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ملخص

يف هذه الدراسة نركز على املشاكل املنهجية اليت تفتقر إليها الكثري من التقارير
اإلحصائية وابخلصوص تلك اليت حتاول تقدير أو التنبوء بعدد االصاابت أو الوفيات.
نستعرض يف هذه الدراسة األسس املنهجية والبىن النظرية اليت جيب أن تتحلى هبا أية
دراسة أين تكون املعطيات الرقمية واإلحصائية هي األساس .بناءا عليه نقدم مثالني
تطبيقيني .األول يتعلق بتقدير الذروة .أما املثال الثاين فريكز على حتديد أهم العوامل
الكلية ألكثر من  200دولة اليت تفسر عدد االصاابت أو الوفيات .من أهم نتائج هذا
املقال أن تفسري الظاهرة الزمين واملقطعي قد يتغري بتغري النماذج و مبانيها الرايضية
واإلحصائية .وعليه ،فإن أي تفسري للظاهرة جيب أن يكون احتماليا ،ال قطعيا
كلمات مفتاحية :إحصائيات الكورونة ،الذروة ،منوذج االحندار اخلطي ،منوذج بواسون.
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LES STATISTIQUES ET LA MODÉLISATION DU PIC DU
CORONA EN ALGÉRIE ET EN CHINE: UNE ÉVALUATION
CRITIQUE SCIENTIFIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE
RÉSUMÉ

Le principal objectif de cet article est d'évaluer d'un œil critique les
approches statistiques pour modéliser la propagation du Coronavirus.
Nous fournissons deux exemples pratiques. Le premier concerne
l'estimation des pics. Le deuxième se concentre sur l'identification des
facteurs les plus importants pour plus de 200 pays expliquant le
nombre de cas ou de décès. L'étude conclut que n'importe quelle
deduction à propos du Coronavirus doit être s’effectuer avec
prudence puisqu’ils peuvent dépendre de la forme et les des
spécifications du modèle statistique.
MOTS CLÉS : Statistiques de Corona, le pic, modèle de régression

linéaire, Modèle de Poisson.
JEL CLASSIFICATION : C18, C21, C22

CORONA STATISTICS AND THE MODELLING OF THE
PEAK IN ALGERIA AND CHINA: A CRITICAL
ASSESSMENT
ABSTRACT

The main purpose of this paper is to critically assess the statistical
approach to modelling the spread of Corona virus. In this context, the
study outlines the main principles and theoretical foundations
required for any statistical and econometric modelling of the spread of
Corona virus. We also offer two applications including (i) modelling
the peak of Corona cases and deaths and (ii) modelling the
determinants of the Corona cases and deaths in over 200 countries.
The study concludes that any inferences about Corona virus should be
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made with caution as they may well depend on the forms and
specifications of the statistical models
KEY WORDS : Statistics of Corona, peak, linear regression model, Poisson
model..
JEL CLASSIFICATION : C18, C21, C22

مقدمة

أظهر فريوس الكورونة الكثري من الظواهر ما كانت لتظهر لوال تفشيه وإعالنه كوابء
عاملي .واهلدف من هذه الرسالة هو الرتكيز على ظاهرة واحدة ،واليت صارت تؤدي دورا
حموراي يف طمأنة أو ترويع الناس وهي استخدام االرقام ،وبشكل دقيق استخدام
اإلحصائيات .املنحى الذي أخذته هذه الظاهرة هو الرتويع أكثر من التحقيق يف الظاهرة.
و ابلرغم من أن اإلحصاء كعلم نظري هو علم دقيق وله مباين رايضية صلبة ،إال أن
دخول املعطيات واملشاهدات (املالحظات الرقمية للظواهر اليت يتتبعها األخصائي أو
اإلحصائي) تؤثر على دقة هذه النماذج الرايضة وابلتايل الصورة اليت تعكسها األرقام قد
تكون مغلوطة (أو متحيزة كما هو مصطلح عليه إحصائيا).
و هدف هذا املقال هو تقدمي دراسة نقدية للمنهجية اإلحصائية موضحا عالقة
جودة النماذج اإلحصائية جبودة ودقة املعطيات ومدى توفرها .وعليه فإننا ملا نقرأ األرقام
اإلحصائية ونتائجها علينا أن أنخذها مبأخذ احتمالية الوقوع أكثر من كوهنا مؤكدة
الوقوع .وعليه فإن هدف املقال هو منهجي ونقدي أكثر منه حماولة لفهم الظاهرة .ومن
هنا حناول يف هذا املقال اإلجابة على اإلشكال التايل :إىل أي مدى ميكن االعتماد على
النماذج اإلحصائية لتقدير والتنبؤ الكورونة كظاهرة مستجدة يف جمتمع ما؟ ولإلجابة على
هذا اإلشكال نقوم بطرح نقدي للمنهجية اإلحصائية حلاالت اإلصاابت والوفيات من
وجهتني :الوجهة األوىل تعتمد على منذجة الذروة ابستخدام ثالث أشكال رايضية ومنه
حناول اإلجابة على السؤال الثاين :هل هناك ذروة؟ وإن كانت ذروة ،ما هو اجملال الزمين
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هلا؟ أما الوجهة الثانية فهي حماولة فهم أهم املؤثرات املفسرة لظاهرة الكورونة بشكل
مقطعي يف منوذج يشمل أكثر من  205دولة .أي حناول أن جنيب على السؤال الثالث:
ما هي العوامل املؤثرة على عدد اإلصاابت والوفيات؟ .ويف هذا اإلطار ،نقوم إبعطاء
أمثلة عن مدى حساسية النماذج اإلحصائية وتغري تفسري النتائج بتغري النماذج ،ما يدل
على أمهية توخي احلذر يف تفسري النتائج اإلحصائية.
بقية املقال مقسمة إىل أقسام مخسة؛ القسم الثاين يعىن ببعض إشكاالت النمذجة
اإلحصائية ألهم مؤشرات انتشار فريويس كورونة مع تقدمي بعض املقرتحات البسيطة .كما
يعىن القسم الثالث بنمذجة الذروة يف الصني ويف اجلزائر وعرض لنتائج بناء على خيارات
منذجة خمتلفة تساعد على توضيح الصورة أكثر عن منهجية استخدام األرقام .والقسم
الرابع يستعرض مدى أتثري البىن التحتية االقتصادية وغريها ملواجهة خطورة انتشار األوبئة.
يليه القسم اخلامس و الذي نناقش فيه النتائج .أما القسم األخري فيختتم البحث مع تبيان
نقاط ضعفه.
 -1النمذجة اإلحصائية للذروة والنمو األسي

انتشرت يف اآلونة األخرية دراسات كثرية هتتم ابلتنبؤ ابإلصاابت والوفيات جراء
انتشار فريوس الكورونة .وأهم ما مييز هذه الدراسات هو استخدام منوذج النمو األسي.
وهذا ما يعين أنه إذا كان االنتشار أسيا بشكل مطلق،فإن عدد اإلصاابت والوفيات
ستتزايد أسيا كذلك ما يعين ضمنيا أن خملفات انتشار الوابء سيكون كارثيا.
لإلشكال له يف الطرح شقني؛ األول أن مثل هذه النتائج هي احتمالية ،حىت وإن
توفرت كل املعطيات الدقيقة الالزمة ومناسبة البنية الرايضية للمعطيات ،ألنه لسبب
بسيط يوجد دائما اخلطأ العشوائي والذي ال ميكن أخذه بعني االعتبار ومشاهدته بدقة
وهو ما جيعل املعطيات منقوصة ،ما يتطلب استخدام توزيع احتمايل لقياسه .أما الثاين
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فهو يتعلق ابلبنية الرايضية اليت ال تستند ملرجعية نظرية تعطيها تفسريا مقبوال ملثل هذه
التوقعات.
و لتوضيح اإلشكال ال بد من طرح التصور ابلشكل التايل .أوال الشكل الرايضي حلاالت
الوفيات أعطي ابلشكل البياين التايل:
شكل بياين رقم  :1الشكل النظري للدالة األسية

الشكل البياين تقرييب و ال جيب أخذه على أنه دقيق ،و لكنه حيافظ على التطور
1
األسي الذي تم استخدامه يف عدد من الدراسات اليت تعىن بنمذجة انتشار األوبئة
استخدام هذا النموذج الرايضي 2ال يعد خطأ يف حد ذاته ،ولكن الكثري من حمللي
املعطيات يغفلون حقيقة أن هذا التوجه األسي ال يعرب عن حقيقة النمو للظواهر الطبيعية
واليت ال ختلو من اخلطية من جهة .كما أن منو الكثري من الظواهر يغلب عليه التباطؤ يف
فرتة من الفرتات و ابلتايل التغري األسي ال يعرب بشكل حقيقي عن حقيقة الظاهرة .وهذا
ما ينتج عنه ما يسمى بتحيز النمو األسي والذي يرتكز أساسا على الفهم اخلاطئ
3
للظاهرة كون اإلدراك العقلي يستوعبه بشكل خاطئ

Ranjan (2020), Elmousalami and Hassanein (2020), Petropoulos and Makridakis (2020),
Christian and Christian (2020).

