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 بذة تعريفية ن 
 

اع والتنمية وال الهيئة الع   ،  (GOIDI)  ستثمار األمريكيةالمية لالختر
 
   منظمة

 
   عالمية
 
 و  د

 
  غت     لية

   ، حكومية  
 
ي مجالت التنمية الشاملة الم    ، إعتبارية    شخصية    ذات

 وتعزيز    لدعم    هة  وج  تعمل ف 
، والثقافة  الدول من    لشعوب    شاملة    ة  لتحقيق نهض  ا والبحث العلمي سعي    ، الرفاه الجتماعي

ي ر 
عي   والمستثمرين ف 

ي س المال المعرأ خالل تنظيم العلماء والمختر
ي دفع   ، ف 

والمختصي   ف 
باستثمار   والشاملة  المستدامة  التنمية  المتاحة  عجلة  الموارد      ، كافة 

الحياة    وتحسي   شكل 
المستقبل ي اختر   إداري    ضمن كيان    الحالية والقادمة ألجيال 

اعاتهم وتنظيم يضمن حقهم ف 
 صحيحة تربطهم بالمستثمرين )  علمية    رؤية    فق  لهم و  عم

ً
 هيل  ( من أجل تس  ا أو أشخاص    دول

اإلنسانية  ، عملهم لخدمة  طموحاتهم  الرفا   ، وتحقيق  والقتصادي    ه وتحقيق  الجتماعي 
بيئة  من واأل واأل  ي 

العيش ف  ي 
المتوفرة واستغاللها خت  آمان ف  الموارد    منة مستقرة من حيث 

 . استغالل وتوجيهها التوجية الصحيح الشامل
 

 
 

 الياسي     ابراهيم   الدكتور سعادة  
DR. IBRAHIM ALYASEN 

President of Global Universal Innovation Inc. Development. Investment GOIDI 

Executive Chairman of the International Scientific Research Program on the Corona 

Epidemic Inventor, Innovator 

Business Leaders, Researcher and Scientific Thinker . 

وع الرئيس التنفيذي ل   البحث العلمي الدولي حول وباء كورونامشر
ع ومبتكر ورائد اعمال وباحث ومفكر  . رئيس مجموعة منظمات الهيئة العالمية  مي علمختر

اع والتنمية والستثمار األمريكية  لالختر
 يس مجلس المفوضي   اإلقليمي الدولي ئر 

   جويدي األمريكيةدارة مجالت رئيس مجلس إ
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ي المشر   أعضاء 
 وع البحث 

 

 ة الصف  السم 

وع البحث العلمي الدولي    / ابراهيم الياسي     . تور الدك  الرئيس التنفيذي لمشر
 .وروناء كحول وبا 

ا   رئيس 

ي اعداد كتاب  سة  رئي  / األستاذة الدكتورة ضىح عادل محمود 
ي ف 
الفريق البحث 

 بئة األو 
 عضوا 

ا عض لعراقا -مها عادل محمود . األستاذة الدكتورة  و 
ا  العراق  –جامعة بغداد -ية الطب لك  -  القيسي عائدة زكي  . األستاذة الدكتورة  عضو 

ليىل الدكتورة  المساعد  الرحعب  األستاذة  جت  د  العلوم  ،  من  جامعة -كلية 
 العراق   –تكريت 

 ا عضو  

ا  بريطانيا.  - لندن -هللا عبيد  حنان صبىحي عبد   . األستاذة الدكتورة  عضو 

ا  العراق.  -رص الزياديليوي ناحسي   ع  . ر األستاذ الدكتو   عضو 

ي  . الدكتورة  تاذةاألس ا  العراق.  -آمال صالح عبود الكعث   عضو 

حس  ال  عبد   ن الدكتور. 
 
ك اإل زهرة  والتعليم    -براهيمي يطان  بية  التر  -وزارة 

 راقالع
ا   عضو 

الدكتور.  المساعد  مفتاح   األستاذ  شافعي  والقانون   -محمد  يعة  الشر  -كلية 
ال عبد جامعة  م  سلطان  اإلسالمية عظم  الحليم  ية العالم  شاه 

(UniSHAMS)  –  .يا  مالت  

ا   عضو 

الدكتور ا الدبسي   . ألستاذ  حسن  محمد  حسن  ف  الكلي  يلوك  ،أشر قرآن ة 
العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  اإلسالمية   ،والسنة  برليس  جامعة 

(KUIPs) 

 ا عضو  

بي حمد عبد المعطي محمد سعد أالدكتور   التر ا، أستاذ   -لمساعدة الخاصة 
 . فلسطي   

ا   عضو 

ي عمر صا احمد   تاذ. األس
بوية  ف  .  –، أستاذ اإلدارة التر ا  فلسطي    عضو 

ا  العراق.  - موسويعرب المد  مح . األستاذ الدكتور   عضو 

ا  . األردن -لقصارالدكتورة. رائدة سامي ا  عضو 

ا  . الجزائر  / يىحي  ة بنسامي. ستاذةاأل   عضو 

ا  العراق.  -حمدين قادر ا صالح الد . ور األستاذ المساعد الدكت  عضو 

ا  العراق-د الدكتور محمد جار هللا توفيقلمساعتاذ اساأل   عضو 

ا  . اقالعر  -عىلي فاتن شاكر . الدكتورة  عضو 

ا  سناوي األستاذ الدكتور عامر صالل راهي الح  عضو 
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 إلهداء ا   

 

ي هذا الكتاب.  •
ا ف 
 
 إل كل من كتب حرف واحد

ي ودائم البقاء. م  وة ودع مصدر قان  إل كل من ك •
 للفريق البحث 

ء بها درب العلم والعلماء. أعط فكر   إل كل من  • ي
 ة ليض 

 لينا.. وأصحاب الفضل ع   ، وأهل العلم والعلماء   آبائنا الطاهرة،   إل روح  •

 ساندونا.   آنسونا ودعمونا، وبمشورتهم   إل الذين  •

ا وطمأنينة ...الذين سعد إل   •  ب  هم.. معهم و نا الذين ملئوا حياتنا نور 

ا... نقدم لكم هذا الج  • هد المتواضع عس هللا تعال  إل كل هؤلء جميع 

 وأن يرزقنا أجره   أن ينفعنا به 

 .  إنه سبحانه وتعال نعم المول ونعم النصت 

 

ام م  ع خالص الحب والتقدير والحتر
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   ة قدمالم

، الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات،  در الناس  رتفع قفضله يوب  الحمد هلل رب العالمي  
والس والصالة  الدرجات،  أعىل  خاتم  الم  إل  محمد  سيدنا  والمكرمات،  الفضائل  ي  نث  عىل 

تبعهم   ومن   ، الميامي   الغر  وأصحابه  الطاهرين  الطيبي    آله  ، وعىل  المرسلي   وسيد  النبيي   
 م الدين. بإحسان إل يو 

ي أكله كل اره طيله، ثمحد  ...  فإن العلم بحر ل ساحل له، وبستان وارف ل  وبعد  
به، يؤتر

ي حل مشك
، ويسهم ف  ي  ت الال حي  

ي األمم والشعوب وازدهارها، وهو يدخل ف 
مجتمعات، ورفر
 كل قضايا المجتمع، ويسهم فيها بنصيبه الوافر. 
الرائد، فقد   العلم ودوره  ا منا بقيمة 

 
وع وإيمان ي مشر

نقدم رؤية علمية متمثلة ف  ارتأينا أن 
ي يدور حول إسه

ي األالعلم  ام  بحث 
ي جثمت عىل قلوب األمم و زمة المعف 

وب، الشعارصة الثر
" الذي ظهر 19كورونا  ولم يسلم منها أحد ل فرد ول مجتمع ول دولة، أل وهي أزمة وباء"  

أخريات سنة   ي 
السيئة عىل كاف  2019ف  آثاره  القتصادية،  م ول زالت  المجتمع  ة قطاعات 

 مية. تعلي الو  ، والصحية، والجتماعية، والسياسية
دة عن البحث العلمي تعتت  إمكانات  الم  القدرات العلمية لدى اإلنسانوالمعروف أن   

ّ
تول

أن   حينئذ   فبإمكانها  الصحيح؛  التوجيه  هها 
استخدامها، ووج  أحسن  إذا  جليلة  ثرية ووسائل 

ال من  ية  البشر ي 
وأخطأ تشف  استخدامها  أسء  إذا  أّما  األجيال،  أرهقت  ي 

الثر المضنية  ي   علل 
  ف 

. نسا ها تؤدي إل زوال الحضارة وفناء النوع اإل ها فإنتوجيه ي
 ت 

ي  و 
  بسبب تفسر

ي طرأت عىل حياة  البشر
ات  اإلنسانية  والجتماعية  الثر ألجل مناقشة التغيت 

ويغت      ،  
البشر بأرواح   

 
يفتك  ٍّ جرثومي نمط  وباء   حياتمن  فايروس    جائحة  ضوء  وعىل  هم، 

طريق خارطة  رسم  تم  متخدم    ميةعل  كورونا،  للتعامل   
 
ونصائح حلول،  وتقدم   ية  ع  البشر

وبئة من خالل تقديم دراسات  وبحوث  ذات تخصصات علمية متنوعة عىل شكل كتاب  األ
إ ي 
ف  والعلماء  الباحثي    لرفد  تخصصات  عدة  تجمع  الدراسات  هذه  ألن  ؛  علعلمي مي  طار 

ي أوبئمتن
ي حالة تفسر

ي اديدة جوع من الدراسات الحديثة، واعتمادها ف 
 لمستقبل. ة ف 

ها يركز عىل زيادة   لعلمومن جملة أهداف الدراسات ا  
ية المتعددة التخصصات أنها أكت 

ي  
ف  والقتصادية  واألمنية  الصحية  التحديات  وإدراك  الشخصية،  والنظافة  الصىحي  الوعي  

نتيج انتشار  العالم  و ة  األالوباء،  إلدارة  واألخالقية  اإليمانية  الجوانب  التعزيز  من وبا زمة    ئية 
والتمسخال ع  الشر تعاليم  إل  الرجوع  بهل  من ك  المستفادة  والدروس  العت   واستخالص  ا، 

ية   البشر لخدمة  إدارة علمية تسع  المعدية، كل ذلك وفق  األمراض  انتشار  لتجنب  التاري    خ 
 ونصائح

ً
 وبئة.   مخاطر ال لمواجهة  وتقدم حلوال

ي واقعنا المع
ة ف  وس  نها ارص ومولقد ظهرت أمراض كثت  ( الذي COVID-19رونا )كو   فت 

 ع والخوف والقلق، وأثر سلبا عىل الحياة ككل. الهلأصاب الناس ب
ة،   ، وحفظ المال الذي تم بخسائر اقتصادية كبت  ومن أجل التعامل مع هذا الوباء العالمي

ال  النسل  بغلوحفظ  تم  من  ذي  عدد  من ق  التعليمية  والمؤسسات  والجامعات  المدارس 
ازية لعدم ااح  جراءاتذ إوري اخالض   اتيجيات وقائية قبل  ع اسنتشار المرض وذلك بوضتر تر
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ي تضمنها هذا الكتاب الذي بذلت فيه 
ي أي وباء قادم بالعتماد عىل نتائج الدراسات الثر

تفسر
اتهم. ن أثروه بصصات الذي جهود طيبة من الباحثي   متعددي التخ  علومهم ومعارفهم وخت 

ي ذل ةصحياية اللرعنظمة اهذا ... وقد تعرضت أ 
ي جميع أنحاء العالم، بما ف 

ث  دول  ك أغف 
ي 
الثات  ين  /تشر نوفمت  منتصف  فمنذ  اإلصابات؛  من  الهائل  العدد  بسبب  للضغط  العالم، 

أكت  من  2020 تم تسجيل  بكوفيد    55،  إصابة  م، م19مليون حالة   ليون حالةع تسجيل 
األحيان، بعض  ي 

ف  أيام  ثالثة  أو  يومي    م  جديدة كل  أ وهو  إل ا  مليون وف  دى  من  أكت   اة 
 شخص. 

من يزال  ئ الم  ول  المفاج  الختفاء  ش  ح  لشر تداعياته.  كامل  استيعاب  للغاية  بكر 
 عنها. 

ً
 للمصافحة باأليدي، وظهور تقليد تالمس المرفقي   بدال

الب   الفريق  يضع  مركز لذا  ي 
ف  ي 

ال   حث  الهيئة البحوث  تشكيالت  أحد  الدولي  ي  اتيىح  ستر
المر العالم ميكيية  ي 

ف  بي   نظمة  ة  الكتاب  هذا  قراءجويدي  يدي  العلماء  الع    من  اجمع  الم 
مجالت   ي 

ف  قيما  ا 
 
بحث عشر  أثنا  الكتاب  هذا  يتضمن  حيث  والطلبة،  والمثقفي    والباحثي   

عية، وتربوية وقانونية وس ( وكلها بحوث حديثة  ة، ومجتمعيةياحية، وفنيعدة )صحية، وشر
ي فحواها ومبناها، ويج 

ي  ة  معارص األحداث ال  والمعارصة، وتساير الة   األصبي     مع بعضها ف 
الثر

ي ظل جائحة كورونا.  تعيشها 
ية ف   البشر

ي 
ي ميدان المعرفة ف 

ي منظمة جويدي أن يسد هذا الكتاب ثغرة ف 
ي ف 
ويأمل الفريق البحث 

اتها عىل الععلم األوبئة وتأث ي   اجمع. ألنالم  ت 
  هدف هذا الكتاب هو اشباع حاجة القارئ ف 

ا التخمختلف  ي  اكس  هنية والتعليمية والة والملعلميصصات 
ابه مبادئ ومهارات أساسية ف 

 مجال علم األوبئة كورونا نموذجا. 
عدم  إل  سببها  يعود  ربما  المجال،  هذا  ي 

ف  تتعلق  ي 
الثر البحوث  ي 

ف  واضحة  ندرة  فهناك 
 ا ليهما غلب عباء كورونا، وإن وجدت بعض الدراسات، فربلصحيحة ألزمة و كتمال الرؤية اا 

، أو التأصيل العاد الافتق متعدد المصادر، وعىل كل فأي جهد بذل أو يبذل لمي  عمق العلمي
ي هذا الشأن ل يمكن الستهانة بها 

 . ف 
مجالت   تضم  موسوعة  يمثل  علمي  مرجع  وجود  من  بد  ل  هنا كان  علم  ومن  ي 

ف  عدة 
ي يقوم عليها هذا العلم. وبئة ومعرفة األ األ

 سس الثر
ا  ي وألن 

ف  متشع  ئةوباأل   علم  لبحث  الوقت،  نفس  ي 
ف  وشيق  األ واسع  متعدد  ب  طراف 

ي وقتهم الثمي   وجهدهم المضث  من اجل وضع 
الجوانب والزوايا، فقد كرس  الفريق البحث 

أي، وكان هذا العأساس متي   لعلم األوبئة فكان وباء كورونا نموذجا  ديكم عىل مل الذي بي   
 هذا النحو.  

إعداد خطة   تم  بحيث  وع  ي لمشر
الفريقوتشكي  حث  المهام عىل  وتوزي    ع  فريق  ي الب  ل 

حث 
، وقد قام عىل   ي تناولت هذه األزمة من عدة نواح 

لستخراج عدد من البحوث والدراسات الثر
ي والمؤسسات العلهذه البحوث أساتذة وباحثون متخصصون من مختلف الجامعات  

مية ف 
ي عىل وع اا المشر هذ  حثر خرج  من دول العالم، كذلك من مختلف الجنسيات، العديد  

لبحث 
ي نطرحها بي   يدي القراء. ة الهيئة كتاب بالصور 

 ثر
البحوث  من  قيمة  طائفة  تحتها  اندرج  أبواب  عدة  ي 

البحث  وع  المشر اشتمل  ولقد  هذا.. 
وتناول   مستقل،  فصل  ي 

ف  منها  بحث  المراد  وقع كل  رؤيةالقضية  وفق  علمية،    طرحها 
   لنحو: ا اهذ باحث، عىلص كل ومنهجية بحثية، وانطالقا من تخص
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 ول وهو المحور الصىحي تكون من ثالث فصول: األ الباب
جائحة   ظل  ي 

ف  العالم  اتخذها  ي 
الثر الصحية  الوقائية  "التدابت   بحث  األول  الفصل 

ي بثم تاله  كورونا". 
ي حث بالفصل الثات 

 جائحة كورونا.  من لحد  احول اللقاحات ف 
ا حول

 
ي تحليل جيوط وتضمن الفصل الثالث بحث ي وبالنحث  للمث 

 . اتئ
ي 
الثات  الباب  الوتضمن  دور    حول  بحث  األول  الفصل  فصول،  ثالث  من  عي 

الشر محور  
ي الحد من جائحة كورونا 

النبوية ف  عية ،  األحاديث  ا حول رؤية شر
 
ي بحث

الثات  تضمن الفصل 
ا ال عوقايا و األوبئة  مل معللتعا  ي ظل جائحة كورونا  -ج 

يا ف   . 19تجربة مالت  
الفصل  الث  الث  وتضمن 

 
التعليم   حولا  بحث مؤسسات  ي   جهود 

ف  ي  المالت   التغلب    العالي 
ي ضوء الكتاب والسنة

ا.  -عىل جائحة كورونا ف   جامعة برليس اإلسالمية نموذج 
فصلي    بوي 

التر المحور  الثالث  الباب  الف وتضمن  ال ،  حو صل  بحث  احتيا ول   تا جل 
جائح ظل  ي 

ف  الخاصة  الحتياجات  ذوي  كورونا.... الفراد  و ة  ي من  صت، 
حول    الثات  ا 

 
بحث

ي الحالحاكم 
ي ف  اتيىح   د من جائحة كورونا........... ية وواقع التخطيط الستر

إلد الدولة  مقاربة  حول  لبحث  ا 
 
واحد فصال  ي 

القانوت  المحور  الرابع  الباب  ارة وتضمن 
ي ن لمأزقا

ي  ماذج دولية الوباتئ
 الحد من جائحة كورونا.....  ف 

الباب محو   وتضمن  حو   ال فصالداخىلي  التصميم    ر الخامس  لبحث  ا 
 
الدارة  واحد ل 

ي الحد من جائحة كورونا. 
 .... التصميمية وهندسة التصميم ف 

السياحة  حول  لبحث  ا 
 
واحد فصال  السياجي  القطاع  محور  السادس  الباب  وتضمن 

ي ا اضيةالفتر 
 ... . .. حة كورونا. لحد من جائف 

المجتمعي  المحور  السابع  الباب  ا   وتضمن 
 
واحد حول  فصال  مستقبرؤ   لبحث   لية ى 

اف العا   . لم لجائحة كورونا.... واستشر
ية   لذا كان هذا هدف هذا الكتاب معالجة هذه القضية العضية معالجة علمية تفيد البشر

ي مستقبل حياتها بشكل أعمق وأشع. 
 ف 

ي هذا  دم هذا العإذ نقإننا  و 
اف با   -ت، فإنه يطيب لنا  قو المل ف  أن    -لفضلمن باب العتر

اعدنا وعزز فينا روح المثابرة، ونخص بالذكر ل كل من سمتنان إكر وال الشدم بخالص  نتق 
ي جميع األكاديميي   والباحثي   الذين كانت لمالحظاتهم السديدة وآرائهم ال

قيمة األثر الكبت  ف 
ه الإخراج  الحكتاب  ذا  والشبصيغته  تحويل م  كر الية،  وأسهم عىل  ساعدنا  من  إل  وصول 

 س. واقع ملمو فكرة واألمل ال
 

از والمحبة إل كل تقدم بفائق إننا نلذلك ف  عن تقديم   العتر 
 
ي لم تتوان

النفوس الكريمة الثر
 أو شجعنا ولو بكلمة طيبة

 
ي هذا العمل، وإل كل من أسدى لنا معروفا

نا  دعا ل، أو  يد العون ف 
 لحة. دعوة صا 

ن   من  كشكذلك  وتنس ر  البحث  وع  مشر صف كتاب  عىل  منقام  وضبطه  الناحية    يقه 
ونهم، داعي   هللا تعال أن يجزي  هم خت  الجزاء، وأن إنه نعم  عا يع حسن تكر للجمنية، نشالف

ء قد ي
، وهو عىل كل شر  ير. المول ونعم النصت 

اع والت   يدي( ستثمار )جو وال   نمية الهيئة العالمية األمريكية لالختر
Global Universal Innovations Inc. 

 Development. Investment (GOIDI) 
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 دف ه الفكرة وال   .. نا اسة كورو بادرة در م 

الن     حياة  الحياة  بكم  سانية  وتعج  والغيبيات،  والتطورات  ات  التغت  متسارعة 
وإيج دراستها  إل  تحتاج  ي 

والثر النسانية  القضايا  من  دهائل  لها  الحلول  ا اد  رء 
ا لما قد وقع  طا خمللفساد وال   مي ل العيعد البحث    أصال؛ ولهذا ر المحتملة أو عالج 

ان ا ي  لمة وركنها الحيا ستقرار امت  
مل عىل إعداد  سيحدث والع   تدارك كل ما تي   ف 
 .  الدراسات ومعالجة كل ما هو حالي

ي رفد الحياة بالعلماء والباحثي   
ي أهمية البحث العلمي ف 

ي توتأتر
قدم   للمساهمة ف 

القضايا والقط  ا هر يالحياة وتطو  ي كافة 
ي  ف 

الا  ذهحال تجاهل  اعات، وف    هامالركن 
المجست ي غوص 

المو الفوض  والضلتخبط و وا م المجهول  عال  تمعات ف  ي 
ارد  ياع ف 

 . ية والمادية والتأخر عن مواكبة التطور العلمي  البشر
وال  اع  لالختر األمريكية  العالمية  الهيئة  ي 

ف  والستثما إننا  بعي   تنمية  أخذنا  ر، 
ي صميم  تع ل ا

ن  لما له م   ، ع قطا ال  ية لهذا مطاء جل األه رؤيتنا وأهدافنا، إع بار وف 
إانعكاس ي  ات 

ف  قيمة  رفيجابية  و ع  االمؤسسات،  ة  مست  وتغذية  دعم  لباحثي   
 المجتمعات بكافة أنواع العلوم والعمل عىل تطويرها. 

ي هذا الحياة له قيمة ويحت
،  ح يحصعرفة التجاه الاج إل بوصلة لمأن أي نجاح ف 

ة  جهود متملنا بكل م  عقد  مية، لذا فلالهيئة العا هذا يعتت  البحث العلمي بوصلة  ل ت  
تأسيس   البحمر عىل  اتكز  الستر الدولي  وث  ي  القضايا يىح  كافة  ي 

تبث  أجل  من 
اتيجية عىل الساحة الدولية، وذلك من أجل المساهمة مع أصحاب القرار  الستر

ي تقد
ها ليم الحلول وأفضلف   ك األخطار أو معالجتها أو التخفيف ر ادتيتها عن غت 

علمية  دوات اللنالدولية وارات  ق المؤتملك بإطالذ  ا ززنرها، وقد عطمن تفاقم خ
ي ال

 دراسات ألهم القضايا الحديثة. الهادفة وتبث 
ي هذا الكتاب مبادرة من رئيس ال

هيئة إن األمر الذي دعانا لهذه الدراسة البحثية ف 
( ل  عا لمريكية لالختر العالمية ا ي همن أ  ما لها )سعادة الدكتور إبراهيم الياسي  

  مية ف 
 ئح. لجواوبئة واواجهة األ لم صديالت

ي هذا الكتاب العلمي المتمت   من خالل  د جاءت  فقوعليه  
هذه الدراسة البحثية ف 

أهم    دراسة قام بها باحثون من أساتذة الجامعات المتخصصي   إللقاء الضوء عىل
 . 19باء كورونا  قضية وهي و 

رسالتهعسيو  ي  اتيىح  الستر البحوث  مركز  أهد    بصاوتحقيق  ووضع    مع  متهفه 
ي تالدولي    المجتمع

حول هذا الوباء العالمي آملي   أن نكون  والرؤى  ل  قديم الحلو ف 
الخروج   أجل  من  أشهر  لعدة  استمرت  ي 

والثر البحثية  الدراسة  هذه  ي 
ف  وفقنا  قد 

. بهذا المنتج العلمي  ي
  الرافر
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من اإن  العالظمة  ا ة  ميلهيئة  با لالختر والستثمار  والتنمية  منظع  غت   معتبارها  ة 
ي    قد وضعت  حكومية،   ت  غة و ربحي

، كافة ا  يلرؤيتها تذلف  لصعوبات عىل الباحثي  
أوج   ي 

ف  المجالت  جعلت  بحيث   ، العلمي البحث  ة  مست  يخدم  ما  كل  وتعزيز 
بج علمية  قيمة  إضافة  ومؤسساتها،  البرامجها  المؤسسات  تحتضنها  انب  ي 

ثر
ي مجالت الندوات العلمية، وبرامج  ةئالهي

سسات  ؤ مو اع  امج الختر ر التدريب وب   ف 
امجخاص  ا يختص باألوبئة والكوارث.  ومنها مب رأة والشبا الم  ة بت 

إقامة  خالل  من   ، الدولي والعلمي  ي 
الثقاف  التعارف  فرص  بفتح  ذلك  تكلل  وقد 

عي   بكاف  لمعارض المتخصصةالمؤتمرات العلمية الدولية وا
طرق، عت   لا  ةللمختر

اضيا ومن خال اإقامتها افتر لنبفر لل الحضور  ن  ي   مين وقريب، ومؤثر ي   لعفا   فعىلي 
 العلماء والباحثي   ونتكيف مع كافة ظروف الحياة وتقلباتها.  مي   من هتكافة الم

وباء كورونا    من  بالرغم  ة  ممت   قفزات  العالمية  الهيئة  وقد حققت  وإنجاز  هذا.. 
امج والمؤ الكثت  م مي  لالدولي الع  ونأمل أن يجد الباحث  الرفيعة....   تا سسن الت 
ي مق نجاحه ية، ويحقآل صبو ي  كل ما 

ته العلف  ي خدميست 
   مة العلم والعلماء. ة ف 

 
 د ابراهيم الياسي   

اع والتنمية والستثمار   رئيس الهيئة العالمية األمريكية لالختر
 الهيئة العالمية رئيس مجلس ادارة مؤسسات 
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 قائمة البحوث 
 الباحث  ث ح ب ل ا

ي السي  المعتمدةائية  قلساليب الو اعلية التدابت  واف   -1 
 عىل   طرةف 

 . 19-كوفيدفايروس  
“The efficiency of prevention strategy and control 
measures used for control covid-19 virus” 

 ق العرا-األستاذة الدكتورة مها عادل محمود
Prof.Dr. Maha Adel Mahmood - Dept. 
Basic Sciences /College of Dentistry/ 
University of Baghdad 

 العراق.  -األستاذة الدكتورة عائدة زكي القيسي  امل المؤثرة عىل اللقاح. م والعو دور العال   19-ح كوفيد ا قل -2
جت   الرحمن  عبد  ليىل  الدكتورة  المساعد   -األستاذة 

 العراق
ي    -3 جيوطث  الوباتحليل  ي  للمنحث  

كورونا  ا لجتئ المستجد ئحة 
اتيجياو  حة الستر  . هلحد من انتشار لت المقتر

حالدكتور   األستاذة  عانة  عبد هللا    لندن   -بيد ن صبىحي 
 بريطانيا. 

 العراق.  -األستاذ الدكتور حسي   عليوي نارص الزيادي 
ي   العراق.  -األستاذة الدكتورة آمال صالح عبود الكعث 

النبوية  حاأل   -4 الاديث  ي 
ف  و   ملتعاالواردة  األوبئة  منها مع   الوقاية 

 (.  أنموذجا )كورونا 
  د بالدكتور حسن ع

 
 العراق  -هيمي براطان اإل يالزهرة ك

عيرؤ   -5 ا ية شر ي   -ة للتعامل مع األوبئة وقايا وعالج 
يا ف  تجربة مالت  

 . 19ظل جائحة كورونا 
بوشية مفتاح  شافعي  محمد  الفقه  ،الدكتور   أستاذ 

بكل والقانونالشر ية  المساعد  السلطان    ،يعة  جامعة 
معظ الحليم  لعالمية  اسالمية  اإل   شاه   معبد 

(UniSHAMS   مالت ) يا 
ي التغلب عىل جائحة  التعليم العالي ؤسسات  جهود م  -6

ي ف   المالت  
ي ضوء الكتاب والسنة

ا   - كورونا ف   . جامعة برليس اإلسالمية نموذج 
محمد  ا ف حسن  أشر الدكتور/  الدبسي ألستاذ  ،  حسن 
و   يلوك القرآن  للدراساتسنالكلية  والبحث  ا  ة  لعليا 

 (KUIPsة )س اإلسالمييجامعة برل، العلمي 
الخدمات    -7 المقواقع  بوية  للالتر الحتياجات دمة  طلبة من ذوي 

ي قطاع غزة من وجهة 
ي المدارس الحكومية األساسية ف 

الخاصة ف 
 . " نظر العاملي   

.  الدكتور احمد عبد المعطي محمد   سعد/فلسطي  
ي صاستاذ احمد عمر ل ا

. / ف   فلسطي  

ي لجاالستر خطيط  كمية وواقع التالحا   -8 ي وز ونا  ر و ائحة كتيىح 
ارة ف 

. لعالتعليم اا  لي
الدكتو  عبيد األستاذة  عبد هللا  حنان صبىحي  لندن    -رة 

 بريطانيا. 
 العراق.  -األستاذ الدكتور محمد عرب الموسوي

 األردن.  -الدكتورة. رائدة سامي القصار 
ي دراسة الوبا زقمأإلدارة ال الدولةقاربة م -9

ي نماذج دولية. تئ
 ر ائز جال / بن يىحي  يةم االستاذة س ف 

ي بناء هندسة التصمالتصميمية دور الرادة  - 10
يم الداخىلي وفق ف 

 ظرف جائحة كورونا. 
قادر   الدين  صالح  الدكتور  المساعد    -حمدأاألستاذ 

 العراق. 
هللا جار  محمد  الدكتور  المساعد  تو األستاذ    -فيق  

 العراق
مدخل  لا  -11 اضية  الفتر القسياحة  السياجي لتفعيل  ي   طاع 

ظل   ف 
تر COVID-19رونا  و كجائحة   تجربة  ال  )إسطنبول(  كاإلشارة    –يا 
 -ة نظريةدراس

/العراق  الدكتورة فاتن شاكر عىلي
 

اف العالم ما بعد جائحة كورونا.  -12 ن  لند   - عبيد  هللا   عبد الستاذ الدكتورة. حنان صبىحي   رؤى مستقبلية واستشر
 ريطانيا ب

 لعراقا - ي او لحسن. عامر صالل راهي االستاذ الدكتور 
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ا: متابعة األ   154 بيت. ال من العمسادس 

ا: اإل س اف والمتابعابع  ها. من الحكومة ت المقدمة ة للخدماشر ية وغت   155 المالت  

به قامت  ي 
الثر األكاديمية  اإلجراءات   : ي

الثات  ) المطلب  وس  لمكافح  ( KUIPsا  فت  ة 
 كورونا. 

155 

 
ً
 156 : المقررات التعليمية. أول

ونية. ثاني   ات اإللكتر  156 ا: المحارص 

ا: ا
 
 157 . ميةألنشطة التعلثالث

. التقييم اإلل ا: رابع   ي
وت   159 كتر

ي )أسالي
ي ف 
وت   KUIPs ) 159ب التقييم اإللكتر

ي ضوء القرآن والسنة. : تقييم المطلب الثالث
 160 التجربة ف 

ي زمن الجائحة فيه حفظ للنفسأول: 
 160 . ضبط الحركة وتجنب الخروج ف 

ي زمن: ا ثاني  
 161 لي األمر. عة وطا الجائحة فيه ضبط الحركة وتجنب الخروج ف 

ا:  
 
اثالث وتجنب  الحركة  فيهضبط  الجائحة  زمن  ي 

ف  ل  لخروج  ودفع  تحقيق  لمصلحة 
 ة. للمفسد

162 

ا: است ل بإا  العمل من  مرار رابع  ي الحياة فيه أجر  لمت  
تقان وإخالص حثر آخر وقت ف 

 كبت  وثواب عظيم. 
162 

 163 الخاتمة، وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 

 165 بحث. ال أهم مراجع
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Abstract: 

Quarantine, contact tracing, screening, and isolation are effective measures of 

COVID-19 prevention, particularly whenever integrated together. In order to be more 

effective, quarantine should be implemented early and covers larger community. 

Controlling population travel will enhance the effectiveness of quarantine. Screening, 

contact tracing, and isolation are effective particularly in areas where contact tracing is 

easily attainable. Although screening is the effective measure recommended by the 

WHO, since the disease is asymptomatic, it may miss a larger share of the population. 

Therefore, this should be integrated with other preventive measures. In order to control 

the COVID-19 epidemic, the health care system should consider high level of contact 

tracing, early initiation of nationwide quarantine measures, increasing coverage of 

screening service, and preparing effective isolation centers. 

 COVID-19 is an emerging disease caused by highly contagious virus called SARS-

CoV-2. It caused an extensive health and economic burden around the globe. There is 

no proven effective treatment yet, except certain preventive mechanisms. Some studies 

assessing the effects of different preventive strategies have been published. However, 

there is no conclusive evidence. Therefore, this study aimed to review evidences related 

to COVID-19 prevention strategies achieved through contact tracing, screening, 

quarantine, and isolation to determine best practices. 
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 االملخص: 

فايروس كوفيد يسببه  الذي  المرض  شديد    19-ان  وس  فير يسببه  ئ  ناش  مرض  هو 

  ب  . وقد تسب2-العدوى يسىم سارس كوفيد
  جميع  ع  ف 

بء صح  واقتصادي كبير ف 

بعض اآلليات  أنحاء العالم.  وبما انه ال يوجد عالج فعال مثبت حتى اآلن ، باستثناء  

   
اتيجيات الوقائية المختلفة. ومع    تقيم آثار الوقائية. تم نش  بعض الدراسات التى االسيى

المتعلقة    لةدال ذلك ، ال يوجد دليل قاطع. لذلك ، هدفت هذه الدراسة إىل مراجعة  

كوفيد من  الوقاية  اتيجيات  االتصال     19-باسيى تتبع  خالل  من  تحقيقها  تم    
التى

 لصح  والعزل لتحديد أفضل الممارسات. والفحص والحجر ا

ال الحجر  وتتبعيعد  من    المالمسير    صح   للوقاية  فعالة  تدابير  والعزل  والفحص 

COVID-19  عندما يتم دمجها مًعا. ومن أجل أن 
ً
أكير فعالية ، يجب ن  كو ت  ، خاصة

   
ة من المجتمع كما إن التحكم تنفيذ الحجر الصح  ف  وقت مبكر وان يغط  اعداد كبير

ه  وتعد   . الصح  الحجر  فعالية  من  سيعزز  السكان  سفر    
االجرا ف     ذه 

ف  فعالة  ءات 

أن  من  الرغم  عىل  المالمسة.  حاالت  تتبع  إىل  الوصول  فيها  يسهل    
التى المناطق 

عال الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية ، نظًرا لن المرض  لفا  اءالفحص هو اإلجر 

السكا  من  أكير  نسبة  يفقد  فقد   ، أعراض  مع  بدون  هذا  يتكامل  أن  يجب   ، لذلك  ن. 

، حيث يتحتم عىل نظام  19-من أجل السيطرة عىل وباء كوفيدة الخرى  التدابير الوقائي

المبكر  والبدء   ، المخالطير   تتبع  الصحية      الرعاية 
عىل  إج  ف  الصح   الحجر  راءات 

  ، وزيادة تغطية خدمة الفحص ، وإعداد مراكز عزل فعالة. 
 الصعيد الوطت 
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19:-Transmission of COVID 

The coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a rapidly spreading infectious disease 

that has led to global pandemic (Kannan, et al, 2020; Zhai et al, 2020; Ge et al, 2020;  

Sohrabi, 2020). On June 25, 2020, there have been more than 9.44 million confirmed 

COVID-19 cases and 483 thousand COVID-19-related deaths in the world (Ramphul  

and Mejias, 2020). Epidemiologically, COVID-19 is mainly spread by inhalation of 

droplets or fomites. Small droplets produced by an infected person with or without any 

symptoms can be aerosolized through coughing, sneezing, talking, or singing and then 

inhaled by persons in close contact. Furthermore, poorly ventilated environments leads 

increase potential of transmission (Ding et al, 2020; Hamner et al,2020)).   

Presentations of COVID-19 range from asymptomatic/mild symptoms to severe 

illness and mortality. Symptoms may develop 2 days to 2 weeks after exposure to the 

virus (CDC, 2019).  

The symptoms of COVID-19 

The most common symptom of COVID-19 is fever, followed by cough, loss of 

appetite, fatigue, shortness of breath, sputum, and muscle and joint pains (Chen et 

al,2020; Grant et al ,2020), while other symptoms, like nausea, vomiting, or diarrhea 

can also occur (Huang, et al, 2020;  Lai , et al,2020); common flu symptoms, such as 

sneezing, runny nose, sore throat, and skin lesions, are less common in COVID-19 

patients [World Health Organization (WHO)]. Report of the WHO-China Joint Mission 

on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on February 16–24, 2020 

(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-

covid-19-final-report.pdf). As there are no curable treatment options currently available, 

COVID-19 patients often suffer from complications including pneumonia, acute 

respiratory distress syndrome (ARDS), multi-organ failure, septic shock, heart failure, 

blood coagulation, liver injury, seizure, stroke, encephalitis, and even death (Murthy et 

al, 2021; Heymann and Shindo, 2020; Long, et al, 2020; Xu et al, 2020; Sanders, et 

al,2020; Carod-Artal, 2020). Thus, novel and effective preventive and control strategies 

for COVID-19 infection are crucial to ending this ongoing global pandemic. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
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Differentiate between flu, colds, and COVID-19 

Many people will likely struggle to differentiate between the flu, the common cold, 

and COVID-19, all of which have similar symptoms. For example, both COVID-19 and 

the flu can cause fever, shortness of breath, fatigue, headache, cough, sore throat, runny 

nose, muscle pain, or body aches, as  well as vomiting and diarrhea (though these last 

two are more common in children). Meanwhile, colds may be milder than the flu and 

are more likely to involve a runny or stuffy nose. One difference, however, is that 

COVID-19 is associated with a loss of taste and smell(  Macmillan and Ledger, 2020). 

 

Important ways to slow the spread 

Wear a mask that covers your nose and mouth to help protect yourself and others. 

Stay 6 feet apart from others who don’t live with you. 

Get a COVID-19 vaccine when it is available to you. 

Avoid crowds and poorly ventilated indoor spaces. 

Wash your hands often with soap and water. Use hand sanitizer if soap and water 

aren’t available. 

a) Wear a mask: 

Everyone 2 years and older should wear masks in public. 

Masks should be worn in addition to staying at least 6 feet apart, especially around 

people who don’t live with you. 

If someone in your household is infected, people in the household should take 

precautions including wearing masks to avoid spread to others. 

Wash your hands or use hand sanitizer before putting on your mask. 

Wear your mask over your nose and mouth and secure it under your chin. 

Fit the mask snugly against the sides of your face, slipping the loops over your ears 

or tying the strings behind your head. 

If you have to continually adjust your mask, it doesn’t fit properly, and you might 

need to find a different mask type or brand. 

Make sure you can breathe easily. Effective masks are required on planes, buses, 

trains, and other forms of public transportation traveling into, within, or out of the 

United States and in U.S. transportation hubs such as airports and stations. (CDC, June 

2021) 

https://www.yalemedicine.org/conditions/smell-and-taste-disorders
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/protect-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/protect-your-home.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
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For which procedures are N95 respirators needed? 

N95 respirators are only needed by clinical staff when there is a risk of aerosolizing 

(airborne) coronavirus, i.e. during aerosol generating procedures such as the collection 

of nasopharyngeal and oropharyngeal swabs, tracheal aspirates, or bronchoalveolar 

lavage for coronavirus testing, manual bag-mask ventilation, non-invasive CPAP 

ventilation, tracheal intubation, open suctioning, tracheotomy, bronchoscopy, 

endoscopy, ENT procedures, dental procedures, maxillo-facial procedures and 

cardiopulmonary resuscitation. A number of different N95 respirators designs are 

available e.g. cone/cup, duckbill and fold-flat. 

For the general care of patients with respiratory symptoms, surgical masks can be 

used to protect the healthcare worker’s mouth and nose from respiratory droplets. Staff 

are often asked to use the same surgical mask over the shift. 

Can one reuse a N95 respirator? 

If a N95 respirator (special face mask) is indicated for aerosol-generating procedures 

when you are working in a COVID-19 ICU or triage area, use the same respirator for 

your entire shift. For reuse, carefully remove the N95 respirator using a clean paper 

towel and store the respirator in a clean paper bag, labelled with the staff member’s 

name. Do not crush or crumple it. Ensure it still fits securely around the face and nose 

when you use it again by performing a seal check: when breathing in or out suddenly 

the respirator should collapse or expand slightly without any leak of air. A N95 

respirator can be reused so long as it is not damaged, a seal test is normal and the 

respirator is not damp or crushed. As N95 respirators are often in short supply they 

often need to be used repeatedly.  

b) Stay 6 feet away from others 

Inside your home: Avoid close contact with people who are sick<. 

If possible, maintain 6 feet between the person who is sick and other household 

members. 

Outside your home: Put 6 feet of distance between yourself and people who don’t 

live in your household. 

Remember that some people without symptoms may be able to spread virus. 

Stay at least 6 feet (about 2 arm lengths) from other people. 

Keeping distance from others is especially important for people who are at higher 

risk of getting very sick. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
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c) Get Vaccinated 

Authorized COVID-19 vaccines can help protect you from COVID-19. 

You should get a COVID-19 vaccine when it is available to you. 

Once you are fully vaccinated, you may be able to start doing some things that you 

had stopped doing because of the pandemic. 

d) Avoid crowds and poorly ventilated spaces 

Being in crowds like in restaurants, bars, fitness centers, or movie theater sputs you 

at higher risk for COVID-19. 

Avoid indoor spaces that do not offer fresh air from the outdoors as much as 

possible. 

If indoors, bring in fresh air by opening windows and doors, if possible. 

e) Wash your hands  

Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds especially after 

you have been in a public place or after blowing your nose, coughing, or sneezing. It’s 

especially important to wash: 

Before eating or preparing food 

Before touching your face 

After using the restroom 

After leaving a public place 

After blowing your nose, coughing, or sneezing 

After handling your mask 

After changing a diaper 

After caring for someone sick 

After touching animals or pets 

If soap and water are not readily available, use a hand sanitizer that contains at least 

60% alcohol. Cover all surfaces of your hands and rub them together until they feel dry. 

Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. 

Cover coughs and sneezes 

If you are wearing a mask: You can cough or sneeze into your mask. Put on a new, 

clean mask as soon as possible and wash your hands. 

If you are not wearing a mask: 

Always cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze, or use 

the inside of your elbow and do not spit. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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Throw used tissues in the trash. 

Immediately wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. If soap 

and water are not readily available, clean your hands with a hand sanitizer that contains 

at least 60% alcohol. 

Clean and disinfect 

Clean high touch surfaces daily. This includes tables, doorknobs, lights witches, 

countertops, handles, desks, phones, keyboards, toilets, faucets, and sinks. 

If someone is sick or has tested positive for COVID-19, disinfect frequently touched 

surfaces. Use a household disinfectant product from EPA’s List N: Disinfectants for 

Coronavirus (COVID-19)external icon according to manufacturer’s labeled directions. 

If surfaces are dirty, clean them using detergent or soap and water prior to 

disinfection. 

What cleaning of surfaces and equipment is required in COVID-19 areas? 

Increased frequency of environmental cleaning of healthcare facilities is very 

important. This will reduce the chance of spreading coronavirus from contaminated 

surfaces and equipment. Surfaces and equipment should be cleaned at least twice daily 

with detergent (soap and water). Focus cleaning on high-touch surfaces, e.g. bed 

handles, tables and phones. 

In COVID-19 wards, aim for more frequent detergent cleaning, followed by 

disinfection with a 0.1% concentration of sodium hypochlorite (add 2 ml bleach to 1 

litre of water). Disinfect the equipment with 70% isopropyl alcohol after each use.  

(CDC, April 2021a) 

 Monitor your health daily 

Be alert for symptoms. Watch for fever, cough, shortness of breath, or other 

symptoms of COVID-19: especially important if you are running essential errands, 

going into the office or workplace, and in settings where it may be difficult to keep 

a physical distance of 6 feet. 

Take your temperature if symptoms develop: don’t take your temperature within 30 

minutes of exercising or after taking medications that could lower your temperature, 

like acetaminophen. 

Follow CDC guidance if symptoms develop. 

Treatment Options: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential-goods-services.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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Treatments used for COVID-19 should be prescribed by your healthcare provider. 

People have been seriously harmed and even died after taking products not approved for 

COVID-19, even products approved or prescribed for other uses. 

Drugs Approved or Authorized for Use: 

The Food and Drug Administration (FDA) has approved one drug, remdesivir 

(Veklury) to treat COVID-19. 

The FDA can also issue emergency use authorizations (EUAs) to allow healthcare 

providers to use products that are not yet approved, or that are approved for other uses, 

to treat patients with COVID-19 if certain legal requirements are met. 

The National Institutes of Health (NIH) has developed and regularly 

updates Treatment Guidelines to help guide healthcare providers caring for patients with 

COVID-19, including when clinicians might consider using one of the products 

under an EUA. 

1-Treatment Outside of the Hospital: 

Your healthcare provider might recommend the following to relieve symptoms and 

support your body’s natural defenses: 

Taking medications, like acetaminophen or ibuprofen, to reduce fever. 

Drinking water or receiving intravenous fluids to stay hydrated. 

Getting plenty of rest to help the body fight the virus. 

If you are more likely to get very sick from COVID-19, your healthcare provider 

might recommend that you receive investigational treatment. 

For people at high risk of disease progression. The FDA has issued EUAs for a 

number of investigational monoclonal antibodies that can attach to parts of the virus. 

These antibodies could help the immune system recognize and respond more effectively 

to the virus. The NIH COVID-19 Treatment Guidelines provide information about these 

drugs and describe what is known about their effectiveness. If used, they should be 

administered as soon as possible after diagnosis and within 10 days of symptom onset. 

Your health care provider will decide whether these investigational treatments are 

appropriate to treat your illness. 

 

2-Treatment in the Hospital: 

Slowing the virus. Antiviral medications reduce the ability of the virus to multiply 

and spread through the body. 

https://emergency.cdc.gov/han/2020/han00431.asp
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/introduction/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/anti-sars-cov-2-antibody-products/anti-sars-cov-2-monoclonal-antibodies/
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Reducing an overactive immune response. In patients with severe COVID-19, the 

body’s immune system may overreact to the threat of the virus, worsening the disease. 

This can cause damage to the body’s organs and tissues. Some treatment scan help 

reduce this overactive immune response. 

Treating complications. COVID-19 can damage the heart, blood vessels, kidneys, 

brain, skin, eyes, and gastrointestinal organs. It also can cause other complications. 

Depending on the complications, additional treatments might be used for severely ill 

hospitalized patients, such as blood thinners to prevent or treat blood clots. 

Supporting the body’s immune function. Plasma from patients who have recovered 

from COVID-19—called convalescent plasma—can contain antibodies to the virus. 

This could help the immune system recognize and respond more effectively to the virus, 

but currently the NIH COVID-19 Treatment Guidelines find there is not enough 

evidence to recommend these treatments.  (CDC, April 2021b)  

What can national governments do to slow the spread of COVID-19? 

There are number of steps that many governments are taking: 

Screening to prevent potentially infected people entering the country 

Testing anyone with suspected coronavirus infection 

Nationwide screening to identify people infected with coronavirus who have mild 

symptoms (active surveillance) 

Tracing people who have been in contact with someone who has COVID-19 (contact 

tracing) 

Isolating people with coronavirus infection or suspected of having coronavirus 

infection 

Quarantining people who are not infected but have been in close contact with an 

infected person or have arrived from another country with high rate of infection 

National regulations to prevent the public mixing with other people (community 

lockdown) 

Providing information via the media on how to avoid infection 

Giving the public accurate information about the progress of the pandemic 

Promoting the use of cloth masks in public. 

These efforts are all aimed at ‘flattening the curve’( BLP, 2021).  

Countries are adopting different ways to contain the spread of coronavirus but there 

is no one-size-fits-all approach. 

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/immune-based-therapy/blood-derived-products/convalescent-plasma/
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Towns and cities have been locked down and large gatherings banned. 

Restrictions have been imposed on travelers from hard-hit areas, such as China, Italy 

and Iran. 

Major sporting events, carnivals and events have been postponed or cancelled. 

The COVID-19 coronavirus has now spread to every continent except Antarctica, 

challenging health systems and governments everywhere. Although the vast majority of 

the almost 90,000 cases around the world are in China where the virus originated, 64 

different countries* are now affected. 

For most, the virus represents a mild health issue, but for vulnerable members of 

society the consequences can be more serious. Containment remains a priority for all 

countries but there is no one-size-fits-all approach to tackling the spread of the disease. 

A recent survey of the availability of four BIP and four PPE items in seven poor 

countries (Afghanistan, Bangladesh, Democratic Republic of Congo [DRC], Haiti, 

Nepal, Senegal and Tanzania) found less than a third of clinics and health centers in 

Bangladesh, the DRC, Nepal and Tanzania had any face masks (Gage and 

Bauhoff, 2020). In all seven countries, clinics and health centers, often the first point of 

public contact with the health system, had, on average, just 2.3 (of four) BIP items and 

two (of four) PPE items. Most countries also scored poorly on health workers’ 

preparedness with reference to the 2005 IHR to prevent disease spread. 

Most of the population in many developing countries is in the informal sector, 

earning meagre, typically daily incomes, and with paltry savings. All too many 

developing countries do not have enough fiscal space to provide sufficient relief for 

vulnerable populations and small businesses for very long. Hence, extending strict 

lockdown measures and causing an economy to be locked down for too long may erode 

public support, even if high at the outset. 

Brazil and Peru are two of the worst hit countries in Latin America, but for different 

reasons. While the failure in Brazil has been due to complacency, denial and lack of 

national/social solidarity, the Peruvian setback has been due to poor design of relief 

measures. Peruvians living in slums do not have bank accounts, and had to stand long 

hours queuing for cash relief grants. Ironically, this became a major cause of contagion 

(Ghitis 2020).  

  The countries best prepared for health emergencies 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=d863e045_2
https://link.springer.com/article/10.1057/s41301-020-00256-y#ref-CR10
https://link.springer.com/article/10.1057/s41301-020-00256-y#ref-CR16
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/these-are-the-countries-best-prepared-for-health-emergencies
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Whole towns are in lock-down in some places, while in others, schools, museums 

and religious centers have been closed and sporting and music events cancelled. Here's 

a look at how countries across the globe are handling the outbreak. 

France 

The French government has advised its citizens to abandon the customary “bise” 

greeting – involving kissing to slow the spread of COVID-19. 

Public gatherings of more than 5,000 people are also off limits, resulting in the 

cancellation of events like the Paris Half Marathon. Following the decision, the Louvre 

museum in Paris closed its doors to the public to mitigate the threat of infection posed 

by visitors arriving from different parts of the world. 

Iran 

As the Middle East’s worst hit country, nearly 3,000 cases of COVID-19 have been 

reported in Iran, including more than 20 lawmakers. The country’s parliament has been 

suspended indefinitely and MPs have been asked to cancel all public meetings. 

Iran’s death toll is the third highest, after China and Italy, and medical supplies are 

running short. Exports of face masks are banned for three months, while Iran’s factories 

produce new supplies for local people. 

Germany 

German Health Minister Jens Spahn has declared coronavirus a 'worldwide 

pandemic', something the World Health Organization has not concluded at this 

point. The government has banned the export of medical equipment, as Spahn said the 

virus there had not yet reached its peak. 

United States 

California has declared a state of emergency after the first death in the state, which 

brought the U.S. death toll to 11. The move follows Washington and Florida both 

declaring a state of emergency, with 10 of the deaths in Washington state. The 

government is preventing entry to anyone who has visited China in the last 14 days and 

has expanded testing nationwide. 

Switzerland 

Precautionary measures are in place in Switzerland, where gatherings of more than 

1,000 people have been banned, forcing the cancellation of annual events like the Basel 

Carnival and the Geneva International Motor Show. Interior Minister Alain Berset has 

also advised against using the country’s customary three-kiss greeting. 

https://www.businessinsider.com/coronavirus-france-tells-citizens-stop-kissing-each-other-cheek-bise-2020-3?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/coronavirus-france-tells-citizens-stop-kissing-each-other-cheek-bise-2020-3?r=US&IR=T
https://www.reuters.com/article/us-china-health-france/france-bans-gatherings-of-more-than-5000-due-to-coronavirus-idUSKBN20N0MD
https://apnews.com/fd006734bacfb34a9dba966694359e5f
https://apnews.com/fd006734bacfb34a9dba966694359e5f
https://www.scmp.com/video/world/3065052/iran-steps-covid-19-fight-least-23-lawmakers-are-confirmed-coronavirus
https://www.dw.com/en/coronavirus-is-now-a-worldwide-pandemic-german-health-minister-says/a-52634082
https://www.dw.com/en/coronavirus-is-now-a-worldwide-pandemic-german-health-minister-says/a-52634082
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/coronavirus-pandemic-epidemic-health
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/coronavirus-pandemic-epidemic-health
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-51740706
https://www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/der-beste-weg-ist-sozialedistanzierung/story/27357077
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Austria 

Authorities in Austria imposed a ban on trains travelling on key international routes to 

and from Italy, such as the Brenner Pass. The move followed two suspected cases of 

coronavirus discovered on a train heading from Italy to southern Germany, which later 

tested negative. The temporary ban has now been lifted, allowing scheduled rail services 

between Austria and Italy to resume. 

Italy 

Italy has shut all its schools and universities for 10 days, as the government also 

banned public conferences and cultural events to curb the spread of the virus, which has 

already killed more than 100 people. 

Some towns in northern Italy’s Lombardy region are in lockdown. Restaurants and 

businesses are closed, threatening to plunge the country into recession. 

China 

At the epicenter of the outbreak, China has adopted aggressive measures to contain 

the virus, including city lockdowns, travel restrictions, extending school breaks and 

closing down theatres, sporting events and other public venues. Infection rates continue 

to increase, but the rate of increase has slowed. 

Hong Kong 

Hong Kong’s border with mainland China has been closed, preventing visitors from 

entering the territory. Without the throng of global tourists that usually flock to Hong 

Kong, the economy has been hit hard. Schools are closed until April, and many flights 

in and out have been restricted or cancelled. Hong Kong's recently unveiled budget 

included a government payment of more than $1,200 for each resident to help ease the 

economic pain. 

Japan 

Japan’s Prime Minister Shinzo Abe has called for all elementary, middle and high 

schools to close until late March, impacting millions of students. The threat posed by 

the virus could jeopardize the Tokyo 2020 Olympic Games, due to be held in the 

summer, although no decision to cancel the event has been announced. 

https://www.dw.com/en/coronavirus-austria-briefly-halts-trains-from-italy-over-covid-19-concerns/a-52493063
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-04/italy-closes-down-schools-in-new-virus-containment-effort-ansa
https://www.dw.com/en/coronavirus-italy-towns-in-lockdown-after-covid-19-deaths/a-52477823
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/china-s-aggressive-measures-have-slowed-coronavirus-they-may-not-work-other-countries
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/china-s-aggressive-measures-have-slowed-coronavirus-they-may-not-work-other-countries
https://fortune.com/2020/02/26/hong-kong-economy-stimulus-cash-handout/
https://www.forbes.com/sites/brucelee/2020/02/28/with-covid-19-coronavirus-what-difference-will-closing-schools-make/#34a8f5547216
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South Korea 

South Korea has the most cases of any nation outside of China. Strict self-isolation 

requirements are in force throughout the country, with fines or a potential prison 

sentence awaiting anyone found violating the rules. 

After military personnel tested positive for the disease, planned annual joint military 

exercises with US forces have been put on hold. 

Singapore 

 The island state was quick to restrict the movements of anyone who recently 

travelled to China or parts of South Korea. Strict hospital and home quarantine 

rules have been imposed. 

Saudi Arabia  

No coronavirus cases have been detected in Saudi Arabia, but there have been some 

in regional neighbors like Kuwait and Bahrain. Authorities have barred entry to the 

kingdom for foreign pilgrims from 25 countries, preventing visits to Islam’s two holiest 

sites – Mecca and Medina. 

United Arab Emirates 

Ferry services between the UAE and Iran have been suspended and all commercial 

ships must provide health statements for crew members 72 hours before arriving in the 

country’s busy ports. 

What is the World Economic Forum doing about the coronavirus outbreak? 

Although different countries have adopted their own approaches to the disease, 

regular hand washing and avoiding touching your eyes, nose or mouth can help slow 

down the spread, according to the World Health Organization. 

The virus can live for hours, sometimes days, on door handles, taps and other 

surfaces we come in contact with, so regular washing can help prevent contaminated 

droplets being transferred(Wood et al ,2020).  

Governments will not be able to minimize both deaths from coronavirus disease 

2019 (COVID-19) and the economic impact of viral spread. Keeping mortality as low 

as possible will be the highest priority for individuals; hence governments must put in 

place measures to ameliorate the inevitable economic downturn. In this view, COVID-

19 has developed into a pandemic, with small chains of transmission in many countries 

https://www.foxnews.com/world/coronavirus-outbreak-round-the-world-reaction
https://www.politico.com/news/2020/02/26/us-south-korea-military-drills-coronavirus-117811
https://www.politico.com/news/2020/02/26/us-south-korea-military-drills-coronavirus-117811
https://fortune.com/2020/02/28/singapore-coronavirus-contained-response/
https://fortune.com/2020/02/28/singapore-coronavirus-contained-response/
https://www.reuters.com/article/us-china-health-saudi/saudi-arabia-suspends-entry-for-umrah-visits-to-al-masjid-al-nabawy-amid-coronavirus-idUSKCN20K3CQ
https://www.reuters.com/article/us-china-health-saudi/saudi-arabia-suspends-entry-for-umrah-visits-to-al-masjid-al-nabawy-amid-coronavirus-idUSKCN20K3CQ
https://www.reuters.com/article/us-china-health-saudi/saudi-arabia-suspends-entry-for-umrah-visits-to-al-masjid-al-nabawy-amid-coronavirus-idUSKCN20K3CQ
https://www.reuters.com/article/us-china-health-saudi/saudi-arabia-suspends-entry-for-umrah-visits-to-al-masjid-al-nabawy-amid-coronavirus-idUSKCN20K3CQ
https://www.who.int/csr/sars/en/WHOconsensus.pdf
https://www.weforum.org/agenda/authors/johnny-wood-a7338de0-18d8-42da-9b64-bba21028f267
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and large chains resulting in extensive spread in a few countries, such as Italy, Iran, 

South Korea, and Japan. 

 Most countries are likely to have spread of COVID-19, at least in the early stages, 

before any mitigation measures have an impact. 

What has happened in China shows that quarantine, social distancing, and isolation 

of infected populations can contain the epidemic. 

 This impact of the COVID-19 response in China is encouraging for the many 

countries where COVID-19 is beginning to spread. However, it is unclear whether other 

countries can implement the stringent measures China eventually adopted. Singapore 

and Hong Kong, both of which had severe acute respiratory syndrome (SARS) 

epidemics in 2002–03, provide hope and many lessons to other countries. In both 

places, COVID-19 has been managed well to date, despite early cases, by early 

government action and through social distancing measures taken by individuals. 

Data from China, South Korea, Italy, and Iran suggest that the CFR increases sharply 

with age and is higher in people with COVID-19 and underlying comorbidities. 

 Targeted social distancing for these groups could be the most effective way to 

reduce morbidity and concomitant mortality. ( Roy M Anderson, 2020) 

 Liaocheng is a third-tier Chinese city that spans 8,715 km2 in Western Shandong 

province. As of April 7, 2020, there have been 83,157 confirmed cases, 1,042 imported 

cases, and 1,095 asymptomatic cases of COVID-19 in China. In Liaocheng, which has a 

population of 6.39 million, there have been only 38 confirmed cases without any related 

fatality. The population in Liaocheng includes ~2.39 million residents in the 

metropolitan area and 4 million residents in its suburban six counties. In 2007, 

Liaocheng was named one of the top 10 most livable cities in China by the Chinese 

Cities Brand Value Report.  

In the current study, various strategies and measurements were summarized to 

prevent and control COVID-19 infection in Liaocheng, a third-tier Chinese city. The 

data showed that there were only 38 confirmed COVID-19 cases with no deaths in 

Liaocheng since the COVID-19 pandemic began in late 2019 through June 25, 2020. 

The successful strategies and measurements led the Shandong provincial government to 

down-classify of our city on March 7, 2020 to a Level 2 risk response area and on 

March 10, 2020 to a low risk response area. At the time of this publication, our city has 

had no new cases or cross infection or contamination cases among patients and the 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext
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medical staff. In conclusion, we implemented a successful model that could be emulated 

by similar-size cities worldwide to prevent and control the spread of COVID-19. 

During the past 6 months of the COVID-19 epidemic in China and in Liaocheng 

specifically, residents followed the orders issued by all levels of government, which 

essentially prevented and controlled the COVID-19 epidemic in the city of 6.3 million 

people. (Fan et al, 2020) 

The lessons learned from response include the following: (1) Issue city-wide orders 

to close workspaces or reduce operation hours for essential facilities, like public water, 

gas, or telecommunication facilities, medical staff, and supermarkets. (2) Enforce social 

distancing. (3) Enforce body temperature checks and DNA testing, when feasible. (4) 

Everyone wears a facemask. (5) Quarantine and isolate individuals with a travel history 

to an epidemic area and who have COVID-19-like symptoms. In this approach, any 

individual who did not follow these orders could be arrested or prosecuted. In addition, 

if there was a diagnosed COVID-19 case in a building or community, that building or 

community was isolated (no one could enter or leave). These measurements were 

necessary in helping us to prevent and control COVID-19 infection. It is important to 

note that this report only provides insight into the prevention and control, but not into 

treatment strategies. Since our study only included 38 patients who did not have severe 

symptoms, our cohort size was too small to determine efficacy of TMC for treating 

COVID-19. (Kong and Yan. 2020) 

Taiwan has been widely applauded for its management of the pandemic, with one of 

the lowest per capita COVID-19 rates in the world and life on the island largely 

returning to normal. 

Just 11 people have died from COVID-19 in Taiwan since the pandemic began, an 

impressive feat considering they never went into lockdown. 

At the start of the pandemic, Taiwan was considered high-risk for COVID-19 due to 

its proximity to mainland China and the frequent travel that takes place between the 

two. 

A new study in the Journal of the American Medical Association has examined 

further just why Taiwan did so well at conquering COVID-19. The study’s authors, 

from a range of health institutes and hospitals in Taiwan and the US, compared the 

estimated effectiveness of two types of COVID-19 policy in the early months of the 

pandemic: case-based and population-based measures. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kong%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32982514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32982514
https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/the-island-that-covid-forgot-life-goes-on-as-nearly-normal-in-booming-taiwan-1.4512052
https://ourworldindata.org/coronavirus/country/taiwan
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33821922/
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Case-based measures include the detection of infected people through testing, 

isolation of positive cases, contact tracing and 14-day quarantining of close contacts. 

The population-based measures included face mask policies, personal hygiene and 

social distancing. 

The authors assumed that testing and isolation occurred simultaneously. This was the 

case in Taiwan, but elsewhere, for example England, where delays between testing, 

results and isolation diminish the effectiveness of case-based measures. Taiwan has the 

ability to control the introduction of new cases through border control, and the authors 

acknowledge the findings of this study may not be fully applicable elsewhere. This is 

the reason the authors focused on the effectiveness of case-based and population-based 

interventions on local transmission, rather than on border controls on the number of 

introductions of COVID-19. 

The authors conclude that intensive contact tracing is not possible when public health 

systems are overwhelmed. This never happened in Taiwan due to the success of its 

strategies, but it did, for example, take place in Ireland in January 2021, which 

experienced a damaging third wave of COVID-19.تايوان  ;Wang and Brook, 2020)نجاح 

World Health Organization, 2020.)  

As a result the most effective NPIs include curfews, lockdowns and closing and 

restricting places where people gather in smaller or large numbers for an extended 

period of time. This includes small gathering cancellations (closures of shops, 

restaurants, gatherings of 50 persons or fewer, mandatory home working and so on) and 

closure of educational institutions. While in previous studies, based on smaller numbers 

of countries, school closures had been attributed as having little effect on the spread of 

COVID-19 (Banholzer et al, 2020; Flaxman, et al, 2020), more recent evidence has 

been in favor of the importance of this NPI(Auger, et al.2020; Liu, et al., 2020) school 

closures in the United States have been found to reduce COVID-19 incidence and 

mortality by about 60% (Auger, et al., 2020). This result is also in line with a contact-

tracing study from South Korea, which identified adolescents aged 10–19 years as more 

likely to spread the virus than adults and children in household settings(Park et al., 

2021). Individual movement restrictions (including curfew, the prohibition of gatherings 

and movements for non-essential activities or measures segmenting the population) 

were also amongst the top-ranked measures(Hellewell et al, 2020). 

https://theconversation.com/englands-contact-tracing-system-needs-better-data-handling-to-beat-covid-19-148551
https://www.irishtimes.com/news/health/covid-19-contact-tracing-calls-reach-highest-level-since-start-of-pandemic-1.4466732
https://theconversation.com/how-ireland-turned-around-one-of-the-biggest-spikes-in-covid-cases-in-the-world-154763
https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0#ref-CR20
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 الملخص: 
ي هذ

ي ممكن ان   اهي اللقاحات المتوفرة اىل فايروس كورونا وم  التطرق  الدراسة  ه تم ف 
والت 

تيساعد   اال من  بصقليل  ان  ابة  البحث  هذا  من خالل  وقد وجد  تحفز الفايروس  اللقاحات 
المستقبل.   ي 

ف  وس  الفبر محاربة  كيفية  الجسم  يتذكر  بحيث  مناعية  استجابة  حدوث 
الم الجهاز  لتحفز   

ا
وًسا كامًل فبر اللقاحات  بعض  ستخدم 

َ
و ت االستجابة.  عىل  ستخدم  ناعي 

َ
ت

أ  أخرى  القاحات  أو  وس،  الفبر من  الورا لمواجزاء  ي يثد 
الت  بروتينات ة  ُصنع  تعليمات  توفر   

ي 
وس.  محددة مثل تلك الموجودة ف    الفبر

ي   19-كوفيد وتشمل األنواع الرئيسية من لقاحات 
ي الواليات المتحدة أو ف 

المتوفرة حالًيا ف 
ا الواسعة  الرسيرية  الحمضالتجارب  لقاح   ، وهي المرسا   لنطاق  ي  الريتر ل النووي 

(mRNA ،)   وحدات الالبر لقاح  اللقاح  الل عية، ر فوتير   المفعول،  المعطل  وس  بالفبر قاح 
وسية   . بالنواقل الفبر

اللقاحات   اىل  الحاىلي  البحث  تطرق  العالم    المتوفرة كما  قبل  من  اخذها  يتم  ي 
والت  حاليا 

كية   وأمبر بريطانية  لقاحات  هي  ي 
واوالت  وروسية  صينية  بشكل ولقاحات  فعاليتها  ثبتت  ي 

لت 
ي هي األكب  

 صحاء. واأل رض  مال بير  تداوال  قليل والت 
ي التوعية والتوجيه الصحيح  

ي   اللقاحات كانت  ألخذ كما ان دور وسائل االعالم ف 
تتحّرك ف 

 الوقت ذاته لنرسر إرشادات يمكن الوثوق بها بشأن اللقاحات. 
ي الوال وأعلن فيسبوك أنه سيبدأ  

شأن  يات المتحدة إىل معلومات بتوجيه المستخدمير  ف 
ي  
ض التوجه إليها للحصول عىل تطعيم من الفايروس، وتعّهد برف م  عليه  سيتعيرّ  األماكن الت 

ي اللقاحات. 
ي تحرض عىل عدم تلق 

 اإلعالنات الت 
ي هي 

اللقاحات والت  ي تؤثر علة 
الت  العوامل  الكثافة السكانية، ومتوسط وأيضا تم دراسة   :

والت الجسم،  كتلة  يعيشو مؤشر  الذين  لألشخاص  المئوية  والنسبة   ، ال  ندخير  ي 
مناطق ف 

ية، إضافة إىل العمر ا  .لحض 
راي  إو  هو   الباحثير  ن  سلس  بشكل  بعمله  اللقاح  يقوم  التعد   لكي  إجراء  بمجرد  يالت أنه 

الرعاية   وأنظمة  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  لتأثبر  وكذلك  العوامل،  لهذه 
ي الدول

 .الصحية ف 
أاذا  نتي يو با هم اللقاحات الموجودة حاليا هي فايزر و أ   نم كة انتاجهما اىل ان  ك  أعلنت شر

ي سجلت لدى أكب  م
ي المئة من   2ن  تجارب  هما السابقة أن اآلثار الجانبية المهمة الوحيدة الت 

ف 
 .المشاركير  كانت التعب 

اللقاح ي تؤثر عىل االنسان عند اخذ 
الت  ي عمل    ور د  لألنزيمات. كما ان  الهرمونات 

فعال ف 
هي انزيمات الكبد وانزيمات االمبالز كما    ماتنزي األ اهم    نوم  ونا وفعالية لقاح فايروس وكور 

ي جسم واالطعمة وقلة النوم تؤثران أيضا عىل عمل  لألدويةان 
  . نساناإل اللقاح ف 

للمناعة  المناعية وكيف  اللقاح مع الخاليا  يتفاعل  الدراسة اىل كيف  ا فقد تطرقت  وأخبر
سات حول هذا الموضوع  راد  جدت عدة او   وقد   ور فعال من الشفاء من الفايروس ومحاربتهد

المناعة لتوفبر الحماية المطلوبة ضد ف اللقاحات تعمل عىل حث جهاز  وس  وقد تبير  ان  بر
كوفيد. وبينما تحتاج اإلنفلونزا الموسمية إىل الحصول عىل لقاح مختلف كل عام لقدرة هذا 

التحول عىل  وس  فبر الفبر قدرة  عىل  أدلة  أي  اآلن  حت   تظهر  لم  حول  لتا  ونا عىلكور وس  ، 
 .كاإلنفلونزا
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Abstract  

In this study, the Corona virus was addressed and what are the available vaccines that 

can help reduce infection with the virus, and it was found through this research that 

vaccines stimulate an immune response so that the body remembers how to fight the 

virus in the future. Some vaccines use a whole virus to stimulate the immune system to 

respond. Other vaccines use parts of the virus or genetic material that provides 

instructions for making specific proteins such as those found in the virus. 

The main types of COVID-19 vaccines that are currently available in the United States 

or in large-scale clinical trials include the messenger RNA (mRNA) vaccine, the protein 

subunit vaccine, the inactivated virus vaccine, and the viral vector vaccine. 

The current research also touched on the currently available vaccines that are being 

taken by the world, which are British and American vaccines, and Chinese and Russian 

vaccines, which have proven to be little effective and are the most widely used among 

patients and healthy people. 

In addition, the role of the media in raising awareness and correct guidance for taking 

vaccines was moving at the same time to publish reliable guidelines regarding vaccines. 

Facebook announced that it will begin directing users in the United States to 

information about where they will have to go to get a vaccination from the virus, and 

pledged to reject ads that incite not to receive vaccinations. 

Also, the factors that affect vaccines were studied, which are: population density, 

average body mass index, smoking, the percentage of people living in urban areas, in 

addition to age. 

The researchers' opinion for the vaccine to do its job smoothly is that once adjustments 

are made to these factors, as well as to the impact of social, economic and 

environmental conditions and health care systems in countries. 

Among the most important vaccines currently available are Pfizer and Biontec, if their 

production company announced that their previous experiences that the only significant 

side effects recorded in more than 2 percent of the participants were fatigue. 

Hormones that affect a person when taking the vaccine. Also, enzymes have an active 

role in the work and effectiveness of the virus and corona vaccine, and the most 

important enzymes are liver enzymes and amplase enzymes, and medicines, foods and 

lack of sleep also affect the work of the vaccine in the human body. 

Finally, the study touched on how the vaccine interacts with immune cells, and how 

immunity has an effective role in recovering from and fighting the virus. Several studies 

have been conducted on this subject, and it has been found that vaccines stimulate the 

immune system to provide the required protection against the Covid virus. While 

seasonal influenza needs to get a different vaccine each year for the ability of this virus 

to mutate, there has been no evidence yet that the Corona virus can mutate like the flu. 
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ات         واع اللقاح                    أن   
 

 
 

 ة مقدم 

لتصميم   رئيسية  هج 
ُ
ن ثالثة  و لقاحاهناك  أو .  إذا ا  جهتكمن  فيما  هج 

ُ
الن ختالف 

أو   بالكامل  أو جرثومة   
ً
وسا هج فبر

ُ
الن الجرثومة تحفز  استخدمت هذه  مجرد أجزاء من 

ي توفر التعليمات لتكوين بروتينات  
استجابة الجهاز المناعي أو مجرد المادة الوراثية الت 

وس بأ   كمله. محددة ال الفبر

 : ها لية عمل آ و   19 -أنواع لقاحات كوفيد 

ي 19  -قاحات كوفيدساعد لكيف ت  رفةلمع  المرسل  ، مثل لقاح الحمض النووي الريتر
(MRNAه، عىل تكوين مناعة ضد كوفيد كيف تؤثر كل تقنية من تقنيات    و 19  -( وغبر

:  اللقاحات عىل الجهاز المناعي لحمايتك   نقول التاىلي

است حدوث  اللقاحات  يتذكر تحفز  بحيث  مناعية  محا  جابة  كيفية  ربة  الجسم 
ي الف

وس ف  بلما  بر ستخدم 
َ
ت المناعي  ستقبل.  لتحفز الجهاز   

ا
وًسا كامًل اللقاحات فبر عض 

ي  
الت  الوراثية  المواد  أو  وس،  الفبر من  أجزاء  أخرى  لقاحات  ستخدم 

َ
وت االستجابة.  عىل 

ي الفبر 
 . [1]وستوفر تعليمات ُصنع بروتينات محددة مثل تلك الموجودة ف 
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لقاحات  من  العديد  سطالة  الشوكي  نيةالب 19-كوفيد تتضمن  عىل  ح  موجودة 
وسف بروتير   19-كوفيد بر وتسىم   ،S   بروتير يساعد   .S    إىل الدخول  عىل  وس  الفبر
 خاليا وبدء العدوى. ال

األنواع   تشمل  اللقاحات.  من  مختلفة  أنواع  إلنتاج  العالم  حول  المصنعون  يسىع 
لقاحات من  المتح 19-دكوفي الرئيسية  الواليات  ي 

ف  حالًيا  أالمتوفرة  ي دة 
ف  التجاو   رب  

: لرسيرية  ا  الواسعة النطاق ما يىلي

ي المرسال )  الريتر النووي  النوع من اللقاحات   (. mRNAلقاح الحمض  َيستخدم هذا 
ي المرسال إلعطاء   ًسا وراثًيا من الحمض النووي الريتر

َ
خاليا تعليمات حول  الشكال مهند

بروتير     كيفية صنع قطعة غبر  من  و   Sضارة  فبر .   19-فيدكو  س الموجود عىل سطح 

وتير  وإظهارها عىل أسطح الخاليا. يحفز  اللقا خذ  أ  عد ب ح، تبدأ الخاليا بصنع أجزاء البر
وس  يب الشخص عىل تكوين األجسام المضادة. فإذا أص  جسمالذلك   ،  19-كوفيد بفبر

وس.   فإن هذه األجسام المضادة ستحارب الفبر

ا يساعد  أن  البعد  النووي  المرسال  لحمض  ي  عىلالريتر و زا أج  صنع  خاليا  البر ، ء  تير 
خاليا   فككيت نواة  ا 

ً
أبد َيدخل  وال  فوًرا.  المرسال  ي  الريتر النووي  ي   الجسم  الحمض 

الت 
عىل   فايزرالتحتوي  من  كل  ستخدم 

َ
ت النووي.  الحمض    -حمض  وموديرنا  بيوإنتيك 

ي أنتجتها لل
ي اللقاحات الت 

ي المرسال ف   . [2]19-كوفيد وقاية منالنووي الريتر

الناقالت ي   لقاح 
ملا  ذا ه   ف  النوع  يألقاح ن  من  ات،  وراثية  مواد  العلماء  خذ 

وس مثل   19-كوفيد فبر الضعيفة،  الحية  وسات  الفبر من  مختلف  نوع  ي 
ف  ويدخلونها 

( كنظام توصيل.   وسي الناقل الفبر وس الضعيف )ويسىم  الفبر وس الغدي. يعمل  الفبر
و  الفبر الناقل  يدخل  خاليا عندما  إىل  جينالجسم  سي  مادة  يوصل  فإنه  م،  ن ية 

وسف ْعرض  Sخاليا تعليمات لعمل نسخ من بروتير   لاتعطي  19-دفيكو  بر
َ
. بمجرد أن ت

المناعي من خالل تكوين أجسام    Sالخاليا بروتينات   الجهاز  عىل أسطحها، يستجيب 
أص إذا  دفاعية.  بيضاء  دم  وخاليا  الشخصمضادة  فإن  19-كوفيد بعدوى  يب   ،

وسألجسام المضادة ستحارب ا  . [3]الفبر

ي لقا تتسأن  مكن  ال  البب  العدوىناقال حات  وسية  الفبر وس   19-بكوفيد ت  بالفبر أو 
من   الناقل جزءا  يوصلها  ي 

الت  الوراثية  المادة  تصبح  لن  أيضا،  النوويال الناقل.    حمض 
 . لجسم الشخص

المخصص ان   جونسن  آند  جونسن  تقني 19-لكوفيد لقاح  يستخدم  لقاح  ة هو 
وجامعة   ازينيكا  أسب  أن  عىل  الح  تعمالن  ورد أكسفالناقالت. كما  بتقنية ًيا  لقاح  إنتاج 

 . 19-لكوفيد الناقالت للتصدي
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الفرعية وتير   البر وحدات  أجزاء  لقاح  فقط  الفرعية  الوحدات  لقاحات  تشمل 
من   النوع  هذا  يحتوي  وجه.  أفضل  عىل  المناعي  جهازك  تحفز  ي 

الت  وس  الفبر
بروتينات  ع19-كوفيد لقاحات يت  Sىل  أن  بمجرد  ر.  الض  المنجهاعرف  عديمة    اعي زك 
، فإنه يخلق األجسام المضادة وخاليا الدم البيضاء الدفاعية إذا أصبت  Sتينات  عىل برو 
وس19-كوفيد بعدوى  . [4]، فإن األجسام المضادة ستحارب الفبر

 بتقنية الوحدات المناعية.  19-كوفيد تعمل نوفافاكس عىل إنتاج لقاح

ي 
الما  ف  و لواليات  الغذاء  إدارة  منحت  است  يةاألمريكاء  الدو تحدة،  تخدام رخيص 

للقاحات فايزر 19-كوفيد طارئ  من  كل  أنتجتها  ي 
/  -الت  ويانسن  وموديرنا  بيوإنتيك 

( األمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  أوصت  جونسن.  آند  مكافحة  FDAجونسن  ومراكز   )
ل استخدام  باستمرار  منها  والوقاية  يانسن/جوناألمراض  ي  قاح 

ف  جونسن  آند  سن 
فو   حدةالمتالواليات   تثقيفك   مخاطرةتفوق    دهائألن  ي 

فينبىع  اللقاح،  هذا  أخذت  إذا 
بشأن المخاطر المحتملة واألعراض المحتملة لمشكلة تنطوي عىل تخب  دموي. ومن 

ي األشهر المقبلة. 
 المتوقع السماح باستعمال المزيد من أنواع اللقاحات ف 

ي لقاح 
 . استرسر بهسب لوفاة بو ابر أابة به أو اإلصابة بمرض خطصمن اإل  19-يدكوف يق 

المعلومات حول كيفية الحصول عىل  للحصول عىل أحدث  المحلية  الصحية  الدائرة 
 اللقاح والوقت المخصص لذلك
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وس المعطل المفعول اللقاح    : بالفبر

الجرثو  أو  للمرض  الحامل  وس  الفبر أخذ  لقاح هي  لصنع  األوىل  الحاملة  الطريقة  مة 
وتع   

ً
جدا مشابه  نوع  أو  ب  أو   طيلهللمرض  أو تخاسقتله  الحرارة  أو  مواد كيميائية  دام 

فعاليتها  ثبتت  تكنولوجيا  النهج  هذا  ويستخدم  هي    اإلشعاع.  فهذه  اإلنسان.  لدى 
فلونزا وشلل األطفال. ويمكن تصنيع اللقاحات  الطريقة المستخدمة لصنع لقاحات األن

ومع   معقول.  نطاق  خاص عىل  ية  مختبر مرافق  النهج  هذا  يتطلب  لز ذلك،  ة  راعة 
  أ  وسالفبر 

ً
نسبيا  

ا
 طويال

ً
وقتا اللقاح  إنتاج  تستغرق عملية  أن  ويمكن  بأمان  الجرثومة  و 

ي األمر إعطاء جرعتير  أو ثالث جرعات من اللقاحومن المحتم
 . [5] ل أن يقتض 

وس الحي الموهن   : اللقاح بالفبر

وس الحي الم وس أيستخدم اللقاح بالفبر  للفبر
ً
 موهنا

ً
 حيا

ا
 وهن شكال

ا
 مشا   و شكال

ً
  بها

 .
ً
واللقا الو   جدا األلمانية  والحصبة  والنكاف  للحصبة  المضاد  للحماق  لقاح  المضاد  ح 

ي هما مثاالن عىل هذا النوع من اللقاح. ويستخدم هذا النهج تك
نولوجيا والهربس النطاف 

وس المعطل المفعول   ويمكن تصنيع هذا اللقاح  مماثلة لتكنولوجيا صنع اللقاح بالفبر
ن اللقاحات من هذا القبيل مالئمة لألشخاص كو ت  ، قد ال ذلكومع  عىل نطاق واسع.  

 .  المعانير  من ضعف الجهاز المناعي

وسية   : اللقاح بالنواقل الفبر

مأمو   
ً
وسا فبر اللقاحات  من  النوع  هذا  من  يستخدم  محددة  فرعية  أجزاء  لنقل   

ً
نا

بر  تسىم  االهتمام  موضع  المنالجرثومة  االستجابة  حفز  من  تتمكن  حت     اعيةوتينات 
تسدو  أن  من ا  ببن  معينة  أجزاء  لتكوين  التعليمات  درج 

ُ
ت لذلك،   

ً
وتحقيقا لمرض. 

ا موضع  الُممرض  المأمون  العامل  وس  الفبر ُيستخدم  ثم  مأمون.  وس  فبر ي 
ف  الهتمام 

أو   المنكمنصة  االستجابة  وتير   البر ويحفز  الجسم.  إىل  وتير   البر لنقل  اعية.  وسيلة 
لقاح   هو  لإليبوال  المضاد  الفبر واقبالنواللقاح  من    يةوسل  النوع  هذا  تطوير  ويمكن 

 اللقاحات برسعة. 

 : نهج الوحدات الفرعية 

)وحدات    
ً
جدا محددة  أجزاء  إال  يستخدم  ال  لقاح  هو  الفرعية  بالوحدات  اللقاح 

م و فرعية(  عليها.  التعّرف  المناعي  الجهاز  عىل  يتعير   جرثومة  أو  وس  فبر يحتوي  ن  ال 
و ستخال ياللقاح عىل الميكروب بالكامل و   دم فبر

ً
 كناقل. وقد تكون الوحدات    سا

ً
مأمونا

بروتينات  اللقاحات  الفرعية  ومعظم  سكريات  األطفال    أو  تطعيم  برنامج  ي 
ف  المدرجة 
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األ  تحىمي  الفرعية  بالوحدات  لقاحات  الديكي  هي  السعال  مثل  أمراض  من  شخاص 
يا والته  اب السحايا بالمكورات السحائية. والتيتانوس والدفتبر

 : النووي(   بالحمضلقاح  راثية )ال الو ادة  نهج الم

 

النهجير    عكس  ميت    اللقاحير  عىل  أو  موهن  ميكروب  استخدام  عىل  المعتمدين 
 من المادة الوراثية  بالكامل أو أجزاء منه، ال يستخدم اللقاح بالحمض النووي إال 

ً
 قسما

ي ي المحددة ال الميكروب بأكمله. والحمض النوو يوفر التعليمات لتكوين بروتينات    ريتر
ي )حمض الرنا( هما التعليمات  ا  وع المب    ألكسجير  )حمض الدنا( والحمض النووي الريتر

تستخدم ي 
ي الت 

ف  ل  يحوَّ الجسم  خاليا  ي 
وف  وتينات.  البر لتكوين  اإلنسان    ها خاليا جسم 

ُيستخد الذي  المرسال  الرنا  إىل حمض  الدنا  األول حمض  باعتباره  المقام  ذلك  بعد  م 
 . دةنات محدوتين بر المخطط األوىلي لتكوي
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ينقل لقاح بالحمض النووي مجموعة معينة من التعليمات إىل خاليا جسم اإلنسان  
تكّون   المرسال كي  الرنا  ي شكل حمض 

ف  وإما  الدنا  ي شكل حمض 
ف  وتير   إما  البر الخاليا 

 عي ويستجيب له. المحدد الذي ُيراد أن يتعّرف عليه جهاز الجسم المنا

ط هو  النووي  الحمض  لتطجد ريقة  ونهج  جائحة  لقال  وير يدة  ظهور  وقبل  احات. 
، لم يكن أي لقاح قد خضع بعد لكامل إجراءات االعتماد الستخدامه لدى 19-كوفيد

الل بعض  استخدام  من  الرغم  عىل  عىل  اإلنسان  التجارب  ي 
ف  الدنا  بحمض  قاحات 

بب سوب.  الرسطان  من  معينة  أنواع   لمكافحة  مةالمستخد  اللقاحات  سيما  اإلنسان، وال
أ لجا اللقاحات  الب  حرزتائحة  بعض  وتحصل   

ً
 جدا

ً
 شيعا

ً
تقدما المجال  ي هذا 

ف  حوث 
ي حاالت    19-بحمض الرنا المرسال المضادة لمرض كوفيد

عىل التضي    ح باستخدامها ف 
التجالط نطاق  خارج  الناس  لتطعيم  استخدامها  اآلن  يمكن  أنه  ي 

يعت  مما  ارب  وارئ، 
 الرسيرية فقط. 

ت  عىل  اللقاحات  الالدريب  تعمل  الجراثيم   عي مناجهاز  عىل  للتعرف  للشخص 
المناعية حت  يتذكر الجسم كيفية محاربة   وسات(، وتقوي االستجابة  يا والفبر )البكتبر

ي المستقبل. 
وس ف   الفبر

وسا كامال لتسبب استجابة جهاز المناعة. وتستخدم  وتستخدم   بعض اللقاحات فبر
مادة  اللق أو  وس  الفبر من  أجزاء  األخرى  تعة  وراثياحات  بروتينات  ات  ليمتوفر  لصنع 

وس.  ي الفبر
 معينة مثل تلك الموجودة ف 

وتير  الموجود عىل  19-وتشتمل العديد من لقاحات "كوفيد " عىل بنية شبيهة بالبر
وس   فبر بروتير     SARS-CoV-2سطح  بروتير   spikeالمسىم  اختصارا  أو   ،S  وهو  ،

وتير  ال وس البر ي م الجس عىل الدخول إىل خاليا ذي يساعد الفبر  لعدوى. ء اوبد البرسر

األنواع   وتشمل  اللقاحات.  من  مختلفة  أنواع  عىل  العالم  حول  المصنعون  ويعمل 
ي التجارب ال19-الرئيسية للقاحات "كوفيد

رسيرية واسعة النطاق ما  " المتوفرة حاليا ف 
 :  يىلي

الف- الوحدة  لقاحات  تشمل   : وتير  البر تحفز  لقاح  ي 
الت  وس  الفبر أجزاء  فقط  رعية 

  S" عىل بروتينات  19-ويحتوي هذا النوع من لقاح "كوفيدل. أفض ة بشكل اع المن جهاز 
بروتينات   عىل  المناعي  الجهاز  يتعرف  أن  وبمجرد  الضارة.  أجساما  Sغبر  ينتج  فإنه   ،

ب "كوفيدمضادة   أصبت  وإذا  دفاعية.  بيضاء  دم  المضاد19-وخاليا  األجسام  فإن  ة  "، 
وس.   ستقاوم الفبر
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ي حاسم أدوات    19-يدفكو   مرض  لقاحات ستكون
الجائحة عندما    ة ف  السيطرة عىل 

ن   المرشحة   اللقاحات  من  العديد   هناك  . القائمة  الوقاية  وتداببر   الفعال  بالفحص تقب 
ي   الواعدة

  تمت  اآلخر   وبعضها   عليها،  للموافقة  المراجعة   قيد   وبعضها   اإلعداد،  طور   ف 
 Pfizer  قاحة مثل لرمالصا  الوطنية   التنظيمية  الهيئات   من  عدد   قبل   من   عليها   الموافقة

/ Biontech    ولقاحModerna   ولقاح  Oxford-AstraZeneca  لقد دخل السباق .

 . من أجل الوصول إىل لقاح آمن وفعال إىل مرحلة جديدة

مرض كوفيد يشكله  الذي  الخطر  اآلثار    19-إن  ويتجاوز  هائل  لألطفال  بالنسبة 
ة للمرض. ومع استمرار فرض قيود  البدنية   فرضها، قد    ادةإع  لصحي أو ا  الحجر المباشر

فانخفاض    ،
ً
ا خطبر  

ً
تأثرا األساسية  الصحية  الخدمات  إىل  األطفال  وصول  فرص  تتأثر 

ي األفق وكالهما ناتجان  غطية الرعاية الصحية  مستويات ت
الروتينية والركود الذي يلوح ف 

من األطفال. وفيما يىلي أجوبة عىل بعض    عن الجائحة يهددان صحة ومستقبل جيل
 شي األكب    لةاألسئ

ً
ي قد يطرحها اآلباء بشأن لقاحات لمرض كوفيد وعا

 [6].  19- الت 

 : الجدل القائم حول اللقاحات 

كية لقاحات بر   حاليا،  المتوفرة اللقاحات   يطانية وأمبر

اكة بير  جامعة أكسفو   -لقاح أكسفورد   ا زينيكا«: لقاح أكسفورد هو شر كة  أسب  رد وشر
يطانية   ا زينيكا البر ي بريطانيا. واللقاح عبارة  قره وم  لألدويةة  سويديال  -أسب 

دج ف  ي كمبر
ا ف 
ي نزال 

 يتسبب عادة ف 
ً
ي معدل وراثيا

ّ
وس غد د لدى الشمبانزي، ولكن تم عن فبر ت البر

بروتير   ت باسم  المعروف  وس كورونا  فبر من  بجزء  الخاصة  المخططات  لحمل  عديله 
وعندما  هذ  »سبايك«.  يستخدم  فإنه  الجسم  إىل  اللقاح  الر يدخل  ي   مز ا 

ج نتا إل   الجيت 
ئ الجهاز المناعي لمحاربة   ، ما يؤدي إىل استجابة تهتر ي وس التاجر وتير  السطحي للفبر البر

ي  
ي ف  وس التاجر ي اإلنتاج  حالة اإلصابة. ويالفبر

 أرخص أنواع اللقاحات ف 
ً
عد اللقاح حاليا

ت قياسية  حرارة  درجة  ي 
ف  تخزينه  ي ويمكن 

ف  مئوية  درجات  ي 
وثمان  درجتير   بير   اوح 

 ب 
المال الث الهيئة  دة  وجو جات  إىل  بالفعل  اللقاح  إحالة  وتمت  المستشفيات.  معظم  ي 

ف 
وكا وهي  المتحدة،  المملكة  ي 

ف  الطبية  األدويةالتنظيمية  تنظيم  الرعاية    لة  ومنتجات 
 ( للموافقة عليها. MHRAالصحية )

»فايزر   ي  -لقاح  فايزر  لقاح  تحيط  بيونتيك«:  دهنية  نانوية  جسيمات  من  تكون 
من  يبرسر  الالط  انوو حامض  ) ي  المرسال«  »الرنا  المسىم  ي  الذي  mRNAلريتر  )

ي سبتمبر )أيلول(  
ت ف  ي نرسر

وس، حسب الدراسة الت  ي  استخلصه العلماء من الفبر
الماض 

بفاصل   جرعتير   ي 
ف  اللقاح  حقن  ويتم  الطبية.  »النسيت«  دورية  ي 

وبعد    3ف  أسابيع. 
فزها عىل  يح  ما   م، وهذا جسيا الالكبسولة الدهنية حمولتها إىل داخل خال حقنة تنقل  
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وس كورونا   ي التعرف عىل فبر
تكوين بروتير  »سبايك«، وهو ما يساعد الجهاز المناعي ف 

 ومن ثم مهاجمته. 

، حيث يتم حقن الشفرة  ويعد لق  مع البرسر
ً
اح فايزر تقنية حديثة لم تستخدم سابقا

المرسا الرنا  أو  )الجينية  اmRNAل  إلنتاج  المعلومات  يحمل  الذي  وت(  ات  ين لبر
ي بواسطتها يلتصق  ىل سطح الفة ع جودالمو 

وس، وهي نتوءات »بروتير  سبايك« الت  بر
ية وس عادة بالمستقبالت عىل سطح الخلية البرسر  . [7] الفبر

، إال أن المشكلة  
ً
 واألكب  ضعفا

ً
ي األشخاص األكبر سنا

يعمل لقاح فايزر بشكل جيد ف 
عالرئيس التغلب  فايزر  كة  شر عىل  يتعير   ي 

الت  ي  تتليها  ية 
ف  لقاحها  ية  كيفمثل  تخزين 
إىل   ي درجة حرارة تصل 

ف  باللقاح  االحتفاظ  إذ يجب  مئوية تحت   70وتوزيعه،  درجة 
ي غضالصفر، وسوف يتح

ي  لل ف 
يد العادية. ف  ي درجات حرارة التبر

 ف 
ً
ون خمسة أيام تقريبا

ذات   المجمدات  توجد  المتحدة  الغالالمملكة  ي 
ف  للغاية  المنخفضة  الحرارة  ب  درجة 

يجعل  مراأو  تشفيات  مسبال وهذا  التقليدية  األطباء  عيادات  ي 
ف  وليس  الجامعة  فق 

 لمنخفض أكب  صعوبة. ا توزي    ع لقاح فايزر عىل الدول ذات الناتج المحىلي اإلجماىلي 

كية إىل عودة محتملة إىل  كة موديرنا األمبر الحياة    لقاح »موديرنا«: ال يشبر لقاح شر
 
ً
ي خب  إىل ا الطبيعية فحسب، بل يشبر أيضا  عىل نفس  يعو  ,اق طتر

ً
تمد لقاح موديرنا أيضا

 ( المرسال«  »الرنا  أي  فايزر  المعلومات  mRNAتقنية  هذه  الخاليا  تستخدم  حيث   ،)
»كوفيد  الجينية يسبب  الذي  وس  الفبر من  جزء  إلنتاج  يحفز  19  -،  بدوره  والذي   »

المناعية. يقول ب ي إمبر االستجابة 
ي ف  التجريتر أوبنشو أستاذ الطب  لنكو يال  يب   دن ليدج 

ي الحقيقة مجرد وعض
ي المملكة المتحدة: »إنها ف 

وس كورونا ف  و اتحاد علم المناعة لفبر
وتير  إنها مسألة كيمياء واضحة«. صنإشارة كيميائية توجه الخلية إىل   ع البر

« للقاحات  المحتملة  عظmRNAالفوائد  موديرنا  لقاحات  مثل  أن «  يمكن  اذ  يمة 
أش  و تكون  اإلنتاج  ي 

ف  منفاأكب   ع  صياغتها  لقا ال  علية  إعادة  ويمكن  النموذجية  حات 
   بسهولة

ً
 أن لقاحها يمكن أن يظل ثابتا

ً
وس. وتدعي »موديرنا« أيضا عند    إذا تحور الفبر

ولمدة   الطبية  الثالجة  حرارة  درجة  وهي  مئوية  درجات  ي 
ثمان  إىل  .    30درجتير  

ً
يوما

أوبن   ويضيف 
ً
جدا  وشيعة 

ً
مرنة جدا تقنية  »إنها  مجاح  تفتح  شو:   

ً
 قا

ا
بالكامل جد  ل  

ً
يدا

من   العديد  لقاح ضد  لصنع  التكنولوجيا  نفس  إعادة صياغة  ويمكنك  اللقاح،  لتطوير 
ي ن
ي الحصول عىل لقاح لها«. رغ األمراض األخرى الت 

 [8]ب ف 

الو  طويلة  مناعة  منح  عىل  القدرة  لديه  لقاحها  إن  »موديرنا«   قالت 
ً
ووفقا مدى. 

ي لللدراسة أجراها المعهد الوط
المعدية، فقد احتفظ المشاركون    راضألماسية واحست 

بمستويات   المرتقب  للقاح  سابقة  تجريبية  مرحلة  ي 
المضادة  ف  األجسام  من  عالية 

 ة لمدة ثالثة أشهر بعد التطعيم األول، حسب تقرير لموقع »ماركيت ووتش«. المعادل
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 : لقاحات روسية وصينية   -

الروسي »سبوتنيك   األ5اللقاح  المرشح  ي «: 
ف  للر   ول  « هو  19  -وفيد  »ك  قاحوسيا 

Gam-COVID-Vac  « سبوتنيك  البالد،  Sputnik Vأو  حكومة  عليه  أطلقت  «، كما 
الت حملة  ي 

ف  السلطات  عت  شر مركز  وقد  اللقاح  مطورو  اتخذ  فقد  به.  طعيم 
Gamaleya   ي

 لباحت 
ً
 مشابها

ً
ي إنشاء لقاح الذي تديره الدولة الروسية نهجا

 أكسفورد ف 
وكشف اللقاح  لصنذي  التنفي  يسالرئ  سبوتنيك.  أن  المباشر  الروسي  االستثمار  دوق 

وس كورونا ا ي يتم تطوي الروسي ضد فبر
ه من اللقاحات الت  رها،  لمستجد يختلف عن غبر

وسات    من استخدام ناقالت الفبر
ا
ية بدل دانية برسر

ُ
وسات غ ألنه مستند إىل ناقالت فبر

ا زنيالغدية   ي »أسب 
أأكب  يجعله    ما كا«،  من الشمبانزي، كما الحال ف  الباحث     وقال 

ً
مانا

وس   ي من فبر
تأن  أنها  ية هذه هو  البرسر الغدانية  وسات  الفبر ناقالت  »ما هو مهم بشأن 

و  ي  نموذجر ي  تقنيات  تمبرسر  عن 
ً
مختلفة جدا منذ عقود، وهي  دراستها  أو    mRNAت 

انية لدى القر 
ّ
د
ُ
وسات الغ ي لم تتم دراستها بشكل مكثف«. و ناقالت الفبر

  أضاف: ود، الت 
ناق» أساال  الت إذن  وعىل  عقود  منذ  دراستها  تمت  ية  البرسر اِنية 

ّ
د
ُ
الغ وسات  سها  فبر

 ضد إيبوال منذ  
ً
وس  أعوام، ووقد عم  6طورت روسيا لقاحا لوا عىل تطوير لقاح ضد فبر

س   )مبر الرئوي(،  اللتهاب  األوسط  ق  الرسر ،MERS)متالزمة  عامير  منذ  انهم    (،  كما 
الموافقة است تمت  منصات  ي  بالفعل  ا  عليه  خدموا 

سالمتها  روسف  إثبات  وتم  يا، 
ي  واستخدمن وس إنفلونزا نموذجر اها ضد كورونا«. وأوضح الباحث أنه تم استخدام فبر

وس   الفبر وس  يسىم  فبر يغلف  الذي  بروتير  »سبايك«،  من  لديه جزء  والذي  ي 
الغدان 

وس كورونا نفسه، بل يحمل جزءكورونا. وأضاف أن اللقاح الروسي ال   من يحمل فبر
ً
  ا

سب الجرعة  ك،  بايروتير   المناعة.  تعزيز  أجل  من  بجرعتير   اللقاح  نعطي  »نحن   :
ا
قائال

لجرعة األوىل، وما شهدناه هو أنه ما  با مرات أكب  مقارنة    6الثانية تعزز المناعة بنحو  
لدي تكونت  بل  اللقاح،  تلقوا  من  لدى  شديدة  جانبية  أعراض  من من  عالية  نسبة  هم 

ي شائع وقد عدلناه   قاح اللرس بأن  يفا ما األجسام المضادة، وهذ وس برسر مستند إىل فبر
 بطريقة تمنع تكاثره«. 

ي كانسينو ) 
« الذي تمت  19  -وفيد  (: لقاح »كCanSino Biologicsاللقاح الصيت 

كة  Ad5-nCoVتسميته » ل الصينية كان أو   CanSino Biologics«، والذي ابتكرته شر
عىل   حصل  لدىلقاح  الستخدامه  أن  ،البرسر   الموافقة  المرحلة  دت  وج  بعد  تجارب 
ي الثانية من اللقاح 

. وف  وس الغدي أنه آمن لالستخدام عىل البرسر   25المعتمد عىل الفبر
ي األيام    2020يونيو )حزيران(  

تمت الموافقة لالستخدام العسكري لمدة عام واحد، وف 
ة تم منح   اع للقاح »كوفيد راءة اأول ب CanSinoاألخبر ي الص 19  -خب 

. « ف   ير 

و اح  قلو  وس يتم عزلها من مريض  س المعط »الفبر ل« يعتمد عىل أخذ عينة من الفبر
وس باستخدام مادة كيميائية. ويشتمل اللق وس المعطل  ثم يتم قتل الفبر اح عىل الفبر
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أنها   المعروف  من  ألنه  مساعدة  مادة  وهو  األلومنيوم،  بهيدروكسيد   
ً
تعزز  ممزوجا

التقني المناعية. وهذه  ما   مها خداتم است  مةة قدياالستجابات  لقاحات أخرى، وهو  ي 
ف 

التجارب   مرحلة  دخلت  ي 
الت  المستجد  وس كورونا  لفبر األخرى  اللقاحات  عن  ها  يمبر 

ح     يثالرسيرية، 
ً
حاليا وس   42يوجد  الفبر لقاحات  منها  التجارب؛  مرحلة  ي 

ف   
ً
لقاحا
تقنيا تستخدم  لقاحات  مع  الغدالمعطل  وس  والفبر النووي  الحامض  بالزميد  ي ت 

وس. الر وي  مض النو حاوال وتينات الفرعية والجسيمات الشبيهة بالفبر ي والبر  يتر

 ؟ 19-مت  سيجهز لقاح كوفيد 

ب يستغرق  وفعال  آمن  لقاح  تطوير  غبر  إن  االستثمار  بفضل  ولكن  الوقت،  عض 
ي البحث والتطوير وبفضل التعاون العالىمي الوثيق،

تمكن العلماء من تطوير    المسبوق ف 
ي   19-لقاح ضد كوفيد

القائمة عىل    مع،  ت قياسي وق  ف  الصارمة  المعايبر  الحفاظ عىل 
 األدلة. 

من   أكب    
ً
حاليا التطوير    200يوجد  قيد  مرشح  ي 

إضاف  وصلت  لقاح  منها  والعديد 
( الرسيرية  التجارب  و  56مرحلة  الرسيرية  التجارب  ي 

الرسيرية(.    166ف  التجارب  قبل 
ه  الثالثة  ه ذوبعض  المرحلة  ي 

ف  اآلن  هي  الالتمن    اللقاحات  تعتبر  ير رس جارب  ي 
الت  ية 

ة قبل الموافقة.   الخطوة األخبر

ي  
ديسمبر    31ف   / األول  العالم2020كانون  الصحة  منظمة  اعتمدت  لقاح  ،  ية 
(Pfizer / BioNTech mRNA (BNT162b2  يجعله مما  الطارئ،  أول   لالستخدام 

الطار  المصادقة  يتلق   بدء  ةئلقاح  منذ  العالمية  الصحة  منظمة  طرف  ي   من 
 تفسر

ويع )   تبر المرض.  العالمية  الصحة  لمنظمة  الطارئ  لالستخدام  إجراءا  EULاالعتماد   )
عىل وإدراج قائما  المخاطر  هذه  اللقاحا تقييم  توافر  ترسي    ع  بهدف  المرخصة  غبر  ت 

رين من حالة طوارئ صحية عامة.   األدوات لألشخاص المتض 

خلرحلة من تطوير لقاح إىل اتذكبر بأن الالكن من المهم   بكميات  ه  اجبه وإنتيص  لب 
و  نطاق  عىل  واستخدامه  ة  عىل  كببر اللقاح  حصول  وبمجرد  طويلة.  رحلة  هي  اسع 
من   سيكون  المطلوب،  خيص  وبطريقة  الب  المناسب  الوقت  ي 

ف  إتاحته   
ً
جدا وري  الض 

ي دور اليوني
ي أمس الحاجة إليه. وهنا يأن 

كائها.   فسمنصفة، لمن هم ف   وشر

ي ات  أدو   19-لقاحات مرض كوفيد ستكون
الجائحة عندما  سيطرة عال  حاسمة ف  ىل 

ن القائمة.  تقب  الوقاية  الفعال وتداببر  المرشحة بالفحص  اللقاحات  العديد من   وهناك 
للموافقة عليها، وبعضها اآلخر تمت   المراجعة  اإلعداد، وبعضها قيد  ي طور 

الواعدة ف 
 Pfizerلقاح    مثلرمة  عدد من الهيئات التنظيمية الوطنية الصا  الموافقة عليها من قبل 
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/ Biontech    ولقاحModerna     ولقاحOxford-AstraZeneca  لقد دخل السباق .

