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  :مقدمة
 كورونا قبل ما وضع إلى يرجع لن العالم: رهاصةا

 لفيروس ظهور اول كان حيث جمعاء، للبشرية مرعبة م2019 العام نهاية كانت
 كبيرا تهديدا COVID 19 أو الفيروس هذا شكل. الصينية ووهان مدينة يف كورونا

 قعةب يترك ولم املجاالت، مختلف باغت حيث الطبيعية، البشرية الحياة ملسارات
 الخبراء صنف لقد. مغربها إلى األرض مشارق من فيها، رحاله حط وقد إال جغرافية
 ،الدولي للمجتمع والصادمة املفاجئة الكونية االزمات أخطر من باعتبارها الجائحة
 بدرجة مختلفة لحالة تحويلها الى ادى الذي االمر. الحياة أنماط كل ىلع واملؤثرة

 سكرًياوع وأمنًيا وثقافًيا وسياسيا واجتماعًيا اقتصادًيا ذلك قبل كانت عما كبيرة،
 .واستراتيجًيا

 دبع العالم يعود أن املستحيل من أن العالم يف واالستراتيجيون الخبراء يتوقع
 أنماط الفيروس غير لقد ذلك من أكثر وربما بل. قبلها عليه كان ما إلى كورونا
 لب والسياحة، والنقل واالقتصاد تمعواملج والتعليم الصحة يف املختلفة، الحياة

 والتباعد كالعزل الوقائية باالساليب كثيرا تأثرت التي االجتماعية والعالقات
 سوف األزمات إدارة وأسس هيكليات أن البعض اعتقاد ذلك إلى يضاف. وغيرهما

 فرضها التي للتحديات االستجابة من كنوع التغييرات من العديد عليها يحدث
 .أجمع العالم ىلع 19 كوفيد

 واالقتصادي واالجتماعي السياسي الصعيد ىلع كورونا بجائحة العالم تأثر
 الخبراء تجمع التى العلمية األبحاث من مجموعة تدشين تم وعليه والبيئي؛

 ابوأصح والبيئية، واالقتصادية والسياسية االجتماعية القضايا يف واملفكرين
 لتدارس والكوارث؛ األزمات مخاطر وإدارة الدولية، العالقات إدارة يف الخبرات
 بما كورونا؛ وباء تفشي ظل يف املستقبلية، والتوجهات العاملية األوضاع
 للموارد، الرشيدة اإلدارة وتعزيز الهشة، املجتمعات طموحات تلبية يف يساهم
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 التأثير ظل يف املتاحة، والبدائل الفرص وتعزيز والطبيعة، البيئة وحماية
 .االجتماعية األنشطة ىلع املباشر
 ضمنها ومن العالم تواجه التي والتحديات القضايا أهم الكتاب هذا يناقش

 بحثية مشاركة ،(13) عشرة ثالث الكتاب يعرض. األوسط والشرق العربية املنطقة
 العالقات وأطر الوباء، تفشي استمرار ظل يف الدولي، النظام مستقبل تتناول
 العلمي والبحث الصحي، االقتصاد نحو األزمة بعد مباشرة العالم اتجه. الدولية
 تمويل ىلع تعتمد عاملية لبرتوكوالت تؤسس عاملية، منظومة وبناء الصحي،

 الصحية بالقضايا االرتباط ذات الدولية املنظمات ودعم االقتصادية، املشاريع
 .العاملية الصحة منظمة رأسهم وىلع
 من العديد ودراسة التفشي، ظل يف املخلفات أبعاد بدراسة الكتاب اهتم

 الطبية املجمعات وإدارة وموريتانيا، العربي كاملغرب الهشة للدول التجارب
 ىلع تعتمد التي الركائز كأحد وضعفا، هشاشة العالم مناطق أكثر يف الكبرى
 .الصحية القطاعات عمل استدامة تراعي عاملية توجهات صياغة

 لبحثوا العمل تتطلب الوباء لتفشي والسياسي االقتصادي التأثير مستويات إن
 املغرب يف كورونا لفيروس والنفسية، االقتصادية، االجتماعية التداعيات يف

 ملسارات التكوينية العالقات تطور مسار عن تعبر أن يمكنها دراسة كحالة
 من والعديد واملغرب، فرنسا بين العالقة ظل يف خاصة العاملية التوجهات

 إن. الصحي االقتصاد مجال يف الدولية العالقات تنمية يف ساهمت التي الدول
 نم العديد بناء ىلع العمل أهمية اثارت قد بالجائحة املرتبطة املختلفة القضايا
 كاثرت ومقاومة امليكروبات من الحماية يف تساهم التى للمباني التصميم معايير

