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نشورة معربة عن آراء كتابها،أن املعلومات واآلراء الواردة يف الدراسات واألبحاث امل منتدى الرشق األوسط  يعترب  

عن املحتوى الذي ينرشهالباحث كامل املسؤولية القانونية تعرب عن رأي املنتدى، وعليه يتحمل  وال  

 

Middle East Forum 

For Policies and Future Studies 

The Middle Forum for Policies and Future Studies supports pluralistic approach to 

future studies and promotes human rights sensitive policies and works on advising 

stakeholders on a strategic level all over the Middle East region . 

 

It is composed of Arab and International political, diplomatic and academic 

figures who want to become a leading center in the area of future studies at 

regional and international level and to institutionalize prospective thinking in 

decision making, priority setting, peace building, good governance, planning, 

as well as research and development . 

 

 ل منتدى الرشق األوسط للسياسات ودراسات املستقب 

مؤسسة دراسات وأفكار، تهتم بشؤون وقضايا الرشق األوسط، تعنى بصناعة وتطوير األفكار  

والسياسات العامة ودعم عمليات اتخاذ القرار واسترشاف املستقبل وبناء الخطط االسرتاتيجية  

لتي  فكار إبداعية وحلول فعالة للمشكالت واألزمات املتنوعة ااملناسبة له، والعمل عىل إيجاد أ 

تواجهها املنطقة من خالل بناء جسور معرفية وتقنية ورقابية للمؤسسات الحكومية والخاصة  

 واملجموعات واألفراد مع تطوير آليات التفاعل واالتصال فيام بينها. 

 

، من خالل بناء جسور سالم ومفاوضات،  كام تعمل عىل حل النزاعات واألزمات القدمية أو الناشئة

ثقافية والسياسية، وتعزيز مهام الدبلوماسية اإلنسانية الالزمة لذلك، سعياً  وإدارة الحوارات ال

 لضامن التقدم والتنمية للمنطقة وشعوبها، ودعم األمن والسالم العامليني. 

 

العدالة، ونرش الوعي  تعمل املؤسسة عىل بناء وتطوير اسرتاتيجيات السالم ووسائل تحقيق 

الثقافة املدنية، وتطوير آليات التعبري عن الرأي، وتعزيز  اإلنساين وترسيخ مفاهيم املواطنة و 

أداء املجتمع املدين، ونرش الدميقراطية وثقافة حقوق اإلنسان، واملساهمة يف تشكيل  

كانتها يف الدول  الرأي العام وبناء مساحات آمنة للحوار واالختالف، ومتكني املرأة وتعزيز م 

الالزمة لحل املشكالت االجتامعية املستعصية  واملجتمعات، وتقديم الدراسات واألبحاث 

واملزمنة، ونرش الوعي التنموي يف املجال السيايس واالقتصادي واالجتامعي، ال سيام بني  

شعوب البلدان التي أرهقتها الحروب واألنظمة الشمولية،  واملساهمة من خالل خرباء  

عتبار ملفهوم املواطنة  ختصني يف صياغة عقد اجتامعي جديد يف تلك الدول يعيد اال وم

والدولة وما لهام من حقوق وما عليهام من واجبات، لضامن االستقرار واإلمناء املستدامني  

 يف منطقة الرشق األوسط. 

 

www.policiesforum.me 

info@policiesforum.me 

           +90 850 840 3 999 

             MEPoliciesforum 

 

http://www.policiesforum.me/
mailto:info@policiesforum.me


 

 

 

 

 

 

 

 

  



 )ا ج داعيات كورونا عىل الدول الهشة: )لبنان منوذ ت 

 بدرية الراوي   - منتدى الرشق األوسط للسياسات  

 

مرتابطا، اعتنقت فيه الرشكات عقيدة سالسل اإلمداد التي أّدت إىل  أوجدت العوملة نظاما 

صاد العاملي بعضها ببعض. وسادت  ظهور نسيج متشابك من شبكات إنتاج حاكت خيوط االقت

نة مؤمنة يف هذه الشبكة العاملية. لكن ما تسبّب  به   قناعة أن االقتصادات القومية ُمضمَّ

هذا النظام املعومل. إذ ميكن لبعض  يكشف عن مدى هشاشة  "COVID19" فريوس

أن تجد  القطاعات االقتصادية أن تعرب األزمة بشكل جيد نسبيا، يف حني ميكن لقطاعات أخرى 

نفسها عىل حافة االنهيار، خاصة مبنع الوباء للمزودين يف أحد الدول بتأمني القطع  

الرضورية واسعة االستخدام 1 . وكذا هو الحال مع دول كثرية يف هذا العامل، فإن تجاوزت 

بعضها املحنة بخسائر كربى لقدراتها عىل التعايف، فغريها قد ينهار بشكل كيل، السيام 

هشة. فام هي تداعيات فريوس كورونا عليه يف الدول ال  

2Fragile State إن تعريف الدولة الهشة   غالبا ما يكون مرتبطا بالضعف يف القدرة أو الرغبة  

لوظائفها الرئيسية. إال أنه قد نجد إختالفات يف طبيعة أو قياس تلك  يف أداء الدولة 

ائية الهشاشة بناء عىل تعريفات متعددة، "فلجنة املساعدة اإلمن  (DAC)  التابعة ملنظمة

تعرفه بــ "أن تكون الدولة هشة عندما تفتقر هياكلها  (OECD) التعاون االقتصادي والتنمية 

أحدهام( عىل توفري الوظائف األساسية الالزمة للحد من الفقر،  لإلدارة والقدرة السياسية )أو

وكالة التنمية الدولية  وعىل التنمية وصون األمن وحقوق اإلنسان لسكانها".  كام تستخدم 

مصطلح "الدولة الهشة" للتعبري بشكل عام عن نطاق واسع من الدول   (USAID) األمريكية 

(Failed States) الفاشلة  الفاشلة بــ "تزايد العجر أو عدم الرغبة يف ضامن  ، فعرفت الدولة 

 توفري الخدمات األساسية واالمن لسكانها" 3.

