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افتتاحية العدد
اضيا عبر تقنية  ZOOMخالل الفترة
ًا
عقد المعهد العربي للتخطيط
مؤتمر افتر ً
 2021/6/22–21تحت عنوان "االقتصادات العربية بعد عام ونصف من جائحة كوفيد – ،"19
بهدف تقييم التجربة العربية في التعامل مع الجائحة بعد عام ونصف من نشأتها ،والعمل على رصد
ما صاحب هذه المرحلة من صعوبات وكذلك تقييم ما تضمنته من حلول ومعالجات ،بما يمكن أيضا
من توثيق أفضل الممارسات في مواجهة تلك الجائحة وتداعياتها ،إضافة لمحاولة اقتراح السياسات
األكثر نجاعة التي تدعم مسار التعافي لالقتصادات العربية بالتركيز على عدد من القضايا األكثر
الحاحاً واألشد تأث اًر بتداعيات تلك الجائحة.

فعاليات المؤتمر
تضمنت فعاليات المؤتمر عقد  4جلسات تم خاللها عرض  12ورقة لباحثين من مختلف
الدول العربية .تولت الجلسة األولى منها مناقشة قضايا "منظومة الصحة العامة :تحدياتها وحوكمتها"،
حيث قامت هذه الجلسة بتحليل وتقييم ما أظهرته جائحة كوفيد  19-من تحديات تقع على منظومة
الصح ة العامة القائمة في الدول العربية ،وما يرتبط بذلك من متطلبات تطوير المنظومة الصحية
وحوكمتها ووضع سياسات لجعلها أكثر جاهزية واستجابة بما يتالءم وخصوصية الهيكل الديمغرافي
للمجتمعات العربية في المستقبل .وناقشت الجلسة الثانية "فعالية المؤسسات :إدارة األزمة" ،وذلك
بالتركيز على تقييم دور المؤسسات ومدى فعاليتها في إدارة االزمة بما يتضمنه ذلك من تقييم تجارب
الدول العربية في االستجابة لمراحل تطور هذه االزمة ،وذلك ضمن االسترشاد بالممارسات الدولية
الرائدة وسياساتها وإجراءاتها إلدارة هذه األزمة ،وطرح لسبل التوفيق في المستقبل بين المعالجات
الطارئة ونظيرتها األكثر استدامة.
في حين قامت الجلسة الثالثة بمناقشة قضايا "التعافي االقتصادي واالستدامة المالية" ،حيث
سعت هذه الجلسة إلى البحث في كيفية تصدي الدول العربية لجائحة كوفيد– ،19والسعي لتقييم مدى
فعالية السياسات واإلجراءات التي تم إتباعها لتسريع التعافي االقتصادي ،ضمن محدد التفاوتات
التنموية القائمة فيما بين الدول العربية ،وكذلك في ظل مواجهة الدول العربية النفطية تحديات تقلبات
مولت بها الدول العربية سياساتها المالية
أسعار النفط .كما قامت هذه الجلسة بطرح وتقييم للسبل التي ّ
التوسعية لمواجهة جائحة كوفيد– 19وتأثيرات ومخاطر ذلك على مستوى الدين العام واالستدامة
المالية.
وأخي اًر قامت الجلسة الرابعة بمناقشة قضايا "األمن الغذائي والدوائي :مخاطر أم فرص؟"،
وسّلطت هذه الجلسة الضوء على اإلشكاالت التي أظهرتها جائحة كوفيد– 19السيما في مراحلها
األولى فيما يتعلق بمجالي األمن الغذائي واألمن الدوائي في الدول العربية ،وما رافق ذلك
من أطروحات لتفعيل دور السياسات الصناعية الحديثة ودفع مستويات تعميق التصنيع وبناء عناقيد
وطنية وسالسل قيمة عربية في األنشطة المتصلة بهذين المجالين.
-1-

األوراق البحثية
قامت اللجنة العلمية للمؤتمر ،برئاسة أ.د بلقاسم العباس وعضوية كل من أ.د وليد عبد مواله
و أ.د فيصل المناور و د .نواف أبو شماله ،بإخضاع األوراق والبحوث المقدمة إلى أعمال المؤتمر
والمعروضة خالل فعالياته للتحكيم ،وتم إجازة خمسة أوراق بحثية منها للنشر ضمن هذا العدد
الخاص.
عالجت الورقة األولى "فعالية السياسة النقدية في تحقيق النمو االقتصادي بعد تأثير كوفيد-
 – 19دراسة حالة بعض دول  ،"MENAحيث هدفت الورقة إلى دراسة تأثير السياسة النقدية على
النمو االقتصادي في عينة من الدول العربية ،وذلك من خالل تطبيق منهجية Panel- ARDL
لسلسلة بيانات لكل من نصيب الفرد الناتج المحلي اإلجمالي والمتغيرات النقدية لعدد  14دولة
من منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا خالل الفترة  .2019-1990ومن أهم النتائج التي توصلت
طرديا على النمو االقتصادي في الدول محل الدراسة ،ما
تأثير
إليها الدراسة أن السياسة النقدية تؤثر ًا
ً
يعكس فعالية دور السياسة النقدية في دعم النشاط االقتصادي وخلق القيم المضافة وتحقيق االستقرار
االقتصادي والنقدي.
الحيز المالي وحدود الدين العام :حالة الجزائر" ،حيث قامت
وناقشت الورقة البحثية الثانية " ّ
هذه الورقة باستخدام منهج "الحيز المالي وحدود الدين العام" لتحليل االستدامة المالية للجزائر خالل
الفترة  ،2020-1990وذلك من خالل تقدير دالة رد الفعل المالي باستخدام طريقة المربعات الصغرى
كليا ونماذج العتبة .وقد توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة إلعادة
المعدلة ً
اضحا
ترتيب أوليات اإلنفاق والمداخيل بالجزائر ،إال أن نتائج الدراسة الوصفية والقياسية كانت ً
دليال و ً
على حالة اإلرهاق المالي وانخفاض الحيز المالي المتاح في الجزائر .كما أثبتت النتائج أيضا وجود
صناع القرار باإلجراءات التصحيحية بعدم تجاوزها لتجنب
مستوى عتبة في نسبة الدين يجب أن يهتم ّ
اإلعسار المالي.
في حين قامت الورقة الثالثة بمعالجة موضوع "قياس الكفاءة النسبية لألنظمة الصحية العربية
في ظل جائحة كورونا باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات" .حيث هدفت هذه الورقة إلى قياس
صحيا عر ًبيا من حيث تعاملها مع جائحة كورونا ،وذلك باستخدام
نظاما
الكفاءة النسبية لست عشرة
ً
ً
أسلوب تحليل مغلف البيانات ) (DEAذو التوجه المخرجي وبعوائد الحجم المتغيرة ) .(VRSوقد تم
اختيار ثالث مدخالت هي :نسبة اإلنفاق الصحي للفرد إلى متوسط الدخل الفردي ،عدد األطباء لكل
األسرة لكل عشرة آالف نسمة ومخرج وحيد هو معدل الشفاء من فيروس
عشرة آالف نسمة ،وعدد
ّ
كوفيد .19-وتوصلت الدراسة إلى أن مؤشر الكفاءة التقنية هو  %89,8وأن مؤشر الكفاءة الحجمية
هو  ، %60,9ما يعني أن األنظمة الصحية لعينة بلدان الدراسة قد حققت كفاءة مقبولة إال أنها
ال تعمل في حدود حجمها األمثل.
وقامت ا لورقة البحثية الرابعة بالتصدي لموضوع "دور الحوكمة الشاملة وسريعة االستجابة
الحد من تداعيات جائحة كورونا في فلسطين" حيث هدفت هذه الورقة إلى تقييم التدخالت
في ّ
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واالستجابات التي قامت بها الحكومية الفلسطينية والجهات الرسمية األخرى للتعامل مع جائحة كوفيد-
المعمقة" حيث
 ،19وذلك باالعتماد على المنهج الكيفي وبالتحديد "المجموعات البؤرية" و"المقابالت
ّ
أظهرت الدراسة أن هناك ضعف لدور الحوكمة في اللجان المش ّكلة للتعامل مع تلك الجائحة ،وتم
تحديد األسباب األساسية لذلك في غياب االستراتيجية وآلية عمل واضحة لهذه اللجان ،كما فاقمت
الموارد المالية المحدودة والشحيحة أصالً من التحديات التي تواجه هذه الحوكمة.
وقامت الورقة البحثية الخامسة بطرح موضوع "مدى توفر نظام إلدارة األزمات بالمستشفيات
الحد من تفشي جائحة كورونا  -دراسة ميدانية من وجهة نظر مدراء ورؤساء األقسام
العامة لمواجهة و ّ
العاملين بالمستشفيات العامة في مدينة مصراتة في ليبيا" .حيث هدفت هذه الورقة إلى التعرف على
مدى تبني المستشفيات العامة بمدينة مصراتة الليبية لمفاهيم وآليات إدارة األزمات في ظل ظروف
تفشي جائحة كوفيد .19-ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الورقة االستبانة كوسيلة لجمع البيانات
المجمعة من الدراسة بأسلوب االحصاء الوصفي عن
الالزمة للجانب العملي ،وتم تحليل البيانات
ّ
طريق استخدام برنامج ( ،)SPSSوكذلك تم حساب معامل الصدق والثبات ألفا كرونباخ لمعرفة مدى
مالئمة أداة جمع البيانات وصالحيتها لالستخدام .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان
أهمها ضعف تواجد برامج خاصة لالستشعار المب ّكر والتنبيه بحدوث أزمات ،وعدم وجود االستعداد
لصد األزمات والوقاية منها ،ووجود بعض االشكاليات
الجيد ّ
والكفاية الالزمة من قبل السلطات بالشكل ّ
في آليات التعّلم من الدروس السابقة.

ختام المؤتمر :التوصيات
ف ي ختام أعمال المؤتمر وفي ضوء نتائج األوراق والبحوث المعروضة والمقدمة إلى أعمال
هذا المؤتمر ،وكذلك المناقشات والمداخالت التي شارك بها عدد واسع من الباحثين والخبراء من
مختلف التخصصات ذات الصلة بالقضايا التي تم تسليط الضوء عليها في المؤتمر ،تم بلورة عدد
من ال توصيات التي ركزت على رسم السياسات العامة في المستقبل في الدول العربية لتسريع مسار
التعافي ،وفي ذات الوقت تدعيم القدرات الذاتية لالقتصادات العربية لمواجهة األزمات في المستقبل.
حيث أمكن بلورة هذه التوصيات ضمن إطارين أساسيين يغطي األول منهما أطر وقضايا الحوكمة
وإدارة األزمات بالتركيز على القطاع الصحي ،ويغطي الثاني أطر وقضايا "استدامة المالية ،وأمن
االقتصاد ،والغذاء ،والدواء" .وذلك على النحو التالي:
أوالً :التوصيات المتعلقة بقضايا الحوكمة وإدارة االزمات بالتركيز على القطاع الصحي:

 -1إعطاء المزيد من األولوية للقطاع الصحي في الخطط والسياسات وبرامج التمويل ،ورفع
مستويات الرعاية الصحية من حيث التغطية والجودة ،وتأمين مستويات أعلى من العدالة
في توزيعها.
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 -2مأسسة وتعزيز حوكمة الصحة العامة ودفع التعاون اإلقليمي العربي في إقرار السياسات
الصحية ،من خالل تبادل المعلومات ،ونقل الخبرات والعمل على توثيقها لضمان تراكمها
ومن ثم إمكانية تعميمها وتبادلها والبناء عليها.
 -3توجيه اهتمام خاص للكادر الطبي والخدمات الطبية وتوفير األجهزة واالحتياجات وفق
معايير عالية الجودة ،والعمل على استغالل التقنيات الحديثة وتطبيقات البحوث العلمية
لمواجهة األزمات الصحية المستقبلية ،مثل الذكاء االصطناعي ،والروبوتات ،والتطبيب
عن بعد ،والنانو تكنولوجي.
 -4تعزيز الدور الحكومي في قيادة جهود االستجابة للتصدي للجائحة ،من خالل وضع
السياسات المناسبة ،وتهيئة الحوافز المناسبة لتطوير وتوسيع أدوار القطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في توفير الرعاية الصحية.
التحول الرقمي والتعامل معه كأولوية في خطط وبرامج التنمية العربية كأحد
 -5تسريع وتيرة
ّ
خصوصا،
عموما واألزمات الصحية
أهم آليات التطوير المؤسسي والتعامل مع األزمات
ً
ً
وبما يتطلبه ذلك من توفير الموارد المالية والكوادر المؤهلة.
 -6تطوير جهوزية الحكومات واستجابتها للتعامل مع األوبئة واألزمات الصحية ،من خالل
توسيع صالحيات المجالس المحلية وتوسيع ممارسات الالمركزية ،وبما قد يتطلبه ذلك من
إصالحات تشريعية ومؤسساتية تتسق مع أفضل معايير وممارسات الحوكمة.
للحد من أي اختناقات محتملة في سالسل اإلمداد
 -7اتخاذ التدابير الجماعية العربية الالزمة ّ
الدولية واإلقليمية ،وتعزيز األدوار والقدرات الوطنية للتعامل مع تلك االختناقات حال حدوثها
مستقبال ،وذلك تحت مظلة عربية واحدة.
ً
 -8تعزيز دور المنظمات والصناديق المالية واإلنمائية العربية في مواجهة األزمات والتحديات
التي تواجه المنظومة الصحية في الدول العربية.
 -9إقرار سياسات دقيقة االستهداف لتدعيم المراكز البحثية والفكرية في الدول العربية ،وتوفير
آليات تضمن دعم قدراتها وإمكاناتها باستمرار ،وكذلك العمل على توجيهها لدعم جهود
التطوير المؤسسي والتعامل العلمي مع األزمات المستقبلية والتحديات الهيكلية التي تواجه
المنظومة الصحية في المنطقة العربية.
ثانياً :التوصيات المتعلقة بقضايا استدامة المالية ،وأمن االقتصاد ،والغذاء ،والدواء:

 -1صياغة سياسات اقتصادية متكاملة لتسريع التعافي االقتصادي على المدى القصير من
حث الطلب الكلي ،مع المحافظة على أهداف التنمية
خالل التوظيف المدروس لسياسات ّ
طويلة المدى.
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 -2توسيع دور السياسات النقدية في التعافي االقتصادي من خالل تخفيض أسعار الفائدة عند
الفعال وضمان السيولة لدى القطاع البنكي وسالمة األسواق المالية وذلك لضمان
مستواها ّ
تمويل االستثمار واالستهالك في بداية التعافي االقتصادي من جهة ،وعدم المخاطرة
باالنزالق نحو أزمة مالية قد يطول أمدها وكذلك مخاطرها من جهة أخرى.
 -3التنبه إلى عدم تغليب األهداف قصيرة المدى على أهداف التنمية متوسطة وطويلة المدى
ال سيما من خالل اإلفراط في التداين أو الزيادة في الضرائب لتمويل جهود مواجهة الجائحة.
 -4ضرورة االعتماد على مصادر تمويل بديلة لجهود التنمية ،من خالل توسيع االعتماد على
الصكوك اإلسالمية والتوريق والشراكة بين القطاعين العام والخاص وصيغ التمويل الجماعي
تيسر وتسمح بدور فاعل لتلك
وبما يتطلبه ذلك من تغييرات تشريعية ومؤسسية وتنظيمية ّ
البدائل.
قدما في سياسات التنويع االقتصادي واإلصالحات الهيكلية وتسريع خطوات
 -5المضي ً
الرقمنة ،وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات الوطنية والربط المتبادل فيما بينها ،بما
ويحد من عدم التوزيع الكفوء للموارد االقتصادية،
يضمن إزالة االختناقات في جانب العرض ّ
ويدعم من القدرة الحقيقة للدول لتوسيع حيزها المالي.
 -6ربط كافة التوصيات السابقة وبخاصة ما يتعلق بدور الدولة ،وجهود التنويع ،والتحديث،
والرقمنة ،وبناء سالسل القيمة الوطنية واإلقليمية ،باألنشطة المتصلة باإلنتاج الغذائي ونظيره
دفعا لمستويات األمن الوطني والعربي في هذين المجالين ،إضافة
الدوائي كأولوية وذلك ً
لدعوة الصناديق والمؤسسات المالية واإلنمائية العربية لدعم جهود الدول العربية في تحقيق
ذلك.
 -7تبني استراتيجيات متكاملة لدعم وتنمية اإلنتاج الزراعي السيما دور صغار المنتجين ،بما
يتضمنه ذلك من رفع قدرتهم على الوصول إلى أسواق المدخالت والمخرجات والحصول
على التمويل.
 -8تنسيق السياسات الدوائية بين الدول العربية ،والعمل على تيسير القوانين والتشريعات
الخاصة ببيئة األعمال في قطاع األدوية ،وتوفير التمويل الالزم ،وإعطاء األولوية للمنتج
الدوائي المحلي وتمكينه من الحصول على حصة مهمة من المناقصات التي تطرحها
الحكومات.
رئيس التحرير

-5-

33 - 7 )2022( –  املجلد الثالث والعشرون – العدد الثالث،مجلة التنمية والسياسات االقتصادية
املعهد العربي للتخطيط

:19-فعالية السياسة النقدية في تحقيق النمو االقتصادي بعد تأثير كوفيد
MENA دراسة حالة بعض دول
*طالب دليلة
**حليمي وهيبة

ملخص
 وساد االنكماش في اقتصاديات،  فقد تباطأ النمو في جميع مناطق العالم2019 بلغ االقتصاد العالمي منزلقا ً خطيراً في أواخر عام
 كنتيجة االنتعاش2020  كان من المتوقع بأن االمور ستتحسن في اواخر عـام، ومع ذلك،العديد من البلدان في الربع األخير
ً وعودة النمو العالمي إلى المستويات التي يمكن بلوغها في المدى الطويل اعتبارا، ،مرتقب في االقتصادات الناشئة الكبيرة
، زمام المبادرة في تنسيق االنتعاش، وقد أخذت السياسة النقدية،"19-وحتى في ظل تسارع انتشار عدوى "كوفيد. 2021 من عام
و اعتمد ارتفاع أسعار االسهم األصول أخرى مقياسا ً للنجاح ووسيلة لإللهاء عن واقع تباطؤ نمو األجور وتزايد أوجه عدم
، تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة قياسية لتأثير السياسة النقدية على النمو االقتصادي في عينة من الدول العربية.المساواة
 لسلسلة بيانات لكل من معدل النمو و المتغيراتPanel- ARDL وذلك من خالل تطبيق نماذج بانل الديناميكية وفق منهجية،
 من أهم النتائج المتوصل إليها أن،2020-1990  دول من منطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا خالل الفترة07 النقدية ل
السياسة النقدية تؤثر تأثيرا طرديا على النمو االقتصادي عن طريق أسعار الفائدة و ذلك في اآلجل القصير في حين يتأثر
 وهذا ما يعكس الدور والمهم الذي تلعبه،معدل النمو طرديا بالمعروض النقدي في األجل الطويل في الدول محل الدراسة
.السياسة النقدية و فعاليتها في دعم النشاط االقتصادي وخلق القيم المضافة وتحقيق االستقرار االقتصادي والنقدي

The Effectiveness of Monetary Policy in Achieving Economic Growth
After the Impact of Covid-19 - A case Study of Some MENA Countries
Taleb Dalila
Halimi Wahiba

Abstract
The global economy has a serious plunge in late 2019 as growth slowed in all regions of the world, and
contraction prevailed in the economies of many countries in the last quarter, however, there was a common
expectation that things would improve in late 2020 as a result of the expected recovery in the large emerging
economies, and the return of global growth to levels that can be reached in the long term starting from 2021.
Even in light of the acceleration of the spread of "Covid-19" pandemic. Monetary policy has taken the lead
in coordinating the recovery, and the rise in stock prices has adopted other assets as a measure of success
and a means of distraction from the reality of slowing wage growth and increasing inequalities. This research
paper aims the record study of the impact of monetary policy on economic growth in a sample of the Arab
countries. ,, through the application of dynamic panel models according to the Panel-ARDL models for a
data series for each of the per capita GDP and monetary variables for 07 countries in the Middle East and
North Africa during the period 1990-2020. One of the most important findings is that monetary policy has
a positive impact on economic growth through interest rates in the short term, while the rate of growth is
positively affected by money supply in the long-term in the countries under study, reflecting the important
role played by monetary policy and its effectiveness in supporting economic activity, creating added values
and achieving economic and monetary stability.

Dalila.taleb@univ-tlemcen.dz : كلية االقتصاد بجامعة أبي بكربلقايد "تلمسان" الجزائرالبريد اإللكتروني،* استاذة محاضرة
wahiba.halimi@univ-tlemcen.dz : كلية االقتصاد بجامعة أبي بكربلقايد "تلمسان" الجزائرالبريد اإللكتروني،** استاذة محاضرة
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فعالية السياسة النقدية يف حتقيق النمو االقتصادي بعد تأثري كوفيد :19-دراسة حالة بعض دول MENA
(سياسات إعادة التوزيع منوذجا )

.1

مقدمة

تمثل العالقة بين السياسة النقدية ومعدل النمو االقتصادي محور النقاشات المتواصلة بين
صناع السياسات االقتصادية وخبراء المصارف المركزية بغرض التعرف على فعالية أداء السياسة
النقدية في معالجة التقلبات الدورية في االقتصاد باألخص حلقات الركود واالنتعاش التي تتخلل هذه
الدورات.
ومع ظهور األزمة االقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19-اوائل عام ،2020
وما تبعها من عمليات الحجر العام والجزئي على معظم بلدان العالم ،لجأت غالبية حكومات العالم
إلى أدوات السياسة النقدية في مجابهة تبعات كوفيد ، 19 -حيث تم توظيف عمليات السوق
المفتوحة في بعض الدول ،في حين لجأ البعض اآلخر إلى خفض نسبة االحتياطي النقدي القانوني
لتعزيز القدرة التمويلية للمصارف التجارية ،في حين قامت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات
النقد العربية بتخفيض اسعار فائدة السياسة النقدية ،حيث تركزت غالبية جوالت الخفض في شهر
مارس من عام  2020وبنسب متقاربة من بعضها البعض ( الوليد طلحة)2020 ،
يوجد اختالف في األدبيات االقتصادية حول فاعلية السياسة النقدية ودورها في تحقيق
النمو االقتصادي ،ولكن يوجد اتفاق على أن السياسة النقدية هي التحكم في عرض النقود واستخدامه
بالطريقة التي تحقق نموا حقيقيا أمثل ،مع المحافظة على االستقرار ،وتتضح إشكالية الدراسة التي
يراد معالجتها في التساؤل التالي:
ما مدى تأثير السياسة النقدية على النمو االقتصادي القتصادات الدول العربية خالل الفترة
الممتدة من ( (2019-1990؟
كما تتمثل أهمية هذا البحث من أن السياسات النقدية كانت وما تزال من األدوات الكلية
المهمة بيد الحكومات في البلدان النامية والمتقدمة لتصحيح أوضاعها االقتصادية ،إضافة إلى أهمية
دور هذه السياسة في تطور القطاع النقدي ،وبالتالي قدرة هذا القطاع على وتوجيه المدخرات نحو
االستثمارات ،وانعكاس كفاءة التمويل على معدل الناتج المحلي الجمالي والدخل الفردي تبعا لذلك،
وألهمية النمو االقتصادي في االقتصاد فإن التأثير عليه وتحريكه بمعدالت مناسبة من قبل السياسة
النقدية سيكون له أثر وانعكاس كبير على األداء االقتصادي.
وتحتوي هذه الدراسة على 5محاور :فالمحور األول يتضمن المقدمة ،بينما يتناول المحور
الثاني التأصيل النظري ألثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي ،ويسّلط المحور الثالث الضوء
على بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث وعن المحور الرابع فخصص لتأثير
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طالب دليلة
حليمي وهيبة

أزمة كوفيد 19 -واستجابة البنوك العربية لهذه األزمة أما المحور الخامس فقد خصص للدراسة
القياسية.

.2

التأصيل النظري ألثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي

تتفق جل المدارس االقتصادية على أن بناء عالقة طردية بين السياسة النقدية والنمو في
الناتج المحلي االجمالي ومعدل التوظيف والتضخم في اآلجال القصيرة والطويلة ،حيث يرى النقديون
( )Monetaristsأن العالقة بين نمو الناتج المحلي االجمالي وحجم النقود المتاحة في االقتصاد
تتجه من كمية النقود الى الناتج المحلي ،مما يعكس االثر الذي يتركه التغير في كمية النقود
المعروضة على الناتج المحلي االجمالي .
وفي الواقع ،إن هذه الفرضية تعود في االصل الى المدرسة الكالسيكية وال سيما إلى فيشر،
حيث يرون أن التغير في عرض النقود هو السبب الرئيسي للتقلبات في مستوى االنتاج والعمالة في
االجل القصير ،وإلى تقلبات االسعار في االجل الطويل.
وكنتيجة لذلك ،فإن التغير في المستوى العام لألسعار يمكن عالجه عن طريق التحكم في
عرض النقود ،ففي حالة حدوث ارتفاع كبير في المستوى العام لألسعار)تضخم( ترى النظرية النقدية،
أن تقييد عرض النقود يكبح الزيادة في االنفاق الكمي .ما في حالة الركود ،فإن النظرية تنصح
بزيادة معدل نمو عرض النقود ،ألن ذلك سوف يعمل على زيادة مستوى النتاج المحلي من السلع
والخدمات وليس االسعار.
ترى النظرية الكينزية الحديثة ،استنادا الى أفكار جون ماينارد كينز مؤسس هذه المدرسة،
والى افكار فيليبس ،أن االقتصاد الذي يعاني حالة نقص التشغيل يحتاج الى زيادة محددة في الطلب
الكمي إما عن طريق االنفاق الحكومي أو عن طريق زيادة عرض النقد ،األمر الذي يؤدي الى زيادة
في الطلب الكمي الفعال.
فتتزايد المبيعات وتزداد أرباح المنتجين مما ينتج عنه زيادة التوظيف ،وهكذا يمكن أن ينتقل
االقتصاد من حالة التشغيل غير الكامل إلى حالة التشغيل الكامل ،ويمكن أن يستمر الطلب بالزيادة،
فيؤدي الى حدوث التضخم الجزئي أو التضخم المرغوب فيه ،فترتفع األسعار وتحدث بعض
االختناقات في االقتصاد .
اما في حالة التشغيل غير الكامل ،فإن كينز يميل الى استمرار في الزيادة في الدخل عن طريق
االنفاق العام أو عن طريق زيادة الصدار النقدي ،ولكن في حالة التشغيل الكامل يمكن أن يميل
االفراد إلى االكتناز ،وبهذا ال تؤدي زيادة النقود الى زيادة حجم الطلب الكمي ،ويرى كينز ،في حالة
التشغيل الكامل ،من الضرورة زيادة معدالت الضرائب ورفع اسعار الفائدة ،لكي ينخفض الطلب
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االستثمار وينخفض بالتالي االنتاج ،االمر الذي يؤدي إلى انخفاض الدخل والطلب الكلي( .بشيشي
وليد)2014 ،

 .3التأصيل التطبيقي ألثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي
بعد أن كان وال يزال موضوع السياسات المالية والنقدية دورها وفعاليتها في التأثير على
مخرجات النشاط االقتصادي موضوع جدل فكري عميق في ساحة الفكر االقتصادي بين مختلف
المدارس الفكرية ،ونظ ار ألهمية تلك السقاطات النظرية على الواقع االقتصادي ومعرفة مدى تطابق
تلك اآلراء الفكرية على مخالف االقتصاديات العالمية باختالف مستويات تقدمها أنظمة وهيكل
اقتصادها ،...فقد استقطب موضوع السياسات المالية والنقدية اهتمام الباحثين واألكاديميين في
العديد من بلدان العالم المتقدمة والسائرة في طريق النمو على حد سواء ،من خالل مسح الدراسات
ذات العالقة بموضوع البحث ،يمكن استعراض بعض من هذه الدراسات على النحو اآلتي :حيث
ركزت دراسة) (William Poole 1974على الركود االقتصادي الذي صاحب الصدمات النفطية
خالل حقبة السبعينات وكيفية استجابة السياسة النقدية لهذا الركود ،وأشارت الدراسة إلى أن كل من
السياستين النقدية والمالية كانتا أكثر تشددا خالل فترات االزدهار التي سبقت الحلقات الركود في
ذلك الوقت ،كما أشارت أيضا إلى أن السياسة النقدية يجب أن تكون توسعية أكثر عن ذي قبل
خالل فترات الركود االقتصادي ،كما اثبتت كل من دراسة ( (Fisher 1979و ((Sidrauski1967
بأن تسارع الكتلة النقدية ي حدث صدمة خارجية وداخلية وبذلك فإنها تؤثر سلبا على معدل النمو
االقتصادي في المدى الطويل.
بينما بينت دراسة (عودة  )1991و (عوض  )1993في دراستهما حول كفاءة السياسة
النقدية والمالية في األردن بهدف مقارنة فعالية السياسة النقدية مقابل السياسة المالية في التأثير
في النشاط االقتصادي األردني مقاسا بالناتج القومي الجمالي حيث كانت من أهم النتائج المتوصل
اليها إلى أن اثر السياسة النقدية كان قويا على النشاط االقتصادي بينما اثر السياسة المالية كان
هامشيا ،و هو ما توصلت اليه كذلك دراسة )، (Besnik Fetai, 2013عن طريق اختبار فعالية
السياسة المالية والنقدية في التأثير على النمو االقتصادي خالل األزمات المالية في الدول النامية
والناشئة ،خلصت الدراسة إلى وجود سياسات مالية ونقدية انكماشية في حالة األزمات المالية وأن
التوسع المالي يرفع من تكلفة النتاج مما يؤثر على ارتفاع أسعار المنتجات خالل األزمات المالية،
دراسة ) ، (Bryan, 2013بعنوان The Impact of Government Policy on Economic
 ،Growthاهتمت هذه الدراسة بحوصلة لجملة من الدراسات التحليلية التي اهتمت بتحليل أثر كل
من السياسات المالية والنقدية على النمو االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد استنتجت
هذه الدراسة أن معظم الدراسات قد خلصت إلى أن السياسة النقدية لها تأثير أكبر على النمو
االقتصادي من السياسة المالية في الواليات المتحدة،
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وكما تعتبر دراسة ) (King R.G. et al,1993من أهم الدراسات التطبيقية المتعلقة
بتحديد العالقات السببية بين التطور المالي والنمو االقتصادي إلى الناتج المحلي الحقيقي ومتوسط
االئتمان المخصص للقطاع الخاص إلى إجمالي االئتمان المحلي ومتوسط االئتمان المصرفي إلى
إجمالي االقتراض ،وتم استخدام بيانات لعدد كبير من الدول وخالل الفترة ما بين ()1989-1960
حيث استخدمت الدراسة عددا المقاييس للنمو االقتصادي منها متوسط دخل الفرد ومؤشرات تعكس
سعر الصرف والتجارة والسياسة المالية والنقدية ،فدلت نتائج الدراسة دعمها لفرضية أن التطور
المالي يؤثر إيجابا في النمو االقتصادي.
بينما توصلت كل من دراسة ) (Levine R. et al, 1998من خالل بيانات ل 47
دولة بين عامي 1993-1976ووجدا أن سيولة السوق ترتبط بشكل ايجابي مع معدالت النمو
الحالية والمستقبلية ،كما توصال إلى إمكانية استخدام مقاييس السوق المالي والنشاط البنكي للتنبؤ
بالمعدالت المستقبلية للنمو.وتوصال إلى أن اختالف طبيعة العالقة السببية يتوقف على مدى تطور
القطاع المالي والنظام االقتصادي ،و دراسة ) (Kar M. et al,2000من خالل اختبار العالقة
بين التطور المالي ومعدل النمو في تركيا حيث توصال إلى نتائج متباينة ،فعند استخدام نسبة عرض
النقود إلى الناتج القومي الجمالي كمقياس للتطور المالي وجد أن السببية تتجه من التطور المالي
إلى النمو االقتصادي.
كما تناولت دراسة )السياري )2003،التطورات النقدية والمصرفية في المملكة العربية
السعودية خالل الفترة )  ( 2003-1971وقد توصلت إلى أن الوضع النقدي بمفهومه الموسع M3
في المملكة العربية السعودية حافظ على استق ارره ونموه على الرغم من األحداث العالمية والقليمية،
وفي نفس السياق هدفت دراسة )أبو العيون )2003 ،إلى استعراض تطور السياسة النقدية في
االقتصاد المصري قبل وبعد الصالح االقتصادي ،وتوصلت إلى أن نجاح السياسة النقدية يتوقف
على عدة عوامل أهمها شفافية السياسات المستخدمة واستقاللية البنك المركزي ،كما هدفت دراسة
)عوض وآخرون )2011 ،إلى استقصاء أثر التطورات النقدية في األردن خالل الفترة (-1993
،)2008حيث توصلت الدراسة في ضوء التحليل القياسي إلى وجود عالقة سببية بين متغيرات
التطور النقدي والناتج المحلي الجمالي الحقيقي ،ووجود تأثيرات إيجابية للمتغيرات النقدية في الناتج
المحلي الجمالي.
كما سعت دراسة (أحمد حسين الهيتي واخرون )2012،إلى إبراز دور السياسة النقدية
والمالية في النمو االقتصادي في األردن خالل الفترة  2010-1966باستخدام اختبار سببية كرنجر
واختبار االنحدار الذاتي الموجه والتي اكدت من خالله أن السياسة النقدية أكثر تأثي ار من السياسة
المالية ،فالزيادة في منحنى عرض النقود أدى الى انتقال منحنى  LMنحو األعلى معز از بذلك الطلب
الكلي والذي ينتج عنه الزيادة في الناتج ومن ثم االسعار.
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أما عن دراسة ) وليد بشيشي )2014 ،فقد سعت إلى تبيان أثر السياسة النقدية على النمو
االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  ،2012-1990حيث تم االعتماد على االختبارات القياسية
للوصول إلى النتائج المرجوة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين مؤشرات
السياسة النقدية والناتج المحلي الجمالي  ،وأوضحت الضعف الذي تعاني منه السياسة النقدية في
الجزائر ،حيث أنها تفسر فقط  %22من النمو االقتصادي ،وهذا ما توصلت إليه دراسة
( )Nwoko, Nnenna M Et Al,2016التي سعت إلى دراسة مدى فعالية السياسة النقدية في
تعزيز النمو االقتصادي في نيجيريا ما بين  ،2011-1990و التي كانت من نتائجها أن السياسة
النقدية للبنك يمكن أن تكون أداة فعالة لتشجيع االستثمار  ،والحد البطالة  ،وخفض معدل القراض
وتحقيق االستقرار في اقتصاد نيجيريا ،أما عن دراسة  )2016 ،Dağlaroğlu et al )Tolgaفقد
سعت إلى تبيان دور السياسة النقدية وأسعار الصرف لتحقيق االستقرار المالي والنمو االقتصادي في
دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا و من نتائجها عدم وجود تنسيق بين جميع دول الشرق األوسط
وشمال إفريقيا من حيث التضخم والنمو والتوسع النقدي وأداء الميزانية و بالتالي أن االتحاد النقدي
هو خيار غير مناسب للتبادل لدول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أجل تحقيق النمو
االقتصادي ،كذلك أظهرت دراسة (جمال قاسم )2018،أن ُمتغيرات السياسة النقدية ممثلة في ُمعدل
نمو عرض النقد وأسعار الفائدة واالئتمان المحلي تُعتبر من العوامل المهمة في التأثير على األنشطة
االقتصادية في األجلين القصير والمتوسط ،ما يعني ُقدرتها على معالجة حلقات الركود االقتصادي،
كما هدفت دراسة ) ،(ItoroUbi-Abai and Daniel Ekere, 2019إلى تحليل أثر كل من
السياسة المالية والنقدية على النمو االقتصادي لعينة تتكون من  47دولة من دول جنوب الصحراء
الفريقية الكبرى في الفترة بين  1996و  ، 2016وخلصت الدراسة إلى أن كل من السياسة المالية
والنقدية لهما تأثير ايجابي على النمو االقتصادي في هذه العينة محل الدراسة ،كما توصلت الدراسة
إال أن السياسة المالية أكثر فعالية وتأثي ار على النمو االقتصادي من السياسة النقدية في هذ ه
البلدان ،كما قامت دراسة) ،(António Afonso, 2019باستخدام نماذج بيانات السالسل الزمنية
المقطعية  Panel Dataعلى سلسة بيانات سنوية خالل الفترة ما بين 2015-1970ل  28دولة
من دول االتحاد األوروبي هدفت هذه الدراسة لمعرفة كيفية تفاعل وتأثير كل من السياسة المالية
والنقدية على النمو االقتصادي ،وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة القياسية الموسعة أن الحكومات
ترفع من رصيد ميزانياتها عند مواجهة تزايد الدين العام وأن السياسة المالية والنقدية سياسات إحاللية
فيما بينها ،وهذا ما توصلت اليه كذلك دراسة ) )Tang My Sang,2019من خالل دراسة أثر
السياسة النقدية على النمو االقتصادي في فيتنام خالل الفترة ما بين  2018-2009حيث توصلت
الدراسة الى وجود أثر ايجابي للسياسة النقدية على النمو االقتصادي خالل فترة الدراسة ،بينما هدفت
دراسة(جهاد صبحي القطيط )2020،إلى تحليل مدى تأثير السياسة النقدية على النمو االقتصادي
السعودي خالل الفترة  ،2018-2001وتركزت الدراسة على متغيرين وهما العرض النقدي الضيق
M1ممثال للسياسة النقدية ،والناتج المحلي الجمالي ممثال للنمو االقتصادي ،وتوصلت الدراسة إلى
عدد من النتائج ومن أهمها ،أن التغيرات في العرض النقدي تؤثر تأثي ار واضحا في األجل القصير
ثم يبدأ تالشي هذا األثر نسبيا مع مرو ار لزمن في المدى البعيد .وأوصى الباحث بضرورة التنسيق
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بين السياسات االقتصادية لزيادة معدالت النمو االقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة  ،وهو
ما توصلت إليه أيضا دراسة (بلعباس رابح و آخرون )2020،من خالل دراسة تأثير السياسة النقدية
وتقلبات أسعار النفط على النمو االقتصادي في عينة من الدول العربية ،حيث مست الدراسة
التطبيقية ستة ( )06دول هي الجزائر والمغرب ،تونس ومصر ،العربية السعودية واألردن خالل
الفترة  ، 2017-1990السياسة النقدية والنمو االقتصادي ،وخلصت النتائج إلى أن السياسة النقدية
تؤثر طرديا على النمو االقتصادي في الدول العربية محل الدراسة ،إال أن فعالية السياسة النقدية في
التأثير على النمو االقتصادي يختلف حسب طبيعة االقتصاد ،فالسياسة النقدية فعالة في الدول
العربية الغير نفطية ،بينما تقل شدة تأثيرها على النمو االقتصادي في الدول النفطية.
بينما حاولت دراسة ( )Ying Li et al ; 2021تقييم أثر السياسات النقدية في ظل فيروس
كوفيد 19-على اقتصادات كل من انجلترا ،اليابان ،الب ارزيل ،الصين والهند ومن النتائج التي توصلت
اليها الدراسة تسمح السياسة النقدية لصانعي بالتحكم في المعروض من المال واالئتمان في االقتصاد،
تسعى السياسة النقدية التوسعية كوسيلة للخروج من األزمة لسحب االقتصاد من فترة الركود من خالل
ضخ االئتمان في االقتصاد وتعزيزها للنمو االقتصادي.
كما أكدت دراسة (علم الدين بانقا )2020،على دور السياسات المالية والنقدية في تحفيز
النمو والتشغيل في الدول العربية في ظل تداعيات فيروس كوفيد 19-وما بعدها ،من خالل تحليل
حزمة السياسات المالية والنقدية التحفيزية التي اتخذتها الدول العربية لمجابهة الوباء كمؤشر جامعة
اكسفورد )  ( OXCGRTلمقارنة قوة الحزمة التحفيزية التي تبنتها الدول العربية مع دول العالم
األخرى ودورها في حفز وتسريع النمو والتشغيل في ظل تداعيات فيروس كوفيد 19-وما بعدها،
فأكدت نتائج الدراسة على أهمية دور الحزم التحفيزية التي اتخذتها الدول العربية في تعزيز النمو
االقتصادي وتسريع التعافي من تداعيات الجائحة اعتمادا على حجم تلك الحزم في كل دولة.
كما هدفت دراسة ( الوليد أحمد طلحة وأخرون )2021 ،إلى إبراز دور السياسة النقدية
في معالجة الركود االقتصادي في الدول العربية ،نتيجة لتداعيات "كوفيد  ،"19-ركزت الدراسة على
فترات الركود االقتصادية خالل الفترة  ، 2020 - 2000ومدى استجابة البنوك المركزية لمواجهة
أثره على النمو االقتصادي ،باستخدام البيانات الربع السنوية لمتغيرات سعر الفائدة السمي ومعدل
النمو االقتصادي ل 7دولة عربية بما يشمل األردن ،تونس ،الجزائر ،والسعودية ،قطر ،مصر،
والمغرب ،أثبتت الدراسة من خالل استعراض تدخل البنوك المركزية في فترات الركود السابقة ،أنها
تستهدف تحفيز النشاط االقتصادي عن طريق ضخ سيولة نقدية ،بخفض أُسعار الفائدة كإجراء
أولي ،إلى جانب األدوات المتنوعة للسياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي تدريجيا وحسب
مدة الركود االقتصادي.
أما عن دراسة (أنور النقيب )2021،فقد سعت إلى اختبار مدى قدرة وفاعلية سياسة معدل
الفائدة واستخدامه كقناة انتقال للسياسة النقدية على نقل التغييرات من االقتصاد النقدي إلى االقتصاد
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الحقيقي المصري خالل الفترة  ،2019-1980وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معدل الفائدة ،كآلية
انتقال ،ذات فاعلية ضعيفة في االقتصاد المصري ،ومن ثم فإن استخدام سياسة معدل الفائدة للتأثير
على المستهدفات الوسيطة السياسة النقدية ) خاصة الجماليات النقدية  (M1, M2, M3سيكون
ضعيف ،مما يؤدي إلى ضعف فاعلية السياسة النقدية بشكل عام في االقتصاد الحقيقي .ومن ثم
توجد أهمية كبيرة لتفعيل آلية معدل الفائدة في االقتصاد.
وفي قراءة شاملة للنتائج التطبيقية لمختلف هذه الدراسات ة في ضوء ما سبق نجد أن
معظم هذه الدراسات التطبيقية تتفق مع النظرية االقتصادية التي في مجملها تفترض تأثي ار طرديا
للسياسة النقدية على النمو االقتصادي ،إال أن هناك بعض المفارقات حيث تزداد فعالية السياسة
النقدية في الدول المتقدمة وتنخفض فعاليتها أو يقل تأثيرها في الدول النامية والدول الناشئة و قد
تتفق الدراسة مع جل الدراسات السابقة ولكن ما يميز الدراسة عن سابقتها هي دراسة حالة دول مينا
خاصة في بعد ظهور فيروس كوفيد .19-
حيث سلطت الضوء على أهمية ودور السياسة النقدية في ظل أزمة كوفيد  19-وأن ظهور
الفيروس يعد من أحد أقوى األسباب لتعزيز السياسة النقدية وبالتالي الحفاظ على مستوى النمو
االقتصادي على الرغم من الظروف المعاكسة.
هذا بالضافة إلى أنه يعتبر البحث الحالي استكماال للجهود البحثية التي تطرقت لموضوع
السياسة النقدية وأهميته في رفع من معدالت النمو االقتصادي.

