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 ممخَّص الدراسة: 
تيجف ىحه الجراسة إلى بيان أثخ جائحة كػرونا وانخفاض أسعار الشفط عمى الشسػ    

إلى تدميط الزػء لسعخفة أىع الجيػد واإلجخاءات  عىتد كسااالقترادؼ الميبي. 
سػاء الجولية مشيا أو السحمية لسػاجية التجاعيات االقترادية ليحا  ،االحتخازية السبحولة

الػباء والقزاء عميو، وقج تسثمت السذكمة البحثية في اإلجابة عغ الدؤال الخئيدي، 
سعار الشفط عمى االقتراد وتجىػر أ ،وىػ معخفة األثخ االقترادؼ لجائحة كػرونا

الميبي. ولقج استخجم الباحث مشيج دراسة الحالة والسشيج الػصفي التحميمي، لػصف 
أنَّ  :البيانات والستغيخات االقترادية. وخمرت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا

 خ بذكل  كبيخ وسمبي عمى الصمب العالسي عمى الشفط  مسَّاانتذار فيخوس كػرونا أثَّ 
ف وتخاجع معطع األنذصة انخفاض أسعار الشفط عالسيًا؛ نتيجة لتػقِّ إلى ػ أدَّ 

االقترادية، وتدبَّب بذكل سمبي ومباشخ عمى االقتراد الميبي الحؼ يعتسج عمى 
)قصاع الشفط( لتسػيل السيدانية. كسا خمرت الجراسة إلى أنَّ انخفاض أسعار الشفط 

يبي مغ بيشيا تخاجع في نسػ الشاتج السحمي بت في أزمات كبيخة لالقتراد المتدبَّ 
ل البصالة،  اإلجسالي، وحرػل زيادة في عجد السيدانية، إلى  جانب ارتفاع معجَّ

 وانخفاض في مدتػػ السعيذة.
 19 -وبالخغع مغ كل ىحه اآلثار والتجاعيات االقترادية الدمبية التي سبَّبيا كػفيج   

حة ىحا الػباء، ومشع انتذار ليكل الصخق والػسائل ى لسكافإال أنَّ الجولة الميبية تدعَّ 
الستاحة، وىحا ىػ األىع مغ كل التجاعيات االقترادية السحتسمة، ألنَّ الحفاظ عمى 

ألؼ تشسية اقترادية  العشرخ البذخؼ ىػ األىع كػنو السحخ ِّك األساسي والخئيدي
 واجتساعية.
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 Abstract: 
  This study aims to demonstrate the impact of the Corona 
pandemic and the drop in oil prices on Libyan economic growth. 
Also, this study seeks to shed light on the most important 
precautionary efforts and measures taken, whether international 
or local, to confront the economic repercussions of this 
epidemic and to eliminate it. The pure problem was represented 
in answering the main question, which is to know the economic 
impact of the Corona pandemic and the deterioration of oil 
prices on the Libyan economy. The researcher used the case 
study method and the descriptive analytical method to describe 
the economic data and variables. The study concluded with a 
set of results, the most important of which is that the spread of 
the Corona virus has had a significant and negative impact on 
the global demand for oil, which led to a drop in oil prices 
globally, as a result of the suspension and decline of most 
economic activities, and thus causing a negative and direct 
impact on the Libyan economy, which depends on the almost 
only resource ( oil sector) to finance the budget. The study also 
concluded that the drop in oil prices caused major crises for the 
Libyan economy, including a decline in GDP growth and an 
increase in the budget deficit, along with a high unemployment 
rate and a decrease in the standard of living. 
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    Despite all negative economic effects and repercussions 
caused by Covid-19, the Libyan state is still striving to combat 
this epidemic and prevent its spread by all available ways and 
means, and this is the most important of all possible economic 
consequences, because preserving the human element is a 
very important  being the main driver  for any economic and 
social development.. 

 المقدمة:
عغ انتذار وباء كػرونا في مشصقة  ،م2019مشح بجاية إعالن الريغ في ديدسبخ

لع يذيج ليا  ،ذيج فتخة ركػد وانكساش اقترادؼ كبيخاالقترادية، والعالع ي (ووىان)
مثيل مشح الثالثيشيات مغ القخن الساضي. وفقًا لتقخيخ مشطَّسة الرحة العالسية، 

مميػن ندسة حػل  3.2م، قج تدبَّب في إصابة 2020ففايخوس كػرونا في نياية إبخيل
ألف  220العالع، أغمبيا مغ أوروبا وأمخيكا، وأيزًا وفاة ما يقارب مغ 

 (WHO, 2020).شخز
ومشح ضيػر فيخوس كػرونا والزال الكثيخ مغ االقترادييغ يحاولػن فيع، وتػقع 
تأثيخ ىحا الػباء عمى االقتراد العالسي خرػصًا والزال ىحا الفيخوس يحتاج إلى 
عالج أو مرل فاعل ضجه في كثيخ مغ الجول. وبالتالي فـآثار ىحه الجائحة لع تكغ 

انخفاض سعخ الشفط أصبح مغ العػامل التي تديع في عجم االستقخار  متػقَّعة، وأنَّ 
 العالسي، األمخ الحؼ تختَّب عميو صعػبة التشبؤ بحخكة التجارة الجولية.

تو مشطَّسة التعاون االقترادؼ والتشسية  فاآلثار  "OECD"ووفقًا لمتقخيخ الحؼ أعجَّ
كي يدتصيع االقتراد العالسي التعافي مشيا  ؛الدمبية لكػرنا ستبقى لفتخات شػيمة

رة و الستعثخة والػضائف السفقػدة الزالت  بذكل كامل، وذلظ ألنَّ عجد الذخكات الستزخ ِّ
غيخ معخوفة، خرػصًا وأنَّ ىحا الفيخوس ال يدال يدداد في االنتذار، ولع يتع القزاء 

 عميو بذكل نيائي.



 

 م5252يونيو التاسعالعدد                           562                                   مجلة رواق الحكمة

 دمحم عثمان خليفة سالمةد.                     أثر جائحة كورونا وتقلب أسعار النفط على االقتصاد الليبي

استخجمت دول العالع بخامج مختمفة لمحج مغ الفيخوس، مثل العدل التام والجدئي 
واإلغالق واسع الشصاق عمى مختمف األنذصة االقترادية، وذلظ لكي يتع حساية 
األرواح البذخية مغ ىحا الػباء، وأيزًا إتاحة الفخصة لمحكػمات إليجاد دواء فعَّال 

زت األزمة تسخَّ يا سخيعة االنتذار. وبالتالي والقزاء عمى ىحه الجائحة، وخاصة كػن
ضيػر في سيع أاألمخ الحؼ الرحية عغ انعكاسات حادة عمى الشذاط االقترادؼ، 

تدمع دولة مغ الجول الستقجمة أو الشامية مشيا بحكع  أزمة اقترادية عالسية لع
خػل دإلى ذار الفيخوس تػ انالعالقات التكاممية بيغ اقتراديات الجول. لقج أدَّ 

فقج سبَّب اضصخابات وصجمة كبيخة  ،االقتراد العالسي في حالة مغ الخكػد الذجيج
ت إلى انييار البػرصات العالسية، أدَّ  ، وت مختمف القصاعاتمدَّ  ،لالقتراد العالسي

رغع  ،إضافة لتأثيخىا بذكل مباشخ عمى سػق الشفط وانييار أسعاره في الدػق العالسي
حيث كانت  ،ب األسعار الشفصية في سػق الشفط العالسيالسحصات التاريخية لتحبح

ع، وكحلظ إشار زمشي  د دون تػسُّ الرجمات واألزمات الدابقة ليا نصاق جغخافي محجَّ
 ،إال أنَّ فيخوس كػرونا أثبت أنَّو غيخ قابل لمديصخة ،فتبمغت خاللو الحروة ثع تػقَّ 

وكحلظ  ،ى معطع االقترادياتفيػ يشتذخ في كافة بقاع العالع ليتخك آثار الرجمة عم
إشار زمشي واضح محتسل النتياء ىحا الػباء )أحسج الدروق الخشيج  ليذ ىشاك
 (.2020وآخخون، 

بعج انتذار فيخوس كػرونا قامت معطع دول العالع بإغالق الذخكات والسرانع 
ػ إلى ركػد شجيج في االقتراد  ل، األمخ الحؼ أدَّ الكبخػ، وفخض حطخ التجػُّ

، رغع أنَّ تػقعات صشجوق الشقج الجولي كانت عكذ ذلظ حيث كان مغ العالسي
تػقعات صشجوق  ا  م، فقج شيجت حجيث2020الستػقَّع أْن يكػن ىشاك نسػ متدايج عام 

% في  1.1إلى  2191في العام  2.1الشقج الجولي لذيخ يشايخ ارتفاعًا مغ %
ارة "السخحمة  األولي " بيغ وكانت ىشاك أسباب كثيخة لمتفاؤل مشيا اتفاقية التج2021

الريغ والػاليات الستحجة األمخيكية، وخفس تأثيخ خخوج بخيصانيا مغ االتحاد 
ي الفيخوس، وأحجث الرجمة الكبيخة لالقتراد العالسي فقج األوروبي، ثع جاء تفذ ِّ 
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م إلى الشرف 2021خفزت مشطَّسة التعاون االقترادؼ والتشسية مؤخخًا تػقعات الشسػ
% وأشار الرشجوق الجولي إلى أنَّو سيرجر تعجياًل كبيخًا قخيبًا 1005إلى  % 2.1مغ 

 (.2020)أحسج الھخشغ، 
عانى االقتراد العالسي مغ صجمة تفذي فيخوس كػرونا مشح مصمع العام 
الجارؼ واختمف حجع التأثيخ االقترادؼ لمجائحة مغ دولة إلى أخخػ، كع أشال أكبخ 

ىسا: الريغ والػاليات الستحجة األمخيكية، ونتيجة لتمظ اقترادييغ عمى مدتػػ العالع 
ل عام  الجائحة دخل االقتراد العالسي في مخحمة ركػد فعمي مع تػقعات أنْ  يدج ِّ

 م انكساشًا اقتراديًا ىػ األسػأ مشح مخحمة الكداد العالسي.2020
الشفط( ا بالشدبة لمجول الشامية مثل ليبيا التي تعتسج عمى االقتراد الخيعي )أمَّ 

ة بذكل جيج يسكشيا مػاجية مثل ىحه األزمات، وبالتالي ئوليذ لجييا إدارة أزمات ميي
واألعباء االقترادية، وعميو فأثخ  ستديع بارتفاع التكاليف أزمة كػرونا الشظ أنَّ 

وذلظ نتيجة النخفاض الصمب  ،وبذكل غيخ مدبػق  ،ججاً  جائحة كػرونا سيكػن كبيخ
يقارب  مثل الريغ التي تدتيمظ ما ،العالسي عمى الشفط  خاصة في الجول الكبخػ 

 واالتحاد األوروبي السدتػرد الخئيدي لمشفط الميبي، حيث أنَّ  ،مالييغ بخميل يػمياً  10
 إلى تقخيباً  العالع دول إلى انييار األسعار في جسيع دفعت كػرونا فيخوس جائحة

يخاداتيا إخ بذكل كبيخ ومباشخ عمى الجول التي تعتسج في ا أثَّ نى مدتػػ لو. مسَّ أد
 مثل دول الذخق األوسط وأفخيكيا ومغ بيشيا ليبيا. ،السالية عمى الشفط