بناًء عىل تلك التعريفات ووفقا للمؤرشات 4  اآلتية، تُقاس هشاشة تلك الدول ونرصد تداعيات 

  كورونا عليها يف كل مؤرش منها، وبدراسة حالة عن لبنان

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عىل الدول الهشة 19أوال: التداعيات السياسية لكوفيد

نزع رشعية  تشمل املؤرشات السياسية لهشاشة الدول:

الدولة، التدهور التدريجي للخدمات العامة، انتهاك واسع 

النطاق لحقوق اإلنسان، واألجهزة األمنية التي تصبح "دولة 

دولة"، مع صعود للنخب املتحّزبة وتدّخل دول أخرى ضمن 

 أو عوامل خارجية.

 

 

نرصد يف الدول النامية والسيام العربية منها أن مثة 

ودة يف عمق الدولة الُقطرية إشكالية رشعية موج

العربية، فتجدها قلقة فيام يتعلق برشعيتها املنقوصة. 

اطنيها وأّن العقد اإلجتامعي والسيايس الذي يربطها مبو

ال يؤمن لها ذلك اإلستقرار الكايف. بل وتفرتض أن هناك 

مؤامرات ضدها، ومعارضيها خونة،. وغالبا ما تعالج 

 ألمنية والجيوش.مسائلها اإلجتامعية بالقوى ا

 

 

ومن هذا املنطلق كان التعامل مع جائحة كورونا، فعىل 

الصعيد الداخيل، إستغلت العديد من الديكتاتوريات الوباء 

كانت فرصتها إلضعاف الدميقراطية. يقول بورزو دراغي و

"إن البيت األبيض ميلء باملسؤولني ممن  5تيف اإلندبند

ويقومون باستخدام يدعمون السياسات املعادية لألجانب 

انتشار فريوس كورونا لتقوية السيطرة عىل الحدود التي 

 لطاملا أرادت اإلدارة السيطرة عليها...كذلك الحال يف دول

مثل إرسئيل وايران التي استغلت الوباء فشددت الرقابة 

عىل الهواتف املحمولة وتحركات السكان، أو نرشت قوات 

 ظل قادة قوميني أمنها يف كل أنحاء البالد. خاصة يف

أيديولوجيني يحاولون استغالل فريوس كورونا لفرض 

 إجراءات لطاملا حاولوا فرضها".

 عىل الدول الهشة   19السياسية لكوفيد أوال: التداعيات  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ويف السياق نفسه، ال يُغفل التعامل الصيني مع إخفاء خرب الوباء وإنتشاره 

بداية، حيث عرب الصينيون عن غضبهم من إجراءات الحكومة، فهي يف سياق 

السيطرة إتخذت إجراءات صارمة متس الحريات العامة. حامية سمعتها وفرض 

وس إىل وزاد الغضب كثرياً بعد نقل الطبيب الذي إكتشف خطورة الفري

مليون  670املشفى نتيجة العدوى ومات. "فانترش )هاشتاك( شارك فيها 

شخص مطالبني بحرية التعبري... وهو أمر وصفته أكادميية غربية برصاع بني 

م البالد الذي ال تحّد سلطاته يشء، والذي كشفت األنباء مواطن بسيط وزعي

. وهو ما يؤرش 6"أنه علم بانتشار الفريوس قبل أسبوعني من خطابه عنه

 لخطورة املساس بتلك الحريات وضامن حقوق اإلنسان يف هذه الدول.

 

 

 



 

  

 

قوم كل أما عىل الصعيد الدويل، فيبدو أن ال أحد سيكرتث مبد يد العون للخارج، ريثام ت

، كتب ريتشارد ناثان هاسفي عن ظهور 7دول بنفسها. ففي تقرير لفورين بولييس

املزيد من الدول الفاشلة يف إدارة األزمة مع ضعف الدعم الخارجي، فقال: "ستضعف 

الرغبة واإللتزام للدخول يف األزمات العاملية واإلقليمية، وأتوقع بأن سيصعب عىل 

مع ضعف الدول وإنتشار الدولة الفاشلة". ومن هذا ما جرى الكثري من البلدان التعايف، 

ورويب كرصبيا وإيطاليا التي سادت فيها موجات من الغضب مع عدد من دول اإلتحاد األ

تجاه الدول الجارة إليهم، حتى وصل الحال باإليطاليني إىل إحراق وتنكيس علم اإلتحاد 

اد عن إغاثتهم وأن التضامن األورويب األورويب، يف حني ندد الرئيس الرصيب بتخلف اإلتح

 8.فكرة خيالية

 

 

 

 

للفورين بوليس بالتقرير ذاته أيضا، كيف أن كل من تلك النظم وأضاف جون ألني 

دميقراطية كانت أو ديكتاتورية ستقدم خيارها يف إدارة األزمة أنه األصلح: "أن كل دولة 

 -. وحتامً فإن تلك الدول التي تثابر تواجه ضغطاً مجتمعياً من الوباء بطرٍق جديدٍة وقوية

تدعي النجاح عىل دوٍل مختلفة تواجه  -ة والصحية بفضل أنظمتها السياسية واالقتصادي

نتيجة كارثية. فالبعض سرياها انتصاراً عظيام وحاسامً للدميقراطية والتعددية وللرعاية 

الحاسم". ويف كل الصحية العاملية. بينام سيُظهر آخرون منها فوائد الحكم املطلق 

بشكل غري متوقع السيام تلك األحوال فإن هذه الجائحة ستغيري هيكلية القوى الدولية 

 الحاكمة يف الدول الهشة.