 إىل مرحلة جديدة.  من أجل الوصول إىل لقاح آمن وفعال

مرض كوفيد يشكله  الذي  الخطر  اآلثار    19-إن  ويتجاوز  هائل  لألطفال  بالنسبة 
ضها، قد  فر ة  أو إعاد حي  الص  ة للمرض. ومع استمرار فرض قيود الحجر شر ا البدنية المب

فانخفاض    ،
ً
ا خطبر  

ً
تأثرا األساسية  الصحية  الخدمات  إىل  األطفال  وصول  فرص  تتأثر 

ي األفق وكالهما ناتجان  مستويات تغطية الرعا 
ية الصحية الروتينية والركود الذي يلوح ف 

طفال. وفيما يىلي أجوبة عىل بعض  أل اعن الجائحة يهددان صحة ومستقبل جيل من  
 ب  شيوعألك لة ااألسئ

ً
ي قد يطرحها اآلباء بشأن لقاحات لمرض كوفيد ا  ا

 . 19-لت 

 ؟ 19-كيف يتم تطوير لقاحات كوفيد 

طريق   عن  اللقاحات  أو كائنات  تعمل  يا  بكتبر أو  وسات  فبر أي  ُمْعٍد:  عامل  محاكاة 
ج  "يلقن"  ما  وهذا  المرض.  تسبب  أن  يمكن  أخرى  االستجابة  اهدقيقة  المناعي  زنا 

فتئت اللقاحات تقوم بذلك عن طريق إدخال شكل  ا  م  قليديا،وت  ضده. برسعة وفعالية  
ذكره. وب  هذه الطريقة،  ضعيف من عامل ُمْعٍد يتيح لجهازنا المناعي بناء ذاكرة تسمح بت

يمكن لجهازنا المناعي التعرف عليه ومكافحته برسعة قبل أن يصيبنا بالمرض. وهكذا  
مرض كوفيد  ميت لقاحات  بعض  حاالمرشح  19-تصميم  وتستخليا ة  للقاحات  ا  دم. 

بلقاحات   يسىم  ما  أي  جديدة:  نهجا   
ً
أيضا تطويرها  يجري  ي 

الت  األخرى  المحتملة 
ال   DNA ال  تجعل جهازك  RNA ولقاحات  مادة  المستضدات )وهي  إدخال   من 

ا
وبدل  .

 مضادة(، فإن لقاحات الحمض الن
ً
ي والحمض الخلوي  و و المناعي ينتج أجساما ي الريتر

أ تعطي  ي 
لدينا جيالالشفرة  نا  جسامالصبىع  المناعة  لجهاز  للسماح  يحتاجها  ي 

الت  نية 
 بإنتاج المستضد بنفسه. 

 آمنة؟   19-كوفيد  هل ستكون لقاحات

ف عىل سالمة اللقاحات وفعاليتها قبل استخدامها عىل  لكل   دولة أجهزة رقابية ترسر
العالىمي  الصعيد  وعىل  واسع.  م  ،نطاق  عدد  بير   العالمية  الصحة  منظمة  ن  تنسق 

ي تستعرض سالمة اللقاحات قبل استخدامها وبعده. وقد  ة  نيات التقهيئال
المستقلة الت 

الع الصحة  منظمة  وافقت  ي 
الت  اللقاحات  الختبارات  خضعت  استخدامها  عىل  المية 

ي السيطرة عىل األمراض
ورغم أن    . وتجارب شيرية صارمة للتأكد من أنها آمنة وفعالة ف 

اخيص  كنيمشع ما  بأ  يرها يجري تطو   19-لقاحات مرض كوفيد ، إال أنها لن تتلق  الب 
ي بمعايبر السالمة والفعالية الصارمة. 

ورية إال إذا كانت تق   الرقابية الض 

قصوى  وت أولوية  وأشهم  األطفال  لسالمة  اليونيسف  تقديم    —وىلي  ذلك  ي 
ف  بما 

 لقاح آمن. 
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 )آل   19-كوفيد   ت ا ما هي مبادرة إتاحة لقاح 
ً
 ية كوفاكس(؟ عالميا

العتعاو لل  ر إطاهي   كوفيدالىمي  ن  مرض  اختبارات  تطوير  وعالجاته    19-لترسي    ع 
ة  ولقاحاته وإنتاجها وإتاحة فرص عادلة للحصول عليها. وتهد ف مبادرة كوفاكس، ركبر 
ي إطار مبادرة ترسي    ع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد

  ، إىل التعجيل بتطوير 19-اللقاحات ف 
مرض كوفيد لقاحات  إتا 19-وتصنيع  وضمان  من  لكلحته  ،  بعدل  لدب  بلد  العالم  ان 

ي المراقبة المستمرة لتطوير لقاحات مرض كوفيد  
وإنصاف. ويتمثل دور آلية كوفاكس ف 

أن عىل  لتحديد  هم  لتحفبر  عير  
ِّ
الُمَصن مع  المرفق  ويعمل  المرشحة،  اللقاحات  سب 

خيص ال ي للقاحات. ا قتوسيع طاقتهم اإلنتاجية قبل الب 
 نون 

عير  المُ جام  وسبب القيام بذلك هو إح
ِّ
  عا  صن

ا
عن المخاطرة بالقيام باالستثمارات  دة

يحصلوا   أن  إىل  اللقاحات  تصنيع  مرافق  نطاق  لتوسيع  الالزمة  ة  خيص  الكببر الب  عىل 
ي  
ٍ وخصاٍص ف  ي سياق الجائحة الحالية، سيؤدي ذلك اإلحجام إىل تأخبر

للقاح. ولكن ف 
خيص لها.   تاتوفبر اللقاح   بمجرد الب 

ي بل   19-كوفيد مت  سيتاح لقاح  
 ي؟ د ف 

ي بعض البلدان بما    Moderna و Pfizer / Biontechيجري اآلن توزي    ع لقاجي  
ف 

ي ذلك الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمملكة المتحدة ،وبمجرد نجاح التجارب  
ف 

مرض كوفيد لقاحات  من  لقاح  ألي  حاليا   19-الرسيرية  أنها    ،المرشحة  من  والتحقق 
وحصول  وفعالة،  عىلآمنة  خيص   ها  ي الق  الب 

المتاحة  انون  الجرعات  تخصيص  سيتم   ،
ي آلية كوفاكس باستخدام صيغة تخصيص موحدة، متناسبة  لجميع البلدان ال

مشاركة ف 
ونظرا للطلب العالىمي الهائل لن يتمكن الجميع من الحصول  مع حجم سكانها اإلجماىلي 
ا نفس  ي 

ف  اللقاح    و لعىل 
ً
شهورا األمر  وسيستغرق  حت    —قت.  ج  إلنتا   —  سنوات  أو 

ي كل أنحاء عات  جر 
 العالم. كافية من اللقاح للجميع ف 

الصحية   المجاالت  ي 
ف  للعاملير   اللقاحات  توفبر  هي  األولويات  أوىل  وستكون 

وس كوفيد فبر تأثبر  من  للحد  واالجتماعية  19-واالجتماعية  الصحية  النظم  عمل  عىل 
و  المدارس.  ليسمثل  اللقاح  جرعات  من  التاىلي  الجزء  بتالمشارك  لبلدانسمح    لقيحة 

ي ذلك ك
ي يشتد معها  الفئات المعرضة للخطر، بما ف 

بار السن وذوو الظروف الطبية الت 
ة واحتمال هالكهم بعد اإلصابة بمرض كوفيد -خطر تعرضهم لإلصابة بأمراض خطبر

 . وستختلف أرقام كل مرحلة حسب البلد. 19
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اال  وسائل  ومواقع ع دور  تو   الم  ي 
ف  االجتماعي  ال التواصل  ع للقضواطنير   م عية  ىل  اء 

 : الجائحة 

أحد  إجبار  جدا  الصعب  يعات    من  الترسر دولة  لكل  بالطبع  ولكن  اللقاح.  أخذ  عىل 
والقوانير  الخاصة بها، ولكننا ال نحّبذ فكرة اإلجبار، ولكن قد تقوم بعض الدول بفرض  

الط المهن  المهن خاصة  لممارسي بعض  ط  بالحصول عىل هذا  ي بشر الفرد  أن يقوم  ة، 
اط السفر إليها ب الد  بعض  قد تقوم  للقاح. ا ي اشب 

أخذ اللقاح. هناك فرق  ول بعد ذلك ف 
اطات   ي سوف تلزمها الدول عىل مواطنيها وبير  بعض االشب 

بير  الفرضية واإلجبارية الت 
الفعاليات، هذا   ي بعض 

يكون   د قوخاصة المتعلقة ببعض المهن والسفر والمشاركة ف 
 المرض. شار انت  ليل فرصقميا لتأمرا وارد التطبيق ومقبوال عل

ي اللقاح؟   ماذا تقول لمن يعبرّ عن خوفه 
 من األعراض الجانبية لتلق 

ي الحقيقة هذا تخّوف مفهوم ومقبول، ولكن ال بد من القول إن هذا التخّوف ظهر  
ف 

 مع كل لقاح. 

تاري      19-ولقاح كوفيد ي 
ف  األول  اللقاح  هو  ات  الخ  ليس  ، عرسر هناك كّم كببر ية،  برسر

وأثبت هر حات ظاللقا البداية. عالت فت  ي 
ف  الناس  بالرغم من خوف  الذي   يتها  التخّوف 

يا والحصبة    نواجها  ي اللقاح الخاص بشلل األطفال والدفتبر
اليوم تم إظهاره من قبل ف 

ي مقبول، ولكن ال يمكن اعتماد لقاح من قبل منظمة ا
ها. هذا تخّوف إنسان    حة لصوغبر

المعت العلمية  الجهات  أو  بالعالمية  ة  التأك دو بر بن  تم   شكلد  إذا  مأمونيته.  من  كامل 
ي   اعتماده من

ف  التهاون  يمكن  فال  تماما،  االطمئنان  للسائل  فأؤكد  الهيئات،  هذه  قبل 
ى استطاعت أن  ية وعلمية كبر مسألة مأمونية اللقاح أو فعاليته، نحن نواجه طفرة برسر

ي 
اللقاح ف  ية  مونلية ومأعاساب ف ة زمنية بسيطة، ولكن لن يكون عىل ح ب  ف   تنجز هذا 

 اللقاح. 

 هل اللقاح فّعال لمكافحته؟ 

رت  اإل 
ّ
ة "نعم". ال يوجد حت  اآلن أي دليل علىمي أن الطفرة الجديدة أث جابة القصبر

وس للقاح، وبالتاىلي اإلجابة، نعم حت  اآلن ال   عىل فاعلية اللقاح أو فرصة استجابة الفبر
ي هذه الحقيقة. ي ما يوجد 

 نق 

ي المملكة اإل ا  اضية تملميلة اخالل األيام القل
لمتحدة عالن عن هذا التطور الجديد ف 

وس   وس. من المهم أن نعرف أن الفبر وجنوب أفريقيا، وأنه يؤثر عىل شعة انتشار الفبر
وس ومغلفة   هو عبارة عن حامض نووي أو تركيبة جينية تحمل الصفات الوراثية للفبر

، هذا الغالف يحتوي عىل عدد مبر ف  بغال ي
وتينية، وما  وز البر ءات أو  تو ن النوتيت  ات البر
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ي  
ف  تغيبر  هو  أكب   يحدث  بشكل  ية  البرسر الخاليا  تدخل  يجعلها  النتوءات،  هذه  شكل 

اق   اخب  قادرا عىل  يكن  لم  وس  والفبر وس،  الفبر ما  التقط شخص  إذا  وبالتاىلي  سهولة، 
ع  تظهر  ولن  يمرض،  لن  فهو  بالمسحه  ليالخاليا،  حت   إيجابيا  يكون  ولن  ة،  أعراض 

ية. إذ  وسوت الفبر يموس ق الخاليا البرسر  ا لم يخب 

 ؟COVID-20 20-يسأل هل هناك فعال ساللة جديدة باسم كوفيدثّمة من 

بكوفيد ُيسىّم  ما  يوجد  كوفيد20-ال  لعام    19-.  نسبة  كذلك    2019ُسىمي 
جديد، عندما وس  فبر ف ظهر  يظهر  وس  لم  عام    يد جدبر ي 

هو    ، كل 2020ف  ظهر  ما 
وس ونفس العائلة، وله نفس الخصائص الجينية، ساللة أو نمط   جديد من نفس الفبر

يستطيع الجسم التعّرف عليه من خالل األجسام المضادة لو سبقت اإلصابة أو حصل  
وس ولكن ح  ليه بعض التعديالت من الشكل  ع  صلالشخص عىل اللقاح هو نفس الفبر

ي  وس، ال يوجد ما ُيسىّم  ار أكبر ولكن ال يزال نفس الفبر نتشة ا له فرص   حت أتاالخارجر
 . 20-بكوفيد

كات   شر مع  بالتعاون  منها  والوقاية  األمراض  لمكافحة  كية  األمبر المراكز  ستعد 
كيير  المب   ، عىل  ينددومنظمات مجتمعية إلطالق حملة إعالنية شاملة لتشجيع األمبر

وس كورون ي التطعيم ضد فبر
 جدستا المتلق 

اإل وتقول ص واح ناعة  تعد  الحملة  إن  ي  عالنات 
ف  العامة  التوعية  أكبر جهود  من  دة 

والمواقع   والراديو  التلفزيون  عىل  اإلعالنات  عرض 
ُ
ست المتحدة، حيث  الواليات  تاري    خ 

اإلعالني الحملة  وستشمل  االجتماعي  التواصل  ووسائل  ونية  من  أكة  اإللكب    500ب  
المواهب   من  دوالر  تمتبر ال  اإلعالم ل  ووسائمليون  لتظهر  ببطء،  وستتغبر  بها،  باين  ع 

 ."واختالف األشخاص المؤهلير  للحصول عىل اللقاح . 

ي الحياة قبل 
كيير  بكل ما يفتقدونه ف  ، عىل تذكبر األمبر وتقوم الحملة بشكل أساسي

العباد دور  إىل  والذهاب  العناق،  من  مع  و   ة،الجائحة،  والتسكع  العائلية،  التجمعات 
هومعلوما،  صدقاء األ  يعيد    امةت  أن  للقاح  يمكن  ح كيف  هذا،ترسر ادعاء   كل  ويشبر 

احتمال   يزيد  اإلنفلونزا  لقاح  ي 
تلق  أن  إىل  وإنستغرام  فيسبوك  عىل  تداوله  تم  مضلل 

ي المائة.  36بنسبة   19-اإلصابة بكوفيد
 ف 

عن   وىلي أمٍر من كل ثالثة قرر التخىلي   أن وتوصلت دراسة أجرتها جامعة ميشيغان إىل
جع آباء وأمهات السبب إىل معلومات  اإلنفلونزا هذا العام، حيث أر   قاحه لء أبنائطا إع

ي تشبر إىل أنه غبر فعال. 
 مضللة بما فيها تلك الت 

https://news.un.org/ar/node/1067982
https://news.un.org/ar/node/1067982
https://news.un.org/ar/node/1067982
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األطفال   صحة  وتقييم  لألبحاث  ي  الطتر ميشيغان  مركز  لدى  األخصائية  وقالت 
فة  مهملدى مقدمي الرع"  عىل الدراسة، إن  والمرسر

ً
 حقاية األولية دورا

ً
 ا

ً
به    يامالقعليهم    ا

ي موسم اإلنفلونزا الحاىلي 
"، مضيفة "عليهم إيصال رسالة واضحة وقوية لآلباء بشأن  ف 

 أهمية لقاح اإلنفلونزا". 

بكوفيد اليومية  اإلصابات  عدد  ارتفاع  مع  عدة    19-لكن  ي 
ف  قياسية  مستويات  إىل 

كية، تشكل ال  ي طريق تطعيم  لو معواليات أمبر
 ف 
ً
 ن. السكا مات المضللة حاجزا

األ  الوأفادت  جينيستاذة  فبر جامعة  ي 
ف  الصحية مساعدة  الرسائل  تدرس  ي 

الت  ا 
بأن  ، االجتماعي التواصل  وسائل  ة عىل    المضللة   المعلومات  من  الكثبر   هناك "  المنترسر

 ". اإلنفلونزا إىل  كذلك  تمتد  أنها  بكوفيد، المرتبطة

ا ي 
الباحثة ف  الرؤية وتقول  ومات المضللة معل لموتتفق   ا جنفلونز اإل "بات  ع هذه 

ً
  زءا

ي 
وس كورونا المستجد". من الروايات الت   نشهدها عن فبر

ي 
 : 2020تعب  اللقاحات ف 

ي  
تفسر احتواء  إىل  الرامية  اإلجراءات  تسببت  ي 

الت  المضللة  المعلومات  عن   
ا
فضال
العياد   19-كوفيد إىل  الشخصية  الوقائية  الزيارات  خفض  ي 

ون  ،  اتف  يتلق  كثبر ي 
والت 

 خاللها اللقاح. 

جرعاتوقكما   عالقت  فت  ي 
الت  اإلنفلونزا  والكنائس  اح  العمل  جهات  توفرها  ما  دة 

العاطلير  عن   ارتفاع عدد  إثر  كيير  من دون تأمير  صحي  ي ماليير  األمبر
والمدارس. وبق 

إىل  ستضطر  الواليات  أن  ي 
يعت  ما  للوباء،  االقتصادية  التداعيات  جّراء  ّمل  تح  العمل 

. تكاليف اللقاحات عن مزيد من الم  رض 

ىل أن وىلي أمر من كل ثالثة قرر التخىلي عن جامعة ميشيغان إ   أجرتها   ت دراسةصلتو 
ل بناء  

ّ
إعطاء أبنائه لقاح اإلنفلونزا هذا العام وبينما بإمكان فعالية لقاح اإلنفلونزا أن تتبد

تتطا  ة  المنترسر اإلنفلونزا  ساللة  إن كانت  مسألة  اللقاح،  م  بقعىل  يحملها  ي 
الت  تلك  ع 

مرا  اقالت  عىللسيكز  ماليير  أل ا   طرة  ب 
ّ
تجن إنها  وتوضي  مراض  عام.  اإلصابات كل   

كية لطب األطفال بتطعيم جميع األطفال الذين تتجاوز أعمارهم ستة   األكاديمية األمبر
 أشهر. 

يطانية" للس ي لقاحات اإلنفلونزا لدى مركز "كولومبيا البر
ة ف  عىل    رةيطوأفادت الخببر

"لم   دانوتا سكورونسكي  أاألمراض  ي  ي ر نر 
ي  ساأو ابط ف 

تلق  البالغير  بير   أو  األطفال  ط 
وس كورونا المستجد".   لقاح اإلنفلونزا و)زيادة( خطر فبر
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 رد وسائل التواصل 

ك وسائل التواصل االج تماعي اإلمكانية النتشار المعلومات المضللة فيها،  وبينما تب 
ي الو 

 قاحات. اللشأن اته لنرسر إرشادات يمكن الوثوق بها بذ  قتإال أنها تتحّرك ف 

المتحدة إىل معلومات  علوأ الواليات  ي 
ف  المستخدمير   أنه سيبدأ توجيه  ن فيسبوك 

تطعيم   عىل  للحصول  إليها  التوجه  عليهم  سيتعيرّ   ي 
الت  األماكن  اإلنفلونزا،  بشأن  من 

ي اللقاحات. 
ي تحض عىل عدم تلق 

 وتعّهد برفض اإلعالنات الت 

يست    لبقو  ه عمليات البحث جيتو إلعادة  ات  سياسالوباء، وضع كل من تويب  وبنتبر
ت ي 

الصحة  الت  منظمات  إىل  باللقاحات  تتعلق  معينة  مفتاحية  كلمات  باستخدام  تم 
 العامة. 

 : توعية المجتمع 

ي سياق متصل، رأى عضو  
النواب  ف  ي مجلس 

الدول   ألحدىلجنة الصحة والبيئة ف 
 سل  اللقاحات بالجلطات، انعكسالقة بعض ل عحو   ان ظهور تقارير  النامية

ً
  عىل عدد  با

وري أن تكون هناك توعية صحية للمجتمع عىل    المقبلير  عىل التطعيم وأنه من الض 
ي اللقاح"

   ،أهمية تلق 
ً
ا ي   السبب"  أن  إىل  مشبر

ين  رغبة  ف  ي   كثبر
  التقارير   هو   فايز   لقاح  بتلق 

ي 
وس ضد  مناعته نسبة ارتفاع  عن تحدثت الت   ". الفبر

 : صحي إلزامي ر حج

،منيوليس أ  حي حجر ص ان الجميع بحاجة إىل 
ً
وتكول   ا وري تغيبر البر ولهذا فمن الض 

، الذي يتمثل باإلجبار عىل ارتداء الكمامة وتثقيف المجتمع  ي وتبديله إىل الصحي
الوقانئ
وس  خطورةحول   ". الفبر

ال هو  وس كورونا  فبر ضد  لقاح  أفضل  ان  وناشطير   اختصاصيير   اعتبر  ح  لقا وقد 
 إ لمتاح بغض النظر عن المنشأ"، مشبر ا

ً
عتمد عىل التجارب الرسيرية، إال  ه تليتأن فعا  ىلا

وس   فبر ضد  مضادة  أجسام  تكوين  هدفها  اللقاحات  كل  اختلفت  أن  وإن  كورونا، 
ان    التقنيات عىل  والمالحظ  الناجحة  التجارب  بعد   

ً
ا أخبر ازداد  اللقاح  عىل  اإلقبال 

 . عير   المتبر

الق زيادة  اعداد    تشخيصيةال  درةومع  إىل  ي وصلت 
 حصها  ف  تم  يةعالالت 

ً
وايوميا ن  ، 

ام   االلب   اإلصابات وان    باإلجراءاتعدم  زيادة  ي 
 أساسية ف 

ً
أسبابا بها،  والتهاون  الصحية 

ورة  لمواقع التواصل واإلعالميير  المهني ي تهيئة المواطنير  لض 
ير  دورا أساسيا وفاعال ف 

ي العالج. 
 .اإلشاع بتلق 
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إمك ز اني وبشأن  اللج يادة  أو  الوقائية  اإلجراءات  إىل ة  ا  وء  ي م  لتاالحظر 
مراقبة    يأن  من 

ض يتم بتشديد اإلجراءات الوقائية.  ، وإذا زاد حجم اإلصابات المفب  ي
 ."الموقف الوبانئ

المعا أثارها  ي 
الت  لمبدأ الحصول عىل  ان الضجة  المطلق  للقاحات، ورفضهم  رضون 

لتحل توارت  كورونا،  وباء  ضد  لقاح،  ظهور    لها مح  أي  تواىلي  فبعد  أخرى،  ضجة 
ي المنطقة العربية بشأن أيها أكب   ول  ة دة من عددمات قالقاح

ى، استعر الخالف ف  كبر
اللقا  القتناء  عربية  دول  عدة  سىعي  ظل  ي 

ف  تشأمانا،  يلق   الذي   ، ي
الصيت  ي ح 

ف  كيكا، 
 أوساط العديد من المواطنير  العرب. 

 لماذا التشكيك؟ 

اللقا  ي 
ف  المشككون  ايرتكز  العلصيح  المنطقة  ي 

ف  ي 
يت  والذين  مربية،  مهم،  عظنشط 

و عىل المعلو سائ  أن  حقيقة  إىل   ، االجتماعي التواصل  مراحل  ل  بشأن  المتوافرة  مات 
قناعة   إىل  أيضا  يرتكزون  ليست كافية، كما  ة  األخبر لدى  تجريبه  طويلة  ة  لفب  استمرت 

 . ي
ين، بعدم جودة المنتج الصيت   كثبر

ا الدافع  أن  هؤالء  القيد  لوحويعتبر  بالدهم،  اللقلسلطات  هذا  يتناء  إىل  عو اح،  د 
ين منهم، عن أن إعطاء  ثمنخص  ر  ي وقت ال ه فقط، وسط حديث كثبر

اللقاح للناس، ف 
ي دول تتوافر فيه معلومات كاملة عن معدالت أمانه يعد بمثابة اس

تخدام للمواطنير  ف 
ان تجارب.   [9]عربية، كفبئ

 : أخرى وعوامل    ( ورمونات وه ات  انزيم ) عىل اللقاح  ة  العوامل المؤثر 

م اللقاح بستحض  هو  ييولو    ، ي اجر تجاه قدم  المكتسبة  الفاعلة  .  مرض لمناعة  معير 
للمرض،   المسببة  الدقيقة  العضوية  يشبه  وسيط  عىل  ي  نموذجر بشكل  اللقاح  يحوي 

من يصنع   
ً
للجرثوم،  شك األ   وغالبا المقتولة  أو  المضعفة  مال  سأو  أن  د  أح و  مومه، 

السطحية. يحرض   المناعي بروتيناته  الجرثوم كمهدد   الجهاز  ليتعرف عىل هذا  للجسم 
ي لديه نسخة منه كي يستطيع الج، و مرهله ويد

الالمهاز  يبق  عليه ويحطمه    رف تعناعي 
 من هذه العضويات مرة أخرى. بسهولة إذا هاجمه أي 

لقاح   المثال  سبيل  عىل  جيد،  بشكل  منها  والتحقق  التلقيح  فعالية  دراسة  تم 
الحل [9]اإلنفلونزا، وس  الفبر ي،لقاح  البرسر يمومي 

الجدري [10] التلقيح  ي [11].لقاح  عد 
األوىل   منالطريقة  للوقاية  المعدية  الفعالة  االنتشار   [12].األمراض  واسعة  المناعة 

الجدري،  لمرض  العالىمي  اللقاحات مسؤولة بشكل كببر عن االستئصال  المأخوذة من 
أمراض أخرى كشلل األطفال،د موالح العالم. والحصبة، والكزاز    ن  مناطق  ي معظم 

ف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD#cite_note-4
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 متاحة للوقاية أو للمساهمة  بينت منظمة الصحة الع
ً
المية أن اللقاحات المرخصة حاليا

ي الوقاية من االمراض المعدية 
 ، أو عالجية  وقائية اللقاحاتيمكن أن تكون  [13].ف 

من مشتق  والتلقيح  اللقاح  أوجد    Variolaevaccinaeمصطلح  البقر(،  )جدري 
جد عىل  ليدل  االسم  جيب   عام  ري  إدوارد  ي 

ف  استخدمه  عنوانه  1798البقر.    تحت 
الذي    العريض  و  البقر"،  جدري  لقاح  باسم  المعروف  الجدري  اللقاح  ي 

ف  "التحقيق 
الجدري اللقاح ضد  لهذا  ي 

الوقانئ التأثبر  فيه  عام   [14].وصف  ي 
جيب  1881ف  لتكريم   ،  ،

لوي العالم  ح  جديد  اقب  لقاح  كل  ليغطي  نوسعه  أن  يجب  المصطلح  أن  باستور  س 
 
ً
 .ُيكتشف الحقا

 : العوامل المؤثرة عىل اللقاح 

  : هي  اللقاحات  عمل  عىل  تؤثر  ي 
الت  العوامل  اهم  ومتوسط  من  السكانية،  الكثافة 

، والنسبة المئوية  ي المنلأل   مؤشر كتلة الجسم، والتدخير 
اطق  شخاص الذين يعيشون ف 

ية، إضافة  .إىل العمر  الحض 

راي   هو    الباحثير  وان  سلس  بشكل  بعمله  اللقاح  يقوم  إجراء    أنه  لكي  بمجرد 
والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  لتأثبر  وكذلك  العوامل،  لهذه  التعديالت 

ي الدول
 .وأنظمة الرعاية الصحية ف 

كة ان أفايزر وبايونتيك  حاليا هي    ودةمن اهم اللقاحات الموج  تاجهما اىل  اذا أعلنت شر
ي سجلت لدى أكب  من  تجارب  هما السابقة أن اآلثار الجانبية المهمة الوحيدة الان  

ي    2ت 
ف 

 .المئة من المشاركير  كانت التعب

ي تؤثر عىل االنسان عند اخذ اللقاح هي 
 الهرمونات الت 

.. هرمون يضاعف معاناة النس وجير 
إىل أن    من جهة أخرى، تشبر التجارب  ،اء االسب 

  وان االثار الجانبية األكب  تكون عند   .نير  أكب  من اآلثار الجانبية بشكل عام النساء يعا 
ورجح    .من الجرعات أعطيت للنساء بشكل عام  % فقط61النساء، عىل الرغم من أن  

وجير  هرمون  ان
ي معاناة النساء من آثار جانبي األسب 

 .كب  ة أ قد يكون السبب ف 

الرج لدى  ون  يكو التستوستبر أن  إىل  يميل  المناعةال  يقمع  هرمونا  بينما ن   ،
وج  .يميل إىل أن يكون منبها لها  ير  األسب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD#cite_note-Baxby1999-6
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ي تؤثر عىل اللقاح 
 االنزيمات الت 

هافن"    حلل  : الكبد انزيمات   "نيو  ي 
ف  "يال"  لجامعة  التابع  الكبد  مركز  ي 

ف  باحثون 
إىل   تعود  بفبر   1827فحوصات كبد   

ً
إ 19  -"كوفيد  وس  مصابا جميعهم  دخل  ىل  ". 

الصحية بير   و   مستشفيات "يال . تقيس هذه  2020نيسان    23آذار و  14نيو هافن" 

ر. يكشف   ي مجرى الدم حير  يتض 
ي يطلقها الكبد ف 

الفحوصات مستوى األنزيمات الت 
لدى   طبيعية  غبر  الكبد كانت  فحوصات  نتائج  أن  للبيانات  ي 

صيت  من  15تحليل   %
و  بفبر "المصابير   المستشفيات. 19  -كوفيد  س  ي 

ف  النتائ  "  طبيعية  ج  لكن كانت  غبر 
ي دراسة جامعة "يال"،  67إىل    42لدى  

% من المرض  عند دخولهم إىل المستشق  ف 
، ارتفعت   ي المستشق 

بحسب نوع األنزيم الذي قاسته الفحوصات. وخالل إقامتهم ف 
 .% عىل التواىلي 83و 62تلك الِنَسب إىل 

ال الان  الكبد  "يالفبر تهاب  مستشق   ي 
ف  قارن  وسي  اقد  المصابير   بير   مريكيير   أل ت 

 أعىل من عوامل الخطر  والصينير   
ا
كيير  يحملون معدل ض أن المرض  األمبر ": "قد نفب 

ي الكحوىلي أو غبر الكحوىلي 
 [ 15]."األخرى، منها مرض الكبد الدهت 

الد ضغط  وارتفاع  البدانة  بمشاكل  الكحوىلي  غبر  ي 
الدهت  الكبد  مرض  م  يرتبط 

ول والسكري. تشبر تو    30وطنية للصحة" إىل إصابة بير   القديرات "المعاهد  الكولسب 
بالتهابات  40و الناس  ماليير   يصاب  المرض. كذلك،  بهذا  كيير   األمبر الراشدين  من   %

السجالت   الباحثون  حلل  عندما  و"ج".  "ب"  الكبد  التهاب  بسبب  الكبد  ي 
ف  مزمنة 

نتائج فحص أن  اكتشفوا   ، للمرض  ربال  الطبية  لدى    كبد كانت غبر طبيعية 
ً
تقريبا عهم 

ي الكبد قبل أو  القبل 
وس كورونا الجديد. وبغض النظر عن إصابتهم بمشاكل ف  تقاط فبر

"، ارتبطت تلك االختالالت بتدهور  19-بعد دخول المستشق  بسبب عدوى "كوفيد
 .تداعيات المرض

ي ذلك ال
والجنس ومؤشر    عمر بعد مراعاة مجموعة من عوامل الخطر األخرى، بما ف 

ي الكبد  ا  مرض السكري، الحظكتلة الجسم و 
لباحثون أن المرض  المصابير  بمشاكل ف 

زة أو استعمال أجهزة التنفس االصطناعي وأكب   
ّ
كانوا أكب  حاجة إىل دخول العناية المرك

 .عرضة للوفاة

ار  األض  بل  نفسه  الكبد  ي 
ف  ر  الض  طبيعة  النتيجة  هذه  تعكس  ال   ، الباحثير    برأي 

وسال الفبر يسببها  ي 
الت  ة  من    مباشر أخرى  مناطق  ي 

الكبد  ف  خاليا  تحمل  الجسم. 
لألنجيوتنسير    الُمحّول  األنزيم  إىل    2مستقبالت  للدخول  وس  الفبر يستعملها  ي 

الت 
معظم   أن  العلماء  تحليل  يكشف  لكن  مرتبطة  الخاليا،  التهابات  عن  تنجم  ار  األض 
الق سيما  ال  أخرى،  منطقة  ي 

ف  موجودة  هذا    .الصفراوية  ناةبعدوى  ي 
يتم    ر االختباف 
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ي مصل  زيم األميالزإن فحص مستوى
، اسم إنزيم الدياستاز( ف 

ً
)الذي يطلق عليه، أيضا

ي البول
 .الدم، أو ف 

ي البنكرياس وال:    االميالز انزيم  
غدد اللعابية. يلعب هذا  هو إنزيم موجود باألساس ف 

ي هضم السكريات، وخاصة ا  نزيماإل 
 ف 
ً
 أساسيا

ً
إلنزيم  يعتبر هذا ا  .ا والجليكوجير  لنشدورا
 من إن

ً
ي معالجة الغذاء حت  يسهل امتصاصه  جزءا

ي تساهم ف 
زيمات الجهاز الهضىمي الت 

ي البولاذ يمكن .عبر الجهاز الهضىمي اىل الدم
ي الدم أو ف 

 .التحقق من مستوى اإلنزيم ف 

ي الدم هو حالة تشبر اىل مستوىا مرتفع من األمي
بشكل دائم   الز فرط الماكروأميالز ف 

ي 
ي البول يكون مستوى اإلنزيمبينما  لدم،اف 

 ف 
ً
 طبيعيا

الغدد  أو  )البنكرياس  األميالز  إنزيم  مستوى  ي 
ف  االرتفاع  مصدر  فحص  يتم   

ً
أحيانا
اذا ان ارتفاع مستوى هذا االنزيم يؤدي اىل خلل عند اخذ اللقاح مما يسبب    .اللعابية(
ات ة عند المتلقير    تأثبر  [ 16]ح. للقا جانبية مض 

ا ،  ي أ  ؤثرة عىل اللقاح األخرى الم  العوامل ومن  
ً
 . االدوية ض

ة عند اخذ اللقا  ي تكون مض 
ي تقلص العضلة العاضة  هي  ح  من االدوية الت 

األدوية الت 
واألمعاء الصفراوية  القناة  المخدرة  ,(Oddi's sphincter) بير   األلم  مسكنات  مثل 

) والمورفير  ي ومضادات الفعل الكول   )الكوديئير  
يدين، قد تؤد  يت  الميببر بدورها  ي  مثل 

ارتفاع   األميالزاىل  مستوى  ي 
يتواجدان    .ف  اللذان  واألوكساالت،  ات  السيب  يسبب  قد 

أنابيب   ي 
ف   
ً
يؤدي    االختبار،أحيانا مما  االختبار،  أنبوب  ي 

ف  اإلنزيم  مستوى  ي 
ف   
ً
انخفاضا
 .بالتاىلي إىل قراءة غبر صحيحة للنتيجة

ي 
الت  المسكنات  ادوية  ان  ي كما  اليها    للقاحلجؤون  ا  المتلقير   لعالج هي    لمسكنات 

 ، اذ بينت   الصداع أو الحىم بعد الحصول عىل أي لقاح، مسألة تلقائية لغالبية الناس
ان   الطبيىعي  دراسات  الفعل  رد  يمنع  ة، 

مباشر التلقيح  بعد  أو  قبل  المسكنات  تناول 
اللقاح، األمر الذي قد يؤدي إىل عرقلة تكوين األ  المضادة وبجساللجسم عىل  التاىلي  م 

ف وفقا تقليل  اللقاح،  والعلوم.    اعلية  الصحة  بأخبار  ي 
المعت  ي 

األلمان  "أبونيت"  لموقع 
عىل   ولكن  كورونا  لقاحات  عىل  فقط  ينطبق  ال  األمر  هذا  أن  أكدوا  الباحثون 

 .اللقاحات جميع 

رة  وحت  قبل جائحة كورونا، توضي منظمة الصحة العالمية والمركز األمريكي للسيط 
األمراض   منها،عىل  للمس  والوقاية  اللجوء  اللقاحات  بتجنب  الحصول عىل  بعد  كنات 

ة وعدم استخدام مسكنات اآلالم وخفض الحرارة، إال بعد عدة أيام من الحصول   مباشر
 .عىل اللقاح
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جهاز   استجابة  ي 
ف  تؤثر  أن  يمكن  ي 

الت  الرئيسة  والسلوكية  النفسية  العوامل  ان  كما 
للقاح، وتم النتائج  تع  المناعة  اللقاحات، و عىل مجموعة متنميم  من ثم فمن  وعة من 

وس كورونا المستجد، واسمه العلىمي   SARS )-المحتمل أن تكون ذات صلة بلقاح فبر
2 ).-COV[17 ] 

والتغذية  فعالية  :   األطعمة  تقليل  إىل  تؤدي  قد  عوامل  من  حديثة  دراسة  رت 
ّ
حذ

"كوفيد المستجد  كورونا  وس  فبر ي غذاأل   إنف   19-لقاح 
ف  دورا  تؤدي  قد  اآلتية  ية 

 :م للقاح، وهي إضعاف استجابة الجس

ي تحتوي عىل نسبة عالية من الدهون -
 .األغذية غبر الصحية الت 

 .السكريات المكررة -

 .األطعمة المصنعة -

ي  
ي العام قد يكون أحد االعتبارات المهمة ف 

وفقا لألبحاث السابقة فإن النظام الغذانئ
اللقاحات، ي ىل  فع  فعالية 

الغذانئ النظام  المثال،  الذي يحتو سبيل  ي  الغرنر ي عىل نسبة   
عالية من الدهون والسكريات المكررة واألطعمة المصنعة، مسؤول عن وباء االلتهاب  

والسمنة ،  (epidemic of chronic inflammation and obesity) المزمن 
البد بير   أعىل  االلتهاب  أن  ينير  ويكون  إىل  ذلك جزئيا  يمكنها  اليالخ، ويرجع  الدهنية  ا 

مما يقلل من قدرة الجهاز المناعي عىل تكوين استجابة فعالة  شارات االلتهابية،  زيادة اإل 
 .للتحديات المناعية

ي  
ي استجابات اللقاح،    المقابل  وف 

ي األمعاء بدور ف 
تضطلع الكائنات الحية الدقيقة ف 

يا  ي  (Bifidobacteria) لمث  فمثال يعزز تناول األلياف الغذائية وفرة أكبر من البكتبر
الت 

قصتن دهنية  أحماضا  السلسلةتج  ة  أن  (short-chain fatty acids) بر يمكن  ي 
الت   ،

 .تعزز استجابات األجسام المضادة

األطعمة   خاصة  العصيبة،  األوقات  ي 
ف  شائع  أمر  الطعام  تناول  ي 

ف  اإلفراط  أن  كما 
 .الغنية بالطاقة، مما يزيد من زيادة الوزن

واح  مفبعد شهر  إد  ي شمال 
ف  القرسي  اإلغالق  األفر ن  أفاد  يعانون  يطاليا،  الذين  اد 
المتوسط   ي 

ف  باكتسابهم  المفرطة  )نحو    3.3السمنة  ارتبط    كيلوغرام(،  1.5أرطال  إذ 
ذلك باستهالك الطعام غبر الصحي وزيادة القلق وأعراض االكتئاب، وانخفاض ممارسة  

إغال  .الرياضة يؤدي  أن  من  مخاوف  أيضا  اوهناك  تعز ق  إىل  الوباء  بسبب  يز  لمدارس 
ئ  باإلضافة إىل ذلك، فإن سوء التغذية،    . وزيادة الوزن لدى األطفالسلوك األكل الستر
 .لسن، قد يعرض للخطر استجابة لقاح كبار السنوهو شائع بير  كبار ا
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 :أما بالنسبة للعادات فإن هذه العادات قد تضعف استجابة الجسم للقاح

 .لخمو الو     .قلة النوم -

ي فعالية اللقاحات والخمول  كيف يؤثر النوم  
 ؟ ف 

الصينيير   عامة  من  بيانات  ي  (Chinese general public) وجدت 
تفسر أثناء   ،

اير/شباط  19-"كوفيد فبر ي 
ف  أن  2020"  األرق، 20،  مواصفات  عليهم  انطبقت   %

ي الرسير
أكب  من ساعة وهم مستيقظون ف  النسبة نفسها  النوم بشكل    .وقضت  ويؤثر 

ي وظيفة المناعة، فأولئك ابر  كب
ي خطر  ذين يحرمون من النلف 

وم بانتظام ليسوا فقط ف 
معرضون   ولكنهم  اللقاح،  استجابة  لعدم  تم  كببر  وقد  خطرة.  بأمراض  لإلصابة  ا 

ً
أيض

ي كثبر  
توثيق العالقة بير  النوم المضطرب واستجابات األجسام المضادة المنخفضة ف 

الدراسات ر    .من  دراسة  هناك  و   بطت فمثال  النوم  قلة عدة ساعات  أجسام  إبير   نتاج 
اإلنفلونزامضادة   لقاح  ي 

تلق  بعد  ي ظل    .أقل 
ف  األرق مشكلة مركزية  يعد  وباء بالمقابل 

 [17]″19-"كوفيد

األوروبية  ي 
المعرف  السلوكي  العالج  ألكاديمية  التابعة  العمل  فرقة  أصدرت   إذ 

(European Cognitive-Behavioral Therapy Academy task force) 
للتعامل عملية  أ  توصيات  النوم  مشكالت  فرقة  مع  وأوصت  ل.  المب   ي 

ف  الحبس  ثناء 
التواصل   وسائل  باستخدام  التعرض العمل  من  والحد  المخاوف،  لمشاركة  االجتماعي 

"كوفيد إىل  19-ألخبار  باإلضافة  المنتظم،  واالستيقاظ  النوم  وقت  عىل  والحفاظ   "
 .نصائح أخرى تتعلق بالنوم

 ؟ ة ي ل اللقاح مع الخاليا المناع فاع كيف يت 

 ؟ المناعة كيف يعمل جهاز  

ي أو الخاليا اللمفا   -ربما لم يسمع معظم الناس عن خاليا  
ي  ن 

ي منذ أن درسناها ف 
وية ن 

الممرضة،   الكائنات  مقاومة  ي 
ف  مهمة  وظائف  تؤدي  الخاليا  هذه  أن  رغم  المدارس، 

مرض   عىل  شديدة  أعراض  من  نالحظه  ما  ذلك  عىل  اوالدليل  المراحل    ي 
ف  إليدز 

تكرامالمتأخرة   مثل  المرض،  الوزن،  ن  وفقدان  والتعب،  والتقرحات  الحىم،  نوبات  ر 
الرسطان،   ي  وأحيانا 

الت  عادة  ة  المض  غبر  الميكروبات  مقاومة  عن  الجسم  يعجز  وقد 
 .تعيش عىل الجلد

ي يدمر خاليا  وس نقص المناعة البرسر ي الجسم عىل مدى شهور   -وذلك ألن فبر
ي ف 
ن 

ق أو   ويخب  يستهدفها  فهو  لالنتحاهسنوات،  ويدفعها  أدريان  ا  ويقول   . ي منهحر بشكل  ر 
بجامعة كينغ  المناعة  أستاذ علم  المناعة  هايداي،  وس نقص  "فبر إن  لندن،  ز كوليدج 
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ة من الخاليا   ي يدمر نسبة كببر ، وقد تكشف هذه األعراض عن مدى أهمية   -البرسر ي
ن 
األج  وأن  المناعة  لجهاز  الخاليا  من  سامهذه  تتمكن  لن  وحدها  مقاومة    المضادة 

 ."رضمسببات الم

ت الجسم  اإلنفلونزا،  وس  فبر مثل  المرض،  مسببات  أحد  يغزو  المناعة  وعندما  عمل 
، فتطلق كرات الدم البيضاء واإلشارات الكيميائية عالمات   الفطرية كخط دفاع طبيىعي

ي 
ي تنبه الجهاز المناعي إلطالق األجسام المضادة ف 

 .ضون بضعة أسابيع غاإلنذار الت 

، وكان   -ة أو خمسة أيام من اإلصابة تنشط خاليا  اي: "بعد نحو أربعدويقول هاي ي
ن 

أنها   المالحظ  الخاليا  من  وس". ومن ثم تقوم  بالفبر المصابة  الخاليا  ي   -تتعرف عىل 
ن 

عناض   بواسطة  أو  مباشر  بشكل  إما  هوادة،  وبال  برسعة  المصابة  الخاليا  هذه  بقتل 
لتنفيذ المهمة   -از المناعي توظفها الخاليا  لجهأخرى من ا ي 

وس    ن  قبل أن يتمكن الفبر
 .من استنساخ نفسه داخلها

ل طبيكما  دراسة  وس  خصت  فبر المناعة ضد  مدة  بشأن  واعدة  نتائج  إىل  حديثة  ة 
 .كورونا المستجد لدى األشخاص الذين أصيبوا به 

المناعة قد تستمر سنو  كية إن هذه  وربما لعقود، ما يعتبر  ات  وقالت الدراسة األمبر
المح  أفضل تستمر  السيناريوهات  أال  دراسات سابقة رجحت  بعد  المناعة  بشأن  تملة 

ل الجسم  لقاحات    لمرض سوى لشهور، وهو ما دعا مقاومة  ورة تطوير  البعض إىل ض 
 [ 18].تؤخذ بشكل دوري

ي 
ف  وسات  الفبر عالم   ، ي

كرون  جوال  "شير   ال  المناعةمعهد  لعلم  والية   "  ومقره 
لدى   المناعة  تؤدي  أن  رجح  الدراسة،  عىل  اف  اإِلشر ي 

ف  شارك  والذي  كاليفورنيا، 
"الغالبية العظىم من الناس من إصابات حادة بالمرض مستقبال ودخول المستشفيات  

 ."لسنوات عديدة

المش من  صغبر  عدد  لدياركفقط  تتكون  لم  الدراسة  ي 
ف  "ربهير   طويلة  مناعة  ما  م 

التغلب  بسبب االختالفا إليها، لكن هؤالء يمكنهم  ي تعرضوا 
الت  وس  الفبر ي كميات 

ت ف 
أخصائية   جومرمان،  جينيفر  بحسب  لقاحات"،  عىل  بالحصول  المشكلة  هذه  عىل 

ي جامعة تورنتو
 .المناعة ف 

ي مجلة علمية، ولم تتم  صحيفة نيويورك تايمز  وقالت،
، إن الدراسة لم تنرسر بعد ف 

حت    وس  الفبر ضد  المناعية"  "الذاكرة  عن  شموال  الدراسات  أكب   أنها  إال  مراجعتها، 
 .اآلن

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1
https://www.nytimes.com/2020/11/17/health/coronavirus-immunity.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur
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ت وكانت دراسة أخرى ، قد رصدت وجود خاليا مناعية قوية  ، األ نرسر ي
سبوع الماض 

أجسام   ي حال عدم وجود 
ف  المرض حت   مقاومة  يمكنها  المرض  لمتعافير  من  وفعالة 

 .مضادة

كة فايزر األمبر  وس بعد إعالن شر ة  كيوتعززت اآلمال مؤخرا بقرب القضاء عىل الفبر
ي المئ   90ة تعدت  بالتوصل إىل لقاح فعال بنس

كةف  ي   موديرنا ة، وكذلك شر
كية الت  األمبر

ي المئة 94.5قالت إن لقاحها الذي تطوره أثبت فعالية بنسبة 
 .ف 

وقالت  من أهمها مدة المناعة،،  لكن ال تزال هناك عدة أسئلة عالقة بشأن اللقاحير  
"اللقاح  "  "فايزر اللجوء إىل  القضية "ال تزال محل استكشاف" ولم تستبعد  إن هذه 

 ."الموسىمي 

بصّبها   قاموا  كورونا  وسات  فبر من  ة  كببر مخزونات  الباحثير   إنتاج  دة  بماولدى 
بيتا بروب  الميكيميائية تسىم  وسات كورونا عن طريق  والكتون، وقام  ركب بتعطيل فبر

وسات كورونا المعطلة التكاثر، ثم قام الباحثون  االرتباط بجيناتها، ولم يعد بإمكان فبر
وخلطه المعطلة  وسات  الفبر األلمنيوم  بسحب  عىل  قائم  مركب  من  ضئيلة  بكمية  ا 

هذه   لتحفز  مساعدة،  المناعة  المكمادة  جهاز  المساعدة  لللواد  استجابته  قاح،  تعزيز 
 حسبما أشارت الصحيفة. 

ي اللقاح أصبحت معطلة وغبر حية أصبح باإلمكان حقنها  
وسات ف  ونظرا إىل أن الفبر

باإلصابة.  التسبب  دون  من  الجسم  ي 
دخول ف  بعض  وبمجرد  ابتالع  يتم  الجسم  ها 

وسات المعطلة بواسطة نوع من الخاليا ا  [ 19]اعية. لمنالفبر

وس التانوتمزق الخلية الم ي وتعرض بعض شظاياه عىل سطحها، ويمكن  اعية الفبر جر
ي تجنيد الخاليا المناعية األخرى لالستجابة للقاح. 

 أن تساعد ف 

وسات    وبمجرد التطعيم بلقاح سينوفارم يمكن لجهاز المناعة االستجابة لعدوى فبر
يك«، ما  اما مضادة تستهدف »بروتير  سبجساكورونا الحية، إذ تنتج الخاليا المناعية أ

وس  يمنع الفبر  وس من دخول الخاليا، وقد تمنع أنواع أخرى من األجسام المضادة الفبر
 بوسائل أخرى. 

دو  ي 
ف  المطروحة  المستجد،  وس كورونا  لفبر المضادة  اللقاحات  تنوع  عدة ومع  ل 

ز تساؤل مهم: هل يمكن الخلط بير  هذه األ   ع؟ نوا حول العالم حاليا، يبر

ك معظم اللقاحات ال ي وتشب 
ي أنها تؤخذ عىل جرعتير  بينهما   تم تطويرها مؤخر ت 

ا ف 
، وتظهر فعاليتها بعد أيام من تناول الجرعة الثانية.  ي

 فاصل زمت 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-01143-2
https://www.alhurra.com/coronavirus/2020/11/17/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alhurra.com/health/2020/11/17/%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.alhurra.com/health/2020/11/17/%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.alhurra.com/health/2020/11/17/%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.alhurra.com/health/2020/11/17/%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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جرعة أوىل من لقاح، ثم  وبعبارة أكب  بساطة، هل يمكن أن يحصل شخص ما عىل  
ة المقررة بجرعة ثانية من ل  آخر ألي سبب كان؟ قاحيحقن بعد انتهاء الفب 

ي بر ابات هذا  
ي بريطانيا  لسؤال شائعا ف 

يطانيا حاليا، ولم تقدم السلطات الصحية ف 
 إجابة شافية عىل مسألة »خلط اللقاحات«، وإنما أوصت بتجنب ذلك. 

هيئ ي 
ف  التحصير   رئيسة قسم  لشبكة »سكاي  وقالت  رامزي  ماري  العامة  الصحة  ة 

ي أضيق نط ن ينيوز« إن »الخلط غبر موض به، لك
 [ 20]ق«. امكن أن يحدث فقط ف 

ال نوضي بخلط اللقاحات المضادة لكورونا. إذا كانت جرعتك األوىل هي  وتابعت: »
فايزر لجرعتك -لقاح  ازينيكا  أسب  أكسفورد  لقاح  عىل  تحصل  أن  يجب  فال  بيونتك 

 ة، والعكس صحيح«. الثاني

يطانية توجيهات إىل المر  الصحية، تقول فيها    اكز وقبل يومير  أصدرت الحكومة البر
»إذ تلق  جرع   ا إنه  للجرعة  عاد شخص  متوافر  النوع غبر  وكان نفس  لقاح،  أوىل من  ة 

 الثانية، فمن الممكن تقديم جرعة ثانية من لقاح آخر«. 

ل الطرح عندما أضافت  هذا  رامزي  ماري  هناك  وأكدت  تكون  نيوز«: »قد   »سكاي 
اللقاح   فيها  يتوافر  للغاية ال  نادرة  اللقاح  نفسحاالت  فيها  يعرف  أو ال  لذي حصل  اه، 

 ض عىل الجرعة األوىل«. منه المري

لم يكن ذلك ممكنا   إذا  اللقاح نفسه، لكن  وأردفت: »يجب بذل كل جهد لمنحهم 
دم الحصول عىل الجرعة عىل فمن األفضل إعطاء جرعة ثانية من لقاح آخر بدال من ع

 اإلطالق«. 

ي توفرها الخالي
ي المناعة الخفية الت 

 : مواجهة كورونا   ا ف 

البا  يراقبونحثالحظ  الذين  األمور    ون  بعض  المستجد  كورونا  مرض   ة  فب  منذ 
ليس  لكنهم  المرض،  تعافوا من  المرض   أن بعض  العلماء  اكتشف  البداية  ي 

ف  الغريبة. 
وس. ثم تكررت هذه المالحظة لدى عدد كببر من  لديهم أجسام مضادة خاصة بال فبر

 .المرض  

ي إىل أن األجسام المضادة ا  راسةوبعدها، خلصت د
مناعة لمقاومة   يطلقها جهاز اللت 

ي غضون بضعة أشهر
وس يبدو أنها تتالسر من الجسم ف   .الفبر

رصد   ي 
ف  النظبر  منقطعة  أثبتت كفاءة  أنها  رغم  المضادة،  األجسام  أن  والخالصة 

ي تحصير  الجسم ضد الفبر انتش 
كما كنا وس  ار الوباء، إال إنها ربما ال تؤدي دورا محوريا ف 
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وس ال نكتسبها من األجسام  ىل أن الحماية طو إ   نظن. وتشبر األدلة يلة المدى من الفبر
ء آخر ي

 [ 21].المضادة، بل من سر

ون آخر  وبينما انشغل العالم باألجسام المضادة، تنبه الباحثون إىل أنه ربما ثمة مك
لمهاج  لسنوات  أحيانا  الجسم  ي 

ف  مختبئا  يظل  قد  المناعي  الجهاز  امن  الذي  مة  لعدو 
 .صادفه من قبل

األضو سلو  األبحاث  دورا  طت  يلعب  قد  البيضاء،  الدم  خاليا  من  محبر  نوع  اء عىل 
ي مكافحة وباء كورونا المستجد. وربما قد حان الوقت لتحط  خاليا  

ي   -محوريا ف 
 T ) ن 

cells) ي تستحقها
 .بالشهرة الت 

خاليا   المتخصصة    -وتعد  المناعية  الخاليا  من  نوعا  ي 
ي ن 

مسببات    الت  تتعرف عىل 
أا  األمراض الجسم  تغزو  ي 

الخاليا لت  هذه  وتستعير   وتقتلها.  بها  المصابة  الخاليا  و 
وتينات عىل سطح الكائنات الغازية. وتنتج   ي قد ترتبط بالبر

وتينات عىل سطحها الت  بالبر
مولدات الخالي مستقبالت  تسىم  ي 

الت  المختلفة  وتينات  البر تريليونات  ي 
ن  اللمفاوية  ا 

 .رف عىل هدف مختلفتعوكل بروتير  منها يمكنه ال لضد،ا

تظل خاليا   بناء   -وقد  ي 
ف  تسهم  ولهذا  بالمرض،  اإلصابة  بعد  لسنوات  الدم  ي 

ف  ي 
ن 

ي إطالق استجابة  
أشع وأكب  فعالية ذاكرة مناعية طويلة األمد لتساعد جهاز المناعة ف 

 .عند تكرار اإلصابة بنفس المرض

ي لدى معظم المصاب   -اليا  أن خوأشارت دراسات عديدة إىل  
  بكورونا المستجد   ير  ن 

وس، حت  لو لم تظهر عليهم أي أعراض. لكن الغريب أن بعض   يمكنها استهداف الفبر
المست كورونا  وس  بفبر مصابير   من  جمعت  دم  لعينات  فحصا  أجروا  جد،  العلماء 
وس كورونا الم ،  ستجد واكتشفوا أن بعض الناس قد ال توجد لديهم أجسام مضادة لفبر

ي   -ومع ذلك تظهر خاليا 
وسديهم استجابة للفل ن   .بر

شيوعا   أكب   يكون  قد  المرض  ضد  المناعة  من  نوع  بوجود  ذلك  الباحثون  وفرس 
 .بمراحل مما كنا نظن

د عينات  الباحثير  فحصوا  بعض  أن  هذا  من  قبل  واألغرب  عير   متبر من  م جمعت 
مج  -ظهور الوباء بسنوات، واكتشفوا وجود خاليا   ي مبر

وتينات  ة مسن  بقا الستهداف البر
وس كورون  ىلع فبر من  سطح  نسبة  هناك  أن  عىل  يدل  وهذا  ومحاربتها،  المستجد  ا 

. وهذه النسبة   وس من قبل أن يصيب البرسر الناس لديهم درجة من المناعة ضد الفبر
إذ  قليلة،  بير     ليست  يصابوا    60و   40تراوحت  لم  الذين  األشخاص  من  المئة  ي 

ف 
وس كورونا الم  [ 22].من قبل ستجد بفبر
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هذه تؤكد  خاليا  ا  وقد  أن  وس    -لنتائج  فبر ضد  للمناعة  شيا  مصدرا  تكون  قد  ي 
ن 

 .كورونا المستجد

عىل  استعصت  ي 
الت  المرض  آثار  بعض  تفسبر  ي 

ف  االكتشافات  هذه  تسهم  وقد 
تزا  مثل   ، وقدرة  التفسبر العمر،  تقدم  كلما  وس  الفبر بمضاعفات  اإلصابة  مخاطر  يد 
وس الغامضة   .تدمبر الطحال عىل الفبر

ذلك،   المفإوفوق  عىل  التعرف  قد  ن  المناعية  االستجابة  ي 
ف  أهمية  األكب   كونات 

ي توجيه جهودهم لتطوير لقاحات وعالجات أكب  فعالية 
 .يساعد العلماء ف 

ي تنشيط المناعة   و ما ه مناعة كورونا .. كيف تعمل ،  
 دور اللقاح ف 

وس كورونا، ونقرأ الكثبر حول  و  منذ ظهور فبر كيف    كنرة تقوية جهاز المناعة، ولض 
ال هذا  بتوزيعها  يعمل  البدء  تم  ي 

الت  للقاحات  وكيف  اإلنسان؟  جسم  ي 
ف  جهاز 

وس؟ ي مقاومة الفبر
ي عدة دول أن تساعده ف 

 واستخدامها ف 

عن جسم   المناعة  جهاز  مقدمتها يدافع  ي 
ف  ي 
يأن  وظائف،  عدة  من خالل  اإلنسان 

الج بتنبيه  المناعية  الخاليا  لقيام  هج سم  ووقوع  مصابة  خاليا  ويىلي    ومظهور  عليه. 
ي عملي

ة التنبيه القيام بتنشيط ما يسىم ب  "المناعة المكتسبة" بهدف حماية الجسم ف 
ي  ي دور اللقاح الطتر

 .المستقبل، وهنا يأن 

المناع ي 
ف  الخببر  ح  ي ويرسر

دان  لندن  كولج  يال  إمببر بجامعة  المعدية  واألمراض  ة 
الغار  صحيفة  لموقع  ا  ديانألتمان،  المناعة  أن  يطانية،  بما  لمالبر تتمتع  يشبه  كتسبة 

ي اللقاحات
 ."الذاكرة "وهو ما يتم توظيفه ف 

النوع األول المناعة المكتسبة من نوعير  من خاليا الدم البيضاء، يقوم   B وتتكون 
وس داخل الجسم لتمنعه من دخول الخاليا، بينما بإنتاج أجسام   مضادة تلتصق بالفبر
ي يقوم النوع ال

صي T ثان 
ُ
ي أ
وس بتبقتل الخاليا الت   .بالفعل بالفبر

ي تساعد عىل  cytokines مواد تحمل اسم سيتوكينات T كما تنتج الخاليا 
، وهي الت 

الخاليا  المدى   B قيام  عىل  المضادة  األجسام  تعرض  بإفراز  عند  وخاصة  الطويل، 
وس مرة أخرى  .الجسم لنفس الفبر

تقوم عادة  ة  عنهما من مواد وأجسام مضادنتج  وما يT و  Bويوضح ألتمان أن الخاليا
وس يدخل للجسم. ولكن أشارت عدة دراسات إىل أن بعض المصابير   بمقاوم ة أي فبر

وس كوفيد جميعها، كما أن  احتوت أجسامهم عىل بعض تلك العناض وليس    19-بفبر
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وس ألسا  ة اإلصابة بالفبر ي إطالة فب 
بيع  استجابة جهاز المناعة بحاالت أخرى تسببت ف 

 [ 23].أو شهور

المتخصصة بعلم األحياء المجهري، إىل  doi  لةنشورة حديثا، بمجم  وأشارت دراسة
أعداد   تبدأ  فقط  أشهر  لثالثة  الجسم  ي 

ف  تبق   وس كورونا  لفبر المضادة  األجسام  أن 
عىل  األج منشورة  أخرى  دراسة  أشارت  بينما  التضاؤل.  ي 

ف  بعدها  المضادة  سام 
ي الجسم  رار  الستمScience alert   موقع

اوح ما بير  لماألجسام المضادة ف 
ستة   دة تب 

 .إىل ثمانية أشهر

يال كولج لندن، ويندي باركالي،   وسات اإلنفلونزا بجامعة إمببر بيد أن األستاذة بفبر
اإل  تجدد  أن  إىل  د   صابةتشبر  البر الت  بب   المتسببة  الموسمية  وسات  بالفبر

ال  لونزاإلنف وا "المناعة  أن  ي 
طويل  يعت  ات  لفب  وهو  تمتد  لسنوات،  هنا  والمقصود  ة"، 

ايد من األبحاث  [24].الرأي الذي يؤيده عدد مب  

كل اللقاحات المعلن عنها مؤخرا، موديرنا ويونتيك وفايزر   والخبر الجيد هنا هو أن
وس كوفيد.  المطلوبة ضد فبر   يةجهاز المناعة لتوفبر الحماحث    ، تعمل عىلواكسفورد 

لقدرة هذا   لقاح مختلف كل عام  الحصول عىل  الموسمية إىل  اإلنفلونزا  تحتاج  وبينما 
اآل حت   تظهر  لم  التحول،  عىل  وس  عىل  الفبر وس كورونا  فبر قدرة  عىل  أدلة  أي  ن 

 .التحول كاإلنفلونزا

المع واألمراض  المناعة  خببر  الدية  وأوضح  الساللة  أن  ألتمان  ي 
تم جددان  ي 

الت  يدة 
ااإلع إنجلب  ي 

ف  اكتشافها  عن  تتسب" الن  أن  المحتمل  غبر  بعملية    من  مشاكل  ي 
ف 

اللقاح عىل  األجسام  " .الحصول  إنتاج  عملية  تحفبر   عىل  قادرة  مازالت  فاللقاحات 
عل يحتوي  وما  وس  للفبر مالمضادة  عىل  يه  يساعده  مدبب  بروتير   الخاليا اخن  اق  ب 

 .م اإلنسانبجس

الواضح   من  ليس  ولكن  الطبيعية،  المناعة  عن  أفضل  بشكل  العمل  للقاح  ويمكن 
ي يستمر تأثبر اللقاحات خاللها وما إن كانت قادرة عىل منع  حت  اآلن الف

ة الزمنية الت  ب 
 .[25]وسانتقال العدوى إىل جانب الحماية من اإلصابة بالفبر 

https://p.dw.com/p/3mGUe
https://p.dw.com/p/3mGUe
https://p.dw.com/p/3mAmw
https://p.dw.com/p/3mAmw
https://p.dw.com/p/3mWJg
https://p.dw.com/p/3mWJg
https://p.dw.com/p/3mWJg
https://p.dw.com/p/3mWJg
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 ملخص: 
اهدف المستجد  ت  كورونا  لجائحة    

الوبائ  للمنحبى  جيوطب    تحليل  اىل  لدراسة 
العالم   مستوى  عىل  انتشاره  من  للحد  حة  المقتر اتيجيات  الز  مساراته    وتتبعواالستر

  حدوثه وان مكانية
 تشاره.  واالشارة اىل اهم العوامل المؤثرة فى

متعبارة عو  ه   Disease  Coronaن مرض كورونا  إ تسببه  مة  الز ن  تنفسية حادة 
وس كورونا   وسات مثل فت  الفت  وس كورونا      229Eفصائل متعددة من     OC43وفت 

سنة   سارس  وس  وس كورونا    2003وفت  وس كورونا      2004سنة     NL63وفت  وفت 
HKU1     بمتالزمة  2005سنة المسىم  كورونا  وس  التنفسية     وفت  األوسط  ق  الشر
MERS    وس كور و   2012سنة وس    nCoV-19د ستجالما  ونفت  الفت  هذا  اكتشف   ،

ى االنسان والحيوان ،  فبعض   كة بي 
  الستينيات ، ويعد من االمراض المشتر

ألول مرة فى
الثدييات  كما   أنواع  وبعض  لمسببه كالطيور  خازنة  معينة  من حيوانات  تنتقل  انواعه 

ى البشر   من الشخص المصاب اىل الشخص السليم .  ينتقل بي 
الظه             أل  مرضر 

فى ديسمت   أواخر  شهر    
فى الصينية  مدينة ووهان    

فى مرة  ول 
عام   ووهان   من  2002مدينة  البداية    

فى انتقل  قد  وس  الفت  أن  اعتقد  حيث   ،
  جميع دول العال  ما تجاوز الحيوانات إىل البشر ورسعان  

م  الحدود الجغرافية لينتشر فى
 تقريبا . 
وقابليته عىل تطوير سالالت جديدة  ره تشاة انلمرض بشعلتتجىل األهمية الوبائية    

ارتفاع   اىل  يؤدي  عنهما  الناجمة  المضاعفات  خطورة  عن  فضال   ، للعالج  قابلة  غت  
ى به اذا لم تتم معالجتهم بوقت مناسب وبشكل خاص كبار   ى المصابي  نسبة الوفيات بي 

بأم والمصابون  تعالسن  الفئات  اكتر  مزمنة وهؤالء جميعا   لمخاطر ر راض  رض  الم  ضا 
 ب ضعف المناعة .  بسب

المسببة       وسات   الفت  نشاط  زيادة  عىل  الرطبة  الباردة  المناخ  ظروف  تساعد 
يعد   كما  األشخاص   ى  بي  العدوى  النتقال  الفرص  المكتظة  األجواء  ء  وته  للمرض 

 وى من مكان اىل اخر.  االنتقال والسفر من اهم وسائل انتشار العد
  لجالوفيما يخص الوضع ا

ق    19يد  كوفئحة  وبائ  فأنه مقارنة بسارس ومتالزمة الشر
األوسط   ق  الشر متالزمة    

تفشر استغرق  بينما  ة   كبت  بشعة   ، التنفسية  األوسط 
العام إلصابة   ونصف  ى  عامي  نحو  أربعة    1000التنفسية   واستغرق سارس   ، شخص 

وس   غضون  أشهر تقريًبا ، وصل فت 
،  فقط  يوًما    48  كورونا المستجد  إىل هذا الرقم فى

ى  عىل  مع  و  ى السابقي  ذلك  تشت  البيانات الحالية ان هذا المرض اقل فتكا من المرضي 
عىل   السكان  من  ة  اعداد كبت  وفاة  إىل  أدى  قد  الحاىل   المرض    

تفشر أن  من  الرغم 
اتيجيات  اح استر  . االنتشار للحد من مستوى العالم . ومن نتائج الدراسة اقتر

/ نحبى الو لم ا  المفتاحية: الكلمات   
 الوباء / الفاشية / الوباء العالىم  او الجائحة.  بائ 
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Abstract: 
This study aimed at a geopolitical analysis of the epidemiological curve of the emerging 

Corona pandemic، propose strategies to limit its spread worldwide، track its traceable 

paths، and indicate the most important factors affecting its occurrence and spread. 

    Corona Disease is an acute respiratory syndrome caused by various types of viruses 

such as: Corona 229E virus، OC43 Corona virus، SARS virus 2003، Corona virus NL63 

2004، HKU1 virus 2005، Corona virus that called Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) in 2012، and new corona virus nCoV-19. 

This virus was discovered for the first time in the sixties، it is one of the common 

diseases between humans and animals. Some of its types are transmitted from certain 

treasured animals، such as birds and some types of mammals، as it is transmitted 

between humans from the infected person to the healthy person. 

         The disease first appeared in the Chinese city of Wuhan in late December 2002. It 

was believed that the virus had initially transmitted from animals to humans and soon 

exceeded geographical boundaries to spread in almost all countries of the world. 

  The epidemiological importance of the disease is evident by its rapid spread and its 

ability to develop new strains that are not treatable، and the risk of complications 

resulting from both leads to a high death rate among those with it if they are not treated 

on time، especially the elderly and those with chronic diseases، and these are the most 

groups vulnerable to the risk of disease due to weakened immunity. 

    Cold، humid climatic conditions help increase the activity of viruses that cause 

disease. Congested environments create opportunities for transmission between people. 

Transfer and travel is one of the most important means of spreading infection from one 

place to another. 

Regarding the epidemiological situation of the Coved 19 pandemic compared to SARS 

and Middle East respiratory syndrome، it is spreading very quickly. While the outbreak 

of Middle East respiratory syndrome took about two and a half years to infect 1000 

people، and SARS took about four months، the new Corona virus reached this number 

within 48 days only. 

 However، current data indicate that this disease is less deadly than the previous two 

diseases، even though the current disease outbreak has led to the death of large numbers 

of people worldwide. One of the results of the study is to suggest strategies to limit the 

spread. 
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 المقدمة 
ظهر  جدا  قديمة  ظاهرة  االوبئة  ية  ان  البشر الجماعات  بدأت  عندما     ت 

فى تستقر 
مختلفة نشاطات  وتمارس  النشاطات    حيث  مستوطنات  تلك  بعض  تفاعل  نجم عن 

  تحولت  
سب   مع عنارص البيئة مهدت النتشار مسببات كثت  من االمراض المعدية والبر

 اىل امراض وبائية .  
االوبئ  سببت  عت  لقد  الة  خ   بلغت  تاري    خ  اذ  ية  للبشر ة  ى  سائر كبت  الماليي  ضحاياها 

وا الصفراءكالجدري  والحىم  والتيفوس  وا  لطاعون  ا  لم  والكولت  الخ حيث   ... النفلونزا 
  ذكرت 

تكن قد اكتشفت بعد االمصال  واللقاحات المضادة لها . ومن اقدم االوبئة البر
اثينا الذي وصفه توكوديد وباء  التاري    خ     

اال فى    س 
. م والذي رجح    395-  460ثيبى ق 

ى انه الجدري )عطية  معظم الب ( كما ظهر الطاعون واجتاح العالم   89  ،  1992  ،احثي 
  القرن بثال 

ى من السكان اذ فتك الطاعون األسود فى ات الماليي  ثة اوبئة أودت بحياة عشر
بحواىل    الميالدي   

عشر و   100الرابع  وحدها  أوروبا  قارة    
فى انسانا    تسببت مليون 

  العالم ) الكع   50  بمقتل حواىل    1918فلونزا االسبانية  االن
،    2012ب   ،  مليون انسانا فى

115-117 ) 
األوبئ   

تختفى وأخرى  ولم  ة  فتر ى  بي  العالم  بسكان  تعصف  وبقيت  سارسة    فظهر 
الذي تحول اىل جائحة   المستجد   وايبوال  واخرها وباء كورونا  س     pandemicومت 

ت عىل نطاق عال  ى من سكان العالم  بإصابةسببت  سع وتىم  واانتشر ووفاة مئات     ماليي 
 نهم . األلوف م

 مشكلة الدراسة: 
جيوطب     تحليل   :  

االئر الرئيس  السؤال  عىل  االجابة    
فى الدراسة  مشكلة  تتحدد 

حة للحد من انتشاره.  اتيجيات المقتر   لجائحة كورونا المستجد واالستر
 للمنحبى الوبائ 

 أهمية الدراسة: 
   الجهات اآلتية من نتائج هذه الدراسة:   يد تستف يؤمل أن

يمك .1 وآليات  اتيجيات  استر وضع    
فى    المساهمة 

فى المسؤولون  يستخدمها  أن  ن 
اتيجيات للحد من جائحة كورونا.   ايجاد حلول واستر

 إغناء المكتبة العربية بدراسات عن جائحة كورنا.   .2
 هدف الدراسة  وفرضيتها :   
خالل     حة كورونا  المستجد منجيو طب   لجائراء   استق  تهدف هذه الدراسة  اىل 

وتحليل    الجغراتطبيق    
الوبائ    

اتجاهاتها   المنحبى واستقصاء  الجائحة  لهذه     
فى

ض  ان النموذج الذي تست  عليه هذه الجائحة       .وتفتر
  والديموغرافى

وتوزيعها المكائى
 .  
  الوبائ 

 ربما يماثل او يحاك  احد اشكال المنحبى



  من انتشاره. جيات املقترحة للحد حنى الوبائي لجائح كورونا املستجد واالسترتي تحليل جيوطبي للمن 

measures when epidemics spread (Covid 19 as a model

 

 

81 

 ة: اس الدر   مصطلحات
   
  الوبائ 

ورة المرض الذي    و ه    EPIDEMIC CURVEالمنحبى   يظهر ست 
شكل بيائى

 يتحول اىل وباء عت  الزمن. 
  مجتمع او اقليم ما     Epidemicالوباء 

يعرف الوباء  بأنه انتشار لمرض معد فى
المكان والزمان  بالقياس اىل  المعتاد او عىل نحو غت  متوقع  اكتر من  عىل نطاق واسع 

ضال ى مفتر  ي 
الم  Outbreakالفاشية       يكون  من  ر عندما  ة  صغت  مجموعة    

فى محصورا  ض  
 .  

  الوبائ 
 السكان  عىل مساحة محدودة حينئذ يسىم بالتفشر

  مجموعة   Pandemicالوباء العالىم  او الجائحة    
عندما يكون المرض  محصورا فى

  الو 
ة من السكان  عىل مساحة محدودة حينئذ يسىم بالتفشر   صغت 

 .  بائ 
 حدود الدراسة: 

ية : تتحد  الدفاع خليك بالبيت.   ألوامر الدراسة باالستجابة من البشر   د الحدود البشر
 الحدود المكانية: الجائحة تمثل العالم 

 2020/ 2019الحدود الزمانية:  
 : نشأة مرض كورونا  وتطوره وانواعه   -أوال 
  الستينيات      

يمن القرن ااكتشف هذا المرض  ألول مرة فى عبارة عن     ن  هو لعشر
وسات التاجية ومنها : سببه فحادة ت متالزمة تنفسية   صائل متعددة من الفت 

وس كورونا    E229فت 
وس كورونا   NL63فت 

    2003سارس ) االلتهاب الرئوي الالنمط  الحاد  
وس كورونا         HKU1            2004  فت 

وس كورونا         OC43           2005فت 
س  ق األوسط التنفسية (   زمة) متالمت   2015- 2012الشر
   2020-2019(  19المستجد ) كوفيد كورونا 
مرض كورونا المستجد هو   مرض انتقاىل  شديد العدوى  يطلق عليه  بذات  و          

  سجلت بها الحاالت األوىل للمرض  
   او كورونا ووهان المدينة الصينية البر

الرئة الصيبى
وس    اعتقم  19فيد  و ك ، مسببه فت   ، التاجية  وسات   الفت  الباحثون   ن فصيلة   ان  د 
وس   ى فيما اعتقد اخرون ان مصدره حيوان الخفاش .  مصدر الفت   من الثعابي 

 : العوامل االمراضية ) الباثولوجية(  لجائحة كورونا   –ثانيا  
لك  ي ان تجتمع مع بعضها    يجب 

البر العنارص  بالعوامل االمراضية مجموعة  قصد 
اال تحد )  صابة  ث  المسببات    ، المرضية   عىل  الب  وتشتمل  مثل  حية  يا  ) كائنات  كتت 
وسات  وغت  حية  مثل المواد الكيمياوية او االشعاعية او غت  ذلك و  الطفيليات والفت 

بة    من المواد ( والناقالت ) كائنات حية ات او ديدان   وغت  حية  الهواء والماء والتر حشر
وال  ) ح   غت   وسط  أي  كخازنااو   ( برية   ت  او  داجنة  حيوانات  حية  (  ائنات 
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انسان   حية  ،  والمضيفات)كائنات  وانتشاره  المرض  لنشوء  مالئمة  وبيئة    ) حيوان  او 
   
  مع المسبب والمضيف بما يعرف بالثالوث الوبائ 

(     1شكل )  –ويشكل العنرص البيب 
. 

 

 
نارص   العمل عىلفأن عوامله االمراضية تشت   19وفيما يخص مرض كورونا كوفيد   

 االتية :  
وس كو  فت    : التاجية  n COVID19)     19فيد  المسبب  وسات  الفت  نوع  من    )

  المنشأ  
 حيوائى

 الناقل : انسان  او حيوان مصاب بالمرض  
  (  الخازن : حيوان )خفاش حدوة الحصان وآكل الن

 مل الحرشفى
 المضيف  : االنسان والحيوان   

  للم  –ثالثا  
ى الوضع الديموغرافى    : حة كورونا بجائ  صابي 

ى       للمصابي    
الديموغرافى الوضع  دراسة  الدراسة  باتمثل  جوانب  احد  لمرض 

ى فضال   اكيب النوعية والعمرية للمصابي  الجيوطبية اذ من خاللها يمكن التعرف عىل التر
أ  سكانية  خصائص  بمرض كورونا  عن  ى  للمصابي  النوع   كيب  التر يخص  فيما   ، خرى 

ى ال الفأنه يصيب ك   19كوفيد   ب الذكور واالناث عىل حد سواء  اال  أي انه يصي   جنسي 
ى فقد وجدت الدراسات  ان ثمة فروق معنوي ى بالنسبة لكال الجنسي  ى نسب المصابي  ة بي 

ى  ه  اعىل من   نسبة االناث المصابات حيث  الوبائية العالمية ان نسبة الذكور المصابي 
كاي قيمة مرب  ع    ؤكدها روق ت% لإلناث وهذه الف  38.2% للذكور مقابل    61.8بلغت  

والبالغة   القيمة    14.44المحسوبة  عىل  تفوقت    
البالغة  والبر عند    3.89الجدولية 

 (. 0.05)ومستوى داللة  1درجة حرية  
كوفيد   كورونا  بمرض  ى  للمصابي  العمري  كيب  للتر بالنسبة  انه    19اما  ظهر  فقد 
تر  حيث  ة  نسبية كبت  فروق  وجود  مع  العمرية  الفئات  ايصيب جميع  ن كزت  سبة  عىل 
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ى كبار السن  لإلصابا % من     48سنة فأكتر   اذ بلغت وفقا للدراسات الوبائية    70ت بي 
الفئات  العمرية  ادئى ن مجموع اإلصابات المسجلة فيما شكلت     

سبة من اإلصابات فى
بلغت   عشر  الثامنة  التحليل 0.04دون  واثبت  المسجلة  اإلصابات  مجموع  من   %

اإلصابات و  ى  بي  ى  بي  معنوية    وجود فروق 
نتائج  االحصائ  تؤكدها  العمري  كيب  للتر فقا 

والبالغة   المحسوبة  كاي  البالغة   108مرب  ع  الجدولية  القيمة  عىل  تفوقت    
والبر

واظهرت الدراسات ان اكتر    (0.05)ومستوى داللة    1درجة حرية مقدارها     عند 3.89
تتمثل   مزمنة  امراض  من  يعانون  السن  كبار  من  ى  السكري    باإلصابةالمصابي  بداء 

ها .  الدمويةقلب واالوعية  وامراض ال  وغت 
     -رابعا   

  الوبائ 
   : تعريف المنحبى

         
الوبائ    

بي   EPIDEMIC CURVEالمنحبى شكل  المرض  هو  ورة  ست  يظهر    
ائى

يمثل     
بيائى فهو شكل    

الجغرافى   
الوبائ    

المنحبى اما   ، الزمن  وباء عت   اىل  يتحول  الذي 
ورة المرض عت  الزمان والمكان ، ويتكون  ا   من  ثالثة اطوار ه   )  ل ست 

منحبى الوبائ 
 ، بال ( :   270عبد المسيح واخرون ،  

  وهو اما ان  ويمثل     Phase of Evolutionطور النشوء    
الخط الصاعد للمنحبى

  او 
 رسي    ع او خط صاعد تدريح   .   يكون خط صاعد فجائ 

 او مسطحة   مفرطحهوتكون اما مدببة او   phase of peakطور القمة 
ا وهو   phase of decline   تداع   لطور     

للمنحبى الهابطة  الخط  ان   ويمثل  اما 
 . يكون خط هابط رسي    ع او خط هابط تدريح   

ترتبط  وكل      والتداع   النشوء  طور  مثال  معينة  بعوامل  تتأثر  الثالث  االطوار  من 
بظروف المسبب والمضيف للوباء وبشكل خاص فيما يتعلق بالمناعة لمواجهة الوباء 

با  سواء سابقة  إصابة  نتيجة  طبيعية  او  ى  التحصي  نتيجة  مكتسبة  ،  كانت  لمرض 
  تساعد او تعرقل انتشار المسبب  

ووصوله للمضيف ، اما بالنسبة  وظروف البيئة البر
ى للعدوى ومدى فاعلية    استمرار العدوىلطور القمة فيتأثر بمدى  وعدد السكان القابلي 

:    اإلجراءات الصحية المتخذة لمواجهة الوباء ى   اىل شكلي 
  الوبائ 

 ، وينقسم المنحبى
  ا  

  الوبائ 
 : لمتفجر المنحبى

  الصاعد والهابط  عموديان 
با مع قمة مدببة وينطبق هذا تقري  ويظهر خطا المنحبى

األوبئة   مثل   ك  مشتر وسيط  عت   تنتقل    
والبر المصدر  الوحيدة  األوبئة  عىل  الشكل 

 الناجمة عن تلوث الغذاء والماء ،  
:   الاما الشكل     التدريح  

  الوبائ 
  فهو المنحبى

 ثائى
وينطبق    مفرطحهالصاعد والهابط عىل شكل تدريح   مع قمة  ويظهر فيه الخطان   
  تنتشر فيها العدوى عن طريق االتصال المبارسر او غت  المبارسر .   هذا 

 عىل األوبئة البر
  لجائحة كورونا    -خامسا 

  الوبائ 
 المنحبى
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  عىل جائحة كورونا يتطلب متابعة     ان تطبيق احد نماذج او اشكال
  الوبائ 

المنحبى
ورة   او   للست  العالم  مستوى  عىل  سواء  لها    

المكائى والحراك  الدول  الزمانية  مستوى  
 :  
 واالقاليم المختلفة . وعىل النحو االئر

   لجائحة كورونا : 
  والحراك المكائى

 الست  الزمائى
منذ  ظهورها    19نا كوفيد  رو الحاالت المؤكدة لكو    توضح معطيات الجدول  عدد 

   
ين الثائى   شهر تشر

ى فى   الصي 
حيث تجاوز     2020ولغاية شهرمايس     2019اول مرة  فى

ا الدول  من  عدد  اكتر  الحاالت  فيها  ظهرت    
الحاالت    170لبر عدد  بلغ  وقد   ، دولة 

   
ى 9821المسجلة اىل نهاية شهر كانون الثائى   الصي 

  أواخر  حالة عىل معظمها فى
  ، وفى

حالة حيث انتقل المرض اىل بلدان    80339بلغ عدد الحاالت المسجلة    اطشهر شب
وفي عنها  نجمت  ة  خطت  بؤر  له  وظهرت  العالم  من  ايران  عديدة  من    كل 

فى ة  ات كثت 
 وإيطاليا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة . 

آذار    19ولغاية   شهر  الدول     2020من  اكتر  إيكانت  ه   ى  الصي  بعد  را  ليا طاترصى
 و  35وفاة من أصل    2978

ً
   17وفاة من أصل    1135إصابة تليها إيران    713ألفا

ً
ألفا

 و  13من أصل  وفاة    598إصابة ثم إسبانيا    161و
ً
وفاة    264إصابة، وفرنسا    716ألفا

  19وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية ان وباء كورونا كوفيد    .إصابة  9134من أصل  
انتشار تحول   بسبب  جائحة  عدد  ه  اىل  بلغ  حيث  به  اإلصابات  نسب  وارتفاع  الواسع 

ة  308الحاالت المسجلة حول العالم   ورسيعة    الف حالة.  وشهد شهر نيسان قفزة كبت 
  عدد الحاالت فقد بلغت  

احتلت  الواليات المتحدة األمريكية  مليون  و   3  ما يقارب فى
     389،820ا، تليها إسبانيا ب   مصابً   849.09الصدارة من حيث اإلصابات ب   

حالة، وتأئر
ب    ا 

ً
ثالث ب 327،187إيطاليا  فرنسا  تليها  عدد    877،159،  بلغ  فقد  المانيا  اما  حالة، 

 .حالة 150.729الحاالت فيها  
بإجماىل    الوفيات  حيث  من  العالم  المتحدة صدارة  الواليات   تحتل    47.681كما 

ب    إيطاليا  الحالة  085،25حالة وفاة، تليها    
  إسبانيا فى

ب مر ، وتأئر الثالثة     717،21تبة  
ب    تليها فرنسا  وفاة،  ثم بريطانيا     340،21حالة  ب عدد     .حالة  100،18حالة،  ويقتر

  
فى من    الحاالت  مايس  )    5شهر  الشكل  ويوضح  العالم    

فى مؤكدة  حالة  (     2مليون 
  العالم حيث يتصاعد عدد الحاالت

  لجائحة كورونا فى
  الوبائ 

ة متسارعة     المنحبى بوتت 
  لجائحة كورونا . كمجدا  

 ا تظهر الخريطة التوزي    ع الجغرافى
    - (2) جدول

   لجائحة كورونا كوفيد  الست  الزمائى
 19والحراك المكائى

  
ين الثائى  2020اىل مارس    2019من تشر

 عدد الحاالت المسجلة  اليوم / الشهر/ السنة 

  المرض   ظهور اول حالة  إصابة 2019/   11!   17
 فى

ى ة حال 266 2019/ 12/ 30   الصي 
 مؤكدة فى

13 /1 /2020    
فى ى  الصي  خارج  الحاالت  اول  ظهور 

 كل من تايلند واليابان 
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 عىل مستوى العالمحالة 75775 2020/  1/   30لغاية  

 حالة عىل مستوى العالم  80339 2020/ 2/ 26

 الف حالة  عىل مستوى العالم  308 2020/ 3/ 22

 مليون حالة عىل مستوى العالم 3 2020/ 4/   23
 مليون عىل مستوى العالم4،276 2020/  5 /   12

ومركز   العالمية  الصحة  منظمة  بيانات  عىل  اعتمادا  الباحثتان  عمل   : المصدر 
 مراض االنتقالية .  اال 

 
  لجائحة كورونا 2شكل ) 

  الوبائ 
 2020-2019( المنحبى

 
  : https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-المصدر 

dia/File:2020_coronavirus_cases_by_date_of_19_pandemic#/me
report.svg 

 
  لحاالت كورونا خالل شهر مايس  التوزي    ع  –خريطة  

 2020الجغرافى

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic#/media/File:2020_coronavirus_cases_by_date_of_report.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic#/media/File:2020_coronavirus_cases_by_date_of_report.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic#/media/File:2020_coronavirus_cases_by_date_of_report.svg
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 النتائج: 
ان سبق  مما  معظم وب   يستنتج    

فى ت  انتشر عالمية  جائحة  عن  عبارة  هو  اء كورونا 
ى االنسان والحيوا كة بي 

ن يصيب المرض كال  دول العالم واقاليمه وهو االمراض المشتر
اغل وان  ة  الكبت  العمرية  بالفئات  اإلصابات  كز  وتتر ى  عن  الجنسي  الناجمة  الويات  ب 

بأمراض  ى  المصابي  ى  المسني  األشخاص  ى  بي  تحدث  به  ان  مز   اإلصابة  واتضح   ، منة 
عام   نهاية    

فى ظهوره  من  متسارعة  ة  بوتت  تصاعد  مارس    2019المرض  شهر  ولغاية 
المس الحاالت  عدد  قارب       5جلة  حيث 

الوبائ    
المنحبى ان   ، العالم    

فى حالة  مليون 
نوع   من  هو  للحاالت  لجائحة كورونا  الصاعد  الخط  يظهر  حيث  المتفجر    

المنحبى
يكتمل   لم  ولكنه  عمودي  وقد  بسببشكل   ، بالوباء  الحاالت  تسجيل  توقف  عدم  ب 

  لكورونا كوفيد  
  الوبائ 

هذه  بشكل أوضح  فيما لو تمت دراسة    19يظهر شكل المنحبى
 الجائحة عىل مستوى الدول كل عىل حدة .  

 التوصيات : 
حة   المقتر والسياسات  اتيجيات  باالستر فايروس  تتمثل  جائحة  انتشار  من  للحد 

 كورونا المستجد : 
ز 1 كورونا  ياد.  ومرض  عموما  المعدية  األوبئة  تتناول    

البر العلمية  اللقاءات  ة 
 خصوصا.  19المستجد كوفيد  

ى بالمرض  . انشاء قاعدة بيانات2   كل دولة، وأخرى عالمية لجميع المصابي 
  وطنية فى

ى او الذين قضوا نحبهم   سواء المتعافي 
ات    من  . متابعة الحاالت المتعافية لمدة ال تقل عن سنة والتحقق3 االثار او التغت 

  تحدث لديهم نتيجة اصابتهم بالمرض. 
 العضوية او النفسية او االجتماعية البر
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ازمات م4 وا.  وضع خطط   
ً
ودينيا  

ً
واجتماعيا  

ً
واقتصاديا  

ً
وأمنيا  

ً
،  تكاملة طبيا

ً
عالميا

 .
ً
 لمواجهة أية وباء محتمل مستقبال

ممارسات الدينية الصحية،  وال. نشر ثقافة النظافة الشخصية، واستثمار العبادات  5
األوبئة   من  الوقاية    

فى دورها  وإبراز  والعامة  الشخصية  والنظافة  واالغتسال  كالوضوء 
 انتشارها.  والحد من

 . زيادة االهتمام باألبحاث الوبائية. 6
، . رصى 7  

ى المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدئى ورة التعاون والتكاتف بي 
ى الدول والمنظم   الدولية لمواجهة األوبئة. ات وفيما بي 

مناعة  8 تقوي    
البر المتوازنة  السليمة  التغذية  توعية حول  عمل حمالت  ورة  . رصى

 اض واالوبئة. الجسم ضد االمر 
مث9 المنخفضة  المناعة  ذوي  األشخاص  إيالء  ومرضى  .  واألطفال  السن  كبار  ل 

نق   
فى  
ً
سببا يكونوا  ال  وحبر  لهم،  وقاية  المناسب،  االهتمام  االشطان  المراض  ل 

 المعدية. 
  حال االصابة بالمرض    بإجراءاتتعزيز الوع     -10

العزل الطب   الفردي والجماع  فى
 الطبية واالمنية المقررة ، واتباع االرشادات 

ل- والصابون  بالماء  اليدين  المعيار  20مدة  غسل  ورقية  بمنشفة  والتنشيف  ثانية 
 الذهب   
 عدم لمس األسطح. -
  تتناول األوبئة المعدية عموما ومرض كورونا المستجد  ال  زيادة اللقاءات العلمية  -

بر
 خصوصا.   19كوفيد 
ى   - المصابي  لجميع  عالمية  بيانات  قاعدة  الذين    انشاء  او  ى  المتعافي  سواء  بالمرض 

 قضوا نحبهم 
ات    - التغت  او  االثار  من  والتحقق  تقل عن سنة  ال  لمدة  المتعافية  الحاالت  متابعة 

  تحدث لديهم نتيجة اصابتهم بالمرض. جتالعضوية او النفسية او اال 
 ماعية البر

ل. ووضعخلع األحذية خارج  -- ى  المالبس جانبا المتى
ى عدم لمس األنف وال -  فم والعيني 
 الخضار والفواكه بالماء والخل -
ة  -  تخلص من األكياس البالستيكية مبارسر
وكىل    VCتعزيز جهاز المناعة بتناول -   الحمضيات والت 

 وهو موجود فى
ة صباحا VD عزيز الوقاية بتناول ت - ة العارسر   فتر

 من خالل التعرض ألشعة الشمس فى
  السمك وحب دوا Omega 3تناول --

 ر الشمس موجود فى
 الخوف تعزيز جهاز المناعة بعدم الغضب أو  --
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 الملخص 
أَجّل      اإلسالم صحة اإلنسان من 

ّ
ِنَعِم الموىل تعاىل عىل االنسان من بعد   لقد عد

ي اإلس نعمة اإليمان واليقي   وقد جاءت  
يعات والتعاليم ف  ي بأسس ال المالتشر

حياة  لتعتن 
القيام  المسلم صحي  اض ألنالوقاية من األمر  بسبل  الّصحية وتهتم البنية أقدر عىل  ح 

تّبة عليه تجاه ربه وتجاه نفسه وارست وقد جعل     ه وتجاه مجتمعه وأمتهبالواجبات المتر
ي تأري    خ االنسانية ا

ي كونه سننا ال تتخلف منها االبتالء بالمرض فقد ظهر ف 
لعديد  هللا ف 

ي وقتنا الحاض  من وباء اطلقمن و   من األوبئة
وس ك  عليه    ها ما ظهر ف  - 19ورونا ) فت 

covid    عية منها تعليق صالة الجماعة والجمعة ( وترتب عىل انتشار هذا الوباء اثار رسر
والعيدين وأداء فريضة الحج والعمرة  وألجل ذلك كانت دراستنا استجالء موقف السنة  

وكي المرضية   األوبئة  هذه  من  ارشادات  النبوية  خالل  من  ذلك  وسبل  مواجهتها  فية 
ي محال  ته. مد وتوجيهانن 

الدرا بفايروس  قسمت  التعريف  األول  المبحث  ي 
ف  تناولنا  مباحث  أربعة  اىل  سة 

ي  
ي درسنا  اثار هذا الوباء  االقتصادية  كورونا وأعراضه ونشأته وتطوره  وف 

المبحث الثان 
ي  
وف  اىلواالجتماعية  فيه  نا  أرسر الثالث   ذات   األحاديثتوظيف    المبحث  النبوية 
الماد اال المسلك  باألسباي   اخذ  من  للوقاية  والحجر  ب  ونظافة  طهارة  من  ألوبئة  

ي تصدر 
النر واإلرشادات  التعليمات  واخذ  ام  االلتر  والحث عىل  المصابي     الصحي عىل 

توظيف   الرابع   المبحث  ي 
ف  وتناولنا  المختصة  الطبية  الجهات  النبوية    األحاديثعن 

ي ال  لوقاية من األوبئة المتمثلةلجانب الروحي لذات ا
ة بي   العبد عالقة المبف  وربه من   ارسر

من   ها  وغت  واالستغفار  والتوبة  البالء  لرفع  ع  والتض  واألذكار  بالعبادة  التحصي    خالل 
 االعمال الصالحة .  
وس كورونا      -األوبئة  : الكلمات المفتاحية ي محمد  -السنة النبوية    -فت  -ةلوقاي   -النن 

 . العدوى –  نساناإل 
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Abstract 

Islam has considered human health for the sake of the blessings of the Almighty God 

upon the human being after the blessing of faith and certainty. Legislation and teachings 

in Islam have come to take care of the foundations of a healthy life and are concerned 

with ways to prevent diseases because a Muslim is properly built is better able to carry 

out the duties that result from him towards his Lord, towards himself, his family, 

towards his society and his nation And God has made, in being our age not to be left 

behind by the affliction of disease, as many epidemics have appeared in the history of 

humanity Including what appeared in our present time of an epidemic called (Corona 

virus 19-Covid) and the spread of this epidemic has had legal effects, including the 

suspension of congregational prayers, Friday and Eid prayers, and the performance of 

the Hajj and Umrah. Through the instructions and directions of the Prophet Muhammad.    

The study was divided into four topics. In the first topic we dealt with introducing the 

Coronavirus, its symptoms, origin and development, and in the second topic we studied 

the economic and social effects of this epidemic, and in the third topic we referred in it 

to employing prophetic hadiths with a materialistic approach to taking the reasons for 

preventing epidemics from purity, cleanliness, quarantine of the infected and urging 

Commitment and taking the instructions and instructions issued by the competent 

medical authorities, and in the fourth topic we dealt with the use of hadiths of the 

Prophet with a spiritual aspect to prevent epidemics represented in the direct 

relationship between the servant and his Lord through immunization with worship and 

remembrance, and pleading to lift affliction, repentance, seeking forgiveness, and other 

good deeds   .              

key words: Corona Virus- Sunnah - The profit Mohamed – protection-The human 

Epidemics – Infection. 
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 : همية الموضوع أ 
فالعدوى وعدمها مسألة طبية ،  المجربة  يب الوقائية الصحية و توعية الناس باألسال  

يحسم   بأ فالذي  ارتباط  لها  ولكن  ي 
الوبان  الطب  هو  صلب  فيها  من  هي  عقدية  بعاد 

طريق    عن  المرض  من  الوقاية  حول  الناس  اعتقادات  بعض  لتصحيح  النبوة  وظائف 
ال  المادية  باألسباب  ،  األخذ  ي

دين  مطلب  الوقاية  وأن  سيما  استجالء    نموذلك    خالل 
ال السنة  مواجهتهموقف  وكيفية  المرضية  األوبئة  من  ي  نبوية  النن  ارشادات  من خالل  ا 

ي المنهج النبوي يقوم عىل  ة والسالم( وتوجيهاته ،  محمد )عليه الصال
ي ف 
فالطب الوقان 
بعد وقوعها، كما أن االستغناء    الوقاية من األمراض قبل وقوعها، والعالج المادي منها 

ي عن الع
من هذا   إذا لم يواكب التوكل العمل عىل  الوقاية   الج بالتوكل عىل هللا ال يكف 

 البالء ودرء أسبابه .  
 -قسمت الدراسة اىل أربعة مباحث :   

األول  ونشأته  المبحث  وأعراضه  بفايروس كورونا  التعريف  المبحث  هذا  ي 
ف  تناولنا   :

 . وتطوره
ي   المبحث  

، وقدمنا فيه    الوباء االقتصادية واالجتماعية:  وفيه تطرقنا اىل اثار هذا    الثان 
ه  لتداعيات  شامال  والعمالة  تحليال  والمالية  والتجارة  والنمو  االنتاج  عىل  الوباء  ذا 

والتع والصحة  ي 
الغذان  واألمن  والزراعة  والنقل  ي والسياحة 

ف  الضحايا  أكت   وكان   ، ليم 
ا الذي عز    وذويلعاملي   ذلك هم صغار  األمر   ، المحدود  أهمية  الدخل  ز بشكل كبت  

ي هذا المبحث كذالتكافل االج
، لذا استعرضنا ف  ي أثبتت   األحاديثلك  تماعي

النبوية النر
َق للمجتمع أرفر صور التكافل والتضامن بمفهومه الشام

ّ
يعاته قد حق ل ان االسالم بتشر

ها حسان ومدلوالته الواسعة من الصدقات والت  واإل   .   وغت 
الثالث  نا    المبحث  أرسر وقد  توظي:  اىل  المادي    األحاديثف  فيه  المسلك  ذات  النبوية 

الوباء من  استعرضنا    للوقاية  فقد  ي    األحاديث ، 
الوقان  الطب  المسلك  ذات  النبوية 

ي واالخذ باألس  للوقاية والعالج من األوبئة    باب،والعالح 
ً
ع للناس سبال فإن اإلسالم رسر

باألخذ باألسباب المادية من  ل الوقائية والعالجية ما يتعلق  ه السبومن هذواألمراض،  
المصابي    طها التعليمات  رة ونظافة والحجر الصحي عىل  ام واخذ  ، والحث عىل االلتر 

واإلخصائيي     االطباء  من  المختصة  الطبية  الجهات  عن  تصدر  ي 
النر واإلرشادات 

ي اوال
ة والمعرفة ف  ي    لوسائلمؤسسات ذات العالقة والخت 

تمنع من انتقال العدوى  النر
ي 
ف  األوبوتساعد  خطر  من  والعالج  الوقاية  ذكر    فيه كذلك  واستعرضنا  واألمراض،  ئة 
األوبئة    األحاديث بانتشار  ومقابلتها  بالمعاصي  اإلعالن  عقوبة  من  تحذر  ي 

النر النبوية 
ية  ي تفتك بالبشر

 واألمراض النر
النبوية ذات الجانب الروحي للوقاية    األحاديثوقد تناولنا فيه توظيف    : المبحث الرابع 

وهي    من وربه  األحاديثالوباء،  العبد  بي    ة  المبارسر العالقة  ذات  خالل    النبوية  من 
المظالم  ورد  واالستغفار  والتوبة  البالء  لرفع  ع  والتض  واألذكار  بالعبادة  التحصي   

 والحقوق اىل أهلها .  
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وس كورونا المستجد ) األول  المبحث   (   covid- 19: التعريف بفت 
 وأعراضه ونشأته وتطوره   

وس كورونا بأنه : فصيلة كبت  فت  عر   وسات قد  منظمة الصحة العالمية فت  ة من الفت 
الم ومن   ، واالنسان  للحيوان  المرض  وسات كورونا  تسبب  فت  من  عددا  ان  عروف 
ال الجهاز  البشر حاالت عدوى   لدى  د  تسبب  الت  اوح حدتها من نزالت  تتر ي 

النر تنفسي 
قعة اىل االمراض األشد وخامة مثل متالز الشائ  األوسط التنفسية ، والمتالزمة    مة الشر

وس كورونا المكتشف مؤخرا مرض   التنفسية الحادة الوخيمة )السارس( ، ويسبب فت 
وس كورونا كوفيد  وس وهذا المعدي ، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفت   19-فت 

مدينة   ي 
ف  تفشيه  قبل  المستجدين  الصينية   المرض  األول  ووهان  كانون  شهر  ي 

ف 
 م. 2019
وس كورونا    covid- 19ف) اشارة ل)فت  ، وذ2019(هو    )( ان  اشارة ل)      co) لك 

وس  (    vi(  و)     coronaكورونا   اشارة لكلمة مرض باللغة    (    dو)     )  virusاشارة )لفت 
ية )   ي ظهر فيها وهي 19( و)     diseaseاالنكلت  

 . (2019( اشارة للسنة النر
ي تقارير منظمة الصحة الع

هي  19-ا لمرض كوفيد  المية  ان االعراض االكتر شيوعجاء ف 
ي البعض من المرص  من االالم واالوجاع ،   الحم

واالرهاق والسعال الجاف ، وقد يعان 
االسهال ، وتكون هذه االعراض خفيفة  االنف ، او الرشح ، او ألم الحلق ، او    او احتقان

هم أي أعراض ،  ان تظهر علي ، وان بعض الناس يصابون بالعدوى دون    وتبدأ تدريجيا 
المرض   من  الناس  معظم  لدى  ويتعاف   المرض  وتشتد حدة   ، اىل عالج  الحاجة  دون 

حيث يعانون من  19-أشخاص يصابون بعدوى  كوفيد    6شخص واحد تقريبا من كل  
االشخاص المصابي    س ، وان المسني   تزداد احتماالت اصابتهم ، وكذلك  صعوبة التنف

القتفاع ضغط البمشكالت طبية مثل ار    لب ، أو داء السكري بأمراضدم ، أو امراض 
 وخيمة. 