1

2النموذج الرايضي ميكن التعبري عنه ابلدالة الرايضية التالية.𝑓(𝑥) = 𝛼0 𝑒 𝛼1𝑥 :
)Levy and Tasoff (2017), Dezecache et al (2020
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و قبل اخلوض يف املعطيات ال بد من توضيح األمور التالية .النمو بشكل عام يبدأ
مبستوايت منخفضة ،مث يتسارع إىل مرحلة الذروة ،لكنه يتعرض للتباطؤ والثبات بعد
ختطي هذه الذروة .وهذا لسبب بسيط جدا ،هو أن أي عملية منو حتتاج إىل إمداد
الظاهرة بكل ما حتتاجه من العوامل املغذية للنمو ،وعندما تزول هذه العوامل يتوقف
النمو .وهنا لسنا مبعرض حبث هذه العوامل ولكن النقطة األساس هي أن عوامل النمو
غري متوفرة بشكل ال هنائي وال بد هلا من النفاذ .4واملنحىن األسي يف هذا االفرتاض يتطور
ليتخذ الشكل التايل:
شكل بياين رقم  :2الشكل النظري لتوزيع اجملموع الرتاكمي

ميثل املنحىن السابق النتيجة املتوقع للمجموع الرتاكمي لإلصاابت والوفيات أي مبعىن
أنه سيتغري من شكله األسي البحت إىل شكل يعرف أبنه لوجسيت يسمح بوجود سلوك
أسي يف طياته .وهذا يعين ابنعدام مقومات النمو ،يتوقف النمو .فمثال إجراءات احلجر
الصحي ،تطبيق االحتياطات الصحية املوصي هبا ،إجراء االختبارات لتحديد مناطق
االنتشار وعزهلا ،و ما إىل ذلك من اإلجراءات اليت تؤثر على العوامل اللوجستية لنمو مثل
هذه الظواهر.
 4نشري فقط للظواهر املادية والطبيعية اليت تتطلب أسباب فيزايئية للنمو .وأشار إىل مثل هذا النمط من النمو الغالب يف جمال إنتشار
األوبئة العديد من الباحثني من أمثال:
Brauer and Castillo-Chavez (2010).
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وابلعودة إىل الشكلني البيانني السابقني فإن اجملموع الرتاكمي لإلصاابت أو الوفيات
هو ما يتخذ الشكل اللوجسيت و هو خيتلف عن عدد اإلصاابت اليومي .األول يستخدم
ملعرفة جمموع اإلصاابت عند أي نقطة يف الزمن ،أما الثاين فيستخدم ملعرفة ديناميكة
اإلصاابت يوميا .يوضح لنا هذا األخري توزيع اإلصاابت على حسب اليوم وهو األصح
ملعرفة نسبة التغري ،وللتوضيح أكثر بشكل رايضي فإن اجملموع الرتاكمي لليوم الثاين من
تسجيل املعطيات حيوي على جمموع اإلصاابت يف اليوم األول .وجمموع اليوم الثالث
حيوي أيضا جمموع اإلصاابت يف اليومني األول والثاين وهكذا دواليك .إذن تعقب التغري
من هذا األساس هو مغلوط كون املعلومات يف األايم السابقة معادة يف آخر يوم لتقييد
اإلصابة .وإىل جانب ما سبق ،فإن اجملموع الرتاكمي لإلصاابت ال أيخذ بعني االعتبار
احلاالت اليت شفيت وابلتايل خروجها من حاالت اإلصابة .واألمر الثاين أن اإلحصاءات
املستخدمة ملثل هذه الظواهر هي عبارة عن جمموع تراكمي ولذلك النمو األسي يظهر
بشكل قوي يف بداية الظاهرة .و األصح هو دراسة توزيع احلاالت بشكل يومي ودراسة
التغري ملعرفة تطور الظاهرة.
وعليه يتوقع الشكل النظري لتوزيع اإلصاابت والوفيات أبن أيخذ الشكل كما هو
موضح يف الشكل البياين رقم  .3يعرب هذا الشكل البياين على التوزيع النظري لإلصاابت
عرب الزمن ،ومن املتوقع أن أتخذ ظاهرة الكورونة هذا الشكل؛ أي أن اإلصاابت  -أو
الوفيات  -ستنطلق من مستوايت ضعيفة ،ومن مث تصل إىل أعلى املستوايت وهي ما
تعرف ابلذروة  -كماهو مشار إليها ابلسهم األمحر  -ومن مث تبدأ ابلتناقص لتصل إىل
العدم أو أدىن املستوايت.
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شكل بياين رقم  :3الشكل النظري لتوزيع اإلصاابت  -أو الوفيات  -و الذروة

 -2منذجة الذروة يف الصني واجلزائر
 .1.2النموذج وبعض اإلشكاالت

نستخدم هنا طرح تقرييب لضرب مثل على منذجة الذروة ابلنظر إىل كون الظاهرة دالة
تتغري بتغري الزمن .وعليه نتبىن أطروحة العامل الواحد لتبسيط اإلشكال .النموذج املتخذ
يساعد على تقدير نقطة الذروة ولكنه ال يشرح عوامل التفشي وعليه ال جيب أخذ
النموذج على أنه يشرح التفشي وإمنا منوذج يهدف إىل شرح زمنية االنتشار .النموذج
الرايضي أيخذ الشكل التايل:
𝑡𝑢 𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑡 + 𝛽2 𝑡 2 +

)(1

أين يعرب 𝑡𝑦 على عدد اإلصاابت (أو الوفيات) 𝑡 ،هو الزمن و  𝑡 2هو الزمن مربع.
املتغري العشوائي 𝑡𝑢 هو عبارة عن اخلطأ العشوائي ونفرتض لتبسيط اإلشكال أنه يتبع
توزيعا طبيعيا وله اخلصائص اإلحصائية املرغوب هبا .الزمن معرب عنه ابألايم ابتداء من
اليوم األول من بداية تفشي الوابء إىل آخر يوم من تقييد املعطيات املستخدمة يف
الدراسة .ميكن تقدير هذه املعادلة ابستخدام طريقة املربعات الصغرى .للحصول على
الذروة يتعني على أن تكون املعلمة  𝛽1موجبة واملعلمة 𝛽2سالبة .وعليه فإن الذروة
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ميكن حساهبا كما يلي:

𝛽1
2𝛽2

= ∗ 𝑡 .وهذه األخرية تعرب عن اليوم الذي تبلغ فيه عدد

اإلصاابت (الوفيات) حدها األعلى قبل البدء ابلتناقص سواء تدرجييا أم تسارعيا.
مالحظة  :1املعطيات من النوع املتقطع ،وابلتايل هناك الكثري من إسرتاتيجيات
النمذجة .األول هو استخدام عدد اإلصاابت  -أوعدد الوفيات -وافرتاض خطية
املعطيات .وهذا مقبول من الناحية العملية ولكن قد ينطوي على مشاكل إذا كان التوجه
العام للمعطيات غري خطي لسبب أو آلخر أو أن حجم العينة غري كايف .هذا األخري
مشكل لكثري من الدول خاصة اجلزائر كون إجراءات الوقاية واحلجر بدأت بعد مدة
طويلة من بداية انتشار الوابء يف الصني .وهذا اإلشكال سنوضحه يف املالحظة الثالثة.
مالحظة  :2من املالحظة أعاله ،إذن علينا استخدام مناذج بديلة للتأكد من صالبة
النتائج وعدم ضعفها .ويف هذا الشأن ميكن استخدام نفس البنية الرايضية يف النموذج
أعاله ولكن ابفرتاض األشكال التالية :أ) .الشكل اخلطي وافرتاض التوزيع الطبيعي ،ب).
الشكل الشبه اللوغاريثمي بتحويل اإلصاابت والوفيات إىل اللوغاريثم إلزالة كل الشوائب
غري اخلطية مع اإلبقاء على التوزيع الطبيعي على أنه التوزيع املرجعي ،ج) .استخدام
أعداد اإلصاابت أو الوفيات ولكن ابستخدام توزيع بواسون 5ألنه يفرتض أوال أسية تطور
الظاهرة املراد دراستها ولكن بشكلها النظري كما هو موضح يف الشكل  3أعاله .إىل
مكونة من القيم املتقطعة ،وأخريا د).
جانب ذلك ،فالتوزيع جد مناسب ملا تكون الظاهرة م
ابلنسبة للدول اليت عرفت انتشار الوابء أبسابيع بعد الصني ال تتوفر على معطيات
وابلتايل ميكن اعتبارها من الناحية اإلحصائية أهنا حمجوبة .6هذا األخري ال نتعرض له يف
هذه الدراسة.

