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 بسم هللا الرمحن الرحي 
ِمنُونَ   ُقِل اْعمَلُوا فََسَيََى اَّللهُ ْعََلَُكُم َوَرُسوُلُُ َوالمُمؤم

 صدق هللا العظي 
وزيادة ، رفع مستوى الباحثني والقراءيف تطور العلم واملعرفة ويسهم النشر العلمي       

ويساعد على عرض نتاجاتهم الفكرية  ،طالع على األحباث والدراسات املنشورةالثقافة من خالل اال

هم تساليت  اجلديدةكتشافات ونشر الدراسات واال، خالقة ىل مشاريع إبهدف حتويلها  ،وإبداعاتهم

 .على إصالح املشكالت اليت تعرتضهمل وتع، يف خدمة اجملتمع 

 تنشيط الدراسات العلمية السابقة والتعريف بالتطورات اليت طرأت عليها على وحيّث   

 العاملء وزيادة نطاق املعرفة والتعريف بالباحثني واملهتمني بالبحث العلمي من أحنا ،ثاتها يوحتد

ورفع كفاءة  ،اإلبداعيواخَللق مي تفكري العلوتعميق ال ،نفتاح العلمي العامليمما حيقق اال، كافة 

جتماعية ، اليت ال ينكر دورها األحباث املدروسة ، وفتح آفاق جديدة يف جمال العلوم اإلنسانية واال

وإعادة النظر يف قضايا ، يف إعادة صياغة األسس اليت يقوم عليها بناء الدول واجملتمعات 

من خرباتهم النظرية دة لإلفادمييني ، لى العلماء األكاجتماعية للتعرف عامتعددة ، وبناء قاعدة 

 والتطبيقية يف ميدان البحث العلمي . 

لتحمل جاءت جتماعية، لة األكادميية األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالاجملن صدور إ     

يني ميداكرؤية وتطلعات علماء هذا التخصص، ونأمل يف أن جتد رسالتها آفاقها الدولية بني األ

 العامل . والباحثني من خمتلف دول

وبهذه املناسبة أهنئكم بإصدار العدد األول من جملة األكادميية األمريكية الدولية للعلوم    

اجمللة  يف املعرفة والتطوير وحتقيق املوثوقية من خالل ضمان تسهم جتماعية ، إذ اإلنسانية واال

ث العلمي وتتمثل خبصائص البح لتزامواالبيانات ، جودة ونوعية األحباث ودقة املعلومات وال

ستشراف اباملوضوعية واملنهجية والقابلية على اإلثبات واملنطقية والتعميم والقدرة التنبؤية على 

املستقبل ، مبا يضمن خدمة اجملتمع ودعم النتاج اإلنساني  الفكري .وهي جملة يشرف على 

ة ، وتعنى بكل ما هو لعاملياتذة اجلامعات العربية واستشارية دولية من كبار أساإصدارها هيئة 

 جتماعية .أصيل وجديد يف جماالت العلوم اإلنسانية واال

جلنة من  لدن ختضع مجيع األحباث واألعمال اليت تنشر اىل عملية التحكيم الدقيق من  إذ    

،  وشروطها  يف اجمللة عايري النشرمل ااحملكمني املختصني الذين يتقدمون بقبول أو رفض النشر وفق

 لتزام بالنزاهة واألمانة العلمية . واإل

وإنين ألتقدم بالشكر لألستاذ الدكتور/ حسام الدين جاد الرب ، مدير التحرير، على اجلهود 

 االعضاء وعضاء هيئة التحرير أول ، وكذلك شكري جلميع دد األخراج العإالكبرية املضنية يف سبيل 

 . أمجعهم

 وفيق.ومن اهلل الت
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 حوار مع ادلكتور حامت جامس احلسون 

مريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب  كاديمية األ قامت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في األ     

الفارس عزيز  األإ ب  أ.د.سندس  رئيس  مع  لقاء  والتدريب  األمريكية  كاديمية  جراء  العالي  للتعليم  الدولية 

  ا فاق آتحاوره بمناسبة هذا الحدث العلمي الذي يفتح    ،ول بمناسبة صدور العدد األ   ون أ.د.حاتم جاسم الحس 

رجاء الوطن العربي. وبعد الترحيب  أ مية ولبقية الباحثين املنتشرين في  يكادفي األكبيرة لطلبة الدراسات العليا  

 :اآلتية سئلة ليه باأل إ تول توجه صدار العدد األ إبه وتهنئته ب

يف دولي؟/ هل للمجلة تصن١  

و رقم تسلسلي. ويتم  أي تصنيف دولي  أال تحمل    أنها  صدار املجالت العلميةإ من املتعارف عليه عند       

من شروط الحصول عليها هو صدور  ف  ،و الثانيأول  صدار العدد األ إالحصول على هذه التصنيفات بعد  

األ  الثاني والبعض من هذه  أول  العدد  التوثييماملختصة    تاملنظما و  الدولينح  العدد إعند    ق  صدار حتى 

  الذي  ( ISSN)توثيق   ا العدد سنحصل علىصدار هذإ ن شاء للا حال  إذلك التصنيف. و منح  جل  أالثالث من  

املنشورة  ُيَعّد   البحوث  مجال  في  املهمة  العاملية  التوثيقات  الحصول  من  التوثيقات  على  فضال عن  بعض 

 العاملية املهمة. 

   

 لبحث ؟ / ما أهم عوامل رفض ا2س

نجد هنالك العديد من  ، للعديد من البحوث(Scopus or ISI) سباب الرفض التي تتبعها أ ذا ما راجعنا إ 

 : سبابهم هذه  األ أ سباب وهنا سنستعرض األ 

 : أحتوى على ما يأتي  ذاإمن الناحية العملية والتقنية  يكون البحث فاشال 

كثر  و تم تقديم البحث ألأ (Plagiarism) ، يحتوي البحث على نسخ نص ي وانتحال من بحوث اخرى  1.

 في الوقت نفسه . من مجلة 

 جداوله و في أ ، و في املصادرأ،خطاء في العنوان أو   في محتوياته ،  متعددنقص  لى . يحتوي البحث ع2

ن جميع املجالت الرصينة  إذ إ ،وغير مناسبة للمجلة ة غير جيداملستعملة في البحث االنكليزية اللغة . 3

 كثف للبحث قبل التقديم.املغوي  اللتدقيق المل تطلب ع

 . قلة املصادر وقدمها.4

 هداف املجلة. أيتوافق البحث مع توجهات و . ال 5
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6.
ً
 .البحث غير مكتمل علميا

بيات ويترك  على االيجايرتكز البحث  أو قد نجد ، ةغير مكتمل البحث يحتوي على مالحظات علمية .7

 ذاتيا (  معرفياحيازا نا) .السلبيات في النتائج 

 هنا .أن نحصيها كلها  ال يمكن التي  ،خرى سباب األ وهناك الكثير من األ   

 

 / ما  خطوات النشر وإجراءاتكم بعد التقييم؟ 3س

لى املحكمين كل  إرساله  إيتم  سكرتارية املجلة  عن طريق  لدن الباحث  بعد استالم البحث وملخصه من      

معه استمارة تقييم البحث    يرفق عادة البحث  إن بو كميقوم املح  من تحكيمه   ء وعند االنتها  .حسب تخصصهب

فيه مالحظاته تدرج  النشر  إ  مالذي  على  باملوافقة  بعد  أما  النشر  على  املوافقة  عليهإو  التعديالت    ،جراء 

نوع التعديالت  يوهنالك  يتم    ،و جوهريةأما شكلية  إن من  الباحث من  إالبحث    ة عادإوهنا  جراء  إجل  ألى 

جل التأكد  أمن  أنفسهم  لى املحكمين  إالبحث    ةعادإوبدورنا نقوم ب  ،سالر عادة ال إه ثم يقوم بيالتعديل عل

لى املدقق اللغوي للتأكد من  إرسال البحث  إجراء ذلك يتم  إجراء التعديالت التي تم ذكرها. وفي حالة  إمن  

اشعار  رسال إمن خالل ، رلنش لعالم الباحث بقبول بحثه إخيرة وهي سالمته لغويا وبعدها تكون الخطوة األ 

 . له القبول 

 

 / ما  ميزات مجلتكم؟ وهل هناك تفاصيل أخرى ؟ 4س

ة  يمريككاديمية دولية موثقة ومسجلة في والية ديالوير األ أنها صادرة من جهة  أهم مميزات مجلتنا  أمن     

عضاء في ألى  ن املجلة تحتوي عأواالخر    ،هذا من جانب  ،وتحت رقم تسجيل دولي منشور في غالف املجلة

كاديمية متقدمة ولهم باع طويل في مجال التحكيم  أذو مؤهالت    و االستشاريةأجميع لجانه سواء العلمية  

 منتقين من جامعات حكومية وخاصة عربية لها سمعة جيدة في دولهم . 

نهيب    الختام  املتخصصيبوفي  الباحثين  ال  نجميع  العلوم  واالجتماعيةفي  بحوثهم  ل   نسانية  لى  إرسال 

خرى والتي انتشرت كثيرا  باملكانة العلمية املرموقة بين املجالت األ   املجلة  بسبب تمتع   ،جل نشرهاأاملجلة من  

 كاديمية .أي مؤسسة ألى إفي الوقت الحاضر وال تنتمي 

 

 



 

10 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

 فهرس املوضوعات 

بيعِية
َ
 الط

ُ
وارث

َ
رُ  الك

َ
 جديدة                                ها ف وأث

ٌ
 تاريخية

ٌ
اريخي حتى آواخر الَعصِر الَوسيط رؤية

َ
ي التَحقيب الت

 12 ............................................................................................ د. إسماعيل حامد إسماعيل علي

(                                                  19د التدابير الوقائية الشرعية ملكافحة عدوى األمراض الوبائية )كوفي

 29 .............................................................................................. د.أوان عبد هللا محمود الفيض ي 

                     دراسة مقارنة                      -مدى تأثير جائحة كورونا وتدابير االغالق على عقود اإليجار

 44 ................................................................................................. إيناس مكي عبد نصار الجنابي

اقع والتحديات              –حالة الدول العربية  -تأثير فيروس كورونا على االقتصاد العاملي: الو

 55 ........................................................................................ أيمن حمدوش وفاء/ ط.د. بوزانةدة.

                                        19التعليم اإللكتروني، نحو رؤية مستقبلية للمنظومة التربوية ما بعد كوفيد

 74 ...................................................................................................................... خالد األنصاري 

 19                                                                                            مستقبل الديموقراطية في عالم ما بعد كوفيد 

 88 ............................................................................................... م. د رائد حمدان عاجب املالكي 

         في القانون العراقي  دراسة -اثار اإلغفال التشريعي على فعالية االدارة في مواجهة فيروس )كورونا(

 102 ........................................................................................ الكريم الشاوي  د. سرى حارث عبد

                         التعليم االلكتروني حل ملعالجة مشكلة اضطراب التعليم في ظل جائحة كورونا

 122 ......................................................................................................... دة.سليمة ناصر حسين 

                                                     COVID-19رؤية مستقبلية للتعلم املدمج ملرحلة ما بعد كورونا فايروس 

 138 ............................................................................................... د. سندس عزيز فارس الفارس

                                       على جودة خدمات التجارة االلكترونية                                                19-فيد ر كو تأثي

 155 ........................................................................................... زينب/ كوثر بكراوي  سيداعمر  د.

                                                                      نماذج عربية مختارة  -)كورونا (التعليم االلكتروني في ظل وباء 

 163 ....................................................... ملى كريم خضير / األستاذ الدكتور طه حميد حسن العنبكي 

                                                   19ها في ضوء مستجدات كوفيد مستقبل تعليم اللغة العربية للناطقين بغير 

 180 ................................................................................................................... عبد اإلله لخزاز 

األوبئة واألمراض وأثارها على املجتمع االندلس ي )من عصر الطوائف وحتى سقوط سلطنة غرناطة  

 195 سر الحـــــامد م( أ. د. عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطوس ي/ أ. د. برزان مي1492-1031هـ/422-897



 

11 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

                                دراسة تاريخية                                                              –اطباء وطبيبات عصر الرسالة 

 212 .......................................................................................... أ.م.د. غصون عبد صالح الزهيري 

                                       مالمح النظام العاملي بعد انحسار جائحة كورونا                                                     

 223 .............................................................................................. دجاسب حاتم الفهأ.م.د ماهر  

- 19جودة خدمات التعليم عن بعد املقدمة من الجامعات الفلسطينية في ظل انتشار وباء كوفيد 

 ا
 
 240 ........................ محمد حسن أبو رحمة/محمد عبد الكريم القططي  -لجامعة اإلسالمية نموذجا

                               املتغيرات االقليمية والدولية في ظل الحرب على وباء كورونا                                 

 260 ............................................................................................... م.د.هيفاء رشيد حسن خشان

 – COVIDإلدارية الجنائية املترتبة على مخالفة الحظر الصحي الوقائي في ظل وباء جزاءات اشرعية ال

 293 .................................................................................................. أ.م. د. مازن خلف ناصر  19

                             COVID-19تحديد مهارات مدرس ي الفيزياء في التعلم اإللكتروني خالل جائحة كورونا

 317 ........................................................................................................ نهلة عزيز فارس الفارس 

                                           19زمن جائحة كوفيد  املسؤولية القانونية عن حوادث التعليم عن بعد في

 337 ................................................................................................................... يونس االنصاري 

CORONAVIRUS PANDEMIC: A NEW CHALLENGE TO THE FIELD OF EDUCATION           

DR. ALINE EL JURDI ......................................................................................................... 346 

TEACHING THE PRAGMATIC PERCEPTION OF REQUEST FOR EFL STUDENTS AFTER 

CORONAVIRUS PANDEMIC LECT. MUTHANA MOHAMMED BADIE (M.A.) ............ 355 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

                               وأثَ ُرها يف التَحقيب الَتارخيي حىت آواخر الَعصِر الَوسيط رؤيٌة اترخييٌة جديدة الَكوارُث الطَبيعِية
 د. إمساعيل حامد إمساعيل علي

 التاريخ الوسيط ابحث يف 
 عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للسياحة والفنادق )القاهرة( 

 ُملخص الورقة 
الطبيعية" مثل: الزالزل، والرباكني، واألوبئة، وكذلك اجلفاف، واجملاعات...وغري ذلك يف حركة    هذه   ترصد  الورقُة دور "الكوارث 

اء حديثًا مبصطلح "التحقيب التارخيي" وذلك حىت هناايت العصر الوسيط. وهو  التاريخ البشري، ومن مث أتثريها فيما يُعرف بني العلم
  اث الطبيعية"، قد تغري بشكٍل واضح جمرى األحداث التارخيية، ولعل من ذلك أن بعض الظواهر قد تؤدي ما يعين أن بعض "األحد

إىل اهنيار حضارات كربى كانت مزدهرة، وغري  النداثر بعض املدن أو اختفائها من الوجود، أو حىت الشعوب، ورمبا يؤدي بعضها  
 ذلك من األحداث التارخيية املهمة.  

 : )الكوارث الطبيعية، التحقيب التارخيي، العصر الوسيط الزالزل، الرباكني، األوبئة، اجملاعات..اخل(. ة الكلمات املفتاحي
Abstract of the Paper 
This Paper is dealing with the impact of the Natural Disasters such as Earthquakes, Volcanoes, 
Plagues, Drought, Famines..etc., on the History of the Man, therefor to show it influence on 
what is called  Historical Periodization till the end of the Medieval Age. That would mean that 
some Natural Events could change the itinerary of Human History, so that some of these Events 
could vanish some Cities from existence, also hide some Peoples from the Historical Scene, on 
the same time some Natural Events could cause to put an end of some grand Civilizations…                                
Key Words; Natural Disasters,  Historical Periodization, Medieval Age Earthquakes, Volcanoes, 
Drought, Famines …                          

 : املقدمة 
كوارث الطبيعية" على اتريخ اإلنسان، ودورها يف توجيه مسار احلدث التارخيي، والريب أن األحداُث  هتدف الورقُة لدراسة أتثري "ال

ن دارسي التاريخ ذوي الِفطنة واحلَذق، نظرًة ُُمتلفة األبعاد، تتماهى مع تقلبات األحداث  املأساويُة اليت ميُر هبا العاملُ اآلن تستدعي م
الُعلوم اإلنسانية يف    ابقي وميكن لتلك الرؤيُة التارخيية أن ُتسهم بشكٍل أو آبخر يف خدمة    ".19- اليت نعاصرها، بعد حقبة "كوفيد

امل لُرؤية  العلوم يف حاجٍة ماسة  إن تلك  إذ  املعلوم أن "احلدث  ذات اآلن،  الفاصلة. ومن  التارخيية  املرحلة  تلك  ؤرخني يف خضم 
املؤثر يف جمرايت  التا العامل  ويُشكل  احلدث،  فهو صانُع  "اإلنسان"،  بينهما  والرابُط  واملكان،  الزمان،  عناصر  من  يتكون  رخيي" 

ورمبا تتفوُق عليه أحياًًن يف صناعة أحداث رمبا يقف    األحداث بصفٍة عامة. غري أن "الطبيعة" قد يكون هلا دوٌر اليقُل أمهيًة عنه، 
ا، بل وعاجزًا أحياًًن أُخرى. والريب أن بعُض "الكوارث الطبيعية" كالزالزل، والرباكني، واألوبئة، واجملاعات..اخل  اإلنساُن أمامها حائرً 

مل يكن ُمتصورًا أن ختتفي بني عشيٍة وُضحاها،  ا تتسبب يف إسقاط حضاراٍت، أو إضعاف أُخرى، أو أُفول أُمم كانت ُمزدهرًة، و رمب
"التحقيب التارخيي". فالعديد من األحداٍث وقعت على هذا النحو بسبب كوارث الطبيعة، ولعل منها  وهو ما يُؤثر ابلطبع يف مسار  
واختفت مدٌن بسبب    اختفى الكثري من تُراث "البحر املتوسط" بسبب زلزال آخر،و بسبب أحد الزالزل،  اختفاء شعب "األطالنتس"  

سبب األوبئة والطواعني..إخل. ولعل أمهية هذه الورقة ترجع لنوعية الفكرة اليت تطرحها، ولقلة  الرباكني، وضُعفت إمرباطورايت ودول ب
 ". عية" يف مسار "األحدث التارخيية"، ومن مث أثرها فيما يُعرف بـ"التحقيب التارخييالدراسات اليت تناولت دور "الكوارث الطبي 

 َمفهوُم الَتحقيِب الَتارخيي ودللتُه الصطاَلحية والُلَغوية:  - أولا 
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 االستثنائية هلا  تُعد "الكوارُث الطبيعية" من أبرز األحداث اليت قد تُؤثر يف التاريخ اإلنساين بشىت صورها، وأمناطها، وتلك األحداثُ 
حدثني بـ"التحقيب التارخيي". وُمصطلح "الَتحقيب" يُشري بصفة  أثرها يف صريورة "احلركة التارخيية"، وهو ما يُعرف بني الدار 

ُ
سني امل

تلف  لة تقسيم مراحل اتريخ اإلنسان على هذه األرض لـ"ِحقٍب" زمنية ُمتعاقبة، حقبٌة تلو األخرى، وهو "حتقيٌب" قد خي عامة حملاو 
، و"احلقبة" يُعىن هبا  1مجع كلمة "ِحقبة": "حقب"   ابلطبع من مؤرٍخ آلخر، وكذا من منطقة إىل أخرى. ومن الناحية اللُغوية: فإن 

لتفكيك بعض األلفاظ الُلغوية واملصطلحات    2"املرحلُة" أو "الفرتة" من الزمن. وََيدُر بنا أن نستخدم بعض طرائق علماء "الفيلولوجيا" 
ُغوي أو اجلذر اللُغوي: )َحَقب(، ومنه  طة بتلك الفكرة اليت حنن بصددها السيما لفظ "الَتحِقيب"، وهو ُمشتٌق من األصل اللاملرتب

كون القاف(، ويُقصد هبا يف الغالب فيما تذكر معاجم اللُغة: "مثانون" سنة، وقيل  لفظ: "احلُقب"، ومفردها: "ُحقبة" )ابلضم وس
يُعين هبا فيما يُقال:  . أما مجع "احلِقبة" )بكسر احلاء(: ِحقاب، واحلَِقب:  3زمنية قد متتد ألكثر من ذلك إيًضا: إن مدة احلُقبة ال 

. وتذكر بعض املعاجم أن ما يُطلق عليها  4تخدام ضمتني(: يُقصد هبا "الدهر"، واجلمع: "أحقاب" "الُسنون"، و"احلُُقب" )أي ابس 
  . وكل 5هلا، وقد قيل أيًضا يف ذات الشأن إن احلقبة ابلكسر يُقصد هبا السنة، واجلمع: ِحقب "احلقبة من الدهر": هي مدٌة ال وقت  

يُشري إىل ثراء لغة الضاد أبصل لفظ "التحقيب"، وهو اللفُظ الذي يُشكل حمور هذه الورقة. وأما لفظ "التحقيب التارخيي"،  هذا  
أنه مصطلٌح خيتلُف من بلٍد آلخر، ألن "احلقب التارخيية" يف حياة أي  وهو املصطلح األهم يف دراسة تلك اإلشكالية، فمن املؤكد  

و متبايًنا بني  ، بصفٍة عامة ختتلُف عن مثيالهتا لدى األمم والُشُعوب اأُلخرى، وعلى هذا فـ"التحقيب" يبدمن الشعوب، أو األُمم 
احمللي" ألي بلٍد من البلدان، فـ"التحقيب التارخيي" يف  الشعوب، وهذا دون ريب يف اإلطار اإلقليمي فيما خيُص ما يُقال له "التأريخ  

 واضح   بالد العراق، رغم أن حضارتيهما كانتا األعرُق واألقدُم عرب التاريخ. ورغم ذلك البون المصر على سبيل املثال ليس كمثيله يف
ع قدر اإلمكان، ميكنه أن َيمع املراحل،  فيما مُيكن أن يُطلق عليه "التحقيب احمللي"، حياول العلماُء وضع حتقيٍب اترخيي جام…

   أو "احلقب" التارخيية، ألكثر الشعوب يف ذات اآلن.
"التأريخ اإلقليمي"، وهو ذلك   التارخيي"، أوهلما: "التحقيب احمللي"، أو  "التحقيب  وعلى هذا خنُلص لوجود نوعني رئيسيني من 

حقيب العاملي"، أو "التحقيب العام"، وهو الذي يرتبط ببالد العامل كافة، أو  "التحقيب" الذي يرتبُط ببلٍد من البلدان، واثنيهما: "الت 
اإلنسان، وحضاراته  ية أخرى. ويرى الباحُث أنه رغم توافق أكثر الدارسني حول جُممل "التحقيب التارخيي" لوجود  أكثرها من ًنح 

مث اختالف دورها، وكذلك أتثريها احلضاري يف  على األرض، وذلك على اختالف إسهامات كل أُمة من األمم عرب العصور، ومن  
الوقت من ظهور بعض الُرؤى والفرضيات املتباينة جتاه ذلك "التحقيب" العام الذي  الرتاث اإلنساين. غري أن ذلك مل مينع يف ذات  

تخصصني، والباحثني، وهو أمٌر يتفق على أية حال مع طبيعة "علم التاريخ" قد مييل إل 
ُ
بصفٍة خاصة، وكذا    Historyيه أكثر امل

 
يد  ، وللمز 146م، ص1925للمزيد عن مصطلح "حقبة" و"احلقب" يف املعاجم اللغوية )مادة حقب(، انظر أبوبكر الرازي: ُمتار الصحاح، املطبعة األمريية، القاهرة،    1

 . 174م، ص2014انظر أيضا ابن منظور: لسان العرب، اجمللد الثالث، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  
لوجو(، ويشري هذا املصطلح إىل ما يعرف بـ"علم اللغة"، أو ما يُعرف بـ"فقه اللُغة" )وللمزيد   –علم الفيلولوجيا: هو مصطلح غريب مشتق يف األصل من لفظي )فيلو 2

 م(. 2018، سبتمرب  4د  ذات املصطلح، ومودلوالته، انظر أمحد السعيدي: الفيلولوجيا..من فقه اللغة إىل حتقيقي الرتاث، جملة الفيصل، عدعن  
 . 146الرازي: ُمتار الصحاح، ص  3
 . 146املصدر نفسه، ص  4
 . 174، ص3ابن منظور: لسان العرب، جـ  5
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نسبية يف دراسة العلوم اإلنسانية،  أن احلقيقة تبدو  ، إذ من املعلوم  1بصفٍة عامة   Sciences Humanابقي "العلوم اإلنسانية"  
 والتبدو فيها ما مُيكن أن يُقال له "احلقيقة املطلقة" على غرار العلوم الطبيعية.  

 م: 4تارخيي حىت القرن أثر الكوارث الطبيعية يف التحقيب ال  -اثنياا
ا العديد من  تعاقبة 

ُ
امل ألحداث، أو مبعىن أدق "الكوارث الطبيعية" اليت أصابت  شهد اتريُخ اإلنسان على األرض، ومبرور احلقب 

ا، ومن مث أثرت بشكٍل فاعل يف حياة اإلنسان، وغريت من طرق معيشتهن ومن البيئة اليت يسكن فيها، وقد اختلف  األرض، وقاطنيه
ا قيل حول أثر "الكوارث الطبيعية"   كٍل منها حسب قوة الكارثة الطبيعية، وكذلك امتداد أثرها اجلغرايف، والزمين. ومن أفضل مأتثريُ 

عب الكوارُث الطبيعية دورًا ذي خصوصية يف خضم ذاكرة البشر..واالنطباع  يف حياة اإلنسان، يقول الربوفيسور "مانفريد كالوس": "تل
اهرة طبيعية  وارث فيما مضى أكثر ُعمًقا، حيث مل تكن هناك تفسريات علمية يف متناول اليد، بل كانت أية ظاملؤثر عن هذه الك 

. ولعل هذا يُشري بشكٍل واضح لطُغيان ما يُعرف بـ"التفسري الديين"،  2خترج عن مسارها الطبيعي، تُفسر على أهنا هجوم من اآلهلة.." 
ميكن إنكاره. وعلى أية حال كان لبعض    كوارث الطبيعية" يف املاضي، وهو أمٌر معروف الأو "الالهويت" )الكهنويت(، حلدوث "ال

  3ها دورًا فيما يُعرف بـ"التحقيب التارخيي"، وكذلك "التحقيب اجليولوجي" أتثرٌي كبري على جُمرايت األحداث، ولعب بعضُ   الكوارث 
السيما إابن العصور الغابرة، وذلك من خالل أتثري "الكارثة الطبيعية" الفاعل على أي من األمم أو الشعوب، وكذا مدى أتثريها  

نت معاصرة لوقوعها. ومن املعلوم أن "التحقيب اجليولوجي" أقدم من زمنًيا من "التحقيب التارخيي"،  على احلضارات األخرى اليت كا
يرتبط ابألحداث اجليولوجية املبكرة من عمر األرض، وتشكيلها اجليولوجي، وكان ذلك ابلطبع منذ حقب    ألن "التحقيب األول"

أما "التحقيب التارخيي" فإنه مرتبُط ابإلنسان، واترخيه، واألحداث اليت  زمنية بعيدة جًدا قبل أن يعيش اإلنسان على هذه األرض،  
 كالزالزل والرباكني، وكذلك السيول، والفيضاًنت..اخل، وغريها إذا ويرى البعُض أن "الظواهر الطبيعية"   قام هبا. 

 

 
طلح "التاريخ"، حيث يذكر البعُض أنه يعين يف رأي البعض اللغة: "اإلعالم ابلوقت وقال آخرون: "التاريخ تعريف  من املهم يف هذا الصدد تعريف معىن كلمة أو مص  1
(. ويف ذات الشأن يشري اللغوي العريب املعروف "األصمعي" إىل داللة 6لوقت والتوريخ، ويقال: أرخت، وورخت )انظر السخاوي: اإلعالم ابلتوبيخ ملن ذم التاريخ، صا

 (. 6السابق، ص  وم لفظ التاريخ: "فقال بنو متيم: يقولون ورخت الكتاب تورخيًا، وقيس تقول: أرخته أترخيًا.." )السخاوي: املصدرومفه
 . 299- 298م، ص2009مانفريد كالوس: اإلسكندرية أعظم عواصم العامل القدمي، ترمجة: أشرف ًندي حممد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،    2
وجلية وقعت، وسامهت يف تغري  حقيب اجليولوجي: يُقصد هبذا املصطلح تقسيم احلياة على األرض عرب اترخيها اجليولوجي إىل مراحل، وما ارتبط هبا من تغريات جيويالت  3

 (. 3- 2شكل األرض عرب التاريخ )وللمزيد عن ذلك، انظر ايسني صاحل كرمي: اجليولوجيا التارخيية، طبعة جامعة تكريت، د.ت، ص
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 خريطة توضح كيف كانت قارة جندواان القدمية قبل انفصال آسيا وأفريقيا 

 . 16ريخ األفريقي، صيدي: أطلس التاانظر كولني ماك
دمر  تسببت يف وقوع ضحااي من البشر، فإهنا بذلك قد حتولت من جمرد "ظاهرة طبيعية" إىل "

ُ
كارثة" طبيعية وذلك بسبب أتثريها امل

ي" ذاته، وما يرتبط  على اإلنسان، وهتديدها حلياته. والريب أنه امتد أتثري بعض "الكوارث الطبيعية" فيما يُعرف بـ"التحقيب اجليولوج
ل فقد أثرت بعض "األحداث  . وعلى أية حا1بـ"احلقب اجليولوجية" اليت مرت هبا األرض خالل تكوينها املبكر عرب ماليني السنني 

اجليولوجية" يف التحقيب اخلاص ابألرض قبل وجود اإلنسان، أي أننا نتحدث عن حقب زمنية بعيدة جًدا، رمبا تبلغ عشرات املاليني  
انة"، أو  لسنني الغابرة. ولعل من بني ذلك حدوث ما يُعرف بـ"االنشقاق الكبري" يف "القارة األم" القدمية املعروفة بقارة "جندو من ا 

"جندواًن". وهذا االنشقاق اجليولوجي القدمي كان عبارة عن حدوث شق طبيعي يف األرض، وهو ما تسبب يف انفصال قاريت آسيا  
ويقال إن ذلك االنشقاق كان قد وقع منذ قرابة أربعني مليون سنة. إذ كانت هااتن القاراتن قبل ذلك    وأفريقيا عن بعضهما البعض، 

تلًة واحدة، وقد أدى ذلك االنشقاق لظهور "البحر األمحر"، حيث مل يكن يوجد سوى "البحر املتوسط" القدمي،  الزمن  ُتشكالن كُ 
تداعيات، وامتداده جغرافيا صوب الشمال، وبلوغ أتثريه    ق، وما نتج عنه من . أما هذا االنشقا2وهو املعروف ابسم: "حبر تيثيس" 

حدثني  African Rift"اأُلخدود األفريقي"  اجلغرايف حىت بالد الشام، وهو ما يُعرف بـ 
ُ
. ويف ذات الشأن يُشري بعُض الدارسني امل

 
 . 3ايسني صاحل كرمي: اجليولوجية التارخيية، ص  1
وقبل ظهور البحر األمحر. واسم تيثيس يوًنين األصل، وهو يف الغالب يقصد هبا إحدى    حبر تيثيس: هو االسم القدمي للبحر املتوسط منذ أقدم العصور اجليولوجية،  22

يوًننية ابسم: "األم تيثيس"، يقول املؤرخ اليوًنين املعروف "ديودور الصقلي" )وهو الذي عاش خالل القرن  املعبودات اليوًننية القدمية، وهي اليت تذكرها بعض املصادر ال
  يانوس مصدر اآلهلة مع األم تيثيس، ذلك ألن املصريني يعتقدون أن أوقيانوس هو هنر النيل عندهم، وأن اآلهلة نشأت على حافتيه، ومصر هي األول امليالدي(: "أوق

ة: وهيب كامل، دار املعارف،  د يف العامل كله الذي توجد فيه مدن كثرية أنشأها اآلهلة القدماء.." )انظر، ديودور: ديودور الصقلي يف مصر، ترمجة من اليوًننيالبلد الوحي 
 .  35م، ص2013القاهرة،  
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" الكربى من جانب آخر، أو ما يُطلق عليه البعُض  لفكرة الربط بني اهنيار بعض احلضارات من جانٍب، ووقوع "الكوارث الطبيعية 
 .  1"فقدان شعوب تلك احلضارات السيطرة على بيئتها املادية" 

ويرى الباحُث أن فُقدان السيطرة على "البيئة املادية" يُشري بوضوٍح لوقوع "الكوارث الطبيعية" اليت قد ُتصيب بعض الشعوب منذ  
" يف حدهتا خارجًة عن سيطرة اإلنسان، لدرجة أنه مل يستطع التعامل معها. وكان من أبرز  القدم، ورمبا يكون بعُض تلك "الكوارث

 Dinosaurs2ليت حدثت خالل "احلقب اجليولوجية" القدمية تلك اليت تسببت يف اختفاء "الديناصورات"  "الكوارث الطبيعية" ا
. وُتصنف  3فيه "الديناصورات" تسمية عصر "احملنة والفناء" من على األرض، ويُطلق البعُض على ذلك "العصر العتيق" الذي اندثرت  

القدمي  "الزواحف"  من جمموعة  أبهنا  ""الديناصورات"  تقارب  مدًة  األرض  على  عاشت  اليت  مليون سنة 140ة  عاشت  4"  وقد   .
املتأخر   الرتايسي"  "العصر  حقبة  منذ  وحتديًدا  السحيقة،  اجليولوجية  الُعصور  خالل   Late Triassic"الديناصورات" 

Period "وحىت آواخر "العصر الكريتاسي ،Cretaceus Period   أكثر من  ، وكان يعيش على األرض آنذاك فيما يقال
 .  6مليون سنة   64. وعلى أية حال فقد اندثرت "الديناصورات"، واختفت من على األرض منذ قرابة  5نوعا منها  800

الطبيعية"،   أن ذلك وقع بسبب إحدى "الكوارث  لوقوع بعض  والريب  التحديد  البعُض سبب ذلك على وجه  التغريات  ويُرجح 
ناخية اهلائلة اليت أدت ب

ُ
دورها إلابدة أكثر الزواحف اليت كانت تعيش على األرض يف ذلك الوقت، وكان من أبرزها  واالنقالابت امل
ف من السماء على األرض، ويُقصد  . بينما يذهب آخرون إىل أن اختفاء "الديناصورات" كان بسبب سقوط قذائ7"الديناصورات" 

تسبب يف حدوث ارتفاعات كبرية يف درجات احلرارة بسبب   ت فيما يقال هائلة احلجم، ومن مث هبا أنواٌع من الُشهب والنيازك، وكان 
"الديناصورات"  هالك  يف  تسبب  ما  وهو  األرض،  أدمي  على  احرتاقها  مث  ابألرض،  الشديد  اختفاء  8ارتطامها  أن  والريب   .

اث الكربى يف اتريخ احلياة على األرض، وهو ما يُعرف بـ"التحقيب اجليولوجي" قبل وجود اإلنسان  يناصورات" يُعد من األحد"الد
 على األرض مباليني السنني.  

همة إابن العصور القدمية، رمبا منذ بضع آالف من السنني قبل املي
ُ
الد ما يذكره البعُض عن  ويف ذات الشأن كان من األحداث امل

، ومن مث اختفاء الشعب الذي سكن تلك البالد، وكان  Atlantis9)ويكتب االسم أيًضا: "أطلنتيس"(    انداثر "قارة األطالنتس"
حيمل ذات االسم، وكذلك انداثر احلضارة اليت أقامها هذا الشعب. وكان الكهنة املصريون مبعبد "سايس" ابلدلتا هم أول من حتدثوا  

ق.م( عن قصة اختفاء هذا الشعب    560)ت:    Solonن" )سولون(  دث العامل اإلغريقي "صولو ن شعب "األطالنتس"، مث حتع
الغامض، ويذكر "صولون" أنه مسع تلك القصة من الكهان املصريني خالل إقامته مبصر، مث نقل "صولون" قصة هذا الشعب بعد  

  347)ت:  Plato ون" الفيلسوف اليوًنين "أفالط عد "صولون" حبوايل قرنني  ذلك إىل بالد اليوًنن، مث حتدث عن ذات القصة ب

 
 .   428م، ص2015اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،    ، ترمجة: فؤاد حممد شبل، مراجعة: شفيق حممد غرابل،1أرنولد توبنيب: ُمتصر دراسة للتاريخ، جت1
، ترمجة: عبدالعزيز توفيق جاويد، املركز القومي  1إتش. ويلز: معامل اتريخ اإلنسانية، جـ  الديناصورات: للمزيد عن الديناصورات، وأصلها، وخصائصها، انظر جي.  2

 .  47- 49م، ص2018للرتمجة، القاهرة،  
 . 49، ص1البشرية، جـ  ويلز: معامل اتريخ  3
4   The Cambridge Paperback Encyclopedia, Edited by: David Crystal, Cambridge University Press, 2000,

P. 253.                                                  
5                          Ibid, P. 253.                                                                 
6           Ibid, P. 253.                                                                                
 . 51، ص1ويلز: معامل اتريخ البشرية، جـ  7
 . 51املرجع نفسه، ص  8
 .179- 178إلنسانية، صللمزيد عن شعب األطلنتس )أطالنطيس(، واصله، انظر ويلز: معامل اتريخ ا  9
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عام، أو أكثر، وكانوا يسكنون فيما    3000. ويعتقد البعُض أن شعب "األطالنتيس" كان ذا مدنيٍة ُمتقدمة منذ أكثر من  1ق.م( 
ن مضيق "جبل  عاش يف منطقة ليست بعيدة عيقال يف منطقة ما تقع بـ"احمليط األطلنطي"، ويشري البعُض إىل أن هذا الشعب رمبا  

. بينما يصف  2عض الرواايت التارخيية اشتهرت بالد "األطالنتس" حبدائقها املعروفة ابسم: "حدائق هيسربديس" طارق"، وحسب ب 
البعُض من جانب آخر حضارة "األطالنتس" أبهنا أقرب إىل "األسطورة" أكثر من كوهنا قصة شعب حقيقي عاش على األرض،  

البعُض على   يُطلق  املوعلى هذا  البالد اسم: "القارة  املفقودة" تلك  "أطالنتس  أو  أية حال التزال قصة شعب  3فقودة"،  . وعلى 
 "األطالنتس"، وحضارته، حييط هبا من الُغموض حىت يومنا. 

بوقوع "اجلفاف" و"اجملاعات  يرتبط  ما  الطبيعية"، السيما  أمناٌط من "الكوارث  أدت  " وما شابه من األحداث  ومن جانٍب آخر 
عض املناطق إىل أقاليم أخرى أكثر استقرارًا، وهو ما ساهم يف إحداث "حتقيب اترخيي" جديد،  عية هلجرات بشرية واسعة من ب الطبي

ولعل منها على سبيل املثال تلك التغريات املناخية الشديدة اليت وقعت يف نطاق "الصحراء الكربى" منذ آالف السنني، وهو ما  
لنزوح أعداد كبرية من السكأد "العاشر" قبل  4انى  القرن  البشرية ملا قبل  البعض احلقبة اليت حدثت فيها تلك اهلجرات  . وحُيدد 

. وأدت تلك املوجة من اجلفاف، ورمبا اجملاعات، هلجرات عدٍد من القبائل والبطون الرببرية من مشال أفريقيا صوب الشرق  5امليالد 
من بني تلك اجلماعات "أسرة بربرية"  ض األقاليم غرب مصر. وقد برزت  مث استقرت تلك اجلماعات يف بع   وحتديًدا إىل أرض مصر،

، ويكتب البعُض  6( ق.م  945 -925)  Shoshenqخرج منها شخٌص ًنل أمهية كبرية يف التاريخ، وهو امللك "ششنق األول"  
لكية" جديدة، ولكنها  ق.م، ومن مث أسيس "أُسرًة م 10القرن ، وهو الذي ارتقي عرش مصر يف حوايل منتصف 7امسه: "شاشانق" 

 
1  016, Oliver D. Smith: The Atlantis Story an Authentic Oral Tradition, Shima Journal, Vol. 10. No. 2, 2

PP. 8-9.                                                       
Tom Gravey: Plato’s Atlantis Story, Aprose Hymn to Athena, Greek, Roman & Byzantine Studies, No. 

48, 2008, P. 382.                                                    
. ومن الواضح أن اسم هسربديس يغلب عليه األصل اليوًنين، ويتضح فيه لفظ براديس )أو برديس( اليت تعين اجلنة يف أكثر 178نسانية، صويلز: معامل اتريخ اإل   2

 ية. اللغات األوروب
 . 178املرجع نفسه، ص  3
ق.م وكذلك بعده، وقد أدت بدورها   7كذلك خالل القرن  ق.م، و   10ترجع التغريات املناخية اليت حدثت يف نطاق "الصحراء الكربى" حلقب عديدة ملا قبل القرن    4

فر: موجر اتريخ إفريقية، ترمجة: دولت أمحد صادق، سلسلة دراسات  للعديد من اهلجرات البشرية من هذه املنطقة، وللمزيد عن ذلك األمر تفصياًل، انظر روالند أولي
، وانظر أيًضا جراية حممد رشدي: الصحراء اجلزائرية خالل العصر احلجري احلديث، رسالة ماجستري،  26م، ص1965إفريقية، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، القاهرة،  
 . 30م، ص2008ة )قسنطينة(، اجلزائر،  كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة منتور 

5  2005, P. Toby Wilkinson: Dictionary of Ancient Egypt, Thames & Hudson World of Art, London, 
228.                                                                        

اشواش" القدمية فيما يقال، وتذكر إحدى اللوحات األثرية اليت أقامها أحد الكهنة يف أهناسيا بصعيد مصر  ششنق: ملٌك من أصوٍل بربرية، وحتديًدا من قبائل "امل  6
سريابيوم" أن "ششنق األول" كان من أسرة ليبية استقرت وقتا ما يف احدى الواحات بصحراء مصر الغربية، ويرجح البعض أهنا الواحات  األوسط، مث وضعت يف "ال

 Buyuwawa  واوا"، وقيل: كان امسه: "بيواوا"  –هذه األسرة إىل أهناسيا، واستقرت هبا منذ ستة أجيال، وهي تنحدر يف األصل لشخص امسه: "بوبوالبحرية. مث رحلت  
احات، وأتثروا ابلعقائد  لو )فيما يذكر برستد( وكان معاصًرا آلواخر "عصر الرعامسة" )األسرة العشرين(، وكانت هذه "العائلة الرببرية" قد بدأت متصرها يف منطقة ا

وزاد نفوذها مبرور الوقت. مث صار ابنه ششنق رئيس احلامية    املصرية آنذاك، وهلذا صار موسن بن بوبوواوا كاهنا ملعبود أهناسيا )حري شف(، مث زاد ثراء هذه األسرة،
جاء ششنق املعروف الذي كان طموحا، ومد نفوذه يف الدلتان وجعل تل بسطة مركزا  الليبية يف املنطقة، ومجع يف يده السلطتني الدينية واحلربية، مث خلفه ابن منرودن مث  

لك بسوسنس، بل انتظر حىت مات امللك، وأحسن امللك ششنق األول لعائلة امللك السابق، كما أنه زوج ابنه  له، وصار قائدا للجيش. ومل يقم ششنق بثورة ضد امل
- 416، انظر كذلك أمحد فخري: مصر الفرعونية، ص357- 356لمزيد، انظر جـ. ه. برستد: فجر الضمري، صأوسركون من ابنة امللك السابق "بسوسنس" )ل

417 .) 
 . 417ية، صأمحد فخري: مصر الفرعون  7
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ري مصرية"، وهي األسرة "الثانية والعشرون". ويرى البعض أن امللك "ششنق األول" كان يف األصل من قبائل  كانت من أصول "غ
من  هنم من قبائل الرببر القدامى، وكانوا  ، ومن املعلوم أ1"املشواش" الرببرية، وقيل أيًضا إن أجداده األوائل كانوا من قبائل "التحنو" 

. ولعل هذا يُشري  2جد "ششنق" يُدعى بذات االسم، وكان يلقب بـ"رئيس املشواش العظيم"   قاطين مشال أفريقيا يف األصل. وكان
عتقد أن أعدادهم كانت كبرية، وكان هلذه اجلماعات  

ُ
رئيس يتوىل أمرهم.  لوجود هجرات كبرية من بطون "الرببر" آنذاك، وهلذا فمن امل

وسنس"، مث ارتقى "ششنق" عرش مصر من بعده، وجدير ابلذكر  ائًدا للجيش املصري خالل حكم امللك "بسوصار "ششنق األول" ق
. وعلى أية حال يُعترب ذلك احلدث بداية مرحلة "حتقيب اترخيي" ُمهمة يف  3أن البعض يُطلق على هذه األسرة اسم "األسرة الليبية" 

ية اليت حدثت يف مشال أفريقيا، واليت  اجلديد بسبب التغريات الطبيعية واملناخ  القدمية، وقد نتج ذلك التحقيب التارخيي  اتريخ مصر
أدت بدورها هلجرات بشرية من جانب مجاعات من الرببر صوب الغرب، مث صار أحد هؤالء من األجيال الالحقة ملًكا على مصر،  

 جديدة. اتريخ اإلنسان، وظهور حتقيبات اترخيية   على أن أحداث الطبيعة هلا أتثري كبري يفوهو ما يؤكد ذات الفكرة اليت تقوم 
وكان من بني األحداث األخرى الغامضة إابن العصور القدمية اليت وقعت بسبب "الكوارث الطبيعية"، ما تذكره بعض املصادر عن  

ق.م،    525اجليش يف صحراء مصر الغربية حوايل سنة    (، أو هالك هذاق.م  522-530اختفاء جيش امللك الفارسي "قمبيز" ) 
. ويُشري البعُض إىل أن "قمبيز"  4ومن الراجح أن ذلك كان بسبب هبوب رايٍح عاتية على اجلنود الفرس، ومن مث أهلكتهم هذه الرايح 
شهرة واسعة يف العامل القدمي،    ملا استوىل على مصر أراد أن يهدم "معبد أمون" يف واحة سيوة املعروف بـ"معبد الوحي"، وكانت له 

.  5هلالك، ومن مث أراد أن ينتقم منهم، وأن يثبت أن نبؤاهتم ليست حقيقية أن كهنة أمون زعموا أبن مصريه سوف يكون األنه علم  
أايم    7جة" بعد  مث أرسل "قمبيز" جيًشا كبريًا من طيبة )األقصر حاليا( غراًب عرب الصحراء، مث وصل اجلنود الفرس إىل "الواحات اخلار 

بدء مسريهم، مث اجتهوا أ  منذ  "واحة سيوة"، ويُعتقد  أن يصل "سيوة" بسبب  بعد ذلك حنو طريق  قبل  ن هذا اجليش هلك كله 
العواصف والرايح الرملية الشديدة قادمًة من غرب الصحراء. وقد أهلكت هذه العواصف اجلنود الفرس عن بكرهتم، ومل ينته األمر  

ال إن  إذ  ذلك،  الرمعند  حتت  اجلنود  هؤالء  طمرت  شدهتا  من  ذلكرايح  بعد  أثر  هلم  يعد  ومل  "هريودوت"  6ال،  ويذكر   . 
Herodotus 50ق.م( يف روايته أن قوام اجليش الفارسي الذي هلك يف الصحراء كان يبلغ حوايل   445)عاش حوايل سنة  

 .  7ألف جندي 
يها األمونيون )سكان  يقول "هريودوت": "هناك على أية حال قصٌة حيك وعن هالك تلك احلملة بواسطة إحدى "الكوارث الطبيعية"،  

مسعوا منهم، فحواها أنه بعد أن ترك الرجال )أي اجلنود الفرس( الواحة، وبينما كانوا يتناولون طعام الغذاء،    واحة سيوة(، وغريهم ممن
الرمال أكواًما عليهم، وهكذا هلكوا   العنف، فأهالت  البعُض أن سبب هالك هذا 8إىل األبد.." هبت ريح جنوبية ابلغة    . ويرى 

 
لدلتا أايم األسرة  . ويرى برستد أن هذه األسرة ذات األصل الرببري صار هلا نفوذ كبري يف ا356وللمزيد عن أجداد "ششنق األول، انظر برستد: فجر الضمري، ص  1

األسرة من االستيالء على عرش  ق.م متكن رئيس هذه    945، وكانت هلم كلمة مسموعة مع ملوك هذه األسرة. وعن ارتقاء ششنق العرش، يقول برستد: "ويف عام  21
احلادية والعشرين، وإما نتيجة وفاته، وانقراض ذريته.."    مصر، والرتبع فيه مبدينة تل بسطة شرق الدلتا. ويعترب هذا التغري امللكي إما نتيجة ضعف آخر ملوك األسرة

 (.  356)برستد: فجر الضمري، ص
 . 356جـ. ه.برستد: املرجع السابق، ص  2
3  nson: Dictionary of Ancient Egypt, P. 228.                                Toby Wilki 
. وانظر أيضا عن هذه احلملة،  405(، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص1/2ارة، اجمللد األول ) وللمزيد عن امللك قمبيز، انظر ول ديورانت: قصة احلض  4

 . 110وة(، اهليئة املصرة العامة للكتاب، القاهرة، ص)واحة سي  1أمحد فخري: واحات مصر، جـ
 . 459أمحد فخري: مصر الفرعونية، ص  5
 . 459املرجع نفسه، ص  6
 . 110، صأمحد فخري: واحات مصر   7
 . 110، وانظر أيضا أمحد فخري: واحات مصر، ص55هريودوت يتحدث عن مصر: ص  8
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. بينما يذكر "هريودوت" أن  1علت ملك فارس ُيصاب ابجلنون، ويقال إنه مات منتحرًا بعد ذلك اجليش، وخسائر قمبيز األخرى ج
من مصر إىل    "قمبيز" كان قد ُأصيب بلوثة وجنون شديد بسبب هالل جيشه يف الصحراء الكربى، وأنه مات وهو يف طريق العودة 

اإلنسان، وحدوث حركة حتقيب اترخيي جديدة، والسيما بعد تسببها    ارث الطبيعية" يف اتريخ، هكذا كان أتثري "الكو 2بالد فارس 
 يف خروج الفرس من مصر. 

ق.م وقع زلزاٌل عنيف يف بعض املناطق    224ومن بني األحداث اأُلخرى اليت كان للطبيعة وظواهرها أتثرُي فيها أنه يف حوايل سنة  
. وقد أدى هذا الزلزال إىل هتدم  3، وهي واحدة من اجلزر اليوًننية Rhodes "جزيرة رودس"  ابلبحر املتوسط، وحتديًدا ابلقرب من

. وكان هذا  4( ق.م   280-300املعروف الذي كان قد أقيم خالل الفرتة )   Rhodes of Colossus"عمالق رودس"  
. وكان هذا التمثال الضخم يقف  5م 03قدم، أو ما يعادل    100التمثال الضخم أحد عجائب العامل القدمي، وكان ارتفاعه حوايل  

الشمس عند اإلغريق، وكان قد صممه فناٌن يدعي    عند مدخل ميناء جزيرة "رودس"، وكان يصور "أبوللو" )أو هليوس(، وهو معبود
.  6سنة يف موضعه، مث سقط بعد ذلك بسبب هذا الزلزال   50، وعلى أية حال مل يبق هذا التمثال سوى قرابة  Chares"كاريس"  

 تسببت يف  ذا فقد صار هذا األثر الذي كان من العجائب يف زمانه أثرًا بعد عني بسبب إحدى "الكوارث الطبيعية" اليت لى هوع
 تدمريه.  

، وكان ذلك   Pombeiiويف ذات الصدد وخالل حقبة القرن امليالدي األول اختفت إحدى املدن االيطالية، وامسها "بوميب" 
فاجيء بسبب إحدى  

ُ
يكون هلا أتثري يف جمرى األحداث التارخيية، ولعل ذلك  "الكوارث الطبيعية" واليت كانت ًندرًا ما  االختفاء امل
. وتقع مدينة "بوميب" يف مواجهة  Volcanoما ورد عن أتثري هذه الظاهرة الطبيعية يف ثنااي املصادر، وهي "الربكان" بسبب قلة 

، نشط بركان  م79د، غري أنه يف أغسطس سنة للرتفيه يف تلك البال  وكانت املدينة مكاًنً   ، Bay of Naples"خليج ًنبويل"
القريب من تلك املدينة، وكان بركاًًن خامًدا ملدة من الزمن، وفجاة نشط الربكان، وكانت     Volcano Vesuvius ""فيزوف

ابة يومني، وكان نشاطه  بركان فيزوف" قر . واستمر نشاط " 7ثورته عنيفة، فألقى بـ"الالفا" على السكان القاطنني يف املناطق القريبة له 
ريبة منه السيما مدينة بوميب، وهو ما أدى الختفاء املدينة ابلكامل بسبب تلك  مبثابة كارثة الميكن تصورها على سكان املناطق الق

وعوادم الزمن، ظهرت  ، وملا رفعت أنقاض الربكان،  م 1710. ومت الكشف عن تلك املدينة املفقودة اليت طواها النسيان سنة  8الكارثة 
. ولعل هذا احلدث  9اء هذه املدينة حتت بقااي بركان "فيزوف" قرًًن مرت على اختف   19وميب" كما كانت يف زماهنا منذ حوايل  مدينة "ب

هم يؤكد ذات الفكرة اليت نطرحها، وهي أن "الكوارث الطبيعية" قد تكون حامسة يف حركة "التحقيب التارخيي"، ويف مسارها،  
ُ
امل

 
 . 406(، ص1/2ول ديورانت: قصة احلضارة، اجمللد األول )   1
 . 55هريودت يتحدث عن مصر: ص  2
3  Lynne Sable & Philip Steele: 1000 Great Events, Hamlyn Publishing Group, London, 1977, P. 

33.                                                                                
4   Ibid, P. 33.                                                                                          
كي اسكندر، مراجعة: عبداملنعم أبوبكر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  حممد، وز   ليوًنرد كوتريل )وآخرون(: املوسوعة األثرية العاملية، ترمجة: حممد عبدالقادر   5
 .   293م، ص1997،  2طـ
6  Lynne Sable & Philip Steele: 1000 Great Events, PP.33.                             
7                                                                                     52.-Ibid, P. 51 
8  Ibid, P. 51.                                                                                           
9  Ibid, P. 51.                                                                                           
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الشعوب القدمية، وعلى هذا  سيما من خالل دور تلك الكوارث يف اختفاء بعض املدن، أو احلضارات، أو حىت انداثر بعض  ال
 صارت "بوميب" يف طي النسيان، وأضحت مدينة مفقودة مدة طويلة، حىت مت الكشف عنها منذ أقل من عقدين من الزمان. 

 
 م حىت آواخر العصر الوسيط: 4القرن  أثُر الكوارث الطبيعية يف التحقيب منذ -اثلثاا

أت  الطبيعية"، وأشكاهلا، ومدى  "الكوارث  أمناُط  األوىل  تنوعت  القرون  فيه خالل حقبة  الذي وقعت  اإلقليمي  النطاق  ثريها على 
القرن   حوايل  أي  الوسيط"،  "العصر  هناية  بعدها حىت  وما  الزالزل، 15للميالد،  بني  ما  الكوارث  تلك  أشكال  تباينت  وقد    م. 

ألخرى. ومن أهم األحداث خالل  والطواعني، واألوبئة، وكذلك وقوع اجلفاف، واجملاعات، وكان لكل منها أسباب ختتلف عن ا
تلك املرحلة اختفاء الكثرُي من معامل "حضارة كريت" القدمية بسبب أحد الزالزل الذي وقع إابن القرن الرابع امليالدي )حوايل سنة  

ض املدن، أو  هري الذي تسبب أيًضا يف اختفاء أجزاٍء كبرية من تُراث البحر املتوسط، وأدى النداثر بعم(، وهو ذات الزلزال الش65
. كما يطلق عليه "مانفريد كالوس" أبنه  2. ونظرا لشدة وقوة هذا الزلزال يصفه بعض املؤرخني أبنه "تسوًنمي كريت" 1أجزاٍء منها 

العم365"تسوًنمي سنة   للغاية ابلقرب من    م365لماُء أن تسوًنمي عام  "، وعن ذلك يقول: "ويعتقد  يرجع إىل زلزال مدمر 
 .  3ة أنه جعل قاع البحر يرتفع عند الشواطيء املصرية، ويتحول إىل أرض زادت عليها طبيعة الدلتا املتغرية.." شواطيء كريت، لدرج 

ن مدينة "االسكندرية" القدمية حتت مياه البحر املتوسط،  وفيما يعتقد أنه كان من أبرز أتثريات هذا الزلزال أيًضا اختفاء أجزاء كبرية م
العتيقة ذات  ويصف "مانفريد كالوس"   الزلزال على مدينة اإلسكندرية أبنه مبثابة "يوم الفزع" على سكان هذه املدينة  أتثري هذا 

وقد عثرت عليه إحدى البعثات منذ حنو  . وكانت تلك املنطقة املعروفة بـ"حي هرياقليوم" من األحياء القدمية ابإلسكندرية،  4التاريخ 
. ومت رفع بعض اآلاثر من قاع البحر، غري أنه بقيت أكثر اآلاثر ُمتناثرًة يف  5إيف أُمربور" عقدين بقيادة عامل اآلاثر الفرنسي "جون  

 كبرية منها يف البحر  قاع البحر نظرًا لضخامة بعضها، وصعوبة رفعها. وحىت اآلن التزال كتل منارة اإلسكندرية اليت سقطت أجزاءٌ 
. ويصف أحُد املؤرخني القدامى ما وقع من  6عة قايتباي" ، مث بنيت على أنقاضها "قل م 14بسبب زالزل وقع ابإلسكندرية يف القرن 

ت  أتثرياٍت ُمدمرٍة بسبب هذا "التسوًنمي": "إن األمواج العاتية حطمت مدًًن كثرية يف فلسطني، ويف كل ليبيا، وكل مدن صقلية حتول
نيكااي.."  ما عدا جزيرة  اليوًنن  األمواج كل جزر  ا 7إىل حطام، كما حطمت  أن  يؤكُد  هلا أتثرٌي كبري يف  . وهذا  يكون  قد  لزالزل 

 األحداث التارخيية، ومن مث يف حركة التحقيب يف مناطق البحر املتوسط، وغريها. 

 
1      races of the Late Bronze Age Santorini and AD 365 Tsunami events in the Sedimentary erner:  TVera v

Record of Crete, Reconstruction of the regional Tectonic geomorphology, mainz, 2019, P.1-
2.                          

2                                                           2.                                -Ibid, P.1 
 . 300مانفريد كالوس: اإلسكندرية أعظم عواصم العامل القدمي، ص  3
 . 298املرجع نفسه، ص  4
م،  2007ب، القاهرة،  امة للكتاوعن إعادة اكتشاف تراث اإلسكندرية القدمي، انظر جان إيف أمربور )وآخرين(: اإلسكندرية ملكة احلضارات، اهليئة املصرية الع   5

 . 302. وللمزيد عن ذات األمر، انظر مانفريد  كالوس: اإلسكندرية، ص183ص
م، وتسبب يف سقوط جزء كبري من منارة اإلسكندرية، وللمزيد  1302. وكان هذا الزلزال قد وقع يف سنة  195جان إيف أمربور: اإلسكندرية ملكة احلضارات، ص  6

 عن ذلك، انظر: 
Yousrya Abdel-Aziz  Hosni: Le Guide Historique et Archeologique d’Alexandrie, Le Conseil Supreme 

des Antiquites, le Caire, 2009, PP. 26-27.   
 . 301مانفريد كالوس: اإلسكندرية، ص  7
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ئة والطواعني خالل "العصر الوسيط"، وقد ارتبطت هذه  ومن جانٍب آخر ضُعفت العديد من "اأُلسرات امللكية" بسبب وقوع األوب
املهمة، السيما ما يرتبط بوقوع أمناط من "الكوارث الطبيعية" اليت كانت قد ضربت العديد من    ة ابلكثري من األحداثاحلقبة التارخيي

"  ين تناولوا وقوع "الكوارث الطبيعية ( من أهم مؤرخي "العصر الوسيط" الذه 845شعوب العامل يف ذلك الوقت. ويُعترب املقريزي )ت:  
. حيث حتدث عن األوبئة والطواعني اليت ضربت مصر، وغريها من  1ُغمة" يف ذلك الوقت السيما يف كتاب "إغاثة األُمة بكشف ال 

- 13)  ، إابن خالفة "عمر بن اخلطاب"ه 18بالد العامل اإلسالمي عرب التاريخ ابتداًء بـ"طاعون عمواس" الشهري الذي وقع سنة  
. كما حتدث  2ابة رضي هللا عنهم (، وتسبب هذا "الطاعون" الذي ضرب بالد الشام يف هالك عدد ليس ابلقليل من الصحه  32

(،  م1517- 1250ه /923- 684"املقريزي" إبفاضة عن األوبئة والطواعني اليت أصابت بالد املسلمني السيما أايم املماليك )
  ان قريًبا من أحداثها، والكوارث الطبيعية اليت ن، ألنه من أبرز مؤخي حقبة املماليك، وكولعله يكون أفضل من حتدث يف هذا الشأ

أصابت الناُس يف ذلك الوقت، وكانت األوبئة والطواعني العديدة اليت أصابت املسلمني آنذاك قد أرهقت دولة املماليك، وكذلك  
ستغرب أن يُ 3البالد اليت كانت حكمهم 

ُ
حدثني إىل أن ا. ومن مث فلم يكن من امل

ُ
ألوبئة والطواعني كانت من  شري بعض املؤرخني امل

. كما أن وقوع بعض "الكوارث الطبيعية" على  4لضعف دولة املماليك، مث سقوط هذه الدولة يف هناية املطاف أهم العوامل اليت أدت  
يار حكمهم، ومن ذلك ما وقع أايم  غرار الطاعون، واجلفاف، والقحط..اخل، كانت سبًبا يف إضعاف بعض السالطني، ومن مث اهن

 ( "العادل كتبغا"  املشرق اجلفاف  ه 845املقريزي )ت:    . وحسب رواية 5( ه 696- 694السلطان  ( وقع يف مصر وبعض بالد 
. بل إنه  6، ومن مث وقعت األوبئة واألمراض بعد ذلك، وهو ما أدى هلالك أعداد كبرية من الناس ه 695واجملاعات يف حوايل سنة  

ختوم "برقة"، وأدت هذه الريح هلالك    وردها "املقريزي" يذكر أنه كان من أسباب الطاعون هبوب ريح جاءت منالرواية اليت أ  يف ذات 
(: "ويف مستهل هذه السنة  ه  774. وعن هذا الطاعون، يقول "ابن كثري" )ت:  7الزرع، وفساده، وانتشرت بسببها األمراض واألوبئة 

النويري" )ت:  . ويف رواية، يصف "8شديدا جًدا، وقد تفاىن الناس إال القليل.."   لفناء بداير مصر ( كان الغالء وا ه 695)أي سنة 
 يف إشارة ملا تسبب فيه الطاعون يف إفناء وهالك أعداد هائلة من الناس.   9( هذا الطاعون بـ"الفناء العظيم" ه 733

ت حتدث بسبب اخنفاض منسوب هنر النيل، وكانت األموُر  ويرى البعُض أن أشد األزمات اليت عاين منها سالطني املماليك كان
. بينما يذكر النويري: "واستهلت سنة مخس وتسعني  10اس صنوٌف من األوبئة واألمراض يف ذات اآلنإذا أصابت الن   األمور سوءً 

 
 .  46- 63م، ص1999املقريزي: إغاثة األمة بكشف الغمة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،    1
، اختصار: على اجلندي، هيئة الكتاب،  1طاعون عمواس: طاعون وقع ابلشام يف خالفة عمر بن اخلطاب، وتسبب يف موت عدد من الصحابة )اتريخ الطربي، جـ 2

 م(. 2018  ، وانظر أيًضا ابن األثري: أُسد الغابة )املختصر(، اختصار: حممد إبراهيم عوض، هيئة الكتاب، القاهرة،72م، ص2014القاهرة،  
 . 64- 63املقريزي: إغاثة األمة، ص  3
 . 183م، ص1997ستانلي لينبول: سرية القاهرة، ترمجة: حسن إبراهيم حسن، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،    4
 . 183املرجع نفسه، ص  5
 . 64املقريزي: إغاثة األمة بكشف الغمة، ص  6
 . 64املصدر نفسه، ص  7
 . 363، حتقيق: أمحد أبوملحم، دار الكتب العلمية، بريوت، د. ت،  ص13ية، جـاابن كثري: البداية والنه  8
 . 293م، ص1992، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  31النويري: هناية األرب، جـ  9

يخ املصريني، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  ر سعيد عبدالفتاح عاشور: مصر يف عصر سالطني األيوبيني واملماليك، مصر عرب العصور )اتريخ مصر اإلسالمية(، ات  10
. وعن أهم أسباب األزمات أايم املماليك، يقول سعيد عبدالفتاح عاشور: "وعلى الرغم من املتاعب واألزمات اليت تعرض هلا الناس أحياًن 437م، ص1993القاهرة،  

لفنت بني طوائف املماليك، أو عسف بعض احلكام.." )مصر يف عصر سالطني األيوبيني  ايف عصر سالطني املماليك بسبب اخنفاض النيل، وانتشار األوبئة، أو بسبب  
 (. 437واملماليك، ص
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 تبعها  ة أنه وقعت اجملاعة أواًل، مث. ورمبا يُفهم من هذه الرواي 1وستمائة، يف هذه السنة اشتد الغالُء ابلداير املصرية، وكثر الوابء.." 
"الطاعون"، وهو ما يبدو واضًحا يف أكثر الرواايت، مثل املقريزي، وغريه. وعن وقوع الطاعون وما ارتبط به من اجلوع والغالء، يقول  

وستمائة، فيها  لى مصر، وهي سنة مخس وتسعني  (: "السنة الثانية من والية امللك العادل كتبغا ع ه 874"ابن تغري بردي" )ت:  
عظيم بسائر البالد، والسيما مصر والشام، وكان مبصر مع الغالء وابء عظيما أيضا، وقاسى الناس شدائد يف هذه  كان الغالء ال

لك كانوا ينتظرون  وقع ابلناس غالٌء شديد، واشتدت األُمور على الناس، ورغم ذ  ه 695. ويذكر "املقريزي" أنه يف سنة  2السنة.." 
. وملا أدرك الناُس وقت احلصاد، وصاروا أقرب  3مبجيء موسم الغالل لتنضبط األمور يف بالدهم  ا، وكان الناُس مُينون أنفسهمفرًجا قريبً 

 .  4ما يكون منه، وقع البالءُ 
فة حتمل  ن الُتخوم الغربية، وكانت العاصومثة رواايٌت تشري إىل أن أصل هذا "الطاعون"، ومبدأه األول، أنه هبت ريٌح عاصفة قادمة م

 غطت تلك األتربة اهلائلة احلقول والزراعات، مما تسبب يف إفساد املزروعات واحملاصيل، وهو ما أدى لوقوع  ترااًب مييل للُصفرة، مث
م، وكان أبرزها ما  اجلفاف والقحط الشديد مبصر. ولعل هذا يشري لشدة البالء الذي وقع ابلناس آنذاك، وأن األمراض انتشرت هب

بط بشدة بـ"الطاعون" أكثر من غريه من األمراض. ولعل إشارة املقريزي يف هذا الصدد  "احلُمى"، وهو املرُض الذي يرت  يرتبُط مبرض 
أبن املرض واحلميات أصابت سائر الناس يبني بوضوح أن األمراض واحلمى كانت قد عمت كثريين من الناس آنذاك. مث تكمل  

حيث اختفت من األسواق األدوية واألعشاب اليت كان  أساوية بعد أن وقع هذا اخلطب،  قريزي" تلك الصورة القامتة، وامل"رواية امل 
. ويرى الباحُث أن  5حيتاجها املرضى للتداوي من األمراض اليت أصابتهم، ومن مث ارتفعت األسعار ارتفاعات هائلة يف ذلك الوقت 

، وهي رايح هتب على أرض مصر منذ آواخر الشتاء،  6" املعروفة قصد هبا يف الغالب "رايح اخلماسني تلك الريح اليت تذكرها املصادر يُ 
. ومن املعلوم أن رايح "اخلماسني" هي نوٌع من الريح املومسية  7وبداايت الصيف، وأتيت هذه الرايح من املناطق الصحراوية يف الغرب 

ُمثرية للرمال واألتربة، ويف  الشديدة، واليت تتسم بسمات خاصة هبا، حيث إهنا   انتشار بعض رايح    الغالب يصحب هذه الرايح 
. وكانت كل هذه األحداث والكوارث الطبيعية العديد اليت أصابت مصر،  8األمراض، مثل: "احلصبة"، و"األنفلونزا"، وأمراض العيون 

 
 . 293، ص31النويري: هناية األرب، جـ  1
 .79- 78م، ص2008، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  8ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ  2
 . 293، ص31النويري: جـ  3
كسا     أصفرذي حدث، يذكر املقريزي: "وكان قرب أواهنا، فعند إدراك الغالل، هبت ريٌح سوداء ُمظلمة، من حنو بالد برقة هبواًب عاصًفا، ومحلت تراابوعن ذلك ال  4

ة، وإقليم الشرقية، ومرت إىل الصعيد  ُزروع البالد، فهافت ُكُلها )أي ذبلت(، ومل يكن هبا إذ ذاك إال زرع قليل، ففسدت أبمجعها، وعمت تلك الريح والرتاب إقليم البحري 
على السواقي، فتزايدت األسعار.." )املقريزي: إغاثة  األعلى، فهاف الزرع، وفسد الصيفي من الزرع، كاألرز، والسمسم، والقلقاس، وقصب السكر، وسائر ما يزرع  

 (. 63األمة، ص
صــــــار ســــــعر الفروج بثالثني درمها، وبيعت البطيخة الواحدة أبربعني درمها، وكان الرطل من  ولعل من هذه الســــــلع املهمة: العســــــل والســــــكر، كما انعدمت الفواكه، و   5

ســـــعار إرتفاعات حادة مبا مل البطيخ يباع بدرهم واحد، وأضـــــحى ســـــعر الســـــفرجل الثالث حبات بدرهم، وكان ســـــعر البيض كل ثالث منها بدرهم، ومن مث ارتفعت األ 
ــر دراهم  يعتاده الناس يف ذلك الوقت. كما يقول   ــرين، والفول والعدس إىل مائة وعشــــــ املقريزي: "وتزايد القمح إىل إىل مائة وتســــــــعني األردب، والشــــــــعري إىل مائة وعشــــــ

 (.63األردب.." )إغاثة األمة، ص
ايت الصيف، وهذه الرايح تنشط مثرية  أو غزو االخنفاضات اجلوية الصحراوية ملصر منذ آواخر الشتاء وبدا   رايح اخلماسني: رايح جنوبية حارة، يتكرر هبوهبا بتولد  6

اب. وخالل هبوب رايح اخلماسني  للرمال واألتربة، مث يصفو اجلو بعدها لدى دخول اهلواء البارد نسبيا قادما من البحر املتوسط، ورمبا ميتد أتثري هذه الرايح حىت أورو 
هذه الرايح، وسرعتها، ومن املعلوم انه يرافق هبوب هذه الرايح انتشار بعض األمراض. ويعين  حلرائق يف القرى والريف املصري بسبب التغريات الفجائية يف اجتاه تكثر ا

كلني للطباعة والنشر(، مطابع دار الشعب،  مصطلح اخلماسني أي اخلمسون يوما التالية لعيد شم النسيم )املوسوعة الثقافية، دار املعرفة )ابلتعاون مع مؤسسة فران
 (.  429م، ص1972القاهرة،  

 . 429املوسوعة الثقافية: املرجع السابق،    7
 . 429املرجع نفسه، ص  8
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على  لشعب أبن حكم هذا السلطان نذير شؤم  وغريها من بالد املشرق اإلسالمي أايم السلطان كتبغا أدت لوجود قناعة لدى ا
التارخيي"،  1الناس، وأنه البد من اخلالص منه  الوثيق بني "الكوارث الطبيعية" و"التحقيب  . كل تلك األمور تؤكد فكرة االرتباط 

التاريخ، وكذا دورها يف   مؤثرًا يف إضعاف بعض الدول واإلمرباطورايت عرب  اهنيار ُحكم أحد  والسيما كون تلك الكوارث عامالً 
 امللوك. 

 
 تُه على الَتكُيف مع بعض الكوارث الطبيعية: نساُن وُقدر ال  - رابعاا

نُورد يف هذا املبحث جانًبا من قدرة اإلنسان واليت رمبا يكون من اإلنصاف أن ننعتها أبهنا كانت حمدودة للغاية يف التعامل مع بعض  
 ملومسية" صر الوسيط"، ولعل من أبرزها "الرايح ا، وحماولة احتوائها، السيما خالل "العمناذج الظواهر الطبيعية اليت وقعت عرب التاريخ 

Seasonal Winds 2، وهي نوٌع من الرايح العاتية هتب على احمليط اهلندي، أو حبر اهلند حسب مصادر العصر الوسيط  .
ث، لكنها  ما أدخلها يف إطار الظواهر وليس الكوار ولعل قدرة اإلنسان يف ذلك الوقت على التعامل مع تلك الظاهرة الطبيعية هو  

اط "الكوارث الطبيعية" على الُتجار والبحارة. وكانت هذه الرايح هتُب مرتني يف العام، مرة صوب  كانت يف وقت ما ُتشكل أحد أمن
هذه "الرايح" هلالك أعداد    . وأدت 3سواحل شرق أفريقيا، واألخرى قادمة من الغرب يف إجتاه جنوب شرق آسيا، وجزر احمليط اهلندي 

. ورغم ذلك إال أن الُتجار والبحارة الذين  4، وغريهم من ُصنوف املسافرين فن، مبن كان عليها من البحارة، والُتجاركبرية من الس
لرايح  كانوا يقومون ابلرحالت التجارية عرب احمليط حاولوا قدر إستطاعتهم التكيف مع تلك الظاهرة، وأخذوا حيسبون وقت هبوب ا 

اجتاه سواحل شرق أفريقيا، أم يف االجتاه اآلخر صوب  دأوا يستغلون هبوهبا يف رحالهتم سواء يف  يف كل إجتاه، ومدى قوهتا، ومن مث ب
 .  5جنوب شرق آسيا 

الزنج" يف  ومن الالفت أن تلك الرايُح لعبت دوراً يف التواصل التجاري بني سواحل شرق أفريقيا، واليت يُقصد هبا سواحل "بالد  
ق آسيا من ًنحية أخرى، هذا رغم الصعوابت واملخاطر اليت كانت  ق يف مناطق جنوب شر من ًنحية، واألسوا  6املصادر الوسيطة 

ُتشكلها هذه الرايح املومسية، إال أن سكان هذه البالد تعلموا من خالل جتارهبم العديدة عرب السنني الطوال يف اإلحبار بني أمواج  
ا خلدمة جتارهتم، السيما  فية االستفادة من هبوب هذه الرايح، وأن يُطوعوهي" اهلادرة خالل أكثر أوقاهتا، وأهنم أدركوا كي "احمليط اهلند

غىن عنه ابلنسبة هلم، وكان ذلك التعامل مع    وأن "التجارة" عرب "احمليط اهلندي" لسكان هذه البالد تُعد املورد االقتصادي الذي ال
 أقصى الغرب  قعة يف أقصى الشرق من جانب، وأندادها الواقعة يف هلم عائقاً للتواصل بني املواين واملرايفء الواالرايح حبيث الُتسبب  

 
 . 183ستانلي لينبول: سرية القاهرة، ص  1
 . 88، حتقيق: مصطفى السيد، املكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت، ص1املسعودي: مروج الذهب، جـ  2
جوردون تشايلد: ماذا حدث يف التاريخ، ترمجة: جورج حداد، تقدمي: حسني مؤنس،  ، 88، ص1يد عن "الرايح املومسية"، انظر املسعودي: مروج الذهب، جـوللمز  3

رضا حممد رضا، اهليئة    ، ترمجة: أمحد2، ف. هايد: اتريخ التجارة يف الشرق األدىن يف العصور الوسطى، جـ274- 273م، ص2018املركز القومي للرتمجة، القاهرة،  
. وانظر ريتشارد هول: امرباطورية الرايح املومسية، ترمجة: كامل يوسف حسني، مركزاالمارات للدراسات والبحوث  84- 81م، ص1991املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  

 . 262م، ص1990ت،  م، شوقي عبدالقوي عثمان: جتارة احمليط اهلندي، سلسلة عامل املعرفة، الكوي1990االسرتاتيجية،
 . 84، ص1املسعودي: مروج الذهب، جـ  4
، جامعة القـاهرة، دار  الغين املالكي: دور العرب وأتثريهم يف شرق أفريقيا، ندوة  مؤمتر العرب يف أفريقيا اجلذور التارخيية والـواقع املعاصر، كلية اآلدابسليمان عبد   5

 . 123م، ص1987الثقـافة العربية،  
،  84، ص1ااًل وحىت ميناء سفالة )موزمبيق حاليا( جنواًب )مروج الذهب، جـصد هبا البالد اليت تقع على ساحل شرق أفريقيا، ومتتد من مقدشو مشبالد الزنج: يق  6

 . وانظر: 59هول: الرايح املومسية، ص
Basil Davidson: The African Past Chronicles, Penguin African Library, London, 1966, PP. 114-

115.                                                                                 
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. ومن املعلوم أنه ُتطل على هذا البحر )أي احمليط اهلندي( سواحل العديد من البلدان، ومنها: الصني، وبالد اهلند،  1من جانب آخر 
ال الشواهق"،  ر ذو أمواج عظيمة، وكأهنا "اجلب. ويُوصف "احمليط اهلندي" أبنه حب3د الزنج..وغريها ، وكذا ُعمان، وعدن، وبال 2والسند 

كما توصف األمواج يف هذا البحر أبهنا "أمواٌج عمياء"، ويُقصد بذلك أن البحارُة كانوا إذا توسطوا "حبر اهلند"، ودخلوا بني أمواجه،  
كما كان املوُج يف داخل احمليط    حوهلم،  يرون ما  قوية احلركة، وشديدة االندفاع، وكانوا ال   فإن هذه األمواج كانت تبدو عاتيًة، وكانت 

اهلندي يرتفع بشكٍل ُمفاجيء أمام السفن التجارية مثل ارتفاع اجلبال السامقة، مث كان هذا املوُج ينخفُض مرة أخرى كأدىن ما يكون  
. ولعل  4اَلزَبد..." يظهر من ذلك    حر، مث ُيضيف املسعودي يف وصفه: "وال من "األودية"، ومع ذلك مل تكن تنكسر أمواج هذا الب

هذا يؤكد خطورة أمواج "احمليط اهلندي"، وحدهتا يف ذلك الوقت، والريب أنه كانت تزداد خطورة اإلحبار داخل مياه هذا احمليط  
 أن يتعاملوا مع هذه الرايح أبية وسيلة.  السيما مع هبوب هذه الرايح املومسية آنفة الذكر، وعلى هذا كان على البحارة 

ية أن البحارة يف هذه البالد كانوا يعرفون آوان هذه الرايح، ووقت هبوهبا حبكم التجربة، والعادة، وأهنم كانوا  ادر التارخي وتذكر املص
. وقد كانت  5ٌت كانوا يعملون هبا إابن يتوارثون معرفة ذلـك فيما بينهم، وهلم يف هذه املعارف أبوقات "الرايح املومسية" عالماٌت وإشارا

. بينما يقال إن الرحلة من بالد  6شهور، ورمبا أقل من ذلك   6ألمحر" وسواحل اهلند حوايل  فيما بني سواحل "البحر ا  الرحلة تستغرق
ولكل من يركب هذه البحار  . ويذكر املسعودي يف روايته: "7الصني إىل سواحل ومواينء ُعمان ذهاابً وإايابً كانت تستغرق قرابة العام

ا قد ُعلم ذلك ابلعادات، وطول التجار   من الناس يعرفوهنـا يف أوقاتٍ  ب، يتوارثون علم ذلك قواًل، وعماًل، وهلم فيها  تكون منها مهاهبه
س
ُ
افرون يف البحر  دالئل وعالمات يعملون هبا إابن هيجانه، وأحوال ركوده، وثوراته. هذا فيما مسينا من "البحر احلبشي" والروم وامل

. وقد أفاضت املصادر التارخيية يف وصف  8ر اىل بالد جرجان، وطربستان، والديلم.." الرومي سبيلهم، وكذلك من يركب حبر اخلز 
"احمليط اهلندي" حيث تذكر أنه ميتد امتداداً واسعاً من الغرب إىل الشرق، وحتديداً من أقصى "بالد احلبش" )شرق أفريقيا(، أو بالد  

"البحر اهلندي"، كما يُعرف بـ"البحر  ط على "احمليط اهلندي" اسم  . ويُطلق مؤرخو العصر الوسي9ج، ألقصى ختوم الصني واهلندالزن
. وكان الُتجار الُعمانيون بصفٍة خاصة أكثر من غريهم خربًة هبذا البحر، وأبسراره،  10األخضر"، و"البحر الكبري"، و"البحر احمليط" 

 
، وللمزيد عن هبوب الرايح املومسية ودورها يف جتارة احمليط اهلندي، انظر سليمان عبدالغين املالكي: دور العرب وأتثريهم يف  88، ص1املسعودي: مروج الذهب، جـ 1

 . 125  –121شرق أفريقيا، ص
،  1م(: صورة األرض، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، طـ961هـ/350ن، وانظر ابن حوقل )ت:  بالد السند: يُقصد هبا األرض اليت تشغلها حاليا آراضي ابكستا  2

 وما بعدها.   294م، ص2009
 .  149ابن حوقل: املصدر نفسه، ص  3
 . 84، ص1املسعودي: مروج الذهب، جـ  4
 زيد عن الرحالت البحرية والرايح املومسية، انظر: ، وللم88، ص1املسعودي: جـ  5

  www.chinatoday.com.cn   
 . 274جوردون تشايلد: ماذا حدث يف التاريخ، ص  6
أيضاً:        7 انظر  الشأن  ذات  يف  وللمزيد  اليوم،  الصني  موقع  انظر  مني،  جيا  تشانج  ترمجة:  العربية،  الصينية  العالقات  اتريخ  ده:  ين                                             فوه 

www.chinatoday.com.cn       
مصر يف البحر األمحر منذ فجر اإلسالم حىت سقوط اخلالفة العباسية، دار النهضة العربية،    ، وانظر أيضاً عطية القوصي: جتارة88عودي: املصدر نفسه، صاملس  8

 . 23القاهرة، د.ت، ص
اجلغرافية، حتقيق: إمساعيل املغربـي، سلسلة    . ويطلق ابن سعيد على هذا البحر أيضا يف مواضع أخرى "حبر اهلند" )ابن سعيد: كتاب84، ص1مروج الذهب: جـ  9

 (. 105، ص1، وانظر الُعمري: مسالك األبصار، جـ83، ص1970ث العربـي، منشورات املكتب التجاري للطبـاعة والنشر، بريوت،  ذخائر الرتا
 . 914م، ص1999،  1ابن البلخي: فارس ًنمة، حتقيق: يوسف اهلادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، طـ  10
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وأسرارها، وأوقات هبوهبا، ومن مث كانوا أكثر الناس  الزمان ابلتجارة يف مياهه، وكانوا يعلمون أحوال الرايح،    وكانوا أعرف أهل هذا
 .  1ابألوقات اليت يُؤثـَُر اإلحبار خالهلا سواء شرقاً، أي يف إجتاه الصني، أم غرابً يف إجتاه سواحل شرق أفريقيا  درايةً 

ة"، وأهنا كانت هتب مرتني  عرب، وكذلك جتار بالد جنوب شرق آسيا أسرار "الرايح املومسي وعلى هذا فقد أدرك التجاُر والبحارة ال
ل تلك الظاهرة، والقيام برحلتني من شرق آسيا صوب سواحل شرق أفريقيا. وكانت "الرحلة  يف السنة، وهو ما مكنهم من استغال

كانت الرايح تدفُع السفن يف اجتاه جنوب غرب إىل ساحل  األوىل" تتم يف موسم "اخلريف" وهي املعروفة بـ"رحلة الشتاء"، حيث  
. بينما يف موسم الربيع )رحلة الصيف(، كانت الرايح هتُب على سواحل احمليط اهلندي، ومن مث كانت الرايح تدفع  2فريقيا شرق أ

.  3رى إىل الساحل األسيوي السفن إىل مشال شرق، وبذلك كانت السفن قرب ساحل شرق أفريقيا تتمكن من العودة لقواعدها مرة أخ 
ون سراً من األسرار اليت احتفظ هبا البحارة والتجار العرب  لرايح املومسية" شكلت ما مُيكن أن يكوعلى أية حال فُيمكن القوُل أبن "ا

 . 4أكثر من غريهم من أندادهم، وهو ما جعلهم قادرين على السيطرة على حمطات التجارة البحرية عرب سواحل احمليط اهلندي 
 اخلامتة: 

من أمناط عديدة من  دة من عمر اإلنسان على هذه األرض، وما وقع فيها  وبعد هذه "اإلطاللة" عرب مراحل وحقب اترخيية عدي
 الكوارث الطبيعية أثرت بشكٍل الجدال يف حركة "التحقيب التارخيي"، ميكننا اخلروج ببعض االستنتاجات املهمة، ولعل منها: 

 من البشر، فإهنا تتحول من كوهنا ظاهرة  الدراسُة إىل أن الظواهر الطبيعية إذا تسببت يف حدوث تدمري ووقوع ضحااي أشارت هذه    -
 ثة الطبيعية". طبيعية إىل ما يُعرف بـ"الكار 

أو إقليم    أكدت الدراسُة وجود نوعني رئيسيني من التحقيب التارخيي، ومها "التحقيب احمللي" الذي يرتبط بتاريخ أمة من األمم، -
الذي يراد به وضع "حتقيب اترخيي" عام َيمع أكثر الشعوب مع بعضها    من األقاليم، والثاين: "التحقيب العاملي"، أو التحقيب العام

 ات اآلن.  يف ذ
وخالل  كما أشارت هذه الدراسة إىل أن "الكوارث الطبيعية" كان هلا أتثري واضح يف احلياة على األرض وحىت قبل ظهور اإلنسان،    -

 ما يُعرف بـ"التحقيب اجليولوجي". 
عية" مثل: الزالزل، والرباكني، والفيضاًنت، واجلفاف، واجملاعات،  إلنسان برز دور "الكوارث الطبي بينت الدراسُة أنه مع ظهور ا  -

الظواهر حسب طبيعتها،    واألوبئة، والطواعني..وغريها، وكان هلا أتثري واضح يف العديد من املراحل واحلقب التارخيية. وتتنوع تلك 
  ، سواء كان ذلك يف ذات اآلن الذي تقع فيه "الكارثة الطبيعية"، أم تكون وحسب أسباهبا، وكذلك حسب ما ينتج عنها من نتائج

 بعض النتائج متأخرة زمنًيا عن وقوع تلك الكارثة. 
قد حتدث بعض الضحااي، لكن بسبب وجودها    أكدت الدراسة أن اإلنسان متكن أحياًًن من التكيف مع بعض الظواهر، ورغم أهنا  -

ح املومسية" اليت كانت  ه، متكن من التكيف معها، وتطويعها لصاحله، ومن أبرز تلك النماذج "الراي بشكل مومسي، ودميومتها يف حيات 
"الكوارث    هتب على سواحل احمليط اهلندي )أو حبر اهلند(. وعلى هذا حاول اإلنسان التكيف بشكٍل أو آبخر مع بعض أمناط

مل  يب أن تعامل اإلنسان مع هذه الرايح العاتية يشري لقدرته أحياًًن، وإن  الطبيعية" السيما يف هذه احلالة )أي الرايح املومسية(، والر 
 تكن يف كل الظروف، على استغالل بعض "الظواهر الطبيعية" رغم قسوهتا، وحدهتا. 

 
 . 84، ص1املسعودي: مروج الذهب، جـ  1
ة القـاهرة، دار  املالكي: دور العرب وأتثريهم يف شرق أفريقيا، ندوة  مؤمتر العرب يف أفريقيا اجلذور التارخيية والـواقع املعاصر، كلية اآلداب، جامع   سليمان عبدالغين  2

 . 123م، ص1987الثقـافة العربية،  
 123املرجع السابق، ص  3
صورها البلدانيون العرب، ندوة مؤمتر التعاون العريب األفريقي، معهد البحوث والدراسات األفريقية،  لصاوي ابز: التبادل التجاري بني شرق أفريقيا وآسيا كما يكرم ا  4

 . 5م، ص2007جامعة القاهرة،  
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                                                  ( 19الوابئية )كوفيد    األمراضالشرعية ملكافحة عدوى التدابري الوقائية  
 د.أوان عبد هللا حممود الفيضي 

 قانون الثبات واملرافعات املدنية.   -دكتوراه يف القانون اخلاص
 العراق.   -جامعة املوصل - كلية احلقوق الستاذ املساعد الدكتور يف

 wan.alfaithy@gmail.coma :الربيد اللكرتون 
 املستخلص                 

تكتسب دراستنا أمهية خاصة ألن احلق يف احلياة يعد احلق األول للخلق الذي به تبدأ سائر احلقوق فحفظ النفس يعد    - المهية: 
ابلتدابري االحرتازية الوقائية ملكافحة انتشار العدوى والوقاية من   اإلسالمية  الشريعة بعد حفظ الدين لذا اهتمتمن اهم الضرورايت 

فجاءت اآلايت واملعجزة النبوية مبينة اتباع منهج سليم وقائي يف اسلوب احلياة ومنهجه حيد من    ، ديةالتلوث وانتقال االمراض املع
 احلديث ابلتجارب العملية . عدوى االمراض وهو ما اكده الطب 

واالصوليات  هلذه االمهية اليت بيناها واستكماال للموضوع والن حفظ النفس من املقاصد الشريعة بل يعد من الضرورايت    - الهداف:
ياة, لذا  االساسية اجلوهرية اخلمسة سواء ابلشريعة االسالمية ام ابلشرائع السماوية السابقة وألهنا تتعلق بوجود الشخص وقوام احل

,كما اضحت التدابري االحرتازية    وجب علينا اتباع منهاج الشريعة االسالمية وااللتزام هبا من اجل ان حتصننا من االمراض الوابئية
 املسؤولية ايضا على عاتق  تقع  كما املرض املعدي، انتقال  ألسباب عدم التعرض قائية مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الفرد منالو 

من   احلذر  ليؤكد على  اإلسالمي  الفقه  جاء وحنوها, وقد  الصحية  الوقاية  كفرض  الوقائية  التدابري من وضع  عليها  َيب  ا مب الدولة
وانتقال اجلراثيم املسببة لألمراض املعدية الوابئية أبنواعها املختلفة كأنفلونزا الطيور واخلنازير ومحى املالراي وفريوس  انتشار العدوى  
 ( وغريها .  19-كوفيدااليبوال وكوروًن )

رزها: هل تعد  لذا هتدف الدراسة إىل إزالة اإلشكاليات واإلجابة عن تساؤالت, مصدرها جمموعة فرضيات أب  -املشكلة واملنهجية: 
التدابري االحرتازية ملكافحة عدوى االمراض الوابئية واجب يقع على عاتق مجيع االفراد , وهل هناك مسؤولية تضامنية سواء على  

كافحة  د ام الدولة لإلخالل هبذه الوقاية وما تسببه من انتشار الوابء ابجملتمع والعامل , وما املقصود ابلتدابري الوقائية املستقبلية ملالفر 
  عدوى االمراض الوابئية, وماهي املقاصد الشرعية وما عالقتها ابلتدابري الوقائية املستقبلية؟... معتمدين يف ذلك على املنهج التحليلي 

 الستنباطي الوصفي كونه مناسب ملثل هذا النوع من الدراسات والذي يقوم على حتليل اآلراء أو مناقشتها وترجيح السديد منها. ا
:  - ة:اهليكلي األول  البحث على  مبحثني:  قسم  فقد  التدابري    -التعريف ابملدلوالت االصطالحية. والثاين: -لذا  التعريف بصور 

 ت على أهم النتائج والتوصيات. الوقائية. وهناك خامتة: اشتمل
 ) التدابري ,الوقائية, مكافحة, عدوى, االمراض, الوابئية( .     - الكلمات املفتاحية:

Abstract 
Importance: - Our study acquires special significance because the right to life is the first right to 
the creation in which all other rights begin. Self-preservation is one of the most important 
necessities after the preservation of religion. Therefore, Islamic Sharia took care of preventive 
precautionary measures to combat the spread of infection and prevent pollution and the 
transmission of infectious diseases, so the verses and miracle of the Prophet came Indicating a 
sound and preventive approach to lifestyle and methodology that reduces disease infection, as 
confirmed by modern medicine with practical experiences.                                                                                                

mailto:wan.alfaithy@gmail.com
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Objectives: - For this importance that we have indicated and as a complement to the topic and 
because preserving oneself is one of the purposes of the law, it is considered one of the five 
fundamental essential necessities and fundamentalities, whether in Islamic law or previous divine 
laws and because it relates to the existence of the person and the strength of life, so we must follow 
the approach of the Islamic law and adhere to it in order to protect us Of epidemiological diseases, 
as preventive precautionary measures have become a joint liability of the individual against non-
exposure to the causes of transmission of infectious disease, as well as the responsibility of the state 
with what it must put in place preventive measures such as imposing health protection and 
Towards it, Islamic jurisprudence has come to emphasize caution against the spread of infection 
and the transmission of germs that cause infectious diseases of various kinds, such as bird flu, swine, 
malaria fever, Ebola virus and Corona (Covid-19) and others.                                                               
The problem and methodology: - Therefore, the study aims to eliminate the problems and 
answer questions, the source of which is a set of hypotheses, the most prominent of them: Are 
the precautionary measures to combat epidemic diseases a duty that falls on all individuals, and is 
there a joint responsibility, whether on the individual or the state, to violate this prevention and 
the causes that it causes? The epidemic of society and the world, and what is meant by future 
preventive measures to combat epidemic diseases, and what are the legitimate purposes and what 
is their relationship to future preventive measures? ... Depending on that descriptive analytical 
and descriptive approach being appropriate for such a type of study Which is based on an analysis 
of the views or discussion and the likelihood of good ones.       
Structure: - Therefore, the research section was divided into two topics:-                     
The first: - Definition of conventional terms.                                                                    
The second: - Introducing the forms of preventive measures.                                          
 And there is a conclusion: it includes the most important findings and recommendations.                                                                                                             
Key words: - (measures, preventive, control, infection, diseases ,epidemiology ).      

 مقدمة 
 وهداًن ، واألسقام شر العدوى ابألوبئة من احرتازية مستقبلية تقينا تدابريا لنا شرع الذي واإلنعام  الفضل ذي هلل احلمد   

 وأشهد  , واإلكرام  اجلالل ذو له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد ,اإلنعام  جزيل على أمحده ، اإلسالم وأنوار لتعاليم
 - ... وبعد:الكرام  الرسل ورسوله خامت ، عبده حممدا أن
 حتصني ابلوقاية ويقصد العالج من خري الوقاية  ألن حدوثها قبل الوابئيةاملعدية   األمراض بعالج اإلسالمية الشريعة اهتمت    
 على األمر هذا يف املسؤولية  وتقع, أم وابئية معدية كانت سواء  بينهم، األمراضو  العدوى واالوبئة  انتشار مينع مبا اجملتمع أفراد
 من وضع عليها َيب مبا الدولة  ضا علىأي املسؤولية   تقعو  املرض، انتقال ألسباب عدم التعرض من عليه َيب مبا  نفسه الفرد

 خطورهتا على مدى يف ختتلف  فهيا  حصره ميكن  ال  والوابئية املعدية واألمراض  ا, وحنوه الصحية  الوقاية كفرض الوقائية التدابري
 للمصاب، اجلسمانية الصحة حسب آخر إىل إنسان من درجة خطورته  يف املرض نوع حسب وختتلف وحياته اإلنسان صحة

إىل   املصاب الشخص من ابلعدوى ينتقل كونه يف تكمن املرض املرض ابملناعة اليت ميتلكها, وخطورة مقاومة على ومدى قدرته
 منابع الذي خيففو بسرعة     وانتشاره انتقاله  من احتمال والقلق واخلوف الرعب من نوع  خلق إىل يؤدي  بدوره وهذا ،  الصحيح
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 والوابئية املعدية األمراض من  فالوقاية  , عالجه على القدرة ومدى  انتقاله وطرق أسبابه مبعرفة عليه القضاء إمكانية هو اخلوف
سواء ابلشريعة  وتعد من ضمن الضرورايت اخلمس    الشرعية يه الضرورة تضتق الذي البشرية النفس حفظ أسباب أهم من يعد

 االسالمية ام ابلشرائع  السماوية االخر. 
الضرورايت واألصوليات األساسية  ية ويندرج حتت  ع قاصد الشر امل يعد من    النفسهلذه األمهية للموضوع اليت تنبع من أن حفظ     

والبحث يف اعماقه  السابقة للحفاظ عليها فقد اخرتًن دراسة هذا املوضوع  السماوية  رائع  والش  اإلسالمية اليت تسعى الشريعة    اخلمسة,
ابئية كاإلنفلونزا  انتشار العدوى وانتقال اجلراثيم املسببة لألمراض الو   من احلذر يضا ليؤكد علىأسالمي جاء  ن الفقه اإلأ, فوجدًن  

 الراي وفريوس االيبوال وكوروًن وغريمها . أبنواعها املختلفة كإنفلونزا الطيور واخلنازير ومحى امل 
هل تعد التدابري االحرتازية  أبرزها:  مصدرها جمموعة فرضيات    لذا هتدف الدراسة إىل إزالة اإلشكاليات واإلجابة عن تساؤالت   

املكافحة عدوى االمراض   يقع على عاتق مجيع االفراد , وهل هناك مسؤولية تضامنية سواء على  الدولة  الوابئية واجب  ام  لفرد 
مل , وما املقصود ابلتدابري الوقائية ملكافحة عدوى االمراض الوابئية,  لإلخالل هبذه الوقاية وما تسببه من انتشار الوابء ابجملتمع والعا

ه مناسب  التحليلي االستنباطي الوصفي كون ..معتمدين يف ذلك على املنهج  لتدابري الوقائية؟. وماهي املقاصد الشرعية وما عالقتها اب
 الذي يقوم على حتليل اآلراء أو مناقشتها وترجيح السديد منها. و اسات  ملثل هذا النوع من الدر 

 ، األخذ هبا عدم على ترتتب اليت خاطروامل  احملاذير من بكثري أفضل التدابري الوقائية هذه على ترتتب اليت العامة فالفوائد    
متنع   وقائية  تدابري  وضع يتم مل إذا األمراض هذه ,وأن نفي الضرر توجب العامة وأحكامها اإلسالمية الشريعة قواعد أبن  علما
,  واالجتماعية واالقتصادية الصحية  األمم حياة ابألجيال وتدمر تلتصق وابئية كوارث إىل حتما ذلك فسيؤدي وانتشارها تعديها
 تعاىل هللا بفضل فقد قمت ولذلك دينهم ودنياهم، أمور للناس يبينوا أن اإلسالمية الشريعة يف  الباحثنيعلى    واجب كان وملا

 طبيعة اقتضت وقد اإلسالمي الفقه منظور من مبعاجلته وقمت اهلامة الذي يعد من املوضوعات  وضوعهذا امل ابختيار وهدايته
 - :النحو اآليت  على مبحثني إىل أقسمه أن البحث

مدلول  والثالث/  الوقاية.  مدلول والثاين/   مدلول التدبري   مطالب: االول /   ابملدلوالت االصطالحية , وبه سبعة  : التعريفاألول  املبحث
 املبحث.  املقاصد الشرعية مدلولوالسابع /    .الوابء  مدلولوالسادس/    .العدوى  مدلولواخلامس/   .املرض  مدلولوالرابع/  املكافحة. 

والثاين/    فيه. النفخ أو اإلًنء يف التنفس بكراهةومية اجلرث العدوى وبه سبعة مطالب: االول/ مكافحة التعريف بصور التدابري, :الثان 
 الكلب واملبالغة بلعاب التلوث مبنع العدوى والثالث/ مكافحة  العامة.  األماكن األرض يف البصاق على مبنع اجلرثومية العدوى مكافحة

 هني خالل من العدوى واخلامس/ مكافحة  العامة. املوارد يف والتربز  التبول عن خالل النهى من العدوى  والرابع/ مكافحة غسله.  يف

 والسابع/ مكافحة  والشراب.  الطعام آنية العدوى بتغطية والسادس/ مكافحة  غسلها.  قبل اإلًنء يف يده وضع عن النوم املستيقظ من

 العدوى بتحرمي بعض االطعمة الضارة, وهناك خامتة : اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 
 ابملدلولت الصطالحية   التعريف/ األول املبحث                               

 املراد للقارئ يتضح حىت البحثموضوع   مفرداتعلى   الضوء يتم تسليط أن العلمي عموما البحث يف البديهي األمر أصبح لقد    

 واالصطالح اللغة يف نيهامعا  بيان  يف نرغب اليت بعض املصطلحات مدلوالت  بتحديد قمنا وقد  ,النفع  ويعم الفائدة املوضوع فتتم من

املطلب الثالث  الوقاية. مدلول. املطلب الثان /  التدبري مدلول  املطلب الول/   -:على النحو االيت  مطالب  سبعة ضمن وذلك
/  املكافحة مدلول  / الرابع  املطلب  /  املرض مدلول.  /  العدوى.   مدلول.املطلب اخلامس  السادس  .  الوابء  مدلولاملطلب 

 املقاصد الشرعية.  مدلولبع / املطلب السا 
 التدبري  مدلول  ول/املطلب األ                                     

 - حتديد مدلول التدبري لغة ومن مث اصطالحا كما أييت: سنتناول       
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  َصْدرِِه؛   يف   يـَرَ   ملَْ   َما  َعاِقَبِتهِ   يف   رَأى :  واْسَتْدبـََره  َعاِقَبِتِه،  يف   َنَظرَ :  وَتَدبَّره  اأَلْمرَ   والتدبري يعين" وَدبَـّرَ   -: اللغة يف التدبري مدلول  :أول
  تـَْنظُرَ  َأن: اأَلمر  يف  َتَدبُـّرَا والتَّْدِبريُ  ِإال  اأَلمرَ  تـَْعرُِفونَ  َواَل ...  ُيِصيَبُكْم، َحىتَّ  الشَّرَّ  تـَتـَُّقونَ   َواَل  :َجرِيرٌ   قَالَ  أَبَخَرٍة؛  َأي  َتَدبُّراً   اأَلْمرَ  وَعَرفَ 

 . (1) ِفيِه"  التـََّفكُّرُ : والتََّدبُّر   َعاِقبَـُتُه، ِإليه  تـَُؤول   ما  ىلإِ 

  العواقب،   علم  على   األمور  إجراء:  التدبري:  وقيل   اخلري،   مبعرفة   العواقب   يف   النظر :  " التدبري   - :الصطالح يف مدلول التدبري  :نيااث
  القلب   تصرف   التفكر   أن   إال  التفكر,   من   قريب  وهو   األمور،   عواقب  يف   النظر   عن   عبارة :  جمازا" ,التدبر  وللعبد  حقيقًة،   تعاىل  هلل  وهي
 . (2) العواقب " يف  ابلنظر  تصرفه   والتدبر  الدليل، يف  ابلنظر 
 أن شيء معني, وهبذا يتضح لنا مما تقدم أو حق لوقاية تتخذ وقائية حمددة نتيجة على للحصول ما هي اال وسائل اذنفالتدابري    

 أسباهبا.  عن ابلبعد املوبقات اجتناب على وتعني العواقب ملنع اليت تتخذ واالحتياطات ءاتاالجرا عن عباره التدابري
 الوقائية  مدلولاملطلب الثان /                                         

 - حتديد مدلول الوقائية لغة ومن مث اصطالحا كما أييت: سنتناول      
َته   ِإَذا   أَِقيه   الشَّْيءَ   َوقـَْيتُ   صانَه؛...؛ :  وواِقيةً   َوِوقايةً  َوْقياً   هللاُ   وقاهُ :  ين" َوَقي ية تعلوقائا   - :  اللغة  يف الوقائية مدلول  :أول   وَسرَتْتَه  ُصنـْ
 . (4) )فوقاهم هللا شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا( :ومنه قوله تعاىل  ,  (3)  اأَلذى" َعنِ 
 ومحايته  الضارة اآلفات أو التلف  الشيء  من حفظ أي األذى ، عن ةسرت وال الصون تعىن  اللغة يف   الوقائية من هذا يتضح أن      

 املكروه.  وجتنب  والدفع واحلذر  والصيانة احلفظ فهو  منها
 دون احليلولة  إىل  هتدف اليت  واملنظمة واخلدمات املقصودة االجراءات جمموعة وهي -:  الصطالح يف  اثنيا: مدلول الوقائية

        . (5) القصور أو اخللل من حدوث اإلقالل أو اخلطر
 من اإلجرام الوقاية إىل ينزع ما وهو الردعي خبالف والوقائي ,أساسية  مصاحل للدفاع عن هبا مأمور  محاية عن عبارة فالوقائية   
 . (6) أسبابه مبكافحة  سلفا تقليصه أو منعه أو

 املكافحة  مدلولاملطلب الثالث /                                      
 -حتديد مدلول املكافحة لغة ومن مث اصطالحا كما أييت:  سنتناول       

كاَفحةُ :  املكافحة تعين" كفح  -:   اللغة يف املكافحة مدلول  :أول
ُ
  ُمكاَفحة   وكاَفَحه   َكْفحاً   َكَفحه.  مفاجَأة  اِبْلَوْجهِ   اْلَوْجهِ   ُمَصاَدَفةُ :  امل

كاَفحةُ  ... اْلِفْعلِ  َلْفظِ  َغرْيِ  َعَلى ِفيهِ  اْلَمْصَدرُ  َجاءَ  ُمَواَجَهًة، َأي  وِكفاحاً  ومكاَفحةً  َكْفحاً   َوَلِقَيهُ . ُمَواَجَهةً  َلِقَيهُ :  وِكفاحاً 
ُ
:  احْلَْربِ  يف   وامل

 

 )ابب فصل الدال املهملة(. 273ص ,4,ج 1414,صادر, بريوت , دار3ط ,العرب اإلفريقي, لسان  األنصاري منظور الدين ابن مجال (1)
 ,  بريوت  العلمية  الكتب  دار  , 1ط,  الناشر  إبشراف  العلماء  من  مجاعة  وصححه  ضبطه  اجلرجاين, التعريفات,  الشريف   الزين  علي  بن  حممد  بن  علي  (2)

 )ابب التاء(.54م,ص1983/ هـ1403

 )ابب فصل الواو(.401,ص15ج, منظور, مرجع سابق ابن (3)

 . 11ن /سورة االنسا (4)

 صنعاء جامعة من دكتوراه ،اطروحة  مقارنة دراسة اإلسالمية  الشريعة يف اجلرمية من للحماية الوقائية الطويلي, التدابري صاحل أمحد ينظر: د. أمحد  (5)
 . ٥ ص ، م  ٢٠٠٥ الرسالة عام إقرار ومت  ابليمن

بتفهنا   والقانون  الشريعة كلية مبجلة منشور حبث ، الفعلية العرض جرمية يف الوقوع أبو طه, التدابري الوقائية من أمحد حممد أمحد د.ينظر:    (6)
 . 1075, ص ٢٠١٢ /١٤٣٣ ,2, ج14, ع/  دقهلية األشراف
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؛  َرُسولِ   َعنْ   كاَفْحتَ   َما  الُقُدس  ِبُروحِ   ُمَؤيَّداً   تـَزَالُ   اَل :  حِلَسَّانَ   قَالَ   احْلَِديِث أَنه  َويف .  اْلُوُجوهِ   تِْلَقاءَ   اْلُمَضاَربَةُ  كاَفَحةُ   اَّللَِّ
ُ
  اْلُمَضاَربَةُ :  امل

 . (1) "اْلَوْجهِ  تِْلَقاءَ  َواْلُمَدافـََعةُ 
 . واملدافعة  املواجهة  هو البحث يف من املكافحة املراد املعىن من هذا يتضح أن 

، فهو ال يعدو ان   عنيانملا يتطابق  ويكاد ، املعىن اللغوي عن االصطالحي  املعىن خيرج ال  - :الصطالح يف املكافحة مدلول اثنيا:
   املواجهة واملدافعة. يكون 

 املرض  مدلولاملطلب الرابع /                                        
 - لغة ومن مث اصطالحا كما أييت:  رضحتديد مدلول امل سنتناول      
َرضُ .  َمْعُروفٌ :  اْلَمرِيضُ :  "مرض  - :   اللغة  يف  املرض مدلول  :أول

َ
  اْسمٌ   َوُهوَ   َواْلَبِعرِي،   لإِلنسان   َيُكونُ   الصِهحَِّة،  نَِقيضُ   السُّْقمُ :  وامل

  َوَجْدتُهُ   َأي  فَأْمَرْضته   ُفاَلًنً   أَتيت :  َمرِيضٌة؛... َويـَُقالُ   واألُنثى   وَمرِيٌض،   وَمِرضٌ   ماِرضٌ   فـَُهوَ   وَمْرضاً،   َمَرضاً   ُفاَلنٌ   لِْلِجْنِس... وَمِرضَ 
 . (2) ِبِه"  َولَْيسَ  املرضَ  نْفسه  ِمنْ  يُرِيَ  َأن :  والتَّماُرض   ُم،ْسقااملِ  الرَّجل : واملِْمراضُ . َمرِيًضا

 عليه يرتتبعموما سواء اجلسمية ام العقلية, ف   القوى يف ضعف عن عبارة  :املرض -:  الصطالح يف املرض مدلول  :اثنيا
 عن ملنعها به ومسيت  وغريها ونفاق وجنب كجهل  عن الرذائل  عبارة وهو  : وروحاين جسمي : ضرابن  وهو األفعال  يف  خلل
 االعتقادات  إىل به النفس مليل أو األخروية حتصيل احلياة عن ملنعها أو الكامل التصرف عن للبدن  املرض كمنع الفضائل  إدراك 
 . (3)املضرة األشياء إىل مييل املريض كما الردية
 فيها مسبب ينتقل هي اليت    املعدية األمراض باءط األ أذ عرف الطب احلديث  يف املعدي املرض ويتطابق هذا املفهوم مع مفهوم   

 . ( 4) املرض بنفس فيصاب فتصيبه العدوىالسليم  إىل املريض من املرض
 العدوى  مدلولاملطلب الرابع /                                   

 -حتديد مدلول العدوى لغة ومن مث اصطالحا كما أييت:  سنتناول     
  بَِبِعريٍ   َيُكونَ   َأنْ :  والَعْدَوى .  واإِلْبقاءِ   اإِلْرعاءِ   ِمنَ   والبَـْقَوى   كالرَّْعوى  اإِلْعَداء  ِمنَ   اسمٌ   َوُهوَ   العدوى"   -:  لغة  العدوى مدلول  :أول
َها  اجلََرب  ِمنَ   بِهِ   َما   يَتَعدَّى   َأن   ِحذار   أُخرى  إبِِِبلٍ   ُُماَلطَُته   فتـُتَّقى   َمَثاًل   َجَرب    يـُْعِدي،   َأْعَدى   ِمنْ   اسمٌ :  َوىَعدْ وال  َأصابَه...   َما   فيصيَبها   ِإلَيـْ
  وتـََعاَدى . احلدَّ  َجاَوزَ  ِإذا  يـَْعُدو َعَدا  ِمنْ  وَأصله  إِليه،  ِبَغرْيِهِ   َجَرابً   َأجاز  َأو  َغرْيِِه،  ِإىل ِبهِ   الَِّذي اجلََربَ  َأجاز  َأي َأْعَدى  َوَمْعىَن  ُمْعٍد،  فـَُهوَ 
َتِقم  َأي  ظََلمك  منْ   َعَلى  ليـُْعِدَيكَ   والٍ   ِإىل  طََلُبك:  َوى والَعدْ .  َهَذا  َداءِ   مثلُ   َهَذا  َأصاب  َأي  القومُ    الَعْدَوى :  ِسيَدهْ   اْبنُ   قَالَ .  ِمْنهُ   يـَنـْ
ُعونَة   النُّْصَرة

َ
 .(5) " .وامل

 

 )ابب فصل الكاف(. 573,ص 2ج, منظور, مرجع سابق ابن (1)

 )ابب فصل امليم(.  231,ص7املرجع السابق,ج (2)

, 1410, دار الفكر, بريوت,  1للمناوي، حتقيق د.حممد رضوان اجلداية, ط التعاريف ماتمه علي التوقيفحممد عبد الرؤوف املناوي,  ينظر:    (3)
  . 649, ص1ج

, دار الفكر العريب, 1، ط القرآن والسنة ضوء يف  الطبية  املعارف  موسوعة الوقائي والطب اإلنسان  وصحة  احملرمات إبراهيم,  شوقي  أمحد ينظر: د.  (4)
  .١٢٢, ص٢٠٠٢ /١٤٢٣القاهرة, 

 )ابب فصل العني املهملة(. 39,ص15منظور, مرجع سابق,ج ابن (5)
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 ، احلميدي عرفها , أذ املعنيان يتطابق ويكاد ، املعىن اللغوي عن  االصطالحي املعىن خيرج ال  -:  العدوى اصطالحا مدلول  :اثنيا
 يقاربه من إىل  ما به  يتعدى أن  ُمافة  ومؤاكلته ُمالطته فتتقى جذام  أو برص إبنسان أو  ببعري جرب يكون  أن هي : الفق

 ,كما (1)  أصابه ما فيصيبه
 نفس فيه سليم فيحدث إىل  مريض من طفيل أو بكرتاي أو فريوس من املرض انتقال مسبب هي  : فقالوا العدوى األطباء عرف

    .(2)املرض
 الوابء  مدلولاملطلب اخلامس /                                       

 - حتديد مدلول الوابء لغة ومن مث اصطالحا كما أييت: سنتناول      
  َهَذا  ِإن :احْلَِديثِ  َويف  ، عامهٍ   َمَرضٍ  كلُّ   ُهوَ  َوِقيلَ . َواهْلَْمزِ  َواْلَمدهِ  اِبْلَقْصرِ   الطَّاُعونُ : الَوأبَُ : فالوابء من " َوأبََ  - :  لغة  الوابء مدلول  :أول
  وَأْوأَبَتْ   اْلَبَدِل،   َعَلى   وِإابَءةً   َوِوابَءةً   ِواَبءً   وَوبـَُؤتْ .  َوأبًَ   تـَْوأبَُ   اأَلرضُ   َوبَِئتِ   َوَقدْ   أَْوابٌء،   اْلَمْقُصورِ   َومَجْعُ   أَْوبِيةٌ   املمدود   ومجعُ .رِْجزٌ   الَواَبءَ 
  واْستَـْوأَبْتُ .  مَرُضها َكثُر  ِإَذا الِبئةُ   االسم.  الَوابء  َكِثريَةُ :  وُموبِئةٌ   وَمْوبُوَءةٌ  َفِعلةٍ   َعَلى   وَوبِئةٌ   َفعيلةٍ   َعَلى  بِيئةٌ وَ  وأَرضٌ  َواَبًء، تِيَبأُ  وُوبَِئتْ   ِإيَباءً 
 .(3) واملاَء"   البلدَ 
 املناوي الوابء عرف فقد ، املعنيان يتفق ويكاد ، املعىن اللغوي عن االصطالحي املعىن خيرج الو - :  الوابء اصطالحا مدلول  :اثنيا

 .(4) وأرضية مساوية ألسباب اهلواء جلوهريعرض  فساد  :فقال
 املقاصد الشرعية  مدلولاملطلب السادس /                                

 -حتديد مدلول املقاصد لغة ومن مث اصطالحا كما أييت:  سنتناول     
  يف   " الَقْصد والقصد واملقصد ،)قصد (الفعل من مشتقان واملقصد والقصد مقصد، مجعواملقاصد    -: لغة اول: مدلول املقاصد

  النـََّفَقةِ  يف   ُمْقَتِصدٌ   ُفاَلنٌ : يـَُقالُ . يـَُقرتِه   َواَل  يُْسِرفَ   اَل  َأن: اْلَمِعيَشةِ  يف  َواْلَقْصدُ .  َوالتـَّْقِتريِ  اإِلسراف َبنْيَ  َما  َوُهوَ   اإِلفراطِ  خالفُ : الشَّْيءِ 
ُهمْ : َوقـَْولُهُ .  اْستَـَقامَ   َأي أَمره  يف  ُفاَلنٌ   َواقْـَتَصدَ .  َصدَ اقْـتَ   َوَقدِ  يَِعيُل    َواَل  ُمْقَتِصدٌ  عالَ   َما   :احْلَِديثِ   َويف .  َوالسَّاِبقِ   الظَّاملِِ   َبنْيَ   ُمْقَتِصٌد؛  َوِمنـْ
 .(5) "   ً يـَُقرتِهُ  َواَل  اإِلنفاقِ  يف   يُْسِرفُ   اَل  َمنْ   افْـتَـَقرَ  َما  َأي
)وما  :تعاىل   قوله  ذلك على دل  كما العبادة هومبا فيها االسالم اخرها    السماوية الرساالت مجيع يف العام املقصد أن شك وال    

   . (6)  خلقت اجلن والنس إل ليعبدون(
ما  ومنها ما هو من احلاجيات ومنها    واملال  والنسل  والعقل  النفسو  الدين حفظك  فمقاصد الشريعة منها ما هو من الضرورايت   

الكماليات أي  التحسينات  من  اخلمسة سواء    وتتفق  هو  اجلوهرية  االساسية  الضرورايت واالصوليات  السماوية على  الشرائع  كل 
الدين يف الشرائع االهلية  كرمي مصطلح بتعبري شرعة ملا يقابل  , وقد استعمل القرآن ال  ابلشريعة االسالمية ام ابلشرائع السماوية السابقة 

)شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي    :   وقال تعاىل يف مقابلها (7) .(.لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. )... : فقال تعاىل 
 

 ,  1ط  ,سعيد  حممد زبيدة د.  :ومسلم، حتقيق البخاري الصحيحني يف ما غريب تفسري  ,  احلميدي األزدي فتوح نصر أيب بن ينظر: حممد  (1)
 . 90,ص1ج م،١٩٩٥ / ١٤١٥ , ,القاهرة  السنة  مكتبة

  .١٢٢سابق, ص مرجع  إبراهيم, شوقي أمحد د.ينظر:  (2)

 )ابب فصل الواو(.189,ص 1ج, منظور, مرجع سابق ابن (3)

 . 717, ص1مرجع سابق, جينظر : حممد عبد الرؤوف املناوي,  (4)

 )ابب فصل القاف(. 354,ص 3منظور, مرجع سابق,ج ابن (5)

 . 56سورة الذارايت/( 6)

 . 48سورة املائدة/( 7)
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  اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ول تتفرقوا فيه كرب على املشركني ما تدعوهم اليه هللا جيتب 
 . (1)  اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب (

الفردية عالقة االنسان بنفسه وخبالقه  فاألداين السماوية       الفردي واجلانب االجتماعي فنظمت االداين  نزلت وتناولت اجلانب 
عليه السالم, اما االداين اجلماعية  ودعت اىل التحلي ابألخالق احلميدة واملثل العليا من الصدق واالمانة وغريمها كدين سيدًن املسيح  

نظمت هبا عالقة اجملتمع تنظيما قانونيا  كالدين االسالمي    ظيم عالقة الفرد بنفسه وخبالقه ووضعت قواعد تنظيميةفإهنا جتاوزت تن 
قاصدها االجتماعية  احلنيف وبناء على ذلك فان االداين السماوية مما اختلفت يف نطاقها وطبيعة تنظيمها تكون موحدة يف اهدافها وم 

الروحية واملادية  واالصالحية واالنسانية لتحقيق مق  الناحيتني  البشري من  ما جنده ونلمسه بصورة واضحة يف  اصد اجملتمع  ,وهذا 
ان تكون سياسية   دينية روحية اكثر من  السابقني كانت  الرسل  السابقة الن مهمة  الشرائع االخرى  اكثر من  الشريعة االسالمية 

جلوانب  امة نظام سياسي كامل فأقام االسالم شرعة مجعت بني احيث مل تكن احوال االمم والشعوب الغابرة تستدعي اق واجتماعية 
الروحية واملادية وجاءت أبسس مسحاء هي يف غاية النضج والكمال فلم ترتك جانبا من جوانب احلياة اال احتوته ووضعت العالج  

عتها ازدواجية جتمع بني النزعة  العامل وحددت طبيعة حقوق وواجبات االنسان وكانت نز   الشايف للحياة الفوضوية اليت كانت تسود
 دفع إىل تسعى اليت الشرعية املقاصد منظومة إنوهكذا ف  ون ان تريب احدى النزعتني على حساب االخرى, الفردية واجلماعية د 

 ةابلغ  أمهية ذات شرعية رئيسية مقاصد حلفظ جاءت الشريعةف ,  كاملة  شاملة منظومة وهي إليهم  املصاحل وجلب العباد، عن املفاسد
 فكل   وماهلم  ونسلهم  وعقلهم  ونفسهم   دينهم عليهم حيفظ أن وهو  مخسة اخللق من الشرع مقصود, ف  وفقهها  الشرعية  للعلوم  وجلية

 . مفسدة فهو األصول هذه يفوت ما  وكل مصلحة، فهو اخلمسة األصول هذه حفظ يتضمن ما
 وإتيان األم مبعىن املقاصد  وهو  ،ذكره السابق اللغوي ىنعوامل للمقاصد االصطالحي املعىن بني رابط  هناكان   حقيقةواملالحظ     

 . إليه  والتوجه الشيء
" الغاايت واالهداف    أبهنا أبرزها ومن متعددة، بتعريفات الشريعة مقاصد األصول علماء عرف -:   اصطالحا  اثنيا: مدلول املقاصد

 . (2)  حتقيقها واَيادها والوصول اليها يف كل زمان ومكان"والنتائج واملعاين اليت اتت هبا الشريعة واثبتتها يف االحكام وسعت اىل 
  وهكذا فان مصطلح املقاصد الشرعية تستعمل مبعىن أهداف الدين عموما أو أهداف األحكام العملية املنصوص عليها يف الكتاب   

ذهان عند استعماله ,ومع مرور الزمن  والسنة خصوصا ,وكثرة استعمال الفقهاء هلذا املصطلح  جعل املعىن الثاين هو املتبادر اىل األ
هية سواء ثبتت هذه االحكام عن طريق النصوص او االجتهاد ,ويفيد  صار هذا املصطلح يفيد املقصود من األحكام الشرعية الفق

اس متفق  اصد ان املقصد النهائي لألحكام الشرعية هو حتقيق مصاحل الناس ودفع الضرر عنهم وان هذا االسالباحثون يف موضوع املق
ع عن طريق االستقراء ان االحكام الشرعية  عليه بني علماء االسالم ,فقد توصل العلماء بعد دراسة مجيع االدلة املتعلقة ابملوضو 

) واذا توىل سعى يف الرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل وهللا ل   : تعاىل تستهدف قطعا حتقيق مصاحل معينة, متثيال لقوله
) الفساد    َعنِ   )رضي هللا عنه( ُهَريـَْرةَ   َعْن َأيب   )صلى هللا عليه وسلم( وحنو ذلك من اآلايت القرآنية الكرمية ويف قول النيب  ,(3)   حيب 

ينَ   )ِإنَّ :  قَالَ   )صلى هللا عليه وسلم(النَّيبه  ينَ   يَُشادَّ   َوَلنْ   يُْسٌر،   الدِه ُدوا  َغَلَبُه،  ِإالَّ   َأَحدٌ   الدِه   َوالرَّْوَحةِ   اِبْلَغْدَوةِ   َواْسَتِعيُنوا   ُروا،َوأَْبشِ   َوقَارِبُوا،  َفَسدِه
  ِضرَاَر(  َواَل  َضَررَ   )اَل   :)صلى هللا عليه وسلم(ِ اَّللَّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ )صلى هللا عليه وسلم(وقوله ,(4) (الدُّجْلَةِ  ِمنَ  َوَشْيءٍ 

 

 . 13سورة الشورى/( 1)

 . 70,ص 87,ع/ ي , مقاصد الشريعة اساس حلقوق االنسان , كتاب االمة, وزارة االوقاف والشؤون االسالميةينظر: د. حممد الزحيل (2)

 . 205سورة البقرة /  (3)

صحيح  البخاري  عبدهللا  أبو  إمساعيل  بن  حممد  ، البخاري أخرجه  (4) احملقق  اجلعفي,  ط  ًنصر  بن  زهري  حممد:  البخاري,    طوق  دار,  1الناصر, 
 (. 39) ابب الدين يسر, رقم احلديث16,ص1,جهـ1422النجاة, 
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مصاحل الناس ودفع    دف األساسي لألحكام والتعاليم الدينية هو اعتبار وامثال ذلك من االحاديث الشريفة اليت تبني ان اهل  ,(1)
الضرر عنهم , ويف هذا السياق فان كلمة املصلحة تستعمل مبعىن  يشمل مصلحة االنسان الدنيوية واألخروية , من هذه الناحية  

ملفهومني يستعمل احدمها مكان االخر, وتعد  قاصد واملصاحل  ولشمول املقاصد للمصاحل فان كال افانه توجد عالقة مباشرة بني امل
    . (2)العامة االخرى اليت يذكرها علماء االسالم داخلة يف حمتوى مفهوم املصلحة وتعد وسيلة لتحقيقها املقاصد

الدنيا   لتنظم شؤون  الفرد واجملتمع، كما أولت يف  فالشريعة اإلسالمية شريعة متوازنة متكاملة جاءت  بنائها    واآلخرة وتعىن حبياة 
وقد تعددت مظاهر اعتنائها به ومن ذلك    ,(3)   دهاواعتربت ذلك مقصداً من مقاص  لصحة اإلنسان وسالمته وعافيته عناية فائقة 

كه اليومي الذي ال حييد عنه، والطهارة  االعتناء ابلطهارة والنظافة, فقد اعترب اإلسالم الطهارة شعار املسلم ومنهاجه يف حياته وسلو 
ت اإلسالم  وطهارةيف  املكان  وطهارة  الثوب  وطهارة  البدن  طهارة  وأمر    شمل  تضبطها  أحكام  أقسامها  من  قسم  ولكل  القلب، 

ن من  بغسل اليدين بعد القيام من النوم قبل أن توضع يف آنية الوضوء، حفاظاً منه على طهارة اليدي   )صلى هللا عليه وسلم(النيب 
 تلويث املاء حىت ال تتأذى صحة اإلنسان. األوساخ والنجاسات، وحفاظاً منه كذلك على عدم 

 التعريف بصور التدابري  الثان/ املبحث                                       

العدوى لألمراض املعدية إبَياد افضل  ملكافحة انتشار  وذلك الوقائية   للتدابري ُمتلفة بتطبيقات اإلسالمية  الشريعة تجاء لقد     
  الوقائية الشرعية اليت مصدرها التدابري  هذه ومن ,(4)   لألمراض الوابئية اجلراثيم والفايروسات احلاملة وانتقال التلوث من السبل للوقاية

 قبل ثالاث الكفني  وغسل العامة األماكن يف  األرض على وكراهة البصاق فيه التنفس أو اإلًنء يف النفخ السنة النبوية كراهة 
 والنهي والشراب الطعام  آنية  وتغطية العامة  موارد املياه  يف والتربز التبول  عن والنهي ب الكل بلعاب التلوث ومنع إدخاهلما اإلًنء

 - االيت :سبعة مطالب وذلك على النحو  ضمن من غري اسهاب إبَياز ذلك كن بيانميو  ذلك وغري يف السقاء من الشرب عن
 فيه.  خنفال أو الانء  يف التنفس اجلرثومية بكراهة العدوى املطلب الول/ مكافحة

 العامة.  األماكن األرض يف البصاق على مبنع اجلرثومية العدوى املطلب الثان/ مكافحة
 

)  784,ص2,ج   العربية  الكتب  إحياء  دار  الباقي,  عبد  فؤاد   حممد:  ماجه, حتقيق  ابن  القزويين، سنن  يزيد  بن  حممد  هللا  عبد  أبو  ، ماجة  ابن  أخرجه  (1)
  (. 2341ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره , رقم احلديث

مقينظر:    (2)  , اوغلو  ابرداق  علي  بتاريخ  د.  االيت   االلكرتوين  املوقع  على  متاح   , املعاصرة  املشاكل  حلل  وتوظيفها  االسالمية  الشريعة  اصد 
15/3 /2020:-www.imtithal.com.     

- :3/2020/ 15االلكرتوين االيت  بتاريخ    تنظر: صحيفة االحتاد , صحة وسالمة االنسان اهم مقاصد الشريعة االسالمية الغراء , متاح على املوقع  (3)
www.alittihad.ae.    

َابِ   ِمنَ   اْجَتَمعَ   َما  اجلُْرثُومة:  َوِقيلَ   وجُمَْتَمُعه،  َأصُله  َشْيءٍ   ُكلهِ   وُجْرثُومة  اأَلصل؛:  اجلُْرثُومة :  اجلدير ابلذكر ان اجلراثيم يف اللغة تعين" جرمث   (4)  ُأصول   يف   الرتُّ
َها ََيَْتِمعُ  َشَجَرةٍ  َأْصلُ  اجلُْرثومة: اللَّْيثُ . قـَْريته :النَّْملِ  وُجرثومة. اللِهْحَياينهِ  َعنِ  الشََّجِر؛ َابُ  إِلَيـْ َابُ : واجلُْرثُومة. الرتُّ  ََيَْمعُ  َما أَْيًضا َوِهيَ  الريُح، َتْسفيه الَِّذي الرتُّ
َابِ   ِمنَ   النَّْملُ    95,ص12منظور, مرجع سابق,ج  َجراثيُم " ينظر: ابن  اْلَمْسِجدِ   يف   َكاَنتْ   َويـَْبِنيَـَها  اْلَكْعَبةَ   يـَْهِدمَ   َأنْ   أَراد  مَّالَ :  الزَُّبرْيِ   َحِديِث اْبنِ   َويف .  الرتُّ

اجلراثيم يف اما معىن   , املهملة(  العني   ، لألمراض  املسببة  الدقيقة احلية الكائنات  على  يطلق عام  اسم عن عبارة  فهي  : االصطالح علم )ابب فصل 
 فهي : والفريوسات, وهنا جند من الضروري ان نعرج سريعا على معىن الفايروسات فالفريوسات والفطر املمرضة تريايوالبك  (  )الپروتوزوا  األولية  كاحليواًنت

آالف  وهي املرات آالف الصورة يكرب الذي اإللكرتوين ابمليكروسكوب ترى إال أهنا ،  العلمي ابمليكروسكوب إال  ترى ال ،  جدا احلجم صغرية كائنات
 وتنطلق احلية  اخللية  فتموت واملئات ابلعشرات  داخلها  وتتكاثر احلية  يف اخلالاي تدخل  أهنا  وهى  عجيبة  بطريقة  وتتكاثر أنوية هبا  اي خال ليست وهي  األنواع

 من مكونة فهي   شيء  كل يف  احلية  الكائنات مجيع عن  الفريوساتوختتلف  وهكذا  أخرى حية خليه  منها كل لتدخل واملئات ابلعشرات منها الفريوسات 

بينما مض حا بفريوسات كوروًن   نوواين  حامضان  هبا  احلية  الكائنات مجيع  خالاي نووي واحد,  املقصود  فهي جمموعة كبرية من    (COVID-19),اما 
ا امراض  اليت ميكن ان تصيب احليواًنت والبشر على حد سواء حيث تسبب  او  الفريوسات  الربد  اليت تكون خفيفة مثل نزالت  التنفسي سواء  جلهاز 

  دة مثل االلتهاب الرئوي.الشدي
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 غسله.  يف الكلب واملبالغة بلعاب التلوث مبنع العدوى  املطلب الثالث/ مكافحة
 العامة.  املوارد يف والتربز التبول عن خالل النهى من العدوى الرابع/ مكافحةاملطلب 

 غسلها.  قبل الانء يف يده وضع عن النوم املستيقظ من هني خالل من العدوى مكافحةاملطلب اخلامس/ 
 والشراب.  الطعام آنية اجلرثومية بتغطية العدوى املطلب السادس/ مكافحة

 اجلرثومية  بتحرمي بعض الطعمة الضارة.  دوى الع  املطلب السابع/ مكافحة
 فيه  النفخ أو الانء يف التنفس رثومية بكراهةجلا العدوى مكافحة املطلب الول/                   
فيه,   النفخ أو الشرب إًنء يف التنفس يكره أنه إىل والظاهرية واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية من الفقهاء مجهور ذهبلقد       
 اجلراثيم بعض , ويؤدي اىل انتقال(1) تلوثه هبذه الطريقة يف يتسبب قد أنه احلديث والطب العملية التجربة خالل من ثبت علميا وقد

األيبوال وفريوس كوروًن  وفريوس   املالراي ومحى واخلنازير الطيور كإنفلونزا املختلفة األنفلونزا أبنواعها مثل  الفتاكة الوابئية لألمراض املسببة
 فيه ابلنفخ الشراب أو تربيد الطعام عن()صلى هللا عليه وسلم النيب  بنهي اخلالدة النبوية واملعجزة ةالعلنفهم   هنا ومن (،19)كوفيد

  يتنفس   أن ) هنى صلى هللا عليه وسلم( )   النيب أن :  )رضي هللا عنه(  عباس  ابن عن رواه ما ذلك املرض ومن ُماطر من لإلنسان وقاية
األخالق   مكارم على ألمته الشراب محال يف النفخ اإلًنء والنهى عن يف النفخ عن النهي حكمة ومن  , (2)  (  فيه   ينفخ   أو   اإلًنء   يف
النظافة من وأنه  وقال،   عليه ويفسده الناظر فيتقذره النفخ، مع شيء فيها من ريقه  يقع أن َيوز املاء آنية يف النافخ ,ألن ابب 

 رائحة فيه حتصل أو ، منه بعده شرب من يستقذره بزاق من الفم خيرج لئال منه يشرب الذي اإلًنء يف التنفس عن النهي الشوكاين:

   .(3) ابإلًنء  أو تتعلق  ابملاء ةيهكر 
  2020-2019ويف هذا الصدد ينبغي ان نشري اىل ان املرض الوابئي الذي احتل وسيطر وقهر العامل يف هذا العام ابلتحديد )    

  ( 19كوفيد-فريوس كوروًن املستجد  ( فهو اصغر ُملوق وجند من جنود رب العاملني الذي ال يرى ابلعني اجملردة , وهو ما يعرف ب)  
يف عدد من املصابني أبعراض االلتهاب الرئوي يف مدينة ووهان مبقاطعة هويب،    التعرف عليه ألول مرة  مت والذي  من ساللة كوروًن،  

تنتشر سالالت فريوس كوروًن األخرى من شخص  ما  عادة  , و حيث ان معظم احلاالت مرتبطة بسوق املأكوالت البحرية واحليوانية
فريوس عن طريق مالمسة  ال  هذا  ينتقل  وكذلك لعطس أو األيدي امللوثةمن خالل السعال أو ا الرذاذ امللوث  مصاب آلخر سليم عرب

 النفخ السنة النبوية  ومنها كراهة  الوقائية الشرعية اليت مصدرهاالتدابري  اجلرثومية به أبخذ العدوى وَيب مكافحة,  األسطح امللوثة 
 .  (4)  فيه  التنفس أو اإلًنء يف

 لعامة ا األماكن  األرض يف البصاق على مبنع اجلرثومية العدوى الثان/مكافحة املطلب                 
 يف األطباء يعمد ولذلك ، وامليكروابت اجلراثيم من  الكثري حيمل  والذي الفم من اخلارج اللعاب يعين: البصاق أن املعلوم من    
 وكذلك ، املريض املصاب بصاق  حتليل طرق تشخيصه من فإن السل مرض مثل املرض نوع لتشخيص حتليله األحيان إىل من كثري

 

االستذكار,ينظر:    (1) الرب,  عبد  دار1ط ابن  دار 353,ص 8,ج 2000,بريوت ,  العلمية الكتب ,  االوطار,  نيل  الشوكاين,  ؛ 
 . 52,ص 7بريوت,ج؛ابن حزم الظاهري, دار االفاق اجلديدة , 65,ص9,ج 1973اجليل,بريوت,

الرتمذي,   عيسى  أبو  عيسى  بن  حممدينظر:  ، صحيح حديث:األلباين  الشيخ  ،وقال حيح ص حسن  هذا حديث   :الرتمذي وقال  ،  الرتمذي أخرجه   (2)
رقم    الشراب) ابب كراهة النفخ يف  304,ص4بريوت,ج  العريب,  الرتاث  إحياء  دار   ,وآخرون   شاكر  حممد  أمحد:  الرتمذي, حتقيق  سنن  الصحيح  اجلامع
   (.1888 احلديث

 . 65,ص9ينظر: الشوكاين, مرجع سابق,ج (3)

)كوفيد  ينظر:  (4) املستجد  كوروًن  بتاريخ  1(,ص 19-فريوس  االيت  االلكرتوين  املوقع  على  متاح   ,15  /3/  2020:-  

https://www.dha.gov.ae  
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 أي يف اجلدران  أو على األرض  على  يبصقوا أبن  يبالون فال ابلبصاق  الناس  بعض ويستهني  ,(1) الصدرية االخرى  األمراض بعض
 آلداب وجمافاة للغري اأذى وإضرار  قاتر الط األرض يف على البصاق كان املسجد مكان الصالة والطهارة , وإذا يف حىت مكان
  )صلى هللا عليه وسلم( الرسول  عده حىت إيذاء أكثر املسجد يف فعله فإن اوغريه الورقية املناديل بعد انتشار وخباصة السلوك
  ه( )رضي هللا عن أََنسٍ   َعنْ الناس اذ ورد   يتخللها اليت األماكن يف البصاق النهي الوارد يف احلديث الشريف عن جاء , هلذا  (2) خطيئة
   .(3)  َدفْـنـَُها(  وََكفَّاَرهُتَا َخِطيَئةٌ  اْلَمْسِجدِ  يف   )اْلُبَصاقُ :  )صلى هللا عليه وسلم(  اَّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ 
وغريها،  أبنواعها وفريوس كوروًن  نفلونزا  األ مرض  س يساهم يف نشر الفريوسات مثل  ا السعال والعطالبصاق و   الرذاذ املنتشر من ف    

الساعد يف حال عدم توفر املنديل ألنه ال يوجد اتصال بينهما وبني مالمسة األشياء اليت    ستخدام ابطن الكوع أو ومن األفضل ا
فمرض   ,(4) العامة  األماكن يف  األرض البصاق على مبنع اجلرثومية  العدوى ومنها مكافحة الوقائية الشرعية  التدابري  واخذ نستخدمها

لذي ينشأ عن السعال أو العطس او البصاق  اشر ابلرذاذ التنفسي الصادر عن شخص مصاب وا فريوس كوروًن ينتقل عرب االتصال املب
او مالمسة األسطح امللوثة ابلفريوس, وميكن هلذا الفريوس أن يعيش على األسطح لعدة ساعات، ولكن ميكن القضاء عليه مبسح  

وااللتزام   على األقل,  %60ر حيتوي على كحول برتكيز سيطة, وبغسل اليدين بصفة متكررة أو استخدام مطهه األسطح ابملطهرات الب
مبمارسات النظافة الصحية اجليدة واستخدام مناديل ورقية عند السعال أو العطس أو البصاق والتخلص منها فوراً، وجتنب االختالط  

وات أخرى يستعملها  الذي يستخدمه واملفاتيح ومقابض األبواب وأية أدعن قرب مع أي شخص يسعل أو يعطس وتنظيف املقعد 
 . (5) ابستخدام مناديل مطهِهره

 غسله  يف الكلب واملبالغة بلعاب التلوث مبنع العدوى املطلب الثالث/ مكافحة                 
 الفم من يسيل الذي الريق وهو لعابه فإن ولذلك والقذارة, وامليتة النجاسات على يتغذى الغالب يف الكلب أن فيه شك ل مما    

 مرات سبع بغسله الكلب فيه يلغ الذي بتنظيف الوعاء النبوي اإلرشاد جاء  هلذا ، لإلنسان األمراض تنقل ضارة با جراثيمغال حيمل

 وما واخلنزير الكلب جناسة من يف التطهري املاء مع الرتاب استعمال وجوب إىل  (6) واحلنابلة الشافعية فقهاء ابلرتاب وذهب إحداهن

ًَنءِ  يف   اْلَكْلبُ  َوَلغَ  ِإَذا)  عليه وسلم(هللا )صلى منهما لقوله   تولد َابِ  يف   الثَّاِمَنةَ  َوَعفِهُروهُ  َمرَّاٍت،  َسْبعَ  فَاْغِسُلوهُ  اإْلِ  . (7)  (الرتُّ

 

 والرطوبة املاء من يهف من اإلنسان  يلقيه ما هو  :. َبْصقاً  يـَْبُصق َبَصق الُبزاق،  يف  لَُغةٌ : الُبصاقُ : : هو بصق اللغة يف البصاق اجلدير ابلذكر ان حقيقة (1)

 األخالط على أيضا البصاق ويطلق ،  ابلزاي البزاق :والعامة تقول . الريق فيسمى فيه كان  إذا فأما الفم، من ألقي إذا  إال بصاقا يسمى وال تتحل منه، اليت

 )ابب فصل الباء(.  20,ص10منظور, مرجع سابق,ج ينظر: ابن املرض, التنفس عند  مسالك تفرزها اليت
 ١٤١٩ ,1ط ،  السعودية  العربية اململكة ,  واإلرشاد والدعوة  واألوقاف اإلسالمية  املسجد, الشؤون  يف واملمنوع العرفج, املشروع  علي بن  حممد  ينظر:  (2)

 . 29,ص 1, جه
 مكتب   ,2ط,غدة  أبو  فتاحال  عبد :,حتقيق  للنسائي  الصغرى  السنن  السنن  من  النسائي, اجملتىب  اخلراساين  أمحد  الرمحن  عبد  أبو ،  النسائي  أخرجه   (3)

 )ابب البصاق  50,ص2,ج1986  /1406 ,اإلسالمية,حلب املطبوعات
 (. 723يف املسجد, رم احلديث

 . 1(, مرجع سابق, ص 19-فريوس كوروًن املستجد )كوفيد  ينظر: (4)
)كوفيد  ينظر:  (5) كوروًن[  ]فريوس  التاجي  الفريوس  بتاري  (,19-مرض  االيت  االلكرتوين  املوقع  على    - : 2020/  3/  15خ  متاح 
.https://www.unicef.org    

 , 1ج, 1405دار الفكر,بريوت, ,1املغين, ط, ؛ ابن قدامة املقدسي83,ص1ينظر: الشربيين, مغين احملتاج, دار الفكر, بريوت, ج (6)
 . 25,ص 1,ج 1379, دار احياء الرتاث العريب,4؛الصنعاين,سبل السالم, ط52ص 

مسلم  مسلم اإلمام أخرجه   (7) احملقق  القشريي  احلجاج  بن  ,  مسلم,   الرتاث   إحياء  دار,الباقي  عبد  فؤاد  حممد  :النيسابوري,صحيح 
 (. 280)كتاب الطهارة ابب حكم ولوغ الكلب رقم احلديث235,ص1,جالعريب,بريوت

https://www.unicef.org/
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 وامليكروابت اجلراثيم أن أثبت اال ان الطب احلديث  , (1) ذلك يف الرتاب استعمال َيب ال إىل أنه ، واملالكية احلنفية يف حني ذهب     

املطهرات احلديثة , وهذا يؤيد اىل ما ذهب   من وضع مهما ابلرتاب إال منها التخلص ميكن وال   الكلب تعد ممرضة لعاب حيملها اليت
 . (2) واحلنابلة وهو االصح وهللا تعاىل اعلى واعلم  الشافعية اليه فقهاء

 العامة  املوارد يف زترب وال التبول عن خالل النهى من العدوى مكافحةالرابع/  املطلب                
 من كثري ينقل  حيث املاء لتلوث العوامل املسببة وأشد أخطر يعد من يف املوارد العامة والتغوط   التبول أن به مسلم هو مما  

 األمعاء والبلهارسيا والتهاب الكبد والتهاب األطفال وشلل التيفوئيد ومحى الكولريا  بنقل مرض  ذلكك  ويسبب األمراض املعدية
  )صلى هللا عليه وسلم(   اَّللَّ   َرُسولَ   يقول هذا ويف ، العالج من أفضل  تكون دائما الوقاية فإن األمراض املعدية, ولذلك من هاوغري 
 .(3)  (  الطَّرِيقِ  َوقَارَِعةِ   َوالظِهلِه، اْلَمَوارِِد،  يف  اْلرَبَازَ : الثَّاَلثَ  اْلَماَلِعنَ  اتَـُّقوا  )  :يـَُقولُ 
 وخاصة الذكر األمراض السالفة  ونقل التلوث مسببات أخطر يعدان من يف املوارد العامةوالتغوط   تبولل ا األطباء أن ويؤكد   

 املاء الراكد وخاصة املاء يف وتنتشر  املرض هذا طفيليات تنتقل  حيث املاء يف  عند التبول البلهارسيا وتنتشر الكبدي  االلتهاب 
 وعشرين أربع فتخرتقه ومبرور جسما جتد حىت املاء تسبح يف ذنب تاذ يرقة تصبح حىت أطوارها تكتمل حيث َيري ال الذي
 وخترج فتبيض األمعاء أو إىل املثانة تنتقل مث وتتزاوج حياهتا تبدأ حيث الكبد يف دورهتا منهية الدم إىل قد وصلت تكون ساعة
 . (4)  آخر شخص لالنتقال إىل متهيئة  البول طريق عن أخرى مرة

 غسلها قبل الانء يف يده وضع عن النوم املستيقظ من هني خالل من عدوى لا  اخلامس/مكافحة املطلب
 النبوي النهي جاء ولذلك ، ثالاث غسلها بعد اإلًنء إال يف يده وضع من املستيقظ هو هني التلوث من املاء وقاية طرق من ان     

ثـُْر،   مُثَّ  أَْنِفِه،  يف  فـَْلَيْجَعلْ   َأَحدُُكمْ  تـََوضَّأَ   )ِإَذا:  قَالَ   )صلى هللا عليه وسلم(اَّللَِّ  َرُسولَ   َأنَّ  )رضي هللا عنه( ُهَريـَْرةَ  َأيب  الوارد يف االثر َعنْ    لِيَـنـْ
َقظَ  َوِإَذا فـَْلُيوتِْر،  اْسَتْجَمرَ  َوَمنِ    َيُدُه(  اَبَتتْ   أَْينَ  َيْدرِي  الَ  مْ َأَحدَكُ  فَِإنَّ  َوُضوئِِه،   يف   يُْدِخَلَها َأنْ  قـَْبلَ  َيَدهُ  فـَْليَـْغِسلْ  نـَْوِمهِ  ِمنْ   َأَحدُُكمْ  اْستَـيـْ

 مالمستها أو النوم أثناء اجلسم أعضاء لعضو من مالمستها مبجرد تتلوث اليت اليد منع يف وقائي إجراء النبوي يعدالنهي   , وهذا(5)

 اجلراثيم.  نقل فتسبب للشرج
فاكدوا على ان غسل  ئحة كوروًن الذي اصاب العامل ومما يؤكد ذلك ما جاء من توصيات وقائية ملنع انتشار ما يعرف بوابء جا      

عند رعاية  و   بعد السعال أو العطس و  بعد استخدام املرحاضو   عند اتساخ يديك و احليواًنت أو النفاايت    مالمسةبعد كون اليدين ي
املاء وتعقيم األسطح  استخدام مطهر األيدي إذا مل يتوفر الصابون و و   قبل األكل وبعد األكل وبعد االستيقاظ من النوم و   املرضى
 . (6)  مبنديل عند السعال أو العطستغطية الفم واألنف و  ابستمرار 
 والشراب  الطعام آنية اجلرثومية بتغطية  السادس/مكافحة العدوى املطلب                  

 

بريوت,   ,دار الفكر حاشية الدسوقي, ؛ابن عرفة الدسوقي,63,ص1,ج 1982, دار الكتاب العريب, بريوت,2ينظر: الكاساين, بدائع الصنائع,ط (1)
 . 49,ص 1ج

دارات  ينطر: د.علي بن جابر الثبييت, الوقاية الصحية يف االسالم, حبث منشور مبجلة البحوث االسالمية, جملة دورية تصدر عن الرائسة العامة إل  (2)
 . 372, ص71البحوث العلمية واالفتاء والدعوة, ع/ 

  (. 328على قارعة الطريق, رقم احلديث) ابب النهي عن اخلالء 119,ص 1مرجع سابق,ج , ماجه ابن سنن,ماجة  ابن أخرجه (3)

 . 358ينظر: د. علي بن جابر وادع الثبييت, مرجع سابق, ص (4)

  (.162) ابب االستجمار وترا, رقم احلديث43,ص1ج  البخاري, مرجع سابق, صحيح البخاري، أخرجه (5)

 . 1(,مرجع سابق, ص  19-فريوس كوروًن املستجد )كوفيد  ر:ينظ (6)
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 التحذير جاء هنا م ومنالتلوث ابجلراثي من اإلنسان وسالمة والشراب حفظا على صحة الطعام آنية تغطية على اإلسالم حث  لقد    

ًَنَء،   )َغطُّوا:  يـَُقولُ   ،  هللا )صلى هللا عليه وسلم(  َرُسولَ   مسَِْعتُ :  قَالَ   هللِا،  َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   فقد ورد َعنْ  اآلنية تغطية على ابحلث النبوي   اإْلِ
َقاَء،   َوَأوُْكوا َلةً   السََّنةِ   يف   فَِإنَّ   السِه   اْلَواَبِء(   َذِلكَ   ِمنْ   ِفيهِ   نـََزلَ   ِإالَّ   وَِكاٌء،  َعَلْيهِ   لَْيسَ   ِسَقاءٍ   َأوْ   ِغطَاٌء،   َعَلْيهِ   لَْيسَ   إبًَِِنءٍ   مَيُرُّ   اَل   َواَبٌء،   ِفيَها  يـَْنزِلُ   لَيـْ

(1) . 
ًَنَء،  )َغطُّوا:  قَالَ   أَنَّهُ   )صلى هللا عليه وسلم(هللاِ   َرُسولِ   َعنْ   َجاِبٍر ايضا،  وَعنْ     َقاَء،  َوَأوُْكوا  اإْلِ   فَِإنَّ   السِهرَاَج،  َوَأْطِفُئوا  اْلَباَب،  ُقواْغلِ َوأَ   السِه

دْ   ملَْ   فَِإنْ   ِإًَنًء،  َيْكِشفُ   َواَل   اَباًب،  يـَْفَتحُ   َواَل   ِسَقاًء،   حَيُلُّ   اَل   الشَّْيطَانَ    فـَْليَـْفَعْل،   هللِا،  اْسمَ   َوَيْذُكرَ   ُعوًدا،   ِإًَنئِهِ   َعَلى  يـَْعُرضَ   َأنْ   ِإالَّ   َأَحدُُكمْ   َيَِ
تَـُهْم(  اْلبَـْيتِ  َأْهلِ  َعَلى  ُتْضرِمُ  َوْيِسَقةَ فُ الْ  فَِإنَّ   . (2)  بـَيـْ

 مكافحة العدوى اجلرثومية  بتحرمي بعض الطعمة الضارة السابع/ املطلب                     
به  : جاء التحرمي الرابين يف قوله تعاىل  لقد       هللا  لغري  اهل  وما  اخلنزير  وحلم  والدم  امليتة  عليكم  واملوقواملنخنق )حرمت  وذة  ة 

واملرتدية والنطيحة وما اكل السبع ال ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا ابلزلم ذلكم فسق اليوم يئس الذين  
فمن   دينا  السالم  لكم  ورضيت  نعميت  عليكم  وامتمت  دينكم  لكم  اكملت  اليوم  واخشون  ختشوهم  فال  دينكم  من  كفروا  

 . (3) غفور رحيم (ان هللا ف لمث فاضطر يف خممصة غري متجان

  - أكلها فيحرم النجاسات أكلها  أغلب اليت اللحم مأكولة الطيور أو احليواًنت هي  - فالتحرمي ورد عن أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير 
 من ةاقط الس هي  -واملرتدية  -أن ماتت  إىل ضرهبا إذا ، وأوقذها وقذها :يقال ماتت، أن إىل ضربت اليت هي  -واملنخنقة واملوقوذة  

 نطحتها اليت املنطوحة هي  - والنطيحة  –اجلبل حىت ماتت او سقطت من جدار من تدحرجت جبل، من العايل الشيء من العايل

وما اكل السبع وغريها, وهذا يدل على حرص االسالم على سالمة صحة االنسان ومن اجل مصلحته فاألوامر االهلية من    -أختها  
أي تدور مع مصلحة   - اجل مصلحة العباد فكلها تدور يف فلك واحد وتدور معه وجودا وعدمااالحكام الشرعية كلها جاءت من  

االسالمية يف حفظ النفس وهذا ما توصل اليه الطب احلديث ايضا واكده من اضرار تلك    من اجل حتقيق مقاصد الشريعة   -العباد  
اليه االختب(4) احملرمات وخطورهتا على الصحة   يتعلق ابملرض املعدي    ارات الطبية املختربية وخاصة فيما, وهذا ايضا ما توصلت 

اكل حلوم احليواًنت) غري املطهية سواء كانت حية ام ميتة (  الوابئي فايروس كوروًن حيث اكدت الدراسات االخرية انه َيب جتنب 
 . (5) اذ شاع اكل انواع من املأكوالت الصينية بلد منشأ الفايروس كاخلفافيش..اخل 

الشريف    احلديث جاء يف اذ األرض املوبوءة من اخلروج يقتضي بوجوب جاء يف الشريعة االسالمية ايضا ما  الصدد فقد  ويف هذا   
  أَْبنَيَ   أَْرضُ   هَلَا  يـَُقالُ   ْنَدًنَ عِ   أَْرضٌ   اَّللَِّ   َرُسولَ   ايَ   قـُْلتُ :  قَالَ   ُمَسْيٍك،  ْبنَ   فـَْرَوةَ   مسَِعَ   َمنْ   َأْخرَبين :  قَالَ   حبَِرٍي،  ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ   ْبنِ   حَيَْي   نْ عَ   الوارد
َا َوِمريَتَِنا،  رِيِفَنا،  أَْرضُ  ِهيَ   مالبسة  :, فالقرف(6) التـََّلَف( الَقَرفِ  ِمنَ  فَِإنَّ  َعْنَك، )َدْعَها:  النَّيبُّ  فـََقالَ  َشِديدٌ  َواَبُؤَها  قَالَ  َأوْ  َوبَِئٌة،  َوِإهنَّ

 األشياء أعون اهلواء من استصالح فإن الطب ابب من هو وإمنا ، العدوى ابب من هذا ليساهلالك و  : والتلف ، املرض  ومداًنة الداء

األصحاء   على وابئيا أو معداي مرضا املريض قدوم مبنع إىل االسقام, كذلك الوقاية األشياء أسرع من  اهلواء وفساد األبدان صحة على

 

 (. 99)ابب االمر بتغطية االًنء وايكاء, رقم احلديث1596,ص3, صحيح مسلم , مرجع سابق, ج مسلم اإلمام أخرجه (1)

 (. 96)ابب االمر بتغطية االًنء وايكاء, رقم احلديث1594,ص 3, املرجع السابق, جمسلم اإلمام أخرجه (2)

 . 3املائدة/ سورة  (3)

 .  362ينظر: د.علي بن جابر وادع الثبييت, مرجع سابق, ص  (4)

             .1(,مرجع سابق, ص  19-فريوس كوروًن املستجد )كوفيد  ينظر: (5)

ِجْستاين  األزدي  األشعث  بن  سليمان   داود   أبو  ,  داود اإلمام أبو  أخرجه   (6) ََ   العصرية،   املكتبة  ,حلميدا  عبد  الدين  حميي  حممد  :احملقق,داود  أيب  ,سنن  السِه
  (. 3923)ابب يف الطرية, رقم احلديث 19,ص 4بريوت,ج
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األصحاء   على املريض قدوم أن البديهي فمن ، الصحيح معداي على ضار م املريض قدوم منع يقتضى ما اإلسالمية الشريعة يف جاء فقد
  الرَّمْحَِن،   َعْبدِ   ْبنُ  َسَلَمةَ   أَبُو  َأْخرَبَين   ِشَهاٍب،  اْبنِ   ورد يف احلديث الشريف الوارد يف االثر َعنِ ذلك, اذ   هللا شاء إذا املرض لنقل سبب
  اْلُمْمِرضُ   يُورِدُ   ) اَل   َذِلكَ   َمعَ   َوحُيَدِهثُ   َعْدَوى(   )اَل :  قَالَ   )صلى هللا عليه وسلم(هللاِ   َرُسولَ   َأنَّ   ُث،دهِ حيَُ   )رضي هللا عنه(  ُهَريـَْرةَ   َأابَ   مسَِعَ   أَنَّهُ 
 ملا فيها، أو الدخول الطاعون هبا وقع اليت االرض من اخلروج عن  )صلى هللا عليه وسلم( , وهبذا فقد هنى الرسول (1)   اْلُمِصحِه(  َعَلى

ومن    الصحي ابحلجر عنه يعرب وهوما الوابء، النتشار حمددة ومنعا يف دائرة املرض حصر ميكن وحىت للبالء، رضتعال من ذلك يف
:  فـََقالَ   َحاَجِتِه،  بـَْعضِ   يف   ُمتَـَغيِهًبا  وََكانَ   َعْوٍف،   ْبنُ   الرَّمْحَنِ   َعْبدُ   , اذ ورد يف االثر انَ  اإلنسان صحة على حافظ اإلسالم أن نعلم هنا
ْعُتمْ   )ِإَذا:  يـَُقولُ )صلى هللا عليه وسلم(  هللاِ   َرُسولَ   مسَِْعتُ   ِعْلًما،  َهَذا  ِمنْ   ِعْنِدي   ِإنَّ    أِبَْرضٍ   َوَقعَ   َوِإَذا  َعَلْيِه،  تـَْقَدُموا  َفاَل   أِبَْرٍض،  بِهِ   مسَِ

 . (2)  ِمْنُه( ِفرَارًا  خَتُْرُجوا  َفاَل  هِبَا، َوأَنـُْتمْ 
 اخلامتة                                                      

    - أول: النتائج:
وتوظيفها حلل    قاطع فقهي حكم فيه  يرد ملاليت    املسائل من استجد ما كل ملعاجلة ابلغة أمهية ميةالاإلس  الشريعة ملقاصد اتضح ان-1

لفقه االسالمي حىت أيخذ  فاهيم اليت تدور على السنة الباحثني من اجل جتديد واحياء ا ,اذ أصبحت اليوم من امل  املشاكل املعاصرة
   .ومكان  زمان لكل ميةالاإلس الشريعة  صالحية إىل يشري وهذا االجتماعية للمسلمنيدوره يف احلياة 

الوقائية الشرعية املستقبلية   التدابري بيان يف احلديثة االكتشافات العلمية كل على وسبقه وإعجازه اإلسالمي التشريع توضح عظمة  -2
 املوت.   إىل منها دالعدي يفضي اليت املعدية ابة ابألمراضصاإل اإلنسان تقي اليت
عمة واألشربة تقي الفرد من العدوى  هناك تدابري يف جمال االطف   اإلسالمية الشريعة يف الوقائية املستقبلية وتنوعها التدابري تبني كثرة  -3

  املهالك  من الوقاية أبسباب واألخذ احلذر َيب عليه   ومن مث به والثقة هللا على ,وخلصنا اىل ان الواجب الشرعي اوال هو التوكل
   فضال عن انه اذا كان مصااب مبرض معد ان يتقي نقل املرض لغريه حىت ميكننا حصر املرض والتغلب عليه. 

م وتفسري  استنتجنا ان مقاصد الشريعة هلا امهية كربى يف عملية االجتهاد فالبد من مراعاة املقاصد املعتربة يف النصوص عند فه  -4
بدأ مراعاة املقاصد قد كان اساس عملية االجتهاد يف عهد الصحابة والتابعني ومن بعدهم والقى قبوال عاما  الكتاب والسنة كما ان م 

لدى املذاهب الفقهية اال ان الفقهاء مل َييزوا احلكم على وفق مقاصد الشارع من دون مراعاة النصوص واالدلة اخلاصة ابملسائل  
 اجلزئية. 

    - :توصيات : النيااث
ال ينطق    )صلى هللا عليه وسلم( رة االعتماد على املنهج النبوي الشريف وعده منهج حياة متكاملة ألن النيب حممد نوصي بضرو   -1

 عن اهلوى ان هو اال وحي يوحى .   
وانتقال  دوى والوقاية من التلوث  نوصي ابتباع املنهج النبوي الشريف اخلاص ابلتدابري االحرتازية الوقائية ملكافحة انتشار الع  -2

انتشار   النبوية تعد معجزة نبوية جاءت مبنهج سليم وقائي فهي اسلوب حياة حتد مستقبال من  االمراض املعدية الن االحاديث 
 االمراض والعدوى كما اثبت الطب احلديث ذلك واكدوه ابلتجارب العملية . 

االحرتازية الوقائية وتعدها مسؤولية تضامنية تقع على عاتق  ية تلزم اختاذ التدابري نقرتح اصدار قوانني داخلية وطنية وخارجية دول -3
 من وضع عليها َيب مبا واجملتمع الدويل   الدولة  املسؤولية ايضا على تقع كما املرض املعدي، انتقال ألسباب عدم التعرض االفراد من

 

 (. 105)ابب ال عدوى , وال طرية وال, رقم احلديث 1744,ص4صحيح مسلم , مرجع سابق, ج ، مسلم اإلمام أخرجه (1)

 (. 98رقم احلديث )ابب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها, 1740,ص 4املرجع السابق, ج مسلم, اإلمام أخرجه (2)
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من انتشار العدوى وانتقال اجلراثيم   احلذر من  اإلسالمي  به الفقه   جاء  ملا    وفقاو   , وحنوها الصحية الوقاية كفرض الوقائية التدابري
 املسببة لألمراض الوابئية . 

نوصي بضرورة العناية بدراسة مقاصد الشريعة االسالمية ملا هلا من اثر كبري يف توجيه احكام العبادات والعادات لألفراد واجملتمع    -4
د الشريعة تعد طريق لرد املشتبهات من املسائل املستجدة وهي  , فضال عن ان معرفة مقاص, حيث اهنا شريعة رابنية عاملية متوازنة 

 اليت تظهر بكثرة يف زماننا احلاضر. 
  م  راج  ع ومصادر الب ح     ث                           

 القرآن الكرمي 
   - :اول/ كتب احلديث الشريف واآلاثر

 . 9,ج1973ريوت,الشوكاين, نيل االوطار, دار اجليل,ب -1
 . 1, ج1379, دار احياء الرتاث العريب,4الصنعاين, سبل السالم, ط -2
أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ,سنن أيب داود, احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد, املكتبة العصرية،  , السِهِجْستاين    -3

  .4بريوت,ج
اجملتأب, النسائي    -4 الرمحن أمحد اخلراساين ,  للنسائي ,حتقيق:  و عبد  الصغرى  السنن  أبو غدة,طىب من  الفتاح  , مكتب  2عبد 

 . 2,ج1986/  1406املطبوعات اإلسالمية , حلب, 
 . 1أبو عبد هللا حممد بن يزيد ، سنن ابن ماجه, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية ,ج,القزويين   -5
سعيد,   حممد زبيدة د. : ومسلم، حتقيق  البخاري الصحيحني يف ما غريب ,تفسريزدي األ فتوح نصر  أيب بن مد,حماحلميدي     -6
 . 1م، ج١٩٩٥ / ١٤١٥ , ,القاهرة السنة مكتبة , 1ط
,دار طوق النجاة  1حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفي, صحيح البخاري, احملقق: حممد زهري بن ًنصر الناصر,ط  ,البخاري  -7
 . 1هـ,ج1422, 
حممد بن عيسى أبو عيسى, اجلامع الصحيح سنن الرتمذي, حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون, دار إحياء الرتاث  ,الرتمذي    -8

 . 4العريب , بريوت,ج
,  1صحيح مسلم, احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرتاث العريب , بريوت,ج  مسلم بن احلجاج القشريي, ,   النيسابوري   -9
 . 4, ج3ج

 - قه السالمي:اثنياا/ كتب الف
 - كتب الفقه احلنفي: 

 . 1,ج1982, دار الكتاب ت العريب, بريوت,  2الكاساين, بدائع الصنائع,ط -1
 - كتب الفقه املالكي: 

 . 8,ج2000بريوت, , العلمية الكتب , دار1ط  , عبد الرب, االستذكارابن  -1
 . 1ابن عرفة, حاشية الدسوقي, دار الفكر , بريوت, ج,الدسوقي  -2

 - فعي: قه الشاكتب الف
 .  1الشربيين, مغين احملتاج, دار الفكر, بريوت, ج -1

 - كتب الفقه احلنبلي: 
 . 1, ج1405, بريوت,, دار الفكر  1ابن قدامة , املغين,ط,املقدسي   -1
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 - كتب املذهب الظاهري:
 . 7ابن حزم, دار االفاق اجلديدة , بريوت,ج ,الظاهري  -1

 - كتب الفقه العام: 
, دار  1، ط القرآن والسنة ضوء يف الطبية املعارف موسوعة الوقائي  والطب اإلنسان وصحة احملرمات م,اهيإبر  شوقي أمحد د.  -1

 . ٢٠٠٢ /١٤٢٣الفكر العريب, القاهرة, 
 .  87د.حممد , مقاصد الشريعة اساس حلقوق االنسان , كتاب االمة, وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ,ع/, الزحيلي   -2
 السعودية العربية اململكة , واألوقاف والدعوة واإلرشاد  اإلسالمية املسجد,الشؤون يف واملمنوع علي,املشروع بن مد, حمالعرفج     -3

 . 1جهـ,   ١٤١٩ ,1ط ،
 - اثلثاا/ كتب اللغة واملصطلحات واملعاجم:

منظور    -1 العرب,ط, ابن  لسان   , اإلفريقي  األنصاري  الدين  بريوت,  3مجال   , صادر  دار  ج    1414,  هـ, 
 ,.15و12و10و7و4و3و2و1
دار    , 1علي بن حممد بن علي الزين الشريف, التعريفات, ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر,ط,اجلرجاين    -2

 م. 1983هـ /1403الكتب العلمية بريوت , 
, دار الفكر, بريوت,  1طللمناوي، حتقيق د. حممد رضوان اجلداية,   التعاريف مهمات علي حممد عبد الرؤوف, التوقيف,املناوي    -3

 . 1هـ , ج 1410
 - رابعاا/ الطاريح اجلامعية: 

 من دكتوراه ،أطروحة مقارنة دراسة اإلسالمية الشريعة يف اجلرمية من ةللحماي  الوقائية التدابري  ,  الطويلي    صاحل أمحد د. أمحد  -1

 م.  ٢٠٠٥ الرسالة عام إقرار ومت ابليمن صنعاء جامعة
 - ت:خامساا/ البحوث واجملال

 والقانون الشريعة كلية مبجلة منشور حبث ، الفعلية العرض جرمية  يف الوقوع أبو طه, التدابري الوقائية من أمحد حممد أمحد د.  -1

 .  2, ج14, ع/  دقهلية بتفهنا األشراف
 الوقاية الصحية يف االسالم,حبث منشور مبجلة البحوث االسالمية, ,الثبييت   د.علي بن جابر  -2

 . 71الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة, ع/ ة تصدر عن جملة دوري 
           -اللكرتونية على النرتنت:سادساا/ املواقع  

صحيفة االحتاد , صحة وسالمة االنسان اهم مقاصد الشريعة االسالمية الغراء , متاح على املوقع االلكرتوين االيت  بتاريخ    -1
15/3/2020: -www.alittihad.ae.   
عاصرة , متاح على املوقع االلكرتوين االيت  بتاريخ  د. علي ابرداق اوغلو , مقاصد الشريعة االسالمية وتوظيفها حلل املشاكل امل -2
15/3/2020:-www.imtithal.com.      
)كوفيد  -3 املستجد  بتاريخ   19-فريوس كوروًن  االيت  االلكرتوين  املوقع  على  متاح   ,  )15  /3  /2020 :-  

            https://www.dha.gov.ae 
)كوفيد  -4 ]فريوس كوروًن[  التاجي  الفريوس  بتاريخ  19-مرض  االيت  االلكرتوين  املوقع  على  متاح   ,)15  /3  /2020: -  
.https://www.unicef.org 
 

https://www.dha.gov.ae/
https://www.unicef.org/
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                               دراسة مقارنة -الجياركوروان وتدابري الغالق على عقود   جائحة  مدى أتثري
 إيناس مكي عبد نصار اجلناب 

 ختصص قانون مدن 
 العراق    -حمافظة اببل  -فرع القانون اخلاص    - كلية القانون -جامعة اببل   -

law.enas.maki@uobabylon.edu.iq  
enassmekee@gmail.com 

 ملخص الدراسة : 
كما معروف أن عقود االَيار تعد من أكثر العقود شيوعا وتداوال يف حياتنا العملية نظرًا للحاجة إليها ويتميز هذا العقد أبمهيته         

عتباره وسيلة من وسائل استثمار االموال كما انه يعد اداة من الناحية االجتماعية لتنظيم العالقة املستمرة بني املؤجر  االقتصادية اب
 ستأجر . وامل
ألمهية هذه العقود نظمتها غالبية التشريعات بنصوص صرحية ومنها قانوًن املدين العراقي والقوانني املدنية املقارنة ، فضال عن ذلك      
ستأجر  شرع أراد أن يواكب التغريات االقتصادية اليت حدثت ابجملتمع فقد شرع قوانني خاصة تنظم العالقة االَيارية بني املؤجر واملأن امل

لذا فان القوانني اليت نظمت    2000لسنة    56املعدل ابلقانون رقم     1979لسنة    87فقد شرهع قانون اَيار العقار العراقي رقم  
لقوانني املهمة اليت يرجع اليها الناس الزدايد الدعاوى اليت ترفع امام احملاكم فيقتضي وضع نصوص قانونية  عقد االَيار تعد من ا 

 اعات اليت حتدث بني املتعاقدين . مالئمة لتلك النز 
واالقتصادية،    لكن بعد طروء جائحة "كوروًن" جعل العامل يعيش أحدااثً صعبة وقلقة للغاية بسبب أرتفاع حصيلة اخلسائر البشرية      

 وابءا عاملياً.   اجلائحة فضال عن شل احلركة متاما والتنقل ، األمر الذي جعل منظمة الصحة العاملية تصدر تصرحياً ابعتبار هذه 
ومنذ ذلك احلني البد من دراسة االاثر القانونية اليت ترتتب على هذه اجلائحة وفيما يتعلق على وجه اخلصوص بعقود االَيار ابعتبارها  

االجرة  من اكثر العقود اتثرا ابجلائحة الهنا من العقود املستمرة الذي يلعب فيها الزمن عنصرا جوهراي فتأثرت وفق هلذه الظروف دفع  
وكيفية حتديدها ، كما أتثرت مدة االَيار فضال عن حدث هناك  اختالل يف العالقة االَيارية فبدأ القاضي يبحث عن التوازن بني  

 ستأجر لتحقيق العدالة بينهما قدر االمكان .  مصلحة املؤجر وامل
  جبائحة كوروًن لذا اثرًن ان يكون حبثنا بعنوان " االمر الذي أدى حبث هذا املوضوع بشكل تفصيلي والولوج يف جوانبه اليت أتثرت  

 دراسة مقارنة" - مدى أتثري جائحة كوروًن وتدابري االغالق على عقود اإلَيار
 االَيار .  – عقود  –االغالق   – كوروًن    –حة الكلمات املفتاحية : جائ

 Abstract 
It is also known that lease contracts are considered one of the most common and traded contracts 
in our practical life due to the need for them. This contract is characterized by its economic 
importance as a means of investing money and it is also a social tool to regulate the continuous 
relationship between the lessor and the tenant. 
    The importance of these contracts was regulated by most legislations with express texts, 
including the Iraqi Civil Law and the comparative civil laws, in addition to that the legislator 
wanted to keep pace with the economic changes that took place in society, he enacted special 
laws that regulate the rental relationship between the lessor and the tenant, the Iraqi Real Estate 
Tenancy Law No. 87 of 1979 amended Law No. 56 of 2000, therefore, the laws that regulated 
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the lease contract are among the important laws that people refer to in order to increase lawsuits 
brought before the courts, so it is necessary to develop appropriate legal texts for these disputes 
that occur between the contractors . 
     But after the emergence of the Corona pandemic, the world was made to experience difficult 
and extremely worrisome events due to the high toll of human and economic losses, in addition 
to completely paralyzing movement and mobility, which caused the World Health Organization 
to issue a permit to consider this pandemic as a global epidemic . 
Since then, the legal effects of this pandemic must be studied, and in particular with regard to 
lease contracts, as one of the contracts most affected by the pandemic, because it is one of the 
continuous contracts in which time plays an essential element. There was an imbalance in the 
rental relationship, and the judge began looking for a balance between the interest of the lessor 
and the lessee to achieve justice between them as much as possible . 
Which led to a detailed study of this topic and access to its aspects affected by the Corona 
pandemic, so we opted for our research to be entitled "The extent of the impact of the Corona 
pandemic and closure measures on lease contracts - a comparative study 
Key words: pandemic - corona - closure - contracts – rent 

 - املقدمة :
 أول : مدخل تعريفي ملوضوع البحث :   

الناتج عنه قد بلغ هذا الوابء    19–كوفيد  -حينما أعلنت منظمة الصحة العاملية ان مرض كوروًن    2020/آذار /  11منذ اتريخ     
للغاية بسبب أرتفاع حص  العاملي .ومنذ ذلك احلني خلق أحدااثً صعبة وقلقة  البشرية  مستوى اجلائحة على املستوى  يلة اخلسائر 

 ركة متاما والتنقل . واالقتصادية، فضال عن شل احل 
بناء على ذلك قامت العديد من الدول ابختاذ تدابري احرتازية، ومنها العراق يف مواجهة هذا الوابء، حيث صدرت هناك قرارات        

ر التجوال يف مجيع أحناء العراق ملنع االختالط  واليت أكدت على فرض حظ  2020لسنة    55من خلية االزمة ابألمر الديواين رقم  
 الناس جتنًبا لتفشي الوابء ومن ضمن التدابري كذلك إغالق احملالت واملطاعم واملقاهي، مما أدى اىل خسائر كبرية للمستاجرين و  بني

زقهم من البيع والشراء ومن مث  املالك املؤجرين  ألن شل احلركة والتنقل يؤدي  اىل عدم قدرة بعض العمال والكسبة احلصول على ر 
فاء ابجرة احملال اليت استأجرت من قبلهم ملالكيها ، كذلك البعض قد استأجر حمل للسكن ومما أثر على الوفاء  من الصعب عليهم الو 

 ابالجرة اخلاصة مبحال سكنهم. 
   اثنياا :هدف الدراسة 

حيث دفع    وكذلك منظمة الصحة العاملية على عقود اإلَيار، منسوف يقوم البحث ببيان أثر تلك االجراءات اليت اختذهتا الدولة  
االجرة الهنا تدفع مقابل االنتفاع ابملأجور ، فهل تبقى كما حددت يف عقد االَيار االصلي ،أم َيب ختفيضها ألن املستأجر يقوم  

 بسداد األجرة دون االنتفاع ابملأجور؟  
ة وخاصة تلك اليت يعد الزمن  يذ االلتزامات العقديلوصول اىل حلول قانونية لتنف: تتلخص أمهية البحث ألجل ا  اثلثا: أمهية البحث 

 يف تنفيذها عنصرا جوهراي كعقد االَيار واملقاولة والتوريد وطرأت جائحة كرورًن أثناء سراين تنفيذها . 
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البحث     لقانونية اليت تتعلق مبوضوع االلتزامات  : سوف نتبع يف حبثنا املنهج القانوين التحليلي املقارن للنصوص ا   رابعاا :منهجية 
  1948لسنة    131املعدل ، والقانون املدين املصري رقم    1951لسنة  40تكون املقارنة بني القانون املدين العراقي رقم  العقدية و 

 املعدل  . 1804املعدل ،والقانون املدين الفرنسي الصادر سنة 
ا :هيكلية البحث :      خامسا
يف املطلب االول حملة تعريفية جلائحة كوروًن وعقد    سنبحثثالثة مطالب  على  سيم الدراسة  دم سوف يتم تقملام بكل ماتقلإل   

فيه أثر جائحة كوروًن    نبحثاالَيار واملطلب الثاين سوف خنصصه الثر جائحة كوروًن على االجرة يف االَيار ، واملطلب الثالث  
 سنصل البحث خبامتة ندرج فيها أهم النتائج واملقرتحات .  على انتهاء عقد االَيار واذا انتهينا من كل ذلك 

 
 املطلب الول 

 حملة تعريفية جلائحة كوروان وعقد الجيار  
بيان معىن عقد االَيار لذا    إىل طرق  ومن مث الت، ن الولوج يف منت هذا املطلب يقتضي البحث الوقوف على معىن جائحة كوروًن  إ

ول تعريف جائحة كوروًن ويف الفرع الثاين حتديد معىن عقد االَيار  يف الفرع األ  سنبحث   سوف يتم تقسيم هذا املطلب على فرعني 
 - وكااليت : 

 ول الفرع األ
 تعريف جائحة كوروان 

َل من سنة أو فتنة وكل ما استأصله فقد جاَحه واْجتاَحه. وجاَح هللاُ  تعرف اجلائحة لغة :ابهنا الشدهة والنازلة العظيمة اليت جَتتاح املا
 . (2)جتاحتهما،ويقال جاحتهم اجلائحة أي   (1)  اله وأجاحه، مبعىن أي َأهلكه ابجلائحةم

الفايروسات اليت تصيب  جتاحت العامل أبسره وهو من  اا من األمراض الوابئية الذي  هنيف املعىن االصطالحي تعين اجلائحة أب      
 عاملية أنه مرض وابئي ينبغي التحرز منه . ظمة الصحة الفقد أعلنت من ، ن هذا الفايروس يعد ذات خطورة عالية  وأنسان ،  اإل

يشري البعض إىل أن مصطلح "اجلائحة" يعين أيضا أن املرض يتحدى السيطرة، وهذا يفسر انتشاره دوليا وعدم احنصاره يف دولة       
 . (3)ةواحد
ن  إذ إهزة متطورة كجهاز املايكروسوب االلكرتوين  َيدر أن هذا الوابء الميكننا رؤيته ابلعني اجملردة إال من خالل استخدام أج     

امليكروسوب الضوئي العادي الميكننا من الرؤية بشكل جيد لصغر حجم الفريوس فهو حيتوي على حامض نووي مغلف بغالف  
را  سات مصدالفريو   ُتعده ت زئيات فريوسية تسبب املرض عن طريق اآلليات االستقبالية للعائل املضيف اذ  بروتيين يتضاعف ويعطي ج

 . (4)الوفاة لعدم وجود دواء فعال أو لقاح حلد هذه اللحظة  إىلحياًن ألألمراض اليت تصيب االنسان واحليوان معا .وقد تؤدي 
البشر أمر     أن فريوسات كوروًن تسبب لدى  تبني  إىل  قد  الشائعة  الربد  نزالت  ترتاوح حدهتا من  تنفسية  أمراض  منها  اض عدة 

ويسبب فريوس    مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )مريس( واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة )سارس(،  األمراض األشد وخامة
كتشف مؤخراً مرض كوفيد

ُ
 .19-كوروًن امل

 من الطرق:  ، و شيء خاص ابملريض نفسه أخرين املصابني، أو مبالمسة أي جزء  الناس مع األختالط أبتكون  ن طرق انتقال وإ 

 
 .420ص- 2003  –دار احياء الرتاث العريب    - بريوت  - 3ط  - لسان العرب  - االنصاري    - أبن منظور   (1)
 313ص- 2008  –دار املعرفة     - بريوت  - 3ط  - ُمتار الصحاح  - الرازي    –ابو بكر    (2)
 321ص- 2000  –دار النفائس     - عمان  - 3ط- املوسوعة الطبية الفقهية  - ن كنعا- د. أمحد   (3)
   120ص  2008  - دار الفكر اإلسكندرية- االسكندرية    - 1ط   ––اآلاثر املرتتبة على االصابة ابألمراض املعدية  - يوسف    - يوسف صالح الدين    (4)
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: هي عبارة عن نقل العدوى من مريٍض إىل آخر ابلعطس أو الكحهة وابالختالط به مباشرة ابملصافحة، أو  ض ابالختالطانتقال املر 
مبالمسة األيدي، أو من خالل تقدمي العالج للمريض ابلكشف أو الفحوصات. العدوى املكتسبة: هي نقُل الفريوسات وامليكروابت  

حيطة ابلشخص 
ُ
العدوى عن طريق املفروشات، أو استخدام اآلالت غري النظيفة، أو تناول أدوية  أو ابنتقال من الغبار، من البيئة امل
 ملوهثة.   

