وثقافية، وإال فإن عقودا

 (.23، ص 2020طويلة من الكوارث ربما ستسود املنطقة في هذا القرن الذي نعيشه )الراشد، 

 الخاتمة

نصل في نهاية الدراسة إلى تثبيت مجموعة من النتائج التي توصلنا إليها، لعل  من أبرزها أن جائحة فيروس كورونا 

تها  املستجد  وضعت عات في جهوزي  ية للحكومات العربية قيد االختبار الفعلي، فكشفت عن تصد  القدرات االقتصادية والصح 

ة الوطنية لالستجابة للطوارئ من أجل التعامل مع األوبئة. ة العام   وظهرت غياب خطط اإلنقاذ االقتصادي ، وخطط الصح 

ول العربية نتيجة انتشار الفيروس من خالل عدد من أصبح من الواضح تأثر مستويات النشاط االقتصادي في الد

%من الطلب الكلي في الدول العربية، كذلك تأثر  48القنوات لعل من أهمها تأثر مستويات الطلب الخارجي التي تساهم بنحو 

 % من الناتج املحلي اإلجمالي. 60اإلنتاج في عدد من القطاعات االقتصادية األساسية التي تسهم بنحو 
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 تائج:الن

 في ضوء ما سبق توصلت الدراسة للنتائج التالية:

أدت الجائحة في الدول العربية إلى تراجع إلنفاق االستهالكي واالستثماري بسبب انتشار الفيروس وحاالت إغالق  -

 األسواق واملناطق الترفيهية.

ون لدول الخليج العربية، فإنها قد بالرغم من حجم اإلنفاق الكبير للدول املصدرة للنفط وباألخص دول مجلس التعا -

تستفيد من ميزة الصناديق السيادية التي كونتها من فوائضها املالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في سنوات سابقة التي يبلغ 

 مليار دوالر أمريكي. 2,978.6إجمالي حجم أصولها 

 استثنائية تتم -
ً
ثل في عجز املوازنات العامة وربما تكون الفرصة سانحة تواجه الدول العربية املستوردة للنفط ظروفا

لالستفادة من االنخفاض املفاجئ في أسعار النفط لتحقيق وفرة مالية  ، وبالتالي هناك إمكانية للدول املستوردة للنفط لعكس 

عم األفراد والشركات هذه الوفرة املتوقعة من فروقات أسعار النفط لتمويل حزم التحفيز والتدابير التعويضية وباألخص د

 الصغيرة واملتوسطة العاملة في املجاالت املتضررة على رأسها النقل الجوي والسياحة. 

يمثل تفش ي فيروس كورونا عبئا إضافيا على حجم الدين العام في الدول العربية سيما وأن اإلجراءات الحالية أدت إلى  -

 اإلجمالي.  زيادة إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج املحلي

تبنت الدول العربية سياسات تحفيزية على مستوى السياسة النقدية لدعم الطلب املحلي في االقتصاد عن طريق  -

السياسة النقدية وكذلك لدعم سيولة القطاع املصرفي وبالتالي تشجيع املصارف التجارية على تمويل القطاع الخاص، 

املجال الصحي، وتلك التي تعمل في القطاعات املتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، مثل واملشروعات الصغيرة واملتوسطة العاملة في 

 قطاع الخدمات )النقل والسياحة(.

استفادت الشركات العاملة في املجال السياحي في بعض الدول العربية من حزمة املزايا والحوافز التي قدمتها بعض  -

 إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا. املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية في 

ة باملنطقة العربية إلى نوع من التضارب. فمع أن  سياسات االستجابة لفيروس كورونا  - ية الخاص  تشير البيانات الطب 

. وفيما اختلفت السرع
ً
 بين دولة وأخرى، كان االختالف في النتائج في هذه املرحلة كبيرا

ً
 التي استجابت املستجد  لم تختلف كثيرا

ُ
ة

ي  ها إلى إغالق الحدود والتباعد االجتماعي والحجر الصح 
 
 التنفيذ بشكل طفيف، بادرت كل

ُ
فيها الدول العربية للوضع ونوعية

 والبقاء في املنازل وإغالق الخدمات غير الضرورية وتأمين اإلمدادات الالزمة.

الصـــــــــحة العامليـــــــــة أن كورونـــــــــا جائحـــــــــة عامليـــــــــة،  تحـــــــــرك معظـــــــــم الـــــــــدول العربيـــــــــة بصـــــــــورة عاجلـــــــــة فـــــــــور إعـــــــــالن منظمـــــــــة -

حيــــــــــــث اتبعــــــــــــت مجموعــــــــــــة مــــــــــــن اإلجــــــــــــراءات والتــــــــــــدابير االحترازيــــــــــــة علــــــــــــى املســــــــــــتوى االقتصــــــــــــادي ملواجهــــــــــــة تــــــــــــداعيات انتشــــــــــــار 
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مليـــــــــار دوالر  194الفيـــــــــروس علـــــــــى االقتصـــــــــادات العربيـــــــــة. بلـــــــــغ إجمـــــــــالي الـــــــــدعم املوجـــــــــه مـــــــــن قبـــــــــل الحكومـــــــــات العربيـــــــــة حـــــــــوالي 

 م.2020ألول من عام أمريكي حتى النصف ا

ــــــــة إلــــــــى أن  حكومــــــــات عربيــــــــة تســــــــتغل  الجائحــــــــة لترســــــــيخ الحكــــــــم الســــــــلطوي، تبــــــــرز بعــــــــض اإلشــــــــارات  -
 
تشــــــــير بعــــــــض األدل

باع قواعد الحوكمة الرشيدة.
 
 إلى أن  اإلدارة العامة في تلك الدول لم تعد قادرة على ات

 قبـــــــــل وصـــــــــ -
ً
 واجتماعيـــــــــا

ً
ضـــــــــت األزمـــــــــة أدت الجائحـــــــــة فـــــــــي دول كانـــــــــت ضـــــــــعيفة اقتصـــــــــاديا ول الجائحـــــــــة مثـــــــــل لبنـــــــــان، خف 

ت إلى اضطرابات اجتماعية واحتجاجات.  أكثر فأكثر من الثقة بالنخب السياسية وأد 

ي املحافظة  - زادت الظروف املصاحبة لجائحة كورونا من مواجهة األنظمة السياسية اإلدارية في املنطقة العربية تحد 

 أو )إعادة( بنائها.على ثقة الشعب باإلدارة العامة والحكومة 

ما زال النظام السياس ي العربي يتمتع بخصائص تختلف عن النظام السياس ي الدولي، حيث يعجز النظام العربي  -

السياس ي عن دراسة واقعه من جديد نتيجة الجائحة ، فهو ال يفكر في إعادة حساباته ومراجعاته، ويفكر في طريق صحيح 

 ات اقتصادية، وقوى اجتماعية، وبنيان سكاني من الشباب الطامح للعمل والتغيير.للنهضة واستثمار ما لديه من إمكان

ة في هذه  - تعتبر الرؤية املستقبلية للنظام السياس ي العربي غامضة وضبابية، وهو ما يدعو إلى أن تقوم كل القوى الحي 

حساباتها، وتعيد حيويتها للنظر في مشتركات املجتمعات بالتوقف واالستفادة من فرصة ابتالء جائحة "كورونا"، لتعيد ترتيب 

 
ً
 يدفع بها نحو نهضة اقتصادية واجتماعية وصحية وثقافية، وإال فإن عقودا

ً
 جديدا

ً
 سياسيا

ً
نهضوية تضع لهذه املنطقة إطارا

 طويلة من الكوارث ربما ستسود املنطقة في هذا القرن الذي نعيشه.

 التوصيات:

 من اهمها: توصلت الدراسة لعدد من التوصيات

على صعيد العمل العربي املشترك: يجب تفعيل املنظومة االقتصادية للعمل العربي املشترك من خالل تنسيق  -

 السياسات واألدوار ملواجهة خطر الجائحة، والتخفيف من حدوثها وآثارها.

ملتضررة جراء الجائحة وال تحسين الجهوزية في قدرات الدول العربية من خالل خطط اإلنقاذ التي تشمل القطاعات ا -

 سيما القطاع االقتصادي والجهوزية الصحية.  

تفعيل منظومة الصناديق السيادية للدول العربية غير النفطية أسوة بالدول النفطية للتخفيف عن القطاعات  -

 املتضررة.

خفاض ثمن النفط في األسواق ، محاولة التخفيف من الدين العام وعجز املوازنات للدول العربية عبر االستفادة من ان -

 واستخدام الفارق في دعم املوازنات العامة. هذا في الدول غير النفطية.

 تحسين املنظومة الصحية وبروتوكوالت التعامل مع الفيروس أسوة ببعض الدول التي نجحت في ذلك. -



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   كتاب المؤتمر 

 

119 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

ية وانتشار الفوض ى، واالتجاه لقواعد التحرر من الحكم التسلطي لبعض الحكومات العربية والتي قد يأتي بنتائج عكس -

 الحكم الرشيد.

يجب أن تشكل الجائحة فرصة للنظام السياس ي العربي إلعادة ترتيب الحسابات ، والتفكير في توجه نهضوي يشكل  -

 إطار سياس ي يدفع نحو نهضة شاملة في كل املجاالت ويخفف من املشكالت التي تعانيها الدول العربية.   
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 ةالعامل االقتصادي في العالقات العربية االسرائيلي

 د. محمود رياض االسطل

 حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ االسالمي الوسيط، وحاصل على درجة املاجستير في دراسات الشرق األوسط .

 فلسطين  –غزة  محاضر غير متفرغ .

 

  امللخص:

عربية وتوضيح العامل هدف البحث للكشف عن : الجذور التاريخية للعالقات العربية اإلسرائيلية مع بعض الدول ال       

ثم بينت آثرها على القضية الفلسطينية، وقد اعتمد الباحث على  االقتصادي فيها، والدوافع التي أدت إلقامة تلك العالقات،

 املنهجين : الوصفي والتاريخي .

الفلسطينية، وبخاصة في  وتوصل الباحث إلى أن تطبيع بعض الدول العربية عالقاتها مع اسرائيل قد أثر سلبا على القضية       

مجالي الدعم املالي، واملساندة السياسية في املحافل الدولية، والتهرب من استحقاقات التسوية السياسية العادلة للقضية 

 الفلسطينية .

ين إسرائيل وأخيرا أوص ى الباحث بضرورة التصدي ملسيرة العالقات اإلسرائيلية مع الدول العربية، واحتواء آثار التطبيع ب       

 الدول الخليجية، بقدر اإلمكان . وبعض

 العالقات، الدول العربية، إسرائيل، القضية الفلسطينية، التطبيع الكلمات املفتاحية :

Abstract 

       The research amid to uncover the roots of relations between some countries with Israel and to uncover its 

effects on the Palestinian cause and the Israeli and Arab motives that led to the establishment of those relations 

.The researcher relied on both descriptive and historical approaches .The researcher concluded that these 

relations had a negative impact on the Palestinian issue especially in the field of financial support and political 

support in the international field . 

       The researcher recommended to stopping the dangerous relations between Israel and some Arab countries  

Key wards : Relations , Arab countries , The Palestinian cause   

 

 املقدمة :

تقوم العالقات الطبيعية على املصالح املشتركة بين الطرفين، في مجاالت كثيرة كاالقتصاد ويشمل التعاون في مشاريع التبادل        

 غرب، عالقات مع اسرائيل.التجاري ومشاريع الطاقة واألمن واملياه، وبهذا املفهوم أقامت دول عربية كثيرة كاألردن ومصر وامل

يلتقى املفهوم الغربي واإلسرائيلي في تبني مفهوم العالقات من خالل مشروع الشرق األوسط لتمرير التسوية السياسية عبر        

، ( 100:  2002)داوود : السالم االقتصادي واملشاريع التنموية املشتركة وحرية التجارة والتطبيع للسيطرة على املنطقة العربية 

مشروع الشرق األوسط كصيغة تعاون اقليمي يتضمن في الجوهر تثبيت وجود اسرائيل في املنطقة كجسم شرعي وإفساح املجال 

لتفردها بالدور الريادي باعتبارها مشروع غربي استراتيجي يشكل امتداد للغرب ثقافيا وحضاريا وحارسا أمينا للمصالح األمريكية 

ة، ويوفر املشروع حاضنة لترسيخ عالقات اتصالية دائمة بين اسرائيل ومحيطها العربي وهو ما يخفف الحيوية في املنطقة العربي
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من أسباب العداء والتوتر والهوة النفسية بين أطراف الصراع مما يقود لخلق منطقة تجارة حرة واسعة يسودها السالم واألمن 

 . (101:  2002) داود : وهذه املنطقة هي السوق الشرق اوسطي 

سعت اسرائيل لفرض تسوية سياسية عبر املشاريع االقتصادية من خالل سوق شرق أوسطي يحقق االزدهار والرفاهية        

للشعوب في املنطقة عبر اتفاقيات تسوية ترسخ مكان اسرائيل في املنطقة كقوة اقليمية اقتصادية مهيمنة، ويقوم مشروع الشرق 

تصادية للدول النامية بإنشاء منظمة دولية جديدة تتكون من شركات متعددة الجنسيات األوسط على استغالل الحاجات االق

بهدف زيادة االستثمار فيها باعتبارها النموذج االقتصادي املتطور في التكنولوجيا النظيفة والطاقة والزراعة التي تؤدي لرفاهية 

، وستقوم (148:  2019)هديب : بدون حدود جغرافية  الشعوب والقضاء على املشاكل في الشرق االوسط كمنطقة استثمارية

بتنفيذ مشاريع اقتصادية في مجال البنية التحتية واالتصاالت والصحة والذي يساهم في القضاء على الفقر والبطالة في الشرق 

قتصادي عن طريق ، وتهدف السياسة الخارجية االسرائيلية لتحقيق النمو اال(149:  2019)هديب : االوسط ويحقق االستقرار 

، وعن طريق النفاذ الى األسواق الدولية واإلقليمية، عبر (32: 1968)العابد : ضمان استمرار تدفق املساعدات واملنح الخارجية 

، وفي هذا (32: 1991)املوعد : الشركات متعددة الجنسيات، والحصول على االمتيازات واإلعفاءات أو توقيع االتفاقيات التفصيلية 

ضغطت الواليات املتحدة حليفة اسرائيل من اجل انهاء املقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل ودمج اقتصاديات  الجانب

املنطقة في سوق شرق اوسطي مشترك وقامت بعقد املنتديات االقتصادية مثل )الدار البيضاء، القاهرة، عمان، الدوحة( 

 . (162-161:  2002)هوادف : 

 التاريخية للعالقات العربية اإلسرائيلية : املحور األول : الجذور 

 للطموح والسياسات اإلسرائيلية، اذ رفض الزعماء        
ً
 رافضا

ً
وقفت الدول العربية التي خاضت حرب تحرير فلسطين موقفا

في  م، مجرد التفكير1967م، مجرد االعتراف بوجود إسرائيل، كما رفضوا باإلجماع بعد حرب يونيو 1948العرب بعد حرب 

م( الالءات الثالثة : "ال صلح، ال تفاوض، ال اعتراف بإسرائيل"، 1967تطبيع العالقات معها، حيث أعلنوا في مؤتمر الخرطوم )

 
ً
ومع ذلك ما لبثوا أن قبلوا بالبحث في تسوية سياسية معها من خالل مؤتمر دولي يعقد بهدف التسوية وإزالة آثار العدوان، وفقا

، اللذان ينصان على حق إسرائيل في العيش بسالم، وفي حدود آمنة بينها وبين جميع دول 338و 242لقراري مجلس األمن 

وبمشروع روجرز مقدمات عملية لظهور مبادرات عربية رسمية لتحقيق االنسحاب من  242وكان قبول العرب بقرار املنطقة، 

 242والذي يقبل بالقرار  1972وع اململكة املتحدة عام ، فقد أعلن امللك حسين مشر 1967األراض ي التي احتلت في حرب حزيران 

:  2002)داود : م  1977وبمشروع روجرز مقابل االعتراف بإسرائيل، وقد كانت هذه املبادرة مقدمة ملبادرة السادات الالحقة في العام 

كانت فيه اململكة األردنية  م، في الوقت الذي1979ولم تلبث مصر أن وقعت مع إسرائيل على معاهدة كامب ديفيد سنة ، (51

حلقة في استراتيجية اسرائيلية بعيدة املدى سبقتها سياسة التطبيع الجبري في  تقيم بعض االتصاالت السرية معها التي هي

 . (7:  1988)عوض : األراض ي الفلسطينية املحتلة، وتطبيع األمر الواقع مع األردن من خالل سياسة الجسور املفتوحة 

تحولت معظم الدول العربية لقبول مبدأ التفاوض مع إسرائيل في إطار مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط، وهو  ولكن       

األمر الذي مهد إلقامة عالقات دبلوماسية رسمية، سرية وعلنية، بهدف التنسيق والتعاون بين الطرفين، إلدارة مجموعة من 

أقرت القمة العربية في فاس باملغرب عام م، حيث 1982اءت مبادرة امللك فهد لسنة املصالح االقتصادية واألمنية املشتركة، ثم ج

والتي قبلت ضمنيا بالتعايش السلمي مع  مبادرة السالم السعودية التي أطلقها ولي العهد السعودي فهد بن عبد العزيز، 1982

 الوجود اإلسرائيلي، في حال قبول إسرائيل ببنود املبادرة.

 دفع إسرائيل للتحرك باتجاه التطبيع مع بعض الدول العربية، حيث طرح مخطط شامير وقد اعتبرت هذ
ً
 كافيا

ً
ه املبادرة مؤشرا

اإلسرائيلية علي صعيد حرية انتقال األفراد والبضائع  –، بهدف الوصول إلي تطبيع العالقات العربية 1989في نيسان/أبريل 
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املياه، والبيئة، واألمن وضبط التسلح وصوال  –القتصادية املشتركة بكل فروعها واألموال، وحرية التجارة والسياحة واملشاريع ا

إلي العالقات السياسية الدبلوماسية الكاملة بين الدول العربية وإسرائيل قبل الوصول إلي حل عادل وشامل وكامل للقضية 

 .( 28:  2008)قريع : الفلسطينية 

م، برفع املقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، عن الشركات 1994اون الخليجي سنة استغلت إسرائيل من قرار مجلس التع       

املتعاونة مع إسرائيل، حيث اتخذت من هذه الفرصة وسيلة للنفاد لألسواق الخليجية واالستفادة من معطيات االقتصاد 

 لها في الدوحة في ماي (171: 1995)حسن:الخليجي 
ً
 مماثال 1995و سنة وفتحت إسرائيل مكتبا تجاريا

ً
م، ثم فتحت عمان مكتبا

م أول وفد إسرائيلي قدم 1994واستضافت عمان سنة (، 17- 15:  2009)محمد : م 1996للتمثيل التجاري في يناير من سنة 

اء للمشاركة في املفاوضات متعددة األطراف املتعلقة بقضية املياه في الشرق الوسط، وفي آخر العام نفسه، زار رئيس الوزر 

اإلسرائيلي، اسحق رابين سلطنة عمان، ثم تكررت الزيارات في العام التالي، وهو ما دفع الخارجية العمانية إلى إعالنها االستعداد 

إلقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، في أقرب وقت ممكن، وهو ما تم التمهيد له بإقامة مكاتب للتمثيل التجاري بين البلدين 

 (.87: 2008)عوض، وآخرون: ء االستعداد للتعاون االقتصادي وبخاصة في مجالي التعاون الزراعي والتجاري م، وإبدا1996سنة 

حاولت إسرائيل في تسعينات القرن املاض ي عزل منطقة الخليج العربي عن كل معطيات الصراع العربي اإلسرائيلي، حيث تم        

إمكانية إقامة عالقات تجارية ومشاريع سياحية مشتركة، بهدف احتواء  تركيز الحديث مع عدد من املسؤولين الخليجيين عن

 . )20: 2020)مركز الفكر االستراتيجي للدراسات: وتطويع دول مجلس التعاون، في إطار ما يعرف باملشروع الشرق األوسطي الكبير 

 قدم للمشاركة في املفاوضات متعددة األ        
ً
 إسرائيليا

ً
، (76: 2008)عوض، وآخرون: طراف املتعلقة بالبيئة استقبلت البحرين وفدا

وجرت مفاوضات إسرائيلية بحرينية  لتطوير التعاون في املجال السياحي، والسماح للمستوطنين اإلسرائيليين بدخول البحرين 

 . (75: 2008)عوض، وآخرون: دون تأشيرة دخول 

صادية الخليجية من الدرجتين الثانية والثالثة، حيث تذرعت الدول م، في إنهاء املقاطعة االقت1995نجحت إسرائيل سنة        

الخليجية في حينه أن هذا اإلجراء يصب في مصلحة مفاوضات السالم في الشرق األوسط، وأن هذا اإلجراء يأتي في أعقاب توقيع 

 . اتفاقات سياسية واقتصادية بين كل من إسرائيل واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية

 قدم للمشاركة في فعاليات املؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي2003استقبلت اإلمارات عام       
ً
)مجموعة  م وفدا إسرائيليا

 . (125: 1998باحثين: 

وفي ظل هذه األجواء تطور ميزان التبادل التجاري بين إسرائيل والدول الخليجية، بشكل كبير حيث بلغ إجمالي صادرات        

ملنطقة الخليج، سواء كانت على نحو مباشر، أو عبر قبرص، بحوالي ملياري دوالر، وتطورت العالقات القطرية إسرائيل 

اإلسرائيلية، اذ تم التوافق بين الطرفين على التعاون في مجاالت التصحر وتطوير استخدامات املياه املالحة، وعدد من املجاالت 

، باإلضافة للتعاون في املجال السياحي إذ أعلنت قطر أنه ال مشكلة في زيارة سياح (125: 1998)مجموعة باحثين: الزراعية األخرى 

 ( .129:  1998:)مجموعة باحثينإسرائيليين لقطر، رغم الصعوبات املتعلقة بمفاوضات التسوية السياسية بين العرب وإسرائيل 

ملة في مصر الستيراد كمية محدودة من الغاز ودعت صفقة ومن نتائج التطبيع مع مصر تم التوصل التفاق مع الشركات العا       

 .( 56-55:  2014)السيد : مليارات متر مكعب سنويا .  7عام لتزويد اسرائيل ب  20م الى اعتماد اتفاق مدته  2005في عام 

عدها، حيث عززت بعض الدول وازدادت وتيرة التطبيع العربي مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، في مرحلة الربيع العربي وما ب       

الخليجية عالقاتها السابقة الخفية وشبه الخفية مع دولة االحتالل، وسمحت دول أخرى لنفسها بمشاركة هذه الدولة في بعض 

األنشطة الدولية االقتصادية والرياضية وغيرها، في حين أقامت بعض الدول العربية الخليجية شراكات وعالقات سياسية 

وفي هذا اإلطار شارك فريق رياض ي إسرائيلي في بطولة الدوحة، واستقبلت عمان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين مباشرة معها، 

)منصور وآخرون: م 2018نتنياهو في مسقط، واستقبلت دولة اإلمارات العربية املتحدة وزير الثقافة اإلسرائيلي "ميري ريغيف  سنة 

2019 :2) 
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األحمر(، ثم تال االتفاق سلسة -على تنفيذ اتفاق قناة البحرين )امليت 2013تم التوقيع في العام  وعلى الجانب األردني       

 2018ورهنت اسرائيل مصير املشروع بإعادة عالقاتها املتأزمة مع األردن، وفي العام  2016تفاهمات في املؤتمر الدولي بعمان عام 

 ( .48:  2019)العايدي: دني إلقامة منشأة تحلية مياه البحر األحمر في الحدود األردنية التقى وزير الطاقة االسرائيلي بوزير املياه األر 

تنامى في اآلونة األخيرة التطبيع االقتصادي والتجاري بين اسرائيل والدول العربية وفقا لبيانات دائرة االحصاء املركزية        

 7والخدمات الى اسواق منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا بحوالي  االسرائيلية قدر اجمالي الصادرات االسرائيلية من السلع

في املائة من اجمالي  7مليارات دوالر سنويا من بينها اكثر من مليار دوالر أمريكي لدول الخليج العربي وتمثل اسواق املنطقة 

 .( 2:  2020ز العربي لألبحاث ودراسة السياسات : )املركفي املائة من اجمالي الواردات االسرائيلية من السلع والخدمات  6الصادرات و

ومن خالل عرض الجذور التاريخية للعالقات بين الدول العربية وإسرائيل ظهر الى حد ما العامل االقتصادي في تلك العالقات اذ 

ث أن العامل االقتصادي االسرائيلي، ويرى الباح –لم تخلو اتفاقية أو اقامة عالقة من عوامل اقتصادية بين الجانبين العربي 

 من العوامل الرئيسية التي ساهمت في بناء وتطوير تلك العالقات الى حد ما بين الجانبين .

افع التي أدت إلى بناء العالقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل :  املحور الثاني : الدو

 
ً
افع اإلسرائيلية : اختارت اسرائيل السالم االقتصادي بدافع -أوال  :  الدو

ارساء نظام اقليمي مرهون بنجاح عملية التسوية السياسية في الشرق األوسط، اذ أن توطيد العالقات الثنائية واملتعددة  -1

تستدعي اقامة مناطق صناعات اقليمية من خالل الهيئات العاملية واالتحادات الدولية املستقلة وصوال الى تشكيل الجماعة 

 . (67:  1994)بيرز :  االقليمية "الشرق األوسط الكبير"

أن تحسين االوضاع االقتصادية للفلسطينيين وانتهاج السالم االقتصادي يكفيان إلدارة  2005اعتبر نتنياهو في عام  -2

الصراع الفلسطيني االسرائيلي والتخفيف من حدته، مقدرا أن الثورة التي تشهدها اسرائيل سيكون لها انعكاسات على 

، وأكد في (272:  2011)الشريف : ى عالقاتها مع جيرانها وأنه لن يتحقق السالم دون نمو اقتصادي الصعيد السياس ي وستؤثر عل

 . (273:  2011)الشريف : أن تحسين الحياة االقتصادية للفلسطينيين يساهم في خلق بيئة ملفاوضات السالم  2008العام 

جز املالي الذي تعاني منه املوازنة األردنية، واستغلت نقطة استغلت اسرائيل بالنسبة لألردن ابعاد األزمة االقتصادية والع -3

الضعف تلك لتوظيفها سياسيا، وألنها تعلم أن لديها قدرة  كبيرة للتأثير في قرار املساعدات األمريكية وأن األردن لن يتردد 

لتقطه األردن مقابل سيطرة اسرائيل ، وبالتالي وقعت اسرائيل اتفاقيات كانت بمثابة طعم ا(105:  2000)زاك : لالستفادة منها 

على ثروات األردن وحصته املائية في أنهاره، وهو بال شك يعود بالنفع االقتصادي على إسرائيل ويزيد من سيطرتها على 

 االقتصاد األردني وثرواته الطبيعية .

يا سوقا ضخمة للمنتجات والصادرات تعتمد اسرائيل في نشاطها االقتصادي على الدول النامية في اسيا وأفريقيا وتعد افريق -4

شركة  800مليون دوالر أميركي، وتوجد  938بلغت قيمة الصادرات االسرائيلية الى افريقيا  2017االسرائيلية، ففي العام 

  (.83:  2020)عواد, وآخرون :  اسرائيلية تعمل في أثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا

دي ودوره في بناء العالقات بين الدول العربية وإسرائيل الذي تمثل بحاجة الدول ومن هنا يؤكد الباحث على العامل االقتصا -5

العربية للمساعدات األمريكية والتكنولوجيا اإلسرائيلية من جانب، وللتخفيف من حده أزماتها االقتصادية، وهو ما يؤدي 

 .والسيطرة على ثرواته الطبيعية  ويمكنها من االقتصاد العربي لخروج اسرائيل من عزلتها كجسم غريب في املنطقة
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افع االسرائيلية في الخليج :   الدو

 بالتطبيع مع دول الخليج ألنها تقع عند ملتقى الطرق البرية والبحرية التي تربط بين آسيا  .1
ً
 خاصا

ً
تبدي إسرائيل اهتماما

% من إجمالي املخزون  40ي يزيد عن وألنها تمتلك ثروة نفطية كبيرة، وتقوم على مخزون احتياطي من النفط العامل وأفريقيا،

 . (81-80: 2020)املياح وآخرون: االحتياطي العاملي 

تسعى إسرائيل من وراء التطبيع إلى تصدير فائض منتجاتها وصناعاتها ألسواق الدول الخليجية التي يمكن أن تستوعب ثلث  .2

. إلخ، وترى إسرائيل أن نجاحها في الصادرات اإلسرائيلية من الفاكهة واملالبس الجاهزة واألدوية والبذو 
ً
ر املعالجة جينيا

)قهوجي : التطبيع مرتبط بتفتيت املنطقة إلى وحدات سياسية صغيرة خاضعة للهيمنة الصهيونية، وغير قادرة على مجابهتها 

1982 :86) . 

 للثقل اإلقليمي من الناحيتين التجارية واملالية و  .3
ً
هو ما جعل إسرائيل ترى في تطبيع ترى إسرائيل في الدول الخليجية مركزا

 للتوسع في منطقة الخليج العربي 
ً
 رئيسا

ً
)املياح عالقاتها مع دول الخليج حال سهال ملشاكل االقتصاد اإلسرائيلي، ودافعا

 . (83 :2020 :وآخرون

ستوردة للسالح في تخطط إسرائيل لالستفادة من حاجة دول الخليج لألسلحة املتطورة، حيث تعتبر دوله من أكبر الدول امل .4

العالم الثالث، والتي يمكن تسويقها في الدول الخليجية بشكل مباشر، أو عبر الوسطاء األمريكيين أو من خالل عمليات 

 ( .140:  2014)الحريري : السمسرة والوساطة والضغوط اإلسرائيلية على مؤسسات التصنيع والتصدير الحربي األمريكي 

 لعربية:أسباب االستجابة ا -ثانيا 

" معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى " قد أعد  تقريرا غداة انتهاء حرب الخليج ورد فيه "إن انهيار اإلتحاد السوفيتي  -1

وتدمير قدرات العراق الهجومية خالل حرب الخليج قد قضيا علي جبهة الرفض، التي كانت قادرة علي منع أي تقدم في عملية 

وهذا كله خلق بيئة مالئمة أكثر من أي وقت مض ى علي الصعيدين اإلقليمي والدولي،  اتالسالم في مطلع عقد الثمانين

 . (188:  2011)الشريف, إسرائيلي " –للسعي من أجل بلورة سياسة سالم عربي 

بدأ التنازل عن كثير من  1990أغسطس عام  -بعد الغزو العراقي في عهد صدام حسين لدولة الكويت في الثاني من اب -2

مات لألمتين العربية واإلسالمية يأخذ منحنى متسارع، أوصلنا الى ما نحن عليه من ضعف وتشرذم وضاعف من قوة املسل

 . (6:  2005)املحميد : العدو االسرائيلي، وشرع العالم العربي بإقرار ضعفه واالستسالم لألمر الواقع 

سكرية أدى الى اقامة تلك العالقات، حيث تعاني يرى الباحث أن ضعف الدول العربية من الناحيتين االقتصادية والع -3

معظم الدول العربية من أزمات اقتصادية وديون خارجية وانتشار الفقر والبطالة، وتدني البنية التحتية، باإلضافة لألزمات 

الجزرة  الداخلية دفعها للذهاب نحو التطبيع وإقامة عالقات مع اسرائيل، فعلى سبيل املثال التقط الجانب الفلسطيني

االسرائيلية خالل فترة املفاوضات وهي عبارة عن املشاريع االقتصادية في الضفة الغربية، وتسهيل حركة املعابر وجلب 

االستثمارات الخارجية، وإقامة املناطق الصناعية والتجارية املشتركة وتطوير السياحة وتشجيع الحجاج النصارى لزيارة 

 2013)الكعبير : مار الفندقي ورفع االجور والسلع ويحقق الرفاهية االجتماعية للفلسطينيين بيت لحم، وهو ما يؤدي الى االستث

، وبالنسبة لألردن فقد قبلت بالسالم مع اسرائيل لتحسين االقتصاد والخروج من العزلة االقليمية بعد تأييده الغزو (84: 

فقد اقامت عالقات مع اسرائيل نتيجة االزمات االقتصادية التي للمغرب ، وبالنسبة (172-171:  2019)البراري : العراقي للكويت 

تعاني منها من ارتفاع نسبة التضخم والديون الخارجية وعجز امليزان التجاري وضعف االستثمارات ولحاجة املغرب للقروض 

عسكري عبد الفتاح  البرهان ، وبالنسبة للسودان فقد التقى رئيس املجلس ال(288)حسين، و حمزة : بدون : املالية واملساعدات 
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ورئيس الوزراء عبد هللا حمدوك مع املدير األول لشؤون الخليج في مجلس األمن القومي األمريكي العميد ميغيل كوريا، ومع 

مليارات دوالر من املساعدات املالية مقابل التطبيع مع اسرائيل  3دبلوماسيين من االمارات في سبيل حصول السودان على 

، والحقا تم توقيع اتفاق على قاعدة صفقة القرن بهدف رفع اسم السودان من قائمة االرهاب ورفع (100:  2020)علي : 

العقوبات االقتصادية عن السودان والحصول على مبالغ ماليه من الصندوق الخليجي لتحسين االوضاع االقتصادية في ظل 

  (105:  2020)عبد الحميد : الفقر املدقع والبطالة والديون 

 األسباب املتعلقة بدول الخليج العربي : 

تعاني الدول الخليجية من ضعف قدراتها األمنية ويضيف الباحث ومن قلة الخبرة في التكنولوجيا املتطورة، األمر الذي  .1

ق أن جعلها عرضة للتهديدات األمنية الخارجية، وهو ما شجع إسرائيل على رفع شعار التطبيع مقابل القوة، لعلمها املسب

الدول الخليجية بحاجة ملن يدعم أمنها ويتحالف معها ضد التهديدات اإلقليمية على وجه الخصوص، والتي تشكلها 

 ( .85: 2010)املهري: السياسات األمنية والعسكرية واملذهبية والجيوسياسية اإليرانية 

 كبير لألنظمة والدول الخليج .2
ً
ية الراديكالية التي ترى في تصدير الثورة إلى خارج تشكل الطبيعة الثورية للنظام اإليراني قلقا

 ألمنها واستقرارها 
ً
 خطيرا

ً
إذ ترى إيران أن أمن الخليج العربي قضية إقليمية  (،279: 1996)السويدي:حدودها يشكل تهديدا

، ويلعب املحدد (76: 2012)الجرابعة،: تخص الخليج وحده، وبالتالي ترفض استمرار الوجود اإلمبريالي في دول الخليج العربية 

 أساسيا في شعور الدول الخليجية السنية بخطر التمدد املذهبي اإليراني القائم على املذهب الشيعي الجعفري 
ً
املذهبي دورا

 . )133: 2003)النبالي:

ك دوال تدرك الدول الخليجية أن هناك ثالث دول عربية اعترفت سابقا بإسرائيل وهي مصر واألردن وموريتانيا، وأن هنا .3

كاملغرب وتونس باإلضافة لدول اخرى كانت لها عالقات  2000أخرى كانت لها عالقات دبلوماسية مع اسرائيل قبل العام 

ما يحق ن (، ومن ثم فهي تعتقد أ5:  2020)مركز الفكر االستراتيجي للدراسات:  اقتصادية بإسرائيل مثل قطر وسلطنة عمان

 . موهم أصحاب القضية( يحق لغيره(أنفسهم للمصريين واألردنيين وللفلسطينيين 

يرى الباحث أنه من العوامل املؤثرة على الدول الخليجية أن الواليات املتحدة سعت منذ تفردها في الهيمنة على النظام  .4

م، للسيطرة على املنطقة العربية عامة ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، من ثم أخذت تسعى 1990الدولي سنة 

 ج إسرائيل في نظام إقليمي شرق أوسطي بديل للنظام اإلقليمي العربي .لدم

ويرى الباحث أن الدول الخليجية تنظر الى إسرائيل بأنها خطر ال يمس أمنها بشكل مباشر وذلك لعدم وجود أراض محتلة  .5

خدم مصالح الجانبين، ويسمح للتفاوض بشأنها وال تاريخ بين البلدين في ساحة املعركة ومن ثم يمكن إقامة تعاون حقيقي ي

ز التعاون االقتصادي وزيادة التبادل التجاري وفتح مجاالت التنمية  بإقامة نظام أمني جديد وأن تطبيع العالقات سيعز 

 والسياحة ويعزز االستقرار واالزدهار.

 املحور الثالث : أبعاد عالقات بعض الدول العربية مع إسرائيل :

 ت وإسرائيل :اتفاق ابراهام بين االمارا

الحفاظ على السالم في الشرق األوسط، القائم على التفاهم والوجود املشترك، الذي نص على  تم توقيع اتفاق أبراهام       

واحترام كرامة وحرية اإلنسان والحرية الدينية، كما نص على أن الدول املوقعة ترغب في أن يسود العالم التسامح واالحترام لكل 

ة العلم والفن والصحة والتجارة، وفي إنهاء التطرف والصراع، واالستمرار في رؤية السالم واالستقرار والرخاء في كل إنسان ومساند

 :(2020جريدة الشرق األوسط: )الشرق األوسط والعالم، ويمكن اإلشارة إلى أهم نصوص بنود االتفاق، على النحو التالي 
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 قات بشكل كامل بين البلدين.إقامة عالقات سالم دبلوماسيه وتطبيع العال -1

 االعتراف بسيادة كل دولة واالحترام املتبادل وحل أي خالفات بالوسائل السلمية. -2

 للقانون الدولي. -3
ً
 إقامة عالقات دبلوماسية وقنصلية وفقا

 منع أي أنشطة إرهابية أو عنيفة ضد كل من الدولتين. ونفي أي مساندة لتلك األنشطة في الخارج. -4

 تزام لدفع السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.التعاون واالل -5

تعزيز االستثمارات، فيما يتعلق بالطيران املدني، والخدمات القنصلية، والتأشيرات، والتجارة، والعالقات االقتصادية  -6

ليم، والترتيبات والصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة والطاقة والبيئة والتع

 البحرية واالتصاالت والبريد، والزراعة واألمن الغذائي، واملياه، والتعاون القانوني.

وضع أجندة استراتيجية للشرق األوسط، لتوسيع الدبلوماسية اإلقليمية والتجارة واالستقرار والتعاون في كل منطقة  -7

 الشرق األوسط، والعمل على فتح فرص اقتصادية إقليمية .

 . (2020:  جريدة الشرق األوسط) الفلسطيني -عمل على ضرورة حل الصراع اإلسرائيليال -8

 أبعاد االتفاق االيجابية :

وقع البنك اإلسرائيلي اتفاقا مع بنك دبي الوطني في إطار بدء العالقات املالية واالقتصادية بين أبو ظبي وتل أبيب مطلع  -1

ز التعاون املالي واالقتصادي بين اإلمارات وإسرائيل ثم وقع مركز دبي بهدف تأسيس عالقات مصرفية تعز  2020 /سبتمبر

املالي العاملي اتفاقية تعاون مع بنك هبوعليم، أحد أكبر البنوك في إسرائيل؛ بهدف زيادة تأثير البنك اإلسرائيلي اإليجابي في 

رات إيجابية في القطاعين املالي تعزيز فرص نمو االقتصاد اإلماراتي وتطوير مساهمة قطاع التمويل وإحداث تغيي

والتكنولوجي من خالل إطالق املبادرات واملشاريع املشتركة والتي تشمل تطوير حلول التكنولوجيا املالية، التي من شأنها 

تسهيل التجارة الدولية وممارسة األعمال وأنشطة الخدمات املالية بين اإلمارات وإسرائيل وإقامة أول حضور إقليمي لبنك 

القدس العربي:  (وعليم خارج إسرائيل، لالستفادة من الفرص املصرفية واالبتكار في الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا هب

2020 :16) . 

ويرى الباحث ان ذلك ربما يساهم في تطوير االقتصاد االماراتي ويعود بالنفع عليها في النواحي التجارية واملصرفية  -2

 والسياحية .

 لسلبية :أبعاد االتفاق ا

، طمًعا في املزايا الناجمة عن التعاون  -1
ً
يرى الباحث أن محمد بن سلمان يتجه في خطابه إلى التقارب مع إسرائيل طواعية

 .االقتصادي والتكنولوجي معها، وليس لوجود إرادة سياسية ساعية إلى إيجاد حلول للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 

بيع العالقات كاملة مع اسرائيل وهو ما يؤثر بالسلب على القضية الفلسطينية ابتدءا ويرى الباحث أن االتفاق يساهم في تط -2

بدحض الحق التاريخي للفلسطينيين بأرض فلسطين ومرورا بالتطبيع على املستوى الثقافي واالجتماعي بتكذيب الرواية 

ة إلضعاف القيادة الفلسطينية سياسيا الفلسطينية وإظهار الفلسطينيين بصورة العدو الذي ال يرغب في السالم، باإلضاف

 في املحافل الدولية واقتصاديا من ناحية تقليص الدعم واملساعدات الخارجية وهو ما يؤدي لتدمير القضية الفلسطينية .
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املحور الرابع : آثار تطبيع عالقات بعض الدول العربية مع إسرائيل على القضية الفلسطينية )اآلثار 

 والنتائج (:

 الباحث الى عدة آثار وهي :  توصل

تؤدي االتفاقيات الى دعم ومساعدة االقتصاد اإلسرائيلي، من خالل التبادل التجاري، وتعزيز دور الصناعات والتقنيات  -1

اإلسرائيلية وفي تطوير الصناعات الخليجية، وبخاصة في مجاالت البنية التحتية، املرتبطة بتطوير املوارد املائية، وزيادة 

صناعات الخليجية املعتمدة عليها وهو ما سيؤدي إلى تراجع االقتصاد الفلسطيني املقيد أصال بسلسة من حجم ال

االتفاقات املوقعة، في إطار اتفاقية إعالن مبادئ أوسلو وملحقاتها االقتصادية. وسينعكس هذا األمر على متانة الجبهة 

 دية واالجتماعية.الداخلية الفلسطينية، وسيؤدي إلى هشاشة بنيتها االقتصا

أدى اتفاق ابراهام األخير إلى تحول موقف جامعة الدول العربية، فعندما تم التوصل إلى "اتفاقية كامب ديفيد" في عام  -2

قطعت "جامعة الدول العربية" عالقاتها مع مصر ملدة عشر سنوات، أما االن فقد تبدل األمر حيث أشارت  1979

 لدولة عربية وأنها لن تتدخل في هذا املوضوع، وهو ما يؤثر "الجامعة" ببساطة إلى أن اتفاق اإل 
ً
 سياديا

ً
مارات كان قرارا

بالسلب على القضية الفلسطينية ويعمل على تهميشها في صرح جامعة الدول العربية وهو ما يضعف املوقف السياس ي 

 . للقيادة الفلسطينية ويؤثر بشكل مباشر على الحقوق واملطالب الفلسطينية العادلة

ان اتجاه الدول العربية للتطبيع العلني مع اسرائيل متجاهلين ارادة شعوبهم املتضامنة مع الشعب الفلسطيني ومتجاوزين  -3

الحقوق الفلسطينية، أدى إلسقاط صفة العداء عن اسرائيل ومنحها التمادي في ممارسة عنصريتها وتطرفها ضد 

 الفلسطينيين والعرب واملسلمون .

ي، املباشر وغير املباشر، في التطبيع السياس ي واالقتصادي، والثقافي، مع إسرائيل، وهو ما سيترتب عليه، االنخراط الخليج -4

تزايد القبول الشعبي الخليجي، بوجود االحتالل اإلسرائيلي على األراض ي الفلسطينية، وتزايد فرص تسويق منتجات 

يؤدي في املحصلة النهائية لدعم املستوطنين، وتمكينهم من املستوطنين الغاصبين لألراض ي الفلسطينية املحتلة وهو ما س

 مواصلة احتالل األراض ي الفلسطينية، على نحو مخالف لكل القوانين وقرارات الشرعية الدولية .

تزايد االعتماد الخليجي على التقنية والتكنولوجيا اإلسرائيلية، وبخاصة في مجاالت التنمية واألمن والتسلح النوعي، بسبب  -5

لحاجة الخليجية املتزايدة لوسائل قتالية جديدة، بسبب رفض الدول املتقدمة حتى اآلن، تقديمها للدول الخليجية، دون ا

شروط مقيدة والتزامات صارمة، تجعل من تلك األسلحة والوسائل القتالية واألمنية، مجرد زينة للعرض العسكري، في 

 باالستقالل وإحياء الذكريات الوطنية، ومما ال شك فيه مهرجانات االحتفاالت الوطنية الخليجية التي تع
ً
 احتفاال

ً
قد سنويا

أن هذا التوجه سيؤدي إلى تضخم القوة العسكرية اإلسرائيلية، وإلى استغالل إسرائيل إلمكاناتها األمنية والعسكرية في 

 
ً
إلى زيادة اعتماد إسرائيل على نظرية  التأثير على سياسات الدول الخليجية تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما سيؤدي حتما

القوة في إدارة عالقاتها مع الدول الخليجية من جهة، وفي مواجهة املطالب الوطنية الفلسطينية املشروعة من جهة أخرى، 

وال شك في أن هذه النظرية متجذرة في الفكر السياس ي والعسكري اإلسرائيلي، منذ ما قبل قيام إسرائيل أي حوالي سنة 

م، حين أعلن القيادي الصهيوني جابوتنسكي، نظرية الجدار الحديدي املوجهة للفلسطينيين والعرب جميعا، والتي 1925

 تنص على أن إسرائيل لن توجد إال بالقوة، ولن تستطيع أن تحافظ على وجودها إال بالقوة.
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عضها مرتبط بقوى إقليمية ودولية تعزيز االنقسام الفلسطيني بالتعاون مع عدة جهات ال تملك الصفة التمثيلية وب -6

مشبوهة، ولديه استعداد لتقديم تنازالت غير مسبوقة في أهم الثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها القدس اإلسالمية 

باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين، وحق الالجئين الفلسطينيين في العودة وتقرير املصير على نحو فردي، وجماعي، كما سبق 

 م . 1949لسنة  194في القرارات الدولية وعلى رأسها القرار إقراره 

تراجع الدعم السياس ي ملواقف وسياسات النظام الفلسطيني القائمة على الثوابت الوطنية التي سبق إقرارها في املؤتمر  -7

 م . 1988الوطني الفلسطيني سنة 

ية، بسبب حرص النظم الحاكمة على عدم املساس تراجع مساندة الدول الخليجية للقضية الفلسطينية في املحافل الدول -8

 بالعالقات االقتصادية واملالية والتجارية القائمة مع اسرائيل. 

، أو بتحويلها لكيانات بديلة، وهو ما سيسهم  -9
ً
تراجع الدعم املادي للنظام السياس ي الفلسطيني، بوقف املساعدات كليا

 في التأثير على كفاءة النظام السياس ي الفل
ً
اقتصادي وفي  تدهور سطيني، من النواحي املالية واالقتصادية، ويتسبب في قطعا

استنزاف املوارد الفلسطينية الضئيلة على الحاجات اإلدارية واملطالب الوظيفية، وأخطرها مرتبات املوظفين، واملصاريف 

 إلى عجز النظام السياس ي الفلسطيني عن التأسيس لنهضة
ً
حقيقية وتنمية مستدامة  التشغيلية، وهو ما سيؤدي حتما

 لتزايد وتقدم الوسائل التكنولوجية ووسائل االتصال 
ً
تواكب الزيادة السكانية وتزايد الحاجات املالية التي تتزايد باطراد تبعا

واملواصالت، والحاجة لنظم اقتصادية : زراعية وصناعية وتجارية متطورة، ومما ال شك فيه أن كل ذلك سينعكس على 

غيلية للنظام السياس ي الفلسطيني، وسيتسبب في ارتفاع معدالت البطالة والبطالة املقنعة، التي تشكل عبئا القدرة التش

 على كاهل النظام الحاكم في األراض ي الفلسطينية.
ً
 متزايدا

 تعزيز وزيادة دور اسرائيل في املنطقة على حساب النظام االقليمي العربي وربما الشرق أوسطي . -10

 ى عدة نتائج وهي : وتوصل الباحث ال

استخدم االقتصاد كأداة في بداية الصراع العربي االسرائيلي وتحول فيما بعد كمدخل استغلته اسرائيل إلنشاء عالقات بين  .1

الدول العربية، فمثال الجانب الفلسطيني التقط الطعم االسرائيلي وهو عبارة عن مشاريع وتسهيالت اقتصادية تخديرية 

ي البت بالقضايا النهائية، مقابل تحسين بعض الش يء االوضاع املعيشية للفلسطينيين، واستغلت للتسويف واملماطلة ف

 اسرائيل أيضا األزمة االقتصادية في األردن للدخول في عملية التسوية وإقامة عالقات سياسية واقتصادية معها .

مع الدول العربية بما يخدم مصالحها يرى الباحث أن الدبلوماسية االسرائيلية تقوم على أساس ادارة العالقات  .2

 االستراتيجية لها وللواليات املتحدة االمريكية في املنطقة العربية .

اعتمدت اسرائيل على التحالف مع الواليات املتحدة للضغط على الدول العربية عبر توظيف العامل االقتصادي للتهرب من  .3

 استحقاقات التسوية السياسية .

 عامل االقتصادي قد ساهم في عقد االتفاقيات وتطبيع العالقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل .يستنبط الباحث أن ال .4

يرى الباحث أن االنقسام الفلسطيني وان لم يظهر أو يصرح به علنا من قبل أي جهة عربية ساهم في بناء العالقات بين  .5

 م منقسمون فال داعي للوقوف بجانبهم ومساندتهم .اسرائيل والدول العربية، فعندما يرى العرب أصحاب القضية أنفسه
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شكل اتفاق ابراهام االخير مع اإلمارات، والسالم مع السودان، انتصارا للدبلوماسية االسرائيلية ونجاحها في اختراق االنظمة  .6

تراجع مكانة القضية العربية، وأدت لطي مبادرة السالم العربية التي تبنتها السعودية وجامعة الدول العربية وهو ما أدى ل

 الفلسطينية من قضية العرب املركزية الى قضية هامشية .

ان طرح فكرة السوق املشتركة في ظل التعاون اإلقليمي )مشروع الشرق األوسط( سيوفر إلسرائيل فرصة للتحول الى قوة  .7

 اقتصادية اقليمية فاعلة ومؤثره ومركز تجاري هام في املنطقة العربية .

خطط للحفاظ على التفوق العسكري واالقتصادي االسرائيلي في املنقطة العربية للسيطرة عليها ودفع الدول أن اسرائيل ت .8

العربية لتبني سياسة مشتركة تقوم على االزدهار االقتصادي وإعادة توزيع الثروات العربية وعن التخلي عن استخدام القوة 

 صادية .وتسوية الخالفات بالطرق السلمية ومن البوابة االقت

االسرائيلي دون  -يؤكد الباحث أن اسرائيل استطاعت شل العمل العربي املوحد املعادي لها، وتهميش الصراع الفلسطيني  .9

 حل جذري للقضية الفلسطينية .

يعتقد الباحث أن فكرة السالم االقتصادي االسرائيلي تؤدي لنشر االيديولوجية الليبرالية الرأسمالية، التي تأخذ بعوملة  .10

 االقتصاد وحرية التجارة واقتصاد السوق لتحقيق مكاسب سياسية .

لم يعد مهما إلسرائيل من األساس، ولم تعد اسرائيل معنية باملسار  –ويرى الباحث ان الوصول التفاق مع الفلسطينيين  .11

 يجي خاصة .وذلك بسبب التطبيع العربي عامة والخل، )الفلسطيني )إال فيما يتعلق بالتنسيق األمني مع السلطة

املحور الخامس : السبل الكفيلة ملجابهة العالقات التطبيعية اإلسرائيلية مع بعض الدول العربية 

 )التوصيات( :

ضرورة دراسة الدبلوماسية االسرائيلية في ادارة عالقاتها وسياساتها مع الدول العربية وكشف اهدافها الحقيقية من وراء  .1

 . تطبيع عالقاتها مع الدول العربية

دراسة استراتيجية السالم االقتصادي االسرائيلي بعمق حتى ال يظل العرب والفلسطينيون أسرى وهم التوصل الى اتفاق  .2

 وسالم عادل مع اسرائيل في الوقت الذي تسعى فيه اسرائيل لتحقيق دولة اسرائيل الكبرى .

وأن تلتف الدول العربية  لطرفين في الرؤيا واألهدافدراسة ابعاد التحالف االمريكي االسرائيلي والوقوف على اسباب تالقي ا .3

الى اقامة توازن استراتيجي مع اسرائيل لتتمكن من الضغط عليها وإجبارها على تليين مواقفها املتشددة في ظل توازن القوى 

 املمكن بالفعل .

رب وحدة حقيقية تجمع بين قوة العمل على احياء النظام االقليمي العربي وتطويره على أسس جديدة بحيث تقوم بين الع .4

القرار السياس ي وبين الرغبة الصادقة في حمايته واالستماتة في تحقيق أهدافه وبين القوة االقتصادية وعدالة توزيع الثروة 

 وتحويل رأس املال.

 السعي لخلق حالة من التوازن االقليمي الذاتي الذي يخفف من حده خطر التمدد االيراني في املنطقة . .5

تدرك االطراف العربية ان الدبلوماسية االسرائيلية تقوم على ادارة املصالح واإلمكانات وال تؤمن بالحلول االخالقية أو أن  .6

 القائمة على احترام القانون الدولي .
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القيام بجهد حقيقي لإلصالح السياس ي واالقتصادي وعلى أساس تقديم املصالح القومية والوطنية على املصالح الفئوية  .7

لنخبوية الضيقة والعمل على النهوض باالقتصاد العربي عن طريق الغاء خصخصة االقتصاد العربي بقطاعاته املختلفة وا

وتحسين البنية التحتية االقتصادية وتطوريها وترشيد االستهالك وتشجيع املنتج العربي الوطني ودعم الصادرات والتقليل 

موية تنمي قدرات الشباب العربي في مجاالت مختلفة مثل االستثمار من الواردات وتشجيع االستثمار وعمل برامج تن

والصناعة والزراعة والتجارة، ويمكن االقتداء بالنموذج الصيني اذ كان اقتصاد الصين متأخرا ولكن بفضل االصالحات 

 دا .االقتصادية صعد االقتصاد الصيني وأصبح اقتصاد عاملي متقدم، باإلضافة لدول أخرى كماليزيا ورون

اثبتت جائحة التطبيع العربي مع اسرائيل وأزمة كورونا أن االقتصاد عمود مهم في الحياة العامة وعمود رئيس ي من أعمدة  .8

الدولة، وبالتالي يجب على الدول العربية التحرك بكافة السبل وضع خطط وبرامج تساهم في النهوض باالقتصاد العربي 

اذ الكفاءات واأليدي العاملة عبر جلب الدعم املالي الخارجي غير املسيس وعمل وتطوره، والعمل على خلق فرص عمل إلنق

مشاريع استثمارية وبرامج تشغيلية تستوعب جيش العاطلين عن العمل، وتحسين جودة التعليم بما يتالئم مع متطلبات 

املحلية وزيادة الصادرات وتقنين  السوق والتكنولوجيا الحديثة، باإلضافة لزيادة االستثمارات وتطوير القدرات الصناعية

 الواردات . 

العمل على تحجيم الخالفات والقضايا الداخلية الفلسطينية، وأهمها االنقسام الفلسطيني بين شطري الوطن والحيلولة  .9

 دون تشكيل تلك الخالفات عائقا أمام برنامج مواجهة التطبيع .

والتي لديها القدرة على وضع برنامج عمل ديناميكي وممنهج ملواجهة ودعمها ومساندتها  BDSاالستفادة من حركة املقاطعة  .10

 التطبيع والتطورات السياسية في املجتمع العربي والفلسطيني بأطيافه كافة على أهمية مواجهة التطبيع والحد منه. 

 التنسيق مع القوى املجتمعية املناهضة للتطبيع العربي وعلى رأسها القوى القومية واإلسالمية . .11

التعاون والتشبيك مع الشركات املقاطعة لالحتالل والترويج ملنتجاتها في العالم العربي وفتح خطوط ملنتجاتها خارج العالم  .12

 العربي .

 تشكيل القائمة السوداء التي تضم الشركات واملؤسسات والشخوص املطبعة أو الداعمة للتطبيع في العالم العربي . .13

 في العواصم العربية ملناهضة التطبيع والعالقات السامة. عقد مؤتمرات سنوية عربية دورية .14

والقاض ي بإنشاء مكتب  1951آيار  19في  375 تفعيل لجنة تشرف على عملية مقاطعة االحتالل, وبقرار مجلس الجامعة رقم .15

 املقاطعة العربية إلسرائيل ومقره في دمشق .

 ي تمنع التطبيع مثل قانون مقاطعة اسرائيل الصادر في لبنان .السعي الى اقرار مزيد من القوانين في الدول العربية الت .16

 التنسيق مع الفضائيات العربية للقيام ببرامج تدعم توضيح هذه املخاطر. .17

دعم وتشجيع التيارات الخليجية وشباب دول الخليج ضد التطبيع, حيث أطلق خليجيون من قطر والكويت والبحرين  .18

الل االسرائيلي وداعما للقضية الفلسطينية، حيث شكل هذا التيار االئتالف املسمى ائتالفا ملناهضة التطبيع مع االحت

 "الخليج ضد التطبيع" .
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 دور وسائل التواصل االجتماعي في ترويج إشاعات جائحة كورونا

The role of social media in promoting rumors of Corona virus            

سكيكدة، الجزائر      1955أوت 20إلهام بوغليطة، أستاذ محاضر أ، جامعة                             

سكيكدة، الجزائر1955أوت  20أ، جامعة  ري، أستاذ محاضفريدة بوغاز                         

سكيكدة، الجزائر1955أوت  20كريمة سلطان، أستاذ محاضر ب، جامعة                         

 

 امللخص:

قاد "اان اها ال الولا   و   بااججتم  الجزائاري، 19هدفت الدراسة إلى تحليل دور وساائل التوالال اتجتماافي ااي الجابويئ اتاااعات جائحاة "وروياا  "وفياد

 .والتحليلي األنسب لهذه الدراسة بمراجعة اعض األدبيات واه اشيب اتلكجبويية

ن خالل تلياين توللت الدراسة إلى أن وسائل التوالل اتجتمافي أداة فعالة ومؤثرة اي مجال اتتصال اهعلومات  باعتبارها يتاا  التطاور التك ولاو ي، ما

علومااات إت أياان "ااان لهااذه الوسااائل دورا ساالبيا موازيااا ااي الجاابويئ باخبااار جائحااة "ورويااا ونتاار التااااعات وال اا  تااؤثر علااى ساالو  أفاراد اججتماا  بمفتلاا  اه

لتفويااا  أفاااراد اججتمااا  الجزائاااري، وقاااد ساااعت الدولاااة إلاااى تطبيااا  اعاااض ا جااارانات اليايويياااة هعاقباااة "ااال اهاااروجين ه ااال هاااذه التاااااعات وال ااا  م ادهاااا ا

 وغيبها ألفراد هذا اججتم .  والجبهيب

 تك ولوجيا اهعلومات واتتصال، وسائل التوالل اتجتمافي، التااعات، جائحة "ورويا.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

        The study aimed to analyze the role of social media in promoting rumors of the new Coronavirus "Covid 19" in the Algerian 

society, and the descriptive and analytical approach was the most appropriate for this study by reviewing some of the literature and 

electronic.       The study concluded that social media is an effective and influential tool in the field of information communication as 

a product of technological development, through indoctrination of society members with various information. It has had a parallel 

negative role in promoting news of the Corona pandemic and spreading rumors that affect the behavior of individuals in the 

Algerian community. The state sought to implementing some legal measures to punish all promoters with such rumors and false 

and false news that intimidation, intimidation, and other things of members of this community. 