5الشكل الرايضي لنموذج بواسون يتبع البنية الرايضية املعرب عنها ابملعادلة رقم  3من هذا املقال.
Censored data
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مالحظة  :3املعطيات متوفرة من  31ديسمرب  2019و هو اتريخ تسجيل أوىل
اإلصاابت يف الصني و التاريخ املرجعي للمعطيات اليت تقوم منظمة الصحة العاملية
بتجميعها .املصادر كلها تستخدم هذا التاريخ لباقي الدول و لكن الوابء مل ينتشر بداية
من نفس التاريخ يف مجيع الدول .وابلتايل نقع هنا يف إشكال منهجي وخاصة من انحية
أحجام العينات املستخدمة يف النمذجة ومن انحية املقارنة بني الدول .فمثال من انحية
احلجم؛ فإن املعطيات املتوفرة عن الصني تفوق املائة مشاهدة .أما ابلنسبة للجزائر فهي
تقل عن ذلك .أول حالة إصابة سجلت رمسيا يف اجلزائر كانت بعد  57يوم من اإلعالن
الرمسي عن انتشار الوابء يف الصني .وهذا يشكل حتداي حقيقيا للحصول على تقديرات
دقيقة .لو أخذان العينة ابلنسبة للجزائر بداية من اليوم  58النتشار الوابء فإننا نواجه
إشكالني .األول ،سنحصل على حجم صغري للعينة وغري ٍ
كاف للحصول على تقديرات
دقيقة .أم ا الثاين فهو منهجي ،إذ أن تسجيل أول إصابة ال يعين ابلضرورة بداية الوابء يف
أسابيع قبل تسجيل أول حالة بشكل رمسي.
ذلك اليوم .فقد يكون الوابء انتشر أايما أو
َ
ولذلك سنفرتض أن بداية انتشار الوابء متساوية مع كل الدول ،ولكن جيب إعادة النظر
يف هذه الفرضية بنمذجة الوابء ابستخدام تواريخ أخرى كتاريخ بداية احلجر الصحي
واتريخ تسجيل أول حالة.
 .2.2املعطيات:
تشمل املعطيات املستخدمة يف هذا املثال الفرتة من  31ديسمرب  2019إىل 09

جوان  2020وهي مأخوذة من املركز األوريب للوقاية من األمراض ومكافحتها 7وهي
تشمل مجيع دول العامل وتسجل عدد الوفيات واإلصاابت.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographicdistribution-covid-19-cases-worldwide
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 .3.2 .1حالة الصني

ميثل املنحىن البياين رقم  4توزيع اإلصاابت – اجلانب األيسر – واجملموع الرتاكمي
اجلانب األمين – لإلصاابت وهي تشبه كثريا الشكل النظري الذي طرحناه سابقا .وعليه
فإن حاالت اإلصاابت يف الصني كما تظهر املعطيات اآلن هي يف حالة الثبات بعد
ختطيها الذروة .8وبنفس الشكل ،نالحظ أن حاالت الوفيات تنحى نفس الشكل
الرايضي لعدد الوفيات .العالمة الدائرية يف توزيعي اإلصاابت والوفيات تؤشران إىل زمن
بلوغ الذروة وهو كما يظهر ينعكس على توزيعي اجملموع الرتاكمي – على اليمني –
ابلثبات ما يعين التناقص احلاد إىل ما يشبه االنعدام لتفشي الوابء.9
على حسب املعطيات فإن الصني قد ختطت ذروة اإلصاابت والوفيات اليت ميكن
حتديدها من املعطيات و هي عند اليوم ( 45أي بتاريخ  13فرباير  )2020ابلنسبة
لإلصاابت والوفيات .ولكن الذي يهمنا هو كيف ميكن التنبؤ ابلذروة يف حالة املناطق
األخرى اليت مل تصل بعد لنقطة الذروة .وابلتايل ميكن استخدام الصني كمثال لتقدير
الذروة بشكل إحصائي.
وعليه قمنا ابستخدام ثالث مناذج كما سبق وأن فصلنا ،وتتبع النماذج الشكل
الرايضي أعاله .الفرق بينها أن األول خطي ،والثاين شبه لوغاريثمي واألخري يتبع توزيع
بواسون .الشكل الشبه لوغاريثمي يقوم بتصحيح ال خطية البياانت بسبب وجود بعض
الفوارق بني اإلصاابت – الوفيات – ابختالف األايم .الشكل األخري وهو األكثر مالئمة
–

 8ميكن للباحث استخدام اللوغاريثم لتنعيم النمو و لكن جيب احلذر من استخدام اللوغاريتم لكون وجود حاالت صفر إصابة – أو صفر
وفاة – كثرية إىل جانب وجود إصاابت وحدوية – او وفيات وحدوية – و ابلتايل استخدام اللوغاريثم سيعطي متثيال مغلوطا لعدد
احلاالت .و ابلتايل وجب احلذر عند أتويل اللوغاريثم.
 9لقد قامت الصني مبراجعة العدد اإلمجايل للوفيات لريتفع حبوايل  1290حالة إضافية .وهذا الرقم أضيف لعدد الوفيات بتاريخ 17
أفريل  2020ما أدى إىل ظهور قيمة متطرفة واليت ال تعرب على العدد احلقيقي للوفيات يف ذلك اليوم .وهي تتوزع على األايم السابفة
لتاريخ  17أفريل .وعليه فقد ت حذفها إذا أن توزع الوفيات على التواريخ السابقة للتاريخ أعاله ال حيتمل أن يؤثر على شكل التوزيع.
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للمعطيات و هو يرتكز على توزيع بواسون .والسبب ملالءمته طبيعة املعطيات .املعلمات
املقدرة كلها معنوية كما وجب التنويه أن خصائص االرتباط الذايت وتباين البواقي املقدرة
قد ت أخذها بعني االعتبار.
شكل بياين رقم  :4توزيع اإلصاابت والوفيات (يسار) واجملموع الرتاكمي لإلصاابت والوفيات (ميني) يف الصني

شكل بياين رقم :5التقديرات واملشاهدات حبسب النماذج الثالث – حالة الصني
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يلخص الشكل  5نتائج التقدير ابستخدام النماذج الثالث لعدد اإلصاابت (جهة
اليسار) وعدد الوفيات (جهة اليمني) .كال املنحنيني البيانيني يصوران العينات املشاهدة
(املعطيات الفعلية) لعدد اإلصاابت وعدد الوفيات ،والعينات املقدرة حبسب النماذج
الثالث .كل النماذج تدل على وجود ذروة واخنفاض ملحوظ لعدد اإلصاابت .أما
الفوارق بني القيم املقدرة ونظرياهتا املشاهدة تعود لبساطة النموذجني واعتمادمها على
الزمن كعامل وحيد .ومبا أن اهلدف ليس تفسري العوامل املسببة لإلصاابت وإمنا اهلدف هو
حتديد ما إن كانت هناك ذروة ،فيكفي التأكد من معنوية العوامل املقدرة وصالبة النماذج
من اجلهة اإلحصائية الستخدامهما يف اختبار وجود الذروة .وكال الشرطني متوفرين يف
النماذج .10ولكن املالحظ من املنحنيات البيانية أن منوذج بواسون يتعقب املشاهدات
احلقيقة بشكل أدق من نظرييه اخلطي والشبة اللوغاريثمي .ولكن عموما النماذج الثالث
تتفق على وجود ذروة و االختالف يف التواريخ .و يعترب التاريخ املقدر ابستخدام النموذج
الثالث األقرب لتاريخ اإلعالن الرمسي للذروة.11
النتيجة هي أن الصني ختطت الذروة يف كال احلالتني؛ حاالت اإلصابة وحاالت
الوفيات .النماذج املستخدمة تعطي تقديرا احتماليا عن توقيت الذروة ابستخدام ثالث
أنواع من النماذج .كل النماذج تتفق على وجود ذروة ولكن التوقيت خيتلف من منوذج إىل
آخر .ابستثناء حاالت الوفيات ،فإن الفارق بني اتريخ الذروة املقدرة و الذروة املشاهدة
كبري ويصل إىل  39يوم إبستخدام النموذج الثاين و  19يوم ابستخدام النموذج األول.
أما الذروة املقدرة ابستخدام النموذج الثالث ،حاالت أإلصاابت فهي األقرب إىل الذروة
املشاهدة بفارق يوم واحد .وعليه فإن النماذج اليت استخدمت قد ختطئ التاريخ الفعلي
للذروة كوهنا مناذج احتمالية .جدول  1يلخص هذه النتائج.
 10النتائج اإلحصائية الكاملة متوفرة عند الطلب.
 11كان اإلعالن الرمسي للذروة يف الصني بتاريخ  12فرباير  2020أي بعد  45يوم من اتريخ تسجيل أول حالة إصابة ابلصني
()Xinhua, 2020
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جدول رقم  :1ملخص تقدير الذروة يف الصني ابستخدام ثالث مناذج) النتائج كاملة متوفرة عند الطلب)
حاالت اإلصاابت
اختبار