 الفرع الثان 
 جيار تعريف عقد ال 
  ن أ َيار ابنه :)متليك منفعة معلومة يعوض معلوم ملدة معلومة ،وبه يلتزم املؤجر  ( من القانون املدين العراقي اإل722عرفت املادة )
 ( من القانون املدين املصري . 558تقابلها نص املادة ) نتفاع ابملاجور(، أجر من اإلميكن املست 

خر ينتقع ابملأجور ويكون ملدة معينة  ول جبعل األيتضح من هذا التعريف أن عقد االَيار يكون بني طرفني املؤجر واملستاجر يلتزم األ
 يف مقابل أجر معلوم . 

ن حمل عقد امللكية هو متلك  أَيار ، يف حني  ر وملدة حمددة هي مدة عقد اإلوهو املأجو   تفاع ابلشيءفمحل عقد االَيار هو االن 
 .   (1)كامل السلطات على الشيء املبيع دومنا التقيد بزمن معني

صت عليه  َيار جاء متأثرا ابلشريعة االسالمية وبتعريفاهتا لعقد لالَيار ،وهذا ما نن املشرع العراقي بتعريفه لإلإ هناك من الفقه يقول 
ل املستاجر ينتفع ابملاجور بل هو يلتزم بتمليك املنفعة للمستأجر  ( من مرشد احلريان . اليت بينت ان املؤجر اليلتزم جبع577املادة )

حينما  ؤجر من التزام سليب اىل التزام اَيايب كما هو احلال يف القوانني املدنية  وتركه ينتفع ابملأجور لكن املشرع العراقي حول التزام امل
 . ( 2)أجور نص يف الشق الثاين من التعريف على متكني املستاجر من االنتفاع ابمل 

مة عند العقد ،  َيار معدو َيار عقد يقصد به متلك املنافع للمستاجر واملنافع املعقود عليها يف اإلن اإلإوعلى أية حال فقد يقال  
لقول ان منافع االَيار وان كانت معدومة حال االتفاق على االَيار  واالصل ان يرد العقد على حمل موجود لكن انتقد هذا الرأي اب 

 .   (1)اة يف الغالب بعد ذلك اذن البد من العقد عليها قبل وجودها وهلذا اجاز املشرع عقد االَيار فهي مستوف
االلتزام يراه بعض الفقه بكونه  ن التزام املؤجر بتمكني املستأجر من االنتفاع ،أو ترك املستأجر ينتفع وهذا  من اجلدير ابلذكر أ      

ابنه اَيايب ، أو سليب بل هو حمل العقد أو بتعبري أدق هوعملية قانونية يهدف املتعاقد   اليعد التزاما ابملعىن الدقيق حىت ميكن وصفه
ع من االنتفاع  جر من االنتفا متكني املستا  إىل إنشأ القانون يف ذمة املؤجر عدة التزامات ترمي يف جمموعها  ىل حتقيقها فاذا انعقد العقد  إ

 .   (2)لتزامات هي اليت توصف بكوهنا التزامات اَيابية أو سلبية اإلوهذه 
سماة ابعتباره يقتصر فقط على  لذا فان تعريف االَيار خيتلف عن الوعد ابالَيار الن هذا الوعد يدخل ضمن طائفة العقود غري امل

فأنه اليرتب يف ذمة الواعد أو املوعود له أاي من   الطرف اآلخر خالل مدة زمنية معينة  الزام الواعد اببرام عقد االَيار اذا ماطلب منه 
 . (3) االلتزامات التبادلية بني املؤجر واملستأجر اليت ترتتب على عقد االَيار

ونظر العقالء بعوض  االَيار ابنه متليك املؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من العني املؤجرة يف الشرع  اما يف الفقه االسالمي فيعرف  
 نفعة لغة وهلذا امساها اهل اللغة بيعا وارادو هبا بيع املنفعة . يصلح أجره .فيقول بعض الفقه ان معىن االجارة معناها بيع امل

 
 .480ص- 2010- دار النهضة العربية  - القاهرة    –  1ط  - ع الكوييت  التنظيم القانوين لالَيار يف التشري   - رزق–د.طارق عبد الرؤوف صاحل    (1)
املكتبة  - بغداد   - 2ط–-  –املقاولة دراسة يف ضوء التطور القانوين ومعززة ابلقرارات القضائية   –االَيار –البيع –الوجيز يف العقود املدنية  - الفضلي  –.جعفر د (2)

 . 217ص- 1992–القانونية  
 423ص–  1970- احلديثة للطباعة    - القاهرة  - 1ط- شرح احكام االَيار  - العطار  –د.عبد الناصر توفيق    (1)
 .555ص- 2015  –منشورات زين احلقوقية    - لبنان- 1ط- البيع واالَيار  –الوجيز يف العقود املدنية املسماة  - بكر  –د.عصمت عبد اجمليد    (2)
 .432ص- 1996- منشأة املعارف     - االسكندرية  - 2ط  ––االحكام العامة يف االَيار    –الَيار  عقد ا– ابو السعود العقود املسماة    - د.رمضان  (3)
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( من مرشد  633-  470( من جملة االحكام العدلية ويف املواد )611-404وَيدر ابلذكر ان احكام االَيار وردت يف املواد )
 احلريان .  

وتطبيقا لذا وحسب مامت ذكره فان عقد االَيار يرتب التزامات على عاتق طرفيه املؤجر واملستأجر فيقع على املؤجر التزام بتسليم  
ستأجر من االنتفاع ابملاجور وصيانة املأجور ورد التعرض واالستحقاق عن املستأجر ويف املقابل يقع على املستأجر  املأجور ومتكني امل
فع األجرة واحملافظة على املأجور ورد املأجور بعد هناية مدة االَيار فالقانون العراقي حاول ان َيمع بني الفكرة االَيابية  التزامات هي د 

 .   ( 1)عريفه لالَيار وبيان التزامات كال من الطرفنيلفكرة السلبية يف ت وا
 املطلب الثان  

 جيار أثر جائحة كوروان على األجرة يف عقد ال
جرة عي املال  عقود املعاوضة، فاملؤجر يستويف األجرة من املستأجر مقابل انتفاع هذا األخري ابملأجور ، فاأل  اإلَيار من  يعد عقد    

 . ( 2)طائه للمؤجر يف مقابل االنتفاع ابملأجور فأن أنتفت األجرة رفعت صفة اإلَيار عن العقدالذي يلتزم املستاجر ابع
تعديله إال ابتفاق أطراف العقد أو لألسباب اليت يقررها  ريعة املتعاقدين فال َيوز نقضه وال  واذا كان األصل العام هو أن العقد ش

املدين العراقي واليت نصت على انه  : "اذا نفذ العقد كان الزماً وال َيوز    ( من القانون 1/ف146القانون وهذا ماقضت به املادة )
 . ( 3)يف القانون أو ابلرتاضي"  ألحد العاقدين الرجوع عنه وال تعديله اال مبقتضى نص 

ومشروعة ومعينة او قابلة  تطبيًقا لذا البد أن يتفق املؤجر واملستاجر على القيمة االَيارية للمأجور ويلزم ان تكون االجرة موجودة  
تعيينها ذكر املقدار    ومبعىن أن تكون األجرة متفق عليها بني الطرفني ومعلومة يف العقد، فإذا كانت من النقود يكفي يف ،  (4)للتعيني

 وإذا كان بدل اإلَيار تقدمي عمل َيب تقوميه وتقديره يف العقد. 
يف القانون املدين لكن قد تطرأ هناك ظرف عامة يصاب هبا اجلميع لذا فان هناك  وأذا كان للمتعاقدين حرية يف حتديد مقدار األجرة  

ذا ظهرت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع  إ مونه  تعاقدين ، مضجرة من قبل املاستثناء للقاعدة املذكورة آنفا يف حتديد األ
املدين، ويهدده خبسارة فادحة، جاز عرض األمر على احملكمة  توقعها وترتب على حدوثها جعل تنفيذ االلتزام مرهقاً َياوز سعة  

ل، مىت اقتضت العدالة ذلك وشروط  للحد املعقو   لتزام املرهق ليتدخل القاضي موازًنً بني مصلحة الطرفني، وله سلطة تقديرية لرد اإل 
 : نظرية الظروف الطارئة هي  

 ظرفاً استثنائياً، عاماً، وغري متوقع احلدوث وقت التعاقد. ويـَُعده  ًن"   َيار حوادث طارئة كمثل فريوس "كورو ن توجد بعد عقد األأ  -1
 د اإلَيار . ن يكون العقد من العقود املستمرة التنفيذ وهذا ماينطبق على عقأ -2
 أن يلحق املدين ضرر جسيم وإرهاق كبري من جراء تنفيذ العقد.  -3

لتزام إىل احلد املعقول مراعياً مصلحة  يتدخل لتحقيق التوازن أبن يرد األ مر الذي َيوز فيه للقاضي أن  فاذا حتققت هذه الشروط األ
ك فان جائحة كوروًن صدرت يف ظلها الكثري من القرارت من  الطرفني، كأن خيفض القيمة اإلَيارية بنسبة تتفق مع ظروفهما ومن ذل 

ابستثناء حمالت التسوق الغذائي    كافة  نشطة التجاريةرًا إبغالق اجملمعات واالاجلهات املختصة يف الدولة ، ومن هذه القرارات قرا
صوص عليها بعقد اإلَيار كما أثر  م املنلتزاماهتوالصيدليات، ومما ال شك فيه أن عددا من هذه القرارات أثر يف وفاء املستأجرين إب

 
جمموعة حماضرات القيت على طلبة البكالوريوس يف جامعة أهل البيت عليهم   - املقاولة  –االَيار    –البيع  – املوجز يف العقود املسماة    - رشيد  – د.حسن حنتوش    (1)

 . 119ص- العراق– السالم  
 . 330ص - 1968- منشأة املعارف  - القاهرة  - 2ط  -عقد اإلَيار    - مرقس    –مان  د.سلي  (2)
 ( من القانون املدين املصري .  147ادة )تقابلها نص امل  (3)
 . 327ص- 1956  –مطبعة االهايل    - بغداد  - 1ط  - شرح عقدي البيع واالَيار يف القانون املدين العراقي    - الصراف  –.عباس حسن  د  (4)
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ركات اليت نشاطها ضمن األنشطة  يف انتفاعهم من العني حمل عقد اإلَيار، فهذا اإلغالق التام أثر بشكل مباشر على عدد من الش
 املوقوفة مثل بيع امللبوسات وحنو ذلك، اليت تتخذ من تلك احملال مقرا ملمارسة نشاطها من خالله. 

لتزام املستاجر بدفع االجرة للعقارات املؤجرة بشكل  إ ظرفا طارائ فهنا أثر هذه احلالة من الطوارئ أثرت على  تُعده  قد    فهذه اجلائحة 
جرة تقابل املنفعة للعقار وأن الفقه  ذلك الن عقد االَيار من العقود املستمرة وقد تؤثر فيه هذه الظروف فيه األجزئي أو كلي و 

 766نصت املادة )  إذنتفاع ابلعقار ولزوم األجرة مرتبط ابالقتدار على استيفاء منفعة املأجور  ر من األالقانوين يوجب متكني املستأج
ن ميتنع عن تسليم املأجور  أ جرة لزم املستأجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر  ذا اشرتط تعجيل األإنه " أعلى  ( من القانون املدين العراقي  

( من القانون  562تقابلها نص املادة )  يفاء من املستأجر"لب فسخ االَيار عند عدم اإلللمستأجر حىت يستويف االجرة وله ان يط
 املدين املصري . 

اجر الوفاء ابالجرة وقت انعقاد عقد االَيار كذلك اعطى املشرع احلق للمؤجر يف االمتناع من  من خالل هذا النص أن على املست
ف االعتيادية قبل جائحة كوروًن ، لكن بعد تفشي هذا اجلائحة  ص ينطبق يف الظرو جرة ولكن هذا الن تسليم املأجور حلني استيفاء األ

ن الفقه القانوين يكاد َيمع أن ما تتخذه اإلدارة من  أ َيارية كما ذكرًن ، و وقد اختذت االدارة قرارات فيما يتعلق بغلق احملالت اال
نتفاع ابلعقار أو حيصل  عقارات املؤجرة حبيث حيرم املستأجر من األقرارات كمثل مااختذته خلية االزمة فاهنا تؤثر على االنتفاع ابل 

يعادل ما انتقص من املنفعة أو طلب الفسخ لعقد اإلَيار سواء  نقص كبري ابالنتفاع ابلعقار َييز للمستأجر طلب إنقاص األجرة مبا  
أعمال اإلدارة من ابب  تٌعده  ة للقانون حبيث   ماَيد سندا له يف القواعد العام   أم يف ظل وجود نص صريح بذلك يف القانون املدين  

ابلضرر على جهة اإلدارة فيما إذا كانت إجراءاهتا  القوة القاهرة وهبذا الصدد فإن الفقه َيمع أن من حق املستأجر أيضا الرجوع  
ر كان قرارا مشروعا ملنع تفشي  خارج إطار املشروعية وهو أمر ال ينطبق برأيي على احلالة الراهنة.ألن االدارة حينما اختذت هذا القرا 

 هذا املرض بني أفراد اجملتمع . 
منها قانوننا املدين العراقي  وحيث إنه ال اجتهاد يف مورد النص وعلى  على ضوء النصوص الواضحة الداللة يف القوانني املدنية و    

ت الطوارئ والظروف االستثنائية، فإن األجرة تسقط  ضوء الطبيعة القانونية لعقد اإلَيار والشروحات الفقهية حلدود املسؤولية يف حاال
كوروًن وما صاحبه من إغالق للمحال التجارية ووقف    مبقدار ما فات من انتفاع بنتيجة حالة الطوارئ النامجة عن انتشار فريوس

 لألنشطة االقتصادية. 
( من القانون املدين  اليت جاء فيها "    425ويف ظروف اخرى تعد جائحة كوروًن قوة قاهرة وقد أشارت إىل ذلك يف نص املادة )

 .   ( 1)له فيه" ذا اثبت املدين أن الوفاء به اصبح مستحيالً لسبب اجنيب ال يد إلتزام  ينقضي اإل 
( من القانون املدين العراقي اليت نصت على أنه :"اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن  211كذلك مانصت عليه املادة )        

خطأ املتضرر كان غري ملزم ابلضمان ما مل    أو فعل الغري    أو و قوة قاهرة  أو حادث فجائي  أد له فيه كآفة مساوية  سبب اجنيب ال ي
 . (2)اتفاق على غري ذلك"  يوجد نص او 

لذا قبل اخلوض يف تفسري هذين النصني البد من تسليط الضوء على بيان معىن القوة القاهرة فقد عرفها بعض الفقهاء ابهنا       
ري املتوقع  طراف املتعاقدة وغرادة األ إ" احلادث اخلارجي عن  إهنا  ومثة تعريف آخر قال    (3)اقعة جمهولة الميكن توقعها والدفعها "  "و 

، يتأسس على ماذكر أن القوة القاهرة هي أمر غري متوقع  (4) والذي يستحيل دفعه ويؤدي اىل استحالة تنفيذ االلتزامات التعاقدية " 

 
 ( من القانون املدين الفرنسي . 1218( من القانون املدين املصري واملادة )373ة )تقابلها نص املاد  (1)
 ( من القانون املدين الفرنسي . 1147( من القانون املدين املصري واملادة )165بلها نص املادة )تقا  (2)
 .  316- 2015  –دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع    - رة  املنصو - 1ط  ––دراسة مقارنة    –املسؤولية املدنية للمستثمر االجنيب    - زغري    -عقيل كرمي  (3)
 . 254ص- 1982- دار النهضة العربية  - القاهرة  - 2ط- د العمل الفردي يف القانون املدين املصري  عق- زكي  - د.حممود مجال الدين    (4)
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دين من الوفاء ابلتزامه وهذا االعفاء أما  ن دفعه يقع فيكون السبب يف حصول الضرر ، وأثر القوة القاهرة تعفي املاحلصول وال ميك
  صبح الوفاء غري ممكن  أ ذا  إ عفاء مؤقتا  و قد يكون األألتزام مستحيال استحالة مطلقة ،  كون هنائيا وذلك اذا أصبح تنفيذ اإل ان ي
سبب األجنيب الذي ينفي عالقة السببية بني فعل املدعى عليه وبني  لقاهرة أبهنا صورة من صور الزمنية معينة . وتعرف القوة ا مدة  

 ابملدعي، كما تعرف على أهنا كل حادث خارجي عن الشيء، ال ميكن توقعه، وال ميكن دفعه مطلقاً. الضرر الذي حلق 
تضارب يف اآلراء واألحكام واالجتهادات، فإنه قد يكون من  على الرغم مما تقدم، ومنعا ألي لبس أو إشكاليات قانونية ومنعا لل   

نون حيدد آلية دفع أجور احملال التجارية سواء ابلتأكيد على اإلعفاء منها  ام احلكومة ابستخدام صالحيتها إبصدار قااملستحسن قي
اإلَيارات وفقا حلدود االنتفاع    ع جزء منتحديد دفب  أمخالل فرتة الطوارئ لألنشطة املغلقة ابلكامل وفقا لنصوص القانون كما بيننا  

ل السلطة القضائية وتعدد يف وجهات النظر ملا يتعرض له  وعدم ترك املسألة مفتوحة على مصراعيها لتفاسري ُمتلفة ونزاعات ستثق 
ود اإلَيار لغاايت  املستأجرين من خطر وخسارات إضافة ملا يتحملوه من أضرار اقتصادية عديدة ، وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن عق 

اصة هبا مستحقة وواجبة الدفع والسؤال  السكن مل تطلها حالة من عدم القدرة على استيفاء املنفعة، وابلتايل فإن بدالت اإلَيار اخل
املطروح هنا ألسنا حباجة إىل تدخل تشريعي أيضا لتنظيم إليه دفع هذه األجور على ضوء انقطاع دخل شرحية واسعة من اجملتمع  

 يعي      . ل هذه الفرتة حبيث يتم توزيع بدل اإلَيار املستحق على أشهر تلي انتهاء األزمة وعودة احلياة إىل جمراها الطبخال
ثر القانوين وعليه فأن  من هنا البد من البحث يف مدى تطابق مواصفات القوة القاهرة مع جائحة كوروًن من ًنحية الشروط واأل   

 - فرها يف القوة القاهرة هي كاآليت :الشروط اليت من الالزم توا
لتزام  غري متوقع احلصول ،إذا كان احلادث  ذ اإل ىل عدم تنفيإ أن يكون احلادث غري متوقع: فيجب ان يكون احلدث الذي أدى -1

فيه أن يكون  متوقعاً فال يعده قوة قاهرة، ومعيار عدم التوقع هنا هو معيار موضوعي يتطلب أن يكون عدم التوقع مطلقاً. فال يكفي  
 حيطة وحذراً وتبصراً. غري ممكن التوقع من جانب املدين، وإمنا أيضاً َيب أن يكون غري ممكن التوقع من جانب أكثر الناس 

أن يكون احلادث يستحيل دفعه: لذا ال يكفي لقيام القوة القاهرة توافر شرط عدم إمكانية توقع احلادث، وإمنا َيب إضافة إىل    -2
دفعه. ومعىن ذلك أن احلادث َيب أن يؤدي إىل استحالة تنفيذ االلتزام استحالة مطلقة، ال من قبل املدين وحده  ذلك أن يستحيل  

إمنا من قبل أي شخص يكون يف موقف املدين ووضعه. فإذا استطاع املدين دفع احلادث ومل يفعل، فال يعفي هذا احلادث من  و 
أمر تقدير االستحالة إىل قاضي املوضوع املختص وهذا الشرط هو تطبيق للقاعدة    املسؤولية حىت لو كان غري ممكن التوقع . ويعود 

 .  ( 1)القائلة "ال التزام مبستحيل" 
أن يكون احلادث خارجياً: كذلك قد يكون احلادث قوة قاهرة البد ان يكون احلادث حدث خارجي عن ارادة املدين فإذا  -3

، فال يعده احلادث قوة قاهرة حىت لو توافر فيه الشرطان السابقان، ومن مث ال يعفي  تسبب املدين بوقوع احلادث أو ساعد على وقوعه 
 من املسؤولية . 
ا ذكر يف أعاله من شروط للقوة القاهرة ومدى توافرها يف جائحة كوروًن فنالحظ أن معيار عدم التوقع قد يتوافر فيها  من خالل م

ابلعامل من الناحية الصحية وتؤثر على االقتصاد وتشل حركته ومن مث ترتكت    فأن هذه اجلائحة مل يكن الحد ان يتوقعها ان تفتك
الوفاء اباللتزام   اختاذ  أاثر على كيفية  أوىل يستحيل دفع هذه اجلائحة وان كان من املمكن مثال بعد  والعقود ، كذلك من ابب 

دوره  من طريقة تنفيذ العقد ، كما أن هذه اجلائحة  االجراءات والتدابري الالزمة كالعزل الصحي واحلظر للتجوال يعد كعقبة حيد ب
 هي حادث خارجي عن أرادة املدين غري صادرة خبطأ منه . 

 
 

 
 . 440ص- 1970–رف  مطبعة املعا  - بغداد - 1ط  ––شرح القانون املدين ) أصول االلتزام(  - الذنون  –د.حسن علي الذنون  (1)
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 طلب الثالثا امل
 أثر جائحة كوروان على انتهاء عقد الجيار 

كون ابتفاق  ل ويحنال و ابإلأ َيار  نتهاء عقد اإلن زوال العقد ابالنقضاء وهو السبب املعروف إل إ يف ابدئ االمر البد من القول  
ن   صل ألَيار ابنتهاء مدته يعد األ اإلن انتهاء عقد  إخرى يقررها القانون وأمهها الفسخ لذا فأسباب  و ألأالطرفني ويسمى ابلتقايل  

قد  ن تكون هناك مدة ينتهي العأ املدة من األمور اجلوهرية يف االَيار فاملدة من مستلزمات هذا العقد لكي يستويف العقد أركانه البد  
 ابنتهائها. 

ال  أن ميارس  أ أجور وهذا احلق الميكن  َيار من حيث أهنا متكن املستاجر من استيفاء املنفعة من املتربز وظيفة املدة يف عقد األ   
من    أمَيار يعد عقد مدة سواء من ًنحية التزام املؤجر  جرة فعقد اإلا تعطي للمؤجر احلق يف قبض األوأهنعلى وجه االستمرار ،  

ن املنفعة تقاس  ليه أل هنا قد تؤثر عأ ذا طرئت فإو أزمات  أي ظروف  أنه  أ،لذا ملا عقد االَيار من عقود املدة ف   (1)لتزام مستأجرإ   ًنحية 
ن حتدد يف وفقا  أال ابملدة اليت ينتفع هبا ابملأجور  ومدة العقد ينبغي  إنتفاع للمستأجر  مبقياس زمين حبيث الميكن حتديد مدى األ

 ىل القانون لتحديد ذلك . إ ذا مل يوجد ميكن اللجوء أمر و األ لالتفاق يف ابدئ 
َيار بوجود كوروًن  نه هناك منعطفات قد تؤثر على مدة األَيار ألجائحة كوروًن على مدة األلكن مايهمنا يف هذا البحث ماهو أثر  

ىل  إ دى  آصيب بكوروًن و أن املستاجر قد  أنه لو افرتض  أ مور اليت أفزهتا جائحة كوروًن  َيار ومن هذه األفينتهي بعد ذلك عقد األ
برم بسبب حرفة املستاجر كمثل  أَيار  ن اإلستاجر حمل اعتبار يف التعاقد ألَيار فيه شخصية املذا كان اإلإ َيار  وفاته ، فهنا ينتهي اإل

عليه املادة)  عقد وهذا مانصت  ن يطلبوا فسخ الأ و للمؤجر  أ ذا كان املأجور مكتًبا حملامي وكان املستاجر حمامًيا فهنا َيوز للورثة  إ
خرى تتعلق بشخصه  أو العتبارات  أال بسبب حرفة املستأجر  إ َيار  ذا مل يعقد اإلإ( من القانوون املدين العراقي اليت جاء فيها "    784

ملستاجر  ات اذا مأن يطلبوا فسخ العقد"يتضح من هذه املادة ان االَيار يفسخ ومن مث فهو ينتهي أو للمؤثر  أمث مات، جاز لورثته 
 .   (2) عتبارخذها املؤجر بنظر األأخرى روعيت يف املستاجر أن هناك اعتبارات أل ، املستاجر حرفةنفس  حد الورثة حيرتف أن كان  إو 

َيار  ن جتعل تنفيذ اإلأ حد املتعاقدين ظروفاً من شأهنا  أذا ماواجه  إنتهاء مدته  أَيار كذلك وفقاً للقواعد العامة قبل  وينتهي عقد اإل
 سخ مواعيد للتنبيه ابإلخالء. ن يراعي من يطلب الفأ ثناء سراينه مرهقاً على أو يف  أمن مبدئه 

على الرغم من أختالف الشروط اليت تناولتها التشريعات املختلفة من حيث إهناء اإلَيار للعذر الطارئ, فقد اشرتط  القانون     
من شأهنا    ،بينما اكتفى املشرع يف القانون املدين العراقي إن تكون الظروف (3) املدين املصري أن تكون الظروف خطرية وغري متوقعة  

 .  َيار للعذر الطارئ  ماهو االتطبيق لنظرية الظروف الطارئةن اهناء اإلأ ن تعجل تنفيذ اإلَيار مرهًقا، و أ
م وجود مال ظاهر  هو عدعام  عسار بشكل  عسار املستأجر واملقصود ابإلإَيار ومن مث ينتهي بسبب  كذلك احلال قد يفسخ اإل

(  من  785.وهذا مانصت عليه املادة )  (1)جرة والتعويض مثال للمؤجرجبميع ديونه وهي األللمدين وهو املستأجر يكفي للوفاء  
ومع ذلك َيوز للمؤجر أن    –   2ال يرتتب على إعسار املستأجر أن حتل أجرة مل تستحق.    –  1القانون املدين العراقي بقوهلا "   

الوفاء ابألجرة اليت مل حتل، وكذلك َيوز للمستأجر الذي مل  ب فسخ اإلَيار إذا مل تقدم له يف ميعاد مناسب أتمينات تكفل  يطل
 يرخص له يف اإلَيار أو التنازل عنه، أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عاداًل" . 

 
 . 564ص–  1950- وق  كلية احلق–القاهرة    –رسالة دكتوراه    - عقد املدة  - حجازي- د.عبد احلي    (1)
 . 432ص- 1992  –بغداد املكتبة القانونية  - 1ط - الوجيز يف العقود املسماة  - املال حويش    –سعيد مبارك وصاحب الفتالوي وطه    (2)
 .657ص- 2011   - مطبعة هنضة مصر  - االسكندرية  - 6ط–الوسيط يف القانون املدين اجلديد  - السنهوري–د.عبد الرزاق    (3)
 . 380ص- 2009–املكتبة القانونية    - بغداد - 6ط––املوجز يف شرح القانون املدين احكام االلتزام    - يم  احلك  - د.عبد اجمليد  (1)
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عسار املستاجر َييز للمؤجر  أن  أاالَيار، يف حني  عسار املؤجر الَييز له وال للمستأجر طلب فسخ  أن  أ يتضح من هذا النص  
تعلق األوللمستأجر ط  الفسخ وبيد وقدر  األ أ مر ببحثا يف جائحة كوروًن  لب  املستأجر قد يصيبه  العمل  ن  توقف  عسار بسبب 

ن يفسخ  أطن فعليه  َيار من البا ن الفقرة الثانية كما اشارت قد يوجد له منع من املؤجر بعدم اإلأ  ، و و اجلزئي  أواالغالق الكلي  
 العقد مع دفع تعويض عادل للمؤجر . 

عسار ولكي اليتفاقم  ن يعاجل التوازن االقتصادي الذي أختل ابألأ َيار اراد من املشرع حينما أابح للمستأجر طلب فسخ اإل والغاية 
بتأجري العقار من الباطن أو    ن املستأجر حاول تفادي هذا االختالل بطلب من املؤجر السماح لهأويزداد االختالل سواء خاصة و 

 ابلتنازل عن االَيار .  
 - ة :اخلامت  

يف هناية حبثنا املوسوم بـ" مدى أتثري جائحة كوروًن وتدابرياالغالق على عقود اإلَياردراسة مقارنة" ندرج أهم النتائج واملقرتحات       
 اليت أستخلصت من هذا البحث. 

 النتائج  - أولا :
عل االخر ينتقع ابملأجور ويكون ملدة  ول جب قود املستمرة ويكون بني طرفني املؤجر واملستاجر يلتزم األالع من    ن عقود االَيارإ-1

 معينة يف مقابل أجر معلوم . 
ن عقد االَيار ابعتباره من العقود املستمرة يتأثر ابلظروف الطارئة اليت جتعل التزام املستأجر مرهًقا ويتدخل القاضي ليحقق  إ-2

 . مصلحة الطرفني املتعاقدين وله سلطة تقديرية واسعة يف هذا اجلانب    التوازن بني
موال فقد اهتمت به التشريعات احمللية والعاملية بسن قوانني تالئم حاجة  ألمهية عقد االَيار من الناحية االقتصادية واستثمار األ -3

ن تطبيق نصوص القواعد العامة يف الفروض اليت اليوجد  اجملتمع يف ابرام عقود االَيار من من حيث التنظيم وترتيب اآلاثر فضال ع
 االَيار .  هبا نص يف عقد

حد الطرفني الوفاء ابلتزامه  أ هناء العقد نتيجة فسخه حينما يتعذر  إىل  إ َيار فتؤدي  ن جائحة كوروًن تؤثر على سراين عقد اإلإ-4
ا  نتفاع ابملأجورن ميكن املستأجر من اإل أكمثل املؤجر حينما اليستطيع   جرة  عساره وعدم وفائه األإَيار نتيجة  إلوكذلك ينتهي 

 املستحقة . 
حياء قد يكون هناك تفاقم املرض بشكل قليل، أو قد يرتاوح  يف بعض الظروف وحسب مدى انتشار اجلائحة يف املدن واأل-5
ويف أوقات اخرى ممكن التنفيذ مما َيعل  الزمنية فقد يكون االلتزام يف فرتة انتشار املرض واجلائحة الميكن القيام به ،    دةسب املحب

 زوال هذه اجلائحة وحسب املكان املطلوب من املدين تنفيذ التزامه . لتزام يتوقف حلني تنفيذ األ 
 اثنياا : املقرتحات  

لتزامات  ن تكون دراسة هناك موضوعية لتكييف جائحة كوروًن بكوهنا قوة قاهرة ،أم ظرفا طارائ وذلك ألثرها البالغ على كل األ أ   -1
 السلطة التشريعية أو من قبل جملس القضاء االعلى . التعاقدية وخاصة املستمرة منها وان يصدر من قبل 

النزاع بشأن األ   -2 جرة مثال عند حالة حصول حوادث طارئة  انتخاب قضاء ُمتار )حتكيم ( بني املؤجر واملستأجر يقوم حبل 
 العقد . برام العقد ،أو مبوجب شرط الحق على إ تفق عليه ابتداء قبل كجائحة كوروًن مثال ،وهذا القضاء يكون أما م 

( واليت نصت على انه :))من استأجر حانواتً    790تعديل القانون املدين العراقي على ضوء جائحة كوروًن يف نصه للمادة )    -3
تصبح ابلشكل التايل : ))من استأجر حانواتً  مث عرض للبيع والشراء كساد، فليس له ان يفسخ العقد او ان ميتنع عن دفع االجرة(( ،ل

 الشراء كساد، فيجوز له أن يفسخ العقد او ان ميتنع عن دفع االجرة (( . مث عرض للبيع و 
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أنمل من مشرعنا املدين العراقي أن يورد نص يعاجل فيه أحكام ضمان التعرض الصادر من جهة حكومية بنص صريح ، وذلك    -4
حة كوروًن وهذا مما أثر على انتفاع املستأجر  احلكومية على املستوى احمللي، أواملركزي أثناء سراين جائ لصدور قرارات عدة من اجلهة 

 للمأجور بصورة كبرية. 
 - املصادر : 

 اوال: الكتب  
منشأة    -االسكندرية  -2َيار طحكام العامة يف اإلاأل  –َيار  عقد اإل –العقود املسماة    –بو السعود أد.رمضان  - بو السعود  أ  -1

 .1996-املعارف   
 . 2008 – دار املعرفة   - بريوت -3ط   - ُمتار الصحاح -بو بكر أ–– الرازي  -2
 . 1970–مطبعة املعارف    -بغداد-1ط ––– شرح القانون املدين ) أصول االلتزام(  -د.حسن علي الذنون   -الذنون -3
 .2009–كتبة القانونية  امل -بغداد -6ط– لتزاماملوجز يف شرح القانون املدين احكام األ -د.عبد اجمليد  -احلكيم -4
 . 2011  -مطبعة هنضة مصر  -االسكندرية -6ط –الوسيط يف القانون املدين اجلديد -رزاقد.عبد ال -السنهوري-5
 . 1956  – مطبعة االهايل    - بغداد  - 1ط  - َيار يف القانون املدين العراقي  د.عباس حسن شرح عقدي البيع واإل  - الصراف  –  -6
 .  1970-ثة للطباعة احلدي - القاهرة - 1ط––– حكام االَيار  شرح أ-لناصر توفيق  د.عبد ا -العطار   -7
املقاولة دراسة يف ضوء التطور القانوين ومعززة ابلقرارات    –َيار  اإل–البيع  –الوجيز يف العقود املدنية  -د.جعفر    – الفضلي    –8

 . 1992–املكتبة القانونية  -بغداد    -2ط– القضائية
 . 2003 –العريب  دار احياء الرتاث  -بريوت   -3ط – ان العرب لس- ور بن منظا  -نصاري األ -9

  – منشورات زين احلقوقية    - لبنان-1ط––البيع واالَيار  –د.عصمت عبد اجمليد الوجيز يف العقود املدنية املسماة    - بكر  -10
2015. 

العقود املسماة  -د.حسن حنتوش    -رشيد    -11 القيت على طلبة  جم  -املقاولة  –االَيار    –البيع  –املوجز يف  موعة حماضرات 
 العراق . ––امعة أهل البيت عليهم السالم  البكالوريوس يف ج

- دار النهضة العربية  -القاهرة    –  1ط  -التنظيم القانوين لالَيار يف التشريع الكوييت    -د.طارق عبد الرؤوف صاحل    -رزق  -12
2010. 

القانون للنشر والتوزيع  دار الفكر و   -املنصورة  -1ط  –دراسة مقارنة   –  يبجناملسؤولية املدنية للمستثمر األ-عقيل كرمي  -زغري    -13
– 2015 . 

 . 1982-دار النهضة العربية  -القاهرة  -2ط-عقد العمل الفردي يف القانون املدين املصري  -د.حممود مجال الدين     - زكي  –  14
 . 2000 –دار النفائس     - عمان -3ط–املوسوعة الطبية الفقهية -د. أمحد  - كنعان –15
 . 1968-منشأة املعارف - لقاهرة ا-2ط - عقد اإلَيار -د.سليمان - مرقس – 16
 . 1992 – بغداد املكتبة القانونية -1ط-  -الوجيز يف العقود املسماة-سعيد مبارك وصاحب الفتالوي وطه  - مال حويش  -17
 .2008  -دار الفكر  -االسكندرية    -1ط  –- اآلاثر املرتتبة على االصابة ابألمراض املعدية  -يوسف صالح الدين    -يوسف    -18

 لقوانني  اثنيا: ا
 املعدل.  1951لسنة 40القانون املدين العراقي رقم -1
 املعدل.  1948لسنة  131القانون املدين املصري رقم -1
 املعدل.  1804القانون املدين الفرنسي الصادر سنة -3
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 اثلثا : املقالت  
حماضرات القيت على طلبة البكالوريوس    جمموعة   - املقاولة  – َيار  اإل  –البيع  –املسماة  املوجز يف العقود    –د.حسن حنتوش رشيد  -1

 العراق. –كلية القانون   -يف جامعة أهل البيت عليهم السالم
 .1950-القاهرة  – رسالة دكتوراه  -عقد املدة - د.عبد احلي حجازي-2
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    –العربية  حالة الدول    -العاملي: الواقع والتحدايتفريوس كوروان على القتصاد  أتثري  
 أمين  ط.د. بوزانة /وفاءمحدوش  .د          

Impact corona virus on the Global Economy: Reality and Challenges 
The case of Arab countries 

Bouzana Aimen /  Hamdouche Wafa 
 اجلزائر  - عنابة – ُمتار جامعة ابجي  ،مة والنهوض االقتصادي ُمرب البحث: املالية الدولية ودراسة احلوك

bouzanaaimen@gmail.com 
hamdouche_wafa@yahoo.fr 

 ملخص:  
إىل مناقشة  الدراسة  لفري   هتدف هذه  ال أبرز اآلاثر االقتصادية  انعكاس ذلك على  وس كوروًن على االقتصاد  عاملي ومدى 

على االقتصاد  covid-19 مستوى االقتصادات العربية، من خالل دراسة واقع حتدايت مواجهة اآلاثر السلبية لفريوس كوروًن  
ربية.  خالل دراسة حالة الدول الع  تلف القطاعات االقتصادية من العاملي والعريب وأبرز احلزم التحفيزية املالية ملواجهة تداعياته يف ُم 

االقتصادي العاملي اليت كانت   على توقعات النمو وأتثريهاcovid-19   كوروًن   طبيعة أزمةلتحقيق هدف الدراسة ركزًن على  
توى  انتشار فريوس كوروًن على مسأثناء/بعد    – وعرض وحتليل األثر االقتصادي قبل  حمتملة قبل األزمة من قبل املؤسسات الدولية،

ملواجهة اآلاثر السلبية لفريوس كوروًن من خالل    دية يف الدول العربية، تعرفنا على أهم العوامل املشجعةُمتلف القطاعات االقتصا
. وقد خلصت الدراسة  تحدايت واملتطلبات ملواجهة اآلاثر السلبية لفريوس كوروًن على مستوى اقتصادات الدول العربية عرض أبرز ال

وًن على مستوى الدول العربية كان سلبيا بدرجة مرتفعة يف العديد من القطاعات  قتصادي أثناء/بعد انتشار فريوس كور إىل أن األثر اال
اليت    االقتصادية أمهها؛ قطاع النفط ابلنسبة للدول اليت يعتمد اقتصادها على العائدات النفطية، وقطاع السياحة يف الدول العربية 

أ يعتمد اقتصادها على السياحة    النقل والتجارة السلعية،  إذ  ن حاالت اإلغالق الكبري على مستوى قطاع الطريان قد أثر على 
القطاع املصريف وأسواق املال، وقطاع املالية    َصِحبت قوة التأثري السلبية لفريوس كوروًن أتثر ُمتلف القطاعات االقتصادية األخرى؛ و 

لقطاعات االقتصادية إال أن اجلهود تبقى متواضعة  ملقدمة من قبل الدول العربية هلذه ا الرغم من احلزم املالية التحفيزية االعامة، وعلى 
من حيث التخطيط اجليد. توصي الدراسة بضرورة وضع تدابري وتكثيف اجلهود والسياسات املتبناة، كأفق مستقبلية ملواجهة التغيريات  

ضمان توازن سوق النفط خاصة ابلنسبة  تمد على العوملة الرقمية، و التوجه حنو االقتصاد الرقمي الذي يعيف االقتصادات العربية و 
مع أتهب الدول العربية غري املصدرة للنفط اليت تعتمد على السياحة    للدول العربية املصدرة للنفط واملنتمية إىل منظمة دول األوبك،

 زراعية والسياحة االفرتاضية. ملواجهة األزمة ابالستثمار يف األراضي ال
 . covid-19، فريوس كوروًن  عرض/طلب أزمة اقتصادية، إغالق كبري، اقتصاد عاملي، اقتصاد عريب،  تاحية: ت املفالكلما

Abstract: 
This study aims to discuss the most prominent economic effects of the Corona virus on the 

global economy and the extent of its reflection at the level of Arab economies, by studying the 
reality of the challenges of facing the negative effects of the covid-19 virus on the global and Arab 
economy and the most prominent financial incentive packages to face its repercussions in various 
economic sectors through studying The case of Arab countries. To achieve the aim of the study, 
we focused on the nature of the covid-19 Corona crisis and its impact on the expectations of 
global economic growth that were possible before the crisis by international institutions, and the 
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presentation and analysis of the economic impact before - during / after the spread of the Corona 
virus at the level of various economic sectors in the Arab countries, we got to know the most 
important Encouraging factors to confront the negative effects of the Corona virus by presenting 
the most important challenges and requirements to face the negative effects of the Corona virus 
on the level of Arab economies. The study concluded that the economic impact during / after the 
spread of the Corona virus at the level of Arab countries was highly negative in many economic 
sectors, the most important of them; The oil sector for countries whose economy depends on oil 
revenues, and the tourism sector in Arab countries whose economy depends on tourism as the 
major closures at the level of the aviation sector have affected transportation and merchandise 
trade, and the negative impact strength of the Corona virus has been accompanied by the impact 
of various other economic sectors; The banking sector, financial markets, and the public financial 
sector, and despite the incentive financial packages provided by Arab countries to these economic 
sectors, the efforts remain modest in terms of good planning. The study recommends the necessity 
of setting measures and intensifying the efforts and policies adopted as a future horizon to confront 
the changes in the Arab economies and the orientation towards the digital economy that depends 
on digital globalization, and to ensure the balance of the oil market, especially for the Arab oil-
exporting countries belonging to the Organization of Petroleum Exporting Countries, with the 
alert of non-oil-exporting Arab countries Which depends on tourism to face the crisis by 
investing in agricultural lands and virtual tourism. 
Keywords: Economic Crisis, Great Lockdown, World Economy, Arab economy, 
supply/demand, Corana virus Covid-19. 

 : مقدمة
أن يؤدي ذلك    املتوقع من أنه إذ وعميقة على املستوى العاملي، عديدة اقتصادية املستجد آاثر كوروًن  نتج عن انتشار فريوس

  ابقي عن كوروًن فريوس  خيتلف،  -تفشي الفريوس - احلدود   عرب الفريوس  العاملي نتيجة النتقال االقتصاد  منو معدالت تراجع إىل
 مثل بعينها  دولة أو العامل حول حمدود جغرايف نطاق يف تفشيها  احنصر اليت التاريخ، مر على العامل أصابت اليت واألمراض ألوبئةا

 واألوبئة  األمراض هذه ترتك مل   اخلنازير، وإنفلونزا  اإلسبانية،  واإلنفلونزا أفريقيا،  غرب   يف إيبوال ووابء الصني،  يف  2003سارس   وابء
 اإلنتاج يف تعَطل  ظهرت أاثر سلبية اقتصادية متثلت يف   وكنتيجًة لذلك .قصرية فرتة خالل  كوروًن فريوس عن  نتج الذي  األثر  نفس
اقتصادات  السياحة. وستتأثر   قطاع  يف  وخصوًصا  العاملية  الطلب  معدالت ؛ وكذلك تراُجع-العرض جانب -الكربى   الصناعية  الدول 
 من   العاملي ابالقتصاد  ومتصلةً  اقتصاداًي،  منفتحةً  العربية فالدول االقتصاد العاملي؛  خالل تراُجع معدالت منو  من  سلًبا العربية  الدول 
   : آلتيةمن هنا حيق لنا أن نطرح اإلشكالية ا السياحة. فط و الن أمهها عائدات القنوات،  من العديد  خالل

 دول العربية؟ كوروان على القتصاد العاملي وما انعكاس ذلك على اقتصادات الما مدى أتثري فريوس   -
 التساؤالت الفرعية وهي: معاجلة هذه اإلشكالية تتطلب اإلجابة على جمموعة من 

 ؟   العامل يف  الكربى االقتصادايت  على  وأتثرياهتا 19-كوفيد  كوروًن طبيعة أزمة  ما  -
 ؟   أثناء/بعد انتشار فريوس كوروًن على مستوى الدول العربية – األثر االقتصادي قبل     ما  -
 ؟ تحدايت واملتطلبات ملواجهة اآلاثر السلبية لفريوس كوروًن على مستوى الدول العربية أبرز ال   ما  -

 أمهية الدراسة:  
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تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا تعاجل موضوعا حيواي مرتبط ابملستجدات والتغريات اليت أحدثها فريوس كوروًن على مستوى  
تستمد هذه  و ديثة اليت تستمد حداثتها من كون فريوس كوروًن من مواضيع الساعة،  االقتصاد العاملي والعريب وهو من املواضيع احل

حدايت اليت تواجه الدول العربية للحد من اآلاثر السلبية لفريوس كوروًن على قطاعاهتا االقتصادية  الدراسة أمهيتها بعرض واقع والت 
 املختلفة وفقا إلحصائيات حمينة. 

 أهداف الدراسة: 
إىل إبراز أتثري فريوس كوروًن على االقتصاد العاملي، من خالل دراسة واقع هذا التأثري، وأهم التحدايت   الدراسة هذه تسع

ة التغيريات السلبية على اقتصادات الدول العربية، انطالقا من التدابري والسياسات املتبناة على مستوى الدول العربية، وتوجهها  جملاهب
يف ظل الضرورة امللحة لتجاوز هذه  احلوكمة االلكرتونية حلوكمة وضبط مواردها االقتصادية احلالية،  إىل تبين مبادئ االقتصاد الرقمي و 

 جل تنويع االقتصاد احمللي، وحتسني معدالت االكتفاء الذايت يف العديد من القطاعات االقتصادية. األزمة من أ
 املنهج املتبع: 

االعتماد ع للدراسة، مت  املطروح  املوضوع  طبيعة  األكثر مالءمةحسب  املقارن  والتحليلي  الوصفي  املنهج  لوصف وحتليل    لى 
 جمموعة البياًنت واملعلومات اليت وردت يف الدراسة. املشكلة املطروحة، واإلحصائي لتحليل 

 تقسيم الدراسة: 
 : يت على النحو اآلرئيسة  ثالثة حماورعلى قسمت هذه الدراسة 

 العامل.  يف الكربى  االقتصادايت على وأتثرياهتا  19-كوفيد  كوروًن طبيعة أزمة احملور األول: 
 .  بعد انتشار فريوس كوروًن على مستوى الدول العربية / يف  –األثر االقتصادي قبل   احملور الثان: 

 . على مستوى الدول العربية  19-حتدايت ومتطلبات مواجهة اآلاثر السلبية لفريوس كوفيد احملول الثالث: 
 العال  يف  الكربى  القتصادايت على  وأتثرياهتا 19  -كوفيد   -روان  و ك احملور األول: طبيعة أزمة 

يف هذا احملور سوف نتعرف على أزمة فريوس كوروًن املستجد على املستوى العاملي وأتثرياهتا على كربى االقتصادايت العاملية،  
فاض كبري يف مستوايهتا، والوقوف على مؤشر  اليت واجهة حالة اإلغالق الكبري يف العديد من القطاعات احليوية اليت لوحظ فيها اخن 

 ي املتوقعات الذي كان مسطراً قبل ظهور فريوس كوروًن من قبل املؤسسات الدولية.  النمو االقتصاد
 على معدل النمو القتصادي والناتج احمللي عاملياا:  وأثرها 19 - كوفيد-أول: أزمة كروان  

جتلياهتا نظرا لتدابري احلجر  رت  بقاهتا هي أزمة مستوردة من القطاع الصحي ظه يف الواقع فان األزمة الراهنة وعلى خالف سا
والعزل وكذا األعباء املالية املرتتبة عنها ابلنسبة للحكومات واملوجهة للرعاية الصحية، لكن مثل هذه احلاالت كانت مرتقبة ابلنظر  

رغم عدم  اثر اقتصادية  لونزا الطيور وما ترتب عنها من أأنفلونزا اخلنازير وسابقتها أنف  H5N1و    H1N1إىل األوبئة السابقة 
حتاول  عدة  تبعت هذه األزمتني دراسات  و    ارتقائها إىل درجة جائحة، وذلك بعد تعليق جزئي للرحاالت اجلوية من أجل عزل الوابء،

عاً عند العائالت  الضرر سيكون مرتف أكدت أن احتمال  إذ منذجة وتوقع اآلاثر االقتصادية املدمرة يف حالة وابء آخر أكثر عدوانية، 
احلكومات. هلذا وجب اختاذ احتياطات من جانب السلطات الصحية يف العامل  فضال عن  سوق العمل واألسواق املالية  واملؤسسات و 

ق  جرى يف سيا ، وهذا ما  (1) من أجل التحضري لالحتواء املبكر لألوبئة احملتملة مبا يف ذلك مراجعة سياسات الرعاية الصحية يف العامل
 مستوى العامل بعد إعالن منظمة الصحة العاملية الفريوس جائحة عاملية. انتشار فريوس كوروًن على  

 
،  2020،  2: اخللفيات املالية واحللول املقرتحة"، جملة حبوث اإلدارة واالقتصاد، العدد  COVID-19معمر بنوار، "التداعيات االقتصادية الناجتة عن جائحة     1

 .67ص  
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 وانتشارها:  COVID-19بداية أزمة  - 1
 رئوي  ابلتهاب  إصابة  حاالت  جمموعة  عن  2019 ديسمرب  يف  العاملية  الصحة  منظمة الصني  أبلغت  أن  منذ األزمة  بدأت 

 مت 2020 مارس 11 يوم  ، ويف19-كوفيد املستجد كوروًن فريوس أبهنا بعد يف ما تشخيصها  مت ابي،و ه مقاطعة  ووهان، يف
 السفر،  حركة  تقييد إىل أدى الذي األمر ،السريع   ابالنتشار الفريوس  أخذ وقد عاملي،  وابء  أنه العاملية  الصحة منظمة  من  اإلعالن
بني  واخلدمات النقل  السياحة،  التجارة،   وقد. انتشاره من  للحد االحرتازية اإلجراءات على اإلنفاق   وزايدة  ل،دو ال اللوجستية 
 اليت العاملية  اإلمداد  سالسل  على  أثرت  و  عام،  بشكل  العاملي االقتصادي   النمو  على  الفريوس  النتشار  السلبية  اآلاثر  انعكست
. الشكل املوايل يوضح  (1)التشغيل استئناف  ر وأتخ املصانع  توقف نتيجة  تعطلت  واليت  العاملية  التجارة من  كبري  جزء  على  تستحوذ 

، جتدر  2020أفريل    18يف بعض دول العامل حىت    - ابآلالف–التحفيز املايل وعدد حاالت الوفيات جراء  فريوس كوروًن املستجد  
آاثر سلبية  مستمرة يف االنتشار ويف تسجيل    -كتابة هذه الورقة البحثية  -مازالت إىل غاية  covid-19اإلشارة إىل أن جائحة  

 صاد العاملي نتيجة اإلغالق الكبري الذي حصل يف العديد من القطاعات االقتصادية للوقاية من فريوس. على االقت 
 التحفيز املايل وعدد حاالت الوفيات جراء  فريوس كوروًن املستجد ابأللف يف بعض دول العامل  (:1شكل رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

اة يف مواجهة تداعيات فريوس كوروًن املستجد يف الدول العربية، موجز  ، حزم التحفيز املتبنهبة عبد املنعم، الوليد طلحة   املصدر:
 .  3السياسات: العدد الثاين عشر، صندوق النقد العريب، ص

 زايدة الهتمام بواقع معدلت النمو القتصادي والناتج احمللي المجايل العاملي:  - 2
 بشىت  العاملية  األزمة  الحتواء  صارمة  خطوات  ابختاذ  واملؤسسات الدولية  الدولية  واحلكومات  الدويل  اجملتمع  من كلُّ   ابدر 

اهتمت  و  املتضررة،   والقطاعات الشركات  دعم استهدفت  اليت  والقرارات  التدابري  من اوعدد االقتصادية اإلنقاذ خطط  تضمنت   الطرق
يوضحه الشكل رقم    على حنو ما  .  2020عام    % يف2املؤسسات الدولية بواقع معدالت النمو االقتصادي الذي اخنفاض إىل  

 . - أنظر الصفحة املوالية – (  2)
 COVID-19بعد  / يف- توقعات املؤسسات الدولية ملعدل منو االقتصاد العاملي قبل  (:2شكل رقم ) 

 
، وثيقة أنرتنت متوفرة على املوقع:  7ص    ("،19- والدراسات، "تداعيات التدابري االحرتازية على القطاع اخلاص من جائحة كوروًن املستجد )كوفيدمركز البحوث     1

ib/coronavirusawareness.pdfhttps://www.jcci.org.sa/Arabic/about/DocL    :2020- 06- 28، اتريخ اإلطالع. 

https://www.jcci.org.sa/Arabic/about/DocLib/coronavirusawareness.pdf
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 .  2020، 13صندوق النقد العريب، تقرير آفاق االقتصاد العريب، اإلصدار احلادي عشر، صاملصدر:                
 :العاملي المجايل احمللي الناتج  مباشر على  بشكل 19  - أتثري أزمة كوفيد - 3

 العاملي اإلمجايل  احمللي الناتج  منو  اخنفاض املتوقع ومن ،2019عام   % يف2.9 العاملي  اإلمجايل  احمللي الناتج  منو معدل بلغ
 وقوع  قبل 2020 عام يف 3.3% إىل  منوه املتوقع  من   بينما كان كوروًن، جائحة  تداعيات بسبب  2.4%إىل   2020 عام يف

    2.7%إىل،  G20جملموعة    اإلمجايل  احمللي  الناتج  منو  معدل يف  اخنفاض  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  ، تتوقع (1) اجلائحة  
  )2(  3.5%.إىل   2021عام  يف  ارتفاعه  ويتوقع   2020عام

 ادات الكربى قبل وبعد تفشي فريوس كوروان:  املستوايت املتوقعة للنمو القتصادي لالقتص - 4
 آفاق  تقرير إطار  يف  العاملي االقتصادي  النمو  معدل وصندوق النقد الدويل فان   االقتصادي  التعاون منظمة  لتقديرات  وفقاً 
 لتفشي نتيجة   2020عام   يف األمريكي االقتصاد منو ل توقعاتمت تعدي العاملي االقتصادي النمو اخنفاض العاملي، يُعزي  االقتصاد 
األصول ويتوقع أن   أسعار حول  اليقني وعدم واخلاص، العام االستهالك  تراجع % تقريباً بسبب6 سالبإىل   % 2.3من الفريوس

  نسبة تسجيل املتوقع فمن اليورو "االحتاد األورويب"  منطقة  يف أما  ،2021% تقريبا سنة  4.4يرتفع معدل النمو االقتصادي إىل 
 الياابين  االقتصاد  منو  معدالتتوقعات   تعديل  مت  كذلك  ، االستهالك وتباطؤ الصادرات اخنفاض بسبب  % 7.1اخنفاض بسالب  

 
teupda-https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/20/01/2020/weo-  وثيقية انرتنت متوفرة على املوقع:   1

january2020   2020- 06- 23، اتريخ اإلطالع  . 
2Coronavirus: The world economy at risk",  OECD (2020), "OECD Interim Economic Assessment 

March 2020. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/20/01/2020/weo-update-january2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/20/01/2020/weo-update-january2020
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من املتوقع أن  إذ  حيث   الصيين االقتصاد   منو  معدالت توقعات تعديل  مت  و، 2020عام%   0.2 سالب  % إىل  0.7سالب من
 العاملي   االقتصاد على  أخرى سلبية  ُماطر هناك  تزال   ال و  ،   - (3أنظر الشكل رقم )- %  5.9ينكمش أثناء فريوس كوروًن حبوايل  

 ( 1) . الفرتة  هذه يف العامل تسود اليت اليقني  عدم حالة إىل  ابلنظر 
 بعد تفشي فريوس كوروًن )%(  / يف  -تعديالت توقعات النمو االقتصادي لالقتصادات الكربى قبل (: 3شكل رقم) 

، ص  2020ة، صندوق النقد العريب،  لفريوس كوروًن املستجد على الدول العربي   الوليد أمحد طلحة، التداعيات االقتصادية  املصدر: 
8. 

 
 . 27ص–  26ص  ،  2020الوليد أمحد طلحة، التداعيات االقتصادية لفريوس كوروًن املستجد على الدول العربية، صندوق النقد العريب،     1
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 ، ما يوضحه االطار التايل:  19-يا بتداعيات فريوس كوروًن كوفيدومن أهم القطاعات االقتصادية املتأثرة عامل
 

("،  19-ائحة كوروًن املستجد )كوفيدمركز البحوث والدراسات، "تداعيات التدابري االحرتازية على القطاع اخلاص من جاملصدر: 
   .  وثيقة أنرتنت متوفرة على املوقع: 10ص

https://www.jcci.org.sa/Arabic/about/DocLib/coronavirusawareness.pdf   
 :    يـأيت القطاعات املستفيدة تتمثل فيما من الشكل أعاله، نالحظ أن أهم 

   تعدين الذهب:   -أ
حيث أدت حالة اهللع ابألسواق وسواد حالة من عدم اليقني إىل ارتفاع أسعار الذهب ملستوايت غري مسبوقة، فقد أثرت  

فراد االحتفاظ بقيمة مدخراهتم  حالة عدم الثقة ابلعمالت واخلشية من اخنفاضها أو اهنيارها مع امتداد األزمة وتعاظمها، ومع رغبة األ 
يلجأ إليه الناس عادة يف أجواء عدم اليقني وعدم االستقرار كمخزن اثبت نسيب للقيم  إذ  ى الذهب  أدى ذلك إىل زايدة الطلب عل

ر هبا  ومالذ آمن عند األزمات بعكس العمالت الورقية اليت سرعان ما تتأثر ابألحداث السياسية واالقتصادية واالضطراابت اليت مت
ذلك بشراء املزيد من األصول الذهبية مع تفشي فريوس كوروًن واإلقبال على  قام املستثمرون حول العامل ابلتحوط و إذ  اجملتمعات.  

سنوات، بسبب ُماوف تبعات فريوس كوروًن   7ألعلى مستوايته يف  2020املخاطرة، وقد وصل سعر الذهب يف منتصف نيسان 
 ي.  املدمرة على االقتصاد العامل

 السلع السرتاتيجية الغذائية:    -ب
بري على املستلزمات الطبية طلباً على السلع اإلسرتاتيجية الغذائية فقد أدت حالة عدم اليقني واخلوف  قد صاحب الطلب الك

والطحني  من اجملهول الذي اجتاح األسواق بسبب تضاعف حاالت اإلصاابت إىل قيام املستهلكني بتخزين سلع أساسية سكر واألرز  
ظر املتواصل ساهم يف جلوء الناس إىل سياسة التخزين خشية انقطاعها من  أن اإلعالن الدول عن احلو خشية اختفائها من السوق،  

األسواق وقامت حكومات بتصدير السلع أو اشرتاط احلصول على موافقات من اجلهات املختصة قبل تصدير بعض املواد الغذائية  
 ( 1) ن الغذائي.ابعتبارها جزءاً من األم

 التجارة اللكرتونية:   -ج
(، زايدة مضاعفة يف إيراداهتا وقاعدة عمالئها خالل هذا  19-شهدت التجارة االلكرتونية يف ظل فريوس كوروًن )كوفيد

البقال و  الوابء،   الرغبات واالحتياجات من منتجات  لطلب وسد  التطبيقات واملنصات عرب االنرتنت  األفراد حنو استخدام  ة  اجته 
أن تزيد املبيعات عاملياً لتصل    2020اليت حتتاجها، وكانت توقعات التجارة االلكرتونية لعام    واإلمدادات الطبية وغريها من املنتجات

% من مبيعات أمريكا  37.7اليت استحوذت على حنو    "Amazon"مع النمو املتسارع لشركة  السيما  ترليون دوالر،    4.2حنو  
بياًنت وأنشطة ما يزيد  يبحث    الذي    2020ل من عام  . وحبسب مؤشر التسوق العاملي للربع األو 2019عرب االنرتنت يف عام  

  19-، وذلك أتثرا ابنتشار جائحة فريوس كوروًن كوفيد- عن تغريات سلوكيات الشراء حول العامل  - عن مليار متسوق حول العامل
 ( 2) ملنازل.وإقدام العمالء على شراء املنتجات خالل التزامهم ابلبقاء يف ا

 
 . 122، ص  2020،  2"،جملة حبوث اإلدارة واالقتصاد، العدد  19- أمحد فايز اهلرش، "أزمة اإلغالق الكبري: االاثر االقتصادية لفريوس كوروًن كوفيد   1
ت حول: التداعيات احملتملة ألزمة كوروًن  بسمة حمرم حداد، هتال عبد العاطي اخلواص، التجارة االلكرتونية يف ظل تداعيات جائحة كوروًن، سلسلة أوراق السياسا    2

 .21على االقتصاد املصري، معهد التخطيط القومي، ص  

https://www.jcci.org.sa/Arabic/about/DocLib/coronavirusawareness.pdf
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خدمات االتصاالت والتحوالت الرقمية وخدمات االنرتنت يف العديد من اجملاالت اليت شهدت نقلة نوعية حنو االقتصاد  فضال عن  
الدول من التسهيالت الرقمية اليت تشجع مبدأ التباعد    إلفادة الرقمي والذكاء االصطناعي، اليت تشهد تطوراً مستمرا إىل غاية اللحظة  

   COVID-19.روًن ي وقاية من فريوس كو االجتماع
 اثنيا: أتثري فريوس كوروان على كربى القتصادات العاملية: الصني والولايت املتحدة األمريكية 

 والطلب ابلعرض تلحق لصدمات انعكاسات     كبرية، اقتصادية  تداعيات انتشار  إىل الصحية  األزمة  هذه تفضي  سوف
  سياسات  وضع يتعني  ه فإن وعليه  وغريها،  التجارية احملالت وإغالق والسفر  املواطنني حركة  فوق جراء  السابقة  األزمات   عن ختتلف
 واملالية  االقتصادية  العالقات  شبكة  سالمة على  احلفاظ  مع الوابء، هذا انتشار  مدة   جتاوز  على  االقتصادات  ملساعدة تـَُوجه  جوهرية

 هذه توارث   مىت النشاط  يتعاىف لكي  النهائيني  واملستخدمني واملوردين  واملقرتضني،  واملقرضني  األعمال،  ومؤسسات العاملني بني
 اإلفالس.  وحاالت   الوظائف فقدان  خالل من والشركات  ابألفراد دائم ضرر  إحلاق من  كهذه مؤقتة أزمة منع هو واهلدف  .الفاشية 
الوالايت املتحدة األمريكية   املثال، سبيل ىلع املرض. هذا بتفشي أتثرا  األشد البلدان يف ابلفعل واضحاً   االقتصادي  التأثري  أصبح 
 النشاط  هبوط كان وبينما فرباير. شهر يف حاد بشكل  يف الصني واخلدمات التحويلية  الصناعة قطاعي  نشاط  تراجع إذ،  والصني 

 بسبب  وذلك  املرة ههذ أكرب اخلدمات تراجع أن  يبدو العاملية، املالية  األزمة  بداية يف  مستواه يضاهي  التحويلية الصناعة  قطاع  يف
( يوضح أتثري فريوس كوروًن على االقتصاد الصيين و الوالايت  1. اجلدول رقم )(1)  االجتماعي التباعد  عن الناجم الكبري التأثري

 املتحدة األمريكية. 
 ألمريكية على كربى االقتصادات العاملية: الصني والوالايت املتحدة ا covid-19: أتثري فريوس كوروًن  (1جدول رقم )    

 
. وثيقة  3، ص2020كوروًن على التجارة العاملية الصادر عن " االونكتاد"، اإلمارات العربية املتحدة،إدارة السياسات التجارية واملنظمات الدولية، "أثر وابء فريوس    1

 .2020- 06- 22، اتريخ اإلطالع:    https://www.economy.gov.ae/EconomicalReports لى املوقع:  انرتنت متوفرة ع

https://www.economy.gov.ae/EconomicalReports
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 : تية من إعداد الباحثان، اعتمادا على املصادر اآل املصدر: 
مرام تيسري الفرا، "أتثريات فريوس كوروًن على أداء االقتصاد العاملي وعلى أداء مؤسسات ضمان الودائع حول العامل"، دراسة    -)*(

ا  املركز  أملانيا،حبثية،  العريب،برلني  انرتنت  2020لدميقراطي  وثيقة  املوقع:      متوافرة،  على 
https://democraticac.de/?p=66152#_ftn5 :2020-7-1، اتريخ اإلطالع . 

  لتنافس االقتصادي بني الصني وأمريكا"، وحدة الرصد والتحليل، مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، "أتثريات كوروًن على ا  -)**(
- ظل-يف -كوروًن/https://fikercenter.com//assets/uploads، وثيقة انرتنت متوفرة على املوقع:  6، ص2020

 .0202-7-4، اتريخ االطالع: وامريكا -الصني-بني- االقتصادي-لصراعا
 أثناء/بعد انتشار فريوس كوروان على مستوى الدول العربية    –احملور الثان: األثر القتصادي قبل 

 العامل، يف   حيدث عما مبعزل االقتطاع االقتصادي يف الدول العربية  قطاع على والطلب  العرض صدمات  دراسة  ميُكن  ال
قطاعات االقتصادية العاملية ومدى أتثريها على االقتصادات  تلف ال على ُم طرأ  ما  متابعة  ي يف هذا احملورالضرور  من  كان  لذلك 

 أثناء/ بعد انتشار فريوس كوروًن عاملياً.    -العربية يف ُمتلف اجملاالت االقتصادية، قبل
 أول: أهم العوامل اليت سامهت يف هبوطه أسعار النفط العاملية والنتاج النفطي يف الدول العربية:  

 معدالت  تراجع ظل ويف . العريب اخلليج  دول  وخصوًصا  العربية، الدول من  العديد  لصادرات الرئيس     وناملك طالنف  يُعده  
 سواقا لضبط حماولة يف النفط، إنتاج  خفض  بقرار لتزام اإل يف أوبك جمموعة فشل وكذلك  الصني، من خصوًصا العاملية، الطلب
 إعالن  بعد  خصوًصا  القادمة،  الفرتة  يف  البرتول  أسعار  تعايف  يُستبعد فإنه  ية، متدن ملستوايت النفط سعر  انزالق  وإيقاف  العاملية،  النفط

 تعتمد اليت     نطقة فأن امل وعليه   يومًيا،  برميل  ماليني  10 إىل القادمني  الشهرين  خالل  النفطي  إنتاجها  زايدة  على  عزمها  السعودية 
 املساحة  على مباشر بشكل يُؤثر  ما وهو احلكومية، عائدات لا  اخنفاض إىل  ُيؤديس البرتول  سعر  اخنفاض أيه  ف   البرتول عائدات على
 (1) اقتصادي. كساد  يف الدخول حال يف  احلكومات  هلذه املتاحة  املالية 

-covidوعليه فمن املتوقع أن يكون تراجع أسعار املنتجات املتصلة ابلبرتول أيضا؛ أبرز القنوات النتقال أتثريات فريوس  
دوالر    68.90، هوت أسعار النفط العاملية بشدة. تراجع سعر نفط برنت من  2020نذ بداية عام  إىل البلدان العربية.  ومُ   19

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب  ،   (3) دوالر أمريكي يف شهر مارس   40  –   38  ني ما ب، إىل  (2) يناير    1للربميل يف  
، وهو أول انكماش فصلي مند أكثر  2020يف الربع األول من عام    ألف برميل يوميا مبعدل سنوي 435العاملي على النفط مبقدار  

ألف برميل يوميا،    365مبقدار    2020من عشر سنوات. ومن املتوقع أيضا أن ينخفض الطلب العاملي على النفط يف هناية عام  
برنت عاملياً قبل/ أثناء  السعر الفوري وتوقعات أسعار خام  ( يوضح  4. الشكل رقم )(4)  2011وهو أسوأ أداء للطلب منذ عام  

 وروًن. فريوس ك

 
نت متوفرة على املوقع:   هاين عبد الطيف،" أاثر كوروًن االقتصادية: خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة"، مركز اجلزيرة للدراسات، وثيقة انرت   1

https://studies.aljazeera.net/en/node/4613  :0202- 3- 22، اتريخ اإلطالع  . 
وثيقة انرتنت متوفرة على املوقع:    ،2020رابح أرزقي، هانغوين، "التأثريات احملتملة لفريوس كوروًن على بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا"،     2

africa-north-and-east-middle-effects-potential-https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/coronavirus  
 .2020- 3- 20اإلطالع،    اتريخ

- ارتفاع- تتوقع- اجلزائر   ،  وثيقة انرتنت متوفرة على املوقع:2020دوالرا للربميل، اجلديد العريب"،  40عثمان حلياين، "اجلزائر تتوقع ارتفاع اسعار النفط اىل     3
 . 2020- 03- 26، اتريخ اإلطالع:    /:www.alaraby.co.uk/https للربميل/- دوالراً - 40- إىل- النفط- سعارأ
 ، وثيقة انرتنت متوفرة على املوقع   2020جريدة العرب الدولية، "التقلص الفصلي لطلب النفط منذ األزمة العاملية، الشرق األوسط"،     4

https://democraticac.de/?p=66152#_ftn5
https://fikercenter.com/assets/uploads/كورونا-في-ظل-الصراع-الاقتصادي-بين-الصين-وامريكا
https://fikercenter.com/assets/uploads/كورونا-في-ظل-الصراع-الاقتصادي-بين-الصين-وامريكا
https://studies.aljazeera.net/en/node/4613
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/coronavirus-potential-effects-middle-east-and-north-africa
https://www.alaraby.co.uk/
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 فريوس كوروًن  يفالسعر الفوري واملتوقع لسعر خام برنت عاملياً قبل/   (:4شكل رقم ) 

 

 

 

 

    
الدويل،  املصدر البنك   :-https://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/brief/coping

prices-oil-and-19-covid-coronavirus-.shock-dual-a-with   
شهد اإلنتاج النفطي يف  فقد  % من االحتياطيات العاملية،  57.1لدول العربية من النفط اخلام حوايل  احتياطات اتشكل  
. من ًنحية أخرى، ميثل احتياطي الدول العربية  2018يار برميل يف عام مل 721.3% ليصل إىل 0.2اخنفاضا بلغ  الدول العربية

  2018تريليون مرت مكعب يف عام    54.6الغاز العاملي حيث وصل إىل    % من إمجايل احتياطيات27.1من الغاز الطبيعي حوايل  
إنتاج أوب 0.6بزايدة قدرها   بلغ  النفط اخلام حوايل  %. من ًنحية أخرى،  يوميا يف فرباير    27.8ك من  برميل  ،  2020مليون 
النفطي خالل اخلمس سنوات  . يُعترب هذا املستوى أقل مستوى لإلنتاج  2020برميل يوميا وفقا لبياًنت يناير    510ابخنفاض  

اىنء وحقول إنتاج النفط بسبب تفشي  السابقة. ويعود ذلك إىل توقف إمدادات النفظ من ليبيا بسبب األوضاع الداخلية وإغالق املو 
 ( 1) فريوس كوروًن. 

 أهم العوامل اليت سامهت يف هبوط أسعار النفط العاملية:  - 1
ابلرغم من وجود عوامل أخرى أسهمت يف هذا اهلبوط، إال أن فريوس كوروًن كان على األرجح أكثر العوامل أتثريا وسيتوقف  

دان األخرى يف السيطرة على انتشار الفريوس، لذلك حيق لنا أن نربط هذا اهلبوط بعاملني  تعايف أسعار النفط على جناح الصني والبل
 (2) أساسني مها: 

أغلقت السلطات منشآت اإلنتاج يف إطار جهودها الحتواء انتشار  إذ    االخنفاض الكبري يف الطلب من الصني  العامل األول:  -أ
صادر عن وكالة الطاقة الدولية، تبلغ نسبة الطلب على النفط يف الصني حاليا  الفريوس. ووفقا لتقرير سوق النفط لشهر فرباير ال

 من النمو يف الطلب العاملي.   %75دل منو الطلب على النفط يف الصني حاليا أكثر من % من الطلب العاملي، ويشكل مع14
تكاسات لالقتصاد الصيين من املتوقع أن تكون هلا  األمهية املتزايدة لدور الصني يف االقتصاد العاملي، فإن أي ان العامل الثان:   -ب

جح أن تتضرر القرارات االستثمارية يف الصني ويف البلدان األخرى بسبب  غري مباشرة على االقتصاد العاملي. ومن املر  أتثريات سلبية
 .الرتاجع ألسعار النفط حالة عدم اليقني اليت أاثرها انتشار الفريوس على الصعيد العاملي، وهو ما قد يؤدي إىل مزيد من

 

، اتريخ اإلطالع:    https://aawsat.com/home/article/2130596   العاملية/- األزمة- منذ- النفط- لطلب- فصلي- صتقل- أول- تتوقع- الطاقة- وكالة
28 -03 -2020  . 

وفرة على  ، وثيقة انرتنت مت2020ائر فادحة يف التجارة، اجمللة،  حسني البطراوي، "كوروًن واخنفاص أسعار النفط العاملي ... ُماوف من تزايد الدين العام، وخس   1
 .   2020- 07- 26، اتريخ اإلطالع:  https://arb.majalla.com/node/86601العاملي/  - النفط- أسعار- واخنفاض- املوقع: »كوروًن« 

 كره. رابح أرزقي، هانغوين، مرجع سبق ذ    2

https://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/brief/coping-with-a-dual-.shock-coronavirus-covid-19-and-oil-prices
https://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/brief/coping-with-a-dual-.shock-coronavirus-covid-19-and-oil-prices
https://aawsat.com/home/article/2130596/
https://aawsat.com/home/article/2130596
https://arb.majalla.com/node/86601
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 اثنيا: واقع األسواق املالية العربية  
مع انتشار    2020األول من سنة    الثلث    العاملية خسائر اترخيية فادحة يفعلى املستوى العاملي شهدت األسواق املالية  

جه حنو املالذات اآلمنة كالذهب،  فريوس كوروًن، وذلك ابلتأثري املباشر السليب على معنوايت املستثمرين، وهو ما دفعهم إىل التو 
ابنتشار فريوس كوروًن عاملياً، وما يصاحب ذلك من إجراءات حكومية لردع الفريوس، وزايدة    وذلك للتحوط يف أوقات األزمات.

فيكس اخلوف  مؤشر  سجل  اإلجراءات،  هذه  جناعة  حول  العديد  وتشاؤم  ملواجهته،  ملصطلح     vixالنفقات  اختصار  وهو 
volatility index    وترية وذلك عندما فقد مؤشر داوجزنز  ، فقد ارتفع هذا املؤشر أبعلى  2018أسوء أداء له منذ فيفري

dow jones    القياسي ألف نقطة يف بضع دقائق، مما أدى إىل حالة من اخلوف لدى املستثمرين، وتزامن ارتفاع مؤشرvix   مع
 خسائر شهدهتا األمم األوروبية.  فضال عن موجة البيع الكبرية يف أسواق األسهم األمريكية، 

كد عندما مل يتوقع أي أحد أن حيدث لالقتصاد العاملي من ركود مثل ما حيدث بسبب أزمة كوروًن،  يف املقابل، فان حالة عدم التأ
ألسواق،  وما حدث لسعر النفظ من اخنفاض كبري، ساهم بشعور املستثمرين ابلذعر واخلوف اجتاه املستقبل، وصعوبة التنبؤ حبركة ا

 . ( 1)  ذهب وسندات اخلزينةوهو ما يفسر جلوء املستثمرين إىل األصول املضمونة، كال
 البورصات  بعض   سجلت العاملية. كذلك  املال  أسواق  من  كغريها  كوروًن  فريوس  بتداعيات  العربية  املالية  األسواق  أتثرت 

 العريب  النقد صندوق  صدرهَُ ي الذي املركب  للمؤشر وفقا . املدرجة الكربى الشركات أسهم أسعار اخنفاض جراء مفاجئة خسائر
يوضح    اآليتالشكل   .2020مارس يف ًَ ملحوظا تراجعاً  العربية املال   أسواق  سجلت  جمتمعة،  العربية  املالية  األسواق  أداء  يقيس الذي

 .  2020فيفريو  مارس يلشهر  العريب  النقد لصندوق  املركب للمؤشر وفقا كوروًن  فريوس تفشي ظل يف  العربية  املال  أسواقموقف  
( رقم  ومارس    (:5شكل  فيفري  لشهري  العربية  املالية  األسواق  ملوقف  املركب   2020املؤشر 

 .  2020الوليد أمحد طلحة، التداعيات االقتصادية لفريوس كوروًن املستجد على الدول العربية، صندوق النقد العريب،  املصدر: 
صة البحرين وسوق العراق لألوراق املالية  ايل من أكثر األسواق أتثراً، وبور من خالل الشكل أعاله، نالحظ أن سوق ديب امل

نقطة مقارنة    400وسوق الدوحة لألوراق املالية، بينما تراجعت قيمة األسهم يف سوق املال السعودي يف شهر مارس إىل أقل من  
 نقطة تقريباً.  400بشهر فرباير اليت سجلت فيه 

 يف الدول العربية: اثلثا: واقع جتارة اخلدمات 
وقنوات اإلمداد املختلفة والعالقات االقتصادية والتجارة الدولية مرتبطة بدرجة وثيقة بقطاع الطريان، الذي    إن واقع التجارة

سلعية،  يُسهل املبادالت التجارية واخلدماتية وفقاً لبنود الشراكة ما بني الدول واالتفاقيات الدولية يف جمال النقل الساحة والتجارة ال
ى الدور الفعال الذي يلعبه قطاع الطريان بدعم الناتج العاملي اإلمجايل وتوفري سالسل التوريد العاملية  يف هذا العنصر سوف نتعرف عل

 
 . 13، ص2020، اجلزائر، 2، العدد  8غريب محزة، بدروين عيسى، "أثر جائحة كوروًن على األسواق املالية العاملية"، جملة التكامل االقتصادي، اجمللد     1
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على هذه     covid-19اليت ختدم الصناعة والقطاع السياحي، ودرجة ارتباط ذلك ابلتداعيات واآلاثر السلبية اليت خلفتها أزمة  
 الدول العربية.  اجملاالت يف 

 تداعيات فريوس كوروان على قطاع الطريان وأتثريه على النقل والسياحة والتجارة السلعية:    - 1
% من الناتج العاملي اإلمجايل، ُتساهم صناعة الطريان  3.6ترليون دوالر، مبا يوازي    2.7يبلغ ًنتج قطاع الطريان العاملي حنو  

صناعة      غري مباشرة. فبخالف الوظائف املباشرة اليت توفرها  مبصورة مباشرة أ سواء  حول العامل  ميلون وظيفة    65.5العاملية يف توفري  
، يدعم القطاع توفري املاليني من الوظائف غري املباشرة يف سالسل التوريد العاملية اليت ختدم الصناعة. كما يساهم  النقل اجلوي ذاهتا

من أكثر القطاعات أتثرا  يُعده  ، الذي  (1) مليون فرصة عمل  36.5مبا يقدر بنحو    يف توفري املاليني من الوظائف يف قطاع السياحة 
العربية   القطاع من  80% أنبتداعيات فريوس كوروًن السيما    للجهود  نظراً  واملتوسطة.  الصغرية  الشركات من يتكون  يف الدول 

 بصورة  السياحة  قطاع  أتثر  الدول،  بني  ياحة لسوا السفر  حركة على  فُرضت  اليت  والقيود كوروًن،  فريوس  تفشي   من للحد  الدولية 
 العامة وكذلك موازين املدفوعات.  للموازًنت اهلامة  اإليرادات مصادر كأحد عليه تعتمد  اليت العربية  الدول  يف السيما مباشرة

الر سنواي.  ترليون دو   6.0من جانب أخر، يدعم قطاع الطريان حركة التجارة الدولية، حيث ينقل بضائع تقدر قيمتها بنحو  
 الذي األورويب االحتاد   وذلك بعد  13 % بلغ  نسيب بوزن ،2018حىت عام   العربية للدول جتاري شريك أكرب اثين الصني  إذ تُعده 
 العامل. شهد مع العربية الدول جتارة إمجايل  من  %20 بلغ نسيب بوزن العربية  الدول  مع  السلعية  التجارة  حركة  يف األوىل املرتبة  احتل
 إىل 2017 عام يف دوالر مليار 38 البالغ العجز حتول حيث الصني مع وابألخص األخرية  الفرتة يف حتسنا التجاري نيزا امل عجز
 مقابل  دوالر  مليار 48 قدره عجزاً  األورويب  االحتاد  مع التجاري امليزان موقف سجل حني يف  ، 2018عام دوالر مليار قدره فائضا

 شركائها  أبرز مع العربية للدول اخلارجية موقف التجارة على الفريوس انتشار يؤثر أن  املتوقع  ومن 2017. عام يف دوالر مليار 117
  )2( .التجاريني

 على قطاع الطريان يف الدول العربية  covid-19أتثري فريوس   (:6شكل رقم ) 

العربية، وسياسات  طريان يف الدول  هبة عبد املنعم، حممد إمساعيل، تداعيات أزمة فريوس كوروًن املستجد على قطاع ال  املصدر: 
 . 6، ص2020دعم التعايف، موجز سياسات: العدد الثالث عشر، صندوق النقد العريب، 

 
 رابعا: واقع القطاع املايل واملصريف  

  جلأ   فقديف هذا الصدد؛ يالحظ أن غالبية حكومات العامل قد جلأت إىل أدوات السياسة النقدية يف جماهبة فريوس كوروًن،  
بعض إىل أسعار الفائدة وتوظيف عمليات السوق املفتوحة، يف حني جلأ البعض اآلخر إىل استخدام نسبة االحتياطي النقدي  ال

 
، موجز سياسات: العدد الثالث  التعايف   هبة عبد املنعم، حممد امساعيل، تداعيات أزمة فريوس كوروًن املستجد على قطاع الطريان يف الدول العربية، وسياسات دعم   1

 . 1، ص2020عشر، صندوق النقد العريب،  
 .27ص–  26الوليد أمحد طلحة، مرجع سبق ذكرة، ص     2
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القانوين لزايدة قدرة املصارف التجارية على منح التمويل. يف هذا اإلطار جلأت غالبية املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية إىل  
وبنسب متقاربة  2020 واحد حيث أن كل جوالت اخلفض متت خالل شهر مارس من عام آن ية يف  نقدال  خفض أسعار الفائدة

بظروف تباطؤ النشاط االقتصادي يف عدد  2019 من بعضها البعض، وهو ما من شأنه دعم مستوايت السيولة اليت أتثرت عام  
 .   covid-19من الدول العربية وهذا ما تفاقم خالل أزمة

َيب أن أيخذ يف االعتبار هيكل اجلهاز املصريف يف الدول العربية وتناول أثر السياسات التحفيزية على  جراء اإلذا غري أن ه
مؤشرات السالمة املالية للقطاع املصريف فيما يتعلق بكفاية رأس املال، وجودة األصول، والرحبية، وحجم التعثر يف التمويل املصريف،  

 )1(.ني املصارف، وخيتلف بني املصارف ذات العجز السيويل واملصارف ذات الفائض السيويلن ببايحيث أن أداء هذه املؤشرات يت
 خامسا: قطاع املالية العامة: 

العربية حتدايت كبرية خالل عام   نتيجة تفشي فريوس    2020تواجه الدول  العامة  نظرا لآلاثر السلبية اليت حلقت ابملالية 
عربية حنو اإلنفاق احلكومي على املستلزمات الطبية يف القطاع الصحي ابلدرجة األوىل كما  كوروًن بشكل واسع و توجهات الدول ال 

اليت تستند إليها تقديرات املوازنة العامة يف الدول العربية، هذا ما يتطلب مراجعة املوزانة  األساس    مل  أن أسعار النقط تبقى أحد العوا
 ثر تناسقا مع األزمة الراهنة.  العامة وموجهة تداعيات فريوس كوروًن بتدابري أك 

 ول العربية على مستوى الد  19- حتدايت ومتطلبات مواجهة اآلاثر السلبية لفريوس كوفيداحملول الثالث: 
سوف نتعرف يف هذا احملور على أبرز التحدايت املتمثلة يف تدابري املواجهة اليت تتخذها الدول العربية ملواجهة اآلاثر السلبية  

فرها وضرورة تبنيها من  االيت َيب تو و على االقتصادات العربية، كما نشري يف هذا احملول إىل أهم املتطلبات الداعمة   لفريوس كوروًن  
بية يف قطاعات اقتصادية ُمتلفة من بينها قطاع السياحة والقطاع املصريف واملالية، والتأكيد على ضرورة التوجه حنو  قبل الدول العر 

يف طياته العديد من اآلاثر االَيابية للنهوض ابلعديد من القطاعات االقتصادية الفعالة على مستوى    االقتصاد الرقمي الذي حيمل
 ا وحتقيقاً ألهداف التنمية املستدامة. الدول العربية تنشيطاً القتصاده

 القتصادية:  األضرار لتخفيف  عاملياا  املتخذة  واملبادرات الربامج أهم أول: 
 األزمة الحتواء  وصارمة  ملموسة  خطوات ابختاذ -الدول العربية ال متثل استثناءا  – حلكومات  او  الدولية  املنظمات ابدرت 

 والقطاعات  الشركات دعم استهدفت اليت  التدابري والقرارات  من  وعدد االقتصادية  اإلنقاذ خطط تضمنت  الطرق بشىت العاملية
 ( 2) املتضررة. أهم برامج الدعم املقدمة عاملياً: 

 اآلاثر  على  للتغلُّب  الدول  ملساعدة  دوالر  مليار  12 إىل  قيمتها تصل  أولية  متويل  حزمة  إاتحة عن الدويل  البنك  عة جممو  أعلنت   -
 ؛ 19 -كوفيد" كوروًن  فريوس  لتفشيهِ  واالقتصادية  الصحية 

 اخلاص؛  القطاع  لدعم املختلفة  احلكومية اجلهات من  مايل دعم تقدمي -
 ة؛ ين مع  ملدة للمنشآت القروض دفع أتجيل -
 غرامات؛  عليها اليت  املتأخرة للمنشآت استثناء  دون من   عام بشكل اخلاص للقطاع  املقدمة  احلكومية اخلدمات  من  االفادة  -
 ؛ اجلمركية املنافذ مجيع  من الدول  بني  والتصدير  ابالسترياد السماح -
 للدولة؛  الغذائي األمن على  فاظحلوا األسعار مراقبة على واحلفاظ  دائم بشكل الغذائية املنتجات توفر من  التأكد -
 الصعبة.  السوق  ظروف مواجهة  على  قدرهتا وحتفيز  الشركات  على األعباء لتخفيف مبادرات عدة  احلكومات أطلقت  -

 اثنيا: الدعم املايل على مستوى الدول العربية ملواجهة تداعيات فريوس كوروان:  
 

 .25ص    –24املرجع نفسه، ص     1
 . 15مركز البحوث والدراسات، مرجع سبق ذكره، ص 2
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اآلاثر السلبية    ة ووزارات املالية حزم من التحفيزات، كتحدي ملواجهةتبنت حكومات الدول العربية ممثلة يف البنوك املركزي 
القطاعات االقتصادية األساسية ودعماً للفئات املتضررة، لتقليل حجم اآلاثر املتوقع وتقييد حركة اآلاثر السلبية  لفريوس كوروًن على 

 الدول العربية.  يوضح حجم التحفيز املايل على مستوىاآليت    على األسر والشركات. اجلدول
 covid-19جهة تداعيات فريوس حجم التحفيزات املالية اإلمجالية يف الدول العربية ملوا (:2جدول رقم ) 

 covid-19فريوس أثناء  حجم التحفيزات المجالية ملواجهة اآلاثر السلبية  الدول 
 مليار دوالر  77حتفيزات مالية إمجالية قدرت بـ  المارات 

 مليار دوالر  48ة إمجالية قدرت بـ ت مالي حتفيزا السعودية  
 مليار دوالر  12حتفيزات مالية إمجالية قدرت بـ  البحرين 

 مليار دوالر.  7.7حتفيزات مالية إمجالية قدرت بـ  مصر
 مليار دوالر.  1.6حتفيزات مالية إمجالية قدرت بـ  الكويت  

 مليار دوالر.  1.6حتفيزات مالية إمجالية قدرت بـ  األردن  
 مليار دوالر.   1حتفيزات مالية إمجالية قدرت بـ  املغرب  

 مليار دوالر.  0.8إمجالية قدرت بـ حتفيزات مالية   تونس 
 اعتمادا على مواقع البنوك املركزية العربية والوزارات املالية العربية، "مصادر رمسية".  من إعدادا الباحثان،  املصدر:          

 covid-19قتصادية العربية يف ظل أزمة لداعمة للنهوض ابلقطاعات الاثلثا: التغريات املستجدة ا
يف هذا العنصر سوف نتعرف على أهم السبل والطرق للنهوض ابلقطاع السياحي واملالية العامة والقطاع املصريف واملايل، من  

فريوس كوروًن على ُمتلف اجملاالت االقتصادية  منطلق التحول الرقمي املبين على اقتصاد رقمي قوي ملواجهة التحدايت واآلاثر السلبية ل 
حوالت اليت أصبحت أمراً حتمياً خاصة مع انتشار الفريوس وما يرتتب عنه من سلبيات على كافة اجلهات  واالجتماعية. هذه الت 

 التنموية، أهم هذه احللول تتمثل فيما يلي:  
ه املؤسسات مبا فيها االجتماعية أو اليت لديها  م هذ: دعتعزيز الشمول املايل ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة   - 1

واملشاريع متناهية الصغر( قد تكون له عوائد اجتماعية عالية وآاثر كبرية على السوق إضافة إىل أهداف الرحبية، حيث  أفكار جتارية )
ظل  ة، كشركات خدمات الطاقة، خاصة يف  وحتتاج إىل الدعم املايل واملرافق تضطر هذه املؤسسات لرتاكم رأس املال يف املراحل األوىل 

 . covid-19أزمة 
 من جتارب الدول يف رقمنة املالية العامة: الفادة    - 2

أدى  فقد  تتطرق رقمنة املالية العامة للعديد من اجلوانب من بينها التحول الرقمي على صعيد إدارة جانيب املوازنة العامة،  
حوكمة   إىلوالفوترة االلكرتونية والتحصيل    للنظم االلكرتونية لإلقرار واالمتثال الضرييب التوسع يف القاعدة الضريبة من خالل التحول

املوازنة العامة. فيما سامهت رقمنة اإلنفاق العام يف زايدة كفاءة نظم املشرتايت احلكومية، ومكافحة الفساد، وحتسني فعالية نظم  
نقدية إليهم  قة ملن هم مؤهلون للحصول على الدعم، وتوجيه التحويالت الالتحويالت االجتماعية عرب إنشاء قواعد بياًنت أكثر د

، أين ميكن استخدام اهلواتف احملمولة للتحقق  covid-19عرب قنوات الدفع االلكرتوين بطريقة سهلة وآمنة خاصة يف ظل أزمة  
واسعة من املستفيدين أبقل تكلفة، محاية لقطاع  ابستخدام توقيع البصمة البيومرتية، وابلتايل متكني احلكومات من الوصول إىل قاعدة  

تشري الدراسات إىل أن التحول إىل الدفع  إذ  .  covid-19عامة يف ظل الظرف الراهن ووقاية من األثر السلبية لفريوس  املالية ال
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النامية، هذا ما جعل  مليار دوالر سنواي يف الدول    320والتحصيل االلكرتوين على صعيد جانيب املوازنة حيقق وفرات تقدر بنحو  
 (1) العربية يف ظل انتشار الفريوس أمرا حتميا.رقمنة املالية العامة يف الدول 

 السياحة الفرتاضية: للدول غري التفظية اليت يعتمد اقتصادها على السياحة  - 3
ذه األماكن، وهي املالحة  تعرف السياحة االفرتاضية أبهنا نشاط لزايرة مواقع ذات اهتمام عرب االنرتنت دون السفر شخصيا هل

الواقع االفرتاضي، هبدف االنتقال جسداي إىل أماكن مادية، وزمن يتسم ابللحظة من دون السفر إىل    - بيئات –يف شوارع ومناطق 
هناك بشكل تقليدي، عن طريق اجلوالت االفرتاضية اليت حتاكي املكان، وتتألف عادة من سلسلة من صور الفيديو. كما ميكن أيضا  

 ( 2) ت الصوتية، واملوسيقى، والسرد القصصي، والنصوص املكتوبة.ستخدام عناصر الوسائط املعتمدة األخرى، مثل املؤثراا
 تعزيز القتصاد الرقمي:   - 4

 اليت  األعمال  من  جمموعة فيشمل  النطاق الواسع   التعريف أما  االلكرتونية،  والتجارة اإلنرتنت على يركز الرقمي  إن االقتصاد 
 الصناعة، تشهده الذي لرابع  ا التحول  أي املستقبل  صناعة تعين   -  0.4والصناعة    االلكرتونية  والتجارة االلكرتونية  األعمال  : يف تتمثل
  يف  إدماجه  خالل  من  ذلك  الرقمي  االقتصاد  ختطى  احلايل  الوقت ويف   والزراعة الدقيقة. - الذكية املصانع   إنشاء أهدافها  من  واليت 

 وغريها االلكرتونية الصحة  اإللكرتوين،  كالتعليم الرقمي االقتصاد تطبيقات من العديد انتشار عنها نتج دوق القطاعات، من العديد
( حيدد لنا بوضوح نطاق االقتصاد الرقمي الذي  7الشكل رقم )  .واجملتمع األفراد حياة يف نوعية نقلة شكلت اليت التطبيقات من

مات للتحول حنو الرقمنة وتسهيل التعامالت يف القطاعات االقتصادية.  احلكو لدى    covid-19ميكن االستفادة منه يف ظل أزمة  
(3) 

 .covid-19اعات خالل أزمة نطاق االقتصاد الرقمي الذي ميكن أن تكون له أاثر اَيابية على ُمتلف القط  (:7شكل رقم ) 

 

 
ريوس كوروًن املستجد يف الدول العربية، موجز السياسات: العدد الثاين عشر، صندوق  اعيات فهبة عبد املنعم، الوليد طلحة، حزم التحفيز املتبناة يف مواجهة تد    1

 . 3ـ، ص2020النقد العريب،
: مع اإلشارة  اىل  19- عرب العزيز ماضوي، حكيم بن جروة، حنو تفعيل السياحة االفرتاضية لتنشيط الوجهات السياحية يف ظل أزمة فريوس كوروًن املستجد كوفيد   2
 .  53، ص2020، اجلزائر،2، العدد2ائر، جملة حبوث االدارة واالقتصاد، اجمللد  لة اجلز حا

دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة عبد احلميد مهري، كلية العلوم االقتصادية    - تنيو كنزة، دور النحول حنو االقتصاد الرقمي يف حتقيق التنمية االقتصادية  3
 .45، ص2020ائر،  ، اجلز 2وعلوم التسيري، قسنطينة
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سة  درا  -االقتصاد الرقمي يف حتقيق التنمية االقتصادية، اعتمادا على املرجع: تنيو كنزة، دور النحول حنو  الباحثني   من إعداد  املصدر: 
التسيري، قسنطينة العلوم االقتصادية وعلوم  أطروحة دكتوراه، جامعة عبد احلميد مهري، كلية  اجلزائر،  اجلزائر،  2حالة   ،2020  ،

 .  45ص
 خامتة:  

 :   اآلتية خلصت هذه الدراسة إىل النتائج 
جتلياهتا نظرا لتدابري احلجر والعزل وكذا  أزمة مستوردة من القطاع الصحي ظهرت    وعلى خالف سابقاهتا هي   19-أزمة كوفيد  -

 األعباء املالية املرتتبة عنها ابلنسبة للحكومات واملوجهة للرعاية الصحية؛ 
صاد  مستمرة يف االنتشار ويف تسجيل أاثر سلبية على االقت   -كتابة هذه الورقة البحثية   -مازالت إىل غاية  covid-19جاحة     -

 . covid-19العاملي نتيجة اإلغالق الكبري الذي حصل يف العديد من القطاعات االقتصادية وقاية من فريوس 
 يف  العاملي اإلمجايل  احمللي الناتج  منو  اخنفاض املتوقع ومن ،2019عام   % يف 2.9 العاملي اإلمجايل  احمللي الناتج  منو معدل بلغ   -
اجلائحة   وقوع  قبل  2020 عام  يف  3.3% إىل  منوه  املتوقع  من   بينما كان  كوروًن،  ة جائح  تداعيات بسبب   2.4%إىل   2020 عام

 ؛ OCDEحسب منظمة 
  االقتصاد  آفاق  تقرير إطار  يف  العاملي االقتصادي النمو ملعدل وصندوق النقد الدويل  االقتصادي التعاون منظمة لتقديرات ا وفق  -

فريوس   لتفشي نتيجة   2020عام   يف األمريكي االقتصاد  منو ل توقعات تعدي ه  لي وع  العاملي االقتصادي النمو اخنفاض العاملي، يُعزى
 ؛ األصول  أسعار  حول  اليقني  وعدم  واخلاص،  العام االستهالك  تراجع % تقريبا بسبب6 سالبإىل   % 2.3كوروًن من

   2020 عام   % 0.2 سالب % إىل 0.7سالب من    -COVID-19قبل  – الياابين  االقتصاد   منو  معدالت  ل توقعاتتعدي  -
 ؛ %5.9ويتوقع أن ينكمش أثناء فريوس كوروًن حبوايل  الصيين االقتصاد  منو معدالت تعديل  مت  و بعد ظهور الفريوس، 

القطاعات االقتصادية املتأثر عامليا جراء انتشار فريوس كوروًن: منها من أتثرت سلبيا بصورة كبرية، ومنها من أتثرت سلبيا بصورة   -
 ثرث سلبيا بصورة منخفضة؛ متوسطة، ومنها من أت

يف العديد من القطاعات االقتصادية    بعد انتشار فريوس كوروًن على مستوى الدول العربية سلبيا/يف   –كان األثر االقتصادي قبل    -
يف    دوالر للربميل   68.90هبوطه أسعار النفط العاملية واإلنتاج النفطي يف الدول العربية، حيث تراجع سعر نفط برنت من  أمهها:  

على النفط   وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب العاملي  ،دوالر أمريكي يف شهر مارس  40 –  38 ما بني يناير،  إىل  1
 ؛2020ألف برميل يوميا مبعدل سنوي يف الربع األول من عام  435مبقدار 

. من ًنحية أخرى،  2018مليار برميل يف عام  721.3% ليصل إىل 0.2شهد اإلنتاج النفطي يف الدول العربية اخنفاضا بلغ  -
تريليون    54.6إمجايل احتياطيات الغاز العاملي حيث وصل إىل % من 27.1ن الغاز الطبيعي حوايل ميثل احتياطي الدول العربية م

برميل    مليون   27.8%. من ًنحية أخرى، بلغ إنتاج أوبك من النفط اخلام حوايل  0.6بزايدة قدرها    2018مرت مكعب يف عام  
 . 2020برميل يوميا وفقا لبياًنت يناير  510، ابخنفاض  2020يوميا يف فرباير 

 املال  أسواق سجلت  جمتمعة، العربية املالية األسواق أداء  يقيس الذي  العريب  النقد صندوق يصدره الذي املركب  للمؤشر وفقا  -
 ؛2020مارس يف ملحوظا تراجعا  العربية

العامة   للموازًنت  اهلامة  اإليرادات مصادر  كأحد عليه  تعتمد  اليت  العربية  الدول  يف السيما  رةاشمب بصورة  السياحة  قطاع  أتثر   -
  التجاريني  شركائها  أبرز  مع  العربية  للدول  اخلارجية  موقف التجارة  على  الفريوس  انتشار  يؤثر  أن  املتوقع  ومن  وكذلك موازين املدفوعات. 

 . 
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أن كل جوالت اخلفض  إذ  واحد  آن لنقدية يف  النقد العربية إىل خفض أسعار الفائدة اجلأت غالبية املصارف املركزية ومؤسسات    -
وبنسب متقاربة من بعضها البعض، وهو ما من شأنه دعم مستوايت السيولة اليت أتثرت  2020 متت خالل شهر مارس من عام  

 ؛   covid-19م خالل أزمةيف عدد من الدول العربية وهذا ما تفاق بظروف تباطؤ النشاط االقتصادي 2019 عام  
 العاملية األزمة الحتواء وصارمة ملموسة خطوات ابختاذ  -الدول العربية ال متثل استثناءا–واحلكومات   الدولية  املنظمات ابدرت  -

 املتضررة؛  والقطاعات الشركات دعم استهدفت اليت التدابري والقرارات من  وعدد  االقتصادية  اإلنقاذ خطط  تضمنت   الطرق بشىت
تبنت حكومات الدول العربية ممثلة يف البنوك املركزية    ، - مصادر رمسية  - وفقا ملواقع البنوك املركزية العربية والوزارات املالية العربية  -

القطا التحفيزات، كتحدي ملواجهة اآلاثر السلبية لفريوس كوروًن على  عات االقتصادية األساسية ودعما  ووزارات املالية حزم من 
 ؛ اآلاثر السلبية على األسر والشركات ررة لتقليل حجم اآلاثر املتوقع وتقييد حركة للفئات املتض

، رقمنة املالية العامة، تعزيز الشمول  covid-19التغريات املستجدة الداعمة للنهوض ابلقطاعات االقتصادية العربية يف ظل أزمة    -
التحو املايل   االفرتاضيةـ  السياحة  واملتوسطة،  الصغرية  للملؤسسات  عليها  االعتماد  ميكن  اليت  االسرتاجتيات  من  الرقمي  نهوض  ل 

 ابلقطاعات االقتصادية على مستوى الدول العربية. 
 التوصيات:   ➢
رتكيز على دراسة الفجوة بني جانيب العرض  ( لدى الدول العربية ابلinclusion financierضرورة تعزيز الشمول املايل ) -

فة شرائح اجملتمع يف الدول العربية  الية االلكرتونية املالئمة لتعميم اخلدمات املالية واملصرفية الرمسية لكاوالطلب، وتوفري البنية التحتية امل
 االستقرار والسالمة واحلماية املالية للمستهلك. مع ضمان حتقيق  مع أتجيل يف تسديد املستحقات وختفيضات يف معدالت الفائدة،  

التغيريات يف االقتصادات العربية والتوجه حنو االقتصاد  ت املتبناة، كأفق مستقبلية ملواجهة  وضع تدابري وتكثيف اجلهود والسياسا  -
الد القتصادات  العامة  املوازنة  لضبط  املعلومات  ونظم  الرقمية،  العوملة  على  يعتمد  الذي  التجارة  الرقمي  حنو  والتحول  العربية  ول 

 االلكرتونية يف قطاع التجارة السلعية.    
نفط  خاصة ابلنسبة للدول العربية املصدرة للنفط واملنتمية إىل منظمة دول األوبك واليت يعتمد اقتصادها  ازن سوق ال ضمان تو    -

النفط الذي تراوح بني   وأتهب الدول اليت تعتمد على السياحة     . 2020دوالر أمريكي يف مارس    40-38على سعر برميل 
ة والسياحة االفرتاضية، والطاقات الشبابية يف جماالت املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ملواجهة األزمة ابالستثمار يف األراضي الزراعي 

 عمهم هلم. ود
 قائمة املراجع:   ➢

 مراجع ابللغة العربية:   - 1
 الرسائل واألطروحات:   •

وراه، جامعة عبد  دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكت  - ل حنو االقتصاد الرقمي يف حتقيق التنمية االقتصاديةتنيو كنزة، دور النحو   -
 . 2020ائر، ، اجلز 2احلميد مهري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسنطينة

 املقالت:  •
،  2"،جملة حبوث اإلدارة واالقتصاد، العدد  19-كوروًن كوفيدأمحد فايز اهلرش، "أزمة اإلغالق الكبري: االاثر االقتصادية لفريوس    -

2020. 
لكرتونية يف ظل تداعيات جائحة كوروًن"، سلسلة أوراق السياسات  العاطي اخلواص، "التجارة االبسمة حمرم حداد، هتال عبد    -

 . 2020حول: التداعيات احملتملة ألزمة كوروًن على االقتصاد املصري، معهد التخطيط القومي
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يف ظل أزمة فريوس كوروًن    عرب العزيز ماضوي، حكيم بن جروة، "حنو تفعيل السياحة االفرتاضية لتنشيط الوجهات السياحية   -
 .  2020، اجلزائر.2، العدد2دارة واالقتصاد، اجمللد : مع اإلشارة  إىل حالة اجلزائر"، جملة حبوث اإل19-املستجد كوفيد

العاملية"، جملة التكامل االقتصادي، اجمللد  غريب محزة، بدروين عيسى، "أثر جا  - العدد  8ئحة كوروًن على األسواق املالية   ،2  ،
 . 2020زائر،اجل
: اخللفيات املالية واحللول املقرتحة"، جملة حبوث اإلدارة  COVID-19معمر بنوار، "التداعيات االقتصادية الناجتة عن جائحة    -

 . 2020، 2واالقتصاد، العدد 
املن  - عبد  الدول  هبة  يف  املستجد  فريوس كوروًن  تداعيات  مواجهة  يف  املتبناة  التحفيز  "حزم  طلحة،  الوليد  موجز  عم،  العربية"، 

 . 2020السياسات: العدد الثاين عشر، صندوق النقد العريب،
، وسياسات دعم  هبة عبد املنعم، حممد إمساعيل، "تداعيات أزمة فريوس كوروًن املستجد على قطاع الطريان يف الدول العربية"   -

 .2020التعايف، موجز سياسات: العدد الثالث عشر، صندوق النقد العريب،  
 .2020طلحة، "التداعيات االقتصادية لفريوس كوروًن املستجد على الدول العربية"، صندوق النقد العريب، د أمحد الولي -
 املواقع اللكرتونية:  ➢
"أثر وابء فريوس كوروًن على التجارة العاملية الصادر عن " االونكتاد"، اإلمارات  إدارة السياسات التجارية واملنظمات الدولية،    -

امل املوقع:  2020تحدة،العربية  على  متوفرة  انرتنت  وثيقة   ،
 https://www.economy.gov.ae/EconomicalReports    :2020-06-22، اتريخ اإلطالع . 
، وثيقة انرتنت متوفرة على  2020األوسط"،  جريدة العرب الدولية، "التقلص الفصلي لطلب النفط منذ األزمة العاملية، الشرق    -

 املوقع: 
   العاملية/ -األزمة-منذ-النفط-لطلب- فصلي-تقلص -أول-تتوقع- الطاقة-وكالة  

le/2130596https://aawsat.com/home/artic  :2020-03-28، اتريخ اإلطالع   . 
من تزايد الدين العام، وخسائر فادحة يف التجارة، اجمللة،  حسني البطراوي، "كوروًن واخنفاص أسعار النفط العاملي ... ُماوف    -

»كوروًن«2020 املوقع:  على  متوفرة  انرتنت  وثيقة  العاملي/  -النفط-أسعار-واخنفاض- ، 
https://arb.majalla.com/node/86601 :2020-07-26، اتريخ اإلطالع   . 

، وثيقة انرتنت متوفرة  2020زقي، هانغوين، "التأثريات احملتملة لفريوس كوروًن على بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا"،  رابح أر   -
املوقع:   .effects-potential-worldbank.org/ar/arabvoices/coronavirushttps://blogs-على 

africa-north-and-east-middle  ،2020-3-20اتريخ اإلطالع. 
،  وثيقة انرتنت متوفرة على  2020ديد العريب"،  دوالرا للربميل، اجل40أسعار النفط إىل    عثمان حلياين، "اجلزائر تتوقع ارتفاع   -

، اتريخ    https://www.alaraby.co.uk /للربميل   -دوالراً -  40  - إىل  -النفط  -أسعار-ارتفاع  -تتوقع  - اجلزائراملوقع:   
 .2020-03-26اإلطالع: 

تيسري الفرا، "أتثريات فريوس كوروًن على أداء االقتصاد العاملي وعلى أداء مؤسسات ضمان الودائع حول العامل"، دراسة    رام م   -
أملانيا، العريب،برلني  الدميقراطي  املركز  املوقع:  2020حبثية،  على  متوفرة  انرتنت  وثيقة   ،

https://democraticac.de/?p=66152#_ftn5 :2020-7-1، اتريخ اإلطالع  . 
،  7("، ص  19-مركز البحوث والدراسات، "تداعيات التدابري االحرتازية على القطاع اخلاص من جائحة كوروًن املستجد )كوفيد  -

املوقع:   على  متوفرة  أنرتنت  وثيقة 

https://www.economy.gov.ae/EconomicalReports
https://aawsat.com/home/article/2130596/
https://aawsat.com/home/article/2130596
https://arb.majalla.com/node/86601
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/coronavirus-potential-effects-middle-east-and-north-africa
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/coronavirus-potential-effects-middle-east-and-north-africa
https://www.alaraby.co.uk/
https://democraticac.de/?p=66152#_ftn5
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https://www.jcci.org.sa/Arabic/about/DocLib/coronavirusawareness.pdf    اتريخ  ،
 .2020-06-28اإلطالع: 

  فرة متو هاين عبد الطيف،" أاثر كوروًن االقتصادية: خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة"، مركز اجلزيرة للدراسات، وثيقة انرتنت    -
 .2020-3- 22، اتريخ اإلطالع: https://studies.aljazeera.net/en/node/4613على املوقع:   

املوقع:    - على  متوفرة  انرتنت  وثيقة 
-update-https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/20/01/2020/weo

january2020 :2020-06- 23، اتريخ اإلطالع. 
للدراسات، "أتثريات كوروًن    - التنافس االقتصادي بني الصني وأمريكا"، وحدة الرصد والتحليل،  مركز الفكر االسرتاتيجي  على 

-الصراع-لظ- يف-كوروًن /https://fikercenter.com//assets/uploadsانرتنت متوفرة على املوقع:    ، وثيقة 2020
 . وامريكا-الصني-بني-القتصاديا

 مراجع ابللغة األجنبية:  - 2
 :  لدولية املواثيق ا القوانني و  •

- OECD (2020), "OECD Interim Economic Assessment Coronavirus: The world 
economy at risk", March 2020. 
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19مستقبلية للمنظومة الرتبوية ما بعد كوفيدحنو رؤية التعليم اللكرتون،                                     
ي خالد األنصار   

 جامعة حممد اخلامس، الرابط، اململكة املغربية  ،كلية علوم الرتبية 
Khalid.elansari44@gmail.com 

 
 امللخص 

العامل   انتشارا واسعا لفريوس كوروًن املستجد "كوفيدعرف  امليادين االقتصادية واالج19مؤخرا  أثهر على ُمتلف  تماعية  "، 
ل التصدي هلذا الوابء الفتاك، ومن الدول  والسياسية والرتبوية، مما دعا دول العامل إىل اختاذ جمموعة من اإلجراءات االحرتازية من أج

مة  ال الرتبوي، اململكة املغربية، إذ مت توقيف الدراسة جبميع مؤسسات الرتبية والتكوين، وإرساء مداو السباقة إىل اختاذ تدابري يف اجمل
مهة يف إنتاج املضامني الرقمية والدروس  تربوية ينخرط فيها مجيع األطر اإلدارية والرتبوية، تنبين على إعداد برًنمج عمل يهدف إىل املسا

رة تضمن التحصيل الدراسي للتلميذات والتالميذ، مع تتبع عملية سري التعليم عن بعد والتواصل  املصورة، واقرتاح بدائل أخرى مبتك
 وين مع التالميذ، وأيضا التحضري للدعم الرتبوي إلكرتونيا. اإللكرت 

على مج حتوال كبريا  سيشهد  العامل  أن  على  تؤكد  جائحة كوروًن،  من  العاملية  االحرتازية  واإلجراءات  التدابري  هذه  يع  كل 
"، وستتغري العالقات الدولية  19املستوايت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والرتبوية، وسيكون هناك عامل آخر ما بعد "كوفيد  

ات. وهذا عجل يف الدخول إىل عامل املعرفة والثورة التقنية  العاملية، وستكون هناك رؤية مستقبلية، تضع يف احلسبان خطر الفريوس
 الستمرارية  خال مدبعدهه  تبين التعليم اإللكرتوين  فضال عن  وشيء ال مفر منه لكل دول العامل،  ،  ضرورة حتمية  بعدهها    والتكنولوجيا 

 التعليم والتعلم.  
العامل عامة، وعلى املغرب   ويف هذا اإلطار يدخل حبثنا الذي سيعاجل إشكالية أتثري وابء كوروًن على األنظمة الرتبوية يف 

والطلبة،  ني البحث أمهية التعليم اإللكرتوين يف ضمان االستمرارية البيداغوجية، والتحصيل الدراسي للتالميذ  بشكل خاص، كما سيب
منها يف حالة اجلائحة العاملية، يف التصدي للوابء، خبلق فضاء متكامل للتحصيل الدراسي  اإلفادة  ا   وأنواع التعليم اإللكرتوين اليت ميكن

ه  ن بيسن على حنو ماتوفري اإلمكانيات والوسائل التقنية والرتبوية من أجل ضمان احلق يف التعليم والتعلم. والتعليم والتدريب عن بعد، و 
إجراءات استباقية اليت اختذها املغرب من أجل ربح الرهان التكنولوجي يف اجملال الرتبوي، واخلروج أبقل اخلسائر، وبتجربة  من  أيضا  

 تعليم اإللكرتوين وتسخريها من أجل اإلبداع واالبتكار يف جمال املوارد الرقمية الرتبوية.  رائدة يف جمال توظيف وسائل وأدوات ال 
 حية: املفتا  الكلمات

 19التعليم اإللكرتوين، املنظومة الرتبوية، التعليم، التعلم، املستقبل الرتبوي، كوفيد 
Abstract: 

The world recently witnessed a wide spread of the new Corona virus "Covid 19", which 
affected most of the economic, social, political and educational fields, and the countries of the 
world took a set of precautionary measures to treat this virus, and among these countries 
Morocco, the study was stopped by all educational and training institutions, and laying 
Educational maintenance involving all administrative and educational frameworks, based on 
preparing a work program aimed at contributing to the production of digital contents and 
illustrated lessons, and proposing other innovative alternatives that include student learning, while 

mailto:Khalid.elansari44@gmail.com
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tracking the process of distance education and electronic communication with students, and also 
prepare for e-learning support. 

All these global precautionary measures from Corona, confirm that the world will witness 
a major transformation at all economic, social, political and educational levels, and there will be 
another world after "Coved 19", and global international relations will change, and there will be 
a future vision, taking into account the threat of viruses. This precipitated entering the world of 
knowledge and the technological and technological revolution as a necessity for all countries in 
the world, in addition to adopting e-learning as an entry point for the continuity of teaching and 
learning. 

The problem of our research is the effect of the Corona virus on educational systems in the 
world in general, and on Morocco in particular, as we will show the importance of e-learning in 
ensuring pedagogical continuity and the types of e-learning that can be used in this case by 
creating an integrated space for distance education and training, and providing capabilities And 
technical and educational means to guarantee the right to education and learning. 
key words: 

E-learning, educational system, teaching, learning, educational future, Covid 19 
 

 س كوروان املستجد . التعليم اللكرتون وفريو 1

حتتل تكنولوجيا املعلومات واالتصال مكانة عالية يف اجملتمع واملؤسسات التعليمية؛ ويرجع ذلك إىل اإلقبال الشديد على  
" كان من الضروري واحلتمي أن ينخرط املغرب بشكل  19لتعليمية التعلمية، فمع انتشار وابء "كوفيد  توظيفها واستعماهلا يف العملية ا

ار الوابء، وأيضا  استخدامها وتوظيفها من أجل ضمان االستمرارية البيداغوجية للعملية التعليمية التعلمية، وللحد من انتش  فعلي يف 
يرجع اإلقبال على التعليم  و أساس التنمية والتقدم واالزدهار احلضاري والرتبوي،  عدهه    لتفادي التوقف الكلي عن التحصيل الدراسي،  

يم والتعلم للمدرس واملتعلم، وهذا ما تسعى إليه الرؤية االسرتاتيجية  بحث عن سبل تطوير إدماجه لتيسري عملية التعلاإللكرتوين إىل ال
، يف الرافعة العشرين،  (2015)اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،    (، حسب2030-2015لإلصالح ابملغرب )

االخن املعر من خالل  اقتصاد وجمتمع  الفاعل يف  املدرسة، وابستحضار  راط  يف  واالتصال  اإلعالم  لتكنولوجيا  الناجع  ابإلدماج  فة، 
نسبة لدور املدرسة ووظائفها يف جمال نشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال،  األهداف اليت وضعتها "اسرتاتيجية املغرب الرقمي"، ابل

اً حامساً يف جتديدها واالرتقاء هبا، وأيضا االرتقاء جبودة التعلمات، والسيما يف الربجميات الرتبوي  فإدماجها يف املدرسة ميثل اليوم شرط
الاإللك حيث  من  الرقمية،  واحلوامل  التفاعلية  والوسائل  والطرق  رتونية،  واملضامني،  والربامج  الدراسية  واملواد  املستهدفة،  كفاايت 

للتطبيقات الرتبوية اإللكرتونية ولكل ما يوفره التعليم اإللكرتوين، وألدوات وأجهزة تكنولوجيا  واألساليب التعليمية. فاالستثمار األمثل  
 ". 19، يف عامل ما بعد كوروًن "كوفيداالتصال. هو السبيل إىل جمتمع املعرفة، واملدرسة الرقمية املعلومات و 

انتشار وابء كوروًن   العامل جراء  "، وما يشكله من خطر على معظم  19"كوفيد  نظرا لألوضاع اليت تعيشها ُمتلف دول 
ء، تضع  هذا أدى إىل تبين مقاربة احرتازية واستباقية للحد من تفشي الواب  و  اجملال الرتبوي،  السيما  ،  اجملاالت احليوية يف كل الدول

بوية، وتستشرف املستقبل القريب  يف احلسبان التطورات اليت يشهدها العامل يف ُمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرت 
ايرة  ة الرتبوية. فالعملية التعليمية التعلمية تتطلب اليوم مسبعد انتهاء أزمة كوروًن، هذا املستقبل الذي سيعرف حتوال كبريا يف املنظوم 
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التعليم اإللكرتوين الذي أصبح  العصر والتطورات التكنولوجية اهلائلة يف جمال الربجميات واملعلومات واالتصال واألنرتنت، والدخول يف  
والتعلم، وضماًن لالستمرارية البيداغوجية يف ظل انتشار  ضرورة ملحة وأمر حتمي ال مفر منه، نظرا ملميزاته وأمهيته يف عملية التعليم 

الوقائية اليت مت اختاذها على مستوى قطاع الرتبية الوطخ التدابري واإلجراءات  نية للتصدي خلطر  طر الفريوسات. ففي إطار تعزيز 
مل عن بعد دون احلضور إىل مقر  (، اختذ املغرب جمموعة من التدابري اليت هتدف إىل تشجيع الع19جائحة فريوس كوروًن )كوفيد  

)وزارة الرتبية  اج موارد رقمية لضمان االستمرارية البيداغوجية وحق املتعلمني يف التعلم كيفما كانت الظروف.  اإلدارة، ابإلضافة إىل إنت
 (2020الوطنية، 

هتدف إىل توفري إرشادات واضحة    1وثيقة   unicefفبعد انتشار فريوس كوروًن مبجموعة من دول العامل، قدمت اليونيسيف  
يمية والكشف عنه مبكراً  يف املدارس وغريها من املرافق التعل  19-وقابلة للتنفيذ لتوجيه العمليات اآلمنة من خالل منع انتشار كوفيد

، إال أهنا هامة  19-التوجيهات ُمصصة للبلدان اليت توجد فيها حاالت مؤكدة ابلعدوى مبرض كوفيد والسيطرة عليه. ورغم أن هذه 
يف مجيع السياقات األخرى. فبوسع التعليم أن يشجع الطالب ليصبحوا مناصرين ملنع األمراض والسيطرة عليها يف البيوت واملدارس  

حول كيفية منع انتشار الفريوسات. إن احملافظة على سري األعمال على    اجملتمعات احمللية، وذلك من خالل التحدث مع اآلخرينو 
حنو آمن يف املدارس أو إعادة فتح املدارس بعد إغالقها، يتطلب العديد من االعتبارات، وإذا مت تنفيذها على حنو جيد فستعمل  

 على تعزيز الصحة العامة. 

وهي أخصائية تعليم يف مقر اليونيسيف يف نيويورك بعد انتشار الوابء على التخطيط    (2020)ليسا بيندير،    ركزتد  وق
الستمرارية التعهلم يف حالة التغيب، اإلجازة املرضية أو اإلغالق املؤقت للمدرسة، بوجوب دعم استمرارية احلصول على التعليم اجليد،  

وحتديد مواد للقراءة ومترينات مدرسية ملطالعتها يف البيت، بث   ت التعهلم اإللكرتوين عرب اإلنرتنت، هذا يتضمن؛ استخدام اسرتاتيجيا و 
إذاعي، أو بودكاست، أو تلفزيوين حملتوى أكادميي، وتكليف املدرسني إبجراء متابعة يومية أو أسبوعية مع الطالب، ومراجعة / تطوير  

 للتعليم اإللكرتوين. اسرتاتيجيات  

الت التعليم من خالل    (2011)احللفاوي،  عليم اإللكرتوين حسب  ويشري  التكنولوجية يف  التقنية والوسائل  "إىل استعمال 
التعل العملية  ذاتيا ومجاعيا وجعله حمور  املتعلم  لتعلم  تعليمية متكاملة، وتسخريها  التقنيات  االعتماد عليها كأنظمة  بداية من  يمة، 

دمة للعرض مثل الوسائط املتعددة واألجهزة اإللكرتونية املتاحة ابملدرسة والفصل أو املنزل، أو أي مكان يستطيع املتعلم أن  املستخ
 ميارس فيه مهام وإجراءات التعلم، وانتهاء ابلتعلم الشبكي عن بعد عرب األنرتنيت." 

املهارات واملعرفة    ( 2009)الغريب زاهر،  وقد عرفه   لنقل  يتم عن طريق استخدام األنرتنت وأجهزة احلاسوب  تعليم  أبنه 
للمتعلمني، ويعتمد على استخدام الوسائط اإللكرتونية يف االتصال بني عضو هيئة التدريس واملتعلم واملؤسسة التعليمية، وال يستلزم  

بوجود مجيع مكوًنت الربجمية وجتهيزاهتا التعلمية، ويؤكد على االرتباط   صفوف تعليمية بل إنه يهتم هذا النوع وجود مباين دراسية أو  
بشبكات املعلومات واألنرتنت، ليتم توصيل املقررات واملناهج إىل املتعلمني عن طريق وسائل االتصال اإللكرتونية كالفيديو التفاعلي  

 واألقمار الصناعية. 

 
 والسيطرة عليه يف املدارس،    19وثيقة مت إعدادها من طرف اليونيسيف تتضمن رسائل وأنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد    1
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على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشبكية يف التدريس    ( SOM Naidu  ،2006) حسب  يعتمد التعلم اإللكرتوين 
أخرى لوصف هذا النمط من التدريس والتعلم. وهي تشمل التعلم عرب اإلنرتنت، والتعلم  مصطلحات    عدةستخدام  ايتم  و والتعلم.  

م الشبكي القائم على الويب. وتشري كل هذه املصطلحات بشكل أساس إىل العمليات التعليمية  االفرتاضي، والتعلم املوزع، والتعل
والتعليم املتزامنة وغري املتزامنة. ولكن ومع ذلك فمن الواضح  مات واالتصاالت وتوظف أنشطة التعلم اليت تستخدم تكنولوجيا املعلو 

قليالً  ُمتلفة  تعليمية  عمليات  إىل  تشري  التصنيفات  هذه  ميكن  أن  ال  وابلتايل  التعلم  أ،  مصطلح  مع  مرتادف  بشكل  ستخدامها 
 اإللكرتوين. 

أن   اليت توظف    نعده وميكن  بعد،  التعليم عن  املعلومات واالتصال يف  التعلم اإللكرتوين هو شكل من أشكال  تكنولوجيا 
ائط املتعددة واألنرتنت من أجل إيصال  التعليم، فهو طريقة للتعليم تستخدم آليات االتصال احلديثة كاحلاسوب والشبكات والوس

علمني. ويهدف  يمية وضبطها وقياس وتقييم أداء املتاملعلومات للمتعلمني أبسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة متكن من إدارة العملية التعل 
لم يف أي وقت ومن أي  إىل إَياد بيئة تفاعلية غنية ابلتطبيقات املعتمدة على تقنيات احلاسوب واألنرتنت ومتكن املتعلم من التع

 مكان، سواء كان هذا التعليم متزامنا أو غري متزامن. 

يف أي مكان ويف أي وقت. اليوم يتم    فالتعلم اإللكرتوين هو أداة أو نظام تعليمي قائم على احلاسوب، ميكنك من التعلم
املاضي ابستخدام مزيج من األساليب املستندة إىل    تقدمي التعلم اإللكرتوين يف الغالب عرب األنرتنت، على الرغم من أنه مت توصيله يف 

ام األدوات اليت جتعلك  أنه مت سد الفجوة اجلغرافية ابستخد  احلاسوب مثل األقراص املضغوطة. لقد تقدمت التكنولوجيا كثريًا لدرجة 
ع أنواع التنسيقات مثل مقاطع  تشعر كما لو كنت داخل الفصل الدراسي. فالتعلم اإللكرتوين يوفر القدرة على مشاركة املواد جبمي

. يعد إجراء ندوات عرب اإلنرتنت )دروس مباشرة عرب األنرتنت( والتواصل  PDFالفيديو وعروض الشرائح وواثئق الكلمات وملفات  
 . (Epignosis LLC, 2014) األساتذة عرب منتدايت الدردشة والرسائل خيارًا متاًحا للمستخدمنيمع 

" خيارا جيدا عندما تكون  (FAO  ،2011)سب "دليل تصميم وتطوير مقررات التعلم اإللكرتوين  حبالتعلم اإللكرتوين  
كون  كمية كبرية من احملتوى يتم تدريسها إىل عدد كبري من املتعلمني. وأيضا عندما يكون املتعلمون من مواقع متفرقة جغرافًيا، وتهناك  

متعون  قدرهتم على احلركة حمدودة، ويكون لديهم وقت يومي حمدود لتكريسه للتعلم، وال ميتلكون مهارات استماع وقراءة فعالة، ويت
ألنرتنت األساسية على األقل، يتمتعون حبافز كبري للتعلم وتقدير التقدم ابلسرعة اليت تناسبهم، ويهدف التدريب  مبهارات احلاسوب وا

 هارات املعرفية بدالً من املهارات احلركية النفسية. إىل بناء امل

جيا املعلومات واالتصال،  نالحظ أن التعليم اإللكرتوين يركز على جعل التعليم احلضوري إلكرتونيا، بتوظيف كل وسائل تكنولو 
باقية واستشرافية، وابعتباره  خلدمة هدف واحد وهو جعل التعلم اإللكرتوين ممكنا ومدخال لالستمرارية البيداغوجية وفق مقاربة است

أو غري    األنرتنت، وبتفاعل مباشر  يساعد على تقدمي احملتوى التعليمي بطرائق ُمتلفة، قائمة على احلاسوب أو الوسائط املتعددة أو
 مباشر بني املدرس واملتعلمني، أو املتعلمني فيما بينهم. وذلك ملواجهة تفشي فريوس كوروًن. 

م افرتاضية وإعداد وتصميم اختبارات إلكرتونية لتقومي املتعلمني، وحتديد  يتيح للمدرس إنشاء أقسافهذا النوع من التعليم  
"نشاط يقوم بـه املدرس إلثـراء    (2015)اإلترايب،  بقى التعليم اإللكرتوين حسب  نقاط القوة والضعف، وتقدمي التغذية الراجعة هلم. وي
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التعليمي،   بـصرية وامللتيميـداي يف إعـداد احملتـوى -ة يف االتصال والوسـائل الـسمعليميـة معتمـداً عـلى استخدام التقنيات احلديثالعمليـة التع
   .وجها لوجه من بعد أ سواء مت التعلم ع

 . أنواع التعليم اللكرتون املوظفة يف ظل فريوس كوروان املستجد 2

لتواصل بني املدرس واملتعلمني رقميا، بشكل متزامن أو  بيئة التعليمية إلكرتونية، وجعل ايستهدف التعليم اإللكرتوين جعل ال
زمانيا ومكانيا، إىل الفصول االفرتاضية اإللكرتونية اليت تتخطى حدود الزمان  غري متزامن، واالنتقال من الفصول الدراسية احملددة  
ىل أخرى تفاعلية توظف تقنيات التعليم اإللكرتوين، وتستثمر آخر ما توصلت  واملكان، واالنتقال من املضامني التقليدية احلضورية إ 

ت اإللكرتونية، ومتابعة املتعلمني وتقدمي الدروس بشكل مباشر أو  الختباراإليه تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ابلفيديو التفاعلي وا
 مؤقتا.  غري مباشر. وذلك بعد تعذر استمرار التعليم احلضوري واالستغناء عنه 

فالتعليم اإللكرتوين الذي عمد املغرب إىل االستعانة به، يوظف جمموعة من األنواع الفرعية يف بناء الدروس التفاعلية، اليت  
تكمل التعليم والتعلم اإللكرتوين، كالتعليم ابحلاسوب، والتعليم عن بعد، والتعليم املتزامن وغري املتزامن، والتعليم املدمج،  تتداخل و 
 ول أن منيز بني كل نوع من هذه األنواع املتداخلة. وسنحا 

أعم من التعليم عرب األنرتنت أو التعليم االفرتاضي أو التعليم   ( SOM Naidu ،2006)سب  حبالتعليم اإللكرتوين  يُعده 
عرب اإلنرتنت    تتصل   يقوم هبا األفراد أو اجملموعات اليتفهو يشمل مجيع األنشطة التعليمية اليت  وعليه   املوزع أو التعلم عرب الشبكة. 

 أو املستقلة وغريها من األجهزة اإللكرتونية.    أو بدونه، وبشكل متزامن أو غري متزامن عرب أجهزة احلاسوب املتصلة ابلشبكة

حبسب عدد املستفيدين، ونوع    بعة أنواع أساس أنواع التعليم اإللكرتوين إىل أر   (SOM Naidu  ،2006)وقد قسم  
 التعليم اإللكرتوين اجلماعي املتزامن وغري املتزامن. فضال عن االتصال، فهناك التعلم الذايت الفردي عرب األنرتنت وبدونه، 

 . التعليم عن بعد 1.2 

اليت تلعب  فرة  افيه وسائل االتصال والتواصل املتو   ب التعلم الذيهو أحد أسالي  (2017)العجرش،  التعليم عن بعد حسب  
  دورا أساسيا يف التغلب على مشكلة املسافات البعيدة اليت تفصل املدرس واملتعلم، بنقل احملتوى التعليمي إىل موقع إقامة املتعلم بدال 

 الوقت.  ملتعلم يف نفس جود املدرس وامن انتقاله إىل املدرسة. ويكون تعلم غري متزامن ال يشرتط و 

أبنه "تعليم نظامي منظم تتباعد فيه جمموعات التعلم وتستخدم فيه نظم االتصاالت التفاعلية    (2015)سيمونسن،  عرفه  
ولذلك فإن  يف آن واحد،  التعلم عن بعدلربط املتعلمني واملصادر التعلمية واملدرسني سواي، والتعليم عن بعد يتضمن عمليتا التعليم و 

تطوير وتصميم وإدارة وتقييم التعليم يقح حتت مفهوم التعليم عن بعد، بينما تقع االستفادة من كل اخلربات التعليمية يف جمال التعلم  
 حتت مفهوم التعلم عن بعد." 

الفردي إىل مصادر  فيها املتعلم  اقف اليت يصل  وقد يكون التعليم عن بعد بشكل فردي ذايت عرب اإلنرتنت، فهو يشري إىل املو 
التعلم مثل قاعدة البياًنت أو حمتوى الدورة التدريبية عرب األنرتنت. من األمثلة النموذجية على ذلك املتعلم الذي يدرس مبفرده أو  

 . ( SOM Naidu ،2006) َيري بعض األحباث على األنرتنت أو شبكة حملية 
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فالتعليم عن بعد هو التعليم الذي يتم فيه استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات من   ( 2009)الغريب زاهر، وحسب 
أجهزة احلاسوب ومواقع األنرتنت وفيديو تفاعلي وبرامج حمادثة واتصاالت تلفزيونية وتلفزيون تعليمي إلحداث التفاعل بني هيئة  

فهو يتصف ابلفصل املكاين والزماين بينهما، مما ميكن املتعلمني من  ،  املكان نفسه يستلزم تواجدمها يف  م حيث الواملتعلاملدرس  
 استكمال تعليميهم يف أي وقت وأي مكان.  

  . التعليم اللكرتون املتزامن2.2

  يها جمموعات من املتعلمني إىل املواقف اليت تعمل ف   E-Learning  Synchronousيشري التعلم اإللكرتوين املتزامن  
معاً يف الوقت الفعلي عرب األنرتنت. وقد يتضمن مؤمترات نصية ومؤمترات صوتية ومرئية واحدة أو ثنائية. تشمل األمثلة على ذلك  

 املتعلمني املنخرطني يف حمادثة يف الوقت الفعلي أو مؤمتر صويت مرئي. 

ليـتم بيـنهم اتـصال متـزامن ابلنص والدردشة، والصوت  املتعلمني يف وقت واحـد    زامن َيتمع فيه املدرس معالتعليم االلكرتوين املت
والفيديو، وقد يشارك فيه املدرس شاشة احلاسوب أو العرض التقدميي أو الدرس أو الدورة التدريبية، ويتناقشون فيه بشكل مجاعي،  

لصوت أو ابلفيديو. ويتم فيه حتديد  ابلرسائل الكتابية أو اب   ل، ويتفاعل املتعلمون إماويكون املدرس هو املوجه واملنشط للدرس كك 
وقت مسبق للقاء التزامين لكي يكون الكل حاضرا، ويشارك ويتفاعل اجلميع، كما ميكن للمدرس متابعة املتعلمني ورؤيتهم والتفاعل  

 ن فاته الدرس. ميكن أن يتم تسجيل اللقاء وعرضه الحقا، مل معهم بشكل مباشر. 
 ون غري املتزامن  يم اللكرت . التعل3.2

التعلم اإللكرتوين غري املتزامن   إىل املواقف اليت تعمل فيها جمموعات من    E-Learning  Asynchronousيشري 
لنموذجية هلذا  املتعلمني عرب اإلنرتنت حتدث التبادالت بني املشاركني بتأخري زمين )أي ليس يف الوقت احلقيقي(. تتضمن األمثلة ا

 رتنت من خالل القوائم الربيدية اإللكرتونية وعقد املؤمترات النصية داخل أنظمة إدارة التعلم. لنشاط املناقشات عرب اإلنالنوع من ا

التعليمـي    ( 2015)اإلترايب،  التعليم االلكرتوين غري املتزامن   وهو اتصال بني املدرس واملتعلمني يعتمد على وضع احملتوى 
خول للموقع مـن قبـل املتعلمني يف أي وقـت، حيـث يتبعون  املراجـع واخلطـة وكـذا التقومي على موقع على شبكة األنرتنت، يتم الدو 

 . إرشادات املدرس يف إمتام التعلم دون أن يكون هناك اتصال متزامن مع املعلم

م اإللكرتوين غري املتزامن، وذلك من أجل مواجهة انتشار  ويف هذا اإلطار فقد  اختذ املغرب تدابريا احرتازية تقوم على التعلي
، لضمان االستمرارية البيداغوجية للتالميذ والتلميذات يف ُمتلف األسالك التعليمية، وقد أسفرت هذه العملية  19كوفيد    وابء كوروًن

،  TelmidTiceلوزارة البوابة اإللكرتونية  ، فعلى مستوى قطاع الرتبية الوطنية، أطلقت اعدة  إَيابية على  مستوايتعن نتائج أولية  
سب األسالك واملستوايت التعليمية وكذا املواد الدراسية، فقد بلغ عدد املستعملني هلذه املنصة  حب اليت توفر مضامني رقمية مصنفة  

 . موردا رقميا 3000بلغ جمموع املواد الرقمية املصورة اليت مت إنتاجها  ألف مستعمل يوميا، كما 600حوايل 
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 . التعليم املدمج  4.2

ميزج بني التعلم املتزامن وغري املتزامن ويشمل جمموعة من    ( 2015)اإلترايب،    Blended Learningالتعليم املدمج  
فـوري، الـدروس عـلى االنرتنت،  الوسائط والربامج التـي يتم تصميمها لتكمل بعضها البعض مثـل برجميـات الـتعلم التعـاوين االفـرتاضي ال 

ـائل املعتمـدة عـلى الفصول التقليدية اليت يلتقي فيها املدرس مع  مقررات التعلم الذايت، إدارة نظم الـتعلم. الـتعلم املـدمج ميـزج بـني الوس
 املتعلمني وجها لوجه، والوسائل والربامج املستعملة عن بعد. 

أبنه توظيف املستحداثت التكنولوجية يف الدمج بني كل من أسلويب التعلم وجها لوجه    ( 2009)الغريب زاهر،  وقد عرفه  
التدريس بكونه مدرس "و  التفاعل بني عضو هيئة  املباشر  إلحداث  "، مع  tutor" أو مرشد "Instructorالتعلم ابالتصال 

ذلك مع  شرتط أن تكون أدوات إلكرتونية حمددة أو ذات جودة حمددة، و املتعلمني وجها لوجه من خالل املستحداثت واليت ال ي
شطة التعلم، فهذا النوع من التعليم هو جيل جديد من أجيال التعليم، فهو أحد املداخل اليت  توافر مصادر التعلم املرتبطة ابحملتوى وأن

 يظهر فيها املزج بني التعلم اإللكرتوين والتعلم التقليدي. 

موعة من الوسائط اليت يتم تصميمها لتكمل بعضها البعض، وبرًنمج التعلم املدمج ميكن أن  املدمج على جم  يشتمل التعليم
على العديد من أدوات التعلم، مثل برجميات التعلم التعاوين االفرتاضي الفوري، املقررات املعتمدة على اإلنرتنـت، ومقـررات  يشتمل  

متعددة معتمدة على النشـاط    لكرتونية، وإدارة نظم التعلم، التعلم املدمج كذلك ميزج أحدااث الـتعلم الـذايت، وأنظمة دعم األداء اإل
التعلم    التفاعلي، تتضـمن الـتعلم يف الفصـول التقليديـة اليت يلتقي فيها املدرس مع املتعلمني وجها لوجه، والـتعلم الـذايت فيـه مـزج بـني 

 .(2010)رمزي أمحد،    املتزامن وغري املتزامن

ال يعتمد على طريقة واحدة يف التعليم والتعلم، وإمنا ميزج الطريقة التقليدية يف    (2015)الشرمان،  التعلم املدمج حسب  
ع مراعاة حاجات املتعلمني والفروق الفردية  التدريس مع التعليم اإللكرتوين من خالل األنرتنت من أجل الوصول إىل تفريد التعليم، م

يم املدمج هو إعادة تصميم جوهرية هليكل العملية التعليمية التعلمية وطرائقها وذلك من خالل فتح اجملال واسعا  فيما بينهم. والتعل
 مط من التعلم.  لعملييت التعليم والتعلم لالستفادة من اإلمكانيات الكثرية اليت من املمكن أن يوفرها تبين هذا الن

التجارب املتزامنة وغري    ( Karen Hyder  ،2007) وميكن أن يشري مصطلح "التعليم املدمج" عند   إىل جمموعة من 
كل أعم على  يتم تطبيق التعليم املدمج أيًضا على التدريس الذي ميزج بني التعليم عرب اإلنرتنت والتعليم وجًها لوجه، وبشو  املتزامنة، 

التعليمية وتقدميها، وقد   الدروس  متبوًعا إبرشادات  مناهج تصميم  الذايت،  الويب  القائم على  جتمع بني طرائق ُمتلفة، كالتدريب 
الفصل الدراسي، من خالل الوسائل املساعدة للوظائف املطبوعة، وتكملها جلسات متابعة للفصول االفرتاضية. قد حيدث هذا  

جللسات املتزامنة. أو ميكن أن حيدث على مستوى  تفاعلي، كخلط وحدات التعليم اإللكرتوين غري املتزامنة واعلى مستوى الدرس ال
 اجللسة كدمج التمارين الذاتية يف جلسة فصل دراسي افرتاضي مباشر. 
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 19. مستقبل املنظومة الرتبوية بعد كوفيد  3

استعداد ملواجهة  كبريا على مجيع املستوايت، وستكون دائما على  حتوال    19ستعرف املنظومة الرتبوية ما بعد كوروًن كوفيد  
خطر الفريوسات، الذي أصبح واقعا معاشا، قد يصبح التعايش معه ضروراي، هذا التحول سيكون قوامه التعليم اإللكرتوين، الذي  

ليمية التعلمية، يوفر احملتوايت التعليمية  سيعد من الدعامات األساسية للتعليم احلضوري، وسيكون وسيلة تعليمية مواكبة للعملية التع 
باشرة وغري املباشرة يف أي ظرف كان، ويتيح متابعة املتعلمني عن بعد، وتقييم أدائهم، وحفظ معلوماهتم اخلاصة. فاألمر األكيد  امل

ين واإلدارة اإللكرتونية  أن العالقات بني مكوًنت املنظومة الرتبوية ستتغري بشكل تدرَيي وجذري، وسنتحدث عن التعليم اإللكرتو 
 ونية، واملؤمترات التزامنية. واالجتماعات اإللكرت 

 . على املستوى التعليمي 1.3

، املدرس واملتعلم واملادة املعرفية، تغريا جذراي، فلن نتحدث اليوم  19ستشهد أطراف العملية التعليمية التعلمية بعد كوفيد  
التقليدي بل سيكون أ  ومستقبال عن املدرس مبعناه  ساسية وجب توفرها فيهما،  هناك مفهوم جديد للمدرس واملتعلم ومتطلبات 

فسنتحدث عن املدرس اإللكرتوين، الذي يتقن التعامل مع وسائل وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وسيكون امللمح العام  
الدروس  التقنية التكنولوجية، اليت تساعده على إعداد  لتخرج املدرسني ابإلضافة إىل الكفاءة املعرفية واملهارية، ضرورة توفر الكفاءة  

إعداد وتصميم االختبارات والتقوميات اإللكرتونية، اليت تتيح له  فضال عن    يف نظم إدارة التعلم اإللكرتوين،التفاعلية الرقمية وبرجمتها  
اد كبري وإرادة سياسية من أجل النهوض  متابعة مستوى تقدم املتعلمني، من أي مكان ويف أي وقت. وهذا األمر حيتاج إىل استعد

مبنظومة الرتبية والتكوين، وتوفري احلاجات الضرورية ملدرس املستقبل، ففي ظل عدم توفر العدة اإللكرتونية أكيد أن عملية التعليم  
 اإللكرتوين ستعرف تعثرا كبريا، ولن حتقق الغاايت املرجوة منها. 

بقيادة وتوج التعليم اإللكرتوين  العديد من عناصر وأنشطة  يه املدرب أو املدرس، على تطوير منهج  ويعتمد  خطي يدمج 
احملتوى اإللكرتوين، يف مقرر زمين أو منهج زمين. وتتم جدولة الدروس التفاعلية وإدارهتا من قبل مدرس من خالل منصة تعليمية عرب  

الفردية مع   للدراسة  اإللكرتوين  التعليم  دمج حمتوى  الفردية واألناألنرتنت. كما ميكن  املدرس واملهام  التعاونية بني  حماضرات  شطة 
املتعلمني. وميكن للمتعلمني وامليسرين واملدرسني استخدام أدوات االتصال مثل رسائل الربيد اإللكرتوين ومنتدايت املناقشة والدردشات  

ن  لتواصل والعمل مًعا. يف النهاية، تتضم واستطالعات الرأي واللوحات البيضاء ومشاركة التطبيقات ومؤمترات الصوت والفيديو ل
 اخلطوة النهائية عادًة متريًنا أو تقييًما لقياس التعلم. 

منطا جديدا من التعليم والتعلم، يستدعي من املدرس ان يكون ملما بشكل كبري بكل    19فسيفرض العامل ما بعد كوفيد  
من املدرس إعداد وختطيط  هوض ابملنظومة الرتبوية، وهذا سيتطلب  التطورات التقنية والتكنولوجية، ألنه سيكون هو حامل لواء الن

وتدبري وتقومي الدروس بشكل إلكرتوين، يراعي قدرات املتعلمني ومعارفهم األساسية يف جمال التكنولوجيا. وسكون هناد درس إلكرتوين  
املدمج،  يف قاعة الدرس، أو ما يسمى ابلتعليم    واختبارات إلكرتونية. كما قد يكون التعليم اإللكرتوين إىل جانب التعليم احلضوري 

 الذي يوظف تكنولوجيا التعليم يف الفصل الدراسي، ويعترب التعليم اإللكرتوين وسيلة أساسية يف التعليم والتعلم. 
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 . على املستوى التعلمي 2.3

وايت، فأكيد أن التغري يستهدف  يفرض على املنظومات الرتبوية تغريا جذراي يف كل املست   19إذا كان العامل ما بعد كوفيد  
املتعلم الذي يعد ركيزة أساسية يف عملية التعليم والتعلم، فهو املستهدف ابلتعليم اإللكرتوين، وإليه توجه املعارف والدروس   ابألساس 

روًن، فالتعليم  التفاعلية، لكن هل متعلم اليوم هو نفسه متعلم الغد أو متعلم املستقبل، فضروري أن نتحدث عن متعلم ما بعد كو 
استخدام األنرتنت بغرض حتقيق التحديث التعليمي يف ضوء التغريات املعلوماتية املتالحقة وتوظيفها يف رفع    اإللكرتوين "جاء نتيجة

 ".  (2009)الغريب زاهر،  القدرات العلمية واملعرفية والتعليمية للمتعلمني 

، فرض وألزم على معظم دول العامل تبين التعليم اإللكرتوين  شار فريوس كوروًنجت عن السيطرة بعد انتونتيجة الظروف اليت خر 
من أجل استمرارية التعليم والتعلم للمتعلمني، وفرض على املتعلمني الدخول يف دوامة تكنولوجيا املعلومات واالتصال، بشكل حتمي  

اإللكرتوين، لذلك سيكون هناك حتول من  توجب عليهم العلم بتكنولوجيا التعليم وضروري ملواصلة تعليمهم وحتصيلهم الدراسي. واس
  املتعلم التقليدي إىل املتعلم اإللكرتوين، الذي ميتلك كفاءة تكنولوجية الستخدام أدوات ووسائل التعليم اإللكرتوين، وإجناز الواجبات 

 كل مباشر أو غري مباشر. والرقمية، وسيكون هذا التفاعل إما بش واجتياز االختبارات اإللكرتونية، والتفاعل مع الدروس املصورة

على الفعل الذي ميارسه املتعلم نفسه للتعلم من خالل استخدام احملتوى    (2015)اإلترايب،  ويقوم التعليم اإللكرتوين حسب  
م اإللكرتوين ولكن املتعلم ال يفعل هذا التعليم  س الوسـائل املطلوبـة للتعلـيومـن املمكـن أن يـوفر املدر   .اإللكرتوين الذي وفره املدرس 

رس واملتعلم يف وقت واحد ولكن يكتفي بوجود املادة أو املـصدر  من خالل التعلم، كما أن التعلم اإللكرتوين ال يشرتط وجود املد
 . بـشكل يتـيح للمـتعلم الوصول إليها بسهولة ويف أي وقت، ومن أي مكان

املتعلم ركيزة العملية التعليمية التعلمية، فيتم تقدمي برامج تعليمية يف التعلم اإللكرتوين الذايت تسمى أيًضا التعليم القائم   ويعده  
الويب، واليت ميكن استكماهلا مبوارد وتقييمات تكميلية. عادة ما يتم وضع املناهج التعليمية على الويب، وميكن للمتعلمني    على

ليها من منصة التعلم عرب اإلنرتنت أو على قرص مضغوط. ويكون املتعلمون أحرارا يف التعلم ابلسرعة اليت تناسبهم، بناًء  الوصول إ 
ماهتم الفردية. وال يتعني على موفري التعليم اإللكرتوين جدولة املتعلمني وإدارهتم أو تتبعهم من خالل عملية  هتم واهتما على احتياجا 

يتم تطوير حمتوى التعليم اإللكرتوين وفًقا جملموعة أهداف التعلم ويتم تقدميه ابستخدام عناصر ووسائط ُمتلفة،    التعليم الذايت. ألنه
لفيديو. وَيب أن يوفر هلم أكرب قدر ممكن من الدعم التعليمي )من خالل التفسريات واألمثلة  والصوت وا   مثل النص والرسومات 

أجل جعل املتعلمني مكتفني ذاتيا.  ومع ذلك، عادة ما يتم تقدمي نوع من الدعم، مثل  والتفاعل واملالحظات، وما إىل ذلك(، من  
لكرتوين، للمتعلمني. عندما يتم توفري التعليم اإللكرتوين ذايت السرعة من  لتدريس اإلالدعم الفين القائم على الربيد اإللكرتوين أو ا

 تعلمني يف قاعدة بياًنت مركزية. خالل اتصال ابألنرتنت، فهناك إمكانية لتتبع إجراءات امل

 . على املستوى املعريف 3.3

التفاعلية، واالختبارات اإللك  19سنتحدث بعد كوفيد   الرقمية والدروس  التعليمي سيتغري  عن املعلومات  رتونية، فاحملتوى 
رة جزئية أو شاملة يف الفصل  وسيصبح إلكرتونيا، "وسيتم تقدمي احملتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات ومتارين ومتابعة بصو 

ليات االتصال  ابستخدام آأو عن بعد بواسطة برامج متقدمة ُمزونة يف احلاسوب اآليل أو عرب شبكة األنرتنت، وستكون طريقة التعلم  
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احلديثة من حاسوب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات حبث ومكتبات إلكرتونية، واستخدام التقنية  
 ". (2009)كايف،   جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم أبقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة

 ملؤسسات . على املستوى ا4.3

توجه  مسألة حتديث أنظمة التعليم وتطويرها لتالئم حتدايت القرن احلايل تتطلب التأكيد على استمرارية دعم التعليم ومتويله، وال
لمعلومات تتيح  إلعطاء دور أكرب له، وحتسني أنظمة التعليم وبراجمها. فالتعليم اإللكرتوين يهدف إىل توفري مصادر متعددة ومتباينة ل

املقار  والتقييم. فرص  واملناقشة والتحليل  ذلك  نة  واملؤسسة  فضال عن  واملتعلم  املدرس  بتحديد دور  التعليمية  العملية  إعادة هندسة 
 . التعليمية

فسيكون التعليم اإللكرتوين مالزما للتعليم احلضوري، وسنميز بني التعليم يف الفصول الدراسية والتعليم يف الفصول االفرتاضية،  
ستص اإللكرتوين.  كما  التعلم  إدارة  نظم  على  وستتوفر  التكنولوجي،  اجلانب  على  بشكل كبري  تقوم  التعليمية  املؤسسة  إدارة  بح 

(Learning Management System( اختصارا  هلا  ويرمز   )LMS  برًنمج عن  عبارة  وهي   ،)Software   صمم
ريبية واملناهج واملقررات الدراسية، والتعليم املستمر ومجيع أنشطة  للمساعدة يف إدارة ومتابعة وتقييم الدروس التعليمية والدورات التد

التعليمية والتدريبية املختلفة. إحدى مستحداثت ا نتيجة للحاجة املاسة إىل تنظيم  التعلم يف املنشآت  لتعليم اإللكرتوين، وظهرت 
رة عمليات التعليم والتعلم اإللكرتوين، ومتابعة الدروس  متابعة تقدم تعلم املتعلمني، وإدافضال عن ذلك  احملتوى التعليمي اإللكرتوين، 

 الرقمية والتفاعلية اليت يعدها املدرسون. 

اليونيسكو  مبادرة عاملية إلعادة تصور الطريقة اليت ميكن أن نرسم هبا املعرفة والتعلم    (unesco  ،2019)  وقد قدمت 
ومالمح مستقبل البشرية وكوكب األرض، حتت شعار "مستقبل الرتبية والتعليم، تعلم لتصبح اإلنسان الذي تريد"، فمع تسارع وترية  

م  بوضوح  هشاشة كوكبنا  تتجلى  املناخ،  يف تغري  احملرز  التقدم  أما  والتكنولوجيا    تزايد.  االصطناعي،  والذكاء  الرقمية،  االتصاالت 
سيما أنَّ وعود االبتكار والتغيري التكنولوجي   البيولوجية فينطوي على إمكاًنت كبرية إال أنه يثري شواغل أخالقية وإدارية جدية، وال

 هلا سجل غري متكافئ من حيث اإلسهام يف ازدهار البشر.  

أساسية ترى أن املعرفة والتعلم متثل أعظم املوارد املتجددة اليت متتلكها البشرية ملواجهة التحدايت    وتنطلق هذه املبادرة من رؤية
  2050والبتكار البدائل. بيد أن التعليم يتجاوز االستجابة ملتطلبات العامل املتغري، فالتعليم حيدث التحول يف العامل. واستشرافاً لعام 

لرتبية والتعليم: تعلَّم لتصبح اإلنسان الذي تريد" إىل إعادة تصور الطريقة اليت ميكن أن يسهم من  مستقبل ا  عده، ترمي مبادرة " وما ب 
 خالهلا التعليم واملعرفة يف الصاحل العام العاملي. 

ز الذكاء اجلماعي للبشرية.  هدف هذه املبادرة إىل حشد العديد من السبل الغنية لتكوين الذات واكتساب املعارف بغية تعزي  
تعتمد هذه املبادرة على عملية تشاورية مفتوحة وواسعة النطاق تشمل الشباب واملربني واجملتمع املدين واحلكومات وقطاع األعمال  و 

يف العامل  واجلهات املعنية األخرى. وستضطلع جلنة دولية رفيعة املستوى مؤلفة من قادة فكر من ميادين متعددة ومن ُمتلف املناطق 
تقريراً يرمي إىل مشاركة رؤية استشرافية بشأن املصري احملتمل    2021ة. وستنشر اللجنة يف تشرين الثاين/نوفمرب  بتوجيه هذه العملي 
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راء  إج للتعلم والتعليم، وتوفري خطة بشأن السياسات العامة. وستحفهز مبادرة "مستقبل الرتبية والتعليم؛ تعلَّم لتصبح اإلنسان الذي تريد" 
 يقة اليت ميكن أن ترسم هبا املعرفة والتعلهم مالمح مستقبل البشرية وكوكب األرض.مناقشة عاملية بشأن الطر 

 19. التعليم اللكرتون ومبدأ تكافؤ الفرص ما بعد كوفيد  4
)اجمللس األعلى  ها  ، اليت أعد 2030-2015لقد تبنت املنظومة الرتبوية ابملغرب مبدأ تكافؤ الفرص يف الرؤية االسرتاتيجية  

ف  فاملدرسة تقوم على ثالثة أسس هي اجلودة للجميع واالرتقاء ابلفرد واجملتمع واإلنصا (2015للرتبية والتكوين والبحث العلمي،  
تكوين والبحث العلمي، ويعترب  املتعلق مبنظومة الرتبية وال  51.17مت التأكيد على هذا املبدأ يف القانون اإلطار  و وتكافؤ الفرص،  

بني املقومات اهلــامة لعملية اإلصالح، إذ حيرص هذا اجملال يف تكامل مع ابقي  اإلنصاف وتكافؤ الفرص مبنظومة الرتبية والتكوين من  
ع التفاواتت  ية االسرتاتيجية، على ضمان تعميم التعليم والتكوين بفرص متكافئة لعموم الساكنة، مع القضاء على مجيجماالت الرؤ 

أمهية هذا اجملال، فقد ارتقى القانون اإلطار مببادئ املساواة واإلنصاف وتكافؤ  بعده    .مبختلف أنواعها اجملالية واالجتماعية والنوعية
 واملرتكزات األساسية اليت تؤطر فلسفة عمل واشتغال املنظومة الرتبوية.  الفرص، إىل مستوى املبادئ 

املدرسني. فالرؤية االسرتاتيجية  فضال عن  الطلبة،    مء بني التالميذ أكرتوين غاب تكافؤ الفرض سواونالحظ أنه مع التعليم اإلل
الفرد واجملتمع، وتفرض على الدول اختاذ جمموعة  والقانون اإلطار مل يضعا يف احلسبان خطر الفريوسات، اليت أصبحت هتدد حياة  

عليمية واجلامعية، وتبين التعليم اإللكرتوين كخيار ال بد منه، لضمان االستمرارية  من التدابري على رأسها توقيف الدراسة ابملؤسسات الت 
 البيداغوجية. 

ة إىل املسامهة يف إنتاج املضامني الرقمية والدروس  فقد دعت الوزارة الوصية على قطاع التعليم ابملغرب األطر اإلدارية والرتبوي 
تكرة تضمن التحصيل الدراسي لكل املتعلمني، وتتبع عملية سري التعليم عن بعد  املصورة، وأخذ املبادرة من أجل اقرتاح بدائل مب

 اإللكرتوين. عقد اجتماعات تربوية من أجل الدعم الرتبوي فضال عن املتعلمني،   والتواصل اإللكرتوين مع 
ونية، استخدمت الوزارة منصة  ولضمان االستمرارية البيداغوجية للتعليم اإللكرتوين، وعمال على تطوير وتنويع الوسائل اإللكرت 

Teams  وهي خاصة ابملدرسني والتالميذ، وذلك لتيسري عملية التعليم اإللكرتوين اليت ستمكنهم من التواصل املباشر بني املدرس ،
ال العروض  استضافة األقسام االفرتاضية، مما سيسمح هلم بتنظيم دورات التعليم عن بعد، بتفاعل مع املتعلمني، عرب استعمواملتعلم، و 

 التقدميية، أو النصوص الرقمية، أو تقنيات الصوت والفيديو، والدروس التفاعلية. 
أمهية قصوى لتيسري عمل األستاذات واألساتذة،    (2020الوطنية،  )وزارة الرتبية  حسب    Teamsوتكتسي هذه مسطحة  

مة، اليت ستمكنهم من التواصل بني األساتذة والتالميذ، واستضافة األقسام االفرتاضية،  حبكم توفرها على جمموعة من الوظائف امله
العروض التقدميية والنصوص الرقمية، أو تقنيات  هذا سيسمح هلم بتنظيم دورات التعليم عن بعد، إبشراك املتعلمني، عرب استعمال  و 

 الصوت والفيديو. 
زات وتلك اليت ال تتوفر عليها،  ص الفوارق بني األسر اليت تتوفر على التجهيوسعيا إىل ضمان اإلنصاف وتكافؤ الفرص وتقلي

ملغرب إىل قدمي دروس مصورة عرب  وأخذا بعني االعتبار وضعية العامل القروي، وعدم االتصال بشبكة األنرتنت، عمدت الوزارة اب
درس جديد، كما مت    2600يوم، وإنتاج أكثر من    درسا يف كل   56الفنوات التلفزية الوطنية، فقد وصل عدد الدروس املقدمة إىل  

 ية. ألف قسم افرتاضي ابلنسبة للمؤسسات التعليم  450تفعيل ما يفوق 
العربية عامة واملغرب بشكل خاص ماتزال يف حاجة إىل تعبئة املوارد  رغم اإلجراءات االحرتازية واالستباقية إىل أن الدول  

ولوجية، فدخول التعليم اإللكرتوين وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املنظومة الرتبوية،  البشرية، والتسلح ابلعدة التقنية والتكن
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ئل التكنولوجية، وتكوين املدرسني على استعمال الفصول  على ختطيط مسبق، قوامه جتهيز املؤسسات التعليمية ابلوسا  يكون مبنيا
 االفرتاضية وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

ل تكافؤ الفرص يطرح نفسه بقوة يف ظل التعلم اإللكرتوين الذي فرضته جائحة كوروًن فرضا على دول العامل، فالكثري  ؤافس
املبالغ املالية  فضال عن  اشر ابألنرتنت، وال ميلكون هواتف ذكية أو حواسيب،  من تالميذ العامل القروي ال يتوفرون على اتصال مب

قد ال يتوفرون حىت على أجهزة التلفاز ملتابعة الدروس الرقمية املسجلة، مما حال دون  و  يات التعليمية، ستعمال هذه الربجماليت ترافق ا
ذ والطلبة الذين قد يتوفرون على بعض هذه األجهزة اإللكرتونية، أو  مواكبتهم للتعلم، وخلف فجوة معرفية ورقمية بينهم وبني التالمي

 ة حتصيلهم الدراسي. الذين توفرت هلم الظروف املالئمة ملتابع 
ابملغرب مشروع تطوير استعماالت    ( 2020)وزارة الرتبية الوطنية،    وقد تبىن القانون اإلطار اخلاص مبنظومة الرتبية والتكوين 

خنراط الفاعل يف اقتصاد وجمتمع  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، الذي يهدف إىل أتمني املساواة والتعلم مدى احلياة واال
ية املغربية اخلاصة إبدماج   الرؤ املعرفة انسجاما مع أهداف الرؤية االسرتاتيجية والقانون اإلطار. وذلك وفق مقاربة منهجية تروم حتيني

كمال إنتاج الدالئل  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. وذلك بتقدمي تصور مشويل لكيفية إدماجها يف املناهج الدراسية وكذا است
الناجع  ولتحقيق اهلدف العام من هذا املشروع مت حتديد أهداف خاصة هتم اإلدماج    .البيداغوجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

تنمية وتط  وير  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف املقاربة املنهاجية منذ الشروع يف وضع تصور املناهج والربامج واملواد، وكذا 
كفاايت التلميذ يف جمال  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم، وهو ما يفرض املسامهة يف إعداد برامج ومناهج  

لوجيا  املعلومات واالتصاالت وإعداد موارد رقمية مكيفة وفق املنهاج اجلديد تغطي مجيع املواد واألسالك الدراسية، من  ج تكنو تدم
تكوين أطر تربوية وُمتصني يف جمال االبتكار وإنتاج املوارد الرقمية حضوراي وعن بعد؛  فضال عن  البتكار واإلنتاج،  خالل ُمتربات ا

 ستكمال جتهيز املؤسسات التعليمية ببنيات مناسبة مع الصيانة والربط ابإلنرتنت.  دون إغفال العمل على امن  
ر انتشار  ذه األهداف، فمعظم دول العامل مل تضع يف احلسبان خط لكن الواقع الذي فرضه فريوس كوروًن حال دون حتقيق ه

من السنة الدراسية، واحليلولة دون انقطاع املتعلمني  الفريوسات، وكان الدخول يف التعليم اإللكرتوين من أجل إنقاذ ما ميكن إنقاذه  
ل. وتبين التعليم اإللكرتوين مل يكن بشكل اختياري  عن حتصيلهم الدراسي، وضمان لزومهم لبيوهتم، وعدم املخاطرة ابخلروج خارج املناز 
تمرار تفشي الوابء بشكل كبري، بتكييف  ظل اس   وإمنا كان إجباراي على معظم الدول، لذا فرض عليها التعامل مع الوضعية اجلديدة يف 

 إلكرتونيا.   املناهج واملقررات الدراسية والدروس التعليمية، واملتعلمني واملدرسني واإلدارة لكي يصبح الكل

 خامتة
لقد كان هدفنا من هذا البحث إعطاء نظرة مستقبلية عن املنظومة الرتبوية ابلعامل، جراء تداعيات فريوس كوروًن املستجد،  
فاألكيد أن العامل سيعرف حتوال جذراي ما بعد كوروًن، على مجيع املستوايت، وسنشهد تغريات كبرية يف اجلانب الرتبوي، ستضع يف  

ات، وستتبىن املقاربة التكنولوجية يف تدريس املتعلمني واملتعلمات، وذلك لضمان حقهم يف التعلم،  خطر انتشار الفريوس  احلسبان
ومن أجل االستمرارية البيداغوجية للدروس التعليمية، وليس ببعيد أن تتبىن الدول العربية التعليم اإللكرتوين كخيار اسرتاتيجي مصاحب  

ن بعض الدول عكفت يف فرتة كوروًن على إنتاج العديد من املوارد الرقمية اليت ستستفيد  ول الدراسية، خاصة أللتعليم احلضوري ابلفص
منها مستقبال بشكل كبري. فالتعليم اإللكرتوين أصبح ضرورة حتمية متليها طبيعة العصر الذي نعيش فيه، وطبيعة الظروف اليت فرضت  

 ية.  توظيفها واستعماهلا يف املنظومة الرتبو 
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 19                                                                 مستقبل الدميوقراطية يف عال ما بعد كوفيد  
 م. د رائد محدان عاجب املالكي
 جامعة ميسان / كلية العلوم السياسية

 ملخص : 
ن حيصل من دون ان يكون له أتثري كبري  ن اميك، ال  ان حداث كبريا مبستوى " جائحة كوروًن" له أتثري كبري على حياة البشرية

للدميوقراطية واملبادئ والقيم اليت تستند  م  أيضا على مستقبل الدميقراطية كمذهب ونظام حكم سياسي، سواء ابلنسبة ألنظمة احلكم ا
 ل.   تقب ملس. ان آاثر ذلك برزت مع اختاذ أوىل اإلجراءات ملواجهة خطر الفايروس وسيظهر كثري منها يف اإليها 

.Abstract :   
A major event at the level of the “Corona pandemic” that has a major impact on the life of 
mankind, cannot happen without it also having a major impact on the future of democracy as a 
doctrine and a political system of government, whether in terms of systems of government or in 
relation to democracy and the principles and values on which it is based. The effects of this have 
emerged with the first measures taken to confront the virus, and many of them will appear in the 
future.                                                                  
 

 املقدمة 
 موضوع البحث:  

يشهد العامل أتثريات ُمتلفة وواسعة جلائحة كوروًن مشلت ُمتلف جوانب احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية فضال عن الوضع  
واإلصابة  خالل العدد الكبري واملتزايد حلاالت الوفاة  الصحي لشعوب الكرة األرضية. واذا كان التأثري املباشر هلذه اجلائحة يربز من  

ن التأثريات غري املباشرة هلذا احلدث العاملي تبدو اكرب واوسع نطاقا وقد مشلت االقتصاد العاملي  اليت جتاوزت مبجموعها املاليني. فا 
 والعالقات الدولية وحقوق االنسان وغريها. 
رب ، وهو يتعلق مبستقبل الدميوقراطية يف  ن األمهية ستتضح معامله يف املستقبل بشكل اكلكننا ميكن ان نرصد أتثريا اخر على درجة م

ن تعامل الدول ابنظمتها السياسية املختلفة قد مثل اختبارا صعبا للفلسفة السياسية  أ ن كيف نا نرى اآلن، أل  19 ما بعد كوفيد عامل
لى منظومة القيم السياسية  لقدرهتا على مواجهة خطر الوابء مع احلفاظ ع  هنا واجهت حتدي كبريأهلا واليدلوجياهتا ومذاهبها ، وكيف  

 نظامها السياسي. اليت يبتين عليها 
معروفة بعدم دميوقراطيتها مثل الصني كانت انظمتها اكثر قدرة على مواجهة خطر الوابء من دول اخرى معروفة بلرباليتها    إن دوال

الفلسلفة  يطانيا. وان هذه الدول االخرية جلأت مضطرة يفودميوقراطيتها مثل ايطاليا واسبانيا وبر   االونة االخرية اىل جتاوز حدود 
 لسياسية اليت تقوم عليها. ا

سنقوم ببحث حتدي  و لذا مت اختيار هذا املوضوع.     19وهنا يبدو التساؤل منطقيا عن مستقبل الدميوقراطية يف عامل ما بعد كوفيد  
 ة السياسية واحتمالية تراجع الدميوقراطية. راطية الغربية، التغريات املتوقعة يف االنظمملنظومة القيم الدميوق  19كوفيد 

 
 مشكلة البحث : 
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نظمة احلكم السياسية  أالتغريات املتوقعة على    ل مبجموعها مشكلة البحث وهي : ما تية اليت متث جابة عن التساؤالت اآلىل اإلإيتصدى  
وهل ستتاثر  ؟  دميقراطية يف العامل بعد كوروًن  وما  التغريات والتأثريات املتوقع حصوهلا على ال  ؟    كتداعيات حمتملة جلائحة كوروًن

 ؟ . فلسفة احلقوق واحلرايت يف العامل وهل سيرتتب على ذلك تغيري يف التشريعات 
 

 خطة البحث : 
 علمية على مبحثني : ال طة اخلوألجل تسهيل مهمة البحث سنقوم بتقسيمه وفق 

 اسية نظمة احلكم السيأاملطلب الول : تداعيات كوروان وأتثريه يف  
 املطلب الثان: تداعيات كوروان وأتثريه على الدميوقراطية  

 أتثري كوروان على العوملة املطلب الثالث: 
 املطلب األول 

 كوروان وأتثريه يف أنظمة احلكم السياسية تداعيات  
 

عند بعض من    نا سنقف هنانواعها، لكن أصنافها و أ نظمة احلكم السياسية جبميع  حدث فريوس كوروًن اتثريات ُمتلفة ابلنسبة ألألقد  
نظمة احلكم من  أ عادة هندسة بعض  إتداعيات هذا الفايروس فيما خيص اتثريه على العالقة بني السلطات، وفيما خيص دوره يف  

 حيث نطاق املهام والصالحيات.    
 ول الفرع األ

 على العالقة بني السلطات  تداعيات كوروان وأتثريه 
ئف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات  لفصل بني السلطات وقضت بتوزيع وظااعتنقت معظم دساتري العامل مبدأ ا 

 مستقلة عن بعضها ولكن مع وجود جوانب للعالقة تضمن وحدة الدولة والتعاون والتوازن بني سلطاهتا. 
 من نواحي متعددة نذكر منها: دايت كبرية لعمل السلطات لذا فإهنا أثرت على العالقة بينها  والن جائحة كوروًن خلقت حت

 : ازدايد هيمنة السلطة التنفيذية ورجحان كفتها    أول
  ، ( 1) السلطاتىل تعاظم أمهية ممارسة الوظيفة التنفيذية ورجحان كفة السلطة املختصة هبا على سائر  إ يشري واقع النظم السياسية املعاصرة  

ية فقد ذهبت جمموعة  ذية سلطات واسعة يف أوقات الظروف االستثنائىل عدة أسباب من بينها إعطاء السلطة التنفيإ ويعود ذلك  
َياد ضوابط اجرائية وموضوعية تنظم  إو استثنائي مع أىل إعطاء احلكومة سلطات واسعة عند قيام ظرف طارئ  إكبرية من الدساتري  
 . (2)  1958ن الدساتري اليت نظمت هذا املوضوع الدستور الفرنسي لسنة تلك السلطات . وم

قصد ابلظروف االستثنائية، ) أحداث احلرب و الفنت والبالبل و الثورات و االنقالابت املدبرة، و كل احلاالت اخلطرية اليت من  يو 
 .  (3) شاهنا املساس ابلنظام العام و هتديده.(  

 

 . 95- 94، ص 2008،  ينظر : د. محيد حنون خالد الساعدي ، االنظمة السياسية ، جامعة بغداد / كلية القانون   (1) 
 املعدل.   1958من دستور فرنسا لسنة  (  16( نص املادة )2)  
، ص  1988، جامعة القاهرة، كلية احلقوق،  (عبد العليم عالم، دور سلطات الضبط اإلداري يف حتقيق النظام العام وأثره على احلرايت العامة، رسالة دكتوراه 3)  

216 . 
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اليت حتيط ابلدولة أو    كأن تقع حرب عاملية أو عامة أو حرب إقليمية، وقد ينشر وابء يف املنطقة وقد تكون هذه الظروف خارجية  
لدولة ما أو تثري فيها بعض الفنت. وقد تكون داخلية كحدوث أزمة اقتصادية أو    تتدخل إحدى الدول األجنبية يف السيادة الداخلية
 وابء إىل غريها من حاالت املساس اخلطري ابلنظام العام. سياسية أو ثورة أو تدبري انقالب أو انتشار فتنة أو 

و ممارسة السلطات االستثنائية فعليا ، فقد توسعت سلطات  أعالن حالة الطوارئ ،  إىل  إ ل يف ظل جائحة كوروًن  الدو كثر  أ ومع توجه  
 منها حىت عقد االجتماعات . وصالحيات احلكومات بشكل كبري وكان ذلك على حساب عمل الربملاًنت اليت تعذر على كثري  

ثر على املدى البعيد لصلحها من خالل زايدة  أ  ئية بواسطة السلطة التنفيذية سيكون لهن استمرار اتباع واختاذ تدابري استثناإواحلقيقة  
 منا بعد ذلك ايضا. أ هيمنها ليس يف وقت حصول الظرف االستثنائي فحسب و 

ن  أ ال  إا تصاحبه ضماًنت شكلية وموضوعية لغرض ضبط عمل السلطة التنفيذية ،  عالن حالة الطوارى غالبا مإن  أوابلرغم من  
احجمت السلطات  إذ    لطوارئ وهذا ما نالحظه يف العراق عالن حالة اإىل اختاذ تدابري استثنائية من دون  إدولة قد تلجأ  ض البع

 عالن حالة الطوارى لكنها متارسها فعليا. إرمسيا عن 
 ا:  ، وجعل اختصاصات جملس النواب العراقي ومنه(1) عالن حالة الطوارئ إى اجراءات وينص الدستور العراقي عل

 على طلٍب مشرتك من رئيس اجلمهورية، ورئيس جملس الوزراء. بناًء  وحالة الطوارئ أبغلبية الثلثني،  عالن احلربإأ ـ املوافقة على 
 للتمديد، ومبوافقٍة عليها يف كل مرة. ب ـ تُعلن حالة الطوارئ ملدة ثالثني يوماً قابلة  

رب وحالة الطوارئ، وتنظم  متكنه من ادارة شؤون البالد يف أثناء مدة إعالن احل   ج ـ خيول رئيس جملس الوزراء الصالحيات الالزمة اليت 
 هذه الصالحيات بقانوٍن، مبا ال يتعارض مع الدستور. 
راءات املتخذة والنتائج، يف مدة إعالن احلرب وحالة الطوارئ، خالل مخسة  د ـ يعرض رئيس جملس الوزراء على جملس النواب، االج

 خ انتهائها. عشر يوماً من اتري
 اثنيا : اختالل مبدأ الفصل بني السلطات  

يعين مبدأ الفصل بني السلطات توزيع وظائف الدولة الثالثة الرئيسة على هيئات ثالث تتوىل كل واحده منها مستقلة عن االخرى  
 .(2) ليها دستورايً خريني يف ادائها لوظائفها املستندة اورة ان تراقب كل سلطة من هذه السلطات السلطة بني اآلمع ضر 

يتوقع   الظروف االستثنائية مثل جائحة كوروًن  املبدأ ، ألأ ويف ظل  التنفيذية ستتوسع  ن حيصل اختالل يف تطبيق هذا  السلطة  ن 
مر يولد  أكثر من سلطة ووظيفة وهو  أ هنا ستجمع بيدها  أ صالحياهتا وقد تتوىل بشكل استثنائي مقيد وظيفة التشريع وهذا يعين  

  وجود الظرف االستثنائي املتمثل جبائحة   مدة  بعد من أاثر تستمر  آ بني السلطات قد يكون له تبعات و تطبيق مبدأ الفصل    اختالال يف 
 كوروًن. 
عرتاف للهيئة التنفيذية مبمارسة بعض مظاهر الوظيفة التشريعية ويف حدود القوانني )  ن التقاليد الدستورية جتري على األويذكر أب

صل العام ملبدأ الفصل بني السلطات حمدودا مبقتضاه لذا استقر يف فقه القانون  يزال حمكوما ابأل مان ذلك  أ   الإ السلطة الالئحية (  
 . (3) ن سلطتها يف وضع القوانني ال حدود هلا أصيل يف الوظيفة التشريعية و ن اهليئة التشريعية ال تزال صاحبة االختصاص األأ العام 

 

 . 2005/ اتسعاً( من دستور مجهورية العراق لسنة  61( نص املادة )املادة )  1) 
 وما بعدها.   25، ص1999د. سعيد السيد علي : حقيقة الفصل بني السلطات يف النظام السياسي االمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة ،    (2) 
الشريعة الدستورية: دراسة مقارنة ( مسري داود س3)  القومي لالصدارات المان ، علي جميد العكيلي : مدى أتثري الظروف االستثنائية على  ،  1لقانونية، ط، املركز 

 . 48- 47، ص2015
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ساسه امتالك كل سلطة  أن هذا املبدأ يفرتض وجود توازن  أ و  فكرة الفصل بني السلطات ، وه ن نربز اتثريا واضحا مرتبط ب أ وميكن  
نظمة السياسية وهو معروف  مر منشأ حلالة االستقرار يف األسالح يف مواجهة السلطة االخرى توقف به طغياهنا وتغوهلا. وهذا األ

 ق التوازن. اخلاصة لتحقي ن هلا ادواهتا أ ىت الرائسية فساس يف النظم الربملانية وح أبشكل 
هنا جتعل السلطة التنفيذية تعمل يف ظروف بعيدة عن الرقابة،  ن ظروف جائحة كوروًن قد تقلب معادلة التوازن تلك أل أواحلقيقة  
ن مث  التنفيذية يف عالقتها مع السلطة التشريعية. ومذا استمر ملدة طويلة قد يكون من شانه تثبيت تلك امليزة للسلطة  إ مر  وهذا األ

 ل بني السلطات قد هتتز وحتل حملها فكرة التدرج واالرجحية. فان فكرة التوازن اليت يقتضيها مبدأ الفص
وعي  ساسها الأن الدميوقراطيات الراسخة متلك ضماًنت  ن ال نبالغ يف توقع حصول ذلك يف مجيع االنظمة السياسية أل أولكن علينا  

السيادة، خالفا   الشعب صاحب  الشكلية  السياسي وحضور  اليت  أللدميوقراطيات  الدكتاتورية  تقتلع متاما جذور  اليت مل  و احلديثة 
 ارتبطت غالبا هبيمنة السلطة التنفيذية. 