 .4أزمة " كوفيد "19 -واستجابة البنوك المركزية العربية
عند قيام البنك المركزي بإعالن المؤشرات الكمية لسياسته النقدية ،يتبادر إلى الذهن قنوات
انتقال السياسة النقدية ) سعر الفائدة ،االئتمان المحلي ،وأسعار األصول( إلى القطاع الحقيقي حيث
يظهر األثر على معدل نمو الناتج المحلي الجمالي ومعدالت التضخم  ،في هذا الصددُ ،يالحظ
أن غالبية حكومات العالم قد لجأت إلى أدوات السياسة النقدية في مجابهة فيروس كوفيد ،19-حيث
لجأ البعض إلى أسعار الفائدة وتوظيف عمليات السوق المفتوحة ،في حين لجأ البعض اآلخر إلى
استخدام نسبة االحتياطي النقدي القانوني لزيادة قدرة المصارف التجارية على منح التمويل .في هذا
الطار لجأت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى خفض أسعار الفائدة النقدية
ف ي آن واحد حيث أن كل جوالت الخفض تمت خالل شهر مارس من عام  2020وبنسب
متقاربة من بعضها البعض ،وهو ما من شأنه دعم مستويات السيولة التي تأثرت عام 2019
بظروف تباطؤ النشاط االقتصادي في عدد من الدول العربية.
كما ،اتخذت الدول العربية سياسات تحفيزية على مستوى السياسة النقدية لدعم الطلب
المحلي في االقتصاد عن طريق السياسة النقدية وكذلك لدعم سيولة القطاع المصرفي وبالتالي
تشجيع المصارف التجارية على تمويل القطاع الخاص ،والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة
-14-

طالب دليلة
حليمي وهيبة

في المجال الصحي ،وتلك التي تعمل في القطاعات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا ،مثل قطاع
الخدمات النقل والسياحة( .الوليد أحمد طلحة)2020،
شكل ( :)1معدل نمو السيولة المحلية في الدول العربية ((%

المصدر :الوليد أحمد طلحة  ،2020تداعيات االقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية ،تقرير

صندوق النقد العربي ص.25

في هذا الطار ،من المتوقع تأثر مستويات النشاط االقتصادي في الدول العربية نتيجة
استمرار الجائحة ومن خالل عدد من القنوات لعل من أهمها تأثر ُمستويات الطلب الخارجي التي
تساهم بنحو  %48من الطلب الكلي في الدول العربية عالوة على تأثر االنتاج في عدد من
القطاعات االقتصادية األساسية التي تسهم بنحو  % 60من الناتج المحلي الجمالي ،كذلك من
المتوقع تراجع النفاق االستهالكي واالستثماري بسبب انتشار الفيروس وحاالت إغالق األسواق
ومجموعة من األنشطة الخدمية ،وهو ما سينعكس على حجم االستثمارات( .الوليد أحمد طلحة
وأخرون)2021،
شكل ( :)2الركود االقتصادي الناتج عن تداعيات كوفيد  19-في الدول العربية

المصدر :الوليد أحمد طلحة وأخرون  ، 2021دور السياسة النقدية في معالجة الركود االقتصادي في
الدول العربية ،تقرير صندوق النقد العربي ص.12
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كما يشير الشكل ( )2أعاله إلى أن عمق الركود االقتصادي الناتج عن تأثير كوفيد 19-بعد
إزالة التقلبات الدورية ،من المتوقع أن يتراوح بين  %0.5و %1في الدول العربية النفطية ،في حين
من المتوقع أن يتراوح في الدول العربية غير النفطية بين  0و ،%0.5كما تشير التقديرات إلى أنه
من المتوقع أن تسترد الدول العربية النفطية وغير النفطية عافيتها خالل عام  2021بتحقيق معدل
نمو موجب قد يصل إلى حوالي  %2.6لكل منهما.

 .5عرض وتحليل نتائج النموذج القياسي
 1.5الصياغة الرياضية للنموذج
سنحاول من خالل هذه الدراسة القياسية تطبيق نمذجة قياسية باستخدام نماذج بيانات
السالسل الزمنية المقطعية ، Panel Dataحيث سنحاول تقدير أثر كل من المعروض النقدي على
النمو االقتصادي لمجموعة تتكون من ) (07دول من الشرق األوسط و شمال افريقيا هي الجزائر،
المغرب ،تونس ،مصر ،السعودية ،الكويت ،ليبيا  ،ستكون عينة الدول هي المقاطع في ملف البانل،
فيما يتعلق بمنهجية التحليل سنحاول تقدير النماذج الثالثة لنموذج البانل والمتمثلة في نموذج األثر
التجميعي  ، PRMنموذج اآلثار الثابتة  ، FEMونموذج اآلثار العشوائية  ،REMسنبني هذه
الدراسة القياسية على بيانات سنوية من  1990إلى  2020لكل الدول محل الدراسة حيث سيكون
لدينا  07مقاطع حسب البلدان وبذلك يكون عدد المشاهدات) ( 217 = 31 * 07مشاهدة لكل
متغير من متغيرات الدراسة.
أما مصادر البيانات فقد اعتمدنا على قاعدة بيانات البنك الدولي WDIكما تم االعتماد
على  EVIEWS 10و STATABE.17في تحليل بيانات الدراسة ،وفي نموذج الدراسة سيكون
معدل النمو  TCiهو المتغير التابع بينما المتغيرات النقدية في النموذج  M2i ،وهو المعروض
النقدي TIi ،وهو معدل الفائدة TCHi ،وهو سعر الصرف و CREPRiنسبة نمو الودائع المصرفية
الموجهة إلى القطاع الخاص، ،تمت صياغة النموذج وفق النظرية االقتصادية و بعض الدراسات
السابقة وستكون صيغة النموذج كما يلي:
𝑡𝑖𝜀 𝑇𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀2𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑇𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑇𝐶𝐻𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝑅𝐸𝑃𝑅𝑖𝑡 +

𝑡 𝑖 = 1,2 … . 𝑛 ; 𝑡 = 1,2, … .
حيث:
𝑡𝑖𝐶𝑇  :معدل التضخم للدولة  iخالل الفترة t
𝑡𝑖 : 𝑀2المعروض النقدي للدولة  iخالل الفترة t
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𝑡𝑖𝐼𝑇 :سعر الفائدة للدولة  iخالل الفترة t
𝑡𝑖𝑅𝑃𝐸𝑅𝐶 :نسبة نمو الودائع المصرفية الموجهة إلى القطاع الخاص للدولة  iخالل الفترة t
𝑡𝑖𝐻𝐶𝑇  :سعر الصرف للدولة  iخالل الفترة t
𝑡𝑖𝜀 :حد الخطأ العشوائي
 : tعامل الزمن يتراوح بين  1990و.2020
 :iالمقاطع يتراوح من  1إلى 7
 2.5التحليل االحصائي لبيانات الدراسة
أ .مصفوفة معامالت االرتباط بين المتغيرات
يسمح اختبار فحص مصفوفة االرتباط بين المتغيرات التفسيرية بتحديد أزواج االرتباط الممكنة
بين هذه المتغيرات ،وبالتالي التأكد من خلو النموذج من أهم المشاكل التي يمكن أن تحدث عند
تقدير نموذج بيانات البانل ،بحيث أن معامالت االرتباط المتعدد تكون ذات صلة باالنحدار الخاص
بكل متغير مستقل بالنسبة لباقي المتغيرات التفسيرية ،تم حساب مصفوفة معامالت االرتباط البسيط
بين كل زوج من متغيرات الدراسة ،وكانت كما بالجدول رقم ()1
جدول رقم ( :)1مصفوفة االرتباط بين متغيرات النموذج
CREPR

1.000000
-----

TC

Correlation
Probability

1.000000
-----

TC

1.000000
-----

-0.059516
0.3830

TCH

1.000000
-----

-0.008933
0.8959

0.034617
0.6121

TI

1.000000
-----

0.268165
0.0001

0.116791
0.0861

-0.060199
0.3775

M2

0.022746
0.7390

0.034726
0.6109

-0.140780
0.0382

0.039040
0.5673

CREPR

M2

TCH

TI

المصدر :من اعداد الباحثين وفق مخرجات Eviews.10
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يتضح من خالل مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة:
 .1وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة غيرمعنوية بين معدل النمو ) ،(TCسعر الفائدة
) (TIونسبة نمو الودائع المصرفية الموجهة إلى القطاع الخاص )، (CREPRحيث
بلغ معامل االرتباط المتحصل عليه على الترتيب .0.039،0.034
 .2وجود عالقة ارتباط عكسية ذات داللة غيرمعنوية بين معدل النمو ) (TCوكل من
سعر الصرف ) (TCHوالمعروض النقدي ).(M2
 .3عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين معظم المتغيرات المستقلة ،حيث إن
قيم  P-valueأكبر من  0.05وبالتالي عدم وجود مشكلة ارتباط خطي بين المتغيرات
المستقلة محل الدراسة عند مستوى معنوية  0.05مما يعطي مؤشر بعدم وجود مشكلة
تعدد العالقات الخطية بين المتغيرات المستقلة  Multicollinearityلتأكيد ذلك تم
حساب معامل تضخم التباين Variance Inflation Factorللمتغيرات المستقلة
وكانت على النحو المبين بالجدول رقم). (2
جدول رقم ( :)2قيم معامالت تضخم التباين VIF
Centered

Uncentered

Coefficient

VIF

VIF

Variance

Variable

1.095349

3.097528

0.012136

M2

1.036950

1.304883

0.001071

TC

1.080013

3.401094

0.050303

TI

1.022428

1.527044

0.011916

CREPR

NA

4.795119

3.377953

C

المصدر :من اعداد الباحثين وفق مخرجات Eviews.10

يتضح من الجدول انخفاض قيم معامالت تضخم التباين VIFلجميع المتغيرات
المستقلة إذ لم تتعدى أي قيمة من قيم VIFالقيمة  10مما يؤكد بعدم وجود مشكلة تعدد
العالقات الخطية.
ب .دراسة سكون السالسل الزمنية المقطعية
قبل استخدام بيانات السالسل الزمنية المقطعية يجب التأكد من سكون السالسل
الزمنية المستخدمة في النموذج ،وذلك بدراسة جذر الوحدة باستخدام االختبارات الحصائية
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األكثر استخداما وشيوعا ،خاصة من الجيل األول والثاني ) ، (LLC, IPS ,ADFووفق
النموذج االحصائي ) ،(INDIVIDUAL INTERCEPTبحيث قمنا بتطبيق هذه
االختبارات على كل متغيرة على حدى ويوضح الجدول رقم) (3أن كل من السالسل
الزمنية للمتغيرات  M2 CREPR،TCساكنة عند المستوى ) I(0حيث إن قيمة P-value
أصغر من  ،0.05بينما كانت السالسل الزمنية للمتغيرات  TI،TCHغير ساكنة عند
المستوى ) I(0حيث إن قيمة  P-valueأكبر من  0.05ويتحقق السكون عند الفرق
األول( (first Difference) I(1كما هو موضح في الجدول( )3حيث إن قيمة P-value
أقل من 0.05وبذلك يمكن اعتبار سالسل المتغيرات ساكنة عند الفرق األول .
جدول رقم ( :)3اختبار سكون السالسل الزمنية
ADF

IPS

LLC

- 5.60386
)(0.0000
-3.62029
)(0.0001

- 6.25319
)(0.0000
-3.50453
)(0.0002

- 2.86004
)(0.0021
-3.60507
)(0.0002

1.44761
)(0.9261
-5.50835
)(0.0000
-0.82343
)(0.2051
-5.78857
)(0.0000
-5.23630
)(0.0000

1.44191
)(0.9253
-5.65474
)(0.0000
-0.88874
)(0.1871
-5.90276
)(0.0000
-5.23630
)(0.0000

0.84965
)(0.8022
- 4.64760
)(0.0000
-1.77491
)(0.0380
-4.35781
)(0.0000
-1.97746
)(0.0240

المتغيرات
المستوى

TC

المستوى

M2

المستوى

TCH

الفرق االول
المستوى

TI

الفرق االول
المستوى

CREPR

المصدر :من اعداد الباحثين وفق مخرجات ( Eviews.10األرقام بين األقواس هي عبارة عن احتماالت)

ت .تقدير نماذج السالسل الزمنية المقطعية
لتحقيق هذا الهدف المتمثل في تقدير النموذج وبالتالي التوصل إلى النتائج التي من خاللها
يتم تفسير طبيعة العالقة بين أدوات السياسة النقدية والنمو االقتصادي ،فقد تم استخدام منهج بيانات
السالسل الزمنية والمقطعية من خالل تطبيق ثالثة نماذج وهي :نموذج االنحدار التجميعي
)(Pooled Regression Modelنموذج اآلثار الثابتة ) ،(Fixed Effects Modelونموذج
اآلثار العشوائية )  ، ) Random Effects Modelوالجدول رقم ) (4يوضح نتائج التقدير.
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جدول رقم ( :)4نتائج تقدير المعلمات لنماذج السالسل الزمنية المقطعية
Dependent Variable: TC

نموذج التأثيرات العشوائية

نموذج التأثيرات الثابتة

REM

FEM

نموذج االنحدار
التجميعي

المتغيرات

PRM

-0.106858
)(-0.965658

-0.052137
)(-0.449229

-0.106858
)(-0.666872

M2

0.163228
)(0.724523

0.329950
)(0.894051

0.163228
)(0.727776

TI

0.021823)(-0.663891

0.030901
)(0.359646

-0.021823
)(-0.666872

TCH

0.051010
)(0.465218

0.005305
)(0.045120

0.051010
)(0.467306

CREPR

4.537890
)(2.457999

2.547122
)(0.809255

4.537890
)(2.469035

C

217

217

217

NO. of Obs

0.009988

0.029350

0.009988

R-Squared

-0.008692

Adjusted RSquared

0.534702

0.622883

0.534702

F-Statistic

0.710377

0.793420

0.710377

Prob(F)Statistic

- 0.008692

-0.017769

المصدر :من اعداد الباحثين وفق مخرجات ( Eviews.10األرقام بين األقواس هي عبارة )T- Statistic

ث .اختيار النموذج المناسب
يستخدم اختبار  Hausmanللمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية،
و يوضح جدول) (5نتائج اختبار  Hausmanومن خالل فروض اختبار):Hausman (1978
: H0نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج المالئم
 : H1نموذج التأثيرات العشوائية هو النموذج المالئم.
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جدول رقم ( :)5نتائج اختبار Hausman

Prob.

Chi-Sq. d.f.

Chi-Sq.
Statistic

Test Summary

0.4593

4

3.623769

Cross-section random

المصدر :من اعداد الباحثين وفق مخرجات Eviews.10

ومن خالل النتائج في الجدول ( )5نصل إلى رفض الفرض العدمي وقبول البديل أي أن
نموذج التأثيرات العشوائية هو النموذج المناسب ،حيث إن القيمة االحتمالية لالختبار أكبر من، %5
وعليه يمكن صياغة النموذج المقترح على النحو التالي:
𝑖𝐻𝐶𝑇𝑇𝐶𝑖 = 4.537890 − 0.106858 𝑀2𝑖 + 0.163228𝑇𝐼𝑖 − 0.021823
𝑖𝑅𝑃𝐸𝑅𝐶+ 0.051010

بعد أن تبين أن النموذج المناسب هو نموذج التأثيرات العشوائية )  ، ( REMوبالرجوع إلى جدول
)( 4يتبين ما يلي:
-

الشارات الجبرية للمعامالت المقدرة سعر الفائدة سعر الفائدة ) (TIونسبة نمو الودائع
المصرفية الموجهة إلى القطاع الخاص) (CREPRموجبة  ،بما يتفق مع النظرية
االقتصادية ،التي ترى وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي و السياسة النقدية و هذا
ما بينته جل الدراسات السابقة.

ج .تقدير نماذج بانل الديناميكية ( ) Dynamic Panel modelوفق منهجيةPANAL-
ARDL
نستعرض من خالل هذه النقطة طرقتين مختلفتين لتقدير نماذج تصحيح الخطأ ،وكذلك دراسة
العالقة في األجلين القصير والطويل بين المتغيرة التابعة (معدل النمو) والمتغيرات المفسرة ،حيث
يعاب على نماذج البانل (اآلثار الثابتة والعشوائية) السيما في إطار النماذج الحركية أنها تفترض
تساوي معالم ميل النموذج بينما يعبر عن االختالفات المقطعية أو الزمنية من خالل القاطع ،غير
أن في الدراسات االقتصادية تتطلب نماذج بيانات البانل السماح بمزيد من التفاوت في معالم
النموذج ،السيما في نماذج البانل الديناميكية وذلك للحصول على تقديرات متسقة تعكس السلوكيات
المتباينة لمفردات العينة ،لقد قدم كل ) ( Pesaran,Shin and Smith-1999طريقتين للتعامل
مع التحيز الناتج عن الميول غير المتجانسة في نماذج بانل الديناميكية و هما مقدر وسط المجموعة
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)( Mean Group Estimatorاختصا ار  ، MGو مقدرة وسط المجموعة المدمجة ( Pooled
) Mean Group Estimatorاختصا ار  PMGEهذه الطرق مصممة في إطار نماذج
.PANEL- ARDL
باالعتماد على برنامج  STATA BE.17يمكن تلخيص نتائج تقدير مقدرات مقدر وسط
المجموعة ،(MG) ) ( Mean Group Estimatorو مقدرة وسط المجموعة المدمجة ( Pooled
) ،(PMGE) Mean Group Estimatorتحصلنا على معلمات المدى القصير والمدى الطويل
ومعلمة سرعة التعديل ،والنتائج مدونة في الجدول(:)6
جدول رقم ) :(6نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة PMGE- MG
المتغيرات

MG

PMGE

تقدير عالقة األجل الطويل ECT

TCH

(-0.0302304) 0.285

(-157.4045 )0.319

M2

(0.1256698)0.003

(-0.0979861 )0.755

TI

(-0.1895339 ) 0.037

)0.4793115 )0.359

(0.0557546 ) 0.164

(-0.1202813 )0.454

CREPR

تقدير عالقة األجل القصير SR
ECT

)-0.931672 (0.000

)-1.03055 (0.000

DTCH

)24.48082 (0.372

)53.42123(0.340

DM2

)-0.1514231 (0.278

)-0.0922248 (0.655

DTI

)0.3038151 (0.481

)-0.359126 (0.565

DCREPR

)0.3030415 (0.155

)0.4678302 (0.130

C

)3.277742(0.000

)31.60234(0.274

اختبار Hausman

𝟔𝟔𝟗 𝒑𝒓𝒃( 𝟐 ) = 𝟎.

المصدر :من اعداد الباحثين وفق مخرجات Stata BE.17
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من خالل الجدول  06نالحظ أن االحتمال المقابل لقيمة 2المحسوبة هو  0.96وهو أكبر
من  0.05وبالتالي نقبل الفرض العدمي التي تعني أن نموذج  PMGEهو األمثل في التقدير
من خالل نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة  PMGEتبين معلمة تصحيح الخطأ
تساوي -0.93وهي سالبة ومعنوية عند  %01مما يدل على صحة استخدام نموذج PANEL-
 ARDLفي التقدير وتدل على سرعة تعديل النموذج في األجل القصير من أجل الوصول إلى توازن
األجل الطويل حيث أنه يتم خالل كل سنة تصحيح ما يقارب  % 96من اختالالت التوازن في
األجل القصير من اجل الوصول إلى وضع التوازن طويل األجل ،مما يدل أيضا ،تبلغ نسبة تصحيح
اختالل توازن معدل النمو لدول العينة ما يعادل  - 0.96عندئذ يكون نموذج تصحيح الخطأ جيد
وعليه يمكن القول أن  % 96من أخطاء األجل القصير يمكن تصحيحها في العام األول من أجل
العودة إلى الوضع التوازني في األجل الطويل ،وهذا يعبر عن سرعة العودة للوضع التوازني في
حالة وجود صدمات تزيح اقتصاديات الدول العربية محل الدراسة عن وضعها التوازني ،من خالل
نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة  PMGEتبين أن كل مقدرات المعروض النقدي وسعر
الفائدة معنوية في المدى البعيد.
أما فيما يخص إشارة معلمات األجل القصير فإن معدالت النمو االقتصادي تتأثر وبشكل عكسي
)إشارة سالبة( بالمعروض النقدي  ، % 0.15كما تتأثر معدالت النمو بشكل إيجابي سعر الفائدة و
سعر الصرف  % 24.48 ، %0.30و معدالت نمو الودائع المصرفية الموجهة إلى القطاع
الخاص . % 0.30
ومن الجانب االقتصادي فإن إشارة معلمة كل من سعر الفائدة ومعدالت نمو الودائع المصرفية
الموجهة إلى القطاع الخاص موجبة هذا يعني أن زيادة نمو الودائع المصرفية الموجهة للقطاع
الخاص للدول العربية ب  %1يؤديان إلى الرفع من معدالت النمو االقتصادي في هذه الدول ب
 %0.30و هذا يؤكد على أن ألدوات السياسة النقدية تأثي ار طرديا على النمو االقتصادي في الدول
العربية محل الدراسة على المدى الطويل من خالل المعروض النقدي و سعر الفائدة خالل االجل
القصير و هذا ما بينته جل الدراسات السابقة.

 .6الخالصة واالستنتاجات
تلعب السياسة النقدية دو ار هاما في توجيه السياسات االقتصادية للدول ،حيث تتحكم هذه
السياسات في حجم االئتمان ومعدل الفائدة ،مما يؤثر بدرجة كبيرة على االستثمار وبالتالي يحرك
النشاط االقتصادي ،ختاما لهذه الورقة البحثية التي حاولنا من خاللها تحليل فعالية السياسة النقدية
على النمو االقتصادي في عينة من الدول في شمال إفريقيا والشرق األوسط ،حيث مست الدراسة
التطبيقية ) (07دول و هي الجزائر ،المغرب ،تونس ،مصر ،السعودية ،الكويت  ،ليبيا ،باستخدام
نماذج بيانات السالسل الزمنية المقطعية Panel data Modelsتوصلنا إلى النتائج التالية:
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تؤثر السياسة النقدية تأثي ار طرديا على النمو االقتصادي من خالل سعر الفائدة في الدول
العربية محل الدراسة ،وهذا ما يعكس الدور والمهم الذي تلعبه السياسة النقدية في دعم النشاط
االقتصادي وخلق القيم المضافة وتحقيق االستقرار االقتصادي والنقدي ،إال أن تأثير السياسة النقدية
على النمو االقتصادي متفاوت بين الدول العربية محل الدراسة ،وهذه النتيجة األساسية تتفق مع
التوجه العام النظرية االقتصادية ومع معظم الدراسات التطبيقية السابقة.
وهذا يعني أنه يمكن للسياسة النقدية أن تلعب دو ار حاسما في تخفيف تداعيات كوفيد 19-من
خالل السماح للبنوك واألسواق المالية باالستمرار في أداء دورها المنوط بها كوسطاء ماليين
ومستقبليين وحاملين للمخاطر المالية ،مما يتيح إمكانية حماية النمو االقتصادي من التدهور ويحفظ
فرص التشغيل من االنخفاض الشديد .وتتمثل الوظيفة الرئيسية للسياسة النقدية في الحفاظ على
استقرار المستوى العام لألسعار في الدولة .فبعد انتشار الوباء عالميا في مارس  ،2020شهدت
األسواق المالية العالمية انهيا ار كبي ار يماثل انهيار عام  2009من األزمة المالية العالمية .وأدى ذلك
إلى جفاف السيولة وارتفاع تقلب األسعار ،مما جعل البنوك المركزية في المنطقة العربية تتخذ العديد
من الجراءات النقدية لحماية النمو االقتصادي والتشغيل لتخفيف اآلثار الناجمة عن األزمة وأعاد
االستقرار إلى االسواق المالية ،وبذلك ،يجب االستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية لتيسير
الظروف المالية وتخفيف قيود السيولة ،وبالتالي إعطاء الحكومات الحيز المالي الكافي الذي تحتاجه
لدعم استم اررية الحركة التجارية واألعمال وكفاية دخل األسرة.
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ،نستعرض بعض التوصيات التي قد تساهم في تخفيف
من حدة تأثير األزمة على اقتصادات الدول العربية:
-

-

-

-

ال بد من األخذ في االعتبار هيكل الجهاز المصرفي في الدول العربية وتناول أثر السياسات
التحفيزية على مؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفي فيما يتعلق بكفاية رأس المال،
وجودة األصول ،والربحية ،وحجم التعثر في التمويل المصرفي ،حيث أن أداء هذه
المؤشرات يتباين بين المصارف ،ويختلف بين المصارف ذات العجز السيولي والمصارف
ذات الفائض السيولي.
تفعيل السياسة النقدية والمالية المبنية على أسس اقتصادية فعالة من أجل التحكم في
معدالت التضخم من جهة وتوفير القاعدة النقدية من جهة أخرى ،وذلك بهدف جذب
االستثمارات األجنبية وتنشيط القاعدة النتاجية والنشاط االقتصادي.
أهمية التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في دعم النمو االقتصادي مع توضيح
دور كل سياسة على حدة خاصة في مجال التحكم في التضخم وتنشيط االستثمار ،وبالتالي
دفع عجلة التنمية االقتصادية وتحقيق معدالت النمو المنشودة.
أهمية الرقابة الفعالة للسلطة النقدية على القطاع النقدي والمالي باعتبارهما من أهم ركائز
االستقرار النقدي والمالي ،والعمل على تطوير القطاع المصرفي ودعم إصالحه للتخفيف
من آثار األزمة.
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-

-

رغم أن السياسات النقدية التحفيزية سوف تساعد على تحفيز الطلب الكلي في االقتصاد
من خالل تحفيز النمط االستهالكي وتشجيع االستثمار ،إال أنه يتعين على الحكومات
العربية أن تحترز من تداعيات ذلك على موازناتها وعلى أوضاع القطاع الخارجي وعلى
أسعار صرف عمالتها وعلى تدفقات رؤوس األموال.
توثيق التعاون متعدد األطراف ،وتبني مزيج متوازنا من السياسات الوطنية في ضوء الحيز
النقدي والمالي المتاح لكل دولة لتجاوز التداعيات االقتصادية .كما ال يزال من بين األهداف
الكبرى في هذا السياق بناء الصالبة المالية ،وتقوية النمو المحتمل ،وإتاحة الفرص للجميع.
كما ينبغي تعزيز التعاون عبر الحدود في مجاالت متعددة يأتي على رأسها إصالح النظام
التجاري العالمي ،والحد من انبعاث غازات االحتباس الحراري ،وتدعيم بنيان النظام
الضريبي الدولي.
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FEM  نموذج التأثيرات الثابتة:)1( ملحق رقم
Dependent Variable: TC
Method: Panel Least Squares
Sample: 1990 2020
Periods included: 31
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 217
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

M2
TCH
TI
CREPR
C

-0.052137
0.030901
0.329950
0.005305
2.547122

0.116059
0.085921
0.369050
0.117574
3.147489

-0.449229
0.359646
0.894051
0.045120
0.809255

0.6537
0.7195
0.3723
0.9641
0.4193

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.029350
-0.017769
12.41945
31774.02
-848.9457
0.622883
0.793420

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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4.305414
12.31056
7.925766
8.097098
7.994977
2.267857
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REM  نموذج التأثيرات العشوائية:)2( ملحق رقم
Dependent Variable: TC
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 1990 2020
Periods included: 31
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 217
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

M2
TI
CREPR
TCH
C

-0.106858
0.163228
0.051010
-0.021823
4.537890

0.110658
0.225291
0.109648
0.032872
1.846172

-0.965658
0.724523
0.465218
-0.663891
2.457999

Effects Specification
Cross-section random
Idiosyncratic random

S.D.
0.000000
12.41945

Prob.
0.3353
0.4695
0.6423
0.5075
0.0148
Rho
0.0000
1.0000

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.009988
-0.008692
12.36394
0.534702
0.710377

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

4.305414
12.31056
32407.82
2.215125

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.009988
32407.82

Mean dependent var
Durbin-Watson stat
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PRM  نموذج االنحدار التجميعي:)3( ملحق رقم
Dependent Variable: GDP
Method: Panel Least Squares
Sample: 1990 2020
Periods included: 31
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 217
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

M2
TI
CREPR
TC
C

-0.106858
0.163228
0.051010
-0.021823
4.537890

0.110164
0.224284
0.109158
0.032725
1.837921

-0.969993
0.727776
0.467306
-0.666872
2.469035

0.3332
0.4676
0.6408
0.5056
0.0143

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.009988
-0.008692
12.36394
32407.82
-851.0886
0.534702
0.710377

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

4.305414
12.31056
7.890218
7.968095
7.921677
2.215125

Hausman  اختبار:)4( الملحق
Correlated Random Effects - Hausman Test
Test cross-section random effects
Test Summary

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

Cross-section random

3.623769

4

0.4593

F-statistic
Prob(F-statistic)

0.622883
0.793420

Durbin-Watson stat
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PMGE /MG  اختبار:)5( ملحق رقم

Pooled Mean Group Regression
(Estimate results saved as pmg)
Panel Variable (i): Pays
Time Variable (t): Année

Number of obs
=
Number of groups =
Obs per group: min =
avg =
30.0
max =
30

210
7
30

Log Likelihood
= -569.339
-----------------------------------------------------------------------D.TC |
Coef. Std. Err.
z P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------ECT
|
tch | -.0302304 .0282722 -1.07 0.285 -.0856429
.025182
m2 | .1256698 .0429199
2.93 0.003
.0415483
.2097913
ti | -.1895339 .0911023 -2.08 0.037
-.3680912 -.0109766
crepr | .0557546 .0400267
1.39 0.164
-.0226962
.1342054
-------------+---------------------------------------------------------SR
|
ECT | -.931672 .2084294 -4.47 0.000 -1.340186 -.523158
|
tch |
D1. | 24.48082 27.42485
0.89 0.372 -29.27091 78.23255
|
m2 |
D1. | -.1514231 .1396967 -1.08 0.278 -.4252236 .1223773
|
ti |
D1. | .3038151 .4311771
0.70 0.481 -.5412764 1.148907
|
crepr |
D1. | .3030415 .2133227
1.42 0.155 -.1150633 .7211463
|
_cons | 3.277742 .6328368
5.18 0.000
2.037405 4.518079
-----------------------------------------------------------------------Mean Group Estimation: Error Correction Form
(Estimate results saved as mg)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.TC |
Coef. Std. Err.
z P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------ECT
|
tch | -157.4045 157.9482 -1.00 0.319 -466.9774 152.1683
m2 | -.0979861 .3144843 -0.31 0.755
-.714364 .5183919
ti |
.4793115 .4914058
0.98 0.329 -.4838263 1.442449
crepr | -.1202813 .1606115 -0.75 0.454 -.4350741 .1945115
-------------+---------------------------------------------------------SR
|
ECT | -1.03055 .1890406 -5.45 0.000 -1.401063 -.6600373
|
tch |
D1. | 53.42123 55.99744
0.95 0.340 -56.33175 163.1742
|
m2 |
D1. | -.0922248 .2064587 -0.45 0.655 -.4968765 .3124268
|
ti |
D1. | -.359126 .6234853 -0.58 0.565 -1.581135 .8628828
|
crepr |
D1. | .4678302 .3090263
1.51 0.130 -.1378503 1.073511
|
_cons | 31.60234 28.89447
1.09 0.274 -25.02978 88.23446

------------------------------------------------------------------------
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Hausman  اختبار:)6( ملحق رقم
hausman mg pmg, sigmamore
---- Coefficients ---|
(b)
(B)
(b-B)
sqrt(diag(V_b-V_B))
|
mg
pmg
Difference
S.E.
-------------+------------------------------------------------------tc | -157.4045 -.0302304
-157.3743
173.3855
m2 | -.0979861
.1256698
-.2236559
.3425424
ti | .4793115 -.1895339
.6688453
.5316855
crepr | -.1202813
.0557546
-.1760359
.1717055
--------------------------------------------------------------------b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtpmg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtpmg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
0.57
Prob>chi2 =
0.9665
(V_b-V_B is not positive definite)
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املعهد العربي للتخطيط

الحيز المالي وحدود الدين العام :حالة الجزائر
شيبي عبد الرحيم*
شكوري سيدي محمد**

ملخص
تستخدم هذه الورقة منهج "الحيز المالي وحدود الدين العام" لتحليل االستدامة المالية للجزائر خالل الفترة  ،2020-1990وذلك من
خالل تقدير دالة رد الفعل المالي باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعدلة كليا ونماذج العتبة .وعلى الرغم من الجهود المبذولة
إلعادة ترتيب أوليات اإلنفاق والمداخيل بالجزائر ،إال أن نتائج الدراسة الوصفية والقياسية كانت دليال واضحا على وضعية اإلرهاق
المالي وانخفاض الحيز المالي المتاح في الجزائر .كما أثبتت النتائج أيضا وجود مستوى عتبة في نسبة الدين (سقف للدين أو الهاوية
المالية) ،يساوي تقريبًا  ، %61.17فوقها يجب أن يهتم صناع القرار باإلجراءات التصحيحية لتجنب اإلعسار المالي.

Fiscal Space and Public Debt Limits: The Case of Algeria
Chibi Abderrahim
Chekouri Sidi Mohamed

Abstract
This paper uses "fiscal space and public debt limits " approach to analyze the fiscal sustainability in
Algeria, during the period 1990-2020, by estimating the fiscal reaction function using Fully Modified
Least Squares method and threshold models. In spite of the efforts made to rearrange the priorities of
spending and incomes in Algeria, the results of the descriptive and econometric study were clear
evidence of the state of fiscal fatigue and the decrease in the fiscal space available in Algeria. The
results also demonstrated the existence of a threshold level in the debt ratio (debt ceiling or fiscal cliff),
approximately equal to 61.17%, above which Algerian fiscal policy makers are concerned with
corrective actions to avoid insolvency.

* أستاذ التعليم العالي ،معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير .املركز الجامعي مغنية .الجزائر .البريد اإللكتروني:
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(سياسات إعادة التوزيع منوذجا )

 .1مقدمة
يحظى موضوع الدين العام بأهمية بالغة على مستوى المالية العامة ،كونه يمثل أحد
الوسائل المتاحة لتمويل عجز الموازنة العامة ،وتمويل سياسات التعافي من األزمات االقتصادية على
مر الزمان .فعادة ما تلجأ الحكومات إلى االستدانة الداخلية أو الخارجية ،لكن ما تحرص الحكومات
عليه هو ضمان تحرك الدين العام في مستويات قابلة لالستدامة وتقليل المخاطر المرتبطة به في
األجلين المتوسط والطويل .ومع المنحنى التصاعدي للدين العام في الدول المتقدمة و النامية على
حد سواء) ،(1أصبح موضوع االستدامة المالية يحظى بمزيد من االهتمام من قبل الحكومات و
المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية ،لغرض تقييم تطورات الدين العام التي تساعد على تحقيق نمو
اقتصادي مناسب للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
في هذا الصدد ،تواجه العديد من البلدان المصدرة للنفط (ومن ضمنها الجزائر) في الوقت
الحالي صد مة مالية كلية ثالثية :خسارة إيرادات حادة نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية) ،(2وتأثير
اقتصادي سلبي على النشاط المحلي غير النفطي ،وزيادة ضغوط اإلنفاق الناشئة عن استجابة
السياسات لتأثيرات جائحة كورونا) .(3وفي ظل ترجيح منظمة الصحة العالمية بأن تكون جائحة
حيز
حاليا ًا
كورونا طويلة األمد مع ظهور السالالت المتحورة منها ،تمتلك العديد من هذه البلدان ً
ماليا( )fiscal space( )4ضيقا ،مما يجعل الحفاظ على مستوى اإلنفاق الخاص بالحد من تأثيرات
ً
الجائحة -ناهيك عن زيادته -في غاية الصعوبة مع انخفاض عائدات النفط .ومن المرجح أن تؤدي
الضغوط المالية المتزايدة إلى ارتفاع الدين العام اإلجمالي أو الصافي ،حيث ستحتاج البلدان التي
لديها أصول مالية عامة إلى التعمق فيها .يمكن أن يؤثر الوضع المالي الضعيف وتباطؤ النمو على
ثقة المستثمرين ويزيد تكلفة االقتراض بسبب ارتفاع أقساط المخاطر ،مما يحد من الحيز المالي
ويحتمل أن يثير مخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في البلدان التي لديها ديون مرتفعة بالفعل.
ولتحليل مخاطر الدين العام ،هناك اختالف في المنهجيات العلمية المتبعة بين المنظمات
الدولية .وعلى الرغم من أوجه الشبه ،فإن عوامل تحديد مخاطر الدين العام ترتبط بعدد من العوامل
المتعارف عليها دوليا كمستويات الدين العام ،وعجز الموازنة العامة ،وتطورات أسعار الفائدة .وضمن
اعدا الستكمال ممارسات
سياق القواعد المالية ( ،)fiscal rulesيعد مفهوم حد الدين ( )debt limitو ً
تحليل االستدامة المالية ،إذ يمكن استخدامه كنقطة بداية لتحديد المستوى الذي سيكون من المرغوب
فيه تثبيت الديون ) .(Gosh et al., 2013; Bi, 2012وبصرف النظر عن كيفية اشتقاق حد
الدين ،ال ينبغي تعيين مرتكز أو مرساة ( )anchorالدين عند هذا الحد ،بل يجب أن توفر مرساة
حاجز لم ارعاة الصدمات االقتصادية الكلية و المالية السلبية ) (Eyraud et al., 2018وأن
ًا
الدين
تكون بمثابة حاجز أمان محدد ألغراض التأمين الذاتي ،كما يجب أن تعكس هذه االحتياطات توزيع
المخاطر حول مسار الدين المتوقع ). (Fournier and Fall, 2015; Debrun et al., 2019
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شكوري سيدي حممد

وبعد ،تحاول هذه الورقة البحثية استخدام منهج "الحيز المالي وحدود الدين العام" في تحليل
االستدامة المالية للجزائر ،إذ تطرح الورقة التساؤالت التالية:
➢ ما مدى توافر الحيز المالي (مساحة أكبر لإلنفاق) أمام السياسات المالية في الجزائر ،دون
المساس باستدامة المركز المالي للحكومة ،ودون التسبب في زيادة مخاطر الديون السيادية؟
وما هي العوامل الرئيسية التي تشكل تهديدات كبيرة للحيز المالي الحالي خالل فترة التعافي
بعد  COVID-19؟
➢ هل هناك دليل على استجابة المالية العامة في االقتصاد الجزائري لزيادة الديون في شكل
دالة رد فعل مالي ()fiscal reaction function؟ وما هي أهم المتغيرات التي تحدد
الموقف المالي؟
تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن الحيز المالي في الجزائر ضيق جدا ،نظ ار
لتراكم العجز المالي الناتج عن شراهة اإلنفاق العام وانحسار الموارد المالية في الجباية البترولية ،مما
يضعف استدامة المركز المالي للحكومات ،ويدفع مخاطر الديون السيادية إلى أن تطفو للسطح من
جديد.
يستند التحليل في جانبه الوصفي إلى بعض مؤشرات الحيز المالي وبالضبط حساب رصيد
الموازنة األولي المطلوب ( )required primary fiscal balanceالذي يعمل على استقرار نسبة
الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي في سنة معينة ومقارنته بالرصيد الفعلي المشاهد .باإلضافة
إلى تحليل رصيد الموازنة المعدل دوريا ( )Cyclically adjusted balanceوالفروقات ما بين
معدل الفائدة على الدين العام ومعدل النمو االقتصادي .أما الجانب التطبيقي لهذه الدراسة ،فيتبنى
طريقة ) Ostry et al. (2010و) Ghosh et al. (2013لتقدير دالة رد الفعل المالي وحدود
الدين العام باستخدام البيانات المتاحة بين .2020-1990
وعليه ،سنقترح تقسيم هذه الدراسة إلى ستة أقسام :بعد التقديم ،يقوم القسم الثاني باستعراض
المحتوى النظري للدراسة من تعريف للحيز المالي وعالقته بالمخاطر المالية وأيضا األساليب والطرق
المختلفة لقياسه .فيحين سيتضمن القسم الثالث عرضا لبعض األدبيات التطبيقية للد ارسة ،بينما
سيصف القسم الرابع بعض مؤشرات الحيز المالي في الجزائر .القسم الخامس خصصناه لدراسة
تطبيقية لتقدير دالة رد الفعل المالي وحدود الدين العام وذلك بعد وصف متغيرات النموذج ثم تقدير
النتائج .هذا ،وباإلضافة إلى تلخيص النتائج واقتراح بعض التوصيات المتعلقة بمضامين السياسات.
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 .2اإلطار النظري
 1.2مفهوم الحيز المالي
بينما تتكرر اإلشارة إلى الحيز المالي في المناقشات الجارية حول سياسة االقتصاد الكلي،
إال أنه ال يوجد اجماع واضح حول تعريفه وقياسه .عند تعريفه بالمعنى الضيق فهذا يعني أن "هناك
مجاال للسياسة المالية التقديرية ( discretionaryغير اإللزامية)" .هذا ويصف التعريف األكثر
استخداما والذي قدمه  Hellerعام  2005الحيز المالي بأنه" :توفر هامش مناورة a room for
 maneuverللميزانية ،يسمح للحكومة بتوفير الموارد لغرض مرغوب ،دون أي مساس باستدامة
المركز المالي للحكومة" .بمعنى استيعاب المخاطر المالية دون التسبب في زيادات كبيرة في عالوة
المخاطر السيادية .ونعني باالستيعاب تثبيت قيمة الدين الصافي بعد حدوث صدمة سلبية من دون
الحاجة إلى تعديل مالي عاجل (الدين الذي يمكن للحكومة خدمته دون رد فعل سلبي كبير من
األسواق المالية) .في هذه الحالة ،يرتبط مفهوم الحيز المالي ارتباطا وثيقا بمفهوم االستدامة المالية،
والذي يرتبط بدوره بقدرة الحكومة على تمويل عملياتها ،والتزامات خدمة ديونها ،وضمان مالءتها.
لذلك ،يؤكد  Hellerعلى أن تحديد الحيز المالي خاص بكل بلد ،ويتطلب إجراء تقييم معمق لظروف
االقتصاد الكلي المحلية ،والمركز المالي األولي ،وهيكل اإليرادات والنفقات ،وهيكل الديون ،والبيئة
االقتصادية الخارجية ،وعوامل أخرى .ومن المهم أن نالحظ أن التعريف يفترض ضمنيا استجابات
سياسية داخلية لآلثار التعقب (عمل المثبتات التلقائية أو الحوافز المالية التقديرية)( .)5ومع ذلك ،ال
ينبغي تفسير تعريفنا على أنه دعوة تلقائية لتحفيز كينيزي في حالة ما كان هناك حيز مالي إيجابي.
أما  Steuerleعام  2014فيوضح إلى أي مدى ترتبط أيدي السياسيين الحاليين بق اررات البرلمانات
السابقة ،حيث يفهم الكثير من صناع القرار الحيز المالي بهذا المعنى.
في ذات السياق ،تركز التعاريف األخرى للحيز المالي بقوة أكبر على إمكانات البلدان
لتوسيع قدرتها التمويلية .على سبيل المثال ،يفسر ) Roy et al. (2009الحيز المالي على
أنه’’:التمويل المتاح للحكومة نتيجة إلجراءات سياسية ملموسة لتعزيز تعبئة الموارد ،واالصالحات
الالزمة لتأمين الحوكمة التمكينية ( )enabling governanceو البيئة المؤسسية واالقتصادية
لتكون إجراءات السياسة هذه فعالة ،لمجموعة محددة من األهداف االنمائي ّة‘‘ .يشير هذا التعريف
إلى القنوات المختلفة التي يمكن من خاللها تحسين وتعزيز الحيز المالي .إذ يمكن للحكومات زيادة
قدرتها التمويلية عن طريق زيادة اإليرادات ،أو بجعل النفقات أكثر كفاءة أوعن طريق زيادة االقتراض
()6
والداخلي.
الخارجي
من الناحية التقنية ،يعرف الحيز المالي بأنه" :الفرق بين الدين الفعلي الحالي
للحكومة  government’s actual debtوالحد األقصى (السقف) النظري للدين The
theoretical debt limitالذي ينطوي عليه السلوك التاريخي لصناع القرار" .ضمن هذا السياق،
يمكن شرح ديناميكية الدين العام كما هو موضح في الشكل ( )1أدناه.
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شكل رقم ( :)1ديناميكيات الدين السيادي العام

PB , (r-g)d
PB curve

Growth-adjusted
interest curve

Fiscal space
Debt limit

Debt /GDDP

C

B

d

A

(Source : Zandi et al .,2011 ,P:4.)7

يظهر الشكل ( )1كال من منحنى مدفوعات الفائدة المعدلة مع النموthe growth-
 ،adjusted interest payment curveومنحنى رد فعل رصيد الموازنة األولي اللذان يحددان
سقف الدين  .debt limitضمن هذا الشكل ،لو افترضنا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي
تقع بين  Bو ،Cفإن رصيد الموازنة األولي  PBسيكون أكبر من مدفوعات الفوائد المطلوبة (يقع
منحنى  PBفوق منحى مدفوعات الفائدة) وهذا يتوافق مع الحالة التي يقلق صناع القرار بشأن عبء
الديون المرتفعة في بلدهم والرد بزيادة الضرائب أو فرض تدابير تقشفية أخرى.
يستخدم فائض رصيد الموازنة األولي عن مدفوعات الفائدة لسداد الديون حتى تعود نسبة
الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى النقطة  Bالتي تمثل حالة ثبات واستقرار نسبة الدين.
وستحافظ نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي لبلد ما على مالءتها طالما بقيت ما بين  Bو.C
أما إذا كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي مرتفعة جدا لدرجة أنها تقع على يمين النقطة
 Cفهي في طريقها نحو اإلعسار .فمن  Cوصاعدا ،يكون منحنى رصيد الموازنة األولي دائما أقل
من منحنى مدفوعات الفائدة ،وعليه ستدخل الحكومة في حلقة مفرغة لتمويل الديون ،إذ سوف يرتفع
إجمالي مدفوعات الفائدة المطلوبة ،والتي تعد بالفعل أعلى من رصيد الموازنة األولي ،خاصة إذا ما
تم إصدار دين جديد .ولكن بسب المقاومة العامة لتدابير التقشف أو اإلرهاق المالي ،fiscal fatigue
ال يمكن لرصيد الموازنة األولي أن يعود لالرتفاع بل وربما يبدأ في االنخفاض .لتجنب التخلف عن
السداد الفوري ،يجب على الحكومة إصدار المزيد من الديون لتعويض فجوة خدمة الديون ،ولكن هذا
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مجرد تأجيل لألمر الحتمي ،ألنه يوسع الهوة المستقبلية بين مدفوعات الفائدة المطلوبة والرصيد
الموازني األولي .وبمرور الوقت ،ستتحرك نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي على طول السهم
األحمر في الشكل ( )1وتنمو بدون حدود .و عليه نعتبر النقطة  Cبمثابة حد أو سقف الدين ( debt
 )limitأو الهاوية أو الحافة المالية ) (fiscal cliffلهذا البلد .أما المسافة بين نسبة الدين الحالي إلى
الناتج المحلي اإلجمالي ( dفي الشكل )1وحد الدين الخاص بها فنسميها بالحيز أو الفضاء المالي
للبلد ،الذي ال تهم قيمته طالما أنه إيجابي ،لكن حي از ماليا أقل يعني مخاطر مالية أعلى.
 2.2مقاربات قياس الحيز المالي
بما أنه ال يوجد تعريف واحد للحيز المالي ،فإن معظم الدراسات التجريبية في األدبيات
االقتصادية أو المالية تربط قياسه بمفهوم القدرة على تحمل الديون أو االستدامة المالية (أنظر الشكل
 1في الملحق) .تتمثل إحدى الطرق البسيطة لقياس الحيز المالي في استخدام مؤشرات تركيبية مثل:
فروقات سعر الفائدة والنمو .هذه المؤشرات (وأيضا معظم مؤشرات ما بعد الحدوث backward-
 )lookingترسل إشارات واضحة وسهلة التواصل .ومع ذلك ،فإن بساطتها تعني أيضا أنها قد تفشل
()8
في تحديد العوامل الهامة التي تحدد الحيز المالي.
في هذا الصدد :يمكننا أن نميز بين نوعين من المقاييس :التقليدية والبديلة.
 1.2.2مقاييس الحيز المالي التقليدي)Convention fiscal space measures( :
من الناحية العملية ،تتضمن مؤشرات الحيز المالي التقليدية مقارنة المستوى الحالي للدين
العام أو العجز المالي بمستوى مرجعي من المتوقع أن يرتبط باستدامة الديون .على سبيل المثال،
المؤشر المستخدم غالبا يتمثل في فجوة القدرة على تحمل الديون (،)debt sustainability gap
أي الفرق بين مستوى الدين الحالي لبلد ما ومستوى الدين المستدام المرجعي ( Ostry et al.
) (2010و))Zandi et al. (2011
)𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑔𝑎𝑝 = 𝑑∗ − 𝑑𝑡 … … . . (1
مع * dتشير إلى نسبة الدين المستدام المرجعي ،والتي سيتم مناقشتها أدناه.
المؤشر اآلخر ذو الصلة يتمثل في فجوة استدامة رصيد الموازنة األولي ( the primary balance
 ،)sustainability gapوالتي تعرف على أنها الفرق بين رصيد الموازنة األولي الحالي ،ورصيد
الموازنة األولي الذي تثبيت الديون *.pb
̇
𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑛𝑖𝑎𝑡𝑠𝑢𝑠 𝑒𝑐𝑛𝑎𝑙𝑎𝑏 𝑦𝑟𝑎𝑚𝑖𝑟𝑝
)𝑔𝑎𝑝 = 𝑝𝑏 ∗ − 𝑝𝑏𝑡 … … (2
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يمكن اشتقاق رصيد الموازنة األولي الذي يعمل على تثبيت الديون من معادلة ديناميكية الدين العام،
بافتراض أن تعديالت تدفق المخزون والتغيرات في نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي هي
معدومة:
̃𝑔𝑟̃ −
∗
∗
)𝑝𝑏 = (1+𝑔̃) × 𝑑 … … (3
̃  rو  ĝتشير إلى معدل الفائدة الحقيقي على المدى الطويل لكل بلد ،ومعدل النمو االقتصادي
على المدى الطويل على التوالي.
 2.2.2مقياس بديل للحيز المالي :

( )9

An alternative fiscal space measure

قدم ) Aizenman and Jinjarak (2011مقياسا بديال للحيز المالي يسمى الحيز
المالي الفعلي‘  . ‘de facto fiscal spaceيرى المؤلفون بأن نسبة مستوى الدين العام  Dإلى
القاعدة الضريبية الفعلية  ‘de facto tax base’ trأو عدد سنوات الضريبة التي تحتاجها الحكومة
لسدادة ديونها ،ستوفر مؤش ار جيدا لمدى ضيق هامش الموازنة في البلد .وبناء على ذلك ،يمكن
تعريف الحيز المالي الفعلي بأنه معكوس عدد السنوات الضريبية التي تحتاجها الحكومة لسداد ديونها.
()4

1

𝑡𝑖𝐷 = 𝑒𝑐𝑎𝑝𝑠 𝑙𝑎𝑐𝑠𝑖𝑓 𝑜𝑡𝑐𝑎𝑓 𝑒𝑑

𝑟𝑡 ∑⁄
𝑦𝑖

يختلف هذا المنهج بشكل قاطع عن المناهج المالية األخرى من حيث أنه ال ينطوي على
تقدير الحد األقصى لمستوى الديون .وبدال من ذلك ،يتطلب األمر تقدير القاعدة الضريبية الفعلية،
نظر ألن هذا المقياس
وهو متوسط تحصيل الضرائب المحققة على مدار عدة سنوات .ومع ذلكً ،ا
هو دالة للديون المتراكمة وتحصيل الضرائب المحققة ،فهو ذو نظرة رجعية تستند للماضي عند
التصميم .واألهم من ذلك ،أنه يوفر القليل من المعلومات حول الحيز المتاح للتدخل المالي في
المستقبل ،بالنظر إلى عدم وجود مستويات مرجعية يمكن الرجوع إليها.