 ما و ،حػل العاصسة الميبية شخابمذ السدتسخ القتال باإلضافة إلى ذلظ فقج كان
 عمى مدتجام أثخ كبيخ سالم اتفاق إلى لالتػصِّ  في الخرػم الدياسييغ فذل مغ تبعو

 فالدياق تػقَّ  ىحا في، كػرونا جائحة تفاقع إلى ػأدَّ  الحؼ االقتراد الميبي، األمخ
الشفط أيزًا  مػانئ إغالق بدبب  2020يشايخ  02 مشح تقخيًبا الشفط وترجيخ إنتاج

وأسعار الرخف  ،اوت بيغ أسعار الرخف في الدػق السػازيةففي ضل ازدياد الت
جسالي إلوكان الشاتج السحمي ا ،ونتيجة لحلظ كان ىشاك عجد في السػازنة  .الخسسية

إعادة فتح وترجيخ الشفط  و بعج%( ولكشَّ 19.4-سمبًا في ىحا العام تقخيبًا بشدبة )
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لمػساشة التي قامت بيا األمع الستحجة بيغ الخرػم الدياسييغ، األمخ الحؼ يخاه  نتيجة
وسػف يؤدؼ  ،و كان في صالح االقتراد السحميالخبخاء االقتراديػن أنَّ  الكثيخ مغ

 تقخيبًا. 2021في عام  22.2جسالي بشدبة %إلانتعاش الشاتج السحمي ا إلى
 امتجت فقج فقط، الرحي القصاع صجمات عشج فتتػقَّ  ال األوبئة تجاعيات وألنَّ 

 نتاجإلا عجمة إبصاء في تدببيا خالل مغ االقترادية السختمفة وذلظ األنذصة إلى
 وإغالق العجيج مغ االجتساعي التباعج إلى ػالعجوػ أدَّ  مغ فالخػف وتعصيميا،
 ضخار كبيخةأب بوأيًزا تدبَّ  التجارية، والسؤسدات والذخكات ،التعميسية السؤسدات

 أنَّ  االقترادية واالجتساعية. ومع األنذصة مغ وغيخىا ،العامة والخجمات الشقل لقصاع
 العالع اجتياح تػاصل تدال ال اقترادية، أزمة إلى لتتحػَّ  التي 19)- كػفيج( الجائحة

 شػيمة ولفتخة ،كبيخة العالسي والسحمي ستكػن  االقتراد عمى تجاعياتيا أنَّ  السؤكج ومغ
الحؼ  الجائحة، خرػصًا في ضل اإلغالق االقترادؼ الكبيخ احتػاء بعج لسا تستج قج

 العالع.تو مختمف دول حاتخ
األبعاد الخاىشة لتأثيخ جائحة كػرونا عمى  تحاول تدميط الزػء عمى ةوىحه الػرق     

الشسػ االقترادؼ في ليبيا، وأيزًا تػضيح الجيػد السبحولة في مػاجية ىحا الػباء، 
 بات الالزمة التي يشبغي عمى ليبيا أتباعيا كسخخجات ليحه األزمة.ىي أىع الستصمَّ  وما

 البحثية:المذكمة 
مة والشامية ليدت ت بيا مختمف الجول الستقج ِّ األزمات االقترادية التي مخَّ  إنَّ       

انتذار جائحة فيخوس  والشظ أنَّ  ت بسحصات تاريخية مختمفة،وليجة الرجفة، بل مخَّ 
( ىػ في األساس كارثة إندانية، تؤثخ عمى مئات اآلالف مغ COVID-19كػرونا )

 إنَّ  السحمي والعالسي. و يؤثخ أيًزا بذكل متدايج عمى االقترادنَّ البذخ، ومغ الػاضح أ
خاصة الجول بو  ،خت عمى ىحه الجولمغ أىع األزمات التي أثَّ  جتحبحب أسعار الشفط تع

عتسج بذكل ياقترادىا ريعي و  وذلظ ألنَّ  ؛ومغ بيشيا ليبيا ،رة لمشفطالشامية والسرج ِّ 
الدمع لتسػيل مػازنتيا العامة، وعميو فسغ يخادات كسرجر واحج مغ إشبو كمي عمى 

أسعار الشفط وضيػر جائحة كػرونا أثار كبيخة عمى  ضيكػن النخفا الستػقع أنْ 
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يحاول  أو الدؤال الخئيدي الحؼ االقتراد الميبي، ومغ ىشا ضيخت السذكمة البحثية
-COVID أثيخ جائحة كػرونا توىي معخفة مجػ  ،ىحا البحث الػصػل إليو

وعجم االستقخار الدياسي واالقترادؼ عمى  اض أسعار الشفط العالسيوانخف19
 االقتراد الميبي .
 :فرضيات البحث

 ساىع ضيػر فيخوس كػرونا في انخفاض الصمب العالسي عمى الشفط الميبي.    
أثخت بذكل  الشفط أسعار عجم االستقخار الدياسي واالقترادؼ باإلضافة النخفاض

 الميبي.سمبي عمى االقتراد 
 البحث: منهجية

ومغ أجل تحقيق أىجاف الجراسة والػصػل إلى اإلجابة عمى مذكمة البحث،     
 تأثيخ جائحة كػرونا اعتسجت ىحه الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي حػل مجػ

وانخفاض أسعار الشفط عمى االقتراد الميبي وذلظ مغ خالل االعتساد  ،(19-)كػفيج
سات العالسية حرائيات الرادرة عغ الييئات والسشطَّ إلا و اريخعمى السؤشخات والتق

حاشة بجسيع جػانب إلوذلظ مغ أجل ا ،وكحلظ السػاقع الخسسية لمجولة ،والسحمية
 وبسا يتشاسب مع شبيعة السذكمة البحثية. ،السػضػع

 :أهداف الدراسة
( 19-)كػفيج تيجف ىحه الجراسة إلى معخفة األثخ االقترادؼ لجائحة كػرونا    

 ،وانخفاض الصمب العالسي عمى أسعار الشفط عمى مختمف دول العالع بذكل عام
وعمى االقتراد الميبي برفة خاصة، كسا تيجف أيزًا إلى تدميط الزػء لسعخفة 

والحج مغ أثاره  ،أبخز الجيػد الجولية والسحمية السبحولة لمقزاء عمى ىحا الػباء
 لحطة حتى الستاحة حراءاتإلا بعس إلى شادوذلظ مغ خالل االست االقترادية،

جخاءات إلوأىع ا ،عات لتعافي االقتراد الميبيىع التػقُّ أ وكحلظ تحميل  ،الجراسة إعجاد
 ىا بعج جائحة كػرونا.ذوالتجابيخ والسقتخحات الػاجب اتخا
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 حدود الدراسة:
 الحدود الزمنية: -أولا 
وىػ بجاية تحبحب أسعار  ،م2019عام  بيغ تقترخ الجراسة الدمانية عمى الفتخة ما    

الخبع  الثاني مغ  ىالشفط وضيػر فيخوس كػرونا في الخبع األخيخ مغ نفذ الدشة حت
 م.2021عام 
 الحدود المكانية: -ثانياا 
تزع الحجود السكانية لمجراسة مختمف دول العالع التي انتذخ فييا وباء كػرونا مع     

 التخكيد عمى ليبيا.
 النغري:اإلطار 

 االقتراد السحمي والعالسي: عمى كػرونا لجائحة الستختبة االقترادية اآلثار    
عمى الخغع مغ التصػر العمسي واالحتياشات الكبيخة التي تتخحىا العجيج مغ دول    

بت وقج سبَّ  ،مشيا اً أحج تدتثغ جائحة كػرنا لع أنَّ  مة مشيا إالالسيسا الستقج ِّ و  ،العالع
 ،بأكسمو لمعالع فيخوس كػرونا أزمة امتجت يتفذ ِّ  أحجث ليحه الجول فمقجصجمة كبيخة 

 العالسية، وكان ذلظ كشتيجة حتسية االقتراديات القصاعات كافة خت عمىأثَّ و 
 ىحا يتفذ ِّ  لسشع  التي اتخحتيا جسيع دول العالع لمسحاولة االحتخازية لإلجخاءات

 .الفيخوس
 الدراسات الدابقة:

تيجف ىحه الجراسة إلى إبخاز اآلثار االقترادية ألزمة  (:0202الهرش)ـ  أحمد 1
اإلغالق الكبيخ لفيخوس كػرونا واالستخاتيجيات الرحية واإلدارية التي اتبعتيا الجول 

مشيا  دةاألزمة كان ليا أبعاد متعج ِّ  وخمرت الجراسة إلى أنَّ  ،لمتعامل مع الفيخوس
األزمة في البجاية كانت تأخح  شتائج أنَّ اقترادؼ واجتساعي وسياسي، وأوضحت ال

رت بعج عسمية اإلغالق التي قامت بيا الجول إلى أزمة ثع تصػَّ  ،شابعًا صحياً 
وتخاجع الصمب العالسي  ،عمى وضع األسػاق ونقز الديػلة تحيث أثخ  ،اقترادية

 وامتجت لتربح اجتساعية وسياسية. ،عمى الشفط
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ت إلى الطخوف التي أدَّ أنَّ أوضحت ىحه الجراسة  (:0202نهار) به ـ معمر0
انتقال الرجمة الرحة إلى القصاع االقترادؼ وأسباب تدارعيا في ضل جائحة 

مت ىحه الجراسة لعجة وذلظ مغ خالل السشيج الػصفي، وقج تػصَّ  ،كػرونا العالسية
جػد خاصة في ضل عجم و  ،تجاول األصػل السالية عالية الخصػرة نتائج أىسيا أنَّ 

تقشيات حجيثة ورشيجة لمتغصية، وأيزًا نتيجة التداع حجع السالية في ضل العػلسة كل 
 ىحه األشياء تؤدؼ إلى ىذاشة الػضع االقترادؼ بذكل كبيخ.