KEY WORDS:  ICT; Communication Technology, social media, rumors, Coronavirus.  

 

 مقدمة:

ماان دون التطبييااات ال اا  تساامص بالتوالاال ع ااب  تنعاا ا اليااوم اااي زماان مواقاا  التوالاال اتجتمااافي، إذ ت يجااد هات ااا محمااو 

هااذا  ا دماانح ا  إي اا تمادا ااا وألابح ا ييعام  معاان أوقات اا أمااام شاشاات هوات  اا، وولال الابعض م ااا إلاى درجاة  ا يجبياتشابكة 

وعلااااى رغاااان  حولتاااااات ااااا تم لاااات اااااي انعاااادام الاياااااة اتجتماعيااااة والتوالاااال التاااا    ماااا  ماااان األماااار رتااااب مفااااامر عاااادة علااااى يماااا  حي

اتيتيااااادات ال اااا  تطااااال مواقاااا  التوالاااال اتجتمااااافي، إت اياااان لهااااذه األخياااابة فوائااااد ك ياااابة، ومساااااهمة ك ااااب  اااااي إمااااداديا ب اااال األخبااااار 

ة ال اااا  هع تااااها العااااام اليااااوم ك اااال والجزائاااار علااااى وجاااان واهعلومااااات ماااان خاااالل التوالاااال وخالااااة اااااي زماااان األزمااااات، وعلااااى غاااارار األزماااا

الخصوص وال   تتم ل اي ايتتار وبان "وروياا اهساتجد، ألابحت وساائل التوالال اتجتماافي تم ال مصادرا لرلاد "ال اهساتجدات 

 بالجائحة وغيبها.

ااي زمان فيابو  فيان باألماان  ولطاها أن وسائل التوالل اتجتماافي تتعارع عاادة لليتيااد التاداد، ف ا  تعت اب معج اا نتاعر

، ولكن م  استمرار أزمة "ورويا، ألبص يهايمن خطار ايتتاار التاااعات ع اب وساائل التوالال اتجتماافي وال ا  تاؤثر "ورويا اهستجد

 على سلو  وي سية أفراد اججتم  الجزائري.

http://dw.com/p/3Yzq8
http://dw.com/p/3Yzq8
http://dw.com/p/3Yzq8
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وخالااااة ماااا  ايتتااااار فياااابو  "ورويااااا، زاد اسااااتفدام تك ولوجيااااا وسااااائل اتتصاااااتت اااااي الاااال اتقتصاااااد الرق اااا   اشكككككالية الدراسككككة:

الرقمياااة اااااي اججتماااا  الجزائااااري اااااي مفتلاااا  مجاااااتت الاياااااة اتقتصاااااداة واتجتماعيااااة سااااوان علااااى مسااااتو  األفااااراد أو علااااى مسااااتو  

ة اتهتمام بهذه الوساائل للجابويئ بتاداعيا ها ااي أهمية بالغة اي إاصال اهعلومات، وقد أفرزت أزمة "ورويا زياد اهؤسسات ها لها من

مككككا دور وسككككائل التواصككككل االجتمككككاعي فككككي تككككرويج إشككككاعات ف كككك و  كورونككككا اججتماااا  الجزائااااري، وعلياااان امكاااان ماااار  التسااااا ل التااااالي  

 ؟في املجتمع الجزائري " 19املستجد "كوفيد

 لتالية ولإلجابة على إش الية الدراسة اتن تجزئتها إلى األس لة ال رعية ا

 ما ذا ايصد بتك ولوجيا اهعلومات واتتصال؟ وماذا ايصد بوسائل التوالل اتجتمافي؟ -

 هل عملت شر"ات التوالل اتجتمافي على محاربة إشاعات جائحة "ورويا اهستجد؟ -

ي مان مارا الدولاة   اهنتاورة ع اب وساائل التوالال اتجتمااف19هل ه ا  آليات وإجرانات رقابية جاارباة إشااعات  "وفياد  -

 الجزائرية؟

 فرضيات الدراسة: 

لتاااب ات التوالااال اتجتماااافي دور ااااي نتااار التاااااعات واهعلوماااات اهغلوماااة حاااول جائحاااة "وروياااا ع اااب وساااائلها  الفرضكككية الرئةسكككية:  

 اجختل ة، مما اؤثر على سلو"ات أفراد اججتم  الجزائري.

ائل اتتصاال باين مفتلا  أفاراد اججتما  لتليا  اهعلوماات ولعال أبرزهاا وساائل تعت ب تك ولوجياا اتتصاال الرق ا  مان باين أهان وسا -

 التوالل اتجتمافي)فاهسبو ، تويجب..(

التوالاال اتجتمااافي علااى محاربااة شااااعات جائحااة "ورويااا اهسااتجد ماان خاالل تعزيااز جهودهااا ه افحااة اهعلومااات عملاات شاار"ات  -

 الخام ة حول فيبو  "ورويا.

ائرياااة علاااى وضااا  سااابل لعااااد مااان التاااااعات اهروجاااة ع اااب وساااائل التوالااال اتجتماااافي حاااول فيااابو  "وروياااا عملااات الا وماااة الجز  -

  من خلل تطبي  آليات وإجرانات قايويية لعاد من التااعات.19اهستجد  "وفيد

اهوضاااو ( واهتم لاااة ااااي ت ااابز األهمياااة العلمياااة لهاااذه الدراساااة ااااي توضااايص اعاااض اه ااااهين اهتعلياااة بموضاااو  الدراسة)ب أهميكككة الدراسكككة:

تك ولوجيات اهعلومات واتتصال ووسائل التوالال اتجتماافي ما  ا شاارة إلاى م هاوم ا شااعات، ودور شار"ات التوالال اتجتماافي ااي 

 الجبويئ بجائحة "ورويا العاه  ومنها ما اتعل  بالتااعات.

اسة حول أثر اساتفدام وساائل التوالال اتجتماافي ااي أما من ال احية العملية فإن للدراسة أهمية بالغة "ونها تتمل در 

وتااان الجبكياااه ااااي  هاااذه اهداخلاااة علاااى التاااااعات اهروجاااة حاااول هاااذا الوباااان    .19 "وفيااادالجااابويئ اتاااااعات فيااابو  "وروياااا اهساااتجد 

 العاه  ومن تن البحث عن السبل واه اييهمات ال   وضعتها الا ومة ججابهتها ومحاربتها. 

تسااااى الدراساااة الاالياااة إلاااى إباااراز أهمياااة تك ولوجياااا اهعلوماااات واتتصااااتت وتطبييا هاااا ااااي الجااابويئ لتاااااعات وباااان  اسكككة:أهكككدال الدر 

   وتحدادا بالجبكيه على شب ات التوالل اتجتمافي، ومن األهداا اهتوقعة لها ما الي 19"ورويا اهستجد "وفيد

م اااهين تك ولوجيااا اهعلومااات ووسااائل التوالاال اتجتمااافي وأثرهااا اااي الجاابويئ التولاال إلااى يتااائئ متعليااة بالدراسااة اااي الاال عاارع  -

 باشاعات جائحة "ورويا وتداعيا ها السلبية؛

 تيدان اعض اتقجباحات ذات الصلة باهوضو . -

كتباا  عاان مرياا  تاان اتعتماااد اااي هااذه الدراسااة علااى اهاا ال الولاا   التحليلااي اااي الجايااب ال اااري ماان خاالل اه اا  اهمككج ا الدراسككة: 

اتمل  على اعض اهراج  ذات الصلة باهوضو ، با ضافة إلى تيدان يموذ  لدراسة حالة هعرع دور وساائل التوالال اتجتماافي 

 اي نتر األخبار عن وبان "ورويا اهستجد خالة تلك اهتعلية با شاعات، وبالتعرع إلى ا جرانات اليايويية ال   تساى جااربتها.
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  ت الدراسة:تقسيما

ماان أجااال تغطيااة شااااملة للموضااو  تااان هي لااة الدراساااة اااي جاااايبين أساساايين   األول اتم ااال اااي الجاياااب ال اااري للدراساااة، وت ااااول      

ا مااار اه اااهي   وال اااري لتك ولوجيااا اهعلومااات ووسااائل التوالاال اتجتمااافي وا شاااعات، أمااا الجايااب ال ااان  اتعلاا  اعاارع واقاا  

التوالاال اتجتمااافي اااي الجاابويئ اتااااعات "ورويااا واألساااليب اليايوييااة اهتفااذة ماان ماارا الدولااة جااربتهااا، واااي اسااتفدام شااب ات 

 األخيب تن استفلص اعض ال تائئ وتيدان مجموعة من اهيجبحات.

  :عرض مفاهيم تكجولوجيا املعلومات واالتصال ووسائل التواصل االجتماعي واإلشاعات -أوال

  لومات واالتصال:تكجولوجيا املع -1

تطورت تك ولوجيا اهعلومات اتا ل ماذهل خالل العياود اهاضاية واقجبيات اسارعة باتتصاال لتصابص افن ماا هعارا بتك ولوجياا      

 اهعلومات واتتصال.

ه ااا  مجموعااة ماان التعاااري  ال اا  قاادمت لتك ولوجيااا اهعلومااات واتتصااال تعريككت تكجولوجيككا املعلومككات واالتصككال:  -1-1

 منها 

  اتتصااال باياان   عمليااة تااتن بااين فااردان أو أكرااب باسااتعمال رمااوز علااى شاا ل حركااة أو "لمااة أو تعبيااب chantal bussenaultعاارا 

) بهدا فهن اهعلومات اجاولة من اهرسل إلى اهستيبل   Chantal bussenault, Martine pretet, p42) 

دوات تساااااعد علااااى العماااال ماااا  اهعلومااااات، وإجااااران مهااااام تتعلاااا  بتجهيااااه وتعاااارا تك ولوجيااااا اهعلومااااات علااااى أنهااااا    مجموعااااة ماااان األ 

 (jean –francois soutenain , 2009,p160 ) اهعلومات ومعالجتها 

كماااا تتااايب تك ولوجياااا اهعلوماااات واتتصااااتت إلاااى    اهعاااارا التي ياااة واألدوات ال ااا  تسااااعد علاااى جمااا  وتفااازين ومعالجاااة وإرساااال    

 (Mohammed Bellahcene, 2014/2015, pp35-36)  اهعلومات 

ومن ما سب  فتك ولوجيا اهعلوماات واتتصاال  اي تلاك التك ولوجياا اهساتفدمة ااي تتاغيل وتفازين اهعلوماات اتا ل الكجبونا ،     

وتتاااااامل تك ولوجيااااااا الااساااااابات افليااااااة ووسااااااائل اتتصااااااال وشااااااب ات الاااااارب  وغيبهااااااا وال اااااا  تسااااااتفدم اااااااي اتتصاااااااتت وال اااااا  تتميااااااه 

 اللجماهيباة، التفصص، التيو  واتيتتار. والتحويلبالخصائص التالية  الت اعلية، اللتزام ية، اللمركزية، قابلية التوليل 

 التطور التاريخي لتكجولوجيا االتصال الرقمي: -1-2

اتاا ل هائاال اااي الايبااة ت شااك اااي أن التطااور الكبيااب واهعاااو  الااذي ماارأ علااى وسااائل اتتصااال باهااور ثااورة اهعلومااات وتطورهااا     

 اتلكجبويياااااةاألخيااااابة، قاااااد أثااااار اتااااا ل واةااااا  ااااااي األنتاااااطة الاياتياااااة، وبااااادأ التحاااااول التااااادري ي مااااان األنتاااااطة العادااااااة إلاااااى األنتاااااطة 

 وخصولاااا مااا  تعااااالن اتسااات ادة مااان إم ايياااات شااابكة اهعلوماااات الدولياااة )ا يجبيااات(، ومااار تطورهاااا  مااان خااالل سااات ثاااورات  اااي 

 (273، ص2019  حب بة، بوغازي فريدة، بعاا)

تميااهت باهااور التجمعااات النتاارية يتيجااة لبدااااة عمليااة الت اااهن ا نسااان  باسااتفدام إشااارات اللغااة، إذ  ثككورا االتصككال األو كك : -أ

 ألبص من اهمكن ألول مرة أن تجم  النترية حصيلة ابت ارا ها. 

ب  الا ااااس وت ااااجيل اهعااااان  النتاااارية اهتااااجبكة باااادأت ع اااادما الهاااارت الكتابااااة "وعااااان تاااااري ي م ااااذ ضاااا ثككككورا االتصككككال ال انيككككة: -ب

 س ة قبل اهيلد. 2300وإيياذها من النسيان والضيا ، فيد حدث ع دما اخجب  السومريون اقدم مريية للكتابة م ذ حوالي 

كبياابا ماان باادأت ع اادما الهاارت اهطبعااة اااي الياارن الخااامل عتاار وأتاحاات اللغااة اهكتوبااة ألول ماارة قاادرا  ثككورا االتصككال ال ال ككة: -ت

اتيتتااااار والاااااذاو  ليتجااااااوز الااااادائرة اجاااااادودة ألنتاااااطة الن اااااظ الياااادوي، واقجبيااااات ال اااااورة ال ال اااااة باهاااااور الطااعاااااة، ويت ااااا  معاااااان 

م وأتااان مباعاااة الكتاااب باللغاااة 1436اهاااؤرخين علاااى أن أول مااان فكااار ااااي اخجااابا  الطباعاااة باااالاروا اهعديياااة اه  صااالة وذلاااك حاااوالي 

 م.1495اللتينية اي عام 
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رغااان أن اهطبعاااة أتاحااات للغاااة اهكتوباااة ال رلاااة لتفطااا  حااااجز اهساااافة، لكااان ااااي اهيابااال اللااات اللغاااة  ثكككورا االتصكككال الرا عكككة:-ث

اه طوقااة عاااجزة عاان تفطاا  هااذا الااااجز ح اا  جااانت ثااورة اتتصااال الرااعااة اااي م تصاا  الياارن التاساا  عتاار، فاهاار التلغااراا ثاان 

 التل زيون ثن الراداو. 

بحلول ال صا  ال اان  مان اليارن العتارين بادأت ثاورة اتتصاال الخامساة علاى مارحلتين تم لات األولاى  ال الخامسة:ثورا االتص - 

ااااي الهاااور الااساااب افلاااي كاااذاكرة لا اااس وتحليااال اهعلوماااات وتم لااات ال ايياااة ااااي إمااال  األقماااار الصااا اعية كعياااون وآذان لااا اعية 

 خارقة مفتل ة اي السمان ل يل الصور واأللوات.

تتم اااال اااااي شااااب ات اهعلومااااات والطرياااا  الساااارن  للمعلومااااات )شاااابكة اتيجبي اااات( ال اااا  تم اااال ال مااااوذ   ثككككورا االتصككككال السادسككككة: - 

األم اااال لتااااب ات اهعلومااااات، و ااااي تعخيصااااا ل افااااة فعاليااااات وسااااائل اتتصااااال هااااا تااااوفره ماااان قاااادرة علااااى الجماااا  بااااين "افااااة األشاااا ال 

ياادرة علااى الجماا  بااين "افااة األيااوا  اتتصااالية، وبالتااالي فااإن مااا تطرحاان فعاليااات شاابكة اتتصااالية )ال صااية، الصااوتية، اهرئيااة( وال

 اتيجبي ت اي عالن اليوم ام ل ال موذ  اهصغر ها ا ون علين اهستيبل اليريب من فعاليات الطري  السرن  للمعلومات.

اقع التواصل االجتماعي -2  :مو

 ، والذي هتيب إلى اتعلم اتجتمافي.social media siteاللغة اتيجليهاة اجبجن مصطع  مواق  التوالل اتجتمافي ب      

 تعريت شبكات التواصل االجتماعي:  -2-1

تتاااايص لص ااااخاص الت اعاااال ماااا  اعضااااهن  ا يجبيااااتالتوالاااال اتجتمااااافي بانهااااا   أدوات اتصااااال تعتمااااد علااااى شاااابكة  شااااب اتتعاااارا      

 (2020)محماااااااااااااااااااااااااد ماااااااااااااااااااااااااروان،  ااااااااااااااااااااااااااي مجااااااااااااااااااااااااااتت متعاااااااااااااااااااااااااددة .الااااااااااااااااااااااااابعض، مااااااااااااااااااااااااان خااااااااااااااااااااااااالل متااااااااااااااااااااااااااركة اهعلوماااااااااااااااااااااااااات واألخباااااااااااااااااااااااااار 

والتطبييااات اهصااممة للسااما  لص ااخاص بمتاااركة اجاتااو  اتاا ل عااام إلااى مواقاا  الويااب  اتجتمااافيوتتاايب وسااائل التوالاال     

اتجتماعيااة بانهااا تطبييااات علااى الهواتاا   التااب اتاساارعة، وك ااانة، واااي وقاات حاادو،ها ال علااي، كمااا هعاارا العداااد ماان األ ااخاص 

الذكية، أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية، إت أن الاييية  ي أن أدوات اتتصال هذه بادأت ما  أجهازة الكمبياوتر، وينبا  هاذا اتعتيااد 

 مئ من حييية أن معان مستفدم  الوسائ  اتجتماعية ادخلون إلى مواق  التوالل ع ب هذه التطبييات.الخا

اتجتمااااافي علااااى ا يجبياااات، و ااااي تااااوفر للمسااااتفدمين تبااااادت إلكجبوييااااا سااااهل للمعلومااااات ال خصااااية،  التوالاااالتعتمااااد وسااااائل     

اللاويي، أو الهاات  واجاتويات األخر ؛ م ل ميام  ال يداو والصور، ويت اعل اهستفدمون من خللها ع ب الااساوب، أو الجهااز 

 للمراسلة.
ً
 (2020)محمد مروان،  الذ" ، وع ب ال بامئ اهست دة إلى الويب أو تطبييات الويب، ويتن استفدامها غالبا

مما سب  فإن وسائل التوالل اتجتمافي  اي التطبيياات التك ولوجياة الادا اة تعتماد علاى الوياب لتتايص التوالال والت اعال باين    

جتماااا  ماااان خاااالل الرسااااائل اهكتوبااااة والرسااااائل الصااااوتية اهسااااموعة والرسااااائل اهرئيااااة، وتيااااوم علااااى ت عياااال وب ااااان مفتلاااا  أفااااراد اج

اججتمعاااات الاياااة ااااي بياااا  العاااالن، حياااث اياااوم األفاااراد بمتااااركة أنتاااطتهن واهتماماااا هن مااان خااالل تطبيياااات التوالااال اتجتماااافي 

 لومات وتبادلها اسهولة.ذات سمة التوالل من الجهتين، كما تساهن اي ييل اهع

اقع التواصل االجتماعي: خصائص و -2-2 اقع سمات مو )محمد : االجتماعي ما يلي التواصلمن أبرز السمات العامة ملو

  (2020مروان، 

حياااث هسااامص اهوقااا  اتجتماااافي للزائااارين بإنتاااان حسااااب خااااص بهااان، ويمكااانهن مااان  وجكككود حسكككابات لخصكككية للمسكككت دم  : -أ

 .ت جيل الدخول إلين

اعد وجاااود لااا حة ملاا   خ ااام  ااااي تتعلااا  هااذه اهواقااا  غالباااا بالتوالاال اتجتماااافي؛ لاااذلك هساا  :صككفحات ملكككت لخ كك ي -ب

تياادان ال اارد ل  ساان، وم حاان مساااحة خالااة باان، وغالبااا اتضاامن اهلاا  ال خ اام  معلومااات  خصااية عاان اهسااتفدم؛ م اال لااورة 

 .األخيبة، وآخر النتامات وغيب ذلك وخللة اهتار"ات اتلكجبون اهل  ال خ م ، وبعض اهعلومات ال خصية، واهوق  

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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حيااااث هسااااتفدم األفااااراد حسااااابا هن للتوالاااال ماااا  اهسااااتفدمين افخاااارين،  واملجموعككككاتمل وم كككك هم: األصككككدقاءمل واملتككككا عو مل -ت

 .واستفدامها للشجبا  اي اعض اهعلومات واألخبار

، (like) ماااان أكرااااب الطاااار  شاااايوعا للت اعاااال علااااى اهواقاااا  اتجتماعيااااة  ااااي أزرار ا  جاااااب أزرار اإلعجككككاس وقسككككم التعليقككككات: -ث

 .ضافة التعلييات حيث امكن متاركة األف اربا ضافة إلى قسن اتيص إ

اان ذلااك باسااتفدام حساااب  وحفظهككا ورشككرها :تحككديا املعلومككات  -ج اان؛ سااوان "ا إذا "ااان اهوقاا  هساامص بنتاار أي ااام ن مهمااا "ا

 .اهستفدم أو دوين؛ ويمكن نتر يص قصيب، أو تحميل لورة، أو ميط  غيبها

إشاعارات للمساتفدمين حاول معلوماات محاددة، كماا اتمتا  اهساتفدمون فيان بإم ايياة  اتجتماافيارسال اهوقا   اإلشكعارات: -ح

 .ن اي هذه ا شعارات؛ من خلل اختيار يو  ا شعارات اهرغوبةالتحك

 (2020)جريدة النهار ا لكجبويية، أفريل  من أهن وسائل التوالل اتجتمافي استفداما  :أنواع وسائل التواصل االجتماعي-2-3

ساالة األلاادقان، اقتصاار هااذا فاهساابو   هااو اهوقاا  األشااهر علااى ا ماال  هساامص بنتاار الصااور وافران، ومرا"موقاا  فايسككبو :  -أ

األميبكية، حيث "ان مار  زوكربيبغ، مبتكر  فاهسبو  ، مالبا فيهاا، ثان سارعان ماا ايتتار  "اهوق  بدااة على ملب جامعة  هارفرد

 هذا اهوق  اي العالن "لن.

غرياادات  وقران هااا، إت أن هااذه الت"هااو ثااان  أشااهر موقاا  للتوالاال اتجتمااافي عاهيااا، هساامص هسااتفدمين بكتابااة  "تااويجب"تككوي: :  -س

اااا  اهوقاااا  عااااام  مليااااون مسااااتفدم، وماااانهن اهتاااااهيب والسياساااايون الااااذان  500، ويضاااان حاليااااا حااااوالى 2006التغرياااادات قصاااايبة، أمل 

هساااتفدموين  بياااان متاااااعيهن علاااى علااانو باااتخر أخباااارهن ونتااااما هن، هاااذا اهوقااا  مساااؤول عااان إمااال  الهاشاااتاغ وهاااو رماااز لل لماااات 

 وت. األكرب تدا

لي كااادإن هاااو ثالاااث أشاااهر موقااا  ااااي العاااالن، موجااان للمحجااابفين، إذ هاااو مفصاااص  اجااااد فااارص عمااال، : (LinkedIn)ليجككككدإ : -ت

ملياون  اخص هاذا  259، هستفدم أكرب مان 2003أاار من العام  5، وأمل  رسميا اي 2002تاسل اهوق  اي "ايون األول من العام 

 ، وهو متوافر اعترين لغة.2013ح   العام بلد مفتل   200اهوق  من ما ايرب من 

هساتفدم هاذا  هسامص بينتيبهسات هساتفدمين بتحدااد لا حة أو موقا  معاين وتعلييان علاى تئحاتهن،: (Pinterest) بينت  يسك  -ث

اعاااة اهوقااا  للتفااازين والجمااا  والتباااادل، والع الااار ال ااا  تح اااس، اطلااا  عليهاااا اسااان  بيراااه ، أي دبااااب ل، كماااا هسااامص بينتيبهسااات بمتا

 .مليون، وهو اي تصاعد 48.7، "ان عدد مستفدمين 2013اهتمامات األلدقان وأفراد العائلة، اي شباط 

تملااااك شااااركة  غوغاااال  تطبياااا   غوغاااال باااال   الااااذي اتاااايص هسااااتفدمين إنتااااان لاااا حة خالااااة بهاااان تحتااااوي علااااى مومككككل بكككك  :  -ج

  1دل الصااور ماا  األلاادقان أاًضااا. كمااا اضاان  زر  باال لااور هن، ومعلومااات  خصااية، "الساايبة الذاتيااة. ونساامص للمسااتفدمين بتبااا

 لزر  تاك
ً
 ."اي موق   فاهسبو  "متابها

. ويمكااان مساااتفدمين نتااار ماااا اريااادون مااان لاااور وفياااداوات ويصاااوص علاااى 2006ابتكااار دا ياااد "اااارب موقااا   تمبلااار  عاااام تمبلكككر:  -ح

يااة قصاايبة. كمااا امكاانهن تبااادل الاارواب  ماا  بااا ي اهسااتفدمين. و  رمااز الهاشااتاغ  هااو الطرييااة اه لااى ال اا  تمكاان اهتتبعااين ماان شاا ل مدوة

 مليون مدون. 213إاجاد ما نتره اهستفدم. اي الوقت الاالي، اضن تمبلر أكرب من 

انساااااتاغرام  لتبااااادل الصااااور وال ياااااداوات بواسااااطة الهاااااات ، ابتكااااره مااااااك كرنغااااار وكااااي ن س ساااااجبوم، "ُهسااااتفدم ارسككككتامرا :  -خ

مليااون مسااتفدم، ويمكاان اهسااتفدمين رباا   300، حاليااا اضاان اهوقاا  أكرااب ماان 2010اااي تتاارين األول  وأملياااه قباال ساات ساا وات

انساااتاغرام  بحساااابا هن ااااي مواقااا  أخااار  كاااا فاهسبو   و تاااويجب ، ح ااا  تنتااار الصاااورة ااااي مفتلااا  اهواقااا  ااااي الوقااات "حساااابهن علاااى 

 .(Throwback) ا ي سن، م ذ إنتان  انستاغرام ، ايتترت يزعات عدة "السل  ، ثروب

ك  -د موقاا  روياام  اسااتفدم اااي أوروبااا أاضااا، وعلااى الاارغن ماان أياان متااوافر اعاادة لغااات، إت أن اللغااة الروسااية  ااي األكرااب : (VK)فككي  ك

مليون  اخص، ونساتفدم اتا ل أسايام  بهادا اهراسالة، وتباادل الرساائل، الصاور،  280شيوعا فين، اضن اهوق  حاليا أكرب من 

 .الخرائ ، اهل ات... كما امكن اهستفدمين من نتر أخبار ومياتت من اججلت، وإبدان إ جابهن بها ال يداوات، ال صوص،

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 87ويضان أكراب مان  2005عاام   Yahoo هسامص هساتفدمين بنتار لاور وفياداوات، هاذا اهوقا  اساتحوذت عليان شاركةفليككر:  -ذ

الاساااابات  األول مجاااان  مااا  مسااااحة محاااددة للتفااازين، ال اااان  ، وييااادم اهوقااا  ثلثاااة أياااوا  مااان 2013ملياااون مساااتفدم ح ااا  العاااام 

 .مجان  وب  ل اهساحة لكن دون ا عليات، ال الث ايدم ضع  اهساحة

 5، وم ذ ذلك الااين هسامص هساتفدمين بتعادال وت اجيل وتحميال أفالم تجابوا  ماد ها مان 2012تاسل اهوق  اي : (Vine)فاين -ز

، ويمكاان اهسااتفدمي 6إلااى  ن متااعااة اعضااهن وإعااادة نتاار مااا نتااره افخاارين كااذلك بإم ااانهن نتاار ال يااداو علااى "اال ماان  تااويجب  ثااوانو

 و فاهسبو   اي الوقت ي سن.

 :ماهية اإلشاعات -3

كرابت التااااعات اااي عصاار وبااان "ورويااا العااه ، وغالبااا مااا ت ااون هااذه التااااعات ت ت طلا  بصااورة عتااوائية، باال  ااي لاا اعة متي ااة    

  با ها وأوقا ها اه اسبة. وم امة ولها خ

)شاااا ( الءااام ن هتاااي   ا شااااعة لغاااة اشاااتيا  مااان ال عااال أشاااا ، أماااا التاااااعة لغاااة ف ااا  اشاااتيا  مااان ال عااال تعريكككت اإلشكككاعة: -3-1

 (1، ص2020)ل بي محمد خليل،  .شيوعا وشياعا ومتاعا هعن  الهر وايتتر، وييال  شا  بالءم ن  هعن  أذاعن 

   الجاااابويئ باخبااااار مفتليااااة ت أسااااا  لهااااا ماااان الفاااااة والتهوياااال أو التتااااوين اااااي ساااارد خ ااااب أو إضااااافة أمااااا الااااطلحا فعرفاااات بانهااااا   

ااالتفوي  والجبهياااب  ساااعد ر حربااا ، ) معلوماااات "اذباااة بهااادا التااااثيب ال   ااام  ااااي الااارأي العاااام بااااججتم  لتحييااا  أهاااداا معي اااة "ا

 (7، ص2019

معين، ولهدا ما انتغين اهصدر، دون علن افخرين، وايتتاار هاذا الخ اب باين وعرفت أاضا بانها  بث خ ب من مصدر ما، اي الرا     

 (2020)محمد ابراهين عياش،  أفراد مجموعة معي ة 

موثاو  م ان، ممااا  مماا ساب  فاإن ا شاااعات  اي تلاك اهعلومااات ال ا  ات اقلهاا ال ااا  فيماا بيانهن، دون أن ت ااون مسات دة إلاى مصاادر    

 ت أسا  لن من الفاة اي الواق .هعن  الجبويئ لخ ب مفتل  

افع األساسية لإلشكاعات:   -3-2 ،رأفريا رعصام رمضااممرضد الرليبي  ا ) مان الادواف  الايييياة وران ايتتاار ا شااعات ماا الاي الدو
 (6،رص2019

 إثارة الخوا واليل  وال جن الطائ ية بين أفراد اججتم ؛ -

 جتم  عن الايائ ؛اضطراب األمن واتستيرار من خلل تضليل أفراد اج -

 التموين واهراوغة  خ ان الايائ ، إثارة الخصومات بين أفراد اججتم . -

  :اإلشاعات ووسائل التواصل االجتماعي -3-3

ساهن التطور التك ولو ي اي ايتتار استفدام وسائل التوالل اتجتماافي ااي مجااتت عادة، يتيجاة لساهولة اساتفدام م ال هاذه     

 األزمات، مما سمص باهور ما هس   بالتااعات اتلكجبويية.الوسائل خالة وقت 

وليد ألبحت وسائل التوالل اتجتمافي إحد  أهن افليات اهستفدمة ات لها السلب  اي نتر التاااعات، وقاد لاجلت علقاة    

علوماااات واألف اااار، وكماااا مردااااة موجباااة باااين التطاااور التك ولاااو ي ومعااادل ايتتاااار اشااااعات ااااي اججتمااا  مااان خااالل الجااابويئ وتباااادل اه

ألبص معلوم بان شب ات التوالل اتجتمافي  ي اي الطليعة يحاو تحييا  ال اعلياة، خالاة التااثيب الياوي علاى الجمهاور مان خالل 

تليي ااان بمفتلااا  اهعلوماااات، ف ااا  باااذلك تتااا ل ضااارورة معااااة ايتضااايها العصااار الاااراهن فرضاااتها التطاااورات السااارنعة واهتلحياااة ااااي 

 ت اهعلوماتية اتلكجبويية.مجال اتتصات 

وعلااااى الاااارغن ماااان تزااااااد اتهتمااااام بهااااذه الوسااااائل بمفتلاااا  شاااارائص اججتماااا  اااااي نتاااار األخبااااار وخدمااااة "اااال ماااان اريااااد اسااااتفدامها     

واتساااات ادة منهااااا، فإنهااااا تلعااااب دورا ساااالبيا موازيااااا اااااي نتاااار التااااااعات؛ إذ أن مبيعتهااااا ت اااارع خصااااائص متياربااااة اااااي اججتماااا  م اااال 

الااادان، العاااادات والتيالياااد، لت يااال األخباااار اغاااض ال اااار مااان "ونهاااا ااااايحة أم خام اااة، ااااي الااال غيااااب األمااار اليايويياااة ال يافاااة، 

 ال عالة واهسائلة الت افة ل ل مرتكب  الجرائن اتلكجبويية وياشري األخبار ال   ت تيد إلى اهصداقية واهوثوقية.
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اقع التواصل االجتماعي في  -ثانيا  " 19ال: ويج بإشاعات جائحة كورونا املستجد "كوفيدعرض مساهمة مو

  ال ااااتئ عااان فيااابو   "وروياااا  اهساااتجد 19م اماااة الفااااة العاهياااة أن ت ءااام  مااارع  "وفياااد أعل ااات ،2020ماااار   11ااااي 

اي مدا ة ووهان الص  ية قد بلغ مستو  الوباان العااه ، وعليان دعات الا وماات إلاى اتفااذ  2019سم ب الذي الهر للمرة األولى اي ده

 اي خضن أزمة فيبو   "ورويا اهستجد ، ال   تعص  بالعالن برمتنخطوات عاجلة وأكرب لرامة ججابهة ايتتار ال يبو ، و

اتجتمااافي واهواقاا  ا لكجبوييااة ساااعدت اااي إثااارة الهلاا  اااي الوقاات الااراهن، الهاارت ثمااة جوايااب ساا  ة علااى مواقاا  التوالاال  

 .والرعب بين س ان العالن، واستفدامها اي نتر شااعات مغلومة حول تداعيات الجائحة

)فياابو  "ورويااا( فيبوسااات "ورويااا  ااي عائلااة  فياابو  "ورويااا اهسااتجد هااو ماارع معااد هساانبن": 19التعريككت بف كك و  "كوفيككد -1

للوقااة من فيابو  "وروياا، ولا ل ه اا  دوان لعال  اهارع ال ااتئ ع ان،  ت اوجد ليا  فيبوسية تسنب التهابات ت  سية، ح   افن

 باستث ان التعامل م  أعراضن.

اعضاهن  ، م ل األمراع اهعداة األخر ، هت ل خطرا أك ب على األ اخاص الاذان هع تاون علاى مساافة قريباة مان19"وفيد

الاااابعض، اااااؤثر اتاااا ل غيااااب مت اسااااب علااااى كبااااار الساااان واأل ااااخاص الااااذان هعااااايون أمااااراع "ام ااااة، م اااال أمااااراع اليلااااب واألوعيااااة 

ماان الااذان توفااوا اساانب فياابو  "ورويااا اااي الصااين  %80 الدمويااة، والسااكري، واألمااراع الت  سااية اهزم ااة، وارت ااا  ضااغ  الاادم،

 س ة. 60"ايوا فو  سن 

دولاااة أنهاااا لاااجلت حااااتت إلاااابة ب يااابو  "وروياااا، وأفاااادت م اماااة  150، أعل ااات أكراااب مااان 2020بحلاااول م تصااا  ماااار  

آتا  ااخص، واألرقااام مسااتمرة اااي اترت ااا  بااوتيبة  7أكرااب ماان  تااواي عاهيااا، كمااا ألاا  200 الفاااة العاهيااة أن عاادد الااااتت تجاااوز 

 م زعة.

 وسائل التواصل االجتماعي ودورها في رشر االشاعات املتعلقة بوباء كورونا: -2

ة، واااااي الوقاااات ي ساااان أرضااااا خصاااابة للجاااابويئ ألاااابحت وسااااائل التوالاااال اتجتمااااافي مصاااادرا ت غناااا  ع اااان للمعلومااااات اههماااا

ااان ذلاااك اتختباااار  لإلشااااعات الخطيااابة، فمااان باااين معاااالن الواقااا  الجدااااد، الاااذي أفرزتااان أزماااة ت ءااام  وباااان "وروياااا ااااي أيحاااان العاااالن، "ا

  .اليوي لوسائل التوالل اتجتمافي، ال   باتت سمة واةاة ت ا كرها أحد اي العالن اهعالر

الوساااائل، ااااي تف يااا  ومااااة أزماااة التوالااال اهباشااار باااين أفاااراد اججتمااا ، ب عااال اجخااااوا مااان ت ءااام  وبيااادر ماااا أساااهمت تلاااك 

ال ياااابو ، بياااادر مااااا باااادا ماااان وجهااااة يااااار الك ياااابان أنهااااا فتاااالت اااااي اختبااااار اهصااااداقية حيااااث اتحماااال مسااااتفدم  وسااااائل التوالاااال 

أفرزهااا اسااتفدام تلااك الوسااائل خاالل األزمااة، ماان نتاار اتجتمااافي جايبااا كبياابا ماان اهسااؤولية فيمااا اتعلاا  بالجوايااب الساالبية ال اا  

لبث الخوا والذعر اي ي او  أفاراد اججتما ، الاذان وضاعتهن األزماة ااي حالاة مان اليلا ، اادفعهن للتتانث باااة إشاعات إلى الساي 

 ( 2020)يجاة سعيد،  معلومة ربما ت ون اي أساسها غيب اايحة.

  يحااان ت يحاااارب وباااان "وروياااا فيااا  يحااان ي اااافص وباااان معلوماتياااا أاضاااا  ياااة قاااال  ح ااا  أن اهااادار العاااام ه اماااة الفااااة العاه

 ،، فهو ايصد أن العادو  ال ا   هادد "وكب اا بال لماات، تصابص أكراب خطاورة مان جائحاة ال يابو ( 2020)ا شاعات اي زمن "ورويا، 

  .ها أكرب مصداقيةو"ون وسائل التوالل اتجتمافي ألبحت سلحا ذا حدان، تبد من وجود آلية لجعل

وتحت هذه الاروا الصعبة ال ا  هع تاها العاالن ما  أزماة "وروياا، يجاد م اماة الفااة العاهياة وم اماات الفااة العاماة 

األخر  لن تكت  باتعتماد على ا علم التيليدي في ، بل ك  ت استفدامها لوساائل التوالال اتجتماافي  عالم الجمهاور اتاان 

 .الذعر ه افحة التضليل ا علم  الذي اتن تداولن بين مستفدم  وسائل التوالل اتجتمافيالوبان والسيطرة على 

ثايياااة  40بااادأت اه اماااة بإشاااعال وساااائل التوالااال اتجتماااافي، مااان خااالل اهباااادرة ال ااا  قااادمت اغسااال اليااادان بايتااااام هااادة 

ة اجاتاااو ، ب اااان علاااى أعماااار ويوعياااة مساااتفدم  "ااال وال ااا  حولتهاااا إلاااى أكراااب اهاااؤثرين حاااول العاااالن، أاضاااا تياااوم اه اماااة بففخصااا

 16م صااة، علااى ساانيل اه ااال، اااتن اسااتفدام ميااام  فيااداو منسااطة اااي تيااك تااو ؛ ألن اهسااتفدمين غالبااا مااا تجااباو  أعمااارهن بااين 

https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049?s=20
https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049?s=20
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-insight/as-pressure-for-coronavirus-vaccine-mounts-scientists-debate-risks-of-accelerated-testing-idUSKBN20Y1GZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-insight/as-pressure-for-coronavirus-vaccine-mounts-scientists-debate-risks-of-accelerated-testing-idUSKBN20Y1GZ
https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/studies-confirm-risks-to-older-people-from-coronavirus/
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---18-march-2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200309-sitrep-49-covid-19.pdf?sfvrsn=70dabe61_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200309-sitrep-49-covid-19.pdf?sfvrsn=70dabe61_2
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كراب تيابل ليارانة عاما، أما ااي ف سابو  ولي كاد فإيان ااتن اساتفدام البياياات واألبحااث الرسامية، ألن اهساتفدمين أك اب سا ا وأ 24و

 .هذه ال وعية من اهعلومات

وعلااى تااويجب لاان تجااب  الساااحة للمااؤثرين الهااواة، ف جااد اهااؤثر الرئ  اام  ماادار عااام م امااة الفاااة العاهيااة، ه ااج  متااعياان، 

يب آتا، علااااى متااعااااة مبااااادرات م امااااة الفاااااة العاهيااااة، م اااال تحاااادي األااااادي افم ااااة، ووضاااا  إشااااارة للمتاااااه 810البااااالغ عااااددهن 

 . ق اعهن باهتاركة

إياان هاان اههاان اسااتفدام "اال افليااات جااربااة األخبااار اهزي ااة والتااااعات، لكاان ماان غيااب اهعيااول لااد الجمهااور عاان اسااتفدام 

وسائل التوالل اتجتمافي ومهاجمة اهؤثرين اسنب عدم مصداقيتهن، لذلك على جمي  اليطاعات الفاية، البح ياة، التجارياة، 

بها أن ت ون نتطة على وسائل التوالل اتجتمافي، وي ون لها اهؤثرون الخالاون بهاا تساتيطاب الجمهاور بمحتاو  ا علمية وغي

 .جيد وجذاب

لكن من الصعب أاضا ح   م  تزاااد األخباار اهزي اة واهاؤثرين غياب اهساؤولين، أن تي ا  الجمااهيب وخالاة األجياال الادا اة 

وسااائل التوالاال اتجتمااافي، وأن هسااتفدموا ا عاالم التيلياادي ألن األخيااب أكرااب مصااداقية، ماان أن اف  ااوا ماان اسااتفدام اتيجبياات 

خالاة ااي الال هاذه األزمااة، فهاذه األجياال نتاات علاى ا عاالم الرق ا ، وأكراب ماا اجاذبها  ااي مروياة اجاتاو  والت اعلياة ال ا  ا تياادها 

 .ا علم التيليدي

ذي تتعرع لن وسائل التوالل اتجتمافي اي هذه األزمة متعلياا باهصاداقية، ومن ياحية أخر ، ابدو جايب من اتختبار ال

يهرعاون تليائياا ااي أوقاات م ال  ورغن أنها عرفت على مدار الس وات اهاضية بانها وسيلة سرنعة لتداول وييال األخباار، إت أن ال اا 

هعكال أزماة فيادان ثياة ااي وساائل التوالال اتجتماافي  تلك األزمات لوسائل ا علم التيليداة، خالاة تلاك الرلا  ة منهاا، وهاو ماا

 .اهستحدثة، خالة اي وقت األزمات

 شر ات التواصل االجتماعي ومحاربة إشاعات جائحة كورونا املستجد: -3

واي الل ما تواجهن النترية من مت  اسنب  "ورويا ، اتفذت شر"ات ومواق  التوالال اتجتماافي خطاوات للعمال علاى مواجهاة     

يتتار التااعات واهعلومات الخام ة عن ال يبو ، فيد تعجا ااي اعاض األحياان إلاى حاذا حساابات أ اخاص انتارون معلوماات ا

غياااااب ااااااايحة أو حاااااذا ماااااا انتاااااروين، كماااااا ألااااادرت شااااار"ات التك ولوجياااااا بياياااااا متاااااجب"ا حاااااول جهودهاااااا اهتضاااااافرة هعالجاااااة نتااااار 

نتاااار "اااال ماااان  ف ساااابو   و غوغاااال  و مااكروسااااوفت  و تااااويجب  و اوتيااااوب  اهعلومااااات الخام ااااة اااااي أث ااااان أزمااااة فياااابو  "ورويااااا، و 

، اياااااول إن تلاااااك التااااار"ات  تعمااااال جميعاااااا اتااااا ل وثيااااا  لتعزياااااز جهاااااود م افحاااااة 2020ماااااار   17و لي كاااااد إن  و ريااااادت  بياياااااا ااااااي 

 ( 2020)كي  ساهمت مواق  التوالل....،  .اعلومات الخام ة حول فيبو  "وروياه

ساااااعد ال ااااا  علااااى البيااااان علااااى اتصااااال خاااالل فجاااابات العجاااار الااااذات ، و ااااي تعماااال اتاااا ل وثياااا  معااااا اااااي جهااااود إن هااااذه التاااار"ات ت   

، ماااا  م افحااااة اتحتيااااال واهعلومااااات اهضااااللة حااااول ال ياااابو  اتاااا ل متااااجب ، ومتاااااركة التحاااادا ات اههمااااة COVID-19اسااااتجابة

 ."بالتنسي  م  و"اتت الرعااة الفاية الا ومية حول العالن

، أعلاااان عماااال  التوالاااال اتجتمااااافي  ف ساااابو   تااااوفيب مساااااحة مجاييااااة ه امااااة الفاااااة العاهيااااة، اااااي ساااانيل 2019مااااار   4اااااي    

اهسااعدة اااي م افحااة فياابو  "وروياا، و ااي تساااى لضاامان عادم تضااليل اهسااتفدمين اتااان ال يابو  ومفااامره وكي يااة الاارد علياان، 

ا سااجهال اتدعااانات ال اذبااة وياريااات اهااؤامرة ال اا  يوهاات إليهااا م امااة كمااا تعهاادت التااركة بانهاا ."لعاصااول علااى أحاادث اهعلومااات

 .الفاية العاهية الرائدة؛ للمساعدة اي م افحة اهعلومات الخام ة حول فيبو  "ورويا

ت مااار ، أعل ااات شااركة  تااويجب  عااان تك ياا  جهودهاااا ب اال أقسااامها الداخلياااة والخارجيااة لب ااان التااارا"ات وحمااااة اجاادثاااا 5اااي     

العاماة ودعاان األ اخاص علااى  تااويجب  ااي الع ااور علاى معلومااات موثوقااة، وإزالاة التغرياادات ال ا  تحماال معلومااات مغلوماة، وذلااك اااي 

إمااار الجهاااود العاهيااة تحتاااوان ايتتااار فيااابو  "وروياااا، كمااا قاااررت إزالااة تغريااادات علاااى م صااتها، تحمااال رفضااا لتوجيهاااات السااالطات 
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إي ااار الاياااائ  العلمياااة، إضاااافة إلااى ايتحاااال هوياااة مساااؤول   العلجااات غياااب فعالاااة أو ضاااارة، أوالفاااية العاهياااة، أو تحمااال ولااا  

 .ح وم  أو لحي، ونتر معلومات خام ة حول ت خيص "ورويا

ماااااار ، عااااان وقااااا  ايتتاااااار اهعلوماااااات الخام اااااة حاااااول ال يااااابو  اهساااااتجد  14أماااااا موقااااا  التوالااااال  إنساااااتغرام ، فياااااد أعلااااان ااااااي    

 .اهر من خلل اعض تاثيبات الواق  اهعزز على م صتها "ورويا ، والذي ا

وذكاارت اه صااة اهملوكااة لااا ف سبو  ، أنهااا اتفااذت اعااض ا جاارانات ه اا  ايتتااار األخبااار اهزي ااة حااول ت ءاام  فياابو  "ورويااا، 

إلااى اهعلومااات  كمااا ستساااعد اااي تااوفيب بيايااات الا ومااة اجاليااة حااول "ورويااا، بحيااث ا ااون بإم ااان اهسااتفدمين الولااول اسااهولة

الرسمية، وذكرت أنها تساى  اياا ايتتار اهعلومات الخام ة حول وباان فيابو  "وروياا علاى م صاتها، وكتنات التاركة ااي تحاداث 

، أنها قد أزالت تاثيبات الواقا  اهعازز اهنتاورة بال عال، وساجبفض أي ملباات معلياة لتااثيبات "Facebook Creators AR" مجموعتها

تنبااا بااال يبو  أو ت خصاان أو تعالجاان، وت تساامص الخدمااة التااعااة لااا ف سبو   للمسااتفدمين بالبحااث عاان اهاارع الااذي تاادفي أنهااا ت

، وت تسااامص بالبحاااث عااان تااااثيبات الواقااا  اهعااازز علاااى م صاااتها ماااا لااان ااااتن تطويرهاااا مااان خااالل (COVID-19) هسااانبن فيااابو  "وروياااا

 .م امة ااية معجبا بها

اااي حااار وتيييااد علمااات التصااني  ال اا  تنتاار معلومااات مضااللة اااي شااهر جاااي   اها اام ، كمااا باادأ اااي إزالااة و"ااان  إنسااتغرام  باادأ     

 .اهتار"ات ال   أعل ت عن علجات وهمية أو مر  وقااة من ال يبو 

ة اااي وضاا  وتواجاان  واتساااب ، ال اا  تعااد واحاادة ماان أشااهر م صااات اهراساالة والدردشااة بالعااالن، وتملكهااا أاضااا  ف ساابو  ، لااعوب   

 ."حد تيتتار التااعات بفصوص  "ورويا

وبالتعاااون ماا  م امااة الفاااة العاهيااة أملاا  التطبياا  الااذي هسااتفدمن أكرااب ماان ملياااري  ااخص خطااوة لتحااداث اهعلومااات عاان    

 .فيبو   "ورويا اهستجد ؛ وذلك اي محاولة هساعدة اهستفدمين اي الع ور على معلومات دقيية عن هذا ال يبو 

+( على تطبي  واتساب لتوعياة اهاوام ين وإرشاادهن باالخطوات ال ا  41798931892وخصصت م امة الفاة العاهية الرقن )    

 .اجب فعلها ع د ا لابة باهرع وإجرانات الوقااة لعاد م ن

يااة عاان سلساالة وتعماال الخدمااة اتاا ل  دردشااة  مباشاارة بااين اهسااتفدم وم امااة الفاااة العاهيااة، ال اا  تتااولى ا جابااة ال ور 

ماان األساا لة اهعاادة مساابيا، وال اا  تتاامل ماا ل عاادد حاااتت ا لااابة باااهرع عاهيااا ويصااائص حااول كي يااة حمااااة ي سااك، إلااى جايااب 

ا جاباااااة عااااان األسااااا لة اهتكاااااررة ال ااااا  امك اااااك تاااااداولها اساااااهولة لكااااان  واتسااااااب  تفضااااا  للتااااادقي  مجاااااددا اتاااااان كي ياااااة تعاملهاااااا مااااا  

ول التاااركة أنهاااا اتفاااذت خطاااوات لعااااد مااان اهعلوماااات الخام اااة، وت اااج  اهساااتفدمين علاااى إعاااادة اهعلوماااات الخام اااة، حياااث تيااا

 .إرسال الرسائل إلى حسابات خالة امكنها التحي  من اهعلومات

وااااي الوقااات ي سااان، بااادنا مااان أواخااار جااااي   اها ااام ، بااادأ تطبيااا   تياااك تاااو   إلااادار إشاااعار للمساااتفدمين ع ااادما ابح اااون عااان     

ااي التطبيا ، ه اج  ت نيان اهساتفدمين علاى البحاث عان  مصاادر موثوقاة  م ال م اماة الفااة  "coronavirus" ني علماة التصا

 .العاهية، لعاصول على معلومات دقيية وا بلغ عن محتو  قد ا تهك إرشادات اججتم 

سااعة، وهاو ماا  24ئ  التطبيا  اعاد أما  س اب شات  فإن هي ل م صاتن احمين من ايتتار اهعلومات الخام ة، إذ تفت ا  والاا   

ام عهاا مان اهتااركة اتا ل متكارر أو ا لاابة بال يبوساات، وت احتاوي اهوقا  علاى ماوجز أخباار عاام بإم اان أي  اخصو نتاره، إت 

هاذه ، لكان مان اجاتمال أت هتااهد "Snapchat" أين ت هعن  أن األفراد ت امكنهن متاركة معلومات خام ة م  جهات اتصاالهن علاى

 .اهنتورات سو  عدد لغيب من األ خاص، إت اي حال تن نتر ال يداوهات بمواق  أخر  
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اقكككع التواصكككل االجتمكككاعي فكككي ال:ككك ويج  شكككا عات جائحكككة كورونكككا املسكككتجد "كوفيكككد -ثال كككا اقكككع اسكككت دامات مو " بكككاملجتمع 19و

  الجزائري 

 في املجتمع الجزائري  "كورونا" املستجد إشاعات ف  و وسائل التواصل االجتماعي و  -1

إن التعااام  ماا  ا شاااعات اليوميااة علااى مواقاا  التوالاال اتجتمااافي، لاا ل بجداااد علااى الجزائااريين، إت أن تاثيبهااا ازداد خاالل فجاابة    

مان أي مصاادر "اان، ف ال واحااد  ايتتاار الوباان وإقارار إجاارانات الوقاااة، حياث اجهاااد الطلااب عال اهعلوماة والبحااث عان اهساتجدات

وكيااا   ربماااا وقااا  مااارة علاااى األقااال ااااي فااان هاااذه ا شااااعات مهماااا "اااان مساااتواه اهعرااااي وتحصااايلن العل ااا ، فماااا  اااي السااابل لوق هاااا؟ م اااا

 (13، ص2018)م الرية وقسمية،  اتعامل اليايون اي الجزائر معها؟

 

اغلا  محطاات الوقاود اسانب  اضطرت وزارة التجارة ومؤسسة ي طال بدااة شهر أفريال الجااري، إلاى تكاذاب إشااعة لادور قارار    

 .ا جرانات اهتفذة لعاد من ايتتار فيبو  "ورويا

اعاااد تاااداول هاااذه ا شااااعة ال ااا  وردت ااااي بياااان مااازور لاااادر باسااان وزارة التجاااارة، هعلااان عااان غلااا  محطاااات الوقاااود، الاااط  

كاد مان مصادر واااة هاذا اليارار، العداد من السائيين أمام محطاات الوقاود ااي ماوابيب مويلاة لتعب اة خزاياات سايار هن، دون التا

ت  اا  اااد الجهااات اهع يااة هااا   باال أن الاابعض بياا  مصاادقا لهااذا الخ ااب الااذي ت أسااا  لاان ماان الفاااة، ح اا  اعااد يياال وسااائل ا عاالم

 .جان اي البيان اهغلوط

با لاوزارة الجببياة التونساية علاى ت تعاد هاذه الاادثاة الوحيادة ال ا  وقعات ااي ال جابة األخيابة، فياد تاداول الابعض أاضاا، بياياا منساو     

تياااادان العطلااااة الربيعيااااة، علااااى أياااان لااااادر عاااان وزارة الجببيااااة الجزائريااااة، وهااااذا قباااال أاااااام ماااان إلاااادار األخياااابة لياااارار تياااادان العطلااااة 

الربيعية أاضا اسنب جائحة "ورويا، وبسنب الغموع الذي مازال مستمرا اتان مستيبل التلميذ، وتتمة دراساة ال صال ال الاث 

مااان اهوسااان الجبباااوي أو إلغائااان، تااان تاااداول إشااااعات تتعلااا  باتمتحاياااات الرسااامية والوم ياااة، وهاااو الوضااا  الاااذي جعااال وزارة الجببياااة 

 .تصدر بيايا توة  فين أنها لن تتفذ أي قرار اتان الس ة الدراسية ك ل، ألن األمر اتعل  بتطورات الوبان

بتداول وثيية على مواق  التوالل اتجتمافي اادفي أاااابها أنهاا مساودة الدساتور، وامتدت ا شاعة ح   إلى رئاسة الجمهورية،     

ال   سلمت للرئ ل عبد اججيد تبون، قصد مرحها لل ياش ثن للست تان التعب ، ورغن تضمن اهسودة اعاض الجواياب الغريباة، 

ية إلاى التاكياد أن ماا تان تداولان مجارد إشااعات وت إت أنها لييت التصدا  من قبل اعض األمراا، األمر الذي دف  برئاسة الجمهور 

 .علقة لها بالوثيية الايييية للدستور اه تار

 "كورونا" املستجد في املجتمع الجزائري  االستجابة لشا عات ف  و  في األ عاد القانونية-2

ااااي الاااارا الااااالي الاااذي تطبعااان أزماااة وعلاااى غياااب العاااادة، ت تتعامااال السااالطات هاااذه اهااارة بتسااااهل مااا  مرو اااي ا شااااعات، خالاااة     

"وروياا، فيااد أعل ات وزارة التجااارة إليااان التارمة الياابض علاى ماارو  إشاااعة قارار غلاا  محطاات الوقااود، اعااد تيادامها لتاا و  لااد  

 مصال  األمن ال   تمك ت اي وقت قيايم  من إليان اليبض على مسرب هذه ا شاعة.

ة ضاااد هاااذا ال اااخص هتااعتااان قضاااائيا، والاااذي تااان اتساااتما  إليااان لاااد  اهصاااال  وأوةاااات الاااوزارة، أنهاااا رفعااات أاضاااا شااا و  رسااامي

اليضائية اجختصة لوتااة البليادة، وتان إاداعان ال اجن اهؤقات إلاى غاااة محاكمتان  وأكادت وزارة التجاارة أنهاا لان تتاوان  ااي اهتااعاة 

أي تصااريص أو قاارار مغلااوط هغالطااة الاارأي العااام  اليضااائية، وعاادم التسااامص ماا  أي  ااخص أو هي ااة "اياات تسااتعمل اساان الااوزارة اااي

 ونتر األ"اذاب وزر  البلبلة.