 الفرع الثان 
 دور فايروس كوروان يف إعادة هندسة بعض أنظمة احلكم  

 من حيث توزيع الصالحيات 
بوصفه ظرفا طارائ  إ فايروس كورًن  أتثري  يقأن  لن  استثنائيا  التأثري  و  التشريعية والتنفيذية  ف عند حد  السلطات  بني  العالقة  على 

ىل إعادة هندسة  إن استخدام سلطات الطوارئ يؤثر ايضا على العالقة بني مستوايت احلكم داخل الدولة وقد يؤدي  إ  والقضائية، بل  
 يما خيص نطاق املسؤوليات والصالحيات. النظام وتلك العالقة ف

و االستثنائية اليت متر هبا الدول حكوماهتا حق اختاذ تدابري وإجراءات استثنائية للحافظ على كيان الدولة  أرئة متنح الظروف الطا أذ  
لة، وقد  يتسع نطاقها  قليم الدو إونظامها ومصاحلها العامة. وقد يقتصر نطاق سلطات الطوارئ اليت تتخذها احلكومة على جزء من  

تصاص املنعقد هليئات الدولة  ال فان استخدام تلك السلطات سيكون له اتثري على قواعد االخلعموم أقاليم الدولة، ويف مجيع األحو 
 وأجهزهتا املختلفة. 

كز الوحدات املكونة  وقد اقرت الدساتري االحتادية يف بعض الدول للحكومة املركزية فيها بسلطات استثنائية متكنها من تعديل مر 
لطات احمللية، وقد تصل  تقتصر على التوجيه، وقد متنح سلطة الرفض الكامل العمال السللدولة، وتتنوع مظاهر تلك السلطات فقد  

تتوىل   او  إقليم  املركزية اصدار تعليمات وتوجيهات لكل  للحكومة  افريقيا  معينة. ففي جنوب  تعليق وايقاف عملها ملدة  اىل حد 
، والتدخل يف جمال اختصاصها  (  2) ينة واستبداهلا بقرار رائسي، وميكن يف اهلند اإلطاحة حبكومة والية مع(1)  ة بشكل مباشراملسئولي 

، والشيء ذاته اقر يف نيجرياي اذ ميكن إعالن حالة الطوارئ يف اية والية وتعليق حكومتها لفرتة  (3)  بسن قوانني جلميع أراضي اهلند

 

 السلطة  التزامات  من  التزام  أداء  عن  إقليم أي  يعجز  / عندما 1، على انه ))2012املعدل سنة    1996( من دستور جنوب افريقيا لسنة  100(  نصت املادة )1) 
 الوفاء   لضمان مناسبة خطوات أية اختاذ طريق عن تتدخل أن الوطنية التنفيذية  للسلطة َيوز االلتزام، ذلك  يؤدي ال  أو القانون، أو للدستور وفقاً  التنفيذية
 االلتزامات؛ تلك ألداء الزمة  خطوات  أية وحيدد  التزاماهتا أداء عن عجزها مدى يوضح اإلقليمية، التنفيذية  السلطة إىل توجيه ذلك: إصدار يف مبا االلتزام، بذلك

 الالزم....((.   ابلقدر اإلقليم ذلك يف  املعين االلتزام  أداء  مسؤولية تويل .ب  و
 منصوص   غري  طوارئ  حالة  أية  يف  الوالية  حاكم  وظائف  ألداء  مناسبة  يراها  اليت  األحكام  يضع  أن  للرئيس  املعدل ))   1950( من دستور اهلند لسنة  160اجازت املادة ) (   2) 

 ((.   عليها 
 املعدل.   1950( من دستور اهلند لسنة  250نص املادة ) (3) 
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شريعات اإلقليمية قبل تطبيقها واإلعالن عن أي  ويف كندا تستطيع احلكومة االحتادية من الناحية الدستورية، رفض الت.  (1)   من الوقت
 . (2)  انه اختصاص فدرايلعمل او نشاط ما على 

 املطلب الثان 
 تدعاايت كوروان وأتثريه على الدميوقراطية 

ربالية  ، وابلتايل توقع ظهور قيم جديدة حتكم اللي   19يف عامل ما بعد كوفيدمن السهل التنبأ حبصول تغري كبري يف قيم الدميوقراطية  
ان وغري ذلك. واختصارا للبحث فاننا سنقف عند اتثري كوروًن على الليربالية ومستقبل النموذج  وحرية التجارة والعوملة وحقوق االنس

 الليربايل يف عامل ما بعد كوروًن، وايضا اتثريها على حقوق االنسان وحرايته. 
 الفرع األول 

 الليربايل   ثري كوروان على الليربالية ومستقبل النموذجأت
 يف عال ما بعد كوروان  

الرأمسالية هي   القرن املاضي، وقال إن الدميقراطية  التاريخ( يف أواخر  تنبأ الربوفيسور فرانسيس فوكوايما يف أطروحته: )هناية  عندما 
يدرك أن هذا الطرح األيديولوجي  تايل فهي متثل هناية التاريخ، فإنه مل يكن  النموذج النهائي للتطور البشري األيديولوجي لإلنسانية  وابل

لق من رؤى واستقراءات عميقة يف التاريخ والصيغ والنماذج البشرية، وأنه رمبا سيفاجأ مبا حدث للنظام املايل الرأمسايل يف  أيضا مل ينط
الفلسفات وا لكل  النهاايت  هناية  أعتربه  الذي  املتحدة  العاالوالايت  االقتصادايت  اإلنسانية، وأصبحت  زوابعه  ألفكار  تعيش  ملية 

يف عيشها واستقرارها، آخرها األزمة املالية اليت عصفت ابلغرب منذ عدة سنوات وما صاحب ذلك من    السلبية وأثرها على األمم
اليت ظهر  الروسي واألن جائحة كوروًن  الصيين  اليمني ومرورا ابلتحدي  الشعبوية وصعود  تواجه  ظاهرة  اليت  ت كأزمة من االزمات 

 . (3) يربايل النموذج الل
الليربالية  لقد   البعض بني  التعريفات حول مفهوم الليربالية  وخيلط  القريبة منه مثل احلرية     liberalismتعدد  وغريه من املعاين 

للتعبري عن األخر وكلها مرتادفات تدل علي معين واحد،   والدميوقراطية والرأمسالية ويستخدم اي مصطلح من هذه املصطلحات 
تعين    يف الفرنسية وهي    liberalismeيف االجنليزية،  و     liberalismالية مصطلح أجنيب معرب مأخوذ من  صحيح أن الليرب 

ومعناها احلرية ولكن الليربالية هي األصل الذي ينبثق منه نوعان رئيسان من احلرية مها     liberateالتحررية ويعود اشتقاقها من  
 رية السياسية وتعين اتباع النظام الدميقراطي يف احلكم. احلرية االقتصادية وتعين اقتصاد السوق، واحل 

ي تعترب مذهب فكري وفلسفة النظم السياسية اليت تعرتف بقيمة احلرية الفردية يف كافة اجملاالت  والليربالية بشقيها االقتصادي والسياس
فراد ايل ابعد مدي، ويعتقد ان الوظيفة األساسية  ونواحي احلياة واليت تقدم علي حتقيق مصاحل األفراد، ويرى وجوب احرتام استقالل األ

رية امللكية اخلاصة واحلرية الشخصية وغريها، وايضا قيام الدولة بفكرة الدولة حارسة  للدولة هي ضمان محاية حلرايت املواطنني مثل ح

 

إعاقة ممارسة السلطات  أ/  ( منه وتتمثل بـ : ))  3/ الفقرة  5احلاالت اليت جتيز تعليق عمل حكومات الوالايت يف املادة )   1999رية ًنَيراي االحتادية لسنة  وحدد  دستور مجهو (1) 
مرارية احلكومة االحتادية يف نيجرياي للخطر  التنفيذية لالحتاد أو اإلخالل هبا. ب/ تعريض أي أصول أو استثمارات حلكومة االحتاد يف تلك الوالية للخطر. ج/ تعريض است 

 .)) 
 . 53- 52، ص  2007الفدرالية، ) اواتوا ـــ كندا (،  ينظر: جورج اندرسون : مقدمة عن الفدرالية، منتدى االحتادات  (  2) 
ال3)  على  متاح  مقال  الليربايل”،  للنموذج  األحادية  الرؤية  عن  وتراجعه  فوكوايما   ” العليان  علي  بن  هللا  عبد  االلكرتوين:   (  -https://alرابط 

sharq.com/opinion/27/09/2015 
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السوق وتوسيع احلرايت املدنية    الليل ، وهلذا يسعي هذا املذهب ايل وضع قيود علي السلطة، وتقليل دورها، وإبعاد احلكومة عن
(1) . 

عددة ابرزها : الشعبوية وصعود اليمني حيث شهدت الدول الغربية  النموذج الليربايل ازمات مت  وقبل حصول جائحة كوروًن واجه 
لى  خالل السنوات املاضية صعودا ملحوظا لتيار الشعبوية السياسية الذي اختذ ملمحا سياسيا بتشكيل أحزاب وظهور قيادات ع 

لفرص املتاحة يف النظام الدميقراطي  غرار الرئيس األمريكي دوًنلد ترامب ورئيس احلكومة اجملرية فيكتور أورابن تستفيد من هيكل ا
من اجل التعبري عن مشروع سياسي شعبوي يدعي أنصاره ابنه ميثل السيادة الشعبية يف صراعها القائم ضد النظام الليربايل الذي مل  

معارضتها لليربالية الغربية  ضا ازمة الصعود الصيين ـ الروسي فالقيادات الصينية والروسية ال ختفي  أي . و (2) الرئيسي  يعد يفي بغرضه  
تسهم   الغريب كما  الليربايل  الطرح  مع  ابلضرورة  تتفق  ال  اليت  واحلضارية  الثقافية  وخصوصيتها  املعاصر  هنوضها  بني  الربط  وحتاول 

تبطة بعالقة  بكني يف اضعاف جاذبية الكثريين حول العامل جتاه الليربالية الغربية . وكذلك حتدايت مر السياسات اليت تتبناها موسكو و 
خريا من التحدايت اليت تواجة النموذج الليربايل هو احلاجة إىل مواجهة حتٍد مل يكن حاضراً أمام مناذج  أالليربالية ابلواقعية والقومية ، و 
 . (3) اوياحلرب حبيث أتخذه يف االعتبار: التهديد الذي يشكله تغري املناخ والتدهور البيئي املأسالدميقراطية االجتماعية ملا بعد 

ويف ظل أزمة »كوروًن« تبدو فكرة جاذبية النظام الليربايل، وما يرتبط هبا من أفكار أخرى كالسالم الدميقراطي والتضامن اإلنساين،  
الغربية مقارنًة ابلتطبيق الصيين يف  وعدم كفاءة نظم الضبط االجتماعي ابملطلق، حباج إىل تطبيقات الدول  ة إىل املراجعة استناداً 

مواجهة فريوس »كوروًن«. فنظم الصحة العامة يف البلدان الرأمسالية أثبتت أهنا أقل كفاءة مقارنًة مبثيلتها يف الصني، حيث الدولة  
م الرأمسالية تعتمد على منظومة صحية تقوم على الرحبية واملنافسة بني  تسيطر متاماً على منظومة الصحة العامة. والفارق هنا أن النظ

قدمة للخدمة أو املنتجة للدواء من أجل تعزيز املكاسب على حساب صحة اإلنسان، ويظهر ذلك يف عدم فاعلية نظم  الشركات امل 
شار الوابء وهم غري مشمولني أبي نوع من  التأمني الصحي وعدم مشوهلا قطاعات كبرية من اجملتمع. ونتيجة لذلك واجه كثريون انت

 ية فليس أمامه سوى املوت يف الشارع أو على عتبة ابب بيته. الرعاية الصحية، ومن ال ميلك أموااًل كاف
التطبيق الصيين أظهر سلوكاً مغايراً، فكل إمكاًنت الدولة الصحية والعلمية والتكنولوجية ُسخرت من أجل محاية حياة الصينيني عرب  

، وجتتهد حبماس كبري إلنتاج لقاح  دمي خدمة صحية كفؤ، استطاعت أن حتاصر الوابء وأن جتد له عالجاً يف مدى زمين قصريتق
حيمي الناس وحيافظ على حياهتم. يف املقابل جند ختبطاً يف السلوك األمريكي وعدم قدرة النظام الصحي العام، اهلشه أصاًل، أو حىت  

ة حلثها على  حتواء الوابء، فضالً عن تدخالت الرئيس األمريكي ترمب لدى كربايت الشركات الدوائي اخلاص مرتفع التكلفة، على ا
العمل املشرتك من أجل إنتاج لقاح يقي األمريكيني، مبا يعكس اليأس من قدرة نظم الرحبية الصحية على مواجهة ُماطر كربى كفريوس  

مة الصحية وهي السائدة يف الغرب أهنا منوذج مناهض ملبدأ احلق يف احلياة، ما  »كوروًن«. هكذا أثبتت فكرة الرحبية عند تقدمي اخلد 
 أهنا ليست تطبيقاً إنسانياً يصلح ألن يكون هناية التاريخ.  يعين 

لقد أظهر وابء كوروًن مدى عجز وعدم اتزان بعض جوانب النموذج النموذج الليربايل الغريب خصوصا أمام قضاي الصحة والسالمة  
تاجها كسلعة وبيعها للمستهلكني  لبيئي فالصحة من منظور السياسة االقتصادية والعامة مصلحة عامة عاملية ال ميكن انوالوعي ا 

 

ال1)  النموذج  مستقبل   : واخرون  البستاين  مصطفى  جاد  االلكرتوين:  (  الرابط  على  متاح  مقال  كوروًن،  بعد  ما  عامل  يف  ليربايل 
https://webcache.googleusercontent.com/search 

 . 218وذج الليربايل والبحث عن بدائل ” جملة السياسة الدولية العدد  ( حممد بسيوين عبد احلليم ” أزمات النم 2) 
ر السابق . وينظر ايضا : أمل امساعيل، “كوروًن والبيئة واملناخ.. آاثر اثنوية حمدودة” ، متاح على الرابط ،   ( ينظر: جاد مصطفى البستاين واخرون : املصد3) 

19.ecsstudies.com/6794-https://covid/   الية اجلديدة”.. األسواق ليست احلل   وينظر: عالء الدين أبو زينة، مستقبل الرأمسالية اهنيار “الليرب
 /https://alghad.com      )فورين أفريز(  

https://covid-19.ecsstudies.com/6794/
https://covid-19.ecsstudies.com/6794/
https://covid-19.ecsstudies.com/6794/
https://alghad.com/
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األفراد فقد أظهر وابء كوروًن التكاليف االقتصادية واالجتماعية النامجة عن االفتقار اىل نظم الصحة والرعاية يف مجيع الدول وغياب  
 لصحة . القواعد العاملية حلماية ا 

ائد والذي هتيمن عليه األيديولوجيا الليربالية بشقيها  ان كل هذه االحداث تدعوًن للتفكري جمدداً حول جدوى قيم النظام الدويل الس
الكالسيكي واجلديد واليت حتد من سلطة الدولة وتعزز أفاق التكامل والتعاون بني الدول ، فقد غاب مفهوم التعاون الدويل  مبجرد  

ساعدات االنسانية ، كما عززت  الدول ألزمة هتدد وجودها وحلت حمله القرصنة وغلق احلدود واالمتناع عن تقدمي امل  تعرض هذه
األزمة من أتثري األحزاب الشعبوية يف الدول الغربية واليت ابتت تطالب  مبزيد من السيادة الوطنية لبلداهنا بوجه سياسات التكامل  

 حتد من حرية احلركة والتنقل بني احلدود الوطين .  السائدة وتعزيز اإلجراءات اليت 
عن خلل يف األيديولوجيا الليربالية اليت يتبعها النظام العاملي ذ أثر منط التفكري ابملنفعة االقتصادية    فقد كشفت اجلائحة الوابئية هذه 

ر اقتصادية كما أدى انتشار اجلائحة يف  لدى قادة هذه الدول إىل أتخري إجراءات احلجر خشية أن تؤدي هذه اإلجراءات إىل خسائ 
األوروبية لتحل حملها مفردات السيادة والقومية واألمن القومي كما وحلت سياسات  أورواب إىل غياب مفردات التكامل والتعاون  

 . (1) امل األوروبية احلدود املغلقة بدل سياسات احلدود املفتوحة اليت كانت سائدة فيما بني دول االحتاد األورويب بفعل منظومة التك
 الفرع الثان 

 أتثري كوروان على احلقوق واحلرايت
ن احلقوق املكفولة لألفراد يف العامل، وهي الركيزة األساسية اليت يقوم عليها النظام الدميقراطي يف العصر احلديث، لذلك  احلرية حق م 

 ة وتنظيمها وضمان محايتها. جند أن كل املواثيق والدساتري الدولية ركزت على تكريس احلرايت الفردي
اليت   واألزمات  لألخطار  الدولة  تتعرض حياة  إىل  وقد  الظروف حباجة  التنفيذية يف ضوء هذه  السلطة  وان  هتدد وجودها وكياهنا 

صالحيات جديدة للقيام بواجبها يف احلفاظ على كيان الدولة ووجودها وان تعارض هذه املصاحل مصلحة احرتام القانون ومصلحة  
 اظ على احلرايت العامة. احلف

و  تفشي  أفرزها  اليت  التأثريات  )كوفيدويثار جدل كبري حول  املستجد  فريوس كوروًن  اإلنسان، وختشى  19  - ابء  على حقوق   )
 .املنظمات احلقوقية، اليت عربت عن موقفها بشكل صريح يف هذا السياق، أن يؤثر هذا الوابء يف هذه احلقوق بشكل سليب

أحد احلقوق األصيلة    ابعتبارهصحة  وًن وهتديده حلياة اإلنسان، يثريان ابلضرورة احلق يف الشي وابء فريوس كور ويف احلقيقة إن تف
لإلنسان، اليت تشمل شبكة متكاملة من احلقوق، تضم احلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية واحلقوق اجلماعية وغريها  

عالن العاملي حلقوق  نها واملستحدثة. وهنا َيب التأكيد أن حق الفرد يف الصحة، مكفول مبوجب اإلمن حقوق اإلنسان، التقليدية م
اإلنسان، الذي ينص على احلق يف الوصول إىل الرعاية الصحية، وحظر التمييز يف تقدمي اخلدمات الطبية، وعدم اإلخضاع للعالج  

 .(2) ةدون موافقة املريض، وغريها من الضماًنت املهممن الطيب 
التأثريات االقتصادية السلبية يف معظم الدول، مثل فقدان الوظائف،  دى ايضا إىل إحداث مجلة من  أ تفشي وابء فريوس كوروًن    لكن 

وهو ما يثري قضية احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ومنها احلق يف العمل أو إعاًنت البطالة حلني احلصول على وظيفة جديدة، وقد  
العاطلني. وقد أثرت تدابري احلجر الصحي  لدول يف تعويض األشخاص الذين فقدوا وظائفهم وانضموا إىل طابور  بدأت كثري من ا

 

https://covid-% املركز املصري،  382تعلم تقرير أمريكي يكشف: الصني زادت وارداهتا الطبية يف يناير بـنسبة    ( نرمني سعيد،حقائق مفزعة.. بكني كانت 1) 
19.ecsstudies.com/6805   أورا مركز   ، جائحة كوروًن  ظل  يف  العاملي  النظام  أزمة  املريض:  النظام   ، فاضل  حسن  السياسية  .  للدراسات  سيا 
https://katehon.com/ar   ا السياسية  حممد  للدراسات  اجلزائرية  املوسوعة   ، النيوليربالية  وآتكل  لفريس كوروًن  اجليوسياسية  التحوالت   ، لشرقاوي 

 .   w.politicshttps://ww-          واالسرتاتيجية ،  
 1948( من االعالن العاملي حلقوق االنسان الصادر سنة  25( نص املادة )  2) 

https://covid-19.ecsstudies.com/6805
https://covid-19.ecsstudies.com/6805
https://katehon.com/ar
https://www.politics-/
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املدير   يقول كينيث روث،  الصدد،  األخرى. ويف هذا  احلقوق  من  اإلنسان وغريها  الطائفة من حقوق  بشكل واضح على هذه 
ة،  بشكل مفرط على احلركة واحلرية الشخصي القيود الشاملة والواسعة    إنه َيب على احلكومات جتنب:  التنفيذي هليومن رايتس ووتش 

 .(1) واالعتماد على التباعد االجتماعي الطوعي، وفرض القيود اإللزامية فقط عندما يكون ذلك مربراً وضرورايً وعلمياً 
مدن أو مناطق بعينها، وهذه    أدى تفشي وابء فريوس كوروًن إىل فرض حاالت طوارئ وحظر التجول يف عدد من الدول، وعزل  لقد 

ذا التفشي السريع للفريوس الذي ميكن أن ينتقل بسهولة بني األفراد، ولكنها يف هناية املطاف  إجراءات ضرورية ومطلوبة للحد من ه
بوليسي مبجلة »فورين  مقاله  منزيل. ويف  الدخول يف حجر  إىل  اضطروا  الذين  لألفراد  الشخصية  احلرايت  هدد  الوابء  أن  «  تعين 

والسياسة يف   التاريخ  أستاذ  بيرب،  فلوراين  اعترب  الديكتاتورية  األمريكية،  للحكومات  وفهر  الوابء  أن  النمساوية،  »غراتس«  جامعة 
فرصة للتعسف وإساءة استخدام القرار وتقليص احلرايت املدنية. ويرى بيرب، أن اإلجراءات احلالية    - على حد سواء-والدميقراطية  

ن نوع آخر؛ إذ ستكون العديد من البلدان  من انتشار الفريوس وتفشي اجلائحة، لكن العامل سيواجه خطراً م قد تنجح يف التخفيف 
 .أقل دميقراطية بكثري مما كانت عليه قبل، حىت بعد أن يرتاجع خطر الفريوس 

العمل يف بعض الدول وفقاً  ( إىل توقف كبري يف مظاهر احلياة العامة، ومت  19  - أدى تفشي وابء فريوس كوروًن املستجد )كوفيد
ارئ جديدة أحدثت حالة من اجلدل، وعلى سبيل املثال، ففي اجملر، مت العمل بقانون طوارئ  لقوانني استثنائية، أو سن قوانني طو 

عامة  جديد أاثر عاصفة من اجلدل، ومت انتقاده من قبل مؤسسات االحتاد األورويب املعنية. ونشري يف هذا السياق إىل أن األمينة ال 
على خطوة اجملر ابلتحذير من أن البلدان األعضاء يف االحتاد عليها    جمللس أورواب يف سرتاسبورغ، ماراي بيجينوفيتش بوريتش ردت 

احلفاظ على املبادئ الدميقراطية، وقالت إن حالة طوارئ غري معروفة وغري حمددة زمنياً ال ميكن هلا أن تضمن هذا األمر. وأضافت  
اإلعالم    اش يف النق  إن بوريتش   لنظام حر  يُعده  وسائل  أساسياً  يعاِقب ابلسجن حىت  مكوًنً  اجملر  اجلديد يف  ودميقراطي. والقانون 

الصحفيني على نشر معلومات »غري صحيحة« عن كوروًن. واخلوف هو أن تتعرض أي تغطية إعالمية ال تروق للحكومة للعقاب  
  .(2) أو املنع

وهذا التأجيل قد ينطوي بطبيعة احلال على  عقد االنتخاابت العامة يف كثري من الدول،    روًن إىل أتجيل وابء فريوس كو   وتعدى أتثري
حزمة من التأثريات السلبية املفهومة ابلنسبة للدميقراطية، وعلى سبيل املثال، فقد قرر رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون، أتجيل  

،  (3) وًن نظام االقرتاع االلكرتوينوسط توقعات ابن يعزز كور   السابع من مايو املقبل ملدة عام  االنتخاابت احمللية اليت كانت مقررة يف
أكتوبر املقبل بداًل من موعده    25أشهر، معلناً إجراءه يف    6ويف تشيلي، قرر الربملان أتجيل االستفتاء على الدستور اجلديد ملدة  

انتخاابت الدورة احلادية عشرة  أعلن جملس صيانة الدستور أتجيل اجلولة الثانية من  إبريل اجلاري، ويف إيران،    26الذي كان مقرراً يف  
إبريل اجلاري. ويف فرنسا، أعلن الرئيس إميانويل ماكرون، أتجيل    17سبتمرب املقبل، بعد أن كانت مقررة يف  11جمللس الشورى إىل 

د شهدت اجلولة  يونيو املقبل، وق 21من الشهر نفسه إىل  22رى يف اجلولة الثانية من االنتخاابت البلدية اليت كان من املقرر أن جتُ 
األوىل اليت أجريت يف منتصف مارس حضوراً منخفضاً بسبب تفشي الفريوس يف البالد. ويف بوليفيا أجلت احملكمة االنتخابية العليا  

بل، داعية مجيع األحزاب السياسية إىل حوار واسع  مايو املق  3االنتخاابت الرائسية إىل أجل غري مسمى، وقد كان مقرراً إجراؤها يف  
 .عددي لتحديد موعد جديد لالنتخاابت الرائسية وت

 

 ، متاح على الرابط االلكرتوين:       هيومن رايتس ووتشموقع منظمة    "احرتموا احلقوق يف االستجابة لـ"فريوس كوروًن"    ( توصيات للحكومات يف التصدي للجائحة  1) 
03/19/339655https://www.hrw.org/ar/news/2020/  5/2020/  19الزايرة اتريخ    اتريخ 

يف  2)  جورًنل  موقع كاسل  على  مقال  اوراب،  يف  ديكتاتورية كوروًن  من  اخلوف  ينظر:  االلكرت   2020نيسان/أبريل    01(  الرابط  على  متاح  وين: . 
https://webcache.googleusercontent.com  5/2020/  19الزايرة    اتريخ 

االلكرتوين،   3)  االقرتاع  نظام  وتعزيز  كوروًن  اال (  االلكرتوين:مركز  الرابط  على  متاح   ، واالسرتاتيجية  والبحوث  للدراسات     مارات 
https://www.ecssr.ae/reports_analysis                  5/2020/  10الزايرة بتاريخ 

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/339655%20تاريخ
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الصحف  السيما أدى تفشي وابء فريوس كوروًن إىل توقف الكثري من وسائل اإلعالم يف بعض الدول،  وابلنسبة حلرية الرأي والتعبري 
من وسائل اإلعالم أصبحت تعمل    أن الكثري و كما     عن الرأي والرقابة على احلكومات،الورقية، اليت كانت متثل منابر مهمة للتعبري 

ابحلد األدىن من كوادرها البشرية، وهو أمر حيد من قدرهتا على القيام بدورها على النحو األكمل كمنابر للتعبري عن الرأي أو كأدوات  
اجهها العامل  وجودية اليت يو سان تقع يف قلب احلديث عن األزمة الهذه الشواهد تعين أن قضية حقوق اإلن .للرقابة على احلكومة 

حالياً بفعل تفشي وابء فريوس كوروًن. واملشكلة تكمن يف توظيف هذا الوابء من قبل جهات معينة لتحقيق أهداف سياسية، سواء  
حقوق اإلنسان قضية أساسية، ولكن ال  قوى سياسية، وهذا األمر ال َيوز من الناحية األخالقية، فاحرتام    م كانت نظماً حاكمة أ 

لتحقيق أهداف خاصة، واحلديث ينبغي أن يكون حول األولوية القصوى ملواجهة هذا التحدي اخلطري دون أتثريات  َيب استغالهلا  
 .(1)  سلبية على حقوق اإلنسان 

 املطلب الثالث 
 أتثري كوروان على العوملة 

،  القتصاد والسياسة والثقافة والجتماعأهنا اآلراء وأختلف حوهلا الدارسون يف علم  ن ظاهرة العوملة تثري جدل واسعا وتتعدد بشإ
 وقد ازداد احلديث عن مصطلح العوملة مع زوال املعسكر الشرتاكي وإنفراد أمريكا بقيادة العال كقائد للمعسكر الرأمسايل. 

اليوم  العال  مسات  من  أساسية  مسة  العوملة  أصبحت  تتطور  لقد  وهي  انعش،  جائحة كوروان  حصول  لكن  التوقعات    ابستمرار 
 : والدراسات بشان اتثري اجلائحة على العوملة وامتداداهتا يف العال. وسنوضح ذلك من خالل الت 

 ول الفرع األ
 مفهوم العوملة 

ركة دمج العامل  ويدل هذا املصطلح على نظام جديد للعامل وعلى ح   Globalization العوملة هي ترمجة للمصطلح اإلجنليزي  
ية والزمنية واملوضوعية بني الدول واجملتمعات وأصبحت كل اجملتمعات تعيشها أو تعاين منها بدرجات  وإلغاء الفواصل واحلدود اجلغراف

السوق وما ترتب عن ذلك من حترير للتجارة    متفاوتة حىت اليت تعيش حالة من العزلة، مما جعل أغلب الدول تنتهج نظام اقتصاد 
العوملة اهتمام املفكرين و الباحثني وقد تعددت الوجهات واآلراء حول مفهوم  ء للقيود على حركة رأس املال، و قد ًنلت ظاهرة  وإلغا

هي اجتاه اترخيي    الذي يؤكد أن "العوملة" Roland Robertson روًنلد روبرتسون  العوملة، ومن أقدم تعاريف العوملة، تعريف
 .ي األفراد واجملتمعات هبذا االنكماشحنو انكماش العامل، وزايدة وع

ا مرحلة جديدة من مراحل احلداثة وتطورها، تتكاثف فيها   Anthony Giddens أنتوين جيدنز  أما فقد عرف " العوملة" أبهنه
ة وسياسية  ارج، وربط بني احمللي والعاملي بروابط اقتصادي العالقات االجتماعية على الصعيد العاملي، وحدوث تالحم بني الداخل واخل

ء احمللي والداخلي، ولكن أن يصبح العامل اخلارجي له حضور العامل الداخلي نفسه يف أتثريه يف  وثقافية وإنسانية. وال يعين هذا إلغا 
 .سلوكيات األفراد وقناعاهتم وأفكارهم، والنتيجة هي بروز العامل الداخلي وتقويته 

أن العوملة هي عملية "إقامة نظام دويل يهتجه حنو التوحد يف القواعد   إىل Bertrand Badie بريرتون ابدي ذا يف حني يذهب ه
 .والقيم واألهداف، مع ادعاء إدماج جمموع اإلنسانية ضمن إطاره

 

كوروًن1)  عصر  يف  اإلنسان  حقوق  االلكرتوين  (  الرابط  على  متاح   ، واإلسرتاتيجية  والبحوث  للدراسات  اإلمارات  مركز   ،   : 
 https://www.ecssr.ae/reports_analysis/       03/2020/  19اتريخ 

https://www.ecssr.ae/reports_analysis/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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ية والسياسية واإليديولوجية،  على أهنا تشري إىل جمموعة شاملة من العمليات االقتصاد Norman jiwan نورمان جيفان  ويعرفها
تصاالت الذي تقوده أنشطة الشركات العابرة لألوطان، واندماج  االقتصادي تدويل التمويل واإلنتاج والتجارة واالويوجد عند أساسها  

 .(1) أسواق رأس املال والنقود وتضافر تقنيات الكومبيوتر واالتصاالت السلكية والالسلكية 
ا: "التعاون االقتص  صندوق النقد الدويلواخريا عرفها   دايد حجم التعامل ابلسلع  ادي املتنامي جملموع دول العامل والذي حيتهمه از أبهنه

حلدود إضافة إىل رؤوس األموال الدولية واالنتشار املتسارع للتقنية يف أرجاء العامل كله". وخنلص من كل هذه  واخلدمات وتنوعها عرب ا
ات كثرية، كما  اقتصادية، أو ثقافية، أو سياسية، وأن هناك عومل  التعريفات إىل أن"العوملة" تتضمن بروز عامل بال حدود جغرافية، أو 

وختتلف من ابحث إىل آخر، ومن مفكر إىل آخر، ولكن جتمع بينهم مجيعاً أفكار مشرتكة وقواسم  رأينا أن تعريفات العوملة متنوعة  
 :حمددة أمهها 

 .املبورها للحدود السياسية واجلغرافية على مستوى العجتاوز األفكار واخلربات والنظم والسلع واملشكالت لبيئتها احمللية، وع .1
 .تسارع وترية االتصال الدويل وتقدم وسائله مما سهل انتقال كل ما يراد نقله  .2
 .يتفق معظم الباحثني على أن اهلدف من العوملة هو هيمنة دول املركز القوية، وفرض أفكارها على دول األطراف الضعيفة .3
لسياسية واالقتصادية، وذوابن احلدود والعوائق  ية وآتكل دور الدولة القومية، وانتهاء هيمنتها اتراجع قيمة احلدود السياس  .4

 .ام كل املعطيات والعناصر املكونة للعوملةأم
العوملة تصنع آبلياهتا   .5 العوملة على عدم االكرتاث ابخلصوصيات احمللية والرتاثية والبيئية للدول والشعوب، ألن  قيام نظام 

 .مصاحل القائمني عليهااجلبارة امليزات واخلصائص واألجور اليت تنسجم مع رواجها و 
 :  (2) والعوملة على أنواع هي  

إنَّ الشركات الصغرية ليس هلا أيه قدرة على  إذ    واضح على قاعدة البقاء لألقوى، وهي اليت ترتكز بشكلٍ   :العوملة االقتصادية •
 .ة على السوق العاملي مواجهة الشركات القوية ذات اهليمن 

بين عادات وتقاليد دول أخرى غري دوهلم، وذلك من خالل اإلعالميني  مجيع الشعوب إىل توهي اليت تستدرج     :العوملة الثقافية •
 .والكتاب

 .وهي اليت تسعى إىل جعل ُمعظم الدول ذات النفوذ الضعيف بتبين السياسات اخلاصة بدول أخرى  :العوملة الساسية •
ل وجود جهاز عسكري حُيقق هلا القوة والرتهيب لفرض  وهذه العوملة حُتقق أهداف العوملة الساسية، من خال :عسكرية العوملة ال •

 .سلطتها وسيطرهتا 
فقد تلجأ العديد من الدول إىل إغتصاب دول أخرى على أخذ قيمها وأخالقها، حىته تبدو الدول الضعيفة     :العوملة القيمية  •

 .دون أيه قيم أو ثقافات
يت أتثرت هبا دول  ل نت ترأسها الدول العظمى، ومن أكثر الدول اوهي اليت ظهرت بعد احلرب الباردة اليت كا   :لعوملة التقنية ا •

هيمنة. و  العامل الثالث، 
ُ
 استغلت األوىل هذه األخرية يف دعم التهقدم الصناعي والتقين لصاحل الدول امل

 
 

 الفرع الثان 
 العوملة بعد جائحة كوروان 

 

 http://al3loom.com/?p=64 :( طارق عبد الرؤوف عامر، العوملة: مفهومها، أهدافها و خصائصها، موقع العلوم، متاح على الرابط التايل 1) 
 . 212، ص2009، العدد الثاين،  25املستقلة، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،  اجمللد( عبد العزيز النصور : العوملة واخليارات العربية  2) 

https://sotor.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/
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ن العوملة لن تنتهي  أ وعن شكل هذا التأثري ، فهناك من يرى  اختلفت وجهات النظر واالراء بشأن اتثر نظام العوملة جبائحة كوروًن 
أن دول العامل بدأت ابالنكفاء على نفسها بدالً من انفتاحها على    بعده   ون ممن يتوقعون انتهاء العوملة، ولكنها ستتبدل. وهناك كثري 

رجعة، بل إن هناية اقتصادايت السوق احلرة مل  ن العوملة مبفهوم سيطرة اقتصادايت السوق احلرة قد انتهت إىل غري  العامل. ال شك أ 
. من الواضح اليوم، أن تدخل الدولة ضروري  2008فحسب، وإمنا بدأت ابألفول بعد األزمة املالية العاملية عام    تنتِه على يد كوروًن

ألنشطة االقتصادية.  م والنقل، يف حني َيب ابتعادها عن نشاطات أخرى كالتوظيف وإدارة ايف بعض القطاعات كالصحة والتعلي
العامل بشكل ال ميكن تفكيكه، وإمنا من الضروري أن متتد وتتبدل العوملة لتشمل التعاون    لكن الثورة املعرفية وثورة التكنولوجيا ربطتا 

. مل خيلق  صص املوارد الكافية لذلك بدالً من ختصيصها جملاالت كالتسلح مثالً يف جماالت كالوقاية الصحية ومكافحة األوبئة، وأن خت
 حماربته من خالل بلورة رؤية فاعلة، مبنية على انعدام األًننية والتفاف  فريوس كوروًن بسبب العوملة، لكن العوملة هي من ستنجح يف 
 . (1) جنحت يف اخلروج من أزمات مشاهبة شهدًنها يف العقود املاضية األفراد حنو العمل اجلماعي وتشارك املعلومة واملعرفة، متاماً كما

ن القول إن العوملة لن تنتهي وإمنا ستتبدل هو قول مردود ، ألن العوملة يف اجململ هي عبارة عن  أويف مقابل ذلك هناك من يرى  
الليربايل األمريكي لتكون خامتة مسرية البشر وهناية  جمموعة قيم مت تسويقها لتحكم وتسود وتنتصر، بل روج هلا أصحاب النموذج  

يكون ُمتلفا عنه أو لديه قيم  هو اإلنسان األخري اخلامت مبعناها السياسي، أي أنه لن أييت بعده إنسان آخر  التاريخ ويكون إنساهنا  
 . (2) وان هذه القيم اهنارت وبعضها بدات ابالهنيار وهذا ما حصل ايضا يف ظل جائحة كوروًن  .أخرى

على األقل لن حيدث ذلك إذا ما حتدثنا عن    -وملةفريوس كوروًن لن يقضي على الع يف حني ذهبت اراء وحتليالت اخرى اىل ان  
كرب من جمرد سالسل التوريد عرب القارات وسفن احلاوايت الضخمة. وعالوة على ذلك، تقوض إشعارات  العوملة على أهنا أمر أ

 .الفريوس، التحدي الذي تشكله إدارة العوملة يف ظل حتول موازين القوى العاملية الوفاة املبكرة، النامجة عن 
ويركز العديد من هذه التحليالت احملمومة على بُعد واحد من العوملة يف إطار زمين ضيق: وهو النمو اهلائل، وتكامل األسواق العاملية  

فحسب املكوًنت السياسية أو االجتماعية أو الثقافية للعوملة، ولكن    على مدار العقود القليلة املاضية. وهذه التحليالت ال تتجاهل
 .هدته العوملة من مد وجزر خالل قرن ونصف قرنأيضا ما ش

ويرى احمللل جيمس جيبين أنه على املرء أن يسرتجع األحداث اليت وقعت خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر، عندما فتحت  
مسار  العاملية  الراي اإلمربايلية  مثل  مؤمترات جديدة مشلت جماالت  عقد  واالستثمار. وجرى  للتجارة  واإلحصاء  ات جديدة  ضيات 

حة العامة من أجل مواجهة أمراض مثل احلمى الصفراء اليت انتشرت  والكيمياء والفلسفة. كما تعاونت السلطات الوطنية املعنية ابلص
ًن وممفيس، خالل سبعينيات القرن التاسع عشر، وقد ساعد يف ذلك الزايدة  يف رقعة كبرية وسببت خسائر فادحة من مدريد، إىل هافا 

تعاونت أيضا يف مواجهة "الطاعون العقدي" أو "الطاعون النزيف"، الذي أصاب املدن الساحلية على حنو دوري  و   ة يف التجارة.الكبري 
 ".(3) خالل العقدين اللذين سبقا اندالع احلرب العاملية األوىل

ن  أجامعة جورج اتون، أبراهام نيومان،  ويرى أستاذ العلوم السياسية يف جامعة جورج واشنطن، الربوفيسور هنري فاريل، واحملاضر يف  
"فريوس كوروًن املستجد يتشكل بطريقة ستكون امتحاًن قواي للعوملة، ففي الوقت الذي تتحطم فيه سالسل اإلمدادات، وحتاول فيه  

تسمح العوملة فقط ابنتشار    لطبية واحلد من السفر، فإن األزمة تدفع إلعادة النظر يف االقتصاد العاملي املرتابط، فلمالدول توفري املواد ا

 

 مقال منشور على املوقع :    ( الورواري حممد : يف زمن كوروًن.. هل تُبدل العوملُة جلدها أم متوت؟1) 
ain.com/article/corona-https://al 

 مقال منشور على املوقع :    ( الورواري حممد : يف زمن كوروًن.. هل تُبدل العوملُة جلدها أم متوت؟2) 
com/article/coronaain.-https://al 

   ps://www.shorouknews.com/news/view.htt( مؤسسة الشروق : فريوس كوروًن القاتل لن يقضي على العوملة  3) 

https://al-ain.com/article/corona-time-does-globalization-replace-skin-die
https://al-ain.com/article/corona-time-does-globalization-replace-skin-die
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26032020&id=4c553fd3-1cf0-4f9b-a964-ce0e5ba83f5a
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املتبادل االعتماد  من حالة من  أيضا  لكنها عززت  املعدي،  للصدمات غري    املرض  الشركات والدول، بشكل جعلها عرضة  بني 
اب خيارات إنتاجية آمنة من الفشل فإن هذا يؤدي إىل حتطم سالسل اإلمداد، كما هو  وَيد الكاتبان أنه "يف ظل غي    املتوقعة". 
ة الطلب العاملي، ما  بعض قطاعات الصحة نتيجة لفريوس كوروًن، ويتعرض منتجو اإلمدادات الطبية لضغوط بسبب زايد  احلال يف 

يناميات القوة بني االقتصادايت العاملية الكربى مع تلك  أدى إىل تنافس الدول فيما بينها على املصادر، وكانت النتيجة حتوال يف د 
س من خالل حشد املصادر ألنفسهم، أو مساعدة من ليس لديهم، وتوسيع أتثريها على الساحة  اليت كانت مستعدة ملواجهة الفريو 

  .(1) ولية نتيجة لذلك"  الد
 اخلامتة : 

 ، مبجموعة نتائج جنملها اباليت : 19ما بعد كوفيد خنلص من خالل حبثنا ملوضوع مستقبل الدميوقراطية يف عامل  
برزها اتثريه على  أنواعها، و أ افها و لنسبة النظمة احلكم السياسية جبميع اصنلقد احدث فريوس كوروًن اتثريات ُمتلفة اب .1

 عادة هندسة بعض انظمة احلكم من حيث نطاق املهام والصالحيات.   إالعالقة بني السلطات، ودوره يف  
ثر الدول يف ظل  أكفايروس كورًن يف ازدايد هيمنة السلطة التنفيذية ورجحان كفتها يف ظل جلوء  وضحت الدراسة أتثري أ  .2

لى حساب  جائحة كوروًن اىل اعالن حالة الطوارئ ، وتوسع سلطات وصالحيات احلكومات بشكل كبري وكان ذلك ع
 عمل الربملاًنت اليت تعذر على كثري منها حىت عقد االجتماعات . 

عمل يف ظروف بعيدة عن  ن ظروف جائحة كوروًن قد تقلب معادلة التوازن بني السلطات الهنا جتعل السلطة التنفيذية ت إ .3
ذا استمر ملدة طويلة قد يكون من شانه تثبيت تلك امليزة للسلطة التنفيذية يف عالقتها مع السلطة  إمر  الرقابة، وهذا األ 

 التشريعية.  
عادة هندسة  إىل  إ يضا على العالقة بني مستوايت احلكم داخل الدولة وقد يؤدي  أن استخدام سلطات الطوارئ يؤثر  إ .4

 حيات. نطاق املسؤوليات والصاللك العالقة فيما خيص النظام وت
ظهرت مدى عجز وعدم اتزان بعض جوانب النموذج  إذ  مام النظام الليربايل  ألقد خلقت أزمة »كوروًن« حتدايت كبرية   .5

ظم  ن  ىلإ الليربايل الغريب خصوصا أمام قضييت الصحة والسالمة والتكاليف االقتصادية واالجتماعية النامجة عن االفتقار  
 قواعد العاملية حلماية الصحة . الصحة والرعاية يف مجيع الدول وغياب ال 

عززت أزمة كوروًن من أتثري األحزاب الشعبوية يف الدول الغربية واليت ابتت تطالب  مبزيد من السيادة الوطنية لبلداهنا بوجه   .6
مر سيؤدي يف  أتنقل بني احلدود الوطين وهو  سياسات التكامل السائدة وتعزيز اإلجراءات اليت حتد من حرية احلركة وال

 ىل تغيري اخلارطة احلزبية وصعود احزاب ميينية. إنهاية  ال
ىل اجراءات وتدابري  إ أوضحت الدراسة التأثريات املختلفة جلائحة كوروًن على احلقوق واحلرايت وخطورة جلوء السلطات   .7

 وأثرت على قيمها وفلسفتها.   استثنائية تسببت ابلتضييق وتعطيل كثري من احلقوق واحلرايت
 املصادر

 الكتب : 
 . 2008،  الساعدي د. محيد حنون خالد ، االنظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة   ▪
 . 2007اندرسون ، جورج اندرسون : مقدمة عن الفدرالية ، منتدى االحتادات الفدرالية، ) اواتوا ـــ كندا (،   ▪
 . 1999السياسي االمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة ، لفصل بني السلطات يف النظام السيد علي ، د. سعيد: حقيقة ا ▪

 

 https://arabi21.com/story    - فريوس كوروًن املستجد كشف عن هشاشة العوملة  :  أبراهام نيومان ( هنري فاريل,1) 

https://arabi21.com/story/1253409/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
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،  السلمان ، مسري داود سلمان ، علي جميد العكيلي : مدى أتثري الظروف االستثنائية على الشريعة الدستورية: دراسة مقارنة  ▪
 . 2015، 1املركز القومي لالصدارات القانونية، ط

ري يف حتقيق النظام العام وأثره على احلرايت العامة، رسالة دكتوراه، جامعة  ور سلطات الضبط اإلداليم ، دعبد الععالم ، د.   ▪
 . 1988القاهرة، كلية احلقوق، 

 القوانني واملواثيق الدولية. 
 1948االعالن العاملي حلقوق االنسان الصادر سنة  ▪
 املعدل   1950دستور اهلند لسنة   ▪
 دل. املع 1958دستور فرنسا لسنة  ▪
 1999ًنَيراي االحتادية لسنة  دستور مجهورية   ▪
 املعدل  1996دستور جنوب افريقيا لسنة  ▪
 .2005دستور مجهورية العراق لسنة  ▪

 :   املقالت
 . 2005، السنة 218أزمات النموذج الليربايل والبحث عن بدائل  ، حممد بسيوين عبد احلليم جملة السياسة الدولية، العدد  ▪
، العدد  25لنصور عبد العزيز ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،  اجمللدعربية املستقلة ، االعوملة واخليارات ال  ▪

 . 2009الثاين، 
 املواقع اللكرتونية :  

جاد مصطفى البستاين واخرون ، مقال متاح على الرابط االلكرتوين:  ، البستاين    مستقبل النموذج الليربايل يف عامل ما بعد كوروًن ▪
https://webcache.googleusercontent.com/search 

فوكوايما وتراجعه عن الرؤية األحادية للنموذج الليربايل ، العليان عبد هللا بن علي العليان ، مقال متاح على الرابط االلكرتوين:    ▪
/09/2015sharq.com/opinion/27-https://al 

العوملة،   ▪ هشاشة  عن  كشف  املستجد  كوروًن  فاريل,   فريوس  هنري  نيومان  فاريل    :   أبراهام 
                                       https://arabi21.com/story   

اثنو  ▪ آاثر  واملناخ..  والبيئة  ،   كوروًن  الرابط  على  متاح  امساعيل،  أمل   ، حمدودة  https://covid-ية 
19.ecsstudies.com/6794/   

أفريز(   ▪ )فورين   ، الدين  عالء  زينة  ابو   ، احلل   ليست  األسواق  اجلديدة”..  “الليربالية  اهنيار  الرأمسالية  مستقبل 
https://alghad.com/ 

   ecsstudies.com/6805-https://covid.19املصري،   حقائق مفزعة.. بكني كانت تعلم ، نرمني سعيد، املركز ▪
فاضل   ▪ حسن   ، جائحة كوروًن  ظل  يف  العاملي  النظام  أزمة  املريض:  السياسية  النظام  للدراسات  أوراسيا  مركز   ،

ar/https://katehon.com  . 
التحوالت اجليوسياسية لفريس كوروًن وآتكل النيوليربالية ، الشرقاوي حممد ، املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتيجية   ▪

 ،       -https://www.politics   . 
هيومن رايتس  موقع منظمة    "احرتموا احلقوق يف االستجابة لـ"فريوس كوروًن"    توصيات للحكومات يف التصدي للجائحة   ▪

                  https://www.hrw.org/ar/news/2020/0 ، متاح على الرابط االلكرتوين:      ووتش

https://al-sharq.com/opinion/27/09/2015
https://arabi21.com/story/1253409/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://covid-19.ecsstudies.com/6794/
https://covid-19.ecsstudies.com/6794/
https://covid-19.ecsstudies.com/6794/
https://covid-19.ecsstudies.com/6794/
https://alghad.com/
https://covid-19.ecsstudies.com/6805
https://katehon.com/ar
https://www.politics-/
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ديكتاتورية كوروًن  ▪ من  موقعاخلوف  على  مقال  اوراب،  يف  يف  كاسل جورًن    الرابط    2020نيسان/أبريل    01ل  على  متاح   .
   https://webcache.googleusercontent.comااللكرتوين:  

   مركز االمارات للدراسات والبحوث واالسرتاتيجية ، متاح على الرابط االلكرتوين: كوروًن وتعزيز نظام االقرتاع االلكرتوين،    ▪
https://www.ecssr.ae/reports_analysis         

عصر كوروًن ▪ يف  اإلنسان  االلكرتوين:     حقوق  الرابط  على  متاح   ، واإلسرتاتيجية  والبحوث  للدراسات  اإلمارات  مركز   ، 
 https://www.ecssr.ae/reports_analysis/     . 
التايل  ▪ الرابط  على  متاح  العلوم،  موقع   ، الرؤوف   عبد  طارق  عامر   ، خصائصها  و  أهدافها  مفهومها،   :العوملة: 

http://al3loom.com/?p=64 
متوت؟  ▪ أم  جلدها  العوملُة  تُبدل  هل  زمن كوروًن..  يف   : حممد  :    الورواري  املوقع  على  منشور  https://al-مقال 

ain.com/article/corona 
   https://www.shorouknews.com على العوملة  فريوس كوروًن القاتل لن يقضي  لشروق :مؤسسة ا ▪

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecssr.ae/reports_analysis/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
http://al3loom.com/?p=64
https://al-ain.com/article/corona-time-does-globalization-replace-skin-die
https://al-ain.com/article/corona-time-does-globalization-replace-skin-die
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26032020&id=4c553fd3-1cf0-4f9b-a964-ce0e5ba83f5a
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The effect of the legislative omission on effectiveness of administration in 

confronting the corona virus 
Study in Iraqi law 

BY 
DR. Sura Harith Abdulkareem 

Major public law- a precise major in constitutional law 
Presidency of the university of Baghdad- law affairs department 

Iraq- Baghdad 
Em:dr.suraalshawi2020@gmail.com 

 ملخص 
فاتعتم والصحي  د  واجلغرايف  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  ابلواقع  ارتباطها  مدى  على  وجودهتا  التشريعات  علية 

وجوهه السابقة  ب   واالخالقي ، ونقصد هنا ابلفاعلية التشريعية مدى استجابة التشريعات اليت تسنها السلطه التشريعية املختصة للواقع  
اليت تواجه اجملتمع جتعل من هذه التشريعات منفصمة عن  كافة  املشاكل    صورها عن معاجلةن عدم واقعية التشريعات وقإ ذ  كافة إ 

ن تكون قادرة على تنظيم كافة اجلوانب  أالواقع وتدخل يف دائرة االغرتاب التشريعي ، ولكي تكون هذه التشريعات فاعلة وواقعية البد  
غري االعتيادية  املــُدد  االعتيادية ويف   املــُدد    من والسكينه العامة يفالعامة واأل  قة ابلنظام العام وخصوصاً اجلوانب املتعلقة ابلصحةاملتعل

غفال يف تنظيم جانب من هذه اجلوانب من  إي  أن  أ فعليه  وبئة واجلوائح ، و )االستثنائية( كحاالت احلروب والكوارث وتفشي األ 
غفال  ن اإلوإ   مة واستقرار املراكز القانونية ، من والسكينة العاألينعكس على ا   هذاىل اخلطر و إ الصحة العامة للمجتمع    ن يعرضأشأنه  

داري  دارة اليت يقع على عاتقها مهام الضبط اإل املتعلقه ابلصحة العامة ينعكس سلباً على فعالية اإل كافة  التشريعي يف تنظيم  اجلوانب  
ة الضرورية ، هذه الدراسة  ة ودميومه استمرار املرافق العامداري الصحي يف الظروف االستثنائي العام ومنها مهام الضبط اإلحلفظ النظام  

تفشي جائحة  مدة    داري الصحيدارة عند مباشرة مهامها يف الضبط اإلغفال التشريعي على فاعلية اإلر اإلأاثجائت لرتكز على  
تفشي الفايروس واملرحلة اليت  يف      عهاملتوقكافة  اجلوانب    سياسة املشرع بعيدة النظر لتعاجلكانت    فريوس ) كوروًن( يف العراق ، وهل

غفال التشريعي يف التشريعات النافذه ما بعد زوال جائحة فايروس )كوروًن( على مستوى  تليها ، وما هي املقرتحات لتاليف ظاهرة اإل
 سراين هذه اجلائحة .  مدةعمال يف ظل غياب التنظيم واملعاجلة التشريعية  ة هذه األدارة املادية والقانونية ، ومدى شرعي عمال اإل أ

 داري الصحي ، جائحة، فايروس كوروًن.  دارة ، فاعلية ، الضبط اإل غفال تشريعي ، اإلإ:  كلمات مفتاحية 
Abstract:The effectiveness and quality of legislation depend on the extent to which it relates to 
political , economic ,social ,geographical , health and moral realities , so the unrealistic legislation 
and its failure to address all the problems facing society make these legislation out of reality , this 
requires this legislation be able to regulate all aspects related to public health in society in 
exceptional circumstances such as cases of wars ,diseases and pandemics as outbreaks of corona 
virus in the word ,this study focuses on the effects of legislative omission on the effectiveness of 
the administration when performing its tasked in health administrative control in exceptional 
circumstances in light of spread of corona virus pandemic in Iraq in 2020 ,and was the legislators 
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policy far-sighted to address all aspects expected in the future ,the study also examines the 
efficiency of the means of physical and legal management to perform health control tasks during 
the outbreak of corona pandemic and possibility of continuing the necessary public facilities 
regularly during this period ,this is what will answer in the folds of research . 
Keywords: legislative omission, administration, effectiveness, health administrative 
control, virus, corona pandemic. 

 املقدمة : 
و القصور الذي يشوب النصوص التشريعية اليت تسنها السلطة التشريعية املختصة مبناسبة  أاإلغفال التشريعي هو النقص   

مهال من جانب  إو أو لالشخاص املعنوية العامة عن عمد أفراد و ضمانة  نص عليها الدستور لألأ و حقأو موضوع  أتنظيم مسألة 
ىل تنظيم نتيجة الحجام املشرع عن القيام  إ ة اليت حتتاج  قد ينجم االغفال التشريعي عن غياب النص الذي ينظم احلالو   املشرع ،

و ينتقص ابحلقوق  أعي، ويرتتب على ذلك وجود فراغ تشريعي خيل  التشريمتناع  بواجبه الدستوري ابلتشريع وهو ما يعرف فقهاً ابإل 
غفال تشريعي اتم ،  إىل حالة إي و يقلل من فاعليتها ، فغياب النص يؤدأو املسائل اليت توجد ضرورة تشريعية لسنها أوالضماًنت 

ي يف حالة غياب النص  أ–م نسبياً  أ كان اتماً    اذإ غفال التشريعي  غفال تشريعي نسيب ، واإلإمام  أوالنقص والقصور ابلتنظيم َيعلنا  
األ  – و قصوره  أ على سلطات  يؤثر  املؤكد  من  ذلك  اليت  فان   ، االستثنائية  الظروف  ظل  هبا يف  تتمتع  ان  اليت َيب  حتتاج  دارة 

ري  فري التدابدارة يف تو ذا كانت النصوص التشريعية ال تسعف موقف اإلإ وسع من صالحياهتا يف الظروف العادية ، فألصالحيات  
حوال والظروف االعتيادية واالستثنائية  دارة يف كل األن خيرق مبدأ املشروعية الذي حيكم عمل األأ ه  أن ن ذلك من ش أالتشريعية الالزمة ف

  قانوين طار الىل نصوص تشريعية متثل اإل إ طار املشروعية البد ان تستند يف ذلك  إ عماهلا املادية والقانونية يف  أدارة  تباشر اإل ، وحىت  
و  أصدار قرارات من شأهنا املساس  إ دارة يف  دارة يف االزمات اليت تعرف ) مبشروعية االزمات( ، لضمان عدم تعسف اإللعمل اإل

الظرف االستثنائي بكفاءة ودميومة  يف  دارة املرافق العامة  ؤمن االطار القانوين إلت و   االنتقاص من حقوقهم ،   و أفراد أاحلد من حرية اال
ليات واضحة خلضوع تصرفات  آليكرتونية ، مع أتمني من تطبيقات احلكومة اإل واإلفادة الل وسائل تكنولوجية حديثة  وجودة من خ 

 بعدها . و  املدة أ دارة للرقابة خالل هذهاإل
 مشكلة البحث : 

وبئة  هة االزمات كاألملواجدارة  طر التشريعية الواضحة اليت تنظم عمل اإلتتمثل مشكلة البحث يف غياب التنظيم القانوين الدقيق واأل 
ذا  إما  دارة االزمات السيإدارة يف اختاذ القرارات و ن يضعف فاعلية اإلأوالكوارث يف ظل الظروف غري االعتيادية ، وهذا من شأنه  

قتصادية  دارية واالكانت متعلقه ابلصحة العامة يف حال انتشار وابء او جائحة كفايروس كوروًن الذي من شأنه شل املرافق العامة اإل 
فراد خلطر اهلالك ، وهذا يقتضي وجود تدخل تشريعي ملعاجلة النقص  والقطاع اخلاص ، فضال عن تعريض الصحة العامة وحياة األ

 طار تشريعي لتفادي سلبياهتا يف املستقبل . إ َيايب ووضعها يف من التجربة العملية يف جانبها اإلواإلفادة  يعي  و القصور التشر أ
 هداف البحث: أ

و القصور  أاثر اليت ترتبت على هذا النقص  ىل تشخيص النقص والقصور يف النصوص التشريعية القائمة ، وحتديد األ إلبحث  ف ايهد
هتدف الدراسة  و لغرض معاجلتها تشريعياً بعد زوال جائحة فريوس )كوروًن( واالستفادة من التجارب العملية يف اجلوانب التشريعية ،  

  عماهلا خالل أدارة يف مباشرة  ثرها على فاعلية اإل أت العالقة مبوضوع الدراسة و يف بعض التشريعات ذا  ىل حتديد مكامن الضعفإ
 جائحة )كوروًن( وما بعدها .  تفشيمدة 

 منهجية البحث: 
 عداد هذه الدراسة . م الدستورية إلأمت اعتماد املنهج االستنتاجي والتحليلي املقارن سواء ما تعلق ابلنصوص القانونية   
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 خطة البحث : 
دارة يف جمال الضبط  فاعلية اإلغفال التشريعي على  اثر اإلأول منه لبحث  ساسيني ، خصصنا األأمبحثني  على  مت تقسم الدراسة  

غفال التشريعي على فاعلية  ثر اإلأول منه لدراسة  مطلبني ، خصصنا األ  إىلداري يف ظل سراين جائحة )كوروًن( ، وقسمناه  اإل
ام واجلزئي  عالن السلطات الصحية حلظر التجوال التإالمن والسكينة العامة يف ظل انتشار جائحة )كوروًن( و فاظ على ادارة يف احل اإل
داري الصحي ومحاية الصحة العامة للمجتمع  دارة يف جمال الضبط اإلغفال التشريعي على فاعلية اإل ثر اإلأ يف املطلب الثاين حبثنا ، و 

 العراقي . 
)كوروًن( ومدى جناعة  دارة يف ظل تفشي جائحة  عمال القانونية لإلغفال التشريعي على األثر اإلأ فيه  بيهنا     فقدما املبحث الثاين أ

داري  ول منه لدراسة فاعلية التنظيم القانوين للقرار اإلمطلبني خصصنا األعلى دارة يف هذا الظرف ، وقد قسمناه  وفاعلية وسائل اإل 
ة يف ابرام  يف املطلب الثاين منه مدى فاعلية التنظيم القانوين للعقود احلكومية ومدى مكنة االدار نا  حبثيف مواجهة فريوس )كوروًن( ، و 

 وادارة عقودها ومتابعتها يف ظل تفشي فايروس )كوروًن( ومدى استجابة النصوص التشريعية لتسهيالت التكنلوجيا يف هذا اجملال . 
 ستنتاجات والتوصيات اليت توصلنا اليها .  واختتمنا البحث خبالصة معمقه ومركزة تتضمن اال

 املبحث األول 
 ة الدارة يف جمال الضبط الداري  آاثر الغفال التشريعي على فاعلي

 يف ظل سراين جائحة )كوروان( 
اهليئات   يعين  العضوي  ملدلوله  وفقاً  اإلداري  والضبط  احلديثة،  الدول  يف  اإلدارة  وظائف  أهم  من  اإلداري  الضبط  يُعد 

لصحة واألجهزة البلدية... اخل، أما املدلول  هزة اإلدارية اليت تتوىل احلفاظ على النظام العام كأجهزة وزارة الداخلية وأجهزة وزارة اواألج
الوظيفي للضبط اإلداري فهو ينصرف إىل النشاط الذي تباشره األجهزة املعنية حبماية النظام العام بعناصره الثالث املتمثلة ابألمن  

العام القيام بواجباهتا الضبطية البد من  ، وحىت تستطيع هذه األجهزة املعنية حبفظ النظام  (1) لصحة العامة والسكنية العامةالعام وا 
وجود تشريعات تدعم عمل وطبيعة نشاط هذه األجهزة مبا يساعدها على حتقيق أهدافها يف الضبط اإلداري ومحاية املصاحل العليا  

الظر  يف ظل  الللمجتمع وخصوصاً  اخلطرية كجائحة )كوروًن(  واجلوائح  والكوارث  احلروب  االعتيادية كحاالت  هتدد  وف غري  يت 
بة  إستقرار اجملتمع من النواحي الصحية واألمنية واالقتصادية، وابلتايل فإن فاعلية أجهزة اإلدارة تعتمد على مدى فاعلية وواقعية وإستجا 

ة مثل هذه الظروف غري االعتيادية بكفاءة وفاعلية، ويف هذا املبحث سنحاول  التشريعات النافذة ومشروعيتها مبا يسمح مبواجه
ز على القصور يف التشريعات اليت يفرتض أن تكون داعمة لنشاط اإلدارة يف مواجهة هذا الفايروس يف جانيب األمن والسكينة  الرتكي

 العامة والصحة العامة يف املطالب اآلتية : 
 املطلب األول 
 لية الدارة يف احلفاظ على األمن والسكينة العامة تشريعي على فاعأثر الغفال ال

الع األمن  عليه سواء كانت هذه  يعين  تقع  أن  اليت ميكن  االعتداءات  من خطر  وماله  نفسه  اإلنسان على  إطمئنان  ام 
اذ التدابري الالزمة ملواجهة  االعتداءات تتمثل ابجلرائم أو الفنت أو االضطراابت أو الكوارث أو األوبئة ويتحقق ذلك من خالل إخت

حني ينصرف مفهوم السكينة العامة إىل احملافظة على حالة اهلدوء والسكون يف  هذه االعتداءات أو أخطار الطبيعة أو األوبئة، يف  
ابري اليت تتخذ  ، والذي يعنينا يف هذا اجملال هو اإلجراءات والتد(2) الطرق واألماكن العامة ومنع كل ما من شأنه إقالق راحة املواطن

 
 وما بعدها.   121، ص2017، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد،  1إلداري، طينظر : د. ماهر صاحل عالوي اجلبوري، القانون ا  (1)
الربزجني، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، جامعة بغداد، كلية القانون، مديرية دار  ينظر : د. علي حممد بدير ود. مهدي ايسني السالمي ود. عصام عبد الوهاب    (2)

 . 218وص  216، ص1993الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  
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قل اليت ميكن أن حتدث بسبب إنتشار جائحة خطرية كجائحة  ة يف مواجهة االضطراابت والقالمن قبل اإلدارة وأجهزهتا التنفيذي
كوروًن وأثر ذلك على حرية املواطنني يف التنقل والتبضع واإلطمئنان على صحة أفراد األسرة وعدم إزعاجه ابلشائعات واألخبار غري  

ى التدابري املادية املتمثلة ابحلجر الصحي  اليت من شأهنا أن تقلق راحته وهتبط من معنوايته، فواجبات اإلدارة ال تقتصر عل  احلقيقية 
  املناطقي أو إغالق الطرق تنفيذاً حلظر التجوال وإمنا تنصرف أيضاً إىل محاية ممتلكات املواطنني خالل فرتة احلظر ومنع إزعاجهم أثناء 

فرض هذه اإلجراءات األطر  وت ومنع الشائعات اليت ختل هبذه السكينة وهذا يتطلب أن يكون لالجهزة املعنية بمكوثهم يف البي
يتقرر مبقتضى   قانوين  نظام  يتطلب وجود  الطارئ وهذا  الظرف  املشروعية حىت يف  اليت تضفي على هذه األنشطة صفة  القانونية 

ة  لجأ هلا إال بصفة استثنائية ومؤقتة ملواجهة الظرف الطارئ الذي ميتنع عن اإلدار الدستور والقوانني حلماية املصاحل الوطنية وال ي
 . (1) مواجهتها بوسائلها يف الظروف العادية

ويالحظ ألن احلكومة العراقية بعد تفشي فايروس كوروًن قد عجزت عن إعالن حالة الطوارئ رغم أهنا قد أختذت قرارات  
يف التعليم    العامة، كحرية اإلقامة والتنقل واحلق يف اخلصوصية وحق التجمع واالجتماع واحلقمن شأهنا املساس ابحلقوق واحلرايت  

، وهذه القرارات ومنها فرض حظر التجوال وإغالق املناطق السكنية وحماسبة املخالفني من قبل القوات األمنية أشبه بفرض  (2) والعمل
بفرض حالة الطوارئ وهذا يُعد خرق لدستور مجهورية العراق الذي حضر    حالة الطوارئ بدون سند قانوين ومن قبل جهة غري ُمتصة

رسة أي من احلقوق واحلرايت أو حتديدها إال بقانون أو بناًء عليه، كما حضر أن ميس ذلك التقييد أو التحديد جوهر احلق  تقييد مما 
 . (3) أو احلرية

عاجلة كل اجلوانب اليت يقتضي معاجلتها من جانب  والسبب يف ذلك يرجع إىل قصور التشريعات النافذة اليت أغفلت م
قابلة للتطبيق وفعالة يف ظل الظروف الطارئة، وأهم هذه التشريعات اليت هلا مساس مباشر ابحلقوق  هذه التشريعات  املشرع لتكون  

  ملياً أول مرة وأعلنت حالة ، وقد طبق األمر املذكور ع (4)2004( لسنة  1واحلرايت العامة هو أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم )
، إال أنه بعد  (5) 2005( لسنة  18يد حالة الطوارئ مبوجب األمر الرائسي رقم )ومت متد  2004/ تشرين اثين /    7الطوارئ بتاريخ   
الطوارئ يف نصوص دستورية  2005صدور دستور   نظم حالة  الدستور    (6) الذي  لتعارضه مع نصوص  تطبيقه  يعد ابإلمكان  مل 

حبالة الطوارئ ومنها ما يتعلق مبوضوع األوبئة واجلوائح،    تشريعي الذي يشوبه وإغفاله تنظيم الكثري من املسائل املتعلقةوللقصور ال 
طبيقه خالل فرتة إنتشار جائحة  وسنحاول إلقاء الضوء على أهم مواطن اإلغفال التشريعي يف القانون املذكور اليت حالت دون ت

 )كوروًن( وكما أييت : 
من أمر الدفاع عن السالمة الوطنية حالة الطوارئ أبهنا احلالة اليت يتعرض هلا الشعب العراقي خلطر حال  (  1ادة )عرفت امل -1

واسعة  جسيم يهدد األفراد يف حياهتم وًنشئ عن محلة مستمرة للعنف من أي عدد من األشخاص ملنع تشكيل حكومة  
كل العراقيني أو أي غرض آخر، ويالحظ على هذا التعريف أنه  التمثيل يف العراق وتعطيل املشاركة السياسية السلمية ل

 
 . 785، ص1999، دار الشروق، بريوت، لبنان،  1ينظر : د. أمحد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلرايت العامة، ط  (1)
 . 134، وص89، وص75وص  73، ص2015صيل ينظر : د. محيد حنون خالد، حقوق اإلنسان، مكتبة السنهوري، بريوت،  ملزيد من التف  (2)
 . 2005مجهورية العراق لسنة    ( من دستور46املادة )  (3)
وقانون السالمة الوطنية    1940لسنة  (  10والقانون رقم )  1939( لسنة  57سبق هذا األمر التشريعي قوانني نظمت حالة الطوارئ ومنها مرسوم الطوارئ رقم )  (4)

ومسي ابألمر التشريعي  ألن رئيس الوزراء يف حينه ميلك السلطة  أمر الدفاع عن السالمة الوطنية  2004( لسنة  1وأخرها األمر التشريعي رقم )  1965( لسنة  4رقم )
 . 2004يف أيلول /    3987التشريعية والتنفيذية ونشر األمر يف جريدة الوقائع ابلعدد  

  1/11/2019( يف  6396العدد )  ينظر : القاضي سامل روضان املوسوي، حظر التجوال الكلي أو اجلزئي واملوقف الدستوري، مقالة منشورة يف صفحة احلوار املتمدن  (5)
 . www.ahewar.orgعلى املوقع االلكرتوين :  

 . 2005/ اتسعاً( من دستور مجهورية العراق لسنة    61املادة )  (6)
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مفهوم حالة الطوارئ ابخلطر احلال اجلسيم الناجم عن العنف السياسي الذي من شأنه تعطيل املشاركة السياسية    حصر 
وعها  الة الطوارئ لتشمل حاالت أخرى كوقوع حالة حرب أو التهديد بوقواإلنتقال السلمي للسلطة وأغفل مد نطاق ح

دد حياة اجملتمع العراقي، فاخلطر ال يقتصر على العنف السياسي  أو حاالت وقوع الكوارث وإنتشار األمراض واألوبئة اليت هت
اجملتمع، حيث ربط املشرع مفهوم    واالضطراابت الداخلية وإمنا يشمل الكوارث واألوبئة وكل ما من شأنه هتديد حياة أفراد

الطوارئ ابخلطر اجلسيم   الطوارئ احالة  نطاق حالة  املستمر واخرج من  العنف  الناشئ عن  املنشأ  احلال  ألخطار ذات 
الطبيعي كالكوارث العامة واألخطار النامجة عن أخطاء اإلنسان وانتشار األمراض واألوبئة وهذا اإلغفال التشريعي جعل  

التشريعات املقارنة قد أدخلت إىل    خال جائحة )كوروًن( كسبب إلعالن حالة الطوارئ، وابملقابل جند من الصعوبة إد
ال واالضطراابت  العنف  حالة  جانب  إعالن  يربر  األوبئة كسبب  وإنتشار  العامة  والكوارث  احلروب  حاالت  داخلية 

عبارة )خطر حال جسيم( اليت استخدمها املشرع  ، وملا تقدم فإننا ال نتفق مع الرأي الذي يذهب إىل كون  (1) الطوارئ
ألنه قرن مصدر    (2) ة للخطر عامة وغري حمددة وفضفاضة وقابلة للتفسري الواسع وخلق مصادر ُمتلفالعراقي أبهنا عبارة  

 اخلطر ابلعنف املتعلق مبنع تشكيل احلكومة وتعطيل املشاركة السياسية السلمية حصراً. 
لرقابة على اإلجراءات  ابجلهة املختصة إبعالن حالة الطوارئ ومدهتا ومتديد مدة الطوارئ وا عدم مالئمة األحكام اخلاصة   -2

 2005مع األحكام الواردة يف دستور    2004( لسنة  1التشريعي رقم )  املتخذة خالل فرتة الطوارئ الواردة يف األمر
فوفقاً لألمر التشريعي فإن من ميلك إعالن  وابلتايل فإن تطبيق هذا األمر التشريعي َيعل من اإلجراءات غري دستورية،  

وختضع قرارات    (3) ديد بنفس اآللية( يوماً قابلة للتم60وزراء مبوافقة هيئة الرائسة ابإلمجاع وملدة )حالة الطوارئ هو رئيس ال
يف إقليم كردستان  وإجراءات رئيس الوزراء لرقابة حمكمة التمييز وحمكمة التمييز يف كردستان فيما يتعلق إبجراءات الطوارئ  

 .  (4)الن هذه اإلجراءات أو عدم مشروعيتها أو إقرارهاوإنتهاًء ابحملكمة اإلحتادية العليا اليت تقرر بط
قد أًنط اختصاص إعالن حالة الطوارئ مبجلس النواب العراقي وبناًء على طلب مشرتك من   2005يف حني أن دستور 

النواب مبوافقة جديدة، وجعل جملس  30)رئيس جملس الوزراء ورئيس اجلمهورية وملدة   قابلة للتمديد من جملس  ( يوماً 
خالل فرتة إعالن حالة الطوارئ خالل فرتة مخسة    النواب هو اجلهة اليت تتوىل الرقابة على اإلجراءات املتخذة والنتائج

دة يف أمر الدفاع عن السالمة  وبذلك يكون املشرع الدستوري قد ألغى ضمنياً األحكام الوار   (5) عشر يوماً من إنتهاءها
اله  حلكومة إليه ُمالف للدستور، وهنا َيب أن نؤشر على املشرع العراقي أغفوَيعل ركون ا  2004( لسنة  1الوطنية رقم )

الطوارئ   الغائه وإصدار تشريع جديد ينظم حالة  أو  الدستوري،  النص  مع  ليكون متوائماً  القانون  تعديل نصوص هذا 
 

كذلك نصت املادة  املعدل على إعتبار الكوارث العامة ضمن املخاطر املوجبة إلعالن حالة الطوارئ، و   1955( من قانون الطوارئ الفرنسي لسنة 1ملادة )نصت ا (1)
ية والكوارث العامة  بشأن إعالن حالة لطوارئ يف مصر على إعتبار احلروب أو التهديد بوقوعها واالضطراابت الداخل  1958( لسنة  162( من القانون رقم )1)

ر حالة الطوارئ يف توسيع صالحيات السلطة التنفيذية،  وإنتشار األوبئة سبباً إلعالن حالة الطوارئ، ملزيد من التفصيل ينظر : د. أمحد طالل عبد احلميد البدري، أث
 . 7، ص2013، مكتبة القانون والقضاء، بغداد،  1ط

للباحثني د. ماهر فيصل صاحل ود.    (2) لعام  رأي  العراق  ، احللول  2005إنتصار حسن عبد هللا ومصطفى طالع خليل، حالة الطوارئ يف ظل دستور مجهورية 
لة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، عدد خاص لبحوث مؤمتر فرع القانون العام املنعقد حتت عنوان "اإلصالح الدستوري  واملعاجلات، حبث منشور يف جم 

 . 162(، ص2018/    11/    14  –  13الواقع واملأمول" للمدة من )واملؤسسايت  
 . 2004( لسنة  1( من أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم )2املادة )  (3)
 . 2004( لسنة  1( من أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم )9املادة )  (4)
( لسنة  1وحول الرقابة القضائية على حالة الطوارئ مبوجب أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم )،  2005/ اتسعاً( من دستور مجهورية العراق لسنة    61املادة )  (5)

( لسنة  1بد الرحيم حامت وسنان طالب عبد الشهيد، حالة الطوارئ مبوجب أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم )واإلنتقادات املوجهة هلا ينظر : فارس ع 2004
 وما بعدها.   182، ص2008(،  9ها، حبث منشور يف جملة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، العدد )والرقابة القضائية علي  2004
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ت الزاماً دستورايً على  تضمن  2005( من دستور مجهورية العراق لسنة  61)اتسعاً / ج( من املادة )والسيما أن الفقرة  
الوزر  ينظم صالحيات رئيس  قانون  إمتناعاً  املشرع إبصدار  الطوارئ وهذا يشكل  أو  اء خالل مدة إعالن حالة احلرب 

 ن شأنه أن يثري مسؤوليته السياسية. تشريعياً من جانب جملس النواب العراقي عن مباشرة إختصاصه التشريعي م 
جديد ينظم إعالن حالة الطوارئ وفقاً للمبادئ    و املشرع العراقي إىل اصدار قانونولتدارك هذا االغفال التشريعي ندع -3

الدستورية مع حتديد احلاالت املوجبه العالن حالة الطوارئ )كاحلرب والقالقل واالضطراابت الداخلية، والكوارث العامة،  
( من أمر الدفاع عن  1الواردة يف املادة )  مراض واألوبئة( وعدم قصرها  على احلالة الناشئة )محلة مستمرة للعنف( واأل

ن آلية إعالن حالة الطوارئ ومدة الطوارئ ومتديدها وصالحية رئيس جملس الوزراء، ونرى  السالمة الوطنية، كذلك يتضم 
  ء االداري ممثلة مبحكمة القضاء االداري كدرجة أوىل واحملكمة االدارية ضرورة اخضاع قرارات رئيس الوزراء لرقابة القضا

فإن اخضاع قرارات رئيس الوزراء لرقابة    عليه، و (1)وج العليا كدرجة هنائية لكون الدستور العراقي أقر النظام القضائي املزد
ارات رئيس الوزراء من أعمال السيادة  حمكمة التمييز االحتادية فيه خرق الختصاص القضاء االداري، كما ال ميكن عد قر 

، كما نرى أيضاً ومن  (2) القوانني على حتصني أي عمل أو قرار إداري من الطعنألن الدستور العراقي حظر النص يف  
مقتضيات العقلنة الربملانية منح السلطة التنفيذية صالحية إصدار لوائح )أنظمة( الضرورة يف ظل حالة الطوارئ لتاليف  

( على أن تعرض أنظمة  مشاكل أو صعوابت انعقاد الربملان خالل الظرف الطارئ كما حصل يف ظل جائحة )كوروًن
وهذا يتطلب إجراء تعديل دستوري على البند )اتسعاً( من املادة    (3)الضرورة على الربملان حال إمكانية انعقاده القرارها

من الدستور اليت قصرت صالحية جملس الوزراء على إصدار األنظمة    ( 80( من الدستور والبند )اثلثاً( من املادة )61)
 التنفيذية فقط. 

 لب الثان طامل
 أثر الغفال التشريعي على فاعلية الدارة يف جمال الضبط الداري الصحي

على  داري الصحي هو جمموعة الوسائل واإلجراءات اليت تتخذها السلطات االدارية الصحية هبدف احملافظة  الضبط اإل
إلجراءات االحتياطية من كل ما يكون سبباً أو حيتمل  صحة املواطنني ووقايتهم من األمراض والعمل على منع انتشار األوبئة، وإختاذ ا

، وما يتعلق مبوضوع حبثنا وهو اإلجراءات  (4) األشياء  م احليوان أ  مكان مصدره االنسان أ أسواء  أن يكون سبباً للمساس ابلصحة  
اب السالمة الصحية ضد هذه  تياط ومكافحة تفشي األمراض املعدية واألوبئة واجلوائح وتفادي ُماطرها لضمان إستتباملتعلقة ابالح 

التلوث وذلك مبنع األوبئة ومكافحة التلوث من القيم اإلجتماعية اليت  املخاطر حىت أمسى مفهوم الصحة العامة ومحاية البيئة من  
 . (5) تسعى النظم القانونية إىل حتقيقها

َيعل هذه اإلجراءات والوسائل  ومن املؤكد أن مثل هذه اإلجراءات والوسائل َيب أن تكون مستندة إىل غطاء تشريعي  
بق وأن بينا يف املطلب األول إغفال املشرع العراقي عن إَياد تنظيم قانوين  يف إطار املشروعية والسيما يف الظرف الطارئ، وقد س

عالن  فيذ ألن تشريع الطوارئ النافذ مل يدخل األمراض واألوبئة ضمن األسباب اليت تستدعي إمتكامل حلالة الطوارئ وسهل التن 
 2020( لسنة  55ملشكلة مبوجب األمر الديواين )حالة الطوارئ، ولذلك نرى أن إجراءات اإلدارة والقرارات اليت أصدرهتا اللجنة ا

 
 . 2005لسنة  ( من دستور مجهورية العراق  101املادة )  (1)
 . 2005( من دستور مجهورية العراق لسنة  100املادة )  (2)
السالم عبد احلميد، العالقة بني القانون والالئحة، دراسة مقارنة لتطور العالقة بينهما يف كل من    ملزيد من التفصيل حول لوائح الضرورة ينظر : د. عبد العظيم عبد  (3)

 وما بعدها.   137، ص1985عامل العريب، بدون دار نشر، القاهرة،  فرنسا والوالايت املتحدة األمريكية وال
 . 64، ص2016، دار الفكر والقانون، مصر،  1ي، دراسة مقارنة، طينظر : د. حممد فوزي نوَيي، اجلوانب النظرية والعملية للضبط اإلدار   (4)
 . 501، ص2004ندرية،  ينظر : د. سامي مجال الدين، أصول القانون اإلداري، منشآة املعارف، اإلسك  (5)
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  2020( لسنة  79وس )كوروًن( املشكلة مبوجب قرار جملس الوزراء رقم )واللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية اخلاصة مبكافحة فري 
دوام الرمسي يف اجلامعات  شريعات تتضمن  هذه اإلجراءات والقرارات ومنها حظر التجوال الكلي واجلزئي وتعطيل القد استندت إىل ت

العامة كامل والت واملطاعم واملقاهي ومنع الزايرات يف املواقف  واملعاهد واملؤسسات الرتبوية وتعليق الرحالت اجلوية وغلق األماكن 
 ة ال تُتخذ إاله يف ظل ظروف إستثنائية. والسجون تعد إجراءات غري إعتيادي 

الصحة يف مواجهة   تدخل يف صالحيات وزير  اليت  اإلجراءات  قامت إبختاذ كافة  قد  الصحية  السلطات  أن  ويالحظ 
الية  السلطات الصحية مل حتدد فايروس )كوروًن( إبعتباره أحد األمراض االنتقالية إذ أن األمراض اإلنتق، إال أن (1) األمراض االنتقالية

العامة رقم )  (2) واملتوطنة َيب أن حتدد مبوجب تعليمات يصدرها وزير الصحة ( لسنة  89وميكن أن نسجل على قانون الصحة 
نون املذكور يف مواجهة األمراض واألوبئة وأيضاً تقلل من فاعلية السلطات  املعدل أهم نقاط الضعف اليت تقلل من فاعلية القا   1981

 ة األمراض واألوبئة اخلطرية وكما أييت : الصحية يف التصدي ومواجه
ليت من  ا ابلرجوع إىل نصوص قانون الصحة العامة جند أهنا قد أعطت لوزير الصحة صالحية فرض حالة الطوارئ الصحية   -1

  لعامة وممارسة إجراءات وتدابري للسيطرة على األمراض االنتقالية ومنع إنتشارها ومن هذه الصالحيات شأهنا تقييد احلرايت ا 
لق احملالت العامة كدور  )إعالن منطقة موبوءة، تقييد حركة املواطنني داخل املنطقة املوبوءة ومنع الدخول واخلروج منها، غ

امات، منع بيع األغذية واملشروابت، منع إنتقال احليواًنت، وضع اليد  السينما واملقاهي واملالهي واملطاعم والفنادق واحلم
لى النبااتت واحليواًنت املشتبه بكوهنا خازنة أو ًنقلة للمرض، دخول دور السكن واحملالت  على وسائط النقل، وضع اليد ع

إجراءات رش العامة إل التحليل املختربي،  الصحي وأخذ مناذج  الصحي والكشف  التفتيش  املبيدات واملعقمات،    جراء 
، إاله أن املشرع أغفل تنظيم بعض  (3) عليمية...اخل(إجراءات املراقبة والعزل واحلجر، املنع من العمل أو الدوام يف املؤسسة الت

القانون فالضبط اإلداري الصحي َيب أن يكون مقرون ابلضبط اإلداري األمين وهذا يقتضي تنظيم   اجلوانب يف هذا 
واإلتصال والتنسيق مع هذه اجلهات، كذلك َيب حتديد اجلهة املسؤولة عن تنفيذ قرارات وزير الصحة  آليات التعاون  

لك يف صلب  كوادر الصحية ال ميكن هلا تقييد حركة املواطنني أو غلق احملالت العامة وهذا يتطلب أن يتم تنظيم ذفال
 القانون. 

  2004( لسنة  1رض مع أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم )إن إجراءات وزير الصحة مبوجب قانون الصحة العامة يتعا -2
عد حالة إنتشار األمراض واألوبئة من حاالت إعالن الطوارئ، كما أن الدستور  والدستور ألن أمر الدفاع عن السالمة مل ي

حني أن إجراءات وزير  يف حاالت الطوارئ وملدة حمدودة وتكون خاضعة لرقابة القضاء والربملان، يف  منع تقييد احلرايت إال  
طوارئ ضمن قانون طوارئ وهذا  الصحة وردت بقانون يتعلق ابلصحة العامة ويتضمن إجراءات ال تفرض إال يف حالة  

رايت العامة بدواعي الطوارئ الصحية، ولذلك  يؤدي إىل تضارب اإلجراءات وضياع املسؤوليات والتجاوز على احلقوق واحل 
تنفيذ قراراهتا ملواجهة فايروس كوروًن إال بتدخل القوات األمنية لتنفيذ هذه القرارات،  فإن السلطات الصحية مل تستطيع  

الذي  ل كما بينا يفتقر للغطاء التشريعي ولذلك نرى ضرورة تنظيم حالة الطوارئ الصحية ضمن قانون الطوارئ  وهذا التدخ
 ة لتحديدات الواجبات واملسؤوليات. َيب تشريعه ورسم آليات التعاون والتنسيق بني السلطات الصحية واألمني 

 
هو املرض الناجم عن اإلصابة بعامل معد أو  املعدل املرض اإلنتقايل أبنه )املرض اإلنتقايل    1981( لسنة  89( من قانون الصحة العامة رقم )44عرفت املادة )  (1)

 ري مباشرة(. السموم املولدة عنه والذي ينتج عن إنتقال ذلك العامل من املصدر إىل املضيف بطريقة مباشرة أو غ
 املعدل.   1981( لسنة  89( من قانون الصحة العامة رقم )45املادة )  (2)
 املعدل.   1981( لسنة  89( من قانون الصحة العامة رقم ) 54و)(  52( و) 51( و)49( و)47( و)46املواد )  (3)
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طات الصحية اليت سبق اإلشارة إليها إال أنه مل يعطي  نالحظ أن قانون الصحة العامة رغم الصالحيات الواسعة للسلو  -3
في وزارة الصحة أو املوظفني املكلفني بتنفيذ قرارات وزير الصحة السلطات الضبطية لضمان تنفيذ هذه القرارات يف  ملوظ
د يف قرارات  تفشي األمراض واألوبئة اخلطرية، كما أن اجلهات األمنية ال متلك مثل هذه الصالحية ولذلك فإن ما ور حال  

إختاذ اإلحتياطات الصحية  اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية خبصوص فرض الغرامات على املواطنني يف حال عدم  
ه صعوابت يف التنفيذ من قبل الكوادر الصحية واألمنية املكلفة  )كلبس الكمامة والكفوف والتباعد اإلجتماعي( يواج 

ه رجال الشرطة إحالة املخالفني إىل قضاة التحقيق لتحريك الشكوى القضائية حبقهم  مبتابعة تنفيذ القرارات وكل ما ميلك 
لصادرة من موظف  املعدل عن جرمية ُمالفة األوامر ا  1969( لسنة  111من قانون العقوابت رقم )(  240وفق املادة )

القانونية أو يف حالة إرتكابه أحد  أو مكلف خبدمة عامة أو من جمالس البلدية أو هيئة رمسية أو شبه رمسية ضمن سلطاهتم  
فإن منفذ هذه القرارات ال يستطيع فرض الغرامات الفورية على املخالفني وأن  عليه  ، و (1) اجلرائم املتعلقة ابلصحة العامة

  لقانونية يف ظل تفشي األمراض واألوبئة وبسبب طول اإلجراءات وبريوقراطيتها فإهنا قد تؤدي إىل إصابة إختاذ اإلجراءات ا 
ملرض، لذا  الشخص املخالف يف حال إيداعه ابملواقف وإصابة املوقوفني ورجال الشرطة إذا كان املخالف هو مصاب اب

ية منظمة مبوجب القانون تتيح إختاذ اإلجراء الرادع  نرى من الضروري منح اجلهات املنفذة للقرارت الصحية سلطات ضبط 
 ين متكامل لفرض حال الطوارئ. الفوري حبق املخالف مباشرة وضمن إطار نظام قانو 

يالحظ أن قانون الصحة العامة قد نظم إجراءات نقل اجلنائز ودفن املوتى ونظم بشكل دقيق حالة نقل جثة من خارج   -4
ان سبب الوفاة مرض إنتقايل ال خيضع للوائح الصحية الدولية، حيث أوجب لف اجلثة  العراق إىل العراق وابلعكس إذا ك

طهر ويوضع يف اتبوت معدين حُيكم إقفاله بواسطة اللحيم حبضور القنصل العراقي أو من ميثله  بقماش مشبع مبحلول م
ئل وحيكم إقفاله بواسطة  سم( وتكون جوانبه غري قابلة لنفاذ السوا2ل صندوق خشيب ال يقل مسكه عن )ويوضع داخ

نقل اجلثث داخل العراق إذا كان  القانون    ، كما نظم(2) مسامري لولبية وخيتم الصندوق خبتم القنصلية أو من يقوم مقامها
، إال أن املشرع أغفل تنظيم إجراءات نقل ودفن  (3) ( ساعة من وقت حدوث الوفاة36الدفن يتم داخل العراق خالل )

سبب وفاهتا مرض إنتقايل خطري أو وابء داخل العراق، كما مل ينظم القانون املذكور أي إجراءات أو  اجلثث اليت يكون  
رت  ت تتعلق مبراسم التجهيز والنقل والتغسيل والدفن بصورة أمنة وكرمية كما مل تصدر وزارة الصحة تعليمات نشبروتوكوال 

صدر  مقتضبة  إجراءات  إبستثناء  الغرض  هلذا  الرمسية  بتأريخ  ابجلريدة  العديل  الطب  دائرة  من  رمسي  مبوجب كتاب  ت 
ز ونقل  املذكور مستقباًل إلدخال آليات ومراسم جتهي، وهذا يقتضي من وجهة نظرًن تعديل القانون  (4)15/3/2020

العراق، ونقرتح على املشر  ع  ودفن املوتى وأماكن الدفن وشروطها الصحية ابلنسبة ملوتى األمراض اإلنتقالية اخلطرية يف 
السابقة  ( والربوتوكوالت  whoاالسرتشاد )ابلدليل اإلرشادي لدفن موتى كوروًن( الذي أعدته منظمة الصحة العاملية )

مثالً الصادرة   )ايبوال(  مرض  موتى  بدفن  اخلاص  اجلديد  املنظمة كالربوتوكول  هذه  القواعد  (5) عن  وضع  َيب  ، كما 
راض واألوبئة اخلطرية بشكل آمن صحياً وبعيداً عن األماكن السكنية  واإلجراءات إلختيار وحتديد مقابر لدفن موتى األم

 
 املعدل.   1969لسنة    111( من قانون العقوابت رقم  499إىل    496املواد )  (1)
 املعدل.   1981( لسنة  89/ اثنياً / اثلثاً( من قانون الصحة العامة رقم )  58أواًل / هـ( و)  /  58املادة )  (2)
 املعدل.   1981( لسنة  89العامة رقم )  ( من قانون الصحة60املادة )  (3)
حتت عنوان )إجراءات الدفن    15/3/2020( يف  10347/ أ . ف / )  2ينظر كتاب دائرة الطب العديل التابعة لوزارة الصحة العراقية ابلعدد / د. ط. ع /    (4)

 . www. shafaaq. comى موقع شفق االلكرتوين :  (، الكتاب منشور عل covid- 19للمرضى املتوفني نتيجة اإلصابة بفايروس كوروًن املستجد )
 . www. who. int( ابللغة العربية على الرابط االلكرتوين :  WHOينظر موقع منظمة الصحة العاملية )  (5)
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، ومن املؤكد أن مثل هذا التعديل سيزيد  (1) لعراق متنع الدفن يف املقابر العامةوالسيما أن هنالك فتاوى دينية صدرت يف ا 
ألمراض االنتقالية، وعدم اإلعتماد  من فاعلية السلطات الصحية يف إختاذ قرارات سريعة ومنظمة يف جتهيز ونقل ودفن موتى ا

 . على القرارات والتوجيهات اآلنية اليت قد ختلق حالة من اإلضطراب واألخطاء
( من قانون الصحة  45أوجبت املادة )إذ    ،(2)2007( لسنة  1ضرورة حتديث تعليمات حتديد األمراض االنتقالية رقم ) -5

اض اإلنتقالية واملتوطنة املشمولة أبحكام هذا القانون مبوجب تعليمات  املعدل حتديد األمر   1981( لسنة  89العامة رقم )
( من هذه التعليمات اليت حدد األمراض اإلنتقالية مل حُتدث  1حظ أن املادة )يصدرها وزير الصحة أو من خيوله، إذ يال

ندعو  و    وفايروس )كوروًن( حالياً،مثالً   الية اخلطرية اليت ظهرت يف العامل كمرض )ايبوال( ومل يدرج فيها بعض األمراض اإلنتق
( جلسة  6لألطباء الصادرة بقرار جملس النقابة رقم )نقابة األطباء العراقيني إىل ضرورة إعادة النظر بتعليمات السلوك املهين  

لتكون متوافقة مع التطورات العاملية يف جمال مسؤولية العالج ومسؤولية التشخيص وواجبات    (3)19/5/1985( يف  8)
نظمة  الطبيب اجتاه مريضه والتعامل اإلنساين يف ظل األوبئة العامة والسيما أن نقابة األطباء قد أصدرت ابلتعاون مع م

 . (4)  الصحة العاملية دليل )السلوك الطيب وآداب مهنة الطب(
 ث الثان املبح

 أثر الغفال التشريعي على فاعلية أعمال الدارة القانونية  
 يف ظل سراين جائحة )كوروان( 

لة من األعمال  تباشر اإلدارة يف سبيل احلفاظ على النظام العام وضمان إستمرار سري املرافق العامة إبنتظام وإطراد سلس
ل القانونية اليت تباشرها اإلدارة إبرادهتا املنفردة من جانبها فقط ونقصد بذلك  املادية والقانونية، الذي يعنينا يف هذا املبحث األعما 

،  ( 5) او مركزاً قانونياً القرارات اإلدارية أبنواعها الفردية والتنظيمية إلحداث تعديل يف املراكز القانونية أبن تنشأ أو تلغي أو تعدل التزاماً  
القانونية فهي العقد اإلداري والذي يكون صادراً بتوافق إرادتني األوىل إرادة اإلدارة والثانية إرادة  أما الصورة الثانية ألعمال اإلدارة  

هلدف من إبرام  ا يكون اوعادة م  (6) املتعاقد معها، فالعقود اإلدارية تقوم على فكرة الرتاضي والتقاء اإلرادتني أي إرادة طريف العقد
، وسنحاول يف هذا  (7)املرافق العامة وحتقيق النفع العام جلمهور املواطنني وعلى إختالف أنواعهااإلدارة لعقودها اإلدارية هو إدارة  

ة اإلستمرار يف  املبحث تناول مدى فاعلية التنظيم القانوين ألعمال اإلدارة القانونية ملواجهة األمراض واألوبئة ومدى إمكانية اإلدار 
وكفاءة يف ظل حالة الطوارئ الصحية ومدى إستجابة التشريعات النافذة لوسائط التكنولوجيا احلديثة  مباشرة أعماهلا القانونية بفاعلية  

 اليت سهلت أعمال اإلدارة يف حالة الطوارئ يف املطالب اآلتية : 
 املطلب األول 

 اجهة فايروس )كوروان( فاعلية التنظيم القانون للقرار الداري يف مو 
 يصدر من سلطة إدارية وطنية إبرادهتا املنفردة هبدف ترتيب آاثر قانونية وذلك إبنشاء أو  القرار اإلداري هو عمل قانوين 

تعديل أو إلغاء مركز قانوين معني وهذا األثر القانوين هو معيار القرارات اإلدارية يرتتب على غيابه أن يصبح أعمال اإلدارة جمرد  
 

 . www. aa. com. trفتوى للسيد السيستاين مبنع دفن موتى كوروًن يف املقابر العامة، منشورة يف املوقع االلكرتوين :    (1)
 . 17/6/2007( يف  4041منشورة يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد )   (2)
 .1985، مطبعة شفيق، بغداد،  1984( لسنة  81م )رق  ( من قانون نقابة األطباء22ينظر تعليمات السلوك املهين الصادرة مبوجب املادة )  (3)
 . 2010( ونقابة أطباء العراق عام  WHOينظر دليل السلوك الطيب وآداب مهنة الطب الصادر ابلتعاون بني منظمة الصحة العاملية )  (4)
 . 105، ص1997والطباعة، عمان،  يع  ، دار املسرية للنشر والتوز 1ينظر : د. خالد خليل الظاهر، القانون اإلداري، دراسة مقارنة،ط  (5)
 . 492، ص2005لبنان،    –ينظر : د. حممد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت    (6)
 . 322ص،  2014السليمانية،  ينظر : د. جنيب خلف اجلبوري، القانون اإلداري، مكتبة ايدكار لبيع ونشر الكتب القانونية،    (7)
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اإلدارية سنحاول يف هذا املطلب الرتكيز على مدى فاعلية القرار اإلداري    ومن دون اخلوض يف تقسيمات القرارات   (1) عمال مادية أ
يف إحداث أاثره القانونية يف ظل حالة الطوارئ بصورة عامة والطوارئ الصحية بوجه خاص، إذ يرتتب على تفشي األمراض واألوبئة  

سيما يف حال إعالن السلطات الصحية حالة احلظر  وميني يف التنقل ومباشرة أعمال الوظيفة العامة والتقييد حركة املوظفني العم 
إدارية أ العامة سواء أكانت    م الصحي الشامل أو اجلزئي على مناطق سكن املوظفني الذين ميثلون وسيلة اإلدارة ملباشرة مرافقها 

أدى فرض حالة حظر  إذ   حصل يف العراق على حنو ما رافق العامة عن العمل صحية ويؤدي ذلك إىل توقف امل  م أمنية أ م اقتصادية أ 
التجوال إىل إيقاف نشاط هذه املرافق إبستثناء املرافق الصحية واألمنية والعسكرية طبعاً، وبرغم هذه الظروف القاسية فإن اإلدارة  

  ئ ولو بنسب معقولة حيث ال ميكن تصور التوقف التام حباجة دوماً إىل ضمان إستمرار سري املرافق العامة حىت يف حاالت الطوار 
، يف دعم االتصاالت واملراسالت االلكرتونية واليت ميكن أتمينها من خالل مدخلني  (2) هلذه املرافق، وهنا تربز دور التكنولوجيا احلديثة

ومية املختلفة على توفري اخلدمات احلكومية  األول يتعلق ابستيفاء متطلبات عمل احلكومة اإللكرتونية واليت تعين قدرة القطاعات احلك
يدية لألفراد وإجناز املعامالت عرب شبكة االنرتنت بسرعة ودقة متناهية وبتكاليف وجمهود أقل، فضالً عن تقدمي اخلدمات املرفقية  التقل

ثة لتحرير حركة املعلومات واخلدمات  ترتكز احلكومة االلكرتونية على فكرة تعظيم إستخدام التكنولوجيا احلدي و (3) والتواصل مع املوظفني
يسمح تطبيق نظام احلكومة األلكرتونية على تقليل مساس  و ،(4) القيود والعوائق املادية املوجودة يف األوراق واألنظمة التقليديةمن  

يف حاالت    ما  حنو  على  أهنا تقلل من أثر غياب املوظف عن املرفق يف إدارته    ، واملوظف ابملواطن وسهولة تقدمي اخلدمات عن بعد  
وظفني، فضالً عن كوهنا حتقق املساواة يف اإلنتفاع يف املرافق العامة ألن املعامالت واخلدمات تتم وتقدم إلكرتونياً  الطوارئ أو إضراب امل

 امة. ملن يتوفر فيه شروط اإلستفادة من املرفق إلكرتونياً كما يوفر املرونة أو التطور كمبدأ مستقر يف إدارة املرافق الع
ا فيتمثل يف   : الثاين  املدخل  اإللكرتونية،  أما  العامة  لإلدارة  متكامل  نظام  وإنشاء  العامة  اإلدارة  لنظم  اإللكرتونية  ألمتتة 

واملقصود بذلك حتول األعمال اإلدارية اليت تتم بناًء على تدخل بشري إىل أعمال إلكرتونية تتم من تلقاء نفسها، كما تساعد على  
،  (5) و تستهلك حيزاً من وقته يف حني تستطيع اآللة القيام هبا من تلقاء نفسهادارية البسيطة اليت قد تشغل املوظف أأداء األعمال اإل 

وميكن أن نسجل يف العراق غياب التنظيم القانوين ملوضوع اإلدارة العامة اإللكرتونية إبستثناء بعض األحكام القانونية اليت ال تقدم  
ية والسبب يرجع إىل معوقات عديدة مادية وتقنية وبشرية وإدارية ومالية  لعمل بنظام اإلدارة العامة اإللكرتون الدعم التشريعي الوايف ل 

 .(6) وأمنية وتشريعية ال جمال للحديث عنها
أغفل املشرع العراقي وضع نظام قانوين متكامل للقرار اإلداري اإللكرتوين وهو ال خيتلف يف مضمونه وأركانه عن القرار  و 

ن إرادهتا إلكرتونياً ولذلك عرف القرار اإلداري اإللكرتوين أبنه إفصاح اإلدارة عن إرادة منفردة  داري املكتوب إال أن اإلدارة تعرب عاإل
ملزمة تصدر عن سلطة إدارية عامة عرب وسائل إلكرتونية وترتب أاثر قانونية، وأن وجه اإلختالف عن القرار اإلداري املكتوب من  

 
 . 19وص  18، ص2005ينظر : د. مازن ليلو راضي، النظرية العامة للقرارات والعقود اإلدارية، مطبعة شهاب، أربيل،    (1)
اإلنسانية     شىت مناحي احلياةتعرف التكنولوجيا أبهنا )متابعة إستخدام معطيات العصر من وسائل واجهزة ومبتكرات وتطبيق إستخداماهتا احلديثة واإلستفادة منها يف  (2)

احلديثة يف تفعيل الرقابة  مبا يف ذلك أتثريها يف جمال املعلومات واالتصال مبختلف وسائله وقنواته وأجهزته(، ينظر : فؤاد أمحد سليمان، دور تكنولوجيا االتصال  
 . 103، ص2018ة،  ، املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، القاهر 1الربملانية، ط

 . 452، ص2006، جمموعة النيل العربية، القاهرة،  1ينظر : د. أبو بكر حممود اهلوش، احلكومة اإللكرتونية، الواقع واآلفاق، ط  (3)
 . 21، ص2004ينظر : د. عبد الفتاح بيومي حجازي، احلكومة اإللكرتونية ونظامها القانوين، دار الفكر العريب، اإلسكندرية،    (4)
وما    84، ص2003، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  1الرزاق الباز، مقدمة يف التجارة اإللكرتونية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، طنظر : د. داود عبد  ي  (5)

 بعدها. 
ة احلكومة اإللكرتونية يف دولة  اإللكرتونية، مع إلقاء الضوء على جتربينظر : د. حممد أمني يوسف، اإلدارة واحلكومة اإللكرتونية، دراسة حول اإلدارة واحلكومة    (6)

 وما بعدها.   36، ص2017، دار الكتب والدراسات العربية، القاهرة،  1اإلمارات العربية املتحدة، ط
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ار اإلداري الصادر عرب الوسائل اإللكرتونية َيب أن تتوافر فيه مقومات وعناصر  لتعبري عن إرادة اإلدارة فقط، فالقر ًنحية وسيلة ا 
القرار اإلداري من صدوره من جهة إدارية إبرادهتا املنفردة، بقصد إحداث أاثر قانونية معينة، ومشروعية سببه واحملل الذي يتعلق به  

فالقرار اإلداري االلكرتوين يصدر    (1) ستهدف حتقيق املصلحة العامةلشكل واإلجراءات املقررة قانوًنً ويوبصدوره من مرجع ُمتص يف ا
، وهذا يقتضي وجود تنظيم قانوين  (2) ويصبح قاباًل للتنفيذ يف مواجهة املخاطبني به مبجرد توافر أركانه وإستكمال إجراءاته اإللكرتونية 

إلكرتونياً، فمن ًنحية اإلجراءات اخلاصة إبصدار القرار اإلداري    كرتوين وآليات إعالنه والتبليغ بهإلجراءات إصدار القرار اإلداري االل
اإللكرتوين َيب ضبط إجراءات الطلب اإللكرتوين ابلنسبة للقرارات اليت تتطلب أن يقدم صاحب الشأن فيها طلباً لإلدارة مع حتديد  

،  (3) عامة واملتعامل معها من خالل النظام املعلومايت لإلدارةبياًنت إلكرتونياً بني اإلدارة الشكل الطلب وآلية تقدميه إلكرتونياً وتبادل ال
كذلك َيب ضبط إجراءات حتديد األركان اخلارجية للقرار اإلداري اإللكرتوين كاإلختصاص بعناصره الشخصية واملوضوعية والزمانية  

األعضاء ومكان االنعقاد الذي ممكن أن يتم أبحد  اللجان وما يتطلبه دعوة  واملكانية والشكل واإلجراءات كالقرارات الصادرة عن  
التواصل اإللكرتونية ) تنظيم مسألة  Chat room( وغرف احلوار أو احملادثة )video conferencingوسائل  (، وأيضاً 

الكومبيوتر  تطبيقات  أو  برامج  أبحد  املخالف  املوظف  أقوال  اإللكرتوين وضبط  اإلداري  القرار    التحقيق  إلصدار  اإلداري  متهيداً 
وغريها من التفاصيل ال جمال لذكرها، كما َيب على املشرع تنظيم القواعد اليت حتكم تقنية التوقيع اإللكرتوين )الرقمي(    (4) التأدييب 

لتقنيات إلصدار  وتقنية التوقيع اليدوي املسحوب على جهاز املاسح الضوئي أو التوقيع البيومرتي أو إعتماد املشرع ألحد هذه ا
، كما َيب وضع اإلطار القانوين لإلعتداد ابلقرار اإلداري اإللكرتوين بواسطة النشر اإللكرتوين ابلوسائل  (5) ت اإلدارية اإللكرتونية القرارا

فياً لكافة  احلديثة ابالنرتنت كنشر القرار اإلداري اإللكرتوين على املوقع اإللكرتوين للجهة املصدرة للقرار أو صاحب الشأن مستو 
يضاً تنظيم آلية )اإلعالن( التبليغ االلكرتوين ابلوسائل اإللكرتونية املتاحة وهو أمر ميسر ابلنسبة للقرارات اإلدارية التنظيمية  عناصره، وأ

ياً عرب بريدهم  وميكن إعتماد طريقة إقرار األفراد عند تقدمي طلبات من خالل املواقع اإللكرتونية احلكومية برغبتهم بتلقي الرد إلكرتون
وين مثالً أو يف املوقع اإللكرتوين الذي يرغب الفرد بتلقي الرد اإللكرتوين عليه مع تنظيم اإلجراءات اليت تثبت وقت إستالم  اإللكرت 

إستالمها ووقت  اإللكرتوين  اإلداري  القرار  تتضمن  اليت  الرسالة  إرسال  اإلداري    (6) الرد كوقت  القرار  تنفيذ  عملية  تنظيم  وكذلك 
أن تنظم إجراءات الطعن يف القرارات اإلدارية اإللكرتونية عن طريق اإلدارة القضائية اإللكرتونية وتنظيم  ، والب(7) إلكرتونياً  د أيضاً 

 . (8) إجراءات التظلم اإللكرتوين والتقاضي اإللكرتوين عن بعد

 
 . 93، ص4201، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  1ينظر : د. محدي القبيالت، قانون اإلدارة العامة اإللكرتونية، ط  (1)
 .www(، على الرابط اإللكرتوين :  CIOباز، القرار اإلداري اإللكرتوين، حبث منشور على موقع جتمع مشريف املعلوماتية العرب ) ينظر : د. عدًنن مصطفى ال  (2)

arab. cio. org . 
 . 111احلكومة اإللكرتونية(، ص  –  املعامالت اإللكرتونية )التجارة اإللكرتونيةينظر : د. عالء حمي الدين مصطفى، القرار اإلداري اإللكرتوين، حبث منشور يف مؤمتر    (3)
جملس النشر العلمي، جامعة الكويت،  ينظر : د. داود عبد الرزاق الباز، اإلدارة العامة )احلكومة( اإللكرتونية وأثرها على النظام القانوين للمرفق العام وأعمال موظفيه،    (4)

 . 294وص  293، ص2004
،  2018، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 2، ك1، ط2016( لسنة  81 قانون اخلدمة املدنية رقم )ينظر : د. صفاء فتوح مجعة، مبادئ احلوكمة يف (5)

 وما بعدها.   162ص
(  40اجمللد ) نشور يف جملة دراسات علوم الشريعة والقانون،ينظر : د. نوفل عقيل العجارمة وًنصر عبد احلليم السالمات، نفاذ القرار اإلداري اإللكرتوين، حبث م  (6)

 وما بعدها.   1027، ص2013(، عمان،  1ملحق )
 . 312، صwww. iajs. netينظر : زينب عباس حمسن، اإلدارة اإللكرتونية وأثرها يف القرار اإلداري، حبث منشور على املوقع اإللكرتوين :    (7)
لتشريعات اإلدارية يف العراق، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية  طالل عبد احلميد البدري، اسرتاتيجية حوكمة املزيد من التفصيل ينظر : أمحد    (8)

 وما بعدها.   352، ص2019القانون،  



 

113 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

  2012( لسنة  78واملعامالت اإللكرتونية رقم )  ومما َيدر اإلشارة إليه أن املشرع العراقي قد أصدر قانون التوقيع اإللكرتوين
وقد أغفل املشرع تنظيم الكثري من املسائل املتعلقة ابإلدارة العامة اإللكرتونية وميكن أن جنمل أهم نقاط الضعف يف القانون املذكور  

 كما أييت : 
ونية اليت ينفذها األشخاص الطبيعيون أو  أن القانون املذكور حدد يف املادة )أواًل( منه نطاق سراينه على املعامالت اإللكرت  -1

املعنويون واملعامالت اليت يتفق أطرافها على تنفيذها بوسائل إلكرتونية، واألوراق التجارية واملالية اإللكرتونية ومل يشر صراحة  
عنوية عامة مبوجب  مإىل إعتماده يف تسيري املعامالت اإلدارية أو احلكومية رغم أن اهليئات واإلدارات العامة حتوز شخصية  

القانون وهذا يعين إمكانية مشول دوائر الدولة بنطاق سراين القانون إبعتبار دوائر الدولة من األشخاص املعنوية العامة وأن  
النص ورد مطلقاً فيما خيص )األشخاص املعنويون( وهذا حيتاج لتداخل تشريعي ملد نطاق سراين القانون على املعامالت  

 ية يف املستقبل بشكل صريح. ر والقرارات اإلدا
عرف القانون التوقيع االلكرتوين أبنه عالمة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو غريها   -2

ومنحه احلجية اإلدارية يف اإلثبات إىل جانب    (1)هلا طابع متفرد يدل نسبته إىل املوقع ويكون معتمداً من جهة التصديق
إال أنه    (3) ، إذا روعي يف التوقيع شروط إنشاءه املذكورة يف القانون ومعتمداً من جهة التصديق(2) ية والتجاريةاحلجية املدن

مل ينظم أمناط التوقيع اإللكرتوين وتقنيات إعتماده من قبل املوظف العام والدوائر احلكومية وكأن إرادة املشرع قد انصرفت  
شاطات املدنية والتجارية واإلدارية بني األفراد واألشخاص املعنوية اخلاصة وليس  لنا  إىل تنظيم التوقيع اإللكرتوين ألغراض

بقصد تنظيمها ألغراض املعامالت اإلدارية بني املوظفني واإلدارات العامة أو بني األشخاص املعنوية العامة واألفراد أو ما  
ا أن املشرع مل يضع أحكام التوقيع اإللكرتوين موقع  كم ،  بني األشخاص املعنوية العامة أو من ميثلها يف اإلدارات احلكومية

التنفيذ من خالل إنشاء جهات التوثيق والتصديق االلكرتوين كما ال يوجد قانون أو تشريع صريح يف العراق ينص على  
راسالت  امل  كام، ومل ينظم أح(4) إعتماد وسائل التواصل االجتماعي والربيد اإللكرتوين ألغراض اإلثبات يف العمل اإلداري

 والقرارات اإلدارية اإللكرتونية للمرافق العامة. 
 مل ينظم القانون املذكور املتطلبات التقنية واإلجرائية إلصدار وإعالن وتبليغ وتنفيذ القرار اإلداري اإللكرتوين.  -3
القضائي اإللكرتوين   -4 التظلم والطعن  إجراءات  املذكور تنظيم  القانون  يتضمن  ءات  اإللكرتونية وإجرا  ابلقرارات اإلدارية مل 

التقاضي اإللكرتوين أو ما يسمى )ابلتقاضي عن بعد( ألن التنظيم اإللكرتوين َيب أن يكون متكاماًل منذ بداية صدور  
القرار اإلداري اإللكرتوين وحىت حتصنه من طرق الطعن إبنتهاء أو إبكتساب القرار الصادر من القضاء املختص الدرجة  

مل يعاجل موضوع القرار اإلداري اإللكرتوين بكافة جوانبه من حلظة إصداره جود تشريع موحد وشاقطعية وهذا يتطلب و ال
 ولغاية كافة تفاصيل طرق الطعن به وصريورته اباتً. 

إذ  لكرتونية،  ملا تقدم فإن التشريعات النافذة يف العراق قاصرة عن تلبية متطلبات احلكومة اإللكرتونية واإلدارة العامة اإل
احلظر الشامل أو اجلزئي ملوظفي الدولة وإدارة املرافق العامة  مدة   ان إجناز الكثري من املعامالت اإلدارية إلكرتونياً خاللإلمككان اب

الثب  للمواطن كالواثئق  الرمسية  الواثئق  للمواطنني كإصدار  تقدمي اخلدمات  إمكانية  وتية  عن بعد ابلوسائل والوسائط اإللكرتونية مع 
وإجراءات تسجيل الوالدة والوفاة والتبليغ ابلتعليمات والتوجيهات اإلدارية وإجراء االمتحاًنت  نية وإجازات السوق  والبطاقة الوط 

 
 . 2012( لسنة  78/رابعاً( من قانون التوقيع االلكرتوين واملعامالت االلكرتونية رقم )1املادة )  (1)
 . 2012( لسنة  78امالت االلكرتونية رقم )/اثنياً( من قانون التوقيع االلكرتوين واملع4املادة )  (2)
 . 2012( لسنة  78( من قانون التوقيع االلكرتوين واملعامالت االلكرتونية رقم )5املادة )  (3)
 . 50، ص2020مكتبة السنهوري، بريوت،  ينظر : د. مصدق عادل طالب، احلكومة االلكرتونية وتطبيقاهتا يف التشريع العراقي،    (4)
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اإللكرتونية للطلبة يف ظل إنتشار فايروس )كوروًن(، فضاًل عن عدم تعطيل املؤسسات القضائية فيما لو كان هنالك نظام )للتقاضي  
ديد منها وحسمها خالل فرتة احلظر الصحي وهذا كله يؤثر ابلنتيجة  ملؤجلة وإستيعاب اجلعلى حسم القضااي ا  عن بعد( يساعد

على فاعلية اإلدارة يف مواجهة حالة الطوارئ الصحية بسبب فايروس )كوروًن( وأنمل من املشرع العراقي أن يتالىف هذا اإلغفال  
 ئ. التشريعي مستقبالً بعد زوال هذا الظرف الطار 

 
 املطلب الثان 

 فاعلية التنظيم القانون للعقود احلكومية يف مواجهة فايروس )كوروان( 
العقد اإلداري هو إتفاق يكون أحد أطرافه شخصاً معنوايً عاماً بقصد إدارة أحد املرافق العامة أو تسيريها وتظهر فيه نية  

قد مع اإلدارة مع متتع األخرية  ألوفة اجتاه املتعااً إستثنائية غري ماإلدارة ابألخذ أبسلوب القانون العام وذلك بتضمني العقد شروط
وقد أستقر القضاء والفقه على إعتبار العقد إدارايً إذا كانت اإلدارة طرفاً ابلعقد    (1) ابمتيازات وسلطات ال يتمتع هبا املتعاقد معها

 .(2) ة إستثنائية غري مألوفم وأن يتضمن شروطاً ويتصل العقد بنشاط مرفق عام ويُتبع يف إبرامه أساليب القانون العا 
وما يعنينا يف هذا اجملال ليس النصوص التشريعية املتعلقة مبعاجلة اآلاثر املرتتبة على حصول أمراض وجوائح وكوارث عامة  

اإلستثنائية،  بصورة عامة يف مثل هذه الظروف  ألن النظام القانوين العراقي غين ابألحكام القانونية اليت تعاجل اآلاثر املرتتبة على العقود  
إال أن منازعات العقود اإلدارية واليت تسمى يف    (3) قد أقر نظام القضاء املزدوج يف العراق  2005العراقي لسنة    وبرغم أن الدستور

ى منازعات العقود  العراق مبصطلح )العقود احلكومية( ال زالت ختضع الختصاص القضاء العادي الذي طبق النصوص املدنية عل
للعقود اإلدارية واليت توجب  يتسىن للقضاء اإلداري تطبيق نظ   اإلدارية، ومل التوازن املايل  رايت القضاء اإلداري يف معاجلة اختالل 

ت  تعويض املتعاقد مع اإلدارة دون حاجة إلثبات اخلطأ من جانب اإلدارة كنظرية فعل األمري ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعواب
/اثنياً( من القانون املدين  146على بدء نقول أن املشرع العراقي قد أقر نظرية الظروف الطارئة يف املادة )داً  وعو   (4) املادية غري املتوقعة 

مات  املعدل اليت رتبت على احلوادث اإلستثنائية الطارئة العامة غري املتوقعة اليت من شأهنا جعل االلتزا  1951( لسنة  40العراقي رقم )
 احلد املعقول، وقد اعترب القضاء العراقي انتشار األوبئة واألمراض  تحيلة إبنقاص االلتزام املرهق إىل العقدية مرهقة وإن مل تكن مس

 (. 5) كمرض الكولريا واحلمى القالعية بني األغنام، والفيضاًنت وغزارة األمطار وانقطاع الطرق وإرتفاع األسعار ... ظروف طارئة

خالل اباللتزامات التعاقدية  ر الناشئ عن السبب األجنيب الذي من شأنه اإل( من القانون املدين الضر 211عاجلت املادة )و 
،  (6)  كاآلفة السماوية أو احلادث الفجائي أو القوة القاهرة وقد أطلق فقهاء الشريعة اإلسالمية على القوة القاهرة مصطلح )اجلائحة(

رجي عن إرادة  ع َيعل تنفيذ االلتزام مستحياًل فهي حادث خاهنا كل أمر غري متوقع احلصول وغري ممكن الدفوالقوة القاهرة تعرف أب 

 
 . 17، ص2011، دار النهضة العربية، القاهرة،  5جعفر ود. أشرف أنس جعفر، العقود اإلدارية، ط  ينظر : د. أنس  (1)
 وما بعدها.   277، ص2017، دار املسلة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،  4ينظر : د. مازن ليلو راضي، القانون اإلداري، ط  (2)
 . 2005( من دستور مجهورية العراق لسنة  101املادة )  (3)
، دار ميزوبواتميا ودار  1ملزيد من التفصيل ينظر : د. أمحد طالل عبد احلميد البدري، قاعدة العقد شريعة املتعاقدين يف جمال العقود اإلدارية، دراسة مقارنة، ط  (4)

 وما بعدها.   175، ص2013ومكتبة عدًنن للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد،  
،  1986د الرمحن ًنجي، التوازن االقتصادي يف العقد أثناء تنفيذه، منشورات مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد،  ملزيد من التفصيل ينظر : د. غازي عب  (5)

 وما بعدها.   122ص
اآلدميني إذا كانت غالبة كاجتياح    الربد والريح أو من آفة كالعفن والعطش واجلراد وأفعالاجلائحة وتعين الشدة اليت جتتاح املال أو ما يصيب الزرع والثمر من السماء ك   (6)

، موسوعة القوانني العراقية، بغداد،  1اجليش، ملزيد من التفصيل ينظر : د. صفاء تقي العيساوي، القوة القاهرة وأثرها يف عقود التجارة الدولية، دراسة مقارنة، ط
 وما بعدها.   30، ص2012
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، وابلتايل يؤدي إىل انقضاء االلتزام وفسخ  (1) األطراف املتعاقدة وغري متوقع ويستحيل دفعه ويؤدي إىل استحال تنفيذ االلتزامات
هلندسة املدنية بقسميها األول والثاين  ( من الشروط العامة ملقاوالت أعمال ا2/    67ة )، كذلك نصت املاد(2) العقد من تلقاء نفسه

املعدلة والصادرة عن وزارة التخطيط على إهناء املقاولة يف حال استحالة تنفيذها ألي سبب أو أسباب يتفق )صاحب    1987لسنة  
ة بتعليمات  ( امللحق6( من الضوابط رقم )2لفقرة )اثنياً /  العمل( و)املقاول( على أهنا خارجة عن إرادة الطرفني، كذلك نصت ا

واخلاصة بتوقف ومتديد أعمال املقاوالت وعقود التجهيز وعقود اخلدمات اإلستشارية    (3)2014ة  ( لسن 2تنفيذ العقود احلكومية رقم )
القاهرة وإستحالة التنفيذ إبتفاق الطرفني،    وعقود اخلدمات غري اإلستشارية على إمكانية إهناء العقود احلكومية بسبب إستمرار القوة

قد نص يف الفقرة    2020/آذار/21والصادر بتأريخ    2020( لسنة  55ين املرقم )ا َيدر اإلشارة إليه أن قرار جلنة األمر الديواومم
اية إعالن وزارة الصحة  ولغ  2020/شباط/20أزمة فايروس )كوروًن( )قوة قاهرة( جلميع املشاريع وإعتباراً من    ( منه على إعتبار 12)

ما إذا كانت جائحة كوروًن متثل ظرفاً إستثنائياً طارائً َيعل  روًن، وبغض النظر عن إشكالية اآلراء الفقهية فيالعراقية إنتهاء وابء كو 
دية مستحيلة وتؤدي  االلتزامات التعاقدية احلكومية مرهقة على املتعاقد مع اإلدارة أم كانت متثل )قوة قاهرة( جتعل االلتزامات التعاق

ا تشكل نظام قانوين ملعاجلة آاثر جائحة )كوروًن( على  مع اإلدارة كما بينا يف األحكام أعاله، إال أهن  إىل إهناء العالقة التعاقدية 
كومية  العقود احلكومية، ولكن املهم يف ذلك أن املشرع العراقي أغفل عن وضع نظام قانوين متكامل إلبرام وإدارة وتنفيذ العقود احل

درة لإلدارة على إدارة التعاقدات احلكومية  ملوضوع بشكل متكامل ومشويل ألعطى الفاعلية والقإلكرتونياً ولو كان املشرع قد نظم هذا ا
وتنفيذها خالل هذه األزمة والسيما أن حاجة اإلدارة قائمة إلبرام العقود اخلاصة إبسترياد األدوية والتجهيزات واملستلزمات الطبية  

 خلت من أي تنظيم قانوين للجوانب اآلتية :  (4) د احلكومية املتعاقبةواجهة هذه األزمة وغريها ، فجميع تشريعات العقو مل
 عدم تنظيم إجراءات الدعوة واإلعالن واملناقصات العامة إلكرتونياً.  -1
 اإللكرتوين ونفاذ العقد إلكرتونياً. عدم تنظيم إجراءات إبرام العقود اإلدارية إلكرتونياً وما يتعلق مبوضوع التوقيع  -2
قود اإلدارية إلكرتونياً كفرض الغرامات التأخريية وسحب العمل وإهناء العمل وإستالم  متابعة تنفيذ الع  عدم تنظيم إجراءات -3

 العمل وأوامر الغيار وأوامر التمديد والتوقف وغريها من تفاصيل إدارة ومتابعة العقود احلكومية. 
دارية اإللكرتونية وأنظمة الدفع اإللكرتوين كالنقود  نوين إلكرتوين للتعامل املايل مع املناقصات والعقود اإلعدم وجود نظام قا -4

لبالستيكية والنقود اإللكرتونية وبطاقات الدفع اإللكرتوين )كبطاقة اخلصم الشهري وبطاقات الشبكات وبطاقة السحب  ا
 . (5) ذكيةاآليل، وبطاقات األئتمان( وغريها من البطاقات ال

 

 
 . 25، ص1994(، جامعة اتريونس، بنغازي،  14( سنة )13رة، حبث منشور يف جملة دراسات قانونية، جملد )ينظر : د. عمر السيوي، العقد اإلداري والقوة القاه  (1)
 watan.  –www. alينظر : حممد ماجد اهلاجري، القوة القاهرة وأثرها على العقود واحلقوق، مقالة منشورة على موقع الوطن على الرابط االلكرتوين :    (2)

comالعراقي، حبث منشور يف جملة  صالح الدين علي، شرط القوة القاهرة يف القانون اإلنكليزي، دراسة حتليلية مقارنة مع القانون املدين    ، كذلك ينظر : د. يونس
 . 245، ص2018(،  10(، السنة )4احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، العدد )

 . 16/6/2014( يف  4325منشورة يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد )   (3)
)امللغاة(    2008( لسنة  1، وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )0420( لسنة  78كقانون العقود احلكومية الصادرة أبمر سلطة األئتالف املؤقتة )املنحلة( رقم )  (4)

 النافذة والضوابط امللحقة هبا.   2014( لسنة  2وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )
 وما بعدها.   122ص  ،2016بان علي اجللودة، املناقصة العامة يف ظل احلكومة اإللكرتونية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  ينظر : أمحد شع  (5)
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التقني  -5 احلماية  لتأمني  قانوين  نظام  وجود  وأتمنيعدم  البياًنت  اإللكرتوين كتشفري  للعطاء  املستقبل    ة  اآليل  احلاسوب 
، إضافة لتوفري احلماية القانونية للعطاء اإللكرتوين وجترمي املساس ابحملرر اإللكرتوين أو الوسيط اإللكرتوين أو  (1) للعطاءات

 . (2)  واإلَياب والقبول اإللكرتوينالتوقيع اإللكرتوين 
تنظيم قانوين  -6 العقد اإلداعدم وجود  التعاقد   إلبرام  أمثلة أساليب  التقليدية واحلديثة ومن  إبرامه  ري اإللكرتوين وأساليب 

بني  وحجيته  إثباته  لوسائل  قانوين  تنظيم  وجود  عدم  عن  فضالً  اإللكرتونية  واملناقصات  اإللكرتونية  املزايدات    احلديثة 
بلية الكتابة اإللكرتونية  ونية كدليل لإلثبات ميكن تقدميه للقضاء كقاوالشروط الواجب توفرها يف الكتابة اإللكرت   (3) املتعاقدين 

للقراءة والفهم والوضوح، وقابليتها للحفظ وعدم إمكانية تعديلها إلكرتونياً إىل جانب التوقيع اإللكرتوين وشروطه إلثبات  
ي اإللكرتوين وزمان ومكان إبرامه وهو  ،  كذلك َيب تنظيم اإلَياب والقبول يف العقد اإلدار (4) وينالعقد اإلداري اإللكرت 

ل أتريخ تصديق قرار اإلحالة أو القرار الصادر ابلتعاقد أو الشراء... اخل، أما مكان العقد اإللكرتوين فهو  يف الغالب ميث
لصدد  در عنه القبول وميكن تطبيق أحكام التعاقد بني غائبني هبذا امقر اإلدارة أو الشخص املعنوي العام إبعتباره من يص
وبريدها اإل  املتعاقدة إلكرتونياً  تقنية تؤمن يف نفس الوقت مبادئ السرية والشفافية  وتنظيم موقع اإلدارة  لكرتوين بطريقة 

 . (5) ة على وجه اخلصوصوغريها من املبادئ اليت حتكم عملية التعاقد بصورة عامة والعقود اإلدارية اإللكرتوني
ال  -7 اليت عاجلت  النافذة  التشريعات  التوقيع اإللكرتوين واملعامالت  توقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتو قصور  فقانون  نية، 

عرف العقد اإللكرتوين أبنه إرتباط اإلَياب الصادر من أحد املتعاقدين بقبول الطرف    2012( لسنة  78اإللكرتونية رقم )
إلكرتونيةاآلخر على و  بوسيلة  يتم  والذي  عليه  املعقود  أثره يف  يثبت  بوسيلة  (6) جه  العقد  اإلَياب والقبول يف  ، وأجاز 

ونظم حاالت إستالم املستند اإللكرتوين    (8) وعاجل ونظم حاالت إعتبار املستندات اإللكرتونية صادرة عن املوقع  (7) إلكرتونية
ال أهنا ال تعد  ، ورغم أن هذه األحكام ميكن اإلستفادة منها يف بعض جوانب إبرام العقود اإلدارية اإللكرتونية إ(9) وإرساهلا

ل تنظيم موضوع  فضالً عن ذلك أن املشرع أغف نظام قانوين متكامل للعقود اإلدارية اإللكرتونية لألسباب اليت بيناها سابقاً،  
حتديد احملكمة املختصة ابلفصل يف منازعات العقد اإللكرتوين ألن القانون املذكور أخرج إجراءات احملاكم واإلعالًنت  

، كما  (10) ت ابحلضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض واألحكام القضائية من نطاق سراين هذا القانونالقضائية واإلعالًن

 
وما    156، ص2000ينظر : د. خالد الطويل وآخرين، مدخل إىل االنرتنت وتكنولوجيا احلاسب الشخصي، الدار العربية للعلوم ًنشرون، بدون مكان نشر،    (1)

 بعدها. 
 . 251، ص2006اإلسكندرية،  ، دار الفكر اجلامعي،  1ينظر : د. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكرتوين، دراسة مقارنة، ط  (2)
  168، ص 2008سنة (، ال37(، العدد ) 10ينظر : د. قيدار عبد القادر، إبرام العقد اإلداري اإللكرتوين وإثباته، حبث منشور يف جملة الرافدين احلقوقية، اجمللد ) (3)

 وما بعدها. 
القانوين للعقد اإلداري اإللكرتوين، حبث منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية  ملزيد من التفصيل ينظر : د. فيصل عبد احلافظ الشوابكة، النظام  (4)

 . 351، ص2013(، عمان،  2(، العدد )21واإلدارية، اجمللد ) 
ي  (5) التفصيل  من  جملة ملزيد  يف  منشور  حبث  اإللكرتونية،  اإلدارية  العقود  إلبرام  القانوين  النظام  القبيالت،  سليمان  محدي  د.   نظر: 

( اجمللد  والقانون،  الشريعة  علوم  عمان،  34دراسات  ملحق،  )ص2007(،  :  665ص  –  661،  اإللكرتوين  املوقع  على  متاح   ،) 
www. journals. ju. edu. jo . 

 . 2012( لسنة  87من قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية رقم )  /عاشراً(1املادة )  (6)
 . 2012( لسنة  87/أواًل( من قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية رقم )18املادة )  (7)
 . 2201( لسنة  87ة رقم )/اثلثاً( من قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتوني18املادة )  (8)
 . 2012( لسنة  87( من قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية رقم )19،20/21املادة )  (9)
 .2012( لسنة  87( من قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية رقم )5/اثنياً/3املادة )  (10)



 

117 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

األهلية التعاقدية، وعيوب اإلرادة ومشكالت اإلثبات اإللكرتوين ومشكلة تعارض الشكلية    أغفل املشرع معاجلة حتديد 
 . (1) اإللكرتونية مع قواعد الشكلية يف اإلثبات اإللكرتوين

تقدم أن إغفال املشرع عن إَياد نظام قانوين متكامل للعقد اإلداري اإللكرتوين أثر سلباً على فاعلية اإلدارة يف    ة ماخالص 
جهة الظروف االقتصادية والصحية أثناء تفشي فايروس )كوروًن( وهذا يقتضي وجود نظام قانوين متكامل وشامل للتعاقدات  موا

 للعقد اإلداري اإللكرتوين وأساليبه وإدارته وإثباته واجلهة املختصة بنظر منازعاته مستقباًل. احلكومية العامة يتم إفراد جزء منه 
 ( Conclusionاخلامتة ) 

خامتة حبثنا هذا ومن خالل البحث املوضوعي املعمق آلاثر اإلغفال التشريعي على فاعلية اإلدارة يف مواجهة أزمة  ويف  
 ج والتوصيات اآلتية : تفشي فايروس )كوروًن( توصلنا إىل النتائ

 ( : Resultsأولا : النتائج )
حتتاج اإلدارة لصالحيات إستثنائية غري مألوفة يف ظل الظروف العادية ملواجهة الظروف غري العادية كحاالت احلروب   -1

ات  والكوارث واألمراض واألوبئة وهذه الصالحيات َيب أن تنظم مبوجب تشريعات للطوارئ إلسباغ املشروعية على قرار 
التنقل  وإجراءات وتدابري اإلدارة خالل هذه الظروف الطار  العامة كحق  الغالب متس احلقوق واحلرايت  ئة واليت هي يف 

فإن إنعدام  برملانية عند إنتهاء هذه احلالة  والسفر وحق اإلجتماع وحق التعليم...اخل، فضالَ عن إخضاعها لرقابة قضائية أو  
 التدابري ومشروعيتها. ارات و ياً أو قصورها سيؤثر على مكنة إختاذ هذه القر التشريعات املنظمة هلذه احلالة كل 

ال تكفي أن تكون تشريعات الطوارئ قد سنت وفقاً ملبادئ وآليات الدستور بل البد أن تكون فاعلة وواقعية وشفافة حىت   -2
املسؤوليات وحدودها والواجبات ونطاقها مب اإلدارة من فهمها وتطبيقها ومعرفة  أهداف  تتمكن  فاعلية حتقيق  ا يضمن 

 الطوارئ. مـُدد   ة االجتماعية والصحة العامة خاللألمن والسكيناإلدارة يف احلفاظ على ا
إن اإلغفال التشريعي من شأنه أن حيد من قدرة اإلدارة وفاعليتها يف مباشرة أعماهلا القانونية فاإلغفال الكلي أو إنعدام   -3

التقين والتكنولوجي يشل ويعطل  قانونية وفق مفهومها احلديث الذي يتواكب مع التطور التنظيم القانوين لوسائل اإلدارة ال
عمل اإلدارة خالل فرتات الطوارئ بشكل عام والطوارئ الصحية على وجه اخلصوص اليت قد تتطلب احلجر الصحي  

اإلدارة فضاًل عن تعارض ذلك  واحلظر الشامل للتجوال مما يؤدي إىل توقف املرافق العامة بشكل اتم وهذا يضعف فاعلية  
 عام اليت تتطلب الدوام واإلستمرارية والتطور. مع مبادئ عمل املرفق ال 

 ( : Recommendationاثنياا : التوصيات )
لغرض تاليف اإلغفال يف التشريعات النافذة اليت تقلل من فاعلية اإلدارة يف مواجهة حالة الطوارئ الصحية كإنتشار فايروس  

 نوصي ابآليت : 
وسن تشريع جديد يتوافق مع أحكام إعالن حالة الطوارئ    2004لسنة  (  1إلغاء أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم ) -1

مع ضرورة إدخال حالة احلرب أو إعالن    2005/اتسعاً( من دستور مجهورية العراق لسنة 61املنصوص عليها يف املادة )
السلطة التنفيذية    احلاالت اليت تستوجب إعالن حالة الطوارئ مع منح احلرب أو الكوارث العامة واألمراض واألوبئة ضمن  

تعرض   أن  على  واألوبئة  األمراض  تفشي  بسبب  النواب  جملس  غياب  فرتة  خالل  )الضرورة(  أنظمة  إصدار  صالحية 
 اإلجراءات والتدابري واألنظمة الصادرة من احلكومة خالل فرتة الطوارئ لرقابة القضاء. 

 
، مكتبة السيسبان، بغداد، بدون سنة طبع،  2012( لسنة  78ملعامالت اإللكرتونية، رقم )توقيع اإللكرتوين واينظر : د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون ال  (1)

 وما بعدها.   128وص  87وص  84ص
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والواجبات ونطاقها وجهات رقابتها لضمان    نوين شامل ومتكامل للمسؤولياتن الطوارئ نظام قاَيب أن يتضمن قانو  -2
 عدم املساس ابحلقوق واحلرايت العامة. 

منح وزير الصحة حق طلب إعالن حالة الطوارئ الصحية بطلب مشرتك مع رئيس الوزراء جمللس النواب ملواجهة األمراض   -3
املعدل مع تضمني قانون الطوارئ    1981( لسنة  89لنصوص قانون الصحة العامة رقم )   واألوبئة الفتاكة إلعطاء الفاعلية

الدستورية   التعديالت  وإجراء  اإلنتقالية  األوبئة واألمراض  األمنية يف مواجهة  والسلطات  الصحية  السلطات  صالحيات 
 والقانونية الالزمة لذلك. 

ر هبا وزير  يات ضبطية لتنفيذ اإلجراءات والتدابري اليت أيمإعطاء كوادر وزارة الصحة يف حالة الطوارئ الصحية صالح -4
فايروس   إنتشار  جتربة  أسفرت  سنه حيث  املقرتح  الطوارئ  وقانون  العامة  الصحة  قانون  يف  لصالحياته  إستناداً  الصحة 

و أخذ عينات  )كوروًن( عجز الكوادر الصحية عن القيام بواجبها ابحلجر الصحي أو اإللتزام إبجراءات الوقاية الصحية أ
 ال بدعم وإسناد السلطات األمنية مع تسجيل حاالت لإلعتداء على الكوادر الصحية. من املرضى املصابني أو املالمسني إ 

املعدل من خالل إضافة أحكام خاصة تتعلق إبجراءات نقل    1981( لسنة  89ضرورة تعديل قانون الصحة العامة رقم ) -5
التعليمات الصحية داخل  يروس )كوروًن( أو أي مرض إنتقايل آخر تنص عليه  جثث املتوفني ابلفايروسات اخلطرة كفا

( من القانون املذكور نظمت إجراءات نقل اجلثة من خارج العراق إىل داخله والعكس فقط  58العراق، حيث أن املادة )
 دون أن ينظم إجراءات نقل اجلثث داخلياً. 

لربوتوكوالت  ملعدل أو إصدار أنظمة صحية تنظم اإلجراءات أو ا ا  1981( لسنة  89تعديل قانون الصحة العامة رقم )  -6
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 (. WHOاإلرشادي لدفن موتى كوروًن الذي أعدته منظمة الصحة العاملية )
صحية تنظم إجراءات وقواعد اختيار وحتديد    املعدل أو إصدار أنظمة  1981( لسنة  89عامة رقم )تعديل قانون الصحة ال  -7

مقابر لدفن موتى األمراض واألوبئة اخلطرية بشكل آمن صحياً وبعيداً عن األماكن السكنية، حيث كشفت جتربة فايروس  
  فايروس كوروًن. كوروًن إرتباك وأتخري من جانب اجلهات الصحية لتخصيص أماكن لدفن ضحااي

ت -8 حيث َيب إدراج فايروس    2007( لسنة  1عليمات حتديد األمراض اإلنتقالية رقم )ندعو وزارة الصحة إىل حتديث 
( من قانون الصحة العامة رقم  45)كوروًن( وغريه من األمراض اإلنتقالية واملتوطنة يف قائمة هذه األمراض إستناداً للمادة )

 املعدل.  1981( لسنة 89)
( يف  8( جلسة )6لوك املهين لألطباء الصادرة بقرار جملس النقابة رقم )نقابة األطباء إىل إعادة النظر بتعليمات الس عوند -9

وعدم اإلكتفاء إبصدار الدليل اإلرشادي )السلوك الطيب وآداب مهنة الطب( مع الرتكيز على مسؤولية    19/5/1985
التأدي العالج والتشخيص وواجبات الطبيب اجتاه مريضه خ العقوابت  بية عن كل  الل حاالت الطوارئ الصحية ووضع 

 سلوك طيب ُمالف هلا. 
ندعو املشرع إىل سن تنظيم قانوين شامل ومتكامل للقرار اإلداري اإللكرتوين لتمكني اإلدارة من إدارة مرافقها يف فرتات   -10

به هذا النظام من سرعة وسهولة واقتصاد يف  احلظر الشامل للتجوال وإستحالة وصول املوظفني لدوائرهم فضاًل عما يتمتع  
 والكلفة.  اجلهد

اإلداري   -11 العقد  موضوع  يعاجل  أن  على  العامة احلكومية  للعقود  وشامل  متكامل  قانوين  تنظيم  إىل سن  املشرع  ندعو 
الطوارئ الصحية  اإللكرتوين وكل ما يتعلق إبجراءات التعاقد اإللكرتوين لتمكني اإلدارة من إبرام وإدارة عقودها خالل فرتة  
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عموميني وتؤثر على قدرة اإلدارة يف إدامة مواردها خالل هذه الفرتات اإلستثنائية كتجهيز  اليت تؤثر على حركة املوظفني ال
 األدوية واملستلزمات الطبية وتوفري املواد الغذائية خالل هذه الفرتات. 
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E-Learning is a solution to address the problem of education disorder in light of the 
Corona pandemic 

Researcher Dr.Salima Nassir Hussein 

Institute of Fine Arts for the Displaced in Duhok 

 ملخص البحث 

استخدام عينة من هيئة تدريس معهد  فضال عن  ىل التعرف على التعليم االلكرتوين سلبياته واَيابياته،  إيهدف البحث  
 ًن. عال ومفاجئ بعد جائحة كورو ومعلوماته الذي حضر بشكل فالفنون اجلميلة للتعرف على مستوى االمان يف استخدام التعليم 

مان يف استخدام  راء التدريسيني يف معرفة مستوى األآىل اجراء استبانة ملعرفة  إومن أجل حتقيق اهلدف من البحث عمدًن  
 التكنولوجيا يف التعليم. 

 وقد استخدمت الباحثة الدراسة الوصفية التحليلية يف البحث. 
لتعليم االلكرتوين بشكل سلس ومريح،  ائق اليت تعيق استخدام التدريسيني لاظهرت نتائج البحث عن وجود بعض العو وقد  

ومن أمهها التحول املفاجئ للتعليم االلكرتوين، يف ظل جائحة كوروًن وعدم وجود بنيية حتتية للقيام مبثل هذا النوع من التعليم قد  
 ليت حيصل عليها الطالب. تزعزع الثقة عند البعض ابلنتائج ا

مجلة من التوصيات واملقرتحات اليت تفيد االشخاص  الذين يستخدمون التعليم االلكرتوين كبديل  لبحث قدمنا  ويف هناية ا
 عتيادي. أو موازي للتعليم اإل

 فلسفة ،  أزمة، جائحة كوروان، لكرتونالتعليم ال،  التعليم : الكلمات املفتاحية 

Abstract 
After the option of E-learning has become a solution to the disorder in all levels of the 

normal education system. 
E-learning has become an urgent and acceptable requirement to continue the educational 

process and ensure to not stopped completely. The aim of this research is to shed light on E-
learning as an available and suitable solution, with a comprehensive review of the advantages and 
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disadvantages of this option accompain with a simple discussion of all the challenges which facing 
this option at the present time , in addition to its future after Corona pandemic. 

Key words :Education, E- learning, Corona pandemic, Crisis, Philosophy 

 املقدمة 

(، تلك اجلائحة اليت غريت مسارات احلياة يف  covid 19و ما يسمى ) أالعامل أبمجعه صحا على صدمة جائحة كوروًن   
 مجع، وتوقفت عجلة احلياة. أالعامل  

و    2019ىل )جائحة، وابء عاملي( بدأ من مدينة ووهان الصينية يف اواخر  إ علنت، عن حتوله  أمنظمة الصحة العاملية     
ىل العديد من دول العامل حدثت التغريات يف كل نواحي احلياة واصابتها ابلشلل وكان للتعليم النصيب  إومن مث انتشر  2020أوائل 

ي ما يقارب  أ  بلداً   161عن التعليم يف    فل وشاب مليار ط  1.6كثر من  أ ن تسبب يف انقطاع  أ الكبري من هذه التغريات، بعد  
 % من الطلبة امللتحقني ابملدارس على مستوى العامل. 80

و  أصبح التعليم الرقمي  أغالق املدارس واجلامعات  إزمة  أجل اخلروج من  أَياد حلول من  إصبح ال بد من  أ جل هذا  أمن  
ملحاً لأل  رغم  أالتالميذ وطلبة اجلامعات ابختالف جنسياهتم حول العامل بعدما  ني الرتبويني و ريداساتذة واإلالتعليم عن بعد مطلباً 
 و مفروض. أاجلميع على حجر شبه طوعي  

هناء العملية  إ و  أخيار التعليم عن بعد ما أعيننا أزمة الوابئية العاملية وتضع  هنا فرصة اترخيية وغري مسبوقة خترج من رحم األإ
 الرتبوية ابمجعها. 

نتقال من تعليم السبورات والكتب  التعليم جديد ومبتكر سيغري شكل وطريقة التدريس التقليدية ابأل خيار نوع من  ء  جا
ستاذ واملتعلم يف نوع العالقة التفاعلية بينها داخل  ىل تعليم الشاشات واآلالت والتطبيقات وتبعاً هلذا سيغري دور األإقالم  والدفاتر واأل

 ة التعليمية اجلديدة. ككل يف املنظوم وخارجها، ودور املدارس  

لكرتوين  و التعليم اإل أىل التعليم عن بعد  إ نتقال املباشر  جبارية يف نوع التعلم والتعليم يف اإل مع هذا فهذه االنتقالة شبه اإل
عليم مع  سرتاتيجيات الت لكرتوين كغريه من اىل امكانيات دولية يف التعليم، والتعليم األإليس بتلك السهولة يف التطبيق ألهنا حتتاج  

ن نتوقع بنتائج مثالية من هذه التجربة بسبب الظروف السيئة والسريعة اليت طبق  أيضاً ال ميكننا  أ حزمة من االَيابيات والسلبيات و 
يف  ولوية قصوى ومهمة يف خضم تفشي الفايروس  أهبا التعليم، اليت كان اهلدف منها هو استمرار عملية التعليم وعدم توقفه ألنه  

م للعاملني يف السلك  أ و دورات سواء للطلبة  أو تدريب مسبق بربامج  أعدادات  إو  أن يكون هنالك حتضريات مسبقة  أدون  من  العامل،  
ىل التعليم املبين على استخدام احلاسوب،  إلكرتوين هي عبارة عن حتول جذري يف التعليم التقليدي  ذاً ففلسفة التعليم اإلإالتدريسي  

 ىل دور املستقبل. إىل دور املرسل والطالب  إ تعلم م على التحول من مصدر للمعلومات امليسر ومسهل لعملية الفهو يشجع املعل

زالة  ؤهله إلن يسد ثغرة هامة يف اجملال التعليمي فهو يتمتع بعدة مميزات ت ألكرتوين يستطيع  التعليم اإل  أنوالرتبويون يرون  
نة الوقت، فهو يطلق العنان للتفكري  ميع بيسر وسهولة، وكذلك متيزه ابجلدة وحرية ومرو الكثري من العوائق اليت حتول دون تعليم اجل

 بداع. واإل
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 الفصل األول 
 مهية البحث أ

حة كووروًن، والعمل على  لتكنولوجيا املعلومات دوراً كبرياً يف مواجهة املشكالت الكربى اليت تواجه التعليم يف ظل جائ
علم وهو اتقان الطالب للمهارات وحتقيق األهداف التعليمية يف ظل األزمة  يف عملية التعليم والت  ىل حتقيق اهلدف النهائي إ الوصول  

 احلالية واخلروج حللول مرضية ولكن ليس على حساب التعليم. 
اإل للتعليم  يوم  بعد  يوماً  وتتزايد  أمهية كبرية  تقليهنالك  يعمل على  فمن جهة  اجلامعية،  التعليمية  العملية  ل  لكرتوين يف 
رب يف اجملتمع من  أكشرحية  اإلفادة من      فضال عن ملكان فهو يتجاوزه،  التكاليف املادية يف العملية الرتبوية وأيضاً عنصر الزمان وا

 دورات والورشة التدريبية واملؤمترات العلمية وغريها. لكرتوين عن طريق تدريس املواد الدراسية والاخلدمات اليت يقدمها التعليم اإل 
 ع من املرونة ودرجة كبرية من احلرية ابلنسبة للطالب ويتسم أيضاً ابحليادية. يتم بنو  نه تعليمإ

عداد املتعلمني يف ظل جائحة  إالزايدة املفاجئة يف    -1لكرتوين يواجه بعض املشكالت ومنها  ال أن التعليم اإلإومع كل هذا  
 هناء كم من املعلومات يف وقت حمدد. بني الطلبة، فاملدرس ملزم إب الفروقات الفردية  -3قلة املدرسني املؤهلني تربوايً.  -2روًن. كو 

 التعليم االلكرتوين وأمهيته وصعوابته من وجهة نظر اهليئات التدريسية: أنه يبحث ويف ضوء ذلك ينبع أمهية البحث من 

 لكرتوين. َيابيات للتعليم اإل التعرف على السلبيات واإل -
 لكرتوين يف ظل جائحة كوروًن. جه عملية التعليم اإلالتعرف عن قرب على الصعوابت اليت توا -
النتائج اإلمعرفة مستوى األ - الثقة يف  التقنيات احلديثة، ومدى مستوى  للتدريسيني ابستخدام  اليت  مان ابلنسبة  متحانية 

 حيصل عليها الطلبة. 
 أهداف البحث: 

مدى ثقة اهليئة التدريسية يف محاية املعلومات  اهلدف من البحث هو معرفة أثر استخدام التعليم االلكرتوين على الطلبة و 
  2019مان املتحقق يف النتائج النهائية للطلبة للعام الدراسي  لكرتوين، ومدى الثقة ومستوى األاستخدام التعليم اإل مدة  الشخصية 

– 2020 . 
 أسئلة البحث: 

 اآلتية : البحث الرد على األسئلة حاول 
هو مدى الثقة يف هذه النتائج بعد حصول الطلبة    ، ما 2020  –   2019الدراسي  متحاًنت النهائية للعام  داء اإلآبعد   .1

 على درجات مرتفعة يف أغلب املواد الدراسية مقارنة يف حتصيلهم يف  السنوات السابقة. 
 حدود البحث: 

 اجلميلة للنازحني. احلدود املكانية: معهد الفنون  .1
 .2020 –  2019ي متحاًنت النهائية للعام الدراساحلدود الزمانية: اإل .2
 تدريسيني ذكور واًنث.   20احلدود البشرية: كادر املعهد املتكون من  .3
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 منهج الدراسة: 
الدراسة احلالية اعتمدت املنهج التحليلي الوصفي وهو منهج مناسب مثل هذه الدراسات حيث يساعد هذا املنهج على  

لكرتوين من ًنحية الثقة  واجه املدرسني يف استخدام التعليم اإلىل احلقائق يف الظروف الراهنة ويستنبط الصعوابت اليت تإالوصول  
 ابلنتائج. 

طريقة مجع البياًنت املعتمدة يف هذه الدراسة وهي االستبانة اليت تعتمد يف صدق بياًنهتا على معامل  ويتناسب املنهج مع  
 فراد العينة واهوائهم وجديتهم يف تقدمي البياًنت. كثرية ترتبط أب

 مشكلة البحث: 
بد  التعليم بشكل عام،  أفرزهتا جائحة كوروًن على  اليت  احلالية  الكبري لألوضاع  التسارع  الرتبوية  يف ظل  أت املؤسسات 

 ىل بر النجاة. إ ملراجعة أهدافها ومؤسساهتا واملمارسات الكفيلة للوصول ابلعملية 
اليت ميكن  ساليب وأفضل األ بدأت ابلبحث عن أنسب األ ا، بداًل من  ريقة تعليمه لطالهبن تقدم من خالهلا طأ مناط 
 األساليب املتمركزة على الذاكرة والتلقني. 

لكرتوين العديد من املشكالت ومن ضمنها مدى مستوى الثقة يف  ملية التعليمية من خالل التعليم األ من هنا افرزت الع
مان ابلنسبة  ك ابلنتائج، ومدى مستوى األ الشىل  إدى  آقنعة مما  غري املمتحاًنت وظهور النتائج املرتفعة و النتائج املستحقة من األ

 ملعلومات التدريسيني الشخصية. 
 الفصل الثان 

 د املصطلحات حتدي 
لكرتوين كحل  ىل التعليم اإلإختالف مستوايهتا  إمجع ويف ظل التسارع الكبري يف ظل جائحة كوروًن اجتهت على  أ دول العامل  
 ستعانة ابلنظام احلوسيب لتأمني عملية التعلم والتعليم. اسة واألن اجربت على ترك مقاعد الدر أملشكلة التعليم بعد  

( هو وسيلة من الوسائل اليت تدعم  العملية التعليمية وحتوهلا من طور  Electronic Learningلكرتوين ) التعليم األ
يستخدم أحدث الطرق يف  إذ  علم،  لكرتوين للتعليم والت شكال اإلبداع والتفاعل وتنمية املهارات، وَيمع كل األىل طور األ إ التلقني  

 ائطها التخزينية وشبكاهتا )ويكيبيداي(. جماالت التعليم والنشر والرتفيه ابعتماد احلواسيب و وس

لكرتوين هو )التعليم الذي يتم عن طريق احلاسب، وأي مصادر اخرى تعتمد  ن التعليم اإل: إ( يقول  Carlinesوكارلينز )
قوم  لكرتوين على احلاسب حمل الكتاب وحمل املعلم حيث يليم والتعلم، ويف عملية التعليم اإل على احلاسب تساعد يف عملية التع

 لكرتوين بعرض املادة التعليمية على الشاشة بناء على استجابة الطالب. جهاز احلاسب يف الدرس اإل

بيميش   )وأيعرفه  التعليم اإلBeamish & ec ac. 2002خرون  واسعةندماج جممإنه  إ لكرتوين: على  (  من    وعة 
فرتاضية  نرتنت، والفصول اإلالكومبيوتر، والتعلم عرب اإل التطبيقات والعمليات على التدريب والتعلم اليت تشمل التعلم القائم على  

الرقمي سامربوك    )1(والتعاون  قدمه  وشامل  واسع  تعريف  استخدام  ميكن  ذلك  ابستخدام  إ على    2003وغري  يدعم  )نشاط  نه 
استعمال احلاسوب وملحقاته ووسائل  تصاالت وغالباً ما يعقب تلك نقاشات حول هذه التكنولوجيا، ومنها  ت واإلتكنولوجيا املعلوما 

 

(1) Beamish,N,Armisted,C,Watkinson,M.and Armfiled,G (2002): The development of e-learning in 
UK/European corporace organization, Eurpean Basiness jornal, Vol 14 NO.3.PP 105. 
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لكرتونية لغرض ااتحة التعلم على مدار اليوم  نرتنت واملكتبات اإل لكرتونية والقنوات الفضائية واألقمار الصناعية وشبكة اإل العرض اإل 
بتة ومتحركة وأتثريات  ساليب وطرائق متنوعة لتقدم احملتوى التعليمي بعناصر مرئية اثبوساطة أ   ،وملن يريده ويف املكان الذي يناسبه 
 .)1(لكرتوينن ابلتعليم اإل كثر تشويقاً ومتعة وبكفاءة أعلى وجبهد ووقت أقل وهذا ما يعرف اآلأ مسعية وبصرية، مما َيعل التعليم 

 إذاً املفهوم: 

زءاً رئيساً من  صبحت جأنه أحد أشكال التعليم اليت أ نرتنت على  بعد، أو التعلم عرب اإللكرتوين، أو التعلم عن التعليم اإل
استخدام  فضال عن  عملية التدريس،  مدة   ني مها، الفصل املادي للمعلمني والطالبيسياملنظومة التعليمية ويشتمل على عنصرين رئ

وب واملعلم  الطالب  بني  التواصل  عملية  لتسهيل  املتعددة  أنفسهم،  التقنيات  الطالب  الطالب غري  و ني  على  بعد  عن  التعليم  يركز 
التقليديني الذي ال يستطيعون حضور حماضرات الفصل الدراسي مثل: الطالب الذي يسكنون يف املناطق النائية، أو الفئة العاملة  

 . )2(سكريني، أو غري املقيمني يف البالد، وغريهمبدوام كامل، أو الع

ويعتمد على تصميم بيئة التعلم بشكل ييسر التعليم، ابستخدام الوسائط   اعلي يرتكز على املتعلم وأيضاً عرف أبنه منط تف
 . )3(خارجها  مأ لكرتونية املتعددة لتقدمي مواد وبرامج للمتعلمني حتقق أهدافاً تعليمية سواء داخل املؤسسة التعليمية اإل

تصال احلديثة واحلاسب وشبكاته و وسائطه املتعددة من  األويعرف أيضاً أبنه طريقة يتم فيها التعليم ابستخدام آليات  
داخل الفصل    م صوت وصورة ورسومات وآليات حبث ومكتبات الكرتونية، وبواابت االنرتنت سواء أكان ذلك التعليم عن بعد أ 

 .)4(الدراسي

 طرق وأساليب لتقدمي املواد الدراسية يف التعليم عن بعد: 

 لتكنولوجيات، وأهم هذه االساليب هي: ة وغري تزامنية من خالل هذه ا صبح التعليم يتم بصورة تزامنيأ

وتر عالية القدرة ومن خالهلا  شبكة اتصاالت كمبي اطة  املؤمترات املرئية: من خالهلا يرتبط املتكلمون مع بعضهم البعض بواس .1
 التفاعل مع بعضهم البعض. 

بواسطة    تواجد هبا الطلبة ويرتبطون فيما بينهم ومع احملاضرفرتاضي: هي عبارة عن غرفة الكرتونية وأماكن خاصة يالصف اإل .2
 وصالت وأسالك وموجات قصرية عاملية الرتدد يرتبط ابلقمر الصناعي. 

 وتر. الكومبي  ساطة شبكة االتصاالت بو  .3
 (. E-mailلكرتوين ) الربيد اإل  .أ

 نية. الرسائل اآل .ب 
 مؤمترات الكومبيوتر.  .ج
 قمار االصطناعية. برامج األ  . د 

 

learning in small organizarion Education traning Vol. 45 NO 8/9 PP 306.-) Sambrook,S (2003): E1( 
 .3، ص  2019( فتحي بسمور، هنادي: ما هو التعليم االلكرتوين،  2) 
،  2007(،  46( العدد )13احة لالستفادة منه، مستقبل الرتبية العربية، مج )جلامعي االلكرتوين يف مصر والفرص املت( مصليحي، زينب حممود: حتدايت التعليم ا3) 

 .11ص  
 . 163، ص  2008( عطية، حمسن علي، االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال، دار صفاء، عمان،  4) 
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 . )1(نرتنت(املعلومات )اإلت و تصاال شبكات اإل  .ه

 لكرتون يف العراق: فلسفة التعليم ال

التطور هو مسة العصر وخاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، مل تعد أساليب العليم التقليدية كافية وخباصة مع االعداد  
ء اقتصاد يستند اىل املعرفة وهنا جند التوجه   املتزايدة من الطلبة وخصوصاً يف التعليم اجلامعي، اليت أصبحت ضرورة اسرتاتيجية يف ضو 

( اليت تنفق عليها الدول املتقدمة مليارات الدوالرات سنوايً، لدرجة أن مصطلح  Distance learningىل التعليم عن بعد )إ
 ( االفرتاضي  التعليم  هو  مشولية  أوسع  آخر  مصطلح  ليظهر  القريب  املستقبل  يف  يرتاجع  سوف  بعد  عن   Virtualالتعليم 

Learning .) 

ملنا العريب ويتطلب إلجنازه بناء البنية التحتية الكافية لتفي خبدمات  التعليم عن بعد يعد من التجارب الرائدة والواعدة يف عا
داريني على مهارات ونظم ادارة  كادمييني واإلالتعليم اجلامعي االلكرتوين، ومن مهامه تعميم نظام إدارة التعليم عن بعد مبا خيدم األ

 لكرتوين وبرامج النوعية ابلتعليم عن بعد. بواابت التعليم اإل لكرتوين وبناء لكرتوين والتعليم عن بعد، وبناء املنهج اإلالتعليم اإل 

نرتنت عن التصفح واستخدام حمركات البحث  يالحظ أن أغلب الطالب يف العراق ال تتعدى معرفتهم الستخدامات اإل
خرى املعنية بشؤون  األليمية وهيئات ومؤسسات اجملتمع املدين  دشة ًنسني التوجه للخدمات التعلكرتوين ومنتدايت احلوار والدر اإل

التعليم عن بعد اليت يكون هلا الدور الكبري يف جناح هذا النوع من التعليم هلذا فان التوسع يف مشاريع التعليم عن بعد يف العراق،  
ق  داريني على نظم ومهارات هذا النوع من التعليم، لتحقيطالب واإلني وال كادمييصبحت ضرورة ملحة وعاجلة لتأهيل وإعداد األأ

 أهداف جديدة قادرة على املنافسة حملياً وعاملياً ولتعزيز فرص التعليم املستمر مدى احلياة وتنمية املهارات واملعلومات. 

ؤولني عن التعليم يف كل مكان، ومثلما لكل  هلذا يبقى ا لتعليم عن بعد واحداً من أهم املواضيع احليوية اليت تشغل ابل املس
 ق على التعليم عن بعد، الذي له أبعاد فلسفية منها: موضوع فلسفته، فاألمر ينطب

 ىل املعرفة، وحىت ولو كانت بعيدة. إحق األفراد يف الوصول   .1
 جتاوزها الزمن. إن حق األفراد يف الفرص التعليمية، حىت و  .2
 ىل نشاط املتعلم. إ من نشاط املعلم ىل التعلم، أو  إ التحول من التعليم  .3
 .)2(التعليم وفقاً حلاجته واهتماماته وقدراته وسرعته الذاتية وتعلمه الذايت تكيف املتعلم مع برًنمج  .4

 لكرتون: جيابيات والسلبيات للتعليم الال

 جيابيات: ال

نفجار املعريف والطلب املتزايد على  ة اإللكرتوين يعد من أهم أساليب التعلم احلديثة، ألنه يساعد يف حل مشكلالتعليم اإل 
قاعات احملاضرات،  و التعليم،   ازدحام  القبول يف  إيساعد يف حل مشكلة  بعد، وتوسيع فرص  التعلم عن  ما استخدمت طريقة  ذا 

 

 ( شبكة االنرتنت. 1) 
 .20يف العراق، مركز حبوث السوق ومحاية املستهلك، جامعة بغداد، ص    آفاق التعليم عن بعد وأثره يف التعليم( فضل هللا، م. م جان سرييل: واقع و 2) 
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لمني والفضاء  املتعدون تلك أعماهلم، وتعليم رابت اكبيوت مما يسهم يف رفع نسبة  من  التعليم، والتمكن من تدريب العاملني وأتهيلهم  
 .)1(على األمهية 

وضاع احلرجة  مع األسيما    وال  َيابيات والسلبيات،  التعلم عن بعد حاله حال أي طريقة تعليم، فانه أييت مع جمموعة من اإل 
طبق هبا و    ة اليتالكبري اليت طبق هبا وانتشار التجربة يف وقت حرج، فإننا ال ميكننا توقع نتائج مثالية من هذه التجربة، نظراً للسرعة  

لكرتوين كحل ملشكلة اضطراب التعلم والتعليم، يف ظل جائحة كوروًن جاءت  نتقال للتعليم اإلاجربت املدارس واجلامعات على األ
 ولوية قصوى ومهمة يف خضم انتشار الفايروس وحظر التجوال. أ التعليم بعده كحل للحفاظ على استمرارية تعليم الطلبة 

 الطلبة واولياء االمور.  م و تدريب مسبق سواء للكادر التعليمي أأدون حتضري  من    مفاجئكان كل منها 

مان ابلعملية التعليمية لذا  ىل بر األ إىل الوصول  إ مثل  هلذا رغم كل الصعوابت اليت واجهت تطبيقه إال انه كان احلل األ
 (: Sansom & Mayersلكرتوين يقول )َيابيات التعليم اإلإسأدرج جزء من 

 كثر سهولة. أىل احملتوى التعليمي أول  الوص صبح أ .1
 الوقت نفسه . احلصول على املادة التعليمية ألكرب عدد من  .2
ذ مل يعد الطالب جمرباً على  إكسر حاجز احلدود  إذ  ي مكان،  أ ي وقت و أاحلصول على الدورات والدرجات العلمية يف   .3

 و مشاركة يف دورة علمية. أالسفر للحصول على درجة 
 كل مباشر وأنت يف بيتك. املؤمترات بشاملشاركة يف  .4
 ي وقت كوهنا حمفوظة. أىل املادة التعليمية يف  إ امكانية الوصول  .5
 يضاً يف خفض الوقت الالزم للتعلم بسبب الغاء الوقت املمنوح للدرس. أيساهم  .6
 لك طاقة أقل مقارنة ابلدوام املنضبط يف اجلامعات. يسته .7
 وراق وطباشري وأقالم و ورق. أال يستهلك  لكرتوين هو صديق للبيئة ألنه التعليم األ  .8
 لكرتوين من العالقات االجتماعية الواسعة. يعزز التعليم األ .9
 ين. ىل أكرب كمية من املعلومات من خالل البحث االلكرتو إ يعزز املعرفة بسبب الوصول   .10
 عية مثل كوروًن وغريها. مان يف حاالت الكوارث الطبي ىل بر األ إ صبح التعليم االلكرتوين هو طوق النجاة والوصول أ .11
تصال  تصال بني الطلبة فيما بينهم، وبني الطلبة واملدرسة، وذلك من خالل سهولة اإلأصبحت هنالك زايدة يف امكانية اإل .12

 لكرتوين َيعل النقاش مفتوح يف املواضيع املطروحة. بني األطراف، فالتعليم اإل
 وحة. ح فرص لتبادل وجهات النظر املختلفة يف املواضيع املطر املسامهة يف وجهات النظر املختلفة للطالب، فالغرف تتي .13
 دالء برأيه يف أي وقت ودون حرج. حساس ابملساواة ألنه يتيح لكل طالب فرصة اإل اإل .14
 الوصول اليه يف أسرع وقت. ىل املعلم و إسهولة الوصول   .15
 سبوع. توفر املناهج طوال اليوم ويف كل أايم األ .16
يريدها يف الوقت    ليت اىل املعلومات  إ إبمكانه الوصول  إذ  ل الطالب يف حالة استمرار  هج جتعىل مناإستمرارية يف الوصول  اإل .17

 الذي يناسبه. 
 

،  2004سلطنة عمان، مسقط،    ( اشتاتو، حممد: معلم املستقبل، حتدايت التنمية الذاتية و رهاًنت املعرفة العلمية، املؤمتر الدويل حنو اعداد أفضل ملعلم املستقبل،1) 
 .116ص  
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 . )1(ختبارات وكذلك وضع احصائيات هلاوالنتائج واإللكرتوين وفر أدوات تقوم بتحليل الدرجات  التعليم اإل  .18

 سلبيات التعليم اللكرتون: 

بيق يف بعض اجملتمعات اليت تعاين من ]جهل الكرتوين[ ما بني  ت كونه حديث التطلكرتوين من سلبياال خيلو التعليم اإل
 الشديد واملتوسط. 

 نوجز البعض منها: 

 الدرس فيتشتت التفكري والرتكيز. مدة  اثناء نون حماطني ابألهل َيد الطالب صعوابت من الرتكيز عندما يكو  .1
 من التفاعل ما بني الطالب واملدرسني.  عدم وجود املعلمني والطالب بشكل مباشر للطالب مما يقلل  .2
جهزة احلديثة بشكل متساو، فال يزال هنالك تفاوت كبري يف استخدام  مكانية لدى اجلميع يف استخدام األفر اإلاعدم تو  .3

 ىل حتدي حاسم يف الوقت احلرج. إهذه االسرتاتيجية اليت حتتاج  
ىل ضياع حق الطلبة  إالهتمام ابلفروقات الفردية مما يؤدي  الفروقات الفردية بني الطالب َيعل من الصعب على املدرس ا .4

 احلاضرين. 
حياًنً يصعب على الطالب التماشي معها لقدم احلاسوب  أنظمة حمددة  دارة املدرسة أبإ   لدن لتعليمية من  تدار هذه املواقع ا .5

 و اهلاتف. أ
 ية. ىل تراكم املادة العلمإ تكاسل الطالب عن متابعة الدروس يف وقتها مما يؤدي  .6
 نرتنت وانقطاعها احياًنً. ضعف شيكات اإل .7
 نرتنت. ىل شيكات اإلإ تفتقر   و سكن البعض يف مناطقأضعف احلالة املادية  .8
 امكانية غش الطالب بسهولة.  .9
 ضعف شخصية الطالب لعدم امكانية احلوار والنقاش املباشر مع املدرس.  .10
 ضعف الثقة يف الشهادات اليت متنح. .11
 ملباشرة. افتقار اجلوانب العملية ا .12

 
  

 

 .8  –  7، ص  2009(،  14االلكرتوين والتعليم التقليدي، دراسة حتليلية مقارنة، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد )( عبدهللا علي، د. علي: التعليم  1) 
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 الفصل الثالث 
 عينات البحث

أقسام وبواقع    6، والبالغ عددها  كافة    أقسامهو عضاء اهليئة التدريسية ملعهد الفنون اجلميلة  أاقتصرت عينة البحث على  
 تدريسيني.  7تدريسية و   13تدريسي   اعضو  20

 ومت توزيع عينة البحث حسب سنوات اخلدمة والتخصص. 
 دمة سنوات اخل  النوع  التخصص 

 سنة  13 تدريسي  حنت  
 سنة  15 تدريسي  
 سنوات  10 تدريسي  
 سنة  15 تدريسي  رسم
 سنة  12 تدريسي  

 سنة  20 تدريسي  موسيقى 
 سنة  14 تدريسية  

 سنة  25 تدريسي  اخراج
 سنة  12 تدريسي  
 سنة  20 تدريسي  
 سنوات  10 تدريسي  

 سنة  15 تدريسي  مسرح 
 سنة  12 تدريسي  
 سنة  17 تدريسي  
 سنتان  تدريسي  

 سنوات  5 تدريسي  خط
 سنوات  10 تدريسي  
 سنة  تدريسي  
 سنوات  8 تدريسي  

 
متحاًنت  مان يف نتائج اإلىل بيان مستوى األإستبانة اليت هتدف  فر اإلاولغرض التحقق من صحة النتائج فكان ال بد من تو 

 لكرتوين. مان ابلتعليم اإلومدى الوثوقية مبستوى األ
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 نة: باستاهلدف يف ال
لكرتوين والنتائج املتحققة ومدى الثقة يف احلفاظ على معلومات  منية يف التعليم اإلهي حماولة التعرف على الصعوابت األ

 التدريسيني ظهرت النتائج كاآليت: 
 متحاًنت. % من التدريسيني ال يثقون بنتائج األ90
 ًنث. % من األ90
 نرتنت مفيد. رب اإلن نظام التعليم عأ% من التدريسيني ال يعتقدون  40
 ًنث. % من اإل25
 الذكور.  % من 15
 نظمة التعلم. أ % اعتقدوا من السهل اخرتاق أمن 80
 ًنث. إ% 50
 % ذكور. 20
 % من التدريسيني اكدوا على خطر انقطاع اخلدمة ألسباب بشرية )عريف او معتمد(. 30
 ًنث. % من اإل90
 % من الذكور. 90
 بياًنت غري آمنة. ة املخزنة يف قاعدة ات الشخصي ن املعلومأ% من التدريسيني يعتقدون  85
 ًنث. % من األ40
 % من الذكور. 45
 نرتنت. ن املعلومات الشخصية غري حممية بشكل صحيح يف نظام التعلم عرب األأ % يعتقدون 80
 ًنث. % من اإل40
 % من الذكور. 40
 ن كلمات املرور ومعرفات املستخدم غري مؤمنة. أ% من التدريسيني يعتقدون  80
 ًنث. % من اإل60
 الذكور. % من 20
ن اهلياكل القانونية والتكنولوجيا حتميهم بشكل كاف من مشاكل نظام  أ طمئنان على % من التدريسيني يشعرون ابإل70

 نرتنت. التعلم عن بعد عرب اإل 
 ًنث. % من اإل50
 % من الذكور. 20
 داء مهمته أ نرتنت لديه القدرة علىن التعليم عرب اإلأ % من التدريسيني يشكون 80

 ًنث. ة من الذكور واألنسبة متساوي
 نرتنت التواصل التفاعلي % من التدريسيني مؤمنني إباتحة التعليم عرب األ70
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 ًنث. نفس النسبة بني الذكور واإل
ىل اهلدف املطلوب من  إ   بيهنت   ا هنأال  إستبانة كانت ُمتصرة بسبب قلة العينة املختارة ألن املعهد للنازحني،  ن اإلأ رغم  

 ساتذة. مان للمعلومات الشخصية لدى األمان فيها، ومدى الثقة واألمتحاًنت ومستوى األستبانة حول مدى الثقة يف اإلاإل
% من خالل مستوى الدرجات العالية  90  –  70ية تراوحت ما بني  ن نسبة عدم الثقة كانت عال أىل  إوتوصلت ابلنتيجة  

ستعانة  حتاًنت من خالل اإلداء اإلأ غلب الطلبة يف  أة عدم مصداقية  التجرب أثبتت  فقد  ،  2020  –   2019خرية  متحاًنت األيف األ
بة املتفوقني مما يستدعي ذلك  ىل غنب يف حقوق الطلإ و الكتاب املفتوح، وفك كلمات املرور السرية لألساتذة مما يؤدي  أبكوكل  

ظهرت درجات الطلبة بشكل متقارب ما بني  أ   متحاًنت تضمن العدالة بني اجلميع ألن النتائج عادة النظر يف طريقة جديدة لإل إ
 الطلبة وهذا يشكل مشكلة مستقباًل. 