ونقجية غيخ  ،عالج ذلظ يسكغ مغ خالل اعتساد سياسات مالية ويخػ الباحث أنَّ      
يل بكبح اآلثار والحؼ يكػن كف ،وتعتسج عمى االقتراد اإلسالمي ،تقميجية لمجول

 الدمبية لمرجمات.
، حػل وباء Sharif.,Aloui &  Yarovaya,(2020) ـ ىشاك دراسة قام بيا3

Covid-19  أسعار الشفط، سػق األوراق السالية، الخصخ الجيػسياسية واالرتباط ،
بعجم اليقيغ الدياسي في االقتراد األمخيكي، وقج استخجم الباحثان تحميل التخابط عغ 

-1-21وذلظ خالل فتخة زمشية مغ  ،شخيق اختبار الدببية لسعخفة التجاعيات واآلثار
ة نتائج مت ىحه الجراسة إلى عجَّ إلى شيخ مارس مغ نفذ الدشة، وتػصَّ  م2020

جائحة كػرونا وىبػط أسعار الشفط في الدػق العالسي كان ليسا تأثيخ عمى  أنَّ  :أىسيا
ثقة السدتثسخيغ في الدػق السالي، وبالتالي التأثيخ غيخ السباشخ لمدػق السالي 

كػن والتي الشظ ي ،بكية األسػاق، إضافة إلى السخاشخ الجيػسياسية ىاألمخيكي عم
التجخل الحكػمي في  القريخ والبعيج، وتخػ الجراسة أنَّ  ػمغ السج ليا تأثيخ في كل  

يديع بذكل كبيخ في تعافي الدػق في السجػ شػيل  األسػاق السالية مغ شأنو أنْ 
 إعادة تقييع السخاشخ السالية مغ قبل السدتثسخيغ. األجل ويشبغي

تخجام التحميل االقترادؼ قام مغ خالل اس ،Caracciolo,G., et al (2020)ـ 4
واستخجمت  ،مغ أكثخ الجول تزخرًا بالػباء جفي ايصاليا والتي تع 19كػفيج  بجراسة

يسخ  و يسكغ أنْ شت الشتائج أنَّ الجراسة البحثية متغيخات االقتراد الكمي لمجولة، وبيَّ 
لػفيات االقتراد بسخحمة انكساش نتيجة الخدارة السباشخة في األيجؼ العاممة بدبب ا
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لمتقميل مغ  الجولة الحؼ اتخحتو ،صابات وسياسة الحجخ الرحيإلوكحلظ ا
صابات، وأيزًا ارتفاع التكاليف الصبية نتيجة لديادة الصمب وعدوف الكثيخ مغ إلا

ي مدتػػ التجارة الجولية نتيجة لمقيػد االحتخازية التي وتجن ِّ  ،الذخكات عغ االستثسار
ومغ  ،كان لو تأثيخ سمبي عمى االقتراد االيصالي وضعتيا العجيج مغ الجول، كحلظ

لمتأثيخ عمى العخض والصمب  ل الجولةيدتسخ خاصة في حالة عجم تجخِّ  الستػقع أنْ 
الكمي مغ خالل استخجام كل مغ الدياسة السالية والشقجية لمحج مغ تجاعيات ىحه 

 األزمة عمى االقتراد. 
ه الجراسة فيع اآلثار االقترادية شت ىحتزسَّ  ،Barua,Suborna(2020)ـ  دراسة 5

-AD ( واستخجمت الجراسة االقتراد الكياسي أؼ نسػذج19 -لػباء فيخوس)كػفيج
AS)) ىشاك ركػد  أنَّ  مت إلىوقج تػصَّ  ،لتحميل الستغيخات االقترادية الكمية

ولحلظ  ،يكػن ىشاك كداد اقترادؼ ع أنْ اقترادؼ، ونتيجة استسخار األزمة مغ الستػقَّ 
جخاءات مالية ونقجية مختمفة إتجابيخ و  ذمة والشامية اتخاالعجيج مغ الجول الستقج ِّ  حاولت

الت الفائجة عانات وخفس معجَّ إلوأىسيا زيادة حجع ا ،لمحج مغ تجاعيات الجائحة
و مغ الرعب استخجام مثل ىحه األدوات في أنَّ بجت الجراسة ججًا، وأكَّ  بذكل كبيخ

ويشبغي بجاًل مغ ذلظ التشديق بيغ مختمف الجول لسعالجة  ،19 -معالجة أثار كػفيج
 ذلظ خاصة في ضل عجم وجػد تاريخ محجود النتياء الجائحة. 

تشاولت اآلثار السحتسمة  (،2020) ـ دراسة قام بيا أحسج الدروق الخشيج وآخخون 6
واستخجمت الجراسة السشيج  ،لجائحة فيخوس كػرونا  السدتجج عمى  الػاقع الميبي

عيشو، وأضيخت نتائج  902الحؼ بمغ  ،ػصفي التحميمي لسعخفة نتائج االستبيانال
كػرونا السدتجج أثخًا سمبيًا بارزًا عمى كافة نػاحي الحياة  لفيخوس أن ِّ  الجراسة

قة ا يديج مغ القمق حػل اآلثار الرحية الستعم ِّ واالقترادية  مسَّ  االجتساعية، الشفدية،
 بالفيخوس.

كػرونا السدتجج أثخًا بارزًا  لفيخوس أنَّ  الجراسات الدابقة نتائج يختفقج أض وعميو    
عمى األوضاع االقترادية تسثل في ارتفاع السدتػػ العام لألسعار، يميو تشاقز 
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فخص العسل وارتفاع ندبة البصالة، وىحا ربسا يخجع إلى اإلغالق الكمي أو الجدئي 
جائحة كػرنا قج  شت الجراسات الدابقة أنَّ وأيزًا بيَّ  واألنذصة االقترادية. لمسؤسدات

وضحت أو  نفاق الحكػمي في القصاع الرحي،إلاختالالت ا كذفت جػانب الزعف و
معطع  ضعف وجػد اآلليات الجولية السذتخكة لسػاجية مثل ىحه الجائحة خاصة وأنَّ 

 وقامت بإغالق حجودىا. ،ذاتيا في الجاخل الجول انكفت عمى
 ( عمى مختمف القظاعات:11-)كهفيد لجائحة كهرونا القترادية التأثيرات

 مغ العجيج وتعميق ،الحجود إغالق بعج البعس بعزيا عغ الجول مغ العجيج نعدلا    
 والتباعج الرحي الحجخ في البذخ مغ عمى العجيج قيػد وفخض الجػية، الخحالت

 وإقفال الجامعاتالجائحة،  ىحه مغ الستزخرة العالع قبل دول مغ السشتيج االجتساعي
 والسصارات، الدياحية والسخافق الخياضية واألنذصة العامة واألماكغ والسجارس
 االقتراد عمى سيؤثخ ما اىح العجوػ، انتقال إلبصاء والسخاكد التجارية والسرانع

 يتفذ ِّ  قبل  االقترادية بالتشبؤات مقارنة خاصة االنخفاض، و بالتجىػر العالسي
ي التفذ ِّ  إال أنَّ ، مة بشطام صحي متصػرمغ تستع الجول الستقج ِّ عمى الخغع  .الفيخوس

ة في يسيع بذكل كبيخ في زيادة الزغط عمى الخجمات الرحأالدخيع ليحا الػباء 
خاصة في وب ،ا جعل القصاعات الرحية في وضع صعب لمغايةمسَّ  ؛زمغ قريخ

السثال، حيث  مقابل عجد السخضى الػافجيغ لمعالج كسا حجث في ايصاليا عمى سبيل
اضصخ األشباء إلى االختيار بيغ مغ يتمقى العالج أواًل إلنقاد حياتو، ومغ يتخك 

ي لسريخه ، نتيجة لتدايج عجد السرابيغ في نفذ الفتخة، ومع زيادة انتقال وتفذ ِّ 
جخاءات إوالتي اتخحت  ،الفيخوس في باقي الجول األوربية والػاليات الستحجة األمخيكية

وبذكل حاد ومغ بيشيا  ،ة قصاعات اقتراديةا ساعج في زيادة تخاجع عجَّ اإلغالق، مسَّ 
والشظ سيكػن لحلظ تجاعيات وخيسة عمى االقتراد العالسي في  ،القصاع الرحي

 وذلظ بحدب تقخيخ صشجوق الشقج الجولي الحؼ أوضح أنَّ  ،السجػ القريخ والستػسط
ىحا  غ الرشجوق أنَّ كسا بيَّ م، 2020% مع نياية 3االقتراد العالسي سيشكسر بشدبة 

واحجة مغ أىع محخكات الشسػ في االقتراد  جالتي تع ،التأثيخ امتج إلى الريغ
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م 2019% مغ الشسػ االقترادؼ العالسي في عام39سيست بحػالي أالعالسي، حيث 
االقترادية  ومشيا مجسػعة الجول ،خ بذجة في الجول الستقجمةالػباء أثَّ  ، وبسا أنَّ 

% 65جسالي الشاتج العالسي، إ% مغ 60والتي تديع بأكثخ مغ  ،العالعالكبخػ في 
ذلظ  عة، وبالتالي الشظ أنَّ جسالي الرادرات السرشَّ إ% مغ 41مغ الشاتج الرشاعي،

ومغ بيشيا ليبيا ذات  ،سيػثخ بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ عمى الجول الشامية
قػع حجوث مػجة كداد ليحه وىػ ما يشجر بػ  ،االستيالك الكبيخ لمػاردات العالسية

 (.2020الجول )وليج  شمحة، 
  كػرونا بفيخوس إصابة حالة أول عغ أعمشت أنْ  الريشية الحكػمة لبثت ما    

 وأعمشت أيام، تتجاوز لع وجيدة فتخة في الػباء العالع اجتاح حتى  ) 19 -كػفيج(
 مػاششييا. و تذيخأوساط  في إصابة حاالت اكتذاف عغ تباعاً  العالع دول غالبية
 ذلظ ويخجع  .شػيمة لفتخة سيطل Covid-19 كػرونا وباء أنَّ  عمى االحتساالت أغمب

 مغ البذخ لحساية الالزمة حالًيا المقاحات تػفخعمى  قجرة جسيع دول العالع  عجم إلى
 مغ الخغع وعمى ىحا الفيخوس يشتقل بذكل سخيع، خاصة أنَّ بو  ،السعجؼ السخض ىحا

 تصػيخ فإنَّ  مة مغ أجل الحرػل عمى المقاح،خاصة في الجول الستقج ِّ  تكثيف الجيػد
 فقط. شيػراً  وليذ ،سشػات عادةً  يدتغخق قج  كاف   بذكل اعتساده و اختباره يتع مقاحال

مشاسبة لمجول خاصة  ستتػفخ بتكمفة المقاحات كانت إذا ما أيًزا الػاضح غيخ ومغ
 ذلظ عمى عالوة والتي تعاني الكثيخ مغ  العجد في ميدانياتيا، ،الشامية مشيا

 البمجان. بيغ اختالفًا كبيخاً  تختمف Covid-19 كػرونا جائحة احتػاء في فالشجاحات
 مخ عمى العالع أصابت التي واألمخاض األوبئة باقي عغ كػرونا فيخوس ويختمف    

 ،بعيشيا دولة أو العالع حػل محجود جغخافي نصاق في يياانحرخ تفذ ِّ  التي التاريخ،
 اإلسبانية، نفمػنداالوا أفخيكيا، في غخب (إيبػال) ووباء الريغ، في( سارس) وباء مثل

 عشو نتج ألثخ الحؼل نفداً  واألوبئة األمخاض ىحه تتخك لع حيث الخشازيخ، نفمػندااو 
 (.Euronews, 2020قريخة )  فتخة وخالل ،كػرونا فيخوس
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 الجولية السصارات في تحػشية سياسات األمخ بادغ في العالع دول غالبية اتخحت فمقج
مغ الريغ، ولكغ مع مخور الػقت تع تصبيق اإلجخاءات االحتخازية في ىحه  لمقادميغ

السصارات عمى جسيع السدافخيغ جػًا وبحخًا مغ وإلى أؼ دولة في العالع بعج 
 مغ نػع العالع دول بيغ البيشية كاتلتحخُّ ساد ا التاليب اإلجخاءات االحتخازية اإللدامية.