 



  
ويف إطار تناول اإلستغالل السيايس  

لهذه الجائحة من قبل النظم الحاكمة 

يف الدول الهشة، نذكر أن السلطة  

يف لبنان وجدت الفرصة سائحة  

ترشين( ـ   17ظاهر حراك )للتخلص من م

فعملت أوال ومن خالل التعبيئة العامة  

السيطرة بشكل أكرب عىل الشارع،  إىل 

ومن ثم قامت بتدمري الخيام القليلة 

  27املتبقية يف وسط املدينة يف 

من مارس املايض. وما يدفعها لذلك  

إدراكها "أن الجمهور أكرث استعداًدا  

لقبول االستيالء عىل السلطة  

مية يف أوقات األزمات، فريى  الحكو 

بعض القادة أن الفريوس التاجي  

س فقط لفرض الرقابة عىل  فرصة لي

النقد، ولكن أيًضا لتقويض الضوابط  

والتوازنات عىل سلطتهم. وبقدر ما  

استخدمت )الحرب عىل اإلرهاب( لتربير  

قيود معينة طويلة األمد عىل  

الحريات املدنية ، لذا فإن مكافحة  

نا تهدد بإحداث رضر  فريوس كورو 

.  9"طويل املدى للحكم الدميقراطي

تحديدا ما يخىش منه اليوم يف وهو  

لبنان، خاصة لو نظرنا إىل الرشائح  

املنتفضة بوجه هذا اإلنهيار  

اإلقتصادي وتلك املنارصة لحكومة  

الرئيس الحايل ورئيس وزرائه، فضال  

عن تاريخها يف إستغالل ملف محاربة  

 . اإلرهاب أو الفوض 
 

 ويف إطار

 اولـــــــــتن 

 اإلستغالل 

 السيايس 



 

مع اإلشارة إىل أنه منذ األسبوع املايض، اندلعت مظاهرات صغرية يف بريوت وطرابلس 

حيث يقتات الكثريون من أجورهم اليومية التي إختفت وسط الحظر املفروض إلبطاء انتشار 

يد من املتظاهرين ة اللذين أخرجا العدالفريوس. إذ أدى اإلغالق إىل تضخيم الفقر والبطال

. كام كانت بعض تلك التحركات ضد السياسة اللبنانية يف 1إىل الشوارع يف املقام األول

مواجهة وإدارة أزمة الكورونا والتي كان واضحة محاباتها لألطراف الحاكمة عىل حساب 

حلية يف إغالق كافة أطياف املجتمع اللبناين. عىل سبيل املثال: تأخرت السلطات امل

انئ بل ومل متنع الرحالت عن الدول املوبوءة مثل إيران، بل ظلت تفتح لها املجال املو

 .1الجوي رغم إعالن إقرار قانون اإلغالق

كام يعترب التضيق عىل الحريات العامة وإنتهاك حقوق اإلنسان من أبرز املظاهر إدارة 

الالجئني من جهة، نان شكل التضيق عىل الدول الهشة ألزماتها. ومع وصول الوباء اىل لب

وعدم مراعاة أحوال السجناء يف ظل الوباء محل نظر العديد من الجهات اإلنسانية 

 والحقوقية الدولية.

: " 1أما امللف األول واملتعلق بالتعامل مع الالجئني، فوفقا لتقرير الهيومن رايتس وتش

الجاري يف لبنان، إال أنه متت لع ابريل مل تسجل أي حالة كورونا ما بني الالجئني حتى مط

معاملتهم بشكل عنرصي ومتفاوت ما بني بلدية وأخرى، منها من فرضت عىل كل عائلة 

سورية إختيار شخص واحد منهم لتلبية حاجات البيت كام يجري يف بر إلياس، وأخرى 

إىل ونية تصل حددت وقتًا للتجوال دون بقية السكان من اللبنانيني، بل وفرضت إجراءات قان

 مصادرة األوراق الثبوتية لالجئني".

 

 

 

كذلك عرب الجئون سوريون عن خوفهم من تزايد التمييز ضدهم يف حال أصيبوا بفريوس 

كورونا املستجد. ووصفوا هذا الخوف كرادع لهم عن طلب الرعاية الصحية حتى لو أحسوا 

عىل السلطات  نسان يفرض. مع اإلشارة إىل أن القانون الدويل لحقوق اإل13بالعوارض

تأمني االحتياجات الصحية لالجئني يف مثل هذه الحاالت، وأن أي قيود عىل الحقوق 

األساسية ألسباب متعلقة بالصحة العامة يجب أن تكون  قانونية وغري متييزية بل رضورية 

 .ومتناسبة. وهو ما مل يكن بل طغت سلطات األمن املحيل عىل األمن املركزي يف الدولة

 

 
 

مع اإلشارة إىل أنه منذ األسبوع املايض، اندلعت مظاهرات صغرية يف بريوت وطرابلس 

حيث يقتات الكثريون من أجورهم اليومية التي إختفت وسط الحظر املفروض إلبطاء 

اللذين أخرجا العديد من انتشار الفريوس. إذ أدى اإلغالق إىل تضخيم الفقر والبطالة 

. كام كانت بعض تلك التحركات ضد السياسة 10لاملتظاهرين إىل الشوارع يف املقام األو

اللبنانية يف مواجهة وإدارة أزمة الكورونا والتي كان واضحة محاباتها لألطراف الحاكمة 

حلية عىل حساب كافة أطياف املجتمع اللبناين. عىل سبيل املثال: تأخرت السلطات امل

ومل متنع الرحالت عن الدول املوبوءة مثل إيران، بل ظلت تفتح لها  يف إغالق املوانئ بل

 11.املجال الجوي رغم إعالن إقرار قانون اإلغالق

 

كام يعترب التضيق عىل الحريات العامة وإنتهاك حقوق اإلنسان من أبرز املظاهر إدارة 

الالجئني من جهة، بنان شكل التضيق عىل الدول الهشة ألزماتها. ومع وصول الوباء اىل ل

وعدم مراعاة أحوال السجناء يف ظل الوباء محل نظر العديد من الجهات اإلنسانية 

 والحقوقية الدولية.