 .3الدراسات السابقة
تحمل السياسة المالية والعجز
اعتمدت معظم الدراسات التجريبية للقدرة على استدامة ّ
الموازني على االختبارات ذات البعد االحتمالي ) (stochastic Processusللقيمة الحالية لقيد
االستدانة باالعتماد على مختلف المقاربات النظرية .وعلى اختالف مقارباتها) ،(10إال أنها استخدمت
في ذلك ثالثة مناهج :اختبار استقرار عجز الموازنة أو الدين العام ،أو الكشف عن وجود عالقة
تكامل متزامن ما بين متغيرات قيد الموازنة ،أو فحص استجابة الدين العام لعجز الموازنة.
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في سياق المنهج الثالث ،تعتبر دراسة ) Ostry et al. (2010من بين الدراسات الرائدة
في هذا الموضوع ،إذ يقترح الباحثون إعادة النظر في مسألة القدرة على تحمل (استدامة) الديون في
مجموعة كبيرة من االقتصادات المتقدمة .تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أنه عندما يكون الدين
في نطاق معتدل ،فإن ديناميكياته تكون مستدامة ،بمعنى أن الزيادات في الدين تؤدي إلى زيادات
كافية في األرصدة المالية األولية لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي .أما عند مستويات
الديون المرتفعة ،قد تتحول الديناميكيات إلى حالة من عدم االستقرار ،وقد ال تتقارب (تؤول) نسبة
الدين إلى مستوى محدود .ويتيح إطار العمل هذا بتحديد "حد للديون" يتوافق مع سجل التتبع التاريخي
للبلد .بمعنى أنه بدون بذل جهد مالي استثنائي ،فإن أي زيادة في الديون تتجاوز هذا الحد ستؤدي
إلى زيادة الدين دون قيود .وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يجب اعتبار حد الدين هذا بمثابة حاجز مطلق
وثابت ،ولكنه يحدد نقطة حرجة تصبح فوقها االستجابة المالية التاريخية للبلد للديون المتزايدة غير
كافية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون .كما ال ينبغي تفسير هذا الحد على أنه المستوى األمثل
للدين العام .وبما أن هذا الحد يعين النقطة التي يتم عندها التشكيك في المالءة المالية مع بداية
ظهور مخاطر السيولة ،فإن الحكمة تملي على البلدان أن تستهدف مستوى دين أقل بكثير من الحد
المسموح به.
عددا من البلدان كان
اقتصادا
بتطبيق هذه المفاهيم على عينة من 23
متقدما ،وجدوا بأن ً
ً
ً
)(11
(استنادا إلى أنماط التعديل
جدا أو ليس لديها مساحة مالية إضافية
ً
لديها مساحة مالية قليلة ً
التاريخية الخاصة بها) .على وجه الخصوص ،اليونان وإيطاليا واليابان والبرتغال كان لديها أقل حيز
مالي ،مع تقييد درجة المناورة المالية في كل من أيسلندا وأيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والواليات
المتحدة ،ويرجح ذلك بشكل أكبر زيادة الدين العام المتوقع في السنوات القادمة .وعلى نفس المنوال،
فإن البلدان األخرى في العينة التي لديها حيز مالي أكبر ال تزال بحاجة إلى إجراء تعديل متوسط
األجل بسبب الضغوط الديموغرافية المستقبلية وإمكانية تحقيق االلتزامات الطارئة.
في نفس السياق ،حاول ) Gosh et al. (2013اإلجابة على السؤال التالي ":إلى أي
مدى يمكن أن يرتفع الدين العام دون المساومة على المالءة المالية؟ " .تم استخدام نموذج عشوائي
من التخلف عن السداد السيادي حيث يقرض المستثمرون المحايدون للمخاطر حكومة تظهر "إرهاًقا
ماليا" ( ،)fiscal fatigueحيث ال تستطيع قدرتها على زيادة األرصدة األولية مواكبة ارتفاع الديون.
ً
للديون
متقدما
ا
اقتصاد
23
بيانات
وباستخدام
ه.
ز
تجاو
يمكن
ال
ا
داخلي
ا
حد
الحكومة
اجه
و
ت
لذلك،
نتيجة
ً
ً
ً
ً
دليال على وجود رد فعل مالي بهذه الميزات ،تم
خالل الفترة  ،2007-1970أظهرت النتائج ً
استخدامها لحساب "الحيز المالي" ،الذي عرف على أنه الفرق بين نسب الدين الحالية وحدود الدين
المقدرة .كما أن االستجابة الحدية للرصيد األولي للديون المتأخرة هي استجابة غير خطية ،إذ تبقى
إيجابية عند مستويات الدين المعتدلة ولكنها تبدأ في االنخفاض عندما يصل الدين إلى حوالي -90
 %100من الناتج المحلي اإلجمالي .هذا وبينت تقديرات الحيز المالي إلى وجود مساحة محدودة،
أو عدم وجود مساحة متاحة للمناورة المالية لليونان وأيسلندا وإيطاليا واليابان والبرتغال ،ومساحة
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واسعة ألستراليا وكوريا ودول الشمال .باإلضافة إلى ذلك ،كان هامش المناورة المالية في المملكة
المتحدة والواليات المتحدة محدود.
من جهة أخرى Fournier and Fall (2015) ،رك از على حساب حدود الدين الحكومي
الداخلي بالنظر إلى تقييم األسواق الحتمال التخلف عن السداد ،عندما يكون لدالة رد الفعل المالي
خاصية "اإلرهاق المالي" عند مستويات الديون المرتفعة .أُظهر تطبيق هذا اإلطار على دول منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية خالل الفترة  2013 - 1985أن حدود الديون كانت مرتفعة بالنسبة
لمعظم دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بفضل أسعار الفائدة المنخفضة بشكل خاص .كما
أظهرت نتائج كال من تقدير دالة رد الفعل المالي أن جهد الفائض المالي للحكومات يجب أن يكون
في حدود  %4من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو فائض أكبر مما تحقق في الماضي بالنسبة لمعظم
البلدان .مما يعني عدم وجود حل لتثبيت الديون في العديد من البلدان ،وأن السلوك السابق ال يكفي
ميال إلى توليد العجز األولي .على وجه الخصوص ،تحتاج
للحفاظ على استقرار الديون ،مما عكس ً
بلدان منطقة اليورو التي تواجه فيها الديون حساسية أعلى لسعر الفائدة إلى فائض أولي أعلى لتثبيت
الديون.
هذا ،وقد بحث ) Eyraud et al. (2018في تأثير الخصائص الهيكلية على حدود ديون
البلدان المتوسطة الدخل ،إذ قاموا بتقدير حد دين يتوافق مع مستوى الدين الذي يؤدي إلى قفزة
متقطعة عند أدنى سعر فائدة توازني ممكن ،من شأنه أن يدفع احتمال التخلف عن السداد بالقرب
من واحد .عتبة الدين هذه هي نتاج التفاعل الداخلي بين سعر الفائدة واحتمال التخلف عن السداد.
لهذا الغرض تم التركيز على معادلتين تتعلقان باحتمالية التخلف عن السداد بسعر الفائدة :في األولى
تم تقدير احتمال التخلف عن السداد باستخدام نموذج اللوجيت  ،logitأما في الثانية تم ربط افتراض
فرصة عدم المراجحة في سوق السندات السيادية بمعدل الفائدة واحتمال التخلف عن السداد ومعدل
االسترداد .النتائج الرئيسية المنبثقة عن التحليل كانت كما يلي:
•
•

•

•

تتباين حدود الديون بشكل كبير عبر البلدان وهي مدفوعة بشكل أساسي باالختالفات
في نسب الصادرات وتصور فعالية الحكومة.
وضحت نتائج تقدير النموذج مخاطر حدوث أزمة تتحقق من تلقاء نفسها في غياب
المالذ األخير للمقرض .فعند المستويات المتوسطة للديون ،قد تؤدي صدمة أسعار
ذاتيا عند مستويات أقل من حد الدين.
الفائدة الخارجية إلى حدوث أزمة تتحقق ً
مصداقية الحكومة والقوة المتوقعة للتنفيذ القانوني لعقود الديون ضرورية .ويتضح ذلك
من خالل حساسية حد الدين لمعدل االسترداد .إذ يمكن النظر إلى حالة الحد من
احدا على أنها حالة نمطية لحكومة ذات
معدل االسترداد المتوقع الذي يساوي و ً
مصداقية تامة.
باإلضافة إلى فعالية الحكومة ،هناك سمات مؤسسية أخرى مثل سيادة القانون والجودة
طا
التنظيمية واالستقرار السياسي والصوت والمساءلة والسيطرة على الفساد ترتبط ارتبا ً
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وثيًقا بحوادث التخلف عن السداد ويجب أخذها في االعتبار عند تقييم المخاطر
السيادية.
أما ) Hyejin Ko (2019فقد قام بتكييف مفهوم الحيز المالي لقياس ومقارنة االستدامة
بناء على تقدير
المالية لـ  17دولة رفاهية .والشتقاق هذا الحيز المالي ،تم تعيين حد الدين لكل بلد ً
دالة رد الفعل المالي باستخدام نموذج سالسل زمنية مقطعية مجمعة ،واختيار جدول الفائدة باستخدام
متجه االنحدار .وبينت النتائج أن دول الرفاهية في جنوب أوروبا غير مستدامة ماليا إذا لم تغير من
سياساتها المالية على الفور .أما البلدان خارج جنوب أوروبا فقد كانت مستدامة مالياً بشكل عام،
غير أن اإلجراءات األخيرة في المملكة المتحدة والواليات المتحدة وفرنسا أدت في إلى تفاقم استدامتها
ماليا ،على الرغم من
المالية .من جهة أخرى ،تظل الدول الديمقراطية ذات الطابع االجتماعي سليمة ً
ارتفاع مستويات اإلنفاق على الرعاية االجتماعية .مما يشير إلى أن اإلنفاق على الرفاهية ال يضعف
بالضرورة من السالمة المالية ،األمر الذي يعتمد على نوع دولة الرفاهية وبيئتها المؤسساتية.
من جهة أخرى ،قدم كل من ) Lozano-Espitia and Julio-Román (2020أدلة
على حدود الديون والحيز المالي لبعض االقتصادات الناشئة في أمريكا الالتينية وفقا لمقاربة اإلرهاق
المالي لـ ) .Ghosh et al. (2013وقد تم استخدام تقنية الشريحة ( )spline techniqueلتقدير
دالة رد فعل كل حكومة وعالوة المخاطر السيادية الداخلية لمديونية الدولة خالل الفترة -1980
 .2018كانت النتائج مختلفة عبر البلدان ،إذ أن حد الدين العام الكولومبي كان قر ًيبا من %68
من الناتج المحلي اإلجمالي وأن الحيز المالي  -الفجوة بين مستوى الدين الحالي والحد األقصى
للديون المقدرة  -وصل إلى  16نقطة مئوية .من بين اقتصادات أمريكا الالتينية األخرى ،تتمتع بيرو
وتشيلي بأكبر مساحة مالية ( %50و %39على التوالي) ،بينما تمتلك اإلكوادور أدنى مساحة
( .)%13هذا وكانت النتائج الخاصة بالمكسيك مماثلة لتلك المتحصل عليها في كولومبيا.
بناء على  12حالة مختلفة،
وتشير عمليات المحاكاة الرقمية للحيز المالي في منطقة اليوروً ،
التي قام بها ) Creel (2020إلى عدم اليقين الكبير الذي يحيط بقدرة الدول األعضاء على سداد
ديونها العامة .وبعد حساب مؤشر فجوة استدامة رصيد الموازنة األولي (وهي الفجوة بين الرصيد
األولي الفعلي ونسبة الرصيد األولي إلى الناتج المحلي اإلجمالي التي من شأنها تثبيت نسبة الدين
إلى الناتج المحلي اإلجمالي عند هدف معين) ،تبين أنه ما لم تظل أسعار الفائدة االسمية طويلة
األجل منخفضة واستئناف النمو االقتصادي بالمتوسط السائد قبل جائحة  ،Covid-19ستفشل
معظم بلدان منطقة اليورو في معالجة القدرة على تحمل الديون دون ضبط أوضاع المالية العامة.
وفي أسوأ السيناريوهات المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة والركود الطويل ،ستفتقر حتى ألمانيا إلى
الحيز المالي الكافي لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي .ويبدو إذن أن استقرار الديون
هو مصدر قلق مشترك لمعظم الدول األعضاء في المنطقة ،باستثناء قبرص ولوكسمبورغ ومالطا.
وعلى الرغم من أن التحليالت الكامنة وراء هذا التمرين هي معرفة شائعة بين خبراء االقتصاد الكلي،
أيضا أن التفاعالت بين البنك
تيبا لحجم الحيز المالي في منطقة اليورو ،وتؤكد ً
إال أنها تعطي تر ً
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المركزي األوروبي والحكومات هي المفتاح للهروب من عواقب المالية العامة لصدمة عالمية خارجية
مثل جائحة .Covid-19
وباتباع مقاربة النموذج االستشرافي لتقييم الحيز المالي ،قدم ) Hürtgen (2021تقديرات
غير خطية جديدة حول المستوى األقصى للديون المستدامة ألكبر خمس دول في منطقة اليورو،
ومقدار الحيز المالي الذي يمكن أن يتقلص خالل الموجة األولى من جائحة .COVID-19
وباستخدام نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي  ،DSGEقام ببناء سيناريو COVID-19
يعكس الصدمات التي تؤدي إلى حدوث تحول تنازلي في الحد المالي .وتمت معايرة السيناريو لمطابقة
التأثير السلبي من جانب العرض ،المتمثل في االنخفاض في توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي بين فبراير وأبريل  ،2020واستجابة اإلنفاق الحكومي التوسعية المتمثلة في حزم التحفيز
المالي التي تم اإلعالن عنها حتى نهاية مارس  .2020بينت النتائج أنه في المتوسط ،تقلصت حدود
الحيز المالي بنسبة  %58.4من الناتج المحلي اإلجمالي.
إذن ،من المالحظ أن الدراسات السالفة الذكر خلصت إلى نتائج متناقضة ،وذلك حسب
العينة ،وأيضا
مفهوم االستدامة المالية المعتمدة في القياس ،الطريقة التجريبية المستخدمة وحجم ّ
خصوصية االقتصاديات المدروسة .وعليه ،يصعب استخراج نتائج نهائية ،غير أنه يمكن إبداء بعض
المالحظات التي يمكن أن تساعد في إدراك النسق الرئيسي للظاهرة .وهذا ما يجعل المجال مفتوحا
أمام التحليل النظري والتحقق التجريبي القياسي للخوض في هذا الموضوع.

 .4تطور مؤشرات الحيز المالي بالجزائر
استقبل االقتصاد الجزائري سنة  2021بعجز تاريخي في موازنته العامة فاق  22مليار
دوالر ،وسط عالمات استفهام حول السبل والبدائل التي ستواجه بها الحكومة هذه الوضعية غير
المسبوقة ،إذ تأثرت جميع القطاعات اإلنتاجية الكبرى نظ ار لتأثير الجائحة على الطلب العالمي .وقدر
حجم الخسائر سنة  2020بحوالي  949مليار دينار جزائري ( 8.4مليار دوالر) ،في عدة قطاعات
أبرزها النفط والصحة والبنوك والطيران والري والسياحة والفنادق.
في ظل هذه األوضاع ،تباطأ معدل النمو االقتصادي في الجزائر للعام الخامس على
التوالي وسط التعبئة االجتماعية (الحراك الشعبي) المطولة والتحول السياسي ،مما أضعف ثقة
المستهلك ،الشركات واإلنفاق .ففي عام  2020تم تسجيل معدل نمو سالب لم يشهده االقتصاد
الجزائري من قبل بلغ  %6-( %5-خارج قطاع المحروقات).
ورغم الجهود المبذولة إلعادة ترتيب أوليات اإلنفاق ،فقد ارتفعت مستويات العجز سنة
 2020نتيجة تأثير الجائحة على اإليرادات (أنظر الشكل  .12)2إذ ارتفعت مستويات العجز من -
 % 6.2عام  2019إلى  %11.5-عام  ،2020ومن المتوقع أن تتفاقم سنة  2021إلى حدود –
 .%13.6ومن المتوقع أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج ابتداء من  2022ألن التعافي
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الهش والفترة المطولة التي قد يستغرقها نشر اللقاحات سيؤديان إلى انخفاض اإليرادات أكثر من
المتوقع ،مع تمديد العمل بالدعم المقدم من السياسات سنة  .2021في ظل هذه األوضاع ،تحتاج
الجزائر عام  2021إلى سعر برميل  196.57دوالر لتوازن الميزانية العامة و 87.69دوالر للتوازن
الخارجي ،مع العلم بأن متوسط سعر النفط الجزائري سنة  2020بلغ  41.83دوالر للبرميل فقط.
وأمام ثنائية تدهور العجز الموازني وانكماش النمو االقتصادي زادت نسبة احتياجات
التمويل)( (13أنظر الشكل  )3وارتفعت نسبة الدين العام من  %38.2من إجمالي الناتج المحلي في
عام  2018إلى  % 60.9في عام  %166.74( 2020من اإليرادات الضريبية) ومن المتوقع أن
تتعدى هذه النسبة  %84مع حلول عام ( 2023أنظر الشكل  .)4صحيح أن نسبة الدين الخارجي
تبقى طفيفة ( %3.63من الناتج المحلي ،و %8.83من احتياطات الصرف سنة  ،2020منها
 % 37.22مديونية قصيرة األجل) ،غير أن نسبة الدين الداخلي هي في ارتفاع مستمر منذ .2014
شكل رقم ) : (2تطور رصيد الموازنة الكلي واألولي وغير النفطي للجزائر خالل الفترة 2022-2000
)Overall and primary fiscal balance for Algeria 2000-2022 (% of GDP
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المصدر :من إعداد الباحثين بناء على:

IMF: Regional Economic Outlook Database. April 2021
Fiscal Monitor Database. April 2021.

-46-

شيبي عبد الرحيم

شكوري سيدي حممد

 في دول الشرق األوسط و شمال إفريقيا2020  احتياجات التمويل العامة اإلجمالية سنة:)3( شكل رقم
) من الناتج%(

Source : IMF :Regional Economic Outlook (MENA). April 2021. P : 15.

2026-1991  تطور نسبة الدين العام في الجزائر:)4( شكل رقم
General Government Gross Debt for Algeria 1970-2026 (%of
GDP)
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IMF : Fiscal Monitor Database. April2021.
World Bank : WDI.
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ويعكس هيكل حيازة سندات الدين في الجزائر (أنظر الشكل  )5تركزها في البنك المركزي
والقطاع المصرفي نتيجة السيولة الزائدة التي خلقت الحوافز لحيازة السندات الحكومية لحين أجل
استحقاقها وتيسير السياسة النقدية سنة .2020
لكن ،في ظل تزايد مواطن الضعف وارتفاع إجمالي االحتياجات التمويلية العامة ،وأمام
استمرار رفض السلطات االستفادة من موارد األسواق المالية الدولية ،سيتعين على النظام المصرفي
الجزائري االستمرار في تغطية نسبة كبيرة من االحتياجات التمويلية العمومية .مثل هذا اإلنكشاف
على الكيانات العامة السيادية ،وطول فترة التعافي من الجائحة ،سيؤديان إلى مزاحمة القطاع الخاص
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة (الذي يعاني بدوره من آثار الجائحة) في الحصول على االئتمان
وارتفاع مخاطر القروض المتعثرة ،مما قد يدفع البلد إلى جولة أخرى من التمويل النقدي وبالتالي
انحراف مسار االقتصاد الكلي والمالي نحو الهاوية.
شكل رقم ( :)5هيكل الدين العام حسب الجهة المقرضة في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

Source : IMF :Regional Economic Outlook (MENA). April 2021. P: 17.

ننتقل اآلن إلى حساب بعض مؤشرات الحيز المالي التقليدية سواء البعدية (الرجعية)
أو القبلية (االستشرافية) .فبالرجوع إلى الشكل ( )1يتضح لنا أهمية مدفوعات الفوائد المعدلة مع النمو
لتحديد سقف ديون البلد وحيزها المالي .وبمقارنة معدل الفائدة على الدين العام والنمو االقتصادي في
الجزائر (أنظر الشكلين  6و ،) 7يتضح لنا أن هذا األخير ال يكفي لتعويض تأثير أسعار الفائدة
االسمية على نسبة الدين ،خاصة مع بداية عام  ،2016مما جعل من مدفوعات الفوائد المعدلة مع
النمو االقتصادي أصغر من معدل نمو الدين العام .هذه الوضعية سترفع من عالوة المخاطر السيادية
للدين الجزائري ،وتعطي معلومات في السوق الدولية عن احتمالية التخلف عن السداد.
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2022-2000  تطور معدل الفائدة على الدين والنمو االقتصادي في الجزائر: (6) شكل رقم
Interest-rate-growth differentials for Algeria 2000-2022
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أما مقياس الحيز المالي البديل أو الفعلي الذي يعرف على أنه معكوس عدد السنوات
الضريبية التي تحتاجها الحكومة لسداد ديونها .ويشير ارتفاع الدين العام بالنسبة إلى القاعدة الضريبية
في الشكل ( 8أو إلى مجمل مداخيل الدولة :العادية والنفطية) ابتداء من  2014إلى قدرة مالية
محدودة لتمويل الحوافز باستخدام القدرة الضريبية الحالية ،بحيث قدر عدد سنوات الضريبية التي
تحتاجها الدولة لسداد ديون عام  2020بسنتين (مجمل المداخيل) و 166سنة (الضرائب العادية).
وستتعدى هذه الفترة  3سنوات ما بعد سنة  2022في ظل التعافي الهش والتوقعات الخاصة بطول
فترة التعافي من الجائحة والفترة المطولة التي قد يستغرقها نشر اللقاحات ،مما ينعكس سلبا على
مداخيل الدولة ،ويخفض من الحيز المالي المتاح لديها كما هو موضح في الشكل .9
شكل رقم ( :)8عدد السنوات الضريبية لسداد الديون في الجزائر 2020-2000
Years to repay the public debt In Algeria 1991-2020
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government gross debt. % of average tax revenues
)government gross debt % of all revenues (right axis
المصدر :من إعداد الباحثين بناء على:

World Bank: A Cross-Country Database of Fiscal Space. April 2021.
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شكل رقم ( :)9الحيز المالي البديل أو الفعلي في الجزائر 2026-2000
De facto fiscal space in algeria 2000-2026
6
5
4
3

2
1
0

de facto fiscal space

government gross debt % of all revenues

المصدر :من حساب الباحثين بناء علىIMF : Fiscal Monitor Database. April2021. :

أما حساب مؤشر فجوة استدامة رصيد الموازنة األولي (نظرة استشرافية) في الشكل 10
(والذي تم تعريفه على أنه الفرق بين رصيد الموازنة األولي الحالي ،ورصيد الموازنة األولي الذي
يثبت الديون) باستخدام المعادلتين ( )2و ( ،)3فقد بين بأن رصيد الموازنة األولي المحقق منذ عام
 2009ال يزال أصغر من الرصيد المطلوب لتثبيت الدين العام في كل سنة ،مع تفاقمه بشكل كبير
بعد فترات الصدمات النفطية سنتي  2015و ،2019وهذا ما انعكس بشكل واضع على ديناميكية
الدين العام التي عرفت منحنى تصاعدي منذ  .2014على سبيل المثال ،كان ينبغي على الحكومة
تحقيق فائض في الموازنة ب  %4.24من الناتج سنة  2020من أجل الحفاظ على نفس مستوى
الدين لسنة  ،2019إال أن الرصيد األولي المحقق كان –  %7.47من الناتج (حيز مالي سالب أي
يجب تخفيض العجز بـ  ،)%11.72مما أدى إلى تفاقم الدين العام بنسبة .%31.8

-51-

احليز املايل وحدود الدين العام :حالة اجلزائر
(سياسات إعادة التوزيع منوذجا )

شكل رقم ( : )10حساب الحيز المالي في الجزائر باستخدام مؤشر فجوة استدامة رصيد الموازنة األولي
Primary Fiscal Balances versus Debt-Stabilizing Primary Fiscal
Balances in Algeria 1994-2022

10

10

0

0

-10

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

20

20

-20

-10
-20

fiscal space

required primary balance %

Observed primary balance %
المصدر :من حساب الباحثين.

نتائج هذه المؤشرات مجتمعة دليل واضح على وضعية اإلرهاق المالي التي ال يزال يتخبط
فيها االقتصاد الجزائري على الرغم من الجهود المبذولة إلعادة ترتيب أوليات اإلنفاق والمداخيل.

 .5الدراسة التطبيقية

 1.5نموذج الدراسة

سنعتمد ضمن الدراسة التطبيقية مقاربة اإلرهاق المالي لـ ) Gosh et al. (2013من
خالل تقدير دالة رد الفعل المالي (االستجابة المالية) ،أي تحليل طبيعة العالقة بين تطور الدين العام
وتطور رصيد الميزانية األولي ،و معرفة حد الدين الذي تصبح فوقه االستجابة المالية التاريخية للبلد
للديون المتزايدة غير كافية للحفاظ على االستدامة المالية.
تنطلق معظم االدبيات الخاصة بتقدير دالة رد الفعل المالي من النموذج القاعدي لـ ):Bohn (1998
)pbt =  0 + 1d t −1 +  t .............(5

حيث أن pbt ꞉يمثل رصيد الميزانية األولي ،و  dt-1يمثل نسبة الدين العام من الناتج المحلي اإلجمالي
للفترة السابقة ،أما : εفيعبر عن حد الخطأ الذي يشمل كل المتغيرات التي لم تدمج في النموذج والتي
لها تأثير على رصيد الموازنة األولي.
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يعتمد تقدير معادلة دالة رد الفعل المالي على حساب  β1التي تبين طبيعة العالقة بين
رصيد الميزانية والدين العام .فإذا كان ( )β >01>1تكون في هذه الحالة العالقة طردية أي كلما يزيد
رصيد الميزانية ينقص الدين العام وهو شرط كافي لتحقيق قيود ميزانية الحكومة ما بين االزمنة
وتحقيق االستدامة المالية .أما إذا كانت قيمة  β1كبيرة فهذا يعني أن هناك استجابة قوية لرصيد
المي ازنية للدين العام ،أي أن الوضعية المالية للدولة القوية تعمل على تثبيت الدين العام أو التخلص
منه .من جهة أخرى ،إذا كانت  β1سالبة ( )β >01أو معدومة (غير معنوية)  β1= 0أي يزيد رصيد
الميزانية ويزيد الدين العام ،مما يعني أن رصيد الميزانية ال يكفي لتثبيت الدين العام.
غير أن) Daniel and Shiamptanis (2013و ) Gosh et al. (2013يرون بأن
القيمة اإليجابية ل  β1ال يمكن اعتبارها كافية لتحقيق االستدامة المالية إذا كان هناك حد للقيم
جدا من مستويات الدين أو عندما
اإليجابية لألرصدة األولية .على سبيل المثال ،عند مستوى مرتفع ً
تكون الزيادة في الرصيد األولي ليست كبيرة بما يكفي لتفسير فرق معدل الفائدة والنمو المتزايد .وفي
هذا السياق ،قدم ) Gosh et al. (2013مساهمة كبيرة من خالل اقتراح مواصفات غير خطية
لدالة رد الفعل المالي ،والتي تتضمن ظاهرة اإلرهاق المالي في سياق كثير حدود تكعيبي ،وفقا
للصيغة التالية:
)pbt =  0 + 1d t −1 +  2 d t −1 +  3 d t −1 +  t ......(6
2

3

تجعل المعادلة ( )6من الممكن الكشف عن اإلرهاق المالي حينما يتناقص الرصيد األولي
عند مستويات عالية من الديون .حيث يشير المعامل اإليجابي لنسبة الدين المربعة  2β>0إلى أن
استجابة الفائض األولي تزداد مع مستوى الدين العام ،في حين أن المعامل السلبي ( )2β >0من
شأنه أن يكون دليال على "اإلرهاق المالي" .وباإلشارة إلى المواصفات التكعيبية ،فإن "اإلرهاق المالي"
سيرتبط بمعامل سلبي ( )3β >0مع النسبة التكعيبية المتأخرة للديون.
ومن خالل االعتبارات النظرية والتجريبية السابقة مع خصوصية االقتصاد الجزائري ،قمنا بتطوير
المعادلة ( )6لتأخذ الشكل التالي:
(pbt =  0 + 1d t −1 +  2 d t −1 +  3 d t −1 + i Z i +  t ...........)7
3

2

i

حيث يعبر المتجه  Zعن مجموعة من المتغيرات التفسيرية المراقبة ()control variables
التالية꞉
➢ ( Output gapفجوة الناتج) :هو متغير مفسر يعبر عن المكونات الدورية للناتج التي
تعكس تقلبات الدورة االقتصادية في الجزائر والتي تم حسابها باستخدام طريقة مرشح

-53-

احليز املايل وحدود الدين العام :حالة اجلزائر
(سياسات إعادة التوزيع منوذجا )

 )H-P filtred( Hodrick- Prescottمن بينات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
(باألسعار الثابتة).
➢ ( Expenditure gapفجوة اإلنفاق العام) هو متغير مستقل يعبر عن المركبات الدورية
لإلنفاق الحكومي أو التقلبات المؤقتة غير المتوقعة ،كالكوارث الطبيعية ،أحداث سياسية
كاالنتخابات( ،)14جائحة كورونا التي زادت من االنفاق على الصحة والخدمات....،إلخ .وتم
حسابها باستخدام طريقة مرشح  )H-P filtred( Hodrick- Prescottمن بيانات اإلنفاق
الحكومي الحقيقي (اإلنفاق الحكومي اإلسمي مقسوم على المخفض الضمني للناتج GDP
 .)Deflatorولألمانة العلمية قمنا بإدراج متغير صوري يعبر عن األحداث السياسة
(االنتخابات الرئاسية والبرلمانية)( ، )15غير أنه لم يكن ذو داللة معنوية إحصائية في جميع
النماذج المقدرة.
➢  ꞉ Oil priceسعر البترول باعتبار أن االقتصاد الجزائري هو اقتصاد ريعي (تمثل الجباية
البترولية أكثر من  % 60من اإليرادات).
قبل بداية تقدير النماذج ،يجب مراعاة التوصيات الواردة في أعمال Di Iorio and
) Fachin (2019و ) ، Sevda (2019حيث أنه إذا كان لكل من  pbو  dنفس درجة التكامل
و نفس الهيكل المحدد أو غير العشوائي ( ،)deterministic structureفسيكون النموذج ذو
المواصفات الخطية هو المناسب .أما إذا كانت درجة التكامل أو الهيكل مختلفة ،فسيكون نموذج ذو
المواصفات غير الخطية أكثر مالءمة.
تم الحصول على بيانات سنوية لمتغي ارت النموذج خالل الفترة  2020-1990من المصادر التالية:
IMF : World Economic Outlook Database. April 2021.
IMF : Fiscal Monitor Database. April2021.
World Bank : World Development Indicators. April2021.
World Bank : A Cross-Country Database of Fiscal Space. April 2021.
The U.S. Energy Information Administration (EIA) : Crude Oil in Dollars
per Barrel.
 2.5النتائج التطبيقية
بعد إلقاء نظرة على ملخص االحصاءات الوصفية للمتغيرات الواردة في الجدول  ،1سنبدأ
بالتحقق من شروط توازن المعادلة الخطية لدالة رد الفعل المالي ،من خالل معرفة درجة تكامل رصيد
الموازنة األولي والدين العام ،وأيضا هيكل السالسل الزمنية الخاصة بهما .في هذا الصدد ،وعلى
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ضوء نتائج إختبارات االستق اررية الواردة في الجدول ،2بين اختبار Augmented Dickey Fuller
( )ADFبأن السالسل الزمنية لكال المتغيرين غير مستقرة عند المستوى ،بداللة أن إحصائية اإلختبار
المحسوبة هي أكبر من اإلحصائية الجدولية عند جميع مستويات المعنوية اإلحصائية ،وبالتالي نقبل
الفرضية العديمة بوجود جذور وحدوية .أما الفروق األولى فكانت مستقرة بداللة أن إحصائية اإلختبار
المحسوبة هي أصغر من اإلحصائية الجدولية عند جميع مستويات المعنوية اإلحصائية .مما يعني
بأن كال المتغيرين متكاملين من نفس الدرجة ) .I(1لكن بأخذ عين االعتبار التحول أو االنكسار
الهيكلي ( ،)structural beakبين اختار ) Zivot and Andrews (1992اختالفا في درجة
تكامل المتغيرين أين كانت السلسلة الزمنية الخاصة بالدين العام مستقرة من الدرجة األولى ) I(1بينما
كانت السلسلة الزمنية الخاصة برصيد الموازنة األولي مستقرة عند المستوى ). I(0
جدول رقم ) :(1االحصاءات التلخيصية للمتغيرات
OIL

Expenditure gap

Output gap

Debt

-29342.51

-9.22E+08

46.30000

-1910540.

-1.13E+10

7.600000

-0.936700

-0.952157

0.814198

25.25595

11.62124

3.900588

49.13516

-8.25E-09

112.9000

1250175.

41.83000
11.91000
32.38449

-0.000617
5.19E+09

540931.8

0.685885
2.215132

3.34E+09

7.005418

3.226286
0.199260

5.317471

0.000003

31

0.002996
31

31

Primary Balance

60.48771

0.853327

174.3000

13.76388

1.054431

52.85456

-0.226783

Skewness

0.444711
0.800631

31

Maximum

-15.84273

2.627749

0.142232

Median

Minimum

7.309010

2.393256

Mean

31

Std. Dev.
Kurtosis

Jarque-Bera
Probability

Observations

جدول رقم ) :(2اختبارات االستق اررية
المتغيرات
D
pb

ADF

عند المستوى
-1.392935
-2.501720

الفروق األولى
-2.384978
-4.667597

عند المستوى
-3.997979
-5.153198

Zivot Andrews

الفروق األولى
-7.489008
-

تاريخ التحول
2007Q3
2007Q3

The 5% Critical Value : ADF : -1.943612 for d and -3.450073 for pb, Zivot
Andrews: -5.08 for both.

هذا ،ويبين الجدول  3هيكل السلسلتين الزمنيتين الخاصتين بمتغيري الدراسة باستخدام
طريقة االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة  .ARMAحيث كانت سلسلة الدين العام من الشكل
) AR(3) MA(3أما سلسلة رصيد الموازنة األولي فكانت من الشكل ) ، AR(4) MA(4مما يعني
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اختالفا في هيكل المتغيرين و اختالفا أيضا في درجة التكامل ،و بالتالي سيكون نموذج دالة رد
الفعل المالي ذو المواصفات غير الخطية أكثر مالءمة.
جدول رقم ) :(3هيكل المتغيرات
ARMA Maximum Likelihood (BFGS) Specification
pb
D
Coefficient
Prob
Coefficient
Prob
C
-0.120396 0.2656
C
-0.463138 0.6928
)AR(1
1.510325
0.0000
)AR(1
2.329857
0.0000
)AR(2
-0.227804 0.5496
)AR(2
-1.795554 0.0000
)AR(3
-0.654927 0.0929
)AR(3
0.463475
0.0040
)AR(4
0.329518
0.0851
)SAR(4
-0.533705 0.0000
)SAR(4
-0.542700 0.0000
)MA(1
1.019581
0.9992
)MA(1
1.867299
0.7833
)MA(2
1.015658
0.9991
)MA(2
1.749715
0.8119
)MA(3
0.996076
0.9996
)MA(3
1.863722
0.8672
)SMA(4
-0.999999 0.9994
)MA(4
0.997447
0.9036 SIGMASQ
0.016300
0.9988
)SMA(4
-0.999987 0.9989
SIGMASQ
0.003432
0.9978
R-squared
0.998660
R-squared
0.998958

ولغرض تقدير معلمات دالة رد الفعل المالي بمواصفات غير خطية (المعادلة  ،)7والتي
تتضمن فحص استجابة الدين العام لعجز الموازنة االولي مع احتمالية ظاهرة اإلرهاق المالي ،قمنا
باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعدلة بالكامل ( .)Fully Modified Least Squaresوهي
طريقة تصحيح المعلمية لطريقة المربعات الصغرى العادية أوجدها الباحثان Phillips and
) Hansen (1990في محاولة للتخلص من بعض المشاكل المتعلقة باإلرتباط الذاتي وتحيز
المعلمات من الدرجة الثانية ،التي تعاني منها طريقة المربعات الصغرى العادية .إذ إن الفكرة االساسية
لهذه الطريقة هي الحصول على وسيط غير متحيز ومقارب للتوزيع الطبيعي .كما أنها من أكثر
الطرق قوة في تقدير العالقات التوازنية طويلة األجل للنظام الذي يحوي متغيرات متكاملة من درجات
مختلفة ،وأيضا بسبب أدائها الجيد في العينات صغير الحجم.
يوضح الجدول  4نتائج تقدير اإلنحدار الوارد في المعادلة  7لتفسير متغير رصيد الموازنة
األولي بالجزائر .وأول ما نقرؤه من الجدول هو أن  β >01سالب ومعنوي في النموذج ذو المواصفات
الخطية ،وهذا يشير إلى أنه عندما يزداد الدين المتأخر ،يتدهور الرصيد األولي في الجزائر في أغلب
أوقات فترة الدراسة ،مما يعني بأن رصيد الميزانية األولي لم يكن كافيا لتثبيت الدين العام ،ما يوحي
إلى ضعف االقتدار المالي للدولة وعدم وجود إمكانية استدامة مالية .ضمن النموذج ذو المواصفات
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الالخطية ،بينت النتائج بأن المعامل  2β >0سلبي ومعنوي ضمن النموذج التربيعي ،بينما كان
المعامل  3β >0هو أيضا سلبي ومعنوي ضمن النموذج التكعيبي ،وهذا ما من شأنه أن يكون دليال
على سلوك "اإلرهاق المالي" بالجزائر.
جدول رقم ) :(4نتائج تقدير دالة رد الفعل المالي
Threshold model
≤ Debt t-1
≥ Debt t-1
61.17 %
61.17 %
*0.609502
-0.015085
)(0.0000
)(0.3419

*-1.14E-09
*1.49E-09
)(0.0019
)(0.0000
*-6.76E-06
*-8.28E-06
)(0.0003
)(0.0000
0.049729
*-0.193379
)(0.1649
)(0.0002
*-13.15569
*10.95191
)(0.0006
)(0.0001
0.718900

)Fully Modified Least Squares (FMOLS
Linear

Cubic

Quadratic

*-0.590426
)(0.0000
*0.005576
)(0.0005
*-1.65E-05
)(0.0051
***3.96E-10
)(0.0822
*-5.62E-06
)(0.0003
*0.096667
)(0.0078
*-17.43546
)(0.0000
0.570228

*0.280619
)(0.0009
*0.001163)(0.0038

**-0.041360
)(0.0241

***5.58E-10
)(0.0525
*-8.67E-06
)(0.0000
**0.095376
)(0.0383
*-13.25603
)(0.0063
0.531205

4.36E-10
)(0.2330
*-1.14E-05
)(0.0000
***0.034091
)(0.0686
*-0.693314
)(0.0000
0.378611

0.5915

0.7293

0.9081

0.4671

0.6241

0.8530

0.455194

0.653427

0.918704

Lagged debt
Quadratic
lagged debt
Cubic lagged
debt
Output gap
Expenditure
gap
Oil price
Constant
R-squared
Serial
Correlation
LM Test
Heteroskeda
sticity Test
Jarque-Bera

* is significance at the 1% level, ** at the 5% level and *** at the 10% level.