 الحجود الجغخافية أغمقت أيزا التي األوروبي االتحاد دول شال معطع ، الحؼ عالتحفُّ 
 . بيشيا فيسا
 الػباء عمى لمديصخة قرػػ  تأىب حالة بفخض الريشية الدمصات استجابة جاءت    
 االنتذار بالدكان. مع السأىػلة السشاشق عغ بعيجاً  السرابيغ وعدليع حجخ خالل مغ

عالسية،  جائحة كػرونا فيخوس العالسية الرحة مشطسة لمفيخوس أعمشت التجريجي
 وأخح ،انتذاره مغ لمحج تجابيخ شخيق اتخاذ عغ صخامة بكل مػاجيتو الجول وعمى

 ا جعلمسَّ  العالع، شيجىا قرػػ  استشفار حالة إلى ػاألمخ الحؼ أدَّ   .والححر الحيصة
 . الػباء تفذي مغ لمحج وكحلظ السخضى، لسعالجة شائمة أمػاالً  تشفق الجول
)ومغ بيشيا القصاع  ػ إغالق الكثيخ مغ القصاعات االقتراديةوعميو فقج أدَّ     

 (19-الجائحة )كػفيج الحتػاء العالع دول اتخحتيا التي التجابيخ عغ الشاجسة  الشفصي
 انكساش مخحمة في العالع ليجخل والعالسيالسحمي  االقتراد نسػ في تخاجع إلى

 مشح األسػأ وأنَّ  عمى سات الجوليةج العجيج مغ الخبخاء في السشطَّ وأكَّ  ،كبيخ اقترادؼ
 والتجارة االقتراد العالسي ستجخل تجاعياتيا وأنَّ  ،م  1929 أزمة الكداد العالسي سشو

 وما ، 2008سشة العالع عخفيا التي األزمة مغ بكثيخ أسػأ يكػن  قج ركػد في الجولية
مغ مخاوف الكثيخ مغ الخبخاء االقترادييغ مغ التجاعيات االقترادية ليحه  يديج

 مجة القزاء عمى ىحه الجائحة. بذأن السدتسخ اليقيغ عجم األزمة ىػ
 :أثر جائحة كهرونا عمى القظاع الرحي -أولا 

أحجثت جائحة كػرنا اضصخابًا شجيجًا في الخجمات السالية والرحية عمى كل      
وعمي  السدتػيات، فاشتجت الخجمات الرحية برػرة حادة في مختمف دول العالع.

مة أو الشامية نتيجة الخغع مغ تجىػر معطع األنذصة االقترادية سػاء في الجول الستقج ِّ 
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قج ازدىخ  ،د الصبية كاألقشعة الػاقية ومػاد التعكيعقصاع صشاعة السػا الػباء إال أنَّ 
 بذكل كبيخ نتيجة زيادة الصمب العالسي عميو بذكل غيخ مدبػق.

ز دون السدتػػ األمثل نطخًا يوعمى الخغع مغ تستع الجول الشامية بقجرات تذخ    
باء في الػ  و لحدغ الحع أنَّ مة إال أنَّ مقارنة بالجول الستقج ِّ  ،لزعف الخعاية الرحية

ب الجول الشامية أزمة جشَّ  وىػ ما ،مةىحه الجول لع يكغ بشفذ الػتيخة في الجول الستقج ِّ 
بت في زيادة تدبَّ  جائحة كػرونا قج وتذيخ بعس التقاريخ إلى أنَّ  كارثية حكيكية،

مميػن شخز  32ومغ بيشيا ليبيا بشحػ  ،السخاشخ عمى كبار الدغ في الجول العخبية
)سسية بغ عسػرة،  اإلعاقة مشيع فيدداد خصخ الػفاة نتيجة ىحا الػباءذوؼ  وخرػصاً 

ا بالشدبة لمتجاعيات االقترادية فاتخاد الجول الشامية مَّ أ (.2020رشيج ىػلي، 
وجعميا عخضة  ،ف الجول الكثيخ مغ األمػالغالق والحجخ الرحي قج كمَّ إلجخاءات اإ

لة ليا كالريغ يات أىع الجول السسػ ِّ لميدات والرجمات العالسية نتيجة تخاجع اقتراد
 واالتحاد األوروبي والػاليات الستحجة األمخيكية. 

يا امتج إال أنَّ  ،جائحة كػرونا ىي عبارة عغ أزمة صحية بالجرجة األولى رغع أنَّ     
وقج  ،ت لتذسل أزمات مختمفة في كافة الجػانب االقترادية واالجتساعية والدياسية

نتيجة لعجم  ؛دية أثخ كبيخ عمى كافة السػازنات السالية لمجولألزمة االقترالكان 
ضعف وجػد الخصط  تػفيخ السػارد السالية الكافية لسػاجية ىحه األزمة، إضافة إلى

 خ بذكل سمبي عمى الجول، فاإلمكانياتإلدارة األزمات الرحية، كل ذلظ قج أثَّ 
 عجم ضل في بالفيخوس السرابة الستراعجة األعجاد تدتػعب أنْ  يسكغ ال الرحية
 عجم البحث، إنَّ  ىحا كتابة لغاية ،لمديصخة عميو بذكل كامل الدمشية لو السجة محجودية

 الجول عمى واألعباء التكاليف ندبة ارتفاعفي  سيعأ بالجول مدبقة أزمات إدارة وجػد
 نتاج.إلالتذغيل وا في لمجولة الفقخؼ  العسػد مػن يسث ِّ  الحيغ ،لمسػاششيغ الرحية بالخعاية

 ىي السجتسعية والتػعية التباعج بسبجأ واألخح الفيخوس مع التعاير فكخة باتت ولقج
 الشامية، فمقج الجول في اإلجخاءات تمظ انخفزت فيسا اإلجخاءات الستبعة أقرى
 وتأثخت الجول مختمف عمى اقترادية أزمة كػرونا لفيخوس الرحية األزمة أوججت
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 ،السختمفة القصاعات بكافة حكيكية أزمة ببوسبَّ  ،العالسية االقتراديات لحلظ نتيجة
 مدتقبمية استخاتيجية خصط وجػد وعجم الرحي كػرونا جائحة انعكاس أنَّ  والشظ
 يسكغ ال التي ،الستاعب مغ بكثيخ ومػازناتيا الجول اقتراد أوقع األزمات إلدارة

خيخة وآخخون،  (، )ميمػد بغ2020القريخ)حدغ البصخاوؼ، السجػ عمى معالجتيا
2020). 

ونطخًا لحرػل بعس شخكات األدوية الجولية عمى مرل ليحا الػباء، فبعس     
 عام العالسي االقتراد في جدئي حجوث انتعاش السحتسل و مغالتػقعات تذيخ إلى أنَّ 

 تجاعيات ىحه األزمة الجائحة، ولكغ رغع ذلظ فالشظ أنَّ  حالة احتػاء في ، 2021
 ل.ستدتسخ لفتخة أشػ 

 :قظاع  األيدي العاممة أثر جائحة كهرونا عمى -ثانياا 
 ىػ عمى األنذصة التجارية األوبئة وقع تأثيخ مثل ىحه األزمات أو مغ يديج ما إنَّ     

 تستج آثاره إلى ساوإنَّ  ى فييا،التي يتفذَّ  الجولة في يشحرخ فقط ال الػباء تأثيخ أنَّ 
 الدابقة عمى سبيل السثال، أنَّ  الجراسات إحجػ شتبيَّ  فقج الجول األخخػ،

 صادرات كان لو تأثيخ كبيخ عمى  2014 سشة إفخيكيا غخب في  (إيبػال)فيخوس
 بيحه السختبصة األمخيكية الػضائف عمى وكحا السشصقة، تمظ الستحجة إلى الػاليات

 سشة في انتذار الػباء أنَّ  مت الجراسة إلى نتائج مفادىاو تػصَّ  الرادرات مغ الدمع،
 البزائع صادرات يكفي أمخ ،دوالر مميار 1.08 قجره انخفاض ػ  إلىأدَّ  2014

ىشاك خدائخ أيزًا في  تحيغ كان في بيحا الفيخوس، الستأثخة البمجان إلى األمخيكية
 ىحه إلى األمخيكية بالرادرات السختبصة الػضائف في رةالسقجَّ  العسل وتجاوزت الخدائخ

 وضيفة 11000 إلى حػالي وزادت تقخيباً ،  2014 في وضيفة 1200 بحػالي البمجان
 (.2020)زواق الحػاس، 2015 في

 األنذصة قامت بتدخيح مػضفييا في مختمف عجد كبيخ مغ الجول ىشاك    
االقترادية نتيجة  الخكػد  االقترادؼ في ىحه القصاعات بدبب جائحة كػرونا، 

 اإلعانات شالبي العسال وبالتالي زيادة عجد ،ب عميو زيادة عجد البصالةاألمخ الحؼ تختَّ 
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 نتيجة فقجانيع لػضائفيع. وعمي الخغع مغ قيام بعس الجول بتخريز االجتساعية
 وذلظ مغ خالل ،مػضفيھا عمى لإلبقاء لمذخكات وأصحاب السرانع مباشخ مالي دعع

تأجيميا، وأيزًا مشح قخض بالقدط السخيح لغخض تدييل دفع  تخفيس الزخائب أو
 ھحه عسالة رواتب مغ جدء لجفع ألجػر والسختبات لمعامميغ اضصخت بعس الجولا

 قامت الذخكات مغ عجداً  أنَّ  جخاءات إالإلھحه ا كل مغ الخغع الذخكات، فعمى
 حجة مغ فاقع ومسا الديػلة. فقجان أو أعساليا فلتػقُّ  كشتيجة مػضفيھا عغ باالستغشاء

غيخ  والػضائف السؤقتة والعسالة اليػمي األجخ وعسال الحخة العسالة فقجان السذكمة
 بذكل وارتفاعھا السجتسعات في البصالة ةحجَّ  مغ زاد امسَّ  وضائفھع فقجانھع ،الخسسية

 مدبػق. غيخ
 التجارية الحخكة في والخكػد والسرانع، إقفال العجيج مغ الذخكات ونتيجة    

سة وتذيخ التقجيخات األولية لسشطَّ  السػضفيغ والعسال. مغ العجيج تدخيح العالسية، فقج تع
الت البصالة في أعقاب الفيخوس بدبب العسل الجولية إلى ارتفاع كبيخ في معجَّ 

تتخاوح  وانخفاض الشذاط االقترادؼ. ومغ الستػقع أنْ  ،إجخاءات الحجخ الرحي
مع  ،مميار دوالر أمخيكي 3440و  860الخدائخ اإلجسالية في دخل العسل بيغ 

. سػف يتخجع فقجان دخل العسل إلى انخفاض استيالك 2021 -2020نياية عام 
الستسخارية األعسال وضسان مخونة االقترادات)  الدمع والخجمات، وىػ أمخ ضار
 (.2020دمحم أسامو & تاج الدخ الستكدي،

سيع ج ىحه التقجيخات ال تدال غيخ مؤكجة إلى حج كبيخ، إال أنَّ  عمى الخغع مغ أنَّ     
مقارنة  مميػنًا. 22األرقام تذيخ إلى ارتفاع كبيخ في البصالة العالسية بأكثخ مغ 

-COVID(. وبالتالي سيكػن لـ (ILO,2020 2009-2008باألزمة السالية العالسية
آثار بعيجة السجػ عمى نتائج سػق العسل. إلى جانب السخاوف السمحة بذأن  19

يحجث صجمات اقترادية  كبيخة ومختمفة صحة العسال وأسخىع، وسيؤثخ الفيخوس و 
 عمى كل اقتراديات العالع.
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 :قظاع الدفر والدياحة أثر جائحة كهرونا عمى -ثالثاا 
ي فيخوس كػرونا، القصاع الدياحي مغ أكثخ القصاعات تأثًخا بتجاعيات تفذ ِّ  جيع    

نطًخا  ؛والستػسصةن مغ الذخكات الرغيخة في السائة، مغ القصاع يتكػَّ  80 السيسا أنَّ و 
ي فيخوس كػرونا، والقيػد التي ف خضت عمى حخكة الدفخ لمجيػد الجولية لمحج مغ تفذ ِّ 