 

: 12أما امللف األول واملتعلق بالتعامل مع الالجئني، فوفقا لتقرير الهيومن رايتس وتش

لبنان، إال أنه متت  مطلع ابريل الجاري يف " مل تسجل أي حالة كورونا ما بني الالجئني حتى

معاملتهم بشكل عنرصي ومتفاوت ما بني بلدية وأخرى، منها من فرضت عىل كل عائلة 

سورية إختيار شخص واحد منهم لتلبية حاجات البيت كام يجري يف بر إلياس، وأخرى 

قانونية تصل إىل حددت وقتًا للتجوال دون بقية السكان من اللبنانيني، بل وفرضت إجراءات 

 ة األوراق الثبوتية لالجئني".مصادر

 



  

وامللف الثاين هو أكرث حساسية بني اللبنانيني أنفسهم، إذ مل تتخذ السلطات املحلية 

إجراءات تحمي السجناء الذين تكتظ بهم السجون، وقد شوهد يف هذا الشهر الجاري 

. كام حاول عدد منهم الهروب 14( احتجاجات داخل إحدى السجون يف الشامل2020)أبريل

. باإلضافة إىل أنه مع كل هذه الظروف 15تفيش الوباءوفا من من نفق داخل سجن زحلة خ

السيئة يفرتض أن ينهي معاناتهم قانون العفو العام املعلق إقراره ألسباب هي محض 

سياسية وطائفية. فاملسوغات القانونية له موجودة منذ سنوات وكل ما يحتاجه هذا 

لسابق سعد الحريري لبناين االعفو العام هو قرار سيايس، كام أقر رئيس الوزراء ال

 16.بنفسه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عىل الدول الهشة  19لكوفيد االقتصادية  التداعيات  ثانيا:

التنمية االقتصادية املتفاوتة واملؤثرة عىل رشائح من الشعب، هي أهم مؤرش يف يف  

نرى اليوم مع جائحة فريوس كورونا أن مؤرشات األسواق  قياس هشاشة الدول إقتصاديا.

لكربى كأزمة العاملية وصلت إىل درجة مل يسبق لها مثيل إال يف األزمات التاريخية ا

. بل هي األزمة الدولية الكربى منذ الحرب 1929يف   great depressionالكساد العظيم 

ما سيحدثه الوباء أسوأ بكثري مام حدث  العاملية الثانية ويتوقع الكثري من االقتصاديني أن

 يف تلك األزمات بسبب العوملة ومنط اإلنتاج اليوم.

 

مش النمو العاملي هذا العام، معتربا األزمة التي يتوقع صندوق النقد الدويل أن ينك

أسامها "اإلغالق الكبري" هي األسوأ منذ الكساد العظيم يف الثالثينيات. وحذر الصندوق 

قر قد يكون بالغا إذا مل تتم السيطرة عىل تفيش فريوس كورونا مع نهاية من أن التقه

 202017لنصف الثاين من العام حزيران/يونيو. ويف حال امتدت اجراءات االحتواء إىل ا

وبدراسة لربنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات  McKinsey & Companyلووفقا 

ية: إن تأثري أزمة كورونا يصل إىل جميع عنارص االقتصاد: الرشكات، األفراد، األنظمة اللوجست

 الصورة(18)املالية واملالية الحكومية
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أن أكرث من نصف مليار  19MOXFAكام أعلنت 

إنسان إضايف مهددون بالفقر بسبب تداعيات 

ونا ما مل يتم مساعدة الدول النامية، كور

 Dignity notوأوصت يف تقرير لها بعنوان " 

destitution  عىل رضورة إيجاد خطة إنقاذ "

للجميع لوقف الخراب االقتصادي ألزمة 

الفريوس التاجي وإعادة بناء عامل أكرث 

% من 8إىل  6واة، خاصة وأن نسب ما بني مسا

تد تبعاته سكان األرض سيعيشون يف فقر تر

عىل املجتمع والعامل يف ظل عدم املساواة 

 تلك.

 

: بأن يقدم هذا املوجز خطة 20ويقرتح التقرير

إنقاذ اقتصادية للجميع يف ذروة األزمة، حيث 

تريليون دوالر  2.5يقوم بتعبئة ما ال يقل عن 

وباء ومنع االنهيار االقتصادي ملكافحة ال

ة العاملي. وإنها تفضل املساعدة املبارش

للناس، يف شكل منح نقدية لجميع الذين 

يحتاجون إليها. وميكن متويل ذلك من خالل 

التعليق الفوري لسداد الديون من قبل الدول 

الفقرية، إىل جانب التحفيز االقتصادي ملرة 

دة واحدة من صندوق النقد الدويل وزيا

 املساعدات والرضائب.

 



 

  

ويف سلسلة من 

 رير املوجزة ا التق 

حة عىل عمل قطاعات مثل خدمات الطوارئ درست منظمة العمل الدولية كيف تؤثر الجائ

العامة، والخدمات الصحية، والتعليم، وتجارة املواد الغذائية بالتجزئة، والسيارات، 

والشحن البحري والصيد، واملنسوجات، صناعة والسياحة، والطريان املدين، والزراعة، 

الجائحة. وأن  املالبس والجلود واألحذية، وكيف تعمل هذه القطاعات للتخفيف من آثار

منظمة العمل الدولية. كام تكشف  --البلدان النامية هي األشد ترضرا، والفقر يف ازدياد

عات. وتوضح أن البلدان عن خسائر فادحة، سواء من حيث الناتج والوظائف يف جميع القطا

 21.النامية هي األشد ترضرا، والفقر يف ازدياد

 

الجائحة يشعر بها الجميع يف أنحاء العامل، فإن  ومع أن اآلثار املفجعة واملأساوية لهذه

األكرث فقرا وترضرا سيكونون عىل األرجح األشد ترضرا من هذه األزمة.  -والناس-البلدان 