بتهمااة نتااار إشاااعات "اذباااة ع ااب مواقااا  التوالااال   ومااا وقااا  بالبلياادة، ال ااا  تفضاا  لعجااار كلااي، تااان إااادا   اااخص الااانل اهؤقااات    

ة الجزائار العالامة، وإغال  محطاات البراهان بداااة اتجتمافي، م ادها قيام السلطات العليا للبلد باتفاذ قرار العجر الكلي بوتا

مان ال ااتص أفرياال الجااري، وبوتاااة وهاران غاارب الجزائار، قاماات وحادات الادر  الااومن  بتوقيا  فتاااة ثلثينياة نتاارت ميطا  فيااداو 
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خااااالل اااااارو  هعلوماااااات  "اذباااااة ، تااااادفي فيااااان فااااارار أ اااااخاص مااااان العجااااار الصاااااحي بمركاااااب األيدلسااااايات باااااوهران غربااااا  الااااابلد، مااااان 

 .استغللهن لل  وذ

إلااى  3600ماان قااايون العيوبااات الجزائااري، أياان  هعاقااب بااالانل ماان سااتة أشااهر إلااى ثاالث ساا وات وبغرامااة ماان  96وجااان اااي اهااادة      

دا ااااارا جزائااااري، "اااال ماااان اااااوز  أو اضاااا  للبياااا ، أو هعاااارع ألياااااار الجمهااااور، أو احااااوز بيصااااد التوزناااا ، أو البياااا ، أو العاااارع  36000

، وجاان ااي اهاادة ذا هاا أيان  إذا "ايات اهنتاورات "لدعااة منتورات أو نترات أو أوراقا من شانها ا ضرار باهصاعاة الوم ياةاغرع ا

أو النترات أو األورا  من مصدر أو ويي أج ب ، فإن عيوبة الانل ترف  إلاى خمال سا وات، ويجاوز للمحكماة عالوة علاى ذلاك أن 

 ."من هذا اليايون و باه   من ا قامة 14وبة الارمان من الايو  اهب  ة اي اهادة تيعم  اي الاالتين السابيتين اعي

ورغن اجخامر ال اجمة عن ايتتار ا شاعات اي هذا الارا، الذي هتاهد ايتتاارا واساعا للوباان ااي الجزائار إت أن تحار  اليضاان     

ماااان حالااااة الخااااوا والتااااوتر بااااين اهااااوام ين اااااي الاااال تطبياااا   لتساااالي  عيوبااااات قاسااااية علااااى مرو ااااي ا شاااااعات اااااي هااااذا الااااارا، ازيااااد

إجاااارانات العجاااار الصااااحي، فضاااال علااااى ذلااااك فالساااالطة تتحماااال جاااازنا كبياااابا ماااان اهسااااؤولية، اساااانب  اااا  اهعلومااااات وغياااااب آليااااات 

 (2020، . )األاعاد الايوقية.....التوالل م  اهوام ين الذان اعجؤون للبحث عن اهعلومة، ح   اي اهصادر غيب اهوثوقة

 "كورونا" املستجد في املجتمع الجزائري  ف  و  آليات مواجهة إشاعات -3

إن ازدهااار ا شاااعة اااي الااارا الاااالي، "ونهااا ك ياابا مااا تاارتب  بالسااياقات اهتازمااة "الوضاا  الاااالي الااذي تع تاان الجزائاار واهتعلاا      

اطرحهاا ال ارد، وال اتجاة عان ال راغاات اهعلوماتياة اهوجاودة  بايتتار فيبو  "ورويا، "ونهاا تتا ل جازنا مان ا شابا  لصسا لة ال ا 

 .لد  األفراد

إن الال الوحياد لليضاان علاى ا شااعة، هاو العمال علاى كساب ثياة األفاراد، ألن الجبكياه علاى إثباات العكال بالكتا  عان مصادر     

ي تصااني  عملهااا اااي خايااة محاولااة التضاا ي  ا شااعة والعجااب علااى مواقاا  التوالاال اتجتمااافي قاد ا ااون لاان رد فعاال ساالب ، اتم اال اا

 .على افران، لذلك وجب الارص على مد األفراد باهعلومة الفايحة ال املة

الا ومات مسؤولة عن تيادان اهعلوماات اللزماة عان حماااة الاياو  وتعزيزهاا، بماا هتامل الاا  ااي الفااة، وتار  العج اة 

فية أن توفيب التعلين وإتاحة الاصول على اهعلومات اهتعلية باهتا"ل الفااية اهع ية بالايو  اتقتصاداة واتجتماعية وال يا

الرئ سااية اااي اججتماا ، بمااا اااي ذلااك ماار  الوقااااة واه افحااة،  ااي الجهامااات ذات أولويااة، واتسااتجابة ل ياابو  "ورويااا بطرييااة تحجاابم 

إلاى الخادمات، واييطاا  الخادمات، والجواياب  الايو  اجب أن تضمن وجود معلوماات دقيياة وحدا اة حاول ال يابو ، والولاول 

 األخر  اهتعلية باتستجابة لت ءم  ال يبو ، وأن ت ون هذه اهعلومات متاحة اسهولة لعجمي .

  لخاتمة:ا 

 ، أااان 19تضاام ت الدراسااة موضااوعا اااي غااااة األهميااة تعلاا  باألزمااة الفاااية العاهيااة لجائحااة "ورويااا اهسااتجد  "وفيااد  

اهباشر على "ل دول العالن واي "ل اججاتت اتقتصاداة واتجتماعية والسياسية وح   الدانياة، وااي هاذا ا ماار "اان "ان لها األثر 

ها هعرا اتب ات التوالل اتجتمافي دور كبيب اي الجابويئ ب ال اهعلوماات اللزماة، وال ا  "ايات أحياياا ااايحة وأحياياا مغلوماة ااي 

 ش ل شااعات.

 راسة:ومن أهم نتائج الد

هعت ب فيبو  "ورويا اهستجد وبانا عاهيا اايا تاثرت م ن أغلب الدول إن لن ييل "لها اسنب ما احملن ال يبو  مان خالاية  -

 قوة اتيتتار اسرعة فائية؛

تعت اااااب وساااااائل التوالااااال اتجتماااااافي أداة فاعلاااااة وماااااؤثرة ااااااي مجاااااال اتتصاااااال اهعلوماااااات ، مااااان خااااالل نتااااار اهعلوماااااات اهتعلياااااة  -

 ئحة، مما اتيص لعجمي  الاصول على اهعلومة اسهولة، وهذا يتيجة ها نع تن من تك ولوجيا اي الل اتقتصاد الرق  ؛بالجا

تلعاااااب وساااااائل التوالااااال اتجتماااااافي دورا سااااالبيا موازياااااا ااااااي نتااااار التاااااااعات علاااااى الااااارغن مااااان أهميتهاااااا ااااااي نتااااار األخباااااار وخدماااااة  -

 اهست يدان منها؛
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مري  وسائل التوالل اتجتمافي لتاداعيات فيابو  "وروياا، مماا ا ياب خوفاا وهلعاا ااي ي او   غالبا ما يجد إشاعات مروجة عن -

 األفراد وسلوكيا هن، ولعل أبرزها تلك اهتعلية اغل  محطات الوقود اسنب ايتتار ال يبو  وال درة اي اهواد الغذائية وغيبها.

وماة إجارانات العجار اهرهلاي للوقاااة مان هاذا الوباان، ايتتارت م ذ ت جيل الجزائار أول ا لاابات ب يابو  "وروياا، وإقارار الا  -

 إشاعات متعلية با يبو  "ورويا و"ان لها أثر سلب  اي حياة األفراد وسلوكيا هن.

باشااارت الدولاااة الجزائرياااة إلاااى فااارع عيوباااات هااان اتسااانب ااااي نتااار الخاااوا والهلااا  ومعلوماااات خام اااة وشاااااعات حاااول فيااابو   -

 ى ي سية وسلو  الجزائريين."ورويا ت ون لها أثارا عل

التوالل اتجتماافي علاى محارباة شاااعات جائحاة "وروياا اهساتجد مان خالل تعزياز جهودهاا ه افحاة اهعلوماات عملت شر"ات  -

 الخام ة حول فيبو  "ورويا، بالتعاون م  م امة الفاة العاهية.

 مها من خلل ال تائئ اهتولل إليها امكن اقجبا  مجموعة من التوليات أه -

العماال علااى اهراقبااة الصااارمة ماان ماارا الدولااة ع ااد نتاار اهعلومااات ال اا  تياادم لعجمهااور عاان فياابو  "ورويااا ماان أجاال محاربااة  -

 ومعالجة اهعلومات ال اذبة واهضللة؛

ة انبغاااي أن ت اااون جميااا  اهعلوماااات اهتعلياااة ب يااابو  "وروياااا متاحاااة وبلغاااات متعاااددة، هتااامل ذلاااك إتاحاااة ا علياااات التل زيوييااا -

بلغة ا شارة ع ب مجبجمين فوريين مؤهلين؛ وإتاحة مواق  إلكجبويية هساهل الولاول إليهاا لص اخاص الاذان لاديهن إعاقاة ااي البصار 

 والسم  والتعلن وغيب ذلك؛ 

البياياااات الفااااية لهاااا حساساااية خالاااة، ونتااار اهعلوماااات علاااى اتيجبيااات قاااد هتااا ل خطااارا كبيااابا علاااى األ اااخاص اهصاااابين، ت  -

هان ااي مواضا  ضاع  و هما ا ااي اججتما ، وينبغاي أن ا اون اتساتفدام اه اساب للبياياات الفااية ال خصاية مح وماا  سايما مان

 بضمايات قايويية قائمة على الايو ؛

اتتاحااة لعجمياا  ولااول موثااو  وغيااب مييااد لإليجبياات، ويتعااين اتفاااذ خطااوات لضاامان إتاحااة ولااول ذوي الاادخل اهاا ف ض إلااى  -

 األمريكية . لذي قطعتن  هي ة اتتصاتت ال دراليةاتيجبيت، التعهد ا

  ياارا لتااثيبه علااى 19ويادعو كفتاام ااي هاذه اهداخلاة "تفاا  للدراساة إلاى تجداااد معالجاة وتحليال موضاو  جائحاة "وروياا  "وفياد    

أثاار هاذه الجائحاة علاى  مجاتت عدة اي إمار لياغة أف ار تيود إلى ا حسا  بوجود مت لة اتن البحث عن حل لهاا، ولعال أبرزهاا

اتقتصاد الومن  والدولي ااي الال عارع تجاارب يافااة ااي مواجهاة هاذا الوباان مان خالل التوعياة واتيضاباط ع اب وساائل التوالال 

 اتجتمافي، لتبي  ه ا  بارقة أمل لرفعن من ر عز واليدرة على مجابهتن.
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 البانل بيانات باست دا  قياسية دراسة: أفريقيا وشمال

The role of communication and information technology in activating the dimensions of sustainable development 

in the countries of the Middle East and North Africa: an econometric study using Panel data 

 الجزائر الرق  ، واتقتصاد للتسييب العليا اهدرسة سهام، بوعباش الدكتورة

 الجزائر الرق  ، واتقتصاد للتسييب العليا اهدرسة محمد، بوعتلي الدكتور 

 

 امللخص:

 وشمال األوس  التر   لدول  اهستدامة الت مية أاعاد ت عيل اي واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا دور  قيا  إلى الدراسة هذه  هداهعان  

 لتك ولوجيا أن الدراسة يتائئ بينت حيث ،(البايل بيايات) اهيطعية الزم ية السلسل بيايات م ال على اتعتماد تن الهدا هذا ولتحيي  أفريييا،

 أن حيث أفريييا، وشمال األوس  التر   دول  اي اهستدامة للت مية واتجتمافي اتقتصادي البعدان على ومع وي  إاجاب  تاثيب واهعلومات اتتصاتت

 من العداد الهور  الخاص، اليطا  يمو فرص وزيادة العام اليطا  ت مية مري  عن الدول، لهذه اتقتصادي ال مو نسبة من هعزز  عليها اتعتماد

 زيادة اي كذلك هساهن كما التجارة، تعزيز و األسوا  توسي  إلى با ضافة واتتصاتت، اهعلومات تك ولوجيا على اليائمة اتوالخدم الص اعات

 وعدم ال ير من الاد الفاية، ال ان تعزيز التعلين، خدمات إلى للولول  التيليداة الاواجز على التغلب مري  عن النترية، الت مية مؤشرات

 .الدول  هذه اي اهستدامة للت مية واتقتصادي اتجتمافي البعدان ت عيل اي مباشرة بص ة هساهن مما اتجتماعية، العدالة انإرس و اهساواة،

 .البايل بيايات أفريييا؛ وشمال األوس  التر   دول  اهستدامة؛ الت مية واهعلومات؛ اتتصاتت تك ولوجيا الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Young This study aims to measure the role of communication and information technology in activating the dimensions of 

sustainable development in the countries of the Middle East and North Africa, and to achieve this goal, the methodology of cross-

sectional time series data (Panel data) was adopted. The results of the study showed that communication and information 

technology has a positive and significant impact on the two economic dimensions. And social development for sustainable 

development in the countries of the Middle East and North Africa, as reliance on them enhances the economic growth rate of these 

countries, by developing the public sector and increasing the opportunities for private sector growth, the emergence of many 

industries and services based on information and communication technology, in addition to expanding markets and strengthening 

Trade also contributes to increasing human development indicators, by overcoming traditional barriers to accessing education 

services, strengthening health systems, reducing poverty and inequality, and establishing social justice, which directly contributes to 

activating the social and economic dimensions of sustainable development in these Countries. 

Key words: Information and Communication Technology; sustainable development; Countries of the Middle East and North Africa; 

Panel data. 
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 مقدمة:

 هامة م اية اهتيدمة الدول  اي واتتصال اهعلومات تك ولوجيا احتلت حيث التيدم، يحو كبيبة تغيبات اليوم العالن هتهد

 والتيدم، للتطور  األسايم  واجار  ال عالة الوسيلة جعلها مما الاياة، متطلبات من متطلبا فالبحت اججتم ، أنتطة اي

 .اتقتصادي ال مو ودعن الربوة لتوليد حاسن لوعام اهال، لرأ  أساسيا وشكل

 اهعلومات تك ولوجيا على اعتمدت ال   و ال امية، الدول  اعض حييتها ال   ا يمائية اتيجازات اتتجاه هذا وعزز 

 لت ميةا بان ابين مما اتقتصاداة، و اتجتماعية ا يمائية أهدافها تحيي  و الت موية، العيبات اجتياز أجل من واتتصال،

 .واتتصال اهعلومات تك ولوجيا عن بمعزل  تحيييها امكن ت العصر هذا اي اهستدامة

 الدور  بييا  ييوم أن الدراسة هذه اي ارتاا ا أفريييا، وشمال األوس  التر   دول  اي اهوضو  هذا ألهمية و ا مار، هذا اي

 إش الية تبلورت ولهذا الدول، هذه اي اهستدامة الت مية أاعاد يلوت ع  تحيي  اي واتتصال اهعلومات تك ولوجيا بن تساهن ال  

 :التالي السؤال اي البح ية اهساهمة هذه

 للتجمية واالجتماعي االقتصادي البعدين تحقيق في واالتصال املعلومات تكجولوجيا به تضطلع الذي الدور  هو  ما

 ؟ أفريقيا وشمال األوسط الشرق  دول  في املستدامة

 ال ارية اه اهين مفتل  لدراسة التحليلي الول   اه ال على اتعتماد تن للدراسة الرئ سية ا ش الية على لإلجابة

 تك ولوجيا مساهمة درجة لييا  ا حصاا  اتستدتل م ال وعلى اهستدامة، والت مية واتتصال اهعلومات بتك ولوجيا اهتعلية

 .أفريييا وشمال األوس  التر   دول  اي اهستدامة ةالت مي أاعاد تحيي  اي واتتصال اهعلومات

 املستدامة والتجمية واملعلومات االتصاالت لتكجولوجيا املفاهيمي اإلطار : أوال

 والت مية واهعلومات اتتصاتت بتك ولوجيا اهتعلية ال ارية اه اهين أهن إلى دراست ا من ال اري  الجزن هذا اي سنتطر  

 .اهستدامة

 :واملعلومات االتصاالت لتكجولوجيا املفاهيمي اإلطار  . 1

 .إليها التوجن مؤشرات إلى با ضافة واهعلومات، اتتصاتت تك ولوجيا م هوم من "ل ا مار هذا اي س ت اول 

 :واملعلومات االتصاالت تكجولوجيا مفهو  .1.1

 توالي ها اتن ال   اجختل ة ال ان أو التي يات أو األدوات أو الوسائل مجمو   بانها واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا تعرا

 من اتن وال   الت اي  ، أو ال خ م  أو الجماهيبي  اتتصال عملية خلل من توليلن اراد الذي اجاتو   أو اهضمون  هعالجة

 اعد تفزينها، ثن الرقمية، أو اهطبوعة أو اهرئية اهسموعة أو اهرسومة أو اهصورة أو اهكتوبة أو اهسموعة البيايات جم  خللها

 مسموعة أو مسموعة اهضامين أو الرسائل أو اتتصالية اهواد هذه نتر عملية ذلك الي اه اسب، الوقت اي اسجبجاعها ذلك

 كهربائية أو إلكجبويية أو آلية أو ادوية التي ية تلك ت ون  وقد ومبادلتها، آخر إلى م ان من وييلها رقمية، أو مطبوعة أو مرئية

  (102، ص  2000)اللبان، .التطور  هذا شملها ال   واججاتت اتتصال لتي يات التاري ي التطور  مرحلة حسب

 استفدام على ا دارة تساعد ال   اهعلومات يان لب ان تستفدم ال   األدوات تلك عن عبارة بانها تعري ها امكن كما

 ال بامئ اهعلومات تك ولوجيا وتتضمن اهؤسسة، اي التتغيلية لعملياتوا اليرارات اتفاذ مجال اي احتياجا ها لدعن اهعلومات
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)ثابت،  .علقة ذات أخر   وع الر الاواس ب، من العداد بين الرب  وشب ات البيايات، وقواعد الجاهزة، وال بامئ ال  ية

 (153، ص 2005

 :واملعلومات االتصاالت تكجولوجيا نحو  التوجه مؤشرات .2.1

)حا  ع  م  و معرا ،   أهمها مؤشرات على باتعتماد وذلك والتك ولوجيا اهعرفة مجال اي تحوتت و جهاتتو  العالن هتهد

 (110-109، لص  2003

 اهؤهلة العاملة األاادي على ارت اعا هتهد الطلب ألبص حيث اهتفصصة، و الك ؤة العاملة األاادي على اتعتماد 

 اهعرفة؛ تقتصاد التوجن يحو اهعاايب أهن أحد باعتبارها

 هذه تزداد و الخدمات قطا  من باهائة 70 األمري   اتقتصاد ام ل فم ل السل  من أكرب الخدمات إيتا  على الجبكيه 

 س ويا؛ السبة

 العمل؛ اي مهمة "اداة اهعلومات و التك ولوجيا استفدام زيادة أي عملهن اي الااسوب مستفدم  نسبة زيادة 

  إلى اتقتصادي النتاط تيسين إلى فبا ضافة مهن، خدم  إيتا ي كيطا  اتتصال و اهعلومات تك ولوجيا قطا  الهور 

 اهعلومات؛ قطا  هو و رااعا قطاعا اتقتصاد علمان أضاا الخدمات، و الص اعة، الزراعة،  قطاعات ثلث

 الخدمات و ا يتا  فعالية اي والتك ولوجيا اهعرفة أهمية و دور  تزااد. 

 :املستدامة للتجمية املفاهيمي . اإلطار 2

 .أاعادها إلى با ضافة اهستدامة، الت مية م هوم من "ل ا مار هذا اي س ت اول 

 :املستدامة التجمية . مفهو 1.2

 :يجد أهمها من التعاري  من العداد اهستدامة للت مية

  اهستيبل أجيال بيدرة اهسا  دون  لااليا الوقت اي اججتمعات احتياجات تلب  ال   الت مية  ي  الدولي الب ك تعري 

 وتعت ب وبتري، واجتمافي اقتصادي تيدم  حراز الاالي لعجيل اهتاحة من أفضل فرص بتوفيب هسمص وبما أهدافها، تحيي  على

 (4، ص  2008)بوعتة،  األجل؛ مويلة واألهداا األجل اليصيبة األهداا بين عنها غن  ت ال   الولل حلية اهستدامة الت مية

  الااضرة األجيال ومتطلبات احتياجات بتلبية تسمص اهستدامة الت مية  والت مية للب  ة اهتحدة األمن مؤتمر تعري 

 (Beitone, 2001, p : 27) .احتياجا ها تلبية على اهيبلة األجيال بيدرة ا خلل دون 

 :املستدامة التجمية . أ عاد2.2

 اتقتصادي، البعد اي اهتم لة ال لثة األساسية األاعاد تحيي  أسايم  ات ل اتطلب اهستدامة الت مية إلى الولول  إن

 .البيئ  والبعد اتجتمافي البعد

 اتقتصادي فال مو الب  ة، على للقتصاد واهستيبلية الراه ة اتنع اسات حول  البعد هذا اتمحور   اتقتصادي البعد 

 (6، ص  2010)كربالي و حمدان ،  .الطبياي اهال رأ  على واجاافاة ئيةالبي األلول  قيمة اتضمن ات ل اتحي  أن اجب
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 والتعليمية الفاية بالجوايب اتهتمام خلل من النترية اهوارد ت مية على اتجتمافي البعد اركز  اتجتمافي البعد 

 (Louis, 2014, p : 189) .اتجتماعية العدالة وتحيي  ال ير على التغلب على اججتم  قدرة زيادة وال يافية،

 ت معي ة حدود بيئ  ياام ل ل بحيث البيئية الادود مراعاة على اهستدامة الت مية اي البعد هذا اركز  البيئ  البعد 

)مرزو  و   .البيئ  ال اام تدهور  إلى اؤدي فإين الادود تلك تجاوز  حالة اي أما واتسترهاا، اتستهل  من تجاوزها امكن

 (520  ، ص2016التمري، 

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق  دول  في واملعلومات االتصاالت لتكجولوجيا تحليلية دراسة: ثانيا

 اهؤشرات تحليل على س عتمد أفريييا وشمال األوس  التر   دول  اي واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا تحليل و لدراسة

 نسبة ال ابت، الهات  اشجبا"ات نسبة  اي واهتم لة الدول، لهذه لوماتواهع اتتصاتت تك ولوجيا هؤشر اه وية الرئ سية ال لثة

  .ا يجبيت هستفدمون  الذان األفراد نسبة إلى با ضافة اهت يلة، الخلوية الهوات  اشجبا"ات

 :ال اب  الهاتت اش: ا ات . رسبة1

 ال ان  اهركز اي لتليها إفريييا، وشمال س الو  التر   دول  بين األول  للمركز تونل احتلل يلحس ،(1) رقن الت ل خلل من

 كما تونل، لتليها األول  للمركز الجزائر احتلت أان 2017 س ة باستث ان ،2019 و 2015 بين ما ال جبة خلل هذا و الجزائر،

-2015) الزم ية ل جبةا مول  وهذا الخامل اهركز اي األردن ثن اهغرب، الراا  اهركز اي لتليها ال الث، للمركز مصر احتلل يلحس

2019.) 

 الف: ا خ ل ال اب  الهاتت اش: ا ات رسبة حيا من أفريقيا وشمال األوسط الشرق  دول  من عدد ترتةب(: 1) رقم الشكل

(2015-2019) 

 
 (2021(مل ITU)االتحاد الدو ي ل تصاالت )  عل  باالعتماد الباح    إعداد من: املصدر

 :املتجقلة ويةالخل الهواتت اش: ا ات . رسبة2

 ،2015 س ة خلل إفريييا وشمال الوس  التر   دول  بين األول  للمركز األردن احتلل يلحس ،(2) رقن الت ل خلل من

 الخامل اهركز إلى 2019 و 2016 بين ما ال جبة خلل األردن لتجباج  مصر، ثن الجزائر اهغرب، تونل، من "ل الجبت ب على لتليها
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 ي ل خلل لتليها ،2018 و 2016 بين ما ال جبة خلل الدول  هذه بين األول  اهركز تونل احتلت كذلك دول،ال هذه بين واألخيب

 تونل، من ب ل متبوعة األول  اهركز اهغرب احتلت فليد 2019 س ة اي أما مصر، ثن الجزائر اهغرب، من "ل الجبت ب وعلى ال جبة

 .مصر ثن الجزائر

 خ ل املتجقلة الخلوية الهواتت اش: ا ات رسبة حيا من أفريقيا وشمال األوسط الشرق  دول  من عدد ترتةب(: 2) رقم الشكل

 (2019-2015) الف: ا

 
 (2021(مل ITU)االتحاد الدو ي ل تصاالت )  عل  باالعتماد الباح    إعداد من: املصدر

 :اإلن: ن  يست دمو   الذين األفراد . رسبة3

 خ ل اإلن: ن  يست دمو   الذين األفراد رسبة حيا من أفريقيا وشمال األوسط الشرق  دول  من عدد ترتةب(: 3) رقم الشكل

 (2017-2015) الف: ا

 
 (2021(مل ITU)االتحاد الدو ي ل تصاالت )  عل  باالعتماد الباح    إعداد من: املصدر 

 بين ما ال جبة خلل إفريييا شمالو  الوس  التر   دول  بين األول  للمركز األردن احتلل يلحس ،(3) رقن الت ل خلل من

 .مصر ثن الجزائر تونل، اهغرب، من "ل الجبت ب وعلى ال جبة ي ل خلل لتليها ،2017 و 2015
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 دول  في املستدامة التجمية أ عاد تفعيل في واملعلومات االتصاالت تكجولوجيا لدور  قياسية دراسة: ثال ا

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق 

 :الدراسة معطيات . تقديم1

 :الدراسة . مج جية1.1

 تك ولوجيا دور  لييا ( اهيطعية الزم ية السلسل بيايات) البايل بيايات م ال استفدام على الدراسة م اجية تعتمد

 R ا حصاا  ال بيامئ وعلى أفريييا، وشمال األوس  التر   دول  اي اهستدامة الت مية أاعاد ت عيل اي واهعلومات اتتصاتت

 .الدراسة يماذ  وتيدار لتحليل

 :الدراسة وف: ا . عيجة2.1

 باهتغيبات اهتعلية اهعطيات توفر إلى ال جبة هذه اختيار سنب ويرج  ،2019 س ة إلى 2000 س ة من الدراسة فجبة تمتد

  من "ل اي  لةواهتم أفريييا، وشمال األوس  التر   م طية من دول  خمسة الدراسة عي ة شملت كما عليها، اتعتماد تن ال  

 .واألردن مصر اهغرب، تونل، الجزائر،

 :البيانات . مصادر 3.1

 و ،(2021)الب ك الدولي،   الدولي الب ك بيايات قاعدة على باتعتماد الدراسة بمتغيبات الخالة البيايات على الاصول  تن

 . (2021(، ITU)اتتحاد الدولي للتصاتت )  للتصاتت الدولي اتتحاد موق 

 :الدراسة . متغ  ات4.1

 أفريييا، وشمال األوس  التر   دول  اي اهستدامة الت مية أاعاد ت عيل اي واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا دور  قيا  إن

 اعرضها قم ا متغيبات عدة على اليياسية الدراسة هذه اي اعتماديا حيث الدراسة، بمتغيبات التعري  أولى كمرحلة م ا اتطلب

 :لتاليا الجدول  اي

 الدراسة لجماذج املكونة املتغ  ات(: 4) رقم جدول 

 رمز املتغ   اسم املتغ   البيانات املعب ا عل  املتغ  

 نسبة اشجبا"ات الهات  ال ابت
تكجولوجيا االتصاالت 

 واملعلومات
TCI نسبة اشجبا"ات الهوات  الخلوية اهت يلة 

 نسبة األفراد الذان هستفدمون ا يجبيت

دل ال مو اي يص ب ال رد من إجمالي ال اتئ اجاليمع  CR الجمو االقتصادي 

 INV االست مار نسبة إجمالي ت وين رأ  اهال ال ابت من إجمالي ال اتئ اجالي

 HDI مؤشر التجمية البشرية مؤشر الت مية النترية الس وي لل بيامئ ا يماا  لصمن اهتحدة
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مولود يي( 1000ت )ل ل س وا 5معدل وفيات األم ال دون   MRE معدل وفيات األطفال 

 PIBI مستوى الدخل يص ب ال رد من إجمالي ال اتئ اجالي

 PP الجمو السكار  معدل الزيادة الس ايية س ويا

 نسبة م وية من إجمالي ال اتئ اجالي
االئتما  املحلي املقد  إ   

 القطاع الخاص
CSP 

 (2021(مل ITU)االتحاد الدو ي ل تصاالت ) و  (2021)البجك الدو يمل   عل  تمادباالع الباح    إعداد من: املصدر

 "ل اي اهتم لة مؤشرات، ل لثة حساب  متوس  أسا  على واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا مؤشر بحساب قم ا حيث

 .ا يجبيت هستفدمون  الذان فراداأل  نسبة اهت يلة، الخلوية الهوات  اشجبا"ات نسبة ال ابت، الهات  اشجبا"ات نسبة  من

 :الدراسة . نماذج5.1

 وشمال األوس  التر   دول  اي اهستدامة للت مية الرئ سية األاعاد تحيي  اي واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا دور  لييا 

 البعد اي واهتم لن اهستدامة، للت مية األساسيين الرئ سيين بالبعدان منهما واحد "ل ارتب  يموذجين، بن ان قم ا أفريييا

 .اتجتمافي البعد و اتقتصادي

 من ال رد يص ب اي ال مو معدل اي واهتم ل تاا  متغيب على احتوي  يموذ  على باتعتماد قم ا اتقتصادي، للبعد فبالنسبة

 رأا اها الت سيباة تغيباتاه من مجموعة وعلى بلد، أي اي اتقتصادي لل مو األسايم  اهييا  هعت ب والذي اجالي ال اتئ إجمالي

 تك ولوجيا مؤشر من "ل اي واهتم لة أفريييا، وشمال األوس  التر   دول  اي اتقتصادي لل مو وم سرة وهامة ضرورية

 .الس ان  ال مو هعدل با ضافة الخاص، اليطا  إلى اهيدم اجالي اتئتمان معدل اتست مار، معدل واهعلومات، اتتصاتت

 لل بيامئ النترية الت مية مؤشر اي واهتم ل تاا  متغيب على احتوي  يموذ  بن ان قم ا فيد اتجتمافي، للبعد بالنسبة أما

 مجموعة وعلى اهستدامة، للت مية اتجتمافي البعد بييا  ل ا تسمص ال   اهؤشرات أهن من هعت ب والذي اهتحدة لصمن ا يماا 

 "ل اي واهتم لة أفريييا، وشمال األوس  التر   دول  اي النترية الت مية هؤشر وم سرة ضرورية رأا اها الت سيباة اهتغيبات من

 .الدخل مستو   إلى با ضافة الس ان ، ال مو معدل األم ال، وفيات معدل واهعلومات، اتتصاتت تك ولوجيا مؤشر من

 :للدراسة الرئ سيين ال موذجين اعخص افت  والجدول 

 الدراسة لجماذج الرياضية الصيغة(: 5) رقم جدول 

 الجموذج الصيغة الرياضية

CR = f (TCI, INV, PP, CSP) نموذج البعد االقتصادي 

HDI = f (TCI, PIBI, MRE, PP) نموذج البعد االجتماعي 

 الباح    إعداد من: املصدر
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 :الدراسة لجماذج املشكلة املتغ  ات استقرارية . دراسة2

 الدراسة متغيبات جمي  على ال  بيبي  اللوغاريتن بإدخال قم ا البايل يماذ  متغيبات ستيراريةا عن الكت  اي الترو  قبل

 اي ،(اللوغاريتمية الدالة تعري  مجال إلى معطيا هما من العداد ايتمان لعدم) اتقتصادي ال مو معدل باستث ان (LN با لن ارمز)

 ،(1997 شين، بيهاران إم) (IPS) اختبار على باتعتماد قم ا الدراسة، ماذ ل  اه وية اهتغيبات استيرارية وتختبار السيا  ي ل

 على تحصل ا R بريامئ على وباتعتماد حيث اتختبار، محل اهتغيب اي عدمن من الوحدة جذر وجود عن بالكت  ل ا هسمص الذي

% 5 مع وية مستو   ع د الارجة الييمة من ألغر (IPS) اختبار إحصائية قيمة أن خللن من يلحس والذي ،(6) رقن الجدول 

 إحصائية قيمة أن يلحس أخر   جهة من مستيراتان، اهتغيباتان هاتان أن على ادل ما ،LN(PP) و CR للمتغيباتان بالنسبة

 .مستيرة غيب اهتغيبات هذه أن على ادل ما األخر ، الدراسة متغيبات لجمي  بالنسبة الارجة الييمة من أك ب اتختبار

 الدراسة نماذج متغ  ات عل  (IPS) اختبار نتائج(: 6) رقم دول الج

 اليرار
الييمة الارجة ع د 

 %5مستو  مع وية 

قيمة إحصائية 

(IPS test) 
 اهتغيبة

 CR 2,3699- 1,95- مستقرا

 LN(TCI) 0,2796- 1,95- م   مستقرا

 LN(CSP) 0,9237 1,95- م   مستقرا

 LN(PIBI) 0,1452 1,95- م   مستقرا

 LN(HDI) 0,8132- 1,95- م   مستقرا

 LN(MRE) 0,7982- 1,95- م   مستقرا

 LN(PP) 2,2257- 1,95- مستقرا

 LN(INV) 0,4083- 1,95- م   مستقرا

 R  برنامج م رجات عل  باالعتماد الباح    إعداد من: املصدر

 هذه على (IPS) اختبار إجران إعادة وع د مستيرة، بغي اهتغيبات على األولى الدرجة من بال رو  ييوم السيا  ي ل اي

 الارجة الييمة من ألغر (IPS) اختبار إحصائية قيمة بان خللن من يلحس والذي ،(7) رقن الجدول  على تحصل ا اهتغيبات

 .األولى الدرجة من مستيرة أنها على ادل ما اتختبار، محل اهتغيبات لجمي  بالنسبة

 املستقرا م    للمتغ  ات األو   الفروق عل  (IPS) اختبار ئجنتا(: 7) رقم الجدول 

 اليرار
الييمة الارجة ع د 

 %5مستو  مع وية 

قيمة إحصائية 

(IPS test) 
 اهتغيبة

 DLN(TCI) 3,025- 1,95- مستقرا

 DLN(CSP) 7,6967- 1,95- مستقرا

 DLN(PIBI) 4,8153- 1,95- مستقرا

 DLN(HDI) 2,1828- 1,95- مستقرا

 DLN(MRE) 1,9597- 1,95- مستقرا

 DLN(INV) 6,1851- 1,95- مستقرا

 R برنامج  م رجات عل  باالعتماد الباح    إعداد من: املصدر



اقع ومستقبل االقتصاد ف  كتاب المؤتمر ي الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو

 

157 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 :الدراسة نماذج . تقدير 3

 يحدارات  يموذ  اي واهتم لة يماذ  ثلثة تيدار اي تتم ل األولى اهرحلة مرحلتين، على البايل بيايات تحليل أسلوب هعتمد

 تغرايئ اختبار من "ل إجران اي فتتم ل ال ايية اهرحلة أما العتوائية، التاثيبات ويموذ  ال ابتة التاثيبات يموذ  التجمياي،

(Lagrange Multiplier test) هوسمان واختبار (Hausman test) بينهن، األم ل ال موذ  وتحداد ال لثة ال ماذ  بين للم اضلة 

 .للدراسة األساسيين ال موذجيين بتيدار قم ا R بريامئ على وباتعتماد حيث

 :االقتصادي البعد نموذج . تقدير 1.3

 :افت  الجدول  اي اهعخصة ال تائئ على تحصل ا R بريامئ وعلى باقجباحن، قم ا الذي اتقتصادي البعد يموذ  على باتعتماد

 االقتصادي بالبعد ةالخاص البانل بيانات نماذج تقدير  نتائج(: 8) رقم الجدول 

نموذج التأث  ات 

 العشوائية

نموذج التأث  ات 

 ال ابتة
 CRاهتغيب التاا    نموذج االنحدار التجميعي

1,48667 
- 

2,00547 
 ال اب 

سرة
ت اه 

 اهتغيبا

*** (0,0004917) *** (9,274e-08) 

6,21575 4,83842 4,85062 
DLN(TCI) 

*** (2,499e-08) *** (7,951e-05) *** (4,290e-05) 

-4,15623 -4,01764 -5,62104 
DLN(CSP) 

*** (0,0007307) . (0,0783437) ** (0,0094506) 

-1,03519 -2,76242 -1,46502 
LN(PP) 

** (0,0036214) *** (0,0008633) *** (0,0002893) 

9,89553 9,50792 10,00155 
DLN(INV) 

*** (< 2,2e-16) *** (0,0001803) *** (8,828e-05) 

 R  برنامج م رجات عل  باالعتماد الباح    إعداد من: املصدر

  تغرايئ اختباري  من "ل بإجران بينهن األم ل ال موذ  بتحداد قم ا البايل، لبيايات ال لثة ال ماذ  بتيدار الييام اعد

 .وهوسمان

 االقتصادي بالبعد الخاص األم ل الجموذج تحديد اختبارات نتائج(: 9) رقم الجدول 

 يو  اتختبار (P-Valueالييمة اتحتمالية ) %5يرار ع د مستو  مع وية ال

الجموذج األم ل: هو نموذج 

 االنحدار التجميعي

0,8691 Lagrange Multiplier test 

0,5273 Hausman test 

 R  برنامج م رجات عل  باالعتماد الباح    إعداد من: املصدر
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 األنسب ال موذ  هو التجمياي اتيحدار يموذ  أن هعن  مما اتختباران، كل اي% 5 من  بأك احتمالية قيمة على تحصل ا إذ

 .اتقتصادي البعد يموذ  لتحليل

 :االجتماعي البعد نموذج . تقدير 2.3

 :ت اف الجدول  اي اهعخصة ال تائئ على تحصل ا R بريامئ وعلى باقجباحن، قم ا الذي اتجتمافي البعد يموذ  على باتعتماد

 االجتماعي بالبعد الخاصة البانل بيانات نماذج تقدير  نتائج(: 10) رقم الجدول 

نموذج التأث  ات 

 العشوائية

نموذج التأث  ات 

 ال ابتة
 DLN(HDI)املتغ   التا ع:  نموذج االنحدار التجميعي

0,0050689 
- 

0,00534007 
 ال اب 

سرة
ت اه 

اهتغيبا
 

. (0,0612603) *** (0,0003034) 

0,0089845 0,0111026 0,00905927 
DLN(TCI) 

*** (3,142e-10) *** (0,0001491) ** (0,0054443) 

-0,1189086 -0,0203644 -0,10259734 
DLN(MRE) 

* (0,0150043) (0,5911831) ** (0,0057106) 

-0,0055421 -0,0057304 -0,00561357 
LN(PP) 

*** (1,590e-05) ** (0,0020013) *** (1,347e-07) 

0,0087631 0,0070360 0,00669094 
DLN(PIBI) 

*** (0,0002428) . (0,0830350) (0,1633707) 

 R برنامج  م رجات عل  باالعتماد الباح    إعداد من: املصدر

 وقيمة تغرايئ، اختبار اي% 5 من أك ب احتمالية قيمة على تحصل ا وهوسمان،  تغرايئ اختباري  من "ل إجران اعد

 البعد يموذ  حليللت األنسب ال موذ  هو العتوائية التاثيبات يموذ  أن هعن  مما هوسمان، اختبار اي% 5 من أك ب احتمالية

 .اتجتمافي

 االجتماعي بالبعد الخاص األم ل الجموذج تحديد اختبارات نتائج(: 11) رقم الجدول 

 يو  اتختبار (P-Valueالييمة اتحتمالية ) %5اليرار ع د مستو  مع وية 

الجموذج األم ل: إما نموذج التأث  ات 

 ال ابتة أو نموذج التأث  ات العشوائية
7,807e-14 

Lagrange 

Multiplier test 

الجموذج األم ل: هو نموذج التأث  ات 

 العشوائية
0,8801 Hausman test 

 R برنامج  م رجات عل  باالعتماد الباح    إعداد من: املصدر
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 :الدراسة . نتائج4

 اهستدامة، للت مية األساسيين الرئ سيين بالبعداين اهرتبطين األساسيين ال موذجين بتيدار السابية اهرحلة اي قم ا ليد

 قم ا مهمة يتائئ عدة على تحصل ا إذ اهيطعية، الزم ية السلسل بيايات م ال حسب منها ل ل األم ل ال موذ  وبتحداد

  :افت  الجدول  اي بتعخيصها

 الدراسة نماذج تقدير  لجتائج ملخص(: 12) رقم الجدول 

 الجموذج املتغ   التا ع املتغ  ات املفسرا املعام ت املقدرا مستوى الداللة االحصائية

S *** (9,274e-08) 2,00547  ال اب 

CR 
نموذج البعد 

 االقتصادي

S *** (4,290e-05) 4,85062 DLN(TCI) 

S ** (0,0094506) -5,62104 DLN(CSP) 

S *** (0,0002893) -1,46502 LN(PP) 

S *** (8,828e-05) 10,00155 DLN(INV) 

 S . (0,0612603) 0,0050689  ال اب 

DLN(HDI) 
نموذج البعد 

 االجتماعي

S *** (3,142e-10) 0,0089845 DLN(TCI) 

S * (0,0150043) -0,1189086 DLN(MRE) 

S *** (1,590e-05) -0,0055421 LN(PP) 

S *** (0,0002428) 0,0087631 DLN(PIBI) 

S          دال إحصائيا  NS  دال إحصائيا  غيب 

 السابقة الجتائج عل  باالعتماد الباح    إعداد من: املصدر

 :الي ما نستنتئ إليها، تولل ا ال   ال تائئ اعخص والذي الساب  الجدول  خلل من

 :االقتصادي البعد . نموذج1.4

 وشمال األوس  التر   دول  اي اتقتصادي ال مو معدل فإن% 10 با واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا مؤشر ارت   إذا 

 ؛%0,49 قدرها بنسبة سيبت   أفريييا

 األوس  التر   دول  اي اتقتصادي ال مو معدل فإن% 10 با الخاص اليطا  إلى اهيدم اجالي اتئتمان معدل ارت   إذا 

 ؛%0,56 قدرها بنسبة س  ف ض أفريييا وشمال

 س  ف ض أفريييا وشمال األوس  التر   دول  اي تصادياتق ال مو معدل فإن% 10 با الس ان  ال مو معدل ارت   إذا 

 ؛%0,15 قدرها بنسبة

 بنسبة سيبت   أفريييا وشمال األوس  التر   دول  اي اتقتصادي ال مو معدل فإن% 10 با اتست مار معدل ارت   إذا 

 .%1 قدرها
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 :االجتماعي البعد . نموذج2.4

 وشمال األوس  التر   دول  اي النترية الت مية مؤشر فإن% 10 با واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا مؤشر ارت   إذا 

 ؛%0,09 قدرها بنسبة سيبت   أفريييا

 س  ف ض أفريييا وشمال األوس  التر   دول  اي النترية الت مية مؤشر فإن% 10 با األم ال وفيات معدل ارت   إذا 

 ؛%1,19 قدرها بنسبة

 س  ف ض أفريييا وشمال األوس  التر   دول  اي النترية الت مية مؤشر فإن% 10 با الس ان  ال مو معدل ارت   إذا 

 ؛%0,05 قدرها بنسبة

 بنسبة سيبت   أفريييا وشمال األوس  التر   دول  اي النترية الت مية مؤشر فإن% 10 با الدخل مستو   ارت   إذا 

 .%0,09 قدرها

 با ضافة اتجتماعية، العدالة اتقتصادي،  موال لزيادة ال رص من العداد واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا تيدم وم ن

 اتقتصاداة اتجتماعية الت مية م تا  ام ل واهعلومات، اتتصاتت تك ولوجيا اي اتست مار فإن ولهذا النترية، الت مية إلى

 .أفريييا وشمال األوس  التر   دول  اي واهستدامة التاملة

 اتقتصادي، ال مو نسبة اي واهتم ل البعد هذا لييا  مؤشر أهن لىع اعتمديا فيد اتقتصادي، البعد افص ما ف  

 ال مو نسبة من هعزز  أفريييا وشمال األوس  التر   دول  اي واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا مؤشر زيادة أن إلى تولل ا حيث

 حيث هامة، ت موية أداة تعت ب لوماتواهع اتتصاتت تك ولوجيا أن إلى الجوهرية ال تيجة هذه وي سر الدول، لهذه اتقتصادي

 الخدمات تحسين خلل من هذا و لصفراد، اليومية الاياة جوايب "ل اي فوائد بتحيي  هسمص التحتية بنيتها اي اتست مار أن

 والخدمات الص اعات من العداد الهور  خلل من العمل فرص  توفيب إلى با ضافة التعلين، الفاية، الرعااة الا ومية،

 الخدمات تيدان اي الت افسية من هعزز  بدوره والذي اهالي، التمول  تعزز  كما واتتصاتت، اهعلومات تك ولوجيا على ائمةالي

 اتتصاتت تك ولوجيا فإن السيا  ي ل اي اهالية، اهعاملت ايجاز اي والسرعة الت افية إض ان إلى با ضافة اهصرفية،

 اليطا  يمو فرص وزيادة العام اليطا  ت مية على و ا يتاجية، ك ان ها زيادة على اتالتر"  كبيب ات ل تساعد واهعلومات

 خل  إلى اؤدي "لن هذا و اتلكجبويية، التجارة ت مية و دعن مري  عن التجارة تعزيز و األسوا  توسي  إلى با ضافة الخاص،

 .اتقتصادي اعدها يا اهستدامة الت مية ر"ائز أهن أحد اتقتصادي، ال مو دعن و الربوة

 تولل ا حيث النترية، الت مية مؤشر اي واهتم ل ليياسن رئ  م  مؤشر أهن على اعتمديا فيد اتجتمافي، للبعد بالنسبة أما

 هذه اي النترية الت مية من هعزز  أفريييا وشمال األوس  التر   دول  اي واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا مؤشر زيادة أن إلى

 التيليداة الاواجز على بالتغلب تسمص واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا اي اتست مار أن إلى ال تيجة هذه روي س الدول،

 "ايتتار الفاية، الييود ح   و الوقت، و اهسافة، اعد الت ل ة، حيث من الييود عن ال اجمة التعلين خدمات إلى للولول 

 الخدمات بتوفيب واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا سمحت حيث امعات،الج و اهدار  غل  إلى أد  الذي ،19 "وفيد فيبو 

 زيادة خلل من الفاية ال ان بتعزيز  واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا تسمص السيا  ي ل اي و كذلك اعد، عن التعليمية

 اه ام  عن العزلة فك إلى تؤدي كما الفاية، الرعااة خدمات على الاصول  إم اييات وتحسن الفاية الخدمات ك انة

 وعدم ال ير من الاد  ي و أت واحدة، يتيجة إلى اؤدي "لن هذا و والزمان، اه ان حواجز إلغان مري  عن اهعزولة الري ية

 .اهستدامة للت مية اتجتمافي البعد ت عيل اي هساهن مما اتجتماعية، العدالة إرسان و اهساواة،
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 :خاتمة

 اتتصاتت تك ولوجيا مساهمة درجة حول  تمحورت وال   اهطروحة ا ش الية على جابةا   الدراسة هذه حاولت ليد

 حيث أفريييا، وشمال األوس  التر   دول  اي اهستدامة للت مية واتجتمافي اتقتصادي البعدان وت عيل تحيي  اي واهعلومات

 :الي كما تعخيصها امكن اههمة ال تائئ من العداد إلى التولل تن

 التر   دول  اي اهستدامة للت مية اتقتصادي البعد على واهعلومات اتتصاتت لتك ولوجيا ومع وي  إاجاب  تاثيب وجود

 اي اتقتصادي ال مو معدل فإن باهائة 10 با واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا مؤشر ارت   إذا أين حيث أفريييا، وشمال األوس 

 اهائة؛ب 0,49 قدرها بنسبة سيبت   الدول  هذه

 التر   دول  اي اهستدامة للت مية اتجتمافي البعد على واهعلومات اتتصاتت لتك ولوجيا ومع وي  إاجاب  تاثيب وجود

 اي النترية الت مية مؤشر فإن باهائة 10 با واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا مؤشر ارت   إذا أين حيث أفريييا، وشمال األوس 

 باهائة؛ 0,09 قدرها بنسبة سيبت   الدول  هذه

 دول  اي اهستدامة الت مية واتجتمافي اتقتصادي البعدان ت عيل اي كبيب ات ل واهعلومات اتتصاتت تك ولوجيا تساهن

 العام اليطا  ت مية مري  عن الدول، لهذه اتقتصادي ال مو نسبة من هعزز  عليها فاتعتماد أفريييا، وشمال األوس  التر  

 واتتصاتت، اهعلومات تك ولوجيا على اليائمة والخدمات الص اعات من العداد الهور  الخاص، اليطا  ويم فرص وزيادة

 على التغلب مري  عن النترية، الت مية مؤشرات زيادة اي كذلك هساهن كما التجارة، تعزيز و األسوا  توسي  إلى با ضافة

 العدالة إرسان و اهساواة، وعدم ال ير من الاد الفاية،  انال تعزيز التعلين، خدمات إلى للولول  التيليداة الاواجز

 .اتجتماعية

 :افتية التوليات أفريييا وشمال األوس  التر   دول  على ييجب  سب  ما على ب انا

 اهسطرة؛ واتجتماعية اتقتصاداة الت موية السياسات اي الادا ة للتك ولوجيات األولوية م ص 

 واتتصاتت؛ اهعلومات تك ولوجيا وايتتار جودة مستو   رف  على العمل 

 معلومات ؛ مجتم  إلى اججتم  تحويل إلى  هدا ال   التترنعات تطوير 

 العربية؛ اه طية اي واتتصاتت اهعلومات لتك ولوجيا التحتية البنية لتمويل است مارية ل ادا  تاس ل 

  اليوايين سن خلل من واتتصاتت اهعلومات لوجياتك و  ليطا  التحتية الب  ة اي األج نية اتست مارات ت جي 

 اتست مارات؛ لهذه اجا زة الضرينية وا ع انات والتترنعات

 الرق   التحول  تحداات هواجهة متجبكة عربية وإسجباتجيات مبادرات وض  على العمل  . 
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 " R حق: " م رجات نتائج تقدير نماذج بيانات البانل لب نامج امل

Pooling Model

Call:

plm(formula = CR ~ DLN(TCI) + DLN(CSP) + LN(PP) + DLN(INV), data = panel, model = 

"pooling", 

    index = c("PAYS", "ANNEES"))

Unbalanced Panel: n = 5, T = 9-19, N = 83

Residuals:

    Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max. 

-3.52734 -0.86606  0.02084  1.01655  5.04358 

Coefficients:

            Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)    

(Intercept)  2.00547    0.34051  5.8897 9.274e-08 ***

DLN(TCI)          4.85062    1.11867  4.3361 4.290e-05 ***

DLN(CSP)         -5.62104    2.11223 -2.6612 0.0094506 ** 

LN(PP)          -1.46502    0.38595 -3.7959 0.0002893 ***

DLN(INV)         10.00155    2.41793  4.1364 8.828e-05 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1ر
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Oneway (individual) effect Within Model

Call:

plm(formula = CR ~ DLN(TCI) + DLN(CSP) + LN(PP) + DLN(INV), data = panel, model = 

"within", 

    index = c("PAYS", "ANNEES"))

Unbalanced Panel: n = 5, T = 9-19, N = 83

Residuals:

     Min.   1st Qu.    Median   3rd Qu.      Max. 

-3.336689 -1.087933 -0.016077  0.898119  4.881045 

Coefficients:

    Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)    

DLN(TCI)  4.83842    1.15802  4.1782 7.951e-05 ***

DLN(CSP) -4.01764    2.25066 -1.7851 0.0783437 .  

LN(PP)  -2.76242    0.79539 -3.4730 0.0008633 ***

DLN(INV)  9.50792    2.41062  3.9442 0.0001803 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

 
Oneway (individual) effect General FGLS model

Call:

pggls(formula = CR ~ DLN(TCI) + DLN(CSP) + LN(PP) + DLN(INV), data = panel, model = 

"random", 

    index = c("PAYS", "ANNEES"))

Unbalanced Panel: n = 5, T = 9-19, N = 83

Residuals:

    Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. 

-3.57459 -0.90388  0.10460  0.07928  1.07981  4.61649 

Coefficients:

            Estimate Std. Error z-value  Pr(>|z|)    

(Intercept)  1.48667    0.42656  3.4852 0.0004917 ***

DLN(TCI)          6.21575    1.11526  5.5734 2.499e-08 ***

DLN(CSP)         -4.15623    1.23045 -3.3778 0.0007307 ***

LN(PP)          -1.03519    0.35581 -2.9094 0.0036214 ** 

DLN(INV)          9.89553    0.39676 24.9410 < 2.2e-16 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Pooling Model

Call:

plm(formula =DLN( HDI) ~ DLN(TCI) + DLN(MRE) + LN(PP) + DLN(PIBI), data = panel, 

model = "pooling", 

    index = c("PAYS", "ANNEES"))

Balanced Panel: n = 5, T = 19, N = 95

Residuals:

       Min.     1st Qu.      Median     3rd Qu.        Max. 

-0.00947643 -0.00267200 -0.00026989  0.00262643  0.01055837 

Coefficients:

               Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)    

(Intercept)  0.00534007  0.00142081  3.7585 0.0003034 ***

DLN(TCI)          0.00905927  0.00318046  2.8484 0.0054443 ** 

DLN(MRE)         -0.10259734  0.03623060 -2.8318 0.0057106 ** 

LN(PP)          -0.00561357  0.00098056 -5.7249 1.347e-07 ***

DLN(PIBI)         0.00669094  0.00476118  1.4053 0.1633707    

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Oneway (individual) effect Within Model

Call:

plm(formula = DLN(HDI) ~ DLN(TCI) + DLN(MRE) + LN(PP) + DLN(PIBI), data = panel, 

model = "within", 

    index = c("PAYS", "ANNEES"))

Balanced Panel: n = 5, T = 19, N = 95

Residuals:

       Min.     1st Qu.      Median     3rd Qu.        Max. 

-0.00845759 -0.00241919  0.00012497  0.00206289  0.01142273 

Coefficients:

       Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)    

DLN(TCI)   0.0111026  0.0027972  3.9692 0.0001491 ***

DLN(MRE)  -0.0203644  0.0377720 -0.5391 0.5911831    

LN(PP)   -0.0057304  0.0017978 -3.1875 0.0020013 ** 

DLN(PIBI)  0.0070360  0.0040119  1.7538 0.0830350 .  

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

 
Oneway (individual) effect General FGLS model

Call:

pggls(formula =DLN(HDI) ~ DLN(TCI) + DLN(MRE) + LN(PP) + DLN(PIBI), data = panel, 

model = "random", 

    index = c("PAYS", "ANNEES"))

Balanced Panel: n = 5, T = 19, N = 95

Residuals:

      Min.    1st Qu.     Median       Mean    3rd Qu.       Max. 

-0.0097755 -0.0031364 -0.0004921 -0.0004078  0.0022577  0.0101566 

Coefficients:

              Estimate Std. Error z-value  Pr(>|z|)    

(Intercept)  0.0050689  0.0027083  1.8716 0.0612603 .  

DLN(TCI)          0.0089845  0.0014280  6.2916 3.142e-10 ***

DLN(MRE)         -0.1189086  0.0488878 -2.4323 0.0150043 *  

LN(PP)          -0.0055421  0.0012841 -4.3158 1.590e-05 ***

DLN(PIBI)         0.0087631  0.0023880  3.6697 0.0002428 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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 باملجطقة الغربية الليبية ت الجفطدور السياسات املحاسبية في ظل جائحة كورونا عل  إيرادا

 دراسة حالة )شركة الزاوية لتكرير الجفط(

The role of accounting policies in light of the Corona pandemic on oil revenues in the western region of 

Libya Case Study (Zawia Oil Refining Company) 

 ايتصار ال ون  الاا  النت  

 ا. م. جامعة الزاوية، الزاوية، لينيا

 امللخص:

 
ً
قتصاداة وأنها علن اجتمافي من ال رضية ال   م ادها أن اجااسبة ووسائلها لها دور اي التح ي  من حدة األزمات ات ايطلقا

ات اعل م  اهستجدات ونستجيب للتطورات، تن إجران هذه الدراسة على إارادات اعض اه تجات ال  طية اي لينيا، للتعرا على 

 تداعيات عدم اتستيرار السيايم  الذي تعان  م ن لينيا تسبنت ايدور السياسات اجااسنية اي معالجن األزمات اهالية، حيث إن 

 انهيار اقتصادي شبن "امل أثر سلب إلىأضرار كبيبة للقتصاد، كما أدت جائحة "ورويا 
ً
باستفدام  على اهستو  اهع ءم  لل رد.ا

اه ال الول   تن التولل الى دليل اؤكد عدم وجود أي دور للسياسيات اجااسنية ال   من شانها التف ي  من حدة األثار 

  اهالية السلبية لعجائحة، وبدأ
ً
أن اتقتصاد الليب  مازال غيب جاهز للتعامل م  م ل هذه األزمات رغن "وين متصل  واةاا

باتقتصاد العاه  من خلل العداد من الي وات أهمها لادرات ال   . وأولت الدراسة بوجوب األخذ بالعداد من ا جرانات 

 يتا .في وتعدال التعاقدات لضمان توفر لوازم ا  توفيب أساسيات اتستمرارية، "ادوات الذ"ان اتلط ا اجااسنية م ل

س لت إ. مص   ZAFس لت الزاوية، إ. مص   ZORC. شركة الزاوية لتكرير ال   ، LOلينيا ي    :ال لمات اه تاحية

 BAFب غازي،

Abstract 

 Despite the repercussions of the political instability that the country suffers from, which caused great 

damage to the economy, the Corona pandemic led to an almost complete economic collapse that negatively 

affected the low standard of living for the individual. Based on the assumption that accountability and its means 

have a role in mitigating the severity of crises Economic, this study was conducted on the revenues of some 

petroleum products in Libya, to identify the extent of benefiting from these policies for accountability. Evidence 

was reached confirms that there is no effect of accounting policies that would mitigate the negative financial 

effects of the Corona pandemic. The study recommended that many accounting procedures should be taken 

such as;rapid work to provide tools for technological progress to perform accounting functions, use of 

accounting procedures issued by relevant bodies and organizations, re-ordering priorities and estimating future 

estimated flows. 
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Key words: Zawia oil refining company ZORC, Zawia factory for produce asphalt ZAF, Benghazi factory for 

produce asphalt BAF. 