السيسا في الجول العخبية التي و والدياحة بيغ الجول تأثخ قصاع الدياحة برػرة مباشخة 
والتجابيخ االحتخازية  يسة لمجول. ونتيجة لمقيػدستعتسج عميو كأحج مرادر اإليخادات ال

 الحتػاء الحكػمات السحمية والجولية اتخحتيا التي كمي(الغالق شبو إلالػاسعة )ا
 ،لالدفخ والدياحة والتشقُّ  لمتأثيخ بذكل سمبي عمى قصاع ػالجائحة، األمخ الحؼ أدَّ 

 ىحه لتأثيخ الجقيق تحجيج الحجع لمغاية الرعب مغ سيكػن  األوضاع ىحه ضل وفي
 الجائحة اإلجسالي خرػصًا في حالة استسخار السحمي الشاتج نسػ عمى التجابيخ

بذكل  الجولي الشقج صشجوق  خبخاء أشػل، ىحا حدب لفتخة االحتػاء واستسخار تجابيخ
، سيخدخ قصاع 19-و بدبب جائحة كػفيجسة الدياحة العالسية أنَّ ع مشطَّ عام، تتػقَّ 

 .World Bank, 2020)سشػات مغ الشسػ ) 7-5الدياحة العالسي ما بيغ  
 أعجاد انخفاض إلى سة الدفخ والدياحة العالسيةوتذيخ تػقعات تقجيخات مشطَّ     

 مقارنة باألرقام 2020سشة  خالل  % 30 -بيغ ما تتخاوح الدياح عالسيًا بشدبة
الدياحة عالسيًا  قصاع إيخادات تبعًا لحلظ تشخفس قج كسا ، 2019عام الستحققة في

 يعادل ما ، أؼم2020 دوالر خالل مميار 350 -400يقارب  ما أؼ %50 بشحػ 
 تؤثخ أزمة أسػأ كػرونا جائحة بحلظ الستػاصل لتكػن  الشسػ مغ سشػات سبع فقجان
 العخبي الشقج صشجوق  تػقع الساضية، كسا العقػد الخسدة خالل القصاع الدياحي عمى
 مغ الستبقي خالل الجدء عافيتو استخجاع العالع عمى في الدياحي القصاع قجرة عجم
 انحرار مع حتى 2021غاية  األثخ إلى ىحا امتجاد الرشجوق  حورجَّ  ،2020  سشة

لمدياح في جسيع دول  بالشدبة لمسخض الدمبي بقاء االنصباع بدبب وذلظ  ،الػباء
 (.2020العالع )حدغ البصخاوؼ، 
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 القصاع الدياحي في مختمف الجول يحتاج إلى وقت الستخداد عافيتو الشظ أنَّ     
حتى في حال انحدار الفيخوس، نطًخا  ،السدتػػ الحؼ كان عميو  قبل األزمةبشفذ 

لالنصباع الدمبي حػل السخض الحؼ سيصخ عمى الدياح العالسييغ. في ىحا الرجد، 
 خ تختيب دول العالع في مؤشخ تشافدية الدفخ والدياحة.يتغيَّ  مغ الستػقع أنْ 

 :قظاع النقل أثر جائحة كهرونا عمى -رابعاا 
بجائحة كػرونا حيث حالت  مغ أكثخ القصاعات تزخراً  جقصاع الشقل يع الشظ أنَّ     

غالق الحجود والسصارات وتعصيل عسل خصػط الصيخان لسختمف دول العالع إ عسمية 
ػ تػقف القصاع الدياحي وانكساشو في السحمية والجولية دون استسخارية تذغيمو. فقج أدَّ 

قصاع الشقل يعتسج بذكل أساسي عمى القصاع  وأنَّ  ،مختمف الجول ولفتخة شػيمة خاصة
ىشاك أثار سمبية  تج قصاع الصيخان خدائخ كبيخة، وأيزًا كانإلى تكبُّ  ػا أدَّ الجػؼ مسَّ 

 أحجثيا قصاع الشقل سػاء البخؼ أو الجػؼ. أخخػ 
خ بذكل بو الفيخوس أثَّ االضصخاب االقترادؼ السفاجئ الحؼ سبَّ  وبالتالي الشظ أنَّ     

يخ عمى العجيج مغ القصاعات السحمية الميبية، ومشيا قصاع الشقل الحؼ عمى الخغع كب
الدياسي  و كان يعاني حتى قبل ضيػر جائحة كػرونا نتيجة عجم االستقخارمغ أنَّ 

ضيػر الفيخوس قج زاد مغ ىحه السعاناة نتيجة  واألمشي في الجولة. ولكغ الشظ أنَّ 
والتقميل  ،امت بو الجولة الحتػاء خصخ ىحا الفيخوسالكمية الحؼ ق غالق شبوإلا لعسمية

أىع مؤشخ  جعبخ عسمية الشقل البخؼ أو الجػؼ، الحؼ يع ة انتذاره واإلصابة بومغ حجَّ 
ا كان لو األثخ البالغ عمى لمخدائخ التي ضخبت القصاعات االقترادية السختمفة، مسَّ 

قت بعس شخكات الصيخان الجولية عمَّ  غالق إلى أنَّ إلػ اعسمية التشسية، حيث أدَّ 
رحالتيا الجػية، كسا قامت بتدخيح السػضفيغ، األمخ الحؼ انعكذ سمبًا عمى قصاعات 

 . (UNIDO,2020)اقترادية أخخػ كقصاع الدياحة وتبادل الدمع والخجمات وغيخىا
مختمف دول العالع أمام تحج حكيقي خاصة في األجل  نَّ أوخالصة القػل     

 ،الفيخوس لو أثخ قػؼ وأحجث حالة مغ االرتباك سادت قصاع الشقل نطخًا ألنَّ  ؛القريخ
 جيع لحلظ وتأجيل الخحالت، جىا الكثيخ مغ الخدائخ نتيجة إللغاء بعس الحجػزاتوكبَّ 
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 ضسغ مغ والسػاصالت الشقل لقصاع ودعع ،تعػيزية وإجخاءات تجابيخ تػفيخ
 فخص تػفيخ في القصاع ألىسية نطخاً  الجولة عمييا تخكد أنْ  يجب التي األولػيات

 العسمة تػفيخ عغ فزالً  الخجمات، تجارة ودعع اإلجسالي، السحمي الشاتج ودعع العسل،
تحجؼ ىػ كيفية الخخوج مغ ىحه األزمة، ومػاجية اللمجولة. وبالتالي فأكبخ  الرعبة

ق إال عغ حقَّ يت ذلظ ال يسكغ أنْ  آثارىا االقترادية واالجتساعية والدياسية، غيخ أنَّ 
 شخيق تشسية التعاون وتكاثف جيػد السجتسع الجولي.

 :أسعار النفط العالمية والمحمية تأثير فيروس كهرونا عمى -خامداا 
 2020عام  بجاية في الذجيجة باتالتقمُّ  مغ الشفط السحمي والعالسي قصاع يعاني    

وتخاجع  ،الشفط إلى مدتػيات غيخ مدبػقة أسعار حيث حجث انخفاض شجيج في
الصمب العالسي عمى الشفط إلى الثمث تقخيبًا، وأيزًا لبصت أسعار عقػد الشفط 

وذلظ نتيجة لفائس السعخوض الشفصي في  ،أدنى مدتػػ ليا في التاريخ األمخيكي إلى
ف حخكة الصيخان داخميًا وخارجيًا تػقَّ  ة االستيالك العالسي، حيث أنَّ الدػق، وقمَّ 

مغ دول العالع  نتيجة لطيػر الفيخوس ومحاولة الديصخة  وقصاع الدياحة في كثيخ
سيع في أجخاءات حطخ التجػل والتباعج االجتساعي كل ذلظ قج إعميو مغ خالل 

وبالتالي عمى األسعار بذكل كبيخ ججًا.  ،انخفاض الصمب عمى السشتجات الشفصية
 :فط وىساخاصة أكبخ مرجريغ لمشبو  ،أيزًا عجم التػافق بيغ بعس الجول الشفصية

كل  ،غخاق بالدػق الشفصيإلنتاج واعتساد سياسة اإلالدعػدية وروسيا عمى كسيات ا
ب في زيادة االنخفاض في وتدبَّ  ،سيع في زيادة العخض وانخفاض الصمبأذلظ 

الدػق الشفصي، وساعج عمى تجىػر أسعار الشفط في ضل أجػاء عجم اليقيغ لمسشتجيغ 
 (.2020الھخش،  أحسج (والسدتيمكيغ

يشخفس الصمب عمى الشفط بسقجار  ح أنْ و مغ السخجَّ ذكخت وكالة الصاقة الجولية أنَّ     
مميػن بخميل يػمًيا في الخبع  23.1وبشدبة ،2020مميػن بخميل يػمًيا في أبخيل  29

ا وبالتالي فقج شيج القصاع اختالاًل في زيادة العخض وانخفاض الصمب، مسَّ  الثاني.
ب وأثخ في عجد مغ األسعار. وقج أدػ ذلظ إلى حجوث تدخُّ أدػ إلى تفاقع انييار 
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عادة ما تجحب تخكيد االستثسار األجشبي السباشخ، بسا في ذلظ  القصاعات التي
 Ruth),(Michael barnard, 2020).قصاعات الكيساويات والبالستيظ والديارات

Strachan,2020) 
 سببًا في تكغ عل وحجه ناصجمة انتذار فيخوس كػرو  نَّ أبوعميو يسكغ القػل     

 لمشفط رةالسرج ِّ  الجول بيغ الرخاع احتجام كان بل ،لمشفط العالسية األسػاق انييار
اإلنتاج  كسية خفس بذأن وحمفائيا أوبظ بيغ انيارت السباحثات فمقج ذلظ، في نريب
اعتبخت  حيث نتاجإلا لكسيات التخفيس بذأن أوبظ مع روسيا التعاون  رفزت عشجما

 عام مشح السشطسة عمييا حافطت التي ذلظ يعشي إنياء االتفاقية أوبظ أنَّ مشطسة 
 الرخخؼ  الشفط استخخاج ذلظ سػف يداعج عمى نسػ بأنَّ  يشبع الخفس ، وكان2016

 بيتصمَّ  وسػف أوبظ، اتفاق مع أؼ شخفًا في تكغ لع التي الستحجة بالػاليات
برشاعة  الزخر السخفزة األسعار وستمحق ،السشطػر لمسدتقبل مدتسخة تخفيزات

 الشفط الجولية.
قخارًا مفاجئًا حيث  الدمصات الدعػدية خحتأ السقتخحات روسيا رفزت عشجما    

 الصاقات أقرى ليسث ِّ  وىػ ،يػمياً  بخميل مميػن  12.3لسدتػػ  اإلنتاجية رت رفعقخَّ 
 وصمت تخفيزات عغ أعمشت السسمكة العخبية الدعػدية اإلنتاجية، وفي نفذ الػقت

 مدبػق  غيخ بذكل ىبػشًا لألسعار الشتيجة وكانت ،الخئيدية األسػاق في  20%إلى
االنخفاضات  واستسخار (. 2020خخون،آ)ميمػد بغ خيخة و  % 30 عغ تديج بشدبة

 إغالق ضالل في البتخول مغ العخض كسيات األسعار وزادت وانيارت الػقت ذلظ مشح
 (.2021الخزاق الػتار، )سيف عبج التجارية لمجول والسعابخ لسشافحا