 يف 19 كوفيد ضد الوقائية التدابير ألهم وصوًلا وذلك وامليكروبات، الفيروسات
 .املستدامة التنمية يعزز بما والبيئة واالجتماعية االقتصادية املجاالت

 التحرير هيئة رئيس
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 شكر وتقدير
 االنتشار، ظل يف العاملية والتوجهات كورونا جائحة كتاب تحرير هيئة تتقدم
 ىلع الباحثات واألخوات الباحثين، األخوة كل إلى والعرفان الشكر بجزيل

 ساهمت والتي بتنوعها، املتميزة العربية الدول من الرائعة البحثية املشاركات
 التوجهات يف املرتبطة العاملية التطورات يراعي رائد علمي انتاج يف

 ىلع العلمية، اللجنة يف األخوة نشكر كما كورونا، وباء تفشي بعد املتوقعة
 كنيم التي املشاركات أفضل الى للوصول واملتابعة التقييم بعمليات قيامهم

 موصول، والشكر القادمة، العاملية التوجهات مسار حول واضحة، رؤية تعطي أن
 الكتاب لخروج رائدة جهود من بذلوه ما ىلع ولقبه باسمه كل التنسيق لهيئة
 .صورة وأبهى بأفضل
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: كورونا جائحة استمرار ظل يف الدولي النظام مستقبل
  املحتملة السيناريوهات

The future of the international system during the ongoing 
Coronavirus pandemic: possible scenarios 

 مسودة راشد عبادة ربا .أ
MR.s Ruba Obada Rashid Moswada 

 جامعة دولية، دراسات ماجستير الدولي، والقانون الدولية العالقات مجال يف باحثة
فلسطين بيرزيت،  

Researcher in International Relations and International Law, Master International 
Studies, Birzeit University, Palestine 

 امللخص 

شكل هات املحتملة لتناقش الورقة البحثية مستقبل النظام الدولي مع استمرار انتشار فايروس كورونا، والسيناريو 

طرح السيناريوهات املحتملة حول استمرار  منذ انتشار  .النظام الدولي ى رأس الواليات املتحدة علفايروس كورونا بدأت تُ

النظام الدولي، بسبب تأثير الفايروس على بنية النظام الدولي. تعددت اآلراء واملواقف حول شكل النظام الدولي، منهم 

من يرى أن النظام سيبقى تحت سيطرة الواليات املتحدة االمريكية، ومنهم من يرى أن فايروس كورونا سيؤثر على موقع 

 حالة التراجع وبالتالي سيشهد النظام الدولي الواليات املتحدة
ً

، وبالتالي ستستغل القوى الصاعدة كروسيا والصين مثال

 متعدد األقطاب، يتشارك فيه القوى الدولية بجانب الواليات املتحدة 
ً

، ليصبح نظاما
ً

 في شكله كما عهدناه سابقا
ً

تغيرا

، إذ يؤ 
ً

النظام  شكلفي زمة، لن تؤثر كد العديد من املنظرين أن هذه األ االمريكية. لكن يبدو أن هذا السيناريو مستبعدا

الدولي، ولن يقف شكل النظام عند فكرة بقاء الواليات املتحدة األمريكية على رأس النظام الدولي، والتنافس مع القوى 

ة والعسكرية.  وهذا الصاعدة. وإنما بدأت تتغير أولويات الدول بعد أن كان تركيز جل اهتمامها على القوة االقتصادي

  .يعني أن جائحة كورونا أعادت التفكير في مفهوم القوة بشكلها املجرد

 : روسيا، الصين، الواليات املتحدة، النظام الدولي، فايروس كورونا.الكلمات املفتاحية

Abstract 

 The research  paper  discusses the future of the international  system with the continued spread 

of the Corona virus, and possible scenarios for the shape of the international system,  since the 

spread of the Corona virus, possible scenarios about the continuation of the United States at 

the top of the international system, due to the impact of the virus on the structure of the 

international  system.     There are many opinions and positions about the shape of the 

international system,  some of them see that the system will remain under the control of the 

United States of America, and some of them see that the Corona virus will affect the position of 

the United States, and thus the rising powers such as Russia and China, for example, will take 

advantage of the state of retreat, and thus the international system will witness a change in its 

form as we have  known. Previously, to become a multi-polar system, in which the international 

powers participated along with the United States of America. However, this scenario seems 

unlikely, as many theorists assert that this crisis will not affect the shape of the international 



2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 9 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

system, and the form of the system will not stop at the idea of the United States of America 

remaining at the top of the international system and competing with the rising powers. Rather, 

the priorities of countries began to change after focusing most of their attention on economic 

and military power. This means that the Corona pandemic has rethought the concept of force 

in its abstract form. 