أيضا وتتوافق على
من جهة أخرى ،كانت المعامالت المقدرة للمحددات األخرى معقولة ً
نطاق واسع مع الدراسات السابقة في جميع النماذج .فاألرصدة األولية تستجيب بشكل إيجابي لفجوة
اإلنتاج (الناتج فوق اإلمكانات يعني توازًنا كبيرا ،والعكس صحيح) .كما يتضح أيضا من خالل نتائج
التقدير مدى تأثر عجز الموازنة األولي باإليرادات البترولية ،مما يجعل التوازنات المالية بالجزائر
تتغير دوريا مع أسعار النفط (دورية السياسات المالية في الجزائر) .هذا وتؤثر الزيادات المؤقتة في
نفقات الحكومة على الرصيد األولي بشكل سلبي ،وهذا مؤشر مهم يكشف عن سلوك الحكومات
المتعاقبة فيما يخص سياستها المالية التي كان اإلنفاق الحكومي فيها يزداد بمعدالت نمو تفوق
معدالت نمو اإليرادات .ومن الواضح ان سهولة تمويل اإلنفاق العام بالمورد النفطي ،لما فيه من
ترضيات سياسية واجتماعية ،أورث ضعفا مؤسسيا في صعوبة تنويع االقتصاد خارج النفط .وكلما
ازداد عدد الجماعات الضاغطة على القرار المالي ،يتوسع اإلنفاق العام بنمط يسمى أثر الشراهة او
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نهم اإلنفاق  ،Voracity Effectوتنخفض كفاءته .وفي تلك البيئة السياسية والخصائص المعروفة
لالقتصاد النفطي يحفز ارتفاع سعر النفط نحو مزيد من اإلنفاق في حين تواجه الحكومة صعوبات
جمة ال تسمح بخفضه إلى مستويات مناسبة عند انخفاض سعر النفط.
ومن الممكن التحقق من متانة ( )Robustness checkنتائج تقدير دالة رد الفعل المالي
غير الخطية باستخدام النماذج ذات النظم المتغيرة أو المتحولة )(regime-switching models
التي تعتبر أكثر السيرورات الالخطية شيوعا واستعماال في نمذجة السالسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات
االقتصادية الكلية ،المالية و النقدية ،كونها تسمح بنمذجة الميكنـزمات الخاصة بظواهر :الالتماثل،
العتبة ،التغيرات الهيكلية ،االنقطاعات أو االنكسارات ذات المدى القوي في تطور المتغيرات و
التعديالت غير المستمرة...،إلخ.
وضمن هذه النماذج ،تعد نماذج العتبة ) (Threshold Modelبشكلها العام والمعروف
لدى الباحثين في مجال السالسل الزمنية من أشهر نماذج السالسل الزمنية الالخطية ،ومن أكثرها
استخداما ،إذ يكون االنتقال فيها بين النظم محكوما بمتغير معروف ومشاهد ،عتبة محددة ،ودالة
انتقال .سينصب اهتمامنا في هذه الدراسة على نماذج االنحدار الذاتي ذات العتبة مع انتقال فوري
ومباشر  .)16()Threshold autoregression( TARإذ يمكن القول عن سيرورة  Ytأنها تحقق
تمثيال من الشكل  TARبنظامين ( )k=2ذوا الدرجتين  p1و p2إال وفقط إذا:

if qt  c

01 + 11 xt −1 + ........+  p1,1 xt − p1 +  t
Yt = 

02 + 12 xt −1 + ........+  p 2, 2 xt − p 2 +  t if qt  c
(.........)8
أو بصيغة مكافئة للصيغة (:)15
Yt = (01 + 11 xt −1 + ... +  p1,1 xt − p1 ) (1 −  (qt  c)) + (02 + 12 xt −1 + ... +  p 2,2 xt − p 2 )  (qt  c) +  t
2

مع العلم بأن t :يحاكي تشويشا أبيضا )  c ،  t ~ N (0,هي قيمة العتبة qt ،هي
متغيرة االنتقال ،و  دالة التعيين أو التوضيح ( )indicatriceالتي تعتبر بمثابة دالة انتقال تأخذ
قيمها عند { ،}0،1إذ تأخذ القيمة  1عندما يتحقق القيد ما بين القوسين و 0عندما ال يتحققXt .
) = (Yt−1, . . . , Yt−p, V1, . . . , Vkهي المتغيرات المفسرة للسيرورة . Yt

سنعتمد في تقدير النموذج على طريقة ) Hansen (1996و Caner and Hansen
) . (2001وألغراض الدراسة الالخطية التي تتطلب عدد مشاهدات كبير ،وفي ظل انعدام البيانات
الفصلية التي تخص متغيرات المالية العامة بالجزائر ،تم اللجوء إلى تمديد أو استكمال
( )interpolationالبيانات السنوية وتحويلها إلى فصلية باستخدام طريقة التحويل المكعب ( cubic
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 .)transformationولتأكيد وجود ظاهرة اإلرهاق المالي ،يجب أن يكون للديون تأثير إيجابي على
الرصيد األولي إلى غاية قيمة عتبة معينة (نظام الدين المنخفض) لتصبح هذه العالقة سلبية عندما
تتعدى هذه العتبة (نظام الدين المرتفع).
وعلى ضوء نتائج التقدير الواردة في الجدول ،3يتضح بأن قيمة العتبة (سقف الدين الذي
عنده يتغير التأثير) تقدر ب  61.17 %وهي بمثابة الهاوية أو الحافة المالية في الجزائر) .(17ففي
نظام الديون المنخفضة ( ،)Debt t-1 ≤ 61.17 %تؤثر الديون المتأخرة بشكل إيجابي على الرصيد
األولي بمعامل قدره  ،0.6وهذا دليل على االقتدار المالي ،وأن الوضعية المالية للدولة تسمح بتثبيت
الدين العام ،مما يعني وجود الشرط الكافي لتحقيق قيود ميزانية الحكومة ما بين االزمنة وتحقيق
سلبا بالديون المتأخرة في نظام الديون
االستدامة المالية .من ناحية أخرى ،يتأثر الرصيد األولي ً
المرتفعة ( )Debt t-1 ≥ 61.17 %بمعامل قدره  ،-0.056وهذا يعني أنه في حالة الدين العام
تفعا للغاية بحيث ال يمكن تحمله ،وهذا ما يؤكد مرة أخرى ظاهرة
المرتفع ،يكون الجهد المالي مر ً
اإلرهاق المالي .وأن استمرار تراكم العجز المالي الناتج عن شراهة اإلنفاق العام وانحسار الموارد
المالية في الجباية البترولية ،سيضعف استدامة المركز المالي للحكومات ،ويدفع مخاطر الديون
السيادية إلى أن تطفو للسطح من جديد.

 .6مالحظات ختامية
حاولت هذه الدراسة تحليل االستدامة المالية في الجزائر باستخدام منهج "الحيز المالي
وحدود الدين العام" خالل الفترة  ،2020-1990وذلك من خالل تقدير دالة رد الفعل المالي باستخدام
طريقة المربعات الصغرى المعدلة كليا ونماذج العتبة .وعلى الرغم من الجهود المبذولة إلعادة ترتيب
أوليات اإلنفاق والمداخيل بالجزائر ،إال أن نتائج الدراسة الوصفية والقياسية كانت دليال واضحا على
وضعية اإلرهاق المالي وانخفاض الحيز المالي المتاح في الجزائر .كما أثبتت النتائج أيضا وجود
مستوى عتبة في نسبة الدين (سقف للدين أو الهاوية المالية) ،يساوي تقر ًيبا  ، %61.17فوقها يجب
أن يهتم صناع القرار باإلجراءات التصحيحية لتجنب اإلعسار المالي.
وأمام هذه التحديات التي تواجها أوضاع المالية العامة بالجزائر ،هناك حاجة ملحة للنظر
بدقة في حيز السياسات المتاح لدعم التعافي على صعيد السياسات المالية .إذ يجب تكثيف وتيرة
اإلصالح الضريب ي من خالل إعادة النظر في السياسة الضريبية بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة
(نسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج المحلى اإلجمالي في الجزائر تقدر ب  ،%14وهي أقل بقليل
من المتوسط العالمي  ،) %15عن طريق إعادة النظر في اإلعفاءات الضريبية ،ومقاربتها مع
المكاسب االقتصا دية الناتجة عنها .وكذلك مراجعة التشريعات الضريبية لشمولية القاعدة الضريبية،
وتحسين مستويات كفاءة التحصيل من خالل تبسيط اإلجراءات .إضافة إلى ذلك ،باإلمكان مراجعة
المعدالت الضريبية المفروضة على بعض القطاعات .هذا و يمكن استحداث ضرائب الممتلكات ،و
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ضرائب الثروة األخرى (مثل الضرائب على التركات والهبات( ،التي يمكن أن تساعد على تعزيز
اإليرادات الضريبية وتحسين تصاعدية الضريبة ،وتقليل مستويات التفاوت و توزيع الثروة.
من جهة أخرى ،يجب ترشيد االنفاق العام (نسبة االنفاق العام إلى الناتج المحلى اإلجمالي في الجزائر
تقدر ب  ،%38وهي أكبر من المتوسط العالمي  ،)%27ورفع مستويات كفاءته والسيما اإلنفاق
الجاري .وذلك من خالل العديد من التدابير التي تشمل وقف التعيينات الجديدة ،وتشجيع الو ازرات
والهيئات الحكومية على خفض نفقاتها ،إضافة إلى وقف كافة الحفالت والفعاليات غير الضرورية،
وغيرها من التدابير األخرى التي تستهدف تعزيز وضع الموازنة .وبالنظر إلى هذه االحتياجات
التمويلية والحيز المالي المحدود ،يتعين التركيز بشكل كبير على تنفيذ عدد كبير من المشروعات من
خالل أطر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
هذا ،ويجب تبني أفضل الممارسات على صعيد حوكمة إدارة الدين العام التي تعمل على تقوية النظم
اإلدارية والقانونية والتشريعية والتنظيمية ،واختيار األساليب والطرق المناسبة والفعالة إلدارة الدين
العام .كما يجب العمل على زيادة مستويات تطور وعمق األسواق المالية ،بما يساهم في زيادة
مستويات قدرة الحكومات على تمويل الدين العام وخفض مخاطره.
على صعيد آخر ،يجب المضي قدما في سياسات التنويع االقتصادي واإلصالحات الهيكلية
والمؤسسية ،إلزالة بعض التشوهات واالختناقات .فوجود مثل األخيرة في جانب العرض وعدم كمال
األسواق سيحول دون التوزيع الكفء للموارد االقتصادية ،ويضعف من مستويات قدرة االقتصاد على
مواجهة الصدمات الخارجية .لذلك يجب تحسين البيئة المؤسسية وتفعيل دورها في حفز آليات السوق،
بما في ذلك سياسات حماية الملكية الفكرية والمنافسة ومنع االحتكار ،وتحسين المقومات اإلدارية
للحكومة العامة .وترتبط اإلصالحات المؤسسية بكافة المجاالت التي من شأنها خفض تكلفة
المعامالت وزيادة مستويات الشفافية والنزاهة والحوكمة .فالفساد اإلداري كبد خزينة الدولة في الجزائر
خالل السنوات األخيرة حوالي  70مليار دوالر.
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الهوامش
المسجلة
) (1ارتفعت المديونية العالمية بنحو  2.1تريليون دوالر في مارس  2020بما يمثل أكثر من ضعف الزيادة ُ

في حجم الدين العام خالل الفترة  .2019-2017في الدول النامية ،تجاوز الدين العام  70في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي في خمس االقتصادات الناشئة .كما أن  40في المائة من الدول منخفضة الدخل تواجه صعوبات
في خدمة الدين العام .في الدول المتقدمة ،ال تزال معدالت الدين العام القائمة أعلى مما كانت عليه قبل األزمة
المالية العالمية لدى ما يقارب  90في المائة من هذه الدول.

) (2أغلب الدول النفطية العربية تعرف أسعار توازنية أعلى من أسعار السوق خاصة في عامي  2020و  2021حيث
أدت جائحة كورونا إلى تراجع معتبر في أسعار النفط في األسواق الدولية.

) (3استنزفت دول العالم سنة  2020موارد مالية قاربت  14تريليون دوالر ،منها  8تريليون دوالر في صورة تدابير
تحفيز ذات صلة بالسياسة المالية ،و  6تريليون دوالر في صورة سيولة تم ضخها من قبل البنوك المركزية.

) (4هناك من يترجمها إلى العربية ب ـ "الفضاء المالي" أو "المساحة المالية" .أما الترجمة إلى الفرنسية فهي:

des marges de manoeuvre budgétaires
(5) Ódor, Ľ. (2016). What should we include in the Fiscal Space Review? (No. Discussion Paper No.
5/2016).P:9.
(6) Cheng, H. W. J., & Pitterle, I. (2018). « towards a more comprehensive assessment of fiscal space
». united nations, department of economic and social affairs. working paper no. 153. P :3.
(7) Zandi, Mark, Xu Cheng and Tu Packard. (2011). Fiscal Space. Moody’s Analytics. Special Report.
p4
(8) Botev, J., Fournier, J. M., & Mourougane, A. (2017). A re-assessment of fiscal space in OECD
countries. OECD Economics Department Working Paper 1352. .p9
(9) Cheng, H. W. J., & Pitterle, I. (2018).op cit. p:9.

) (10لإلطالع على المقاربات المنتهجة في قياس االستدامة المالية ،انظر إلى الجدول  1في الملحق.
وشيكا ،ولكنه يؤكد
) (11ال ينبغي أن يؤخذ غياب الحيز المالي على أنه يعني أن شكالً من أشكال "األزمة" المالية بات
ً
الحاجة إلى خطط تعديل ذات مصداقية .مما يتطلب استعدادا سياسيا إلجراء تعديل ينحرف بشكل ملحوظ عن
األداء السابق للحكومات.
) (12انخفاض اإليرادات الحكومية العامة من  ٪32.6من إجمالي الناتج المحلي في عام  2019إلى  ٪28.2في عام
 .2020ومن المتوقع بأن تنخفض إلى  % 25.6سنة .2021
) (13يعرف إجمال ي إحتياجات التمويل العامة بأنه حاصل جمع عجز المالية العامة الكلي و استهالك الدين الحكومي.
) (14من الضروري مراعاة توقيت االنتخابات ألن السياسيين قد يزيدون اإلنفاق العام للترويج إلعادة انتخابهم  ،مما قد

يؤثر على الوضع المالي للبلد .عالوة على ذلك ،قد يزداد تراكم الديون بشكل حاد فيما يتعلق باحتمالية أقل إلعادة

دائما الحكم على
االنتخاب أو اختالفات كبيرة في األيديولوجية السياسية بين الحزب الحاكم واآلخرين ،لذلك ينبغي ً
االنتخابات في سياق عدم اليقين من إعادة االنتخاب .لمزيد من التوضيحات يمكن الرجوع إلىMawejje and :
). Odhiambo (2020
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) (15تم الحصول على البيانات من الموقع الخاص بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية ( International
 )Institute for Democracy and Electoral Assistanceالتالي:
https://www.idea.int/data-tools/country-view/97/40

) (16لشرح مفصل عن تحديد معالم النماذج  TARو طريقة تقديرها يرجى اإلطالع على شيبي و آخرون (.)2016
) (17بلغ الدين العام بالجزائر سنة  2020حوالي  %60.96و من المرجح أن يرتفع إلى  %63.3سنة  .2021وبالتالي
فإن العتبة المقدرة بالرغم من وجود من يتحفظ عن دقتها إال أنها تعتبر ناقوس خطر قد يدفع البلد إلى حالة اإلعسار
المالي ،و مخاطر الديون السيادية إلى أن تطفو للسطح من جديد.
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قياس الكفاءة النسبية لألنظمة الصحية العربية
في ظل جائحة كورونا باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات
فيصل بوطيبة*
سعاد قاسمي**

ملخص
تهدف الورقة البحثية إلى قياس الكفاءة النسبيّة لستة عشر نظاما صحيا ً عربيا ً من حيث تعاملها مع جائحة كورونا ،وذلك باستخدام
أسلوب تحليل مغلّف البيانات ) (DEAذو التوجّه المخرجي وبعوائد الحجم المتغيّرة ) .(VRSوقد ت ّم اختيار ثالثة ُمدخالت هي:
األسرة لكل عشرة آالف نسمة
نسبة اإلنفاق الصّحي للفرد إلى متوسّط الدخل الفردي ،عدد األطبّاء لكل عشرة آالف نسمة ،وعدد
ّ
شر الكفاءة التقنيّة هو  %89,8وأن مؤ ّ
شفاء من فيروس كورونا .توصّلت الدراسة إلى أن مؤ ّ
و ُمخرج وحيد هو معدّل ال ّ
شر الكفاءة
صحية لعيّنة بلدان الدّراسة قد حقّقت كفاءة مقبولة إالّ أنّها ال تعمل في حدود حجمها
الحجميّة هو  ،%60,9ما يعني أنّ األنظمة ال ّ
األمثل باستثناء موريتانيا وجيبوتي.

Measuring the Relative Efficiency of Arab Health Systems Under COVID
Pandemic by Using Data Envelopment Analysis Method
Faical Boutayeba
Souad Guesmi

Abstract
This paper aims to measure the relative efficiency of sixteen Arab health systems regarding
coronavirus pandemic by using Data Envelopment Analysis with output orientation and variable
returns to scale. Three inputs are chosen namely: ratio of per capita health expenditures to per capita
GDP, physicians per 10.000 population, and beds per 10.000 population, and one output which is the
rate of recovery. The study revealed that the technical efficiency index is 89,8% while the scale
efficiency index is 60,9%. These findings indicate that Arab health systems have an acceptable
efficiency, but they dont work in their optimal sizes, except Mauritania and Djibouti.
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faical.boutayeba@univ-saida.dz
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 .1المــقدمة
األلفية الثالثة ،شهد العالم انتشار بعض األمراض المعدية الفتّاكة مثل :سارس
مع مطلع
ّ
أن تأثيرها كان محدوداً
( ،)2002انفلون از الطيور ( ،)2003إيبوال ( )2013وزيكا ( ،)2015إالّ ّ
بالنظر لحجم الخسائر البشرية واالقتصادية التي خّلفتها .وعلى خالف ذلك ،يشهد العالم اليوم تداعيات
ّ
مست جميع البلدان؛ فبعد ظهور الفيروس
التي
كورونا
جائحة
في
ة
متمثل
مسبوقة
غير
صحية
أزمة
ً
ّ
الصينية في ديسمبر  ،2019انتشر الفيروس بشكل واسع
)(Wuhan
مرة في مقاطعة ووهان
ألول ّ
ّ
ّ
العدوى
فعال
لقاح
غياب
ظل
في
وذلك
اد،
ر
األف
بين
انتقال
بسبب
العالم
أنحاء
مختلف
في
يع
ر
وس
ّ
للحد من انتشار الفيروس الذي يصيب الجهاز التنّفسي بشكل مباشر.
ّ
الصحة العالمية إلى ّأنه بتاريخ  20مايو  ،2021تم تسجيل أزيد
تشير إحصائيات من ّ
ظمة ّ
من  165مليون إصابة مؤكدة وأزيد من  3,4مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد ،ويأتي
المتضررة كل من الواليات المتحدة ،روسيا والب ارزيل .أما في المنطقة العربية،
على رأس قائمة الدول
ّ
وإلى غاية التاريخ المذكور ،بلغ عدد المصابين  6154713مصاب ،كما بلغ عدد الوفيات 99720
حالة وفاة.
وإلى جانب هذه األضرار البشرية الجسيمة ،شهدت البلدان المتضررة من الفيروس أض ار اًر
النشاط
اقتصادية فادحة بسبب اإلجراءات
الوقائية المتّخذة للحيلولة دون تفشي الفيروس؛ فقد تم توقيف ّ
ّ
كليا ،كما تم
في العديد من المؤسسات اإلنتاجية والخدمية والمرافق التجارية وغيرها إما جزئيا أو ً
توقيف حركة األفراد داخليا وخارجيا ما أدى في األخير إلى حدوث ركود في النشاط االقتصادي
محليا ودوليا.
الصحية
وبالنظر لطبيعة هذه األزمة -التي تعتبر
ّ
صحية في المقام األول -وجدت األنظمة ّ
مهيأة لها في ظل عدم وجود
تكن
لم
التي
و
المسبوقة،
نفسها في مواجهة مباشرة مع هذه الكارثة غير
ً
وممرضين
الصحة من أطباء
ّ
لقاح ّ
فعال ضد فيروس كورونا ،ما جعل حتى الممارسين في قطاع ّ
عرض ًة للعدوى من المصابين .لقد ّأدى االرتفاع المتسارع لعدد اإلصابات إلى خلق ضغوط كبيرة
حد سواء .وبالنظر إلى
الصحية في البلدان
المتضررة ،المتقدمة منها والمتخلفة على ّ
ّ
على الهياكل ّ
الصحية كي
محدودية الموارد الطبية المتاحة ،بات التركيز
ً
منصبا على جانب كفاءة أداء األنظمة ّ
الشفاء وتقليل عدد الوفيات المحتملة.
تتمكن من رفع عدد حاالت ّ
ّ
الصحية العربية
في ضوء ذلك ،تأتي هذه ّ
الدراسة لتسّلط الضوء على واقع كفاءة األنظمة ّ
المخرجي وعوائد
ه
بالتوج
)(DEA
البيانات
ف
ل
مغ
تحليل
أسلوب
إزاء جائحة كورونا ،وذلك باستخدام
ّ
ّ ُ
تم
الحجم
ّ
المتغيرة ) .(VRSتشمل الدراسة  16بلداً عربياً ّ
ممن توّفرت عنهم البيانات المطلوبة ،حيث ّ
األسرة لكل عشرة آالف
األطباء لكل عشرة آالف نسمة ،عدد
استخدام ثالث مدخالت هي :عدد
ّ
ّ
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الشفاء من
معدل ّ
ومخرج وحيد هو ّ
نسمة ونسبة اإلنفاق ّ
الصحي للفرد إلى متوسط الدخل الفرديُ ،
الشفاء على عدد اإلصابات ،ما يجعل هذه الدراسة ترّكز على مرحلة
حاالت
كورونا المتمّثل في عدد
ّ
عالج المصابين دون مرحلة التح ّكم في تفشي الفيروس.
إن ما يميز هذه الدراسة كونها األولى –في حدود علمنا -التي حاولت قياس
حري بالذكر ّ
كفاءة األنظمة الصحية العربية في ظل جائحة كورونا ،وذلك بغية معرفة مدى فعاليتها في عالج
عينة الدراسة نسبياً؛ فقد
تتميز الورقة البحثية بكبر حجم ّ
المصابين بفيروس كورونا .من جهة أخرىّ ،
شملت جميع البلدان العربية التي توّفرت عنها البيانات المطلوبة إلعداد هذا البحث حيث بلغ عدد
البلدان ستة عشر بلداً عربياً.
من أجل اإلحاطة بجوانب الموضوع ،تم تقسيم الورقة البحثية إلى ثالثة محاور باإلضافة
الدراسات التي تناولت قياس
إلى مقدمة وخاتمة ،حيث يتضمن المحور األول عرضاً موج اًز لبعض ّ
يتطرق المحور الثاني الستعراض
الصحية في ّ
عينة من بلدان العالم ،بينما ّ
الكفاءة النسبية لألنظمة ّ
منهجية الدراسة متمثل ًة في أسلوب تحليل مغلف البيانات ) (DEAوكذا المتغيرات المستخدمة في
الدراسة ووصفها إحصائيا ،ثم أخي اًر في المحور الثالث ،سيتم سرد النتائج المتوصل إليها وتحليلها.

 .2الدراسات السابقة
تفشي جائحة كورونا في العالم ،حاول الباحثون تقييم أداء األنظمة الصحية – وبصفة
بعد ّ
خاصة في البلدان األكثر تضر اًر -من أجل تحديد مستوى كفاءتها وبالتالي مساعدة صانعي القرار
الطبية المتاحة بغرض تعظيم عدد
الصحية الالّزمة قصد التح ّكم في الموارد
ّ
في تبن ّّي اإلجراءات ّ
حاالت الشفاء وتقليص عدد الوفيات .وفيما يلي استعراض لبعض الدراسات التي قامت بقياس الكفاءة
الصحية باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات ) ،(DEAمع ضرورة اإلشارة إلى
ّ
النسبية لألنظمة ّ
ركزت على كفاءة المستشفيات داخل البلد الواحد.
وجود دراسات ُقطرية عديدة ّ
ففي دراسة شملت  23بلدا معظمها من مجموعة العشرين ) (G20إلى جانب إيران ،إسبانيا،
الصحية،
باكستان ونيجيريا ،قام ييي توي وآخرون في عام  2020بقياس الكفاءة
ّ
النسبية ألنظمتها ّ
التمدن،
السكانية ودرجة ّ
وذلك باستخدام ثالث ُمدخالت تمّثلت في :عدد اإلصابات الجديدة ،الكثافة ّ
ومخرج وحيد هو إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا .رّكزت الدراسة على األشهر األربعة األولى
ُ
ست مراحل قصد
حيث
بلد،
كل
في
بالفيروس
إصابة
ل
أو
تسجيل
تلت
التي
المدة إلى ّ
تم تقسيم هذه ّ
ّ
ّ
الدراسة في استخدام
معرفة تطور كفاءة كل بلد في منع انتشار العدوى بالفيروس .تمّثلت منهجية ّ
الدراسة أن أستراليا وكوريا
أسلوب تحليل مغلف البيانات بعوائد الحجم الثابتة ) .(CCRوقد كشفت ّ
الحد من انتشار فيروس كورونا ،بينما حّلت الواليات
تامة في ّ
الجنوبية فقط استطاعتا تحقيق كفاءة ّ
المتحدة في ذيل ترتيب البلدان األقل كفاءة متبوعة بالب ارزيل وروسيا.
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تطور كفاءة البلدان في التح ّكم في تفشي فيروس كورونا،
وفي دراسة مماثلة حاولت تتبع ّ
قام أوردو وآخرون في عام  2021بقياس كفاءة  16بلداً خالل خمسة أسابيع عقب تسجيل مائة
المدخالت في :عدد
حالة إصابة مؤّكدة.
ّ
تضمنت الدراسة سبع ُمدخالت وثالث ُمخرجات؛ تمثلت ُ
األطباء لكل
السكان الذين تزيد أعمارهم عن  70سنة ،عدد
ّ
السكان ،نسبة ّ
السكان ،متوسط أعمار ّ
ّ
أما
أسبوعيا.
اإلصابات
وعدد
اإلصابات
عدد
إجمالي
نسمة،
ألف
مائة
لكل
ة
األسر
عدد
نسمة،
ألف
ّ
ّ
المخرجات فتمّثلت في :إجمالي عدد الوفيات ،عدد الوفيات أسبوعيا ونسبة المصابين غير المتوّفين.
ُ
من أجل تتبع مسار مستوى كفاءة كل بلد على حدة طوال خمسة أسابيع ،قام الباحثون بتقدير 80
العينة شهدت تراجعاً مع مرور
نموذجا ( 16بلد ×  5أسابيع) .انتهت الدراسة إلى ّ
أن كفاءة بلدان ّ
األول الذي تال تسجيل مائة إصابة ،استطاعت سبعة
الوقت ولكن بدرجات متباينة؛ ففي األسبوع ّ
تامة ( ،) %100بينما في األسبوع الخامس تراجع العدد إلى أربعة بلدان ،حيث
بلدان تحقيق كفاءة ّ
انخفضت قيمة أدنى مؤشر كفاءة من ( )% 43,75إلى ( )% 25فقط بين األسبوعين األول
توصلت الدراسة إلى ّأنه على خالف البلدان األوروبية ،استطاعت كل
والخامس .من جهة أخرىّ ،
من الصين وكوريا الجنوبية تحسين كفاءتهما في إدارة األزمة عقب األسبوع األول.
الدراستين السابقتين اللتين رّكزتا على كفاءة الدول في الحد من فيروس كورنا،
وعلى عكس ّ
تفشي الجائحة ومرحلة عالج
عمدت دراسات أخرى إلى التمييز بين مرحلتين :مرحلة السعي للحد من ّ
المصابين بالفيروس ،حيث يتم قياس الكفاءة لكل مرحلة على حدة .ومن ضمن تلك الدراسات دراسة
أعدها شيرويزاد وآخرون في عام  ،2020والتي هدفت إلى تقييم أداء  29بلدا في إدارة أزمة كورونا
حتى تاريخ  25مارس  ،2020وذلك باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات .قصد قياس كفاءة تلك
السكانية
البلدان في التحكم في انتشار كورونا (المرحلة األولى) ،تم استخدام ُمدخلين هما :الكثافة ّ
المخرجات فتمّثلت في عدد الحاالت المؤّكدة المصابة بفيروس
ّ
ومؤشر عن الحالة ّ
الصحية للبلد .أما ُ
كورونا .وفي مرحلة ثانية ترمي لقياس الكفاءة في عالج المصابين ،تم استخدام ُمخرجات المرحلة
الشفاء من كورونا وعدد الوفياتّ .بينت الدراسة
كمدخل إلى جانب ُمخرجين هما :عدد حاالت ّ
األولى ُ
تامة في كلتا المرحلتين وهي :سنغافورة ،الفيتنام وبلجيكا.
أن ثالثة بلدان فقط استطاعت تحقيق كفاءة ّ
بالمقابل حّققت إيطاليا أضعف مستوى كفاءة ضمن مجموعة البلدان األوروبية ،بينما في الشرق
الرغم من ضعف كفاءة مصر في الحد من انتشار الفيروس ،إال أنها تم ّكنت من
األوسط ،وعلى ّ
تحقيق كفاءة في عالج المصابين بالفيروس.
السياق ذاته ،قام إبراهيم وآخرون في عام  2020بتقييم أداء  58بلدا في التعامل مع
في ّ
جائحة كورنا وذلك على مرحلتين؛ ففي مرحلة أولى تم قياس الكفاءة النسبية لهذه البلدان من حيث
الحد من تفشي الجائحة ) ،(Pandemic Controlثم في مرحلة تالية ،تم قياس الكفاءة النسبية من
حيث اإلجراءات العالجية ) .(Treatment Measuresتم تقسيم المرحلة األولى إلى فترتين؛ تبدأ
ومدتها ثالثة أشهر لتبدأ عقبها الفترة الثانية
الفترة األولى مع ظهور أول إصابة بالفيروس في البلد ّ
مدتها أيضا ثالثة أشهر ،والغرض من ذلك هو عقد مقارنة بين مستوى الكفاءة في الفترتين
والتي ّ
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السكانية ومؤشر
خالل المرحلة األولى .وقد استخدم الباحثون ُمدخلين في هذه المرحلة هما :الكثافة ّ
أما في
الصحية للبلد ،إلى جانب ُمخرج وحيد يتمثل في عدد الحاالت المصابة بالفيروسّ .
عن الحالة ّ
األطباء لكل ألف نسمة ،عدد
كمدخل باإلضافة إلى عدد
ّ
فتم استخدام عدد اإلصابات ُ
المرحلة الثانيةّ ،
السكان الذين تزيد أعمارهم عن  65سنة ،مع استخدام ُمخرجين هما:
ّ
األسرة لكل ألف نسمة ونسبة ّ
العينة غير
بلدان
من
)
89,9%
(
أن
إلى
اسة
الدر
انتهت
الفيروس.
من
المتعافين
وعدد
الوفيات
عدد
ّ
تحسن هذا األخير في الفترة الثانية ليبلغ
غم
ور
)،
45,6%
(
قيمته
كفاءة
ر
بمؤش
األولى
ة
ر
الفت
في
كفؤة
ّ
ّ
أما بخصوص المرحلة الثانية  -مرحلة
( )64,3%إالّ ّ
أن ( )87,9%من البلدان ظّلت غير كفؤةّ .
عالج المصابين -فقد بلغت نسبة البلدان غير الكفؤة ( )%79بمتوسط كفاءة قدره (.)62,1%
وفي دراسة شملت  29بلدا يزيد عدد سكانها عن  50مليون نسمة ،حاول ناهيا مراد وآخرون
الصحية في إدارة أزمة كورونا ،وذلك باستخدام أسلوب تحليل
في عام  2021تقييم أداء أنظمتها ّ
متغيرات هي :عدد الممارسين في
مغّلف البيانات
المخرجي وباستخدام ّ
ست ّ
ّ
المدخلي و ُ
بالتوجهين ُ
األسرة ،عدد اختبارات الكشف عن كورونا ،عدد اإلصابات،
الممرضين) ،عدد
ّ
الصحة (األطباء و ّ
ّ
الباحثون
مؤشرات الكفاءة وفق
لتقدير
عمد
وقد
الفيروس.
بسبب
الوفيات
وعدد
الشفاء،
ّ
عدد حاالت ّ
المخرجات
سبعة سيناريوهات بحيث يتم إضافة أو حذف أحد
ّ
المدخالت و ُ
المتغيرات المذكورة من قائمة ُ
مؤشرات الكفاءة ،تم تقدير دالة انحدار توبيت ) (Tobitقصد إبراز
مرة .بعد الحصول على ّ
في كل ّ
توصلت الدراسة إلى عدة
أهم ّ
محددات كفاءة بلدان ّ
العينة من حيث تقليص عدد اإلصابات والوفياتّ .
مؤشرات
أن
كما
خرجي،
الم
ه
بالتوج
ذاتها
هي
دخلي
الم
ه
بالتوج
الكفؤة
البلدان
أن
ينها
ب
من
التي
و
نتائج،
ّ ّ
ّ
ّ ُ
ّ ُ
المتغيرات في السيناريو األول -
الكفاءة جاءت متقاربة في مختلف السيناريوهات .عند تضمين كل
ّ
حيث يكون عدد اإلصابات وعدد الوفيات هي ُمخرجات النموذج -بلغ مؤشر الكفاءة ()%87,1
أن ( )%45من بلدان العينة استطاعت تحقيق
المخرجي و()%88,3
المدخلي ،كما ّ
ّ
ب ّ
بالتوجه ُ
التوجه ُ
محددات الكفاءة فهي :زيادة عدد حاالت الشفاء وتقليص عدد اإلصابات،
أهم
عن
ا
أم
تامة.
كفاءة
ّ
ّ
وذلك من خالل تطبيق حزمة من اإلجراءات مثل :الحجر الجزئي أو الكلي ،دعم األطقم الطبية،
توفير المستلزمات الطبية ،وتوعية األفراد.

 .3منهجية ومعطيات الدراسة
يعتبر أسلوب تحليل مغلف البيانات ) (Data Envelopement Analysisمن األساليب
فعالية وسهولة استعماله ،وهو أسلوب غير
شائعة االستخدام في قياس الكفاءة ،وذلك ّ
بالنظر إلى ّ
معلمي يقوم على طرق البرمجة الخطية .تم تطوير هذا األسلوب من قبل الباحثين تشارنز ،كوبر
ورودز سنة  1978باالستناد إلى مساهمة فاريل سنة  1957في قياس كفاءة وحدات اتخاذ القرار
(مؤسسة ،جامعة ،مستشفىُ .)...ي ِّّ
المخرجات إلى
عرف هذا األخير الكفاءة على أساس نسبة ُ
المدخالت )measures
المدخالت ،وذلك وفق مقاربتين :األولى تعتمد على مقاييس ّ
موجهة نحو ُ
ُ
المخرجات (Output Oriented
نحو
هة
موج
مقاييس
على
فتعتمد
الثانية
ا
أم
،
(Input
oriented
ّ
ّ
ُ
المدخالت ،حيث يمكن
جانب
على
األولى
بة
ر
المقا
ز
ترك
)
17
ص
،
2010
(نياف،
ّ
)ّ .measures
ُ
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المخرجات ،بينما ترّكز المقاربة
المدخالت عند قدر ّ
معين من ُ
تحقيق الكفاءة من خالل تقليص ُ
معين
قدر
عند
ت
جا
خر
الم
يادة
ز
خالل
من
الكفاءة
تحقيق
يمكن
المخرجات ،حيث
ّ
ُ
الثانية على جانب ُ
المدخالت.
من ُ
في سنة  ،1984قام كل من بانكر ،تشارنز وكوبر )(Banker, Charrnes & Cooper
بتطوير المقاربة المقترحة سنة  1978من خالل إقحام فكرة عوائد الحجم المتغيرة ) ،(VRSوالتي
تراعي طبيعة المرحلة التي تمر بها المؤسسة (مرحلة عوائد الحجم المتزايدة ،الثابتة أو المتناقصة)،
سواء كان التوجه ُمدخليا أو ُمخرجيا.

المخرجي وبعوائد
في هذه الدراسة ،سيتم استخدام أسلوب تحليل مغّلف البيانات ذو
ّ
التوجه ُ
إن هدف
تم اختيار
الحجم
الصحي ،حيث ّ
ّ
ّ
المخرجي بالنظر إلى خصوصية النظام ّ
التوجه ُ
المتغيرةّ .
المتضررة من جائحة كورونا هو تعظيم عدد حاالت الشفاء قصد تقليص عدد الوفيات
جميع البلدان
ّ
المحتملة ،وذلك باستخدام كل ما هو متاح من موارد طبية في البلد.
المخرجي ،من المفيد إعطاء مثال تبسيطي
قصد فهم منهجية تحليل مغّلف البيانات بالتوجه ُ
باستخدام تمثيل بياني مناسب .فبافتراض وجود سبع وحدات اتخاذ قرار ) (DMUsمن الوحدة  Aإلى
الوحدة  Gوالتي يراد قياس كفاءتها النسبية ،فإنه باإلمكان تحديد الوحدات الكفؤة وغير الكفؤة ضمن
هذه المجموعة التي تستخدم نفس المدخالت والمخرجات ،وذلك باستخدام تحليل مغلف البيانات.
يوضح الشكل ( )1مستوى كفاءة الوحدات السبعة التي تستخدم مدخل وحيد ) (xقصد إنتاج مخرجين
) .(y2, y1تعتبر الوحدات الواقعة على خط المنحنى وحدات كفؤة وهي الوحدات ) (G,F,E,Bألنها
استطاعت تحقيق كفاءة تامة ،وبذلك فهي تغلف (أو تطوق) باقي الوحدات غير الكفؤة).(D, C, A
ّ
تكون الوحدة كفؤة بالتوجه المخرجي إذا استطاعت استخدام نفس المدخالت بنفس المستوى أو أقل
مقارنة بوحدات أخرى وتمكنت في الوقت ذاته من تحقيق مخرجات أفضل من هذه الوحدات ،وبالتالي
فالكفاءة في هذه الحالة تكون نسبية ال مطلقة ،ألن األمر يتعلق بمقارنة كفاءة وحدة أو وحدات مع
وحدات أخرى.



من هنا جاءت تسمية هذا األسلوب بتحليل مغلّف البيانات ،والذي يعرف أيضا بأسلوب التحليل التطويقي للبيانات.
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المخرجي
شكل رقم ( :)1الكفاءة النسبية بالتوجه ُ

Source : Cooper, W.,and Seiford, T. 2006. Introduction to Data Envelopment
Analysis and its uses, Springer science and business media, p 9.