 ينتيجة تفذ ِّ  العسل عغ السرانع فوتػقُّ  ،العالع حػل لوالتشقُّ  الحخكة تقييج إنَّ      
قفال إللعسمية ا وذلظ نتيجة لقمة الصمب ونتيجة ،الشفط في اً فائز أوجج كػرونا فيخوس

 أخح أو عمى بيعيا العقػد الشفصية قادريغ حاممػ يعج فمع ،االحتخازية جخاءاتإلوا
 زيادة بالعخض بسبَّ  امسَّ  بالشفط مستمئة التخديغ أماكغ لكػن  وذلظ ،ججيجة حسػالت
 مغ األول الخبع خالل لمشفط العالسي الصمب فمقج انخفس .الشفصية باألسعار وانييار



 

 م5252يونيو التاسعالعدد                           522                                   مجلة رواق الحكمة

 دمحم عثمان خليفة سالمةد.                     أثر جائحة كورونا وتقلب أسعار النفط على االقتصاد الليبي

الخبع الخابع لدشة  مع مقارنة ،يػمياً  بخميل مميػن  7.9 نحػ بذكل حاد 2020 عام
 الجول شمب انخفس الدياق ىحا وفي يػمياً  بخميلمميػن  92.9 لترل 2019

 بيشسا يػمياً  بخميل مميػن   45.5 إلى ليرل يػمياً  مميػن بخميل 2.8 بشحػ الرشاعية
 بخميل مميػن  47.4 يػميًا ليرل بخميل مميػن  5.1 بشحػ الشامية الجول شمب تياوػ 

الشقل  حخكة وتقييج ،كػرونا لفيخوس االحتخازية جخاءاتإلا بدبب يخجع يػميًا كل ذلظ
ا تدبب في انخفاض ممحػظ في جسيع األنذصة الجول مسَّ  بكافة والعسل

تػايتية الصاىخ،  )غبػلي أحسج&  (Maryla, M., et al. 2020),االقترادية
2020.) 

عالوة عمى ذلظ، يعج قصاع الصاقة أحج الخكائد األساسية الستخاتيجيات االستثسار     
دولة واعجة في ىحا  جومغ بيشيا ليبيا والتي تع ،العجيج مغ البمجاناألجشبي السباشخ في 
يػاجو سػق الصاقة ىبػشًا في األرباح  ع العجيج مغ الجراسات أنْ السجال الحيػؼ، وتتػقَّ 

اء انييار أسعار الشفط. سيؤثخ ، مع تفاقع الرجمة جخَّ  2020٪ في عام 208بشدبة 
جان السشتجة لمشفط عمى االستسخار في االنخفاض في أسعار الشفط عمى قجرة البم

رات السيدانية لمبخامج االجتساعية استيخاد الدمع والخجمات وسيؤثخ أيًزا عمى مخرَّ 
ع سكان البمجان الخيعية دائًسا إلى حكػماتيع لمحرػل عمى إعانات داخمًيا، حيث يتصمَّ 

يدانيات مغ جسيع األنػاع خاصة في مجال التعميع والخعاية الرحية. لحلظ فالس
فييا مبشية عمى  والتي كانت ليبيا عزػاً  ،الحكػمية لمجول السشتجة لمشفط داخل أوبظ

  Khouildat).دوالًرا أمخيكًيا لمبخميل 50أسعار الشفط ستبقى في حجود  افتخاض أنَّ 
S,&Zaid  M,  2020) 

٪ 2.8ل الشسػ في مشصقة الذخق األوسط وآسيا الػسصى مغ الستػقع أن يبمغ معجَّ     
نقصة مئػية عغ تقخيخ آفاق االقتراد العالسي لذيخ  0.1)يقل  2020في عام 

. ويعكذ خفس 2021٪ في عام 3.2يختفع إلى  أكتػبخ/ تذخيغ األول( ، وأنْ 
في الغالب تعجياًل ىبػشًيا لتػقعات السسمكة العخبية الدعػدية  2020الترشيف لعام 

ظ في ديدسبخ لتسجيج تخفيزات بذأن تػقع ضعف نسػ إنتاج الشفط بعج قخار أوب



 

 م5252يونيو التاسعالعدد                           526                                   مجلة رواق الحكمة

 دمحم عثمان خليفة سالمةد.                     أثر جائحة كورونا وتقلب أسعار النفط على االقتصاد الليبي

اإلمجادات. ال تدال آفاق العجيج مغ االقترادات ضعيفة بدبب تراعج التػتخات 
الجيػسياسية )إيخان(، واالضصخابات االجتساعية في العخاق ولبشان والرخاع األىمي 

 ليبيا، سػريا و اليسغ. أيزًا في
عام  رة لمشفط ستػاجو خالللسرج ِّ العخبية ا الجول أنَّ  أشارت بعس التقاريخ الجولية    

 السالية أوضاع عمى كػرونا فيخوس بتجاعيات صمة تحجيات كبيخة ذات 2020
 مغ لمحج الستدايج الحكػمي اإلنفاق لحجع نطًخا ة سشػات،عجَّ  إلى تستج وقج العامة،
 إلييا تدتشج التي السحجدات أحج لمشفط العالسية األسعار وتبقى الفيخوس، انتذار

 العامة مػازناتيا مخاجعة بيتصمَّ  قج ما وىػ العخبية، الجول في العامة السػازنة تقجيخات
مارس  في لمبخميل دوالراً  38حجود  إلى الشفط بخميل لدعخ السفاجئ لالنخفاض نطًخا

 الرحي والقصاع الصبية السدتمدمات عمى الصارغ  اإلنفاق حجع عغ فزالً  ،2020
 األعخاض لعالج وأدوية أمرال باكتذاف الجارية السحاوالت بعج يتدايج قج الحؼ

ضيػر  قبل الجول ىحه في القائسة التحجيات عغ فزالً  كػرونا، فيخوس عغ الشاتجة
 (IMF ,2016)الفيخوس

 واسـتسخار االنخفاض الذـجيج في أسـعار الشفط ،فانتذـار وباء كػرونا وعمى ذلظ    
ػ إلـى خدـارة  ليبيا إيخادات وعجم االستقخار الدياسي واألمشي أدَّ  ،لحخب أسـعار الشفط

ػ إلى ىبػط كبيخ في ساسي لمجولة، األمخ الحؼ أدَّ ألكانت تسثل السػرد ا ،نفصيـة كبيخة
 ح بالذكل  التالي.وميدان السجفػعات كسا ىػ مػضَّ  ،جساليإلالشاتج السحمي ا

 .)السحمي الشاتج إجسالي مغ %( العامة، السالية / ليبيا .1 الذكل
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 .(2020الجولي ) البشظ الميبية وتقجيخات الحكػمة  :السرادر

 األسعار انخفاض يؤدؼ أنْ  الستػقع مغ لمشفط، رةالسرج   الجول مدتػػ  عمى    
 التي 2021-2020عام  مػازنة تقجيخات عمى تعجيالت إجخاء إلى لمشفط العالسية
 بويتدبَّ  ،لمجولة الحكػمية اإليخادات مغ ليقم ِّ  أنْ  شأنو مغ التشفيح. ىحا دحي   ستجخل

خاصة في الجولة الميبية  ،الدابقة الدشػات في عميو كانت امسَّ  أكبخ تساليةإ عجػز في
التي تعاني مشح عقج مغ الدمغ عجم االستقخار الدياسي واألمشي، األمخ الحؼ 

 تخكو الحؼ السالي العجد لتسػيل سيزيف أعباء إضافية عمى كاىل الجولة. وبالتالي
لمشفط ومغ بيشيا  رةالسرج ِّ  العخبية الجول تمجأ قج الفيخوس، عمى الصارغ  اإلنفاق حجع

 الزخيبية اإليخادات في الديادة مثل أخخػ، تسػيل مرادر إلى الصػيل األجل ليبيا في
 خاصةبو  لمشفط رةالسرج ِّ  لمجول الكبيخ اإلنفاق حجع ورغع االقترادية. اليياكل وتشػيع

 السالية فػائزيا مغ نتياكػَّ  التي الديادية الرشاديق ميدة مغ تدتفيج قج يانَّ أف ليبيا،
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ح مؤشخ ميدان سابقة، والذكل التالي يػض ِّ  سشػات في الشفط أسعار ارتفاع عغ الشاتجة
 .2022-2012جسالي الشاتج خالل الفتخة الدمشية إالسجفػعات الميبي مغ 

)السحمي الشاتج إجسالي مغ %( السجفػعات، ميدان مؤشخات /ليبيا .2 الذكل

 
 .(2020الجولي) البشظ الميبية وتقجيخات الحكػمة  :السرادر

 في لتتسثَّ  استثشائية ضخوفاً  لمشفط السدتػردة العخبية الجول تػاجو أخخػ، ناحية مغ    
 السفاجئ االنخفاض مغ لالستفادة سانحة الفخصة تكػن  وربسا ،العامة السػازنات عجد

 أجخيت التي 2020مػازنة  تقجيخات أنَّ  باعتبار مالية وفخة لتحقيق الشفط أسعار في
 الحالية، األسعار عغ ندبياً  مختفعة أسعار فخضيات عمى ب شيت قج 2019عام  في

 أسعار فخوقات مغ الستػقعة الػفخة ىحه لعكذ لمشفط السدتػردة لمجول إمكانية وىشاك
 والذخكات األفخاد دعع وباألخز التعػيزية والتجابيخ التحفيد حدم لتسػيل الشفط

 الجػؼ  الشقل رأسيا عمى رةالستزخ ِّ  السجاالت في العاممة والستػسصة الرغيخة
 الخعاية وخجمات الرحي القصاع عمى اإلنفاق حجع زيادة إلى تمجأ قج أو والدياحة،

 أسعار انخفاض جالسباشخة. ويع الشقجية والتحػيالت االجتساعي والزسان االجتساعية،
 لالتحػُّ  عسمية ىتتبشَّ  التي لمشفط السدتػردة العخبية الجول بعس غتسك ِّ  سػف ميدة الشفط
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 الشقجؼ الجعع إلى األساسية والخجمات الدمع عمى السباشخ غيخ الجعع مغ التجريجي
 مدتحكيو. إلى السػجو السباشخ
أهم التحديات التي تهاجهه القتراد المحمي والعالمي في عل جائحة  -سادساا 
 :كهرونا

ل تحجًيا كبيًخا ال يدال يسث ِّ  COVID-19الجول في الديصخة عمى قجرة عجم إنَّ    
لمعالقات االجتساعية واالقترادية الجولية. وفي إشار الجيػد السبحولة لمحج مغ انتقال 

ت الحكػمات عمى نصاق واسع أنحاء العالع، تبشَّ العجوػ بيغ الشاس في جسيع 
شخز ال تطيخ عميو  كلَّ  الفتخاض أنَّ  استخاتيجية لمحج مغ حخكة األفخاد نطًخا

وفًقا آلخخ تػقعات صشجوق الشقج  األعخاض قج يكػن معجًيا، يجب عمى الجسيع تجشبو.
ي ثالثيشيات القخن الجولي، سيعاني االقتراد العالسي أسػأ عام لو مشح الكداد الكبيخ ف

الساضي، وقج كان ليحه الرجمة غيخ السدبػقة تأثيخ كبيخ عمى مختمف األنذصة 
ل االقترادية السحمية والجولية، حيث تع إغالق الكثيخ مغ القصاعات السيسة التي تسث ِّ 