البلدان املؤهلة لالقرتاض من املؤسسة الدولية للتنمية التي يعيش فيها وستتأثَّر بشدة 

مليون  11ذر البنك الدويل أن أكرث من حيث ح  22نحو ثلثي الفقراء فقرا مدقعا يف العامل

إنسان مهددون بالفقر يف آسيا وحدها، بسبب وباء كورونا، وأن توقعاته تشري إىل أن 

٪ 5.8، مقارنة بالنمو املقدر بـ  2020٪ يف عام 2.1إىل النمو اإلقليمي ميكن أن يتباطأ 

صلون عىل . وأن واحد فقط من كل خمسة أشخاص عاطلني عن العمل يح2019يف عام 

 23إعانات البطالة يف العامل

 

والتداعيات الخطرية عىل هذه الدول، أن ماليني املدنيني الذين يعيشون يف دول مترضرة 

يد من النساء واألطفال، يواجهون خطرا حقيقيا وخطريا للغاية من النزاع، مبا يف ذلك العد

ون شخص يف البلدان ملي 265. كام قد يعاين 24يتمثل يف الوقوع يف براثن املجاعة

 2020.25املنخفضة واملتوسطة الدخل من انعدام األمن الغذايئ الحاد بحلول نهاية عام 



 

  

 ديفيد مالباسكام حّذر رئيس البنك الدويل    

من أن الرتاجع االقتصادي الناجم عن وباء كورونا يهدد بالقضاء عىل التقدم الذي 

ه مؤخرا يف الدول الفقرية. وتعتزم املؤسسة الدولية املقرضة ومقرها تم احراز

املقبلة  15مليار دوالر عىل مدى األشهر الـ  160واشنطن طرح متويالت بقيمة 

مخصصة للبلدان الفقرية يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، بهدف تعزيز 

 26.استجابتها لألزمتني الصحية واالقتصادية

 

تصل، فإننا يف هذا القطاع الطبي للدول الهشة نجد أن النساء تقع ويف سياق م

ترضراً مالياً وصحيا. يف الخط األمامي ملكافحة الوباء، ومن املرجح أن تكون األكرث 

ويف مقارنة بني الطاقة االستيعابية للقطاع الطبي يف الدول الغنية وتلك 

ّة العناية املركزة يف املس تشفيات األمريكية مقارنة بعدد النامية، فإن عدد أرَسر

شخص، بينام تحيل مقارنة مامثلة يف أوغندا  2800السكان هو رسير واحد لكل 

 27.ة املركزة لكل مليون شخصإىل رسير واحد بالعناي

 



 

  

 

إن رصد التداعيات اإلقتصادية لجائحة كورونا عىل مستوى الدول النامية، ال 

سيايس، بل سيزداد االختالل مع ينفك عن قراءة تأثري ذلك عىل املشهد ال

الّدول النامية وغريها من الدول ، تحديدا مع هذه األرقام الهائلة ممن 

ويعاين الجوع. كام أن النظام الدويل بدوره سيتعرض سيفقد عمله 

 لضغوط شديدة وزعزعة إستقراره.

 

 لبنانيا، نشري إىل أن الجمهورية اللبنانية كواحدة من الدول النامية تشملها

بيانات البنك الدويل أو صندوق النقد الدويل واملسؤولني يف هذه 

ندوق النقد الدويل املؤسسات واملنظامت الدولية األخرى. ولقد أشار ص

إىل أن العديد من الدول يف منطقة الرشق األوسط ستواجه صعوبات جمة 

بعد تفيش فريوس كورونا املستجد، خصوصا تلك التي متزقها الحروب، ومن 

، واملتأثرة بتلك النزاعات السيام الحاضنة 28ها العراق والسودان واليمنبين

 لالجئني.

 

، 29بحوايل الثلث 2018اللبنانيني الفقراء عام  لقد قدر قّدر البنك الدويل "عدد

فكيف به الحال اليوم مع موجة عالية جدا من الغالء عقب ركود إقتصادي، 

ل الدوالر والتي قاربت الضعفني وتدهور لرصف سعر العملة اللبنانية مقاب

 (؟2020أيريل  27)حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة 

 

 



 
عىل سداد جزء من فضال عن عدم قدرة لبنان 

اليوروبوند املستحقة عليه، )الديون الخارجية 

التي عىل الدولة ان تسددها للمصارف 

واملجتمع الدويل واالتحاد األورويب وخاصة 

 1.2ية( واملقدرة بنحو الرشكات املالية العامل

. كام يعاين من دين عام تجاوزت 30مليار دوالر

الخرباء مليار دوالر. ما دفع  91قيمته الـ 

للحديث عن أن األوضاع االقتصادية جعلت نحو 

يف املئة فقراء، ونصفهم يعيشون تحت  55

خط الفقر حيث ال يكفيهم دخلهم لتلبية 

 ، بل ن النسب آخذت31حاجاتهم من الغذاء

باإلرتفاع مع الحظر واإلغالق الذي يسببه وباء 

يف املئة،  70كورونا، مام يرجح إرتفاعها إىل 

 حقيقي للدولة. يف ظل إفالس

 

لقد أثرت التعبيئة العامة التي أعلنتها 

الحكومة اللبنانية عىل قطاعات متعددة 

السيام النقل والعامل الجوالني من الباعة 

وتقدر  الذي يعتاشون بالكسب اليومي.