سارس                      لمرض  المسبب  كورونا  وس  بفت  يرتبط  المستجد  كورونا  وس  فت  وألن 
(SARS-COv    اسم عليه  اطلق  فقد  وس كورونا  (  الحادة  2 فت  بالمتالزمة  المرتبط 

وس ك( ولم يتأكد المتخصصو  SARS-COv-(2  دةالشدي  2ورونا  ن بعد من مصدر فت 
، ولكن   19 -ديدة بالضبط الذي يسبب كوفيدالتنفسية الحادة الشالمرتبط بالمتالزمة  

أن   وس  للفت  ويمكن   ، الخفافيش  من  البشر  إىل  انتقل  أنه  المحتمل  من من  ينتقل 
ي 
النر ة  الصغت  الرذاذ  قطرات  خالل  من  آلخر،  عند    شخص  الفم  أو  األنف  من  تتناثر 

مس  سطحا استقر يستنشق شخص آخر هذا الرذاذ، أو يلأو العطس وعندما  السعال  
 . 19-عليه هذا الرذاذ ثم يلمس عينيه أو أنفه أو فمه فإنه قد ُيصاب بمرض كوفيد

اوح أعراض كوفيد   14ما بي   بسيطة إىل شديدة ، وقد تظهر خالل يومي   إىل    19-تتر
بعد  وهذه    يوما   وس،  للفت  تش التعرض  قد  والساألعراض  الحم  وضيق  مل  عال 

والتهاب الحلق وفقدان حاسة التذوق أو الشم ، وهناك  التنفس والقشعريرة والصداع  
ي الجسم ، أو تأعراضا أخرى  

عبا ، او احتقان االنف أو رشحا فيه أو قد تشمل وجعا ف 
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ي القلب   االسهال ، وقد يسبب المرض لبعض المصابي   التهابا 
رئويا شديدا ومشكالت ف 

و  بل  فان،  المقابل  ي 
وف   ، الوفاة  اىل  يؤدي  المصاب  قد  تظهر  ي   بعض  ال  قد  االخرين   

ن معظم  عليهم أي اعراض ، و يمكن أن يصيب األطفال والبالغي   عىل حٍد سواء ، ولك
األطفال   لدى  األعراض  أن  ويبدو  البالغي    بي    المسجلة هي إلصابات  المرض  حاالت 

، وقد وردت    أخف البالغي    لدى  البالغي   عن متالزم من األعراض   بي   
ً
ة  تقارير مؤخرا

عددا  بمرض كوفيد  تصيب  وترتبط  األطفال  لدى  بااللتهاب  الجسم  أجهزة  ،  19-من 
 مثل الطفح الجلدي

ً
 واإلسهال. والحم وآالم البطن والتقيؤ  ًوتسبب أعراضا
   : نشأته وتطوره

الكثت  من األسئلة تثار  وس كور  حول  التزال  بتاري    خ ظهوره،    ونافت  المرتبطة  بينها تلك 
تتهم   العالم  ي 

ف  أطراف  عدة  أن  علما  الفرضيات،  من  العديد  السياق  هذا  ي 
ف  وتطرح 

نهاية كانون االول   وس  الفت  ي أعلنت ظهور 
النر  ، أو أخفت    بأنها   2019الصي   الحقيقة 

ي الوقت
حنر تتخذ  المناسب    جزءا من هذا الحقيقة، ولم تبلغ العالم بخطورة الوباء ف 

 .بقية الدول احتياطاتها الالزمة
ي  
الثان  من كانون  ي 

الثان  النصف  خالل  وس  بالفت  المرتبطة  التطورات  تسارع  بدأ  لقد 
ي  2020

وس ك  20،  فف  ي أن فت 
ي أعلن الرئيس الصين 

مرض معد ينتقل ورونا  كانون الثان 
ي  
،  وف  ي الصي     21بي   البشر

الوفيات ف  ت ، وقال  ستة وفيا  من نفس الشهر بلغ عدد 
العالمية  الصحة  منظمة  أطلعت  بالده  إن  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث 

ي  
ي  تحدثت بكي      23والدول المعنية حول الوباء منذ ظهوره ألول مرة ، وف 

كانون الثان 
إصابة   ب  614عن  إثرها  شخصا  ي 

توف  الحجر   17الوباء،  الصي    فرضت  وقد  شخصا، 
ومع   ووهان،   ي 

ف  وانتاب  ارتفاع عدالصحي   ، المرض  تتضح خطورة  بدأت  الضحايا  د 
الو  انتشار  توسع  من  والخوف  القلق  الصينية  العالم  المعلومات  ي 

ف  الشك  ثم  باء، 
ت صحيفة )ساترداي تلغراف   الية (ملفا األستر بخصوصه ، بينها تاري    خ ظهوره فقد نشر
وس كورونا، ي فت 

إسكات  وقامت  ب  ، قالت فيه إن الصي   كذبت عىل العالم بشأن تفسر
ي المخ

ي وقت مبكر، وتدمت  األدلة ف 
وس ف  ات  األطباء الذين حاولوا التحدث عن الفت  تت 

الذين كانوا يسعون إليجاد للعلماء  تقديم عينات  مما ادى اىل تحميل     لقاح ، ورفض 
الجائحة ، ومما  يزيد من تعزيز   انتشار  الرئيس األمريكي دونالد ترامب بكي   مسؤولية 

ي الصي   قبل اإلعالن عنه رسميا من ق
وس قد يكون ظهر ف  ي  بل بكي   فرضية أن الفت 

 ف 
ي   20

ف  المتخصصة  كلوفيل  إيلودي  الفرنسية  البطلة  تضي    ح  هو  األول،   كانون 
ي  المسابق

ف  فرنسية  محلية  قناة  مع  مقابلة  ي 
ف  أعلنت  ي 

والنر  ، العسكرية  الخماسية  ات 
األخت   ي  آذار 

ف  العالمية  العسكرية  األلعاب  ي 
ف  شاركوا  الذين  الرياضيي    من  الكثت   أن   

ين   ي أكتوبر/تشر
، قد تعرضوا لوعكة صحية صعبة جدا ، وقالت  2019األول  ووهان ف 

إنها ربما   ،    19-فيدأصيبت بكو البطلة الفرنسية  الفرنسي الوفد  مثل العديد من أعضاء 
أجراها  فحوصات  عىل  تضيحاتها  ي 

ف  ،    معتمدة  العسكريي   الفرنسيي    األطباء  أحد 
عن  تحدثن  ي 

اللوانر األوائل  الرياضيات  البطالت  من  إصابتهن    فرضية  وكانت كلوفيل 

https://www.france24.com/ar/20200318-%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-3-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD&contentId=1341527
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ي األلعاب العسكرية  
أثناء مشاركتهن ف  وس كورونا  ي الصي     2019بفت 

الرغم   ، وعىل  ف 
ي البداية ، لكن تضيحات مشابهة قد ظهر 

ة ف  ت   من ان تضيحاتها لم تول اهمية كبت 
هذه   ضمن  ومن  وس،  الفت  مصدر  حول  نقاشا  ففتحت  زمالئها،  من  الحق  وقت  ي 

ف 
سباح من لوكسمبورغ يدع  جوليان هينكس، فقد  لسان    التضيحات جاء أحدها عىل
 . ل المسابقةصيبا  خالأعلن أن اثني   من زمالئه قد ا 

 " ي  مستشفن  ي 
ف  الطوارئ  طب  رئيس  وهو   ، إيف كوهي    الفرنسي  الطبيب  وكشف 

عاما ، قد    43فردييه " بالقرب من باريس ، أن مريضا له من العمر  -أفيسي   " و" جان
ي بادئ األمر بتاري    خ   ها التشخصت حالته عىل أن 

كانون األول ، لكن قد    27هاب رئوي ف 
أ  إنه ال يعرف  نه كان مصتبي   فيما بعد  المصاب   وس كورونا ، وقال الشخص  ابا بفت 

وس لكونه لم يسافر، وأضاف طبيبه أن اثني   من أطفال المريض    سبب إصابته بالفت 
وس ، فيما لم تظهر أي أعراض عىل زوجت ي متجر ه مشت  أصيبا بالفت 

ا إىل أنها تعمل ف 
كانوا قد وصلوا    مع أشخاص  يقع عىل مقربة من مطار "شارل ديغول" ربما تواصلت

ا وس قد يكون موجودا هذا  الفت  لبلد األسيوي  لتوهم من الصي   ، ما قد يشت  إىل أن 
يكون قد وصل إىل   وس ربما  الفت  أن  الحالة  تفيد هذه  ، كما  المعلن عنه  التاري    خ  قبل 

ي ، وهو التاري    خ الذي أعلن فيه عن تسجيل ثالث إصابات    24ل  نسا قبفر 
كانون الثان 

ز مؤك لدى  وأحد  دة    ، العالم  ي 
ف  األوىل  الوباء  بؤرة  ووهان،  مدينة  من  صينيي    وجي   

  .و بجنوب غرب فرنسا عاد من رحلة إىل الصي   سكان منطقة بورد
منذ   صحيا  حجرا  تفرض  ي 

النر الفرنسية  الحكومة  تهم 
ُ
تتخذ    17وت لم  بكونها  آذار 

ازية ضد الفت   ي أرسع وقت ، فيما قالتاإلجراءات االحتر
خارجية الفرنسية  وزارة ال  وس ف 

ي  
ف  الجديد  وس  الفت  عن  ووهان  ي 

ف  السلطات  أعلنت  إن  ما  ايار  من  السادس  ي 
  31ف 

األول   ا  2019كانون  القنصل  أبلغ  األزمة  حنر  مركز  نفسه  اليوم  ي 
ف  ووهان  ي 

ف  لعام 
ي بكي   ، وأضافت الخارجية الوالدعم الت

فرنسية أنه  اعتبارا من  ابع للوزارة، والسفارة ف 
ال  أول نقلتها  كانون  معلومات  إىل  استنادا  للمسافرين  النصائح  تحديث سلسلة  تم  ي 

ثان 
ي مدينة

ي ووهان ،  وتابعت مع فرض الحجر الشامل ف 
ي    القنصلية ف 

كانون    23ووهان ف 
ي  
ي أرسع وقت بدءا من  ، بدأ تنظيم عودة الم2020الثان 

كانون    30واطني   الفرنسيي   ف 
السفت   الثا يكون  أن  نافية   ، ي 
لن  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بنفسه  أبلغ  قد  بكي    دى 

ي ووهان. ماكرون باألمر، وأن المعلومات وصلت إىل  
 الخارجية عت  قنصل فرنسا ف 

" لو كانار أنشينيه "  لخارجية الفرنسية ردا عىل مقال  الصحيفة االسبوعية   وجاء بيان ا
ي عددها األربعاء  

إن الخارجية  أ   6الساخرة ف  ي  الفرنسية  يار، قالت فيه 
تلقيا ف  يه  واإللت  

ي  
الفرنسي ف  السفت   أن  االعتبار وأضافت  ي 

يأخذاها ف  لم  كانون األول معلومات مقلقة 
أب قد  بيىلي كان  لوران   

بأبكي   ماكرون  وإيمانويل  لودريان  إيف  جان  الوزير  لتوه  ن لغ 
ي ووهان ، وساد اعتقاد حنر اآلن

ا ظهر ف  وسا خطت  وس   فت    أن أول حالة عدوى بالفت 
ي زار ألمانيا خالل داخل أور 

صيب بعدوى المرض من زميل صين 
ٌ
ي أ
وبا كانت لرجل ألمان 

ة بي    
، ولذا فهناك شكوك عىل   22و    19الفتر ي

ان الصي   قد أخفت التاري    خ   كانون الثان 
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ي لظهور الوباء وسا
ون خاصة اإلدارة األمريالحقيفر ي  همت بذلك ، كما يتهمها الكثت 

كية ف 
 . ئحةاستفحال انتشار الجا

ي حث ا المب 
 19االثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد    : لثان 

جائحة كوفيد والحياة    19-أدت  االعتيادي  االقتصادي  النشاط  تعطيل  اليومية  إىل 
العالم أنحاء  جميع  ي 

ف  التصالعامة  إطار  ي 
وف  الوباء  ،  لهذا  من  دي  العديد  اتخذت 

  ، المرض  ي 
تفسر لمنع  صارمة  تدابت   العالم  احكومات  لنظام  ولضمان  السليم  ألداء 

عدم   حالة  تزايد  فبسبب  ذلك  ومع  ضعفا،   األكتر  الفئات  وحماية  الصحية  الرعاية 
إغالق   عن  الناجم  والضعف  وتدابت   اليقي    السفر  قيود  وفرض   ، التجارية  األعمال 

ا  االحتواء حيث  من  وشيكة  األجل  ة  قصت  االقتصادية  اآلثار  فإن  اإلنتاج  ،  نخفاض 
 .اح بشكل يؤدي إىل ارتفاع معدل البطالةت واألربواالستثمارا

 : اإلنتاج والنمو 
بسبب   والخدمات  السلع  بتوريد  يتعلق  أحدهما  االقتصاد  عىل  رئيسيان  أثران  للوباء 

ي  
والدوىلي ، واآلخر يتعلق بالطلب عىل  اضطرابات سلسلة القيمة عىل المستويي   الوطن 

يقي   ، وهذا األمر يعرض  جه عدم الالسلع والخدمات بسبب فقدان الدخل وارتفاع أو 
الع ي 

ف  تكبد خسائر  لخطر  كات  اإلنتاجية  الشر والقدرة  االستثمارات  وانخفاض   ، ائدات 
ا تنفق  ما  وعادة  السداد،  عن  العجز  اىل  النهاية  ي 

ف  ثم  العمال،  عن  ألرس  واالستغناء 
اليق بعدم  تتسم  ي 

النر الظروف  ي 
ف  أعىل  بمستويات  وتوفر  أقل  بمستويات  كات  ي    والشر

ا ل ويخفض أسعارها ،  يد مما يقلل من إجماىلي الطلب عىل السلع األساسية واألصو المتر 
ي  
ف  المخاطر  تفادي  معدالت  وارتفاع  السيولة  عىل  الطلب  يتسبب  ذلك  عىل  وعالوة 

ال األسواق  ي 
ف  ة  أسعار  حدوث ضغوط كبت  تحديد  ة عىل  ات كبت  بتأثت  مالية مصحوبة 

المتوق ومن  الديون،  وتمويل  يخلقاألصول  أن  ي    ع 
ف  إضافية  ضعف  مواطن  الوباء 

لتوقف المفاح   لتدفقات رأس المال، وتزايد االحتياجات  اقتصادات الدول ، ونتيجة ل
النفقات الحكومية لدعم االقتصادات، وتقلص احتماالت توليد اإليرادات بسبب    من 
ي أسعار السلع، من ناحية أخرى

، وقدر  تقييد األنشطة االقتصادية واالنخفاض الحاد ف 
بنحال حاد  بشكل  انخفضت  العالمية  التحويالت  أن  الدوىلي  سنة    20و  بنك   ي 

%ف 
ي  2020

ي أحدثها هذا الوباء وهو االنخفاض األكتر حدة ف 
م بسبب األزمة االقتصادية النر
ذلك   ويرجع  الحديث،  المهاجرين  التاري    خ  العمال  أجور  انخفاض  إىل  كبت   بشكل 

ال لفقدان  عرضة  أكتر  وهم  واأل وتوظيفهم،  االقتصادية  وظائف  األزمات  حالة  ي 
ف  جور 

الم البلدان  ب  تض  ي 
االقتصادي  النر النمو  تباطؤ  يزيد  ان  يتوقع  كما  لهم،  ستضيفة 

ي البلدان، وب  هذا من  
المتوقع أن  وانخفاض شبكات األمان االجتماعي من نسبة الفقر ف 

جائحة كوفيد عام    19-تسبب  منذ  العامىلي  الفقر  نسبة  ي 
ف  زيادة  ومع   ،  1998أول 

االت ، من اوقعات  الدوىلي البنك  أبلغ عنها موظفو  ي 
النر أن يرتفع معدل  لجديدة  لمتوقع 

ي العالم الذين يعيشون عىل أقل من   -الفقر العالمي  
حصة السكان من إجماىلي السكان ف 
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ي اليوم1.90
ي    % 8.2من    دوالر  ف 

ي   8.6إىل    2019المسجل ف 
  632أو من     202  0%ف 

 شخص.  نمليو   665مليون شخص إىل  
 : ة مال الع
ي عمليات اإلغال  

ق الشامل إىل تخفيض ساعات العمل  أدت التدابت  الوقائية المتمثلة ف 
تقارير رصد معنية   البطالة، فقد أصدرت منظمة العمل الدولية ثالثة  وزيادة معدالت 

أث لمنظمة  بتقييم  األولية  التقديرات  وتشت   منتظم،  بشكل  العمل  عالم  عىل  الوباء  ر 
الد االعمل  إىل  بمقدار  ولية  للبطالة  العالمي  المعدل  من    13رتفاع  شخص  مليون 

بلغ  م أساسي  عام    188ستوى  ي 
ف  التالية   2019مليون  العالمية  التقديرات  وأشارت 

انخفضت العمل  أن ساعات  إىل  الدولية  العمل  ي    6.7بنسبة    لمنظمة 
الثان  الرب  ع  ي 

%ف 
سارة العمال لما  كامل، مع خمليون عامل بدوام    195، وهو ما يعادل    2020من عام  
إىل   ا  3.4يصل  أمريكي من  نهاية عام  تريليون دوالر  ي تقريرها    2020لدخل بحلول 

وف 
انخفضت بنسبة   العالمية   العمل  ي ان ساعات 

، وهو ما   10.5النهان  ي
الثان  الرب  ع  ي 

%ف 
العمل    305دل  يعا منظمة  لتقدير  ا  تراجعا كبت  يشكل  ما  بدوام كامل،  وظيفة  مليون 

السابق  الدول العمال معرضون    195البالغ  ية  الماليي   من  أن  ي حي   
للتشي    ح مليون ف 

ي عام  
الوظائف ف  لفقدان  السنوي  ي 

النهان  العدد  ، فإن  العمل  أكتر من    2020من  كان 
 . مليون 25

 : السياحة والنقل 
دولية أحد أهم األنشطة االقتصادية ومصدرا هاما إليرادات العمالت  سياحة التعتت  ال
ي العديد من البلدان،  ية وتحقيق  األجنب

إذ يتم  النمو االقتصادي وخلق فرص الشغل ف 
حواىلي   يخلق    10إنتاج  ، كما  القطاع  هذا  ي 

ف  العالم  ي 
ف  اإلجماىلي  المحىلي  الناتج  %من 

ي عام  وظ  4قطاع السياحة وظيفة من بي   كل  
ي جميع أنحاء العالم ،  وف 

ائف جديدة ف 
المحىلي اإلجماىلي لدول منظمة   موع الناتج%من مج  8شكلت السياحة الدولية    2019

فر  ووفرت  اإلسالمي  من   التعاون  ألكتر  عمل  لدى   45ص  ولما كان  مليون شخص،  
مع   ة  مبارسر وغت   ة  مبارسر روابط  السياحة  ي    185قطاع 

ف  العرض  جانب  عىل  نشاطا 
األنشطة  االق من  سلسلة  عىل  تؤثر  أن  يمكن  وباء  ي 

تفسر مثل  صدمة  فإن   ، تصاد 
ب بالنقلاالقتصادية  العالمي  دًء  السياحة  لمنظمة  وفقا  الفنادق  أصحاب  إىل  ة  ووصوال 

فإن حواىلي    2020 عبارة عن   80،  العالم  السياحة عىل مستوى  كات  %من جميع رسر
ة ومتوسطة الحجم لديها مصادر محدودة  ي حالة حدوث صدمة  مشاري    ع صغت 

للبقاء ف 
ي كوفيد

ع السياحة  ث يخلق قطا ، حي  19-اقتصادية مثل الصدمة الحالية بسبب تفسر
لبع عمل  فرص  أيضا  ويوفر  الوظائف،  من  النساء  الماليي    مثل  الضعيفة  الفئات  ض 

هذا  ي 
وف  والمتقدمة  النامية  البلدان  من  العديد  ي 

ف  الريفية  والمجتمعات  والشباب 
ان   يمكن  الوظائف جراء  السياق  ماليي    إىل خسارة  القطاع  ي 

ف  األزمة  أو  الركود  جم  يتر
، الجائحة  لذ  هذه  جميع  ونتيجة  عىل  القطاع  أنشطة  تعطيل  يؤثر  أن  يمكن  لك 

الم  زيادة  أصحاب  إىل  سيؤدي  وبالتاىلي   ، واسع  نطاق  عىل  بالسياحة   
المعنيي   صلحة 
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والفقر، البطالة  جائحة كوفيد معدالت  عن  اإلعالن  أدى  منظمة     19-وقد  قبل  من 
العالم و الصحة  بأشكال  السفر  عىل  قيود  فرض  تدابت   موجة  إىل  مختلية  فة  كثافة 

ا السياحة  لمنظمة  وفقا  ي موقف صعب، 
القطاع ف  ، واعتبارا من   لعالميةوضعت هذا 

  :وجهة حول العالم  217، من بي    2020أبريل  28
ي وجه السياح) ال   45أغلقت -

 يسمح للركاب للدخول (   %حدودها كليا أو جزئيا ف 
 الجوية (  يع الرحالت%  الرحالت الدولية كليا أو جزئيا )تم تعليق جم30 علقت-
ال  18منعت    - أو  محددة  دول  من  مسافرين  خالل  %دخول  من  وا  عت  الذين  ركاب 

 وجهات معينة  
لمدة    7طبقت  - ي 

الذانر العزل  أو  الصحي  الحجر  مثل  مختلفة،  يوما    14%إجراءات 
ةوإجراءات   . التأشت 

 : الصحة  
معظم   ي 

ف  الصحيون  العاملون  واجه  العالمية   الصحة  لمنظمة  ي وفقا 
النر بها البلدان   

لكوفيد   عالية  أ19-عدوى  لحماية  الحماية  معدات  اىل  الوصول  ي 
ف  نفسهم  مشاكل 

ي 
ي زيادة مطردة ف 

ومرضاهم من العدوى واصابة االخرين ، وب  هذا تسببت هذه الحالة ف 
ي انتقال العدوى اىل  

 جميع انحاء العالم ، ووفقا ألحدث التقديرات  العاملي   الصحيي   ف 
الدوىلي   اكتر   ICNللمرضات  للمجلس  اصيب  فقد   الرعايا    90000،  مجال  ي 

ف  عامال 
ي اكتر من  

وس اثناء قيامهم بعملهم بينما توف  ممرضة ، وبشكل عام  260الصحية بالفت 
ي الموارد لمواج 

ي النظم الصحية من نقص شديد ف 
ي الكبت  لتعان 

ألمراض مثل  هة التفسر
ي جميع انحاء العالم النامي ، حيث ان    19-كوفيد  

ف  عىل عالج مرص   قدرة المستشف 
الوحدا  19كوفيد   من  عدد كاف  وجود  عدم  مع  للغاية  وأرّسة  محدودة  الصحية  ت 

ي  
ي العديد من الدول االعضاء وف 

العناية المركزة والعالجات واجهزة التنفس الصناعي ف 
ي البلدان ا  اماكن

ي الغالبية العظم للبلدان النامية تشكل الاخرى ف 
مراكز  لنامية ، اذ انه ف 

 النظام الصحي والمجتمعات المحلية. ة المستوى االول من االتصال بي    الصحي
   : التعليم 

لوباء كوفيد  البارزة  والكليات    هو اإلغالق  19-إن أحد اآلثار  للمدارس  النطاق  الواسع 
جم ي 

ف  العالموالجامعات  أنحاء  فيع  شباط  ،  اختارت    2020منذ  إغالق    193،  دولة 
ي 
وس  وأثرت عمليات اإلغالق هذه   محاولة إل المؤسسات التعليمية ف  بطاء انتشار الفت 

يقرب   ما  م  1.7عىل  والثانوي  مليار  ي 
واالبتدان   ، ي

االبتدان  قبل  ما  مستويات  ي 
ف  تعلم 

. والتع  ليم العاىلي
 مؤقتة ، اال ان من المرجح ان  عات وان كانت تدابت  ان عملية اغالق المدارس والجام
ا  طويلة  مضاعفة  اثار  لها  مس تكون  عىل  ي  ألمد 

ف  ي  البشر المال  رأس  تنمية  توى 
ها فئة االطفال والشباب  ، وذلك ان زيادة  المجتمعات ذات الكثافة السكانية تغلب علي

اليه يعودوا  ال  قد  أو   ، المدارس  من  تشبوا  الذين  المتعلمي    العامل عدد  يكون  قد  ا 
اال ا تعليم  مسار  يتعطل  عندما  انه  عىل  فضال  االثار،  لهذه  حلمحفز  بسبب  الة  طفال 
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لمستقبلية مثل طوارئ عالمية ، فانهم يفقدون فرص االستفادة من المزايا االقتصادية ا
المستقبلية   حكومات    االرباح  تلجأ  أن  أيضا  المعتاد  من  أنه  هو  ي 

الثان  والسبب   ،
المتوسط إىل تحويل األموال من قطاعات مثل ات الدخل المنخفض و االقتصادات ذ

قطاعات  إىل  حيوي  التعليم  الخدمات تعتت   توفت   عىل  يؤثر  وبالتاىلي   ، الصحة  مثل  ة 
ال التعليم  مثل  عدد  األساسية  وعدم كفاية   ، المدرسي   ورواتب  المدعوم،  أو  ي 

مجان 
، وتمويل البحث والتطوير، وما إىل ذلك  خاصة ي القطاع الخاص.  المدرسي  
 ف 

 : البعد االجتماعي للفقر والخدمات العامة 
ي تعميق 19-تسبب جائحة كوفيد  

ي  وتعزيز أوجه عدم المساواة االج ف 
تماعية القائمة ف 

  ، واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  النظم  ي 
ف  الضعف  مواطن  وتضاعف  المجتمع، 

ي من مستوي
ي تعان 

ر وتشت  الدراسات اىل ان البلدان النر   أكتر   ات أعىل من الفقر ستتض 
ي المرض بسبب األعداد ا

لضعفاء والمحرومي    ة لسكانها القائمة وغت  المعتادمن تفسر
ي  ، كما كشفت ل

ي آسيا  )االسكوا(  ف  جنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرن 
كوفيد بشأن  العامة  للسياسات  فقدان    19-موجز  من  ي 

تعان  العربية  المنطقة  ان 
وان  الو  بالخطر،  ينذر  بمعدل   براث  8.3ظائف  ي 

ف  ي  مليون شخص سيقعون 
ف  الفقر  ن 

انح الجميع  الدول  نفاء  ز  يت  ذلك  عىل  وعالوة   ، العنف  عربية  حاالت  ان  الموجز  س 
ي  
ي   يواجها والتحديات االجتماعية النر

المسنون والشباب واالطفال والنساء تزداد سوًء ف 
ن البنك الدوىلي بشأن الفقر العالمي إىل  رير صادر ع، ويشت  تق العالم والمنطقة العربية  

ر أفريقيأنه عىل ا ىا جنوب الصحلرغم من تض  حنر اآلن بدرجة أقل نسبيا من  راء الكت 
يتعلق   فيما  را  األكتر تض  المنطقة  بأنها ستكون  توحي  التوقعات  أن  إال  المرض،  ي 

تفسر
المدقع الفقر  مستويات  اهتم    بزيادة  البلدان  هذه  داد  وستتطلب  ستر  حيث  خاصا  اما 

ة ، األمر الذي ادية للجائحاالجتماعية واالقتص  يا االجتماعية تفاقما بسبب اآلثار القضا
م الماليي    تيقحم  مما سيتر المدقع،  والفقر  الفقر  فئات  ي 

ف  العالم  ي دول 
ف  الناس  ب  ن 

 ة. عنه آثارا اجتماعية شديدة الحد
فالوباء ينتشر ويصيب األشخاص   نظر،  لل  لفاتا  اوبات كبار السن أحد ضحاياها األكتر    

األ  لكن   ، الصحية  واألوضاع  األعمار  جميع  األوليمن  المسني    بحاث  أن  إىل  تشت   ة 
للم أكتر عرضة  هم  طبية كامنة  من حاالت  يعانون  الذين  أو  واألشخاص  الشديد  رض 

ة والمميتة عىل    19-الموت بسبب مرض كوفيد ، وإىل جانب تداعياته الصحية المبارسر
،  ال حي   مسني   ي 

ف  الفئة  بهذه  الصلة  ذات  االجتماعية  القضايا  من  مجموعة  نشأت 
رس تفاقمت   بشكل  بعض  أخرى  يواجهون  السن  كبار  أن  الحاىلي  الواقع  ز  ويت  ي    ع، 

ي معظم  بلد
ان العالم  بسبب الجائحة، األمر الذي يتطلب وضع  التحديات والعوائق ف 

ال  سياسات فريدة ومحددة لمعالجتها بفعالية ، وقد  العام حول كوفيدشكل  -خطاب 
هم،  وقد عرف  ة عديدة عليالذي تم تصويره كمرض يصيب كبار السن آثارا سلبي   19

ي مختلف مجاالت الحياة االجتماعية ضد ك
بار السن  التميت   القائم عىل أساس السن ف 

اوح عواقب التميت   بي   زيادة العزل والوصم وسوء المعاملة   زيادة منذ بدء الجائحة وتتر
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السن  وانتها  يواجه كبار  وقد  األخرى  األساسية  الخدمات  ي 
وتلفر الصحة  ي 

ف  حقهم  ك 
يتم وضعهالذ ايضا   ين  الرعايا  أو مقدمي  االرسة  افراد  مع  العزل  أو  الصحي  الحجر  ي 

ف  م 
تتعل أكت   ي  مخاطر 

ف  يعيشون  الذين  السن  ويعتت  كبار  واإلهمال،  واإلساءة  بالعنف  ق 
جئي   والمستوطنات العشوائية والسجون مات الال ظروف محفوفة بالمخاطر مثل مخي

ظرو   - بسبب  خاص،  بشكل  للخطر  االكتظاظ،معرضي    إىل    ف  الوصول  ومحدودية 
التحديات   وكذلك   ، الصحي والضف  المياه  ومرافق  الصحية،  ي  الخدمات 

ف  المحتملة 
الوفيات   نسبة  فان  ذلك  عىل  وعالوة   ، اإلنسانية  والمساعدة  الدعم  عىل  الحصول 

ي دور الرعايا االجتماعية حيث يتواجد كبار السن ذوي االعاقة    19يد  طة بكوفالمرتب
ف 

اوح ما بي    ك  كلبش
 %. 72و  % 19بت  تتر

 
 قاية من الوباء النبوية ذات المسلك المادي للو  األحاديث توظيف : المبحث الثالث 

علينا     عه  سي   هللا تحتم  ورسر ي كونه 
باألسباب ف  الناس  األخذ  أقوى  ذلك  فعل    كما 

رسول وهو  وقدره  وقضائه  باهلل   
ً
ال هللا إيمانا قاوم  لقد  والسالم(  الصالة  ر  قف)عليه 

بالعمل ، وقاوم الجهل بالعلم ، وقاوم المرض بالعالج، وقاوم الكفر والمعاصي بالجهاد  
ب ،  أسباب عيذ باهلل من الهم والحزن، والعجز والكسل، وتعاىطوكان يست األكل والشر

ي يعانيها العالم اليوم وهو وباء كوفيد  ظ، واذا ن  وادخر ألهله
رنا اىل الحالة الخاصة النر

ع  19 منظمة    نالناتج  تقارير  ي 
ف  قد جاء  انه  فسنجد  المستجد  وس كورونا  فت  انتشار 

ي النظافة الشخصية  الصحة العالمية ان تدابت  الحم
اية للجميع من هذا الوباء يتمثل ف 

الرذاذ اثناء العطس  ال بغسل اليدين ووضع الكمامات الواقية عىل ا نف منعا من تطاير 
ي المنازل   والتباعد بي   الناس وعدم التجمعات وعدم

التصافح فيما بينهم ، والمكوث ف 
 يطلق عليه الحجر الصحي او العزل.   وهو ما 
ي لقد   ي التعامل مع األوبئة ، وأوص أن نكون   أمر النن 

باتباع التدابت  والوسائل الالزمة ف 
امل  بشكل عمىلي مع الوباء للوقاية منه ، وهذا ما سوف نوضحه  عحذرين  ونصح بالت
ي النقاط التالية

 -:  ف 
 
ً
   : بالتداوي والحث عىل البحث العلمي الكتشاف العالج االمر -اول

اال  عها  ي رسر
النر البحث عن  من االجراءات  التوجه نحو  والداء  المرض  سالم عند حلول 

و  سبحانه  هللا  أقام  ي 
النر باألسباب  اخذا  علم  العالج  فاذا   ، الكون  هذا  عليها  تعاىل 

هو فيه وخف عليه ثقل المرض، وإذا علم  المريض أن لدائه عالجا يعينه عىل تجاوز ما  
وزاد عز  ، قويت همته  لبحثه غاية  وأن  أثرا  أن لسعيه  والتجربة  الطبيب  البحث  ي 

مه ف 
سعود  ولعل هذا المعن  مما يوم  إليه حديث عبد هللا بن م  ليصل إىل عالج للمرض ،

له   أنزل  أنزل هللا داء إال  (  قال: " ما  الصالة والسالم  ي )عليه  النن  ي      شفاء "  أن 
، وف 

اصيب  فاذا  دواء  داٍء  لكل   ": قال  انه  رسول هللا  عن  جابر  من حديث  مسلم  صحيح 
 الداء برأ بإذن هللا عز وجل ". اء دو 
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ي )صىل هللا عليه وسلم(   النن  اتيت  ، قال :"   يك  واصحابه عنده    وعن اسامة بن رسر
اءت االعراب ،  كأنما عىل رؤوسهم الطت  ، قال : فسلمت عليه ، وقعدت ، قال : فج

ًء اال  فسألوه فقالوا : يا رسول هللا ، نتداوى ؟ قال : نعم تداووا ، فإن هللا لم يضع دا 
ها من  اء واحد الهرم "وضع له دواء غت  د ة  األحاديث، وغت  ي كتب السي   .    الكثت 

 ف 
وحولوها اىل برامج عمل وصناعة حضارة فكانت    األحاديثفهم المسلمون هذه  وقد   

حىص ، ولعل من أشهر واعظم  هذه اإلسهامات انهم  اسهامات 
ُ
ي مجال الطب ال ت

هم ف 
ي 
ي ذلك األمر بأكتر من  أول من أسسوا المستشفيات ف 

هم ف   العالم، بل إنهم سبقوا غت 
ب )ا عرف 

ُ
ت المستشفيات  وكانت   ، قرون  ت تسعة  المقريزي)  يقول  لبيماِرْستانات(، 

ي اإلسالم ودار المرص  الوليد بن عبد  م(  : " وأّول من بن  المارست 1441ـه /  845
ان ف 

ي س
ي  الملك، وهو أيضا أّول من عمل دار الضيافة ، وذلك ف 

، وجعل ف  نة ثمان وثماني  
األرزاق، وأمر بحبس   لهم  وأجرى  األطباء  وأجرى    المجذومي   المارستان  لئال يخرجوا، 

  ". عليهم، وعىل العميان األرزاق
ي المدن،  وكانت المستشفيات منها الثابت وم  

أ ف 
َ
ل ،  فالثابت هو الذي ُينش

ّ
نها المتنق
ة    وان كانت صغت  إسالمية  مدينة  تجد  ما 

َّ
المتنقل وقل المستشف   أما   ، مستشف  بغت  

وك والجبال  والصحارى  البعيدة  القرى  يجوب  الذي  لة  فهو 
ّ
المتنق المستشفيات  انت 

الِجمال من  ة  مجموعة كبت  عىل  حَمل 
ُ
إىل   ت األحيان  بعض  ي 

ف  ،       وصلت 
ً
جمال أربعي   
االط من  عدد  ويرافقها   ، واألدوية  العالجية  باآلالت  مزودة   القوافل  هذه  باء، وكانت 

المستشفيات   ، وقد وصلت  ي األمة اإلسالمية 
الوصول إىل كل رقعة ف  وكان بمقدورها 

ىال ي المدن الكت 
ي المستوى، وكان من أشهرها المستشف    ثابتة ف 

ا ف 
ًّ
إىل درجة راقية جد

 
ُ
بالعض سنة  ا بغداددي  ي 

ف  أنسر   النوري  981ـه/  371لذي  والمستشف   م، 
سنة   دمشقب ي 

ف  أنسر   /  549الذي  الكبت   1154ـه  المنصوري  والمستشف    ، م 
نسر   القاهرةب

ُ
أ سنة  الذي   683  / من خمسي    1284ـه   

أكتر وحدها  بقرطبة  وكان   ، م 
المستشفي هذه  وكانت   ، التخصص،  مستشف   أقسام بحسب  إىل  قّسم 

ُ
ت العمالقة  ات 
، وأقسام لألمراض الجلدية ، وأقسام    فهناك أقسام لألمراض الباطنة وأقسام للجراحة

ها. ألمراض العيون، وأقسام لألمراض النفسية ، وأقسام للعظام وا  لكسور وغت 
   : الحجر الصحي  -ثانيا 
ي   

انتشار األوبئة ف  للحد من  العض الحاض  وبموجبه يمنع أي  ويعد من أهم الوسائل 
ي انتشر فيها نوع من الوباء واال 

تالط بأهلها ، وكذلك خشخص من دخول المناطق النر
ي ال

تصدي  يمنع اهل تلك المناطق من الخروج منها ، وكان للحجر الصحي دور كبت  ف 
التاري    خ مر  عىل  الماليي    أرواح  حصدت  ي 

النر األمراض  من  الوسيلة   للعديد  وهذه   ،
ي األوبئة أرشدتنا اليها السنة النبوية ، فقد ورد عن عبد هللا بن عامر بن  لمكاف

حة تفسر
ي هللا عنه( خرج اىل الشام ، فلما جاء رسغ  ا  ربيعة

ن  الخليفة عمر بن الخطاب )رص 
وق قد  الوباء  ان  )عليه بلغه  رسول هللا  ان  عوف  بن  الرحمن  عبد  ه  فأخت   ، بالشام  ع 

https://islamstory.com/ar/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%89_%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
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معتم به بأرض ، فال تقدموا عليه ، واذا وقع بأرض وأنتم  الصالة والسالم ( ، قال اذا س
 الخليفة  من رسغ.  جعرارا منه ، فر بها فال تخرجوا ف

ي هللا 
ي قصة خروج الخليفة عمر بن الخطاب ) رص 

ة ف 
ّ
  وقد جاءت هذه الرواية مفصل

سنة   الشام  اىل  طاعون  18عنه(  فيها  تفسر  قد  وكان   ، الرعية  احوال  فيها  يتفقد  ـه  
ي الدخول اىل الشام من عدمه . عمواس  

 فتشاور مع الصحابة ف 
العدوى   من  التحرز  هي  النهي  علة  لعرض  ،  ان  معد  وباء  ارض  دخل  اذا  السليم  فان 

بأرض هو بها عدم نقل    نفسه للعدوى واالصابة ، والنهي عن خروج من وقع الطاعون
ه ومنع انتشاره ، وهذا هو المعروف   ي العدوى من مكان الوباء اىل غت 

ي عرف الطب ف 
ف 

ي 
ضيق  أ  ارفر العصور بالعزل الصحي أو الحجر الصحي ، أي محاضة المرض المعدي ف 

تؤثر   ال  العدوى  ان  مع  وال   ، والقدر  بالقضاء  االيمان  مع  يتعارض  ال  وهذا   ، حدوده 
بل بإرادة هللا تعاىل ، ويتقرر بما حررناه هنا تأصيل مسألة الحجر الصحي من  بنفسها ،  

يعة وواجهت    عيون النصوص  بها الشر ي كافحت 
النر يفة ، وانه من االشياء  الشر النبوية 

 ىل مر العصور .  ع من خاللها األوبئة
 
ً
ي المساجد  -ثالثا

 : تعليق الجمع والجماعات ف 
     ، الصحي  الحجر  مبدأ  ي تجمع  ترتب عىل 

ف  النظر  الوباء  ي وقت 
ف  الناس  بي    والعزل 

ي المساجد ، ف
ي الصلوات والجمع ف 

ذهب جمهور الفقهاء المعاضين من كافة   الناس ف 
ي دول

ى ف  لمسلمي   اىل القول بجواز تعطيل  ا  المجامع الفقهية ، وهيئات الفتوى الكت 
شعت   االذان  رفع  عىل  االبقاء  مع   ، والجماعات  الجمع  ي 

ف  وقد  المساجد    ، االسالم  ة 
ي مكة والمدينة والجامع االزهر 

يفي   ف  بمض ، وما   ترتب عىل ذلك اغالق الحرمي   الشر
الو  بها  ي حل 

النر وأصقاعها  االرض  بقاع  ي شنر 
ف  والزوايا  المساجد  من  ذلك  ، با دون  ء 

 من انتشار الوباء وازدياده بي   الناس ، وقد استندوا اىل أدلة عدة ، منها : 
ً
 -وقاية
الجماعة ألعذار  االست التخلف عن صالة  اباحت  ي 

النر يعة  فالشر  ، االعذار  فقه  اىل  ناد 
والم ، كما كالمرض  الكورونا   عدوى  انتشار  خطر  من  بكثت   اقل  وهي   ، هما  وغت  طر 

ي هذا اىل ع
م النصوص القرآنية والنبوية القائمة عىل التيست  ورفع الحرج ،  مو استندوا ف 

ي تدل عىل جوا
ي  وكذلك النصوص النر

ي ترك الجماعات ، وكذلك  القياس ف 
خص ف  ز التر
ال المساجد لمن كانت رائحة فمه كري  هة ، كمن اكل ثوما او أكل بصال ، فيكون من    اعتر 

ي   ذيباب قياس االوىل ترك الجماعات لما هو أخطر ال 
وس كورونا، كما استندوا ف  هو فت 

يعة جيح المقاصدي اعتمادا عىل قواعد مقاصد الشر ، فحفظ النفس من    ذلك اىل التر
ض   مكمالت  من  المسجد  ي 

ف  الجماعة  واقامة   ، ورات  الض  من  الهالك  أو  ورة  الموت 
التفصيلية   ، وغت  ذلك من األدلة  الدين  النفس عىل مكمالت  وري  ، فيقدم ض  الدين 

ي 
ساجد والجمع والجماعات وبدون  ينتهي بها القول اىل جواز بل وجوب تعطيل الم  النر

 حرج. 
عىل    والجماعات  والنصوص  الجمعة  صالة  تعطيل  وعية  تالفيا  مشر وايقافهما   ،

ي يوم مطت  :     النتشار الوباء عديدة ، منها 
ما روّي ان عبد هللا بن عباس قال لمؤذنه ف 
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ي بيوتكم ،  اذا قلت اشهد ان محمدا رسول هللا 
 ، فال تقل حي عىل الصالة ، قل صلوا ف 

ي كرهت أفكأن الناس استنكروا ، قال : فعله من هو خت  
ي ، ان الجمعة عزمة وان 

ن   من 
ي الطي   والدحض. 

 أخرجكم فتمشون ف 
ك الجماعات تفاديا للمشقة الحاصلة بسبب المطر ، وال  لقد دل الحديث ع ىل األمر بتر

ك صالة   شك ان خطر الوباء أعظم خص بتر من مشقة الذهاب للصالة مع المطر ، فالتر
ووقوع الوباء  حلول  عند  المساجد  ي 

ف  ،  الجمعة  وفقها  عقال  به  ومّسلم  عي 
رسر أمر  ه 

ي البيوت ، 
عي عنها أرب  ع ركعات ظهرا ف 

ي أي مكان غت  مزدحم . والبديل الشر
 أو ف 

ل أعذار تبيح ترك الجمعة  ه وقد انته الفقهاء اىل ان الخوف عىل النفس أو المال أو األ
الجماعة )    او  ي  النن  قول  من  عباس  بن  عبد هللا  رواه  ما   استنادا عىل  الصالة  ،  عليه 

الصال منه  تقبل  لم  اتباعه عذر  من  يمنعه  فلم  المنادي  من سمع    :  ) ي والسالم 
النر ة 

انه   بن عوف  الرحمن  رواه عبد  وما   ، أو مرض  : خوف  قال   ، العذر  وما  قالوا   ، صىل 
اذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه ، واذا   سمع  : )عليه الصالة والسالم(  ي النن  قول 

 ها فال تخرجوا فرارا منه. وأنتم ب  وقع بأرض
ي )عليه الصالة والسالم( قد نه من له رائ حة كري  هة تؤذي الناس أن وقد روّي ان النن 

ار بالناس ، فقد روّي عن جابر بن عب  ي المسجد ، منعا لإلض 
د هللا عن رسول  يصىلي ف 

لنا ، او قال فلي ي هللا قوله : من أكل ثوما أو بصال ، فليعتر 
ل مسجدنا وليقعد ف    بيته. عتر 

ر محدود رسعان ما يزول بالفراغ من الصالة ، فم  ي حديث جابر هو ض 
ا  ان ما ورد ف 

ي حدوث كارثة قد تخرج عن حد السيطرة عليها ،  
بالنا بوباء يسهل انتشاره ويتسبب ف 

حاليا حاصل بسبب رسعة انتشار جائحة كورونا ، ومن ثم فالمسلم معذور    والخوف
ي التخلف عن الجمعة أو الج

 ماعة .  ف 
 
ّ
(   -رابعا    :  التباعد الجسدي ) االجتماعي
بي     COVID-19 ينتقل أساسي  التنفسي عندما يسعل بشكل  الرذاذ  األفراد من خالل 

مالمسة طريق  وعن  يتحدث،  أو  يعطس  أو  المصاب  واألشياء ا  الشخص  ألسطح 
وس  الجسم   COVID-19 واأليدي الملوثة ُيصاب الشخص بالعدوى عندما يدخل فت 

، لذا اشارت منظمة الصحة العالمية اىل أهمية اتباع  عن طري ق الفم أو األنف أو العيني  
النبوية  األ السنة  تعاليم  تأملنا  واذا   ، الجسدي  التباعد  اجراءات  تجمع  أي  ي 

ف  فراد 
قد  انها  تفشيها  د  فسنجد  من  از  واالحتر المعدية  االمراض  من  الوقاية  نظم  اىل  عت 

ر ودفعا لألذ ى ، فقد روي عن رسول هللا )عليه الصالة والسالم(  وانتشارها منعا للض 
  المجذومي   ، وقوله : " ال تديموا النظر اىل  ن األسد "فر من المجذوم فرارك م  قوله : "

 د رمح ". قي، فليكن بينكم وبينهم   ، واذا كلمتموهم
 : النظافة  -خامسا  
أنها جزء ال يتجزأ من   قيمة النظافة من أهم القيم اإلسالمية، واإلسالم ينظر إليها عىل   

يعة   ي الشر
اإلسالمية ، اهتمام ال يدانيه  اإليمان  األمر الذي جعلها تحظ  باهتمام بالغ ف 

ائع األخرى ، لوك مرغوب فيه أو  س   فلم يعد ينظر إليها عىل أنها مجرد  اهتمام من الشر
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اإلسال  جعلها  بل   ، فقط  االجتماعي  بالقبول  يحظ  صاحبه   
ً
اجتماعيا عليه  م  متعارف 

النظافة   ان  والسالم(  الصالة  )عليه  ي  النن   
بي ّ  فقد  بالعقيدة  تتصل  إيمانية  قضية 

ي بدنه وثوبه وشأنه كله  
والطهارة شطر اإليمان ، وكذلك النظافة الشخصية لإلنسان ف 

ال أكتر  سنولذا غصت  السلوك  وتعّوده عىل هذا  االنسان  تنبه  باحاديث عدة  النبوية  ة 
ي عدة مواضع كل يو 

ي الوضوء ، وهذا جىلي وواضح  من مرة وف 
م ، منها غسل اليدين ف 

ة يمارسها المسلم خمس مر  ي شعت 
ات يوميا ، ومنها غسل اليدين فور االستيقاظ من ف 

ي قوله : " اذا استيق ي االناء  ظ  النوم ، فقد ورد عن النن 
احدكم من نومه فال يغمس يده ف 

ا غسل اليدين قبل األكل وبعده  ، ومنهفإنه ال يدري اين باتت يده "  حنر يغسلها ثالثا ،
التو  ي 

انه قال : قرأت ف  الفارسي  ي سلمان  راة بركة الطعام الوضوء بعده ،  فعن الصحان 
ال بركة   : فقال   ، قرأت  بما  ته  وأخت  لرسول هللا  ذلك  فذكرت  قبله  طع قال  الوضوء  ام 

ي االماكن
القاذورات ف  القاء  و  الطرق  ي 

التخىلي ف  النهي عن  ، ومنها  ي   والوضوء بعده 
النر

ها قال رسول هللا )عليه الصالة احة مثل الظالل وغت  والسالم(    يركن اليها الناس لالستر
ي طريق  يارسول هللا؟ ، قال الذي يتخ    :" اتقوا اللعاني   ، قالوا وما اللعانان

ناس ، الىل ف 
ي ظلهم ". 

      أو ف 
 

 من الوباء   النبوية ذات الجانب الروحي للوقاية  األحاديث المبحث الرابع : توظيف 
ة بي   العبد وربه من التو  ي جانب العالقة المبارسر

بة اىل هللا تعاىل  ويتمثل هذا االتجاه ف 
ال األعمال  من  ء  ي

من كل سر ذلك  اىل  وما   ، واالستغفار  والدعاء  بالذكر  لحة  صاواللهج 
ي تهب منها نسمات رحمة هللا بعباده  ، وقد اشار اىل ذلك ابن حجر) ت

ـه /  852النر
لكل  م(  عن1448 ي 

: " ومما ينبغ  الوباء ، فقال  ي فعله عند وقوع 
دما تحدث عما ينبغ 

المبادر  ء من  احد  ي
العود اىل سر والتوبة من   ، التبعات  والتخلص من  المظالم  اليه رد  ة 

ما مىص  من ذلك ، والوصية من غت  ان يقع فيها حيف أو    ىلمعصية هللا ، والندم ع 
ي كل وقت ، ويتأكد عن 

مراض عموما ، ولمن وقع به  د وقوع اال جنف ، وهذا مطلوب ف 
 خصوصا ". 

العديد   النبوية  السنة  ي 
ف  وردت  بها  وقد  يقوم  ان  ي 

ينبغ  ي 
النر الروحية  االجراءات  من 

   -وتفشيه ، منها : ء المجتمع عموما ودائما ، وخصوصا عند وقوع البال 
 
ً
   : الرجوع اىل هللا   -اول
لعب  واالختبار  االبتالء  وعال  سي   هللا جل  من  واآلالم،  إن  األمراض  ي 

تفسر منها    ، اده 
بالعبادة   له  ويخضعوا   ، لرب  هم  يتذللوا  أن  ي  رجاء  النن  وقد حث    ، وحده  له  والطاعة 

للمسلم ي 
ينبغ  ي 

النر الدعاء  والسالم( عىل  الصالة  )عليه  أصابه    أن  محمد  إن  بها  يدعو 
ي )عليه ال صالة والسالم(   المرض أو أصاب أحد أقربائه أو أبنائه أو أهل بيته ، وكان النن 
عىل جو  العلماء  بذلك  واستدل   ، المنورة  المدينة  عن  الوباء  برفع  برفع  دعا  الدعاء  از 

عية من هدي ا ي الوباء أو دفعه ، كما أن التحصن بالرفر واألدعية واألذكار الشر  ، فقد لنن 
ي الُسنة النبوية العديد من  

ي    األحاديثوردت ف  ي تعوذ بها النن 
)عليه واألدعية واألذكار النر
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من   يكتر  أنه كان   منها   ، االوبئة  من  والسالم(  ا  االستعادةالصالة  من   ص  باهلل  لت 
 والجنون والجذام ومن سن   األسقام. 

   
ً
األحداث صورا تلك  عاضوا  الذين  المؤرخون  قدم  مولقد  األوبئة  تلك  عن  ،   تنوعة 

ي 
تلك األوقات    ولم ينس المسلمون أهمية التقرب من هللا والدعاء إليه والرجاء منه ف 

ويستغفر  إىل هللا  يتوبون  الناس  من  والعباد  الصالح  أهل  ويزيدون  العصيبة، فأخذ  ون 
الخمر   حوانيت  إغالق  ي 

ف  بعضهم  ّع  رسر فقد   ، إليه  التقرب  أجل  ومن  العبادات،  من 
) تعد  وابت  م(   1372ـه /  774الناس عن ارتكاب الفواحش والمنكرات ، ذكر ابن كثت 

ي الوباء الذي أصابهم عام  وهو يصف حال المسلمي    
م انه قد نودّي  1348ـه/  749ف 
أيام و  ثالثة  الناس  المسجد  ان يصوم  الجمعة اىل  الرابع وهو يوم  اليوم  ي 

ان يخرجوا ف 
ي رفع ال

عون اىل هللا ويسألونه ف  ي الجامع وبا يتض 
ء عنهم فصام أكتر الناس ونام الناس ف 

ي ش
هر رمضان ، فلما أصبح الناس يوم  وكذلك قد احن  المسلمون الليل كما يفعلون ف 

الصحراء من بعد صالة الصبح   الناس اىل  عون حنر  الجمعة خرج  وهم يدعون ويتض 
 اىل النهار جدا وكان يوما مشهودا. تع

)ت بردي  تغري  ابن  المؤرخ  ووباء  1469/  ـه874ووصف  طاعون  ي 
ف  الناس  حال  م( 

/  833سنة   نف1431ـه  وطابت  للموت  احد  واستسلم كل  بقوله  وقد  م   ، لذلك  سه 
ي يد كل واحد منهم  

ة ، وصار اغلب الشباب ف  اوص وتاب وأناب ورجع عن أشياء كثت 
 الموات والبكاء والتخشع. الة عىل اسبحة وليس له دأب اال التوجه للمصالة للص

 
ّ
 رفع الحالة المعنوية للمريض   -ثانيا
الن  للحالة  المبارسر  التأثت   الطب عىل  وعلماء  النفس  علماء  والروحية عىل  اتفق  فسية 

 اذا كانت انضباطية ، ثم  
ً
، اذا كانت الحالة انفعالية ، وايجابا

ً
صحة االنسان البدنية سلبا

وال القلق  أن  اىل  الطب  علماء  المبارسر توصل  أثره  ك  يتر والتوتر  الجهاز  عىل  خوف   
ي مواجهة الفايروسات القاتلة، ومنها 

  المناعي ويقلل من كفاءته ويجعله غت  ذي تأثت  ف 
الفايروس الذي يشغل بال العالم بأرسه ، ولقد وفرت تعاليم االسالم اجراءات معنوية  

ىل  حالة االحباط  عدة للمريض نستطيع عن طريقها بث األمل والتفاؤل ، والتغلب ع
تص ربما  ي 

االيمان    يبهالنر عىل  التأكيد  المعنوية  االجراءات  هذه  ومن   ، لمرضه  نتيجة 
ي مما   ، له  واالذعان  والشعور  بالقدر  النفسي  باألمان  االحساس  المريض  عىل  دخل 

المؤمن    "  : قوله  والسالم(   الصالة  الرسول)عليه  ، فقد روّي عن  والطمأنينة  بالراحة 
ي كل خت  احرص عىل ما ينفعك    ف ،وأحب اىل هللا من المؤمن الضعي القوي ، خت   

وف 
فع  ي 

ان  لو  تقل  فال  ء،  ي
اصابك سر وان   ، تعجز  وال  باهلل  واستعن   ، ، وكذا  لت كان كذا 

ر هللا وما شاء فعل ". 
ّ
 ولكن قل قد

الراحة   االنسان  نفس  ي 
ف  يدخل  المطلقة  القوة  لصاحب  المطلق  التسليم  هذا 

  والطمأنينة واالستقر 
ً
ي  ار، ألنه يشعر انه ليس وحيدا
محنته، وأكتر من ذلك يخرجه من ف 

، وما يسببه من تألم دائم .   ي  التناقض النفسي مع الواقع الخارح 
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ي التخفيف   
ومن هذه االجراءات الحث عىل عيادة المريض وزيارته  لما لها من آثار ف 

ي رفع معنوياته وإدخال الشور إىل نفس
ه وكل هذا يؤدي إىل  من معاناته والمساهمة ف 

)عليه الصالة والسالم(  حث عىل زيارة المريض  ة اتسارع عملي ي ي ، فالنن 
لشفاء والتعاف 
عمليًّ  المريض  يزور  قالوكان  ي  النن  أن  البخاري  ي 

فف   ، وعودوا     :ا   ، الجائع  أطعموا   "
ي 
العان  وا 

ّ
وفك ي "   المريض، 

النر اإلسالمية  الحقوق  من  ا 
ًّ
حق المريض   زيارة  وجعل  بل   ،

ي الحف
النبوي : حق المسلم عىل المسلم ست ، احداهن    ديثرضها هللا له ، فقد ورد ف 

فق  ، مريضا  يزور  من   
وبشرّ بل  يعده،   أن  أخاه  اذا مرض  عاد  إذا  المسلم  ان    : ورد  د 

ي خرفة الجنة حنر يرجع ،  
   :قيل : يا رسول هللا  ما خرفة الجنة؟ قال المسلم لم يزل ف 

منجناها  م هللا 
ّ
وعظ بل  ذلك  ،  من  أكتر  المريض  زيارة  أن  ،    شأن  مسلم  ي صحيح 

فف 
يامة : يا بن  " إن هللا  عز وجل  يقول يوم الق   :رسول هللا )عليه الصالة والسالم( ، قال

؟ قال: أما علمت  ، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمي   ي
آدم  مرضت فلم تعدن 

ي عندهأن عبدي فالن مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو ُعدته 
 ".  لوجدتن 

ي أوقات  تعاوب  هذا نرى ان  
ي كل وقت ، وخاصة ف 

ليم السنة النبوية قد وفرت للمريض ف 
ي  حدوث األوبئة اجراءات نفسية ع

ي تعمل عىل حمايته معنويا ، مما يساعد ف 
النر دة  

 ازدياد المناعة ومقاومة المرض ، وكل ذلك بقدر هللا تعاىل .  
 
ً
   :  التكافل االجتماعي  -ثالثا
العاولع  يعانيها  ي 

النر األجواء  جر ل  )كوفيدلم  الجديد  وس كورونا  فت  انتشار  (  19  -اء 
اتخ ي 

النر اإلجراءات  بسبب  الماليي    أوضاع  انتشار  فاقمت  الحتواء  الحكومات  ذتها 
ي 
الضحايا ف  أكت   ، وكان  تام  األنشطة االقتصادية بشكل  ي تضمنت وقف 

النر وس،  الفت 
اعي وال سيما   الجتمز بشكل كبت  أهمية التكافل اذلك هم صغار العاملي   األمر الذي عز 

ي دول العالم اإلسالمي ، كون   اإلسالم أبرز مظاهره اإلخاء والمودة والتكا
فل , القوي  ف 

دين   فهو  القادر،  غت   يعي    والقادر   , بالفقت  متكفل  ي 
والغن   , بالضعيف  يتكفل  فيه 

ابط بي   االغنياء والفقراء دين التكافل االجتماعي  
عي    ، دين تقع فيه مسؤولية الجائ التر
ْمَواِلِهْم َحقٌّ مَ ع

َ
أ ي  ِ
ِذيَن ف 

َّ
)َوال  : ، يقول هللا سبحانه وتعاىل  انهم األغنياء  وٌم *  ىل جت 

ُ
ْعل

َمْحُروِم 
ْ
اِئِل َوال   (ِللسَّ

َ
ِبُعون

ْ
 ُيت

َ
مَّ َل

ُ
ِ ث
َّ
ي َسِبيِل اَّلل ِ

ُهْم ف 
َ
ْمَوال

َ
 أ
َ
ون

ُ
ِفق
ْ
ِذيَن ُين

َّ
،وقال هللا تعاىل: " ال

 مَ 
َ
 أ
َ
ا َوَل

ًّ
وا َمن

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ى ا أ

ً
 ذ

َ
ون
ُ
ْم َيْحَزن

ُ
 ه

َ
ْيِهْم َوَل

َ
ْوٌف َعل

َ
 خ

َ
ِهْم َوَل  َرب  ِّ

َ
د
ْ
ْم ِعن

ُ
ْجُره

َ
ُهْم أ

َ
يبي      وهذا (ل

ا بعطائه وجه هللا ،  فجاءت السنة 
ً
عظيم الجزاء الذي ينتظر المعظي إذا أعظ قاصد

ي هذه الجوانب كلها حاثة عليه بغض النظر ع
ن غن  االنسان وفقره ،  النبوية ضافية ف 

ي وقت الشدة  جود حفكل ي
سب قدره ، ومن زاد زاد هللا له ، ويتأكد التكافل باإلنفاق وف 

بي     ،واألزمات فرد  وقد  عن كل  المجتمع  مسؤولية  والسالم(   الصالة  الرسول)عليه   
إنذارها للفرد والمجتمع ، بقوله : " ليس المؤمن الذي  محتاج فيه ي 

ي عبارة قوية ف 
، ف 

ي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد لمؤ ، و:  " مثل ا"يشبع وجاره جائع
مني   ف 

ها من  والحم " له سائر الجسد بالسهر  اذا اشتك منه عضو تداع ،     األحاديث، وغت 
ولقد    ، المنورة  المدينة  ي 

ف  واألنصار  المهاجرين  بي    ما كان  التكافل  أروع سمات  ولعل 
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ي )عليه الصالة وا ب النن 
ي حب الض 

ي كفالتهم ،    خت  لسالم(  أروع األمثلة ف 
للناس , وف 

ي  ا فها هي قصته )عليه الصالة والسالم( مع جابر بن عبد هللا لجليل فقد قتل  الصحان 
    
ً
ا  كثت 

ً
ه  وخلف دينا ي معركة أحد ،  وخلف عنده سبع أخوات ليس لهن عائل غت 

أبوه ف 
ي أول شباب 

  منشغل البعىل ظهر هذا الشاب الذي ال يزال ف 
ً
بأمر  ال  ه فكان جابر دائما

)عليه الصالة والسالم(  ي  ومساًء ، فساعده النن 
ً
ينه وأخواته  والغرماء يطالبونه صباحا

َ
  د

ة .  اربعون درهما معونة له عىل أمورهبأن ارسل اليه  ها من المواقف الكثت   ، وغت 
 
ً
   : تحريم االحتكار   -رابعا

ي هذه األيام من   
ي وقتنا الحاض  وما تعيشه اإلنسانية ف 

تسابق عىل    جشع و مما شاع ف 
جهة   ومن   ، من جهة  هذا   ، وأشكالها  أنواعها  اختالف  يات عىل  والمشتر السلع  اقتناء 
يات األسواق   كات وكت  أخرى احتكار المنتوجات االستهالكية خاصة من قبل أرباب الشر

الم وباء كورونا  انتشار  التكافل  بسبب  عىل  ع  الشر حث  الذي  الوقت  ي 
فف   ، ستجد 

ا طريق  عن  زمان النفااالجتماعي  ي كل 
ف  محرما  أمرا  االحتكار  جعل   ، سبيل هللا  ي 

ف  ق 
، ويشتد االثم ويتعاظم    "   :"  ال يحتكر اال خاىط   ومكان لقوله )عليه الصالة والسالم(  

األوبئة   زمن  ي 
ف  االحتكار  عىل  الناس  بعض  يقدم  عندما  الخناق  الذنب  يشدد  ألنه 

قوات والمستلزمات الطبية  ر االويضاعف الكرب عىل الناس ، من اجل ذلك كان احتكا
ي اوقات الرخا 

ء واالمن ، لما فيه  ، وكل ما تمس الحاجة اليه اشد تحريما من احتكارها ف 
حاجة   واستغالل  والتقاطع  الشقاق  وبعث  السلع  نقص  بسبب  والقلق  للذعر  اثارة 

 المحتاج  وقد خل 
ً
ي وفقا

اص  ي مجمعهم  الفقهي االفتر
  ص أكت  تجمع للفقهاء المسلمي   ف 

ون  للبي نحو عشر ي اصدار 
ف  له  الراعية  التعاون اإلسالمي  ، هو ومنظمة  الصادر عنه  ان 

 بجائحة كورونا ، توجهوا بها إىل الدول والمؤسسات  قرارا وفتوى و 
ً
 خاصا

ً
 فقهيا

ً
توجيها

منها    ، القرار  الطبية واالجتماعية واألفراد  قرارا بخصوص تحريم االحتكار وتنص فقرة 
الدول   عىل  يجب  المناسبة  مراقبانه  األسعار  ووضع  االحتكار  منع  بهدف  األسعار  ة 

 ، و 
ً
عا يجب وضع الخطط االقتصادية المناسبة لهذا وذلك ألن التالعب فيها حرام رسر

فو  ورية  الض  السلع  تخزين  وأن  إليها،  المحتاج  السلع  لتأمي   كل  ال  الوضع  الحاجة  ق 
 رساف يجوز ألن ذلك يؤدي إىل رفع األسعار كما أنه يؤدي لإل 

ً
عا  . المنهي عنه رسر
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 الخاتمة 
وس كورونا هو سلسلة من األوبئة المتنوعة والعديإ-1 بت العالم   دن وباء فت  ي ض 

ة النر
 
ً
ها فتكا   ومنها االمة االسالمية وذهب ضحيتها العديد من البشر عت  التأري    خ ، ولعل أكتر

ي البالد االسالمية . 
 كان مرض  الطاعون  الذي انتشر أكتر من مرة ف 

والمعنوياتإ-2 الحسيات  ي 
ف  العدوى  ثبوت  يقرر  االسالم  السنة    ،ن  اوصت   وقد 

ي بذل األسبا
 ، وان   بالنبوية ف 

ً
للتخلص من األمراض ما استطاع اإلنسان إىل ذلك سبيال

مسلكي     تبلورت حول  ومواجهتها  األوبئة  مع  التعامل  باب  ي 
ف  النبوية    السنة  تعاليم 

المسلك   وهما  متالزمي    باألسباب  الموسبيلي    اآلخذ  ي 
الوقان  الطب  مسلك  وهو  ادي 

تداوي   امن  االخر  والمسلك   ، األوبئة  وحصار  الدعاء لوالعزل  وهو  الروحي  جانب 
هما من األعمال الصالحة .   واالستغفار وغت 

ية بما حملته من التعاليم للوقاية من  -3 حرصت السنة النبوية عىل سالمة النفس البشر
قد    ،األوبئة بذلك  الصحة  سفكانت  منظمة  ارشادات  اغلب  فان  الحديثة  النظم  بقت 

ي ظل ازمة وباء كورونا المستجد وجد الع
ا لها اصوال فيما بي   ايدينا من التعاليم نالمية ف 

فة.    ي السنة النبوية المشر
 ف 

 : التوصيات 
ي تواجهها وأن يجري ذلك بصورة  -1

ي معالجة المخاطر النر
بناء قدرات الدول المتمثل ف 

 .س كاستجابة طارئة ألي جائحة مستقبليةليمستمرة و 
ا  -2 حلول  عند  انه  توصي  ي 

النر االسالم  بتعاليم  ام  ام  لااللتر  خاصة كان  والوباء  مرض 
سبحانه   أقام هللا  ي 

النر باألسباب  اخذا  والعالج  الدواء  عن  البحث  نحو  التوجه  عامة 
 وتعاىل عليها هذا الكون .  

العالمي  -3 الص  حة  تواص  ل منظم  ة  للكش    ان  ع  ن  كث  ب   األوض  اع  ع  ن أي  ة رص  د  ف 
اإلرش  اد ه  ذه  عل  ى  ت  ؤثر  ق  د  م  ن اتغي  رات  عام  ل  أي  تغي  ر  ح  ال  وف  ي   المبدئي  ة،  ت 

العوام  ل س  وف تص  در المنظم  ة تح  ديثا للمعلوم ات، واال فس وف تنته ي ص الحية ه ذه  
 ت   اري    خ النش   رن اإلرش ادات بع د  زمن قصت  م   

حتوائية  ال معنية مسألة تحقيق نوع من التوازن ما بي    االجراءات اان تراعي السلطات ال
النتائج االقتصادية وذلك عن طريق وضع   التجوال وبي    مثل االغالق الشامل وحظر 
والطب   اء االقتصاد  اك كبار خت  الجوانب من خالل ارسر تفصيلية تحيط بجميع  خطة 

فية بمختلف جوانب التبعات  ات العامة وان يكون هؤالء عىل دراية كااس وواضغي السي
أخذي واالجتماعية  االحتوائية    ناالقتصادية  اإلجراءات  هذه  تؤثر  ال  ان  االعتبار  بنظر 

تب   يتر وما  الرسمي  غت   القطاع  ي 
ف  العاملي    مثل  الضعيفة  الفئات  عىل  بصورة رسيعة 

ي    بلعليه ان يؤخر انتعاش االقتصاد ، وبالمقا
ي رفع العمل بهذه االجراءات ف 

قد يفىص 
  زيادة عدد االصابات بالعدوى . وقت مبكر اىل 
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 لمراجع ا و المصادر  
 : القران الكريم -

   : واألجنبيةالمصادر والمراجع العربية   -اوال 
 م(869ـه/ 256البخاري ، محمد بن إسماعيل )ت 

 ـه( 1422نجاة ، وق الصحيح البخاري ، تحقيق : محمد زهت  بن ناض الناض، )دار ط 
ي ، ط  االدب المفرد ،

وت  ،    ،) دار البشائر االسالمية3تحقيق: محمد فؤاد عبد البافر بت 
 م( 1989، 

 بن عىلي بن موس) ت 
ي ، أحمد بن الحسي  

 م(  1065ـه /  458البيهفر
ى ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، ط   وت  3السي   الكت  ، ) دار الكتب العلمية ، بت 
 م(. 2003، 

وت ،  ل النبوة ، تحقيق : عبد المعظي دالئ ، ) دار الكتب العلمية ، بت  ي  م( 1988قلعح 
 م( 1469ـه/ 874يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري)ت  ، يابن تغري برد

ي ملوك مض والقاهرة ، ) وزارة الثقافة واالرشاد القومي ، دار الكتب ،   
النجوم الزاهرة  ف 

 مض (
ي ) ت  ن عىلي ابن حجر، احمد ب 

 م(  1448ـه / 852العسقالن 
ي ملوك مض والقاهرة ، ) وزارة الثقافة و 

الرشاد القومي ، دار الكتب ، االنجوم الزاهرة  ف 
 مض (

ي ) ت  
 م(  1448ـه / 852ابن حجر، احمد بن عىلي العسقالن 

القادر   عبد  عصام  احمد   : تحقيق   ، الطاعون  فضل  ي 
ف  الماعون   دار  بذل   ( الكاتب 

 ، الرياض (   العاصمة
 م(  855ـه/ 241ابن حنبل ، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل) ت 

بن حن  احمد  ،  بمسند  الرسالة  ) مؤسسة  األرنؤوط  وآخرون،  : شعيب  ، تحقيق  ل  
 م( 2001

 م(  815ـه / 204الشافغي ،أبو عبد هللا محمد بن إدريس ) ت
وت ،  مسند الشافغي ،) دار الكتب ال   م( 1951علمية ، بت 

ي شيبة ،عبد هللا بن محمد بن إبراهيم) ت   م(   849ـه /  235ابن ان 
 ـه ( 1409لحوت ، ) مكتبة الرشيد ، الرياض ،  االمصنف ، تحقيق : كمال يوسف  

 نبوي ، احمد  -
، بحث علمي مستل من     -10 فة  المشر السنة  تعاليم  ي ضوء 

كيفية مواجهة األوبئة ف 
 . 2020، السنة  15، العدد   الدين ، جامعة االزهر مجلة قطاع أصول 

، أبو الفداء إسماعيل بن عمر) ت  م(   1372ـه / 774ابن كثت 
وت ،    ة البداي   -11 ، )دار هجر ، بت  كي

والنهاية ، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التر
 م(. 2003

 م(  886ـه/  273ابن ماجه ، ابو عبد هللا محمد بن يزيد )ت  -
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ابن    -12 : محمد  سي    ، تحقيق  ، ماجه  العربية  الكتب  احياء  )دار   ، ي 
البافر فؤاد عبد 

وت ، د.ت(.   بت 
 م( 874  / ـه 261مسلم ، مسلم بن الحجاج )ت -

13-     ، ي  العرن  اث 
التر احياء  )دار   ، ي 

البافر عبد  فؤاد  محمد   : تحقيق   ، مسلم  صحيح 
وت (   بت 

 م(1441ـه / 845المقريزي ، أحمد بن عىلي بن عبد القادر ) ت 
واال    -14 ،  المواعظ  وت  بت   ، العلمية  الكتب  ،)دار  واآلثار  الخطط  بذكر  عتبار 

 ـه( 1418
 م(  1228ـه/  626عبد هللا ياقوت الرومي  ) ت ياقوت الحموي ،شهاب الدين أبو 

وت ،  3معجم البلدان ، ط -15  م(  1995، ) دار صادر ، بت 
 :      الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية عىل الروابط    -16
 -https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019    
 -https://www.who.int/topics/coronavirus_infections/ar/ 
 - https://www.who.int/ar     

17-     : الرابط  عىل  المستجد  كورونا  لفايروس  الشامل  الدليل 
http://bhisyria.sy/upload/files 

ممت    -18  ، مارخام  جينيفر  بتاري    خ  ي  نشر  :  2020يونيو  28قال  الرابط  عىل  م 
19-https://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/covid 
، مقال منشور عىل الرابط :   -19 ي

 بوعالم غبسر
  https://www.france24.com/ar/20200507 

لجائحة كوفيدمنظم  -20 واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار   ، االسالمي  التعاون  ي   19-ة 
ف 

ي منظم 
 التعاون االسالمي  ةالدول األعضاء ف 

 . 2020تقرير اليونسكو للعام -21
22-COVID-19 Economic Cost to the Arab Region, 2020    
23- Coronavirus and human rights: New 

UNreportcallsfordisability-inclusive  recovery2020 
24-     : الرابط  عىل  كورونا  بسبب  الجديدة  االسالمية  الفتاوي 

https://www.independentarabia.com 
 

https://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/covid-19


.19ورونا ماليزيا في ظل جائحة كتجربة  – ة وعالًجارؤية شرعية في التعامل مع األوبئة وقاي

measures when epidemics spread (Covid 19 as a model

 

111 

 
 

شرعيال : المحورثانيالاب ــالب  
ثانيال الفصل   

 

 
 
عي   رؤية  شر

 
 وعالًجا   ة وقاي   األوبئة    مع   لتعامل  ل   ة

   
 
ي ظل ج    يا مالي     تجربة

 19كورونا    ائحة  ف 

 
A legitimate Vision  

in Dealing with Epidemics,Prevention and Treatment  

Malaysia's Experience in dealing with Pandemic Corona 19 

 
 
 
 

 الدكتور محمد شافعي مفتاح بوشية 
يعة والق  األزهر بالقاهرة انون جامعة دكتوراه الفقه من كلية الشر

ا( ورئيس قسم  ،  ًيا( )حال مساعد الفقه ال  أستاذ 
ً
ي   كلية ب   الفقه)سابق نون جامعة  ة والقاع الشر

ار  ح دقد  ية ول   (UniSHAMS) المية  اإلسالمية الع ه  شا   معظ م   يم السلطان عبد الحل 
يا   -األمان   مالي  

 
 
 
 

DR. MOHAMED SHAFEI MOFTAH BOSHEYA 

PHD Jurisprudence from Sharia and Law Faculty Al-Azhar University – Cairo 

Assistant Professor - Jurisprudence Department, Sharia and Law Faculty 

International Islamic University Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS)  
Kedah Darul Aman – Malaysia 

alshafie2000@gmail.com 

shafeimoftah@unishams.edu.my 

 
 

   

mailto:alshafie2000@gmail.com
mailto:shafeimoftah@unishams.edu.myEmail


.19ورونا ماليزيا في ظل جائحة كتجربة  – ة وعالًجارؤية شرعية في التعامل مع األوبئة وقاي

measures when epidemics spread (Covid 19 as a model

 

112 

 البحث:  ص ملخ
األوبئة  ا    تمثل  ً كبي  ًرا  المختلفة، يا ح  ىلعض  العصور  عير  الناس  عليها  ويطلق    ة 

ي   "، وقد مثل"وباء" "طاعون  مصطلحات
ي عصور اإلسالم المختلفة ف 

 وقع الطاعون ف 
ت معه الدول والشعوب بطرق وأساليب مختلفة ، وتعاملاإلسالمية  د العديد من البال 

بحس وعالجا  قدرات  وقاية  العالمعص ب  ابتىلي   
الحاض  العص  ي 

وف  تشر  نا  ءا بو ب هم، 
ار مختلفةلبشعة وأصاب ا صحية، واقتصادية،  آثارا    –ول زال    -؛ حيث ترك  حياة بأض 

 . (Covid 19) (19كورونا  ) ـــ، وقد عرف هذا الوباء باسية، واجتماعية، وتعليميةوسي
إ    جهوبالرجوع  عىل  اإلسالمية  يعة  الشر وإىلىل  العموم،  النبو ة  السنة  جهة  ي  عىل  ة 

ي ذكرت الطاد من النلعديك اا ن نجد أن ه   الخصوص
عون، وطبيعته، وكيف  صوص الت 

ال من  مع  التعامل  و يتم  والعملية،  النظرية  األمة  حناحية  أصيب  حي    بالفعل  دث 
بطاعون الشام    اإلسالمية  بالد  ي 

ف  وقع  الخطابشهي   بن  عمر  سيدنا  عهد  ي 
هم  أن  ف 

ي التا جا وا مطبق
 واستفادوا بها.   بوية بهذا الشأنليم الناعء ف 

بم  ولةدو  تأثرت  ي 
الت  ى  الكير اإلسالمية  الدول  من  يا  ظهوره،    19وباء كورونا  الي   منذ 

ا مع التوجيهي  وطرق الوقاية ما يتالءم كثوققد اتخذت من التدابب  عية، وطبقا  ي  ات الشر
أنها تعافتلمتطلبات العص وظروفه، فنتج عن ذ الوبا من    لك  جاًحا  ء وحققت نهذا 

ت أمورها ا ر
ي ومييلملحوظا، وسي 

 ت بال توقف. جال مختلف المة ف 
الوباء و   عىل  الضوء  البحث  هذا  ي 

ومو يلق  الطاعون،  أو  وص  قف ،  منه،  فا  اإلسالم 
الطاعون، وفوائد ذلك،   وتوجيهاته بشأن  ي صىل هللا عليه وسلم  النتر وتعامال، وهدي 

ي تطبيق  يا  ربة دولة مالي   مع بيان تج
ج  نتهيو ،  19مة وباء كورونا  يم خالل أز لك التعال ت ف 

المنهجالب القائم  حث  التحليىلي  ي 
و   عىل   الوصق  عية،  الشر باألدلة  إىل  الستدلل  الرجوع 

ي التعر المجتمع المالي   اقع و 
ي تم تطبيي ف 

 . ل هذه األزمةقها خال ف عىل اإلجراءات الت 
 الس   الكلمات المفتاحية:  

ر
يا مال –  19نا  كورو   -بئةاألو  -وية لنبة ان  . الوقاية -لطاعونا  – ي  
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Abstract: 

Epidemics represent great damage the lives of people through different eras, and are 

called by terms such as “epidemic” and “plague.” The plague has occurred in various 

eras of Islam in many Islamic countries. Countries and states have dealt with it in 

various ways and methods of prevention and treatment according to the capabilities of 

their time. In the present era has afflicted the world with an epidemic that has spread 

rapidly and has inflicted various damages on life, health, economic, political, social, 

and educational effect. This epidemic is known as (Covid 19). 

Referring to Islamic law in general, and to the Prophet’s Sunnah in particular, we 

find that there are many texts that mentioned the plague, its nature, and how it is dealt 

with in theory and practice. It actually happened when the Islamic nation was struck by 

a famous plague that occurred in the Levant during the era of Al_ Khalifa Omar Ibn 

Al-Khattab that they applied what was stated in the prophetic teachings in this regard 

and benefited from it. 

The State of Malaysia is one of the major Islamic countries that have been affected 

by the Corona 19 epidemic since its appearance. It has taken measures and methods 

of prevention that are very compatible with the legal directives, and in accordance 

with the requirements and conditions of the era.  

This research sheds light on the epidemic, or the plague, the Islamic attitude on it, 

description and treatment, the guidance of the Prophet (PBUH) regarding the plague, 

the benefits of that, with an explanation of the experience of the state of Malaysia in 

applying these teachings during the crisis of the Corona 19 epidemic. The research 

follows the descriptive analytical approach that is based on the inference of Sharia 

evidence, and reference to the reality of the Malaysian society in identifying the 

procedures that are applied during this crisis. 

Keywords: Sunnah - Epidemics - Corona 19 - Malaysia - Plague – Prevention. 
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 مة مقد 
 
ر
ور    إن شر من  تعاىل  به  ونعوذ  ونستغفره،  ونستهديه  ونستعينه  نحمده  هلل  الحمد 

ولًيا   له  المهتد، ومن يضلل فلن تجد  فهو  أعمالنا، من يهده هللا  أنفسنا، ومن سيئات 
ا، وأشهد أن ل إله إل هللا وحده ل شر 

ً
 أن مشهد يك له، وأمرشد
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 [. 13: ت]الحجرا  اك

فإوبعد  والشعوب  ن..  األمم  ابتالء  تعاىل  هللا  حكمة  ت  -  من  الطعير    -ويلاريخها 
ومنيت  واألوبئة  باألمراض إل  أمة  من  فما  عام،   و   ،بوباء 

 
هللا    تتنوع ي   تعاىلحكمة 

  ف 
 ي فتارة  ،  ةألوبئابة  اباإلص

 
إنذاًرا  كون  يتارة أخرى  واختباًرا لهم، و   ،م  قو ل  بتالء  ا  لوباءا  كون

و   آلخرين   لهم،  ثاوتحذيًرا    تارة 
 
إرادة  ون  ك يلثة بحسب  بهم،  وتنكيال  آلخرين  هللا    عقاًبا 

  ه  تعاىل وقضائ  
 
ي خ

 ف 
ْ
  . قهل

العموم فإن أشهر   األوبئةوعىل جهة  اراواألم  العامة  لفظ أطلق عىل    اكة عير لفتض 
هو   فاالطاعو "ال  العصور  ااعو لطن"،  وباء  سمن  من   لكل  وينتقل  بشعة  ينتشر  عام 
آلخر  ال  ،مريض  المختلفةوتتعامل  بما    شعوب  األوبئة   م    ناسب  ي  مع 

ر
ها،  صر ع  ات  ر  قد

 من أجل لشعبيةوتتكاتف الجهود الرسمية وا  روفها،وظ
ونومات فيه    ،التاريــــخ  ير ع  ات  مر عدة  عون  لطابا  ابتليت األمة اإلسالمية  وقد   ، الكثي 
افإولهذا   السنن  أشارتلنبوية  ة  يجتاح    قد  عام  الطاعون كوباء  إىل  أحاديث  عدة  ي 

ف 
يفية التعامل  وبينت بعض األمور المتعلقة به من الناحية النظرية والعملية، وك،  الناس

منه الوقاية  أو  و معه  وحي    طاعون،  المْ "ع  قع  ي    شهي  واس" 
علاعهد  ف  بن  مر  خليفة 

سيد  ـه،  18-17سنة    طابالخ معه  عمر تعامل  عنه،  نا  ي هللا 
رضوان    والصحابة  رض 

ي صىل هللا عليه وسلم    هللا عليهم وفق قواعد الوقاية والعالج مستمدين من سنة النتر
 يم، والنهج السليم. الهدي القو 

ي  و
ابتليتالعص  ف  وجنساي  الحاض   وألوانها  أشكالها  اختالف  عىل  ية  تها  البشر
بوباء عالمي وديانات ي سنة  اجث  "، حي19  اسمه "كورونا   ها 

ف  العالم  ، ول  م  2019تاح 
وتبعاته   آثاره  من  ي 

تعان  ية  البشر والعلمية،  والجتماعي   القتصادية،)المختلفة  زالت  ة، 
 والسياسية...الخ(. 

ال  قفتتو   حيث ي 
ف  الحياة  أنظمة  ت  وتغي  ة،  حياتية كثي  واألعمال  أنشطة  تعليم، 

 . توالتجارا  ئفظا والو 
للقضاء عىل هذا الوباء،    ة المناسبةل الطبي الحلو إىل  صولوب إىل الو وتسع الشع 

التخفيف اإلسالمي  أو  الشعوب  نصيب  أن  غي   آثاره،  هذمن  من  يزال  ة  ل  الجهود  ه 
مع بالمقارنة  اغي    ضئيال  اإلسالمي   ديننا  أن  مع   ،

الحلول    لمسلمي   ووضع  سبق  قد 
 عها. تعامل مكيف ن   لنا بي ر  ئة، و ل هذه األوبوقائية والعالجية لمثال
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وع بحَتي حول بعض الق  نا بصدد أن  بما و  
،  19باء كورونا  المتعلقة بو   ضايا إعداد مشر

جامعات ومؤسسات  والذي يسهم فيه نخبة من األساتذة والباحثي   المتخصصي   من  
 تعليمية متعددة، ومن جنسيات مختلفة. 

أن   هذابما  ي 
ف  أسهمت  فقد  األمر كذلك  وع  المشر ب ا  اللبحَتي  هذهورقة  ي   عمل 

الت 
 : نوانتحمل ع

عية للتعامل مع ا " ر  يا تجربة    –قاية وعالجا  ألوبئة و ؤية شر  مالي  
ي ظل جائحة    
 " 19كورونا  ف 

أو لل   رؤيةح من خالل صفحاته  يث أطر ح للطاعون  من خالل بعض  وبئة  اإلسالم 
ي الشر النبوية  ي فة  األحاديث 

تعاالت  ي 
ف  وافر  بنصيب  أسهمت  اإل   األمة  ي 

من  ة  ميسال ف 
ي العصور وآثارها    وبئةاأل

ي صىل  عاليم الوا هذا التحينما طبق  ةالمختلف  ف  ي بينها لهم النتر
ت 

ي الذي تعامل  تطبيق هذه التوج  ثم أسقط،  هللا عليه وسلم يهات عىل المجتمع المالي  
ازية ووقا   19وباء كورونا    مع   ت إل دقيقة أسهم  ئيةبطرق متعددة، واتخذ إجراءات احي 

ي تحد كبي  
ي مال ف 

يا من عاف  ي توقف أنماط  أن ت ء دونالوبا هذا  ي  
تسبب هذه اإلجراءات ف 

يالحياة بشكل كا ي المجتمع المالي  
 . مل ف 
 مشكلة البحث: 
مشكلة بيان   تتمحور  ي 

ف  ل  البحث  اإلسالمية  يعة  الشر الطاعونرؤية  أو  من  لوبئة،   ،
منه الوقاية  وسبل  الناس،  عىل  وأثره  تكييفه،  اأو    ظهوره،عند    حيث  ملسبل  ن  حد 

أني كو تشاره،  ان بي   ل ال  ف  والتعالام  عية،  الشر يحققانليمات  تعاليم  النفع   الرسمية 
يا   رسميةعليمات الصادم التع، لسيما حي   ل تتللمجتم ع، ثم تطبيق دولة مالي   مع الشر

   . 19لكي تخرج من أزمة وباء كورونا  ، والتعليماتلهذه التعاليم
 ع: أهمية الموضو 

ي ضو مية المو تتمثل أه 
 ا: أمور منه عدة ع ف 

 أ  –  1  
ر
ك آثارا  نا هذا، و وممعات منذ فجر التاريــــخ وحت  ي األوبئة تصيب المجت  ن تي 

عية للحد من ان ي ذلك بيان الرؤية الشر
ار  ش تسيئة عىل الحياة بمختلف جوانبها، فيقتض 

   قاية منه. الوباء أو الو 
يعة اإل ن الأ  –  2 يهات  ليم والتوجتعاخاصة زاخرة بالة  نة النبويامة، والسعسالمية  شر
ي شادات النافعة لل واإلر 

، ومنها النواحي الصحية   مة ف  ،  عىل جهة العموم  جميع النواحي
ي الوقوف عليه وتطبيقه. صوصاألوبئة عىل وجه الخو 

 ، وهو ما يقتض 
ي المجتمعات المختلفة تحمل دللظهور األوبئة وان  أن  -3

بحسب   ت عدةتشارها ف 
ومدىالم وتمسكه  ا  جتمع  امه  األ لي   فمن  يبدينه،  ما  ما عقابا،    كونوبئة  يكون    ومنها 

 ابتالء وتمحيًصا، وهو ما يتطلب فهمه من خالل نصوص بعض األحاديث. 
4-   

ر
حلر بهم من ي  من التعاليم النبوية بشأن الوباء فيما  طبقوا الكثالصحابة قد    أن

سنة  عمواس  تف  ، ـه  18-17طاعون  ياألزمة  هذه  جاوز استطاعوا  ما  وهو  ستلزم  ، 
ي   بيقهوتط منه فادةستال 

 الحالية.   19ل أزمة كورونا ظف 
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قو   -5 إسالمي  منهج  الشفاء  طرق  عن  والبحث  العالج  بأسباب  األخذ  ل  أن  يم، 
عية. يتعارض مع قضاء هللا وقدره، بل هو من مهمات المسلم   وواجباته الشر

 أسئلة البحث: 
: رزها ما ها أبيب علي لة ويجيطرح البحث عددا من األس  يىلي

يعة اإل ا  م – 1   ؟لمعنوية والحسيةمن الناحية اسالمية للطاعون توصيف الشر
ر أ  الطاعون كلهباء أو و هل ال -3  من مجتمع آلخر ، أو يختلف فيه جوانب خي  و ض 
 ره؟ تشاأو الحد من انقاية من الطاعون أبرز التوجيهات النبوية للو  ما  -4
ي ذما -5

 اس"؟ و  مْ طاعون "ع  بشأن عمر بن الخطاب عهد سيدنا  ا فعل الصحابة ف 
يا للتعامل مع وباء كورونا ما اإل  -6 ي اتخذتها دولة مالي  

 ، وآثارها؟ 19جراءات الت 
 حدود البحث: 

تعا نطاق  ي 
ف  النظرية  الناحية  من  البحث  هذه  حدود  النبوية  تقع  السنة  ليم 

ام بهذلاشأن الوباء ) وتوجيهاتها ب لناحية العملية  ، ومن اه التوجيهاتطاعون(، وأثر اللي  
المجتمع نطاق  ي 

للتعالي  ف  وتطبيقه  ي  الرس  مالمالي   والتعليمات  عية،  بشأالشر ن  مية 
 . 19ورونا  التعامل مع وباء ك 

 طة البحث: خ
 : وخاتمة فصولثالثة و تتكون خطة البحث من مقدمة 

البحث  المقدمة   أهمية  تناولت  وأسئو   تهكلومش:  إىلدوده  باإلضافة  خطة    لته، 
 منهجه. و بحث لا

 . والتعامل معها  للوبئة يةسنة النبو نظرة الاألول: الفصل  
ي الثا  الفصل 

 هــ(.  18-17سنة إدارة الصحابة ألزمة طاعون عمواس ) : ن 
ي  : ثالثال   الفصل 

يا ف   . 19ورونا ظل جائحة ك تجربة مالي  
 يات. والتوصنتائج المل وتش: الخاتمة 
 منهج البحث:   

ال هذا  ي 
ف  المنه شت  عىل  ابحث  التحيلج  ي 

توصيف  لوصق  تناولت  حيث   ، يىلي
يا الشر لإلسالميعة  ورؤيتها  للوبئة،  الة  السنة  من  الستدلل  ثم  تلك  ها،  عىل  نبوية 

وأثر هذا  الصحابة لها،  لبعض األحاديث من حيث فوائدها، وتطبيق  ليل  الرؤية، مع تح
ي عىل دك سلكت المنهج  ة، ثم بعد ذلة المعاض زمق عىل األبيتطال

يا  التطبيق  ولة مالي  
ي 19ا  خالل إدارتها ألزمة وباء كورون

ا بشكل أساسي عىل اإلجراءات الفعلية الت 
ً
، معتمد

 . طبقت عىل أرض الواقع
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 والتعامل معها   للوبئة   سنة النبويةنظرة ال األول:  الفصل  
الوبا د  ور  ي  ، والطاعون عىل جهة المومء عىل جهة العذكر 

النبوية خصوص ف    السنة 
ي ئ عن حقيقته، وآث ت وإ  لدل  ملحيال بم  فةالشر :  النحو اآلعىل ارهشارات تنتر ي

 ن 
 : يسلط عىل بعض األمم والشعوب   رجز أو عذاب  الطاعون : 1-1

األح بعض  النبوية  ذكرت  ااديث  أنواع  من  نوع  الطاعون  أن  يفة  أو  الشر لعذاب 
  مم أو ىل بعض األ سبحانه وتعاىل ع   هللا  يسلطها ائل اإلهالك  وس  من  أو وسيلةرجس،  ال
ي المعاضي ًما نتيجة إفراطهم و يصيب به أقوالشعوب، أا

 : ص ما يىلي ه النصو ن هذ، ومف 
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 ع 
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ر     ار  ف 
 
ه
ْ
ن  . (1) «م 

ي صىل هللا  التعليق:   ي هذا الحد  عليه وسلم  أخير النتر
ييث الف  ف أن الطاعون نوع  شر

أو  الرجز  أنواع  أ   من  العذابمن  قبل   نواع  األمم  بعض  عىل  وتعاىل  يبحانه  أوقعه هللا 
ي إشائيل، وهذا المعت     إسالميةألمة ا ا

الء،  بتيحمل صفة العقاب ل صفة ال لسيما بت 
ه  معكما  الحال  ع   و  هللا  صىل  ي  النتر ذكره  وما   ،

ي المؤمني  
ف  وسلم  عىل   ليه  الحديث 

يفةك بوصية نبوية ثم عقب عىل ذل ،سبيل الخير   ين. ذات معت  ومعزى كبي   شر
الطاحي  مع  يتعاملون  ألمته كيف  بي    ببل  عونث  حل  البالد إذا  من  وتضمنت  د   ،

ي حل بم عىل البال دا قاإل  ، أولهما: عدموصيته تلك تحذيرين
:  ها الطاعد الت  ي

ون، والثان 
ي و عدم الفرار من ال

ي  ون. قع فيها الطاعبالد الت 
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 . (2)  " ل  اَّلل

يف إىل مسأيقالتعل   ة: إشار الحديث النبوي الشر ظهور    ، وهي أثر لة ذات أهمية كبي 
هللا  الفواحش يسلط  حيث  المجتمع،  عىل  بها  عىل  والمجاهرة  تعاىل    –تمع  المج 
الال  -بسببها واألمراض  فتاك،  تنتشر ا  ديثةحطاعون كوباء  لم  ي 

األجيالت  ي 
ف  الماضية  ،  ل 

 ذا. ه عىل  صارخ يدلواإليدز نموذج 
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 شهادة: ه  الموت بن و عىل الطاعو   صير لا  : 1-2
نأخ  ي صىل هللا  ير ة  المرء لو صير عىل ابتالئه بالطاعون، أو األوبئ  وسلم أنعليه  ا النتر

ا أ  يت يكونلمفإن اإلنسان بسببه  مات احت     الفتاكة
ً
ادة، وهذا  ي ينال أجر الشهشهيد

ي طلب العالجناف  مع األخذ بايتل 
 : ىلي ما يك ذلمن ، و ألسباب والسعي ف 

أنس   -  أ   ما  عن  ي بن 
رض  عنه،  لك  ي    هللا  النتر ععن  هللا  قال: صىل  وسلم    ليه 

م  » ْسل 
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األربعة  تضمن:  التعليق  األحاديث  بالطاعت  يموت  لمن  الشهادة  من    ونوصف 
جوانب هامة حت  ينال المرء هذه    ار إىل ش قد أ  ألول اري اخإل أن حديث الب  ، مي   المسل

: هو مات بالطاعالدرجة إن    ون وهي
. ًما، فال ينال هذه الشهادة من مات بالطاعون من أن يكون مسل -أ   غي  المسلمي  

بالطاعو يمأن    –ب   المصاب  منها كث  يفر  فال  الطاعون  فيه  وقع  الذي  بالبلد  ،  ن 
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 . حق من أصيب به أوىل هو ف 
حلر أن    –ج    الذي  بالطاعون  البتالء  عىل  من  يصير  يتسخط  ول  يجزع  فال  به،   

 . ه وقدر عاىل ت قضاء هللا
 والمثوبة. جر ه األ هللا تعاىل راجيا منذلك عند  يحتسبأن   –د  
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ال إل  دواء  داء  الكر هرملكل  الرسول  وحثنا  صلوابت،  وسالم  يم  ي  عىل    هرنر عليه 
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ي ضيحا    له نهيا   المشابهةلحديث وكل األحاديث  هذا ا  يحمل  : التعليق    عليهمن النتر
  ا لقادمون عليهون، إذا علم المنتشر فيها وباء الطاعاألرض ان دخول  عالصالة والسالم  

ي وقع فيها الوباء بأن ل  ونهيا آخر ل خير ظهوره واتنشاره قبل وصولهم،  
سكان البالد الت 

 غادروها هروبا منه. ي
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 : ة الطبي   فوائد ثانيا: ال 
إىل نظرنا  الموبوءة    إذا  األرض  دخول  عن  السالم  عليه  ي  النتر منها، نهي  الخروج  أو 

ي تاريــــخ األمة اإلسالمية  
  ، أو مبدأ الحجر الصحي تتعلق بلوجدنا أن هذه وصية مبكرة ف 

(eQuarantin) ي تطبقها الدول
ي  الت 

 ئة الفتاكة. ر األوباد انتش ن الحاض  ععص الف 
ا عاًما ل يتعلق بالمرض  فحسب،  جرً نبوية يعتير حلأوصت به السنة اوالحجر الذي  

بإصابتهم ، واألصحاء، والمشتبه  بالمرض  ي محيط معي   ، وكل من يبل يتعلق 
قعون ف 

 . ء الطاعونظهر فيه وبا 
الوباء،ينبال  ف ي فيها 

الت  المناطق  ي دخول 
ذا ه   من  ونالقادميصاب    حت  ل وذلك    ع 

ي   من  جب الفرار  ول ي،  الوباء 
قلهم للوباء  ل يؤدي ذلك إىل نحت     وقع فيها   المناطق الت 

  . من منطقة ألخرى
ي نهيه عن الدخول إىل  قال ابن القيم: "

ي صىل هللا عليه وسلم للمة ف  قد جمع النتر
ي  
الت  منهاألرض  الخروج  عن  ونهيه  بها،  وقوعه كماهو  بعد  منها  التحرز  فل  ي ، 

ف    إن 
وموا   الدخول للبالء،  تعرضا  بها  هو  ي 

الت  األرض  ي 
محل  فف  ي 

ف  له  وإعانة  اة  سلطانه، 
من   أرضه  إىل  الدخول  تجنب  بل  والعقل،  ع  للشر مخالف  وهذا  نفسه،  عىل  لإلنسان 

ي أرشد هللا سبحانه إليها، وهي حمية
 ية. عن األمكنة، واألهوية المؤذ باب الحمية الت 
ع نهيه  منوأما  الخروج  فف  ن  معنيان: يبلده،  الثقة    ه  عىل  النفوس  حمل  أحدهما: 

بها. التوكل عليه و و باهلل،   أقضيته والرضا  أنه     الصير عىل  الطب:  أئمة  قاله  ما   : ي
والثان 

أن يخرج الوباء  ز من  الغ  يجب عىل كل محي  الفضلية، ويقلل  الرطوبات  ذاء عن بدنه 
المجفف التدبي   إىل  إل   ويميل  وجه  وال  من كل  فإنحمالرياضة  يهام،  مما  أن  ما  جب 

م غالبا  يخلو  ل  البدن  ألن  رديء كام  ن يحذرا؛  والحمام،  فضل  الرياضة  ه  فتثي  فيه،  ن 
والدعة،   <<< السكون  الطاعون  وقوع  عند  يجب  بل  عظيمة  علة  يجلب  وذلك 

األخ هيجان  أرض  وتسكي    من  الخروج  يمكن  ول  والسفر  الط،  بحر الوباء  إل    كة منها 
ة جدا. هذا كال  ي من م أفضل األطباء المتأخرين، فظه شديدة، وهي مص   الطتر

  ر المعت 
 . (12)  ، وما فيه من عالج القلب والبدن وصالحهما الحديث النبوي

ي العص الحاض   
ا  يخرج عن إطار هذل    19بسبب وباء كورونا   والذي تفعله الدول ف 

 الهدي النبوية: 

إيف • طريقة  الجالرحقاف  هناك  أو  يو الت  والبحرية،  ية  والير جهة    العموم  ةعىل 
السفر   الوقف  نطاق  دول  بي    ي 

ف   ج  ضيق    إل 
ً
اد ورة  للص  ِّ  ا  تسي  ي 

أو  أ   لت  الناس،  حوال 
ي السفر. 