 

 مقدمة .1

ت هستطي  أحد أن ا كر بان اتقتصاد العاه  تاثر ات ل مباشر باألزمة الاالية لجائحة"ورويا، األمر الذي تسنب بموجة 

كساد عاه ، فإلى جايب الخسائر النترية ال ادحة والخسائر اتقتصاداة ال   تؤكد تراج  معدتت يمو اتقتصاد العاه  لس ة 

اهع ءم  لصفراد اي الدول ال امية ات ل مدمر. بما أن ال اام اجااسب  الذي اوفر اهعلومة اجااسنية اؤثر ، تاثر اهستو  2020

ويتاثر باهتغيبات البيئية، ولن دور اي ت عيل السياسات وا جرانات اجااسنية واتفصاحات اللزمة ال   من شانها التف ي  من 

جب على ا دارة "ونها لورة لصدان اهالي ال اف  ويبض لعاياة الص اعية استفدامن ، ا19حدةاألثار السلبية تيتتار "وفيد 

بالطريية األم ل للتيليل من األثار السلبية لصزمات اتقتصاداة, وإتبا  توليات اه امات اجااسنية باتفاذ ما ا اسب ويلئن 

 
ً
 وأ الااجة للييا  وا فصا  اجااسب ، وضمان اتستمرارية، خصولا

ً
 لعدم التاكد حيال اهستيبل.  ن هذه األزمة تعد مصدرا

 مشكلة الدراسة .1.1

بال ار للواق  الاالي لجائحة "ورويا وما تسبنت بن من متا"ل اقتصاداة اي العالن باكملن، وال   تزاادت حد ها يتيجة 

ل   تعان  منها لينيا يتيجة الروا عدم عوامل دولية وإقليمية ومحلية اي العداد من البلدان، منها على الصعيد الدولي األزمة ا

إلى حد افن. وحيث إن لينيا تعت ب من ضمن الدول الرائدة اي تصدار ال    عاهيا والذي هعد  2011اتستيرار السيايم  من س ن 

لدائر وما اهمول الرئ  م  لعخزاية العامة للدولة، فإن اتيف اع الااد اي أسعار ال   ، والارب اجالية الترسة والصرا  ا

اتطلب من ي يات تسترها نسبة كبيبة من إارادات اهوازية إن لن تكن جلها، جعلها تمر بازمة مالية واقتصاداة ك ب ، تسبنت اي 

 .ارت ا  معدتت ال ير والبطالة وتراج  معدتت ال مو اتقتصادي

اي العالن  2019اي نهااة الس ة اهاضية هذا وقد تزاادت حدة هذه األزمة اهالية بت ءم  جائحة "ورويا ال   اي جرت  

باسره، حيث ألابت العداد من اهؤسسات اهالية اي الوتاات اهتحدة األمريكية وا تحاد األورب  وك ب  الدول األسيوية، م ل 

ال    هدد  91-حيث ايف ض الطلب على ال    اي الل مفامر جائحة "وفيد اليابان والصين اهصدر الرئ  م  لهذا الوبان العاه 

، ياهيك عن األضرار ال   امكن تفيلها اي إحد  الدول (2020اتقتصاد العاه  بالولول إلى مرحلة التوق  التام )الب ك الدولي, 

ال امية وبالاروا اهتار اليها أعله, حيث أوةات الدراسة اتستطلعية ال   تن إجرانها اي شركة الزاوية لتكرير ال    بلينيا 

.وهذااؤكد 2019د.ل اي س ة  127707459د.ل بدت من  14936800لتصل إلى  2020إارادات ال    خلل س ة ايف اع 

ال   أشارتإلى إن استمرار ايتتار فيبو  "ورويا سيؤدي الى ايف اع الطلب على ال    مما  2020دراسات الب ك الدولي اي ابريل 

اقن جائحة "ورويا وتوق  إيتا  وتصدار ال    اسنب إغل  اهوانئ اف ض دخل لينيا، وأوةات أن أثر اليتال أد  الى ت 

ال  طية. وبافجباع استمرار تعطل ا يتا  أواستئ افن بب ن فإن لينيا ستنتئ يص  إيتا  العام اها م  في . وأوةات 

 1.6)2019_  2017توس  خلل الدراسة اين بالرغن من تمكن اتقتصاد الليب  من زيادة ا يتا  إلى ما فو  مليون برميل اي اه

. مليون برميل 6يتيجة الصرا  السيايم  الدائر اي البلد ) 2016-2013مليون برميل اي اليوم( اعدما عان  من ر"ود عمي  خلل 



اقع ومستقبل االقتصاد ف  كتاب المؤتمر ي الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو

 

167 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 
ً
قص )يا 2020.  ويتيجة لذلك من اهتوق  أن ا ون يمو اجمالي ال اتئ اجالي سلبيا اي 2019عام  اي اليوم( إت أين تباما مجددا

 ي سيؤدي إلى عواقب وخيمة من ييص اي اهعدات والسل  اتستهلكية مما سيهاد من معاياة التعب اي لينيا.ذ%( األمر ال 19.4

 

  وهجا ت ار تساؤالت بح ية أ اديمية مفادها

 ما دورالسياسات اجااسنية اي الل جائحة "ورويا اي الص اعات ال  طية اللينيةباه طية الغربية؟ .1

 سبل ال   اجب إتباعها للتيليل من حدةاهتا"ل ال اتجة اي اهستيبل؟ما  ي ال .2

 

 أهدال الدراسة  .1.2

  هدا هذه الدراسة للتعرا على 

 دور السياسات اجااسنية اي اهصان  ال  طية اي اه طية الغربية اللينية اي الل جائحة "ورويا. 

طية الغربية اللينية، والالول اهمك ة ال   تساعد على تفط  هذه اهتا"ل ال اجمة عن جائحة "ورويا اي اهصان  ال  طية اي اه  

 األزمة باقل خسائر.

 

 مج جية الدراسة .1.3

تن استفدام اه ال  مل  على التيارير وال جلت باهصان  محل الدراسة،ا  إضافة الى استفدام اهصادر ال ايوية و  

مريية فعالن لجم  وتم يل  اسة، حيث إن اهيابلت ال خصية تعت بهلئمتن لطبيعة هذه الدر  االول   باألسلوب اهسحي يارً 

اهعلومات اللزمة  ثران اهوضو  والولول الي تحليل عل   تيريب . هذا وقد لممت أس لة اهيابلة من قسمين، اليسن األول 

د ووالي ة األ خاص الذان تمت هساى إلى تحداد اهصان ، ومعلومات عنها، م ل أسن اهص  ، والع وان، ويو  الص اعة، وعد

، تن السياسات اجااسنية اي الل جائحة "ورويا ميابلتهن وخ ب هن. اليسن ال ان  اتضمن أس لة مغلية وم توحة حول دور 

 (. 2020استفللها من ميالة )عبد اللطي , 

على مجموعة من الخ بان تن استفدام الخطوات التالية  يجا  اهيابلة  اتختبار اهسب  للميابلة وعرع األس لة 

 ، وأاضالدراسةاجختصين للتاكد من أن األس لة الواردة اي جدول اهيابلة م اسبة ألهداا 
ً
للتاكد من أن لياغة األس لة "ايت  ا

 %.  أاض 95واةاة، ولتحداد اهدة اجاتملة للميابلت، و"ايت يتيجة اتختبار 
ً
 اه ان  ا

ً
تفطي  م صل للميابلة، متضم ا

ن وذلك بجدولة اهواعيد م  األ خاص اهستهدفين، واستفدام ي ل مريية اهيابلة م  جمي  األ خاص، وتوفيب شر  والزما

"ااو ألهداا اهيابلة ويطاقها م  التاكيد على سرية البيايات واهعلومات واستفدامها ألغراع الدراسة في ، قرانة البيايات 

 رمة وتدوين إجابة "ل  خص اي ورقةم  صلة، ثن تجمي  إجابات "ل سؤال معاهكتوبة بدقة واتستما  اع ااة الى األش
ً
، م  ا

 تت يب جمي  األ خاص الذان تمت ميابلتهن لضمان سرية البيايات.عدم تجاهل اتعتبار األخل ي الذي ايعم  ب

 دراسة وعيجتهامجتمع ال .1.4

الغربية اي لينيا وما اتبعها من مصان  اي التر ، ات ون مجتم  الدراسة من اهس ولين اي اهصان  اجختارة اي اه ام  

وال   تعت ب مملوكة ملكية تامة لتركة الزاوية لتكرير ال    التااعة للمؤسسة الوم ية لل   ، حيث تركزت على مصان  خل  
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تركة الوحيدة ال   تمتلك سنب اختيار الباح ة لهذه التركة أنها ال س لت اي مدا    الزاوية وب غازي.اهعديية وا   وتعب ة الزيوت

ولها العداد من األنتطة، 1974هذه اهصان  اي لينيا. و ي تعت ب أول شركة تكرير أسستها اهؤسسة الوم ية لل    اي لينيا عام 

 م ل تكرير ال    الخام، وتصني  األس لت، والزيت اهعدن  اجختل  واهعبا اي زجاجات، وتصدار ال    الخام وتوريد اه تجات

 (.2010البجبولية. )دليل شركة الزاوية لتكرير ال   , 

موال ، وقد  25ميابلة م امة م  مداري ور سان أقسام اصل عددهن إلى  20بالنسبة لعي ة اهيابلة، هدفت الباح ة إلى إجران  

عي ة إلى ثلث مجموعات حسب لعدم الجهامهن بموعد اهيابلة.  جران اهيابلة، تن تيسين ال 4، اي حين تن استبعاد 16تن تحيي  

مدران. تن ت جيل إجابات هذه اججموعة  6مبيعة الوالي ة. اججموعة األولى  ي اهدران اي اتدارات اجختل ة اي التركة وعددهن 

 على شري  ألن هذا اتيص هن أجريت معهن اهيابلت حرية التعبيب عن آرائهن. واججموعة ال ايية  ي ر سان أقسام باهصان 

من ر سان األقسام  2أ خاص، وتن تدوين اهلحاات في ، أما اججموعة ال ال ة ف ايت تت ون من عدد 8وبالتركة وعددهن 

 باهؤسسة الوم ية لل   .

 حدود البحا 1.6

اه ايية  شركة الزاوية لتكرير ال    وما اتبعها من مصان  )مص   خل  وتعب ة الزيوت، مص   أس لت الزاوية، مص   

  لت ب غازي(.أس

 اهؤسسة الوم ية لل   . 

 .2020لى شهر دهسم ب إالادود الزم ية  اقتصرت على ال جبة من شهر مار  

 أهمية البحا 1.7

اكتسب البحث أهميتن من أهمية اهوضو ، فالدور الذي تؤدان السياسات اجااسنية اي اجاافاة على اتستيرار اهالي 

  واتقتصادي وبالتالي اتجتمافي
ً
اي األهمية، إضافة الى أن هذا البحث امكن أن امهد للباح ين الطري   اي أوقات األزمات غااة

 للستمرار للبحث اي هذا اججال.

 الجانب الجظري والدراسات السابقة .2

افية عن ليبيا .2.1  مقدمة جغر

ونل والجزائر والسودان ، وتحي  بها مصر وتي  لينيا اي قلب شمال إفريييا باليرب من البحر األبيض اهتوس  ت 

كن. تعت ب راا  أك ب  2000كيلومجب مرب  ويوجد بها خ  ساحلي ابلغ حوالي  1،759،540وتتاد وال يجر. تبلغ مساحة لينيا حوالي 

دولة اي إفريييا، والساا  عتر أك ب دولة اي العالن من حيث اهساحة، وتبلغ سب  مرات حجن اهملكة اهتحدة. اه اخ معتدل اي 

فاه اخ هو م اخ البحر األبيض اهتوس  م  لي   لربي  والخري ، اميل الصي  إلى أن ا ون حاًرا جًدا ب  ما ا ون التتان بارًداا

 حار وشتان معتدل، الطيل أكرب برودة اي اهرت عات ع ن اي اه ام  الداخلية الفاراوية. 

اي التمال واه اخ الفاراوي اي الج وب، حيث وس  تفض  ه اخ مت و  م  البحر األبيض اهتالخللة أن لينيا  

بيية األرا م  عبارة عن هضاب  ي امتداد للهضبة  اي اهائة. 45ايدر بحوالي الفااري اليسن األك ب من األرا م  اللينية  تت ل

من الك بان الرملية، اي اهائة  25م  األفرييية، وعن سهل ساحلي امتد على مول البحر اهتوس . فيها واحات ك يبة، وجبال 
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 Libya Locationاي اهائة ) 4اي اهائة، وغابات  20اي اهائة، ومرافي  17اي اهائة، ومحاليل دائمة  19وأرا م  لالاة للزراعة 

Map2007.) 

 

 
 

 (.Libya Location Map2007( )1ش ل )

 

 مصادر الدخل في ليبيا .2.2

باهائة من مصادر الدخل الخار ي من العملة الصعبة،  90ام ل  لينيا بلد غن  بموارده الطبيعية وخالة ال    الذي

 وهو ما اجعل اتقتصاد الليب  اقتصادا رنعي
ً
اهوق  الجغرااي الذي ساعد على يمو شب ات التجارة بين أوروبا  بامتياز، فضل على ا

الطبياي، وخام الاداد وأمل  السباكة،  ووس  إفريييا، وتعت ب لينيا من الدول الغ ية باهوارد الطبيعية م ل ال   ، والغاز

واهرافي. تعت ب الزراعة وليد األسما  من اليطاعات الص اعية الرئ سية خار  قطافي ال    والغاز، اهوق  الجغرااي للينيا 

الدائرة  ( إتأن الصراعات العسكريةLibya Energy Data, 2007اجعلها حلية ولل اسجباتيجية بين الدول الترقية والغربية )

افن ت بئ باحتمال عدم استمرار هذه اهزااا. أما بالنسبة لتوزن  اهصادر اهالية اللينية على اليطاعات غيب ال  طية، فيات  قطا  

الص اعة اي اهرتبة األولى، واليطا  الزرافي اي اهرتبة ال ايية، وقطا  السياحة اي اهرتبة ال ال ة. وم  ذلك، هعت ب مصدر ال    

 (. Igbikiowubo ،2008هصدر اهالي الرئ  م  )ا

مليون برميل اومًيا. زادت قدرة ا يتا  الليب  على مدار العيد اها م ،  1.65قبل الارب، "ايت لينيا تنتئ ما ايدر ب حو 

بك يب من مستويات ، لكنها ت تزال أقل 2010مليون برميل اي اليوم اي عام  1.8إلى  2000مليون برميل اي اليوم اي عام  1.4من 

ملاين برميل اي اليوم تن تحيييها اي الست  يات. على الرغن من أن لينيا أيتجت أقل من الطاقة ا يتاجية،  3الذروة ال   تجاوزت 

لينيا مركبين كيمياويين ةخمين اي ال باية  مليون برميل اي اليوم. تملك 1.47إت أن ا يتا  تجاوز هدا أوبك للبلد البالغ 

ب ل افي اي أفريييا )ا
ْ
ب الاداد والصلب اي مصراتن وهو أك ب مرك

ْ
ه طية الوسط ( واي الزاوية )اه طية الغربية( الى جايب مرك
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 ,Libya Oil. )سم ت اي ب غازي والخمل ومصراتن ومرابللاي هذه الص اعة. أما با ي النسيئ الص افي فيتم ل اي معامل ا  

2011). 

 

 زيوت املعدنية واالسفل  في ليبياصجاعات الجفط وتصنيع ال .2.3

تساى الباح ة إلى تيدان مساهمة أللية تكتساب اهعرفة على اهستويين األ"ادا   والعملي، "إحد  اجااوتت  

ارادات اه اسب لصساليب اجااسنية ودورها اي جائحة "ورويا على ا  التفطي  والتطبي  األولى للتحيي  التجريب  من مد  توفر 

ية، باعتبارها اهصدر الرئ  م  لتمويل الخزاية العامة. رغن وجود عدة مصان  لإليتا  والتكرير واهتم لة اي مص اة الزاوية ال  ط

ومص اة سبها ورأ  اتيوا ومليتا وما اتبعهن من مصان ، إت أن الدراسة اقتصرت على مص اة الزاوية )شركة الزاوية لتكرير 

لى جايب عمليات التصدار حيث اتن ا يتا  إ% من احتياجات اه طية الغربية، 70اعتباره هغط  ال   ( واهصان  التااعة لن ب

 والتكرير اي عدة مصان  اي مدا    الزاوية وب غازي اي لينيا.

 

 
 (2007حيول ومصااي ال    والغاز الرئ سية اي لينيا )خرائ  موق  لينيا  2لت ل ا

 

 

عطان خل ية عن هذه إفي ، رأت الباح ة ضرورة  ZORCتركة الزاوية لتكرير ال    وباعتبار أن هذه اهصان  مملوكة ل

 التركة. 

  
ا
من قبل اهؤسسة الوم ية لل   ، وتعمل اي تكرير ال    وتصني  ا س لت وتصدار  1974تاسست عام   أوال

كن غرب العالمة  50ة. تي  على اعد وتوريد ال    الخام والبجبول، با ضافة إلى إيتا  أيوا  مفتل ة من الزيوت اهعديي

 108000أل  برميل اي اليوم. توسعت السعة إلى  60مرابلل. هذه التركة  ي ثان  أك ب شركة تكرير اي لينيا بطاقة معالجة خام 

لوحيدة ال   برميل اومًيا. إنها التركة ا 120.000، "ايت ماقة اهص اة 2011، واعتباًرا من مااو 1977برميل اي اليوم بحلول عام 

تنتئ الزيوت اهعديية وم تجات األس لت اي لينيا. تن اختيار موق  التركة لتغطية أسوا  اه طية الغربية من الزيوت اهعديية 

 م  سياسة مراكز التوزن  الص افي. با ضافة إلى اتست ادة من مياه 70وال   تم ل 
ً
٪ من إجمالي اتستهل  اجالي، وذلك تماشيا

(. توفر التركة "افة التسهيلت 2010ربها من موانئ التصدار، ها لها من أهمية اي إيتا  ال    )دليل شركن الزاوية، البحر وق

اللزمة لإليتا  م ل، الكهربان وتحلية مياه البحر وتوليد البفار واجخت بات ووحدات مراقبة الجودة وورش الصياية ال   تتمل 
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زن. لديها عدد كبيب اي اليو  العاملة وتحتوي على عدةأقسام م ل  ا دارة اهالية وإدارة مفتل  التفصصات واهوانئ واجخا

الاسابات وإدارة التفطي  واهتااعة وإدارة اهراجعة الداخلية وإدارة اله دسة والدراسات ال  ية، وإدارة اهتارن ، وإدارة 

س لت الزاوية، وإدارة مص   إ   خل  وتعب ة الزيوت، وإدارة مص   اجخازن، وإدارة تطوير اهي ان، وإدارة التدريب، وإدارة مص

س لت ب غازي، وإدارة العمليات البحرية، وإدارة السلمة، وال يابات العمالية للتر"ات، وإدارة الخدمات، وإدارة اهتجباات، إ

ى قسمين ب  ما اضن البعض ستة أقسام إدارة الت ون ا دارية، وإدارة األمن الص افي، وغيبها. تتتمل اعض هذه ا دارات عل

 (. 2010)دليل شركة الزاوية لتكرير ال   ، 

من قبل شركة شل  1972-1971أما فيما افص اهصان  اهستهدفة، مص   خل  وتعب ة الزيوت الذاتاسل س ة  

ملاين علبة اي الس ة لخ   5لجب، وبطاقة  200األمريكية فاين هعمل ب لثة خطوط إيتا ، خ  واحد لجب، وخ  أربعة لجب وخ  

صعاة شركن هلجب. بدأ اهص   ا  ذ 200أل  برميل س وًيا لخ   60ملاين جالون س وًيا لخ  أربعة لجبات، و 3لجب واحد، و

EOM  وعمل 1984،ثن لدر قرار من اهؤسسة الوم ية لل    ب يل اهص   إلى شركة الزاوية لتكرير ال    عام 1983اي عام .

، زيت زهرة، زيت عطارد، زيت متجبي، إلظ. اي 50 / 20إيتا  وخل  أيوا  مفتل ة من الزيوت اهعديية م ل زيت الرباا  اهص   اي

مليون  3.5لجب، و 1مليون علبة اي الس ة لخ   25، قام اهص   بتطوير وتغييب جمي  خطوط ا يتا  لزيادة السعة إلى 1986عام 

ساعة عمل(. اتن  14لجب، من خلل التتغيل فجبتين اي اليوم ) 200برميل اي الس ة لخ   أل  120لجب اي الس ة و 4جالون لخ  

 تسوي  جمي  اه تجات للسو  اجالي من خلل شر"ات ال باية للتسوي  والراحلة ولينيا ي  .

 ثاني 
ا
اي الس ة. من  100000بطاقة  1980س لت، تن تاس سهما عام  يتا  ا   BAF وب غازي  ZAF مص اي الزاوية :ا

 (.2010، دازل ت رنغ، دازل سرن  التطاار، دازل معدل التطاار )دليل شركن الزاوية، 70-60س لت إم تجات هذه اهصان   ي  

 

 
 ( مص اة الزاوية لتكرير ال    )موق  شركن الزاوية لتكرير ال   (3ش ل )
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 نبذا عن السياسات املحاسبية 2.4

تفدمة اي حاتت عدم التاكد فياهستيبل م ل اهوازيات التيدارية، وتحليل تعمل السياسات اجااسنية اهس

اتيحرافات، والت الي  اهعيارية، ومعدل العائد على اتست مار، وتحميل الت الي  ا ضافية ب اًن على العجن، والتدف  ال يدي 

ت اهتعلية بالت ل ة والعائد اهتوق ، واجخامر اجاتملة تفاذ اليراراعلى تيدان اهعلومات اللزمة  اجخصوم واهوازيات اهرية، 

 هستفدم  اهعلومات اجااسنية، وتساعد على ر ية أفضل للتغلب على األزمات ال   تستوجب دا اميكية ت يب ال كر اجااسب .

  السياسات 8رقن الدولي بةاجااس معيار ا ص التاكد، حيث عدم حاتت م  للتعامل عامة اهالي مبادئ التيرير ووضعت معاايب

 فإن األعمال، ألنتطة اهلزمة التاكد عدم لااتت يتيجة أين  على واألخطان اجااسنية التيدارات اي والتغييبات اجااسنية

 ويار  .في  تيدارها امكن ولكن بدقة، قياسها امكن ت اليوائن اهالية ب ود من العداد
ً
 التاكد عدم لااتت الكبيب للتاثيب ا

 1 رقن الدولي اجااسبة معيار قرارا هن فإن تفاذ  م يدة هعلومات اهالية اليوائن ولااجة مستفدم  للتيدارات، هصاحبةا

 عدم مصادر وعن اهستيبل، عن ال   تضعها اتفجباضات عن معلومات عن ت ف  أن اهنتاة على اهالية  اوجب اليوائن  عرع

  .التيرير فجبة هااةن اي األخر   الرئ سية التيدار تاكد

 الوبان وما فثار تيدارها اي ال ااي اتجتهاد تبذل أن اهنتاة على اجب ،-19"وفيد فيبو  يتتار   الراه ة الاالة اي

اي اهوازيات والرواتب  اهستيبلية والتغيبات معدتت للمفامر، أو ال يداة التدفيات بتعدال تتعل  افجباضات من تضعن

 تغيبات اؤدي إلى الذي-19 "وفيد فيبو  الروا م ل اي متوق  و"ل ما هواألخر ،  الت الي  على تؤثر ال   األسعار اي والخصن

 (.26-11ص  2020السعوداة للمحاسبين اليايويين  الهي ة)متسارعة تؤثر على استمرارية اهترو .

 

 الدراسات السابقة 2.5

 

 توقعة لجائحة كورونا عل   عض املتغ  ات املالية واالقتصادية في ليبياباآلثار املةاملعجون (2020)وبلق دراسة الشائبي  2.5.1

هدفت الدراسة إلى استتراا افثار اهالية واتقتصاداة لجائحة "ورويا على اتقتصاد الليب  وافثار اجاتملة على 

لجائحة على اتقتصاد الليب  اعض اهتغيبات اتقتصاداة. وقد اعتمدت على م اجية افجباع س  اريوهات مفتل ة لتاثيب ا

ومياريتها بالتاثيبات الااللة باتعتماد على اعض البيايات اهالية ال علية. تن استفدم يموذ  قيايم  منس  لبحث التاثيب على 

 2020%ح   نهااة أكتوبر  52معدل التضخن اي اتقتصاد الليب . وتوللت الدراسة إلى أن ا ارادات ال  طية ايف ضت بنسبة 

مليون دا ار. كما سيجباو  معدل  4.971.44العجز الكلي بميدار    وأن ارت  مليون،3.685.72ازداد العجز الكلي الى  توقعت أنو 

هذا وقد أولت الدراسة بوض  األولويات اي  .2020اي عام  % 22%ومستو  مرت   ع د  6التضخن بين مستو  م ف ض ع د 

اسية، واليطا  ال  ط  واليطا  الصحي هواجهة الاروا الاالية. إضافة الى الجبشيد اي اتي ا  العام للصرا على اهرتبات األس

ا ي ا  العام والتيت  اي "افة ب ود ميهايية الجبت بات اهالية وتيليل اهصروفات بنسب مفتل ة، وتوفيب شبكة أمان لذوي 

بااة الضرائب والرسوم األخر  للتيليل من اتعتماد الدخل اجادود وال  ات اهتضررة. كما أولت بالعمل على تحسين مر  ج

 على ا ارادات ال  طية، وت عيل دور ل دو  الربوة السياداومراجعة الدان العام،ووض  الجبت بات اللزمة لسداده. أخيب 
ً
أولت ا

عتبار الدان العام الخاص بوض  سي  لنسبة الدان العام إلى ال اتئ اجالي ا جمالي لضمان اتستدامة اهالية،واألخذ اعين ات 

 (.40-34. )ص 2021لعام بالا ومة اهؤقتة اي اه طية الترقية ع د ا عداد هيهايية الجبت بات اهالية 
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 تأث   جائحة كورونا عل  االقتصاد العامل  وسبل املواجهة مع إشارا خاصة للعراق  عجوا )2020)دراسة البتال وفهد2.5.2

اجختل ة لآلثار اتقتصاداة لعجائحة وال   تم لت اي إعاقة النتاط اتقتصادي،وت الي  ت اولت الدراسة الجوايب 

التصدي واتحتوان، وال ية والييين، وال يل الجوي، وبينت الي وات ال   من خللها اؤثر فاارو  "ورويا على اتقتصاد العاه  

، إضافة الى ال مو اتقتصادي الذي 2008أسوأ من األزمة اهالية س ة و ي  التبادل التجاري والجباب  اهالي الذي اعت بتن الدراسة 

مليون برميل باليوم، ومن  15%، وأسعار ال    العاهية ال   ايف ضت بحوالي  1.5الى 5. 9تتيب التنبؤات الى ايف اضن من 

ت الدراسة افثار السلبية على اتقتصاد اي مليون برميل باليوم اي حالة استمرار اتزمة. كما بين 30اهتوق  زيادة اتيف اع الى 

العرا  وقدمت مجموعة من اهيجبحات أهمها  ضمان تدف  السل  األساسية، رفد اليطا  الصحي، دعن اليطا  الزرافي، 

 مراجعة ب ود اهوازية اهيجبحة، إنتان ل دو  لدعن اليطاعات اهتضررة،تج  ب اليطا  الخاص مفامر التوق . 

 

  عجوا  التداعيات املحتملةألزمة كوروناعل  االقتصاداملصري والعامل ( 2020)ة مرس يمل الصادي دراس 2.5.3

هدفت الدراسة الى معرفة افثار والتداعيات اجاتملة لجائحة "ورويا ومر  بدائل للسياسات اجختل ة وت اولت 

ب  واهداويية واهيهان التجاري وحجن اتقتصاد غيب مجموعة من اليضااا م ل  معدل ال مو و جز اهوازية واحتيام  ال يد األج 

 2009-2008الرس  . وتوقعت أن ت و  أزمة "ورويا اي تداعيا ها اتقتصاداة واتجتماعية أاة أزمة سابية بما فيها اتزمة اهالية 

ال مو اتقتصادي من أكرب ا وقد أشارت أن ذ. ه1939-1929مما جعل البعض هتبهها اي حالة استمرارها بازمة الكساد الكبيب 

% على مد  7ميابل  2009 /2008% لعام 4.7اهتغيبات ال لية تاثًرا باألزمات، فيد تراج  خلل األزمة اهالية العاهية ليبلغ 

%. وشهد تراجًعا أك ب يتيجة تداعيات ثورة ا اار وما يتئ عنها من اضطرابات 35العاميين السابيين لصزمة أي بنسبة تراج  

 /2009% لعام 5.1ميابل  2011 /2010% لعام 1.8بنت اي تعطل اهصان  وتوق  ا يتا ، مما أد  إلى تراج  معدل ال مو إلى تس

%. وتتجاوز األزمة الاالية اي تاثيبا ها األزمتين السابيتين ألنها تجم  بين أزمتين خارجية 65أي بنسبة تراج  تيدر ب حو  2010

 (.21-11)ص وداخلية مًعا.

 عجوا  االستجابة ألزمة ف  و  كورونا في دول الشرق األوسط  )(2020 دراسة مجظمة التعاو  والتجمية االقتصادية 5.2.4

 فريقياإوشمال 

ه الدراسة للتعرا على مد  استجابة الا ومات اي م طية التر  األوس  وشمال إفريييا الى سرعة احتوان ذهدفت ه

وخط  مؤسسية لدعن األسر والتر"ات. وأوةات الدراسة أن الجائحة تسبنت اي فيبو  "ورويا من خلل تطوير سياسات 

اضطرابات اقتصاداة هائلة وايف اع الطلب اجالي والخار ي وايف اع أسعار ال    وتعطل التجارة وسلسل الييمة 

كبيب سيؤثر على يمو ال اتئ العاهية، م  اتسا  الت اوتات ا حصائية(. وأضافت أن ضع  اتقتصاد اي الدول ال امية ات ل 

. م  األخذ اي اتعتبار تدابيب اتحتوان اليوية ال   ت  ذها اقتصاداات م طية التر  األوس  2020اجالي ا جمالي اتدة اي عام 

 2020وشمال إفريييا، ويتوق  ل دو  ال يد الدولي أن تتيلص جمي  اقتصاداات م طية التر  األوس  وشمال إفريييا اي عام 

 6,6-%. وأشارت أحدث التيدارات إلى أن ال مو اي م طية التر  وشمال إفريييا قد ا ف ض إلى  4,1-استث ان مصر، بمتوس  ب

. ومن اهتوق  أن تتهد لينيا ولب ان أك ب ايف اع اي 2020% للبلدان اهستوردة لل    اي عام  1-% للبلدان اهصدرة لل    و 

%على التوالي. وبينت الدراسة اعض التدابيب ال   اتفذ ها اعض دول التر   25-% و 6,66-ن يمو ال اتئ اجالي ا جمالي بيي
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األوس  من تف يض أسعار ال ائدة، واع انات ضرينية وتوسي  تغطية تامين التيفوخة، واهساعدات اهاداة وتاجيل سداد 

 لخاص.اليروع الى غيب ذلك من ا جرانات لتف ي  العبن على اهوامن واليطا  ا

 الجانب العملي .3

ها هعالجة البيايات لتحيي  أهداا البحث وا جابة علىتسا تتن اتفاذلإلجرانات ال   تن  اا الجزن ولً  ذات اول ه 

 الرئ سية.

 

 دور السياسات املحاسبية في ظل جائحة كورونا   .3.1

اسنية والتعليمات الصادرة من ي لعبتن ا جرانات والسياسات اجاذللتعرا على وجهة يار عي ةالدراسة للدور ال 

، وسبل مواجهة األثار اهستيبلية 19اه امات اهه ية اهتفصصة، فيالتف ي  من تداعيات األزمة اهالية ال اتجة من "وفيد 

أن اهيابلة ه األزمة، تن إجران اهيابلت ال خصية لعاصول على إجابات سرنعة ودقيية حول اهوضو ، حيث ذال   ستعيب ه

تة هادفة بين اجااور واجااور اهستجيب، بيصد الاصول على معلومات معي ة من ال خص الذي تمت ميابلتن، وال   لها م اق

  )Elbishti ،2015(للة باألس لة 

    ومن خلل تحليل اهعلومات ال   تن الاصول عليها من اهيابلة ال خصية تبين اتت

 

 خصائص مفردات عيجة الدراسةالجزء األول:  .3.1.1

 ( املصارع املستهدفة1الجدول رقم )

 عدد اهستهدفين اي اهصان   التكرار النسبة يو  الص اعة الع وان

تصني  وخل  وتعب ة الزيوت  مدا ة الزاوية

 اهعديية

 مص   خل  وتعب ة الزيوت 3 19%

 وحدات التكرير بمص اة الزاوية 3 %19 تكرير ال    الخام مدا ة الزاوية

 مص   إس لت الزاوية 1 %6 تصني  ا س لت مدا ة الزاوية

 مص   إس لت ب غازي  1 %6 تصني  ا س لت مدا ة ب غازي 

ا دارة العامة اتركة الزاوية لتكرير  6 %38 أعمال ادارية ومحاسنية مدا ة الزاوية

 ال   

 اهؤسسة الوم ية لل    2 %12 أعمال ادارية ومحاسنية مدا ة مرابلل

 ا جمالي 16 100%
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اوة  الجدول الساب  عدد األفراد اللذان تمت ميابلتهن اي اهصان  اهستهدفة وموق  اهصان  ويو  

 الص اعة، األمر الذي هتيب إلى أن نسبة العي ة اهستهدفة "افين لتعمين يتائئ الدراسة حسب وجهة يار الباح ة.

 

 ( الوظيفة2الجدول رقم )

 الوالي ة التكرار النسبة

 إدارة مدار 6 % 38

 رئ ل قسن 10 % 62

 ا جمالي 16 % 100

 

%، ب  ما "ايت نسبة ر سان 38ان هتغلون والي ة مدار إدارة تبلغ ذاتض  من الجدول الساب  أن نسبة اهوال ين ال

 %، األمر الذي اض   الك يب من ال ية على مصداقية اهعلومات اهتحصل عليها. 62األقسام 

 

 لمي( املؤهل الع3الجدول رقم )

 اهؤهل العل   التكرار النسبة

 دبلوم متوس  0 0

 ب الوريو  10 % 62

 ماجستيب 4 25%

 دكتوراه 2 13%

 ا جمالي 16 % 100

 

%، ب  ما "ايت نسبة حملة 62اتض  من الجدول الساب  أن نسبة اهوال ين الذان احملون مؤهل ب الوريو  تبلغ 

تيب إلى أن ال  ة اهستهدفة على مستو  عالي من التعلين، ومن اهتوق  أن ا ويوا على %. هذا ه 13%، والدكتوراه  25اهاجستيب 

 درااة تامة بالسياسات الواجب اتفاذها اي األزمات. 
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 ( سجوات الخب ا4لجدول رقم )ا

 س وات الخ بة التكرار النسبة

 س وات 5أقل من  0 0%

 س وات 10الى  5من  1 % 6

 ةس  15الى  10من  2 13%

 س ة 25الى  15من  4 25%

 س ة 25أكرب من  9 56%

 ا جمالي 16 % 100

 

اتض  من الجدول الساب  أن أغلب أفراد العي ة امتل ون الخ بة ال افية  درا  اجخامر ال   امكن أن تتعرع لها 

 اهصان  يتيجة عدم اتلجهام بالسياسات اجااسنية.

 

 ت الرئةسية للبحاالجزء ال ار : اإلجابة عل  التساؤال  .3.1.2

ي يهدا الى التحي  من دور ذاوة  هذا الجزن ال تائئ اهتعلية با جابة على السؤال الرئ  م  األول للبحث وال

السياسات اجااسنية اهتبعة اي اهصان  موض  الدراسة، وهل يجات الجهات اهس ولة اي استفدام السياسات اجااسنية 

ال   تساعد على حسب الخطة اه اجية حول تداعيات هذه األزمة والالول اهيجبحة، حة،بالصورة الفايحة اي الل هذه الجائ

 تفطيها باقل خسائر.

 

 ( أسئلة املقابلة )العدد الكلي(5الجدول رقم )

 

 هل للسياسات اجااسنية دور اي الل جائحة "ورويا؟ لو ا جابة بال    ما  ي األسباب؟

 اهستجوب ا جابة األسباب

لعوبة تغييب التعاقدات م  اهوردان الخارجيين، انعدام أدوات الذ"ان اتلط افي، استفدام 

اهوازيات التيدارية ال ابتة، انعدام اهعلومة اه اسبة والتيارير الت صيلية، عدم 

 اتفاذا جرانات الوقائية

1م. ت  

باد )تعدال عدم وجود مفزون "ااي لتحيي  نسبة ا يتا  اهستهدا وتوق  عمليات اتستي 2م. ت  
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التعاقدات(،انعدام أدوات الذ"ان اتلط افي، استفدام اهوازيات التيدارية ال ابتة، عدم 

 اتفاذا جرانات الوقائية

اتن استفدام اعض ا جرانات في  و ي ال   تتعل  بالاصول على اعضاهعلومات، لعوبة 

 تعدال التعاقدات

3م. الى حد ما  

عدم اليدرة على تعدال التعاقدات، انعدام أدوات الذ"ان اتلط افي، استفدام اهوازيات 

 التيدارية ال ابتة، عدم اتفاذا جرانات الوقائية، اهمال النترات والتعليمات

4م. ت  

اتن اتفاد اعضا جرانات الوقائية ولكن توق  عمليات اتستيباد )تعدال التعاقدات(،انعدام 

 أدوات الذ"ان اتلط افي انعدام اهعلومة اه اسبة والتيارير الت صيلية، 

5م. الى حد ما  

عدم اليدرة على توفيب أدوات الذ"ان اتلط اعيوتعدال التعاقدات،استفدام اهوازيات 

التيدارية ال ابتة، انعدام اهعلومة اه اسبة والتيارير الت صيلية، عدم اتفاذا جرانات 

 الوقائية، إهمال النترات والتعليمات 

6م. ت  

عدم توفر اهعلومات اه اسبة عن اهواد اللزمة لإليتا  بالتوقيت اه اسب، انعدام أدوات 

الذ"ان اتلط افي، استفدام اهوازيات التيدارية ال ابتة، عدم اتفاذا جرانات الوقائية، 

 إهمال النترات والتعليمات

7م. ت  

استفدام اهوازيات التيدارية ال ابتة، عدم توفيب أدوات الذ"ان اتلط افي، لعوبة تعدال 

التعاقدات، انعدام اهعلومة اه اسبة والتيارير الت صيلية، عدم اتفاذا جرانات الوقائية، 

 إهمال النترات والتعليمات

8م. ت  

انعدام التيارير الت صيلية اهالية لتج ب توق  العمل واتبا  اسل الييا  اجااسب ، 

لعوبة تعدال التعاقدات، انعدامادوات الذ"ان اتلط افي، استفدام اهوازيات التيدارية 

 ال ابتة، عدم اتفاذا جرانات الوقائية،إهمال النترات والتعليمات

9م. ت  

انعدام التيارير الت صيلية اهالية، وانعدام توفر اهعلومات اه اسبة عن النتامات بالتوقيت 

اه اسب، انعدام أدوات الذ"ان اتلط افي، لعو بة تعدال التعاقدات لضمان توفر لوازم 

 اتيتا ، عدم اتفاذا جرانات الوقائية، اهمال النترات والتعليمات

10م. ت  

اتفاذ اعضا جرانات الوقائية الضرورية، ولكن انعدام اهعلومة اه اسبة والتيارير 

الت صيلية،لعوبة تعدال التعاقدات، انعدام أدوات الذ"ان اتلط افي، استفدام اهوازيات 

 التيدارية ال ابتة

11م. الى حد ما  
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توفر اعض اهعلومات داخل ب  ة العمل، اتفاذ اعضا جرانات الوقائية ب  مااصعب تعدال 

 التعاقدات

12م. الى حد ما  

عدم استفدام ياام اهوازيات اهرية واتعتماد على مستو  ثابت، لعوبة تعدال التعاقدات، 

 انعدام أدوات الذ"ان اتلط افي، انعدام اهعلومة اه اسبة والتيارير الت صيلية

13م. ت  

لعوبة إعادة ترت ب اتولويات واستفدام اهوازيات اهرية لتيدار التدفيات ال يداة الداخلة، 

لعوبة تعدال التعاقدات، انعدام أدوات الذ"ان اتلط افي، انعدام اهعلومة اه اسبة 

 والتيارير الت صيلية

41م. ت  

عدم توفيب أداوت الذ"ان اتلط افي، عدم استفدام ياام اهوازيات اهرية، لعوبة تعدال 

 التعاقدات،إهمال النترات والتعليمات، انعدام اهعلومة اه اسبة

15م. ت  

 لعوبة تعدال التعاقدات لضمان توفر لوازم اتيتا ، عدم اتمل  على النترات 

بالخصوص، انعدام أدوات الذ"ان اتلط افي، استفدام اهوازيات التيدارية ال ابتة، انعدام 

 اهعلومة اه اسبة والتيارير الت صيلية، عدم اتفاذا جرانات الوقائية

16م. ت  

 

 

 معدل اإلجابات( 6الجدول رقم )

16العدد الكلي=   الرقن هل للسياسات اجااسنية دور اي الل أزمة جائحة "ورويا 

 التكرار النسبة

0% 1-1 نعن 0   

75% 1-2 ت 12   

25% 1-3 الى حد ما 4   
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 ( مجاقشة االسباس7الجدول رقم )

 

16العدد الكلي=  اه اقتة  الرقن اتسباب 

 التكرار النسبة

اتض  من خلل اهيابلة ان عدم وجود 

دورللسياسات البدالة ارج  لعدة أسباب 

أهمها  لعوبة تعدال التعاقدات لضمان 

استمرار العمل بنسبة94%،و عدم توفيب أدوات 

الذ"ان اتلط افي بنسبة 88%، اي حين جان 

استفدام اهوازيات ال ابتة اي الجبت ب ال الث 

بنسبة75 %، اما عن عدم توفر اهعلومات 

اه اسبة عن اهواد اللزمة لإليتا  وجمي  

النتامات بالتوقيت اه اسب جان اي اهرتبة 

الرااعةبنسبة63% وأاضا انعدام التيارير 

الت صيلية اهالية. أما اتفاذ اتجرانات 

الوقائية "ايت نسنتن 57%، اي حين جان الب د 

اتمل  على النترات والتعليمات الصادرة من 

اه امات اجااسنية اهه ية اي اهرتبة اتخيبة 

 بنسبة%50.

93.75

% 

عدم تعدال التعاقدات  15

 لضمان توفر لوازم اتيتا 

1 

.587% عدم توفيب أدوات الذ"ان  14 

اتلط افي لضمان استمرار 

 العمل

2 

75% عدم إعادة ترت ب األولويات  12 

واستفدام اهوازيات اه اسبة 

 لتيدار التدفيات

3 

62.5% عدم توفر اهعلومات  10 

اه اسبة عن اهواد اللزمة 

لإليتا  وجمي  النتامات 

 بالتوقيت اه اسب

4 

62.5% عدم إعداد التيارير  10 

الت صيلية اهالية لتج ب 

توق  العمل واتبا  أسل 

 الييا  اجااسب 

5 

56.5% عدم اتفاذ ا جرانات  9 

الوقائية الضرورية لضمان 

سلمة اليائمين على استمرار 

 العمل

6 

50% عدم اتمل  على النترات  8 

والتعليمات الصادرة من 

 اه امات اجااسنية اهه ية

7 
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خلل الجداول السابية يلحس أن أغلب ا جابات توة  أين لن اكن للسياسات اجااسنية أاة دور اي جائحة  من

توفيب  عدم %، والب د93.75"ورويا، حيث احتل الب د عدم تعدال التعاقدات لضمان توفر لوازم ا يتا  اهرتبة األولى بنسبة 

ن اهس ولين با دارات إ%. هذا دليل واة  على 87.5رتبة ال ايية بنسبة أدوات الذ"ان اتلط افي لضمان استمرار العمل اه

اجختل ة لن ابذلوا الجهد اللزم لت عيل دور السياسات اجااسنيةاي الل هذا الوبانوما اجبتب عن ذلك من تداعيات. حيث إن 

ى سيب العملية ا يتاجية واه تجات والربحية، ا جرانات اتحجبازية والتباعد الجسدي قد أليت باللها على العمال وبالتالي عل

 األمر الذي ا ذر بفطر عدم اليدرة على اتستمرار وايت ان فرع اتستمرارية الذي هعد من أساسيات علن اجااسبة.

 
ً
جان الب د عدم ترت ب األولويات واستفدام اهوازيات اه اسبة لتيدار التدفيات ال يداة الداخلة والخارجة اي  أاضا

%. وه ا اتض  اليصور اجااسب  وا خلل بمبدأ اتفصا  الذي ا ذر بحدوث متا"ل مالية قد تستمر  75اهرتبة ال ال ة بنسبة

إلى ما اعد ايتهان الجائحة، وما لها من يتائئ سلبية على فرضية اتستمرارية، األمر الذي حدث م  ك يب من التر"ات ال   أهملت 

ة وايت   بها الاال الى إشهار إفلسها، مما دف  باه امات اجااسنية اهه ية الى إلزام التر"ات بإعداد التدفيات اهالية التتغيلي

 (. 2008قوائن التدفيات ال يداة واعتبارها أحد اليوائن الرئ سية ال   اجب ا فصا  عنها )مار  حماد 

تحداد أثر ا فصا  والت افية اي إدارة األزمات ل( , 9 – 4ص   2009دراسة عبود، ) ت اولتنه ال تائئ تت   م  ما ذه

، وما يتئ عنها من انهيار واخت ان العداد من التر"ات الك ب  يتيجة عدم اتلجهام 2008وذلك لتحداد ماهية األزمة اهالية العاهية 

حركة النتاط ومصادر باليواعد وا جرانات اجااسنية اي وقت األزمات، وضع  ا فصا  عن اهعلومات الواجب عرضها عن 

 
ً
ال   حاولت التعرا على أسباب انهيار شركن ايرون وشركن آرثر (, 130-97( ص 2005،)دراسة الاهر واليءم  التمويل، أاضا

 ايدرسون و"ايت ال تائئ تتيب إلى عدم التييد بتليات الييا  وا فصا .        

إعداد عدم وب د إليتا  وجمي  النتامات بالتوقيت اه اسب، توفر اهعلومات اه اسبة عن اهواد اللزمة لعدم ب د أما 

بنسبة
ْ
%. مما هتيب الى بيان التركة اي حالة  62.5التيارير الت صيلية اهالية لتج ب توق  العمل فيد احتل الجبت ب الرااعااضا

ألمر الذي ا    ل ة اه اسبة عدم تاكد بفصوص األسعار والكميات اه اسبة والتوقيت اه اسب لضمان عدم توق  ا يتا ، ا

للمعلومة وال   تعت ب من األساسيات األولية لتوفر ياام محايم  جيد. كما جان ب د اتفاذ ا جرانات الوقائية الضرورية لضمان 

 السلمة اي اهرتبة الخامسة من ياحية عدم توفره، وهذا ما تن ملحاتن من خلل اهيابلة، وما اؤكد عدم حرص ا دارة على

  وايف اعالعاملين واهتمامها اسلمتهن، األمر الذي اؤدي الى ايف اع تح يههن 
ً
على  الرو  اهع وية لديهن، والذي ا عكل سلبا

 ا يتاجية.

 
ً
احتل الب د اتمل  على النترات والتعليمات الصادرة من اه امات اجااسنية اهه ية بفصوص ا جرانات اللزم  أخيبا

%، األمر الذي هتيب الى عدم متااعة الجهات اهس ولة 50الااتت اهرتبة اتخيبة من حيث عدم توفره بنسبة إتباعها اي م ل هذه

للدوريات الصادرة، وال   من شانها أن توة  خريطة سيب األعمال اجااسنية اي الل األزمة، بالرغن من إن عي ة الدراسة "ايت 

 بتت ال تائئ اهتعلية بالخصائص الدامغرافية لعي ة الدراسة. على مستو  عالي من التعلين والخ بة حسب ما أث

اتمل  على تيارير ا يتا  وإارادات التكرير واهبيعات للزيوت، با ضافة الى تيارير مصروفات اهرتبات من شهر مار  خلل من 

سليمة كما هو موة  بالجداول ( تتض  ال تائئ السلبية لغياب دور السياسات اجااسنية ال2020إلى شهر دهسم ب لس ة )

 ( تن الاصول على هذه األرقام باتمل  ال خ م  لتيارير التركةالتالية  )
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 ( املصروفات السجوية 8الجدول رقم )

اهصروفات اتخر  شاملة لرسوم  م. مرتبات الس ة

 التكرير

2018 8182468 3797213 

3341979 

2019 4083541 10879193 

3341979 

2020 9250182 6776400 

3396086 

 

 تيارير اهيهايية لتركة الزاوية لتكرير ال    )2020(

 

% في  50بال ار إلى الجدول الساب  امكن توق  افثار اهستيبلية تيف اع مصروا اهرتبات يتيجة العمل بنسبن 

  2020و 2019و  2018جران احجبازي، فال ر  بين س    إمن اليد العاملة " 
ً
  هعد كبيبا

ً
, ونتيب إلى رلد تداعيات اقتصاداة نسنيا

واجتماعية خطيبة تض   باللها على مفتل  اليطاعات م ل  قطا  الزراعة وما انتئ من ارت ا  أسعار للم تجات الزراعية 

ب الطلبة للعمل وإهمال الدراسة لتوفييتيجة توق  اتستيباد وييص اه تجات البدالة , وقطا  التعلين وما قد انتئ من اتجاه 

 اتحتياجات الرئ سية ألسرهن, حيث إن ارت ا  أسعار السل  األساسية هعد من أهن اهتا"ل ال   تنتجها م ل هذه األزمات

 ا  ت الي  ال يل والتامين ارتيتيجة اهعروعل سيي واثر بجباج  ا يتا  الص افي الصين  من السل  اتستهلكية،  تسفالسوق

خاوا الايييية وال  سية إزان التجارة م  الصين والدول اججاورة لها م ل "وريا الج وبية. ومن اسنب اجى البضاا  اهستوردة عل

اجادود ال   اعتادت على  الدخلللطبية الوسط  ول  ات الترائية ذلك ارت ا  ت الي  مستو  اهع تة وتراج  اليوة  يتائئ

 سعر استهل  اه تجات الص  ية األنسب 
ً
 .ت األوروبية واألمريكية واليابايية اهتابهةه تجالها من أسعاراا

وت نستطي  أن يتجاهل قطا  الفاة الذي هعتمد ات ل "امل على اتستيباد الذي توق  اسنب فرع قيود على 

الس ر وتوق  عمليات اتستيباد واهتا"ل ال   يتجت من ارت ا  سعر الصرا وييص اهعدات الطبية واألدوية، وبالتالي ارت ا  

ارها وعدم تمكن اهوامن النسي  من الاصول على أدن  درجة من الع ااة الفاية، وت اقن األمراع وزيادة عدد الوفيات أسع

 
ً
م  غياب دور الدولة اهعاو . امتدت هذه األزمة لتتمل قطا  الب ان الذي هعتمد ات ل كبيب على اه تجات اهستوردة  وخصولا

األج نية الوافدة وال   توق ت مما أد  الى ارت ا  كبيب اي أسعار اليد العاملة وما إلى ذلك من ومواد الب ان با ضافة إلى العمالة 

 أثر على اهتارن  وال رد. 

بما أن لينيا ل ست بم ا  عن العالن ومرتبطة بجارا ها من الدول العربية،وموقعها الجغرااي جعلها حلية ولل بين 

كن تفيل افثار اتقتصاداة السلبية للتداعيات السابية على اتقتصاد العرب  التر  والغرب،فمن وجهة يار الباح ة ام

لك بتاثر قطا  الفاة ذعلى دول الجوار، و  كبيب يف اع مصروا اهرتبات وا ارادات اي اليطا  ال  ط  لن أثرإوالعاه  ف

تستيباد اي مفتل  اججاتت الص اعية والفاية والسياحة بص ة عامة.  فمن اهتعارا علين أن لينيا تعتمد بالدرجة األولى على ا
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،  أن جائحة "ورويا وتصاعد 2020أشار الباحث حمزة اهؤدب والعمالة الوافدة من الدول العربية اججاورة. على سنيل اه ال 

 اتقتصاد اي ج وب شر  البلد، حيث أد  قرار الا ومة التونسية بإغل  الادود م  ل
ة
ينيا إلى إق ال رأ  الرها  اي لينيا شل

جدار مما، أج ب آتا التجار ع ب الادود، ولغار باعة التجزئة، وأاااب اهتاجر، وباعة الوقود غيب الرسميين، واهتعاملين 

"ورويا التوتر اتقتصادي على مول الادود التونسية،  جائحةوفاقمت بالعملة الصعبة، على تعلي  نتاما هن. با جمال، 

ر أمر األمن والطوارئ الفاية على يحو وأالهرت مد  الاا جة اهاسة إلى تعزيز التنسي  بين الا ومتين، "  ا ون با م ان تدبة

 .أكرب فعالية 

 جان اي
ْ
باه ة، وهو أك ب  8.8أن اتقتصاد التون م  تراج  العام اها م  2021، اي شهر مار  24ااي ة فرانل  أاضا

مة على قطاعات حيوية م ل السياحة والطيبان والتصدار، حيث أفاد وزير السياحة محمد ايكماش اي تارين البلد اسنب آثار األز 

مليون دوتر اي  746، لتصل إلى حوالي 2019ميارية م   2020باه ة اي  65 عمار أن إارادات السياحة التونسية تراجعت بنسبة

 . ضربة قوية لليطا  وللقتصاد اجالي

 ارادات الس وية اي حين اوة  الجدول التالي ا  

 

 ( االيرادات السجوية9الجدول رقم )

 الس ة إارادات الزيوت إارادات التكرير إس لت الزاوية إس لت ب غازي 

4373122.000 3276833.984 173753369.619 5666434.234 2018 

  127707459 2255944 2019 

  14936800 9080406 2020 

 تيارير اهيهايية لتركة الزاوية لتكرير ال    )2020(

اي (2020) براهين محمدإالخبيب اتقتصادي اوة  الجدول الساب  تراج  إارادات التكرير وهو ما ات   م  تحليل 

 ميالتن أزمة "ورويا ستجعل اه تئ الصين  أقل حضور 
ً
أول التبعات السلبية الهرت اي تراج   اي األسوا  العربية حيث أشار أن  ا

يدت  أزمةفيبو  "ورويا مما هعن  تراج  مداخيل الدول العربية ال  طية وتراج  الطلب على ال    من سعر برميل ال    م ذ ا

 ال احية الكمية اسنب توق  ا يتا  اي م ام  ل  ية عدة وتراج  حركة الس ر والتجارة. 

حيث إن  2019ها اس ة لتوضيص ا ارادات الطبيعية للتكرير وم تجات الزيوت وهياريت 2018تمإدرا  س ة  م حظه:

األخيبة س ة استث ائية اشتدت فيها الارب وتوق ت مصان  ا س لت اسنب عدم اتستيرار الذي تعان  م ن البلد، األمر الذي 

أد  إلى عدم تحيي  أاة إارادات اي مصان  الزيوت وايف اضها ات ل كبيب بالنسبة  ارادات التكرير م  استمرار اهصروفات، 

دم اتبا  سياسات محاسنية من شانها اجاافاة على اتستمرارية اي وقت األزمات، وهو ما ا ذر بحدوث "ارثن مما اؤكد ع

 .اقتصاداة قد ت امكن التعااي منها اسهولة
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 الجزء ال الا: الحلول املمكجة للتقليل من الجتائج السلبية للجائحة .3.1.3

 ورويا من وجهة يار عي ة الدراسةاوة  هذا الجزن الالول اهيجبحة للتف ي  من حدةجائحة "

 

 ق: حةالحلول امل( 10الجدول رقم )

 

16العدد الكلي=  اه اقتة  الرقن اتسباب 

 التكرار النسبة

اتض  من خلل اهيابلة أن الالول البدالة 

تتم ل اي توفيب مجموعة ا  جراناتم ل   توفيب 

أدواتالذ"ان اتلط افي واتفاذ ا جرانات 

الوقائية بنسبة 100%   وتعدال التعاقدات 

لضمان استمرار العمل بنسبة93%، اي حين 

جان توفر اهعلومات اه اسبة اي الجبت ب 

ال الث بنسبة 87.5 %،أماإعداد التيارير 

الت صيلية واستفدام اهوازيات اه اسبة 

بنسبة 75%. اي حين جان الب د اتمل  على 

النترات والتعليمات الصادرة من اه امات 

اجااسنية اهه ية اي اهرتبة األخيبة بنسبة 

.%50 

100%  1 اتفاذ ا  جرانات الوقائية 16 

100%  2 توفيب أدوات الذ"ان اتلط افي  16 

93% تعدال التعاقدات وتوفيب لوازم  15 

 ا  يتا 

 

3 

87.5% العمل على توفر اهعلومات  14 

 اه اسبة بالتوقيت اه اسب

4 

75% إعداد التيارير الت صيلية  12 

 اهالية 

5 

75% إعادة ترت ب اتولويات  12 

واستفدام اهوازيات اه اسبة 

 لتيدار التدفيات

6 

50% اتمل  على النترات  8 

والتعليمات الصادرة من 

 اه امات اجااسنية اهه ية

7 

 

يلة بتوليل اهعلومات إلى "افة األمراا وض  الضواب  والتوازيات الك تؤكد الباح ة على ضرورة العمل السرن  على 

ذات العلقة، وتوفيب أدوات الذ"ان اتلط افي والتيدم التك ولو ي ألدان الوالائ  اجااسنية، وعدم توق  العمل يتيجة 

 حاسًما اي م   الوبان من التسنب اي خسائر ماداة، ال
ً
   بدورها لها ا جرانات اتحجبازية وعدم التوالل اهباشر الذي هعت ب عامل

 أاض تاثيب مباشر على األفراد وتدهور اهستو  اهع ءم .
ً
مراجعة ت الي  ا يتا  ال   من اهتوق  زياد ها بكميات كبيبه يتيجة ا
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ييص اهواد الخام وارت ا  أسعارها، وكذلك جمي  الخدمات اللوجستية اهرتبطة بها، بحيث اتن تعدال التعاقدات لضمان عدم 

ألساسية لإليتا ، إضافةإلى إعادة ترت ب األولويات بحيث اتن التغييب للموازيات اه اسبة أو إجران التعدالت عليها ييص اهواد ا

 .وتيدار مد  التدفيات التيدارية اهستيبلية لليضان على ال ساد ا داري الذي تنتجن م ل هذه األزمات

ة والعلقات الدولية بجامعة مرابلل لينيا اي دراستن السياس ذأحمد األمرش استاذتعزز الباح ة رأي اتستاه ا 

أن تمجب  ال ساد اتطلب عودة ألن م اومات فا  التطوير حيث أشار آ  الواق  واهاتت و 2021العلقات اللينية التونسية 

 ال ساد  ي اهست يد األك ب من تض ي  الخ ا  على اهوام ين، واههربون على وجن التحداد.