يوماً ما بني  15الخسائر املحلية نتيجة اإلقفال 

مليون دوالر عىل األقل، قابلة  300و 250

. ويف 32مع متديد إجراء التعبئة العامة لإلرتفاع

السياق نفسه، رصحت باحثة يف الفقر 

والالمساواة من هيومن رايتس ووتش أن: 

"أدى اإلغالق الهادف إىل إبطاء انتشار 

إىل تفاقم الفقر والصعوبات فريوس كورونا 

االقتصادية املتفشية يف لبنان قبل وصول 

 الفريوس. وخرس عديدون دخلهم، وقد يعجز

أكرث من نصف السكان عن رشاء غذائهم 

وحاجياتهم األساسية إذا مل تتدخل 

 33.الحكومة

 



 
 

العمل منذ ويف حني تخطّت طلبات التشاور وإنهاء العقود التي تّم التقدُّم بها إىل وزارة 

، األربعة آالف طلب وهي أرقام مل يشهدها لبنان حتى يف 2019ترشين األول من العام 

، يتوقع إرتفاعها بشكل أكرب هذه األيام، كحال أغلب الدول التي 34األزمات التي مرَّ بهاأصعب 

 يفقد العامل فيها وظائفهم مبا فيها الواليات املتحدة األمريكية.

 

 

ساعدات الدولية للبنان يف هذه األزمة فهي طبية مبجملها، حيث قدم أما ما يتعلق بامل

مليون دوالر إىل  40ن يف مواجهة فريوس كورونا تقارب البنك الدويل مساعدة عاجلة للبنا

أنها مخصصة يف ثالث مجاالت رئيسية: "املراقبة والكشف عن حاالت اإلصابة، إدارة الحاالت 

ستجابة عىل مستوى متعدد القطاعات لدعم أنشطة وحامية العاملني الصحينّي، واال

عىل املستويني املركزي القطاعات املتعّددة، مبا يف ذلك عمليات غرف القيادة 

واإلقليمي، وتنفيذ حمالت إعالمية بشأن التوعية حول املخاطر وأهمية املشاركة 

لتي ال تقل خطورة . وبالتايل أغلبها متعلق مبكافحة الوباء نفسه ال تداعياته ا35املجتمعية

 .عن الفريوس نفسه.

 

 

النظام الصحي يف لبنان( وما سبقه من )مرشوع تعزيز  -وبالرغم من هذا الدعم املتوسط، 

مليون دوالر من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري  95.8والذي مُيول عرب مساهمة قيمتها 

)(GCFF 36لتمويل املُيرسَّ مليون دوالر من الربنامج العاملي لتسهيالت ا 24.2ومنحة بقيمة 

عرشات الحمالت أُسقط يف يد السلطات املحلية اللبنانية وقطاعها الطبي. وتداعت إلنقاذه 

املدنية عرب وسائل اإلعالم الكربى ومنصات التواصل اإلجتامعي، يف حني أن مشفا رسميا 

 واحدا يف البالد من يتعامل مع مصايب الوباء استشفائيا.

 
 



  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

هي مخصصات  فال يعرف أين

الحكومة ملثل هذه الحاالت، 

وال أين رصفت تلك األموال 

املخصصة لدعم البلدان 

 ؟ لبناناألكرث فقرا منها 

 

رسير للعناية الفائقة،  2000ال يوجد يف لبنان إال حواىل 

جهاز للتنفس االصطناعي، ميكن استخدام  900ونحو 

هاز للتنفس ج 500رسير منها ملرض الكورونا و 1000

. بل من عجز الدولة عن تأمني الصحة العامة، 37الصطناعيا

مجاين، فإذا كنت ترغب  19هو عدم وجود إختبار لكوفيد

يف القيام بذلك بشكل خاص ومن باب اإلطمئنان قد 

لرية لبنانية، وهو سعر باهظ يحول دونه  150.000يكلفك 

املاليني. وال تقدم الحكومة اختبارًا مجانيًا يف 

 ال إذا ظهرت عىل اإلنسان أعراض املرض.ملستشفيات إا

 



 

 

 

 

ولعل هذا واحد من األسباب التي دفعت رئيس املوساد اإلرسائييل إىل القول بأن: 

، مضافا 38العراق ولبنان وسوريا وإيران يخفون األرقام الحقيقية لضحايا كورونا"

ن األرقام عدد الوفيات فيها أعىل بكثري م وسياسية حيث أشار إىل أنألسباب أمنية 

وتجاوزت  26الرسمية املنشورة. أما وزارة الصحة اللبنانية فقد أعلنت عن وفاة 

 39.)حتى ساعة إعداد هذه الدراسة( 700اإلصابات الــ 

 

 

األوضاع ومع عجز الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتها كدولة هشة وتدهور 

ق أبواب البنوك، وكــحل اإلقتصادية فيها، اتخذ املرصفيون الوباء كذريعة إلغال

للسيطرة عىل األزمة املستمرة ونقص السيولة، بعد أن وصلت قيمة السحب من 

دوالر أسبوعيا. كذلك إيقاف  100فــــ  50أموال املودعني لدى هذه املصارف إىل 

. وهم بذلك 40وف عىل موظفيها بسبب كوروناالحركة داخل تلك املصارف بحجة الخ

ترصف من ودائع اللبنانيني  -فعليا–ت املحلية تخبطا والتي ال يختلفون عن السلطا

 وغري اللبنانيني لتمويل عجزها االقتصادي وفوائد مديوناتها الداخلية والخارجية.

 

 

 غرار عىل 41أدى انتشار فريوس كورونا يف لبنان إىل إغالق املؤسسات التعليمية

من اإلصابة بالفريوس. لكن دول العامل، وكإجراء وقايئ لحامية الطالب واألساتذة 

األكرث رضرا يف لبنان هو أن هذه املؤسسات بنسب كبرية منها، كانت قد أغلقت عقب 

ترشين"، ما يهدد ضياع العام الدرايس عىل الطالب، فضال عن أزمة اإلنرتنت  17"ثورة 

برية جدا من طالب التعليم الرسمي، وبالتايل حرمانهم من غري املتوفرة لرشيحة ك

 (.Onlineاسة عن بعد )الدر

 

 



كام كشف وباء كورونا عن عجز وفساد جذرته الطبقة السياسية يف مؤسسات الدولة، إذ 

مجانا وال مل تقدم الدولة اللبنانية عىل جلب املغرتبني والعالقني من مواطنيها يف الخارج 