 استحقاق الدرجة. متحاًنت حىت يضمن العدالة يف التوجيه ابَياد نظام جديد يف طريقة أداء اإل  -
 ساتذة وتضمن اخرتاق أنضمتهم االمنية. مان ابلنسبة للمعلومات لدى األمن األعال ٍ َياد أنظمة تضمن مستوى إ -

 الفصل الرابع 
 لكرتون جتارب بعض الدول يف جمال التعليم األ

 جتربة الياابن: 

  بوساطة  ( بدأ مبشروع الشبكة التلفازية اليت تبث املواد الدراسية التعليمية،  1994بدأ الياابن يف جمال التعليم االلكرتوين )
( بدأ مشروع الياابن  1995، ويف عام )يم عن بعدوىل للتعلأللمدارس حسب الطلب من خالل )الكيبل( كخطوة فيديوية  شرطة  أ

رتنت لغرض جتريب النشاطات املدرسية والرباجميات التعليمية من  ن املائة مدرسة حيث مت جتهيز املدارس ابإلاملعروف ابسم مشروع  
 خالل استخدام تلك الشبكة. 

يم يقرتح منه قيام الوزارة  ريراً لوزارة الرتبية والتعلليات الرتبوية يف الياابن تق( قامت جلنة العمل اخلاصة آب 1995ما يف عام )أ
إقليمي مدى احلياة يف كل مقاطعة ايابنية،  بتوفري نظا  التعليمية  فضال عن  م معلومات  للرباجميات  شاء مركز وطين  نوإتوفري مراكز 

جلديدة وهذا ما دعمته ميزانية  عضاء هيئات التعليم على هذه التقنية األلمعلومات، وقامت بوضع خطط خاصة بتدريب املعلمني و 
عداد مركز برجميات ملكتبات تعليمية يف كل مقاطعة ودعم البحث  أ( حيث أقرت  1997  –  1996الياابنية للسنة املالية )  احلكومة 

ابلتعليم    علقة املتكافة  االنشطة    والتطوير يف جمال الربجميات التعليمية ودعم البحث العلمي اخلاص بتقنيات التعليم اجلديدة وأيضاً دعم
ت الرتبوية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التعليم احلديث، وتعد الياابن  توظيف شبكات االنرتنت يف املعاهد والكليا و عن بعد ،  

خرى مثل  ألكرتوين احلديثة بشكل رمسي يف معظم املدارس الياابنية وهنالك جتارب رائدة  ن من الدول اليت تطبق اساليب التعليم اإل اآل
 مارات العربية املتحدة وجتربة سلطنة عمان. سرتالية وجتربة اإلمريكية والتجربة املاليزية والتجربة األايت املتحدة األربة الوالجت

 اهلدف من التعليم عن بعد: 

يف    آلية هذا النوع من التعليم مبينة على تكنولوجيا الصوت، الصوت و الصورة، واملواد املطبوعة وهذه الرباجميات هلا أثر 
الوقت أو بعد املسافة أو االعاقة اجلسدية أو عدم توفر املقاعد  زايدة فرص التعليم اجلامعي، لألشخاص االقل حظاً من حيث ضيق  

 الدراسية. 
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ساس املعريف للعاملني يف حقل التعليم عن بعد، مقارنة ابلطريقة  وأيضاً هذا النوع من التعليم يساهم يف رفع مستوى األ
 يكون وجهاً لوجه. التقليدية اليت 

يكون هلا نفس الفاعلية ابلنسبة للتعليم التقليدي، وذلك عندما تكون  ن التدريس والدراسة عن بعد ميكن أن  أ ىل  إ يشار  
خر، والتغذية املرتدة بني  أالتفاعل املباشر الذي حيدث بني طالب و فضال عن  الوسائل والتقنيات املتبعة مالئمة ملوضوع التعلم نفسه،  

 . )1(املتعلم وبيئة التعلماملدرس و 

ية يعد جزءاً من خطة شاملة لتنمية اجملتمع يف اجملاالت االجتماعية والثقافية وغريها  التعليم عن بعد يف ضوء النظرية العصر 
ذا مل تتضح فسوف تكون هنالك خسارة يف  إوال بد أيضاً من حتديد األهداف يف اطار أي اسرتاتيجية أو سياسة ضروري جداً و 

 واملال.   الوقت

 ن حتديد األهداف له أمهية من خالل: إ

 ة يف التخطيط للعملية التعليمية سواء على املدى القريب أو البعيد. هنا نقطة البدايإ .1
 جزاء أو أقسام صغرية. أىل  إطار الذي يعمل على جتزئة احملتوى التعليمي  للمعلم يف عملية التعليم عن بعد متثل اإل  دليالتُعده   .2
 جنازه. إعن بعد من خالل ما مت    عملية األداءتساعد على تقومي  .3
 .)2(ىل تدعيم نشاطات التعليمية املطلوبة لضمان حتقيق التعليم الفعالإ تشري  .4

 لكرتون يف ظل جائحة كوروان: التحدايت اليت تواجه التعليم ال

َياد بيئة تعليمية الكرتونية  إكيفية    لكرتوين، أال وهيالتعليم اإل هنالك العديد من التحدايت الكربى اليت ترافق تطبيق نظام  
التعليم ال تطوير، وتدريب املعلمني والطلبة وكل  فضال عن  لكرتوين، كونه مل ينتشر لدى اجلميع،  إل مبنية على ثقافة واسعة ملفهوم 

يد  ازنة القدمي ابجلدساسية ومهمة يف مو ألكرتونية اليت تواجه حتدايت  مهية استخدام االنظمة اإلأالعاملني يف السلك التعليمي على  
 واحلديث. 

 لكرتوين: هنالك الكثري من املشكالت اليت تواجه التعليم اإل 
 عداد الطلبة. أتناسب   عداد املدرسني  املؤهلني تربوايً ال أ .1
هناء املعلومات يف وقت حمدد مما قد  القصور من قبل املدرسني يف مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني، ألن املدرس ملزم إب .2

 . )3(فيزيؤثر على الطلبة يف فقدان عامل التح
 . )4( قلة املتعلمني تكنولوجياً تطور ومنو تكنولوجيا املعلومات ومدى فعاليتها يف عملية التعليم والتعلم مقارنة يف  .3
 س. ة التدريعضاء هيئ أوجود الكثري من املعوقات اليت تعرقل وحتول دون استخدام التكنولوجيا يف التعليم والتدريس وفقاً آلراء   .4

 

 . 56( العتييب، شاهر بن اليت: تصميم احملتوى التعليمي االلكرتوين، جامعة امللك خالد، ص  1) 
 .86، ص  2011، القاهرة، دار الكتاب،  : التعلم عن بعد بني املفهوم والتأصيل( العامري، امساعيل عارف2) 
 .14  –  12، ص  1992( حسني، نشوان يعقوب، املنهج الرتبوي من منظور اسالمي،  عمان، دار الفرقات،  3) 
 .18، ص  2003، القاهرة،  1( عطية، حممد عطية، منتوجات تكنولوجيا التعليم، دار الكلمة، ط4) 
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لبة  نتباه املتعلمني ومساعدهتم على تقبل الطريقة اجلديدة والرتكيز من خالل اطالع الط أوأيضاً ال بد من العمل على شد  
لكرتوين  براز دور املعلمني يف تفعيل التعلم اإل إ لكرتوين والتأكيد على  واملتعلمني على دور املعلم وشرح هذا الدور يف عملية التعليم اإل

 ميش دورهم. وعدم هت

اجملال، مما  فقر تعاين من صعوابت يف هذا وضاع ليست واحدة يف كل البلدان فالبلدان متوسطة الدخل واألاأل فضال عن  
نعدام تكافؤ الفرص، سيزداد مع مرور الوقت، ألن العديد من التالميذ والطلبة  إ ن  أَيعلنا نفكر كيف نتصرف على حنو مناسب، ف 

 نعدام املساندة والتشجيع من قبل األهل. إنرتنت، وأيضاً  تصال ابإلاإل ال ميلكون حواسيب وصعوبة 

مكانيات كل دولة وأيضاً الفروقات املادية  إملتبعة يف التعليم عن بعد، حسب  ففي الدول العربية ترتاوح وختتلف الطريقة ا
 داخل الدولة نفسها. 

ساليب العمل والتواصل  أس الكثري من اجلهود لتعزيز  فهناك فجوات رقمية قومية و وطنية فهي جتربة جديدة تستلزم تكري 
 بني الطالب و املعلمني هبدف استمرار العملية الرتبوية. 

 لكرتوين تعاوًنً مثمراً وجهوداً مميزة يف التخطيط والتطوير السليم للمقررات الدراسية. جناح التعليم اإل  ويتطلب

العملية    التدريسية، وحدوث املشاكل التقنية اليت قد تعيق سريارتفاع تكاليف بدء التشغيل، ونقص دعم اعضاء اهليئة   .1
 التقليدية. 

 نظراً لقلة التواصل املباشر مع املعلمني والطالب اآلخرين. فقدان احلافز والشعور ابلعزلة  .2
وجود  كادميية، كمشاكل التعلم والتقييم الذايت، ونقص خدمات الدعم من املعلمني، وعدم هنالك العديد من املشاكل األ .3

 خربة كافية للتعامل مع هذا النمط من التعليم. 
 لكرتوين. اخلربة يف منط التعليم األ عدم وجود عدد كاف من أعضاء اهليئة التدريسية من أهل  .4

 . )1(نقص التدريب والدورات التدريسية الالزمة لتطوير هذا النمط
 زمة كوروان: أ ماذا بعد انتهاء 

ن بعض الدول اليت  ىل اآل إ ننا ال نواجه حتدايت  إ نتهاء مرحلة كوروًن  إلكرتوين بعد  إلن مرحلة التعليم اأ ال نستطيع القول  
 زمة يف التعليم. أو التعليم عن بعد تعاين من ألكرتونية الدراسة اإل استخدمت 

ى  عود على هذا النمط اجلديد يف التدريس سواء علتلت كاف ٍ ىل وقت  إ سرية ألنه حيتاج  وساط األلديها جدل واسع لدى األ
زمنية لتنظيم و وضع جمموعة من التطبيقات والتوجيهات حىت تتوحد الرؤية الرتبوية الشاملة ألن    مدةىل  أ هايل ألنه حتتاج  و األأالطلبة  

خيار  بعدهه  مام اختبار صعب  أ لكرتوين  الظروف اليت طبق هبا هذا النوع من التعليم يف وقت انتشار جائحة كوروًن تضع التعليم اإل
 يعية. يرتبط يف التخطيط يف ظروف طبحال شامال   زمة وليسألا

زمة التعليم يف ظل جائحة كوروًن أبي  أ ال وهي التغلب على  إنظمة التعليمية مهمة واحدة  مام مجيع األأ خر  أوهناك حتدي  
 يد املتطور. لكرتوين، كبادرة سد الفجوات يف التعليم، وضمان حصول اجلميع على فرص التعلم اجل وسيلة وحماولة نشر التعليم اإل

 

 )1(,2019-4-www.eleraningc.gov,4  
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سياسات   البلورة  حباجة  و حنن  املعلومات  تكنولوجيا  لتوظيف  األإواسرتاتيجيات  والبعيدة  القريبة  اخلطط  و قامة  قامة  إمد 
 لكرتونية. املشاريع لدفع اجلهود البحثية والتطويرية وتسهيل احلصول على املعرفة اإل

نه على  أ يسيسكو ))فة اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقاالعامل اإلختم كالمي بقول الدكتور سامل املالك املدير العام ملنظمة  أ
( فان هناك مكاسب أيضاً تكمن يف استغالل هذه احملنة وحتويلها  19الرغم من خسائر العامل الكبرية بسبب جائحة كوروًن )كوفيد 

مع  جذري يف املفاهيم السائدة عن اجملت  غيري ىل ت إىل منحة من خالل بناء اجملتمعات اليت تريد، علماً ان هذه اجلائحة ستدفع بنا  إ
 وأركانه والقوانني اخلاصة حبقوق االنسان وحقوق االنسانية((. 

ن عامل ما بعد كوروًن سيكون ُمتلفاً عن ما قبله كثرياً وهذا حيتم علينا كدول ومنظمات ومؤسسات جمتمع  أًن على يقني  أ)) 
حرتازية  ن نبين اجملتمعات اليت نريد، فرغم القوانني الوقائية والقرارات اإلأا، فعلينا  ن نواكبها ونستسلم هلأحداث ال  ن نستبق األأ مدين  

غالق املدارس و احملال التجارية  إنتشار وجماهبة جائحة كوروًن، من أ م فقرية( للحد من قوة أ ة كانت الصارمة اليت اختذهتا الدول )غني
سالمي للرتبية والعلوم والثقافة  لصحي، ومن هذا املنطلق، فإن منظمة العامل اإلوتعطيل العمل يف الدوائر احلكومية، وتطبيق احلجر ا

لتزامات  كثر حاجة للمساعدة والعون، على جماهبة اإل درات سبياًل لتمكني اجملتمعات األخذت على عاتقها انتهاج املباأ)االسيسيكو(،  
نساين الشامل( الذي يشهد جتاوابً عاملياً كبرياً من  تحالف اإل سيسيكو شوطاً أبعد بتأسيسها )الاليت توضعها اجلائحة، مث مضت اإل

للمستطاع لتلكم    الدول واملنظمات الدولية ومؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات املانعة الستقطاب الرأمسال املعريف والتقين توفرياً 
 اجملتمعات ذات احلاجات الطارئة. 
العام لإل املدير  املسؤولية،  املنظطالق  إن  اسيسيكو على  ويستطرد  استثمارها  ينبع من  نريد(  اليت  )اجملتمعات  املبادرة  مة 

لبناء الرأمسال  ياتنا، وبراجمنا وسلوكنا اليومي، فهذا هو الوقت األنسانية واالجتماعية يف سياق من ح ولوضع العلوم اإل نسب حقاً 
نسانية واالجتماعية، شحذاً  اإلنشر املعرفة حبد مدركات علومنا  ىل أن يكون اجلميع يداً واحدة يف إ نساين املتبقي جملتمعاتنا، داعياً اإل

زدهار واحليوية وفاء مبا  مبتغاتنا لتشهد جمتمعات تتصف ابلتماسك واإلىل حتقيق  إومتكيناً لربامج االستكشاف العلمي املفضية بنا  
 ريد.  بناء اجملتمعات اليت نىل غايتنا وحنقق هدفنا يفإنسانية واحدة[ لنصل  إ – منليه يف شعار عظيم ]عامل واحد  

 التوصيات واملقرتحات
 التوصيات: 

نستغين عن التقليدي، بل يكون مكمالت لبعضهما البعض    إذ تطبيق التعليم االلكرتوين يف بيئة متمازجة مع التقليدي   .1
 خرى كرتاجع مستوى الكتابة ابليد. أوخاصة األطفال يف سن مبكرة كي ال يؤثر على جوانب 

 لكرتونية للمدارس واملنشآت التعليمية. تصال، وتوفري القدر الكايف من الوسائل اإلت اإلدة أتهيل شبكاالعمل على إعا .2
تبين مشروع عريب موحد من أجل توفري الكتب املدرسية بنسخ الكرتونية تتضمن برامج تدريب من أسئلة نظرية وصور   .3

 وفيديو وشرائح عرض. 
 ع. اصة اخلرَيني ابلرتكيز يف مشاريع خترجهم على هذا املوضو ين وخلكرتو تشجيع العمل اجلامعي حول التعليم اإل .4
وىل يف التطبيق، الفكرة تكمن يف توفري  أ بتدائية كمرحلة لكرتوين للمراحل اإلفكرة بناء نظام رقمي متخصص يف التعليم اإل  .5

عتماد على )فيديو، فالش، ملف  إلبتدائية ويغذيها ويدعمها ابألمثلة ابنظام الكرتوين يوازي املادة املعطاة يف املراحل اإل
 صويت(. 

 . )1(ل العاملني يف السلك الرتبويعقد دورات تدريبية لك .6

 

 . 16السعودية، ص  ( العتييب، د. ضرار عبداحلميد التوم: املعوقات االدارية والتنظيمية للتعلم االلكرتوين، دراسة تطبيقية، جامعة امللك خالد، اململكة  1) 
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 استخدامهم/ يف التعليم للتكنولوجيا. مدة اثناء تقدمي الدعم الفين للتدريسني/  .7
 املقرتحات: 

 جراء دراسات ميدانية تتضمن برًنمج عالجي للمشكالت. إ .1
 لكرتوين ومدى تقبل الطلبة له. ة فاعلية التعليم اإلجراءات جتريبية ملعرف إالعمل على   .2
توفري الربجميات واالجهزة واملواد التعليمية املناسبة الستخدامها يف تدريس املناهج التعليمية ملساعدة اهليئة التدريسية على   .3

 القيام بعملها. 
األدوات الالزمة لتصنيع وسائل التعليم    نشاء واستحداث مراكز للوسائل التعليمية يف املعاهد واجلامعات تضم إالعمل على   .4

 وبراجمه. 
 حمددة.  وفقا لقواعدرشادي للهيئة التدريسية يف جمال استخدام تقنيات التعليم  إالقيام بعمل دليل   .5
 اَياد طرق جديدة لالمتحاًنت لضمن العدالة يف حتصل الدرجات حىت تضمن عدم الغنب للطلبة املتفوقني.  .6
 لألساتذة.ية ن ابلنسبة للمعلومات الشخص اَياد مستوى أعلى من األما .7

 املصادر
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                                  Covid-19  مستقبلية للتعلم املدمج ملرحلة ما بعد كوروان فايروس ؤية  ر 
 د. سندس عزيز فارس الفارس 

A futuristic vision of the blended learning of post-Corona Virus Covid-19 

Theme: Educational Sciences and Educational Technologies 

Sundus Azeez Faris Al-Faris 

Sundussmath@yahoo.com 

 :  امللخص 
و كوروًن  جائحة  سببته  وما  واإلتصاالت   املعلومات   تكنولوجيا   دور   تنامي   ظل   يف       أزمات صحية  من  ،  ا  وإقتصادية  جتماعية 

  على   يقتصر   ال   حبيث   ،  امعيجلا  التعليم   نظام   يف  جذرية   تغيريات إحداث   من   بد   ال   كان   ، التعليمية   العملية   على   مبجملها إنعكست  
  التطورات  وتوظيف   والفاعلية  والكفاءة ابملرونة   يتسم  جديد منط  على اإلعتماد  بل ،  الدراسية  القاعات داخل  التقليدي  التدريس منط

  التحتية   البنية  ر توف  عدم   منها  اإللكرتوين   التعليم   ختص  مشكالت  لظهور  ونظراً  ، التعليمية  العملية  ييسر  مبا   التعليم   تقنيات  يف   احلديثة 
  الغش  وظهور ،  العملية  املقررات يف  املهارات  تقومي   وصعوبة ،  اإللكرتوين التعليم نظم  لتطبيق(    معامل  ،  معدات ،   أجهزة)  الضرورية 
  اإللكرتوين   التعلم  خصائص   بني  اجلمع   على  يعتمد   جديد  تعلم   لنظام  احلاجة   ظهرت  لذا    ملحوظ   بشكل   الطالب   قبل  من   اإللكرتوين 
 . املدمج التعلم وهو  التقليدي التعلم ئصوخصا
 : اآليت  السؤال على ابإلجابة  البحث مشكلة   حتددت

 . ؟   Covid -19 فايروس كوروًن   بعد ما ملرحلة املدمج للتعلم   املستقبلية الرؤية  هي  ما
 : برزت أمهية البحث كاآليت

ي مكان وبذلك تتغلب  ميكن الوصول إليها يف أ ىل مقررات اإللكرتونية  إتيسري عملية التعلم عن بعد وحتويل املقررات   -1
 على قيود التعليم املرتبط ابملكان والزمان والتكلفة املادية . 

لكات اإلبتكارية  توفري بيئة تعليمية مرنة إبستخدام إسرتاتيجيات حديثة إلكساب الطلبة مهارات التفكري وتنمية امل -2
 واإلبداعية هلم . 

 أداء املعلمني. رفع جودة املنتج التعليمي وكفاءة  -3
 وحتددت أهداف البحث ابآليت : 

 من وجهة نظر املعلمني. ه عوقات م لى خصائص التعلم املدمج وأبرز التعرف ع -1
رف على إسرتاتيجيات  ، بعد التع  Covid -19وضع رؤية مستقبلية للتعلم املدمج ملرحلة ما بعد كوروًن فايروس  -2

 ي ، واسرتاتيجية الدمج التكاملي ( وتوظيفهما يف التعليم . التعلم املدمج وتشمل ) إسرتاتيجية الدمج التتابع
 . سات السابقة واألدبيات الرتبوية الوصفي التحليلي يف الدراسة النظرية ووصف وحتليل الدرا البحث  نهج م  وإستخدم الباحث

سيكومرتية ) الصدق  مقياس ليكرت اخلماسي ، والتحقق من اخلصائص ال  ث ببناء  ام الباحي قوحتددت إجراءات البحث ب     
( من جمتمع البحث ، واحلصول    217زيعه على عينة عشوائية عددها ) التحليل اإلحصائي مت تو  والثبات واملوضوعية ( .وبعد

 لنتائج وتفسريها .  الوسط املرجح والوزن املئوي والتوصل اىل ا : وإستخدام الوسائل اإلحصائية   ستجاابتاالعلى 
واصل مع أساتذهتم من خالل أدوات التعلم املدمج وتقدمي احلوافز  دريب الطالب على كيفية التأوصى الباحث بضرورة ت     

ة التدريسية إلستخدام التعلم املدمج وتوفري التجهيزات املادية واإلدارية لتفعيل  املادية واملعنوية اليت تساهم يف حتفيز أعضاء اهليئ 
 . التعلم املدمج يف الوسط اجلامعي  

الدمج التتابعي ، إسرتاتيجية الدمج التكاملي املستقبل ، التعلم املدمج ، التعلم اإللكرتوين ، إسرتاتيجية  :تاحية  الكلمات املف  
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Abstract 

    The problem research was determined  In light of the growing role of information and 

communication technology and the covid-19 Corona pandemic caused by health, social and 

economic crises that were reflected in its entirety on the educational process, it was necessary 

to make fundamental changes in the university education system, so that it is not limited to the 

pattern of traditional teaching in the classroom, but accreditation On a new pattern characterized 

by flexibility, efficiency and effectiveness, and to employ modern developments in educational 

techniques to facilitate the educational process, And due to the emergence of problems related 

to e-learning, including the lack of the necessary infrastructure (devices, equipment, 

laboratories) to implement the e-learning systems, the difficulty of evaluating skills in practical 

courses, and the emergence of e-fraud by students significantly, so the need for a new learning 

system that depends on the combination of the characteristics of E-learning and the 

characteristics of traditional learning, which is combined learning. 

    The research problem was determined by answering the following question                           

What is the future vision for post-Corona Virus Covid-19 learning? 

The importance of the research emerged as follows:  

1 - Facilitating the process of distance learning and converting the decisions into electronic 

courses that can be accessed anywhere and thus overcome the restrictions of education related 

to place, time and material cost . 

2- Providing a flexible educational environment by using modern strategies to provide students 

with thinking skills and develop their innovative and creative faculties . 

3- Raising the quality of the educational product and the efficiency of teachers ’performance. 

Determine the Aims of the research as follows: 

1 -  Learn about the characteristics of blended learning and its main obstacles from the viewpoint 

of students and teachers . 

2- Setting a future vision for combined learning for the post-Corona Virus Covid-19 stage, after 

learning about integrated learning strategies that include (sequential integration strategy and 

integrative integration strategy) and employing them in education. 

    The research Methodology was determined using the researcher the descriptive analytical 

method in theoretical study, description and analysis of previous studies and educational 

literature. 

     The research procedures are determined by the researcher built a five-Likert scale, and 

verified the psychometric properties (honesty, consistency and objectivity). After the statistical 

analysis was distributed on a random sample number (200) from the research community, 

obtaining responses and using statistical means to represent the data in a circular way and 

rectangles and graph as well as using Weighted mean, percentage weight, results are interpreted 

and interpreted. 

   The researcher recommended that students should be trained on how to communicate with 

their professors through integrated learning tools and provide material and moral incentives that 

contribute to motivating faculty members to use integrated learning and provide physical and 

administrative equipment to activate integrated learning in the university community. 

Key words: the future, blended learning, e-learning, sequential merger strategy, integrative 

integration strategy. 

 املقدمة: 
وال     العلمية  التطورات  فرضتها  مطالب  اليوم  التعليم  مؤسسات  جائحة كوروًن  تواجه  سببته  وما   ,                   Covid-19تكنولوجية 

البد من إحداث تغيريات جذرية يف        نظام    نمن أزمات صحية واجتماعية وإقتصادية إنعكست مبجملها على العملية التعليمية, كا
, بل االعتماد على منط جديد,        يتسم  عي, حبيث ال يقتصر على منط التدريس التقليدي داخل القاعات الدراسيةالتعليم اجلام 
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علية, وزايدة امكاًنت الوصول للمعلومات, وحتقيق األفضل من حيث كلفة التطوير والوقت           الالزم  ابملرونة والكفاءة و الفا
. 
 مناط التعلم لدى املتعلمني إبختالف مستوايهتم  وأعمارهم وأرقامهم . وتلبية اإلحتياجات الفردية وأ 

وأثبتت دراسات سابقة االستفادة من التعليم املدمج يف تطوير التعليم اإللكرتوين ابجلامعات املصرية ، وإىل فاعلية إستخدام التعلم     
ات املعلمات بقسم الرايضيات, و برغم انتشار استخدام  املدمج يف تنمية بعض مهارات رسم الدوال ابستخدام احلاسوب لدى الطالب

مصر, إال إن تطبيقه يف اجلامعات العراقية ال    يف عديد من مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية ويفالتعلم املدمج  
ة, انطالقاً من اعتباره من األدوات  بعض احملاوالت الفردية من قبل أعضاء اهليئة التدريسية ختصص احلاسوب بكليات اهلندس  ى يتعد

ل للمشكالت اليت يثريها  ليمي واملشاركة يف األنشطة التعليمية املختلفة من مناقشات وعروض وح املساعدة يف إيصال احملتوى التع 
 .  عضو هيئة التدريس مع طالبه 

 مشكلة البحث: 
التعلم املزيج يف    ج أثبتت جامعات عريقة مثل هارفارد ابلوالايت املتحدة األمريكية وكامربد      ابململكة املتحدة مناذج ُمتلفة من 

لطالب, وًندت توصيات حبوث ومؤمترات ُمتلفة من أمهية  ت ُمتلفة وأشارت إىل فاعليتها يف تنمية جوانب ُمتلفة لدى اختصصا
علم املدمج يف التعليم اجلامعي, إال أن الباحث الحظ من خالل عمله يف اجلامعة القائمة على نظام التعلم  وضرورة تبين استخدام الت 

ب احملاضرات التقليدية فقط وعدم تفعيل نظام البالك بورد وهو نظام تعليمي إلكرتوين, ونظراً  التقليدي من خالل استخدام أسلو 
عدم توفر البنية التحتية الضرورية من أجهزة ومعدات ومعامل لتطبيق نظم التعليم    :   لظهور مشكالت ختص التعليم اإللكرتوين منها 

العمل ية, وظهور الغش اإللكرتوين من قبل الطالب بشكل ملحوظ, لذا ظهرت  اإللكرتوين, وصعوبة تقومي املهارات يف املقررات 
خصائص التعلم التقليدي وهو التعلم املدمج حتددت  و   احلاجة لنظام تعلم جديد يعتمد على اجلمع بني خصائص التعلم اإللكرتوين

 ؟.   Covid-19لة ما بعد كوروًن فريوس مشكلة البحث ابإلجابة على السؤال اآليت : ماهي الرؤية املستقبلية للتعلم املدمج ملرح
 أمهية البحث:  

 يستمد البحث أمهيته النظرية والتطبيقية من خالل إسهامه فيما أييت: 
عملية التعلم عن بُعد وحتويل املقررات إىل مقررات إلكرتونية ميكن الوصول إليها يف أي مكان وبذلك تتغلب على  تيسري   -

 ان والتكلفة املادية. قيود التعلم املرتبط ابملكان والزم
اإلب - املعدات  وتنمية  التفكري  الطلبة مهارات  مرنة ابستخدام اسرتاتيجيات حديثة إلكساب  تعليمية  بيئة  و  توفري  تكارية 

 اإلبداعية هلم. 
 رفع جودة املنتج التعليمي وكفاءة أداء املدرسني.  -
سني من خالل االنرتنت والدمج بني التعليم التقليدي  اإلستفادة من التقنية وعمل نوع من التواصل الفعال مع الزمالء واملدر  -

 واإللكرتوين . 
 أهداف البحث: 

  من وجهة نظر املدرسني. التعرف على خصائص التعلم املدمج وأبرز معوقاتهِ  .1
-Covidبعد مرحلة كوروًن فريوس   بناء مقياس للتعرف على االجتاهات حول الرؤية املستقبلية للتعلم املدمج ملرحلة ما  .2

19. 
 ود البحث : دح
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تخدم يف  تتحدد الدراسة احلالية ابلتعرف على خصائص التعلم املدمج وأبرز معوقاتِه ,ومبنهج البحث الوصفي التحليلي , املس   
 ، يف حمافظة البصرة .   2020( مدرس وابلفرتة الزمنية النصف الثاين من عام 217الدراسة , وبعينة مكونة من ) 

 مصطلحات الدراسة: 
بعد كوروًن     : املستقبل .1 ما  ملرحلة  اآليت  الزمن  هو   : إجرائياً  الباحث  ويعرفه   , الزمان  من  اآليت   : استَـْقبَل  من  مفعول    إسم 

Covid-19 . 
 Blended Learning: التعلم املدمج  .2

هو إحدى صيغ التعلم الذي يندمج فيها التعلم اإللكرتوين مع التعلم الصفي )التقليدي( يف إطار واحد, حيث توظف   -
التعلم اإللكرتوين, سواء املعتمدة على الكمبيوتر أو املعتمدة على الشبكات )مثل شبكات األنرتنت( يف الدروس    أدوات 

اإلتصال ابلشبكات   اضرات, جلسات التدريب واليت تتم غالباً يف قاعات الدراسة )التدريب( احلقيقية اجملهزة إبمكانيةاحمل-
 الوقت ذاتِه  لصفوف الذكية( ، وفيها يلتقي املعلم مع طالبِه وجهاً لوجه يف ا  -ومن أمثلة هذِه القاعات )معامل احلاسوب

 يف معظم األحيان
 (1 )

. 
بني كل من التعليم التقليدي داخل حجرات الدراسة , والتعليم اإللكرتوين , لتحقيق اإلفادة من مميزات  ميزج      تعليموهو   -

( 2) كال االسلوبني 
. 

اذج متصلة وأخرى غري متصلة من التعليم , و غالباً ما تكون  ج هو تعليم َيمع بني منإىل أن التعلم املدم   Singhويشري   -
 )3(.من خالل األنرتنت , بينما حتدث النماذج غري متصلة يف الفصول التقليدية  line onالنماذج املتصلة 

. 
انني على وفق خصائص التعليم  وهو طريقة تعليمية لتقدمي احملتوى الرايضي مبا يتضمن من مفاهيم رايضية ومباديء وقو  -

 م التقليدي ، مبا يتناسب مع خصائص وإحتياجات الطلبة من جهة ، وطبيعة املادة العلمية واألهداف  اإللكرتوين والتعلي

(.4) التعليمية املرجو حتقيقها من جهة أخرى
 

اللكرتون .3 املتاحة  عرب تقنية املعلومات واالتصاالت    : يعرف أبنه نظام تعليمي يتم ختطيطه وإعداده وتنفيذه إلكرتونياً التعلم 
)5(. داخل شبكة اإلنرتنت

 . 
 وهو نظام تعلم من خالل بيئة تشاركية قائمة على استخدام أدوات دعم تشاركية عرب شبكة اإلنرتنت , حتل هذه األدوات        

(6,) ابلتفاعل والتشارك مع بعضهم البعض حمل بعض اخلصائص اإلَيابية لبيئة التعلم التقليدية وجهاً لوجه حيث تسمح للطالب  
. 

 
املفهوم  .حسن  (1)  : اإللكرتوين  التعلم  زيتون,   , والتوزيع    –التطبيق    –التخطيط    –ابلقضااي  حسني  للنشر  الصوتية  :الدار  الرايض   , هجرية    1426التقييم 

 . 173,ص2005
التكنولوجيا التعليم ومهاراهتم يف توظيف  . إبراهيم , وليد يوسف حممد , أثر استخدام التعليم املدمج يف التحصيل املعريف للطالب املعلمني بكلية الرتبية ملقرر  (2)
  2007,  3- 57( , إبريل ,  2( ) 17سائل التعليمية واجتاهاهتم حنو املستحداثت التكنولوجية التعليمية , حبث منشور, جملة اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم )الو 

 .255,ص
3  .-Education Technology 43(6) , 2003 P:51 Singh , H , Building effective blended Learning programs ,

54. 
ة ماجستري منشورة ,  . أبو الريش ,إهلام حرب, فاعلية برًنمج قائم على التعليم املدمج يف حتصيل طالبات الصف العاشر يف النحو واإلجتاه حنوه يف غزة ,رسال  4

 .Library .iugaza .edu./the sis /109948 Pdfقسم املناهج وطرق التدريس ,كلية الرتبية ,    –غزة عمادة الدارسات العليا  –اجلامعة اإلسالمية  
5  .Learning system : Beyond the Hype :Internet and Higher Education 4  -Ismail “ The Design of E

2003,PP:32-336. 
قاً ملبادئ النظرية التواصلية على  لكرتوين التشاركي قائمة على بعض أدوات الويب وف. أمل إبراهيم إبرهيم محادة , وآية طلعت إمساعيل " أثر تصميم بيئة للتعلم اإل  6

 .   148- 81,ص  2014,ج,  56العدد    ASEPتنمية مهارات ادارة املعرفة الشخصية لدى طالب احلاسب اآليل : جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس  
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 وإن التعلم اإللكرتوين يتم من خالل وسائط وأدوات تكنولوجية إلكرتونية تتيح للطالب من خالهلا إمكانية اإلتصال والتواصل   
( 1) األنشطة التشاركية  والتشارك والتفاعل االجتماعي بني الطالب بعضهم البعض لتبادل اخلربات واملعلومات واملعارف وإجناز املهام و 

 

. 
 :  ج التتابعي إسرتاتيجية الدم .4

( كنموذج عملي للتعلم املدمج , وأمساه تدفق الربًنمج  Bersin,2004وهي من اسرتاتيجيات التعلم املدمج قدمها بريسن )       
program flowmodle  اسي , نسقت  , يتم دمج املنهج الدراسي مع عدة وسائط خطوة خطوة يف خطة توزيع املنهج الدر

سبقها , ويتم تنفيذ اخلطوات من قبل الطالب يف تتابع خطي , ولتطوير وحدة دراسية ابستخدام  كل خطوة حبيث تبىن على خطوة ت 
اسرتاتيجية الدمج التتابعي تستبدل بعض أحداث التعليم املباشر وجهاً لوجه أبنشطة تعلم ذايت أو تعلم إلكرتوين . حيث يبدأ الربًنمج  

(2) ذايت  شطة تعلم إلكرتونية, وينتهي أبنشطة تعلم  عادة أبن
  ة ويف كل خطوة من الربًنمج ختصص مواد التعلم مثل ) الكتب, احملاكا.     

(3) ,الرسوم التوضيحية...اخل (  
(4) ومن مميزاته      

شكل تقليدي ال حاجة لتغيري أسلوب التعلم ,وهو تعليم أكثر عمومية , وال    أنه       
املهارات االساسية , ومن حتدايتِه أنه ال يشمل الطالب ذوي املهارات  تعليمية للطالب مبستوايت منخفضة يف  حاجة العتماد برامج  

سمح  الضعيفة يف التعليم املهين .وحتقق اسرتاتيجية الدمج التتابعي بنسبة عالية من االجناز , و اإللتزام يف التعلم واإلستمرارية , كما ت
)5(, مبا تعرف اخلربات املتزامنة., وحتقق إتساق يف خربات املتعلمني   للمدرسني مبتابعة تقدم الطلبة

 . 

 إسرتاتيجية الدمج التكاملي:  .5
( يتم دمج املواد, واألنشطة والتدريبات واملراجع يف صورة تكميلية  .core –and-spokeوتسمى منوذج احملور واألطراف  )   

اسرتاتيجييت الدمج التتابعي والدمج التكاملي,  األساسي, والفرق بني    للمنهج الدراسي, وتستخدم كمعزز وملحق ومكمل للمنهج
هو أن املواد التكميلية يف الدمج التكاملي تكون اختيارية وليس من ضمن املقرر, فالطالب خيتارون موادهم التكميلية وليس عليهم  

التعامل مع كل املهارات الضرورية,  ويتم  ى اهلدف املهين,  التعليم بشدة عل  ز ابلضرورة إكمال الربًنمج يف نفس الوقت. ومن مميزاته: يرتك
 ويتطلب درجة عالية من التعاون بني املناهج التعليمية, وحيتاج إىل عدد كاٍف من الطالب لتشكيل جمموعة. 

 الطار النظري: 
تخدمه إال القليل قبل بداية القرن  مفهوم التعلم املدمج من املفاهيم احلديثة يف جمال التعليم حيث إن هذا املفهوم مل يس  يُعد     

  احلادي والعشرين
وهو نشاطات تعليمية تشتمل على الدمج املمنهج للتفاعل املباشر )التقليدي ( مع التفاعل مبساعدة التكنولوجيا    . 

. )6 (املصادر التعليميةبني الطلبة واملعلمني و 
   

 
قائمة على بعض أدوات الويب وفقاً ملبادئ النظرية التواصلية على    عيل " أثر تصميم بيئة للتعلم اإللكرتوين التشاركأمل إبراهيم إبرهيم محادة , وآية طلعت إمسا.   1

 . 103,ص  2,2014,ج  56العدد    ASEPتنمية مهارات ادارة املعرفة الشخصية لدى طالب احلاسب اآليل : جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس  
 
2 .to course desing and implementation  r, v., Boticki ,1. A blended learning approachBozic ,N.,Morna, 

IEEE Transactions on Education 52(1) ,2009 ,pp:19-30 . 
ة العربية السعودية " جملة دراسات عربية  .الدوسري , نوف عرار بليهني " أثر التعلم املدمج على تنمية اإلجتاه حنو الرايضيات لدى طالبات املرحلة املتوسطة ابململك 3

 . 378- 349,ص2017, يوليو    87بية وعلم النفس , العدد  يف الرت 
 . 360. الدوسري , املصدر السابق , ص 4
5 .kliewer, M. super models of hended learning  , ww.torrancehttp://wTrance learning Retrieved from  

learning .com /2013/03/11/super-models –of belended  learning 17september ,2014 . 
6 .m., Good year ,p. & Ellis , R.A. Research focus and methoddogical choices in studies in –Bliuc , A. 

to student’s experiences of blended learning in higher education ,Higher Education, 10, 2007   p: 234. 

http://www.torrance/
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أنه عملية منظمة ويكون هناك متييز بني إستبدال  (   itteeommCEuropean OLD Liaison)وقد أشارت اللجنة األوربية      
 . التعليميةبعض أمناط التعلم التقليدي أبخرى تعتمد على التكنولوجيا واالستخدام الفعال للتكنولوجيا من أجل اإلرتقاء ابلعملية 

ال     تستلزم وجود  املباشرة, واليت كانت  الصفية  اللقاءات  التدريس خالل  من  التعلم  )الغرفة  وانتقل  واحد  واملعلم يف مكان  طالب 
الغرفة  مث اإلنتقال ابلتعلم اإللكرتوين عن بعد, وقد مت استخدام التكنولوجيا يف  الصفية( ايل توظيف التكنولوجيا يف الغرفة الصفية  

, مث اجته مسار التطور  الصفية من أجل حتسني العملية التعليمية مثل استخدام احلاسوب يف الغرفة الصفية يف تدريس املواد املختلفة 
الدمج بني التدريس الصفي املباشر والتدريس عن طريق النت وتشارك التعلم املدمج مع التعلم عن بعد, وبذلك ميكن اإلستفادة    وحن

األدوات  لتعلم عن بعد ومنها اإلعتماد على الوسائل اإللكرتونية وغري اإللكرتونية ونقل احملتوى التعليمي, وتوفري الطرق و من خصائص ا 
 للتواصل بني املعلم والطالب . 

 مميزات التعلم املدمج : 
التطورات اليت متيز القرن احلادي والعشرين  ( إىل أنه من املمكن أن يكون التعلم املدمج من أبرز  Bersin,2004يشري بريسني )   

 وله املميزات اآلتية: 
 املقدرة على توفري التعليم للجميع بغض النظر عن ظروفهم .  -
لب على حواجز كثرياً ما حدهت من طموح العديد يف التعلم مثل حواجز الزمن واملكان ويندرج ذلك على توفري التعليم  تغ ال -

 معة. يف مكان العمل واملدرسة و اجلا
أمكانية مزج أمناط تعلم ُمتلفة مما يتناسب مع ظرف املتعلم , كما أن هذا املزج يتيح الفرصة للتغلب على سلبيات ومعيقات   -

ل منط من أمناط التعليم ,فالتعلم املدمج يساعد يف إَياد حلول للعديد من املسائل اليت تواجه كال من التعلم التقليدي  ك
 التعلم اإللكرتوين . , و 

 التعلم داخل الغرفة الصفية وخارجها ومتابعنه ,ألنه يستقي من مبادئ تعليمية تربوية ومعرفية ,   ربط -
 ات . زايدة إمكانية الوصول للمعلوم -
 زايدة تفاعل بني الطالب واملعلمني والطالب واحملتوى والطالب واملصادر.  -
 حتقيق األفضل من حيث كلفة التطوير والوقت الالزم.  -
 الفردية و أمناط التعلم لدى املتعلمني ابختالف مستوايهتم وأعمارهم وأوقاهتم.  تلبية االحتياجات -
ية التعليمية من النمطية وامللل , وخفض  اعداد الطلبة يف الغرفة الصفية واخلروج ابلعمل ومن مربرات تبين التعلم املدمج هو زايدة      

, وإبقاء الفرصة متاحة أمام لقاء الطالب ابملعلم , فضالً عن تصميم تعلم    نفقات التعلم , والتعامل مع املتغريات والكوارث اإلنسانية 
التوتر اليت قد ت التعليمية  فردي يناسب كل طالب , وختفيف حالة  العملية  البعض, وإثراء  نشأ نتيجة إستخدام التكنولوجيا لدى 

(1) التعلمية  /
نية دون أتثري واحدة على األخرى , ويسمح للمصمم التعليمي  كما أنه يركز على اجلوانب املعرفية  و املهارية و الوجدا  .  

ن تعلمها بسهولة ابستخدام التكنولوجيا عن مهارات التفكري  يفصل احملتوى املكرر الذي يركز على مهارات التفكري الدنيا واليت ميك 
( 2) الناقد واليت يرى املعلم بضرورة معاجلتها يف الفصول الدراسية 

 . 

 : ملدمج عناصر التعلم ا
كوًنت: تعدد مكوًنت وعناصر التعلم املدمج طبقاً لعناصر وأدوات التعلم اإللكرتوين املستخدمة يف العملية التعليمية ومن هذِه امل  

 
 .   64, دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة , عمان  ,ص  1. الشرمان , عاطف أبو محيد " التعلم املدمج والتعلم املعكوس ط 1
ململكة  عرار بلهني  " أثر التعلم املدمج على تنمية اإلجتاه حنو الرايضيات لدى طالبات املرحلة املتوسطة اب. الدوسري , اجلزار , العجب , العجب حممد , نوف   2

 . 357- 356, ص2017, يوليو   87العربية السعودية " جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس , العدد  
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 فرتاضية  ومعايشة  األحداث وتعين املشاركة جلميع املتعلمني يف الوقت بشكل متزامن بقيادة املعلم . الفصول اإل •
 التعلم الذايت :يكمل املتعلم تعلمه ذاتياً مع دعم من خالل اإلنرتنت أو برامج  إلكرتونية .   •
 ات إلكرتونية , دردشة عرب األنرتنت (. أدوات التواصل اإلجتماعي : مثل ) الربيد اإللكرتوين , مناقش •
 التقييم : تقييم قبلي وبعدي وتقييم تكويين .   •
(1) املعلمني مبواد وبرامج وملخصات ورسوم بيانية وغريها .أدوات دعم األداء : تدعيم  •

 

 املؤسس   -احملتوى الربًنمج – وللتعلم املدمج أربعة مستوايت هي: مستوى األنشطة  
 الدمج : العوامل املؤثرة على 

 : على النحو اآليت يتوقف جناح عملية الدمج يف أي نشاط تعليمي على ثالثة عوامل هي 
 اهلدف من التعلم: ميكن الدمج بني األدوات والوسائط التعليمية املختلفة لتتناسب مع أهداف وُمرجات التعلم.  •
املتعلم , ولضمان جودة عملي • لبيئة  تبعاً  تتغري عملية الدمج  التعلم :  الدمج  سياق  الفردية  ة  ينبغي البحث ابلسمات   ,

 للمتعلم , وكذلك السياقات املختلفة املتعلقة هبم . 
مداخل التدريس والتعلم : تتأثر عملية الدمج بطرائق التدريس املفضلة لدى املعلم وأساليب التعلم املفضلة لدى الطالب   •

(2) فة م املختل واليت ستؤثر على الربامج واألدوات اإللكرتونية , ومصادر التعل
 . 

 من أبرز التحدايت : حتدايت التعلم املدمج : 
• , التعلم  لبيئات  املختلفة  األوضاع  مع  تتناسب  اليت  التعليمية  االسرتاتيجية  وحتديد  الصحيح  الدمج  إلختالف  إَياد 

ليب  االستخدام الفعال ألسا تتيح هذِه اإلمكانيات  مبا  ,    اإلمكانيات يف بيئة التعلم املباشر عن بيئة التعلم بواسطة الكمبيوتر 
تزداد جمموعة االسرتاتيجيات  ،  تعليمية خاصة ضمن بيئة تعليمية حمددة , وبدمج التعليم املباشر والتعليم بواسطة الكمبيوتر  

 التعليمية املمكن استخدامها . 
لتايل يصبح  سيب للتكنولوجيا , وابدمج نظراً للتغري النأحداث توازن بني اإلبتكار واإلنتاج : إذ يتغري تصميم أنظمة التعلم امل •

 إَياد التوازن املناسب بني اإلبتكار واإلنتاج أمراً صعباً . 
مقاومة الدافع الستخدام التكنولوجيا جملرد أهنا متاحة ال تكمن حتدايت التقنية ابحلصول على التكنولوجيا )ابلرغم من إهنا   •

 )3 ( ة من التكنولوجيا املالئمةتعلم من خالل اإلستفادتمام يف أتمني جناح الخطوة أوىل مهمة (, بل ينصب االه
 . 

التطبيق الفعلي لنظرايت التعلم : اليت توفر األطر املتينة ملناهج ومناذج تعليمية جديدة , إال أن التطبيق الفعلي للمفاهيم ما   •
 اسرتاتيجيات تعلم ممكنة أو عملية . يزال يتطلب املزيد من اجلهد يف ترمجتها إىل 

 التكنولوجيا: تعلم كيفية استخدام الوسيلة اجلديدة يتحتم على املعلم التغيري والتكيف معها.   ل إىل التحو  •

 
ارات التفكري العليا ومهارات رسم الدوال ابستخدام احلاسوب لدى الطالبات املعلمات بقسم  سامية حسني حممد جودة. فاعلية التعلم املدمج يف تنمية بعض مه   1

   .  134- 93, ص2012, نوفمرب    3,ج  31, ج    ASEPجملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس    الرايضيات ,
. 

,)ترمجة عثمان تركي الرتكي وعادل السيد سرااي وهشام بركات بشر(. الرايض: النشر العلمي  . ليتل جون , أليفوند جبلر , كريسي ,اإلعداد للتعلم اإللكرتوين املدمج   2
 . 2012د,, جامعة امللك سعو 

3 .Gudoniene, D. & Rutkauskiene, D.  “ Innovative technological solutions for blended learning 
approach ,In R .silva ,G . Tsihrintzis , V. vskov , R .Howlett ,& L.jain (Eds.) , smart Digital futures 

,Amsterdam : los press ,2014, pp: 697-705. 
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   )1(قياس أثر بيئة التعلم املدمج. •

 :بعد كوروان  الرؤية املستقبلية للتعلم املدمج ملرحلة ما
فاظ على األوضاع الطبيعية أثناء األزمات  إن التعليم ميكن أن يساهم يف محاية الشباب , فهو يساعدهم على التكيف أو احل    

يد من إتقان املهارات الرقمية , وتعزيز مستوى التأهب مع إبقاء املدارس مفتوحة وفرض  واكتساب مهارات التعلم عن بُعد , مز 
 مج التكنولوجية , والتأكيد على التعلم املدمج . إجراءات وقائية ودعمها ابلربا

ج تستند إىل توظيف التكنولوجيا املناسبة لتحقيق ذلك والطريقة اليت يتم هبا  ية املراد حتقيقها من الربًنمإن حتديد املخرجات التعليم    
التعليمي ولذلك يكون متكن امل  القيمة املضافة للموقف  علم من التكنولوجيا قضية جوهرية  التوظيف هي اليت تعمل الفرق وحتدد 

 ملدمج يف ثالث حماور أساسية وهي كاآليت : وميكن تناول موضوع التكنولوجيا ضمن التعلم ا
 :   (software) الربامج احلاسوبية  .1

   Applicationأو برامج تطبيقات حمددة     operating systemsتتنوع الربامج احلاسوبية لتشمل برجميات أنظمة التشغيل     
أو الرسم     Adobe premiere  و أو حترير الفيدي   Adobe Photoshop تكون متخصصة يف جماالت معاجلة الصور 

 اهلندسي وهناك أربعة أنواع من الربامج احلاسوبية التعليمية وهي : 
التدريس التقليدي, ويبقى دور املعلم فقط يف متابعة  وقد حلت حمل   whole course softwareالربامج الشاملة  -

 ه ال يراعي الفروق الفردية بني الطلبة. الطلبة والتأكد من أن الربًنمج يعمل بشكل جيد. وابلرغم من سهولة تطبيقه إال أن 
ملعلم  (: ويعمل على تدعيم التدريس ولكنه ال حيل حمله ,فيبقى ا( supplemental softwareالربامج التكميلية   -

هو الذي يقوم ابلتدريس ويتم تدعيمه من خالل برامج حاسوبية للتوسع وإجراء االختبارات واأللعاب التعليمية. وهي  
 نرتنت وبعضها جماين . متوفرة على اال 

(: وهي أدوات رقمية يستخدمها املعلم لتحسني أدائه ولتخفيف العبء عليه. كما أن   (Teacher toolsأدوات املعلم   -
التعلم    إستخدام إدارة  نظم  أدوات  مثل  التعليمية,  املؤسسة  أداء  يعمل على حتسني  أن  املمكن  األدوات من  مثل هذِه 

Learning Management Systems    ,واليت ختلق بيئة تعلم متكاملة مبا يف ذلك احملتوى التعليمي والتفاعل والتواصل
خالل هذِه األدوات يستطيع املعلم أن يطور املادة  ( ومن  (classdojo.com( و(edmodo.comومواقع إلكرتونية مثل  

 التعليمية أبشكال متعددة أو متابعة تقدم الطلبة أو إجراء االختبارات .  
 معايري عند التفكري يف اعتماد برًنمج حاسويب دون غريه ومن أمهها : ن حتديد  و البد م
 .Adaplivityالتكيف مع حاجات و مستوايت املتعلم  -

 ج للمعايري احملددة واملعمول هبا لكي ال خيلق فجوة بني الربًنمج وما تسعى العملية التعليمية لتحقيقِه. مواءمة الربًنم -
لم ختصيص جزئية معينة ضمن الربًنمج للطلبة ؟. وهذا من املرونة  ص: وهل يسمح الربًنمج للمعالقابلية للتعيني أو التخص -

 احملتوى املوجود فيِه. يف الربًنمج اليت تساعد على اإلستفادة القصوى من 
 مدى انسجام ما هو موجود ضمن الربًنمج مع األجزاء األخرى من املادة التعليمية.  -

 
1ang ,L. A holistic approach to instructional design for blended learning environments . In s. . Zh 

Greener & A. Rospigliosi (Eds.) The proceedings of loth European conference on e-learning : ECEL, 
Brighton Business school , university of Brighton uk 10-11 November 2011 Reading : Academic pub 

,(2011) ,p:886-893.  
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عليمية فعلى سبيل املثال اذا ما كان برًنمج معني يعتمد معايري  املعتمدة من قبل املؤسسة التالتكامل مع االنظمة األخرى    -
مج إلدارة التعلم. يكون النظام قادراً على قراءة التفاصيل املتعلقة  ، إذا أردًن أن نستخدمه ضمن برًن  SCORM   سكورم  

 ابلطالب ويتفاعل مع نظام ادارة التعلم. 
 ى جلب انتباه الطلبة. اً ومشوقاً وقادراً علأن يكون الربًنمج ممتع -
وهي من العوامل األساسية يف جناح التعلم املدمج ,    Hardware And In Fra Structure  األجهزة والبنية التحتية  .2

  ( (Laptop( واحلاسوب احملمول  (PCوتتطور بشكل متسارع , فقد حتتار املؤسسات التعليمية بني احلاسوب الشخصي  
(. والبد من وجود نقاط كهرابء لشحن األجهزة بشكل دائم , وضرورة وجود الصيانة  Taplet PCللوحية )  أو األجهزة ا 

 ائمة لألجهزة. الد
التعلم .3 (: يتأثر تصميم مساحات التعلم يف املؤسسات التعليمية بعدد من العوامل مثل  (Learning space  مساحات 

ة التعليمية. ولكن هل تصميم الصفوف احلالية التقليدية يساعد على تطبيق  أعداد الطلبة والتأثريات االقتصادية وطبيعة املاد
مستقبالً إختيار التصميم املناسب لبيئة التعلم املطبق وأن ال تكون بيئة التعلم جامدة )على    أمناط التعلم املدمج؟ ، لذلك 

سب مع مستوى الديناميكية  واملرونة املناسبني  سبيل املثال من خالل املقاعد الدراسية الثابتة( لذلك يتم االختيار ما هو منا
 ألمناط التعلم  

 ملدمج: العوامل الالزمة لنجاح جتربة التعلم ا
 َيب األخذ بعني اإلعتبار عدداً من القضااي : 

توفري الظروف الالزمة للنجاح: ويشمل حتديد األهداف واملخرجات التعليمية املطلوب حتقيقها من الربًنمج, وأن تكون   .1
 العملية التعليمية. من إدخال التكنولوجيا إىل ية والغاية ة واضحة حول األهداف التعليمية والرتبوية والعلم ي الرؤ 

جناح الربًنمج,  إتوفري الدعم ويتطلب بناء خطة حلشد اجلهود والدعم للربًنمج من خالل إشراك مجيع املعنني من أجل   .2
 احمللية وأولياء أمور الطلبة.  ويتطلب ذلك دعماً من املشرفيني الرتبويني واجملالس 

واستمراريته :فهو من أكرب املشكالت اليت تواجه املشاريع يف الدول العربية هو عنصر  توفري التمويل الالزم لنجاح الربًنمج  .3
,  الدميومة واإلستمرارية يف املشروع. لذلك البد من وضع خطة مالية تغطي مصادر الدعم لتبين منط التعلم املدمج يف التعلم 

 و أن تشمل اخلطة املالية اجلوانب اآلتية: 
 تنفيذ الربامج اليت تعتمد التعلم املدمج. البنية التحتية الالزمة ل •
 التوقيت ابلنسبة للبدء ابلتنفيذ فقد يكون التنفيذ شاماًل أو على مراحل.  •

    دراسات سابقة : 
                                                                                                                                                              

 (: 2012دراسة علي )  .1
هدفت الدراسة إىل قياس فاعلية برًنمج قائم على التعلم املدمج يف تنمية التحصيل والتفكري االبتكاري يف الرايضيات لتالميذ     

(  60يم االساسي ابجلمهورية اليمينية, واستخدام الباحث املنهج التجرييب, وتكونت عينة الدراسة من )الصف السابع من مرحلة التعل
(  30الصف السابع من مرحلة التعليم األساس, مت تقسيمها إىل جمموعتني أحدامها متثل اجملموعة التجريبية وعددها)تلميذاً من تالميذ  

لميذاً, واستخدمت الدراسة اختبار حتصيلي يف وحدة اجلرب, اختبار حتصيلي يف  ( ت30تلميذاً واألخرى جمموعة ضابطة عددها )
 توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية: وحدة اهلندسة, اختبار للتفكري االبتكاري, 
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سة على  يوجد فرق دال إحصائياً بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة الختبار التحصيل يف اجلرب واهلند   
ي درجات  التطبيق( لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية, كذلك يوجد فرق دال إحصائياً بني متوسط  –الفهم    –مستوايت )التذكر  

تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختيار التفكري االبتكاري البعدي لكل قدرة فرعية من قدرات التفكري االبتكاري لصاحل  
(1)  .ة اجملموعة التجريبي

  

 (:  2012دراسة اجلحديل) .2
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر إستخدام التعليم املدمج على حتصيل طالب الصف األول متوسط يف الرايضيات واجتاهاهتم حنوها,      

صف  ( طالباً من طالب ال60وقد اعتمد الباحث على املنهج التجرييب ابلتصميم شبه التجرييب, وطبقت الدراسة على عينة بلغت)
امدر األول متوسط يف   ابن عقيل  احدامها جتريبية درست ابلطريقة  سة  متساويتني,  إىل جمموعتني  تقسيمهم  ملتوسطة يف جدة, مت 

توصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني  اس اإلجتاه قبلياً وبعدايً , و التقليدية, وقد طبق كل من االختبار التحصيلي ومقي
التطبيق البعدي لالختبار لصاحل اجملموعة التجريبية, ووجود فروق ذات  اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  متوسطات درجات حتصيل 

داللة احصائية بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاه لصاحل اجملموعة التجريبية  
. (2)

  

 (: 2017دراسة أبو عيطة ) .3
م املدمج يف التحصيل االكادميي واالجتاهات حنو تصميم التعليم لدى طالبات كلية  إىل التعرف على أثر التعل  الدراسة  هدفت     

االمرية عالية اجلامعية . واىل دراسة العالقة بني التحصيل األكادميي واالجتاهات حنو تصميم التعليم لدى طالبات كلية االمرية عالية  
 2016ة اجلامعة , يف جامعة البلقاء التطبيقية خالل الفصل االول لعام  دراسة من طالبات كلية األمرية عالياجلامعية. تكون جمتمع ال

القصدية, والبالغ عددهن)2411البالغ عددهن) العينة ابلطريقة  منهما  110( طالبة, ومت اختيار  ( طالبة. من شعبتني عدد كل 
 طالبة ,        55
ا بطريقة التعليم العادي., وهي من الدراسات شبه التجريبية ومت  ريسهالتعلم املدمج , واالخرى مت تداحدامها مت تدريسها بنموذج    

اعداد اختبار التحصيل األكادميي , واستبانة االجتاهات والتحقق من الصدق الظاهري , والثبات ابستخدام طريقة إعادة التطبيق,  
 .  Cronbach Alphaمل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا واستخدم معامل ارتباط بريسون حلساب الثبات, ومعا

التحصيل األكادميي لصاحل     نتائج الدراسة أن هناك فروقاً ظاهرية بني متوسط درجات طالبات اجملموعتني على اختبار  ظهرت 
حنو تصميم التعليم  ( يف متوسط اإلجتاهات  0,05جمموعة التعلم املدمج. وتوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

   (3.) ,وجمموعة التعلم االعتيادي  بني طالبات جمموعة التعلم املدمج 
 : مؤشرات الدراسة السابقة

واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة أبهدافها كما اعتمدت الدراسات السابقة    تباينت الدراسة يف حتديد األهداف,      
دراسة احلالية فقد اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي واعتمدت الدراسات السابقة على عينة  على املنهج شبه التجرييب ، أما ال

 
رايضيات لتالميذ الصف السابع من مرحلة التعليم  . علي , عادل علي أمحد ,فاعلية برًنمج قائم على التعلم املدمج يف تنمية التحصيل والتفكري االبتكاري يف ال 1

 .  2012,كلية الرتبية , جامعة صنعاء اليمن ,االساسي ابجلمهورية اليمينية , رسالة ماجستري غري منشورة  
ضيات واجتاهاهتم حنوها, رسالة دكتوره  . اجلحديل , عبدالعزيز داخل بن دخيل هللا , أثر استخدام التعليم املدمج على حتصيل طالب  الصف األول املتوسط يف الراي 2

 .  2012غري منشورة ,اململكة العربية السعودية :جامعة أم القرى ,
امعية , جملة العلوم الرتبوية  أبو عيطة, جوهرة درويش, أثر التعلم املدمج يف التحصيل األكادميي واالجتاهات  حنو تصميم التعليم لدى طالبات كلية األمرية عالية اجل  . 3
   .   7- 324ص  2017/اكتوبر  2ج  - 4ع,
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)الت  املتوسالطلبة ضمن مراحل دراسية  املرحلة  املرحلة  عليم األساسي,  احلالية على عينة )املدرسني(, ضمن  الدراسة  طة واعتمدت 
( كحد اعلى ، وبصورة  200( كحد أدىن و) 60تراوح حجم العينة بني)  اجلامعية , وتباينت حجم العينات يف الدراسات السابقة فقد

ث واإلجراءات املتبعة فيِه وتنوعت  عة جمتمع الدراسة وأهداف البحعامة فإن حتديد حجم العينة يعتمد على عدة عوامل منها طبي
م الدراسات اجراءات متشاهبة يف بناء االدوات  أدوات البحث منها بناء االختبار , وبناء املقياس كما يف الدراسة احلالية, واتبعت معظ
يف أهداف البحث,  ويرجع االختالف إىل التباين    فيما يتعلق ابلتحقق من الصدق والثبات, وتنوعت ابستخدام الوسائل االحصائية, 

 واستفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تعميق مشكلة البحث واغناءه ابملراجع املهمة. 
 اءات : وصف هلذِه الجر يما أيت إجراءات البحث : ف

 أولا: منهجية البحث: 
 والتقومي مث التنبؤ. اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي, الذي يهتم جبمع البياًنت وتلخيصها وتفسريها  

 مع البحث: تاثنياا: جم
، وميثل كل األفراد  (  1) استنتاجات حوهلا  إن اجملتمع عبارة عن مجيع القيم اليت ميكن أن أيخذها املتغري واليت نرغب ابحلصول على    

 حمافظة البصرة.  ( مدرس ضمن واقع500الذي حيملون البياًنت الظاهرة اليت ترغب يف دراستها ، وهو جمتمع حمدود بلغ )
 اثلثاا: عينة البحث: 

عشوائية, وقد أعتمد الباحث  ( مت اختيارها ابلطريقة ال217بلغ حجم العينة )(  2) جمموعة جزئية من جمتمع هلا خصائص مشرتكة.   
 مبسون  لتحديد حجم العينة. على معادلة ستيفن اث 

 رابعاا: أدوات البحث:  
قام الباحث بتصميم أداة البحث بتحديد الغرض من البياًنت وترمجة الصيغة النظرية ملفهوم السمة إىل صيغة إجرائية, واعتمد       

 نقاط )موافق جداً, موافق, حمايد, غري موافق, غري موافق جداً(.    الباحث طريقة ليكرت لبناء مقياس يتألف من مخسة
سات السابقة واالدب الرتبوي, ومت استخراج الصدق الظاهري لألداة من خالل عرضها على عدد  و مت مجع فقرات املقياس من الدرا

طرائق تدريس الرايضيات والفيزايء. وأجرى    من اخلرباء واحملكمني يف جمال تدريس اهلندسة والرايضيات وتقنيات احلاسبات, ويف جمال 
( من جمتمع البحث ملعرفة  30يق املقياس على عينة استطالعية عددها )الباحث التعديل املناسب يف ضوء آراء احملكمني مث مت تطب

واضحة و ال    وضوح تعليمات املقياس وفقراته, وحساب الوقت املستغرق لإلجابة على فقرات املقياس. وإتضح ان فقرات املقياس
الالزم لإلجابة ال يستغرق أكثر من   الزمن  البدائل والفقرات, و أن  دقيقة )يف حال توفر شبكة  10)يوجد أي استفسار عن   )

( يوم, حصل الباحث  21( مدرس وبعد مرور فرتة ال تتجاوز)217االنرتنت(. مث وزع املقياس على عينة البحث االساسية وعددها )
ات,  ( فرداً لعدم اإلستجابة. ومت إحتساب التكرار 17( فرداً إذ إستعبد )200عينة مث قام بتفريغ بياًنت )على استجاابت أفراد ال 

( على التوايل. مث مت  1,2,3,4,5,حمايد, غري موافق, غري موافق جداً ( ويقابلها األوزان )  قوفقاً مليزان البدائل )موافق جداً, مواف
تيب الفقرات ترتيباً تنازلياً على وفق اجملال الذي تقع فيه, ويف حالة تساوي فقرتني بوسطهما  حساب الوسط املرجح والوزن املئوي وتر 

 ح, تكون الفقرة ذات االحنراف املعياري االقل يف البداية. املرج
 نتائج البحث وتفسريها: 

 
, دار وائل  1, مراجعة: أ .د. وليد امساعيل سيفو , طSPSSتطبيقات ابستخدام     . اهلييت, صالح الدين حسني, " األساليب اإلحصائية يف العلوم اإلدارية, 1

 .  28, ص2014للطباعة و النشر.  
, دار الكتب والواثئق ببغداد  1. أنور ,حسني عدًنن, عدًنن حقي زنكنة," األسس التصويرية والنظرية يف مناهج العلوم اإلنسانية والتطبيقية, الكتاب األول, ط 2

 . 309., ص  2007,  725
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األول: - ألدب الرتبوي والدراسات  مت حتديد خصائص التعلم املدمج ومعوقاتِه, ابالعتماد على ا  النتائج املتعلقة ابهلدف 
والتعلم املدمج, والتعرف على االسرتاتيجيات احلديثة اليت تالئم التعلم املدمج, ومت تثبيت    السابقة يف جمال التعلم االلكرتوين 

 الفقرات هبذا اخلصوص. 
- : الثان  ابهلدف  املتعلقة  التحقق من صدق املقياس, وتوز مت    النتائج  العينة  بناء مقياس ليكرت احلماسي ومت  يعه على 

( ،وترتيب الفقرات  2, واجلدول )(  1)ل الباحث إىل النتائج الواردة يف اجلدول  األساسية ومعاجلة البياًنت إحصائياً , وتوص 
 تنازلياً كما موضح أدًنه : 

   ان أمهيتها وحدة كل فقرة من وجهة نظر عينة البحث األساسية: عرض لرتتيب الفقرات ضمن جماهلا وبيأيت  فيما و
 جمال خصائص التعلم املدمج :  ( أ )

(  84.6).( ووزن مئوي  4.23( ) العمل التعاوين على شكل فريق ( املرتبة االوىل بوسط مرجح )7احتلت الفقرة ) .1
النتيجة ، إذ أن من مميزات التعلم املدمج  وكانت استجابة عينة البحث مبستوى عايل جداً . ويتفق الباحث مع هذِه  

 د وجها لوجه . الواحد وعد حرمان املتعلم من متعة التعامل مع زمالء الفريق الواح حتقيق إنسجام روح الفريق
املرتبات )الثانية ,الثالثة , الرابعة, اخلامسة, السادسة( على التوايل أبوساط مرجحة   4,10,9,1,6واحتلت الفقرات   .2

لنتائج منسجمة مع خصائص التعلم املدمج  أوزان مئوية متقاربة, وكانت استجاابت العينة عالية جداً . وأتيت ا متقاربة و 
 قبل املعلم تبعاً ملستوايهتم ومتكنهم من املهارات واملفاهيم بشكل ديناميكي مستمر .  ، إذ يوفر التعامل املرن من

ة ,التاسعة أبوساط مرجحة متقاربة وأوزان مئوية متقاربة , وكانت  إحتلت املرتبات السابعة , الثامن   8,3,2اما الفقرات   .3
حيتاج اىل اجلهد من قبل املعلمني ويتطلب التخطيط  تجابة العينة عالية ويفسر الباحث هذِه النتائج: إن التعلم املدمج  اس

ق الواحد ، وأن يشارك املتعلم ال  املتأين الدقيق لكل اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية ، وأن يعمل على تشجيع الفري
 أن  

 يبقى دوره متلقي فقط . 
  ) مرجح  بوسط  العاشرة  املرتبة   احتلت  فقد(  كاملة   إلكرتونية  بيئة   هلا   تتوفر  مل  اليت   اجملتمعات  مع  يتناسب )    5  فقرةلا   أما .4

التكنولوجيا الرقيمة ضمن  ويفسر الباحث هذه النتيجة : عدم قناعة عينة البحث بتوفر (  77.7)ووزن مئوي ( 3.88
 املعرفة وتطبيقها . بيئتهم بشكل آمن مبا ال يساعد على الوصول اىل عمق 

 
 



 

150 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

 
 
 

 
 (   1جدول )  

 تنازلياا  املئوي   والوزن املرجح والوسط  البحث  عينة  ستجابة إ
 
 
 

 (  2جدول )
 حث والوسط املرجح والوزن املئوي مرتب تنازلياا عينة البإستجابة 

 
تسلسل  
 الفقرة 

 الفقرات  اجملال

 املقياس 
 الوسط  

 املرجح  
 الوزن  
 املئوي 

 موافق   الرتبة 
 حمايد موافق  جداً 

غري  
 موافق 

غري  
موافق  
 جدا

7 

مج  
املد
لم 
التع
ص 

صائ
 خ

ص   
صائ

 خ
علم   
 الت

مج 
املد

 

 1 84.6 4.23 - 1 37 77 85 العمل التعاوين على شكل فريق 

 تشجيع الطالب على التعليم الذايت و التعلم 6
76 79 41 12 1 4.22 84.4 2 

 3 83.7 4.185 - 1 35 89 75 يوفر الوقت لكل من الطالب و املعلم 1

9 
املعلومات بغض  ميكن الطالب من احلصول على  

 4 83.1 4.155 2 2 45 75 78 النظر عن املكان والزمان 

 5 81.7 4.085 2 2 51 67 78 علم األنشطة يوفر املرونة والكفاءة يف ت 10

 6 80.5 4.025 1 11 39 80 69 خيلق روح التفاعل واملشاركة داخل الفصل  4

2 
يعاجل مشاكل عدم توفر اإلمكانيات لدى بعض  

 7 79.7 3.985 3 6 46 81 64 الطالب 

 8 79.5 3.975 1 10 43 85 61 يركز على اجلوانب املعرفية و املهارية  والوجدانية  3
 9 78.1 3.905 4 10 52 69 65 يشعر الطالب أنه مشارك وليس متلقي 8

بيئة   5 هلا  تتوفر  مل  اليت  اجملتمعات  مع  يتناسب 
 10 77.7 3.885 2 10 59 69 60 إلكرتونية كاملة 
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 دمج : )ب( جمال معوقات التعلم امل  

  ووزن(  4.16)    مرجح   بوسط  األوىل   املرتبة (    التعليم  يف   احلديثة   االسرتاتيجيات   زايدة   إىل    املدمج  التعليم   حيتاج )   الفقرة   احتلت .  1
  على   التدريب   اىل   املدرسني  حلاجة  النتيجة   هذهِ   مع  الباحث  ويتفق .    جداً   عالية   البحث   عينة   استجابة   وكانت (    83.2)  مئوي

 . املدمج التعلم  يف  ة ديثاحل اإلسرتاتيجيات

 
تسلسل  
 الفقرة 

 الفقرات  اجملال

 املقياس 
 الوسط  

 املرجح  
 الوزن  
 املئوي 

 الرتبة 
 موافق  
 جداً 

غري   حمايد موافق 
 موافق 

غري  
موافق  
 جدا

7 

مج 
املد
لم 
التع
ت 
عوقا

 م
ص  
صائ

 خ
علم   
 الت

مج 
املد

 

ز  إىل  املدمج  التعلم  االسرتاتيجيات  حيتاج  ايدة 
 ة يف التعليم احلديث

80 76 41 2 1 4.16 83.2 1 

 عدم توفر احلاسب اآليل لدى بعض الطالب   1
62 68 59 4 7 3.87 77.4 2 

 3 76.1 3.805 2 8 69 69 52 عدم توفر نظام إلدارة التعليم    3

 4 75.2 3.76 2 8 71 74 45 عدم توفر مقرر إلكرتوين لكل مادة  2

6 
الفصول   جبانب  اإلفرتاضي  الفصول  توفري  عدم 

 5 75.1 3.755 1 8 76 69 46 التقليدية 

 6 74.8 3.74 6 3 69 81 41 صعوبة التوازن بني اإلبتكار واإلنتاج 8
 7 73.4 3.67 6 10 64 84 36 صعوبة التطبيق الفعلي لنظرايت التعلم 9

قبل   5 من  اإللكرتونية  االختبارات  تصميم  صعوبة 
 درسامل

37 77 60 23 3 3.61 72.2 8 

 9 71.4 3.57 10 10 73 70 37 صعوبة التغيري والتكيف مع التكنولوجيا 10

4 
الطالب لإلنتقال من  عدم توفر الرغبة لدى بعض  

التعليم   مرحلة  إىل  التقليدي  التعليم  مرحلة 
 اإللكرتوين 

49 73 63 10 5 3.35 67 10 
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  مئوية   أوزان   و   متقاربة   مرجحة   أبوساط ،    ،التاسعة ....    ،  اخلامسة,    الرابعة ,    الثالثة ,  الثانية :    ابملرتبات   الفقرات  بقية   جاءت .  2
  عينة   نظر  ة وجه   من  املدمج  التعلم  تواجه   كثرية   معوقات  هناك   أبن   النتائج   هذه  الباحث   ويفسر ,  عالية  العينة  استجابة   وكانت  متقاربة
  اإلبتكار   بني  التوازن  وصعوبة  ،  االفرتاضية  الفصول  توفري   وعدم  ،  مادة  لكل  الكرتونية  مقررات  توفر   عدم  منها  ،   األساسية  البحث 
 .  واإلنتاج 

  ت إحتل (  اإللكرتوين   التعليم  مرحلة   إىل   التقليدي  التعليم  مرحلة   من   لإلنتقال   الطالب   بعض   لدى  الرغبة   توفر  عدم)    الفقرة   ما . أ3
  األنرتنت   شبكة  إبنقطاع   تتعلق  معوقات  لوجود   النتيجة   هذهِ   الباحث  ويفسر (,  67)  مئوي   ووزن(  3.35)  مرجح  بوسط   االخرية   املرتبة 
  كوروًن   فريوس  مرحلة  بعد  املدمج  التعلم  أبمهية  العينة  لدى  الوعي  وبدرجة  ،   املختربية   التجهيزات   وقلة  ،  الصيانة  وإنعدام   مستمر  بشكل

 . 
 

 : التوصيات
بيئات التعلم اإللكرتونية  كأدوات لتصميم    2ريب الطالب على استخدام نظم ادارة التعلم مثل موودل وأدوات ويب.دت .1

 التشاركية. 
تنمية مهارات الطالب يف عمليات البحث على شبكة اإلنرتنت , وعلى كيفية التواصل مع أساتذهتم من خالل أدوات   .2

 التعلم املدمج . 
 .   يز أعضاء اهليئة التدريسية الستخدام التعلم املدمجملعنوية اليت تساهم يف حتف تقدمي احلوافز  املادية وا .3
 فري التجهيزات املادية و اإلدارية لتفعيل التعلم املدمج يف الوسط اجلامعي. تو  .4

 
   املقرتحات:

 دراسة أثر التعلم املدمج يف بيئات تعلم ُمتلفة كالتعلم اإلفرتاضي .  .1
 اصل الرايضي لدى طلبة املرحلة اجلامعية األوىل ملقرر الرايضيات.  املدمج على تنمية مهارات التو دراسة أثر تصميم بيئة للتعلم   .2

 
 :  ة العربي املصادر
 الكتب: 

  الكتاب ,  والتطبيقية   النسانية   العلوم   مناهج  يف   والنظرية   التصويرية   األسس,  زنكنة   حقي  عدًنن ,  عدًنن   حسني,  أنور  .1
 .  2007, 725 ادببغد  والواثئق  الكتب دار , 1ط, األول

امعة  اإلسالمية ,غزة  اجل,  تكنولوجيا التعليم )النظرية والتطبيق العلمي ( , حممود حممد , وعقل , جمدي سعيد    الرنتيسي,   .2
,2011. 

ة للنشر  الدار الصوتي ،  الرايض   التقييم,   –التطبيق   –التخطيط    – التعلم اللكرتون: املفهوم ابلقضااي    , حسن حسني, زيتون .3
 . 2005هجرية 1426والتوزيع 

 . ر والتوزيع والطباعة , عمان , دار املسرية للنش  1ط، التعلم املدمج والتعلم املعكوس   ،الشرمان, عاطف أبو محيد   .4
، ) ترمجة عثمان تركي الرتكي وعادل السيد سرااي    العداد للتعلم اللكرتون املدمج ليتل جون ، أليفون جبلر ، كريسي ،   .5

 .  2012ض ، جامعة امللك سعود ، وهشام بركات بشر ( ، الراي
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اجعة: أ .د. وليد  مر   ,SPSSاألساليب الحصائية يف العلوم الدارية, تطبيقات ابستخدام    , اهلييت, صالح الدين حسني .6
 .  2014,. دار وائل للطباعة و النشر 1ط, امساعيل سيفو

 
 :   اجملالت  

بكلية الرتبية ملقرر  لتحصيل املعريف للطالب املعلمني  أثر استخدام التعليم املدمج يف ا إبراهيم , وليد يوسف حممد ,   .1
, حبث  التكنولوجيا التعليم ومهاراهتم يف توظيف الوسائل التعليمية واجتاهاهتم حنو املستحداثت التكنولوجية التعليمية

 . 2007,  2ج17ع  لة اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم,جممنشور  
  طالبات   لدى  التعليم  تصميم  حنو   والجتاهات  األكادميي  التحصيل  يف   املدمج   التعلم  أثر ,  درويش  جوهرة,  عيطة  أبو .2

 .  2017، 2، ج   4جملة العلوم الرتبوية ، ع,  اجلامعية  عالية األمرية كلية 
أثر تصميم بيئة للتعلم اللكرتون التشارك قائمة على بعض أدوات  , وآية طلعت إمساعيل "  محادة مإبراهيأمل إبراهيم  .3

جملة    ،   ب احلاسب اآليل ملبادئ النظرية التواصلية على تنمية مهارات ادارة املعرفة الشخصية لدى طال  الويب وفقاا 
 .  2014,  56 ع  ASEPدراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس 

املتوسطة  ،    بليهني   عرار نوف    الدوسري,  .4 املرحلة  طالبات  لدى  الرايضيات  حنو  الجتاه  تنمية  على  املدمج  التعلم  أثر 
 . ,2017وليو  ,ي87لم النفس , العدد جملة دراسات عربية يف الرتبية وع ، ملكة العربية السعودية ابمل

فاعلية التعلم املدمج يف تنمية بعض مهارات التفكري العليا ومهارات رسم الدوال ابستخدام  ,سامية حسني حممد جودة   .5
  31, العددASEPوعلم النفس  ربية يف الرتبية  , جملة دراسات ع  احلاسوب لدى الطالبات املعلمات بقسم الرايضيات 

    . 2012, نوفمرب 3,ج
جتربة اجلامعة السعودية يف التعليم املدمج والستفادة منها يف تطوير التعليم اللكرتون  ,حممد حممدي حممد , ُملص  .6

 . 2015 ،مارس   59, العدد ASEPدراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس   ةجمل  , املصريةابجلامعات  
 

 الرسائل: 
التعليم املدمج يف حتصيل طالبات الصف العاشر يف النحو والجتاه  فاعلية برانمج قائم على ,أبو الريش ,إهلام حرب  .1

 . بية كلية الرت   –غزة عمادة الدارسات العليا   – ,رسالة ماجستري منشورة , اجلامعة اإلسالمية  حنوه يف غزة 
الصف األول املتوسط يف  ب  استخدام التعليم املدمج على حتصيل طال  رأث  هللا,, عبدالعزيز داخل بن دخيل    اجلحديل .2

 .2012دكتوره غري منشورة ,اململكة العربية السعودية :جامعة أم القرى ,  ةرسال  , حنوهاالرايضيات واجتاهاهتم  
ي يف الرايضيات  فاعلية برانمج قائم على التعلم املدمج يف تنمية التحصيل والتفكري البتكار   ,علي , عادل علي أمحد   .3

ابجلمهورية   التعليم الساسي  مرحلة  من  السابع  الصف  ماجستري غري منشورة ,كلية الرتبية ,    ةرسال   ,اليمينيةلتالميذ 
 . 2012, جامعة صنعاء اليمن 
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                                                       لكرتونية على جودة خدمات التجارة ال  19-كوفيد    أتثري
 كوثر بكراوي   /سيداعمر زينب د.

The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Quality of E-Commerce Services 

محد دراية ادرار ــــ اجلزائر أ معة العقيد جاكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري   
Zeyneb SIDAMOR, Adrar University, zeyneb_sid@ymail.com 

Kaouter BEKRAOUI, Adrar University, kaouterbekraoui@gmail.com 

 
 خص  املل

اإللكرتونية خاصة، ويعرف أتثري هذه األخرية على االقتصادايت  إن املتتبع لتاريخ االقتصاد يعي جيد أمهية التجارة عامة والتجارة  
، وذلك بسبب ميول  19.وقد أثبتت التجارة اإللكرتونية مدى سيطرهتا وأمهيتها يف ظل األزمات وخاصة خالل األزمة الراهنة كوفيد  

من مشرتايت الفرد     %  75الصحية  نرتنت  حيث بلغ نسبة شراء املنتجات  رب العامل لطلب مستلزماهتم عرب اإلماليني الناس ع
مليار زايرة خالل شهر مارس، ورجع اكرب    14.34األمريكي، كذلك ازدادت عدد زايرات املواقع التجارة اإللكرتونية لتصل إىل  

موظف وقدرت مبيعاهتا    175000مليار، األمر الذي نتج عنه توظيف  4.06نصيب إىل شركة أمازون واليت بلغ عدد الزايرات  
والر يف الثانية ، لكن وبسبب ميول املستهلكني إىل األفراط يف التبضع نتج عن هذا السلوك ظواهر سلبية من بينها أتخر  د1000ب

رتفاع  أيل حيث صرحت عن  توصلل   DHLوصول الطلبيات األمر الذي سبب غضب عام، وعلى سبيل  املثال الشركة األملانية  
ومل تستطع أن تدير هذا الضغط األمر الذي تسبب يف أتخر وصول املنتجات وهذه النقطة  ماليني يف اليوم  9عدد الطرود ليصل إىل  

 تعرب عن عدم وجود جودة اخلدمات اإللكرتونية. 
 األزمات .  مدة أثناء . َيب تعلم كيفية إدارهتا  مطلواب  ا نسبي  اودة امر اجليف األخري تبقى 

 الكلمات املفتاحية  
 DHLجودة اخلدمات ، سلوكيات املواطنني ، أمازون ، ، التجارة اإللكرتونية ،   19كوفيد

Abstract : 
The researchers of the economic history are well aware of the importance of trade in 

general and e-commerce in particular, and the effect of the latter on the world economics, e-

commerce has proven the extent of its control and its importance in times of crises, especially 

during the current pandemic(covid-19)  This is because millions of people across the world tend 

to order their supplies online, As the percentage of buying health products reached 75% of 

American individual purchases, 
The number of visits to e-commerce websites also increased to reach 14.34 billion visits 

during the month of March., The largest share was attributed to Amazon, which reached 4.06 

billion visits. Which resulted in hiring 175,000 employees and estimated sales of $ 1,000 per 

second, However, due to consumers ’tendency to over-purchase’, this behavior resulted in 

negative effects , including late arrival of orders, which caused public outrage. For example, 

the German company DHL for delivery, where it stated that the number of packages increased 

to 9 million per day,  it was unable to manage this pressure, which caused delayed arrival of 

products, and this point reflects the lack of electronic services quality. 

But Quality remains an important relative matter. It should be taken into Consideration 

during crises. 

key words:  Covid-19, E-Commerce, Quality of Services, Citizen Behavior, Amazon, DHL. 
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 مقدمة : 
نفسه  اء  داأل    منذ ن ظهر وهو يؤديكافة  خطبوط الذي سهل حركة السلع واخلدمات عرب ارجاء العامل  لكرتونية األارة اإلتعد التج

 .  نيبني املنافس  ةوترية متفاوت 
يريد من املؤسسات حسب جودة اخلدمات املقدمة ، لكن     وتذبذب عدد الزابئن جعل هذا األخري ينتقى مانيويف ظل زايدة املنافس

   .والذي اجتاح كل دول العامل وفرض على حنو مليار شخص املكوث يف املنزل  19 -  كوفيدظهور فريوس  ومع  
مما ازداد اإلقبال على التجارة اإللكرتونية ُمافة إصابة األشخاص ابلعدوى األمر الذي سبب عجز  ملؤسسات كثرية بسبب عدم  

 وز مؤسسات اآلخر.   قدرهتا على تلبية الطلبات يف املقابل كان هذا سبب يف بر 
، كذلك غلق الدول حدودها األمر الذي أثر على كافة  وترية الطلب  وعدم قدرة املؤسسات على التلبية يف الوقت احملددازدايد  ومع   

عنوان إشكالية الدارسة    ىعلى جودة اخلدمات التجارية ليتجل  19اخلدمات يف العامل  ومنها دعت احلاجة إىل معرفة أتثري كوفيد  
 على جودة خدمات التجارة االلكرتونية ؟  19-ملوسوم مبدى أتثري كوفيد وا

 مت التفرع إىل عدة أسئلة هي كااليت : ولإلجابة على هذا التساؤل  
 ما هو مفهوم جودة اخلدمات االلكرتونية ؟ وماهي مقاييسها ؟ 

 خاص ؟ على التجارة العاملية بشكل عام والتجارة االلكرتونية بشكل  19ثر كوفيد أكيف   
 ماهي سلوكيات املستهلكني وكيف اثرت على جودة اخلدمات ؟ 

 :  مهية الدراسة أ
تكمن امهية الدراسة من امهية جودة التجارة االلكرتونية والدور الدي تلعبه يف تنمية التجارة االلكرتونية بشكل عام وحياة االفراد  

 بشكل خاص سواء يف الظروف العادية او يف وقت االزمات.  
   ة :الدراساهداف 

 هتدف هذه الدراسة اىل عدة نقاط منها : 
 ــ ابراز امهية جودة التجارة االلكرتونية واهم معايري قياسها.  

 على جودة التجارة االلكرتونية.   19مدى أتثري ازمة  كوفيد -
 منهجية الدراسة : 

ن وكل  ت قائمة حلد اآل الن االزمة الز نظرا أل لإلجابة على االشكالية، استخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وذلك  
 ات قابلة للتغري.  املعطي

 :  اىل  لإلجابة على التساؤالت قسمت الدارسة حماور الدراسة : 
 ول : ماهية جودة اخلدمات االلكرتونية.  احملور األ

 لكرتونية.  على جودة اخلدمات اإل  19احملور الثاين: أتثري كوفيد 
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   لكرتونية اخلدمات التجارة ال  ماهية جودة  1
 لكرتونية : التجارة ال  مفهوم 1 1

بسبب أن التجارة اإللكرتونية متشعبة ومتداخلة مع جماالت كثري هذا األمر نتج عنه تعدد التعاريف اخلاصة ابلتجارة اإللكرتونية  
 لذلك اقتصرت الدراسة على التعريفات اآلتية : 

تعامل األطراف، حبيث يكون التبادل إلكرتونيا بدال    نطوي على من أشكال التعامل التجاري الذي ي  ــ متثل التجارة اإللكرتونية شكال 
 1من ماداي أو ماداي مباشر  

ــ وعرفت على أهنا  أداء العمليات التجارية بني شركاء جتاريني ابستخدام تكنولوجيا املعلومات املتطورة بغرض رفع كفاءة وفعالية  
بني الشركات يف التجارة ، وهي منهج حديث يف األعمال موجه إىل  تكنولوجيا املعلومات إلَياد روابط فعالة  األداء" فهي استخدام  

السلع واخلدمات وسرعة األداء، ويشمل استخدام شبكة االتصال يف البحث واالسرتجاع للمعلومات لدعم اختاذ قرارات األفراد  
نها من جهة وبني الشركات  تخدام شبكات االتصال بني الشركات فيما بيواملنظمات وهي شكل من اشكال التبادل التجاري ابس

 2والعمالء من جهة اثنية او الفروع واالدارة العامة 
 : تعريف اخلدمة اللكرتونية2 1
 لة خبدمة الزبون عن طريق برجمة تسهل عملية الطلب وكذلك تسريع العملية. هو ان تقوم اآل 
على يد ابراسورامان    1985يعد التعريف حديثا نوعا ما حيث ان اول تعريف  كان عام    :   لكرتونية مفهوم جودة اخلدمات ال  

الذي استحوذ على أتييد عامة     servqualواخرون عن طريق  انشاء  اول مقياس لقياس الفجوات اخلمس جلودة اخلدمة أبداة  
دراكا هتم لألداء الفعلي للخدمة  إء جلودة اخلدمة و مال فجوة  ما بني توقعات العإىلالباحثني بسبب مصداقيته وقدرته على الوصول  

 عليها.   االيت حتصلو 
هنا درجة تسهيل موقع وايب لعملية التخزين الشراء والتسليم للمنتجات  أ على    2002كذلك عرفها  زايثاميل  وبرسرمان  وبري عام  

 او اخلدمات.  
   : مقايس جودة اخلدمات اللكرتونية 3 1

 كسوين  من الناحية االجنلوس
 yoo et donthuاملطور من قبل  sitequalمقياس 
 swinder et alاملطور من قبل  irsqمقياس 

    wolfinbarger et gillyاملطور من قبل  etaiQمقياس         
 barnes et vidgenاملطور من قبل  Webqual4مقياس  

 
 109، ص  2006ـسعد ، العالق بشري عباس ، االعمال االلكرتونية ، دار املناهج والتوزيع ، االردن ،    غالب ايسني  1
ية  حتدايت التنمارة الدولية و بوخارب فاطنة ، سعيداين حممد ، التجارة االلكرتونية بني التطبيق واملامول ، دارسة حالة اجلزائر ملتقى دويل االجتاهات احلديثة للتج   2

 2019املستدامة حنو رؤى مستقبلية واعدة للدول النامية  
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مق  صاحب  بروسل  حدد  فقد  الفرنكفوين  ًنحية  من  يتض  Netqualياس  اما  مخسة فهو  االستخدام    من   سهولة  هي  ابعاد 
بداع التفاعلية (، األمن  لتزامات (، تصميم املوقع )القدرة على اإل)االستكشاف البحث عن املعلومات ( ، جدوى البائع )احرتام اإل 

 .1والسرية  )الثقة واحرتام احلياة الشخصية ( وجودة املعلومة )الدقة اجلدوى التفصيل (  
 كرتونية  لجودة التجارة ال  على  19اتثري كوفيد  2
 :   على التجارة العاملية 19-ثري كوفيد  أت 1 2

وستتضرر كل مناطق العامل تقريبا    %32و  %13أبريل أهنا تتوقع اخنفاض معدل التجارة ما بني    8اعلنت منظمة التجارة العاملية يف  
 وذلك  حسب السياسات املتبعة يف هذه الدول . 

 وآسيا مها اكرب متضرر يف هذه األزمة.    ةت أمريكا  الشمالي من االخنفاض وقد كانت صادراوستعاين كل املناطق تقريبا 
من الشركات تعطلت على اإلنتاج   %  65 ويف قطاع الصناعة وصناعة اإللكرتونيات تضررت كثريا حيث إن  هذه األخرية تضررت

 و من املناطق أكثر وابء . أ ن جل موادها من الصني  أبسبب  
 : اآليتكل اخنفاض كبري موضح يف الشكل  لبضائع على شويظهر أتثر ا

 

 
تراجعت  إذ    ،   تصادي  قبل أن يصل الفريوس ، مثقلة ابلتوترات التجارية وتباطؤ النمو االق  2019التجارة تتباطأ ابلفعل يف عام  

  2019تريليون دوالر يف سنة 18.89قيمة الدوالر لصادرات البضائع العاملية بقيمة 
مل يقتصر األمر على هذا فقط فلقد أصبح ماليني    2021ن يبقى الوضع هكذا حىت بداية  أهذا التقلبات ومن املرجح  رت  واستم

  22.5على العمل ب  أنه يف منتصف شهر ابريل بلغ عدد العاطلني  صرحت منظمة العمل األمريكيةإذ  من البشر عاطلني على العمل  
 مليون عاطل امريكي. 
وكذلك حمالت    %39مليون عاطل بنسبة    4.86بلغ عدد العاطلني بفقد  األسفار  نصيب قطاع السياحة و   وكان الضرر األكرب من

 2التجزئة  

 
   طواهري عبد اجلليل ، هلواري مجال ا، حماولة قياس رضا الزبون على جودة اخلدمات االلكرتونية ابستعمال مقياس      1

،NetQual       2012سنة    02جملة اداء املؤسسات اجلزائرية ، العدد 

 
2  trande organization Report of world  . تقرير منظمة التجارة العاملية  
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إذ  اب  َيابإل  19زمة كوفيدأ  ثرت عليه الكرتونية فقد  اإل  قطاع التجارة  امأ كم شهدت قطاعات كثرية يف التجارة الدولية خسائر كبرية  
مليار زايرة يف شهر مارس وكانت حصة امازون    14.34ابلتجزئة إىل  ة املتخصصة يف البيع  بلغت عدد زايرات املواقع اإللكرتوني

 مليار زايرة.  4.06
   

 

-   %22عالنة عن تطورات اجابية مدعى احملللني يقدرون منوها  بنسبة  فإشركة امازون من  أكرب املستفيدين هلذا الوضع  تُعده        
دوالر امريكي  10000ر سنواي وقدر مبيعاهتا بمليار دوال  73اىل إيرادات تزيد عن  مما أدى    2020لربع األول من عام    24%

 مليار دوالر  75.5يف الثانية ، وقد صرحت امازون ان صايف املبيعات جتاوز التوقعات لتصل اىل 
ت املتحدة   لف موظف جديد عرب كل الوالاي أ100000لكن مع ذلك ارتفعت التكاليف لتصل لقيمة مليار دوالر بسبب توظيف  

 مة العمالء ، وزايدة السالمة واملراقبة الصحية للعمال.  موظف خلد 75000،و
 :1 الوابء ابلنسبة للولايت املتحدة المريكيةمدة  سلوكيات املستهلكني 

 يف النصف األول من مارس  %218ىل إكذلك ازداد تثبيت التطبيقات املخصصة خلدمة التوصيل لتصل  
    مريكيني كيات املوطنني اإلاملنحىن يبني استهالل

 
1коммерцию электронную на влияет19 -COVID Как ,Медиа МКС Блог 

zen.yandex.  

https://zen.yandex.ru/
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ال   يتبني االقتناء للمواد واالستهالك املفرط وهذا ما أدى إىل حدوث عجز وخاصة فيما يتعلق ابملواد الطبية  غري  اليت كثر  و عقالين 

 1اقتنائها بشكل مبالغ فيه  
 

 كرتونية  لعلى جودة اخلدمات التجارة ال  19ري كوفيد ثأت
ماليني طرد يف اليوم وهذا الرقم مل تصله من قبل   9اليومي بلغ عدد التوصيل   فقدللتوصيل  DHLانية . أتثريه على الشركة األمل 1 

 مليون طرد يف اليوم  5.4عيد امليالد وتصل عدد الطرود اىل األايم اليت تسبق  كان التسجيل األكرب فقط يف
 ومع أن الشركة معتادة على العمل خالل الضغط واألزمات . 

بح يصل أسبق بساعتني ألن الشوارع فارغة والناس يف منزهلم لالستالم،  يوم أما اآلن فقد اص 1.9ون  د يصل يف  غض وقد كان الطر 
التجارة األملانية ان   BVOHلكن ومع زايدة الطلب املرتفع صرحت املؤسسة أهنا تواجه أزمة يف التوصيل، حيث صرحت  مجعية 

  DHLقع املؤسستني املنافستني لكن مو م االمر الذي بدأ يغضب الزابئن، لتتأخر يف إيصال الطرود إىل عدة أاي DHLمؤسسة 
 2  تلكن ال توجد لديها أي أتخريا  19صرحتا على  ارتفاع الطلب بسبب كوفيد    Hermesومؤسسة   dphموسستني  

هان فانه فيه  قة و منط  ء ىل كل الصني بسهولة ابستثناإ نه يقوم ابلتوصيل  أىل  إ  made in china.كما صرح املوقع الصيين    2
 صعوبة توصيل بسبب التشديد األمين يف املناطق املوبوءة.  

 عدم قدرت التوصيل اخلارجي بسبب فرض سياسات العزل لكل الدول.  
ومن ضمنها الكويت اليت ارتفع حجم  كافة ،  يف دول العامل    ة ـ التجارة اإللكرتونية يف الدول العربية: انتعشت التجارة اإللكرتوني 3

الطل التجا خدمة  وانتعشت  فيها  اإللكرتونية  التجارة  رة  حجم  بلغ  وقد  االلكرتونية،  واملواقع  التطبيقات  عرب  وذلك  اخلارجية  بات 
 3مليار دوالر    1.1اإللكرتونية يف الكويت 

 
1   roscongress. 19 , -COVID пандемия и торговля, коммерция Электронная 
 . DW Made For mindsبسبب كوروًن مؤسسات البيع والتوصيل الدولية تعتمد طرق جديدة،    DW  تقرير    2
 االلكرتونية يف زمن كوروًن ، تقرير اجلزيرة اهلبطي رجاء ، كيف أتثرت التجارة    3

https://roscongress.org/
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ة فيما يتعلق   ن األزمة الراهنة عادت ابإلَياب وخاصأ(  انستكرام  ن قمنا ابستقراء ملواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك ،  أ وبعد   
 حيث ظهرت مؤسسات من العدم وانتشر البيع العشوائي. ابلتجارة اإللكرتونية 

طار القانون  إلكرتونية يف معظم الدول العربية خارج  لكن هذا التحسني كان من جانب االشخاص وليس الدول، اذ تعد التجارة اإل
لسرقة االمر    نكثرة االحتياالت وتعرض الكثريو   منه الدول ،كذلك  رابح غري مستفيدةأسوداء، وهذا ينتج عنه  و ما يعرف ابلسوق الأ

فراد يف التعامالت، كذلك عدم تطور  لكرتونية ابسلب بسبب عدم ثقة األقرار التجارة اإلإي توجه حكومي ًنحية  أالدي يرجع على  
مر الذي سينتج عنه أتخر هذه الدول  ابت األ العامل العريب بسبب كثرة االخرتاقات للحسالكرتونية يف بعض دول  املعامالت التجارة اإل

 عن التقدم التنقي الراهن يف دول العامل
 
وابألخص اجملال االقتصادي وقد أثبت أن إي توجه ًنجح َيب ان    كافة    اجملاالت  اعطت العامل درس قاس يف   19زمة كوفيد  أن  إ

يف    التجارة اإللكرتونية اليت اثبتت فعاليتها  أن يكسب من وقت وجهد وقد ثبت هذا على صعيد يكون رقمي لسهولة ما يكمن  
تسهيل احلياة اليومية لألفراد، يف اقتناء أغراضهم لكن هذه التلبية قد عادة عليها ابلسلب على اجلودة اليت شهدت تدين كبري ومزال  

 ة منها: ىل نقط عدإ الراهن. لذلك لقد خلصت الدارسة الوضع بني مد وجز يف ظل أن األزمة مستمرة حىت وقتنا 
 منة يف ظل تفاقم الوضع وارتفاع معدل الوافيات يف العامل.  لكرتونية تبقى الوسيلة األـــ انه ورغم كل املشكال املسجلة على التجارة اإل

الذي سهل كثري من العمليات    نرتنتأل السيما شبكة ادوات املستعملة و لكرتونية بسبب تطور األسهولة العمليات التجارية األ   -
 قلص الوقت.  وضمن ت 

 ن مفهوم جودة اخلدمات مفهوم نسيب متغري من شخص اىل اخر. إ   -
   :توصيات

وضمان عدم    ةن تسارع وتفعل دورها ملا هلا من فوائد يف تسريع العمليات الشرائي ، إلكرتونية  فكرة التجارة اإلتتنَب  على الدول اليت مل 
 وبئة وكذلك خفض التكاليف. انتشار األ

لضمان تلبية رغبات    ةتباع منهج رقمنة كل املعامالت وادراج طرف رابع يف املعامالت اإللكرتوني إبية  على الدول العر تقرتح الدراسة  و  
 ؛  يضمن هذا الطرف حقوق البائعني ووصول الضرائب للدولة و   املستخدمني وضمان عدم سرقته ، 

ا لو اقامت الدول العربية  االقتصادايت العاملية ولذلك حبذلكرتونية هي املسيط اجلديد على  ن التجارة اإلأالوقت الراهن يثبت  ن  أل
لكرتونية لديها ولدى الدول النامية حىت يستفيد كل من الطرفني يف تسيري املعامالت أبسهل الطرق وضمان  بدعم سياسة التجارة اإل

 عقول ًنبغة تساهم يف تصدير تقنيات حديثة للعامل ككل . بقاء واسترياد 
 رجع  قائمة املصادر وامل
 الكتب واملقاالت  

 ،  2006سعد غالب ، العالق بشري عباس ، االعمال االلكرتونية ، دار املناهج والتوزيع ، االردن ،  سنيـ اي1 
الدولية وحتدايت  ق واملامول ، دارسة حالة اجلزائر ملتقى دوىل االجتاهات احلديثة للتجارة  سعيداين حممد ، التجارة االلكرتونية بني التطبي  ـ بوخارب فاطنة ،2

 2019ة التنمية املستدامة حنو رؤى مستقبلية واعدة للدول النامي
   اهلواري مجال ، حماولة قياس رضا الربون على جودة اخلدمات االلكرتونية ابستعمال مقياس  طواهري عبد اجلليل ، 3
،NetQual     2012سنة  02جملة اداء املؤسسات اجلزائرية ، العدد 

 املواقع 
Report of world trande organization  تقرير منظمة التجارة العاملية 
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 اهلبطي رجاء ، كيف أتثرت التجارة االلكرتونية يف زمن كوروًن ، تقرير اجلزيرة

Блог МКС Медиа, Как COVID-19 влияет на электронную коммерцию 
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roscongress.org/19 ,  -COVID пандемия и торговля, коммерция ннаяЭлектро 
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                                              مناذج عربية خمتارة- )كوروان (التعليم اللكرتون يف ظل وابء  
    طه محيد حسن العنبكي   األستاذ الدكتور  / ري  ملى كرمي خضالباحثة  

 اجلامعة املستنصرية  –كلية العلوم السياسية  
الذي عرف  ،  الوبــاء القاتــل    رظهو   2019األول/ديسمرب عام  الصينية يف شهر كانون  (  Wuhanشهدت مدينة )ووهان    املقدمة:

الفايروس ابالنتشار يف معظم دول العامل ، حىت جتاوز عدد املصابني يف احناء    ، مث بدأ هذا واملشهور كوروًن   19امسه العلمي كوفيد  
يف النصف الثاين من    -أكثر من نصف مليون شخصبلغ عدد الوفيات  و   مصاب،  مليونة  ثالثة عشر (  13,000.000العامل ألـ)
 . -2020العام 
م، ومازالوا  مسؤويل دول العامل اليت طاهلا الوابء صواهبغلب سكان العامل حبالة من الرعب،فقد قادة و أواألهم من كل ذلك دخل     

الرئيس األمريكي ) دوًنلد ترامب( ، وكان اخليار  أال وهو    رئيس أقوى دولة يف العاملرتباك  والتخبط ، وعلى رأسهم  يف حالة من اإل
وتطبيق نظام فرض احلظر الصحي ، ومنع  هو إجبار السكان على البقاء يف منازهلم  املعنية  معظم احلكومات  يه  ل الذي جلأت إاألسلم  

 التباعد االجتماعي . طريقة لتزام  ال للضرورة القصوى مع اإلإجوال  الت
اليت ترتبت على انتشار هذا الوابء الذي وصف بـ)اجلائحة ( خلطورته البالغة ، هي تلك اآلاثر الكارثية على  والنتيجة األهم      

نتهاء ابآلاثر اخلطرية على العملية التعليمية على وجه  مث اإلوضاع االجتماعية والسياسية و وانعكاس ذلك على األاالقتصاد العاملي،  
 اخلصوص. 

يف معظم دول العامل ، ومنها الدول العربية ، لذا مت اللجوء إىل  عطيل الدوام للطلبة بسبب هذا الوابء ت   يف ظل تلك الظروف مت و     
ق  سياسة التباعد االجتماعي ، وكان هذا  يحتق لضمان  مال املناهج واملقررات الدراسية ، و التعليم اإللكرتوين لالستمرار يف استك  نظام 

هتا التدريسية والطلبة على حد سواء ، وبال شك من ميتلك اخلربة والتجربة واآلليات يف توظيف  اخليار اختبارًا صعًبا للجامعات ومالكا
يواجه صعوابت مجة ورمبا تكون  واجه وسوابملقابل من يفتقر هلذه األسس  ،  ح يجتاز هذا االختبار بنجا ستقنيات التعليم اإللكرتوين 

ى ، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه يف هذا البحث وابلتحديد يف  ُمرجات هذه التجربة جمرد تسويق إعالمي وليست ذات جدو 
 . وص على وجه العموم ، ومناذج الدراسة على وجه اخلص   الدول العربية اليت طاهلا هذا الوابء 

 على املباحث اآلتية:  – فضالً عن املقدمة واخلامتة  – لذا سنقسم هذا البحث    
 لكرتوين... املبحث األول: ماهية التعليم اإل

 .. وتعليمياً   اجتماعياً واقتصادايً وسياسياً املبحث الثاين: أتثريات فريوس كوروًن
 تارة... )كوروًن ( مناذج ُم  العربية يف ظل وابء  وللكرتوين يف الداملبحث الثالث:التعليم اإل 

 : لكرتوناألول: ماهية التعليم الاملبحث  
ما املطلب  أ   ،   عليم االلكرتوين وعناصره وأنواعه : تعريف التإىل  يف املطلب األول  تعرضمطالب ن ةلى ثالث عسنقسم هذا املبحث       

 لكرتوين. لبيان الفرق بني التعليم التقليدي والتعليم اإل الث الث طلبالتعليم االلكرتوين, وخنصص امل الثاين فسنتناول فيه مزااي ومعوقات  
 وأنواعه: مكوانته ومصادره لكرتون و املطلب األول: تعريف التعليم ال 

ىل إَياد بيئة تفاعلية غنية ابلتطبيقات  إلكرتوين أبنه "التعليم الذي يهدف التعليم اإل: يعرف الفرع األول: تعريف التعليم اللكرتون
ي  أىل مصادر التعليم يف أي وقت و إنرتنت( ومتكن الطالب من الوصول  يل وشبكة املعلومات )اإلة على تقنيات احلاسب اآل املعتمد
 (( (1) ))مكان"

 
 . 15, ص  2005ع للنشر والتوزيع ,عبد الرمحن ضمريي: جودة التعليم االلكرتوين اجلامعي , سوراي, شعا   ((1))



 

164 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

استعمال تقنية الوسائط املتعددة و املعتمدة على احلاسوب اليت توفر املتعلم من فرصة احلصول على  لكرتوين يستدعي  اإل التعليم  ف      
لكرتوين, إذ يتم احلصول على هذه امللفات  لكرتونية )النصية والصوتية والفيديوية( وهي متثل املقرر اإلخالل امللفات اإل املعرفة من  

نرتنت(,  و قد يتم احلصول عليها عن طريق شبكة املعلومات )اإل، أدجمة تصدرها املؤسسات التعليمية التعليمية, أما بشكل أقراص م
  بعد التفاعل والتواصل مع املادة العلمية وما تتضمنه من مفردات   واقع اخلاصة ابجلامعة لكي يتم فيهاوذلك من خالل حتميلها من امل

(((1) )) 
 : (2) لكرتوينهم مكوًنت التعليم اإلأمن  : ومصادره لكرتونلالفرع الثان: مكوانت نظام التعليم ا

 املادة )احملتوى العلمي(.  – أوالً 
 درب. عضو هيئة التدريس أو امل – اثنياً 
 الطالب.  – اثلثاً 
 البيئة التعليمية )وسيط االتصال(.  –رابعاً 

 التقييم.  –خامساً 
نوعان:  – سادساً  وهي  التواصل  أو  االتصال  واملعلم يف    –1وسائل  الطالب  بني  ابملواجهة  وتكون   : واملكان   نفس مباشرة         الزمان 

وشبكات احلاسبات  اضرات واملذايع والتلفزيون والتليفون  غري مباشرة : وتكون من خالل وسط أو وسيط مثل الكتب واحمل  – 2.
 . ذلكإىل والشبكة الدولية للمعلومات ) اإلنرتنت( واألقمار الصناعية وما  

 : (3) اآليتكرتوين لمصادر التعليم اإل ومن       
 ( . Electronic Booksالكتب اإللكرتونية ) – أوالً 
 ( . Date Basesقواعد البياًنت )  – اثنياً 
 ( . Encyclopediasاملوسوعات ) – ثاً اثل

 ( . Periodicalالدورايت )  –رابعاً 
 (Educational Sitesاملواقع التعليمية )  –خامساً 
 تكون الرسالة و الرد كتابياً  إذ  (E – Mailالربيد اإللكرتوين ) – سادساً 
 ( digital librariesاملكتبات الرقمية ) –سابعاً 
 . MOOCلكرتونية املفتوحة املصادرالدروس  اجلماعية اإل  – اثمناً 

 لكرتون: الفرع الثالث: أنواع التعليم ال
، ويتم فيه دمج اسرتاتيجيات التعلم املباشر داخل الفصول التقليدية مع أدوات  Blended Learningالتعلم املمزوج    -أوالً 

 التعليم اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت. 
: وتعد وسيلة االتصال والتواصل وسيلة أساسية يف التغلب على املسافة البعيدة  Distance Educationالتعليم عن بُعد:    - اثنياً 

 واملدرس.  اليت تفصل بني املتعلم 

 
, ص  2010, كانون الثاين    23دية , العدد م.م. جان سرييل فضل هللا, واقع وافاق التعليم عن بعد واثره يف التعليم  يف العراق ,جملة كلية بغداد للعلوم االقتصا  ((1))

158 -159 . 
 .198- 197, ص2008 واداري , عمان, دار احلامد للنشر والتوزيع ,  د. خضري مصباح الطيطي: التعليم االلكرتوين من منظور جتاري وفين  (2)
 2003يوليو    17- 15ليم، و التعليم عن بعد, دمشق ,  م. فادي امساعيل : البنية التحتية الستخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف التع  (3)



 

165 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

: ويدمج املتعلم واملعلم يف الوقت نفسه ابستعمال أدوات التعليم كالفصول  Synchronous Learningالتعليم التزامين: -اثلثاً 
 ة، ونظام بالك بورد كوال بورات، أو الدردشة النصية. االفرتاضية، أو احملادثة الفوري

: وهو نظام يستعمل األجهزة الالسلكية الصغرية واحملمولة  Mobile Learningالتعلم املتنقل الذي يعرف ابلتعلم احملمول:  -رابعاً 
 كاحلاسبات الشخصية الصغرية، واهلواتف النقالة، واهلواتف الذكية. 

: ويستخدم احملتوى التعليمي الرقمي، واملوسوعات اخلاصة، والربيد  Asynchronous Learningين:  التعليم غري التزام  -خامساً 
 ((1)) شبكات االجتماعية، واملنتدايت التعليمية، واملدوًنت.اإللكرتوين، وال

 : املطلب الثان: مزااي ومعوقات التعليم اللكرتون      
   : (2) ملزااي ما أيتم تلك ا: من أهالفرع األول:مزااي التعليم اللكرتون  

وبشكل حيه دون احلاجة إىل التواجد يف غرفة الصف،  وبني الطلبة أنفسهم  لقدرة على التواصل املباشر بني الطالب، واملعلم،  ا-أوالً 
ا يسههل عملية  وذلك ابستخدام وسائل االتصال والتواصل اإللكرتونيهة، مثل: برامج احملادثة اليت تتيح االتصال املرئيه، واملسموع؛ ممه 

قدرهتم على استيعاب وفهم    املعلم على إجراء مسٍح سريٍع ملعرفة مدى جتاوب الطلبة مع املادة التعليمية، ومدى  النقاش بينهم. قدرة
 كنه عمل استبياٍن ملعرفة مدى جتاوب الطالب معه ومدى قدرهتم على التواصل معه لفهم املادة بشكٍل جيد.  ميو  الدرس، 
، مثل: استخدام بعض التطبيقات املوجودة على اإلنرتنت،  ة للطلتوضيحيٍة، وتعليمي  م على استخدام أكثر من وسيلةٍ املعل  قدرة  - اثنياً 

أو اصطحاب الطلبة يف جولة إىل أحد املواقع وشرح املادة التعليمية من خالله بشكٍل مباشر، أوعرض فيديو يوضح املعلومات الواردة  
 . فيه الطلبة ها يف أي وقت يشاء ، وميكن الرجوع إلييف الدرس

لى جمموعاٍت صغرية يسهل التواصل فيما بينها ابلصوت والصورة لعمل إحدى التجارب مثاًل،  ع  بةقدرة املعلم على تقسيم الطل  -اً اثلث
 أو ملناقشة إحدى قضااي الدرس املطروحة.  

تساهم يف التقليل من تكاليف التعليم للدارسني او املوظفني    اجلدوى االقتصادية من استخدام تقنية التعليم االلكرتونية اليت   - رابعاً 
 ول العامل. نتشرين حامل

 الفرع الثان: معوقات التعليم اللكرتون:  
  يم العايل ومن ابرز هذه املعوقات هنالك الكثري من املعوقات اإلدارية والبشرية اليت حتول دون انتشار التعليم االلكرتوين يف التعل      
 : ((3) ) ا أييت

 اواًل: املعوقات املادية: 
 أجهزة احلاسوب.  نقص  .1
 نرتنت. ضعف تغطية اإل  .2
 لكرتوين. إرتفاع تكلفة االتصال اإل .3

 اثنياً: املعوقات البشرية: 
 لكرتوين. اهليئة التدريسة الذين َييدون فن التعليم اإل قص يف أعضاءن .1

 
 . 45, ص  2003 التقليدي ,القاهرة,  املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ,  اميان حممد الغراب: التعليم االلكرتوين مدخل اىل التدريس غري   ((1))
:جان سرييل فضل  ، وكذلك  129,  2001للمزيد ينظر كل من :زهراء إمساعيل: تكنلوجيا املعلومات وحتديث التعليم , القاهرة, عامل الكتب للطباعة والنشر ,  -   (2)

 163- 162هللا: مصدر سبق ذكره , ص
ة واالجتماعية , العدد  العيدي, د. حممد بوفاتح: خلفيات التعليم االلكرتوين يف التعليم العايل ) جامعة االغوط امنوذجاً( , جملة الباحث يف العلوم اإلنسانيعائشة    ((3))

 . 675, ص  2018, مارس    33
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 لكرتوين. سامهة يف التعليم اإلاخلاطئ أبن مجعيع أعضاء اهليئة التدريسية أبمكاهنم امل فرتاضاال .2
 : لكرتون والتعليم التقليدي بني التعليم ال فرق ال املطلب الثالث: 

 ( اآليت: 1ا ابجلدول رقم )زهجو هنالك جمموعة من االختالفات بني هذين النوعني من التعليم سن       
 ( االختالفات بني التعليم التقليدي والتعليم االلكرتوين 1جدول رقم )

 التعليم اللكرتون  ليدي م التقالتعلي
نفسهما  املكان والزمان    د مجيع الطالب يفيستلزم تواج .1

 مع تعذر مراعاة الفروق الفردية بني العاملني. 
ال يتقيد مبكان معني الستقبال عملية التعليم مع مراعاة   .1

تعلمني وفقاً الحتياجات كل ُمتعلم. 
ُ
 الفروق الفردية بني امل

احملاضرة  .2 أسلوب  الطالب  واإل   يعتمد  َيعل  قد  مما  لقاء 
دو  احملاضر  من  للمعلومات  يف  متلقي  جهد  أي  ن 

 البحثواالستفتاء. 

التعليم مبا يعزز   .2 الذايت ويكرس فكرة فردية  التعليم  يعتمد 
تعلم يف استيعاب املادة 

ُ
ىل جانب إمكانية حتديد  إفعلية امل

 طريقة التدريس. 
لدوام مع  ىل مؤسسة التعليم واالنتظام اب إيشرتط احلضور   .3

 راسة والعمل. تعذر اجلمع بني الد
عن بعد مع إمكانية تكامل التعليم مع   يتيح فرصة التعليم .3

 العمل. 
األ  .4 على  التعليمي  احملتوى  أيخذ  يتصف  ابجلهود  غلب 

 و النصوص مع التحديث. أصيغة الكتاب املطبوع 
العلمي ابأل .4 احملتوى  والديناميكية مع  ثراء واإليتصف  اثرة 

 التحديث. سهولة وسرعة 
الدراسية   .5 احلصة  بوقت  احملاضر  مع  التواصل  و  أحيدد 

 لساعات املكتسبة. ا
 يتصف جبدية التواصل مع احملاضرين يف أي وقت.  .5

 يوسع دور احملاضر لكي يصبح مديراً للعملية التعليمية.  .6 حيدد دور اجملاضر ابلناقل واملتلقي للمادة العلمية   .6
ن هذه االعداد مع  حمدودية إعداد املتعلمني بسبب اقرتا .7

 راسية. توافد املقاعد الد
تعلمني ومن كل احناء  يتيح فرصة   .7

ُ
قبول أعداد حمددة من امل

 العامل. 
يعتمد على الثقافة التقليدية اليت تركز على إنتاج املعرفة   .8

علم هو أساس عملية التعليم. 
ُ
 ويكون امل

يقدم نوع جديد من الثقافة هي الثقافة الرقمية واليت تركز   .8
ن يكون هو حمور  أ معاجلة املعرؤفة وتساعد الطالب  على  
 ية التعليمية وليس املعلم. العمل 

الطلبة   .9 التقليدي مجيع  التعليم  االلتزام  من  يتسقبل  دون 
أبن يكون يف نفس املكان والوقت احملدد الستقبال عملية  

 التعليم. 

اإل  .9 التعليم  يلتزم  تعليم  ال  بتقدمي    ملكان اب  بنفس لكرتوين 
تعلم غري ُملزم مبكان معني    إن  بل  ، نفسه  زمان لاب او    نفسه 

ُ
امل

 او وقت حمدد الستقبال عملية التعليم. 
الدراسية وأيخذ   .10 علم بوقت احلصة 

ُ
امل التواصل مع  حيدد 

بعض الطلبة الفرصة لطرح األسئلة على املعلم الن وقت  
 احلصة ال يتسع للجميع. 

يريد   .10 اليت  األسئلة  وطرح  علم 
ُ
امل مع  التواصل  حرية 
ذلك عن طريق وسائل ُُمتلفة مثل    االستجواب عنها ويتم 

 لكرتوين وغرف احملادثة وغريها. الربيد اإل 
علم هو ًنقل و  .11

ُ
علم هو التوجيه واإلرشاد والنصح وتقدمي اإلشارة.  .11 ملقن للمعلومة. دور امل

ُ
 دور امل

ستعملة هي لغة الدولة اليت يعيش فيها الطالب.  .12
ُ
اللغات .12 اللغة امل الطالب  املادة  األجنبية حىت يستط  تعلم  تلقي  يع 

ىل احملاضرات من أساتذة عامليني فقد  إ العلمية واالستماع  
او   الكرتونية يف أمريكا  العريب اىل جامعة  الطالب  ينضم 

 بريطانيا. 
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يتم التسجيل واإلدارة واملتابعة واستصدار الشهادات عن   .13
 طريق املواجهة أي بطريقة بشرية. 

ا .13 وايتم  واإلدارة  والواجبات  لتسجيل  واالختبارات  ملتابعة 
 والشهادات بطريقة الكرتونية عن بعد.

لالماكن   .14 وفقاً  دراسي  عام  حمدودة كل  اعداد  يقبل 
 املتوفرة. 

حناء  أيسمح بقبول اعداد غري حمددة من الطالب من كل   .14
 العامل. 

الدرس   .15 ويقدم  للُمتعلمني  الفردية  الظروف  يراعي  ال 
 . ل بطريقة شرح واحدةللفصل ابلكام

تعلمني فهو يقوم على تقدمي   .15
ُ
يراعي الفروق الفردية بني امل

 التعليم وفقاً الحتياجات الفرد. 
لكرتونياً بكل ما  إسهولة جتديد املناهج التعليمية املقدمة   .16 دون تغيري ملدة طويلة. من  املناهج التعليمية اثبتة   ى تبق .16

 هو حديث ومتطور. 
علم هو  .17

ُ
عل .17 للتعليم.   املصدر األساسامل

ُ
 ملوجه ومسهل ملصادر التعليم. م هو اامل

 .330-329استناداً اىل م.زكي حممد عباس:مصدر سبق ذكره, ص نيالباحث  املصدر: اجلدول من إعداد
هداف التنمية املستدامة  املكونة من سبعة عشر هدفاً فهو يكون موازي للهدف  أحد أومن خالل ما تقدم نستنتج أبن التعليم       

للجميع, لذالرابع )التعليم ا التعليم مدى احلياة  املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص  التعليم اجليد  فقد تطورت  جليد( فضمان  ا 
غلق  أالسياسة التعليمية من التعليم التقليدي 

ُ
 لكرتوين.  التعليم اإلىل إو ما يعرف ابلتعليم امل

 :وتعليمياا   املبحث الثان: أتثريات فريوس كوروان اجتماعياا واقتصادايا وسياسياا 
هذا الوابء أتثريات ابلغة األمهية واخلطورة على مستوى العامل أمجع ، ومع تباين هذا التأثري ،    -  ومازال خيلف وسيخلف  – خلف    

 العموم ميكن التعرض للتأثريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية هلذا الوابء يف املطالب اآلتية: لكنه مل يستثن أحد ، وعلى وجه 
 ألول: التأثريات الجتماعية: لب ااملط
هنيار  إ  لدى قطاعات وشرائح اجتماعية واسعة ، وكذلك ماولده  اخلوف من العدوى   خلف هذا الوابء حالة غري مسبوقة من      

ملنازل,  التباعد االجتماعي, والبقاء االجباري يف امن فقدان العمل ومصادر الرزق للكثري من العاملني، فضاًل عن اجراءات    االقتصاد 
يف    ات اجتماعية وسياسية تغيري حداث  إىل  إؤدي  تقد    ة نفسي   هذه الظروف من مشاكل  – وستحدثه    – وزد على ذلك ما أحدثته  

 .(1) العربية  دول العامل ، ومنها الدولكثري من ال
مة الصحية  عليمات السالمل تلتزم بت  –السيما العربية منها    –ابملقابل مازالت فئات وشرائح اجتماعية ويف دول عديدة  ولكن      

للحد من انتشار الوابء إىل جمتمعاهتا ، لكنها وجدت   حدودها مع جرياهنا  دول أغلقت اليف الوقت الذي  , و الصادرة من حكوماهتا  
، ولكن مع فرض تلك االجراءات  (2) رط خضوعهم حلجر صحي ملدة أسبوعنيمن اخلارج, بشابلعودة  واطنيها  نفسها مضطرة للسماح مل

ًنحية ، وعدم ظهور االعراض على الكثري   الوابء بفعل صعوبة تشخيص املصابني منتلك الدول وجمتمعاهتا ُماطر انتشار  واجهت 
من هؤالء املصابني من جهة أخرى ، فضاًل عن هتاون أو ختلف النظم الصحية يف الكثري من الدول ، ومنها عدد كبري من الدول  

الكثري من األفراد    ألجهزة األمنية املعنية بفرض اجراءات السالمة الصحية ، مقابل عدم إلتزام العربية، واألهم من كل ذلك عدم قدرة ا
 بتلك اإلجراءات بفعل تدين مستوى الوعي الصحي واالستهانة ابألمر . 

 املطلب الثان: التأثريات القتصادية: 
 

عبد احلسني: سجن احلماية: جائحة كوروًن مقاربة اجتماعية,  ، وكذلك : . الهاي    68- 67 عبد القادر حامد: مصدر سبق ذكره,  د. التجاينللمزيد ينظر :  -  (1)
 56,ص  2020مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية, قطر,

 
 . 33- 32,ص2020االجتماع, مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية, قطر,د. مصطفى عمر التري: أسئلة حبثية تطرحها جائحة كوروًن على علماء    (2)
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 ــة: تياآل االت اجمليف   ها ميكــن تلخيــصكوروًن اتثريات اقتصادية هائلة جائحــة  خلفت      
توقفت احلركة  و   ذ توقفت املصانع وأغلقت املطارات واملنافذ احلدودية ، توقف سائر النشاطات االقتصادية يف كل دول العامل ، إ -1

ة  ، وعلى ذلك مل تعد سائد  إهنيار أسواق املال العاملية التجارية بني الدول ، وأصاب املرافق السياحية الشلل التام ، فضالً عن  
املؤسســات الدوليــة  كانت  مقــوالت حتريــر التجــارة الدوليــة والســوق احلــرة التــي   كصنــدوق النقــد الــدويل واملنظمــة  -تــروج هلــا ه

ـاندة مل تعــد  سـاليت يطرحها اخلطاب الليــرايل كقيــم مت رايت العامة والفردية إن العالقة بني اقتصاد السوق واحلو  -العامليــة للتجــارة
، بســبب التناقــض بــني خطــاب املساواة الذي تسوق له الدميقراطيــة وبــني خطــاب تشــجيع املنافســة والفروقات الفرديــة  قائمة 

ـات الفرديــة وبــني  ـمن جهة, والتناقــض بــني تشــجيع مزيــد مــن احلري  -(1) حســب جــاك أتــايل  - الــذي يقــوم عليــه اقتصــاد الســوق
مع هذه اجلائحة تفاواتً  احلكومات كشــفت طريقــة تعاطــي    ، إذاحلاجــة ملمارســة مزيــد مــن الضبــط االجتماعــي مــن جهــة اثنيــة 

ســبانيا  ـوذج إيطاليا وأـملصلحة األنظمــة األوتوقراطيــة على حســاب األنظمــة الدميقراطيــة )منــوذج الصــني مقابــل من جاء  صادماً  
 . والواليــات املتحــدة(

بفعل توقف النشاطات االقتصادية املذكورة ، تراجع الطلب العاملي على املصدر األساس للطاقة أال وهو النفط ، مما أدى  -2 
 إىل إهنيار أسعاره بشكل غري مسبوق.  

وص ، ويف مقدمتها الدول الريعية ، وهي تلك اليت  تعرضت الدول املنتجة للنفط السيما الدول العربية على وجه اخلص  .3
رواتب  تعتم تسديد  إىل حد عجزها عن  اقتصادية خانقة وصلت  ، ألزمة  تقريباً  النفطية بشكل كلي  الواردات  د على 

 موظفيها. 
كثر  ، مما ضاعف من معدالت البطالة حىت يف الدول األالقطاعيني العام واخلاص   يف  هملوظائفالعاملني  فقدان ماليني   .4

 . (2) وظائفهم يف الوالايت املتحدة األمريكية لوحدها يون ل( مل22تقدماً، فعلى سبيل املثال فقد أكثر )
غياب العالج الشايف والوايف هلذا   مع استمرارتتفاقم يوماً بعد يوم  -2020عام يف النصف الثاين من   –األزمة   مازالت  .5

احلكومات حلثها على  ط على   دول عدة ، ويف غضون ذلك تتزايد الضغو ومع استمرار الوابء بل وتصاعد وتريته يف ،  الوابء  
 . ختفيف اجراءات احلظر لتقليل اخلسائر االقتصادية وختفيف آاثرها االجتماعية 

 املطلب الثالث: التأثريات السياسية:  
احلــد   عن   ةجز اعتقف  و   -هــاياهتــا وتنــوع طبيعتعــى اختــالف إمكان -  كومات أداء احللوابء كوروًن يرتاجع  مــع االنتشــار املتصاعــد        
وهــو    ،   تكشــف عــن اختــاالت هيكليــة ، وهــو ما سبب أزمــات متعــددة جتــاوزت البعــد الصحــي، لوابء نتشــار وخطــورة هــذه ال مــن ا 

  تلك احلكومات ترتيــب أولويــات عمــل    ـرية، أقلهــا إعــادةبكل أتكيد تغريات كثـ  مــا ســيطرح الكثــري مــن املراجعــات التــي سرتافقها
 . (3) وأجنداهتــا
التصــدي          وطــرق  احلكــم  أنظمــة  أشــكال  بــني  عالقــة  وجود  حــول  التســاؤالت  من  جمموعة  إلينا  تتبــادر  أجــواء كورونــا  ويف 

ت الدوليــة واإلعـالم، وقــد بــدا لنــا أن أنظمــة اســتبدادية كانــت  ـاركتها مــع املنظــماعــن املعلومــات ومشـ  للجوائــح، وآليــات اإلفصــاح 
الدميقراطيــة    ابملقابل بدت النظم ـديدة الصرامــة، و أكثــر قــدرة عــى ضبــط انتشــار الفــريوس بفرضهــا لقواعد وقوانــني ضبــط اجتماعــي شـ

 
 للمزيد ينظر اىل    (1)

Jacquea Attali : The crash of Western civilization: The Limits of Market and Democracy , foreign 
policy< N0107, Summer 97, pp 54-64. 

 . 15, ص  97, تشرين الثاين  147العدد    ينظر كذلك: منتدى الفكر العريب,
)2(  -   recession-or-stagnation-economy-global-the-on-https://mostaqbal.ae/coronavirus 
 . 79, ص2020ر,د. مصطفى خبوش, انعكاسات ازمة كوروًن احلديثة يف العلوم السياسية, مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية, قط  (3)

https://mostaqbal.ae/coronavirus-on-the-global-economy-stagnation-or-recession
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والفشل يف أكثــر مــن    احاً عــن املعلومــات، إال أهنــا كانــت مسرحاً للوابء والتخبط تقدماً وحرية وثقة وإفصفتوحة رغم كوهنا اكثر  امل
كورونــا،  عامــل مــع فــريوس  إلجــراءات الرســمية التــي اختذهتــا احلكومــات للتل   مدى استجابتها اجملتمعــات تتفــاوت يف  ن  إ ـما  كجانــب،  

 . (1) ومــات يف ردة فعلهــا جتــاه اجلائحــة شدة وتراخياً وفقاً لتقديرات َيدر كشفهازت احلكمتايــ بذلك و 
ود اجلماهري بطريقة  زمة فريوس كوروًن وقدرهتا على ممارسة الضبط االجتماعي والتحكم يف حشأطريقة تعاطي الصني مع  وكانت       

عاد    إذ ذج صاعد ًنجح مقابل النموذج الغريب املرتاجع,  ني من جديد كنمو عادة اكتشاف الصالعامل أمام إمما وضع    ، رقمية مبتكرة
فيما يتعلق   موضوع التنافس بني الوالايت املتحدة االمريكية بوصفها قوة مهيمنة والصني بوصفها قوة صاعدة للنقاش, خصوصاً 

مب القوتني  بني  الصدام  حتمية  اعتماداً فكرة  عدمها,  مقولة    ن   على 
–(  rising power syndromeيت تؤكد على متالزمة القوة الصاعدة )ليت طرحها )غراهام ألسون(, ال )فخ ثيوسيديتس( ا 

وهي الوالايت املتحدة  –(   ruling power syndromsومتالزمة القوة احلاكمة )  -وهي هنا الصني تبحث عن أتكيد الذات
وسائل وأساليب متعددة ترتاوح بني االعالمية  تكون ب قد  يت  ىل مواجهة القوتني ال إذ يؤدي  االمريكية اخلائفة من تراجع مكانتها إ

 . (2) عسكريةواالقتصادية وصواًل إىل ال
نه طرح فكرة قانون التمدد  أوقد يكون الرتكري على صعود الصني السلمي وفقاً ملقوالت متدد القوة اليت طرحها )بول كيندي( إذ       

على  العظمى إذ تصبح مصاحل القوى الكربى والتزاماهتا العاملية اكرب من قدرهتا  االمرباطوري الزائد عن احلد ليشرح تراجع القوى  
يف وقت متزامن, لتبدأ يف االنسحاب والتخلي عنها اتركة فراغاً فيها, ومقابل صعود قوة بديلى تتحني ملئ الفراغ    الدفاع عنها كلها 

 (3) لتفرض منطقتها اجلديدة. 
م يف أغلــب الــدول  ــج الــدول للتعامــل معهــا، واتضــح أن القطــاع الصحــي العــاابنتشــارها السريــع برامأربكــت جائحــة كورونــا  لقد       

،  حملية ودوليةال  التــي توصــف ابلعظمــى أو القويــة أو املتقدمــة، مل تكــن مســتعدة للتعامــل مــع اجلائحــة بكفــاءة، مــا أدى إىل ردود أفع
ـدان العــامل بطبيعــة الفــريوس اجلديــد،  قادات اىل الصني واهتمت ابلتكتــم عــلى البيانــات، والتأخــر يف إخطــار بقيــة بلـجهت انتوقد و 

ها معــدات  ويف املقابــل اهتمت الوالايت املتحدة االمريكية ان الفريوس ُخلق يف معاملهــا البيولوجيــة، وهنــاك دول أعلنــت عــدم اســتالم
عضــاء  األدول  وبعض البعــض اشــرهتا مــن الصــني،  طبيــة اشرتهتا من الصني, الن دوالً أخرى اعرتضــت طريقهــا واســتولت عليهــا، و 

الوابء    تــضررت بدرجــة كبــرية  كانت قد حتــاد األوريب  اإليف   ايطاليا واسبانيا    – من  بقيــة األعضــاو   - وخصوصاً  ء بســبب  انتقــدت 
 . س هباويف الوقت الذي كانت الصني قد قدمت هلا مساعدات الأب قديــم الدعــمختلفهــم عــن ت 

املفرتضكان  و       مش  من  وتضــع خطــة  الــدويل،  للنظــام  الرئيســة  األعمــدة  متثــل  التــي  الكــرى،  الــدول  تتعــاون  ملواجهــة  تأن  ــركة 
  تمكن ت  نالتــي لــ  دولتقديــم الدعــم لتلــك ال، كي تنجــح يف حمــاصرة الفــريوس يف أراضيهــا، ثــم  أمجع    لــه العــامل  التهديــد، الــذي يتعــرض

  ارتفــع مســتوى االنتقــادات ومســتوى   ذلك دمــة، ولكــن بــداًل مــن  حمــاصرة الفــريوس، مــا مل حتصــل عـلـى دعــم مــن الــدول املتق  من 
       .(4)  مبادئ التعاون الدويل خــل، ضاربــة عرض احلائط  لــة فيــما بــني الــدول، واجتــه اهتــمام كل دولــة حنــو الداهتامــات املتباداإل

 املطلب الرابع:الواقع التعليمي يف ظل  وابء )كوروًن (: 
والتعليم قراراً إبيقاف التعليم التقليدي واعتماد التعليم  الرتبية    ىل وزارات إ مع انتشار الوابء وجهت مجيع حكومات العامل تقريباً       
لكرتوين بشكل كامل ، وقد واجهت تلك التجربة الكثري من املشاكل والتحدايت ، وقد تباينت قدرات الدول على مواجهة تلك  اإل

 
 . 18, ص2020أسئلة جديدة, مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية, قطر,د. أمساء حسني ملكاوي: كوروًن وعلم االجتماع:    (1)
 . 2018بريوت,  ينظر: غراهام ألسون: حتمية احلرب بني القوة الصاعدة والقوة املهيمنة, ترمجة:إمساعيل هباء الدين سليمان, دار الكتاب العريب,  (2)
 . 2007, االهلية للنشر والتوزيع, األردن,  3الكربى, ترمجة: مالك البديري, طينظر: بول كيندي: نشوء وسقوط القوى    (3)
 . 34د. مصطفى عمر التري: مصدر سبق ذكره, ص  (4)
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م مساند للتعليم التقليدي من حتقيق   كنظالكرتوينت ، فبال أدىن شك متكنت الدول اليت كانت تتبىن التعليم اإلاملشاكل والتحداي
جناحات ملحوظة يف هذا الصدد ، وابملقابل كانت تلك اجلائحة مبثابة اختبار لتبين هذا اخليار وحاولت تقدمي ما ميكن تقدميه يف  

وضعت يف براجمها    اليت تبنت هذا اخليار بشكل اضطراري مشاكل كثرية ، ألهنا مل تكن قد هذا اجملال ، وابملقابل واجهت الدول  
، ويف كل االحوال ، مل يكن هذا اخليار سبياًل كافياً إلجناز تلك املهمة يف كل الدول  تطبيق هذا اخليار يف الظروف الطبيعية مع أمهيته  

كن  يكمل التعليم التقليدي ، والعكس صحيح ، والمي  – كما أسلفنا    –رتوين  املتقدمة واملتأخرة على حد سواء، ألن التعليم األلك
 فيه مزااي وعليه عيوب.  االعتماد على أحدمها دون اآلخر فكل منهما

إىل    فإننا نشهد يف هذا الصدد الكثري من وزارات التعليم ينتاهبا قلق من االعتماد على االسرتاتيجيات املستندةوأزاء ذلك         
ضعف األوضاع املعيشية جلزء كبري  إذ إن    ،األفضل حاالً إال أبناء األسر    ة تلك االسرتاتيجياتال َيين مثر   إذت دون غريها،  اإلنرتن

من السكان وعدم وصول تغطية االنرتنت إىل كل املناطق يف البالد، وعدم قدرة وسائل اإلعالم اجلماهريي على خلق تفاعل شبيه  
العربية اليت  ا الدول  الدول ومنهللكثري من  ، فضاًل عن مشاكل هيكلية تعاين منها األنظمة التعليمية  مبا َيري يف الفصول التقليدية

 . (1) لبها يف أسفل السلم مبؤشرات التعليم الدوليةغأيقع  
  ، التحتية احلالية يف إيصال اخلدمة يف استخدام مجيع الوسائل املمكنة اليت توفرها البنية  يف هذا اإلطار  وتتمثل االسرتاتيجية املناسبة      

من امليزات اليت توفرها لنا شبكات التواصل  أيضاً  وميكن االستفادة    ، ية  س االدر   واد املفيمكن استخدام أدوات اإلنرتنت يف إاتحة  
يف متكني وزارات التعليم من التواصل    وكذلك قنوات التعليم الفضائية  أو الرسائل النصية القصرية،آب  واتساب  الاالجتماعي، مثل  

 .(2) مع أكمال املناهج الدراسية املخصصة  تعليمات لتزويدهم ابإلرشادات والاألهل واملعلمني،  الطلبة و  بفعالية مع  
وابحملصلة أضحى خيار التعليم األلكرتوين أمراً المفر منه ، السيما مع احتمال دخول العامل يف موجات جديدة من الوابء ، األمر     

مل على تطوير قدرات مالكاهتا التعليمية  الذي يستدعي من املعنيني يف كل دول العامل ، ومنهم العاملني يف قطاعي الرتبية والتعليم الع
سياق ، وتوفري كل الفرص  واملتطلبات اليت هتيء للطلبة والتالميذ السبل لالستفادة القصوى من التعليم األلكرتوين مبا ينمي  يف هذا ال

 املعرفة لديهم ويؤهلهم مبا يتناسب ومتطلبات سوق العمل. 
 : -مناذج خمتارة  -العربية يف ظل وابء )كوروان (   لدو التعليم اللكرتون يف الملبحث الثالث:ا

، لذا    وابء )كوروًن ( نفسها مضطرة لتبين خيار التعليم األلكرتوين بفعل أتثري    – كسائر دول العامل    –وجدت الدول العربية       
، وهي كل من العراق  هذه الظروف  سنتطرق يف هذا اإلطار إىل ثالثة مناذج من الدول العربية اليت تبنت التعليم األلكرتوين يف ظل  

       واململكة املغربية ودولة اإلمارات.
 لكرتون يف العراق: املطلب األول: التعليم ال

من الشلل والتوقف يف املدارس واجلامعات    2020-2019راسي احلايل  بداية العام الديعاين قطاع التعليم يف العراق منذ        
،  2019اليت اندلعت يف معظم احملافظات العراقية منذ شهر أكتوبر/ تشرين األول من العام  بية  العراقية بسبب االحتجاجات الشع

 ليكون عامالً حامساً يف توقف الدراسة التقليدية بشكل اتم.   انتشار فايروس كوروًن جاء ومن مث 
لكرتوين للتعليم  اصلة الدراسة لتطلق موقعها اإل ملو   إدارة هذا القطاع املهم وإَياد احللول  زارة الرتبية العراقيةو   ومن جانبها حاولت      
وصوالً    يتلقى آالف الطالب عربها دروسهممن املفرتض أن تبث من خالله الدروس املقررة ل   إذابسم "منصة نيوتن التعليمية"    عن بعد

جبهود  ))لكرتونية قائال:  ة االاملدير التنفيذي للمنص   (محيد جحجيح وقد أكد )   إىل إكمال ما ميكن إكماله من املناهج املقررة،  
 

(1)  wejhatarticle/105945/https://www.alittihad.ae/   
(2)  -undaro-systems-education-19-covid-impact-https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing

preparing-are-countries-how-world   

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/105945/
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/105945/
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/105945/
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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شخصية وجمانية حناول قدر االمكان إَياد حلول وبدائل للطالب الستمرار إيصال املعلومات واملعارف للطلبة واستمرار تواصلهم يف  
اللكرتوين  م اإن املنصة العراقية للتعلي  :)) قائالً   ( جحجيح)وأضاف  ،  (1) ((  عملية التعليم ابستخدام شبكات التواصل واملنصة الرقمية

يقف وراءها أساسا مركز تنمية االبداع الدويل التابع للقطاع اخلاص والذي يدير سلسة من املدارس االبتدائية يف العراق حيث وفر  
ولدينا خطط بديلة حيث يقوم املدرسون بتسجيل الدروس من منازهلم ونقوم    ...املكان واملعدات واستديوهات تصوير ومونتاج  

على املوقع، وكل ذلك جبهود خاصة وجمانية. ومل تقتصر دروسنا على املدارس اخلاصة, بل هي موجهة أيضا إىل كل  بث ابملونتاج وال
أن املناهج واحدة يف القطاع اخلاص والعام ويبقى دور وزارة الرتبية يف إَياد احللول والبدائل ونقوم اآلن ابإلعداد  إذ  مدارس العراق  

املتوسط للمراحل  بقدر اإلمكان إَياد بدائل وهناك أكثر من  ة و إلطالق دروس  لإلنرتنت    9االعدادية. وحناول  مليون مستخدم 
ألف متابع للدروس اليت نبثها، من هنا نقيس أمهية املنصة  100وشبكات التواصل يف العراق.  واحلقيقة االقبال على املنصة وصل اىل  

 . (2) ((من حجم التفاعل واالهتمام 
مونت كارلو الدولية( عن بدء إطالق مبادرة  ذاعة )إلبدوره مركز تنمية االبداع الدويل يف العراق  اوي( مؤسس )ضياء الغر أعلن و       

أي  صار على تدريس املواد األساسية  على التعاون مع وزارة الرتبية، دعوًنها لتقليص املواد الدراسية واالقت   حرصاً ))لوزارة الرتبية قائال:
مع املراحل    ابلنسبة إىل املراحل االبتدائية ابعتبار أن هذه املواد مرتبطة تصاعدايً هذا    ،(3)  ((ليزية للغة االنكالعربية واالرايضيات واللغة  

وترك املواد األخرى ابعتبارها مواد تثقيفية ميكن االستغناء  ،  2021-2020  – العام املقبل    الالحقة للتالميذ لتستكمل تصاعدايً 
على وزارة الرتبية استكمال املواد االساسية واملهمة واملؤثرة على مستقبل االطفال   )) :الً ئراوي قا وأضاف الغ  ، لضيق الوقت عنها نظراً 

وإدخال نصف املادة الدراسية وميكن تطبيق نفس الفكرة على املراحل املنتهية وغري املنتهية للدراسة املتوسطة واإلعدادية فنختصر  
ا غري  الفصول  من  املادةعدداً  نصف  وندخل  االمتحان    ملهمة  املتعلق ابختبار  الدراسية يف  الشامل  الدخول  إىل  إضافة  النهائي، 

 . (4) ((الباكالوراي 
إن القسم اإلعالمي يف وزارة الرتبية يبث حلقات لكل    ( عدي العيساوي) علمني العراقينيوكذلك أوضح أمني عام سر نقابة امل     

  كما أن ن يف أهنا تعرض ملرة واحدة فقط،  لكن املشكة تكم  ، بوية التابعة للوزارةعلى القناة الفضائية الرت املواد العلمية لكل املراحل  
ال  القناة من  متابعي هذه  إنشاء     قليل,  تالميذعدد  املدارس يف حل األزمة، وذلك عرب  فقد أسهمت  ليس كله سيئاً،  لكن األمر 

التو  مواقع  هبا على  االجتماعي، مصفحات خاصة  "فيسبوك"،اصل  "تل و   ثل  أوقنوات  "واتس  يغرام"  آب" لضمان سري  جمموعات 
جناح  أن    (العيساوي )وضح  و   ،جبات وبث الدروس مصورة أو مكتوبةوإرسال الوا  بة التواصل مع الطل  ىجر   ، إذالواجبات املدرسية 

ط العرب (  ، وكانت جتربة مدرسة )ش(5) أولياء األمور لتعويض نقص الرقابة املدرسية  قبل   متابعة مضاعفة من استند على  األمر  هذا  
انب الكرخ ، متميزة يف هذا اإلطار وقد بذلت إدارهتا ومالكاهتا الرتبوية جهوداً كبرية متكنوا من خالهلا ابلتعاون مع  يف حي حطني جب 

ال املوضعات املهمة من املناهج الدراسية املقررة حىت بعد أن قررت  أولياء أمور التالميذ ) األمهات على وجه اخلصوص ( من إكم
 رة اعتماد نتائج نصف السنة كنتائج هنائية . الوزا
إن احملاوالت األخرى كانت قد تعثرت ، ووجدت الوزارة إن  و ،  الغاية املرجوة منها   "نيوتن"  ولكن ابحملصلة مل حتقق منصة          

 اعتماد نتائج نصف السنة كنتائج هنائية السالف الذكر .  ر  احلل األسلم يتطلب اختاذ قرا

 
(1)  doualiya.com/articles-https://www.mc/   
 املصدر نفسه.   (2)
(3)  doualiya.com/articles-https://www.mc/   
   املصدر نفسه.  -  (4)
(5)  https://www.independentarabia.com/node/105566/   

https://www.mc-doualiya.com/articles/
https://www.mc-doualiya.com/articles/
https://www.mc-doualiya.com/articles/
https://www.mc-doualiya.com/articles/
https://www.mc-doualiya.com/articles/
https://www.mc-doualiya.com/articles/
https://www.independentarabia.com/node/105566/
https://www.independentarabia.com/node/105566/
https://www.independentarabia.com/node/105566/
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صابة  وقاية من اإلزمة لللتزام بتوجيهات خلية األليم العايل والبحث العلمي فقد وجهت مؤسساهتا كافة بضرورة اإلالتع   وزارةأما      
إن الوزارة وجهت بضرورة التزام  :)) واملتابعة الدكتور )ايهاب ًنجي(  العام لدائرة الدراسات والتخطيط  وقال املدير    ،  بفايروس كوروًن 

فايروس كوروًن، مبينا ختويل جمالس اجلامعات  التعليمية بتوجيهات خلية االزمة ملواجهة خطر االصابة ب   اجلامعات كافة واملؤسسات 
الطلبة كاملنصات اإللكرتونية املعتمدة عرب مراكز احلاسبات يف اجلامعات وغريها ابلشكل   ابَياد االلية املناسبة اليصال احملاضرات اىل 

أثن للطلبة  العلمية  املادة  يعوض  املعلنة الذي  العطلة  على  :)) وأضاف،  (1) ((اء  احملافظة  لغرض  اجلهود  تكثيف  التدريسيني  على  أن 
لكورس الثاين واعتبار املادة اليت مت تدريسها للطلبة هي األصل، موضحا  التوقيتات الزمنية للكورس الدراسي األول دون التأثري على ا 
بسبب تداعيات فايروس كوروًن هي األصل لالنطالق مبحاضرات التعليم    أنه سيتم اعتبار احملاضرات املعطاة قبل تعطيل اجلامعات

 . (2) ((ابقاً اإللكرتوين اليت ستعترب مكملة للمحاضرات املمنوحة للطلبة س
ا  ائية اليت مير هب سلوب التعليم اإللكرتوين جاء نتيجة للظروف االستثنأفقد اكدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، أن تبين        

 يشهدها  لكرتوين يف ظل الظروف االستثنائية اليتاهلدف من تبين التعليم اإلو   تقليدي ،يل مؤقت عن التعليم ال بدوهو مبثابة  العراق،  
يتوافق مع ما قامت به مجيع املؤسسات االكادميية  األمر  وهذا  ،  الطلبة واالساتذة مع العملية التعليمية  تواصل  كي يالعراق والعامل  

 .(3) سيسكو عدته خياراً ًنجحاً مؤكدة ان املنظمات الدولية كاليونسكو واإلالعاملية، 
وابحملصلة أصدرت وزارة التعليم العايل تعليماهتا خبصوص إكمال املناهج الدراسية وإهناء العام الدراسي وذلك من خالل إجراء     

مع التوصية مبساعدهتم يف درجات السعي    لكتاب املفتوح ، سئلة القصرية وا لكرتونية على طريقة االختيارات املتعددة واألإ امتحاًنت  
متحان  م عن طريق منحهم فرصة كتابة تقرير يف موضوع معني بقصد ضمان احلصول على نسبة من درجة اإل، فضاًل عن مساعدهت

 . (4) النهائي، والغاية من كل ذلك تسهيل مهمة عبورهم إىل املرحلة التالية 
 لكرتوين يف العراق يف ظل جائحة كوروًن هي: عليم اإل يت تواجه التاملعوقات ال هناك مجلة من و   
       دارية للمؤسسة التعليمية: واًل: البنية التحتية التكنلوجية واملنظومة اإلأ

عداد النظام  ذ ال توجد ُمتربات كافية وال تقنيني يساعدون يف اإ ىل البنية التحتية التكنلوجية،  إ تفتقر املؤسسات التعليمية العراقية        
واألقسام  الكليات  إذ إن معظم  ملساعدة لألساتذة والطلبة على حد سواء،  و تقدمي اأراقبة األخطاء يف حال حدوثها،  التعليمي وم

كما  علم احلاسوب والتقنيات احلديثة،  ُمتص واحد يف  أحياًنً  يعمل فيه  ، و   واحداً   ال ُمترباً إ جد فيها  يو ال  والفروع حىت العلمية منها  
وما يرتبط    غلب اجلامعاتيف أ  وأحياًنً عدم وجوده االنرتنت  شبكة  ىل األجهزة املتقدمة للعمل، يضاف هلا ضعف  إاملختربات  قر  تفت 

 . (5) هبا ، فضالً عن تكرار انقطاع التيار الكهرابئي
اإل أ      للنظام  اعتماد كبري على األما ابلنسبة  فهناك  التعليمية  للمؤسسات  التقليدية يف داري  أدىن  ىل  إ  تصل  دارة، ومل اإلساليب 

لكرتونية احلديثة، والسبب يف ذلك هو غياب البنية التحتية التقنية اليت ميكن من خالهلا  من استخدام التقنيات اإل مستوايت الطموح 

 
(1)  http://mohesr.gov.iq/ar/   
   املصدر نفسه.  -  (2)
 املصدر نفسه.   -    (3)
  html--https://www.todaynewsiq.net/17833.للمزيد ينظر :   -  (4)
وكذلك     https://openupresources.orgوكذلك:    cation/22450uhttps://annabaa.org/arabic/edللمزيد ينظر كاًل من:    -   (5)
:covid19-versus-learning-s/news/distancehttps://www.scientificamerican.com/arabic/article / 

ources.orghttps://openupres 
   

http://mohesr.gov.iq/ar/
http://mohesr.gov.iq/ar/
http://mohesr.gov.iq/ar/
https://annabaa.org/arabic/education/22450
https://openupresources.org/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-covid19/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-covid19/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-covid19/
https://openupresources.org/
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ا التحقق منها واعتمادها يف املخاطبات الرمسية،  إلارسال واستقبال التوجيهات والتعليمات  أو تدين    فضالً عن غيابدارية وسبل 
 . (1) ال يف نطاق حمدودإونية لكرت ثقافة اإلدارة اإل  ى مستو 

، وحىت  تعليماً تقليدايً من الفئات اليت نشأت وتعلمت  والرتبوية يف العراق  اغلب املالكات التدريسية  تعد    :ةالتدريسي   الكات اثنياً: امل
د عام  وداً كثرية على هذا النوع من التعليم ،  وحىت بعيفرض قي  2003لكرتوين كان النظام احلاكم قبل عام  مع انتشار التعليم اإل

لذا استمر    ات شخصية تطوعية ،  مع استخدامات حمدودة وبعضها يعتمد على مبادر   ،استمر التعليم على الطريقة التقليدية     2003
التقليدية اب  التعليم القاعة و على حضور األ هو السائد ، ويعتمد ذلك    لطريقة  التالميذ والطلبة بشكل    ضرة لقاء احملاإستاذ يف  على 
   . (2) مباشر 

ابلرغم من تشكيل جلان لتحديث املناهج الدراسية ، وكانت قد أطلقت مشاريع متكاملة يف هذا الصدد ،    اثلثاً: املنهج الدراسي:
فئة صغرية  نتاج إعداد  ولكنها بقيت معظمها حرباً على ورق ، لذا مازالت معظم املناهج الدراسية متهالكة وعفا عليها الزمن ، وهي

توافق  ت  ، وهي مناهج اغلبها من فئات كبار السن  و اىل هذا العصر من التطور واحلداثة،   من القيادات اجلامعية التقليدية اليت ال تنتمي
ظام التعليم  يف هناية السنة، وهذا ال يتوافق مع ن   تقوميياً   مع أسلوب التلقني القدمي وتطلب من األستاذ نسبة من النجاح وامتحاًنً 

سلوب تدريس من قبل أستاذ حصل على تدريب كاٍف يف جمال التعامل مع  لكرتوين الذي يعتمد على املنهج التفاعلي وحيتاج اىل أاإل
 .(3) لكرتوينالدرس اإل 

حبصص تتناسب  يف النظام التعليمي التقليدي الطالب هو احللقة األضعف، وهو الذي ال يستطيع النقاش وال املطالبة    رابعا: الطالب: 
،  ش من دون نقايف اجملتمع، كل ما عليه حفظ ما يطلبه منه األستاذ    فاعالً   ال يستطيع اخذ دوره ليكون عنصراً و ومتطلباته املعرفية،  

  تلقينه ومن مث منحه شهادة خترج ليواجه حمنة احلصول على وظيفة حكومية ، لذا الميتلك الطالب الطالب أييت للجامعة من اجل  لذا ف
 . (4) اليت تؤهله مبا يتناسب ومتطلبات سوق العملر املعرفة اد مص
لحصول على شهادة تؤهله للدخول يف نظام التعيينات احلكومية ونظامها اإلداري التقليدي  من جانبه يركز كل جهوده لطالب  الإن  و 

ربع سنوات دراسية يف  أكمل  أ لب قد  لطان اأ ىل ورقة مثبتة فيها الدرجات اليت تبني  إ الذي ال يتطلب مهارات معينة بقدر ما حيتاج  
ن بذل اجلهد يف التعلم احلقيقي سوف  أ هذا الطالب مل يتعود يوما  و  جيش من اإلداريني التقليديني،  ىلإ نه مستعد لينظم  ااجلامعة، و 

ي طريقة  دراسية أبربع سنوات  أ ن الفن احلقيقي يف اجلامعة هو يف كيفية جتاوز  ايؤهله للحصول على افضل وظيفة، تعلم هذا الطالب  
لكرتوين يف ظل غياب العقوابت  لكرتوين، وال ميكنه ان يدخل للصف اإلاإلكانت، ومن مث فهو ال يتفاعل مع األستاذ يف الصف  

 .(5) الرادعة من قبل األستاذ 
تحدايت اليت واجهتها ،  لكرتوين يف العراق مل ترتِق إىل مستوى الطموح بفعل ال من خالل ماتقدم ميكن القول إن جتربة التعليم اإل    

التجربة والعمل على معاجلتها ، مع العمل على استثمار اجلوانب  فادة من األخطاء  ولكن ميكن اإل واملشاكل اليت اعرتضت تلك 
حتية  االَيابية والعمل على تطويرها ، السيما من خالل تطوير املالكات التدريسية والفنية واإلدارية ، فضاًل عن ضرورة هتيئة البىن الت

يئة الظروف واالمكاًنت املادية والنفسية اليت تتيح للطالب التفاعل جبدية أكثر  الالزمة لنجاح تلك التجربة ، واألهم من كل ذلك هت 
 

 للمزيد ينظر نفس املصادر السابقة.   -   (1)
 للمزيد ينظر نفس املصادر السابقة.   -   (2)
 للمزيد ينظر نفس املصادر السابقة.   -   (3)
 مزيد ينظر نفس املصادر السابقة. لل  -   (4)
 للمزيد ينظر نفس املصادر السابقة.   -   (5)
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مع هذا النمط من التعليم ، ليس فقط الحتمالية استمرار الظروف االستثنائية ، ولكن كي يستمر العمل هبذا النمط كرديف ومكمل  
 يدي. للتعليم التقل 

 

 : يةغربامل ملكة لكرتون يف املاملطلب الثان: التعليم ال
ألجل متكني التالميذ من الدخول اجملاين إىل املنصات  اتفاقاً  برمت وزارة التعليم املغربية وشركات االنرتنت  يف ظل هذا الوابء أ     

هم  أألف يومياً، ومن    600تعليم عن بعد وصل إىل  التعليمية، وقد أعلنت الوزارة أن عدد مستخدمي البوابة الوطنية اخلاصة ابل
 : يتأي ما منصات التعليم االلكرتوين يف املغرب 

بتدائي،  املغرب، يهدف إىل التعلم اإللكرتوين لفائدة تالمذة السلك اإل أطلق أول تطبيق يف    (: NOON KIDSتطبيق ) واًل: أ
( اسم  الربًنمج NOON KIDS)الذي حيمل  مع  يتوافق  التطبيق  هذا  مست  ،  ويغطي مجيع  الوطين،  السلك  التعليمي  وايت 

 .(1) االبتدائي، حبسب الشركة الناشئة هلذا التطبيق 
أن)        التطبيق،  أشرفت على هذا  اليت  الشركة،  املساعد يف  املدير  التيموري(  السياق، أوضح )حممد   NOON)ويف هذا 

KIDS  يف مع الظهور املتنامي للتكنولوجيات املعلوماتية احلديثة، هي أول بيئة تعليمية رقمية يف املغرب تستجيب لضرورة التك  
ل بطرق أكثر تفاعلية، واليت تتطلب انتباههم بشكل ُمتلف، وتشجيع رغباهتم يف التعلم,  وكذلك احلاجة إىل تكملة تعليم األطفا

 دروس، ومتارين، وحلول،  ويسهر على هذا التطبيق الرقمي جمموعة من األساتذة اجلامعيني، يف عدة ختصصات، من أجل تقدمي
 .(2) تتماشى مع املناهج التعليمية الوطنية

وأييت هذا التطبيق الرقمي، الذي يعد األول من نوعه للتعلم اإللكرتوين يف املغرب، من أجل توحيد، وإثراء تعلم التالميذ املغاربة،       
يف التتبع، وحتديد هفوات أبنائهم من خالل منصة خاصة    وإشراكهم أكثر من خالل استغالل آالهتم الرقمية، وميكن إشراك اآلابء

ا تقارير مع سرد لنقاط القوة والضعف لدى طفلهم، ابإلضافة إىل الصعوابت، اليت متت مواجهتها أثناء استعراض  هبم، تنشر فيه
 . (3) التطبيق، واملساعدة على التوجيه

الذكية: اثنياً:   وزارة  املدرسة  والتع  عملت  الوطنية  التالرتبية  نظام  إنشاء  على  املستقبلي  ليم  واملشروع  التفاعلي،  رسة  املد"لفزيون 
والسبورة الرقمية التفاعلية    " احملفظة الرقمية "تعتمد على التكنولوجيات احلديثة يف عملية التلقني الرتبوي للتلميذ من خالل  "الذكية 

 بكة اإلنرتنت. داخل الفصل واملناهج الرقمية التفاعلية اليت يتم الولوج إليها عرب ش
جامعة السلطان  ـ)العمل هبذا التعليم حمليا وعلى نطاق حمدود أو من خالل شراكات دولية، كتبنت  ن هناك بعض اجلامعات اليت  وإ   

جامعة القاضي عياض، وجامعة عبد املالك السعدي اليت عمدت إىل تطوير دروس  و جامعة ابن زهر،  و موالي سليمان ببين مالل،  
 . (4) (ة لطلبة التدريب املهين وبعض املستوايت اجلامعية األخرى تعليم عن بعد ابلنسبتعطى بطريقة ال

 
(1)  https://www.alyaoum24.com/1304930.html   
   املصدر نفسه.  -  (2)
   املصدر نفسه.  -  (3)
(4)  educ.com-https://www.new/املغرب- يف- اإللكرتوين- التعليم   

https://www.alyaoum24.com/1304930.html
https://www.new-educ.com/التعليم-الإلكتروني-في-المغرب
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تبث القناة العامة الدروس عرب موقع  و مثانية ماليني تلميذ،    ية املغرب   يبلغ عدد التالميذ يف اململكة:  : القناة العامة على التلفزيون لثاً اث
مليون تلميذ يدخلون إليه كل يوم". إال   1,2بشكل يومي، مشرية إىل أن "زيز احملتوى  إلكرتوين اتبع للوزارة, وتؤكد الوزارة أنه يتم تع 

 .(1) أن التلفزيون يبقى األداة الرئيسية للتعليم عن بعد للعائالت اليت ال متلك حواسيب
  أبكثر من   فةكاوهي عبارة عن منصة إلكرتونية متكن الطالب من حتصيل املواد الدراسية    :  TelmideTICE)رابعاً: منصة ) 

تعمل الوزارة بسرعة ليست مسبوقة املثيل على تسهيل عملية التحصيل للطالب عن بُعد، لذلك أمدت هذه املنصة بكافة    إذطريقة ،  
 . (2) الدروس لكل املواد الدراسية، ابلتنسيق مع األساتذة املوهوبني املتميزين يف العملية التعليمية ملساعدة الطالب على التحصيل التام

قررت وزارة الرتبية الوطنية املغربية تعويض الدروس "احلضورية" أبخرى عن بعد تسمح للطالب مبتابعة دروسهم من البيت,  قد و      
أيضاً   الدروس عن بعد  الشرح وإدارة  املعلمني يف  املغرب، فقدرات  التجربة يف  أمام  العائق  ليس وحده  التقنية  تفاوت اإلمكاًنت 

غريب يف جمال التعليم االلكرتوين، فهو حباجة إىل تدريب املعلمني والطالب، وهذا األمر غري متاح  تمع امل متفاوتة, ولكي ينجح اجمل
 . (3)حالياً، لكن يف املستقبل َيب أن يعمل على هذه التقنية ويستفيد منها

يها ، ولكنها حققت جناحاً  ئعاً لدا واجهته اململكة املغربية من حتدايت يف هذا املسار ، السيما إنه مل يكن شاوعلى الرغم مم   
 ملحوظاً فيه ، مقارنة بدول عربية كثرية. 

 المارات العربية املتحدة: دولة  لكرتون يف : التعليم ال ثالثاملطلب ال
ة  اذار, على ان يتم العمل مببادر   5أعلنت دولة االمارات عن تعطيل املدارس واجلامعات شهراً بشكل اويل اعتباراً من اتريخ       

لكرتوين ضماًنً الستمرار العملية التعليمية يف املنزل, وقد ابشرت احلكومة يف العمل عن كثب مع مدراء املدارس واملعلمني  التعليم اإل 
التعليم اوالعمداء للب وزارة الرتبية والتعليم بتشكيل جلنة موسعة لتوفري مجيع    تلكرتوين عرب االنرتنت, كما قامإلدء فوراً يف متابعة 

لكرتوين, إذ مت تطبيق مبادرة جتريبية ملدة يومني ملدة قصرية وذلك ابالستعانة ببوابة التعليم الذكي,  حتياجات الالزمة لنظام التعليم اإلاال
 ولياء األمور وتتيح للمعلم تطبيق األساليب التعليمية احلديثة. أو   عليم الكرتونية تفاعلية جتمع بني املعلمني والطلبةوهي منصة ت

 : (4) مارات هيلكرتونية اليت انشئتها دولة اإلملنصات اإلاهم ا ومن   
للتعلم الذكي برعاية صاحب السمو الشيخ حممد بن  مت إطالق برًنمج حممد بن راشد  :واًل: برًنمج حممد بن راشد للتعلم الذكي أ

الرامية إىل تعزيز مفهوم االقتصاد    ،2021، وذلك متاشياً مع رؤية اإلمارات  2012من العام  نيسان  /راشد آل مكتوم يف شهر أبريل 
 فة ودمج التقنيات املتطورة ابلعملية التعليمية. القائم على املعر 

ويتم متويله من قبل    ، (، ومكتب رائسة جملس الوزراءTRAبية والتعليم، وهيئة تنظيم االتصاالت) يعمل الربًنمج مع وزارة الرت      
ل السنوات اخلمس  بع هليئة تنظيم االتصاالت، الذي سيوفر الدعم الالزم للربًنمج خالصندوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التا
رتقاء  حتادية, ويهدف الربًنمج إىل اإللنشر الربًنمج يف مجيع املدارس اإلكافة  التمهيدية    األوىل من انطالقته، ليغطي بذلك املراحل 

 
(1)  -and-websites-or-tv-time-virus-corona-in-https://arabic.euronews.com/2020/03/24/school

available-is-internet-the-when-applications   
(2)  https://www.chof360.com/tech   
(3)   https://www.independentarabia.com/node/105566/   
and-ae/information-https://u.ae/ar-وكذلك:     /ew.aehttps://technologyreviللمزيد ينظر كاًل من :  (4)

learning-distant-and-mlearning-services/education/elearning    :وكذلك-the-https://www.albayan.ae/across
1.3804819-16-03-uae/education/2020   

https://arabic.euronews.com/2020/03/24/school-in-corona-virus-time-tv-or-websites-and-applications-when-the-internet-is-available
https://arabic.euronews.com/2020/03/24/school-in-corona-virus-time-tv-or-websites-and-applications-when-the-internet-is-available
https://www.chof360.com/tech
https://www.independentarabia.com/node/105566/
https://www.independentarabia.com/node/105566/
https://www.independentarabia.com/node/105566/
https://technologyreview.ae/
https://technologyreview.ae/
https://technologyreview.ae/
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/education/elearning-mlearning-and-distant-learning
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/education/elearning-mlearning-and-distant-learning
https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2020-03-16-1.3804819
https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2020-03-16-1.3804819
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بشكل يتيح    م املتبعة عاملياً، وجتهيز الفصول الدراسية ابلتقنيات املتطورة، ابلنظام التعليمي يف الدولة، عرب تطبيق أفضل وسائل التعلي
 . (1) للطالب إمكانية التعلم يف بيئة تفاعلية وتشاركية

"مدرسة"    شروع ، أطلقت دولة اإلمارات م2018  م تشرين األول من عا/أكتوبر   شهر   يف   مدرسة )منصة إلكرتونية تعليمية(:   اثنياً: 
درس تعليمي ابلفيديو يف الرايضيات، والفيزايء، والكيمياء،    5000  هذه املنصة   توفر و رتونية ابللغة العربية،  وهي منصة تعليمية إلك

وميكن  ،  طالب عريب أينما كانوامليون    50من األول وحىت الثاين عشر، ومتاحة جماًنً ألكثر من  للفصول كافة  واألحياء، وغريها  
احلاسو  أجهزة  من خالل  مدرسة  منصة  التطبيق  استخدام  وعرب  األخرى،  اإللكرتونية  واألجهزة  منصة  ب،  عرب  املتوفر  اإللكرتوين 

iTunes  
، وهي مسابقة يومية تشمل ألف سؤال يف ألف يوم، وموجهة للطالب يف  1000×1000وتشمل منصة مدرسة مسابقة       
سؤال، وتبلغ قيمة املسابقة على مدى ألف    العريب. وحيصل الفائز صاحب اإلجابة الصحيحة على ألف دوالر أمريكي عن كل العامل  

 يوم، مليون دوالر أمريكي. 
، واليت ترمي  2017العاملية عام    ( حممد بن راشد آل مكتوم)رتمجة اليت أطلقتها مؤسسة  حتدي ال  شروع منصة مدرسة مثرة مل  د عوت  

 عريب ودول العامل املتقدم. ري واقع التعليم يف الوطن العريب، وردم الفجوة التعليمية بني العامل الإىل تغي
 من األهداف األخرى إلطالق "منصة مدرسة": 

آفاق معرفية  توفري تعليم نوعي، يستند إىل أحدث املناهج العاملية يف العلوم والرايضيات، وإاتحته جماًنً ملاليني الطلبة العرب، وفتح  -1
 جديدة أمامهم. 

 ور املؤسسة التعليمية التقليدية. قض ذلك مع ددون أن يتنامن  ترسيخ أسس التعلم الذايت واملنهجي -2
التصدي ملشكلة عزوف الطلبة العرب عن دراسة التخصصات العلمية من خالل توفري حمتوى تعليمي جاذب يف مواد العلوم  -3

 وىل وحىت مرحلة ما قبل التعليم اجلامعي. والرايضيات، من مراحل التأسيس األ
 للتصدي ألبرز معوقات التنمية باحثني، والعلماء، واملبتكرين العرب  املسامهة يف إعداد جيل جديد من ال  -4
نة من التكنولوجيا احلديثة، وقادرة على بناء جمتمعات قائمة على   -5   املسامهة يف خلق كفاءات عربية شابة مؤهلة علمياً، ومتمكِه

 اقتصاد املعرفة. 
 عرب اإلنرتنت، وذلك عرب  مع اتصاالت وجوجل نظام التعليم اإللكرتوين أطلقت وزارة الرتبية والتعليم ابلتعاون    : منصة دروسي: لثاً اث

تطبيق  »دروسي« عرب اليوتيوب الذي يستهدف  طلبة احلادي عشر، والثاين عشر، يف القسمني العلمي واألديب يف ُمتلف أنواع  
عن طريق الفيديو، نصفها للصف  رس مصوهر  د  600يف    شروعتمثل امليكبار يف الدولة, و نازل وتعليم الالتعليم احلكومي واخلاص وامل 

 . (2) دقيقة 25احلادي عشر، والنصف اآلخر للصف الثاين عشر، ومدة كل منها حوايل 
سالمية، والتاريخ،  مواد تدريسية تشمل اللغتني العربية واإلجنليزية، والرتبية اإل  10وترتبط تلك الفيديوهات بوحدات معينة من       

من أفضل األساتذة على مستوى الدولة،    45لوجيا، ويشارك فيها  اجلغرافيا، والفيزايء، والرايضيات، واجليو واألحياء، والكيمياء، و 
إىل    20وإبشراف مباشر من   للمواد التدريسية املذكورة. فضاًل عن تعزيز التعليم الذكي يف الدولة، يهدف الربًنمج أيضاً  موجهاً 

 الية للدروس اخلصوصية. ساعدة أسر الطلبة يف احلد من التكاليف العم

 
(1)  learning-distant-and-mlearning-services/education/elearning-and-ae/information-rhttps://u.ae/a   
(2)  learning-distant-dan-mlearning-ningservices/education/elear-and-ae/information-https://u.ae/ar   

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/education/elearning-mlearning-and-distant-learning
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/education/elearning-mlearning-and-distant-learning
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الديوان:رابعاً  يتيح للمعلمني والطالب يف املدارس احلكومية عرض    : برًنمج  الديوان، والذي  أطلقت وزارة الرتبية والتعليم برًنمج 
ونية من  طريقة سلسة، كما يتيح هلم حتميل نسخ إلكرت املناهج التعليمية إلكرتونياً على أجهزة احلاسب اخلاصة هبم، والتفاعل معها ب

 الدراسية، والوصول إليها يف أي وقت ومن أي مكان. اطلع على تفاصيل حتميل الربًنمج.  ُمتلف الكتب املتاحة جلميع املواد
ويشرتط هلذه اخلدمة    ، اإللكرتوينخلارج أبسلوب التعليم  توفر وزارة الرتبية والتعليم خيارات الدراسة يف ا  : التعليم اإللكرتوين: خامساً 

الوزارة قبل االاحلصول أو  لتحاق ابلدراسة، وذلك عن طريق طلب اإلفادة عن مؤسسة تعليمية / برًنمج دراسي,  اًل على موافقة 
التعليم اإللكرتوين، من خالل طرحها ملقررات دراسية معتمدة لكل من   وسامهت جامعة محدان بن حممد الذكية بتعزيز مبادرات 

 درجيت البكالوريوس واملاجستري. 
ذلك، تقدم كلية حممد بن راشد لإلدارة احلكومية درجة املاجستري يف اإلدارة العامة, واليت تؤهل الطلبة على للحصول  عن    فضالً      

 .(1) على مراكز رفيعة املستوى لدى اجلهات احلكومية
 العربية:  بعض الدولاألمارات و ( يبني عدد الطلبة املتأثرين بتعليق الدراسة يف 2اجلدول رقم )                  

من مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي حىت املرحلة   الدولة 
 العليا من التعليم الثانوي 

عدد الطلبة امللتحقني بربامج التعليم  
 العايل 

 191,794 1,170,565 االمارات العربية املتحدة 
 116,336 632,988 الكويت 
 1,620,491 6,789,773 السعودية 
 743,640 9,492,542 اجلزائر 
 231,215 1,132,178 لبنان 
 33,668 309,856 قطر 

 44,940 247,489 البحرين 
 424,908 7,010,788 العراق 
 3,406,992 26,786,179 اجملموع
   / https://technologyreview.aeاملصدر:

لدول العربية يف هذا اجملال ، وذلك يعود إىل  التجارب األكثر جناحاً من بني ا  تعد التجربة يف دولة األمارات من خالصة القول     
 مت تقومي تلك التجربة كي تواكب املرحلة الراهنة. أهنا تبنت هذا اخليار قبل مايقارب من عقد من الزمان، وعلى ذلك 

إثر إغالق املدارس واجلامعات بسبب    -صمناذج الدراسة الثالث على وجه اخلصو   –وجدت معظم الدول العربية نفسها    اخلامتة:
ملعظم  تعليمية  النظمة  أل انشر التعليم عن بعد، لكن العملية ال تنتاهبا العراقيل وحسب، بل عرهت أيضا عيوب  ل  مضطرة فريوس كوروًن،  

على الدراسة داخل  ائم  الق  يف النموذج التقليدي من مواكبة معايري اجلودة العاملية  صاًل  تمكن أمل تتلك الدول ، السيما تلك اليت  
ى معاجلة  ، لذا يقع على عاتق القائمني على إدارة العملية التعليمية تقييم وتشخيص اخللل يف هذا اإلطار ، ومن مث العمل عل  الفصول 

التعليم  هذا اخللل وصوالً إىل تصحيح مسار تلك العملية ألكرتونياً وتقليدايً ، ومن مث سيؤسس هذا األمر لالستمرار يف تبين خيار  
لكرتوين حىت مع زوال الوابء وعودة احلياة الطبيعية ، وصوالً إىل استئناف الدوام للمدارس والكليات ، لكي يكون مبثابة رديف  اإل

 للتعليم التقليدي. ومكمل 
 املراجع: 

 
 املصدر نفسه.   (1)

https://technologyreview.ae/
https://technologyreview.ae/
https://technologyreview.ae/
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                                                  19  مستقبل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء مستجدات كوفيد 
 عبد الله خلزاز 

The Future Of Teaching Arabic As A Foreign Language After Covid- 19 

Lakhzaz  Abdelilah 
 جامعة حممد اخلامس، كلية علوم الرتبية، الرابط. 

lakhzaz.abdelilah1992@gmail.com 
 امللخص 
التغيريات اليت أثرت على تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها حضوراي.  ، جمموعة من  19- كوفيد  بعد انتشارعامل،  عرف ال 

خصوصا وأن املتعلمني القادمني من الدول األوروبية واألمريكية واألسوية إىل البلدان العربية، لتعلم اللغة، مت إجالؤهم إىل مواطنهم  
ربية يف العديد من املعاهد واملراكز واجلامعات، العاملية بصفة  توقف العديد من برامج تعليم اللغة الع  األصلية. وقد خلف هذا الوضع 

وراي  عامة والعربية بصفة خاصة. وقد كان لزاما على كل املراكز واملعاهد واجلامعات اليت مل تنه برامج تعليم اللغة العربية اليت بدأهتا حض
ع إلكرتونية ُمتلفة، منها ما هو خاص ومنها ما هو  تطبيقات ومنصات ومواق  ابستعال (، Onlineبعد )عن    أن تسرتسل يف إمتامها 

هي افتقارها للتجربة يف جمال التعليم  ، فقط أغلب املراكز واملعاهد اليت تعتمد التعليم احلضوري  الواقع الذي ابتت فيه  حكومي. لكن
توفر على الوسائل اإللكرتونية  ، كما ال تلتعليم اإللكرتوين من ذي قبلوأن أغلب مدرسيها ليس لديهم تكوين يف جمال ا   عن بعد. 
. الشيئ الذي وضعهم أمام جتربة جديد، ختتلف فيها آليات التفاعل اللغوي ووسائل وطرائق التدريس واسرتاتيجيات التعلم  املناسبة 

منا املعاجلة    ذه اإلشكاليات، يبقى السؤال الذي يقتضي وغريها من اجلوانب البيداغوَيية اليت اعتادوها يف التدريس احلضوري. وأمام ه
وبناء على معاجلتنا إلشكالية البحث، وجدًن أن  ؟  19-كوفيدهو ما مستقبل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عن بعد، ما بعد  

للناطقني بغريها بعد كوفيد العربية  اللغة  التعليم احلضوري وإمن  19-مستقبل تعليم  ا ستتبىن أغلب اهليئات املصدرة  لن يبق سجني 
مج  مني إىل البلدان العربية آلية التعلم عن بعد، بشكل كبري، خصوصا يف املراحل املتوسطة واملتقدمة وستتقلص أغلب الرباللمتعل

 املوجهة للمؤسسات.  