وذلظ بدبب انييار الصمب في ، مثل قصاع الشفط السػرد األساسي لمجخل القػمي
جخاءات بعيجة السجػ الحتػاء جائحة إلاإلضافة إلى ذلظ، أدت ااألسػاق الجولية. ب

COVID-19  والقيػد السفخوضة عمى الدفخ وإغالق األعسال التجارية والتباعج
 Richard Baldwin ., et).فجأة إلى تػقف الشذاط االقترادؼ  -االجتساعي 
al,2020) َّيمي:  افيس إلى بخوز بعس التحجيات التي  يسكغ  تمخيريا ػا أدمس 

انتقال  أنَّ  ىػ السخض ىحا احتػاء الرعب مغ تجعل التي التحجيات أحج ـ   إنَّ 1
 أؼ أعخاض. السراب الذخز عمى طيخت ال عشجما حتى يحجث أنْ  السخض يسكغ

 الجائحة احتػاء تع بالفعل لػ حتى الػباء لعػدة تدتعج الجول أنْ  يجب الدبب وليحا
Covid-19 ،أؼ وفي وقت أؼ في اإلصابات مغ أخخػ  مػجات وبالتالي قجوم فييا 

 . (2020مكان يعتبخ مغ أكبخ التحجيات لكل الجول )معسخ بػنػار، 
أؼ  عمى تؤثخ قج الكػارث بأنَّ  أوضحت COVID-19 كػرونا جائحة نَّ إـ  2

 يسكغ ال وأوضح بأنَّ  فيخوس كػرونا مؤسدة، سػاء كانت محمية أو عالسية، كسا أنَّ 
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 التشبؤ يسكغ ال أو الكارثة فيو تحجث د الحؼالسحجَّ  بالػقت التشبؤ األحيان مغ كثيخ في
 مغ عجت الستسخارية العسمي خصة فػضع بالتالي و .جًجا قريخة زمشية فتخة في إال

 .سدات السحميةؤ ساسية لكل السألالسسارسات ا
 اإلغالق أو التجػل حطخ فخض قج ، Covid-19كػرونا جائحة ـ  بسجخد ضيػر3

وىحا قج يؤدؼ  ،الفيخوس انتذار احتػاء أجل مغ الدفخ وتع تقييج ،مختمف الجولفي 
بجوره إلى تحجؼ كبيخ في تجارة الخجمات بيغ الجول مثل خجمات الدفخ والدياحة 

 .وخجمات الشقل وغيخىا
ومغ بيشيا ليبيا مغ أجل  ،ـ رغع كل الدياسات السالية والشقجية التي اتخحتيا الجول4

و مغ الرعب تقييع مجػ كفاءة ىحه الدياسات إال أنَّ  ثار جائحة كػروناالتخفيف مغ أ
ىحه الجائحة الزالت مدتسخة وال يػجج مجة زمشية محجدة لمخخوج  وفاعميتيا كػن أنَّ 

 مشيا.
تباشؤ نسػ االقتراد العالسي حتى قبل ضيػر فيخوس كػرونا بدبب التحجيات  ـ إنَّ 5

ة بيغ الريغ والػاليات الستحجة األمخيكية، التي واجييا، مثل التػتخات التجاري
والسخاشخ الجيػسياسية، واستسخار حالة عجم اليقيغ في الدياسة التجارية، في 

بات ضخوف الشذاط االقترادؼ اقترادات األسػاق العخبية ومغ بيشيا ليبيا نتيجة لتقمِّ 
ػ اشتجاد ىحه وخاصة الترشيع والتجارة. وبالتالي قج أدَّ  -في الكثيخ مغ دول العالع 

االضصخابات في العجيج مغ البمجان إلى ضيػر تحجيات ججيجة خاصة بعج ضيػر 
 .2019فيخوس كػرونا واإلعالن عشو في الريغ في أواخخ 

ـ بعج انتياء الجائحة ستكػن الجول في حالة تحجؼ كبيخ وذلظ مغ خالل وضع 6
أزمة  والحؼ شال العالع أجسع خاصة وأنَّ  ،سياسات ججيجة  لمخخوج مغ ىحا الكداد

الشفط وعػائجه تؤثخ بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ عمى جسيع األنذصة االقترادية في 
 بعس الجول الخيعية مثل ليبيا.  

ي سات الجولية قج خفزت تػقعاتيا لمشسػ االقترادؼ العالسي قبل تفذ ِّ ـ كانت السشطَّ 7
٪ 3.3الجولي نسػ االقتراد العالسي بشدبة  وباء كػرونا، حيث تػقع صشجوق الشقج
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، حيث أجخػ 2019٪ في 9 .2، مقارنة  2021٪ عام 3.4و  2020عام 
 (.2020الرشجوق ىحه التػقعات قبل ضيػر فيخوس كػرونا )أحسج فاروق غشيع، 

 العسل الستسخارية التخصيط أجل يا مغأمام تحجؼ كبيخ حيث أنَّ  ـ تكػن جسيع الجول8
تقييع مختمف األنذصة  إلى تحتاج ل جائحة كػرونا،ثالكػارث م مغ نػع أؼ بعج

 شبيعة وبحكع عمييا. لمكارثة السحتسل وذلظ مغ أجل معخفة  التأثيخ ،االقترادية
 السػضفيغ التدام ضخورة السثال سبيل عمى فميا تأثيخ بذخؼ  كػباء، كػرونا جائحة

 يكػن ىشاك وبالتالي قج العسل؛ إلى الحزػر عمى قجرتيع وعجم ،الرحي بالحجخ
 بدبب أو ،اإلغالق أثشاء العسل عغ فكالتػقُّ  مباشخ بذكل ااألعسال إمَّ  عمى تأثيخ
 االجتساعي. التباعج باتمتصمَّ  مع لتتػافق اإلنتاج تعجيل باتمتصمَّ 

في  خاصةوبرعب التحجؼ الأمام  الكبيخة ساتالسشطَّ  أو الذخكات مغ العجيج ـ  تكػن 9
 لمتعامل إجخاءات االقترادية الكبخػ مثل جائحة كػرونا حيث تحتاج إلىاألزمات 

 الذخكات ولحا ستدعى القانػن. بسػجب مصمػًبا أيًزا التخصيط ىحا يكػن  وقج ،معيا
 إنتاج خصػط في السثال سبيل عمى األجل، شػيمة باستثسارات االلتدام إلى تحتاج التي

 عائجىا يؤثخ قج احتساالت ألؼ واالستعجادصحيح  بذكل التخصيط إلىو  ترشيع الشفط،
 .االحتساالت ىحه مغ جدءاً  والكػارث الصػارغ  حاالت وتعج .االستثسار عمى
ومغ بيشيا  ،في الجول الشامية والتحجيات تديج بذكل أكبخ فالسخاشخ وبذكل عام    

 الدالم أنَّ  والجوليةع العجيج مغ التقاريخ السحمية تتػقَّ  ليبيا بدبب ىحا الػباء. وفي ليبيا
 لمبمجان الستزاربة ضػء األجشجات في يحتاج إلى وقت شػيل خاصة واالستقخار

 أجل خخ مغآلمغ حيغ  القتال في الخئيدية السذاركة تجعع األشخاف التي األجشبية
 وأيزًا قج يدتسخ واالستقخار. سيؤخخ االنتعاش الحؼ األمخ والثخوة الشفصية، الدمصة
 عػاقب ا يتختب عميومسَّ  بذكل كامل لفتخة أشػل وترجيخه الشفط إنتاج تعصيل

وخيسة، خاصة في ضل ىبػط أسعار الشفط واستسخار انتذار  واجتساعية اقترادية
 والصمب مغ العخض كل في تعصيل ا يديع بذكل كبيخمسَّ  ؛أوروبا في كػرونا فيخوس

يعاني  وبالتالي قج الدمع باعتبارىا السرجر األىع الستيالك الشفط الميبي. عمى
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س دخميا يخف ِّ  امسَّ  الشفط، الصمب العالسي عمى النخفاض نتيجة االقتراد الميبي
 االستيالكية والدمع السعجات مغ في السعخوض نقًرا أيًزا تػاجو القػمي، وقج

وانتذار الػباء بذكل  معاناة مغ ويديج األساسية الخجمات تقجيع ا يعصلمسَّ  الشيائية،
 العجوػ  واحتػاء معالجة الرعب مغ سيكػن  وبالتالي الشازحيغ والسياجخيغ، بيغ كبيخ

ب مغ التغمِّ  يسكغ بجيمة ليكمية يجادإ ب ذلظوسيتصمَّ  الستجىػر. الرحي بدبب الشطام
ومؤسداتيا، والحؼ بجأت والزالت األمع  لتػحيج الجولة القائسة الرعػبات خالليا عمى

ىحا االتجاه، وقج بجأت نتائجو تطيخ مغ خالل الستحجة مشح فتخة تبحل جيػدىا في 
غ حكػمة الػحجة الػششية.  تشفيح الدياسات مغ الدياسي لمحكػمة القخار وسيسك 

 االقتراد إشار االستقخار في وتحقيق السؤسدات، لتعديد الحاسسة واإلصالحات
 تذسل الخاص القصاع فيو  ئف،الػضا مغ ما يكفي لتػفيخ االقتراد وتشػيع الكمي،

الخجمات  واستعادة التحتية البشية بشاء عادةإ و  الجولة، حػكسة الخئيدية تججيج لدياساتا
 وتخشيج الجعع، إصالح نطام خالل مغ االقترادية السؤسدات تحديغ مع العامة،

 .السالي القصاع أوضاع وضبط الشطام الزخيبي، صالحإو  العام، القصاع حجع
 :النتائج

 صادم عمى تأثيخ ليا كان بأسخه العالع اجتاحت التي كػرنا جائحة بأنَّ  الشظ    
 اإلجخاءات االحتخازية تأدَّ  فقج الخرػص وجو عمى الشفط وأسعار ،العالسي االقتراد

 ،الجولية والتجارة حخكة الشقل تقييج إلى وانتذاره الفيخوس يتفذ ِّ  خذية الجول كافة مغ
 الريغ مثل الرشاعيةبالجول  خاصةوب ،العسل عغ الرشاعية الذخكات فوتػقُّ 

 ذلظ ػأدَّ  الرحة العالسية، ولقج مشطسة تػصيات وفق آمشة لسشاشق العامميغ ومغادرة
مغ بيشيا  ،لمشفط رةالسرج ِّ  الجول العخبية وتأثخت الشفط عمى العالسي الصمب تخاجعإلى 
 بعجد بالتدبُّ  باإلضافة إلى العالسية األسعار لتجىػر نتيجة 2020 عام خالل ليبيا

 ،الدابقة الفخضيات الختبار ذلظ ضػء في الجراسة خمرت العامة، وقج بالسػازنة
 :-اآلتية لمشتائج متوتػصَّ 
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، كػرونا فيخوس يتفذ ِّ  بدبب عةالستشػ ِّ  اقتراديًا وقصاعاتيا الجول تأثيخ ضػء في 1-
 ت بجورىاأدَّ  والتي ،و الشقل والدياحة الدفخ –الجولية التجارة -السيسا قصاع العسلو 

 جخاءاتإلا نتيجة حخكة الشقل تأثخت حيث الشفط عمى مدتػيات الصمب النخفاض
في  االقترادية العجمة لتعصُّ  أو لتػقف إضافة ،البمجان قبل مغ االحتخازية الستخحة

 لفيخوس باإلسيام الدمبي األولي الفخضية صحة يثبت ما وىػ ،السختمفة القصاعات
 وبالتالي ،الصمب ةلقمَّ  األسػاق نتيجة بيا وأغخقت العخض كسيات زادت حيث كػرونا