 

 الخاتمة .4

رجو  ل لس ة هذه الدراسة ال   تبلورت اي التعرا على دور السياسات اجااسنية اي الل جائحة "ورويا اي مصان  بال

ارادات واهرتبات يف اع ا  إال    باه طية الغربية اللينية باعتباره أحد أهن مصادر الخزاية العامة اي لينيا، امكن اليول بان 

ردة من الصين ومصر وإاطاليا أد  الى نتؤ حالة كساد اقتصادي وتضخن معاو  وغيب واتعتماد الكبيب على اه تجات الوا

مسبو ، ك تيجة للييود على الاركة وال ان وتعطل التجارة العاهية وتوفيها شبن ال امل. من خلل ال تائئ ال   تن التولل 

اه  وتعطل ق وات العرع والطلب وسلسل تصور وض  اتقتصاد الليب  ك تيجة لجباج  معدتت اتقتصاد العليها امكن إ

  التوريد،
ً
تراج  الطلب على ال    اسنب ايف اع ا يتا  الص افي وفرع قيود على حركة الس ر والتجارة  اعد خصولا

العاهية، وم  فتل مجموعن أوبك باتلجهام بيرار خ ض إيتا  ال   ، هذا اليرار الذي جان كمحاولة لضب  أسوا  ال    

 ملاين برميل اومي 10ة، وإعلن السعوداة عن عزمها على زيادة ا يتا  الى العاهي
ً
(، األمر الذي سيهاد من ايزت  2020)أوبك,  ا

 
ً
على اتقتصاد اي الدول اهتيدمة، ياهيك عن بلد من دول العالن ال الث هعان  أسعار ال    ات ل متدن. والذي انعكل سلبا

اهوام ين، حيث  جز الك يب منهن عن تلبية أليت باللها على دول الجوار وعلى اييسامات سياسية ولراعات عسكرية

 2020دراسة العج ة اتقتصاداة واتجتماعية لغرب  آسيا باألمن اهتحدة   حتياجات اهع تية الرئ سية وهو ما اتواف  م  ا  

ار يتيجة ايف اع أسعار ال    إضافة الى الخسائر ملي 42التياوةات أن الخسائر اهتوقعة اي اه طية العربية قد ت تيل عن 

 . مليون والي ة 1.7اهتوقعة اي الوالائ  وال   قد تصل الى 

 أخيب 
ً
تر  الباح ة أن هذه الايائ  ال   تن استنتاجها تعت ب بم ابة ضربة موجعة تقتصاد هعان  من الهتاشة،  ا

قتصاد الليب  شاين شان بيية الدول ال امية وتؤكد تعرضن جخامر فالخسائر اهتوقعة ست ون كبيبة تزيد موامن الضع  اي ات

 واضطرابات اقتصاداة ومالية مستيبلية اي وقت تتتد فين الااجة لل مو والب ان اتقتصادي.

 

 الجتائج والتوصيات .5

 الجتائج .5.1
ْ
 اوال

ااسب  تن التولل إلى مجموعة من اتستنتاجات توة  أوجن الخلل واليصور اهوجود اي الدور اج 

 "ورويا وال   من أهمها  ةاه جبع اي الل جائح
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عدم اتهتمام والتييد بتطبي  اهبادئ اجااسنية ال   تست د الى الت افية وا فصا  وغيبها،واتلجهام -1

بال روع اجااسنية م ل اتستمرارية والييا  واتفصا  األمر الذي هعد غيب ميبول، وما اتب  ذلك من 

ال ساد اهالي واجااسب  وا داري واهمارسات غيب السليمة اي ا قلين، األمر الذي أد  إلى تداعيات ايتتار 

 البطالة والبطالة اهي عة والتضخن وال ساد بجمي  اش الن. ةزيادة الاهر 

غياب الدور اجااسب  األمر الذي هعد غيب م طي  وذلك اعدم وض  ألية فعالة للعمل اي الاروا الراه ة -2

 اهعلومات اه اسبة والذي انعكل سلب لتوفيب
ً
 على الاياة اتقتصاداة اي لينيا. ا

 توق  ا يتا  ل جبة من الزمن اسنب الارب وتمتي-3
ً
م  ا جرانات اتحجبازية والتباعد الجسدي اسنب عدم  ا

 توفر وسائل التي ية الادا ة.

مما  يجية اتفاذ ا جرانات التفايحيةاسجباتهمال إتعدال التعاقدات لضمان توفر لوازم اتيتا  و عدم -4

 .19ساهن اي زيادة األسعار وت اقن سون الاياة اهع تية ال اتجة من "وفيد 

 عدم استفدام ياام اهوازيات اهرية وتجاهل قوائن التدفيات ال يداة التتغيلية.-5

اجب إتباعها اي حاتت  إهمال اتمل  على النترات من اه امات اجااسنية ال   تيدم ا رشادات ال  -6

 األزمات.

 التوصيات  .5.2

اففا  اتقتصاداة غيب اهت  ة ال   خل تها الروا عدم  ذيياإلتعزيز دور ا جرانات اجااسنية و 

يف اع الطلب العاه  على ال    وتوق  سلسل التوريد مما إاتستيرار السيايم ، وت ءم  وبان "ورويا، و 

 مسبو  توصم  الدراسة بافت  أدي لادوث متا"ل خطيبة وتضخن غيب 

السرنعة هتطلبات ا فصا  والتحليل للولوًل إلى اهعلومات اهلئمة وتوفيبها اي الوقت اه اسب اتستجابة -1

 .تفاذ اليرارات ال   تضمن الخرو  باقل خسائر 

اا ذات العلقة، السرن  على وض  الضواب  والتوازيات الك يلة بتوليل اهعلومات إلى "افة األمر  العمل-2

عداد التيارير إحتياجات اه اسبة لتعزيز ال ية بال اام اجااسب  و م  ضرورة تطوير التيارير اهالية لتلبية ات 

 اهالية الت صيلية لتج ب توق  العمل وضمان اتستمرارية.

تمل تاهيل حيث إن الجودة اجااسنية ت تتوق  على تطبي  السياسات وا جرانات في  ولكن تمتد لت-3

وتجهيه ب  ة العمل والب  ة اجايطة بالتطورات والتي يات الادا ة، انبغي العمل السرن  على توفيب أدوات 

 الذ"ان اتلط افي والتيدم التك ولو ي ألدان الوالائ  اجااسنية.
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ت ا  أسعارها مراجعة ت الي  ا يتا  ال   من اهتوق  زياد ها بكميات كبيبة يتيجة ييص اهواد الخام وار -4

وكذلك جمي  الخدمات اللوجستية اهرتبطة بها بحيث اتن تعدال التعاقدات لضمان عدم ييص اهواد 

 األساسية لإليتا .

جران إعاده ترت ب األولويات بحيث اتن التغييب للموازيات اه اسبة او إا ستعاية با جرانات البدالة و -5

 تيدارية اهستيبلية.التعدالت عليها وتيدار مد  التدفيات ال

جرانات اه اسبة، لتعزيز دور إدارة تفاذ ا  إوض  الخط  البدالة للستعاية بها اي م ل هذه األزمات و -6

وذلك  اهستيبلية،جرانات اجااسنية اي األزمات اجخامر والتيليل من األثار ال اتجة من سون استفدام ا  

ان ودراسة تجارب الدول األخر  وأليات تياربها للست ادة اي وض  بتدقي  ال بامئ وال  يات واتستعاية بالخ ب 

 .الخط  الخالة بكي ية التعامل اي الب  ات اهتياربة م  بيئت ا

جران الدراسات والبحوث اللزمة إاعم  وبطريية "لية ل افة األثار ال اتجة عن هذه األزمة اهالية و  ال ار-7

  تيتصر في  على وقت األزمة بل تمتد الى ما اعد ايتهائها. هعالجتها، حيث إن والي ة اجااسبة ت

  وجوب-8
ً
تلك ال   تتعل   اتهتمام با جرانات والتعليمات الصادرة بنترات اه امات العاهية خصولا

 .ستمراريةفصا  وضمان ات بالييا  وا  
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 في ظل جائحة كورونا في قطاع مزا مستقبل االقتصاد
The future of the économie in the Gaza Strip in light of the Corona pandemic 

 

 الباح ة/ ه د عديان أبو يجيلة                                                 الباحث/ م. عديان فضل اله دي                   

 باح ة واعلمية وياشطة شبابية ومجتمعية                                         م ل  بمدار عام وحدة شؤون اليد             
 

 امللخص:

األسا  الذي تيوم علين نهضة وتطور وتيدم أي مجتم  اي "افة هعت ب اتقتصاد من أهن ركيهة أساسية اي لاياة، فهو 

يوايي الاياة، وهو العب الدور البارز اي رفعة أي مجتم  أو تفل ن على "ل الصعد، وقد أدت جائحة "ورويا إلى تراج  معدل 

يي  خسائر حادة ال مو اتقتصادي اي قطا  غزة اسنب تيلص الدخل وايف اع اتدخار وتيلص ال رص اتست مارية، وتح

 وتسريص العمالة وفيد الاصة السوقية أد  إلى ارت ا  مستويات ال ير اسنب اتجرانات اه روضة ه   ت ءم  الجائحة.

ومن اهتوق  أاضا أن تؤثر األزمة على اتبت ار واتبدا  الذي هعد محر"ا رئ سا للتيدم اتقتصادي ألي مجتم  ، وبع ب  

للتغلب على آثار جائحة "ورويا ومعالجة ما ترتب عنها، لكن مسافي اتبت ار قد تواجن لعوبات اسنب اتبت ار من أهن العوامل 

 اتيكماش اتقتصادي الذي يهدد موارد البحث والتطوير

وكي ية وض  التيدم اتقتصادي اي الل جائحة "ورويا  مستيبل اتقتصاد اي قطا  غزةويهدا هذا البحث إلى دراسة 

 ايص من خلل ت جي  اتبت ار ووض  اتسجباتيجيات الضرورية للست مار.على اهسار الف

  من خ ل محورينوس تن دراسة هذا اهوضو  

ول:
ا
 اي الل جائحة "ورويا. قطا  غزةالتحداات اتقتصاداة ال   تواجن  املحور األ

 .اي الل جائحة "ورويا مستيبل اتقتصاد اي قطا  غزة املحور ال ار :

 قطا  غزة . –جائحة "ورويا  -اتقتصاد  - التحداات  تاحية:الكلمات املف

Abstract: 

The economy is considered one of the most important basic pillars of life, as it is the foundation upon which the renaissance, 

development and progress of any society is based in all aspects of life, and it plays a prominent role in the elevation or 

backwardness of any society at all levels, and the Corona pandemic has led to a decline in the rate of economic growth in the Gaza 

Strip Due to the shrinking income, the decrease in saving, the shrinking of investment opportunities, the achievement of severe 

losses, the layoffs of workers and the loss of market share, which led to high levels of poverty due to the measures imposed to 

prevent the spread of the pandemic. 

 The crisis is also expected to affect innovation and creativity, which is a major engine for the economic progress of any society, and 

through innovation is one of the most important factors to overcome the effects of the Corona pandemic and address its 

consequences, but innovation efforts may face difficulties due to the economic downturn that threatens research and development 

resources. 

This research aims to study the future of the economy in the Gaza Strip in light of the Corona pandemic and how to put economic 

progress on the right track by encouraging innovation and developing the necessary strategies for investment. 

This topic will be studied through two axes  

The first axis: the economic challenges facing the Gaza Strip in light of the Corona pandemic. 

The second axis: the future of the economy in the Gaza Strip in light of the Corona pandemic 

Key words Challenges - Economy - Corona Pandemic - Gaza Strip”. 
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 مقدمة:

بالاصة األك ب منها،  غزة اتعرع اتقتصاد ال لسطين  م ذ س وات عدادة لضربات وايت اسات ك يبة احا  قطا 

 ألبص اليطا  ا تير إلى  13أي قرابة  2007حيث م ذ أن فرضت إسرائيل على قطا  غزة الاصار التامل واهم ال اي العام 
ً
عاما

"افة ميومات الاياة بمفتل  م احيها، اسنب عزل اليطا  باكملن عن العالن الخار ي، األمر الذي انعكل ات ل سلب  ومباشر 

ية على معان مؤشراتن اتقتصاداة واتجتماعية، تسيما اي ضون تطبي  هذه ا جرانات وتاثيبا ها على األوضا  اهع تية وا نساي

واتقتصاداة. حيث جر  تطبي  اجرانات الخصن على رواتب اهوال ين الا وميين اي قطا  غزة، واحالة افتا منهن إلى التياعد 

% من 50وزادت نسبة الخصن ح   ألبص معان اهوال ين احصلون على أقل من  2020اتجباري، وال   تواللت اي العام 

شي ل، أي أين لن اصل إلى الاد األدن   800اتب اي اليطا  الخاص اي غزة لن اتفط  رواتبهن، واألخطر من ذلك أن متوس  الرو 
 (.https://hadfnews.ps/post، 2020 )أبو مدللة 

 م  بالجهامن عام 14 هدة اهستمر الاصار يتيجة غزة قطا  اي اتقتصاداة اليطاعات على أشد "ان األزمة وق  أن كما

 ومعدتت %53 وللت فير معدتت م  فين، اتقتصاداة اهؤشرات معان تراج  اي ساهن هذاو  الداخلي ال لسطين  اتييسام

 من هعايون  غزة قطا  س ان من %72 أن جايب إلى التباب، ل  ة %70 بلغت البطالة نسبة أما عاهيا، األعلى  ي %52 بطالة

 اي اتقتصاد هتاشة اؤكد هذا "ل اجختل ة، هاتالج من إغاثية مساعدات اتليون  منهن %80 عن ياهيك الغذاا  األمن انعدام

 حجن على سلبا سيؤثر اهايحة الدول  اقتصادات وتضرر  "ورويا بمواجهة العالن انتغال أن مستدر"ا "ورويا، أزمة أمام غزة

 (.nk.orghttps://palthi، 2020) بال ث  ك،  سلبا اتقتصاد  جلة على سيؤثر وبالتالي غزة قطا  اتلياها ال   اهساعدات

ول: التحديات االقتصادية التي تواجه 
ا
 في ظل جائحة كورونا قطاع مزااملحور األ

اواجن الواق  اتقتصادي اي قطا  غزة اي الل جائحة "ورويا لعوبات جمة م ذ س وات، اسنب  التتوهات الهي لية 

لخاص اي اليطا  ابدو ضااعا، ب عل ال   هعان  منها، حيث أن قطا  غزة م  وب وضاا  بين ح ومتين، كما أن اليطا  ا

 .اه اك ات بين مراي اتييسام اي الض ة واليطا 

%، متيبا باهيابل إلى وجود تحداات كبيبة هعان  منها اليطا ، 70حيث أن معدل البطالة بين التبان اي اليطا  اصل إلى يحو 

ا  معدتت ال ير، وأثرت "ورويا على "ل دول العالن بل م ل أزمة الكهربان، وضع  البنية الص اعية والتجارة الخارجية، وارت 

استث ان، لكن اي حالة اليطا ، فإن تاثيب الجائحة ابدو هامتيا، لكن اجب جسر ال جوة بين غزة والض ة سوان اي معدتت 

 (.gaza.ps-http://pba، 2020)جمعية رجال األعمال ال لسطينيين، الدخل وغيبها 

د ااي قطا  غزة معاية كبيبة  يتيجة إجرانات سببها اتحتلل ا سرائيلي، حيث ت هستطي  الس ان اي قطا  هعان  اتقتصا         

غزة من  ممارسة نتامهن اتقتصادي بحرية وممارسة السيطرة على اهوارد الطبيعية اجختل ة ، وبا ضافة لعدم سيطر هن على 

البضاا  ، ف ايت تلك الصعوبات ك يلة إلى تا"ل البنية التحية لإليتا  الادود ، و إلى لعوبة ت يل العمالة بحرية وييل 

م ال   ضربت العالن وم ن قطا  غزة تراج  النتاط 2020( عام 19-اتقتصادي اي اليطا  ، وبال أزمة "ورويا اهستجد )"وفيد 

 (. ps://democraticac.dehtt، .2020)حلل  اتقتصادي ات ل ملمو  

هعان  قطا  غزة من حصار خاي  ام   ع ن أاس  احتياجاتن وحيوقن ا نسايية. وبالرغن من ت ءم  الوبان ومفامره على التعب 

الزيتوية  )مركزال لسطين ، فإن اتعتبارات األم ية تال  ي الااكمة والااسمة لد  اتحتلل ا سرائيلي، ول ل اتعتبارات ا نسايية وغيبها 

 (.1، ص2020للدراسات واتستتارات، 

خلل  دراسة تاثيب فيبو  "ورويا على اتقتصاد اي قطا  غزة و التحداات اتقتصاداة  وسوا اتن دراسة هذا اجاور من

 اي الل جائحة "ورويا قطا  غزةال   تواجن 

 : تأث   ف  و  كورونا عل  االقتصاد في قطاع مزا 
ا
 أوال

( اهستجد سنب أزمة كبيبة للقتصاد اي قطا  غزة، اي الوقت ال   هعان  من 19- شك فين أن فيبو  "ورويا)"وفيد مما ت         

 تفتيار اتقتصاد الغزي السيطرة على مواردة الطبيعية 
ً
أزمات سابية ، اي الل الروا وام اييات متواضعة ، كما ذكريا سابيا

https://hadfnews.ps/post/43525/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://hadfnews.ps/post/43525/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://democraticac.de/
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حركة العمال والبضاا  ، وبالتالي سياسة اتحتلل الخايية أدت إلى تاخر بل اي  وعلى حدوده ، وعدم قدرة السيطرة على حرية

اعض األوقات شلل اتقتصاد اي اليطا  ، وايف اع اتيتا  اتقتصادي اي ش   اججاتت ، با ضافة إلى اختلا، وبالتالي من 

 (. https://democraticac.de، .2020)حلل  الطبياي دخول اتقتصاد اي اليطا  اعدة أزمات اقتصاداة داخلية 

 على غالبية م ويات الطلب الكلي للعام ال الث على التوالي األمر الذي أوق  اتقتصاد الغزي اي شر           
ً
شهد قطا  غزة تراجعا

 اي حدة الجباج  "ايت يت
ً
 أن هذا العام لجل ايف اضا

ة
يجتن توق  اتيكماش اتقتصادي حيث حافس اتستهل  الر"ود، إت

أن %، كما 7.2%، وكذلك استمرار اتيف اع اي اتي ا  الا وم  بنسبة 5.1الخاص اي اليطا  على معدتت يمو ثابتة ب حو 

، 2020العرب  الجداد، ) 2020باه ة اي قطا  غزة خلل الرب  األول من  6.1ال اتئ اجالي ا جمالي ايكما 

https://www.alaraby.co.uk.) 

 أليماط اتستهل          
ً
تاثرت أسر قطا  غزة م  أزمة جائحة "ورويا ات ل كبيب ، فيد بلغ معد ال ير بين س ان قطا  غزة وفيا

 % وف  آخر إحصائية رسمية لارة من الجهاز اهركزي لإلحصان ال لسطين   ،33.8% ، وبلغ معدل ال ير اهدق  53الايييية 

 وخ  ال ير اهدق  قد بلغ  2470م  العلن أن خ  ال ير لصسر  اهرجعية قد بلغ 
ً
 أليماط اتستهل   1974شيكل

ً
 وفيا

ً
شيكل

 أن ترت   نسبة األسر ال ييبة إلى 
ً
سرة ، والب ك الدولي توق  اي تيرير ألدره حدا ا

ُ
% اي قطا  غزة ، وبلغت نسبة 64التهري لص

% من الس ان هعتمدون على اهساعدات الغذائية ، وبالتالي 80مليون نسمة ، و 1.3% أو يحو68لد  األسرانعدام األمن الغذاا  

ايتتار حاتت التسول اي أماكن معي ة م ل ، اهستت يات والب و  اهساجد والك اال واألسوا  واجااتت التجارية وجوايب 

، 2020  )الطباع  التوالل اتجتمافي و ارت ا  معدل الطل  الطر  ...الظ وايتتار التسول ا لكجبون  من خلل مواق

https://www.wattan.net.) 

وض  األمن الغذاا  اي قطا  غزة اتدهور ويتدحر  اسنب تولي ة  جيبة من عوامل اقتصاداة وسياسية واغلقات 

اشر وكبيب اسنب الجائحة وما راف  حيث أن "ل اليطاعات اتقتصاداة تاثرت ات ل مب .وجانت الجائحة لجهاد األمور سوًنا

حدو،ها اي اججتم  ال لسطين  اي قطا  غزة من إجرانات إغل  للمراف  اتقتصاداة وتيليص حركة اهوام ين ات ل عام، 

%، 14%، ثن قطا  ا نتانات 25%، الين قطا  الفاة والتعلين والخدمات 26وقطا  التجارة هو أكرب اليطاعات تاثرا بنسبة 

كما أن جائحة  .% قطاعات أخر  مت رقة7%، و10%، ثن اهطاعن وال  اد  7%، قطا  الزراعة 11  ال يل واهواللت ثن قطا

"ورويا جانت اي الل أزمة معيدة ومركبة هع تها اتقتصاد ال لسطين  اي قطا  غزة، وعميت من حالة التهم ا وفاقمت من 

ية م ل التسول، وعمالة األم ال وايك ان التباب وحالة ا حباط وتعزيز مااهر ال ير والبطالة وأفرزت مااهر اجتماعية ميل

 (.https://www.alghad.tv، 2020)الغد،  الرغبة بالاجرة والعزوا عن اهتاركة اي النتامات اتجتماعية والسياسية 

ية خسائر مباشرة وغيب مباشرة ( حسب تيدارات الغرفة التجار 19تكبد قطا  غزة يتيجة ل يبو  "وريا اهستجد)"وفيد         

 بنسبة  27تجاوزت 
ً
% اي الطاقة ا يتاجية لليطاعات اتقتصاداة 90مليون دوتر خلل شهر اسنب ا غل . حيث حي  تراجعا

 200اجختل ة يتيجة ضع  اليدرة الترائية للموام ين وتركز متجباا هن على اهواد الضرورية، وتوق  عن ا يتا  أكرب من 

أل  عامل لوالائ هن  54منتاة تجارية ول اعية، األمر الذي أد  إلى تسريص عدد كبيب من العمال، وفيد أكرب من مص   و 

، وهو ما انعكل ات ل سلب  على مصدر رزقهن الوحيد ومستواهن اهع ءم ، ويضي  أن عدد 
ً
وتوق هن عن العمل قسريا

% من س ان قطا  غزة، هذا 74دولية قد ارت   وألبحت نسبتها حوالي العائلت ال   تعتمد على اهساعدات الغذائية اجالية وال

 40$، وال اتئ الداخلي الصااي تراج  ما نسنتن 5وبا ضافة إلى ما سب  ألبص متوس  الدخل اليوم  لل رد ت اتجاوز 
َ
%، فضل

 (.https://hadfnews.ps/post، 2020مدللة  )أبو % من العائلت اي قطا  غزة ألبحت تعان  من انعدام األمن الغذاا  73عن أن حوالي 

https://democraticac.de/
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حارا للتجوال، عيب الكت  عن عدد من  24/8/2020و"ايت الا ومة اي غزة ال   تدارها حركة حما  قد أعل ت اي 

 خصا، تواي منهن اث ان، وحيث أن عدد كبيب من الس ان هعمل   80ا لابات، فيد أعل ت وزارة الفاة عن ت خيص إلابة 

، ب اام  اليومية ، وهو ما عرضهن ألزمات مع تية خايية، اي لعدم تيدان مساعدات عاجلة لهن، ومما زلد من باجور زهيدة

تعييد األزمة، تتداد إسرائيل لييودها على اليطا ، بدااة التهر الجاري، بدعو  الرد على البالويات الاارقة، ال   ايول 

 ي  الاصار، ومن هذه ا جرانات، إغل  مع ب كرم أبو سالن، الخاص مطليوها إن الهدا منها، هو إجبار تل أب ب على تف

بالبضاا ، اي وجن السل  األساسية، وخالة الوقود ومواد الب ان ويجن على هذا ا غل ، ييص حاد اي الكهربان، جران توق  

بان اي اليوم من أرب  إلى أغسطل/ آب الجاري، حيث تصل عدد ساعات ولل الكهر  18محطة توليد الكهربان عن العمل، اوم 

 (.https://www.aa.com.trمل 2020مل AA) ثمان  ساعات في 

 بجائحة "ورويا  ي ف ة التباب والعمال ، فرفعت معدتت اليل  لديهن، يتيجة لتدهور األوضا  
ً
من أكرب ال  ات تاثرا

ل اي الل إجرانات الطوارئ، بصورة ألبحت اتقتصاداة، وارت ا  معدل البطالة، وايتتار مااهر الع   األسري، وجرائن اليت

 هدد السلن األهلي والتماسك اتجتمافي، فيما لن تسهن السياسات الا ومية اي إاجاد الالول لهذه اهتكلت، أو زيادة 

، وهو ما اتجاوز اهتوس  %38ا حسا  باألمن. وقد بلغ معدل البطالة بين التباب ال لسطين  قبل بدن أزمة جائحة "ورويا 

، مركز مسارات 2020)الط ان  وآخرون  % اي قطا  غزة اعد الجائحة، 64السائد إقليمًيا، فيما اتوق  ارت ا  نسبة األسر ال ييبة إلى 

 (.2020. (DCAF) بالتراكة م  مركز ج ي  لاوكمة قطا  األمن(

تدن  متوس  دخل ال رد، واهوارد اهالية لليطا  ت تستطي  جًدا ويتئ ع ن  أن مستو  الدخل اجالي اي قطا  غزة مجبدو 

النهوع باتقتصاد، و ي بال اد تستطي  تحريك  جلة ا يتا  وتلبية حاجات اهوامن الاياتية اليومية واألساسية اللزمة 

اتقتصاداة اجختل ة عن أل  عامل اي اليطاعات  45 تستمرار الاياة اي قطا  غزة، وبسنب جائحة "ورويا تعطل ما ازيد على

العمل، وايف ضت إيتاجية غالبية اليطاعات، حيث تن إغل  األسوا  التعبية ولاتت اهطاعن واهيا ي اوم  الجمعة 

، وم عت إقامة الا لت وبيوت العزان، وكذلك أغليت اهساجد وعليت الدوام الرس   هعان الوزارات وإغل  
ً
والسنت أسبوعيا

، 2020)ريان  ين األسايم  والجاماي، وح ت اهوام ين على ضرورة الجهامهن البيوت وعدم مغادر ها إت للضرورة مؤسسات التعل "ل

https://www.noonpost.com.) 

ن األنتطة الزراعية % من ال اتئ اجالي ا جمالي اي الض ة الغربية وقطا  غزة، فإ60تت ل األنتطة الخدماتية يحو 

% في ، ب  ما تت ل أنتطة التعدان واجااجر والص اعة وإمدادات اهياه 6والاراجة وتربية اهواام  وليد األسما  تت ل 

للقتصاد ال لسطين  ُااهر األزمة اتقتصاداة العميية ال   من اهتوق   هذا التوزن  % من ال اتئ اجالي ا جمالي.13والكهربان 

حدو،ها يتيجة ا غل  الطويل للعداد من اهنتتت اتقتصاداة، فمن اهتوق  أن ت ون فجبة التعااي لهذه األنتطة الخدماتية 

 على العمل مويلة، وُنعز  ذلك إلى "ون هذه الخدمات استهلكية، وتعافيها احتا  إلى تعااي 
ً
دخل اهستهلكين الذي هعتمد هو أاضا

خر  
ُ
 https://www.palestine-، 2020)لاد   اي هذه األنتطة من ياحية، وعلى العمل داخل الخ  األخضر من ياحية أ

studies.org/ar/node) 

جال األعمال اي قطا  غزة، الا ومة واألمن اهتحدة واهؤسسات الدولية واجالية، دعا علي الاااك، رئ ل جمعية ر 

لضرورة التدخل العاجل وتيدان برامئ إغاثية مارئة فتا األسر ال لسطينية والعمال، ومنتتت ومصان  اليطا  الخاص، ال   

 بت ءم  فيبو  "ورويا اي اليطا .
ً
 تاثرت سلبا

، اتث ين  إن افتا من س ان قطا  غزة لن ا ون بميدورهن تحمل أعبان اشتداد وقال الاااك، اي تصريص اا  

جائحة "ورويا، م  توالل الاصار ا سرائيلي، وإغل  غالبية اهنتتت اتقتصاداة واهصان  واهراكز التجارية أبوابها، وعدم 

التجول ال امل، وتعطيل األعمال، اي إمار  وجود تدخل قوي ومباشر من اهؤسسات الدولية وا غاثية، خالة م  فرع حار

 اهسافي الرامية ه   توس  رقعة ال يبو . 

https://www.noonpost.com/
https://www.palestine-studies.org/ar/node
https://www.palestine-studies.org/ar/node
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وأضاا الاااك أن  ت ءم  ال يبو  اي ل وا اهوام ين أثر على جمي  أوجن الاياة اي قطا  غزة، وألاب اليطاعات 

اهنتتت اتقتصاداة عن العمل، حيث تعدة % من 95التجارية والص اعية وقطا  اهياوتت واألعمال عامة بالتلل، وأوق  يحو 

 اي حكن اهغلية .

  2000وأشار الحايك إ   أ  حوا ي 
ا

منشأا صجاعية أملق  أبوابها عن العمل مع بدء فرض حظر التجوال في قطاع مزامل فض 

ين  لإلعلم، اهركز ال لسط) عن آالل املنشآت التجارية األخرى التي توقف  عن العمل  سبب اإلجراءات االح: ازية

https://www.palinfo.com.) 

إن حجن الصادرات والواردات ع ب مع ب كرم أبو سالن خلل الس وات األخيبة ونعد جائحة "ورويا تبين ايف اع عدد 

ميارية بالس وات السابية، م  مساهمة األوضا  اتقتصاداة  2020التاح ات الواردة والصادرة خلل ال ص  األول من عام 

ثية اي قطا  غزة ال اتجة عن جائحة "ورويا اي ارت ا  كبيب اي حجن التي ات اهرتجعة، حيث بلغ عدد التي ات اهرتجعة ال ار 

، 2020)اليد ، مليون دوتر  35.400شيك بييمة اجمالية  10179حوالي  2020خلل ال ص  األول من عام 

http://www.alquds.com.) 

 خالة بالنسبة لل  ات اههمتة سيما اي قطا   2020بد الكرين أن عام واعت ب الخبيب اتقتصادي د يصر ع
ً
األشد سونا

غزة الذي عان  من الاصار وكذلك من أزم   اهيالة وفيبو  "ورويا وتضرر عمال اهياومة واهتارن  الصغيبة، وازداد خلل هذا 

 جران 
ً
العوامل اهذ"ورة، ويوه عبد الكرين إلى أن الا ومة لن العام عدد األسر ال   تتلي  مساعدات كتريحة دفعت ال من غالبا

تستط  التدخل لضظ سيولة اي اتقتصاد ومساعدة اهتضررين اي الل ما تعايين من أزمة مالية خايية، وبي  دورها ت ايميا اي حين 

 أخر  قدمت مساعدات للتر"ات والعمال 
ً
 (.ayyam.ps-https://www.al، 2020)األاام، أن دوت

ل أستاذ علن اتقتصاد بجامعة األزهر معين رجب اي ميابلة م  اهركز ال لسطين  لإلعلم   إن قطا  غزة عاش وييو 

جائحة "ورويا م ذ أشهر، ومرة بمراحل مفتل ة، لكن ال جبة الاالية  ي األشد لعوبة. ويضي    الا ومة افن أج بت ال ا  

 تعمل باروا اضطرارية، على ملزمة م ازلهن، فتوق ت حركة العمل وا يتا
ً
  والنتاط اتقتصادي سو  شريحة قليلة جدا

ويص  رجب الاالة اتقتصاداة قبل جائحة "ورويا اي الل الاصار بالصعبة، لكن تعطل الاياة اتقتصاداة رفعها لدرجة 

وعمال اهياومة ومن حيا هن  اهعاياة البالغة ال   ألابت م ات آتا األسر . ويتاا    ل تسانل كي  هع ا العاملون عن العمل

مرهوية بالساي اليوم ، وكذلك عمال ال يل واهواللت م  توق  حركة التعلين والعمل الا وم  اتعتيادي.. "لهن هعايون..  
 (.https://www.palinfo.com/news، 2020)اهركز ال لسطين  لإلعلم، 

ات العمل الخيبي على إغاثة آتا األسر، واي الل الجائحة قبل جائحة "ورويا دأبت وزارة الت مية اتجتماعية ومؤسس

 ايضن ج ا جداد من ال يران لخارمة اهعاياة اتقتصاداة اغزة ال   ات   فيها "ورويا م  الاصار عليهن.

وم ذ عامين تحصل آتا األسر ال لسطينية على مساعدة ييداة عاجلة من العج ة اليطرية، وقد أضي ت اي اه حة 

 الجدادة قوائن جدادة لل جل الساب . اليطرية

%، ما أد  إلى إرت ا  أسعارها وأسعار توليلها اي الل الضائية 40اليدرة ا يتاجية هصان  اهستلزمات الزراعية ايف ضت إلى 

 ال   هعان  منها التجار واهزارعون على حد سوان.

م اليدرة على استيباد األعلا أو تفزينها أو ومن اهرف  أن ت ون خسارة قطا  الربوة الايوايية فادحة اسب عد

إيتا  حيوان (  14إيتا  يبات ،  7مليون دوتر ) 21الولول إليها، إذ أن حاجة اليطا  من اهستلزمات الزراعية اي قطا  غزة تبلغ 

 (.ctr.org/magazine-https://www.maan، 2020، حزيران 125العدد )افا  الب  ة والت مية، 

ة اعد أن اكت ت البلداة بدف  بدأت ارتدا دات جائحة "ورويا بالاهور، حيث احتئة عدد من موال   بلداة محافاة غزة

ة لهن بييمة  ( للتهر ال الث على التوالي 140شي ل ) 500سل و مالية
ً
من التحصيل الضريب ة والجبااة  ها، اعد تراج  إارادا دوترا

 28خلل فجبة ا غل . كما احتئ اتحاد موال   و"الة الغوث وتتغيل اللج ين )األويروا( اعد قرار األخيبة تاجيل لرا رواتب 

https://safa.news/post/294824/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B5%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80700-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-75
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ن العجز اهستمر اي اهواز 
ة
ية. ومن أل  موال  تااعين لها لتهري يوفم ب/تترين ال ان  ودهسم ب/"ايون األول، اسنب ما قالت إي

ة معرٌع لتلل على مستو   ة أخر ، ما هعن  أنة قطا  غزة غيب اهستبعد أن تتس  دائرة اتحتجاجات لتتمل قطاعات اقتصاداة

ة، وهو من شاين رف  ت ل ة استمرار الجائحة ات ل مضاع  عما علين افن  ، 2020)مجبا ، تيدان الخدمات األساسية

https://metras.co.) 

 م ذ ومن ه ا ار  البا
ً
 على اتقتصاد اي قطا  غزة الذي هعان  الل

ً
 كبيبا

ً
س ة يتيجة  14ح ان جائحة "ورويا قد أثرت تاثيبا

 لعاصار اهيروع علين.

: التحديات االقتصادية التي تواجه 
ا
 في ظل جائحة كورونا قطاع مزاثانيا

-60ارادات اهالية بنسبة تجباو  بين ت عكل لعوبة الوض  اتقتصادي الذي فرضتن أزمة جائحة "ورويا اي تراج  ا  

% خلل ال جبة الاالية واهيبلة، بالجهامن م  ت ءم  فيبو  "ورويا، وتطبي  ا جرانات الا ومية للوقااة م ن. وتراج  70

خلل % 63% بحد أدن ، وهبوط آخر اي ا ارادات اجالية بنسبة 50ا ارادات ياتئ عن هبوط متوق  اي إارادات اهيالة بنسبة 

ال جبة الاالية واهيبلة. مما دف  الا ومة لتعمل وف  موازية موارئ تعط  األولوية لدعن اليطا  الصحي وتامين الرواتب ودعن 

 ، وزارة اتقتصاد الومن ،(2020)عسيلي  برامئ ا غاثة الطارئة

 من أوضا  لعبة تحداات كبيبة فرضتها جائحة فيبو  "ورويا اهستجد على اقتصاد قطا  غزة الذي هعان
ً
  ألل

ونعمل تحت ضغ  تعييدات وعيبات مفتل ة الت اليل ومتتابكة األمراا، فرضها علين الاصار ا سرائيلي الخاي  

ية من الك يب من اهوارد التجارية  14 واهتوالل على اليطا  م ذ ما اربو على عاًما ُحرمت بموجبن اليطاعات اتقتصاداة الغزة

لتصني  وا يتا ، تحت ذراا  وحجل أم ية إسرائيلية وإقليمية وتحومات وخط  سياسية واقتصاداة "ان واهواد األساسية ل

أشدها ضرًرا على اتقتصاد الغزي حزمة العيوبات ال   فرضها الرئ ل ال لسطين  محمود عبا  على اليطا  م ذ أبريل 

وتيليص  وإحالة افتا إلى التياعد اهبكر ا جباري % من رواتب موال   السلطة 50% و40وشملت خصومات تجباو  بين  2017

وزاد من ت ل ة ا يتا  والتصني ، ياهيك بالدمار الهائل الذي لا   كمية الكهربان اجخصصة لغزة، وهو ما ضاع  أزمات غزة

مل 2020  بوس مل ) باليطاعات اتقتصاداة "افة يتيجة الاروب والعدوان العسكري ا سرائيلي اهتكرر على اليطا 

https://www.noonpost.com.) 
قبل ت ءم  جائحة فيبو  "ورويا، "ان أكرب من رب  ال لسطينيين هع تون تحت خ  ال ير، ومن اهتوق  افن أن ترت   

هو  -على حد ول  التيرير  -اي الض ة الغربية ، واألكرب إثارة للدهتة  %30اي قطا  غزة، وإلى  %64نسبة األسر ال ييبة إلى 

 %، وهو ما اتجاوز ك يًبا اهتوس  السائد اي م طية التر  األوس  وشمال إفريييا.38 معدل البطالة بين التباب  نسبة

 أن يص  س ان اليطا  فيران، فيما اتلي   و"ان اهرلد األور متوسط  لايو  ا نسان قد ذكر اي تيرير لن نهااة ا اار اها م 

اي  ورجال( أن عدد العمال )نسان قد أعلن الجهاز اهركزي لإلحصان ال لسطين مساعدات مالية ، و  5أ خاص من بين "ل  4

، 2020ن بوست، )ألً ا اي قطا  غزة، غالبيتهن هعملون ميابل الاد األدن  لصجور  261فلسطين، تجاوز اهليون، منهن 

https://www.noonpost.com.) 

مجلل الوزران بتوق  العمل اي العداد من اتنتطة  ابلغ عدد اهنتتت العاملة اي قطا  غزة وف  قرار اي الل

عامل  34,302% من مجمو  اهنتتت اي قطا  غزة، وتعمل تلك اهنتتت على تتغيل 28منتتت تم ل  13,103اتقتصاداة 

  .% من مجمو  العاملين اي منتتت اليطا  الخاص واتهلي اي قطا  غزة25.6ام لون 
ً
ونتار إلى أن مؤشر قطا  غزة ه جل قيما

اة اي اليطا  م ذ أكرب من   لصوضا  السياسية واتقتصاداة اهجبدة
ً
س وات.  10سالبة ات ل دائن، األمر الذي هعكل استمرارا

وقعا هن وخلل التهر الاالي، أفاد أاااب اهنتتت اهستطلعة آرا هن بثبات نسب  اي مستو  ا يتا  واهبيعات، إت أن ت

 من مستو  ا يتا  والتوالي 
ً
 .اهستيبلية بدت متتائمة فيما افص كل

وتضي  التبعات ال اجمة عن ا غل  الكبيب اي العالن تحداات جدادة على اقتصاد قطا  غزة الذي هعان  الاصار 

ائحة العاهية على مستويات وتردي األوضا  اتقتصاداة م ذ س وات. وي يد أاااب اهنتتت اهستطلعة آرا هن بتاثيب الج
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ا يتا  واهبيعات اجالية يحو الجباج ، والجباكن النسب  اي اجخزون، إلى جايب توقعا هن اهستيبلية ال   مغى عليها مزيد من 

 من ا يتا  والتوالي  
ً
 ، وزارة اتقتصاد الومن ،(.2020)عسيلي  التتا م فيما افص كل

 بان اتقتصاداين وهو ما  ي التحداات ال   تواجن اتقتصاد اي قطا  غزة اي الل واي سؤال تن توجيهن لعدد من الخ

 جائحة "وريا؟

بما الي   التحداات ال    8/2/2021اجاب د. معين رجب الخبيب اتقتصادي اي ميابلة معن تمت خلل الجوال بتارين 

ااة أبرزها وأهمها وجود اتحتلل ا سرائيلي وهو تحدي تواجن اتقتصاد ال لسطين  اي الل جائحة ال ورويا  ي تحداات ك يبة للغ

كبيب هعرقل النتاط اتقتصادي ويم   أي تطور يحو ب ان ونهضة اتقتصاد ال لسطين  وهو ام ل تحد بالغ األهمية ألين اتعامل 

ة وتعط  ل ل مرا م  ال لسطينيين كطرا ضعي  ومن جايب واحد رغن وجود ات اقيات بين الجايبين وهذه اتت اقيات ملزم

حيوقن والجهاماتن إت أين اتصرا من جايب واحد كسيد للموق  ويواف  على ما هتان ويم   ما هتان وقت ما هتان وبالتالي اجد 

اتقتصاد ال لسطين  لعوبة كبيبة اي تحيي  أهدافن ال   هساى إليها أي مجتم  ومم لة اي أن اتحي  يمو اقتصادي مرت   

اغبين اي العمل واهتعطلين من التباب وال  ات العمرية اجختل ة، كما اتحكن اتحتلل اي حركة البضاا  إاجاد فرص عمل للر 

من حيث السما  لها أو م عها سوان اي التصدار أو اتستيباد وهذا اجعل التجارة الخارجية م  الغيب غيب قابلة للت  يذ إت 

وجانت جائحة ال ورويا لتضي  أعبان إضافية من بينها اليطا  الصحي ألبص  بموافية اتحتلل وهذه اهوافية يادرا ما تحدث،

لدان أعبان إضافية اي مواجهة الجائحة ألبحت مسؤولية الا ومة تتعامل م  اهوام ين بما ات   م  ال بوتو"ول الصحي ه امة 

تتغيل أقل من اهعتاد ا لابات اهجهاادة الفاة العاهية من خلل فرع حاتت الطوارئ وم   الاركة من م ان فخر ساعات ال

هعن  ت ل ة باهاة وإضافية هعن  جهد إضااي الي  على وزارة الفاة هعن  أن تتحمل وزارة الفاة أعبان إضافية هتاركها اي ذلك 

ت عن العمل الجهاز األمن  واليو  الترمية تحملت أعبان إضافية فو  أعبائها اهعتادة ياهيك عن الك يب من اهؤسسات توق 

والتوق  عن العمل بالذات قطا  السياحة اهطاعن وال  اد  خالة اي الض ة الغربية كب ت لان واليد  وم ام  الجذب 

للسيا  تاثرت تاثرا كبيبا وض  غزة تاثر تاثرا كبيبا بجائحة ال ورويا وبحكن أن ك يب من اهنتتت توق ت عن العمل هذا استدفى 

الذي ايت   م ذ أسابي  قليلة أين حصل ايكماش كبيب اي ال مو اتقتصادي وزيادة اي  2020هديا اي عام مزيد من اهعاياة ويحن ش

البطالة وال ير وتراج  كبيب اي اهؤشرات اتقتصاداة اههمة وهذا اي الل أين تراج  الدعن الخار ي الذي "ان معتادا أن اات  

ويا وإن "ان تاثيبها مستمر وإن "ان بدأ تف  أضرارها بدأت تجباج  قليل للبلد و"ل تلك التحداات ال   لاحبت جائحة ال ور 

رجب، )إيما ت زال اججتم  عرضة ألن ات اجا باي م اجتت قد اصعب التكهن بها أو أن ا ون لدان اتستعداد هواجهتها مجددا 

 ميابلة)ع ب الجوال((. 2021،

تقتصاد اي قطا  غزة اي الل ت ءم  جائحة "ورويا اي العالن ومن ه ا ار  الباح ان أن ه ا  تحداات جمة تواجن ا

.
ً
 وايتيالها ليطا  غزة ومما ازيد هذه التحداات الاصار الذي ا رضن العدو الصهيون  على اليطا  م ذ أكرب من اربعة عتر عاما

 في ظل جائحة كورونا مستقبل االقتصاد في قطاع مزااملحور ال ار : 

 جائحة "ورويا العاهية ضربة قوية اللها على قطا  غزة فت لتأليت أزمة فيبو  "ورويا ب

ال لسطين  اي قطا  غزة، الذي هعان  حالة انهيار جران استمرار الاصار ا سرائيلي اه روع علين للعام الراا  عتر  للقتصاد 

 اي .على التوالي
ً
ب شلل مفتل  قطاعا ها، ات ل "امل، اي  اتقتصاداة الاياة وييول اقتصاداون وتجار، إن حار التجوال سنة

 إلى ايتتار 
ً
 للموام ين، اؤدي تحيا

ً
إت أن إجرانات التف ي  ي ضت الغبار عن اعض اههن ال   ت اتطلب استئ افها تجمعا

ويبلغ عدد العاملين ب اام األجور  .كذلك هت و هؤتن من حجن الخسائر اهاداة ال   ستطاولهن جران حالة ا غل  .ال يبو 

، بنسبة  160، اهتضررين ب حو مباشر أو غيب مباشر، جران حار التجوال، حوالى اليومية اي غزة
ً
باه ة من عددهن  90أل ا

 اقتصاداة ومع تية  .ا جمالي، وف  اتحاد ييابات العمال
ً
حيث هع ا اي اليطا  ما ازيد على مليون  فلسطين ، هعايون أوضاعا

نت جائحة "ورويا ت اقمها 2007ل م ذ مجبداة للغااة، جران الاصار ا سرائيلي اهتوال ، 2020العرب  الجداد، )، فيما سبة

https://www.alaraby.co.uk.) 

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AD
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AD
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 خلل  دراسة س  اريوهين تتن فيما الي وسوا اتن دراسة هذا اجاور من

: السةجاريو التشاؤم  مل
ا
 في ظل جائحة كورونا ستقبل االقتصاد في قطاع مزاأوال

ين  اسنب الصدمة اي حالة ر"ود اقتصادي اصعب معرفة أمده، اي الل حالة الخوا قد ادخل اتقتصاد ال لسط

والهل  من ايتتار العدو  ب يبو  "ورويا وخرو  الوض  عن السيطرة وتصاعد أجوان حالة عدم الييين باهستيبل وكذلك اي 

رتن على اهيدرات واهوارد الطبيعية الل ا م اييات اهتواضعة اسنب إح ام قبضة اتحتلل على األرا م  ال لسطينية وسيط

والادود والتحكن اي اهعابر والادود من جهة، واي الل ايف اع الدعن اهيدم من الجهات اهايحة وخسارة اتقتصاد 

ة“ال لسطين  ألهن مورد مالي  يتيجة توق  حركة اتستيباد والتصدار اسنب إغل  اهعابر واه افذ والادود ” إارادات اهيالة

 ( https://democraticac.de/، اهركز الداميرام  العرب ،2020)حلل      الس ر لعخار  من جهة أخر  وم

، إلى ايكماش بنسب مت اوتة، إذ ب  ما اتوق  2020تتيب التنبؤات ألدان اتقتصاد ال لسطين  اي قطا  غزة اي س ة 

  ،2020% اي س ة 2,5لي ايكماش ال اتئ اجالي ا جمالي بنسبة الب ك الدو 
ً
اتوق  الجهاز اهركزي لإلحصان ال لسطين  ايكماشا

 عن يياش اه اجيات ال   اسُتفدمت تحتساب التنبؤات، فإن التباان الكبيب اي  2020% اي س ة 14,3بنسبة 
ً
. وبعيدا

ً
أاضا

ت على أساسها التنبؤات، ويفل  حالة من عدم الييين ال اجن عن اجخامر اهجبتبة التوقعات هعكل تباان اتفجباضات ال   ُب  

انها اتقتصاد ال لسطين  اي قطا  غزة يتيجة تبعيتن تقتصاد دولة  على ايتتار ال يبو ، وه ا  اجخامر ال   هعان  جرة

ا تمارسن من قرل ة ألموال اهيالة اتحتلل اهسيطرة على جمي  اهعابر والادود، وعلى إارادات السلطة اهالية  عمة
ً
، فضل

 (. studies.org/ar-https://www.palestine، 123، مؤسسة الدراسات ال لسطينية ، العدد 2020)لاد   

ان توق  العمل اي فجبة  ومن اهتوق  أن ت عم  حالة اتيكماش اتقتصادي إلى ارت ا  كبيب اي نسبة البطالة، وذلك جرة

% من العاملين اي قطا  غزة 46,7ا غل ، ويتيجة حالة التعااي البطي ة ال   ستتهدها أغلبية اليطاعات، وت سيما أن يحو 

 من العمال اي قطا  غزة سي ويون عرضة ل  هعملون من دون عيد مكتوب،
ً
 كبيبا

ً
يدان والائ هن من دون ومن اجاتمل أن عددا

أي حمااة قايويية لايوقهن. لذلك بات من الضروري تعزيز الرقابة على تطبي  قايون العمل من خلل زيادة أعداد اه تتين 

 عن ذلك، فإن العمال ال لسطينيين العاملين اي اهستعمرات 
ً
وتك ي  الزيارات ألماكن العمل من جايب وزارة العمل. وفضل

، ل سوا في  عرضة ل يدان مصدر دخلهن اي أي وقت بيرارات إسرائيلية ع ب 48اخل الخ  األخضر اي م ام  ا سرائيلية ود

 بالنسبة إلى 
ً
 رخيصا

ً
 عرضة للستغلل اليوم  لعملهن الذي ُهعت ب عمل

ً
وق  تصاريص عملهن أو إغل  الاواجز، بل هن أاضا

 اهتغلين ا سرائيليين.

% اي قطا  غزة ، واهدها هو معدل البطالة بين التباب ع د 64نسبة األسر ال ييبة إلى  ومن اجاتمل  األن أن ترت  

 اهتوس  السائد اي م طية التر  األوس  وشمال إفريييا 38
ً
 2020الب ك الدولي، % ، وهو ما اتجاوز ك يبا

https://www.albankaldawli.org.) 

، وتيدار خسائر اتقتصاد 2019% ميارية م  14بنسبة  2020ه ا  توق  لجباج  ال اتئ اجالي ا جمالي لعام 

مليار دوتر، وايف اع  1.3مليار دوتر، وهو ياتئ عن ايف اع إجمالي اتستهل  العام والخاص با 2.5ال لسطين  الكلي با

األنتطة اتقتصاداة، من مليار دوتر، وتراج  الواردات بمليار دوتر، وهذا هتمل قطا  غزة، أما على مستو   2.1اتست مار با

 362مليون دوتر، ونتاط الص اعة  200اهتوق  أن ابلغ حجن الخسائر ال لسطينية اي نتاط الزراعة وليد األسما  حوالي 

 مليون دوتر. 1,175مليون دوتر، ونتاط الخدمات  220مليون دوتر، ونتاط اتنتانات 

 "اهطاعن وال  اد  وييل الر"اب، التيدارات اتقتصاداة ال لسطينية تاخذ اعين ا  
ً
تعتبار األنتطة ال   توق ت "ليا

مليون دوتر، فإن خسائر نتاط  1,175وتجارة التجزئة لبعض السل  واهتاجر، ومن واق  تيدار الخسائر لنتاط الخدمات با

ئر األنتطة الخدماتية مليون دوتر، وخسا 689% من إجمالي خسائر نتاط الخدمات با59تجارة الجملة والتجزئة بلغت 

 لإلغل   374% من اجمالي خسائر نتاط الخدمات با31اجختل ة بلغت 
ً
مليون دوتر، وخسائر نتاط اهطاعن وال  اد  يارا

 (.https://adnanabuamer.com، 2020أبو عامر  )مليون دوتر  112% من إجمالي نتاط الخدمات با10ال امل لها 

https://democraticac.de/?p=69086
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650243
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ب اليطا  الزرافي الذي هعان  جران التعرع للتيلبات اه اخية، وزيادة اه افسة سجهاد جائحة "ورويا من متاع

الخارجية، وضع  ت  يذ السياسات اجالية، عدا عن تحكن السلطات ا سرائيلية بموارد ومعابر قطا  غزة والض ة الغربية، 

كما  خلت ا يتا  وتصري  اه تجات الزراعية.وارتباط اتقتصاد والسو  ال لسطين  باقتصاد اتحتلل، خالة فيما اتعل  بمد

أين اي حال أقدمت إسرائيل على ا غل  التامل أن اتاثر اهوسن الزرافي ال ان  )أوائل أغسطل( من حيث السما  بدخول 

tps://www.maanht-، 2020)افا  الب  ة والت مية، اهستلزمات )البذور، معيمات الجببة، األسمدة واهبيدات ب افة أيواعها،....( 

ctr.org/magazine.) 

ة  ة التر"ات الك ب  للتف ي  عن "اهل ال ا . فيد افتيرت غزة ة أي مبادرات من اليطا  الخاصة وخالة لن تتهد غزة

  علن إع ان عن فواتيب الكهربان واهان واتتصاتت أو ح   تف ي  الضرائب على ا
ً
ة، ولن ابادر أحد م ل ألقل إلى اهبادرات األهلية

فجبة ا غل . وعلى لعيد العمل ا غاث ، وباستث ان دورو محدودو لل صائل ال لسطينية ع ب الجمعيات الخيباة وا غاثية التااعة 

 اي تحمل مسؤوليتها 
ً
لها ال   قامت بتوزن  اهساعدات الغذائية على األسر ال ييبة، "ان غياب التر"ات الك ب  والب و  واةاا

ة واأل  ة اتجتماعية  (.https://metras.co، 2020)مجبا ، خلقية

ا: السةجاريو التفاؤ ي مل  في ظل جائحة كورونا ستقبل االقتصاد في قطاع مزاثانيا

 بت جيل يمو نسنتن         
ً
 متديية، وذلك يتيجة 5.7عوع اتست مار اعض الخسائر اهتحيية سابيا

ً
%، لكن تبي  مستوياتن جدا

ة اي اليطا ، ال   تعت ب غيب جاذبة أو ح   مح زة للست مار، األمر الذي انعكل على رأ  اهال لخطورة الب  ة اتست ماري

اتست ماري ات ل سلب  وعمل على تراج  دخولن اي أي است مارات جدادة، وعلى الرغن من يمو الصادرات خلل األعوام األرب  

 بنسبة 
ً
% إت أن حجن التجارة ت ازال دون مستوياتن 2.6الواردات بنسبة  %، وتبامؤ اي يمو5.6السابية إت أنها حييت تراجعا

قبل الاصار، علوة على أن يمو الواردات بوتيبة أسر  من الصادرات انعكست ات ل سلب  على اهيهان التجاري مؤداة إلى تعزيز 

اسرائيل على اهعابر و"افة اهعييات ال    العجز وت اقمن ليصل إلى أكرب من ثلث ال اتئ اجالي ا جمالي، وهو ما هعود إلى سيطرة

 (.https://hadfnews.ps/post، الهدا،  2020)أبو مدللة  تعرقل بها العملية التجارية من ارت ا  ت الي  ال يل وال ان وغيبها 

 من الجائحة الفاية،  العسيلي وزير اتقتصاد الومن  أعرب خالد
ً
وان احي  عن أملن اي أن هتهد العام الاالي تعافيا

% من خلل ت  يذ خطة التعااي اتقتصادي، والعمل باتجاه ت  يذ الع اقيد الت موية 7اتقتصاد اجالي معدل يمو اتجاوز 

ودعا الدول اهايحة لإلا ان بالجهاما ها  .الص اعية والزراعية والسياحية والتك ولوجية، وت  يذ اتسجباتيجية الوم ية للتتغيل

ال لسطين  وتيدان الدعن اللزم لت  يذ ال بامئ واهتارن  الت موية ال   من شانها أن تحي  التعااي  اتجاه دعن اتقتصاد

 .اتقتصادي الذي تتطل  الين فلسطين وتساهن اي خل  فرص تتغيل جدادة اي سو  العمل

 اي ت  يذ ر ية الا ومة ال لسطينية اي احداث اي  ا  اقتصادي
ً
تدري ي عن اقتصاد اتحتلل  وجدد تاكيده على اهعم  قدما

اتسرائيلي ع ب الجباكمية اي تحيي  اتيجازات وا لرار يحو ت  يذ متارن  اسجباتيجية واعدة تت ل رافعة لتمتين اتقتصاد 

 من ت  يذ متارن  واعدة اي مجاتت الطاقة اهتجددة وتعزيز ت افسية
ً
 الى ما تتهده اترا م  ال لسطينية حاليا

ً
 الومن  تفتا

https://www.al-، 2021)العسيلي  اه تئ اجالي وتوسي  الياعدة اتيتاجية واتي تا  على اتسوا  العاهية وت جي  اتستيباد اهباشر 

ayyam.ps.) 