 19-كوفيد  -اللغة العربية لغة اثنية –مستقبل  : لكلمات املفاتيحا

Virus Covid-19 led to the closure of institutions in most countries of the world, 

especially Arab countries. This has resulted in incomplete programs for teaching Arabic to non-

native speakers. In order to complete the programs, these institutes have created online classes. 

But the problem is that these institutes have no experience in the field of online teaching. Also, 

teachers have no training in e-teaching, and institutions do not have good techniques to activate 

online teaching. But she got into the experiment. We have concluded through research that the 

future of Arabic language teaching for non-native speakers will be based on online teaching. In 

contrast, programs will shrink 
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 مقدمة 
املستجد، جمموعة من التغيريات اليت أثرت على تعليم اللغة   19د  كوفيعرف العامل، بعد انتشار فايروس  

العربية، لتعلم اللغة،   البالدإىل    األجنبيةالعربية للناطقني بغريها حضوراي. خصوصا وأن املتعلمني القادمني من الدول  
يف العديد من   ،يةلعربمت إجالؤهم إىل مواطنهم األصلية. وقد خلف هذا الوضع توقف العديد من برامج تعليم اللغة ا

اليت   ،اليت مل تنه برامج تعليم اللغة العربية  املؤسسات،  . وقد كان لزاما على كلالعاملية  املعاهد واملراكز واجلامعات 
إىل   وهكذا، مت اللجوء أن تسرتسل يف إمتامها، بصيغة تتوافق مع املستجدات اليت خلفها الفايروس.    ، بدأهتا حضوراي

تطبيقات ومنصات ومواقع إلكرتونية ُمتلفة، منها ما هو خاص من خالل استعمال  (،  Onlineالتعليم عن بعد ) 
 ومنها ما هو حكومي. 

ومن املؤكد أن عملية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عن بعد، كانت منتشرة بشكل ال أبس به قبل  
، بتنظيم برامج تعليم اللغة واملؤسسات  لشركاتاو  ةاحلالة الوابئية املستحدثة، إذ تقوم جمموعة من املواقع اإللكرتوني

 تلك املؤسساتالعربية عن بعد، بشكل ميكن املتعلمني من تتبع الدروس والتفاعل مع املدريسن. وكان لزاما على هذه  
 أن تتوفر على مدرسني معتمدين هلذا النوع من التعليم. لكن أغلب املراكز واملعاهد اليت تعتمد التعليم احلضوري، 

قر إىل هذه اآللية. وأن أغلب مدرسيها ليس لديهم تكوين يف جمال التعليم اإللكرتوين من ذي قبل. الشيئ الذي تفت
وضعهم أمام جتربة جديد، ختتلف فيها آليات التفاعل اللغوي ووسائل وطرائق التدريس واسرتاتيجيات التعلم وغريها 

احلضوري. وأمام هذه اإلشكاليات، يبقى السؤال الذي   تقليديال  سمن اجلوانب البيداغوَيية اليت اعتادوها يف التدري
إىل أي حد ميكن للتعليم عن بعد أن يساهم يف حتقيق أهداف التعلم، يف ظل تفشي كوفيد يقتضي منا املعاجلة هو  

 ؟19
ية للناطقني : حاولنا يف احملور األول أن نبني واقع تعليم اللغة العرباآليت  وقد جاء املقال منظما على الشكل  

التحدايت واإلشكاالت اليت كان يعانيها هذا النواع   ، حيث فصلنا يف أهم 19بغريها عن بعد، قبل جائحة كوفيد  
عداد املواد  من حيث التدريب الكايف للمدرس أو من حيث إ م، سواء من حيث البىن التحتية للشابكة أ من التعليم

. لبيان أمهية اعتماد املرونة يف التعليم عن بعد، لتحقيق أهداف التعلموقد خصصنا احملور الثاين،    إخل..واملستندات..
أما احملور الثالث، فقد حددًن فيه مواصفات ومعايري التفاعل اللغوي التواصلي ملتعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها، 

قمنا يف احملور الرابع بعرض   عي األورويب املشرتك للغات. ومل نقف عند هذا احلد، بقدرماحسب مقياس اإلطار املرج 
قا أهداف التعلم من خالل اعتماد التعلم عن بعد، مها الصني وجورجيا. لنختم حبثنا جتربتني دوليتني ًنجحتني، حق 

وء املستجدات اليت سترتتب عن انتشار مبحور خامس، قدمنا فيه تصورًن ملستقبل تعليم اللغة العربية عن بعد، يف ض
 . 19كوفيد 

 19لعربية للناطقني بغريها عن بعد،  قبل كوفيد  يم اللغة ا. واقع تعل1
(، ليست عملية جديدة فرضتها onlineمن الواضح أن عملية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، عن بعد )

ربية بقاع العامل، قبل اجلائحة بكثري. حيث يتعلم الطالب اللغة الع، وإمنا هي عملية منتشرة يف مجيع  19جائحة كوفيد  



 

182 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

كن التعليم اإللكرتوين للغة العربية منتشرا ابلكيفية اليت والدين اإلسالمي، عرب الشابكة. وعلى الرغم من ذلك، مل ي 
النواع من التعليم، اقتصر، فقط،   انتشر هبا التعليم اإللكرتوين للغة اإلجنليزية أو غريها من اللغات العاملية. كما أن هذا

ز اليت تدرس اللغة العربية و املواقع اإللكرتونية، يف حني جند أن أغلب اجلامعات واملراك على بعض الشركات واملعاهد أ 
أنه يوجد ضعف كبري يف جمال   ،(2013دراسة زكي )  تللناطقني بغريها، ال تفعل هذا النوع من التعليم. وقد بين

ملدارس تفتقد أغلب املعاهد وامنها ماهو بشري، حيث    ،لعدة حتدايت   عربية عن بعد، وذلك راجع تعليم اللغة ال
ومنها ما هو تكنولوجي، يتمثل يف االفتقار إىل أبسط   اإللكرتوين، واجلامعات إىل مدرسني هلم تكوين يف جمال التعليم  

تقتضي أن يكون املدرس واملتعلم ملمني   ، م عن بعد ومما ال شك فيه، أن عملية التعلي الواسائل التكنولوجية الضرورية. 
جمهزة أبحدث ليم اللغة العربية للناطقني بغريها  كنولوجية احلديثة. كما َيب أن تكون مراكز ومعاهد تعابلوسائل الت

 ...إخل. الشابكة، مثل الكامرات وأجهزة الصوت وصبيب جيد من  الوسائل التكنولوجية
بغريها يف ( من خالل دراسهما، تعليم اللغة العربية للناطقني  2018)ابح  وقد استنتجت كل من بوسيف ورو 

قد   توجد جهود حممودة  أنه  الرقمي،  العميق العصر  الفهم  تبقى متخلفة يف جانب  اجملال، لكنها  بذلت يف هذا 
ليمية. وهكذا، فإن سانيات التطبيقية وملعايري ومواصفات التعليم اإللكرتوين التقنية والفنية والتعلللألسس النظرية  

تيجية  اواليزال يف أمس احلاجة إىل اسرت   ،يصل بعد إىل الفاعلية املرجوة منهتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، مل  
(. واحلقيقة، أن التعليم عن بعد ليس عملية 2018منهجية وإىل أسس ودعامات علمية موجهة )بوسويف وروابح،  

املدرس اسرتاتيجيات   اس، وإمنا هو عملية واعية، تتم وفق برامج مسطرة، وينتهج فيهاعشوائية، كما يتخل لكثري من الن
يف التعليم احلضوري. ولعل ما ساهم يف إضعاف تعليم اللغة العربية الناطقني وطرائق معينة، ختتلف عن تلك املستعملة  
ا مؤلفا من جمموعة غري متجانسة من الصعب أن يدرس مدرس واحد قسمإذ بغريها عن بعد، هو التكلفة املرتفعة، 

إىل أن األخذ   يكون التعليم عن بعد، بشكل أفضل مع طالب أو طالبني. ابإلضافةمن الطالب. وإمنا يف الغالب، 
لقدوم إىل البلدان العربية على االطلبة  ،بفكر اإلغماس اللغوي للمتعلمني يف بيئة تتحدث العربية، قد شجع، بكثري

هلها، لعربية ملمارسة اللغة أكثر مع أرغم قدوم الطلبة إىل البلدان ا  ههلها. لكن الواقع واحلال، أنلتعلم اللغة وُماطة أ
الواحد. وهكذا، جند أن فكرة اإلغماس  البلد  متعددة يف  قد تكون  أمام عاميات عربية ُمتلفة،  أنفسهم  َيدون 

ية، برفقة املرافقني اللغويني. وأظن، أن فكرة رات واخلرجات امليداناللغوي، ال تتعدى حجرة الدرس أو من خالل الزاي
عن بعد، كذلك. عن طريق، خلق بيئة   يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ميكن أن تكون  اإلغماس اللغوي 

 صفية إلكرتونية، تفاعلية، إما التفاعل بني املدرس وابقي املتعلمني، أو تفاعل الطالب مع الربجميات اإللكرتونية. 
اللغة العربية للناطقني بغ  البيداغوجيات اليت تنظم تعليم  ريها عن بعد، ليست تلك اليت تنظم العملية إن 

، ال يتأسس على رؤية عليمية، 19ة. وما نراه اليوم من تعليم عن بعد، خصوصا يف ظل كوفيد  التعليمية احلضوري
أنه ال ميكن ملدرس اللغة العربية للناطقني   ونؤكد حضوراي.    وإمنا هي حركة ارجتالية، إلمتام الربامج التعليمية اليت بدأت 

 . وما يؤكد ذلك، أن من بني الشروط اليت ابللغة األم للمتعلمنيها، أن يدرس املستوايت املبتدئة، دون معرفته  ري بغ
اللغة العربية والقرآن، هي أن يكون املدرس ملما ابلل  التعاقد مع مدرسي  غة األم تضعها أغلب اجلهات اليت تود 
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م كتب وأنشطة ومتارين لغوية تواصلية إلكرتونية، بشكل للمتعلمني. كما أن هذا النوع من التدريس، حيتاج تصمي
( أن 2017كتفل )أرشادات  إوتؤكد   درس من مساعدة املتعلم على التعلم وفق هنج اسرتاتيجيات خاصة.ميكن امل

ارجتاليا، وإمنا َيب أن يكون حيا وتفاعليا بني املدرس واملتعلمني. كا َيب تدريس اللغة عن بعد، ال َيب أن يكون  
بشكل جيدعل التدريس  وتدبري  للدروس،  املسبق  التخطيط  عن  مسؤوال  يكون  أن  املدرس  طرائق ى  ، ابستعمال 

بشكل إمجايل،   واسرتاتيجيات، ختدم املدخل التواصلي لتعليم اللغة، مث تقييم أداء املتعلمني، سواء بشكل تكويين أو 
يعتقدACTFL  ،2017حتقيق األهداف )  مدى  للتحقق من التعليم عن    (. وهكذا، فال  أن  ترك أحد  يعين  بعد 

مدى استفادهتم منها، بل التعليم عن بعد حيتاج نفس التفاعل الذي  املتعلمني مع برجميات أعدت سلفا، مث تقييم
م عن بعد. والشابكة ملعدة سلفا، كوسائل مساعدة للتعلالربجميات ا وأتيت الوسائل التكنولوجية و    ختلقه البيئة الصفية.

التواصل اللغوي، بشكل متزامن أو يتابع املتعلم بعض امللفات   تصال، حبيث يعيش املتعلم واملدرس هي وسيلة لال
 ، ص2013بشكل مستقل عن املدرس. وميكن من خالل ذلك التدرب على املهارات اللغوية )الصرامي،    ،اجلاهزة

باشرا مع املتعلمني، بشكل ميكنهم (. وهنا نفرق بني عمليتني يف التعليم عن بعد، األوىل يكون فيها التفاعل م37
 الثانية ففيها تفاعل املتعلم مع التسجيالت واملقاطع املصورة. من التفاعل فيما بينهم ومع املدرس، أما  

 19كوفيديف ظل   املرن، وسيلة لالستمرارية البيداغوجية   . التعلم عن بعد 2
الذي ظهرت أمهيته وقيمته ، (flexible learning)ندرج التعلم عن بعد ضمن خانة ما يعرف ابلتعلم املرن  

وعادة ما ميكن التعلم املرن املتعلمني من التحكم يف مسار تعلمهم، من خالل  .19كوفيد    احلقيقة يف ظل انتشار
التفاعالت من  متعددة  ويعرف كل من يل وماكلوين  أمناط   .Lee and McLoughlin (2010)   أبنه املرن  التعلم 

وا املقارابت  الرتبويةجمموعة من  متعدد   ،ألنظمة  تعلمية  املتعلمني خيارات  تتناسب مع ميلوالهتم   ة، اليت هتتم مبنح 
ية إجراء التعلم، ذلك ابستعمال واحتياجاهتم الشخصية. وتشمل اخليارات اليت مينحها التعلم املرن املكان والزمان وكيف

والواقع، أن (.   28، ص  Lee and McLoughlin  ،2010)  العديد من التقنيات لدعم عملية التدريس والتعلم معا 
طبيعة الفصول اليت يدرس فيها متعلموا اللغة العربية الناطقون بغريها، حضوراي، غري متجانسة، فيما يتعلق جبنسات 

فهم اخلاصة. وهذا يفرض على املؤسسات اليت اخنرطت يف مسار إمتام عملية التعليم عن املتعلمني وأعمارهم وظرو 
م تعليما مرًن يتكيف مع ظروفهم وحاجياهتم. وهكذا جند أن مفهوم التعلم املرن الذي تبنته الصني بعد، أن توفر هل

لمية، من خالل توفري األبعاد الرئيسية  تحقيق االستمرارية البيداغوجية، جعل املتعلم يف قلب العملية التعليمية التعل
التعليمية التعل التعلم واملوارد  ، Huang, et al)مية واملناهج واألنشطة وخطط الدعم  للدراسة، مثل زمان ومكان 

األوىل   أن هناك عباراتن تصفان املقصود ابملرونة يف التعليم عن بعد.     Hill(  2006) (.  ويرى هيل  2، ص  2020
 ، وترتكز على املرونة يف اخليارات املرتبطة بكيفية وصول املتعلمني إىل (Flexible delivery) هي املرونة يف الوصول 

ين يتعلمون؟ ومىت يتعلمون؟ وهكذا جند أن التعلم عن بعد، وهبذا، نطرح أسئلة من قبيل، ماذا يتعلم املتعلمون؟ وأ
 مقام أول، حتديد احملتوى الذي يتعلمه املتعلمون وتوفري سبل الوصول إىل ذلك املرونة يف الوصول إىل التعلم تعىن يف 

رات املرتبطة بكيفية حدوث الذي يركز على اخليا(، flexible learningملرن ) احملتوى. أما العبارة الثانية فهي التعلم ا
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الشخصية للمتعلمني   صئ ن خالل توفري اخلصام،  يف املقام األول، بتسهيل عملية التعلم  ، التعلم املرن   وهنا يهتم.  التعلم
م عن ميكن حتقيق التعل  وهكذا، جند أنه ال (.  189، ص  Hill  ،2006) ومراعاة ظروفهم الشخصية  وأساليب التعلم  

دون النظر إىل جمموعة من اخلصائص اليت تؤطر العملية ككل. منها ماهو مرتبط إبجراءات ربط التواصل بني  ، بعد 
والظروف اخلاصة ابملتعلم، خصوصا يف ظل   علم ومنها ماهو مرتبط ابملادة وكيفية التفاعل معهامصادر التعلم واملت

( 2020بعدة خصائص ومميزات، ذكر منها هوانج وآخرون )  ، املرن   ،لم عن بعد وعادة ما يتميز التع.  19كوفيد  
  التايل:
 يقدم خيارات متعددة للمتعلمني وأبعاد متعددة للدراسة.  -
إنه يعمل وفق مبادئ النظرية البنائية اليت جتعل املتعلم يف قلب العملية التعليمية التعلمية وحتمله مسؤولية  -

 التعلم. 
تعلمون أكثر مهارة يف التنظيم الذايت من حيث حتديد األهداف واملراقبة  ذايت أن يكون امليتطلب التعلم ال  -

 الذاتية.
 ات التعلم النشط، اليت جتعل من التعلم عملية جذابة وفعالة. يفرض على املدرس أن يعمل وفق اسرتاتيجي -

 املرن ، . أبعاد التعلم عن بعد1.2
انية أبعاد، كما هي واردة يف هوانج املرتبطة بعملييت التعليم والتعلم يف مث  ميكن حتديد أبعاد التعلم عن بعد، املرن، 

 (. وهي على الشكل التايل: 2020وآخرون )
ويرتبط هذا البعد ابلنظر إىل زمان ومكان حدوث فعل التعلم عن بعد. ومن املؤكد   :زمان ومكان التعلم -

للدرس. وكما نعلم أن متعلمي اللغة العربية الناطقني أن زمن التعلم عن بعد يعين بداية وهناية الزمن احملدد  
ون مرًن يف زمن يكبغريها، ينتمون إىل جمتمعات ُمتلفة من حيث الزمن. لذلك، يقتضي التعلم عن بعد أن  
التعليم  ( أن 1997الدروس، حبيث يتطابق أكثر مع ظروف املتعلمني وحاجياهتم. ويرى كوليس وآخرون )

ابلتفاعل مع اآلخرين، والوقت الذي يريدون فيه ن حتديد الوقت الذي يرغبون فيه  املرن ميكن املتعلمني م
د من أي مكان ويف أي وقت، ابستخدام الدراسة مبفردهم. كما ميكن للمتعلمني متابعة الدروس عن بع

  (. Collis et al ،1997أجهزة إلكرتونية حممولة )
ون حمتوى تعلماهتم. ويسمح التعلم ة اليت سينظم هبا املتعلمهذا البعد مرتبط ابلطريق  احملتوى وطريقة تنظيمه: -

رات تعلمهم. وهنا َيب عن بعد، املرن، للمتعلمني حتديد األقسام وتسلسل احملتوى، وفقا لرغباهتم ومسا
على املدرس أو املؤسسة اليت يدرس فيها املتعلمون، أن تقدم هلم دورات تدريبية عن كيفية اختيار احملتوايت 

ها. حيث يثم اختيار احملتوايت اليت تتناسب مع مستوايهتم املرجعية العامة، اليت ال ختلق هلم أي وتنظيم
كل هلم نفورا من التعلم. إذ من املمكن أن يصل املتعلمون إىل تشأو تلك اليت ال    تشويش ملسار تعلمهم،

التعلم. وقد أوردت التجربة   حمتوايت غري جيدة، أو ال تتناسب مع مستوايهتم اللغوية، مما يضاعف سلبيات
، منوذجا ًنجحا يف حتقيق املرونة يف التعلم عن بعد، وفق هذا املبدأ. حيث قدمت 19الصينية يف ظل كوفيد  
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دورة تدريبية دولية لالستفسار  Guangzhou International Middle Schoolغوانشو اإلعدادية    مدرسة 
عات، بناء على اهتماماهتم وميوالهتم الشخصية. وبعد ذلك الذايت، تبني للمتعلمني كيفية اختيار املوضو 

  يف   19-ل انتشار كوفيد إبداعية ُمتلفة ابلكيفية اليت حيبوهنا، يف مواضيع تعاجل مشك  ميكنهم إنتاج أمناط
 (. 3، ص  Huang, et al  ،2020) العامل

املتعلمني بطرائق احملتوايت إىل  املرن من نقل    ، ميكننا التعليم عن بعد   طريقة وصول املتعلمني إىل احملتوايت:  -
ن املكان الذي يناسبهم. وذلك من خالل استعمال العديد من م  ا ُمتلفة، بشكل ميكنهم من الوصول إليه

التطبيقات واملواقع اإللكرتونية. لكن التحدي الذي يواجه متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها هو ضعف 
 ت جيدة للمتعلمني. ليت تبث حمتواي اإللكرتونية ا  أتليف الربامج واملواقع 

التعلم:  - أنشطة  تنظيم  اسرتاتيجيات   للمتعليمن فرصة اختيار ،  املرن   ، مينح التعليم عن بعد   اسرتاتيجيات 
التعاوين نشطة التعليمية التعلمية، مثل احملاضرات املباشرة أو احملاضرة التفاعلية أو املناقشة أو التعلم  األ  تدبري 

وأفرتض أن أغلب املؤسسات اليت عملت على تفعيل    التفاعل بني اجملموعات...إخل.  أو التعلم ابملهام أو
إلمتام الربامج األولية، استعملت اسرتاتيجيات التدريس املباشر، نظرا لعدم   19 التعلم عن بعد يف فرتة كوفيد 

بعض املعاهد واملؤسسات   لكرتونية. اللهم إذا استثنيناكفاءة طريف التعلم يف استعمال املنصات أو الربامج اإل 
ستطاعت بفضل خربهتا أن تتجاوز املشاكل التقنية واستعملت االسرتاتيجيات اليت يفضلها املتعلم يف اليت ا

 تدريس مكوًنت ومهارات اللغة العربية. 
للمتعلمني: - توفريها  جيب  اليت  التعلم  التعليمية ابلنسبة للموارد اليت َيب أن ت  مصادر  وفرها املؤسسات 

يف للمت املدرس  إبعدادها  يقوم  ُمتلفعليمن،  تكون  أن  وَيب  احلاالت.  أغلب  املقاطع   ة   مثل  وجذابة، 
وميكن للمدرس أن يرشد املتعلمني للوجل إىل العديد من املوارد الرقمية، ذات   واملستندات واأللعاب وغريها.

رقمية بغريها يعرف شحا يف املوارد التعليم اللغة العربية للناطقني  اجلودة العالية. ونعيد التأكيد على أن جمال  
  املفتوحة اليت ميكن للمتعلمني الولوج إليها مبرونة من بقاع العامل.

بغريها:  - الناطقني  العربية  اللغة  ملتعلمي  املفيدة  التكنولوجية  يتم استخدام الوسائل التكنولوجية   الوسائل 
وقد لعبت اهلواتف   .مني فيما بينهم وبني احملتوايتاملدرس واملتعلمني وبني املتعل احلديثة يف خلق التفاعل بني  

الذكية واللوحات اإللكرتونية دورا فعاال يف متكني املتعلمني عرب العامل من تتبع الدراسة عن بعد يف ظل 
عة من التطبيقات . وميكن التعلم املرن من سهولة استعمال املتعلمني جملمو 19  انغالق املدارس بسبب كوفيد 

أو اجلماعي، كما تتيح فرصة مشاركة املقاطع واملستندات وغريها ليت تتيح فرصة التفاعل الفردي  اإللكرتونية ا
 إخل. ...WhatsApp, Zoom, Classroom and Microsoft Teamsمن احملتوايت املفيدة، نذكر منها:  

ا يف حتقيق املرونة يف كما لعبت املواقع واملنصات املتخصصة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها دورا هام
  التعلم عن بعد. 
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:يتيح لنا التعلم عن بعد املرن، قياس وتقومي جود التعلم وكذا فعالية التطبيقات طريقة ومرحلة التقييم عن بعد  -
. ومن املؤكد أن هناك جمموعة رتونية املستعملة والربامج التعليمية التعلميةواملنصات واملواقع واألجهزة اإللك

ا يف تقييم وقياس مدى متكن املتعلمني من أهداف ات اإللكرتونية اليت ميكن للمدرس اعتمادهمن االختبار 
املدرس الدرس، ومدى تطور كفاءهتم اللغوية العامة. كما ميكن أن يكون القياس والتقييم آنيا، حيث يعمل  

ت، أو ميكن أن على التفاعل مع املتعلمني شفهيا، من خالل اعتماد شبكات التقيم وغريها من األدوا
 يكون من خالل املهام واألنشطة...إخل. 

للمدرس واملتعلم:   - نوفرها  أن  جيب  الذي  اخلدمات والدعم  املتعلمني من أنواع   ميكن التعلم املرنأنواع 
خالل إجراء جلسات الدعم والتقوية بني املدرسني واملتعلمني املتعثرين أو ُمتلفة من الدعم، وذلك إما من  

ويراعى يف عملية الدعم، النظر إىل خصوصية املدرس جمموعة من اإلرشادات للمتعلمني. من خالل تقدمي  
 تعلم املتعلمني، والعمل على انتقاء الربامج التعليمية اليت تناسبه وحتقق اهلدف بشكل أفضل. كما ميكن 

صية. وهذا ألنظمة التعلم الذكية أن تقدم دعما آنيا للمتعلمني، يتوافق مع خصوصياهتم وظروفهم الشخ
لعربية، فيكون اجلهد مضاعفا متاح بشكل كبري ابلنسبة لتعليم اللغات األجنبية، أما فيما خيص تعليم اللغة ا
يفيدهم يف بناء الكفاءة اللغوية. يف ظل شح مثل هذه املواقع الذكية اليت تقدم للمتعلمني دعما شخصيا  

ربية للناطقني بغريها أن يؤسسوا لتعليم إلكرتوين وهذا رهان يفرض على العاملني يف جمال تعليم اللغة الع
 ولوجية العاملية من تطورات.مرن، يستفيد أكثر مما وصلت إليه التكن

 معايري ومواصفات التفاعل اللغوي التواصلي عن بعد .  3
طر ألا  اخلاصة بتعليم اللغات الثانية واألجنبية، هيالتنظيمية  ره التنظيمي اخلاص، والدساتري  لكل جمال دستو 

املرجعية العامة. وانرباء ابلدور األساسي اليت تلعبه األطر املرجعية يف تقنني تعليم اللغات، انكب اخلرباء واملختصون 
على صياغة أطر مرجعية خاصة بتدريس اللغات الثانية واألجنبية. ولعل أمهية هذه األطر تظهر يف تقدمي اللبنات 

الربامج التعليمية، وتقدمي سلمية دقيقة لوصف مستوايت املتعلمني وما   ادعد األساسية املشرتكة لتأليف املناهج وإ 
تقدمي صورة واضحة عن ما َيب أن يتعلمه متعلم اللغة، وما َيب أن ينميه من فضال عن يتناسب مع حاجياهتم. 

 مهارات وقدرات ومعارف الكتساب الكفاية التواصلية.  
ت معايري ومواصفات التفاعل اللغوي للمتعلمني عرب الشابكة، غاللوقد حدد واضعوا اإلطار األورويب املشرتك  

واعتربوا أن هذا النوع من التواصل ميكن أن يشبه إىل حد كبري التواصل وجها لوجه، إال أنه  توجد جمموعة من 
جد العديد تو ،  املتغريات اليت تتشكل أثناء التوصل عرب الشابكة، قد ال جندها يف التواصل التقليدي. على سبيل املثال

من املصادر واملوارد املتاحة اليت من املمكن مشاركتها بشكل تزامين، أثناء التواصل. أضف إىل ذلك أنه ميكن أن 
(. وهكذا، حدد واضعوا اإلطار 96، ص  CEFR  ،2018يتولد سوء فهم ال يتم رصده وتصحيحه يف اآلن ذاته )

اح التواصل عن بعد من خالل الشابكة، ميكن حتديدها يف جن إل  جمموعة من العناصر اليت َيب أخذها بعني االعتبار 
 النقاط التالية: 
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 املتكلم دائما يف حاجة إىل اإلطناب يف الرسائل اليت يبثها -
 التحقق من أن املخاطب قد فهم القصد من الرسالة  -
 الفهمَيب أن تكون للمتكلم القدرة على إعادة الصياغة والتبسيط، مبساعدة املخاطب على   -
 املتكلم على تدبري سوء فهم املخاطب للرسالة   رةقد  -
 القدرة على التعامل مع ردود الفعل العاطفي  -

إن ما يرتكز عليه اإلطار األورويب لتحديد معايري ومواصفات التواصل عن بعد، هو وصف طريقة املتعلمني يف 
فاعل مع الوسائط خالل التاشر، من  التواصل عرب الشابكة، هل يتم بشكل تفاعلي مباشر أم يتم بشكل غري مب

السمعية البصرية؟ كما يهتم بوصف املواضيع اليت يستطيع املتعلم مناقشتها يف كل مستوى مرجعي وطريقة التفاعل 
يف النقاش...إخل. وال يقتصر اإلطار األورويب على وصف تلك القدرات يف التفاعل اللغوي الشفهي فقط وإمنا يشمل 

(، الذي يشكل مقياسا متدرجا لوصف التفاعل 1التوضيح، أنخذ اجلدول يف )زيد من  ربع. وملاملهارات اللغوية األ
 والنقاش اللغواين عن بعد. 

 
 
(1) 

 التفاعل والنقاش عن بعد  املستوايت 
 
 

 املتقدم الثان 

و  - وحساسية  مبرونة  اللغة  وتعديل  تزامين،  بشكل  النرتنت  عرب  املناقشة  يف  ودقة  بوضوح  نفسه  عن  التعبري  فقاا ميكنه 
 للسياق، مبا يف ذلك الستخدام العاطفي والرتميزي والفكاهي. 

ميكنه توقع سوء الفهم احملتمل والتعامل معه بشكل فعال )مبا يف ذلك املشكالت الثقافية( وقضااي التصال وردود   -
 الفعل العاطفية اليت حتدث يف مناقشة عرب الشابكة.  

ليت - وأسلوبه  سجله  تكييف  وسرعة  بسهولة  عرب  ميكن  املختلفة  البيئات  مع  وأفعال    الشابكةناسب  وأغراض التصال 
 م. الكال

 
 
 

 املتقدم األول 

ميكنه الخنراط يف النقاش عرب الشابكة يف الوقت احلقيقي مع العديد من املشاركني، وفهم املقصدية التواصلية واآلاثر   -
 الثقافية ملختلف املسامهات. 

من التوضيح   شابكة مباشرة. وأن يطلب املزيدناقشة املهنية أو األكادميية عرب ال ميكنه أن يشارك، بشكل فعال، يف امل   -
 للقضااي املعقدة واجملردة ومنحها مزيداا من التوضيح. 

 ميكنه تعديل سجله وفقاا لسياق التفاعل عرب الشابكة، والنتقال من سجل إىل آخر يف نفس التبادل، إذا لزم األمر.  -
 دثة والنقاش املباشر عرب الشابكة أو أكادمييا.الة املهنية للمحاتقييم احلجج يف احل هميكن -

 
 

اآلاثر   - املوضوع، وفهم  السابقة يف  ابملسامهات  مسامهاهتا  مسامهاته /  وربط  النرتنت،  عرب  التبادلت  يف  الخنراط  ميكنه 
 الثقافية والرد بشكل مناسب. 
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 املتوسط الثان 

ول املوضوعات ذات األمهية، إىل حد ما،  الشابكة، ويصرح ويستجيب لآلراء حميكنه املشاركة بنشاط يف مناقشة عرب -
 بشرط أن يتجنب املسامهون لغة غري معتادة أو معقدة ويتيحون الوقت للردود. 

 مهاهتا بفاعلية ابملسامهات السابقةميكنه الخنراط يف التبادل عرب الشابكة بني العديد من املشاركني، وربط مسامهاته / مسا  -
 عد املشرف يف إدارة املناقشة. يف سلسلة احملاداثت، شريطة أن يسا

احملاور   - يكون  أن  شريطة  معها،  التعامل  وميكن  الشابكة  عرب  التفاعل  يف  تنشأ  اليت  واخلالفات  الفهم  سوء  حتديد  ميكنه 
 . )الوسطاء( على استعداد للتعاون

 
 
 

 املتوسط األول 

د، مع العرتاف ابملقصدية التواصلية يف الوقت الفعلي مع أكثر من مشارك واح  ميكنه الخنراط يف التبادل عرب الشابكة -
 لكل مساهم، ولكن قد ل يفهم التفاصيل أو اآلاثر دون مزيد من التوضيح. 

إىل  تشري  اليت  الجتماعية  واألنشطة  والتجارب  لألحداث  الشابكة   عرب  حساابت  نشر  املدجمة  ميكنه  والوسائط  الروابط   
 شاعر الشخصية. ومشاركة امل

ميكنه نشر مسامهة مفهومة يف مناقشة عرب الشابكة، حول موضوع مألوف ذي أمهية، شريطة أن يتمكن من إعداد النص  -
 مسبقاا واستخدام األدوات عرب النرتنت لسد الفجوات يف اللغة والتحقق من الدقة. 

ر واألحداث والرد بشكل فردي على تعليقات ميكنه أن ينشر منشورات شخصية عرب الشابكة، حول التجارب واملشاع  -
 على الرغم من أن القيود املعجمية تسبب أحياانا التكرار والصياغة غري الالئقة.  اآلخرين ببعض التفاصيل،

 
 
 
 

 املبتدئ الثان 

املوضوعات  ط عرب الشابكة، وطرح األسئلة والجابة عنها وتبادل األفكار حول  ميكنه تقدمي نفسه / إدارة التبادل البسي  -
 غة الردود، وأنه يتفاعل مع حماور واحد يف كل مرة.  اليومية اليت ميكن ختمينها، بشرط إاتحة وقت كاٍف لصيا

الجتماعية واملشاعر، مع تفاصيل  ميكن أن يقدم منشورات وصفية قصرية عرب الشابكة حول األمور اليومية واألنشطة   -
 رئيسية بسيطة. 

األ  نهكمي - منشورات  على  الشابالتعليق  عرب  اآلخرين  مع شخاص  وتتفاعل  بسيطة،  بلغة  مكتوبة  تكون  أن  شريطة  كة، 
 الوسائط املضمنة من خالل التعبري عن مشاعر املفاجأة والهتمام والالمبالة بطريقة بسيطة. 

قة افرتاضية ميكنه الخنراط يف التواصل الجتماعي األساسي عرب الشابكة)على سبيل املثال كتابة رسالة بسيطة على بطا -
 ملناسبة خاصة، ومشاركة األخبار واختاذ / أتكيد الرتتيبات لالجتماع(.  

امل - والوسائط  الروابط  حول  الشابكة،  عرب  موجزة  سلبية  أو  إجيابية  تعليقات  تقدمي  من ميكنه  جمموعة  ابستخدام  ضمنة 
 مجة عرب الشابكة واملوارد األخرى.اللغات األساسية، على الرغم من أنه سيتعني عليه عموماا الرجوع إىل أداة الرت 

ميكنه كتابة رسائل بسيطة للغاية ومنشورات شخصية عرب الشابكة، كسلسلة من اجلمل القصرية للغاية حول اهلواايت،   - املبتدئ األول 
 ت / عدم العجاب... إخل، ابلعتماد على أداة الرتمجة. العجااب

كلمات البسيطة لنشر ردود فعل إجيابية وسلبية قصرية على النشرات  ال من ةميكنه استخدام التعبريات املعيارية وجمموع -
ية من الشكر  البسيطة عرب الشابكة وروابطها ووسائطها املضمنة، وميكنها الرد على مزيد من التعليقات بتعبريات قياس

 والعتذار. 
 

 قبل املبتدئ 
 ية والرموز.ميكنه نشر حتيات بسيطة عرب الشابكة، ابستخدام التعبريات األساس  -
عنه  - وقصرية  بسيطة   بياانت  نشر  الشابكة  ،ميكنه  من ،  عرب  يتمكن  أن  شريطة  واملهنة(،  واجلنسية  العالقة  حالة  )مثل 

 أداة الرتمجة عرب النرتنت. حتديدها من القائمة و / أو الرجوع إىل  
 (. 97، ص  CEFR  ،2018املصدر: )

 19وفيد  يف التعليم عن بعد أثناء ك. جتارب دولية انجحة 4
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فيها كوفيد  تفشى  اليت  العاملية  الدول  مجيع  واجهت  اليت  التحدايت  على   ،19  من  احلفاظ  مسألة  هي 
البيداغوجية   بيئة  للتعلم االستمرارية  البلدان املتضررة من اجلائحة يف خلق  اليونيسكو على مساعدة  . وقد عملت 
ننا ندخل يف منطقة "إ  قائال:  اليو لليونيسكو أودري أز   . وقد صرح املدير العام عملية التعلمافرتاضية تضمن استمرارية  

تضمن االستمرارية البيداغوجية   ،املتضررة إلَياد حلول عالية التقنية ومنخفضة التكلفة  ونعمل مع البلدان   ، جمهولة
(. وهكذا فقد عملت مجيع الدول على ضمان استمرارية التعليم عن بعد يف فرتة Huang, et al  ،2020)  "للتعليم

. وقد برزت خالل 19  انتشار كوفيد احلجر الصحي، الذي فرضته أغلب احلكومات العاملية، كاسرتاتيجية للحد من  
مدة احلجر الصحي، جتارب عاملية ًنجحة يف التعليم عن بعد، حققت، تقريبا، نفس النتائج اليت كان حيققها التعليم 

جتربة الصني وجتربة ث عن جتربتني رفيعتني يف هذا اجملال،  سنحاول يف الفقرتني التاليتني أن نتحد  وهكذا،  احلضوري.
ارًن على هاتني التجربتني ال يعين، حبال من األحوال، أن ابقي التجارب الدولة فاشلة أو غري مناسبة، جورجيا. واقتص

، خالل تفشي وإمنا راجع إىل أن ما وجدًنه متاحا، من مراجع، أثناء حبثنا عن التجارب الدولية يف التعليم عن بعد 
الدول أكثر  أن  واألكيد  التجربتني.  هاتني  هو  وكندا   فايروس كوروًن،  األمريكية  املتحدة  الوالايت  مثل  املتقدمة، 

والصني...إخل، هلا خربات جد  اجلنوبية  الياابن وكوراي  مثل  األسيوية  الدول  السكندًنفية وبعض  والدول  وبريطانيا 
 ، ستسخرها لتحقيق االستمرارية البيداغوجية خالل تفشي هذا الوابء.19متقدمة يف التعليم عن بعد، قبل كوفيد  

 . التجربة الصينية1.4
انتشار كوفيد  العاملية  19  عقب  بؤرته  مدينةمن  ُمتلف ي  ،  إغالق  على  الدولة  عملت  الصينية،  وهان 

نت تشهد انتشارا صحي على كافة الشعب الصيين، خصوصا املناطق اليت كاال جر  احل  ت وفرض  ، املؤسسات التعليمية
التعل يم الصينية مبادرة للتعليم عن بعد، أمستها " فصول ممزقة م، أطلقت وزارة التعلللفريوس. وضماًن الستمرارية 

 270التزال مستمرة ألكثر من  وتعليم مستمر" إشارة منها إىل أنه رغم انقطاع التعلم احلضوري إال أن عملية التعلم
 (. وتضع الصني، بشراكة مع اليونسكو وبعضHuang, et al  ،2020من منازهلم )مليون طالب، يتابعون دراستهم  

من أجل تطوير سبل املرونة التعليمية ما بعد و املنظمات العاملية، جتربتها يف التعليم عن بعد، قصد االستفادة العامة 
ند أهم االسرتاتيجيات اليت . وهكذا، سنحاول، حتليل النموذج الصيين لتدبري التعليم عن بعد، للوقوف ع19-كوفيد 

 انتهجتها الصني إلجناح هذه العملية. 
على ستة أبعاد أساسية. مشل البعد األول   19  بنت التجربة الصينية يف التعليم عن بعد، إابن كوفيد لقد ان

فيما ارتكز   البنيات األساسية وارتكز البعد الثاين على أدوات التعلم التكنولوجية والبعد الثالث على مصادر التعلم،
خدمات املدرسني واملتعلمني، يف حني خص البعد   والتعلم وهم اخلامسيات التعليم  البعد الرابع على طرائق واسرتاتيج

واحلقيقة أن الصني تعد الرائدة عامليا يف جمال التعليم عن األخري النظر إىل التعاون بني احلكومة والشركات واملدارس.  
 518،800ما يقارب    2018ة  صرحت وزارة الرتبية والتعليم الصينية أنه توفر لديها سن  إذ،  19بعد، قبل وأثناء كوفيد  

حوايل   تضم  التعليمية،  املستوايت  مجيع  يف  حوايل   276مدرسة  وتعليمهم  تربيتهم  على  يشرف  طالبا،  مليون 
عليما عن بعد مدرسة ومدرس، يعملون بدوام كامل. وهكذا، تعد الصني أول دولة عاملية تقدم ت  16،728،500
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(. ولعل ما ساعد الصني يف 14، ص  Huang, et al  ،2020)  19ملاليني الطالب، خالل تفشي فايروس كوفيد  
، ليس احتواؤها على كم 19تربع عرش الدول األكثر جناحا يف حتقيق االستمرارية البيداغوجية، أثناء تفشي كوفيد  

نظم بني املمنهجة يف تدبري املوارد الرقمية والبشرية، والتعاون امل  هائل من املدارس واملدرسني والطالب، وإمنا سياستها
 احلكومة واملدارس ومجعيات اجملتمع املدين. وذلك من خالل سبعة عناصر أساسية هي: 

 توفرها على بنية حتتية قوية لالتصاالت  -
 توفرها على موارد رقمية تعليمية ذات جودة عالية  -
 تعلمني ت تصميم رائعة تناسب ميوالت املتوفرها على وسائل ديداكتيكية ذا -
 هنجها طرائق تدريسية ذات فاعلية  -
 التعاون مع املنظمات التعليمية  -
 تقدمي الدعم الالزم للمدرسني واملتعلمني  -
 (.GESخلق تعاون بني احلكومة والشركات واملدارس، لتوفري احلاجيات األساسية يف إطار ما يعرف بتعاون )  -

ثالثة أنواع من اخلدمات املرتابطة، تعمل على تسيريها يف إطار عناصر ميكن أن ننظمها  واحلقيقة أن كل هذه ال
احلكومة الصينية واملدرسة مث مجعيات اجملتمع املدين. ومن املؤكد أن تعامل هذه األخرية مع تلك العناصر يتم بشكل  

وهكذا ميكننا القول، إن   (. 14، ص  Huang, et al  ،2020ُمتلف حسب األولوايت وحسب اجملتمع والثقافة )
، ال ختتلف 19الشعبية قد استطاعت حتقيق استمرارية بيداغوجيات ألبنائها املتعلمني، يف ظل انتشار كوفيد    الصني

جودته عن التعليم احلضوري. وقد ساعدها يف حتقيق ذلك التميز، التنسيق احملكم بني احلكومة، املتمثلة يف الوزارات 
والشركات. وقد مكن هذا التنسيق احملكم من ضمان عناصر دارس، ومجعيات اجملتمع املدين  واللجان والكليات وامل

التعلمة وتوفري العدة البيداغوجية الالزمة لضمان التعلم عن بعد. كما عملت احلكومة على كافة  العملية التعليمية  
عددة، بشكل وسائل التعليمية، عرب قنوات متتنسيق الربامج الوطنية مع مؤسسات التعليم اإللكرتوين، لتوفري املوارد وال

ميكن املتعلمني من استخدامها، بناء على احتياجاهتم اخلاصة. ًنهيك عن قيام احلكومة الصينية ابلتعاون مع املدارس 
املناسبة...إخل.  التعلم  واختيار مصادر  التعلمية  التعليمية  الرقمية  الوسائط  استغالل  واخلاصة على كيفية  احلكومية 

مت  وابخنراط اخلرباء والتقنني والباحثني يف ُمتلف اجملاالت واملستوايت التعليمية،    لفعل مل يكن العمل ًنجحا، إالواب
تقدمي مساعدة فورية للمدرسني واملتعلمني وأولياء األمور، متثلت يف تدريبهم وتوجيههم إىل كيفية استخدام الوسائل 

 ية التعليم والتعلم عن بعد. فادة منها، لالخنراط يف عملاإلالتكنولوجية واملنصات الرقمية اليت ميكن  
 . جتربة جورجيا 2.4

املستجد. فبعد   ،19  مل تكن جورجيا يف معزل عن الدول اليت أغلقت مدارسها بسبب تفشي فايروس كوفيد
، ابدرت 2020أبريل    8مليون حالة عاملية يف حدود    1.5حالة حملية وأكثر من    211أن وصل عدد املصابني إىل  

إغالق مجيع املدارس احلكومية واخلاصة، على حد سواء. ومت إيقاف مجيع الدروس احلضورية يف مجيع احلكومة إىل  
االستمرارية   ولتحقيق.  (The government of Georgia ،2020) مارس   2ابتداء من    املدارس واملعاهد واجلامعات 
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ة اجلورجية التعليم عن بعد، عرب الشابكة، ، اعتمدت احلكوملتعلميف ا  للمتعلمني احلق الدستوري  ضمان    البيداغوجية و
مثل   ،للمدارس العامة والبدائل  Microsoftوفرق    TV Schoolجمموعة من البواابت اإللكرتونية، مثل    ابستعمال

Zoom    وSlack    وGoogle Meet    ومنصةEduPage  للتعلي استخدامها  واالتصال   الشابكةم عرب  اليت ميكن 
   .راملباش

( أن وزارة التعليم اجلورجية قد صرحت أبن عدد املتمدرسني املسجلني Geostatموقع جريدة ) وقد جاء يف  
 2086مدرسة، منها    2313متعلما، يتابعون دراستهم يف    592900، قد بلغ حوايل  2020يف املدارس اجلورجية لسنة  

تمدريسن، يصبح التحول ملم الكبري من اوأمام هذا الك(.  Geostat  ،2020مدرسة خاصة )   227ومدرسة حكومية  
من حيث الربط الشبكي   ، توفر البالد على بنية حتتية قويةرهينا بمن التعليم التقليدي احلضوري إىل التعليم عن بعد،  

...إخل. وابلعودة إىل البياًنت اليت كرتونية جيدةلكل أطراف العملية التعليمية التعلمية على وسائل إ  وحيازة لألنرتنت  
الوطين لإلحصاء يف جورجيأ املنازل هلا ربط ابلشابكة. وأن نسبة    79.3%ا، تبني أن نسبة  صدرها املكتب  من 

. ورغم معرفتنا هلذه (Geostat  ،2019من جمموع السكان لديهم حاسوب واحد على األقل يف كل منزل )   %62
، إال 19يل التعليم عن بعد، أثناء تفشي كوفيد  ا من البىن التحتية ما ميكنها من تفعاألرقام اليت تبني أن جورجيا هل

أهنا مل تصل إىل درجة تعميمه على كافة املتمدرسني، إذ نرى أن العامل القروي يعاين من ضعف البنية التحتية فيما 
 خيص الربط الشبكي وتوفر السكان على احلواسيب. 

أنشأت حساابت إذ  فرق مايكروسفت،  لعلوم والثقافة والرايضة على استغالل  وقد عملت وزارة التعليم وا
جديد للمدرسني واملتعلمني، من أجل خلق أقسام افرتاضية، يتم فيها تدريب املتعلمني وتدريسهم وعقد اللقاءات 

ا عدد  بلغ  وقد  واجلامعات...إخل.  واملؤسسات  املدارس  مستوى  على  الرتبوين،  املتدخلني  ُمتلف  حلساابت بني 
حساب جديد على   55000والرايضة ما يفوق  اة الوصية على قطاع التعليم والثقافة  الشخصية اليت استحدثتها الوزر 

(. 8  ص،  Basilaia & Kvavadze   ،2020)حساب جديد للمتعلمني    530100مايكروسوفت للمدرسني وحوايل  

قنوات  كات مع  لتعليم عن بعد من خالل عقد شرا وإمنا واكبت عملية ا  ،ومل تقف احلكومة اجلورجية عند هذا احلد 
زد إىل (.  UNESCO  ،2020)   الذي يعين التلفزيون املدرسي  ، (teleskolaالوطنية، ضمن مشروع حيمل اسم )  لتلفزةا

دارس اجلورجية، متكنت من احلصول على دعم من قبل أغلب الشركات العاملية ملواقع التواصل،  ذلك أن أغلب امل 
 منها زووم ومايكروسوفت وجوجل وسالك...إخل. 

من خالل دراستهما " انتقال املدارس اجلورجية من التعليم Basilaia & Kvavadze  (2020  )من  ويؤكد كل  
، أن انتقال جورجيا إىل التعليم عن بعد، إابن تفشي 19  ي فايروس كوفيد احلضوري إىل التعليم عن بعد، خالل تفش

يم احلضوري. ومن الواضح أن ،كان ًنجحا، حيث حقق األهداف نفسها اليت كان حيققها التعل19فايروس كوفيد  
ملواقع اإللكرتونية واملدرسون واألطر اإلدارية والرتبوية، خبصوص التعامل مع الربامج وا  اخلربة اليت اكتسبها املتعلمون

وحتضري املواد والوسائل اإللكرتونية احلديثة، سيقوي مؤهالهتم ومهاراهتم يف هذا اجملال، كما سيكون مفيدا جدا، بعد 
وخطورته والسلبيات اليت راكمها خالل هذه الفرتة، إال أنه  19-. وهكذا، على الرغم من انتشار كوفيد19-كوفيد 
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ار التعليم يف العديد من الدول. وتعد جورجيا من بني الدول اليت استفادت من ساهم بشكل مباشر يف تغيري مس
التقليدي إىل العامل الرقمي. وأظن أن ما ستتجه إليه   املوارد اإللكرتونية اجملانية واملتاحة، لنقل كل ما يرتبط ابلتعليم

ال من الورقي إىل الرقمي، لتحقيق جورجيا وابقي دول العامل، اليت عرفت التجربة نفسها، هي تطوير سبل االنتق
 اجلودة الشاملة يف التعليم. 

 19  . مستقبل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عن بعد، ما بعد كوفيد 5
عن بعد، كان معموال به، قبل  اللغات عموما، وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها خاصة،  ن تعليمرأينا أ 
، أصبح التعليم عن بعد هو السائد يف العامل، بعد أن توقف التعليم احلضوري، الوابء. ومع تفشي  19تفشي كوفيد  

 4إىل حدود   ،19انتشار كوفيد  سكو، منذ بداية  وقد أعلنت اليون واملعاهد، العاملية...إخل.  يف املدارس واجلامعات 
الذين حرموا من التعليم ة والثانوية،  يعدد متعلمي املستوايت األوىل واالبتدائية واإلعداد  ، أن2020مارس من العام  

، UNESCOمن إمجايل متعلمي العامل )  74%متعلم حول العامل، بنسبة    1,268,164,088احلظوري، بلغ حوايل  
التعليم عن بعد، كخطوة ، دعمت اليونسكو  19  جوات التعليمية اليت أحدثتها جائحة كوفيد طية الف (. ولتغ 2020

صات والتطبيقات التعليمية املفتوحة، وأوصت بضرورة االستفادة من املن  بديلة لالستمرارية البيداغوجية لعملية التعليم. 
د مجيع املتعلمني من حتصيل التعليم عن بعد. تلك اليت ميكن للمؤسسات التعليمية أن تستفيد منها، بشكل يساع 

 ت على منواله، جممل برامج تعليم اللغة العربية الناطقني بغريها. وهو الشيء عينه الذي سار 
ومن املؤكد أن جتربة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عن بعد، اليت سامهت يف ترسيخها، جائحة كوفيد 

يره وتقنينه، مبا يساهم يف حتقيق أهداف التعلم، أبقل من التعليم، وكيف ميكننا تطو ، قد بينت أمهية هذا النواع  19
يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، سيزداد، بشكل كلفة. وأفرتض أن التحول إىل اعتماد التعليم عن بعد، 

اايت اليت يتيحها هذا النوع من بعد أن اكتشفت املؤسسات التعليمية، املز . خصوصا  19  كبري، بعد جائحة كوفيد 
نه سيتم  سواء من حيث التعليم أو التقييم أو االختصار يف الوقت واجلهد والتكلفة...إخل. وأفرتض كذلك، أ  ،التعليم

 Wen(2017إنتاج املزيد من املواقع واملنصات والتطبيقات اليت تساعد يف تعلم اللغة العربية عن بعد. وترى وين كي )
Qi     تقييم البيئة التعاونية االفرتاضية للتعليم والتعلم عن بعد، دراسة حالة  استهار دمن خالل :(Evaluating a 

Virtual Collaborative Environment for Interactive Distance Teaching and Learning: A Case 

Study  )ودعم املدرس، طوال مرحلة التعلم.   أن البيئة التعليمية االفرتاضية متكن املتعلمني من االستفادة من توجيهات
التفاعل ( كبيئة افرتاضية تعاونية للتعليم والتعلم، قد حقق جناحا مهما يف خلق  Open Wonderlandوأن اعتماد )  

بني أطراف العملية التعليمية التعلمية، ومتكني املتعلمني من التعلم يف أوقات خاصة ويف األماكن اليت خيتارون فيها 
(. والشك أن اإلَيابيات اليت تتيحها 11، ص  Wen Qi   ،2017شاهدة واالستماع إىل املواد املقدمة ) القراءة وامل

ات، سيكون هلا دور مهم يف اعتماد املؤسسات التعليمية هذا النوع من التعليم البيئة االفرتاضية، يف تعليم وتعلم الغ
 يف املستقبل القريب. 

 خالصة 
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لوجيا يف تدبري التعلم عن بعد، يف ظل بيان الدور الذي لعبته التكنو   سعينا، من خالل هذا البحث، إىل 
ق املدارس واملعاهد واجلامعات يف أكثر من . وكما نعلم أن انتشار ذلك الوابء، قد أدى إىل إغال 19انتشار كوفيد 

امل، لتعلم اللغة والثقافة العربية، القبلة األوىل اليت حيج إليها املتعلمون من كل العبعدهه  دولة عاملية. والعامل العريب،    200
ذاته، إذ أغلقت اجلامعات واملعاهد واملؤسسات، وعلقت الربامج التعليمية اليت مت بدؤها حضوراي. قد عرف الوضع  

إبمتامها أبي صيغت كانت، أو إرجاع وهكذا، أصبحت جل املعاهد واجلامعات اليت مل تنه الربامج احلضورية، ملزمة  
أقسام افرتاضية، ابستثمار التطبيقات ا. وأمام هذا الوضع، عملت تلك املؤسسات على إحداث  األموال ألصحاهب 

واملواقع اإللكرتونية اجملانية، مثل جوجل ميت وكالسروم وزوم وجوجل تيمس...إخل. ورغم ذلك، مل حتقق هذه النقلة 
التعليم   املالفجائية من  التعلم  التعليم عرب الشابكة أهداف  رجوة، نظرا لعدة متغريات، منها ضعف احلضوري إىل 

يف اجملال التكنولوجي وضعف البىن التحتية ألغلب املعاهد واجلامعات، فيما خيص املوارد التعليمية  تكوين املدريسن
..إخل. ولعل املشاكل اليت ختبطت فيها جل الرقمية املناسبة والتوصيل ابلشابكة والتجهيزات اإللكرتونية الضرورية.

فرتاضية قوية، ميكنها حتقيق أهداف التعلم، خصوصا هد واجلامعات، جعلها تفكر يف إحداث بنية تعليمية اتلك املعا
، حيث سيصبح التعليم عن بعد، عرب الشابكة، هو األكثر انتشارا، نظرا لألزمات املالية اليت سرتافق 19بعد كوفيد  
 العامل العريب...إخل.   كومات العاملية املصدرة ملتعلمي اللغة العربية إىل أغلب احل

نتقال من التعليم التقليدي احلضوري إىل التعليم الرقمي يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني إن قولنا أبن اإل
ضعف البنية التحتية، ال يعين أن بغريها، قد رافقه فشل على مستوى إنتاج املوارد الرقمية املناسبة وتكوين املدرسني و 

، متكنت من 19تعليم عن بعد، قبل كوفيد لى مجيع الدول، وإمنا توجد دول هلا سبق يف جمال الهذا األمر منطبق ع
إحراز نتائج إَيابية من خالل تطبيق هذا النوع من التعليم، أثناء فرتة احلجر الصحي. وقد حتدثنا يف فصول البحث 

بارها القوة العاملية األوىل يف جمال التعليم عن ، التجربة الصينية والتجربة اجلورجية، فالصني ابعتعن جتربتني فريدتني
عد، استطاعت أن حتقق االستمرارية البيداغوجية بكل احرتافية، من خالل العمل املشرتك بني احلكومة واملدارس ب

د إَيابية، نظرا لتوفرها على بنية تكنولوجية قوية ن جورجيا، استطاعت أن حتقق نتائج ج وإ ومجعيات اجملتمع املدين.  
 تضامين وتفاعلي. ي  سياس  ا على نظام وعملها وفق 

 لئحة املراجع 
 ابلعربية
حتدايت استخدم التعليم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس مبعاهد تعليم اللغة " (.  2013زكي، أسامة. ) -

الناطقني هبا ابململكة   السعوديةالعربية لغري  الناطقني.  "العربية  العربية لغري  اللغة  تعليم  هبا، جامعة   معهد 
 مية.  اإلمام حممد بن سعود اإلسال

اجمللة .  "تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف العصر الرقمي"(.  2019بوسيف، مرمي، وروابح، خدَية. ) -
 . اجلزائر.5. ع  العربية مداد
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 ملخص البحث 
كانت ترتكه من أتثري على    وصاً فيماندلسي، خصحداث اليت كان هلا دور كبري يف حياة اجملتمع األوبئة واالمراض من األتعد األ     

ن العامل  أسيما و الجوانب احلياة املختلفة السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية والدينية، وبناًء على ذلك مت اختيار هذا املوضوع، 
 زمة جائحة كوروًن. أايم  يعيش يف هذه األ

خالل العصور التارخيية املتعاقبة، وما تركته من آاثر يف مجيع نواحي  سي  ندلاجملتمع األ مراض اليت اصابت  ن البحث والكتابة يف األ إ     
، وذلك لقلة املعلومات وندرهتا خصوصاً يف كتب التاريخ العامة وكذلك كتب   احلياة، وطرق معاجلتها والوقاية منها، ليس ابالمر اهلنيه

التارخيية اليت يتكلم عنها املؤرخ، كأن يذكر مثالً   ت ختدم املادة مة إاله يف حاال راض بصورة عا م السري والرتاجم، كوهنا ال تعىن بذكر األ
و العامل الفالين، أو قد يكون املرض هو وابء عام أصاب بلد ما وخبالف ذلك ال تتطرق  أن املرض كان سبب وفاة اخلليفة الفالين أ

 هذه الكتب لألمراض.  
علينا البحث عن األ      لزاماً  التأكد من  دويةالطب واألمراض يف مصادر  وهلذا كان  مراض قد سادت  ن هذه األأ ، مع مراعاة 

دوية كثرياً ما تذكر املرض وعالجه فقط. وعليه تعد كتب الطب  ن كتب الطب واألندلس أو ُعرفت عندهم، وذلك أل وانتشرت يف األ 
 ندلس. أ يف اال اء طبامل معها األ مراض اليت تعهم املصادر يف هذا الشأن لذكرها كثرياً من األ أدوية من واأل
 وبناًء على ما تقدم       

ندلسي خالل املدة احملددة ابلدراسة، اسباب حدوثها، وما  مراض اليت اصابت اجملتمع األيف هذه الدراسة أهم االوبئة واأل سنبحث  
م االجراءات اليت اختذهتا  مث أه ندلسي، تمع األتركته من أتثري مباشر على احلياة السياسية واالقتصادية والدينية واالجتماعية ألفراد اجمل
و الوقاية منها، معتمدين املنهج التارخيي الوصفي  أالسلطات ورجال الدين والفقهاء والقضاة وبقية فئات اجملتمع لتجاوزها وعالجها  

املراجع التارخيية  صادر و ىل املإلرجوع  ىل الصورة الواضحة املعامل اترخيياً، واب إ لسرد االحداث وحتليلها وربطها ومناقشتها بغية الوصول  
 ذات العالقة. 

 مراض، اجملتمع، أاثرها، عالجها. ندلس، األوبئة، األاألالكلمات املفتاحية: 
 
abstract 
     Epidemics and diseases are among the events that had a major role in the life of Andalusian 
society, especially in the impact they had on various aspects of political life, including economic, 
social and religious, and accordingly this topic was chosen, especially as the world lives in these 
days a pandemic crisis Corona. 
     Researching and writing about the diseases that prevailed in   Andalusian society during 
successive historical periods, and the effects it  left in all aspects of life, and the methods of treating 
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and preventing them, is not easy, because of the lack of information and its scarcity, especially in 
general history books as well as books of biographies and translations, as they are not concerned 
with mentioning diseases In general, except in cases that serve the historical material that the 
historian talks about, such as mentioning, for example, that the disease was the cause of the death 
of the successor or doctrine of the doctrine, or the disease may be a general epidemic that afflicted 
a country. Otherwise, these books do not address diseases. 
    For this, we had to search for diseases in the sources of medicine and medicine, taking into 
account to ensure that these diseases prevailed and spread in Andalusia or were known to them, 
because medicine and medicine books often mention the disease and its treatment only. 
Accordingly, books of medicine and medicine are among the most important sources in this 
regard because they mention many of the diseases that doctors dealt with in Andalusia. 
    Based on the foregoing, we will address in this study the most  important epidemics and diseases 
that afflicted the Andalusian society during the period specified in the study, the reasons for its 
occurrence, and the direct impact it had on the political, economic, religious and social life of 
members of the Andalusian society, then the most important measures taken by the authorities, 
clerics, jurists, judges and the rest of society To overcome, treat, or prevent them, adopting the 
descriptive historical approach to listing, analyzing, linking and discussing events in order to reach 
a clear picture historically, and by referring to the relevant historical sources and references. 
Key words: Andalusia, epidemics, diseases, society, its effects, treatment 

 مراض يف اللغة والصطالح: تعريف األوبئة واأل 
اثر على اجملتمع، وأهم  أ ا تركته من ندلسي خالل مدة الدراسة، ومقبل الشروع بذكر أهم األوبئة واألمراض اليت أصابت اجملتمع األ     

 للغة واالصطالح. طرق عالجها والوقاية منها ، ال بده من التوقف اواًل عند مفهوم الوابء يف ا
 

 تعريف الوابء يف اللغة والصطالح:   -اولا: 
، ويقال يف اللغة توأب فهي موبؤة اذ  يُعرَّف الوابء يف اللغة أبنه مرض عام )ميد ويقصر(، ومجع املقصور أوابء، ومجع املمدود أوبئة      

 . (2)  . وقد ذكر الزبيدي ان: )) الوابء ابملد سرعة املوت وكثرته يف الناس(((1) كثر مرضها،وكذلك وبئت توأب وابء فهي وبئة ووبيئة 
رب الصحاح:  خرى كالقرف، فيقال: احذر القرف يف غنمك، وقيل القرف هو العدوى، فأقرف اجلأعلى الوابء مرادفات  ويطلق     
 .(4) صله يف اللغة املوت يقع يف املاشية أ ، ويطلق عليه لفظ املواتن وذلك ألن (3) عدادها أ

 
،  1، بريوت، دار العلم للماليني، د،ت(، ج4م(، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: امحد عبد الغفار،)ط1002هـ/ 393( امساعيل بن محاد اجلوهري )ت:(1

؛ ابو  189،ص  1، بريوت، دار صادر،د،ت( ،ج1م(، لسان العرب احمليط،)ط1311هـ/711؛ مجال الدين ايب الفضل حممد بن مكرم بن منظور)ت:  91ص
 ،بريوت،  1م(، مجهرة اللغة، حتقيق وتقدمي: رمزي منري بعلبكي،) ط932هـ/ 321بكر حممدبن احلسني بن دريد)ت:  

س، حتقيق: جمموعة من احملققني،) د،م، دار اهلدية،  م(، اتج العروس من جواهر القامو 1791هـ/1205( حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدي )ت:  (2
 . 478،ص1د،ت(،ج

 . 18،ص  9( ابن منظور، لسان العرب،ج(3
م(، حتصيل غرض القاصد يف تفصيل املرض الوافد، نشر ضمن كتاب الطب واالطباء يف االندلس 1369هـ/770( امحد بن علي االنصاري ابن خامتة )ت: بعد  (4

 . 162،ص  2م(، ج1988، بريوت، دار الغرب االسالمي،1حلمد العريب اخلطايب،) ط
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، ويذكر ابن النفيس: ))  (1)   به تعفن املاء املستنقع اآلجن((أما تعريفه عند االطباء فيقول ابن سينا: ))تعفن يعرض يف اهلواء يش     
إن الوابء يطلق على   ((ما ابن زهر فقد ذكر: أ.  (2)  و ارضية كاملاء واجليف الكثرية((أمساوية  إنه فساد يعرض اجلوهر اهلواء ألسباب  

،واطلق  (3) كثرهم((أهل ذلك املوضع وعمَّ  أذا كان اهلواء فاسداً عمَّ  إكثرهم...، وهلذا  أ هل بلد من البلدان وتشمل  أاالمراض اليت تصيب  
 .(4) باً ما يكون من سبب مشرتكعليه ابن خامتة أبنه مرض عام للناس قتهال غال

 
 تعريف املرض يف اللغة والصطالح:  -اثنياا:   

، ويف " حميط احمليط " مرض  (6) العرب، املرض هو السقم وهوضد الصحة ، ويف لسان (5) يف " الصحاح " جند املرض أبنه السقم        
رض فساد املزاج وإظالم الطبيعة واضطراهبا بعد صفائها  احليوان مباء ومنها أظلمت طبيعته وأضطربت بعد صفائها واعتداهلا، وامل

ُ
رض وامل

 . (7)الصحة ، ويضيف املرض خيتص ابلنفسن الطبع ضارة ابلفعل ويقابله واعتداهلا، وقيل هو حالة خارجة م 
لفعل وجوابً أولياً وذلك  وعند االطباء، فقد عرفه ابن سينا بقوله : ))هيئة غري طبيعية يف بدن االنسان َيب عنها ابلذات آفة يف ا     

ان َيري جماريها الطبيعية يف احلسن    ما إعتاق االفعال عن   ((. اما الرازي فقد قال فيه:  (8)   إما مزاج غري طبيعي وإما تركيب غري طبيعي((
 . (9)  من غري واسطة، وان الصحة ما خالف ذلك((

ىل وضع مضطرب ومرتبك ُمالفة  إ نسان  يعي يف جسم اإلن املرض هو خروج عن الوضع الطبإمن خالل ما تقدم ميكن القول       
 للصحة. 

 ندلس : وبئة واألمراض يف األ أهم األ
 م( 1145  - 1031ه /484- 422مراض يف عصر دويالت الطوائف) أولا: األوبئة واأل 

 
لبنان، دار الكتب    - ، بريوت1م(، القانون يف الطب، وضع حواشيه: حممد امني الضناوي،) ط1036هـ/428الشيخ الرئيس ايب علي احلسني علي بن سينا )ت:  (  (1

 . 125، ص1م(، ج1999العلمية،  
 . 478، ص1( الزبيدي، اتج العروس،ج(2
م(، كتاب االغذية، حتقيق: اكيرياتيون غاريتا،) مدريد، املعهد االعلى لالحباث العلمية، معهد  13011هـ/525وان بن ايب العالء بن عبد امللك بن زهر )ت:  ( ابو مر (3

 . 143التعاون مع العامل االسالمي، د،ت(، ص
 . 162( ابن خامتة، حتصيل غرض القاصد، ص  (4
 231، ص7؛ ابن منظور، لسان العرب،ج 404ص،  2،ج 243، ص4( اجلوهري، الصحاح ، ج(5
 . 223، ص7، لسان العرب، ج( ابن منظور (6
 . 846م(، ص  1987لبنان،    –م(، حميط احمليط، قاموس مطول للغة العربية،) بريوت  1883هـ/1300( بطرس بن بولس بن عبدهللا البستاين )ت :  (7
 . 103، ص  1( ابن سينا، القانون يف الطب، ج(8
 
 .116ىل صناعة الطب، )سلمنقة، املعهد االسباين العريب،د،ت(، ص  م(، املدخل ا923هـ/311مد بن حيي بن زكراي الرازي )( ابو بكر حم (9
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م،  1059هـ/451ة  ندلس على هذا العصر يف سنمراض والطواعني يف األ وبئة واألول ذكر لألأ   ة املصادر التارخيي لقد اوردت       
ذلك بقوله: )) وتويف لعشر خلون من شهر رمضان  ابن بشكوال يف ترمجته خللف بن يوسف املقرئ من أهل بربشرت، اىل فقد اشار 

 .  (2)  هو كل مرض عام(( : ((. والطاعون على حد تعبري الفريوز اابدي (1)  سنة إحدى ومخسني وأربع مئة يف الطاعون((
مل تذكر كتب التاريخ  شارة الوحيدة اليت تؤرخ لطاعون أو مرض يف هذه الفرتة او املدة الزمنية، و قتضب هو اإلويعد هذا اخلرب امل      

 أو كتب السري والرتاجم شيئاً خبصوص هذا املرض أو الطاعون. 
ننا مل جند له ذكر  أل صاب مدينة بربشرت على وجه اخلصوص، اليت ينتمي اليها صاحب الرتمجة، وذلك  أن هذا الطاعون قد أويبدو     

 ندلس قاطبًة. خرى لنجزم أنه قد أصاب أهل األيف بقية املصادر األ
كان ابفريقيا    468خر فقد اصاب أهل افريقيا وابء يف هذه الفرتة أثر جماعة عظيمة، فقد ذكر ابن عذاري :)) ويف سنة أمن جانب    

ندلس قد أتثروا هبذا  و اشارات تؤكد أبن أهل األأتتوفر لدينا معلومات  ال  نه  أال  إ، (  3)   جماعة عظيمة ووابء عظيم مات فيه خلق كثري(( 
 الوابء. 

 
 م( 1145- 1091ه /540- 484اثنياا: األبئة واألمراض يف عصر املرابطني)    

ة  م، يف مدينة قرطب 1131هـ/526ىل حدوث وابء سنة  إ ندلس، اشار ابن القطان  سالم يف األيف هذا العصرمن اتريخ دولة اإل       
 ىل وفيات عدة، وكان هذا الوابء إثر جماعة حيث ذكر: إأدى 

ي وابء  أ ىل  إندلسية اشارة ، ومل جند يف بقية املصادر األ(4) أشتدت اجملاعة والوابء على الناس يف قرطبة وكثر املوت(( 652)) ويف سنة  
 ندلس. اليت حكم هبا املرابطون األ  دة الزمنيةىل قصر املإندلسي خالل هذا العصر، ورمبا يرجع ذلك  و مرض قد اصاب اجملتمع األ أ

       
ندلس،  ثريه على األأتدليل  ، لكننا ال منلك (5) م1118هـ/512حدمها يف مدينة تلمسان سنة أهل املغرب فقد اصاهبم وابئني أأما       

ندلس  ندلس ملا كان بني األثر على األ، وهذا الوابء ميكن اجلزم أبنه قد أ(6) م1129هـ/524خر فقد ضرب مدينة فاس سنة  أما الوابء األ
املراب مركز  فاس  الوقت،  ومدينة  ذلك  يف  اجملاالت  مجيع  يف  تبادل  من  األأطني  على  ليؤثر  امتد  قد  هذا  رمبا كان  سنة  و  يف  ندلس 

 م، أي سنة حصول الوابء املؤرخ له. 1131هـ/524

 
م(، كتاب الصلة يف اتريخ ائمة االندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقهائهم وأدابئهم، حققه وضبط نصه  1191هـ/578( خلف بن عبدهللا بن مسعود بن بشكوال )ت:  (1

 . 54، ص  1مي، د،ت(، ج، تونس، دار الغرب االسال1عليه: بشار عواد معروف،) طوعلق  
 
الفريوز اابدي )ت:  (2 الدين حممد بن يعقوب  الرسالة، إبشراف: حممد نعيم  1415هـ/817( جمد  الرتاث يف مؤسسة  القاموس احمليط ، حتقيق: مكتب حتقيق  م(، 

 . 69، ص  1م(، ج2005هـ/1426،  لبنان ، مؤسسة الرسالة    –،  بريوت  8العرقسوسي،) ط
  2البيان املغرب يف اخبار االندلس واملغرب، حتقيق: ج.س كوالن وليفي بروفنسال،)ط م(،  1313هـ/712كان حياً سنة  حممد بن عذاري املراكشي )( ابو عبدهللا  (3

 . 54، ص1م( ، ج1982لبنان، دار الثقافة،  - بريوت
 
، تونس،  1اخبار الزمان، دراسة وحتقيق: حممود علي مكي،)ط  م(، نظم اجلمان لرتتيب ما سلف من1349هـ/750د  ( ابو حممد حسن بن القطان املراكشي)ت: بع(4

 226م( ، ص  1990دار الغرب االسالمي،  
 
 . 133، ص1( ابن عذاري، البيان املغرب: ج(5
 . 217( ابن القطان، نظم اجلمان، ص(6
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 م( 1223-1145ه / 620-540مراض يف عصر املوحدين) اثلثاا: األوبئة واأل  

ىل  إ وبئة اليت حلت ابملغرب العريب، وكان هلا امتداد  من اشد األ  (1)م1176هـ/571يُعد الوابء الذي أصاب أهل مراكش سنة       
االندلس، اال انه كان يف مراكش أقوى وأعمق، وقد اشتد هذا الوابء حىت بلغ ضحاايه يف كل يوم حنو مئيت شخص، وضاقت املساجد  

م(ان ُيصلَّى عليهم يف سائر املساجد، وأصيب  1184-1167هـ/580-563يفة يوسف بن عبد املؤمن)  لابلصالة عليهم، فأمر اخل
معظم السادات ابلوابء، ومات منهم أربعة من اخوة اخلليفة هم السيد ابو عمران، مث اخوه السيد أبو سعيد، فأخومها السيد ابو عبدهللا،  

 مث أخوهم الرابع السيد ابو زكراي وايل جباية. 
ىل مراكش، فأصيب  إبو حفص عمر اهلنتاين قادماً من قرطبة قاصداً  أ بو سعيد بن احلسني، وكان الشيخ  أومن اشياخ املوحدين مات       

نه كان  أن اخلليفة نفسه مرض وأشرف على اهلالك. وقد كان هذا الوابء على درجة عالية من الشدة حبيث إابلوابء وتويف ابلطريق، بل  
ة وعبيد القصر، وأستمر هذا الوابء عدة اايم وكان له االثر الكبري على مراكش ابلذات  يوم ثالثون شخصاً من حاشيميوت بسببه يف كل  

براهيم بن هردوس من أهل مالقة مبدينة  إ ، وقد مات من اعيان االندلس يف هذا الوابء  (2) لدرجة أنه مل يكن خيرج منها أو يدخلها أحد
 . (4) االشبيلي ، وأبو احلسن علي بن زيد (3) مراكش

 
  ندلس(( ندلس بقوله: )) وفيها كان الوابء العظيم ابملغرب واألم يف املغرب واأل1213هـ/610ويذكر السالوي حدوث وابء سنة      

(5) . 
نه حصل وابء يف املغرب سنة  أوبئة، فيذكر السالوي  أخر،فقد شهد املغرب العريب خالل عصر املوحدين وقوع عدة  أمن جانب     

 م السالف الذكر. 1213هـ/610ندلس يف العام التايل فكان وابء سنة ىل األإ ن هذا الوابء قد امتد أ. ويبدو  (6) م1212هـ/609
اختلف اهلواء  م وقع  1168هـ/564ويف سنة سنة      وابء يف مدينة مراكش، فيذكر ابن صاحب الصالة: )) ويف هذه السنة ايضاً 

 ، ولكن ال ميكننا اجلزم مبدى أتثريه على االندلس.  (7)  مبراكش فمرض اكثر السادات وكثري من الناس((
 

 م(. 1492- 1237ه /  897- 635محر بغرانطة )مراض يف عصر بين األوبئة واأل رابعاا: األ

 
قرطاس يف اخبار ملوك املغرب واتريخ مدينة فاس، اعتىن  م(، االنيس املطرب بروض ال1326هـ/726ياً قبل  (  ابو احلسن علي بن عبدهللا بن ايب زرع، )كان ح(1

 . 178بتصحيحه وطبعه وترمجته: كارل يسوحن تورنربغ، طبع مبدينة اوبسالة بدار الطباعة املدرسية، د،ت(، ص  
 
(، اتريخ ابن خلدون املسمى بــ كتاب العرب  م  1406هـ/   808ت:  لدون احلضرمي االشبيلي) ؛ ابو زيد عبد الرمحن بن خ134، ص1( ابن عذاري، البيان املغرب، ج(2

، مراجعة: سهيل زكار،)  وديوان املبتدأ واخلرب يف اايم العرب والرببر والعجم ومن عاصرهم من ذوي الشأن االكرب، ضبط املنت ووضع حواشيه والفهارس: خليل شحادة
، القاهرة، مكتبة اخلاجني،  4، موسوعة دولة االسالم يف االندلس) عصر املرابطني واملوحدين(، )ط؛ حممد عبدهللا عنان240، ص6دمشق، دار الفكر، د، ت(، ج

 . 94، ص4(، ج1997
االابر)(3 ابن  القضاعي  بكر  ايب  بن  عبدهللا  بن  عبدهللا حممد  ابو  عباس،) ط 1259هـ/658(  احسان  القادم، حتقيق:  الغرب  1م(، حتفة  دار  تونس،  االسالمي،  ، 

 . 15م(، ص1986
 . 15( ابن االابر، حتفة القادم، ص(4
 . 210، ص1( السالوي الناصري، االستقصا، ج(5
 210، ص1( السالوي الناصري، االستقصا، ج(6
بريوت،    - لبنان،  3التازي،) ط  م(، املن ابالمامة: اتريخ املغرب واالندلس يف عهد املوحدين، حتقيق: عبد اهلادي1198هـ/594( عبد امللك بن صاحب الصالة ) ت:(7

 . 309م(، ص1987دار الغرب االسالمي،  
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م( وقد رافق ذلك حصول  1237هـ/635و وقوع وابء يف العدوة )أي العدوة االندلسية( سنة  أىل حصول إيب زرع أ لقد اشار ابن       
{ اشتد الغالء والوابء يف العدوة  635وفيها} اي سنة    :((وكانت الوفيات نتيجة هلذا الوابء واجملاعة كثرية، حيث ذكر  جماعة هنالك، 

 .   (1) اس بعضهم بعض وكان يدفن يف اخلريف الواحد املائة من الناس((فأكل الن
ه كثرية لدرجة أنه على انه ما يصف السالوي:))  ،حلَّ وابء عظيم رافقه جماعة شديدة، وكانت الوفيات جراء1293هـ/635ويف سنة      

إشارته   إالَّ وابلرغم من عدم تصريح السالوي أبن هذا الوابء قد مشل االندلس   .(2) ربعة على املغتسل((فكان املوتى حتل اثنان وثالثة وأ
 .  ايضاً  من هذا الوابء ندلس مل تسلم  ن األأ، يدل على  (3) عمَّ بالد املغرب وافريقيا ومصر  ذا الوابء قداىل ان ه

 

ندلس وحسب بل العلم امجع، وقد اشار املقريزي  هل األأوبئة اليت عرفها ليس  م فيعد من اشنع األ1347هـ/749ما وابء سنة  أ     
اجناس بين آدم    عهد يف اقليم دون اقليم، بل عمَّ اقاليم االرض شرقاً وغرابً مشااًل وجنوابً مجيعىل ذلك بقوله: )) مل يكن هذا الوابء كما  إ

املعروفة حالياً    -وقد بدأ هذا الوابء من اواسط اسيا حالياً وابلتحديد من بالد القان   .(  4)   و غريهم من حيتان البحر وطري السماء((
 . (5) مث انتشر اىل مجيع ارجاء العامل - ابلصني
م  1347هـ/749ن بدأت سنة  أ ربعون وسبعمائة، وما  أو سالمي يف فصل اخلريف سنة مثان  ول ابتداء هذا الوابء يف املشرق اإلأ وكان       

قاليم،  ، وقد اعقب هذا الوابء كوارث انسانية كبرية يف هذه األ(6)قاليم االسالمية الشرقية مصر والشام والعراق واحلجازحىت مشل مجيع األ
، ويف مصر كان هذا الوابء  (7)نسان كل يوم  ان ميوت يف حلب حنو مخسمائة اكفقد  الف من سكان تلك املناطق،  ىل وفاة اآلإدى  أد  فق
 . (8) لفأشد ضراوة، فقد احصيت اجلنائز ابلقاهرة فقط يف شهر شعبان ورمضان فبلغت تسعمائة  أ

حتصيل غرض القاصد يف    ((م على ما سجله ابن خامتة يف كتابه1347هـ/749ندلس فقد بدأ هبا هذا الوابء يف ربيع سنة  ما األأ     
 . (9) فد((تفصيل املرض الوا

 

 
 . 183( ابن ايب زرع، االنيس املطرب، ص  (1
 . 44، ص2( السالوي الناصري، االستقصا، ج(2

 . 44، ص2( السالوي الناصري، االستقصا، ج(3
لبنان، دار الكتب    - ، بريوت1وك، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ) طعرفة دول امللم(، السلوك مل1441هـ/845( تقي الدين ايب العباس امحد بن علي املقريزي )ت:  (4

 . 80، ص  4م(، ج1997هـ/1418العلمية،
 . 80، ص4( املقريزي، السلوك، ج(5
 . 80، ص4( املقريزي، السلوك، ج(6
 . 81، ص4( املقريزي، السلوك، ج(7
 . وما بعدها  87، ص4( للتفاصيل ينظر: املقريزي، السلوك، ج(8
 . 153، ص2م(، ج1988،بريوت،دار الغرب االسالمي،1كتاب الطب واالطباء يف االندلس حملمد العريب اخلطايب،)ط( نشر ضمن  (9
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،  ( 3) ، والطاعون اجلارف(2)عظم، والطاعون األ(1) مساء منها: الطاعون العامأ ندلس بعدة  و الطاعون يف األ أوقد عرف هذا الوابء       
ت  ندلس االَّ مدينة غرًنطة فإنه مل يصبها بشئ على حد قول املقريزي: )) وعم املو ، وعمَّ هذا الوابء مجيع بالد األ(4) والطاعون الكبري

هل غرًنطة هبذا  أصابة  إ ، ومل يذكر لنا املقريزي سبب عدم    (5)  هلها منه بشئ((أال مدينة غرًنطة فإنه مل يصب  إندلس  هل جزيرة األ أ
هلها من انتقال عدوى هذا الوابء  أحافظت على نفسها و فارجني منها،  ليها واخلإمام الداخلني  أ بواهبا  أ الوابء، ولكن رمبا قد اغلقت  

 ليها. إ
و غريها من  أندلس  على مجيع النواحي يف البلدان اليت ضرهبا سواًء يف األ   ثر الكبرياألو الطاعون كان له  أن هذا املرض  إ والواقع       

ىل ما نزل ابلعمران شرقاً وغرابً يف منتصف هذه املائة الثامنة من  إ سالمي، ويصف لنا ابن خلدون ذلك بقوله: ))هذا  بلدان العلم اإل
مم وذهب أبهل اجليل وطوى كثرياً من حماسن العمران وحماها وجاء للدول على حني هرمها وبلوغ  الذي حتيف األ  الطاعون اجلارف

من حدها وأوهن من سلطاهنا وتداعت اىل التالشي واالضمحالل أمواهلا وانتقض عمران االرض  الغاية من مداها فقلص من ظالهلا وفل  
رست السبل واملعامل وخلت الداير واملنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكأين  أبنتقاض البشر فخربت االمصار واملصانع ود
 .(6)  ار عمرانه((على نسبته ومقدابملشرق قد نزل به مثل ما نزل ابملغرب لكن 

تبدل    ىلإ دى  أن هذا املرض قد  أ وره ابن خلدون مدى شدة هذا املرض، بل ذكر ابن خلدون  أيتضح لنا من خالل النص الذي      
. وقد  (7)   اخللق وحتول العلم بقوله: )) فكأمنا تبدل اخللق من اصله وحتول العامل أبسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعامل حمدث((

 .(8) ف هذا املرض اعداداً كبرية من الوفيات يف االندلس اشارت اليها املصادر االندلسية وال سيما كتب السري والرتاجمخله 
هذا الطاعون وأسبابه، وأبرزها كتاب ))مقنعة السائل  حبثت      ندلس، فألف عدد من العلماء كتباً على أهل األ  ذا املرض وقعوكان هل     

يضاً، و)) حتصيل  أللسان الدين بن اخلطيب    (10)  حكام الطاعون((أللسان الدين بن اخلطيب، و))رسالة يف    (9)  اهلائل((يف املرض  
ندلسي، و))  يب العصا األأ حملمد بن    (12)   ألبن خامتة، و)) والرسالة يف حتقيق الوابء((  (11)   افد((غرض القاصد يف تفصيل املرض الو 

 
- ، بريوت1م(، االحاطة يف اخبار غرًنطة، حتقيق: يوسف علي الطويل،) ط1374هـ/776( حممد بن عبدهللا السلماين املعروف بلسان الدين بن اخلطيب )ت:  (1

 . 224، ص4م(، ج2003مية،  دار الكتب العلبنان،  ل
 ،142، ص3، ج  55، ص2(  ابن اخلطيب، االحاطة، ج(2
م(، صبح االعشى يف صناعة االنشا، حتقيق: يوسف علي الطويل،)  1418هـ/821؛ ابو العباس امحد بن عبداله القلقشندي)ت:  284، ص  7( بن خلدون، العرب، ج(3

 259، ص5م(، ج1987، دمشق، دار الفكر،  1ط
ابواحلس(4 املالقي االندلسي)ت: بعد  (  النباهي  العريب يف دار االفاق  1390هـ/793ن بن عبدهللا بن احلسن  الرتاث  م(، اتريخ قضاة االندلس، حتقيق: جلنة احياء 

 . 148، ص1م(، ج1983لبنان،    - ، بريوت5اجلديدة،)ط
 . 83، ص4( السلوك،ج(5
 . 33، ص1( العرب، ج(6
 . 33، ص  1( العرب، ج(7
؛  248،331،395، ص7؛ ابن خلدون، العرب،ج145،221، ص4، ج178،183،  127،ص3،ج85، ص2، ج62، ص1اخلطيب، االحاطة، ج( ابن  (8

 . 236،238،ص5املقري، نفح الطيب،ج
،  7م(، ج2002لم للماليني،  ار العلبنان، د  - ، بريوت15( خريالدين الزركلي،االعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، ) ط(9

 .130، ص5؛ عنان، دولة االسالم يف االندلس، ج204ص
 . 4285، د،ت، ص  19، العدد  جملة املؤرخ العريب( عبد العزيز بن عبدهللا، " العربية لغة العلم واحلضارة "،  (10
 وما بعدها.   150، ص2( اخلطايب، الطب واالطباء يف االندلس، ج(11
 . 64العربية لغة العلم واحلضارة، ص( بن عبدهللا ،  (12
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م، حيث كانت  1350هـ/  751ىل سنة  إندلس  واستمر هذا الطاعون يف األ  حملمد بن علي الشقوري.(  1)   الوابء((حتقيق النبأ عن أمر  
 . (2) ايم هذا الطاعون يف تلك السنةأخر  أ

بو  أمحد بن عبداخلالق  ىل ذلك يف ترمجته أل إ شار  إذ أم يف مدينة مالقة،  1363هـ/  765طاعون سنة  اجلزري وقوع    ويذكر ابن    
ندلس، لقلة  و الطاعون على بقية مدن األأ، وال نعلم مدى أتثري هذا املرض  (3) نه تويف جراء الطاعون فيهاأ ديل املقري،  جعفراجل

 و ندرهتا. أاملعلومات  
ن اخر أهل االندلس بيدَّ ان أتثريه اقتصر على مدينة مالقة وذلك بسبب اتباعها نظام  م، ضرب طاعو 1440  /هـ844ويف عام      

احلجر الصحي، حبيث ال خيرج منها احد وال يدخل عليها احد، وهذا ما اكدته مقامة ابو علي املالقي اليت كتبها اىل االمري يف ذلك  
 . (4) ر عن مدينة مالقة الوقت يطلب منه رفع احلج

من خالل ما تقدم يتضح لنا مدى قلة املعلومات او ندرهتا يف املصادر التارخيية االندلسية حول االوبئة واالمراض اليت اصابت       
رون سوى  اجملتمع االندلسي ، وعلى الرغم من ذكر بعض املؤرخني حلجم الوفيات جراء هذه االوبئة االَّ أهنم يف اغلب االحيان ال يذك

 الوقائع. تضبة جداً حول هذه معلومات مق
دوية ، مع مراعاة التأكد من أنَّ هذه االمراض قد انتشرت يف  وهلذا كان لزاماً علينا البحث عن االمراض يف مصادر الطب واأل     

 االندلس، أو ُعرفت عندهم، وذلك ألن كتب الطب واالدوية كثرياً ما تذكر املرض وعالجه فقط. 
مراض اليت تعامل معها االطباء  املصادر يف هذه الدراسة لذكرها كثرياً من األكتب الطب واالدوية من أهم وبناًء على ذلك تُعد       

 - يف االندلس. ومن أهم هذه االمراض :
نسان أو ما  : ويطلق على انواع كثرية من الشلل بصورته العامة وخيتص ابلشلل الذي يصيب شقاً واحداً من بدن اال  الفال  -1

 . (5) شلل النصفييعرف اليوم ابل
ىل آتكلها وتقرحها، ولقد شبهه االطباء ابلسرطان، وذلك ملا يصاحبه  إ : داء يصيب جلد وأطراف االنسان ويؤدي    جلذاما -2

 .(6) مراض املعدية اليت قد تنتقل ابلتوارث أيضاُ  من تقرحات وأالم شديدة ملن يصاب به،وهو من األ
:  ا -3 الوفاة يف ذلك الوقت،    إىليها، وكان يؤدي يف الغالب  عنها تقرح وتدرن ف تصيب الرئة وينتج    مراض اليت من األلسل 

ن رجاًل كان خياطب القمر فيقول له: )) ال اماتين هللا  أندلس، فيذكر ابن االابر مراض املعدية،وقد ُعرف يف األوهو من األ 
 . (7)  منك حبسرة أو تقع يف السل((

 
 . 155، ص2( اخلطايب، الطب واالطباء يف االندلس، ج(1
 299، ص 5( القلقشندي، صبح االعشى ، ج(2
  ، مصر، مكتبة 1م( ، غاية النهاية يف طبقات القراء، عين بنشره: ج برجسرت اسر،) ط1429هـ/  833( مشس الدين ابو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري) ت:  (3

 .  38م(، ص1932اخلاجني،  
م(، ازهار الرايض يف اخبار القاضي عياض، اعيد طبعه حتت اشراف اللجنة املشرتكة لنشر  1632هـ/1041( مشس الدين أمحد بن حممد التلمساين املقري )ت:  (4

 . 39- 35الرتاث االسالمي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة االمارات العربية املتحدة، )د، ت( ص
 . 136، ص  2( ابن سينا، القانون يف الطب،ج(5
م(،  1986لبنان، دار الكتب العلمية‘    - م( ، الكليات يف الطب، حتقيق وتعليق: امحد فريد املزيدي ) بريوت1199هـ/595( ابو الوليد حممد بن امحد ابن رشد )ت:  (6

 . 188، ص3؛ ابن سينا، القانون يف الطب، ج230ص
،  2، القاهرة، دار املعارف، د،ت(،ج 1م(، احللة السرياء، حتقيق: حسني مؤنس،) ط1259هـ/658ن عبدهللا بن ايب بكر القضاعي ابن االابر، )ت:  حممد بابو عبدهللا  (  7)
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،  ( 3) ، ويعرف يف كتب اللغة ابلزُّلة(2) عياء، يرافقه تقطع يف النفس من اإل(1) نسان من ربو وحنوهازمة تصيب األ  النفس: يق  ض -4
 (4) وهو داء النسمة

، وقد ُعرف هذا املرض يف  (5) ىل حد كبري ضيق النفس أو داء النسمة، اال ان الربو داء اكثر اثراً من ضيق النفسإ : يشابه  الربو  -5
الطحال شديد، فولد  : )) ولقد اصابتين علة شديدة ولدت على ربوا يف    ندلس حىت أنه اصاب ابن حزم الظاهري فيقول يف ذلكاأل

نكرت تبدل خلقي، فأشتد عجيب من مفارقيت  اذ  إعليَّ ذلك من الضجر وضيق اخللق وقلة الصرب والنزق امراً حاسبت نفسي فيه،  
 6)  لطبعي((
ندلسي يف ذلك الوقت  ع األيت سادت وانتشرت يف اجملتم مراض الكثرية واملتنوعة ال مراض هو جزء بسيط من األأ ن ما ذكرًنه من إ     

الذكر كان من   السالف  ان مرض اجلذام  االَّ  الدراسة،  اورده  كثر األ أوخالل مدة  ملا  استناداً  الوقت وذلك  يف ذلك  انتشاراً  مراض 
 . ( 8)  راض العيون، وموت الفجاءة، فضالُ عن مرض الفاجل، واخلدر، وام (7) ندلسان كثري االنتشار يف األ املقدسي من ان هذا املرض ك

    
 ندلس: مراض يف األ اسباب انتشار األوبئة واأل

العصور الوسطى،  سالمية االخرى يف فرتة ندلسي وبقية اجملتمعات  اإلمراض اليت انتشرت يف اجملتمع األ ابلرغم من ان األوبئة واأل     
الَّ التأليفات الطبية  إهي مقدرة من اخلالق تبارك وتعاىل،    يها بلنسان ف و العاهات اليت ال يد لإلأفات السماوية  تندرج ضمن اآل

سباب بشرية وأخرى طبيعية، فاحلروب والفنت  أسباب منها  وكذلك التأليفات اليت كتبت عن الطب النبوي،قد رصدت لنا مجلة من األ
اثرها تدوم  آيف العصور الوسطى، وكانت    اضمر وبئة واألىل انتشار األإسباب اليت كانت تؤدي  التمرد والثورات من بني األ  وحركات 

الغالب يف العصور الوسطى يف األ (9) لفرتات طويلة ندلسي  ندلس، حيث كان اجملتمع األ، وكانت احلروب والصراعات هي الطابع 
فهناك   متعددة،  عناصر  من  امليتكون  عن  فضاًل  املختلفة  الرببروقبائلهم  وهناك  واملتنوعة،  املتعددة  بقبائلهم  واملوايل  العرب  ستعربني 

مراء واخللفاء  خرى، وغالباً ما كانت اخلالفات والصراعات والفنت حتكم هذه العناصر اال يف عهود األ والصقالبة وبقية فئات اجملتمع األ
 ندلس املختلفة. راضي ومدن األأ ملمالك االسبانية الشمالية اليت ما فتئت ان هتاجم ىل ذلك هتديدات وغزوات اإ االقوايء، ضف 

 
 . 2040، ص3م(، ج2008، بريوت، عامل الكتب،  1( امحد ُمتار عبد احلميد، معجم اللغة العربية املعاصر،) ط(1
 2،1378العربية املعاصر، ج  اللغة  ( عبد احلميد، معجم(2
م(، اتج العروس من جواهر القاموس،  1791هـ/1205؛ حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدي)ت:  1609، ص  1( الفريوز اابدي، القاموس احمليط، ج(3

 . 130،ص39حتقيق: جمموعة من احملققني،) د،م، دار اهلدااي، د، ت(، ج
م(، عيون االنباء يف طبقات االطباء، حتقيق: نزار رشيق،) بريوت، دار مكتبة احلياة، د،  1270هـ/668السعدي ابن ايب اصيبعة )ت:لقاسم  ( ابو العباس امحد بن ا(4

 479ت(، ص  
الكتب العلمية،د،ت(،    ن، دارلبنا  - م(، اجلامع ملفردات االدوية واالغذية،) بريوت1248هـ/646( ضياء الدين ايب حممد االندلسي املالقي املعروف أببن البيطار)ت: (5

 . 40،  10، ص1ج
م(، عيون االنباء يف طبقات االطباء، حتقيق: نزار رشيق،) بريوت، دار مكتبة احلياة، د،  1270هـ/668( ابو العباس امحد بن القاسم السعدي ابن ايب اصيبعة )ت:(6

 . 479ت(، ص  
 . 256سن التقاسيم يف معرفة االقاليم، حتقيق: غازي طليمات،) دمشق، د،ت(، ص  م(،اح598هـ/375( مشس الدين ايب عبدهللا حممد بن امحد املقدسي)ت:  (7
الشنرتيين)ت:  (8 بسام  بن  احلسن  ابو  عباس،)ط1147هـ/542(  حتقيق:احسان  اجلزيرة،  اهل  حماسن  يف  الذخرية  ليبيا 1م(،  للكتاب،    - ،  العربية  الدار  تونس، 

؛ ابن ايب اصيبعة، عيون االنباء،  509، ص2؛ املقري، نفح الطيب، ج364،117، ص2، جلسرياء؛ ابن االابر، احللة ا328،ص7،ج58، ص1م(،ج1979
 . 162،122،109،91،57، ص1؛ ابن بشكوال، كتاب الصلة، مج  530ص   

الثامن اهلجري على احلياة الفكرية يف مملكة غرًنطة،  (9 القرن  التارخيية املتوسطية لدراسااجمللة اجلزائرية للبحوث وا( رشيد مياين، تداعيات وابء منتصف  ،  2، العددت 
 . 57، ص2015تلمسان،  
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وبئة على وجه اخلصوص، واجملاعات على وجه العموم، حيث  سباب البشرية حلدوث األفاحلروب والفنت والصراعات هي من األ    
   . (1) وبئة الفتاكةمراض واأل نتشار األباب ألكانت ختلهف الكثري من الدمار واخلراب الذي يولد هزااًل وضعفاً، يفتح ال 

ندلس وحىت املغرب،  مراض اليت عرفتها بالد األن جلَّ األ إ   إذني العوامل املسببة لنقل األوبئة،  كما كانت املوانئ بدورها من ب       
مراض  سالمية ًنقلة للعدوى واأل الوسطى اإلحيان واعتربت السفن التجارية خالل فرتة العصور  كانت أتيت عن طريق البحر يف غالب األ

 (2) ةالوابئية املختلف 

 

ندلسيني انتشار وابء الطاعون الذي تزامن مع االضطهاد الذي بدأوا يتعرضون له من طرف املمالك النصرانية  وقد عرفت مراكز األ         
مراض الوابئية  يضاً يف انتقال األأ . وكانت التجارة والرحالت العلمية بدورها تساهم  (3) محر يف غرًنطة  يف الشمال خالل عصر بين األ 

وبئة. كما لعبت قوافل التجار واحلجاج الذين كانوا يتوجهون اىل املشرق مث يعودون منه  ة من األىل املناطق اخلالي إ صلي من موطنها األ
 . (4) وبئة الوافدة من اخلارج، دوراً ابرزاً يف نقل ُمتلف األندلسقصى ومن مث األوسط واألعرب مصر وبرقة مث املغرب األ

وبئة   غلب االطباء يعد العامل الرئيس املسؤول عن حدوث األأيف نظر  اهلواء  ن فساد  أسباب الطبيعية نالحظ  ىل األإذا ما انتقلنا  إو      
و حيدث بسبب مجلة  أ ،وفساد اهلواء يكون  (5) ابجلملة  ن الناس يشرتكون مجيعهم يف استنشاقه وعليه فأن فساده يعين هالكهم  نظراً أل 

رة حارة ايبسة متعفنة كاليت خترج من مطامري الطعام اليت  اهلواء ألخب، وُمالطة  (6) من العوامل منها الرطوبة واحلرارة الزائدين وكثرة التعفن
ذا خالط اخبرة اجساد املوتى املتعفنة ، خصوصاً اذا ما كان هذا اهلواء راكداً وكانت جثث  إ يضاً  أ يطول اختزاهنا، وقد يفسد اهلواء  

و  أ ،  (7) زابلوأخبرة منافع الكتان ومواضع السروب ، واكداس األخبرة السباخ والبطائح املتغرية املياه واخلنادق  أو خالط  أاملوتى كثرية،  
والرطوابت ، وهو السبب الذي اقره ابن خلدون بقوله: )) سببه يف الغالب فساد اهلواء  بسبب كثرة العمران وما ينتج عنه من العفن  

 .(8)  لكثرة ما خيالطه من العفن والرطوابت الفاسدة((
يضاً يف حدوث  أمنا تتسبب املياه الفاسدة  إمراض ، و فقط املتسبب يف حدوث األوبئة واأل الرئيس  امل  ومل يكن اهلواء الفاسد الع    

ورام الطاعونية واجلرب، وكذلك احلصى يف الكلى واملثانة، خاصة منها املياه الراكدة  وبئة واحلميات الدقيقة واألمراض واألمن األ  العديد
وبئة  يضاً حبدوث األأالفيضاًنت واضطراب املناخ وتغَّري فصول السنة يتسبب  فاف وحدوث  ن وقوع اجلوإ  .(9) واملتغرية حىت النتانة

.  (10) مراض املختلفة، كأن يكون مثاًل فصل الربيع ابرداً ايبساً، واخلريف يكون على طبيعة الربيع، والشتاء على طبيعة الصيفواأل
مراض، وذلك ألن اجملاعة تفرض على الناس منطاً  ن األ وع الكثري م دوراً يف وقيضاً  أ فضالً عن ذلك كان للمجاعات وغالء االسعار  

 
 . 21، ص2009، اجلزائر،  4، العدددورية كان التارخيية م(،  1442- 1299هـ/845- 698( خالد بلعريب،اجملاعات واالوبئة بتلمسان يف العهد الزايين)(1
 49( مياين، تداعيات، ص  (2
فرتة على االحوال االقتصادية واالجتماعية والسياسية وحسب بل تعداه اىل احلياة الفكرية ايضاً مما نتج عنها خسائر  االندلس خالل هذه ال( مل يقتصر أتثري االوبئة على  (3

 . 49يف اصحاب العلم ، فكفت ايدي العلماء عن الكتابة والتأليف واالبداع العلمي. ينظر: مياين، تداعيات، ص  
 . 22، ص( بلعريب، اجملاعات واألوبئة(4
 . 143كتاب االغذية، ص    ( ابن زهر،(5
م(،التيسري يف املداواة والتدبري، حتقيق: ميشيل اخلوري، تقدمي: حمي الدين صابر،) دمشق،  11130هـ/525( ابن زهر، ابو مروان بن ايب العالء بن عبد امللك )ت: (6

م(، بغية احملتاج يف  1599هـ/1008ؤود عمر االنطاكي)ت:  ؛ دا 450م( ، ص 1983ـ/ه1403دار الفكر، منشورات املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،
 . 333م(، ص2001هـ/1421، بريوت، دار الفكر،  1اجملرب من العالج،)ط

 . 171؛ ابن خامتة، حتصيل غرض القاصد، ص453؛ التيسري، ص145  - 144( ابن زهر، كتاب االغذية، ص  (7
 . 282م(، ص2006هـ/ 1427لكتاب العريب،  ، بريوت، دار ا1االسكندراين،) ط( املقدمة، حتقيق: حممد  (8
 .  456،458  - 454( ابن زهر، التيسري، ص  (9

 . 170( ابن خامتة غرض القاصد ، حتصيل، ص(10
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غلبه غري خاضع لشروط الصحة ألن مههم الوحيد هو أن يسدوا رمقهم من اجلوع ، فيقتصر غذائهم آنذاك  أغذائياً جديداً يكون يف  
 .(1) ت لف احليواًنل احلبوب املتعفنة والفاسدة من طول االختزان، واللحوم الرديئة ملخت أعلى ا
وهناك من يضيف سبباً فلكياً وروحانياً حلدوث هذه االوبئة كأجتماع الكواكب واتصاهلا مع بعضها البعض، وقد اشارابن اخلطيب       

سبب اقصى وهو االمور الفلكية من القراًنت اليت تؤثريف العامل حسب ما يزعمه أرابب صناعة النجوم وأيخذه  : (( ىل ذلك بقوله  إ
 . (2)  عنهم(( لطبيب مسلماً ا

 مراض: وبئة واأل الوقاية وطرق العالج من األ   
ندلس، وتنوعت  ندلس يف حقوله كل العلوم االخرى، وتعددت االسهامات واالجنازات الطبية يف األلقد جتاوز اتريخ الطب يف األ       

وىل لقواعد  األسس األب الطبيعي والنفسي، ووضع  التغذية ، واجلراحة، والطمناطها وطبعت احلركة الطبية تنظيم علم  أ ااثرها واشكاهلا و 
مراض واالحرتاز من العدوة وانتاج االدوية ابملوازاة مع العملية الطبية ،وليس هذا  الصحة العامة وقوانني حفظ الصحة والوقاية من األ

ندلس  علماء األوبذلك استطاع    مراض املختلفة، وبئة واألوحسب بل وضعوا معايري حلفظ صحة االنسان والسيما يف اوقات انتشار األ
املشتغلني يف ميدان الطب والصيدلة من تنويع املمارسة العملية ملعارفهم يف االدوية والعالجات حفاظاً على صحة االنسان،  وعلى  

  ًنت اليت اخذت على عاتقها ندلس، حيث عمل بعض احلكام على انشاء البيمارستاهذا النحو تنوعت اشكال العالج يف بالد األ
و  أو احليواين  أ وتقدمي اخلدمات الطبية والعالجية هلم، ابتداًء من الدواء املفرد الذي يؤخذ من مصدره النبايت  استقبال املرضى واملصابني 

الطبية الراقية يف املعاجلة  ساليب  ندلس ومن األتعد التغذية من البحوث الطبية الواسعة يف األ و   .(3) خرأاملعدين دون خلطه مع دواء  
 سالمية املختلفة ضمن مدة الدراسة وقبلها. ندلسي خالل العصور اإل اليت اصابت اجملتمع األ (4) مراضائية من األالوق
ر  تطو وتضخمها، قد سامهت يف   ندلسي يف تلك احلقبة التارخييةمراض اليت ضربت اجملتمع األن حدة االوبئة واألأ ومما ال شك فيه         
ا   بالط التغذية  األالوقائي عن طريق  ، وهذا ما دفع  انتشار األلسليمة  ىل وضع محية غذائية مضادة  إ وبئة  مراض واألطباء يف فرتة 
 .(5) للداء
ندلسي، فقد أسهم انشائها يف بالد  مراض اليت عرفها اجملتمع األ كان للحمامات والينابيع الطبية دور يف عالج الكثري من األو               

نسانية يف حفظ الصحة  ليه احليل اإلإ من االمراض كوهنا كانت مراكز للطهارة، وهي احسن ما انتهت    االندلس بتوفري النظافة والتقليل
، واختلفت هذه العيون من  بدان ندلس أبمهية مياهها يف تطهري األهل األ أما العيون والينابيع فقد اعتقد الكثري من  أ.  (6) وانتهاء الزينة

مراض  وجاع، ومداواة األجل االستشفاء وتسكني األأندلس يتباركون مبياهها من  هل األأحيث درجة حرارهتا وطعمها ،حيث كان  
 . (7) املزمنة كالفاجل واخلدر

 
نطالكي، بغية احملتاج،  ؛ اال 282؛ ابن خلدون ، املقدمة، ص1717؛ ابن خامتة، حتصيل غرض القاصد، ص145؛ كتاب االغذية، ص459( ابن زهر، تيسري، ص(1

 . 333ص
 . 38، ص93م(،مج  1997هـ/1417فرانكورت، منشورات معهد العلوم العربية االسالمية،    - ( ابن اخلطيب، مقنعة السائل عن املرض اهلائل،) املانيا(2
رثر،) اسبانيا، اجمللس  قيق: لويزت فريًنندة،غربي دي ك م(، كتاب االدوية املفردة، دراسة وحت 1069هـ/460( ابو املطرف عبد الرمحن بن حممد االندلسي بن وافد)ت:(3

 . 17م(، ص1995االعلى لالحباث العلمية، الوكالة االسبانية للتعاون الدويل،  
م(،  2019  هـ /1440، هتران، مركز نشر دانشكاهي،  1م(، الصيدلة يف الطب، حتقيق وتقدمي : عباس زرايب،) ط1048هـ/  439(  ابو الرحيان حممد البريوين) ت:  (4

 . 7،3ص  
 ب.   3ورقة    7937م(، رسالة يف الطاعون، )الرايض، مكتبة امللك سعود، قسم املخطوطات، ، د، ت(، حتت رقم  19هـ/13)ق( مؤلف جمهول(5
 . 125، ورقة  77( ابن اخلطيب، الوصول حلفظ الصحة يف الفصول، ُمطوط اخلزانة احلسنية،) الرابط، د،ت(، حتت رقم  (6
 . 350القرطيب، الكليات، ص( ابن رشد  (7



 

206 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

مراض وال سيما  وبئة واألاحلجر الصحي من األو  أسالم عندما أقر االحرتاز والوقاية والعزل  هم ما جاء به اإلأويُعد العزل الصحي            
ندلس، لكن  مراض املعدية كاجلذام مثاًل، يف األ ابألجه الدقة مىت بدأت عملية عزل املرضى املصابني املعدية منها، وال نعرف على و 
خاصة خارج املدينة للمرضى  ندلسية اليت عملت على توفري حارة  وىل املدن األ أن قرطبة كانت من  إ ىل  إ النصوص اليت بني ايدينا تشري  

حيث تقوم على هذه احلارة مجاعات متطوعة لالشراف عليها لقاء ما تتلقاه  الذين يستعصي عالجهم او ان عالجهم يسري ببطئ،  
ىل نصوص شرعية ،  إبعادهم وال سيما اجملذومني)املصابني مبرض اجلذام(  أ و عزهلم و أ. وكان يستدل على حجرهم  (1) هل اخلري أ  من

يضاً هناك فتوى  أ، و (2)  صدقة هلم على قيد رمح((الذين أمرالشرع ابجتناهبم تسلم ال  فيذكر ابن اخلطيب: ))وذوي العاهات واالزمنات 
    .(3) ذا ما تفاحش مرضه إ مام املصاب ابجلذام البن رشد توضح عزل اإل

فراد اجملتمع  جل توفري العالج والعناية الصحية ألاندلس مل يدخروا جهداً من  ن بعض احلكام وامليسورين يف األأ وهكذا نالحظ         
مراض، فضاًل عن اجلهود الذاتية اليت كان يقوم هبا الفقهاء والقضاة وبقية  الوبئة واألث الطبيعية وال سيما اندلسي يف اوقات الكوار األ
مراض املختلفة واملتنوعة  وجاع واالستشفاء من األاملعاًنة وتسكني األ  جل ختفيف أيت كانت تسعى مجيعها من  الندلسي،  فراد اجملتمع األأ

الوقات وال يقدر عليها اال املقتدرون  ان مسألة العالج من االمراض كانت ابهظة الثمن يف اغلب ا  اليت اصابتهم يف ذلك الوقت، ذلك 
وقات من  غلب األأوبئة اليت اصابتهم ومل تتدخل يف  ندلسية خطط واجراءات مدروسة جتاه األمادايً، حيث مل تكن لدى السلطات األ

 جل التخفيف عن العامة.  أ
 على جوانب احلياة املختلفة:        عكاساهتامراض وانأتثري األوبئة واأل 

ينية ،  على مجيع ميادين احلياة سواًء االجتماعية منها واالقتصادية والسياسية وحىت الد  اثر أ مراض  وبئة واألن لألأمما الشك فيه      
ة يف املصادرالتارخيية عن هذه  نه ميكن االستنتاج من النصوص املتوفر أ ال  إاثر  وعلى الرغم من عدم وجود ما يستدل به حول هذه األ 

 اثر. األ
  ندلسي خالل املدة احملددة ابلدراسة، عدداً كبرياً من الضحااي ، مراض املختلفة اليت اصابت اجملتمع األوبئة واأل فقد خلهفت األ    

مقتضبة كأن تقول مثاًل:  ولية اليت تكتفي بعبارات  عدادهم  يف ظل غياب املعلومات من املصادر األأ يصعب تقدمي احصائية دقيقة عن  
ينقرضوا((أ ) حىت كاد اخللق  ) الناس(( (4)   ن  فيها كثري من  ما ال حيصى عددهم(((5)  ، و))هلك  الناس  فيها من  )) فهلك   ،   (6 )  ،

ن  عداد كبرية من العلماء والفقهاء، فيقول ابن حيان: )) وعاث املوات أىل موت إ وبئة وال سيما وابء الطاعون  دت األأ . وقد  (7)وغريها

 
 . 126طيب، الوصول، ص( ابن اخل(1
 . 21( لسان الدين بن اخلطيب، مثلي الطريقة يف ذم الوثيقة،) احملمدية، مطبعة فضالة،د،ت(، ص(2
 .884،ص2م(، ج1987هـ/1407ميلبنان، دار الغرب االسال- ، بريوت1( ابن رشد، فتاوى ابن رشد، تقدمي وحتقيق ومجع وتعليق: املختار بن الطاهر التليلي،) ط (3
 
 . 37، ص1ن عذاري، البيان املغرب، ج( اب (4
، بريوت، دار  4م(، الكامل يف التاريخ،  حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، )ط 1232هـ/630( عز الدين ايب احلسن علي بن ايب الكرم الشيباين ابن االثري) ت:  (5

 .290، ص3م(، ج2004هـ/1424الكتاب العريب،  
 156م( ، ص1983اجمللس األعلى لألحباث العلمية، معهد ميغيل اسني،    –وترمجة: لويس مولينا، )مدريد  لف جمهول، ذكر بالد األندلس، حتقيق  ( مؤ (6
 . 62،  60؛ ابن ايب زرع، االنيس املطرب، ص168- 167، ص2( ابن عذاري، البيان املغرب، ج(7
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ىل من مات من اشكاهلم ببالد  إ .. قصر املؤرخون بياهنم لكثرهتم  يف هذه االزمنة فأودى خبلق من وجوه قرطبة وعلمائهم وخيارهم .
 (.1)  ذه احصاء وال أتقن عده((ندلس البعيدة فمن مل أيخاأل

، وقد كان هلذه  (2) بيهأم، من بينهم  8134هـ/749مساء من هلك من العلماء والفقهاء يف وابء سنة  أ ويقدم لنا ابن خلدون         
و مدينة ما قد يؤدي  أحيث وقوع الوابء يف بلد ما    ، يضاً أأتثرت احلياة االقتصادية  و  ثرها الكبري على احلياة الفكرية والعلمية . أالوفيات  

املرية يف اسواق ذلك    ناقصىل ت إسيؤدي ذلك  و   ،و اخلروج منها  أحد من دخوهلا  أهلها، فال يتمكن  أىل فرض العزل الصحي على  إ
ىت بلغ قفيز القمح ابلكيل القرطيب  تزداد االمور سوًءا، ح و سعار وحيصل االحتكار وحتدث اجملاعات، و تلك املدينة ، فرتتفع األأالبلد 

لزوجني ومن  يضاً أتثريها على العالقات االجتماعية كوقوع املشاكل بني ا أ زمات  . وفضالً عن ذلك فقد كان هلذه األ(3) مثقال ذهب  
اجبات الشرعية املفروضة  بداء التقصري يف بعض الو إ يضاً من أتثريات دينية و أ،وما ترتكه  (4) حدمها مبرض مزمنأمث انفصاهلما اذا ما اصيب  

ك  كذل، و (6) التأثريات النفسية احلادة كالرهبة واالمشئزاز من الذين اصاهبم مرض ما وال سيما اجلذامفضال عن    ، (5) على اجملتمع املسلم
 . (7) مراءمام حتقيق بعض الطموحات السياسية لبعض امللوك  واألأ وقوفها حائالً 

 :  اآلتية  نتهاء من هذه الدراسة ميكن تسجيل النتائج اخلامتة : بعد ال
 
ن  إ ال  إمراض  ندلس عالج الكثري من األهل األأندلس، ولقد عرف  مراض انتشاراً يف األ كثر األأ ن مرض الفاجل واجلذام من  إ -1

 ضها بقي عصياً عليهم مل يستطيعوا عالجه كاجلذام. بع
خالل  السيما  ندلسي، وفقهاءه وعلماءه  بناء اجملتمع األ أوبئة وال سيما وابء الطاعون بقتل كثري من  مراض واأل تسببت بعض األ  -2

 محر بغرًنطة. عصر بين األ
عليها اال املقتدرون مادايً، حيث مل تكن لدى  ن مسألة العالج من االمراض كانت ابهظة الثمن يف اغلب االوقات وال يقدر  ا -3

جل التخفيف عن  أوقات من  غلب األأوبئة اليت اصابتهم ومل تتدخل يف  واجراءات مدروسة جتاه األندلسية خطط  السلطات األ 
 العامة، بل كان التدخل يتم بشكل فردي من قبل احلاكم وميسوري احلال.  

 
ندلس )قطعة   تؤرخ للسنوات الثالثني األوىل من عهد عبد الرمحن  املقتبس يف أخبار بلد األ م(، 1079هـ/469ابو مروان حيان بن خلف بن حيان القرطيب) ت:    (1)

املعهد األسباين العريب للثقافة بكلية اآلداب،    –الناصر(، اعتىن بنشرها: شامليتا ابلتعاون لضبطه وحتقيقه مع فرًنندو كورنيطي وحممود صبح وغريمها، )مدريد والرابط  
 . 110م(، ص1979

 . 5،248331،298،29،ص  7( العرب، ج(2
 . 173، ص1( ابن عذاري، البيان املغرب، ج(3
،  1335رقم    1م(، الدرر املكنونة يف نوازل مازونة، ُمطوط املكتبة الوطنية،) اجلزائر، د،ت(،  ، مج1429هـ/883( ابو زكراي حيي بن موسى التلمساين)ت :  (4

 . 263ص
 . 62،64، ص1ساين، الدرر املكنونة، مج (  ابو زكراي التلم (5
 
جامعة    - م(، الروض الباسم يف حوادث العمر والرتاجم، )املانيا، معهد اتريخ العلوم العربية واالسالمية1514هـ/920عبد الباسط بن خليل امللطي احلنفي)ت :  (  (6

 .. 29م( ، ص1994هـ/1414فرانكفورت،
 
لصحيح احلسن يف مآثر وحماسن موالي ايب احلسن، حتقيق: ماراي خيسوس  م( ، املسند ا1379هـ/  781اخلطيب ابن مرزوق ) ت : (  ابو عبدهللا حممد التلمساين (7

 . 267- 261م(، ص1981هـ/  1401بيغريا،) اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  
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ة، وهي  خرى طبيعيأندلسي خالل مدة الدراسة كانت أبسباب بعضها بشرية و تمع األمراض اليت ضربت اجملوبئة واأل ن معظم األإ -4
 ندلس. اثراً قوايً على ُمتلف نواحي احلياة يف األأيف كال احلالتني كانت ترتك  

شاب  دوية اليت تعتمدعلى االعوبئة اليت اصابتهم،منها التداوي ابأل مراض واأل ندلسيون الكثري من طرق العالج من األ اوجد األ -5
غذية اليت توصف  و املعدين، وكذلك التداوي ابألأواحليواين  أايت  دوية املفردة اليت تؤخذ من مصدرها النبو ما تعرف ابألأالنباتية  

من قبل الصيادلة والعشابون وتكون مضادة للداء، فضالً عن االستشفاء ابلعيون والينابيع اليت تكون درجات حرارهتا ُمتلفة وهي  
العزل الصدن يف بعض املدن األكثرية ومنتشرة   حي الذي كان معروفاً ومتبعاً يف  لسية كمدينة بلش، وفوق كل هذا كان هناك 

 وبئة املعدية.  مراض واأل و حدوث األأسالمي، وال سيما يف اوقات وقوع  ندلس وبقية بلدان العامل األاأل
 املصادر واملراجع املعتمدة: 

 اولا: املصادر الولية املطبوعة 
 م( 1259هـ/658)ابو عبدهللا حممد بن عبدهللا بن ايب بكر القضاعي  ابر، ابن اال  -

 م(. 1986، تونس، دار الغرب االسالمي، 1حتفة القادم، حتقيق: احسان عباس،) ط  -1
 ، القاهرة، دار املعارف،د، ت(. 1احللة السرياء، حتقيق: حسني مؤنس،) ط -2

 م(1232هـ/630لشيباين ) ت: ابن االثري، عز الدين ايب احلسن علي بن ايب املكارم ا -
 م(. 2004هـ/1424، بريوت، دار الكتاب العريب، 4رعبدالسالم تدمري، )طالكامل يف التاريخ، حتقيق:عم -3

 م(1270هـ/668ابن ايب اصيبعة، ابو العباس امحد بن القاسم السعدي )ت: -
 اة، د، ت(. عيون االنباء يف طبقات االطباء، حتقيق: نزار رشيق،) بريوت، دار مكتبة احلي -4

 م(1599هـ/1008االنطاكي ، داؤود عمر )ت:  -
 م.2001هـ/1421، بريوت، دار الفكر، 1بغية احملتاج يف اجملرب من العالج،)ط  -5

 م(1147هـ/542ابن بسام، ابواحلسن الشنرتيين)ت:   -
 م(. 1979اب،  تونس، الدار العربية للكت -، ليبيا1الذخرية يف حماسن اهل اجلزيرة، حتقيق: احسان عباس،)ط -6

 م( 1883هـ/1300بن عبدهللا )ت : البستاين ، بطرس بن بولس  -
 م(. 1987لبنان،   –حميط احمليط، قاموس مطول للغة العربية،) بريوت      -7

 م( 1191هـ/578ابن بشكوال، خلف بن عبدهللا بن مسعود )ت:  -
حققه وضبط نصه وعلق عليه: بشار عواد  كتاب الصلة يف اتريخ ائمة االندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقهائهم وأدابئهم،   -8

 ، تونس، دار الغرب االسالمي، د، ت(. 1عروف،) طم
 م(1248هـ/646أبن البيطار، ضياء الدين ايب حممد االندلسي املالقي املعروف )ت: -

 لبنان، دار الكتب العلمية،د،ت(.   -اجلامع ملفردات االدوية واالغذية،) بريوت -9
 م( 1429هـ/883بن موسى )ت : التلمساين، ابو زكراي حيي   -

 . 1335رقم   1املكنونة يف نوازل مازونة، ُمطوط املكتبة الوطنية،) اجلزائر، د،ت(،  ، مجالدرر  -10
 م(  1429هـ/ 833ابن اجلزري، مشس الدين ابو اخلري حممد بن حممد ) ت:  -

 م(.  1932خلاجني، ، مصر، مكتبة ا1غاية النهاية يف طبقات القراء، عين بنشره: ج برجسرت اسر،) ط  -11
 م(  1002هـ/393اجلوهري، امساعيل بن محاد )ت: -

 ، بريوت، دار العلم للماليني، د،ت( 4الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: امحد عبد الغفار،)ط -12
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 م( 1079هـ/469خلف القرطيب) ت: ابن حيان، ابو مروان حيان بن  -
،اعتىن بنشرها: شامليتا  ات الثالثني األوىل من عهد عبد الرمحن الناصر( املقتبس يف أخبار بلد األندلس)قطعة تؤرخ للسنو   -13

املعهد األسباين العريب للثقافة    –ابلتعاون لضبطه وحتقيقه مع فرًنندو كورنيطي وحممود صبح وغريمها،)مدريد والرابط 
 م(. 1979ية اآلداب، بكل

 م( 1369هـ/770ابن خامتة ، امحد بن علي االنصاري )ت: بعد  -
حتصيل غرض القاصد يف تفصيل مرض الوافد، نشر ضمن كتاب الطب واالطباء   يف االندلس حلمد العريب اخلطايب،)    -  14

 م(. 1988، بريوت، دار الغرب االسالمي،1ط
 م(1374هـ/776عروف بلسان الدين )ت:  ابن اخلطيب، حممد بن عبدهللا السلماين امل -

 م(. 2003ية، لبنان، دار الكتب العلم- ، بريوت1ي الطويل،) طاالحاطة يف اخبار غرًنطة، حتقيق: يوسف عل -15
 م(. 1997هـ/1417فرانكورت، منشورات معهد العلوم العربية االسالمية،  - مقنعة السائل عن املرض اهلائل،) املانيا -16
 . 77الصحة يف الفصول، ُمطوط اخلزانة احلسنية،) الرابط، د،ت(، حتت رقم الوصول حلفظ  -17
 ذم الوثيقة،) احملمدية، مطبعة فضالة،د،ت(. لطريقة يف مثلي ا -18

 ( م 1406هـ/   808ت: ابن خلدون ،ابو زيد عبد الرمحن احلضرمي االشبيلي) -
اتريخ ابن خلدون املسمى بــ كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف اايم العرب والرببر والعجم ومن عاصرهم من ذوي الشأن   -19

 حواشيه والفهارس: خليل شحادة، مراجعة: سهيل زكار،) دمشق، دار الفكر، د، ت(.   االكرب، ضبط املنت ووضع
 م(.  2006هـ/1427بريوت،داالكتاب العريب، ،  1املقدمة، حتقيق: حممد االسكندراين،)ط -20

 م( 932هـ/321ابن دريد، ابو بكر حممد بن احلسني )ت:  -
 . م(1978،بريوت،  1مجهرة اللغة، حتقيق وتقدمي: رمزي منري بعلبكي،) ط -21

 م( 923هـ/311الرازي، ابو بكر حممد بن حيي بن زكراي )  -
 املدخل اىل صناعة الطب، )سلمنقة، املعهد االسباين العريب،د، ت(.  -22

 م( 1199هـ/595ابن رشد، ابو الوليد حممد بن امحد)ت:  -
ط  -23 التليلي،)  الطاهر  بن  املختار  وتعليق:  ومجع  وحتقيق  تقدمي  رشد،  ابن  بريوت1فتاوى  دا- ،  الغرب  لبنان،  ر 

 م(. 1987هـ/1407االسالمي
 م(. 1986لبنان، دار الكتب العلمية‘  - الكليات يف الطب، حتقيق وتعليق: امحد فريد املزيدي ) بريوت  -24

 م( 1048هـ/ 439ابو الرحيان حممد البريوين) ت:  -
 م(.  2019هـ / 1440اهي، ، هتران، مركز نشر دانشك1الصيدلة يف الطب، حتقيق وتقدمي : عباس زرايب،) ط  -25

 م( 1791هـ/1205الزبيدي ، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين )ت:  -
 اتج العروس من جواهر القاموس، حتقيق: جمموعة من احملققني،) د،م، دار اهلدية، د،ت(  -26

 م( 11130هـ/525ابن زهر ، ابو مروان بن ايب العالء بن عبد امللك )ت:  -
ريد، املعهد االعلى لإلحباث العلمية، معهد التعاون مع العامل االسالمي،  اكيرياتيون غاريتا،) مدكتاب االغذية، حتقيق:     -27

 د، ت(. 
التيسري يف املداواة والتدبري، حتقيق: ميشيل اخلوري، تقدمي: حمي الدين صابر،) دمشق، دار الفكر، منشورات   -28

 م(. 1983هـ/1403العلوم ،املنظمة العربية للرتبية  والثقافة و 
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 م( 1326هـ/726بن ايب زرع،  ابو احلسن علي بن عبدهللا )كان حياً قبل  -
االنيس املطرب بروض القرطاس يف اخبار ملوك املغرب واتريخ مدينة فاس، اعتىن بتصحيحه وطبعه وترمجته: كارل يسوحن    -29

 تورنربغ، طبع مبدينة اوبسالة بدار الطباعة املدرسية، د، ت(. 
 م( 1791هـ/1205)ت: بن عبد الرزاق احلسيين  الزبيدي، حممد بن حممد  -

 اتج العروس من جواهر القاموس، حتقيق:جمموعة من احملققني،) د،م، دار اهلدااي، د، ت(.  - 30
 م( 1036هـ/428ابن سينا ، الشيخ الرئيس ايب علي احلسني علي )ت:  -

 (. م1999ر الكتب العلمية، لبنان، دا  -، بريوت1) طالقانون يف الطب، وضع حواشيه: حممد امني الضناوي، -31
 م( 1198هـ/594ابن صاحب الصالة، عبد امللك ) ت: -

بريوت، دار الغرب   -، لبنان 3املن ابالمامة: اتريخ املغرب واالندلس يف عهد املوحدين، حتقيق: عبد اهلادي التازي،) ط -32
 م( 1987االسالمي، 

 م( 1313هـ/712كان حياً سنة د )ابن عذاري املراكشي، ابو عبدهللا حمم -
بروفنسال،)ط  -33 وليفي  ج.س كوالن  حتقيق:  واملغرب،  االندلس  اخبار  يف  املغرب  دار    -بريوت  2البيان  لبنان، 

 م(. 1982الثقافة،
 م( 1415هـ/817)ت: الفريوز اابدي ، جمد الدين حممد بن يعقوب   -

  – ،  بريوت  8عيم العرقسوسي،) طمؤسسة الرسالة، إبشراف: حممد ن لقاموس احمليط ، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف ا -34
 م(. 2005هـ/1426لبنان ، مؤسسة الرسالة ، 

 م( 1349هـ/750ابن القطان املراكشي، ابو حممد حسن )ت: بعد  -
  ، تونس، دار الغرب االسالمي، 1نظم اجلمان لرتتيب ما سلف من اخبار الزمان، دراسة وحتقيق: حممود علي مكي،)ط  -35

 م(  1990
 م(1418هـ/821: س امحد بن عبدهللا )ت القلقشندي، ابو العبا  -

 م(. 1987، دمشق، دار الفكر، 1صبح االعشى يف صناعة االنشا، حتقيق: يوسف علي الطويل،) ط -36
 م(  1379هـ/   781ابن مرزوق، ابو عبدهللا حممد التلمساين اخلطيب ) ت :  -

خيسوس بيغريا،) اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر    املسند الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن موالي ايب احلسن، حتقيق: ماراي   -37
 م(. 1981هـ/ 1401والتوزيع، 

 م( 1441هـ/845 املقريزي، تقي الدين ايب العباس امحد بن علي ا )ت:  -
ط  -38  ( عطا،  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  امللوك،  دول  ملعرفة  بريوت1السلوك  الكتب    - ،  دار  لبنان، 

 م(.  1997هـ/1418العلمية،
 م( 985هـ/375ايب عبدهللا حممد بن امحد)ت:  مشس الدين املقدسي،   -

 احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم، حتقيق: غازي طليمات،) دمشق، د،ت(.  -39
 م(. 1632هـ/1041ملقري، مشس الدين أمحد بن حممد التلمساين )ت: ا -

نشر الرتاث االسالمي بني حكومة  ازهار الرايض يف اخبار القاضي عياض، اعيد طبعه حتت اشراف اللجنة املشرتكة ل  -40
 املتحدة، )د، ت(.  اململكة املغربية وحكومة دولة االمارات العربية 
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دار    - نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب، حتقيق: إحسان عباس، )بريوت    -41
 م(. 1997صادر للطباعة والنشر، 

 م( 19هـ/13جمهول، مؤلف )ق -
  7937ون، )الرايض، مكتبة امللك سعود، قسم املخطوطات، ، د، ت(، حتت رقم يف الطاع  رسالة -42

 جمهول، مؤلف   -
 م( 1983اجمللس األعلى لألحباث العلمية، معهد ميغيل اسني،    – بالد األندلس، حتقيق وترمجة: لويس مولينا، )مدريد    ذكر -42

 م( 1514هـ/920امللطي احلنفي، عبد الباسط بن خليل )ت :  -
واالسالمية  -44 العربية  العلوم  اتريخ  معهد  )املانيا،  والرتاجم،  العمر  حوادث  يف  الباسم  جامعة    -الروض 
 م( . 1994هـ/1414انكفورت،فر 

 م( 1311هـ/711ابن منظور، مجال الدين ايب الفضل حممد بن مكرم )ت:  -
 ، بريوت، دار صادر،د،ت( 1لسان العرب احمليط،)ط -45

 م(1390هـ/793: بعد  بن احلسن املالقي االندلسي)ت   النباهي، ابواحلسن بن عبدهللا -
 م(. 1983لبنان،   -، بريوت5ث العريب يف دار االفاق اجلديدة،)طاتريخ قضاة االندلس، حتقيق: جلنة احياء الرتا -46

 م(1069هـ/460ابن وافد، ابو املطرف عبد الرمحن بن حممد االندلسي )ت: -
اجمللس االعلى لالحباث العلمية، الوكالة    لويزت فريًنندة،غربي دي كرثر،) اسبانيا،  كتاب االدوية املفردة، دراسة وحتقيق:  -47

 م(. 1995ون الدويل، االسبانية للتعا
 اثنياا: املراجع الثانوية:  

 الزركلي، خريالدين   -
العرب واملستعربني واملستشرقني، ) ط -1 الرجال والنساء من  تراجم ألشهر  قاموس  العلم  لبنان، د  - ، بريوت15االعالم  ار 

 م( . 2002للماليني، 
 عبد احلميد، امحد ُمتار   -

 م(. 2008بريوت، عامل الكتب، ، 1معجم اللغة العربية املعاصر،) ط -2
 عنان ، حممد عبدهللا   -

 (. 1997، القاهرة، مكتبة اخلاجني، 4موسوعة دولة االسالم يف االندلس) عصر املرابطني واملوحدين(، )ط   -3
 اثلثاا: الدورايت: 

 يز   عبد العز ابن عبدهللا  -
 ، د،ت. 19، العدد جملة املؤرخ العريب " العربية لغة العلم واحلضارة "،   -1

 ريب، خالد  بلع -
الزايين)  -2 العهد  بتلمسان يف  واالوبئة  التارخيية م(،  1442-1299هـ/845-698اجملاعات  العدددورية كان     ،4  ،

 . 2009اجلزائر، 
 مياين، رشيد   -

اجمللة اجلزائرية للبحوث والدراسات  رًنطة،  جري على احلياة الفكرية يف مملكة غتداعيات وابء منتصف القرن الثامن اهل  -3
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 الكلمات املفتاحية 
Key words 

       ، احلجر ، العالج ة ، الوقاي، طبيباتطباء أ
 املقدمة 

 له وصحبه امجعني. آحممد و   احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على رسولنا
 ما بعد.. أ

سالمية واسهاماهتا يف هذه اللحظة التارخيية اليت تتصاعد فيها وترية العوملة اليت الترحم الضعفاء وجتتث  احلضارة اإلبراز إيعد  
هتم  نب اليت  هم اجلواأمن ليس له جذور ، واجبا ملقى على عاتق كل ابحث ينتمي هلذه االمة ، ومبا ان اجلانب الصحي يعد من  

جاءت هذه الدراسة لتدلو بدلوها يف هذا اجلانب املهم ، من خالل تتبع اسهامات احلضارة    االنسان يف كل املراحل التارخيية ، 
ول اهلجري ، قرن التاصيل لكل النواحي يف  االسالمية يف قرن يعد من اهم قرون االحتجاج يف اترخينا االسالمي ، اال وهو القرن األ

دلة والشواهد  وآله وسلم ( دولته املباركة ، وقدم ابقواله وافعاله وتقديراته األ ة االسالمية ، ففيه اقام الرسول )صلى هللا عليه حياة االم 
عظم  أسالم يف جمال النظافة والطهارة  على حرص هذا الدين على الرقي ابملستوى الصحي لإلنسان والبيئة ، حيث يعد ماقدمه اإل

 بعاده. أوالبيئة بكل  برًنمج لصيانة الصحة  
، اال  نسان هم اجلوانب يف هذه الفاعلية احلضارية إلأسالمية يف جانب يعد من  لق احلضارة اإلأوحتاول هذه الدراسة ابراز  
سالمية ، من  هم القيم الثمينة اليت تضمنتها احلضارة اإلأحتاول هذه الدراسة تسليط الضوء على  إذ  وهو اجلانب الصحي والطيب ،  

طباء والطبيبات فضال عن تسليط  وسلم ( يف جمال الصحة والبيئة ، وتشجيع األ )صلى هللا عليه وآله   بع ماقام به املصطفىخالل تت 
 طباء والطبيبات الذين تركوا بصمات واضحة يف جمال الطب والرعاية الصحية. هم األأالضوء على تراجم  

 ق  التوفين اخطات فمن عندي وهللا ويلأفمن هللا و  صبت ن ا أ ن اكون قد وفقت يف اجناز هذه الدراسة فأ خريا امتىن أ
 

 وال : التدابري الصحية الوقائية يف عصر الرسالة أ
حاديث النبوية الشريفة العديد من النصائح والتوجيهات  ايت القرانية واأل ن الوقاية خري من العالج ، فقد قدمت اآل أ من منطلق  

 برز تلك التدابري الوقائية كااليت :  اسم ، ومن مراض ، واحملافظة على صحة اجلللوقاية من األ
 هتمام بنوعية الغذاء اإل -1

مراض ، وتقوية املناعة فوردت  مهية الغذاء يف الوقاية من األأىل  إ نتباه  لقد وجه املصطفى )صلى هللا عليه وآله وسلم ( اإل 
 ل املثال : حية منها على سبيطعمة الطبية والصمهية بعض األأحاديث اليت تؤكد على  ايت واألالعددي من اآل 

 العسل :  - أ
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مراض والوقاية منها ، قال تعاىل  مهية العسل يف عالج األألقد تظافرت النصوص القرانية ، وااحلاديث النبوية الشريفة على  
رُُج ِمۢن بُطُوهِنَا َشرَاب نُهُۥ ِفيِه ِشَفآء   ٞ  :)خَيۡ َتِلٌف أَۡلوََٰ ۡ ِلَك أَلٓيَة  ٞ  ُمُّ كد )صلى هللا عليه  أ، وقد (1) (٦٩يـَتَـَفكَُّرونَ  ٞ  لهَِقۡوم  ٞ  لهِلنَّاسِِۚ ِإنَّ يف ذََٰ

خي يشتكي بطنه فقال :  أتى النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم ( فقال :  آن رجال  أنسان " مهية العسل جلسم اإلأوآله وسلم ( على  
اته الثالثة فقال : اسقه عسال مث ااته فقال قد فعلت ، فقال : صدق هللا وكذب  آتى الثانية فقال: اسقه عسال مث  آعسال مث    اسقه 

 .(2) بطن اخيك اسقه عسال فسقاه فربأ"
الطب احلديث  أ ولعل من   العسل كما ذكرها علماء  فوائد  ليست له فضالت ، وغذاء مثايل للضعفاء  أبرز  نه غذاء 

نه الينتج عنه  ىل جمهود يف اهلضم ، وغذاء يريح الكلى والكبد ؛ أل إ الحيتاج  نه  طفال، وغذاء يريح اجلهاز اهلضمي ؛ ألواملرضى واأل 
 .  (3) طول وقت ممكنأفضالت سامة ، وغذاء طازج دائما فهو حيتفظ بقيمته الغذائية  

 التمر :  -ب
كد على فوائده  ن الكرمي ينوه بذكره ويؤ آملفيدة للبدن ؛ لذا جند القر لياف اطعمة الغنية ابلفيتامينات واأل يعد التمر من األ 

ِقۡط َعَلۡيِك ُرَطب   قال تعاىل : ۡذِع ٱلنَّۡخَلِة ُتسََٰ ، وقد بني املصطفى    (4) (  ا  ٞ  َفُكِلي َوٱۡشَريب َوقـَرهِي َعنۡي   ٢٥اٞ  َجيِنه   اٞ  )َوُهزهِٓي إِلَۡيِك جِبِ
 . (5) سحر" ن : " من تصبح كل يوم سبع مترات عجوة مل يضره يف ذلك اليوم سم وال أ )صلى هللا عليه وآله وسلم ( 

ن مثرة التمر حتوي على عشرات العناصر الغذائية املهمة لدوام اجلسم حيا نشيطا  أوقد تعددت الدراسات العلمية اليت تؤكد 
، فهو    (6)متصاص الذي ميد اجلسم ابلطاقة واحلركة واحلرارةلية جدا من السكر السهل اهلضم السريع اإل، اهنا حتوي على نسبة عا 

 يعد غذاء متكامل. 
 الزيتون  -جـ 

ُبُت بِٱلدُّۡهِن َوِصۡبغ   ٞ  َوَشَجَرةن الكرمي بقوله تعاىل : )آوقد ذكرت هذه الشجرة املباركة يف القر  َنآَء تـَنـۢ رُُج ِمن طُوِر َسيـۡ   ٞ  خَتۡ
ة فيها ماينتفع  ن هذه الشجر أي  أ دم ،  ، وقال املفسرون : هي شجرة الزيتون ، والدهن هو زيت الزيتون والصبغ األ  (7)   (  ٢٠لِهأۡلِٓكِلنيَ 

 .  (8) وطعامها وخشبها كثر الشجر فائدة بزيتها أ صطباغ ، وشجرة الزيتون هي من به من الدهن واأل 
 احلبة السوداء  –د  

ال من  إن هذه احلبة السوداء شفاء من كل داء  إ ذكر الرسول الكرمي حممد )صلى هللا عليه وآله وسلم ( فوائدها بقوله : "
 .(9) املوت" السام قلت وما السام قال : 

 

 (.  69( سورة النحل ، اية )1) 
 .   249، )كتاب الطب والرؤاي( ، ص(  البخاري ومسلم ، اجلامع بني الصحيحني  2) 
 . 186لنبوي ، ص(  رضا ، الطب ا3) 
 (. 26- 25(  سورة مرمي ، االية )4) 
 . 165(  البخاري ومسلم ، اجلامع بني الصحيحني ، )كتاب الطعام والشراب ( ، ص5) 
 . 169(  رقيط ، الرعاية الصحية ، ص6) 
 (. 20(  سورة املؤمنون ، اية )7) 
 . 74الرعاية الصحية ، ص(  رقيط ،  8) 
 .  253- 252ني ، ) كتاب الطب والرقى والسحر ( ، ص(  خباري ومسلم ، اجلامع بني الصحيح9) 



 

214 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

ن هناك اتثري خفيف للحبة السوداء على الكثري من اجهزة اجلسم مثال :  أوذكر الدكتور اكرم رضا يف كتابه الطب النبوي :  
اتثري اخنفاض ضغط الدم وعدد ضرابت القلب ، وخفض السكر ، واتثري اجلهاز التنفسي ، وتوقف منو الكثري من امليكروابت ،  

 .(1) وغريها من الفوائد
   اخلل  -هـ 

مهية اخلل وفوائده حبسب ماورد يف احلديث الشريف "ان النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم ( سال  أنبه الرسول الكرمي على  
، وقد ثبتت الدراسات  (2) دم اخلل"دم اخلل نعم األكل به ويقول : نعم األ هله األدم فقالوا : ماعندًن اال خل ، فدعا به فجعل أيأ

 مادة مطهرة لألطعمة ، وتقضي على اجلراثيم وتنقي الطعام. ة اخلل هي ن مادإاحلديثة ، 
 
 ماء زمزم   -و 

مهيته بقوله :"خري ماء  أكد )صلى هللا عليه وآله وسلم ( على مدى  أحاديث النبوية الشريفة اليت من خالهلا  ورد ذكره يف األ
 .(3) رض ماء زمزم وفيه من الطعم وشفاء من السقم"على وجه األ
َنا َعَلۡيِه َشَجَرةخرى ذكرت يف الكتاب والسنة منها القرع قال تعاىل : )أطعمة أ ناك  هن  إ و    بَـتـۡ ،  (4) (١٤٦ٞ  مِهن يـَۡقِطني  ٞ  َوأَنـۢ

 . (5) ن يونس )عليه السالم ( بعد خروجه من بطن احلوث وهو يف حالة تعب شديد غذاه هللا تعاىل من تلك الشجرةإ  إذ  
 النظافة  -2

عدت النظافة والطهارة    فقد   ن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ، آية ، وكانت من ضمن تعليمات القر سالم وهي شعار احلضارة اإل
 . (6) (٢٢٢َوحيُِبُّ ٱۡلُمَتَطهِهرِينَ قوله تعاىل :)  على حنو برز مايتحلى به املؤمنون من صفات ، أمن  

رص على املظهر احلسن ومنها نظافة الفم حيث  واحل  ن هناك العديد من التوجيهات النبوية الشريفة اليت حتث على النظافةوإ
دعا املصطفى )صلى هللا عليه وآله وسلم  و ،  (7) ميت المرهتم ابلسواك مع كل صالة(أ ن اشق على  إ قال )عليه الصالة والسالم(:)لوال  

 . (8)وساخ وامليكروابتماكن اليت يتوقع فيها العرق واأل  طهارة ونظافة األ إىل(  
هتمام جبماهلا دليل على رقيه وذوقه ، وهذا مااولته الشريعة  مظهرا من مظاهر نظافة صاحبها ، واألاملالبس تعد  ن نظافة وإ 

قوله  على حنو  وقاهتا اخلمسة ،  أهتمام بزينتهم عند كل صالة ويف  مر املسلمني على اإلأ ن الكرمي  آن القر إ  إذسالمية اهتمامها ،  اإل
(: أَ تعاىل  َقۡد  َءاَدَم  عَ يَََٰبيِنٓ  لَِباسنزَۡلَنا  َورِيش  اٞ  َلۡيُكۡم  ِتُكۡم  َسۡوءََٰ َخرۡي   ا  ٞ  يـُوََٰرِي  ِلَك  ذََٰ ٱلتـَّۡقَوىَٰ  َلَعلَُّهۡم    َِۚ ٞ  َولَِباُس  ٱَّللَِّ  َءايََِٰت  ِمۡن  ِلَك  ذََٰ
 . (9) (٢٦َيذَّكَُّرونَ 

 

 .71- 70(  ص1) 
 . 1102،ص2؛ ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج  125،ص6؛ مسلم ، صحيح مسلم، ج  301، ص  3( ابن حنبل ، مسند امحد ،ج2) 
 . 41،ص2(  الفاكهي ، اخبار مكة ، ج3) 
 (. 146(  سورة الصافات ، اية )4) 
 . 78ص(  رقيط ، الرعاية الصحية ،  5) 
 (. 222(  سورة البقرة ، اية )6) 
 . 303،ص1(  البخاري ، صحيح البخاري ، ج7) 
 . 93(  السرجاين ، قصة العلوم الطبية ، ص8) 
 (. 26(  سورة االعراف ، اية )9) 
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عة  ىل الصالة بثياب نظيفة وعلى وجه اخلصوص صالة اجلمإ وبصدد ذلك كانت التوجيهات النبوية الشريفة هي دعوة املسلم  
كد )صلى  أ  و،    (1) ن يتخذ ثوبني جلمعته سوى ثويب مهنته( أن وجد سعة  إ حدكم  أقال )صلى هللا عليه وآله وسلم ( :)ماعلى    فقد،  

ن هللا طيب حيب الطيب نظيف حيب النظافة كرمي حيب الكرم جواد  إقال : )ف هللا عليه وآله وسلم( على نظافة مساكن املسلمني  
 . (2) فنيتكم والتشبهوا ابليهود(أ  راه قالآحيب اجلود فنظفوا 

هنا معدة للصالة واجتماع املسلمني  هتمام بتطييب رائحتها ؛ ألكد )صلى هللا عليه وآله وسلم( على نظافة املساجد واألأو 
العلم والتفقه ابلدين، و  هنا مت  أ ن املتامل ملا اتصفت به حجراته )صلى هللا عليه وآله وسلم( َيد  إال نفروا من دخوهلا ؛   إوطلبة 

نه  العطور؛ ألطيب  أ مل يكن فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها بل على العكس رائحتها من    و ختطيطها ابرقى املواصفات الصحية ،  
 و املنازل اخلاصة. أن تؤخذ بعني االعتبار سواء يف ختطيط املدن  ؛ فمواصفاهتا جديرة أب(3) كان حيب الطيب

هتمام ابلتشجري بقوله :)مامن مسلم يغرس غرسا  هللا عليه وآله وسلم( على األجل بيئة سليمة نقية فقد شجع )صلى أومن 
 .(4) ال كان له به صدقة(إو هبيمة أو انسان أكل منه طري  أو يزرع زرعا فيأ

هم التدابري الصحية حيث تساعد اجلسم على احلركة  أ كد )صلى هللا عليه وآله وسلم( على ممارسة الرايضة وعدها من  أ  و
ىل هللا من املؤمن  إ حب  أ:)املؤمن القوي خري و )صلى هللا عليه وآله وسلم (    قال،ف لى اللياقة البدنية ، وشكل حسن  واحلصول ع 

حسن من رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(  أيب هريرة قال : )مارايت شيئا  أنه كان يتميز بلياقته البدنية ، فعن  إذإ،  (5) لضعيف(ا
 .(6) نه لغري مكرتث( أو  لنجهد انفسنا   ًنأ منا االرض له أيف مشيته ك

 احلجر الصحي  -3
مراض املعدية قال )صلى هللا عليه وآله وسلم  الوقائية من األحاديث نبوية عديدة حتث على على اختاذ التدابري أوردت 

راءات تساعد على  هم ماميكن اختاذه من اجأن أبني )صلى هللا عليه وآله وسلم (  ف ،  (7) سد(( : ) وفر من اجملذوم كما تفر من األ
رض  ذا وقع أب إرض فال تقدموا عليه و عتم به أبذا مسإقال )صلى هللا عليه وآله وسلم ( يف الطاعون : )   إذمراض املعدية  منع انتشار األ 

 . (8)  نتم هبا فال خترجوا فرارا منه(أو 
وبئة  م ( ملكافحة األ ساس احلجر الصحي الذي وصفه )صلى هللا عليه وآله وسلأفمن خالل هذا احلديث يتبني لنا  

مراض املعدية ، وعدم الفتك ابلناس واحلد من انتشارها ؛ وهلذا طلب من تلك االهايل اليت انتشر الطاعون يف بلداهنم ابملكوث  واأل
نعمل به   ليهم ، وهذا ما إ احلذر من انتقال العدوى و ابلوقت نفسه وعدم اخلروج منها ؛ تفاداي النتقال العدوى للبالد اجملاورة هلم ، 

 اليوم. 
، وهبذا يكون قد نبه    (9) نسانىل اإل إمراضها أهللا عليه وآله وسلم ( بقتل الكالب املسعورة توخيا النتقال    مر )صلىوأ

 يعرف ابلطب الوقائي.  سس ماأ، وهكذا يكون قد   نسانىل اإلإ مراض من احليوان ىل احلذر من انتقال األ إ

 

 . 349،ص1(  ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ،ج1) 
 . 111،ص5الرتمذي ، سنن الرتمذي ، ج(   2) 
 .185- 184، ص  (  ابن قيم اجلوزية ، الطب النبوي3) 
 . 817،ص2(  البخاري ، صحيح البخاري ، ج4) 
 . 31،ص1؛ ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج  56،ص8(  مسلم ، صحيح مسلم ، ج5) 
 . 604،ص5(  الرتمذي ، سنن الرتمذي ، ج6) 
 . 17،ص7البخاري ، ج(  البخاري ، صحيح  7) 
 . 150،ص 4، ج؛ البخاري ، صحيح البحاري    193،ص  1(  ابن حنبل ، مسند امحد ،ج8) 
 . 235،ص1(  الرافعي ، املصباح املنري ، ج9) 
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 الصحة النفسية  -4
االضطراابت النفسية منها )احلزن ،  إذ إن  كده الطب احلديث ،  أ  ما نسان ، وهذا  برية اإل مراض النفسية خطورة كلأل 

برًنجما    اثر سلبية على صحة اجلسم وانسجة اعضاءه ؛ وهلذا وضع )صلى هللا عليه وآله وسلم (آالقلق ، الغضب ، الكآبة( كلها هلا  
 - تية :يف برًنجمه على النقاط اآل  كدأ و مراض ، أقها من نسان من تلك االضطراابت ومايراف حلماية اإلنفسيا متكامال ؛ 

نسان وبني ضعف االميان قال تعاىل :  ميان ابهلل تعاىل والربط بني الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا اإلالرتكيز على تعميق اإل  -1
ُشرُُهۥ يـَۡوَم ٱۡلِقيََٰ   اٞ  َضنك  ٞ  )َوَمۡن َأۡعَرَض َعن ِذۡكرِي فَِإنَّ َلُهۥ َمِعيَشة 

قَاَل َربِه ملَ َحَشۡرَتيِنٓ َأۡعَمىَٰ َوَقۡد ُكنُت    ١٢٤َمِة َأۡعَمىَٰ َوحَنۡ
 . (1) (  ١٢٥اٞ  َبِصري 

ين  إذكار والدعاء ملعاجلة اهلم والكرب واحلزن ، فكان من دعائه )صلى هللا عليه وآله وسلم ( )اللهم  مر املسلم ابلتسلح ابإلأ  -2
 . (2)  وضلع الدين وغلبة الرجال(زن والعجز والكسل والبخل واجلنباعوذ بك من اهلم واحل

هل  أهنا من صفات  إ خرين عالمة من عالمات الصحة النفسية ، و كد )صلى هللا عليه وآله وسلم ( على التبسم يف وجه األأو  -3
هللا  التبسم هو من صفاته )صلى ف ،   (3) ( ٣٩ٞ  مُّۡستَـۡبِشَرة ٞ  َضاِحَكة   ٣٨ٞ  مُّۡسِفَرة  ٞ  يـَۡوَمِئذ  ٞ  قوله تعاىل : )ُوُجوه   حنو اجلنة  

نه  إروي عن عبدهللا بن احلارث )رضي هللا عنه (    فقدعليه وآله وسلم ( ، فكان دائما يالطف اصحابه وميازحهم ابحلق ،  
 . (4) كثر تبسما من رسول هللا (أحدا أقال : )مارايت  

تتطلب جهدا    ة والهنا غري مكلف وابلوقت نفسه أعن احلزن والكآبة واهلم ،    فعال توفر راحة نفسية مطمئنة بعيداأكل هذه  
 من صاحبها. 

نسان بقوله : )الكلمة  اثر اَيابية يف نفس اإل آكد )صلى هللا عليه وآله وسلم ( على الكلمة الطيبة وما يرتتب عليها من  أ 
 . (5)  الطيبة صدقة(

 طباء وطبيبات عصر الرسالة : أ اثنيا : 
لي وعصر النبوة ، وسوف نعرج على تراجم البعض  طباء ُمضرمني عاشوا يف العصر اجلاه أ طباء العهد النبوي هم  أغلب  أ

 مههم : أمنهم ابختصار ، ومن 
 احلارث بن كعب :  -1

قتل  نه حضر وفاة اخلليفة عمر بن اخلطاب )رضي هللا عنه ( بطعنته اليت  إسالمي ، شهد النيب ويقال وهو طبيب العصر اإل
 . ( 6) فيها ، ورمبا شارك يف مداواته منها

 ابن حذمي :  -2
مهر املعاجلني ابلكي ، ويضرب به املثل يف احلذاقة يف الطب ، فيقولون ملن ارادوا  أ طباء العرب ، وكان من  أوهو من اشهر  

 .(8) ء العرب"طباأ طب من ابن حذمي هو رجل من أ ، وقال عنه الزُمشري :"....  (7) وصفه بذلك هو اطب من ابن حذمي

 

 (. 125- 124(  سورة طه ، اية )1) 
 . 1059،ص3(  البخاري ، صحيح البخاري ، ج2) 
 (. 39- 38(  سورة عبس ، االية )3) 
 . 601، ص  5ذي ، ج(  الرتمذي ، سنن الرتم4) 
 . 79،ص 7ج  ؛ البخاري ، صحيح البخاري ،  316، ص  2(  ابن حنبل ، مسند امحد ،ج5) 
 . 83(  عكاوي ، املوجز ، ص6) 
 . 80(  سامل ، الطب النبوي ،ص7) 
 . 220، ص  1(  املستقصى من االمثال ، ج8) 



 

217 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

 بو رمثة التميمي : أ -3
كان طبيبا معروفا وًنجحا ابملداواة ، مزاوال العمال اليد وصناعة اجلراح ، ولكنه مل  وهو رفاعة بن يثرب ابو رمثة التميمي  

 . (1) يكن فائقا يف العلم
 الشمردل بن قباب الكعدي النجراين :   -4

وكان يف وفد احلارث بن كعب الذين قدموا على رسول هللا )صلى  ورد يف حديث قيس بن الربيع عن الشمردل بن قباب ،  
وسلم ( فاسلموا وقضى حوائجهم ، فقال الشمردل حني برك بني يدي رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم ( :"أبيب   هللا عليه وآله

اتطبب فتاتيين املراة الشابة ، وغري ذلك ،    وامي ، كنت كاهن قومي يف اجلاهلية ، وقد اتى هللا ابلنبوة ، فأبطل كهانيت ، واًن رجل
، وحمسمة الطعنة ، وانتشار ان اضطربت ، وال جتعل يف دواتك شرب ما ، وعليك ابلسناء والسنون    فما حيل يل ، قال : فصد العروق 

 . (2) ، وال تداو احدا حىت تعرف داءه ، فاكب عليه فقبل ركبته ، مث قال : والذي بعثك ابحلق النت اعلم مين"
 ضماد بن ثعلبة االزدي :  -5

،  ( 3) ي يعاجل الداء بشيء يقرا مث ينفث من هذا الريحأ وكان يرقى ،    سالم ، ول اإلأسلم يف  أكان يتطبب ويطلب العلم ،  
 . (4) نه كان طبيبادارية أب وذكره الكتاين يف كتابه الرتاتيب اإل 

برز  أبرز اخلدمات الطبية يف عصر النبوة ، ومسامهتها الفعالة يف هذا امليدان ، فمن  أما فيما خيص دور الطبيبات يف تقدمي  أ
 - اليت مارسن الطب يف العهد النبوي كااليت :النساء املسلمات ال 

 مساء بنت ايب بكر )رضي هللا عنهما( : أ -1
مها قتيلة بنت عبد العزى قرشية من بين عامر بن  ايب بكر الصديق و أ بنت مساء بنت عبدهللا بن عثمان التيمية ، وهي أوهي  

 . (5) هـ  73لنطاقني ، توفيت سنة لؤي ، ووالدة عبدهللا بن الزبري ، اسلمت قدميا يف مكة ، وعرفت بذات ا
بردوها  أ وصى  أ ن الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم (  إ وكانت تؤتى ابملراة املوعوكة فتدعوا ابملاء فتصبه يف جيبها ، وتقول  

 .(6) ابملاء
ابيات يف  ن الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم ( كان يقدم توجيهاته الطبية للصحأمنا يدل على  إ ن دل على شيء فإوهذا  

 لطرق الصحيحة. كيفية مداواة املرضى اب 
 مية بنت قيس ايب الصلت الغفارية : أ -2

ىل رسول  إهـ ، قالت :"جئت    7اسلمت وابيعت بعد اهلجرة ، وشهدت مع الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم ( خيرب سنة  
، فتداوي اجلرحى ،  ىل خيرب ايرسول هللا  إخنرج معك  هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم ( يف نسوة من بين غفار ، فقلنا اًن نريد ان  

 . (7) ونعني املسلمني مبا استطعنا ، فقال )صلى هللا عليه وآله وسلم ( : على بركة هللا ، قالت : فخرجنا معه"
الطبية  عداد العقاقري  أمور الطبية وطرق عالجها ، وكيف يتم  مية الغفارية كانت على معرفة ودراية ابألأن  أفمن ذلك يتبني  
داواة اجلرحى من خالل مشاركتها يف بعض الغزوات اليت قادها )صلى هللا عليه وآله وسلم ( ، وقيامها  اليت تناسب كل داء ، وم

 

 . 83(  عكاوي ، املوجز ، ص1) 
 . 462،ص1؛ الكتاين ، الرتاتيب االدارية ، ج  358،ص3ابن حجر ، االصابة ، ج؛    882،ص 2(  ابن اجلوزي ، العلل املتناهية ، ج2) 
 .  537، ص  10ي ، مرقاة املفاتيح ، ج(  القار 3) 
 .462،ص1(  ج4) 
 . 300،ص3(  ابن حجر ، فتح الباري ، ج5) 
 . 1150،ص2؛ ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج  24- 23،ص7(  مسلم ، صحيح مسلم ، ج6) 
 . 293،ص 8ات الكربى ، ج(  ابن سعد ، الطبق7) 
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دىن ملل او كلل ؛ الهنا كانت تشعر  أنساين بكل حمبة دون  بتضميد جروح اجملاهدين املسلمني ، وتواصلها ليال وهنارا هبذا العمل اإل
 ويتحتم على ضمريها ان تساهم وتشارك يف بنائه. هذا اجملتمع االسالمي ، ابهنا جزء من 

 م زايد االشجعية : أ -3
قالت :"خرجنا ومعنا دواء نداوي به    إذ وهي سادس ست نسوة غزون مع الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم ( يوم خيرب ، 

 . (1) اجلرحى ، ونناول السهام ، ونسقي السويق، ونغزل الشعر"
 

 : م سليم  أ -4
د بن زيد بن حرام بن جندب االنصارية ، اشتهرت بكنيتها واختلف يف امسها ، فقيل سهلة ،  وهي بنت ملحان بن خال

و الرميصاء ، تزوجت مالك بن النضر يف اجلاهلية فولدت أنسا  أوقيل : رميلة ، وقيل : رميثة ، وقيل : مليكة ، وقيل : الغميصاء  
،  (2) اب طلحة أ ىل الشام فمات هبا فتزوجت بعده  إفغضب مالك وخرج  سالم من االنصار  ىل اإلإ يف اجلاهلية ، واسلمت مع السابقني  

نصار معه ،  نس بن مالك )رضي هللا عنه ( قال : "كان رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم ( يغزو ابم سليم ونسوة من األاوعن 
 .(3) ذا غزا فيسقني املاء ويداوين اجلرحى"إ

 سلمية: م سنان األأ -5
 .  (4) هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم ( يف غزوة خيرب تسقي وتداوي اجلرحى خرجت مع رسول 

 نصارية: م عطية األأ -6
م  أوهي نسيبة بنت كعب املازنية ، اسلمت وابيعت الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم ( ، وغزت معه وردت عنه ، فعن  

صنع هلم طعامهم ، واخلفهم يف رحاهلم ،  أ زوات ، فكنت  وسلم ( سبع غ  عطية قالت :"غزوت مع رسول هللا )صلى هللا عليه وآله
 . (5)واداوي اجلرحى واقوم على املرضى" 

 م امين: أ -7
بو عمر امسها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن  أموالة النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم ( وحاضنته ، قال  

حدا  أ، كانت قد حضرت    (6) مين امي بعد امي" أم  أوآله وسلم ( يقول : " ى هللا عليه  سلمة بن عمرو بن النعمان ، كان الرسول )صل
 . (7)وكانت تسقي املاء وتداوي اجلرحى 

 محنة بنت جحش:  -8
، كانت    (8) سد بن خزميةأوهي محنة بنت بنت جحش بن رابب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كثري بن غنم بن دودان بن  

 .(9) تسقي العطشى وتداوي اجلرحى 

 

 . 363،ص7(  ابن االثري ، اسد الغابة ، ج1) 
 . 227،ص8صابة ، ج(  ابن حجر ، اال 2) 
 . 1443،ص3(  مسلم ، صحيح مسلم ، ج3) 
 . 231،ص8(  ابن حجر ، االصابة ، ج4) 
 . 114،ص2( الكتاين ، الرتاتيب االدارية ، ج5) 
 . 169، ص  8( ابن حجر ، االصابة ، ج6) 
 . 221،ص1(الواقدي ، فتوح الشام ، ج7) 
 . 116، ص  3(ابن سعد ، الطبقات الكربى ، ج8) 
 . 221، ص  1زي ، ج(الواقدي ، املغا9) 
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 نصارية: الربيع بنت معوذ بن عفراء  األ  -9
بن عفراء قالت :"كنا    صحابية جليلة ، صحبت النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم ( ، وغزت معه ، فعن الربيع بنت معاذ

 . (1) نغزو مع رسول )صلى هللا عليه وآله وسلم ( فنسقيهم املاء وخندمهم ونرد القتلى واجلرحى اىل املدينة"
 ة : سلميرفيدة اإل -10

مارست اجلراحة ومتيزت هبا ، واختارها )صلى هللا عليه وآله وسلم ( هلذا اجملال ، فاختذت خيمة ومارست عملها فيها ،  
سلمية حيث كانت  )صلى هللا عليه وآله وسلم ( سعد بن معاذ عند اصابته يوم اخلندق يف خيمة يف املسجد تسكنها رفيدة اإلجعل  و 

 . (2) رضى وتداوي اجلرحى ليعوده النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم ( عن قربتتصف ابهنا صاحلة تقوم على امل
 الشفاء بنت عبدهللا :  -11

وعاصرت النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم ( وابيعته مبكة ، اشتهرت مبعاجلة االمراض اجللدية    اشتغلت ابلطب يف اجلاهلية ، 
ع هللا  )صلى  الرسول  استاذنت   ، االسالم  ويف  اجلاهلية  بذلك  يف  هلا  فاذن  عملها  مبباشرة   ) وسلم  وآله  سنة  (3) ليه  توفيت   ،

 . (4) 641هـ/20
 عنها(: بو بكر الصديق )رضي هللا أعائشة بنت  -12

، وكانت  (5) حد  أشهدت مع النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم ( عدة غزوات ، وكانت تداوي اجلرحى ، وتسقيهم يف غزوة  
 . (6) َيايب على النفس  تذهب اهلم واحلزنإ ثر ألى شرب التلبينة ، ملا هلا من  كانت تشجع عو هلا بعض النصائح الطبية ، 

 ه وسلم (: فاطمة بنت حممد )صلى هللا عليه وآل -13
كان هلا دور كبري يف مداواة والدها )صلى هللا عليه وآله وسلم ( يوم احد ، فعن عبدهللا بن مسلمة قال : حدثنا عبدالعزيز  

حد فقال : "جرح وجه  أنه سئل عن جرح النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم ( يوم  أ)رضي هللا عنه (  بيه عن سهل  أبن ايب حازم عن  
النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم ( وكسرت رابعيته ، وهشمت البيضة على راسه ، فكانت فاطمة )رضي هللا عنها( تغسل الدم وعلي  

 . (7) فاحرقته حىت صار رمادا مث الزقته فاستمسك الدم"ثرة ، اخذت حصريا  ال كإ ن الدم ال يزيد  أ)عليه السالم(  ميسك ، فلما رات  
 معاذة الغفارية :  -14

كان هلا دور كبري يف اسفار النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم ( تعتين ابملرضى وتداوي اجلرحى ، قالت :"كنت انيسا برسول  
 . (8) وي اجلرحى"لى املرضى ، واداهللا )صلى هللا عليه وآله وسلم ( ، اخرج معه يف االسفار اقوم ع 

كن يعدنه واجبا يف التضحية    إذن مسالة اسعاف اجلرحى كان من اختصاص الصحابيات اجلليالت ،  وهبذا ميكننا القول إب 
كن ينفذن بني الرجال فريافقن الغزاة مسعفات معاجلات حيملن اواين املاء ، وماحيتجن من اللفائف واجلبائر وغريها من وسائل    و،  

جلرحى وَيربن كسورهم ، ومنهن من كن يشرتكن يف املعارك ، وكانت هلن مواقف مشهورة وسري معروفة فبوركت  االسعاف يرعني ا
 . جهوهن واملتمثلة ابايديهن املمتلئة بدماء جرحى املسلمني لعالجهم 

 

 .139، ص  5(احلنظلي ، مسند اسحاق بن راهوية ، ج1) 
 . 194،ص1( الظاهري ، جوامع السرية ، ج2) 
 . 45( اهلوين ، اتريخ الطب ،ص3) 
 . 372،ص6؛ ابن حنبل ، مسند امحد ، ج  152،ص1نة ، ج( ابن شبة النمريي ، اتريخ املدي4) 
 . 227،ص7( ابن حجر ، االصابة ، ج5) 
 . 205، ص  6؛ البخاري ، صحيح البخاري ، ج  80،ص  6، مسند امحد ،ج  ( ابن حنبل6) 
 . 1066،ص3( البخاري ، صحيح البخاري ، ج7) 
 . 289،ص7( ابن االثري ، اسد الغابة ، ج8) 
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 اخلامتة 
 ائج االتية : ىل النتإ توصلنا دراسة اترخيية(    –طباء وطبيبات عصر الرسالة  أن اسدلنا الستار عن موضوع )أبعد  

ن االثنني كانوا  إ  إذ وبئة ،  مراض واألوقات انتشار األأطبائنا وطبيباتنا اليوم دور مطابق متاما لدورهم يف العهد النبوي  كان أل -1
لتغلب على  وبئة وتعريض حياهتم للخطر بغية العناية ابملرضى وتقدمي يد العون واملساعدة هلم لول يف مواجهة األ ميثلون اخلط األ 

 املرض وشفاؤهم. 
كانت التدابري الصحية زمن الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم ( هي ذاهتا ومطابقة متاما للتدابري الصحية اليت اختذت يف   -2

كد على ضرورة اختاذها  أوضعنا الراهن من خالل االقتداء ابلتوصيات اليت وجه هبا الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم ( و 
 وبئة املعدية. واأل مراض ن األللوقاية م 

مهية  أايت القرانية واقوال املصطفى )صلى هللا عليه وآله وسلم ( مطابقة متاما ملا وصل اليه العلم احلديث اليت تؤكد على  تعد اآل -3
الطعام ومنها  بعض األ  بنوع  مايتعلق  ( فمنها  تنوعت توجيهاته )صلى هللا عليه وآله وسلم  الطبية والصحية ، حيث  طعمة 

 نسان الغذائي. لوك اإل مايتعلق بس
تعد التوجيهات النبوية الصحية هي الدعائم الرئيسة للنهضة الطبية والصحية اليت شهدها العامل فيما بعد ، وهي املعني الذي   -4

  طباء جيال بعد جيل ، فهي مبثابة املفاتيح اليت سهلت على العلماء سبل البحث والتقصي ، وهي تعد نقطة حتول شرب منه األ
 . ىل العلم والتجربة إسطورة والشعوذة نقلت هذا العلم اجلليل من األ و لطب الصحة العامة ، يف جمال ا

 قائمة املصادر واملراجع
 ولية  اوال : املصادر األ 

 ن الكرمي  آالقر  -
 (. م1233ه/630)تابن االثري ، عز الدين ابو احلسن علي بن ايب الكرم حممد بن حممد عبدالكرمي اجلزري الشيباين   •
 هـ(.1417-، دار احياء الرتاث العريب ، )بريوت1يف معرفة الصحابة ، تح : عادل امحد الرفاعي ، ط اسد الغابة  -1
 م(. 870هـ/256البخاري ، ابو عبدهللا حممد بن امساعيل بن املغرية )ت •
 م(. 1987هـ /1407-)بريوت، دار ابن كثري ،  3صحيح البخاري ، تح : د. مصطفى ديب البغا ، ط -2
 هـ(. 1415-،دار القلم ، )دمشق 1ع بني الصحيحني ، ترتيب : د.صاحل امحد الشامي ، طاجلام -3
 م(. 892هـ/279الرتمذي ، حممد بن عيسى ابو عيسى السلمي  )ت •
 د.ت(.  -سنن الرتمذي ، تح : امحد حممد شاكر واخرون ، دار احياء الرتاث العريب ، )بريوت  -4
 م(. 1200هـ/597ن )تمجال الدين ابو الفرج عبدالرمحابن اجلوزي ،   •
 ه(. 1403-، دار الكتب العلمية ، )بريوت  1العلل املتناهية يف االحاديث الواهية ، تح : خليل امليس ، ط -5
 م(. 1448هـ/852ابن حجر العسقالين ، امحد بن علي ابو الفضل )ت •
 هـ(. 1412-ار اجليل ، )بريوت ،د1االصابة يف متييز الصحابة ، تح : علي حممد البجاوي ، ط -6
 د.ت(. -فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، تح : حمب الدين اخلطيب ، دار املعرفة ، )بريوت  -7
 م(. 855هـ/241ابن حنبل ، امحد ابو علي الشيباين )ت •
 د.ت(.  - مسند االمام امحد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة ، )مصر -8
 م(. 852هـ/238)ت احلنظلي ، اسحاق بن ابراهيم بن ُملد بن راهوية  •
 هـ(.1412-، مكتبة االميان ، )املدينة املنورة 1ن راهوية ، تح : د.عبدالغفور بن عبد احلق البلوشي ، طمسند اسحاق ب -9
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 م(. 1368هـ/770الرافعي ، امحد بن حممد بن علي املقري الفيومي )ت •
 د.ت(.   -املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، املكتبة العلمية ، )بريوت -10
 م(. 1143هـ/538بن عمرو بن امحد بن جارهللا )تالزُمشري ، ابو القاسم حممود  •

 هـ(.1407-،دار الكتب العلمية ، )بريوت1املستقصى يف امثال العرب ، ط -11
 م(. 844هـ/230ابن سعد ، حممد بن منيع ابو عبدهللا البصري الزهري )ت •

 د.ت(. -الطبقات الكربى ، دار صادر ،)بريوت -12
 م(. 876هـ/262)تنمريي ، ابو زيد عمر بن شبة البصري ابن شبة ال •

 هـ(. 1417-اتريخ املدينة املنورة ، تح : علي حممد دندل واخرين ، دار الكتب العلمية ، )بريوت  -13
 م(. 1064هـ/456الظاهري ، ابو حممد علي بن امحد بن سعيد بن حزم االندلسي القرطيب )ت •

 د.ت(.   –جوامع السرية ، )د.م   -14
 م(. 888هـ/275)ت مد بن اسحاق بن العباس ابو عبدهللاالفاكهي ، حم •

 هـ(.1414-، دار خضر )بريوت2اخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه ، تح : د. عبد امللك عبدهللا دهيش ، ط -15
 م(. 1605هـ/1014القاري ، علي بن سلطان حممد )ت •

 هـ(. 1422-، دار الكتب العلمية ، )بريوت 1مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ، ط -16
 م(. 1349هـ/751ظ مشس الدين )ت ابن القيم اجلوزية ، احلاف •

 هـ(. 1424 –، مكتبة العال ، )الشارقة  1الطب النبوي ، ط -17
 م(. 888هـ/275ابن ماجة ، حممد بن يزيد ابو عبدهللا القزويين )ت •

 د.ت(.  - سنن ابن ماجة ، تح : حممد فؤاد عبدالباقي ، دار الفكر ، )بريوت -18
 م(. 875هـ/261بوري )تسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسا مسلم ، ابو احل •

 هـ(. 1411 -صحيح مسلم ، تح : حممد فؤاد عبدالباقي ، دار احياء الرتاث العريب ، )بريوت -19
 م(. 822هـ/207الواقدي ، ابو عبدهللا حممد بن عمر بن واقد السهمي )ت •

 د.ت(.   –فتوح الشام ، دار اجليل ، )بريوت   -20
 هـ(. 1425-الكتب العلمية ، )بريوت ، دار1حممد عبدالقادر ، امحد عطا ، طاملغازي ، تح :  -21

 اثنيا : املراجع احلديثة  
 رضا ، اكرم   •

 هـ(. 1427  –، دار الوفاء ، )القاهرة  1الطب النبوي )دراسة صيدالنية حول العقاقري النبوية وكيفية  االستفادة منها( ، ط -22
 رقيط ، محد حسن   •

 هـ(.1417-ريوت  ، دار ابن حزم ، )ب1والرايضية يف االسالم ، طالرعاية الصحية  -23
 سامل ، ُمتار   •

  – ، مؤسسة املعارف ، )بريوت 1الطب االسالمي بني العقيدة واالبداع ، مراجعة الشيخ : امحد حمي الدين العجوز ، ط -24
 هـ(.1408

 السرجاين ، راغب احلنفي .  •
 هـ(. 1430 –مؤسسة اقرأ ، )القاهرة ، 1قصة العلوم الطبية يف احلضارة االسالمية ، ط -25
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 اب خضر . عكاوي ، رح •
 هـ(.1415-، دار املناهل ، )بريوت 1املوجز يف اتريخ الطب عند العرب ، ط -26
 الكتاين ، عبداحلي.  •

 د.ت(.   –الرتاتيب االدارية ، دار الكتاب العريب ، )بريوت   -27
 اهلوين ، فرج حممد .  •

 هـ(. 1406 –، الدار اجلماهريية ، )ليبيا  1طاتريخ الطب يف احلضارة العربية االسالمية ،  -28
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                                                                            مالمح النظام العاملي بعد احنسار جائحة كوروان 
 أ.م.د ماهر جاسب حامت الفهد

 التخصص العلمي ) التاريخ / اتريخ حديث ومعاصر ( 
 مجهورية العراق ، ة ميسان كلية المام الكاظم )ع( / أقسام ميسان حمافظ 

maherhatem1982@gmail.com 
 لخص   املُ 

تسارع لفريوس كوروًن يف أصقاع الكرة األرضية بتعطيل احلياة يف دول ومدن عديدة، فأغلقت األسواق وعطلت  
ُ
تسبب التفشي امل

، ويف ضوء هذه التحدايت برزت كفاءة حكومات وكشفت فشل أخرى غريها . وتعد جائحة  حركة السفر وتضرر اقتصاد العامل أبسره
التاريخ، مثل سقوط جدار برلني أو اهنيار اإلحتاد السوفييت، فهي حدث عاملي مدمر يصعب    كوروًن شأهنا شأن أحداث مفصلية يف 

 .ختيل عواقبه على املدى البعيد  
أن املنتصرين يف املعركة ضد فريوس كوروًن  فيمكن القول  املي بعد احنسار جائحة كوروًن،  وسعيا وراء الكشف عن مالمح النظام الع 

فكافة الدول ابتت تعاين من اإلجهاد اجملتمعي الناجم    .تابة التاريخ كما هي احلال عرب اتريخ البشرية القاتل هم من سيتسىن هلم ك 
فضل نظمها السياسية واالقتصادية والصحية الفريدة، ستفوز على  عن انتشار الفريوس بطرق جديدة وقوية، فالدول اليت تنجو ب 

ملا ستسفر عنه املعركة ضد كوروًن ترتاوح بني  وستكون النظرة    .د هذا الوابء الدول اليت خرجت بنتائج ُمتلفة ومدمرة يف معركتها ض
ما سريى فيها بعضهم دلياًل على الفوائد اجللية للحكم  من يرى فيها انتصاراً حامساً للدميقراطية والتعددية والرعاية الصحية الشاملة، في

 .االستبدادي احلاسم  

ة بسبب الفريوس، فرمبا يؤدي إىل عدم االستقرار وإىل نزاع واسع النطاق داخل بعض الدول  يتعرض النظام الدويل لضغوط كثري  ورمبا
فوذ من الغرب إىل الشرق، ويتضح ذلك من خالل استجابة دول  ورمبا َسُيسهرع انتشار الوابء وترية حتول السلطة والن  .أو فيما بينها 

ياابن بشكل أفضل من بعض الدول األوروبية والوالايت املتحدة األمريكية،  شرقية ملواجهة الوابء مثل كوراي اجلنوبية وسنغافورة وال
يف حني إن االستجابة البطيئة  وس،  أضف إىل ذلك، أن تعاطي الصني كان جيداً ابلرغم من تعثرها يف البداية عند اكتشاف الفري 

 اهلالة اليت طاملا أحاطت ابلتعامل الغريب .   واملتخبطة يف أورواب والوالايت املتحدة األمريكية، كانت من األشياء اليت شوهت
 الولايت املتحدة، الصني، كوروان، النظام العاملي، القطبية .  - الكلمات املفتاحية :

Summary 
The rapid spread of the Corona virus has affected the globe in disrupting life in many countries 
and cities, closing markets, disrupting travel and harming the economy of the entire world, and 
in light of these challenges, the competence of governments has emerged and revealed other 
failures. The Corona pandemic, like articulated events in history, such as the fall of the Berlin 
Wall or the collapse of the Soviet Union, is a devastating global event that is difficult to imagine 
in the long run . 
In an effort to reveal the features of the world order after the Corona pandemic receded, it can be 
said that the victors in the battle against the deadly Corona virus are the ones who will be able to 
write history as it is throughout human history. All countries are suffering from societal stress 
caused by the spread of the virus in new and powerful ways. Countries that survive thanks to their 
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unique political, economic and health systems will win over countries that have produced 
different and devastating results in their battle against the epidemic. The outlook for the outcome 
of the battle against Corona will range from those who see it as a decisive victory for democracy, 
pluralism and universal health care, while some will see it as evidence of the evident benefits of 
decisive authoritarian rule . 
The international system may be exposed to a lot of pressure due to the virus, as it may lead to 
instability and to a widespread conflict within or between some countries. Perhaps the spread of 
the epidemic will accelerate the transition of power and influence from the west to the east, and 
this is evident by the response of eastern countries to face the epidemic such as South Korea, 
Singapore and Japan better than some European countries and the United States of America. In 
addition, the abuse of China was good despite its failure in The beginning was when the virus 
was discovered, while the slow and confused response in Europe and the United States of America 
was one of the things that distorted the aura that has long surrounded Western engagement .  
Key words: - United States, China, Corona, world order, polarity . 