Key words: Russia, China, the United States, the international system, Corona virus.  

 .اإلطار العام1
 ملقدمةا 1.1

إذ منذ تسعينيات القرن املنصرم،  1اختلف منظري العالقات الدولية في تحليل الطبيعة التي يتميز بها النظام الدولي،

سيطر على املشهد الدولي تداعيات تمثلت في انهيار االتحاد السوفيتي، وانفراد الواليات املتحدة كقوة عظمى على الساحة 

الدولية. ورغم السيطرة األمريكية التي كانت واضحة خالل العقدين السابقين. إال أن ذلك لم يعني أن الطموحات 

 تعاي  من عوائ،، خاةة مع ههور العديد من القوى الصاعدة التي ساهمت في كبح جماح القوة األمريكية االمريكية ال 

ورغم ما تمتلكه الواليات املتحدة من مقومات عسكرية واقتصادية   2 والحد من نفوذها على الساحة الدولية.

هناك آراء ترى ان الهيمنة والزعامة االمريكية ما هي وتكنولوجية تؤهلها ألن تبقى القوة االحادية في النظام الدولي، لكن 

  3 اال مرحلة انتقالية في النظام الدولي ليعود الى التعددية القطبية.

 في بنية النظام الدولي، والتي لم تقف عند فكرة بقاء الواليات املتحدة األمريكية 
ً
 حقيقيا

ً
أحدثت جائحة كورونا تغيرا

افس مع القوى الصاعدة. وإنما بدأت تتغير أولويات الدول بعد أن كان جل اهتمامها على رأس النظام الدولي، والتن

  4يتركز على القوة االقتصادية والعسكرية.  وهذا يعني أن جائحة كورونا أعادت التفكير في مفهوم القوة بشكلها املجرد.

دولي، ودور القوى الصاعدة في النظام ومن هنا بدأت السيناريوهات املحتملة التي ناقشت استمرارية شكل النظام ال

 مع استمرار جائحة كورونا، وكيف أثرت هذه األزمة الصحية على الواليات املتحدة والقوى املنافسة لها في النظام الدولي.

 إشكالية الدراسة 2.1
شكل النظام الدولي اليوم مع استمرار جائحة كورونا، والجدل بين منظري العالقات الدولية  البحثيةتناقش الدراسة 

بين السيناريوهات املحتملة، والتي تتراوح ما بين استمرار النظام الدولي كما هو عليه، أو أن يصبح النظام الدولي متعدد 

يف أثرت جائحة كورونا على شكل النظام الدولي في وهي: ك إشكالية رئيسيةاألقطاب. وبالتالي تطرح الورقة البحثية 

 هل املتغيرات الدولية؟ 

 األسئلة الفرعية 3.1
 كيف أثرت جائحة كورونا على مكانة الواليات املتحدة األمريكية في النظام الدولي بين املاض ي والحاضر؟ 

                                                           
 (: مستقبل النظام الدولي: رؤية استشرافية بنائية، ورقة بحثية ةادرة عن املعهد املصري للدراسات السياسية واالستراتيجية، مصر.2017حوسين، بلخيرات ) 1 

،"، مجلة 2012العلي، مروان ) الربيعي، كوثر & 2 
ً
(: "مستقبل النظام الدولي الجديد في هل بروز القوى الصاعدة وأثره على املنطقة العربية، االتحاد األوروب  نموذجا

 . 5-1(، العراق، ص26الدراسات الدولية، جامعة بغداد، املجلد )

 .33(، جامعة األزهر، ص 2010-1985وأثرها على السياسة االسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية ) (: التحوالت في بنية النظام الدولي2014القطراوي، خالد جميل ) 3 
 بعد انحصار كورونا،" الجزيرة للدراسات، شوهد 2020أبو كريم، منصور )أبريل،  4

ً
  .ly/2DlAKlGhttps://bit: 1/9/2020(: "هل سيشهد النظام الدولي تحوال

https://bit.ly/2DlAKlG
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 واليات املتحدة األمريكية؟ألي مدى لعب ةعود القوى املنافسة للواليات املتحدة االمريكية على مكانة ال 