رشكة  حتى بأسعار رمزية، حيث ال متتلك هذه الدولة مؤسسة طريان وطنية، ال بل قامت

طريان الرشق االوسط مبضاعفة أسعار التذاكر. فتعرضت الرشكة والحكومة إىل حمالت من 

اإلحتجاج رد عليها رئيس الرشكة محمد الحوت بأن رشكته: "رشكة تجارية وليست ملك للدولة 

. دولة ال متتلك رشكة طريان كيف 1% من أسهمها" 99، صادف أن مرصف لبنان ميلك اللبنانية

ؤمن رعاياها يف الخارج، أو تحسن صورتها عىل املستوى الدويل، بعد أن زار وزير لها أن ت

خارجيتها السابق مؤمتر دافوس بطائرة خاصة ألحد أصحابه؟ أسئلة ترتبط بشكل مبارش ال 

 مة بل النظام السيايس القائم.يف فساد املنظومة الحاك
 

 

 

 

 

 

كام كشف وباء كورونا عن عجز وفساد جذرته الطبقة السياسية يف مؤسسات الدولة، إذ مل  

بنانية عىل جلب املغرتبني والعالقني من مواطنيها يف الخارج مجانا وال حتى  تقدم الدولة الل

رشكة طريان بأسعار رمزية، حيث ال متتلك هذه الدولة مؤسسة طريان وطنية، ال بل قامت 

الرشق االوسط مبضاعفة أسعار التذاكر. فتعرضت الرشكة والحكومة إىل حمالت من اإلحتجاج 

الحوت بأن رشكته: "رشكة تجارية وليست ملك للدولة اللبنانية،  رد عليها رئيس الرشكة محمد

. دولة ال متتلك رشكة طريان كيف لها أن  42% من أسهمها" 99صادف أن مرصف لبنان ميلك 

ىل املستوى الدويل، بعد أن زار وزير خارجيتها  ؤمن رعاياها يف الخارج، أو تحسن صورتها عت

ألحد أصحابه؟ أسئلة ترتبط بشكل مبارش ال يف فساد  السابق مؤمتر دافوس بطائرة خاصة 

 املنظومة الحاكمة بل النظام السيايس القائم.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

لضغوط الدميوغرافية، النزوح  ة للدول الهشة ملفات مثل اتتناول املؤرشات اإلجتامعي

الجامعي لالجئني والنازحني داخلياً، إرث الظلم الجامعي الساعي إىل الثأر، والرفاه ونوعية 

الحياة. وهذ ال ينفك عن التداعيات اإلقتصادية عىل الدول النامية والهشة بشكل عام، حيث 

كون أصعب من املرض نفسه.  ن أن تداعيات الجائحة قد تة الدولية للصليب األحمر محذرت اللجن

وأنه إىل جانب الرصاعات وإىل جانب العنف سيتعني عىل الدول التعامل مع التداعيات 

 43.االجتامعية للجائحة، والتي تشكل أزمة إنسانية بالغة يف الرشق األوسط" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شة عىل الدول اله 19ا: التداعيات اإلجتامعية لكوفيدلثثا

 



 

 

حذرت األمم املتحدة عىل لسان أمينها من تزايد حاالت العنف األرسي بسبب وباء كام 

كورونا والحظر الصحي املرتتب عليه لفرتات طويلة. فدعى إىل اتخاذ تدابري للتصدي لهذه 

، 2017عمدا يف عام  ألف امرأة قتلن 87 الزيادة املرعبة للعنف األرسي. وأشار إىل "أن

عهن عىل أيدي رشكاء حميمني من أفراد األرسة... وإن هذه نصفهن مرصولقي أكرث من 

األرقام تعطي بعض األدلة عىل حجم املشكلة، وتغطي فقط البلدان التي توجد فيها 

أنظمة إعداد التقارير: فمع انتشار الفريوس يف البلدان التي تعاين من مؤسسات 

ر ضعف النساء والفتيات يكون مقداضعيفة، تتوفر معلومات وبيانات أقل، حيث يتوقع أن 

. وهو ما يتخوف من إرتفاع معدالته يف لبنان مع هذه األزمات الحادة التي صورنا 44أعىل"

جوانبها )أعاله(. وحذرنا من ذلك تداعت رشائح من اللبنانيني إىل القيام بحمالت للتوعية من 

 45.هذه املخاطر وحامية النساء تحديدا

 

ة يف بدايتها إىل أزمة الالجئني يف لبنان لجهة املعاناة شارت الدراسوإجتامعيا أيضا، قد أ

اإلقتصادية، أضف إليها متييزا عنرصيا يف بعض املناطق، وكل هذا إن أوصل إىل يشء 

فهو حد اإلنفجار مجتمعيا وأخالقيا. ومن ذلك، أن أقدم أحد الالجئني السوريني إىل إحراق 

هذا الحريق يطال كل دار يف لبنان بنسب الحال، فإن  . وبطبيعة46نفسه ووفاته يف البقاع

متفاوتة لكنها كبرية جدا، بناء عىل األرقام التي أوردناه يف الشق اإلقتصادي. ومع إعالن 

التعبيئة العامة يف لبنان ومع فرض حظر للتجوال أحيانا، إشتد الخناق عىل اللبنانيني 

عقب تحرير مخالفة  إحراق سيارته ، حتى أقدم أحد سائقي التاكيس عىل47واملقيمني

 48.بحقه إلنتهاك الحظر العام وسعيه نحو رزقه اليومي

 

ألف عائلة، واألنشطة املحلية  200أما ما يتعلق يربنامج املساعدات الغذائية ملا يقارب 

ألف لرية لبنانية عىل األرس  400من قبل البلديات. أو ما أعلنه مجلس الوزراء نيته توزيع 