الذروة

النموذج 1

الذروة
نعم

املشاهدة
45

النموذج 2

نعم

45

النموذج 3

نعم

45

حاالت الوفيات
جمال

اختبار

الذروة

الذروة

الذروة

26

 19يوم

الذروة
نعم

املشاهدة

املقدرة

45

55

 10أايم

6

 39يوم

نعم

45

50

 5أايم

44

 1يوم

نعم

45

50

 5أايم

الذروة املقدرة

جمال الذروة

مالحظات  :اختبار الذروة :اختبار إحصائي خيترب ما إذا يوجد ذروة وصلت أوقد تصل إليها حاالت اإلصاابت والوفيات .نسبة
اخلطأ يف هذا االختبار هي  .1%املالحظة بنعم تدل على وجود ذروة ،أما املالحظة بال فهي تدل على عدم وجودها .الذروة املشاهدة:
هي املستوحاة من املعطيات ..النموذج األول :يشري إىل النموذج اخلطي .النموذج الثاين :يشري إىل النموذج شبه اللوغاريثمي .النموذج
الثالث :يشري إىل منوذج بواسون.

 .4.2حالة اجلزائر

جاء انتشار فريوس كوروان بتاريخ متأخر مقارنة بكثري من الدول وابخلصوص الصني.
وحبسب املركز األوريب للوقاية من األمراض و مكافحتها ،فإن أوىل حالة كوروان املسجلة
يف اجلزائر كانت بتاريخ  26فرباير  2020وقد سجلت اجلزائر رمسيا حالتها األوىل ،يف
حني أول حالة وفاة سجلت بتاريخ  13مارس  .2020واملالحظ أن حالة الوفاة أتت
بعد  12إصابة ،وهذا ما يعادل حوايل  8%من حاالت اإلصاابت .وبقيت النسبة ترتاوح
بني  8%و  15%من جمموع اإلصاابت إىل غاية اتريخ  15أفريل  .2020ابلرغم من أن
النسبة مقلقة إال مأهنا ال تعرب ابلضرورة عن حقيقة الوضع ،إذ جيب األخذ بعني االعتبار
الكثري من العوامل منها مدى انتشار االختبارات الطبية ،القدرة على إحصاء مجيع
حاالت اإلصاابت ،التبليغ الطوعي لإلصاابت من قبل املواطنني واألوضاع الصحية
للمصابني واملتوفني ابخلصوص ،فهي معطيات غري متوفرة وجيب أخذها بعني االعتبار .أما
من انحية املقارنة بدول أخرى ،فاجلزائر ابلنظر إىل نسبة الوفيات فهي من الدول ذات
النسب العالية .فإىل غاية كتابة هذه األسطر – ابستخدام معطيات تعود إىل  15أفريل
 -2020فنسبة الوفيات يف اجلزائر ختطت نسبة  15%وهي يف نفس املستوى مع فرنسا،
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يف حني أن نسبة الوفيات يف إيطاليا واململكة املتحدة لنفس الفرتة ختطت نسبة  12%أما
نسبة الوفيات يف إسبانيا ختطت نسبة  .10%ولكن ابلنظر إىل عدد احلاالت فإن نسبة
اإلصاابت يف اجلزائر ال يكاد يذكر أمام هذه الدول ما يطرح بشكل جدي وجود عوامل
أخرى جيب أخذها بعني االعتبار يف حساب نسب الوفيات أو تفسريها على األقل.
اجلدول  2أدانه يلخص بعض االختالفات بني حالة اجلزائر وحاالت الدول األخرى.
من اجلدول واإلحصائيات املسجلة بتاريخ  15أفريل  2020نرى أن عدد اإلصاابت
يف اجلزائر ال يقارن ابلدول اليت عرفت انتشارا كبريا لفريوس الكوروان .الفرق أن نسبة
الوفيات يفوق كل الدول .يف حني أن نسبة الوفيات يف الصني والوالايت املتحدة توقفت
عند حوايل  4%من نسبة اإلصاابت .وكما سبق وذكران ،فإن املقارنة هبذا الشكل
مغلوطة .املقارنة جيب أن أتخذ بعني االعتبار البىن التحتية املتوفرة ملواجهة الفريوس،
الدخل القومي ،مساحة االنتشار اتريخ بداية االنتشار واملدة اليت استمر فيها االنتشار
وعوامل أخرى.
وللتدليل على هذه النقطة ،قمنا حبساب نسب اإلصابة والوفيات آخذين بعني
االعتبار عاملني .األول يرتكز على األخذ بعني االعتبار التعداد السكاين .وهذه منهجية
معتمدة كإحصائية بديلة ملعرفة مدى انتشار الفريوس .وهنا جند الفارق بني اجلزائر وابقي
الدول األخرى خيتلف عما سبق وأن أشران ،أين حتتل اجلزائر املرتبة األخرية يف نسبة
اإلصاابت للتعداد السكاين – وما قبل األخرية يف الوفيات ابلنسبة للتعداد السكاين.
وابلتايل ميكن أن نستنتج ابستخدام هذه اإلحصائية أبن انتشار الفريوس يف اجلزائر ليس
ابلشكل الذي توحي إليه بعض االحصائيات .ويبقى يف األخري التنويه أن كل هذه عبارة
عن أرقام احتمالية وال ميكن االستدالل هبا بشكل قطعي ،وعلينا أن نتوخى احلذر عند
استخدام مثل هذه األرقام .واألهم من كله ،فإن أخذان بعني االعتبار العامل الزمين
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النتشار الفريوس ،فالنسب تتغري بشكل ملفت لالنتباه .وعليه ،فإن حتليل الظواهر مثل
انتشار الكوروان تتغري مبرور الزمن و ختتلف إبختالف اخلصائص الذاتية لكل دولة.
يوضح الشكل  7يسارا ،تطور عدد اإلصاابت والوفيات يف اجلزائر من اتريخ بداية
االنتشار إىل اتريخ الدراسة وهو  9جوان  .2020أي حوايل  100يوم من بداية انتشار
الوابء وهي مدة مقبولة إلجراء حتليل إحصائي بياين .وجند أن العدد اليومي لإلصاابت بدأ
يف النمو مبعدل متباطئ ما يؤشر على توجه العدد اإلمجايل إىل الذروة .أما العدد اليومي
للوفيات يف استقرار ،والظاهر أن الوفيات ختطت الذروة .أما املنحنيني على ميني الشكل
فيوضحان لنا أن اجملموع الرتاكمي لعدد اإلصاابت والوفيات يف اجلزائر يتجهان حنو الذروة.
جدول رقم  :2اجلزائر مقارنة ببعض الدول
الدولة

عدد اإلصاابت

عدد

نسبة الوفيات

الوفيالت

)(%

اإلصاابت ابلنسبة

الوفيات ابلنسبة

للتعداد السكاين )(%

للتعداد السكاين )(%

املقارنة بتاريخ  15أفريل 2020

اجلزائر
الصني
فرنسا
أملانيا
إيران
إيطاليا
إسبانيا
اململكة املتحدة
الوالايت املتحدة

2070
83352
103573
127584
74877
162488
172541
93873
609516

اجلزائر
الصني
فرنسا
أملانيا
إيران
إيطاليا
إسبانيا
اململكة املتحدة
الوالايت املتحدة

10154
84191
153977
184193
171789
234998
241717
286194
1942363

15.75
326
4.01
3346
15.19
15729
2.55
3254
6.25
4683
12.97
21069
10.46
18056
12.90
12107
4.28
26057
املقارنة بتاريخ  8جوان 2020
707
4638
29155
8674
8281
33899
27136
40542
110514

6.96
5.51
18.94
4.71
4.82
14.43
11.23
14.17
5.69
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0.0049
0.0060
0.1546
0.1538
0.0915
0.2689
0.3693
0.1412
0.1863

0.0008
0.0002
0.0235
0.0039
0.0057
0.0349
0.0386
0.0182
0.0080

0.024
0.006
0.230
0.222
0.210
0.389
0.517
0.430
0.594

0.002
0.0003
0.044
0.010
0.010
0.056
0.058
0.061
0.034
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شكل بياين رقم  :7توزيع اإلصاابت والوفيات يف اجلزائر(يسار) ،وتوزيع اجملموع الرتاكمي هلما (ميني).