 ما أثر جائحة كورونا على شكل وبنية النظام الدولي من وجهة نظر املنظرين الدوليين؟ 

  ما هي السيناريوهات املتوقعة لشكل النظام الدولي مع انتشار واستمرار جائحة كورونا؟ 

 فرضية الدراسة 4.1
أنه رغم وجود العديد من الدراسات التي افترضت أن شكل النظام الدولي سيتغير من نظام  تفترض الدراسة البحثية

أحادي القطبية الى نظام متعدد األقطاب، إال أن التغيير األساس ي الذي أحدثته جائحة كورونا هو تغير أولويات الدول 

 وإعادة تفكيرها في مفهومها للقوة بشكلها املجرد. 

 أهمية الدراسة 5.1
من خالل القاء الضوء على الجدل حول خارطة النظام الدولي، وتوازنات القوى في  تأتي أهمية هذه الدراسة البحثية

النظام، والتوقعات التي قد يشهدها في هل استمرار األزمة الصحية، وذلك وف، املعطيات الحالية لخارطة القوة العظمى 

رض أهم أفكار منظري العالقات الدولية حول جدلية استمرار النظام املتنافسة مع الواليات املتحدة االمريكية.  وع

 متعدد األقطاب بصعود القوى املنافسة للواليات املتحدة األمريكية.
ً
 ليصبح عاملا

ً
 الدولي كما هو عليه، أو أن يشهد تحوال

 أهداف الدراسة 6.1
 تهدف الدراسة البحثية الى:

 ة في النظام الدولي خاةة في فترة حكم الرئيس األمريك  دونالد ترامب.توضيح مكانة الواليات املتحدة االمريكي 

  .تحليل أثر جائحة كورونا على قدرة الواليات املتحدة االمريكية في مواجهتا 

 .تحليل مكانة القوى الصاعدة املنافسة للواليات املتحدة االمريكية في النظام الدولي 

 رت حالة وشكل النظام الدولي من خالل توضيح وجهة كل منظر رةد وجهات نظر النظريات الدولية التي فس

 حول أثر جائحة كورونا في استمرار بنية النظام الدولي الحالي. 

 .الى تقديم سيناريوهات محتملة لشكل النظام الدولي في هل استمرار جائحة كورونا 
ً
 وتهدف الدراسة أخيرا

 منهجية الدراسة  7.1
، من خالل تحليل هاهرة جائحة كورونا التي ضربت في كل أنحاء العالم، وحملت املنهج التحليليتتبع الدراسة البحثية 

معها العديد من التداعيات على املستوى الدولي واإلقليمي، وعلى قدرة الدول وخاةة الدول العظمى على مواجهة هذه 

د من هذه الدول بسبب عدم تدارك هذه الجائحة. واستطاعت هذه األخيرة أن تظهر حالة الضعف التي تنتاب العدي

الجائحة، وعدم وجود أسس ملواجهتها. وبالتالي يمكن القول إن هذه الجائحة ساهمت في خل، توجه جديد لدى الدول 

 العظمى بضرورة التركيز على تغيير مفهوم القوة وعدم اقتصارها فقط على الجانب االقتصادي والعسكري. 
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 سيطرة االمريكية ما بين الماضي والحاضر . شكل النظام الدولي: ال2
للحفاظ والدفاع عن مصالحها، وذلك من خالل مساعيها إليشاء  1945سعت الواليات املتحدة األمريكية منذ عام 

ومنذ القرن  1مؤسسات اقتصادية ودولية تحت رعايتها، ومنظمات أمنية وإقليمية. قائمة على معايير السياسة الليبرالية،

التاسع عشر، سيطر على املشهد الدولي أحداث انهيار االتحاد السوفيتي وتداعياته على الدول املرتبطة به، وانفراد 

الواليات املتحدة األمريكية بموقع الدولة العظمى. وبدأت الواليات املتحدة األمريكية تّسير شؤون العالم وف، املصطلح 

 الى القرن الحادي والعشرين، التي أطلقت عليه اسم توهيف ا
ً
لنظام الدولي الجديد، ومن ثم توهيف العوملة، وةوال

 بامتياز، ومنع بروز القوى املنافسة األخرى.
ً
 أمريكيا

ً
 2التي سعت من خالله الواليات املتحدة االمريكية بأن يكون قرنا

ولي، االمريكية التي أثرت على مكانتها في النظام الدكان هناك العديد من األحداث واألخطاء التي ارتكبتها الواليات املتحدة 