 تكون ثمة حالت اضطرارية تقتض 

ي    ريقةوهناك ط •
ي اكتشفت فيها    لمدن  ا  عزل  تتمثل ف 

الت  التجمعات السكنية  أو 
 دخول ول خروج(.  )فال ه. ر ه وتفاقم أم ع من انتشار باء للمنابة بالو ت إصحال 

ي بوهناك طريقة أ •
مثل   لمرض  بالوباء،بي   األصحاء واطة  عدم المخالخرى تقض 

ة، بل  مثال إىل المستشق  بسيارات خاص  19  مثل كورونا المريض بوباء  الحذر من نقل  
 لحالت. سيارات إسعاف خاصة بهذه ا يتم نقله بواسطة 
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ي المو   تساؤل:  
ي األراض 

ورة. ب الخروج والحركة ف   وءة للص 
ي أن يظن  ل   

ي صىلينبع  ن الدخول للماكم عن الخروج و لهللا عليه وس  بأن نهي النتر
ديث  نص عليه الح، بل الذي  خالل انتشار الوباء هو تعطيل لمصالح األمة، حاشا هلل

إذا    نه«ا فرارا م»ل تخرجو لوباء "  هو النهي عن الخروج المتضمن هروبا من بالء ا  أما 
ورة كاأل لكان الخروج  وري، فإن السنة لص   منعه. لم تعمال والتسوق الص 

ه: إن الناس    ": هة ماثلةبد عىل شوهو ير   القيم  نقال اب  لم يقل أحد طبيب ول غي 
كون حركاتهم عند الطواعي   

ي فيه التيي 
لة الجمادات، وإنما ينبع  ون بمي   قلل من   ويصي 

بحس والفار الحركة  اإلمكان،  إ  ب  لحركته  موجب  ل  ودعته   ل منه  منه،  الفرار  مجرد 
مه لقضائه. وأما من تعاىل واستسال كله عىل هللا  و ه وأقرب إىل توسكونه أنفع لقلبه وبدن 

ي عن الحركة كالصناع واألجراء والمسافرين  
هم فال يقال لهم: اتركوا  ل يستغت  د وغي  والير

جمل يحركاتكم  أن  أمروا  وإن  ل  ة،  ما  منها  كوا  اي  إليه كحركة  لهم  فارا  مسلحاجة  افر 
 . (13)"منه

 ض الموبوءة: عدم دخول األر د الصحية المتحققة من  الفوائ 
 تجنب األسباب المؤذية والبعد منها.  - 1
ي هي مادة المعاش والماألخذ  – 2

 د. عابالعافية، الت 
مرضوا  مجاورة  عدم    – 3 قد  الذين  ل  بالوباء(  أي)بذلك  المرض   هم  فيحصل 
 . رتهم من جنس أمراضهبمجاو 

ة    سحمية النفو   - 4 ةعن الطي  ي   عىل من تط   والعدوى فإنها تتأثر بهما، فإن الطي 
وبالجملة   ابها،  عن  النهي  ي 
عن  فق  والنهي  والحمية  بالحذر  األمر  أرضه  ي 

ف  لدخول 
ي النهي عن الفرار منه األمر بالتوكل، والتسالتعرض ألسباب التلف

فويض،  ليم، والت. وف 
: تفويض وتسليفا ي

 . مألول: تأديب وتعليم، والثان 
التهلكة كم  -  5 ي 
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ي صىل  بي   النيث  ، حالطب النبوييعد هذا الحديث من جوانب اإلعجاز   يه هللا علتر

ب   وسلم ورة المحافظة عىل األطعمة واألشر ي ض 
ي الت 

  فيها، تجنًبا توضع    ة بتغطية األوان 
إصابتها   أو من  المعاض    بوباء،  أو بالمصطلح  ات  إ  الحشر تصيبها  ي 

الت  يا  ا كانت  ذالبكي 
 شك. بال   –ا همكشوفة، والغطاء يحفظ

الح  اح  بعض شر فيهوقد فش  الوباء  ال  ديث  ابأنه  ي لعام  مرض 
يفض  الموت  إىل  الذي   

 . (15)البا غ
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وهذا مما ل تناله علوم األطباء ومعارفهم، وقد  ":  الحديثالقيم معلقا عىل  وقال ابن  
ابن  عر  الليث  قال  بالتجربة.  الناس  عقالء  من  عرفه  من  الحديث:  سفه  رواة  أحد  عد 

ي يتقون تلك الل األعاجم عندنا 
ي السنة ف 

 . (16) " كانون األول منهايلة ف 

ي الث   صل الف
 هــ(   18-17سنة  لصحابة ألزمة طاعون عمواس ) رة ا إدا  : ان 

 : مدخل   : 2-1
ي وقعت حوادث الطاعون عدة مر  

الصحابة،  ذ عهد  مية من تاريــــخ الدولة اإلسال ات ف 
ي    ولكن

كة  ار المب  ةالنبويمن الهجرة    18-17نة  م ما حدث ساإلسال   ر صد  عص أشهرها ف 
ي بلدةظهر طاعحي    

 مْ ع  تسم "  ون كبي  ف 
و  "أو    اس"و  م  ي ع، وك(17) "اسع 

هد  ان ذلك ف 
ه  طخروق عمر بن الالخليفة الفا ي هللا عنه، وسمع بخير

نوده إىل  وهو سائر بجاب رض 
ي هللا عنه ليستشي  االشام فتوقف 

ي األ رض 
 . مر لصحابة ف 

اسع    كانت ة من جيش    ْمو  ي  قيادة  ب  مسلمي   المركزا لفرقة كبي  ي عبيالصحانر دة بن  أنر
اح خلق كبي  من    ور، ومات فيه ة شهعداستمر  و شهي  هذا،  الطاعون اليها  هر فظو ،  الجرر
   الناس

 
   بلغوا خمسة

ً
ألف ين  ي وابن  احسبما ذكره    -منهم كثي  من الصحابة  ا  وعشر لطير

أ  ،هموغي    وزي، وابن كثي  جلا فيه    برز منومن  رفض  حي        أبو عبيدة نفسه  مات 
 . البقاء فيها  منها، وآثر   لخروجا

ا س  عموا عون  ا ط   : 2 -2 
ً
 رواية البخاري(: )األحاديث    صحأل  طبق

طاعون   قصة  والتواريــــخ  السي   وكذلك كتب  النبوية،  السنة  من كتب  روت كثي  
الر عمو  البلدة، و ايات  و اس، وإن لم تصح تلك  وردها  أ   أصح رواية  هنا   أورد باسم هذه 

 . طاعون ببيان كيفية إدارة الصحابة لهذا العقبها ، ثم أاإلمام البخاري بسنده
اإلمام   ي هللا ععن  ري بسنده  البخاأخرج 

اب   نهما ابن عباس رض 
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 ب  
 
ت  
 
ال
 
ْرٍض ف

َ
، أ ْيه 

َ
ل وا ع  م 

 
د
ْ
   ق

 
ذ إ 
 و 

 
ه
ْ
ن م  اًرا  ر  ف  وا 

ج  ر 
ْ
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ت  
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ت
ْ
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َ
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َ
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ع 
 
ق و    ا 

 
د م 

ح 
 
: ف ال 
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مر 
 
ر  ث م    ع 

 
ص   اَّلل

ْ
 . (18)  . ف  ان

 :  رواية صحيح البخاريل خال   من   طاعون الة لواقعة  نظرة تحليلي : 3 -1
 : الوقـــائع: 2:3-1
المسل  -  1 الثخليفة  ي  مي   

عمر اان  بجولت  لفاروق  يقوم  الخطاب  رسمية   بن 
ي  نلالطمئنا

 دولته. عىل أحوال ارعية وسي  األمور ف 
باألهم    -2 يبدأ  جولته  ي 

ف  عمر  الفاروق  خروج  ي 
بف  يبدأ  البالد  كأو  أو  البالد،  ى  ير

ي ، وافاختار البدء بالشام،  لرومالفرس أو األعداء من  خامة ألرض ا المت
تشمل سوريا    لت 

 حاليا.  ولبنانوفلسطي    
امية األ ج   -3 راف  طولت الفاروق عمر جولت رسمية محاكم للدولة اإلسالمية المي 
 لرأي والمشورة. وم ا، لز صحابةاىلي فهو ل يخرج وحده بل معه جمع من ال، وبالتآنذاك

ي الظروف أن يقوموا باستقبال الحاكم ققتت  مدن وقواد الجيوشال  أمراء  -4
مجيئه   بلض 

، أو ليما وتكري، إما تعظإليهم ئ  طرح قضية عىل الحاكم. ما، أو تحسبا ألي أمر مفاحر
ي هللا   -5

ي بلدة من بالد الشاموصول الخير لسيدنا عمر رض 
، مما   بوقوع الطاعون ف 

ي أن ا
   . واحتياطات. يستدعي إجراءات ألمر جلل يعت 
 :  النظريةت  راءا اإلج : 2-3-2
ي المكان  ره وانتشاره يتوق لطاعون وموقع ظهو  اخير ب  لم سيدنا عمر   بمجرد   -  1 

ف ف 
،لغه فيه  الذي ب  . (19)  ة " شغ"وهي منطق الخير
أمةيطبق سيدنا عمر    -2 ي جليلمبدأ الشورى كحاكم مسلم مسؤول عن    ، كصحانر

، ويختار  بهديهويــهتدي  بأمره،  ر  هللا عليه وسلم يأتم   رسول هللا صىلصحابة  من كبار  
 
ً
 . احلينة من الناس عىل مر معا لهذه المهمة أصناف

الشورى    -3  عملية  طتتم  ثالث أو  عىل  المشكلة  وثالث    رح  من  مراحل،  فئات 
تيب:  عىل هذا  حابة الص  الي 

المهاجرين،  الشو :  المرحلة األوىل ال  نظرا رى مع  لهم من فضل  ي لما 
 اإلسالم سبق ف 

ي الرأيى ال ور يجة الشوالهجرة، وتكون نت
ي   ار ستمر فريق يرى اإل ،  نقسام ف 

 السفر، وله  ف 
 (. قطع السفر والعودة للمدينة، وله حجتهوفريق يرى حجته، 

ال  لهم  : ثانيةالمرحلة  لما  ي صىل هللا عليه    الشورى مع األنصار،  النتر من مكانة عند 
أب بما  قدموسلم  وما  معه  للدلوه  النتيجة  وه  وتكون  والفتوحات،  العوة  حلة  مر مثل 

ي الر ، إنابقة تماما بتمامالس
 ل وجهته وحجته. ، ولكأيقسام ف 

 مع    الشورى  الثالثة: مرحلة  ال 
 
مهاجرة    شيوخ من  نالفتح  قريش  ل،  السن،  ظرا  حكمة 

وتوخير  الحياة،  باإلجماع ات  واحد  رأي  النتيجة  وهو  كون  ا  لعودةا،  وعدم    لمدينةإىل 
الو  هذا  ارتاإلقدام عىل  الرأي  وهذا  سي باء(  تنفيذه  دنا عمر ضاه  ي 

ف  ع  بالعزم عىل    ، وشر
 . لمنورةىل المدينة اإ  دةالعو 
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 المعارضة الفردية وتعامل الفاروق عمر معها: رأي :  3-3-2
الم  بمشورة  األمر  الثالثةر حسم  يحلة  عمر  سيدنا  وبدأ  للمدينة، ع،  العودة  عىل  زم 

ب  تحدثولكن   الجليل  المفاجأة  ي  الصحانر من  اض  عبيدةأاعي  ا  بو  ذلك   لجراح،بن 
أبو عبيدة   الذي دعمه سيدنا  اض  بالت  عقدية  ؤيةر بالعي  والرضا  وكل عىل هللاتتعلق   ،

ارً   قال للفاروق عمر "بالقدر، حي    ر  ف 
َ
  أ

 
رر اَّلل

 
د
 
ْن ق  ؟". ا م 

  رسول هللا صىل هللا عىلي بيدة أن هذا الفعل ل يليق بصحابة  فقد رأى سيدنا أبو ع 
ي به ئه، والمستالراضي   بقضا هللا  المتوكلي   عىل  ني   وسلم المؤم

 . هللاسلمي   لما يأن 
ي دور ال

  األمور، لشدة المصاحبة للحكمة، المدرك لمآلت  فاروق المعروف باوهنا يأن 
الناس وهيئاتهم، والعارف بمكانة كل واحد منهم عند رسول هللا عليه   المدرك ألقدار 

 حي   يتملكه الغضب.  ، الكاظم لغيظهالمسصالة واللا
الفاروق،  بقر  عتتجىل أية  ي عبيدةفيتحمل ذلك من  ليجيرا ،  نر القائل  لو كان  أن  س ا 

عبيدةأي    –هو   ي     "  أنر
 
ة
 
ْيد ب  ع  ا  ب 
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َ
ال
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رع  الذي يوذكر له مثال    ،"رر اَّلل

ي  حيوانته
 در هللا. بق  ما ، فكاله أرض خصبة، أو جدبة ف 

ع" ل اجتها  الفصل   ل قو ال : 2-3-4  د مع النص": الحتكام للشر
ي دور  

  م  حس  الذي  الفصل    دور  ، وهو الالنبوية    السنة    بعد هذه المشاورات الطويلة يأن 
هم عإليه  نت النفوس  مأاألمر واط  ي  الديث  بح    بد الرحمن بن عوف  ، حيث أخير    نتر

الطاعون    إ  »عن 
 
ب  ذ ْم 

 
ْعت م 

س   ه   ا 
َ
أ  ب 

 
ف  ْرٍض 

 
د
ْ
ق
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يْ ال

َ
ل ع  وا  إ  م 

و   ،  ه 
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ال
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َ
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َ
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ق

 
 
ه
ْ
ن اًرا م  ر  وا ف 
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خ
 
  نصفتعاىل وا  بهر ر ، فحمد سيدنا عم«ت

ً
 . ا بالصحابة عائد

ي ل األمة أن الحجة األوىل واألقوى و   وهذا يعلم 
عي   تعار الت 

ضها حجة هي النص الشر
ول يعلو عليهما أو عىل    يعارض أحدهما،أو    تهاد يعارضهما،ج افال ة،  والسنمن الكتاب  

 . أحدهما قول أحد من البشر كائنا من كان
ه و  أن  وهي  ة،  كبي  أهمية  ذات  نقطة  إىل  هنا  اإلشارة  اجمعذتجب  من ا  ا  لكبي  

ا االصحابة  وفئات  عمر،  سيدنا  مع  كانوا  لمى  لشور لذين  بحسب    –يكن    الثالث 
، فقد  يدنا عبد الرحمن بن عوفسالذي ذكره    بالحديث  علم  منهم لدى أحد    -تقديري

ي هللا عنه لم يكن  ، وحت  سيدنا عمر نفسه  كان سماعهم له للمرة أوىل
سمع هذا رض 

ي لكان ى أ ل، وإل فلو كان لدن قبالحديث م حد م نالصحابة علم به أو سمعه من النتر
  أحد.  ة ألمر وأصبح حجة ولما احتاج األمر لمشور نته ا قاله وا
ي عبيدة ب ت  : 2-3-5 ي خاصة نفسه: مسك أنر

 رأيه ف 
ي الحديث-يجب أن نلحظ هنا  

أبا عبيدة لم يكن من القادمي     -طبقا لما جاء ف  أن 
عمر  سيدنا  الشام،  مع  من  قادما  كان  بل  فيها    بل ،  ظهر  ي 

الت  نفسها  مواس  ع  من 
ي  ناك، ولهذا كله، وإيمانا منه بلجند ه الطاعون، بل هوقائد ا

ه، فقد  اصة نفسخ رأيه ف 
ي بالد الشامت

سيدنا عمر   ةستجب لرسالينة، ولم ي، ورفض العودة للمدمسك بالبقاء ف 
فيها   دعاه  ي 

حينئ  للخروج، الت  المشهورة  قولته  ي "ذ:  وقال 
إن  من  ....  ي جيش 

وش  جي  ف 
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أصابهم الذي  عن  بنفسي  أرغب  لست   وقو هي    –ةالنتيجوكانت    ،"المسلمي   
 
قضاء    ع

ي  استشهاد  ره ب هللا وقد  ن. عو عبيدة بالطا  أنر
ي خاصة نفسه مخالفة ألمر حوهن

اكم األمة، فقد  ا نقول: ل يعد ما فعله أبو عبيدة ف 
رأى   قد  عبيدة  أبا  فإن  ا 

ً
أيض لذلك،  اجتهاده  وأداه  فراره  اجتهد  عن بمثأن  التخىلي  ابة 

 ا فنالها بفضل هللا. لطاعون صابرا محتسبموت بابالاد أن ينال الشهادة جنده، ولعله أر 
 لخليفة عمر للزمة: متابعة ا :  2-3-6

ي والتضاريسي لبلدة عمواس 
البالد المرتفعة  ليست من  فإنها    ،طبقا للموقع الجغراف 

هي   منخفضةبل  الم  أرض  بها  والندىينتشر  الكثي   و نئذ  حي  اء  أن  ال،  ي  معروف 
األراض 

 
 
   أكَي    المنخفضة

 
تأثرً أو   ،ئةللوب  عرضة لطشد  نظًرا  باألمراض  ول ا  أمهبيعتها،  فقد    ر  ذا 

عمر سيد      نا 
 
عبيدة يجلو      أبا  إ  أن  المنخفضة  ي 

األراض  من  األرا الناس  ي ىل 
  ض 

   ؛لوباء االمرتفعة خشية أن ينتشر  
ر
 ية إىل بلدة الجاب، وأخرجهم  دة ذلكبو عبيأ   ذ فنف

   . سبة لسكت  الناس حينئذ ية منا، حيث كانت الجابكثي    خلق  فنجا بفضل هللا تعاىل  

 ن سوالتواريــــخ أ  تروي كتب السي  
 
ي عبيدة بن الجراح  كتب    نا عمر  يد "    إىل أنر

   إنك أنزلت  
ً
 الناس أرض

 
 مرتفعة    رفعهم إىل أرٍض فا  ا عميقة

 
  بالناس حت    ، فسار أبو عبيدة

 . نزل بالجابية  
ي  و
ي وابن كثي   رواية عند الطف   نك أنز إ "ير

 
قلت الناس أرضا غ  م 

 
  ارفعهم إىل أرٍض ، فة

هة    مرتفعة   زر
 
ابن    قال  ".  ن مالقاسم 

ا
وأراد    قة  بالغم  اد  أر   ":  سَل والندى،  الوباء  فيها  ي 

الت 
هة البعيدة م  . "ن ذلكبالي  

مقل الحاض  ا كلف به سيدنا عمر سيدت:  ي عصنا 
أبا عبيدة يدخل ف  م  قس  حت  نا 

تحته:    الذي يضم(  Social Goegraphyالجتماعية )لجغرافيا  اجغرافيا وهي  قسام المن أ
السكا العم، وجنجغرافيا  بنقل   –ران، فيمكن  غرافيا  ا إىل توجيهات سيدنا عمر 

ً
استناد

مرتفع  ا مكان  إىل  األرض   -لناس  طبيعة  السكانية    الموبوءة    دراسة  ها،  فيوالتجمعات 
اوذل الضغط  بتخفيف  ي لسكك 

لال  ان  منعا  الفيها  من كَية  وتجنبا  ي زدحام، 
ف   تجمعات 

ي   كن الضيقة،ما األ 
ي ا    والتوسع العمران 

ي ألراف 
ي الهواء  لمرتفعة ذات   اض 

ي  دون    النق 
األراض 

الحارة وال،  المنخفضة  الضيقة  األماكن  أن  تعد  كما  والحشائش،  بالمستنقعات  مليئة 
ي ول تناسب التخطيط ال  ،لوبئةل ذبأماكن ج

 . عمران 
ي  و 

ورأينا كيف    اإلسالمدر   صعص بعد أن وقفنا عىل هذه التجربة الرائدة المبكرة ف 
ال الصحابة،  ور حأدارها  والرعية،  ماكم  بأن  أينا  القول  يمكن  ونفع،   ، خي  من  فيها  أي  ا 

التعاليم هذه  طبقت  لو  مسلمة،  غي   أو  مسلمة كانت  بها،    دولة  أخذت  أو  عية،  الشر
احكإجرا  وتدابي   وقائية  اءات  أخذت  ي  قد  تكون  فإنها  الفتاكة  األوبئة  زمن  خالل  زية 

 الوباء.   ويشت السبل للوقاية من سبابأل با
ي و أتنا و 

ي   ل ف 
يا ومااتخذته من إجراءات   تجربة  الفصل اآلن  بشأن التعامل مع وباء  مالي  

يا ، و ، وكيف أن هذه اإلجراءات قد آتت ثمارها 19كورونا   . نتفع بها المجتمع المالي  
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ي   : الفصل الثالث  -2
يا ف   19ورونا  ظل جائحة ك تجربة مالي  

يا: تعريف  ال  : 3-1  بدولة مالي  
إسالمية كب  دولة  يا  ة،مالي   مجموعةتقع    ي  وتمثل    ضمن  آسيا،  ق  شر جنوب  دول 

الهندوسية،   أشهرها  األخرى  الديانات  من  عدد  وبــها   ، حواىلي فيها  المسلمي    نسبة 
يا حواىلي  

ي مالي  
أن هناك بعض  عىل جهة العموم، غي     %60والبوذية، ويعتنق اإلسالم ف 

اإل  يمثل  فالوليات  قدح سالم  بكثي  كوليات"  ذلك  من  أكير  نسبة  األ )دا  يه  مان(، ر 
وترنغكانو وكلن النعيم(،  )دار  اإليمان  ي    أم)دار  فتمثل    ا (،  والمسيحية  20البوذية   ،%
 %.   6:3%، والهندوسية  9

يا   مالي   فإن  الجغرافية  الناحية  ا و  تقع بي   خطي   ومن   وخطي   7عرض 
 
طول    شماال

، وهي معدو  119و 100
ً
قا  يها. راضالدول الستوائية لمرور خط الستواء من أدة من شر

يت مالي   رقم  قع  مساحتها    67ا  تبلغ  حيث  المساحة،  حيث  من  العالم  دول  من 
329,757   : قسمي   إىل  وسياسيا  جغرافيا  وتنقسم  مربًعا،  ا  ً

مي  ال  كليو  يا  ،  غربيةمالي  
يا  قية، ويفصل   ومالي   .  2كم065اىلي بحر الصي   الذي تبغ مساحته حو   بينهما  الشر

ً
 تقريبا

ي وليي يضالذالقسم األول: وهو األشهر و 
يا الغربية، أو  م باف  يا، ويسم مالي   ات مالي  

( سنة  وقبل  الماليو"  جزيرة  مساحته  1963"شبه  وتبلغ  بالماليو،  تعرف  كانت  م( 
 ، 2كم131,598

يا ويشمل هذا الجزء كل ول  .   ور عدا المذكيات مالي   ي
ي القسم الثان 

 ف 
به   النوابالعاصموتقع  ومجلس  الملك  ومقر  لمبور"  كوال  الوزراء،  ئاسور   ة"  ة 

"بوتراجايا"،  و  الجديدة  اإلدارية  الفيدرالية  دولة العاصمة  الشمال  من  يا  مالي   ويحد 
اتايالند  بحر  ق  الشر ومن  مالكا  مضيق  الغرب  ومن  سنغافورة  الجنوب  ومن  صي    ل، 
يمث  والقسم،  العظيم  : ي

ج  لالثان  من  الشماىلي  مالجزء  مساحته  زيرة  وتبلغ  "بورنيو"  ن 
 ا القسم واقع شمال اندونيسيا. "شاواك"، وهذه صمت ، وعا 2كم198,160

هي   يا  مالي   وليات  ي  )كوالمبور  وجملة  وبوتراحر التحادية،  ولبوان  التحادية، 
)جوهور ثم  اقف   -بهنج-نيجري سيمبالن  -ملقا--كلني     -قدح  -التحادية(  -برليس    -ي 

 . الجاويةروف الحترغكانو(، طبقا لكتابتهم لها ب -شواق -رسالنجو  –صباح   -بينانق
األوىلوت المادة  الصادر   نص  ي  المالي   الدستور  من  التحاد  ديانة  فقرة  أن  عىل    من 

ي أي  
زء من  جاإلسالم دين التحاد؛ مع ضمان ممارسة األديان األخرى بسالم وتآلف ف 

 . (21) التحاد " 
أن  و  ي عىل  المالي   القانون  الينص  تتعاقبدين  ي 

الت  الملوك  وأن  اإلسالم،    دولة هو 
 . (22)  م ملوك المسلمي   الماليويي    ولية البلد ه عىل

أن   إل  ذلك،  وكيفية  يا،  لمالي   اإلسالم  دخول  تاريــــخ  حول  متعددة  نظريات  وثمت 
الباحثي     معظم  إليه  يذهب  والذي  يا   أن  و ه المشهور  دخ  مالي   إلقد  ي  ل 

ف  اإلسالم  يها 
ال القرن  ي عحدود 

الميالدي،  ثان  بعد شر  عن    وذلك  إىل سومطرة  التجار دخوله  طريق 
ق األوسط الص يا من الشر ، والرحالة الذين وفدوا عىل مالي    . (23) والهند  وفيي  
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للنظام   وفقا  يتمتع  الذي  المنتخب  الوزراء  رئيس  أسها  في  التنفيذية  السلطة  أما 
بالسلطاتأل ا يكون  الحقيقي  ساسي  أن  الدستور عىل  وينص  اة،  ي  رئيس 

ف  لوزراء عضوا 
. ون زعيم األغلبيلنواب، وهو عادة ما يكمجلس ا

ً
لمانية أيضا  ة الير

يا   ويتمتع شعب ي تفرضها  مالي  
ام بالتوجيهات الرسمية الت  بالهدوء والنضباط واللي  

ي لعليهم الحكومة عىل جهة العموم، أو المؤسسات وا
عىل جهة   يعملون بها  جهات الت 

 الخصوص. 
ي ظل جائحة 

العالم  كورون  وف  ي اجتاحت 
الت  ي نهايات سنة  ا 

كانت نسبة  م    2019ف 
يا اإلصا  مالي   ي 

ف  والحتياطات    بات  التدابي   اتخذوا  فقد  ذلك  ومع  البداية محدودة،  ي 
ف 

األزمة هذه  لمواجهة  العمل  الالزمة  لمقار  الذهاب  عن  توقفوا  أنهم  لدرجة  ي ، 
  ف 

ي الجا
  1000من  ية فيه أقل  اليوم   وقت مبكر كانت نسبة اإلصاباتمعات والمدارس ف 

ي اليوم. حا
 لة ف 

أرد أن نشي  وإذا  ي  إىل    نا 
الت  الوقائية  أو  ازية  التدابي  الحي  يا  أبرز  مالي   به دولة  أخذت 

أزمة كورونا   ي   19لمواجهة 
خالل    والت  تطبيقها  ) تم  لوجدنا 2021-2020عامي أنه    م( 

األزمة   بداية  رسميً منذ  ونيا  إليكي  تطبيقا  ية  المالي   الحكومة  )ا  أطلقت  ( سمه  ي
عافيت 

ية ية  ومعناه بالعرب    (MY SEJAHTERA)  وبالمالي   ( ، وباإلنجلي   ي
 ( My Wel)  ية )عافيت 

يا عليه، ويتم تحميله عىل    ليتم تسجيل(  wellness)العافية  أو   ي مالي  
يقيم ف  جميع من 

المجالت  الهواتف  جميع  ي 
ف  الناس  ي  ليستخدمه 

ف  المعتمد  التطبيق  هو  ويعتير   ،
ي ص يواجه بعض ال  اإلجراءات، ومن ل يسجل فيه

ث ذاته  التطبي  مل، وهذا التعا  عوبات ف 
ي اللقاح الخاص بكورونا  و الذي يتم التسجيل  ه 

، والتسجيل الرسمي من  19عليه لتلق 
 . نات الشخص الرسمية، حيث يشتمل عىل كل بيا اللهخ

ا من اإل ثم اتخذت مال    ً يا عددا كبي  نفيذ عىل أرض  طبقا للت  ،أشي  إىل أهمها   جراءات ي  
ي  -قعالوا

 : (24)  عىل النحو اآلن 
يا  : 3-2 ي   تجربة مالي  

ي والداخ   السفر  راءات إج ف   : ىلي الخارحر
الجوية،   –  1 الرحالت  جميع  عىل  طويلة  ة  لفي  السفر  حظر  بفرض  يا  مالي   قامت 

التمث وأعمال  والتصدير،  اد  الستي  ورة كأعمال  الص  نطاق  ي 
ف  إل  والبحرية،  ية،  ل يوالير

ي السفر لالد
 ئات. فهذه البلوماسي ونحوها، مع تشديد اإلجراءات ف 

يا وفقا لضوابط  الحكو   تمة قافي    بعد   -2 ية بفتح باب السفر من وإىل مالي   مة المالي  
 : ي
ي اآلن 

 صارمة تتمثل ف 
يا    -1  ية سواء للمسافر من مالي   ورة الحصول عىل موافقة وزارة الخارجية المالي   ض 

إليها  القادم  من  وذ،  أو  خطاب  باستصدار  الهجرةلك  لوزارة    إدارة  ،  ةيالخارجالتابعة 
يا أو الخروج منها ول إىل خدالص ب يسمح للشخ   . مالي  

يا للمرة األوىلإذا كان الشخص قادما لف قبل أو خرج    ليس معاه إقامة  ، أو كمرافق  مالي  
 . خولن يحصل عىل خطاب خروج، فيلزمه الحصول عىل خطاب دأ

الخطا  هذا  ي  ب  وكان 
ف  لل  بدايةيصدر  )أي خطاب  ا 

ً
منفرد أو خطاألمر  اب  دخول( 

يا   صدرروهرتأوا أن ياة  بعد في  لكن  وج، و ر خلل ي مالي  
أو    عمل،)  مزدوجا لمن لديه إقامة ف 



.19ورونا ماليزيا في ظل جائحة كتجربة  – ة وعالًجارؤية شرعية في التعامل مع األوبئة وقاي

measures when epidemics spread (Covid 19 as a model

 

128 

أو   ويتيح دراسة،  م  مرافق(  من  الخروج  إلللشخص  والعودة  يا  )الي   مدة  (  90يها خالل 
 . يوما من تاريــــخ صدور الخطاب

ورة إجراء    -2  ي الدولة القادم    (PCR  Swapكورونا )  عينة  سافر لفحصالمض 
، منها ف 

ي أ
ف  قب  و  يا  تتجاوز  ال  مالي   ل  بمدة  منها  العينة حت     72لخروج  أخذ  تاريــــخ  من  ساعة 

ي يسافر إليها. 
 تاريــــخ وصول المسافر للجهة الت 

ورة    –  3 المسافر  ض  ي خضوع 
ف  الصحي  لمدة  للحجر  يا  مالي   نفقته    14  عىل  يوًما 

ي  وصوله  مجرد فب  الخاصة، مالي   ي 
ف  بياناتهللمطار  يسجل  الموق  ا  ي 

الرسف    My)  مي ع 
(sejahtera   ي )  أو

للتع (  عافيت  الحكومة  ويتم عمل فحص  19امل مع كورونا  خصصته   ،
)  عينة ثم(PCR  Swapكورونا  اص  ،  المخص يتم  الفنادق  أحد  إىل  للحجر،  طحابه  صة 

ي غرفة  
ف  إل   منفردة، وليسمحويمكث  الغرفة  ي 

ف  األشخاص  أشة  ا كانو إذ  بتعدد  من  ا 
ي الواحدة وبحد أقض 

يعمل له تحليل    ر اء مدة الحجعد انتهوب  فة. غر  ثالث أشخاص ف 
 . غادرته للفندققبل مآخر 
ي الثلث األخي  من سنة    -4

ا من شهر أكتوبر  2021ف 
ً
تخفيف  م بدأ  2021م وتحديد
الدوىلي  السفر  عىل  المشددة  اإلجراءات  وذلكبعض  األش  ،  من  تطعيمه  تم  ا  خصلمن 

ي الحجر الكورونا، حيث  لقاخ  ب
، و ألع  ي اإللزامي

ىلي له بالحجعيض عنستأفندف 
دة  مر المي  

ي موق، وذلك بعد التسع ، ثم خفف ألسبو ي   أسبوع
خاص وملء بيانات تتعلق    ع جيل ف 

الرحلة، وتاريــــخ  القدوم،  وجهة  المسافرين،  القدو   بالمسافر/  الذي   / م وغرض  ل  والمي  
يا وم  ي مالي  

 ه.... فات واصسيقيم فيه الشخص ف 
لل  -5  بالنسبة  )أما  المحىلي  المقاسفر  ال)أو  ات  طع بي    في  افطو   ت(وليابي    ة  ل 

ية،  ضته الحكومة المالاإلغالق الذي فر  تم تخفيف رحالت الحافالت بي   الولية إىل  ي  
ي الحافلة بنسبة و نسبة أقل، 

ي وكذلك  %، 50تنقيص عدد الركاب ف 
 ات الخاصة. السيار  ف 

المسافر تم    -6  الو يإلزام  بي    الن  الولية  داخل  المقاطعات  بي    وبل  حدة  وا ليات 
وجهة السفر وتاريــــخ النطالق     به السببة بالسفر مبي   طتصيــــح من الشر ستخراج  با

السفر والعودة ووسيلة  بركوبــها .... ،  الوليات  بي    الحافالت  تسمح  ول  تحجز  ،  ول   ،
 اب. للمسافر تذكرة عليها إل بناء عىل هذا الخط

ي   بةر تج : 3-3
يا ف   : المساجد ب المتعلقة  ت اإلجراءا  مالي  

والجماعة  الج  الة صيقاف  إ  تم  -1 اعمعة  جهة  األزمة،  ىل  اشتداد  عند  لعموم 
جدا    والقتصار  محدود  عدد  الجماعةعىل  صالة  ي 

وا  )العاملون  ف  تصار  قبالمسجد(، 
ي البيوت.   عىلالعامة 

 الصالة ف 
ي ك تم  بعد ذل  -  2

بما ليزيد    ة الجمعة والجماع  تحديد نصاب العدد المسموح به ف 
أربعي     ي شخصا  عىل 

ي  لجما  ف 
ف  ى،  ساج المعة  الكير األ د  بإجر مع  التباعد خذ  ،  اءات 

األ  ي  وتسجيل 
ف  تسجيل  لديه  ليس  لمن  الحضور  عند  الرسالموقسماء    My)مي  ع 

(sejahtera  ي ) أو
 (. عافيت 

عىل  زام  إل  -  3 ددين  سجادة  المساجد  المي  بهصالبحمل  خاصة  واة  عىل    ضور لح، 
ورة ل جد إدام دورات مياه المسخ وضوء، ول يسمح باست  . للص 
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 (  1) رقم  صورة  ال

ىمس ي المساجد الكير
 افات التباعد بي   الصفوف ف 

ى بأحد المساجد  : من تصوير الباحثالمصدر  جد الجمعة( مس)الكير
السابقة  -  4 الحالت  ي 

م  ف  لوضالي   إرشادية  عالمات  بوضع  المساجد  إدارات    ع ت 
المساج جميع  ي 

ف  الصفوف  تباعد  وتحديد  الصالة  مساجد  )ة  الكبي  د  سجادات 
ة ) (،ةالجمع    . (Surauوالمساجد الصغي 
للما  أو دعوة    بطاقات  صدار إ  -5 ي تصيحات  )فقط(ي   لي   يؤدون صالة    أول     الذين 

لموا الجماعة، وطب الجغرافيةس  قع قا  أفراد    ،كنهم  ي 
ف  البداية منحصا  ي 

ف  توزيعها  وكان 
د ذلك اتسع نطاقها بع   خ والعلماء، ثماجد وكبار الشيو بعينهم كاألئمة، والعاملي   بالمس 

ي كل 
يي   وفقا بتوزيعها عىل غي   ذلك سمح بعد ثم منطقة، ف   للعدد المسوح به.  المالي  

دعوة ألداة صالة الجمعة والجماعة بأحد المساجد  وقد حصل الباحث عىل بطاقة   
ى التابع لمنطقة السكن، وهذه نسخة مصورة ال جمة البيانات منها،كير  . مي 
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   ( 2)   رقم   صورة ال

 ة( الجمع دعوة لصالة) وترجمتها  والجماعة،لصالة الجمعة لدعوة ا  بطاقة
 ة  ي وبــها تعليمات باللغة المالي    لصالة الجمعة والجماعة 

 (كوالكاتيل  -جامع مدينة العلم مسجد   – نيةمسجد منطقتنا السك )من
ي  تهدعو  لنسخة بطاقة الباحث  تصوير  : لمصدرا 

 من إدارة المسجد تلقاها  الت 
 

Malay: dengan segala hormatnya menjemput tuan untuk hadir ke masjid pada solat 

jumaat minggu ini.  tuan hendaklah mematuhi peraturan dan SOP yang telah ditetapkan 

oleh pihak berwajib bagi membendung penularan Covvid -19  . pihak masjid amat 

berharap anak qariah dapat memberi kerjasama . 

ي   الواجب  : عرنر ام  الحي  كل  هذا  مع  الجمعة  صالة  ي 
ف  المسجد  لحضور  ندعوكم   ،

وضعتها  و األسبوع.   ي 
الت  الموحدة  التشغيل  وإجراءات  للقواعد  المتثال  عليك  يجب 

ي ذلك يأمل المسجد أن يتعاون أبناء القرية . Covvid -19السلطات للحد من انتشار 
 . ف 

English: with all due respect invite you to attend the mosque on Friday prayers this 

week. you must comply with the rules and SOPs set by the authorities to curb the spread 

of Covvid -19. the mosque hopes that the children of the qariah can cooperate. 

أمر    -5 الصفوف  تإسناد  التباعد ومر نظيم  مسافات  وماعاة  الفارغة  ،  األماكن  لء 
في   من إدراة البالمصلي    ي صال د ل مسج  إىل مشر

مسجد أول  ، وملء الالجمعة  ة سيما ف 
بساحة الصالة فقط، وبعد ذلك تدريجيا تم ملء الساحات الخارجية    كتفاءالبأول ثم  

 . اح كورنا بعد انتشار حالت المتلقي   للق المسجد لسيما من 
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وري لتس  -6 ددين عىل  جيل األسماء أمر ض  ي   من كان مسجال   ،المسجد لمي 
ع  الموق  ف 

ي )  و ( أMy sejahtera)مي  الرس
نت ع  أو لديه،  (عافيت  ،  ح الباركود فه يقوم بمسىل هاتإني 

 لكشف عىل الحرارة والتسجيل يدويا. ومن لم يكن كذلك يقوم با
 

 
 (   3) رقم  الصورة  

دال  تسجيل أسماء ي هواتفهم  دين عىل المسجد  مي 
نت أو يدويا لمن ل يحملون ف    إني 

ي )  و ( أMy sejahtera)مي ع الرسالموقبغي  مسجلي    
 . ( عافيت 

دال الباحث ألحد : تصوير المصدر  د عليه مساجد أثناء الي 
ي    -7

الت  الدينية  الحتفالت  إلغاء  اإلغالق  ة  في  خالل  وكذلك تم  المساجد،  ي 
ف  تقام 

اتالدر  والمحاض  وجلسا  وس  الذ الدينية،  القرآنت  وتحفيظ  تقام  والولئ  ،كر،  ي 
الت  م 

ي المساجد. 
 مصاحبة لهذه األغراض ف 

ي رمضاوقد سمح ب  
م ، من بداية الشهر  ثم  2021الموافق    -هـ  1441ن  ولئم اإلفطار ف 
 ت اإلصابات. لبعض حال  ها، حي   لوحظ انتشار قبيل العيد بأيام تم إيقاف 
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ي مال   ة: تجرب 3-4
يا ف   : ياة العامة أنشطة الح ب  علقة اإلجراءات المت  ي  

المناسبا)لك  ذ مل  ش ي و  المدارس، السياحية،  ن  األماك  الجتماعية،  تالتسوق، 
 .  (ياراتالس ، ورش صيانة، المستشفياتالنواديوالجامعات،  

التجاري  ألزمت جميع  -  1 واأل المحال  اسواة  والصق  ة  الدولة  لكبي  مرافق  ة، وجميع  غي 
ددين عليهالة  رار س درجة حزة لقياع أجه بوض مسجل (  ودركبا)  قةطابوباستخراج    ا،مي 

يدا بشكل  إما  األسماء  أو  وتسجيل  نت،  اإلني  خدمة  به  هاتفا  معه  يحمل  ل  لمن  وي 
 . سم، ثم يقوم بقياس حرارة الجالمبي    كودالبمسح  
 : الصور اآلتيةانظر 
 

 

 ( 4الصورة رقم )
ددين عىل     التجارية المحال جهاز قياس الحرارة للمي 

 ية التجار الباحث بأحد المحالت   : تصوير المصدر 
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 (  5الصورة رقم )  

ور  ي )  و أ( My sejahtera)مي ع الرسالموقب ة مسح الباركود الخاص لفتة تشي  إىل ض 
  (عافيت 

 ولالحرارة قبل الدخ لوتسجي
ة: تصوير الباحث المصدر   ألحد المحالت التجارية الصغي 

Malay: sila scan My sejahtera Jangan lupa checkout.  
نا من فضلك ل تنس مسح تطبيق " : بالعربية  " وتخير ي

 بذلك.   عافيت 

English: please scan My well -being Don't forget to checkout. 

 

 

 

 

 

 

 
 (  6الصورة رقم )  

ي ) و أ( My sejahtera)مي ع الرسالموقبخاص ال (QRالباركود أو )
ميع  الذي ألزمت ج (عافيت 

دد عليها ات العامة والخاصة بوضمؤسسلالهيئات وا  . عه للتسجيل عند الي 
ي يعمل بها الباحث، والذي  الذي عىل اليمي   م النموذج  

ي عدة أماكن داخل الجامعة الت 
تواجد ف 

ي منطقة سكن الباحث
 عىل اليسار بالمسجد الجامع الذي يقغ ف 
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 : تصوير الباحث من داخل جامعته. المصدر  

ور   -2 دد    قيام  ة ض  منظف  المي  باستعمال  مكان  أي  قبلعىل  وتوفرره    اليد،  الدخول، 
ع ها  وغي  التجارية  المحالت  المدخل جميع  من  ند  هناك  كان  األحيان  بعض  ي 

وف   ،
ددين بواسطة جهاز المحل من يقوم بتعقيم الالعاملي   ب  يحمله.   مي 

 تية:  انظر الصورة اآل  

 
 ( 7الصورة رقم ) 

دق   . ظف اليد قبل الدخولكان باستعمال مند عىل الميام المي 
  جارية: تصوير الباحث من أمام أحد المحالت التالمصدر

 

الحالت  -3 ي بعض 
يكن    ف  الجمالم  بالتسوق  بعربة    مًعا خي    صعي كش يسمح  ان  يسي 

واحد مثال   ةتسوق  معا  لكالزوجي    فكان  ين  زاما ،  ت  فرد كلأن  بعربة  منهما  سوق  واحد 
ي يتجول منفر ة و بالعرب  يسي   مبتعدا عن اآلخر، أو شخص

 دا بعيدا عنه. الثان 
ي البداية    -4

ي هاتفه    تضع كراسة فارغة  يةالمحالت التجار كانت بعض  ف 
لمن ل يحمل ف 

ي  
نت، أو غي  المسجل ف  شار  بعد انتة  خاص   –، ولكن بعد ذلك  Mysejahtera))موقع  إني 

التجارية    -اللقاح  أخذ  عمليات   المحالت  بعد  الكر بقامت  يكو ة وض  سارفع  أن  ن  ورة 
نت عىل هالمتسوق معه   وم بمسح الباركود، وإل فال يدخل. يق اتفه و إني 
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وا العدد حسب  ل يتجاوز خل المحل التجاري، بيحث  دين دا تواج لمتقليص عدد ا  -5
تس المحالت  فبعض  المحل،  بساعات  ب    ،50  مح    10ب  بعضها  و   ،30وبعضها 

 . وهكذا بحسب الحجم
الت  لجأت  -6 المحال  ورة جارية  بعض  ض  ال  إىل  يرتدي  بالستيكيا أن  قفازا  شخص 

المس السلع المعلوضة بيده، وبمجرد انتهاء تسوقه  ي ال لكيا عند بوابة الدخول، موجود
ي محالت المالبس بش) ز،لقفالص من ايتخ

(. كل  وحدث هذا ف   كبي 

 
 (  8صورة رقم ) ال  

ي 
ي وقت  بسمحل المال يتبي   فيها تحديد عدد الذين يسمح لهم بالتواجد ف 

 ــب  واحد ف 
ي الصورة م فقط، ويظهر أشخاص  10

ية يستخدمها غقم لليدين، وقفازات بالستيكف 
 اد المحل، وباركود التسجيلرو 
 مالبس الباحث ألحد محالت ال : تصوير المصدر

Malay:  Hanya 10 pelanggan sahaja yang dibenarkan masuk pada satu masa sila ampil 

no giliran & pakai sarung tangan yg telah .Disediakan. 
ي  سمح ): عرنر ي كل مرة  فقطعمالء  10بدخول ي 

يرحر إحضار رقم دورك وارتداء ، ف 
ي لديك. 

 (. متوفرةوهي   القفازات الت 
 English: Only 10 customers are allowed in at a time, please bring your turn number 

and wear the gloves you have. Available. 

 

ي ك  تم  -7
خول األطفال تحت سن  افة المحالت التجارية عىل عدم السماح بدالتنبيه ف 
ة.   الثانية عشر
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األو   -8 بعض  ي 
ف  )ألغيت  اإلغقات  مرحلة  جميع  عند  التام(  الحتفالت  الق 

االولئم اوأعياد الميالد، و   لزواج، ناسبات من اوالم أو  الخاصة مثل  للعامة،  بيت ولئم 
يجر   المفتوح ي 

اليــهالت  عا  عقب  يون  الفمالي   ليد  المبارك  أيامطر  بعد عدة  ثم  تم    ،  ة  في 
 وإجراءات صارمة.  السماح بها تدريجيا مع تحفظات

والإم  ت  -  9   المدارس  طويلة،  جامعغالق  ة  في  والمعهد  التدواستات  عن  ريس  عيض 
اإللكيي  ال بالتدلريس  مختلفةمباشر  وتطبيقات  برامج  طريق  عن  ي 

مثلون   ،  :(Zoom ) 
(Google classroom( ،)Tligram) يهات كل مؤسسة تعليمية. توج  حسب 

ي تم إ  -  10
،  الرجاىلي   الحالقة  جسديا، مثل صالونات    تتضمن تالمسا غالق األنشطة الت 

النسائية،و  التجميل  اوصال   صالونات  التدريب  ي ت 
و لرياض  بمختلف  مباري ،  الكرة  ات 

الرياضية األنشطة  من  ها  وغي  وكذأنواعها،  تل،  ي 
الت  األنشطة  المالبس  ك  تعلقبمالبس 

 كي المالبس ونحوها. ، و مغاسل البخار وشات كوالمفر 
ي نطاق محدود جدا، وسمح لها بعد  ياراصيانة السورش    وقف أنشطة لم تت  -11

ت إل ف 
 نهارية.   د طتها ولكن طبقا لمواعيذلك بمزوالة أنش

أ  الخاصة  داتعياال  -12 توقفنزوالت  بال  ولكشطتها  مع  ،  از ابي   تد ن  باناحي  تظار  ية 
ا خارج  صحية  ،  عيادةلالمرض   معلومات  لستمار  ومله  حراراته  درجة  هامة  وقياس 
   . لصغار ل للطفال اص مع المريض إول شخوعدم السماح بدخطبيب، قبل مقابلة ال

ي المنشآت )اجميع    -13
سبيل   لها، وعىل لمستقلي    ض عدد اتم تخفي  (Liftلمصاعد ف 

خصا، اقتص العدد المسموح به فيه  عشر ش  الذي يستوعب لستة   فإن المصعد المثال  
ي المصعد للتوجيه ل أشخاص، ووضعت عالمات أرضية عىل أربعة

 . لكذوف 

 
 (  9) رقم  الصورة  

 عدد المستخدمي   للمصعد بأربعة أشخاص تحديد 
ي أحد منشآخد المصاعد الموج حث أل : تصوير البادرالمص 

  لجامعةت اودة ف 
التطعيم )إعطاءلما بدأت حم  -14  الخاص بكورونا    لة  ي  مرا تم عمل    (19اللقاح 

كز ف 
يومي تعمل  متعددة  الساعة  أماكن  من  الساعة    8:00ا  إىل  وتم   5:00صباحا    مساء، 
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انزيكا(فايزر( وا )، أشهره لقاحاتإعطاء نوعي   أو ثالث من ال م  كز تطعيوتم عمل    )اسي 
اإل  شاه  معظم  الحليم  عبد  السلطان  جامعة  داخل  العالمية  كبي   سالمية 

(UniSHAMS )  الب بها  يعمل  ي 
وكانت  الت  تطعيماحث،  المقاطعة    مهمته  من  اآللف 

ي الجامعة فقط. قتص عىل التابع لها الجامعة، ولم ت 
 موظق 

  أسابيع   الجرعتي   ثالثالحصول عىل    مجانية، ويستغرقالتطعيمات كانت    جميع   -15
الل نوع  حسب  اآلخر  للبعض  وشهرين  اللقاحات،  تسجيل  ،  قاحلبعض  ملية  عويتم 

ي ) و أ( My sejahtera) مي ع الرسالموقبم التطعي
 . (عافيت 

ي كثي  من   روعي   –  16
المي  األماك  ف  أو  للموظفي    السماح  العمل عدم  ددين بدخول  ن 

إل بعد مرور  العمل  الثانية  14  موقع  اللقاح  ي جرعة 
تلق  ورة اليوما عىل  ام  ل، مع ض  ي  

ي الصورة:  يمات المبينةبالتوجيهات والتعل
 ف 

 

( 10ورة رقم ) الص   
سموح لهم بدخول المكان والتعليمات الخاصة بذلك لوحة إرشادية للم  

 
Malay: hanya pelanggan yang telah lengkap divaksin. 14  hari selapas Dos ke -2, 

dibenarakan masuk ke premis ini . 

ي  بالكامل  ،فقط  : عرنر تطعيمهم  تم  الذين  و العمالء  ال  14ور  مر   بعد ،  من  جرعة  يوًما 
.   لهميسمح ، الثانية  بدخول هذا المبت 

English: only customers who have been fully vaccinated 14 days after the -2nd Dose. 

Allowed to enter this premises. 

بس الذاتية غسيل المال بإحدى محالت  : تصوير الباحث للوحة إرشاديةلمصدرا    
 

عشر   مرور بعض    –17 ع  أربعة  ليوما  سمح  اللقاح  من  الثانية  الجرعة  أخذ  تم ىل  من 
ي بيش    بالحركة والتنقلتلقيحهم  

خطاب الموافقة عىل الحركة الذي كان   وسهولة، وألع 
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أ بال  الوليات  بي    بالتنقل  وسمح  طة،  الشر مراكز  من  مشكلة،  يصدر  استمرارية ي    مع 
دارتداء القناع، وتسجيل درجة الحرارة عن  د عىل أي مكان. د الي 

ي جميع األنشطة    (Maskجه ) ناع الو ق  ارتداء  ظة عامة فإن. وكمالح.. ذا ه  
وريا ف  كان ض 

ل المي   بلغت    يضبطمالية    فرضت عقوبات وقد  ،  خارج  ي مكان عام 
  1000بال قناع ف 

)ر  ي  مالي   أمر   240-230حواىلي  يكغت  كل (يكي دولر  كان  وكذلك  يخالف    ،  من 
ها غ  المالية، أو  بةة يعرض نفسه للعقو واإلجراءات السابقالتعليمات    . ي 
ا  أقول: وختاًما   الحكومة  اتخذتها  ي 

الت  اإلجراءات  هذه  كل  وساعدهم  إن  ية،  لمالي  
ام بها كانت ذات   ي الشعب عىل تنفيذها واللي  

يا من أزمة وباء  تأثي  واضح ف  ي مالي  
 تعاف 

ة، ولكنعىل الرفم من تسجيل حالت   19كورونا  ة. ال شفاء ح تم أيضا  كثي   ت كثي 
يعة اإل سبق ذ   نظر إىل كال ما لوبا  سالمية تؤيد  كره من تعليمات وتوجيهات نجد أن الشر

للنفس األمور حفظا  هذه  أن   مثل  يعة  باعتبار  الشر مقاصد  من  مقصد  النفس  ،  حفظ 
ائع عىل ض    . ورة المحافظة عليهاتفقت كل الشر

ية مثل إدارة الشؤون ا  عية المالي   دو رالفتوى أو    ( Agmaينية )لدولم تكن الهيئات الشر
عية  ة عن هذبعيد الشر والرؤى  والفتاوى  التوجيهات  بل كانت تصدر عنها  األحداث  ه 

ي تؤيد هذه اإل ا
رورة اللت  ام بها. جراءات، وتوعي المجتمع بص   لي  
 

م أنتهيت  أن  الشر وبعد  الرؤية  فيه  تناولت  الذي  البحث  هذا  لن  جهة  بئة عىل  لو عية 
ع والطاعون  وعالعموم،  الخصوص،  جهة  ي  ىل 

ف  يا  مالي   لتجربة  وباء رضت    مواجهة 
ي ، وكيف تعاملت معه، أختم بحَتي بهذ19كورونا  

نتائج     أتناول فيها أهم ه الخاتمة الت 
ي عىل ام توصياته البحث وأه 

 :  لنحو اآلن 
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 اتمة لخا 
: هنا أهم نتائجه وتوصياته عىل النحو   بحث أورد هذا الن م أن انتهيتعد ب  ي

   اآلن 
 لنتائج: ا :  أول 

ألفاظوالوباء  ال • طاعو   طاعون  فكل  وخصوص،  عموم  بينها  ولكن  ن  ذات صلة 
 . اء طاعونوباء، وليس كل وب

تشابه ل أكَي،  هو إطالق من باب ال  19وباء كورونا  لفظ الطاعون عىل    إطالق •
تش ل  فأعراض كورونا  منذ  وإل  والشعوب  األمم  لدى  المعروف  الطاعون  أعراض  به 

 دم. الق

للمؤمني     فهو آخرين،  مة عىل  ذابا ونق م، وعالء ألقوا مثل ابتي  الوباء  طاعون أو ال •
 . قابة العكون بمثابمكن أن يواحش والمعاضي يوعند انتشار الف  ء،بتال ا

ة وحملت هذه األحاديث طاعون والالنبوية ال  ةتناولت السن • ي أحاديث كثي 
وباء ف 

  معان ودللت متعددة. 

ي السنة ا  •
ي األ ت  نفعقاية والعالج  و ديدة لل عسبال نبوية  لف 

قعها  تنماضيها و   مة ف 
ي 
ها ومستقبلها إن هي تمف  متهحاض   سكت بها والي  

او  • ي 
ف  الطاعون  مر قع  اإلسالمية  صدر ألمة  عص  ي 

ف  أشهرها  لكن  عديدة  ات 
 . سالم طاعون عموساإل 

طاعون    • مع  األجالء  وصحابته  عنه  ي هللا 
رض  الخطاب  بن  عمر  سيدنا  تعامل 

 ا. عنويا وحسيً قيقة مأساليب دق و طر باس  عمو 

مد • إجراءا  من  حيالها  اتخذ  وما  عمواس  طاعون  أزمة  ي تمثل 
ف  إسالمية  رسة 

ي يمكن الستفادة م  عامل مع األوبئةالت
. نها ف    العص الحاض 

•  
ر
لهم   فيما وقعوالتعاون     نة  ا واألم  كانوا عىل قدر كبي  من المسؤولية    الصحابة   أن
 . ونوازل   من أمورٍ 

ة  أمر به ا  عظيممي  بدأ إسال شورى مال   • ي كل صغي 
ة  لقرآن والسنة، يدخل ف  وكبي 

ي أن تكون ور األمة، و من أم
 . لمتخصصي   وا ءللحكما ارة فيه الصد ينبع 

و الو   وقائيةالراءات  جاإل   • اعالجية،  ،الخطيط  لتطرق  ي
ت االدراسو   عمران 

ها جغرافيال عيو أص ا له ،ة وغي   . حالمصالد وتجلب ع المفاسدفت ية  وتاريخ  ةل  شر

يا  متعد   • أوائل  الي   وقا من  وأساليب  ازية  احي  إجراءات  طبقت  ي 
الت  ئية  الدول 

ي أجيوعال 
 . 19زمة كورونا  ة ف 

من  • ات  نبعت كثي   ي 
ان  من  اإلجراءات  يا  مالي   دولة  شر خذتها  ومراعاة    عية،رؤية 

 طوائفه.   مجتمع بكللمصلحة ال

ا بالتع • اما كبي  ي الي   م الشعب المالي   ي فر الي  
فنتج  يهم،  لدولة علضتها اليمات الت 

 نتائج مفيدة. ثمرات طيبة و عنذلك 
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 : تالتوصيا   ثانيا: 
ي واإلسالمي لالط  اث العرنر

ي الي 
ورة النظر ف  ي األوبئة  الع عىل ما صنفه اض 

لعلماء ف 
ونحوه  رؤيوالطواعي    عىل  للتعرف  الفتاكة  األمراض  من  المسلا  األطباء ة  من  مي   
هم لهذه األمور.   وغي 

ورة الرجوع إىل ا • ي وضعتها الشر لتعاليم  ض 
وبئة  يعة اإلسالمية للتعامل مع األالت 

 واألمراض الفتاكة من طرق الوقاية والعالج. 

باإل  • ال جرا األخذ  والتدابي   انتشاءات  والوقائية خالل  ازية  األ حي  ي ؤ  بما  حقق وبئة 
 درء المفاسد عن األمة وجلب المصالح لها. 

يسع   • أن  ورة  و الض  الالعلماء  من  الجويبذلو   مسلمي   باحثون  الوصا  ي 
ف  ول  هود 

يعتمد حت   ونحوها  للوبئة  المناسبة  واللقاحات  األدوية  هذا إىل  ي 
ف  أنفسهم  عىل  وا 

ي الحصول عليها.  هم للغربحاجتتقل أو تنعدم  الشأن، و 
 ف 

بالهتما  • المجال م  ي 
ف  وتمويله  العلمي  ال البحث  لسيما  المختلفة  مجالت ت 

 الصحية نظرا ألهميتها. 
 
ي الخو
  هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بهعل   تعاىل أن يجهللا أسأل    تامف 
، يل المحنةمة، ويز الغ  ا عنه  ويكشف   ، ةلبالء عن األميرفع اوأن  رأه واطلع عليه،  من ق

 . الموىل ونعم النصي   وهو نعماإلجابة جدير،  ىل ب وتعا  إنه سبحانه
 
 

 السبيل  هادي إىل سواءوهللا الموفق وال
 بوشية  د. محمد شافعي مفتاح
يعة والقانون  جامعة األزهر بالقاهرة  -دكتوراه الفقه من كلية الشر

يعة والقانون أست  اذ الفقه المساعد بكلية الشر
يا مال - (UniSHAMSشاه اإلسالمية العالمية )بد الحليم معظم جامعة السلطان ع ي  
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ي 
 : الحواسر

 

ي  (  1) تص بنقل العدل عن  المسند الصحيح المخ)الصحيح  جامع  ال،  مسلم ، مسلم بن الحجاج القشي 
،ترقيم محمد فؤاد عب،  لمصحيح مس ـ  ب  شهور الم  ( هللا صىل هللا عليه وسلم  رسول   العدل إىل ي

د. ط،    د الباف 
إحي ي دار  العرنر اث 

الي  السالم،  ،  م1972: اء  الطاعون والطي  كتاب  رقم  (  1437/ 4)  ا ونحوهانة  هة والكباب 
(2218) . 
ي جه،  ابن ما (  2)

،    / قيمتر تحقيق و ،   ابن ماجهسي   ،  عبد هللا محمد بن يزيد القزويت  ي
محمد فؤاد عبد الباف 

(ياء الكتب العربية )دار إحد. ط،   ي ،  كتاب ا،  م 1954  -ـه1373،الحلتر رقم  (  1332/ 2)  باب العقوباتلفي  
(4019) . 
ي إسممحمد بن  هللا    أبو عبد البخاري،  (  3)

المختص من أمور رسول    الجامع المسند الصحيح،  اعيل الجعق 
وأيام  هللا وسننه  وسلم  عليه  البخاري“  ـبشهور  الم  ه،صىل هللا  ،  محمد  ترقيم/ "،  صحيح  ي

الباف  عبد  فؤاد 
 . (2830) قم ( ر 24/ 4) السلطانيةـه، مص. المصورة عن الطبعة 1422: وىل نجاة، األدار طوق ال، 1ط
ي أ  (4)

 (. 3474) رقم ( 175/ 4) الغار حديث  ، كتاب أحاديث األنبياء، باب صحيحه خرجه البخاري ف 
الب  (  5) أخرجه  عليه:  ي خامتفق 

ف  والس ، كتصحيحه   ري  الجهاد  باب   ، سوى  شال  اب ي  سبع  القتل  هادة 
ي  2829)رقم  (  24/ 4)

ي الير والصلة باب فض، كتاب  صحيحه(، ومسلم ف 
ل  اإلمارة باب بيان الشهداء. وف 

 . للبخاري ( واللفظ1914)رقم ( 1521/ 3)  الطريقإزالة األذى عن 
ي م  أخرجه مسل  (  6)

 (. 1915( رقم )1521/ 3)داء الشهن اب بيا ، باإلمارة اب، كتيحهصحف 
دبأ  (7)   ي اود،  و 

السجستان  األشعث  بن  أ   ،األزدي  سليمان  ي سي    عبد  ،  داود   نر الدين  ي  تحقيق/محمد محت 
وت.  د.ت.  دار الفكر،  ط: د.  الحميد، أبو    ،والحاكم ،(3855)( رقم3/ 4) الرجل يتداوى  ، باب الطب كتاب   بي 

د القادر  طق  عبتحقيق/ مص،  ستدرك عىل الصحيحي   الم   ري عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابو 
وت1990-ـه  1411: مية، األوىلالعلعطا، ط: دار الكتب   هذا حديث صحيح اإلسناد    ( وقال: 8206)  م.بي 

ة من أئمة المسل فقد رواه ع  . ةياد بن عالق مي   وثقاتهم عن ز شر
ي    أبو داود أخرجه      (8)

ي ، والبيه(3870)( رقم7/ 4)  هة، باب: األدوية المكرو بكتاب: الط ،  هسنن ف 
أحمد  ،  ق 

ْوج  بن الح
ْش 
 
 بن عىلي بن موس الخ

ي سي  
ى، تحقيق/ ردي الخراسان  ،  محمد عبد القادر عطا   ، السي   الكير

وت  دار الكتب العلمي،  3ط ب: النهي عن التداوي بما  كتاب: الطب، با،  م  2003  -ـه    1424  ن،لبنا  –ة، بي 
ورة )  يكون حراًما  ي غي  حال الص 
 . (19681قم)( ر 9/ 10ف 

ي  البخاري  خرجه أ (  9)
 . (3473) رقم ( 175/ 4) الغار حديث  أحاديث األنبياء، باب  ، كتابحيحهصف 

ي    البخاريأخرجه    (10) 
،  كتاب،  صحيحه ف  ي كفارة    باب:   المرض 

 من يعمل   تعاىلالمرض وقول هللاما جاء ف 
يجز  سوء ومسلم(5640)  رقم   ،(114/ 7)  بها  صحيحه  ،  ي 

الير    ،ف  باب:   لصلة واكتاب:  ثواب    واآلداب، 
، واللفظ  (2572) (،  1991  / 4)،  الشوكة يشاكها   أو نحو ذلك حت  به من مرض أو حزن  المؤمن فيما يصي

   بخاري. لل
مذي  (11)  بن عيس،  الي  بن موس   محمد  ْورة  س  بن  بن  مذي  سي   الضحاك،    و ،  الي  تعليق/أحمد  تحقيق 

، وإبراهيم  ي
ي ،   2ط ة، عطو محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباف  ي الحلتر  البانر

اب  ، أبو مكتبة ومطبعة مصطق 
ي ا هد، باب: الز 

   . ، وقال: هذا حديث حسن صحيح (2399) ( رقم 602/ 4، )البالء  عىل  صير لما جاء ف 
ي وزية،  لجابن قيم ا(12) ي هدي خي  ا د المعاد  زا  ،بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  محمد بن أنر

  لعباد ف 
المعاد   (39-40/ 4) طزاد  م27،  و الر   سةؤس ،  بي  اإل تسالة،  المنار  مكتبة  -ـه  1415: الكويت  –ية  سالم، 

وت -م1994    . بي 
 (. 40/ 4) اد المعاد ز وزية، ابن قيم الج (13)
ي    ( 14)

األبواب،  طية اإلناء وإيكاء السقاء، وإغالق  باب األمر بتغ بة،  شر كتاب األ   ،يحهصحأخرجه مسلم ف 
ال الشاج والنار عند  الم، و نو وذكر اسم هللا عليها، وإطفاء  المغربكف  ي بعد 

(  1596/ 3)  صبيان والمواسر
 . (2014رقم)

،  الص(  15) ي
ي ح  حمد بن إسماعيل بن صال منعان 

يسي    ،بن محمد الحست 
ي التر

ان  ع  اح م  حبي  إليض 
تحقيق/ ،  التر

د ص   مر قمح 
ا
َل ن ح  س  ،  م  2012  -ـه    1433  مكتبة الرشد، الرياض، السعودية:   ،1ط  ،(742/ 4)  ْبحي بن ح 
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ا محالهرري،   مي مد 
ر 
 
األ هللا  عبد  بن  ي  الكو ،  ألمي   

ف  اج  هر الب  وض  والرر اج 
ر
الوه بن  كب  مسلم  صحيح  ح  شر

 (130/ 21)،م 2009 -ـه   1430، نجاةالدار طوق  - دار المنهاج، 1ماء، طيق/لجنة من العل، تحقالحجاج 
 . (213/ 4) المعاد زاد  ة، ابن قيم الجوزي( 16)
 مْ ع  (  17)

واس  أو   م(ون المي ي   وسك لعا  )بكش   اسو  م   يم(  العي   والم)بفتح    ع 
 
ي فلسطي   تبعد    بلدة
 عن كل ف 

ا، وت  200حر بحواىلي  ن سطح البوترتفع ع  كم،  30  افا حواىلي وي  سدمن الق ً نما    148بلغ مساحتها حاليا  مي  د 
م  148) مربعألف  ا  تس  ،ا(ي  الرومان  أيام  "وكانت  نسي  أ "نيقوبوليسم  النص  انتصار مدينة  إىل  أحد    بة 

ي ن عىل اومر ال أباطرة
ي  اليهود ف 

ى الت   . يالديةم 73 -66سنة  وقعت   ثورتهم الكير
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3: ينظر

عليه(18) ي   البخاري  أخرجه :  متفق 
الطاعون   باب  ب،الط كتاب    ،صحيحه   ف  ي 

ف  يذكر  م  رق(  130/ 7) ما 
ومسلم (5729) ي   ، 

السالمكت  ،صحيحه   ف  الطاعون ،  اب  ونحوها   باب  والكهانة  ة  (  1740/ 4)  والطي 
 خاري. ، واللفظ للب(2219رقم)

وادي  (  19) ي 
ف  تقع  تابع  منطقة  أو  لها تبوك  أة  الشام، وهي  الحجاز وآخر  وتبوك  ول  المغيثة  ينظر:  بي     .

 . ( 212/ 3) معجم البلدان 
ي  ابيةالج(  20)

ف  ي 
تاريح  مؤتمر   ا،سوري موقع  فيه  المسلمي     عقد  انتصار  بعد  الي  الجابية  موقعة  ي 

ف  موك،   
بي  و  اليوم  الجابيةعرف  قليلة  ،تل  ا  . هوائه معتدل ورطوبته  إىل  ملويقع  بسهل   الواقعة ،نوى ةمدينن  غرب 
 . رانوْ ح  
يا الصادر عام : ينظر( 21)  . 11ص  1957دستور مالي  
 . (Article -rt IPatution of Malaysia, Constiral deeF 3): رينظ ( 22)
يز   : ينظر(  23) باتريشيا، مارتيني   وحت     ،  ين  العشر القرن  منذ  وسنغافورة  يا  عبد  مالي   سها  ترجمة:  اآلن، 

 السالم. 
-lation/alltrans-arabic-ewicc/oseph.ucdavis.edu/ewi://sjhttp

fre.pdysia_singapofiles/mala . 
قر (  24) بها  تصدر  المذكورة كانت  اإلجراءات  وزار جميع  من  تباعا  رسمية  والات  ارات  ،  خارجيةالصحة، 

الوزارات   من  ها  وغي  المعنية،  والهيوالداخلية،  ت و ئات  بشكلطبيتم  عىل    قها  اجمعمىلي    شخاص أل يع 
ي  بكوننا أجان  وبحكم  ،()المحليي   والوافدين ي دولة مالي  

هذه اإلجراءات علينا، وعىل  ا، فقد طبقت  نعمل ف 
ي السفر والعودة. 

 أشنا ف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://sjoseph.ucdavis.edu/ewic/ewic-arabic-translation/all-files/malaysia_singapore.pdf
http://sjoseph.ucdavis.edu/ewic/ewic-arabic-translation/all-files/malaysia_singapore.pdf
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 :البحث ملخص 
انتشار كوفيد     بسبب  الصحي  التباعد  إجراءات  البحثية  الورقة  هذه  ي   19تتناول 

فز
ية ز المالي  الحكومة  لتعليمات  ا 

ً
تنفيذها وفق تم  ي 

الت  والتدابي   يا،  ز مالي  ي 
، ووزارة  العالم وفز

ا لهذه  الدراسة  ونموذج  ية،  ز المالي  العالي  اإلسالميةالتعليم  برليس  جامعة  هي   لتدابي  
(KUIPs) ي قامت بالعمل إجراءات جيدة من حيث  ، هذه الج

ا الت 
ً
امعة المنشأة حديث

ات،   والمحاضز التدريس،  هيئة  وأعضاء   ، ز الموظفي  عمل  وتنظيم   ، الصحي التباعد 
واالنص  والحضور  ونية  والتقييم،  إلكي  ذلك بطريقة  والتدريب، كل  واالجتماعات،  اف، 

اإل   )عي   بالتعليمات  ذلك  ومقارنة كل  نت(،  ي اإلني 
فز أهم    سالمية  ومن  النبوية،  السنة 

وكذلك  وسلم،  عليه  هللا  صىل  محمد  ي  النت  ألوامر  التعليمات  تلك  مطابقة  النتائج: 
بـ اإلصابات  عدد  تقليل  ي 

فز نتيجة  أفضل  عىلي  ز   Covid-19 الحصول  الموظفي  ز  بي 
ي 
فز البحث إل(KUIPs) والطالب  هذا  ويشي   لها   ،  اإلجراءات  هذه  ي    أن 

فز ة  أهمية كبي 
 .اة اإلنسان وقت انتشار األمراضاظ عىل حي الحف
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Abstract: 

This research paper deals with the health distancing measures due to the spread of 

Covid 19 in the world and in Malaysia, and the measures that were implemented 

according to the instructions of the Malaysian government, and the Malaysian Ministry 

of Higher Education, and the study model for these measures is the Islamic University 

of Perlis (KUIPs), this newly established university that has done the work Good 

procedures in terms of health distancing, organizing the work of employees, academic 

staff, lectures, evaluation, attendance and departure, meetings, and training, all in an 

electronic way (online), and comparing all of this with Islamic instructions in the 

Sunnah of the Prophet Muhammad, and the most important results are: Matching those 

Instructions for the orders of the Prophet Muhammad, as well as to obtain the best result 

in reducing the number of Covid-19 infections among employees and students in 

(KUIPs), and this research indicates that these measures are of great importance in 

preserving human life at the time of the spread of diseases. 
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 مقدمة 

دت  
ّ
نهاية عام  هد ي 

ي حدثت فز
الت  ي  2019جائحة كورونا 

الكبي  فز والتطور  التقدم  م 
جم ي 

فز التعليم  بر مجال  جامعة  وكذلك  العالم،  أنحاء  اإل ليع  ذلك  يس  وكان  سالمية، 
ز    هما: التهديد من خالل صدمتي 

، وللجامع .1 ة عىل مستوى جميع  اإلغالق التام لمؤسسات التعليم العالي العالمي
 ل. المراح

كود االقتصادي الناتج عن تدابي  مكافحة الجائحة .  .2   الرُّ
ة من قبل بذل جهود كبي 

ُ
لك  تالتعليم العالي لمواجهة  مؤسسات    ومعلوم أنه ما لم ت

ي صدمة إغالق  ال 
م،  ثار، فسوف تتسبب فز

ّ
ة عىل مستوى التعل الجامعات، وخسائر كبي 

الغلق، ار  أضز تفاقم  إل  االقتصادية  الصدمة  تؤدي  العرض    وقد  انخفاض  خالل  من 
المعيشية. وسيلحق األمران كاله  ّ باألش  التعليم؛ مما يصز ي مجال 

ر ما الصز والطلب فز
ي والرفاه اال برأس   عىل مستوى األمد الطويل.  جتماعي المال البشر

  
ّ
الحد فيمكن  للتعلم،  المستمر  الدعم  وتقديم  التحرك  إل  البلدان  أشعت  إذا  لكن 

ر، وخلق فرص جدي . ويمكن إيجاز اإلجراءات الالزمة من الصز ي
ي مرحلة التعافز

ي فز
دة تأت 

 للتغلب عىل الثار السلبية عن طريق: 
 زمة. الف، مع أخذ االحتياطات اليّ ن التكمزيد م .1
 جودة اإلدارة واالستمرارية.  .2
ز المستمر، مع السيطرة.  .3  التحسي 

، أثناء تنفيذها لسياسات التغلب ي عىل جمع أنظمة التعليم العالي
عىل األزمة،    وينبغز

ي دون أ
ي أخطاء، أو عىل األقل  أن تسغ إل مزيد من الدقة والحذر أثناء التعافز

ن تقع فز
األخطتقل ي يل 

الماضز أخطاء  وتجاوز  أ  اء،  ي 
وعدمالت  التعلم،  مستوى  ي 

تدتز إل    دت 
إلعادة   الدول  أمام جميع  مناسبة  الن  والفرصة  التقدم.  ة  وتي  وبطء  ا، 

ً
أحيان المساواة 

عىل أثناء    البناء  تتبعها  ي 
الت  اتيجيات  االسي  تجعل  أن  الدول  فبإمكان  األفضل:  نحو 

ي فاعلة وإتاحة الف
ي مجاالت التعلم،  دخال تحسرصة إل التعافز

بية،  التقييو ينات فز م، والي 
التكنولو  والتمويل.  واستخدام  )جيا،  اإلسالمية  برليس  جامعة  اتخذت  ( KUIPsوقد 

از  ا من اإلجراءات العملية واالحي 
ً
وس كورونا وخطره،  عدد تماشًيا ية لمواجهة انتشار في 

خّطة   من  حكومة  مع  المبذولة  الوقائية  وجهودها  يا  ز القيمالي  أيدها  قبل  الحكيمة  ادة 
القياد   وتمثلت   هللا.  بتوجيهات  اإلجراءات  الجامعة،  تلك  ومدير  للجامعة،  العليا  ات 

القائمة عىل ونية بتنفيذ  للكليات والمراكز األكاديمية واإلدارية، والجهات   اإلدارة اإللكي 
باإل  للقيام  عمل  فرق  تشكيل  عي   كورونا،  لمكافحة  المرسومة  ت جراءاالسياسات 

، لتيسي   وعىل    ةة سواء عىل مستوى الجامعالعملي المجال  مستوى المحيط المجتمغي
 . (، وعىل مستوى المحيط المجتمغي ي

وتز  اإلداري، والمجال األكاديمي )التعليم اإللكي 
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 الموضوع:   يار هذا سبب اخت 
( وس كورونا، من كافة  KUIPsعرض وتقديم تجربة  أزمة في  ز إلدارة  ( كنموذج متمي 

ي التة، واإل لالضوء عىل الجهود المبذو وإلقاء    الجوانب،
ي تم اتخاذها فز

غلب  جراءات الت 
 عىل جائحة  كورونا. 
 أهمية الموضوع: 

ي اإللكي    التعليم  نظام  واجه  الزمان،  من  طويل  زمن  مدى  عىل
  إل  شديدة،  مقاومة  وتز

وس  جاء  أن ي   حت  -  األكاديمية  المؤسسات  جميع  وشعرت  كورونا   في 
  عارضت   الت 

و  التعليم ي اإللكي 
ي   بحقها   للفوز   فعلية  اءاتوإجر   ةمأنظ  إمتالك  عليها   أن  -تز

 منح   فز
،  تعليم  طالبها  ز ف   علمية  ودرجات  متمي  ي   بها،  معي 

 التعليم   عىل  االعتماد   ظل  فز
، ي
وتز   التحليىلي   التفكي    عىل   القائمة   والمقاالت  والمشاريــــع  واألنشطة   ث البحو   أو   اإللكي 

ي 
ظهر   والت 

ُ
ز   هنا   نم  تقليدية.   اختبارات  بدون  تعلموه   ما   ميعتج  الطالب  بإمكان  أن  ت   تي 
 يع   الذي  الموضوع   هذا   أهمية

ّ
ا   د

ً
ي   كبي    بقدر   نجح  لنموذج   كاشف

وس   مكافحة  فز   في 
 كورونا. 

 مشكلة البحث: 
مع ي 

فز البحث  برلتتمثل مشكلة  مكافحة  رفة، وكشف دور جامعة  ي 
فز يس اإلسالمية 

وس كورونا، من خالل اإلجابة عىل تلك األسئلة التال  ية:  في 
 لة البحث: أسئ 

اإلجرا  .1 أهم  اإل ءما  بها  ات  قامت  ي 
الت  وس كورونا،   (KUIPs)دارية  في  لمكافحة 

ي انجاز األعمال بتأثي  أقل؟ 
 واالستمرار فز

األ   .2 المجال  ي 
فز اإلجراءات  أهم  الما   ) ي

وتز اإللكي  )التعليم  بها  كاديمي  قامت  ي 
ت 

(KUIPs) ي تقديم خدمة لمكافحة
وس كورونا، واالستمرار فز ة للطالب؟ في  ز  متمي 

اإلجراءا .3 أهم  م  تما  اعىل  المجتمغي  المحيط  )ستوى  بها  قامت  ي 
( KUIPsلت 

وس كورونا؟  لمكافحة في 
ال .4 التعليم  حقل  ي 

فز اإلسالمية  برليس  جامعة  تجربة  أهمية  ز  أثناء بي ّ جامغي 
ي ضوء القرآن والّس 

وس كورونا فز  نة. مواجهة في 
 أهداف البحث: 

ا .1 ي قامت بها )بيان أهم اإلجراءات اإلدارية 
ونا،  وس كور لمكافحة في  (  KUIPsلت 

ي 
  انجاز األعمال بتأثي  أقل؟ واالستمرار فز

ي قامت بها  ت  .2
( الت  ي

وتز ي المجال األكاديمي )التعليم اإللكي 
وضح أهم اإلجراءات فز

(KUIPs) ي تقديم خد
وس كورونا، واالستمرار فز ة للطالب. لمكافحة في  ز  مة متمي 

المح .3 مستوى  عىل  اإلجراءات  )أهم  بها  قامت  ي 
الت  المجتمغي  ( sKUIPيط 

وس كورونا. فحة لمكا  في 
أثناء   .4 الجامغي  التعليم  حقل  ي 

فز اإلسالمية  برليس  جامعة  تجربة  أهمية  بيان 
وس كورونا.   مواجهة في 
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 هيكل البحث: 
، مقدمة، وثالثة مطالب، وخاتمة، وف تظمين ي

 هرس أهم مراجع البحث. هذا البحث فز
اختي :  تشمل و المقدمة،   الموضسبب  ومشار  الموضوع،  وأهميه  البك وع،  حث،  لة 

 ، وخطة البحث.  وأسئلة البحث، وأهداف البحث
ي قامت بها ) 

وس كورونا (  KUIPsالمطلب األول: اإلجراءات اإلدارية الت   : لمكافحة في 
: ضبط الحركة، داخل و أ
ا
 الحرم الجامغي وخارجه. ًل

، والطالب.  ز  ثانًيا: متابعة الحالة الصحية للموظفي 
. اث ي

وتز ا: الحضور اإللكي 
ً
 لث
ونية. تماعات اإللك : االجا رابعً   ي 

 . ي
وتز  خامًسا: التدريب اإللكي 

 سادًسا: متابعة األعمال من البيت. 
اف والمتابعة للخدمات المقدم ية وغي  ن اة مسابًعا: اإلشر ز  ها. لحكومة المالي 

 ( بها  قامت  ي 
الت  األكاديمية  اإلجراءات   : ي

الثاتز وس  لمكافحة    (KUIPsالمطلب  في 
 ونا. كور 

: المقررات ا
ا
 ة. تعليميلأوًل

ونية.  ات اإللكي   ثانًيا: المحاضز
ا: األنشطة التعلمية. 

ً
 ثالث

 . ي
وتز  رابًعا: التقييم اإللكي 

ي ض المطلب 
 رآن والسنة. الق وء الثالث: تقييم التجربة فز

 تشمل أهم النتائج والتوصيات. و  والخاتمة،
 وفهرس أهم مراجع البحث. 

ي   الرائدة  التجرية  تلك  مانيقد  إذ   والباحث
  كنموذج  كورونا    جائحة  عىل  بلالتغ  فز

؛  التعليم  مؤسساتل  حتذىي   إل   التحول  تحديات  الفور   عىل  استوعبت  حيث  العالي
،  لمالتع ي

وتز ي   اإللكي 
  اإلداري  المستوى  ىلع  الجميع  وكّرس  دراسي ال  فصلال  منتصف  فز

  جاهزة  وأصبحت  الشاقة،  مةالمه  هذه  ألداء  بالكامل  أنفسهم  سواء  حد   عىل  واألكاديمي 
ي  النحديات كتل مثل لمواجهة

 القصد.  وراء من  وهللا المستقبل، فز
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ي قامت بها ) 
وس كورونا KUIPsالمطلب األول: اإلجراءات اإلدارية الت   ( لمكافحة في 

نه ي 
] اية شفز اير/شباط  في  للتحذير 2020هر  تدق  اإلنذار  أجراس  بدأت  عندما  م[،" 

وس كورو  ي في 
يق عمل عالمي  كيل فر شنا المستجد، قام البنك الدولي بتمن تزايد تفسر

للتكيف البلدان لهذه األزمة  متعدد القطاعات لدعم تصدي   ي تتخذها 
الت  واإلجراءات 

س  معها.  هناك  يكن  لم  الوقت،  ذلك  ي 
الص فز ز وعدوى  البلداي  من  قليل  رة  د  المتصز ن 

المدارس. وبعد   االجتماعي من خالل إغالق  التباعد  ز  األخرى تفرض   من أسبوعي 
أكير

ا    120بقليل، أغلق  
ً
ي  بلد

أثر عىل نحو مليار طالب فز العالم المدارس مما  جميع أنحاء 
ات زمنية   . (1)"مختلفةرأوا مدارسهم تغلق لفي 

 
ز وزراء  وبعد أن أعلن رئيس ال ز أنه سيتم إغالق حدود البالد  ي محي االمالي  لدين ياسي 

كات التجارية بدًءا أمام المسافرين، وإغالق المدارس والجامعا   من يوم   ت، ومعظم الشر
مارس    18األربعاء   وحت   2020من  احتوا 2020رس  ما  31م،  أجل  من  وذلك  ء  م، 

المستجد )كوفيد وس كورونا  و   .(19-انتشار في  أن حذرت  اوبعد  ازارة  ية  لمالصحة  ز لي 
تبنت   الجائحة،  لمحاضة  البالد  ي 

فز الكامل  شبه  اإلغالق  تعليمات  مخالفة  مغبة  من 
التوال  تنفيذ  اف عىل  اإلشر برليس  اإلسالمية    ليمات،عية  برليس  جامعة  بادرت  وكذلك 
(KUIPs)ا من  ، باالمتثال للتعليمات م

ً
ي تتيح مزيد

ع اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الت 

 

وس كورونا ا (  1) ي أنحاء العالم،  ألنظمة التع لمستجد عىل ا إدارة تأثي  في 
ي قازي ليمية فز هق، وتيغران شميس  -كاليوت 

/covid-impact-managing/ar/educationhttps://blogs.worldbank.org-19-م  2020/ 03/ 18
preparing-are-countries-how-world-around-systems-education 

https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing
https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing
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ز المستمر، معاإلدا  وجودة  التكّيف، السيطرة(، وهذا    رة واستمراريتها، ومراعاة التحسي 
ي السط

ي ءور القادمة؛ حيث سيتم عرض اإلجرا ما سيتم التعرض له فز
  تم تنفيذها. ات الت 

: ضبط الحركة داخل الحرم الجامغي وخارجه. 
ا
 أوًل

ي البالد   بعد أن
ي حظر التجوال الشامل فز ز د  الحدو   ، وغلقأعلن رئيس الوزراء المالي 

كات التجارية بدًءا من يوم األربعاء أمام المسافرين، وإغالق المدارس والجامعات،   والشر
وس كورونا المستجد )كوفيدتشار ف نم، من أجل احتواء ا2020من مارس  18  .(19-ي 

ز بعدم التواجد ألي سبب من  وتوجيه التعليمات الصادرة من الحكو  مة لجميع العاملي 
 للاألسباب؛ وامثا 
ا
 ( باتخاذ اإلجراءات التالية: KUIPsت، بادرت )تعليماًل

ز بتلك اإلجراءات ا  ازية من قبل الحكومة. التعميم عىل جميع الموظفي   إلحي 

ي    إغالق 
اف مدير الجامعة الجامعمباتز ة اإلدارية، والتعلمية، وكافة المعامل، بإشر

ي لـ )
 (. KUIPsونوابه، عن طريق إدارة األمن والدفاع المدتز

ي بد ال 
ي جميعها. إجر  ء فز

 اءات التعقيم، للمباتز

آب    واتس  مجموعات  عي   واإلجراءات،  التعليمات  من  مزيد  الخاصة  انتظار 
 فة. لبالكليات واإلدارات المخت 

) عيتف  طريق  عن  ي 
وتز اإللكي  الحركة  ضبط  ،GPSل  المحاضز بهاتف  الخاص   )  

لتح  نظام كويبس  إقامته، عىل  وعنوان  الحضور  الموظف  التسجيل   : مو عي  قعه،  ديد 
ي او 

ا للتعليمات، كما يظهر فز
ً
 لشكل أدناه: متابعة عدم تحركه تنفيذ

 
 

ال  التطبيق  إال يعم  وهذا  الهاتف،  ل  خالل  من  تطبيق    بعي وهو  البصمة  مل  نظام 
ونية، كما سيتم توضيح ذلك. اإلل  كي 

، وضمان عدم   ز العاملي  ي مراقبة الحركة لجميع 
النجاح فز وهكذا استطاعت كويبس 

ية. لحرم اداخل االتواجد  ز ا لتعليمات الحكومة المالي 
ً
 لجامغي تنفيذ

ز   ب.  لطال  وا ثانًيا: متابعة الحالة الصحية للموظفي 
ز  المالي  الحكومة  تعميم  بإيفور  إجرا ة  واتخاذ  الحركة،  تقييد  للحد  عالن  وقائية  ءات 

ي العمل عىل: 19من انتشار جائحة كورونا )كوفيد 
 (، بدأت كويبس فز
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التعميم تم   :
ا
ج   أوًل مو عىل  ز  ميع  وإشعار  KUIPs)ظفي   ، ي الطت  للفحص  الذهاب   )

ي الذي يفيد سلبية الفح  . 19ص لكوفيد  اإلدارة بالتقرير الطت 
، ي  و بتوف  (KUIPsثانًيا: قامت ) ز ي لجميع الموظفي  سيلة نقل ألماكن الفحص الطت 

، والطالب الذين يعانون من أعراض مشابهة لكوفي  ز د  والطالب؛ للتأكد من خلو العاملي 
س كوفيد   س، وبالفعلن الفي  م 19  ، والحمد هلل. 19جاءت كل النتائج سلبية من في 

ا: المتابعة ال
ً
ي )  يومية للحالة الصحيةثالث ورًيا    كان، و (KUIPsلمنسوت  هذا اإلجراء ضز

نفس   عىل  الحفاظ  أجل  من  العينات  سلبية  من  التأكد  بعد  الصحية  الحالة  لمتابعة 
 المستوى،وذلك من خالل: 

عي  التسج .1 لب  يل  المتابعة  )رابط  ي 
فز ز  العاملي  النموذج  KUIPsيانات  ي 

فز (، كما 
 .  التالي

 
؛ للتأكد من  تسجيل الحالة الصحية، .2 ز المحتملة  راض  عخلوهم من األ   للموظفي 

س كوف : 19يد  لفي  ي النموذج التالي
 ، كما فز
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ي 
وتز ا: الحضور اإللكي 

ً
 . ثالث

( ي عن طريق 
وتز اإللكي  الحركة  الGPSولتفعيل ضبط  ،اتبه خاص  (  المحاضز تم    ف 

لتحديد  كويبس  نظام  عىل  إقامته،  وعنوان  الحضور  الموظف  التسجيل   : عي  ذلك 
ا للتعموقعه

ً
ي الشكل أدناه:   مات،يل، ومتابعة عدم تحركه تنفيذ

 كما يظهر فز

 
 

ي الصورة أدناه: وهذا ال
 تطبيق ال يعمل إال من خالل الهاتف كما فز
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ونوهو تطبيق يعمل بنظام البصمة اإل ي الصورة: ية، كملكي 

 ا فز

 
 ويوضح إذا كان الموظف قد سجل من داخل كويبس أو من خارجها: 

 
ي مراقبة الحتطاعت كو وهكذا اس

النجاح فز ، وضمان عدم  لج  ركةيبس  ز العاملي  ميع 
الماالتواج  الحكومة  لتعليمات  ا 

ً
تنفيذ الجامغي  الحرم  داخل  الحضور د  وتسجيل  ية،  ز لي 

 . ي
وتز  واالنصاف اإللكي 



الكتاب والسنة  العالي املاليزي في التغلب على جائحة كورونا في ضوء جهود مؤسسات التعليم 

measures when epidemics spread (Covid 19 as a model

 

 

154 

ونية. االج ا: بعً را  تماعات اإللكي 
)كوف س  في  انتشار  من  للحد  بالتباعد  ية  ز المالي  الحكومة  تعليمات  (،  19يد  بعد 

( االجتم KUIPsفعلت  نظام  ألنه  إلات  اعا(  ؛  ي
وتز إلتمام  لكي  الرئيسة  التواصل  قناة 

المطلوبة،   المهام  وإنجاز  ز  االجتماعات،  وبي  التدريس،  هيئة  وأعضاء  اإلدارات  ز  بي 
و المحاضز  ز  التعلالطالبيي  العملية  استمرار  من  للتأكد  إل ؛  وكذلك  عقد  مية،  تاحة 

ر هذاالجتماعات مع الجهات الخار 
ّ
أتمتة أعمال  ذ و نفيا تجية، إذا تطلب األمر؛ وقد وف

و  االجتماع  بنود  وأرشفة  المعنية،  الجهات  ز  بي  ونية 
اإللكي  عمليات  االجتماعات  إجراء 

والخر  االجتماع،  بنود  عىل  بالالتصويت  وإرساله    توصياتوج  االجتماع  محصز  وتوليد 
عق  إل إتاحة  مع  ي 

وتز إلكي  بشكل  ة  مباشر المعنية  ا،  الجهات  مرئيًّ أو  ا  االجتماع صوتيًّ د 
ز هما: ) ذلكتم و   (. ZOOM ،Google Classroomعي  برنامجي 

 . ي
وتز  خامًسا: التدريب اإللكي 

المتعلقة  KUIPsقامت ) التدريبية  )ال( بعقد عدد من الدورات  الصحية من  وقاية  بـ 
ا وإعداد  وسات،  اإلحتبا القي  وإدارة   ، ي

وتز اإللكي  والتدريس   ، التعليمي رات  لمحتوى 
امج   ونية، وإعداد الي  ي هو    ،(MQAديثات  تح  حسباإللكي 

وتز وقد كان التدريب اإللكي 
( لـ  المناسب  التعلي  (KUIPsالخيار  ظل  ي 

الحكومية،  فز سهل  مات  التدريب وقد 
الوص ي 

وتز إلااللكي  المتدر العدي  ول  من  الجميع  د  ام  ز إلي  بعد  جغرافًيا،  المتناثرين  ز  بي 
الت عىل  بناءا  الحركة  اللتقييد  إل  واالتجاه  الحكومية،  بسب  عد  تباعليمات 

وس ويعد   كورونا في  ي  المستجد. 
وتز االلكي  إزال  التدريب  أدوات  من  الحدأداة  ود  ة 

ي أي وقت، وقد وفرت  الج
ز دراسة مواد الدورة التدريبية فز ي يمكن للمتدربي 

غرافية، والت 
(KUIPs)    الوصول إل مجموعة ز  ا تحالممن  للمتدربي  ذاتيًّ والمكتفية  التفاعلية  ت  واد 

وتم  محدد  وقت  ي 
فز ي 
وتز اإللكي  التدريب  وتم  التنظيم.  عىل  القائم  أو  المدرب  رعاية 

ز األن  وقد لعب المدرب   .ة مثل: المناقشات أو العمل الجماعي تعاوني شطة الالجمع بي 
ي تط

نت دوًرا حيوًيا فز ونيةية  ريبوير التدريب، والحفاظ عىل بيئة تدعي  اإلني  ، وقد  إلكي 
ي أدت إل القيام بالعمل بنجاح، وقد    (KUIPsوفرت )

مجموعة فريدة من األدوات الت 
 لتدريب. د من اتوى جيللحفاظ عىل مس ا؛ ( أدواتهKUIPsطورت )

 سادًسا: متابعة األعمال من البيت. 
بمتابعة    وخارجه،  ل الحرم الجامغي ضبط الحركة، داخ ( لعد تقييد و KUIPsقامت )

طلوب القيام بها من البيت، وذلك عن طريق المتابعة اليومية  من األعمال الم   وعةمجم
 لكل ما يتم فيها، ومنها: 

ا لت .1
ً
 رة. الوزا عليماتمتابعة تقييد الحركة تنفيذ

 (. GPSتطبيق )و   متابعة الحضور واالنصاف عي  نظام كويبس، .2
، والطالبمتابعة الحالة الصحية لل  .3 ز  .موظفي 
. كي  إللمتابعة الحضور ا .4 ي

 وتز
ونية.  .5  متابعة االجتماعات والتدريبات اإللكي 

https://www.new-educ.com/?s=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%ab%d9%84
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ي وردت الحكومية للحد   .6
ات والتعميمات الت  ز بجميع النشر متابعة إمداد العاملي 

 ائحة. ار الجمن انتش 
 متابعة إنشاء المقررات التعليمية وتعميمها عىل الطالب.  .7
ات واألنشطة ال .8 ي متابعة المحاضز

وتز ز الممن  تعليمية، والتقييم اإللكي   . ليز
ها.  ية وغي  ز اف والمتابعة للخدمات المقدمة من الحكومة المالي   سابًعا: اإلشر

اف والمتابعة للخدمات    عىل التيسي    (KUIPsعملت ) لحكومة  ة من االمقدمواإلشر
ي  ز ي منها: المالي 

 ة، والت 
1.  . ي  تقديم مساعدات النقل للفحص الطت 
  والوقاية. توفي  وسائل التطهي   .2
ي السكنب لطال تقديم وجبات الطعام ل .3

ز فز ز المقيمي  .  الدوليي   الجامغي
ي   .4

الت  التعليمات  كل  الطالب إيصال  ز  بي  تنفيذها  وتبسي   الحكومة،  أعلنتها 
ز والطالب الدول ، و المحليي  ز ز اليي  . بي  ز ز والمحليي  ز الدوليي   موظفي 

 انحة. إيصال المساعدات العينية والمادية المقدمة من الجهات الم .5
 

: اإلجراءات ا  ي
ي قامت بها ) كاداأل لمطلب الثاتز

 ( KUIPsيمية الت 
وس كورونا     لمكافحة في 

أن ا ال شك  ية... :  ز المالي  هضة 
َّ
الن عليم شُّ 

َّ
اَمت عىل  لت

َ
ق يا  ز مالي  ة 

َ
هض

َ
ن    فـ" 

َّ
بَ الت ل  عليم 

ان قوامها وَس 
َ
ها عىل الَحياة عامَّ ك عليم جزء َبُب ِقياِمها... ]و[ مع أزَمة كورونا وتأثي 

َّ
ة الت

كر 
َ
د ذ

َ
ق
َ
 ال منها، ل

ُّ
ك الس  د

  كتور مهادير أنه منذ أن بدأ ُمعي َ
ّ
ة من غي   َياَسة كان يرى أًل

َ
هض

َ
ن

و 
َ
ث بدأ  حت َّ  عليم 

َّ
للت َوزيًرا  صبح 

َ
أ وإن  عليم 

َّ
ي الت

فز  
ا
   رة

َّ
ضها  الت

َ
وَرف القليل  َعنها   َ ي

َرضز عليم 
ي  
 فز
ا
ثي  )َرغَبة

َ
روج َعن المألوف(؛ َح الك

ُ
عات اَعدم الخ

ُّ
وق
َ
الَف كلَّ ت

َ
 إنه خ

ُ
و لمُ يث

َ
... ت ز عي 

 
ق

)الي ق 
الشرَّ إل   

َ
جه

َّ
ات َحولها فقد  وما  وكوريا  ق  ابان 

الشرَّ هذا  جربة 
َ
ت ِمن  ة 

َ
لالسِتفاد (؛ 

 
َ
ن ما الص  ِتِه ال سيَّ

َ
هض

َ
قاعات  ون

َّ
اعات(الث

َ
ن ِل الص 

َ
أثق عليم )ِصناعة الِجيل ِمن 

َّ
ي  يلة والت

، فز
الَجمِ  ان 

َ
ِلَسان َح الَوقت الذي ك حو الغرب 

َ
ون ن جهنا  ه "الِ يع يُحجُّ

َّ
الة ات ِعندما أردنا الصَّ

ال حو 
َ
ان أردنا  ما 

َ
ة وعند

َ
مِ ِقبل حقيقه 

َ
ت ُيريد  ما  ُس  ر 

َ
ُيد وبدأ  ق" 

الشرَّ حو 
َ
ن اتجهنا  ة 

َّ
هض

َّ
ن  لن

 
َ
ند
َ
َ  ساٍت  ه ي ِ

وِبق  لها  َيصبو  ي كان 
الت  ناعة  الصَّ َرفِد  ر  وَمجاالِت  طوَّ

َ
ويت َينمو  ذلك 

َ
الحال ك

عَ   كورونا 
ُ
جاِئَحة عرِقل 

ُ
ت ْم 

َ
ل
َ
تَج ف

َ
السَّ ل ي 

فز والفرع  َمدروس  ابت 
َ
ث األصل   ،

ُ
يواصل ه ماء 

 . (1)االرِتقاء"

 

أصليح،  1) الرحمن  عبد  ية،  (  ز المالي  التجربة  زمن كورونا  ي 
فز بعد  عن  بتاريــــخ  التعليم  تاريــــخ   م 2020/ 05/ 19نشر 

 م 2020/ 03/ 18التصفح: 
%B9%D9%%84%D8%AA%D8.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9ttps://wwwh

-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%86-84%D9%8A%D9%85
-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9 

 

https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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  ..
ً
ُمسبقا ة 

َّ
الُمعد اضية  االفي  حتية 

َّ
الت ما    البنَية  لعلَّ  زَ و"  َّ جر    مي 

َ
ة  بَ ت يَّ ز المالي  عليم 

َّ
الت ة 

 
ا
ة َ
َ ُمباشر القرار   

ُ
اذ
َ
اتخ هو  ليس  ِئَحِة كورونا 

َ
جا ان  اإل  إبَّ عليم 

َّ
الت إل  ِل  حو 

َّ
ي لكي  بالت

أو وتز  
ُم دَوِل 

َ
علم َعن ُبعد، فمعظ

َّ
جربة  الت

َّ
ز هذه الت َّ  ما مي 

َّ
طَوة، بل إن

ُ
فَس الخ

َ
طت ن

َ
 العالم خ

حتيَّ 
َّ
 هو ُوجوِد البنَيِة الت

َّ
  علم  ة للت

ا
هذا، وإن كانت ُمهَملة

َ
رٍف ك

َ
َعن ُبعد وكأنها ُوِضَعت ِلظ

ِ ِمن األيَّ 
ي ما مضز

   ام،فز
َ
عليف

َّ
يا من عام ألف إللم اقد بدأت َمرحلة ِبناء الت ز ي مالي 

ي فز
وتز كي 

وزيــــع وتسعمائ
َ
ت مَّ 

َ
ت فقد   ، عليمي

َّ
الت الَحاسوب  وع  َمشر خاِلِل  ِمن  ز  وِتسِعي  وثالثة  ة 

ز  اعداَمدرس  حواسيب عىل ستي  وذلك  ة   
ا
اِملة

َ
يا ك ز مالي  ة عىل مستوى 

َواِقع   ديَّ ِكدراَسة 
د من جدوى هذا  

ُّ
 والتأك

َّ
مع   و الن

َ
ي الُمجت

عليم فز
َّ
ي، لكنه لم يكن ذو َجدوى  الالمَ ع ِمن الت ز ي 

َحا  
ُ
ي  َحاله

ة فز الكرَّ يا  ز مالي  العالم، فأعادت  ول 
ُ
د ٍ من  ثي 

َ
ي ك

الَمثيلة فز جارب 
َّ
الت ِمَن   ٍ ثي 

َ
ِل ك

و   عام ة تسعمائألف  حتيَّ
َّ
الت البنَية  زالت  وما  أفضل  النتائج  فكانت  ز  وتسعي  وستة  ة 

ل ة  ونيَّ  اإللكي 
َّ
وإن كان  عللت ور  تتطَّ يا  ز مالي  ي 

فز  يم 
َ
لهذه    كٍل بش الَحاجة  ِعند  ولكن  ء  بطي

 
َّ
بما  الُمعد ت 

َ
َين
َّ
واز ها 

َ
خُرف

ُ
ز ت 

َ
أخذ ة قد  عليميَّ

َّ
الت  

ا
ة أرضيَّ انت 

َ
ة جائحة كورونا ك ي في 

ات فز
 
 
 أ

َّ
ات    ِعد

َ
 ذ

َّ
الت إلبقاء رىح  ِبها   

ُ
ة
َ
االسِتعان يمكن  ٍة  ونيَّ إلكي  ِبنَيٍة  ِمن  َمضز  َماٍن 

َ
  د  عليمز

ا
ائرة

ة ِمَن ا  مَّ
 
بتىل أ

ُ
 فلن ت

ُ
علم وا َممأل

َّ
ف رىح الت

ُّ
وق
َ
ِم ِمن ت

َ
عليم"بأعظ

َّ
 . (1) لت

: المقررات التعليمية. 
ا
 أوًل

االعتم وهيئة  التعليم،  وزارة  توجيهات  من  ا 
ً
والوانطالق ااد  )جودة  ية  ز ، (MQAلمالي 
( كKUIPsأخذت  توفي   ورة  ضز وهو  بعد،  عن  للتعليم  الموضوعة  بالمعايي   اب  ت( 

ب فقامت   ، تعليمي ومقرر   ، المحتوى  يف  تكلجامغي يكون  أن  ورة  بصز ز  يي  المحاضز
ي أشع وقت، وقد وجدت استجابة شيعة من أعضاء هيئة  الت

الطالب فز يد  ي 
عليمي فز

األمر   لهذا  )  والذي  المهم،التدريس  عليها  عملت  ي 
الت  النظرية  التأهب  KUIPsأكد   :)

ات الواقع، تحقيق األهدافمواالستعداد الجيد، القدرة عىل التكيف   ائج،  لنتوا  ع متغي 
 ختبار بنجاح. وتم تسليم المقررات للطالب وتم اال 

ونية.  ات اإللكي   ثانًيا: المحاضز
( وس  في  النتشار  نتيجة  تحققت  ي 

الت  المكاسب  تو 19كوفيد  من  نطاق  (  سيع 
حي التعليم؛  عىل  بدائل  الحصول  عىل  الحصول  إمكانية  مع  باإلغالق،  ينتهي  ال  ث 

التعلم عن بعد-عددة  تم ي   خصوًصا   -مثل 
النظام من  ال  فز ي ال تعتمد هذا 

الت  مؤسسات 

 
 
أصليح،  (  1) الرحمن  ية،  التع عبد  ز المالي  التجربة  زمن كورونا  ي 

فز بعد  عن  بت ليم  تاريــــخ   م 2020/ 05/ 19اريــــخ  نشر 
 م 2020/ 03/ 18التصفح: 

D9%https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%
-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%86-84%D9%8A%D9%85
-9%86%D8%A7%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D%D9-%D8%B2%D9%85%D9%86

%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8 
 

https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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)ال اتبعت  وقد  اإلدارة،  أو  والتكيف  KUIPsتعليم  التأهب،  ناجحة،  سياسة  (كويبس 
لمر  للوصول  الالشيــــع؛  ي حلة 

وعدم  تعافز االستمرارية،  األهداف  تحقيق  أجل  من   ،
يد  . وإن أدى ذلك إل طول المدة ومز ةالتوقف، واألهداف التعليمية الخاصة بكل ماد

الفمن   وتقلص  ي  البشر المال  رأس  ي 
فز عدد  الخسائر  قلة  بسبب  االقتصادية،  رص 

 .الطالب األجانب

 
مثلت   األمر  بها  تم  ي 

الت  الشعة  إل  من  KUIPs)تجربة  وبالنظر  الخوف  عدم   ،)
أن   شك  وال  والجاهزيتقديم  شعة  المجهول،  التأهب،  مدى  عىل  يدل  ة،  الخدمة 

، لتحقيق أهداف االستمرارية،  ت البامتطوالقدرة عىل التكيف الشيــــع مع  لوضع الحالي
ة.  ز  وتقديم خدمة تعليمية متمي 

ي آسيا تمّر بقدرة عىل السيطرة عىل تدا
، حيث  19وفيد  عيات ك ويبدو أن التجربة فز

ع" ت. ج. سيتارام، مدير المعهد ال
ّ
، الهند، مسهندتوق ي

ي جواهات 
  ي للتكنولوجيا فز

ا
تقبًل

ي  
وتز اإللكي  للتعلم  ا 

ً
ق ي  مشر

المجموعة    ده. بال فز هذه  مثل  بالفعل  الهند  تمتلك  قال:" 
نت و… يمكنها بالتأكيد أن تأخذ زمام   الضخمة من وحدات الدورات التدريبية عي  اإلني 

ي المباد
ي جميرة فز

نت فز  . (1) ع أنحاء العالم"توفي  حلول للتدريس والتعلم عي  اإلني 
ا: األنشطة 

ً
 التعلمية.  ثالث

ي ة كائح( أثناء جKUIPsأثبتت )
ا فز زً استمرار األنشطة عىل كاقة المستويات،    ورونا تمي 

ا  
ً
بعض ذكرنا  والتعليمية،  األ اإلدارية  عن  والحديث  اإلداري،  المستوى  عىل  نشطة  منها 

ي لتعليما
فز أكي   ا 

ً
مجهود بذلت  حيث  غلق   ية؛  عن  الناتجة  السلبية  الثار  مواجهة 

( ولكن  بادرت  (  KUIPsالمؤسسة،  النشط قد  التحرك  التعليمية    ًما دع  إل  لألنشطة 

 

سي1) ناثان،  (  وس كورونا؟،  نثيل  في  أزمة  بعد  العالي  التعليم  مستقبل  بتاريــــخ  ما  ريــــخ تا  م 2020/ 05/ 11نشر 
 م 2020/ 04/ 16التصفح: 

https://www.al-
fanarmedia.org/ar/2020/05/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ 
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الح)ال إل  أدى  مما  تدريس،  من  المستمر،  وللتعلم  الصفّية(، 
ّ
وال الثار  صفّية،  من   

ّ
د

ار، واستطاعت  . صة جديخلق فر السلبية واألضز ي
 دة من رحم مرحلة التعافز

( تمتلكها  ي 
الت  ات  الخي  األكاديمي   (KUIPsوبفضل  المستوى  تطبيق  عىل  تم   ،

ي تلك األيام  نت  ني  اإل   عليمية عي  األنشطة الت
أنشطة ذات نموذج بسيطة يمكن قياسها فز

بالم التحىلي  عىل  الطالب  ساعدت  ي 
بعض  الت  مع  النفس  عىل  واالعتماد  سؤولية 

 عىل:   واألشة، وكان األنشطة تقومالمحاضز دة من  المساع
التع .1 وقت  ضبط  أجل  من  ي 

زمتز جدول  ذات  يومية  خطة  ومساعدة  وضع  لم 
ام.  ز  الطالب عىل االلي 

ولتلبية  أنشطة  يم  تصم .2 والتخصص؛  الدراسية،  للمرحلة  مناسبة  تعليمية 
والعقلية، النفسية،  بعض    االحتياجات  مع  الطالب  درسه  ما  جاع  اسي  خالل  من 

ي الحياة اليومات الحلتطبيقا
 ية ما أمكنه ذلك. ية وممارستها فز

النشط، وتصم .3 التعلم  اتيجة  اسي  المواد استخدام  توزيعها عىل  ثم  األنشطة  ،  يم 
األطفال  "  ل: ثم عدد  حالة كان  ي 

فز المشكالت  وحل  ي 
الذهتز العصف  أدوات  تطبيق 

ي حالة كان ا
ا وفز ً الصغي  م  والتعلجماعي  ألطفال مجموعة فيمكن إضافة أدوات العمل 

؛ كما يمكن االستعانة ي
نامج الذكاءات المتعددة وب   الذات  امج التفكي  اإلبداعي كي  رنامج  بي 

ي تصميم األنشطة التفاعلية اليو عد  يساسكامي  لحل المشكالت والذي 
ا فز ً  مية. كثي 

والتفاعل مع الطالب .4 ي تطبيق األنشطة من   تخصيص وقت هادئ للمشاركة 
فز

ث جو من التوتر داخل  اللوحية والهاتف النقال وإحداجهزة  دام األ قبل الباء دون استخ
ل.  ز  الميز

 من خاللهم.  تخصيص وقت للتحدث معهم ومشاورتهم والمتابعة والتقييم .5
ي الشعور بالذعر والخوف  مس .6

خاء وعدم التسبب لهم فز اعدة الطالب عىل االسي 
وا حولهم؛  يحدث  لتعلم مما  الالزمة  ات  بالخي  وإمدادهم  ي  اإليجات  التفكي   عىل   

ز كي  لي 
 . (1) إدارة األزمات"مهارات حل المشكالت و 

الدا )وكان  لدى  لذلك  الم KUIPsعم  من  و"  االستمرار،  ي 
فز الرغبة  إيجاز  (  مكن 

ي ثالث مراحل متداخلة: اال 
 ستجابات الالزمة لتحقيق ذلك عىل صعيد السياسات فز

 كيف ت. ال1            
 . إدارة االستمرارية 2            
ز والتشيــــع3              . التحسي 

 

ي زمن الكورونا،  ا ( 1)
 م 2020/ 08/ 04تاريــــخ التصفح:   م 2020/ 03/ 17نشر بتاريــــخ لتعليم فز

tps://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%ht
-%D9%86%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-84%D9%8A%D9%85

D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86% 

https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ي معرض تنفيذها له
ي ألنظمة التعليم، فز

ي من  وينبغز
ذه السياسات، أن تسغ إل التعافز

ي العديد من  رار أخطاء الدون أن تعيد تك
ي الجائحة فز

، حيث كان الوضع قبل تفسر ي
ماضز

وا التعلم،  مستوى  ي 
بتدتز يتسم  ة  ر البلدان  وتي  وبطء  المساواة،  عدم  نسب  تفاع 

فضل":  التقدم..."و" الفرصة سانحة الن أمام البلدان من أجل "إعادة البناء عىل نحو أ
ال األنجع  اتيجيات  االسي  من  تجعل  أن  للفبإمكانها  تتبعها  ي 
  ت 

ً
منطلقا األزمة  من  ي 

تعافز
و  بية،  والي  التقييم،  مثل  مجاالت  ي 

فز األجل  طويلة  تحسينات  لتكنولوجيا، اإلدخال 
 . (1) والتمويل، ومشاركة أولياء األمور"

 . ي
وتز  رابًعا: التقييم اإللكي 

و  في  انتشار  ومع  الحالي  الوقت  ي 
انتشار  فز مع  ا" 

ً
أيض محظوظ  العالم  س كورونا، 

ز طالبنا،لمعلومات بشك التقنية وا أن نطلق عليه  ]و[ أصبحنا أمام جيل يمكن   ل كبي  بي 
من دون ش الذكي كونه  الجيل  الحديثة،لقب  بالتقنية  واعًيا   

ا
استخدامه  ك جيًل بحكم 

ي أبسط مواقف حياته؛ لذا كلما زادت فرصة استخدام م
ا يحبه الطالب، التكنولوجيا فز

الدرا ي حضور الحصص 
زد عىل    .ائرة االستيعابسية وتوسيع دزادت فرصة شغفهم فز

أنه الصز    ذلك  من  الأصبح  مرحلة  إل  ز  التلقي  مرحلة  من  االنتقال  ألبنائنا  وري  ز  تمكي 
وطاقاتهم،   قدراتهم  ينمي  بما  أن   وبناتنا  من   

ا
بدال التقنية  المعرفة  يقودون  ويجعلهم 

 . (2) تقودهم"
ي ) أس 

ي فز
وتز  ( KUIPsاليب التقييم اإللكي 

( مو KUIPsحددت  و (  معينة  للجائحة  اعيد  ومناسبة  مرنة  منضبطة  جداول  فق 
إعدادالجديد ويتم  مناسًبا  ا 

ً
وقت تطبيقها  ويستغرق  وبأنظمة  ة،  واضحة  بمعايي   ها 

 مختلفة: 
: التقييم عن طريق تقديم بحث بمعايي  واضحة تظهر قدرة الطالب عىل الفهم،  

ا
أوًل

ي والتطبيق،  
فز للطالب  مفتوح  والوقت  والنقد،  مناسبة  والتحليل،  للموضوع    حدود 

 والمتطلبات. 
عن   الفهم  يقيس  اختبار  وهو  المفتوح،  الكتاب  طريق  عن  التقييم  طريق  ثانًيا: 

ي هذا االختبار لمدة )
 ( ساعة. 72التحليل والنقد، والوقت فز

ا: التقييم المباشر عن طريق فتح الطالب الكام
ً
ا، ومدة  ثالث هذا االختبار حسب ما ي 

ا  ي مفردات 
فز المعتمهو مذكور  ) لمادة  ية  ز المالي  االعتماد  هيئة  وجميع    ،(MQAدة من 

 

السياسات،  ج (  1) صعيد  عىل  واالستجابة  التعليم  صدمات  كورونا  ، ائحة  الدولي البنك  بتاريــــخ  موقع   نشر 
 م 2020/ 08/ 04تاريــــخ التصفح:   م 2020/ 05/ 07

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/education/publication/the-covid19-pandemic-
shocks-to-education-and-policy-responses 

،  التعل ( 2) ي
وتز  /https://sites.google.com/site/moooonsitesم 2020/ 08/ 04تاريــــخ التصفح: يم اإللكي 
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ي وورد )
( إما أن يطبعها الطالب، ويكتب  PDF( أو )Wordاالختبارات يمكن أن يكون فز

ي الحاسوب ثم يرسل االختبار من أجل التقييم
، أو يكتب فز  . بيده ثم بسحبها باالسكيز

ذلك    مكل  مرعاة  مع  االمتحانات  قسم  معايي   وفق  بلوم  يتم  ستويات 
(Bloom's taxonomy  الجودة معايي   وفق  منظمة  قوالب  ي 

فز وضعها  تم  ي 
الت   )

 المعتمدة. 
 