أشار يائب رئ ل اتحاد اهياولين أسامة كحيل إلى أن ه ا  الك يب من اليضااا اه جبع معالجتها ومن بينها 

شمولية تيدان اهساعدات ال يداة وا غاثية للعمال اهتضررين ب عل م   التجوال ممن هعملون اي شر"ات اهياوتت 

 إلى أن هؤتن العمال غيب م جلين كحاتت اجتماعية وبالتالي حرموا من اتست ادة من توزن  
ً
واهصان  واههن األخر ، تفتا

 وتطر  إلى قضية اترجاعات الضرينية ال   تت ل لتر"ات اهياوتت أهن مصدر .اهساعدات ال   تيدمها الا ومة

 أن هذه اترجاعات تيدر 
ً
للسيولة ال يداة تسيما اي الل إحلل شر"ات جدادة م ان شر"ات مياوتت قدامة موةاا

 كما تطر  إلى التبامؤ اي لرا اهستفلصات والتبامؤ اي ت  يذ العداد من اهتارن  من بينها شار عا .ب حو 60 مليون دوتر
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اه صورة والارية وقضية عودة شر"ات اهياوتت للعمل خالة أن أعمالها تجبكز اي أماكن م توحة ول ل ه ا  ما يهدد 

 (.https://www.al-ayyam.psأمن وسلمة العمال ماها الجهموا بإجرانات الوقااة والتباعد ) األاام،

ا، لوض  التيدم اتقتصادي على اهسار الفايص حيث إن اتبت ار من أهن العوامل للتغلب على آثار جائحة "وروي

توجب ت جي  اتبت ار ووض  اتسجباتيجيات الضرورية للست مار، لكن ذلك س تطلب تغييبا كبيبا اي مفتل  اليطاعات، ولن 

إعادة تتكيل ا ون ذلك ممك ا إت من خلل التعاون والعمل اهتجب  بين اه امات العامة والخالة، وايفراط الا ومات اي 

ويتعين أن  هدا السياسة اهالية التوسعية على مستو  اتي ا  الا وم  وتوجيهن يحو  .اليطاعات اليائمة وب ان أسوا  جدادة

اتست مار وتف يض العبن الضريب ، والت سيب على اتعمال بهدا التف ي  من افثار السلبية ال اجمة عن التبامؤ السرن  اي 

ة. وينبغي أن توفر السياسة ال يداة سيولة "افية للتر"ات واألسر، وتضمن توفر الا ومة على آليات تمويل األنتطة اتقتصادا

"افية لتعب ة اهوارد. من اههن أن تيوم البلدان بتوسي  شبكة اهساعدة لتتمل أول ك الذان تن تسريحهن مؤخرا اسنب وبان 

ومن اههن ااضا تطوير أساليب اتيتا   .لخيباة والتطوعية على مساعد هن"ورويا، ف   العداد من البلدان، تعمل اه امات ا

ومر  أدان اههام وممارسات األعمال والتحول ات ل "امل يحو الا ومة ا لكجبويية والتحول الرق  ، والبنية التحتية 

، الغد، 2020)الاياري  ة لتك ولوجيا اهعلومات واتعتماد على الذات اي العداد من اليطاعات الص اعية واتيتاجي

https://alghad.com.) 

، وتيدار خسائر اتقتصاد 2019% ميارية م  14بنسبة  2020ه ا  توق  لجباج  ال اتئ اجالي ا جمالي لعام 

مليار دوتر، وايف اع  1.3مليار دوتر، وهو ياتئ عن ايف اع إجمالي اتستهل  العام والخاص با 2.5ال لسطين  الكلي با

مليار دوتر، وتراج  الواردات بمليار دوتر، وهذا هتمل قطا  غزة، أما على مستو  األنتطة اتقتصاداة، من  2.1ست مار باات 

 362مليون دوتر، ونتاط الص اعة  200اهتوق  أن ابلغ حجن الخسائر ال لسطينية اي نتاط الزراعة وليد األسما  حوالي 

 مليون دوتر. 1,175مليون دوتر، ونتاط الخدمات  220مليون دوتر، ونتاط اتنتانات 

 "اهطاعن وال  اد  وييل الر"اب،   
ً
التيدارات اتقتصاداة ال لسطينية تاخذ اعين اتعتبار األنتطة ال   توق ت "ليا

ئر نتاط مليون دوتر، فإن خسا 1,175وتجارة التجزئة لبعض السل  واهتاجر، ومن واق  تيدار الخسائر لنتاط الخدمات با

مليون دوتر، وخسائر األنتطة الخدماتية  689% من إجمالي خسائر نتاط الخدمات با59تجارة الجملة والتجزئة بلغت 

 لإلغل   374% من اجمالي خسائر نتاط الخدمات با31اجختل ة بلغت 
ً
مليون دوتر، وخسائر نتاط اهطاعن وال  اد  يارا

 (.ttps://adnanabuamer.com،  2020أبو عامر  )مليون دوتر  112ات با% من إجمالي نتاط الخدم10ال امل لها 

اال رهن ما سيطرأ من تغيبات على اهتهد السيايم  من  2021وتوق  د يصر عبد الكرين أن تحسن الوض  اتقتصادي اي العام 

زمة "ورويا او تف ي  آثارها خلل الرب  ياحية والتطور اتاجاب  على لعيد م افحة فيبو  "ورويا، وبالتالي حال افجباع ايتهان ا

األول وحدوث تطور اي العلقة م  الكيان اتسرائيلي من حيث دف  العملية السياسة اي الل ا دارة اتميبكية الجدادة، اضافة 

 
ً
من  الى اهتهد اهتعل  بالوض  الداخلي على لعيد حدوث تطور اي قضية اهصالاة فسي ون الوض  اتقتصادي افضل حات

م افضل اي الل ايتهان أزمة اهيالة وحال حدوث 2021وأضاا أين بتوق  أن ا ون الوض  اتقتصادي خلل العام  .2020عام 

تغيب إاجاب  على لعيد ايتهان أزمة "ورويا، ولكن اي حال مواجهة س  اريو مفتل  كتبنة  الرئ ل األميب"  اليادم جو باادن 

 إلى سدة الاكن اي شهر آذار اهيبل، فمن اهمكن أن ت تعل إسرائيل لص ية اليرن وولول ح ومة إسرائيل
ً
ية امينية أكرب تطرفا

 
ً
 (.ayyam.ps-https://www.al، 2020)األاام، أزمة ليعود اهتهد اتقتصادي إلى اتيك ان مجددا

ل وعمال اهياومة، وبعُض إن إزالة قيود ا غل  والدف  يحو التعاها الذي تدعمن ألواٌت من اتحادات وييابات العما

 من السيولة 
ً
ة ام ُص هذ اليطاعات هامتا األلوات داخل الا ومة والبلداات. حيث أنة العودة للعمل اي اليطاعات اتقتصاداة

ا  على حدوة سوان، إذ أنة استمرار ا غل  ة وال ة ة لتامين رواتب اهوال ين من خلل تحصيل الجبااة من اليطاعات التجارية   ال يداة

ة ة والتمويلية  (.https://metras.co، 2020)مجبا ، سيعن  بالضرورة عدم تامين رواتب اهوال ين أو تسداد ال  يات التتغيلية
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واي سؤال تن توجيهن لعدد من الخ بان اتقتصاداين وهو ما  ي التحداات ال   تواجن اتقتصاد اي قطا  غزة اي الل 

 جائحة "وريا؟

بما الي    اهستيبل مرهون  8/2/2021اتقتصادي اي ميابلة معن تمت خلل الجوال بتارين اجاب د. معين رجب الخبيب 

بحدوث تغييبات اي التحداات اليائمة وتحدث ا عن التحداات قد ا ون ه ا  نع ا اي مرحلة قد ت ون جدادة نسنيا اي الل إدارة 

هان اتيتفابات الداميرامية وقد ا ون ه ا  تحول اي اهوق  أمريكية جدادة واي الل رغبة اي انهان اتييسام واي الل رغبة اي ان

ا سرائيلي أمام ما اتعرع لن من ضغوط من دول العالن اجختل ة اتان حل الدولتين هذه اتعتبارات لها أهميتها الك ب  إذا 

 ا  فرلة لتفايص وتصويب حدث فيها تغييبات إاجابية قد احدث اي س  اريوهات إذا "ان هذه العوامل سارت اي مسار ا ون ه

الوض  شداد الصعوبة للقتصاد ال لسطين  واألهن ال مو اتقتصادي وفرص العمل للس ان وحالة اتستيرار اي مستو  

األسعار اي الوض  الطبياي ألي بلد وإذا جانت الروا مواتية هذه تساعد اي تحسن األوضا  إذا "ايت أوضا  إاجابية قد ت يل ا 

ل هذا العام بمعن  أين ابدأ اتقتصاد ال لسطين  أن ا مو من جداد وإن "ان هذا ال مو ل ل باليدر ال ااي إلى التعااي خل

واي الل  2020الطموحات أو الس  اريو واهسار اهت ائل قد ت ا يل ا إلى الوض  الساب  قبل عامين من افن "اي ا عت ا اي عام 

  لس وات مويلة هعالجتها ل   نعود إلى الوض  الساب  ثن ا طل  اتقتصاد الجائحة أوضا  اقتصاداة بالغة الصعوبة تحتا

ال لسطين  اي ال مو من جداد هذا بما اتعل  اي س  اريو الت ا ل ولكن إذا حدثت الروا عكسية س  اريو متتائن وهذا "لن وارد 

م ابي  قائما وي يد اججتم  ال لسطين  أي إسرائيل تحكمها وممارستها وسيطر ها تزداد وفرلة الال السيايم  تتلام  اتييسا

أمل للعودة للوض  الطبياي لتطري الومن "ومن واحد والدعن الخار ي اصبص اي أدن  مستو  مستيبل اتقتصاد ال لسطين  

 مرتب  اعوامل متعددة معامها مر هن باروا خارجة عن ا رادة ال لسطينية هذه مت لة اي اتقتصاد ا سرائيلي هعتمد على

الغيب اي "ل ام ن ومطالب اججتم  ال لسطين  أن ا ون لدان اليدرة على تحمل الصدمات والتكي  بالت ل الذي اجعلن قادرا 

على استيعاب أي لدمات جدادة وأن ا ون قادرا على تحويل العوامل السلبية إلى عوامل إاجابية حي ما هستعيد وحدتن 

اهسؤولية تي  على عاتين اغض ال ار عن أاة أهداا أخر  بمعن  أن تتوفر  الوم ية وي ون لن موق  موحد وحي ما اجد أن

ا رادة ال افية لد  ال لسطينيين ومتفذي اليرار أن أمامهن مهام لعبة ومهام شاقة عليهن أن ابذلوا أق م  جهد ممكن 

ميابلة)ع ب  2021رجب، ،)ية أو سلبية هواجهتها والتف ي  من آثارها والتكي  م  مفتل  الاروا ال   قد تحدث سوان "ايت إاجاب

 الجوال((.

أما ماهر الطبا  مدار العلقات العامة وا علم اي غرفة التجارة والص اعة اي ميابلة معن ع ب الجوال قال إن 

لت ضربة قاضية ها بي  من اقتصاد غزة اهنهار ب عل 
ة
، فجائحة "ورويا ش 

ً
 الوض  اتقتصادي اي قطا  غزة بات "ارثيا

سياسات الاصار ا سرائيلي والتدميب اهم ال لن . وأوة  أن أغلب العاملين ب اام اليومية، إما فيدوا أعمالهن أو توق ت، 

الطبا  أن اعض اههن عادت ات ل خجول إلى   وم  تف ي  تلك ا جرانات، رأ  .اسنب إجرانات ا غل  ه افحة "ورويا

 من ايتيال ال يبو  إلى العمال أو أاااب العمل، إت أن  بعض اههن عادتف .أسوا  اليطا  وشوارعن
ً
بحذر شداد خوفا

، وهذا ارج  الطبا  تنعدام اليدرة الترائية لد  اهوام ين، اسنب التدهور 
ً
الطاقة ا يتاجية لهذه األعمال م ف ضة جدا

حَصر اتقتصادي، إلى جايب توجههن لتران اهواد الغذائية واه ا ات ات ل أسايم . وتيد  
ُ
ر با ملاين الدوترات ، فيما لن ت

 .كما أن حركة الواردات إلى قطا  غزة تاثرت ات ل نسب ، جران الجائحة .هذه األضرار ات ل "امل من الجهات اجختصة
 ميابلة)ع ب الجوال((. 2021الطبا ، ،)



اقع ومستقبل االقتصاد ف  كتاب المؤتمر ي الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو

 

200 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

لة بالبضا ع الغذائية واملج  في عدد الشاحجات املحمَّ
ا
ظفات الواردا إ   وبّ   أ  هجا  "ارتفاعا

 
ا
 ملحوظا

ا
واستعادا اقتصاد مزا  .مزا"مل فيما شهد است  اد السلع التجارية )الكمالية( للقطاع ان فاضا

 ."عافيته تكمن في "رفع الحصار  شكل  اململ وإرشاء مشاريع تجموية وتشغيلية

تتا م  ويكمن اي تدهور الوض   ومن ه ا ار  الباح ان أن ه ا  س  اريوهان هستيبل اتقتصاد اي قطا  غزة أحدهما

 اتقتصادي واستمرار الوض  الراهن وافخر ت ا لي اكمن اي رف  الاصار عن قطا  غزة وايحسار موجة "ورويا.

 خاتمة:

 الجتائج والتوصيات:

 :
ا
 الجتائج:اوال

 توللت الدراسة إلى العداد من ال تائئ أهمها 

توالل، الذي هستهدا منتتت ل اعية وزراعية وخدماتية دورا اي تردي العب الاصار اهتدد على غزة وكذلك العدوان اه -1

األوضا  اي اليطا ، غيب أن السلطة اليائمة اي غزة ت تملك بدورها ر ية للت مية تفر  عن يطا  السياسة العامة، ال   تسيب 

 .عليها السلطة ال لسطينية ات ل عام

 اجعل مستو  ال اتئ اي أدن  مستو  لن م ذ ثمايية تراج  اي معدتت ال اتئ اجالي ا جمالي اي قط  -2
ً
ا  غزة ليحي  ايف اضا

 .مليون دوتر 2,767أعوام بواق  

دوتر، وهو  1,431.4% ليصل أدن  مستو  لن على ا مل  بواق  9.5ايف اع يص ب ال رد من ال اتئ اجالي ا جمالي بنسبة  -3

 .ربيةما هت ل حوالي ثلث متوس  دخل ال رد اي الض ة الغ

% من العمال اي الض ة الغربية هعملون اي ي ل 81% من العمال اي قطا  غزة لد  اليطا  الخاص ميابل 64عمل حوالي  -4

اليطا ، األمر الذي هعكل اعتماد قطا  غزة على اليطا  العام أكرب من الض ة مما الي  الضون على تضخن اليطا  

 .الا وم  اي غزة ما اعد مرحلة اتييسام

 .2011% ميارية م  عام 36.6نسبة ال ير اي قطا  غزة حوالي  ارت عت -5

% من س ان قطا  غزة على األقل ش ل من أش ال اهساعدات األمر الذي ا ذر بازمة حييية قد ت عكل على 80اتلي  حوالي  -6

 ."افة مجاتت الاياة

 .بية وقطا  غزةارت ا  عدد التي ات اهرجعة ال   تجاوزت قيمتها اهليار دوتر اي الض ة الغر  -7

إن افتا من س ان قطا  غزة لن ا ون بميدورهن تحمل أعبان اشتداد جائحة "ورويا، م  توالل الاصار ا سرائيلي،  -8

وإغل  غالبية اهنتتت اتقتصاداة وعدم وجود تدخل قوي ومباشر من اهؤسسات الدولية واتغاثية، خالة م  فرع 

 .اهسافي الرامية ه   توس  رقعة ال يبو حار التجول وتعطيل األعمال، اي إمار 

إن ت ءم  ال يبو  اي ل وا اهوام ين أثر على "افة أوجن الاياة وألاب اليطاعات التجارية والص اعية وقطا  اهياوتت  -9

منتاة ل اعية  2000% من اهنتتت اتقتصاداة عن العمل، وأن حوالي 95واألعمال ات ل عام بالتلل، وأوق  يحو 

بوابها عن العمل م  بدن فرع حار التجوال اي قطا  غزة ، ياهيك عن أتا اهنتتت التجارية األخر  ال   توق ت أغليت أ

 .عن العمل اسنب اتجرانات اتحجبازية

  التوليات
ً
  ثاييا

 توللت الدراسة إلى العداد من التوليات أهمها 
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بين التدابيب ال ورية هواجهة األزمة، وخطوات  اجاد ب  ة مواتية  ضرورة اتبا  يال متوازن اي معالجة األوضا  اي غزة، اجم  -1

للت مية اهستدامة، م ل ضمان استمرار الخدمات األساسية "الطاقة، واهياه، والصرا الصحي، والرعااة الفاية، وال   لها 

 .أهمية بالغة هصادر كسب الرز  للس ان، وللقتصاد "  هعمل ويؤدي والائ ن

لى زيادة اليوة الترائية لصسر لتمكينها من العودة إلى النتاط اتقتصادي األسايم ، وتعزيز مصادر كسب الرز  الااجة إ -2

التيليداة عن مري  توسي  م طية ليد األسما  اعد حد األميال ال لثة الذي ي طوي على قيود شدادة، ولوت إلى م طية 

 .ها م عترين ميل ال   ات   عليها اي تسعينيات اليرن ا

ذ إللحات لتهي ة ب  ة إاجابية لصعمال -3  
  ة
ُ
 .أن تحكن اهؤسسات الترعية غزة على يحو اتسن بالت افية والك انة، وأن ت

 .ا سرا  اي اتفاذ التدابيب اللزمة ل ك وإزالة الاصار ا سرائيلي عن قطا  غزة، وإنهان اتييسام و"افة مااهره ومضامي ن -4

 .ى تحسين الب  ة اتست مارية وخل  اه اخ اتست ماري اه ج  لجذب مفتل  اتست ماراتضرورة العمل عل -5

 .ت مية اليطا  الخاص وت عيل دوره الت موي من خلل اليوايين وتسهيل ا جرانات ا دارية وغيبها -6

يويية وال  ية للرسوم الجمركية من بذل جهود إقليمية جادة لتحداث ا جرانات على اهعابر الادوداة وتوحيد الجوايب اليا -7

 .أجل خل  ياام ييل اتسن بالك انة لخدمة األنتطة التجارية ا قليمية

ان ضرورة تدخل الا ومة ال لسطينية واألمن اهتحدة واهؤسسات الدولية واجالية، والعمل ات ل عاجل لوض  اسجباتيجية  -8

سر ال لسطينية والعمال الذان تن توقي هن عن العمل يتيجة اجرانات شاملة وتيدان برامئ اغاثية مارئة خالة بم ات األ 

الاار واه   والعزل اهتبعة جاالرة خارمة الوبان، وضرورة تحمل اهؤسسات اهالية م ل الب و  وشر"ات اتتصاتت ووض  

 بت ءم  فيبو  "ورويا
ً
 .اي قطا  غزة خط  لدعن اهنتتت واهصان  التااعة لليطا  الخاص ال   تاثرت سلبا

 قائمة املراجع:

.1973أبو جابر، "امل، ياام دولة إسرائيل، إمار اليرار السيايم ، الياهرة، معهد البحوث والدراسات العربية،  -1  

 )ع ب الجوال( 8/2/2021رجب، معين خبيب اقتصادي، بتارين  -2

 )ع ب الجوال(. 16/2/2021بتاريص  اعة، مدار العلقات العامة وا علم اي غرفة التجارة والصالطبا ، ماهر  -2

جائحة "ورويا، يحو سياسات اقتصاداة معززة  حسا  الط ان ، أحمد وحمامدة، ضحى و ميداد، اهيداد جميل وعلن، متال،  -3

بريامئ تعزيز األمن والعدالة لل لسطينيين، مركز مسارات بالتراكة م  مركز ج ي  لاوكمة التباب ال لسطين  باألمن، 

 DCAF(  ،2020 ،https://www.masarat.psقطا  األمن، 

عباااد الحاااي، ولياااد،  فلساااطين  تاااداعيات ال وروياااا ااااي الااال اتحاااتلل ا سااارائيلي، مركاااز الزيتوياااة للدراساااات واتستتاااارات، تيااادار  -4
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 مدى توجه املرأا الليبية نحو ريادا األعمال

 ليبيا-دراسة ميدانية لكلية االقتصاد العجي ت

 فتحية رمضان أبوس ريتة

 اهركز الليب  للبحوث اتقتصاداة، العجيلت/لينيا،مدار ادارة التؤون البح ية والدراسات

 

 امللخص:

 اي تحيي  الت مية اتقتصاداة. بدأت فكرة اهتروعات الرياداة ت مو بين تلعب اهتروعات الرياداة ال اش ة دور 
ً
 مهما

ً
ا

النسان اي اججتمعات العربية "افة، وال ر  بين الجنسين لن َهُعد حاجزا اي  اي مرييها. تتم ل مت لة الدراسة اي الكت  عن 

هيومات تاس ل اهتارن . توللت الدراسة إلى يتيجة  مد  اقبال اهرأة اللينية على عالن التجارة واألعمال، ومد  امتلكها

رئ سية م ادها  ت اوجد اقبال كبيب من اهرأة اللينية على ريادة األعمال؛ على الرغن من امتلكها للعداد من ميومات تاس ل 

ستدامة؛ لذا توصم  الدراسة اهتارن . تزيد الااجة إلى ت عيل دور اهرأة اللينية اي اججتم  ألهميتها اي تحيي  الت مية اه

 بت جيعها ودعمها لخل  فرلة العمل بدل ايتاارها

 ال لمات اه تاحية  اهتروعات ال اش ة، اهرأة اللينية، ريادة األعمال، ال رص والتحداات.

Abstract: 

Emerging entrepreneurial projects play an important role in economic development. The idea of entrepreneurial 

projects is growing among women in all Arab societies, and the gender difference is no longer a barrier on its 

way. The problem of the study is to reveal the extent to which Libyan women are attracted to the business world, 

and the extent to which they possess the establishment of enterprises. The study reached a key conclusion: There 

is little interest in entrepreneurship among Libyan women, despite having many of the ingredients for 

entrepreneurship. The role of Libyan women in society needs to become more active in achieving sustainable 

development, therefor; the study recommends that they be encouraged and supported to create a job rather than 

waiting for it 

Key words: Emerging projects, Libyan women, entrepreneurship, opportunities and challenges 

 

 مقدمة:

ْد اهتروعات الرياداة ال اش ة من أهن روافد الت مية، وأبرز محر"ات النتاط اي اججتمعات اجالية ع 
ُ
، (2011)اجارو    ت

 اي الا ا  على (2016)شامية   ف   تم ل األسا  لييام قطا  ايتا ي قادر على دعن اتقتصاد الومن 
ً
 مهما

ً
، حيث تلعب دورا

 لامااة نسيجها اتجتمافي من البطالةأمن وا
ً
وال ير والجريمة، وذلك اسنب  (2010)الخمءم    ستيرار اججتمعات، وأداة

 توفيبها ل رص العمل، وفتحها اججال تست مار اهوارد اهاداة واهالية والنترية.

 امة لها افتل  اتهتمام باهتروعات الرياداة من دولة إلى أخر ، فه ا  دول اهتمت بها و ج
ُ
عتها وألدرت اليوايين اه

م ل  الصين، أمري ا، بريطاييا، س غافورة، ماليهاا، ايدوي سيا، ومن الدول العربية ال   حاولت العاا  بالركب مصر، السعوداة، 
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)الزين    يبةالجزائر، األردن، البحرين... وبالرغن من تيدامها للدعن ألاااب هذه اهتارن  إت أنها ت زالت تواجن لعوبات ك

2010). 

اي واق  األمر بالنسبة للينيا توس  وهيم ة اليطا  العام على اتقتصاد أبطا من يمو اليطا  الخاص، الذي ام ل في  

ره  اليطا   (OECD/2016:البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة) %( من إجمالي ال اتئ الداخلي5)
ُ
، وم  مرور الوقت أ

مليار دا ار ليب ،  20( موال ، وي و  إجمالي مرتبا هن 1568748) 2017الضخمة من اهوال ين الذي بلغ اي عام  العام باألعداد

 :التقرير العام لديوان المحاسبة الليبي) ح   ولل األمر إلى مرحلة لن هعد معها من اهمكن استيعاب األعداد اهجهاادة من الخريجين

ا دارية ومصرا لينيا اهركزي بمحاوتت عدادة للتفلص من ال ائض الوالي  ، وأخرها  ؛ لذا قامت هي ة الرقابة (57، 2017

 بها هو النسان، إذ تجبكز اليو  العاملة النسائية اي
ً
 "ان قرارات وزارة العمل اهتعلية ب ائض اليو  العاملة وال   "ان األكرب تاثرا

يدر نسبة توالي  النسان با
ُ
 .(2020)الاايم    %( من إجمالي التوالي ات26.3) قطافي التعلين والفاة، حيث ت

تجهة يحو اليطا  العام هو نتر 
ُ
والجدار بالذكر أين من ضمن محاوتت الدولة اللينية يحو التف ي  من اليو  العاملة اه

يدمت الدعن ثيافة العمل الار بين التباب وخل  رو  اهبادرة واتبت ار من خلل ت جي  فكرة انتان اهتارن  الصغيبة، ف

 
ً
 تمويليا

ً
 (2007)ال ويصري   اهتروط هن ارغب بالتوجن يحو تاس ل متروعن سوان "ان دعما

ً
، أو (2006)بن حلين   ، أو ت ايميا

 
ً
 وبانت أغلبها بال تل(2008)اهغرب    قايوييا

ً
ر.؛ إت أن هذه اجااوتت "ايت متواضعة جدا

يف اع ا، و 2016%( عام 28إلى ) 2015%( عام 9.8قتصاد الليب  من )اي ات أالهرت دراسة الاايم  ارت ا  معدل التضخن

، األمر الذي زاد من نسبة ال ير بين أفراد اججتم ، ودف  بالك يبان للبحث  (2020)الاايم    دخل ال رد إلى معدتت غيب مسبوقة

 جلة الت مية اتقتصاداة، إذ  أثرت وبت ل سلب  اي حركة عن مصادر أخر  للدخل، إت أن األوضا  األم ية والسياسية

 معدل الطل  است  ذت موارد البلد وأنهكت قواه، وبال تيجة 
ً
تسبنت بضغومات اجتماعية كبيبة على األسر اللينية؛ فارت   م ل

عيلها النسان، واضطرت العداد منهن(2019)علي   (2018حالة/ 4091-2013حالة/ 1200)
ُ
 ، وارت عت على إثره نسب األسر ال   ت

ْن أوضاعهن اهع تية، فترعت الك يب من  َحس 
ُ
للبحث عن فرص عمل ُمتاحة لتوفيب مصادر للدخل ت   بالجهامات أسرهن وت

 قد ت تير ألسل التجارة واألعمال
ً
، إت أنها (2007؛ م تا   2007؛ يا ي  2006)الورفلي   النسان بتاس ل متارن  لغيبة جدا

من  40%ال تيجة وللت مساهمة اهتروعات غيب اه جلة اي التيارير الا ومية إلى حلت العداد من متا"لهن اهع تية، وب

 الال(. اتقتصاد )اقتصاد

 على ما سب ، تحاول هذه الدراسة البحث اي مد  اقبال اهرأة اللينية على ريادة األعمال، والكت  عن مد  
ً
تاس سا

 التحي  من مد
ً
العمر، التفصص، الدخل، والاالة   تاثيب اهتغيبات الداموغرافية )امتلكها هيومات تاس ل اهتارن ، وأخيبا

 ...( اي قرارها بالتوجن يحو ريادة األعمال.اتجتماعية

 :
ا
 الجانب التمهيديأوال

  مراجعة الدراسات السابقة -1

اف  ال ام ة وران ت اولت العداد من الدراسات العربية واألج نية موضو  ريادة األعمال النسائية، منها من بحث اي الدو  

 قام سليمان 
ً
خرو  اهرأة إلى ميدان العمل الوالي  ، ومد  تاثيب العوامل الداموغرافية على دوافعها اي العمل خار  اهرهل، فم ل
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 اهولل، وأالهرت الدراسة تباان دواف  العمل لد  موال ات الجامعة العاملة اي جامعة اهرآة العمل لد  بالبحث اي دواف 

 .(2007 )سليمان 

كما قام خان، جوش، وماارز بتييين ثلث برامئ تمويلية للمتروعات الصغيبة العمايية و ي  التمويل لتطوير متارن   

% من بريامئ سايد، وتؤكد ا دارة إن الرقن اي تزااد 37التباب، الرمل/سايد، واتيطلقة. وتبين أن ريادة األعمال النسائية تم ل 

مكنها من  مستمر، ولكن تواجن هذه
ُ
اهتارن  متا"ل تتعل  بيطا  الخدمات ذو العجن الصغيب ومنها اتفتيار إلى اه تداات ال   ت

خريات
ُ
 .(Khan; Ghosh; Mayers: 2005)متاركة معلوما ها والتعلن من تجارب األ

يادة األعمال النسائية اي اهتا"ل ال   تواجهها اهرأة متتابهة اي مفتل  دول العالن، فدراسة قام بها تامبويان حول ر  

الدول ال امية األسيوية، أالهرت أن اهتارن  النسائية قليلة ميارية باهتارن  الرجالية، وذلك هعود إلى أسباب عدادة منها  ضع  

األعمال هو اهستو  التعلي  ، قلة رأ  اهال، والييود ال يافية أو الدانية، وتبين أن السنب ال امن وران توجن اهرأة يحو ريادة 

. وبسنب اتحتجاجات العامة حول معاملة أاااب اهتارن  من قبل مسؤولي (Tambunan: 2009) تحسين مستو  الدخل

بلداة االت بدار السلم بترهاييا، قامت جاقرو بتحليل التحداات ال   تواجن لاحبات اهتارن  الصغيبة واهت اهية الصغر، و"ان 

 .(Jagero: 2011) ية، ايف اع األنتطة التجارية، واتفتيار إلى اه ان اجخصص لصعمالأبرزها ردانة البنية التحت

، حول التحداات ال   تواجن لاحبات اهتارن  الصغيبة واهت اهية الصغر 2012دراسة يارية قامت بها ماوبوبيا اي س ة 

%( من مجمو  التر"ات الكينية الصغيبة 47.4تم ل ) ( واهبادرات اهستفدمة هواجهتها، بينت أن هذه اهتارن MSEsالكينية )

واهت اهية الصغر ال   تلعب دوًرا مهًما اي اتقتصاد الكين  لتوفيبها فرص عمل مهمة رغن التحداات ال   تواجهها. وتبين أن اهرأة 

رز التحداات ال   تواجهها "ايت  الكينية تميل إلى إدارة اهتروعات اهرتبطة بادوار اهرأة التيليداة كتص ي  التعر، ومن أب

ييص التمويل، التمييه، اهتا"ل م  مجلل اهدا ة، تعدد الواجبات، لعوبة الولول إلى العدالة، وضع  التعلين. م  ذلك 

فالعداد من أاااب اهصعاة من اليطاعين العام والخاص هساعد اي تمكين سيدات األعمال بإنتان ل دو  للمؤسسات 

 (.Mwobobia: 2012) الرس  ن جامعة العلوم والتك ولوجيا النسائية، وتيدان الدعن اهالي الرس   وغيب النسائية، وإنتا

استعرضتا من خللها األدبيات اهنتورة حول ريادة األعمال النسائية اي أثن  دراسة يارية أخر  قام بها ااداا ويون  

ترت خلل ال لثين س ة ماضية )
ُ
( 2016-1980وتيدار يمو األعمال بالجبكيه على ال جبة ما بين ) (،2016-1900عترة مجلة ن

أالهرت يتائجها أين تازال ه ا  مري  مويل اجب قطعن لب ان يارية قوية اي ريادة األعمال . ووض  اتجاهات البحث اهستيبلية

 لب ان ت سيبات  أساليب مبتكرة النسائية، وه ا  حاجة لدمئ ياريات ريادة األعمال السابية م  ر ية النسان الاالية، وتبن

البحث عادة اتن داخل الادود الوم ية للقتصادات اهتيدمة؛ لذا أولوا باستفدام اه ال الب اا  بدل الوضاي، كما تبين أن 

 .(Yadav & Unni: 2016) بضرورة ب ان شب ات وم ية وتعزيز اججتمعات اهه ية لتمكين يمو حيل األعمال

 أين تاي لينيا، قامت الت
ً
 قواعد توجد ري ، تيكة، وشنا بدراسة واق  ريادة األعمال اي مدا ة مصراتة، وتبين جليا

 ووسائل األلدقان، الهوااة، وت جي  األربا  وممارسة اهرأة رائدة، وما ادفعها للعمل اي هذه اهتارن  هو تحيي  لتصبص معي ة

اهالي، وثيافة اججتم  ال   ترفض إقامة اهرأة  اتئتمان إلى ل "اتفتيارولكْن تعجبع مسيب ها اعض العراقي اتجتمافي، التوالل

 .(2019)التري ، تيكة، شنا   لهذا ال و  من اهتارن 

من خلل استعراع الدراسات السابية تبين وجود اهتمام كبيب بموضو  ريادة األعمال النسائية على اهستويين العرب  

ية اي لياغة اهت لة البح ية وفرضيات الدراسة، واي اختيار اه اجية اه اسبة، وكذلك والدولي، ساعدت الدراسات الساب
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ُ
عد جزًن منها، ف   ت

ُ
عاهتها الباح ة وت

ُ
عت ب اهيارية بين يتائجها، وتميهت الدراسة الاالية عنها بانها ت اولت اهت لة اي ب  ة محلية ت

 تارت هذه العي ة بالذات.من الدراسات اليليلة إن لن ييل الوحيدة ال   اخ

 :مشكلة الدراسة -2

اي الس وات األخيبة جذب موضو  ريادة األعمال ايتباه الباح ة؛ حيث تحات اقبال كبيب من النسان على تاس ل اهتارن  

ل   %(، و ي ي ل النسبة ا63، ونسبة التباب تبلغ )(2017)بوقعييص   %(50الصغيبة. اي لينيا نسبة ا ياث مساوية للذ"ور )

اذكر تيرير لص دو  ال يد الدولي حول اهغرب  2017تم لها الطالبات اي الجامعات )التيرير اتقتصادي العرب  اهوحد(. اي س ة 

%(، و ي 29%( عاملين عن العمل، حيث ت تم ل اليد العاملة النسائية اللت  هعملن اي اليطا  الخاص سو  )45.2العرب  أن )

 )تيارير داوان اجااسبة حول التعلين من الجنسين(، كما اذكر الاايم  أين اي لينيا نسبة أما اعيود مؤقتة أو بدو 
ً
ن عيود ألل

 . (2020)الاايم    %(69البطالة بين ا ياث تتعد  )

 من هذه ا حصائيات اين يت مت لة الدراسة، حيث  هدا لإلجابة عن األس لة التالية 

 ة األعمال؟ما مد  إقبال اهرأة اللينية على رياد .1

 إلى أي مد  تملك اهرأة اللينية ميومات التوجن يحو ريادة األعمال؟ .2

توجن متوسطات استجابات أفراد العي ة حول بين  0.05هل توجد فرو  ذات دتلة احصائية ع د مستو  دتلة  .3

 للبيايات األولية )العمر، التفصص، الدخل، الاالة  اهرأة اللينية يحو ريادة األعمال
ً
اتجتماعية، ملكية اهترو ، وفيا

 استمراريتن، يو  اهترو (.

 فرضيات البحا:  -3

يبل اهرأة اللينية ات ل كبيب على ريادة األعمال. .1
ُ
 ت

 تملك اهرأة اللينية ميومات التوجن يحو ريادة األعمال ات ل كبيب. .2

رأة اللينية التوجن يحو اختيار اهمتوسطات استجابات أفراد العي ة حول توجد فرو  ذات دتلة احصائية بين  .3

 للمتغيبات الداموغرافية )العمر، التفصص، الدخل، الاالة اتجتماعية، ملكية اهترو ،  ريادة األعمال
ً
وفيا

 استمراريتن، يو  اهترو (.

 أهمية الدراسة: -4

الجوايب  تست د الدراسة إلى توجن فكري ومنه ي ور ية اسجباتيجية تتطل  إلى ت مية وتعمي  متاركة اهرأة اي

 يد مجتمعها وتست يد من تيدمن. علين تتم ل أهمية 
ُ
اتقتصاداة اجختل ة والتوفي  بين دورها "ام وعاملة وزوجة وموام ة ت

 الدراسة اي الجوايب التالية 

بوتيها اهرأة من التحول من الت كيب ال مط  إلى الت كيب ا بدافي، والدعوة إلى تحرير .1
ُ
اي  العادات اججتمعية ال   ت

 قالب يمط  ا رع عليها مجال دراسة وعمل ُمحددان.

مواجهة التيارات الدانية اهتطرفة، بنتر الوفي حول أهمية مساهمة اهرأة اي الت مية، وتمكينها من تعزيز فرلها اي  .2

 مجال العمل الذي تفتاره.

صاداة والفاية وال  سية عمل اهرأة افتل  حسب الزمان واه ان، ولك ن ضروري لها من جمي  ال وايي اتقت .3

 واتجتماعية.
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 أهدال الدراسة: -5

 هدا الدراسة الاالية إلى رسن خريطة لخصائص رائدات األعمال اللينيات والتحداات ال   تواجههن، واي ضون هذا 

 الهدا امكن بلورة أهداا الدراسة ال رعية و ي على ال حو التالي 

لن التجارة، كفطوة لت خيص مد  توجهها لعالن ريادة األعمال بدل التحي  من مد  اقبال اهرأة اللينية على عا (1

 العمل اي اليطا  العام.

الكت  عن مد  امتل  اهرأة اللينية للميومات اللزمة لتاس ل اهتروعات، اي محاولة لتحداد أبرز اهتا"ل  (2

عم  فين.والتحداات ال   تي  حجر عربة اي مري  يجاحها باججال الذي تفتاره أو الذي تا
ُ
 مل اه

البحث اي تاثيب اهتغيبات الداموغرافية اي التوجن يحو ريادة األعمال، لتحداد اهلمص العامة )اتقتصاداة،  (3

 اتجتماعية، ال يافية( للمرأة اهستيلة.

 مج جية الدراسة: -6

ايائ  اهتعلية باهت لة،   هستفدم البحث اه ال الول   التحليلي باعتباره أداة فعالة اي ول  المج ا الدراسة -1.6

وت سيب اعض اتحصائيات ال   تن إجرا ها على البيايات ال   تن جمعها لييا  مساهمات اهرأة اي هذا اججال. 

اسجباتي ي، لذا تن مراجعة األدبيات الرئ سية ال   تت اول موضو  البحث والتحليل  م اور  من الدراسة تحليلية

 تن جمعها عن مري  ااي ة اتستنيان.  الول   للبيايات ال ايوية ال  

 إلى تحليل  محددات الدراسة: -2.6
ً
تساى هذه الدراسة إلى محاولة مياربة واق  اهرأة اللينية من م اور تحليلي، است ادا

للدراسات السابية واعادة قرانة للواق  الذي نع تن اليوم بما اتضم ن من تحداات وما ايدمن من فرص، ولكْن 

 اي اليطا  الخاص غيب اه ان قد غياب البي
ً
ايات الدقيية عن مساهمة اهرأة اللينية اي النتاط اتقتصادي وخالة

 هعرقل تحيي  هذا الهدا.

موال ة(، والطالبات على أبواب التفر  )أرقام  24اتم ل مجتم  الدراسة اي  اهوال ات )مجتمع وعيجة الدراسة:  -3.6

مالبة(، واستاذات "لية اتقتصاد  379) 2015ح   2011يدات م ذ س ة ( مي15وتنت   با  11قيدهن تبدأ با 

م ردة(، أما عي ة الدراسة ف ايت  437أستاذة( التااعة لجامعة الزاوية؛ وبالتالي فاججتم  هتمل ) 34العجيلت )

 من مجتم  البحث.167مبيية وبلغت )
ً
 ( م ردة اختيبت عتوائيا

يايات عن مري  استباية ذات أس لة مغلية، تن تطويرها ب اًن على قرانة للدراسات   تن جم  البأداا جمع البيانات -4.6

جريت حول هذا اهوضو . 
ُ
 السابية ال   أ

تن تيسين اتستباية إلى قسمين، األول  هتمل البيايات ال خصية ألفراد العي ة )الص ة، العمر، الاالة 

حور حول خمسة مياا ل )اهبادرة، اههارات، اهوارد، اتجتماعية، التفصص، والدخل التهري(، وال ان   اتم

 ألسلوب ليكرت الخمايم  لتاخذ ش ل  
ً
التدريب، البي ( وال   تعكل متغيبات الدراسة. لممت اتستجابات وفيا

غيب موافية اتدة، غيب موافية، غيب متاكدة، موافية، موافية اتدة. وُحددت التيدارات ب اًن على مول فجبة 

توس  وتيداراتن (، ف ان مول مد  اه5(، على عدد اهياا ل )1-5ل   تن حسابها بيسمة مول ال جبة )اهييا  وا

 على ال حو افت  
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( اهد  والوزن النسب  ودرجات التيدار1جدول رقن )  

 درجة التقدير الوز  النسبي املدى

1.00-1.80  36%  غيب مواف  اتدة 

1.81-2.60  26.2%-52%  غيب مواف  

12.6-3.40  52.2%-68%  غيب متاكد 

3.41-4.20  68.2%-84%  مواف  

4.21-5.00  84.2%-100%  مواف  اتدة 

 املصدر: من تصميم الباح ة

  اعد جم  استمارات اتستنيان تن مراجعتها للتاكد من استي ائها للبيايات الضرورية وحساب املعالجة االحصائية لألداا -5.6

ستلن منها  200مارات اهوزعة نسب اتستجابة. بلغ عدد اتست
ُ
استمارة، وبذلك بلغت  167، والصال  منها للتحليل 174استمارةا أ

 %(، و ي نسبة ُمرضية.83نسب اتستجابة )

  بدأت اهرحلة اتلكجبويية بت رنغ البيايات اي ال بيامئ عن مري  تت يبها وجدولتها ثن معالجتها األساليب االحصائية -6.6

 باستف
ً
دام مجموعة من اتختبارات الول ية لإلجابة عن تسا تت الدراسة )النسب اه وية واهتوسطات الاسابية، احصائيا

 (.ANOVAاألحادي  التباان ت، تحليل واتيحرافات اهعيارية، الرتب والتيدارات( والتحليلية  ختبار فرضيا ها )اختبار

تحي  من اتتسا  الداخلي للمتغيبات ودرجتها ال لية تن اختبار معامل لاساب معامل ثبات اتستمارة وللاختبار ال بات:  -7.6

 أل ا كرويباخ، وال تيجة اوةاها الجدول التالي 

 ( حساب معامل أل ا كرويباخ2جدول رقن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من اعداد الباح ة بجاء عل  تحليل االستبيا 

 مما هعن  أين امكن 
ً
عد نسبة ميبولة احصائيا

ُ
اوة  الجدول الساب  أن قين اهعاملت وقيمة اهعامل ال لية عالية، وت

 استفدام األداة.

تبار مد  ارتباط "ل محور من محاور الدراسة بالدرجة ال لية للستنيان، وذلك ابين هذا اتخ اختبار الصدق البجا  : -8.6

 باستفدام اختبار معامل اترتباط بيبسون، و"ايت ال تيجة على ال حو الذي اوةان الجدول التالي 

 

 

 قيمة معامل ال بات عدد العبارات املحاور 

 845. 7 اهبادرة رو 

 769. 9 اههارات

 802. 5 اهوارد

 805. 4 التدريب

 782. 5 البي 

 820. 30 اإلجما ي
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 معاملت اترتباط بين محاور اتستنيان والدرجة ال لية للستنيان( 3جدول رقم )

 توى الداللةمس الع قة املتغ  

 0.000 **757. رو  اهبادرة

 0.000 **845. اههارات

 0.000 **663. اهوارد

 0.000 **715. التدريب

 0.000 **741. البي 

 0.05ذات دتلة احصائية ع د مستو  دتلة  **

 املصدر: من اعداد الباح ة بجاء عل  تحليل االستبيا 

  اا  لبيايات الدراسة ال   تن جمعها من أفراد العي ة.وهذا هعن  وجود درجة جيدة من الصد  الب

 حدود الدراسة:  -7

ادور موضو  الدراسة حول توجن اهرأة اللينية يحو ريادة األعمال، واي الل هذا الهدا اقتصرت الادود النترية 

(، وتن ت  يذ الدراسة خلل واه ايية على ف ة ا ياث )الطالبات واهوال ات وعضوات هي ة التدرنل ب لية اتقتصاد العجيلت

 .2020-2019فصل الخري  

 :
ا
 اإلطار الجظري للدراسةثانيا

  ريادة األعمال تعن  است مار ال رلة والترو  بتاس ل نتاط اقتصادي جداد اوفر فرص رغن أين مفهو  ريادا األعمال -1

 ن مري  اتستباقية واتبت ار واجخامرة، و ي عملية خل  للييمة ع(2011)محمد؛ وسلمان   احمل اي مياتن مفامر كبيبة

 (2014)الدغ تن؛ ومحمد  

 ليرار وزارة العمل والتدريب رقن )
ً
عرا اهتروعات الصغيبة بانها تلك اهتروعات ال   ت ازيد 2004( لس ة ) 321وفيا

ُ
( ت

، وتست مر رأ  اهال ت اتجاوز ) 25عدد العاملين فيها عن 
ً
كحد أق م ، أما اهؤسسات اهت اهية ( مليون دا ار ليب  2.5فردا

 ل وش يب
ً
 (Kushnir: 2010) مؤسسات ياش ة تضن من خمل إلى عتر عاملين الصغر ف   وفيا

تيُبل اجخامرة، ادرا  ال رص  اه افسة واتفاذ اليرارات، على عدادة أبرزها  اليدرة اتميه رواد األعمال بفصائص

 (2017)أبو الخيب  ا بدافي ، الرغبة اي التعلن، والت كيب بال  ل وتحمل اهسؤولية واقت الها، ال ية

ت اؤثرون في  اي مجتمعهن الصغيب بل اؤثرون اي اقتصاد البلد باكملن من يوايي  األعمال رواد األعمال: ريادا مم زات -2

 (.2013)رمضان   عدادة أهمها 

 اتقتصادي. ال مو األعمال وزيادة لرواد تحسين الوض  اتقتصادي .1

 توفيب فرلة عمل م اسبة لصفراد اي اججتم  اجالي وخالة للموهوبين منهن وتحسين دخلهن. .2

 ت مية وتطوير اعض الص اعات اجالية اي اه ام  الصغيبة وخالة الري ية منها. .3

 استحداث موارد وم تجات وتي يات وخدمات وأسوا  جدادة. .4

 يتاجية.التي يات الادا ة ال   تمكنها من زيادة ا   استفدام .5

 من ثيافة العمل الا وم . التحرر  .6
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   تتم ل أوجن الدعن اي التالي دعم املشروعات الصغ  ا -3

 م ل تيدان خدمات الدعن اهالي  اعض التر"ات تتعاون م  اهصارا اي تيدان اعض خدمات التمويل -1
ً
 الصغيب جدا

 اهتارن ، ولكنها تطلب تيدان الضمايات لتتغيل يةاتحتياجات الرئ س العامل, تمويل اهال تمويل رأ  اتئتمان, خدمات

 تجاري, ووجود هذا التمويل, ومنها  أن ت ايل عمر اهترو  عن س ة, وجود ضامن للعميل, لجل من اللزمة للست ادة

خاص بالعميل ليتن اتتصال بن. استي ان هذه التروط ضروري للممولين اسنب اجخامرة اهصاحبة للتمويل  مير

 م لة اي خطورة التاخيب اي السداد أو عدم السداد اسنب غياب اتستيرار السيايم  واألمن  واتقتصادي.واهت

ال ن   توجد مراكز تدرينية متفصصة )حاض ات األعمال( اي تيدان اتستتارات والتدريب على اعض اههارات  الدعن -2

كما تتن متااعة العملن باستمرار هساعد هن اي حل ا دارية واجااسنية والتسوييية والبيعية قبل البدن باهترو , 

 متكلت العمل. 

الدعن الا وم   امكن لعا ومة الييام بتنسي  إجرانات تاس ل اهتروعات و هي ة البنية التحتية اهساعدة على مزاولة  -3

 ص العينية "األرا م  واهبان ، وتسهيل إجرانات التسوي  و 
ُ
اتستيباد والتصدار وا ع انات النتاط, با ضافة إلى تيدان اه

 الضرينية...

السو   اقتحام ال   تمر بها البلد العربية أنها مموحة وقادرة على متاركة اهرأة  أثبتت اهرأة وخالة اي الاروا الصعبة -4

 اهواعيد اجاددة . اسداد الجهاما ها اي باعمالها الصغيبة، وأنها ملجهمة

 العداد من التحداات ال   اواجهها رواد األعمال اي إمل  متارنعهن الخالة, أهمها التالي   توجد األعمال ريادا معوقات -4

 (2015)برهوم، 

 .عدم وجود استيرار سيايم  اي الدولة احول دون تيدان الا ومة اهساعدات للتباب .1

ل وتعريض أي سهن يارة اججتم  ألاااب اهتارن  تؤثر اي قرارا هن بتاس ل متارنعهن الخالة ففوفهن من ال ت .2

 لليتيادات ت ه جهن.

 واهعرفة. العملية افتيار رواد األعمال لعخ بة .3

اكمة لإلقراع. .4
ُ
 لعوبة الاصول على التمويل اسنب التروط اج

 وجود عوائ  تسوييية م ل لغر السو  وشدة اه افسة اهتم لة اي األسعار الت افسية للسل  اهستوردة. .5

 :
ا
 وتفس  ها عرض نتائج الدراسةثال ا

ات اول هذا الجزن عرع لل تائئ ال   توللت إليها الدراسة، واهتعلية بتران وتوجهات أفراد العي ة حول محاورها، واختبار 

 فرضيا ها.

 للتكرارات والنسب اه وية.مواصفات أفراد العيجة:  -1
ً
 ُااهر الجدول التالي موال ات العي ة وفيا

( مواصفات أفراد العيجة4جدول رقم )  

 النسب املئوية التكرارات البيا  املتغ  

 60.0 100 مالبة الص ة

 24.0 40 موال ة

 16.0 27 عضو هي ة تدرنل

 60.0 100 20-25 العمر



اقع ومستقبل االقتصاد ف  كتاب المؤتمر ي الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو

 

211 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

30-26 31 18.7 

40-36 16 9.3 

45-41 7 4.0 

 8.0 13 أكرب من 45

 72.0 120 عازب الاالة اتجتماعية

 25.7 43 مجهو 

 2.3 4 مطل 

صصالتف  11.4 19 تمويل 

 24.0 40 ادارة

 13.0 22 اقتصاد

 15.0 25 محاسبة

 9.6 16 تحليل بيايات

 10.8 18 علوم سياسية

 16.2 27 أخر  

 84.0 140.3 أقل من 500 الدخل التهري 

500-1000  13 8.0 

1001-1500  5 2.7 

1501-2000  2 1.3 

2000أكرب من   7 4.0 

ح ة بجاء عل  نتائج الدراسةاملصدر: اعداد البا  

 ُهتيب الجدول الساب  إلى مجموعة من الخصائص ال   جانت على ال حو التالي 

 ( 100جمي  أفراد العي ة من النسان.)% 

 ( م لها الطالبات
ُ
 أعضان هي ة 24(، تليها ف ة اهوال ات )%60أغلبية أفراد العي ة من ف ة التباب ال   ت

ً
%(، وأخيبا

 %(.16التدرنل )

  وال   "ايت  26-30%( من العي ة، تلتها ال  ة العمرية 60س ة اي اهرتبة األعلى فم لت ) 25-20جانت اهرحلة العمرية

 %(، ثن توالت ال  ات األخر .18)أكرب من 

 ( ثن تلتها ف ة اهجهوجات وال   قاربت72بالنسبة لعاالة اتجتماعية، فمعان أفراد العي ة "ايت من ف ة العازبات ،)% 

 اهطليات بنسبة حوالي )26نسبتها عن )
ً
 %(.2%(، وأخيبا

 ( 16%(، ثن األخر  )24أما فيما افص التفصصات فيد تباانت، حيث احتل قسن ا دارة النسبة األعلى بمعدل )%

 %(، ثن تلتها التفصصات األخر  بنسب متياربة.13%(، وتلها اتقتصاد )15واجااسبة )

 (، تلتها ال  ات األخر  وبنسب 84دا ار م لت األغلبية ) 500ذات الدخل األقل من  أما عن الدخل التهري فال  ة%

 متياربة.
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مجتم  البحث اتم ل اي شريحة ا ياث، وهذا ميصود لغرع تحيي  أهداا البحث، والنسبة األعلى من أفراد العي ة 

؛ لذا فاغلبها من العازبات )%(، وي ل النسبة "ايت من ال  ة العمرية األلغر 60"ايت من ف ة الطالبات )
ً
 72س ا

ً
%( وهذا أاضا

( 
ً
 لخل  فرلة العمل. الجدار بالذكر أن الصغيبات اي العمر احاين 84ُمتوق ، و ي ال  ة األقل دخل

ً
%(، ولكنها األكرب حاجة

أن فرلهن  (2019  )بال جاعة، واليدرة على اجخامرة، ويملكن الوقت لتجربة ما هو جداد، كما تؤكد التري ، تيكة، وشنا

 أك ب ليصبحن رائدات، ألنهن املكن الوقت للييام بم ل هذه األعمال وأعبائهن اهع تية أقل. 

كما أشارت العداد من الدراسات لتاثيب التعلين والتدريب اي قدرات اهرأة وام اييا ها ونتاما ها، حيث اوس  مداركها، 

 اي مري  يجا  اهرأة اي ريادة األعمال الذي وُنعزز من فرلها اي الاصول على عمل تئ ؛ وبالت
ً
الي فاهستو  التعلي   لن هُعد عائيا

 (.Tambunan: 2009دراستن )ذكره تامبويان اي 

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:  -2

 قبل املرأا الليبية عل  ريادا األعمال؟
ُ
 اإلجابة عن السؤال األول للدراسة: إ   أي مدى ت

 ال تن استفدام التكرارات والنسبة اه وية، والجدول التالي اوةاها لإلجابة عن هذا السؤ 

 ( اقبال اهرأة على ريادة األعمال5جدول رقن )

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة البيا 

 امتل  مترو  خاص
 22.7 38 نعن

 77.3 129 ت

 استمرارية اهترو 
 76.5 29 نعن

 23.5 9 ت

 يو  اهترو 
 82.3 31 ايتا ي

 17.7 7 خدم 

 املصدر: اعداد الباح ة بجاء عل  نتائج الدراسة

%( املكن 23%( من أفراد العي ة ت املكن مترو  خاص، اي اهيابل حوالي )77ااهر الجدول الساب  أن حوالي )

%( منها 82ت مستمرة، و)%( من هذه اهتارن  تزال76.5متارن  خالة بهن بالجهامن م  الدراسة أو العمل الا وم ، وتبين أن )

 ي متارن  إيتاجية، وتبين من خلل اعض اهيابلت أنها أما متارن  لص اعة الالويات، أو العصائر، أو الوجبات التعبية...، 

 %(  ي متارن  خدمية م ل فتص فصول تعليمية، "وافيب، أشغال ادوية، مباعة الستيكرات...(. 23ب  ما )

اوجد إقبال كبيب من أفراد العي ة على إنتان اهتارن  الخالة رغن ايف اع دخولهن  ات ل عام امكن اليول أين ت

أن نسبة النسان اللينيات اللت  هعملن كسيدات أعمال تيل عن الرجال اعترة أضعاا (، حيث اؤكد الجزار 5)جدول رقن 

تتيام  هذه ال تيجة م  (. Elgazzar; Lahga; Quota; Rother & Hargreaves: 2015) 2012، وهذه النسب لن تزد اعد 1 10

ال   أكدت على أن مساهمة اهرأة اللينية بمتارن  ريادة األعمال  (20، ص 2017  )دراسة قامت بها بوقعييص، وتنتوش يتائئ

 ،
ً
سياسية، غياب ما ذكراه من أسباب، وال   "ان أهمها اتييسامات ال ولعل مرج  ذلك اتيام  إلى حد اعيد م ضعي ة جدا

ع الر غياب التمويل، ويارة  (2019  )، وتضي  التري ، تيكة، وشنااألمن عن سو  العمل، وغياب اهتارن  اتست مارية

 اججتم  الدويية لصاحبات هذه اهتارن . 
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كما أشار تيرير لص دو  اتست مار اهتداول اي البورلات أورده ال بيامئ الومن  للمتروعات الصغر  واهتوسطة أن 

%( 2.5%(، والنسان العاملت اي والائ  اليطا  الخاص ت تتجاوز )97ا ياث العاملت اي اليطا  العام ُهتغلن حوالي )نسبة 

هعود إلى أسباب عدادة أهمها  ثيافة العيب ال   هسوقها ولعل مرج  ضتلة هذه النسبة  ( ،OECD: 2016%( )11ميارية بالرجال )

 :OECDت مادًاا، فالعادات والتياليد  ي العدو األول للمرأة، وهذا ما أكدتن يتائئ دراسة اججتم ، وعدم تيبلن للنسان اهستيل 

، كما أن مر  التنت ة اتجتماعية دائًما ما ت ر  بين الجنسين فتطل  أج حة الذ"ور وتييد ا ياث ب يافة العيب  (2016)

 والارام.

 :ملرأا الليبية املقومات ال زمة للتوجه نحو ريادا األعمال؟إ   أي مدى تملك ا اإلجابة عن السؤال ال ار  للدراسة 

لإلجابااااااة عاااااان هااااااذا السااااااؤال تاااااان اسااااااتفدام اهتوسااااااطات واتيحرافااااااات اهعياريااااااة والنساااااابة اه ويااااااة والااااااوزن النسااااااب  )اهتوساااااا  

 (, كما هو الاهر اي الجدول التالي 100×5الاساب /

 سبة اه وية( اهتوسطات واتيحرافات اهعيارية والن6جدول رقن )

 الُبعد ت
املتوسط 

 الحساب 

االنحرال 

 املعياري 

الوز  

 النسبي
 ال: تةب درجة التقدير

 3 غيب متاكد %65.2 45312. 3.21 رو  اهبادرة 1

 2 غيب متاكد %65.2 59096. 3.26 اههارات 2

 4 غيب متاكد %63 55271. 3.15 اهوارد 3

 1 مواف  %69.4 74550. 3.47 التدريب 4

 5 غيب متاكد %62.4 64572. 3.12 البي  5

  غيب متاكد %64.6 40962. 3.23 ا جمالي 

 املصدر: إعداد الباحا بجاءا عل  تحليل االستبيا 

، بوزن نسب  5من  3.47( أن محور التدريب احتل اهرتبة األولى اي الجبت ب )بمتوس  حساب  6اتض  من الجدول رقن )

 ل جاحن، ولكن تبين أن )%(، فالتدرب على مم69.4قدره 
ً
دار متروع41ارسة النتاط قبل البدن بن مهن جدا

ُ
 أنها %( ممن ت

ً
ا

 أنها تدربت اي مترو  أسستن 47تَعلمت مهارة العمل ب  سها ودون مساعدة من أحد، ب  ما أكدت )
ً
%( ممن تدار متروعا

، ووزن 3.26ية اللزمة همارسة العمل )بمتوس  حساب  هعتيدن أنهن املكن اههارات اهعرفية والعمللداية لها أو قريبة؛ لذا 

%( 71، وهذا ادعو للتسا ل عن سنب عدم توجههن إلى مراكز التباب أو حاض ات األعمال للتدريب، فاكدت )(%65.2نسب  

مال اي على عدم معرفتهن بوجودها، وهذا ا يب التسا ل حول أهمية وجود مراكز تدريب وتمكين اهرأة وحاض ات األع منهن

 اجاي  الجاماي واججتماي، وأهمية ا علن عن وجودها. 