وابفرتاض اتريخ  31ديسمرب  2019كتاريخ بداية انتشار الوابء عامليا ،فإن عملية
النمذجة تستند على نفس املنهجية السابقة .أما فيما يتعلق بنتائج منذجة الذروة النتشار
الوابء يف اجلزائر فنتبع نفس خطوات منذجة الذروة يف الصني .اجلدول التايل يلخص نتائج
النمذجة اإلحصائية:
جدول رقم  :4ملخص تقدير الذروة يف اجلزائر ابستخدام ثالث مناذج (النتائج متوفرة عند الطلب)
حاالت اإلصاابت
اختبار

الذروة

حاالت الوفيات

الذروة املقدرة

جمال الذروة

اختبار

الذروة

املشاهدة

النموذج 1

نعم

153

غري متوفرة

النموذج 2

نعم

153

127

النموذج 3

نعم

153

128

الذروة

الذروة

جمال الذروة

الذروة

املشاهدة

املقدرة

غري متوفرة

ال

91

غري متوفرة

غري متوفرة

 26يوم

نعم

91

123

 32يوم

نعم

91

 25يوم

115

 24يوم

مالحظات :اختبار الذروة  :اختبار إحصائي خيترب ما إذا يوجد ذروة وصلت أوقد تصل إليها حاالت اإلصاابت والوفيات .نسبة

اخلطأ يف هذا االختبار هي  .1%املالحظة بنعم تدل على وجود ذروة ،أما املالحظة بال فهي تدل على عدم وجودها .الذروة املشاهدة:

هي املستوحاة من املعطيات ..النموذج األول :يشري إىل النموذج اخلطي .النموذج الثاين :يشري إىل النموذج شبه اللوغاريثمي .النموذج

الثالث :يشري إىل منوذج بواسون.
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من الناحية اإلحصائية ،النموذج الثالث هو األقرب خلصائص املعطيات اجلزائرية .وذلك
بسبب عجز النموذجني األول والثاين على حماكاة املعطيات الفعلية لإلصاابت والوفيات.
كما يتفق هذا مع الدراسات املتأخرة .12الشكل البياين رقم  8يوضح لنا هذه النقطة.
الشكل يصور لنا العدد الفعلي لإلصاابت (يسار) مقارنة ابلعدد املقدر ابستخدام النماذج
الثالث .وتظهر لنا النتائج أن التمثيل البياين لإلصاابت املقدرة ابستخدام منوذج بواسون
حياكي الشكل البياين للمعطيات الفعلية ويظهر لنا جليا وجود ذروة .وعلى العكس ،فإن
عدد اإلصاابت املقدر ابستخدام النموذجني اخلطي والشبه لوغاريثمي يعطيان صورة مغايرة
ملا هو عليه توزيع اإلصاابت .ونفس النتيجة نالحظها يف حالة الوفيات (ميني).
جدول  :5ملخص تقدير الذروة يف اجلزائر ابستخدام امنوذج بواسون
حاالت اإلصاابت
النموذج
الثالث

حاالت الوفيات

اجملال من اليمني

الذروة املقدرة

اجملال من اليسار

اجملال من اليمني

الذروة املقدرة

اجملال من اليسار

17/04/2020

11/05/2020

04/06/2020

16/04/2020

28/04/2020

21/05/2020

شكل بياين رقم : :8التقديرات واملشاهدات حبسب النماذج الثالث – حالة اجلزائ

Roda et al (2020), Kuniya (2020).
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إضافة إىل ذلك ،فإن عدد املشاهدات املهملة عند استخدام النموذج الثاين تراوحت
بني  63و 72بسبب وجود الكثري من املشاهدات الصفرية والوحدوية ،وهذا ما يضعف
النموذج أكثر كونه يعتمد على عدد أصغر من املشاهدات األمر الذي ال يساعد على
تفسري الذروة .وعليه نركز على النتائج احملصلة ابستخدام النموذج الثالث (بواسون) .فإىل
جانب كونه حياكي املعطيات بشكل أفضل ،فهو يسمح ابلتطور األسي لإلصاابت
واملعطيات مع أخذه بعني االعتبار لوجود ذروة ومنو من ثالث مراحل ،مرحلة التطور
والنمو املتسارع ،فبلوغ الذروة ،انتهاء مبرحلة اهلبوط والركود احلاد .وبناء عليه ،فإن أقرب

النماذج متثيال حلالة اجلزائر هو النموذج الثالث .ومنه ميكن استخالص تواريخ الذروة
كما يلي:
كما ميكن عرض النتائج بيانيا يف املنحيني شكل-9أ وشكل -9ب ابلنسبة للذروة
املقدرة حلاالت اإلصابة و الوفيات على التوايل:
شكل بياين رقم -9أ: :الذروة املقدرة و املشاهدة لإلصاابت يف اجلزائر
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ولتذكري القارئ ،إن هذه النتائج ليست حىت تقريبية ،وإمنا هي احتمالية وال جيب
أخذها على أهنا يقينية أو حىت أهنا دقيقة .فمع ظهور معطيات جديدة يف األايم القادمة،
سيمكن لنا اختبار مدى حساسية القياسات لتوفر معطيات جديدة .وجيدر التنويه أن
جمال ذروة اإلصاابت واسع التشتت ولكن من خالل مشاهدة املعطيات حلد اآلن
فالظاهر أن اإلصاابت والوفيات يف مستوايت أقل من تلك اليت سجلت بتاريخ  6جوان
 2020لليوم الثاين عشر على التوايل (إىل غاية كتابة هذه األسطر) .وعليه فإن األايم
القادمة ستؤكد لنا هذه النتيجة من عدمها.

شكل بياين رقم - 9ب: :الذروة املقدرة و املشاهدة للوفيات يف اجلزائر

 -3اختبار العوامل املفسرة لإلصاابت والوفيات
 .1.3النموذج القياسي والعوامل املؤثرة

يف هذا القسم األخري سنحاول أن خنترب أهم العوامل املفسرة حلاالت اإلصابة
والوفيات من الناحية اإلحصائية .وهلذا الغرض نستخدم منوذجني إحصائيني ،األول
يفرتض اخلطية و يشتمل على مجيع الدول اليت شهدت انتشارا للوابء ،اليت بلغ عددها
 205دولة .ميكن كتابة النموذج االحصائي كما يلي:
𝑖𝑣 𝑦𝑖 = 𝛼0 + ∑𝑘𝑗=1 𝛼𝑗 𝑥𝑖,𝑗 +