الشكل ( ،)1يتم حساب مؤشر كفاءة الوحدة  Aبقسمة الشعاع  OAعلى الشعاع
من خالل ّ
كي تصبح كفؤة مثل الوحدة
أن هذه الوحدة بإمكانها زيادة ُمخرجاتها بالمقدار
 ، OEوالذي يعني ّ
 .Eرياضيا يتم تقدير مؤشر الكفاءة لكل وحدة اتخاذ قرار من خالل دالة الهدف التالية:

وذلك تحت القيد التالي:

بحيث:
 :Eqكفاءة الوحدة .q
 :Yiqقيمة المخرج  iللوحدة .q
 :Xjqقيمة المدخل  jللوحدة .q
 :uiالوزن المخصص للمخرج  iحتى يصبح كفؤا تماما.
 :vjالوزن المخصص للمدخل  jحتى يصبح كفؤا تماما.
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أما إذا كانت
إذا كانت قيمة الكسر تعادل الواحد ،معنى ذلك ّ
أن الوحدة  qكفؤة تماماّ ،
الصفر والواحد فالوحدة غير كفؤة.
محصورة بين ّ
في هذه الدراسة ،سيتم حساب مؤشر الكفاءة باستخدام عوائد الحجم المتغيرة وذلك بهدف
الصرفة ) (Pure technical efficiencyوالكفاءة الحجمية (Scale
التمييز بين الكفاءة الفنية ّ
) . efficiencyيتعلق النوع األول من الكفاءة بضبط وحدة القرار للعالقة بين مدخالتها ومخرجاتها
دون اعتبار لحجمها ،بينما يتعلق النوع الثاني منها بمراعاة الحجم والذي يسمح بمعرفة طبيعة مرحلة
دل ذلك على أن
عوائد الحجم التي تمر بها الوحدة؛ فإذا كانت تمر بمرحلة عوائد الحجم المتزايدة ّ
زيادة المدخالت تؤدي إلى زيادة أكبر في المخرجات ،وإذا كانت تمر بمرحلة عوائد الحجم الثابتة
فالزيادة في المدخالت تؤدي إلى نفس مستوى الزيادة في المخرجات ،أما إذا كانت تمر بمرحلة عوائد
الحجم المتناقصة ،فالزيادة في المدخالت تؤدي إلى زيادة أقل في المخرجات.
قصد قياس كفاءة األنظمة الصحية لعينة الدراسة المكونة من  16بلدا عربيا ،ثم اختيار
ثالث مدخالت هي :نسبة اإلنفاق الصحي للفرد إلى متوسط الدخل الفردي ،عدد األطباء لكل عشرة
األسرة لكل عشرة آالف نسمة ،وهي إحصائيات مستقاة من موقع قاعدة بيانات
آالف نسمة وعدد
ّ
تخص العام  ،2019أما المخرج الوحيد المستخدم في الدراسة فيتمثل في معدل الشفاء
البنك العالمي ّ
من كورونا ،والذي تم الحصول عليه من خالل قسمة عدد حاالت الشفاء على عدد اإلصابات ،وذلك
حتى تاريخ  26أبريل  ،2021وقد تم الحصول على بياناتها من موقع .Statistica
يوضح الجدول ( )1وصفاً إحصائيا للمتغيرات المستخدمة في الدراسة ،حيث يالحظ أن
متوسط معدل الشفاء من كورونا قد بلغ  %87.13بانحراف معياري قدره حوالي  ،%13وقد سجلت
تونس أدنى معدل شفاء بنسبة  %49.7بينما سجل المغرب أعلى معدل وهو  .%97,23أما نسبة
اإلنفاق الصحي للفرد فقد بلغت في المتوسط  ،%5,66حيث بلغت أدنى نسبة  %2,08في جيبوتي
وأعلى نسبة في السودان بقيمة  .%13,63وفيما يتعلق بعدد األطباء لكل عشرة آالف نسمة ،بلغ
المتوسط إلجمالي العينة  14طبيباً ،حيث يوجد طبيبان كأدنى عدد في موريتانيا و 26طبيبا كأعلى
األسرة لكل عشرة آالف نسمة ،فقد بلغ المتوسط  15,43سري ار
عدد في الكويت .أما بخصوص عدد
ّ
أسرة) مقابل أعلى عدد بلبنان ( 27سرير)( .أنظر الملحق
حيث تم تسجيل أقل عدد بموريتانيا (أربع ّ
رقم )2
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جدول رقم ( :)1وصف إحصائي لمتغيرات الدراسة
المتغيرات
المخرجات
المدخالت

معدل الشفاء )(%
نسبة اإلنفاق الصحي للفرد
من متوسط الدخل الفردي )(%
عدد األطباء لكل  10آالف نسمة

األسرة لكل  10آالف نسمة
عدد
ّ

المتوسط
87,13

االنحراف
المعياري
12,92

5,66

2,84

2,08

14,50

9,47

1,9

15,43

5,87

أدنى قيمة

أعلى قيمة

49,70

97,23
13,63
26,5

4,00

27,3

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات مخرجات برنامج SPSS20

 .4عرض وتحليل النتائج
 1.4الكفاءة التقنية الصرفة
بلغ متوسط الكفاءة التقنية الصرفة لعينة الدراسة ( ،)%89,8ما يعني أن كفاءة األنظمة
الصحية لبلدان العينة مقبولة من حيث تعظيم معدالت الشفاء من كورونا في حدود ما تستخدمه من
األسرة واإلنفاق الصحي) ،كما تشير هذه النسبة إلى أن هذه األنظمة
موارد طبية (عدد األطباء ،عدد
ّ
بإمكانها تعظيم معدل الشفاء – في المتوسط -بنسبة ( )%10,2دون زيادة الموارد المستخدمة.
يوضح الشكل ( )2أنه من ضمن  16بلدا عربيا ،استطاعت ثالثة بلدان تحقيق كفاءة تامة
هي :موريتانيا ،جيبوتي والمغرب ،أي أنها تمكنت من بلوغ أقصى المخرجات (معدالت الشفاء) في
حدود ما تمتلكه من مدخالت ،وهو ما يجعلها تشكل الحدود الكفؤة لعينة الدراسة .بالمقابل ،حققت
ثمانية بلدان كفاءة عالية هي :البلدان الخليجية ،األردن والعراق ،كما حصلت أربعة بلدان على كفاءة
مقبولة هي :لبنان ،السودان ،مصر والجزائر ،بينما حصلت تونس على أضعف مؤشر كفاءة بنسبة
وصلت (.)%51,1
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شكل رقم ( :)2الكفاءة التقنية الصرفة لعينة األنظمة الصحية العربية

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات مخرجات برنامج .DEAP

عند تقسيم عينة الدراسة إلى بلدان خليجية وأخرى غير خليجية ،يالحظ أن األنظمة الصحية
للبلدان الخليجية حققت كفاءة أعلى مقارنة بنظيراتها في البلدان غير الخليجية ( %96مقابل %86,1
على التوالي) ،حيث يمكن إيعاز ذلك لجملة االعتبارات المؤسساتية والديموغرافية واالقتصادية التي
لها دور كبير في ارتفاع مؤشرات كفاءة األنظمة الصحية الخليجية .أما بخصوص مجموعة البلدان
غير الخليجية ،فقد تراوح المؤشر بين ( )%51,5و()%100؛ فعلى الرغم من ضعف الموارد الطبية
لموريتانيا وجيبوتي إال أنهما استطاعتا تحقيق أعلى معدالت الشفاء من كورونا (%96,33
و %96,82على التوالي) وهي معدالت أعلى بكثير من متوسط معدل الشفاء الذي بلغ (،)%87,14
أما المغرب الذي يتمتع بموارد متواضعة ،فقد تمكن من تحقيق أعلى معدل للشفاء ضمن مجموعة
إن تمكن ثالثة بلدان غير غنية من تحقيق كفاءة تامة له داللة مهمة
عينة الدراسة (ّ .)%97,23
مفادها أن وفرة الموارد ليس شرطا لتحقيق الكفاءة ،كما أن قلة الموارد تحتّم على البلد حسن استغالل
ما لديه حتى يتسنى له تحقيق الهدف المرجو قدر المستطاع .من ناحية أخرى ،من الضروري اإلشارة
إلى أن هذه النتائج تبقى نسبية وليست مطلقة ،حيث من الوارد جداً أن تصبح األنظمة الكفؤة غير
كفؤة في حال مقارنتها بأنظمة بلدان أخرى.
بالنسبة لتونس التي تتميز بنظام صحي جيد ،بلغ معدل الشفاء فيها ( )%49,7فقط ،وهو
األضعف في المجموعة ككل ما جعلها تحصل على أدنى مؤشر كفاءة تقنية ( ،)%51,1والذي يعني
أن النظام الصحي التونسي بإمكانه الرفع من معدل الشفاء بنسبة ( )%48,9دون زيادة مدخالته
الطبية حتى يبلغ مرحلة الكفاءة التامة.
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 2.4الكفاءة الحجمية
بلغ متوسط مؤشر الكفاءة الحجمية لبلدان العينة ( ،)%60,9ما يعني أن األنظمة الصحية
إن هذه البلدان في مجملها ال تعمل ضمن
لهذه البلدان تتميز بكفاءة متوسطة من حيث الحجم ،أي ّ
حدود حجمها األمثل باستثناء موريتانيا وجيبوتي اللذين حقق نظامهما الصحي كفاءة حجمية تامة
كما هو مبين في الشكل ( .)3أما المغرب الذي حقق نظامه الصحي كفاءة تقنية تامة ،لم يتمكن من
تحقيق كفاءة تامة من حيث الحجم ،وهو دليل على أن البلد الذي يحقق كفاءة تامة في استغالل
موارده ال يعني بالضرورة أنه يعمل في حدود حجمه األمثل .من جهة أخرىُ ،يالحظ أن لبنان حصل
على أدنى مؤشر كفاءة حجمية بنسبة قدرها ( )%30,5رغم أن موارده الطبية تزيد عن متوسط موارد
العينة كما هو مبين في الملحق ( .)2أما بخصوص المرحلة التي تمر بها األنظمة الصحية
بلدان ّ
غير الكفؤة ،فهي مرحلة عوائد الحجم المتناقصة كما هو موضح أيضا في الملحق رقم ( ،)2وهو ما
يعني أن هذه األنظمة قد تجاوزت مرحلة عوائد الحجم الثابتة ،وبالتالي أي زيادة في الموارد الطبية
سوف يؤدي إلى زيادة أقل في معدل الشفاء.
شكل رقم ( :)3الكفاءة الحجمية لعينة األنظمة الصحية العربية

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات مخرجات برنامج .DEAP

بناء على النتائج المدونة في الملحق رقم ( ،)2في ظل استخدام أدنى مستوى من الموارد
ً
أسرة لكل  10آالف نسمة) ،يحقق البلد معدل
بعة
ر
أ
و
وطبيبان
%2,08
ها
قدر
صحي
(نسبة إنفاق
ّ
شفاء قدره ( ،)%96,82وبالتالي فإن اقتصاديات الحجم ضمن هذه الحدود من الموارد تكون ثابتة،
وفي حال ما تجاوزت الموارد هذه الحدود ،سينتقل أي نظام صحي إلى مرحلة اقتصاديات الحجم
المتناقصة.
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عند مقارنة األنظمة الصحية للبلدان الخليجية مع البلدان غير الخليجية ،يالحظ وجود تقارب
كبير بينها من حيث مستوى الكفاءة الحجمية ( %60,5مقابل  %61,2على التوالي) ،وهذا على
خالف النتائج المتوصل إليها في حالة الكفاءة الفنية .ضمن مجموعة البلدان الخليجية ،بلغ أعلى
طر بينما بلغ أدنى مؤشر  %41,3في السعودية .تشير هذه النتيجة إلى
مؤشر كفاءة  %88,1في َق َ
أن النظام الصحي الَقطري –على خالف نظيره السعودي -يقترب من العمل ضمن حدود حجمه
المثالي.
 3.4األنظمة الصحية المرجعية
بينت نتائج الدراسة وجود ثالثة أنظمة صحية عربية كفؤة تماما من الناحية التقنية ،وهي
أنظمة كل من موريتانيا ،جيبوتي والمغرب ،وبالتالي يمكن اعتبارها مرجعا لباقي األنظمة الصحية
العربية غير الكفؤة ،وذلك باعتبار ثالث مدخالت هي :نسبة اإلنفاق الصحي للفرد ،عدد األطباء
األسرة لكل  10آالف نسمة.
وعدد
ّ
جدول رقم ( :)2األنظمة الصحية المرجعية وأوزانها)(%
األنظمة الصحية المرجعية

األنظمة غير الكفؤة
الجزائر

المغرب ()100

البحرين

المغرب ( + (63,8جيبوتي ()36,2

مصر

المغرب ( + )45,1جيبوتي ()54,9

العراق

المغرب ( +(57,6جيبوتي ((42,4

األردن

المغرب ()100

الكويت

المغرب ( + (97جيبوتي ((3

لبنان

المغرب ()100

عمان

المغرب ( + (69,4جيبوتي ((30,6

قطر

موريتانيا ( + (8المغرب ( + (17,4جيبوتي )(74,6

السعودية

المغرب ()100

السودان

جيبوتي ( + (27,1المغرب ( + (11,5موريتانيا ((61,4

تونس

المغرب ()100

اإلمارات

المغرب ( + (63,5جيبوتي ((36,5

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات مخرجات برنامج .DEAP
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تفصيال ،يعتبر النظام الصحي المغربي مرجعا لجميع األنظمة الصحية غير الكفؤة دون
استثناء ،أما النظام الصحي الموريتاني فيعتبر مرجعا للسودان بنسبة ( )%61,4ولَقطر بنسبة ضئيلة
مقدارها) ،(%8بينما يعتبر النظام الصحي لجيبوتي مرجعا لثمانية بلدان هي :البحرين ،مصر،
العراق ،الكويت ،عمان ،قطر ،السودان واإلمارات ولكن بنسب متفاوتة.
تستطيع األنظمة الصحية غير الكفؤة االستفادة من ممارسات األنظمة الصحية الكفؤة الثالثة
من حيث التحكم في العالقة بين الموارد الطبية المستخدمة (اإلنفاق الصحي للفرد ،عدد األطباء
األسرة) من جهة ومعدل الشفاء من كورونا من جهة أخرى ،وهو ما يمكنها من تحقيق كفاءة
وعدد
ّ
تامة.
مما يمكن االستفادة منه من هذه الدراسة أنه ،مع اإلقرار بأهمية توفير الموارد الطبية الالزمة
لمجابهة جائحة كورونا ،فإنه من المهم جداً تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة لتوفير العالج
لل مصابين في الوقت المناسب ،وبالتالي تقليص عدد الوفيات المحتملة ،كما يفيد ذلك في تالفي
مختلف أشكال الهدر في الموارد الطبية الموجودة.
 4.4التحسينات المقترحة لألنظمة الصحية غير الكفؤة
من إيجابيات استخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات أنه يقترح التحسينات الممكنة كي
تستطيع الوحدات غير الكفؤة تحقيق كفاءة تامة في ضوء ممارسات الوحدات الكفؤة .وعلى الرغم من
فإن
أن التوجه المعتمد في الدراسة هو التوجه المخرجي  -الذي يركز على جانب المخرجات فقط ّ -
التحسينات المرغوبة تطال أيضا جانب المدخالت من خالل إبراز مستوى المدخالت الذي يكفي
لتحقيق أفضل مستوى من المخرجات ،وبالتالي توجيه المدخالت المعطلة ألغراض طبية أخرى.
يوضح الملحق (ِّ )3
الق َيم الفعلية والمقترحة في جانب مدخالت ومخرجات الدراسة بالنسبة
لألنظمة الصحية غير الكفؤة .بالنظر لطبيعة موضوع البحث الذي يتعلق بصحة األفراد ،فال جدال
أن النسبة التي يقترحها أسلوب تحليل مغلف
في أن النسبة المرغوبة للشفاء هي ( ،)%100إال ّ
البيانات هي النسبة األفضل على اإلطالق ضمن عينة الدراسة والتي هي ( )%97,23المحققة من
طرف النظام الصحي المغربي .في ضوء ذلك ،يقترح األسلوب المستخدم في الدراسة قيمة الزيادة في
معدل الشفاء لألنظمة الصحية غير الكفؤة ،حيث بلغت أدنى قيمة ( )%0,73بالنسبة لإلمارات وأعلى
قيمة ( )%47,53بالنسبة لتونس.
بالنسبة لجانب المدخالت ،وفقا للتوجه المخرجي فإن الهدف هو تعظيم المخرجات في ظل
المدخالت المتاحة ،إال أنه يمكن للنظام الصحي غير الكفؤة تعظيم معدل الشفاء  -كمخرج -مع
استخدام مدخالت أقل مما هو متاح في حال وجود مدخالت معطلة ) .(Input Slacksوألن النظام
الصحي المغربي قد ظهر كنظام مرجعي رئيسي لخمسة أنظمة غير كفؤة هي :الجزائر ،األردن،
لبنان ،السعودية وتونس ،فإن القيم المقترحة في جانب مدخالتها هي ذاتها مدخالت هذا النظام-
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األسرة .تتمثل هذه المدخالت في :نسبة
باستثناء حالة تونس فيما يخص نسبة اإلنفاق الصحي وعدد
ّ
إنفاق صحي للفرد قدرها ) (%5,45وعشرة أسرة لكل عشرة آالف نسمة ،و 7,3طبيب لكل عشرة
آالف نسمة .وبالتالي فإن هذه األنظمة تعاني من وجود مدخالت معطلة لديها ،أي ّإنها تعاني من
هدر في استخدام الموارد ،وعليه فإن الفارق بين ما تستخدمه فعليا وما هو مقترح عليها يمكن
استخدامه ألغراض طبية أخرى غير عالج المصابين بفيروس كورونا.
وعلى وجه العموم ،بالنسبة لعدد األطباء لكل عشرة آالف نسمة ،باستثناء مصر والسودان،
فإن باقي البلدان تستطيع استخدام عدد أطباء أقل لتحقيق كفاءة تامة؛ حيث تبلغ أعلى قيمة تخفيض
 19,86طبيبا بالنسبة لإلمارات ،أي إن استخدام خمسة أطباء بدال من  25طبيب لكل عشرة آالف
األسرة لكل عشرة آالف نسمة،
نسمة يكفي لتحقيق معدل شفاء قدره ( .)%97,08أما فيما يتعلق بعدد
ّ
أسرة أقل :وألن لبنان بها أعلى
فباستثناء قطر والسودان ،فإن باقي البلدان بإمكانها تخصيص عدد ّ
أسرة فقط لتحقيق معدل
أسرة لكل عشرة آالف نسمة والبالغ  27,3تستطيع تخصيص عشرة ّ
عدد ّ
شفاء قدره .%97,23
وفيما يخص نسبة اإلنفاق الصحي للفرد ،فباستثناء ستة بلدان هي (البحرين ،العراق،
الكويت ،عمان ،قطر ،واإلمارات) التي ال يمكنها تقليص مستوى ما تنفقه على صحة الفرد الواحد
كنسبة من متوسط الدخل الفردي ،تستطيع باقي البلدان غير الكفؤة تخصيص نسب إنفاق أقل لتحقيق
أعلى نسبة شفاء ،ويتعلق األمر بكل من :الجزائر ،مصر ،األردن ،لبنان ،السعودية ،السودان وتونس.
تخصص
بيد أن هذه النتيجة ال يمكن قبولها على إطالقها ،ذلك أن البلدان غير المعنية بالتخفيض ّ
نسبا أقل لإلنفاق على صحة األفراد مقارنة بالبلدان المعنية بالتخفيض كما هو مبين في الملحق (،)3
ولكن من حيث قيمة ما تخصصه البلدان الخليجية عموما (غير المعنية بالتخفيض باستثناء
السعودية) ،فإنه يمثل أضعاف ما تنفقه باقي البلدان غير الخليجية المعنية بالتخفيض؛ إذ يبلغ متوسط
ما تنفقه البلدان الخليجية على صحة الفرد الواحد حوالي  14000دوالر بينما يبلغ المتوسط في باقي
البلدان غير الخليجية في عينة الدراسة  244دوالر فقط.

 .5الخــاتمة
هدفت الورقة البحثية إلى قياس الكفاءة النسبية لستة عشر نظاما صحيا عربيا باستخدام
تم التركيز
المخرجي وبعوائد الحجم
ّ
أسلوب تحليل مغّلف البيانات ذو التوجه ُ
المتغيرة ) ،(VRSحيث ّ
الد ارسة
على مرحلة عالج المصابين بفيروس كورونا دون مرحلة التح ّكم في انتشار الفيروس .انتهت ّ
تخص كالً من
أن مؤشر الكفاءة التقنية هو  %89,8مع وجود ثالثة أنظمة صحية كفؤة والتي
إلى ّ
ّ
صحيين
أما مؤشر الكفاءة الحجمية فقد بلغ  %60,9مع وجود نظامين
ّ
موريتانيا ،جيبوتي والمغربّ .
عينة بلدان الد ارسة تعاني أنظمتها
يخصان موريتانيا وجيبوتي .تدل هذه النتائج على ّ
أن ّ
كفؤين فقط ّ
الصحية من نقص الكفاءة من حيث الحجم ،ما يعني ّأنها ال تعمل في حدود حجمها األمثل في
الصحية غير
تعاطيها مع جائحة كورونا .على هذا األساس ،تم اقتراح جملة من التحسينات لألنظمة ّ
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الصحية المرجعية ،وذلك من
تامة في ضوء ممارسات األنظمة ّ
الكفؤة حتى تتمكن من تحقيق كفاءة ّ
طلة.
المع
دخالت
الم
ّ
معدالت ّ
خالل تحسين ّ
الشفاء وتقليص ُ
نسبية ،وذلك العتبارات عديدة :فقد شملت
أن النتائج
جدير بالذكر ّ
المتوصل إليها تبقى ّ
ّ
تتضمن بلداناً غير عربية .كذلك استخدمت
لم
ها
أن
كما
بية
ر
الع
الدول
من
الدراسة عدداً محدوداً
ّ
ّ
ومخرجات
المخرجات ،ما يعني ّأنه في حال استخدام ُمدخالت ُ
المدخالت و ُ
الدراسة نوعاً معيناً من ُ
المخرجي في
أن الدراسة رّكزت على
أخرى قد ُيفضي ذلك إلى نتائج مختلفة .باإلضافة إلى ّ
ّ
التوجه ُ
المدخلي لنتائج مختلفة أيضا .كما
يؤدي استخدام
ثم قد ّ
ّ
التوجه ُ
أسلوب تحليل مغّلف البيانات ،ومن ّ
أن استخدام أسلوب آخر غير تحليل مغّلف البيانات -مثل تحليل الحد العشوائي ) -(SFAقد ُيعطي
ّ
مستقبلية
اسات
ر
لد
يق
ر
الط
د
تمه
أولى
خطوة
اسة
ر
الد
هذه
تبقى
،
ر
ا
آخ
وليس
ر
ا
أخي
كذلك.
مختلفة
نتائج
ً
ً
ّ
ّ
الصحية العربية بخصوص تعاملها مع جائحة كورونا
األنظمة
أداء
تقييم
في
تقدم أكبر
قصد إحراز ّ
ّ
الضوء على مكامن الخلل ،وهو ما من شأنه مساعدة متّخذي القرار في تحسين كفاءة
من أجل تسليط ّ
الحيوية.
عمل هذه األنظمة
ّ
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فيصل بوطيبة
سعاد قامسي

المالحـــــــق
ملحق رقم ( :)1إحصائيات تداعيات كورونا بتاريخ2021/05/20 :
اإلصابات

الشفاء

الوفيات

البلد
العراق

1156137

1067387

16102

األردن

727612

710445

9314

اإلمارات

551430

531459

1642

لبنان

537043

503774

7651

المغرب

515758

504210

9106

السعودية

436239

420671

7201

تونس

329925

291515

12032

فلسطين

304532

295643

3448

الكويت

294693

280940

1703

مصر

249238

183696

14498

قطر

214463

209773

539

عمان

208607

192973

2239

البحرين

206878

188496

773

ليبيا

182649

169364

3102

الجزائر

125896

87746

3395

السودان

34272

27949

2446

سوريا

23884

21460

1714

موريتانيا

18957

18197

457

الصومال

14575

6579

762

جيبوتي

11468

11290

152

اليمن

6593

3120

1298

جزر القمر

3864

3708

146

المجموع

6154713

5730395

99720

المصدر :منظمة الصحة العالمية (.)2021
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قياس الكفاءة النسبية لألنظمة الصحية العربية يف ظل جائحة كورونا باستخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات
(سياسات إعادة التوزيع منوذجا )

ملحق رقم ( :)2الكفاءة الحجمية لألنظمة الصحية العربية

النظام الصحي

موريتانيا
جيبوتي
قطر
السودان
العراق
مصر
اإلمارات
عمان
البحرين
المغرب
الكويت
الجزائر
السعودية
األردن
تونس
لبنان
المتوسط
البلدان الخليجية
البلدان غير الخليجية

نسبة نصيب
الفرد من
اإلنفاق
الصحي

عدد
األطباء
(لكل 10
آالف
نسمة)

عدد
األسرة
ّ
(لكل 10
آالف
نسمة)

نسبة الشفاء
من كورونا
)(%

مؤشر
الكفاءة
الحجمية

3,24

1,9

4

96,33

1,000

2,76

24,9

12,5

89,77

0,881

7,1

13,2

88,55

25,3

13,8

96,35

9,3

17,4

26,5

20,4

93,68

26,1

22,4

96,21

21,8

49,70

2,08

2,2

13,63

2,6

4,16

4,5

4,02
4,22
4,42
4,23
5,45
5,35
6,44
6,42
7,49
7,58
9,05

20

7,3

17,2
23,2
13
21

5,66

15,4

6,31

10

4,57

22,01

14

7,4

14,3
14,7
10
19

14,7
27,3

14,5

16,87

14,57

96,82
80,78
75,06
89,92
93,42
97,23
69,71
95,18
85,45

0,733
0,671
0,639
0,650
0,608
0,596
0,565
0,483
0,432
0,413
0,406
0,369
0,305

87,14

0,609

83,48

0,612

93,22

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات مخرجات برنامج .DEAP
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1,000

0,605

حالة عوائد
الحجم

ثابتة
ثابتة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
متناقصة
/
/
/
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ملحق رقم ( :)3التحسينات المقترحة لألنظمة الصحية العربية غير الكفؤة

الــبلد
ال ـ ـج ـ ـ ـ ـ ازئـ ــر
البـ ـحـ ـ ـريـ ــن
م ـ ـ ـص ـ ــر
ال ـ ـع ـ ـ ـراق
األردن
ال ـكــوي ــت
ل ـ ـبـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان
ع ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــان
ق ـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر
السع ــوديــة
ال ـسـ ـ ــودان
ت ـ ــونـ ـ ــس
اإلمـ ــارات

عدد األطباء (لكل 10آالف
نسمة)
الفعلي المقترح التخفيض

المدخالت
األسرة (لكل 10آالف
عدد
ّ
نسمة)
الفعلي المقترح التخفيض

- 9.90
-3.84
ـــــــــــــــــــــ
-1.96
-15.90
-19.35
-13.70
-14.25
-21.83
-18.80
ـــــــــــــــــــــ
-5.70
-19.86

-9.00
-5.95
-2.10
-1.50
-4.70
-10.28
-17.30
-3.47
ـــــــــــــــــــــ
-12.40
ـــــــــــــــــــــ
-5.70
-2.34

17.20
9.30
4.50
7.10
23.20
26.50
21.00
20.00
24.90
26.10
2.60
13.00
25.30

7.30
5.45
4.50
5.13
7.30
7.14
7.30
5.74
3.06
7.30
2.60
7.30
5.43

19.00
17.40
14.30
13.20
14.70
20.40
27.30
14.70
12.50
22.40
7.40
21.80
13.80

10.00
11.44
12.19
11.69
10.00
10.11
10.00
11.22
12.50
10.00
7.40
7.30
11.46

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات مخرجات برنامج .DEAP
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المخرجات

نسبة اإلنفاق الصحي للفرد
)(%
الفعلي المقترح التخفيض

الفعلي

المقترح

الزيادة

-0.99
ـــــــــــــــــــــ
-0.56
ـــــــــــــــــــــ
-2.04
ـــــــــــــــــــــ
-3.60
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
-0.97
-10.45
-11.80
ـــــــــــــــــــــ

69.71
93.42
75.06
88.55
95.18
93.68
85.45
89.92
89.77
96.21
80.78
49.70
96.35

97.23
97.08
97.00
97.05
97.23
97.21
97.23
97.10
96.85
97.23
96.56
97.23
97.08

27.52
3.66
21.94
8.50
2.05
3.53
11.78
7.18
7.08
1.02
15.78
47.53
0.73

6.44
4.23
4.16
4.02
7.49
5.35
9.05
4.42
2.76
6.42
13.63
21.80
4.22

5.45
4.23
3.60
4.02
5.45
5.35
5.45
4.42
2.76
5.45
3.17
10.00
4.22

معدل الشفاء )(%
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دور الحوكمة الشاملة وسريعة االستجابة في الحد من تداعيات
جائحة كورونا في فلسطين
*رابح مرار
**رجا الخالدي

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم التدخالت واالستجابات التي قامت بها الحكومية الفلسطينية والجهات الرسمية األخرى
 تمت الدراسة باعتماد "المنهج الكيفي" وبالتحديد. ومناقشة أهمية وجود استجابة متعددة األطراف،للتعامل مع جائحة كورونا
 أظهرت الدراسة ضعف كبير في نظام الحوكمة الشاملة (على المستوى المركزي.""المجموعات البؤرية" و"المقابالت المعمقة
 ذلك يعود إلى غياب االستراتيجية وآلية العمل الواضحة.والمحلي) سريعة االستجابة في مواجهة جائحة كورونا في فلسطين
 وضعف التنسيق والمتابعة بين الجهات، وغياب العدالة في توزيع الموارد المتاحة المحدودة،من قبل الحكومة المركزية
 والذي انعكس على حالة من عدم الرضا لدى العديد،المختلفة من أجل الحد من تبعات جائحة كورونا على المجتمع واالقتصاد
 واجهت وحدات الحكم المحلي صعوبات في تعاملها. ووحدات الحكم المحلي، والمؤسسات العامة والخاصة،من المواطنين
 لعل أبرزها مشكلة عدم الوعي عند بعض أفراد المجتمع المحلي بخطورة الفيروس وأهمية االلتزام،مع المجتمع المحلي
.بإجراءات الوقاية أو الحجر في حال اإلصابة

The Role of Inclusive, Rapid and Responsive Governance in Mitigating
the Consequences of the COVID-19 Pandemic
Rabeh Morrar
Raja Khalidi

Abstract
The study aims to evaluate the responses and interventions implemented by the Palestinian Authority and
other official bodies to manage and control the outbreak of the COVID-19 pandemic and its socio-economic
consequences, highlighting the importance of a multilateral response. The study adopts a qualitative
approach which relies mainly on focus groups and in-depth interviews instead of a questionnaire, allowing
for thorough monitoring and evaluation of the government’s role in handling the pandemic at the central and
local levels. The study finds weaknesses in the government’s pandemic response, especially in its role
working with popular and emergency committees, due to the absence of robust strategies that would allow
for multilateral and coordinated responses with local governmental units. Despite the various initiatives
undertaken by the local community to support emergency committees, municipalities, and village councils,
these councils faced challenges when dealing with local communities. Most prominently, the councils
highlighted the lack of awareness amongst some community members in terms of understanding the
seriousness of the COVID-19 virus, the urgency to adhere to preventative measures, and the importance of
quarantining in the case of an infection.

.) معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس، مدير األبحاث، جامعة النجاح الوطنية،* أستاذ مساعد
dr@mas.ps :البريد االلكتروني
dg@mas.ps : البريد االلكتروني.) معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس،**المدير العام
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دور احلوكمة الشاملة وسريعة االستجابة يف احلد من تداعيات جائحة كورونا يف فلسطي

 .1المقدمة
كان العام  2020عاما حافال باألحداث والصدمات للفلسطينيين ،والتي تركت آثارا ،على ما
يبدو ،وجودية وخيمة .عند تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،قبل خمسة وعشرون عاما ،بموجب
اتفاقيات أوسلو-واشنطن المرحلية ،تم تحديد أنظمتها األمنية واالقتصادية والحوكمية .اليوم ،وبعد
عقدين وبضع ،ما زالت تواجه هذه األنظمة العديد من الصعوبات إثر الصدمات المتوالية وما استجد
من أزمات اجتماعية واقتصادية ،والتي اجتمعت في عام  2020في ازمة جائحة كورونا بفلسطين
عقب سنوات طويلة سادتها أجواء من التوتر السياسي ،ومستويات نمو اقتصادي ضعيف ،وأزمات
اجتماعية مزمنة كانت الفئات االجتماعية الضعيفة والمهمشة والفقيرة الخاسر األكبر فيها.
يشهد العالم أجمع منذ بداية العام  2020انتشا ار واسعا وزحفا متواصال لجائحة فايروس
كورونا (كوفيد ،)19-والذي كان له انعكاسات كبيرة على المستويين االقتصادي واالجتماعي .فقد أدى
"وباء عالمياً" إلى شل الحركة بشكل شبه كامل لفترات
إعالن منظمة الصحة العالمية هذا المرض
ً
مختلفة (بين أسابيع وأشهر) في معظم دول العالم ،نتيجة اتخاذ الحكومات سياسات تقوم على اإلغالق
والعزل ،والحجر الصحي ،والتباعد االجتماعي ،مما أدى إلى تباطؤ أو توقف الحركة في كافة
القطاعات االقتصادية ،والتجارية والسفر والسياحة بشكل خاص .قد وصل عدد الحاالت المصابة
على مستوى العالم حتى تاريخ  2020/10/11إلى ما يزيد عن  37.5مليون حالة منها  8.3مليون
()1
حالة نشطة ،بينما وصل عدد الوفيات إلى ما يزيد عن مليون وفاة.
أجمعت العديد من األبحاث والدراسات على أن اآلثار المحتملة لجائحة كورونا
على االقتصاد العالمي ستكون كبيرة للغاية على كافة المستويات ( Ayadi et al. 2020; UN,
 .) 2020; World Bank, 2020اثرت الجائحة بشكل كبير على كافة دول العالم وبشكل خاص
على الدول النامية منخفضة الدخل والتي لم تستطع النظم الصحية فيها التصدي للتحديات الصحية
التي خلقتها الجائحة ( Abu-Zaineh and Awawda 2020; Gilbert et al. 2020; World
 .)Bank 2020; World Economic Forum 2020بناء على تقديرات البنك الدولي
الذي حددها وفق سيناريوهين رئيسيين ( ،)Maliszewska et al, 2020األول سيناريو استمرار
()3
انتشار الجائحة العالمية بنفس مستوياتها الحالية )2(،واآلخر سيناريو تضخم الجائحة العالمية،
وهو السيناريو األكثر تشاؤماً ،بحيث يشهد االقتصاد العالمي بشكل عام انخفاضاً ملموساً في جل
المؤشرات االقتصادية .بحسب السيناريو األول ،من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي في العام  2020بنسبة  %2.1عن العام  ،2019بنسبة تراجع  %2.5في الدول النامية،
و %1.9في الدول المتقدمة .كما توقع هذا السيناريو أن ينخفض التصدير عالمياً بنسبة .%2.5
وفقاً للسيناريو الثاني ،من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي اإلجمالي العالمي تراجعاً بنسبة .%3.9
أما على صعيد التصدير فيتوقع السيناريو الثاني انخفاض التصدير عالمياً بنسبة .%4.6
أما على مستوى القطاعات اإلنتاجية ،أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن قطاع الخدمات السياحية
-88-
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سيكون األكثر تضر اًر حول العالم ،حيث من المتوقع أن يشهد تراجعاً بنسبة  ،%9.3أما بالنسبة
للقطاع الصناعي فمن المتوقع أن يشهد تراجعاً بنسبة  %3.1وكذلك القطاع الزراعي الذي يتوقع
أن يشهد تراجعاً بنسبة .%3.0
برغم أن كافة دول العالم وشعوبها ،ومنها فلسطين ،تعاني من األزمة الحالية وهي تحدث
للمرة األولى ،إال أن الوضع في فلسطين يشكل حالة فريدة من نوعها كونها دولة بال سيادة ،ترزح
تحت االحتالل العسكري اإلسرائيلي منذ أمد طويل ،وما ينطوي عليه من زحف متواصل للمشروع
االستعماري االستيطاني .كان أداء السلطة الوطنية الفلسطينية خالل ربع القرن هذا متباينا،
فقد أضعفته التناقضات المتأصلة والتي رافقت جهود بناء مؤسسات الدولة في ظل الحكم االستعماري
خالل العقد الماضي خاصة ،وبناء "اقتصاد وطني" برغم استمرار التبعية الهيكلية لالقتصاد اإلسرائيلي
بنفوذه الواسع .فمؤسسات الدولة الفتية مكبلة بحدود ما تسمح به ترتيبات الحكم الذاتي ،والهجمة
االستعمارية على القدس الشرقية وباقي أراضي الضفة الغربية والفصل الجغرافي (المفروض بالقوة)
واالنقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة (االختياري).
وقد كشف الوباء األخير واإلغالقات التي فرضت على األراضي الفلسطينية منذ آذار
 2020للحد من انتشاره ،عن هذه التصدعات/الفجوات في مختلف القطاعات االقتصادية ،والتي
كان لها تأثيرات اقتصادية كلية شاملة طالت االستهالك ،واإلنتاج واالستثمار ،وجلبت هزات أثرت
على قطاعات اقتصادية أو مناطق جغرافية فلسطينية بعينها .فكان أكثر المتضررين من هذه األزمة
المتسارعة في أولى حلقاتها صغار المنتجين ،والعاملين لحسابهم الخاص ،وعمال المياومة (سواء
الذين يعتمدون على وظائف في القطاع الخاص أو في إسرائيل) ،واألمهات العامالت ،والخريجين
الشباب ،واألسر الفقيرة التي يتوقع أن يزداد عددها من حوالي  200ألف إلى ما يقارب  300ألف
هذه السنة .أما موظفو القطاع العام ،فقد بدأوا يشعرون بتأثيرات األزمة منذ حزيران عندما بدأت
الحكومة الفلسطينية بترشيد اإلنفاق العام بشكل واضح ،منضمين لصفوف جميع من أصبحوا مهددين
بفقدان مصادر رزقهم أكثر من ذي قبل.
قامت العديد من المؤسسات الفلسطينية والدولية بتقدير اآلثار المحتملة لجائحة كورونا
على االقتصاد الفلسطيني ،والتي أجمعت على أن التأثير سيكون كبي اًر في بعض القطاعات ولبعض
الفئات االجتماعية ( ،)PCBS, 2020aوأن التعافي لن يكون فورياً أو سهالً على اإلطالق ولربما
ستبقى بعض آثار الجائحة لسنوات قادمة .بناء على تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الفلسطيني تراجعاً بنسبة  .)PCBS, 2020b( %14أما بحسب
تقديرات معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،يتوقع بأن يتراجع الناتج المحلي
اإلجمالي في الضفة الغربية بنسبة  %20.9بحسب السيناريو األول (ثالثة أشهر من اإلغالق والقيود
على الحركة واإلنتاجية) ،وبنسبة  %35بحسب السيناريو الثاني الذي يفترض قيود لفترة ستة أشهر)
( .)MAS, 2020سيشمل التراجع في القيمة المضافة جميع األنشطة االقتصادية في الضفة الغربية،
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ويتوقع أن يكون كبي ار لكن بدرجات متفاوتة ،خاصة في نشاط النقل والتخزين وأنشطة خدمات اإلقامة
والمطاعم التي من المتوقع أن تنخفض بنسبة ما بين  %29و %27و %44.9و%41.5
للسيناريوهين األول والثاني على التوالي .أما على صعيد التجارة الخارجية ،فقد توقع "ماس" بانخفاض
الصادرات بنسبة ما بين  %3و ،%17.2وفي الواردات بنسبة ما بين  %17.3و .%22.5كما
توقع بزيادة البطالة المحلية بـ  25-17نقطة مئوية .كما أدى اإلغالق إلى التأثير بشكل خاص
على المنشآت االقتصادية الصغيرة التي تشكل ما يزيد على  %90من المنشآت العاملة في االقتصاد
الفلسطيني .فعلى مستوى القطاع الصناعي ،باستثناء تصنيع األغذية ،تأثرت جميع الصناعات بشكل
كبير وخصوصاً صناعة المنتجات السياحية .أما أكثر المنشآت تضر اًر ،فكانت المنشآت التي تقدم
خدمات اإلقامة والطعام ،والتي أغلقت إغالقاً تاماً أكثر من غيرها.
وقد طالت تأثيرات الجائحة جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية في فلسطين ،ومنها
القطاع الصحي .فقد أدى االرتفاع في عدد الحاالت المصابة إلى زيادة العبء المفروض على
هذا القطاع نظ اًر لنقص المعدات الطبية والكوادر البشرية ،وكونه لم يمر على فلسطين والعالم في
العصر الحديث مثل هذا الوباء الخطير والذي لم يعرف إلى اآلن بشكل دقيق كيف انتشر ،وما
هي سبل الوقاية المطلوبة .لذلك ،اتخذت الحكومة الفلسطينية العديد من اإلجراءات إلدارة األزمة من
خالل فرض اإلغالقات للحد من انتشار الفايروس ،وتوفير الخدمات واألجهزة الطبية للتعامل
مع حاالت اإلصابة خاصة الصعبة منها ،وتحويل العديد من المراكز الصحية الحكومية والخاصة
إلى مراكز حجر صحي وعالج للمصابين بهذا الفايروس .أما بالنسبة لتأثيره على قطاع التعليم،
فقد أغلقت المدارس مع بداية انتشار الجائحة في فلسطين في آذار ،كما أغلقت الجامعات وتم االنتقال
إلى التعليم اإللكتروني عبر اإلنترنت .نظ اًر لكونها تجربة أولى ،واجهت هذه الطريقة العديد من
الصعوبات والتحديات .أما بالنسبة إلى الخدمات األساسية كالماء والكهرباء ،فقد أثرت حالة اإلغالق
على التدفقات النقدية لموزعي الكهرباء ،كما أثرت على تطوير الشبكات ،وتقديم الخدمات في بعض
األحيان .أما بخصوص التأثير على الفئات االجتماعية المهمشة والضعيفة ،فقد واجهت هذه الفئات
من النساء ،والشباب ،واألطفال ،والمسنين ،وذوي االحتياجات الخاصة ،والفقراء مصاعب جمة
ومتفاوتة بحسب خصوصية كل فئة.
لعبت الحكومة الفلسطينية والجهات التنفيذية المرتبطة بها (األجهزة األمنية ،المحافظين،
البلديات ،ووحدات الحكم المحلي) دو ار مركزيا في مواجهة جائحة كورونا منذ اليوم الذي ظهرت فيه
أولى اإلصابات بالفايروس في مدينة بيت لحم ،من خالل إعالن حالة الطوارئ وتنفيذ إغالقات شاملة
وجزئية للحد من انتشار الفايروس .في ذات الوقت ،أدت حالة الطوارئ إلى شلل شبه كامل في كافة
المرافق االقتصادية وخسارة عشرات آالف العمال لوظائفهم ،وتعطل قطاع التعليم عن العمل ،مما
خلق حالة من اإلرباك في األنشطة االقتصادية وبين أفراد المجتمع ،خاصة مع عدم قدرة الحكومة
على توفير الدعم المالي الكافي لسد حاجة األسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا مصدر رزقهم أو دعم
منشآت األعمال التي تعطلت عن العمل لعدة أشهر .من هنا تأتي أهمية وجود الحوكمة سريعة
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االستجابة والشاملة (على المستوى المركزي والمحلي) في مواجهة جائحة كورونا والتي تظهر بوضوح
دور المؤسسات الحكومية ووحدات الحكم المحلي في توفير الخدمات األساسية للمواطنين ،وأهمية
التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة (المؤسسات الحكومية ،المنظومة األمنية ،المجالس البلدية
والقروية ،ولجان الطوارئ) من أجل الحد من تبعات جائحة كورونا على االقتصاد ومصادر رزق
المواطنين ،وهو ما ستقوم هذه الدراسة بتقديم تدخالت وتوصيات بشأنه.

 .2الدراسات السابقة
عرف تقرير التنمية العالمية للعام  2017الحوكمة على انها العملية التي تتفاعل من خاللها
الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتصميم وتنفيذ السياسات ،ضمن مجموعة معينة من القواعد
الرسمية وغير الرسمية التي تشكل وتتشكل من خالل قوة السلطة ( .)World Bank, 2017الحوكمة
هي مفهوم ديناميكي فعال يقع في صميم العالقات بين الدولة والمجتمع ،ويشمل جميع عمليات
وتداخالت الحكم في أي نظام اجتماعي -سواء قامت بها الدولة أو السوق أو المجموعات والشبكات
االجتماعية ،أو مزيج منها ( .)OECD, 2020ال يقتصر مفهوم الحوكمة على الحكومة وما يرتبط
بها من عمليات ومهام وأنظمة ،بل يجسد مجموعة المؤسسات أو قواعد اللعبة ،الرسمية وغير الرسمية،
التي تشكل الوصول إلى ،المشاركة والتأثير في الهياكل والعلميات السياسية والتي تتضمن البرلمان،
المؤسسات العامة ،عمليات االنتخاب ،األنظمة والمؤسسات القانونية ( ;Grindle, 2007
 .)Acemoglu and Robinson, 2012تتعلق الحوكمة بقدرة الدولة على وضع القواعد وانفاذها
وتقديم الخدمات بغض النظر عن نوع النظام القائم (ديمقراطيا أو استبداديا أو هجينا يجمع بين ميزات
كليهما) ( .)Fukuyama, 2013بمعنى اخر ،فأن الحوكمة تتعلق بقدرة الجهات الفاعلة على العمل
لتحقيق األهداف والطموحات التي تنبع من التفاعل الديناميكي وصراعات السلطة بين الجهات الفاعلة
في الدولة والمجتمع بغض النظر عن ماهية تلك األهداف.
إن عدم قدرة الحوكمة على اكتساب الزخم في العديد من السياقات النامية ،أدى إلى ظهور
مفهوم الحوكمة الشاملة والذي شجع على التحول من النهج المؤسسي إلى التركيز بشكل اقوى على
الطريقة التي تساهم بها السياسة وعالقات القوة في كيفية عمل المؤسسات على ارض الواقع ( World
 .)Bank, 2017بمعنى اخر ،يسعى الممارسون في مجال الحوكمة من خالل تبني منهج الحوكمة
الشاملة إلى تعزيز اجندات االعمال المدفوعة محليا والتي تركز بشكل أكبر على حل المشكالت
والتي تناسب سياقات معينة ،بدل من النماذج المستوردة عن أفضل الممارسات في مجال الحوكمة
(.)World Bank, 2017; Booth and Unsworth, 2014
أصبح مفهوم الحوكمة الشاملة شائعا بشكل متزايد في السنوات األخيرة ،خاصة في األدبيات
العلمية وسياسة بناء السالم على حد سواء .تعرف الحوكمة الشاملة على انها اإلدماج الممنهج،
الهيكلي ،الهادف ،والمنتظم لمختلف المجموعات التمثيلية (الشباب ،النساء ،المجتمع المدني ،وحدات
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الحكم المحلي ،وغيرهم ممن يمثلون مجتمعات ووجهات نظر مختلفة) في نظام الحوكمة للدولة
( ،)Karolina, 2019حتى يتم أخذ أهداف هذه المجموعات في االعتبار وتصبح جزًءا من أولويات
النظام ،وبالتالي إضفاء الشرعية على العملية وإنشاء نظام فريد من نوعه للحوكمة الشاملة .حتى لو
تم االعتراف من قبل الحكومة باألولويات المتصورة للفئات المستبعدة في نظام الحوكمة ،فإن االستبعاد
نفسه يخلق فجوة ما بين الحكومة وهذه الفئات ،وال يضمن تطور القيم والمعايير واالهداف التي تمثل
أولويات المجموعة المستبعدة .اما على مستوى المؤسسات ،فتشير الحوكمة الشاملة إلى الحساسية
أيضا
المعيارية التي تؤيد الشمولية كمعيار يمكن من خالله الحكم على المؤسسات وتعزيزها ً
( ،)Hickey, 2015والذي يتطلب خضوع جميع المستويات اإلدارية في المؤسسة لعمليات اإلشراف
والمتابعة والتقييم والمساءلة ،من قبل األعضاء الذين يتأثرون بق ارراتها ،بحيث يكون لهم رأي في هذه
الق اررات والسياسات وآليات تنفيذها ،لترشيد العمل ورفع الفعالية والجودة والمشاركة(.)4
صنف تقرير حديث لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الحوكمة الشاملة إلى مستويين
رئيسين من حيث الشمولية ( :)OECD, 2020مستوى اإلجراءات (العمليات) ومستوى النتائج.
فالشمولية على مستوى اإلجراءات تتعلق بكيفية اتخاذ الق اررات ومن يتم تضمينه في هذه العملية
وكيف ولماذا ،وكيف تشكل هذه الديناميكيات والتفاعالت طبيعة وجودة الق اررات المتخذة وكيفية
تنفيذها .يتعلق مدى شمولية الحوكمة هنا إلى حد ما بمدى قدرة والطرق التي تمكن األشخاص
والجماعات الذين تم استبعادهم أو تهميشهم تقليديا ليس فقط على المشاركة ولكن أيضا لممارسة
تأثير أكبر في العمليات السياسية ومحاسبة السلطات الحكومية .اما على مستوى النتائج ،فترتبط
الشمولية بكيفية توزيع الثروة واالزدهار (أسئلة العدالة التوزيعية) وتقاسمهما عبر السكان ولماذا .هذا
يشمل على سبيل المثال ،الطريقة التي يتم بها توزيع أو مشاركة النتائج التنموية الرئيسية مثل النمو،
البنية التحتية ،الصحة ،التعليم ،المياه والصرف الصحي ،والرعاية االجتماعية ،والعدالة ،أو األمن.
تعتبر الشمولية كعملية ،والفرق الذي تحدثه في نتائج التنمية ،جزءا ال يتج أز من المناقشات
الجارية حول الحوكمة والتنمية ،ال سيما في المجتمعات التي كانت مفككة تاريخيا؛ فإن الشمولية
والتعاون في الحكم بين مختلف الجهات الفاعلة في الدولة سيكونان مفتاحا لتحقيق التنمية الشاملة
وخلق أهداف مشتركة والحفاظ على السالم ( .)OECD, 2020تظهر األدلة بشكل كبير ،ان
المجتمعات والدول األكثر انفتاحا وشمولية تميل إلى أن تكون أكثر ازدها ار وفعالية ومرونة على
المدى الطويل ( .)OECD, 2020لذلك نجد ان الحوكمة الشاملة أصبحت وثيقة الصلة بالمفاهيم
واألفكار ومجاالت المشاركة الدولية األخرى في مجال التنمية بما في ذلك الحكم الرشيد والحكم
الديمقراطي والنهج القائم على حقوق اإلنسان في التنمية والشرعية والتماسك االجتماعي ( OECD,
 .)2020كما اصبحت شرط ضروري لتحقيق السالم والتنمية المستدامين ،وقد تم اإلشارة لها بشكل
واضح في الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة(،)Donais and McCandless, 2017()5
وهي أيضا سمة أساسية من سمات أجندة الحكم الرشيد) ،(6على الرغم من أن هذه األجندة أكثر شموال
إلى حد كبير من الحوكمة الشاملة ( .)OECD, 2020اال ان الحوكمة الشاملة على النحو المطلوب