إذ ناقش منظري العالقات الدولية، أن الواليات املتحدة األمريكية عانت من الديون الكبيرة، وتنام  العجز في امليزانية، 

 كبيرة على قدرة الواليات املتحدة على سيطرتها، وقوتها في النظام الدولي، وزادت
ً
من  2008أزمة عام  والتي تركت آثارا

 أن الواليات املتحدة األمريكية غير  3مشاكل الواليات املتحدة، والتي أدت الى انهيار اقتصادي كبير.
ً
وبالتالي كان واضحا

قادرة على مواجهة القضايا التي يمر بها العالم لوحدها، ومن أهمها االنهيار االقتصادي، واستقرار االقتصاد العالمي، 

وهذا أدى الى وجود قوى ةاعدة تنافس الواليات املتحدة األمريكية من أجل إيجاد  4بئة والهجرة. وغيرها.واألمراض واألو 

 أن سكان 
ً
 للمشكالت التي يعاي  منها النظام الدولي، وعدم تفرد الواليات املتحدة بالنظام الدولي، ويبدو واضحا

ً
حلوال

 من أعباء العالم.الواليات املتحدة االمريكية لم يعودوا راغبين أن يت
ً
 5حملوا مزيدا

وبدأت في الوقت الحاضر التغيرات في السياسة الخارجية األمريكية منذ وةول دونالد ترامب للحكم، والذي أثر على 

أداء الواليات املتحدة األمريكية وعلى مكانتها الدولية. وبالتالي يمكن القول إن السياسة الخارجية التي اتبعها دونالد 

األمن القوم  الذي سيتبعها وستتبناها  ةعن استراتيجي 2017إذ أعلن ترامب في ديسمبر  6يزت بأنها غير واضحة،ترامب تم

إدارته، وركز استراتيجيته على املزج ما بين النظرية الواقعية التي تقوم على أساس تعظيم قوة الواليات املتحدة األمريكية 

 في العالم، مع التركيز على أن املحافظة على قوة الواليات املتحدة والنظرية الليبرالية التي تهدف الى جعل ال
ً
سالم مستقرا

ووف، منظري العالقات الدولية وأهمهم "وليم وولفورث،" أكد على أن نظام  7االمريكية هي من أولويات استراتيجيتها.

واملتمثل في التنافس من أجل األحادي القطبية يؤدي الى السالم، وذلك بسبب غياب مصدر مهم من مصادر الصراع، 

فرض الهيمنة واالنفراد بزعامة النظام الدولي، وبالتالي التنافس سيكون بين القوى الكبرى أقل، وهذا بالضرورة سيؤدي 

الى قدرة النظام أحادي القطبية ألن يستوعب التطورات املختلفة ويحتويها، والتأقلم مع هذا الشكل. وهذا يعني أن 

                                                           
 . 1أمريكيا، صفهم النظام الدولي الحالي، مؤسسة راند، (: 2016) آخرون& ميراندا ، بيرايب & مايكل جيهمازار،  1 

 .1(: مرجع سب، ذكره، ص 2012الربيعي، كوثر & العلي، مروان ) 2 

 . 3، ص 23لسياسية والقانون، العدد (: "مآالت النظام الدولي بعد فيروس كورونا،" مجلة العلوم ا2020الحمدوي  خالد ) 3 

 . 66(: النظرية الواقعية وتفسير النظام األحادي القطبية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة بيرزيت، ص 2018الخليلي، عبد العزيز ) 4 

 . 3(: مرجع سب، ذكره، ص 2020الحمدوي  خالد ) 5 

: 2020\10\2(: "مستقبل النظام الدولي ما بعدو كورونا: هل ستتغير خريطة القوى العاملية،" املركز العرب  للبحوث والدراسات، شوهد في 2020محمود، ياسمين )يوليو  6 

http://www.acrseg.org/41666  

  .11، ص31االستراتيجية لثالث  القطبية الدولية: تحليل مضمون مقارن،" مجلة سياسات عربية، العدد (: "الرؤى 2018الجرباوي، علي ) 7 

http://www.acrseg.org/41666
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ة التي تترأس النظام الدولي، تمتلك اإلمكانيات واملؤهالت التي تضمن الحفاظ على مركزها الحالي، وما الواليات املتحد

 1تمتلكه من مصادر للقوة االقتصادية والعسكرية الالزمة لذلك.