 - لفايروس وتفاعل العال معه : انتشار ا  -املقدمة : 
_ موجة واسعة    - Covid 19  19( _  يعرف علمياً بــ " كوفيد    Corona Virusesمل يكن غريباً أن يُطلق وابء كوروًن )  

مستقبل العامل واملؤسسات واالنظمة اليت ترتكز إليها املنظومة الدولية، فهذا وابء غري مسبوق، على األقل    النطاق من اجلدل حول 
من ًنحية وعي االنسان واجملتمعات به، فالذاكرة البشرية تعرف أوبئة أكثر شدة  وضراوة، من طاعون منتصف القرن الرابع عشر إىل  

، ولكن ال وسائل االتصال يف حقب األوبئة السابقة، كانت ابلسرعة واللحظية  (1) (  1919  –  1918اإلنفلونزا اإلسبانية يف )  
اليت تتسم هبا اليوم، وال توقعات االنسان من دولته كانت ابملستوى اليت هي عليها اآلن، فخالل أسابيع من انتشار فريوس كوروًن  

ابء، ووقعه، وأثره اإلنساين واالجتماعي واالقتصادي  الو   نتشاراخارج الصني، بدأت عشرات، بل مئات املاليني من البشر يعيشون  
 .   ( 2) يف معايشة ومعاينة واقعية ملموسة

، كان الوابء قد أصاب ما يزيد عن املليون ونصف املليون شخص ) مع وجود إصاابت أكثر بكثري  2020ويف العاشر من نيسان  
( شخص من املصابني، وعصف   100،000(، وقتل ما يزيد عن )  ية  من ذلك، مل تُفحص بعد، ومل تُدرج ابلتايل يف االرقام الرمس

ابحلياة اإلنسانية كما مل تعصف هبا رايح احلروب، وابلرغم من أن نصف الكرة الشمايل يبدو األكثر أتثراً حىت اآلن، بلغ عدد الدول  
أعلن منُذ النصف األول من آذار،  قل  ( دولة، ثلث هذه الدول، على األ  200اليت اعلنت عن وجود حاالت مرضية ما يزيد عن )  

جتماعي،  دولة بعد األخرى، عن إغالق كامل أو شبه كامل، لألنشطة االجتماعية واالقتصادية، وعن تطبيق قواعد صارمة للتباعد اال
وترسم صورة   ياةأمالً يف حماصرة الوابء، فمدن كربى يف شرق العامل وغربه، من اسطنبول ولندن وابريس إىل نيويورك، كانت تعج ابحل

 

لعامل، ولشدهتا، وصفت أبهنا  ( مليون يف احناء ا  50  –   20د االوبئة اليت حدثت يف أتريخ البشرية، ويعتقد أهنا تسببت يف وفاة )  أش  - اإلنفلونزا اإلسبانية : (1)
   - ( . للتوسع يف املعلومات يُنظر :  HIVالفريوس الثاين األكثر دراسة يف العامل، بعد فريوس العوز املناعي البشري )  

انية : مركز مؤمنون بال حدود  ، ترمجة : حممد حبيدة، قسم الفلسفة والعلوم اإلنس1919  –  1918فريدريك فانيورون، اإلنفلونزا اإلسبانية : عودة إىل وابء        
الرابط،   واألحباث،   Jeffery K.Taubenberger and David M.Morenst, 1918؛  20  –   3، ص2020ابريل    15للدراسات 

Influenza : The Mother of All Pandemics, Emerging Infectious Diseases, www.cdc.gov/eid, Vol.12, 
No.1, January 2006, Pp. 15 – 22 .  

 .    2، ص2020يسان  ن  13: أي عامل ميكن توقعه؟، قطر، مركز اجلزيرة للدراسات،    19مركز اجلزيرة للدراسات، ما بعد وابء كوفيد   (2)
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اليقني والقلق وفقدان  مغلفة ابخلوف  مدن شبه صامتة،  إىل  والعشرين، حتولت  احلادي  القرن  هناك    (1) عامل  . وابلتأكيد ستكون 
 انعكاسات كبرية على املستوايت االقتصادية واالجتماعية وأخرى غريها على مستوى العامل .   

 احلياة القتصادية بعد احنسار كوروان  
آذار، من األوائل الذين توقعوا انكماشاً حاداً يف   20( ) حمرر الغارداين االقتصادي ( يف  Larry Elliottري إيليوت ) كان ال

االقتصاد العاملي، بفعل الطابع الوابئي لكوروًن، وخالل اسابيع قليلة، اكدت مؤسسات مالية دولية وخاصة، مبا يف ذلك صندوق  
ابلفعل مرحلة من الرتاجع االقتصادي، وأن تفاقم االوضاع، قد َير العامل إىل  ن االقتصاد العاملي دخل الدوليني، أ  (3) والبنك (2) النقد

أزمة )   يفوق  اقتصادي  )  (4)(  2009  –  2008كساد  العظيم  الكساد  يف عام    Great Depression  ) (5)، ورمبا حىت 
1929 (6 )  . 

قتصادي القائم بني الوالايت املتحدة األمريكية والصني،  رغم من أن الصراع االفهناك مؤشرات يفرضها كوروًن على املستوى العاملي، فبال 
قد ألقى بظالله على االقتصاد العاملي ككل، إال أنه يبدو أن أتثريات تفشي فريوس كوروًن ستكون هي التحدي األصعب الذي  

 Unitedدة للتجارة والتنمية ( )  ) مؤمتر األمم املتح  سيواجه االقتصاد العاملي يف املرحلة املقبلة، إذ يُشري تقرير وكالة أونكتاد 
Nations Conference on Trade and Development    إىل أن األزمة اليت تسبب هبا كوروًن ستؤدي إىل )

إىل  % (، وقد يسوء الوضع  5،2ركود يف االقتصاد العاملي، وهو ما سيتسبب يف اخنفاض النمو السنوي العاملي هلذا العام بنسبة ) 
( مليار دوالر، وذلك يعين اهنيار االقتصاد العاملي ككل، يف تكرار ملشهد    2000 الدخل العاملي بقيمة )  درجة تسجيل عجز يف 

 

 .    2املصدر نفسه، ص (3)
   - للتوسع يف سياسات وممارسات صندوق النقد الدويل يُنظر : (1)

آب    26ت صندوق النقد الدويل يف جمال تنمية القدرات، صندوق النقد الدويل، واشنطن،  معهد تنمية القدرات ) صندوق النقد الدويل (، سياسات وممارسا        
 .    16  –  1، ص2014

 - يف عمل ونشاط البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، يُنظر :للتوسع   (2)
 .   53  –  1، ص1989شباط    16ء والتعمري،  البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، اتفاقية إنشاء البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، البنك الدويل لإلنشا        

، أدى ذلك إىل ما يُعرف 2008تُعد أسوء كارثة اقتصادية منذ الكساد العظيم، واليت أدت إىل تدمري االقتصاد العاملي يف عام    -( :  2009  –  2008أزمة )   (3)
الية اليوم .  البطالة، وكانت تداعياهتا هائلة وما زالت تؤثر على األنظمة املبــ " الركود الكبري "، والذي أدى إىل اخنفاض اسعار املساكن وارتفاع حاد يف معدالت  

( مليون عمل، وُحجزت حوايل أربعة ماليني منزل يف أقل من    2.5يف الوالايت املتحدة فقد أكثر من مثانية ماليني مواطن وظائفهم، ومت تدمري ما يقرب من ) 
،  2009على الرغم من أن الركود انتهى رمسياً يف عام  املساواة يف الدخل، فقد العديد من املواطنني الثقة يف النظام.  عامني . ومن انعدام األمن الغذائي إىل عدم  

، ومت اسرتداده إىل مستوايت ما قبل األزمة فقط يف عام 2009٪ ( يف عام  10إال أن املعاًنة استمرت، خاصة يف الوالايت املتحدة، إذ بلغ معدل البطالة ) 
   - . للتوسع يف تفاصيل األزمة وآاثرها يُنظر :  2016

؛ حممد أمين عزت امليداين،  23  –  1، ص2008العريب، األزمة املالية العاملية وتداعياهتا على االقتصادات العربية، صندوق النقد العريب، كانون األول    صندوق النقد      
مجعية العلوم االقتصادية السورية،    –لثالاثء  لى االقتصاد العاملي والعريب والسوري، حماضرة أُلقيت يف ندوة ااألزمة املالية العاملية : أسباهبا وتداعياهتا ومنعكساهتا ع

 .    17  –  1، ص2009سوراي،  
إليه االقتصاد  هو أكرب وأهم مدة تدهور اقتصادي عرفها التاريخ احلديث، ويُعد يف القرن احلايل مؤشراً لقياس العمق الذي ميكن أن يهوي    - الكساد العظيم : (4)

تشرين األول األول عام    24األزمة، ومت التاريخ هلا أبهنيار بورصة نيويورك يف حي املال أو ) وول سرتيت ( يوم    العاملي، وكانت أسواق املال األمريكية أول ضحااي
( مليون   13نة نفسها، وحدث ذلك بسبب طرح )  تشرين األول من الس  29، الذي أطلق عليه " اخلميس األسود "، وتبعه " الثالاثء األسود " يوم  1929

 جتد مشرتين، لتفقد قيمتها . ونشر الوضع االقتصادي الذعر لدى املستثمرين يف البورصة، وابدر الوسطاء إىل البيع بكثافة، ليجد آالف  سهما للبيع، لكنها مل 
   - املسامهني بعد ذلك أنفسهم مفلسني . للتوسع يف االزمة وآاثرها يُنظر :

(، رسالة ماجستري غري منشورة،    2008  –  2007( واالزمة املالية )    1933  –  1929لكبري )  داودي ميمونة، ظهور األزمات املالية : دراسة أزمة الكساد ا        
 .    2014كلية العلوم االقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيري ) املدرسة الدكتورالية لالقتصاد وإدارة األعمال (، جامعة وهران،  

 .    4مركز اجلزيرة للدراسات، املصدر السابق، ص (5)
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من القرن املاضي، واليت كان أتثريها ُمدمراً على كل الدول دون استثناء،    1929الكساد الكبري، الذي أعقب األزمة االقتصادية لعام  
( املالية، واليت حدثت نتيجة للهشاشة املالية    2009  –   2008بعد من أتثريات ازمة )    اد العاملي مل يتعافَ خصوصاً أن االقتص

 .   (1) للنظام االقتصادي العاملي
( أن تدهور االقتصاد العاملي هذه املرة مل يولد يف منطقة معينة من العامل،    2008،  1998،  1987،  1929وخبالف أزمات )  
فالتدهور هذه املرة، عاملي الطابع، يطول كافة االقتصادات الكربى واملتوسطة والصغرية،    مايل حُمدد،   – تصادي  وال بفعل عامل اق

وطاملا أن ال يوجد أحد يتوقع أو يعرف مسرية الوابء، وأثره على كل دولة على حدة، وال كيفية حماصرته، فإن وقع الوابء االقتصادي  
، جنحت يف حماصرة الوابء بصورة مبكرة، وهي يف طريقها إلستعادة  إن دواًل، مثل الصنيمل يزل حمل جدل، فثمة من يقول : "  

معدالت االنتاج السابقة على انتشار الوابء؛ ودواًل، مثل السويد وبعض دول نصف الكرة اجلنويب، اليت جتنبت اإلغالق الكلي أو  
 .   (2) اجلزئي؛ ستكون أقل أتثراً ابألزمة االقتصادية "

ة متاماً؛ فاملشكلة أن الوابء أصاب العملية االقتصادية على مستوى العامل بكافة مراحلها ) االنتاج  احلساابت ليست صحيحلكن هذه  
االستهالك (، وإن التعقيد املتزايد يف شبكة التوزيع واإلمداد، اليت يرتكز إليها االقتصاد العاملي، جتعل بنية هذه الشبكة    –التوزيع    –

(، إىل هذا التعقيد بوصفه دافعاً    1991  –   1945سيما بعد هناية احلرب الباردة )    جلأت القوى الكربى،أكثر هشاشة، وقد  
تبادل بني الدول ووسيلة فعالة ملنع احلرب، طاملا أن قطاعات هائلة من السلع واملنتجات تقوم على مواد وقطع ُتصنَّع يف  

ُ
لألعتماد امل

منظومة اقتصادية ما، أصبح من الصعب إصالحها إن توقفت أو    ن كلما أزداد تعقيدعديد من الدول وليس يف دولة واحدة، ولك
 .   (3) أصاهبا اخللل، وبتصاعد مستوى التوتر بني االقتصادات الكربى، فإن املتوقع أن تصبح عملية اإلصالح أكثر صعوبة

والصني قد تسبب يف تعطيل التدفقات الثنائية   أضف إىل ذلك، أن فصل سالسل توريد التكنولوجيا بني الوالايت املتحدة األمريكية 
للتكنولوجيا واالستثمار، ورمبا هذا الفصل، سيشمل قطاعات اقتصادية أخرى، ولن يؤثر هذا التوجه ابلسلب على قطاع التكنولوجيا  

 خلق فجوة جتارية  تريليوًنت دوالر ( فقط، بل سيؤثر على الصناعات األخرى، األمر الذي قد يتسبب يف  5العاملي ) الذي يبلغ  
" بني الطرفني، وقد سَّرع انتشار الوابء من الفصل،    جدار برلني الفرتاضيواقتصادية وثقافية عميقة، هُتدد أبتساع ما أُطلق عليه " 

الذي  األمر  واخلدمات،  التصنيع  قطاعي  ونقل    ليشمل  املرافق،  وإغالق  التوريد،  تبديل سالسل  على  الشركات  من  العديد  أجرب 
ظفني إىل قطاعات عمل ُمتلفة، ورمبا ستواجه هذه الشركات خيارات صعبة حول نقل سالسل التوريد بشكل دائم من الصني،  املو 

أكرب اقتصادين يف العامل، وسيضع مزيداً من  خوفاً من خطر االفراط يف تركيز االنتاج هناك، مما سريسخ من اجتاهات الفصل بني  
 .   (4) قات مع كال اجلانبنيالتحدايت أمام الدول؛ ملوازنة العال 

تبادلة بني الوالايت املتحدة األمريكية والصني، وابلتحديد يف كانون  
ُ
خاصة وأن الفريوس ظهر يف ذروة التنافس التجاري والعقوابت امل

هللع والقلق  ملعقل الصناعي االضخم يف الصني، ُمتسبباً أبخنفاض كبري يف اإلنتاج، وحالة من ا، يف مقاطعة ووهان، ا2019األول  
النفسي، وشلل يف حركة املواصالت واملالحة؛ نتيجة توقيف الدراسة والدوام، وإغالق العديد من الدول حدودها، وفرض حظر  

 

رتاتيجي  ر االسرتاتيجي للدراسات، أتثريات كوروًن على التنافس االقتصادي بني الصني وأمريكا، منشورات وحدة الرصد والتحليل : مركز الفكر االسمركز الفك (1)
 .    8، ص2020للدراسات، اسطنبول،  

 .   5  –  4سابق، ص  مركز اجلزيرة للدراسات، املصدر ال (2)
 .    5املصدر نفسه، ص (3)
أاير   4يوساسي : املخاطر العشرة األكثر أتثرياً يف عامل ما بعد كوروًن، مركز املستقبل للدراسات واالحباث ) جمموعة أوراسيا (، االثنني،  إسراء إمساعيل، الركود اجل (1)

 .    2، ص2020
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نتيجة اإلجراءات اليت فرضتها السلطات يف حماولة للحد من    التجوال والتجمعات، وتوقف العديد من املصانع وحركة املواصالت، 
 .   (1) "  جائحة عامليةئر املرتتبة عليه، وقد صنفته منظمة الصحة العاملية بــ " انتشاره وتقليل اخلسا

يعين الكثري، طاملا أن  ستثناء املواد الطبية والصحية والصناعات الغذائية، فإن عودة عجلة االنتاج يف بلد ما لطبيعتها ال  عموماً، واب 
ستهالك، واألمر الذي َيعل التدهور االقتصادي أكثر تفاقماً، أن الوابء  وسائل النقل والتوزيع ال تعمل، وأن املستهلك أحجم عن اال

تايل مل  تسبب يف تراجع غري مسبوق يف قطاع اخلدمات، من السياحة والنقل اجلوي، والتعامالت املالية، إىل املقاهي واملطاعم . وابل 
لكربى عليها، جدالً واسع النطاق حول مصري النمط  يكن غريباً أن تطلق نذر االزمة االقتصادية، وردود فعل دول االقتصادات ا 

، الذي صعد بصورة حثيثة منُذ الثمانينيات ليتحول إىل اإلطار املرجعي للسياسات االقتصادية عرب العامل،  (2) االقتصادي النيوليربايل
 Margaretتشر )  ،  وحكومة مارجريت ات(3) (  Ronald Reaganته إدارة الرئيس األمريكي روًنلد ريغان )  ن تبنأبعد  

Thatcher  ) (4)     ( بينوشيه  أوغستو  حكومة  مث  )    Augusto Pinochetالربيطانية،  أوزال  وتوركوت  تشيلي،  يف   )
Turgut Ozal    يف تركيا، وحكومات أخرى غريها، وابهنيار اإلحتاد السوفييت والكتلة الشيوعية يف هناية الثمانينيات وبداية )

 .    (5) لنيوليربايل جاذبية عاملية، ليصبح النمط األقتصادي اجلديد للعاملالتسعينيات، أكتسب النموذج ا
يل اهلائلة اليت اعلنت عنها بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية وأملانيا  نتشار الوابء، ومن خالل حزم اإلنفاق والدعم املاالكن بعد  

ن عالمات أستفهام كبرية بدأت يف الظهور حول مصري االقتصاد  وعدد من الدول الغربية واآلسيوية األخرى، وبدرجة أقل تركيا، إ
ة حلمايتها من اخلطر الداهم، ويف أغلب دول النموذج  النيوليربايل . فخالل شهور األزمة القاسية، وضعت الشعوب ثقتها يف الدول 

لدَّين العام، وأرتفاع معدالت التضخم، أو  الليربايل، مثة مؤشرات متزايدة إىل أن احلكومات لن تعبأ كثرياً بعد اليوم بتصاعد حجم ا
النيوليربالية االنكشاف الصارخ للخدمات   يُعزز توقعات أحنسار هيمنة  امليزانية . وما  العامة، واخلدمات الصحية على وجه  عجز 

 .   (6) اخلصوص، سيما يف الدول الغربية الرئيسة، بفعل تقلص اإلنفاق العام طوال عقود
 

 .    3مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، املصدر السابق، ص (2)
تعريفه مبرور الوقت، منذ مثانينيات القرن العشرين، كان املصطلح يستخدم من الباحثني   هي مصطلح تغري استخدامه و   - :  (  Neoliberalismالنيوليربالية )   (3)

عينيات والثمانينيات، واليت تدعم  والنقاد بصفة أساسية لإلشارة إىل جتدد أفكار القرن التاسع عشر املرتبطة بليربالية اقتصاد عدم التدخل، اليت بدأت يف السب
ع مثل اخلصخصة، التقشف املايل، نزع الضوابط، التجارة احلرة، وتقليل اإلنفاق احلكومي هبدف تعزيز دور القطاع اخلاص يف  سياسة التحرر االقتصادي املوس

لتوسع  تشر يف اململكة املتحدة وروًنلد ريغان يف الوالايت املتحدة . لاالقتصاد، وتشتهر النيوليربالية ابرتباطها ابلسياسات االقتصادية اليت طرحتها مارجريت ات 
   - يُنظر :

 .    2013وليد شحادة، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب ) وزارة الثقافة (، دمشق،    - ديفيد هاريف، الوجيز يف اتريخ النيوليربالية، ترمجة :        
  –   1981، وامتدت مرحلة حكمه خالل )  سياسي أمريكي، وهو الرئيس االربعني للوالايت املتحدة األمريكية ممثل و   - ( : 2004  –  1911روًنلد ريغان )   (4)

(، خالل حكمه، اخنفضت معدالت البطالة والتضخم، وازدهر التصنيع والتصدير، وعمل على كسر شوكة اإلحتاد السوفييت عن طريق بناء ترسانة    1989
( يوماً . للتوسع    119( سنة و )    93، إذ بلغ عمره )  نيات املتوفرة وقتذاك، وعندما تويف كان اكرب رئيس أمريكي يُعمرعسكرية ضخمة، تعتمد على احدث التق

 =    - يُنظر :
= Melvyn P.Leffler, Ronald Reagan and The Cold War : What Mattered Most, Texas National Security 

Review, Vol.1, Issuue.3, May 2018, Pp.77 – 89 .   
سياسية بريطانية، اشتهرت بــ" املرأة احلديدية "، كانت أول رئيسة وزراء يف أورواب، وأول أمرأة تتزعم حزب احملافظني   - ( : 2013 – 1925مارغريت اتتشر ) ( 1)

(، وُمنحت    1990  –  1979ريطانيا خالل احلقبة )  يف أتريخ بريطانيا، وأول شخصية بريطانية تكسب ثالثة انتخاابت متتالية، إذ تولت منصب رائسة وزراء ب
   - لقب " البارونة " . للتوسع يُنظر :  1992  يف عام

كلية اللغات، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،    – مصطفى حممد علي عبد هللا، كلية الدراسات العليا    - أجنيال ليفني، مارجريت اتتشر، ترمجة :       
2015     . 

 .    5جلزيرة للدراسات، املصدر السابق، صمركز ا   (2)
 .    5املصدر نفسه، ص   (3)
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اك تباينات واضحة يف قدرات وطرق تعامل دول العامل املختلفة مع نذر االزمة االقتصادية، فالدول اليت متلك  املشكلة ابلطبع، أن هن
و عمالت ذات جاذبية دولية أو بنية أقتصادية دينامية مثل الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا ودول اليورو  احتياطيات مالية كبرية أ

 والياابن ودول النفط العربية وتركيا، تستطيع حتمل أعباء حزم اإلنفاق احلكومي الكبرية؛ ملواجهة  ) دول اإلحتاد األورويب ( والصني 
االقتصادية بعد احنساره، مبا يف ذلك تبين سياسة التيسري الكمي ) أي طبع كمية جديدة من النقود    عواقب الوابء، والنهوض ابلعملية

أو ذات بنية أقتصادية هشة، مثل مصر ولبنان ومعظم دول املغرب العريب والعديد من    (، بيد أن دواًل أخرى ُمثقلة ابلديون أصاًل،
من االقرتاض، أو طباعة املزيد من أوراق النقد ومواجهة معدالت تضخم متزايدة،    الدول اإلفريقية، سيصعب عليها التوجه حنو املزيد

زمناً ابلتأكيد، وليس من املستبعد يف حلظة ما أن تشهد هذه الدول  ومن املتوقع أن يكون وقع االزمة االقتصادية أفدح أثراً وأطول  
 .   (1) أنفجاراً هائالً لسؤال الشرعية السياسية

القول، أايً تكن اآلاثر والتداعيات اليت سُيخلفها الفريوس، فمن املؤكد أن التنافس االقتصادي بني الوالايت املتحدة األمريكية  وميكن  
فواتري الباهظة اليت سيدفعها الطرفان قد تدفعهما إىل التوافق على آليات تضمن إعادة إنعاش القطاع  والصني لن يتوقف، لكن ال
يض اآلاثر اليت خلفها انتشار فريوس كوروًن، مث معاودهتما ) الوالايت املتحدة والصني ( التنافس االقتصادي  االقتصادي من أجل تعو 

 .    (2)جُمدداً 
 

 والقطبية املتعددة بعد أحنسار كوروان النظام العاملي بني العوملة 
 

من البداية ابلنموذج االقتصادي النيوليربايل، ومثله، كانت والدهتا األوىل يف الوالايت    (3) (  Globalizationارتبطت فكرة العوملة )  
ت األوروبية األخرى إبداع أشتقاق  املتحدة األمريكية وبريطانيا، حىت أن املصطلح نفسه ُوجد أوالً يف اللغة اإلجنليزية، وكان على اللغا

النيوليربايل  الباردة واهنيار اإلحتاد  لغوي جديد لرتمجته، وكما االقتصاد  الغرب يف احلرب  أنتصار  بعد  العوملة رواجاً  ، وجدت فكرة 
ية، وحرية الفرد . ما محلته  السوفييت يف التسعينيات، ُمعززة إبدعاءات هناية التأريخ وحسم الصراع لصاحل الليربالية الغربية، والدميقراط

وض، من وعود، تتعلق أساساً حبرية انتقال االفراد واملال والبضائع واالفكار عرب  العوملة، اليت ظلت على الدوام مفهوماً أقرب إىل الغم
ق بصورة منتظمة ودائمة، حىت  العامل، واحنياز اجملتمعات البشرية املطَّرد لصاحل الثقافة الغربية بكافة أبعادها، ولكن هذه الوعود مل تتحق

هتا الرئيسة، األمر الذي أدى لتصاعد الشكوك حول ما إن كان املقصود  من قبل الدول اليت روَّجت لفكرة العوملة وأسست ملقوال 
 .     (4) ابلعوملة، حقيقة سيطرة الكتلة الغربية األطلسية على مصائر اجملتمع اإلنساين، مادايً وثقافياً وروحياً 

الوابء، انطلقت التوقعات بنهاية العوملة، فأغلقت أغلب الدول حدودها، ووضعت قيوداً متزايدة على حركة البشر والبضائع،  نتشار  واب
وسنَّت تشريعات مقيدة للحرايت، وتبنَّت سياسات ُمتلفة ملواجهة الوابء، وتبادلت االهتامات حول املسؤولية عن بروز الفريوس أو  

ه من يتمتع حبرية احلركة الكاملة وجتاوز احلدود والقوانني واالنظمة . وإن كان من الصحيح التوقع، كما  وس وحدانتشاره، وابت الفري 
هي جتارب االزمات الكربى من قبل، أبن هناية الوابء أو أحنساره لن تعين ابلضرورة هناية كافة االجراءات الطارئة اليت فرضها، فالبد  

توبيا العوملة، والوعود اليت بشرت هبا، بيد أن املشكة يف جدل العوملة أنه ال يفرق بني مستويني  اية يو أن العامل يشهد اآلن ابلفعل هن

 

 .    6املصدر نفسه، ص (4)
 .    9مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، املصدر السابق، ص (1)
وملة يف الربط بني القطاعات احملليهة  تساهم العو ظاهرة عامليهة تسعى إىل تعزيز التكامل بني جمموعة من اجملاالت املاليهة، والتجاريهة، واالقتصاديهة وغريها،     - العوملة : (2)

ا عملية تطبقها املنظمات، والشركات، واملؤسسات هبدف حتقيق نفوذ   ،لعامليهة؛ من خالل تعزيز انتقال اخلدمات، والسلع، ورؤوس األموال، وتُعرَّف العوملةوا أبهنه
 .    2009، دار الشروق، القاهرة،  1جالل أمني، العوملة، ط    - . للتوسع يُنظر :   دوليهة، أو توسيع عملها ليتحول من حمليه إىل عامليه 

 .    6مركز اجلزيرة للدراسات، املصدر السابق، ص (3)
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أساسيني، األول، يتعلق ابألدوات والوسائل اليت عملت، ومل تزل تعمل، على تسارع معدالت النقل واالتصال واحلركة، سواء للبشر،  
فكرة هيمنة تصور واحد للعامل على اجملتمعات البشرية كافة، بغض النظر عن  تعلق ب للمعامالت، أو للنصوص والفنون . والثاين، ي 

املواريث والقيم واملعتقدات اخلاصة بكل مجاعة أو أمة . يف املستوى األول، ليس مثة ما يُشري بوجود الوابء أو غيابه، أن البشرية  
ورة ُمطردة، منُذ دخول اآللة البخارية إىل وسائط النقل  ورت بصستتخلى عن وسائط النقل اجلوي والربي والبحري السريعة، اليت تط

يف منتصف القرن التاسع عشر، لكن العامل لن يتخلى اآلن عن اإلنرتنت، واهلواتف الذكية، وتطبيقات البنوك، وال عن أمازون )  
Amazon  ى االنرتنت ال حيتاج سوى  يله عل( رمز العوملة التجارية األبرز، ولن تستطيع اي دولة ما منع اي كتاب، طاملا حتم

(    Twitter( وتويرت )    Facebookدقائق، وال حظر خرب ما، طاملا أن األخبار، صحيحها وزائفها، تنتقل على الفيسبوك )  
رحبت  أبقل قيود ممكنة . أما يف املستوى الثاين، فإن التصدعات يف جدار العوملة مل تكن خافية منُذ اليوم األول لوالدة الفكرة، إذ  

غلب دول العامل، مبا يف ذلك دول االقتصادات الكربى، حبركة املال واالستثمار، ولكنها رفضت القبول حبرية حركة البشر، حىت  أ
لفرضيات حرية احلركة واالنتقال، سرعان ما واجهت ردود فعل داخلية   التعبري األكثر جاذبية  مثَّلت  اليت  دول اإلحتاد األورويب، 

( لصاحل اخلروج من    2016بني الدول، واليت تصاعدت، إىل أن صوَّتت بريطانيا يف استفتاء عام )    لعمالةملموسة على هجرة ا
( مقاليد البيت األبيض، حىت بدأت    Donald Trumpاإلحتاد األورويب، وما أن تولت إدارة الرئيس األمريكي دوًنلد ترامب )   

ت حرية التجارة اإلقليمية، وقواعد التجارة السابقة مع الصني ومع  منظما  سلسلة إجراءات للتخلي عن، أو إعادة النظر يف عضوية 
الشركاء الغربيني يف نصف الكرة الغريب ويف اورواب، وفرض قيود صارمة على اهلجرة للوالايت املتحدة، فما قد ينجم عن الوابء، هو  

الدولة القومية، وقيمها اخلاصة هبا، اإلجتاه الذي    ومصاحلإحداث املزيد من التشققات يف اطروحة العوملة، وإعادة التوكيد على سلطة  
 .  (1) أخذت بوادره يف الظهور منُذ سنوات قبل الوابء 

ورمبا ستدفع أزمة كوروًن اإلحتاد األورويب ليصبح أكثر متاسكاً، كما أن قيود السفر إىل أورواب اليت فرضها ترامب، سُتشجع اإلحتاد  
اللية، مما قد يتسبب يف زايدة التوترات عرب األطلسي، ولكن ابلنظر إىل احتماالت الركود  ثر إستقحنو إتباع سياسة جيوسياسية أك

،  ( 2) االقتصادي خالل الشهور املقبلة، فإن الوابء سُيخفف من حدة تلك السياسة العدائية، خاصة املوقف األورويب جتاه الصني
   وابلتأكيد هذه خطوة ابجتاه التصدع يف جدار العوملة . 

 

 لت اجليوسياسية يف قيادة العال ما بعد انتهاء اجلائحة التحو 
مير الوضع اجليواسرتاتيجي العاملي احلايل بنقص ملحوظ يف القيادة، ففيه تتنافس قواتن عظيمتان، الوالايت املتحدة األمريكية والصني،  

يار اإلحتاد السوفييت، يف بداية العقد األخري من  منُذ أهن إىل جانب القوى األخرى من الدرجة الثانية، فالعامل شهَد توقف إسرتاتيجي  
القرن املاضي، ويف ظل هذا االضطراب العاملي، ظهر وابء كوروًن، وأاثر تساؤالت حول قيادة العامل ومصري دوله، ويدرك اجملتمع  

(،    1945  –  1939الثانية )  لعاملية  الدويل _ اآلن يف ظل اجلائحة _ أبنه يشهد حالة ُمشاهبة لتلك اليت كانت يف هناية احلرب ا
بعد الدمار الفادح من حيث اخلسائر البشرية واملادية، إذ بدأت معظم الدول األوروبية يف تصميم خطط وبرامج إلعادة بناء القارة  

 

 .   7  –  6مركز اجلزيرة للدراسات، املصدر السابق، ص (1)
 .    2إسراء إمساعيل، املصدر السابق، ص (2)
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األورويب سيكون لديه  ، لضمان أن اجملتمع  (1) (The Marshall Plan)   خطة مارشالالقدمية، إىل حد كبري من خالل موارد  
 .   (2) ود والكرامة واالزدهار الذي يستحقه، يف ظروف اليوم، َيب أن يكون هذا اجلهد عاملي النطاقالوج

فصحيح أن االحتاد األورويب عاىن من أزمة تقاعس عن العمل، مما مسح بردود فعل فردية، غري منسقة يف كثري من األحيان من كل  
اخلي، ومع ذلك، وبدالً من االنسحاب من معركة القضاء على الفريوس،  ى عدم وجود احتاد ومتاسك ددولة عضو فيه، وهو دليل عل

 The يدعو الربملان األورويب املؤسسات املتعددة األطراف إىل لعب دور قيادي، إذ حث الربملان األورويب منظمة األمم املتحدة، )  
United Nations  ) (3)( العاملية العاملية  (،    Organization ld HealthWor، ومنظمة الصحة  التجارة  ومنظمة 

(World Trade Organization     ،على إجراء إصالحات من أجل وضع قائمة مبنتجات الطوارئ الصحية األساسية )
، وتُعد دول اإلحتاد األورويب املتضرر األكرب من تفشي الفريوس، إذ  (4) لتسهيل تداوهلا وكبح املضارابت الناجتة عن إقبال كبريعليها

احلجر الصحي، اليت أثرت بشكل كبري على معظم القطاعات  ( مليار دوالر، نتيجة لتطبيق إجراءات    6،15قرابة )  تبلغ خسارته  
 . (  5) االقتصادية، والسيما قطاع الطريان والسياحة وأسواق االسهم والنفط 

خطأ االحتاد األورويب من السلبية،  "، وأ  أمريكا أولا ومن ًنحية أخرى، ظلت الوالايت املتحدة بشكل متزايد على اهلامش مع شعار "  
اول الصني جتسيد القيم اليت أعلنها الغرب ودافع عنها اترخيياً، مثل السالم والتضامن والتعاون، إن هذا املوقف  ويف غضون ذلك، حت

الذي رمبا ستخلفه  ليس جمرد إيثار، ولكنه قبل كل شيء ميثل إرادة بكني لتحقيق اهليمنة العاملية من خالل احتالل الفراغ الكبري  
ر الدويل للوالايت املتحدة يف تراجع، فمنذ هناية احلرب العاملية الثانية وحىت احلرب يف جورجيا عام  الوالايت املتحدة. فيبدو أن الدو 

 

وافقت الوالايت املتحدة األمريكية على    1947املية الثانية، ففي حزيران  هو برًنمج شجع الدول األوربية على العمل معاً لإلنعاش األقتصادي بعد احلرب الع (1)
األمريكي جورج    مساعدة دول أورواب، وكان األسم الرمسي للمشروع هو ) برًنمج اإلنعاش األوريب (. وقد أطلق عليه مشروع مارشال نسبة إىل وزير اخلارجية

عندما وافق الكونغرس األمريكي على إنشاء " إدارة التعاون األقتصادي" لتشرف    1948شروع يف نيسان  مارشال، الذي يعد أول من دعا ألَياده . بدأ هذا امل
ت املتحدة األمريكية  على املساعدة األجنبية. وأقامت سبعة عشر دولة منظمة ) التعاون األقتصادي األوريب (، ملساعدة إدارة التعاون األقتصادي. قامت الوالاي

حلت "     1961، ويف عام  1952( بليون دوالر من األغذية واآلآلت واملنتجات األخرى إىل أوراب. أنتهت املساعدة يف عام   13ايل )  إبرسال ما قيمته حو 
 منظمة التعاون األقتصادي والتنمية " حمل إدارة التعاون األقتصادي . للتوسع يُنظر : 

والعسكرية, ج      السياسة  املوسوعة  البيطار,  أسام1فراس  دار  األردن,  ,  والتوزيع,  للنشر   Barry Eichengreen, The؛  146- 145, ص2003ة 
The Center for German and s Most Successful Structural Adjustment Program, ,Marshall Plan: History

, October 1991; Michael Cox and European Studies of The University of California at Berkeley
Caroline Kenney – Pipe, Special Forum: The Marshall Plan and the Origins of The Cold War: The 

, Vol.7, No. 1, Harvard College and Journal of Cold War StudiesTragedy of American Diplomacy?, 
the Massachusetts Institute of Technology, Winter 2005 .  

(2) Gian Luca Gardini (ed.), The world before and after Covid-19 : Intellectual reflections on politics, 
diplomacy and international relations, Published by European Institute of International Studies, 

Stockholm, 2020, p.36 .  
 =  - :راألمم املتحدة ينظللتوسع يف أتسيس منظمة  (  3)

، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  202، سلسلة عامل املعرفة، رقم  1945دراسة يف تطور التنظيم الدويل منذ  :  = حسن ًنفعة، األمم املتحدة يف نصف قرن
,  منشورات جامعة دمشق,  1ط  (,عاصرة  القات الدولية املدراسات يف الع)  قضااي عاملية معاصرة  ,  ؛ حممد حبيب صاحل وحممد يوفا75  –   43، ص  1995الكويت،  

 .    39  –  25ص,  1999,  دمشق 

(1) Gian Luca Gardini (ed.), Op. Cit., p.36 .  
 .    8(  مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، املصدر السابق، ص2)
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فة  ، نُفذت معظم احللول لألزمات واألوبئة والصراعات واحلروب حتت قيادة الوالايت املتحدة ومشاركة دول أوروبية ُمتل (1) 2008
أخرى يف بقية العامل فيما بعد مبوارد وموارد إضافية، وقد كان اجتاه تقدمي املساعدة  مع الوحدات الرئيسية واملساعدة. وستتبعها دول 

والدعم يذهب عادة من الوالايت املتحدة وأورواب إىل أفريقيا وآسيا، وبعبارة أخرى، ذهب الدعم واملساعدة من الغرب إىل الشرق،  
األرجح، إهنا تتجه من الشرق إىل الغرب، فتدفق األفراد ) املالكات   اضر، يتغري اجتاه الدعم واملساعدات الدولية، علىيف الوقت احل

الطبية ( واملواد من الصني وفيتنام إىل االحتاد األورويب، وخاصة إىل دول مثل إيطاليا وإسبانيا، وهو ما َُيسد هذا االجتاه بشكل  
 .    (2)جيد

دويل  مبقولة " ا هذا التوجه، ُكثر اجلدل حول عامل ما بعد الوابء  وأنطالقاً من   لنظام  قائدة  الصني كقوة  وصعود  األمريكي  لرتاجع 
"، فإن أُخذت البياًنت الصينية الرمسية على ظاهرها، يبدو أن الصني استطاعت التحكم يف الوابء بصورة مبكرة، وأبقل  جديد  

ءات سريعة وقاسية لعزل املدن واملقاطعات،  ة ُتشري إىل أهنا منبع الوابء، وأختذت بكني إجراخسائر ممكنة، ابلرغم من أن أدلة متضافر 
ونقلت عشرات اآلالف من العاملني يف القطاع الصحي، من منطقة إىل أخرى، للتعامل مع املرضى، وابدرت إىل جتربة العديد من  

نُذ االسبوع األول  الصينية إىل احلياة الطبيعية، أو ما يُقارهبا، ماألدوية؛ لتخفيف أعراض املرض . وبذلك، عادت معظم املقاطعات  
من نيسان، وخبسائر انسانية واقتصادية طفيفة، مقارنة حبجم البالد وحجم اقتصادها، وبعد أن كانت تقارير الوابء الصيين تثري الرعب  

ترسل  ية للدول األخرى مبئات املاليني من الدوالرات، و يف أحناء العامل األخرى، بدأت احلكومة الصينية تبيع املعدات الصحية والطب
املساعدات الرمزية ألصدقائها ولدول تعاين من الوابء . طبقاً هلذه الصورة، يتوقع إن تكون الصني أوىل الدول الناهضة من أعباء  

ول أتثراً ابلوابء، اقتصادايً وإنسانياً،  20الد  الوابء الثقيلة، وابلنظر إىل أن الوالايت املتحدة األمريكية ودول أورواب الغربية بني أكثر 
ليس من املستبعد أن تصبح أزمة كوروًن العاملية املنعطف احلاسم لصعود الصني النهائي، الصعود االقتصادي، ومن مث العسكري  

 .    (3) والسياسي
لدخل القومي األمريكي مع هناية العقد الثالث  علماً أن التوقعات ابرتفاع الدخل القومي الصيين إىل ما يساوي، أو رمبا يفوق قليالً ا 

. لكن    (4) ذا القرن، سبقت أنتشار الوابء، وما سيفعله الوابء، رمبا، ليس سوى تسريع عجلة النمو املطرد للدخل القومي الصيين هل
ناعي االنتاجي كلياً،  حىت هذا، البد أن يكون حمل شك، فالواقع أن معظم الدول اليت طبقت سياسة االغالق، مل تغلق القطاع الص

سوى املصانع اليت مل يعد مثة طلب ملٌح على إنتاجها، مثل صناعة السيارات، مبعىن أن عودة الصني السريعة للحياة الطبيعية قد ال  
ا تفوقاً فوق العادي عن منافسيها الغربيني، أضف إىل ذلك أن ضعف الطلب بصورة عاملية، واالضطراب اهلائل يف  حتمل حبد ذاهت 

تبادل بني الدول، يعين أن أعباء الوابء سُتطال اجلميع، سواًء املنتجون أو األقل أنتاجاً ش
ُ
. وعلى    (5) بكات النقل واإلمداد واالعتماد امل

العديد من اخلرباء أن تفشي الفريوس، قد يؤدي إىل تراجع الناتج احمللي اإلمجايل الصيين بنسبة تُقارب  أساس هذه املعطيات، يرجح 
 

   - للتوسع يف هذه احلرب، يُنظر : (3)
Jim Nichol, Russia – Georgia Conflict in August 2008 : Context and Implications for U.S. Interests, 

Congressional Research Service, U.S.A., 3 March, 2009, Pp.1 – 36 . 

(4) Gian Luca Gardini (ed.), Op. Cit., Pp.36 – 37 .  
 .   9  –  8مركز اجلزيرة للدراسات، املصدر السابق، ص (1)
، جتاوز نظريه  2005جتاوز الناتج امللحي اإلمجايل للصني نظريه اإليطايل، ويف عام    2000ام  الل احلقبة السابقة، ففي عشهد االقتصاد الصيين قفزات مذهلة خ (2)

، جتاوز الياابن، ليستقر بعد ذلك كثاين اقتصاد على مستوى العامل بعد الوالايت  2009، تفوق على اململكة املتحدة، ويف عام  2007الفرنسي، ويف عام  
 مريكية .  املتحدة األ 

 .   3فكر االسرتاتيجي للدراسات، املصدر السابق، صمركز ال        
 .   9مركز اجلزيرة للدراسات، املصدر السابق، ص   (3)
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% ( من الناتج  8،15، مبا مُيثل نسبة ) 2018( تريليون دوالر يف عام   6،13(، ويُقدر الناتج احمللي للصني بنحو )   % 2،1) 
التقارير  من  هنا، تشري كثري  العاملي، ومن  ولذا  احمللي  العاملي،  االقتصاد  له أتثريات كبرية يف  أنتشار فريوس كوروًن سيكون  أن  إىل 

% ( يف توقعات سابقة للربع األول من عام    6،5% ( مقابل )  4ا بنمو االقتصاد الصيين إىل )  خفضت الوكالة الدولية توقعاهت
% ( خالل    4،5لنمو الصيين إىل )  ( اخنفاض ا  Oxford Economics، وتتوقع مؤسسة أوكسفورد إيكونومكس )  2020
ة للتجارة والتنمية ) األونكتاد ( تسبب فريوس كوروًن  ، ووفقاً لتقرير مؤمتر األمم املتحد1990، وهو األدىن هلا منُذ عام  2020عام  

 .   ( 1) % ( يف إنتاج الصني، وهو ما أثر يف جممل انسياب االقتصاد العاملي 2حبدوث انكماش بنسبة ) 
كتفاء  دير ذكره، انه حىت إن أُفرتض أبن الوابء سيسرع من عجلة الصعود الصيين االقتصادي، فإن حتقق مستوى عاٍل من اال ومن اجل 

والرفاه، فأنه يتطلب النظر إىل الدخل القومي الفردي وليس القومي العام وحسب، فمستوى الرفاه يف دولة من مليون شخص، يبلغ  
  (2) والرات، ليس مثل الذي تتمتع به دولة أخرى بنصف مليون من السكان وبذات الدخل القوميدخلها القومي عشرة ماليني من الد 

  . 
الايت املتحدة األمريكية أظهرت منُذ تويل إدارة دوًنلد ترامب مقاليد البيت االبيض، إنكفاًء قومياً واضحاً، وختلياً  ومما يالحظ أن الو 

 ذلك يف التعامل مع ازمة الوابء، ولكن هذا األنكفاء قد ال يستمر طوياًل، بعد هناية والية  نسبياً عن دورها القيادي يف العامل، مبا يف
بغض النظر عن سياسات اإلدارة األمريكية، مثة اتفاق بني دارسي صعود وإحندار القوى الكربى حول حقيقة أن  ترامب، األهم أنه و 

حدد الوحيد لوزن الدول وأتثري 
ُ
ها على املسرح الدويل، فثمة عشرات من وسائل التأثري األخرى مثل، اللغة،  القوة االقتصادية ليست امل

آلداب، ومنط احلياة السياسية واالجتماعية، اليت البد من وضعها يف االعتبار، ويف كثري من هذه  واملوروث الديين والقيمي، والفنون وا
 .   (3) ليها املنافسةاجملاالت ال يصعب على الصني املنافسة وحسب، بل ويستحيل أحياًنً ع

لتوترات بني البلدين، إذ سيصبح  ويف سياق ذي صلة، سيتسبب الفصل يف سالسل التوريد بني الوالايت املتحدة والصني يف تفاقم ا
صادية  الصراع أكثر وضوحاً، حول قضااي تتعلق ابألمن القومي، والتأثري والنفوذ العامليني، وسيستمر اجلانبان يف استخدام اجلوانب االقت

وحبر الصني اجلنويب،    يف الصراع، كالعقوابت، وضوابط التصدير، واملقاطعة، ورمبا تزداد املواجهة حول هونغ كونغ واتيوان واأليغور
وتنظر واشنطن وبكني إىل تفشي وابء كوروًن أبعتباره اجلولة التالية يف سباق تنافسهما اجليوسياسي، إذ يُلقي املسؤولون األمريكيون  

مها هلم  ، وخيشون من استخدام الدول ألموال الطوارئ اليت يُقد(4) "  الفريوس الصيين على بكني يف التسبب فيما وصفوه بــ "   ابللوم 
"، ويف املقابل، ستوظف بكني جناحها يف احتواء    احلزام والطريقصندوق النقد الدويل يف سداد ديوهنم للصني، مبوجب مبادرة "  

احلوكمة الصيين. ومع اقرتاب االنتخاابت الرائسية األمريكية، سيواجه دوًنلد ترامب االنتقادات املوجهة  الفريوس يف الرتويج لنموذج  
ارة ازمة كوروًن إبلقاء مزيد من اللوم على الصني، وستؤدي التوترات املتصاعدة إىل مزيد من عدم اليقني بشأن تنفيذ املرحلة  إليه يف إد

 

 .    7  –  6مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، املصدر السابق، ص (1)
 .   9مركز اجلزيرة للدراسات، املصدر السابق، ص   (2)
 .   10  –  9املصدر نفسه، ص   (3)
الوالايت املتحدة    2020شباط    3األمريكي دوًنلد ترامب على تسمية كوروًن ابلفريوس الصيين، وأهتمت يف    استنكرت احلكومة الصينية إصرار الرئيس   (4)

 عر .  األمريكية ابملبالغة يف رد الفعل على التفشي وأتجيج الذ
 .   3مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، املصدر السابق، ص       



 

233 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

حرابا  هما، وهو ما يشك يف إمكانية االنتقال إىل املرحلة الثانية، وسيشهد العامل ما بعد كوروًن "  بين  (1) األوىل من االتفاق التجاري
 .   (2) ني الوالايت املتحدة والصني " جديدة ب ابردة 

تحققة من االتفاق التجاري بني  
ُ
الوالايت املتحدة والصني،  ووفقاً لتقارير تداعيات تفشي فريوس كوروًن يف العامل، فقد يلغي النتائج امل

تخذة للحد م
ُ
ن تفشي الفريوس  خصوصاً أن قطاعات مهمة تضمنها االتفاق، كالزراعة والتصدير، قد توقفت، ضمن اإلجراءات امل

يف العامل، وترتبط ُماوف الصني من وقف حركة التصدير بينها وبني واشنطن والدول األخرى، إذ تعتمد بكني بشكل رئيس على  
بضائع املصدرة إىل اخلارج، اليت ُتشكل عصب االقتصاد، ومع تفشي هذا الفريوس وقدرته على التنقل خارج حدود الدول،  واردات ال 

توقع اخنفاض الصادرات الصينية، خاصة إىل واشنطن، سيكون حتمياً؛ بسبب إجراءات احلجر الصحي والتخوف    وميكن القول إن
ر الذي سيضر ابالتفاق التجاري بني البلدين، وسيلقي بظالله على االقتصاد العاملي  من تداعيات تفشي الفريوس بصورة أكثر، األم

 .   (3) ككل
لتأكيد، جداًل أخذ ابالحتدام منذ اآلن، حول فعالية الدول املختلفة يف التعامل مع الوابء، وما  وسيشهد العامل يف الشهور املقبلة، اب

اليت  الليربالية،  االنظمة  النجاح حالف  الصني    أن كان  مثل  املركزي،  التحكم  انظمة  أو  واملوت،  املرض  انتشار  اغلبها صريع  وقع 
 العالقة بني القائد العسكري وجنوده، وكانت األسرع يف التحكم ابلوابء  وسنغافورة، حيث العالقة بني احلكومة وشعبها أقرب إىل

ول مثل كوراي اجلنوبية واتيوان اليت جنحت هي االخرى يف  وعواقبه، ولكن مثل هذا اجلدل ال يتعلق جبانب واحد من ازمة كوروًن، فد
وجناح جهودها، ومثة من يطرح مقارًنت أخرى حول    التعامل سريعاً مع الوابء، تتحدث بفخر عن الصلة الوثيقة بني دميقراطيتها 

ه املصداقية من احلرص على حياة البشر  تباين املصداقية بني األنظمة الليربالية الدميقراطية واالنظمة التحكمية السلطوية، وما تستدعي
 .   (4) أو إهدارها

أحنسار جائحة كوروًن، سيكون ُمتلفاً متاماً عما كان  وأتسيساً على ما تقدم، ميكن القول أن الوضع اجليوإسرتاتيجي العاملي بعد  
  ( 5) مما يؤدي إىل توازن جديد للقوىعليه يف السابق، فمن املرجح جداً أن تكون تعددية األقطاب هي الوضع اجليوسياسي اجلديد،  

 . 
 تسعينيات القرن املاضي،  وما ال َيوز أن يكون حمل شك أن حلظة القطب الواحد، عندما برزت الوالايت املتحدة األمريكية يف 

الايت املتحدة  بوصفها القوة الكربى املتفردة يف قرار العامل السياسي واالقتصادي، كانت أقصر بكثري من التوقعات، ومنُذ أخذت الو 
متصاعدة  األمريكية يف التدخل يف افغانستان والعراق، يف بداية العقد األول من القرن احلايل، كانت الصني قد سجلت معدالت منو  

، وقامت روسيا بتدمري اآللة العسكرية اجلورجية وفرض إرادهتا على تبليسي، بدأ العامل يف التحرك إىل مشهد ُمتعدد  (6) بصورة مطردة

 

رحلة من االتفاق التجاري، الذي يتضمن إجراءات حول ) حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا واملنتجات  أول م  2020كانون الثاين    15وقع الطرفان يف     (1)
تبادل وتسوية املنازعات (، وتعهدت الصني فيه بشراء بضائع أمريكية إضافية الغذائية والزراعية، واخلدمات املالية وسعر الصرف وال

ُ
شفافية وزايدة التجارة والتقييم امل

ية أمام  ( مليار دوالر خالل السنتني املقبلتني، تتضمن املنتجات الزراعية األمريكية، واحلفاظ على استقرار عملتها، وفتح أسواق اخلدمات املال  200يمة )  بق
% ( قد  25% ( مقارنة بـــ )  16ة )  ت األمريكية، مقابل إلغاء الوالايت املتحدة الرسوم اجلمركية املفروضة على سلعها، ومن بينها اهلواتف الذكية بنسبالشركا

 .    5فُرضت سابقاً .  مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، املصدر السابق، ص
 .    2إسراء إمساعيل، املصدر السابق، ص (2)
 .    5االسرتاتيجي للدراسات، املصدر السابق، ص  مركز الفكر (3)
 .   10  –  9مركز اجلزيرة للدراسات، املصدر السابق، ص     (4)

(1) Gian Luca Gardini (ed.), Op. Cit., p. 37 .  
صني من تبوء املرتبة الثانية يف  على مدار العقود الثالثة األخرية، أستمر االقتصاد الصيين يف حتقيق معدالت منو مرتفعة، خاصة يف العقدين املاضيني، مكَّن ال (2)

تيجية ) احلزام والطريق (، اليت تتضمن حماور عدة؛ منها احملور التجاري الذي  االقتصاد على املستوى العاملي، معتمدة تنوع سياساهتا االقتصادية وتبنيها إلسرتا
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قطبية . وخالل العقد املقبل، قد يصبح هذا املشهد أكثر وضوحاً، إذ ستجد الوالايت املتحدة األمريكية يف الصني منافساً أقتصادايً  ال
أكثر  يصع إقليمياً  ب كسره، ويف روسيا منافساً عسكرايً وسياسياً، وإن كان بصورة حمدودة، ويف عدد من القوى األصغر منافساً 

ولكن ابلرغم من ذلك، هناك ما َيب إال يُغفل عنه يف الوالايت املتحدة األمريكية أبهنا تتمتع بعناصر قوة ُمتعددة    إستقالالً يف قراره،
  ( 1) يف احلفاظ على موقع الدولة األبرز واألكثر أتثرياً بني عدد من املنافسني، رمبا ألكثر من عقد مقبل من الزمنوفريدة، ستساعدها 

  . 
املي اجلديد، ستتعايش وتتنافس عدة قوى، وستكون السيادة الوطنية حمور اإلطار اجلديد، إىل جانب القواعد  ويف ظل هذا السياق الع 

ها اجملتمع الدويل واملقبولة عاملياً، ويف هذا النموذج، سيظهر نظام عاملي جديد، حيث ستلعب الدولة  املشرتكة األساسية اليت اعتمد
سات متعددة األطراف، وينبغي إنشاء هيكل دويل جديد لألمن والدفاع، مبا يف ذلك اسرتاتيجية  مرة أخرى دوراً قيادايً، مصحوابً مبؤس

احة للمجتمع العاملي يتم استخدامها لالستجابة بنجاح للتحوالت والتغريات املتعددة  عاملية شاملة حيث مجيع املوارد واألدوات مت
ب . وليس هناك شك يف أن تصميم هذا النظام اجلديد، إذا كان له مصداقية  األوجه، اليت حتدث يف الوقت احلاضر ويف املستقبل القري

ألمر الذي سيسمح ملثل هذا النظام اجلديد مبواجهة التحدايت  حقيقية، َيب أن يكون له هيكل ثالثي : سياسي واقتصادي وأمين، ا 
اجملتمع الدويل، وينبغي أن تكون مساته الرئيسية    والتهديدات، اليت قد تشكك يف املبادئ والقيم العاملية اليت َيب أن يقوم عليها 

 .    (2) التضامن والثقة والتعاون الدوليني
 

 مرتكزات النظام اجلديد 
 

سياسي، حنن يف فرتة انتقالية، بدأت يف العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين، إذ سينتقل العامل من القطبية  على الصعيد اجليو 
القطبية الثنائية أو إىل القطبية املتعددة، واليت من احملتمل أن تتبلور خالل الثلث األول من القرن، فسيكون للنموذج  األحادية إىل  

زدوجة قطبني عظيمني يتنافسان مع بعضهما بعض، ميثل كل قطب تصنيًفاً ُمتلًفاً للسلطة واملثل العليا،  اجليوسياسي اجلديد للقطبية امل
األطلسي، املكون من الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب، والذي يقوم على الرابط عرب األطلسي املرتاجع القطب الدميقراطي عرب  

ن من الصني وروسيا، بدعم من الشراكة األوراسية، اليت يتزايد نفوذها ابستمرار، فهذه  حالياً؛ والقطب االستبدادي األوراسي، املكو 
 .   (3) ريافقنا طوال الثلث األول من القرن احلادي والعشرينالنسخة املعاصرة من ميزان القوى الذي س

 -:   (4) التايل وميكن حتديد بعض أهم التغيريات اليت ستحدث يف العامل بعد أحنسار جائحة كوروًن على النحو 
 تسريع إعادة ترتيب العامل يف إطار ثنائي القطب املزدوج .   -1

 

ور النقدي، الذي حترص من خالله على زايدة التبادل التجاري ابلعملة  ترغب الصني من خالله يف احملافظة على مكانتها يف التصدير على مستوى عاملي، واحمل
وتقليل ُماطر تقلبات أسعار الصرف ابلنسبة لشركاهتا مقابل العمالت االجنبية، واحملور اجليوسياسي، إذ هتدف    الصينية؛ لتضمن تقليل تكلفة التبادل التجاري

تصدير عن طريق احلزام ) احلدود الربية ( والطريق ) احلدود البحرية (، وهو ما ُيشري إىل عدم أقتصار  الصني من خالل هذه االسرتاتيجية إىل التوسع يف ال
اتيجي  الصينية على البعد االقتصادي وحسب، بل إن هلا أبعاداً سياسية قد تعمل على خلق حتالفات جديدة على مستوى العامل .  مركز الفكر االسرت   االسرتاتيجية

 .   4السابق، ص  للدراسات، املصدر
 .    10مركز اجلزيرة للدراسات، املصدر السابق، ص   (3)

(1) Gian Luca Gardini (ed.), Op. Cit., Pp. 37 – 38 . 

(2) Ibid, p. 38 . 

(3) Ibid .  
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 زايدة التآزر واالنسجام بني الدولة، اليت تتعاىف ابلكامل، واملؤسسات واملنظمات متعددة اجلنسيات .   -2
 احلركة اجليواسرتاتيجية احملتملة للقطب األوراسي ضد مصاحل القطب عرب األطلسي .   -3
 ن القيادة الغربية . احلالية لفقدا تفاقم العملية  -4

   -:  (1)ومع هذه التغيريات، ينبغي اختاذ تدابري جديدة جلعل النظام العاملي املتجدد يعمل على جمموعة مرتكزات أمهها
العلماء واخلرباء تطوير تقنيات جديدة مناسبة ملقاومة العدوى، وتوفري   -1 مبا أن حياة اإلنسان هي األولوية، فيجب على 

ان املناطق احلضرية والريفية، ويف هذا اجملال، املعلومات والعزلة أمران حيواين، َيب أن يرافقها  حات لكل من سكاللقا
 إنشاء أنظمة صحية فعالة يف مجيع أحناء العامل، وخاصة يف أفريقيا . 

يدعما -2 اللذان  واألوراسي،  األطلسي  احمليط  عرب  اجليوسياسيني،  القطبني  مصاحل  تنسيق  الضروري  قوتني  من  أقوى  ن 
جيواسرتاتيجيني على هذا الكوكب، وينبغي أن يكون اهلدف إنشاء قيادة واحدة ومشرتكة يروج هلا القطبني على الصعيد  
العاملي، حتت مظلة األمم املتحدة، مصحوبة بسلطات أخرى، َيب أن يكون هذا حاًل مناسباً ملواجهة كل من التهديد  

املست وهتديدات   ،) ) كوروًن  ااحلايل  القريب،  حماربة  قبل  يف  اجلهود  تظافرت  مثلما  املشرتكة،  العاملية  للمصاحل  ستجابة 
اإلرهاب، ففي هذا السياق، من الضروري تشكيل اآلليات الالزمة للتنسيق بني القوات املسلحة وقوات األمن، واملسؤولني  

ليت تسببها العوامل املعدية  الة للهجمات االقضائيني وسلطات الصحة العامة يف ُمتلف البلدان من أجل توفري استجابة فع
 ) يف املستقبل ( . 

إن انتعاش االقتصاد وما يقابله من متويل أمر ال غىن عنه، وحتقيقاً هلذه الغاية، من الضروري تصميم خطة اقتصادية ومالية   -3
يل، والبنك املركزي  ، والبنك الدو إلعادة اإلعمار العاملية، مجيع املؤسسات املالية الدولية الرئيسية ) صندوق النقد الدويل 

لبلدان   اجلديد  التنمية  وبنك  التحتية،  والبنية  لالستثمار  اآلسيوي  والبنك  والتعمري،  لإلنشاء  األورويب  والبنك  األورويب، 
الربيكس، ابإلضافة إىل بنك التنمية للبلدان األمريكية ومصرف التنمية ألمريكا الالتينية، وجمموعة السبع أو جمموعات  

  آخرين ( َيب أن يشاركوا يف جهد عاملي مشرتك ومنسق . لعشرين، من بني ا
من الضروري املضي قدماً يف إصالح نظام األمن يف األمم املتحدة، حيث يتم دمج القوى العظمى والقوى الثانوية يف   -4

 جملس األمن، مع حتمل الثقل اجليوسياسي الذي يقابلها . 
مكان، َيب حتديد األهداف املشرتكة الرئيسية، واليت أشار هلا ميثاق األمم  اسكاً قدر اإلفمن أجل جعل هذا النظام العاملي متم

املتحدة، من حتقيق السالم واالستقرار يف مجيع مناطق العامل إىل إنشاء احلد األدىن من القاسم املشرتك لألخالقيات، واألخالق اليت  
يز التنمية االجتماعية واالقتصادية لتحقيق أكرب قدر من االزدهار  اإلنسان وتعز   يقبلها اجملتمع الدويل ابلكامل، وضمان العدالة وحقوق

للمجتمع الدويل، علماً أنه لن يكون التحدي الكبري هو حتقيق توافق يف اآلراء حول هذا النظام فحسب، بل أيضاً حتقيق توافق يف  
 .  (2) اآلراء حول معىن وتنفيذ كل عنصر من هذه العناصر 

احملتمل أنه يف رقعة الشطرنج العاملية احلالية واملتوقعة بعد احنسار جائحة كوروًن، سيكون النظام اجليوسياسي اجلديد   وابختصار، من 
مفضاًل يف البداية للقطب األوراسي، ومع ذلك، قد يوفر السيناريو نفسه فرصة للقطب عرب األطلسي ) الوالايت املتحدة األمريكية  

إطالق نفسه، وتوحيد القوى، وتصبح أكثر متاسكاً، وجتنب املزيد من التناقضات، وَيب التغلب على    ويب ( إلعادة واإلحتاد األور 
 

(4) Ibid, , Pp. 38 – 39 . 
 

(1) Gian Luca Gardini (ed.), Op. Cit., p. 39 . 
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املتشائمة للغرب منذ قرن مضى، وحتقيقاً هلذه الغاية، َيب تعزيز الرابط    (1) (  Oswald Spenglerنظرية أوسفالد شبنغلر )  
 ( 2) يف الوالايت املتحدة هي مفرتق طرق حمدد  2020ابت الرائسية لعام  بري، واالنتخا عرب األطلسي يف أقرب وقت ممكن، وهذا حتٍد ك

   -اخلامتة : 
ذهتا من أجل مكافحته،   يُعد االقتصاد الصيين هو املتضرر األكرب من جراء انتشار هذا الفريوس؛ نتيجة لإلجراءات الصارمة اليت اختُِّ

التجاري مع الوالايت املتحدة، وتضررت  من ُمرجات امل  إضافة إىل عدم قدرهتا على االستفادة املباشرة رحلة األوىل من االتفاق 
مسعتها، اليت حتتاج إىل وقت لتجاوزها، بعد إن اهتمتها الوالايت املتحدة األمريكية وبعض حلفائها ) بريطانيا ( أبن الصني هي من  

مب بــ " الفريوس الصيين "، رغم إن الصني  كي دوًنلد ترا تقف خلف هذا الفريوس، وهي متورطة يف نشره، حىت وصفه الرئيس األمري 
ترفض هذه االهتامات والتسمية، لكنها حاولت معاجلة هذه املوقف من خالل تقدميها مساعدات طبية للعديد من الدول، وإرساهلا  

 روجت هلا الوالايت  حمو الصورة اليت خربائها للدول املنكوبة، كصربيا وإيطاليا وأسبانيا، ورمبا متكنها )الصني( هذه املساعدات يف  
املتحدة، واليت أصرت على اهتام الصني، ورمبا ستقود محلة إعالمية كبرية _ وهي جارية اآلن _ تضم العديد من الدول، تطالب فيها  

االنسحاب    الصني بدفع تعويضات عن اخلسائر اليت حلقت ابلدول اليت تضررت من هذه الفريوس . ويف هذا الصدد، ميكن القول أن
ريكي من منظمة الصحة العاملية، ستكون له آاثر كبرية على مستوى العامل صحياً، فرمبا ستعمل الوالايت املتحدة على تشكيل  األم

منظمة صحية عاملية جديدة، تضم الوالايت املتحدة مع حلفائها، وتنهار منظمة الصحة العاملية احلالية تدرَيياً، أو رمبا يعود الدعم  
  حال فاز ابيدن ابالنتخاابت األمريكية _ للمنظمة، لكن وفق رؤية جديدة حُتدد مقاساهتا الوالايت املتحدة .  كي جُمدداً _ يفاألمري 

ومهما تكن اآلاثر والتداعيات اليت سيخلفها الفريوس، فمن املؤكد أن التنافس االقتصادي بينهما ) الوالايت املتحدة والصني (  
دفعهما للتوافق على سبل وطرق تدفع ابجتاه إعادة إنعاش اقتصادمها؛ لتعويض اإلضرار  ابلغة عليهما، وهو ما سيستكون اضراره  

  ايل الكبرية اليت تسبب ويتسبب هبا الفريوس، مث يعاودان التنافس االقتصادي جُمدداً . وبذلك، ال ميكن التنبوء بنهاية االقتصاد النيوليرب 
 ابرز اقطابه .   مادامت الوالايت املتحدة هي

دير ذكره، ظهرت قبل وإابن انتشار الفريوس طروحات عديدة تدعم مسألة احنسار اهليمنة األمريكية على العامل وتبوء الصني  ومن اجل
مكاهنا، إال أنه ال ميكن القول أن الوالايت املتحدة األمريكية ستتنازل عن مكانتها يف صدارة العامل وقيادته، وأن كشفت جائحة  

الصيين لقيادة العامل _ أقتصادايً وتكنولوجياً    – مل معه، ومحاية ارواح األمريكيني، إال أن التنافس األمريكي  روًن عن تلكؤها يف التعاكو 
_، ال ميكن حصره مبسألة احلد من جائحة كوروًن، وأن سلمنا جداًل ان التعامل مع اجلائحة يعد من املؤشرات املهمة لتغليب احدمها  

(،    2020/   7/    15ت يف احتوى اجلائحة بصورة رمسية، ولغاية اليوم  االربعاء املوافق )  ، فالصني هي األخرى اخفقعلى اآلخر
 ظهرت اصاابت جديدة يف العديد من املدن الصينية، وهذا يعطي انطباع أن الصني مل تنجح يف محاية سكاهنا بعد .  

 ايت املتحدة األمريكية، وهي : لعامل مجيعها لصاحل الوالوبناء على ما تقدم، فهناك ثالثة احتماالت لقيادة ا
يف حال جنحت الوالايت املتحدة األمريكية يف اكتشاف العالج _ وهو ما َيري اآلن ابلتعاون مع بريطانيا _، فهذا يعين   -1

 استمرار تفوقها يف قيادة العامل .  

 

   - للتوسع يف نظرية أوسفالد شبنغلر، يُنظر : (1)
جملة دراسات ) العلوم  شبنغلر،    فاطمة الطروانة، عوامل تدهور احلضارة الغربية : دراسة أترخيية سوسيولوجية حتليلية يف ضوء نظرية الفيلسوف األملاين أوسفالد        

 .    1479  –  1471، ص2016، اجلامعة األردنية،  3، ملحق  43مج  اإلنسانية واالجتماعية (،

(2) Gian Luca Gardini (ed.), Op. Cit., p. 39 . 
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ها منافس قوي جداً للوالايت  أما إذا جنحت الصني يف أكتشاف العالج، فهذا ال َيعلها ترتقي إىل صدارة العامل، بل َيعل -2
 تحدة األمريكية، ومن املمكن أن تتبوئها يف اقرب فرصة ممكنة . امل

ويف حال اكتشفت احدى دول اإلحتاد األورويب العالج، فهذا يعين استمرار الصدارة األمريكية على العامل، لكن ستكون   -3
ان العامل ما بعد اجلائحة،   لوالايت املتحدة األمريكية، أياملنافسة جدا قوية بني دول اإلحتاد االورويب والصني، لإلطاحة اب 

 سيكون انعكاس للعامل إابن اجلائحة .  
 

   - ولو عقدًن مقارنة بسيطة وعامة بني الوالايت املتحدة األمريكية والصني، تظهر اغلب نتائجه لصاحل الوالايت املتحدة :
مرتبطة مع دول العامل بشبكة   ن الصيين، ألن الوالايت املتحدة أن الثقل السياسي األمريكي أقوى م  - : اجلانب السياسي -1

التحالفات واالتفاقيات السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية وغريها، على عكس الصني، اليت مل تكن لديها   من 
 جملس األمن الدويل،  حتالفات سياسية أو عسكرية دولية مبستوى الوالايت املتحدة األمريكية، فضاًل عن دورها وأتثريها يف

ثيث على أدخال أملانيا والياابن إىل العضوية الدائمة جمللس األمن، لتضمن ) الوالايت املتحدة ( صوهتما يف  وسعيها احل
اي قرار دويل تتبناه . أضف إىل ذلك، أن النظام احلاكم يف الوالايت املتحدة األمريكية هو نظام دميقراطي تتنافس فيه  

غلب املواطنني األمريكيني، على عكس الصني، اليت حتكم قبضتها  نتخاابت، ومستوى احلرية متحقق ألاالحزاب يف اال 
 حكومة مشولية أحادية احلزب، فيها االنسان جمرد آلة لألنتاج . 

وس،  االقتصاد األمريكي حبكم االرقام هو األول على العامل، مث االقتصاد الصيين، قبل انتشار الفري   - :  قتصادي اجلانب ال -2
اد الصيين، األكثر تضرراً من األمريكي، ألن مدينة ووهان بؤرة الفريوس هي من املناطق الصناعية  وإابن مدة انتشاره، فاالقتص

الصحي اإلجباري، وبعد احنسار اجلائحة، رمبا سيلجأ   نتيجة ألجراءات احلظر واحلجر  أنتاجها  توقف  املهمة، وابلتايل 
ألوىل من االتفاق التجاري، لينهض اقتصادمها، وبعدها،  اجللوس جُمددأ ألكمال املرحلة ااجلانبني األمريكي والصيين إىل  

يعود التنافس األقتصادي جُمدداً، إال يف حالة اوقف الرئيس األمريكي االتفاق التجاري مع الصني، فضاًل عن ذلك، أن  
 حجم االستثمارات األمريكية على مستوى العامل أكرب من الصينية . 

الزالت الثقافة الغربية والسيما األمريكية صاحبة التأثري األكرب على دول العامل، حبكم عوامل عدة، منها    - :  الثقايف   اجلانب  -3
: - 
 جنليزية وعامليتها على عكس اللغة الصينية اليت تقف رمبا عند اسوار الصني . اللغة اال -
األمريكي ( تدعم التفوق األمريكي العاملي  ) خاصة    االعالم والفضائيات ومواقع التواصل األجتماعي ذو التوجيه الغريب -

  . 
 وكاالت الفضاء والنتاجات العلمية األمريكية املستمرة تفوق نسبياً التكنولوجيا الصينية .  -

العسكري -4 الزالت الوالايت املتحدة األمريكية متتلك أكرب ترسانة عسكرية يف العامل، وختصص مبالغ طائلة     -:   اجلانب 
ي على مستوى العامل، ومتلك قواعد عسكرية منتشرة يف اغلب دول العامل، على عكس الصني،  ق العسكر ملواصلة التفو 

 اليت كان تركيزها على اجلانب االقتصادي أكثر من العسكري، طبقاً لألرقام املعلنة من اجلانبني .  
إال أهنا تتقدم كثرياً على    للفريوس، الوالايت املتحدة وأن وقفت _ إىل اآلن _ عاجزة عن أَياد لقاح    - :  اجلانب الصحي  -5

الصني، وإذا قارًن مستوى البلدين يف مواجهة الفريوس، فالصني فشلت يف احتوى الفريوس، وانتشر على مستوى العامل،  
وهي متهمة بتعمد نشره يف العامل، أما على مستوى األصاابت، فالكثري يُشكك ابالرقام املعلنة من الصني، قياساً ملا تعلنه  

 املتحدة األمريكية من أرقام، واليت تُعد قريبة جداً من الصحة .  لوالايت ا
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وأن كان االقتصادي أبرزها، لكن    كافة ،    الصينية، ستستمر بينهما ويف  اجملاالت  –ساس ما تقدم، أن املنافسة األمريكية  أوعلى  
سلم الصني هذه املكانة بعد سنوات عدة، إذا جنحت  مل أن تتستبقى الوالايت املتحدة األمريكية يف قمة النظام العاملي، لكن من احملت 

يف بناء شبكات من التحالفات السياسية واالقتصادية ) مشروع احلزام والطريق ( والعسكرية والثقافية وغريها، واليت ميكن أن تضاهي  
القطبي ظل  العامل يف  قيادة  األمريكية  املتحدة  الوالايت  من خالهلا  تسلقت  اليت  االحادالركائز  السوفييت يف  ة  االحتاد  اهنيار  بعد  ية 

 تسعينيات القرن املاضي .  
 

 قائمة املراجع واملصادر 
  - :   مراجع اللغة العربية -أوالً : 
  -:   الكتب   -

جامعة  السودان،  كلية اللغات،    –مصطفى حممد علي عبد هللا، كلية الدراسات العليا    - أجنيال ليفني، مارجريت اتتشر، ترمجة : -1
   .   2015للعلوم والتكنولوجيا،  السودان 

   .  2009دار الشروق، القاهرة، ، 1جالل أمني، العوملة، ط -2
املتحدة يف نصف قرن  -3 تطورحسن ًنفعة، األمم  الدويل منذ    : دراسة يف  املعرفة، رقم  1945التنظيم  ،  202، سلسلة عامل 

 .  1995اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
  2008  –  2007( واالزمة املالية )    1933  –  1929، ظهور األزمات املالية : دراسة أزمة الكساد الكبري )  داودي ميمونة -4

العلوم االقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيري ) املدرسة الدكتورالية لالقتصاد وإدارة  (، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  
 .  2014األعمال (، جامعة وهران، 

منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب ) وزارة  دمشق،  وليد شحادة،    -، الوجيز يف اتريخ النيوليربالية، ترمجة :ديفيد هاريف -5
   .  2013الثقافة (، 

 .  2003دار أسامة للنشر والتوزيع, األردن، , 1البيطار, املوسوعة السياسة والعسكرية, جفراس  -6
منشورات  دمشق،  ,  1ط   ) دراسات يف العالقات الدولية املعاصرة (, رة  قضااي عاملية معاص,  حممد حبيب صاحل وحممد يوفا  -7

 .  1999, جامعة دمشق
 

 - القوانني واملواثيق الدولية : -
 

لإلنشاء والتعمري،  البنك   -1 الدويل  البنك  والتعمري،  لإلنشاء  الدويل  البنك  إنشاء  اتفاقية  لإلنشاء والتعمري،  شباط    16الدويل 
   .  53 –  1، ص1989

،  2008العريب، األزمة املالية العاملية وتداعياهتا على االقتصادات العربية، صندوق النقد العريب، كانون األول    صندوق النقد -2
 .  23 –  1ص

د تنمية القدرات ) صندوق النقد الدويل (، سياسات وممارسات صندوق النقد الدويل يف جمال تنمية القدرات، صندوق  معه -3
 .   16 –  1ص ،2014آب   26النقد الدويل، واشنطن، 
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  -املقاالت :  -
 

مركز املستقبل للدراسات واالحباث )  إسراء إمساعيل، الركود اجليوساسي : املخاطر العشرة األكثر أتثرياً يف عامل ما بعد كوروًن،   -1
   .  3 –  1، ص2020أاير   4جمموعة أوراسيا (، االثنني، 

سوسيولوجية حتليلية يف ضوء نظرية الفيلسوف األملاين أوسفالد    فاطمة الطروانة، عوامل تدهور احلضارة الغربية : دراسة أترخيية  -2
  1479  –  1471، ص2016، اجلامعة األردنية،  3، ملحق  43مجشبنغلر، جملة دراسات ) العلوم اإلنسانية واالجتماعية (،  

.   
اإلنفلونزا اإلسبانية : عودة إىل وابء   -3 فانيورون،  ترمجة : حممد حبيدة، ق 1919  –  1918فريدريك  الفلسفة والعلوم  ،  سم 

 .   20 –  3، ص2020ابريل  15اإلنسانية : مركز مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث، الرابط، 
عزت امليداين، األزمة املالية العاملية : أسباهبا وتداعياهتا ومنعكساهتا على االقتصاد العاملي والعريب والسوري، حماضرة   حممد أمين -4

 .   17 –  1، ص2009عية العلوم االقتصادية السورية، سوراي، مج  –أُلقيت يف ندوة الثالاثء  
،  2020نيسان    13توقعه؟، مركز اجلزيرة للدراسات، قطر،  : أي عامل ميكن  19مركز اجلزيرة للدراسات، ما بعد وابء كوفيد   -5

   .  11 –  2 ص
الصني  -6 التنافس االقتصادي بني  للدراسات، أتثريات كوروًن على  الفكر االسرتاتيجي  الرصد    مركز  وأمريكا، منشورات وحدة 

   .  9 –  3، ص2020والتحليل : مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، اسطنبول، 
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اجلامعة -19انتشار وابء كوفيد  جودة خدمات التعليم عن بعد املقدمة من اجلامعات الفلسطينية يف ظل  
 حممد عبد الكرمي القططي / حممد حسن أبو رمحة -السالمية منوذجاا 
 أستاذ اإلدارة الرتبوية املساعد

 فلسطني -العايلوزارة الرتبية والتعليم 
aburahma2009@hotmail.com 

 ابحث دكتوراه 
 املدية -حيي فارسجامعة 

alqtty.mohammed@univ-medea.dz 
 

 ملخص الدراسة 
التعليم عن بعد املقدمة من اجلامعات الفلسطينية يف ظل انتشار وابء كوفيد    هدفت الدراسة إىل الكشف عن جودة خدمات 

( طالباً وطالبة،  102، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وطبقت أدوات الدراسة على عينة عشوائية بلغ عددها )19
صلت إليها الدراسة إىل أن درجة جودة خدمات التعليم  ع البياًنت ، ومن أهم النتائج اليت تو واستخدم الباحثان االستبانة كأداة جلم

%، وكذلك كشفت  60.7كانت متوسطة بوزن نسيب    19عن بعد املقدمة من اجلامعة اإلسالمية بغزة يف ظل انتشار وابء كوفيد  
تغري اجلنس  رجة جودة خدمات التعليم عن بعد تعزى ملعن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة لد

وختصص الثانوية العامة وختصص الكلية والسنة الدراسية، إال يف احملور الثالث مبتغري ختصص الكلية لصاحل الكليات العلمية، وأوصت  
يف  لك ضرورة قيام هيئة االعتماد واجلودة الدراسة بضرورة أن تويل اجلامعات اهتماماً كافياً لتطوير معايري جودة التعليم عن بُعد، وكذ

لم  وزارة الرتبية والتعليم العايل بتشكيل فرق عمل وطنية ابلتعاون مع اجلامعات احمللية، تعمل جبدية للتأكد من متابعة معايري جودة التع 
 عن بعد . 

 ؛ اجلامعات الفلسطينية؛ اجلامعة اإلسالمية 19اجلودة؛ اخلدمات التعليمية؛ وابء كوفيد  الكلمات املفتاحية: 
Abstract: 

The study aimed at identifying the quality of distance learning in Palestinian universities 
during the COVID -19 pandemic. The researchers used descriptive analysis methodology and 
the study's   was completed on randomly selected sample of (102) male and female student. And 
the researchers used a survey to collect data. And the study found the following:  

- The quality of distance learning in Islamic university during the COVID -19 pandemic was above 
average, at 60.7%. 

- There are no significant differences reported by the study sample in the quality of distance learning 
attributed to (gender, high school minor, college major, and school year) variables. The study 
recommends that universities support the quality criteria of distance learning, and the study also 
recommend that the QUALITY and ACCDERITATION Council put together national 
taskforce committees at cooperate with local universities to ensure the quality of distance learning.  
Keywords: Quality; Educational services; COVID 19 Epidemic; Palestinian universities; Islamic 
University 
 
 
 
 

mailto:aburahma2009@hotmail.com
mailto:alqtty.mohammed@univ-medea.dz


 

241 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

 مقدمة 

بدأت كثري من األمم مراجعة حياهتا، وحتليل نقاط القوة والضعف فيها، وحتديد فرص التطوير وخياراته، وهذا ما يفسر  
العامل مبراجعة أنظمتها الرتبوية والتعليمية مراجعة جذري  ة بشكل مستمر؛ لالطمئنان على قدراهتا واخلدمات  اهتمام كثري من دول 

 1لتعليمية املقدمة للطلبة، وهل تلك اخلدمات ذات جودة قادرة على إعداد األجيال جملتمع القرن احلادي والعشرين. ا
مرحلة التعليم عن  التعليم عن بعد بدياًل حالًيا يساعد يف استمرار العملية التعليمية وحيول دون انقطاعها، ويف عده  ميكن   

أن نُدرك حبرص، ونتواضع أمام حمدودية هذه التقنيات احلديثة يف التعلهم، وضعفها، وسلطتها  بعد اليت خنوضها حالًيا، يتوجب علينا  
ل إن  علينا أبدواهتا املضبوطة، وإن كانت اخليار اجليد والوحيد املتبقي أمامنا ضمن هذه األوضاع القهرية، ففي البداية ميكننا القو 

ين مل يكن انتقااًل طبيعًيا، وهو ليس نتاج تطور تقين وتكنولوجي، بل هو أمر واقعي  االنتقال من التعليم الوجاهي إىل التعليم اإللكرتو 
 . 19-فرضته علينا جائحة كوفيد

مركز تنافسي،    إن اعتماد اجلامعات لتقدمي خدمات التعليم لطالهبا مبستوى جودة عايل، جاء لتحقيق النجاح والبقاء وبناء
 2التكاليف يف البيئة التنافسية يف الوقت احلاضر. كذلك حتقيق عائد مناسب لالستثمار وتقليل 

وأن سعي اجلامعة لتقدمي خدمة تعليمية ذات جودة عالية تليب حاجات، ورغبات الطلبة الدارسني، وهذا سيعزز ابلتأكيد   
يل يف اجلامعة، وجذب  الئهم وتشجيعهم ابلتأكيد لبقية الطلبة من معارفهم ابلتسجمن العالقة اإلَيابية للطلبة يف اجلامعة وزايدة و 

 3. 19املزيد من الطلبة اجلدد وخاصة يف ظل هذه اجلائحة كوفيد 
العاملية يف ظل جائحة كورًن   التغريات، والتطورات  مع  اهتمام ملحوظ على  19وجتاوابً  الفلسطيين  التعليم  ، فقد شهد 

التعليمية أبعلى جودة، من خالل إعداد الكوادر  املستوايت ملواكبة حاجات اجملتمع يف ظل هذه اجلائحة، وتقدمي اخلدمات  ُمتلف  
 والطاقات البشرية الفنية والعلمية والثقافية واملهنية يف اجلانب األكادميي واإلداري. 

حيث أصبحت اجلودة وحتقيق رضا الطالب  إن مفهوم جودة اخلدمة ينعكس من خالل تقييم الطالب للخدمة املقدمة،  
 4ودائمة البحث على حاجات الطلبة وتقدمي خدمه حتقق رضاهم.  هاجساً للجامعات، وحمور اهتمامها

ومن خالل ما سبق ميكننا القول أبن ما تقدمه اجلامعات واملنصات التعليمية املختلفة، له إَيابيات وسلبيات، كما أن  
بصورة مفصلة، لذا استشعر    فيه العديد من املؤسسات واجلامعات منذ فرتة طويلة، لكن مل تتم دراسته   موضوع التعليم عن بعد بدأت 

الباحثان هذه املشكلة وتكون شعور لديهما إلخضاع هذه املشكلة للدراسة العلمية املنظمة للوصول إىل جمموعة من النتائج اليت يف  
 ة. ضوئها سيتم اخلروج مبجموعة من التوصيات املناسب

 مشكلة الدراسة:  

 
الغوث الدولية يف األردن من وجهة نظر املعلمني"،  أبو شرار، عدًنن، درجة التزام املشرفيني الرتبويني بتوظيفي خصائص اإلشراف الرتبوي احلديث يف مدارس وكالة    1

 . 2، ص2009اجستري، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، كلية العلوم الرتبوية،  رسالة م
مية مقدمة إىل املؤمتر العلمي  الفرا، إمساعيل؛ والعوضي، رأفت، قياس جودة اخلدمات اليت تقدمها اجلامعات الفلسطينية يف ضوء املتغريات العاملية املعاصرة، ورقة عل  2

 . 23، ص2013أكتوبر،    22األول، املنعقد يف جامعة القدس املفتوحة فلسطني، خالل فبرتة  
لية  عوامل جذب الطلبة األجانب يف استهداف اجلامعة األسواق الدولية "دراسة حتليلية الجتاهات الطلبة الوافدين يف جامعة البرتاء"، جملة ك الربيعي، ليث سلمان،    3

 . 32، ص2007،  16بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعية، العدد  
 
الفلسطينية يف ضوء املتغريات العاملية املعاصرة، ورقة علمية مقدمة إىل املؤمتر العلمي    الفرا، إمساعيل؛ والعوضي، رأفت، قياس جودة اخلدمات اليت تقدمها اجلامعات  4

 . 22، ص2013أكتوبر،    22سطني، خالل فبرتة  األول، املنعقد يف جامعة القدس املفتوحة فل 
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ف  يف  الكوروًن  بفريوس  مصابة  حاالت  عن  اإلعالن  اجلامعات  تسبب  يف  انتشاره  إمكانية  حول  ُماوف  إباثرة  لسطني 
الفلسطينية ، حيث َيتمع آالف الطالب يومياً، مما دفع اجلهات احلكومية إىل إغالق اجلامعات وتعطيل الدراسة، وحث اجلامعات  

ه التعليم الفلسطيين اجلامعي من  تقوم على تقدمي اخلدمات التعليمية للطلبة عن بعد، وعلى الرغم مما حقق  على إَياد بدائل تعليمية 
  نقلة نوعية خالل العشر سنوات املاضية، إىل أن هناك قصوراً واضحاً يف البنية التحتية اإللكرتونية اجلامعية، وقصوراً يف خدمات تقدمي 

 واملساندة وخدمات التقييم اإللكرتوين. احملتوى اإللكرتوين وخدمات الدعم  
ختصني والرتبويني إىل االنتقال للتعليم عن بعد إلكرتونياً يف فلسطني كان مفاجئا ودون  ( أن اتفاق امل 2020يرى )فقيه،     

يف السؤال   أي ختطيط مسبق، يف ظل هذه األزمة، كونه اخليار املتاح، وبعد العرض السابق يرى الباحثان أن مشكلة الدراسة تتحدد 
ويتفرع    ؟ 19من اجلامعات الفلسطينية يف ظل انتشار وابء كوفيد    ما درجة جودة خدمات التعليم عن بعد املقدمة الرئيس التايل:  
 :  تية منه األسئلة اآل

 ؟  19د ما درجة جودة احملتوى املقدم يف خدمات التعليم عن بعد املقدمة يف اجلامعة اإلسالمية بغزة يف ظل انتشار وابء كوفي .1
ء هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية بغزة يف ظل انتشار  ما درجة جودة خدمات الدعم واإلشراف عن بعد املقدمة من قبل أعضا .2

 ؟  19وابء كوفيد 
 ؟ 19ما درجة جودة خدمات تقييم أداء الطالب املقدمة يف اجلامعة اإلسالمية بغزة يف ظل انتشار وابء كوفيد   .3
 استخدام خدمات التعليم عن بعد؟ ما معيقات  .4
بني متوسطات استجاابت أفراد العينة لدرجة جودة خدمات    α ≤ 0.05لة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال  .5

تعزى ملتغريات )اجلنس، ختصص الثانوية العامة،    19التعليم عن بعد املقدمة من اجلامعات الفلسطينية يف ظل انتشار وابء كوفيد  
 ختصص الكلية، السنة الدراسية(؟ 

 :  تية األ أهداف الدراسة: تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف 

 . 19الكشف عن درجة جودة احملتوى املقدم يف خدمات التعليم عن بعد يف اجلامعات الفلسطينية يف ظل انتشار وابء كوفيد  .1
بل أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية بغزة يف ظل  التعرف إىل درجة جودة خدمات الدعم واإلشراف عن بعد املقدمة من ق .2

 . 19انتشار وابء كوفيد 
 . 19الكشف عن درجة جودة خدمات تقييم أداء الطالب املقدمة يف اجلامعة اإلسالمية بغزة يف ظل انتشار وابء كوفيد  .3
خدمات التعليم عن بعد املقدمة من اجلامعات الفلسطينية  التعرف إىل اجتاه الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة لدرجة جودة   .4

 يت تعزى ملتغريات )اجلنس، ختصص الثانوية العامة، ختصص الكلية، السنة الدراسية(. وال   19يف ظل انتشار وابء كوفيد 
 أمهية الدراسة:  

الباحثني علي حبث كتب يف هذا اجملال، يدرس  تكمن أمهية هذه الدراسة يف ندرهتا يف البيئة الفلسطينية، حيث مل تقع يد     
الفل اجلامعات  املقدمة يف  بعد  عن  التعليم  انتشار وابء كوفيد  جودة خدمات  ظل  مرجعاً  19سطينية يف  البحث  يوفر  قد  ، كما 

 للدارسني. 
، وقد يفتح  وقد يسد البحث ثغرة علمية من خالل إثراء املكتبة ابإلطار النظري الشامل الذي ستقدمه الدراسة حبول هللا

ينية يف حتسني وجتويد اخلدمات التعليمية  آفاق حبوث مستقبلية أمام الدارسني، وقد يعني البحث املسؤولني عن اجلامعات الفلسط 
املقدمة للطلبة، وقد يفيد املسئولني يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف تكوين رؤية واضحة مبنية على أسس علمية يف إدارة 

 ليم العايل وقت األزمات. التع 
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 فروض الدراسة: 

بني متوسطات استجاابت أفراد العينة لدرجة جودة خدمات    α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .1
العامة،  تعزى ملتغريات )اجلنس، ختصص الثانوية    19التعليم عن بعد املقدمة من اجلامعات الفلسطينية يف ظل انتشار وابء كوفيد  

 ختصص الكلية، السنة الدراسية(؟ 
 :  تية  حدود البحث: ستقتصر هذه الدراسة على احلدود اآل

اقتصرت هذه الدراسة على موضوع جودة خدمات التعليم عن بعد املقدمة من اجلامعات الفلسطينية يف ظل انتشار   د املوضوع:ح .1
 . 19وابء كوفيد 

 سيتم تطبيق هذه الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية مبحافظات فلسطني اجلنوبية.  احلد املكان: .2
 ة اجلامعة من ُمتلف التخصصات. سيتم تطبيق الدراسة على عينة من طلب احلد البشري: .3
 م.  2020يتوقع أن يتم تطبيق هذه الدراسة يف منتصف العام  احلد الزمان:  .4

 مصطلحات الدراسة: 

أبهنا جمموعة من اإلجراءات واألسس اليت تصف خصائص التعليم عن بعد، كي    فها الباحثان إجرائياا: جودة خدمات التعليم: ويعر 
 الناتج التعليمي النهائي حسب املعايري املقبولة عاملياً للتعليم.  يليب توقعات املتعلمني ويضمن 

هو نظام تعليمي يقوم على فكرة إيصال املادة التعليمية إىل املتعلم عرب وسائط أو أساليب    التعليم عن بعد: ويعرفه الباحثان إجرائياا:
 علم أو القائم ابلعملية التعليمية. االتصاالت التقنية املختلفة، إذ يكون املتعلم بعيداً ومنفصالً عن امل 

كتشف مؤخراً،  أبنه    (:2020: ويتبىن الباحثان تعريف منظمة الصحة العاملية )19وابء كوفيد  
ُ
مرض معٍد يسببه فريوس كوروًن امل

ديسمرب    / ومل يكن هناك أي علم بوجود هذا الفريوس وهذا املرض املستجد قبل اندالعه يف مدينة يوهان الصينية يف كانون األول 
2019. 

 الدراسات السابقة: 

 1يم عن بعد لدى الطلبة اجلامعيني. ( بعنوان: دور مواقع التواصل الجتماعي يف دعم التعل2016دراسة عواج، وتربي) .1
هدفت الدراسة الكشف عن مدى إمكانية مواقع التواصل االجتماعي املسامهة يف دعم التعليم عن بعد، واستخدمت الدراسة  

التواصل  (، طالب، وكانت أهم النتائج: أن مواقع  197في، واالستبانة أداة جلمع البياًنت، وتكونت عينة الدراسة من )املنهج الوص
االجتماعي وخاصة الفيس بوك، يلعب دوراً فعااًل يف عملية التعليم عن بعد، وتساهم يف تذليل العقبات اليت مير هبا، كما وأوصت  

 تعليم عرب مواقع التواصل وتعميمها على مستوى اجلامعات. الدراسة بضرورة القيام بتجارب لل
التعليم عن بعد يف اجلامعات املاليزية وكلية الرتبية للبنات وفق معايري اجلودة  ( بعنوان: تقومي جتربة  2016دراسة املال، أحالم ) .2

 2بريطانيا. - املأخوذة من وكالة التحقق من اجلودة للتعليم العايل

 
جلامعيني، ورقة علمية مقدمة للمؤمتر الدويل احلادي عشر: "التعلم  عواج، سامية؛ وتربي، سامية، دور مواقع التواصل االجتماعي يف دعم التعليم عن بعد لدى الطلبة ا   1

 . 2016إبريل،    24- 22يف عصر التكنولوجيا الرقمية"، املنعقد بطرابلس  
بريطانيا،  - من اجلودة للتعليم العايلقق املال، وأحالم، تقومي جتربة التعليم عن بعد يف اجلامعات املاليزية وكلية الرتبية للبنات وفق معايري اجلودة املأخوذة من وكالة التح  2

 .168- 123، ص  2016،  39اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، جملد  
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التعرف   الدراسة  السعودية،  هدفت  العربية  واململكة  ماليزاي  دوليت  بعد، يف  عن  التعليم  جتارب  من  جتربتني  تطبيق  مدى  إىل 
ت الدراسة املنهج الكيفي ابالعتماد على أسلوب حتليل الواثئق، واملنهج الوصفي التحليلي، كما مت تطبيق االستبانة على  واستخدم

(، وكانت أهم النتائج: أن أهم عوامل  30مة، وكان عدد االستباًنت املسرتدة )مجيع كليات البنات ابلدولتني جلمع البياًنت الالز 
اإلعداد اجليد للبنية التحتية، وتوافر اخلربة املادية والبشرية واإلدارية والفنية، واوصت الدراسة بضرورة   اجلودة يف التعليم عن بعد هو 

 االستخدام األمثل للتقنيات احلديثة للتعليم عن بعد.  الرتكيز املستمر على تدريب العاملني والطالب واالساتذة على 
3.  ( فاطمة  السعافني،  اسرتاتيجية2015دراسة  بعنوان:  اجلامعات    (  يف  الطالبية  اخلدمات  جودة  مستوى  لتحسني  مقرتحة 

 1الفلسطينية. 
نية يف حمافظات غزة،  هدفت الدراسة التوصل إىل اسرتاتيجية مقرتحة لتحسني جودة اخلدمات الطالبية يف اجلامعات الفلسطي

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، ومت    وكذلك التعرف إىل مستوى جودة اخلدمات الطالبية يف اجلامعات الفلسطينية، واستخدمت 
( طالب وطالبة، وكانت أهم النتائج: عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى ملتغريي اجلنس،  568توزيع االستبانة على عينة مقدارها ) 

توعوال بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد  اإلسالمية،  اجلامعة  لصاحل  اجلامعة  ملتغري  تعزى  فروق  ووجود  اجلامعي،  الطالب  تخصص  ية 
 ابخلدمات اليت يفرتض أن تقدم هلم. 
يتضح من الدراسات السابقة أن منها من تناول دور مواقع التواصل االجتماعي يف دعم التعليم  التعقيب على الدراسات السابقة: 

اجلودة كدراسة املال   (، ومنها من تناول تقومي التجارب الدولية يف التعليم عن بعد وفق معايري2016ن بعد كدراسة عواج وتربي )ع
(، ومنها من تناول تقومي جودة التعلم اإللكرتوين واقرتاح اسرتاتيجيات لتحسني مستوى جودة اخلدمات الطالبية كدراسة  2016)

ت الدراسة احلالية من حيث املوضوع مع الدراسات السابقة يف تناول موضوع جودة خدمات التعليم  ( وقد اتفق2015السعافني )
 ن بعد. والتعليم ع

 إجراءات الدارسة: 

الدارسة:  منهج  استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، الذي يبحث عن احلاضر، ويهدف إىل جتهيز بياًنت إلثبات    أولا: 
  ابة عن تساؤالت حمددة بدقة تتعلق ابلظواهر احلالية، واألحداث الراهنة اليت ميكن مجع املعلومات عنها يففروض معينة متهيداً لإلج

 .2زمان إجراء البحث، وذلك ابستخدام أدوات مناسبة 
الدراسة:   جمتمع  م يف مجيع التخصصات  2020-2019يتكون جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة املسجلني للعام الدراسي  اثنياا: 

 طالباً وطالبة.   16454ليت تطرحها اجلامعة اإلسالمية يف فلسطني والبالغ عددهم ا
 الدراسة: اثلثاا عينة 

 أداة تقنني  ( فرداً من طالب وطالبات اجلامعة اإلسالمية بغزة، بغرض30) االستطالعية  الدراسة عينة  مشلتالستطالعية:   العينة
 األصلية.  ينة الع للتطبيق على صالحيتها  من الدراسة، والتحقق 

(،  16454طالباً وطالبة من طلبة اجلامعة اإلسالمية بغزة، والبالغ عددهم )  102تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة األصلية:  
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة.  1واجلدول رقم )

 
 

 
 . 2015كلية الرتبية،  ة،  السعافني، فاطمة، اسرتاتيجية مقرتحة لتحسني مستوى جودة اخلدمات الطالبية يف اجلامعات الفلسطينية، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمي  1
 . 43، ص2002، غزة: اجلامعة اإلسالمية،  4األغا، إحسان، البحث الرتبوي وعناصره، مناهجه وأدواته، ط  2
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 ( توزيع عينة الدراسة وفقاا للنوع 1جدول رقم ) 
 ملئوية النسبة ا العدد  النوع 
 %39.2 40 ذكر
 %60.8 62 أنثى 

 % 100 102 اجملموع
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاا لتخصص الثانوية العامة. 2يوضح اجلدول رقم )

 ختصص الثانوية العامة  
 اجملموع 

 علمي علوم إنسانية 

 اجلنس 
 40 31 9 ذكر
 62 46 16 انثى 

 77 25 49 اجملموع 
 وفقاا لتخصص الكلية. زيع أفراد عينة الدراسة ( تو 3يوضح اجلدول رقم )

 ختصص الكلية  
 اجملموع 

 كلية أدبية   كلية علمية  

 اجلنس 
 40 31 9 ذكر
 62 46 16 انثى 

 77 25 49 اجملموع 
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاا للسنة الدراسية. 4وضح اجلدول رقم )

 السنة الدراسية  
 اجملموع 

 اثلثة فأكثر  سنة  سنة اثنية فأقل 

 اجلنس 
 40 26 14 ذكر
 62 33 29 انثى 

 102 59 43 اجملموع 
 
 

 استخدم الباحثان االستبانة لتحقيق أهداف الدارسة.  رابعاا: أداة الدراسة:
من  واستطالع آراء عينة  وصف االستبانة: بعد االطالع على األدب الرتبوي، ويف ضوء الدراسات السابقة املتعلقة مبشكلة الدراسة 

املتخصصني، قام الباحثان ببناء وتطوير استبانة تكشف جودة خدمات التعليم عن بعد املقدمة من اجلامعات الفلسطينية يف ظل  
 ، مت تقسيمها إىل أربعة حماور. 19انتشار وابء كوفيد 

 صدق الستبانة: 
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استبانة على طلبة وطالبات اجلامعة اإلسالمية،    (30عية املكونة من )قام الباحثان بتوزيع العينة االستطال  صدق التساق الداخلي:
الباحثان بتحديد لالستبانة حبساب معامالت االرتباط بريسون بني درجات كل فقرة من فقرت   الداخلي التجانس مدى مث قام 

 (.  15 –  5االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه كما توضح ذلك اجلداول التالية )
للتأكد من أن البياًنت تتبع التوزيع الطبيعي وظهر أن   Kolmogorov-Smirnov Testان بعمل اختبار  وقد قام الباحث

( مما حدى ابلباحثني استخدام  0.05البياًنت تتبع التوزيع الطبيعي حيث أن الداللة اإلحصائية للمجاالت ككل كانت أكرب من )
 التوزيع الطبيعي. االختبارات املعلمية لبياًنت تتبع 

 ( يوضح معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور األول والدرجة الكلية للمحور. 5ول رقم ) جد

 احملور األول: جودة احملتوى املقدم يف خدمات التعليم عن بعد 
معامل  

 الرتباط 
القيمة  

 الحتمالية 
 001. 830.** واحلداثة يراعي احملتوى اإللكرتوين الدقة واملوضوعية  
 000. 786.** .املقرر بشكل حيرتم التباين واختالف املواهب وأمناط التعلم املختلفة للطلبة يعرض حمتوى  
 000. 842.** .حيتوي التصميم التعليمي للمقررات على وصف واضح وشامل ألهداف التعلم وُمرجاته  
 000. 764.** .ُمتلفة داخل املقرر الواحديسمح للطبة االختيار من بني مشروعات  
 000. 821.** .در التعلم متوافرة والوصول إليها سهل مصا 
آليات وسائل ووسائط التعلم والتعليم املستخدمة يف تدريس املادة الدراسية كانت فاعلة   

 .وواضحة
**.811 .000 

ند مستوى  فقرات احملور األول والدرجة الكلية لفقراته، وهي دالة ع( معامالت ارتباط بني كل فقرة من  5يبني اجلدول رقم )
( )0.01الداللة  املدى  االرتباط حمصورة بني  ما  0.830- 0.764( ومعامالت  وتقيس  احملور صادقة  فقرات  تعترب  وبذلك   ،)

 وضعت لقياسه.  
 

 والدرجة الكلية للمجال. ( يوضح معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الثان 6جدول رقم ) 
 شراف عن بعد املقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس احملور الثان: جودة خدمات الدعم وال

 000. 735.** توفر اجلامعة خدمات تدريب تقنية للطالب قبل االلتحاق ابملقرر االلكرتوين  
 000. 841.** .معلومات عن النتائجتوفر اجلامعة خدمات للطالب بعد االنتهاء من دراسة املقرر وتشمل  
 000. 858.** .تفاعل بني الدارس واملشرفتوجد آليات وتعليمات واضحة لل 
يوجد دليل يشرح للدارس ما يتوقع منه وما هي املهارات اليت َيب ان يتقنها من اجل النجاح يف   

 .بيئة التعلم االلكرتوين 
**.841 .000 

 000. 915.** اإللكرتوين على إمكانيات للدخول اىل مكتبات الكرتونية وكتب حيتوي املقرر  
 0.463 = (0.01) داللة  مستوى  وعند (28) حرية  درجة عند ية اجلدول  ر
 0.361 = (0.05) داللة  مستوى  وعند (28) حرية  درجة عند اجلدولية  ر
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احملور الثاين والدرجة الكلية لفقراته، وهي دالة عند مستوى الداللة  ( معامالت ارتباط بني كل فقرة من فقرات  6يبني اجلدول رقم )
(، وبذلك تعترب فقرات احملور صادقة وتقيس ما وضعت  0.915- 0.735رتباط حمصورة بني املدى )( ومعامالت اال0.01)

 لقياسه.  
 لية للمجال.( يوضح معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الثالث والدرجة الك7جدول رقم ) 

 احملور الثالث: جودة خدمات تقييم أداء الطالب 
 000. 824.** .االلكرتونية واضحة آليات التقييم يف املقررات  
 000. 723.** طرق التقييم يف الربًنمج متنوعة بني االختبارات واألحباث واملشاريع والتعيينات  
 000. 857.** تراعي طرق التقييم الفروق الفردية بني الطلبة  
 000. 751.** إجراءات التقييم والتصحيح وإعالن الدرجات جترى بشكل موثوق ومنظم  
آليات التقييم هبا لوائح واضحة حتدد تشمل غياب الطالب واحلاالت املرضية وغريها من الظروف   

 احملتملة 
**.633 .000 

 0.463 = (0.01) داللة  مستوى  وعند (28) حرية  درجة عند اجلدولية  ر
 0.361 = (0.05) داللة  مستوى  وعند (28) حرية  درجة عند اجلدولية  ر

عامالت ارتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الثالث والدرجة الكلية لفقراته، وهي دالة عند مستوى الداللة  ( م 7يبني اجلدول رقم )
(، وبذلك تعترب فقرات احملور صادقة وتقيس ما وضعت  0.857- 0.633( ومعامالت االرتباط حمصورة بني املدى )0.01)

 لقياسه.  
 

 ة من فقرات احملور الرابع والدرجة الكلية للمجال. ( يوضح معامل الرتباط بني كل فقر 8جدول رقم ) 
 احملور الرابع: معيقات استخدام خدمات التعليم عن بعد 

 000. 506.** بعد قلة تدريب الطلبة على استخدام نظام التعليم عن   
 001. 774.** صعوبة استخدام نظام التعليم عن بعد  
 000. 826.** قلة إمكانية توافر االنرتنت بشكل يومي  
 000. 883.** قلة توافر الدعم الفين والصيانة الالزمة للنظام  
 000. 701.** ضعف مهارات استخدام احلاسوب بشكل عام  
 000. 733.** بشكل متكررانقطاع التيار الكهريب  
 000. 632.** سهولة الغش أثناء تقدمي االمتحاًنت عن بعد  
 000. 706.** تدريس ضعف التفاعل بني الطلبة وأعضاء هيئة ال 
 0.463 = (0.01) داللة  مستوى  وعند (28) حرية  درجة عند اجلدولية  ر
 0.361 = (0.05) داللة  مستوى  وعند (28) حرية  درجة عند اجلدولية  ر

الداللة    ( معامالت ارتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الرابع والدرجة الكلية لفقراته، وهي دالة عند مستوى8يبني اجلدول رقم )
(، وبذلك تعترب فقرات احملور صادقة وتقيس ما وضعت  0.883- 0.506( ومعامالت االرتباط حمصورة بني املدى )0.01)

 لقياسه. 
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  .لفقرات االستبانة  الكلية ابلدرجة الدراسة  حماور  من  حمور  كل  ارتباط  إن الصدق البنائي يقيس مدى الصدق البنائي:  
لالستبانة،   الكلية  والدرجة  االستبانة  من جماالت  جمال  كل  درجة بني االرتباط  معامالت  سابح  مت  البنائي  الصدق  من  وللتحقق 

واجلدول    0.01حيث أن القيمة االحتمالية جلميع احملاور أقل من    0.05و  0.01مستوى داللة  حيث إن هذه املعامالت دالة عند  
 التايل يوضح ذلك. 

 جماالت االستبانة مع الدرجة الكلية للمجاالت ( يوضح معامالت ارتباط كل جمال من 9جدول رقم)
معامالت   احملور 

 الرتباط 
القيمة  

 الحتمالية 
 000. 862.** احملتوى املقدم يف خدمات التعليم عن بعد. احملور األول: جودة 

 000. 845.** احملور الثاين: جودة خدمات الدعم واإلشراف عن بعد املقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 000. 778.** ور الثالث: جودة خدمات تقييم أداء الطالب. احمل

 000. 387.* التعليم عن بعد. احملور الرابع: معيقات استخدام خدمات 
( أن مجيع احملاور لالستبانة ترتبط ابلدرجة الكلية لالستبانة ارتباطا ذا داللة إحصائية عند مستوى  9يتضح من اجلدول السابق رقم )

 ؤكد على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي. (، وهذا ي0.01)
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع االستبانة أكثر  : Reliabilityثبات الستبانة 

حبساب معامل الثبات للعينة االستطالعية  من مرة حتت نفس الظروف والشروط، وأجرى الباحثان خطوات التأكد من ثبات االستبانة  
 فرداً بطريقتني مها التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ. ( 30املكونة من )

النصفية التجزئة  براون  :   Split-Half Coefficientطريقة  سبريمان  مبعادلة  اجلزأين  بني  االرتباط  حساب  مت 
Spearman Brown     تساوية  التباين، أو استخدام معامل جتمان للتجزئة النصفية غري املإذا كانت التجزئة النصفية متساوية

 ( يوضح معامل الثبات بعد التعديل لالستبانة. 10التباين. جدول رقم )
عدد   احملور 

 الفقرات 
معامل  
 الثبات 

 0.786 *6 احملور األول: جودة احملتوى املقدم يف خدمات التعليم عن بعد 
 0.900 *5 التدريس عم واإلشراف عن بعد املقدمة من قبل أعضاء هيئة احملور الثاين: جودة خدمات الد

 0.862 5* احملور الثالث: جودة خدمات تقييم أداء الطالب 
 0.875 8 احملور الرابع: معيقات استخدام خدمات التعليم عن بعد 

 0.935 24 الثبات الكلي 
االستبانة تتمتع بدرجة عالية  ( أن 10بني من اجلدول السابق رقم )*مت استخدام معامل جتمان ألن تباين النصفني غري متساوي، يت

( وهي  0.935( وبلغ معامل الثبات الكلي لالستبانة )0.900( و)0.786من الثبات حيث تراوحت قيم معامل الثبات بني )
 قيمة عالية مما جعل الباحثني يطمئنان إىل ثبات االستبانة. 

 :   Cranach's Alpha Coefficientطريقة معامل ألفا كرونباخ 
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عدد   احملور 
 العبارات  

معامل  
 الثبات  

 0.890 6 احملور األول: جودة احملتوى املقدم يف خدمات التعليم عن بعد 
احملور الثاين: جودة خدمات الدعم واإلشراف عن بعد املقدمة من قبل أعضاء  

 هيئة التدريس 
5 0.892 

 0.811 5 الب احملور الثالث: جودة خدمات تقييم أداء الط 
 0.862 8 الرابع: معيقات استخدام خدمات التعليم عن بعد احملور 

 0.891 24 الثبات الكلي 
أن 11يتبني من اجلدول رقم ) ألفا بني ) حيث  الثبات  من  عالية  بدرجة  تتمتع  االستبانة  (  قيم  (  0.892( و)0.811تراوحت 
 عينة الدراسة.  على تطبيقها  حثان إىلالبا عالية تطمئن  قيم ( وهي0.891ومبعامل ثبات كلي بلغ )

الدراسة:   مت إدخال البياًنت إىل احلاسب اآليل من قبل الباحثني ابستخدام برًنمج التحليل  املعاجلات الحصائية املستخدمة يف 
ذلك   وزعت، و ( وقد مت حتليل البياًنت ابستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة بياًنت االستباًنت اليتSPSSاإلحصائي )

 لإلجابة على أسئلة الدراسة، وهذه األساليب هي: 
 التكرارات والنسب املئوية للمتغريات الدميوغرافية )الصفات الشخصية(.   ▪
 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري.   ▪
 راسة إلَياد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني الطلبة والطالبات طبقاً جلميع متغريات الد T.testاختبار  ▪

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:

حيتوي هذا الفصل على أهم ما توصل إليه الباحثان يف دراستهما، من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل حتليل  متهيد:  
 ملخص لنتائج الدراسة وتوصياهتا. االستبانة، إضافة إىل 

 املدى حساب خالل اخلماسي من مقياس ليكرت يف اخلالاي طول  حتديد مت الدراسة، فقد يف املعتمد احملك لتحديداحملك املعتمد:  
(، وبعد  0.80=4/5أي ) اخللية  طول على  للحصول  املقياس  يف أكرب قيمة على تقسيمه  مث  (، ومن 4=1-5) املقياس درجات بني

اخللية،   هلذه  األعلى احلد حديدلت وذلك) صحيح واحد وهي املقياس بداية) املقياس يف قيمة أقلذلك مت إضافة هذه القيمة إىل  
 . ( 42: 2000)ملحم، (  12اآليت رقم ) اجلدول يف موضح هو  كما اخلالاي طول  أصبح وهكذا

 ( يوضح احملك املعتمد يف الدراسة 12اجلدول رقم )
 درجة املوافقة  الوزن النسب املقابل له  اخللية طول 
 بدرجة قليلة جدا 20%-36%من  1 – 1.80من 

 بدرجة قليلة  36%- 52%أكرب من   1.80 - 2.60أكرب من 
 بدرجة متوسطة  %  52%- 68أكرب من  2.60 – 3.40أكرب من 
 بدرجة كبرية  68%- 84%أكرب من   3.40 – 4.20أكرب من 
 بدرجة كبرية جدا 84 %-100%أكرب من   5- 4.20أكرب من 
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سؤال الرئيس من أسئلة الدراسة: الذي ينص على: "ما  النتائج املتعلقة ابلجابة عن السؤال األول وتفسريها: لإلجابة عن ال
الباحثان بتقسيم  ؟ قام  19درجة جودة خدمات التعليم عن بعد املقدمة من اجلامعات الفلسطينية يف ظل انتشار وابء كوفيد  

دمات التعليم عن  هذا السؤال إىل أسئلة فرعية على النحو التايل: السؤال الفرعي األول: ما درجة جودة احملتوى املقدم يف خ
   ؟19بعد املقدمة يف اجلامعة السالمية بغزة يف ظل انتشار وابء كوفيد  

ملوزون والنسبة املئوية واالحنراف املعياري، ومت ترتيب كل  ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان حبساب املتوسط احلسايب ا
( يبني تقديرات إجاابت  13(، واجلدول رقم ) 12ما ورد يف اجلدول )فقرة من فقرات احملور األول " ودرجة توافر كل فقرة بناء على 

 . األفراد
 للمحور األول   ( يبني املتوسط احلساب املوزون والنسبة املئوية والحنراف املعياري13جدول )

املتوسط   الفقرة 
 احلساب 

الحنراف  
 املعياري

املئوية   النسبة 
للمتوسط  

 احلساب 

درجة  
 التوافر 

ترتيب  
الفقرات  

  احملور يف
1.0235 2.8922 يراعي احملتوى اإللكرتوين الدقة واملوضوعية واحلداثة  

5 
57.84313

 3 متوسطة  7

حيرتم    بشكل  املقرر  حمتوى  واختالف  يعرض  التباين 
1.0208 2.5490 .املواهب وأمناط التعلم املختلفة للطلبة 

5 
50.98039

 5 قليلة  2

على وصف واضح  حيتوي التصميم التعليمي للمقررات   
1.1780 2.8333 .وشامل ألهداف التعلم وُمرجاته

4 
56.66666

7 
 4 متوسطة 

ُمتلفة    مشروعات  بني  من  االختيار  للطبة  يسمح 
1.2717 2.4608 .املقرر الواحدداخل 

1 
49.21568

 6 قليلة  6

1.2482 2.9216 .مصادر التعلم متوافرة والوصول إليها سهل  
6 

58.43137
 2 متوسطة  3

ت وسائل ووسائط التعلم والتعليم املستخدمة يف  آليا  
1.0900 3.0000 .تدريس املادة الدراسية كانت فاعلة وواضحة 

 1 متوسطة  60 1

55.52287 90424. 2.7761 الكلية للمحور الدرجة 
6 

  متوسطة 

يف تدريس املادة  ( اليت تنص على " آليات وسائل ووسائط التعلم والتعليم املستخدمة  6يتضح من اجلدول أن الفقرة )
%( وبدرجة تقدير متوسطة، ويعزو الباحثان ذلك  60الدراسية كانت فاعلة وواضحة. قد حصلت على املرتبة األوىل بنسبة مئوية )

ابجلامعات الفلسطينية إال أن اآلليات والوسائط املتبعة من قبل اجلامعة واضحة حيث  أن رغم تدين جودة خدمات التعليم عن بعض  
(، حيث أكدت على أن  2016ة بتخصيص منصة "املوديل" ألغراض التعليم عن بعد، وهذا ما أكدته دراسة املال )قامت اجلامع

 من أهم عوامل جناح التعلم عن بعد.  توافر اخلربة والفنية وكذلك تعدد الوسائط التقنية 
)  و  الفقرة  أن  للطبة االختيار من بني مشروعات ُمتلفة  4يتضح  تنص على: يسمح  اليت  الواحد. قد  (  املقرر  داخل 

% بدرجة تقدير قليلة، ويعزو الباحثان ذلك إىل أن هذه اجلائحة عملت    49.2حصلت على املرتبة األخرية بنسبة مئوية بلغت  
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وراق أمام اجلامعات واألساتذة ومل تعطي فرصة للجامعات لتجهيز عدة واجبات وتعيينات تقدميها للطلبة، واكتفى كل  على خلط األ
( اليت أكدت أن جودة  2015بتوفري تعيني أو واجب وحيد وتعميمه على مجيع طلبته، وهذا ما أكدته دراسة السعافني )أستاذ  

 جة متوسطة. اخلدمات اجلامعية املقدمة للطالب جاءت بدر 
ا  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  قبل  من  املقدمة  بعد  عن  والشراف  الدعم  خدمات  درجة جودة  ما  الثان:  الفرعي  جلامعة  السؤال 

 ؟  19السالمية بغزة يف ظل انتشار وابء كوفيد 
واالحنراف املعياري، ومت ترتيب كل  ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان حبساب املتوسط احلسايب املوزون والنسبة املئوية  

( يبني تقديرات إجاابت  14رقم ) (، واجلدول 12فقرة من فقرات احملور الثاين " ودرجة توافر كل فقرة بناء على ما ورد يف اجلدول )
 . األفراد

 ( يبني املتوسط احلساب املوزون والنسبة املئوية والحنراف املعياري للمحور الثان 14جدول )

املتوسط   الفقرة 
 احلساب 

الحنراف  
 املعياري

املئوية   النسبة 
 للمتوسط احلساب 

درجة  
 التوافر 

ترتيب  
الفقرات  

 يف احملور 
خدمات تدريب تقنية للطالب قبل االلتحاق    توفر اجلامعة  

 5 قليلة  42.745098 1.22708 2.1373 ابملقرر االلكرتوين 

االنتهاء من دراسة املقرر  توفر اجلامعة خدمات للطالب بعد   
 .وتشمل معلومات عن النتائج

 4 قليلة  50 1.20847 2.5000

الدارس    بني  للتفاعل  واضحة  وتعليمات  آليات  توجد 
 1 متوسطة  55.098039 1.24627 2.7549 .واملشرف

يوجد دليل يشرح للدارس ما يتوقع منه وما هي املهارات اليت   
 3 قليلة  51.764706 1.36689 2.5882 .النجاح يف بيئة التعلم االلكرتوينَيب ان يتقنها من اجل 

حيتوي املقرر اإللكرتوين على إمكانيات للدخول اىل مكتبات   
 2 متوسطة  53.333333 1.26125 2.6667 الكرتونية وكتب 

  قليلة  50.588235 1.06228 2.5294 الدرجة الكلية للمحور 
( اليت تنص على" توجد آليات وتعليمات واضحة للتفاعل بني الدارس واملشرف". قد  3الفقرة )يتضح من اجلدول أن  

الباحثان ذلك أبن رغم ختبط وغياب املعايري    %( وبدرجة تقدير متوسطة، ويعزو55.9حصلت على املرتبة األوىل بنسبة مئوية )
 ني الطالب واألستاذ أثناء مرحلة التعليم اإللكرتوين. والتعليمات إال أن اجلامعة أصدرت كتيب تعليمات لآللية التعامل ب

كرتوين  ( اليت تنص على:" توفر اجلامعة خدمات تدريب تقنية للطالب قبل االلتحاق ابملقرر االل4كما يتضح أن الفقرة )  
% بدرجة تقدير قليلة، ويعزو الباحثان ذلك إىل أن التعليم عن بعد    42.7" قد حصلت على املرتبة األخرية بنسبة مئوية بلغت  

أثناء جائحة كو  اجلامعة  وظفته  تطور  الذي  نتائج  وليس  األزمة  مع  للتعامل  إلزامية  وبصورة  الوجاهي  التعليم  عن  بدياًل  روًن جاء 
بضرورة  (، اليت أوصت  2016تستطع اجلامعة تقدمي دوراهتا التدريبية لطالهبا، وهذا ما أكدته دراسة املال )  تكنولوجي، ولذلك مل 

 . الرتكيز املستمر على تدريب العاملني والطالب واألساتذة
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انتش ظل  يف  بغزة  السالمية  اجلامعة  يف  املقدمة  الطالب  أداء  تقييم  خدمات  جودة  درجة  ما  الثالث:  الفرعي  وابء  السؤال  ار 
 ؟ 19كوفيد  

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان حبساب املتوسط احلسايب املوزون والنسبة املئوية واالحنراف املعياري، ومت ترتيب كل  
( يبني تقديرات إجاابت  15(، واجلدول رقم ) 12الثالث " ودرجة توافر كل فقرة بناء على ما ورد يف اجلدول )  فقرة من فقرات احملور

 . راداألف
 ( يبني املتوسط احلساب املوزون والنسبة املئوية والحنراف املعياري للمحور الثالث15جدول )

 الفقرة 
املتوسط  

 احلساب 
الحنراف  

 املعياري

املئوية   النسبة 
وسط  للمت

 احلساب 

درجة  
 التوافر 

ترتيب  
الفقرات  

 يف احملور 
 3 متوسطة  55.294118 1.35103 2.7647 .آليات التقييم يف املقررات االلكرتونية واضحة 

االختبارات   بني  متنوعة  الربًنمج  يف  التقييم  طرق 
 1 كبرية  70.784314 1.06865 3.5392 واألحباث واملشاريع والتعيينات 

 4 متوسطة  54.901961 1.24826 2.7451 تراعي طرق التقييم الفروق الفردية بني الطلبة 

ا وإعالن  والتصحيح  التقييم  جترى  إجراءات  لدرجات 
 2 متوسطة  59.215686 1.34180 2.9608 بشكل موثوق ومنظم 

غياب   تشمل  حتدد  واضحة  لوائح  هبا  التقييم  آليات 
 5 متوسطة  52.941176 1.30230 2.6471 وغريها من الظروف احملتملة الطالب واحلاالت املرضية  

  متوسطة  58.627451 1.03656 2.9314 الدرجة الكلية للمحور 
( اليت تنص على" طرق التقييم يف الربًنمج متنوعة بني االختبارات واألحباث واملشاريع  2اجلدول أن الفقرة )  يتضح من 

%( وبدرجة تقدير كبرية، ويعزو الباحثان ذلك أبن رغم غياب  70.78املرتبة األوىل بنسبة مئوية )والتعيينات". قد حصلت على  
موا بتوزيع درجات التقييم على األحباث والواجبات قدر اإلمكان، مما أعطى عينة الدراسة  املعايري والتعليمات إال أن بعض األساتذة قا 

 شعور أبن املعايري واضحة هلم. 
( اليت تنص على:" آليات التقييم هبا لوائح واضحة حتدد تشمل غياب الطالب واحلاالت املرضية  5ة )يتضح أن الفقر   و

% بدرجة تقدير متوسطة، ويعزو الباحثان    52.94املرتبة األخرية بنسبة مئوية بلغت  وغريها من الظروف احملتملة " قد حصلت على  
من التعيني أما ابقي الشروط واملعايري األخرى وطرق تعويض الطالب الغائب    ذلك أبن األستاذة اكتفوا فقط بتحديد الدرجة املطلوبة

تتخذها إدارة اجلامعة يف هذا األمر، وهذا ما أكدت عليه دراسة املال  مل يقم األساتذة ابلتطرق هلا لضبابية القوانني والقواعد اليت س 
 ملية التعلم عن بعد. (، حيث أكدت على ضرورة توفري القواعد اإلدارية والفنية للع2016)

 السؤال الفرعي الرابع: ما معيقات استخدام خدمات التعليم عن بعد؟ 
ط احلسايب املوزون والنسبة املئوية واالحنراف املعياري، ومت ترتيب كل فقرة من  ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان حبساب املتوس 
 . ( يبني تقديرات إجاابت األفراد16(، واجلدول رقم )12ما ورد يف اجلدول )فقرات احملور الرابع " ودرجة توافر كل فقرة بناء على 

 راف املعياري للمحور الرابع ( يبني املتوسط احلساب املوزون والنسبة املئوية والحن 16جدول )
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 الحنراف املعياري املتوسط احلساب  الفقرة 
املئوية   النسبة 

 للمتوسط احلساب 
درجة  

 التوافر 

ترتيب  
الفقرات  

 يف احملور 
 2 كبرية  82.745098 1.15218 4.1373 قلة تدريب الطلبة على استخدام نظام التعليم عن بعد 

 7 كبرية  74.117647 1.16541 3.7059 بعد صعوبة استخدام نظام التعليم عن

 3 كبرية  80.392157 1.20215 4.0196 قلة إمكانية توافر االنرتنت بشكل يومي 

 4 كبرية  79.215686 1.02370 3.9608 قلة توافر الدعم الفين والصيانة الالزمة  
 8 كبرية  69.411765 1.20811 3.4706 ضعف مهارات استخدام احلاسوب بشكل عام 

 5 كبرية  80 1.18572 4.0000 قطاع التيار الكهريب بشكل متكرران
 6 كبرية  76.666667 1.03487 3.8333 سهولة الغش أثناء تقدمي االمتحاًنت عن بعد 

 1 كبرية  83.333333 1.07246 4.1667 ضعف التفاعل بني الطلبة وأعضاء هيئ التدريس 
  رية كب 78.235294 77348. 3.9118 الدرجة الكلية للمحور 

التدريس. قد حصلت على  ( اليت تنص على" ضعف التفاعل بني الطلبة وأعضاء هيئة  8يتضح من اجلدول أن الفقرة )
%( وبدرجة تقدير كبرية، وهذا راجع إىل اقتصار منصة "املوديل" كوسيط وحيد للتفاعل بني  83.33املرتبة األوىل بنسبة مئوية )

اجدان إال مرة واحدة أو مرتني على أكرب تقدير وخالل مدة زمنية ال تتعدى الساعة أو  الطالب واألستاذ والذي بدورمها ال يتو 
تني وليس يف مجيع املساقات بل فقط يف املساقات اليت تطلب صفوف افرتاضية، وهذا بعكس التعليم الوجاهي الذي يسمح  الساع

 (. 2016عواج، وتربي )للطالب بلقاء أساتذته شبه يومياً يف اجلامعة، وهذا ما أوصت به دراسة 
ل عام" قد حصلت على املرتبة األخرية  ( اليت تنص على ضعف مهارات استخدام احلاسوب بشك5يتضح أن الفقرة )  و

% بدرجة تقدير كبرية، ويعزو الباحثان ذلك الوضع االقتصادي الصعب واحلصار املفروض على قطاع    69.4بنسبة مئوية بلغت  
 غزة.

 رتيب احملاور حسب الوزن النسب لكل حمور من حماور الستبانة ( يوضح ت17واجلدول رقم )

املتوسط   احملور 
 احلساب 

الحنراف  
 املعياري

درجة   الوزن النسب 
 التقدير 

 الرتتيب 

احملور األول: جودة احملتوى املقدم يف خدمات التعليم  
 3 متوسطة   55.522876 90424. 2.7761 عن بعد

الد الثاين: جودة خدمات  عن  احملور  واإلشراف  عم 
 4 قليلة   50.588235 1.06228 2.5294 بعد املقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس 

 2 متوسطة   58.627451 1.03656 2.9314 احملور الثالث: جودة خدمات تقييم أداء الطالب 
احملور الرابع: معيقات استخدام خدمات التعليم عن  

 1 كبرية   78.235294 77348. 3.9118 بعد 
  متوسطة   60.743464 66407. 3.0372 توسط الكلي جملالت الستبانة امل
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 ( أن:  17يتضح من اجلدول السابق رقم )
احملكي املعتمد جند  وحسب املقياس  (  78.23 %احملور الرابع " قد حصل على املرتبة األوىل يف جماالت االستبانة بنسبة مئوية )  - 

ملشاكل اليت التواجه التعليم عن بعد غلبت  رية، ويعزو الباحثان ذلك إىل: أن املعيقات واأن هذا احملور قد حصل على درجة تقدير كب
 مجيع احملاسن ابلنسبة للطلبة، حيث أن تلك العقبات تعرب شبح يؤرق مجيع الطلبة بدون استثناء. 

وحسب املقياس احملكي املعتمد جند  (  %50.588احملور الثاين قد حصل على املرتبة األخرية يف جماالت االستبانة بنسبة مئوية )  -
 ور حصل على درجة تقدير قليلة.  أن هذا احمل

هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  -النتائج املتعلقة ابلجابة عن السؤال الفرعي اخلامس الذي ينص على:  
( خدمات  α ≤ 0.05دللة  جودة  لدرجة  الدراسة  عينة  أفراد  تقدير  درجات  متوسطات  بني  من  (  املقدمة  بعد  عن  التعليم 

ظل انتشار وابء   الفلسطينية يف  الثانوية العامة، ختصص الكلية،    19كوفيد  اجلامعات  تعزى ملتغريات )اجلنس، ختصص  واليت 
 فروض الدراسة كما أيت: السنة الدراسية( ولإلجابة عن هذا السؤال اخترب الباحثان صحة  

( بني  α ≤ 0.05على:" ل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة )األول الذي ينص النتائج املتعلقة ابلفرض   -1
اجلامعات الفلسطينية تعزى   من  بعد املقدمة  التعليم عن  الدراسة لدرجة جودة خدمات  متوسطات درجات تقدير أفراد عينة 

 ملتغري اجلنس  
من أجل اختبار صحة    Two independent Sample T-testم الباحثان اختبار )ت( جملموعتني مستقلتني  استخد

الفرض األول، ويبني اجلدول )( نتائج اختبار )ت( للتحقق من الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة لدرجة جودة خدمات  
 التعليم عن بعد تبعاً ملتغريات اجلنس على كل حمور من حماور االستبانة مث ابلنسبة لالستبانة بشكل عام. 

 بار )ت( للفروق بني متوسطي استجاابت األفراد تبعاا ملتغري اجلنس. تائج اخت( ن18اجلدول رقم )

العد  اجلنس  احملور 
 د

 املتوسط
 احلساب 

 الحنراف
 املعياري

 قيمة 
 ت

 درجات
 احلرية 

 مستوى 
 الدللة 

 وجود
 الدللة 

احملور األول: جودة احملتوى املقدم يف  
 خدمات التعليم عن بعد 

1.071 2.8542 40 ذكر
64 

 غري دالة    516. 65.519 653.
7829. 2.7258 62 أنثى 

6 

احملور الثاين: جودة خدمات الدعم  
واإلشراف عن بعد املقدمة من قبل  

 أعضاء هيئة التدريس 

1.183 2.5650 40 ذكر
55 

 غري دالة   787. 100 271.
9856. 2.5065 62 أنثى 

1 

احملور الثالث: جودة خدمات تقييم  
 أداء  

 ذكر
40 2.9450 

1.085
09 

 غري دالة   916. 100 106.
 أنثى 

62 2.9226 
1.012

94 
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استخدام   معيقات  الرابع:  احملور 
 خدمات التعليم عن بعد 

9664. 3.8938 40 ذكر
0 

 غري دالة   864. 60.219 172.-
6269. 3.9234 62 أنثى 

9 

 مجيع احملاور  

 ذكر
40 3.0645 

.8424
4 

  ةغري دال  764. 58.637 302.
 أنثى 

62 3.0196 
.5249

8 
 2( =  0.05( وعند مستوى دللة ) 100قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية ) 
 2.660( = 0.01( وعند مستوى دللة ) 100قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية ) 

تغري اجلنس يف مجيع  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة تعزى مل( أن:  18يتضح من اجلدول رقم )
حماور االستبانة ويف الدرجة الكلية ويعزو الباحثان ذلك إىل أن اخلدمات املقدمة من قبل اجلامعة كانت على سواء وبنفس الدرجة  

ا  الطلبة بغض  السعافني  واملستوى جلميع  دراسة  أكدته  ما  الطلبة، وهذا  االستجابة بني مجيع  نتيجة  مما وحد  لنظر عن جنسهم، 
(2015 .) 

( بني  α ≤ 0.05النتائج املتعلقة ابلفرض الثان الذي ينص على:" ل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة ) -2
اجلامعات الفلسطينية تعزى   من  بعد املقدمة  التعليم عن  الدراسة لدرجة جودة خدمات  متوسطات درجات تقدير أفراد عينة 

 ة، وعلمي(.  ملتغري ختصص الثانوية العامة )علوم إنساني
من أجل اختبار    Two independent Sample T-testاستخدم الباحثان اختبار )ت( جملموعتني مستقلتني  

حة الفرض الثاين، ويبني اجلدول )( نتائج اختبار )ت( للتحقق من الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة لدرجة جودة  ص
 ثانوية العامة على كل حمور من حماور االستبانة مث ابلنسبة لالستبانة بشكل عام. خدمات التعليم عن بعد تبعاً ملتغري ختصص ال

 ر )ت( للفروق بني متوسطي استجاابت األفراد تبعاا ملتغري ختصص الثانوية العامة. ( نتائج اختبا19اجلدول رقم )

 احملور 
ختصص 

الثانوية  
 العامة 

 العدد 
 املتوسط
 احلساب 

 الحنراف
 املعياري

 قيمة 
 ت

 جاتدر 
 احلرية 

 مستوى 
 الدللة 

 وجود
 الدللة 

احملور األول: جودة احملتوى املقدم يف  
 خدمات التعليم عن بعد 

علوم  
9385. 2.8639 60 إنسانية 

5 
 غري دالة  243. 100 1.174

8480. 2.6508 42 علمي
9 

احملور الثاين: جودة خدمات الدعم  
واإلشراف عن بعد املقدمة من قبل  

 تدريس أعضاء هيئة ال

علوم  
1.051 2.5767 60 إنسانية 

93 
 غري دالة  594. 100 535.

1.086 2.4619 42 علمي
04 
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احملور الثالث: جودة خدمات تقييم  
 أداء  

علوم  
 إنسانية 

60 2.7267 1.025
75 -

 دالة  016. 100 2.442
9918. 3.2238 42 علمي

7 

استخدام   معيقات  الرابع:  احملور 
 بعد خدمات التعليم عن 

علوم  
 3.8583 60 إنسانية 

.8819
2 

 غري دالة  375. 99.790 892.-
 3.9881 42 علمي

.5868
3 

 مجيع احملاور  

علوم  
 3.0064 60 إنسانية 

.7051
1 

 غري دالة  568. 95.751 573.-
6062. 3.0812 42 علمي

2 
 2( =  0.05( وعند مستوى دللة ) 100قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية ) 

 2.660( = 0.01( وعند مستوى دللة ) 100مة ت اجلدولية عند درجة حرية ) قي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة تعزى ملتغري ختصص الثانوية  ( أن:  19يتضح من اجلدول رقم ) 

ياسية التعليم يف فلسطني واحدة واملخرج متقارب  العامة يف مجيع حماور االستبانة ماعدا احملور الثالث، ويعزو الباحثان ذلك إىل أن س 
اليت يوجهها الطلبة واحدة بغض النظر عن ختصصهم ابلثانوية العامة، فاخلدمات اجلامعية املقدمة هلم أثناء  أن الصعوابت    فضال عن  

 رأت أنه ال يوجد فروق تعزى ملتغري التخصص. إذ التعلم عن بعد هي نفسها، 
η2ري املستقل يف املتغري التابع استخدم الباحثان معامل إيتا  ولتحديد حجم أتثري املتغ =

T2

T2+df  
   

 ( حجم أتثري املتغري )ختصص الثانوية العامة: علوم إنسانية، وعلمي( يف درجة استجاابت أفراد عينة الدراسة 20جدول رقم ) 
 حجم التأثري  η2قيمة   Tقيمة  مصدر الفروق 

 متوسط   0.056 2.442- تقييم أداء  احملور الثالث: جودة خدمات
يرتكه املتغري املستقل )ختصص الثانوية العامة: علوم إنسانية أو علمي( على املتغري التابع  ( فإن التأثري الذي  20ومن اجلدول رقم )

احلسايب األعلى    )متوسطات تقديرات استجاابت أفراد عينة الدراسة( يف احملور الثالث هو أتثري متوسط، والفروق لصاحل املتوسط 
سبب إىل أن الطلبة ذو التخصص العلمي قادرين على فهم شروط تقييم  وهم طلبة التخصص العلمي يف الثانوية العامة، وقد يرجع ال

 األداء أكثر نتيجة متكنهم من حتليل املساقات اخلاصة بعملية احلساب. 
( بني  α ≤ 0.05ات دللة احصائية عند مستوى دللة )النتائج املتعلقة ابلفرض الثالث الذي ينص على:" ل توجد فروق ذ -3

اجلامعات الفلسطينية تعزى  متوسطات درجات   من  بعد املقدمة  التعليم عن  الدراسة لدرجة جودة خدمات  تقدير أفراد عينة 
 ملتغري ختصص الكلية )كلية علمية، كلية أدبية(. 

من أجل اختبار    Two independent Sample T-testاستخدم الباحثان اختبار )ت( جملموعتني مستقلتني  
( نتائج اختبار )ت( للتحقق من الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة لدرجة  21ول )صحة الفرض الثالث، ويبني اجلد

 جودة خدمات التعليم عن بعد تبعاً ملتغري ختصص الكلية على كل حمور من حماور االستبانة مث ابلنسبة لالستبانة بشكل عام. 
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 ألفراد تبعاا ملتغري ختصص الكلية. نتائج اختبار )ت( للفروق بني متوسطي استجاابت ا(  21اجلدول رقم )

 احملور 
ختصص 

الثانوية  
 العامة 

 العدد 
 املتوسط
 احلساب 

 الحنراف
 املعياري

 قيمة 
 ت

 درجات
 احلرية 

 مستوى 
 الدللة 

 وجود
 الدللة 

املقدم   احملتوى  جودة  األول:  احملور 
 تعليم عن بعد يف خدمات ال 

1.30 1.01985 2.9800 25 كلية علمية 
 غري دالة  196. 100 2

 86027. 2.7100 77 كلية أدبية 
احملور الثاين: جودة خدمات الدعم  
واإلشراف عن بعد املقدمة من قبل  

 أعضاء هيئة التدريس 

1.25 1.09848 2.7600 25 كلية علمية 
 1.04662 2.4545 77 كلية أدبية  غري دالة  213. 100 3

احملور الثالث: جودة خدمات تقييم  
 أداء 

1.82 1.11583 3.2560 25 كلية علمية 
 غري دالة  071. 100 3

 99438. 2.8260 77 كلية أدبية 
استخدام   معيقات  الرابع:  احملور 

 خدمات التعليم عن بعد 
 76206. 3.9750 25 كلية علمية 

 غري دالة  640. 100 469.
 78098. 3.8912 77 كلية أدبية 

 مجيع احملاور 
1.80 65716. 3.2428 25 كلية علمية 

 غري دالة  075. 100 1
 65670. 2.9704 77 كلية أدبية 

 2( =  0.05( وعند مستوى دللة ) 100قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية ) 
 2.660( = 0.01( وعند مستوى دللة ) 100قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية ) 

 ( أن:  21ضح من اجلدول رقم ) يت
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة تعزى ملتغري ختصص الكلية يف مجيع حماور االستبانة، ويعزو    –

الباحثان ذلك إىل أن اخلدمات املقدمة من قبل اجلامعة كانت على سواء وبنفس الدرجة واملستوى جلميع الطلبة بغض النظر عن  
 (. 2015سهم، مما وحد نتيجة االستجابة بني مجيع الطلبة، وهذا ما أكدته دراسة السعافني )جن

( بني  α ≤ 0.05النتائج املتعلقة ابلفرض الرابع الذي ينص على:" ل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة ) -4
التعليم ع الدراسة لدرجة جودة خدمات  اجلامعات الفلسطينية تعزى  متوسطات درجات تقدير أفراد عينة  من  بعد املقدمة  ن 

 ملتغري السنة الدراسية  
من أجل اختبار صحة    Two independent Sample T-testاستخدم الباحثان اختبار )ت( جملموعتني مستقلتني  

نة لدرجة جودة  ( نتائج اختبار )ت( للتحقق من الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العي22)  الفرض الثالث، ويبني اجلدول
 خدمات التعليم عن بعد تبعاً ملتغري السنة الدراسية على كل حمور من حماور االستبانة مث ابلنسبة لالستبانة بشكل عام. 

 استجاابت األفراد تبعاا ملتغري ختصص السنة الدراسية. ( نتائج اختبار )ت( للفروق بني متوسطي  22اجلدول رقم )

 احملور 
ختصص 

الثانوية  
 العامة 

لعد ا
 د

 املتوسط
 احلساب 

 الحنراف
 املعياري

 قيمة 
 ت

 درجات
 احلرية 

 مستوى 
 الدللة 

 وجود
 الدللة 
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يف   املقدم  احملتوى  جودة  األول:  احملور 
 خدمات التعليم عن بعد 

9252. 2.8643 43 اثنية فأقل 
9 

 غري دالة  403. 100 840.
8910. 2.7119 59 اثلثة فأكثر 

1 

خدما  جودة  الثاين:  الدعم احملور  ت 
قبل   من  املقدمة  بعد  عن  واإلشراف 

 أعضاء هيئة التدريس 

 اثنية فأقل 
43 2.5349 

1.045
37 

 غري دالة  965. 100 044.
 اثلثة فأكثر 

59 2.5254 
1.083

35 

 احملور الثالث: جودة خدمات تقييم أداء  

 اثنية فأقل 
43 2.9488 

1.133
97 

 غري دالة  885. 100 145.
9692. 2.9186 59 اثلثة فأكثر 

6 

استخدام   معيقات  الرابع:  احملور 
 خدمات التعليم عن بعد 

7007. 4.0058 43 اثنية فأقل 
4 

 غري دالة  297. 100 1.049
8215. 3.8432 59 اثلثة فأكثر 

2 

 مجيع احملاور  

6562. 3.0885 43 اثنية فأقل 
0 

 غري دالة  508. 100 664.
6728. 2.9998 59 اثلثة فأكثر 

6 
 2( =  0.05( وعند مستوى دللة ) 100قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية ) 
 2.660( = 0.01( وعند مستوى دللة ) 100قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية ) 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة تعزى ملتغري السنة الدراسية يف  ( أن: 22يتضح من اجلدول رقم )
ور االستبانة، ويعزو الباحثان ذلك إىل أن مجيع اخلدمات اجلامعية املقدمة من قبل اجلامعة مقدمة ابلسواسية للجميع الطلبة  مجيع حما

 (. 2015، مما وحد نتيجة االستجابة بني مجيع الطلبة، وهذا ما أكدته دراسة السعافني )امللتحقني ابجلامعة 
 توصيات الدراسة:  

 الباحثان مبا يلي:  يف ضوء نتائج الدراسة يوصي 
 توجيه اجلهود لنشر ثقافة اجلودة يف التعلم االلكرتوين من خالل عقد املؤمترات ذات العالقة.  -1
املؤسسات التعليمية اجلامعية اليت تقدم برمج تعلم اإللكرتوين وتعليم عن بُعد كجزء من براجمها اهتماماً كافياً لتطوير  ضرورة توجيه   -2

 عد السيما يف ضوء تنامي التنافس بني اجلامعات يف تقدمي خدمات )تطبيقات( هذا النوع من التعليم. معايري جودة التعليم عن بُ 
التدريس ابجلامعة القائمني على تدريس مقرراهتم الدراسية يف برًنمج التعليم عن بُعد على هذه املعايري  ضرورة تدريب أعضاء هيئة   -3

 علم اإللكرتوين عن بُعد. حبيث ينعكس ذلك على أدائهم يف تصميم مقررات الت
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نظام التعليم وكيفية    تزويد الطالب بدورات تدريبية مكثفة، ودليل إرشادي، ليكون مرجعا للمستخدمني، حبيث يوضح استخدام  -4
 تفعيله يف التعلم والتدريس.  

ستعانة خبرباء اجملال حتت  فادة من خربات وجتارب بعض الدول، واالتطوير أنظمة التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد يف ضوء اإل -5
 إشراف وزارة الرتبية والتعليم. 

العايل بتشكيل فرق عمل وطنية ابلتعاون مع اجلامعات احمللية، تعمل جبدية  ضرورة قيام هيئة االعتماد واجلودة يف وزارة الرتبية والتعليم   -6
 للتأكد من متابعة معايري جودة التعلم االلكرتوين. 
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                                             املتغريات القليمية والدولية يف ظل احلرب على وابء كوروان
 حسن خشان  م.د.هيفاء رشيد 

 العراق  - جامعة كركوك /كلية القانون والعلوم السياسية
dr.hayfaa74@gmail.com 

 امللخص 
وذلك ملا أفسده من تداعيات سلبية على  ؛  ريطة السياسة الدولية بعد احنساره  اخلن فريوس كوروًن العاملي سيغري بشكل كبري يف  إ
، حيث ستتجه الدول إىل العمل مبفردها، واالهتمام ابألحباث العلمية الطبية ملواجهة الكوارث قبل وقوعها، مؤكدين  كافة    صعدةاأل

يؤثر على لعبة التوازًنت    اجديدا متغري   ا عاملي جديد سياسيا واقتصاداي واجتماعيا.وأن الكوارث ختلق عاملم  أن العامل سيشهد نظا
اإلقليمية والدولية، وسيصعد مفهوم األمن اإلنساين العاملي، مؤكدين أن العامل بعد كوروًن ُمتلفا.، إن العامل ما بعد كوروًن سيشهد  

نظام جديد يعرف ابلنظام الدويل اإلنساين الذي كان غائبا وليس نظاما دوليا ذات قطب  ل  العديد من التغريات وابلفعل سيتشك
ن الصني وجمموعة شرق آسيا ستحتل مكانة كبرية يف النظام الدويل على حساب أمريكا واالحتاد االورويب.، أن كل دولة  إ  إذ واحد،  

كن يكون االقتصاد هو املؤثر وسيصعد مفهوم االمن اإلنساين  ولستتجه للعمل مبفردها حلماية أمنها اخلاص، ولن هتيمن السياسة  
زمات  العاملي، ويزداد دور الدولة الوطنية ابألساس، وستعيد أجهزة املخابرات العاملية تقييماهتا الدورية بعد فشلها الذريع يف التنبؤ ابأل

الرؤساء ورؤساء بعض الوزارات يف العامل جراء التعامل  ض  غري التقليدية ومنها أزمة الفريوسات اجلديدة، مؤكدا أنه ارتفعت شعبية بع 
 مع األزمة وتداعياهتا. 

ويف ظل صعود دول واقتصادايت مثل الصني واهلند والياابن، أنه ستكون هناك أولوايت بصحة املواطن العاملي ومل يتم الرتكيز على  
كن سيكون هناك اهتمام بتبادل املعلومات والبياًنت  ولاحلروب، ولن يكون الصراع على ما يسمى ابلنووي أو التسليح اوغريه،  

العلمية وتطوير اجملمعات الطبية يف العامل، و سيحدث تغيريات يف أجندة بعض املؤسسات الدولية وعلى رأسها األمم املتحدة، الفتا  
 إىل أن العامل بعد كوروًن سيكون ُمتلفا متاما يف سياساته، 

 لية ,اجليوسياسية ,النيوريربالية ,احلداثة. االكلمات املفتاحية:كوروًن,الليرب 
 

Abstract 
That the global Corona virus will significantly change the map of international politics after its 
decline due to its negative repercussions on all levels, as countries will go to work on their own 
and pay attention to medical scientific research to face disasters before they occur, stressing that 
the world will witness a new world order politically, economically and socially. And that disasters 
create a new, changing world that affects the game of regional and international balances, and the 
concept of global human security will escalate, stressing that the world after a different corona. 
The world after Corona will witness many changes and indeed a new system will be formed 
known as the 
international humanitarian system that was absent and not an international system One-pole     , As 
China and the East Asian Community will occupy a large position in the international system at 
the expense of America and the European Union., That every country will go to work on its own 
to protect its own security, and policy will not dominate but the economy will affect The global 
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intelligence services have their periodic assessments after their catastrophic failure to predict 
unconventional crises, including the new virus crisis, stressing that the popularity of some 
presidents and heads of some ministries in the world has increased due to dealing with the crisis 
and its repercussions. 
In light of the rise of countries and economies such as China, India and Japan, that there will be 
priorities in the health of the global citizen and there is no focus on wars, and the conflict will not 
be over the so-called nuclear or armaments or others, but there will be an interest in the exchange 
of information and scientific data and the development of medical complexes in the world, and 
will happen Changes in the agenda of some international institutions, especially the United 
Nations, pointing out that the world after Corona will be completely different in its policies . 
 
Key words: Corona, liberalism, geopolitical, neoliberal, modernity. 

 املقدمة: 
لقد كشفت املصائب واألزمات على مره العصور عن قدرة اإلنسان على عبور أكثر الطرق وعورًة يف صراعه مع حتدايت احلياة، لقد  

وقت انتشارها املاليني، ألنه مل يكن  واجه أوبئة حصدت    وواجه حرواب كونية، وكوارث طبيعية مبيدة، وجماعات وحروب عنصرية،  
كم حصدت اإلنفلونزا، اجلدري، الطاعون.. إخل. لكن كل ذلك مره كما ستمره هذه احملنة  ولكن    من عالج هلا، وتتذكر البشرية

ة واالقتصادية  لألسف الشديد  كشفت أزمة كوروًن العاملية عن إفالس النظام العاملي القائم، على مجيع املستوايت الصحية واالجتماعي 
اوت قيم ومبادئ كثرية قام عليها النظام العاملي بعد احلرب العاملية الثانية، فقد  والسياسية والثقافية واألخالقية والعلمية!و كيف هت

غاب التضامن بني الدول واحلكومات، وعادت الشوفينية الوطنية يف أبشع صورها، وقد كشف زلزال كوروًن عن كثري من عيوب هذا  
ات زلزال كوروًن العاملي، سقطت شعارات كثرية عن العوملة  امل فقد عرهى ابلكامل عيوب “النموذج احلايل  للعوملة " وبسبب هزه الع

اليت كانت تبشر بتحول العامل إىل قرية صغرية وأظهر قصور النظام العاملي احلايل الذي جتاوزه الزمن، نتيجة التحلل الذي أصابه طوال  
عون املوت األسود من حيث الفتك ابلناس، فإن  فعلى الرغم من أن وابء كوروًن ال يُقاَرن بطاعون جستنيان وال بطاالعقود املاضية, 

أتثريه االقتصادي واالسرتاتيجي سيكون هائاًل، ألنه حيمل يف عاملية انتشاره السريع مثااًل حياً على روح العصر الذي نعيشه، فنحن  
ويهدد مجيع سكانه على قدر    تلفة، وكوروًن ميتطي صهوة هذه العوملة ليصل إىل كل أرجاء الكوكب،نعيش عصر العوملة أببعادها املخ

املساواة وال يوجد حل اآلن إال انتظار انتصار العقل البشري و انتصار العلم على فريوس كوروًن ووضع حد هلذا التهديد حيث أن   
  ف تتجاوز البشرية خطرها كما جتاوزت أوبئة وطواعني وحروابً سابقة، التأثري الصحي جلائحة كوروًن سوف يزول مع الزمن، وسو 

 لكن األثر االجتماعي والسياسي واالقتصادي سيبقى سنوات، ورمبا عقوداً قادمة. 
وقد يكون فايروس كوروًنأحد نواتج احلرب الصامتة بني الوالايت املتحدة من جهة والصني وروسياوايران من جهة اثنية حيث ميكن  

من أجل    السيماالعاملي بصورة عامة واألمريكي بصورة  كون فريوسا مصنعا يف أحد املختربات الصينية من أجل ضرب األقتصاد  أن ي
أن تظهر الصني هي املنقذ العاملي من هذه األزمة بعدما أحتوت الفريوس بفرتة قياسية وهذا غري منطقي يف ظل هذه األزمة ومعطياهتا  

 أقدامها على الطاولة. تضاهي الوالايت املتحدة األمريكية وتفرض إرادهتا ووجودها، وتضع  كي تظهر الصني قوة عاملية 
إن تناقضات املصاحل تفرهق الدول والشعوب، فكل يبحث عن حتقيق مصاحله اليت عادة ما تكون على حساب آخرين. ويف احلروب  

ر ، فال أحد مبنأى عن اخلطر، ووصوله إىل أي دولة مسألة  مثة منتصرون ومهزومون. لكن يف مواجهة كوروًن ليس هناك مهزوم ومنتص
ال لذا يبدو أن متغريات كربى ستلحق بعامل ما بعد كوروًن، وقد تفضي إىل زعزعة ركائز النظام الدويل الراهن، ليفسح  وقت ليس إ
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ريوس كوروًن وجهة جديدة إلعادة حتديد  اجملال واسًعا إلرساء نظام دويل جديد فمن الواضح ان النظام العاملي اجلديد قد َيد له يف ف
 و إعادة حتديد هلذه القوى.   و رسم املواقع للقوى الكربى

حنن مقبلون على تغيريات عميقة ستخلط األوراق وتتسبب يف إعادة التفكري يف املسلمات والنظرايت الفلسفية والتارخيية واملقوالت  
ب السياسيني  ظام عاملي جديد.. وستهتز الثقة يف كثري من الشعارات. وسيواجه خطا السياسية واالقتصادية واالجتماعية متهيدا لبناء ن

واملفكرين وصناع القرار يف كل اجملاالت حتدايت جديدة، قد تصل حد بروز تيار يؤمن ابهنيار "الثوابت" و"املسلمات" و"األسس"  
 اليت بين عليها اخلطاب السياسي الدويل املعاصر. 

ستفرز  و ياسية والفلسفية واخليارات االقتصادية.  مراجعات لألولوايت العاملية واإلقليمية يف اجملاالت الطبية والس  ستؤدي هذه األزمة إىل 
والتفوق   الكرمي  والعيش  واالزدهار  والتقدم  العوملة  وشعارات  العاملي  السياسي  للخطاب  العامة  التوجهات  يف  واسعة  نظر  إعادة 

 وية.. اخل. واألولوايت األمنية والعسكرية والتنم
ة األمريكية؟ويولد نظام دويل جديد؟وماهي املتغريات األقليمية والدولية يف  واألشكالية املطروحةهنا: هل سيقضي كوروًن على العومل 

 ظل مواجهة جائحة كوروًن ؟ 
 
 

   -يبىن البحث على جمموعة من الفرضيات مفادها:  -فرضيات البحث :
اليت -1 العديد من األسس واملرتكزات  ن  سقوط  ازمة كوروًن ستؤدي اىل ظهور  .وأن  الدولية  العالقات  ظرايت  تقوم عليها 

 جديدة يف تفسري وحتليل العالقات الدولية وفق ماأفرزته األزمة. 
 هناك حتوالت حمتملة على النظام العاملي وعالقات القوة وتوازًنهتا وانتقاالت مركزها.  -2
ااثر  -3 ,سترتك  التاريخ  يف  فارقة  عالمة  كوروًن  برلني,واجتياح  جائحة  جدار  سقوط  فعل  مثلما  وتداعياهتا  ها 

 "األحتاد السوفييت ,وكان مسمارا أخريا يف نعشها. "البريوسرتويكا
 يعتمد البحث يف مفاصله على املنهج التارخيي واملنهج األستقرائي واملنهج التحليلي.   -منهجية البحث:
 باحث : ثالثة م   على أرأتينا اىل تقسيم البحث   -هيكلية البحث : 

 سقوط أوهام الرأمسالية والعوملة.  - ول :املبحث األ
 املتغريات اجليوسياسية لفريوس كوروًن وأفول النيوليربالية.  -الثاين: املبحث  

 قراءة استشرافية لتطور العامل يف مابعد كوروًن.  - املبحث الثالث:
 

 سقوط أوهام الرأمسالية والعوملة.  - املبحث األول:
السوفيايت وإهنيار جدار برلني، بداايت العقد التاسع  عمت البورجوازية العاملية، والغرب خاصة، إثر تفكك االحتاد  يف ظل فرحة عارمة  

  من القرن العشرين، يف رمزية مت تسويقها بشكل هستريي الستعادة أورواب الشرقية إىل احلاضنة الرأمسالية الغربية، تبلورت فرضية قائلة: 
القتصادي الوحيد املمكن هو الرأمسالية،  اكية )يف شخص االحتاد السوفيايت(، فإن النظام االجتماعي وا“اآلن بعد أن فشلت االشرت 

أو )اقتصاد السوق احلرة(”، أراد إحكامها املنظر األمريكي، الياابين األصل، “يوشيه يرو فرنسيس فوكو ايما”، يف نظريته اليت ًنلت  
الية أبن فوز الليربالية سيفتح  هناية التاريخ واإليديولوجيات.. “تنبأ املدافعون عن الرأمس  من الشهرة أقل ما ًنلته من سوء السمعة حول 

الباب أمام مستقبل مضمون من السالم واإلزدهار. حتدث االقتصاديون عن توزيع الثروة بسالم. فاآلن وقد انتهت احلرب الباردة مع  
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الرأمسالية قادرة   إنفاق مبالغ طائلة من املال لبناء املدارس واملستشفيات االحتاد السوفيايت، ستكون احلكومات  واملنازل وكل    على 
 (. 1األشياء األخرى اليت هي الشرط األساس للوجود احلضاري. )

ت  قنياالعامل اليوم يشهد تسلط الرأمسالية العاملية على مجيع املؤسسات املالية واالقتصادية وهي اليت حتتكر التكنولوجيا املتقدمة ومتتلك ت 
لثروات السيادية يف العامل ابلشكل الذي جعل عامل الشمال املتقدم يهيمن  تصنيع وتطوير االسلحة التقليدية وغري التقليدية ومتتلك ا

الداخلية املفتوحة حىت   الرأمسالية ابألزمات واحلروب  العامل على حساب عامل اجلنوب املستغل والتابع واملهمش الذي اشغلته  على 
 يش حالة من الفوضى الدولية يف ظل القيادة االمريكية. أصبح العامل يع

 
 2018تشرين أول/أكتوبر    24الن وودز , )فوكو ايما يُعيد النظر يف أفكاره: “االشرتاكية َيب أن تعود”( ,موقع ماركسي ,  (آ1)

العامل إىل فوضى دولية حىت أصبح    أن منطق القوة والتسلط الذي تنتهجه الوالايت املتحدة ولقرابة الثالثني عاما اليت خلت قد قادت 
الة اليت وصفها املفكر الربيطاين ) توماس هوبز( الذي عاش يف القرن السابع عشر وسيادة نزوع وسلوك  العامل اليوم أقرب إىل احل

 والذي امساه) ذئبية اإلنسان( وعدم شعوره ابلغري والبقاء لألقوى. 
إن ما نشهده … هو  ية التاريخ واإلنسان األخري(، واستهله ببيان دعائي يؤكد: “أراد “فوكو ايما” تدشني نظريته يف كتاب: )هنا  

هناية التطور اإليديولوجي للجنس البشري؛ وعوملة الدميقراطية الليربالية الغربية ابعتبارها الشكل النهائي للحكومة البشرية”. ضرب  
اة  قت والعامل يعيش يف ظل تناقضات كبرية بسيادة حالة الالمساو وابء كوروًن العامل يف مكامن قوته ومفاصله احليوية وانتشر يف و 

والتعامل الدويل اإلزدواجي وتسخري قواعد القانون الدويل ومقدرات األمم املتحدة ملصلحة االقوايء مبا حيقق نفوذهم وتطلعاهتم يف  
يشري أحد خرباء القانون اإلنكليز ))أصبح القانون  استمرارية اهليمنة الرأمسالية على املقدرات الدولية، فأصبح القانون الدويل كما  

 ظل اهليمنة القطبية األحادية األمريكية كنسيج العنكبوت متزقه الطيور الكبرية وتقع فيه ميتة احلشرات الصغرية((.   الدويل يف
نت من املفاهيم اليت طورها أتباع  نظراًي؛ يرى أستاذ الفلسفة املصري، “د. حممد دوير”، أن: “من املؤكد اترخيًيا أن اإليديولوجيا كا

ف دالالهتا املعرفية من بني مدارس الفكر الفلسفي يف أورواب. وذلك أن الفكر املاركسي استطاع أن  ماركس، أفضل من قام بتوظي
ساواة  يقف يف مواجهة الفكر البورجوازي والتصورات الليربالية اليت جاهدت من أجل حصار املاركسية مبقوالت عامة ومطلقة كامل

اركسيني سوى مواجهة هذا الفكر الليربايل بنظرية إيديولوجية بديلة تواجه التحول  والعدالة واحلرية والتقدم واحلقوق، فلم يكن أمام امل
الرأمسايل الذي طرح نفسه كحل أخري للبشرية، أي كيوتوبيا وإيديولوجيا يف آن واحد. وهذا ما أكد عليه أيًضا عبداإلله بلقزيز بقوله:  

 (.  1يخ إال كدعوى إيديولوجية جديدة” )ال ميكن النظر إىل أطروحة هناية اإليديولوجيا وهناية التار 
( جملة  نشرته   لألخري  مطول  حتليلي  مبقال  ايما”،  “فوكو  مبقوالت  املؤمن   الليربايل  القاريء  فوجيء   the Newولكن؛ 

Statesman  فيه حلن الرتاجع واالنقالب، قائاًل: “ما قلته آنذاك،    ، يعزف “فوكو ايما” 2018تشرين أول/أكتوبر    17(، يوم
(، هو أن إحدى املشاكل املتعلقة ابلدميقراطية احلديثة هي أهنا توفر السالم واإلزدهار، لكن الناس يريدون أكثر من ذلك  1992)

م تشومسكي إن جائحة  عامل اللسانيات يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نعو … من جهته، قال الناشط اليساري الشهري و 
COVID-19    مثال صارخ على قصور النظام االقتصادي الرأمسايل السائد وعجزه عن خدمة املصلحة العامة، وكشفت عن

 الضعف املتأصل يف نظام قائم علي األرابح.  
 .2020بعد احلداثة( ,روافد للنشر والتوزيع , القاهرة  د. حممد دوير , )ماركس ضد نيتشه.. الطريق إىل ما  (1)

اكتسبت "النيوليربالية" كمفهوم اقتصادي متطور زمخًا يف ندوة دولية ُعرفت ابسم "ملتقى والرت ليبمان"، دعا إليها الفيلسوف  
نتشار بعنوان "حتقيق يف مبادئ  . وكان ليبمان صحفيًّا أمريكيًّا نشر كتااًب جيد اال1938الفرنسي )لويس روجري( يف ابريس عام  

. وكان اهلدف من الندوة هو بناء نظرية ليربالية جديدة كرفض للمنحى اجلماعي أو االشرتاكي.  1937اجملتمع الصاحل" عام  
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واملشاريع  وتوصَّل املشاركون إىل تعريف "النيوليربالية"، أو "الليربالية اجلديدة"،وقتها أبهنا تنطوي على أولوية "آلية حتديد السعر،  
(. يف سياق ما بعد احلرب العاملية الثانية وخالل احلرب الباردة بني املعسكرين  1دة")احلرة، ونظام املنافسة، ودولة قوية وحماي

بعنوان    1951الرأمسايل والشيوعي، استخدم املنظِهر الليربايل الكالسيكي) ميلتون فريدمان (املصطلح يف مقاله املنشور عام  
ا املثقفة أبن  ؛ فرفض ما اعتربه عندئذ "إمياًنً ) 2جلديدة وآفاقها")"الليربالية  النطاق، وإن كان ساذًجا، بني الطبقات   واسع 

التأميم سيحلُّ حملَّ اإلنتاج من أجل الربح مبقولة اإلنتاج من أجل االستخدام". كما اعرتض على ما اعتربه تراجًعا للمنحى  
من املرجح أن يثبت أن املنحى  ة واألشكال األخرى للدميقراطية االجتماعية. وقال: " اجلماعي، يف إشارة ضمنية إىل االشرتاكي

اجلماعي أكثر صعوبة يف عكس التيار أو تغيريه بشكل أساسي مقارنة مع نظرية عدم التدخل، خاصة إذا كانت تذهب إىل  
ن موجوًدا على أي حال، سيزداد تسارعه  حد يقوض أساسيات الدميقراطية السياسية. ومن املؤكد أن هذا االجتاه، الذي سيكو 

باردة، ًنهيك عن البديل األكثر رعًبا وهو حرب واسعة النطاق.. لكن إذا كان ميكن جتاوز هذه العقبات،  بسبب احلرب ال 
م أماًل حقيقيًّا مبستقبل أفضل، وهو أمل ميثِهل ابلفعل تيارًا تتقاطع حوله اآلراء وهو ق ادر على إاثرة  فإن الليربالية اجلديدة تقدِه

(. مع ذلك، فإن أي اجتاه للفلسفة النيوليربالية يدعو إىل  3تيار الرئيسي للرأي العام )احلماس يف كل مكان، وابلتايل يصبح ال 
ما يعتربونه "حكمة" أربع ركائز معينة، وهي "اخلصخصة"، و"إلغاء القيود"، و"األسواق احلرة"، و"النزعة الفردية"، ابعتبارها  

 االشرتاكي.  ادًّا حلماية مصاحل اجملموعة أو املنحى اجلماعي أو بناًءا مض
 _______________________________________________ 
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، مل يتم تبينِه النيوليربالية من قبل احملافظني أو اجلمهوريني يف الغرب فحسب، بل وأيًضا بني العمال يف  تية  وعلى مدى العقود اآل

)جوزيف ستيجليتز(، أستاذ االقتصاد واحلائز على جائزة    ني يف الوالايت املتحدة مبن فيهم بيل كلينتون. ويقولبريطانيا والدميقراطي
 نوبل، إنه ال ينبغي أن تؤدي الرأمسالية إىل عدم املساواة، بل إن عدم املساواة هي نتيجة اخليارات اليت تتخذها الدول الرأمسالية. 

العقدين األخريين، خاصة يف الغرب   ت االشرتاكي مبضمون دميقراطي إنساين إىل الواجهة، يف وميكن، بسهولة، مالحظة عودة الصو 
وحتديًدا بني احلركات االجتماعية املناهضة للعوملة، واليت اكتسبت زمخاً، يف أواخر التسعينات )واليت تراجعت بعد فرتة وجيزة(، على  

الية النهائي، اليت ازدادت  هام هناية التاريخ الفوكوايمية ومقولة انتصار الرأمس خلفية تعاظم الفجوات االجتماعية، وبعد أن تناثرت أو 
ومتظهر  انفالاًت وشراسة وقسوًة، بعد تفرد الرأمسالية اإلمربايلية األمريكية يف اهليمنة على النظام العاملي، منذ سقوط االحتاد السوفيييت.  