ي ضوء القرآن والسنة المطلب ا 
 لثالث: تقييم التجربة فز

يعة وأصوله  (KUIPsجاءت تجربة ) ا عىل  متوافقة مع القرآن والسنة، ومبادئ الشر
: ال  نحو التالي

الخروج  وتجنب  الحركة  ضبط   :
ا
الجا  أوًل زمن  ي 

النفسفز حفظ  فيه  وحفظ ئحة   ،
اإلسالمية يعة  الشر مقاصد  من  يهلكها  الذي  المرض  من  وصيانتها  الخمسة،    النفس 

ورات، وتسم   يعة اإلسالمية حول خمسة ضز حيث يرى جمهور الفقهاء أن مدار الشر
ال حفظ   : وهي الخمس  وريات  وحفبالصز وحفظ  دين،  المال،  وحفظ  النفس،  ظ 

الملل  ل. قال اإلما العرض، وحفظ العق ي رحمه هللا:" اتفقت األمة بل سائر  م الشاطت 
ا هذه  عىل  للمحافظة  وضعت  يعة  الشر أن  الدين،  عىل   : وهي الخمس،  وريات  لصز

والعقل" والمال،  والنسل،  ورية  (1)والنفس،  الصز للمصالح  يعة  الشر "وحفظ  وقال:   .

ها   عىلوغي  ج  يتم  من  حفظها  وهما:  الخر،  أحدهما  يكمل   ، ز ال وجهي  الوجود    انب 
ويرعاها   يثبتها  يوجدها،  أو  يحققها،  يزيلها  ما  بإبعاد كل  العدم  جانب  من  وحفظها 

ع يمنعهينقصها، أ   الشر
ً
ا واقًعا أو متوقعا

ً
، أي  و يجعلها تختل أو تتعطل، سواءا كان شيئ

أو   ينقصها،  أو  وريات،  بالصز يخل  ء  ي
سواءا كان    يعطلها، سر ع،  الشر يمنعه  بها  يخل  أو 

 أ
ً
، فواقعا

ً
ع يريد  و متوقعا  فالشر

ً
ع يريد رفعه وإزالته، وإذا كان متوقعا  فالشر

ً
إذا كان واقعا

 . (2)"منع وقوعه وتجنبه
العقوبة   وأنزل  حق،  بغي   قتلها  وحرم  ية،  البشر النفس  عىل  اإلسالم  حافظ  وقد 

وا  ال:)  الشديدة عىل من يفعل ذلك، قال تع
 
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ُ َوال ت

َّ
َم اّلل ي َحرَّ ِ

ت 
َّ
َس ال

ْ
ف
َّ
 الن

َّ
َحق     ِإًل

ْ
(،  ِبال

ا -، وحرم قتل النفس باالنتحار  151األنعام: 
ً
، أو م  -قصد ن غي   عن طريق القتل الفعىلي

تعال:)   قال  حيث  الجائحة،  زمن  ي 
فز الناس  ومخالطة  ل  ز الميز من  َوال  قصد، كالخروج 

 
َّ
ْم ِإن

 
َسك

ُ
نف
َ
وا أ

 
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ْم َرِحيًما ت

 
 ِبك
َ
ان
َ
َ ك
َّ
 . 29(، النساء: اّلل

حر  اوقد  يعة  الشر تعال:)  مت  قال  النفس،  عىل    لعدوان 
ً
دا َعم 

َ
ُمت  

ً
ِمنا

ْ
ُمؤ ْل 

ُ
ت
ْ
َيق َوَمْن 

 
َّ
ُه َجَهن

ُ
َجَزاؤ

َ
 ف

َ
 ُم خ

ً
 َعِظيما

ً
ابا
َ
 َعذ

ُ
ه
َ
 ل
َّ
َعد
َ
 َوأ
ُ
ه
َ
َعن
َ
ْيِه َول

َ
ُ َعل

َّ
ِضَب اّلل

َ
 ِفيَها َوغ

ً
 93(، النساء: اِلدا

 

 (. 31/ 1) الموافقات: ( 1)
 (. 552/ 2) الموافقات: ( 2)
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تل دون دمه فهو شهيدعليه الصالة والسالم:"    وقال
ُ
النهي    . وكذلك نجد (1) "من ق

ي حديث:" 
ار أو إيذاء للنفس، كما جاء فز ارعن كل ما فيه إضز ر وال ضز  . (2) "ال ضز

ام النفس والمحافظة عليها  ا وضو" لم ع اإلسالم هذه الحدود والديات من أجل احي 
أي جريمة من هذا النوع، كما أنها تزرع العدالة    والبعد عن التفكي  بالثأر أو االعتداء أو 

اوحب   ز  بي  فمعتز  القصاص  والصيانة،  الحفظ  ز  بي  ي 
أىحز يا  فرق  هناك  وليس  لناس. 

ال تصون  أنك  مكروه  من كل  النفس  والصيانة  نفس  حفظ  فالحفظ  مكروه،  من كل 
 . (3)يؤديان نفس المقصد"

ي زمن الجائحة فيه ط
، ووجوب  اعة ولي األمر ثانًيا: ضبط الحركة وتجنب الخروج فز

واأل  )العلماء  األمر  والة  والحكامطاعة  المعروف    مراء  ي 
فز السلطان(  ي -ذوو 

فز وليس 
ز الفقهاء؛ ألن بتلك ا  -معصية هللا عز وجل عة استقامة أمور األمة،  لطامتفق عليه بي 

الخروج   باز مت  يجوز  ابن  الفتنة. وأوضح  الناس من  وحصول األمن واالستقرار وأمن 
الح الحكاعىل  من  الرعية  بوجود  الكريم  ع  الشر ضبطها  ي 

والت  بواًح اكم  مع  م كفًرا  ا... 
، فإن عدموا القدرة؛ لعجزهم، فليس لهم الخروج ولو   القدرة واالستطاعة عىل التغيي 

ما رأو  وهو  الفتنة  ويوجب  الناس  ويصز  لألمة  فساد  فيه  خروجهم  ألن  بواًحا؛  ا كفرا 
عي وهو ا

 . (4) إلصالح ومنفعة الناس واألمة"يتعارض ودوافع الخروج الشر
وجل:) عز  هَ   يقول هللا  يُّ

َ
أ ْمر   َيا 

َ ْ
األ وِلي 

 
َوأ ُسوَل  الرَّ ِطيُعوا 

َ
َوأ  َ

َّ
اّلل ِطيُعوا 

َ
أ وا 

ُ
آَمن ِذيَن 

َّ
ال ا 

 
 
ك
ْ
ِ   ْم ِمن

َّ
 ِباّلل

َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
ت ْم 

ُ
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
ُسوِل ِإن ِ َوالرَّ

َّ
 اّلل

َ
وُه ِإل

ُّ
ُرد
َ
ٍء ف ْ ي

َ ي سر ِ
ْم فز

ُ
ْعت
َ
از
َ
ن
َ
 ت
ْ
ِإن
َ
ِخر     ف

ْ
َيْوِم ال

ْ
َوال

 
ْ
أ
َ
ت ْحَسُن 

َ
َوأ  ٌ ْ ي 

َ
خ  

َ
ِلك

َ
(ذ

ا
يًل الو  ،  59نساء:  ،  ز المسلمي  وأمراء  العلماء،  األمر:  وأولو   ،

بهذ ألن  المعروف؛  ي 
فز يطاعون  وتنفذ  ا  وعلماؤهم."  األمن  ويحصل  األحوال  تستقيم 

ال وأكل  األمور  يطاعوا فسدت  لم  إذا  أما  الظالم.  ويردع  المظلوم  وينصف  قوي  األوامر 
ت  المناصحة وال  مع  المعروف  ي 

فز والطاعة  مالضعيف...  ا 
ً
يد عْن  ز ي يز النت  لقول  ن طاعة 

وسلم:"   عليه  وفيما صىل هللا  والمكره  المنشط  ي 
فز والطاعة  السمع  المرء  حب  أ   عىل 

"، ويقول صىل  وكره ما لم يؤمر بمعصية هللا فإن أمر بمعصية هللا فال سمع وال طاعة 
ي من معصية  من رأى من هللا عليه وسلم:"  

ه شيئا من معصية هللا فليكره ما يأت  هللا  أمي 
ز  ييز ميتة جاهليةوال  الجماعة مات  فإنه من فارق  يدا من طاعة  "، وقال صىل هللا  عن 

وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه    كم من أتا عليه وسلم:"  
من كان  ي كائنا 

فز والطاعة  السمع  الواجب  أن  والمقصود  من    "،  األمور  لوالة  المعروف 
والعلماء ت   -األمراء  األمور  وبــهذا  المظلوم  نتظم  الناس وينصف  ويأمن  األحوال  وتصلح 

 

 141، ومسلم: 2480( رواه البخاري: 1)
ي االرواء: ، وصححه ا 2865( رواه أحمد: 2)

ي فز
 . 2653اللباتز

ى،  ن مقاصد الشر حفظ النفس وصيانتها م   (3) ي  نشر  يعة الكي 
م،  2020/ 08/ 04، تاريــــخ التصفح:  2018/ 09/ 04فز

 http://iswy.co/e27h8sمدونة طريق اإلسالم، 
(4  ) 

ً
ظالما اذا كان  األمر  ولي  باز  حكم طاعة  بن  عبدالعزيز  لإلمام  ال٢٠١١يوليو    ١٩  -رحمه هللا-،  الرسمي  ،  موقع 

 م. 2020/ 08/ 04تاريــــخ التصفح:  http://www.binbaz.org.sa/mat/8371لإلمام ابن باز: 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8371
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  الويردع الظالم وتأمن السبل وال يجوز الخروج عىل و 
َ
ة األمور وشق العصا إال إذا ُوِجد
ينفعو  أن  ز عليه من هللا برهان ويستطيعون بخروجهم  الخارجي  ا  منهم كفر بواح عند 

ز وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة"   . (1)المسلمي 
ا 
ً
الجائحة فيه تحقيق المصلحة، ودفع  ثالث ي زمن 

الخروج فز : ضبط الحركة وتجنب 

يعة اإلسالمية، والقاعدة الفقهية تقول:    د ، وتلك من مقاصالمفسدة ر يزال،  الشر الصز
ار  ضز وال  ر  ضز المفسدوال  إلحاق  ر:  الصز القاعدة:  ومعتز  يجوز  .  ال  ا، 

ً
مطلق بالغي   ة 

ي  ال  ، كما  ابتداءا ار  ،اإلضز انتهاءا ابن    جوز  وقال  بعده.  أو  وقوعه  قبل  ُر سواٌء  الصز اُل  ز ُ في 
ر وال  جنجيم: ال يصز الرجل أخاه ابتداءا وال   . وبعض العلماء جعلوا قاعدة:" ال ضز زاءا

يزال ر  الصز قاعدة:"  مكان  ى  الكي  الخمسة  القواعد  من  ار"  ومعتز  "ضز  ،   
ز القاعدتي 

ا..  نبويًّ ا 
ً
حديث ي 

الثاتز وإن كان  ي متقارب، 
الخشيتز قال  منفعة،  .  فيه  لك  الذي  ر:  الصز  :

ج  وعىل  منفعة،  فيه  لك  ليس  الذي  ار:  الصز ة،  مصز فيه  جارك  ة،  اوعىل  مصز فيه  رك 
ز  ُحكمي  عىل  ار"  وال ضز ر  ضز ال  حديث:"  ار    :شمول  اإلضز يجوز  ال  أنه  األول:  الحكم 

يجوز  ال  أي:  ؛  ؛    ابتداءا ابتداءا وماله  نفسه  ي 
فز آخَر  أن يصز شخًصا  ر  لإلنسان  الصز ألن 

ي كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلمظل
 .. .م، والظلم ممنوع فز

: أ ي
ار"نالحكم الثاتز ر بمثله، وهو الصز  . (2)ه ال تجوز مقابلة الصز

الحق   والتجول وكان هذا  الخروج  ي 
الحق فز المسلم  أيها  أو  فإذا كان لك  ك  ّ بغي  يصز

 يؤذيه حرم ذلك، وهو ممنوع". 
العمل ا الرابع:   فيه    ستمرار  الحياة،  ي 

فز وقت  آخر  وإخالص حت   باتقان  ل  ز الميز من 
عظيم،   وثواب  مأجر كبي   الكثي   ي  وفيه 

فز العمل  وإتقان   ، والصي  اإلخالص،  ثواب  ن 
الرزِق الحالِل، وهو عبادة خالصة؛ ألن اإلسالم يدعو ا لمسلم إل  اإلسالم من وسائل 

ّ نشيٌط طالٌب ، والمسلم اللالعمل واإلخالص فيه، ويدعوه إل عدم الكس ي حق إيجات 
يشعر بُمراقبة هللا    لرزق هللا يرجو رضاه وثوابه، وهذا يأتيه إال بالعمل واإلخالص، وأن

ي عمله أتّم وجه وأحسن حال، فالعمل بكل أنواعه  
ّ
ي كل خطوة يخطوها، وأن ُيؤد

له فز
عبادة  وتلك ال  -سلمو صىل هللا عليه  -ته النافعة عبادة" أخي  رسول هللا  وُمختلف مجاال 

ي عمله بكل ما آتاه هللا م
ها، وأخلص فز

ّ
اها بحق

ّ
 قام بها وأد

ْ
ن قّوة  ُيؤجر عليها المسلم، إن

ي صحيحه حديث أنس عن أهمّية العمل، فقال: َعْن  
وعزيمة صادقة. وقد ذكر مسلم فز

اَل  
َ
اَل: ق

َ
ٍس بن مالك ق

َ
ن
َ
   َما ِمْن ُمْسِلٍم :" -صىل هللا عليه وسلم-الَرُسوُل  أ

َ
ُس غ ر 

ْ
ْو  َيغ

َ
ْرًسا، أ

 
ٌ
ْو َبِهيَمة

َ
، أ
ٌ
َسان

ْ
ْو ِإن

َ
، أ ٌ ْ  َطي 

ُ
ه
ْ
ُل ِمن

 
ك
ْ
َيأ
َ
ْرًعا، ف

َ
 ز
ُ
 َيْزَرع

ٌ
ة
َ
ق
َ
 ِبِه َصد

ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
َّ
 . (3)"، ِإًل

 

 ع السابق.  ( المرج1)
يزال(  2) ر  الصز الفقهية:  المظاهري  القاعدة  القاسمي  شفيق  الكالم  أبو  األلوكة:  2015مايو    24،  شبكة   ،

https://www.alukah.net/sharia/0/86917/#ixzz6U8UwLuaT م. 2020/ 08/ 04فح: تاريــــخ التص 
االسالم(  3) ي 

فز العمل  فهيم،  اتقان  هادي  كتبه  التصف2017مارس    28،  تاريــــخ  :  م 2020/ 08/ 04ح:  ، 

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84
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 هللُا عليهِ 
ّ

ي إتقان العمل، قال رسول هللِا صىل
ة فز م:"    وقد وردت أحاديث كثي 

َّ
  وسل

َّ
ِإن

م عَ 
 
ك
ُ
 مَ هللا ُيِحُب إذا َعِمل أَحد

ْ
 ُيت
ْ
هال أن

َ
 . (1) "ِقن

م مسؤوٌل عن رعيتهِ وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم:"  
 
ك
ُّ
ل
 
م راٍع وك

 
ك
ُّ
ل
 
وهذا    (2) "ك

 .
ُ
 إتقان العمل واجٌب عىل كل موظٍف مهما كانت وظيفته

ّ
 الحديث يدل عىل أن

قا الذبج  ي 
فز حت   العمل  هللا  وإتقان  رسوِل  وسلم-ل  عليه  هللا   :"  -صىل 

َ
ت
َ
ق ا 
َ
 ِإذ

ُ
ت
ْ
ْم  ل

 
ُ
ْحِسن

َ
أ
َ
ْم  ف

 
ك
ُ
َحد

َ
أ  
َّ
ُيِحد

ْ
َول  ،

َ
ْبَحة

 
الذ وا 

ُ
ْحِسن

َ
أ
َ
ف ْم، 

ُ
َبْحت

َ
ذ ا 

َ
َوِإذ  ،

َ
ة
َ
ل
ْ
ِقت
ْ
ال ْح  وا   

ُ
ي 
ْ
َول  ،

ُ
ه
َ
َرت
ْ
ف
َ
ش

 
ُ
ه
َ
ِبيَحت

َ
 . (3) "ذ

 
َّ

صىل هللِا  رسوُل  قاَل   ، والكبي  والصغي   والعبد،  الُحّر  من  العمل  عليِه  وإتقان  هللُا   
م:"  

َّ
 وسل

َ
ن ا 
َ
ِإذ  

ُ
َعْبد

ْ
ال  إن 

َ
ِدهِ   َصح     ِلَسي 

ز ي ْ
َ
ت َمرَّ ْجُرُه 

َ
أ  
ُ
ه
َ
ل
َ
ف  ، ِ

َّ
اّلل  

َ
ة
َ
ِعَباد ْحَسَن 

َ
والقياَم  (4) "َوأ  .

ضاِعُف به األجَر. بالعمِل بإتقا
ُ
 ن ت

 الخاتمة 
( ت  ز ت  KUIPsتمي 

َ
ِبل
َ
ق أن  بعد  منسوبيها،  ِبكل   ز  التمي  لدرجة  يصل  الذي  بالنجاح   )

حدي مع هذه الجائحة، فقد استخدمت اإلدارة  
َّ
ز كل الوسائل  اون مع األكابالتعالت ديمي 

تعال كا هللا  توفيق  أن  شك  وال  الجائحة،  وتحدي  جربة، 
َ
الت إلنجاح  أهم  المتاحة  ن 

( وجدته  الذي  المجتمغي  عم 
َّ
الد ذلك  بعد  ي 

يأت  ثم  الدعم  KUIPsاألسباب  ( خصوًصا 
ي المستمر من ولي عهد سلطان والي

، ة برليس، السلطان فائز الدين، ودعم مكتب المفت 
 ية،  وبيت الزكاة، للجميع الشكر والتقدير. شؤون اإلسالموال

 
 أهم النتائج: 

تج من  إليه  التعرض  تم  ما  )من خالل  والسنة،  KUIPsربة  الكتاب  من  وموقعها   ،)
  : ي تفيد من يقرأ البحث، وهي عىل النحو التالي

 ظهرت بعض النتائج الت 
)أثبت .1 من    (KUIPsت  ا  ً الناالنتباه  كثي  ي 

فز والحذر  اإلداريوالحيطة  ة  واىحي 
منه واألكاديمية...  ربما  ِنعمة  من  َيخلو  فلن   صعًبا 

ً
واخِتبارا نقمة  انت 

َ
 ك
ْ
وإن ا  فالجائحة 

 
%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9

%84%D8%A7%D9%85   
ي هللا رواه د/ محم  (1)

الكتاب والسنة، عن عائشة رضز ي 
الثابتة فز الحستز  ي أسماء هللا 

، فز ي
الرضواتز الرازق    ود عبد 

 .63/ 35عنها، الصفحة أو الرقم: 
ي موطأ اإلمام مالك، ع2)

، فز ي
ن عبد هللا بن عمر، الصفحة أو ( رواه مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدتز

 .2الرقم: 
أب3) رواه  أحمد    و (  المعروف  جعفر  المصي  الحجري  األزدي  سلمة  بن  الملك  عبد  بن  سالمة  بن  محمد  بن 

ح مش ي شر
 .68/ 12كل الثار، عن شداد بن أوس، الصفحة أو الرقم: بالطحاوي، فز

ي م 4)
، فز ي

وطأ اإلمام مالك، عن عبد هللا بن عمر، الصفحة أو ( رواه مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدتز
 .161/ ص 2م: جقالر 
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اإلدارية   النواىحي  من  َمجال،  ِمن  أكير  ي 
فز َعنه  ُيغفل  قد  ِلما  والحذر  والحيطة  االنتباه 

 واألكاديمية. 
2. ( الَمفروضKUIPsأثبتت  للواقع  جيدة  قراءة  التع(  تنفيذ  ي 

فز ونجحت  ليمات  ، 
أك   عىل 

ُ
َحيث ؛  ز مي 

ِّ
الُمعل تأهيل  ي 

فز متوقع  أي خلل  باسِتدراك  قامت  وجه... حيث  مل 
بالت الجميع  ة  أمدت  عليميَّ

َّ
الت طبيقات 

َّ
الت  ، ي

وتز اإللكي  عليم 
َّ
الت حول:  المطلوبة  سهيالت 

 الحديثة؛ ألداء العمل عىل أكمل وجه ممكن. 
م ) .3

ِّ
اKUIPsأثبت ُمعل

َ
جاح  ن سبًبا مؤثرً ر س الَموقف... حيث كا( أنه ف

َّ
ي هذا الن

ا فز
اهر. 

َّ
 الظ

ي  .4
ام  ( كان من أسبابها أنها جامعة إسالميةKUIPs) نجاح التجربة فز ز ... وهذا اإللي 

يعة اإلسالمية، المأخود من الكتاب والسنة.  ز الشر  بالتعليمات الحكومية هو عي 
 أهم التوصيات: 

 ظر لتجربة كويبس وتقييمها من أجل تعميمها. الن .1
 فقة تشغيل برامج للتعليم عن بعد. حصول عىل موامحاولة ال .2
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 فهرس أهم مراجع البحث. 

ي االسالم  
 ، تاريــــخ التصفح: 2017مارس  28يم، هادي فه ،إتقان العمل فز

:  م04/08/2020 

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86_%D8%A7

%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%

D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85   

العالم   أنحاء  ي 
التعليمية فز األنظمة  المستجد عىل  وس كورونا  تأثي  في  ي ،  إدارة  كاليوت 

شميس  -قازي وتيغران  م 18/03/2020هق، 

-neducatio-19-covid-impact-https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing

paringpre-are-countries-how-world-around-systems 
ي تخريــــج أحاديث منار السبيل،   

ي )المتوفز : محمد ناض الديإرواء الغليل فز
ن األلباتز

اف: زهي  الشاويش 1420 الم  ـه(، إشر  : الثانية  الناشر وت الطبعة:  ، بي    1405كتب اإلسالمي
 م. 1985ـه، 

الكتا   ي 
الثابتة فز ، أستاذ    ب والسنة، أسماء هللا الحستز  ي

الرزاق الرضواتز محمود عبد 
العزيز ال سلسبيل، ش  مكتبة   : الناشر المشارك،  المعاضة  والمذاهب  الزيتون،    عقيدة  باهلل، 

م. 0052ـه، 1426القاهرة. الطبعة األول،   

،التعلي   ي
وتز  م 2020/ 08/ 04 تاريــــخ التصفح:   م اإللكي 

 https://sites.google.com/site/moooonsites/ 

ية، الت   ز المالي  التجربة  ي زمن كورونا 
بعد فز بتاريــــخ    عليم عن  أصليح، نشر  الرحمن  عبد 

 . م2020/ 03/ 18م تاريــــخ التصفح: 2020/ 05/ 19
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9
%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9 

الكورونا،   زمن  ي 
فز بتاريــــ   التعليم  التصفح2020/ 03/ 17خ  نشر  تاريــــخ   : م 

 :  م2020/ 08/ 04
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9
%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

صدم   -8 كورونا  السياسات، جائحة  صعيد  عىل  واالستجابة  التعليم  البنك   موقع  ات 
، نشر بتاريــــخ   م. 2020/ 08/ 04م تاريــــخ التصفح: 2020/ 05/ 07الدولي  

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/education/publication/the-covid19-
pandemic-shocks-to-education-and-policy-responses 

مق . 9 من  وصيانتها  النفس  ى،حفظ  الكي  يعة  الشر ي    اصد 
فز تاريــــخ  2018/ 09/ 04نشر   ،

 http://iswy.co/e27h8sالتصفح: 04/ 08/ 2020م، مدونة طريق اإلسالم، 

  ،
ً
اذا كان ظالما باز  لإلمام عبدالعزي   حكم طاعة ولي األمر  يوليو    ١٩  -مه هللارح-ز بن 

باز: ٢٠١١ ابن  لإلمام  الرسمي  الموقع   ،  http://www.binbaz.org.sa/mat/8371    تاريــــخ
 م. 2020/ 08/ 04التصفح: 

https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing
https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.binbaz.org.sa/mat/8371
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الثار،    مشكل  ح  أ شر بن سلمة أبو جعفر  الملك  عبد  بن  بن سالمة  محمد  بن  حمد 
:    لحجري المصياألزدي ا ـه( تحقيق: شعيب األرنؤوط  321المعروف بالطحاوي )المتوفز

: مؤسسة الرسالة الطبعة ا  م. 1494ـه، 1415ألول، الناشر

أمور رسول هللا صىل هللا    المختص من  الصحيح  المسند  )الجامع  البخاري  صحيح 
ي وأيامه(،  عليه وسلم وسننه 

مد   المحقق: مح محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعقز
النجاة )مصورة عن   : دار طوق  الناشر الناض  ناض  بن  ترقيم زهي   ترقيم  بإضافة  السلطانية 

( الطبعة: األول، م ي
 ـه. 1422حمد فؤاد عبد الباف 

هللا   رسول  إل  العدل  عن  العدل  بنقل  المختص  الصحيح  )المسند  مسلم    صحيح 
وسلم(، عليه  هللا  الحسن    صىل  أبو  الحجاج  بن  النيمسلم  ي  :  القشي  )المتوفز سابوري 

ي الن261
، ـه( المحقق: محمد فؤاد عبد الباف  ي اث العرت 

: دار إحياء الي  وتاشر  بي 

ر يزال،  ،  2015مايو    24أبو الكالم شفيق القاسمي المظاهري    القاعدة الفقهية: الصز
لتصفح: تاريــــخ ا  w.alukah.net/sharia/0/86917/#ixzz6U8UwLuaThttps://wwشبكة األلوكة:  

 م. 2020/ 08/ 04

وس كورونا؟،  في  أزمة  بعد  العالي  التعليم  مستقبل  بتاريــــخ    ما  نشر  ناثان،  سينثيل 
التصفح:  16/ 04/ 2020م تاريــــخ  -11https://www.al/ 05/ 2020م 
fanarmedia.org/ar/2020/05/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ 

بن حنبل،    أحمد  اإلمام  بن مسند  بن هالل  بن حنبل  محمد  بن  أحمد  عبد هللا  أبو 
  : ي )المتوفز

اف:  ـه(، ال241أسد الشيباتز محقق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشر
ع عد  بن  هللا  المحسبد  األول،  بد  الطبعة  الرسالة.  مؤسسة  الناشر   ، كي

الي  هــ،  1421ن 
 م. 2001

ي للشا   الموافقات،   ي براهيم بن موس بن محمد اللخمي الغرناطي الشهي  بالشاطت  طت 
  : آ790)المتوفز بن حسن  مشهور  عبيدة  أبو  المحقق:  عفان ـه(  ابن  دار   : الناشر سلمان  ل 

 م 1997ـه/ 1417 الطبعة: الطبعة األول

مالك، موطأ    :   اإلمام  )المتوفز ي 
المدتز األصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك 

: دار إحياء ـه( صححه  179 ي الناشر
ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباف 

 : وت، لبنان عام النشر ، بي  ي اث العرت 
 م. 1985ـه، 1406الي 
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بوية المقدمة للطلبة من ذوي االحتياجات   واقع الخدمات التر

ي المدارس الحكومية األساسية  
ي قطاع غزة الخاصة ف 

 ف 
 من وجهة نظر العاملي     

 
The Reality of Educational Services Provided to the special needs 

Students in the Basic Government Schools in Gaza Strip from the 

Workers’ Point of View 
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 الملخص:   
واقع  " إىل  التعرف  الدراسة  بوية الخدمات هدفت   ذوي من للطلبة المقدمة التر

ي  الخاصة  االحتياجات 
الحكومية ف  ي  األساسية المدارس 

غزة ف   نظر وجهة من قطاع 
، وكانت االستبانة هي  أداواعتمدت الدراسة عىل المنهج الالعاملي   "،   ي

ة الدراسة  وصف 
ي المدارس الحكومية م تث تحي  ,  

طبيقها عىل مجتمع الدراسة  وهو جميع العاملي   ف 
)األ  عددهم  والبالغ  غرفة  142ساسية  معلم  خاصة،  تربية  ف  مشر )معلم،   

ً
عامال  )

فرو  وجود  عدم  الدراسة  نتائج  حيث كشفت  عند  مصادر(,  إحصائية  داللة  ذات  ق 
حول واقع الخدمات   ي   حوثالمب( بي   متوسطات استجابات  α≤0.05داللة )  مستوى

ي  
ف  األساسية  الحكومية  المدارس  ي 

ف  االحتياجات  ذوي  من  للطلبة  المقدمة  بوية  التر
, الفئة العمرية, المسم   ات  ) المؤهل العلمي قطاع غزة من وجهة نظر العاملي   لمتغت 

ة(,  كما  وجاءت محو  , سنوات الختر ي
ي المرتبة االوىل, ومحور  الوظيف 

ر غرفة المصادر ف 
ي    لبلطاا

ي المرتبة الثالثة, ومحور المعلم ف 
ي المرتبة الثانية, ومحور البيئة المدرسية ف 

ف 
وقد   الخامسة,  المرتبة  ي 

ف  التدريس  وطرق  المناهج  محور  ا  اخت  وجاء  الرابعة,  المرتبة 
م الطلبة  معلمي  بتدريب  االهتمام  من  بمزيد  الدراسة   االحتياجات  أوصت  ذوي  ن 

ت متطلبات  وتوفت   وخرجت لام  عليالخاصة,  الخاصة,  االحتياجات  ذوي  من  طلبة 
الطلبة   توافر كفايات معلمي  دراسة مستوى  أهمها  احات  االقتر الدراسة بمجموعة من 
مناسبتها  ومدى  الحالية  المناهج  تقويم  و  الخاصة,  االحتياجات  ذوي  فئات  من  لكل 

ا دراسة امكانية بناء مناهج    للطلبة من ذوي االحتياجات طلبة  للة  خاص الخاصة, واخت 
ي مرحلة التعليم األ 

. من ذوي االحتياجات الخاصة ف   ساسي
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Abstract : 

The study aimed to identify “the reality of educational services provided to the students 

of the special needs in the basic government schools in Gaza Strip from the workers’ 

point of view.” The study relied on the descriptive approach, and the questionnaire was 

the study’s tool, as it was applied to the study community, which is all  the school 

workers who are (142) workers (teacher, special education supervisor, resource room 

teacher), where the results of the study revealed that there are no statistically significant 

differences at the level of significance (α≤0.05) between the averages of the 

respondents’ responses about the reality of educational services provided to students 

with disabilities, in  the basic  government schools in Gaza Strip from the workers’ 

point of view of the variables (educational qualification, age group, job title, years of 

experience), the resource room axis ranked first, student axis ranked second, school 

environment axis ranked third, the axis of the school environment ranked third, the 

teacher ranked fourth and finally the teaching methods curricula rank in the fifth level, 

the study recommended more attention in training the teachers of the special needs 

students, and providing the requirements for the student education. The study came out 

with a set of suggestions, the most important of which are: studying the level of 

availability of competencies of the teachers in all  the categories of the people of the  

special needs, evaluating the current curricula and their suitability for students with 

special needs, and finally studying the possibility of building special curricula for 

students with special needs at the stage of the basic education.                                                                                                                 
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 مقدمة : 
 قبل توىلي  

بوية العالمية حتر  من المنظومة التر
ً
حرصت فلسطي   عىل أن تكون جزءا
بية والتعليم العاىلي مهامها عام  

ي المؤتمر  1994وزارة التر
ي  العالمي م، عندما شاركت ف 

 ف 
عام  ج للجميع1990وميير   التعليم  لتحقيق  العالمية  الدعوة  منه  انطلقت  الذي   .م 

الخاصة   الحاجات  ذوي  نسبة  فيها  وترتفع  ارتفعت  ي 
التر البلدان  من  فلسطي    وتعتتر 

إىل   أدى  األوىل  االنتفاضة  اندالع  أن  حيث  بها  تمر  ي 
التر السياسية  للظروف  كحصيلة 
ة آالف  ي  كونوا شاب ليإضافة ما يقارب عشر

، هذا عدا عن النتائج التر ي عداد المعوقي  
ف 

ي نهايات العام  
أسفرت عنها انتفاضة األقىص وما تبع ذلك من آثار الحرب عىل غزة ف 

 .م2008
عدة    تبنت  الخاصة حيث  الحاجات  ذوي  الطلبة  ليشمل  الوزارة  اهتمام  اتسع  حيث 

الفئة ف  بهذه 
ً
ا  كبت 

ً
اهتماما وأولت    أنشأت  برامج تطويرية، 

ً
بية  قسما للتر دائرة   ثم 

ً
خاصا

ي النظام التعليمي العام  
ي بفئة الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ودمجهم ف 

الخاصة لتعتت 
بوية المناسبة لهم  .وتقديم الدعم النفسي واألكاديمي واالجتماعي وتوفت  البيئة التر

 (topic-org/t1730.ba7r.http://twasol  ) 
ي كافة المجتمعات، لما 

يعد التعليم من أساسيات بناء االنسان "دون استثناءات" ف 
من دول   للتعليم  ي 

ف  الرئيسة  ات  المؤشر أحد  ان  إذ  به،  والتقدم  االنسان  رفع  ي 
ف  شأن 

جميع   من  أجيال  إلعداد  وتسىع  مجتمعاتها،  ي 
ف  المتعلمي    بعدد  تأخذ  العالم 

لتح المنطلق تحرص معظم دول  نجازاقيق اال التخصصات  اعات، ومن هذا  ت واالختر
العالم أن ال يقترص التعليم عىل فئة دون أخرى، آخذة مبدأ التعليم دون استثناء ألي 
فئة من فئات المجتمع بما فيهم الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة الذين يحرصون  

، ومواكبة اآلخري يمة اسوة بأقرانهم من التعل  الفرصةن والنيل من  عىل التحصيل العلمي
المادة   تنص  إذ   , العاديي   المعوقي      24الطلبة  لحقوق  الشاملة  الدولية  االتفاقية  من 
عام   المتحدة  األمم  عن  التعليم    2008الصادرة  ي 

ف  المعوقي    بحق  الدول  تسلم  أن 
الدو  تكفل  الفرص كي  تكافؤ  أساس  عىل  استثناء  دون  الحق  هذا  األطراف  وإعمال  ل 

تعنظ البند  ليميا  اما  ينص  كما  الحياة،  مدى  وتعلما  المستويات،  جميع  عىل  جامعا 
ورة "كفالة الدول األطراف امكانية حصول المعوقي      24الخامس من المادة   عىل ض 

دون   الحياة  مدى  والتعليم  الكبار،  وتعليم   ، ي
المهت  والتدريب   ، العاىلي التعليم  عىل 

 ( . 2008المم المتحدة, قرير ا." )ت ة مع اآلخريناستثناء وعىل قدم المساوا
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/A.63.264

_ar.doc  
وما من الرغم وعىل    ي  تطور من العربية المجتمعات  شهدته ذلك   ونوعي  إيجابر

االحتياجات من الطالبة وضع بخصوص  تواجه زالت ما  أنها إال الخاصة، ذوي 
واإلرشاد، لعمال فرص حيث من صعوبات،  والخدمات االجتماعي  والعمل والتأهيل 
تها مقارنة الفرص، وتكافؤ الصحية،  .الطالبة العادية بنظت 

http://twasol.ba7r.org/t1730-topic
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 : تساؤالت الدراسة 
 أوال : التساؤل الرئيسي للدراسة : 

ي  
بوية المقدمة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة ف  المدارس  "ما واقع الخدمات التر

 لمديرية شمال قطاع غزة من وجهة نظر العاملي   ؟    ةالتابع   األساسية   الحكومية 
 وينبثق من التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية: 

ي    -1
ف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  للطالبة  المقدمة  بوية  التر الخدمات  واقع  ما 

 غزة ؟ وفقا للمجاالت االتية :  المدارس الحكومية األساسية التابعة لمديرية شمال 
 علمي   . ات المكفاي  -
 بيئة التعلم المدرسية وغرفة الصف.  -
 االبنية المدرسية والغرف الصفية.  -
 األنشطة والوسائل التعليمية.  -
اتيجيات وطرق التدريس .  -  استر
من    -2 للطالبة  المقدمة  بوية  التر الخدمات  واقع  ي 

ف  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد  هل 
ي المدارس ذوي 

ي قطالحكومياالحتياجات الخاصة ف 
: اع غزة تعزى لمتة ف   غت 

 . العمر  -
 . المؤهل العلمي  -
ي  -

   . المسم الوظيف 
ة -     . عدد سنوات الختر
للطالبة من   -3 الالزمة  بوية  التر الخدمات  ي تحول دون تقديم 

التر المعيقات  أهم  ما 
ي المدارس الحكومية األساسية التا 

بعة لمديرية شمال غزة  ذوي االحتياجات الخاصة ف 
؟ ال نظر من وجهة    عاملي  

؟  -4 حة للحد من تلك المعيقات من وجهة نظر العاملي    ما الحلول المقتر
 :  فروض الدراسة 

( لمتوسط اجابات  0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند قيمة الفا تساوي ) 
 المبحوثي   من 

االح ذوي  من  للطلبة  المقدمة  بوية  التر الخدمات  إىل  حيث  تعزى  الخاصة  تياجات 
 لية: التاات المتغت  
 . العمر  -
-  .  المؤهل العلمي
-  . ي

 المسم الوظيف 
ة.  -  عدد سنوات الختر

 :  أهداف الدراسة 
للطالبة من ذوي   المقدمة  بوية  التر الخدمات  التعرف عىل واقع  الدراسة إىل  تهدف 

 االحتياجات 
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ي المجاالت اآل 
ي المدارس الحكومية التابعة لمديرية شمال غزة ف 

 : تيةالخاصة ف 
. مليات اكفا  -  علمي  
 األبنية المدرسية والغرف الصفية.  -
 األنشطة والوسائل التعليمية.  -
اتيجيات وطرائق التدريس.  -  استر

ف تربية خاصة، مرشد تربوي(,   : )معلم، مدير، مشر العاملي   وذلك من وجهة نظر 
ي تحول دون تقديم الخدمات  

التر المعيقات  كما وتهدف هذه الدراسة إىل معرفة أهم 
ب  لهم، الزمة وية الالتر

اح حلول للحد من تلك المعيقات من وجهة نظرهم.   من وجهة نظر العاملي   مع اقتر
 : أهمية الدراسة   
ي ونوعي بخصوص وضع الطالبة من     من تطور إيجابر

بالرغم مما شهدته فلسطي  
بوية    ذوي التر الخدمات  ي 

ف  نقص  من  ي 
تعاب  زالت  ما  أنها  إال  الخاصة،  االحتياجات 

 دواإلرشاوالتأهيل  
الطالبة   تها  بنظت  مقارنة  الفرص،  وتكافؤ  الصحية،  والخدمات  االجتماعي  والعمل 

ي تجري لدراسة واقع    العادية، لذلك
تعتتر هذه الدراسة األوىل)حسب علم الباحث( التر

الم بوية  التر التابعة  الخدمات  المدارس  ي 
ف  الخاصة  االحتياجات  للطلبة من ذوي  قدمة 

 ، من حيث: العاملي   هة نظر لمديرية شمال غزة من وج
 كفايات المعلمي     -
 األنشطة والوسائل التعليمية.  -
اتيجيات وطرق التدريس.  -  استر
 بيئة التعلم المدرسية وغرفة الصف.  -
ي تحول دون تقديم الخدم  -

بوية الالزمة للطالبة من ذوي تبيان المعيقات التر ات التر
 االحتياجات 

  .  الخاصة من وجهة نظر العاملي  
اح  - . حلول للاقتر  حد من تلك المعيقات من وجهة نظر العاملي  
لتحسي     - المختصة؛  الجهات  وتفيد  وبيانات  معلومات  تقدم  الدراسة  أن  كما 

 وتطوير الخدمات
بوية المقدمة للطلبة من ذوي   االحتياجات الخاصة. التر

الفئات من مدراء ومعلمي   ومعلمي غرف مصادر، ومرش  - أنها مفيدة لجميع  د  كما 
 يمالتعل

بوية المقدمة لذوي الحاجات   امج التر بية الخاصة، ومطوري التر ف التر الجامع، ومشر
 الخاصة، وألولياء األمور. 

 : تتحدد الدراسة فيما يىلي : حدود الدراسة 
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: الحد  .  1 ذوي   الموضوعي من  للطالبة  المقدمة  بوية  التر الخدمات  واقع  دراسة 
ي المدارس الحكومي

ال غزة من وجهة نظر  لمديرية شمة التابعة  االحتياجات الخاصة ف 
 .  العاملي  

2  . : ي
ي المدارس الحكومية األساسية التابعة    الحد المكاب 

سوف يتم إجراء الدراسة ف 
 لمديرية شمال  غزة بإذن هللا . 

: ا. 3 ي
ي لعام  لحد الزماب 

 . 2021/   2020العام الدراسي الفصل الدراسي الثاب 
ي: . 4 ف تربوي. شد التر ومعلم، ومر مديرو المدارس،  الحد البشر  بوي، ومشر

 مصطلحات الدراسة : 
 :  ذوي االحتياجات الخاصة -1
الذين    األشخاص  هم 

ّ
بأن الخاّصة  االحتياجات  ذوي  حدة 

ّ
الُمت األمم  هيئة  ت 

َ
ف َعرَّ

عامل مع ُمختلف الُمعّوقات  
ّ
ي الت

ّ ف   أو العقىلي
ّ
ي
ياب  ُيعانون حالة دائمة من االعتالل الفت  

وال يَ والحواجز  مّما  المُ بيئات،  من  كل  منعهم 
ّ
بالش الُمجتمع  ي 

ف  والفّعالة  الكاملة  شاركة 
يضعهم ع ي  الذي 

ف  العالمّية  الصّحة  مة 
ّ
ُمنظ ذكرت  اآلخرين, كما  مع  الُمساواة  م 

َ
د
َ
ق ىل 

الُمختلفة   األشكال  ته 
ّ
ِمظل تحت  يضّم  جامع  ُمصطلح  هي  اإلعاقة   

ّ
أن موقعها 

و  العضوّية،  االختالالت  أو   لالعتالالت 
ّ
الن والقيود َمحدودّية  من    شاط،   

ّ
حد

َ
ت ي 

التر
 الُمشاركة الفاِعلة.  

http://www.who.int/topics/disabilities/ar ( ,17 /1 /2021 ) 
ي أو عجز    

وذوي االحتياجات الخاصة هم األشخاص الذين يعانون من نقص جزب 
ق بعض  ي 

ف  البدنيعام  الحركيةدراتهم  أو  أو  ة،  العقلية،  أو  الحسية،  أو  العصبية،  أو   ،
ي  
ل بينهم وبي   مناشط حياتهم الخاصة والعامة، مما يستوجب تقديم تحو النفسية، التر

إىل   قدراتهم  ليعيد  وثقافًيا،  وتربوًيا  ونفسًيا  صحًيا  ورعايتهم  لهم،  ي  الخارجر العون 
ما  أقرب  األقل  عىل  أو  العادية،  هذا   مستوى  إىل  مصطف   المستوى.    يكون  أبو   (

 ( .  17,  1997وآخرون،  
ي هذه الدراسة: الطلبة من   ويعرف الباحثان الطلبة م 

ن ذوي االحتياجات الخاصة ف 
ذوات احتياجات خاصة بسيطة )السمعية، البرصية، الحركية، بطء التعلم، السلوكية(  

ي المدارس الحكومية مع نظرائهم
ي يمكن دمجهم ف 

 . الطلبة العاديون  والتر
 : منهجية الدراسة 

تحقيق إىل  سعت  ي 
التر واألهداف  الدراسة  طبيعة  ضوء  ي 

واقع  ف  عىل  للتعرف  ها؛ 
ي المدارس الحكومية األساسية   الخدمات

بوية المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة ف  التر
قطاع   ي 

يستخدم  ف  سوف  عنها،  لإلجابة  الدراسة  سعت  ي 
التر األسئلة  عىل  وبناء  غزة، 

ي التحليىلي بأسلوبباحثان المنهج الوص ال
؛ لتحقيق أهداف هذه الدر ف   اسة.  ه المسحي

ي تهدف إىل الحصول عىل  وتعد هذه ا
لدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية التر

بوية   التر الخدمات  بواقع  الدراسة  أفراد  عينة  عالقة  عن  ودقيقة  شاملة  معلومات 
ي المدارس الحك

ي ق المقدمة للطلبة المعاقي   ف 
 طاع غزة. ومية األساسية ف 

http://www.who.int/topics/disabilities/ar
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 مجتمع الدراسة وعينتها: 
جميع   من  الدراسة  مجتمع  لمديرية  يتشكل  التابعة  األساسية  الحكومية  المدارس 

 شمال غزة 
عددها   )    39والبالغ  و  23مدرسة   , دنيا  و    6أساسية   , عليا  مدارس    10أساسية 

ي تضم ) 
 الخاصة .   ( طالب وطالبة من ذوي االحتياجات430ثانوية ( ,  والتر
 : وإجراءاتها   الدراسة منهجية  
 : تمهيد 

ال الدراسة  منهجية  الفصل  هذا  الدراسة،  يتناول  منهج  حيث  من  اتباعها،  تم  ي 
تر

اإلحصائية   واألساليب  وثباتها،  االستبانة،  وصدق  الدراسة،  وأداة  الدراسة،  ومجتمع 
 بيانات. المستخدمة، وخطوات إجراء الدراسة، ومصادر البيانات، واختبار توزيــــع ال

 : اسة منهج الدر 
، والذي يعتمد عىل دراسة ا ي التحليىلي

ي  تم اعتماد المنهج الوصف 
لظاهرة كما توجد ف 

هذا   ي 
يكتف  ال  ، كما 

ً
وكميا  

ً
 كيفيا

ً
ا تعبت  عنها  ويعتر  دقيقا،  وصفا  بوصفها  ويــهتم  الواقع، 

  المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها 
، للوصول إىل استنتاجات. عدى ذلك إىل التحالمختلفة، بل يت  ليل والربط والتفست 

 : مع الدراسة مجت 
ي المدارس الحكومية األساسية والبالغ  

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملي   ف 
ف تربية خاصة، معلم غرفة مصادر(. 142عددهم )  )معلم، مشر

ً
 ( عامال

ي 1جدول )
 (: متغت  المسم الوظيف 

النسبة  
 المئوية  

ي  العدد 
 الرقم  المسم الوظيف 

 1 مدير  5  % 10

 2 معلم  40  % 80

تربية  2 % 4 ف  مشر
 خاصة 

3 

غرفة   3  % 6 معلم 
 مصادر 

4 

 المجموع الكىلي  50

 (: متغت  العمر 2جدول )
النسبة  
 المئوية  

 الرقم  العمر  العدد 

4 % 2 25-30 1 

6 %  3 31-35 2 
20 %    10 36-40 3 

 4   ا فوقفم 40 35  % 70
 المجموع الكىلي  50
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 (: المؤهل العلمي 3جدول )
النسبة  
 المئوية  

 الرقم  المؤهل العلمي  العدد 

 1 بكالوريوس   43 % 86
 2 دراسات عليا  7  % 15

 المجموع الكىلي  50

ة 4جدول )  (: سنوات الختر
النسبة  
 المئوية  

ة  العدد   الرقم  سنوات الختر

10 % 5 1-5 1 

24 %  12 6-10 2 

26 %  13 11-15 3 

 4 16فما فوق   20 % 40

 المجموع الكىلي  50

ي تم تصميمها للتعرف عىل  أداة الدراسة:  
تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، والتر

الحكومية   المدارس  ي 
ف  االحتياجات  ذوي  من  للطلبة  المقدمة  بوية  التر الخدمات  واقع 

ي قطاع غزة من و 
. األساسية ف   جهة نظر العاملي  

 وتتكون االستبانة من: مكونات االستبانة: 
الشخصية .1 )المسم البيانات  التالية:  الشخصية  البيانات  عىل  وتشتمل   :

ة(.  ، عدد سنوات الختر ، العمر، المؤهل العلمي ي
 الوظيف 

 وهي مكونة من: ، فاعلية نظم المعلومات اإلدارية محاور  .2
، ويشتمل عىل يةالبيئة المدرس محور  ( فقرة،  13، ويشتمل عىل )المعلممحور   ❖

 ( فقرة. 13)
)الطالب محور   ❖ عىل  ويشتمل  محور  9،  فقرة،  التدريس (  وطرق  ،  المناهج 

 ( فقرة. 12ويشتمل عىل ) 
 ( فقرة.  12، ويشتمل عىل )غرفة المصادرمحور  ❖

-1وتم اعتماد استجابات أفراد عينة الدراسة حسب مقياس من )مقياس التدريــــج:  
5( حيث  تمثل  1(،  موافقة،  (  درجة  موافقة،  5و)أدب   درجة  أعىل  تمثل  تقييم (  وتم 

 : ي الجدول التاىلي
 درجات الموافقة بحسب مقياس التدريــــج المبي   ف 

 مقياس درجات الموافقة   (3جدول رقم ) 

 درجة 
المواف 

 قة 

ي  ي  المتوسط الحسابر  الوزن النستر

م 
 ن 

 إىل  من  إىل 

قليلة  
 جدا 

1.
00 

من   أقل 
1.80 

20.00 
أقل 

من 
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36.00 

 قليلة 
1.

80 
من   أقل 

2.60 
36.00 

أقل 
من 

52.00 

متوس 
 طة 

2.
60 

من   أقل 
3.40 

52.00 
أقل 

من 
68.00 

ة   كبت 
3.

40 
من   أقل 

4.20 
68.00 

أقل 
من 

84.00 

ة   كبت 
 جدا 

4.
20 

5.00 84.00 
100.

00 

 صدق أداة الدراسة )االستبانة(: 
ي بصدق أداة الدراسة، أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه، وقد  

التأكد من تم  ونعت 
: ستبانة من خالل الصدق اال   تاىلي

 الصدق من وجهة نظر المحكمي   )صدق المحتوى/ الصدق الظاهري(:  .1
ة واالختصاص،  11تم عرض االستبانة عىل عدد ) ( من المحكمي   من أصحاب الختر

االستبانة،   تعليمات  ووضوح  لالستبانة،  اللغوية  الصياغة  سالمة  من  التأكد  أجل  من 
المح و   اور وانتماء  لملالستبانة ككل،  الفقرات  صالحية  انتماء  ومدى  االستبانة،  حاور 

صدق   من  التأكد  تم  وبذلك  الدراسة،  بهذه  المرتبطة  األهداف  لقياس  االستبانة 
 .  االستبانة من وجهة نظر المحكمي  

2.  :) ي
 صدق االتساق الداخىلي )الصدق البناب 

 (: صدق االتساق الداخىلي لمحاور االستبانة 4جدول رقم ) 

 لمحور ا  م
معامل  

 باط االرت 
قيمة  

 "Sig " 
مستوى  

 الداللة 

 0.05 0.000 0.720 محور المعلم  1

 0.05 0.000 0.709 محور البيئة المدرسية  2

 0.05 0.000 0.691 محور المناهج وطرق التدريس 3

 0.05 0.000 0.832 محور الطالب  4

 0.05 0.000 0.808 محور غرفة المصادر  5

سون" عند د  ارتباطمعامل  * قيمة "ر:   (  0.05ومستوى داللة )(  49رجة حرية )بت 
( =0.349 .) 
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ال

 لة 

 رات المحور األول فق
المحور   فقرات 

ي 
 الثاب 

المحور   فقرات 
 الثالث 

المحور   فقرات 
 الرابع 

المحور   فقرات 
 الخامس  

1 
0
.921 

0
.05 

1 
0
.756 

0
.05 

1 
0
.744 

0
.05 

1 
0
.955 

0
.05 

1 
0

.91
1 

0.9
11 

2 
0
.829 

0
.05 

2 
0
.811 

0
.05 

2 
0
.875 

0
.05 

2 
0
.976 

0
.05 

2 
0

.95
6 

0.9
56 

3 
0
.921 

0
.05 

3 
0
.922 

0
.05 

3 
0
.931 

0
.05 

3 
0
.898 

0
.05 

3 
0

.89
5 

0.8
95 

4 
0
.884 

0
.05 

4 
0
.810 

0
.05 

4 
0
.889 

0
.05 

4 
0
.924 

0
.05 

4 
0

.84
7 

0.8
47 

5 
0
.915 

0
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  ،
ً
يتبي   من الجدول السابق أن جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدق دالة إحصائيا

ي و 
 بأغراض الدراسة. تف 

 ( صدق االتساق الداخىلي لفقرات محاور االستبيان 5جدول رقم ) 
سون" عند درجة حرية ) (  0.05( ومستوى داللة )49* قيمة "ر: معامل ارتباط بت 

( =0.349 .) 
  ،
ً
يتبي   من الجدول السابق أن جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدق دالة إحصائيا

ي بأغراض الدراسة.  
 وتف 

)االس   ات ثب  الدراسة  نفس    تبانة(: أداة  تعطي  األداة  أن  الدراسة،  أداة  بثبات  ي 
ونعت 

 لو طبقت مرة أخرى عىل نفس المجموعة من األفراد، أي أن النتائج ال  
ً
النتائج تقريبا

 : ، وقد تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل التاىلي  تتغت 
الل  تبانة من خن ثبات االستم التأكد م الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:  .1

م هو  حساب  االستبانة، كما  لمحاور  ألفا كرونباخ  معادلة  باستخدام  االرتباط  عامالت 
 : ي الجدول التاىلي

 مبي   ف 
 (: معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة 7جدول رقم ) 

 ر المحو  م 
معامل  
 االرتباط 

 0.941 محور المعلم  1

 0.964 مدرسية بيئة المحور ال 2

 0.869 محور المناهج وطرق التدريس 3

 0.897 محور الطالب  4

 0.899 محور غرفة المصادر  5

ألفا كرونباخ   معادلة  باستخدام  االرتباط  معامالت  أن  السابق  الجدول  من  يتبي   
ي بأغراض الدراسة. 

، وتف 
ً
 لمحاور االستبانة هي معامالت ثبات دالة إحصائيا

 النصفية: قة التجزئة الثبات بطري  .2
التأكد من ثبات االستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة    مت

 : ي الجدول التاىلي
 النصفية لمحاور االستبانة، كما هو مبي   ف 
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 (: معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة 8جدول رقم ) 

 المحور  م 
 معامل االرتباط 

قبل  
 يل التعد 

بعد  
 التعديل 

 0.990 0.980 المعلم  ور مح 1

 0.800 0.667 محور البيئة المدرسية  2

 0.954 0.912 المناهج وطرق التدريسمحور  3

 0.879 0.784 محور الطالب  4

 0.963 0.929 محور غرفة المصادر  5

معامالت  هي  االستبانة  لمحاور  االرتباط  معامالت  أن  السابق  الجدول  من  يتبي   
ي ثبات 

، وتف 
ً
 بأغراض الدراسة. دالة إحصائيا

   األساليب اإلحصائية المستخدمة:  4.8
االجتماعية   للعلوم  اإلحصائية  الرزمة  استخدام  تم  الدراسة  أسئلة  عىل  لإلجابة 

(SPSS  سون، معادلة ألفا كرونباخ، طريقة التجزئة النصفية، اختبار ( )معامل ارتباط بت 
، اختواحدة، تحليل اال نة الللعي  Tسمرنوف، اختبار  -كولمجوروف   -Tبار  نحدار الخطي

Test  اختبار ،One-Way ANOVA  )  ،ي إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للدراسة
ف 

 :  وهي عىل النحو التاىلي
1.  ( سون  بت  ارتباط  لقياس   (: Pearson Correlation Coefficientمعامل 

الم بي    العالقة  طبيعة  تحديد  وكذلك   ، الداخىلي االتساق  المستقلة  صدق  ات  تغت 
 بعة. والتا
 .ثبات االستبانة لقياس (Cronbach's Alpha): معادلة ألفا كرونباخ  .2
 .لقياس ثبات االستبانة (Split-Half Method): طريقة التجزئة النصفية  .3
)   –اختبار كولمجوروف   .4 الختبار    (: Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف 

 عدمه. إذا كانت البيانات تتبع التوزيــــع الطبيىعي من 
عينة   ة: الواحد   للعينة   Tاختبار   .5 استجابات  انخفاض  أو  ارتفاع  مدى  لمعرفة 

الدراسة عىل فقرات ومحاور االستبانة، وللتعرف عىل مدى انحراف االستجابات لكل  
عىل   وللتعرف  الرئيسة،  المحاور  جانب  إىل   ، ي الحسابر وسطها  عن  الفقرات  من  فقرة 

 . ".Sig"، وقيمة "T"قيمة 
:  تحليل االنحدا  .6 ات المستقلة عىل المتغت  التابع. متاللبيان أثر ر الخطي  غت 
)   Tاختبار   .7 مستقلتي    داللة   (: T-Testلعينتي    ذات  فروق  وجود  من  للتحقق 

 .) : )المؤهل العلمي ي متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغت 
 إحصائية ف 

8.  ( األحادي  التباين  تحليل  وجود    (: One Way ANOVAاختبار  من  للتحقق 
ي ذات داللة إحصائية    فروق

)المسم م  ف  ات:  لمتغت  الدراسة  أفراد عينة  تقدير  توسط 
ة(.  ، العمر، عدد سنوات الختر ي

 الوظيف 
 خطوات إجراء الدراسة:   4.9
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 تم إتباع الخطوات التالية: 
ي مجال الدراسة، وتلخيصها والتعليق عليها.  .1

 االطالع عىل الدراسات السابقة ف 
ال .2 النظري  األدب  عىل  الدراساالطالع  مجال  ي 

ف  النظري  و   ة،سابق  اإلطار  بناء 
 للدراسة. 

 بناء أداة الدراسة )االستبانة(، والتحقق من صدق وثبات االستبانة.  .3
 اختيار مجتمع وعينة الدراسة.  .4
 توزيــــع أداة الدراسة )االستبانة( عىل عينة الدراسة وجمعها.  .5
ي جداول، والتعقيب عليها.  .6

 تحليل البيانات، وعرضها ف 
حة. ة اغقشتها، وصيتائج ومنا تفست  الن .7  التوصيات والدراسات المقتر

 مصادر البيانات:   4.10
، وهما:  ي هذه الدراسة إىل نوعي  

 تنقسم مصادر البيانات ف 
ي أداة الدراسة )االستبانة(، وذلك للتعرف عىل    البيانات الرئيسة:  .1

واقع  وتتمثل ف 
ال ي 

ف  االحتياجات  ذوي  من  للطلبة  المقدمة  بوية  التر الحكومية مدارس  الخدمات 
ي قطاع غزة األساس

 من وجهة نظر العاملي   ية ف 
ي الدراسات واألدبيات السابقة، وما تحويه المكتبات البيانات الثانوية .2

: وتتمثل ف 

ي مجال الدراسة. 
 من دراسات وأبحاث وكتب ومراجع ف 

 اختبار توزيــــع البيانات:   4.11
اختبار كولمجروف   استخدام   K-S)    )Kolmogorov-Smirnovنوف  ت  سم-تم 

Test   ار إذا كانت البيانات تتبع التوزيــــع الطبيىعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي  ختبال
 : ي الجدول التاىلي

 مبينة ف 
 

 (: اختبار التوزيــــع الطبيىعي لمحاور االستبانة 9جدول رقم ) 

 المحور  م
قيمة  

 "Sig. " 

 0.195 محور المعلم  1

 0.145 محور البيئة المدرسية  2

 0.200 هج وطرق التدريسالمنا محور  3

 0.129 محور الطالب  4

 0.083 محور غرفة المصادر  5

" لجميع محاور االستبانة أكتر من مستوى .Sigيتبي   من الجدول السابق أن قيمة "
( ، 0.05الداللة  الطبيىعي التوزيــــع  تتبع  االستبانة  محاور  جميع  أن  عىل  يدل  وهذا   ،)

 علمية. ولذلك تم استخدام االختبارات الم
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   : ومناقشتها نتائج الدراسة  
 تمهيد  

أسئلة   عىل  اإلجابة  تم  حيث  الدراسة،  نتائج  الفصل  هذا  واختبار  يتناول  الدراسة، 
فرضياتها، ومن ثم تم تفست  النتائج والتعقيب عليها، باإلضافة إىل بيان أوجه التشابه  

 واالختالف مع الدراسات السابقة. 
 عينة الدراسة   5.2

الدراس  .1 الفعلية:  عينة  اال ة  توزيــــع  عىل  تم  الدراسة،  ستبانات  مجتمع  من  عينة 
داد ) 50والبالغ عددهم ) ، وتم استر

ً
 ( استبانة، مثلت عينة الدراسة. 50( عامال

: نتائج السؤال األول ومناقشتها:   5.3
ً
 أوال

  : يىلي ما  عىل  السؤال  ذوي  ينص  من  للطلبة  المقدمة  بوية  التر الخدمات  واقع  ما 
؟   العاملي   نظر  قطاع غزة من وجهة  ي 

ف  األساسية  الحكومية  المدارس  ي 
ف  االحتياجات 

اختبار   باستخدام  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  ي    Tوتم 
ف  مبي    هو  الواحدة، كما  للعينة 

 الجداول التالية: 
 

 االستبيان (: تحليل محاور 10جدول رقم ) 
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غرفة 
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3.31
9 

0.5
83 

6.141 
0.0

00 
66.

381 
 متوسطة  1

أفراد   قبل  من  متوسطة  بدرجة  موافقة  هناك  أن:  السابق  الجدول  من  تبي    وقد 
ي ضوء هذه

ي  ال  العينة عىل االستبيان بشكل عام، ف 
نتائج المتعلقة بفاعلية المحاور والتر

بنسبة   متوسطة  فاعلية  بدرجة  متوفرة  أنها  الحكومية  66أظهرت  المدارس  ي كل 
ف   %
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بعد  األوىل  المرتبة  ي 
ف  المصادر  األساسية، وجاء  يليه  69.336بنسبة    محور غرفة   ،%

 %.   65.786بعد محور الطالب بنسبة 
 األول (: تحليل فقرات المحور  11جدول رقم ) 
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47 
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01 
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1
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خاصة   ممرات  تتوفر 
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05 
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متو 
 سطة

1
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 بحاجات الطلبة المعاقي   
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00 

61.063 
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1
3 

بيئة   المدرسة  توفر 
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من   الخاصة  االحتياجات 
ها  حيث عيادة طبية وغت 
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 للتعلم

3.1
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5 
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 جميع جوانبها 

8 
الطلبة  ات  ختر تزداد 
االحتياجات   ذوي 

 الخاصة وتنوعها 

3.1
98 

0.9
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74 
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 سطة
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المالحظة  تقوي 
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 (: تحليل فقرات محور الرابع 14قم ) جدول ر 
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المناهج  
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تتناسب  

ذوي   وقدرات 
االحتياجات 

 الخاصة 
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0.00
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74.28
ة 1 6  كبت 
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خدمة  المست
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االحتياجات 
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تدريس   طريقة 
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البيئة  ي 
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 التعليمية 
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70.95
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ات االحتياج
 الخاصة 

3.468 0.883 5.955 0.00
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69.36
ة 6 5  كبت 
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تراعي  
التدريس  طريقة 
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والنفسية 
الخاصة بالطلبة 

ذوي  
االحتياجات 

3.548 0.835 7.359 0.00
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70.95
ة 2 2  كبت 
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     ف 

          

 نتائج الفرضيات:  
ذات   فروق  يوجد  ) هل  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  بي    α≤0.05داللة   )

حول   المبحوثي    استجابات  ا متوسطات  بوية  التر الخدمات  للطلبةواقع  من    لمقدمة 
نظر   وجهة  من  غزة  قطاع  ي 

ف  األساسية  الحكومية  المدارس  ي 
ف  االحتياجات  ذوي 

تبار  وتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اخ،  العاملي   لمتغت  المؤهل العلمي 
T-Test : ي الجدول التاىلي

 ، كما هو مبي   ف 
 (: الفروقات بالنسبة لمتغت  المؤهل العلمي 25جدول رقم ) 
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3.3
15 

0.55
0 -

0.160 
0.8

74 
غت   
دراسات   دالة

 عليا 
7 

3.3
35 

0.70
4 

" قيمة   *T ( حرية  درجة  عند  الجدولية   "50( داللة  مستوى  وعند   )0.05  =  )
(1.980 .) 

  *" الجدوليTقيمة   " ( حرية  درجة  عند  )50ة  داللة  مستوى  وعند   )0.05  =  )
(1.980 .) 

 وقد تبي   من الجدول )( أن: 
ي  T" المحسوبة أقل من قيمة "Tقيمة "

االستبيان، وهذا يدل عىل عدم  " الجدولية ف 
( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  متوسطات  α≤0.05وجود  بي     )

المبحوثي     الخدماتحول  استجابات  ذوي   واقع  من  للطلبة  المقدمة  بوية  التر
العاملي     نظر  وجهة  من  غزة  قطاع  ي 

ف  األساسية  الحكومية  المدارس  ي 
ف  االحتياجات 

 . لمتغت  المؤهل العلمي 
) ه  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  بي    α≤0.05ل   )

بوي التر الخدمات  واقع  حول  المبحوثي    استجابات  للطلبةمتوسطات  المقدمة  من    ة 
نظر   وجهة  من  غزة  قطاع  ي 

ف  األساسية  الحكومية  المدارس  ي 
ف  االحتياجات  ذوي 

وتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار  العاملي   لمتغت  الفئة العمرية،  
One-Way ANOVAي الجد

: ، كما هو مبي   ف   ول التاىلي
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 العمرية (: الفروقات بالنسبة لمتغت  الفئة  27جدول رقم ) 
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 فما فوق   41
3
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0.467 

" قيمة   *Fالجد حري"  درجة  عند  ) ولية  )47،  3ة  داللة  مستوى  وعند   )0.05  =  )
(2.700 .) 

ي االستبيان، وهذا يدل عىل عدم  F" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة "
" الجدولية ف 

( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  متوسطات  α≤0.05وجود  بي     )
حول   المبحوثي    للاستجابات  المقدمة  بوية  التر الخدمات  ذوي واقع  من  طلبة 

العاملي    االحت نظر  وجهة  من  غزة  قطاع  ي 
ف  األساسية  الحكومية  المدارس  ي 

ف  ياجات 
 . لمتغت  الفئة العمرية

 ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  بي    α≤0.05هل   )
من   للطلبة  المقدمة  بوية  التر الخدمات  واقع  حول  المبحوثي    استجابات  متوسطات 

ي 
ف  االحتياجات  الحكومي ذوي  المدارس  نظر    وجهة  من  غزة  قطاع  ي 

ف  األساسية  ة 
  . ي

 العاملي   لمتغت  المسم الوظيف 
، كما One-Way ANOVAوتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار  

ي ال
: هو مبي   ف   جدول التاىلي

 
ي 29جدول رقم ) 

 (: الفروقات بالنسبة لمتغت  المسم الوظيف 
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تربية  ف  مشر
 خاصة 

2 
3.33

4 
0.623 

غرفة   معلم 
 مصادر 

3 
3.01

5 
0677 

" قيمة   *F ( حرية  درجة  عند  الجدولية  مستوى  48،  2"  وعند   )( =  0.05داللة   )
(2.090 .) 

ي االستبيان، وهذا يدل عىل عدم  F" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة "
" الجدولية ف 

عند   إحصائية  داللة  ذات  فروق  )وجود  داللة  متوسطات  α≤0.05مستوى  بي     )
حول   المبحوثي    ذوي استجابات  من  للطلبة  المقدمة  بوية  التر الخدمات  واقع 

الحكاالحتياج المدارس  ي 
ف  العاملي    ات  نظر  وجهة  من  غزة  قطاع  ي 

ف  األساسية  ومية 
ي 
 لمتغت  المسم الوظيف 

 ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  بي   α≤0.05هل   )  
من   للطلبة  المقدمة  بوية  التر الخدمات  واقع  حول  المبحوثي    استجابات  متوسطات 

ا الحكومية  المدارس  ي 
ف  االحتياجات  غز ذوي  قطاع  ي 

ف  نظر  ألساسية  وجهة  من  ة 
ة.   العاملي   لمتغت  سنوات الختر

 (: الفروقات بالنسبة لمتغت  عدد سنوات الخدمة 30جدول رقم )  
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1-5 
1

2 
3.1

33 
0.519 

1.8
54 

0.1
41 

غت   
 دالة 

6-10 
5

0 
3.2

76 
0.667 

11-15 
2

8 
3.5

33 
0.538 

 فما فوق  16
3

6 
3.2

75 
0.481 

" قيمة   *F ( حرية  درجة  عند  الجدولية   "3  ،47  )( داللة  مستوى  =  0.05وعند   )
(2.700 .) 

ي االستبيان، وهذا يدل عىل عدم  F" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة "
" الجدولية ف 

فروق إحصائية   وجود  داللة  )  ذات  داللة  مستوى  متوسطات  α≤0.05عند  بي     )
حول   المبحوثي    ذوي استجابات  من  للطلبة  المقدمة  بوية  التر الخدمات  واقع 

ا ي 
ف  العاملي    االحتياجات  نظر  وجهة  من  غزة  قطاع  ي 

ف  األساسية  الحكومية  لمدارس 
ة.   لمتغت  سنوات الختر



measures when epidemics spread (Covid 19 as a model

 

 

191 

البح نتائج  استعراض  بعد  الباحثان  خلص  للقد  عليها  والتعقيب  من ث  جملة 
 التوصيات اآلتية: 

 .االهتمام بتدريب معلمي الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة. 1
 حتياجات الخاصة. .توفت  متطلبات تعليم الطلبة من ذوي اال 2
.تخصيص موازنة خاصة من موازنة الدولة إليجاد بنية تربوية مناسبة لدمج الطلبة  3

ي 
ف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  العادية  من  المدارس  معلمي      من  ذلك  أكان  سواء 

ها.  ، أو أنشطة ووسائل  تعليمية، أو غرف صفية مناسبة وغت   مؤهلي  
الت4 لجنة  مسؤول  للمعلم  حوافز  الدمج  .تقديم  بمدرسة  المتواجد  الجامع  عليم 

 كتخصيص جزء من نصابه من الحصص. 
ية  طلبات المادية والب.أهمية تضافر الجهود الرسمية وغت  الرسمية، وتوفت  المت5 شر

ي يبت  
 التر

لدى  اإليجابية  االتجاهات  وخلق  المستقبلية،  التوعية  توفت   مع  الدمج  عليها 
ي المدارس بشكل خاص. المجتمع بشكل عام،  

 والعاملي   ف 
حات:   المقتر

للطلبة من ذوي   بوية  التر الخدمات  تقديم  ي 
ف  القصور  الوقوف عىل جوانب  بهدف 

وللتع الخاصة،  عاالحتياجات  اسس  وفق  معهم  إجراء امل  الباحثان  ح  يقتر لمية 
 الدراسات اآلتية: 

بوية المقدمة للطالبة من....   واقع الخدمات التر
دراسة  1 االحتياجات  .  ذوي  فئات  من  لكل  الطلبة  معلمي  توافر كفايات  مستوى 

 .  الخاصة بشكل تفصيىلي
 ت الخاصة. . تقويم المناهج الحالية ومدى مناسبتها للطلبة من ذوي االحتياجا2
ي مرحلة    . دراسة3

امكانية بناء مناهج خاصة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة ف 
 .  التعليم االساسي

لتقييم فكرة الدمج من حيث النجاح والفشل؛ من أجل إغناء عملية . وضع معايت   4
 الدمج وتصويبها وتطويرها. 
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 الرحمن الرحيم بسم هللا 
 السيد/                                            تحية طيبة وبعد .. 

ذو  من  للطلبة  المقدمة  بوية  التر الخدمات  "واقع  بعنوان  بدراسة  الباحث  ي  يقوم 
ال نظر  االحتياجات  وجهة  من  غزة  قطاع  ي 

ف  األساسية  الحكومية  المدارس  ي 
ف  خاصة 

  "  العاملي  
ال من  مجموعة  يىلي  قم  فيما  ثم  معناها،  وتفهم  جيدا  اقرأها  فضلك  من  عبارات، 

مشاعرك   عن  تعتر  أنها  ترى  ي 
التر العبارة  أمام  الموجودة  الخانة  ي 

ف   )/( عالمة  بوضع 
رى خطأ، المهم هو أنه تعتر عنها  إجابة صحيحة وأخبصدق مع مالحظة أنه ال توجد  

. بصدق. مع العلم أن هذه المعلومات ستعامل بشية تامة وهي بهدف   البحث العلمي
ك أي عبارة دون أن تجيب عليها .   واآلن من فضلك قم باإلجابة دون أن تتر

 بيانات عامة: 
 : ي
 المسم الوظيف 

ف تربية خاصة مدير                  معلم             م  معلم غرفة مصادر             شر
 العمر: 
 فما فوق    -41             40 -36               31-35          25-30

 :  المؤهل العلمي
 بكالوريوس                          دراسات عليا 

ة: ع  دد سنوات الختر
 فوق فما   -16                 11-15                       6-10                1-5

 المجال األول )المعلم( 

م العبارة  الرقم 
وافق 
 جدا

م
 وافق 

م
 حايد 

معا 
 رض

 معارض جدا 

      يتمتع بالمعرفة والمهارة الالزمي    1

التدريب الذي تلقاه كاف للتعامل مع   2
 ذوي االحتياجات الخاصة

     

ذوي   3 الطلبة  قدرات  يراعي 
 االحتياجات الخاصة عىل التعلم

     

مها  4 والتواصل يمتلك  االتصال  رات 
االحتياجات   ذوي  الطلبة  مع  والتعاون 

 الخاصة 

     

ينمي   5 بشكل  ويرشدهم  الطلبة  يوجه 
 شخصيتهم  

     

المناسبة   6 التعليمية  األهداف  يحدد 
االحتياجات   ذوي  وقدرات  لمستوى 

 الخاصة 

     

انسانية   7 بعالقات  الطلبة  مع  يتعامل 
ام  ذاتيتهم  تقوم عىل احتر

     

ات  8 بالختر المدرسية  ات  الختر      يربط 
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االحتياجات   بذوي  الواقعية  الحياتية 
 الخاصة 

ي والمادي للطالب  9
يقدم التعزيز اللفط 

والسلوكي   االكاديمي  تقدمه  ضوء  ي 
ف 

 واالنفعاىلي 

     

للطلبة  10 الفردية  بالخصائص  االلمام 
 ذوي االحتياجات الخاصة

     

ل 11 الطاالدراك  النمو  لدى  مظاهر  بيىعي 
 الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

     

اتجاهات  12 تطوير  عىل  الطلبة  يساعد 
 واقعية نحو انفسهم  

     

ذوي   13 الطلبة  مشكالت  مع  يتعامل 
 االنفعاليةاالحتياجات الخاصة 

     

 مجال البيئة المدرسية 

البيئة المدرسية آمنة للطالب من ذوي   1
 خاصةاالحتياجات ال

     

للطالب  يو  2 مهيئة  مصادر  غرف  جد 
 ذوي االحتياجات الخاصة

     

من   3 نسبيا  قريب  المدرسي  البناء  موقع 
 أماكن سكن الطلبة 

     

مصممة الحتياجات   4 مياه  دورات  يتوفر 
  .  الطلبة المعاقي  

     

ات واألدوات  5 يتم توزيــــع األثاث والتجهت  
ودر  االنشطة  وطبيعة  يتناسب  جة  بما 

 بة اإلعاقة للطل

     

وكراسي  6 بمقاعد  الصف  غرف  تزود 
 قابلة للتعديل، ويمكن التحكم بها. 

     

غرفة   7 تسهل  تنظيم  بحيث  الصف 
  .  عملية التعلم للطلبة المعاقي  

     

للفتح  8 قابلة  الصفية  الغرف  أبواب 
 بسهولة للخارج 

     

9   .       ارتفاع السبورة مالئم للطلبة المعاقي  

ا 10 االحتياجات  يشارك  ذوي  لطالب 
ي األنشطة الصفية ولالصفيه 

 الخاصة ف 
     

ممرات   11 حركة تتوفر  تسهل  خاصة 
  .  الطلبة المعاقي  

     

الطلبة  12 بحاجات  ي 
تف  مالعب  تتوفر 

 المعاقي   
     

للطالب   13 صحية  بيئة  المدرسة  توفر 
ذوي االحتياجات الخاصة من حيث عيادة  

ه  اطبية وغت 

     

 طالب مجال ال

وقدرات   1 وميول  تتفق  أنشطة  يوجد 
 الطلبة المعاقي    

     

ترفيهية  2 انشطة  وتنفيذ  تنظيم       يتم 
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 للطلبة المعاقي    

من    3 المتعلمي    خصائص  مراعاة  يتم 
 ذوي االحتياجات الخاصة

     

ذوي   4 الطلبة  اهتمام  استثارة  يتم 
حاجتهم  واشباع  الخاصة  االحتياجات 

 للتعلم

     

ترسيخ مادة التعلم وتثبيتها لدى الطلبة  5
 ذوي االحتياجات الخاصة

     

الخاصة  6 االحتياجات  ذوي  الطلبة 
ي العملية التعليمية. 

 يشارك إيجابيا ف 
     

االحتياجات    7 ذوي  شخصية  تنمية 
 الخاصة من جميع جوانبها 

     

االحتياجات   8 ذوي  الطلبة  ات  ختر تزداد 
 وتنوعها الخاصة 

     

الطلبة  9 لدى  والنقد  المالحظة  تقوي 
 المعاقي   

     

 مجال المناهج وطرق التدريس

تتناسب   1 المقررة  الدراسية  المناهج 
 وقدرات ذوي االحتياجات الخاصة

     

تالئم  2 المستخدمة  التدريس  طرق 
 الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

     

ذوي   3 تدريس  طريقة  توظف 
الخاصة  االحتياجا التعلم  مصادر  ت 

ي البيئة التعليمية
 المتوافرة ف 

     

الخصائص   4 التدريس  طريقة  تراعي 
 النمائية لذوي االحتياجات الخاصة 

     

بوية  5 التر المبادئ  التدريس  طريقة  تراعي 
ذوي   بالطلبة  الخاصة  والنفسية 

 االحتياجات الخاصة

     

ما   6 أقىص  اىل  الطلبة  قدرات  تستغل 
 ون يستطيع

     

احتياجات    تتصف  7 وتراعي  بالمرونة 
 الطلبة 

     

االحتياجات   8 ذوي  الطلبة  لدى  تنمي 
 الخاصة القدرة عىل التفكت  

     

االحتياجات   9 ذوي  الطلبة  تكسب 
 الخاصة االتجاهات والقيم الصحيحة

     

مع   10 الصعب  اىل  السهل  من  تتدرج 
 الخاصةالطلبة ذوي االحتياجات 

     

      اىل المجرد  نتقل من المحسوست 11

تدريس  12 وطرق  أساليب  اختيار  يتم 
 مشوقة للطلبة المعاقي   

     

 مجال غرفة المصادر 

يساعد وجود غرفة مصادر ومعلم تربية   1
االحتياجات  ذوي  الطلبة  دعم  عىل  خاصة 
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 الخاصة 

من   2 متنوعة  حزمة  المصادر  غرفة  يوفر 
 ية الخدمات التعليمية والثقاف

     

العديد  يستخ 3 المصادر  غرفة  معلم  دم 
ات وينوعها   من المثت 

     

أسلوب   4 المصادر  غرفة  معلم  يستخدم 
 التغذية الراجعة

     

يستطيع معلم غرفة المصادر خلق جو  5
 .نفسي مريــــح للطالب

     

مساحة   6 مع  الطالب  عدد  يتناسب 
اتهاالغرفة   وتجهت  

     

تربوية 7 ألعابا  مناسب  تحتوي  ة  وترفيهية 
 لكافة الفئات

     

ي   8
ف  بعناية  التعلم  مصادر  اختيار  |يتم 

 ضوء خصائص المتعلمي   
     

االتجاهات  9 المصادر  غرفة  تواكب 
ي التعلم 

 الحديثة ف 
     

      تمتاز غرفة المصادر بعازل للصوت 10

الخدمات   11 المصادر  غرفة  تقدم 
خاصة  المساندة للطلبة ذوي االحتياجات ال

 تدريبية إضافيةضمن مناهج  

     

طالب  12 لكل  فردية  تربوية  خطة  يصمم 
غرفة   ي 

ف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
            . المصادر 

     . 

 
. 
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لتربويا : المحورثالثالاب ــالب  
نيثاال الفصل   

 

 

 
 

ي لجائحة كورونا  اتيج   الحاكمية وواقع التخطيط االستر
ي وزارة التعليم العالي   
 ف 

the reality of governance for strategic planning in the Ministry of 

higher education and scientific research in light of the corona 

pandemic 
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 : الملخص
الح واقع  ال  التعرف  الدراسة  هذه  وزارة  اكميهدفت  ي 

ف  ي  اتيج  االستر للتخطيط  ة  
من  التعليم   الدراسة  مجتمع  تكون  وقد  جائحة كورونا  ي ظل 

ف  العلمي  والبحث  العالي 
األردنية العالي  التعليم  وزارة  أقسام  العام    جميع  ي 

عينة    2020/ 2019ف  وتكونت 
( من  يشاركون186الدراسة  موظف  التخط  (  ي 

هدف ف  ولتحقيق  القرار  وصنع  يط 
ت مس الدراسة  وتطوير  م  السابقة  والدراسات  النظري  األدب  الواقع  ح  لقياس  استبانة 

ي ممارسة كافة مراحل  
، وللكشف عن درجة الرغبة ف  ي وزارة التعليم العالي

التخطيطي ف 
اال  )تخطيط  من  االستبانة  وتكونت  وممارستها  ي  اتيج  واقع    (74ستر لخصت  فقرة 

ي وزارة التعليم العالي والتحديلخطة المتا
ي تواجهه.  ات اوفرة ف 

 لتر
الواقع   لتعرف  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخدام  وتم 

ي ممارسة مراحله.  
ي وزارة التعليم العالي ودرجة الرغبة ف 

 التخطيطي ف 
التنبي   وت الخطة  تعتمد  العالي  التعليم  وزارة  أن  طو   الخطة  ثم  المدى فيذية  يلة 

اتوالخطة   جااالستر ظل  ي 
ف  كور ئيجية  الجهة  ونا  حة  بوضع  المأما  والمشاركة  طلعة 

وزارة   عىل  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الوزارة.  ي 
ف  العليا  القيادات  ي 

ف  فتمثلت  الخطة 
ي ظل جائحة كورونا  التعليم العالي والبحث العلمي أن تقو 

م بتحليل بيئتها الخارجية ف 
ي للتعرف عىل المتغت  

ي المستيمكن أن ت   ات المختلفة التر
أيضا يجب أن   قبل،ؤثر عليها ف 

اتيجية جميع األطراف المسؤولة عن تحقيقها  الوزارة االستر ي صياغة أهداف 
يشارك ف 

ي 
ف  الحوكمة  ال  وللوصول   ، لديهم  الذاتية  المسؤولة  لتنمية  التخطيط وذلك   

الظرو  ي ظل 
ف  الوزارة  ي 

ف  ي  اتيج  ورة  االستر الراهنة وض  العاملي   عىلف  مهارات  تدريب   
ي ا اتيج  ي أداء يفية إعداد ال، وكلتخطيط االستر

اتيجية ومتابعتها لما له أثر ف  خطط االستر
 العاملي   للوصول إل تحقيق األهداف العامة والخاصة . 

ورة توفت  منظوم ي مؤسسات التعليومن توصيات الدراسة ض 
م  ة متكاملة للحاكمّية ف 

ي والبحث    العالي 
ف  جائحة  العلمي  والمساء  ظل  الشفافّية،  يضمن  بما  لة، كورونا، 

الم للعمل،  والمشاركة  الناظمة  يعّية  التشر المرجعّية  وفق  األطراف،  لجميع  ؤّسسية 
ها   تنشر وبالتالي  الحاكمية  لثقافة  تؤسس  من  هي  والخاصة  الحكومية  والجامعات 

ها بجميع االطل  راف. لمجتمع من خالل ممارساتها وتأثت 
ي التخطيط  الحاكمية،: تاحية الدالة الكلمات المف  اتيج   ونا. ة كور جائح ، االستر
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ABSTRACT: 

This study aimed to identify the reality of governance for strategic planning in the 

Ministry of higher education and scientific research in light of the corona pandemic, the 

study the theoretical literature and previous studies were surveyed and a questionnaire 

was developed to measure the planning reality in the Ministry of higher education, and 

to reveal the degree of desire to practice and practice all stages of strategic planning, the 

researchers used the arithmetic averages and standard deviations to know the schematic 

reality in the Ministry of higher education and the degree of desire to practice its stages. 

and it was found that the Ministry of higher education adopts the executive plan, then 

the long-term plan and the strategic plan in light of the corona pandemic, as for the 

party familiar with and participating in developing the plan, it was represented by the 

senior leadership in the ministry, the results of the study showed that the Ministry of 

higher education and scientific research should analyze its external environment in light 

of the corona pandemic to identify the various variables that could affect it in the future, 

and to reach governance in strategic planning in the ministry in light of the current 

circumstances and the need to train employees in strategic planning skills, and how to 

prepare and follow up strategic plans because it has an impact on the performance of 

employees to reach the achievement of public and private goals, among the study’s 

recommendations is the need to provide an integrated system for governance in 

institutions of higher education and scientific research in light of the corona pandemic, 

in order to ensure transparency, accountability, and institutional participation of all 

parties, according to the legislative reference governing work, and public and private 

universities are the ones who establish a culture of governance and thus spread it to 

society through their practices and its impact on all sides. 

Keywords: governance, strategic planning, corona pandemic. 
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 مقدمة 
الحاكمية موضوع  بدأ   (Governance) يعد  إذ  نسبيا،  الحديثة  الموضوعات  من 

ي يمكن  
التر كات، واستخدم لسد الفجوة  ي الشر

استخدام هذا المصطلح بشكل واسع ف 
تض    أن  يمكن  ي 

التر السلبية  الممارسات  جراء  من  كات  الشر مديري  بي    تحدث  أن 
 .بالصناعة

لعلمي ليعت  عن األزمة  لعالي والبحث االتعليم ا مؤسسات  وقد انتقل هذا المفهوم إل
إدارات   هناك  أن  ي 

ف  األزمة  وتتمثل  لها،  حة  المقتر والحلول  بها  تمر  ي 
التر الحقيقية 

إدارات   فوق  التنفيذية  السلطة  وضعتها  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لمؤسسات 
دون  بشؤونهم    المتعلقة  مؤسسات األخرى، لتكون مهمتها اتخاذ القراراتالجامعات وال

اض عليها، وهو ما يضعف    أن يكون ألي منهم رأي حول مناقشة هذه القرارات أو االعتر
والعرفية   الثقافية  التوجهات  صياغة  إعادة  فيها  ض  المفتر األكاديمية  المؤسسة  تطور 

يد   ي 
ف  القرار  وضع  بسبب  للمجتمع،  مؤسسات  والعلمية  أطراف  من  واحد  طرف 

، ووضع لبحث العلالتعليم العالي وا ي وضع الم  مي
ي األطراف ف 

ي لهذه . بافر
 لتقر

ب منظومة متكاملة 
ّ
ي ظل جائحة كورونا يتطل

 النهوض بالمؤسسات التعليمية ف 
ّ
وإن

الشفافّية،   يضمن  بما   ، العلمي والبحث  العالي  التعليم  مؤسسات  ي 
ف  للحاكمّية 

المرجعّية المؤّسسية لجميع األطراف، وفق  يعيّ   والمساءلة، والمشاركة  الناظمالتشر ة  ة 
من هي  والخاصة  الحكومية  والجامعات  وبالتالي    للعمل،  الحاكمية  لثقافة  تؤسس 

ها بجميع االطراف.  ها للمجتمع من خالل ممارساتها وتأثت   تنشر
ي ظل جائحة    ( إل أن لتطبيق الحاكمية2012وقد أشار ناض الدين ) 

ي الجامعة ف 
ف 

ي العالم المعا   كورونا 
مل عىل تعظيم قيمة الجامعة  تطبيقها يع ض، إذ أن  أهمية بارزة ف 

التن وبذلك ومقدرتها   ، والعالمي اإلقليمي  ووضعها  مخرجاتها  مجال  ي 
ف  وبخاصة  افسية 

القرارات   اتخاذ  طريق  عن  للجامعة  ي  اتيج  االستر االتجاه  تحديد  عىل  تعمل  فهي 
 ة.  وية للجامعاتيجية الصائبة للمحافظة عىل الموارد والمكاسب المادية والمعناالستر 

د حالوة وطه ) 
ّ
 للعمل الجماعي من  2011واك

ً
 جيدا

ً
د مناخا

ّ
( أن تطبيق الحاكمية يول

فرضتها   ي 
التر الظروف  بسبب  االجتماعي  التواصل  ومواقع  التعليمية  المنصات  خالل 

دة وهي موّجهة لالستخدام األمثل لموارد  جائحة كورونا الذي يسىع لبلوغ غايا
ّ
ت محد

وتعزيز   ُحسالمساءلة،  الجامعة  أن  وإدارتها،  كما  والخدمات  المهمات  توزي    ع  ن 
االندماج  وتطب حاالت  من  ويزيد  الجامعة،  ي 

ف  االختالف  أوجه  من  يخفف  يقها، 
ة،  والتفاعل بي   أصحاب المصالح، وذلك من خالل زيادة الشفافية، والمساءلة والرقاب

 ،  (.  2011والتحفت   )بزاوية وسالمي
ي 
ف  الحاكمية  أهمية  منظو   وتكمن  إ أنها  شاملة  وفق    استثمرتما  ذا  مة  الجامعات  ي 

ف 
منظم،   علمي  الداخلية    فأنها منهج  البيئتي    ات  متغت  مع  التكيف  عىل  تساعد 

وزيادة   ة    االندماجوالخارجية،  المت   ي تحقيق 
ف  بما يسهم  والطلبة  المحىلي  المجتمع  مع 
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األ ا السمعة  ي 
وف  والمعنوية،  المادية  المخرجات  جودة  ي 

ف  والتنافسية  لعلمّية  كاديمية 
 (. Wang, 2010االعتماد العالمي )محلية واالقليمية والدولية، والحصول عىل  ال

 
والقضايا   ي  اتيج  االستر بالتخطيط  عالقة  لها  الحاكمية  أن  إل  االشارة  ويجدر 

االزم حال  ي 
ف  خاصة  وبصفة  اتيجية  إل  االستر يحتاج  فهذا  مثال  ات كجائحة كورونا 

كاء والموظفي   والمجتمع  الفئات الم اركة جميع  المصارحة والشفافية ومش عنية من الشر
الجميع  و أص اتيجية يجب مشاركة  الخطة االستر وبالتالي عند صياغة  المصلحة  حاب 

 وعند تنفيذها يجب أن يعرف الجمهور بأداء ونتائج المؤسسة. 
وتحديد  تهت  والحاكمية التداخل  وعدم  االختصاصات  بي    الفصل  ورة  بض  م 
مليات  منع االزدواجية، وتعمل عىل توثيق العديدا واضحا لوالسلطات تح  الصالحيات

ات األداء لكل عملية عىل أن يكون مؤشر األداء مركزا عىل النقاط المهمة   وتصميم مؤشر
عم  ي 

ف  مهمة  والحاكمية  نجاحها.  المؤسسة وعىل  الفردي المؤثرة عىل  األداء  تقييم  لية 
ي وضع األهدا

 ها. وظف بناء عليف وتقييم المحيث تركز عىل المشاركة ف 
ي والتخطيط   اتيج  للمنظمة،    االستر الداخلية  البيئة  ي 

ف  يدور  لما  واقىعي  فهم  يعت  عن 
عىل نقاط القوة ونقاط الضعف فيها، وفهم بيئة المنظمة الخارجية    ومحاولة  التعرف

اق   استشر من  ليمكن  عليها،  تنطوي  ي 
التر والمخاطر  الفرص  عىل  التعرف  ومحاولة 

اتيجيةموعة من البدائل  له بصياغة مجل، واإلعداد  المستقب ي تقود المنظمة    االستر
التر

ي تسهيل  
،  لتحقيق أهدافها، وتوفت  ظروف أفضل تساهم ف  )المرسي تحقيق األهداف 

2002  ،12 .) 
التخطيط    أن  ي وبما  اتيج  هذا   االستر  ، كورونا  جائحة  ظل  ي 

ف  أساسي  عنض 
مستمر،   بشكل  بويون  التر يمارسه  أن  ي 

ايقتض  تتضاعف  حوأن  ليكون  ستثماراتهم  وله 
لل النظرة الشاملة  ي تواجه المؤسسات  تخطيطا فعاال، ألنه يشكل 

التر بوية  التر مشكالت 
ي التعليمي

ف  دور  وله  األساسية،  ووسيلتها  التنمية  أداة  وهو   ، جائحة كورونا  ظل  ي 
ف  ة 

ي نمو الثقافة، والحضارة. )غنوم، 
 (. 2009االقتصاد، والحياة االجتماعية، وف 

ال  اال لذلك  العالي  تخطيط  التعليم  لمؤسسات  الحاكمية  من  مهم  جزء  ي  اتيج  ستر
ي ظل الظروف الراهنة وجائحة كورو 

نا كونه يبت  عىل أسس علمية،  والبحث العلمي ف 
ي القريب ويعد نفسه لرؤية مستقبلية عما  

وينطلق من الواقع ويحلل اتجاهات الماض 
ي المستقبل ضمن 

  :مبادئ  ستكون عليه األحوال ف 
ية: وهي تجت   لألفراد الحصول عىل المعرفة والمعلومات المتعلقة بالحاكمية  فافالش

ي وحمد،  
ك )الطائ  نهم من اتخاذ القرارات ذات التأثت  المشتر

ّ
(.  وتهتم  2010بحيث تمك

عد من المعايت  العالمية  
ُ
يعات وتطبيقها، وت بتصميم النظم واآلليات والسياسات والتشر

ت  ي 
ف  الدو المهّمة  و صنيف  ،  ترتل  وسالمي )بزاوية  الجامعات  وحتر  أنها  2011يبها  إذ   ،)

ي المجتمع،  
 آلية لقياس درجة تطبيق الحاكمية ف 
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للهيئتي      الحاكمّية  مجالس  إتاحة  خالل  من  المشاركة  تكون  ان  ويمكن  المشاركة: 
ي رسم السياسات، ووضع ق 

واعد  األكاديمية واإلدارّية، والطلبة، والمجتمع، المشاركة ف 
ي العم

، وإتاحة الفرص  (Lee & Land, 2010) ختلف مجاالت الحياة الجامعّية مل ف 
القرار )خورشيد ويوسف،   ي عملية صنع 

لهم دور ف  أن يكون  الجامعة  (،  2009لطلبة 
وال بد للحاكمية الجيدة أن تحتوي عىل كل مضامي   المشاركة لمساندة قيادة الجامعة  

ي تطبيق ومجالس الحاكمّية فيها كأنموذج 
 .الجامعة ساتسياف 

ي تمكن ذوي العالقة من األفراد داخل الجامعة   العمليةالُمساءلة: وتوضح بأنها  
التر

وخارجها من مراقبة العمل دون أن يؤدي ذلك إل تعطيل العمل أو اإلساءة إل اآلخرين  
 عن تطبيق األنظمة والتعليمات بكل شفافية عىل  2008)خورشيد ويوسف،  

ً
(، فضال

ي   العاملي     جميع
عد الُمساءلة الوجه  (Corcoran, 2004) جامعة وعىل طلبتها ال  ف 

ُ
، وت

  اآلخر للقيادة. 
القواني     ام 

واحتر المساءلة  مبدأ  خالل  من  للعمل  صحّية  بيئة  الحاكمية  وتوفر 
واألنظمة والتعليمات وتقييم  أداء الجميع  بشكل علمي صحيح )ناض الدين،  2012(،  
الجامعة   ي  منتست  مختلف  بي    الحوار  ثقافة  وتعزيز  زيادة  الثقة  عىل  تعمل  وأنها  كما 
األداء   وتحسي    والتفاعل  واالندماج  بالعمل  للتعاو ن  صيغ  وايجاد  وطلبتها،  وقيادتها 

 .)Corcoran, 2004( وتطويره 
عىل   ي  اتيج  االستر التخطيط  لدراسة  أجريت  ي 

التر السابقة  الدراسات  معظم  ركزت 
و ي  اتيج  االستر التخطيط  تطبيق  عىل  تبة  المتر ي   الحاكمية اآلثار 

  لألزمات   التعرض   ظل   ف 

   ومن انموذجا" كورونا  "جائحة 
 الدراسات العربية:  

ي    يل تربوي للتخطيط ( هدفت لبناء دل  (2004أجرى العبسي دراسة  
ي ف  اتيج  االستر

األدب   مسح  تم  الهدف  هذا  ولتحقيق  االزمات  ظل  ي 
ف  األردنية  الثانوية  المدارس 

الثانوية   المدارس  ي 
التخطيط ف  لقياس واقع  السابقة وبناء استبانة  النظري والدراسات 

عددها   بلغ  ي 
التر منظمه  1127األردنية  عشوائية  عينة  أخذت  ،  403غت  بل  حيث 
ا نتائجوتوصلت  إل  السنوية    لدراسة  الخطة  تعتمد  الثانوية  المدارس  معظم  أن  منها 

الخطة   ي 
لتأئر المدى  طويلة  الخطة  ثم  التقليدية،  السنوية  الخطة  يليها  التطويرية، 

اتيجية % من اإلجمالي ووجود حاجه ماسه إل توفت  دليل تربوي  1.5أقلها بنسبة    االستر
ات ي للتخطيط االستر ي المدارس الثا   يج 

ي ف 
وأوض     ظل الجوائح واالزمات.   نوية األردنية ف 

بأهميته كتقنية   يليق  اهتمام  ي  اتيج  االستر التخطيط  موضوع  ايالء  ورة  بض  الباحث  
الشيعة،   الدينامية  ات  بالتغت  والمتمت    ين  والعشر الحادي  القرن  مع  للتعامل  مالئمة 

م ي  اتيج  االستر التخطيط  موضوع  اعتماد  الجامساقوكذلك  ي 
ف  يدرس   

ً
وبالذات  ا عات 

ويد الخريجي   بكفاءات مالئمة لهذا النوع من التخطيط. كليا  
بية لتر  ت التر

( دراسة  ي 
الحوست  مراحل 2005وأجرى  تطبيق  درجة  لتعرف  الدراسة  هدفت   )

وتكون مجتمع  بسلطنة عمان،  والتعليم  بية  التر وزارة  ي 
ف  ي  اتيج  االستر التخطيط  عملية 
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ا جميع  من  ي  الدراسة 
ف  اإلداريي    والتعلقادة  بية  التر عىل  وزارة  عمان  بسلطنة  ليم 

ورؤسا  ونوابهم  الدوائر  مديرو  ونوابهم،  العموم  مديرو  التالية،  ي  الوظائف 
ف  األقسام  ء 

الدراسي   العام  ي 
التعليمية وذلك ف  والمناطق  الوزارة  والبالغ    2007  -2006ديوان عام 

طبقية عشوائ  728عددهم   عينة  اختيار  وتم  من  فرد  تكونت  ولتحقيق  فرد  391ية  ا 
الدرا التخطيط  هدف  لعملية  مراحل  ست  عىل  اشتملت  استبانة  تعميم  تم  سة 

، تكونت من ) ي اتيج  وأظهرت الدراسة أن درجة تطبيق مراحل عملية     ( فقرة56االستر
بية والتعليم بسلطنة عمان   ي وزارة التر

ي من قبل القادة اإلداريي   ف  اتيج  التخطيط االستر
ي جميع مراحل كانت مت

. عملية التخطيط االستر وسطة ف  ي  اتيج 
( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  لدرجة  α ≤0.05وكذلك   )

عمل مراحل  بية  تطبيق  التر وزارة  ي 
ف  اإلداريي    القادة  قبل  من  ي  اتيج  االستر التخطيط  ية 

التر  وزارة  الباحث  وأوض   ، ي
الوظيق  المسم  إل  تعزى  عمان  بسلطنة  بية  والتعليم 

بسلطن التخطيطوالتعليم  ي 
تبت  تطوير    ة عمان  ي 

ف  التغيت   أدوات  ي كأداة من  اتيج  االستر
 العمل اإلداري. 