)(2
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أين ميثل 𝑖𝑦 املتغري التابع املراد تفسري تغرياته ،وهو أيخذ شكلني :معدل اإلصاابت
اليومي ومعدل الوفيات اليومي .الرمز  iهو عبارة عن مؤشر لتعريف الدولة ،وهو يعرب هنا
أن كل دولة أو بلد مشاهد مرة واحدة .ما يعين أن شكل املعطيات يف هذا النموذج هو
عبارة عن سلسلة مقطعية ،أي أهنا ال تتبع التغري الزماين بل تتبع التغري املكاين من بلد
آلخر .املتغريات 𝑗 𝑥𝑖,هي العوامل املفسرة واليت تضم جمموعة من املؤشرات االقتصادية،
املؤشرات االجتماعية واخلدمات الصحية ،مؤشرات دميوغرافية ،ومؤشرات سياسية.
واختيار هذه املؤشرات كان بدافع حصر جمموعة كاملة من العوامل اليت ابحتادها تكون
لدينا تركيبة من العوامل اليت قد تفسر آلية زايدة أو نقصان عدد اإلصاابت أو عدد
الوفيات .واملؤشر 𝑗 يؤشر إىل املتغري وهو ترميز رايضي للتدليل على وجود متغريات خمتلفة
وعوامل خمتلفة عن بعضها البعض .وأخريا املتغري 𝑖𝑣 هو اخلطأ العشوائي ونفرتض أنه
يتبع خصائص التوزيع الطبيعي.
املتغريات – أو العوامل – املفسرة تشمل األبعاد التالية اليت تتمثل يف البعد
االقتصادي ،13البعد البيئي والتنمية املستدامة  ، 14وبعد الصحة العامة واخلدمات
الصحية ،15والبعد الدميوغرايف ،16والبعد السياسي .17وهذه األبعاد ذات أمهية ابلغة
لتفسري عدد اإلصاابت أو الوفيات بسبب داء كورونة واليت حظيت بكثري من اهتمام
الباحثني يف األزمة احلالية .اجلدول السادس يقدم تفصيال كامال عن املؤشرات املستخدمة
يف كل بعد ،واخلصائص العامة ومصدر املؤشرات.
وجتدر اإلشارة أن عملية النمذجة هي تقريبية وليست دقيقة .وهذا يعود لغياب
املعطيات الدقيقة واليت تواكب تطور انتشار الفريوس بشكل يومي .وعليه ،فإن أتويل
Hilsenrath (2020), Murphy et al (2020).
Yao et al (2020a), Yao et al (2020b).
15 Gasmi et al (2020), Tikannen et al (2020), Xu et al (2020).
16 Saif (2020), Xu et al (2020).
17 Studdert and Hall (2020), Veuger and Shoag (2020).
13
14
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النتائج جيب أن يصب يف قياس أمهية العوامل الكلية والبىن التحتية ملواجه خطر انتشار
فريوسي غري متوقع كالذي حيصل حاليا.
يستعرض اجلدول رقم  6املتغريات املستخدمة يف عملية النمذجة لتفسري التغريات يف
عدد اإلصاابت والوفيات ،ونستعرض يف اجلدول املتغري ،مصدره ،سنة توفر املشاهدات،
وحدة القياس وأخريا العالقة النظرية املتوقعة بني املتغري وعدد اإلصاابت أو الوفيات.
جدول رقم  :6تفصيل املتغريات واملؤشرات وتعريفها.
العالقة النظرية

املتغري

السنة

عدد اإلصاابت
الكلي
عدد الوفيات الكلي

 9جوان

املتغري املراد تفسريه

2020
 9جوان

املتغري املراد تفسريه

املتغريات التابعة

املصدر
املركز األوريب للوقاية من
األمراض ومكافحتها
املركز األوريب للوقاية من
األمراض ومكافحتها

2020

البعد االقتصادي
النمو االقتصادي

2018

)(%

البعد الدميوغرايف

تعداد السكان
(مليون نسمة ،معرب
عنها ابللوغاريثم
الطبيعي)

2018

نسبة إمتام الدراسات
املرحلة االبتدائية

-2009
2017

()%

صايف اهلجرة (الفرق
بني عدد املغادرين و
الوافدين)

الدول األكثر منوا ،هلا مقدرات وموارد اقتصادية لإلنفاق على
إجراءات الوقاية والعالج والتعويض وابخلصوص إلقناع املواطنني
اباللتزام ابحلجر الصحي ،وابلتايل كلما زاد النمو ،قلت اإلصاابت
والوفيات.

2017

نستخدم هذا املؤشر لقياس مدى انتشار الفريوس ،الدول األكثر
تعدادا ،تواجه احتمال أكرب لزايدة اإلصاابت أو الوفيات ،خاصة
إذا كانت هلا موارد مالية أقل من غريها .كما يعرب عن الكثافة
السكانية و سهولة تطبيق إجراءات التباعد اإلجتماعي .فكلما
كانت الكثافة أكرب كلما كانت اإلصاابت أو الوفيات أكثر.
نستخدم هذا املؤشر كمقياس بديل عن نسبة األمية .يقيس معدل
البقاء النظام التعليمي وكفاءته الداخلية .هذا املؤشر أيضا يقيس
مستوى الوعي بني السكان .درجة الوعي بني السكان تساعد على
تطبيق اإلجراءات الوقائية وااللتزام بتوجيهات املختصني.
العالقة النظرية تفرتض أن النسب العالية ينتج عنها اخنفاض خماطر
اإلصابة والوفيات .كما حيتمل أن النسب العالية للتمدرس ،ينتج
عنها االنتشار الواسع للفريوس.
هذا مؤشر عن احلركة من وإىل البلد .واهلدف هو اختبار ما مدى
أتثري حركة املسافرين الدولية على عدد اإلصاابت أو الوفيات.
وعليه ،فهذا املؤشر أيضا خيترب جناعة اإلجراء الوقائي املتمثل بغلق
املطارات وتعليق السفر البني الدول .نتوقع أن الدول اليت لديها

272

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية
UNCTAD

املركز األوريب للوقاية من
األمراض ومكافحتها.
املعطيات متوفرة حىت عام
.2018
البنك الدويل .املعطيات متوفرة
حىت .2017

البنك الدويل .املعطيات متوفرة
حىت .2017
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صايف اهلجرة سالبا كانت خماطر اإلصابة أو الوفيات أقل.

بعد الصحة و اخلدمات الصحية

التغطية الصحية

2017

الشاملة ()%

نسبة انتشار
التدخني بني
السكان الذين
تتجاوز أعمارهم

2016

ال 15سنة ()%
نسبة السكان الذين
يستخدمون خدمات
الصرف الصحي

مؤشر مشولية اخلدمات الصحية األساسية .وهذا يقيس مدى
االهتمام بتوفري خدمات الصحة العمومية ومن غري الوقوع يف
ضائقة مالية .العالقة النظرية تفرتض وجود عالقة عكسية بني توفر
اخلدمات الصحية وبني اإلصاابت والوفيات.
نستخدم هذا املؤشر لقياس مدى أمهية الصحة الفردية لتجنب
اإلصاابت والوفيات .األحباث األخرية أكدت على وجود عالقة
بني خماطر اإلصابة أو الوفاة بسبب الفريوس و التدخني .إذن
العالقة النظرية هي كلما زادت نسبة التدخني ،كلما زادت خماطر
اإلصابة والوفيات.

البعد التنموي والتنمية املستدامة

20142017

األساسية ()%

تلوث اهلواء
(  )𝐶𝑂2كمية
انبعاث اثين أوكسيد
الكربون .معرب عنه
ابلوغاريثم الطبيعي.

2017

مؤشر احلرايت

-2018

النسبة املئوية لألشخاص الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي
األساسية .الصرف الصحي أمر أساسي للتنمية البشرية .تستخدم
العديد من املنظمات الدولية مرافق الصرف الصحي الصحية
كإجراء للتقدم يف مكافحة الفقر واملرض والوفاة .وعليه فإن توافر
مرافق الصرف الصحي هو مؤشر على احلماية من الفريوسات
واألوبئة .كلما زاد توفرها للسكان ،كلما قلت خماطر اإلصابة أو
الوفاة من األوبئة.
نستخدم هذا املؤشر لقياس التلوث الذي يتسبب يف جمموعة من
اآلاثر الصحية  ،مبا يف ذلك أمراض اجلهاز التنفسي وسرطان الرئة
وأمراض القلب .وعليه فإن وجود مستوايت عالية من التلوث يف
اهلواء قد يساهم يف خماطر اإلصابة أو زايدة الوفيات.

البعد السياسي واحلرايت

2019

نستخدم هذا املؤشر الختبار مدى أتثري احلرايت الفردية على
تطبيق اإلجراءات الوقائية .جيدر ابإلشارة أن املؤسسات اليت تصدر
مؤشر الدميوقراطية ختلط بني احلرايت والدميوقراطية كنظام سياسي،
وعليه فإننا نستخدم هذا املؤشر كمعيار لقياس احلرايت وليس
مدى دميوقراطية أنظمة احلكم .العالقة النظرية أنه كلما طغت
احلرايت الفردية كلما تعقد تطبيق اإلجراءات الوقائية كاحلجر وما
شابه .ما يزيد عدد اإلصاابت.

البنك الدويل .املعطيات متوفرة
حىت .2017

البنك الدويل .املعطيات متوفرة
حىت .2016

البنك الدويل .املعطيات متوفرة
حىت
.2017

مركز حتليل معلومات اثين
أكسيد
الكربون(.)CDIAC

فريدوم هاوس ويف-دام.