صاعد احلروب العدوانية  وعد به من تعميم الدميقراطية والرخاء والسالم، ويف ت سقوط هذه األوهام، يف فشل هذا النظام يف حتقيق ما 
اخلارجية، ويف تدمري الدول، ويف جتويف مؤسسات الدميقراطية الغربية املؤسساتية )الربملان والصحافة والقضاء( والشعبية )النقاابت  

 العمالية، والتنظيمات املهنية األخرى( من بُعدها التمثيلي للشعب. 
وة اليت مُتلي على الناس منطا حياتيا استهالكًيا فردانًيا غري عادل وغري إنساين،  ، حتولت الشركات الكربى غري املنتخبة إىل القعليه  و 

٪ ، متداوالً يف خطاب حركات االحتجاج  99٪ مقابل  1وتوسع نطاق الالمساواة جتاه غالبية املواطنني، وابت اصطالح سيطرة  
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أعاد وقد  يزال،  العاملية.  وال  ابعثها  اليت كان  العربية،  الشعوب  ثورات  الرأمسايل  ت  للنظام  الشرعي  االبن  والفقر،  االستبداد  توأم 
النيوليربايل، تسليط األنظار إىل عطب هذا النظام العاملي، من خالل انتقال عدوى هذه الثورات واالنتفاضات إىل دول اجلنوب  

صحف واملواقع االلكرتونية يف اآلونة  "احتلوا وول سرتيت" مثااًل. زخرت حمطات التلفزة وال  األورويب، واىل داخل أمريكا نفسها  حركة 
بعمق الليربالية االقتصادية اليت حكمت العقود املاضية ومبطالبات بتصحيح النيوليربالية وبناء نظام دميوقراطي    حبثت  األخرية بنقاشات  

 ئم على النمو والربح. عدال يعطي للمجتمع أسبقية وأولوية على االقتصاد القااجتماعي ذي بعد انساين خيلق جمتمعا رحيما أكثر 
وعندما تنبأ الربوفيسور فرانسيس فوكوايما يف أطروحته: )هناية التاريخ( يف أواخر القرن املاضي، وقال إن الدميقراطية الرأمسالية هي  

الطرح األيديولوجي   فهي متثل هناية التاريخ، فإنه مل يكن يدرك أن هذا  النموذج النهائي للتطور البشري األيديولوجي لإلنسانية  وابلتايل 
  أيضا مل ينطلق من رؤى واستقراءات عميقة يف التاريخ والصيغ والنماذج البشرية، وأنه رمبا سيفاجأ مبا حدث للنظام املايل الرأمسايل يف 

الفلسفات لكل  النهاايت  هناية  أعتربه  الذي  املتحدة  زو واألف   الوالايت  تعيش  العاملية  االقتصادايت  اإلنسانية، وأصبحت  ابعه  كار 
السلبية وأثرها على األمم يف عيشها واستقرارها، آخرها األزمة املالية اليت عصفت ابلغرب منذ عدة سنوات وما صاحب ذلك من  

اليت ظهرت ك الروسي واألن جائحة كوروًن  الصيين  اليمني ومرورا ابلتحدي  الشعبوية وصعود  تواجه  ظاهرة  اليت  أزمة من االزمات 
ءلت الكاتبة عديلة نورين قائلة: إذا اعتربت الليربالية االقتصادية عالجا جلميع املشاكل اليت تواجهها البشرية،  النموذج الليربايل .وتسا

ابء الفريوس التاجي، وملاذا  فلماذا تدخلت الدول يف إيطاليا وأسبانيا وفرنسا والوالايت املتحدة وحىت يف جنوب آسيا وأفريقيا حملاربة و 
 هي أفضل حاال يف مكافحتها هلذا الوابء؟  دولة اشرتاكية مثل الصني 

إن هذه األزمة اليت يعيشها العامل اليوم، قد تعصف بكل مكتسبات الليربالية، وجتعلها على احملك، السيما مفهوم الدولة والنظام  
النظ بُنية  العاملي يف هذه اللحظة، قد يؤدي، يف األخري، إىل  العاملي، بعبارة أخرى، إن أي تغيري ميس  العامل ابحلروب  ام  اشتعال 

من فرتة   ورثناها  اليت  القيم  واحلفاظ على  الدفاع  العامل  لدميقراطيات  »ينبغي  يقول هنري كيسنجر،  اهلدامة، وعليه، كما  والفوضى 
كل  فأحداث التاريخ تدل على أن األوبئة لطاملا سامهت، بشاألنوار«. يبدو أن توجس كيسنجر من العودة إىل حالة الطبيعة يف حمله،  

أو آبخر، يف نشوب احلروب والكوارث االقتصادية املدمرة، كاجملاعات والصراع على الغذاء، وما يؤكد هذا الرأي أكثر هو انتهاج  
بعد أن كانت قرية صغرية، ال  الدول اإلغالق العام، كإجراء وقائي، حبيث ابتت دول العامل، بني عشية وضحاها، قرى منفصلة،  

الغاب، حيث الصراع على الكمامات وأجهزة التنفس االصطناعي يف عرض البحر، يتصدر األخبار يف  قانون حيكمها إال قانون  
العاملية.) أفرز هلا زلزال )كوفيد1وكاالت األخبار  العاملية الذي  للنيوليربالية والرأمسالية  الواقع الصادم  من    (، بعد أقل19-( ذلك 

عه وتبعاته االقتصادية/االجتماعية، إال وأنه جنح يف تعرية تلك املنظومة الرأمسالية  سنتني، رغم اختالف التحليالت والنظرايت حول دواف 
اهلشة وأسقط عنها كافة األقنعة بداية من تردي البنية ومنظومة الرعاية الصحية إىل سقوط رطانة احلقوق اإلنسانية يف العالج والسالم  

ل”، عامل اجتماع وإنثروبولوجيا صحيهة، وخبري صحهٍة عامة مقيم يف سويسرا،  لرفاه اليت طاملا يثرثر هبا الغرب.“جان دومينيك ميشاوا
أنكبه منذ أكثر من ثالثني عاًما على دراسة أنظمة الرعاية الصحيهة وتطبيقها، انتقد يف مقاله العلمي اإلجراءات اإلحرتازية ورد فعل  

: “حنن عالقون بني فكَّي كمهاشة، تتجلهى يف الضرر الكبري الذي  امل املتقدم الغري علمي حيال اجلائحة الوابئية؛ قائاًل أغلب دول الع
يتسبهب به الفريوس للسواد األعظم من الناس وخطورته الشديدة يف حاالٍت معيهنة. ما مته اعتماده على أرض الواقع من تدابري، بعيٌد  

املمارسة   الُبعد عن  املرض كما َيب، واإل كل  التقصهي عن  أن عدم  إذ  انتشار  املثالية:  لوقف  السكان يف حالة حجر  بقاء على 
الفريوس، يُعد اإلسرتاتيجية األكثر هشاشًة يف مواجهة أي وابء، ال بل االحتمال األخري ـ ورمبا األضعف ـ عندما تعجز كل الوسائل  

 ( 2ادية وحسب”.)ا ال نقوم إال إببطاء انتشاره واحلد من آاثره اإلرتداألخرى عن السيطرة الفعهالة على الوابء، إذ أنن 
 ___________________________________________________ 
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,األربعاء  1) العريب  القدس  الألبد,صحيفة  اىل  العامل  سيغري  والوابء:كوروًن  خيلف,كيسنجر  سعدون  :الربيد  2020يونيو,24( 
  :         htpps://www.alquds.ro.uk/categoryاأللكرتوين 

نيسان/أبريل    9”.. هل هي هناية اللعبة ؟( , صحيفة )األخبار( اللبنانية ,اخلميس  19-)“كوفيدجان دومينيك ميشال ,   ( 2)
2020 

جُميًبا على سؤال طرحه عن األسباب وراء هذا الوضع السيء: “اجلواب ببساطة هو أننا فشلنا يف إَياد اإلجاابت الصحيحة يف  
الل إفتقارًن للعدد الالزم من اختبارات التقصهي عن اإلصابة بفريوس  الوقت املناسب. ويتجلهى مدى غرقنا يف هذه األزمة، من خ 

لت فيه بلدان: ككوراي وهونغ كونغ واتيوان وسنغافورة والصني؛ من اختبارات تقصهي املرض أولويًة  )كوروًن(، ففي الوقت الذي جع
اولوايهتا على وجه اخلصوص لرسم مسارات االنتقال  قصوى، جتد غالبية البلدان واقفًة موقف املتفرهج، عاجزة بسلبيتها عن ترتيب أبسط

انة ابهلواتف الذكية، ميكن إجراء جرد لتنقالت هذه احلاالت واألشخاص الذين  املمكنة لدى كله حالة تثبت إَيابيتها، فباالستع
ساطة هو خصائص  ساعة اليت سبقت ظهور األعراض”.ال خيتلف الفريوس بني بلد وآخر، ما خيتلف بب  48تواصلوا معهم يف الـ  

 (  1االت معدودة يف بعضها اآلخر.)االستجابة الصحية له، وهو ما يصنع كل الفرق بني آالف الوفيات يف بعض البلدان، وح
وبينما يرى الكاتب واملؤرخ األمريكي، “مايك ديفيس”، أن انتشار الفريوس مل يكن مثريًا للدهشة؛ حيث أن فكرة انتشار وابء  

، مؤكًدا على أنه بعد ظهور “إنفلونزا  2003أذهان علماء األوبئة منذ تفشي مرض “سارس” يف عام    وشيك كانت هتيمن على 
، نشرت اإلدارة األمريكية “إسرتاتيجية وطنية طموحة ملواجهة جائحة اإلنفلونزا”، تستند إىل اكتشاف أن  2005يور” يف عام  الط

دة متاًما ألي تفشي فريوسي واسع النطاق, بعد الذعر من “إنفلونزا  مجيع املستوايت من نظام الصحة العامة األمريكي غري مستع
، قبل أسبوع من تنصيب “ترامب”، أجرى مسؤولو إدارة “أوابما”،  2017اإلسرتاتيجية. ويف  ، جرى حتديث  2009اخلنازير” يف  

الفيدرالية واملستشفيات يف مواجهة  ابلتعاون مع مسؤويل إدارة “ترامب” اجلدد، حماكاة واسعة النطاق الختبار استجابة الوكاالت  
نازير” أو فريوس “إيبوال” أو فريوس “زيكا,أخفق النظام ابلطبع ,يف  جائحة قد تنشأ يف ثالثة سيناريوهات ُمتلفة، من “إنفلونزا اخل

ة املخزون وعدم  يف الكشف عن الفريوسات والتنسيق. ومُتثل اجلزء اآلخر, يف عدم كفاي  ,منع تفشي املرض. مُتثل جزًء من املشكلة
ل من املصانع اخلارجية إلنتاج معدات احلماية  كفاءة سالسل التوريد، اليت تُعاين من اختناقات واضحة، مثل اإلعتماد على عدد قلي 

احليوية. عالوة على ذلك، هناك إخفاق يف االستفادة من التقدم الثوري يف التصميم البيولوجي على مدى العقد املاضي من أجل  
 ( 2سانة من األدوية املضادة للفريوسات واللقاحات اجلديدة. )ختزين تر 

 
 آالن وودز ,مصدر سبق ذكره.  (1)
  – شريف عبدالقدوس  – )مدى مصر(  – )عن األوبئة والرأمسالية الفائقة وصراعات املستقبل.. حوار مع مايك ديفيس(  (  2)

 . 2020نيسان/أبريل   3 – ترمجة نصر عبدالرمحن 
تصادية؛  طردية بني العوملة الرأمسالية ومحاية البيئة وخلق صحة عامة سليمة لإلنسان، أبن العوملة االقويوضح “ديفيس” العالقة ال

تسارعة للتمويل واالستثمار داخل سوق عاملية واحدة تعجز فيها القوى العاملة نسبًيا عن احلركة وحُترم من  
ُ
وهي احلركة احلرة امل

 ( 1الرتابط االقتصادي الذي تُنظمه احلماية العاملية حلقوق العمال وصغار املنتجني.)القدرة التقليدية على املساومة، ختتلف عن  
ذلك، نرى نظاًما عاملًيا تراكمًيا، يكسر احلدود التقليدية بني األمراض احليوانية والبشر يف كل مكان، ويزيد من قوة  بداًل من  

رطان، ويدعم سيطرة األقلية الرأمسالية، ويقوض احلكومات  احتكار العقاقري الطبية، ويضاعف من حجم النفاايت املسببة للس
دمر اجملتمعات التقليدية )الصناعية وما قبل الصناعية على حد سواء(، وَيعل من احمليطات  التقدمية امللتزمة ابلصحة العامة، ويُ 

ملتشككة يف احلمالت اإلعالمية  (. هذا وقد أمجل الربوفسور اإليطايل، “ستيفانو مونتاًنري”، وجهة نظره ا2مكًبا للنفاايت)
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ال جائحة الفريوس التاجي، واليت يراها تضخيًما وهتوياًل دعائًيا  والدعائية واإلجراءات اإلحرتازية اليت انتهجتها أغلب الدول حي
العاملية  الرأمسالية  اللعبة  أطراف أخرى يف  أطراف على حساب    له مأرب أخرى تتمحور حول االستفادة االقتصادية لصاحل 

ؤسسات أبمها وأبيها أبسعار  الكربى. موضًحا أن كل شيء اآلن ُمغلق، ابستثناء “البورصة”، وميكن ألصحاب املاليني شراء امل
ثروات ضخمة. سُيصبح   أصحاب  إىل  فجأة  “العملية”، سيتحولون  اإلشارة إلهناء  إعطاء  سيتم  وعندما  للغاية.  منخفضة 

 بح األغنياء أكثر غىن، وسُتصبح الطبقة الوسطى فقرية. أصحاب املاليني من أصحاب املليارات، وسُيص
أن كل شيء مت ترتيبه ألجل ذلك. ومن أجل ربح املليارات مستقبالً من بيع اللقاح الذي    وختم “مونتاًنري” كالمه قائاًل: “أعتقد

ن أن تكون هناك مناعة حياله،  يزعمون أنه سيكون لقاًحا عجيًبا. سيكون لقاًحا ُمصًصا لُيشفي من فريوس متغري، فريوس ال ميك
أن تكون هناك مناعة حياله، وهذا يعين أنه ال ميكن أن يكون  وهذا يعين أنه ال ميكن أن يُقي من فريوس متغري، فريوس ال ميكن  

 (  3هناك لقاح…”. )
 ( )عن األوبئة والرأمسالية الفائقة وصراعات املستقبل.. حوار مع مايك ديفيس( ,مصدرسبق ذكره. 1)
ون   هناك لقاح(، وهي ترمجة  (“مشعل يسار” ترمجة  بعنوان: )ال حاجة لألقنعة وال للقفازات وال لإلحنباس يف املنزل، ولن يك2)   

 نيسان/أبريل.  2(، يوم byoblu24حلوار متلفز أجري مع الربوفسور اإليطايل، “ستيفانو مونتاًنري”، مع قناة )
 مصدر سبق ذكره.   –)مدى مصر(   – ات املستقبل.. حوار مع مايك ديفيس( ( )عن األوبئة والرأمسالية الفائقة وصراع3)

لنتني كااتسونوف”، أستاذ االقتصاد جبامعة العالقات الدولية مبوسكو، فقد حرص على بناء رؤية شاملة  أما الربوفسور الروسي، “فا 
- ؛ كان أبرزها مؤخرًا الصراع “األمريكي2008جارها عام  حول أزمة الرأمسالية العاملية احلالية واملرتمجة يف عدة ظواهر تراكمية منذ انف

تلك األجواء اآلنية اليت يراها “كااتسونوف” مشاهبة حلد التطابق ألجواء سنوات ما قبل    (، 19-لصيين” واجلائحة الوابئية )كوفيد ا
وبداية  العشرينيات  هناايت  الرأمسالية  األزمة  تفجر  للحظات  وحتديًدا  الثانية  العاملية  واملعرفة    احلرب  املاضي  القرن  من  الثالثينيات 

ي من حتليله أن اجلائحة الفريوسية جاءت كبديل موضوعي عن نشوب  بـ”الكساد الكبري”، وابلتايل يستخلص الربوفسور الروس
عاش؛ والذروة”،  حرب عاملية جديدة, وبناًء على نظرية الدورة الرأمسالية عادة ما يُشار إىل أربعة مراحل هي: “الركود؛ الكساد؛ اإلنت

الية.. آنذاك كان اجلميع ينتظرون أن ينتهي التدهور  واألخرية هي أعلى نقطة يف هنوض االقتصاد. إهنا األزمات الدورية يف ظل الرأمس
لجوء  وأن يبدأ إنتعاش االقتصاد مبرور الوقت، ولكن مل أييت اإلنتعاش.. بذلت كل اجلهود املمكنة بغية إنتعاش االقتصاد مبا يف ذلك ال

دي، وبرًنمج “روزفلت” الذي أعلن  إىل أفكار االقتصادي اإلنكليزي، “جون كينز”، يف تدخل الدولة احلديدي يف القطاع االقتصا
النهج اجلديد(، الذي خفف نسبًيا من وطئة الركود، ولكنه مل ينتشل االقتصاد  -New Dealيف الوالايت املتحدة حتت عنوان ) 

ة  فيه، ومل تتحول مرحلة “الركود” إىل “إنتعاش” يتبعه هنوض، حينها أصبحت احلرب، احلرب العاملي  األمريكي من الوضع الذي كان 
الثانيةهي الطريقة الوحيدة للخروج من ذلك الوضع. يؤكد “كااتسونوف” أبن: “وضًعا مثل هذا تقريًبا؛ بل وأسوأ منه ينشأ يف  

 ( 1”.)2020مازال مستمرًا حىت اآلن.. حىت عام انتهت، ولكن الركود  2007/2008العامل اليوم، ألن أزمة 
كود مازال مستمرًا حىت اآلن؛ أي أكثر من عشرة سنوات، وهذا غري طبيعي، وإذا  ؛ انتهت األزمة، ولكن الر 2009متابًعا: “يف عام  

الكواليس للخروج  قارًن هذا الوضع بدورات أزمات أخرى، جند أن آمد الركود احلايل طال كثريًا، و أن مفاوضات ما جرت خلف  
إشعا يعلم أن  الوقت؛ اجلميع  الوضع احلايل إبشعال حرب جديدة، ولكن يف هذا  ينطوي حتًما على خطر  من  ل حرب صغرية 

تصاعدها وحتوهلا إىل حرب كبرية قد تغدو حراًب نووية تقضي على البشرية، لذا من يعملون خلف الكواليس العاملية ختلوا عن فكرة  
فرق أهنا  ة إلنتشال االقتصاد من دائرة الكساد، ولكن احلرب يف حقيقة األمر دائرة اآلن وسوف تستمر، وال شن حرب كبرية كوسيل 

 حرب ابردة، كما كان يقال يف القرن العشرين؛ ويسموهنا اآلن )احلرب اهلجينة(.  
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اليوم( “ 1) قناة )روسيا  مقابلة أجرهتا   )RTالربوفس الذاكرة”، مع    – ور، “فالنتني كااتسونوف”  ”؛ ضمن برًنمج “رحلة يف 

 . 2020نيسان/أبريل 
نوار  2) الصرا   – (إبراهيم  الغلبة يف  بعد وابء كوروًن ؟(  )ملن ستكون  العامل  النفوذ يف  العريب(    – ع على  )القدس    31  – صحيفة 

 . 2020آذار/مارس 
م الرأمسايل العاملي.. ولكن احلروب  أما جائحة فريوس كوروًن فقد سعرت هذه احلرب اهلجينة، فقد ظهرت يف الوقت املناسب للنظا

يف عداد اخلاسرين عندما تنتهي احلرب، وقد خيتفي آخرون من خارطة العامل  عادة ما جتعل أحد املشاركني فيها منتفًعا، ومثة ما يكون  
ما أن يتحول املدين  السياسية. احلرب عادة ما تلغي الديون الكبرية، فبعد احلرب ما إن يزول الدائن، وهذا ما حدث يف السابق، وإ

 خنرطت يف احلرب العاملية األوىل فأصبحت أكرب دائن. إىل دائن، “أمريكا” مثااًل على ذلك؛ فبعد أن كانت أكرب مدين يف العامل إ
”،  ويرفض “فالنتني كااتسونوف”؛ وضع أي تنبؤات مبا ستأول إليه أزمة الرأمسالية العاملية فيما بعد اجلائحة الفريوسية “االقتصادية 

مر، قائاًل: “رمبا يبدو هذا األمر مبالغة فاقعة،  الفًتا إىل الوضع احلايل ألمريكا اليت يرى أهنا تُعاين حراًب أهلية اقتصادية يف جوهر األ
الداخلي سيتحدد موقع   العميقة، ونتيجة هذا الصراع  الدولة  الذين يسمون  ولكن أمريكا تشهد اآلن صراًعا بني ترامب وأوالئك 

، عند إقامة نظام بريتني وودز  1944املتحدة يف العامل، حُياول ترامب عملًيا أن يُعيد اجلن إىل الزجاجة اليت أطلق منها عام    الوالايت
   املايل العاملي، آنذاك ابلتحديد إختذ القرار أبن ُيصبح الدوالر املرتبط مبكايفء ذهيب ُعملة دولية، وهكذا ظهر معيار الدوالر الذهب، 

س” فريى يف  ( أما “مايك ديفي1قد القت رفًضا شديًدا يف الكونغرس األمريكي”. )  1944ؤمتر بريتني وودز عام  أن قرارات م 
ة توفري  األزمة احلالية أهنا جُترب رأس املال، كبريًا وصغريًا، على مواجهة اإلهنيار احملتمل لسالسل اإلنتاج العاملية وعدم القدرة على إعاد

نظمة  األجنبية ابستمرار. يف الوقت نفسه، ُتشري إىل أسواق جديدة مهمة أو قابلة لإلتساع للقاحات وأإمدادات أرخص من العمالة  
التعقيم وتكنولوجيا املراقبة وتوصيل البقالة للمنازل، وما إىل ذلك. ستؤدي املخاطر والفرص جمتمعة إىل إصالح جزئي: املنتجات  

ية النامجة عن استمرار ظهور األمراض، بينما حُتفز يف نفس الوقت زايدة تطوير  واإلجراءات اجلديدة اليت تُقلل من املخاطر الصح
  – إذا تُركت لألسواق واألنظمة القومية االستبدادية    – قبة”. لكن من شبه املؤكد أن هذه احلماية ستكون حمدودة  “رأمسالية املرا

إزالتها، ويعمقون االنقسام بني إنسانيتني: إحدامها    وسوف تقتصر على الدول والطبقات الثرية. سوف يعززون اجلدران بداًل من
 املناخ واألوبئة اجلديدة واألخرى ال متتلكها. ومن احملتمل أن األزمة احلضارية يف عصرًن  متتلك املوارد الالزمة لتخفيف تبعات تغري 

ألدوار االجتماعية اهلادفة، كما أهنا عاجزة عن  حُمددة بعدم قدرة الرأمسالية على توفري الدخل لغالبية البشرية، أو توفري الوظائف أو ا
البيولوجي الثوري إىل ما خيدم الصحة العامة. هذه أزمات متداخلة، ال ميكن فصلها    وقف إنبعااثت الوقود اإلحفوري، وترمجة التقدم 

الفائقة أصبحت يف الوقت  عن بعضها البعض، وَيب النظر إليها ككل مرتاكب, وليس كقضااي منفصلة. وميكن القول إن الرأمسالية  
 ( 2البشري على قيد احلياة”. )الراهن قيًدا يُكبل حماوالت تطوير قوى اإلنتاج الالزمة لبقاء جنسنا 

 _____________________________________________________ 
“فالنتني كااتسونوف”,مصدرسبق  ”؛ ضمن برًنمج “رحلة يف الذاكرة”، مع الربوفسور،  RT(مقابلة أجرهتا قناة )روسيا اليوم( “1)

 ذكره.
 مصدر سابق.   –)مدى مصر(   – وار مع مايك ديفيس( (عن األوبئة والرأمسالية الفائقة وصراعات املستقبل.. ح 2)

من ًنحية اثنية، ترى بعض التقارير املهمة أنه بينما كانت العوملة ختدم أنظمة رأمسالية دولية على حساب الفقراء ىف العامل الثالث،  
ح الفقري والغين معرضني بنفس  فإن كوروًن قد ختطى تلك الفوارق الطبقية وأوجد ما ميكن تسميته بـ»اشرتاكية املرض«؛ حبيث أصب
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(. هذا الوضع  2020مارس    28الدرجة هلذا الوابء الذى أصبح عابرا للطبقات االجتماعية بكل درجاهتا وتصنيفاهتا )ىب ىب سى،  
 ( 1يث العجز، أمام مواجهة هذا الوابء.)قد جعل اجلميع متساوين، من ح 

وذج النموذج الليربايل الغريب خصوصا أمام قضااي الصحة والسالمة  أظهر وابء كوروًن مدى عجز وعدم اتزان بعض جوانب النم 
ستهلكني  والوعي البيئي فالصحة من منظور السياسة االقتصادية والعامة مصلحة عامة عاملية ال ميكن انتاجها كسلعة وبيعها للم

اىل نظم الصحة والرعاية يف مجيع الدول وغياب    األفراد فقد أظهر وابء كوروًن التكاليف االقتصادية واالجتماعية النامجة عن االفتقار
 القواعد العاملية حلماية الصحة . 

ا أثريف منط التفكري ابملنفعة االقتصادية   فقد كشفت اجلائحة الوابئية هذه عن خلل يف األيديولوجيا الليربالية اليت يتبعها النظام العاملي ذ
أن تؤدي هذه اإلجراءات إىل خسائر اقتصادية كما أدى انتشار اجلائحة    لدى قادة هذه الدول إىل أتخري إجراءات احلجر خشية 

ما وحلت سياسات  يف أورواب إىل غياب مفردات التكامل والتعاون األوروبية لتحل حملها مفردات السيادة والقومية واألمن القومي ك
حتاد األورويب بفعل منظومة التكامل األوروبية .  احلدود املغلقة بدل سياسات احلدود املفتوحة اليت كانت سائدة فيما بني دول اال

(2 ) 
ويف خضم هذه التحوالت أصبحت الليربالية الغربية أمام حتد وجودي فمع انتشار األاثر الصحية واالقتصادية بسبب تفشي وابء  

عه مير دعه يعمل ” اىل  ويتحول الشعار الشهري آلدم مسيث ” د  2020ًن عرب أرجاء العامل تنزلق اإلنسانية اىل أسفل عام  كورو 
 شعار مأساوي ” ابقى يف بيتك ومت يف بيتك ”. 

 
 
 
 
 
الشروق,1)  استشرافية,جريدة  بعدكوروًن:رؤية  ما  ,عامل  ابوقرين  العال  ,املوقع  2020يونيو13(عنرتعبد 

 http//shorouknews.comوين:األلكرت 
السياسية: 2) للدراسات  أوراسيا  مركز   ، جائحة كوروًن  ظل  يف  العاملي  النظام  أزمة  املريض:  النظام   ، فاضل  حسن   ) 

https://katehon.com/ar 
 ربالية. املتغريات اجليوسياسية لفريوس كوروًن وأفول النيولي - املبحث الثاين:

عامل ما قبل وابء »كوروًن« ليس عامل ما بعد الوابء. التعرف على هذا العامل اجلديد يف ظل التطورات الراهنة يبدو صعباً، ولكنه  
حق اجملازفة الفكرية. املؤشرات األولية توحي بتوقعات واستنتاجات سيكون هلا دور يف كتابة اتريخ جديد للعامل املعاصر. هناك  يست

ابُء »كوروًن« ثغراته وحدوَده وقدراته يف احلفاظ على اإلنسان كمرتكز للحياة بكل أبعادها، وهناك من أظهر الوابء  من كشف و 
دة العامل والرتبع على قمته بعض الوقت، ليس ألنه ميتلك تقنيات حديثة وذكاًء صناعياً قابالً لالستخدام يف  إمكاًنته اليت تؤهله لقيا 

 بل ألنه وضع محاية اإلنسان على قمة أولوايته. جماالت ال حصر هلا وحسب، 
ل الوالايت املتحدة حىت اآلن يف احلرب  يرى العديد من اخلرباء  أن الصني حتاول التموقع كزعيم عاملي بديل و رمبا تعترب بيكني إن فش
النظام الدويل احلايل بعد احلرب العاملية    املعلنة على كوروًن و مواقف الرئيس األمريكي الفجة  يؤهلها هلذا التموقع اجلديد  لقد ُوِلدَ 
لقد بلغت بريطانيا يف أوج قوهتا مرتبة  الثانية، فعلى إثرها اهنارت اإلمرباطورية الربيطانية، وحلت مكاهنا “اإلمرباطورية” األمريكية،  

https://katehon.com/ar
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رجت منتصرة يف احلرب فإهنا كانت  “أكرب إمرباطورية عرفها التاريخ”، واحتلت طوال قرن لقب “القوة العاملية األوىل”، ومع أهنا خ
  مل تغب عنها الشمس. قد َهرَمت، فجاءت احلرابن العاملية األوىل والثانية لكي تُطيحا هبا، فما لبثت أن ختلت عن مستعمراهتا اليت

يدة عن مواطن النزاع  كانت أمريكا قـَُبيل دخوهلا االضطراري يف احلرب تُفضل العزلة الدولية، مستندة إىل عقلية اجلزيرة احلصينة البع 
ذي ساعد  ألفاً، ليحتل بذلك املرتبة الرابعة عشرة على مستوى العامل. إن ال  174يف أورواب، ومل يزد تعداد جيشها قبل احلرب على  

،  الوالايت املتحدة على حتقيق قفزات إسرتاتيجية سريعة هو الطبيعة الديناميكية املنفتحة للمجتمع األمريكي، فهو جمتمع مهاجرين 
شديد التنوع، حيتفي ابلنجاح واالبتكار كذلك التفوق العسكري األمريكي صاحبه تفوق دبلوماسي واقتصادي، فغنائم ما بعد احلرب  

 مصلحة أمريكا، فتأسست األمم املتحدة وُجِعل مقرها يف نيويورك، وأصبح الدوالر املرتبط ابلذهب عملة عاملية  صبهت مجيعاً يف
يتون وودز، وأتسس صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، ومقرمها يف واشنطن لقد صارت الوالايت املتحدة  قياسية بفضل اتفاقية بر 

 ( 1كربايئها التارخيي، وقبلت أن تسري خلف القيادة األمريكية.)صاحبة اليد العليا، وختلهت أورواب عن  
 
 
 
 
 
استشرافية,ج1)  بعدكوروًن:رؤية  ما  ,عامل  ابوقرين  العال  الشروق,(عنرتعبد  ,املوقع  2020يونيو13ريدة 

 http//shorouknews.comاأللكرتوين:
سبتمرب، ومن    11التمهيد هلذه التغريات بدأ منذ أحداث  إن التغريات العاملية ال حتصل دفعة واحدة، إمنا بشكل ممهد، وال شك أن  

الشرق األوسط، ومن مث سيطرة تنظيم “داعش” على سوراي وال انتشار اإلرهاب يف  املتحدة  مث  الوالايت  مقابل فشل  عراق، يف 
اجلديد ال يشبه ما قبله من  األمريكية يف قيادة هذه امللفات وسط تقدم روسي صيين يف صورة التفاعل الدويل، كما أن انتشار الوابء 

السيطرة، يف مقابل    أحداث بل هو أكثر فتكاً وتطوراً بشكل يفضح ترهل الدول األوروبية وفقدان الوالايت املتحدة األمريكية على
كل هذا    تطور صيين يف طرق القيادة واإلدارة واملساعدة أذهل العامل، وقدرة روسيا على التعامل بشكل أفضل من اإلدارة األمريكية،

 ما يبنأ بتغريات لكن يف وقت يرتبط مبا سرتمسه خارطة انتشار الكوروًن وتفاعلها. 
النتائج أصبحت حداث عامليا ومتغريا جديدا ستكون له أتثرياته احلتمية وانعكاساته    املؤكد اآلن أن جائحة فايروس كوروًن من حيث

را وألجل غري قصري مستقبال على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية  املتباينة على كافة أنشطة وتفاعالت السياسة الدولية حاض
 ( 1عهودة.)واألمنية وحىت الثقافية وسيشهد العامل متغريات جيو سياسية غري م 

 وال شك أن األحداث االنفة الذكر سبهبت تغيريات جيوسرتاتيجية كربى يف العالقات الدولية وسياسات الدول. 
 عميق، هبطت طائرة صينية يف روما، عاصمة إيطاليا، اليت أصحبت مركز أورواب النتشار فريوس  ويف حدث اترخيي حيمل معىن

طًنا من اإلمدادات الطبية مبا    31، وهي حتمل تسعة خرباء يف جمال الصحة العامة و2020كوروًن، يف الثاين عشر من مارس/آذار  
وية املضادة للفريوسات. يف الوقت ذاته، عرض رجل األعمال الصيين جاك  فيها وحدة العناية املركزة، ومعدات احلماية الطبية، واألد

ار اإلصابة بفريوس كوروًن ومليون كمامة طبية للوالايت املتحدة  ألف وحدة الختب  500ما، مؤسِهس جمموعة علي اباب، التربع بتقدمي  
رس/آذار. كانت الصني مبثابة "ورشة العامل" خالل  اليت أعلنت حالة طوارئ عامة بسبب تفشي الوابء يف األسبوع الثاين من شهر ما

اال أستاذ  يقول  العامل، كما  املصنوعات يف  ربع  وفَّرت  لكوهنا  املاضية  الثالثة  بول كرومجان  العقود  نوبل  واحلائز على جائزة  قتصاد 
(Paul Krugman (.واليوم تنصِهب الصني نفسها الطبيب وُمترب الصحة العامة ابلنسبة للغرب .)ومن2)  ذ بداية انتشار الوابء
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 إدارة الصحة العامة  وحلد االن ، تشري اجلهود املتعثرة الحتواء وابء كوروًن يف أورواب ومناطق أخرى إىل احلاجة لتحوُّل َنَسِقي يف
 واالسرتاتيجيات االقتصادية واألمن البيولوجي ومراجعة حمتملة لليربالية اجلديدة. 

________________________________________________________ . 
 (1)Jeffrey D. Sachs, “Will America Create a Cold War With China?”, 

Horizons, Journal of International Relations and Sustainable Development, No.13, 
Winter 2019, p. 28-39 

 2020,ابريل,25حة كوروًن,( د.عبد الرمحن اخلزرجي: املتغريات العاملية اجلديدة بعد جائ 2)
 https//albasbernewspaper.comالربيد االلكرتوين: 

ى االحتاد األورويب، ماوريتسيو ماساري، املساعدة من األوروبيني عرب  يف وقت سابق من فرباير/شباط، طلب ممثل إيطاليا الدائم لد
املعدات الطبية، وأحالت املفوضية األوروبية االستئناف إىل الدول  مركز تنسيق االستجابة للطوارئ. . وقال: "لقد طلبنا إمدادات  

االحتاد األورويب، ويرصد الكوارث الطبيعية    (يعمل مركز التنسيق كوحدة لألزمات يف 1األعضاء، لكن ذلك مل يلق أي استجابة")
األورويب اليت ال ميكنها التعامل مع  والكوارث اليت من صنع اإلنسان على مدار الساعة، ويدير حاجة أي دولة عضو يف االحتاد  

ر التجاهل األورويب لكارثة  األزمة مبفردها، ويوجه النداء إىل الدول األعضاء األخرى اليت ميكنها بعد ذلك التطوع بتقدمي املساعدة.أاث 
ول األعضاء األخرى يف االحتاد  إيطاليا، وهي يف قلب القارة، مشاعر االستياء بني اإليطاليني الذين شعروا أهنم ُخِذلوا من ِقَبل الد

ون فرد  ملي  1.7، عندما وصل حوايل  2015األورويب عدة مرات، وذلك يف أوج هجمة فريوس كوروًن ويف ذروة أزمة الالجئني عام  
يقول: "إن  إىل املناطق اجلنوبية لالحتاد األورويب. وينطوي تصريح املندوب اإليطايل على مذاق املرارة لغياب التضامن يف أورواب. فهو  

أزمة فريوس كوروًن شبيهة أبزمة الالجئني، فالبلدان اليت مل تتأثر على الفور ليست يف الغالب على استعداد لتقدمي املساعدة. ومن  
  اضح أن لدى هذه الدول تصورات ُمتلفة بشأن التهديد القائم. حنن نشعر أن فريوس كوروًن ميثل هتديًدا عامليًّا وأوروبيًّا حيتاج إىل الو 

(. أاثر هذا املوقف السليب يف بروكسل، عاصمة االحتاد األورويب،  2استجابة أوروبية، لكن الدول األخرى ال ترى ذلك هبذه الطريقة")
بني السياسيني. وأاثر أسئلة جديدة حول الغاية من االحتاد الذي كان يُنظر إليه يف وقت من األوقات على أنه أكثر حتالف  حرية املراق
ثر اسرتاتيجية ما فوق بنية الدولة يف العامل. وتالحظ إليزابيث براو , مديرة مشروع الردع احلديث يف املعهد امللكي للخدمات  موحَّد وأك 

الحتاد األورويب "بتنازهلا املخزي عن املسؤولية، فشلت يف تقدمي املساعدة الطبية واإلمدادات إليطاليا أثناء تفشي  املتحدة، أن دول ا
(. ترددت يف بعض األوساط اإلعالمية والسياسية تفسريات آتمرية النتشار مرض كوروًن،  3لصني متأل ذلك الفراغ")املرض. واآلن ا

ته على إصابة اجلميع، سياسيني وغري سياسيني، وعرب العامل، حيث ال ميتلك أحد، إىل اآلن،  على الرغم من أن الفريوس أثبت قدر 
 الدفاع املسبق ضد العدوى. القدرة على التحصني منه بلقاح أو 

 
 
 
 

(1)Elizabeth Braw, “The EU Is Abandoning Italy in Its Hour of Need”, Foreign 
Policy, March 14, 2020 https://foreignpolicy.com/2020/03/14/coronavirus-eu-

abandoning-italy-china-aid / 
(2)Ibid.                                                                                                                                        
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(3)Ibid.                                                                                                                                 
                                                                                                                                    

(، وهو ما ظهر على  1يس حينما أخذ "يتم تصوير التهديد القادم من الفريوس أبنه أجنيب")ومع ذلك، مل يسلم كوروًن من تسي
 والوالايت املتحدة األمريكية حول أصل الفريوس القاتل.   اخلصوص مع تبادل االهتامات بني الصني

ملتحدة والصني، حيث زعم املتحدث  وقد حتوهل سؤال منشأ الفريوس اجلديد إىل أداة للوصم ومحلة للتشويه املتبادل بني الوالايت ا
هان" اليت ظهر هبا أول مرة. ويف  ابسم اخلارجية الصينية، تشاو يل جيان، أن "اجليش األمريكي جلب فريوس كوروًن إىل مدينة وو 

لتحميل  مقابل ذلك، استخدم الرئيس األمريكي دوًنلد ترامب عبارة "الفريوس الصيين"، وبدوره سعى وزير خارجيته، مارك بومبيو،  
يفة  (. وتعكس هذه التسمية ما ذهب إليه تقرير لصح 2الصني مسؤولية تفشهي الوابء، وأطلق عليه مرارًا تسمية "فريوس ووهان")

احتملت فيه أن يكون اندالع الفريوس ًنجًتا من تسرب بيولوجي من ُمترب ووهان    The Daily Mailذاديلي ميل الربيطانية  
(. غري أن انعدام الثقة بني الوالايت املتحدة والصني  3ذي يهتم بدراسة مسببات األمراض األكثر خطورة)الوطين للسالمة األحيائية ال

وجي، أو حىت ابلنسبة إىل احلوادث البيولوجية، ليس ابجلديد؛ فقد استمر يف احلضور حىت بعد انضمام البلدين  يف جمال التسلح البيول 
البيولوجية،   األسلحة  حظر  معاهدة  إىل  داء  مًعا  بزراعة  املاضي  القرن  تسعينيات  يف  الصني  اهتموا  أن  لألمريكيني  سبق  حيث 

 الربوسيالت*.  
 

______________________________ ______________ 
)اجلزء  1) النيوليربالية  وآتكل  لفريوس كوروًن  اجليوسياسية  "التحوالت  الشرقاوي،  حممد  للدراسات،  2(  اجلزيرة  مركز   ،")

 https://bit.ly/3bVbez0، يف: 5/4/2020شوهد يف  ،8، ص 30/3/2020
،  24ع عن عبارة ’الفريوس الصيين‘"، فرانس  ("فريوس كوروًن: اهتامات بشن محالت تشويه بني واشنطن وبكني وترامب يداف2)

 https://bit.ly/2V33p3F، يف: 2020/ 5/4، شوهد يف 17/3/2020
بيولو 3) ُمترب  من  القاتل  فريوس كوروًن  نت،  (هل هرب  اجلزيرة   ، يف: 5/4/2020، شوهد يف  25/1/2020جي صيين؟"، 
Shttps://bit.ly/2x3Jlp 

*هو مرض حيواين املنشأ شديد العدوى، ينتج من تناول حليب غري مبسرت أو حلم غري مطهو جيًدا، من منتجات احليواًنت املصابة،  
 إبفرازاهتا. كما يعرف أيًضا بـ احلمى املتماوجة واحلمى املالطية ومحى البحر املتوسط. أو من االتصال املباشر  

 
على مكاتب أعضاء جملس    2001عسكريون صينيون أن تكون جراثيم اجلمرة اخلبيثة يف هجمات عام  ويف املقابل، احتمل خرباء  

ذلك، ذهب البعض اآلخر منهم إىل أن الوالايت املتحدة    الشيوخ الدميقراطيني قد تسربت من معامل اجليش األمريكي، بل أكثر من
 .2003و 2002هي من قامت بتسليح مرض "سارس" وإنفلونزا الطيور يف عامي 

ج  وعلى الرغم من أن هذه االهتامات املتبادلة بني الطرفني مل يتم إثباهتا من قبُل أبدلة موثوقة، فإن املنشورات العلمية الرمسية لنتائ 
رية يف ُمتربات الكيمياء البيولوجية لديهما تشري ابلفعل إىل نشاط حبثي مستمر ومنظم يتعلق يف بعض أبعاده بسباق  األحباث اجلا

 لهح بيولوجي من خالل السعي لتطوير التقنيات البيولوجية وختليق الفريوسات أو تعديلها وراثًيا. تس
نية كالسيكية بني الطرفني، فإن االدعاء أبن الفريوس التاجي اجلديد  ويف ظل استمرار عدم الثقة املتبادل بوصفه رمزًا إىل معضلة أم 

يضه مدعوم متاًما من الناحية العلمية كما سريد اتلًيا؛ فقد أشار العلماء إىل أن  هو سالح بيولوجي يظل غري مدعوم علمًيا، لكن نق

https://bit.ly/2x3JlpS
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، استنتج علماء من دول متعددة  The Lancetالنسيتالطفرات يف الفريوس "تتوافق متاًما مع التطور الطبيعي". ووفًقا لـمجلة ذا  
 .    ( 1على حنو ساحق "أن الفريوس التاجي اجلديد نشأ يف احلياة الربية")

ويردِهد اجلدل السياسي احلايل يف الوالايت املتحدة وأورواب حول فريوس كوروًن صدى االنعزالية وسياسة األبواب املغلقة. ويستغل  
 لرتمبية وأيًضا بعض األوروبيني املتشكِهكني يف الوحدة األوروبية عامل اخلوف من الوابء لفرض املزيد من  األمريكيون ذوو العقلية ا

أمن احلدود. وخالل جدهلم بشأن اهلجرة واإلرهاب، َيادل هؤالء اليمينيون والشعبويون أبن فريوس كوروًن يربِهر ُماوف  احلواجز و 
يتمُّ تصوير التهديد القادم من الفريوس على أنه "أجنيب، وأن الرد هو بناء اجلدران ووقف  القلق بشأن احلاجة حلماية حدود بالدهم. و 

 الرحالت اجلوية. 
( زعيمة  Marine Le Pen(.يف فرنسا، دعت مارين لوابن )2ذه السردية، تزيد العوملة يف التسريع من نطاق التهديد")ووفًقا هل

بًقا ابسم "اجلبهة الوطنية"، إلغالق حدود فرنسا مع إيطاليا. وعقب اجتماعها مع  "التجمع الوطين" اليميين املتطرف، املعروف سا
لصحافيني: "إنين أطلب فرض السيطرة على حدودًن. أشعر وكأنين أسأل عن القمر، بينما ينبغي  رئيس الوزراء إدوارد فيليب، قالت ل 

 املنطق السليم".  أن يكون إجراء الفحوصات يف الواقع على حدود البالد أول فعل من قبيل 
 ______________________________________________ 

 
(1)Yanzhong Huang, “U.S.-Chinese Distrust is Inviting Dangerous Coronavirus 
Conspiracy Theories,” Foreign Affairs, 5/3/2020, accessed on 5/4/2020, at: 

tps://fam.ag/2UHd9lght   
(2)Anthea Roberts and Nicolas Lamp, “Is the Virus Killing Globalization? There’s 
No One Answer”, Barron’s, March 15, 2020https://www.barrons.com/articles/is-

the-virus-killing-globalization-the… 
على احلدود    "التداول احلر للسلع وحركة األشخاص وسياسات اهلجرة والضوابط الضعيفةوحذَّرت زميلتها )أوريليا بكينيو (من أن  
( وقد تكون املدن العاملية شديدة االرتباط بقوى االقتصاد املتعاظمة، ولكنها تظل أيًضا  1تسمح ابنتشار هذا النوع من الفريوسات")

 (.  2ها جسور جوية هو موقف حتسد عليه")نقاط ومرافئ دخول العدوى. ويقول البعض إن العيش يف "مدن تربط 
الدكتور سامل أبن   العاملي سينكمش كثرياً، وأن  ويرى  االقتصاد  املقبلة، وأن  الفرتة  النفط سيقل بشكل كبري حىت يف  الطلب على 

يف الوقت الراهن؛  االمريكان يشعرون بقلق على وظائفهم وعلى رواتبهم. ويرى أيضاً أبن هناك مشكلة بني الوالايت املتحدة واخلليج  
 ار النفط العاملية. بسبب ما تقوم به السعودية من مضارابت يف اسع

أما بشأن رؤيته للنظام العاملي ما بعد كوروًن، فرياه أبنُه متعدد االقطاب، وسيكون هناك دور كبري للصني وروسيا. وقد عرج عن رؤيته  
ر واليمن  ايضاً يف الدول اليت تعيش عدم االستقرار مثل )العراق واجلزائ   لتأثري جائحة كوروًن على املنطقة، قائاًل: هناك خطر كبري

اليت  ولبنان ومصر(، واصفاً أزمة كوروًن، ابهنا اكرب ازمة اقتصادية منذ احلرب العاملية الثانية وهي ازمة اترخيية، إذ يعتقد، ابن الضغوط  
البلدان ستجلب األولوايت الوطن  الفرصة لتقويض تسببت هبا هذه االزمة يف مجيع  يغتنموا  العامل واملنطقة، ابن  زعماء    ية، ًنصحاً 

النزاعات يف املنطقة يف اليمن والتوصل اىل تسوية يف ليبيا، والوضع املعقد يف سوراي. فضالً عن العالقة املعقدة بني امريكا وايران  
املكوث يف منازهلم اكثر من هذا، وقد تكون هناك  وهشاشة الوضع يف العراق ولبنان وبعض دول املنطقة، قائاًل: الناس ال ميكنهم  

 ( 3، ستحرج احلكومات واالنظمة احلاكمة يف بعض دول املنطقة.)احتجاجات كبرية 
 

https://fam.ag/2UHd9lg
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   (1)Anthea Roberts and Nicolas Lamp, “Is the Virus Killing Globalization? There’s 

No One Answer”, Barron’s, March 15, 2020 https://www.barrons.com/articles/is-
the-virus-killing-globalization-the… 

   (2)Anthea Roberts and Nicolas Lamp,op.cit.                                                                      
ا ما بعد كوروًن,مركزالدراسات السرتاتيجية  ( د.بول سامل: التحوالت اجليوسياسية احملتملة يف منطقة الشرق االوسط ومشال افريقي3)

 http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq- م.الربيد األلكرتوين:2020,,جامعة كربالء,مايو
 
 

وبشأن اجابته عن موجة االحتجاجات بعد كوروًن يف املنطقة، والسيما يف البلدان اليت تعاين من مشاكل مالية وصحية وسياسية؟.   
نشهد احتجاجات يف االشهر املقبلة نتيجة  مة ستفهجر الصراعات واالحتجاجات يف كثري من هذه البلدان، وقد  يقول أبن هذه االز 

اجلوع والفقر واليأس، بعيداً عن االهداف السياسية. ويرى أبنه اصبح واضحاً، ان الوالايت املتحدة تركز داخليا، وقد تقوم إدارة  
 ( 1)ة األمريكية” ابلتفاوض مع ايران على غرار إدارة أوابما.ابيدن “يف حال فاز يف االنتخاابت الرائسي

ا بشأن أتثري الفريوس يف عالقات الصني مع الوالايت املتحدة األمريكية، يعتقد السيد بول أبن هناك مثة قلق كبري اجتاه تزايد نفوذ  أم
والقاهرة. أما ابلنسبة لتأثري فريوس كوروًن على    الصني يف املنطقة، وما خنشاه من وجود فراغ، قد تستغله الصني يف بغداد والرايض 

تطرفة والعصاابت، فقد يرى، أبن االزمة رمبا تتيح للمجموعات املتطرفة والعصاابت واملافيات، نشاط أكرب، وقد تصبح  اجملموعات امل
وس كوروًن على ميزان القوى يف  أكثر مترداً، والسيما أن هذه اجلماعات تعاين من سوء متويل نتيجة هذا االزمة. وبشأن أتثري فري 

مة كوروًن قد يستمر لسنوات، وسيخلق ضغوطات يف تركيا وإيران والسعودية وسوف تنكمش هذه  الشرق االوسط، يقول، أبن اثر از 
 الدول إىل القضااي الداخلية. 

ثر كثرياً بعد، والسيما دورها يف  ويعتقد روبرت ساتلوف ابن ايران تعاين اسوء تداعيات هذه اجلائحة، لكن دورها اإلقليمي مل يتأ
ثر أيضاً على برًنجمها النووي. وكذلك احلال ابلنسبة لرتكيا اليت تتصرف يف ليبيا. أما بشأن إسرائيل، فأنه  العراق ولبنان واليمن ومل يؤ 

ابلنسبة للسعودية، فقد يرى    يرى ابهنا ستطرح قضااي اكثر امهية يف الضفة الغربية للتصدي إىل فريوس كوروًن والقضااي الداخلية. اما 
نشاهدها ابلنسبة لسياساهتا يف املنطقة اجتاه الدول العربية واالسالمية، وقد تركز اهتماماهتا على   ساتلوف أبن هناك عملية تغيري رمبا 

الطاولة والوظائف  الداخل يف االايم القادمة اكثر مما ينبغي؛ نتيجة هذا الفريوس؛ ألن ما يهم الشعوب هو سبل العيش )الغذاء على 
روًن، ويعتقد أبن اقوى االحتجاجات يف مرحلة ما بعد كوروًن، هي احتجاجات  والتعليم والصحة(، وهي قضااي مهمة ما بعد كو 

 اخلبز. 
وبشأن املنافسة االقليمية واجليوسياسية وصفقة القرن اليت من شأهنا ان تؤثر على امن املنطقة، يرى ساتلوف أبن حتدي إيران يف  

كن ان تزعزع امن املنطقة، فضاًل عن دورها الكبري يف العراق،  نطقة يف مناطق )الشام واخلليج( من ابرز التحدايت اليت من املمامل
  الذي من املمكن أن ينقل إىل الداخل العراقي، والسيما يف ظل قواعد االشتباك اليت منحتها اإلدارة األمريكية لقواهتا يف مياه اخلليج. 

ار النفط، ويرى ابن الطموحات اإليرانية والرتكية  ادان السيد بول، سلوك السعودية يف اليمن ودورها يف اخنفاض اسعوبذات السياق 
 ( 2والسعودية يف املنطقة ستكون عامل هتديد ألمن املنطقة أيضاً.)
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 د.بول سامل:مصدر سبق ذكره.  (1)
كوروًن,مركزالدراسات  الوسط ومشال افريقيا ما بعد  د.روبرت ساتلوف: التحوالت اجليوسياسية احملتملة يف منطقة الشرق ا (2)

 http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq-م.الربيد األلكرتوين:2020السرتاتيجية ,جامعة كربالء,مايو,
( يف حني مل  Schengenقد يؤدي صعود تيار القومية إىل إهناء الوحدة املتوترة أصاًل داخل االحتاد األورويب على نظام شنغن )

حول "حكمة" خروج بريطانيا من االحتاد األورويب. ويف ظل املخاوف الراهنة، أقرَّت تسع دول، مبا    قر اجلدل بعد بني األوروبينييست
(. وتشري )ماري دي سوم (، رئيسة برًنمج  1فيها أملانيا وفرنسا، العمل أبحكام الطوارئ إلعادة بعض الضوابط يف أوقات ُمتلفة)

مقره بروكسل، إىل أن "نظام شنغن يف حالة سيئة للغاية ومثرية للمشاكل"، وأن  األوروبية، وهو مركز أحباث  اهلجرة يف مركز السياسة 
 (. 2استعادته لكامل وظائفه يتوقف على "تغيري قواعد اللجوء واهلجرة داخل دول الكتلة")

التضامن اإلنساين،  ر أخرى كالسالم الدميقراطي و يف ظل أزمة »كوروًن« تبدو فكرة جاذبية النظام الليربايل، وما يرتبط هبا من أفكا
الغربية مقارنًة ابلتطبيق الصيين يف   إىل تطبيقات الدول  وعدم كفاءة نظم الضبط االجتماعي ابملطلق، حباجة إىل املراجعة استناداً 

أقل  لدان الرأمسالية أثبتت أهنا  مواجهة فريوس »كوروًن«. ونشري هنا إىل ثالث مالحظات أولية؛ األوىل أن نظم الصحة العامة يف الب
كفاءة مقارنًة مبثيلتها يف الصني، حيث الدولة تسيطر متاماً على منظومة الصحة العامة. والفارق هنا أن النظم الرأمسالية تعتمد على  

اسب على حساب  منظومة صحية تقوم على الرحبية واملنافسة بني الشركات املقدمة للخدمة أو املنتجة للدواء من أجل تعزيز املك
يظهر ذلك يف عدم فاعلية نظم التأمني الصحي وعدم مشوهلا قطاعات كبرية من اجملتمع. ونتيجة لذلك واجه كثريون  صحة اإلنسان، و 

انتشار الوابء وهم غري مشمولني أبي نوع من الرعاية الصحية، ومن ال ميلك أموااًل كافية فليس أمامه سوى املوت يف الشارع أو على  
سلوكاً مغايراً، فكل إمكاًنت الدولة الصحية والعلمية والتكنولوجية ُسخرت من أجل محاية حياة    ب بيته.التطبيق الصيين أظهر عتبة اب 

، استطاعت أن حتاصر الوابء يف مدى زمين قصري، وجتتهد حبماس كبري إلنتاج لقاح حيمي  ة الصينيني عرب تقدمي خدمة صحية كفؤ 
السلوك األمريكي وعدم قدرة النظام الصحي العام، اهلشه أصاًل، أو حىت اخلاص  املقابل جند ختبطاً يف  الناس وحيافظ على حياهتم. يف  

 مرتفع التكلفة على احتواء الوابء. 
 
 
 
 

 _______________________________________________ 
 

(1)Lionel Laurent, “Salvini and Le Pen Don't Have a Coronavirus Cure, 
Bloomberg, February 25, 2020, 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-02-25/salvini-and-le-pe … 
(2)Lionel Laurent,op.cit                                                                                                         

.        
ايت الشركات الدوائية حلثها على العمل املشرتك من أجل إنتاج لقاح يقي  األمريكي ترمب لدى كرب   فضاًل عن تدخالت الرئيس

األمريكيني، مبا يعكس اليأس من قدرة نظم الرحبية الصحية على مواجهة ُماطر كربى كفريوس »كوروًن«. هكذا أثبتت فكرة الرحبية  
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يف احلياة، ما يعين أهنا ليست تطبيقاً إنسانياً يصلح    منوذج مناهض ملبدأ احلقعند تقدمي اخلدمة الصحية وهي السائدة يف الغرب أهنا  
 ألن يكون هناية التاريخ. 

املالحظة الثانية تستند إىل ذلك البيان الشهري للرئيس الصريب الذي انتقد فيه دول االحتاد األورويب اليت امتنعت عن تقدمي الدعم  
ئ اليت يتغىن هبا الغرب عن التضامن اإلنساين هي كالم فارغ ال يوجد إال  ًن«، معترباً أن املبادواملساندة حلكومته ملواجهة وابء »كورو 

على الورق وال أثر له يف الواقع، حيث امتنعت تلك الدول عند تقدمي املساعدة لبالده، مشرياً إىل أن املساعدة ستأيت من الصني،  
 إقليمية واحدة.  فهي الصديق وليست دول أورواب اليت يشاركها منظومة 

نكشاف الغريب إنسانياً يقابله سلوك صيين تضامين بدا جلياً يف إرسال أطباء ومعاونني وأجهزة إىل إيطاليا ملعاونتها ملواجهة  هذا اال
 الوابء الذي قصم ظهرها على حنو غري متوقع. 

مواجهة وابء شرس وخطري ميكنه    لة واجملتمع املنضبط يفاملالحظة الثالثة تتعلق بدور التكنولوجيا احلديثة املصحوبة بفكرة الدولة الفاع
املواجهة أن يقضي على ماليني البشر. وهنا تبدو الدولة اليت يراها الغرب مستبدة أو على األقل مسيطرة على حركة  ضعف  يف حالة  

ما بريطانيا  يا وإيطاليا وإىل حدٍه  اجملتمع من خالل آليات غري دميقراطية، أكثر فاعلية يف حاالت اخلطر الوجودي. ففي حاليت إسبان
والوالايت املتحدة، فإن أسلوب املواجهة يف مرحلة احتواء الفريوس الذي يعتمد على إجراءات ذات طابع اختياري، أثبت فشله  

ة طبية  التام، وهي حاالت رغم تقدمها االقتصادي بوجه عام فقد ثبت أن أنظمتها التكنولوجية غري مؤهلة للمساعدة يف تقدمي خدم 
اجملتمعي، إذ ليست لديها أنظمة التعرف على الوجه، وال قدرة هلا على التعامل مع »البغ داات«، اليت هي أصل    كفؤ على املستوى

جمتمع املعلومات وبناء املعرفة، على األقل يف اجملال الصحي العام، وذلك على عكس احلالة الصينية. مع األخذ يف االعتبار أن  
حلرية اإلنسان يف ظل الظروف العادية، ولكنها أثبتت فعاليتها يف ظل ظرف استثنائي متر  على الوجه تشكل حتدايً  تطبيقات التعرف  
 به البشرية كلها.  

ولعل املرحلة املقبلة تشهد جداًل فكرايً وفلسفياً حول كيفية توظيف تلك التقنيات حلماية اإلنسان ويف اآلن نفسه احلد من توظيفها  
ستفيد بعض األنظمة االستبدادية، مثل الصني، من تفشي بعض األوبئة واجلائحات. ويفاخر  ( يف الوقت ذاته، ت1. )لتقييد حريته 

 القادة الصينيون اترخييًّا بقدرهتم "على التغلب على الوابء كعالمة على القوة.  
 
 
 
 https://aawsat.com/home/article(حسن أبو طالب، عامل ما بعد »كوروًن« ودورة جديدة للتاريخ 1)

فقد عزَّز الرئيس شي جني بينغ صالحياته وقوته، مما قد َيعله هدفًا أكثر عرضة للوم مجاعي من شعب غاضب وخائف إذا فشلت  
(.وأمابشأن أتثري كوروًن  1ة الوضع الراهن") ة. ولعل هذا هو السبب يف تراجعه عن أعني اجلمهور مؤخرًا، مما مسح لضباطه إبدار التجرب

على الداخل األمريكي فبحلول السادس عشر من مارس/آذار، عانت أسواق املال العاملية، مبا فيها وول سرتيت يف نيويورك، خسارات  
 يوم "االثنني األسود" عام  يف املائة تقريًبا يف أسوأ نسبة انتكاسة منذ االهنيار املايل  13داو جونز بنسبة  قياسية عقب اخنفاض مؤشر  

. واملفارقة أن الرئيس ترامب الذي كان منشرًحا يف بداايت األزمة، عندما أبلغ مواطنيه األمريكيني أبن "فريوس كوروًن سيزول،  1987
كن أن  "، هو نفسه الذي أصبح يقرُّ أهنم يف مواجهة "عدو غري مرئي"، وأن هذا الفريوس ميال تقلقوا، فقط حافظوا على هدوئكم

 (.  2يدفع الوالايت املتحدة إىل حالة الركود، مضيًفا أهنا "حمنة سيئة، سيئة للغاية")
االقتصادية اليت تتبعها حكومة ترامب،  وتثري هذه التحوالت السلبية اليت تنتجها فريوسات كوروًن أسئلة ملحة جديدة حول السياسة  

و االقتصادايت الريغانية ,واليت متَّ االحتفاء هبا كمنقذ لألنظمة االقتصادية  واليت اسرتشدت بنظرية اقتصادايت االنتشار العمودي أ

https://aawsat.com/home/article
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ت، مثل: التخفيضات  الغربية من ركود بداايت الثمانينات خالل رائسة ريغان يف البيت األبيض. فمن خالل اعتماد بعض االمتيازا
ُسَتثمر واألرابح على املدخرات، لوَّحت هذه  الضريبية على التزامات الشركات واألشخاص ذوي الدخل املرتفع ومكاسب الر 

أمسال امل
 السياسة أبن فوائد تلك االمتيازات ابلنسبة لألثرايء ستتدفق نزواًل إىل بقية الفئات الوسطى والفقرية يف اجملتمع. 

اغماتية العلم ومغالطة  ذا االدِهعاء إبمكانية حركة عمودية من أعلى إىل أسفل يف منو االقتصاد يف الضبابية بني بر ويكمن جوهر ه
اخلصم   الفردي، وضاعفت  الدخل  الضريبة على  معدالت  بتخفيض  أيًضا  الضريبية  ترامب  الرأمسالية. وقضت خطة  األيديولوجية 

وء القرار أبن التخفيضات الضريبية ابلنسبة للشركات ستظل دائمة، تنتهي التغيريات  االعتيادي، وألغت اإلعفاءات الشخصية. ويف ض
 (. 3)2025ابلنسبة لدخل األفراد بنهاية عام   الضريبية

 
 

 ________________________________________________ 
(1)Laura Spinney, “Coronavirus and the Geopolitics of Disease”, The Statesman, 
February 19, 2020 

https://www.newstatesman.com/politics/health/2020/02/coronavirus-and-ge … 
(2)Ben White, “How ugly could it get? Trump faces echoes of 1929 in coronavirus 
crisis”, POLITICO, March 16, 2020 

economy-save-1929-cesfa-https://www.politico.com/news/2020/03/16/trump 
(3)Kimberly Amadeo, “Why Trickle-Down Economics Works in Theory But Not 
in Fact”, The Balance, October 27, 2019 https://www.thebalance.com/trickle-

down-economics-theory-effect-does-it;… 
جملموعة الدولية إلدارة املخاطر اليت هتدد الصحة العامة واالستقرار االجتماعي  وإذا تكشهف مع أزمات صحية عاملية سابقة استعداد ا

لتعاون فقط عندما  والنمو االقتصادي، فإن فريوس كوروًن أظهر مدى اخنفاض التعاون الدويل وأن القوى الكربى على استعداد ل
ومن مث العودة إىل    ، فإهنا تنشغل ابلتنافس على املوارد، تعاين دوٌل أخرى األوبئة، أما عندما ختترب كل دولة منها قصة حملنة خاصة 

بلغ  االقتصاد الطبيعي والتحرك حنو االكتفاء الذايت ومنع تصدير اإلمدادات احليوية نتيجًة التباع سياسة االعتماد على الذات، بل  
استرياد  ا غري مسبوقني بني دول غربية على  األمر أحياًًن حد اندالع صراع على هذه املواد، حيث "فجهرت أزمة كوروًن حراًب وهتافتً 

الكمامات، وأجهزة التنفس الصناعي ملواجهة املرض، بل اهتمت دوٌل دواًل أخرى ابالستيالء على شحنات معدات طبية كانت  
إليها") العلم  (. عادة1موجههة  قام  الباردة،  احلرب  إذ خالل حقبة  الدويل؛  للتعاون  فرًصا  عدية 

ُ
امل تنتج األمراض  االحتاد  ما  اء يف 

االستجابة   تنشيط  إىل  نفسها  التعاون  روح  أدت  األطفال، كما  لقاح شلل  بتطوير وحتسني  املتحدة  والوالايت  السابق  السوفيايت 
لتفشي فريوس "سارس")  - األمريكية   أ 2الصينية  قبضة (.  ترزح يف  اليت  أورواب  بكثري من وحدهتا    ما  الفتاك وبدت أضعف  الوابء 

منها فريوس التفكك ما أبقاه فريوس املرض؛ ذلك أن "إغالق احلدود الفاصلة بني الدول األوربية، وعدم متكهن  الظاهرة، فقد أخذ  
ادة حول جدوى وجود االحتاد ذاته، والتضخم احلاد يف  االحتاد من إنقاذ الدول األكثر تضررًا بسبب تفشهي كوروًن، يثري انتقادات ح

(. وقد ظهر أن القوتني اللتني كان من املمكن  3القيود املالية اليت يفرضها على الدول األعضاء")البريوقراطية واملؤسسات التابعة له، و 
 ومل ترتقيا فوق خالفاهتما. التعويل عليهما ملواجهة أزمة الوابء العاملي احلايل، مل تدركا حجم املخاطر املشرتكة 

 

https://www.politico.com/news/2020/03/16/trump-faces-1929-save-economy
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،  5/4/2020، شوهد يف 4/4/2020ا لوجه"، اجلزيرة نت، بالكمامات وأجهزة تنفس.. كوروًن تضع الدول الغربية وجه - (1)

 https://bit.ly/2UKagjrيف: 
(2)Yanzhong Huang, “The U.S. and China Could Cooperate to Defeat the 
Pandemic, Instead, Their Antagonism Makes Matters Worse,” Foreign Affairs, 

24/3/2020, accessed on 5/4/2020, at: https://fam.ag/3dW5siM 
( حممد عبد هللا يونس، "كيف ترسم املفاهيم املتداولة مالمح ’عامل ما بعد كوروًن‘؟"، دراسات خاصة )مركز املستقبل للدراسات  3)

 https://bit.ly/2ReQgU1، يف:  5/4/2020، شوهد يف  9(، ص  2020)آذار/ مارس    2لعدد  أبوظيب(، ا   -املتقدمة  
 

                
فقد "أدى افتقار بكني إىل الشفافية إىل تفاقم األزمة الصحية العاملية والتعاون احملدود، يف حني أن تركيز واشنطن على املنافسة قد  

لصني والوالايت املتحدة تعرقل التقدم يف البحث عن الدفاعات الدوائية املطلوبة ملكافحة  زاد من عدم الثقة",ولذلك فالتوترات بني ا 
لقاتل، خاصة أن التعاون العلمي بني البلدين قد مخد قبل سنوات يف ظل ُماوف الوالايت املتحدة بشأن التجسس الصيين  الفريوس ا

دية الكربى واملتسارعة الىت أحدثها وابء كوروًن، تتشكل عامليا ظاهراتن  ونقل التكنولوجيا. ىف ضوء هذه التغريات االجتماعية واالقتصا
العامل النامى، ومها: تصاعد صراع القوى الكربى على قيادة العامل، وانشغال تلك القوى بنفسها وانغالقها،    مهمتان هلما أثر كبري على 

ى الكربى قد ازدادت حدته بعد هذا الوابء؛ نظرا للتفاوت  إىل حد كبري، حنو الداخل.تشري العديد من التقارير إىل أن صراع القو 
ه القوى، وىف مدى قدرة اجملتمعات على حتمل تبعات هذه األضرار، نظرا للتفاوت الكبري  الكبري ىف حجم الضرر املتوقع أن يلحق هبذ

ًن سيتمكن من حتقيق نقاط هائلة على  ىف طبيعة نظمها السياسية واالقتصادية. وترى تلك التقارير أبن من خيرج أوال من حمنة كورو 
(.  2020إبريل    1ــ    BBCكتالت اقتصادية وسياسية جديدة. )سلم السيطرة. وهو ما ستتبدل معه الكثري من التحالفات وظهور ت

أنه قد قلص تطلعاهتا وقدراهتا االستعمار  ية؛  من ًنحية اثنية، فقد جعل كوروًن تلك القوى مشغولة بنفسها، إىل حد كبري. كما 
اجليوش، وخاصة على حامالت  فبجانب انشغال اجليوش ىف املشاركة ىف عمليات جماهبة الوابء داخليا، فإن انتشار الوابء داخل  

الطائرات، حيد بشكل كبري من سطوهتا العسكرية اخلارجية. ويكفى هنا االشارة إىل ما قامت هبد العديد من هذه القوى من سحب  
فمن املتوقع أن تتقلص األطماع االستعمارية للقوى الكربى لصعوبة حتقيقها. كما أهنا قد صارت أكثر  قواهتا من اخلارج. وعليه،  

حاجة إىل التعاون لتحقيق منو اقتصادى أفضل. كما أن اخليار العسكرى ىف حل نزاعاهتا، أو حتقيق أطماعها، قد صار أبعد مما كان  
عاملني، املتقدم والنامى، قد بدأت ىف التناقص نتيجة الخنفاض انتشار كوروًن  عليه ىف أى وقت مضى. وإن الفجوة التنموية بني ال 

ادية ىف العامل النامى مقارنة ابلعامل املتقدم.هذه املتغريات توفر فرصة ًندرة لصياغة نظام عاملى جديد أكثر  واخنفاض كلفته االقتص
كما كانت احلال عند صياغة النظام العاملى احلاىل، بل سيكون  عدال؛ إذا إن التفاوض ىف هذه احلالة لن يكون بني منتصر ومهزوم،  

ر فرصة ًندرة للعامل النامى للضغط لصياغة نظام دوىل أكثر عدال من الناحية االقتصادية  بني مهزوم ومهزوم جدا. هذا الوضع يوف
 واالسرتاتيجية. 

 
 قراءة استشرافية لتطور العامل يف مابعد كوروًن.  -:  - املبحث الثالث:

ألوبئة السابقة، يتسبب  على مرِه التاريخ، كانت الدميقراطية غري مفيدة يف حقب انتشار اجلائحات. وعلى غرار حاالت انتشار ا
فريوس كوروًن يف اضطراب كبري يف احلياة العامة يف مجيع أحناء العامل. ويؤكد) فرانك سنودن (، األستاذ الفخري لتاريخ الطب يف  
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هائلة على  نه "ليس هناك جمال رئيسي من حياة اإلنسان مل يتأثر بشكل عميق ابنتشار األوبئة؛ إذ أن هلا آاثرًا  جامعة ييل األمريكية، أ
االستقرار االجتماعي والسياسي. لقد حددت مآل احلروب، ومن احملتمل أيًضا أهنا كانت من العوامل اليت أدت إىل اندالع احلروب  

اضيني، تعرَّض البشر ملوجات سريعة ومكثفة من األوبئة واجلائحات مثل سارس، ومريس،  (. خالل العقدين امل1يف بعض األحيان ")
البشرية، ليس كتسلسل  وإيبوال، وأنفل  ونزا اخلنازير، واآلن فريوس كوروًن. إهنا طريقة مروِهعة إلعادة صياغة "كيف نفكر يف اتريخ 

(. يقول) كورت كامبل (,مساعد وزير اخلارجية األمريكي  2تمعية")العصور والعهود، ولكن من نذير املوت املرعب واالهنيارات اجمل
اهلادئ،  واحمليط  آسيا  لشؤون  أكثر    السابق  املاضي  العقد  العامل خالل  منا  "لقد  بروكنجز،  معهد  الباحث يف  ورايت(،  و)توماس 

ا للمؤسسة، ومناهضة ألهل  املنحى، ومعاداة  الراهنة  استبدادية، وقومية، وكراهية لألجانب، وأحادية  احلالة  ملعرفة واخلربة. وتؤدي 
(.وخالل العقود الثالثة املاضية، كان للنظام النيوليربايل كلمته  3ستقرارها")للسياسة واجلغرافيا السياسية إىل تفاقم األزمة، وليس إىل ا

طول وأصعب، والوفاة يف سن  يف توجيه السياسات العامة يف الدول، ومل يكن أمام العمال اليائسني أي خيار سوى "العمل لفرتة أ
 (.  4مبكر")

عمال من تغطية نفقاهتم املعيشية، وقد ال حيصلون على فرص  ، فلن يتمكن ال2020وإذا استمر الوابء اجلديد حىت أواخر صيف  
مواتية للتعويض عما خسروه من مصدر دخل. سيضطر عدد كبري من الشركات الصغرية إىل إعالن اإلفالس. وسواء يف الغرب أو  

 ظمة يف الدول النامية، تقلص دور الدولة إىل جمرد وكالة لتنظيم اخلوف ومنع التجمعات العامة. وأصبحت من 
 

(1)Ishaan Tharoor, “How epidemics have changed the world,” The Washington 
Post, March 8, 2020 https://www.washingtonpost.com/world/2020/03/06/how-

epidemics-have-chan… 
   (2)Ibid. 

(3)Thomas Wright & Kurt M. Campbell, “The Coronavirus Is Exposing the Limits 
of Populism”, The Atlantic, March 4, 2020  

coronavir-https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/geopolitics 
(4)Rob Urie, “The Neoliberal Plague”, March 6, 2020 Counterpunch, 

https://www.counterpunch.org/2020/03/06/the-neoliberal-plague / 
 

م حبكم الواقع سوى إحصاءات عن حاالت اإلصابة والوفيات ونطاق انتشار فريوس كوروًن.   الصحة العاملية مؤسسة عاملية ال تقدِه
تُقدِهر هذه  املواطنني، وما هو على احملك، والسيما َمْن وماذا    ومع ذلك، فإن مثل هذه األوبئة واجلائحات تكشف عما "يهمُّ حقًّا 

 ( مل يعد مبقدور معظم املنظمات الدولية أكثر من القيام بتدبري العالقات العامة. 1اجملتمعات".)
. يُبدي مؤرخو  ميكن أن يكون صراع الدول مع فريس كوروًن حاليًّا حلظة انعكاس يف مسار العامل ومرحلة مفصلية يف التاريخ احلديث

كمن يف أنه "كلما أصبح البشر متحضِهرًا مع وجود مدن أكرب وطرق جتارية أسرع، وتقنيات  األوبئة االستغراب من مفارقة مثرية ت
(. وإبغالق للمجتمعات ابلكامل يف مجيع أحناء العامل،  2التواصل بني جمموعات ُمتلفة، ونظم بيئية، كلما تفجَّرت أوبئة أكثر")

تفكيك وإزالة الغموض عن أي أيديولوجية نيوليربالية عندما تتنكَّر  س كوروًن فرضية السياسات النيوليربالية، ويدعو إىل  يدحض فريو 
(، يالحظ روب يوري أن الوحشية اجلاهلة  The Neoliberal Plagueكعلم اقتصادي. يف مقاله "الطاعون النيوليربايل" )

 (. 3ن حقيقتها من خالل انتشار فريوس صغري")هلذا النظام تبدو يف طريقها إىل "الكشف ع

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/geopolitics-coronavir
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 األفق أسئلة أخرى ذات صلة: ما الذي َيب أن أييت يف املقام األول: اجملتمع أم االقتصاد، الصحة العامة أم الربح، رفاهية  وتلوح يف  
ًن؟ من املؤكد أن وعود الدولة  املواطنني أم البلوتوقراطية )حكم األثرايء(؟ هل حان الوقت أن تظهرقوة جديدة من حطام فريوس كورو 

و"العقد االجتماعي" احلديث كانت ُميبة لآلمال بتغييب واحدة    1648 ضوء فلسفة اتفاقية ويستفليا عام  احلديثة اليت أتسست يف
نقدي  من االحتياجات اإلنسانية األساسية: الصحة العامة. وقت لتغيري منوذجي يف السياسات العامة؟ وما نوع الرؤية أو النسق ال 

وال الشهرية ملارغريت اتتشر: "ال يوجد شيء امسه اجملتمع". ونتيجة لذلك، متَّ  اجلديد اللذي كان وال يزال يرتدد صدى أحد األق
( ، فإن "النيوليربالية من خالل عقالنيتها  William  Pearseحتويل البشر إىل متنافسني اقتصاديني. وكما يالحظ ويليام بريس ) 

 (. 4رة "املضي إىل األمام". )رحم قد أاثرت البشر ضد بعضهم بعًضا، مهرولني حنو فكالباردة اليت ال ت 
 

(1)Ann Scott Tyson and Sara Miller LIana, “Containing coronavirus: Where 
democracy struggles – and thrives”, The Christian Science Monitor, March 2, 2020 

https://www.csmonitor.com/World/2020/0302/Containing-coronavirus-Where -
… 

(2)Nicolas LePan, A visual history of pandemics”, Word Economic Forum March 
15, 2020 https://www.weforum.org/agenda/2020/03/a-visual-history-of-

pandemics 
   (3)Rob Urie, “The Neoliberal Plague”, March 6, 2020 Counterpunch, 

https://www.counterpunch.org/2020/03/06/the-neoliberal-plague / 
(4)William Pearse, “A Critique of Neoliberalism”, ENOMICS, April 9, 2019 

1379580-neoliberalism-of-critique-t/ahttps://inomics.com/insigh 
(، أستاذ اجليوسياسة التطبيقية يف جامعة كولومبيا، "إن التحدي الذي يواجهنا اليوم هو  Ian Bremmerبرمير )  ويقول إاين 

-Gعامل فراغ الزعامة ) احنالل النظام العاملي بقيادة الوالايت املتحدة، وغياب القيادة العاملية للتدخُّل وتويلِه دورها. حنن نعيش يف  
Zero  ،أي وجود فراغ للقوى يف السياسة الدولية بسبب تراجع دور الوالايت املتحدة وتركيز الدول النامية على أوضاعها الداخلية ،)

ية  وسط حالة جديدة من الركود اجليوسياسي واتساع نطاق أتثريها. يف حالة الركود اجليوسياسي هذه، يؤدي انكسار السياسات العامل
العا املخاطر  املساعدة يف حلها")إىل أتجيج  بداًل من  الوظيفي  1ملية  (. وترسل حلظة فريوس كوروًن إشارة أخرى حول االختالل 

للسياسة العاملية اليت حترهِكها الواقعية السياسية. ومن املؤكد أنه ستكون هناك نزعة قومية تكنولوجية ومحائية اقتصادية ضمن دائرة  
دد برمير أربعة عوامل تساهم يف ذلك التحوُّل، واليت ينبغي معاجلتها قبل أن يتمكن العامل  (. وحي2ي األورويب الصيين) التنافس األمريك

 من اخلروج من حالة فراغ زعامة العامل:  
راطيات الصناعية  عدم املساواة واالضطراابت االقتصادية األخرى الناجتة عن العوملة؛ إذ يتزامن صعود سياسة "بلدي أواًل" يف الدميق-1

 يف العامل مع نزع الشرعية احمللية عن املؤسسات السياسية يف الدميقراطيات وامتداده إىل اجملال الدويل. املتقدمة 
القرن  -2 الناشئة حنو تقويض جهود أكثر الدميقراطيات تقدًما وجناًحا اقتصادايًّ يف  ميول بعض الدول العظمى والقوى اإلقليمية 

قيقية للغاية هنا يف القرن احلادي والعشرين. ويعترب برمير روسيا من بني دول الفئة األوىل  مل مع أزماهتا الوجودية احلالعشرين يف التعا
 (. 3"اليت تبحث، بعد ثالثني عاًما من هناية احلرب الباردة، عن طرق لزعزعة استقرار الغرب مع تعزيز ثرواهتا اجليوسياسية")

https://inomics.com/insight/a-critique-of-neoliberalism-1379580
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تعددة األطراف املوجودة يف العامل حاليًّا للمساعدة يف إدارة السياسة  الدويل. وأصبحت املؤسسات م تراجع كفاءة وفعالية النظام -3
 العاملية والتنسيق بني الدول غري صاحلة هلذا الغرض.  

والايت املتحدة  ال ميكن املبالغة يف قرار الالمباالة لدى أمريكا ترامب ابلرتاجع عن قيادة العامل. ويشعر األمريكيون بشكل متزايد أن ال
 ل الكثري من الناحية العسكرية وغريها من أجل اآلخرين. كانت تتحمَّ 

 
 

(1) Ian Bremmer, “We Are in a Geopolitical Recession. That’s a Bad Time for the 
Global Coronavirus Crisis”, Time, March 13, 2020 Time 

https://time.com/5802033/geopolitical-recession-global-crisis 
(  2)  Patrick M. Cronin, Michael Doran & Peter Rough, “Geopolitical Implications 

of the Coronavirus”, March 13, 2020 https://www.hudson.org/research/15816-
geopolitical-implications-of-the- … 

(3)  Ian Bremmer, op.cit. 
  

رائدة يف االستجابة العاملية للفريوس التاجي اجلديد، وتنازلت حتت ضغط قبضة الفريوس  وىل يف العامل مل تكن لقد اتضح أن القوة األ
  نفسه عن هذا الدور لغرميتها. ففي مقابل الرتكيز الداخلي لسياسة الوالايت املتحدة، الذي تعلَّق إىل حد بعيد ابإلدارة احمللية ألزمة 

ريد الصني أن تبدو قادرة على إدارة تفشهي الوابء من تلقاء نفسها، وبوصفها  اجلغرافيا السياسية، ت  تفشهي الفريوس بداًل من منظور
زعيًما عاملًيا يف االستجابة للوابء، حيث تعمل على تقدمي املساعدة املادية للبلدان األخرى، خاصة أن الكثري مما يعتمد عليه العامل  

يه الصني تتخلص من سوء إدارهتا ألزمة اندالع وتفشهي الفريوس  ويف الوقت الذي شرعت ف   ملكافحة كوروًن يُنَتج يف الصني. وهكذا،
يف البداية، وحيث أخذت تسيطر على الوضع الوابئي، فإهنا تعمل على حتويل عالمات هذا النجاح املبكر إىل رواية أكرب لبثه األمل  

 ي القادم. اسي يف االنتعاش العاملإىل بقية العامل، وهي الرواية اليت ستجعل الصني الالعب األس
إعادة تشغيل   الصعب  العوملة هشة، سيكون من  الشامل واملدمر، وحيث بدت حركة  الصحي  التهديد  اآلن، ومع استشراء هذا 
ي  اقتصاد عاملي مرتابط. ولن يبدأ هذا االقتصاد يف التعايف إال عندما تتأكد لدى الناس حصانتهم ضد الفريوس بعد احتوائه على أيد

ويف االنتظار، مع ما تبقى من دبيٍب يف احلياة االقتصادية يف إطار ما يسمى اقتصاد األزمة "ينبغي أن يكون    مسؤويل الصحة العامة. 
اهلدف الرئيس )ورمبا الوحيد( للسياسة االقتصادية اليوم هو منع االهنيار االجتماعي ... حيث أهم دور ميكن أن تؤديه السياسة  

(، ألن اخلسائر البشرية املتواصلة سوف  1االجتماعية قويًة حتت هذا الضغط االستثنائي")هو احلفاظ على الروابط  االقتصادية اآلن  
لن تكون، على فداحتها، سوى التكلفة اليت قد تؤدي إىل ما هو أكثر فداحة منها يف صورة تفكهك جمتمعي؛ ذلك أن هاجس  

س عن العمل، على خلفية احلجر الصحي، وفقداهنم  ان توقف جمموعة من النا اإلصابة ابملرض واخلوف من املوت مها اللذان يفرض
 لدخوهلم، ومن مثه عجزهم عن أتمني حاجاهتم. 

الفريوس ابلتعاون  ويف هناية املطاف، َيدر التأكيد أن معركة كل دولة ضد عدوى سريعة االنتقال ترتبط بطبيعتها منذ البداية مبكافحة  
ميع حيتاج إىل كسب املعركة، حيث يف ظل متدد حالة اجلائحة العاملية الراهنة،  أم األعداء، ولذلك فاجلجرياهنا، سواء األصدقاء  مع  

فإن أفق قيمة التعاون يظل مفتوًحا بوضوح. وهو ما ميكن فقط أن يرجِهح، خبصوص توقعات مسار األزمة، السيناريو "القائم على  
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اين من العام والبدء يف الرفع من احلظر وإجراءات االحتواء  الفريوس خالل الربع الثفرضية جناح إجراءات االحتواء يف احلد من انتشار  
 (. 2تدرَيًيا. ليبدأ النشاط االقتصادي يف استعادة عافيته تدرَيًيا يف الربع الثالث من العام")

(1)Branko Milanovic, “The Real Pandemic Danger Is Social Collapse: As the 
Global(Economy Comes Apart, Societies May, Too,” Foreign Affairs, 19/3/2020, 

accessed on 5/4/2020, at: https://fam.ag/39KCwHd 
"وابء فريوس كوروًن املستجد: مناذج من استجاابت الدول للوابء وتداعياته على االقتصاد العاملي"، املركز العريب لألحباث ودراسة  ( 2)

 https://bit.ly/3e68eSC، يف:  5/4/2020، شوهد يف  34(، ص  2020)نيسان/ أبريل    2عدد  السياسات، تقارير، ال
 

يف حني يلحظ الباحث االقتصادي املصري، “جمدي عبداهلادي”، تضارب آراء اخلرباء ُمتلفي التخصصات حول اآلاثر اهليكلية  
النظم األساسية ابألخص،   قواعد وآليات عمل  املدى لألزمة مما ميس  اتفق عل بعيدة  أن أغلبها  ى بعض اآلاثر االقتصادية  ويرى 

 واالجتماعية اإلسرتاتيجية حال استطالت أزمة “كوروًن” ملا يصل لعام أو عام ونصف؛ كما ترى بعض التوقعات، من أمهها : 
 أواًل: تراجع كبري يف الثقة العامة ابلقطاع اخلاص وتغليب منطق الربح يف القطاعات االجتماعية األساسية. 

 ميان بنجاعة ومتانة نظام التجارة الدولية وسالسل التوريد والقيمة العاملية الكبرية واملعقدة. نًيا: هزهة قوية يف اإل اث
 اثلثًا: إجتاهات لإلنغالق وتعزيز الدول القومية، تدعمه خربة الدول حالًيا مع ميل كلٍه منها للحلول الفردية وضعف التعاون الدويل. 

حليواين الكبري، ومعها أمناط االستهالك الغذائي واالشرتاطات الصحية، كما ستتعزهز برامج  ليب اإلنتاج الزراعي وارابًعا: ستتغريه أسا 
البحث العلمي املشتبكة مع جوانبها االجتماعية والبيئية، … ستتغريه أمناط العمل، ويزداد اإلجتاه لالستفادة من التقنيات احلديثة  

 وإجباراًي يف خضم األزمة. ساعها وجتربتها عملًيا للعمل عن بُعد، خصوًصا بعد ات
مع    خامًسا: ستزداد املخاوف من اهليمنة املالية واملصرفية اهلائلة، مبا يتصل هبا من هشاشة اقتصادية هُتدِهد ابإلهنيارات السريعة دوًما 

 كل صدمة عرض أو طلب فعلية أو جملرد ُماوف استثمارية. 
سادت منذ السبعينيات مع التجربة املؤملة للركود وإنقطاع الدخول وفقدان األمان  نزعة االستهالكية اليت سادًسا: رمبا ترتاجع جزئًيا ال

 الوظيفي، فتزداد امليول اإلدخارية ونزعات “املينيماليزم” أو التقليل من االستهالك والشراء قدر اإلمكان. 
التحوهال  لبعض  إمكاًنت  تفتهح  استنتاج  النوعية يف  وعليه؛ حياول “عبداهلادي”  الوعي االجتماعي، أي حتوهالت على مستوى  ت 

الرؤية   إهنا  أوسع يف كامل حياتنا،  لتغريات حقيقية  أبوااًب  يفتح  مبا  االقتصادية واالجتماعية،  التحوالت  تتماشى مع  اإليديولوجية 
ات   للعامل ، واليت ستشمل غالًبا تغريه الرأمسالية  جذرية يف املوا اجلديدة لالقتصاد اليت ميكن لـ”كوروًن” أن يهبها  قف جتاه “أبقار 

 ( 1املقدسة”. )
 
 

موقع )اجلزيرة    – ” نظرتنا لالقتصاد العاملي(  19-)أبقار الرأمسالية املقدسة.. هكذا سيغري “كوفيد    – جمدي عبداهلادي   (1)
 . 2020نيسان/أبريل   –إصدار )امليدان(   – نت( 

ًدا إىل لوحة  اسرت ومع انتشار فريوس كوروًن الراهن يف ظل عدم وجود  اتيجية واضحة الحتوائه أو العالج منه، حيتاج العامل للعودة جمدَّ
ية.  التخطيط والتصميم بعد أربعني عاًما من تيار العوملة والتجارة احلرة وغريها من الرتكيبات األيديولوجية اليت لوَّحت هبا النيوليربال 

إلنسانية، واملثقفني، وجمموعات الدعوة للصاحل العام، واجملتمع املدين العاملي،  ة اللتفكري يف األمر، هناك حاليًّا فرصة لليسار، ودعا
 لبدء نقاش حول مرحلة ما بعد فريوس كوروًن، وفوق مرحلة النيوليربالية إلعادة التنظيم السياسي واالقتصادي اجلديد للمجتمع. 
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كافة التناقضات السياسية واإلسرتاتيجية اآلنية، متنبًئا  غم  صينية”، ر - وبرغم اعتقاد وودز يف عدم وجود خطر نشوب حرب “أمريكية
( يف الربع األول  19-إبشتعال “حروب صغرية طوال الوقت مثل تلك احلروب اليت نراها يف العراق وسوراي”. أتيت جائحة )كوفيد

بعاته من احتمالية التصاعد  وت  ، وتظهر آراء وتنظريات عديدة تدور حول هذا التفوق البارز لـ”النموذج الصيين”2020من العام  
الصيين” لدرجة التدخل العسكري بينهما؛ وكذا تراجع اهليمنة األمريكية ومدى فرص عودة الوالايت  -الدرامي لوترية الصراع “األمريكي

صر بعض االقتصاديون   أ( يف حني1املتحدة حلالة عزلتها األوىل، زمن ما قبل العاملية األوىل، وهناية ما يُطلق عليه بـ”العصر األمريكي”،)
واحملللون التقدميون على أن تكون تكهناهتم أكثر واقعية وتركيزها على مالحظة اخلطوات البطيئة لـ”حرب العوملة والعوملة املضادة”  

  لصني داخل منظومة رأمسالية عاملية واحدة..ويرصد الكاتب املصري، “إبراهيم نوار”، أبنه: يف سياق محلة اهلجوم األمريكي على ا
من خالل   املتحدة  الوالايت  وتسعى  السوفيايت.  واالحتاد  املتحدة  الوالايت  بني  السابقة  الباردة  احلرب  ملدرسة  إمتداًدا  تُعترب   …
استخدام أسلحة احلرب الباردة املعروفة، وإبتكار أسلحة جديدة، إىل ختريب الصني من الداخل، وتكوين رأي عام حُياصر الصني  

احلرب الباردة، تقوم الوالايت املتحدة بزايدة جمهودها العسكري يف “احمليط اهلادي”، وحتريك الكثري من قطع    هذهعاملًيا. ويف سياق  
األسطول السابع إىل حبر الصني الشرقي وحبر الصني اجلنويب و”مضيق اتيوان” و”مضيق ملقا”، إضافة إىل تكثيف الطلعات اجلوية،  

 ( 2بالد حتيط ابلصني مثل، أسرتاليا وكوراي اجلنوبية. ) يف  ونشر صواريخ “ابليستية” متوسطة املدى
كوروًن العامل إىل األبد(، عندما شبهه  )التاريخ يعيد نفسه، هذا ما يريد أن يبوح به لنا هنري كيسنجر يف مقاله األخري املعنون بـسيغري  

، حالة من الاليقني  1944نية، وابلضهبط سنة  لثا صورة العامل هذه األايم مع فريوس كوروًن، مبا حدث له خالل احلرب العاملية ا 
والشعور ابخلطر الذي يتعذر اإلمساك به تسود العامل، إال أن هذه اإلعادة، يف نظره، ليست صورة مطابقة لألصل، فهناك أوجه  

رب السهعي حنو خلق  ة ع تباين واختالف بني اليوم وتلك احلقبة البعيدة، تتجلى يف األمس البعيد يف »قدرة األمريكيني على املقاوم 
(، أمها اليوم، فالبلد يعيش حالة من االنقسام اجملتمعي، وحىت يتم جتاوز هذه العائق، َيب أن يستند الفعل  3هدف وطين رفيع«)

 احلكومي إىل  
 آالن وودز,مصدرسبق ذكره.  (1)
  31 – صحيفة )القدس العريب(    –  )ملن ستكون الغلبة يف الصراع على النفوذ يف العامل بعد وابء كوروًن ؟(  –إبراهيم نوار   (2)

 2020آذار/مارس 
:الربيد  2020يونيو,24سعدون خيلف,كيسنجر والوابء:كوروًن سيغري العامل اىل الألبد,صحيفة القدس العريب ,األربعاء   (3)

 htpps://www.alquds.ro.uk/categoryاأللكرتوين 
 

عزيز »التهضامن اجملتمعي، والعالقة بني اجملتمعات، مث السهالم  ل ت ينبغي »احلفاظ على ثقة الرأي العام« من أجو  الفعالية والتهبصر،  
وفريوس كوروًن من املنعرجات اخلطرية يف اتريخ البشرية ، الذي قد يؤدي إىل تشكيل عامل جديد، حبسب    واالستقرار الدوليني« ,

أي حال من األحوال، العامل قبله، ومن هؤالء،   يف اخلرباء والسهاسة، الذين يكادون َيمعون على أنه العامل بعد وابء كوروًن ال يشبه، 
 ( 1بطبيعة احلال، كيسنجر الذي قرر، كما أشرًن سابقاً، أنه كوروًن »سيغري العامل إىل األبد«.)

،  ويرى الباحث يف الشؤون السياسية والثقافية الدكتور حازم هنار أن االرتكاسة األوىل جتاه التحدي الذي خلقه فريوس كوروًن طبيعية 
اخلوف أمر طبيعي جتاه الكوارث الصحية والطبيعية، ومثلهما اخلوف يف زمن احلروب. ويستطرد هنار يف حديثه للجزيرة نت أنه  ف

"ميكن أيًضا أن نشهد انتعاشا يف األصوات الدينية املتطرفة أو األصوات االنعزالية والشوفينية"، لذلك يرى أنه من الطبيعي أيًضا أن  
انتشار الفريوس.  ات  تفكر الدول واجله املعنية ابلصحة اإلنسانية يف الطرق اإلسعافية والسريعة أوال ملواجهة املخاطر املرتتبة على 

وبسؤاله إن كانت الدول الغربية، أو الدول اليت حصلت فيها عموًما ثورات ثقافية كربى عرب التاريخ، تستطيع أن تعيد ترتيب شكل  
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إلسعافية، أوضح الدكتور هنار أهنا تستطيع ذلك، وأن جمتمعات هذه الدول ستعيد "قراءة  ة امواجهتها للمخاطر بعد جتاوز اللحظ
األزمة وأسباهبا وجتلياهتا بعد جتاوز األخطار السريعة". وقال إنه سترتتب على ذلك تغيريات يف بعض املسائل، مثل األنظمة الصحية،  

ة املطارات والسفر، وميكن أن يفرض ذلك أيًضا إجراء تغيريات حمدودة  نظم وطرق املواجهة اجلماعية للكوارث على مستوى العامل، وأ
يف سياسات عدد من الدول املتقدمة ملصلحة نظرة أكثر إنسانية، على اعتبار أن البشرية تعيش يف عامل واحد، وأن أي خطر يف  

لصراع املنتشرة، "لكنها لن تصل يف احلصيلة  ر ا أحد أجزائه ميكن أن يصيب بقية األجزاء، إن كان على مستوى الصحة أو البيئة أو بؤ 
 ( 2إىل مرحلة هدم النظام الليربايل، وهو الذي ال خيتزل فحسب مبظاهره االقتصادية اجلائرة".)

 
 
 
 
 
 
 (سعدون خيلف,مصدر سبق ذكره.1)
 23/3/2020كوروًن,اجلزيرة,(عارف محزة ,الليربالية والفردانية يف زمن  2)

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart 
حازم هناريرى أن التغريات يف السياسات األوروبية ستكون حمدودة وأكثر إنسانية.أما الباحثة السورية سارة العظمة جتد أن جائحة  

ك نقطة انطالق لنقاشات عديدة يف املستقبل عند احنسار  فرضت معطيات جديدة على العامل أبسره، "ستكون بدون ش   كوروًن
متثل   دول  اإلعالمية بني  احلرب  يصل مستوى  الذي  الكالمي  الرتاشق  اآلن من خالل ضروب  منذ  ذلك  الطوفان". وتستشرف 

ير الطبيب  تناقلتها الصحف مفادها أنه "مرت عدة أسابيع بني حتذ  منظومات سياسية ُمتلفة وتبني ربطها ذلك من خالل حادثة 
الذي اكتشف ظهور الفريوس اجلديد يل وين ليانغ، وقرار القيادة الصينية يف بكني اختاذ أي إجراءات وقائية.. ما حدث أن السلطات  

بالد. أن السيناريو نفسه حدث يف أزمة  اعتقلت الطبيب املذكور ومنعت ما وصفته إبشاعات تضعف الروح الوطنية وتضر بسمعة ال
 (  1اليت انطلقت أيضا من الصني إىل اخلارج عن طريق السفر".) 2003وابء سارس 

م  على الطرف املقابل، ويف القارة األوروبية اليت حتولت اآلن إىل بؤرة للوابء، تعتمد احلكومات على مبدأ الشفافية التامة، ويقوم اإلعال
ألجواء االستثنائية من حجر عام وتوقف جزئي حلركة  احلر مبهمته يف نشر املعلومات ونقل األخبار املستجدة وجتد سارة أنه رغم ا

 (  2تشار تنبؤات أبزمة اقتصادية عارمة، "إال أن النظام الدميقراطي الليربايل يبقى متفوقا من الناحية العملية واألخالقية".)اجملتمع وان 
ية واالقتصادية واالجتماعية تطال كل بقعة يف  من جهته، يعتقد هنار أن الليربالية نظام كوين خيص العامل كله، "ألن أتثرياته السياس 

اولت أن تكون مبنأى عنه".ويقول إن هذا النظام قدم للبشرية خدمات جليلة يف العلم واحلرايت والثقافة واالقتصاد  العامل حىت لو ح
وَيد صاحب كتاب "مسارات  ونظم احلكم، "وإىل اليوم ال يوجد نظام آخر جتاوزه بصورة جدلية إىل نظام أكثر تطورًا وأقل ظلًما".

نظام الليربايل كثريا من الظلم، لكن "ال يوجد نظام عرب التاريخ مل يكن الظلم إحدى ركائزه أو  السلطة واملعارضة يف سوراي" أن يف ال
فيا". ويستطرد  جتلياته، لكن ختتلف درجة الظلم هذا ومستواه ونوعيته، مثلما ختتلف الفئات اليت يقع عليها هذا الظلم اجتماعيا وجغرا

النظام مر  اكز وأطرافا، منتجني ومستهلكني، أغنياء وفقراء، "وهذا كله انعكس يف احلقل  هنار يف حديثه للجزيرة نت أن يف هذا 
السياسي ظلما وحتكما يف الدول والشعوب إىل أن غابت حقوق اإلنسان اجلماعية".دفاع الدكتور هنار هذا يستند إىل الرؤية اليت  

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart
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ك اليت تصب يف خانة الوقوف ضد النظام الليربايل، بل  لعمل يف ضوئها بعد اهنيار املنظومة االشرتاكية، أبال تكون تلكان ينبغي ا 
 الرؤية اليت تنطلق من هدف حتسني وتفعيل حقوق اإلنسان الفرد، وحقوق 

 
 
   
 (عارف محزة ,الليربالية والفردانية يف زمن كوروًن,مصدرسبق ذكره. 1)
 (املصدر نفسه. 2)

تمل واملمكن واملأمول هو الذي يبىن من داخل النظام هذا، ال  اإلنسان اجلماعية، أي حقوق اجلماعات والشعوب، "فالتغيري احمل
التغيري الذي يبىن على أنقاضه أو ابلتضاد الكلي معه، على شاكلة التجارب االشرتاكية السابقة، فهذا النمط األخري ال يصب إال  

 ( 1جيات املضللة".)يف إطار الوهم واأليدولو 
ية بشكل مؤقت ولسبب معلن "ليس إثباات على وهن يف النظام الليربايل، بل على مرونته  من جانبها، ترى سارة أن منع احلرايت الفرد 

وقدرته على التكيف". وتربر ذلك أبن لكل قاعدة استثناءات، واالستثناءات اليت نشهدها اليوم يف القارة األوروبية ال تدعو إىل  
تضحي ابلفرد ومتنح كل إنسان اإلحساس ابألمان".تتحدث سارة    إعادة النظر يف منظومة سياسية فلسفية يكمن جناحها يف أهنا ال"

التعليم والصحة   الليربالية االجتماعية، فالليربالية اليت ال تعين األًننية، "بل كانت األساس اليت قامت عليه مؤسسات  وتدافع عن 
مبضامني ُمتلفة بني فرتة وأخرى، وحسب تطورات  نية يف دول أورواب". وابلتايل هي اإلطار السياسي الذي ميتلئ  اجملانية أو شبه اجملا

 اجملتمع وحاجاته وخيارات العدد األكرب من أفراده.  
نفسها على  من جهته، يؤكد هنار أن حقوق اإلنسان منظومة عاملية، وإذا قامت يف البداايت على ركيزة الفرد، فإهنا أيًضا طورت  

ها فعال يف احلالتني، هو اآلليات اإللزامية بعيًدا عن مصاحل الدول، وهذا حيتاج  مستوى االعرتاف ابحلقوق اجلماعية للبشر، "وما ينقص
على تطوير نظام عمل األمم املتحدة ليخدم مصاحل الشعوب    -من داخل النظام الليربايل وخارجه  -من جانب أول إىل العمل  

العامل". ويرى  عموًما، ال امل أيًضا يف مبدأ سيادة  - آخر  من جانب -تحكمني سياسيا واقتصاداي وعسكراي يف  النظر  ضرورة إعادة 
أو أبنظمة ال تكرتث لصحة   استبدادية  الدول احملكومة أبنظمة  التدخل يف شؤون  بعدم  الدول، "فليس من احلكمة اإلقرار مثال 

حل وصراعات الدول  تتدخل استناًدا إىل معايري حقوق اإلنسان، ال إىل معايري مصا  مواطنيها، وغريها، بل ال بد لألمم املتحدة أن 
(.كالم كثري سيقال عن  2الكربى، ورمبا يكون ذلك عرب إعطاء اجلمعية العامة لألمم املتحدة دورًا أكرب على حساب جملس األمن") 

التفكري يف ثقافة واحدة، هي ثقافة احلفاظ على اإلنسانية  منع احلرايت الفردية من أجل مصلحة عموم البشر، يف الطريق إىل إعادة  
 ب األرض. وكوك

أن تفكري كيسنجر متمركز، يف األساس، على بقاء أمريكا قوة عظمى تقود العامل، وأطروحته ترافع من أجل بقاء القيم األمريكية  
ترتيب القوى العاملية من جديد، خيرج لكي يدق    متسيدة ومهيمنة على العامل، ومن مثه، فإنه عند أي أمر خطري، من شأنه أن يعيد

 دلياً برأيه، ًنصحاً اترًة، وحمذراً اترًة أخرى، ألنهه ال يستطيع أن يتصور عاملاً آخر تقوده دولة أخرى غري أمريكا. ًنقوس اخلطر، م
 

 ----------------------------------------------------------------------
------------------- 

 سبق ذكره. (عارف محزة ,الليربالية والفردانية يف زمن كوروًن,مصدر 1)
 (املصدر نفسه. 2)
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ال يعطي كيسنجر اللحظة، على الرهغم من مأساويتها وعبثيتها، أي أمهية، فتفكريه منصٌب »هناك« على ما تفرزه اللحظة من آاثر  
اآلاثر  ، ال يدخل يف دائرة اهتماماته، بل قد ينظر إليه على أنهه من  يف املستقبل، إذ أنه ما يفرزه هذا الوابء من ضحااي ومصابني

اجلانبية املفيدة، لتجديد النظام العاملي، أو هو ضرورة يف التهطور التهارخيي للبشرية ,لذلك فهو يطلب من قادة الدول التهفكري يف  
ملنخرطني بقوة يف جماهبة تفشي وابء كوروًن، العمل على  املستقبل، وال يبقى تفكريهم لصيق هذه اللحظة، وينبغي على قادة العامل ا

 ( 1»مبادرة موازية تركز اهتمامها على ضمان االنتقال إىل النظام اجلديد ملا بعد كوروًن«.)إطالق  
اد  وحيذر، يف هذا الصدد، الدول من مغبة التهعاطي مع هذه األزمة جبهد وطين حمض، مبا يف ذلك الوالايت املتحدة، فهذا االعتق 

قد ترتتب عنه آاثر وخيمة يف املستقبل القريب، فمن أجل التخلص    حىت لو استطاع أن حيقق نتائج مثمرة يف املدى القريب، فإنه
 من إكراهات حلظة كوروًن، »يلزم أن ترافق ذلك رؤية وُمطط مشرتكان على املستوى العاملي«،  

ملستوى  دارة األمريكية االشتغال على ثالثة مستوايت رئيسية. يتمثل اللخروج من هذه األزمة أبقل اخلسائر يقرتح كيسنجر على اإل
األول يف ضرورة تعزيز الكفاءة العاملية للتصدي لألمراض املعدية، وذلك ابالستعانة ابلتقنيات والتكنولوجيات اجلديدة. أما املستوى  

ت  الذي  العاملي،  فيدعو من خالله إىل ضرورة تضميد جروح االقتصاد  نتيجة  الثاين،  قوية، بسبب فريوس كوروًن،  عرض لضرابت 
كلي واإلغالق العام. بينما يطالب يف املستوى األخري، وهذا هو األهم ، الوالايت املتحدة بضرورة احلفاظ على  إجراءات احلجر ال

يتما القدمي حىت  النظام  املطاف، هو جتديد  العاملي، ألن هدف كيسنجر، يف هناية  الليربايل  النظام  املرحلة  مبادئ  شى ومتطلبات 
 اجلديدة.

يشبه رسالة حتذير إىل زعماء العامل األقوايء، عندما يستحضر يف مقاله »األسطورة املؤسسة للدولة    يوجه كيسنجر، يف األخري، يف ما
ماس  احلديثة« اليت كانت مثرة »عصر األنوار«، حبيث نقلت البشرية من حالة الطبيعة »حرب الكل ضد الكل«، حبسب تعبري تو 

األزمة اليت يعيشها العامل اليوم، قد تعصف هبذه املكتسبات، وجتعلها على  هوبز، إىل عامل يسوده األمن واالستقرار والنظام. إن هذه 
احملك، السيما مفهوم الدولة والنظام العاملي، بعبارة أخرى، إن أي تغيري ميس بُنية النظام العاملي يف هذه اللحظة، قد يؤدي، يف  

، »ينبغي لدميقراطيات العامل الدفاع واحلفاظ على القيم اليت  إىل اشتعال العامل ابحلروب والفوضى اهلدامة، وعليه، كما يقولاألخري،  
(. يبدو أن توجس كيسنجر من العودة إىل حالة الطبيعة يف حمله، فأحداث التاريخ تدل على أن األوبئة  2ورثناها من فرتة األنوار«)
ات والصراع على الغذاء، وما يؤكد هذا  آبخر، يف نشوب احلروب والكوارث االقتصادية املدمرة، كاجملاع  لطاملا سامهت، بشكل أو 

الرأي أكثر هو انتهاج الدول اإلغالق العام، كإجراء وقائي، حبيث ابتت دول العامل، بني عشية وضحاها، قرى منفصلة، بعد أن  
 كانت قرية صغرية. 

 (سعدون خيلف,مصدرسبق ذكره. 1)
 املصدرنفسه. (2)
 

الصراع على الكمامات وأجهزة التنفس االصطناعي يف عرض البحر، قد تكون هذه  ال قانون حيكمها إال قانون الغاب، حيث  
  الرهسالة موجهة، يف األساس، إىل الصني، اليت تزاحم الوالايت املتحدة على زعامة العامل، من مثه، فهو يريد أن يقول هلا، إما االتفاق 

مرة، اليت من خالهلا ستخسر الصني أكثر مما تربح، وستفقد كل  ادة أمريكا، وإما السقوط يف وحل الفوضى واحلروب املدوالرضا بقي
ما بنته طيلة سنوات يف حلظات معدودة. من ًنحية أخرى، يدعو ثعلب الدبلوماسية الدول الدميقراطية إىل التحالف من أجل احملافظة  

يكون الغرب جبهة موحدة يف حالة إذا ما  وار، يف التأسيس ألي نظام عاملي جديد، مبعىن آخر أن  على القيم املوروثة من عصر األن 
 اندلعت حرب مع الصني. 
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ومن هنا يبدو أن مستقبل النموذج الليربايل وهيمنته على العامل مرهون بثالثة سيناريوهات أساسية تكاد تكون هي املتحكمة مبصريه  
 وهات : . وفيما يلي أهم هذه السيناري

 ره املهيمن على العامل منذ هناية احلرب الباردة وسقوط االحتاد السوفييت : استمرار النموذج الليربايل الغريب إبعتبا – 1
وتقوم فكرة هذا السيناريو أن نفهم و ندرك متام اإلدراك أن تفوق الليربالية الرأمسالية الغربية على النموذج االشرتاكي الشرقي ليس  

تكيفها معها و تعمل على إعادة تعريفها للواقع ، فيوجد داخل الليربالية  رية و التنظريية و إمنا قدرهتا على جتاوز املشاكل و  لقوهتا الفك
آلية نقدية مع االستفادة من النقد املوجه هلا و تعمل على حتسني و جتاوز اإلشكاليات الدولية و هذا ما سيحدث ملا بعد الكوروًن  

 ( 1هتا والرجوع إىل ساحة الصراع و املنافسة والقيادة . )ية القوية القدرة على املناورة وإعادة أتهيل اقتصاداي فإن الدول الليربال
القدرة على التطور ومواكبة املتغريات : ووفقا هلذا السيناريو فإن قدرة الليربالية على االستمرار تتوقف على قدرهتا على تطوير    –   2

لدخل بطريقة اكثر عدالة وهو األمر الذي يتطلب  جتاه ما ميكن تسميته رأمسالية الناس حيث يتم توزيع انفسها حنو مرحلة أكثر تقدما  
% يف يد األثرايء ,كما َيب على الدول اعادة توجيه  10توسيع نطاق ملكية رأس املال يف اجملتمع مبا يتجاوز القيمة احلالية اليت تبلغ  

 كل املصاحل السياسية والعسكرية .   وكذلك األحباث الطبية واعالء املبادئ اإلنسانية فوق ميزانيتها اىل الرعاية الصحية ملواطنيها
 
 
 

 ______________________________________________________________ 
العريب: 1) الدميقراطي  املركز   ، قدمي  دويل  لنظام  جديد  أفعى  جلد  ،كوروًن  الدين  بدر  قمييت   ) 

e/?p=66155https://democraticac.d 
(إسراء أمحد إمساعيل، ُماوف “البلوتوقراطية” مستقبل الرأمسالية العاملية بني النموذجني األمريكي والصيين مركز املستقبل، مرجع  2) 

 سبق ذكره . 
 
لكل واحدة منها  أساس الدول القومية السيادية القوية واملنفصلة اليت  سقوط الليربالية : والتحول إىل نظام غري ليربايل يقوم على   -4

هوية مميزة ويف النظام غري الليربايل ستحرتم كل دولة هوية وسيادة جرياهنا وابلتايل قد تعيش بسالم بل وتتاجر الواحدة مع األخرى  
حلدود والثقافات ويفضل الدول القومية على املؤسسات  ولكن هذا النظام يتنكر لفكرة حقوق الفرد واملواطن الكونية اليت تتجاوز ا

 لدولية ا
يبدو أنه مل تعد هناك حاجة للهيمنة يف كل أشكاهلا وتلويناهتا، إن البشرية  ليست حباجة إىل الكونية األيديولوجية )العوملة( اليت   

، واقتصادية، وثقافية، وسياسية، وأخالقية؛ وتقدم  ُتَسيِهد العقل األدايت )املصلحة(، من أجل فرض هيمنة على مجيع األصعدة قانونية 
ها كمنظومة قيم متعالية تنبئ أبزمة تواصل وتبشر ابلصدام، مما يقحم العامل ضمن معادلة حضارية: »بقدر ما تشتد أساليب  نفس

ت كما بشر به »صامويل  اهليمنة بقدر ما تشتد مقاومة اخلصوصيات ومربرات انغالقها«، وهذا ما يربر حتمية الصدام بني األصوليا 
لوجية )الكومسوبوليتانية( تبحث عن التناقضات بدل البحث عن التجانس، أي ابلبحث عن أوجه  هانتنغنت«. إن الكونية األيديو 

 االختالف وما يفرق بني الثقافات، بدل البحث عن أوجه االلتقاء والبحث يف إمكانية التواصل والتعارف. 
ام الليربايل سوف يعيد ترتيبه من الداخل ويقضي  سيؤول اليه النظام العاملي بعد طوفان كوروًن أن النظولكن الرأي األكثر منطقية مبا 

ًن  على كل التناقضات اليت جتتاحه ويعيد توازنه وستبقى القيادة العاملية بيد الوالايت املتحدة األمريكية على الرغم مما سببه وابء كورو 
داعميها مثل روسيا ألن سبب انتشارالفايروس  العامل الميكن أن يسلم القيادة العاملية بيد الصني و من ارابك يف الداخل األمريكي ,ألن  

https://democraticac.de/?p=66155
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هو الصني سواء كان الفريوس طبيعي او مصنع يف أحد املختربات الصينية فأن سبب أنتشاره هو التهاون الصيين يف احتواء الفريوس  
ذه األنظمة شوفينية  ملعلومات حول ظهورالفريوس هذا سبب,والسبب االخر ان هسواءهذا التهاون متعمدا أم ال, والتعمد يف اخفاء ا

 التسعى اىل حتقيق السلم العاملي والترقى لقيادة العامل . 
 

 اخلامتة 
  ال نستطيع اجلزم بطبيعة النظام العاملي اجلديد بعد انتهاء جائحة كوروًن حيث اليزال مصري احلرب مع الوابء ومصري العامل نتيجته غري 

ء والتعامل معه ولكن ما نستطيع قوله ان األفكار الليربالية هلا فضائل سياسية  واضحة وتتوقف على املدى الزمين اخلاص ابنتشار الواب
واجتماعية ساعدت يف اكتساهبا مسعة اَيابية على مدى عقود ولكن السياقات اليت عايشتها الدول الغربية خالل السنوات األخرية  

درهتا على االستمرار فقد ظهرت فجوات هائلة داخل  حادة على الليربالية وأثريت الكثري من الشكوك حيال قانطوت على ضغوط  
اجملتمعات الغربية يف ظل بزوغ جمموعة من النخب ال هتتم سوى مبصاحلها الضيقة على حساب مساحات واسعة من اجملتمع فضال  

 وروسيا كلها معطيات  اد األورويب وصعود قوى دولية غري ليربالية مثل الصنيعن ظاهرة الشعبوية واليمني والتخبط داخل أروقة االحت
 تعقد من مستقبل الليربالية وان كان البعض يراهن على قدرهتا على التصحيح الذايت وجتربتها التارخيية يف معاجلة أخطائها . 

 االستنتاجات: 
املبشرة أبزمة  «  Oswald Spengler إىل أطروحة سبينغلر »سياسياً عميقاً، سيعيدًن   - إن هذه األزمة ستشهد حتوالً جيو  -1

داثة،  املركزية األوروبية وأفول احلضارة الغربية، ليس كقوة هَتِْديديهة عسكرايً أو اقتصادايً، بل كصورة تسويقية للقيم اإلنسانية، قيم احل
 والدميقراطية، وحقوق اإلنسان. 

بروكنر« ببؤس الرفاهية وداينة السوق،    أابنت عن حقيقتها اليت عربه عنها »ابسكال لقد عرهت األزمة عورة هذه األيديولوجية، و -2
 اليت قد حتدد معىن اإلنسانية واإلنسان فيما قد يصلح كقوة احتياطية، وال تتواىن عن التضحية ابلكائنات غري املنتجة. 

ة. أن تصبح  وْهم القيم الكونية، وحتطهم متثال احلري   أن ماأتضح من أزمة كوروًن هوأفول اإلنسانية على حد تعبري »كوت بينتوس«، -3
ت عنها املستشارة األملانية، وأن تتم التضحية ابلشيوخ والعجزة كقرابن لسياسات   اإلنسانية ُمتزلة يف صورة مناعة القطيع، كما عربه

( حماكمات  Hannah Arendtاملوازًنت العامة واحلوكمة. كل هذا يعيدًن إىل تفاهة الشر الذي وصفت به »حنا أرندت«)
الذي أابنت عنه األيديولوجية النيولبريالية أكثر فتكاً؛ ألنه ال يستهدف جمرد البشر، إنه شر ضد كل شيء ومن  النازية، فهذا الشر  

 أجل ال شيء، إنه شر مطلق، متعنيه يف منط اإلنسانية املأزومة. إ 
أليديولوجيات الشمولية مهما  شر، مبناعة من كل العقائد الفاسدة، وكل االعامل حباجةإىل أن تتعايف البشرية والطبيعة من هذا ال-4

ادعت من براءة وإنسانية. إن الدعوة إىل استبدال قيادة العامل من اهليمنة الغربية إىل اهليمنة الصينية، هو استبدال شر معلوم بشر  
الكونية  «، بدل  Éthique، هو بناء كونية إيتيقية » جمهول ليس إال. لسنا حباجة إىل هيمنة أي قوة، ما حنن حباجة إليه كشعوب

 األيديولوجية اليت أعلنت هناية التاريخ ابنتصار الليربالية 
 قائمة املصادر: 
 املصادر العربية 

 الكتب -ا
 
 .2020القاهرة  –روافد للنشر والتوزيع   –)ماركس ضد نيتشه.. الطريق إىل ما بعد احلداثة(    – (د. حممد دوير 1)
 األخبارية  املواقع -ب
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تشرين أول/أكتوبر    24  –موقع ماركسي    –ايما يُعيد النظر يف أفكاره: “االشرتاكية َيب أن تعود”(  )فوكو    – (آالن وودز  1)
2018. 

موقع )اجلزيرة نت(    –” نظرتنا لالقتصاد العاملي( 19-)أبقار الرأمسالية املقدسة.. هكذا سيغري “كوفيد  –( جمدي عبداهلادي  2)
 .2020نيسان/أبريل  – يدان( إصدار )امل  –
 صحف ال  -ج
ميشال   ( 1) دومينيك  ؟(  19-)“كوفيد  – جان  اللعبة  هناية  هي  هل  اللبنانية    – ”..  )األخبار(    9اخلميس    – صحيفة 

 2020نيسان/أبريل 
  31  – عريب(  صحيفة )القدس ال  –)ملن ستكون الغلبة يف الصراع على النفوذ يف العامل بعد وابء كوروًن ؟(    – ( إبراهيم نوار  2)
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  Covid – 19  املرتتبة على خمالفة احلظر الصحي الوقائي يف ظل وابء   اجلنائية  شرعية اجلزاءات الدارية
 انصر أ.م. د. مازن خلف  

 كلية القانون  –اجلامعة املستنصرية  
Dr.mazin.khalaf@gmail.com 

 امللخص
من الوقاية واحلماية  إن التدابري الوقائية اليت تتخذها العضــــــــــــو اإلداري بشــــــــــــأن احلظر الصــــــــــــحي الوقائي من وابء كوروًن تضــــــــــــ      

ــحي الوقائي وما   إذ  للمجتمع واألفراد،   ــأهنا، وعليه فإن ُمالفة احلظر الصــــــ ــوى ال يتهاون القانون بشــــــ أن حق اجملتمع له أولوية قصــــــ
ــية  اقرتفه البعض من عدم اال ــاســـــ ــيلة األســـــ ــو اإلداري من لوائح تعد الوســـــ لتزام به أو التهاون يف تطبيقه يعد ُمالفة ملا تصـــــــدره العضـــــ

لقيامها مبباشــــــــــرة نشــــــــــاطها اإلداري، ومتثل يف ذات الوقت مصــــــــــدرا لقواعد القانون يف ُمتلف اجملاالت، ومن مث فإن التجاوز عليها  
نتيجـة خطـأ، وهـذا يتطـلب وحنن يف هـذا الظرف    مالفهـا ســــــــــــــواء كـان متعمـدا أيقتضــــــــــــــي فرض اجلزاءات اإلدارـية اجلـنائـية حبق من خيـ

هات املنفذة لتلك اللوائح أو القرارات ســـــــــــــلطة فرض اجلزاءات املذكورة، وإال فلن يكون إلجراءاهتا  الوابئي الكبري أن تكون لدى اجل
ول يف ظل أزمة وابء كوروًن اىل اعالن حالة الطوارئ  أي أتثري رادع ما مل تكن متمتعة مبثل هكذا سلطة، لذلك جلأت العديد من الد

اجة لتوقيعها من القضــــــاء، وذلك لكي تتمكن من مواجهة بعض املشــــــاكل وختويل العضــــــو اإلداري فرض عقوابت عاجلة، دومنا ح
 ن القوانني.واألزمات اليت حتتاج اىل حلول سريعة وحامسة واليت ال تناسبها تلك اإلجراءات الطويلة واملتبعة عادة عند س

 اجلزاء ، كوفيد ، املخالفة ، العضو اإلداري ، التنفيذ الكلمات املفتاحية:
Abstract 
      The preventive measures taken by the administration regarding the preventive health 
prohibition from the Corona epidemic guarantee prevention and protection for society and 
individuals, as the community’s right has the highest priority and they do not neglect the law in 
this regard. The regulations issued by the administration are considered the primary means of 
carrying out its administrative activity, and at the same time they are a source of the rules of law 
in various fields, and thus overcoming them requires the imposition of administrative criminal 
penalties against those who violate them, whether deliberate or as a result of a mistake, and this 
requires a grant In this great epidemiological circumstance, the authorities implementing those 
regulations or decisions have the power to impose the aforementioned sanctions, otherwise their 
actions will not have any deterrent effect unless they have such authority, so many countries in 
the shadow of the Corona pandemic crisis resorted to declaring a state of emergency and 
authorizing the administration to impose Urgent sanctions, without the need to sign them from 
the judiciary, in order to be able to face some problems and crises that need quick and decisive 
solutions that are not appropriate for those long and usually followed procedures when enacting 

laws.                                       
Keywords: Penalty, Covid, Violation, Administrative member, Execution.      املقدمة 
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ــو اإلداري يف مواجهة األزمة احلالية ت       ــلحة اجلميع، ومن مث فإن خروج  صـــــــــــب  إن التدابري الوقائية اليت يتخذها العضـــــــــ يف مصـــــــــ
ــتهتـار املصـــــــــــــــابني بوابء   - COVID املخـالطني عن القواعـد والتعليمـات اليت أقرهتـا الـدولـة يعـد خرقـا للقـانون، وعليـه فـإن اســــــــــــ

 وُمالطتهم آلخرين سيؤدي اىل إحلاق الضرر بشرحية كبرية من األفراد. 19
فراد ابتباع  اإلجراءات الصــحية الالزمة اليت تضــمن الســالمة للجميع، مع مقابلة  لذلك فإن من الضــروري التوعية والتوجيه لأل      

ــحة   ذلك بتشـــــــديد العقوبة على املخالفني إلجراءات العضـــــــو اإلداري، وأن الصـــــــرامة يف تطبيق القانون ســـــــيعمل على ضـــــــمان الصــــ
 للجميع.
هذه املسـؤولية جمتمعية وال تقتصـر على الدولة فحسـب،  عليه فإن اجلميع من مؤسـسـات وأفراد مسـؤولون عن تطبيق القانون، و       

وحسـن فعلت اجلهات الصـحية واعضـاء الضـبط القضـائي يف العراق بشـأن ضـبط عدد من املخالفني للتدابري الوقائية، وذلك ضـماًن  
تحدة األمريكية وتركيا  ض األمور لألســـوأ كما حدث يف دول عديدة كإيران وايطاليا والوالايت املللســـيطرة على الوضـــع وحىت ال تتعر 

 وغريها.
 أمهية البحث -أول

ــلبية لوابء كوروًن أمهية كبرية يف التقليل من نســــــــب اإلصــــــــابة  إ       ن للتدابري الوقائية اليت اعتمدهتا الدول يف مقاومة التأثريات الســــــ
هذه التدابري جمرد توصــــــيات وإعمامات  العراق حتديدا, ولكنها مل تقضــــــي بشــــــكل هنائي على الوابء، ولكي ال تبقى  بوابء كوروًن يف  

حبته، ينبغي أن يتم تقرير جزاءات إدارية  جنائية على األعمال املخالفة للوائح واألنظمة والتعليمات، إذ الزال التهاون واالســـــــــــتهتار  
د ابتباع اإلرشـــــــــــــادات  ن مما عرض حياة اآلخرين للخطر، فلم جُتدي محالت التنبيه واحلث لألفرابشـــــــــــــأن الوقاية من هذا الوابء كبريي

 الصحية واجملتمعية واإلبالغ الفوري عن املخالفني أو كل من خيتلط بغريه من األصحاء محاية للمجتمع ووقاية هلم.
تمع وينشــــر عمدا أو إمهاال املرض أو الوابء، ذلك ألنه  وألجل ذلك فرضــــت الغرامات املالية على كل من يتهاون يف حقوق اجمل      

 ألكرب قدر من األشخاص، ومن مث يعرض اجلهود الوطنية لإلخفاق.يتسبب يف الضرر 
لـذلـك فـإن من حق العضــــــــــــــو اإلداري فرض جزاءات إداريـة جنـائيـة حبق املخـالفني إلجراءات احلظر الصــــــــــــــحي الوقـائي على       

وإنزال العقاب املقرر على كل  وًن، واحلكمة أو العلة من هذه اجلزاءات تكمن يف محاية الصـــــــحة العامة،  املصـــــــابني وغريهم بوابء كور 
من يرتكب اجلرائم املتعلقة ابلصـحة العامة أو التسـبب خطأ يف نشـر مرض معد أو وابء، ذلك ألن محاية اجملتمع هدف أمسى تسـعى  

قوة  يد من الدول اىل فرض حظر التجوال لتلزم األشـــــخاص ابلبقاء يف منازهلم بإليه الدســـــاتري والقوانني كافة، ألجل ذلك جلأت العد
 القانون واعطاء احلق لإلدارة ابختاذ إجراءات عقابية حبق املخالفني.

 اشكالية البحث -اثنيا
ة املرتتبة على انتهاك  تكمن اشــــكالية البحث أســــاســــا يف عدم وجود رؤية قانونية حمددة لتنظيم أحكام اجلزاءات اإلدارية اجلنائي      

ها واآلاثر املرتتبة عليها، ملا تتمتع به هذه اجلزاءات من ذاتية جتعلها مســـــتقلة عن احلظر الصـــــحي الوقائي وعدم معرفة طبيعتها ونطاق
ــو اإلداري يف جترمي ما يراه من أفعال ختالف اللوائح واالنظمة والتعليمات وفرض اجلزاءات   مثيلتها يف قانون العقوابت وختويل العضـــــــــ

 ت منها:اإلدارية اجلنائية عنها، وتطرح الدراسة العديد من التساؤال
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العقـاب واعتمـاد معـايري حـديثـة لـذلـك، فمـا مـدى  إذا كـانـت الغـايـة من وجود اجلزاءات اإلداريـة اجلنـائيـة هي احلـد من التجرمي و   -أ
مة ظرفا اســــــتثنائيا حيتم على احلكومة العراقية  هل ميكن اعتبار هذه األز و   ،COVID - 19يف ظل وابء  شــــــرعيتها ودســــــتوريتها  
 إعالن حالة الطوارئ؟

 على سبيل احلصر؟ COVID - 19هل وردت املخالفات اليت تعد انتهاكا للحظر الصحي الوقائي يف ظل وابء  -ب
 من هي اجلهة املختصة يف العراق بفرض اجلزاءات اإلدارية اجلنائية على املخالفني إلجراءات احلظر الصحي الوقائي؟  -ج

اجلزاءات اإلدارية اجلنائية على املخالفني إلجراءات احلظر الصــــــــحي   من هي اجلهة املختصــــــــة يف العراق مبراقبة مشــــــــروعية فرض  -د
 الوقائي؟

 ات اإلدارية اجلنائية املفروضة على منتهكي احلظر الصحي الوابئي وأمام أي جهة ميكن القيام بذلك؟هل ميكن الطعن ابجلزاء  -ه
 نطاق البحث -اثلثا

اجلنــائيــة املرتتبــة على انتهــاك احلظر الصــــــــــــــحي الوقــائي يف ظــل وابء  يتحــدد نطــاق البحــث يف موضــــــــــــــوع اجلزاءات اإلداريــة        
COVID - 19بحث ما عداها من جزاءات يفرضـــها العضـــو اإلداري يف جماالت أخرى ســـيما ، ومن مث يســـتبعد من نطاق ال

عيار حتديد النطاق املذكور اجلزاءات املفروضــــــة على املوظفني العموميني واجلزاءات التعاقدية على املتعاقدين مع العضــــــو اإلداري، وم
 .يتمثل يف نوع املخالفات املوجبة لتوقيع هذه اجلزاءات وليست بصفة مرتكبيها

 منهجية البحث  -رابعا
 COVID يقتضــي البحث يف موضــوع اجلزاءات اإلدارية اجلنائية املرتتبة على انتهاك احلظر الصــحي الوقائي يف ظل وابء        

واملقارن للنصــــوص اليت نظمت املســــائل املتعلقة هبذا النوع من اجلزاءات يف كل من اإلمارات والعراق  اعتماد املنهج الوصــــفي  19 -
ــر ــفي واملقارن من متهيد لتحليل    ومصــــ ــة، ملا يف املنهج الوصــــ ــوع الدراســــ ــب ما يتطلبه موضــــ ــع معينة حبســــ ــيا االحتادية يف مواضــــ ورســــ

وع البحث واســـــتخالص النتائج للوصـــــول اىل احللول املناســـــبة بصـــــدد  النصـــــوص القانونية وترجيح األفضـــــل من بينها مبا خيدم موضـــــ
 املوضوع.

 هيكلية البحث -خامسا
اقتضــى موضــوع البحث تنظيمه وفق خطة تتكون من مبحثني، يســبقها مقدمة وتنتهي ابخلامتة، فخصــصــنا املبحث األول    لقد      

جراء املرتتبـة على ُمـالفـة احلظر الصــــــــــــــحي الوقـائي يف ظـل وابء  والثـاين لبحـث اجلزاءات اإلداريـة اجلنـائيـة من حيـث املوضــــــــــــــوع واال
COVID - 19. 

 أهم ما مت التوصل اليه من االستنتاجات واملقرتحات من خالل هذا البحث املتواضع.      فقد تضمنت  اخلامتةأما       
 وضوعاجلزاءات اإلدارية اجلنائية ملخالفي احلظر الصحي الوقائي من حيث امل –املبحث األول
 التعريف ابجلزاءات اإلدارية اجلنائية -املطلب األول
 ائيةمعىن اجلزاءات اإلدارية اجلن -الفرع األول

 التعريف االصطالحي للجزاءات اجلنائية اإلدارية -أول
 خصائص اجلزاءات اجلنائية اإلدارية -اثنيا

 مربرات األخذ ابجلزاءات اإلدارية اجلنائية  - الفرع الثاين
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 د من العقاب احل -أول
 احلد من التجرمي -اثنيا
 التحول عن اإلجراء اجلنائي -اثلثا

 شرعية اجلزاءات اإلدارية اجلنائية ملخالفة احلظر الصحي الوقائيأساس  -املطلب الثاين
 األساس الدستوري والقانوين لشرعية اجلزاءات اجلنائية اإلدارية -الفرع األول
 COVID - 19حي الوقائي يف ظل وابء املخالفات للحظر الص - الفرع الثاين

 الصحي الوقائي من حيث اإلجراءاجلزاءات اإلدارية اجلنائية ملخالفي احلظر  –املبحث الثان
 ضبط املخالفات وتوقيع اجلزاءات اجلنائية اإلدارية -املطلب األول
 ضبط املخالفات لتدابري احلظر الصحي الوقائي -الفرع األول
 جلزاءات اجلنائية اإلداريةتوقيع ا -الفرع الثاين

 الرقابة على شرعية فرض اجلزاءات اإلدارية اجلنائية -املطلب الثاين
 الطعن بشرعية فرض اجلزاءات اإلدارية اجلنائية  - الفرع األول
 صالحية اجلهة املختصة بنظر الطعن يف شرعية فرض اجلزاءات اإلدارية اجلنائية -الفرع الثاين

 املبحث األول 
 لدارية اجلنائية ملخالفي احلظر الصحي الوقائي من حيث املوضوع اجلزاءات ا

   COVID– 19اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية يف ظل وابء    لعملال شك أبن من األهداف املشروعة والسائغة        
ذلك ابختاذ ما يلزم من إجراءات ملكافحة  هي احملافظة على الصــحة العامة ومحايتها اليت تعد املصــلحة املعتربة حمل احلماية اجلنائية، و 

ود،  ون انتشـــــــــــاره وهو التزام على الدولة ال يقتصـــــــــــر أثره على إقليمها فحســـــــــــب، إذ أنه ذو طبيعة عابرة للحد هذا الوابء واحليلولة د
ل من خيــالف  وللحيلولــة دون ُمــالفــة هــذه اإلجراءات تفرض مجلــة من اجلزاءات ذات الطــابع اإلداري اجلنــائي العــام، توقع على كــ

دون تطلب توافر رابطة خاصــة بينه وبني العضــو     COVID– 19ابء  األنظمة والتعليمات الصــحية املفروضــة يف ظل انتشــار و 
ــتثنائي ابلغ األمهية، وألجل ذلك ســـوف نبني التعريف ابجلزاءات اإلدارية اجلنائية وأســـاس مشـــروعيتها يف   اإلداري، ملواجهة ظرف اسـ

 لنحو اآليت:مطلبني مستقلني وعلى ا
 املطلب األول 

 الداريةالتعريف ابجلزاءات اجلنائية  
إن رد اجلزاءات اإلدارية اجلنائية إىل نظام قانوين حمدد يتطلب الوقوف على مفهومها القانوين ابعتبارها جزاءات حتمل الصــــــــفة        

صطالحي هلذه اجلزاءات وخصائصها يف فرع، ومن مث  اجلنائية من جهة والصفة اإلدارية من جهة أخرى، األمر يستلزم بيان املعىن اال
 جلهة اليت تتوىل فرضها والرقابة على مشروعية فرضها يف فرع آخر وذلك على النحو اآليت:حتديد ا

 الفرع األول 
 معىن اجلزاءات اجلنائية الدارية 
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دارية فردية دون حاجة للجوء للقضــاء،  للعضــو اإلداري احلق يف إصــدار جزاءات ذات طابع جنائي إداري من خالل قرارات إ      
ــائية، حيث يبقى هلا احلق يف الرقابة على اجلزاءات اإلدارية اجلنائية   وال تعد هذه اجلزاءات تعداي أو انتهاكا على عمل الســــلطة القضــ

 اآليت: ، لذلك سوف نبني املعىن االصطالحي للجزاءات اجلنائية االدارية وخصائصها وعلى النحو(1)وتقرير مشروعيتها
 املعىن الصطالحي للجزاءات اجلنائية الدارية -أول

  إذليس هناك تعريف واضـــــــح يف التشـــــــريع والقضـــــــاء للجزاءات اجلنائية اإلدارية، ومع ذلك وضـــــــع لنا الفقه تعريفات متعددة،        
دف ردع بعض األفعــال املخــالفــة  ابجلزاءات اليت ختتص بتقريرهــا ســــــــــــــلطــة إداريــة من خالل إجراءات إداريــة حمــددة قــانوًن هبــ  تتمثــل

ــو اإلداري على  (2)لألنظمة والتعليمات املعمول هبا ، إذ يرى البعض من الفقه أبن اجلزاء اإلداري اجلنائي هو اجلزاء الذي يوقعه العضـ
زاءات ذات  ، وذهـب رأي أخر اىل أن اجلزاءات اإلداريـة اجلنـائيـة هي اجل(3)هبـدف محـايـة النظـام العـاماألفراد دون تـدخـل القضـــــــــــــــاء 

اخلاصــية العقابية الذي توقعه ســلطات إدارية مســتقلة أو غري مســتقلة بصــدد ممارســتها لســلطتها جتاه األفراد بغض النظر عن هويتهم  
 .(4)القوانني واللوائحالوظيفية وذلك كطريق أصلي لردع املخالفني عن خرق 

ت على من أيمث ابلســـــكينة العامة جزاء ملخالفة نص من نصـــــوص  ويف رأي أخر هي ما متلكه الســـــلطة اإلدارية من توقيع عقواب      
 .(5)القوانني واللوائح الضبطية اليت هتدف اىل محاية النظام العام البيئي

ومما جتدر اإلشــــارة أليه أن اجلزاءات اإلدارية اجلنائية ال تنطوي على دور وقائي فحســــب، بل هي ذو طبيعة زجرية على ُمالفة        
 أو االمتناع عنه أيضا مع اعطاء الفرد مجيع الضماًنت القانونية اليت يوفرها القانون.التزام بعمل 

يع جزاءات ذات طابع إداري جنائي على مجهور املواطنني، األمر الذي يتماثل فيه  وعليه فإن العضــو اإلداري ميلك ســلطة توق      
 ال تشمل اجلزاءات اإلدارية اجلنائية العقوابت السالبة للحرية.القانون اإلداري اجلنائي مع القانون اجلنائي التقليدي، على أ

ذات الطابع اإلداري اليت توقعها العضو اإلداري مبناسبة اقرتاف زاءات  مما تقدم ميكننا تعريف اجلزاءات اإلدارية اجلنائية أبهنا اجل      
إلداري إبجراءات إدارية وحتت ســـــــلطة رقابة القضـــــــاء  ســـــــلوك رفع عنه صـــــــفة التجرمي اجلنائي وأخضـــــــع لنظام قانوين آخر كالقانون ا

 .اإلداري
 خصائص اجلزاءات اجلنائية الدارية -اثنيا

اجلنائية بشــــــــكل عام خبصــــــــائص متيزها وتضــــــــفي عليها طابع خاص مزيج بني اجلنائي واإلداري ومن  تتســــــــم اجلزاءات اإلدارية        
 :(6)أمهها
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النظرية العامة  ، د . حممد ســعد فودة،  42، ص1996اإلداري اجلنائي )ظاهرة احلد من العقاب(، دار النهضــة العربية، القاهرة ،  القانون  د . حممد ســامي الشــوا ،   (6)

 .83- 79، ص  2010دراسة فقهية قضائية مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة،االسكندرية،  - للعقوابت االدارية  
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 رية وإمنا تكون يف الغالب عقوابت مالية أو وقائية.                        إهنا جزاءات ليست بدنية وال مقيدة للح -أ
 بناء على تفويض تشريعي للسلطة التنفيذية. إهنا ختضع ملبدأ الشرعية اجلزائية بشكل مباشر أو  -ب
تطورات اجملتمع إهنا جزاءات خصـــصـــت لســـلوكيات جمرمة تقع على مصـــاحل ال ختدش الضـــمري العام و مصـــاحل حديثة اقتضـــتها    -ج

 اجملتمع األساسية.االقتصادية واالجتماعية و السياسية ونعين هبا مصاحل هامة، إال إهنا غري جوهرية أساسية وال تقوض كيان 
 إهنا جزاءات تفرض من العضو اإلداري وبرقابة القضاء. -د
خـالـفات كمـا هو احلـال يف أمـلانـيا أو يـتاح لإلدارة أن  إهنـا تنظم إـما بقـانون خـاص هبـا، خيضــــــــــــــع اجلرائم اجلـنائـية املـندرجـة بعنوان امل  -ه

          خالفات على غرار فرنسا و مصر والعراق و غريها.                                                                                 متارس هذا النشاط اجلزائي، ولكن بدون وجود نظام قانوين خاص ابمل
زاءات ردعية وعامة، أي مبعىن إهنا رادعة لكل ســــلوك إَيايب أو ســــليب ميس مبصــــلحة معينة ســــواء مســــت العضــــو اإلداري إهنا ج  -و

ان العضـو اإلداري مسـؤوال عن تنظيمها، وهي جزاءات عامة تطال كل شـرائح اجملتمع سـواء أكانوا موظفون أو أشـخاص  نفسـه أو ك
 .تعاقدية بني مقرتف اجلرمية و العضو اإلداريعاديون وال يشرتط أن توجد عالقة قانونية أو 

 الفرع الثان 
 مربرات األخذ ابجلزاءات الدارية اجلنائية 

، وال يقتصــــــــر إعماهلا  (1)لفات اليت توقع عليها اجلزاءات اإلدارية اجلنائية هي جرائم تنظيمية تقع على األنظمة اإلداريةإن املخا      
العقوابت اإلداري كنظام قانوين مســتقل مقنن، كما هو احلال عليه يف أملانيا وإيطاليا، وإمنا أيضــا  على الدول اليت أتخذ بنظام قانون  

، ال ســــــيما وحنن يف ظرف وابئي  (2)ا ســــــلطة تقدير جزاءات إدارية جنائية دون احلاجة اىل اللجوء اىل القضــــــاءالدول األخرى اليت هل
ــتهدف أرواح أعداد كبرية من البشــــــر يف أغلب   ــيم اســــ دون أن يكون لديها نظام    COVID – 19 دول العامل وهو وابءجســــ

 متكامل للمخالفات اإلدارية كما هو احلال يف فرنسا واجلزائر والعراق.
وال يعد القانون اجلنائي الوســــيلة الوحيدة لتوفري احلماية الالزمة للمصــــاحل االجتماعية املختلفة، وال يســــتعان به ملواجهة ســــلوك        

انونية األخرى يف مواجهته، حيث تبني يف بعض احلاالت أن االســـــــتعانة ابلقانون  إال إذا ثبت فشـــــــل وعجز احللول القغري مشـــــــروع 
اجلنائي قد ال يتناســـب مع اهلدف الذي يصـــبو اليه املشـــرع من معاقبة الشـــخص املخالف، وهلذا يســـعى املشـــرع للتخفيف من حدة 

 قاب وذلك على النحو اآليت:هي احلد من التجرمي واحلد من العتدخل القانون اجلنائي يف بعض اجملاالت، أال و 
 احلد من العقاب -أول

ويراد به العزوف متاما عن القانون اجلنائي لصـــــــاحل نظام قانوين آخر، إذ يتم رفع صـــــــفة التجرمي عن فعل ما غري مشـــــــروع طبقا        
ــروع طبقا لقانون آخر، يقرر له جزاء ــة  ات قانونية أخرى غري جنائية، وتتلقانون العقوابت ليظل غري مشـ مثل يف جزاءات إدارية حمضـ

 .(3)توقع من طرف العضو اإلداري إبجراءات إدارية، ولكنها تبقى حتت رقابة قضائية طبقا ملا يعرف بقانون العقوابت اإلداري

 
،  1994، مارس  1والصـــــــعوابت اليت حتول دون تطوره، القســـــــم األول والثاين، جملة احلقوق، جامعة الكويت، العدد  اجلنائي  د. غنام حممد غنام، القانون اإلداري    (1)

 .296ص
 .9، ص1996د. أمني مصطفى حممد، النظرية العامة لقانون العقوابت اإلداري )ظاهرة احلد من العقاب(، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية،   (2)
 .38، ص2010فودة، النظرية العامة للعقوابت اإلدارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،    د. حممد سعد (3)
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 احلد من التجرمي -اثنيا
، بيد  ألي نوع من أنواع اجلزاء  القانونية على حنو ال خيضــع معه  وهي إلغاء جترمي ســلوك معني واالعرتاف مبشــروعيته من الناحية      

أن إلغاء جترمي ســلوك ما ال يســتتبعه حتمية عدم اســتهجانه اجتماعيا أو قبوله أو عدم رفض الضــمري العام له عند جمموعة أو طائفة  
ــيمـا بعض الســــــــــــــلوكـيات اليت الغي جترميهـا يف العقود األخرية ـلدى ب هـاض عض اجملتمعـات الغربـية كفعـل االجأو عموم اجملتمع ، ســــــــــــ

املتعمد او ممارســـــــــة االحنراف اجلنســـــــــي، إذ أنه على الرغم من كوهنا غري جمرمة يف جمتمعات معينة، إال أهنا غري مقبولة اجتماعيا عند 
ــتهجنة وال جترح الضـــــمري ــعة، وبعكس احلال هناك بعض األفعال اجملرمة قانوًن، إال أهنا غري مســـ  العام ومنها جترمي فئات جمتمعية واســـ

 . (1)رييب أو الكمركي وغريهاالتهرب الض
 

 التحول عن الجراء اجلنائي -اثلثا
وهو كل وسـيلة يسـتبعد هبا اإلجراء اجلنائي العادي وتتوقف هبا التعقيبات اجلنائية وذلك لتجنب صـدور حكم ابإلدانة، حيث        

ده على االندماج مرة أخرى يف اجملتمع وجتنب اخلضـوع جلزاء جنائي كالصـلح  خيضـع فيه املخالف بعد موافقته حلل غري جنائي يسـاع
 .(2)أو الوساطة

وهنا يتشـابه التحول عن اإلجراء اجلنائي مع احلد من العقاب، يف أن كليهما يعد ُمالفة غري مشـروعة قانوًن، وأن هدفهما هو       
ــن يبحث له  عدم تعرض املخالف للجزاء اجلنائي، وعليه وطبقا لظاهرة ا ــ ــ ــى الفعل جمرما جنائيا لكــ ــ ــ ــ ــ لتحول عن اإلجراء اجلنائي، يبقــ

 غري جنائية عن إجراءات 
ــتناد اىل قانون أخر إداري وهو ما يطلق عليه بقانون العقوابت  ،  (3)ودون املســــــــــاس بطبيعته اجلنائية وتكون عدم مشــــــــــروعيته ابالســــــــ

 .اإلداري أو القانون اإلداري العقايب
 ان املطلب الث

 احلظر الصحي الوقائي ملخالفة أساس شرعية اجلزاءات الدارية اجلنائية
شـك فيه إن متتع العضـو اإلداري بسـلطة فرض جزاءات جنائية إدارية يعد خروج عن اإلطار التقليدي لسـلطاته يف جمال  مما ال       

 .(4)مثال اجلزاءات التأديبية واجلزاءات اليت تفرضها على املتعاقدين معها كاملوردين

 
ــر لتحديد فكريت التجرمي والعقاب إال حديثا، وهذا بطبيعته يعود اىل حداثة تداول املصـــطلحني يف ا (1) ن تناوهلما  ه وذلك منذ ألفقمل يعرتض فقه القانون اجلنائي املعاصـ

يف مدينة الهاي، ومن مظاهر الفكرتني الظروف املخففة واليت تعد من األفكار اليت النظام اجلنائي منذ فرتة   1970ابلبحث املؤمتر الســــادس لوزراء العدل يف أوراب عام  
لفكرة احلد من العقاب والتجرمي، ينظر  مظاهر بو جالل صـالح  ظاهر اهلامة  إذ يعدها كثري من الفقه ابعتبارها إحدى وسـائل التخفيف داخل النظام اجلنائي إحدى امل

دراســـــة مقارنة، جملة للعلوم االجتماعية، جامعة حممد ملني دابغني،    –الدين، اجلزاءات اإلدارية بني ضـــــرورات الفعالية اإلدارية وقيود محاية احلقوق واحلرايت األســـــاســـــية  
 .  185، ص2014، ديسمرب،  19العدد

 .87، ص2008تدرج العقوبة من الغرامة اىل الغلق اإلداري، دار الكتب احلديثة، االسكندرية،    –عبد املنعم خليفة، ضوابط العقوبة اإلدارية العامة  عبد العزيز   (2)
 .27، ص2007عبد العزيز عبد املنعم خليفة، ضماًنت مشروعية العقوابت اإلدارية العامة، مطابع جامعة املنوفية،   (3)
ــا (4) ــلطة التقديرية، ملتقى تطوير العالقة بني القانونيني واإلداريني، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أايم د. ماهر صــــــــ ،  2006مارس    23- 19حل عالوي، حدود الســــــــ

 .    60،  د. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، مصدر سابق، ص8القاهرة، ص
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وقد أثريت اعرتاضـــــات بشـــــأن مدى دســـــتورية اجلزاءات اإلدارية اجلنائية، وكان من بينها املخالفة الصـــــرحية ملبدأ شـــــرعية اجلرائم       
والعقوابت والتجاوز على  مبدأ الفصـــــــل بني الســـــــلطات وانتهاك للحق يف التقاضـــــــي الطبيعي، حيث نكون أمام عدالة بدون قاض 

 ر اخلصم ودور احلكم يف آن واحد.اإلداري دو وحيث يلعب العضو 
األســـــاس الدســـــتوري والقانوين ملشـــــروعية اجلزاءات اإلدارية اجلنائية وبيان املخالفات اليت تعد انتهاكا    وهذا يقتضـــــي البحث يف      

 يف فرعني مستقلني وعلى النحو اآليت: COVID - 19للحظر الصحي الوقائي يف ظل وابء 
 

 الفرع األول 
 ي والقانون لشرعية فرض اجلزاءات الدارية اجلنائيةاس الدستور األس

ــة اجلنائية بعدة عوامل         ــياسـ ــة متطورة، وهذا التطور يكون بناء على أتثر السـ ــياسـ ــبية وسـ ــة اجلنائية أبهنا غائية ونسـ ــياسـ ــم السـ تتسـ
يت تواجه اجملتمع فضـال عن التغريات  ملشـكالت التتحكم يف حتديدها وتوجيهها، ويف مقدمة العوامل طبيعة النظام السـياسـي للدولة وا

 .(1)اليت تعرتيه واليت تدفع به اىل التطور
يسـتلزم    COVID – 19الذي يطرح يف هذا املقام هل أن الظرف االسـتثنائي الذي مير به العراق يف ظل وابء    والتس اؤل      

 هكي احلظر الصحي الوقائي؟منح العضو اإلداري سلطة فرض اجلزاءات اإلدارية اجلنائية على منت
ــراع ابختاذ التدابري الالزمة للحد من ُماطرها ومنها اعالن حالة الطوارئ         تعد جائحة كوروًن وابء عاملي يقتضــــــــي ابلدول اإلســــــ

حلكومة العراقية  االنتهاكات اليت لرمبا تقع يف ظلها اثنيا ، إال أن امللفت للنظر هو أن احلماية صــــحة االفراد أوال وللوقوف حبزم أمام  
مل تبادر اىل اإلعالن عن حالة الطوارئ امنا ســــــارعت اىل تشــــــكيل جلنة عليا للصــــــحة والســــــالمة الوطنية مبوجب األمر الديواين املرقم 

 تدابري الوقائية هبدف مواجهة هذا الوابء.واليت خولت صالحية اختاذ اإلجراءات وال 2020( لسنة 55)
رة العديد من التدابري ومنها على سـبيل املثال ال احلصـر منع الزايرات الدينية ذات التجمعات الكبرية  وقد اختذت اللجنة املذكو       

مية إيفاد موظفيها اىل الدول  ومنع التنقل بني احملافظات وايقاف دخول الوافدين )غري العراقيني( ومنع الوزارات واملؤســـــــســـــــات احلكو 
ــابة مبرض كوروًن ومنع   ــبات  اليت شـــــــــــــهدت حاالت اإلصـــــــــــ التجمعات بكافة اشـــــــــــــكاهلا مبا يف ذلك جمالس العزاء واألفراح واملناســـــــــــ

 االجتماعية.
ــتمد       ــتوري والقانوين إلجراءات اللجنة العليا للصـــحة والســـالمة الوطنية لوجدًن اهنا مسـ ة من ضـــرورة  ولو حبثنا يف األســـاس الدسـ

ســــتور العراقي احلايل بنص صــــريح، ال نريد التســــاؤل عن اســــباب عدم تدخل احلكومة حلماية النظام العام، إال أنه مل ينص عليها الد
اعالن احلكومة حلالة الطوارئ ألن ذلك ليس من صـــميم موضـــوعنا, ولكن الشـــيء امللفت للنظر إن الوزارات واجلهات ذات العالقة  

نت حالة طوارئ قد اعلنت فعال  لجنة العليا للصــــحة والســــالمة الوطنية مارســــت صــــالحيات ال متلكها إال إذا كااملنضــــوية ضــــمن ال
ومن ضــمن احلاالت الواردة حصــرا اليت يفرتض وجودها لكي تتخذ مثل هذه اإلجراءات ومنها فرض اجلزاءات اإلدارية اجلنائية على 

 منتهكي احلظر الصحي الوقائي.
ي جنائي وهي ال متلك مثل هذه للجنة العليا للصــحة والســالمة الوطنية أن تقرر فرض جزاءات ذات طابع إدار   فكيف ميكن        

ــارية الواردة يف قانون   ــم الثالث من قائمة األمراض الســــ ــتجد يف القســــ ــباب: أوهلما عدم ورود وابء كوروًن املســــ ــالحية لثالثة اســــ الصــــ

 
 .3، ص1973ئية، مطبعة جامعة القاهرة ،  لسياسة اجلناد . أمحد فتحي سرور، املشكالت املعاصرة ل (1)
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ي واثنيهما عدم إعالن حالة الطوارئ يف العراق لتعطي للعضــو اإلدار  1963ســنة  ( ل121مكافحة األمراض الســارية العراقي رقم )
من ضـــــمن احلاالت اليت حددها املشـــــرع العراقي يف    COVID – 19احلق يف فرض اجلزاءات املذكورة ، واثلثهما مل يكن وابء  

 ( من قانون السالمة الوطنية العراقي.1املادة )
خلطر حال طوارئ  أي مبعىن إن الوابء الذي تعرض له أغلب أفراد الشــــعب العراقي ليس من األســــباب اليت حتتم اعالن حالة ال      

جسـيم يهدد األفراد يف حياهتم وًنشـئ من محلة مسـتمرة للعنف من أي عدد من األشـخاص ملنع تشـكيل حكومة واسـعة التمثيل يف  
ــيا ــاركة السـ ــلمية لكل العراقيني أو أي غرض آخرالعراق أو تعطيل املشـ ــية السـ ــية والنظام  سـ ــياسـ ، والذي ميثل اعتداء على العملية السـ

( من  1عراق، ومل يكن من بني األســــباب اعالن حالة الطوارئ وجود األمراض واألوبئة، ومن مث جند أن نص املادة )الســــياســــي يف ال
ــنــدا للحكومــة إلعالن حــالــ ة الطوارئ، ومن مث تقرير فرض اجلزاءات اإلداريــة اجلنــائيــة على قــانون الســــــــــــــالمــة الوطنيــة ال يعطي ســــــــــــ

 .املخالفني
احلايل وقانون الســالمة الوطنية العراقي ال ميكن االســتناد عليهما لتربير إعالن حالة الطوارئ، ومن    إذا يف ظل الدســتور العراقي      

 ي الوقائي يف العراق.مث تقرير فرض اجلزاءات اإلدارية اجلنائية على ُمالفي احلظر الصح
حة األمراض وســـــعي الوزارة اىل احلد ( اىل مكاف2الذي أشـــــار يف املادة )  1983( لســـــنة  10وحىت قانون وزارة الصـــــحة رقم )      

من انتشـــارها ابســـتخدام وســـائل التقنية الصـــحية والطبية ومل يشـــري اىل فرض جزاءات جنائية إدارية على املتســـببني بتفشـــي األوبئة يف  
 تمع.اجمل

  COVID – 19ومع انتفاء مربرات اعالن حالة الطوارئ كظرف اســــــــتثنائي نتســــــــاءل ما هو الوصــــــــف القانوين جلائحة        
اليت  القوة القاهرة  هو   COVID – 19الذي يربر اختاذ مثل هكذا جزاءات؟ أن أقرب ما يكون أليه الوصـــــــــف القانوين لوابء  

رض اجلزاءات على منتهكي احلظر الصـــــحي الوقائي كالغرامة واملصـــــادرة واحلجز وغريها تتطلب اختاذ إجراءات آنية وســـــريعة ومنها ف
ضــــا أو تدخال تشــــريعيا لتنظيم أحكامها، وألجل ذلك وحلني إجراء تعديل للدســــتور وإضــــافة األوبئة من  اليت ال تقتضــــي انتظار تفوي

ــمن احلاالت اليت تربر اعالن حالة الطوارئ أو حىت تعديل املادة ) ــافة حالة  (  1ضــــ ــالمة الوطنية العراقي، وذلك إبضــــ من قانون الســــ
  جانب العنف املستمر.انتشار األوبئة مع حاالت اعالن الطوارئ يف العراق اىل

 الفرع الثان 
 COVID - 19املخالفات للحظر الصحي الوقائي يف ظل وابء  

متفشـيا مما عرض حياة اآلخرين  للخطر، فلم جُتدي محالت التنبيه  إن التهاون واالسـتهتار بشـأن الوقاية من وابء كوروًن الزال        
  ة واإلبالغواحلث لألفراد ابتباع اإلرشادات الصحية واجملتمعي

الفوري عن املخالفني أو كل من خيتلط بغريه من األصـــــــحاء محاية للمجتمع ووقاية هلم، األمر الذي يقتضـــــــي حتديد أهم املخالفات  
فماهي هذه املخالفات وهل وردت على سبيل احلصر؟ هذا ما سوف  ،  COVID – 19ظل وابء    للحظر الصحي الوقائي يف

 ع.نسعى لتوضيحه يف ثنااي هذا الفر 
جمموعة توصـــــــــــيات للجهات املعنية بتطبيق احلظر   2020( لســـــــــــنة  55يف الواقع تضـــــــــــمنت قرارات جلنة األمر الديواين رقم )      

ــتوى   النص الذي حيدد األفعال اجلرمية وما يرتتب عليه من جزاءات إدارية جنائية، كوهنا مل الصــــــــــحي الوقائي وهي ال ترقى اىل مســــــــ
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ــريع ــلحة العامة للبالد، فمن أبرز ما ذكر يف قرارات هذه اللجنة  تصـــــدر عن تفويض أو تدخل تشـــ ــرورات املصـــ ــيها ضـــ ي، وإمنا تقتضـــ
 هي:
 املوقف الوابئي.منع الزايرات الدينية ذات التجمعات الكبرية يف شهر رجب وحسب  -١
 منع التنقل بني احملافظات ابستثناء احلاالت الطارئة والتبادل التجاري وتنقل املوظفني. -۲
( من دولــة قطر ومجهوريــة املــانيــا االحتــاديــة ويســــــــــــــتثىن من ذلــك الوفود الرمسيــة واهليئــات  غري العراقينيقــاف دخول الوافــدين )إي  -٣

 نع السفر اليها يف القرارات السابقة.الدبلوماسية ابإلضافة اىل الدول اليت م
وخاصـــــة الدول اليت شـــــهدت حاالت اإلصـــــابة    على كافة الوزارات واملؤســـــســـــات احلكومية منع ايفاد موظفيها ابلوقت احلاضـــــر  -٤

 مبرض كوروًن.
 منع التجمعات بكافة اشكاهلا مبا يف ذلك جمالس العزاء واألفراح واملناسبات االجتماعية. -٥

 هنا هل ما ذكر يعد حتديدا للمخالفات املرتتبة على انتهاك احلظر الصحي الوقائي؟ ل والتساؤ       
ــنة  55مر الديواين رقم )يف احلقيقة إن جلنة األ       مكافحة جائحة  وهي اللجنة العلية للصـــحة والســـالمة الوطنية ))   2020( لسـ

اجلزاءات اإلدارية اجلنائية املرتتبة عليها، وهذا ال ينســـــــجم مع (( قد حددت املخالفات خبمســـــــة حاالت دون حتديد  فريوس كوروان
 حجم املخاطر والتحدايت الكبرية هلذا الوابء.

من يلزم قانوًن ابإلخبار إذا ِعلم بوجود إصــــــابة بفايروس كوروًن أو اشــــــتبه بوجوده أو وجود وفاة بســــــبب   خمالفةال أال تعد  فمث      
من يرفض إجراء الفحص الطيب عند   خمالفةأيضا أال تعد  ومن هم األشخاص امللزمون ابإلخبار؟  هذا الفايروس وامتنع عن اإلخبار؟  
اخلروج من حمال اإلقامة الدائمة أو املؤقتة يف أوقات احلظر املعلن عنها من اجلهات   خمالفةتعد    الطلب من اجلهات املختصـــــــة؟ وهل

جات الغذائية والدوائية أو اخلروج للطوارئ الصـــحية وفئات القطاعات  املختصـــة عدا حاالت اخلروج لدواعي الضـــرورة لشـــراء االحتيا
، كذلك عدم التقيد إبغالق مؤســـســـة تعليمية أو دار من دور الســـينما  خمالفةعد  احليوية اليت يصـــدر قرار ابســـتثنائها من احلظر؟ أال ت

تنزهات أو املقاهي أو مراكز التسـوق أو املطاعم أو ما يف  والرايضـة واملالهي أو املراكز التجارية أو األسـواق املفتوحة أو احلدائق أو امل
وعدم التقيد ابلتدابري اخلاصـة بفتح احلدائق العامة والشـواطئ ومراكز  حكمها أو اسـتقبال مراتدين يف أي منها ابملخالفة للتعليمات،  

اجلهات املختصــة، وعدم التقيد إبيقاف مجيع    التدريب الرايضــي واملســاج العامة ومســابح الفنادق دون القيام ابإلجراءات اليت تقررها
ــياحية مؤقتا؟ وهل تعد   ــا عدم منع أو تقييد التجمعات أ  خمالفةالرحالت الســــــــ ــة  ايضــــــــ و االجتماعات أو إقامة االحتفاالت اخلاصــــــــ

تدابري الصـــــــادرة من  والعامة أو التجمع أو التواجد يف األماكن العامة أو اخلاصـــــــة ؟ أليس من الواجب اعتبارها ُمالفة عدم التقيد ابل
دفن أو نقل جثة أي شــــــخص    فةخمالوزارة الصـــــــحة ووقاية اجملتمع جتاه القادمني للدولة من الدول املوبوءة بفايروس كوروًن؟ أال تعد  

اخلاص بتشــكيل اللجنة العلية للصــحة   2020( لســنة  55األمر الديواين رقم )متوىف اصــيب بفايروس كوروًن؟ فما حكمها حبســب 
 ؟ 2020( لسنة 40) أو قرارها املرقم ((مكافحة جائحة فريوس كوروانلوطنية )) والسالمة ا

ــمن املخالفات امل       ــار إليها اعاله يف قرار اللجنة اعاله رغم خطورهتا على الفرد واجملتمع، وكنا أنمل أن  حقيقة مل جند ما يتضــــ شــــ
ــار اىل دجمهـا ( لســــــــــــــنة  40( من القرار املرقم )اثلث امع احكـام البـند )  يشــــــــــــــملهـا وعـدم تركهـا دون حتـدـيد عـقاب هلـا ونقرتح أن يصــــــــــــ

2020. 
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 املبحث الثان 
 الصحي الوقائي من حيث الجراء اجلزاءات الدارية اجلنائية ملخالفي احلظر 

إن اجلزاءات اإلداريـة اجلنــائيــة حق متلــك العضــــــــــــــو اإلداري اســــــــــــــتعمــالـه حيــال كـل من خيـالف نص قـانوين أو قرار إداري من        
 اطبني به، فهي تتسم ابلعمومية ال يقتصر توقيعها على فئة تربطها ابلعضو اإلداري رابطة تعاقدية. املخ

العالقة ما بني القاعدتني اجلنائية املوضــــــــــــوعية واإلجرائية وثيقة تصــــــــــــل إىل حد التالزم، تظهر منذ حلظة ُمالفة    (1)ومن مث فإن      
القاعدة اجلنائية املوضــــــــوعية، ومن تلك اللحظة يِنشــــــــأ  للدولة حق يف العقاب تقتضــــــــيه من خالل تطبيق القاعدة اجلنائية اإلجرائية  

، ولغرض اإلحاطة هبذا املوضـــــوع ســـــوف نتناول ضـــــبط املخالفات وتوقيع اجلزاءات اإلدارية  (2)املســـــتلزم إتباعها للوصـــــول هلذه الغاية
 اجلنائية والضماًنت املتعلقة بتوقيعها يف مطلبني مستقلني، وذلك وعلى النحو اآليت:

 املطلب األول 
 ضبط املخالفات وتوقيع اجلزاءات اجلنائية الدارية 

ئيـة بقواعـد ختتلف فيهـا عن قواعـد تنفيـذ اجلزاءات اجلنـائيـة العـاديـة، كمـا أهنـا ختتلف أيضـــــــــــــــا عن تتميز اجلزاءات اإلداريـة اجلنـا      
قواعد تنفيذ اجلزاءات اإلدارية اليت ال تنتمي اىل القانون اإلداري اجلنائي، هذا التميز يظهر من خالل ضــــــبط املخالفات، كما يظهر  

 وف نبينه تباعا:جلزاءات اإلدارية اجلنائية وهذا ما سمن خالل فرض ا
 الفرع األول 

 ضبط املخالفات لتدابري احلظر الصحي الوقائي 
يعد الضـــبط اجلنائي أحد العناصـــر املهمة يف الســـالمة من األوبئة يف اجملتمع، وهو النشـــاط الذي يقوم به رجال الســـلطة العامة        

، حيث يرتبط  (3)البشـرية أو عن طريق الوسـائل اآلليةالسـالمة سـواء كان ذلك عن طريق القوى  لضـبط املخالفني لتعليمات الصـحة و 
وقوع املخالفات لتدابري احلظر الصــــــــــــــحي الوقائي ابرتكاب ســــــــــــــائق املركبة أو أحد الركاب، حىت أن العالقة بني عدد اإلصــــــــــــــاابت  

 طردية. بفايروس كوروًن وعدد املخالفات املرورية ميكن وصفها أبهنا عالقة
بتكارات التقنية احلديثة يف تطبيق أنظمة وقوانني املرور عن طريق رصد املخالفني  مالحقتهم وتعقبهم  ويعد الضبط اآليل أحد ا      

ــيـاب احلركـة والســــــــــــــالـمة   ومجع األدـلة الالزمـة لإلثبـات ضـــــــــــــــدهم، ومن مث إيقـاع اجلزاءات املقررة حبقهم من أجـل احلفـاظ على انســــــــــــ
 .(4)املرورية

رورية، حينما ينتشــــــر الوابء أو حيدث الشــــــك بوجوده يف األماكن العامة أو منشــــــآت العمل  وقد يتعدى األمر حدود اجلرمية امل       
نتيجة املخالطة وانعدم التباعد االجتماعي بني األفراد، عندئذ تتجسد واجبات رجال السلطة العامة على سبيل املثال يف املخالفات  

ــحي   ــيتني:  لتدابري احلظر الصـــــ ــاســـــ ــبط اإلداري وذلك مبنع املخالفات املذكورة قبل وقوعها،  وظي  األوىلالوقائي بوظيفتني أســـــ فة الضـــــ

 
،  2012جامعة القاهرة،    –  علي حممد مظفر، سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات يف العقود اإلدارية يف اليمن، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية احلقوق (1)
6. 
 .21، ص1990ر العريب، القاهرة  )القسم العام(، دار الفكد. مأمون حممد سالمة، قانون العقوابت   (2)
 .228، ص2015، الرايض،  صاحل املالك، الضبط اجلنائي وتشعب املهام، املؤمتر الوطين الثاين للصحة والسالمة الوطنية، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية (3)
 /أوال( من قانون املرور العراقي النافذ.28ينظر املادة ) (4)
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تتمثل يف مالحقة    والثانيةومراقبة واختاذ التدابري الوقائية املنصـــوص عليها يف قرارات اللجنة العليا للصـــحة والســـالمة الوطنية العراقية،  
 .    (1)الزمة لإلثبات ضدهماملخالفني وتعقبهم ومجع األدلة ال

ال الســــــــــلطة العامة دور هام يف جمال مكافحة املخالفات لتدابري احلظر الصــــــــــحي الوقائي، وذلك للطبيعة اخلاصــــــــــة هلذه ولرج      
املخالفات مما يتطلب تدخل املشـــــــــرع العراقي إلَياد آليات وأســـــــــاليب جديدة للمتابعة وكشـــــــــف وحفظ األدلة على خالف الطرق  

 :(2)مههادة خصائص أتتسم هذه املخالفات بع  إذالعادية، 
، حيث يبقى الوابء لفرتات طويلة نتيجة أتثره ابلعوامل املســــــــاعدة على انتشــــــــاره كالرايح والتالمس والتنفس  أهنا جرمية مس      تمرة  -

 وغريها من العوامل األخرى.
وأضــراره يف وقت   دة يف آاثره، وهذا من شــأنه أن يقلل من الســيطرة والتحكم ابلوابء مما يرتتب عليه زايأهنا جرمية واس  عة النطاق  -

 قصري.
 ، وهذا نتيجة لطابعها االنتشاري الذي ال يعرف حدود جغرافية أو سياسية.أهنا جرمية عابرة للحدود -
 ، أي ال تظهر آاثرها يف احلني بل قد تبقى لفرتات بعيدة وال يشعر هبا اإلنسان.أهنا جرمية مرتاخية -

ــارة        ــة، ومن مث فإن االخبار عنها أمر غري متصـــــــور بل    ليه إن ملخالفات احلظرإومما جتدر اإلشـــــ الصـــــــحي الوقائي طبيعة خاصـــــ
مســــــــــتبعد يف كثري من األحيان، فقد تقع هذه املخالفات وتســــــــــبب ضــــــــــرراً وال ميكن العلم هبا والكشــــــــــف عنها، إال من قبل بعض  

 .(3)شف عنهاتعانة ببعض األجهزة واملعدات اليت تساعد على الكساملتخصصني بشؤون األوبئة وذلك ابإل
، فإنه ميكن لكل شــــــــــــخص اإلخبار عن أي ُمالفة لتدابري احلظر  (4)( من األصــــــــــــول اجلزائية48و   47ووفقا ألحكام املادة )      

ــفاها أو كتابة الغاية منه الك ــكال لإلخبار، فقد يكون شـ ــحي الوقائي، ومل حيدد القانون شـ ــابني من خالل  الصـ شـــف املبكر عن املصـ
اثر املادية اليت يرتكها املصـــاب يف مســـرح اجلرمية ســـواء ارتكبها عمدا أو امهاال، كما يســـاهم يف عملية االحتواء  حاالت التلبس أو اآل

 والتقليل من أثر االضرار احملتملة اليت يرتكها الوابء بني أفراد اجملتمع.
أو أماكن العمل للتحقق من وجود بيئة  وميكن ألعضــــــاء الضــــــبط القضــــــائي إجراء التحرايت يف األماكن العامة كاملقاهي مثال        

حاضـــنة لوابء كوروًن، وهذا االختصـــاص يكون فقط لألشـــخاص من منتســـيب وزارة الصـــحة أو وزارة البيئة أو وزارة الداخلية، للتأكد  
 ة والسالمة لتفادي أي خطر حمتمل.من مدى االلتزام بشروط الصح

نه دون املســاس ابحلقوق واحلرايت الشــخصــية، كما ميكن للموظفني املختصــني  وأن يلتزموا حبدود اإلجراء ويف حدود الغرض م      
كد من  أخذ عينات من املشــــــــكوك إبصــــــــابتهم أو من األماكن اليت يتواجدون فيها كاهلواء أو املاء أو الوســــــــط الطبيعي وغريها، للتأ

 .وروًنك صحة املعلومات والبياًنت املعطاة هلم عن األماكن اليت حيصل الشك بوجود وابء

 
 .429، ص2009املنعم، أصول اإلجراءات اجلزائية يف التشريع والقضاء والفقه، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  د. سليمان عبد   (1)
 .132، ص2001لنهضة العربية ، القاهرة،  دراسة ًنقدة، دار ا  –د. حممد حسان حممود، احلماية القانونية للبيئة   (2)
 .39، ص2001رائية للبيئة، الدار اجلامعية للنشر، مصر،  د. أمني مصطفى حممد، احلماية اإلج (3)
موت مشــتبه به    ( من االصــول اجلزائية على انه " ملن وقعت عليه جرمية ولكل من علم بوقوع جرمية حترك الدعوى فيها بال شــكوى أو علم بوقوع47نصــت املادة ) (4)

( منه على أنه " كل مكلف خبدمة عامة علم اثناء أتدية عمله أو 48ز الشــــرطة "، كما ونصــــت مادة )أن خيرب قاضــــي التحقيق أو احملقق أو االدعاء العام أو أحد مراك 
ــاعدة حبكم ــبته يف وقوع جرمية حترك الدعوى فيها بال شـــــكوى وكل من قدم مســـ ــبب أتديته بوقوع جرمية أو اشـــ ــتبه معها بوقوع جرمية وكل   بســـ مهنته الطبية يف حالة يشـــ

 ( ".47اية عليهم أن خيربوا فوراً أحداً ممن ذكروا يف املادة )شخص كان حاضراً ارتكاب جن
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من أهم الوســـــــــــائل وأفضـــــــــــلها للوصـــــــــــول والتحقق من الدليل املادي للمخالفة، وهي الفحص الدقيق لألشـــــــــــياء    املعاينةوتعد        
واضــحة عن الوابء وحجم االضــرار الناجتة عنها وكيفية معاجلتها  واســتخالص النتائج من مســرح اجلرمية، ونقل عينة أو مســحة كاملة و 

ــائي أن يتخذوا مجيع  42ص املادة )يف وقت الحق، أتييدا لن ــبط القضـــ ــاء الضـــ ( من األصـــــول اجلزائية اليت نصـــــت أبنه " على أعضـــ
ــرورة معاون ــائل اليت تكفل احملافظة على ادلة اجلرمية "، كما وإبمكاهنم أن يطلبوا عند الضـــ ــرطة وفقا ألحكام املادة ) الوســـ (  45ة الشـــ

 من األصول اجلزائية. 
ما هي اجلزاءات املرتتبة على عدم تقدمي   2020( لسـنة  40يا للصـحة والسـالمة الوطنية يف قراراها املرقم )ومل حتدد اللجنة العل      

القواعد العام يف قانون العقوابت وقانون أصــــــول  املســــــاعدة ألعضــــــاء الضــــــبط القضــــــائي اثناء أتدية واجباهتم مما يتوجب الرجوع اىل  
 احملاكمات اجلزائية يف هذا اجملال.

 ان الفرع الث
 توقيع اجلزاءات اجلنائية الدارية 

للجزاءات اإلدارية اجلنائية اليت توقع على ُمالفي احلظر الصــــــــــــــحي الوقائي أنواع متعددة أمهها الغرامة الفورية وحجز املركبات،        
 سوف نبينه يف هذا الفرع:وهذا ما 

 الغرامة الدارية -أول
مة اجلنائية جزاًء مالياً يتمثل يف دفع مبلغ من النقود لصاحل خزينة الدولة، إال أن بينهما فارق  رغم أن الغرامة اإلدارية تعد كالغرا      

ا الغرامة اإلدارية يقررها العضو اإلداري  بناء على جوهري وهو أن الغرامــــــــــــــــــــــــة اجلنائيــــــــــــــــــــــــة ال تقرر إال بواسطة   حماكم اجلزاء، بينم
ــ ــري يف جرائم املرور، حيث يقوم رجال املرور إجراءات إدارية، حيث أتخذ هبا بعض التشــــــــــ ريعات اإلدارية  كالقانون العراقي واملصــــــــــ

 بتحديد مبلغ الغرامة عندما يقرر أن هناك ُمالفة مرورية منسوبة اىل شخص املخالف.
ــالمويف إطا       ــحة والســـــــ ــحي الوقائي يف العراق حددت اللجنة العلية للصـــــــ ــدي ملخالفي إجراءات احلظر الصـــــــ ة الوطنية  ر التصـــــــ
ــحي الوقائي يف  مكافحة جائحة فريوس كوروان)) ــريح ماهية اجلزاء اإلداري اجلنائي املرتتب على انتهاك احلظر الصــــــ ــكل صــــــ (( بشــــــ

ــنـة  40قراراهـا املرقم ) ليت يقع على عـاتقهـا فرض هـذه اجلزاءات، وذلـك نظرا خلطورة جـائحـة  ، دون حتـديـد للجهـة ا2020( لســــــــــــ
COVID – 19  املواطنني بشروط الوقاية الصحية. وعدم التزام بعض 

بشــــأن   2020( لســــنة  35( منه على التشــــديد يف تطبيق قرار اللجنة العليا للصــــحة والســــالمة الوطنية رقم )أولفنص البند )      
 زة املعنية كافة تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوابت الالزمة يف حال املخالفة.حظر التجوال وعلى االجه

  2020( لسنة  35( من قرار اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية رقم )1( الوقت املثبت يف الفقرة )اثنياما وعدل البند )ك       
( منه على أنه تفرض  اثلثااعة الســـــابعة مســـــاء، فنص البند )  حبيث يبدأ حظر التجوال من الســـــاعة الســـــادســـــة مســـــاء بدال من الســـــ

 العقوابت ضد املخالفني وفقا لآليت:
(  4( مخسـون الف دينار على مركبات النقل اجلماعي اليت تتجاوز سـعتها )50000حجز املركبة وفرض غرامة مالية مقدارها )  -1

 .  2020( لسنة 35حة والسالمة الوطنية رقم )( من قرار اللجنة العليا  للص8أربعة ركاب املخالفة للفقرة )
( ثالثة ركاب أو  3ينار على ســائق املركبة الصــالون الذي حيمل اكثر من )( مخســون الف د50000فرض غرامة مالية قدرها )  -٢

 يسمح بركوب أشخاص ال يرتدون كمامة وجه ، وحجز املركبة يف حالة تكرار املخالفة.
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ء  رتدي كمامة واقية خارج املنزل، ويسمح ابرتدا ( عشـــرة آالف دينار علـــى كـــل فـــرد ال ي10000فـــرض غـــرامة مـــالية قـــدرها )  -3
 قماش يوفر غطاء كاماًل لألنف والفم وبشكل مستمر يف حالة عدم توفر الكمامة الطبية مؤقًتا.

( مخســـة أمتار مربعة من املســـاحة املخصـــصـــة لزابئن احملالت التجارية  5يكون احلد األقصـــى املســـموح به هو زبون واحد لكل )  -4
( مــائــة الف دينــار واغالقهــا يف حــالــة 100000يــة قــدرهــا )دخول من ال يرتــدي كمــامــة وجــه، وفرض غرامــة مــالواملخــازن ومنع  

 ُمالفتها.
أنه مل حيدد نوع الغرامة هل هي غرامة   2020( لسـنة  40( من القرار املرقم )اثلثابيد أن ما يؤخذ على سـياسـة واضـعي البند )      

 تكون فورية أم غرامة غري حمددة املهلة. فورية أم غرامة حمددة املهلة دون أن 
وألن أغـلب هـذه املخـالفـات تشــــــــــــــخص من رجـال املرور يف الطرق العـامـة ملـدن حمـافظـات العراق كـاـفة، نرى أهنـا تعـد من قبـيل         

ــــي املادة ) ــ ــــي فــ ــ ــ فذ جاء فيها: " يكون دفع مبلغ  ( من قانون املرور النااثنيا( الفقرة )28الغرامة الفورية، فقد نص عليها املشرع العراقــ
ــ ــرة خالل )الغرامة إىل ضــ ــاابت مباشــ ( ثالثني يوماً من أتريخ التبليغ ابملخالفة وحترير وصــــل ابالســــتالم على أن تنشــــر  30ابط احلســ

 ( ساعة ". 72الغرامات على املوقع الرمسي للمديرية خالل )
 من أتريخ فرضــــــــــــــهـا  ( ثالثني يومـاً 30( منهـا على أنـه " يف حـالـة عـدم دفع الغرامـة املفروضـــــــــــــــة خالل )اثلث اا ونص يف الفقرة )      

ــرة أو خالل   ــديد مبلغ الغرامة مباشــ ــبة، ويف حالة تســ ــري ذلك على قيد املركبة يف احلاســ ــاعف مبلغ الغرامة ملرة واحدة وَيري أتشــ يضــ
 ". % 50( ساعة من أتريخ فرض الغرامة خيفض مبلغها بنسبة 72)

ت العراقي من نصـوص ميكن أن تكون فاعلة وكفيلة ملواجهة  الذي يطرح يف هذا املقام أيضـا أليس يف قانون العقواب  والتس اؤل      
هي أشـــــــد من اجلزاءات    (1)جنائية أصـــــــلية أو تدابري احرتازية أو وقائية  املخالفات اليت حتدث أثناء احلظر الصـــــــحي الوقائي بعقوابت

ن  أ ن الفارق بينهما هو  أإال    ، 2020ة  ( لســـن40( من قرار اللجنة العليا للصـــحة والســـالمة الوطنية املرقم )اثلثااملفروضـــة يف البند )
ءات  وإمنا يكون بناء على ســــلطة العضــــو اإلداري املباشــــرة وإبجرا  ،فرضــــها ال يكون ابلطريق اجلنائي ابالســــتناد إىل قانون العقوابت

 ؟ لإلجابة على هذا التساؤل نود أن نوضح ما أييت:إدارية حمضة 
ــنــة  240حظر التجوال هي املــادة )إن املــادة اليت تنطبق على ُمــالفــة إجراءات    -1 وعقوبتهــا    1969( من قــانون العقوابت لســــــــــــ

(  6ســــتنادا اىل أحكام القانون رقم )احلبس مدة ال تزيد على ســــتة اشــــهر أو الغرامة اليت ترتاوح بني مخســــني ألف ومئيت الف دينار ا
حســـب جدول تصـــنيف اجلرائم من حيث جســـامتها  ، علما إن اجلرمية املذكورة تعد ُمالفة  (2)املعدل لقانون العقوابت 2008لســـنة  

 والذي نص عليه القانون األخري.
ــة بفرض الغرامة املنصــــــــوص عليها يف املادة ) -2 ــاء طاملا ال يوجد نص قانوين ينتزع منه  ( اعاله هي 240إن اجلهة املختصــــــ القضــــــ

ألجهزة األمنية املتواجدة يف الطرق العامة فرض االختصــــــــاص املذكور ويهبه جلهة أخرى، مما يرتتب عليه أنه ال َيوز قطعا ملنتســــــــيب ا
 الغرامة املذكورة ألن فاقد االختصاص ال ميارسه.