( دراسة  الحجار  التخطيط   (2008وأجرى  واقع  تفحص  إل  الدراسة  هدفت 
الداخلية   والبيئة  الخارجية  البيئة  الفلسطينية وعىل تفحص  الجامعات  ي 

ي ف  اتيج  االستر
ور  الحاجات  اوتقييم  وأهداف  الجامعة  اتيجيات  ؤية  واستر األهداف  لجامعة  تحقيق 

واستخ الفلسطينية  الجامعات  ي 
ف  ي  اتيج  االستر التخطيط  تحسي    إل  التوصل  دم  وال 

الواقع من خالل فحص الوثائق   ي التحليىلي معتمدا عىل دراسة 
المنهج الوصق  الباحث 

وعىل السابقة  الدراسات  نتائج  وكذلك  الفلسطينية  الجامعات  ي 
ي ف 

التر المقابالت   
ي الجامعات   مسؤول 22يت عىل عينة  أجر 

  الفلسطينية. ف 
غزة،  جامعة  الفلسطينية  الجامعات  معظم  أن  إل  الدراسة  الجامعة   وتوصلت 

اإلسالمية، جامعة القدس المفتوحة، جامعة األقض، جامعة األزهر، جامعة أبوديس،  
الخطط   إل  تفتقد  زيت  بت  النجاح  اتيجيةجامعة  ع  االستر المسئولي    قدرة  ىل  وأن 

التخطي  عناض  أنموذج  صياغة  باعتماد  الباحث  وأوض  ضعيفة.  ي  اتيج  االستر ط 
ي يمكن أن تست    اتيج  عليه الجامعات الفلسطينية وتحسن من عملية  للتخطيط االستر

 التخطيط بها . 
( والخطيب   ، ي

ديرائ  دراسة  لتطوير  2011أما  إداري  أنموذج  اح  اقتر إل  هدفت   )
ي لمديمفهوم الت اتيج  ي فكت  االستر

ي ظل األزمات ، وتم   االري المدارس الحكومية ف 
ردن ف 
ي  115)تطوير استبانة وتوزيعها عىل جميع مجتمع الدراسة وعددهم  

( مديرا ومديرة ف 
ي عمان للعام الدراسي  

وتوصلت الدراسة إل    2008/ 2007تربية عمان االول والثانية ف 
م ادراك  درجة  أهمها: كانت  اتالنتائج  االستر التفكت   لفهوم  مرتفعة  وممارسته  ي  دى يج 

داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدراسة  وبينت  االردن،  ي 
ف  الحكومية  المدارس  مديري 

التفكت     احصائية لمفهوم  االردن  ي 
ف  الحكومية  المدارس  مديري  ممارسة  لدرجة 

اإلدا ي مجال 
ف  ة  والخت   ، العلمي والمؤهل  الجنس،  ات  لمتغت  تعزى  ي  اتيج  ي  االستر

وف  رة، 



لعالي.م ااتيجي لجائحة كورونا في وزارة التعلياقع التخطيط االستر ة وو الحاكمي

measures when epidemics spread (Covid 19 as a model

 

 

204 

ي  راسة تم بناء أنموذج اضوء نتائج الد اتيج  ح لتطوير مفهوم التخطيط االستر داري مقتر
اال ي 

ف  الحكومية  الثانوية  المدارس  االنموذج  لمديري  ي 
بتبت  الدراسة  وأوصت  ردن.  

ي للمنظمات   اتيج  ي تتناول التفكت  االستر
ح، واجراء مزيد من الدراسات التر االداري المقتر

بوية والتع  ليمية االردنية . التر
ي ظل  2011وة وطه )ى حال وأجر 

( دراسة بهدف التحقق من واقع تطبيق الحوكمة ف 
وقد   القدس.   جامعة  ي 

ف  واالزمات  جامعة  الجوائح  ي 
ف  الحوكمة  أن  نتائجها  أظهرت 

معايت    وفق  المطلوب،  بالمستوى  ليس  ولكن  موجودة  االزمات   ظل  ي 
ف  القدس 

، إذ أنها تميل إل
ً
ي حل المشكالحوكمة عالميا

هات، أكتر  الت إل القيم واالتجا التعامل ف 
 عن أن معظم القرارات تكون ارتجا

ً
ها. فضال لية،  من تطبيق متطلبات الحوكمة ومعايت 

وقواني     أنظمة  ي 
ف  يختص  الموظفي    شؤون  عن  صادر  وجود كتاب  من  الرغم  عىل 
الموظف معظم  أن  النتائج  أظهرت  الحاكمية(، كما  وهي  )أال  ال  الجامعة  الجامعة  ي 

ف  ي   
أو يجهلون ما فيه من نصوص، أو ال  ون إل الكتاب الخاص بيعود  ، األنظمة والقواني  

ي هذا الكتاب غامضة أو تفش  يعلمون بوجوده بي   أيديهم، كما أ
ن هنالك بعض البنود ف 

ي  
بطريقة غت  مفهومة، كما أظهرت النتائج أن ضعف الموارد المالية كان له األثر الكبت  ف 

. م المقدرة عىل تطبيق اعد  ألنظمة والقواني  
الدين) ناض  ق  2012وأجرى  الشر جامعة  ي 

ف  الحاكمية  تطبيق  واقع  عن  دراسة    )
العاملي   فيها من وجهة نظ  األوسط  التدريسية واإلدارية  الهيئتي    عند تعرض    ر أعضاء 

 من أعضاء ال113البالد للجوائح واالزمات ، تكّونت عينة الدراسة من )
ً
هيئتي    ( عضوا

ي الجامعة، منالتدريسية واإل 
،  49( عضو هيئة تدريس و)64هم )دارّية ف 

ً
وا ( إداريا   اختت 

( من  المكّون  الدراسة  مجتمع  عضو 89من  و)  (  تدريس  بالطريقة  78هيئة   ،
ً
إداريا  )

من   تكون  الباحث  طّوره  مقياس  استخدام  تم  البيانات،  ولجمع  البسيطة.  العشوائية 
أن واقع تطبيق  رت نتائج الدراسة إل  ن صدقه وثباته.   وأشا( فقرة، تّم التأكد م 50)

ق األوسط، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ككل ك ي جامعة الشر
 الحاكمية ف 

ً
ان مرتفعا

 ≤ 0.05 بشكل عام. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذي داللة احصائية عند مستوى )
α  )  األوسط ق  الشر جامعة  ي 

ف  الحاكمية  تطبيق  واقع  ي 
تف  لالزمات،  التعرض    عند 

ً
بعا

ي الختالف المركز ا
، وكان لصالح أعضاء هيئة التدريس. وأظهرت النتائج أيضا أن  لوظيق 
 ذات دالل

ً
تعزى لمتغت  عدد سنوات  (  α ≤0.05ة احصائية عند مستوى ) هناك فروقا

تحفت     ورة  بض  الدراسة  وأوصت   . سنتي   من   
أكتر تهم  خت  من كانت  ولصالح  ة،  الخت 

ال  العاملي    الهيئتي    أعضاء  ي  من 
ف  واإلدارية  هذا  تدريسية  عىل  للحفاظ  الجامعة 

 . م الدعم المناسب لهمالمستوى المرتفع من تطبيق الحاكمية، بتقدي
 الدراسات األجنبية:  
" بيدكوك  )  Pidcockدراسة  التخطيط 2001"  عملية  من  التحقق  إل  هدفت   )

ا عند حدوث الكوارث واالزم ي انجلتر
ي ف  اتيج  بي   األنموذج  ات وقد قارنت الدراسة  االستر

وب المعتمد   الحقيقة  والممارسة  الجديدة  الجامعة  ي 
إل  ف  مستندة  مقابالت  استخدام 
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كانت   القضايا،  ومناقشة  دراسة  وبعد  الداخىلي  التوثيق  ورة 
ض  مع  نتائج  األنموذج 

التخطيط  ي 
ف  المشاركي    خالل  من  ضعيفا  المؤسسة كان  برسالة  الوعي  أن  الدراسة 

ظر االس ي 
ف  للتعايش  ي  اتيج  وتخطيها كذلتر االزمة  وان  وف  متطور  يكن  لم  التقويم  ك 

تر  لم  العلمي الرؤية  والنشاط  الجامىعي  التعليم  وعملية  ي  اتيج  االستر التخطيط  بي    بط 
إ الدراسة  توصيات  ومن  الوعي  والبحث.   لرفع  طرق  ي يجاد  اتيج  االستر   بالتخطيط 

االنتماء   وتوضيحلتحقيق  ا   للتخطيط  ي لتخطيط  قيمة  اتيج  ا  االستر ي 
ات  لنشاطف 

 األكاديمية. 
نيمتيكول    –  وتنا  عدد     Wattana nimitkul (2003)دراسة  زيادة  إل  هدفت 

التعرض   ي حال 
التجارية ف  كات  الناجحة للشر ي الجامعات ومراقبة اإلدارة 

لالزمات  والتر
تحليل   إل  اتيجية واإلدارة     SWOTتنظر  ور   االستر أدوات ض  أنها  نحو  لتطوير  عىل  ية 
وان الجامعات بحاجة إل مصدر موحد للتوجيه واإلرشاد من أجل تلبية  وتنفيذ المهام  

احتياجات الطالب وإنتاج اإلدارة الجيدة.  ومن نتائج الدراسة أن الجامعات الداخلية  
مع   والخارجية بتوليف  الباحث  قام  حيث  هامة  ات  وتأثت  ممارسات  تقدم  أن  بحاجة 

اتيجيةواإلدارة    SWOTتحليل  بحاث المتعلقة باستخدام  عدد من المقاالت واأل    االستر
التعليمية، وأوصت الدراسة باالهتمام بالعنض المحدد لبعثة الجامعة   ي المؤسسات 

ف 
للبحث عن المعرفة وخلق ونشر    الذي ينطوي لتقديم مساهمات نحو بلوغ وظائفهم

ي الج
 امعة ألنها الطريق لتحقيق المعرفة وتقديم خدامات وتنمية وتطور دور البعثات ف 

 لخطط وتوفت  التقييم. أهداف الجامعات وتنفيذ ا
 ( هدفت الدراسة إل اإلجابة عن األسئلة التالية : 2006)  Wilkinsدراسة ولكت   -
ات البيئية عىل الت – 1 ي ظل الجوائح واالزمات  ؟ ما التأثت 

ي ف  اتيج   خطيط االستر
ا  –  2 التخطيط  ي 

ف  المشاركي    فهم  درجة  عملية  ما  ألهداف  ي  اتيج  التخطيط الستر
؟ االستر  ي  اتيج 
ي ظل االزمات؟  – 3

ي ف  اتيج  كي   لمعوقات التخطيط االستر
 ما درجة فهم المشتر

ي عن كيفية تحس   –  4 اتيج  ي التخطيط االستر
ي   التخطيط ما درجة فهم المشاركي   ف 

بوية عند مواجهة االزمات ؟ ي النظم التر
ي ف  اتيج   االستر

الم  الدراسة  الماستخدمت  الفئة  مع  ي ستهدفقابالت 
التر عددها  ة  بلغ  من    8  أفراد 

المكون من   الوثائق.     21مجتمع الدراسة  الوالية ومراجعة  ي 
بويي   ف 

التر القادة  فردا من 
با المحيطة  البيئة  أن  الدراسة  نتائج  من  ي  تبي    اتيج  االستر التخطيط  تؤثر عىل  لمنظمة 

أهمها   مؤثرات  عدة  عىل  التأثت   هذا  ويعتمد  المقفيها  النظام  وتعقيدات  له حجم  دم 
ي المجتمع كما أن المشاركون عت  الخدمة وسمعة النظا

وا بوضوح عن مدى فهمهم  م ف 
حول   ي  اتيج  االستر التفكت   ي 

ف  بالمشاركة  مشورون  وأنهم  التخطيط  عملية  ألهداف 
ي مديرياتهم عند التعرض لالزمات وكذلك إنهم  

بوي ف  أن   مستاؤون مستقبل النظام التر
ي تست  التخطيط    عملية اتيج  ورة   دون نظام مراقاالستر بة ومتابعة وأوصت الدراسة بض 

وجود حاجة إل سياسة واضحة تمكن النظام من التعامل بشكل فعال مع التخطيط  
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بوية التر النظم  ي 
ف  ي  اتيج  ح  االستر ي 

بالقضايا  ف  االهتمام  ورة  وض  واالزمات  الكوارث  ال 
ي أنظمة معلوماتية  

ورة تبت  بويالبيئية وض  ي التخطيط لمساعدة القيادات التر
ة للنجاح ف 

. االس ي اتيج   تر
 : الطريقة واإلجراءات

ي  
ف  العاملي    مشاركة  درجة  لمعرفة  التطويري  المسجي  البحث  منهج  استخدام  تم 

ي ظل جائحة كورونا. وزارة التعليم العالي 
ي ف  اتيج   والبحث العلمي للتخطيط االستر

   : مجتمع الدراسة 
الدراسة وعتكون   العاملي     ينتها مجتمع  التعليم  من جميع  وزارة  ي 

والبحث   ف  العالي 
وذلك  جائحة كورونا  ظل  ي 

ف  ي  اتيج  االستر التخطيط  عملية  ي 
ف  يشاركون  ممن  العلمي 

ي تم الحصول عليها من س
جالت وزارة التعليم العالي والبحث حسب اإلحصائيات التر

للعام  )،  2020العلمي  الكىلي الذ موظفا  (  186وعددهم  عدد  (   94كور)  وموظفة، 
 
ً
 ( يوضح توزع مجتمع الدراسة.  1( موظفة، والجدول )92)  اإلناث ، وعدد موظفا
 
 
 \ 

 ( توزع مجتمع الدراسة حسب الجنس والمؤهل العلمي 1الجدول ) 
العدد  

 الكىلي 
من   العدد  الجنس  أقل 

 بكالوريوس 
بكالوريو 

 س 
دراسات  

 عليا 

186 

 28 43 23 94 ذكور 

 9 60 23 92 إناث 

 : سة الدرا عينة 
ي وزارة  عينة الدراسة إذ تم ت   مجتمع الدراسة هو نفسه

وزي    ع األداة عىل جميع موظق 
 التعليم العالي والبحث العلمي  

   : أداة الدراسة 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  ممارسة  درجة  معرفة  الدراسة  هدف  لتحقيق 

للتخطيط   ي 
ي األردئ  اتيج  استخدا  االستر تم  جائحة كورونا.  ظل  ي 

 "كأداة انةاالستب مف 
لمالئمتها رئيسة كأداة استخدمت وقد المتعلقة  انات البي لجمع  

ً
 من النوع لهذا نظرا

 بناء وتم  .الدراسة عينة قبل  من والبيانات  عىل المعلومات للحصول الميدانية  الدراسة
 :المصادر اآلتية عىل األداة باإلعتماد

بوي  واألدب السابقة، الدراسات عىل االطالع  ثة الحدي واالتجاهات الصلة، ذات التر
 .الدراسة وضوع لم

بوية والبحوث الدراسات من االستفادة بصورة المتعلقة التر عامة،   بالحاكمية 
ي  وبالتخطيط اتيج  واستشارة  بصورة االستر ي ظل جائحة كورونا 

ف   ذوي بعض خاصة 
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ة ي  العاملي    من  واالختصاص الخت 
ووزارة  من المجال هذا  ف  العالي  التعليم   الجامعات 

،و   :التالية الخطوات  وفق االستبانة بناء ثم ومن  .ثي   والباح البحث العلمي
 :التالي  النحو عىل الرئيسة االبعاد تحديد -اوال
التخطيط   البعد مفهوم  ي األول:  اتيج  وعدد    / االستر للتخطيط.  التخطيط 
 (. 14فقراته) 

ي 
ي التحليل  :البعد الثائ  اتيج   (. 10فقراته) . وعدد االستر

ي االتجاه   ثالث: لا البعد اتيج  فقراته)  )  االستر وعدد  واألهداف(.  والرسالة  الفلسفة 
19 .) 

اتيجيةالصياغة     الرابع:  البعد  (. 8. وعدد فقراته)االستر
ي التنفيذ    : البعد الخامس اتيج   (. 12وعدد فقراته)   .االستر
ي : المتابعة والضبط  البعد السادس اتيج   (. 5فقراته)وعدد  .االستر
اتيت تطبيق التخطيط  وقامع :البعد الخامس ي االستر  (. 6وعدد فقراته) .ج 

ي  الفقرات صياغة -ثانيا
 .بعد كل تحت تقع التر

ي  االستبانة  إعداد -ثالثا
ي  النهائية صورتها  ف 

 .فقرة ( 74 ) عىل اشتملت والتر
درجة ممارسة   لقياس خماسي  متدرج سلم وفق مدرج وزن فقرة  كل إعطاء تم  -رابعا

وا العالي  التعليم  للتخطيط  وزارة  ي 
األردئ  العلمي  ي لبحث  اتيج  بشده،      االستر أوافق   (

ي  االستبانة يبي    ( 2 )  رقم بشده(، والملحق  ال أوافق،  ال أوافقأوافق، محايد،  
 صورتها  ف 

 .النهائية
( الخماسي Likertتم إعطاء كل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج ليكرت )  -خامسا

العالي  التعليم  وزارة  ممارسة  درجة  للتخلقياس  ي 
األردئ  العلمي  والبحث  طيط   

ي  اتيج  بشده    ال أوافق(،  2)  ال أوافق(،  3(، محايد ) 4(،  أوافق ) 5) أوافق بشده)   االستر
ي إلجابات أفراد العينة عن كل عبارة  وقد تقرر أن يكون المتوسط  ( درجة(،  1) الحسائ 

(  3.5من    أقل-2.5ومن ) ( داال عىل مستوى من الممارسة "قليلة"،2.5أقل من  -1من )
ال من  مستوى  عىل  )داال  ومن  "متوسطة"  د5-3.5ممارسة  من  (  مستوى  عىل  اال 
ة" .             الممارسة "كبت 

 : Validity   صدق األداة
األداة ومالءمة توزي    ع الفقرات عىل مجاالت الدراسة، تم  بغرض التحقق من صدق  

 االعتماد عىل: 
 (:  Content Validityصدق المحتوى ) 
االست عرض  مجمتم  عىل  )بانة  من  تتكون  مم 15وعة  المحكمي    من  ون  (  يعتت  ن 

بوية من الجامعات الرسمية، ي مجال اإلدارة التر
اء ف  ي   خت 

وقد ُطلب منهم إبداء الرأي ف 
ح، وتمتدرجة انتما   آلراء االستجابة  ء الفقرة، ودقة الصياغة اللغوية، والتعديل المقتر
 آخر،  لعبارات من بعد لبعد  نقل بعض اوتعديل، و  حذف من يلزم  ما بإجراء المحكمي   
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عبارا ي وإضافة 
وف  حات ضوء ت جديدة  ي  االستبانة خرجت المقدمة المقتر

 صورتها ف 
 (. 1)  رقم النهائية ملحق
 : Reliabilityثبات األداة  

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزي    ع       
وط،  االستبانة أكتر من مرة   ق من ثبات اداة  التحق  وقد تمتحت نفس الظروف والشر

تطبي خالل  من  الداخىلي  االتساق  طريقة  باستخدام  ألفا الدراسة  معادلة كرونباخ  ق 
(Cronbach Alpha( ي الجدول

 . (2(،  وكانت النتائج كما هي ف 
 

 قيم معامل كورنباخ ألفا لثبات أداة الدراسة حسب مجاالتها (  2جدول )

أرقام  
 ات الفقر 

 المجال  البعد 
عدد  
 الفقرات 

/معامل  تسا اال  الداخىلي  ق 
 الفا  كرونباخ 

1-14 
التخطيط   األول

 للتخطيط
14 0.803 

ي  15-24
التحليل   الثائ 

ي  اتيج   االستر
10 0.788 

االتجاه   الثالث 25-43
ي  اتيج   االستر

19 0.940 

الصياغة  الرابع 44-51
اتيجية  االستر

8 0.692 

التنفيذ   الخامس  52-63
ي االس اتيج   تر

12 0.971 

المتابعة  السادس  64-68
والضبط 

ي  اتيج   االستر

5 0.665 

المعوقات  السابع  69-74
تطبيق  

التخطيط  
ي  اتيج   االستر

6 0.986 

 نتائج الدراسة 
ي تم التوصل اليها من خالل اإلجابة عىل اسئلة الدراسة. 

 فيما يىلي عرض للنتائج التر
ي  اتيج  االستر التخطيط  واقع  ما  األول:  العلالسؤال  والبحث  العالي  التعليم  ي 

ف  ي   مي  
ف 

 ظل جائحة كورونا ؟ 
ي التعليم العالي  لإلجابة عن هذا السؤال وللوقوف عىل واقع  

ي ف  اتيج  التخطيط االستر
العلمي  واالنحراف    والبحث  ي  الحسائ  الوسط  حساب  تم  كورونا،  جائحة  ظل  ي 

ف 
الن أبعاد الدراسة ككل وأظهرت  لتقديرات االفراد عىل  أن بعد التخطيط  المعياري  تائج 

قد   )للتخطيط  بلغ  ي  حسائ  متوسط  ادئ   عىل  معياري  3.40حصل  وانحراف   )
) (،    1.07بلغ) وبلغ  ي  اتيج  االستر التنفيذ  لبعد  كان  ي  حسائ  متوسط  (  3.35وأعىل 

 ( يوضح ذلك : 3(  والجدول )1.04وانحرف معياري بلغ ) 
 

ي واالنحراف المعياري ودرجة المما   ( 3جدول )  رسة الوسط الحسائ 
 لكل بعد من أبعاد الدراسة   
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قام ر أ
 الفقرات

 المجال  البعد
عدد 
 الفقرات

المتو 
سط 

ي   الحسائ 

االنحر 
ف 

 المعياري

درجة  
 الممارسة 

 
 1.07 3.40 14 التخطيط للتخطيط  األول  1-14

 متوسطة 

15-
24 

ي 
ي  الثائ  اتيج   1.02 3.44 10 التحليل االستر

 متوسطة 

25-
43 

ي  الثالث  اتيج   0.99 3.45 19 االتجاه االستر
 متوسطة 

44-
51 

اتيجية الرابع   1.03 3.46 8 الصياغة االستر
 متوسطة 

52-
63 

الخام 
 س 

ي  اتيج   1.04 3.53 12 التنفيذ االستر
ة   كبت 

64-
68 

الساد 
 س 

والضبط   المتابعة 
ي  اتيج   االستر

5 3.52 1.04 
ة   كبت 

69-
74 

تطبيق   السابع  المعوقات 
ي  اتيج   التخطيط االستر

6 3.42 1.11 
 متوسطة  

 
الحسابي  ذلكوك  المتوسطات  حساب  لجتم  المعيارية  واالنحرافات  فقرات  ة  ميع 

)  وتراوحتاالستبانة   بي    الحسابية  أما  3.12  -3.70المتوسطات    االنحرافات( 
( بي    اوحت  فتر لفقرات  0.92-1.22المعيارية  ت  اختبار  نتائج  وكذلك    االستبانة(. 

  ها. بحسب تقديرات افراد العينة والداللة اإلحصائية ل
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يرات استجابة األفراد  واالنحرافات المعيارية لتقد (: األوساط الحسابية  4جدول) 
 عىل فقرات االستبانة ونتائج اختبار ت 

الوس  الفقرة 
ط  

ي   الحسائ 

االنحراف  
 المعياري 

الداللة   قيمة ت 
 اإلحصائية 

اتيجية . كتابة الخطة  62  0.019 2.378 1.06 3.70 بشكل واضح.   االستر

ت .  20 عىل  ي االطالع 
ف  ة  متمت   مجال  جارب   

. التخطيط   ي اتيج   االستر
3.61 1.01 

1.352 0.178 

ي  67
ف  اإلنجاز  درجة  عىل  المهتمي    جميع  اطالع   .

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول بأول. 
3.61 1.11 

1.196 0.233 

خطة  13 وضع  عىل  االتفاق  اتيجية .  للتعليم    استر
 .  العالي

3.60 1.04 
1.195 0.234 

 0.223 1.224 95. 3.59 التنفيذ. معلومات األزمة لعملية  ديد ال . تح 55
والبحث  39 العالي  التعليم  وزارة  رسالة  وضوح   .

 العلمي لدى اإلدارة العليا. 
3.58 .96 

0.997 0.321 

اتيجية . تطوير الخطة  68  0.415 0.817 1.03 3.57 بشكل مستمر.   االستر

تقارير  63 التنفيذ وفقا  . رفع  لجداول  دورية لعملية 
 زمنية محددة. 

3.56 1.02 
0.748 0.455 

العلمي  45 والبحث  العالي  التعليم  وزارة  ام 
التر   .

ي تضعها لتحقيق أهدافها. 
امج الزمنية التر  بالت 

3.54 .94 
0.555 0.580 

إثارة  56 ي 
ف  تساهم  فاعلة  تحفت    أنظمة  توفر   .

ي وزارة  
. دافعية العاملي   ف   التعليم العالي والبحث العلمي

3.54 1.08 
0.408 0.684 

ي الوزارة بتوجيه العمل نحو  ة العاملي   . مساهم 33
 ف 

ك.   الهدف المشتر
3.53 .97 

0.411 0.681 

تصف  23 شاملة  مركزية  بيانات  قاعدة  وجود   .

 .  الوضع الحالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
3.52 .99 

0.242 0.809 

األولويات  47 تحديد  اتيجية .  الحد   االستر ود  ضمن 
ي البيئة المتاح 

 المحيطة.   ة للوزارة ف 
3.52 .94 

0.213 0.832 

البدائل  50 اختيار  اتيجية .  مالئمة    االستر األكتر 
 لتحقيق األهداف. 

3.52 1.07 
0.262 0.793 

عىل  71 الداخلية  ات  المتغت  بأثر  التنبؤ  صعوبة   .

ي  
 المستقبل. النشاطات المخطط لها ف 

3.52 1.07 
0.262 0.793 

و 36 قيام  التعل .  ا زارة  والبحث  العالي  لعلمي  يم 
 ؤية واضحة للحد من نقاط الضعف. بالعمل وفق ر 

3.51 .95 
-0.784 0.434 

 0.898 0.128 94. 3.51 . تحديد الجهة المسؤولة عن عملية المتابعة. 64
درجة  . اعتماد نظام رسمي موثق للرقابة لمتابعة  65

ي تحقيق األهداف.. 
 التقدم ف 

3.51 1.07 
0.113 0.910 

لألهد 41 الوزارة  تحقيق  لنفسها  .  ي وضعتها 
التر  0.968 0.040- 1.00 3.50اف 
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ي 
  ضوء إمكانياتها المتاحة. ف 

والبحث  24 العالي  التعليم  وزارة  فلسفة  اتساق   .

 العلمي مع فلسفة الدولة. 
3.49 .99 

-0.081 0.936 

التخطيط  .  22 لعملية  الالزمة  المهارات  امتالك 
القيا  لدى  ي  اتيج  ا االستر التعليم  وزارة  ي 

ف  العليا  لعالي  دة 
 .  والبحث العلمي

3.48 1.00 
-0.301 0.763 

والبحث  40 العالي  التعليم  وزارة  رسالة  وضوح   .

  .  العلمي لدى جميع العاملي  
3.48 .95 

-0.296 0.767 

التخطيط  21 لعملية  الالزمة  المهارات  امتالك   .

العالي  التعليم  وزارة  ي 
ف  العاملي    لدى  ي  اتيج    االستر

 .  والبحث العلمي
3.47 1.06 

-0.320 0.749 

وزارة  25 رسالة  اتساق  والبحث  .  العالي  التعليم 
 العلمي مع فلسفة الدولة. 

3.47 .98 
- .327 0.744 

األهداف  35 مع  واألفراد  األقسام  أهداف  تناغم   .

 العامة للوزارة. 
3.47 1.06 

-0.341 0.733 

العلمي 42 والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وضع   .  
اتيجية بدائل    مناسبة.   استر

3.47 1.05 
-0.343 0.732 

اتيجية . رسم خطط عمل بديلة لكل  51 تتسم    استر
 بالمرونة.  

3.47 1.03 
-0.350 0.727 

. توصيف لألنشطة المختلفة الواجب القيام بها  54

اتيجية لضمان نجاح الخطة    . االستر
3.46 .96 

-0.543 0.588 

التعليم 26 وزارة  فلسفة  تناسب  والبحث    .  العالي 
ه. ي العلمي مع معا   ت 

3.45 .99 
-0.646 0.520 

. حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عىل  28

 صياغة أهداف قابلة للقياس. 
3.45 .98 

-0.654 0.514 

العالي  70 التعليم  ي 
ف  العليا  اإلدارة  ة  خت  نقص   .

 . ي اتيج   والبحث العلمي بخطوات التخطيط االستر
3.44 1.15 

-0.663 0.509 

وزا 27 رسالة  تناسب  والبحث  رة  .  العالي  التعليم 
ه.   العلمي مع معايت 

3.43 1.04 
- .845 0.399 

اتيجية . استخدام  34 ي لتحسي      استر
العصف الذهت 

ي الوزارة.  
 األداء ف 

3.43 1.04 
-0.845 0.399 

العلمي  37 والبحث  العالي  التعليم  وزارة  قيام   .

الستثمار  واضحة  رؤية  وفق  القوة    بالعمل  نقاط 
 الضعف.    والتقليل من نقاط 

3.43 1.08 
0.168 0.867 

القضايا  57 جميع  تطبيق  ي 
ف  التوازن  تحقيق   .

اتيجية  ي تتضمنها الخطة.   االستر
 التر

3.43 1.03 
-0.817 0.415 

المعايت   66 إل  المستند  المساءلة  نظام  تفعيل   .

 الخاصة باإلنجاز خالل عملية التنفيذ  
3.42 1.04 

-0.962 0.338 

ا 58 ي  . توفت  المرونة الكافية للتعامل مع التغت 
 0.288 1.065- 1.02 3.41ت التر
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ي البيئة أثناء تطبيق الخطة 
 تحدث ف 

ك. . تعزيز توجه العمل نحو الهدف  8  0.235 1.191- 1.01 3.40 المشتر
التخطيط  18 ي عملية 

القواني   ذات األثر ف  . دراسة 

  . ي اتيج   االستر
3.40 1.07 

-1.273 0.205 

البدائل  49 تحدد  مبدئية  مخططات  عمل   .

اتيجية  ي يمكن االعتماد عليها.   االستر
 التر

3.40 .95 
-1.224 0.223 

ات  71 المتغت  بأثر  التنبؤ  صعوبة  عىل  .  الخارجية 
ي المستقبل. 

 النشاطات المخطط لها ف 
3.40 1.16 

-1.143 0.255 

العلمي  17 والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تحليل   .

 ية للتعرف إل نقاط الضعف فيها لعالجها. الداخل للبيئة  
3.39 1.09 

-1.252 0.212 

الفرعية  52 اتيجيات  االستر بي    التكامل  تحقيق   .

اتيجية والخطة   العالي    االستر التعليم  لوزارة  العامة 
 .  والبحث العلمي

3.39 1.08 
-1.297 0.196 

الخطة  53 من  انطالقا  السنوية  الخطط  إعداد   .

اتيجية  ي   االستر
أقسا ف  والبحث    العالي  التعليم  وزارة  م 

 ..  العلمي
3.39 .98 

-1.430 0.155 

مكونات  60 من  مكون  لكل  زمنية  جداول  وضع   .

اتيجية الخطة    وفق أسس علمية واقعية.   االستر
3.39 1.02 

-1.304 0.194 

عملية  19 ي 
ف  االقتصادي  الوضع  تأثت   دراسة   .

  . ي اتيج   التخطيط االستر
3.38 1.10 

-1.386 0.168 

وضع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    . 32
ي الوزارة. 

 بعد مناقشتها مع العاملي   ف 
3.38 1.05 

-1.450 0.149 

فريق  43 أعضاء  بي    دورية  اجتماعات  عقد   .

 اآلراء. التخطيط لتبادل  
3.38 1.11 

-1.336 0.184 

وزارة  3 ي 
ف  ي  اتيج  االستر للتخطيط  فريق  وجود   .

. لبحث ا التعليم العالي وا   لعلمي
3.37 1.15 

-1.388 0.167 

العلمي  29 والبحث  العالي  التعليم  وزارة  قيام   .

 بالمراجعة الدورية لرسالتها. 
3.37 1.06 

-1.586 0.115 

انسجام  48 العالي  .  التعليم  وزارة  اتيجيات 
استر

 والبحث العلمي مع المعايت  العالمية. 
3.37 1.05 

-1.567 0.119 

ا 59 الموازنات  وضع  مكون    لمالية .  لكل  المفصلة 
اتيجية من مكونات الخطة    . االستر

3.37 1.08 
-1.531 0.128 

. صعوبة توافر قاعدة بيانات تبت  عليها الخطة  69

اتيجية   . االستر
3.37 1.04 

-1.507 0.134 

ي  74 اتيج  االستر التخطيط  بي    التوازن  صعوبة   .

 والتنفيذي. 
3.37 1.10 

-1.498 0.136 

أثناء تصميم الخطة    ستشارة لال اء  . االستعانة بخت  7
اتيجية   . االستر

3.35 1.02 
-1.884 0.061 

العلمي  .  30 والبحث  العالي  التعليم  وزارة   0.108 1.615- 1.14 3.35قيام 
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 بالمراجعة الدورية ألهدافها. 

ي إل إجماع  44 اتيج  . يتوصل فريق التخطيط االستر

 عىل االهداف المقررة. 
3.35 1.01 

-1.857 0.065 

التر  46 العلمي  .  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  ام 
 بالخطة التنفيذية. بالموازنة المحددة  

3.35 .92 
-2.061 0.041 

10 . ي اتيج  ي لعملية التخطيط االستر
 0.053 1.950- 1.01 3.34 . وضع إطار زمت 

العلمي  38 والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تضع   .

ع  لديها ومتفق  ي ضوء رؤية واضحة 
م أهدافها ف  ن  ليها 

ي الوزارة. 
 قبل الجميع ف 

3.34 .96 
-2.084 0.039 

العلمي  14 والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تحليل   .

تواجهها   ي 
التر التهديدات  إل  للتعرف  الخارجية  للبيئة 

 لتالفيها.  
3.33 1.15 

-1.812 0.072 

العلمي  16 والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تحليل   .

 لقوة فيها لتعزيزها. نقاط ا للبيئة الداخلية للتعرف إل  
3.32 1.14 

-1.974 0.050 

اتيجية . اعتبار الرؤية  73  0.047 2.001- 1.14 3.32 مجرد شعارات.   االستر

المتاحة  9 الموارد  لتوظيف  علمية  أساليب  إتباع   .

 للوصول لألهداف المنشودة. 
3.31 1.14 

-2.108 0.037 

التخطيط  12 لعملية  داعمة  مؤسسية  ثقافة  بناء   .

ا ا  . الستر ي  تيج 
3.29 1.13 

-2.338 0.021 

توزي    ع  11 التخطيط  .  فريق  أعضاء  عىل  األدوار 
 . ي اتيج   االستر

3.28 1.20 
-2.346 0.020 

التخطيط  6 عملية  ي 
ف  العاملي    بآراء  االهتمام   .

 . ي اتيج   االستر
3.27 1.11 

-2.660 0.009 

العلمي  31 والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وضع   .

ي الوزارة. ها مع  أهدافها بعد مناقشت 
 العاملي   ف 

3.27 1.07 
-2.700 0.008 

الخطة  61 مراجعة  اتيجية .  إلجراء    االستر النهائية 
 التعديالت الالزمة لتالءم التغذية الراجعة. 

3.22 1.14 
-2.987 0.003 

لدى  1 ي  اتيج  االستر التخطيط  مفهوم  وضوح   .

 . ي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 العاملي   ف 

3.21 1.15 
-3.140 0 .002 

ي بتحديد التوجهات  2 اتيج  . اهتمام التخطيط االستر

 المستقبلية.  
3.19 1.10 

-3.525 0.001 

العلمي  15 والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تحليل   .

فيها   المتاحة  الفرص  إل  للتعرف  الخارجية  للبيئة 
 الغتنامها. 

3.17 1.10 
-3.788 0.000 

عم 5 ي 
ف  المحىلي  المجتمع  مشاركة  تخطيط  ال لية  . 

 . ي اتيج   االستر
3.13 1.22 

-3.800 0.000 

الخطة  4 رسم  ي 
ف  الوزارة  أقسام  جميع  مشاركة   .

اتيجية   . االستر
3.12 1.17 

-4.052 0.000 
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: هل هنالك فروق ذات دالله إحصائية عند المستوى )  ي
ي  =0.05السؤال الثائ 

( ف 
التخطيط   إدارة  واقع  الدراسة حول  عينة  أفراد  ي االساستجابات  اتيج  ي ظل جائحة  تر

ف   
ة(؟  ، والخت  ات )الجنس، والمؤهل العلمي  كورونا تعزى لمتغت 

ي وذلك للكشف عن الفروق بي   المتوسطات لتقديرات 
تم اإلجابة عىل السؤال الثائ 

افراد العينة عىل كل بعد من االبعاد السبعة باستخدام األوساط الحسابية واالنحرافات  
 لك. ضح ذ( يو 5المعيارية والجدول )

)ج من 5دول  العينة  افراد  لتقديرات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  األوساط   )
ات)الجنس،  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عىل البعد األول تبعا لمستويات متغت 

ة(   المؤهل، الخت 
ي  المتغت    االنحراف المعياري  الوسط الحسائ 

 0.53 3.44 ذكر   الجنس 
 0.73 3.38 انتر 

مؤهل  ال 
 لعلمي ا 

 0.71 3.41 اقل من بكالوريوس 
 0.58 3.42 بكالوريوس 

 0.62 3.41 دراسات عليا 
ة   0.63 3.48 اقل من خمس سنوات  الخت 

 0.63 3.22 (سنوات 5-10) 

 0.57 3.52 سنوات   10اكتر من  

الداللة   عن  وللكشف  وأبعادها  اتها  لمتغت  تبعا  الدراسة  نتائج  االحصائية  وكانت 
ي  ي   االو للفروق ب

ساط الحسابية لتقديرات افراد العينة تم تطبيق تحليل التباين الثالئر
(3-Way ANOVA    الدراسة أبعاد  ة( عىل  الخت   ، المؤهل   ، )الجنس  ات  لمتغت  تبعا   )

  : ي
 وكانت النتائج كاآلئر

احصا  -اوال دال  اثر  وجود  النتائج  أظهرت   : للتخطيط(  )التخطيط  األول  ئيا  البعد 
ة   الخت  مست لمتغت   )عند  الداللة  للمقارنات  (،  α=0.05وى  شافيه  اختبار  اجراء  وعند 

بي     احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  ال  تبي    فقد   ، ة  الخت  مستويات  بي    البعدية 
( اتهم  خت  الذين  ) 10-5الموظفي    من  أكتر  تهم  خت  الذين  والموظفي    سنوات   )10  )

خت   الذين  الموظفي    لصالح  سسنوات  ة  عشر من  أكتر  و تهم  فروق  نوات،  وجود  عدم 
 ( يبي   ذلك. 6ذات داللة احصائية تعزى الجنس والمؤهل العلمي والجدول )

ي للكشف عن الفروق بي   المتوسطات  6جدول )
(: نتائج تحليل التباين الثالئر

ات  األول    الحسابية للبعد  ي وزارة لتعليم العالي تبعا لمتغت 
لدى افراد عينة موظق 

ة   الجنس والمؤهل والخت 
در  مص
 ينالتبا

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة 
 ف 

مستوى 
 الداللة  

المؤهل 
 العلمي 

0.507 2 0.253 
0.41

9 
0.658 

ة   3.530.031 2.139 2 4.279 الخت 
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9 

 الجنس
0.253 1 0.253 

0.41
8 

0.519 

     0.605 150 90.680 الخطأ 
       156 95.719 المجموع

: التحالبعد الث  -ثانيا ي
ي تم حساب االوساط الحسابية واالنحرافات  ائ  اتيج  ليل االستر

أعىل   وكان  ومستوياتها،  الدراسة  ات  متغت  بحسب  العينة  افراد  لتقديرات  المعيارية 
ة أكتر من   ي للخت  (  0.73( وانحرافه المعياري  3.50سنوات ويبلغ )  10متوسط حسائ 

 ( يوضح ذلك. 7والجدول)
 

رافات المعيارية لتقديرات افراد العينة من  ابية واالنح (: االوساط الحس7جدول )
ات)الجنس،   ي تبعا لمستويات متغت 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عىل البعد الثائ 
ة(   المؤهل، الخت 

ي  المتغت   االنحراف   الوسط الحسائ 
 المعياري 

 0.68 3.42 ذكر  الجنس

 0.86 3.39 انتر 
المؤهل 

 العلمي 
 0.87 3.37 يوس اقل من بكالور 

 0.72 3.45 بكالوريوس 
 0.73 3.36 دراسات عليا

ة   0.76 3.45 اقل من خمس سنوات الخت 
 0.78 3.26 (سنوات 5-10)

 0.73 3.50 سنوات 10اكتر من 

افراد   لتقديرات  الحسابية  االوساط  بي    للفروق  االحصائية  الداللة  عن  وللكشف 
لمتغت   ي 

الثائ  البعد  فقرات  عىل  الدراسة  العينة  فروق  ات  وجود  عدم  النتائج  أظهرت 
ات الدراسة والجدول )  ( يبي   ذلك. 8ذات داللة احصائية تبعا لمتغت 

( المتوسطات  8جدول  بي    الفروق  عن  للكشف  ي 
الثالئر التباين  تحليل  نتائج   :)

 الحسابية للبعد 
عينة    افراد  لدى  ي  اتيج  االستر لمتغت  التحليل  تبعا  العالي  لتعليم  وزارة  ي 

ات  موظق 
ة الجنس و   المؤهل والخت 

مصدر  
 التباين 

مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوس 
ط  

 المربعات 
قيم 
 الداللة  اإلحصائية  ة ف 

 الجنس
0.074 1 

0.07
4 

0.1
26 

0.723 

المؤهل 
 العلمي 

0.533 2 
0.26

6 
0.4

55 
0.635 
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ة   الخت 
1.741 2 

0.87
1 

1.4
87 

0.229 

 الخطأ 
87.810 150 

0.58
5 

  

    155 90.824 المجموع

 
ي  -ثالثا  اتيج   : البعد الثالث: االتجاه االستر

وكان   العينة  افراد  لتقديرات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  االوساط  حساب  تم 
ي )  ( يوضح ذلك. 9( والجدول )0.55( وانحرافه المعياري )3.51أعىل متوسط حسائ 

( لتقديرات  9جدول  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  االوساط  العي(:  من  افراد  نة 
لمستويات   تبعا  الثالث  البعد  عىل  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 

ة( ات)الجنس، المؤهل، الخت   متغت 
ي  المتغت   االنحراف   الوسط الحسائ 

 المعياري 

 0.55 3.51 ذكر  الجنس

 0.82 3.34 انتر 
المؤهل 

 العلمي 
 0.76 3.48 اقل من بكالوريوس 

 0.65 3.40 بكالوريوس 
 0.66 3.45 ليادراسات ع

ة   0.69 3.48 اقل من خمس سنوات الخت 

 0.72 3.25 (سنوات 5-10)
 0.60 3.58 سنوات 10اكتر من 

افراد   لتقديرات  الحسابية  االوساط  بي    للفروق  االحصائية  الداللة  عن  وللكشف 
الدر  ات  لمتغت  تبعا  النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  اسة  العينة، أظهرت 

 ( يوضح ذلك. 10ل )والجدو 
 

ي للكشف عن الفروق بي   المتوسطات  10جدول )
(: نتائج تحليل التباين الثالئر

ي وزارة لتعليم العالي تبعا  
ي لدى افراد عينة موظق  اتيج  الحسابية للبعد االتجاه االستر
ة  ات الجنس والمؤهل والخت   لمتغت 

 مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات 

درجا 
ت  

 الحرية 
متوسط  

 لمربعات ا 
يمة  ق 
 ف 

الداللة   

   اإلحصائية 

 0.156 2.028 0.923 1 0.923 الجنس
 0.850 0.163 0.074 2 0.149 المؤهل العلمي 

ة    0.067 2.759 1.255 2 2.511 الخت 
   0.455 150 68.263 الخطأ 

    155 71.846 المجموع
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الصياغة    -رابعا الرابع:  اتيجيةالبعد  ال  االستر األوساط  حساب  حسابية  تم 
)وا ي  حسائ  متوسط  أعىل  وكان  العينة  افراد  لتقديرات  المعيارية  (  3.57النحرافات 

 ( يبي   ذلك. 11(، والجدول )0.71وانحرافه المعياري ) 
 

(: االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد العينة من  11دول )ج 
 تويات تبعا لمس  عىل البعد الرابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ات     ة( )متغت   الجنس، المؤهل، الخت 
ي  المتغت   االنحراف   الوسط الحسائ 

 المعياري 
 0.68 3.50 ذكر  الجنس

 0.89 3.37 انتر 
المؤهل 

 العلمي 
 0.85 3.42 اقل من بكالوريوس 

 0.75 3.49 بكالوريوس 

 0.76 3.38 دراسات عليا
ة   0.85 3.52 سنواتاقل من خمس  الخت 

 0.72 3.22 سنوات( 5-10)
 0.71 3.57 سنوات 10اكتر من 

افراد   لتقديرات  الحسابية  االوساط  بي    للفروق  االحصائية  الداللة  عن  وللكشف 
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية   الدراسة، أظهرت  ات  لمتغت  تبعا  العينة 

ات الدراسة، والجدول   ( يوضح ذلك. 12)تبعا لمتغت 
 

ي للكشف عن الفروق بي   المتوسطات   تحليل (: نتائج  12جدول )
التباين الثالئر

ي وزارة لتعليم العالي تبعا  
اتيجية لدى افراد عينة موظق  الحسابية للبعد صياغة االستر
ة  ات الجنس والمؤهل والخت   لمتغت 

 مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

قيمة  
 ف 

الداللة   

   اإلحصائية 
 الجنس

.967 1 .967 
1.63

2 
.203 

 423. 866. 513. 2 1.026 المؤهل العلمي 
ة    الخت 

3.562 2 1.781 
3.00

5 
.053 

   (a)593. 150 88.304 الخطأ 

    155 92.859 المجموع

الحسابية    -خامسا األوساط  حساب  تم  ي  اتيج  االستر التنفيذ  الخامس:  البعد 
العينة   افراد  لتقديرات  المعيارية  أعىل  بحسب  واالنحرافات  وكان  الدراسة  ات  متغت 

ي )   ( يبي   ذلك. 13(، والجدول )0.67( وانحرافه المعياري ) 3.57متوسط حسائ 
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وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد العينة من  (: األ 13جدول )
البعد الخامس تبعا لمستويات    التعليم العالي والبحث العلمي عىل وزارة 

ات)الجنس، ا  ة( لمؤه متغت   ل، الخت 
ي  المتغت   االنحراف   الوسط الحسائ 

 المعياري 
 0.64 3.51 ذكر  الجنس

 0.84 3.40 أنتر 
المؤهل 

 العلمي 
 79. 3.44 اقل من بكالوريوس 

 0.72 3.48 بكالوريوس 

 0.70 3.45 دراسات عليا
ة   0.77 3.55 اقل من خمس سنوات الخت 

 0.70 3.23 ( سنوات5-10)
 0.67 3.57 واتسن 10اكتر من 

افراد   لتقديرات  الحسابية  االوساط  بي    للفروق  االحصائية  الداللة  عن  وللكشف 
ات   ة    الدراسة أظهرتالعينة تبعا لمتغت  النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية للخت 

 ( اتهم  خت  الذين  الموظفي    تقديرات  تقديرات  10-5لصالح  ومتوسط  سنوات،   )
ا الذين تقديراتهم  مالموظفي    اقل من  قل  اتهم  اللذين خت    5ن خمس سنوات لصالح 

( سنوات و اكتر  10-5سنوات، وكذلك ال وجود فروق داله احصائيا بي   المستويي   ) 
اتهم اكتر من  10من   سنوات،. وكذلك أظهرت   10سنوات لصالح الموظفي   الذين خت 

لتق الحسابية  االوساط  بي    احصائية  داللة  ذات  فروق   وجود  عدم  ت  ديراالنتائج 
ي 
ف  موضح  هو  العلمي كما  والمؤهل  الجنس  ال  تعزى  الخامس  البعد  عىل  الموظفي   

 (. 14الجدول )
ي للكشف عن الفروق بي   المتوسطات    (: نتائج تحليل التباين14جدول )

الثالئر
ي وزارة لتعليم العالي تبعا  

اتيجية لدى افراد عينة موظق  الحسابية للبعد تنفيذ االستر
ات الجنس وا  ة لمؤه لمتغت   ل والخت 

 مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

قيمة  
 ف 

الداللة   

   اإلحصائية 
 الجنس

0.437 1 0.437 
0.83

2 
0.363 

المؤهل 
 العلمي  

0.412 2 0.206 
0.39

2 
0.676 

ة    الخت 
3.542 2 1.771 

3.37
1 

0.037 

   0.525 150 78.281 الخطأ 

    155 82.672 المجموع
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األوساط    -دساسا حساب  تم  ي  اتيج  االستر والضبط  المتابعة  السادس:  البعد 
المعيارية   واالنحرافات  الدراسة  الحسابية  ات  متغت  بحسب  العينة  افراد  لتقديرات 

 ( يبي   ذلك. 15ومستوياتها والجدول )
(: االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد العينة من  15جدول )
ليم العالي والبحث العلمي عىل البعد السادس تبعا لمستويات  التع وزارة 

ة(  ات)الجنس، المؤهل، الخت   متغت 
ي  المتغت   االنحراف   الوسط الحسائ 

 المعياري 

 0.82 3.49 ذكر  الجنس
 0.85 3.57 انتر 

المؤهل 
 العلمي 

 0.93 3.41 اقل من بكالوريوس 
 0.72 3.61 بكالوريوس 

 0.91 3.48 دراسات عليا
ة ا  0.83 3.57 اقل من خمس سنوات لخت 

 0.86 3.36 ( سنوات5-10)

 0.79 3.62 سنوات 10اكتر من 

افراد   لتقديرات  الحسابية  االوساط  بي    للفروق  االحصائية  الداللة  عن  وللكشف 
داللة   مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت  العينة 

ات وا0.05)  ( يوضح ذلك. 16ل )لجدو ( تبعا للمتغت 
 

ي للكشف عن الفروق بي   المتوسطات  16جدول )
(: نتائج تحليل التباين الثالئر

ي وزارة لتعليم  ا 
ي لدى افراد عينة موظق  اتيج  لحسابية للبعد المتابعة والضبط االستر

ة  ات الجنس والمؤهل والخت   العالي تبعا لمتغت 

مصدر  
 التباين 

مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوس 
ط  
 قيمة ف  مربعات ال 

الداللة   

   اإلحصائية 
 الجنس

0.138 1 
0.13

8 
0.199 0.656 

المؤهل 
 العلمي  

1.276 2 
0.63

8 
0.922 0.400 

ة    الخت 
2.163 2 

1.08
1 

1.562 0.213 

   692. 150 103.132 الخطأ 

    155 106.709 المجموع

تم  -سابعا ي  اتيج  االستر التخطيط  تطبيق  معوقات  السابع:  األوساط  حسا   البعد  ب 
وزارة التعليم العالي والبحث الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد العينة من 
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الدراسة   ات  متغت  بحسب  ي  اتيج  االستر التخطيط  تطبيق  معوقات  عىل  العلمي 
ي جدول رقم ) 

 (. 17ومستوياتها، كما يظهر ف 
 

ت افراد العينة من  يرا (: االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقد 17جدول )
 بع تبعا لمستويات  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عىل البعد السا

ات  ة(   متغت   )الجنس، المؤهل، الخت 
ي  المتغت   االنحراف   الوسط الحسائ 

 المعياري 

 0.86 3.38 ذكر  الجنس
 0.86 3.43 انتر 

المؤهل 
 العلمي 

 0.85 3.33 اقل من بكالوريوس 
 0.88 3.43 بكالوريوس 

 0.84 3.43 دراسات عليا
ة   0.87 3.55 اقل من خمس سنوات الخت 

 0.88 3.35 ( سنوات5-10)

 0.79 3.26 سنوات 10اكتر من 

افراد   لتقديرات  الحسابية  االوساط  بي    للفروق  االحصائية  الداللة  عن  وللكشف 
النتائج أظهرت  الدراسة،  ات  لمتغت  تبعا  السابع  البعد  فقرات  عىل  وجود    العينة  عدم 

( داللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  بي    0.05فروق  تقديرات  (  متوسطات 
ات الدراسة والجدول )  ( يوضح ذلك. 18العاملي   تبعا لمتغت 

 
ي للكشف عن الفروق بي   المتوسطات  18جدول )

(: نتائج تحليل التباين الثالئر
ي لدى افر  اتيج  ي وزارة    اد الحسابية للبعد معوقات تطبيق التخطيط االستر

عينة موظق 
ات الجنس والمؤه  ة لتعليم العالي تبعا لمتغت   ل والخت 

مصدر  
 التباين 

مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

قيمة  
 ف 

الداللة   

 اإلحصائية 
 708. 141. 104. 1 104. الجنس
المؤهل 

 العلمي  
.518 2 .259 .352 .704 

ة    170. 1.792 1.320 2 2.639 الخت 

   736. 150 109.716 طأ الخ
    155 112.977 المجموع
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 : مناقشة النتائج والتوصيات 
ي تم التوصل   يما خلصت الدراسة إل عدد من النتائج المهمة، وف  

يىلي عرض للنتائج التر
 اليها من خالل اإلجابة عن اسئلة الدراسة. 

التخطيط   ما واقع  األول ونصه:"  بالسؤال  المتعلقة  النتائج  ي  اال مناقشة 
ي ف  اتيج  ستر

؟    التعليم العالي والبحث العلمي
متوسط   أعىل  عىل  حصل  قد  ي  اتيج  االستر التنفيذ  بعد  أن  الدارسة  نتائج  أظهرت 

( وبلغ  ي  بلغ   3.53)حسائ  معياري  ة    )1.04(وانحراف  كبت  الممارسة  درجة  وكانت 
ي تنص عىل:" كتابة الخطة  والفقرة ال
اتيجيةتر   ىل بشكل واضح"، حصلت عىل أع  االستر

من   العاملي    جميع  يتمكن  النتيجة حتر  هذه  تفست   ويمكن  ي    االطالعمتوسط حسائ 
الخطة   اتيجيةعىل  العالي  االهتمام، ومشاركة جميع األطراف ذات  االستر التعليم  )وزير 

العاملي     جميع   ، العلمي والبحث  العلمي  القرار،  والبحث  باتخاذ  عالقة  لهم  الذين 
ت ي 

التر والفقرة  المصالح(  النهائية    نصوأصحاب  اتيجية  االستر الخطة  مراجعة  عىل" 
ي   متوسط حسائ   

أدئ  الراجعة" حصلت عىل  التغذية  لتالءم  الالزمة  التعديالت  إلجراء 
لالهتمام   العاملي    لدى  ثقافة  وجود  عدم  إل  ذلك  ويعزى  قليلة  ممارسة  وبدرجة 

 ية الراجعة وعدم وجود ادوات لرصد التغذية الراجعة . بالتغذ
ي التر 

ي وقد حصل عىل متوسط  توجاء ف  اتيج  ي بعد المتابعة والضبط االستر
يب الثائ 

 ( بلغ  ي  )3.52حسائ  معياري  وانحراف  والفقرة  1.04(  ة  الممارسة كبت  درجة  وكانت   )
ي مجال التخطيط االس

ة ف  ي تنص عىل: "االطالع عىل تجارب متمت  
" حصلت  التر ي اتيج  تر

ة، ويمكن  ي وبدرجة ممارسة كبت  فست  هذه النتيجة من خالل  ت عىل أعىل متوسط حسائ 
والوزارات   العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  ي 

ف  العاملي    بي    ات  الخت  تبادل  ة  كتر
لربط  وكذلك  المجال،  هذا  ي 

ف  المتقدمة  والدول  المجاورة،  العربية  الدول  ي 
ف  المماثلة 
نت،  وزارة التع إلضافة إل  باليم العالي والبحث العلمي بشبكة االتصال الدولية عت  األنتر

ي تنص عىل تفعيل نظام  
قيام الوزارة بتشجيع التوأمة مع الوزارات أخرى.  أما الفقرة التر

أدئ    عىل  حصلت  التنفيذ"  عملية  حالل  باإلنجاز  المعايت   إل  المستند  المساءلة 
ي وبدرجة قليلة وي ي يغفل الكثت  عن متوسط حسائ 

يعات التر عزى ذلك للقواني   والتشر
 تطبيقها. 
)الأما   ي  وبمتوسط حسائ  الثالثة  المرتبة  ي 

ف  فقد جاءت  اتيجية  االستر (  3.46صياغة 
( معياري  ام  1.03وانحراف  التر   " عىل  تنص  ي 

التر والفقرة  متوسطة  ممارسة  وبدرجة   )
لتح ي تضعها 

التر الزمنية  امج  بالت  العالي  التعليم  أعىل  وزارة  أهدافها" حصلت عىل  قيق 
و  ة،  ممارسة كبت  وبدرجة  ي  حسائ  العالي  يعمتوسط  التعليم  وزارة  ارتباط  إل  ذلك  زى 

المحددة   بالموازنة  العالي  التعليم  وزارة  ام 
التر   " ي تنص عىل 

التر والفقرة  المالية،  بوازرة 
ارتباطها  إل  ذلك  ويعزى  ي  حسائ  متوسط   

أدئ  عىل  حصلت  قد  التنفيذية"    بالخطة 
المخ الوزارات  لموازنة  المتواصل  والدعم  العامة،  بالموازنة  قبل تلكذلك  من  فة 

 الحكومة. 
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( ي  متوسط حسائ  عىل  وحصل  ي  اتيج  االستر االتجاه  الرابعة  المرتبة  ي 
ف  (  3.45وجاء 

ي تنص عىل "وضوح  0.99وانحراف معياري )
(  وبدرجة ممارسة متوسطة والفقرة التر

والب العالي  التعليم  وزارة  أعىل  رسالة  عىل  حصلت  العليا"  اإلدارة  لدى  العلمي  حث 
وبدرج  ي  حسائ  الرسالة  ة  متوسط  أهمية  إل  ذلك  تفست   أن  ويمكن  ة،  كبت  ممارسة 

النتائج   وارتباط  بالمؤسسة  وارتباطاتها  طبيعتها،  أو  المؤسسة  هوية  تدعيم  ي 
ف  ودورها 

ا التعليم  ي تنص عىل" وضع وزارة 
التر والفقرة  فيها.  والمادية  أهدافها بعد  المالية  لعالي 

متوس أدئ    " الوزارة  ي 
ف  العاملي    مع  متوسطة، ط  مناقشتها  ممارسة  وبدرجة  ي  حسائ 

العالي والبحث  التعليم  ي وزارة 
ي اإلدارة العليا ف 

ويمكن تفست  ذلك إل أن المسؤولي   ف 
  
ً
نظرا واألول  الخاصة  الدرجة  يحملون  هم  من  عىل  فقط  المشاركة  يقتضون  العلمي 

ي 
تهم ف   هذا المجال لقناعتهم أنهم األقدر عىل القيام بهذه المهمة.   لخت 
ي  الأما   ي المرتبة الخامسة وحصل عىل متوسط حسائ 

ي فقد جاء ف  اتيج  تحليل االستر
 ( )3.44بلغ  معياري  وانحراف  تنص  1.02(  ي 

التر والفقرة  متوسطة  ممارسة  وبدرجة   )
اتي  ي مجال التخطيط االستر

ة ف  " حصلت عىل أعىل  عىل " االطالع عىل تجارب متمت   ي ج 
، ويمكن تفست  ذلك حتر يتم حل الم ي ي تواجه وزارة التعليم  شكمتوسط حسائ 

الت التر
للبيئة   العالي  التعليم  وزارة  تحليل   " عىل  تنص  ي 

التر والفقرة    . العلمي والبحث  العالي 
" فقد حصلت عىل أدئ  متوسط  الغتنامهاالخارجية للتعرف إل الفرص المتاحة فيها  

وبدر  ي  باألدواحسائ  العاملي    ة  بقلة خت  أن يفش ذلك  ويمكن  ت  جة ممارسة متوسطة 
 . ي اتيج   الالزمة للتحليل االستر

وقد حصل عىل   ي  اتيج  االستر التخطيط  تطبيق  معوقات  السادسة  المرتبة  ي 
ف  وجاء 

ي بلغ )   ( وبدرجة ممارسة متوسطة،  1.11( وانحراف معياري بلغ )3.42متوسط حسائ 
  " عىل  تنص  ي 

التر النشاطات  والفقرة  عىل  الداخلية  ات  المتغت  بأثر  التنبؤ  صعوبة 
ي المخطط لها  
ة، ويعزى    ف  ي وبدرجة ممارسة كبت  المستقبل" عىل أعىل متوسط حسائ 

اعتبار    " تنص عىل  ي 
التر والفقرة  األردن.   لها  يتعرض  ي 

التر القشية  الهجرات  إل  ذلك 
اتيجية مجرد شعارات" قد حصلت عىل أدئ  متوسط   ي ويعزى ذلك  الرؤية االستر حسائ 

ات  الرؤية هي مسار يحدد  العاملي   بأن  ه المؤسسة ككل لتحقيق األهداف  جاإل قناعة 
 المطلوبة منها. 

ي   السابعة وحصل عىل متوسط حسائ  المرتبة  ي 
للتخطيط فقد جاء ف  التخطيط  أما 

( )3.40بلغ  معياري  وانحراف  تنص  1.07(  ي 
التر والفقرة  متوسطة،  ممارسة  وبدجة   )

" عىل أعىل متوسط حسا عىل " االت للتعليم العالي اتيجية 
ي فاق عىل وضع خطة استر   ئ 

التخطيط   أن  إل  ذلك  تفست   ي ويمكن  اتيج  تحقيق    االستر عىل  المنظمات  يساعد 
الخطط   ترجمة  خالل  من  وذلك  األمد،  طويلة  اتيجيةاألهداف  واألهداف    االستر

للتنفيذ،   قابلة  وبرامج وموازنات  ي  الموضوعة إل خطط تفصيلية 
المديرين ف  ويساعد 

ي 
ي تنص    وضع البدائل المناسبة للمشكالت الرئيسية التر

تواجه المؤسسة.  والفقرة التر
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أدئ   عىل  اتيجية" حصلت  االستر الخطة  رسم  ي 
ف  الوزارة  أقسام  جميع  مشاركة   " عىل 

ي ويفش ذلك باعتبار رسم الخطة من مهام القيادات العليا فقط.   متوسط حسائ 
الم النتائج  دالله مناقشة  ذات  فروق  هنالك  هل  ونصه:  ي 

الثائ  بالسؤال  تعلقة 

ي استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة  =0.05المستوى )د  إحصائية عن
( ف 

ة(؟ ، والخت  ات )الجنس، والمؤهل العلمي ي تعزى لمتغت  اتيج   التخطيط االستر
النتائج   أظهرت  إحصائيةفقد  داللة  ذات  فروق  وجود  الجنس    عدم  لمتغت   تعزى 

  ، ي اتيج  االستر التحليل   : اآلتية  األبعاد  من  كل  ي 
ف  ،  وا والمؤهل  ي اتيج  االستر التجاه 

التطبيق   ومعوقات   ، ي اتيج  االستر والضبط  والمتابعة  اتيجية،  االستر والصياغة 
أما    ، ي اتيج  لمتغت   االستر احصائيا  دال  اثر  وجود  تبي    فقد  للتخطيط  التخطيط  لبعد 

مستوى عند  ة  )  الخت  البعدية  (  α=0.05الداللة  للمقارنات  شافيه  اختبار  اجراء  وعند 
ال الموظفي    خت  بي   مستويات  بي    ذات داللة احصائية  ال وجود فروق  تبي    فقد   ، ة 
اتهم ) تهم أكتر من ) 10-5الذين خت  ( سنوات لصالح  10( سنوات والموظفي   الذين خت 

ة سنوات، ولبع أكتر من عشر تهم  الذين خت  ي   د الموظفي    اتيج  االستر تبي      التنفيذ  فقد 
ة عند مستو  وعند اجراء (،  α=0.05الداللة )ى  وجود فروق ذات داللة احصائية للخت 

اختبار المقارنات البعدية شافية تبي   وجود فروق داله احصائيا بي   متوسط تقديرات  
( اتهم  خت  الذين  الذين  10-5الموظفي    الموظفي    تقديرات  ومتوسط  سنوات   )

اتهم اقل من  تقديراته اللذين خت  اقل من خمس سنوات لصالح  سنوات، وكذلك    5م 
فرو  وجود  ) ق  ال  المستويي    بي    احصائيا  من  10-5داله  اكتر  و  سنوات  سنوات  10( 

اتهم اكتر من   سنوات، ويعزى ذلك إل دافعية العاملي      10لصالح الموظفي   الذين خت 
يش سنوات  عشر  وبعد  خدمتهم،  من  األول  السني    ي 

نتيجة ف  التخطيط  ي 
ف  اركون 

 الستالمهم وظائف قيادية أعىل. 
مع   النتائج  هذه  ي 

)  كلوتلتقر نيمتيكول  وتنا  دراسة  أهمية  2003من  حيث  من   )
ي تطبيق الحاكمية  2012تحليل البيئة الخارجية، ودارسة ناض الدين )

ة ف  ( لمتغت  الخت 
، والخطيب   ي

، ودارسة ديرائ  ي اتيج  ي أهمها التخطيط االستر
( لعدم  2011وخليف ) والتر

لمت تعزى  ي  اتيج  االستر للتخطيط  احصائية  داللة  ذات  فروق  الجنس غت  وجود   
( ي 

الحوست  ودراسة  )2005والمؤهل،  ويلكت   دراسة  نتائج  مع  ي 
تلتقر ولم    .)2006  )

 ( فيما يخص الرسالة والرؤية. 2001وبيدكوك )
 : التوصيات 

ي وزارة التعليم العالي  
سيخ الحاكمية ف  ي بجميع أبعاده  لتر اتيج  باعتبار التخطيط االستر

 : ي
 جزء مهم منها عىل الوزارة أن تقوم باآلئر

ي ظل جائحة  يتكر 
ي وزارة التعليم العالي ف 

ي وترسيخها ف  اتيج  س ثقافة التخطيط االستر
ات وجعل   ي واالستفادة من جميع الخت  اتيج  ي التحليل االستر

اك العاملي   ف  كورونا وإشر
ي جزًءا ال يتجزأ من ثقافة المجتمع. موضوع التخطيط االستر   اتيج 
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تقو  أن  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  للتعرف    معىل وزارة  الخارجية  بيئتها  بتحليل 
أن  يجب  أيضا   ، جائحة كورونا  عليها  تؤثر  أن  يمكن  ي 

التر المختلفة  ات  المتغت  عىل 
اتيجية جميع األطراف المسؤولة ع الوزارة االستر ي صياغة أهداف 

ن تحقيقها يشارك ف 
 وذلك لتنمية المسؤولة الذاتية لديهم. 

التخطي العاملي   عىل مهارات  ورة تدريب  ي ظل جائحة كورونا،  ط  ض 
ي ف  اتيج  االستر

إل   للوصول  العاملي    أداء  ي 
ف  أثر  له  لما  ومتابعتها  اتيجية  االستر الخطط  إعداد  وكيفية 

 تحقيق األهداف العامة والخاصة . 
ي ط  اعداد دليل ارشادي للتخطي  اتيج  ي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     االستر

ف 
ي ظل جائحة كورونا ليكون 

 عاملي   فيها ليكون لهم لغة واحدة يعملون بها. لل  مرشدا ف 
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 المصادر والمراجع: 
 ( الجبار  عبد   ، وسالمي الحكيم  عبد  ظل 2011بزاوية،  ي 

ف  العالي  التعليم  "جودة   .)
 الدولي  

ي حوكمة الجامعات" الملتقر
تحقيق مبادئ الحوكمة: تجربة المملكة المتحدة ف 

ي الجامعة: تقييم أساليب الحو 
ي التعليم العالي  كحول الحوكمة ف 

 .  2011/ 10/ 4-3مة ف 
رائد) مقتر 2008الحجار،  تصور   : ي  ( 

ف  ي  اتيج  االستر التخطيط  عملية  لتحسي    ح 
ي  
ف  العلمي  والبحث  التعليم  وتطوير  لتخطيط  ي 

الثائ  المؤتمر  الفلسطينية،  الجامعات 
اير  27 –24الدول العربية   م .   2008فت 

حسن)  ، التخ2002حسي    لتطبيق  ح  مقتر تصور  ي يط  ط(،  اتيج  التعليم   االستر ي 
ف 

بية، عدد خاص، ص   بية  210-160الجامىعي المضي، مجلة التر ، الجمعية العلمية للتر
 المقارنة واإلدارة التعليمية : مض. 

( محمد   ، ي
ي    (: 2009الحوست 

ف  ي  اتيج  االستر التخطيط  عملية  مراحل  تطبيق  درجة 
بية والتعليم بسلطنة عمان،  دراسات العلوم ا بوية، مجلد  لوزارة التر   –  227، ص  36تر

245  . 
)  ،حالوة نداء  وطه،  جامعة  2011جمال  القدس"  جامعة  ي 
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 : ملخص الدراسة 
ا تسىع  بعد كورونا  ما  مرحلة  مستقبل  حول  اليقي    عدم  من  سياق  ي 

عىل   ف  لدول 
مقا مواجهة  إىل  المستويات  و جميع  وايضات  صحية  واجتماعية    قتصاديةتحديات 

إقليمي قوي وآثار   أزمة كورونا بشكل غي  متجانس إىل حد كبي  مع بعد  ها  تثي  صعبة 
مدى   الورقة  هذه  تفحص  لذلك  السياسية،  واالستجابات  األزمات  إدارة  عىل  ة  كبي 

ي عدد استجابة الدولة عير تقديم بيانات 
ات جودة  استجابة الحكومات ف  من   عن مؤشر

المختارةال الوطنيون    ، طالما نماذج  القادة  ي يتخذها 
الي  السياسة وخيارات االتصال  أن 

للوباء، االستجابة  فعالية  عىل  للقياس  قابل  تأثي   جميع    لها  ي 
ف  البلدان  طبقت  حيث 

"عمليا ذلك  ي 
ف  بما  الصارمة،  السياسات  من  مجموعة  العالم  ي أنحاء 

ف  اإلغالق"  ت 
وأم المدارس  إغالق  ل؛  الالمي   إلغاء  اكن  والقيود  حدااأل عمل؛  العامة؛  والتجمعات  ث 

ها   وتأثي  السياسات  هذه  فعالية  مدى  الدراسة  تختير  العام، كما  النقل  المفروضة عىل 
عىل الوحدة الوطنية طالما أن  الوباء كان له تأثي  مثي  لالنقسام عىل الشعور بالوحدة  

ي العديد من البلدان، خاصة بعد  محاولة  الوطنية
"حصانة    أو   يع"ل إىل "القطالوصو   ف 
رغم   األغلبية"  سياسية ضخمة،  مقامرة  شكل   الذي  من    االعتقاد المفهوم  المزيد  أن 

وس كورونا، وقد توصلت   ي وقف انتشار في 
التعاون الدوىلي كان من الممكن أن يساعد ف 

ي مناهج ا
ي جالدراسة إىل أن هناك تباين ف 

ي ف  وس التاجر ميع لدول لمكافحة انتشار الفي 
أوروبا  أن المناطق  ريكوأمحاء  هذه  ي 

ف  الجمهور  معظم  لكن  وآسيا،  وإفريقيا،  الشمالية  ا 
  ، ي التاجر الفايروس  ي 

التعامل مع تفشر ي 
يعتقدون أن حكوماتهم قد قامت بعمل جيد ف 

وبئة واالستجابة  بينما يقدم  البعض صورة قاتمة عن تحليل كيفية استعداد الدولة لل 
 لها. 

الوحدة    استجابة الحكومات، أزمة كورونا،  مة،ألز ارة ا لة، إد: الدو الكلمات المفتاحية
 نماذج دولية.  الوطنية،
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Abstract 

In a context of uncertainty about the future of the post-Corona phase, countries at all 

levels seek to face the difficult health, economic and social trade-offs and challenges 

raised by the Corona crisis in a largely heterogeneous manner with a strong regional 

dimension and major implications for crisis management and political responses, so this 

paper examines the extent of The country's response by providing data on indicators of 

the quality of government response in a number of selected models, as long as the 

policy and communication options made by national leaders have a measurable impact 

on the effectiveness of the response to the epidemic, as countries around the world have 

applied a set of strict policies, including Closures "at home; Closing schools and 

workplaces; Cancel public events and gatherings; And the restrictions imposed on 

public transport, and the study also tests the effectiveness of these policies and their 

impact on national unit as long as the épidémique hadj a divisiez effet on the sensé of 

national unit in man countries, especially after trying to reach the "herd" or "majority 

immunity" the concept that formed A huge political gamble, despite the belief that more 

international cooperation could have helped stop the spread of the Corona virus, and the 

study found that there is a variation in the approaches of countries to combat the spread 

of the Coronavirus throughout Europe, North America, Africa, and Asia, but most of the 

public in These areas believe that their governments have done a good job in dealing 

with the coronavirus outbreak, while some provide a bleak picture of analyzing how the 

country is preparing for and responding to epidemics. 

Key words: state, crisis management, government response, Corona crisis, national 

unit, international models. 
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 : تمهيد 
أزمة   جميع    COVID-19وضعت  ي 

ف  الصحية  الرعاية  وأنظمة  السياسيي    القادة 
  ع، فقد رغم من أن عمليات اإلغالق هي النهج الشائأنحاء العالم عىل المحك،و عىل ال

ي حي   أن الوباء العالمي كان يمثل خطًرا يلوح  ان بلداختارت بعض ال
تدابي  أقل رصامة، ف 
ي األفق لعقود من الزمان، إال أن كوفيد  

يمثل صدمة للمجتمع واألنظمة الصحية    19-ف 
خض ي 

ف  و  العالم،  أنحاء  جميع  ي 
ف  والحكومات  غي   واالقتصادات  التحديات  هذه  م 

، ي والمآ  العادية وعدم اليقي  
ي   ح ال سي الشخصية الي 

رص لها، يتعرض القادة لضغوط ف 
حالة  ستشكل  قرارات  وهي  وعواقبه،  للوباء  المباشر  التأثي   إدارة  بشأن  قرارات  اتخاذ 

 العالم لسنوات قادمة. 
االحتواء لتدابي   الحاسمة  الجوانب  عن  مباشر  بشكل  مسؤولة  والرعاية    فالدول  

و  االجتماعية،  والخدمات  االقتصادية،  التنميالصحية  إدارة يض  مما ة  مقدمة  ي 
ف  عها 

  ، وبالتاىلي الحكومات  مستويات   
بي   تقاسمها  يتم  المسؤوليات  هذه  مثل  ألن  األزمات 

بالغ األهمية، إذ يعد التأثي  اإلقليمي والمحىلي ألزمة   -COVIDفإن تنسيق الجهود أمر 
، مع بعد إق غي  متجانس إىل ح   19 دارة األزمات  عىل إ  ليمي قوي له عواقب مهمة د كبي 
ابات السياسية، حيث كان التأثي  اإلقليمي والمحىلي للزمة غي  متماثل إىل حد  ستجاال و 

مثل   ،
ً
ضعفا األكير  المناطق  سيما  وال  المناطق،  بعض  وكانت  البلدان،  داخل  كبي  

ه   من غي 
ً
را ية المحرومة، أكير ترص  ا، و من الناحية االقتصادية، يختلف  المناطق الحرص 

ي مراحلها األوىل، ولم تكن معظم البلدان والمناطق  األ ىل  ة عير الدول، عاألزم  تأثي  
قل ف 

ا لهذا الوباء، باإلضافة إىل ذلك ليست كل الحكومات مجهزة عىل  
ً
والمدن مستعدة جيد

ي مأزق و  قدم المساواة لمحاربة األزمة بسبب التفاوتات اإلقليمية، مما وضع  
الدولة ف 

التساؤالت وا ي بعض الدول ضد صناع  لوطى ادات عىل المستو النتقاأظهر عديد 
ي ف 
ي 

اعتير أزمة كورونا مأزقا مفاجئا مما سبب  الحكومية، إذ هناك من  القرار، والسياسات 
واسعا   مجاال  شكلت  كورونا  ألزمة  الدولة  إدارة  فإن  وبالتاىلي  القرار،  لصانع   

ً
ضغطا

ي   للدراسات، كما 
الي  والمشكالت  التناقضات  من  مجموعة  تتطلأفرز  ي  

ف  ديناميكية    ب 
ما فرض علينا  تحلال األوبئة مستقبال، وهو  "إدارة  ي 

الدولة ف  لمقاربة  ي 
والكيف  الكمي  يل 

 استثارة اإلشكالية التالية: 
ي إدارة أزمة كورونا 

 وما بعد مرحلة كورونا؟  ما هي مقاربات الدولة ف 
   : زها عديد األسئلة الهامة أبر  وتنضوي تحت هذه اإلشكالية

ي إداوانب ا ما هي الج
 الدولة ألزمة كورونا؟    رةإليجابية ف 

ات   التأثي  كل  تستوعب  مقاربة  لبناء  اللحظة  هذه  استغالل  للقادة  يمكن  كيف 
 ، واالجتماعية، والسياسية للوباء؟ االقتصادية

ي  ي إىل سياسات جديدة، أو  هل يمكن للوباء قيادة التغيي  الذي يؤد
إعادة التفكي  ف 

 عد كورونا؟ ة ما بة والقواعد لمرحل األنظم
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تفي  وبالتا  الدراسة  ىلي  ي ضبط  وتحاجج  ض 
اليقي   ف  إىل عدم  أن تطور األوبئة يؤدي 

ي إدارة األوبئة    كفرضية أوىل، وأن  خطط فعالة الستجابة الدولة 
السياسات المتخذة ف 

كفرضية    من التعاون الدوىلي   لوطنية مما قد يتطلب المزيد الوحدة ا   تؤثر عىل مستقبل 
 ثانية. 

 : ة الدراس أهمية 
د أهمية  ي 

اتأئ  إدارة  كورونا  راسة  وأزمة  العموم،  عىل  واألوبئة  واألزمات،  لكوارث 
السياسات   حيث  من  الدولة،  عاتق  عىل  تقع  ي 

الي  األولويات  أهم  ضمن  بالخصوص 
واالجت االقتصادية  ات  للتأثي  الفعالة  االستجابة  تضمن  ي 

الي  والصحية،  والتدابي   ماعية 
جهة   كورونا   من  أزمة  مفإن  للجافتحت  واسعة  والبحثالت  والمعرفة،  دراسة   ،

سواء عىل مستوى الحكومات، أو عىل    لالستفادةومراجعة مختلف التجارب الماضية  
ي مواجهة وباء كورونا. 

 المستوى االقليمي والدوىلي نحو ضبط نهج أكير حوكمة ف 
ي  
ي حي   تؤكد مقاربة الدولة ف 

اف مرح إدارة أزمة كورونا عىل أهمية اف  د  بعلة ما  ستشر
 مستقبال مع تطور األوبئة. فية التعامل كورونا وكي

 : أهداف الدراسة 
ي اتخذتها الدول لمواجهة  وباء

 كورونا.  تحليل مختلف السياسات والتدابي  الي 
ات استجابة الحكومات ألزمة كوفيد    .  19التعرف عىل أبرز مؤشر

 . وبئةهة األومواج  بعد كورونا، مع مرحلة مامستقبلية للتكيف محاولة ضبط رؤية 
 : ت الدراسة ربا مقا 

ي كتابه الرجل والدولة والحرب، يجادل كينيث والي   بأن العالم يتمي   بالفوض   
أي   -ف 

لذلك يتعي   عىل الدول أن تدافع عن نفسها ضد    -أنه ال توجد حكومة عالمية شاملة  
وس   ي ذلك في 

وس كور التهديدات، بما ف  ي   ا  حونكورونا، فالدولة تحمي نفسها من في 
ن خارج حدودها، وهو ما يسميه علماء العمل عرضة النتشار المرض م تجد نفسها  ال 

الحلقة   مثل  فقط  آمنة  الدول  تكون  حيث  األضعف"  "الحلقة  مشكلة  الجماعي 
الحكومات   وإدارة  الدولة  استجابة  مؤشر  قياس  أردنا  وإذا  الشبكة،  ي 

ف  ألزمة  األضعف 
السالم   مقاربة  أيضا  نستحرص   ُيعتقد  راطي ديمقالكورونا  إذ  ي ، 

الي  الديمقراطيات    أن 
تتمتع بمزايا الصحافة الحرة والمساءلة االنتخابية تكون أكير استجابة للزمات،  ولكن  

 قد ال تكون جميع األنظمة الديمقراطية فعالة بنفس القدر. 
روبرت ك   الدوىلي حسب  التعاون  مستوى  من  وعىل  هما  وغي  ناي  وجوزيف  يوهان 

اللاالمؤسسيي     طالب قوية أكير للتعاون،  بعض التهديدات تخلق مالجدد، فإن    ليي   يير
وهو   بمفردها،  حلها  للدول  يمكن  المتبادل،    ما سعتوال  االعتماد  مقاربة  ه  تفسي  إىل 

نقاط ضعف   ظهور  إىل  والسفر  التجارة  بي    المتبادل  االعتماد  يؤدي  أن  يمكن  حيث 
الحاجمت من  ويزيد  وس كورونا،  في  أمام  الدو التعإىل  ة  بادلة  بي    الصدد  اون  وب  هذا  ل، 

ي  
العالمية  يبي  الهيكلية لفهم سلوك الدول الفردية، حيث تظهر االستجابة  والي   حجته 
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وس كورونا، أنها ال تقدم صورة واحدة أو مستويات من التحليل نحو رغبة التعاون   لفي 
 .  العالمي

 : منهجية الدراسة 
ي  يل  منهجية للتحلك  كورونا ألزمة    موضوع إدارة الدولة  دراسةتستدعي  

المنهج الوصف 
ي من خالل عرض    التحليىلي 

الذي يقدم وصفا وتحليال ألزمة كورونا، ثم المنهج االحصائ 
ات استجابة الدولة للوباء عير مجموعة من النماذج الدولية.   وتحليل مؤشر

 
 األوبئة   مضامي   ودالالت مفهوم المحور األول:  
ي قاموس األم 

 : ىلي ن الدو أوال مفهوم الوباء ف 
ة من    ء عىل أنه  يعرف الوبا  "مرض يتفشر عىل منطقة جغرافية، وُيصيب نسبة كبي 

أعىل  ي 
وف  خرى" 

ُ
ا جغرافية  منطقة  إىل  جغرافية  منطقة  من  ينتقل  وقد  السكان، 

"جائحة" مصطلح  عليه  ُيطلق   ِّ العالمي الوباء  إليها  يصل  ي 
الي  ويقصد    المستويات 

ة باإل ب  ار كبي  ، و   نسانيةالجائحة "حدوث أرص  بكافة المجاالت ااِلقتصادية،  بشكل مباشر
أشكالها وااِلجتماعية، والسياسي وأحد  ُيسبب كارثة عالمية،  ِمَما  باإلنسانية،  المرتبطة  ة 

وِاحداث   والقطارات   ، والموائ   النقل كالمطارات،  وسائل  ِلمختلف  التام  التعطيل  هو 
واس ار  مجاأرص  ي 

ف  ه عة  ما  كل  تعطيل  وكذلك  خرى، 
ُ
أ مرتبالت  بالمجتمعات  و  ط 

أنواعها ك بمختلف  ية  البشر واألنشطة  والتصنيع،  من التعليم،  الكثي   ُيسبب  ِمَما   ،
ي ُمعظم بلدان العالم". 

ي األرواح ف 
ي كافة مناجي الحياة، ِبَما فيها خسائر ف 

 1الخسائر ف 
 : ثانيا التطور الدالىلي لمصطلح وباء 

رك عىلإذا  فيما    زنا  الوباء  اكتسبه  الذي  المعدي يتعلق  المعي   فيمكننا باألمراض  ة، 
بال  4تحديد   الدالىلي  تطوره  ي 

ف  رئيسية  ألبقراط، كان خطوات  فبالنسبة   ، ي الطير  
معي 

ة معينة، مثل  ي مكان معي   خالل في 
ي تحدث ف 

ي مجموعة من المتالزمات الي 
الوباء يعي 

ي جزيرة كوس، أو اإل 
ي الجزر األخرى، وبعد ذلك  سهال الالسعال الشتوي ف 

ي ف 
ي صيف 

ف 
أتاحالع الوسىط  ذل  صور  ي 

ف  للطباء  الطاعون  لموجات  والمثي   الطويل  ك  التعاقب 
ي التعرف عىل أوبئة  

ايدة، حيث بدأوا ف  الوقت التعرف عىل هذا المرض بدقة وثقة مي  
ور  باستي   للويس  التاريخية  المساهمات  مع  ثم  التوصيف،  الجيد  المرض  وبرت  نفس 

عزى أوبئة مرض ممي    كوخ
ُ
ينتمي إىل جنس ونوع    س الميكروب الذيإىل نف، يمكن أن ت

الت ي 
ف  ة  األخي  المرحلة  أما   ، ي  معي   التدريجر االكتساب  هي  وباء:  لمصطلح  الدالىلي  طور 

يا، أو   لمفهوم أن معظم األوبئة كانت بسبب توسع استنساخ أو مجمع استنساخ للبكتي 
وسات المعروفة باس ةم الساللالفي  ي اآلونة األخي 

ي ، ظهر ة الوبائية، و ف 
  أن التطور الجزئ 

يا )الساللة الوبائية( يحدث أثناء و    1باء ينتقل من شخص آلخر. لنسخة من البكتي 
ي التطور الدالىلي لمصطلح الوباء 

ويمكن تلخيص كل هذه المراحل األرب  ع الرئيسية ف 
  :  حسب الجدول التاىلي
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 . 979لمصطلح وباء ترجمة الباحثة ص  ر الدالىلي يوضح التطو  1الجدول رقم 
 ل تعما االس  المعي   ة رحلالم 

( و  epionاليونانية:   )demos 
؛   الميالد(  قبل  السادس  )القرن  )الناس( 
ي  
ف  وس  هومي  استخدمها  ي 

الي  األوبئة 
 األوديسة

ي بلده 
ي  من هو ف   االستخدام غي  الطير

سوفوكليس  وأبقراط   اليونانية: 
ال من  ي 

الثائ  قبل )النصف  الخامس  قرن 
 الميالد(

وينتشر   يدور  ي  ما 
ف 

 بلد 
ي   أول استخدام طير

أبقراط  أنشأها  ي 
الي  األوبئة  اليونانية: 

ي   430) الطير  
بالمعي  الميالد(  قبل 

 لمجموعة من المتالزمات 

"عىل  ا 
ً
أحيان تنتشر 

 الناس" 
 وباء اإلسهال 

وباء  الوسىط:  العصور  ي 
ف  الفرنسية 

 وما بعده( 1256)
من   كبي   عدد 

فريد ح مرض    االت 
جيد   نوعه،  من 

 التوصيف

اولالك وباء  ي 

التاس :  القرن  عشر   épidémieع 
بالفرنسية(  عشر  الثامن  القرن  )أواخر 
باللغة  عشر  الثامن  )القرن  والوباء 

ية(   اإلنجلي  

ي يسببها  
األوبئة الي 

إىل   ينتمي  ميكروب 
 جنس ونوع معي   

ضمة  بسبب  ا  الكولي  وباء 
ا  الكولي 

ين نهاية القرن الع النسيىلي   شر التوسع 
كما   ، وبائية    لساللة 

مح  بالواسمات  هو  دد 
 زيئيةالج

ناتج ا   وباء  الكولي  عن ضمة 
ي تنتمي إىل نمط ضلع 

الطور الي 
 أو نمط نابض محدد 

 .Emerging Infectious Diseases, Vol. 12, Noالمصدر: 

6, June 2006,p979. 
 

ي 
ات : خطط اإلنقاذ  المحور الثائ   ومية سياسات الحك استجابة ال   ومؤشر

 19الحتواء كوفيد    
الدول  يالعد  أعلنت من  جمد  ي 

العالمف  أنحاء  حالة    يع  وس كورونا  في  ي 
تفشر بعد 

وس  -الطوارئ،   ي شهدت ظهور الفي 
مما يتيح ذلك    -كانت أوىل هذه الدول الصي   الي 

، ومع ذلك، فقد واجه ي أكير
ا لتفشر

ً
 أكير إىل موارد الطوارئ والتمويل استعداد

ً
ت  وصوال

ة من أجل ضمان  تدابي   تصاعد المخاوف    لالستجابة، بسبب  فعالة   الدول عقبات كثي 
توفي    شكل  جهة  من  االختبار،  مجموعات  إىل  الوصول  إمكانية    اللوجستيات بشأن 

الصدد   وب  هذا  الوباء،  ي 
تفشر رافقت  ي 

الي  التحديات  أهم  للفراد  والغذائية  الصحية 
من دولة إىل أخرى، حيث هناك العديد من    ةاالستجابتباينت سياسات اتخاذ اجراءات  

بعض  األسبا تجعل  ي 
الي  السمة  ب  الرض   يكن  لم  لهذا  ها،  من غي  را  أكير ترص  البلدان 
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فشل   البارزة بسبب  والغضب  االنتقاد  موجات  أيضا  تزايدت  بل  الشعوب،  لدى كل 
تبينه ما  وهو  وآسيا،  وافريقيا  أوروبا  من  عديدة  دول  ي 

ف  الحكومية  السياسات   بعض 
ا ي هذا 

ف  ي سنعرضها 
الي  النملمحور  مختلف اإلحصائيات  الدولية  من خالل بعض  اذج 

 حسب القارات. 
 : إيطاليا وأوروبا والمملكة المتحدة 

رفع   حيث  القارة،  أنحاء  جميع  ي 
ف  ثم   إيطاليا،  ي 

ف  مرة  ألول  ي  األوروئر الوباء   
انتشر

ي ) من أن كل دولة   ا ( مستوى الخطر من معتدل إىل مرتفع ، محذرً EUاالتحاد األوروئر
ي التحتاج إىل االستعداد لت

ي إيطاليا  فشر
ي الشمال  مرض، فف 

تم وضع المدن والبلدات ف 
ي 
الجزئ  أو  الكامل  اإلغالق  عزل  تحت  إىل  فعلًيا  أدى  مما  تم    100000،  شخص، كما 

وإغالق   الحدائق،  أو  السباحة  مثل حمامات  العامة  األماكن  وإغالق  المدارس،  تعليق 
ى   الكير األ لتاألحداث  الدول  واجتمعت  اإلصابة،  مخاطر  ي قليل 

ف  االتحاد  عضاء   
ي  األ األوروئر لالتحاد  تابع  عمل  فريق  مع  أوسع  منسقة  استجابة  أجل  من  مًعا  ي    وروئر

، والتنقل والسفر، واألثر االقتصادي، كما شكلت  ي ي المجال الطير
يغىطي االستجابات ف 

وس، وقامت ا "خطة معركة" ضد الفي 
ً
ي  ب  المملكة المتحدة أيض

وس ف    12اختبار الفي 
ا عىل مستو  ً  1د. ى البال مختير
يس جونسون بأن بريطانيا تواجه "أكير أزمة صحية عامة"  الوزراء بور   وقد أقر رئيس

من   اعتباًرا  عقود  نظرائه    30منذ  عن  بريطانيا  ي 
ف  المرض  ي 

تفشر تأخر  حيث   ، مارس 
من   أكير  مع  ونحو    19500األوروبيي    ومع   1300إصابة  وفاة،  بدا    حالة  فقد  ذلك، 
ا منذ البداية أن الحك

ً
يطا ومة الأيض ة  سياسة عدم النية  انتهجت  ير تدخل نسبًيا، والمثي 

ا إىل فكرة أنه نظًرا النتشار  
ً
ي المجتمع،   COVID-19للجدل، استناد

عىل نطاق واسع ف 
ي أشع  

فإن أفضل رهان للبالد هو محاولة الوصول إىل "القطيع" أو حصانة األغلبية ف 
ا حدثت دى الطويل إذ المالد عىلمكن، و الفكرة وراء ذلك هو أنه سيحمي البوقت م
األنفلونزا  موجة   مع  حدث  كما  المستقبل،  ي 

ف  ما  وقت  ي 
ف  العدوى  من  قاتلة  ثانية 

 1. 1918اإلسبانية عام  
رئيسة   تبنت  إذ  المتسقة،  والرسائل  والقيادة  العلم  عىل  البالد  أكدت  ألمانيا،  ي 

وف 
األلمانية   عىل  الوزراء  المنتظم  الظهور  خالل  من  الجمهور  صل التوا وسائل  ثقة 

ي ذلكاالجتماعي 
ي تستهدف األطفال.  ، بما ف 

 1المنشورات الي 
 

 : منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
انية إضافية بنحو   حت كوريا الجنوبية مي   ، و    9.8اقي  ي

مليار دوالر لالستجابة والتعاف 
أنح جميع  ي 

ف  بقوة  االختبارات  السلطات  محطات أطلقت  أقامت  أنها  حي   البالد،  اء 
خالاختبار   يمك من  حيث  القيادة  مغادرة ل  دون  دقائق،  ي 

ف  االختبار  إجراء  للناس  ن 
ا  
ً
أيض استخدموا  نظام  سياراتهم، كما  مثل  إبداعية،  إنذاًرا    GPSتقنيات  يطلق  الذي 

مثل   آسيا  ي 
ف  أخرى  أماكن  ي 

وف  ل،  المي   ي 
ف  الصجي  الحجر  المرض   ينتهك  عندما 
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الجمهور بشضخمة    ورة وهونغ كونغ، كانت هناك حمالت إعالميةسنغاف أن  لتثقيف 
الزحام عن  واالبتعاد  اليدين  غسل  مثل  والحاسمة  األساسية  الوقائية  وعدم    التدابي  

 1لمس الوجه. 
ل    اآلسيان  استجابة  ي 

ف  "تعزيز    Covid-19و  بيان  اآلسيان عىل  اقتصاد  وزراء  وافق 
أم لرابطة  االقتصادية  وس كوفالمرونة  في  ي 

لتفشر استجابة  آسيا  ق  شر جنوب  -يد  م 
إىل  1" 19 دعا  والذي  إجراءات،  اتخاذ  خالل     من  وس  الفي  تأثي   لتخفيف  جماعية 

خارجيي    كاء  شر مع  من العمل  االستفادة  عىل  البيان  يركز  و  التنمية،  ي 
ف  كاء  وشر  

ة لرابطة أمم التكنولوجيا والتجارة الرقمية، ومنصات تيسي  التجارة مثل النافذة الواحد 
اتصال لتعزيز  آسيا  ق  والسماح    سلسلة   جنوب شر كات  التوريد  الشر كات، وخاصة  للشر

العمليات وسط   بمواصلة  والمتوسطة   ة  أيضا  ،  Covid-19الصغي  البيان  كما تضمن  
 1الحاجة إىل تحسي   مرونة سلسلة التوريد واالستدامة عىل المدى الطويل. 

ق األوسط   : إيران والشر
إيران غي    اتخذت  المؤقت  إجراءات  اإلفراج  مثل  عادية،  أكير   من  عن   54000  

ي 
ي ذلك قطر    سجي   ف 

ي حي   أمرت دول عديدة بما ف 
وس، ف  الفي  لمنع انتشار  محاولة 

والكويت بإجالء مواطنيها من إيران، وأغلق العراق جميع المدارس ودور السينما  وتركيا  
و   ، أسبوعي   لمدة  األخرى  العامة  واألماكن  دول والمقاهي  إىل  السفر  من  مواطنيه  منع 

وس موبوءة بال  والبحرين. مثل إيران والكويت  في 
 : إفريقيا وأمريكا الالتينية 

مع   التعامل  عىل  قدرتها  ي 
ف  ثقتها  عن  ية  النيجي  السلطات  أعربت  افريقيا كمثال  ي 

ف 
القارة   أعد  الذي   إفريقيا،  ي غرب 

ف  إيبوال  وس  في  ي 
تفشر المرض، مستفيدة من  ي 

تفشر
ي المرض قد يصيب  أن تف  د، ومع ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية منبشكل جي

شر
اء من منظمة الصحة  ريقيا بشكل أقوى بكثي  مما أصاب الصي   إف ، وقد تم إرسال خير

ات   المختير ويد  بي   الوكالة  وتقوم  خاص،  بشكل  للخطر  المعرضة  البلدان  إىل  العالمية 
ا للتحليل  والكواشف  االختبار  بمعدات  ي األفريقية 

وف   ، الموظفي   وتدريب  ي 
لكيميائ 

نفس عىلالوقت  والم  ه،  الواليات  المكسيكغرار  مثل  دول  وأعلنت  األمريكية،    دن 
ي المرض  

ا لتفشر
ً
وغواتيماال وبنما حاالت الطوارئ أو التنبيهات عالية المستوى استعداد

، وقد خصصت بنما  وسات، وأطلقت حملة   2.5بشكل أكير مليون دوالر للتصدي للفي 
ي مجامية عامة، وأجرت دورات تدريبية للعاملي    إعال 

 1ل الرعاية الصحية. ف 
ي 
ي قد تكون فعالة ف 

ي المرض    ولفهم السياسات الي 
خاصة مع   -السيطرة عىل تفشر

القيود   تخفيف  نحو  البلدان  بيانات    -تحرك  مجموعة  لدينا  يكون  أن  وري  الرص  من 
الع أنحاء  ي جميع 

الصارمة ف  االستجابات  توقيت  وع  جيدة حول   الم، وقد وضع مشر
OxCGRT1  18للجمهور عن    لمتاحةالمعلومات ا   ً ا الستجابات الحكومة، تشمل  مؤشر
اال  السياسات سياسات  ؛  الحركة(  والقيود عىل  المدارس  إغالق  )مثل  حتواء واإلغالق 

 1 .االقتصادية؛ وسياسات النظام الصجي )مثل أنظمة االختبار(
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ي برنامج  
ي  امة )أالتعقب إىل استجابة حكومية أكير رص حيث تشي  الدرجة األعىل ف 

ي = رد صارم(، و إذا ا   100
، فسيتم عرض  ختلفت السياسات عىل المستوى دون الوطي 

المهم   من  لكن  رصامة،  األكير  الفرعية  المنطقة  استجابة  مستوى  أنه  عىل  المؤشر 
ال   وهي  الحكومية،  السياسات  مدى رصامة  ببساطة  يسجل  المؤشر  هذا  أن  مالحظة 

ا إىل مدى مالءمة أو فعالتق
ً
ي النتيجة  جابة الدولة، ألنه ال ية استيس أو تشي  ضمن

 تعي 
ورة أن اس . األعىل بالرص  ي المؤشر األدئ 

ها ف   1تجابة الدولة "أفضل" من غي 
يتيح   يوم، كما  الحكومات كل  استجابة  يتتبع  المؤشر  البيانات    االطالعفهذا  عىل 

ب الموقع،  زيارة  عند  ديناميكية  االطالع خاصية  و  دولة  أية  اختيار  يمكن  عىل    حيث 
   1وضحه الشكل رقم  وفق ما يالخاصة بها   النسب

نوفمير    8بتاري    خ    COVID-19يوضح مؤشر شدة استجابة الحكومة ل :   1الشكل رقم  
2020 . 

 
وس كورونا )  (OxCGRTالمصدر: برنامج تعقب االستجابة الحكومية لفي 

https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?time=latest 

 . 2020نوفمير    8مالحظة: هنا نوضح أننا اطلعنا عىل المؤشر بتاري    خ 
برنامج    يقيس  الشكل  خالل  الحكومات    OxCGRTمن  استجابات  ي 

ف  التباين 
ل   باستخدام   الحكومية  االستجابة  شدة  الش)مؤشر   COVID-19"مؤشر  هذا    و  دة(" 

ات تم قياسها عىل  قياس المركب عبارة عن درجالم ة مضافة بسيطة من تسعة مؤشر
من   لتتباين  قياسها  إعادة  مع   ، ي ترتيير مقياًسا 100إىل    0مقياس  ا 

ً
أيض يتضمن  ، كما 

"احت يع  COVID-19واء  لمؤشر  الذي  الصحية"  المقاييس  واالستجابة  عىل  تمد 
ي "مؤشر  المستخدمة  
إStringency Indexف  باإلضافة  اال "  وتتبع جهات  ىل سياسة  ختبار 

 1االتصال. 
 :  فئات السياسة واالستجابة المحددة عىل النحو التاىلي

 ويتم ترمي  

https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?time=latest
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0  -    / تدابي  توجد  باإلغالق/    -  1ال  اإلغال  -  2يوضي  بعض  طلب  )فقط  ق 
سبي ،عىل  الفئات  أو  المداالمستويات  أو  فقط،  الثانوية  المدرسة  المثال  الع ل  امة  رس 

 فقط(. 
  100/  100إىل    0من الدول )  يوضح مؤشر شدة استجابة  مجموعة  2رقم    الجدول

ي إىل    21= األكير رصامة( من 
 . 2020نوفمير    8جانف 

 2020= األكير رصامة(   100،   100إىل   0مؤشر شدة استجابة الحكومة ) 

بداية   الدول 
  22االنتشار/ 
ي 
 جانف 

النسبة بعد  
 تطور االنتشار 

ي  لق  المط التغيي    التغيي  النسير

  29/ 81.94 26.39 الصي   
 أكتوبر 

+55.55 +210℅ 

/   75.93 00 الجزائر 

 أكتوبر  21
+75.93 / 

أفغانستا 
 ن

00 16.67 +16.67 / 

/ 66.20 00 أمريكا 

 أكتوبر  25
+66.20 / 

  29/ 64.81 00 قطر
 أكتوبر 

+64.81 / 

/ 71.30 00 المغرب

 أكتوبر  29
+71.30 / 

  2  / 75.00 00 تونس 
 مير  نوف

+75.00   / 

 5/ 78.70 00 فرنسا 
 نوفمير 

+78.70 / 

  5/  59.26 00 ألمانيا 
 نوفمير 

+59.26 / 

  6/  44.91 00 روسيا
 نوفمير 

+44.91 / 

/ 68.06 00 تركيا 

 أكتوبر  28
+68.06   / 

السعودي 
 ة

00 57.41 /

 أكتوبر  29
+57.41   / 

يا    18/ 44.44 5.56 نيجي 
 أكتوبر 

/أكت18/ 38.88+

 وبر 
+699℅ 

 5/ 75.46 11.11 يا مالي   
 نوفمير  

+64.35   579℅ 
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أندونيسي 
 ا

8.33 50.46 /22  
 أكتوبر 

+42.13 +506℅ 

/ 69.44 11.11 روندا

 أكتوبر  26
+58.33 525℅ 

 4/ 71.30 00 اسبانيا 
 نوفمير 

+71.30 / 

اليا  8/ 47.69 00 أسي 
 نوفمير 

 +47.69 / 

  29/ 70.83 00 ايران 
 أكتوبر  

+70.83   / 

بر  ت المصدر:  النامج  االستجابة  )حكومية  عقب  وس كورونا  ترجمة  OxCGRTلفي   /)
 واعداد الباحثة. 

https://ourworldindata.org/policy-responses-covid 

تانطالقا من   السابق  البلدانالجدول  ي االستج  1ظهر 
ي تحرز تقدًما ف 

واالي  ال  ابة  ي 
لي 

تقد المؤ تحرز  للحاالت  اليومي  العدد  المسارات   
تبي   حيث  البيانات  ًما،  لكن  كدة، 

المتاحة عىل نطاق واسع عن الحاالت المؤكدة تصبح ذات مغزى فقط عندما يمكن  
و  الدولة،  اختبار  مدى  ي ضوء 

ف  ها  قيام  تفسي  ي 
ف  السبب  بناء ب  Our World in Dataهو 

 .COVID-19اختبار بشأن   قاعدة البيانات العالمية
االختبارات   من  قليل  عدد  لكل  يجد حالة  عندما  بشكل كاٍف  يختير  ال  الذي  فالبلد 
ي للحاالت الجديدة أعىل بكثي  من  

ي يقوم بها من المحتمل أن يكون العدد الحقيف 
الي 

ي تم تأكيدها باالختبارات، و 
ي لالختبارات  ا يكون ادمعنعدد الحاالت الي  لمعدل اإليجائر

 ل حمراء. ظهر الخط بظال فًعا ي مرت
ل  العديد من االستجابات األكير قدرة ورشاقة  لم تأت  من   COVID-19 وحي  اآلن 

التأهب   مفتاح  هي  فالمدن  المحلية،  الحكومات  من  ولكن  الوطنية  الحكومات 
ي و 

وس كورونا ف  ي في 
ة من تفشر ة وجي   ، حيث تحول    2020وهان  واالستجابة بعد في 

ن ومدريد ونيويورك، و تم احتواؤه بشكل أكير  سيول إىل ميال  ًبا منمركز ثقل الوباء غر 
كونج  نجاًح  وهونج  وكوبنهاجن  برلي    مثل  أشع  بشكل  استجابت  ي 

الي  المدن  ي 
ف  ا 
   3، وهذا ما يوضحه الشكل رقم 1وتايبيه 

رقم   ال  3الشكل  استجابة  مستوى  تطور  يوضح  ي 
بيائ  الفرسم  األكير  مناطق  رعية 

ي  دون الرصامة عىل المستوى  
ي مجموعة من الدول وفق مؤشر     2020  نوفمير   5وطي 

ف 
 صحة. االحتواء وال

https://ourworldindata.org/policy-responses-covid
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وس كورونا )  (OxCGRTالمصدر: برنامج تعقب االستجابة الحكومية لفي 

covid-responses-ndata.org/policyhttps://ourworldi 

ا أعال الرسم  وفق  ي 
أن  هلبيائ  الزرقاء  الخطوط  ي 

من    تعي  العديد  بإجراء  يقوم  البلد 
ي أي مكان، تحتاج  االختبارات لكل حالة يعير عليها 

ا ف 
ً
ي   ،ت ولكي تكون آمن

كل منطقة ف 
الداكن الزرقاء  الخطوط  أن  ي 

يعي  وهذا  الوباء،  ضد  تقدم  إحراز  إىل  إىل  العالم  تصل  ة 
 الصفر. 