بخصوصه تفاصيل فضال عن عدم كفايته يف هذه الظروف. وقد قرا، فلم تقدم األكرث ف

إعترب باحثو الفقر والالمساواة يف هيومن رايتس وتش هذه اإلجراءات غري كافية، بل إن 

ماليني من اللبنانني مهددون بالجوع بسبب إجراءات اإلغالق املتصلة بالوباء، ما مل تضع 

قة لالحكومة عىل وجه الرسعة خطة ق تقديم املساعدات )أي نسبة كبرية جدا وية ومنسَّ

 49.مليون( 7من بلد تعداد سكانه أقل من 

 

 



 

والدولية، إنفجر عىل شكل ه املئات من التقارير املحلية هذا الجوع الذي تحذر من تبيعات

إحتجاجات غاضبة مناهضة للحكومة واملصاريف، ومطالبة برغيف الخبز حرفيا وأموال  

املودعني، إىل أن سقط أحد الضحايا برصاص األمن شامل البالد 50.  وهو ما يؤرش إىل إرتفاع  

لناس إىل الشارعزخم نزول ا . 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الخامتة 

والحكم بنهايتها فضال عن  معقدة جدا، COVID19من املؤكد أن العواقب االسرتاتيجية لجائحة 

التنبؤ بشكل العامل ما بعد فريوس الكورونا بشكل تداعياتها من الصعوبة مبكان، فال ميكن 

ل النامية لكن نستطيع أن نلتمس بعض مالمح هذا العامل بشكل عام، وأثره عىل الدو  حتمي،

 ومنها لبنان بشكل خاص. 

 

بناًء عىل ما تقدم، تتضح اآلثار السلبية لهذه الجائحة عىل مجتمعات الدول النامية والفقرية، 

إجتامعيا بشكل ضخم ومخيف. خاصة تلك التي تشهد نزاعات مسلحة حيث سياسيا، إقتصاديا و

وؤنها بل وإنشغال انخفض مستوى تقديم املعونات إليها يف ظل إنشغال كل دولة بش

املجتمع الدويل بتغطية إحتياجات أمم عديدة حتى األوروبية منها. كذلك إنشغال الدول  

رات حتى الساعة، ومبجتمعاتها التي تشهد  ملترضرة مبليارات الدوال الكربى بإقتصادياتها ا

إرتفاعا بنسب فقد العامل لوظائفهم، والخسائر الفادحة للرشكات يف قطاعات متعددة  

ربى، السيام القطاع النفطي الذي يشهد زلزال ضخام ألول مرة يف التاريخ، أدى لنزول سعر وك

 ل العاملي. فر بفعل تداعيات االقفابرميل النفط األمرييك إىل ما دون الص

 

وعليه، لنا أن نتصور واقع الحال الذي ستحيى به تلك املجتمعات ومنط املساعدات املقدمة  

خاصة يف لبنان الذي يعاين من التدهور اإلقتصادي الكبري. ما يحتاجه  للدول النامية ونسبتها،  

ط لهذا الدعم  دعم الدويل، فضال عن اإلصالح املرشو لبنان من قبل أزمة كورونا كان الكثري من ال 

 بداية، فكيف به اليوم مع هذه الجائحة وذاك اإلنهيار اإلقتصادي وإفالس الدولة؟ 

 

كورونا، وأكدت غيابها  ستوى لبنان ككل يف إدارة أزمة فشلت السلطات اللبنانية عىل م

وعجزها، فرنى البلديات، األحزاب وجامعات املجتمع املدين تتوىل األمن الذايت يف  

مناطقها، يعقبه إستثامر حزيب للجائحة. فإن كان ال يوجد يف لبنان نزاع مسلح حتى هذه 

 ئه ويعيش تداعيات حروب حقيقية.الساعة، لكنه يعيش حربا باردة بل قاسية جدا بني فرقا

 

ركود إقتصادي أدى للبطالة والغالء الفاحش واإلحتكار، بل وقد يرافقه مجاعة. مام يؤرش إىل  

ملناوشات إىل إنفجار حقيقي كبري عام قريب. ثورة كربى يشنها الشعب تحول هذه ا



أحد أهم  املستضعف عىل الطبقة الحاكمة برمتها والنظام القائم. وبذلك نكون أمام 

السيناريوهات املتوقعة بل املرجحة. وهو ما يتطلب وعيا كبريا وتنظيام ثوريا هاما. فال يخرج 

ه البوصلة تجاه الطبقة الفاسدة وتسرتد منهم تحديدا  الناس بشكل عشوايئ دون إدارة توج

 األموال املنهوبة، وتأممها كمل جرى يف أغلب ثورات العامل الجذرية الناجحة. 

 

قد إكتملت أركانها يف ظل ما وصل إليه  - أو هذا السيناريو املتوقع–ثورة ت هذه الإن محركا

ها الطبقة الحاكمة، سواء كانت موحدة  لبنان، لكن هذا ال مينع سيناريوهات أخرى قد تلجأ إلي

ضد إرادة الشارع أم متصارعة فيام بينها. حيث يقدم يف نزاعهم أحد الفرقاء الطرف اآلخر عىل  

فاسد أو كبش املحرقة. ويف سبيل ذلك تحريك بعض املحسوبني عليهم، أو أنه هو ال

 إستغالل نفوذهم األمني، أو سالحهم وتنظيامتهم الحزبية.

 

السيناريو اآلخر، هو العودة إىل الخيار األقل تصادما مع الشارع، فاملناورة يف ساحة  أما 

كون من أدواتهم التوّجه الجديد  الدعم الدويل املرشوط ونرش دعوات الطأمنينة واإلصالح، في

نحو صندوق النقد الدويل، كأحد مخرجات هذه األزمة بشكل مؤقت، وذلك بعد أن يقدم حزب 

املزيد من أمارات الخضوع للرغبات الدولية، عىل نحو تحريرهم أحد عمالء اإلحتالل  الله وحلفائه  

 اإلرسائييل يف لبنان عامر الفاخوري. 
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