 عمى الشسػ االقترادؼ السحمي. ومغ ثع   ،باالنخفاض الدعخ عمى ختأثَّ 
الجولية  والتصػرات كػرونا فيخوس لتفذي الستعثخة االقترادية بيئةال ضالل في 2-

 الشفصية في يخاداتإلا عمى الميبي االقتراد واعتساد باالنخفاض الشفصية لألسعار
 الميبي في االقتراد االنكساش مغ حالة الفيخوس أوجج ،لمجولة العامة السيدانية

 أزمة ازدياد عغ والسعمػمات الستػفخة السعصيات وفق لمسػازنة السالي لمعجد باإلضافة
 أدػ حيث الجولية وأسعاره الشفط ترجيخ مدتػيات لتػقف وانخفاض الميبي االقتراد

مرجر  وأعاق البالد في الخكػد اشتجاد إلى والرادرات اإلنتاج في اليبػط الذجيج
الشفط وأيزًا عجم االستقخار الدياسي  أسعار االنخفاض في شأن ومغ الخئيدي، الجخل

 وبحلظ تتأكج كػرونا فيخوس ضل في الميبي االقتراد فاقع أزمةت أنَّ  واألمشي في البالد
 عمى االقتراد الشفط عارأس وانخفاض كػرونا فيخوس بتأثيخ الثانية الفخضية صحة

 الميبي.
جخاءات االحتخازية التي اتخحتيا مختمف دول العالع لمتعامل مع إلعمى الخغع مغ ا -3

ىحه الجائحة وتخفيف اآلثار والتجاعيات الدمبية السختمفة التي تدببيا عمى مختمف 
االنتذار الدخيع والػاسع تجاوز  إال أنَّ ، القصاعات االقترادية واالجتساعية والدياسية

ط إلى يػمشا ىحا في أزمة عالسية خانقة تدال دول العالع تتخبَّ  كل التػقعات، حيث ال
ت إلى ركػد اقترادؼ حاد، ومغ الرعب عمى الجول الكيام بإجخاءات تحفيدية عمى أدَّ 

بتكار ق األمخ بالديصخة عمى ىحا الفيخوس مغ خالل اسا يتعمَّ وإنَّ  ،السجػ القريخ
تدال الجيػد الجولية متػاصمة لمحرػل عميو. ففي ضل  والحؼ ال ،المقاح السشاسب لو
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التحجيات السختمفة التي تػاجو دول العالع و مغ بيشيا ليبيا، فجائحة كػرنا وانخفاض 
لمشسػ االقترادؼ في  ل عائقًا كبيخاً و ضخبة قاسية وتذك ِّ أسعار الشفط العالسية تػج ِّ 

تسج بذكل شبو كمي عمى قصاع الشفط لتسػيل ميدانيتو وتحقيق أىجاف والحؼ يع ،ليبيا
 التشسية.

 ىف عمى التجاعيات الدمبية لجائحة كػرنا عمـ ومغ خالل ىحه الػرقة البحثية والتعخُّ  4
ومغ بيشيا القصاع الشفصي وذلظ كشتيجة  ،مختمف القصاعات االقترادية في ليبيا

القصاع الشفصي  جأو الجدئي ليحه القصاعات. يعلصػل واستسخار تجابيخ الغمق الكمي 
رت مغ الجائحة، حيث انخفس الصمب في ليبيا مغ أولى القصاعات التي تزخَّ 

إلغالق الكثيخ مغ  انخفاض األسعار نتيجة إلى ػا أدالعالسي عمى الشفط  مسَّ 
بغخض تحقيق التباعج االجتساعي الحؼ ضل والزال مصمبًا ضخوريًا  ؛السرانع العالسية

 لمديصخة عمى الجائحة.
 .زمةأل بعض المقترحات لمخروج من ا

فيحه الجراسة تؤكج عمى  في ضػء ما أسفخت عشو جائحة كػرونا مغ أثار مختمفة     
 يمي: بعس التػصيات مغ أىسيا ما

ض ليا اآلثار الدمبية التي قج تتعخَّ  تصػيخ القػانيغ والتذخيعات لزبط جسيع/ 1
الة لتصبيقيا خاصة في فتخات ومحاولو وضع اآلليات الفعَّ  ،القصاعات االقترادية

 األزمات.
يشبغي عمى الجولة الميبية إعادة الشطخ والتفكيخ بججية في البشية التحتية لتكشػلػجيا / 2

ة االقترادية الخجمية لسا ليا مغ تأثيخ كبيخ في األنذص ،السعمػمات واالتراالت
 خاصة في الطخوف االستثشائية واألزمات مثل انتذار فيخوس كػرونا.

أضيخت جائحة كػرونا ضعف التعاون الجولي واإلقميسي في السجال الرحي / 3
ب مغ الجول إعادة الشطخ في آلية التعاون اإلقميسي واالقترادؼ، األمخ الحؼ يتصمَّ 

والتي تريب البذخية بذكل  ،مثل ىحه الفيخوساتوالجولي بذكل أفزل لمقزاء عمى 
 عام.
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الة الحتػاء جائحة كػرونا، فعَّ  تجابيخ يجادإ  في  بججية التفكيخ مغ لمجولة البج/ 4
 مخحمة في االقترادية تجاعياتيا احتػاء وسياسات تجابيخ في التفكيخ وفي نفذ الػقت

 بعج الجائحة. ما
سػاء كانت سياسات  ،جخاءات شػيمة السجػإليشبغي مخاجعة كل الدياسات وا/ 5

اقترادية أو صحية، خاصة في ضل تجىػر الػضع الرحي واحتالل ليبيا مخاتب 
متجنية في مؤشخ الشطام الرحي العالسي وبالتالي يشبغي االىتسام أكثخ بالخعاية 

 ا كان عميو الػضع قبل األزمة الخاىشة.وتخريز مبالغ مالية أكبخ مسَّ  ،الرحية
وذلظ مغ  ،تدتفيج مغ ىحه األزمة بأقرى قجر الدمصات الميبية أنْ  ىبغي عميش/ 6

مكانياتيا ومػاردىا الستاحة في سبيل الػصػل إلى  االكتفاء إخالل تػجيو شتى 
 الحاتي.

 اتبخدَّ  األزمات كافة مع تتعامل الشامية ومغ بيشيا ليبيا الجول مغ الكثيخ تدال ال/ 7
أزمة  كل مع لحا يشبغي ،االقترادية األزمات إلدارة يجيةاستخات رؤية وجػد الفعل دون 

 وتأثيخىا عمى كػرونا أزمة ولعل جخاءاتإلوا االقترادية الدياسات في تغيخ
خصط  لػضع بحاجة الجولة أنَّ  عمى جليلال جيع الشفط أسعار وانييار االقتراديات

 شسػليو نابعة رؤية وفق الجول بكافة االقترادية االنعكاسات لتجاوز األزمات إلدارة
 دة.الستعج ِّ  ومتغيخاتو السدتقبل تحميل مغ

وبذكل عاجل وحرخ  ،الدمصات الميبية الكيام بإنذاء صشجوق خاص يشبغي عمى
السػارد السالية الستاحة ليا  لجعع القصاعات االقترادية الستزخرة وخاصة القصاع 

 .نفاقإلتحجيج أوجو ا الشفصي وأيزاً 
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 :المراجع
اآلثار السحتسمة لجائحة  فيخوس كػرونا   - 2020أحسج الدروق الخشيج وآخخون، / 1

 4العجد) -(04السجمج ) -مجمة مجارات سياسية -السدتجج عمى  الػاقع الميبي
 .140-110ص 2020(،
ة لمتخفيف مغ أثار فيخوس حكفاءة التجابيخ الصارئة الستخ -أحسج فاروق غشيع/2

 -مشيةألالسجمة العخبية لمجراسات ا –ات الجول العخبية كػرونا السدتجج عمى اقترادي
 .2020 –جامعة نايف لمعخبية لمعمػم األمشية  -2العجد 

 كػرونا لفيخوس االقترادية اآلثار  الكبيخ اإلغالق أزمة –الھخش  أحسج/3
 2020 )  خاص 2 عجد 2 مجمج واالقتراد، اإلدارة بحػث مجمة -  -19كػفيج

 .117- 137،ص(
 الجيغ العام، كػرونا وانخفاض أسعار الشفط، مخاوف مغ تدايج  -البصخاوؼ حدغ /4

ابخيل  -مجمة الذخكة الدعػدية لألبحاث والشذخ  –وخدائخ فادحة في التجارة 
2020. 

 -( عمي االقتراد العالسي19-بػاكيخ تجاعيات الجائحة)كػفيج -زواق الحػاس/ 5
العجد الخاص  20 السجمج -م التيديخمجمة العمػم االقترادية وعمػ  -وقائع وتػقعات

 .2020-حػل اآلثار االقترادية لجائحة كػرونا
تجاعيات جائحة كػرونا عمي تحقيق أىجاف  -2020سسية بغ عسػرة، رشيج ىػلي /6

السجمة اقتراد السال  -في السشصقة العخبية 2030البعج االجتساعي لمتشسية السدتجامة 
 .2020شة / لد3 العجد /04 السجمج -واألعسال

سيف عبج الخزاق الػتار، اآلثار الستػقعة عمى القػائع السالية وفق متصمبات السعيار /7
بحػث  مجمة تحميمية( )دراسة كػرونا فيخوس ضل أزمة في (10السحاسبي الجولي)

 .2021، الجدائخ2 خاص ،عجد 2اإلدارة واالقتراد، مجمج
دراسة تحميمية وفق نطخة شاممة ألىع آثار جائحة   -الصاىخ غبػلي أ حسج& تػايتية/8

 -2020 األزمة االقترادية العالسية -( عمى االقتراد العالسي19-كػرونا)كػفيج
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العجد الخاص حػل اآلثار  20السجمج -مجمة العمػم االقترادية وعمػم التيديخ
 .2020-االقترادية لجائحة كػرونا

االنعكاسات االقترادية لجائحة كػرونا )دراسة  -تكديدمحم أسامو & تاج الدخ الس/9 
مجمة مجارت إيخانية ترجر عغ السخكد الجيسقخاشي العخبي لمجراسات  -حالة إيخان(

 2020-لسانيا أ( 10) االستخاتيجية والدياسية واالقترادية.العجد
 Covied-19معسخ بػنػار، التجاعيات االقترادية الشتيجة عغ جائحة  /10

، 2السالية والحمػل السقتخحة، مجمة بحػث اإلدارة واالقتراد، مجمج الخمفيات
 .2020الجدائخ

تعافي األعسال   -  UNIDO مشطسة األمع الستحجة لمتشسية الرشاعية /11
دليل إرشادؼ لمذخكات الرغيخة  Covid-19واستسخارىا أثشاء جائحة كػرونا 

 . 2020 -فييشا –والستػسصة ومتشالية الرغخ 
أثخ جائحة فيخوس كػرونا عمى االقتراد  -ميمػد بغ خيخة، سعيجة شيب  /12

 .2020، الجدائخ2 خاص ،عجد2مجمج العالسي، مجمة بحػث اإلدارة واالقتراد،
(، التجاعيات االقترادية لفيخوس كػرونا السدتجج عمى 2020) وليج أحج شمحة /13

 العخبية الستحجة. ماراتإلا -ضبي الجول العخبية، صشجوق الشقج العخبي، أبػ
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