 
دة مقدار الغرامة  املعدل لقانون العقوابت بشــــــــــــــأن زاي  2008( لســــــــــــــنة  6( من قانون العقوابت العراقي وأحكام القانون رقم )369و  368و    240ينظر املواد )   (1)

 املفروضة يف املخالفات واجلنح واجلناايت.
  من قانون العقوابت أبنه " يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ســتة اشــهر أو بغرامة ال تزيد على مائة دينار كل من خالف األوامر الصــادرة من   (240)نصــت املادة   (2)

املذكورة الصـــــــادرة    جلهاتموظف أو مكلف خبدمة عامة أو من جمالس البلدية أو هيئة رمسية او شـــــــبه رمسية ضـــــــمن ســـــــلطاهتم القانونية أو مل ميتثل ألوامر أية جهة من ا
 ضمن تلك السلطات وذلك دون االخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها القانون ".
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و   368وردات حتت عنوان )اجلرائم املضـرة ابلصـحة العامة( ومها املاداتن )يضـاف اىل ذلك إن هناك مادتني يف قانون العقوابت   -3
خطري مضر حبياة األفراد عمدا أو امهاال وعقوبة األوىل احلبس مدة ال تزيد  ( واملتعلقتني مبن يرتكب فعال من شأنه نشر مرض  369

وح بني مخسـني ألف ومئيت الف دينار هذا إذا مل ينشـأ  على ثالث سـنوات وعقوبة الثانية احلبس مدة ال تزيد على سـنة أو بغرامة ترتا
ــتدمية، إال إننا مل نشـــهد هلما ت ــابته بعاهة مسـ ــان أو اصـ طبيقا يف احلوادث اليت وقعت يف بعض احملافظات وأدت  عن الفعل موت انسـ

 اىل انتشار وابء كوروًن.
(  اثلثا قة قضــائيا وفق املواد آنفة الذكر اىل ما تضــمنه البند )غري أن الســبب يف اللجوء اىل هذا الطريق االســتثنائي وترك املالح        

م وآين على مجيع املواطنني يتجسـد ابحرتام احلظر الصـحي الوقائي بشىت  من قرار اللجنة العليا للصـحة والسـالمة الوطنية من التزام عا
فيهـا كمـا هو احلـال يف الظروف العـاديـة، وإمنـا صــــــــــــــوره والـذي يعـد ُمـالفتـه جرميـة ال حتتمـل التـأخري يف إجراءات التحقيق واحملـاكمـة 
واعها يف حالة تكرار اجلرمية دومنا حاجة إلصـدار  يقتضـي اإلسـراع بفرض جزاءات رادعة حمددة ابلغرامة أو حبجز املركبات مبختلف أن

نون يف اجملتمع، وال  قرار إداري فردي حبق املخـالف، ومن مث جتنـيد األجهزة الصــــــــــــــحـية واألمنـية كـاـفة للعمـل على فرض ســــــــــــــلطـة الـقا
ضـي السـرعة يف حماسـبة  يشـكل ذلك جتاوزا على اختصـاص السـلطتني التشـريعية أو القضـائية، طاملا أن الظرف االسـتثنائي الوابئي يقت

 املخالفني وفرض اجلزاءات حبقهم دومنا حاجة إلحالتهم اىل القضاء. 
 احلجز الداري للمركبات -اثنيا

( آليات حجز املركبات وابلرجوع  اثلثاالبند ) 2020( لسـنة  40لعليا للصـحة والسـالمة الوطنية  املرقم )مل يوضـح قرار اللجنة ا      
ــادرة   ــنة  8( من قانون التصــــرف ابملركبات احملجوزة واملرتوكة رقم )رابعاوفقا ألحكام املادة ) اىل التعليمات الصــ يقصــــد   1987( لســ

كان املخصــــــــــــــص للحجز الذي تقرره مديرية مرور احملافظة وفق الصــــــــــــــالحيات القانونية  املركبة اليت تودع يف امل هي  ابملركبة احملجوزة
 .(1)ون املرور واألنظمة والتعليمات والبياًنت الصادرة استنادا اىل القانون املذكوراملخولة لضابط املرور بسبب ُمالفة أحكام قان

خيول مدير املرور العام ومدير مرور احملافظة صـــــالحية بيع    ملرتوكةقانون التص    رف ابملركبات احملجوزة وا( من  1ووفقا للمادة )      
ون املرور أو األنظمة أو البياًنت الصــــــــــــادرة مبوجبه ووفق الصــــــــــــالحيات  املركبات احملجوزة يف دوائر املرور بســــــــــــبب ُمالفة أحكام قان

اجعة مالكيها أو حائزيها الشــــــرعيني واســــــتنفاذ مجيع  القانونية املخولة لضــــــابط املرور، وذلك بعد انتهاء املدة املقررة حلجزها وعدم مر 
 ة أشهر من اتريخ انتهاء مدة احلجز.الطرق االصولية يف التبليغ على أن حتجز تلك االجراءات خالل مدة أقصاها ست

ويعـــد احلجز جزاء عيين يقع على املركبـــات مبختلف أنواعهـــا، وَيوز لإلدارة ممثلـــة برجـــل املرور أن تقرر احلجز كجزاء إداري        
أية غرامة    أصــــلي أو تكميلي ملواجهة بعض اجلرائم املرورية، وفضــــال عن ذلك فقد يتقرر احلجز كجزاء أصــــلي أي دون أن يتقرر معه

 إدارية مالية.
اثر بشـــأن الطبيعة القانونية للحجز الذي يقرره رجل املرور وما إذا كان يعد جزاء جنائي كاحلجز الذي يقضـــي به قاضـــي    وقد      

ة اليت  أن التمييز بني احلجز اجلـنائي واحلجز اإلداري ال يرجع اىل الســــــــــــــلطـ  (2)التحقيق أو احملكمـة أم جمرد جزاء إداري، فريى البعض
 احلجز إجراء جنائي ولو صدر من رجل املرور. -هذا الرأي –طبيعة اجلزاء يف ذاته، ومن مث يعد تصدر كال منهما، وإمنا اىل 

 
ــري على    املركبة( من قانون املرور العراقي النافذ على أن / أول1نصـــــــت املادة ) (1) تعين " اآللة امليكانيكية او الدراجة العادية أو النارية أو العربة أو أي جهاز أخر يســـــ

 وة ميكانيكية أو أبية وسيلة أخرى ويشمل ذلك اجلرار ".يق بقالطر 
د. حممود مصـطفى، اجلرائم االقتصـادية يف القانون  ،  1976، منشـأة املعارف، االسـكندرية،  2د. عبد الرؤوف مهدي، املسـؤولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصـادية، ط (2)

 ،  97، ص1979هرة،  القا  ، جرائم الصرف، مطبعة جامعة القاهرة،2، ج2املقارن، ط
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الـذي يقرره رجـل املرور طبقـا ألحكـام قـانون املرور ال خيرج عن كونـه جزاًء إدارايً لـه مسـة عقـابيـة، وال ميكن   ف احلجزومع ذلـك،        
 ء اجلنائي ال يقضى به إال بواسطة حكم قضائي.من األحوال جزاًء جنائياً، فاجلزا أن يعد أبي حال

ــتدالل على ما إذا كان جزاء جنائيا أم غري جنائي،    (1)وحنن نتفق مع من يرى       أن البحث يف طبيعة اجلزاء ذاته ال يكفي لالســــــ
ــأن ال  إذ إن احلجز قد يكون عقوبة أو تدبري وقائي أو تعويض، ومع ذلك فال ــأنه يف ذلك شــــــــــــ غرامة، فـقد تكون  يتغري مفهومه شــــــــــــ

 جنائية أو إدارية أو أتديبية، ومن مث فإن اجلزاء اجلنائي ينبغـــي أن يصدر بـه حكم قضائي بناء علـــــى دعوى وإجراءات جنائية. 
ــدر  الذي يقرره رجل املرور أو من يندبه فال يعد إال جمرد جزاء إداري، يفرض ك  احلجزأما         قاعدة عامة على كل شــــــخص يصــــ
 . COVID – 19طأ ما اثناء حظر التجوال الصحي يتمثل غالبا يف إمهاله لضوابط واجراءات الوقاية من وابء منه خ
فقد يهمل الشــــــــخص يف عدم اإلخبار إذا علم بوجود إصــــــــابة بفايروس كوروًن أو اشــــــــتبه بوجوده أو وجود وفاة بســــــــبب هذا       

دائمـة أو املؤقتـة يف أوقـات احلظر املعلن عنهـا من اجلهـات املختصـــــــــــــــة عـدا أو خرج من حمـل إقـامتـه الـ اإلخبـار  الفـايروس وامتنع عن
حاالت اخلروج لدواعي الضـرورة وغريها من املخالفات اليت تشـكل خطرا على حياة األفراد واجملتمع بشـكل عام، فهنا يكون لإلدارة  

 ارية. تلك االنتهاكات جزاءات جنائية إد ممثلة بشخص رجل السلطة العامة أن يقرر ملثل
 

 املطلب الثان 
 الرقابة على شرعية فرض اجلزاءات الدارية اجلنائية 

يعد الطابع االجرائي لتوقيع اجلزاءات اإلدارية اجلنائية حبد ذاته ضمانة أكيدة ابلنسبة للمخاطبني هبا، حيث تتمثل فيما يتطلبه        
تنفيذ تلك اجلزاءات، كالطعن مبشــروعية فرض هذه اجلزاءات، ومن مث بيان اخليارات املمنوحة للعضــو    توقيعها من رقابة قضــائية على

 هذا الطعن، وهذا ما سوف نتناوله يف فرعني مستقلني وعلى النحو اآليت: اإلداري إزاء
 الفرع األول 

 الطعن بشرعية فرض اجلزاءات الدارية اجلنائية 
اري ومن خالل إجراءات إدارية حمددة قانوًن بتقرير اجلزاءات اإلدارية اجلنائية هبدف ردع بعض  األصـــــل أن خيتص العضـــــو اإلد      

على أن يســــبب اجلزاء الصــــادر عنه والذي يعد من أهم الضــــماًنت الشــــكلية   ،  (2)ة لألنظمة والتعليمات املعمول هبااألفعال املخالف
ــ(3)لصـــــــــــحة اجلزاء اإلداري اجلنائي و اإلداري أحياًن ومبالغته يف فرض اجلزاء ســـــــــــواء أكان  ابلتخفيف أو  ، والتحقق من غلو العضـــــــــ

 التشديد، وعدم املالئمة بني املخالفة املرتكبة واجلزاء املفروض. 

 
د .   ،156، ص1967دراســـــــــــــــة مقـارنـة يف الطبيعـة القـانونيـة للغرامـة وقيمتهـا العقـابيـة، دار العهـد اجلـديـد للطبـاعـة، القـاهرة،   –د. مسري اجلنزوري، الغرامـة اإلداريـة    (1)

 170، ص1989، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية،  ارنة  دراسة مق  - حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على املشروعية الداخلية ألعمال الضبط االداري  
شـــريعة والقانون، كلية  د. موســـى مصـــطفى شـــحادة، اجلزاءات اإلدارية يف مواجهة ُمالفات اإلعالم املرئي والســـمعي ورقابة القضـــاء االداري يف فرنســـا عليها، جملة ال (2)

ــيغـة، الرقـابـة على اجلزاءات اإلداريـة العـامـة يف النظـام القـانوين اجلزائري،  87، ص2014 توبر،، اك 60القـانون جـامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، العـدد   ، فيصــــــــــــــل نســــــــــــ
 .25، ص2012أطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية احلقوق ، جامعة حممد خيضر، بسكرة ، اجلزائر،  

نائية مربرات إصــــداره ليحاط املخاطب به ابلدوافع اليت ألجلها مت عقابه، ينظر  ذكر العضــــو اإلداري يف صــــلب قراره املتضــــمن للجزاءات اإلدارية اجل  ابلتس   بيبيراد   (3)
دراسة    –الوظيفة العامة    ، د. علي مجعة حمارب، التأديب اإلداري يف191، ص1990عوايدي عمار، دروس يف القانون اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  

 .306، ص2004مقارنة، دار الثقافة،  
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ظر  وهــذا يقتضــــــــــــــي التعرف أوال على اجلهــة اليت ختتض بفرض هــذا النوع من اجلزاء يف العراق على املخــالفني إلجراءات احل      
وسلطة للتعبري عن إرادهتا ومن مث حتديد اجلهة املختصة بنظر الطعون بشأن    يت يقتضي أن يكون هلا وجود قانوينالصحي الوقائي وال

 شرعية اجلزاءات الصادرة عنها اثنيا، هذا ما سوف نبينه تباعا:
 اجلهة املعنية بفرض اجلزاءات الدارية اجلنائية -أول

من إجراءات قضـائية حمددة ، بيدا أن جملس الدولة الفرنسـي قد حسـم اخلالف  هو من يفرض اجلزاءات ضـاألصـل إن القضـاء        
الذي نشــــــب يف هذا الشــــــأن عندما أقر أبن مبدأ الفصــــــل بني الســــــلطات ال يعد عقبة أمام العضــــــو اإلداري بفرض جزاءات إدارية  

و من حيث فرض اجلزاء وإيقاعه وتنفيذه،  ملتمثل بفرض العقوبة أجنائية حبكم القانون سـواء من حيث ممارسـة االختصـاص القانوين ا
 .(1)وذلك ألن اجلزاءات اليت يفرضها العضو اإلداري ال تتعلق بسلب احلرية

مل نرى فيه حتديد للجهة املختصــــة    2020( لســــنة  40غري أن ابلرجوع اىل قرار اللجنة العليا للصــــحة والســــالمة الوطنية رقم )      
لى منتهكي احلظر الصـــــــــــــحي هل هي قضـــــــــــــائية أم إدارية، وألن أكثر املخالفات تقع أثناء حظر  بفرض اجلزاءات اإلدارية اجلنائية ع

لفرض    1980لســــنة    176هنا هل ميكن الرجوع ألحكام قانون واجبات رجل الشــــرطة يف مكافحة اجلرمية رقم    نتس   ألالتجوال،  
 اءات املذكورة ؟اجلز 

تصـــــــــــــــاص فرض األمن الـداخلي واحملـافظـة على النظـام ومنح رجـال الشــــــــــــــرطـة  يف الواقع إن هـذا القـانون أًنط بقوى األمن اخ      
صـــــــالحية اســـــــتعمال القوة إلداء واجباته وصـــــــالحية اســـــــتعمال الســـــــالح الناري يف حالة الدفاع الشـــــــرعي وليس من واجباهتم فرض 

 .(2)ُمالفات مشهودةاجلزاءات يف حالة وقوع 
ــنة  8انون املرور العامة العراقي اجلديد رقم )آخر هنا هل ميكن الرجوع اىل ق  تس       اؤلويظهر         فيما خيص حتديد   2019( لســـــــ

اجلهة املختصــــــــة بفرض اجلزاءات اإلدارية اجلنائية على منتهكي احلظر الصــــــــحي الوقائي ســــــــيما وأن اغلب املخالفات تقع يف نطاق  
 رورية اليت نص عليها القانون املذكور؟اجلرمية امل
م هبذه السـهولة إبمكانية سـراين أحكام قانون املرور النافذ على كل ما مل يرد بشـأن حتديد جهات فرض يف الواقع ال ميكن اجلز       

ــابط املرور بناء    -أ( على أنه »  /أولا 28اجلزاءات اإلدارية اجلنائية فيه نص خاص، حيث نصــــــــت املادة  ) ــاهدته أو  لضــــــ على مشــــــ
ــي جنح يف فرض الغرا ــلطة قاضـــ ــد ســـ ( من هذا القانون عن 27،26،25مات املنصـــــوص عليها يف املواد )املراقبة على أجهزة الرصـــ

ــدر العقوبة على وفق امنوذج احلكم املرافق هلذا القانون.   ــد وتصــ ــات الرصــ ــاشــ املخالفات املرورية اليت تقع أمامه أو اليت تظهر على شــ
ة الرصـــــــــد ســـــــــلطة قاضـــــــــي جنح يف فرض ور املختص حلد الدرجة الرابعة بناء على مشـــــــــاهدته أو املراقبة على أجهز ملفوض املر   -ب

من هذا القانون عن املخالفات املرورية اليت تقع أمامه أو اليت تظهر على (  26و)(  / اثلثاُ 25الغرامات املنصـــــــــوص عليها يف املواد )
جزاءات كان  احلكم املرافق هلذا القانون«، فما ورد يف املواد أعاله من ُمالفات و   شــــاشــــات الرصــــد وتصــــدر العقوبة على وفق امنوذج

 حمددا على سبيل احلصر.

 
 .163، ص1995د. يس عمر يوسف ، استقالل السلطة القضائية يف النظامني الوضعي واالسالمي، دار ومكتبة اهلالل، لبنان ،   (1)
 ( من قانون واجبات رجل الشرطة النافذ.1ينظر املادة ) (2)
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من  (  28)وتلبية ملقتضـــــــيات املصـــــــلحة العامة العليا للبالد، نرى أن الضـــــــرورة اإلجرائية تســـــــتلزم امكانية تطبيق أحكام املادة          
الواردة يف نص البند  ن املشرع وختويل ضابط املرور ومفوض املرور بفرض الغرامات يف احلاالت  قانون املرور العراقي، وحلني تعديلها م

 حفاظا على ارواح الناس من هذا الوابء اخلطري. 2020( لسنة 40( من قرار اللجنة العلية للصحة والسالمة الوطنية املرقم )رابعا)
 اجلزاءات الدارية اجلنائيةاجلهة املعنية ابلنظر يف الطعون بشرعية فرض  -اثنيا

زاء من رجل الســــــــلطة العامة ضــــــــد املخالف إلجراءات احلظر الصــــــــحي الوقائي، إذ حيق  ال تبدأ هذه املرحلة إال بعد فرض اجل      
للشـــــــخص املوقع ضـــــــده أن يطعن بفرضـــــــها إزاءه، ويلجأ اىل اجلهة املختصـــــــة كإحدى الضـــــــماًنت املكفولة له لعدم قناعته كمقابل  

 .  (1)ارهفة املرتكبة منه سواء ابالعرتاض على اجلزاء ذاته أو مدى صحته أو يف مقدللمخال
والغــايــة من الرقــابــة يف جمــال اجلزاءات اإلداريــة اجلنــائيــة هي حمــاولــة التوفيق بني أمرين الفــاعليــة والضــــــــــــــمــان، حيــث يتمثالن يف        
 :(2)ضرورة

 األفراد املتهمني مبخالفة إجراءات احلظر الصحي الوقائي.ضمان عدم تعسف رجل السلطة العامة يف مواجهة  -أ
 جل السلطة العامة بوظيفته التنفيذية املنوطة به قانوًن.فعالية قيام ر  -ب

واحلكمة من فرض الرقابة على شــرعية اجلزاءات اإلدارية اجلنائية يكمن يف التأكد فيما إذا خالف رجل الســلطة العامة القواعد        
ل تلك القواعد كلية أو مبخالفتها جزئيا، رغم أن  الشـــكلية واإلجرائية احملددة قانوًن إلصـــدار قرار ابجلزاء اجلنائي اإلداري، ســـواء إبمها

طة العامة غري ملزم أبن يعرب عن إرادته بشــــــــكل معني، إال إذا نص القانون على خالف ذلك، ويف هذه احلالة ال يكون  رجل الســــــــل
ت الحرتام مشـــروعية القرارات  اجلزاء املفروض مشـــروعا إال إبتباع الشـــكليات احملددة ابختاذ اإلجراءات املقررة واليت تعد مبثابة ضـــماًن

 اإلدارية.   
فيه أي إشارة للجهة اليت تتوىل الرقابة    مل نرَ  2020( لسنة  40ىل قرار اللجنة العلية للصحة والسالمة الوطنية رقم )إ  وابلرجوع      

مبراقبة مشـروعيتها، فما ورد    على مشـروعية اجلزاءات اإلدارية اجلنائية املفروضـة على منتهكي احلظر الصـحي ومن هي اجلهة املختصـة
 قبيل الرقابة على مشروعية تلك اجلزاءات. ( ال يعد منرابعايف البند )

فقـد نص على أـنه » تقوم وزارة الصــــــــــــــحـة ووزارة اـلداخلـية وجهـاز األمن الوطين بتقومي مـدى االلتزام ابإلجراءات ورفع التقـارير        
إجراءات إضــــــافية حبســــــب ذلك إعادة النظر بفرض حظر التجوال الشــــــامل أو أخذ ( ســــــبعة أايم، ليتم بناًء على 7بشــــــأهنا خالل )

 تطور املوقف الوابئي«.
هل َيوز الطعن يف العراق ابجلزاءات اإلدارية اجلنائية املفروضــــــــة على منتهكي احلظر الصــــــــحي الوقائي؟ ومن هي   نس      ألوهنا        

 اجلهة املختصة مبراقبة مشروعيتها؟ 
ــو اإلداري ال ميارس أعماهله لتحقيق أغرامما ال شــــك في       ــي هو ه إن العضــ ــاســ ــد حتقيق هدف أســ ــاهبا، وإمنا بقصــ ض ذاتية حلســ

الصـــــاحل العام، ومن مث كان من عناصـــــر شـــــرعية أعمال العضـــــو اإلداري أن تتجه هذه األعمال دائما إىل حتقيق املصـــــاحل العامة وأال  
 طعن هبذه اجلزاءات.تنحرف عنها، أما إذا احنرفت عن ذلك فباإلمكان ال

 
 98، ص2007ة،  ليفة، ضماًنت مشروعية العقوابت اإلدارية العامة، مطابع املنوفيد. عبد العزيز عبد املنعم خ (1)
 .87، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة،  2حممد سعد فودة، النظام القانوين للعقوابت اإلدارية، ط (2)
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( من قانون املرور 30ة العامة العليا للبالد، نرى أن الضـــــرورة تســـــتلزم امكانية تطبيق أحكام املادة )وتلبية ملقتضـــــيات املصـــــلح      
وص  للنظر يف االعرتاضـات املقدمة هلا من سـائقي املركبات خبصـجلنة البت يف العرتاض  العراقي، وحلني تعديلها من املشـرع وختويل  

( لســـــــنة  40( من قرار اللجنة العلية للصـــــــحة والســـــــالمة الوطنية املرقم )رابعاالبند )الغرامات املفروضـــــــة  يف احلاالت الواردة يف نص  
 حتقيقا للعدالة االجتماعية. 2020
 تســـري حبق املخالف  ســـلطة عامة تتمتع بصـــالحيات اســـتثنائية وامتيازات يف تنفيذ قراراهتا اليت  بعدههاعليه فإن العضـــو اإلداري        

وإن أبدى اعرتاضا بشأهنا أو قدم تظلما إداراي، بل وحىت إن رفع دعوى قضائية، فيظل قرار فرض   إلجراءات احلظر الصحي الوقائي
 . (1)اجلزاء اجلنائي اإلداري يسري حبقه مامل تقبل العضو اإلداري أو جهة أعلى منها سحب القرار أو إلغاءه

 أو قضائيا، فإن ذلك ال يعفيهم من اخلضوع ملضمون القرار،  قد كفل للمعنيني ابلقرار أحقية الطعن فيه إداراي وإذا كان املشرع      
ــلطة   ــر لقراراته دون حاجة للجوء اىل ســـ ــلطة التنفيذ املباشـــ ــتثنائي ســـ ــلطة العامة ميلك يف مثل هذا الظرف االســـ ابعتبار إن رجل الســـ

 .(2)أخرى
قرارا إداراي من جانب واحد وله طابع تنفيذي أي حائز حلجية الشــــيء املقضــــي فيه، ومن مث    عدههاائية بواجلزاءات اإلدارية اجلن      

 ينبغي تنفيذها مبجرد النطق هبا، فال َيوز الطعن فيها أو قابليتها لذلك دون تنفيذها.
 الفرع الثان 

 صالحية اجلهة املختصة بنظر الطعن بشرعية فرض اجلزاءات الدارية اجلنائية 
ــأن أحد املوقفني: إما أن يقبل  عند         ــاحب الشـ تنفيذ اجلزاء اإلداري اجلنائي عن ُمالفة تدابري احلظر الصـــحي الوقائي يكون لصـ

التنفيـذ طـائعـا حىت ولو كـان َيري جربا، ويف هـذه احلـالـة يزول أثر اجلزاء بعـدم متـام تنفيـذه، وإمـا أن يعرتض عليـه وذلـك من خالل  
أمام اجلهة املختصــــة واليت قد تكون جهة قضــــائية أو إدارية، ويطلب من املعرتض تقدمي أدلة براءته  جلزاء عليه  الطعن بشــــرعية فرض ا

جلنة  )اليت قد تكون حبوزته، وبعد أن يكمل العضــو اإلداري حتقيقاته يكون له عدة خيارات بشــأن هذه اجلزاءات، ومبجرد أن تتلقى  
مل يشـــري هلا قرار اللجنة العليا  زاء أو إلغائه أو املصـــادقة عليه، وهذه اخليارات  رار فرض اجليكون هلا إما تعديل ق  البت يف العرتاض(

 للصحة والسالمة الوطنية، ولكنها مستقاة من القواعد العامة يف قانون املرور وسوف نتناوهلا على النحو اآليت:
 تعديل قرار فرض اجلزاء الداري اجلنائي -أول

ــلفنا  د يف قرار ايف الواقع مل جن       ــالحية وملن تكون، وكما أســ ــرحية هلذه الصــ ــارة صــ ــالمة الوطنية أي إشــ ــحة والســ للجنة العليا للصــ
ــتلزم امكانية تطبيق أحكام ) ــتطيع القول أبن الضــــــرورة اإلجرائية تســــ ( من  /أول/ اثنيا30وابلرجوع اىل قانون املرور العامة النافذ نســــ

إذ ميكن أن تكون اجلهـة املختصـــــــــــــــة بتعـديـل قرار فرض اجلزاء اإلداري (،  عرتاضالب ت يف ال جلن ةقـانون املرور العـامـة فيمـا خيص )
، كوهنا األكثر ختصصا يف هذا اجملال، حلني تعديل النص املذكور بغية مشول حاالت  (3)اجلنائي، رغم عدم صراحة نص املادة املذكورة

 الوقائي.الصحي مماثلة للحاالت اليت تقع من قبل املخالفني إلجراءات احلظر 

 
 .44، ص2007عربية، القاهرة،  ظاهرة احلد من العقاب، دار النهضة ال  –د. حممد سامي الشوا، القانون اإلداري اجلزائي   (1)
 .42، ص2010عجمي، اجلزاءات االدارية العامة يف القانون الكوييت واملقارن، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. ًنصر حسني حمسن أبو مجعة ال (2)
 تشكل جلنة يف مديرية املرور املختصة تسمى جلنة ) البت يف االعرتاض ( تتألف من:  -أول( من قانون املرور أبنه "  30املادة )نصت   (3)

 ية يف مديرية املرور املختصة رئيساً أ ــــ مدير وحدة الشؤون القانون
 ب ـــ ضابط من أمن األفراد عضواً 
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 إلغاء قرار فرض اجلزاء الداري اجلنائي -اثنيا
ــور الغلو، الذي يعد    COVID – 19يعد عدم املالئمة بني املخالفة املرتكبة يف ظل وابء         واجلزاء املفروض هو أحد صــــــــ

 .(1)نقيض التناسب أو املالئمة وهو جوهر األداة القانونية ممثلة ابلقرار اإلداري
الب  ت يف    بلجن  ة، يلجــأ املتضــــــــــــــرر من اجلزاء اإلداري اجلنــائي اىل اإلدارة ممثلــة )(2)هنــا يعــد إداراي وليس قضــــــــــــــــائيــا  لغــاءواإل      

ــاء اللجنة يف مدى صــــــــــحة    (،العرتاض ــادر ابجلزاء اإلداري العقايب، وهنا يبحث أعضــــــــ ليقدم اعرتاضــــــــــه على القرار اإلداري الصــــــــ
ويكون للجـنة أن تلغي اجلزاء اإلداري إذا مل جتـد وجهـا للتعـدـيل، ومن مث تســــــــــــــتطيع أن تعـيد    إجراءات توقيع اجلزاء اإلداري اجلـنائي،
 ابري احلظر الصحي الوقائي.فتح التحقيق يف املخالفة اإلدارية لتد

ر إلغـاء قرار  وتطـلب من املعرتض تقـدمي أدـلة براءـته اليت ـقد تكون حبوزـته، وبعـد أن تكمـل اللجـنة حتقيقـاهتـا يكون هلـا إـما أن تقر       
عدم وجود وجه لالعرتاض    العقوبة اإلدارية املفروضــة حبق املخالف الصــادرة ابلغرامة اإلدارية املالية أو حبجز املركبة العائدة له أو تقرر

ــلطته يف ظل هذا  على قرار العضـــو اإلداري املختص، وحتفظ ملف العقوبة إذا قدرت اللجنة أن العضـــو اإلداري مل يتجاوز حدود سـ
 لوابء.ا

وإذا وجـدت اللجـنة إن عمـل املعرتض يشــــــــــــــكـل جرميـة إدارـية فبـإمكـاهنـا إحـاـلة املخـالف املعرتض اىل احملكمـة املختصـــــــــــــــة وفقـا        
 (3)ألحكام قانون املرور العامة اليت تنظر ابجلنح واجلناايت

 فرض اجلزاء الداري اجلنائي تصديق قرار -اثلثا
/أوال( من ـقانون املرور وجهـا لالعرتاض من املخـالف إلجراءات  30كـلة وفقـا للمـادة )ض املشـــــــــــــــقد ال جتـد جلـنة الـبت ابالعرتا      

ــادقة على قرار    COVID – 19 اللجنة العليا للصــــــــــحة والســــــــــالمة العامة املتعلقة بوابء احلكم فتقرر رد تظلم املعرتض واملصــــــــ
  (4)املعرتض عليه ويكون قرارها هنائياً 

عرتاض على قرار احلكم ابملخالفة املفروضــــــة حبقه لدى جلنة البت يف االعرتاض املنصــــــوص عليها يف  وللســــــائق املخالف حق اال      
 .(5)( مخسة عشر يوماً من أتريخ قرار احلكم15( من هذه املادة خالل )أولا البند)

 

 جـ ـــ ضابط من شعبة التدقيق عضواً 
( من هذه املادة خالل  أولا احلكم ابملخالفة املفروضة حبقه لدى جلنة البت يف االعرتاض املنصوص عليها يف البند)  للسائق املخالف حق االعرتاض على قرار  اثنياا                          

 ( مخسة عشر يوماً من أتريخ قرار احلكم.15)
 اثلثاًـــــ للجنة تعديل أو إلغاء أو املصادقة على قرار احلكم املعرتض عليه ويكون قرارها هنائياً .

 .554، ص1996ة األجنلو املصرية،  ، القرار التأدييب ورقابته القضائية بني الفاعلية والضمان يف نظم العاملني  ابلدولة والقطاع العام واخلاص، مكتبحممد شاهني (1)
 وحنن نتفق مع الرأي الذي يقول أن حمور االختالف بني اإللغاء القضائي واإللغاء اإلداري يرتكز يف ثالث حماور أساسية وهي كما أييت: (2)

 فقط.إللغاء اإلداري ينصرف اىل املستقبل  إن األصل يف اإللغاء اإلداري أنه ال يكون أبثر رجعي كما هو احلال يف اإللغاء القضائي، فأثر ا - األوىل
 إن اإللغاء اإلداري يتم بقرار إداري يصدر من اإلدارة نفسها وليس من القضاء.  - الثانية
ه الفيـــاض، أنواع القرارات  طـــ إن اإللغـــاء اإلداري ال يكون إال للقرارات اإلداريـــة التنظيميـــة والقرارات الفرديـــة اليت ال تولـــد حقوقـــاً للغري، ينظر الـــدكتور ابراهيم    - الثـــالثـــة

 .2002–  2001جامعة النهرين،    –اإلدارية، حماضرات القيت على طلبة املاجستري يف كلية احلقوق  
 / أوال( أبنه " تشكل حماكم حتقيق وجنح ُمتصة بقضااي املرور يف بغداد واحملافظات...."31املادة )نصت   (3)
 نون املرور العامة النافذ.( من قا30ينظر الفقرة )اثلثا( من املادة ) (4)
 ( من قانون املرور العامة النافذ.30ينظر الفقرة )اثنيا( من املادة ) (5)
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لصـــــــادر ابلغرامة املالية واحلجز  رقابتها على القرار اإلداري ايتضـــــــح مما تقدم إن جلنة البت يف االعرتاض آنفة الذكر ال تبســـــــط        
اإلداري، ولكنها تنظر الفعل غري املشــــــــــــــروع من جديد، ويكون للجنة ســــــــــــــلطتها يف تقدير األدلة املختلفة اليت مت مجعها يف املرحلة  

ــادقة عليه  إلداري اجلنائي أو إلغاءه أو  اإلدارية، وهلا يف ضــــــــــوء النتائج اليت تتوصــــــــــل هلا اللجنة إما أن تعدل قرار فرض اجلزاء ا املصــــــــ
 ويكون قرارها هنائيا.

وَيوز للجنة تســـــهيال لعملية اإلثبات أن تطلب من العضـــــو اإلداري املختص أن يقدم تقريرا بشـــــأن الواقعة حمل اجلزاء اإلداري       
ن يكون دليال على ظروف الواقعة، وكل ما ميكن أ  اجلنائي املعرتض عليه، وهلا أيضا أن تطلب من املخالف أن يقدم تقريرا يذكر فيه

 براءته.
وال يلزم املخالف ابحلضــور أمام اللجنة إال إذا أمرته ابحلضــور شــخصــيا لســماعه، وإذا مل حيضــر رغم تبليغه بذلك، تســتطيع أن        

 ترفض االعرتاض.
 ة اجلنائية سبيالن:يتضح مما تقدم أن للطعن يف القرارات اإلدارية الصادرة ابجلزاءات اإلداري

ــاء اإلداري وهذا يتعلق ابملخالفات املرتكبة من املوظف العام،  يت  -األول ــرعية القرارات اإلدارية أمام القضــ مثل يف الطعن اخلاص بشــ
إذ يســمح ابلطعن يف كل عمل إداري مع األخذ يف االعتبار مراعاة بعض اإلجراءات اخلاصــة الواجب توافرها بشــأن إصــدار قرارات  

 ، وذلك كوجوب مراعاة الضماًنت اخلاصة حبقوق الدفاع.رية جبزاءات ذات خصيصة عقابيةإدا
يتمثل يف طرق الطعن اخلاصة اليت ينص عليها يف النصوص اليت تسمح للعضو اإلداري إصدار قرارات إدارية جبزاءات إدارية    -الثان

ىل جلنة البت ابالعرتاض واليت  قيادته ملة معينة، أن يلجأ ا  جنائية، فمثال يكون ملن صـــدر ضـــده قرار من ضـــابط املرور بوقف رخصـــة
 تستطيع 

ــادقة على قرار احلكم ابلعقوبة، وال يرتتب على تقدمي الطعن املذكور  ــة أو إلغائه أو حتة املصــ أن تعدل قرار وقف أو ســــحب الرخصــ
ه يف التعويض عمـا  احملـاكم امـلدنـية ليطـاـلب حبقـوقف تنفـيذ قرار فرض اجلزاء اإلداري اجلـنائي، ومن حق املخـالف املعرتض اللجوء اىل

 أصابه من أضرار نتيجة تصرف العضو اإلداري إزاءه.
 اخلامتة
 النتائج   - أوال   

بعد أن انتهينا بتوفيق من هللا عز وجل من حبث موضـوع اجلزاءات اإلدارية اجلنائية املرتتبة على انتهاك احلظر الصـحي الوقائي          
يته حق البحث كامال، ولكنين بذلت غاية جهدي من أجل الوصــــــــول اىل ، فإين ال أدعي قد أوفCOVID - 19يف ظل ازمة  

 الوجيز فيمكن تلخيصها على النحو اآليت:                     اهم النتائج من خالل هذا البحث 
  املســتجد هو من املربرات احلقيقية لتدخل العضــو اإلداري يف19 -إن ما حدث وما زال حيدث من خالل تفشــي وابء كوفيد   -1

ــروط الو  ــحي الوقائي وعدم تطبيق بعض املواطنني لشــــ ــحية، ومن مث فإن  احلد من ظاهرة التجاوز على إجراءات احلظر الصــــ قاية الصــــ
 محاية النظام العام يعد من أهم أولوايت العضو اإلداري واليت حتتاج اىل إجراءات آنية وسريعة ال حتتمل التأخري.

ــبــاب اعالن حــالــة الطوارئ ال يعين عجز احلكومــة عن تقرير حزمــة من   إن عــدم وجود نص على اعتبــار األوبئــة  -2 إحــدى اســــــــــــ
ــابني بوابء كوروًن وُمالطتهم آلخرين وما يتولد عن القرارات اليت حتمي من   خالهلا النظام العام ومن بينها فرض اجلزاءات على املصــــــــ

 ذلك من إحلاق الضرر بشرحية كبرية من األفراد.
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ح الفرصــة  عليا للصـــحة والســـالمة الوطنية من جزاءات فاعلة ملواجهة املخاطر احلقيقية لوابء كوروًن، مما ااتخلو قرارات اللجنة ال -3
 لذوي النفوس الضعيفة اىل خرق تدابري احلظر الصحي الوقائي من دون رادع حيول دون تكرار هذا اخلرق املتعمد أو غري املقصود.

ــحة و  -4 ــلطة فرض اجلزاءات،  جاءت اغلب قرارات اللجنة العليا للصــ ــارة اىل اجلهات املمنوحة ســ ــالمة الوطنية خالية من اإلشــ الســ
ــنة  40( من القرار املرقم )رابعاالبند )فما ورد يف   ــلطة قاضـــــــــــي جنح كما هو  2020( لســـــــــ ال يعد من قبيل اجلهات املمنوحة  ســـــــــ

 ( من قانون املرور العامة النافذ.28التحديد الوارد يف املادة )
ــم ال -5 ــحة والســــــالمة الوطنية يف قرارها املرقم رقم )مل حتســــ ــنة  40لجنة العليا للصــــ ــألة امكاني 2020( لســــ ة الطعن ابجلزاءات  مســــ

اإلدارية اجلنائية املفروضــــــــــة على منتهي احلظر الصــــــــــحي الوقائي وآلية الطعن فيها، ومن هي اجلهة اليت يقدم أمامها طلبات الطعن،  
مـة يعـد انســــــــــــــجـامـا مع متطلبـات املصــــــــــــــلحـة العـامـة ويف مقـدمتهـا حفظ النظـام العـام،  فليس كـل مـا يتخـذ من إجراءات يف ظـل األز 

يثبت احنرافها وإسـاءهتا السـتعمال السـلطة فالبد من إحقاق احلق ورد الظلم عن من تعرض إلجراءات العضـو اإلداري فالبعض منها  
 التعسفية اليت ال تستهدف حتما الصاحل العام.

 التوصيات -اثنيا
حالة الطوارئ  ىل حسـم اجلدل الفقهي خبصـوص عدم وجود نص دسـتوري وقانوين صـريح يقضـي إبعالن  إشـرع العراقي  ندعو امل  -1

مع وجود حـاـلة من حـاالت األوبـئة اخلطرية واليت حتـتاج اىل ـتدابري وـقائـية ـفاعـلة حلمـاـية أمن وســــــــــــــالمـة واســــــــــــــتقرار البالد من األوبـئة  
 ار الوابء إحدى مقتضيات اعالن حالة الطوارئ يف البالد.واألمراض كافة من خالل النص صراحة على اعتب

ــتمرار يف خرق  الدعوة اىل النص على عقوابت   -2 ــيطة اليت ال تردع املواطن وتكفه عن االسـ ــر على الغرامات البسـ ــديدة ال تقتصـ شـ
اجة لصـــدور حكم قضـــائي،  اجراءات احلظر الصـــحي الوقائي، ونرى إبمكان العضـــو اإلداري تطبيق عقوبة املصـــادرة مباشـــرة دومنا ح

 أجهزة الرصد احلديثة.طاملا مت إثبات املخالفة بناء على مشاهدهتا أو مراقبتها من خالل 
مع  2020( لســــــــــــــنة  40( من قرار اللجنة العليا للصــــــــــــــحة والســــــــــــــالمة الوطنية املرقم )اثلثاتوحيد العقوابت الواردة يف البند ) -3

ــلة الواردة يف املواد )   ( من قانون املرور العامة، مبا يتناســــــــب مع الغاية من تطبيقها من حيث   27و  26و 25العقوابت ذات الصــــــ
 يقها والرقابة على مشروعية فرضها على املخالفني للتدابري الوقائية يف ظل تفشي األمراض واألوبئة يف البالد.جهة تطب

وص عليها يف قانون املرور العامة العراقي ابلنظر يف  دعوة املشرع العراقي اىل النص على اختصاص جلنة البت يف االعرتاض املنص  -4
 رض يف ظل األزمات الصحية واألوبئة ابلغة اخلطورة على اجملتمع.الطعون املتعلقة ابجلزاءات اليت تف

 املصادر 
 أوال: الكتب القانونية

جامعة النهرين،    –يف كلية احلقوق    ( د. إبراهيم طه الفياض، أنواع القرارات اإلدارية، حماضــــــــــــــرات القيت على طلبة املاجســــــــــــــتري1)
2001 –2002. 

 .1973صرة للسياسة اجلنائية، مطبعة جامعة القاهرة ، ( د . أمحد فتحي سرور، املشكالت املعا2)
 .2001( د. أمني مصطفى حممد، احلماية اإلجرائية للبيئة، الدار اجلامعية للنشر، مصر، 3)
ظاهرة احلد من العقاب، دار اجلامعة اجلديدة للنشــــــــــــر،    –قانون العقوابت اإلداري ( د. أمني مصــــــــــــطفى حممد، النظرية العامة ل4)

 .1996ة،اإلسكندري
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( د. داوود الباز، محاية الســــكينة العامة معاجلة ملشــــكلة العصــــر يف فرنســــا ومصــــر الضــــوضــــاء، دراســــة أتصــــيلية مقارنة يف القانون  5)
 .1998ربية، القاهرة، اإلداري البيئي والشريعة اإلسالمية، دار النهضة الع

دراســـــــــــة مقارنة، دار املطبوعات   -ال الضـــــــــــبط االداري  ( د. حلمي الدقدوقي، رقابة القضـــــــــــاء على املشـــــــــــروعية الداخلية ألعم6)
 .1989اجلامعية، االسكندرية، 

 .1995ن ،( د. يس عمر يوسف ، استقالل السلطة القضائية يف النظامني الوضعي واالسالمي، دار ومكتبة اهلالل، لبنا7)
لعــامــة ، دار اجلــامعــة اجلــديــدة للنشــــــــــــــر،  ( د . حممــد ابهي أبو يونس، الرقــابــة القضــــــــــــــــائيــة على شــــــــــــــرعيــة اجلزاءات االداريــة ا8)

 .2000االسكندرية،
 .1996( د. حممد سامي الشوا، القانون االداري اجلنائي، ظاهرة احلد من العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة ، 9)
ــائيــة مقــارنــة، دار    -عــد فودة، النظريــة العــامــة للعقوابت االداريــة  ( د. حممــد ســــــــــــــ10) اجلــامعــة اجلــديــدة، دراســــــــــــــــة فقهيــة قضــــــــــــــ

 .2010االسكندرية،
 .1990( د. مأمون حممد سالمة، قانون العقوابت )القسم العام(، دار الفكر العريب، القاهرة 11)
العالقة بني القانونيني واإلداريني، املنظمة العربية للتنمية    ( د. ماهر صــــــــــــــاحل عالوي، حدود الســــــــــــــلطة التقديرية، ملتقى تطوير12)

 ، القاهرة.2006مارس  23-19اإلدارية، أايم 
 .2001دراسة ًنقدة، دار النهضة العربية، القاهرة،  –( د. حممد حسان حممود، احلماية القانونية للبيئة 13)
 .2007رة احلد من العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ظاه  –( د. حممد سامي الشوا، القانون اإلداري اجلزائي 14)
فودة، النظرية العامة للعقوابت اإلدارية، دراســـــــة فقهية قضـــــــائية مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، االســـــــكندرية،  ( د. حممد ســـــــعد  15)

2010. 
 .2007القاهرة، ، دار النهضة العربية، 2( حممد سعد فودة، النظام القانوين للعقوابت اإلدارية، ط16)
فاعلية والضـمان يف نظم العاملني  ابلدولة والقطاع العام واخلاص، مكتبة  ( حممد شـاهني، القرار التأدييب ورقابته القضـائية بني ال17)

 .1996األجنلو املصرية، 
دار النهضة العربية، القاهرة،  ( د. ًنصر حسني حمسن أبو مجعة العجمي، اجلزاءات االدارية العامة يف القانون الكوييت واملقارن،  18)

2010. 
راءات اجلزائية يف التشـريع والقضـاء والفقه، املؤسـسـة اجلامعية للدراسـات والنشـر والتوزيع،  ( د. سـليمان عبد املنعم، أصـول اإلج19)

2009. 
عقابية، دار العهد اجلديد للطباعة،  دراســــــــة مقارنة يف الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها ال  –( د. مسري اجلنزوري، الغرامة اإلدارية  20)

 .1967القاهرة، 
، د. حممود  1976، منشـــأة املعارف، االســـكندرية،  2ي، املســـؤولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصـــادية، ط( د. عبد الرؤوف مهد21)

 .1979ة، ، جرائم الصرف، مطبعة جامعة القاهرة، القاهر 2، ج2مصطفى، اجلرائم االقتصادية يف القانون املقارن، ط
 .2007إلدارية العامة، مطابع املنوفية، ( د. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، ضماًنت مشروعية العقوابت ا22)
دراســــة    –( د. عبد العليم عبد اجمليد مشــــرف، دور ســــلطات الضــــبط اإلداري يف حتقيق النظام العام وأثره على احلرايت العامة  23)

 .1998هرة، مقارنة، دار النهضة العربية، القا
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 .2004دراسة مقارنة، دار الثقافة،  –( د. علي مجعة حمارب، التأديب اإلداري يف الوظيفة العامة 24)
 .2019( د. غنام حممد غنام، القانون اإلداري اجلنائي، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، 25)
اســـب بني العقوبة واجلرمية يف جمال التأديب، دار اجلامعة اجلديدة للنشـــر ،  ( د. خليفة ســـامل اجلهمي، الرقابة القضـــائية على التن26)
 .2009السكندرية ، ا
 .2007( عبد العزيز عبد املنعم خليفة، ضماًنت مشروعية العقوابت اإلدارية العامة، مطابع جامعة املنوفية، 27)
تـدرج العقوبـة من الغرامـة اىل الغلق اإلداري، دار الكتـب   –( عبـد العزيز عبـد املنعم خليفـة، ضــــــــــــــوابط العقوبـة اإلداريـة العـامـة  28)

 .2008رية، احلديثة، االسكند
 .1990( عوايدي عمار، دروس يف القانون اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 29)
، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم  ( صــاحل املالك، الضــبط اجلنائي وتشــعب املهام، املؤمتر الوطين الثاين للصــحة والســالمة الوطنية30)

 .2015والتقنية، الرايض، 
 واألطاريحاثنيا: الرسائل 

( علي حممد مظفر، ســـــــــــلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات يف العقود اإلدارية يف اليمن، دراســـــــــــة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة اىل 1)
 .2012جامعة القاهرة،  –كلية احلقوق 

ــيغة، الرقاب2) ــل نســـــــــــ راه مقدمة اىل كلية احلقوق ،  ة على اجلزاءات اإلدارية العامة يف النظام القانوين اجلزائري، أطروحة دكتو ( فيصـــــــــــ
 .2012جامعة حممد خيضر، بسكرة ، اجلزائر، 

 اثلثا: اجملالت
  –ايت األســـــاســـــية  ( ُمظاهر بو جالل صـــــالح الدين، اجلزاءات اإلدارية بني ضـــــرورات الفعالية اإلدارية وقيود محاية احلقوق واحلر 1)

 .2014، ديسمرب، 19العدددراسة مقارنة، جملة للعلوم االجتماعية، جامعة حممد أمني ، 
( د. موســى مصــطفى شــحادة، اجلزاءات اإلدارية يف مواجهة ُمالفات اإلعالم املرئي والســمعي ورقابة القضــاء االداري يف فرنســا  2)

 .2014، اكتوبر، 60ة اإلمارات العربية املتحدة، العدد عليها، جملة الشريعة والقانون، كلية القانون جامع
ــم األول والثاين، جملة احلقوق، جامعة  ( د. غنام حممد غن3) ــعوابت اليت حتول دون تطوره، القســـــــ ام، القانون اإلداري اجلنائي والصـــــــ

 .1994، مارس 1الكويت، العدد 
 رابعا: القوانني

 .1969لسنة  111( قانون العقوابت العراقي رقم 1)
 .1971لسنة  23( قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم 2)
 .1980لسنة  176قانون واجبات رجل الشرطة رقم ( 3)
 املعدل لقانون العقوابت . 2008( لسنة 6( القانون رقم )4)
 .2019( لسنة 8( قانون املرور العراقي رقم )5)
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                    Covid-19رتون خالل جائحة كوروان حتديد مهارات مدرسي الفيزايء يف التعلم اللك
 الفارس هنلة عزيز فارس  

 مدرس ) بكالوريوس( ا لتخصص : الفيزايء 

 متوسطة فاطمة الصغرى للبنات  – املديرية العامة لرتبية البصرة  

nahlaalfariss60@yahoo.com 

 امللخص 

 مشكلة الدراسة: 

، فقد مت تعليق    2020ائية واالحرتازية للسيطرة على األزمة اليت ولدهتا جائحة كوروًن سنة  أتيت الدراسة إستكمااًل لإلجراءات الوق   
ادة من املنصات التعليمية من خالل شبكة  فاحلضور الفعلي للطالب واملدرسني ، وتوجيه املدرسني حول أمهية التعلم اإللكرتوين واإل

 األنرتنت . 

اإله    الدراسة من خالل  أمهية مشكلة  تفكري  تربز  اليومية وتنمية  احلياة  ممارسات  العلمية يف  املعرفة  وتوظيف  الفيزايء  بعلم  تمام 
 الطالب وغرس اإلجتاهات اإلَيابية حنو التعلم اإللكرتوين . 

 حتددت مشكلة البحث ابإلجابة على السؤال اآليت :    

 ؟ . Covid – 19التعلم اإللكرتوين خالل جائحة كوروًن  ما هي مهارات مدرسي الفيزايء يف 

 أهداف الدراسة : 

،  وإعداد     Covid -19ىل الكشف عن مهارات مدرسي الفيزايء يف التعلم اإللكرتوين خالل جائحة كوروًن  إهدفت الدراسة     
 .   Covid-19مقياس لتحديد مهارات مدرسي الفيزايء  يف التعلم اإللكرتوين خالل جائحة كوروًن 

 أمهية الدراسة : 

لدراسة النظرية والتطبيقية من خالل حتديد املهارات اليت تدعم التطور املهين ملدرسي الفيزايء يف التعلم اإللكرتوين  جتسدت أمهية ا    
، وتعد هذه الدراسة    وإثراء امليدان الرتبوي يف جمال الكشف عن أحدث التقنيات الرقمية وتوجيه األنظار اىل أمهية نظرية التعلم الرقمي

عاملية احلديثة يف جمال تكنولوجيا التعليم ويف مواجهة أزمة كوروًن ، مما يفتح آفاقاً متعددة للمعرفة وأن يطوعها  إستجابة لإلجتاهات ال
 الحتياجات املتعلم وأمناط التعليم .  

 منهج الدراسة : 

 إستخدم الباحث منهج البحث الوصفي التحليلي . 

 الدراسة : إجراءات 



 

318 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

فق مقياس ليكرت الثالثي ، ومت التحقق من الصدق بعرضه على جمموعة من اخلرباء واحملكمني  أعد الباحث استبيان الكرتوين على و    
يف إختصاص الفيزايء ومت نشره عرب وسائل التواصل االجتماعي  ، تضمن قائمة أببرز مهارات مدرسي الفيزايء يف التعلم اإللكرتوين  

 حة كوروًن كاآليت : خالل جائ

 ين  إسرتاتيجيات التعلم اإللكرتو  -1
 إنشاء ملف اإلجناز اإللكرتوين   -2
 تصميم اإلختبارات اإللكرتونية   -3
 إدارة املعرفة الشخصية   -4
 مهارات التواصل اإللكرتوين التعليمي -5

ىل النتائج وقد  إ ف املعياري . والتوصل  مت إستخدام الوسائل اإلحصائية ملعاجلة البياًنت : الوسط املرجح ، الوزن املئوي ، اإلحنرا   
حث : عقد دورات تدريبية للمدرسني يف التعلم اإللكرتوين وإعداد دليل يوضح اإلسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس وعقد  أوصى البا

 ندوات للمجتمع حول أمهية التكنولوجيا واالتصاالت  . 

  زايء . إلختبار اإللكرتوين ، التواصل اإللكرتوين ، الفياملهارات ، التعلم اإللكرتوين ، ا الكلمات املفتاحية :

Key words: skills, e-learning, e-test, e-communication, physics   .  

Abstract 

       The study comes as a complement to the preventive and precautionary measures to control 
the crisis generated by the Corona pandemic in 2020, the actual attendance of students and 
teachers has been suspended, and teachers have been instructed on the importance of e-learning 
and benefit from educational platforms through the Internet . 

   The importance of the study problem arises through the interest in physics, the use of scientific 
knowledge in daily life practices, the development of student thinking, and the cultivation of 
positive trends towards e-learning                                           . 

             The research problem was determined by answering the following question:  

What are the skills of physics teachers in e-learning during the Covid-19 Corona Covid-19 ?. 

Objectives of the study : 

   The study aimed to reveal the skills of physics teachers in e-learning during the Corona Covid-
19 pandemic and set a future vision after experimenting with social spacing and stone at home, 
legalizing the movement of students and teachers, and curfews, which encourages them access to 
the educational institution, and shows the extent of students' interaction with this reality that 
requires them Circumstances . 
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The importance of studying : 

   The importance of theoretical and applied study was embodied by identifying the skills that 
support the professional development of physics teachers in e-learning and enriching the 
educational field in the field of revealing the latest digital technologies and directing attention to 
the importance of digital learning theory, and this study is a response to modern global trends in 
the field of educational technology and in the face of a crisis Corona, which opens up multiple 
perspectives for knowledge and volunteers for the needs of the learner and patterns of education 
. 

Study Approach : 

The researcher used the descriptive analytical research method . 

Study procedures : 

        The researcher prepared an electronic questionnaire according to the Likert triple scale, and 
honesty was verified by presenting it to a group of experts and arbitrators in the specialty of physics 
and was published via social media, the number of the participating sample reached (250), 
including a list of the most prominent skills of physics teachers in e-learning during the Corona 
pandemic As follows: 

E- Learning strategy .                                                                                                                         

Create an electronic achievement file 

Designing electronic tests 

Personal knowledge management 

Educational electronic communication skills 

   Statistical methods were used to process the data: weighted mean, percentage weight, and 
standard deviation. And come to the results. 

   The researcher recommended: holding training courses for teachers in e-learning, preparing a 
guide explaining modern teaching strategies and holding community seminars on the importance 
of technology and communication 

Key words: skills, e-learning, e-test, e-communication, physics . 

Curriculum Vitae : 



 

320 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

     Participation in the international conferences Ress 2 and Babir 3 organized by the University 
of Banderma and the Babir Center for Research and Studies in Turkey and attendance at the 
tenth international conference organized by the American Research Foundation in coordination 
with the Arab Conferences Network in Istanbul 2019 and obtain certificates of thanks and 
appreciation, and participate in the fourth Babir conference by presenting the tagged research 
(Effectiveness of using mind maps in physics teaching in developing visual thinking among middle 
school student) Open and attend the training workshops held in Turkey during the conferences. 
I also received thanks and appreciation from the Advanced Training Center in the south for the 
leadership of the Basra Governorate Police for my participation in the educational training course 
2020. And a number of thanks from the General Directorate of Education for Basra Governorate 
to achieve a success rate of 90% or more in the ministerial exams in the physics course. 

تعد الفيزايء أحد فروع العلوم ومن املناهج املهمة يف حياة الطالب وذلك لكون علم الفيزايء هو علم غين ابملعارف الدقيقة  املقدمة :  
ًن بفهم ألساس القوانني الطبيعية يف احلياة ابالضافة إىل انه يعترب أساس ملعظم التقنيات املتقدمة اليت  الشياء فهو يزودعن الكون وا

 يسرت حياة البشر يف العصر احلديث.  
تعد املعايري حمكات    و و ظهرت حركات إصالحية لتطوير تدريس العلوم والرتبية العملية وضرورة التقومي ابستخدام املعايري العاملية ,

والعلم لكل    ساسية لضمان اجلودة يف العملية التعليمية لتدريس العلوم , وتتمثل تلك احلركات يف حركة العلم والتقنية واجملتمع ،أ
 (. 2061األمريكيني )مشروع 

Americans Association for the Advancement of science "AAAS ." 

 عايري القومية للرتبية العلمية  ( . وحركة امل 2000اسق ) ومشروع اجملال والتتابع والتن

National Science Education Standards (NSES)  . 

 دراسة التوجهات الدولية للرايضيات والعلوم.  فضال عن  

Trends of the International Mathematics and science )TIMSS   ( 

 لفصل األول : الطار العام للبحث ا
 مشكلة البحث : 

,    2020ستكماالً لإلجراءات القانونية و الوقائية و اإلحرتازية للسيطرة على األزمة اليت ولدهتا جائحة كوروًن سنة  أتيت الدراسة إ   
رتوين واإلستفادة من املنصات التعليمية  فقد مت تعليق احلضور الفعلي للطالب واملدرسني , وتوجيه املدرسني حول أمهية التعلم اإللك

علم يعد أحد أهم مدخالت العملية التعليمية واحملور الرئيسي فيها وابلتايل فإن تناول قضاايه وحتديد  من خالل شبكة االنرتنت ,فامل
 وضع الراهن التقليدي . مهاراته وأدواره وحتديث أساليب إعداده وتدريبه يسهم بال شك يف إصالح العملية الرتبوية و يف تغيري ال 

لكرتوين خالل جائحة كوروًن  : ماهي مهارات مدرسي الفيزايء يف التعلم اإل  حددت مشكلة البحث ابإلجابة على السؤال االيت 
Covid-19  .؟ 
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زودًن بفهم  شياء فهو يتربز أمهية مشكلة الدراسة من خالل االهتمام بعلم الفيزايء وهو علم غين ابملعارف الدقيقة عن الكون واأل   
ترب أساس ملعظم التقنيات املتقدمة اليت يسرهت حياة البشر يف العصر احلديث  ألساس القوانني الطبيعية يف احلياة ابالضافة إىل أنه يع

 , فإذا أرادت أمة أن تصبح غنية فال بد هلا من اكتساب درجة عالية من اخلربة يف الفيزايء البحتة والتطبيقية. 
التكامل بني العلوم    ث والدراسات بضرورة تطوير وحتسني مهارات أداء مدرس الفيزايء يف ضوءوقد أوصت بعض البحو  •

 والتقنية . 
 توظيف املعرفة العلمية يف ممارسات احلياة اليومية .  •
 بداعي لدى الطلبة . تنمية التفكري النقدي والتفكري اإل  •
 لكرتوين . غرس اإلجتاهات االَيابية لديهم حنو التعلم اإل  •

 أمهية الدراسة : 

حتد    من خالل  والتطبيقية  النظرية  الدراسة  أمهية  التعلم  جتسدت  يف  الفيزايء  ملدرسي  املهين  التطور  تدعم  اليت  املهارات  يد 
 اإللكرتوين وإثراء امليدان الرتبوي يف جمال الكشف عن أحدث التقنيات الرقمية, وتوجيه األنظار إىل أمهية نظرية التعلم الرقمي. 

التعليم ويف مواجهة أزمة كوروًن , مما يفتح آفاقاً  عد هذِه الدراسة استجابة لإلجتاهات العاملية احلديثة يف جمال تكنولوجيا  وت    
 متعددة للمعرفة وأن يطوعها إلحتياجات املتعلم و أمناط التعليم . 

 أهداف الدراسة : 

 .  Covid-19لكرتوين خالل جائحة كوروًن هدفت الدراسة إىل الكشف عن مهارات مدرسي الفيزايء يف التعلم اإل -1
 .   Covid-19الفيزايء  يف التعلم اإللكرتوين خالل جائحة كوروًن  إعداد مقياس لتحديد مهارات مدرسي -2

 منهج البحث: 

 ستخدم الباحث منهج البحث الوصفي التحليل يف الدراسة النظرية ووصف وحتليل الدراسات السابقة و األدب الرتبوي . ا

 حدود البحث: 

 مدرسي الفيزايء ضمن واقع حمافظة البصرة.  احلدود البشرية: 

 .   2020الفصل الدراسي االول  زمانية:احلدود ال

 املديرية العامة لرتبية البصرة. متوسطة فاطمة الصغرى للبنات .   –حمافظة البصرة   احلدود املكانية: 

 الباحث مهارات مدرسي الفيزايء يف اجملاالت األتية :   حبث  احلدود املوضوعية:

 . اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين . 1

 االجناز اإللكرتوين . . مهارات انشاء ملف 2

 . مهارات تصميم االختبارات اإللكرتونية. 3
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 . مهارات إدارة املعرفة الشخصية . 4

 . مهارات التواصل اإللكرتوين التعليمي. 5

 املصطلحات : 

:امل .1 , وتتمثل  يعرهفها الباحث أبهنا القدرات اليت حيتاجها مدرس الفيزايء لتحقيق مردود تعليمي يف وحدات مقرر الفيزايء    هارات 
واصل  مبعرفة ) إسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين ,تصميم االختبارات اإللكرتونية , وإنشاء ملف االجناز اإللكرتوين , و إدارة املعرفة , والت 

 .  اإللكرتوين 
ة االنرتنت ،أي هو  هو نظام تعليمي يتم ختطيطه وتنفيذه ألكرتونياً عرب تقنية املعلومات واإلتصاالت داخل شبك  التعلم اللكرتون : .2

منط من أمناط التعليم تستخدم فيه الوسائط اإللكرتونية من احلاسب اآليل وشبكات االنرتنت والوسائط اإللكرتونية االخرى إلمتام  
 ل التعليمي بني املعلم واملتعلم ومصادر التعلم . عملية التفاع

يمها وبنائها وتطبيقها وتصحيحها ألكرتونياً هبدف قياس اجلانب  هو وسيلة من وسائل التقومي اليت يتم تصم  الختبار اللكرتون :  .3
يت تعيق اإلختبارات الورقية  املعريف للمتعلم . وهو أحد تقنيات احلاسب اآليل اليت ميكن توظيفها للتغلب على بعض الصعوابت ال 

 لم الذايت . وتوظيفها لزايدة التحصيل العلمي لدى املتعلم وترسيخ املعلومات , وتنمية مهارات التع
 هو عملية يتم فيها تبادل املعلومات إبستخدام وسائل تكنولوجية حديثة : سكايب ,الفيس بوك ,اليوتيوب.  التواصل اللكرتون: .4

طار املادي  قائق واملعارف واملهارات اليت ختتص بعلم الفيزايء الذي يهتم بدراسة سلوك وتفاعالت املادة يف اإل : جمموعة احل .الفيزايء  5
 مين . الز 

 : هي مجيع مقررات الفيزايء اليت تطبقها وزارة الرتبية على طلبة املرحلة املتوسطة يف العراق .   ويعرفها الباحث إجرائياا 
   الفصل الثان : الطار النظري  

ا التعلم اإللكرتوين  لكرتوين يستند إىل جمموعة أسس ومبادئ حتدد ممارساته وفيما يلي أهم النظرايت اليت يقوم عليهإن ظهور التعلم اإل 
 وهي: 

  conversation theoryنظرية احلوار : .1

جتماعي  , قام بوضع نظرية احلوار كنظرية عامل لإلتصال  بني البشر وللتفاعل اال  Gordon paskن عامل النفس جوردن ابسك  إ 
شاركني يف اجملموعة ميدهم بفائدة ختتلف  بينهم, وقد مت تطوير هذهِ النظرية بوصفها نظرية للتعلم , حيث تؤكد على أن احلوار بني امل

ستوايت تبدأ مبناقشة عامة , مث مناقشة املوضوع ,مث التحدث  يف النوع والدرجة من شخص ألخر , و أن هذا احلوار مير بثالث م 
هناك أربعة عناصر    عن التعلم الذي مت حدوثه , وهذا احلوار له دور كبري يف تصميم التفاعل بني املتعلمني , وأكدت النظرية على أن

 أساسية ألي حوار هي :مغزى احملادثة ,التبادل ,الكفاءة , والتحكم. 

  Activity Theory  نظرية النشاط: .2

لدعم التعلم اإللكرتوين االجتماعي وتقوم على     1978وهي من أهم النظرايت اليت قام بوضعها كل من فيجوتسكي ولوتشيف عام  
 سبعة عناصر رئيسة كاآليت :  
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  subject وع :املوض .1

 يتم حتديده من خالل اجلهات املشاركة يف النشاط . 

  Instruments األدوات:  .2
 ساليب واملوارد والدعم واألدوات املستخدمة على شبكة األنرتنت وبيئات النشاط التشاركي . نظرايت واألتتضمن حتديد ال 

  Objective: الكائن  .3
 شطة. هي املنتجات التعليمية املتوقع إنتاجها من األن

 community: اجملتمع   .4

 السياق االجتماعي الثقايف الذي حيدث فيه النشاط . 

  Rules: القواعد .5

 القواعد واملعايري الضمنية الصرحية اليت تقيد النشاط يف اجملتمع . 

  Division of Labor: تقسيم املهام .6

 سيم املهمة . حتديد األدوار والعالقات األفقية والرأسية داخل اجملتمع اليت تؤثر على تق

  outcomeالناتج : .7

 ( 1) جها.هي نتيجة حتول الكائنات التعليمية إىل منتجات تعليمية مت إنتا

  Connectivism theoryالنظرية التواصلية: 

نطلق عليِه,       التكنولوجيات احلديثة وهو ما  للمعرفة عرب  النمو االجتماعي  تربوية جديدة تستطيع أن تدرس  وهي نظرية 
وتتعامل مع الويب كشبكة معارف    Connectivismاجملتمعية املستدامة ( ,وحتمل هذِه النظرية صفة التواصلية  )املعرفة  

وهي تسعى جاهدة للتغلب على    2.0شخصية يتم إنشاؤها بغية اشراك الناس يف التنشئة االجتماعية والتفاعل على ويب  
السلوكية   النظرية  من  كل  على  املفروضة  والبنائية    Cognitivistواإلدراكية     Behaviorismالقيود 

Constructivism  نظرية جديدة يف العصر الرقمي , هذِه النظرية تستخدم مفهوم الشبكة اليت  وذلك هبدف استحداث
االنرتنت وهي أما نصية أو صوت أو   تتكون من عدة عقد تربط بينها وصالت , متثل العقد املعلومات والبياًنت على شبكة 

 لويكي والشبكات االجتماعية . الوصالت متثل عملية التعلم ذاهتا , وهذا املفهوم متوافق مع املدوًنت واصورة , اما 

 :   لكرتون مميزات التعلم ال 

 
وفقًأ ملبادئ النظرية التواصلية    2محادة , أمل إبراهيم  إبراهيم ,آية طلعت امساعيل، أثر تصميم بيئة للتعلم اإللكرتوين التشاركي قائمة على بعض  أدوات الويب  .  (( 1

النفس  على   الرتبية وعلم  , دراسات عربية يف  اآليل  احلاسب  الشخصية لدى طالب  املعرفة  إدارة  ا  ASEPتنمية مهارات  .    2014,ديسمرب  2,ج  56لعدد  , 
 .  81- 148ص
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إنشاء بيئة تعلم نشطة, استكشافية, تعمل على تعزيز تفاعل وتواصل الطالب من خالل أدوات االتصال املتزامنة وغري   .1
 ير مهارات التواصل االجتماعي والعالقات الشخصية بني أعضاء الفريق. املتزامنة, مما يعمل على تطو 

)1(
 

 نشطة الرتبوية . تعزيز عادات الدراسة املستقلة يف الزمان واملكان من خالل األ .2
 نرتنت . استخدام اسرتاتيجيات منهجية يف عملية التشارك والتفاعل بني الطالب على شبكة اإل .3

 
 ل يف وقت أقصر . احلصول على نتائج تعليمية أفض .4
 البقاء على ذهن الطالب )تركيزه( حاضراً .  .5

 اسرتاتيجيات التعلم التعاون اللكرتون : 

وهي اسرتاتيجية تعتمد على إعطاء املتعلمني مصفوفة تعليمية حتتوي على فراغات يف بنية   اسرتاتيجية مصفوفة الذاكرة :  .1
للوصول إىل حمتوى متكامل يف بنيتِه , وميكن للمتعلمني الرجوع    احملتوى التعليمي , وتعمل جمموعة الطالب على تكاملهِ 

 .إىل املصادر للوصول حلل املصفوفة  
 ونياً من خالل صفحات الويب واملدوًنت . وتنفذ هذِه االسرتاتيجية إلكرت  

تفكري لإلجابة , ويف  : يطرح املعلم سؤال ,ومينح الوقت الكايف لكل طالب يف جمموعة ثنائية لل   إسرتاتيجية التفكري الثنائي  .2
خدام  حال كانت فرق التعلم أكثر من اثنني يتم تكامل إجاابت الطالب يف اجملموعة فيما بينهم وتنفذ االسرتاتيجية إبست 

 لوحات النقاش أو الويكي .
 (.2) 

ات التفكري  : يقوم املتعلمني بتوجيه سؤال لبعضهم حول موضوع فيزايئي معني لتنمية مهار   إسرتاتيجية األسئلة املوجهة  .3
.الناقد لديهم , تنفذ االسرتاتيجية من خالل الشبكات االجتماعية و املنتدايت 

 (3) 
املعلومات  .4 تكامل    ( طالب , ويقسم املوضوع إىل 6-4: يتم تقسيم الطالب إىل جمموعات تتكون من )  إسرتاتيجية 

همة للطالب األخرين لغرض املناقشة  مهام, لكل طالب مهمة , وحيدد وقت لإلجناز , ويقوم كل طالب بشرح موضوع امل
 ومساعدة بعضهم للبعض األخر ,لتحقيق أهداف معينة . 

معاا  .5 التعلم  أعضاء غري متجانسني يف املستوى التحصيلي    7-3جمموعات من    على  : يتم تقسيم الطالب    إسرتاتيجية 
التقومي خالل املنتج  النهائي للمجموعة.,    عملون معاً يف مهام مشرتكة ويف النهاية يقدمون تقريراً عن نتائج العمل ويتموي

، وتؤيد   الرتبوية والنفسية  البحوث والدراسات  يف  إنتشاراً  التعاوين  التعلم  أكثر اسرتاتيجيات  تعد هذِه االسرتاتيجية من 
تشري توجهات    و ,     cognitive load theoryالتعلم معاً نظرية احلمل املعريف  التوجه حنو استخدام اسرتاتيجية  

 

line collaboration, –Jones, R.G. Emerging Technologies, Blogs and wiki: Environments for on  . )1(

Virginia Commonwealth University, Language Learning & Technology, Vol.7. , No.2, May, 2003.p:6 
.)1) Smith, M.C & wining – Diaz, A. (2004) . Increasing student ’s Interactivity in an online course. The 
Journal of Interactive online learning 2 (3) PP: 1-25. 

 
   )perative Learning: Theory, research, and practice (7nd ed.) Boston: Allyn & Slavin, R.E Coo2)

Bacon. (2006 .) 
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ذِه النظرية إىل أن مجاعة األداء يف مجيع خطوات هذِه اإلسرتاتيجية قد يعمل على ختفيف احلمل املعريف على ذاكرة  ه
 الطالب. 

 مهارات التواصل اللكرتون التعليمي : 

ب الكتايب األين  خرية خاصة مع زايدة استخدام الرسائل اإللكرتونية والتخاطاأل  املدة لقد تضاءلت طرق التواصل التقليدية يف       
واستخدام اهلواتف املتنقلة وغريها من أدوات االتصال اإللكرتوين , مما أدى إىل خلق لغة جديدة لتأكيد التواصل احلي بني األفراد .  

الوثيق    التواصل اإللكرتوين التعليمي أحد اهم املهارات التعليمية احلديثة اليت ينبغي تنميتها لدى املتعلمني الرتباطهاوتعد مهارات  
بطبيعة العصر املعلومايت احلايل وأتثريها على العملية التعليمية , حيث ميكن من خالهلا أن يكتسب املتعلم القدرة على التواصل مع  

ل  علم وزمالئه بطريقة إَيابية ابإلضافة إىل مهارات التعلم التشاركي والتعلم النشط . ولكي يستطيع املتعلم التعام احملتوى التعليمي وامل
مع مقرراته اإللكرتونية والقيام أبنشطة التعلم املتنوعة عرب اإلنرتنت البد أن يكتسب مهارات التواصل اإللكرتوين . وقد أشار الفقي  

تعليمي ابعتباره عملية حيوية هتدف إىل إثراء اخلربات التعليمية ونقلها بني األفراد عرب أنظمة اتصاالت حملية  إىل االتصال اإللكرتوين ال
  دولية على درجة عالية من التقنية والدقة والسرعة ,وعرفه عبداجلليل : أبنه عملية تفاعلية بني أطراف العملية التعليمية لنقل اخلربات و 

شبكات اتصال بطريقة متزامنة أو غري متزامنة , ويرى اجلري أن التواصل اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت    / التعلمية بينهم عرب أنظمة  
ام الوسائط اإللكرتونية ملشاركة املعلومات وتطوير قدرات األفراد عند االتصال ابلزمالء . ويف نفس السياق أوضح كال  هو استخد

تتضمن جمموعة األداءات العقلية واحلركية املرتبطة ابلتفاعل بني املتعلمني بعضم البعض  من أبو درب , أن مهارات التواصل اإللكرتوين  
املعلومات ابستخدام بعض الوسائط التقنية , مثل مهارات البحث عن املعلومات , وتكوين اجملموعات  هبدف إنتاج ونقل وتبادل  

 وإدارة الصفحات التعليمية , والتعامل مع الواقع االفرتاضي . 

اف الضوئية  ويشمل التواصل اإللكرتوين استخدام كافة وسائل االتصال احلديثة من خالل شبكة اإلنرتنت والشبكات الرقمية واأللي   
واإلشارات الالسلكية وغريها , اليت توفر خدمات للمستخدمني مثل احملادثة الفورية والرسائل اخلاصة والربيد اإللكرتوين والفيديو  

رئي وبرامج مشاركة امللفات , وتشمل أيضاً شبكات التواصل االجتماعي اليت جتمع املاليني من املستخدمني  والتدوين الصويت وامل
. وتتمثل أهم إَيابيات االتصال اإللكرتوين يف تقليص   Facebook  ,plus Google  ،My space  , Twitterومنها  

ت األخرى والتعرف على األحداث يف ُمتلف أحناء العامل , وال  املسافات وربط األفراد عن بعد ومعرفة معلومات جديدة عن الثقافا
د التواصل بني األصدقاء ويف اخلدمات الشخصية ,بل هناك شبكات تستخدم  تتوقف أمهية وسائل التواصل اإللكرتوين وفوائدها عن

(1.) عات يف تكوين بيئات تعلم إلكرتونية جتمع املعلمني واخلرباء واملتعلمني لتبادل األفكار واملوضو 
 

 معوقات إستخدام التعليم اللكرتون : 

 : املعوقات اليت تواجه املدرسني يف استخدامهم للتعليم االلكرتوين 

 ضعف شبكة األنرتنت داخل بعض القاعات الدراسية .  -
 قلة املعامل اخلاصة ابلتعليم اإللكرتوين .  -
 غموض القواعد املنظمة إلستخدام التعليم اإللكرتوين .  -

 
اإللكرتوين التعليمي    . شاهيناز حممود أمحد علي . أثر بيئات التعلم اإللكرتوين االجتماعي القائمة على منصات التواصل االجتماعي على تنمية مهارات التواصل  (( 1

 .  2.  2016.ج  68ة الرتبية . جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس. العدد  لدى طالبات كلي 
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 وجود فنيني ُمتصني ابلقسم لدعم أعضاء هيئة التدريس يف جمال التعليم اإللكرتوين. عدم  -
 يم اإللكرتوين . قلة الربامج التدريسية اخلاصة ابلتعل -
 قلة التجهيزات التقنية داخل القاعات الدراسية.  -

 وهناك معوقات تعيق الطالب يف استخدامِه التعليم اإللكرتوين. 

 أداء األعمال املطلوبة من خالل وسائل التعليم االلكرتونية بسرعة وجودة عالية. ضعف قدرة الطالب على   -
 بطة بعملية التعليم. انشغال املتعلمني ابلدخول إىل مواقع غري مرت  -
 قلة احلوافز التشجيعية اليت تدفع الطالب الستخدام التعلم اإللكرتوين.  -
 قلة امتالك املتعلمني ألجهزة احلاسب اآليل .  -
 املتعلمني بكيفية االتصال ابملعلم واملتعلمني األخرين إلكرتونياً .  عدم إملام -
(1)  ل التعلم اإللكرتوين.ال توجد الرغبة والدافعية املستمرة يف التعليم من خال -

 

 دراسات سابقة: 
 (: 2018دراسة الشكري والسمريي ) 

هدفت الدراسة إىل التعرف على املهارات التدريسية  لدى مدرسي الفيزايء والرايضيات وعالقتها أبمناط التعلم عند      
 طلبة املرحلة املتوسطة والتحقق من أهداف الدراسة وضعت األسئلة اآلتية : 

 ات التدريسية اليت ميارسها مدرسي ماديت الفيزايء والرايضيات . ما املهار  .1
 التعلم اليت ميتلكها طلبة املرحلة املتوسطة يف ماديت الفيزايء والرايضيات . مناط أ ما  .2
 هل هناك عالقة ارتباطية بني املهارات التدريسية و أمناط تعلم الطلبة .  .3

% من جمتمع املدرسني , أما  50فيزايء والرايضيات إعتماد نسبة مدرس ومدرسة ملاديت ال  229تكونت عينة الدراسة من
% من جمتمع الطلبة , اختريت عشوائياً من املدارس  25طالباً وطالبة إبعتماد نسبة    1249يف الطلبة فكانت  عينة البحث  

التدريسية ب الباحثا10, ومت حتديد املهارات  ببناء أدوات  عشرة مهارات . ومت اعتماد تصنيف هريمان , كما وقام  ن 
فقرة موضوعية من    68وإختيار أمناط التعلم املكون من  فقرة    50البحث وهي : مقياس املهارات التدريسية املكون من  

نوع اإلختيار من متعدد ,توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية : أن الطلبة ميتلكون مستوى جيد من أمناط التعلم يف حني  
اإلرتباطية فأن هناك  درسني يف بعض جماالهتا مل تبلغ احلد املطلوب ,أما فيما يتعلق ابلعالقة أن املهارات التدريسية لدى امل

 ( 2) عالقة طردية قوية ببني مهارات التدريس اليت ميارسها املدرسني وأمناط تعلم طلبتهم .

 ( :   2014دراسة : اتج السر وإبراهيم )    

  ت التعلم اإللكرتوين لدى معلمي مادة الفيزايء ابملرحلة الثانوية مبحلة هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى توافر كفااي    
أمدرمان الكربى , من خالل اإلجابة عن : مدى توافر كفاايت التعلم اإللكرتوين لدى معلمي مادة الفيزايء ابملرحلة الثانوية   

 
جملة    داللطيف بن حمسن . معوقات إستخدام التعلم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة من وجهة نظرهم ..العريين , عب  (  ( 1

 .  292- 269ص     2015,    65. العدد    ASEPفس  دراسات عربية يف الرتبية وعلم الن
)املهارات التدريسية لدى مدرسي الفيزايء والرايضيات وعالقتها أبمناط التعلم عند طلبة املرحلة  الشكري , حامد خريهللا , السعيدي , حنان عباس صاحب  .  (1)

 .1907- 1906ص  2018بل كانون أول / املتوسطة (.جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية اإلنسانية /جامعة اب



 

327 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

انوية ، والعالقة ما بني استخدام تطبيقات  ، ومدى إسهام تطبيقات األنرتنت يف تسهيل تدريس مادة الفيزايء ابملرحلة الث
ادة الفيزايء وحتسني أداء الطالب ابملرحلة الثانوية ، واملعوقات اليت حتد من توظيف التعلم  التعلم اإللكرتوين يف تدريس م

موزعني على  اإللكرتوين يف تدريس مادة الفيزايء ابملرحلة الثانوية. طبقت هذه الدراسة على عينة من املعلمني واملعلمات  
 اليت وصلت إليها الباحثة: املدارس الثانوية مبحلية أمدرمان الكربى . ومن أهم النتائج 

واإل  احلاسوبية  الثقافة  التعلم  تتوافر كفاايت  وإسهام  الثانوية  ابملرحلة  الفيزايء  مادة  معلمي  لدى  متوسطة  بدرجة  نرتنت 
اإللكرتوين يف  رحلة الثانوية  واملعوقات اليت حتول دون توظيف التعلم  اإللكرتوين الكبري يف تسهيل تدريس مادة الفيزايء ابمل

تدريس مادة الفيزايء تتمثل يف :عدم وجود برامج تدريبية على تطبيقات التعلم اإللكرتوين ،وعدم إملام املعلمني أبساليب  
ا  الوعي  وضعف  مالئمة  تعليمية  بيئة  توافر  وعدم  اإللكرتوين   التعلم  تطبيقات  االاستخدام  أبمهية  للتعلم  لعام  ستخدام 

 (1)  قة التقليدية على احلديثة يف تدريس مادة الفيزايء .اإللكرتوين وتفضيل الطري 

 التعقيب على الدراسات السابقة : 

( يف حتديد  2018تباينت الدراسات السابقة يف حتديد األهداف ، وإتفقت الدراسة احلالية مع دراسة الشكري )     
الفي ال مهارات مدرسي  الوصفي  املنهج  احلالية على  الدراسة  وإعتمدت   ، الشكري  زايء  دراسة  إعتمدت  فيما   ، تحليلي 

( كحد أدىن  50والسمريي على منهج الدراسات اإلرتباطية . كما وتباينت الدراسات السابقة يف حتديد حجم العينة بني ) 
ة واألدب الرتبوي يف بناء املقياس والتعرف  ( كحد أعلى من املدرسني ، وإستفاد الباحث من الدراسات السابق 229و )

 ات األساسية ملدرسي الفيزايء يف التعليم اإللكرتوين ، ويف إغناء الدراسة ابملصادر املهمة . على املهار 

 جراءات البحث : إ

ء مقياس للتعرف  تتضمن وصفاً لإلجراءات املتبعة من حيث حتديد جمتمع البحث وعينته وطريقة اختيارها , فضالً عن خطوات بنا   
, و إجراءات تنفيذها و    covid -19زايء يف التعلم االلكرتوين خالل جائحة كوروًن  على إجتاهات العينة ملهارات مدرس الفي

 األساليب اإلحصائية  املتبعة يف معاجلة البياًنت وحتليلها إحصائياً . 

املديرية العامة لرتبية البصرة, للعام الدراسي   يشمل جمتمع البحث على مجيع مدرسي الفيزايء ضمن مالك  جمتمع البحث: .1
 ( أدًنه: 1, كما مبينة يف جدول )2019-2020

 

                                                    

 ( 1جدول )

 توزيع اجملتمع حسب اجلنس 

 العدد  النوع  

 

كتوراه  ، جامعة السودان  عباس , إيناس اتج السر , إبراهيم عزالدين ،كفاايت التعلم اإللكرتوين ومدى توافرها لدى معلمي الفيزايء للمرحلة الثانية ، إطروحة  د   ( 2)  
 .   2014للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الرتبية ،
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 102 ذكور 
 148 إانث  

 250 اجملموع  
 

ويتميز استخدام  ( 1) األفراد اليت يتم سحبها من اجملتمع االصلي الذي يراد حبثه هي عبارة عن جمموعة من  عينة البحث : .2
( 2) أسلوب العينات بسهولة مجع البياًنت وتبويبها , وختفيض النفقات وتوفري اجلهد والزمن  

 

 مت إختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية كما موضح يف اجلدول أدًنه : 

 (  2جدول )

 ية حسب اجلنس  توزيع العينة األساس

 العدد  النوع  
 13 ذكور  

 37 إانث 
 50 اجملموع  

 

3.  : البحث  قام الباحث ببناء مقياس لتحديد مهارات مدرسي الفيزايء يف التعليم اإللكرتوين خالل جائحة كوروًن ,    أداة 
 ومت بناؤه على وفق اخلطوات االتية : 

ك مدرسي الفيزايء للمهارات التدريسية ونسبة ممارستها  : يهدف املقياس إىل حتديد إمتال  املقياس حتديد اهلدف من   •
 عن بُعد . 

:عن طريق إستبيان استطالعي مفتوح مت توزيعه على اخلرباء واحملكمني ختصص الفيزايء    حتديد املهارات التدريسية  •
 وطرائق تدريس الفيزايء . 

ابقة , مبا يتالئم مع تلك املهارات  : من خالل االطالع على األدب الرتبوي واالحباث الس  صياغة فقرات املقياس  •
 ( فقرة ,مبا يغطي اجملاالت الرئيسية كاآليت : 29, وبلغ عددها )

 
 
 

 
,دار الكتب والواثئق . بغداد    1لتصورية والنظرية يف مناهج العلوم االنسانية والتطبيقية ط( .األسس ا2008وزنكنة , عدًنن حقي ,)عبدالرمحن , أنور حسني ,    (1)

 . 309,ص
, دار صفاء للنشر  1األسدي ,سعيد جاسم ,سندس عزيز فارس األساليب اإلحصائية يف البحوث للعلوم الرتبوية والنفسية واألجتماعية  واإلدارية والعلمية ,ط  .  (2)

 . 118( , ص2015والتوزيع عمان )



 

329 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

 ( 3جدول رقم ) 

 جمالت مقياس ليكرت وعدد فقراته 

 عدد الفقرات  اجملال
 5 اإللكرتوين إسرتاتيجيات حديثة يف التعلم 

 7 مهارات إنشاء ملف اإلجناز اإللكرتوين 
 6 إلختبارات اإللكرتونية مهارات تصميم ا

 6 مهارات إدارة املعرفة الشخصية 
 5 مهارات التواصل اإللكرتوين 

 29 اجملموع
 

ساسية حول  )موافق , حمايد ,غري موافق ( للتعرف على إجتاهات العينة األ  (1)   مت بناء املقياس على وفق مقياس ليكرت الثالثي    
 (2) وايل , ( على الت1,2,3املهارات وفقاً لألوزان )

 وفيما أييت فقرات املقياس األساسية و الفرعية: 

 :  ء حول السرتاتيجيات احلديثة يف التعلم اللكرتون وتشملأولا :املهارات اليت ميتلكها مدرس الفيزاي 

 اسرتاتيجية مصفوفة الذاكرة .  .1
 اسرتاتيجية االسئلة املوجهة.  .2
 سرتاتيجية التفكري الثنائي. ا .3
 جلماعي. سرتاتيجية البحث اا .4
 اسرتاتيجية التعلم معاً.  .5

 اثنياا : مهارات إنشاء ملف الجناز اللكرتون وتشمل : 

 حمتوى الفيزايء وحتديد األهداف املعرفية واملهارية والوجدانية . حتليل  .1
 إعداد األنشطة والتدريبات.  .2
 املقررات االلكرتونية )إضافة احملتوى التعليمي (.  .3
 خلق عناصر تفاعلية .  .4
 ات )فيديو , ميداي , فالش( . إضافة ملف .5
 إنشاء املشاريع )ملفات امليداي , الفيديو , املشغالت (.  .6

 
عروض حتليلية تطبيقية .  األسدي , سعيد جاسم , سندس عزيز فارس . مناهج البحث العلمي يف العلوم الرتبوية والنفسية و األجتماعية و اإلدارية والفنون اجلميلة  .  1

 .   (2015دار الوضاح للنشر , اململكة األردنية اهلامشية ,عمان , )
 .القاهرة ,عامل الكتب . 4السالم علم النفس االجتماعي , طزهران . حامد عبد  .     2
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 علق ابجلانب الفين )إعداد الشرائح , إضافة احملتوى (. مهارات تت  .7

 : تصميم الختبارات اللكرتونية وتشمل املهارات التية :   اثلثاا 

 طأ , املطابقة واملزاوجة , ملئ الفراغات والتكملة ( مهارات تصميم األسئلة )اختيار من متعدد , الصواب واخل  .1
 )الوسيط الصويت ,الوسيط النصي , الرسوم املتحركة , الفيديو (. مهارة تصميم الوسائط املتعددة   .2
 مهارة زمن االختبار .  .3
 مهارة أتمني اإلختبار )محاية قاعدة البياًنت , ومنع الغش ,ومحاية الربًنمج من اإلخرتاق (.  .4
 يح اإلختبار )التصحيح الفوري واإلعالن عنها (. مهارة تصح .5
 مهارة تصميم التغذية الراجعة .  .6

 :مهارات إدارة املعرفة الشخصية وتشمل :   اا رابع

 مهارة إنشاء املعلومات الرقمية يف أشكال ووسائط متعددة.  .1
 مهارة التكامل وتقدمي شروحات رقمية وتلخيص تلقائي .  .2
 املخططات.   مهارة إعداد اخلرائط الذهنية ورسم .3
 مهارة إدارة قضااي أمن احملتوى.  .4
 مهارة ختزين وحفظ و أرشفة الواثئق.  .5
 رة التقييم والتقومي. مها .6

 مهارات التواصل اللكرتون وتشمل : : خامساا 

 مهارة إدارة الصفحات التعليمية والتعامل مع الواقع اإلفرتاضي .  .1
 ن الثقافات االخرى. مهارة ربط األفراد عن بعد والتعرف على معلومات جديدة ع .2
 قدرات األفراد . استخدام الوسائط اإللكرتونية ملشاركة املعلومات وتطوير  .3
 استخدام الشبكات الرقمية وااللياف الضوئية واإلشارات الالسلكية .  .4
 استخدام شبكات التواصل األجتماعي .  .5

 التحقق من صدق املقياس: 

عة من األساتذة اخلرباء ختصص الفيزايء وحصلت فقرات املقياس على نسبة  مت التحقق من الصدق الظاهري للقياس بعرضه على جممو 
(1.) % ومت تعديل بعض الفقرات بضوء آراء احملكمني وبذلك حتقق صدق احملتوى 80أعلى من 

 

االستجابة على  وعرب الربيد االلكرتوين والفيسبوك  والواتساب ومتت مت توزيع املقياس االلكرتوين على مواقع التواصل االجتماعي     
 ( مدرس خضعت للتحليل االحصائي . 50فقراتِه بلغ عدد املستجيبني )

 
روض حتليلية تطبيقية .  األسدي , سعيد جاسم , سندس عزيز فارس  مناهج البحث العلمي يف العلوم الرتبوية والنفسية و األجتماعية و اإلدارية والفنون اجلميلة ع  .(1)

 ( . 2015)  ة األردنية اهلامشية ,عماندار الوضاح للنشر , اململك 
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 التحليل اإلحصائي : 

مت استخراج النسب املئوية لإلستجاابت  ووفقاً للبياًنت الواردة يف مقياس ليكرت الثالثي ومتثيلها بطريقة الدائرة ,واستخدام الباحث  
  2) , والوزن املئوي  (1) لنتائج متهيداً لتفسريها وهي: الوسط املرجح  الوسائل االحصائية االتية لغرض حتليل ا

  ( 3)   , واإلحنراف املعياري(
 . 

 نتائج البحث وتفسريها : 

لنتائج البحث على وفق املعاجلات اإلحصائية مع بيان االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات املستقبلية ,وقد مت   فيما أييت عرضاً 
 اف البحث : تصنيف النتائج تبعاً إلهد

 اهلدف األول: 

".مت اإلطالع على األدبيات الرتبوية  Covid-19وًن  "الكشف عن مهارات مدرسي الفيزايء يف التعلم االلكرتوين خالل جائحة كور 
طالعية  لكرتوين ويف ضوء الدراسة االستفيما خيص مهارات التدريس ملادة الفيزايء واالطالع على البحوث والدراسات املتعلقة ابلتعلم اإل 

لكرتوين كاآليت  الفيزايء يف التعلم اإلاليت وجهها الباحث إىل مدرس الفيزايء ومتكن من الكشف عن املهارات اليت يتمتع هبا مدرسي  
 : 

 مهارات معرفة اسرتاتيجيات التعلم احلديثة يف جمال التعلم اإللكرتوين .  

 مهارات تتعلق إبنشاء ملف اإلجناز اإللكرتوين . 

 االختبارات اإللكرتونية .  مهارات تصميم

 دارة املعرفة الشخصية . إمهارات  

 مهارات التواصل اإللكرتوين . 

 الثاين:  اهلدف 

 "   covid -19لكرتوين خالل جائحة كوروًن " بناء مقياس لتحديد مهارات مدرسي الفيزايء يف التعلم اإل

 
للنشر والتوزيع  . البطش ,  أبو زينة , حممد وليد, فريد كامل . مناهج البحث العلمي تصميم البحث والتحليل اإلحصائي , اشراف سعيد التل, دار املسرية    (2)

 (   2007والطباعة )
 .   120(  ,ص2007, عمان ,االردن)2, دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة . ط  .اجلادري , عدًنن حسني ,االحصاء الوصفي يف العلوم الرتبوية  (3)

 
 (. 2009. أبو صاحل ,حممد صبحي. الطرق االحصائية , الطبعة العربية دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع )   (4)
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ارة يف ضوء اإلطالع النظري والدراسة االستطالعية ,ومت  بعد حتديد املهارات األساسية استطاع الباحث حتديد فقرات كل مه   
صدق ,والثبات ( , ومت التعرف على درجة أمهية كل فقرة من فقرات املقياس وفقاً  حتقيق التحقق من اخلصائص السيكومرتية )ال 

رة )خلق عناصر تفاعلية  ( , ويتضح من اجلدول ) ( أن الفق 50للمهارات احملددة من وجهة نظر عينة البحث االساسية وعددها )
( .  94,66( ووزن حمتوى )2,96وىل بوسط مرجح )( اليت تقع ضمن مهارات إنشاء ملف اإلجناز اإللكرتوين , احتلت املرتبة األ

لت  أما الفقرة )اسرتاتيجية التفكري الثنائي ( اليت تقع ضمن مهارات معرفة االسرتاتيجيات احلديثة اخلاصة يف التعلم االلكرتوين , إحت
 ل اآليت : ( , كما يظهر يف اجلدو 88( ووزن مئوي )2,64املرتبة األخرية قياساً ببقية الفقرات بوسط مرجح )

 ( 4جدول رقم )

 ستجابة أفراد العينة والوسط املرجح والوزن املئوي واإلحنراف املعياري وترتيب الفقرات ا
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 الفقرات  املرتبة 
الوسط   املقياس 

 املرجح
الوزن  
 املئوي 

اإلحنراف  
 1 2 3 املعياري 

 0.197 94.66 2.96 - 2 48 خلق عناصر تفاعلية  1
 0.239 98 2.94 - 3 47 املتعددة تصميم الوسائط  2
 0.239 98 2.94 - 3 47 ربط األفراد عن بعد  
 0.239 98 2.94 - 3 47 استخدام الوسائط االلكرتونية ملشاركة املعلومات  2
 0.274 97.33 2.92 1 4 46 افة ملفات ( إنشاء ملف إجناز الكرتوين )إض 3
 0.340 97.33 2.92 1 2 47 إسرتاتيجية التعلم معاً.  4
 0.364 96.66 2.90 1 3 46 ختزين وحفظ الوسائط  5
 0.328 96 2.88 - 6 44 إعداد األنشطة والتدريبات  6
 0.328 96 2.88 - 6 44 مهارة زمن االختبار  6
 0.328 96 2.88 - 6 44 التكامل وتقدمي شروحات رقمية  6
 0.435 96 2.88 2 2 46 التقومي  7
 0.350 95.33 2.86 - 7 43 اجناز املشاريع   ٨
 0.350 95.33 2.86 - 7 43 اجلانب الفين )إعداد الشرائح(  ٨
 0.350 95.33 2.86 - 7 43 اختيار من متعدد  ٨
 0.404 95.33 2.86 1 5 44 حتليل حمتوى الفيزايء   ٩
 0.404 95.33 2.86 1 5 44 يح االختيار مهارة تصح ٩
 0.404 95.33 2.86 1 5 44 املعلومات الرقمية   ١٠
 0.404 95.33 2.86 1 5 44 إقامة روابط  ١٠
 0.452 95.33 2.86 2 3 45 إستخدام التواصل اإلجتماعي   ١١
 0.370 94.66 2.84 - 8 42 املقررات اإللكرتونية   ١٢
 0.370 94.66 2.84 - 8 42 إستخدام الشبكات الرقمية   ١٢
 0.548 94.66 2.84 4 - 46 مهارة أتمني اإلختبار   ١٣



 

334 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

 

 

 

 

 

 

 

ى عال جداً,  ويتفق الباحث مع النتيجة فيما يتعلق ابلفقرة )خلق عناصر تفاعلية( إذ كانت استجابة عينة البحث األساسية مبستو   
وهذا يدل على أن ملدرس الفيزايء دور فاعل يف عملية التفاعل من خالل تقدمي األفكار الرئيسية واملعلومات لتحفيز الطالب ألداء  

(  2016ة , وعملية مستمرة بني املدرسني وبني املتعلمني عرب منصات معينة وتتفق النتيجة ما أشره شاهنياز)مهام التعلم املطلوب 
، و إن عملية التعلم اإللكرتوين تتم من خالل    (1)ص على تكوين عالقات وثيقة بني املتعلمني يف سياق العملية التعليميةواحلر (1)

واصل والتفاعل لتبادل اخلربات واملعارف كما جاءت بقية الفقرات مبتوسطات مرجحة  وسائط إلكرتونية تتيح للطالب إمكانية الت
( مما يدل على  94-98( وأوزان مئوية متقاربة ما بني )  2,82  -2,94ية جداً تراوحت ما بني )متقاربة , وأن شدة االستجابة عال 

, ومتتعهم بقدر    covid -19ية التدريس قبل جائحة كوروًن  إمياهنم بتوظيف التقنية لتحسني وتعميق التعلم مما نفتقد إليِه يف عمل
 ديهم الدافعية والرغبة يف التعلم اإللكرتوين . مناسب من الثقافة احلاسوبية كما أن جائحة كوروًن ولدت ل

(  92,66ة )( , و أوزان مئوي 2,76,  2,78فيما احتلت الفقرتني )االسئلة املوجهة( و)مصفوفة الذاكرة ( أبوساط مرجحة متقاربة )
 ( على الرتتيب . 92,)

اإللكرتوين احلديثة واليت ميكن تنفيذها من خالل    يفسر الباحث هذِه النتائج لقلة إطالع مدرس الفيزايء على إسرتاتيجيات التعلم    
املدوًنت والشبكات االجتماعية واملنتدايت , فضاًل عن أن اسرتاتيجية مصفوفة الذاكرة يتطلب تنفيذها من خالل صفحات الويب  

 ليدية يف التدريس . والويكي . وهي جتربة جديدة ابلنسبة للمدرسني العتمادهم سابقاً على الطريقة التق واملدوًنت واالمييل 

( .  88( ووزن مئوي)2,64أما الفقرة )إسرتاتيجية التفكري الثنائي ( فقد جاءت ابملرتبة األخرية قياساً ببقية الفقرات بوسط مرجح )
ت  اتيجية تنفذ من خالل التعلم القائم على الويب وابستخدام أدوات التعلم مثل لوحاويتفق الباحث مع هذِه النتيجة , كون االسرت 

 النقاش , أو الويكي ,مما مل تتاح للمدرسني تنفيذها قبل جائحة كوروًن . 

 يقدم الباحث التوصيات األتية :  يف اخلتام

 عقد دورات تدريبية للمدرسني حول اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين احلديثة . 

 0.388 94 2.82 - 9 41 إدارة قضااي أمن احملتوى   ١٤
 0.438 94 2.82 1 7 42 البحث اجلماعي   ١٥
 0.438 94 2.82 1 7 42 التغذية الراجعة   ١٥
 0.525 94 2.82 3 3 44 إدراة الصفحات التعليمية   ١٦
 0.464 92.66 2.78 1 9 40 األسئلة املوجهة   ١٧
1 39 مصفوفة الذاكرة   ١٨

0 
1 2.76 92 0.610 

1 35 إسرتاتيجية التفكري الثنائي   ١٩
2 

3 2.64 88 0.597 
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 مقرر الفيزايء واملواد الدراسية األخرى . إعداد دليل ملدرسي الفيزايء يوضح االسرتاتيجيات احلديثة للتعلم اإللكرتوين يف  

 بناء بطاقة مالحظة لتقومي أداء املدرسني يف التعلم اإللكرتوين على وفق املهارات الواردة يف البحث. 

 فة بني أفراد املؤسسة لتذليل التحدايت والصعوابت . إنشاء وحدات املؤسسات الرتبوية تتوىل نشر الثقا

 املقرتحات : 

 ث احلايل يقرتح الباحث : واستكمااًل للبح

 إجراء دراسة لتحديد مهارات املدرسني يف التعلم اإللكرتوين يف مقررات دراسية أخرى . 

مقرر الفيزايء وتنمية التفكري الناقد لدى طالب    إجراء دراسة أثر اسرتاتيجييت مصفوفة الذاكرة والتعلم معاً على تنمية التحصيل يف 
 املرحلة الثانوية . 

 ربية : املصادر الع 

 :الكتب  

 (. 2009أبو صاحل, حممد صبحي ,الطرق اإلحصائية , الطبعة العربية , دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع . )

لوم الرتبوية والنفسية و األجتماعية و اإلدارية والفنون  األسدي , سعيد جاسم , سندس عزيز فارس، مناهج البحث العلمي يف الع
 (. 2015طبيقية . دار الوضاح للنشر , اململكة األردنية اهلامشية ,عمان )اجلميلة عروض حتليلية ت

العلمية  األسدي ,سعيد جاسم ,سندس عزيز فارس, األساليب اإلحصائية يف البحوث للعلوم الرتبوية والنفسية واالجتماعية واإلدارية و 
 ( . 2015, دار صفاء للنشر والتوزيع عمان. )1,ط

. دار  1زنكنة ، عدًنن حقي . األسس التصورية والنظرية يف مناهج العلوم اإلنسانية والتطبيقية .ط  أنور ، حسني عبد الرمحن ، 
 .  2018الكتب والواثئق .

البحث والتحليل اإلحصائي إشراف سعيد التل , ط,    البطش , أبو زينة ,حممد وليد ,فريد كامل. مناهج البحث العلمي , تصميم
 (2007طباعة عمان , األردن , )دار املسرية للنشر والتوزيع وال

الرتبوية ,ط العلوم  الوصفي يف  اإلحصاء   . , عدًنن حسني  ,  2اجلادري  األردن  عمان   , والطباعة  والتوزيع  للنشر  املسرية  دار   ,
 . 120( ,ص2007)

المية ابملدينة املنورة  العريين , عبداللطيف بن حمسن . معوقات إستخدام التعلم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة االس
 . 292-269ص   2015,  65. العدد  ASEPمن وجهة نظرهم . جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس 

التعلم املعتمد على الويب : الشبكات االجتماعية  ( .الربجم2001العمودي , غادة بنت عبدهللا ,)  يات االجتماعية يف منظومة 
املؤمتر الدويل للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد ,صناعة التعلم للمستقبل , امللكة العربية السعودية ,   منوذجاً ,ورقة  عمل مشاركة يف 

 .  2014/ 2ج 56العدد   2009مارس  17الرايض يف 
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كنولوجيا  , الدلتا لت1( ط  2.0( . تربوايت تكنولوجيا القرن احلادي والعشرين تكنولوجيا )ويب ,2012اهيم عبدالوكيل )الفار , إبر 
 .  2014/ 2ج 56احلاسبات العدد 

 ( . 2013حممد عطية مخيس, النظرية والبحث الرتبوي يف تكنولوجيا التعليم, القاهرة دار السحاب للطباعة والنشر والتوزيع . )

 الت : اجمل

لفيزايء الدويل .دراسات عربية  آل فيصل , حنان حسني عبدهللا.تقومي مهارات الفيزايء للمرحلة  الثانوية يف ضوء مسابقات أوملبياد ا
 .2016,  79., رابطة الرتبويني العرب, العدد ASEPيف الرتبية وعلم النفس ,

  2يئة للتعلم اإللكرتوين التشاركي قائمة على بعض  أدوات الويب  محادة ، أمل إبراهيم إبراهيم ,آية طلعت امساعيل , أثر تصميم ب
ة مهارات إدارة املعرفة الشخصية لدى طالب احلاسب اآليل , دراسات عربية يف الرتبية وعلم  وفقأً ملبادئ النظرية التواصلية على تنمي

 .  81- 148. ص  2014,ديسمرب 2,ج   56, العدد   ASEPالنفس 

. أثر بيئات التعلم اإللكرتوين االجتماعي القائمة على منصات التواصل االجتماعي على تنمية مهارات  شاهيناز حممود أمحد علي  
 .   2016 2.ج 68ل اإللكرتوين التعليمي لدى طالبات كلية الرتبية . جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس. العدد التواص

.املهارات التدريسية لدى مدرسي الفيزايء والرايضيات وعالقتها أبمناط    الشكري , حامد خريهللا , السمريي , حنان عباس صاحب
- 1906ص  2018.جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية اإلنسانية /جامعة اببل كانون أول /  التعلم عند طلبة املرحلة املتوسطة 

1907. 

م الويب على تنمية مهارات طالب طلية الرتبية منخفضي ومرتفعي  وليد يوسف حممد , أثر اسرتاتيجيتني للتعلم التعاوين يف تنفيذ مها
تشاركية واستخدامها ومهاراهتم يف التعلم املنظم ذاتياً . دراسات عربية يف الرتبية وعلم  الدافعية لإلجناز يف إنتاج تطبيقات جوجل ال

 (. 2015. ) 112-17,ص 2015,أغسطس   64, العدد   ASEPالنفس 
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                                19زمن جائحة كوفيد   املسؤولية القانونية عن حوادث التعليم عن بعد يف
 نصاري يونس األ

حلسن ابحث دكتوراه، مسلك القانون اخلاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية عني الشق، جامعة ا
 الثاين، الدار البيضاء، اململكة املغربية

elansari.yoness15@gmail.com 
 امللخص: 

، إىل اختاذ العديد من البلدان لقرار توقيف الدروس احلضورية ابملؤسسات  2019اليت ضربت العامل أواخر    19أدت جائحة كوفيد  
 وتعويضها بدروس عن بعد لتفادي ضياع املوسم الدراسي.  التعليمية، 

أضرار   إحلاق  إىل  تؤدي  قد  اليت  التكنولوجية،  الوسائل  استعمال  واملعلمني  التالميذ  من  يقتضي  بعد  عن  التعليم  مواصلة  أن  إال 
 ة دروسه عن بعد؟  مبستخدميها مما َيعلنا نتساءل عن احلماية القانونية املقررة للمضرور عن الضرر الناتج عن مواصل

ت اقتضت منا التطرق يف فقرة أوىل لتعريف احلوادث املدرسية وحتديد نطاقها، حيث سنربز  إن حماولة اإلجابة عن هذه التساؤال 
بعض التعريفات الفقهية والتشريعية مث حناول إعطاء تعريف حلوادث التعليم عن بعد، مث نبني نطاق احلوادث املدرسية من حيث املكان  

من خالل اتفاقية الضمان املدرسي املربمة بني مؤسسة للتأمني  ي تسع هذه احلوادث وكذلك األشخاص الذين يتضمنهم وذلك  الذ
والوزارة الوصية على القطاع، لنبني من خالل هذا النطاق هل ميكنه أن حيتوي حوادث التعليم عن بعد أم ال؛ خاصة يف الظروف  

 بب أزمة كوروًن. االستثنائية مثل الظرفية الطارئة بس
ا إعطاء أساس قانوين حلوادث التعليم عن بعد، حيث سنستحضر مسؤولية املعلم املنظمة يف قانون  أما الفقرة الثانية فإننا سنحاول فيه

 االلتزامات والعقود، واليت نؤكد على أهنا مستبعدة النعدام رقابة املعلم على التلميذ. 
وسنربز  ،  وادث اليت تبدو جلية ابلنظر لكوهنا هي من اختذت قرار مواصلة التعليم عن بعد  مث نتناول مسؤولية اإلدارة عن هذه احل

األسس اليت تتحمل الدولة من خالهلا هذه املسؤولية، كما نتطرق ملسؤولية اآلابء عن مثل هذه احلوادث واليت تكون مستبعدة يف التعليم  
يف التعليم عن بعد، كما أنه ميكن استحضار مسؤولية أخرى ال تقل أمهية عن  لكون رقابة األابء على أبنائهم حمققة  احلضوري، نظرا  

 هذه املسؤولية وهي مسؤولية املنتج للوسائل التكنولوجية عن العيوب اليت قد توجد هبذه الوسائل. 
تدبري وضبط الدول لعملية  يعرتيها نقص يف كيفية   التعليم عن بعدلنخلص يف األخري إال أن املسؤولية عن احلوادث املدرسية يف إطار  

التعليم عن بعد، حيث َيب على القطاعات الوصية أن تقوم على األقل يف هذه الظرفية إعداد دالئل أو منشورات توضح كيفية تدبري  
طراف املتدخلة يف هذه العملية ليسهل  هذه العملية، من خالل تعريفها وحتديد أوقات الدروس، وحتديد التزامات كل طرف من األ 

 ديد املسؤوليات يف حالة حدوث حوادث من هذا النوع، ويكون املضرور على بينة من الطرق اليت يسلكها وحتقق له احلماية. حت
 
Abstract 

 
Due to the COVID 19 pandemic which has emerged in the world since the late 2019, 

many countries have decided to suspend in-person learning and shift to a distant one.  This 

decision has come out as a procedure to save the academic season.  

 

However, continuing with distant learning requires students and teachers to use 

technological facilities which may cause harm to its users. This has raised an important question 

which is: What are the legal protective procedures that have been set for those who have been 

negatively affected by distant learning? 
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To answer this question, the first paragraph will bedevoted to define the school accidents 

as well as their scope by highlighting some jurisprudential and Legislative definition. After, we 

move to defining what is meant by distant learning incidents and their scope in terms of the 

place wherethese accidents take place, as well as the people who are concerend by the school 

guarantee agreement endorsed between the insurance institution and )the trusteeship ministry( 

on the sector. Based on this, we can see whether it is possible to contain online learning 

accidents or not; especially in exceptional circumstances such as the emergency conditions 

taken to against the COVID-19.   

Concerning the second paragraph, we will try to provide a legal basis for online learning 

through evoking the responsibility of the teacher regulated in the Commitment and Contractual 

Act which 

We emphasize its excludedness because the abdensce of teacher’ssurvilliance over their 

students.  

Further, we move to considering the administration responsibility for such seemingly 

obvious incidents since it is the one behind distant learning decision, and then highlight the 

foundations that the state bears from this responsibility.  After, we also talk about the 

responsibility of parents in such incidents which are often absent in the attendance learning 

because of parent's monitoring of their children during the online learning. Also,  we can bring 

another significant responsibility which is the responsibility of the technology's producer for 

the dficits of their tchnological means.   

Finally,  we conclude with the fact that the responsibilty behind school accidents within 

the context of distant learning mainly lacks  the methodology of how countries are to monitor 

and manage the process of distant learning. As the commandment sectors should at least in this 

circumstance prepare evidence or publications describing how to this process is to be managed. 

This can be done by defining and setting lessons schedules, and identifying the requirements of 

each member involved in this process in order to determine the responsibilities in case any of 

such accidents accured. This way, the affected person would become fully aware of his or her 

own protective rights. 

keywords:The legal responsibility, Distqnt learning, Legal protection, School acciden, 

COVID-19 pandemic 
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 : مقدمة
، أدت إىل خسائر بشرية ومادية كبرية،  19زالت مستمرة، تسمى فايروس كوروًن كوفيدماجائحة    2019شهد العامل أواخر  

ا  العامل،  بعدها إىل ابقي دول  لتنتقل  العديد من  وقد ظهرت ألول مرة ابلصني؛  اختاذ  إىل  املهددة هبا  الدول  الذي دفع كل  ألمر 
ء بني املواطنني، وقد كان املغرب من بني الدول السباقة إىل اختاذ إجراءات حازمة القت تنويها  اإلجراءات االحرتازية ملنع تفشي الواب

 كبريا من عدة جهات. 
ي املنزيل توقيف الدراسة يف املدارس واجلامعات من غري إقرار  ومن بني اإلجراءات اليت اختذهتا بالدًن إىل جانب احلجر الصح

الدراسة   بل مواصلة  مدرسية؛  تقدم  لعطلة  اليت  التلفزية  القنوات  إىل جانب  اإللكرتونية  املواقع  من  اعتماد جمموعة  بعد، عرب  عن 
ين املهين والبحث العلمي يف ظل الظروف الراهنة،  الدروس، واألكيد أن الغاية من اإلجراءات اليت اعتمدهتا وزارة الرتبية الوطنية والتكو 

 اء كأقل األضرار.  هو إكمال املوسم الدراسي وجتنب سنة دراسية بيض
لكن الذي مل يكن يف احلسبان هو احلوادث اليت قد تقع نتيجة استعمال اآلليات التكنولوجية لالستفادة من الدروس املقدمة،  

عه  ة الثانية ابكلوراي يدرس بثانوية العرفان التابعة للمديرية اإلقليمية اتزة؛ حيث إنه أثناء تتبمن بني ذلك ما تعرض له تلميذ يف السن 
لدروسه عرب اهلاتف تعرض حلادث انفجار بطاريته، أدت إىل حدوث أضرار له على مستوى الوجه والعينني، وهذا َيعلنا نتساءل:  

ال  بسبب حوادث  املضرور  للتلميذ  القانونية  احلماية  احلوادث  عن  للمسؤولية عن  املنظمة  القانونية  النصوص  بعد؟ وهل  تعليم عن 
 ادث التعليم عن بعد؟ املدرسية، ميكن أن حتتوي حو 

 : أول: تعريف احلادثة املدرسية وحتديد نطاقها
ن خالله معرفة  حوادث مدرسية يف إطار التشريعات اليت تنظم املسؤولية عن احلوادث املدرسية، وم ده إن معرفة األضرار اليت تع

هذه التشريعات يقتضي منا احلديث عن تعريف  هل احلوادث الطارئة بسبب التعليم عن بعد؛ حوادث مدرسية ابملعىن احملدد يف  
 (. 2(، وكذلك حتديد نطاقها)1احلادثة املدرسية)

 تعريف احلادثة املدرسية  - 1
عوبة ًنجتة عن حتديد املسؤول عنها)احلادثة(، وعموما تعين  توجد صعوبة كبرية يف حتديد املقصود ابحلادثة املدرسية، وهذه الص 

التلميذ بفعل غري إرادي من طرفه، أو الناجتة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده يف  كل اإلصاابت اجلسدية اليت تلحق  
 . 1عهدة األطر الرتبوية للمؤسسة التعليمية من رجال التعليم وغريهم

صاابت  يف الذي أعطته اتفاقية الضمان املدرسي يف بندها العاشر الذي جاء فيه:" احلادثة هي كل اإلفهذا التعريف شبيه ابلتعر 
 .  2اجلسدية اليت تلحق ابملؤمن له بفعل غري إرادي أو الناجتة عن فعل فجائي وبسبب خارجي" 

دة األطر الرتبوية للمؤسسة التعليمية  لكن املالحظ عن التعريف األول أنه اشرتط العتبار احلادثة مدرسية وجود التلميذ حتت عه
إنه يف هذه اللحظة يكون التلميذ يف منزله    إذناء تلقي التلميذ لدروسه عن بعد؛  وهو ما ال ميكن تصوره ابلنسبة للحادثة الواقعة أث 

كننا من الوصول عن طريق  أو مكان إقامته، عكس التعريف الثاين الذي مل يشرتط تواجد التلميذ حتت رقابة األطر الرتبوية، وهو ما مي 
 بعد.التوسع يف تفسري هذا التعريف إبمكانية احتوائه للحوادث الواقعة للتالميذ أثناء تلقيهم لدروسهم عن  

 
لشؤون القانونية واملنازعات، جوانب املسؤولية يف جمال احلوادث املدرسية، يناير  طنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، مديرية اوزارة الرتبية الو    - 1
 . 4، دون ذكر الطبعة واملطبعة. ص2008

فريقي  وشركة  الشمال اإل   - قطاع الرتبية الوطنية    - ر والبحث العلمياتفاقية الضمان املدرسي املربمة بني وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األط   - 2
 . 05/2007ــ/29وفيما بني القارات للتأمني "سينيا السعادة" املوقع عليها بتاريخ  
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ومن خالل ما سبق ميكن تعريف احلادثة املدرسية يف ظل التعليم عن بعد: هي اإلصاابت اجلسدية اليت تلحق التلميذ أثناء  
لك ابستعمال وسائل التكنولوجية اليت متكنه من املتابعة، وتتسبب هذه الوسائل املستعملة يف ضرر للتلميذ  متابعته لدروسه عن بعد وذ
 يف وقت يكون فيه التلميذ خارج رقابة وإشراف األطر الرتبوية، لكنه خيضع لرقابة أبويه.   نتيجة عطب يلحق هبا،

 اتفاقية الضمان املدرسي  نطاق احلاثة املدرسية من خالل   - 2
 سنحدد هذا النطاق من خالل املكان الذي تقع فيه احلادثة، وكذلك األشخاص املصابون ابحلادثة.  
احلاد   -أ فيه  تقع  الذي  اتفاقية الضمان املدرسي جند أبن هذا الضمان يشمل    ثة:املكان  العاشر من  البند  ابلرجوع إىل 

 احلوادث اليت تلحق ابملؤمن له يف إحدى الظروف التالية: 
 مراكز الرتبية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة. داخل  -
التثقيفية والرتفيهية املنظمة من طرف مؤسسة الرتبية والتعليم العمومي  أثناء اخلرجات والرحالت واألنشطة الرايضية والرتبوية و   -

 ة هلا الصفة لتنظيم هذه األنشطة. ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو مجعية آابء وأولياء التالميذ أو كل مجعي
 أثناء املخيمات الصيفية اليت تنظمها الوزارة لفائدة التالميذ املؤمن هلم؛ -
قل التالميذ املؤمنني هلم بني مقر سكناهم و مؤسسة الرتبية و التعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة  خالل خط تن -

 قد يستغرقها هذا التنقل.   ذهااب وإاياب، مع مراعاة املدة اليت 
لدروسه عن بعد يف مكان  املالحظ أن األمكنة اليت يشملها الضمان ال تدخل ضمنها احلوادث اليت تقع للتلميذ أثناء متابعته  

من اتفاقية الضمان املدرسي الذي يربط استفادة التلميذ من التأمني بشرط تواجد التالميذ حتت    17إقامته، ويؤكدها كذلك البند  
تساؤل  إن التلميذ يوجد حتت حراسة أبويه؛ إال أنه ميكننا ال  إذ حراسة مؤسسة الرتبية والتعليم، وهذا الشرط ال يتحقق يف هذه احلالة 

إمكانية    عليه  و ، يف ظل جلوء الوزارة الوصية على القطاع إىل هذا اإلجراء االستثنائي )التعليم عن بعد(، أال ميكن حتميلها تبعاته  
إقامة التلميذ من األمكنة اليت يشملها أتمني الضمان املدرسي، خاصة وأن الوزارة ألزمت التالميذ مبتابعة الدراسة عن    اعتبار مكان 

ا ألزمت األساتذة مبواكبة التالميذ مبختلف الوسائل املتاحة، إضافة إىل أهنا مل تعترب التالميذ يف عطلة طيلة فرتة احلجر الصحي،  بعد كم
متابعة الدراسة ينتقل من حجرات الدراسة ابملؤسسات التعليمية إىل منازل التالميذ أو مكان إقامتهم، وهبذه  وهو ما َيعل مكان  
  احلماية للتلميذ أثناء متابعته لدروسه عن بعد وكأنه داخل املؤسسة التعليمية. الطريقة ميكن توفري 

املدرسي فإن األشخاص املستفيدون من الضمان  من اتفاقية الضمان    11حبسب البند  األشخاص املصابون ابحلادثة:     -ب
 يتمثلون يف: 
 التعليم واملنخرطون يف أتمني "الضمان املدرسي".  التالميذ املسجلون مبؤسسات الرتبية والتعليم العمومي جبميع أسالك -
ؤسسات الرتبية والتعليم  التالميذ املنخرطون يف أتمني "الضمان املدرسي" املسجلون أبقسام التعليم األويل الواقعة داخل م  -
 العمومي؛ 
ابألقسام التحضريية لولوج املعاهد واملدارس  التالميذ املنخرطون يف أتمني " الضمان املدرسي"، املسجلون مبراكز التكوين أو    -

 العليا أو أقسام حتضري شهادة التقين العايل، التابعة للوزارة أو املوضوعة حتت وصايتها. 
 ية املنخرطون يف أتمني الضمان املدرسي؛  أساتذة الرتبية البدن  -
ت والرحالت واألنشطة الرايضية والرتبوية والتثقيفية  املؤطرون، املنخرطون يف أتمني " الضمان املدرسي"، املشاركون يف اخلرجا  -

عة للوزارة أو مجعية آابء  والرتفيهية واملخيمات الصيفية املنظمة من طرف مؤسسات الرتبية والتعليم العمومي أو مراكز التكوين التاب
 وأولياء التالميذ أو كل مجعية مؤهلة لتنظيم هذه األنشطة.  
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أبن كل تلميذ مسجل مبؤسسة تعليمية اتبعة للقطاع العام ومنخرط يف أتمني الضمان املدرسي  من خالل هذا النص يتضح  
سية، وابلتايل فالتلميذ الذي تقع له حادثة مدرسية يف  يستفيد من التعويض اجلزايف الذي مينحه هذا الظهري يف حالة وقوع حادثة مدر 

لضمان املدرسي، ما دام أنه خيضع إلحدى هذه املؤسسات ويتابع دراسته  من اتفاقية ا  11ظل التعليم عن بعد يدخل يف نطاق البند  
 عن بعد تبعا ملواكبتها له. 

 ليم عن بعد اثنيا: األساس القانون للمسؤولية عن احلوادث املدرسية يف ظل التع
ق إىل بيان كل مسؤولية  إن بيان األساس القانوين للمسؤولية عن احلوادث املدرسية يف ظل التعليم عن بعد، يستدعي منا التطر 

(، لكي  4(دون أن ننسى مسؤولية املنتج عن املنتوجات املعيبة)3( ومسؤولية أابء وأولياء أمور التالميذ)2( ومسؤولية اإلدارة)1املعلم)
لذي  ا األساس الصحيح الذي تقوم عليه هذه املسؤولية، واليت ميكن أن تشرتك بني مجيع هذه اجلهات أو بعضهما األمر ايتضح لن

 (. 5يؤدي ابلقاضي يف حالة ثبوهتا إىل القيام بعملية تشطري املسؤولية)
 مسؤولية املعلم عن احلوادث املدرسية  - 1

ت والعقود يتضح لنا  أبنه ينظم مسؤولية املعلم املدنية عن احلوادث اليت  مكرر من قانون االلتزاما1  85ابلرجوع إىل الفصل  
الطفل أو أن هذا األخري هو الذي يلحقه الضرر؛ سواء صدر هذا الضرر من زمالءه أو الغري، وذلك  يكون مصدر الضرر فيها من 

 رقابة ومسؤولية رجال التعليم.  نتيجة خطأ أو عدم احليطة أو اإلمهال يف الوقت الذي يوجد فيه هؤالء األطفال حتت
 مسؤولية املعلم . وحسب هذا الفصل فإن احملاكم االبتدائية هي املختصة ابلبت يف دعوى 

لكن ما ينبغي اإلشارة إليه يف إطار دراستنا للمسؤولية عن احلوادث املدرسية املرتتبة عن التعليم عن بعد هو أن مسؤولية املعلم  
  ن رقابة هذا األخري غري متوفرة يف هذه الوضعية كما أنه مل يصدر عنه أي خطأ أو عدم حيطة أو إمهال، مستبعدة يف هذه احلالة؛ لكو 

مكرر من قانون االلتزامات والعقود إلقرار املسؤولية عن احلوادث املدرسية الناجتة بسبب التعليم    85وابلتايل ال جمال إلعمال الفصل  
 عن بعد. 
 املدرسية مسؤولية الدارة عن احلوادث  -2

سوء تنظيم وتسيري املرفق    ميكن كذلك أن تنتج عن ، و إن املسؤولية عن احلوادث املدرسية  ميكن أن تنتج عن خطأ املعلم  
العمومية أو األشغال العمومية أو وجود عيب يف تصورها، وهذه احلاالت يؤطرها   للمنشأة  العادية  انعدام الصيانة  العمومي،  أو 

 
والرايضة عن الضرر احلاصل من  ( يسأل املعلمون وموظفو الشبيبة  1942مايو    4)ظهري  مكرر من قانون االلتزامات والعقود على أنه:"    85الفصل  ينص    - 1

 فيه حتت رقابتهم.األطفال والشبان خالل الوقت الذي يوجدون  
 ونية العامة. واخلطأ أو عدم احليطة أو اإلمهال الذي حيتج به عليهم، ابعتباره السبب يف حصول الفعل الضار، يلزم املدعي إثباته وفقا للقواعد القان 

أو مبناسبته إما من األطفال أو من الشبان الذين عهد  ؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار  ويف مجيع احلاالت اليت تقوم فيها مس
املدنية من    ا أمام احملاكمهبم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم يف نفس األحوال، حتل مسؤولية الدولة حمل مسؤولية املوظفني السابقني، الذين ال جتوز مقاضاهتم أبد

 املتضرر أو من ممثله.
ها ابألطفال أو الشبان إىل املوظفني السابق ذكرهم قصد التهذيب اخللقي أو اجلسدي الذي ال خيالف الضوابط، ويوجدون  ويطبق هذا احلكم يف كل حالة يعهد في

 بذلك حتت رقابتهم، دون اعتبار ملا إذا وقع الفعل الضار يف أوقات الدراسة أم خارجها. 

 دارة الشبيبة وإما على الغري، وفقا للقواعد العامة. وَيوز للدولة أن تباشر دعوى االسرتداد، إما على رجال التعليم وموظفي إ
 وال يسوغ، يف الدعوى األصلية، أن تسمع شهادة املوظفني الذين ميكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى االسرتداد. 

قاضي  "حمكمة  أو    االبتدائية تقدم، أمام احملكمة ر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة ابعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا ملا  وترفع دعوى املسؤولية اليت يقيمها املتضر 
 املوجود يف دائرهتا املكان الذي وقع فيه الضرر. "الصلح 

 . الفعل الضار"   يوم ارتكابويتم التقادم، ابلنسبة إىل تعويض األضرار املنصوص عليها يف هذا الفصل مبضي ثالث سنوات، تبدأ من  
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  الدولة والبلدايت مسؤولة عن األضرار الناجتة مباشرة عن تسيري تزامات والعقود الذي ينص على أنه: "  من قانون االل   79الفصل  
 ".  إدارهتا وعن األخطاء املصلحية ملستخدميها 

احملدث للمحاكم اإلدارية الذي جاء فيه:" ختتص احملاكم اإلدارية ابلبت يف دعاوي    41.90من القانون    8وكذلك املادة  
مركبات أاي     عام األضرار اليت تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا األضرار اليت تسببها يف الطريق الالتعويض عن  

 كان نوعها ميلكها شخص من أشخاص القانون العام". 
 ويعود االختصاص للبت يف القضااي املذكورة أعاله للمحاكم اإلدارية.  

دث املرتتبة عن التعليم عن بعد ميكن إسناد مسؤوليتها لإلدارة، نظرا لكون هذه  ومن خالل ما سبق ميكن القول أبن احلوا
وزارة    يكون يف التالميذ خارج رقابة األطر الرتبوية وابلتايل استبعاد مسؤولية املعلم، كما أن اإلدارة يف شخص احلوادث تقع يف وقت  

قرار مواصلة التعليم عن بعد و توقيف الدراسة بسبب اجلائحة وذلك    الرتبية الوطنية والتكوين املهين والبحث العلمي هي اليت اختذت 
ها أن تتحمل تبعات ذلك، وميكن إدخال هذه احلوادث يف إطار سوء تنظيم املرفق العمومي للتعليم  لتفادي ضياع السنة الدراسية وعلي

ل الوسائل التكنولوجية من أضرار يف إطار مسؤولية  واختالل تسيريه، أو بتعبري دقيق ميكن اعتبارها املسؤولية عن ما ينتج عن استعما
 املرافق اإلدارية 

اإلدارة أقرت ضمنيا مبسؤوليتها عن مثل هذه احلوادث إذ إنه ابلنسبة للحادثة اليت كان ضحيتها  يف هذا الصدد نشري إىل أن  
أدت إىل حدوث أضرار له على مستوى الوجه    التلميذ الذي يتابع دراسته بثانوية العرفان بتازة والذي انفجرت عليه بطارية اهلاتف

اس إىل مباشرة إجراءات املواكبة الصحية للتلميذ وذلك ابلتنسيق مع إدارة املركب  والعينني، مما حدا ابألكادميية اجلهوية جبهة فاس مكن
حة التلميذ، كما وافقت  االستشفائي بفاس، كما أن الوزير الوصي على القطاع أمر ابختاذ اإلجراءات الضرورية لضمان سالمة ص

اءت يف ظروف خاصة، وابلتايل فإنه ميكن القول أبن كل  شركة التأمني املدرسي على اعتبار النازلة حادثة مدرسية، نظرا لكوهنا ج
 احلوادث اليت تقع يف مثل هذه الظروف سيجري عليها ما جرى ابلنسبة هلذه احلاثة. 

املدرسي ال   فالتأمني  أنه وكما هو معروف  فباإلضافة إىل مصاريف  إال  املدرسية،  املرتتبة عن احلوادث  يغطي كافة األضرار 
، إال  1لوازم األجهزة اخلاصة بتبديل أعضاء اجلسم الناقصة مينح معاش يف حالة الوفاة أو عند حدوث عجز  االستشفاء والتطبيب و

يف املائة على األقل لكي يستفيد    10ة يف  أن هذا األخري يشرتط حلصول التعويض عنه أن يكون دائما وأن تكون نسبته حمدد
،  3جزافيا إال أنه ال حيول دون حقه )املضرور( يف املطالبة ابلتعويض التكميلي   ، والذي يكون 2املضرور من تعويض ممنوح يف شكل إيراد 

سؤولية إدارية حيث إن العمل  يف إطار دعوى املسؤولية؛ رغم أن املشرع يشري إىل املسؤولية املدنية، واألمر يتعلق يف هذه احلالة مب
ر هبذه املسؤولية، نظرا ألهنا مل تقرر ابلنسبة للحوادث املدرسية إال  القضائي سار يف اجتاه تطبيق مقتضيات هذا الظهري ولو تعلق األم
 بعد إحداث احملاكم اإلدارية وابلتايل فهي الحقة لصدور الظهري. 

 
املتعلق ابلتعويض عن احلوادث اليت يتعرض هلا تالميذ املؤسسات املدرسية العمومية على أنه:" تتحمل    2194أكتوبر    26ينص الفصل الثاين من ظهري     - 1

لظهري الشريف مصاريف االستشفاء والتعويض عن  الدولة يف احلاالت املنصوص عليها يف الفصل األول، حسب الكيفيات احملددة يف الفصول االتية من هذا ا
يف  وشراء اللوازم واألجهزة اخلاصة بتبديل أعضاء اجلسم الناقصة وكذا املعاش يف حالة الوفاة أو عند حدوث عجز، وكذا املصاريف التأبينية    املصاريف الطبية والصيدلية

 حالة الوفاة". 
يف املائة  على األقل تعطي    10سبة  ل الرابع على ما يلي: " إن احلوادث اليت ينشأ عنها عجز دائم حيدد يف نينص الظهري املذكور يف الفقرة األوىل من الفص  - 2

 املصاب ابحلادثة احلق يف االستفادة من تعويض ممنوح يف شكل إيراد حيدد مبلغه بصفة مؤقتة من طرف اللجنة اخلاصة ملدة سنة". 
دنية من طرف َآابء وأولياء التالميذ  الظهري على ما يلي:" إن مقتضيات هذا الظهري الشريف ال حتول دون دعوى املسؤولية املينص الفصل الثامن من نفس      - 3

 ( من قانون االلتزامات والعقود. 1913غشت    12)1331رمضان    9مكرر من الظهري الشريف املؤرخ يف    85و    85املصابني واملنصوص عليها يف الفصلني  
 ختصم من مبلغ التعويض املمنوح من طرف احملاكم".   ة الدولة نتيجة مباشرة هذه الدعوى، فإن املبالغ املؤداة مبقتضى هذا الظهري الشريفيف حالة إدان
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هذه املسؤولية تكون مفرتضة وابلتايل فهي تعفي التلميذ من اإلثبات لكون اخلطأ    وابلنسبة لكيفية إثبات املسؤولية اإلدارية فإن 
اإلدارة، وعلى هذه األخرية أن تدفع مسؤوليتها إبثباهتا أن قامت ابختاذ االحتياطات الالزمة ملنع حدوث الضرر أو    مفرتض يف حق

 أن هذا األخري يرجع إىل حادث فجائي أو قوة قاهرة. 
 وأولياء أمور التالميذ   مسؤولية أابء  - 3

الرقابة أثناء تلقي الدروس من املعلم إىل آابء وأولياء  إن الوضعية اليت تفرضها حالة الطوارئ الصحية تستدعي انتقال واجب  
سؤولية  أمور التالميذ، نظرا لكون تلقي هذه الدروس مل يعد يف املؤسسة التعليمية وإمنا يف مكان إقامة التالميذ، واليت تكون فيها امل

يوجد يف الفقرات األوىل والثانية واخلامسة    عن أي ضرر يتسبب فيه الطفل أو يلحق به على عاتق أولياء أموره، وسند هذه املسؤولية
ال يكون الشخص مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه بفعله فحسب،  من قانون االلتزامات والعقود الذي جاء فيه:"    85من الفصل  

 عن الضرر الذي حيدثه األشخاص الذين هم يف عهدته.  لكن يكون مسؤوال أيضا 
 لذي حيدثه أبناؤمها القاصرون الساكنون معهما. األب فاألم بعد موته، يسأالن عن الضرر ا

 إذا أثبت األب أو األم... أهنم مل يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها".  وتقوم املسؤولية املشار إليها أعاله، إال 
لرقابة تشمل حىت  شرع يف هذا الفصل مل ينص إال على األضرار اليت يتسبب فيها الطفل، أي للغري، إال أن هذه اورغم أن امل

األضرار اليت تلحق الطفل ابستعمال أشياء توجد ابملنزل من قبيل الوسائل التكنولوجية،  حيث إن األب أو األم يف حالة عدم وجود  
نظرا لواجب الرقابة امللقى على عاتقهم، حيث َيب عليهم مراقبة أبنائهم يف االستعمال  األب مسؤوالن عن كل ما يلحق التلميذ  

للوسائل التكنولوجية ولو يف إطار مواكبة األبناء لعملية التعليم عن بعد، ولن يكوًن إبمكاهنم دفع املسؤولية إال إبثبات أهنم    األمثل 
 لفعل  املسبب للضرر. قاموا بواجب الرقابة وأهنم ال يتمكنوا من منع وقوع ا 

 مسؤولية املنتج عن عيوب منتجاته  - 4
التكنولوجية اليت يستعملها التلميذ لتتبع دروسه عن بعد هبا عيب قد يؤدي إىل إحلاق ضرر به،  قد حيدث أن تكون الوسائل  

املنظمة مبقتضى الظهري    مما يستدعي البحث عن املسؤول عن الضرر،ويف هذا الصدد نستحضر مسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة
املتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتتميم    24.09ن  بتنفيذ القانو   2011غشت    17الصادر يف    1.11.140الشريف رقم  

 مبثابة قانون االلتزامات والعقود.  1913غشت  9الظهري الشريف الصادر يف 
املستعملني ابعتبارهم آخر حلقة يف منظومة اإلنتاج فإهنا متر    ونشري هنا إىل أنه قبل وصول املنتوجات املعروضة يف األسواق إىل 

ات والقنوات وتتناوهلا الكثري من األيدي بدءا ابلصانع املنتج مرورا مبن يساهم يف استريادها وتوزيعها لتصل إىل  عرب العديد من احملط
؛  1استعماهلا وفقا للطبيعة والغاية اليت صنعت من أجلها البائع ابجلملة مث البائع ابلتقسيط لتوضع يف النهاية رهن إشارة من يرغب يف  

، وكذلك  3، مث املنتج الظاهري 2ئمة األشخاص املسؤولني عن هذه املخاطر يف املنتج  أو الصانع احلقيقني وقد حدد املشرع املغريب قا
 . 5وأخريا املوزع كمسؤول احتياطي  4املستورد املهين للمنتوج 

 

 1. 377لرابط، صساحة املامونية ، ا  4، مطبعة األمنية الرابط، منشورات مكتبة دار األمان  2014عبد القادر العرعاري، املسؤولية املدنية ، الطبعة الثالثة    - 
 2نتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب يف منتوجه".  من قانون االلتزامات والعقود على أنه:" يعترب امل  1- 106ينص الفصل    - 
والعقود على أنه:" يعد  من قانون االلتزامات    5- 106املنتج الظاهري هو الذي يستعمل عالمة ختفي العالمة احلقيقية للمنتوج، ويف هذا الصدد ينص الفصل    - 

 3ج امسه أو عالمته  التجارية  أو أي عالمة مميزة أخرى". ويتقدم كمنتج بوضعه على املنتو   - 1منتجا... كل شخص يتصرف بصفة مهنية:  
ىل الرتاب الوطين من  أو يستورد منتوجا إ  - 2من قانون االلتزامات والعقود على أنه:" يعد منتجا... كل شخص يتصرف بصفة مهنية:  5- 106ينص الفصل    - 

 4التوزيع". أجل البيع أو الكراء ، مع وعد ابلبيع أو بدونه أو أي شكل آخر من أشكال  
من قانون االلتزامات والعقود على أنه: " إذا استحال حتديد هوية املنتج، يعترب كل موزع منتجا إال إذا أعلم هذا األخري الضحية أو    6- 106ينص الفصل    - 

 5يوما، من هوية املنتج أو هوية الشخص الذي زوده ابملنتوج".   15اخل أجل  كل من له احلق، د
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اع جمموعة  كن مساءلة أي واحد من هؤالء جلرب ضرر املضرور، وتتحقق هذه املسؤولية ابستجمإذن ففي إطار هذه املسؤولية مي
 من الشروط تنحصر يف: 

 أن يتعلق األمر مبنتوج  معيب.  -
 . 1ارتباط العيب بفرتة وضع املنتوج يف التداول  -
 .2أن يتسبب عيب املنتوج يف إحلاق ضرر ابلغري -

  24.09قانون  مبنية يف إطار القانون املغريب على أساس نظرية حتمل املخاطر نظرا لكون ال  وابلنسبة ألساس هذه املسؤولية فهي 
 . 3يلزم املنتجني واملهنيني بضمان سالمة املستهلكني واملستعملني ملنتوجاهتم

 تشطري املسؤولية  - 5
يته بني عدة أطراف، األمر الذي  إن احلادث املدرسي الذي يقع نتيجة مواصلة التلميذ لعملية التعليم عن بعد قد تقع مسؤول

عروضة عليه حتديد مسؤولية كل طرف ساهم يف احلادث يف حدود النسبة اليت ساهم  يستدعي من القاضي أثناء البت يف القضية امل
ر مواصلة  فيها وذلك عن طريق تشطري املسؤولية، إذ قد يسأل كل من أابء وأولياء التالميذ وإدارة املؤسسة التعليمية اليت اختذت قرا 

 احلادث وذلك بنسبة مسامهة كل طرف يف وقوع احلادث.  التعليم عن بعد وكذلك املنتج للوسيلة التكنولوجية اليت تسببت يف
 :خامتة

إن املسؤولية عن احلوادث املدرسية يف إطار التعليم عن بعد يعرتيها نقص يف كيفية تدبري وضبط الدولة هلذه العملية ، حيث  
تدبري عملية التعليم عن بعد؛  يها يف شخص القطاع الوصي إصدار منشور أو دليل على األقل؛ يوضح كيفية  كان من الواجب عل

من خالل تعريف هذه العملية )التعليم عن بعد(، وأوقاته، إضافة إىل حتديد التزامات كل طرف من األطراف املتدخلة يف هذه العملية  
من أو اجلهة  التالميذ(، وذلك ليسهل حصر املسؤولية وحتديد نطاقها، سواء من حيث الز آابء وأولياء    -اإلدارة    -) األطر الرتبوية  

املسؤولة. ويف هذا الصدد ميكن إاثرة مسؤولية الدولة عن تشريعاهتا، حيث إن املشرع مل ينص على أي مقتضى قانوين ينظم مسؤولية  
 عدم استصدارها كما هو الشأن ابلنسبة حلوادث التعليم عن بعد.  الدولة عن القوانني أو األضرار اليت تسبب فيها هذه القوانني أو

 املراجع
 الكتب: 
ديرية الشؤون القانونية واملنازعات، جوانب املسؤولية يف جمال احلوادث املدرسية،وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين  م •

 . 2008يناير  املغرب،  األطر والبحث العلمي، 
املغرب،  منشورات مكتبة دار األمان، الرابط،، املسؤولية املدنية، الطبعة الثالثة، مطبعة األمنية الرابط  عبد القادر العرعاري  •

2014. 
 القوانني: 
املؤرخ  يف    املغربية الشريف املتعلق ابلتعويض عن احلوادث اليت يتعرض هلا تالميذ املؤسسات املدرسية العمومية   26ظهري  ال •

 (حسبما وقع تغيريه وتتميمه. 1942أكتوبر   26)  1361شوال  13

 

 1جعله رهن إشارة العمومأي وضعه يف السوق و   - 
من قانون االلتزامات والعقود على أنه:" َيب على الشخص املسؤول إصالح كل    10- 106هذا الضرر قد يكون ماداي أو معنواي أو بدنيا حيث نص    - 

 2ت هلا الضحية". األضرار اليت تعرض
قانون االلتزامات والعقود على انه:" يلزم منتجو ومستوردو املنتوجات .. أبال    املتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وتتميم  24.09من القانون    4تنص املادة    - 

 3يعرضو يف السوق إال املنتوجات ...السليمة  كما هي معرفة طبقا ألحكام هذا الباب". 
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 (. 1913أغسطس  12)  1331رمضان  9يب، ظهري قانون االلتزامات والعقود املغر  •
  24.09( بتنفيذ القانون رقم  2011أغسطس    17)  1432من رمضان    16صادر يف    1.11.140ظهري شريف رقم   •

(  1913أغسطس    12)1331رمضان    9املتعلق بسالمة املنتوجات و اخلدمات وبتتميم الظهري الشريف الصادر يف  
 املغريب. مبثابة قانون االلتزامات والعقود 

 التفاقيات 
قطاع الرتبية    -املغربية  اتفاقية الضمان املدرسي املربمة بني وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي •

  ،05/2007ــ/29ة" املوقع عليها بتاريخ  سينيا السعادني "الشمال اإلفريقي وفيما بني القارات للتأم  وشركة  –الوطنية  
 ابملغرب. 
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Abstract 

The 2019-2020 Coronavirus (COVID-19) pandemic has impacted humanity on 

different aspects and threatened major sectors. Education is among the most influenced 

sectors as students, educators, child-care centers, and educational institutions have been 

resorting to diverse measures to cope with this new reality. In response to this pandemic, the 

education sector all over the world has witnessed institutional closure, distance and digital 

learning transformation, and many other measures. This research addresses the education state 

in light of the current pandemic. Hence, the purpose of this paper is to discuss the multiple 

effects of Coronavirus on the education sector and explore the different measures that have 

been implemented by educational institutions to mediate the effects of this virus. It attempts 

to present a comprehensive review of related literature and body of research on the matter and 

explores effects, challenges, and measures. The paper ends with recommendations and 

practical implications for schools and educational institutions to help them overcome the 

challenges imposed by this pandemic while still following a student-centered approach to 

education.    

Keywords: Coronavirus, education, distance learning, digital learning 

 املستلخص 
على البشرية يف جوانب ُمتلفة وهدد القطاعات الرئيسية يف اجملتمع. يعد التعليم من بني القطاعات األكثر    وروًنأثر وابء فريوس ك

واملؤسسات التعليمية إىل تدابري متنوعة للتعامل مع هذا الواقع اجلديد.  أتثراً حيث يلجأ الطالب واملعلمون ومراكز رعاية األطفال  
التعليم يف مجيع أحناء العامل إغالقًا مؤسسًيا ، والتحول إىل التعليم عن بُعد والتعليم الرقمي ، والعديد    استجابة هلذا الوابء ، شهد قطاع 

التعليم يف ضوء  البحث حالة  يتناول هذا  األخرى.  التدابري  التعليم    من  قطاع  للفريوس على  املتعددة  اآلاثر  ويناقش  احلايل  الوابء 
نفيذها من قبل املؤسسات التعليمية للتعامل مع آاثر هذا الفريوس. كما ويقدم البحث مراجعة  ويستكشف التدابري املختلفة اليت مت ت

تبعة. خيتم البحث بتوصيات ومقرتحات عملية  شاملة لألدبيات واملراجع ذات الصلة ويستكشف اآلاثر والتحدايت واإلجراءات امل
ايت اليت يفرضها هذا الوابء مع االستمرار يف اتباع هنج يركز على  للمدارس واملؤسسات التعليمية ملساعدهتا على التغلب على التحد

 الطالب يف التعليم. 
 مي وابء الكوروًن، الرتبية والتعليم، التعلم عن بعد، التعلم الرق  الكلمات الداللية:

The 2019-2020 Coronavirus (COVID-19) pandemic has invaded a big number of 

countries and cities all over the world, impacting diverse fields and sectors and leaving 

governments and people to suffer the consequences. COVID-19 is a type of Coronaviruses 

that are single-stranded RNA viruses generally causing respiratory related diseases (Repici et 

mailto:alinejurdi@yahoo.com
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al., 2020). Following other fatal Coronaviruses of the last decade such as SARS-COV in 2002 

and the MERS-COV in 2012, COVID-19 is an infectious disease that started in Wuhan, China 

in December 2019 and spread rapidly among people (Cascella, Rajnik, Cuomo, Dulebohn, & 

Napoli, 2020; Repici et al., 2020). The threat level of the disease was rated as “very high” by 

the World Health Organization (WHO) which identified it as a pandemic with worldwide 

involvement (Cascella et al., 2020; Repici et al., 2020).  

The Coronavirus pandemic has imposed new realities on different fields and sectors, 

drastically changing aspects of life and well-being. As a result, this pandemic has not only 

had a profound impact on health and science, but has also affected the society as a whole. One 

of the fields that have witnessed evident and rapid challenges due to this pandemic is the field 

of education. COVID-19 has enforced sudden changes on education, influencing the 

educational sector worldwide and shaping academia and learning. With more than 1.57 billion 

learners affected by school closures worldwide and 193 countries employing nationwide 

school closures, 90% of the world’s student population  and educational status are suffering 

(“COVID-19 Educational Disruption and Response,” 2020; UNESCO, 2020). As a result, 

examining and studying the impacts of this pandemic on the field of education is highly 

significant as addressing this matter does not only help in understanding the current 

educational status, but it also validates the discussion on the multiple measures and strategies 

that have been taken to battle the devastating effects of this danger. This research also adds 

value to the body of research on COVID-19, which is still progressing. Hence, this paper 

addresses the impact of Coronavirus pandemic on the educational field, reviews the literature 

on the matter, and discusses the new reality facing education systems worldwide. It attempts 

to discuss the effects, challenges, and risks caused by this pandemic, and it, as well, reviews 

the key measures and strategies implemented worldwide. The paper ends with practical 

implications and recommendations for schools and educational institutions to help them cope 

with this pandemic and achieve proper educational goals.  

Literature Review 

COVID-19 and Education: Challenges and Outcomes 

 Since its emergence in China in December 2019, COVID-19 has been rapidly 

spreading across different continents and areas resulting in drastic consequences and damages 

(Cascella et al., 2020; Repici et al., 2020). As reported by the WHO (2020), more than 12, 

964 809 cases worldwide have been reported, including 570, 288 deaths as of July 14, 2020. 

These alarming figures come to light with devastating consequences. The education sector is 

among the multiple sectors that have been influenced by this pandemic. This sector has 

witnessed rapid changes, challenges, and risks that have been experienced by educational 

institutions globally.  

 In an attempt to contain and control the spread of Coronavirus, most governments all 

over the world have temporarily closed schools, universities, child-care centers, and other 

educational institutions (“COVID-19 Educational Disruption and Response,” 2020). As a 

result, millions of learners and educators have been impacted and left to deal with the 

enforced situation. School and institutional closures helped in mitigating the spread of the 

virus; however, this came with myriad consequences on students, teachers, and families 

resulting in many societal, educational, and economic challenges (“Adverse Consequences of 

School Closures,” 2020). School closure measures have been taken based on evidence from 

previous influenza outbreaks that they help contain and reduce, to a certain extent, the social 

contacts and interactions, leading to the interruption of the virus (Viner et al., 2020). In their 

article Viner et al. (2020), a systematic review of research regarding the impact of school 
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closures has been presented. The authors note that school and institutional closures help in 

reducing social contacts; however, such closures would prevent only 2-4 % of deaths (Viner 

et al., 2020).   

 Multiple challenges accompany school closures and inflict stress over learners and 

educators who have been experiencing new educational realities. Delays, curricular 

modifications, and extensions have been encountered by many educational institutions as the 

academic program and schedule witnessed many modifications such as cancellation of exams 

and standardized tests, delay in admissions, and extensions of academic year (Sahu, 2020). 

These modifications put learners and educators under pressure and force them to face and deal 

with different difficulties. In fact, in some countries, especially those that lack technological 

advancements, students’ performance has been negatively associated with closure measures 

(“Adverse Consequences of School Closures,” 2020; Sintema, 2020). In a study conducted by 

Sintema (2020) on schools in Zambia, teachers from a public secondary school were 

interviewed to share their views on the effects of COVID-19 pandemic on students’ 

performance in STEM subject matters. Results of this study indicated that a drop in students’ 

performance and pass percentage in national examinations is highly expected if the pandemic 

was not rapidly contained and school closures continued (Sintema, 2020).  

 In consequence, schools, colleges, and educational institutions worldwide resorted to 

distance and remote learning methodologies to cope with the Coronavirus pandemic and cater 

to students’ academic and educational needs. This shift from face-to-face classrooms to 

virtual classrooms transformed the overall educational experience and brought learners and 

educators in direct contact with new encounters. However, despite the fact that this fact can 

help in preventing learners from encountering the drawbacks of this pandemic, schools and 

educational institutions that do not have adequate resources and technological facilities might 

suffer to cope with the new situation and achieve intended outcomes (Morgan, 2020). Hence, 

the shift to digital education holds within it different challenges.   

The Shift to Remote and Online Learning 

 Positive Outcomes 

 In light of the Coronavirus pandemic and the closure of educational institutions in 

different countries across the world, a considerable number of schools, universities, and 

colleges have shifted to distance or remote learning along with the use of online platforms. In 

addition, the UNESCO (2020) recommended that schools and educational institutions use the 

remote learning approach as well as open educational resources and digital platforms to offer 

education. By definition, remote or distance education is a form of education that occurs when 

the learner and teacher are separated by distance and time and, hence, cannot meet in a 

traditional classroom setting (Simonson, Smaldino, Albright, & Zvacek, 2019). In their book, 

Simonson et al. (2019) distinguish between two kinds of distance learning, Synchronous and 

Asynchronous distance learning. While the first terms denotes instruction that occurs in 

different places but at the same time, the latter describes instruction that occurs in different 

places and at different times (Simonson et al., 2019). What is important to note is that both 

approaches require the use of technology, media, and online platforms (Simonson et al., 

2019).  

 In this respect, it is important to note that distance learning offers a wide range of 

benefits and services to teachers and students and many educators consider it to be an 

effective and convenient approach to deliver instruction when traditional face-to-face 

education is disturbed. In fact many studies have noted the effectiveness of distance learning 

and the benefits it provides for students and teachers (Allen, Mabry, Mattrey, Bourhis, 
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Titsworth, & Burrell, 2020; Basilaia & Kvavadze, 2020; Mulenga & Marban, 2020; Simonson 

et al., 2019). In two meta-analyses conducted by Russel in 2000 and Allen et al. in 2004, a 

number of research studies were examined. Both analyses showed that the approach of 

distance learning is as effective as that of face-to-face learning and that the difference 

between the two approaches is insignificant (Allen et al., 2004; Simonson et al., 2019).  

In addition, a recent study conducted on the use of distance and digital learning during 

COVID-19 pandemic showed positive outcomes on Mathematics implying that such approach 

to education during school closures tends to be an effective alternative (Mulenga & Marban, 

2020).  Another study conducted in Georgia examined the effectiveness of digital learning 

platforms used in the COVID-19 pandemic, which include Zoom, Google Meet, and 

EduPage. The study showed positive outcomes and confirmed the success of online transition 

(Basilaia & Kvavadze, 2020). These studies show that if used properly under clear 

educational goals and with proper resources and content, distance and digital learning can be a 

convenient alternative.  

In the figure below, Simonson et al. (2019) outline the major components of distance 

education. These components focus on the role of teachers, technology, and students in 

achieving the intended learning outcomes.  

  
Figure 1. Components of Distance Education (Simonson et al., 2019) 

Challenges and Risks 

 The effectiveness and convenience of distance learning have not concealed the 

challenges and difficulties encountered by educators and students during the Coronavirus 

pandemic. The shift to remote and online learning has lead educators to work more to develop 

conducive learning material and explore the different media platforms and has, as well, put 

students and parents under pressure, especially those that come from low income backgrounds 

(Sahu, 2020). In addition, since this transition in education requires the heavy reliance on 

technology and media outlets, technical problems and available resources can affect the 

overall educational process (Sahu, 2020). In this respect, it is important to note that lack of 

access to media platforms, technology, and other resources in disadvantaged or rural areas 

might prevent many learners from getting proper education that caters to their needs 

(“Adverse Consequences of School Closures,” 2020; Morgan, 2020). As a result, this leads to 
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unequal and unfair access to education among learners, a drawback experienced in different 

countries all over the world during this pandemic (Morgan, 2020).    

 Another challenge resulting from the use of distance and digital learning is related to 

educators’ work responsibilities. The new reality imposed by the COVID-19 pandemic has 

obliged teachers and faculty members to prepare new teaching materials, content, and 

resources that are convenient to the current situation (Sahu, 2020). In order to cope with such 

situation and provide a student-centered approach to education, which centers around 

learners’ needs and interests, teachers had to utilize new methods of instruction and 

assessment (Morgan, 2020). These include the use of different software programs and 

platforms such as PowerPoint presentations, Zoom, WebEx, and recorded sessions. In this 

respect, it is important to note that in the absence of face-to face interactions, educators and 

students should work on establishing a conducive learning environment where they both work 

actively and collaboratively to achieve intended learning outcomes. Active participation and 

involvement is a main asset of the student-centered approach where the student transforms 

from being a passive learner to an active participant in the educational process (Morgan, 

2020). In her article Rose (2020) discusses the academic changes and online transition for 

medical students in times of the Coronavirus pandemic. The author argues that this transition 

to digital learning has prevented medical students to get in contact with patients and health 

environments and they suggest that educators should make use of digital platforms to work 

with students on virtual cases and involvement in telehealth environments (Rose, 2020).      

Assessment has also been impacted as many schools and universities have suspended 

and cancelled term examinations and relied more on formative types of assessments such as 

projects and papers (Sahu, 2020). These new academic measures have been integrated in 

different disciples and across all levels.  

        The shift to online learning during the Coronavirus pandemic has also placed a burden 

on parents and families who have been suffering from the diverse social, health, and 

economic impacts of this pandemic. In fact parents have been highly engaged in the online 

educational process through offering continuous support to their children (Morgan, 2020). A 

quantitative study conducted in Czech Republic shows that parents and families have been 

putting efforts to cope well with the current educational situation and that they have been 

helping their children through giving them necessary feedback and academic support (Brom, 

Lukavsky, Greger, Hannemann, Strakova, & Svaricek, 2020). The parents that participated in 

this study considered the current educational situation as being effective; however, they also 

noted some difficulties encountered through digital learning and these include technical and 

content knowledge difficulties (Brom et al., 2020). Though parental involvement might be a 

pressuring aspect to some parents who are also performing their job tasks from home and 

dealing with different challenges daily, it is a positive outcome as it makes parents more 

knowledgeable about their children’s academic performance and educational needs.  

Initiatives and Measures to Battle COVID-19 

 The educational transformation that resulted from COVID-19 pandemic has lead 

schools, universities, and other educational institutions to employ varied measures and apply 

notable initiatives to battle this pandemic and provide quality education.  In fact, educational 

institutions have played a remarkable role in mitigating the effects and risks of this pandemic. 

School closures have helped in reducing and limiting social contact and the shift to remote 

and digital learning has given the student population myriad chances to pursue their 

educational aims (Viner et al., 2020). 
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 As discussed earlier, the major measure that has been implemented by educational 

institutions worldwide in response to COVID-19 is the shift to online learning. This shift has 

enabled educators to resume teaching and allowed learners to achieve their educational aims 

(Stanger, 2020; UNESCO, 2020). Countries all over the world have been adopting varied 

guidelines to implement this shift based on their contexts and available resources and 

facilities. Open resources, online libraries, learning systems, TV broadcasts, recordings, 

virtual lectures, and other alternatives have been utilized by educational institutions globally 

(Basilaia & Kvavadze, 2020). In addition, public schools have also received support from 

global companies such as Microsoft, Zoom, and Google to facilitate the learning process 

(Basilaia & Kvavadze, 2020).  

Moreover, to increase the effectiveness of distance and digital education, many 

institutions insisted that such education should maintain the element of interaction between 

faculty and learners. This element is highly important as it engages learners in the educational 

process and allows instructors to pinpoint any weaknesses or gaps (Simonson et al., 2019). 

The literature on distance and remote learning confirm that interaction is a vital and primary 

constituent of this approach (Mahle, 2007; Simonson et al., 2019).     

 Another important measure taken by schools and universities is that related to 

assessment. Many institutions have cancelled term and final examinations and have also 

modified entrance tests (Sahu, 2020; Stanger 2020). In fact, tests and exams are not highly 

recommended forms of assessment when using remote learning as although the use of 

technology has facilitated education and distance learning, the assessment aspect is yet to be 

developed, holding within it many uncertainties and difficulties (Sahu, 2020; Stanger 2020). 

These include technical-related issues, literacy skills, and teachers’ ability to monitor 

students’ cheating attempts. In addition, some courses and subject matters cannot be tested in 

online settings, such as lab and other practical courses (Sahu, 2020).  

The grading criteria has also changed due to the prevailing shift. In many universities 

across the world, the traditional grading criteria has shifted to pass/fail criteria where the 

student has the freedom to choose a traditional letter grade or a pass/fail grade that does not 

affect his/her GPA or academic status (Stanger, 2020). This measure has been a universal 

policy implemented by different universities globally such as Harvard, Middlebury, and 

others (Stanger, 2020).  

 Despite the challenges, difficulties, and transformative measures that have been 

implemented by the education sector globally, the role that educational institutions played 

during this pandemic remains to be remarkable. Aside from transforming their educational 

approaches, schools and universities have been offering important initiatives to support 

learners in specific and people in general. Educational resources and online platforms have 

been opened for students and educators to facilitate the educational process (Basilaia & 

Kvavadze, 2020). Also, educational institutions have had a pivotal participation in raising 

awareness regarding the COVID-19 pandemic through university staff and librarians who 

have been providing awareness campaigns on health and safety measures, support to medical 

staff, and guidance to faculty members and research teams (Ali & Gatiti, 2020). 

Implications and Recommendations for Educational Institutions 

 The above discussion suggests that the shift to remote and digital learning during 

COVID-19 pandemic is inevitable and educational institutions are still using this learning 

approach to achieve their mission and outcomes. As a result, schools and universities should 

take into consideration several guidelines and recommendations to ensure an effective 

delivery of educational content.  
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First, education should be delivered to all students and students should be given equal 

opportunities to benefit from instruction. In his article, Morgan (2020) outlines major 

practices and guidelines that should be incorporated into the educational plan of any 

educational institution. The author emphasizes the need to cater to students’ needs and to 

ensure equity for all students, which involves equal access to online material, resources, and 

technology (Morgan, 2020). 

Moreover, continuous interaction and communication between staff, faculty, and 

students is very important. As a result, academic concerns, expectations, missions, and 

outcomes should be clearly communicated with students, teachers, and other concerned 

parties (Morgan, 2020; Sahu, 2020). Proper services such as technology support services, 

counseling practices, and safety-related services should also be provided by educational 

institutions (Sahu, 2020). Also, educational institutions should continue to offer necessary 

guidance to students and teachers on the effective use of remote and digital learning.  

Another crucial implication that should be very well noted by educators is providing 

learners with student-centered education (Morgan, 2020). The burdens and challenges caused 

by the COVID-19 pandemic should not deviate educators’ attention from offering student-

centered education that caters to students’ needs and involves them in the learning process. As 

a result, teachers should adjust learning methodologies and contents to fit students’ diverse 

needs and should seek to actively engage them in the educational process. Hence, this entails 

modifying assessment, content, platforms, and resources to make students more active and 

involved (Chen, 2010). Consequently, while students should be responsible learners 

empowering themselves with skills and attitudes to benefit from the new digital experience, 

teachers should be able to design appropriate educational content, facilitate the learning 

process, and analyze and evaluate students’ performance (Morgan, 2020).    

Finally, teachers and students should make use of the experiences learnt and the skills 

acquired during this pandemic and employ them in other situations in the future (Basilaia & 

Kvavadze, 2020). Technical literacy, educational knowledge, and other learnt lessons from 

this remote approach should be viewed as learning opportunities that can be effectively used 

in difficult times.      

Conclusion 

 In conclusion, despite the current challenging times and the myriad risks that the world 

is encountering, life continues to be the most important aspect that people globally are trying 

to protect. With COVID-19 pandemic, new encounters and realities come to light. However, 

persistence, knowledge, and awareness seem to be key skills capable of battling this 

pandemic. The education sector worldwide has been widely addressing the outcomes and 

challenges of this pandemic and education has successfully resumed through alternative and 

remote measures. This paper attempted to discuss the new reality encountered by the 

education sector during COVID-19 pandemic and explored different measures, initiatives, and 

guidelines. Future research should investigate the effects of remote and digital learning during 

this pandemic on students’ performance and should as well explore teachers’ and students’ 

perception regarding this educational shift.      
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Abstract  

   The world witnessed variables of an international standard due to the spread of Covid-19, 

which helped the development 

of ideas that call for a rearrangement of behavior and teaching in the pragmatic perception of 

request, due to psychological regressions and mental disturbances effective on societies and 

their various languages and human races, which constitute a cultural extension in dealing and 

communication in the language of conversation and dialogue. The current circumstances 

helped by the rapid spread of Covid-19, as we infer from the course of events that the 

language of request and psychological emotions will have reflections on the current reality 

and what may be reflected on the future of these social relations, which are determined by the 

form of request among the English language students and its variables help to develop ideas 

and behaviors that have social and economic dimensions that may affect educational behavior 

in the near future.  Requests are directly related to "politeness" since people use polite 

behavior to minimize the potential threat of a person's face. People communicate in the 

community they know who to communicate in their society but they may have no ability to 

communicate with other cultures correctly so, politeness expression are very important in 

order to make them contact correctly. Politeness has been the focus of several studies of the 

speech of non-native speakers of English; the results indicate striking differences in the 

politeness strategies used by each group. 

          Key Words: Requests, Polite behavior, Politeness  

 امللخص ...   

فاير     انتشار  بفعل  دويل  معيار  ذات  متغريات  العال  ترتيب  شهد  إعادة  اىل  تستدعي  أفكار  تنامي  على  ساعدت  وس كوروان 
لة على اجملتمعات  السلوك والتدريس يف الدراك الواقعي لاللتماس وذلك بفعل الرتدادات النفسية والضطراابت العقلية الفاع

احل  لغة  يف  والتواصل  التعامل  يف  حضاري  امتداد  تشكل  واليت  البشرية  وأجناسها  لغاهتا  ساعدت  ومبختلف  اذ  واحلوار.  ديث 
بشكل سريع، حيث نستدل من جمرى الحداث أبن لغة الطلب والنفعالت النفسية    19- الظروف الراهنة بفعل انتشار كوفيد

عل انعكاسات  هلا  تكون  بصيغة  سوف  حتدد  واليت  الجتماعية  العالقات  تلك  مستقبل  على  ينعكس  قد  وما  احلايل  الواقع  ى 
دارس طالب  بني  اجتماعية  اللتماس  ابعاد  هلا  وسلوكيات  أفكار  تنامي  على  تساعد  متغريات  من  له  وما  الجنليزية  اللغة  ي 

 واقتصادية قد تؤثر على السلوك التعليمي يف املستقبل القريب.  

لتماس مرتبط مباشرة "ابألدب" ألن الناس يستخدمون السلوك املهذب لتقليل التهديد احملتمل بوجه الشخص. يتواصل  ان ال  
الناس يف اجملتمع ولكن قد ل يكون لديهم القدرة على التواصل مع الثقافات األخرى بشكل صحيح، لذا فإن التعبري املؤدب  
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الدب حمط تركيز العديد من الدراسات خلطاب املتحدثني غري الناطقني  مهم جدا جلعلهم يتصلون بشكل صحيح، وحيث كان  
 الفات واضحة يف اسرتاتيجيات الدب اليت تستخدمها كل جمموعة.  ابللغة الجنليزية وتشري النتائج اىل اخت

 

Section 1 

1.1 problem of the study. 

 Polite expressions are very important topics in English language learning and teaching with 

both skills of writing and speaking. Students may exchange the communication by using 

polite requests. As English learners have to deal with the emerging of Corona pandemic 

circumstances, they may find difficulty in controlling all types of polite strategies in applying 

requests. 

 

 1.2 aims of the study.  

 This study aims at finding the way of performing polite expressions after Coronavirus 

pandemic emerged, when the students be in contact with students from different cultures, and 

the rearrangement of behavior and teaching in the pragmatic perception of request. 

 

 

 1.3 value of the study. 

 This study is a valuable for specialists in teaching and learning English as a foreign language, 

and to students who study English as a foreign language it is also has a value in specifying the 

polite expressions including request across culture and the suitable polite expression in 

specific context.  

 

 

Section 2 

 2_1 politeness: 

 The speaker to the interlocutor should consider Polite since it is difficult. The reason why 

being polite is difficult for the speaker is it that needs understanding of the language the social 

and cultural of community. Besides that, politeness is not only viewed from the speaker but it 

also viewed by the interlocutor. It makes many experts has different perceptions about 

politeness. Leech (1983) stated that politeness is one of pragmatic perspective. Politeness 

could be defined as means of expressing that are used in conversation that has specific roles 

depending on the participant. Fraser and Nolene (1990:18) define politeness as a 

conversational contract that has a set of rights and obligation that participants must follow, 

can be negotiated, and rearranged during a conversation. 

 

 2_2 The concept of request: 

 "Requests are directive acts and they are attempts on the part of a speaker to get the hearer to 

perform or stop performing some kind of action. Thus, they are beneficial to the former and 

costly to letter. According to Brown and Levinson's (1978 and 1987:85) politeness theory, 

requests are face threatening acts because "the speaker impinges on the hearer's claims to 

freedom of action and freedom from imposition "[Blum_ Kulka and Olshtain 1984:20l]" in 

order to minimize the potential threat of a person's face in interactions, people vary their 

requests between direct and indirect strategies depending on different factors such as power 

relations, social distance, rate of imposition, and values". The desired act is to occur after 
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utterance, either in the immediate future or at some later stage (Edmondson-house, 1918:99). 

A request is a speech act where by a requester conveys to request that he/she wants the 

request to perform an act which is for the benefit of the requester (Trosbory, 1995:187). The 

act may be a request for an object, an action or some kind of service there are some  

factors that affect such types of requests. First intonation, the marks of which are already 

placed to show where the contour changes. Second, the social situational contexts in which 

these utterances are produced and the status of the speaker and his request. These two factors 

make the imperative sentence types realized as the act of requesting 

                                                              (Hussein, 1984:64). 

  

 2_3 Theories of politeness: 

According to the speech act theory, speakers produce utterances to perform illocutionary acts 

(Austin, 1962:58) or speech acts (Searl, 1969:58) such as requests, apologies, offers, 

complaints, and some others. The illocutionary force of language surpasses the purely 

declarative function of communication; in fact, it consists of the pragmatic use of language to 

convey intentions .By performing these acts, speakers do things with words and communicate 

their needs through language. Thus, linguistic form is linked with communicative intent either 

in an explicit or implicit way. Brown and Levinson (1978 and 1987:86) expanded Goffman's 

theory of face in their politeness theory. According to them, face is a set of wants, roughly 

"the want to be unimpeded" and a person's desire to act without imposition, and "the want to 

be approved in certain respect" (ibid.63); the former refers to negative face, in every day 

communications, there are considerably a very large number of acts such as requests that 

threaten face intrinsically(FTAS). Face threatening Acts (FTAS) are acts that violate the 

hearers' need to maintain his/her self-esteem, and be respected. Therefore, people do face 

work in order to offset FTAS (Brown and levinson 1978:68). Brown and Levinson identified 

five types of politeness strategies that people resort to in their politeness behavior to manage 

face[ Act baldy, Going off _ record_ indirect ,Do not perform the act, positive politeness, 

Negative politeness]. 

 The potential to allow speakers and hearers' to do things with words makes language a 

powerful tool that needs to be used effectively and appropriately in order to achieve the goal 

of communication and avoid misunderstandings. In the case of requests, the need expressed 

by the speaker is imposed on the listener, which makes a request a face threatening act 

(Brown and levinson,1987:58) that calls for modifications and strategies in order to reduce the 

possible face damage. These modifications depend on the nature of the request and the power 

and distance relationships between speaker and listener (scollon and scollon, 2001:58), which 

vary from culture to culture and are determined by the values, beliefs, and social norms of 

speech community. This is why learners of a second language may differ with native speakers 

in their pragmatic ability, even though their linguistic competence is highly developed.  

 

2.4 Pragmatics: 

 Is concerned with the study of meaning as communicated by a speaker (or writer) and 

interpreted by a listener (or reader). Pragmatics is the study of speaker meaning. Pragmatics is 

the study of contextual meaning. Pragmatics is the study of the relationships between 

linguistics forms and users of those forms. The advantage of studying language via 

pragmatics is that on can talk about people's intended meanings, their assumptions, their 

purposes or goals, and the kinds of actions that they are performing when they speak. 

Pragmatics is appealing because it is about how people make sense of each other 
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linguistically, but it can be a frustrating area of study because it requires us to make sense of 

people and what they have in mind. (Net1) 

 

 2.5 Euphemism vs Taboo:  

2.5.1 Euphemism: 

 In is generally a word or expression used in place of one that may be found offensive or 

suggest something unpleasant.  

Some euphemisms are intended to amuse, while others use 

bland, inoffensive terms for things the user wishes to downplay. Euphemisms are terms used 

to refer to things or actions, which soften the name they are usually, called. Usually it is a 

positive word to cover some harsh, unpleasant reality, for example, when someone dies. 

These are euphemisms, when they work, euphemisms my change the way we think about or 

set the things named.(Net2) 

Beckman and callow (1974:119) cited in Larson, 1984:116) define a euphemism as "a 

figurative expression which is in some ways like a metonymy. It is used to avoid an offensive 

expression or one that is socially unacceptable or unpleasant. Pyles and Algeo 

(1982:248_249) claim that euphemism is the substituted term for a taboo one. 

 

 2.5.2 Taboo: 

 Is a word which refers to bodily function, certain part of our anatomy and sex have usually 

been considered" taboo" to a greater or lesser degree at various time in our history. Some  

Taboos of the past seem amusing to use today. (Net2)  

Taboo words differ from culture to culture, form society to society and from generation to 

another, but there are common areas of taboo words among cultures and societies as death, 

religious and sexual areas. The word taboo was borrowed from the Tang language, originally 

used in Polynesia with religious connotations. Now in sociolinguistics it refers to a 

prohibition on the use of, mention of, or association with particular objects, actions, or 

persons. Euphemism is the avoidance of words, which may be seen as offensive or disturbing 

to the addressee. Euphemism and taboo are actually two sides of the same coin, but the first is 

used positively to avoid uttering the second, which refers to bad utterances. 

 2.6 Constative: 

 In describes some state of affairs truly or falsely according to its identification to the outside 

world, for example: 

 "Nada has succeeded". The trueness and falsehood of this sentence are related to its 

correspondence to the outside world in which it is uttered. In addition to the real meanings 

that have gotten of the constative sentence, the metaphorical and implicit meanings are also 

gotten of such sentences. Constative express the speaker's belief and his intention or desire 

that the hearer have or from a like belief. They include assertive, predictive, informative, 

confirmative, disputative, suggestive, suppositives, etc. 

 

 2.6.1. Imperative: 

 The imperative tense in English is used to give an order, a warning, an appeal, a suggestion, 

an instruction and in some cases a request to another person. Levinson (1983:21) stated that 

the imperative sentence is very rarely used to issue request in English. Palmer (1986) request 

can be expressed by imperative. Simply take the verbs' infinitive form (without the "to" 

infinitive indicator). Moreover, some time people use word "please" to make imperative 

sentence more polite. According to Sifianou in Martinez (2009) the word "please" has been 
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regarded as one of the most transparent politeness markers that servers to soften the 

imposition carried out by request being uttered. 

 For examples: _ 

 1_ Give me your book. 

 2_ Don't open the window 

 3_ Clam down. 

 2.6.2 Interrogative: 

 Requests can be marked by using interrogative besides that, leech (1983:21_22) stated that 

interrogative sentence has the meaning of questioning in request. They are Yes/No either 

questions or wh-questions .Yes /No interrogatives are questions that can be answered with a 

yes or a no response and wh_interrogatives begin with A-wh-word and call for an open-ended 

answer. 

 A yes or no answer is not appropriate for these questions.  

The following examples are _ 

 1_Have you got a car? (Yes/No, question). 

 2_Why don't you cook for dinner? (wh_question). 

 3_Do you have some money? (Yes/No, question). 

Section 3 

 Data Analysis 

 3.1 Sample of the study:  

  The sample consisted of thirty undergraduate students who are chosen randomly from 

English department – college of education for women through the approved E-learning during 

the current period as a means of distance learning in the current circumstances of Corona 

pandemic and its effect on the subject to explore their perception for request patterns and their 

usage by answering certain conversational situations. 

 3.2 procedure of the study: 

 To better account for the structure of requests, this current study uses Blum- kulka and et 

al.(1989) in classifying request strategies into three main types[Direct, conventionally 

indirect, non-conventionally indirect]. As heads acts. Then these main heads classified into 

subcategories as explained bellow with examples: _ 

 1_The most Directive strategies (called performatives or impositives). This most explicit 

level realized by requests marked as imperatives or by other verbal means that name the act as 

a request. e.g.: Give me your notebook please. 

 This strategy includes the following patterns: 

 

 A_ Mood Derivable/Imperative: _ 

 Utterances in which the grammatical mood of the verb signals illocutionary force as "please 

leave me alone" 

 B_ Explicit performatives: _ 

 Utterances in which the illocutionary force is explicitly named as "I am asking you to clean 

up that mess" 

 C_ Hedged performatives: _ 

Utterances in which the naming of the illocutionary force is modified by hedging expressions 

as "I would like to ask you to give your presentation a week earlier than scheduled" 
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 D_ Obligation statement:_ 

 Utterances, which state the obligation of the hearer to carry out the act as. "You will have to 

move that car" 

 

E_ Want statements:_ 

 Utterances, which state the speakers, desire that the hearer carries out the act as: 

 "I really want you to stop bothering me" 

 

 2_The conventionally indirect strategies that realize the act by reference to contextual 

preconditions necessary for its performance as conventionalized in a given language as: 

"Could you please give me your notebook" The sub-strategies of this level are as follows: 

 A_ Suggestionry formulae: _ 

 Utterances, which contain a suggestion to dox, e.g.: "How about cleaning up tonight"? 

 B_ Query preparatory:_ 

 Utterances which contain reference to preparatory conditions .e.g. :"could you clean up the 

kitchen, please"? 

 

 3_ The non-conventionally. In direct strategies (called hints).  They are realized either by the 

request by partial reference to the object or element need or by reliance on contextual clues. 

as: "will be using your notebook tonight" it has the following categories:  

A- Strong hints:_ 

 Utterances containing partial reference to object or element needed for the implementation of 

the act as:  "you have loft the kitchen in a right mess" 

 B- Mild hints:_ 

 Utterances that do not refer to the request proper but can be interpreted as request by context 

as "I am a nun" (Blam-kulka et al. 1989:18_44).  

 

3.3 The questionnaire: _ 

 In order to attain the objectives of this research Discourse Completion Test (DCT) is used as 

a method of test. It is a form of questionnaire representing some natural situations to which 

the respondents are expected to react and respond making requests. This test was originally 

constructed by 

 Blum-kulka in 1982 and has been used widely since then in gathering data on speech acts 

realization. The questionnaire used is involved five written context- enriched situations. Each 

situation could only be answered by a request after presenting them to the students. Then, the 

research has counted the frequent use of polite requests distributed to the three major 

classifications and their categories. Such test is made to measure the perception and 

production of polite request by the fourth class of English students depending on what they 

have been taught through the previous years.  

 

      Table 1: The frequent use of polite requests strategies       

 

Colle

ct-ion 

Fifth 

situatio

n 

Fourth 

situatio

n 

Third 

situatio

n 

Second 

situatio

n 

First 

situatio

n 

Descriptive 

category 

 



 

361 
 

  

يةاجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماع  2020 العدد األول 

16 

 

10 

 

0 

 

 

2 

 

 

0 

6 

 

2 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

4 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

6 

 

2 

 

0 

 

 

2 

 

 

0 

2 

 

2 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

2 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Imperative 

 

Performative 

 

 Hedged 

Performative 

 

 Obligation 

Statement 

 

Want 

Statement 

 

 

 

Direct 

strategies 

2 

 

 

 

62 

0 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

16 

2 

 

 

 

16 

Suggestionry 

Formula 

 

 

Query 

Preparatory 

 

 

Convention

-ally 

Indirect 

strategies 

2 

 

 

 

6 

0 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

4 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

Strong 

Hints 

 

 

Mild 

Hints 

 

 

 

Non-

Convention

-ally 

Indirect 

strategies 

100 20 20 20 20 20  Total 

 

 

3.4 Discussion: _ 

 Table (1) illustrates the categories students included in their requests. Some of the categories 

had a high percentage of usage whereas others were hardly included or completely absent in 

the data. Conventionally indirect strategies was the most recurrent components of the 

student's requests with an occurrence of (%64),them direct categories of requests are a 

mounted(%28), whereas the lowest degree is belonging to Non-conventionally indirect 

strategies amounted (%8). 

 Thus, conventional indirectness was the most preferable strategy and the rate of politeness is 

high as they direct their requests to the more respectable status like (an instructor, the 

manager, neighbor and a friend). It is also obvious that the strategy used in the requests was 

the query preparatory, which is a mounted (1.62). This strategy includes the use of modals 

represented by the use (can, could, would) and they are used in terms of formality. The 

students thought that the models are the most formal styles and they are appropriate for the 

situations. The results also reveal the ignorance of students with the pragmatic perception for 
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addressing their requests, which are used by mentioning hints or non-conventionally indirect 

strategy. 

 

 3.5 Conclusions: _  

      the present study reaches the following results: 

             

1_The students' awareness of using polite requests through the conditions of covid-19 

pandemic is too limited. 

 

2_Students have shortage in perception the pragmatic hints according to the situations given 

for them. 

 

3_They ignore the influence of certain factors like closeness, power, social status on 

addressing polite requests directly and indirectly 

4_ Indirect requests are highly recorded by the production of students, also the students tend 

to use frequently the formal styles represented by the modals (can, could, would...). 

    

 3.6 Recommendations  

1_ Students after the covid-19 pandemic conditions should be taught everything related to the 

pragmatic conception and perception of polite request and to make the process of teaching 

and communicating with other cultures polite and correct. 

2_They should take intensive lectures about pragmatics: speech acts, performance, the power, 

social status concerning conversations, and should be taught the classification of request 

strategies. 

3- Activating the role of educational guidance in educational institutions as real motive to 

build student behaviors while writing and formulating polite request so that the educational 

reality is accurately embodied in a future vision after Covid-19.  
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