ك الخ بة ال  ية واههارة؛ لذا  ي ترغب اي استغلل مواهبها 53تعتيد )اي الل هذه الاروا، 
ُ
مل
َ
%( من أفراد العي ة أنها ت

حبها وتمارسها من اهرهل بدل ايتاار الوالي ة العامة ال   ت رع اي ك يب من ا
ُ
ألحيان اتختلط بين الجنسين الذي اي والي ة ت

سر الك يب منهن )ترفضن 
ُ
%( ا ضلن الوالي ة اي 45.3اي دراستها، على الرغن من ذلك فا )   )د ت(%(، وهذا أكدتن الت الي58أ

 :Ross: (2008); OECDاليطا  العام على إنتان مترو  خاص ألين الضمان للع ا الكرين، وهذا ما أكدتن يتائئ دراسات 

ت اتمتعن برو  اهبادرة اللزمة  نتان اهتارن  )بمتوس  حساب  وباتت ا  م  ال تائئ السابية تبين أن أفراد العي ة  .(2016)

رف  السنب إلى 62%(، حيث أكدت )65.2، ووزن نسب  3.21
ُ
%( منهن أنها ت تملك الجرأة للست مار اي اهتارن  الخالة، وي

حيث تلعب ( 2014  )اهبيباك، والجاسر أكدتن )عدم ت جي  الت كيب الريادي(، وهذا بال عل ما سلبية اجاي  األسري والتعلي  
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 اي ت جي  الجيل الجداد على خوع مجال ريادة األعمال، وكذلك اسنب ال يافة 
ً
 كبيبا

ً
سر واهؤسسات التعليمية دورا

ُ
األ

 (.2019اهتارن  )التري ، تيكة، وشنا  اججتمعية السائدة حول لاحبات 

، ولكنها الضمان 75من جايب أخر تعتيد أغلبية أفراد العي ة )
ً
%( إن أف ار اهتارن  ال   تؤسسها النسان تيليداة جدا

%(؛ لذا من الطبياي أن اجد عبد اللطي  أن يص  النسان 73.3لبيائهن اي اهرهل هدة مويلة لغرع تلبية مطالب األسرة )

 أو سابي
ً
 ت املكن مدخرات مالية  خصية ذات قيمة، وأن )اللينيات اهجهوجات حاليا

ً
 %( في  منهن تملك أرًع أو شية12ا

(Abdul-Latif: 2013) ووزن نسب  3.47، وم  ذلك هعتيدن أنهن املكن اهوارد اللزمة  نتان مترو  )بمتوس  حساب ،

%( 81.4 خصية(، فعلى الرغن من أن )%( )الدعن األسري، واهدخرات ال64%(، ألن أسرهن توفر احتياجا هن األساسية )63

فاكدتا أن  (2014  )تعتيد أنها تملك فكرة جيدة  نتان مترو  إت أين اصُعب تمويلن، وقد أشارت إلى ذلك اهبيباك، والجاسر

ن  أ (220ص،ر2019  الضع  اهالي )اليروع( من أكرب اهتا"ل ال   تواجن اهتارن  ال اش ة، وعززها التري ، تيكة، وشنا

اتفتيار للئتمان اهالي هو أك ب مت لة بالنسبة إلى النسان ، وم  توفر ح  العجون للمصارا لعاصول على قروع لتمويل 

 ت تمولها اهصارا، كما أنها %( اؤكدن لعوبتها69.3اهتارن  إت أن )
ً
ل ست بحاجة ، ألنهن هعتيدن أن اهتارن  الصغيبة جدا

 تنتوش، وبوقعييص%(42.6ل( )لجبخيص للبدن بها )اقتصاد الا
ً
. أض  إلى ذلك أن يص  العي ة (2017  )، وهذا أكده أاضا

( 
ً
 من اهتا"ل 47.7تيريبا

ً
ال   %( ت ت كرن بإدخال شريك قد اوفر رأ  اهال أو اه ان لُيف   عنهن عبن البدااة، وذلك خوفا

، ولال هذه اهت لة فإن )
ً
من البيوت، وقد أشارت إلى ذلك خوجة مدار مركز  %( منهن هعملن53امكن أن تحدث مستيبل

 .(2020رضا؛ ووجدي  جسور للدراسات والت مية  أن النسان غالبا ت هستطعن تحمل ت الي  است جار أماكن  )

%( منهن ت اجدن لعوبة اي توفيبها )اسنب محدوداة حجن اتيتا (، وع د الوفان 44وبالنسبة لصادي العاملة )

%( فاألسرة واأللدقان هساعدون اي تجهيهها، رغن أنهن أقل ك انة األمر الذي اؤثر اي أحيان ك يبة على 45.3يبة )بالطلبيات الكب

 .(2019  )اتيتاجية، وهذا ات   م  يتائئ التري ، تيكة، وشنا

%(، وهذه ال تيجة 63)أما فيما اتعل  باألدوات واهواد ال   اتطلبها اهترو  ف   متوفرة اي السو  إت أنها باهاة ال من 

اللت  أقرن بان ارت ا  ت ل ة ا يتا  من اهتا"ل ال   تواجهها اهتارن   (2014  )متوافية م  يتائئ دراسة اهبيباك والجاسر

 الرياداة.

ات، فاكرب من يص  العي ة ) ص بي  اه تجو
ُ
%( هعتيدن أنهن هعلمن كي ية بي  اه تجات )بمتوس  حساب  52وفيما اف

باي سهن، %(، ولكن تباانت مر  تسوييها وبيعها، فالبعض اتعامل م  محلت معي ة، والبعض ابعنها 62.4ووزن نسب   ،3.12

وأخريات هستفدمن شب ات التوالل اتجتمافي، وي وه إلى أن عوائد اهتارن  تبا  بها، حيث تك   للوفان بالجهاما هن العائلية، 

؛ والتري ، تيكة، و )Tika: 2018(اي مدا ة مصراتة  الرس   غيب اتقتصاد تيكة حول  ويتواف  هذا م  ما أشارت إلين دراسة

حول ريادة األعمال النسائية اي مدا ة مصراتة، وهذا اطر  تسا ل أخر حول مبيعة الدعن الا وم  لرواد  (2019  )شنا

 األعمال  فهل اليطا  الا وم  هتجبي م تجات وخدمات الرواد اللينيين؟

%(، وهذا هتيب إلى وجود درجة من عدم التاكد من 64.6(، وبوزن نسب  )3.23بلغ اهتوس  العام للمحاور ) ات ل عام

حول اه افسة العاهية OECD (2016 ،36 ):قبل أفراد العي ة حول اجااور اجاددة. ات يت هذه ال تائئ م  يتائئ دراسة أوردها 

اهر أهن معوقات 2014-2015
ُ
 ولعوبة الا ومة، استيرار وال   "ان منها   عدم لينيا اي ط األعمالنتا ممارسة وال   ت

"اا... ، واليصور اي تصمين دراسات الجدو ، واتفتيار  تعلين على تحصل لن ال   العاملة واليوة تمويل، على الاصول 

 (.2008م تا   ؛ 2007؛ يا ي  2006)الورفلي   للوالائ  الرئ سية للم امات و ي الت اين واجااسبة والتسوي 
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 اختبار صحة فرضيات الدراسة: -3.10

  الفرضية األو  اختبار (H1املرأا الليبية تملك مقومات التوجه نحو ريادا األعمال؟ :) 

( وال   تم ل اهوق  الايادي ألفراد العي ة بمستو  3لعي ة واحدة ع د الييمة ) Tاختبار  تختبار هذه ال رضية تن استفدام

 .0.05دتلة 

( اختبار ت للعي ة الواحدة لييا  ميومات التوجن يحو ريادة األعمال7ول رقن )جد  

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة ت املحور 

 دال 000. 3.932 رو  اهبادرة

 دال 000. 3.843 اههارات

 دال 018. 2.423 اهوارد

 دال 000. 5.458 التدريب

 غيب دال 126. 1.550 البي 

64.92 اتجمالي  دال 000. 

 اهصدر  اعداد الباح ة ب اًن على يتائئ تحليل اتستنيان

(، حيث تبين أن أغلب اجااور تزيد قيمة 3( قيمة اختبار )ت( باهيارية م  متوس  اتجابات )7ُااهر الجدول رقن )

عد ذات دتلة إحصائية ألن جميعها أقل من 3متوسطا ها عن )
ُ
ازيد عنها، وبالتالي هتيب هذا  ، عدا محور البي  الذي0.05(، وت

 اتت ا  اتاجاب  ألفراد العي ة إلى امتل  اهرأة اللينية إلى العداد من اهيومات ال   تساعدها اي التوجن يحو ريادة األعمال. 

 اختبار الفرضية ال انية (H2)   ملرأا اختيار امتوسطات استجابات أفراد العيجة حول : توجد فروق ذات داللة احصائية ب

افية )العمرمل الت صصمل الدخلمل الحالة االجتماعيةمل ملكية  الليبية التوجه نحو ريادا األعمال  للمتغ  ات الديمومر
ا
وفقا

 املشروعمل استمراريتهمل ونوع املشروع(.

للعمر، التفصص، الدخل، والاالة  ANOVA تختبار هذه ال رضية تن استفدام اختباران، األول هو اختبار

فإذا "ايت قيمة مطل (،  -أرمل -مجهو  -لوجود أكرب من مستو  هتغيب واحد )م ل الاالة اتجتماعية  عازباتجتماعية 

يبل ال رضية الص رية، وإذا "ايت قيمة )ا( أقل من  0.05اتختبار)ا( أك ب من 
ُ
بفض ال رضية البدالة وت

ُ
فالعكل  0.05فج

ترو ، استمراريتن، ويوعن وذلك لوجود مستويين في  ل ل متغيب )يو  هلكية اه  Tأما اتختبار ال ان  فهو اختبار اايص.

يبل ال رضية  0.05( أقل من مستو  Sigاهترو   ايتا ي خدم (. اي حال "ايت قيمة اتختبار)
ُ
رفض ال رضية الص رية وت

ُ
ت

 البدالة والعكل اايص.

 

 

 



اقع ومستقبل االقتصاد ف  كتاب المؤتمر ي الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو

 

216 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

اختيار اهرأة اللينية التوجن يحو ريادة اد العي ة حول لل رو  اي متوسطات استجابات أفر  ANOVAيتائئ تحليل ( 8جدول رقن )

 هتغيب  األعمال
ً
 .الُعمروفيا

 مصدر التباين املتغ  
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ل

مستوى 

 الداللة

حجم 

 األثر

التوجه 

نحو ريادا 

 األعمال

 غيب دال 709. 588. 101. 5 507. بين اججموعات

جموعاتداخل اج  11.909 69 .173    

     74 12.416 اججمو 

 املصدر: اعداد الباح ة بجاءا عل  نتائج تحليل االستبيا 

 هتغيب العمر، وذلك ألن 8اتبين من الجدول رقن )
ً
( عدم وجود اختلفات بين توجن اهرأة اللينية يحو ريادة األعمال وفيا

 .0.05قيمة )ا( ومستو  الدتلة أك ب من 

تاثيب اختيار اهرأة اللينية التوجن يحو لل رو  اي متوسطات استجابات أفراد العي ة حول  ANOVAيتائئ تحليل ( 9جدول رقن )

 هتغيب  ريادة األعمال
ً
 .الت صصوفيا

 املتغ  
مصدر 

 التباين

مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ل

مستوى 

 الداللة

حجم 

 األثر

التوجه نحو 

 ريادا األعمال

بين 

 اججموعات
 غيب دال 818. 484. 085. 6 509.

داخل 

 اججموعات
11.908 68 .175    

     74 12.416 اججمو 

 اهصدر  من اعداد الباح ة ب اًن على يتائئ تحليل اتستنيان

 هتغيب التفصص، وذلك ( عدم وجود اختلفات بين توجن اهرأة اللينية يحو ريادة األعم9اتبين من الجدول رقن )
ً
ال وفيا

 .0.05ألن قيمة )ا( ومستو  الدتلة أك ب من 

تاثيب اختيار اهرأة اللينية التوجن يحو لل رو  اي متوسطات استجابات أفراد العي ة حول  ANOVAيتائئ تحليل ( 10جدول رقن )

 هتغيب  ريادة األعمال
ً
 الدخلوفيا

 املتغ  
مصدر 

 التباين

مجموع 

 املربعات

رجات د

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ل

مستوى 

 الداللة

حجم 

 األثر

التوجه نحو 

ريادا 

 األعمال

بين 

 اججموعات
 غيب دال 867. 315. 055. 4 220.

داخل 

 اججموعات
12.196 70 .174    

     74 12.416 اججمو 

 اهصدر  من اعداد الباح ة ب اًن على يتائئ تحليل اتستنيان
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 هتغيب الدخل، وذلك 10جدول رقن )اتبين من ال
ً
( عدم وجود اختلفات بين توجن اهرأة اللينية يحو ريادة األعمال وفيا

 .0.05ألن قيمة )ا( ومستو  الدتلة أك ب من 

تاثيب اختيار اهرأة اللينية التوجن يحو لل رو  اي متوسطات استجابات أفراد العي ة حول  ANOVAيتائئ تحليل ( 11جدول رقن )

 هتغيب  ريادة األعمال
ً
 الحالة االجتماعيةوفيا

 اهتغيب
مصدر 

 التباان

مجمو  

 اهربعات

درجات 

 الارية

متوس  

 اهربعات

قيمة 

 ا

مستو  

 الدتلة

حجن 

 األثر

التوجن يحو 

 ريادة األعمال

بين 

 اججموعات
 غيب دال 277. 1.306 217. 2 435.

داخل 

 اججموعات
11.981 72 .166    

     74 12.416 اججمو 

 اهصدر  من اعداد الباح ة ب اًن على يتائئ تحليل اتستنيان

 هتغيب الاالة 11اتبين من الجدول رقن )
ً
( عدم وجود اختلفات بين توجن اهرأة اللينية يحو ريادة األعمال وفيا

 .0.05اتجتماعية، وذلك ألن قيمة )ا( ومستو  الدتلة أك ب من 

 لعينتين مستيلتين تستجابات العي ة حول امتل  مترو  خاص T ( اختبار12جدول رقن )

 اهتغيب
مترو  

 خاص
 اتختلا ت األهمية ا اتيحراا اهتوس  التكرار

P 

value 

مجمو  

 اجااور 

 50801. 3.35 17 نعن
1.280 .262 1.358 73 0.179 

 04913. 3.20 58 ت

 تحليل اتستنيان اهصدر  من اعداد الباح ة ب اًن على يتائئ

فهذا هعن  عدم وجود فرو  مع وية بين توجن اهرأة يحو ريادة األعمال وامتلكها هترو   0.05أعلى من  Pبما أن قيمة 

 خاص.

 لعينتين مستيلتين تستجابات العي ة حول استمرارية اهتارن  T( اختبار 13جدول رقن )

 
مترو  

 مستمر
 اتختلا ت يةاألهم ا اتيحراا اهتوس  التكرار

P 

value 

مجمو  

 اجااور 

 44697. 3.47 13 نعن
.093 .765 1.908 15 .076 

 55536. 2.96 4 ت

 اهصدر  من اعداد الباح ة ب اًن على يتائئ تحليل اتستنيان

ستمرارية فهذا هعن  عدم وجود فرو  مع وية بين توجن اهرأة يحو ريادة األعمال وا 0.05أعلى من  Pبما أن قيمة 

 اهترو .
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 لعينتين مستيلتين تستجابات العي ة حول يو  اهترو  T( اختبار 14جدول رقن )

 
يو  

 اهترو 
 P value اتختلا ت األهمية ا اتيحراا اهتوس  التكرار

مجمو  

 اجااور 

 46631. 3.24 8 إيتا ي
.161 .700 

-

1.102 
7 .074 

 39849. 3.86 5 خدم 

 اعداد الباح ة ب اًن على يتائئ تحليل اتستنيان اهصدر  من

فهذا هعن  عدم وجود فرو  مع وية بين توجن اهرأة يحو ريادة األعمال ويو  اهترو   0.05أعلى من  Pبما أن قيمة 

ختار.
ُ
 اج

 ريادة األعمال.، امكن اليول أن اهتغيبات الداموغرافية لن اكن لها تاثيب اي توجن اهرأة اللينية يحو وبجاءا عليه

 :
ا
 الدراسة وتوصيات استنتاجاترا عا

 االستنتاجات: -1

 ألهدفها تبين افت  
ً
 إلى يتائئ الدراسة ووفيا

ً
 است ادا

 الهدا األول للدراسة اهتعل  بمد  إقبال اهرأة اللينية على ريادة األعمال، ااهر تدن  اقبالها على ريادة األعمال. .1

  اهرأة اللينية هيومات التوجن يحو ريادة األعمال، فتبين أنها تمتلك الك يب من الهدا ال ان  اهتعل  بمد  امتل .2

 اهيومات ال   تساعدها اي تاس ل اهتروعات.

، تبين أين ت اوجد تاثيب توجن اهرأة يحو ريادة األعمالاي الهدا ال الث ادور حول تاثيب ال رو  الداموغرافية  .3

 ها يحو ريادة األعمال.للمتغيبات الداموغرافية اي توجه

 لتوصيات:ا -2

 ب اًن على يتا  الدراسة تن وض  التوليات التالية 

 مواللة ت مية اسهامات اهرأة ودعمها وتحرير قدرا ها اتبداعية وتعاين قيمة عملها. .1

 غر  ثيافة العمل الار بين الطالبات كسنيل لتحيي  الت مية اهستدامة. .2

سر اتروط م سرة ومرية.ب ان يان مالية مصممة لخدمة اهت .3
ُ
 اللت  هعولن أ

ً
 ارن  النسائية، وخالة

سل يجاحها. .4
ُ
 تك ي  ال بامئ التدرينية اهوجهة للمرأة واهتعلية بإقامة اهتروعات الصغر  وأ

 :اجعاملر قائمة 

 على ييةدراسة تطبي الار  العمل ممارسات يجا  اي والبيئية ال خصية العوامل دور   (2017عمر ) الخيب، أحمد أبو 

 األعمال. إدارة ماجستيب، رسالة ا سلمية غزة، "لية التجارة غزة، الجامعة قطا  اي العالي التعلين مؤسسات خري ي

 ال بيامئ الومن  للمتروعات الصغر  واهتوسطةOECD/ (2016)  لينيا  التحضيب  اي واهتوسطة الصغر   التر"ات

 الرها . اعد ما تقتصاد
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  مجلة  ،مساهمة اهرأة العربية اي الت مية وعلقة ذلك بامنها ال   م  اي الل اهتغيبات العاهية  )د.ت(الت الي، كريمة علي

  .67الجامعة، اتلدار ال ان /

 ( 2020الاايم ، عبدر الاامد)   الجزن األول من  -دراسة تمهيداة عن اتقتصاد اي لينيا  الواق  والتحداات اي اففا

  اوار اتجتمافي واتقتصادي الليب .دراسة أولية هترو  ال

 (  2010الخمءم ، سارة لال)   دور اهتروعات الصغيبة اي الاد من مت لة البطالة لد  التباب  دراسة تطبييية على

 .292-245(، ا اار، 50) 25اعض م ام  اهملكة العربية السعوداة، اججلة العربية للدراسات األم ية والتدريب،

 مدخل ميجب  لت عيل مساهمة منتتت األعمال   (2014عبد العزيز؛ ومحمد، حسين السيد حسين ) الدغ تن، محمد بن

 .57-36 اهؤتمر السعودي الدولي لجمعات ومراكز ريادة األعمال سنتم ب ،اي دعن ل اعة ريادة األعمال

 ،اهلتي  الجزائر، حالة -ميةالت  لتحيي  واهبادرات الذاتية اهتروعات ومسايدة دعن آليات   (2010)م صوري الزين 

 .الجزائر العل   الدولي،

 ( 2019التري ، هاجر أحمد؛ تيكة، علي عبد ر؛ وشنا، خيباة محمد)   ريادة األعمال للمتروعات الصغر  اي مدا ة

-09-21اهؤتمر العل   حول دور ريادة األعمال اي تطوير اهتروعات الصغر  واهتوسطة اي اتقتصاد الومن ،  ،مصراتة

2019. 

 ( 2014اهبيباك، وفان يالر؛ والجاسر، يوره جاسر)  اهؤتمر  ،ال اام البيئ  لريادة األعمال اي اهملكة العربية السعوداة

 . 35-7سنتم ب  ،السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال

 ، اهنتتت دعن اي العربية اهبادرات دعن اثر – واهتوسطة الصغيبة اهنتتت حمااة سياسات (2011):ماهر  اجارو 

 العربية اهملكة للمؤتمرات، الرياع، فيصل اهلك مركز النترية، اهوارد لت مية الراا  العرب  الصغيبة واهتوسطة، اهؤتمر

 .السعوداة

 ، واهتوسطة ةاهتروعات الصغيب  قاعدة توسي  على وأثرها والتترنعات اليوايين الت اين  (2008):مسعود اههدي اهغرب، 

 مرابلل. -العليا الدراسات أ"ادامية ماجستيب، رسالة

 ،أ"ادامية رسالة ماجستيب، ،واهتوسطة الصغيبة اهتروعات ت مية اي التجارية اهصارا دور    (2007)خالد ال ويصري 

 . لينيا -مرابلل  ،العليا الدراسات

 ( 2006الورفلي، ثريا علي)   اي لينيا الواق  والطمو . متطلبات تاهيل اهؤسسات الصغيبة اهتروعات الصغيبة واهتوسطة

 جامعة حس بة بن بوعلي، الجزائر. ،واهتوسطة اي الدول العربية

 ( 2015اسمة فتحي عوع برهوم)،  دور حاض ات األعمال والتك ولوجيا اي حل مت لة البطالة لريادي األعمال قطا  غزة– 

رسالة  ،"لية التجارة-الجامعة ا سلمية ،سبار (-معة ا سلمية اغزة )مبادروندراسة حالة  متارن  حاض ة أعمال الجا

 .ماجستيب منتورة
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 (  2006بن حلين، عبد الرزا  فر)  رسالة ماجستيب، أ"ادامية  والتحداات ال رص : لينيا اي واهتوسطة الصغيبة اهتروعات

 الدراسات العليا، مرابلل لينيا.

 وتحداات أكتوبر. واق  -الليب  العمل سو   اي اهرأة ،(2017حمد )، هالة؛ تنتوش، مبوقعيييص 

 ( 2007حيدر خضر سليمان)،  مجلة جامعة تكريت  ،)اهولل جامعة اي ميدايية دراسة(العاملة  اهرآة العمل لد  دواف

 .79-48، أاار، 4، العدد 14للعلوم ا نسايية، اججلد 

 ( 2020رضا، محمود؛ وجدي، ليليان)   سوم وملال.. لينيات اؤسسن متارن  رغن اهصاعببني  ر ،available on, 

idARAKCN1TQ25A-ah4-wmn-https://fr.reuters.com/article/libyan .25.10.2020. 

  لريادة العاه  اهرلد باستفدام الجامعات لطلب الرياداة بال ية تهاوعلق الخارجية الب  ة ع الر (2013):رمضان رين 

 (.1)29واليايويية،  اتقتصاداة للعلوم دمت  جامعة األعمال، مجلة

 ( 2016شامية، عبدر)   ،اهتروعات الصغيبة الخيار األفضل للقتصاد الليب ، اه امة العربية للسياسات اتسجباتيجية

 لينيا. -مرابلل

 تزااد الطل  اي لينيا  (2019ي، أسامة )عل،available on, 

-%D8%AFhttps://www.alaraby.co.uk/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A

-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%

D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7% .03.12.2020. 

 ( 2011محمد، إا ار عبد الهادي؛ وسلمان، سعدون محمد)    دور ريادة م امات األعمال اي الت مية اتقتصاداة، مجم

، يمو اهؤسسات واتقتصاداات بين تحيي  2لم امات والا ومات، طمداخلت اهلتي  الدولي ال ان  حول األدان اهتميه ل

 يوفم ب 23و  22األدان البيئ ، اه عيد بجامعة ورقلة اوم  

 ( 2008م تا ، أميبة علي)   معوقات يمو وتطور اهتروعات الصغيبة واهتوسطة. رسالة ماجستيب، أ"ادامية الدراسات

 العليا. فر  ب غازي، لينيا.

  تاثيب دراسات الجدو  اي قرارات تمويل اهصارا اهتفصصة. رسالة ماجستيب،   (2007ر هداة عبد ر )يا ي، عبد

 أ"ادامية الدراسات العليا، مرابلل، لينيا.

 Abdul-Latif, R. (2013): Libya Status of Women Survey, Washington, DC: International Foundation for 

Electoral Systems. 

 Elgazzar, H., A.R. Lahga, M.B.N. Quota, F.U. Rother and L. Hargreaves (2015): Labor Market Dynamics in 

Libya: Reintegration for Recovery, World Bank Group, Washington, DC. Available on, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/06/24650277/labormarket-dynamics-libya-

reintegration-recovery. 
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اقع القطاعات االقتصادية املغربية في ظل أزمة   ا: كورونو

 القطاع السياحي نموذجا 

The Reality of the Moroccan Economic Sectors in Light of the Corona Crisis: 

 The Tourism Sector as a Model 

 أنل خيام ، سكي ة البيالي

 باح ون بجامعة سيدي محمد بن عبد ر، فا / اهغرب

 لبا  سرغين  

 أستاذة باح ة بجامعة سيدي محمد بن عبد ر، فا / اهغرب

 

 امللخص:

ه على اليطا  ت اولت هذه الدراسة ت خيص تداعيات أزمة "ورويا على اليطاعات اتقتصاداة اهغربية من خلل الجبكي 

السيايي، باعتباره من أهن اليطاعات ال   تاثرت ات ل مباشر من جائحة فيبو  "ورويا، خالة اعد إعلن حالة الطوارئ 

وتوق  الرحلت والخدمات السياحية داخل وخار  البلد. هذا وترتب  إش الية اهوضو  بالتسا ل حول واق  حال اليطا  

ه األزمة وإعادة إنعاش اليطا . وقد ايبنت هذه الدراسة على تحيي  مجموعة من األهداا السيايي اهغرب  وآفا  تجاوز هذ

 أهمها 

 ؛تحداد أهمية اليطا  السيايي ضمن اه اومة اتقتصاداة اهغربية  -     

 ؛رلد واق  قطا  السياحة باهغرب اي الل أزمة "ورويا  -    

 .متارن  بدالة  نعاش النتاط السياييالكت  عن أهن التدابيب والالول لبلورة   -    

إذا وب ان على ما سب ، فيد تولل ا من خلل هذه الدراسة إلى مجموعة من ال تائئ أالهرت مد  الجباج  واتيكماش الذي 

 عرفتن اه اومة السياحية اهغربية اي الل أزمة "ورويا، وال   أرخت باللها على جمي  م ويات السياحة.

 الاالة الوبائية، اليطاعات اتقتصاداة، السياحة، اهغرب.ة: الكلمات املفتاحي

Abstract: 

This study deals with the diagnosis of the repercussions of the corona crisis on the Moroccan economic 

sectors by focusing on the tourism sector, As it is considered as the most important sectors directly affected by 

the corona pandemic, especially after the declaration of a state of emergency and the suspension of trips and 

tourism services inside and outside the country. 

- Determine the importance of the tourism sector within the Moroccan economic system; 

- Observer the reality of the tourism sector in Morocco in light of the corona crisis; 

- Disclosure of the most important measures and solutions to develop alternative projects and revive 

tourism activity. 

Based on the foregoing, we have reached through this study a set of results that showed the extent of the 

decline and contraction of the Moroccan tourism system in the context of the Corona crisis, which has cast a 

shadow over all components of tourism. 

Key words: Epidemiologiste situation, economic sectors, tourism, Morocco 
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 مقدمة:

لعل الاداث عن وضعية اليطا  السيايي اهغرب  اي الل أزمة فيبو  "ورويا احيل ا بالدرجة األولى إلى استحضار مجموعة 

  أيواعن، من الس  اريوهات، ال   أثرت وبت ل سلب  على النتاط السيايي وبا ي اليطاعات اهرتبطة بالسياحة "ال يل بمفتل

التنتي  والجبفين ثن الص اعة التيليداة وغيبها. فم ذ ت جيل اهغرب أول حالة إلابة ب يبو  "ورويا، سارعت الدولة إلى 

اتفاذ مجموعة من التدابيب الوقائية واتحجبازية ه   ايتتار ال يبو  والا ا  على سلمة اهوام ين، وم  م تص  شهر مار  

غربية عن حالة الطوارئ وتوقي  الرحاتت الجوية والبحرية وا علن عن العجر الصحي اهرهلي. وقد ش ل أعل ت الدولة اه 2020

هذا الواق  بم ابة ل عة قوية جختل  اليطاعات اتقتصاداة الوم ية بما فيها اليطا  السيايي الذي ارتب  ارتباما وثييا 

غربية تم لها السياحة الخارجية، وم ذ ا علن عن حالة الطوارئ من السياحة اه %70بالسياحة الدولية، حيث ما ايارب 

وتعلي  الرحاتت أثرت على النتاط السيايي اهغرب  بالر"ود والتلل التام اي مفتل  اليطاعات واههن اهرتبطة بالسياحة 

 ات السياحية."ا اوان، ا معام، ال يل وا رشاد السياحيين وو"اتت األس ار والتنتي  وغيبها من الخدم

إذن وب ان على ما سب  ذكره، فيد أثرت جائحة "ورويا على الدا امية السياحية اهغربية ترجمت بتوق  حركة جل م ويات 

 قطا  السياحة، الءم ن الذي ا رع بلورة تدابيب وإجرانات ت موية  نعاش اليطا  والنهوع بن من جداد.

 إشكالية الدراسة 

دراسة بالتسا ل عن واق  حال قطا  السياحة باهغرب اي الل أزمة جائحة "ورويا وسبل ترتب  إش الية موضو  هذه ال

 إنعاش وا قل  باليطا  السيايي اهغرب  لتجاوز تداعيات "ورويا ال   أرخت باللها على جل م ويات اه اومة السياحية.

ال رعية ال   ترتب  اي محتواها بالع الر ال    إذا تزام ا، م  ا ش الية العامة للدراسة نستحضر مجموعة من ا ش اليات

 س تن التطر  لها اي هذه الدراسة البح ية 

 ما ي أهن خصوليات اليطا  السيايي اهغرب  وانع اساتن السوسيواقتصاداة؟ 

 إلى أي حد أثرت جائحة "ورويا على اه اومة السياحية اهغربية؟ 

  لة اهغربية لإلقل  باليطا  السيايي وتجاوز تداعيات أزمة "ورويا؟ما ي السبل واتسجباتيجيات ال   اتبعتها الدو 

 فرضيات الدراسة 

 جابة عن ع الر ا ش الية ال   سب  التطر  إليها سابيا تمت لياغة مجموعة من ال رضيات أهمها  لإل اي محاولة 

ت علين الدولة لزيادة حجن احتيامها هت ل اليطا  السيايي اهغرب  دعامة ورافعة لل مو اتقتصادي الومن ، حيث راه  -

 من العملة الصعبة وتحسين اهؤشرات السوسيواقتصاداة بالبلد إلى جايب با ي اليطاعات اتقتصاداة األخر ؛

هعت ب قطا  السياحة إلى جايب با ي اليطاعات األخر  اهرتبطة بن "ال يل وا رشاد السيايي وو"اتت األس ار والتنتي   -

 ين اليطاعات األكرب تضررا من تداعيات ت ءم  جائحة "ورويا؛وغيبها من ب

عملت الدولة اهغربية على يال اسجباتيجيات واتبا  خط  ت موية للتف ي  من حدة أزمة "ورويا على اليطا  السيايي  -

 وإعادة إنعاشن وا قل  بن.

 

 أهدال الدراسة 

 ن األهداا أهمها لعل البحث اي موضو  هذه الدراسة يهدا إلى رلد مجموعة م
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  تحداد أهمية اليطا  السيايي ضمن اه اومة اتقتصاداة اهغربية؛ 

 رلد واق  حال قطا  السياحة باهغرب اي الل أزمة "ورويا؛ 

 .الكت  عن أهن التدابيب والالول لبلورة متارن  بدالة  نعاش النتاط السيايي 

 مج ا وأدوات الدراسة 

هذه الورقة البح ية ووضعها ضمن قالب منه ي عل  ، اعتمديا على اه ال الول    تماشيا م  ما أملتن محاور ومحتو  

لول  وتحليل الوضعية الراه ة ليطا  السياحة اي الل التاثيبات السلبية لجائحة فيبو  "ورويا وما خل تن من ايكماش ور"ود 

 لجل الخدمات واألنتطة اهرتبطة باليطا  السيايي. 

راسة فيد تمت اتستعاية بالعمل الب بليوغرااي، فبالرغن من قلة اهراج  والدراسات ال   ركزت أما فيما افص أدوات الد

على اليطا  السيايي وأزمة "ورويا إت أي ا حاول ا اتعتماد على مياتت ورقية وإلكجبويية وتوالي  إحصائيات إدارية لب ان محتو  

 هذه الدراسة البح ية. 

  محاور الدراسة 

 موضو  ش الية ال   س عمل على معالجتها واست ادا أاضا على تحيي  أهداا دراسة اهوضو ، فتحليل محتو  ب ان على ا  
 افتية  سينبن  على اجااور " يموذجاواق  اليطاعات اتقتصاداة اهغربية اي الل أزمة "ورويا  اليطا  السيايي "

 تن السوسيو اقتصاداة؛سيبلد اجاور األول خصوليات النتاط السيايي اهغرب  وأهمي 

 س تطر  اجاور ال ان  لت خيص تداعيات أزمة "ورويا على اليطا  السيايي اهغرب ؛ 

   سيبلد اجاور ال الث أهن اتسجباتيجيات والسبل ال   اتفذ ها الدولة اهغربية للنهوع باليطا  السيايي والتف ي

 من حدة انع اسات أزمة "ورويا على اليطا .
اقتصادية خصوصيات: أوال  النشاط السياحي املغرب  وأهميته السوسيو

ايطل  اهتمام اهغرب بيطا  السياحة م ذ ست  ات اليرن اها م ، يارا ألهميتن اتقتصاداة، وقد رلدت لن مجموعة من 

ة ال   تعن  اهؤسسات ا داري اليوايين الخالة باتست مار اي اليطا  السيايي ور و  األموال، كما خصصت لليطا  العداد من

ويارا للم اية اههمة ال   احتلها اهغرب على الخريطة السياحية العاهية، فيد راهن اي  ،(Hillali :2007, p16) بالتان السيايي

ملاين سائص. هذا ولن تتوق  السياسة السياحية ه ا بل رسمت أهداا أخر  م  الر ية  10على استيطاب  2010 أف 

ت على ي ل اه ال الذي سارت بن جمي  اجخططات واهتم ل خالة اي إضافة ماقة إاوائية وخل  ال   حافا 2020السياحية 

مليون سائص  20ت، ياهيك عن الهدا األسايم  لهذه الر ية وهو مضاع ة عدد السيا  إلى افرص العمل، وت جي  اتست مار 

ل ما احا  بن اهغرب من ت و  اي اه اخ الذي ام ص ، وقليلة  ي البلدان ال   تحا  بم 2010مليون سائص س ة  10ميارية م  

 السائص فرص اتستجمام واهتعة والسياحة اي أكرب من فضان.

اعتمد ها الدولة تيرر إعطان األولوية للسياحة، حيث رأت الجهات  فايطلقا من اجخططات اتقتصاداة الت موية ال  

هذا اليطا  اي تنتي  اججاتت اتقتصاداة واتجتماعية، وبعد أن "ان  الولية أن خيار السياحة "اولوية وم ية قد غيب دور 

 دور اليطا  السيايي ايتصر على جلب العملة الصعبة للمساهمة اي تحسين ميهان األدان تحول إلى أداة للنهوع باقتصاد البلد

 اهغرب .اط السيايي . هذا ويرتكز اليطا  على مجموعة من الخصوليات ال   تميه النت(90، ص2004)عمران  
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افدات السياحية طيلة أشهر السجة -1  هيمجة الجنسية األروبية وتذبذس للو

يتيجة للتطورات ال   هع تها اليطا  السيايي اهغرب  فيد تعددت وت وعت تيارات السيا  الوافدان بمفتل  األج ا  

 الس ة.  واأللول الجغرافية لهؤتن الوافدان، م جلين توافدا مهما ميلة أشهر

افدات السياحة باملغرس1املبيا  رقم  : هيمجة الجنسية األوروبية عل  و  

2019و  2012لسجتي   

 

 

 

 

 

 

 

Source : Observatoire du Tourisme du Maroc, Annuaire Statistique du Tourisme 

2012 et 2019 

  است ادا على اهعطيات اهم لة بالرسن البيان  نستفلص ال ياط التالية

تت ل األسوا  السياحية األوربية أهن األسوا  ال   اتعامل معها اهغرب ف   ترسل عددا ت هستهان بن من مجمو  الزوار   -

الوافدان على البلد وذلك لعدة اعتبارات ترتب  بالعلقات اتقتصاداة والسياسية ال   تجم  اهغرب م  هذه الدول، ياهيك عن 

ة اهغربية ال   تركز باألسا  على هذه الدول وقربهما الجغرااي أاضا. إذ اات  اي ميدمتهن السيا  الدعااات ا شهارية السياحي

  ؛ 2019سائص س ة  4.852.737ميابل  2012س ة  4.986.161ال رنسيين، حيث زار اهغرب 

على التوالي من  2019و 2012تات  اهملكة اهتحدة اي اهرتبة ال ايية حيث ارت   عدد السيا  الوافدان مابين س      -

 سائص؛ 2.223.512إلى  1.362.058

 سائص؛ 1.745.560إلى  918.321من  2019و 2012ارت ا  عدد السيا  الوافدان من الجنسية األهايية مابين س     -

ترت ا  من أما فيما افص با ي جنسيات السيا  الوافدان على اهغرب يجد أن التوافد السيايي اتارف  بين اتيف اع وا -

. وإن دل هذا على ام ن فإيما ادل على ضع  سياسة الجبويئ والتسوي  2019و 2012س ة ألخر  خلل ال جبة اهمتدة بين 

 السيايي للم تو  اهغرب  داخل هذه البلدان. 

افد السيايي با ضافة إلى الاداث عن مبيعة جنسية السيا  الوافدان، ابي  من اللزم استحضار معط  ثان  اتعل  بالتو 

إلى اهغرب حسب أشهر الس ة، حيث ت جل تيارات السياحة الدولية اي اتجاه اهغرب توافدا مهما ملية أشهر الس ة، وذلك 

راج  إلى ت و  اي اه تو  السيايي )السياحة التام ية بالوجهات الساحلية، السياحة ال يافية باهدن الجباثية األليلة، السياحة 

ت الطبيعية، سياحة الرمال بالوجهات الفاراوية وغيبها ك يب(. ولعل هذا التوافد الذي هتمل ملية أشهر الجبلية باججات 

 ، وغيبها. عامالس ة هساهن ات ل مهن اي دا امية مفتل  اليطاعات اهرتبطة بالسياحة كيطا  الب ان، ال يل، ا م
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التوافذ السيايي ه جل ارت اعا خلل فصل الصي   وعلى العموم، واست ادا على إحصائيات وزارة السياحة ااهر أن

خالة شهري اوليوز وغتت اللذان اصادفان فجبات العطل بالنسبة للسيا ، والرغبة اي اتلطياا، وخلل هذه ال جبة تنتعا 

ل يااي ات ل فيها الوجهات الساحلية على وجن الخصوص. ثن تليها شهور فصل الربي ، حيث ا ون ا قبال على اه تو  السيايي ا

 كبيب وفين تنتعا اهدن السياحية الداخلية  ثن شهور فصل الخري  لييل التوافد خلل شهري ا اار وف باار.

افد السياحي عب  املجافذ الجوية مقارنة مع املجافذ البحرية والب ية  -2   سيادا التو

ور جوية وبحرية وبرية، وأاضا ليربن من الدول يارا ألهمية اهوق  الجغرااي الذي اميه اهغرب واي تاحن على م افذ عب

السياحية اهصدرة للسيا  اي اتجاه اهغرب، عرفت الوافدات السياحية تطورا مهما على مراكز اتستيبال بمفتل  يياط 

 الادود كما ابين ذلك اهبيان افت  

: تطور اإلقبال السياحي عل  املجافذ الجوية 2املبيا  رقم   

2019و 2012ب   سجتي   
 

 

 

 

 

 

 
Source : Observatoire du Tourisme du Maroc, Annuaire Statistique du Tourisme 

2012 et 2019 
 ب ان على اهعطيات اهم لة بالرسن البيان  أعله، ن جل مجموعة من اتستنتاجات أهمها 

، حيث ارت   مجمو  الوافدان ع ب اه افذ الجوية هيم ة إقبال السيا  على اه افذ الجوية ميارية ب ايب ها البحرية وال باة -

، ويتصدر مطار محمد الخامل بالدار البيضان قائمة عدد الوافدان على 2019س ة  9019403إلى  2012س ة  5996358من 

أ"ادار  ، ثن مطار%28، الين اي اهرتبة ال ايية مطار مراكا اه ارة بحصة 2019س ة   %34.3اهطارات اهغربية، بلغت حصتن 

. ويارا ألهمية ا قبال السيايي على هذه اهطارات باتت تت ل أبرز %7.7، ومطار م جة إبن بطومة بحصة %9.6اهسيبة بحصة 

اهطارات السياحية الدولية باهغرب ميارية م  با ي اهطارات اهغربية ال   تتلي  تيارات سياحية أقل مما هو علين األمر بالنسبة 

  ة الذكر.للمطارات السال

 2244614إلى  191011حيث ايتيل مجمو  الوافدان من  2019و 2012ارت ا  التوافد السيايي بحرا خلل ال جبة ما بين  -

، ونت ل 2019س ة  %56على التوالي، ويتصدر مي ان م جة اهتوسط  قائمة مجمو  الوافدان على اهوانئ اهغربية بحصة 

 سبة من مجمو  الوافدان على هذا اهي ان خالة من إسباييا وفرنسا.اهغاربة اهييمين بالخار  أك ب ن

إلى  %69.6اتصدر مركز الادود باب سنتة قائمة مجمو  الوافدان على مراكز الادود اهغربية حيث ايتيلت حصتن من  -

 على التوالي. 2019و 2012خلل س     70.6%
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 السياح  هيمجة األقطاس السياحية املغربية عل  حصة مبةتات  3

م  ارت ا  التوافد السيايي جختل  الجنسيات ع ب م افذ العبور اهغربية تزداد نسبة ليالي اهب ت اجايية داخل مؤسسات 

 اي الرسن البيان  افت   سربلدها اوان السيايي اهص  ة بمفتل  الوجهات السياحية اهغربية، وهو ما 

أهم الوجهاتيواء السياحي املصجفة حسب : تطور املبةتات بمؤسسات اإل 3املبيا  رقم   

2019و 2012خ ل سجتي   

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Observatoire du Tourisme du Maroc, Annuaire Statistique du Tourisme 

2012 et 2019 
اي اتستحواذ تماشيا م  ما تمت ا شارة إلين اي الرسن البيان  نستنتئ مد  أهمية الوجهتين السياحيتين مراكا وأ"ادار 

على أك ب نسبة من مجمو  ليالي اهب ت اجايية بمؤسسات ا اوان السيايي اهص  ة على مستو  اهغرب، فيد ايتيل مجمو  

 2019على التوالي، حيث بلغت حصتها س ة  8342980إلى  5821191من  2019و 2012اهب تات بمدا ة مراكا ما بين س    

، تليها واي اهرتبة ال ايية مدا ة أ"ادار ال   2019على مستو  الوجهات السياحية اهغربية س ة  من مجمو  اهب تات %37.8نسبة 

إلى  2012س ة  4558091من مجمو  ليالي اهب ت، حيث ارت   عدد اهب تات من  %26.6على حصة  2019استحوذت س ة 

 . 2019س ة  5887154

ياحيتين مراكا وأ"ادار أةات تت ل أقطابا سياحية ك ب  على مستو  وعلى العموم امك  ا اليول بان كل اجاطتين الس

البلد، وذلك يارا للرت ا  اي أعداد الوافدان وليالي اهب ت بمفتل  الوحدات ال  دقية اهص  ة، وهذا إن دل على ام ن فإيما 

مداد إقامات السيا  ع ب الرف  من ادل على أهمية النتاط السيايي بهاتين الوجهتين السياحيتين الذي اركز باألسا  على ت

 جودة الخدمات وتك ي  برامئ التنتي  والجبفين السيايي الذي ا عدم اي اعض الوجهات السياحية. 

 

 تطور تشغيل الطاقة اإليوائية املصجفة باملغرس   -4

اتستيطاب اههن، وقد كما سبيت ا شارة إلين سابيا فيد عرفت اهب تات السياحية ارت اعا مهما خالة بالوجهات ذات 

ساهن هذا اترت ا  اي معدتت اهب تات اي ارت ا  نسب ملن اهؤسسات ا اوائية السياحية اهص  ة، كما هع ب عن ذلك الجدول 

 التالي 
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: توزيع الطاقة اإليوائية املصجفة حسب األسرا وحسب الفئة1جدول رقم   

2019و 2012خ ل سجتي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Observatoire du Tourisme du Maroc, Annuaire Statistique du Tourisme 

2012 et 2019 
تطورا مهما، حيث ايتيل مجمو   2019و 2012عرا معدل إشغال غرا مؤسسات ا اوان السيايي اهص  ة ما بين س    

بالنسبة للوحدات من  2019سرير. وقد تن ت جيل أفضل معدل ملن س ة  268834إلى  199748الطاقة ا اوائية من  معدل

من مجمو  األسرة باهؤسسات ا اوائية اهص  ة. وبهذا امك  ا اليول  %13.1ثن  %13.2و %19.3يجوم على التوالي  3و 5و 4ف ة 

خلل ت جيل معدتت إاجابية سوان هن األمر عدد الوافدان أو عدد ليالي اهب ت بان هذه اهؤسسات ا اوائية عرفت تطورا من 

يجوم، وذلك راج  باألسا  لتطور اتست مارات اي هذا اججال خلل الس وات  5و 4اه جلة خالة بالوحدات ال  دقية من ف ة 

اوائية بمفتل  الوجهات السياحية اهغربية، اهاضية ترجمت بإنتان مجموعة من الوحدات ال  دقية بهدا الرف  من الطاقة ا  

 كما ابين ذلك الجدول التالي   

 أهم الوجهاتتطور الطاقة اإليوائية املصجفة حسب عدد األسرا وحسب : 2الجدول رقم 

2019و 2012خ ل سجتي   

ألسرةالفئات                ا 2012عدد األسرة سنة   2019عدد األسرة سنة    
*1ف د    13160 16502 

*2ف د    14382 16962 

*3ف د    28884 35316 

*4ف د    41595 52092 

*5ف د    28273 35527 

 6363 4654 ف اد  فاخرة

 24718 14216 ا قامات السياحية

 20975 18970 ال وادي ال  دقية

61631 20243 دور الضيافة  

 28763 15371 ف ات أخر  

 268834 199748 املجموع

2012عدد األسرة سنة  الفئات                األسرة 2019عدد األسرة سنة    
 73058 56581 مراكا

 38505 34014 أ"ادار

 21200 14472 الدار البيضان 

 13591 8568 م جة 

 10248 7785 فا  

 7293 6384 ورزازات
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Source : Observatoire du Tourisme du Maroc, Annuaire Statistique du Tourisme 

2012 et 2019 
على  2019ايطلقا من اهعطيات اهرلودة بالجدول أعله ن جل مد  هيم ة مدا ة مراكا ال   استحوذت لوحدها س ة 

سريرا مص  ا ميارية  73058اهستو  الومن ، حيث لجلت وخلل ي ل الس ة ما قدره من مجمو  األسرة اهص  ة على  27.1%

 سرير. 56581لجلت فيها  2012م  

ولعل هذا اترت ا  مرده لعدة اعتبارات أهمها اتهتمام باججال الاضري وت ايمن ياهيك عن تك ي  التجهيهات السياحية "لها  

 : Boumeggouti).مراكا وجعلها ملتي  الطر  هعان الجوتت السياحية بالبلد  حوافز ساهمت اي التهرة العاهية هدا ة

1995, p107)  من  %14.3نسبة  2019تليها واي اهرتبة ال ايية مدا ة أ"ادار ال   تحتضن بنية إاوائية مهمة فيد لجلت س ة

وبالرغن من ت و   .وغيبها ا ة فا  ومك ا كمدمجمو  األسرة اهص  ة على مستو  البلد. اي حين اللت اعض اهدن الجباثية 

مؤهل ها  الجباثية والاضارية لن تحجز ل  سها م اية وجهة سياحية قائمة الذات واللت محطة للعبور جختل  الوافدات 

 يحو اهغرب.اهتجهة السياحية 

اهن اي ت مية اليطا ، وب ان على ما سب  ذكره، نستنتئ مد  ت و  خصوليات قطا  السياحة باهغرب، الءم ن الذي س

من حيث الت افسية السياحية، ووجوده ضمن الوجهات العتر األكرب  2015عاهيا س ة  62فيد تن تصني  اهغرب اي اهرتبة 

  (El Gharbaou :2015, p1)  2015زيارة خلل س ة 

 

 أهمية االرعكاسات السوسيو اقتصادية للقطاع السياحي باملغرس  -5

يات اليطا  السيايي اهغرب  ت هست ن  الاداث أاضا عن اتنع اسات اتقتصاداة واتجتماعية لعل الاداث عن خصول

 وال يافية لنتاط السياحة على اتقتصاد واججتم  اهغرب .

 عل  املستوى االقتصادي 

الي الومن ، كما هساهن من ال اتئ اجالي ا جم %7هعت ب قطا  السياحة مساهما كبيبا اي ال اتئ اجالي ا جمالي، فهو ام ل 

فيما اتعل  بمصادر جلب العملة الصعبة إلى اهملكة  اليطا  أاضا اي تحسين ميهان األدانات، تحتل السياحة كذلك م اية هامة

درت العائدات اجاصلة من 
ُ
وذلك إلى جايب قطاعات أخر  تتعل  اعائدات اهغاربة اهييمين بالخار  وقطا  ال وس اط، حيث ق

مليار درهن،  78،6)دون احتساب مصاري  ال يل الدولي( بحوالي  2019ا  غيب اهييمين الذان أقاموا باهغرب س ة مرا السي

 ). Indicateurs du  2019ة من لادرات السل  والخدمات خلل س   19وتم ل هذه العائدات من العملة الصعبة حوالي %

السعيداة -وجدة  5601 6468 

 9149 7006 الرباط

 4734 3633 تطوان

موغادور  -ةالصوير   6663 8730 

 6481 5223 مك ا 

 2918 2646 إفران

مازغان -ةالجداد  1641 2295 

جموعامل  199748 268834 
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)secteur touristique 2019  إنعاش العداد من اليطاعات اتقتصاداة كيطا  الب ان وقطا  األشغال هذا وتساهن السياحة اي

 العمومية والص اعات ا يتاجية وغيبها ك  ب.

 عل  املستوى االجتماعي 

حيث ساهن اي خل  تتجلى أهمية اتنع اسات اتجتماعية ليطا  السياحة اي توفيب فرص التغل اهباشرة وغيب اهباشرة، 

من إجمالي نسبة التغل  ي اتقتصاد، و ي على العموم م الب  %5، أي ما هعادل 2019س ة  م صب شغل مباشر 550 000

مرتب  بيطاعات ذات الصلة بالسياحة "ال يل، ا اوان وا رشاد السياحيين، و"اتت األس ار، الص اعة التيليداة، التنتي  

طا  الب ان واألشغال العمومية والص اعات والجبفين السياحيين، إضافة إلى توفيب فرص عمل تتمل قطاعات أخر  كي

 الغذائية...إلظ.

  عل  املستوى ال قافي 

بات من اهعروا أهمية اتنع اسات ال يافية لليطا  السيايي، ف   "ايت وما تزال مع با للتوالل واتي تا  على مفتل  

ذات البعد ال يااي والرويي م ل اههرجان الدولى ال يافات ا سلمية والغربية، وخيب دليل ما تم لن أهن اههرجايات الدولية 

للموسيي  الروحية بمدا ة فا ، مهرجان ك او  وموسيي  العالن بمدا ة الصويرة، ياهيك عن مهرجايات  هتن ب  ون الطبن 

 على اهستو  العاه  وغيبها ك يب.

قا من ت و  خصولياتن وأهمية انع اساتن على العموم هت ل اليطا  السيايي اهغرب  رافعة للت مية اتقتصاداة ايطل

اتقتصاداة واتجتماعية وال يافية، إت أن واق  السياحة باهغرب شاين شان با ي بلدان العالن وما هتهده العالن ا طب  على 

لن اليوم اهغرب، فهو قطا  اتاثر اسرعة بمفتل  األحداث والاروب واألزمات اتقتصاداة والفاية وخيب دليل ما هتهده العا

 على مفتل  اليطاعات اتقتصاداة بما فيها اليطا  السيايي. COVID-19يتيجة التداعيات السلبية ل يبو  "ورويا 

اقع حال القطاع السياحي املغرب  في ظل أزمة كورونا  :ثانيا  تشخيص و

ية العداد من اليطاعات عرا اتقتصاد الومن  يتيجة ها خل ن فيبو  "ورويا تاثيبات سلبية أدت إلى تراج  دا ام

اتقتصاداة  بالبلد سوان على مستو  الطلب أو العرع، وس عالل اي هذه ال يطة أهن األضرار ال   عرفتها اليطاعات 

 اتقتصاداة اهغربية بما فيها اليطا  السيايي. 

 

 تداعيات جائحة كورونا عل  رشاط مقاوالت أهم القطاعات االقتصادية   -1

ن جائحة "ورويا على اه اومة اتقتصاداة اهغربية، فيد تاثرت دا امية الطلب سوان الخار ي من خلل يتيجة ها أفرزت

تيلص حجن لادرات البلد، تراج  اتست مارات الخارجية أو الطلب الداخلي يتيجة لتوق  مجموعة من األنتطة اتقتصاداة 

سيعرا الاساب الجاري الخار ي واتست مارات األج نية  وتراج  نتامها. ويتيجة تيف اع الصادرات ومداخيل السياحة

، موازاة م  ارت ا  2020خلل ال صل األول من س ة  %8.23 انسبة، كما سيهداد العجز التجاري ب%7للمغرب ت اقما بحوالي 

ييطة لت اهز  6,11وتيبة الواردات ميارية م  الصادرات، فيما سيحي  معدل تغطية الصادرات بالواردات ايف اضا بنسبة 

وبالتالي س تعرع اتقتصاد الومن  إلى ثلث لدمات ياتجة عن ايكماش حاد   (.53، ص2021)البيالي وآخرون   49.7%

للقتصاد العاه  والتدابيب الفاية الوقائية وتعاقب سنتين من الج اا، حيث اتوق  أن ه جل ال مو اتقتصادي ايكماشا 

الرغن من رف  قيود العجر الصحي إت أن تبعات األزمة الفاية ال   أرخت باللها على ألول مرة م ذ أواخر التسعي ات. وب
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بالرغن من مباشرة البعض منها اي مزاولة مفتل  اليطاعات اتقتصاداة ما زال آثارها قائما على مفتل  اهياوتت اهغربية 

 الرسن البيان  التالي نتامها، وللتعرا أكرب على مستو  الجباج  لنتاط اهياوتت تن إدرا  

 حسب القطاعات 2020ستوى ال: اجع السجوي لنشاط املقاوالت في الجصت ال ار  من سجة : م4املبيا  رقم                 

 

 

 

 

 

 

 

   19 -ال الث حول تاثيب كاوفيدال تائئ الرئ سية للبحث الاراي اه دوبية السامية للتفطي ،  املصدر:

 .4، ص. 2021ار على نتاط اهياوتت ا ا

ن بالرغن من رف  قيود العجر الصحي إت أن العداد من مياوتت ايطلقا من اهعطيات اهم لة بالرسن البيان  نستنتئ أي

من أرباب مياوتت ا اوان واهطاعن ايف اع  %86.3، فيد لرحت اليطاعات اتقتصاداة ما زالت تعان  من تداعيات الجائحة

إلى  %30منهن ايف اضا بنسبة  %9، فيما أعلن 2019أو أكرب ميارية بال ص  ال ان  من س ة   %50مستو  أنتطتها بنسبة 

 2020كذلك قطا  الب ان، حيث عرا تراجعا خلل ال ص  ال ان  من س ة  %50، ويهن اتيف اع اي النتاط باكرب من 40%

طة بص اعة النسيئ والجلد ال   تراجعت أنتطتها وكذا األنتطة اهرتب %63، وفرو  األنتطة العيارية بنسبة %68.7بنسبة 

 . %58.7بنسبة 

 القطاع السياحي املغرب  وأزمة كورونا: التداعيات والجتائج  -2

هعت ب قطا  السياحة من أكرب اليطاعات اتقتصاداة ال   تاثرت ات ل سلب  يتيجة تداعيات جائحة فيبو  "ورويا، على 

سبة للمغرب، ومن بين التداعيات ال   خل تها جائحة "ورويا على اليطا  السيايي اهغرب  مستو  العالن وكذلك هو الاال بالن

 ما الي   يذكر 2020حسب إحصائيات وزارة السياحة والص اعة التيليداة وال يل الجوي واتقتصاد اتجتمافي  

  2020اي نهااة  %72.4ا أاضا بنسبة كما عرفت ليالي اهب ت تراجع ،%78.5تراج  الوافدان على الوجهة اهغربية بنسبة ،

أل  غرفة للعزل الصحي وإاوان  13م  العلن أن أغلب وحدات ا اوان السيايي خلل فجبة العجر "ايت مغلية ووضعت ما ايارب 

غرفة بمدا ة  1000غرفة بالنسبة هدا ة الدار البيضان و 1500غرفة،  2000األمين الطبية، حيث خصصت مدا ة مراكا 

 يبها من اهدن ال   أبايوا فيها أرباب ال  اد  عن حل التعاون والتتزر اي الل هذه األزمة الفاية.فا  وغ

  مياولة  500مياولة لإلاوان السيايي،  3500تاثر وضعية مفتل  اهياوتت اهرتبطة باليطا  السيايي، فما ايارب

شركة لكران السيارات تاثرت ات ل  1500السيايي، و شركة ال يل 1500و"الة أس ار، إضافة إلى  1450للمطاعن السياحية و

 138غيب مسبو  من الجائحة، حيث د  اتتحاد الومن  للسياحة ياقو  الخطر ميدرا أن اتكبد اليطا  السيايي خسائر تيدر 

 .(El Andalossi :2020)  2021و 2020مليار درهن بين عام  
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 داد من م الب التغل داخل مؤسسات ا اوان السيايي بما فيها تراج  عائدات البلد من العملة الصعبة وفيدان الع

ال  اد  ودور الضيافة واهتوي وغيبها، أاضا تضرر العاملين بال يل وا رشاد السيايي وو"اتت األس ار والبازارات، كما أثرت 

ثرت األزمة على السياحة بالبلد بما الجائحة أاضا على مجال الجبفين والتنتي  السيايي بإلغان مفتل  اههرجايات واهواسن، وأ

فيها السياحة الدولية ارتباما وثييا بتوق  الرحلت الجوية يتيجة اتفاذ اهغرب إجرانات احجبازية استباقية  غل  الادود 

 واألجوان، وأاضا السياحة الداخلية اسنب إجرانات العجر الصحي وم   الت يل باستث ان الااللين على رخص. 