تعتمد املنهجية اإلحصائية اليت نتبعها يف النمذجة على اخلطوات التالية :األوىل ،نقوم
ببناء منوذج أساسي خيترب عالقة العوامل الكلية األساسية مبتوسط انتشار الوابء .وكبداية
نستخدم منوذج العامل الواحد والذي يركز على دور النمو االقتصادي يف حماربة األوبئة.
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والسبب األساسي الختيار هذا الشكل البسيط هو الدور الذي يؤديه االقتصاد يف توفري
املوارد األساسية لتنمية الصحة العامة والبىن التحتية الالزمة لتجنب تفشي األوبئة.
اخلطوة الثانية ،نقرتح فيها منوجا منوذجا معمقا أوليا ،والذي يضم مؤشرات أساسية
متثل مجيع األبعاد اخلمسة اآلنف ذكرها .وهذا كي خنترب جمموعة كلية متكاملة للعوامل
الضرورية ،واليت تشكل األبعاد املهمة يف حماربة تفشي األوبئة.
اخلطوة األخرية تتمثل يف اقرتاح منوذج معمق اثن ،واهلدف منه اختبار ما إذا كانت
العوامل املتعلقة ابلبىن التحتية لإلجراءات الوقائية والعوامل الصحية الدميوغرافية املهمة
األخرى هلا أثر على انتشار الفريوس .من هذه العوامل خنص ابلذكر التدخني ،مؤشر
التمدرس ،حركة اهلجرة بني الدول ،وتوافر مرافق الصرف الصحي.
أما فيما خيص النمذجة اإلحصائية ،متوفر لدينا الكثري من اخليارات ،نستخدم منها
األقرب للدقة إذ يتناسب كثريا مع اخلصائص القياسية لإلصاابت والوفيات ألهنما عبارة
عن متغريين من متغريات العد .وهذا اخليار يسمح ابلنمو األسي وأيخذ الشكل التايل:
𝑘

𝑖𝑣𝐸(𝑦𝑖 /𝑥𝑖,𝑗 ) = 𝑒 𝛼0 +∑𝑗=1 𝛼𝑗𝑥𝑖,𝑗 +

)(3
أين ميثل ) 𝑗 𝐸(𝑦𝑖 /𝑥𝑖,عدد اإلصاابت أو الوفيات املتوقعة الشرطية .نقوم بتقدير

منوذج بواسون ابستخدام طريقة املعقولية العظمى 18واليت تتناسب والطبيعة الرقمية وغري
اخلطية للنموذج .وجيب التنويه أبن املعطيات ذات تكرار سنوي (أي أهنا سنوية) يف حني
أن اجملموع اإلمجايل لإلصاابت والوفيات تغطي فرتة أربعة أشهر والظاهرة ال تزال يف تغري.
وابلتايل االفرتاض الضمين للعالقة بني العوامل املؤثرة والظاهرة املراد تفسريها أهنا سنوية.
وابلتايل فإن التقديرات اليت نستعرض تؤول على أهنا نتائج سنوية وليست يومية .وهذه
إحدى نقاط ضعف هذه الدراسة.

)Maximum Likelihood (ML
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 .2.3الوصف االحصائي ملؤشرات اجلزائر

نستعرض املؤشرات اخلاصة ابجلزائر مقارنة ابملعدل العاملي يف اجلدول  7أسفله.
اجلدول يستعرض املعدالت العاملية ألهم املؤشرات الكلية إىل جانب نظرياهتا اخلاصة
ابجلزائر .واهلدف هو مقارنة موقع اجلزائر من املعدالت العاملية لكل مؤشر وابلتايل تسليط
الضوء على مدى إستعدادية اجلزائر على كل مستوى.
ومن اإلحصائيات ،فإن اجلزائر حتتل موقعا أفضل يف جمموعة من املؤشرات يف حني
أهنا تواجه أداء حتت املتوسط يف بقية املؤشرات .من اجلهة اإلجيابية ،فإن األرقام املسجلة
لعدد اإلصاابت والوفيات بسبب انتشار فريوس كوروان (إضافة إىل املعدالت اليومية)
مطمئنة إىل حد كبري وأقل بكثري من املعدالت العاملية .إضافة إىل ذلك ،مؤشرات نظافة
احمليط ،توفر مرافق النظافة الشخصية والتدخني مشجعة رغم أنه جيب العمل أكثر على
حتسينها .وابلعكس ،فإن اإلنفاق احلكومي على اخلدمات الصحية للفرد الواحد والنمو
السنوي للدخل أقل من املعدالت العاملية .وهذه مؤشرات مهمة جدا لتحسني البىن
التحتية واجلاهزية ملواجهة انتشار األوبئة.
جدول رقم  :7إحصائيات املؤشرات األساسية
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جدول رقم  :8نتائج النمذجة

مالحظات (***) ،(**) ، (*) :تشري إىل معنوية املعلمة ابحتمال  ،5% ،10%و  1%على التوايل .وجودها تدل على
املعنوية.كل النماذج حتوي الثابت.القيم املقدرة :تشري إىل عدد اإلصاابت والوفيات املقدرة اخلاصة ابجلزائر.