-92-

رابح مرار
رجا اخلالدي

في أهداف التنمية المستدامة ،ال زالت غير محددة بشكل واضح من الناحية النظرية والسياساتية
ضمن اجندة التنمية الدولية (.)Hickey, 2015
هناك بعض المؤتمرات والتقارير الحديثة التي تطرقت الستخدام مفهوم الحوكمة الشاملة في
مواجهة تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد والمجتمعات ،فنهج الحوكمة الشاملة يتالءم مع السياق
الذي تكون فيه الحكومة بكافة مستوياتها (الوطنية واإلقليمية والمحلية) مسؤولة عن االستجابة
لألزمات .على سبيل المثال ،في إطار نهج االستعداد واالستجابة والتعافي من تداعيات جائحة
كورونا ،ركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( (7))UNDPفي تدخالته المتوخاة في العديد من دول
العالم-بما فيها فلسطين -على ضرورة وجود استجابة وحوكمة شاملة لزيادة الوصول إلى الخدمات
األساسية الجيدة والمنافع العامة ،والفرص االقتصادية المستدامة والشاملة .كما أوصت ورشة عمل
مشتركة بين مركز بروكنجز الدوحة وكّلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة ورشة عمل
مشتركة لمناقشة الحوكمة في المنطقة العربية وما الدروس التي يمكن استقاؤها من االستجابات ألزمة
فيروس كورونا المستجد ،الحكومات العربية بتعزيز الحوكمة الشاملة في خالل جائحة كورونا
المستجد) .(8من خالل مأسسة التعاون على المستوى الوطني ،اشراك المجتمع المدني والمجموعات
الشبابية واألحزاب السياسية والمجموعات العمالية والنقابات المهنية في رسم مسار التقدم لالقتصادات
والمجتمعات العربية ،بناء الثقة الشعبية وترسيخها ،وتعزيز الشفافية والقدرة على المساءلة.
في السياق الفلسطيني ،دعا تقرير حديث صادر عن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة
(أمان) حول حوكمة إدارة المساعدات اإلنسانية في الضفة خالل أزمة فيروس كورونا إلى ضرورة
"إقرار نظام دائم وشامل إلدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين يضمن استجابته لكل مراحل إدارة
الكوارث ومعالجتها ،ويوضح الخطط واإلجراءات االزم اتخاذها لمواجهة الحاالت الطارئة والكوارث،
وتحديد واجبات كل جهة ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها ،خصوصاً فيما يتعلق بجمع وتوزيع المساعدات،
بحيث تتولى و ازرة التنمية االجتماعية إدارة الملف بالشراكة مع الجهات ذات االختصاص
(المحافظات ،والهيئات المحلية ،ولجان الطوارئ ()....،أمان .)2020 ،كما طالب أمان في رسالة
وجها للمحافظين والهيئات المحلية المشرفة على عمل اللجان التطوعية " إلى ضرورة حوكمة تشكيل
لجان الطوارئ المحلية وتعزيز النزاهة في عملها من خالل "وضع آليات محددة ومعايير مكتوبة فيما
يتعلق بتوزيع أية مساعدات مادية تقدمها تلك اللجان للمواطنين ،وااللتزام التام بتحقيق المصلحة
العامة وعدم استغالل عضوية اللجان في تحقيق أية مصالح خاصة ،واإلفصاح عن وجود تلك
المصالح الخاصة من قبل أعضاء اللجان عند حصولها ،وأداء العمل بجدية وإخالص وحرص على
حقوق األفراد وحرياتهم األساسية ،وعدم المساس بها اال بالحدود والقدر الذي تستدعيه حالة الطوارئ،
وااللتزام التام بالقوانين والتعليمات والتنسيق التام مع الجهات الرسمية المختصة").(9
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 .3منهجية الدراسة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها وتقديم استجابات عميقة وفعالة ،فقد
تبنت الدراسة المنهجية التالية:
مراجعة األدبيات والدراسات السابقة .قام الفريق البحثي وقبل البدء بالعمل الميداني بعملية
مراجعة شاملة للدراسات واإلحصائيات المتوفرة والخاصة باآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة
كورونا على المجتمع الفلسطيني سواء خالل "فترة اإلغالق" ( 5آذار 25-أيار ،)2020 ،أو "فترة
ما بعد اإلغالق" ( 26أيار-نهاية شهر أيلول  .)2020فعدا عن تدعيم الدراسة ببعض نتائج تلك
الدراسات واإلحصائيات ،فقد كانت عملية المراجعة هامة وحيوية من أجل تطوير وبناء أدوات الدراسة:
أسئلة المقابالت ،وأسئلة المجموعات البؤرية أو مجموعات النقاش المركزة سواء تلك التي تم عقدها
بشكل "مركزي" أي على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة ،أو تلك التي تم عقدها على مستوى
المحافظات والمواقع المستهدفة.
تبني المنهج النوعي المتمثل باستخدام المجموعات البؤرية والمقابالت المعمقة ،من اجل
جمع وتحليل البيانات ،نظ ار لما يوفره هذا المنهج من إجابات عميقة على أسئلة البحث إذ أن من
الصعب رصد وتحليل اآلثار االقتصادية واالجتماعية العميقة لجائحة كورونا واستخالص السياسات
والتدخالت المطلوبة باستخدام أداة االستبيان أو االستمارة التي تميل الستثارة أجوبة "سطحية"
و"مجزئة" تحول دون فهم السياق الكلي والواقع االقتصادي واالجتماعي بكل تعقيداته وتفاصيله
وتداخالته .بناء عليه ،فقد تم اختيار "عينة قصدية" من مجموعة كبيرة نسبيا من المواطنين والمواطنات
بلغت حوالي  280مبحوث/ة من المناطق الخمس التي استهدفتها الدراسة ومثلت "حاالت دراسية"
وهي محافظات القدس ،وبيت لحم ،وقلقيلية ،وكذلك منطقة األغوار وقطاع غزة .حيث شارك 265
من المبحوثين في المجموعات البؤرية أو مجموعات النقاش المركزة ،فيما شارك  15منهم في
المقابالت المعمقة التي تم عقدها لتغطية أية ثغرات معرفية لم يتم تغطيتها في مجموعات النقاش.
حيث تم عقد نوعين من المجموعات البؤرية في شهري أب وأيلول  :2020أربع مجموعات
بؤرية "مركزية" ،و 18مجموعة بؤرية "مناطقية" في المواقع والمحافظات المستهدفة .قد تراوحت المدة
الزمنية لكل مجموعة ما بين  2-1ساعة ،وقد حضر كل مجموعة ما بين  15-8شخص .هذا وقد
بلغ مجموع األشخاص الذين حضروا تلك المجموعات حوالي  265شخص من الجنسين ومن مختلف
األعمار والمناطق المستهدفة ،إضافة لمجموعة متنوعة من ممثلي المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية اإلنسانية ذات العالقة ،وذلك على النحو التالي:
تم تنظيم ثالث مجموعات نقاش "مركزية" في الضفة الغربية لتغطية محاور الدراسة وجمع
أكبر قدر ممكن من المعلومات واآلراء قبل "الذهاب إلى الميدان ".وقد عقدت المجموعة األولى في
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مقر معهد "ماس" في رام هللا وركزت على تغطية "المحور االجتماعي" ،أي اآلثار االجتماعية لجائحة
كورونا وحضرها ممثلون عن و ازرات التنمية االجتماعية والعمل والعدل وشؤون المرأة...الخ .كما
حضرها ممثلون عن "الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،وممثلون عن المنظمات غير الحكومية
مثل "مفتاح" ،و"جذور" ،و"مركز الدراسات النسوية" و"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"... ،الخ .من ثم
تم تنظيم مجموعتين أخريين في مقر معهد "ماس" أيضا حيث ركزت المجموعة األولى على "المحور
االقتصادي" فيما ركزت المجموعة الثانية على محور "الحوكمة وصمود المجتمعات والوصول
للخدمات األساسية" .أما المجموعة "المركزية" الرابعة فلم يتسنى عقدها بسبب اإلغالق الشامل للقطاع
منذ نهاية شهر آب بسبب انتشار جائحة كورونا فيه ،وتم استبدالها بمقابالت معمقة مع الجهات ذات
العالقة في قطاع غزة ،ركزت على المحاور المختلفة للدراسة.
كما ذكر أعاله ،فقد تم عقد  18مجموعة بؤرية في المحافظات والمناطق الخمس المستهدفة
التي تم اختيارها كحاالت دراسية .حيث ،وبعد تحديد المحافظات والمناطق الخمس (القدس ،بيت
لحم ،قلقيلية ،األغوار ،وقطاع غزة) بدء فريق البحث بجمع معلومات مختلفة عن واقع هذه المناطق
ال سيما م ن حيث تأثيرات جائحة كورونا على القطاعات االقتصادية والفئات االجتماعية المختلفة
فيها .تم بناء على تلك المعلومات وبشكل "تكاملي" ،تحديد القطاعات والفئات التي سيتم استهدافها
من خالل العمل الميداني .فمثال تم اختيار محافظة بيت لحم بسبب أهميتها السياحية ولفحص تأثير
الجائحة على قطاع السياحة الفلسطيني ،وتم اختيار محافظة "قلقيلية" بسبب أهميتها "الزراعية" وكذلك
لفحص أثار الجائحة على قطاع "العمال" في المحافظة ،ال سيما أن هنالك عدد كبير من أبناء
المحافظة ممن يعملون داخل "الخط األخضر" ،وأيضا للتحديات االجتماعية التي خلقتها الجائحة
خاصة في المناطق الريفية .أما منطقة األغوار وقطاع غزة ،فقد تم اختيارهما لكونهما تحتويان على
فئات اجتماعية واسعة تعاني من الفقر والتهميش والبطالة وانعدام األمن الغذائي ،وأيضا لحساسية
األغوار سياسيا خاصة مع مخططات الضم لالحتالل اإلسرائيلي ،ولكونها تعتبر الخزان الغذائي
للضفة الغربية .بعد اختيار المحافظات أو المناطق الخمس ،تم تحديد عدد المجموعات البؤرية التي
سيتم عقدها في كل محافظة/منطقة .فمثال ،تم عقد مجموعات بؤرية مع ممثلين عن "جمعية الحرفيين"
في بيت لحم وكذلك الغرفة التجارية وممثلين عن الفنادق ،وفي القدس تم عقد مجموعات بؤرية مع
"تجار القدس" وممثالت عن "جمعية سيدات األعمال" ،كما تم عقد مجموعات بؤرية مع "المزارعين"
في قلقيلية واألغوار.
أما بخصوص الفئات االجتماعية المستهدفة ،فقد تم التركيز على الفئات األكثر تهميشا أو
األكثر تأث ار بالجائحة .فمثال تم عقد مجموعة بؤرية مع "األشخاص ذوي اإلعاقة" والعاملين معهم في
مقر جمعية "المرابطات الخيرية" في مدينة قلقيلية ،ومجموعة بؤرية مع "األمهات" في قرية
"جينصافوت" في محافظة قلقيلية ،ومع "العمال" في قرية "حجة" في نفس المحافظة ،هذا باإلضافة
إلى عقد مجموعة بؤرية مع "كبار السن" في قرية "الجفتلك" في محافظة أريحا باعتبارها جزء من
منطقة األغوار ،ال سيما المنطقة المهددة بخطة الضم اإلسرائيلية....الخ ،إضافة إلى عقد مجموعة
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بؤرية مع "الشباب" من الجنسين في قرية "بتير" في بيت لحم ،ومجموعة أخرى مع "طلبة المدارس
والجامعات" في قرية "جينصافوت".
بعد عقد المجموعات البؤرية ،وتقييم نتائجها ،تم أيضا عقد  15مقابلة معمقة في المحافظات
والمناطق المستهدفة من أجل الحصول على مزيد من البيانات أو اإليضاحات حول اآلثار االجتماعية
واالقتصادية والنفسية لجائحة كورونا ،وحول التدخالت المطلوبة من أجل مواجهة تلك اآلثار .فمثال
من أجل فهم مسألة تأثير "الثقافة المجتمعية" ،وكذلك موضوع "الحوكمة" و"المبادرات المحلية" التي
ظهرت لمواجهة الجائحة تم عقد مقابالت معمقة مع رؤساء المجالس المحلية لقرى "بتير" ،و"حجة"،
و"الجفتلك" ،و"حبلة" ،ولقاء مع نائب محافظ القدس .من أجل فهم التأثير الذي سببه اإلغالق على
قطاع العدالة في فلسطين وعلى موضوع العنف المجتمعي والمنازعات النقابية وكذلك قضايا "النفقة"،
تم عقد مقابلة معمقة مع "وكيل و ازرة العدل" في رام هللا .في ذات السياق ،من أجل فهم تأثير الجائحة
على المؤسسات والجمعيات الخيرية والخدماتية واإليوائية تم عقد مقابالت مع رئيس ومديرة جمعية
"دار األيتام" في قلقيلية ،ومديرية جمعية "المرابطات" الخيرية.
وسواء في مجموعات النقاش المركزة أو في المقابالت المعمقة ،فقد تم استخدام أسلوب
تشاركي تفاعلي يقوم على تشجيع المشاركين والمشاركات على طرح ما لديهم من أراء وأفكار وتجارب
بكل حرية وصراحة .قد عكست النقاشات في المجموعات البؤرية والمقابالت المعمقة محاور الدراسة
وأسئلتها .هذا وقد قام "الباحثون الرئيسيون" بعقد تلك المقابالت والمجموعات البؤرية بشكل مباشر،
فيما قام "الباحثون المساعدون" بالتنسيق لها ،وتسجيلها رقميا" بعد أخذ موافقة المبحوثين على ذلك،
ثم "تفريغها" ،وتنظيمها ،وتحليلها بشكل منظم ومنهجي.

 .4النتائج والتحليل
تمثل هيئات الحكم المحلي العمود الفقري لقطاع الخدمات األساسية واإلدارة العامة في
تم منح هيئات الحكم
فلسطين ،وتعتبر حلقة الوصل بين المجتمعات المحلية والحكومة الفلسطينيةّ .
المحلي في فلسطين وبموجب القانون األساسي المسؤولية عن تقديم  27خدمة أساسية بما فيها إدارة
وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والنفايات الصلبة وتنظيم األسواق العامة وتخطيط
الشوارع والمدن ،إضاف ًة لمسؤوليتها في الحفاظ على الصحة العامة ومنع تفشي األوبئة بين الناس
واتخاذ اإلجراءات واالحتياطات التي تساهم في تحقيق ذلك ،وإغاثة المنكوبين ،ومواجهة الكوارث
الطبيعية ،والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية واألهلية (االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية،
.)2020
كشفت جائحة كورونا عن أهمية الدور المتزايد لقطاع الحكم المحلي بهيئاته المختلفة في
مواجهة المخاطر الصحية الطارئة التي تواجه االفراد والمجتمع ،والذي يحتاج إلى نظام حوكمة شامل
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ومتكامل يضمن التنسيق الكامل ما بين الحكومة واداراتها العامة ،وحدات الحكم المحلي ،وباقي افراد
المجتمع.
في هذا الجزء سنتطرق إلى تأثير جائحة كورونا على قدرة الحكومة وهيئات الحكم المحلي
على إدارة االزمة (الصحية واالقتصادية واالجتماعية) ،والتعرف على أبرز الثغرات في نظام الحوكمة
في فلسطين والتي أدت إلى وجود خلل في طرق وإجراءات إدارة الجائحة خالل فترة االغالق األولى
وما بعدها.
 4.1تأثير جائحة كورونا على فعالية صناعة القرار على مستوى الحكومة ووحدات
الحكم المحلي
مع إصدار مرسوم رئاسي بتاريخ الخامس من آذار معلناً فيه حالة الطوارئ عقب ظهور
أولى اإلصابات بفيروس كورونا ،ومنحه الصالحيات لرئيس الوزراء للبدء بتنفيذ إجراءات حالة
نص على تكليف كل محافظ في
الطوارئ والتي شملت  15بنداً ،ومن ضمنها البند رقم  11الذي ّ
محافظته بتنفيذ هذه اإلجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة وتش ّكيل لجان متابعة من األجهزة
األمنية برئاسة المحافظ ( .)Palestine News & Info Agency, 2020استجاب ًة لتعليمات
المحافظين والمستندة لتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء ،قامت الهيئات المحلية بتشكيل لجان طوارئ
من أعضاء المجالس وطواقمها التنفيذية باإلضافة لمتطوعين من المواطنين ،حيث تولت هذه اللجان
متابعة احتياجات المواطنين بما يضمن وصول الخدمات واالحتياجات األساسية لهم ،والحفاظ على
سالمتهم من خالل التزامهم باإلجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والجهات ذات
العالقة من أجل السيطرة على الوباء .من ضمن عمل لجان الطوارئ في فترة االغالق األولى التي
امتدت ما بين شهري اذار وأيار ،حصر العمال العائدين من الخط األخضر ،تحديد الفئات األكثر
تضر اًر وفق اًر بغية تقديم المساعدات لها ،توفير اآلليات والمعدات للمراكز الصحية والمرافق العامة،
وإسناد الطواقم الطبية (االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية .)2020 ،كما قامت الهيئات المحلية وكل
حسب امكاناته وجهوده بإعداد خطط طوارئ تشغيلية لضمان استمرار تقديم الخدمات األساسية من
مياه وصرف صحي وكهرباء ونظافة عامة وصحة عامة وعدم انقطاعها ،وبما يساهم في إدارة األزمة
مكن الحكومة والمحافظين
بإيجابية وفاعلية ،وضمان الحفاظ على السلم األهلي والمجتمعي وهو ما ّ
من ضبط األمن ،والسيطرة على الوضع الصحي في التجمعات الفلسطينية (االتحاد الفلسطيني
للهيئات المحلية.)2020 ،
على الرغم من الدور المهم الذي حاولت ان تلعبه الهيئات المحلية في إدارة األزمة رغم
أن التداعيات
شح الموارد واإلمكانيات المادية والبشرية التي عانت منها في الكثير من األحيان ،إال ّ
الخطيرة للجائحة واالثار السلبية التي تركتها على كافة األصعدة اثرت بشكل سلبي على أداء عدد
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كبير من الهيئات المحلية وكشفت عن العديد من مواطن الضعف والخلل لديها في اليات التنظيم،
واتخاذ الق اررات ،والتنسيق مع الجهات الحكومية األخرى ذات العالقة.
أولى مواطن الضعف هذه تجّلت في اليات تشكيل لجان الطوارئ وإداراتها على األرض،
فقد أشار العديد من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية الذين قابلناهم انه بعد اإلعالن عن حالة
الطوارئ تم استدعائهم من قبل المحافظين وتوجيه تعليمات لهم بضرورة تشكيل لجان طوارئ كل في
منطقته ،دون وجود اليات واضحة لكيفية تشكيل هذه اللجان من ناحية التركيبة واالعضاء ،مجال
عملها ،حدود صالحياتها ،مرجعيتها ،وما هي مسؤولياتها المحددة والدور المنوط منها .على سبيل
تم استدعائنا من قبل المحافظ،
المثال ،صرح أحد رؤساء المجالس المحلية في منطقة قلقيلية انه " ّ
طلب منا تشكيل لجنة ،ولم يخبرونا بأي شيء آخر ،نقطة وانتهى ،نحن من قام بتشكيل لجنة
الطوارئ ،ونحن من تحملنا كل شيء".
كما لم يكن هناك أي اليات محاسبة لهذه اللجان في حال انحرفت عن مسار عملها او
اسادة استخدام الصالحيات من قبل افرادها .اشتكى الهديد منهم إلى عدم توفير ميزانيات من قبل
الجهات العامة للجان الطوارئ من اجل القيام بمسؤولياتها في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها
وكذلك مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تفاقمت بشكل كبير في المناطق المهمشة
والفقيرة .هذا ربما يشير بوضوح الي غياب استراتيجية واضحة لدى مؤسسات السلطة الوطنية
الفلسطينية للتعامل مع هذا النوع من االزمات الصحية .فعلى سبيل المثال ،صرح أحد رؤساء المجالس
القروية في منطقة االغوار ان " السلطة الوطنية الفلسطينية ال يوجد لديها أي استراتيجيات لهذه
أن فيه صعوبة كبيرة ،في
األمور إطالقاً ،وهي نقطة رئيسية ،وترك األمور على المجالس أعتقد ّ
المرحلة كلها التي مضت ،دعوني أقول ّأنه كان هناك نوع من الالمباالة باالستجابة للظروف ،لظروف
هذا الفيروس تحديداً".
فتح غياب التعليمات الواضحة هذه المجال امام رؤساء الهيئات المحلية لإلستناد إلى
االجتهادات الشخصية في تشكيل لجان الطوارئ والتي بكل تأكيد تتفاوت من شخص آلخر كل حسب
خبرته وحدود معرفته وعالقاته ،مما أسفر عن وجود نماذج متعددة من لجان الطوارئ في المناطق
المختلفة .فعلي سبيل المثال ،في قرية فصايل التابعة لمنطقة االغوار ضمت لجنة الطوارئ  ٤شبان
من النشطاء الفاعلين في القرية باإلضافة المرأتين دون توضيح معايير االختيار ،اما في قرية قطنة
شمال غرب القدس فتشكلت لجنة الطوارئ من أربعة من أعضاء المجلس البلدي بمن فيهم رئيس
مشكل بكامله من الشباب ويعمل تحت مظلة
المجلس ونائبه ،رئيس المجلس البلدي الشبابي ( مجلس ّ
البلدي ة) ،رئيس النادي الرياضي ،رئيس الجمعية الخيرية ،ممثل عن لجنة المرأة والطفل ،ممثل عن
منتدى الجامعيين ،وممثلين من التنظيمات (حركة فتح ،الجبهة الديمقراطية ،حزب الشعب) .في حين
نجد أن مجلس قروي حبلة قام بتشكيل لجنة الطوارئ من أعضاء المجلس البلدي وشباب تنظيم حركة
فتح ،والهالل األحمر الفلسطيني ،وشباب النادي الرياضي ،وبموازاتها قام بتشكيل لجنة التكافل
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االجتماعي ،وبحسب أحد األعضاء لعبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دو اًر كبي اًر في إدارة
لجنة الطوارئ واختيار أعضاءها.
أدت االجتهادات التي قامت بها المجالس المحلية في تشكيل وإدارة لجان الطوارئ إلى
العديد من اإلشكاليات داخل هذه اللجان او بين اللجان والمجتمعات المحلية مثلما أشار العديد من
رؤساء وأعضاء المجالس .فعلى سبيل المثال ،أشار أحد اعضاء المجالس القروية إلى حصول العديد
من اإلشكاليات في عمل لجنة الطوارئ في القرية بسبب غياب الوعي والعرفة لدى العديد من أعضاء
لجنة الطوارئ بكيفية التصرف في حال وجود إصابات بالفايروس ،عدم توحيد المفاهيم الخاصة
بالجائحة واألزمات ،التنافس بين األجهزة المختلفة المستجيبة للحدث ،ونفص الموارد للتعامل مع
التحديات التي خلقتها الجائحة .القت الجائحة على ألقت كاهل العديد من المجالس المحلية مسؤوليات
وأعباء إضافية تفوق الموارد المالية والقدرات البشرية المتوفرة لديهم ،كما وجدوا أنفسهم في حيرة من
استمرارهم في تقديم الخدمات األساسية او االستجابة للمتطلبات الجديدة التي فرضتها الجائح.
في ذات السياق ،أفرزت حالة التخبط وعدم وضوح الصالحيات بعض اإلشكاليات
واالحتكاكات بين المواطنين من جهة و أفراد األجهزة األمنية وأعضاء لجان الطوارئ المتواجدين على
تم تشكيلها ووضعها على مداخل المدن والقرى والبلدات بهدف الحد من حركة
حواجز المحبة التي ّ
المواطنين من أجل احتواء الجائحة من جهة أخرى ،وهنا نذكر بالتحديد بعض اإلشكاليات التي
حصلت بين االفراء العاملين على حواجز المحبة و العمال الفلسطينيين في المستوطنات وداخل الخط
األخضر ،حيث قامت األجهزة األمنية في بعض المناطق باحتجاز التصاريح وبطاقات الهوية لبعض
العمال العائدين من عملهم داخل الخط األخضر وذلك من أجل الحد من حركة العمال بسبب حاالت
اإلصابة العديدة بالفايروس التي انتقلت إلى المناطق الفلسطينية من خالل العمال داخل الخط
األخضر .فعلى سبيل المثال ،أشار أحد رؤساء المجالس القروية في منطقة قرى شمال غرب القدس
إلى "وجود مشكلة في تعامل األجهزة األمنية مع عمال الخط األخضر ،حيث قاموا بحجز بطاقة
الهوية والتصريح للعمال فور عودتهم ،كانوا يأخذونها ويحتجزونها لديهم ولدى األمن الوقائي،
ويرفضون إعادتها ويبررون ذلك بالقول أنه في حال إرجاعها فسوف يعودون للعمل مرةً أخرى.
شكل هذا عبئاً كبي اًر علي كرئيس مجلس بسبب لجوء العمال إلى المجلس من اجل
في الواقع لقد َ
ّ
استرجاع تصاريح العمل ،ولذلك تحدثت أكثر من مرة في االجتماعات مع األجهزة األمنية والجهات
المعنية على ضرورة إيجاد حل لهذا الموضوع خاصة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي
يعاني منها المواطنين ،فإما أن يسمج للناس بالذهاب للعمل لضمان معيشتها ،أو ان يوفر لها بدائل
سواء فرص عمل أو مساعدات تساعدهم على الصمود وتؤمن لهم حياة كريمة لحين انتهاء الجائحة".

-99-

دور احلوكمة الشاملة وسريعة االستجابة يف احلد من تداعيات جائحة كورونا يف فلسطي

 4.2تأثير جائحة كورونا على األوضاع المالية للهيئات المحلية
ساهمت جائحة كورونا في تعميق االزمة المادية وشح الموارد التي تعاني منها غالبية
المجالس المحلية في فلسين منذ فترة طويلة بسبب التحديات االقتصادية وظروف االحتالل التي تمر
بها فلسطين خالل العقدين األخيرين .في ورقة موقف صادرة عن االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
بخصوص جائحة فيروس كورونا ،لخصت أهم اآلثار التي خلفتها الجائحة على الهيئات المحلية
وعلى رأسها النقص الحاد في إيرادات الهيئات المحلية ،وانقطاعها بشكل كامل في بعض الحاالت،
في مقابل زيادة مضطردة في المصاريف لتغطية االحتياجات الجديدة ومواجهة األعباء التي أفرزتها
أثر بدوره وبشكل سلبي على قدرة الهيئات المحلية في دفع رواتب موظفيها
الجائحة ،األمر الذي ّ
واستكمال العمل في المشاريع التطويرية وعدم قدرتها على سداد مستحقات الموردين والمقاولين ،مما
عمق من األزمة المالية التي كانت تعاني منها أصالً الهيئات المحلية ما قبل الجائحة (االتحاد
ّ
الفلسطيني للهيئات المحلية.)2020 ،
في مسح إلكتروني مشابه بعنوان أثر فيروس كورونا على هيئات الحكم المحلي الفلسطيني
والذي شمل  286هيئة حكم محلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،تبين ان حوالي  %80من هيئات
الحكم المحلي التي شملها المسح قد تحملت بنفسها المصاريف او التكاليف الطارئة المتعلقة بمواجهة
التح ديات التي خلقتها الجائحة وتلبية االحتياجات الناشئة للمجتمعات المحلية ،مما أثر بشكل سلبي
على بند التطوير/المشاريع في موازنات هيئات الحكم المحلي وذلك بعد اضطرارها إلى تغطية التكاليف
الطارئة التي أفرزتها الجائحة من موازناتها العامة وعلى حساب البنود األخرى فيها ومن ضمنها بند
التطوير والمشاريع (االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.)2020 ،
جاءت نتائج المسح منسجمة أيضا مع ما توصل إليه المقابالت مع رؤساء الهيئات المحلية
أن
في العديد من المناطق في الضفة الغربية (األغوار ،شمال غرب القدس ،وقلقيلة ،وبيت لحم) في ّ
المجالس البلدية والقروية تحملت كافة النفقات والتكاليف التي فرضتها الجائحة ،حيث لم تقوم أي من
الجهات الحكومية بتخصيص ميزانية طوارئ للمجالس المحلية لمواجهة االحتياجات المستجدة التي
فرضتها الجائحة ،كما ان الدعم المقدم من قبل الجهات غير الحكومية واالفراد كان محدودا جدا وفي
مناطق معينة .على سبيل المثال ،أشار أحد رؤساء المجالس المحلية في منطقة القدس ان " الوضع
المالي لدينا في المجلس صعب جدا ،أنا ال أتقاضى راتباً كذلك الموظف الوحيد العامل لدينا ،حيث
كنا نوفر له راتبا (حوالي  200دوالر) من المعامالت التي كنا نكتبها للمواطنين والتي توقفت االن".
لذلك لمواجهة الجائحة ،تم الصرف من موارد المجلس المحلية على تحت بنود جديدة مثل
أن يتم تقديم تسهيالت بعملية الصرف خارج بنود الموازنة بموجب تعليمات مباشرة
بند التعقيم ،على ّ
من وزير الحكم المحلي -حيث كانت القوانين قبل الجائحة يمنع المجالس البلدية والقروية الصرف
المقرة ،-مع تعهد بااللتزام برفع كتاب رسمي الحقاً يوضح عملية الصرف
خارج بنود الموازنة
ّ
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والحصول على موافقة الوزير ألغراض التوثيق والرقابة ،باإلضافة لتسهيالت من صندوق وإقراض
البلديات بتخصيص ما نسبته  %20من قيمة المنحة المخصصة للمشاريع التطويرية في العام 2020
لمواجهة الجائحة ،وهي غير مستردة وال يتم تعويضها الحقاً.
اضطرت العديد من المجالس إما بقبول اقتراح خصم ال  %20التي اقترحها صندوق
إقراض وتطوير البلديات  ،أو االعتماد الكامل على مواردها الذاتية لشراء مستلزمات التعقيم ودعم
مراكز الحجر الصحي وتغطية متطلبات لجان الطوارئ واللجان المساندة لها بما في ذلك تغطية
النفقات اللوجستية مثل مصاريف المركبات التي تم تخصيصها في فترة اإلغالق األولى لخدمة عمل
لجان الطوارئ ، .هناك العديد من المجالس المحلية قامت باللجوء للمجتمع المحلي من أجل الحصول
على المساعدات المادية والعينية خاصة رجال االعمال المحليين او االفراد المغتربين في الخارج،
والذي لعب دو ار كبي ار في التخفيف من حدة االزمة في العديد من القرى والبلدات.
شهدت معظم المجالس المحلية خالل فترة الجائحة تراجع في اإليرادات وزيادة في نسبة
الديون المستحقة على المواطنين مقابل الخدمات التي يحصلون عليها مثل الماء والكهرباء .في دراسة
نفذها معهد أريج ألبحاث السياسات التطبيقية وبالشراكة مع و ازرة الحكم المحلي تناولت الواقع المالي
ظل جائحة كورونا في الفترة ما بين شباط وحتى أيار من العام 2020
للبلديات الفلسطينية في ً
ومقارنتها مع البيانات المالية لنفس الفترة من العام المنصرم ،أظهرت النتائج انخفاض إيرادات البلديات
بنسبة  %24والنفقات بنسبة  %47خالل فترة الجائحة ،بينما ارتفعت الديون بمقدار %5.3
والمستحقات بنسبة ( %4.7االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية .)2020 ،هذا يتطابق مع ما أشار
اليه اغلب رؤساء المجالس الذين تم مقابلتهم عن تراجع التحصيالت بشكل ملموس وارتفاع في حجم
الديون على المجالس ،اضافة إلى عدد كبير من الشيكات الراجعة خاصة في فترة اإلغالق وذلك بعد
توقف عمال الخط األخضر عن الذهاب للعمل وانقطاع رواتب الموظفين العموميين بسبب احتجاز
إسرائيل ألموال المقاصة .على سبيل المثال ،أشار احد رؤساء المجالس في قرى شمال غرب القدس
إلى ان "العبء الملقى على كاهل المجلس المحلي ليس سهالً وليس بسيطاً ،هناك ديون على المجلس
لصالح مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير لقرى شمال غرب القدس وصلت لحوالي 100
ألف شيكل (حوالي  30الف دوالر) ،كمان ان هناك ديون على الناس لصالح المجلس بقيمة مليون
جراء عدم تسديدهم لرسوم جمع النفايات الصلبة،
ونصف المليون شيكل (حوالي  460الف دوالر) ّ
أثرت عليه بشكل سلبي ،بدأ الناس يتخّلفون مرةً
بدأت في وضع برنامج للتحصيالت َ
لكن الجائحة ّ
تستطيعون
سجننا ،ال نملك المال وال نستطيع أن ندفع ،وأنا ال
أخرى ،وعندما طالبناهم قالوا لنا
أستطيع أن أتخلى عن واجبي كرئيس بلدية ،استمرينا في جمع النفايات سواء دفعت الناس أم لم
تدفع".
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 4.3تأثير الجائحة على التنسيق والترابط بين مختلف عناصر الحكم
بتاريخ  2020/3/5أعلنت حالة الطوارئ في عموم المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة
الوطنية الفلسطينية بسبب ظهور أولى اإلصابات في مدينة بيت لحم .كانت تداعيات هذا اإلعالن
توقف خدمات التعليم الوجاهي المدرسي والجامعي ،وتعطيل لحركة األفراد ولجزء كبير من األنشطة
التجارية .من هنا بدأت إجراءات الطوارئ ،ثم تداعت بشكل أوسع لتأخذ منحى آخر على األرض،
ً
وهذا المنحى مرتبط بشكل أساسي بالحوكمة التي تركز على آلية إدارة هذه األزمة ومستوى الوضوح
والشفافية والمعرفة الجيدة بإدارة األزمات الطارئة.
من وجهة نظر الحوكمة ،فإن إعالن حالة الطوارئ يفرض على كل جهة أن تقوم بدورها
بشكل منظم ،ومنسق ،وواضح دون تداخل في الصالحيات ،وضمن تراتبية إدارية تسهل إدارة هذه
األزمة ،وتكون قادرة على تطبيق اإلجراءات .يجدر الذكر أن هذه األزمة كانت مفاجئة وال يتوفر لدى
الجهات الحكومية اإلمكانات والخبرات الالزمة ،لذلك سعت الحكومة والجهات المحلية والشعبية
والتنظيمية في البحث عن أسرع الطرق إلدارة هذه األزمة .فكان أولى هذه الجهود هو تشكيل جسم
يشتمل على كافة القوى الفاعلة ،وبذلك صدرت التعليمات من لجنة الطوارئ العليا لكافة المحافظين
بالعمل على تشكيل لجان طوارئ ،وقاموا بدورهم باستدعاء كافة رؤساء المجالس البلدية والقروية كل
حسب تبعيته اإلدارية وإصدار توجيهاتهم بتشكيل اللجان التي ستتولى بدورها إدارة أزمة جائحة كورونا
(.)Lam, 2014
تشير نتائج المقابالت التي تم اجراءها مع العديد من رؤساء المجالس القروية باإلضافة
إلى مجموعات النقاش البؤرية إلى وجود خلل في نظام الحوكمة الخاصة بالجائحة ،فعلى الرغم من
االستجابة السريعة للحكومة وإعالن حالة الطوارئ من قبل الحكومة وتشكيل لجان الطوارئ في مختلف
المناطق اال ان غياب التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة ذات العالقة (الحكومة المركزية،
المحافظات واألجهزة االمنية ،هيئات الحكم المحلي ،لجان الطوارئ ،المؤسسات المساندة والشريكة)
أدى إلى غياب االستجابة السريعة والشاملة (على المستوى المركزي والمحلي) في مواجهة جائحة
كورونا .فكما ذكرنا سابقا ،لم يكن هناك أي تعليمات واضحة وشاملة بشأن تشكيل لجان الطوارئ
واليات عملها ،أضف إلى ذلك غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية في المدن الرئيسية والمناطق
البعيدة عن مراكز المدن خاصة في المناطق المصنفة ج ،كما لم يكن هناك أي اليات واضحة لتوزيع
المساعدات (على سبيل المثال ،الجدل الذي حصل حول صندوق وقفة عز) واألدوات الطبية بين
مختلف المناطق ،فقد عانت بعض المناطق التي تأثرت كثي ار من الجائحة مثل محافظة الخليل من
نقص كبير في شرائح الفحص وأجهزة التنفس االصطناعي ومراكز الحجر على الرغم من انها المدينة
األكثر تعدادا للسكان .أحد رؤساء المجالس القروية في منطقة االغوار إلى "ان ما كان تقدمه الحكومة
من مساعدات ال تفي بالحد االدنى من االحتياجات ،حيث ان صناديق المساعدات التي تصل السكان
تحتوي على مساعدات غذائية او معقمات ال تكفي أليام معدودة".
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أيض ا ،كان هناك تخبط في بعض الق اررات المتعلقة باإلغالق ،والتي ظهر فيها بشكل
واضح غياب التنسيق بين الحكومة والمحافظات والغرف التجارية ،ففي حين اقرت الحكومة االغالق
في محافظات نابلس والخليل ورام هللا ،رفض المحافظون في بعض المدن هذه الق اررات وكذلك الغرف
التجارية مما خلق حالة كبيرة من التخبط بين المواطنين وأصحاب المنشآت .من ناحية أخرى جاءت
معظم استجابات الحكومة ووحدات الحكم المحلي للجائحة تحت البند اإلغاثي ،وتركزت تحديداً في
توفير الطرود الغذائية والمواد التموينية لألسر المحتاجة ومبالغ محدودة من المال للسر المحتاجة،
في حين غابت االستجابات والتدخالت في قطاعات رئيسية ومهمة أخرى كقطاع التعليم ،الزراعة،
الصحة والخدمات األساسية .فعلى سبيل المثال ،معظم المجالس المحلية لم يكن لديها أي خطة او
ميزانيات خاصة بعودة الطلبة للمدارس ،او لدعم المزارعين في توفير المواد األولية او تسويق
المنتجات الزراعية خالل فترة الجائحة.
من المالحظ ان تدخالت الحكومة في قطاع التعليم اظهرت تأخر و ازرة التربية والتعليم
وو ازرة التعليم العالي في التعامل بشكل منظم وممنهج مع حالة الطوارئ ،األمر الذي أربك المؤسسات
التعليمية وأدخلها في حالة ترقب ،وبحث عن إجابات ،وهو ما يشير إلى غياب الحوكمة الشاملة
واالستجابة السريعة للجائحة في قطاع التعليم .كما كشفت نتائج البحث الميداني ان غالبية المبادرات
الخاصة بالتعليم عن بعد كانت ذاتية من المعلمات والمعلمين ،دون التنسيق مع الو ازرة أو مديريات
التربية والتعليم في المناطق .على سبيل المثال ،أفاد أحد رؤساء المجلس القروي في منطقة االغوار
ان متطوعين من القرية وليس و ازرة التربية والتعليم هم من اطلقوا حملة لتعليم االطفال وعقد دورات
خاصة لطلبة الثانوية العامة ،وهو ما أكده األهالي في بلدية حبلة في عن غياب رؤية واضحة من
قبل الو ازرة بشان استمرار عملية التعليم بعد اعالن حالة الطوارئ مما تسبب بإرباك كبير لألهالي
والطلبة.
 4.4تأثير الجائحة على الهيئات المحلية وخططها االغاثية
كان إلطالق برنامج المساعدات بعض التأثيرات السلبية على الهيئات المحلية بسبب غياب
االليات الواضحة للصرف ،حيث تسببت في بعض المناطق في حدوث حالة من الصدام مع المجتمع
المحلي على الرغم من عدم مسؤولية المجالس المحلية المباشرة عن تقديمها وتوزيعها ،وهنا يدور
الحديث بشكل خاص عن المنصة الحكومية الخاصة بالمساعدات وكذلك صندوق وقفة عز .ففي
"أن هذه المساعدات صنعت
هذا الشأن ،أشار احد رؤساء المجالس المحلية في منطقة قلقيلية قائالً ّ
فجوة بين المواطن وبين البلدية لماذا حدث ذلك ،وما المقصود منها؟ ،هناك أناس حصلوا على
المساعدات مرتين ،مرة من خالل التسجيل عن طريق النقابة ،ومرة ثانية عن طريق المنصة التي
اطلقتها الحكومة ،ل م يكن هناك تنسيق بين األطراف ،كان هناك حالة من الفوضى ،هناك أصحاب
شركات حصلوا على مساعدات بينما حرم منها العامل المتضرر ،لقد خلق هذا إشكالية بين المواطن
والبلدية ،اتهمونا بالمحاباة في توزيع المساعدات ،أصبح هناك حالة من عدم الثقة ،فرحنا في بداية
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الجائحة ألنه إلى حد ما ردمت الفجوة بين السلطة والمواطن وكان هناك إجماع على ضرورة تضافر
الجهود والتعاون بين جميع الطراف لمواجهة هذه الجائحة ،ولكن ما حصل في موضوع المساعدات
أعاد هذه الفجوة مرة أخرى".