أن   طالما  ممكن  الفالتقدم  مبعض  عززت  وتراقب  بلدان  الجديدة  الحاالت  نحي  
ي المرض ب 

ا عن الهدف، والعدد  تفشر
ً
شكل جيد، لكن عىل الصعيد العالمي بعيدون جد

ة. العالمي للحاالت ال  مؤكدة يرتفع بشعة كبي 
وع   والصحة،     OxCGRTوبحسب مشر االحتواء  يعتير مؤشر  ا  

ً
ل   أيض مقياسا مركبا 

مقاييس    11 من  يعتمد ستجاب اال مقياًسا  حيث  التشدد    ة،  مؤشر  عىل  المؤشر  هذا 
اته التسعة باإلضافة إىل سياسة االختبار، ومدى   تتبع جهات  الحكومي باستخدام مؤشر

إغالق التالية:  المقاييس  أساس  عىل  حسابها  يتم  ولذلك  إغالق   االتصال،  المدارس؛ 
إلغاء األح العامة؛مكان العمل  العامة؛ قيود عىل التجمعات  و إ  داث  النقل غالق  سائل 

ل؛ حمالت إعالمية عامة؛ قيود عىل الحركات الداخلية؛  ا ي المي  
لعام متطلبات البقاء ف 

. ضوابط السفر الدو ؛ سياسة االختبار ومدى تتبع المخالطي   ىلي
1 

ز   يير حي    ي 
رقم  ف  المدسيا  4الشكل  إغالق  تدابي   بشأن   الحكومات   ارس  سات 

 . 2020نوفمير   8بتاري    خ  

https://ourworldindata.org/policy-responses-covid
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.  
وس كورونا )تعقب االستجارنامج المصدر: ب  (OxCGRTبة الحكومية لفي 

covid-responses-https://ourworldindata.org/policy 
ي  نالحظ أنه قد تكون هناك اختالفا  انطالقا من  الشكل

ت دون وطنية أو إقليمية ف 
المتالسيا بسات  المدار علقة  عىل  إغالق  الموضحة  السياسة  فئات  تنطبق  ال  وقد  س، 

ىل أنه "عمليات إغالق مطلوبة" إذا جميع المستويات دون الوطنية، و يتم ترمي   البلد ع
 إغالق. تطلبت بعض المناطق دون الوطنية عىل األقل عمليات 

ز الحمالت 5الشكل رقم    8اري    خ للدول بت COVID-19لعامة حول اإلعالمية ا يير
 2020نوفمير  

 
وس كورونا )  (OxCGRTالمصدر: برنامج تعقب االستجابة الحكومية لفي 

covid-sponsesre-https://ourworldindata.org/policy 

https://ourworldindata.org/policy-responses-covid
https://ourworldindata.org/policy-responses-covid
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ا  OxCGRTحسب   ال لبيانات  تفتقد  ي 
ف  البلدان  من  بالعديد    1مستوى  الخاصة 

الحذر بشأن  "المسؤولو  ي 
العموميون يحثون عىل توج  وبالتاىلي فإن  COVID-19ن   ،  "

 . 2و   0معظم البلدان لديها بيانات فقط للمستويي   
سات الحكومة  سيا  6أما بخصوص القيود عىل الحركة الداخلية يوضح  الشكل رقم  

نوفمير    8المناطق والمدن    بشأن القيود المفروضة عىل الحركة الداخلية / السفر بي   
2020 . 

يوضح تحديد    6فالشكل رقم     ،    دعم الدخل وتخفيف عبء الديون أما بخصوص  
ي تقدم دعم الدخل للعمال خالل جائحة 

 . 2020نوفمير   COVID-19 9الحكومات الي 

 
وس كورونا )ال المصدر: برنامج تعقب ا   (OxCGRTستجابة الحكومية لفي 

covid-responses-https://ourworldindata.org/policy 

ي    
ا متقدًما   14كما مسح مركز بيو للبحاث ف 

ً
بشكل عام، مدى رضا الشعوب    اقتصاد

ي إطار االس
ي  73متوسط    حيث يوضح  19تجابة لكوفيد  عىل حكوماتهم ف 

٪ الدول  الي 
وس كورونا الجديد  ي التعامل مع في 

 . قامت بعمل جيد ف 
 .  7يتضح ذلك وفق الشكل رقم 

https://ourworldindata.org/policy-responses-covid
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ي   COVID-19قة عىل االستجابة الوطنية ل  يوضع المواف 7الشكل رقم 
  14ف 

ا متقدًما. 
ً
 اقتصاد

 

 
 2020سبتمير  rPew Research Cente  10 للبحاثالمصدر: مركز بيو 

-response-alnnatio-of-approve-https://www.pewresearch.org/global/2020/08/27/most

01-coronavirus_0-27_global-08-economies/pg_2020-advanced-14-in-19-idcov-to / 
من  العديد  ي 

ف  الوطنية  بالوحدة  الشعور  عىل  لالنقسام  مثي   تأثي   له  كان  فالوباء 
ي شملها االستطالع، حيث يشعر  

ي المتوسط  46البلدان الي 
بوحدة وطنية أكير اآلن ٪ ف 

وس كورونقمما كان عليه   ي في 
٪ أن االنقسامات قد نمت،  48ا، بينما يعتقد  بل تفشر

يشمل   عليه  77وهذا  مما كانوا  أكير  منقسمون  إنهم  يقولون  الذين  األمريكيي    من   ٪
ا. 18قبل انتشار الوباء، بينما يعتقد 

ً
 ٪ فقط أن البالد أكير اتحاد

ً 58باإلضافة إىل ذلك، قال متوسط   ت كثي  -COVIDبسبب    ا ٪ أن حياتهم قد تغي 
ة الحجر الصجي    19 ي في 

وس بشكل أكير حدة، وف  خاصة النساء، إذ شعرن بآثار الفي 
اوح من الصي   إىل الواليات المتحدة إىل منظمة  

ت بانتقادات لجهات فاعلة تي  ي تمي  
الي 

العالمية، يعتقد   المتوسط  59الصحة  ي 
الدوىلي كان سيقلل ٪ ف  التعاون  المزيد من  أن 

حاالت  عدد  وس  من  بفي  بشكل   اإلصابة  المرجح  من  و  بالدهم،  تواجه  ي 
الي  كورونا 

ي العديد من الدول وجهة النظر هذه، كما وجد االستطالع أن 
خاص أن يتبي  الشباب ف 

وس كورونا، والوحدة الوطنية مرتبطة   المواقف العامة تجاه تعامل بالدهم مع وباء في 
ي 
ي اآلخرين والثقة االقتصادية ف 

 1حكوماتهم.   بمشاعر الثقة ف 
ي  
االستطالع، رصح  ف  وفق  حي    المتوسط  73  ي 

ف  ي  ٪ 
ف  جيد  بعمل  قام  بلدهم  إن 

وس كورونا، وفقط   ي في 
٪ يعتقدون أن بالدهم تعاملت مع األمر  27التعامل مع تفشر

https://www.pewresearch.org/global/2020/08/27/most-approve-of-national-response-to-covid-19-in-14-advanced-economies/pg_2020-08-27_global-coronavirus_0-01/
https://www.pewresearch.org/global/2020/08/27/most-approve-of-national-response-to-covid-19-in-14-advanced-economies/pg_2020-08-27_global-coronavirus_0-01/
https://www.pewresearch.org/global/2020/08/27/most-approve-of-national-response-to-covid-19-in-14-advanced-economies/pg_2020-08-27_global-coronavirus_0-01/
https://www.pewresearch.org/global/2020/08/27/most-approve-of-national-response-to-covid-19-in-14-advanced-economies/pg_2020-08-27_global-coronavirus_0-01/
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كما   التقييم،  هذا  ي 
ف  البلد  حسب  االختالف  بعض  هناك  ذلك   ومع  ء،  سي بشكل 

 . 8يوضحه الشكل رقم
ي تعاملت مع  رأينسب استطالع ال يوضح 8الشكل رقم 

ي بعض الدول الي 
ف 

COVID-19  .بشكل جيد والعكس 

 

 Pew Research Center   August 26, 2020المصدر: مركز بيو للبحاث

-response-national-of-approve-https://www.pewresearch.org/global/2020/08/27/most

02-coronavirus_0-27_global-08-economies/pg_2020-advanced-14-in-19-covid-to/ 

األكير كان الرضا  نسبة عدم  أن  يتضح  الشكل  أمريكا، حيث يعكس  من خالل  ي 
ف  ت 

ا واسًعا حول أفضل طريق لالنتعاش  
ً
وس كورونا خالف المتعلقة بفي  خليط من القيود 

وس، و يقول ثالثة أرباعهم تقريًبا إن الواليات   االقتصادي مع التخفيف من انتشار الفي 
وس كورونا. المتحدة أكير انقساًما مما كانت  ي في 

 عليه قبل تفشر
حكومات أداء  كان  ونيوزيلندا    وقد  وأيسلندا،  وألمانيا  والدنمارك  والنمسا  اليا  أسي 

ي إدارة طوارئ الصحة العامة الناجمة عن الوباء، حيث سجلت  
وي    ج أفضل أداء ف  والي 

جودة   تصنيف  مؤشر  ي 
ف  الدرجات  أدئ   المتحدة  والمملكة  وإسبانيا  وإيطاليا  بلجيكا 

ي  اس
وس كورونا ف    1EIUتنبؤ العالمي التابع لوحدة  دولة لفريق ال  21تجابة السياسة لفي 

 . 9حسب الشكل رقم 

https://www.pewresearch.org/global/2020/08/27/most-approve-of-national-response-to-covid-19-in-14-advanced-economies/pg_2020-08-27_global-coronavirus_0-02/
https://www.pewresearch.org/global/2020/08/27/most-approve-of-national-response-to-covid-19-in-14-advanced-economies/pg_2020-08-27_global-coronavirus_0-02/
https://www.pewresearch.org/global/2020/08/27/most-approve-of-national-response-to-covid-19-in-14-advanced-economies/pg_2020-08-27_global-coronavirus_0-02/
https://www.pewresearch.org/global/2020/08/27/most-approve-of-national-response-to-covid-19-in-14-advanced-economies/pg_2020-08-27_global-coronavirus_0-02/
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ي العالم إلدارة أزمة كورونا.  21نسبة استجابة حكومات   يوضح 9الشكل رقم 
 دولة ف 

 
كة اإليكونوميست  .2020جوان   The Economist Corporate Network المصدر: شبكة شر

-in-response-crisis-19-responses/covid-http://www.oecd.org/coronavirus/policy

02f828a2-states-member-asean/ 

االحصائيا بجودة  وفق   تتعلق  معايي    ثالثة  من  انطالقا  البلدان  تقييم  تم  دائما  ت 
بشكل  االست الوباء  إدارة  من  اآلن  حي   تمكنت  البلدان  أن  المؤشر  ُيظهر  حيث  جابة، 

 أفضل بالنظر إىل مالمح المخاطر الخاصة بها. 
 

اتيجيات الدول المتوقعة إلدارة مرحلة ما بعد كورونا   المحور الثالث: اسي 
 : عىل المستوى االقتصادي   أوال: 

يس ي 
الي  للزمة  االستثنائية  الطبيعة  إىل  السياسات  بالنظر  يعمل صانعو  الوباء،  ببها 

ي عمليات اإلنقاذ المذهلة  
ون قدًما ف  ي الكثي 

المالية والنقدية دون دليل، ومع ذلك يمض 
مجتمعة   تتجاوز  أن  يمكن  ي 

ي    10الي 
ف  الحكومات  بعض  بدأت  حيث  دوالر،  تريليون 

ي إعادة فتح  آسيا  
وس ف  ي تشعر أنها احتوت الفي 

وبالمثل ببطء،    اقتصاداتها وأوروبا الي 
الحاىلي    الوقت  ي 

ف  أما  القيود،  تخفيف  عىل  أمريكية  والية  ة  عشر ي 
اثني  من  أكير  تعمل 

ي حدوث انتعاش عالمي قوي، ومع ذلك  يحذر آخرون من 
يأمل بعض االقتصاديي   ف 

أكير   يكون  أن  يمكن  الوباء  قد  أن  االنتعاش  وأن   ، مض  وقت  أي  من  اقتصادًيا  ا  ً تدمي 
ا أطول. 

ً
 1يستغرق وقت

ي العالمفقد  
ي أكير اقتصاد ف 

ي    -الصي   -عاد ثائ 
بعد تعرضه    2020  أبريلإىل الحياة ف 

فرضته   الذي  اإلغالق  من  أسابيع  عدة  أدت  حيث  وس كورونا،  في  من  قاتلة  بة  لرص 
االن إىل  المدن  ات  عشر عىل  الصينية  ذلك   الحكومة  أعقب  مما  الشديد،  حدار 
والب التجزئة  ومبيعات  المصانع  إنتاج  ي 

ف  األخرى  االنخفاض  االقتصادية  واألنشطة  ناء 
ي الرب  ع األول، وهو  7بشكل عام، كما انخفض الناتج المحىلي اإلجماىلي بنسبة  

٪ تقريًبا ف 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-asean-member-states-02f828a2/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-asean-member-states-02f828a2/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-asean-member-states-02f828a2/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-asean-member-states-02f828a2/
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ال اتخذ  اآلن   وحي   عاًما،  أربعي    من   
أكير منذ  الصي    ي 

ف  اقتصادي  انكماش  بنك أول 
ي إجراءات متواضعة نسبًيا، حيث قلل متطلبات االحتياطي للبن

وك  مما  المركزي الصيي 
ة، وأشار إىل أنه سيخفض    80سيسمح لها بإقراض   كات المتعير مليار دوالر إضافية للشر

ي األشهر المقبلة. 
 1أسعار الفائدة ف 

ا احتمال أن ت
ً
ي حي    هناك أيض

تخىل الصي    ومن المحتمل استمرار الوضع الراهن، ف 
ي مضاعفة عن تحديد هدف لهذا العام من أجل تحقيق هدفها الطويل األمد المتمث 

ل ف 
عامي    

بي   اإلجماىلي  المحىلي  تنمو  2020و    2010الناتج  أن  الصي    عىل  سيتعي    ، كما 
االقتصاديي      5.6بنسبة   من  القليل  يعتقد  ة  وتي  العام، وهي  هذا  األقل  المائة عىل  ي 

ف 
 أنها ممكنة. 

ي  
بقيمة    تحاد اال وف  حزمة  عىل  اليورو  منطقة  مالية  وزراء  وافق  ي  مليار    500األورئر
والعمال،    يورو  كات  والشر األعضاء  للدول  أخرى  ومساعدات  طارئة  قروض  لتقديم 

ي ما يصل إىل   ي البنك المركزي األوروئر
مليار يورو من    750حيث من المقرر أن يشي 

ي 
ف  أعضائه  لمساعدة  العام  هذا  اإلضافية  وحدها   السندات  ألمانيا  ي 

فف  الركود،   خضم 
كورو  وس  لفي  االقتصادية  التداعيات  جريئة،  لمواجهة  إجراءات  برلي    اتخذت  نا، 

انيات المتوازنة، المعروفة باسم شوارز نول أو "الصفر   امها الثابت بالمي   متخلية عن الي  
ي المائة من  10أو حواىلي    -مليار يورو عىل األقل    350األسود"، فهي تخصص  

ناتجها    ف 
ي منطقة اليورو، ويتوقع أنه سي  -المحىلي اإلجماىلي  

تم إنفاق األموال  لدعم أكير اقتصاد ف 
ي ذلك عن طريق تقديم قروض غي  محدودة واحتمال 

بما ف  ة   المتعير كات  الشر إلنقاذ 
ي األسهم. 

 1أخذ حصص ف 
ي بريطانيا ولدعم االقتصاد تعهدت وزارة الخزانة بدفع  

ي المائة من    80أما ف 
رواتب  ف 

للعمال؛ وع اللجوء إىل تشيحات ضخمة  كات من  لمنع الشر رضت  العمال لعدة أشهر 
تعويض العمال العاملي   لحسابهم الخاص عن األجور المفقودة؛ من حيث مدفوعات  
ة   الصغي  كات  للشر قروض  برنامج  إنشاء  البطالة؛  إعانات  زيادة  المؤجلة؛  ائب  الرص 

للج اإلنقاذ  مساعدات  وقدم  انخفض  والمتوسطة؛  أمريكا  ي 
ف  بينما  ية،  الخي  معيات 

ي   5الناتج االقتصادي بنحو  
ي المائة ف 

، وهو أكير  2020األشهر الثالثة األوىل من عام    ف 
ي الرب  ع 2008انخفاض منذ عام  

ي ف 
ر أسوأ بكثي  ف  ، وتتوقع االحصائيات أن يكون الرص 

ح البعض أن معدل البطالة قد يصل إىل   ، حيث اقي  ي
ي المائ 40الثائ 

ة، وهو أعىل بكثي   ف 
.  25من ذروته البالغة  ي المائة خالل الكساد الكبي 

 1ف 
التعاون  كما   لمنظمة  جوان   يونيو/  لشهر  المؤقتة  االقتصادية  اآلفاق  تقرير  يتوقع 

  %4.5الناتج المحىلي اإلجماىلي العالمي بنسبة   أن ينخفض    2020االقتصادي والتنمية،  
ي المائة هذا العام قبل أن ينمو ب

ي عام  5نسبة  ف 
ي العديد  2021٪ ف 

، وسيظل اإلنتاج ف 
ي نهاية عام  

البلدان ف  ي نهاية عام    2021من 
، وأقل    2019أقل من المستويات منه ف 

 1بكثي  مما كان متوقًعا قبل الجائحة. 
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كات القابلة لالستمرار، واالبتعاد عن   ا عىل دعم الشر
ً
لذلك يجب أن تركز الدول أيض

الملكية حقوق  إىل  المنتجات   الديون  ي 
وف  الرقمنة،  ي 

ف  االستثمار  عىل  لمساعدتهم 
ي ستحتاجها  

كي   عىل تفعيل  والخدمات الي  ي العقود القادمة، كما يجب الي 
المجتمعات ف 

، وال سيما دعم التكييف عىل زيادة   ي
ي خطط التعاف 

ام الدول للتصدي لتغي  المناخ ف  الي  
وال التحتية  والبنية  اء،  الخرص  الطاقة  ي 

ف  نفسه،  االستثمار  الوقت  ي 
وف  واإلسكان،  نقل 

وس، يجب أن يظل االس ي المهنيي   واألنظمة الصحية  ومع استمرار انتشار الفي 
تثمار ف 

 1أولوية. 
ألن خطط ضبط   العامة،  ماليتها  إىل  التوازن  إعادة  البلدان  عىل  أيضا  سيتعي    كما 

ان المي   عىل  إضافية  ضغوًطا  ستضع  تبنيها،  تم  إذا  العامة  المالية  دون أوضاع  يات 
للتكيف كمتغي   العام  االستثمار  استخدام  مخاطر  إىل  يؤدي  مما  ، كما كان  الوطنية، 

ي االستثمار العام.  2010الحال بعد عام  
ي االنخفاض القوي ف 

 1، وال سيما ف 
 

أن تؤثر عىل   COVID-19يوضح كيف يمكن لآلثار المتتالية ألزمة  10الشكل رقم 
 تمويل الحكومة دون الوطنية. 

 
ح المؤلفي      Source: Authors’ elaborationالمصدر: شر

-covid-of-impact-territorial-responses/the-/www.oecd.org/coronavirus/policyhttp:/

d3e314e1-rnmentvego-of-levels-across-crisis-the-managing-19 / 

 : ثانيا: عىل المستوى الصجي واالجتماعي 
عىل   السياسات  صانىعي  مساعدة  ي 

ف  األوبئة  لعلماء  الرئيسية  القضايا  إحدى  تتمثل 
اإلصابة  تحديد   معدالت  تقليل  المثال،  سبيل  عىل  للتخفيف  الرئيسية  األهداف 

ي تط
عىل خدمات الرعاية  ىع   باألمراض والوفيات المرتبطة بها، وتجنب ذروة الوباء الي 

األدوية   عالجات  وتصنيع  اللقاح،  تطوير  انتظار  ي 
ف  الوباء  منحي   وتسطيح  الصحية، 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/
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فالقضية   واسع،  نطاق  عىل  وسات  للفي  يمكن  المضادة  إذا كان  ما  ليست  الرئيسية 
ومن سيقوم بتصنيع اللقاح عىل    3تطوير لقاح ولكن أين سيتم إجراء تجارب المرحلة  

 من كبار مصنىعي اللقاحات لمواجهة  يتطنطاق واسع، حيث  
ا أو أكير

ً
لب التصنيع  واحد

تطوير   عىل  تعمل  ي 
الي  الحيوية  التكنولوجيا  كات  شر مع  كثب  عن  والعمل  التحدي 

ا، لذا فإن ما تبف  من الوقت  اللقا
ً
حات المرشحة، وهذا سيستغرق  بطبيعة الحال وقت
ي الصي   ما  الحاىلي للتخفيف هو الحجر الصجي الطوعي واإللزامي ك

 .1حدث ف 
اتخاذ   ي 

ف  السياسات  صانىعي  تساعد  أن  النماذج  إىل  المستندة  للتنبؤات  ويمكن 
م تحديد  يعد  إذ  المناسب،  الوقت  ي 

ف  الصحيحة  انتقال  القرارات  من  الحد  ستوى 
رئيسًيا،   نشاًطا  الوباء  من  للتخفيف  االجتماعي  التباعد  لتدخالت  المطلوب  العدوى 

ي اسي  ولكن ليس من الواضح ما هي  
اتيجيات االتصال أو إجراءات التباعد االجتماعي الي 

يجب عىل األفراد والحكومات وضعها لتحقيق هذه األهداف المرجوة النتائج، وبالتاىلي  
اغماتية لتنفيذ تدابي  التباعد االجتماعي والحجر    ستكون هناك حاجة إىل درجة من الير

اتيجية جمع البيانات والتحليل ، كما أن اسي  ي المستمر هما  ال الصجي
أساسيان   جزانوبائ 

من تقييم آثار تدابي  التخفيف إىل جانب البحث الشيري حول أفضل طريقة للتعامل  
وسمع المرض  المصابي   بأمراض خ ة بفي  كورونا، ومن هنا يمكن القول أن هناك   طي 

إلبقاء   الحكومية  االتصال  اتيجيات  اسي  أهمها  الحكومات،  تنتظر  صعبة  قرارات 
 1ر عىل اطالع حول أفضل السبل لتجنب العدوى أمًرا حيوًيا. مهو الج

مأساة   ا 
ً
أيض المجانية  الصحية  الرعاية  أخرى ستمنع  مليون شخص    100من جهة 

 COVID-19 يدفعون إىل الفقر المدقع بسبب تكلفة الرعاية الصحية كل عام نظًرا ألن
 اآلن، وبالتاىلي فستحتاج جميع البل

إىل أن تكون قادرة عىل   دانال يحتوي عىل لقاح حي 
الحد منه، ومن زاوية أخرى تفرز حتمية األوبئة المستقبلية  المزيد من الحاجة الدائمة  

أنظمة صحية شامل المتطورة  إىل  األدوية  توفي   لذا يجب  العالم،  ي 
ف  بلد  ي كل 

ف  قوية  ة 
إقامته مكان  عن  النظر  بغض  للجميع  العام  القطاع  من  الممولة  الصحية  م  والرعاية 

 .1تمكي   الوصول الشامل، كما يجب عىل الحكومات التكامل وتعزيز التعاون الدوىلي ل
 والسياسات الحكومية القرارثالثا عىل مستوى صنع  

لصد   البلدان  من  العديد  ي 
ف  السياسات  صانىعي  جانب  من  الشي    ع  الفعل  رد  يعتير 

ي حالت دون حدوث ان
بة األولية للدخل والوظائف من التدابي  الي  ي  خفاالرص 

ض أكير ف 
بل   السابقة،  الركود  ات  في  أخطاء  الحكومات  تكرر  لن  أن  المتوقع   من  الناتج، حيث 

ي 
ف  من    ستستمر  الحالية  المرحلة  ي 

ف  األخرى  السياسات  وتعزيز    ، الماىلي الدعم  تقديم 
ي للتكيف  2021االنتعاش حي  عام  

ي أن تكون هذه اإلجراءات مرنة بما يكف 
، لذا ينبىع 

المتغي   الظروف  أن  ة  مع  إىل  الدولة  دعم  استمرار  يحتاج  ا، كما 
ً
استهداف أكير  وتصبح 
بيئي بأهداف  ايد  مي   بشكل   

ً
وطا يتعلق  يكون مشر فيما  أوسع،  واجتماعية  واقتصادية  ة 

بالنسبة   خاصة  اآلفاق"،  "تحسي    بشدة  مطلوب  هو  ما  إىل  الدعم  توجيه  بتحسي   
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و ما يدعوا إليه تقرير  وه   للعاطلي   عن العمل، وذوي المهارات المنخفضة، وللشباب، 
 1اآلفاق االقتصادية السابق ذكره. 

هات عىل مستوى السياسات عىل  سبق تحديد بعض السيناريو   ويمكن من خالل ما 
  : ي
 النحو اآلئ 

العالية المخاطر  سيناريو  سامة  أوال  السياسة  تصبح  أن  يمكن  السيناريو  هذا  ي 
ف   :

الوباء عىل  للسيطرة  تكافح  أو  الحكومات  تفشل  اإلغالق  بش   حيث  لتخفيف  أو  عة، 
إ  السياسيي    بعض  يلجأ  وقد  ولماذا،  يفعلونه  ما  حول  بوضوح  للتواصل  أو  ىل  بأمان، 
الداخل   ي 

ف  التميي    تفاقم  إىل  هذا  سيؤدي  والقبلية، كما  الخوف  بي    يجمع    –خطاب 
والهند   والصي    المتحدة  الواليات  من  أجزاء  بعض  ي 

ف  رأينا  ما  أن    –مثل  إىل  باإلضافة 
 صعوبة، وبالتاىلي سيؤدي عدم التعاون    ميةالقو 

الشوفينية ستجعل التعاون الدوىلي أكير
وس.  الدوىلي إىل إعاقة مكافحة   الفي 

الجماعي   ثانيا:  العمل  داخل    : سيناريو  الجماعي  العمل  فإن  السيناريو،  هذا  ي 
ف 

واألسلم   الشي    ع  الخروج  ، سيجعل  الدوىلي المستوى  ورة عىل 
الرص  المجتمعات، وعند 

ا.  زمةمن األ
ً
 ممكن

ر بروز    COVID-19 : يعد أحد السيناريوهات لعالم ما بعدثالثا: سيناريو تعمق الرص 
ر االقتصادي، وتسلب  قوى سياسية واقتصادية تغذي الخوف والرصاع، وتعمق ا لرص 

الوباء  احتمالي عنها  يكشف  ي 
الي  االنقسامات  وتفاقم  األزمة،  من  للخروج  النمو  ة 

 1بالفعل. 
ي  الوبشكل عام لتحسي   

سياسات يجب أن تعمل األنظمة السياسية المتنوعة مًعا ف 
بعد من  COVID-19 العالم  سواء  األزمة  هذه  ي 

ف  النرص  تحقيق  مشاهد  تجلت  وقد 
اد أو الديمقراطية، حيث تم انتقاد الديمقراطية بسبب سعيها إىل الشعبية  أجل االستبد

الفنية، كما   الناحية  من  سليمة  سياسات  اتباع  من   
ً
ا بدال بسبب  تم  االستبداد  نتقاد 

ي ظل هذه األزمة  القمع، وبالتاىلي  
النواجي ف  الدروس من جميع  المزيد من  يجب تعلم 

ي أي ن 
ظام إىل اتخاذ قرارات شعبية وليست قرارات  بصورة قد يميل فيها السياسيون ف 

ورية.    1رص 
األخرى الدول  استجابة  حول كيفية  ومساره  وس  الفي  بشأن  العميق  اليقي    ،  فعدم 

التعاون ييز  العالم  أنحاء  جميع  ي 
ف  القادة  عىل  يجب  إذ  القيادة،  أهمية  من  فقط  د 

وس والقضاء عليه بشكل جماعي بغض النظر عن االختالف ات السياسية،  لمحاربة الفي 
حيث   حدودهم،  داخل  تكمن  ي 

الي  العادية  غي   التحديات  عىل  كي    الي  األولوية  وإنما 
أ ي الخارج،  ن األ يجب عليهم أن يوضحوا لمواطنيهم 

التعاون ف  الداخل يتطلب  ي 
من ف 

األجزاء  ي 
وف  انهم،  ي جي 

ف  االستثمار  إىل  يحتاجون  قد  الذين  ألولئك  المساعدة  وتقديم 
دهر مًعا.  اقتصاداتهم، ألن  األفقر من العالم   1فقط سي  
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 : خالصة واستنتاجات 
لها،    واالستجابة  للوبئة  الدول  استعداد  تحليل كيفية  الدراسة  ت  أن   ث حياختير

تختلف واالستجابة  التأثي   وقوة  مرتفعا  كان  كورونا  أزمة  بشأن  اليقي    وفق    -عدم 
الدراسة ي 

ف  تم عرضها  ي 
الي  أن      -االحصائيات  إذ  الدول،  بي    مختلف  ملحوظ  بشكل 

لتأ االستجابة  ي 
ف  الدولة  مقاربة  النمو  آفاق  عىل  كورونا  مرحلة  بعد  ما  الوباء  ات  ثي 

والمرن الشامل  العوامل  او   االقتصادي  من  مجموعة  عىل  ستعتمد  لمستدام 
وس مرة أخرى، ومدى مراقبة األفراد   ي الفي 

ي ذلك احتمالية تفشر
اتيجيات بما ف  واالسي 

للحفاظ  الحكومة  دعم  ومدى  واألعمال،  المستهلك  وثقة  الصحية،  والقيود    للتدابي  
ي زيادة الطلب، وبالتاىلي ف 

كات عىل النجاح ف  السياسات    إنعىل الوظائف ومساعدة الشر
فعالية   عىل  للقياس  قابل  تأثي   لها  الوطنيون  القادة  يتخذها  ي 

الي  االتصال  وخيارات 
هذه الفاشية، وفشل بعض السياسات الحكومية كان   تسيساالستجابة للوباء، كما أن  

إدارتها،   من  صعب  آخر  بالوحدة  مما  جانًبا  الشعور  عىل  لالنقسام  مثي   تأثي   له  كان 
ي العدي

وقد    ن البلدان، وعدم الرضا عىل إدارة األزمة من قبل حكوماتهم،مد  الوطنية ف 
 توصلت الدراسة إىل االستنتاجات التالية:  

ي التطور الدالىلي لمصطلح الوباء.  
ي كل مرة ساهم بشكل كبي  ف 

 ظهور أوبئة جديدة ف 
اتيجيات   اسي  تطلبت  كورونا  أزمة  أن  تها  اختير ي 

الي  النماذج  وفق  الدراسة  بينت 
وحظر    بةاستجا  ، اإلجتماعي والتباعد  اإلغالق،  اجراءات  مثل  الدول  عديد  ي 

ف  منسقة 
 التنقل. 
اآلسيويقدم   حد   النموذج  استجابات    إىل  بشأن  الجيدة  للممارسات  أمثلة  كبي  

 .  السياسات الحكومية عىل غرار الصي  
السياسات   استجابة  ات  مؤشر و  الدول،  ي خطط 

ف  تفاوت كبي   االحصائيات  أبرزت 
 . 19حتواء كوفيد ال  الحكومية

االنتقاد   أيضا موجات  تزايدت  الشعوب، بل  لدى كل  البارزة  السمة  الرض   لم يكن 
ي دول عديدة من أوروبا وافريقيا  والغضب بسبب  

فشل بعض السياسات الحكومية ف 
الواليات   غرار  عىل  الدراسة  ي 

ف  تحليلها  تم  ي 
الي  اإلحصائيات  بينته  ما  وهو  وآسيا، 

 المتحدة األمريكية. 
مع عت  للتكيف  الوباء  إدارة  ي 

ف  المهمة  اتيجيات  االسي  بي    من  المرنة  اإلجراءات  د 
ي تفر 

ة الي  ات المتغي   زها أزمة كورونا. التأثي 
ي ادارة 

ايد    دور الدولة ف   بشكل مي  
ً
وطا مرحلة ما بعد كورونا يحتاج إىل أن يكون مشر

 بأهداف بيئية واقتصادية واجتماعية أوسع. 
الوباء المستج ي نظم الحوكمة الصحية واالقتصادية    عند  كشف 

ة ف  اختالالت كبي 
ي عديد الدول بشكل يؤثر عىل مستقبل السياسات لمرحل

 .ة ما بعد كورونا ف 
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 : توصيات الدراسة 
ي االعتبار عند إدارة األوبئة إدخال أو تنشيط أو  

يجب عىل صانىعي السياسات األخذ ف 
ا متعددة  القائمة  التنسيق  هيئات  توجيه  ممثىلي  ستلمإعادة   

بي   تجمع  ي 
الي  ويات 

المجزأة   االستجابة  مخاطر  تقليل  أجل  من  الوطنية،  ودون  الوطنية  الحكومات 
و  والمللزمات،  البلديات  عير  التعاون  االستجابات  دعم  تقليل  ي 

ف  للمساعدة  ناطق 
 المفككة والتنافس عىل الموارد أثناء األزمة. 

تتيحها    ي 
الي  الفرص  إداغتنام  لدعم  مستويات  األ  ارةالرقمنة  جميع  عىل  زمات 

 الحكومة. 
ذلك    ي 

ف  بما  أخرى،  دائمة  أو  مؤقتة  مالية  وتدابي   أدوات  وتقديم  استكشاف 
إدارة   وأدوات  )الديون(،  ي  الخارجر التمويل  إىل  الوصول  وسهولة  يبية،  الرص  تيبات  الي 

للمساهمة  واإليرادات كوسيلة  اإلنفاق  فعالية  وتعزيز  وحديثة،  مرونة  أكير  ي   مالية 
  ف 

 والطويل. المتوسط  تعادة االستقرار الماىلي عىل المدىاس
لوباء   االستجابة  والمنظمات    COVID-19تتطلب  الحكومات  بي    عالمًيا  ا 

ً
تعاون

 الدولية ومجتمع األعمال. 
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 البحث: ملخص 
المصمم    يسىعإذ    رة التصميميةيمية تبدأ ببناء نظام الفكصمالتأن فاعلية القدرة     

 ال
ً
  داخلي جاهدا

ً
شكل بمجملها نظاما

ٌ
ليجسد ذلك من خالل اعتمادٌه عل قواعد بنائية ت

  
ً
متطورا  

ً
الداخليةتصميميا البيئة  من  . ضمن  تعد  التصميمية   القدرة  مهارة  الن  ذلك 

رسالته بإيصال  تقوم  ي 
التر ية  التعبتر ا الوسائل  المصمم    ىلا  عل  يتوجب  لذا   , ي

المتلقر
بحالد جانحة كورو سب ظر اخلي  التصميمي  ف  آليات خطابه  ي 

ف  يتبع  أن    أنموذج نا   
هنا   ومن   . الداخلي  التصميم  بنائية هندسة  المطلوب نحو  الهدف  لكي يحقق   

ً
محددا

من   البد  لذلك كان  التصميمية.,  بالعملية  ووعي  ومراس  قدرة  دون  يتم  ال  ذلك  فإن 
الباحث    ل االول أعتمد للفص  فبالنسبة.. الموضوع المتكون من أربعة فصول  ا ذه سة  درا

مرتكزات   ماهي   : ي
االتر بالتساؤل  تتلخص  ي 

التر البحث  مشكلة  صياغة  خالل  من  عل  
ي  
ف  جانحة كورونا؟  وفق  ظرف  الداخلي  التصميم  هندسة  بناء  ي 

ف  التصميمية  االرادة 
ي تطوير كفاءة  

ي تصميم  ير  لاملع احير  تكمن أهمية البحث ف 
  ف 

ا
  البيئات الداخلية  فضل

ي بدراالجانعن رفد  
المعـرف  سـة حديثـة وتطويريـة لتصاميم تتالءم مع ظرف جانحة  ب 

االرادة   مرتكزات  تحديد  ي 
ف  البحث  هدف  الباحث  ركز  ذلك  ضوء  وعل   . كورونا   

ي بناء هندسة التصميم الداخلي وفق جانحة كورونا 
 د و لحدبة  , أما بالنس  التصميمية ف 

الناحال من  الباحث  ’حدد  الموضوعبحث فقد  مية  التأكيد  ية   عل مرتكزات  ن خالل 
ي حير   

ي بناء هندسة التصميم الداخلي وفق ظرف جانحة كورونا ف 
االرادة التصميمية ف 

ب) والمتمثلة  الحديثة  الداخلية  الفضاءات  والزمانية  المكانية  حدوده  بغرف  تضمن 
السكنية    للمنازل  ة      ة يورباال المعيشة   للفتر المنفذة  أعتمم,  2017-2019(  د  بينما 

د الف اىل  ي 
الثات  اإلصل    :

ا
أوال مرتكزات راسة   :

ً
وثانيا التصميمية  اإلرادة     رادة  فاعلية 

بينما تضمن   الداخلي وفق ظرف جانحة كورونا,  التصميم  بناء هندسة  ي 
التصميمية ف 

والمتمثل البحث  اجراءات  موضوع  تحديد  ي 
ف  الثالث  بالفصل  البحث يجمنهة  ة 

ي التحليالمعتمدة عل المنهج الو 
ع البحث اىل اعتماد  أسلوب  نما  تركز  مجتملي بيصق 

 تضمن الفصل الرابع استخالص نتائج البحث .     
ً
ا ي القصدي  واختر

 االنتقات 
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Research Summary 

 The effectiveness of the design ability begins with building the design idea system, as 

the interior designer strives to embody this through its dependence on building rules that 

together constitute a sophisticated design system within the internal environment. This 

is because the design ability skill is one of the expressive means that communicates its 

message to the recipient, 

   Therefore, the interior designer must, according to the circumstance of misdemeanor 

Corona, follow in his design speech mechanisms a specific model in order to achieve 

the required goal towards building interior design engineering. Hence, this is not done 

without the ability, anchors and awareness of the design process. Therefore, it was 

necessary to study this topic, which consists of four chapters .. For the first chapter, the 

researcher relied on by formulating the research problem that summarizes the following 

question: What are the pillars of the design will in building engineering Interior design 

according to the circumstance of misdemeanor Corona? 

While the importance of research lies in developing the competence of workers in the 

design of interior environments as well as providing the knowledge side with a modern 

and development study of designs that are compatible with the circumstance of 

delinquent Corona. In light of this, the researcher focused the research goal in 

determining the foundations of the design will in building interior design engineering 

according to Corona's misdemeanor, 

As for the limits of the research, the researcher has determined from the objective point 

of view through emphasizing the foundations of the design will in building interior 

design engineering according to the misfortune of Corona, while its spatial and temporal 

limits include the modern interior spaces represented by (living rooms for European 

residential homes) implemented for the period 2017-2019  

      While the second chapter was adopted to study first: the design will and secondly: 

the foundations of the effectiveness of the design will in building interior design 

engineering according to the misdemeanor of Corona, while the third chapter included 

defining the topic of research procedures and represented in the research methodology 

based on the descriptive analytical approach while the research community focused on 

adopting The intention selective method Finally, the fourth chapter included the 

conclusion of the research results. 
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 إليه مشكلة البحث والحاجة :    األول الفصل  
 : مشكلة البحث 1-1

لكفاءة         ية  التعبتر الفعل  آلليات  اختيارٌه  حسن  عل  يتوقف  المصمم  نجاح  إن 
يسىع    اإلرادة  إذ  الداخلي  التصميم  هندسة  عن  للتعبتر  العالية  وقدرتها  التصميمية 

ع اعتمادٌه  خالل  من  ذلك  ليجسد    
ً
جاهدا الداخلي  شكل  لالمصمم 

ٌ
ت بنائية  قواعد   

 .
ً
متطورا  

ً
تصميميا  

ً
نظاما ذ  بمجملها  التصاميم ويظهر  تنوع  عالقة  خالل  من  لك 

ة يتم من خاللها التوافق والتفاعل بير  العنارص  
ا
لمحددات الفضاءات الداخلية ، عالق

وحضورها   الكامنة  الحسية  المدلوالت  ظهور  اىل  بالمحصلة   
ً
مؤديا والكامنة  الظاهرة 

 وبق 
ً
ية وذلك لو ذهنيا ورات وظيفية  و شكلية  و تعبتر  عل رص 

ً
 أيضا

ً
لتغتر من ة .معتمدا

اجل  من 
ً
أيضا وكذلك  جانحة كورونا    ظرف  مع  الداخلي  الفضاء  هندسة  تصميم 

. لذلك فأن مهارة القدرة التصميمة تبدأ ببناء  
ً
ي من خالل اكتمالها جماليا

استثارة المتلقر
 . نظام الفكرة التصميمية

ي تقوم بإيصال رسالترة التصميميإن دور القد
ية التر ها اىل  ة  تعد من الوسائل التعبتر

آليات خطابه   ي 
يتبع ف  أن  الداخلي   المصمم  لذا يتوجب عل   , ي

   أنموذجالمتلقر
ً
محددا
ووعي   ومراس  قدرة  دون  يتم  ال  ذلك  فإن  هنا  ومن  المطلوب.  الهدف  يحقق  لكي 

 بالعملية التصميمية. 
أتضح وجود     يم الداخلية  ,باحث عل العديد من التصام.. ومن خالل اطالع ال     

قوة    زيادة  اىل  يؤدي  مما  التصميمية   القدرة  فاعلية  إىل  تؤدي  إدراكية  مبادئ كامنة 
 : ي
ي وهذا مما قادنا اىل التساؤل اآلتر

ها عل المتلقر   -تأثتر
الداخلي وفق  ظر   ي بناء هندسة التصميم 

ف  : ماهي مرتكزات االرادة التصميمية ف 
 جانحة كورونا؟ 

ي إنه:  تكمن    أهمية البحث: 1-2
    -أهمية البحث ف 

ي بناء هندسة التصميم الداخلي وفق  ظرف جانحة  
ي تطوير قدرة الباحثير   ف 

يسهم ف 
 كورونا  . 

 يرفد البحث بدراسـة حديثـة وتطويريـة لهندسة التصميم الداخلي  . 
 هدف البحث:   1-3
تحديد    اىل  الحاىلي  البحث  هندسة  ر م يهدف  بناء  ي 

ف  التصميمية  االرادة  تكزات 
      التصميم الداخلي وفق ظرف جانحة كورونا 

 حدود البحث : 1-4
1   : ي بناء هندسة التصميم الداخلي  _الحد الموضوعي

مرتكزات االرادة التصميمية ف 
 وفق ظرف جانحة كورونا

   2  : ي 
والزمات  ي 

المكات  والمتمثلة  _الحد  الحديثة  الداخلية  بغرف  ب)الفضاءات 
ة   المعيشة  للمنازل السكنية   االوربية         م2019-2017( المنفذة للفتر

 . هندسة التصميم الداخلي , االرادة, التصميم : الكلمات المفتاحية



خلي وفق ظروف جائحة كورونا اء هندسة التصميم الدا مية في بندور اإلرادة التصمي

measures when epidemics spread (Covid 19 as a model

 

 

257 

 تحديد المصطلحات :  1-5
الكامنة  ذات  : اإلرادة التعبتر عن طاقات والرغبات  العالية   وهي  اإلمكانيات االدائية 

ي يؤديها المصمم من أجل  تابضمن مضمون فكري ن 
التر حقيق  ع من مادة الموضوع  

   (. ي
النهات  واالظهار  ي  95,  9االخراج 

ف  المصمم  يعتمده  الذي  الطريق   
ً
أيضا وهو   ) ص 

من زاوية ديناميكية, بوصفها وسيلة أساسية لبعض    التعبتر عن طاقاته ورغباته الكامنة  
 (  1304ص, 15 ) مالية والنفعية ,لجاإلمكانيات االدائية واذات الغايات التصميمية . 

هو الصياغة الشكلية لمخطط موضوع سلفا والذي يتحقق من خالل    التصميم :   
 (  37,ص 11تقنيات الذي تؤدي بدورها انعكاسات جمالية.) 

  : الداخلي  التصميم      هندسة 
ً
والمتجسدة تجسيدا المدركة  العالقات  هو جملة من 

ومعت   شكل  ذات  تكون  بحيث   يائيا  عن  م  فتر  ة  معتر أنظمة  بكونها  تمثل  ,كما  حددة 
 (  55، ص  6لي ) أهداف وظيفية وجمالية ضمن منظومة التصميم الداخ

ي 
 طار النظري اإل : الفصل الثات 

   : اإلرادة التصميمية  2-1
قدر   الداخلي  المصمم  جانحة كورونا    االمكانيسىع  ظرف  انظار  وفق  توجيه  اىل 

ال ي 
ف  الفاعلة  العنارص  اهم  نحو  ي 

معالجاته    فضاء المتلقر اعتماد  خالل  من  الداخلي 
مع   ينسجم   بما  التمتر   التصميمية  يعتتر  لذلك  الوضوح,  من  وذلك عل مستوى جاد 

ي ايجالهندسة التصميم الداخلي  التصميمي  
د الجاذبية  هو احدى المعالجات المؤثرة ف 

لها    ونها والتشويق اذ البد للمصمم ايجاد طابع ممتر  لإلثارة الحسية التصميمة وذلك لك
( ي
المتلقر ادراك  عل  مباشر  ص 18تأثتر  خالل  365،  من  الوضوح  يحقق  كذلك   ,)

الناس,   بير   ومألوفة  معروفة  ي 
معات  فيها  ز  تتر ي 

التر التصميمية  المبادئ  استخدام 
ت ي  

يعت  التصميم  ي 
ف  والتعريف) فالوضوح  الفهم  ،السهلة  الواضحة  ي 

المعات    23ضمنه 
,p.60 ي ترتبط بالتعبظهري(،وهو احدى الخصائص والصفات الم

تر  ة لإلثارة الحسية التر
وذلك  ووجوده   تأكيده  الداخلي  التصميم  ي 

ف  للتدرج  يكون  . كما  التصميمي والنظام 
( للعنارص،  النسبية  األهمية  من  10،ص    11بحسب  يتضمنه  لما  وذلك  مكونات  ( 

ي ضمن
بتتابع منطقر الداخلي  الفضاء  هندسة التصميم   تصميمية ، تساهم عل اظهار 

أن مهارة اإلرادة التصميمية يتم إدراكها من خالل التكوينات  (. , p  25   351،)اخلي الد
ي تضم هذه العنارص ضمن الحقل البرصي)

ي تقوم   p.88,   5 2   التصميمية التر
( والتر

ي وبير  ما يقوم بإدراكه والذي يعتتر هو امتداد  
الُمتلقر عل أساس حصول التفاعل بير  

والذ المسافات  أو  األبعاد  قد من  المساحة    ي  ضمن  مضاء  أو  ومظلل  ملون  يكون 
من   ,المحددة  الداخلي التصميم  من    لهندسة  ومكون  ملمس  عل   

ً
أيضا يحوي  وقد 

وتداخالت وهيئات  وحافات،  ,  ضمن  سطوح،  الداخلي التصميم  النهاية    هندسة  ي 
وف 

( لها معت  أشياء  عل  دراسة   ( وعليه يعتمد هذا باألساس 107،ص11فهو مكون من 
 عل توزيــــع المساحات وفق نظم هندسية ,فات اإلدراكية الحسية   للص  التميتر  

ً
معتمدا

الت الناتج  طبيعة  دراسة  االعتبار  بنظر  االخذ  مع  التصميمية.  العالقات  صميمي  ذات 
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ي كل أجزاء التصميم)
ز من خاللها االحساس ف   , 7 الخاضع اىل ترتيب معير  والذي يتر

ي طبيعة مح48ص
ا عن النظام التصميمي المكون تواه ( .حيث تصف هذه الخاصية ف 

)ك أظهرت  ي 
بنائيةوالتر هيكلية  عل  مباشر  تأثتر  لها   ) تصميمي التصميم    نتاج  هندسة 

الموقع المحدد لها ضمن اجزاء معينة من التكوين  , ويعتمد ذلك عل اختيار  الداخلي 
 عن

ا
ي للفضاءات الداخلية والذي يعتمد عدراسة    التصميمي , فضل

ل  التقسيم المكات 
 تناسبية مقبولة)ا

ً
ي تمتلك احجاما

 عل دراسة    (. 80  ،ص  6   ختيار االشياء التر
ً
معتمدا

الداخلية الفضاءات  لتصاميم  المساحي  التقسيم  ي 
ف  من  التنوع  توزيــــع  ,  مراعاة  خالل  

التصميمة) التكوينات  لتصاميم   البرصي  الجذب  تناسب  (.هذا  44,ص  6  مراكز 
ا النسب  قواعد  مراعاة  اىل  ضمن  لصحيباإلضافة  الجمالية  القيم  إلظهار  هندسة  حة 

          التصميم الداخلي 
وفق    2-2 الداخلي  التصميم  هندسة  بناء  ي 

ف  التصميمية  اإلرادة  فاعلية  مرتكزات 
 ظرف جانحة كورونا    

نابع      فكري  بشكل مضمون  الغاية  من خالل  تنعكس  التصميمية  اإلرادة   دور  أن 
:   رئيسير     , والذي  يرتبط بمفهومير  اورونوفق ظرف جانحة ك  من مادة الموضوع

ا
اوال

الجما ي 
المعات  ي  إيصال 

المعات  إيصال   :
ً
وثانيا المجرد  الشكلي  التنظيم  خالل  من  لية 

الرمزية من خالل إعطاء المعت  لألشكال ,وبصورة عامة   فأن دور اإلرادة التصميمية  
ي  
الداخلي   بنائيةف  التصميم  جانحة كورونا   هندسة  ظرف  تم  وفق  مقومات  تلك  قد 

الموضو بقا مادة  اآلتية:)  الثالثة  المواضيع  خالل  من  الجمالية    -ع  ئها  العالقات 
حسية(   ات  ممتر  بوصفها  وعاطفية(    -لألشكال)  فكرية  ات  ممتر  بوصفها   ( والرموز 

دور  57,ص14) أن  وال    اإلرادة (.كما   ، ي 
الوظيق  االداء  عل   

ً
أيضا يعتمد  التصميمية  

تت ذهنية  برؤيا  إال  االنجاز.)    نام يتحقـق  مستوى  يسىع 20-19,ص  8وفق  ,لذلك   )  .

المص من  جانحة كورونا ممير   العديد  ظرف  التصميمي    وفق  الفعل  ادراك  بلورة  اىل 
لمهارة   المعت   أرتبط  متعددة    اإلرادة ,وبــهذا فقد  التصميمية  ضمن حركات تصميمية 

شكل ألي  يمكن  ال  إذ  للوظيفية.  ي 
الحقيقر المعت   من  تحمله  لما  ي    وذلك 

هندسة  ف 
أو هندسة أو يفرس كفعل  العمارة  يؤول  أن  الداخلي  )   التصميم  بمعت  ,  p113.26) إال 

   اإلرادة عل مستوى فاعلية  هندسة التصميم الداخلي    بنائية   كما أن التعبتر عن وظيفة
دراسة  مع  ذلك  يتوافق  إذ   ، الداخلي التصميم  وظائف  أحد  بذاته  بحد  هو  التصميمية 

الفضاء   تصميم  ي  داخلي طبيعة 
التر الشكلية  معطياتها  وبناء  ماهيتها  تأكيد  خالل  من   

ان   أن يجب  ,كما  بها  المحيطة  المتنوعة  األشكال  مع  التعامل  ي 
ف  بالوضوح  تتوسم 

تكوين   ي 
ف  التصميمية  القدرة  دور  من  الداخلي   بنائيةالقصد  التصميم  هو     هندسة 

أس وظائف  مجموعة  فهناك  النافعة،  االستعمالية  الوظيفة  للفضاء    اسيةتحقيق 
الت بير   تكون  ي 

والتر االتصال:  تحقيق)وظيفة  وهي  . الداخلي  ي
والمتلقر الشكلية  -كوينات 

ي تمثل تعبتر المصمم عن ذاته، أو عن الحدث من خالل الرموز،  
: والتر ووظيفة التعبتر
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كليهما   عن  الوظيفتير     -أو  مجموع  من  ز  تتر ي   
والتر الجمالية:  الوظيفة  وكذلك 

 (. 99, ص12أعاله.)
تأ   مفه أ ن  دور  ويل  تكوين    اإلرادةوم  الداخلي التصميمية  ضمن  التصميم      هندسة 

  
ا
قد تتسع وتتفق بشكل  إقناعي مرتقيه بنفسها ضمن  البيئة الداخلية  المألوفة حاملة
اللحظة   منذ  التقليدية  غتر  التصميمية  أفعالها  خالل  من  والتبديل  التغتر  مبدأ  معها 

المتل من خالل  لرؤيتها  و األوىل   ي 
مقوماتقر تمتلك ضمن  ي 

من خالل التر التصميمية  ها 
من   التصميم  يعد  ,أذ  الهندسي  والنظام  التصميم  بير   الوثيقة  ارتباطها  عالقات 
ي ,وعليه ان التشكيالت  الهندسية تعتتر مظهر من مظاهر مهارة  

اساسيات الشكل الفت 
ي   اإلرادة

ي القياس والتقسيم ,لذا جرى االعتماد عليها ف 
عديد من الصيغ   الالتصميمية  ف 

ي عل أساس التناسب الهندسي التصميم
ية القائمة  وذلك لتحقيق وحدة  اتزانها المبت 

تنظيم 212,ص2) ي 
ف  مناسبة   لتكون  متعددة   تصنيفات  اىل  بلورتها  جرى  كما   .)

االتقان   من  ممكن  مستوى  افضل  تحقيق  أجل  من  البنائية  ومكوناتها  تكويناتها 
,ول التصميمية  موالفعالية  فاعليةعل  مرتكزات  ابرز  ي    ن 

ف  التصميمية     بنائية القدرة 
 هي :  وفق ظرف جانحة كورونا  هندسة التصميم الداخلي 

يحقق  1 بما  مدروسة  مساحات  ضمن  وتوزيعها  االساسية  الوحدة  تصميم    _

 (  
ً
ومتناغما  

ا
متصل  

ً
تصميما  

ً
نسيجا االساسية  التصميمية  ( مع  55-54,ص10للمساحة 

عدة   أساليب  ااعتماد  ي 
تكف  ضمن  المساحي  ي   لتقسيم 

ف  يعتمد  اء  خرص  نباتية  وينات 
منسجمة   بصورة  لها  المخصصة  المساحة  ضمن  توزيعها  إحداث  بغية  توزيعها 

 : ي
اء ,ومن هذه النظم هي كاالتر  ومتناسقة مع البيئة الداخلية الخرص 

ي جميع الجهات  
كة وف  أ_ ان تتجاور وحدات التكوينات االساسية ضمن اضالع مشتر

اء.  اللونية بحسب تصميم التكوينات  ( 55,ص10)  الخرص 
الفضاء  داخل  االساسية  الهندسية  التصميمة  التكوينات  وحدات  تتناوب  ان  ب_ 
ي  
ف  والمتطابق  المتسلسل  التتابع  دراسة  عل  يعتمد  وهذا  لها   المخصص  التصميمي 
الجمال التناسب  وعالقات  التوافق  طرائق  ي 

ف  الجيدة  المعرفة  يتطلب  ية تكوينها, كما 
العاا للتصميم  ) لمتوافقة  ي  144-140,ص  20م 

ف  واالختالف  التبادل  عن   
ا
(,فضل

للبيئة  الجماىلي  االثراء  وتفعيل  المظهري  التنوع  إلحداث  وذلك  اللونية  المعالجات 
اء  .   الداخلية الخرص 

عدة   ضمن  أو  واحد  اتجاه  ضمن  االساسية  التكوينات  وحدات  تتكرر  أن  ج_ 
ا مرة  متناوب  بشكل  ااتجاهات  االعلىل  اىل  واخرى  عكسية  السفل  صورة  ضمن   

 (   56-55,ص  19)
اعتماد المصمم الداخلي اىل فاعلية اإلرادة التصميمية باستخدام االفاريز واالطر    -2

بينها   الفصل  او  بها  واالحاطة  السطوح  لتحديد  وذلك   متوازيير   خطير   ,ضمن 
اء 217,ص16)  ( وبما يتالءم مع التكوينات النباتية الخرص 
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ي التنظيم الشكلي وبما يتناسب معلمصمم اىل مبدأ تناد ااست-3
  بنائية   درج االهمية ف 

( مع دراسة نسق الوحدة التصميمية للمحددات الداخلية  355,ص 8البيئة الداخلية  )
ي ذاتية النسق الكلي وذلك بالنسبة  

ي أي تغتر ف 
ي عل النحو الذي يفض 

مع االنتظام الذاتر
(,مع اعتماد التجزئة  289,ص13حددات الداخلية)الم  لمستوى معير  من مستوى تلك

اللونية   المغايرة  اعتماد  عن   
ا
.فضل خطية  نباتية  تكوينات  هيئة  عل   المساحية 

ي حجم المفردات من  
والشكلية لمفردات كل تكوين تصميمي مع االستناد اىل التدرج ف 

 االصغر اىل االكتر   
ي تشكل بدورها  هندس_اعتماد المساحات والحجوم الهندسية وشبه ال4

مركز  ية والتر
للناظر  الداخلي ضمن  الثقل البرصي  والذي يقوم المصمم بتقسيمها    هندسة التصميم 

المفردات   تستوعب  انها  بحيث  هندسية  ثانوية  وحجوم  مساحات  اىل  االخرى  هي 
ي المحدد لها. )

 (  352,ص5والوحدات التصميمية داخل االطار المكات 
عن وحدة تصميمية  مي منتظم ومتناسق ينم  تصمي_ لغرض الحصول عل توزيــــع  5 

البد للمصمم من مراعاة عدد من االعتبارات ,ومنها أن يراعي التوازن بير    والمساحات  
 توزيــــع المساحات بحيث تحقق 

ً
, وان يتم أيضا

ً
التصميمية مع النسب المقبولة جماليا

لجميع   المظهري  ابط  والتر والتنوع  السيادة  التصميمي وحدة   عن  االجللعمل 
ا
زاء فضل

ال الناشئة عن  توزيــــع  تلك  أو  المادة  لون  الناشئة عن  والقاتمة سواءا  الفاتحة  مساحات 
,كما   ي 

الفضات  بالعمق  إلحساس 
ٌ
ا إثارة  ي 

ف  تساهم  ي 
والتر والظالل   االضاءة  من  تأثتر كل 

ي بما 
ي العمل الفت 

يجب ان يتفق توزيــــع المساحات التصميمية مع الهدف المطلوب ف 
كما يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار العالقات بير   دة درجات الوان معينة  سيا  يتضمنه من

      ( 167,ص2المساحات مع  بعضها ) 
الداخلية  6 المحددات  من  محدد  مستوى  بير  كل  التصميمية  التعددية  اعتماد   _

مستوى   عل  الشكلية  الصفات  تفاعل  خالل  من  الجمالية  تحقيق  يضمن  ,)وبما 
تباين عاىلي ضمن كل تكوين تصميمي من  غية الحصول عل  د ,بالتكوين المساحي الواح 

 ( p.62   24,حيث )الخط, الشكل , اللون ,الخامة ,الملمس ,القيمة الضوئية (). 
حيث  7 من  الداخلية  بالمحددات  الخاصة  التصميمية  التكوينات  تعالج  ما   

ً
_غالبا

بالنتيجة الوحدة التصميمية ) ليكون  المظهرية  كاعتماد    (. 38,ص11الشكل والصفات 
 ت  ذات صفات هندسية مظهرية متنوعة   تكوينا
التكوينات  9 من  أنواع  المظهري ضمن  الشكلي  التنوع  فاعلية  اختيار  _االعتمادعل 

اء بحسب المساحة المراد اشغالها بالتكوينات التصميمية .   النباتية الخرص 
  داخلي هندسة التصميم ال_ استخدام تقنيات ذات خامات متنوعة تنسجم مع  10

جديدة وفق منجزات  تعتمد عل    ظاهراتكالمرمر والخشب   والحجر وذلك ضمن  
تقنية  أساليب  اتباع  اىل  المصمم  يعتمد  ,فقد  التكوينية  الوحدة   أجزاء  بير   المغايرة 

 (. 13,ص1يم )متنوعة كأسلوب البارز والغائر أو اسلوب التخر 
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م11 تنشأ  ي 
والتر المحكمة  الهندسية  اكيب  التر اعتماد  تق_  الخطوط  ن  اطع 

المس  للتجزئة  القابلة  المستقيمة   كتكرار  والتكوينات  االتجاهات  جميع  ضمن  احية 
( النجمية  التصميمي  9,ص18النماذج  التكوين  مع  ابط  تتر .بحيث  التصميم (  لهندسة 

    . الداخلي 
_ ان تمتاز البنية التصميمية المساحية عل دراسة االنسيابية والتتابع والتسلسل  12

توزيــــ ي 
التف  والتداخالت  ع  التعقيدات  عن  االبتعاد  مع    , اء  الخرص  النباتية  كوينات 

يحقق انسيابية قراءتها بسهولة ,مع دراسة الفراغات ضمن     الشكلية النباتية االمر الذي
  .  كل تقسيم مساحي

ن يؤخذ بنظر االعتبار دراسة التقسيم المساحي للتكوينات الهندسية   والذي _ أ13
ر التجزئة للمساحات بشكل متجانس ومتناسب ضمن هيكلية  محاو   يعتمد عل تنظيم

أجزا  من  جزء  يضيف كل  بحيث   التصميمي    العمل 
ً
يا تعبتر  

ً
معنا الداخلية  المحددان  ء 

التقس دراسة  اىل  الداخلي  المصمم  يراعي  تنوع   ,كما  لتحقيق  وذلك  االتجاهية  يمات 
)أتجاهي   وتقسيم  ي 

المعالجا–اتزات  احداث  عن  (ناسر   ي 
التفضات  الكل ت  بير   ناسبية 

 (  24,ص17والجزء بير  االشكال التصميمية المساحية المحددة لها )
انها  14 بحيث  نسبيا  المتقاربة  التصميمية  الوحدات  ي 

ف  والتشابه  التقارب  دراسة   _

تصم كمجموعة  )تدرك  واحدة   الشكل    22-21,ص 12يمية  دراسة  اعتماد  (مع 
من  كل 

ً
واللذان يشكالن تالزما ل والمساحة    التصميمية  هما  العملية  تكوين  ألخر ضمن 

 ( العام  الشكل  لخدمة  منظم  نسق  وحدة  دراسة  بمعت   و 83,ص9.اي  يكون  (  بذلك 
افق محاور  اىل  التصميمي  الفضاء  تقسيم  يكون  فقد  أشكال  عدة  ضمن  ية  التصميم 

 وعمودية او قد يكون تقسيم الفضاء التصميمي اىل محاور متقاطعة.    
االبعاد  15 اعتماد  مالقيا_  مستوى  لكل  المدروسة  مستوياتسية  هندسة    ن 

اء وذلك     التصميم الداخلي   التكوينات النباتية الخرص 
ا
بما ينسجم  مع مستويات مثل

تجزئتها   عملية  من  ممكنة  إفادة  اعل  تحقيق  اجل  ي  من 
,والتر اصغر  مساحات  اىل 

 يفرض من خاللها نظام أساس تحدد بموجبه العالقات المكانية .   



خلي وفق ظروف جائحة كورونا اء هندسة التصميم الدا مية في بندور اإلرادة التصمي

measures when epidemics spread (Covid 19 as a model

 

 

262 

 ؤته : منهجية البحث وإجرا ثالث ال صل  الف
 منهجية البحث واجراءاته: 3-1 
  , التحليلي  ي 

الوصق  المنهج  الباحث  أعتمد  فقد  البحث  لطبيعة   
ً
احد  نظرا وهو 

ي بناء هندسة  مناهج البحث العلمي وذلك للتعرف عل  
مرتكزات االرادة التصميمية ف 

جانحة كورونا  وفق ظرف  الداخلي  هذه   التصميم  الن  تتطلب  ,ذلك  معرفة    الدراسة 
 بالدرجة االساس عل االطار  بكافة ت

ً
 اىل تحقيق شامل فاصيلها معتمدا

ا
النظري وصوال

 دراسة :  لهدف البحث وذلك من خالل 
 : اإلرادة التصميمية  
ي بناء هندسة التصميم الداخلي وفق ظرف   

مرتكزات فاعلية اإلرادة  التصميمية  ف 
      : جانحة كورونا 

 :   لبحث وعينته مجتمع ا   3-2
هي  الدراسة  ان  الداخلي    بما  التصميم  هندسة  بناء  ي 

ف  التصميمية  االرادة  مرتكزات 
اعتماد    وفق ظرف جانحة كورونا  تم  )للفضاءات , فقد  القصدي   ي 

االنتقات  االسلوب 
(,حيث كانت   االوربية  ى  الكتر السكنية  للمنازل  المعيشة   بغرف  والمتمثلة  الداخلية 

 : ي
   عينة البحث كاالتر

ي فرنسا       غرفة  معيش  االول: نموذج األ 
ي ف 
ل سكت   ة لمت  

ي المانيا     األ 
ي ف 
ل سكت  ي : غرفة  معيشة لمت  

 نموذج الثات 
ا      موذج ان األ  ي انكلتر

ي ف 
ل سكت   لثالث :  غرفة  معيشة لمت  

رات االتية :   للمتر
ً
 وقد تم اختيار هذه العينات وفقا

ي اختيار تصاميم ا1
 عن م _ اعتماد التنوع ف 

ا
ستوى التنوع  لمحددات الداخلية, فضل

ينس وبما  تنفيذها   طريقة  ي 
ف  متنوعة  تقنيات  استخدام  ي 

مع  ف  التصميم جم  هندسة 
 .      الداخلي 
اإلرادة  2 مستوى  عل  مدروس  بشكل  تصميمها  تم  المنتخبة  النماذج  هذه  _ان 

 التصميمية    .      
ي  
ل سكت  ي فرنسا تحليل االنموذج االول : غرفة معيشة لمت  

       : ف 
اظه       اللقد  األوزان  لها  رت  ي كان 

التر االنهاء  مواد  الفاعل من خالل  برصية دورها 
بمهارة لإلحساس  ة  ممتر  ات  التصميمية   تأثتر االشكال  أضافت  التصميمية, كما  اإلرادة 

اىل   اضافية  الداخلي انطباعات  التصميم  الخطية       هندسة  اتجاهاتها  ي 
ف  السيما  

ي توجيه النظر اىلوالمنحنية وا
ي ساعدت ف 

الفضاء الداخلي مع االحساس بالتوسع أو    لتر
اال  ومواد  االلوان  دراسة  خالل   لعمل  من  مرونة كافية  اعطت  ,مما  المستخدمة  نهاء 

ي ينظر للشكل  
تشكيالت متنوعة, مما ساهمت عل جذب النظر إليها من قبل المتلقر

ل2)رقم التصميمية  اإلرادة  مهارة   أعتمد  كما  المحددات (,  عل  الداخلي  لمصمم 
اعط ا مما  اء   خرص  نباتات  من  تتضمنه  بما  المستويات  ذات  العمودية  لداخلية 
ي تظهر  1الحساس بالحرية واالنفتاح ينظر للشكل رقم )ا

 عن االختالفات التر
ا
( , فضل
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ي مستويات ارتفاعات السقف ذات التقسيم المس
احي ضمن الفضاء الداخلي الواحد  ف 

ي 
ي , ينظر للشكل رقم )الجذب برصي مع تحديد حدود ال مما ساعد ف 

 (    2حتر  الفضات 
إن التغيتر الذي احدثه اإلرادة التصميمية، قد أظهرت قدرتها عل إمكانية التحديد  

ية والتمايز بير  المساحات المتجاورة , كما أضاف بالنسب ة لهذا  والتعريف بالحدود الحتر 
ي إ 
ي يؤثر ف 

  ضاءة الفضاء الداخلي  بل وأصب التصميم كعنرص وفعل وظيق 
ً
 عاكسا

ً
ح أيضا

اإل ان   والواقع  المكان.  بأتساع  اإلحساس  ثم  ومن   ،  . قد  للضوء  التصميمية   رادة  
المصمم   دراسة  من خالل  ادراكها  تم  الذي  الحسي  االدراك  ي 

ف  اىل حد كبتر   ساهمت 
الداخلية للبيئة  المحددات    الداخلي   مستويات  ضمن  وخلفياتها  اء   الداخلية  الخرص 
أبسط من  تدرجت  ي 

رقم والتر للشكل  ينظر   . التصميمي بمركزها  والمتمثلة   
ً
شكليا ها 

معالج2) تم  جعل  (,كما  طريق  عن  للسقف  المساحية  التجزئة  ارتفاع   
ً
أيضا مشكلة  ة 

,ك معينة    مسافة  إىل  تمتد  الفاتحة  االلوان  ذات  السقف  إنهاء  توظيف  مادة  تم  ما 
الشكلية  وذلك    الل التالعب بخصائص التكوينات أسلوب المعالجات البرصية، من خ

ات ظاهرية مع إعطاء اتجاهية معينة لها مما س  اهم اىل بلورة ادراك فعل  إلحداث تغيتر
ي  المبدأ االنتفاعي 

ي تصميمي ووظيق 
بشكل مضمون فكري نابع من مادة   اىل معت  حقيقر

,والمتضمنة ال  الموضوع  التنظيم  الجمالية من خالل  ي 
المعات  مع  إيصال  المجرد  شكلي 

اال  معت   ات  إعطاء  ممتر  بوصفها  والحرة  الهندسية   التكوينات  ذات  لألشكال  حتوائية 
وا ماهيته  حسية  تأكيد  من خالل  توافقت  والذي  ذاته  المصمم عن  ية  تعبتر تمثل  ي 
لتر

التعام ي 
ف  بالوضوح   اتسمت  ي 

التر الشكلية  معطياتها  المتنوعة  وبناء  األشكال  مع  ل 
الداخلي حرية اختيار الشكل    (,كما منحت المصمم1لشكل رقم )المحيطة به . ينظر ل

ي ارت
 عن حرية التنويــــع ف 

ا
فاعات الفضاء مع حرية تثبيت تراكيب  المكمل للفضاء فضل

اإلنارة والخدمات التكميلية وبذلك اعتمد المصمم عل تحقيق التنوع البرصي ووضع  
موازنة من خالل جمع هذه التكوينات مع بعضها مما  أضاف  متعة برصية  نوع من ال

من  (, فضال لما أظهرته  1هذه األشكال ُمنفردة ينظر للشكل رقم )أكتر من كون رؤية   
ي الذي  

عنرص المفاجأة والتشويق وذلك باستخدام  خامة المرمر مما عزز الُبعد الفضات 
امت نحو  العير   حركة  بتوجيه  وذلك  االنعكاسية  توازيه  الدالالت  تأويل  أن  دادها, كما 

اء المألوفة   لمفهوم القدرة التصميمية  قد أتسعت مرتقيه بنفسها ضمن  البيئة الخرص 
وذلك   مدروس  هندسي  تصميمي  نظام  ضمن  التغتر  مبدأ  معها   

ا
حاملة بها  المحيطة 

ي تحقيق وحدتها ,مع ا
تزان   باعتماد القياس والتقسيم ضمن  صيغ  تصميمية  قائمة ف 

اء  عل أساس التناسب الهندسي لذا فقد جرى بلورتها اىل فعل   البيئة الداخلية الخرص 
ي تنظيم  

ذات تصنيفات متعددة من حيث التجزئة والتقسم المساحي لتكون مناسبة  ف 
االتقان   من  ممكن  مستوى  افضل  حقق  الذي  ,االمر  البنائية  ومكوناتها  تكويناتها 

ي حققت اإلرادة     والفعالية التصميمية ,كذلك ن
الحظ ان هناك العديد من المقومات التر

التصميمية   للمساحة  االخرى  هي  حققت  الذي  التكرار  خاصية  وهي  التصميمية  
ي التكرار بغية إحداث   

 مع اعتماد عدة نظم ف 
ً
 ومتناغما

ا
 متصل

ً
 تصميما

ً
االساسية نسيجا



خلي وفق ظروف جائحة كورونا اء هندسة التصميم الدا مية في بندور اإلرادة التصمي

measures when epidemics spread (Covid 19 as a model

 

 

264 

 عل التتابع  توزيعها ضمن المساحة المخصصة لها بصورة منسجمة ومتناسقة  
ا
, فضل

ضمن    المتوافقة  التكوينات  عل  للحصول  وذلك  تكوينها,  ي 
ف  والمتطابق  المتسلسل 

كتر  عل تدريجية السيادة المظهرية ضمن  1التصميم العام ينظر للشكل رقم ) (,مع التر
بخامات   تقنيات  باستخدام  وذلك  المظهري  الشكلي  التنوع  متنوعة    إظهاريهفاعلية 

عل الحصول  والغائر    لغرض  البارز  تقنية  أساليب  ضمن  الوحدة  أجزاء  بير   المغايرة 
تقاطع   خالل  من  تحققت  ي  

والتر المحكمة  الهندسية  اكيب  التر اعتمدت  كذلك 
التكوينية   الوحدة  اعتماد  عن   

ا
فضل والمنحنية,  المستقيمة  والتكوينات  الخطوط 

نال  كذلك   , الشكلية  والتداخالت  التعقيدات  عن  واالبتعاد  اعتماد  والوضوح  حظ 
(,كما اعتمد   1التعددية التصميمية والتباين بير  كل مستوى محدد . ينظر للشكل رقم ) 

اىل   االشارة  من  وألبد  السطوح  لتحديد  وذلك   االطر  استخدام  اىل  الداخلي  المصمم 
التدرج   اللونية والشكلية لمفردات كل تكوين تصميمي مع االستناد اىل  المغايرة  اعتماد 

هندسة   حجم   ي 
الجزء  ف  عالقات  ضمن  الفصل  اعتماد  مع   , التصميمية   المفردات 

بحسب   تنظيمية  وهندسية  رياضية  تقسيمات  وفق  وذلك  بالكل  الجزء  أو  بالجزء 
التصميمية   الوحدة  نسق  دراسة  نالحظ  ,كذلك  اء  الخرص  الداخلية  البيئة  مساحة 

ي توزيعها  الداخلية مع  مراعاة التوازن بير  المساحات وقواعد النسب المقبولة جم 
 ف 
ً
اليا

ابط المظهري لجميع  بحيث انها حققت للعمل التصميمي وحدة السيادة والتنوع والتر
 عن توزيــــع المساحات الفاتحة والقاتمة أو تلك الناشئة عن تأثتر كل من  

ا
االجزاء فضل

مبدأ   اىل  المصمم  استند  ,كما  ي 
الفضات  بالعمق  إلحساس 

ٌ
ا إثارة  مما  والظالل  االضاءة 

االه رقم تدرج  للشكل  ينظر   . الصحيح  ي 
القرات  التسلسل  عل  للحصول  وذلك  مية  

الداخلية  2) البيئة  محددات  لمستويات   بالنسبة  ي 
اللوت  التنظيم  دراسة  فان  (,كذلك 

طريق   عن  الوحدة  تحقيق  ي 
ف  التنظيم  هذا  امكانية  عن   

ا
,فضل  

ا
مقبوال اء  كان  الخرص 

والتشابه   التقارب  دراسة  عن  فضال  التصميمية     وحوالوضالهيمنة,  الوحدات  ي 
ف 

الشكل  دراسة  اعتماد  مع   , واحدة  كمجموعة  أدركت  انها  بحيث  نسبيا  المتقاربة 
التصميمية   العملية  تكوين  لألخر ضمن  منهما   كل 

ً
تالزما يشكالن  واللذان   والمساحة 

البيئة  ضمن  العام   التصميمي  الشكل   لخدمة  منظم  نسق  وحدة  دراسة  بمعت   .اي 

ا   ء . الداخلية الخرص 

       
 (2شكل رقم )          (                            1شكل رقم )
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ي 
ي المانيا   : تحليل االنموذج الثات 

ي ف 
ل سكت              : غرفة معيشة لمت  

للتجزئة   الشكلي  التنظيم  ي 
ف  االهمية  تدرج  مبدأ  اىل  الداخلي  المصمم  استند  لقد 

ددات العمودية وذلك للحصول عل  حما بير  الم  هندسة التصميم الداخلي المساحية  
اء ينظر للشكل رقم ) ي الصحيح للبيئة الداخلية الخرص 

أن تأويل    كما   (, 3التسلسل القرات 
القد لمفهوم  االنعكاسية  إقناعي  الدالالت  ي 

اض  افتر بشكل  أتسعت  قد  التصميمية  رة 
من  اء  الخرص  الداخلية  البيئة  تصميم  طبيعة  اىل  المصمم  دراسة  مع  توافقت  والذي 

مع  خ التعامل  ي 
ف  بالوضوح  اتسمت  ي 

التر الشكلية  معطياتها  وبناء  ماهيتها  تأكيد  الل  
ة الداخلية  مع البيئ  يتالءماألشكال المتنوعة المحيطة بها ضمن نظام تصميمي هندسي  

( رقم  للشكل  ينظر  اء  ذهنية  3الخرص  رؤيا  ذات  عمـل،  إداء  حقـق صورة  الذي  (.االمر 
 وفق مستوى اال 

ً
جاز مما ساهم اىل بلورة ادراك فعل المضمون الفكري نتتنام تدريجيا

الوحدات  حجم  ي 
ف  التدرج  اىل  االستناد  ,مع  التصميمي  الموضوع  مادة  من  النابع 

ي كان لها تأثتر واضح  التصميمية ضمن مساحات و 
حجوم هندسية وشبه الهندسية والتر

يجري ما  اع  عل كل  مع  بالكل  الجزء  أو  بالجزء  الجزء  عالقة  من  الفصل  تعليها  ماد 
العالقات   بموجبه  تحددت  أساسي  نظام  حققت  ي 

والتر المستويات  تكوينات  ضمن 
الم التنوع  ذات  المساحية  التكوينات  هيئات  عليها  يت 

ٌ
بن ي 

التر داخل  المكانية  ظهري  
للشكل رقم ) . ينظر  التصميمي للمصمم  3الفضاء  التصميمية  القدرة   (,كما استطاعت 
الظهارية البرصية ، من خالل التالعب بخصائص  االداخلي توظيف أسلوب المعالجات  

ظاهرة    ات  تغيتر إلحداث  وذلك   ، الشفافية  عن   
ا
فضل للجدران  الشكلية   التكوينات 

له  معينة  اتجاهية  عن  ,  ضمن  أظهارية برصية  ات  تغتر اعتماد  االعتبار  بنظر  االخذ  مع 
اللون   ذات  اإلنهاء  كمواد  التصميمية  المعالجات  أسلوب  استخدام  لفاتح  اطريق 

( رقم  للشكل  ينظر  )3والغامق  أن   4(,  حقيقة كون  ز  تتر هنا  التصميم  (ومن  هندسة 
ية، مع اعطاء أهمية  تعتمد باألساس عل هذا التميتر  للصفات اإلدراكية الحس    الداخلي 

البرصي   اء,   لألقواس للوزن  الخرص  الداخلية  للبيئة  باعتبارها كعنرص جذب  الشفافة   
اعتما اىل  باإلضافة  الشاملة    د هذا  واإلنارة  الطبيعية  االنارة  استخدام  اىل  المصمم 

وبذلك يمكن    (  4(,)3والمركزة  مما اظهر اإلحساس بأتساع المكان, ينظر للشكل رقم )
ا الداخلية  القول  البيئة  تشكيل   ي 

ف  الكبتر  الدور  لها  كان  واالنارة  الفاتحة  االلوان  ن 
إدراك   ي 

ف  ساعد  مما  اء    لعمل    ر االم  انفتاحاتها الخرص  كافية  مرونة  اعط  الذي  
وبذلك اعتمد المصمم عل تحقيق العديد من الغايات التصميمية  ,  تشكيالت متنوعة

تحقيق   من ضمنها  التكوينات  هذه  برصيةبواسطة  متعة  أضاف  مما  البرصي    , التنوع 
عنارص   بقية  اىل حدما عل  تهيمن  بأنها  امتازت  بحيث   , ي

الفضات  الُبعد  من  عزز  ومما 
توجيه    ,الداخلي   ءالفضا  ي 

ف  ساعدت  ي 
والتر والمنحنية   الخطية  اتجاهاتها  ي 

ف  السيما  
اء ,   مية ساهمت اىل  والواقع ان فعل    اإلرادة التصميالنظر اىل البيئة الداخلية الخرص 

الشكلية   للتكوينات  الداخلي  المصمم  دراسة  خالل  من  الحسي   االدراك  ي 
ف  حد كبتر 

المحددات مستويات  قراءة    وخلفياتها ضمن  ي 
ف  األوىل  الخطوة  شكل  مما   ، الداخلية 
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( رقم  للشكل  ينظر  اء  الخرص  الداخلية  للبيئة  البرصي  التنظيم  ,  (  3الحقل  خالل  من 
ع  
ا
,فضل المجرد  االحتواء  الشكلي  معت   إعطاء  خالل  من  الرمزية  ي 

المعات  إيصال  ن 
ا اىل  الداخلي  المصمم  دراسة  من خالل  الهندسية  التكوينات  ذات  مواضيع  للألشكال 

الموضوع  مادة   ( وهي اآلتية:  ات  -الثالثة  ممتر  بوصفها  لألشكال)  الجمالية  العالقات 
المصمم  -حسية(   أستطاع  (,كما  ات فكرية  ممتر  ) بوصفها  من خالل  تصميم    الرموز 

والتكوينات   المصممة  المساحة  بير   التناسب  ايجاد  اىل  الداخلية  المحددات  هذه 
ا متر بنائية  عالقات  تكويناتها  ب الموظفة ضمن  لبناء  نتيجة  ي 

الذاتر الفعل  أظهر  مما  طة 
الفضاء  اتزان   االعتبار  بنظر  االخذ  ,مع  لها  المقسمة  المساحة  ضمن  المنسجمة 

الت أساس  عل  من  الداخلي  ممكن  مستوى  افضل  حقق  الذي  االمر  الهندسي  ناسب 
اء ينظر للشكل رقم )  عن    (4االتقان والفعالية التصميمية للبيئة الداخلية الخرص 

ا
,فضل

 مع اتباع أساليب تقنية متنوعة  
ً
التنظيم للتكوينات التصميمية, بصورة متوازنة محوريا
اله اكيب  التر اٌعتمدت  والغائر, كذلك  البارز    كأسلوب 

ا
, فضل المحكمة   ندسية والحرة 
عن دراسة المصمم اىل االنسيابية والتتابع والتسلسل ,وكذلك دراسة التقارب والتشابه  

ي الوحدات التصميمية المتقاربة نسبيا والذي اعتمدت عل تنظيم محاور    والوضوح  
ف 

التقسيم للمساحات بشكل متجانس ومتناسب ضمن هيكلية العمل التصميمي بحيث  
دراسة    ينجز  اىل  الداخلي  المصمم  راع  ,كما   

ً
يا تعبتر  

ً
معنا الجدران  أجزاء  من  جزء  كل 

تنوع  أحداث  لتحقيق  وذلك  االتجاهية  )أتجاهي      التقسيمات  وتقسيم  ي 
ي  –اتزات 

فضات 
(,, كذلك  3(ناسر  عن احداث المعالجات التناسبية بير  الكل والجزء ينظر للشكل رقم )

التصميمي الوحدة  نسق  دراسة  وقواعد  نالحظ  المساحات  بير   التوازن  مراعاة  مع  ة 
ي توزيعها بحيث انها حققت للعمل التصميمي وحدة السيادة  

 ف 
ً
النسب المقبولة جماليا

الفاتحة سواءا  و  المساحات  توزيــــع   عن 
ا
االجزاء فضل لجميع  المظهري  ابط  والتر التنوع 

وا االضاءة  من  تأثتر كل  عن  الناشئة  تلك  أو  المادة  لون  عن  إثار  الناشئة  مما  لظالل 
المغايرة   دراسة  اىل  االشارة  من  ,وألبد  الداخلية   للبيئة  ي 

الفضات  بالعمق  إلحساس 
ٌ
ا

 (4بير  الجدران واالرضية ينظر للشكل رقم )  ا اللونية والتنوع الشكلي م
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 (4(                                 شكل رقم )3شكل رقم )

ي 
ي ف 
ل سكت  ا تحليل االنموذج الثالث : غرفة  معيشة لمت                  : إنكلتر

عليها من    دراسة نسق الوحدة التصميمية كان لها تأثتر واضح عل كل ما يجريأن  
تصميمية بير  الجزء والجزء أو الجزء بالكل ضمن مساحات وحجوم هندسية  عالقات  

ما   وفق  وذلك  الهندسية  بنائية    تفتضيهوشبه  وفق  التصميمية  الفكرة  اضات  افتر
للناظر حيث قام   ي شكلت بدورها مركز الثقل البرصي 

هندسة التصميم الداخلي  والتر
اىل   االخرى  بتقسيمها هي  تستتكالمصمم  هندسية  التصميمية  وينات  الوحدات  وعب 

اىل   االشارة  من  ,وألبد  ثانوية  وحجوم  مساحات  ضمن  المحدد  ي 
المكات  االطار  داخل 

اء   اعتماد  االنسجام الشكلي  لمفردات كل تكوين تصميمي ضمن البيئة الداخلية الخرص 
التصميمي   يمالتصميمية بالنسبة للمصمم الداخلي هذا التنظ  اإلرادة ,كما اعتمد مهارة  

  
ُ
ية وذلك للتغتر من تصميم الفضاء الداخلي ,  وفقا ورات وظيفية و شكلية و تعبتر لرص 

ي حير  أضافت االشكال التصميمية انطباعات اضافية اىل الفضاء الداخلي بما تتضمنه  
ف 

ي  
ف  ي ساعدت 

والتر اتجاهاتها   ي 
ف  اء السيما  الخرص  الداخلية  للبيئة  انسجام مساحي  من 

 عن تحديد حدود الحتر   5نظر للشكل رقم )الفضاء الداخلي ي  توجيه النظر اىل
ا
(,فضل

واالنفتاح..   بالحرية  االحساس  اعط  ,مما  المتجاورة  السقوف  مساحات  بير   ي 
الفضات 

 توظيف أسلوب المعالجات التصميمية من خالل التالعب 
ً
لقد أستطاع المصمم أيضا

ات ظا  ي ارتفاعها مهر بخصائص التكوينات الشكلية، وذلك إلحداث تغيتر
ع إعطاء  ية ف 

اء  اتجاهية معينة لها االمر الذي حقـق صورة إداء عمـل منسجمة للبيئة الداخلية الخرص 
، كما تم معالجة مشكلة ارتفاع التجزئة المساحية للسقف عن طريق جعل مادة إنهاء  
ي أخذت مسارها عل سطوح الجدران, ينظر للشكل  

السقف ذات االلوان الفاتحة والتر
هنا 6(,)5)م  رق ومن  مهارة  (,  أن  ز حقيقة كون  باألساس    تتر تعتمد  التصميمية  القدرة 

الفاتحة   االلوان  ان  القول  يمكن  وبذلك  الحسية,  اإلدراكية  للصفات  التميتر   هذا  عل 
الداخلية   البيئة  التصميمية ضمن  القدرة  مهارة  إظهار  ي 

ف  الكبتر  الدور  لها  واالنارة كان 
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إد ي 
ف  ساعد  مما  اء   ,  راالخرص  حيتها  انفتا  المساحات  ك  توزيــــع  ي 

ف  التوازن  مراعاة  مع 
ي ينظر للشكل  

إلحساس بالعمق الفضات 
ٌ
 مما  إثارة ا

ً
ضمن قواعد ونسب مقبولة جماليا

( ابط  5رقم  والتر والتنوع  السيادة  وحدة  التصميمي  للعمل  حققت  انها  بحيث    )
وال الفاتحة  المساحات  توزيــــع   عن 

ا
االجزاء فضل لجميع  للشكل  غاالمظهري  ينظر  مقة 

)ر  من  6قم  التصميمية  والوحدات  المفردات  حجم  ي 
ف  التدرج  اىل  االستناد  مع   ,  )
(  مع اعتماد التقسيم المساحي ضمن تكوينات  6االصغر اىل االكتر ينظر للشكل رقم )

لها بصورة     المخصصة  المساحة  ثم توزيعها ضمن  التكرار ومن  توزيعها عل  ي 
يعتمد ف 

هذه ومن  أستطا  ومتناسقة  كما   , المساحة  لنظم   بير   التناسب  ايجاد  المصمم  اع 
ي  
ف  قائمة  تصميمية  ابطة  متر بنائية  عالقات  ضمن  الموظفة  والتكوينات  المصممة 

اء عل أساس التناسب الهندسي ..كما  تحقيق وحدتها مع اتزان البيئة الداخلية الخرص 
ي الت

 اىل مبدأ تدرج االهمية ف 
ً
عل    يم الشكلي للحصولنظاستند المصمم الداخلي أيضا

اكيب الهندسية المحكمة ذات الخطوط   ي الصحيح ,كذلك اٌعتمدت التر
التسلسل القرات 

التوازن بير  كافة مكوناتها   أيجاد  المساحية مع  للتجزئة  القابلة  المستقيمة  والتكوينات 
والتداخالت   التعقيدات  عن  واالبتعاد  والوضوح  التكوينية  الوحدة  اعتماد  عن   

ا
,فضل

عل توزيــــع مساحي منتظم ومتناسق ينم عن وحدة تصميمية  لية لغرض الحصول  شكال
 ( رقم  للشكل  ينظر  اء,  الخرص  الداخلية  عل  6(,)5للبيئة  التأكيد  خالل  من  وذلك    )

دراسة كل تكوين تصميمي من حيث )الخط, الشكل , اللون ,الخامة ,الملمس ,القيمة  
الجا توفر  تصميمية  صيغ  ضمن  وذلك   ) درا ذبالضوئية  عن  فضال   . وضوحيه  ية  سة 

ركت  
ٌ
أد انها  بحيث  نسبيا  المتقاربة  التصميمية  الوحدات  ي 

ف  والتشابه   التقارب 
ي تنظيم وبشكل متجانس ومتناسب ضمن هيكلية العمل  التصميم  

كمجموعة واحدة ف 
, كذلك نالحظ  اىل  

ً
يا  تعبتر

ً
بحيث أظهرت كل جزء من أجزاء المحددات الداخلية معنا

ال اتعاعتماد  التصميمية  دراسة   ددية  اىل  الداخلي  المصمم  اهتم  كما   , لمساحية 
)أتجاهي   وتقسيم  ي 

اتزات  تنوع   أحداث  لتحقيق  وذلك  االتجاهية  ي  –التقسيمات 
فضات 

(ناسر  عن احداث المعالجات التناسبية بير  الكل والجزء وبما يضمن تحقيق الجمالية 
التكو  مستوى  الشكلية ضمن  الصفات  تفاعل  الواحد    ينمن خالل  ثم  المساحي  ومن 

دراسة تفاعالت الصفات الشكلية لمجموع هيئات التكوينات االخرى ضمن مستويات  
بالنتيجة   ليكون  المظهرية  والصفات  الشكل  حيث  من  االخرى  المساحية  التقسيمات 
االساسية    التصميمية  للمساحة  حقق  مما  التصميمية  العالقات  من   

ً
خاصا نظاما 

ن  الداخلية   سيللمحددات 
ا
متصل  

ً
تصميما  

ً
عل  جا المصمم  اعتمد  وبذلك   ,

ً
ومتناغما  

تحقيق  ضمنها  من  التكوينات  هذه  بواسطة  التصميمية  الغايات  من  العديد  تحقيق 
التنوع ووضع نوع من الموازنة من خالل جمع هذه التكوينات مع بعضها مما  أضاف   

( رقم  للشكل  ينظر  اء  الخرص  الداخلية  للبيئة  برصية  الك  (6(,)5متعة  التغيتر  إن  ذي ما 
العمودية   المستويات  ضمن  يقع  الداخلية  المحددات  تصاميم  ي  

ف  المصمم  احدثه 
ية والتمايز   واالفقية ، مما أظهر  قدرتها عل إمكانية التحديد والتعريف بالحدود الحتر 
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ي  
وظيق  وفعل  الداخلي كعنرص  التصميم  هذا  أضاف  المتجاورة, كما  المساحات  بير  

ي الفضاء اضكتنوع مواقع اإل 
اء.   اءة  ف   لداخلي مما أضاف جمالية للبيئة الداخلية الخرص 

    
 (6(                                 شكل رقم )5شكل رقم )

 
 النتائج :   الفصل الرابع 

التصميمية بما   اإلرادة مهارة     لهندسة التصميم الداخلي أظهرت النماذج المنتخبة  -1
ا  تتضمنه ي اتجاهاتها 

التنوع البرصي    لخطية   من تقسيم مساحي السيما ف  مع تحقيق 
متعة   أعط  مما  بعضها  مع  التكوينات  هذه  جمع  من خالل  الموازنة  من  نوع  ووضع 

ي توجيه النظر اىل الفضاء الداخلي .   برصية
ي  ساعدت ف 

 والتر
بالنسبة   -2 اللونية المتحقق  سي تصميمي  لمفردات كل تكوين هند  اعتماد المغايرة 

الداخلية   البيئة  تصميم  المفردات  بحسب  ي حجم 
ف  التدرج  اىل  االستناد  مع  اء  الخرص 

 التصميمية.      
اىل    -3 مستوي  لكل  وأحجامها  أشكالها  بمختلف  اإلنارة  تراكيب  توزيــــع  أظهرت 

عل   باالعتماد  اء   الخرص  الداخلية  للبيئة  الظاهري  الحجم  أدراك  بأتساع  اإلحساس 
      صميم الداخلي هندسة التقواعد 
اإلثارة الحسية  والذي تم  إدراكها  يمية   التصم   اإلرادة  حققت-4 المنتخبة  للنماذج 

خالل   ي من 
التر مستوياتها  ضمن  وخلفياتها  الشكلية  التكوينات  اىل  المصمم  دراسة 

 وبما ينسجم مع تصميم هندسة البيئة الداخلية.    
ً
   تدرجت من أبسطها شكليا

مستويات   يمية  التصم  اإلرادةإن    -5 الداخضمن  التصميم  المنتخبة     لي هندسة 
المساحات   بير   والتمايز  والتعريف  التحديد  إمكانية  االلوان  حققت  ذات  المتجاورة, 

ي وجماىلي    
 الفاتحة كعنرص وفعل وظيق 

ماهية بناء   توافقت دراسة طبيعة تصاميم الفضاءات المنتخبة من خالل  تأكيد   -6
أ ي 
التر الشكلية  المعطياتها  األشكال  مع  التعامل  ي 

ف  بالوضوح  المحيطة  تسمت  متنوعة 
التصميمية ضمن النماذج المنتخبة   اإلرادة.كما أن تأويل الدالالت االنعكاسية لمفهوم  

اء  الداخلية الخرص  البيئة  ي إقناعي مرتقيه بنفسها ضمن 
اض  أتفاقها  بشكل افتر أظهرت 

ي . حيطة منذ اللحظة األوىل  لرؤيتها من المألوفة الم
 خالل المتلقر
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قد      هندسة التصميم الداخلي المنتخبة وفق  تصميمية للنماذج  ال  اإلرادةمهارة  أن    -7
 اىل  

ا
ات أظهارية عن طريق استخدام معالجات اللون أو مواد اإلنهاء ,فضل أعتمد تغتر

دران من خالل التالعب جعل تلك المعالجات تمتد إىل مسافة معينة عل سطوح الج
ات ظاهريبخصائص التكوين ي ارتفاعها . ات الشكلية، وذلك إلحداث تغيتر

 ة ف 
مهارة    -8 تمتلك    التصميمية   اإلرادةان  المنتخبة  الداخلية   المحددات  ضمن 

والتكرار   والتقسيم  القياس  ي 
ف  المدروسة  عالقاتها  خالل  من  التصميمية  مقوماتها 

ي عل أساس الت
ي تحقيق  مقومات وحدتها واتزانها المبت 

   ناسب الهندسي . القائمة ف 
قدرة    -9 إيص   دةاإلرا أظهرت   ي 

ف  قدرتها  المنتخبة  النماذج  ضمن  ال  التصميمية 
الرمزية   ي 

المعات  إيصال  ي 
ف  المجرد وكذلك  الشكلي  التنظيم  الجمالية من خالل  ي 

المعات 
مادة    من  نابع  فكري  مضمون  بشكل  التصميمية  لألشكال  المعت   إعطاء  خالل  من 

 .     هندسة التصميم الداخلي وفق موضوع البيئة الداخلية 
ال  اإلرادةتازت  ام  -10 المنتخبة  ضمن  للنماذج  اء التصميمية  الخرص  الداخلية  بيئة 

والتكوينات   الخطوط  اعتماد  من  نشأت  ي 
والتر المحكمة  الهندسية  اكيب  التر اعتماد 

التتابع   , والتناسب  النسبة  اىل)االنسيابية,  المصمم  دراسة  عن   
ا
فضل المستقيمة, 

التعقي,ال عن  االبتعاد  (,مع  ,الوضوح  تقسيم  تسلسل  كل  ضمن  الفراغات  بير   دات 
     .  مساحي

راع المصمم الداخلي اىل دراسة التقسيمات االتجاهية وذلك لتحقيق أحداث    -11
)أتجاهي   وتقسيم  ي 

اتزات  بير   –تنوع   التناسبية  المعالجات  احداث  عن  (ناسر   ي 
فضات 
المع  اعتماد  عن   

ا
فضل والجزء  بير  الكل  المتنوعة  االيقاعية  التتابعية  االشكال  الجات   

  التصميمية المساحية المحددة لها . 
اشكال   -12 عل  للحصول  جديدة  أظهارات  ضمن  والغائر  البارز  تقنية  استخدام 

لكل    
ً
أساسيا  

ً
تالزما والمساحة  الشكل  حقق  التصميمية كما  الوحدة  أجزاء  بير   جديدة 

    هندسة التصميم الداخلي    منهما بالنسبة لألخر ضمن بنية   
تويات المحددات االبعاد القياسية المدروسة ضمن كل مستوى من مساعتماد    -13

ي تحقيق اعل إفادة ممكنة من عملية تجزئتها  
الداخلية المنتخبة ,االمر الذي ساهم ف 

   اىل مساحات اصغر من خالل  نظام  تصميمي تحددت بموجبه العالقات المكانية
تكو -14 ما  أتخاذ  وفق  وذلك  تنويعات شكلية  ذات  الفكرة    تضيهتفينات  اضات  افتر

 التصميمية الخاصة بحسب المساحة المراد اشغالها بالتكوينات التصميمية . 
بدورها    -15 شكلت  ي 

والتر الهندسية  وشبه  الهندسية  والحجوم  المساحات  اعتماد 
تقسيما وفق  وذلك  ي 

المكات  االطار  داخل  ي 
للمتلقر البرصي  الثقل  رياضية  مركز  ت 

ع التأكيد  مع  تنظيمية  موهندسية  للتجزئة  ل  الشكلي  التنظيم  ي 
ف  االهمية  تدرج  بدأ 
ي الصحيح . 

 المساحية وذلك للحصول عل التسلسل القرات 
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 الملخص: 
الدراسة    تهدف براز هذه  السياحة    ال  اضيةأهمية  ال  االفتر تفعيل  ي 

ف  قطاع  ودورها 
ي ظل  

اضيةبيقات السياحة  تطيص  ة اىل تشخضافإ  ،جائحة كورونا السياحي ف  ي    االفتر
ف 

(. ولقد توصلنا من خالل هذه الدراسة أن قطاع السياحة يعتتر من بي    إسطنبولتركيا )
بسبب   را  ترص  القطاعات  جائحة كورونا)  استمرار أكتر  ي 

،فالقيود  COVID-19تفش   )
ص  ى اىل تقل حد من تواترها ، أدالغاء الرحالت أو الل السفر أضافة اىل  المفروضة ع 

ي عرض خدماتبت  ك
،     ف  والدولية(  )المحلية  نتج عنه لجوء مختلف دول  السفر  مما 

للسياحة   اضيةالعالم  األماكن    االفتر مختلف  برؤية  والتمتع  التنقل  لألفراد  تتيح  ي 
التر

التكنو   باستخدامالسياحية   التقنيات  ت أحدث  قامت  ولقد   ، (  إسطنبولركيا)لوجية 
ااالفواقع  من تقنيات ال   باالستفادة ي تر

فيهية حيث    ض  وي    ج للمعالم السياحية والتر ي التر
ف 

تركيا)  ي 
ف  التسوق  ومراكز  والمتاحف  المعالم  من  العديد  خدمات  إسطنبولأطلقت   )

اضيةالجوالت   المعالم مستفيدة من  االفتر لهذه  وي    ج  التر منها  الهدف  ي كان 
تطور    والتر

 ة والتكنولوجية . بنيتها التحتي
االمفتاحيةالكلمات   ي  الواقع    -اضيةتر فاال  لسياحة : 

اض  التكنولوجية  -االفتر   -  التقنيات 
 جائحة كورونا. 
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Abstract: 

This study aims to highlight the impotance of virtual tourism and its role in activating 

the tourism sector in light of the Corona pandemic in addition to diagnosing virtual 

tourism applications in the Turkya of (Istanpoul). We have concluded through this study 

that the tourism sector is among the sectors most affected by the continuing outbreak of 

the Coronavirus (COVID-19) Pandemic,as the restrictions imposed on travel, in 

addition to canceling trips or reducing their frequency, have led to a significant 

reducation in the supply of travel services(local). And (international), which resulted in 

the various countries of the world resorting to virtual tourism that allows individuals to 

move around and enjoy seeing various tourist places using the latest technological 

technoiogies, and the Turkya of Istanpoul has made use of virtual reality techniques in 

promoting tourist attractions and entertainment,as it launched many landmarks, 

museums and shopping centers in Turkey is avirtual tour service that aims to promote 

these attractions, taking advantage of the development of its infrastructure and 

technology. 