 -4النتائج و مناقشتها

بناء على النتائج اإلحصائية ،فإن الدراسة تستخلص ما يلي:
أوال ،فيما خيص تقدير الذروة ،فإن عدد االصاابت والوفيات يف اجلزائر قد يكون بلغ
الذروة بدءا من اترخيي 11ماي و  28أفريل على التوايل .أي بعد حوايل  72و  59يوما
– على التوايل  -من تسجيل أول حالة يف اجلزائر .وابملقارنة مع الصني ،فإن وصول
الذروة يف اجلزائر أتخر حبوايل  30يوما ولكن بشدة أقل بكثري مما عرفته الصني .وامللفت
لإلنتباه أن عدد الوفيات كان مسيطر عليه والذروة املقدرة حتققت قبل وصول اإلصاابت
إىل الذروة .وهذا قد يكون مؤشرا إجيابيا ،كما ميكن أن يكون مؤشرا على املزيد من اجلهد
الذي جيب بذله لتفادي وقوع ضحااي أكثر.
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ولكن وابلرغم من بلوغ الذروة إال أنمه جيب االلتزام جيميع االجراءات الوقائية للقضاء
على انتشار الوابء املتسارع واملستجد كليا .وإال فإن العودة إىل االنتشار الواسع للفريوس
أمر ال مفر منه .إضافة إىل ذلك ،فالنتائج تقديرية واحتمالية وغري قطعية .وعليه ،جيب
توخي احلذر عند تفسري هذه النتائج.
اثنيا ،من نستخلص من النتائج املتعلقة ابلعوامل املؤثرة يف عدد اإلصاابت والوفيات
امللخصة يف جدول رقم  ،8ما يلي:
حبسب النموذج األول ،نقدر وجود عالقة عكسية بني النمو االقتصادي وعدد
اإلصاابت والوفيات على التوايل .أي أنه كلما زاد النمو بواحد ابملئة ،كلما اخنفضت
اإلصاابت حبوايل  1696والوفيات حبوايل  145حالة يف السنة حبسب منوذج بواسون.
التقديرات من الناحية اإلحصائية معنوية ابحتمال اخلطأ  10ابملئة ابلنسبة للوفيات وغري
معنوية ابلنسبة لإلصاابت .ولكن هذه نتائج احتمالية وال تعرب ابلضرورة عن واقع العالقة.
والذي يهمنا هنا أكثر هو اجتاه العالقة ،وهي عكسية كما ينتظر منها من الناحية
النظرية .إضافة إىل ذلك ،فإن النمو ال يفسر سوى  1ابملئة من جمموع اإلصاابت
والوفيات على التوايل ما يستلزم األخذ بعني االعتبار العوامل األخرى.
النموذج الثاين أعم من النموذج األول من انحية أنه حيوي أكثر من عامل .وكل عامل
ميثل بعدا من األبعاد اخلمسة اليت ذكرانها آنفا .حبسب التقديرات فإن النمو االقتصادي
يؤثر على عدد اإلصاابت والوفيات بشكل عكسي .أي أن زايدة النمو ب  1ابملائة ينتج
عنه اخنفاض يف جمموع اإلصاابت حبوايل  280إصابة واخنفاض يف عدد الوفيات مقدر
حبوايل  16حالة يف السنة لكل واحد ابملائة من الزايدة يف النمو االقتصادي .وهذا اخنفاض
حاد مقارنة بنموذج العامل الواحد .وهذا قد يعين أن منوذج العامل الواحد متحيز بسبب قلة
العوامل كما سبق وأن ذكران .إىل جانب ذلك ،وحبسب هذا النموذج ،فإن األثر املقدر
للنمو غري معنوي .ولكن ال يعين هذا أن هنمل هذا األثر ألن انعدام املعنوية قد يكون سببه
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تقين مثل قلمة املشاهدات وكثرة العوامل اجملهولة وابلتايل نلجأ إىل استخدام املعنوية العامة
لكل العوامل للتأكد معنوية النموذج ،وهو حال هذا النموذج.
أما بقية العوامل ،فإننا نقدر أن التلوث ،النمو السكاين واحلرايت الفردية تساهم يف
زايدة عدد اإلصاابت والوفيات معا .وهي نتائج متوقعة ،إذ ميثل النمو السكاين الكثافة
السكانية ،واليت قد متكن الفريوس من االنتشار أكثر ما اضطر الكثري من الدول بتطبيق
إجراء احلجر والتباعد االجتماعي .ويف هذا الشأن ،فإن ارتفاع النمو السكاين بواحد ابملئة
ينتج عنه زايدة اإلصاابت حبوايل  14إصابة والوفيات حبوايل  5حاالت يف السنة .وكال
املقدرتني غري معنوية من الناحية اإلحصائية .أما التلوث ،فهو يؤثر على مناعة الفرد
ويتسبب ابخلصوص أبمراض التنفس وهو ما يساعد على انتشار الفريوس .التأثري املقدر
للتلوث يقرتح أن كل زايدة للتلوث بواحد ابملئة ،يرتفع عدد اإلصاابت والوفيات حبوايل 60
و 20حالة يف السنة على التوايل وهذين التقديرين معنويني من الناحية اإلحصائية .ويف نفس
السياق ،فإن ارتفاع مؤشر احلرايت يرفع من حاالت اإلصاابت والوفيات السنوية والذي قد
يفسره عدم االلتزام بقرارات احلجر والعزل وغريها من القرارات احلكومية للسيطرة على
انتشار الوابء .وحبسب التقديرات اليت وصلنا إليها فإن زايدة احلرايت مبعامل  0.1فإن
اإلصاابت والوفيات السنوية ترتفع ب 1397و  91حالة على التوايل .واملقدرتني معنويتني.
أما فيما خيص الضمان الصحي ،فالعالقة املقدرة يف حالة الوفاة مبهمة ،إذ تقرتح أنه
كلما كان الضمان الصحي أكثر انتشارا كلما كانت الوفيات املتوقعة أكثر حبوايل حالة
سنواي ،غري أهنا معنوية من الناحية اإلحصائية .قد تعين أن توفر اخلدمات الصحية بشكل
واسع يؤثر على صرامة االلتزام ابإلجراءات الوقائية أو أهنا تعرب عن املناطق اليت يكثر فيها
االحتكاك بني األفراد كاملستشفيات أو مراكز الرعاية الطبية .ولكن املالحظ أن الدول اليت
شهدت انتشارا كبريا للفريوس هلا معدالت تغطية عالية .فالتغطية الصحية للصني،
والوالايت املتحدة وابقي دول االنتشار الواسع للفريوس ترتاوح بني  78ابملئة إىل  87ابملائة.
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وابلرغم من عدم معنوية التأثري إحصائيا ،إىل أن زايدة التغطية الصحية بواحد من املائة،
تؤدي إىل اخنفاض اإلصاابت حبوايل  64حالة سنواي .وبشكل عام ،فإن األبعاد اخلمسة
تفسر حوايل  78ابملئة من جمموع اإلصاابت وحوايل  79ابملئة من جمموع الوفيات.
إضافة إىل العوامل اليت ذكرهنا ،يضم النموذج املعمق الثاين أربع متغريات أخرى وهي
مؤشرة حركة اهلجرة الدولية ،نسبة التمدرس ،نسبة التدخني يف اجملتمع ،ونسبة توفر مرافق
الصرف الصحي .من النموذجني ،فإن اجتاه العالقة مبهم لكثري من املتغريات ما يعكس
املشاكل اإلحصائيةا ليت يعاين منها النموذج وابخلصوص صغر حجم العينة اليت فقدت
حوايل  139مشاهدة -أي دولة  -بسبب إنعدام توفر إحصائيات للمتغريات املضافة.
وابلتايل النموذج ال ميكن االعتماد عليه .ولكن جتدر اإلشارة إىل أن نسب التمدرس
ونسب استخدام املرافق الصحية هلا أثر عكسي على اإلصاابت والوفيات ابلرغم من عدم
معنوية األثر .وعليه ال بد من توخي احلذر يف استخدام مثل هذه النماذج ،فهي إحصائية
واحتمالية أكثر من كوهنا تعبري عن الواقع .واهلدف هو بناء نظرة ولو شبه تقريبية عن أهم
العوامل املفسرة لظاهرة انتشار الفريوس من الناحية الكلية حىت تساعد أصحاب القرار
على فهم كيفية التعامل مع مثل هذه الظواهر على املدى البعيد.
خامتة

هتدف هذه الدراسة أساسا هو طرح بعض إشكاالت منهجية النمذجة اإلحصائية
لفريوس كورونة .اهلدف األول ليس منذجة الظاهرة وإمنا اختبار مدى دقة املنهجية
اإلحصائية لفهم انتشار الوابء .و ابلرغم من كون اإلحصاء وحتليل املعطيات أساسيا
الختاذ القرار وفهم الكثري من الظواهر ،إال أنه سالح ذو حدين؛ فكما ميكن أن جييب
عن أسئلة ،فقد ينتج عنه نتائج مغلوطة .وهذا ما حاولنا يف املقال إظهاره .وعليه ،فإن
قراءة األرقام اإلحصائية جيب أن تكون بشكل حذر وأخذها مأخذ االحتمال.
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وبطبيعة احلال ،هذا ليس حال مرضيا .ولذلك فإن أهم أسلوب جيب إتباعه للتأكد
من سالمة النماذج هو االختبار ،فاالختبار ومن مث االختبار .أي فحص النتائج أبشكال
خمتلفة ومقبولة منهجيا للتأكد من قوة النتائج ومتانتها .أي ال جيب افرتاض شكل واحد
من األشكال الرايضية ،أو االكتفاء مبجموعة حمدودة من الفرضيات ،بل على الباحث
اختبار مجيع اإلمكاانت املتاحة .فعلى سبيل املثال ،ال احلصر ،استخدام جمموعة متعددة
من النماذج للتحقق من متانة النتائج ومقبوليتها .وهناك خيارات أخرى قد تصلح
وقصرت هذه الدراسة عن حصرها.
من الناحية التطبيقية ،فالدراسة حاولت تقدير الذروة يف اجلزائر ابستخدام الصني
كحالة مرجعية .وبناء على النماذج املستخدمة ،فإن عملية السيطرة على انتشار الوابء قد
تكون ختطت املرحلة احلرجة يف اجلزائر ابفرتاض غياب موجة اثنية ،وابخلصوص إذا ت
االلتزام ابإلجراءات الوقائية وإجراءات السيطرة على تفشي هذا الفريوس.
أما الشق الثاين من الدراسة فريكز على العوامل الكلية اليت تفسر جمموع اإلصاابت
والوفيات .وحبسب توقعات النماذج املستخدمة ،فإن النمو االقتصادي عامل مهم حملاربة
األوبئة إذ يظهر لنا من كل النماذج املقبولة إحصائيا حلد ما ،أن النمو االقتصادي كفيل
بتقليل اإلصاابت والوفيات .ولكن هذا بشرط استخدام املوارد االقتصادية بشكل فعال
لتنمية البىن التحتية الالزمة حملاربة تفشي الوابء وابخلصوص يف املستقبل.
وبطبيعة احلال ،فهذه الدراسة ال ختلو من نقائص .ومن أهم النقائص تتعلق بتوفر
املعطيات ،و خاصة املتعلقة ابلعوامل املؤثرة لتفشي الفريوس .إضافة إىل ذلك ،فإن
الدراسة كلية ،وال ميكن اإلعتماد عليها للتحليل اجلزئي للظاهرة و ابخلصوص حملاولة فهم
إنتشار الوابء على املستوى اجلغرايف للجزائر .وهذا ماميكن تسليط الضوء عليه يف دراسة
مستقلة .و أخريا ،فالدراسة ميكن تطويرها ألخذ بعني اإلعتبار أثر تطبيق إجراءات احلجر
الصحي ،ابخلصوص اإلجراءات اليت ختتلف من جهة إىل أخرى وأثرها يف تفشي البالء.
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