 .5الخاتمة والتوصيات

 5.1الخاتمة

على الرغم من صالحياتها المحدودة ،حاولت الحكومة الفلسطينية إدارة خطة االستجابة
للجائحة الصحية العالمية من المركز ،والتي تشعبت مصادرها واتسع نطاق انتشارها إلى مناطق
جغرافية عدة .كانت الجهات الحكومية ،مثل و ازرة الصحة واألجهزة األمنية ،قادرة على لعب الدور
المركزي الالزم بتنسيق وتنفيذ إجراءات مكافحة هذا الوباء وضمان امتثال المدنيين بالتدابير الوقائية.
لكن األراضي الفلسطينية المحتلة المجزأة وسيطرة السلطات اإلسرائيلية على حركة التنقل والعبور بين
األراضي الفلسطينية وإسرائيل وداخل أراضي الضفة الغربية نفسها ،قد أثرت سلبا على ذلك وحدت
من فعالية أداء األجهزة المركزية .لذا ،وفي المحصلة ،يعتمد النجاح في اتخاذ الق اررات اليومية وإدارة
األزمة وجهود احتواء الوباء على دور أبناء الشعب والمجتمع الفلسطيني وجهودهم (رأس المال
االجتماعي) على المستوى اإلقليمي (المحافظات) والمحلي (المدن ،والمخيمات ،والقرى).
يجب أن نعترف أنه لن يكون باإلمكان القضاء على الوباء ،والتعافي من الركود االقتصادي
ما لم يتم وضع خطة استجابة صحية واجتماعية واقتصادية متينة ومتسقة ،تضمن تضافر كافة
الجهود لوضعها موضع التنفيذ .أظهرت التجربة الفلسطينية حتى اآلن أن غالبية الفلسطينيين ال
يلتزمون بالتدابير الوقائية وإجراءات العزل بشكل طوعي (حتى في المركز ،رام هللا ،حيث تتواجد
األجهزة الحكومية بكثافة) ،ولن تتعافى األسواق دون دعم بقدر الموارد القليلة المتاحة ،والتحفيز
والتسهيل من قبل الحكومة المركزية والمحلية .في الواقع ،تصاعد الموجة (األولى) من اإلصابات
الجماعية بالفايروس في تموز  2020ما هو إال إنذار باحتمالية تفشي العدوى بشكل أوسع مع حلول
موسم الشتاء وحتى أوائل العام .2021
برغم اآلمال المعقودة بداية العام  2020بأن يأخذ منحنى الركود االقتصادي شكل حرف
( Vهبوط حاد وتعافي سريع ) ،إال أن التوقعات األكثر واقعية للركود تدلل على ركود على شكل
الحرف ( Lدون تعافي في المنظور القريب) أو حتى على شكل ،Kحيث يتعافى البعض ويحدث
كساد لدى البعض اآلخر .هو ما يعني ضرورة العمل لضمان جاهزية نظام الصحة العامة ،ودعمه
وتمكينه من مكافحة انتشار الفايروس بتوفير الموارد الكافية وبمشاركة القطاعين العام والمدني .مع
ضرورة معالجة التداعيات االقتصادية واالجتماعية ،والتي ال تقل أهمية عن ذلك ،إن لم يكن من
خالل تدابير إغاثية ،فليكن بإعادة تنظيم الطريقة التي يتكيف بها المجتمع وتوزيع العبء حتى تتمكن
األسر من التكيف مع هذه األزمة طويلة األمد ،وهو أمر يجيده الشعب الفلسطيني.
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باختصار ،لن يكون باإلمكان التعافي من هذه األزمة دون استجابة وجهود مستمرة لمواجهة
اآلثار المباشرة للضغوطات الصحية واالقتصادية على الفئات االجتماعية األكثر ضعفا والقطاعات
االقتصادية األكثر أهمية .هذا ال يتطلب فقط موارد مالية بقدر ما تتطلب حوكمة شاملة وسريعة
االستجابة ورفع مستوى ثقة المواطنين باإلجراءات والتعليمات التي تصدرها الحكومة للحد من انتشار
الجائحة ،رفع مستوى الشفافية ووضوح التعليمات واإلجراءات على مستوى الحكومة ووحدات الحكم
المحلي ،ضرورة توفير اإلمكانيات واالدوات الالزمة لمواجهة الجائحة على المستوى الوطني ،وتوزيعها
بشكل عادل بين المحافظات ،وتخفيف األعباء المالية للهيئات المحلية وتخصيص ميزانية خاصة
بالطوارئ.
تأتي أهمية وجود الحوكمة سريعة االستجابة والشاملة (على المستوى المركزي والمحلي) في
مواجه ة جائحة كورونا ،التي تظهر بوضوح دور المؤسسات الحكومية ووحدات الحكم المحلي في
توفير الخدمات األساسية للمواطنين ،وأهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة (المؤسسات
الحكومية ،المنظومة األمنية ،المجالس البلدية والقروية ،ولجان الطوارئ) من أجل الحد من تبعات
جائحة كورونا على المجتمع واالقتصاد.
 5.2التوصيات
أوصت الدراسة بضرورة رفع مستوى الشفافية ووضوح التعليمات واإلجراءات على مستوى
الحكومة ووحدات الحكم المحلي ،وبشكل خاص تلك المتعلقة بتشكيل لجان الطوارئ ،وذلك من خالل،
إصدار قرار بإعادة صياغة وتركيبة كافة لجان الطوارئ في المناطق على أسس واضحة وضمن
استراتيجية موحدة للجميع ،والعمل على إيجاد صيغة قانونية ومرجعية واضحة وموحدة تحدد آلية
تشكيل اللجنة ،األعضاء ،المهام والصالحيات ،المرجعيات ،بما يضمن عدم ازدواجية الصالحيات
وتضاربها .عالقة المركز مع األطراف ،والمدة القانونية لعمل اللجنة .كما اوصت بضرورة تعزيز
قدرات الهيئات المحلية من خالل تقديم تدريبات متخصصة في إدارة األزمة ،ووضع نموذج إجراءات
موحدة يتم التعامل معها كقواعد أساسية يسترشد بها في حال تفشي هذه األزمة ،بما يشمل ،تشكيل
اللجان في حالة الطوارئ ،إدارة الموارد المالية واللوجستية ،التنسيق بين مختلف الشركاء المنخرطين
في اللجنة ،إشراك المجتمع المحلي في إسناد ودعم عمل اللجان ،إشراك القطاع الخاص وطلب الدعم
والمساندة ،عمل محاكاة وتطبيق التدريبات بشكل عملي للتأكد من قدرة المجالس على االستجابة
السريعة في حال وقوع األزمة ،وبناء قواعد بيانات أساسية وكيفية إدارة هذه البيانات وتحليلها.
أما على مستوى الهيئات المحلية ،فأوصت الدراسة إلى ضرورة تخفيف األعباء المالية
للهيئات المحلية وتخصيص ميزانية خاصة بالطوارئ من خالل ،إصدار تعليمات بتقديم خصم تصل
نسبته إلى  %25للمواطنين ،لتشجيعهم على سداد الرسوم المستحقة عليهم من الخدمات المقدمة لهم،
االستمرار بصرف رسوم النقل على الطرق ،والتي تقوم و ازرة المالية بتحصيلها لصالح البلديات
والمجالس القروية بشكل منتظم ،وعدم تأخيرها لدعم ميزانيات البلديات والمجالس القروية ،السماح
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للهيئات المحلية بتعزيز إيراداتها من خالل الشراكة مع القطاع الخاص ،ويعتبر هذا مطلباً تنموياً
ضروريا للنمو االقتصادي ،ولمواجهة حالة التراجع االقتصادي وزيادة البطالة الناجمة عن الجائحة،
منح صالحيات أكبر وتفويض للمجالس البلدية والقروية بشكل دائم وليس آنيا ،لتجنب انتظار
التعليمات أو تفويض الصالحيات في حال وقوع األزمة ،إعادة النظر بكافة النصوص القانونية
واللوائح التي تحدد صالحيات المجالس البلدية والقروية ،وتعديل تلك التي تركز على المركزية
وتحويلها باتجاه الالمركزية ،خاص ًة فيما يتعلق باألمور المالية ،إقرار ميزانية طوارئ لكافة المجالس
البلدية والقروية وااللتزام بصرفها ،أو توفير األموال المخصصة لكل مجلس ،بحيث يتم توفيرها مباشرًة
فور وقوع أي أزمة لمواجهة األعباء التي سترافقها ،إعادة هيكلة الموازنات على أساس األولويات
المتوقعة ،وإقرار ميزانية طوارئ لجائحة كورونا وصرفها لدعم المجالس البلدية والقروية ،تقسيط الديون
ابتداء من  ،2021/1/1مع االحتفاظ بنسبة الخصم
المتراكمة على المواطنين على دفعات ()6-4
ً
لمن يسدد كامل المبلغ في الربع األول من السنة ،هذا يساهم في تدفق اإليرادات والمساهمة إلى حد
ما في تغطية العجز الذي خلفته الجائحة ،إصدار قرار بتخصيص بند طوارئ وإق ارره على بنود
الميزانية ،مع االلتزام بصرف المخصص المطلوب ،إعادة النظر في بعض التصنيفات القائمة
للمجالس البلدية والقروية ،فبعض المجالس مصنفة على أنها مجالس بلدية في حين أن قدراتها المالية
واللوجستية ال تؤهلها ألن تكون كذلك ،العمل على صياغة وإقرار قانون خاص بالطوارئ للهيئات
المحلية ،بما ال يتعارض مع القانون األساسي ،وبما ال يسمح بإساءة استغالل الصالحيات من قبل
رؤساء المجالس البلدية والقروية ،وضرورة إدراج نصوص قانونية تتعلق بآليات المحاسبة والرقابة
على األداء أثناء فترات الطوارئ.
أما على مستوى تعزيز الحوكمة ورفع مستوى ثقة المواطنين باإلجراءات والتعليمات،
فأوصت الدراسة بضرورة قيام الجهات المسؤولة عن المنصة الخاصة بتوزيع المساعدات المالية
باطالع المجلس البلدي أو القروي على القوائم قبل عملية الصرف ،للتحقق منها ومساعدتهم في
تحديد العائالت أو حتى األفراد المحتاجين حقاً كونهم على اطالع وعلم أكثر من الجهة القائمة على
إدارة المنصة (ضمن مقولة أهل مكة أدرى بشعابها) ،توجيه الدعم سواء الحكومي أو غير الحكومي
المخصص للهيئات المحلية خالل الفترة القادمة لمساعدتها في تغطية احتياجات المجتمع المحلي
التي فرضتها الجائحة مثل :توفير اإلنترنت ،أجهزة الالبتوب أو الكمبيوتر لضمان استمرار العملية
التعليمية ،التعاون مع المجلس البلدي أو القروي لتحديد االحتياجات أو التدخالت المطلوبة خاصة
مع انتهاء فترة اإلغالق ،والدخول في مرحلة التعايش مع الفايروس بحسب تعريف و ازرة الصحة
الفلسطينية ،إطالق حمالت التمويل والتبرعات على مواقع التواصل االجتماعي واالستعانة بمنصات
المجالس البلدية والقروية لنشر المواد التوعوية سواء التي تنتجها و ازرة الصحة ،أو المبادرات من
الشركات والمؤسسات وبعض وكاالت األنباء المعروفة ،قيام شركات االتصاالت ومزودي هذه
الخدمات بتخصص منصات خاصة بالهيئات المحلية وتزويدها بهذه التقنية وبالبرامج المساندة وتدريب
طواقم هذه الهيئات بشكل مجاني ،قيام الحكومة بقيادة جهود االستجابة للتصدي لجائحة كورونا من
خالل وضع السياسات المناسبة ،والتنسيق ،وتوفير التمويل ما أمكن ،والتطبيق السريع والعاجل ،وهنا
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يجب أن يساهم القطاع الخاص في توسيع نطاق الحكومة اإللكترونية لما فيه مصلحة للجميع ،إنشاء
بوابة واحدة تشمل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية يبقي عجلة االقتصاد فعالة في مثل هذه
الظروف ،ويخفف من األضرار التي قد تلحق بالقطاعات .ذلك من خالل أن يعمل بعض موظفي
الحكومة من المنزل ،وتقديم الخدمات اإلدارية إلكترونياً ،وأن يتم إبالغ صاحب الخدمة عند جهوزيتها
للحصول عليها إلكترونياً ،تفعيل التشريعات الخاصة بالحكومة اإللكترونية بأسرع وقت ممكن ،إطالق
الحمالت التوعوية الممولة على مواقع التواصل االجتماعي ،واالستعانة بمنصات المجالس البلدية
والقروية لنشر المواد التوعوية سواء التي تنتجها و ازرة الصحة ،أو المبادرات من الشركات والمؤسسات
وبعض وكاالت األنباء المعروفة ،تنظيم لقاءات وجاهية مع األمهات ضمن معايير السالمة العامة
وقواعد التباعد االجتماعي من خالل المراكز النسوية أو المجالس البلدية والقروية أو حتى المدارس،
لتوعيتهم بمدى خطورة الفايروس وسبل الوقاية منه من خالل االلتزام بالتعليمات الصادرة عن و ازرة
الصحة الفلسطينية ،االستفادة من المساجد والكنائس كمنابر للتوعية بخطر الفايروس وأهمية االلتزام
بالتعليما ت الصادرة عن و ازرة الصحة ،وتكثيف حمالت للتوعية بكيفية التعامل مع اإلصابات وضرورة
التزامها بالحجر ،وتقديم الدعم النفسي لها ،خاصة في المجتمعات التي تنظر إلى الفايروس باعتباره
أم اًر معيباً.
أما بخصوص توفيراإلمكانيات واالدوات الالزمة لمواجهة الجائحة على المستوى الوطني،
وتوزيعها بشكل عادل بين المحافظات ،فأوصت الدراسة بضرورة تعزيز جاهزية المستشفيات لمواجهة
الجائحة خاصة مع قرب فصل الشتاء الذي من المتوقع أن يشتد فيه انتشار الفايروس في معظم
المناطق .يتطلب ذلك زيادة قدرة المستشفيات الحكومية على مواجهة الجائحة من خالل توفير عدد
كافي من أجهزة التنفس الصناعي في مختلف المحافظات ،وأيضا تحويل بعض المباني العامة
المالئمة لتكون جاهزة الستقبال الحاالت الخطيرة في األشهر القادمة ،أسوة بما تقوم به باقي الدول،
التوزيع العادل للكوادر الطبية وطواقم التمريض في مختلف المستشفيات الحكومة والمراكز الخاصة
باستقبال مرضى كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة الفايروس ،ورفدها بمختلف
التخصصات الطبية (أخصائيين القلب ،السكري ،الكلى ،الدماغ ،الخ) ،حث المستشفيات الخاصة
على توفير أقسام خاصة باستقبال مرضى كورونا ،فنسبة كبيرة منها ترفض استقبال المريض في
حال ثبت إصابته بالفايروس ،األخذ بعين االعتبار التوزيع العادل للمعدات واألدوات الالزمة لمواجهة
الجائحة في مختلف المناطق مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات المتغيرة نتيجة لحالة تفشي الوباء
في كل منطقة ،توزيع معدات التعقيم الحديثة ضمن االحتياجات للمناطق األكثر حاجة ،خاصة
المالبس .ذلك لضمان سالمة الطواقم التي تقوم بعملية الرش ،وكذلك المواد ذات الجودة العالية.
على أن يكون ذلك بدعم حكومي أو مؤسسات محلية أو دولية وبتوجيهات من الحكومة ،سيعمل ذلك
على تخفيف النفقات على الهيئات المحلية ،ويزيد من المساهمة اإليجابية للحوكمة ،توجيه الدعم
المخصص من الجهات المانحة للمناطق األكثر احتياجاً لشراء مواد ومستلزمات التعقيم ،دون أن
يؤثر ذلك على أصل المنحة المخصصة للمشاريع التنموية ،إصدار تعليمات لو ازرة النقل والمواصالت
لجرد سيارات التنقل التابعة لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ،ونقل بعضها من ملكية
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الو ازرة أو المؤسسة لملكية المجالس البلدية أو القروية التي ال تمتلك سيارات تنقل نهائياً أو لديها
نقص بتزويدها بسيارة واحدة على األقل (يمكن تطبيق هذا اإلجراء خالل فترة الجائحة) .هذا اإلجراء
يعمل على إعادة توزيع الموارد في ظل نقص اإلمكانات الحالية ،حث القطاع الخاص كنوع من
المسؤولية االجتماعية للتبرع بعدد من السيارات ،وتوزيعها على المجالس القروية والبلدية حسب
األولوية ،شراء كميات إضافية وتخزينها ،لمواجهة التطورات التي يمكن أن تحدث بسبب الجائحة،
والتي من الممكن أن يترتب عليها زيادة عالمية في الطلب وصعوبة في توفيرها ،وهذا ممكن أن يتم
أيضاً من خالل تبرعات عينية من قبل القطاع الخاص ،إنشاء نظام خاص يؤسس الستحداث شرطة
خاصة بالهيئات المحلية ضمن صالحيات واضحة لها عالقة بتطبيق اإلجراءات الصحية ،ومعاقبة
المخالفين.
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الهوامش
)1( https://www.worldometers.info/coronavirus/
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أطول.

)4( https://miladsebaaly.com/?p=173
( )5الهدف  -16التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُه ّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
( )6برز مصطلح الحوكمة الرشيدة بشكل أساسي خالل فترة التسعينيات خاصة لدى الجهات المانحة بسبب القلق المتزايد
بشأن التأثير الضار لسيطرة الدولة ،والسعي وراء الريع ،وضعف المساءلة على قدرة الدولة ،والمؤسسات
الحكومية وفعالية التنمية (Fritz and Rocha Menocal, 2007; Norris, 2011).
)7( https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/crisis-response/coronavirusdisease-covid-19.html
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)9( https://www.aman-palestine.org/activities/13001.html
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مدى توفر نظام إلدارة األزمات بالمستشفيات العامة لمواجهة والحد
من تفشي جائحة كورونا
*طه الجهيمي

ملخص
هدفت هذه الدراسةةإ ىلا الرفرع ى ا مدى ربني المسةةرية الت الفلمإ بمدانإ مةةةرارإ لم لهاا إلالت ىدارا افيملت في
ر ع ر يةةي ئلة إ ر ر نل مو ئ إ ن ر مدارو راسةةلق اف سةةلا الفلم او بللمسةةريةة الت الفلمإ في مدانإ مةةةرارإ
 اال ب غ ىدد الميةةةلرراو،لر قاق هذا ال دع اسةةةر دا البل ال ابسةةةربلنإ ر سةةةا إ لئمت البالنلت النيمإ ل ئلن الفم ي
 را ر ا البالنلت المئمفإ مو الدراسةإ،) ميةلررل مرمل او في مدارو راسةلق اف سةلا الفلم او بللمسةرية الت الفلمإ63(
) ر ةة ت الدراسةإSPSS( اح ةةلق ال ةة ي ىو قراق اسةر داا برنلمح ال يا اح ةةلةاإ ل ف ا ابئرملىاإ
بأسة
 رةلو مهم ةل مةل ا ين رةلو ابرئةله الفةلا لمف ا احئةلبةلت بةللرةأراةد ى ا يةةةةةدا ةةةةةفع ر ائةد برامح،ىلا مئم ىةإ مو النرةلةح
 مو إلالت برامح ممس لت الباةإ الدا اإ،لةإ لنسريفلر المبرر بللمسري الت الفلمإ ل رنباه ب د ال ميملت بير ربار
ال لرئاإ غار ا ة إ بيةر د اق رمل مو هنلض ةفع لبرامح ردرا الفلم او ل رفلم مت افيملت رلو هنلض ةفع
ا ةةف في ىىقلق بفا الةةةن الت النيمإ لبفا افققا القباإ ل رفلم مت اف داال القلرةإ رمل م ةة ت النرلةح مو
ىئةلبةلت مف ا افققا القباةإ بئمات ر ةةةةةةةةةةةةلر ةل رسةةةةةفا ئةلهةدا في ا ر اق افيمةلت بيةةةةرة ىةلا رغا ةإ احمرةلناةلت
 من لن ةةفع درا المسةةريةة الت في ر راض الم ارد البيةةراإ بم ر ع،  هذا رائت لفدا مسةةبل،ابسةةرفدادات المر فرا
،ر ةةةةلر ل سة مل رقر ةي ال ةر را رذلض مو الةةف السةاقرا ى ا مو ميملت في م لت السةاإ ل د مو انريةلرهل
ه مايةر ى ا ةفع ابهرملا مو بفا المنرسةباو لققلل الةة إ مو رئلر السةن ات السةلبقإ سة اق الري ر ةة في
الباةإ الم اإ م الد لاإ

Availability of Crisis Administration System in Public Hospitals to
Confront and Limit the Outbreak of the Corona Pandemic
Taha Aljahimi

Abstract
This study aims to identify the extent to which public hospitals in the city of Misurata have adopted the concepts
and mechanisms of crisis management under the conditions of the outbreak of the Corona pandemic from the
point of view of managers and heads of departments working in public hospitals in Misurata. To achieve this goal,
the researcher used a questionnaire as a means of collecting the necessary data for the practical side from 63
participants, representing all directors and heads of departments who work in public hospitals. The study showed
a set of results, and the most important of which are : the vast majority of the responses dominated the emphasis
on the severe weakness of the presence of the special programs for early sensing in public hospitals to warn of the
occurrence of crises significantly. Additionally, the mechanisms of internal and external environmental survey
programs are not precisely clear. There is also a weakness in training programs for employees to deal with and
explore the realities of any crises. Besides, there was an apparent weakness in giving some of the necessary powers
to some medical staff so as to enable them to deal with emergency events. Moreover, based on the responses of
the medical staff, they strive hard to handle crises despite the lack of available capabilities and preparations due
to the weakness in the capabilities of hospitals in mobilizing human resources in their various specialties as
necessary. It is also difficult to control any crises in record times to limit their spread, which is an indication of
the lack of interest on the part of some affiliates of the health sector from the experiences of previous years,
whether they occur in the local or international environment.

: البريد االلكتروني. جامعة مصراتة، كلية االقتصاد-  قسم إدارة األعمال- * محاضر
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 .1مقدمة
إ ن الغالبية العظمى من مجتمعات دول العالم المعاصر ر ر ررت يمت متغطتات وام ر ر رر ات ات مت اوية
الحدوث ،وس ر ر ر رتثعة التهاطت ،مكوا اد ياعن ا تماتية ،وااتسر ر ر ررادئة ،وسر ر ر ررياسر ر ر ررية ،و ط ية ،ويكظيمية،
ومؤخ اًت ما ئشر ر ررودل العالم الطعغ من يغطتات وم مكظعمتي السر ر ررحية من خةل ي شر ر ررم ا حة ع و ا،
التم ا تش ر ر ررتت وم مد اس ر ر ررطت وخم م ات ا في من العنيات وم ميع ل حاو دول العالم ،وف
يزال هذل التغطتات السر رتثعة والم ا ة مس ررتمت متى هعمكا هذا ،اذمت الذإ لدن إلى ش ررع يعيتات
مكظمات مهتم ة وم هذل الدول ولاتت عمى اد لدا وا ومواموا ويح ط
ولزمات متكععة عسر ر ر ر ر
لهداووا التم لُ ش من ل موا.
ولم اع الس ر ر ر ر ر ررحم الدو اذبتز وم معا وة هذل الجا حة ،مطث كان خط الدواع اذول
واذكثت يضر ررت اً وم اومة لوذل اذزمة ولألومر رراع الم ا ة التم سر ررببتوا وغطت المتعاعة س ر رعاو وم
مستشفيات ال اع الحكعمم لو الهاص.
من هذا المك م يُعتبت لطبيا من الدول التم يعتمر ر لوذل اذزمة وما لوا من يداتيات ويهاطت
عمى ا اعوا الس ر ر ررحم وافاتس ر ر ررادإ واف تماعم معاً ،وذلك وم محاوفت متعدد من الس ر ر ررم ات
فمتعاو هررذل اذزمررة والتهفي من مررديوررا ،مطررث عممر عمى يعتيررة ويثقي المجتمع ويحررذهتل
ه ع ي شر ررم هذا الع او شر رركت مسر ررتمت ،وام رر تت الدولة لضر ررتو يسر ررططت وإدا اذزمة ما
ص رة وم مافت عدغ يعوت الععم الااوم لمسرركان،
هتةوغ مع إمكا يايوا والظتوي المحي ة بوا )خا ً
وافلتزاغ هوامت العاائة والتباعد اف تماعم ،وعدغ التحمم بتوح المس ر ررؤولية وما إلى ذلك ) ،وهذا
ما ئجعموا يحتاج إلى يتس رريم إدا ص ررا مة وم متا عة المجال ال بم والعاا م واإلدا إ ش رركت
كبطت.
بكاو عمى التس ر ر ر رتثحات المسر ر ر ررتمت
مطث يبمع ت " المشر ر ر رركمة اذسر ر ر رراسر ر ر ررية" وم هذل الد اسر ر ر ررة ً
والتع طوات من مؤسر ر ر رس ر ر ررات التعائة الس ر ر ررحية العامة وم لطبيا ومتاكز مكاوحة اذم ات واذو ة ،
واا إشركالية الد اسرة مسرتمد من هذل التسرتثحات والتم من مرمكوا يسرتثحات المت ز الع كم
لمكاوحة اذم ات وم لطبيا ،هسررعص ي شررم ا حة ع و ا وما صررد عكي مؤخ اًت خةل شرروت
وبتاهت لوذا لعاغ(2021غ) هس ر ر ر ر ر ررعص ما لكدل وتث خبتاو ال طتوس ر ر ر ر ر ررات وي كية اذمياو الجزث ية
المهتبت المت عم لسر ر ر ر ررحة المجتمع المت ز الع كم ،إ تاو اختبا ات لماش ر ر ر رر عن الكعع الجدهد
المتحع ل اهتوس ع و ا المس ر ر ر ر ررتجد المعتوي ت لكدن ( SARS-Cov-2 Variant From
ّ
 ، )Lineage B.1.1.7واد يبطن من خةل الاشر ر ر ر ر ر عمى معالم ( )88عطكة عش ر ر ر ر رعا ية مع بة
المتحع المعتوي ت لكردن،
ل طتوس ع و را رهن عردد ( )23عطكرة مكورا را ر من الكعع الجردهرد
ّ
لإ بكسبة ( )%26من إ مالم العطكات المكشعي عكوا.


المت ز الع كم لمكاوحة اذم ات

/https://ncdc.org.ly/Ar :
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عميي يامن مشكمة الد اسة وم اإل ا ة عمى التساؤل ا يم:
ما مدن يعوت ظاغ إلدا اذزمات المس ر ر ر ررتش ر ر ر ررفيات العامة وم ميع متمموا( :اكتش ر ر ر رراي
إشررا ات اإل ذا  ،افسررتعداد والعاائة ،امتعاو اذمر ات والحد مكوا ،اسررتعاد الكشرراع ،التعمم) لمعا وة
والحد من ي شم ا حة ع و ا مدهكة مستاية– لطبيا؟
سع الد اسة إلى يح ط عض اذهداي العامة والتم يمهس محاولتوا وم معتوة مدن
يبكم المستشفيات العامة مدهكة مستاية لم اهيم وآليات إدا اذزمة وم ظت ظتوي ي شم ا حة
س رري محاولة لمعاعي عمى لهم الك ا ص وم ي بط إدا اذزمة جميع
كع و ا ،و ذلك وم العا
متامموا المستشفيات العامة مدهكة مستاية.
ووم الس ر ررياه س ر رري يكبث اذهمية من يح ط هذل اذهداي اطد الد اس ر ررة من خةل يكاولوا
لمعم ر ر ررعع هتس ر ر ررم الحدااة س ر ر رربياً وم لدبيات العمعغ اإلدا ثة وم لطبيا ،نيما ئهص الد اس ر ر ررات التم
يد س معمر ر ر ر ررعع ا حة ع و ا  -وم مدود عمم البامث -لف وهع د اسر ر ر ر ررة مدن يعوت ظاغ إلدا
اذزمات المستشفيات العامة لمعا وة والحد من ي شم ا حة ع و ا.
كما يكبع لهمية هذل الد اسر ررة من مك م إدا إ ات من مت مبات الحيا المعاصر ررت إذ لن
إدا اذزمات لص ر ر ر رربح لمد وتوع اإلدا الحدهثة التم هتم يد ثس ر ر ر رروا وم العدهد من الجامعات مما
هرردل عمى لهمطتوررا وم رراوررة ال رراعررات ،ولمررا لوررا من لهميررة بتن وعظمى وم التررهاطت وم وااعكررا
المعاش ،اإلمر ر ر ر رراوة وم محاولة لت دئم يغذئة عكسر ر ر ر ررية د ي ة اطد الد اسر ر ر ر ررة وم عض ما اد يعا يي
المسر ر ر ررتشر ر ر ررفيات العامة من صر ر ر ررعع ات وم ي بط ظاغ إلدا اذزمات وم العا الحالم ،ومعا وة
لظتوي المست بت المتي ب.
ومن هذا المك م الكايج من بيعة الد اس ر ررة والمعمعمات المتاد الحس ر ررعل عمطوا الهاص ر ررة
التعتي عمى لهم الس ر ر ر ررعع ات التم اد يعط من مدن يعوت ظاغ إلدا اذزمات المس ر ر ر ررتش ر ر ر ررفيات
العامة ،يم اعتماد البامث وم مكوجية الد اسة عمى استهداغ المكوج العص م التحمطمم الذإ ئعتمد
عمى د اسر ررة الظاهت ما هم وم العااع  ،ما سر ررطتم افسر ررتعا ة مسر رراد حثية يتمثت وم اتاوات
واسرعة وم م ات ع اذد اإلدا إ من خةل اف ةع عمى المجةت ،والتسرا ت والمؤيمتات العممية ،
والت ا ثت الساد عن هط ات المكظمات الدولية نيما ئهص آليات عمت وي بط إدا اذزمات.

 .2مجتمع وحدود الدراسة
هتاعن مجتمع الد اس ر ررة من مدهتإ و ؤس ر رراو اذاس ر رراغ العاممطن المس ر ررتش ر ررفيات العامة وم مدهكة
مس ر رتاية – لطبيا ،مطث يم اسر ررتهداغ لسر ررمع المسر رري الشر ررامت لجميع م تدات المجتمع المسر ررتودي،
والبالغة لعدادهم ( ) 63م تد معزعطن عمى مجمععة من المسر ر ر ر ررتشر ر ر ر ررفيات العامة مدهكة مسر ر ر ر رتاية.
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مطث ااتسرتت الد اسرة مكا ياً عمى ميع مدهتإ و ؤسراو اذاسراغ العاممطن المسرتشرفيات العامة وم
مدهكة مستاية – لطبيا ،ومعمعتياً وم يعميي مدن يعوت ظاغ إلدا اذزمات المستشفيات العامة
لمعا وة والحد من ي شم ا حة ع و ا ،وزمكياً ل تث الد اسة خةل عاغ(2021غ).

 .3نموذج الدراسة
من خةل اف ةع عمى اذدبيات ذات السمة ،يم ومع معذج ئسع متامت ظاغ اإلدا وم
التعامت مع اذزمة ما همم:
الشكت ام ( :)1هعمي متامت ظاغ التعامت مع إدا اذزمة
مراحل نظام إدارة األزمة

مرحلة ما قبل

مرحلة

األزمة

األزمة

اكتشاف إشارات
اإلنذار

االستعداد والوقاية

( حدوث األزمة )
احتواء األضرار

مرحلة ما بعد
األزمة

استعادة النشاط

التعلم

المسد  :إعداد البامث

 .4نتائج بعض الدراسات السابقة
ّلدن افهتماغ معم ر ررعع إدا اذزمات إلى اهتماغ العدهد من البامثطن والاتا خاص ر ررة عد
ي شم ا حة ع و ا وم لغمب دول العالم عمى إ تاو العدهد من الد اسات واذ حاث العممية لمعتوة
لسر رربا ي شر ررم وا ت ال هذل الظاهت الع ا ية ،ومحاولة الحد مكوا من خةل إاتاو المزثد من افهتماغ
و وع من مس ر ر ررتعن التس ر ر رردإ اإلدا إ والس ر ر ررحم مهتم ا اعات التعائة الس ر ر ررحية عمى اعتبا ها
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المسر ر ررؤول اذول وم معا وة هذل الجا حة .مطث ماول
عن المسببات و ته المعالجات.

عض الد اسر ر ررات وم هذا اإل ا الاشر ر ر

واا د اس ررة التش ررطدإ التم ل تث وم عاغ(2018غ) وم محاولة معتوة الدو الذإ ي عغ
ي الا اوات البشر ر رتثة وم إدا اذزمات المسر ر ررتشر ر ررفيات الحكعمية الاعثتية وذلك التعتي عمى دو
(المعتوة البشر رتثة ،ال د ات البشر رتثة ،الموا ات البشر رتثة ،والسر ررمع يات البشر رتثة) ،عمى إدا اذزمات
المس ر ررتش ر ررفيات الحكعمية الاعثتية والتم بم عددها( )9مس ر ررتش ر ررفيات ،مطث يعتبت هذل الد اس ر ررة من
الد اسرات المطدا ية التم ايبع وطوا اذسرمع العصر م التحمطمم ،وتم اسرتهداغ يحمطت اف حدا المتعدد
وم اختبا وتميايوا ،ويعصم الد اسة إلى عدد من الكتا ج ،لبتزها :لن الععامت المست مة المتمثمة
إئجابيا
يهاطت
( المعتوة البش ر رتثة ،وال د البش ر رتثة ،والموا البش ر رتثة ،والسر ررمع يات البش ر رتثة) ،يؤات ًا
ً
رت و دفلة معكعثة وم إدا اذزمات وم المسر ر ر ررتشر ر ر ررفيات الحكعمية الاعثتية .وثؤ د ذلك يمة
ومباشر ر ر ر ًا
مع ررام ررت اف يب رراع ) ،)R=0.648ال ررذإ هبطن م رردن العةا ررة واف يب رراع الع ررالم بطن ميع المتغطتات
المست مة والمتغطت التا ع.
كما وم د اس ر ر ر ررة ل تاها ( (Seulki et alوم عاغ(2020غ) هدووا افس ر ر ر ررت اد من يجا
المام ر ر ر ررم التم يعتمر ر ر ر ر لوا ع ثا الجكع ية من خةل يتبع ومسر ر ر ر ر ة (اإلد اك المعزع واد ات إدا
اذزمات لمتعامت مع "  )"COVID-19وهم د اس ر ررة يعم ر رري الدو الذإ جح ع ثا الجكع ية وم
لداو متمطز وم التعامت مع ي شم ا حة ع و ا ويس يي مكحكى اإلصا ات
يحقي ي من خةل ي دئم ً
الجدهد والسرري ت عمى ي شررم المت دون وت اع لو يدابطت اذزمة مثت :اإلغةه ومظت السر ت
وغطتهررا .وذلررك من خةل مررا اررام ر رري الحكعمررة ررالتعرراون مع ا رراعررات الرردولررة ومتاو وررا الحطعثررة
المهتم ة من ي عثت ل د ايوا اإلد اكية واد ات إدا اذزمات ععامت ماس ر ررمة افعتماد عمى ومس ر ر ة
عمت (الحع مة المع وة حع المشر ر ر رركةت) من إصر ر ر ررةح شر ر ر ررامت لكظاغ ال عا لممتاو السر ر ر ررحية
العامة .وذلك مشر ر ر ررا ة الحكعمة وم المما سر ر ر ررات العاكسر ر ر ررة والمتمثمة وم اد يوا عمى ياس اذداو
والتعمم والتاي  ،ويعدهت ال عا طن واذدلة ش ر ر رركت مك ي ،والكظت وم عمميات العمت المعاد ويس ر ر ررميم
التتيطبات التكظيمية ،ما اسر ر ررتثمتت وم المعا د البش ر ر رتثة ول ظمة التعائة السر ر ررحية وغطتها .ع ت
الحكعمة الاع ثة وو هذل الد اسر ررة خاصر ررية اإلد اك المعزع ،وهم اةث اد ات لسر رراسر ررية يمثم وم
(التحسطن اف عكاسم ،والتعاون ،وال د ات التحمطمية لمبيا ات) ،عد افست اد من يجت توا المؤلمة مع
متةزمة الشر ررته اذوسر ررط التك سر ررية  -وطتوس ع و ا( )MERS-CoVلعاغ (2015غ) .والذإ ووت
الكوج والتاي لاع ثا الجكع ية ومسر ر ررا التعمم إلدا المع ات اإلمر ر ررانية المحتممة من COVID-
19ولزمة السرحة العامة الحالية والمسرت بمية .هكا سرمح عمميات التعمم والتاي لمسرؤولم السرحة
العامة والجوات ال اعمة الس ررياس ررية المتكععة وم ع ثا بتبادل ووم المش رركمة و كاو ال د ات اذس رراس ررية
لمسري ت عمى اذم ات المعدئة التم اد يتعت لوا وم المسرت بت ،ولدن التكسرط السرتثع والتعاصرت
الش ر ر اي والس ر رري ت التايفية داخت الدولة مع لص ر ررحا المس ر ررمحة المهتم طن ما وم ذلك المعا كعن
العادهعن وم ع ثا الجكع ية من الحد من ي شم ا حة ع ا متى ا ن.
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ووم د اس ر ر ررة لختن ،ل تاها ( )Kiang et alوم عاغ(2020غ) ،وهم يعم ر ر رريي وات عمت
يراد ال رب
إدا اذزمرات لمعا ورة را حرة  COVID-19وذلرك من خةل إعراد يشر ر ر ر ر ر رركطرت وتث
اإلشر ر ر ر ررعاعم إلى وتث عمت لصر ر ر ر ررغت لمعا وة ي شر ر ر ر ررم ا حة ع و ا يح مسر ر ر ر ررمى( Disease
مسر ر ررتش ر ر ر ى اةام
 ،outbreak task force (DOFTوتث عمت لمتعامت مع ي شر ر ررم اذم ات
كبطت سكغاوع
وهم وات مستعما من ل ظمة عمت الجيش سكغاوع والذإ ئعمت وم مجمععات مكع ي من
مجمععة اعن شر ر رتثة ،ومجمععة اس ر ررتهبا ات معمعمايية ،ومجمععة عمميات ،ومجمععة التعامت مع
المسر ررا ت المع سر ررتية عمى لُس ر ر هعمية وذلك لمتمكن من ايهاذ ا ات ات مكاسر رربة وم العا المكاسر ررب
ويك طذ خ ط العمت التم هتم افي اه عمطوا ش ر ر رركت وع إ .وهم ما اعتمدت عميي ومس ر ر ررم ة العمت اطد
المسررتش ر ى ال بم لمعا وة ي شررم الجا حة التت طز عمى اف ضررباع والمتو ة والعمت الجماعم عمى
اعتبا ل وا إمدن المباد اذس ر ر ر ر رراس ر ر ر ر ررية لكجاح عمت ال تث ال بم .ومن خةل افعتماد عمى هذا
اذسررمع ال تثد من ععي عالمياً ،و د يمكك المسررتشر ى من معالجة ( )1491مالة متمررية داخمية
من لصر ر ر ر ر ر ر ررت المجمعع العرراغ الررذإ بم وم ذلررك العا ر معالم ( .)43907مطررث يم إ تاو معالم
( )1371صررع اذشررعة السررطكية ،وخم مع ات وعه صررعيية ،و( )38صررع اذشررعة الم ةية،
امدا الت طن المغكا يسر ر ر ر ررم عمى متمر ر ر ر ررى مسر ر ر ر ررابطن طتوس عوطد  .19-من خةل
س ر ر ر ر را و ً
ووح ً
اسررتتاييجية القياد المتبعة ،ولومررح الد اسررة لئضراً إصررا ة عضررع وامد و ط من اسررم اذشررعة .ولم
ئكن لدن المستش ى لإ مافت ا ت ال عدون داخت المستش ى بطن المعظ طن.
كما لوم ر ر ر ررح د اس ر ر ر ررة ( اذ تش ومس ر ر ر ررتوه) وم عاغ(2020غ) من خةل التعتي عمى
اد ات إدا مسررتش ر ى محمد بعمررياي الج از ت وم التعامت مع اذزمات وم معا وة ا حة ع و ا
من و ورات ظت اذ م ال بيرة والممتمر ر ر ر ر ر ررطن ،وذلرك رالعاعي عمى لهم الك را ص وم ي بط إدا
اذزمات جميع متامموا وم مسر ر ر ررتش ر ر ر ر ى محمد بعمر ر ر ررياي و امة .مطث يم يعزثع ( )113اسر ر ر ررتما
اسر ررتبيان عمى الااد اإلدا إ ،واذ باو ،والممتمر ررطن ،والسر رريادلة ،ما يم افعتماد عمى اسر ررتهداغ
لسر ررمع الم ابمة والمةمظة وم يجميع البيا ات .ويم معالجة ويحمطت البيا ات المجمعة اسر ررتهداغ
بت امج يحمطت البيا ات  .SPSSويم التعصرت إلى تا ج ان لهموا :لن المسررتشر ى محمد بعمررياي
و امرة ف هتبكى الم وعغ السر ر ر ر ر ر ررحيي إلدا اذزمرات رهغمرب متاممورا ،ولن رت متممرة من م اتمرت إدا
اذزمات وطوا غطت وعالة وم معا وة ا حة ع و ا عوطد  19مما لدن إلى ي ع ممحعظ ومستمت
وم ي ش ررم واهتوس ع و ا الج از ت اطد الد اس ررة ،وهم متامت افكتش رراي واإل ذا المبكت وهم غطت
مع عد متممة افس ر ر ر ر ر ررتعداد والعاائة مع عد وغطت وعالة متممة امتعاو اذمر ر ر ر ر ر ر ات مع عد وغطت
وعالة متممة استعاد الكشاع مع عد وغطت وعالة متممة التعمم مع عد وغطت وعالة.
ووم ررا ررب آخت من ال ررد اسر ر ر ر ر ر ر ررات ررا ر د اسر ر ر ر ر ر ر ررة (لبع ال تعح عمم) التم ل تث ر وم
عاغ( 2020غ) ،وهم د اسة مالة ل تث الممماة العتثة السععدئة وم محاولة لمتعتي عمى الععامت
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المؤات وم ص ر رركاعة ال ات ات افس ر ررتتاييجية وم معا وة وطتوس ع و ا وآاا هذل الععامت من خةل
يحدهد اذدوا والمسر ر ر ر ر عليات واذولعثات المتيب ة الععامت المؤات وم ص ر ر ر رركاعة افس ر ر ر ررتتاييجية وم
معا وة واهتوس ع و ا المس ر ر ررتجد ،وهع ما ف ئهيم إف بتعاوت ؤثة اس ر ر ررتتاييجية وام ر ر ررحة يهخذ وم
الحسبان م تضيات العااع الجدهد .ولتح ط هدي الد اسة استودي البامث معالم ( )205من و ات
المكظعمة الس ر ر ر ررحية ،وو ات مهتم ة من المجتمع حعالم ( )179من المعا كطن والمقيمطن الممماة
العت ية السررععدئة ،واسررتهدغ وم الد اسررة لسررمع اإلمسرراو العص ر م ولسررمع اإلمسرراو افسررتدفلم
ويحمطت التباهن  ANOVAلتحدهد ما إذا ان هكاك وتوه ذات دفلة إمسر ر ر ررا ية بطن آ او مجمععتم
الد اس ررة معل اذسر ر مة الم تومة عمطوم لغ ف ،عكد مس ررتعن معكعثة  .0.05ويعص ررم الد اس ررة إلى
مجمععة تا ج ،ان لبتزها :اي اه لوتاد العطكة الامية نيما هتعم اذهمية الكسر ر ر ر ر رربية لمععامت المؤات
وم ص ر ر رركاعة ال ات ات افس ر ر ررتتاييجية وم معا وة واهتوس ع و ا ،وهم ععامت يمثم وم مدن اد
ال اع السحم وم امتةكي لإلمكا ات البشتثة وال كية ويدو المعمعمات الشكت المستمت.