Keywords: Virtual tourism, virtual reality, technological technologies, the Corona 

pandemic. 
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 : المقدمة
التن لدعم  ومهمة  أساسية  ة  ركت   السياحة  قطاع  أن  االقتصاديةمية  يعد  غت     استمرار ، 

ي جائحة كورونا وتطبيق  
سلبية    ساتانعكاكانت لها  العزل وحظر التجول    إجراءاتتفش 

ة عل هذا   ي  كث  القطاع حيثكبت 
ي العالم، ت  من الوظائ أثرت ف 

ف االنتاجية والخدمية ف 
اضيةعنها اللجوء للسياحة  تج  ون ي العديد من دول    االفتر

ي ظل  العالم خاصةف 
التطور    ف 

ي  ي   التكنولوحر
ي    مما يسمح ،  والمعلوماتر

منه  لألفراد بالخروج من الملل الذي أصبح يعات 
سكان   يصعأغلب  أذ  بلد العالم،  من  السفر  الوباء،   ب  بسبب  السياحة    ألخر  أن  غت  
اضية ي العالم والتمتع  التنقل بي   العديد من الل و تمكن الفرد من التجو   االفتر

مناطق ف 
السي األماكن  التكنولوجية وعل ضوء    باستخدام احية  برؤية  التقنيات    ما سبقأحدث 

 -التالية:  الشكاليةنطرح  
 كلة الدراسة: ش م 

السياحي الخدمات  وقطاع  السياحية  الفعاليات  ي  تواجه 
تفش  بسبب  ة  تحديات كبت  ة 

حركة السياحة والنقل اىل أدت  ر للتجوال وتقليص  ا من حظعنهنتج    جائحة كورونا وما 
وهذا   العالم  دول  ي كل 

ف  ة  التوجه    ما شجعمستوياتها وحدوث خسائر كبت  اىل  االفراد 
السياحة   اضيةنحو  وقت  االفتر التنقل   والجازات  الفراغ  لقضاء  محاذير  بعد  الطويلة 

مكان  وا من  ممارسة    ألخر لحركة  عن  بدال  مثاىلي  السياحيةالفكبديل  بشكلها    عاليات 
 .  الطبيعي

 أهمية الدراسة: 
لجذب   محاولة  الموضوع  ي 

ف  البحث  السياحة    االنتباهيعد  أهمية  اضيةحول  ي   االفتر
ف 

ال والرغبات  الحاجات  ودورها  أشباع  حرية  سياحية  تحقيق  ي 
األفراد  تف  وتجول  نقل 

اضيةئة أخرى مصممة بطريقة  وتفاعلهم مع بي ي ظل    اقع تدمج الخيال بالو   افتر
خاصة ف 

 زل الناتجة عن أنتشار جائحة كورونا . الع إجراءات
 -. أهداف الدراسة: يسع الباحث من خالل هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية: 3
اضيةة  أهمية السياحالتعرف عل - ي تحقيق المتعة والتنقل لألفر   االفتر

 اد. ودورها ف 
ي ظل جائحة كورون-

 ا. تشخيص واقع قطاع السياحة ف 
تبذ- ي 

التر المجهودات  )عرض  تركيا  السياحة  إسطنبوللها  وتفعيل  لدعم  اضية(    ، االفتر
ي حققتها . 

 وأهم النجاحات التر
الدراسة:  الموض  اعتمدت  منهج  دراسة  ي 

ف  المنهج  الباحثة  عل  الوع  ي 
تحليلي  الوصف 

ي تفعيل القطاع السياحي   اضيةاالفتر بغرض توضيح مفهوم السياحة  
  ،أضافة   ودورها ف 

ي ظل جائحة كورونا . ض واقع عر  اىل
 السياحة ف 

   :  أقسام الدراسة
 -بمختلف جوانب الموضوع تم تقسيم الدراسة اىل األقسام التالية :  لإللمام

اضيةالتأصيل النظري للسياحة  ي العالم . ص واقعوتشخي   االفتر
 ها ف 

ي ظل ج
 ائحة كورونا . واقع قطاع السياحة ف 
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اضيةتجربة السياحة  ي ت االفتر
 ( . طنبولسإا)ركي ف 

اضية النظري للسياحة   االول: التأصيل المبحث  ي العالم   االفتر
 وتشخيص واقعها ف 

وأتساع   ي  التكنولوحر التطور  ظل  ي 
للواقع    استخدامف  التفاعلية  ي  التقنيات 

اض  االفتر
اضيةسياحة  ت ال،ظهر  لفراغ والتعرف عل المعالم  ، كنوع من انواع قضاء وقت ااالفتر

ي كل مكان  
ي    حيثالسياحية ف 

يعتتر قطاع السياحة من أهم القطاعات المستخدمة التر
ي تستخدم الواقع  

اض  ة من السياح يقومون بجوالت    االفتر اضية من قبل نسبة كبت    افتر
نت  قبل أتخ  . اذ قرار السفر عل األنتر

ي تعريف الواقع -1
اض   :   االفتر

ي الواقع  
اض  المنتجات    االفتر من  فرع  هو  المعلوماتية  نظر  وجهة  ي    ونيةلكتر ال من 

التر
ي األبعاد مرتبط مع أمكانية تضمي   مواضيع متنوعة يكون  

تشكل تجسيدا حاسوبيا ثالتر
)م األبعاد  ثالثية  بيئة  ي 

ف  تفاعلي  بشكل  معها  التعامل  الممكن  -410، 2006طاع، من 
الوا 409 يعرف  ي قع  (،حيث 

اض  ثال بيئ  استخدامبأنه)  االفتر أنشاؤها  ة  تم  األبعاد  ثية 
ت الكمبيوتر  اضية  بيئة    سىمبواسطة  من  افتر الفرد  البيئة    استكشاف،تمكن  هذه 

الواقع  (Guttentag,2010,p.638والتفاعل معها ( يعرف  ي ( كما 
اض  بأنه)"مجموع    االفتر

امج ي تسع اىل  األجهزة وأنظمة التر
ي بيئة أخرى عا  نقل الفرد اىل  التر

  لم وهىمي والتواجد ف 
 (Radianti,Majchrzak,Fromm& Wohlgenannt,2020,p.3) والتفاعل معها"(

الواقع   أيضا  ي ويعرف 
اض  مع   االفتر والتفاعل  بالدخول  للمستخدم  تسمح  بأنه)"تقنية 

الحاسوب    الصور  جهاز  أو  جهاز كمبيوتر  عل  أنشاؤها  تم  ي 
خاصة التر رسومات    من 

تبدو مما    فيديو   وصور  واألفعال  األماكن    يجعل 
 ((Marzouk,Maher,&Mahrous,2019,p.2ية"(حقيق

ي  هذهمن خالل   الواقع  التعاريف  بأن  لنا  ي تضح 
اض  مجموعة  االفتر التقنيات   هو:  من 

بطريقة   مصممة  أخرى  بيئة  مع  والتفاعل  بالتنقل  للفرد  تسمح  افية التكنولوجية    احتر
 قع . يال بالواتدمج الخ

اضية تعريف السياحة -2  : االفتر
السياحة بفضل  اضيةاالفتر   تعتتر  الظهور  ي 

ف  بدأت  ي 
التر التقنيات  بي      دام تخاس  من 

نت   ي العالم دون السفر   باالنتقاللألفراد    مما يسمحتقنية األنتر
 اليها،  اىل أماكن أخرى ف 

 -يلي :   ما  ونذكر منها  ولقد تعددت تعاريفها،
السياحة   اضيةتعرف  )تجبأنه  االفتر بيئة  ا  ي 

ف  سياحية  ونية ربة  للتجربة  إلكتر   كبديل 
اىل األماكن عتر تقنيات    احة بالسفر لسيالمادية يسمح هذا النوع من ا  أو الرحلة الفعلية  
والتكلفة(.)بركنو،  جديدة والمسافة  الوقت  المعتادة عل  القيود    59، 2019،خالية من 

 .) 
السياحة    كما  اضيةتعرف  لزيارة  )بأنها  االفتر ذات  "نشاط  نيت    اهتماممواقع  األنتر عتر 

 (. 357، 2017لهذه األماكن "( )صادق مصطف  ،دون السفر شخصيا 
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خال ه من  التعر ل  السياحة  ذين  بأن  لنا  يتبي    اضيةيفي    السياحة    االفتر عن  تختلف 
 -ولذلك سوف نوضح من خالل الجدول التاىلي أهم هذه الفروقات :  التقليدية،

 
اضية تقليدية والسياحة  ي   السياحة ال يوضح الفرق ب   ( 1الجدول رقم )  االفتر

اضية السياحة  ليدية ة التق السياح   االفتر

ي  الحقي  االنتقال
محل  فر  القامة من 

ي اىل أماكن القصد السياحي 
 الحقيفر

ي   االنتقال
اض  اىل أماكن القصد فكرا    االفتر
 وليس جسديا 

 تكاليفها محدودة جدا  تحتاج اىل المال 

ط وجود  ي أي وقت رستها وقت فراغ لمما تشتر
 يمكن ممارستها ف 

العنرص  عل  ي  تعتمد  والبش  ي    الطبيعي 
ف 

 توفت  خدماتها 
ال عل  والتقنياتكنتعتمد  ت  ولوجيا 

ي تقديم خدماتها 
 الحديثة ف 

ي أغلب أنواعها 
 تعتمد عل الموسمية  ال  تعتمد عل الموسمية ف 

ي الدخل القومي 
ها مباش  ف  ها  تأثت  ي تأثت 

 القومي   الدخل محدود ف 

من التخصصات    توفت  فرص عمل للكثت  
 فية الفنية والحر 

لها   معينة  لتخصصات  عمل  فرص  توفر 
 وجيا والتقنيات الحديثة نولعالقة بالتك
 (253،  2017المصدر: )زويرمخلف وجبارهداب ،

اضية مقومات السياحة  -3  :  االفتر
السياحة   اضيةتقوم  أسااالفتر مقومات  ثالثة  : عل  هي وبن  )ماضوي  سية 

 ( 54-2020،55ة،جرو 
السي  ال   .األبداع: 3.1 أن  أنكار  دائما يمكن  كانت  أكتر   احة  هي  بل  ات  للتغت    عرضة 

والسياسة    تقلبا ات  القطاع والتقنيات  والتفضيالت  األذواق  ي 
ف  تحوالت  تعكس  ي 

والتر
كظهور مراكز    باالبتكارات  ،لذلك يمكننا القول أن السياحة تتأثر االقتصادية  والظروف  

ي العالم وتروي    ج بطاقات    يما يدة للحج والسدج
خاصة مع    تماناالئمع تعدد األديان ف 

ي كانت نتيجة    االبتكارات  من  ثت  الكظهرت    الجديدة حيثالعولمة    اتجاهات 
  الزدياد التر

ي السوق السياحي فضال عن  
المنافسة تدفع    الجدد. أنالمنافسة بي   الموجودين فعال ف 

األبداع   ت واالبتكار  اىل  ي 
ا  قديمف  وه الخدمات  أن  لسياحية  يمكن  األبداع  من  أنواع  ناك 

 -مع قطاع السياحة وهي :  ل مباش  ترتبط بشك
ي غالبا    ترتبط:  السياحي المنتج    -

جديد    ما هو   أضفاء  ما يتمعملية األبداع بالسلعة التر
 عليها . 

ي    التقنية: تكمن  -
األبداع ف  الحاالتقنيا  استخدام عملية  التطور  صل  ت الحديثة ومدى 

 فيها. 
ي نوع اال   دارة: اال     -

ي تشكل العيكمن األبداع ف 
  تطوير عملية مل وذلك عن طريق  دارة التر

  هي التحري ثم يليها واالبتكار    عملية األبداعأوىل بدايات    . أنيد جد   بشكل  المنظماألداء  
ي سياق التكوينات وكتلة    االستغراقفعل  

ي أحساس المبدع بالصورة الجمالية ف 
ويكمن ف 
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ي الغت  وا  اتطار ال من  
ي لألبداع وهو   دور   ضحة فيأتر

ي داخله  السائح الذي يت  المتلفر
ولد ف 

جم لتتحول اىل حقيقة واقعية يعيشها.   ةاضياالفتر بي   البيئة   االتحاد وع من  ن ي تتر
 التر

ي عل طريق عالم    الخيالية:   .الحقيقة3.2
ي وهي تمثل المش 

اض  والذي يكون مكونه    افتر
 -كلي   هما : ة تكون عل شعبارة عن غرف  و نظام الكهف وه   األساسي هو 

ات  - ءحيث يمكن للسائح أن يشاه   غرفة تحتوي عل كامت  ي
من حوله داخل    د كل س 

ي الفضاء    هذا 
اض  ي بلد أخر االفتر

وجود معه داخل هذا م  ، أو أن يجد شخصا بعيدا عنه ف 
 الكهف وكأنه يجلس أمامه. 

ي عالم خي يتمكن من الدبنظارات ثالثية األبعاد داخل الكهف كي   االستعانة  -
اىلي  خول ف 

ي ينتقل اليها الشخص  اثلة للبيئة الحقيقية اوهنا تم تطبيق بيئة مم  أكتر دقة
  ضيا ا تر افلتر

 عن طريق الحاسوب . 
المستخدم  3.3.  بداخل  ينبعث  الذي  الشعور  ذلك  هو  به  يقصد   : الجماىلي التذوق 

اضيةللسياحة   الفضاء  االفتر ي 
ف  التعايش  لحظة  ي 

ي   ف 
اض  أم  عندما   االفتر امه  يعرض 

وا  شاهد الم خاص  بشكل  والفنية  والبيئية  عام،الصورية  بشكل  الجمالية  حيث    لحالة 
السيا  يشعر  اضية   حةمستخدم  والشور   االفتر بالشعور    بالمتعة  ن    باالكتشافالمقتر

ي والدهشة    والتأمل والتغت  
والتوقع والتخيل والشعور بالبهجة وحب    واالهتمامالمعرف 

 .  االستطالع 
ك  و   أن المشتر اضية  بالسياحةصول  البد   االفتر الجماىلي  التذوق  ي  اىل  وجه  كون  أن 

باألدراك، التذوق  عملية  تبدأ  أذ  يالوخ  لألدراك  األدراك  من  الحالة  هذه  هناك  ل  كون 
هذه    أحاطه  بي    التميت    من  حالة  تكون  ثم  واللمسية(  والبرصية  )السمعية  بالمدركات 

تالمدركات وتحليلها اىل مكوناتها األ  ي ساسية ويعاد 
 مكون جديد يتداخل  ركيبها ثانية ف 

 مال . فيه الخيال والج
اضية .أهمية السياحة  4  : االفتر

السياحة  وأه تتمثل فوائد   اضيةمية  :   ا فيم  االفتر ،  -يلي  -359، 2017)صادق مصطف  
358 .) 

تجارب  - اضية القدرة عل خلق  الحقيقية اىل    افتر الزيارة  السياح كبديل عن  يقبلها  قد 
المحفوفة  الم وتعد واقع  األكتر    بالمخاطر.  وفعاليةالطريقة  حيث  ذكاء  تكلفة    من 

تعد   السياحية كما  للمواقع  برصيا  وي    ج  عل  وسيالتر للحصول  وتجربة    الرشاداتلة 
 مكان معي   قبل أتخاذ قرار زيارته. 

الواقع  - تقنيات  ي تطبيق 
اض  الفوائد    االفتر من    كالعالنات  االقتصاديةيحقق مجموعة 

عرو ارية  التج المؤسساتسويق  السياحية، ض  للس  ت  الزيارات  تشجيع  اىل  ياح  أضافة 
 احية. لسياىلي زيادة الحركة االداخليي   واألجانب وبالت

ا- بأهمية  النش  التوعية  وسائل  مختلف  خالل  من  بها  والتعريف  والمتاحف   ألثار 
 باألثار والمتاحف .  لالهتمام،لجذب القطاع العام والخاص 

 تخذي القرار ومختلف أفراد المجتمع . مو عم المسؤولي   الحصول عل د-
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اضيةة واقع السياح5. ي العالم:  االفتر
 ف 

اضيشهدت السياحة   ي    وانتشارا را  طو ت  ةاالفتر
ا ف  من   تعتتر   العالم حيثمختلف دول  كبت 

ي أهم القطاعات المستخدمة للواقع 
اض  :   وفيما يلي ، االفتر  توضيح أكتر

ي واقع  قطاع السياحة لل  استخدام 1.5.
اض   : نوضحه من خالل الجدول التاىلي :  االفتر

ي القطاعات المستخدمة للواقع  هم ( أ 2جدول رقم ) 
اض  ي العا   االفتر

 لم ف 

ي 
 %34 األبعاد تصوير ثالتر

 %36 األفالم 

 %23 الحفالت والمهرجانات 

نت  اء عتر األنتر  %23 الش 

 %33 جوالت المتاحف 

 %19 الرياضة 

 %40 السياحة والسفر 

Source:(Ghavri,2018) 
 

ة والسفر يعد من أهم القطاعات  من خالل الجدول أعاله يتضح لنا بأن قطاع السياح
ي فتر اال  المستخدمة للواقع

ة من الزوار يقومون بجوالت  اض  اضية، فنسبة كبت  قبل    افتر
تقدر   ونسبته  والسياحة  السفر  قرار  بنسبة  (%40)  أتخاذ  األفالم  يليه 

ي (%36تقدر
الثالتر بنسبة  (والتصوير  )ت  األبعاد  لحاجة(  %34قدر  القطاع    بالنظر  هذا 

ي االفللواقع  
اض  تقدر)  تر بنسبة  المتاحف  ال%33،ثم جوالت  أما  اءحفال (    عتر   ت والش 

نسبة   فلقد قدرت  نت  ي للواقع    استخدامه  األنتر
اض  ي قطاع  %23)االفتر

ي حي   حظ 
(،ف 

نسبة) بأقل  نالحظ  %19الرياضة  العموم  ي   ع  بالواق  كبت    اهتمام(.وعل 
اض  ن  م  االفتر

وما  القطاعات  مختلف  المواقع    قبل  ذلك كون  ونية  لايؤكد  عل  لكتر تحتوي  ي 
التر

اضية جوالت   ي ال 5-10زيارتها)ت  وق  يزداد   افتر
التر بالمواقع  عل    تعتمد   ( مرات مقارنة 

عل الجوالت    بناء ما سيجدونه  ( من الزوار يعرفون ويتوقعون %67هذه الجوالت أي) 
اضية  (.  Camila Pascual,2019)االفتر

السياح  2.5. اضيي    عدد 
تطور االفتر اضيي   اح  سيال  عدد   :شهد 

بالنظر  ارتفاعا   االفتر  ،
اضية بالجوالت    ام هتماال معدل    الرتفاع  خالل  5)يقدر)  االفتر يوميا  سائح  مليون 
موقعي 2018سنة زيادة  google mapsو  google search  عتر  اىل  ذلك  .ويرجع 

اضيةبالجوالت    االهتمام معدل   ت  االفتر ي 
)والتر ي   والمنشئات(،فاألعمال  %54قدر 

التر
اضيةت  جوال   تعتمد عل ة بالمواقع  ارن(مق16-67%بي   )  الحجز بها   نزداد معدالت  افتر

ي  
تعتمد التر الجوالت  ال  هذه  فالجوالت    فيما   .أما   عل  العمر  بالفئة  اضية يتعلق    االفتر

لسياحية  تهم اقرارا  أتخاذ  ية أمكان تزداد  سنة والذين (18-35تجذب الفئات العمرية بي   )
اضيةالجوالت    بناء اعل لها دور Camila Pascual,2019)  االفتر ي كان 

ي    كبت    (.والتر
ف 

 . بانتشارها سمح  جهد وحتر التكلفة بالنسبة للسائح مما الوقت والت   توف 
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ي ظل جائحة كورونا 
: واقع قطاع السياحة ف  ي

 المبحث الثات 
من   السياحة  قطاع  القطاعايعتتر  ج  تأكتر  بسبب  را  كورونا ترص  فالقيود    ،ائحة 

نتج    المفروضة  السفر  تعنهعل  السفر)المحلية    قلص ا  خدمات  عرض  ي 
ف 

أ والدولية(،وم السياحة  ن  عل  أثرها  نتناول  ذلك  توضيح  وقطاعجل  ان    الدولية  الطت 
 ،أضافة اىل قطاع الفنادق والضيافة.  بها  الكبت    الرتباطه

ي الواف  تطور السياحة 1.
  العالم : دة الدولية ف 

لم تعرف  األزمات العابرة و عل الرغم من بعض    مستمرا   لسياحة الدولية نموا ت اشهد
ا  ي عام  جع  السياحة الدولية التر

)سارز(،وأثناء   بفعل المتالزمة النفسية الحادة2003االف 
وسنة   العراق  األزمة  2009حرب  خضم  ي 

علما   االقتصادية ف  شعان    والمالية  ما  أنها 
ي ال  اشاالنتعاىل    تعاد

أن جائحة كورونا    (،اال UNWTO,2020ة)سنوات التاليالقوي ف 
لها  ك .بسبب    تأثت  كبت  ان  السياحة  قطاع  لجائحة كورونا،  شار االنتعل    نظرا   الشي    ع 

السفر   ،وتأثر   العزل  لجراءات العالمية فأن    قطاع  السياحة  تقديرات منظمة  ،فحسب 
خال ينخفض  قد  الدوليي    السياح  سنة  عدد  العا  عل2020ل  بنسبة  المستوى  لىمي 

اوح من نمو  %(،بدال 3%و(1اوح بي    تتر  )   يتر  %( . 4%و3بي  
ان2. الطت  الطت    قطاع  كات  ش  أنتشا  ان:تأثرت  بسبب  خاص    جائحة كورونا،  ر بشكل 

السفر  قيود عل  العالم،   وتطبيق  ي معظم دول 
للنقل   ف  الدولية  المنظمة  تتوقع  حيث 

( قدرها  IATAالجوي  جميع      ات إيرادمن    دوالر   مليار (113)(،خسارة  ي 
ف  المسافرين 

ي   %(من أجماىلي عدد 23%( اىل )15،ومن )2020العالم خالل سنة    أنحاء
 لوظائف التر

معرضة   صناعة   عمها تد الجوي  مارس  النقل  (،والجدول  2020،24للخطر)البحرين، 
 التاىلي يوضح ذلك: 
ان الجوي ( عل حركة الط COVID-19كورونا )جائحة   ( تأثت  3الجدول رقم )  ت 

 المسافرين   إيرادات  عدد المسافرين  وق الس 
 )مليار 

 ( أمريكي   دوالر 
اليا،    ،اليابان  الصي     أستر
يا،     ، وبيةجنلا  كورويا   ،مالت  
 ،فيتنام.  تايالند 

-23 % -7.49 

والمحيط  اسيا  دول  بقية 
 الهادئ. 

-9 % -6.7 

  أيطاليا،   فرنسا،   النمسا، 
وي    ج،   هولندا   المانيا،    ،الت 

سويشا   ،السويد،   أسبانيا 
 المتحدة. لكة المم

-24 % -3.37 

 6.6- % 9- بقية دول أوروبا. 

 9.4- % 23- ،أيران  ،العراق  بحرينلا
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  ،األمارات  ،لبنان  ،الكويت
 ة. عربية المتحدال

ق األوسط.   3.2- % 9- بقية دول الش 

المتحدة  والواليات  كندا 
 األمريكية. 

-10 % -1.21 

 (24، 2020البحرين، مارسالمصدر: )
عل حركة    ا بأن جائحة كورونا كان لها ه يتضح لنالجدول أعالالل  من خ ان  أثركبت  الطت 

حي ان  الجوي  الطت  كات  ش  بعض  تعرضت  يطانية    السلألقث  التر ان  الطت  كة  كش 
" ي ي    وهي أحدى  أكتر   "فاليتر

ان الخاص ف  كات الطت  (.حيث  12، 2020أوروبا)صالح، ش 
عدد  ان    عرفت  الطت   العزل   تإجراءا بسبب    انخفاضا رحالت 

 .  (. 2020)فيغري،مارسالصحي
 الفنادق والضيافة: 3.

جائحة   أثرت  ي لقد  سلتر بشكل  ي  كورونا 
ف  والمطاعم  الفنادق  قطاع  عل  دول معظ  م 

عنه    مما   العالم، نتيجة    انخفاضنتج  الفنادق  حجز  أسعار  ي 
حجوزات    انخفاضف 

ان و ألغالق الحدود  ي العديد من دول العالم .  الطت 
 الجوية ف 

 
اضية   سياحةبة ال ثالث :تجر المبحث ال  ي تركيا)   االفتر

 ( إسطنبول ف 
ي تركيا: واقع قطاع السيا1.

 حة ف 
الكثت   والتقارير   تشت   الدراسات  كيةو   عن  من  التر السياحة  تطور   ،أنها   اقع  ي 

ملحوظ    ف 
ذلك من خالل    ويظهر   مقارنة مع الدول األخرى حيث تحتل المرتبة السادسة عالميا،

ي مجمو   مساهمة هذا 
ات القطاع ف   -ونذكر منها:   عة من المؤش 

ي تركيا   -أوال: 
 مؤش  تطور عدد السياح ف 

تركيا   التقارير   ت  شت ت  أن حصة  الدولية  السياحة  نه   حطم من  بحلول  قياسية  اية  أرقاما 
تحقيق  2018العام   ويتجاوز  عتر  التدفقات  (%10نم  ويمكن (من  توضيح    السياحية 

 :  ذلك من خالل الجدول التاىلي
ي  عدد  تطور ( 4الجدول رقم)

ة)تركيا للف  السياح ف   ( 2018-2011تر

السياح السنة    عد 
 األجانب

المقيمي    ترااأل ك 
 بالخارج 

 المجموع

2009 27077114 4682702 31759816 

2010 28632204 4365104 32997308 

2011 31456076 5312963 36769039 

2012 31782832 5932393 37715225 

2013 34910098 4950673 39860771 

2014 36837900 4789346 41627246 
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2015 36244632 4869437 41114069 

2016 25352213 5554467 30906680 

2017 32410034 5559790 37969824 

2018 39488401 6624191 46112592 
 www.ktb.gov.tr: المصدر

Compiled from Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism and Turkish 

Statistics Institute data. 

 
كية  ثانيا:   : السياحة الدولية   إيرادات من    مؤش  نصيب السياحة التر
 من خالل الجدول التاىلي :   أبرزا يمكن 

 -هذا المؤش 
( حجم ا   ( تطور 5الجدول رقم ) ي تركيا )دوالر أمريكي

 أليرادات السياحية ف 
% اليرادات تطور حجم  السنة  نسبة التغت 

2007 21662000000 13.19% 

2008 26446000000 22.08% 
2009 26331000000 -0.43% 

2010 26318000000 -0.05% 

2011 30302000000 15.14% 
2012 31566000000 4.17% 

2013 36192000000 14.66% 
2014 38766000000 7.36% 

2015 35451000000 -8.39% 
2016 26695000000 -24.75% 

2017 31870000000 18.97% 
Source: World Development Indicators(WDI)Aggregated 

 
ي تركيا من )  إيرادات  ارتفاع  الجدول نالحظخالل  من  

دوالر  ( مليون    21662السياحة ف 
عام    أمريكي  ي 

أمريكي (مليون  31870)  اىل2007ف  عام    دوالر  ي 
نم  بمعدل  2017ف 

  الزوار الدوليي   لنفقات    التطور الملحوظ  وهذاما يبي   (. (%9.76متوسط قدره    وسنوي
 الوافدين اىل تركيا. 

ي النات سياحة التر ال  همة مؤش  مسا   -ثالثا: 
 ج المحلي األجماىلي  كية ف 

ي الناتج الم 6الجدول رقم )
كية ف   حلي األجماىلي ( مساهمة السياحة التر

ة    ( 2008-2018)   للفتر
ي مساهمة   السنة

ف  كية  التر  السياحة 
PIB )%( 

%  نسبة التغت 

2008 11.2 4.03% 
2009 12.6 12.14% 

2010 10.6 -15.34% 
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2011 11.6 9.29% 

2012 11.2 3.87% 
2013 11.5 3.33% 

2014 12.2 6.10% 
2015 12.1 -1.23% 

2016 11.3 -6.59% 
2017 11.2 -0.80% 

2018 12.1 8.29% 

Source: World Travel and Tourism Council Data 
نالحظمن خالل   المحلي    الجدول  الناتج  ي 

ف  السياحة  قطاع  مساهمة  ي   الجماىلي أن 
ف 

خالل  كبت    تركيا  ة  من  اىل  2008-2018)   الفتر وصلت  نسبة  %(كأقىص  (12.1(حيث 
ي القطاع السياحي مقارن االستثمار    وهذا ما يبي   

 فرة . ة بالقدرات والفرص المتو ف 
ان المدفوعات   -رابعا:  ي مت  

كية ف   مؤش  مساهمة السياحة التر
التاىلي   الجدول   

ة)  تطور حصة يبي   للفتر المدفوعات  ان  مت   ي 
ف  كية  التر -2017السياحة 

2007 :) 
 

ة )7الجدول رقم ) ي القطاع السياحي خالل الفتر
ان المدفوعات ف  (  2007-2017(مت  
 ( دوالر أمريكي ) 

 الرصيد النفقات السياحية  السياحية اليرادات ةسنال

2007 21662000000 4254000000 17408000000 

2008 26446000000 4509000000 21937000000 
2009 26331000000 5061000000 21270000000 

2010 26318000000 5817000000 20501000000 
2011 30302000000 5372000000 24930000000 

2012 31566000000 4585000000 26981000000 

2013 36192000000 5253000000 30939000000 
2014 38766000000 5475000000 33291000000 

2015 35451000000 5683000000 29768000000 
2016 26695000000 5025000000 21670000000 

2017 31870000000 5181000000 26689000000 
Source:World Development Indicators(WDI) 

ي مجال السياحة أقل مما    الجدول أننالحظ من خالل  
ما ينفقه األتراك خارج الوطن ف 

ي  
ف  األجانب  ي ينفقه 

فف  الخارج  2014سنة    تركيا  ي 
ف  األتراك  دوالر (مليون  (5475أنفق 

تركيا بينما   ي 
ف  األجانب  وهذاما  (مليون  (38766أنفق  فائض  دوالر  شكل 

ة)  عل طول  وأستمر ذلك(مليون دوالر،  33291يقدر)   األمر الذي(،2007-2017الفتر
ان السياحي دائما موجب.   يجعل المت  
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ي تشغيل األيدي العاملة   -خامسا: 
كية ف   مؤش  مساهمة السياحة التر

قطاع  شأنها    يعتتر  من  ي 
التر القطاعات  من  األيديالسياحة  والجدول    توفت   العاملة، 

ة )و   التاىلي يوضح   (: 2018-2008ذلك للفتر
كي )ألف عامل( ع ل ا   (عدد 8 (الجدول رقم 

ي القطاع السياحي التر
 املي   ف 

 عدد العاملي    السنة

2008 437.2 
2009 425.9 

2010 426.9 
2011 461.5 

2012 467.7 

2013 475.4 
2014 492.5 

2015 496.9 
2016 428.5 

2017 470.8 
2018 532.1 

Source: World Travel and Tourism Council Data 

ي    دورا هاما أن القطاع السياحي يلعب    نالحظ  الجدولمن خالل  
، وهذا  توفت  األعمالف 

لذلك  القضاء علمن شأنه   أن    البطالة  القول  ي (437.2يمكننا 
ف  (ألف عامل مسجل 

ي سنة (532.1أرتفع العدد ليصبح 2008سنة 
 . 2018(ألف عامل ف 

 
ي تركيا   2-

 مقومات السياحة ف 
 : المقومات الطبيعية   -أوال: 

ي 
ق  تقع تركيا ف    واليونان،  ،والعراق،  وسوريا   األوسط بمحاذاة كل من أيران،  منطقة الش 
بحرية وبلغاريا   األبيضمع    وبحدود  وبحر   البحر  مساحتها    أيجة،  المتوسط  وتبلغ 

ا مربعا (  (783562 ي تركيا أنها تصل  ( نسمة،  (76.667.864يسكنها    كيلومتر
والممت   ف 

بي   القارة االسيوية والقارة األوروبية ذلك أكسبها مناخا وجغرافية متنوعة بكل منطقة  
دورا   كما   فيها، المنطقة  ي 

ف  السني    االف  منذ  حصلت  ي 
التر األرضية  للحركات  ي    أن 

ف 
الطبيعية المناظر  البلدانمن    تركيا   تعد (  .(www.worldatls.com,2018تشكيل  ي ا  أكتر 

لتر
عل   خالبة تحتوي  الطبيعية:   طبيعة  المناطق  هذه    -ومن 

(www.mapsoftworld.com,2018) 
وهي  طوروس    أنطاليا:  جبال  بي    تقع  ة  كبت  البيض مدينة  لذلك  والبحر   المتوسط 

ي  الطبيعة الجبلية و   بعضهما وهما طبيعتي   ممزوجتي   مع    اكتسبت
ئ ف  الساحلية، وأنش 

والمنتجعات   والمقاهي  المطاعم  من  العديد  يد المدينة  لتر  جمالها    الشاطئية  بذلك 
 من الزوار اليها.  وتجذب عددا أكتر 

http://www.mapsoftworld.com,2018/
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اء الجميلةأوغلو: وهومن الجبال   جبل بولوكوب لذلك أطلق عل الجبل مسىم   الخرص 
 جنة هللا عل األرض. 
ي م  لهو شال  شالل صودوشان: 

الرائع حيث    ويتمت   بمظهره  ينة يالوفيا،دمرتفع يقع ف 
الشالل   بأعل  منيحيط  والسكان،ويزوره    الكثيفة  األشجار   الكثت   المحليون   السياح 

 بسبب سهولة الوصول اليه. 
 : المقومات التاريخية والحضارية -ثانيا: 

مدينة  لثالث    إسطنبول  تعتتر  عاصمة  كانت  ي 
اطورياتالتر العالم    إمتر حكمت  ى  كتر

مناطق تستقطب    أحدى  ي 
التر الرئيسية  لما الجذب  ي    السياح 

تاريح  زخم  من  تملكه 
، كما تمتلك المدينة اثارا  ي

ات مختلفة، لتقف   وثقاف  تاريخية مهمة يرجع تاريخها اىل فتر
من   تحتويه  وما  القديمة  ومساجد أسوارها  ي   قصور 

الثقاف  الغت   عل  شاهدا  وكنائس 
ي مختلف العصور والحضاري الذي ع

 (turk-post.net,2015.)اشته المدينة ف 
ي تركياهي : 

 -ومن بي   المعالم التاريخية والحضارية الموجودة ف 
اياصوفيا: - :   متحف  كي

)بالتر اياصوفيا  متحف  واحدا Hagia Sophiaيعد  العجائب    (  من 
اطوريةتم بناؤه من قبل    التاريخية حيثالمعمارية   ي    المتر

قية ف  إسطنبول  الرومانية الش 
ي نفس  ،وتم تشييده ثالث مر 

أطلق عليها أسم ميغال    آنذاككنيسة    الموقع كانات ف 
الخامس كان يشار  القرن  أما بعد  ة،  الكبت  الكنيسة  أي  يا  أي    اياصوفيا   باسم  اليها    أكلت  

وكانالحكمة   فيها    المقدسة  ي   أكتر كاتدرائية كانت   الحكام كما يتوج 
ف  المدينة    تشغيلية 

ة   الفتر نطية وقدتمطوال  ال  البت   ي اىل  تحويل هذه 
العثمات  العهد  ي 

  مسجد ومنكنيسة ف 
االثار  من  بالعديد  مملوء  متحف  اىل  المسجد  تحول  كية  التر الجمهورية  تأسيس    بعد 
ومشاهدتها.   بزيارتها  السياح  يرغب  ي 

التر الجميلة  التاريخية 
(www.ayasofyamuzesi.gov.tr) 
- : كي   قرصيلدزشاي 

) بالتر ي   باسمYildiz Palace) يعرف 
العثمات  ي    القرص 

الذي بت  الرابع 
ي  
ة الذي تم بناؤها من    بعد الفتح ،ويعد قرصيلدز   إسطنبول ف  واحدا من المساكن األخت 

التاسع   القرن  نهاية  ي 
ف  ي 
الثات  الحميد  عبد  وتمقبل  للسلطان  استخدامه  عش     قرص 

( مساحته  بلغت  حيث  بشكل    (،وتحيط2م 500000الرسىمي  محمية  ة  حديقة كبت  به 
ي   جيد،

من الخشب والحجر كما يحتوي عل طابقي   رئيسيي   وقبو ،وترتبط    وهو مبت 
الخشب لطوابق الرئيسية فيه بثالثة ساللم أنيقة ،واحد من الرخام وأثني   اخرين من  ا

يلدز   وهناك ي قرص   أيضا مصنع 
أراض  ي 

ف  أنشأ  عام    يلدز   للبورسلي   حيث  ي 
  م، 1894ف 

ي   وقد 
كي    بت 

التر الخزف  والمحافظةلعمل  الصناعات    التقليدي  من  كي 
التر الخزف  عل 

ي  أوروبا. )
 (www.greatistanbul.com,2017الخزفية ف 

وأور   تعتتر  اسيا  بي    تالحم  نقطة  منها   الجزء  با،و تركيا  ويسىم    األكتر  اسيا  ي 
ف  يقع 

والجزء ي    األناضول 
ف  المتمثل  أوروبا  ي 

ف  ي 
تركيإسطنبول  المتبفر من  ،وتطل  عل كل  ا 

ي  
البحر البحراألسودف  الجنوب  الشمال  ي 

ف  المتوسط  ي    ،بحر   األبيض 
ف  الغرب  أيجة 

اىل جانب    والدردنيل،  عن األناضول كل من بحر مرمرة والبوسفور   إسطنبول  ويفصل

http://www.ayasofyamuzesi.gov.tr/
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 ، ي الغرتر الشمال  ي 
ف  بلغاريا  لكل من  اليونان،  مجاورتها  الغرب  الشمال    ومن  ي 

ف  جورجيا 
ي 
فر أرمين  الش  ق  الش  و   يا ،ومن  نجد   يرانا،أذربيجان  ي 

فر الش  الجنوب  العراق    ،ومن 
الممت     وسوريا.  الموقع  لكل  تركيواستثمار    هذا  والثقافية    المكانياتا  الطبيعية 

عل    واحتوائها من خالل تنوعها    والتاريخية جعل منها قطب سياحي مهم والمثيل له،
 -: ما يلي ينها عن السياحة الطبيعية والبيئية ومن ب سياحية فضال عدة أشكال 

  وبحر    األسود   والبحر   أيجة    : يحيط البحر األبيض المتوسط وبحر سياحة اليخوت 1-
ألصحاب   تركيا  وتعتتر  والغرب  والجنوب  الشمال  جهات  ثالث  من  تركيا  ي 

ف  مرمرة 
ي هذا الساحل . 

 اليخوت الذين يرمون بمراسيهم كل يوم ف 
النباتية: 2- عل  السياحة  األناضول  جزيرة  شبه  من    تحتوي  ونادرة  متعددة  أنواع 

وموقعها  المختلفة  وأقاليمها  الجغرافية  طبيعتها  بسبب  طبيعي   النباتات  جش  تمثل 
 يربط بي   ثالث قارات. 

المغارات:  3- أذا سياحة  المغارات  جنة  تركيا  قورنت  تعتتر  العالم  ما  دول  ي 
  إذ ،  ببافر

ي جبا  وتتمركز   ( مغارة،(40000تحتوي عل قرابة  
ل الغرب ووسط  سياحة المغارات ف 

 جبال طوروس . 
ي الخاص بها   والقليمجغرافية تركيا    سياحة السهول: 4-

ة وجمال اخر   المناح    يعظي مت  
لهذه   بالنسبة  مهمة  الريفية  الحياة  كيا من حيث  مما لتر تركيا مقصدا   البالد  يجعل من 

 .  لسياحة السهول
بي      تعد   الرياضية: السياحة  5- من  الجولف  تقدما ة  الرياضي  المنشاةمرافق  ي   األكتر 

ف 
ي منطقة    المراكز الموجودةحيث    تركيا من

المتوسط ودورات مختلفة    البحر األبيضف 
ي  
وف  بودروم  ي 

ف  من،تمكن  إسطنبول  تقع  اك  الزوار  خالل    االشتر ممتعة  أنشطة  ي 
ف 

ي لعبة الجولف من واالختيار  العطلة لذلك فأن تركيا هي المكان األجمل   الصحيح لمحتر
ي  
ف  يرغبون  لعبة    االستمتاع الذين  ي 

ف  أيضا بالعطلة  الرياضية    الجولف.  األندية  معظم 
ي تركيا . األوروبي

ات التدريب قبل الموسم ف   ة لديها فتر
 
ي تركيا االستثمار واقع    -3

 : السياحي ف 
الوجهة   لكونها  السادسةنظرا  شعبية  السياحية  أكتر   األكتر  وجذب  العالم  ي 

  ف 
ي عام46من)

ةاستثمارية  يا تقديم فرص  ،تواصل ترك2018(مليون سائح ف  ي كل من   كبت 
ف 

 لصناعة السياحة. القطاعات الفرعية المنشاة حديثا 
المالئم   موقعها  الطموحة    وإمكاناتها بفضل  واألهداف  الضخمة  والمشاري    ع  الحالية 

لعام   طاقته  2023المحددة  يفوق  بمعدل  نموه  السياحة  قطاع    . االستيعابية،يواصل 
ي  
ي السنوات القليلة الماضية،  االستثماراتعل الرغم من وجود طفرة ف 

اليزال هناك    ف 
واسع   الجديدةمجال  وعات  قية   للمش  الش  والجنوبية  قية  الش  المناطق  من  تتمتع كل 
 لنوع اخرمن أنواع السياحة الثقافية.  غت  مستثمرة بإمكانيات  من األناضول 
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ي عام    وصلوا السياح األجانب الذين    ،بلغ عدد   والسياحة  الثقافة  لوزارة  وفقا -
اىل تركيا ف 

 بلغ أجماىلي مبي  مليونا،   46)،)2018
ي حي  

ي نفس العام  ف 
(  (29.5عات قطاع السياحة ف 

 . دوالر أمريكي  مليار 
ي عام  -
ي   هي الوجهة السياحية   ،كانت تركيا 2018ف 

  العالم وفقا   السادسة األكتر شعبية ف 
 العالمية.   لمنظمة السياحة

ك  كان النمو - ي صناعة السياحة التر
ة،  ية ف  ي السنوات األخت 

  أعل من المتوسط العالىمي ف 
المساهمة   ي    اليجابيةوكانت 

ف  الصناعة  لهذه  ة  الحسابالمباش  عام   عجز  ي 
ف  الجاري 

ي المائة . (52، 2018
 ( ف 

الدينية- بالسياحة  يتعلق  تضم   تركيا   ،تعد   فيما  ي 
التر العالم  ي 

ف  القليلة  الدول  بي    من 
ي .  316بي    رئيسية. منالالديانات  عدمن موطنا لمواقع من 

 موقع ديت 
المد- هي  تفضيال  ينة  أنطاليا  بناءا األكتر  وذلك  تركيا  ي 

السياح  عل     ف  األجانب    عد 
ي عام  (32الوافدين حيث زارها  

ي المائة من السياح األجانب ف 
 .2018( ف 

تركيا - ي 
ف  التشغيلية  الفنادق  سالسل  عدد  مملوكا (44,59هو  بلغ    محليا،   (منها 

السالسل    يبلغ أجماىلي عدد   لوكة اىل األجانب. مم  (منها (15و ي هذه 
ي  (59الفنادق ف 

(ف 
 ( . (149,601يبلغ أجماىلي عدد الغرف   (،بينما (628تركيا  

لديها- وتحتل  (7200تركيا  الساحلي  الخط  من  الثالثة(كم  البلدان    المرتبة  جميع  بي   
 (من الشواطئ . (463بشواطئها ذات العلم األزرق البالغ عددها 

ي    تعد الجوفية  الحرارية    السياحة   إمكانات   من حيث-
تركيا من بي   أفضل سبع دول ف 

ي أوروبا من خالل  
وصلت    (من الينابيع الحرارية. (1500العالم وتحتل المرتبة األوىل ف 

ي مختلف منتجعات السبا الحرارية اىل  سعة األشة
 ( مركب . (100000ف 

كة  2018حسب األرقام السياحية لعام    - مدن 10أفضل  Forbes Travel،صنفت ش 
ي 
 المرتبة الثامنة.  إسطنبولأحتلت  العالم حيثف 
كية    - التر الحكومة  مثلتقدم  المرافق  انخفاض   حوافز  معدالت   وانخفاض  أسعار 

ائب اىل    الرص  أتباع سياسات تهدف  وقراطيةأي    القضاء عل،مع  قد تعيق    حواجز بت 
ي قطاع السياحة .  النمو 
 ف 

ي تركيا من خالل :  االستثمار ة اىل  ويتضح واقع التشجيع بالنسب
 -السياحي ف 

ي تتسم بالتنافسية:   -1
 القوى العاملة المؤهلة والتر

يزيد    - نسمة(32.3عن  ما  بدرجة    (مليون  يتمتعون  الذين  المتخصصي    الشباب  من 
(.  حصاءاال  ،معهد 2018عالية من التعليم ) كي

 التر
ايدة.  تا جيةإن -  عمال متر 
)  يزيد   ما   - طا800عن  سنويا (ألف  يتخرج  أكتر   لب  جامعة  (183من    من   )
(2018،COHE . ) 
الثانوية(985من    أكتر   - المدارس  من  متخرج  طالب  العدد   (ألف  من   ،نصف  متخرج 

( . 2018المدارس المهنية. )  ي
 ،وزارة التعليم الوطت 
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 :   لإلصالحات  وخاضع    متحرر   ستثمار ا مناخ    -2
ي    -

والتنمية من    االقتصادي التعاون    بي   دول منظمة  لإلصالحاتيتعرض    أكتر مناخثات 
القيود  عل  حيث  منذ   االستثمارات  المفروضة  ة  المباش  مؤش   )1997عام    األجنبية 

ة الخاص بمنظمة التعاون    لالستثماراتالتنظيمية    العوائق   االقتصادي األجنبية المباش 
 (. (1997-2017والتنمية 

ا   - عل  مشجعة  عمل  )بيئة  متوسط  مع  ألنش6.5ألعمال  )تقرير   اء(أيام  كة  البنك    ش 
 .2018الدوىلي لممارسة أنشطة األعمال لسنة  

 شديدة التنافسية.  استثماريةظروف  -
ي قطاعي الصناعة والخدمات .  -

 ثقافة قوية ف 
 معاملة متساوية للمستثمرين .  -
كة(65,500 - ي سنة   (ش 

 )وزارة التجارة( . 2018برؤوس أموال أجنبية ف 
-  .  تحكيم دوىلي
 التحويالت . ضمان تنفيذ  -
 البنية التحتية: -3
التطور   - عالية  تقنية  ذات  جديدة  تحتية  المواصالت    بنية  ي 

بعد    واالتصاالتف  عن 
 والطاقة . 

 مرافق نقل بحري متطورة وذات تكلفة منخفضة.  -
ة النقل بالسكك الحد - ق أوروبا . مت    يدية لوسط وش 
 الموقع المركزي:   -4
المحاور   جش   - بي    يربط  الجنوبيةالش    طبيعي  والشمالية  الغربية  أنشاء  قية    ،وبالتاىلي 

 منفذ يتمت   بالكفاءة والفعالية . 
-   ( اىل  الوصول  أوروبا    (مليار 1.7سهولة  ي 

ف  راسيا عميل  وشمال    وأو  األوسط  ق  والش 
 أفريقيا. 

يمثل)  ر بوابة مرو   تعتتر   - بما  أمريكي (تريليون  27اىل أسواق متعددة  أجماىلي    دوالر  من 
 . الناتج المحلي 

 الطاقة اىل أوروبا:  وممر لنقل   تعتتر محطة   -5
ق والغرب .  - ي أوروبا يربط بي   الش 

 محطة وممر مهم لنقل الطاقة ف 
أكتر   - من  بالقرب  العالم،   احتياطيات(من  (70%من    تقع  ي 

ف  المؤكدة  األولية   الطاقة 
يقع   مستهلك بينما  وهو     أكتر  كيا   أوروبا،  للطاقة  لتر وهو   مالصقا  الغرب  جهة  ما    من 

وميناء  يجعل الطاقة  نقل  سلسلة  ي 
ف  مهمة  حلقة  تركيا  ي    من 

ف  الطاقة  لنقل  مهم 
 . المنطقة

ائب منخفضة:  -6  حوافز وض 
من    - كات  الش  دخل  يبة  ض  لعام  22%)(20%اىل  (33%تخفيض 

2018 ،2019،2020 .) 
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والمناطق    حوافز   - الصناعية  والمناطق  ي  التكنولوحر التطوير  مناطق  ي 
ف  يبية  ومزايا ض 

 .  الحرة
 والبحث والتطوير.  االبتكار قانون لدعم  -
اتيجية  لالستثماراتحوافز    - ة    لالستثمارات،وذلك بالنسبة    االستر   واالستثمارات الكبت 

 . القليمية
 سوق محلي ضخم :   -7
لعام  72  - الشي    ع  نت  األنتر ي خدمة 

ف  ك  ي  0.1أن كان    ،بعد 2018مليون مشتر
ف  مليون 

كي ،معهد اال ICTA)2002عام  
 (. حصاء التر

ي  80.6  -
ك ف  ي عام    اتصاالتمليون مشتر

من    ارتفاعا ،شهد  2018الهواتف المحمولة ف 
ي عام  23

ك ف  (. )معهد اال 2002مليون مشتر كي
 حصاء التر

ي عام    االئتمانون مستخدم لبطاقات  ملي66.3  -
مليون  16من    ارتفاعا ،شهدت  2018ف 

ي عام  
ي تركيا(. ا )مركز 2002مستخدم ف 

 صدار البطاقات المرصفية ف 
ي عام  211  -

ان ف  ي عام  33من    ارتفاعا ،2018مليون مسافر عل خطوط الطت 
مليون ف 

 )المديرية العامة لهيئة مطارات الدولة(.  2002
عام  45.6توافد    - ي 

ف  دوىلي  سائح  عام  13من    ارتفاعا ،2018مليون  ي 
ف  سائح  مليون 

(. )معهد اال  2002 كي
 حصاء التر

واالثار:   - الطبي  تعتتر   المتاحف  أرض  واالثار عتركيا  اث  والتر والرومانية    الغريقية  ة 
تمت     والسالميةالقديمة   ي 

المع  التر والمتاحف    مار بها  بالمساجد  تركيا  ت  تمت   كي 
التر

ي تعود اىل العصور القديمة.   بالضافةالنادرة 
 اىل القصور التر

اضيةدور السياحة  -2 ي تركيا ) االفتر
وي    ج عن القطاع السياحي ف  ي التر

 (إسطنبولف 
وجهات السياحية العالمية اىل الخروج من الواقع الذي فرضته جائحة كورونا  لتسع ا

"كوفيد  المستجد والسفر 19 "ة  السياحة  حركة  توقف  بعد  السياحي  الواقع  ي    عل 
ف 

ي  
  االستعانةمن خالل    منازلهم وذلكجميع أنحاء العالم وأجتر الماليي   عل المكوث ف 

الواقع   ي بتقنيات 
اض  ت  االفتر تقديم  وترفيهية  جلغرض  اضية  ارب سياحية  ي افتر

هذا   .وف 
تركيا   الواقع    باالستفادةالصدد قامت  تقنيات عالم  ي من 

اض  للمعالم   االفتر وي    ج  التر ي 
ف 

ي تركيا)
فيهية ف  البنية التحتية   ( مستفيدة من ذلك نتيجة تطور إسطنبولالسياحية والتر

 والتكنولوجية . 
ي  Istanbulإسطنبول.. -

ة ف  اضية ممت    ل جائحة كورونا  ظ  سياحة افتر
اضيةبول، إىل واحدة من أكتر الوجهات المفضلة للجوالت  تحولت مدينة إسطن ،  االفتر

انتشار   لمنع  العالم  المتخذة حول  التدابت   إطار  ي 
ف  المنازل  ي 

ف  البقاء  ام  التر  ة  فتر خالل 
وس كورون ا من األشخاص ا فت  ، يشهد إقباال كبت  ي

اض  ي" للسفر االفتر  . وأن تطبيق "بت 
متاجر   (Piri) بيقتط   - ي 

ف  مجانا  الذكيةمتوفر  الهواتف  عل   .التطبيقات 
الوجهات     - وأكتر  زيارة  األكتر  المدن  بي    من  واحدة  إىل  تحولت  إسطنبول،  مدينة 

اضيةالمفضلة للجوالت    االفتر
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اضيةالجوالت   - ة بالجوالت    االفتر مدعومة بتعليقات صوتية تؤديها شخصيات لها ختر
 .السياحية

اضيةت  وال الج - بالتعا   االفتر تنظيمها  تركيا  جرى  ي 
ف  السياحيي    األدالء  أفضل  مع  ون 

 .والعالم
يتواجد   - ي 

التر المنطقة  الجوال ويشد قصة  الهاتف  موقع صاحب  يستشعر  التطبيق 
 .فيها و ما حولها

اضية للمدن قبل زيارتها للحصول عل  - معظم مستخدمي التطبيق يقومون بزيارة افتر
أكتر    500التطبيق يوفر خدمات ألكتر من   -تهماللهام لرحل ألف مسافر، كما يتضمن 

ي تغظي    3جولة رقمية صوتية وأكتر من    150من  
  30دولة و   20آالف محتوى صوتر

 .مدينة
عل   - التطبيق  أكتر    10يحتوي  وعن  القهوة"،  و"رحلة   ، ي طوبقاتر قرص  عن  قصص 

    المتاحف خصوصية. 
ين من عش  - الكثت  الالتطبيق يعوض  إلغائها  اق  إىل  ي اضطروا 

التر سياحة عن رحالتهم 
 كورونا.   ةعل خلفية جائح

مجانًيا   - ا 
ً
عرض وتتضمن  بمنازلهم،  الناس  ام  التر  لدعم  حملة  أطلقت  التطبيق  إدارة 

ي جرى اختيارها من الجوالت المدفوعة
 .لبعض القصص التر

عداد الجوالت  ية أل طبيق الذي يقدم إحصائيات رقمولقد تم التأكيد اىل أن بيانات الت
ي  
دام أتت ف  ي خاضها زوار الموقع لمدن العالم، أظهرت أن مدن دبلن وبراغ وأمستر

التر
ي 
اض   .ترتيب الحق لمدينة إسطنبول كأكتر المدن جذًبا لزوار العالم االفتر

ي  ولقد تم التوضيح اىل أن التطبيق الذي يحمل اسم البحار ورسام الخرائط   كي بت 
التر

يقدم جوال  سيارئيس،  تؤديها شخصيات ت  بتعليقات صوتية  مدعومة  اضية  افتر حية 
ة بالجوالت السياحية  .لها ختر

المثال، عند   التعريفية الصوتية تشمل مواضيع متعددة، فعل سبيل  و هذه العروض 
التطرق إىل مواضيع ذات صلة بالثقافة الغذائية، يقدم العرض بصوت خبت  األطعمة  

"ودا العالىمي  كي 
التر ميل والتذوق  الجوالت    .(Vedat Milor) "ورد  أن  اضية و  ي    االفتر

التر
ي"، تمنح المستخدمي   تجربة رائعة لزيارة مدن مختلفة واالستماع   يقدمها تطبيق "بت 

الجوالت   أن  والصوتية، السيما  البرصية  العروض  اضية إىل أفضل  تنظيمها    االفتر جرى 
ي تركيا والعالم بالتعاون مع أفضل األدالء

 .السياحيي   ف 
ي و أ

ي شد قصة المنطقة التر
ن التطبيق يستشعر موقع صاحب الهاتف الجوال ويبدأ ف 

خطوة   التنقل  مع  التالية  النقطة  إىل  الجوال  الهاتف  صاحب  ويوجه  فيها،  يتواجد 
 .بخطوة

ل   ي المت  
اضية ف  ي المواقع؛ يمكن إجراء جولة افتر

أو عل بالضافة إىل تجربة الجوالت ف 
ي أي مكان

اضيةمع معظم المستخدمي   للجوالت  . يستالطريق أو ف  قبل زيارتهم    االفتر
 .إىل أي مدينة ما، ويستخدمون التطبيق للحصول عل اللهام لرحلتهم التالية
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اضيةأن التطبيق يوفر خدمات الجوالت   ألف مسافر، كما يتضمن    500ألكتر من    االفتر
من    جولة رقمية صوتية  150أكتر من   ي   3وأكتر 

دولة    20  تغظي   آالف محتوى صوتر
 .مدينة 30و

ي كل محطة   25أو    20و تحتوي كل جولة عل  
ي ف 
محطة. يبلغ متوسط الشد الصوتر

خالل    4إىل    3من   من  الجوالت  هذه  ي 
ف  المشاركة  المستخدمون  يستطيع  دقائق. 

ا (Piri) تحميل التطبيق
ً
 .عل الهواتف المحمولة مجان

ي يمكن أن ي ويتبع للتطبيق عد
اءها حسب الرغبة أو االستماع  تم ش  د من الجوالت التر

بي     ما  للبيع  المخصصة  الجوالت  سعر  اوح 
ويتر المجانية،  الجوالت  ة    60-20إىل  لت 

 .تركية حسب مدة الجولة وشخصية الدليل
دام تحظ  بأكتر قدر من االهتمام  -  إسطنبول ودبلن وبراغ وأمستر
اضيةأن الجوالت    ي  من االإىل بعض المدن بدأت تجذب المزيد    االفتر

هتمام، خاصة ف 
وس   ام الكثت  من سكان العالم بمنازلهم بسبب التدابت  المتخذة لمنع انتشار فت  ة التر  فتر

 .كورونا
بي      من  يجعلها  ما  زيارتها  ويودون  لسطنبول  يحنون  األشخاص  من  الكثت   هناك 

زيار  األكتر  بااألماكن  المشاركي    أعداد  ي 
ف  دام  وأمستر وبراغ  دبلن  تليها  ثم  ت  لجوال ة، 

اضية  .االفتر
كية، وإن إدارة     إن العمل جاٍر عل زيادة عدد من المحتويات لتغطية جميع المدن التر

تبه "كوبكلي  لمنطقة  ي 
غت  بشد  مدعومة  سياحية  جولة  لتقديم  تستعد   "التطبيق 

(Göbeklitepe) ( ي تحتوي عل أقدم معبد عرفته  بوالية شانلي أورفة
جنوب تركيا(، والتر

ية و   ."للعرص الحجرييرجع البش 
اضيةأن الجوالت   ين من عشاق السياحة عن    االفتر ي يقدمها التطبيق تعوض الكثت 

التر
ي اضطروا إىل إلغائها عل خلفية جائحة كورونا 

 رحالتهم التر
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 : الخاتمة
ظل   ي 

السياحة    ،جائحة كورونا   أنتشار استمرار  ف  األفضل    اضيةاالفتر أصبحت  الخيار 
لألفراد  المتعة  خال  لتحقيق  بطريقة  من  مصممة  بيئة  مع  التفاعل  افيةل  تدمج    احتر

التكنولوجية.  التقنيات  خالل  من  بالواقع  الراحة    الخيال  تحقيق  ي 
ف  لدورها  ونظرا 

اتجهت السياحة    لألفراد،  لتفعيل  العالم  دول  اضيةمختلف  ومنها    ،االفتر
تجربإسطنبولا) تركي نجاح  ي 

ف  ساهمت  وتكنولوجية  تحتية  بنية  تمتلك  ي 
ي (،التر

ف    تها 
اضيةالسياحة   ومن خالل دراسة هذا الموضوع أستخلصنا مجموعة من النتائج    . االفتر

 -يلي :   والتوصيات نوردها فيما 
 -نتائج الدراسة: -
اضية  السياحة   تعتمد   - للسائح    االفتر ي تسمح 

التر الحديثة  التقنيات  عل مجموعة من 
األجواء ومعايشة  المتطورة  التكنولوجيا  أدوات  عتر  ا  بالتنقل  ي 

والمعالم أل ف  ماكن 
 السياحية المختلفة . 

من    يعتتر   - السياحة  را   القطاعات    أكتر   قطاع  )  ترص  جائحة كورونا  -COVIDبسبب 
السفر، 19 عل  المفروضة  عنها    (،فالقيود  السفر  نتج  خدمات  عرض  ي 

ف  تقلص 
 )المحلية والدولية(. 

ان الجوي،  - ان  اكات  حيث تعرضت بعض ش    أثرت جائحة كورونا عل حركة الطت  لطت 
ة   "  لألقالسالصغت  ي "فاليتر يطانية  التر ان  الطت  كة 

كات  كش  ش  ي    أكتر 
ف  الخاص  ان  الطت 

 أوروبا. 
ي عل قطاع الفنادق والمطاعم  أثر   - وس كورونا بشكل سلتر ي معظم دول العالم،   فت 

 ف 
ي أسعار  انخفاضنتج عنه  مما 

ان .   انخفاضنتيجة  حجز الفنادق ف   حجوزات الطت 
ي قطاع  ولبإسطن) حققت تركيا  -

ي تنشيط السياحة    السياحة حيث( تطورا ف 
نجحت ف 

خالل   من  ذلك  البنيةوتحقق  تشجيع    توفت   وكذلك  الالزمة  ي    االستثماراتالتحتية 
ف 

ي الفنادق . 
 القطاع الخاص ف 

تركيا    - الواقع    باالستفادةقامت  تقنيات  ي من 
اض  السياحية    االفتر للمعالم  وي    ج  التر ي 

ف 
 التحتية التكنولوجية .  نيتها تطور بوذلك من خالل 

علتوصيات    - من    الدراسة:  مجموعة  نقدم  اليها  التوصل  تم  ي 
التر النتائج  ضوء 

 -التوصيات التالية: 
ورة    - التطبيقات  هتمام االض  السياحة    بتطوير  تفعيل  أجل  من  والتكنولوجية  التقنية 

اضية  . االفتر
ي السياحة   االهتمام -

اضيةبتبت  ي  االفتر ي العالم العرتر
  . ف 

وي    ج عن السياحة   - اضيةالتر نت .  االفتر  عتر األنتر
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 مستقبلية: الرؤيا ال 
وس كورونا سيغ      ي صدرت عن  ب ال   ير النظام العالمي إل »فير

د«. هذه الكلمات، الت 
ن أن التغيير القا ؛ وأن عالم ما بعد كورونا لن  قادة ومفكرين وصحفيير

ً
دم سيكون هائال

ي 
يقتضن وهنا  بمختلف مجاالتهم    يكون كسابقه.  السياسات  ع صانعو 

ّ
يتطل أن  المنطق 

وتخّصصاتهم الثقافيةالعلمية    العملية  وا  وأيدولوجياتهم  الفكار  من    ؤى لر لمزيد 
واالحتياطات  و  االستعدادات  الفكرية حول  ازيةالمساهمات  اص  االحي  طناعها  الواجب 
بعد انقضاء الجائحة. فبهذه االستعدادات والتدابير االجرائية ترسم الخطط وتصاغ    لما 

عمليات   تضحي  دونها  ومن  امج؛  الير نفذ 
ُ
وت و السياسات  اف  التفسير  واالستشر التنبؤ 

ي هذا المقال   رةرث ث  لوٍن من ترف فكرى أو   مجرد 
كلٍم ال طائل من ورائه؛ لذا سنحاول فن

عال سمات  اف  مناسبة  استشر سياسات  صياغة  من  ن 
ّ
نتمك حت   كورونا،  بعد  ما  م 

هذا   مع  علمية  للتعامل  تلك  اف  االستشر عملية  تكون  ولكي  الغامض.  المستقبل 
سنتعر  اال ومنهجية،  عىل  واال ف  االجتماعية  اتيجنعكاسات  واالسي  ئيسة  لر ا  يةقتصادية 

 لوباء كورونا عىل مستقبل العالم. 
« وإحب   اط طويل المدى كورونا... »كساد اجتماعي

تبعاتها       من  وأدومها   
ً
أثرا وأعمق   ،

ً
حجما أكير  لكورونا  االجتماعية  التبعات   

ّ
تعد

الغربية؛ المجتمعات  ي 
فن والسيما  بات  االقتصادية  والّما  العامة،  االغلقات  رتداء  ت 

 من لغة ااعد  الكمامة، والتب
ً
ي اعتاد  االجتماعي جزءا

لحياة اليومية لتلك المجتمعات الت 
حي أفرا عيش  عىل  الحياة،  دها  بات 

ّ
لتقل يتعرضوا  ولم  ومستقرة،  منضبطة  ناعمة  اة 

الفردي عة  ن الين طغيان  ومع  النفسية.  الناحية  من  هشاشة  أكير  الفرد  هذه  يصبح  ي 
فن ة 

ديد  مع عىل السواء، وتظهر العلمجتعة النفسية« للفرد واالمجتمعات، تضعف »المنا
ت أن  كما  واالجتماعية،  النفسية  المراض  الجائمن  تلك  الكبير فاقم  الشكل  بهذا  حة 

م، لم يير الذعر واإلحباط لدى الفراد فحسب، بل لدى  
ّ
ي دول الغرب المتقد

والشي    ع فن
 جمعالحكومات والقيادات أ

 
موتر   »ى  ه    Scientific American»جلة 

ّ
كورو   أن و مع  الصحي نا  وتزايد  الَحْجر   

ونوبات  واإلحباط،  القلق،  أصبح  فقد  البطالة،  واال  حاالت  والميول  الهلع،  كتئاب، 
االنتحار   يكون ضحايا  أن  التقارير  بعض  وتتوقع  اإلغلق.  أثناء  ا 

ً
جد شائعة  االنتحارية 

وس نفسه. وأن تز ير من ضحابسبب جائحة كورونا أكير بكث   ايد معدالت االنتحار يا الفير
ي  
ن كبار السفن  وهذا ما أكدته صحالغرب، ليس بير

ُ
ن الصغار أيضا يفة  ّن فحسب، بل بير

ن اآلثار االقتصادية السلبية وتزايد معدالت االنتحار؛  الجارديا ن. وترتبط تلك التقارير بير
ي حاالت كانت فيها الضغوط االقتصاد

ه فن
ّ
ي ظية أخّف بوترى أن

ل  كثير مّما هي الحال فن
(؛ وهو ما يجعل من االنتحار BBC, 2014النتحار عالية جدا )ت ا كورونا، كانت معدال 
 عن كينونة تلك الجائحة قد زادت  رونا مشكلة كبسبب جائحة كو 

ً
ى متوقعة؛ فضال ير

بنسبة   ارتفاع  إل  أدى  ما  بالخوف؛ وهو  الشعور  السلح 73,0من  اء  ي طلبات شر
فن  %
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ي 
فن مقارنة   الشخضي  ي 

الماضن مارس  ال  شهر  العام  من  ه  ي بنظير
 ABC)  ماضن

News  7 /4 /2020 .) 
االجتماعي  الظروف  هذه  ظّل  وفن  ثانية،  ناحية  من  من  كان  انخفاض  ة،  المتوقع 

تلك  أن  المتحدة. كما  والواليات  أوروبا  ي 
فن  
ً
أصال للغاية  المنخفضة  المواليد،  معدالت 

للمه إغراًء  أقل  عمّ المناطق ستكون  قبل كورونا؛  اجرين  عليه  أنه  ا كانت  ي 
يعتن ما  وهو 

  كون  سي
ّ
حاد ي 

سكانن تناقص  تبعات هناك  له  يكون  سوف  ما  وهو  المناطق،  تلك  ي 
فن

ة اقتصا
ّ
ي هذه الدولدية حاد

 . فن
ي التواصل مع ذوي اإلعاقة 

ن الثقة وعدمها فن  : كورونا بير
قة بالكساد االجتم  

ّ
 تكاد هذه الجزئية ترتبط بسابقتها والمتعل

ّ
؛ لكن نا ألينا عىل اعي

إب يأنفسنا  الشر هذه  معاناة  اراز  ي  حة 
الت  مجتمعاتنا  ي 

فن المّرين  لمهمة  ي 
تعانن صارت 

تو  ثم  ومن  الجائحة،  أو  جّراء  الطرف  غّض  وعدم  نحوها  ن  المسؤولير أنظار  جيه 
يستلزم مواءمتها وخصوصية متطلبات ذوي اإلعاقة؛    اغفالهم فيما ُيتخذ من قرارات

 معانا والكّل يعلم بدا 
ً
م  صولهمن عقبات تحول دون و   ة هذه الطبقة المجتمعيةهة

نت،   االني  استخدام  مإل  عىل  ن  القائمير أذهان  ي 
فن يسّجل  أن  ي 

ينبغن ؤسسات  وعليه 
اتبا  إل   

ً
يا
ّ
كل أمره  أوكل  الذي  التعليم  قطاع  ي 

فن والسيما  كافة،  التعليم  الدول  ع 
عىل المادية  اإلمكانيات  تطوير  عىل  والعمل   ، ي

ونن المت  اإللكي  الجديدة؛ وفق  ات  غير
ي استم  لمساعدة

ل وسائط تتناسب مع التحاقهم بالتعليم من خلرار  ذوي اإلعاقة فن
 . ت صوتية أم لمسية أم بكيفية معينة أخرىمقدراتهم سواء أكانت تسجيل 

ا أحد  أشار  بالتنويه  الجدير  ي  ومن 
فن الباحث  ديكسون،  يل  شير وهو   ، ن لباحثير

اتيجية االتصاالت والست ي جامعة كولومبيا وجاذ المساعاسي 
امعة نيويورك، إل  د فن

ي خلل الجائحة، وأثبتت التجربة  % من التواصل  90أكير من    نونة كي
غدا غير لفظن

وي  لنا مي اللفظية،  باللغة   
ً
مقارنة ي 

اللفظن غير  االتصال  إشارات  ي 
فن الثقة  رى  إل 

د  
ّ
راد من الثقة باإلشارات غير اللفظية يول

ّ
 هذا االط

ّ
ي  بدوره فجو ديكسون أن

ة فن ة كبير
ا من  تعاملتنا  المعتادة،  )  نحو  للفظية  الوجوه"  "صور  أو استعملنا  ي  اإليموجر

اه فكرة أو محادثات أو قضية ما، وهي خيارات  تج  اإليموتيكونز( للتعبير عن مشاعرنا 
  تزّودنا بها وسائل التواص 

ّ
ي الجائحة؛ إال

ي أدمن الفراد استعمالها من قبل تفشر
ل الت 

 هذه  
ّ
ي  القش جائحة نتيجة التباعد  تت سيدة الموقف خلل الالوجوه با أن

ن بتن ي بير
، ومن ثّم  نا إل فقدان الكثير  دفع فهذا االستعمال العام لإلشارات غير اللفظية  البشر

هر  رأس  ي 
اللفظية، وفن وإشاراتنا غير  إيماءاتنا  اليدين  من  وإشارات  الوجه،  تعابير  مها 

ن  ي نعّول عليها حير
وغدونا حينما  شكل مباشر مع اآلخرين،  الحديث ب  واإليماءات الت 

رؤية  عير  نتواصل   فوائد  نفقد  نرتدي  الفيديو  ولّما  الجسد،  لغة  معينة من  جوانب 
نالقنع  أشكالها ة  واختلف  تنّوعها  عىل  الوجه  تعابير  تفسير  عىل  القدرة  فقد 
القناع ومشا خلف  من  التواصل  من  اللون  هذا  من  ي 

يعانن َمن  أكير  ولعّل  إن  –  رب  ها؛ 
  
ّ
 لتعابير هم فئة الصّم وا  -القولصح

ّ
 ال سبيل لنكرانه أو  جه دو الو   لبكم؛ إذ إن

ً
 مهما

ً
را
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الكلم   ماهية  عن  اإلفصاح  ي 
فن   تجاهله 

ّ
إال هي  ما  الوجه  فتعابير  الصّم،  مع  باإلشارات 

ت لفظية  غير  الإشارات  أساسها  دعم  ي 
فن الخرى  هي  اإلشارات  ولغة  المنطوقة،  لغة 

ات ال  تعتمد تعبير
ً
ن   وجه جنبا وحركات  لخد  وإمالة الرأس ونفخ ا   إل جنب مع نظرة العير

، وما إل  ن  . ذلك من إشارات أخرى تكتنفها لغة الجسد الشفتير
 : وركود وديون تصاد... بطالة  واالق   كورونا 

     ، العالمي االقتصاد  تاري    خ  من  والمتسارعة  الحاسمة  المرحلة  هذه  خضم  ي 
فن

ي 
م االستعداد الجيد وفن

ّ
لنامية لعالم ما  القصوى بالنسبة للدول ا درجاته  فالواجب يحت

  بذل قصارى الجهود من أجل التغلب عىل وضعها الل   ة كورونا، ومحاولتها جائحبعد  
؛كامت العالمي النظام االقتصادي  ي 

ئ فن ي تسّببت بها    فن
الت  العنيفة  الهزة االقتصادية   

ّ
إذ إن

التحّول االقتصاد ت إل تشي    ع محركات 
ّ
أد شياء من عالم ما ي، فثمة أهذه الجائحة، 

داخل كل دولة، وال عىل    ال عىل الصعيد االقتصادي  لها؛جائحة لن تبق  عىل حاقبل ال
ن دول عالمنا المأزوم و صعيد العلقات االقتصا   أقاليمه.  دية فيما بير

»المسؤولية   بعنوان   ، ي
الماضن مارس  نهاية  الصادر  المتحدة  المم  تقرير  يقول 

الع  التضامن  كة،  لمو المي المشي  ل اآلثار االجتماجهة  :  «،  COVID    19اعية واالقتصادية 
 حائجة كورونا سيكون لها آثار هائلة وطويلة المدى عىل االقتصاد  

ّ
العالمي واقتصاد  أن

للتوّ  الدولي  النقد  صندوق  انتىه  وقد  السواء.  عىل  للنمو    الدول  تقييمه  إعادة  من 
تلك رحلة كساد أسوء من  قد دخل م  ، ليقول بأن العالم2021و   2020المتوقع لعامي  

ي شهدها العالم عا 
 . 2009م  الت 

بتاري    خ   تايمز،  نيويورك  لصحيفة  تقرير  »ه 2020مارس    16ويوضح  بعنوان  كذا  ، 
بإحداث مضاعف وس كورونا يهدد  أن فير االقتصاد«،  ي  سوف يدمر كورونا 

ات حادة فن
نقدية  تدفقات الاقتصاد عالمي مريض ومثقل بالديون. ومع احتمال استمرار ضعف ال

والد كات  فها؛ نتيجة لج  ولللشر
ّ
توق كات  كورونحة  ئاأو  العديد من هذه الشر ا، ستصبح 

ة المصاحبة؛ من  والدول عاجزة عن سداد أقساط الفائ  عن التداعيات الخطير
ً
دة، فضال

شد انخفاض  أصابت  نحو: حصول  ي 
الت  الصحية  الوعكة  نتيجة  العمالة  عرض  ي 

فن يد 
مق من   

ً
بدءا  ، ن خدمات العاملير اضطرو   دمي  ممن  بالالرعاية  أطفالهم  رعاية  إل  ر  ظنا 

من    -مع شديد السف-المدارس من جهة، وكذلك من جراء تزايد عدد الوفيات  غلقإل 
االقتصادي  النشاط  يقع عىل  الذي  الكير  التأثير  ولكن  أخرى؛  الجهود    جهة  من  يتأن  

ي  غلق والحالحثيثة الحتواء المرض ومنع انتشاره من خلل عمليات اإل 
، الت  جر الصحي

الطا  أدت استخدام  تراجع  والركود  نتاجاإل   ة قإل  البطالة،  معدالت  ارتفاع  قبالة  ي 
فن ية، 

ب ما  وهو  مستوى  االقتصادي،  إل  النفط  أسعار  بانخفاض  الظهور  ي 
فن ملمحه  دأت 

للغاية المصدرة    متدٍن  الدول  وي  هدد  ديونها؛  لسداد  تسغ  ي 
الت  النفط  كات  شر يهدد 

ول  ي تعتمللبي 
ي شر الت 

 . اء احتياجاتها د عىل عوائده فن
ه كلم  قرير د التويؤك 

ّ
ا طالت مدة جائحة كورونا، كلما زاد احتمال حدوث أزمة مالية أن

ي شهدها العالم عام  أخ
باء النادر الذي  . وفن ضوء هذا الو 2008طر بكثير من تلك الت 
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ن تبعات  ج له، فإلم يستطع العلم بعد أن يفهمه بصورة كاملة، ناهيك عن إيجاد عل 
الجائح الة، هذة ستستمر لحقبة طويلهذه  الجائحة  غموض حول  ا  تأثير هذه  مدة 

تخوّ  ي 
فن ل 

ّ
تمث آخر،   

ً
اقتصاديا  

ً
عبأ استثمارات  يضيف   

ّ
ضخ من  والدول  كات  الشر ف 

ي مستقبل غير واضح
 . ضخمة فن

بتاري    خ   العربية   وباء  2020مارس    25وفن تقرير لإلندبندنت 
ّ
أن ، ترى الصحيفة 

يدفعكو  ن  رونا  ضخمة  كات  ال بشر نتيجة  اإلفلس؛  الحو  وتزايد  ربا نخفاض  ح، 
النت الد المصاحبة  الزمات  تفاقم  مع  ه 

ّ
أن التقرير  ع 

ّ
وتوق وس كورونا  يون.  فير شار 

ي انهيار  المستجد، تحّولت الزمة من مجرد كساد ور 
كود عنيف إل أزمة أكير تتمثل فن

كات ضخمة وإعلن إفلسها.   شر
اكية المرض« االقتصادية« إ  »العولمة   كورونا... من   : ل »اشي 

 أزمة كورونا لم تثبت فشل العولمة فحسب، بل د من التقار لعديتشير ا 
ّ
ير إل أن

فمع  أثبتت يرها.  لتير سيقت  ي 
الت  الحجج  من  الكثير  وزيف  هشاشتها  بداية    مدى 

  
ً
اقتصاديا منها  واستفادت  للعولمة،  رّوجت  ي 

الت  الدول  جميع  سارعت  الوباء، 
اتيج التقواسي  إل   ،
ً
ايا نحو  واالنغلق  والوقع    لداخل، 

ّ
وإغلحد السفر  ق  من 

وترى   الطبية.  اإلمدادات  وتخزين  «   «Foreign Affairsصحيفةحدودها، 
هدية    

ّ
يعد الوباء  هذا  وأن  نعرفها«  ي 

الت  العولمة  يقتل  »كورونا  بأن  المريكية 
عىل   المدى  طويلة  آثار  له  يكون  أن  ع 

ّ
وتتوق ؛  ن الحر للقوميير لألفراد  حرية  كة 

 لبضائع. وا
ه بينما كانت العولمة تخدم أنظمة  التقارير المهمة  بعض  ثانية، ترى    من ناحية 

ّ
أن

الثالث، فإن كورونا قد تخطت  رأسمالية دولية عىل العالم  ي 
الفقراء فن تلك   حساب 

الفقير   أصبح  إذ  المرض«؛  اكية  ب »اشي  تسميته  يمكن  ما  وأوجدت  الطبقية  الفوارق 
ن والغ ي معرضير
الذبالدرجة نف  تن الوباء  لهذا   سها 

ً
  طبقات االجتماعية  للي أصبح عابرا

  ، سي ي  نر ي  )نر وتصنيفاتها  درجاتها  هذ2020مارس    28بكل  جعل  (؛  قد  الوضع  ا 
مواج  أمام  العجز  حيث  من  متساوين  ما الجميع  ظهور  عن   

ُ
فضال الوباء،  هذا  هة 

الجه  كل  الجائحة  جعلت  إذ  الجدد؛  الفقراء  بطبقة  المبذو يعرف  لدن ود  من  لة 
اا والمؤسسات  الدلمنظمات  الفقر   وليةإلنسانية  مكافحة  ي 

الرياح    فن ادراج  تذهب 
ي  
ي    88ولية إل سقوط أكير من  لا   إحصاءاتها بعدما أفضت الجائحة فن

مليون فرٍد فن
للزيادة إل ما يفوق   الفقر المدقع وهذا العدد قابل   بحسب   150أتون 

ً
مليون فردا

والر « الفقر  المشي  تقرير  شب2020ك  خاء  اآل،  الفقر،  إحصاء  االقتصادكة  ية  فاق 
 . لعالمية«ا

... »فرصة نادرة«   : كورونا والعالم النامي
ا  ي ضوء هذه التغير
ي أحدثها  ت االجتماعية واالقفن

ى والمتسارعة الت  تصادية الكير
، وه   ظاهرتان مهمتان لهما أثر كبير عىل العالم النامي

ً
ل عالميا

ّ
ما:  وباء كورونا، تتشك
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ى عىل قيادة العالم، وانشغرصاع ال  تصاعد  لك القوى بنفسها وانغلقها  ال تقوى الكير
 خل. نحو الداإل حد كبير  

ال  من  العديد  أن رصا تشير  إل  هذا  تقارير  بعد  ته 
ّ
حد ازدادت  قد  ى  الكير القوى  ع 

القوى، وفن مد  ع أن يلحق بهذه 
ّ
المتوق ر  ي حجم الضن

الكبير فن للتفاوت   
ً
ى الوباء؛ نظرا

ال لمجتمع قدرة  نظرا  ار،  الرصن هذه  تبعات  تحمل  عىل  طبيعة  لتفا ات  ي 
فن الكبير  وت 

 من محنة كو   ية. وترى تلك التقارير بأنادنظمها السياسية واالقتص
ً
رونا  من يخرج أوال

ن من تحقيق نقاط هائلة عىل  
ّ
الكثير من  سيتمك ما ستتبدل معه  السيطرة. وهو  سلم 

 (. 2020إبريل    BBC    1ة. )جديد  ة وسياسيةالتحالفات وظهور تكتلت اقتصادي
. كما أنه  تلك القوى مشغولة بنفسها إل  قد جعلت كورونا  ة، فمن جهة ثاني  كبير

ٍّ
حد

قلص االستع  قد  وقدراتها  ي  تطلعاتها 
فن بالمشاركة  الجيوش  انشغال  جانب  فإل  مارية؛ 

، فإن انتشار الوباء داخل الجيوش والس
ً
 املتيما عىل ح عمليات مجابهة الوباء داخليا

ي ههنا اإلشارة إل ما عسكر الطائرات، يحد بشكل كبير من سطوتها ال
ية الخارجية. ويكقن

ب  متقا القوى  هذه  من  العديد  وعلبه  الخارج؛  من  قواتها  أن  سحب  المتوقع  فمن  يه 
ى لصعوبة تحقيقها. كما أنها قد صارت أكير   تتقلص الطماع االستعمارية للقوى الكير

 الخيار   ق نمو اون لتحقيحاجة إل التع
ّ
ي  الع  اقتصادي أفضل هذا من جهة، وان

سكري فن
ق  أطماعها،  تحقيق  أو  نزاعاتها،  ي  د  حّل 

فن عليه  مما كان  أبعد  من صار  أي وقت مضن 
 . جهة أخرى

ن  العالمير ن  بير التنموية  الفجوة   
ّ
فإن  ،

ً
ا والنامي -وأخير م 

ّ
التناقص    -المتقد ي 

فن بدأت  قد 
و  انتشار كورونا  النخفاض  اانخفاض كلنتيجة  مقارنة  فته  النامي  العالم  ي 

فن القتصادية 
م.  عالمبال

ّ
 المتقد

 
ّ
إن إذ  ؛ 

ً
عدال أكير  جديد  عالمي  نظام  لصياغة  نادرة  فرصة  ر 

ّ
توف ات  المتغير هذه 

و  منتض  ن  بير يكون  لن  الحالة  هذه  ي 
فن عند صياغة  التفاوض  الحال  مهزوم، كما كانت 

فرصة   يوفر  الوضع  هذا   .
ً
جدا ومهزوم  مهزوم  ن  بير سيكون  بل   ، الحالي العالمي  النظام 

ص أجل  من  للضغط  النامي  للعالم  الناحية  ينادرة  من   
ً
عدال أكير  دولي  نظام  اغة 

اتيجية  . االقتصادية واالسي 
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 الخاتمة 
ي لجائحة كورونا وما سواها من    

ّ
ي التصد

مستقبل سياسات التعامل مع الوبئة فن
 الجوائح: 

وس، وظهور بؤر وبائية جديدة تجتاح العالم     ي للفير
مع استمرار التغير الجغرافن
منه، النامية  البلدان  قد  و   والسيما  مناطق كانت  ي 

فن وس  الفير ي 
تفشر موجات  توالي 

ي سباق مع الزمن لوقف حالة الطوارئ الصحية، 
 من قبل، فصارت فن

ً
ما
ّ
شهدت تقد

ي عىل تلك البلدان البحث  
عن سبل الحتواء الخسائر االقتصادية  وهذا المر يقتضن

جديد،   من  مسارها  إل  التنمية  خطط  إلعادة  عجالة  عىل  والعمل  واالجتماعية، 
عد، من نحو: او   عتماد سياسات ناجعة تكّف استفحال الجائحة عىل مختلف الصُّ

 ووأد مصادر ظهورها،    -
ً
المعدية عامة وسات  والفير الوبئة  لزوم معالجة أخطار 

منابع وسات    وتجفيف  الفير انتقال  تقليل احتمالية  انتشارها وتفشيها، والعمل عىل 
الخفافيش وآك ، نحو:  البشر الحيوانات إل  الحال مع    لمن  ي كما هي 

الحرشقن النمل 
نقل  إمكانية  إمكانية/عدم  ي 

فن البحثية  التجاذبات  من  الرغم  وعىل  جائحة كورونا، 
وس بعض الحيوانات الليفة كالكلب والقطط المخالطة لإل  ي احتضان الفير

  نسان فن
عىل   أجمعت  ية  المختير والبحوث  العلمية  الدراسات  تلك  جميع   

ّ
أن  

ّ
إال ه،  ونشر
 زمة الحذر عند مخالطة هذه الكائنات. لمالتوصية ب

االستجابة    - ي 
فن القرار  اتخاذ  قدرات  تعزيز  عىل  العمل  العالم  بلدان  عىل  ن  يتعيرّ

اآلثار  لمواجهة  أفضل  الجائحة،    للتحذيرات ووضع ضمانات  الناجمة عن  ة  الخطير
قابلة   وقرارات   ، المحىلي المستوى  عىل  ة  مستنير قرارات  اتخاذ  عىل  القدرة  والسيما 

المؤقت  لل ف 
ّ
التوق فرصة  اغتنام  البلدان  تلك  عىل  ي 

ينبغن ذلك  عن   
ً
فضال تكّيف، 

ي قدراتها عىل  
الوقوف عن كثب فن الحظر واإلغلق، من أجل  الناتجة عن عمليات 

البيان  التخفيف  إدارة  الكفاءة   درجة كافية من  المناسبة وعىل  القرارات  واتخاذ  ات، 
ي نهاية المط

 وعودة الحياة إل طبيعتها.  فا من التدابير وإعادة الفتح فن
ي     

ورية هو إدراج جوانب الصحة العامة فن ولعّل من مصاديق تلك القرارات الضن
ال ي 

فن تستهدف  ي 
الت  الحالية،  الكوارث  مخاطر  إدارة  االستجابة  أنظمة  الول  مقام 

المكانية   الجغرافية  البيانات  لجمع  الولوية  وإعطاء  والمناخية،  الطبيعية  للكوارث 
إتاحتها    قطللمنا ثم  ومن  وتحليلها،  وتصنيفها  الكوارث  مخاطر  وإدارة  ية،  الحضن

  
ً
مستقبال الوبئة  ع 

ّ
توق عىل  لمساعدتهم   ، الصحي بالمجال  المصلحة  لصحاب 

آثارها، المتعددة   والتخفيف من  اآلثار  تقييمات  أن تساعد  ي 
ينبغن الوقت نفسه  ي 

وفن
مراعية ة  قرارات مستقبلية مستنير اتخاذ  ي 

فن اإلفادة  ل  القطاعات  لمخاطر عن طريق 
تقدير   أو  الخسائر،  تقييم  ي 

فن ومنهجها  الحالية  الكوارث  مخاطر  إدارة  ات  خير من 
ي منها. 

 احتياجات ما بعد الكارثة وخطط التعافن
ي اتخاذ التدابير الواجب اعتمادها لدرء مخاطر   التعويل عىل  -

البدائل التفصيلية فن
حي جوانب  ي 

فن ها  تأثير عن  النظر  بغض  مختلف  تامعينة،  وتكاتف  أخرى،  ية 
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"صحة   نهج  اعتماد  نحو  من  الوبائية،  الكوارث  مجابهة  ي 
فن المجتمعية  القطاعات 

الوقاية ي 
فن فّعال  بدور  يقوم  أن  الزراعة  لقطاع  يمكن  إذ  العدوى    واحدة"؛  من 

ن  
ّ
يمك المر  فهذا  المنشأ،  ي 

حيوانن وس كورونا   فير أصل  لكينونة  وبالنظر  واحتوائها؛ 
البيطري اء  ن الخير الفهم    ير ي 

فن ن  والممارسير السياسات  واضغي  مساعدة  من   
ن والزراعيير

المناسب  ي الوقت 
للوباء، ومن ثم تسهيل مهمة االستجابة فن للعوامل المحركة  المبكر 

مشا تفٍش  "لي حاالت  نهج  مع  ه 
ّ
ان ذلك   عىل 

ْ
ِزد مستقبلًيا،    يلزم   ،”واحدة  صحةبهة 

اء  مشاركة ي   والزراعية  الحيوانية  الصحة   خير
 متعددة   الفنية  العمل  اتعو مجم  فن

العون  ا  وفرق  القطاعات يد  تقديم  اء  الخير لهؤالء  يتيح  مّما  الشيعة؛  الستجابة 
ي معرفة المناطق عالية  

الخطورة الوبائية، نحو تحديد  والمساعدة من خلل االرشاد فن
 قدر اإلمكان من انتقا

ّ
ي تباع فيها اللحوم الحية، للحد

 ل مناطقها أو السواق الرطبة الت 
إعلمية   رسائل  صوغ  ي 

فن المساعدة  يمكنهم  مثلما   . البشر إل  الحيوانات  من  العدوى 
ا عن   

ً
فضال المياه،  وتخزين  لألغذية،  اآلمنة  المناولة  إثراء  نطاقا ًعن  لممارسات  أوسع 

اإلنتاج   ي 
فن ي  البيولوجر المن  ن  تحسير بمعية  الغذية  صناعة  مجال  ي 

فن الجيدة  الصحية 
والتجارة، كذلك ي 

 ا  الحيوانن
ّ
القطاع  ن مع  التعاون  خلل  من   ، الزراعي للقطاع  يمكن  ه 

اء" عىل الطرق   ي المساعدة بضمان توفر المواد الغذائية ك  "القنوات الخضن
الخاص، فن

ي الهند؛ ومن ثّم الحد من تعّرض الضعفاء ومن الشيعة لنقل الغذي
ة، كما هو حاصل فن

 يعانون سوء التغذية لألمراض. 
باإلشار      الجدير  والمستقبلية    ة ومن  الحالية  السياسات  أطر  اقتصار  عدم  ورة  رصن

لنهج   الجل  ة  قصير التدابير  ي   من  للوقاية  اللزمة  ” واحدة   صحة“عىل 
  أو   الوبئة  تفشر

   بل  احتوائها؛
ّ
ورة  هنالك  تكون  أن  البد   طويلة  آجاٍل   ذات   الستثمارات  كذلك  ملّحة   رصن

ية،   البيئية  العوامل  تأد  بعدما   وبنائها؛  النظمة  هذه  استدامة   أجل  من  المد    والبشر
ا:  نحو  ن الحيوان واإلنسان، وما يرتبط بهذا االختلط  التغير المناخية، واالختلط بير ت 

واستخدام   الحيوانات،  تربية  حاالت  من  مخاطر  زيادة  إل  الهجرة  وأنماط   ، ي
الراضن

ي وتواترها
 .التفشر
االصطناعي    - بالذكاء  االهتمام  وتوجيه  بالتكنولوجيا  ي العناية 

مخاطر    فن تقييم 
ز  
ّ
حف إذ  المواجهة؛  تلك  سبل  وتحديد  لمواجهتها  اللزمة  االحتياطات  وأخذ  الجائحة 

ي عمل  
 فن
ً
 وجليا

ُ
القطاعات الحياتية المختلفة، الصناعية منها  الوباء إعادة التفكير جديا

فقد   ، ي التكنولوجر االبتكار  خطط  تشي    ع  عىل   
ّ
والحث ها،  وغير والتعليمية  والتجارية 

ال  من  غ عّولت  نتها 
ّ
مك جديدة  رقمية  تقنيات  عىل  القطاعات  تلك  من  الساحقة  لبية 

ي ممارسة العمال التنموية واالقتصادية والسيما التجارية  
ي ظّل  االستمرار فن

منها حت  فن
وس كورونا؛ وعىل وفق استطلٍع قامت به مجلة "فورين   قة بفير

ّ
القيود الصارمة المتعل

صت
ُ
ز" خل ذا كان هناك درس واحد من الوباء، فهو أن القدرة  إ"المجلة إل القول:    آفير

انطلقة    هناك مجاالت ستشهد 
ّ
ان  

ً
دة
ِّ
ان جنًبا إل جنب"، مؤك والمرونة يسير الرقمية 

 ة، نحو: اإلنفاق عىل البحث والتطوير واإليرادات وعمليات الدمج واالستحواذ. جديد



لية واستشراف العالم ما بعد جائحة كورونا رؤى مستقب

measures when epidemics spread (Covid 19 as a model

 

 

303 

ال      قطاع  ي 
فن االستثمار  يد  ن سير الرؤية  هذه  عىل  والذكاء   نولوجيا كتوبناًء 

ي  
فن اللوجستية  والخدمات  المستودعات  عمليات  لمساعدة  سواء   ، االصطناعي

ونية المرتفع أم لتم تلبية الطلب  التعامل مع حجم التجارة اإللكي  ن المصانع من  كير
ما   وهو  ايد،  ن تقليل   لحضناهالمي  عىل  التكنولوجيا  كات  شر من  العديد  تعويل  ي 

فن
عمله لماكن  المادية  "غير   ا الكثافة  الخدمة  ن  لتمكير خلل     أو  من  التلمسية"، 

نت للمطاعم والفنادق.   استخدام تطبيقات الطلبات عير اإلني 
أجل معالجة ما أفضت إليه جائحة كورونا من    الدعوة إل االستثمار المرن من  -

قيادة   ذراع  توجيه  من  يستلزم  بما  وأهليتها،  الصحية  الرعاية  لحقت كفاءة  ار  أرصن
نا ندرك أن النطاق  عج االستثمار و 

ّ
ل خط مسارها نحو المجاالت الصحية، والسيما ان

ال عىل  الفعىلي  والعكوف  استثنائية،  تدابير  اتخاذ  يستلزم  للجائحة  مع الواسع  عمل 
بلد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من أجل تدعيم أنظمتها    100أكير من  

. ا الصحية، وتوسيع نطاق االستجابة للجائحة، وإرساء أسس ي
 لتعافن

بالقيود    - ام  ن االلي  الجائحة عن طريق  لمواجهة   
ً
نجاعة الطرق  أكير  االعتماد عىل 

لفاعليت  بالنظر  الجوي  السفر  عىل  المفروضة  "كورونا  المبكرة  مكافحة  ي 
فن ها 

ن   عير المشر وبعض  ان  الطير كات  ي شر
فن العمال  نقابات  وضغط  من جهة،  المستجد" 
، وليس مبادئ    ة من أجل تفويض فيدرالي للحتياطات الصحي

ً
المتعلقة بالسفر جوا

منظمة   قّررت  التدابير  هذه  تكلفة كل  ولمعالجة  أخرى.  توجيهية فحسب من جهة 
اء صندوق طوارئ عالمي ممّول بمساهمات طوعية  إنش 2015الصحة العالمية عام  

ر الموارد اللزمة للستجابة الفورية. 
ّ
 مرنة، لضمان توف

العلم ودوا  - ن  الروابط بير السياسات من جهة، وتأييدها مع كبار    ر ئ تدعيم  صنع 
ومدى   أخرى،  من جهة  التعليم  تكنولوجيا  حلول  بامتلك  ن  والمهتمير القرار  صانغي 

ي تتوافر فيها المعلومات العلمية والمشورة  اإلفادة من تجارب ح 
كومات البلدان الت 

"كوفيد مكافحة  ي 
فن أكير  نجاًحا  العلم  عىل  القائمة  بالسياسات  ؛  "19-المتعلقة 

م وسط  
ّ
ي سبيل الحفاظ عىل عملية التعل

م عن ُبعد فن
ّ
ودراسة الخيارات المتاحة للتعل

تبة عىل هذا   المسغ.  الزمة عىل الرغم من تباين النتائج المي 
ه عىل الرغم من اتكاء التعليم عن ُبعد عىل تقديم المعلومات      

ّ
 عىل ذلك  أن

ْ
ِزد

وهي  الرقمية  الموارد  خلل  من  بجديدة؛  واالختبارات  ليست   
ٌ
تزامن    طريقة  

ّ
أن  

ّ
إال

مع   القطاعات  مختلف  ي 
فن التعليم  من  اللون  هذا  استخدام  فرضت  ي 

الت  الجائحة 
ي الهائل م التكنولوجر

ّ
ّ التعليم عن ُبعد فكرة عمل قابلة للتطبيق تجارًيا،    التقد قد صير

ي ضعف خدمات االتصال عريض
ل فن

ّ
  ةوكانت العقبة الرئيسة لدى جّل البلدان تتمث
ها بأسعار معقولة، ومن ثم فالتعليم الجماعي قد ال ينتىهي    النطاق والعمل عىل توفير

المطاف كتجربة    المطاف به  ينتىهي  ال  قد  الجماعي  أن  التعليم  يمكننا  لكن  جذرية، 
به   الفضل  البدائل  بعض  ذلك  جانب  إل  يتضمن  مختلط"،  "نموذج  إل  نهدف 

"ن إل  نهدف  أن  يمكننا  لكن  جذرية،  جانب  و م كتجربة  إل  يتضمن  مختلط"،  ذج 
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"بدشهري" رأي  بحسب  الفضل  البدائل  بعض  التنفيذي   ذلك  والرئيس  المؤسس 
"  لمنصة   اضافت    Awecademy"أويكاديمي ي 

الت  وكندا  ي  دنر ي 
فن نت  اإلني  عير  للتعليم 

 
ً
"  قائلة الوضع:  سيكون    لكن  العالم  مستوى  عىل  المدارس  لبعض  الجديد  الطبيغي 

نموذج   إل  وتركز  خماالنتقال  بمفردهم،  بالكثير  القيام  للطلب  يمكن  حيث  تلط، 
 ."  المدارس عىل التعاون وحل المشكلت، والتقييم والتواصل االجتماعي

الحوكمة  م  - إطار  ي 
فن أغوارها  وسير  البلدان  تواجهها  ي 

الت  المخاطر  معالجة  أجل  ن 
 من بناء قدرات الدولة، عىل أن يجري هذا البناء بصور 

ّ
متواترة وليس   ةالرشيدة، فلبد

مستقبلية.  جائحة  لي  طارئة  استجابة  ورات    بوصفه  الضن من   
ّ
أن فيه   

ّ
الشك فمّما 

أن يعاد لدور الدولة مكانت النشاط االقتصادي الذي  القطعية  ي 
ه المستحقة والسيما فن

مع   والصناعة،  التجارة  عن   
ً
فضال والتعليم  الصحة  ي 

فن  
ً
خاصة مفاصلها  ي كّل 

فن تّشب 
السيا تنحية  ل استأكيد 

ّ
للتدخ المعادي  ببنائها  الية،  فالنيوليير ؛ 

ً
جانبا الية  النيوليير ت 

تمن ي 
الت  وبالمكانة  للرأسمالية،  المطلق  وتأييدها  دفة  الحكومي  إدارة  ي 

فن للسوق  حها 
ي أتون جائحة كورونا؛ إذ لم تتمكن قوى  

 فن
ً
 ذريعا

ً
النشاط االقتصادي، قد فشلت فشال
ي كثير من البلدان النامية بمف

ها من امتصاص صدمة الجائحة، ناهيك عن  در السوق فن
ي 
فن الحاسم  العامل   

ّ
تعد الحكومي  لإلنفاق  الفعالة  فالمساهمة  ثّم  ومن  عليها،  التغلب 

ة ما تمخض عن هذه الصدمة من مشكلت وأزمات اقتصادية طارئة؛ نحو: اتساع  تهدئ 
 نطاق البطالة، والتضخم، والركود، والطاقات اإلنتاجية المعطلة. 

ن عمل وسائل التواصل وتبادل المعلومات حول "كوفيدلاتكثيف    - -جهود لتحسير
الذي19 المر  البلدان،  من  عدد  ي 

فن ناقًصا  أم  ا 
ً
بطيئ أكان  سواء  إنشاء    "  يستوجب 

  وحدات معلومات واتصاالت وطنية ودولية؛ بهدف مواجهة المخاطر ودرئها، والسيما 
ي منظومة جديدة للتواصل

نا والعالم أجمع قد دخل فن
ّ
ي مجتمعاتنا، وبات  و   أن

للعيش فن
وسهلة.   نافعة  جديدة  تواصل  طرق  البتكار  جهد  من  أوتينا  ما  بكل  القيام  علينا   

ً
لزاما

 فزمن التواصل ال
ً
 حالي قد اختلف برّمته عّما كنا نعرفه وعهدناه سابقا

ي    -
فن الشعور  من  حالة  يخلق  المرتقبة،  االجتماعية  االضطرابات  ي 

فن التفكير  دوام 
الشعوب حان  و   إجبار  وقد  جديدة،  ومهنية  معيشية  أنماط  تجربة  عىل  المنظمات 

خلل من  عليه  الحفاظ  يجب  ات  التغيير هذه  أي  ومعرفة  للنظر  اآلن  قانون    الوقت 
ه باتت رغبتنا جمعاء

ّ
ي وضع    -بغض النظر عن الفئة العمرية  -صارم ورادع، والسيما أن

فن
ن الفينة و  فينة أننا عىل ما يبدو ال نسير  لانهاية لهذا الوضع المزري، ورصنا نستشعر بير

ي كل لحظة من زمان 
ي كّل يوم بل فن

ي نخوضها فن
ي هذا االتجاه؛ بالنظر إل المشقة الت 

فن
م أفراد  الجائحة  فيهم  بما  والقارب  الصدقاء  مع  والتواصل  ل 

ّ
التنق صعوبة  حيث  ن 

م مختلفة  بقعة  ي 
فن للعمل  يقطن  منهم  واحد  إذا كان كل  والسيما  الواحدة    نالشة 

الحياة   إل  العودة  مسألة  بأن  قناعة  الفراد  لدى  د 
ّ
تول أمور  فهكذا  المعمورة،  أصقاع 

أ ة  بوتير أنها ستجري  م 
ّ
المحت من  ا، الطبيعية 

ّ
من الغلب  العم  يظنها  مّما كان   

ً
ا بطأ كثير

ه  
ّ
أن  ، ي

يطانن الير االقتصادية  لألبحاث  ي 
الوطتن المكتب  عن  صادرة  عمل  ورقة  وبحسب 
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ب يكون  ما  أشبه  لن     جرت  ؛  ي
الكورونن الحجر  مرحلة  أثناء  الجيال"  ن  بير "مقايضة 
القيود الم تعليمية واقتصادية ضخمة نتيجة  فروضة  الجيال الصغر عانت خسائر 

العمرية   الفئات  ن  بير الوفيات  معدالت  وتقليل  جانب،  من  الوباء  انتشار  من   
ّ
للحد

وس من جا  الفير من  ر  للتضن الكير عرضة  عد 
ُ
ت ي 
الت   
ً
باتت    بنالكير سنا بل  آخر،  

سجن   من  سنخرج  ن  حير نا 
ّ
أن من   ، ن الباحثير من  ة  مجموعة كبير برأي  راسخة  قناعة 

 من القيود الصارمة من قبيل الجائحة، ستبق  القواعد الحكومية تف
ً
رض علينا نوعا
 تحديد عدد القارب والصدقاء الذين يمكننا مقابلتهم.  

منخ  - البلدان  مديونية  أعباء  تخفيف  إل  من  ضفالسغي  ي 
تعانن ي 

الت  الدخل  ة 
الجائحة   مجابهة  عىل  قادرة  البلدان  تلك  تكون  حت   صعبة،  اقتصادية  تداعيات 

ا خلل  من  لتقويضها  الديون  والتحّرك  خدمة  مدفوعات  تعليق  مبادرة  إل  للجوء 
لديها   المختلفة  اإلقراض  تسهيلت  ودعم   ،

ً
فقرا البلدان  أشد  عىل  المستحقة 

ن عىل م كير فحة الجائحة، وهذا ما سغ له البنك الدولي وصندوق  اكلتمكينها من الي 
ي أبريل من عام  

     . 2020النقد الدولي فن
 هللا ولي التوفيق و 
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