ه التداعيات ال   أرخت باللها على اليطا  السيايي اهغرب  انبغي ضرورة التسا ل والبحث عن سبل إنعاش واي الل هذ

 السياحة وا قل  بها.

آفاق تجاوز تحديات كورونا عل  القطاع  :ثال ا  سبل إق ع السياحة املغربية و

ة ونعمة اي ي ل الوقت، فهو ييمة من خلل ما لعل ما امر بن اليطا  السيايي من تداعيات وتبعات أزمة "ورويا هو ييم

تسبنت بن الجائحة من ايكماش وتراج  اي مؤشرات اليطا  السيايي وبا ي الخدمات اهرتبطة بن "ال يل بمفتل  أيواعن، و"اتت 

وما  %80تتجاوز األس ار وا رشاد السيايي، ا اوان وا معام وغيبها من الخدمات ال   عرفت توق ا اي ممارسة مهامها بنسبة 

ترتب عن ذلك من فيدان م الب التغل ومعاياة العداد من العاملين خالة الغيب مصر  بهن، هذا من جهة ومن جهة أخر  

فجائحة "ورويا نعمة ألنها ست ون فرلة  عادة ال ية بين السائص اهغرب  اي سياحتن الداخلية وإعادة إنعاش العلقة ب  ن وبين 

ياحية اهغربية. إذن واي الل هذه الوضعية بادرت الدولة واي خطوة استباقية إلى اتفاذ مجموعة من مفتل  اهؤسسات الس

ا جرانات للتف ي  من حدة التاثيبات اتقتصاداة واتجتماعية ل يبو  "ورويا، من خلل إحداث  ل دو  خاص بتدبيب 

والوسائل الطبية، ودعن اتقتصاد الومن  من خلل    بهدا التك ل ب  يات تاهيل افليات19-جائحة فيبو  "ورويا "وفيد

دعن اليطاعات األكرب تضررا، ياهيك عن تيدان الدعن اهالي لل  ات اهتضررة والتف ي  من حدة اتنع اسات اتقتصاداة 

 اد وقد است  (.61، ص2021)البيالي وآخرون   لعجائحة على مفتل  اهياوتت اتقتصاداة والا ا  على م الب التغل

درهن ل ل عامل م جل بالص دو  الومن  للضمان اتجتمافي. واي  2000اليطا  السيايي من خلل التعويضات ال   حددت اي 

سارعت مفتل  مؤسسات الدولة اتراكة م  الجهات الولية   19 -دأف  إنعاش وا قل  باليطا  السيايي ما اعد أزمة "وفي

  قل  بها وذلك من خلل بلورة مجموعة من ا جرانات أهمها  على اليطا  السيايي  نعاش السياحة وا

، وإعادة تموق  اهغرب ضمن 19 -لإلقل  بالسياحة اي مرحلة ما اعد "وفيد 2022-2020ت عيل ب ود ال بيامئ التعاقدي  -

 الخريطة السياحية الدولية، وارتكز هذا اجخط  على تحيي  الع الر التالية 

  اتقتصادي وم الب التغل؛الا ا  على النسيئ 

 إعادة إقل  اليطا  والجبكيه على السياحية الداخلية اي اهرحلة األولى؛ 

 معطيات مست ياة من اهوق  ا لكجبون  لوزارة  تسرن  مرحلة استئ اا النتاط السيايي ووض  أسل التحول اهستدام(

 (.2021ي السياحة  والص اعة التيليداة وال يل الجوي واتقتصاد اتجتماف

ستمكن من ضمان الولو  للتغطية الفاية لجمي  العاملين اي اليطا  السيايي،  إجران 21هذا وتضمن ال بيامئ التعاقدي 

والا ا  على م الب التغل م  التف يض من حجن اليطا  غيب اههي ل وتح يه اتست مارات اي اليطا  السيايي، ولعل 

 ت  من أولويات هذه اجخط  كرافعة سيعول عليها للنهوع باليطا  من جداد.اسجباتيجية إنعاش السياحة الداخلية تا

ت جي  الجبويئ السيايي ع ب إنعاش السياحة الداخلية ال   "ايت وما زالت لمام أمان للسياحة باهغرب، فالدولة تعمل  -

ل  ال اعلين والجهات الولية على على تسوييها خالة اي فجبات األزمات كما هو الاال اليوم، حيث بادرت الدولة ع ب مفت
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قطا  السياحة، بالجبكيه على إنعاش السياحة الداخلية، على اهستو  الومن  والجهوي واجالي أاضا من خلل الاملة ا شهارية 

ستهلك ال   تن ا علن عنها خلل فجبة العجر الصحي على ما يتلقاو ، وذلك بهدا التعري  باه تو  السيايي وتيريبن من اه

اهغرب  من أجل الت جي  على الس ر خلل فجبات العطل يحو مفتل  الوجهات السياحية اهغربية خالة الوجهات غيب 

التيليداة "الوجهات الجبلية على سنيل اه ال، اي إمار تيدان عروع سياحية )ا اوان، ال يل، ا معام، الجبفين والتنتي ...( 

 ب ؛ ت جيعية ترافي دخل السائص اهغر 

إعداد دليل هتمل شروط السلمة الفاية والجهام مفتل  اهنت ات واهؤسسات السياحية بتطبي  ب ود هذا الدليل  -

للمباشرة التدريجية لصنتطة السياحية، فدعن تعااي نتاط السياحة اتطلب بالدرجة األولى توفيب معاايب السلمة الفاية 

طا  السيايي اي "ل بلد رهي ة بمد  بتوفيب م اخ سيايي الجهم ب ل الجبت بات للس ر والسياحة، حيث أن عملية إنعاش الي

 الفاية كحافز ه ج  على الجذب السيايي؛ 

ت عيل إجران تعمين التغطية الفاية واتجتماعية جختل  منه  اليطا  السيايي بما فيهن اهرشدان السياحيين باججاتت  -

 تت اليروية.الاضرية واهرافيين السياحيين باججا

 

 خاتمة 

يارا لعخصوليات واألهمية اتقتصاداة واتجتماعية وال يافية كذلك راه ت الدولة اهغربية على اليطا  السيايي 

ال   عرفها النتاط السيايي ا اجابية كيامرة للت مية ومحر"ا جختل  اليطاعات ذات الصلة بالسياحة. وبالرغن من التطورات 

السياحية. بة اهاضية على مستويات عدة سوان تعل  األمر بليالي اهب ت وعدد الوافين وغيبها من اهؤشرات خلل الس وات األخي

إت أين الطدم مؤخرا بازمة فيبو  "ورويا ال   أرخت باللها على اه اومة السياحية اهغربية األمر الذي س تطلب وقتا لعخرو  

 من تداعيات هذه األزمة.  

  ا اليول بان جائحة فيبو  "ورويا ش لت فرلة هعرفة م امن الضع  اي مفتل  اليطاعات على العموم امك

اتقتصاداة خالة السياحة منها، والعمل على است مار "ل ا م اييات اهتاحة  عادة إنعاش السياحة وا قل  بها من جداد، 

والجهات الولية على اليطا  السيايي، مياربة بين مفتل  مؤسسات الدولة  ن خلل العمل وف  مياربة تتاركيةوذلك م

تتضمن اسجباتيجيات محددة األهداا على اهد  اليريب واهتوس  والبعيد هدفها تحيي  الت امل بين اليطا  السيايي وبا ي 

و اليطاعات اتقتصاداة، ياهيك عن إشرا  الساك ة والسيا  هواكبة متطلبا هن سوان على مستو  السياحة الداخلية أ

 السياحة الدولية.

للتف ي  من حدة آثار أزمة  التولياتب ان على ال تائئ اهتولل إليها من خلل هذه الدراسة امكن مر  مجموعة من 

 "ورويا على اليطا  السيايي اهغرب  

  فيداوهات است مار ا يجبي ت ومواق  التوالل اتجتمافي اي اتست ادة من خ بات اهرشدان السياحيين من خلل إيجاز

حول مفتل  اهدن م  إدرا  لوائص تاريفية تعري ية للمعالن الجباثية، و"ل ما تزخر بن "ل مدا ة مغربية، إلى جايب إعداد 

فيداوهات حول اججاتت الجبلية لت جي  السياحية الجبلية ع ب خل  م صة إلكجبويية للدعااة وترويئ اه تو  السيايي اهغرب  

   فرص عمل مؤقتة للمرشد السيايي واهراف  السيايي أاضا؛وهذا من شاين أن افل

  ،إحداث مواق  إلكجبويية لععجز اي مت اول اهستهلك اهغرب  م ف ض التهلكة، م تو  مت امل من حيث ال يل، ا اوان

 ا رشاد السيايي وا معام م  مراعاة عادات الس ر لصسر اهغربية ال   ت ضل الس ر ات ل جمافي وأسري؛
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   اتستعداد ها اعد "ورويا من خلل تبن  بدال سيايي جداد هعتمد على توالي  اهوارد والجباث الطبياي لت جي

السياحة البيئية من خلل تاهيل اهواق  السياحية اليروية والجبلية، بإلل  اهسالك وفضانات ا اوان والجبفين وفتص فرص 

 ل وال ر  ال ل لورية واهيا ي واهطاعن وغيبها من الخدمات اهدرة للدخل عمل ولو مؤقتة للعمال ضمن اليطا  غيب اههي

 واهساهمة اي ت مية النتاط السيايي بهذه اججاتت؛

  توسي  آفا  العروع السياحية اهغربية واتبتعاد عن الجبكيه على السياحة الساحلية وال يافية ع ب تسوي  وجهات

 دا تحيي  عدالة مجالية سياحية.سياحية جدادة من الجباب اهغرب  به
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مساهمة بطاقة األداء املتواز  املستدا  في التوجه نحو االقتصاد األخضر و التعافي من 

covid-19 –  الشركة السعودية للصجاعات األساسيةSABIC أنموذجا– 

Contribution of the Balanced Scorecard to the Trend Towards a Green Economy and Recovery from Covid 19 -

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) as a Model- 

 ميلود  بن خيبة

 الجزائر  /  التل  ،بوعليجامعة حس بة بن ، مالب دكتوراه

 بن أحمد سعداة

 الجزائر/  غليهان  ،أحمد زباية جامعة ، أستاذة محاضرة أ

 امللخص:

ئحة "ورويا من ر"ود اقتصادي وإفل  اعض التر"ات، ألبص التوجن يحو اي الل األزمة الراه ة وال   سنبتها جا

و هدا هذه الدراسة إلى إبراز دور تطبي  اهؤسسة  اتقتصاد األخضر أمرا ضروريا إن لن ييل إلزاميا للتعااي من هذه الجائحة؛

ر ومساهمتها اي التعااي من جائحة "ورويا، اتقتصاداة لبطاقة األدان اهتوازن اهستدام اي تحيي  التوجن يحو اتقتصاد األخض

  مستدلين اي ذلك ببطاقة التركة السعوداة للص اعات األساسية سابيك.

وجديا أن اعتماد شركة سابيك على اهؤشرات البيئية اي بطاقتها لصدان اهتوازن اهستدام )مؤشر ايف اع ايبعاثات 

ك افة استهل  اهياه( ساهن اي تحسين أدائها البيئ  -ك افة استهل  الطاقة -مؤشر التيليل من هدر اهوارد -الغازات الدفي ة 

من خلل تف يض معدل التلوثات واستهل  الطاقة واهان واهوارد؛ كما وجديا أن التركة تعتمد على اسجباتيجية للتحسين 

 .اهستمر ألدائها البيئ ، و"ل هذه األمور تسهن اي تحيي  أهداا اتقتصاد األخضر

 ااقتصاد أخضر؛ بطاقة األدان اهتوازن اهستدام؛ مؤشرات بيئية؛ جائحة "وروي الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  

In the current crisis, which was caused by the Corona pandemic, including economic recession and the 

bankruptcy of some companies, the move towards a green economy has become necessary, if not compulsory, to 

recover from this pandemic; This study aims to highlight the role of the sustainable balanced scorecard in 

achieving the trend towards a green economy and its contribution to recovering from the Corona pandemic, 

citing the Saudi Basic Industries Corporation's SABIC card 

. We found that SABIC's balanced card sustainable contain  environmental indicators (indicator of low 

greenhouse gas emissions - indicator of reducing waste of resources - intensity of energy consumption - intensity 

of water consumption) contributed to improving its environmental performance by reducing the rate of 

pollution and consumption of energy, water and resources; We also found that the company relies on a strategy 

for continuous improvement of its environmental performance, and  all of these matters contribute to achieving 

the goals of the green economy. 

Keywords: Green Economy; Sustainable Balanced Scorecard; Environmental Indicators; Corona Pandemic. 
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 مقدمة:

تصاداة حاليا اي لياغة اسجباتيجيتها على السياسة البيئية  واهسؤولية اتجتماعية والساي إلى تعتمد اهؤسسات اتق

تحيي  الت مية اهستدامة، فاهؤسسات اتقتصاداة اي الوقت الراهن وم  التطورات الااللة اي اجاي  الخار ي لن هعد الربص 

دامة من األولويات أاضا، وهذا اي سنيل اهتاركة بتبن  اتقتصاد هو األمر اههن الوحيد بل جعلت اتهتمام بالب  ة واتست

والذي اركز على استفدام اهوارد الطبيعية وكذا اهوارد غيب الطبيعية، اترط عدم اهسا  بالب  ة سوان اي عملية اتخضر، 

ب  ة والعمل على ايتها  اقتصاد دائري اتستفرا   للمواد، أو اي عملية اتيتا ، با ضافة إلى التيليل من مر  ال  ااات اي ال

 وإحداث م الب عمل خضران وكذا العمل بالطاقات اهتجددة، وتف يض ايبعاث اهلوثات...

لتدابيب خضران لعخرو  من األزمة ال   سنبتها جائحة "ورويا من  تساى الدول  -جائحة "ورويا–اي الل األزمة الاالية 

 اقة اهتجددة، وإدارة اهياه والتيليل من ال  ااات...أي التوجن يحو اقتصاد أخضر.خلل ك انة الطاقة، والجبكيه على الط

 إشكالية الدراسة:

إن اهؤسسات اتقتصاداة وباعتبارها فاعل اقتصاداا عليها اهساهمة اي هذه التدابيب ودمئ األمور البيئية اي 

ى اعض أدوات محاسبة التسييب ح   تسهن اي هذه العملية، اسجباتيجيتها، ومن أجل هذا عمل اه كرون على إحداث تطورات عل

وبطاقة األدان اهتوازن واحدة من هذه األدوات ال   ألبحت تس   ببطاقة األدان اهتوازن اهستدام اعد أن تن إضافة اعد خامل 

  بطاقة األداء املتواز  في مدى إسهالها اتعل  باألدان اججتماي والبيئ . ويحن يتسانل من خلل هذه الورقة البح ية عن  

  التوجه نحو االقتصاد األخضر والتعافي من جائحة كورونا؟

 

 الفرضيات:

 :  تحي  بطاقة األدان اهتوازن اهستدام  أهداا  اتقتصاد  األخضر من خلل قياسها هؤشر ايف اع  الفرضية األو

 ايبعاثات الغازات الدفي ة.

 :ن اهتوازن اهستدام أهداا اتقتصاد األخضر من خلل قياسها هؤشر التيليل من هدر تحي  بطاقة األدا الفرضية ال انية

 اهوارد.

 :تحي  بطاقة األدان اهتوازن اهستدام أهداا اتقتصاد األخضر من خلل قياسها هؤشر ك افة استهل   الفرضية ال ال ة

 الطاقة.

 :م أهداا اتقتصاد األخضر من خلل قياسها هؤشر ك افة استهل  تحي  بطاقة األدان اهتوازن اهستدا الفرضية الرا عة

 اهياه.

 أهمية الدراسة:

تتم ل أهمية هذه الدراسة اي "ونها تت اول أحد اهواضي  الادا ة والهامة واهتم لة اي توضيص مد  إسهام بطاقة األدان 

ئحة "ورويا، مستدلين اي ذلك بدراسة بطاقة األدان اهتوازن اهستدام اي تحيي  أهداا اتقتصاد األخضر والتعااي من جا

 اهتوازن اهستدام للتركة السعوداة للص اعات األساسية سابيك.

 أهدال الدراسة:

نهدا من خلل هذه الدراسة الوقوا على مفتل  اهؤشرات البيئية ال   تدعن هدا  التعااي األخضر من فيبو  "ورويا 

 إلى 
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 هتجددة اي اهؤسسة محل الدراسة ؛الوقوا على واق  الطاقات ا 

 تنيان واق  تحيي  بطاقة األدان اهتوازن اهستدام لخ ض ايبعاثات الغازات الدفي ة؛ 

  معرفة مد  تحيي  تدوير ال  ااات "احد م ويات اتقتصاد اتخضر اي التيليل من هدر  على اهوارد 

 ؤشر ك افة استهل  الطاقة واهياه الوقوا على مد  تحيي  بطاقة األدان اهتوازن اهستدام ه 

  مج جية الدراسة

اعتمديا اه ال اتستنبام  اي دراست ا لتيدان اتمار ال اري وا حامة بادبيات الدراسة  من م هوم اتقتصاد األخضر 

على اه ال اتستيراا   جران وال عالية البيئية وم اهين حول بطاقة األدان اهتوازن وتحداد العلقة بينهن، با ضافة إلى اعتماديا 

 قيا  مفتل  اهؤشرات الب  ة. تصميمها و الدراسة التحليلية  بتطبي  بطاقة األدان اهتوازن اهستدام ب

 اإلطار الجظري:  .أوال

 ساهمت  التطورات العاهية واتهتمام بالتحوتت اه اخية والتلوث وايبعاثات الغازات اي  الهور اتقتصاد األخضر الذي

اوجد بن نسبة لغيبة من الكربون ويتن فين استفدام اهوارد بك انة، وي ون ال مو اي الدخل وفرص العمل مدفوعا من جايب 

اتست مارات العامة والخالة ال   تيلل ايبعاث الكربون والتلوث، وتزيد من ك انة استهل  اهوارد والطاقة، وتم   خسارة 

 ا ولو ي. وتحتا  هذه اتست مارات للتح يه والدعن عن مري  ا ي ا  العام اهوجن، خدمات الت و  البيولو ي وال اام ا

  (United Nations Environment Programme 2011, 16) وإلل  السياسات وتغييب اللوائص كما هعمل اتقتصاد األخضر على

  تف يض الكربون؛ 

  امة والخالة ال   تعمل على الاد من اتيبعاثات الكربويية والتلوث؛احر  يمو الدخل وتتغيل اليد العاملة واتست مارات الع 

  تعزيز ك انة الطاقة واهوارد؛ 

  م   خسارة الت و  البيولو ي وخدمات ال اام ا ا ولو ي. 

 :با ضافة إلى

 ع ب دورة حياة  ستهل  اهوارد وتوليد ال  ااات واتيبعاثاتا خ ض أجل من اتستهل  وممارسات ا يتا  عمليات تحسين

   "املة للعمليات واه تجات؛ 

 وشمولها إجتماعيا؛ اهستدامة الت مية أجل من اهوارد استفدام ك انة 

 مستدام؛ اقتصادي يمو تحيي  اي الكلي للقتصاد ياجا اوفر 

  حمااة الب  ة باجاافاة والصياية والوقااة من التاثيبات الضارة لبعض عوامل الب  ة عاهيا 

 (8، 2012في ري  15و 14)شري  و بروال  من النتاط ا نسان  ومحليا

  تحداد اهبادئ األساسية وقواعد سيب الب  ة وت مية وم ية مستدامة للوقااة من التلوث واألضرار اهعاية بالب  ة والعمل على

) الجريدة الرسمية  ا األكرب ييانترقية اتستعمال اتا ولو ي العيلن  للموارد الطبيعية اهتوفرة على استعمال التك ولوجي

 .(2003اوليو  19اهواف  ل  1424جماد  اتولى عام 

(  بانها    HUCKELال عالية الب  ة اي سنيل تحيي   األهداا اهسطرة وال   تعرا حسب )  هتن  بما جعل اهؤسسات 

ولية ا جرانات ال    هدا إلى حمااة وتحسين  هتن اعلقة اهؤسسة بالب  ة و ي تحوي على الجهامات ل ا  اليرار لتحمل مسؤ 
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الب  ة ك ل، وهذا بما اتماام  م  مصالاها الخالة ، كما تن تعري ها بانها   اهمارسات ال   تعود بال    على الب  ة، أو التف ي  

)فضالة  للت مية اهستدامة من افثار السلبية ال   تتجاوز ما هو مطلوب من اهؤسسات قايويا إلى ما أقره مجلل األعمال العاه 

 ، وهو ما جعل اهؤسسات تطور أدوات محاسبة التسييب ومنها بطاقة األدان  اهتوازن  إلى بطاقة األدان (48، 2017و قروم  

  اهتوازن اهستدام من خلل إضافة البعد الخامل اهتعل  بالب  ة، أو دمجة اي األاعاد األربعة لها ما اجعلها تساهن اي الا ا

بالوتاات اهتحدة، حيث  1969اي عام  (EIE)على الب  ة من خلل  الاد من األثر البيئ ؛ وليد الهر مصطع  دراسات التاثيب البيئ 

هعمل على تحداد وتييين  والذي، ودخل تييين التاثر البيئ  بالتدري ي لجمي  البلدان NEPA) ألدر قايون السياسة البيئ 

 .(ZEROUATI s.d., 23) مفامر اهتارن  واألنتطة ال علية ووقااة الب  ة الطبيعية من

"ابلن ويورتن هذه األداة بانها  ياام ايدم مجموعة متماسكة من األف ار واهبادئ  مفجبفي بطاقة األدان اهتوازن  عرا

ألدان ال   تستفدم وخارمة مسار شمولي للمؤسسات لتتب  ترجمة ر يتها اتسجباتيجية من ضمن مجموعة مجبابطة من مياییل ا

اي مياا ل األعمال في ، ولكن لتحيي  الجباب  واتصال ا سجباتيجية باألعمال، وهساعدة التنسي  ال ردي الت اين وايجاز 

  .(39، 2018)عريوة و زغبة  األهداا العامة

شركة اابايية من خلل  ( بان جوهر بطاقة األدان اهتوازن تن استفدامها اي أكرب من عترينMorisawaبين مورنساوا )و 

العمل على  تحيي  التوازن ما بين األهداا ا دارية اليصيبة، اهتوسطة ومويلة األجل من خلل مفتل  مياا ل األدان، وتيوية 

ت وين مؤشرات ول ية غيب مالية بجايب اهؤشرات اهالية، اهساهمة اي إزالة الغموع عن مري  اتحت ا  باهؤشرات الكمية، 

على نتر التعلن الت اي   من خلل دورة متكررة للمراجعة ال ارية وتوفيب خطة اتصال اسجباتيجية ترب  ا دارة العليا  العمل

 (68، 2010-2011)عروة  للمؤسسة باألفراد العاملين فيها

اة من خللها   أداة اسجباتيجية حدا ة امكن للمؤسسات اتقتصادتعرا بطاقة األدان اهتوازن اهستدام بانها  كما  

قيا  وتييين أدائها الكلي بص ة عامة وأدائها البيئ  بص ة خالة من خلل إدما  الجوايب البيئية اي مفتل  أنتطة وعمليات 

اهؤسسة من خلل إضافة اعد خامل لبطاقة األدان اهتوازن، حيث تتم ل هذه األاعاد الخمسة فيما الي  البعد اهالي، اعد 

. ولها أيوا   عدادة يعخصها اي  (454، 2020)بومورة و سماالي  يات الداخلية، اعد التعلن وال مو والبعد البيئ الزبائن، اعد العمل

 الجدول التالي 

 مم زاتها أنواع بطاقات األداء املتواز  املستدا 

اعض األاعاد  من خلل إدخال اعض اهؤشرات اهتعلية باتستدامة اي بطاقة األداء املتواز  املستدا  الجزئية:

 اجختارة اع ااة من بطاقة األدان اهتوازن التيليداة

إدخال لصاعاد األربعة للبطاقة وتركز على األمور اهستدامة أو اجاركة  بطاقة األداء املتواز  املستدا  العرضية

 للييمة من أجل ال جا  اي اهستيبل.

بطاقة األداء املتواز  املستدا  ذات البعد 

 املضال

إضافة البعد الخامل الخاص باتستدامة البيئية واتجتماعية إلى ب

 األاعاد األربعة للبطاقة.

اتن برب  البعد اهستدام الخامل باهؤشرات اهستيبلية الخالة  بطاقة األداء املتواز  املستدا  الكلية

باألاعاد األربعة "لها وبذلك اتن دمئ الجوايب البيئية واتجتماعية اي "ل 
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 اعاد.األ

كما تس   ببطاقة األدان لعخدمات اهستدامة، باستفدامها اي اعض  بطاقة األداء املتواز  املستدا  املشاركة

 أجزان اهؤسسة في  وال   ت ون مسؤولة عن الب  ة.

 : أنواع بطاقات األداء املتواز  املستدا  ومم زاتها1الجدول رقم 

 (35، 2019)مييمص   علىبا عتماد    من إعداد الباح يناملصدر

(، ISO14031تعتمد بطاقة األدان اهتوازن اي إمار العمليات البيئية على م هوم األدان البيئ  اي إمار اهعيار اهتعلية با  )

اجادد ل تائئ  تعامل اهؤسسة م  الب  ة، ويتضمن معلومات لنتامات ا دارة الهادفة لتحسين األدان البيئ  للمؤسسة، بتبن  

 . (32، 11)مان   ات تيلل من األخطار البيئية وترب  األدان البيئ  برسالة اه امةسياس

 شرحها املواصفات

 مواصفات اإلدارا البيئية

ISO14001 .متطلبات الاصول على شهادة اهطابية 

ISO14004 .ت  يذ ياام ا دارة البيئية ات ل أفضل 

 مواصفات التدقيق البيئي

ISO14010 دئ العامة للتدقي  البيئ .تيدم اهبا 

ISO14011 .وثيية توجيهية تستفدم لتدقي  ا دارة البيئية 

ISO14012 .اهعاايب اهؤهلة للمدقيين البيئيين من داخل اهؤسسة وخارجها 

ISO14013  14011تحدد ا مار العام  دارة بريامئ التدقي  البيئ  وفيا هوال ات ISO . 

ISO14014 ت األساسية للتدقي  البيئ .تحدد العمليا 

ISO14015 . مسؤولة عن التييين البيئ  للمؤسسات واهواق 

 مواصفات تقويم األداء البيئي

ISO14031 
توفر األدوات اهساعدة على تيوين األدان البيئ ، "التيوين التحليلي الذي امكن تطبيين على 

 اام فرفي من يان ا دارة الب  ة.البيايات الخام أو تيوين األدان البيئ  الذي هعت ب ي

ISO14032 .توة  هذه اهوال ة تيوين األدان وكي ية الييام بذلك 

 مواصفات تقييم دورا حياا املجتوج

ISO14040 . توة  ممارسات وتطبييات وحدود تييين دورة حياة اه تو 

ISO14041 
ارة ومراجعة تحليل دورة حياة توة  اهتطلبات الخالة والتوجيهات اللزمة  عداد أدوات وإد

 اه تو .

ISO14042 . تييين التاثيبات البيئية اجاتملة باستفدام يتائئ تحليل دورة حياة اه تو 

ISO14043 
ت سيب يتائئ تييين دورة حياة اه تو  من خلل اهعاايب اجختل ة وتستعرع مبيعة ويوعية 

 البيايات اللزمة لهذه العملية.
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 لصقات البيئيةمواصفات امل

ISO14020 إلى ISO14025 

 مواصفات الجوانب البيئية في مقايةس املجتوج

ISO14060 
وض  موال ات تاخذ الجوايب الب  ة وتاثيبا ها اعين اتعتبار م ذ البدااة مما هعمل على 

 تحسين اهل  البيئ  للم تو .

 (00ISO140: األداء البيئي حسب معاي   )2الجدول رقم 

 (11، 2019أفريل  10 -09)بن ع مان و بن ع تة   راملصد

وتتن عملية دمئ اهؤشرات واألاعاد الب  ة اي بطاقة األدان اهتوازن إما بإدخال اعد خامل أو دمجها اي اجااور اتربعة للبطاقة 

 كما اوةان الت ل التالي 

 

از  : إدماج املؤشرات البيئية في أ عاد بطاقة األداء املتو 1الشكل رقم   

(94، 2010-2011)عروة   املصدر  
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تعتمد بطاقة األدان اهتوازن اهستدام اي تحيي  اتقتصاد األخضر هبادرات أخر  ال   تعمل على  تحداد مؤشرات تييين 

مية (، وإرشادات الك انة البيئية ججلل األعمال العاه  للت GRIاألدان البيئ ، "إرشادات مبادرة إعداد التيارير العاهية )

 ، ويمكن تعخيص اهياا ل  اه اسبة ل ل اهؤسسات اي الجدول اهوالي  (94، 2010-2011)عروة  (WBSCDاهستدامة )

 
 : تحديد مؤشرات تقييم األداء البيئي3الجدول رقم

 (91، 2010-2011)عروة   املصدر

، CO2خلل ايبعاثات الغازات كغازالجدول أعلا اوة  التاثيبات البيئية بالنسبة للمؤسسة اتقتصاداة ت ون من 

 واجمالي استهل  اهياه، با ضافة إلى مفرجات اجخل ات. 

  (11، 2005)عبد الالين  كما تعتمد بطاقة األدان  اهتوازن اهستدام على

  مؤشرات ا دارة البيئيةEMIsالر ية   تتضمن مجهودات ا دارة للتاثيب على األدان البيئ  للتركة ال   تفتص بما الي  

وا سجباتيجية والسياسة، الهي ل الت اي   لإلدارة البيئية، أيامة ا دارة والتوثي  اهتعل  بها، اتلجهام ا داري الخاص 

 باهسائل البيئية واتتصاتت باألمراا الداخلية والخارجية ذات اهصعاة.

  مؤشرات الاالة البيئيةECIs ا قليمية أو الدولية أو العاهية للب  ة م ل سمك مبية   توفر معلومات عن الاالة اجالية أو

 األوزون، متوس  الارارة العاهية، تركيه التلوث اي الهوان والجببة واهياه ... الظ.

    مؤشرات األدان البيئEPIs ت يسن إلى  مؤشرات تتغيلية بيئية، وتتعل  بمجاتت قيا  الايازة واهياییل ال  ية للم تئ  

ومياا ل استعمال اه تئ العملية وتصري  اجخل ات، ومؤشرات األثر البيئ . وتتعل  باجخرجات م ل إجمالي العملية، 

 اجخل ات، استهل  اهواد واهياه والطاقة، وايبعاثات الغازات.

  (90، 2007)خامرة  ما احيين  تطبي  بطاقة األداناهتوازن اهستدام

 ت السامة؛ تف يض الك افة الطاقوية واتيبعاثا 

  تعاين اسجبجا  اهواد اهستفدمة واتستفدام اهستدام للموارد الطبيعية؛ 

  تدعين استدامة اه توجات )زیادة دورة حياة اه تو (؛ 
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 ملنمة مبيعة وحجن اهؤثرات البيئية ال اش ة عن األنتطة والسل  والخدمات الخالة باهؤسسة؛ 

 ن التلوث؛اتلجهام بالتحسين اهستمر والوقااة م 

 . التاكيد على السياسة البيئية وإاصالها إلى جمي  العاملين مراجعة األهداا البيئ 

  (106-104، 2012)كلوي  كما تتم ل أهميها اي تحيي  أهداا اتقتصاد اتخضر التالية

 تجددة الطاقة الخضران  ي مجموعة من ال بامئ والسياسات الهادفة إلى تعزيز إيتا  واستفدام الطاقة اه

 والتي يات اهتعلية بها؛

   اهدا ة الخضران  من سياسات التفطي  العمرايية الهادفة إلى الا ا  على الب  ة ورف  ك انة اهساكن واهبان

بيئيا، وت جي  وسائل ال يل الصداية للب  ة، أو ما هس   بال يل اهستدام، إضافة إلى برامئ  هدا إلى ت يية الهوان 

 ي ا مارات، لتوفيب ب  ة ااية لعجمي ؛الداخلي للمدن ا

   التعامل م  آثار التغيب اه اخي  بف ض ا يبعاثات الكربويية من التر"ات الص اعية والتجارية، إضافة لت جي

الزراعة العضوية عن مري  مجموعة من الاوافز، والا ا  على الت و  البيولو ي، وحمااة التوازن البيئ  لجمي  

 البحرية؛ال ائ ات ال باة 

  التك ولوجيا والتي ية الخضران  بتحويل ال  ااات للطاقة، وتعزيز تي يات الك انة اهيللة من استفدامات الطاقة

 اليومية.

على إي ا  ما عملت العداد من الدول  2009-2007واي الل األزمة اتقتصاداة األخيبة ال   "ايت اي ال جبة مابين 

ضران "السكك الاداداة، وك انة الطاقة، وتحداث التبكة ، والطاقة اهتجددة، وإدارة مليار دوتر لتدابيب خ 520قيمتن 

اهياه وال  ااات، وعلى الرغن من أن الصين والوتاات اهتحدة و"وريا الج وبية واليابان أي يت أك ب قدر على التح يه 

 ما تفط  اقتصادات "اهاييا وفرنسا  ي ا  ب   ح   افن. COVID-19 األخضر، لكن تعهدت بإي ا  أقل اي اتستجابة لا

جويل جاار جيب ميال نتره اي موق  معهد اهوارد عاما  وبين  12اهزيد على التح يه األخضر افن أكرب مما "ايت علين قبل 

حصص  باين امكن لعا ومات توفيب اهزيد من الوالائ  ويمو أقو  وأكرب مروية من خلل زيادة 2020يوفمر 24العلمية اي 

حزم التعااي اتقتصادي من فيبو  "ورويا ال   ستتفذ تدابيب لداية للم اخ. م  األخذ اي اتعتبار الدرو  اهست ادة من 

عيد معم ، وتحدد اهتارن  ال   تعت ب خضران وزيادة الت افية، وا لغان التدري ي لدعن الوقود األح وري واستفدامن، 

ستعمل هذه اتسجباتيجيات معا على تعزيز تاثيبات ا ي ا   .اا ومعاايب اتيبعاثاتوإدخال تسعيب الكربون، وتحداد أهد

كما أوة  رئ ل  .(Jaeger 2020) األخضر ومساعدة الا ومات على توفيب الوالائ  والدخل الذي تحتاجن اقتصاداتن

أن اجب  اججتمعات اجالية خوان مايويل سايتو     أن التعااي األخضر الاييي ، ت امكن  جامعة "ولومبيا الساب 

تؤكد على  حمااة الب  ة وحيو  ا نسان ب ل من  أميب"ا اللتينية وم طية  وال   ورانه . وأكد سايتو  أن ات ا  إس ازو 

البحر ال اريب  من خلل اتعتماد على الالول الطبيعية من حمااة الت و  البيولو ي وغيبها، وال   تعد من األمور 

فتبن  أيامة ا دارة البيئية واتبت ار  من خلل بطاقة األدان . (2020)"اتيا  دة ب ان عالن أكرب أمايا وعدالةالضرورية  عا

اهتوازن  الذي هعد أحد اجااور اتساسية با ضافة لتطويرها لتتمل اتستدامة البيئية سوان بدمئ  اهياا ل البيئية اي 

كبعد اجتمافي بيئ  ما هسمص بإعادة ه دسة العمليات ا يتاجية، ومر  م توجات  اجااور األربعة  أو جعلها اي محور خامل



اقع ومستقبل االقتصاد ف  كتاب المؤتمر ي الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو

 

243 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

وخدمات م  تف يض افثار البيئية است ادا على م هوم دورة الاياة، ما هسمص بفل  تميه ت اف م  إن تن تيدار هذا من قبل 

 اهستهلكين.

 السعودية للصجاعات األساسية:. دراسة تحليلية لبطاقة األداء املتواز  املستدا  للشركة  ثانيا

 تقديم الشركة محل الدراسة: .1

م( وتعد من أك ب التر"ات العاهية اليياداة اي مجال الص اعات البجبوكيماوية، 1976ها )1396تاسست )سابك( عام 

% من 70، وتمتلك )أرام و السعوداة( حاليا -السعوداة–و ي شركة مساهمة عامة اي  مركزها الرئ ل اي مدا ة الرياع 

و"ان يموها أشبن باهعجزة، حيث تدار افن  %، ف   متداولة اي سو  األسهن السعوداة،30أسهمها، أما النسبة الباقية البالغة 

اتال  الهي ل ا داري من أرب  وحدات عمل اسجباتيجية، و ي "التالي البجبوكيماويات، واه توجات بلدا،  50عمليا ها اي أكرب من 

 . والت ل التالي وة  اه ام  اه تترة فيها التركة )sabic s.d(. ذاات الزراعية، واهعادناهتفصصة، واهغ

 

 

افية التي تجتشر فيها شركة سابيك2الشكل رقم   : املجاطق الجغر

 (03، 2019)سابك املصدر: 

 إطار بجاء  بطاقة األداء املتواز  املستدا : .2

 عملت مؤسسة سابك على   

  : تصبص التركة العاهية الرائدة  اه ضلة اي مجال الكيمياويات.أن رؤية املؤسسة 

 الجبكيه على الزبون، الجبكيه على السو ، التميه التتغيلي، اتبت ار، إدارة باقة اه تجات، التحول، تحديد االس: اتيجيات  

 ة أعمالها األساسية.دمئ األاعاد البيئية واتجتماعية واتقتصاداة للستدامة ضمن اسجباتيجي محر  التومين،

 ركزت سابك اي عمليا ها على  تصمين حلول مبتكرة من خلل تضمين  اتستدامة اي تحديد العجاصر الحرجة للججاح  

 .عمليا ها، والعمل وف  اتقتصاد الدائري با ضافة لتعزيز اهتاركة بين أاااب العلقة لتحيي  الت مية اهستدامة
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 اسجباتيجيتها عملت سابك وف  اليياسات التالية  أدان مالي عاه ، مواكبة األسوا    من أجل تحييتحديد القياسات  

 والتميه فيها، تعزيز اهروية والك ااة با ضافة إلى توفيب اليدرات  الت افسية

 وحدة    تعمل سابك من خلل اسجباتيجيتها اهتبعة اي الجبكيه على وحدات عمل اسجباتيجية و يتحديد وتطوير خطة العمل

 البجبوكيمياويات، وحدة اه تجات اهتفصصة، وحدة اهغذاات الزراعية، باتضافة إلى م تجات اهعادن 

  :عملت  سابك  بالجبكيه على اه تجات الجدادة لتركة سابك الداعمة للب  ة على م تجات  قابلة تحديد األفعال التجفيذية

 يرها مي اييكيا وهو ما اوةان الت ل التالي للتجداد معتمدة، م تجات دائرية م تجات معاد تدو 

 
 : املجتجات الجديدا لشركة سابيك الداعمة للبةئة3الشكل رقم 

 (03، 2019)سابك املصدر: 

 تحليل البعد البيئي لبطاقة األداء املتواز  املستدا   لشر  سابك:  .3

وهو علية ببطاقة األدان اهتوازن اهستدام تحيي  البعد البيئ  حرلت  سابك على تطبي  اهؤشرات الب  ة اهتمن أجل 

 ما اوةان الت ل التالي 
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 : مساهمة سلسلة القيمة في تحقيق مؤشرات البعد البيئي لبطاقة األداء املتواز  لشركة سابك4الشكل رقم 

 (03، 2019)سابك املصدر: 

العمل من خلل تحيي  مواد متجددة، يجد أن التركة ومن خلل  عمليات ا يتا  ركزت على معدات بكربون أقل، أو  

العمل على خ ض كمية اهواد لتلبية احتياجات اهستهلكين، كما ب  ما سعت من خلل البدن اي العمليات على توفيب الطاقة أو 

عملت على ايتا  مواد قادرة على التف يض من استهل  الطاقة، وكذا تحيي  متارن  ك ااة الطاقة وترشيدها، ب  ما تساى 

 سابك اي آخر اهطاا لتحيي  م توجات قابلة للتدوير.

متااعة التييين الرجو  للمؤشرات البيئية لبطاقة األدان اهتوازن وتطبييها على شركة سابك عن مري  من خلل 

 يجد   2019 - 2015والتصمين لتحيي  مؤشرات البعد البيئ  للس وات من 

  :خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 

سؤولية البيئية واتهتمام بالت مية اهستدامة تتفذ )سابك( العداد من ا جرانات لخ ض ايبعاثات الغازات اي إمار اه

من مجبي من م اائ ثان   1,17إلى  2015عام  1,25الدفي ة، ويجات خ ض ك افة ايبعاثات الغازات الدفي ة وتراجعت من  

ان اهجباة من م اائ ثان  أكسيد الكربون ل ل من مجبي من مبيعات أكسيد الكربون ل ل من مجبي مبيعات، بحيث تيا  باألم 

 اه تجات وهو ما اجعلها  تيجبب من الخ   اهستهدا، والت ل اهوالي اوة  ذلك 
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 في ة مليون من من م اائ ثان  أكسيد الكربون ل ل من مجبي من مبيعات اه تجات  ك افة الغازات الد5الت ل رقن 

 (39، 2019)سابك  املصدر:

 ك افة استه   الطاقة )بالجيجا جول من الطاقة املست دمة لكل طن م: ي من مبيعات املجتجات(:

 2018عام  17,12اعدما "ان  16,52ك افة استهل  الطاقة اي مواقعها العاهية، لتصل إلى  2019ايف ضت عام 

إلى أيها عاودت الرجو  اي س ة  2016ة ارت عت اي الس وات ، وعلى الرغن من أن الك اف2010ميارية اعام  9,54وايف اع  بنسبة 

وعلى الرغن من أيها مازات اعيدة على الخ  اهستهدا إلى أيها اي الطري  الفايص لتحيي  ذلك بال ار لليف اع  2019

 ، والت ل اهوالي اوة  ذلك 2019اجاي  لعام 

 
  ي من مبيعات املجتجات( لشركة سابك: ك افة استه   الطاقة )جيجا جول/ طن م:6الشكل رقم 

 (40، 2019)التركة السعوداة للص اعات األساسية  املصدر:
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  :املياه 

  2019ل ل من مجبي من مبيعات اه تجات،  وليد شهدت س ة ( ۳أدان ك افة استهل  اهياه العذبة تيا  باهجب اهكعب )م

، ويلحس من خلل الت ل أدياه اتقجباب من 2017س ة  2.69ولل إلى  م/من مجبي، اي الوقت الذي 2,58إلى  2,62تراج  من 

 تحيي  األهداا اهستهدفة  من خلل اتيف اع اي السنتين األخيبتين، والت ل اهوالي اوة  ذلك 

 
 : ك افة استه   املياه )م:  مكعب/ طن م: ي من مبيعات املجتجات( لشركة سلبك7الشكل رقم 

 .(41، 2019سعوداة للص اعات األساسية )التركة ال املصدر:

 

 :هدر املواد 

٪ ميارية 41,9. فيما تحسنت ك افة هدر اهواد بنسبة 2019مليون من هذا   3,3الل إجمالي الهدر اهطل  للمواد بميدار 

"لها تحت خ   م، ويلحس بان اتيف اع اي ك افة فيدان اهواد متوالل باألخص اي الس وات ال لث األخيبة، و ي2010اعام  

 اتستهداا مما هعن  تحيي  ما تصبو لن شركة سابك، والت ل التالي اوة  ذلك 

 
 : ك افة فقدا  املواد )طن/طن من مبيعات املجتجات( لشركة سابك8الشكل رقم 

 (43، 2019)التركة السعوداة للص اعات األساسية  املصدر:
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لية بالب  ة من خلل أهداا الت مية اهستدامة وال   تت ون من كما تساى مؤسسة سابك اي سنيل تحيي  األاعاد اهتع

وال   تساى إلى تف يض اهؤشرات البيئية وجعلت الس ة  2025اهؤشرات البيئية السال ة الذكر، عمدت على وض  أهداا لعام 

 والجدول التالي ويوة  ذلك   2010اهرجعية اي ذلك  ي س ة  

 
 لشركة سابك 2025املستهدفة لسجة  : األ عاد البيئية9الشكل رقم 

 (5، 2019)التركة السعوداة للص اعات األساسية  املصدر:

جيغا وات، وتف يض ك افة الغازات الدفي ة بما  4 هدا سابك  إلى التحسين من الطاقة اهتجددة اهستفدمة إلى حوالي 

ب  ما تساى لطمو  أك ب اي تف ي  الغازات اجاجبقة بما مجب مكعب ل ل من من اهبيعات،  %35، واهياه اهستعملة با %35هعادل 

 .%50والتيليل من ك افة هدر اهواد بالنسبة ل ل من من اه تجات أو اهبيعات  با  %65هعادل 

 تحليل الجتائجثال ا: 

ضر عملت سابك على تطبي  مؤشرات البعد البيئ  لبطاقة األدان اهتوازن اي سنيل تحيي  أهداا اتقتصاد األخ

 بالجبكيه على مفتل  األسوا  من خلل الجبكيه على  

 عملت الالول اهتفذة من مرا سابك واهتعلية باهواد الجدادة اي التيليل من الوزن، وهو مما هعمل على وسائل الجقل  

   الوقود.التف يض من ايبعاثات ثان  أكسيد الكربون من وسائل ال يل، كما اجعلها ذات  ك ااة أكرب من حيث استهل

 عملت سابك على تحسين إمدادات الغذان، والاد من التاثيبات البيئية للمزار املغذيات الزراعية  . 

 قامت سابك بتطوير حلول للتغلي  البلستي   م  زبائنها ومورديها، كما مورت البوليمرات الدائرية التعبئة والتغليت  

يك اجختل  اهعاد تدويره كيميائيا وموارد قابلة للتجداد؛ باتضافة لتطوير اهعتمدة اهتميهة وال   تص   من ي ااات البلست

 بوليمر البولي إاثيلين ث اا  اجاور الذي امكن إعادة تدويره اسهولة ونسهن اي تيليل ال  ااات.

 :الاالية.ابتكرت سابك مواد جدادة  يتا  أقمتة مسامية خ ي ة بتاثيبات بيئية أقل من اهواد  األجهزا الطبية 

 77  أياب ب سابك اهياه اهرهلية تتميه بمياومة للتت"ل، بايف اع ايبعاثات ثان  أكسيد الكربون بنسبة البجاء والتشةيد ،%

 ميارية بالبدائل اهعديية.
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 :تطوير ك ااة الطاقة والطاقة اهتجددة من خلل التيليل من ايبعاثات ثان  أكسيد الكربون اهرافية الطاقة الجظيفة 

 لار  الوقود األح وري.

 وبال ار إلى اهؤشرات األساسية اهتفذة اي تييين البعد البيئ  وجديا ال تائئ التالية 

 (39، 2019)التركة السعوداة للص اعات األساسية    تحس   ك افة الغازات الدفيئة 

   تتطل  تستفدام الطاقة اهتجددة بنسبة مائة اي اهائة؛ 

  من؛ 200ات الدفي ة اي موقاي برودا ورااويئ  بميدار قللت ايبعاثات الغاز 

 ؛2019من من م اائ ثان  أكسيد الكربون بالجبيل لعام   78000يجات اي خ ض اتيبعاثات بميدار 

  من س ويا. 91000كما قللت شركة )ابن زهر( التااعة لها ايبعاثات الغازات الدفي ة للموق  بميدار 

 :(40، 2019السعوداة للص اعات األساسية )التركة  ك افة استه   الطاقة .2

 عملت على تحسين ك ااة الطاقة والاد من استهل  الوقود وإمل  الغازات بنسبة كبيبة؛ 

  اي شركة 12,7% وخ ض ايبعاثات الغازات الدفي ة بنسبة 10,5عملت على الاد من ك افة استهل  الطاقة بنسبة %

 )كيان السعوداة(؛

 جيجا  88000صفران الارارية اتركة )بجبوكيميا( ما حي  تف يضا اي استفدام الطاقة بحوالي عملت على ت اي  شامل ل

 جول؛

   ؛18قامت سابك اي تامبي و باهساهمة اي الاد من ك افة استهل  الطاقة بنسبة تيارب٪ 

  تاات اهتحدة اتمريكية؛جيجا جول س ويا اي موق  ) بيبك يل( بالو  16000اهساهمة اي الاد من استهل  الطاقة بميدار 

   مر   مح زات كيميائية متطورة تعمل على الاد من استهل  الطاقة ل ل وحدة م تجة، وتيليل ال  ااات بميدار م ين

 س ويا اي شركة ابن رشد. 

  (41، 2019)التركة السعوداة للص اعات األساسية  ك افة استه   املياه .3

 ؛2018أقل من  6ة %خ ضت سابك ك افة استهل  اهياه بنسب 

   مجب مكعب من اهياه الصالاة للترب اي الساعة، والاد من استهل  اهياه بنسبة 18وفرت شركة )شر ( التااعة لسابك

 ٪. باستعمال مستتعر قيا  منسوب اهياه اي خزايات الت باد؛05

  ؛2019مجب مكعب عام  77000ايف اع اي استهل   لتركة )ابن زهر( اهياه بلغ 

   3م 350000كزت شركة )اهتحدة( على ك ااة استهل  اهياه وتحداد يياط التسريبات وإللحها، ما حي   ايف اع بلغ ر 

 من اهياه؛

   وعملت على 50عملت سابك اي )قرماج ة( بإسباييا على متارن  تدوير مياه الصرا الصحي، وإعادة استهل  حوالى ٪

 مجب مكعب س ويا. 30000ى الاد من استهل  اهياه اي اهوق  بميدار ازيد عن تركيب وحدة ترشيص فائية الدقة تساعد عل
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 :(43، 2019)التركة السعوداة للص اعات األساسية  ك افة فقدا  املواد .4

من  1300من من ال  ااات ذات مستو  عال من الكحول وتج ب ايبعاثات ميدارها  1100عملت )سابك( إعادة استفدام 

 كربون؛من ثان  أكسيد ال

  جيجا جول من الطاقة؛  28000توفيب 

   من من ال  ااات؛ 500إعادة استهل 

  من من اهواد س ويا؛  100% وتوفيب 21ساهمت شركة )كيان السعوداة( اي الاد من اتستهل  بنسبة 

  42000بميدار ساهمت شركة )بجبوكيميا( من تيليل الغازات اجاجبقة ال اتجة عن األولي ي ات والاد من هدر اهواد 

 من؛

  )يجات شركتا )ساما ( و)ابن زهر( اي الاد من حر  الغازات بنسبة تغط  نسبة الزيادة اي ايبعاثات شركة )ساف و

 ؛2019وشركة )حداد(، وخ ض ك افة هدر اهواد لعام 

 ن على األقل اي ساعد استبدال األياب ب حر  الغازات اتركة )ابن رشد( لعاد من الغازات اجاجبقة بميدار ستة أم ا

 الساعة.

 

 الخاتمة:

اي الل اتزمة الراه ة وال   سنبتها جائحة "ورويا من ر"ود اقتصادي وإفل  اعض التر"ات، ألبص التوجن يحو 

اقتصاد أخضر هو الال األم ل لتعااي اتقتصاد، وبال ار الى اهؤسسات اتقتصاداة فإن استعمالها بطاقة األدان اهتوازن 

 هن من خلل اهؤشرات البيئية اهستعملة اي تحيي  أهداا اتقتصاد اتخضر. اهستدام هسا

واي هذا التان يجد بان شركة سابيك عملت على تحيي  مؤشرات البعد البيئ  لبطاقة األدان اهتوازن اي سنيل 

 تحيي  أهداا اتقتصاد اتخضر الجبكيه على مفتل  اتسوا  من خلل الجبكيه على  

 تطل  تستفدام الطاقة اهتجددة بنسبة مائة اي اهائة،  والتيليل من ايبعاثات الغازات فت ة الغازات الدفيئة:تحس   ك اف

 الدفي ة؛

  :عملت على تحسين ك ااة الطاقة والاد من استهل  الوقود وإمل  الغازات بنسبة كبيبة، والاد ك افة استه   الطاقة

 ات الغازات الدفي ة؛من ك افة استهل  الطاقة، وخ ض ايبعاث

 خ ضت سابك ك افة استهل  اهياه، كما ركز اي شركة )اهتحدة( على ك ااة استهل  اهياه وتحداد ك افة استه   املياه  

 يياط التسريبات وإللحها، وعملت اي )قرماج ة( بإسباييا على متارن  تدوير مياه الصرا الصحي؛

 :إعادة استفدام ال  ااات ذات مستو  عال من الكحول وتج ب ايبعاثات ثان  على عملت )سابك(  ك افة فقدا  املواد

من من اهواد س ويا،  100% وتوفيب 21أكسيد الكربون، وساهمت شركة )كيان السعوداة( اي الاد من اتستهل  بنسبة 

)بجبوكيميا( ويجا  شركتا باتضافة لتيليل الغازات اجاجبقة ال اتجة عن األولي ي ات والاد من هدر اهواد اي شركة 

)ساما ( و)ابن زهر( اي الاد من حر  الغازات بنسبة تغط  نسبة الزيادة اي ايبعاثات شركة )ساف و( وشركة )حداد( 

 وساعد استبدال األياب ب حر  الغازات اتركة )ابن رشد( لعاد من الغازات اجاجبقة؛ 
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 م باهؤشرات الب  ة والعمل على تحداد أهداا مستهدفة "ل س ة  تساى سبا  إلى تحيي  أهداا اتقتصاد األخضر واتلجها

 .2025لتحيي   أهدافها اجخط  لها لس ة 
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 الكلمة الختامية

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

بعد مض ي ثالثة اشهر من العمل ها نحن اليوم نصل إلى نهاية املشوار لنختتم العمل الذي تشاركنا فيه 

بلجانه املختلفة التي لم تدخر جهدا في اداء عملها على اكمل جهد، آملين من هللا أن تحققت أهدافه وغاياته 

هلل وحده، داعينا هللا ان نجتمع في  التي سطرت له، ونلتمس منكم العذر إن ورد منا بعض التقصير، فالكمال

 اعماال قادمة 

 َعزَّ َوَجلَّ  " .. وألنه
َ ْر َّللاَّ

ُ
ك

ْ
ْم َيش

َ
اَس ل

َّ
ْر الن

ُ
ك

ْ
ْم َيش

َ
ِثيَر، َوَمْن ل

َ
ك
ْ
ْر ال

ُ
ك

ْ
ْم َيش

َ
ِليَل ل

َ
ق
ْ
ْر ال

ُ
ك

ْ
ْم َيش

َ
فإننا نشكر هللا  / " َمْن ل

للجميع .. ونشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا  أوال أن وفقنا و أعاننا جميعا نسأل هللا االخالص والقبول 

 املؤتمر أعضاء ومشرفين وإدارة وفنيين.

 وإلى لقاء قريب بإذن هللا
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 شروط النشر

 

 تقبل البحوث والدراسات باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية.

 االلتزام بقالب البحث املرفق في اإلعالن، مع االلتزام بالقواعد التالية:

، أو يكون مرشح أن  §
ً
 أو جزئيا

ً
، كليا

ً
يتسم البحث باألصالة والتجديد واملوضوعية، وأال يكون البحث نشر سابقا

 للنشر في وسائل نشر أخرى في الوقت نفسه.

 من كتاب منشور، أو جزء من مذكرة تمت مناقشتها أو بحث. §
ً
 أال يكون البحث مستال

ألصول العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة البحوث يجب التقيد بشروط البحث العلمي، القائمة على ا §

 والدراسات األكاديمية.

 بخط  §
ً
التزام الدقة والسالمة اللغوية، بما فيها من الهوامش واملصادر واملراجع، وأن تكون مطبوعة الكترونيا

SimplifiedArabic  بالنسبة للغة العربية، وخط  14حجمTimes New Roman  بة للغات بالنس 12حجم

 .10في نهاية البحث بحجم خط  End of Documentاألجنبية، وتكتب الهوامش بطريقة الكترونية آلية 

أسطر، على أن يكون أحدهما بلغة أخرى غير لغة تحرير  10يرفق البحث أو الدراسة بملخصين ال يزيد كل منهما عن 

ببيان سيرته الذاتية وتعهد االمانة العلمية يحمل مع البحث، باإلضافة إلى املصطلحات األساسية للدراسة، وُيرفقه 

 اإلعالن الخاص باملؤتمر.
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