 .5حول مناهج تحليل األزمات
كان لت شم واهتوس ع و ا ) (Covid-19عاغ(2019غ) ععااب صحية عامة وااتسادئة
خ طت وم ميع ل حرراو العررالم .مطررث برردلت الت ررا ثت اذوليررة وم الظوع وم لوا ررت هكرراهت(2020غ)
معل المت المعدإ ،مما لدن إلى إغةه ومجت صرحم غطت مسربعه عبت دول متعدد سربب ما
وص ر ر ررم إليي العدون إص ر ر ررا ة معالم ( )6مةهطن ش ر ر ررهص وم وائة ش ر ر رروت ماهع من العاغ س ر ر رري
(.)Raghav Rao et al., 2020
مطث يجم اذزمة بدائ ًة وم السرطن وم دئسرمبت ( 2019غ) ،و عد وتت و طز يحعل إلى
را حرة عرالميرة اعتبرا ًا من ( )26مراهع (2020غ) ،مترهات مكورا معالم ( )213دولرة ،نيمرا مجمععري
س ر را مس ر رراًا ،و( )347944مالة ووا  ،ويعاوى مكي معالم ()236816
ي تثباً ( )5591677ش ر رره ً
ضرا .وم ا ة اذزمات السرا ة وإن  Covid-19ان لكثت يع ًطدا ،واد خم مشراكت ا تماتية
متث ً
وااتسررادئة ها مة عمى ميع المسررتعثات ،ما وم ذلك ال ع يا اف تماتية المت كة ،والب الة ،ويع ت
سرمسرمة التع ثد ،وا ويا ات سرعه اذو اه المالية ،واإلغةه افاتسرادإ ،والععلمةAlves et al., ( .
.)2020
ومن يمك ال تت متى هعمكا هذا والعالم شكت بطت ئعا م من اف تشا غطت المسبعه وغطت
المتعاع لمت وطتوس ع و ررا الجرردهررد ) .(Covid-19مررا لم يكجي العرردهررد من الرردول المت رردمررة،
مثت :العفئات المتحد واليا ان-عمى اذات وم البدائة -وم وعدها لمعالجة هذل "المش رركمة الهبطثة"
عمى التغم من اذس رراس المتطن والبكية التحتية واإل تاوات التس ررمية والمعا د إلدا اذمداث الاا اية
(.)lee et al., 2020
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ا حة ال طتوس التا م هش رركال مهتم ة ه ي ا اة ،كا اة  -جعة س ررعداو –
ويم وصر ر
لإ مردث ف ئمكن التكبؤ ري ،وثتجراوز التعاعرات العرادئرة ولري ععاارب وخيمرة .ومع ذلرك ئمكن إابرات
متعاعا ،و د ش ر ر ررودت الس ر ر رركعات اذخطت ي ش ر ر ررم وطتوس ر ر ررات من عع ع و ا
لن ال طتوس التا م ان
ً
سرا س ( )2002ومتةزمة الشرته اذوسرط التك سرية ( ،)2012اإلمراوة إلى وطتوس ص المكاعة
البشر ر رتثة  /اإلهدز ،و  ، H1N1واإلهبعف ،ما مذ المؤسر ر ر المشر ر ررا ك لشر ر ررت ة  Microsoftالذإ
يحعل إلى خبطت التعائة الس ر ر ر ررحية بطت طت ( )2015من لن وطتو ًسر ر ر ر را مثت اإل مع از اإلس ر ر ر رربا ية
عاغ(1918غ) سطكتشت " ستعة بطت" وم ميع ل حاو العالم.)Mirvis, 2020( .
 5.1مفهوم فايروس كورونا ()COVID-19
ئعتبت  COVID-19وسر ر ررطمة من عد وسر ر ررا ت واهتوسر ر ررية يم يعتث وا ِمن ِاَبت )مكظمة
السررحة العالمية " )2020 ،وسررطمة وطتوسررات كع و ا هم وسررطمة بطت يشررمت وطتوسررات يسر ّربب
زفت البتد الش ررا عة ومتةزمة افلتوا الت عإ الحاد العخيم ) الس ررا س)"  .و ظ اًت ذن هذل الحالة
ماليا عمى افم ر ر ةع عممية الحسر ررعل عمى مزثد من
هم مالة مسر ررتجد وإن المكظمة عاك ة ً
المعمعمات المؤ د من المتمى وعمى السحة العمعمية (العتث ان.)2021،
 5.2المؤسسة العالجية المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية (المستشفيات)
مةي ررة المسر ر ر ر ر ر ررتشر ر ر ر ر ر ررفي ررات اذمتثكي ررة ()American Hospital Association
عتو ر
المؤس ر رس ر ررات العة ية ه وا "هم المؤس ر رس ر ررة التم يحتعإ عمى واز بم مكتظم هتمتع بتس ر رروطةت
بية دا مة يشتمت عمى لست لممتمى الداخمططن ،وخدمات بية يشمت خدمات اذ باو والتمتثض،
وذلك من ل ت إع او المتمى التشهيص والعةج الةزمطن.
لما المكظمة العالمية لمسحة ( )World Health Organizationوتتن ل وا " زو لساسم
من يكظيم ا تماعم بم يتمهص وظي توا وم ي دئم عائة ص ر ر ر ر ر ررحية اممة لمس ر ر ر ر ر رركان (عة ية لو
وارا يرة) ،ويمترد تيراديورا الهرا يرة إلى البطعت ،مرا يعمرت مت ز لترد ثرب ال ع العراممرة السر ر ر ر ر ر ررحيرة
والقياغ ببحعث ا تماتية مطعثة ( اذ تش ومستوه .)2020،

 5.3إدارة األزمات والكوارث
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إدا اذزمات هم الكوج الذإ يتبعي المكظمة لمتعامت مع المشر ر ر رركةت وال ضر ر ر ررائا الكاش ر ر ر ر ة
س ررتعة ،مثت :الكزاع ،والمها ت ،والاعا ث ،والحعادث ،ومافت ال عا  ،والمش رراكت المتعذ الحكم
وطوا والتم ف ئمكن السي ت عمطوا .اا مة اذزمات المحتممة يااد ف يكتوم وثمكن لن يهتم مسب
المجال التهسسم لات المكظمات.
وهكاك من عتي اذزمة عمى اه واس ر ر ررع ه وا :لإ مدث ا ئمكن لن همح م ر ر ررتًا
طت المكظمة س رعاو وم عمميايوا لو وم عةاايوا لو سررمعتوا ولمياًا ت يمك المجافت مجتمعة.
خ ًا
ويعتبت اذزمات مضرراع ات خ طت لو اع يحعل وم دو ميا المكظمةLovari & Bowen, .
).)2020
بطكما هتاها  FINKه وا ة يحعل وم الحيا المكظمة إلى ص ررع لس ررعو لو لوض ررت ووم
ومع لةست ات ئحدث وطوا يغطت ماسم وم صطتو العمت (بن داوود و عطبة .)2015،
 5.4أسباب نشوء األزمة
لات لزمة م دمات يدل عمطوا وشر ر رعاهد يش ر ررطت إلى مدواوا ومظاهت لوليي ووسر ر ر ى و وا ية
ي تزها ،ولات مدث لو وعت يداتيات وععامت ي تز عكوا مسر ر ر ر ررتجدات ،ولئاً ان وإن هكاك لسر ر ر ر رربا
مهتم ة لكشعو اذزمات ،مكوا:
س ر ر ر ر ر ررعو ال وم :ئحدث الاثطت من اذزمات تيجة لس ر ر ر ر ر ررعو ال وم من ا ب لمد اذ تاي ذات العةاة
اذزمة ،وثكشر رره سر ررعو ال وم من خةل المعمعمات المبتع لو التسر ررتع وم إصر رردا ال ات ات لو الحكم
عمى اذمع ابت ايضاح مقي توا.
اذخ او البشرتثة :يتمثت وم عدغ او العاممطن واخت او الداوةية لمعمت ،ويتاخم المشرتوطن ،مواهمال
التؤساو ،مواغ ال التاا ة والمتا عة ،و ذلك إهمال التد ثب.
اذزمات المه ة :يعد اذزمات المه ة من لهم لس ر ر ر ر ر رربا ش ر ر ر ر ر ررعو اذزمات ،مطث يعمت عض
ال عن المكاوس ر ررة لمايان اإلدا إ عمى يتبع مس ر ررا ات عمت هذا الايان ،ومن خةل هذا التتبع يتض ر رري
لوا الثغتات التم ئمكن إمداث لزمة من خةلوا.
المسر ررالي من لهم لسر رربا مدوث اذزمات ،مطث ئعمت ت تي
المسر ررالي :ئعد يعا
يعا
من لصررحا المسررالي المتعا مررة عمى إئجاد وسررطمة من وسررا ت الضررغط لما هتعاو مع مسررالحي،
ومن هكا ئ عن ييا اذزمة (الزعبم.)2014 ،
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ظوع وس رعاس التتوثج لمشررا عات :وث سررد الشررا عة معمعمة لو معمعمات ذات صررمة هداو المكظمة
وعاد ما ياعن غطت ص ر ر ررحيحة ومغتم ر ر ررة ومن الس ر ر رروت يس ر ر رردئ وا بعاسر ر ر ر ة الجموع (عبدالتازه،
.)2011
 5.5أساليب إدارة األزمات
يعتمد الدول وم إدا لزمايوا عمى عد لسر ر ررالطب واسر ر ررتتاييجيات لية العصر ر ررعل إلى مهتج
عمعما نيما همم ( شت:)2020 ،
لحت لإ لزمة يعا ووا ،وثمكن الكظت إلى لسالطب إدا اذزمات
ً
لس ررمع التس رراوغ التعني م :وثش ررمت اإل تاوات والتحت ات والتس رتثحات التم يعبت عن بة ل تاي
اذزمة وم يهفي اذزمة وافيجال بوا إلى التس ررعثة والعص ررعل إلى معالجة س ررممية ويس ررعثة متم ررية
لجميع ال تاي ،وذلررك من خةل الحررت العسر ر ر ر ر ر ررط لو التكررازفت المتبررادلررة بطن ل تاي اذزمررة .وهررذا
لسر ر ر ر ر ر ررمع ئعتمررد عمى الحعا والت رراو والمس ر ر ر ر ر ر رراومررة وثتم افعتمرراد وم ذلررك عمى اذشر ر ر ر ر ر رهرراص
المتهس ر ر رسر ر ررطن من السر ر ررياسر ر ررططن المحتتوطن لو من الضر ر ررباع العسر ر رركتثطن لو ال ا ع ططن ذوإ الهبت
والا او والسبت والمتو ة واع الشهسية.
لس ر ر ررمع التس ر ر رراوغ اإلكتاهم :وثش ر ر ررمت هذا اذس ر ر ررمع التحت ات واذوعال ،وهع يعبطت عن بة لمد
ل تاي اذزمة إل با ال تي ا خت ال بعل لم البي وافمتثال إل اديي ،وياعن إما سر ر ررع مادئة لو
ايسررالية .وثعتمد هذا اذسررمع عمى التودهد اسررتهداغ ال ع  ،لو افسررتهداغ المحدود لم ع المسررمحة،
ويوتم الدولة وم هذا الكمعذج مس ر ر ر ررالحوا الع كية وال عمية ،والتت طز عمى يحقي وا إصر ر ر ر ر ات ومزغ
ودون افهتماغ المسالي المشتت ة لأل تاي لو ال تي المشا ك مدها وم اذزمة.
لس ر ر ررمع التس ر ر رراوغ اإلاكاعم :وثش ر ر ررمت الجمع بطن اذس ر ر ررالطب التعنيقية واإلكتاهية لودي يح ط إدا
ش ررطد لألزمة ،وإذا ان لس ررمع التس رراوغ اإلكتاهم ئعكم متص الدولة عمى مس ررالحوا ال عمية وعه
كت اعتبا مع عدغ افهتماغ المس ر ررالي المش ر ررتت ة لأل تاي اذختن لألزمة ووم ر ررعوا وم معم ر ررع
هامشرم من افهتماغ ،وإن اسرتهداغ اذسرمع التعني م هت ز عمى افهتماغ المسرالي المشرتت ة التم
سبيا.
يح وا التسعثة مع متاعات المسمحة الهاصة لات تي ً
 5.6مراحل تطور األزمة
يمت اذزمرة راعتبرا هرا ظراهت ا تمراتيرة بردو ميرا  ،مثمورا وم هرذا مثرت لإ را ن مم ،وهرذل
الردو يمثرت لهميرة اسر ر ر ر ر ر ررعن وم مترا عتورا واإلمرا رة بورا من را رب متهرذ ال ات اإلدا إ .واممرا ران
متهذ ال ات س ر ر ر رتثع التكبي وم اإلما ة ببدائة ظوع اذزمة ،لو بتاعن ععامموا مما ان لاد عمى
عة وا والتعامت معوا .ويت ع اذزمة وو اً ذلك لهم متامت يسية ما همم (:مهتا و عخ ع ،
:)2015
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متممة المطةد :ووم هذل المتممة يبدل اذزمة العلطد وم الظوع ذول مت وم شركت (إمسراس) مبوم
ام بع عد ش ر ر ر ر ررمو ما همعح وم اذو  ،وثكذ ه ت غتثب غطت محدد المعالم لو افيجال لو الحجم
لو المدن الذإ سيست إليي.
متممة الكمع وافيس ر رراع :ويكش ر رره تيجة لعدغ معالجة المتممة اذولى– المطةد– وم العا المكاس ر ررب،
مطث يهخذ اذزمة وم الكمع وافيس رراع من خةل ععطن من المح زات هما :مغذئات ومح زات ذايية
ومغررذئررات ومح زات خررا يررة ،ووم هررذل المتممررة ئكعن عمى متهررذ ال ات الترردخررت من ل ررت و رردان
اذزمرة واوردهرا المح ز والم عثرة لورا إمرا بتحططرد وعزل العكراصر ر ر ر ر ر ررت الهرا يرة المردعمرة لألزمرة ،لو
بتجمطد مع اذزمة إئ اووا عكد المستعن الذإ وصم إليي وعدغ السماح بت ع ها.
متممة الكضر ررج :يعد من لخ ت متامت اذزمة ،ومن الكاد لن يسر ررت اذزمة إلى مثت هذل المتممة،
ويحردث عكردمرا ئكعن متهرذ ال ات اإلدا إ عمى د رة بطت من الجورت والتهم وافسر ر ر ر ر ر ررتبرداد ب لتئري،
و ذلك يسرت اذزمة إلى لاسرى اعيوا وعك وا ،ويسربي السري ت عمطوا مسرتحطمة وف م ت من السرداغ
العكي معوا.
متممة اف حسر ررا والت مص :يبدل اذزمة اف حسر ررا والت مص تيجة لمسر ررداغ العكي الذإ يم ايهاذل
والرذإ ئ ردهرا زواً مومراً من اعيورا ،عمى لن هكراك عض اذزمرات يتجردد لورا اع دوع لختن ،عكردمرا
ئ شر ررت السر ررداغ وم يح ط لهداوي ويسر رربي اذزمات وم هذل الحالة همعاج البحت ،مع ة يكدوع و او
مع ة.
متممة افخت او :ويسررت اذزمة إلى هذل المتممة عكدما ي د شرركت شرربي امت اع الدوع المعلد لوا
لو لعكاصر ر ر ررتها مطث يتةشر ر ر ررى مظاهتها وثكتوم افهتماغ بوا والحدهث عكوا ،إف ل ي من الضر ر ر ررتو
افست اد من الد وس المست اد مكوا لتةوم ما اد ئحدث مست بةً من سمبيات وآاا ا مي عكوا.

 .6المنهجية ونتائج الدراسة
هتكاول هذا الجا ب د اس ررة مدن يعوت ظاغ إلدا اذزمات المس ررتش ررفيات العامة لمعا وة والحد
من ي ش ر ررم ا حة ع و ا ،مطث يم إ تاو د اس ر ررة مس ر ررحية ش ر رراممة من و وة ظت مدهتإ و ؤس ر رراو
اذاساغ العاممطن المستشفيات العامة وم مدهكة مستاية – لطبيا.
 6.1أداة جمع البيانات
كا لدا الد اسررة تبا عن صررحي ة اسررتبيان يم ي عثتها افسررت اد من عض الد اسررات
الس ر ررا ة د اس ر ررة ( ،)Mitroff ,1994ود اس ر ررة ( اذ تش ومس ر ررتوه ،)2020 ،ود اس ر ررة (الجدهمم،
 ) 2006مع إ تاو عض التعردهةت البسر ر ر ر ر ر رري رة عكرائرة مرا هتمراشر ر ر ر ر ر ررى مع لهرداي و بيعرة مجتمع
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الد اسر ررة ،وياع اذدا من زلهن :الجزو اذول البيا ات الشر ررهسر ررية (الكعع ،والعمت ،ومد الهدمة
وم المجرال ال بم) ،والجزو الثرا م مكعن من خم م اتمرت وهم (اكتش ر ر ر ر ر ر رراي إش ر ر ر ر ر ر ررا ات اإل رذا ،
وافستعداد والعاائة ،وامتعاو اذم ات والحد مكوا ،واستعاد الكشاع ،والتعمم).
 6.2صدق وثبات أداة الدراسة
السرده سر ة عامة لن الةبا المع عد وم افسرتبيان يقي ما ئ تت وم البحث ياسري
ال عت ،لما الثبات ووع لن ئع م افسر ر ررتبيان الكتا ج سر ر رروا إذا لُعطد ي بي ي ،واد يم لوذا الغت
عت ص ر ررحي ة افس ر ررتبيان المعد عمى مجمععة من المتهسر ر رس ر ررطن إلبداو التلإ ويحدهد عض
المةمظات معلوا ،و عد اعتمادها يم يعزثعوا عمى م تدات الد اسر ر ر ررة ويم ياس السر ر ر ررده والثبات
عن تث مسا معامت )Nunnally,1978( ، (Cronbach,1951) Cronbach's alpha
لمسر ر ر ر ر ر ررده والثبرات مرا رالجردول ام ( ،)1ومن خةل الكترا ج العا د رالجردول جرد لن ميع يم
معامت لل ا ت باخ مكاسبة لمدفلة عمى صده وابات لدا الد اسة ومةومتوا لمد اسة.
جدول رقم ( :)1قيمة معامل ألفا كرنباخ لمحاور الدراسة
قيمة معامل ألفا كرنباخ

مراحل محاور الدراسة
متممة اكتشاي إشا ات اإل ذا

0.966

متممة افستعداد والعاائة

0.944

متممة امتعاو افم ات

0.944

متممة استعاد الكشاع

0.929

متممة التعمم

0.936

العاغ

0.982

 6.3األدوات اإلحصائية المستخدمة
اعتمدت مكوجية معالجة بطكات الد اس ررة عمى اس ررتهداغ بت امج الحزغ اإلمس ررا ية لمعمعغ
اف تماتية ( ،)SPSSوذلك اسر ررتهداغ م اهي إمسر ررا ية المتعسر ر ات الحسر ررابية لمعتوة د ة
معاو ة المجتمع المسر ر ر ر ر ررتودي عمى و تات لدا مع بيا ات الد اسر ر ر ر ر ررة ،ما يم يعمر ر ر ر ر رريي الجداول
التا ات ثة والكس ر ر رربية التم يبطن عدد و س ر ر رربة ت إ ا ة لات تبا من تبا ات لدا الد اس ر ر ررة ،و ذلك
العزن الكسر ر ر ر رربم الذإ ئحدد ايجاهات مجتمع الد اسر ر ر ر ررة واد لع ط البيا ات القيم والتيب مسر ر ر ر ررب
ليكتت الهماسم( )Dawes,2008ما معمحة الجدول ام (.)2
مقياس ّ
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وهذل اذس ر ر ررالطب التم يم اس ر ر ررتهداموا هم لس ر ر ررالطب اإلمس ر ر رراو العصر ر ر ر م ذن البيا ات
الهاص ر ررة الد اس ر ررة ا يتبع لس ر ررمع المس ر رري الش ر ررامت لجميع م تدات المجتمع المس ر ررتودي اطد
الد اسة.
دول ام ( :)2العزن الكسبم و يم التيب لمقياس لدا الد اسة
غير موافق بشدة
5

اإلجابة
الرتبة
الوزن النسبي

 %20ىلا م
مو %36

غير موافق
4
 %36ىلا م
مو %51 5

محايد
3
 %52ىلا م
مو %68

موافق
2
 %68ىلا م
مو %84

موافق بشدة
1
 %84ىلا م
مو %100

 6.4تحليل بيانات خصائص مجتمع الدراسة
دول ام ( :)3يعزثع م تدات مجتمع الد اسة مسب العمت
العدد

العمر

 30سكة وهات
من 31إلى لات من  35سكة
من  35إلى لات من  40سكة
من  40إلى لات من  45سكة
من  45إلى لات من  50سكة
من  50سكة وهكثت
اإل مالم

12
17
13
11
9
1
63

النسبة

% 19
% 27
%20.6
%17.5
%14.3
%1.6
% 100

دول ام ( :)4يعزثع م تدات مجتمع الد اسة مسب مد الهدمة
العدد
3
18
18
24
63

مدة الخدمة
لات من سكة وامد
من سكة إلى لات من  5سكعات
من  5سكعات إلى لات من  10سكعات
من  10سكعات وهكثت
اإل مالم

النسبة
%4.8
%28.6
%28.6
%38.1
%100.0

هتبطن لكررا من خةل البيررا ررات العا د ررالجررداول ام ( )3،4لن التعزثع الكسر ر ر ر ر ر رربم لمتا ات ات
وم و ات ٍّّت من العمت ،ومدن الهدمة وم المجال ال بم ،ا متباهكة س ر رربياً من مطث التعزثع
الكس ر ر رربم ،وهع يكعع اد ئهدغ لغ ات الد اس ر ر ررة من مطث الحس ر ر ررعل عمى بيا ات من و ات عمتثة
مت اوية مما اد ئع م إ ا ات يعك ي اويات عمتثة مسرب المجال والتهسرص ال بم وم معتوة
مدن يعا د ذ ظمة مقيقية إلدا اذزمة المستشفيات ال بية من عدموا .لما نيما هتعم التعزثع
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الكس ر ر رربم لمتا ات ات الهاص ر ر ررة مد الهدمة جدها يع م مؤش ر ر رتات طد عمى وتتات الب او والعمت
اع التعائة السحية ،مما ئعك يعاوت خبتات م بعلة اد يست طد مكوا الد اسة.
 6.4.1التحليل الوصفي لبيانات الدراسة
امتعت لدا افسر ر ر ر ر ر ررتبرا رة عمى خمس ر ر ر ر ر ر ررة محراو والمتمثمرة وم :مطرث يكراول هرذا الجرا رب
من التحمطرت اإل را رة عن يسر ر ر ر ر ر رراؤل الرد اسر ر ر ر ر ر ررة ،وذلرك بتحمطرت البيرا رات التم يم الحسر ر ر ر ر ر ررعل عمطورا
من افس ر ر ر ررتبيا ات المعزعة عمى المش ر ر ر ررا طن وم الد اس ر ر ر ررة وم ما مدن يعوت ظاغ إلدا اذزمات
المستشفيات العامة وم ميع متامموا لمعا وة والحد من ي شم ا حة ع و ا وم مدهكة مستاية
– لطبيا؟
دراسة المحور األول (اكتشاف إشارات اإلنذار)
من خةل الكتا ج العا د الممح ام ( )1ةمظ لن افيجال العاغ لمعظم ال تات الهاصة
قيرراس هررذا المةيررا ررا ر يتجرري حع المحرراهررد والبعض ا خت رران هتجرري حع غطت معاو بعزن
سر رربم عاغ بم ( ،)%64.6و متعسر ررط مسر ررابم عاغ ( ،)3.23والذإ هع ما ئ ا من المتعسر ررط
الكظتإ لممقياس ( ،)3ومن المةمظ وم يتيطب الةبا ات ل ي مما ات المتعس ر ر ر ر ررط الحس ر ر ر ر ررابم عن
المتعسر ر ر ر ر ر ررط الكظتإ لممقيراس ازدادت مرد عردغ المعاو رة ،مطرث جرد لن لكثت الةبرا ات معاو رة هم
الةبا (إبةغ العاممطن والجوات المش ر ر ر ر ررا ة وم مت اذزمة المواغ واذدوا الم مع ة مكوم) ،لإ
ل ي ئمكن ال عل ( لي هكاك اكتشرراي إلشررا ات اإل ذا شرركت طد) .وهع ما ئعك شررد مررع
يعا د بتامج خاصة لةستشعا المبكت حدوث لو يعاع لإ لزمات شكت بطت.
دراسة المحور الثاني (االستعداد والوقاية)
من خةل الكتا ج العا د الممح ام ( )2ةمظ لن افيجال العاغ لمعظم ال تات الهاص ررة
قياس هذا المةيا ا يتجي حع المحاهد والبعض ا خت ان هتجي حع معاو بعزن سر ر ر ر ر ر رربم
عاغ بم (  ،)%64.6و متعسر ررط مسر ررابم عاغ ( ،)3.23و ان يتيطب الةبا ات وو اً لوذا المحع
ل ي مما ات المتعس ر ررط الحس ر ررابم عن المتعس ر ررط الكظتإ لممقياس ازدادت مد عدغ المعاو ة ،مطث
جد لن لكثت الةبا ات معاو ة من ابت المشر ررا طن هم الةبا (يع د يعميمات إدا ثة وامر ررحة ووم
العا المكاس ر ر ررب يحدد يفية وإ تاوات التعامت مع اذزمات المحتممة وم المس ر ر ررتشر ر ر ر ى) ،لإ ل ي
ئمكن ال عل ( لي هكاك افسرتعداد الا ائة الةزمة من ابت الجوات المسرؤولة إدا المسرتشرفيات
الشكت الجطد والمتمم لمسد والتعامت مع اذزمات التم يعا ووا).
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دراسة المحور الثالث (احتواء األضرار والحد منها)
من خةل الكتررا ج العا د ررالممح ام ( )3ةمظ لن افيجررال العرراغ لمعظم ال تات الهرراص ر ر ر ر ر ر ررة
قياس هذا المةيا ا يتجي حع المعاو بعزن سرربم عاغ بم (  ،)%66.6و م المتعسررط الحسررابم
العاغ ( ،)3.33ومن المةمظ وم يتيطب الةبا ات ل ي مما زاد المتعسر ررط الحسر ررابم عن المتعسر ررط الكظتإ
لممقياس ازدادت معاو ة المشر ر ر ر ر ر ررا طن عن و تات ياس المحع  ،مطث جد لن لكثت الةبا ات معاو ة هم
الةبا ( هتم يعزثع المواغ ويحدهد المس ررؤوليات ش رركت سر رتثع ومكاس ررب عكد مدوث اذزمة) بعس ررط ئس رراوإ
( ،)3.71ولاموا معاو ة هم الةبا (هكاك اد وسر ر ر ر ر ررتعة مكاسر ر ر ر ر رربة وم يحتثك المعا د المادئة والبش ر ر ر ر ر رتثة
الضر ر ررتو ثة فمتعاو اذزمة المسر ر ررتشر ر ر ى) ،لإ ل ي ئمكن ال عل هن (اذ م ال بية جميع يهسر ر رسر ر ررايوا
يسعى اهد وم امتعاو اذزمات شكت عاغ غم امة اإلمكا ات وافستعدادات المتعوت لدهوم).
دراسة المحور الرابع (استعادة النشاط)
من خةل الكتا ج العا د الممح ام ( )4ةمظ لن افيجال العاغ لمعظم ال تات الهاصرة قياس
هذا المةيا ا يتجي حع المعاو بعزن سربم عاغ بم (  ،)%68.6و متعسرط مسرابم عاغ (،)3.43
مطث جد لن لكثت الةبا ات معاو ة هم الةبا (يحاوظ إدا المس ررتش ر ى وم ظتوي اذزمات عمى ايهاذ
اإل تاوات الةزمة لمعاصررمة مما سررة الكشررا ات افعتيادئة وم المسررتش ر ى دون لإ يغططت) بعسررط ئسرراوإ
(،) 3.52لإ ل ي ئمكن ال عل لن ( غالبية الاعاد ال بية ش ررتى التهس رس ررات يس ررعى إلى اس ررتعاد ش رراع
لعمالوا غم ما يتعت لي من ظتوي صةبة ويحاول لن يتاي مع شتى اذزمات التم اد يعا ووا).
دراسة المحور الخامس (التعلم)
من خةل الكترا ج العا د رالممح ام ( )5ةمظ لن افيجرال العراغ لمعظم ال تات الهراصر ر ر ر ر ر ررة
قيراس هذا المةيرا ا يتجري حع المحراهد ،والبعض ا خت ان هتجري حع معاو بعزن سر ر ر ر ر ر رربم عاغ
بم (  ،)% 65.8مطرث جرد لن لكثت الةبرا ات معاو رة من ابرت المشر ر ر ر ر ر ررا طن هم الةبرا (هتم التت طز
عمى م ات عة اوة اإل تاوات المتعم ة المسر ر ررتشر ر ر ى وي طيموا) بعسر ر ررط ئسر ر رراوإ ( ،)3.29لإ ل ي ئمكن
ال عل يع د هكاك عض اإلشر ر ر ر رركاليات وم آليات لخذ العبت والتعمم من اذخ او التم من الم تت هن
ف يات  ،وهكا مؤش ررت عمى م ررع من عض المكتس رربطن ل اع الس ررحة والمس ررؤولطن من افس ررت اد من
يجا ولمداث السكعات السا ة سعاو ا وم بط ة العمت الداخمية (المحمية لو الدولية).

 .7المنهجية ونتائج الدراسة
بكاو عمى تا ج التحمطت اإلمس ررا م عن د اس ررة مدن يعوت ظاغ إلدا اذزمات المس ررتش ررفيات
ً
العامة لمعا وة والحد من ي شم ا حة ع و ا ا الكتا ج ا يم:
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يبطن و ش ر رركت عاغ من خةل اس ر ررت س ر رراو آ او وو وات ظت مدهتإ و ؤس ر رراو اذاس ر رراغ العاممطن
المس ر ر ر ررتش ر ر ر ررفيات العامة وم مدهكة مسر ر ر ر ر اتية نيما ما هتعوت من ظاغ إلدا اذزمات ،ان افيجال العاغ
لمعظم اإل ا ات الهاص محع اكتشاي إشا ات اإل ذا التهكطد عمى شد مع يعا د بتامج خاصة
لةسر ررتشر ررعا المبكت والتكبيي حدوث لزمات شر رركت بطت .لإ ل ي ف يع د آليات وامر ررحة لممسر ررعمات
البط ة الداخمية والها ي ة شر ر رركت داط  ،ما ي ت ت المسر ر ررتشر ر ررفيات لتكظيم بتامج يد ثب العاممطن ال اع
عمى يفيات التعامت والتس ر رردإ واس ر ررتاش ر رراي لعاع لإ لزمة ،ما ئمكن ال عل هن لي هكاك اكتش ر رراي
إلشر ر ر ر ر ررا ات اإل ذا شر ر ر ر ر رركت طد اد ئ م ا اع التعائة السر ر ر ر ر ررحية وثجكبي التعت لمها ت لإ لزمات
مسر ررت بةً .ويبطن لئضر راً من خةل و وات ظت مدهتإ و ؤسر رراو اذاسر رراغ العاممطن المسر ررتشر ررفيات العامة
وم مدهكة مسرتاية نيما ما هتعوت من مؤشرتات من محع افسررتعداد والعاائة ،ان افيجال العاغ لمعظم
اإل ا ات التهكطد عمى لن لي هكاك افسر ر ر ر ررتعداد والا ائة الةزمة من ابت السر ر ر ر ررم ات الشر ر ر ر رركت الجطد
وال ااوم لسر ر ر ررد اذزمات والعاائة مكوا ،لإ ان هكاك مر ر ر ررع وامر ر ر رري وم إع او عض السر ر ر ررةميات
الةزمرة لبعض اذ م ال بيرة لمتعرامرت مع اذمرداث ال را رة التم من شر ر ر ر ر ر رره ورا لن يهم لزمرة  ،و رذلرك
هكاك اسررع وم مرربط إدا عض اذاسرراغ ال بية من مكع الزثا ات الشررهسررية والعا مية لممتمررى مما
هتسررب وم ت من وإلى المسررتشررفيات ،وغطت ذلك من التس رتوات التم يسررتدعى اسررتعداداً ياماً لضررمان
الحمائة والعاائة من لإ لخ ا محتممة الحدوث اطد الهدمة.
لما نيما هتعم بتحمطت البيا ات المتحس ر ررت عمطوا من محع امتعاو اذمر ر ر ات والحد مكوا عمى
مس ررب ما لش رراد ي من آ او مدهتإ و ؤس رراو اذاس رراغ العاممطن المس ررتش ررفيات العامة ،ان افيجال العاغ
لمعظم إ ا ات اذ م ال بية جميع يهسرسرايوا يسرعى اهد وم امتعاو اذزمات شركت عاغ غم امة
اإلمكا يات وافسررتعدادات المتعوت لام هتم امتعاو لإ لزمات محتممة ومن مررمكوا ي شررم ا حة ع ا،
وذلك ا ع لعد لسر رربا  ،مكوا :مر ررع وم اد ات المسر ررتشر ررفيات وم يحتثك معا د البشر رتثة من الاعاد
ال بية مهتم يهسر ر رس ر ررايوا مس ر ررب ما ي تض ر ررم الض ر ررتو  ،و ذلك من الس ر ررعب الس ر رري ت عمى لإ
لزمات وم لواات ياسررية لمحد من ا تشررا ها .ولومررح تا ج التحمطت اإلمسررا م لكتا ج محع اسررتعاد
الكش ر رراع هن إدا المس ر ررتشر ر ر ى يعمت عمى ايهاذ اإل تاوات الةزمة لمتهفي من آاا اذزمة والحد من
اسر ررتم ات اها ومدواوا فسر ررتعاد شر ررا وا ،غم مر ررع م عمات ظم إدا اذزمة وطوا ،مطث يحاول إدا
المس ررتشر ر ى المحاوظة وم ظتوي اذزمات عمى ايهاذ اإل تاوات الةزمة لمعاص ررمة مما س ررة الكش ررا ات
افعتيادئة وم المس ر ررتش ر ر ى دون لإ يغططت .لما نيما هتعم بتحمطت البيا ات المتحس ر ررت عمطوا من محع
التعمم ،يع د هكاك عض اإلش ر رركاليات وم آليات لخذ العبت والتعمم من الد وس الس ر ررا ة واذخ او التم
من الم تت هن ف يتات وم وتتات اادمة ،وهكا مؤش ررت عمى م ررع افهتماغ من عض المكتس رربطن
ل اع السررحة والمسررؤولطن من افسررت اد الدو ثة من يجا السرركعات السررا ة س رعاو التم يحسررت وم
البط ة المحمية لو الدولية.
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 .8الخاتمة
بكاو عمى لهم ما يعصم
ً

إليي الد اسة من تا ج ،وإن البامث هعصم ا يم:

هعص ر ر ررم البامث إ تاو مس ر ر ررعمات مكتظمة ودو ثة اس ر ر ررتم ات من خةل ي عطت بتامج خاصر ر ررة
لةسر ر ر ر ر ر ررتشر ر ر ر ر ر رعرا المبكت والتكبيري حردوث لزمرات من المحتمرت لن يحردث لو هتعت لورا ا راع التعرائرة
السر ر ررحة ،وذلك من خةل يعوطت آليات و تامج عمت مسر ر ررحية لمبط يات الداخمية والها ية شر ر رركت داط
ومد وس ،ويعوطت بتامج يد ثب لمعاممطن ال اع عمى يفية التعامت والتس رردإ واس ررتاش رراي لإ لزمات
من المحتمت مدواوا.
كمرا هكبغم إع راو عض السر ر ر ر ر ر ررةميرات الةزمرة لبعض اذ م ال بيرة لمتعرامرت مع اذمرداث
ال ا ة التم من ش ر ر رره وا لن يهم لزمة م ا ة ،ما هكبغم من اف ض ر ر ررباع الةزغ من ابت اإلدا العميا
من خةل م ات بة ومتا عة مشررتوم عض اذاسرراغ ال بية من مكع الزثا ات الشررهسررية والعا مية لممتمررى
مما اد هتسر ررب وم ت العدون من وإلى المسر ررتشر ررفيات ،وما هتبع من يس ر رتوات التم يسر ررتدعى الحتص
التراغ لضر ر ر ر ر ر رمران الحمرائرة والعارائرة من لإ لخ را محتممرة الحردوث اطرد الهردمرة .وي عثرة ويعزثز ارد ات
المسرتشرفيات وم يحتثك ويدوثت معا دها البشرتثة وال كية من الاعاد ال بية مهتم يهسرسرايوا مسرب
ما ي تضرم الضرتو بذلك ووم وا ياسرم د اإلمكان ،وي عثة ظم افيسرافت بطن ال توع والتهابت
لول رهول ،ويحردهرث اعاعرد المعمعمرات من الكعامم اإلدا ثرة وال بيرة ،ويعمطردهرا بطن رت ال توع والتم من
شه وا لن يحد من إع او وتص لحدوث لإ ع اث لو لزمات مست بمية.
المحاوظة وم ظتوي اذزمات من خةل ايهاذ اإل تاوات الةزمة والض ر ر ر ررتو ثة ش ر ر ر رركت وع إ
لمعاصرمة مما سرة الكشرا ات افعتيادئة وم المسرتشر ى دون لإ يهخطت مما ئحد من ي اام وا تشرا اذزمة
د اإلمكان.
وثجب افسر ر ررت اد الدو ثة من يجا السر ر رركعات السر ر ررا ة سر ر رعاو التم يحسر ر ررت سر ر رعاو وم البط ة
المحمية لو الدولية ،وي عثة وي عطت دو اإلعةغ ال بم والتعبعإ واإل شر ررادإ لبث و شر ررت افسر ررت ات و بد
الشا عات غطت السحيحة ،والتم من شه وا لن يهم كات وم العمت اطد الهدمة ،ما هكبغم التعاصت
الدو إ مع ال عات اذختن ذات العةاة المباش ر ررت لزثاد الحس ر ررعل عمى افس ر ررتش ر ررا ات والهبتات عمى
اعتبا ها مساد لبطعت الهبت الجماعات ومتاكز البحث العممم مثةً.
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تولي اإلدارة العليا في المستشف
ودعما لرصتتتتد مؤشتت ترات
اهتماما
ً
ً
حدوث األزمات.

-132-

االنحر
اف
المعيار
ي
الوسط

0.0

33.3

23.8

23.8

19

يتم مستتتتتتتة البيخة الداخلية لعمل
المستتتشتتف بشتتقل دقيق للتعرف
عل مؤشتتتتتتت ترات احتمتتال حتتدوث
األزمة.

3.29

3.24

3.14

1.13

1.16

1.25

الوزن
النسبي

0

21

15

15

12

الرتبة

4.8

19

38.1

23.8

14.3

يوجد لدى المستتتتتتتتتشتتتتتتتتف وحدة
تنظيمية مهامها رصتتتتتد إشتتتتتارات
وقوع أي أزمة بالمستشف .

3.24

1.07

االتجاه
العام

3

12

24

15

9

الفقـــــــــــرات

64.8

4

محاهد

65.8

64.8

62.8

3

4

6

محاهد

محاهد

محاهد

2.95

1.34

59

7

محاهد

3.14

1.13

62.8

6

محاهد

3.19

1.05

63.8

5

محاهد

66.6

2

معاو

70.4

1

معاو

64.6

-

محاهد

3.33

3.52
3.23

0.95

1.06
0.11

طه اجلهيمي

ممح

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

0

12

33

12

6

0.0

19

52.4

19

9.5

3

12

33

15

0

4.8

19

52.4

23.8

0 .0

3

21

21

15

3

4.8

33.3

33.3

23.8

4.8

3

21

30

9

0

3

3

18

36

3

3

3

18

36

3

4.8

4.8

28.6

57.1

4.8

3

3

27

24

6

4.8

4.8

42.9

38.1

9.5

3.43

3
4.8

6
9.5

18
28.6

30
47.6

6
9.5

3.48

غير موافق
بشدة

يتم تفعيتتتتتل االتفتتتتتاقيتتتتتات بين
المستتتتتتتشتتتتتتف والمؤستتتت تستتتتتتات
والجهات الحقومية ذات العالقة
لحل األزمات.
تعقتد اجتمتاعتات دوريتة للتعتامتل
مع األزمات المحتملة..

0

21

12

21

9

الوسط

لحل األزمات.

0.0

33.3

23.8

28.6

14.3

االنحراف
المعياري

هنتا استتتتتتتتتتعتداد لكتل الجهتات
المختصتتتتة للتعامل مع الكوارث
فور حدوثها.
يتم تفويض الصتتالحيات لفريق
إدارة األزمتتتتتات للتعتتتتتامتتتتتل مع
األزمة حال حدوثها.
تعمل إدارة المستتتتتتتشتتتتتتف عل
تفتتادي جميع المعوقتتات أثنتتاء
األزمتتتتتة (زيتتتتتارات عتتتتتائتتلتتيتتتتتة،
اتصتتتتتتتتتاالت ختارج نطتاق العمتل
...إلخ).
هنا فريق مدرب مستتتعد عل
التعامل مع األزمة.
يتتتتتم إب ترام اتتتفتتتتتاقتتيتتتتتات بتتيتتن
المستتتتتشتتتتف والمؤستتتستتتتات أو
الجهتات الحقوميتة ذات العالقتة

0

21

15

18

9

الوزن النسبي

يتتتتتم متراجتتعتتتتتة التتختتطتتط والتتبترامتتج
الخاصتة لمواجهة األزمة وتطويرها
باستمرار.
يتوفر التتدعم المنتتاستتتتتتتتتتتب للفريق
الذي يقوم بالتشتتتتتخيص والتخطيط
لألزمات المحتملة.

9.5

19

28.6

19

23.8

الرتبة

تتوفر برامج وخطط كتتتا يتتتة إلدارة
األزمات في المستشف .

6

12

18

12

15

االتجاه العام

الفقـــــــــــرات

ام ( :)2التحمطت اإلمسا م الهاص محع افستعداد والعاائة

3.29

1.29

65.8

5

محايد

3.24

1.07

64.8

6

محايد

3.29

1.08

65.8

5

3.19

2.95

0.86

0.79

63.8

59

7

9

محايد

محايد

محايد

0.98
2.90

2.71

0.77

58

10

54.2

11

0.86
70.4

3.52

2

0.91

-133-

0.96

68.6

4

69.6

3

محايد

غير
موافق

موافق

موافق

موافق

مدى توفر نظام إلدارة األزمات باملستشفيات العامة ملواجهة واحلد من تفشي جائحة كورونا

هتبع.....
موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

الوسط

االنحراف
المعياري

المستشف

الوزن
النسبي

0.0

9.5

38.1

38.1

14.3

3.57

0.86

71.4

الرتبة

توجد تعليمات إدارية واضحة
وفي الوقت المناستتتتتتتب تحدد
كيفيتة وإجراءات التعتامتل مع
األزمتتتتتات التتمتتحتتتتتمتتلتتتتتة فتتي

0

6

24

24

9
1

االتجاه
العام

الفقـــــــــــرات

موافق

.

يستتتتتتتتتهتتتتل الحصتتتتتتتتتول عل
اإلمقتانيتات المتاديتة المطلوبتة
من اإلدارات واألقستام األخرى
عنتتد الحتتاجتتة لهتتا من أجتتل
التعامل مع األزمات.
يستتتتتتتتتهتتتتل الحصتتتتتتتتتول عل
اإلمقانيات البشترية المطلوبة
من اإلدارات واألقستام األخرى
عنتتد الحتتاجتتة لهتتا من أجتتل
التعامل مع األزمات
يستتتتتتتتتهتتتتل الحصتتتتتتتتتول عل
اإلمقتانيتات التقنيتة المطلوبتة
من اإلدارات واألقستام األخرى
عنتتد الحتتاجتتة لهتتا من أجتتل
التعامل مع األزمات.
يتتستتتتتتتتتم التهتيتقتتتتتل التتتنتظتيتمتي
بمرونتتتة كتتتا يتتتة تستتتتتتتتتتتاعتتتد
المستتتشتتف عل التعامل مع
األزمات المحتملة.
العام

0

18

21

15

9

0.0

28.6

33.3

23.8

14.3

6

12

15

21

9

9.5

19

23.8

33.3

14.3

3

15

24

12

9

4.8

23.8

38.1

19

14.3

3

9

27

18

6

4.8

14.3

42.9

28.6

9.5

3.24

-

-

-

-

-

3.23

3.24

3.24

-134-

3.14

1.03

1.20

1.09

0.98

0.15

64.8

64.8

62.8

6

6

8

محايد

محايد

محايد

64.8

6

محايد

64.6

-

محايد

طه اجلهيمي

ممح

ام ( :)3التحمطت اإلمسا م الهاص محع امتعاو اذم ات والحد مكوا

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

0.0

14.3

47.6

19

19

3

15

12

30

3

4.8

23.8

19

47.6

4.8

3

3

30

24

3

4.8

4.8

47.6

38.1

4.8

6

6

27

18

6

9.5

9.5

42.9

28.6

9.5

6

6

39

9

3

9.5

9.5

61.9

14.3

4.8

0

3

27

27

6

0.0

4.8

42.9

42.9

9.5

6

6

33

12

6

9.5

9.5

52.4

19

9.5

يتتتم تتو تيتا اجتراءات التطتوار
بقفاءة للتقليل من االضرار.

6

0

24

30

3

9.5

0.0

38.1

47.6

4.8

العام

-

-

-

-

-

يتم التعتامتل مع األزمتة بشتتتتتتت تقتل
يتالءم مع طبيعتها.
يتم الستتتتتتتتتيطرة عل األزمتة عنتد
حتتدوثهتتا والحتتد من انتشتتتتتتتتتتارهتتا
واستمرارها في زمن قياسي..

الوسط

0

9

30

12

12

3.14

1.00

62.8

8

محايد

3.57

0.73

71.4

2

موافق

3.71

0.94

74.2

1

موافق

3.43

0.96

68.6

3

موافق

3.24

1.03

64.8

6

موافق

3.33

3.19

2.95

3.57

3.10

3.38

-135-

االنحراف
المعياري

0.0

9.5

33.3

33.3

23.8

الوزن النسبي

0
0.0
0

9
14.3
6

9
14.3
21

45
71.4
21

0
0.0
15

الرتبة

4.8

19

42.9

23.8

9.5

غتتتالبتتاً متتتا يتم الستتتتتتتتتيطرة عل
األزمتتة عنتتد حتتدوثهتتا والحتتد من
انتشتتتتتتارها واستتتتتتتمرارها في زمن
قياسي.
يتتتم تتو تيتا اجتراءات التطتوار
بقفاءة للتقليل من االضرار.
يتتتم تتوزيتع التمتهتتتتتام وتتحتتتتتديتتتتتد
المستتتتتتتتؤوليات بشتتتتتتتتقل ستتتتتتتتريع
ومناسب عند حدوث األزمة.
يتوفر لتتدى فريق إدارة األزمتتات
التمتقتتتتتدرة عتلت اتتختتتتتاذ التقت اررات
المناسبة للحد من األزمة.
يتتتم التعتمتتتتتل عتلت متنتع حتتتتتدوث
أزمات فرعية قد تنتج من األزمة
الرئيسة.
يؤختذ عتامتل الوقتت عنتد التعتامتل
مع األزمات بعين االعتبار وبدقة
مناسبة.
تتم عمليات اتصتتتتتتتاالت بشتتتتتتتقل
دقيق وستتتتتتتتتريع للتت كتد من متدى
األضرار التي تسببها األزمة.
هنا قدرة وستتتترعة مناستتتتبة في
تحريك الموارد المادية والبشتتتترية
الضتتتتتتتتتروريتتتتتة الحتواء األزمتتتتتة
بالمستشف .
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الرتبة

يتم التت ت كتتتد من تنفيتتتذ الخطط
الالزمتتة إلنجتتتاز الواجبتتتات في
المستشف بعد نهاية األزم.
تعمل إدارة المستتتتتتتشتتتتتتف عل
اتتتتختتتتتاذ االجت تراءات التتتالزمتتتتتة
لتلتتتختفتيتا متن أثتتتتتار األزمتتتتتة
والحد من استم ارراها حدوثها.
تبادر إدارة المستتتتتتشتتتتتف بعمل
حمالت إعالميتتتتة منتتتتاستتتتتتتتتبتتتتة
لجمهور المواطنين ووستتتتتتتتتائتل
اإلعالم حول االضتتتتتتت ترار التي
ستتتتتتتتتببتهتتتتا األزمتتتتة وكيا تم
التعامل معها.
تحافظ إدارة المستتتتتتتشتتتتتتف في
روف األزمتتتتات عل اتختتتتاذ
االجراءات الالزمتة لمواصتتتتتتت تلتة
ممارستتتة النشتتتاطات االعتيادية
في المستشف دون أي تغيير.
تقوم إدارة المستتتتتشتتتتف بتحديد
االحتيتتتاجتتتات الالزمتتتة للمواقع
المختلفتتة التي ت ت ثرت بتتاألزمتتة
لتمتعتتتتتالتجتتتتتة تتتت ت ثتيترات األزمتتتتتة
واستعادة النشاط االعتيادي.
إيجتاد نظتام لتحفيز وتشتتتتتتتتتجيع
المشتتتتتتتتتاركين في إدارة الكوارث
ورفع روحهم المعنوية.
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موافق
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العام

موافق

هنا مقارنه لخطط وممارستات
وق اررات التعتتتامتتتل مع األزمتتتات
المشتتابهة في مؤستستتات أخري
لالستتتتتتتتتتفتادة منهتا كتطوير في
المؤسسة.

محايد

تعمل إدارة المستتتتتتتشتتتتتتف عل
االستتتفادة من أستتاليب معالجة
األزمتتتتتات في اإلدارات األخرى
التتمتتتتواجتتتتتدة فتتي التتتتتدول ذات
التجارب المشابهة.

غير موافق

تعمل إدارة المستتتتتتتشتتتتتتف عل
االستتتفادة من أستتاليب معالجة
األزمتتتتتتتتتتتات فتتتتتتتتتتتي إدارات
المستشفيات االخرى في ليبيا.

غير موافق
بشدة

يتم العمل عل تحستتتتتين برامج
وخطط إدارة األزمتتات بشتتتتتتتتتقتتل
دائم.
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الوسط

تقوم إدارة المستتتتتتشتتتتتف بتقييم
ختطتط وبت ارمتج إدارة األزمتتتتتات
الستتتتتتتتتتابقتتة بقصتتتتتتتتتتد تطويرهتتا
وتحستينها من أجل التعامل مع
األزمات المستقبلية.
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يتم التركيز عل مراجعتتة كتتافتتة
االجراءات المتعلقة بالمستشف
وتقييمها.
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يتم تعميم الدروس المستتتتتتفادة
من األزمتات الستتتتتتتتتتابقتة وذلتك
لغاية التعلم والتدريب.
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يتم استتتخالا الدروس والعبر
من األزمتات الستتتتتتتتتتابقتة وعتدم
تكرار نفس األخطاء.
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