 لكن الواقع، فرض على الواليات املتحدة االمريكية أكبر مما كانت تتوقعه. وثبت أن قضايا العالم أوسع وأشمل من

نطاق قدراتها على إدارة األزمات الدولية بطريقة نظامية وفّعالة. حيث اتجهت سياسة الواليات املتحدة الى استخدام 

القوة والسطوة، وكانت النتيجة تفّجر الصراعات داخل الدول وانهيار تحالفات، وقيام أخرى. مما أدى الى اضطراب في 

القوة، ومن هنا بدأ ههور جدلية ضعف النظام أحادي القطبية على  العالقات الدولية، ومزاحمة الدول للحصول على

تحقي، االستقرار الدولي، وهذا أدى الى تصاعد منافسين للواليات املتحدة من أجل السعي إلرساء قواعد نظام دولي 

 2جديد.

من التغيرات، بسبب ولكن مع التطورات التي شهدها العالم منذ اعالن انتشار فايروس كورونا، شهد العالم العديد 

األزمة الصحية التي أثرت على جميع الدول في العالم. اذ استطاعت هذه الجائحة أن تضع الحكومات ومنظوماتها 

 بأن يتم من خالله تحكيم مستوى األداء واالحترافية في إدارة هذه األزمة.
ً
 3االقتصادية والصحية أما خيار   كان كفيال

رئيس األمريك  دونالد ترامب في تشتيت االنتباه العالمي، من خالل عدم قدرته على وكان هناك محاوالت من قبل ال

احتواء الفايروس، وأن الواليات املتحدة ستزداد لديها اإلةابات. وكان هناك اتهامات موجهة من قبل األخيرة نحو 

 4الصين، والتي أثارت معها الغضب والتوتر الدولي. 

ت أن هناك هشاشة كبيرة في العالم، من خالل عدم قدرته على احتواء األزمة سواًء جاءت أزمة فايروس كورونا لتثب

على املستوى املحلي أو العالمي.  وعلى إثر ذلك سعت الواليات املتحدة باالنكفاء على نفسها وذلك من أجل انقاذ ما 

ن املها مع األزمة وما خلفته ميمكن إنقاذه في الوقت الذي اتبعت فيه سياسة ترامب استراتيجية غير صحيحة في تع

تدهور في االقتصاد العالمي. وكان هناك محاوالت أمريكية لعالج هذه الحالة من أجل إعادة هيبة الواليات املتحدة 

  5واحكام سيطرتها في النظام الدولي، وذلك من خالل املحاوالت املتكررة الحتكارها عقار لعالج الفايروس. 

صعود القوى العظمى: تنافس دولي في ظل السيطرة األمريكية:  .3
 التنافس الروسي الصيني

بنى فكرة تههرت العديد من السيناريوهات التي تنبأت بمستقبل النظام الدولي رغم االنفراد االمريك ، فهناك سيناريو 

ة ن الفتر أما السيناريو اآلخر يرى تقدير، ان النظام الدولي هو عصر أمريك  وسيستمر بنحو خمسة عقود على أقل أ

، كون أن القوى 
ً
 على األمن االقليمي والدولي معا

ً
الحالية هي انتقالية والتي وف، التاريخ تعتبر األخطر واألكثر تهديدا

أما القوى الجديدة فهي تسعى لتغيير شكل ويس، عالقات  .على قوتها ومكانتها الدوليةاملحافظة  ترغب في  املسيطرة 

                                                           
معة ا(: النظام الدولي منذ الحرب الباردة الى اليوم: دراسة في النظام الدولي الجديد في القرن الحادي والعشرين، رسالة ماجستير منشورة، ج2018شماسنة، أسيل ) 1 

 . 13ص بيرزيت،

 .8مرجع سب، ذكره، ص(: 2018) على الجرباوي، 2 

 .161ص (،2020)ابريل  4(: "كيف سيبدو العالم بعد جائحة الفيروس التاجي،" مجلة قضايا آسيوية، العدد 2020بلعيشة، محمد ) 3 

 .23 ص ،4مجلة قضايا آسيوية، العدد  "العالقات الصينية األمريكية ما بين الحرب التجارية وفايروس كورونا،"(: 2020) هالة محمود ،دودين 4 

  مرجع سب، ذكره. (:2020)يوليو،  ياسمين ،محمود 5 
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نظام  2025ة، وذلك وف، تقرير يشر عن مجلس االستخبارات الوطني األمريك  بأن يكون النظام الدولي بحلول عام القو 

متعدد القطبية ويعود السبب في ذلك لصعود قوى بازغة جديدة واالقتصاد املعولم واالنتقال التاريخي للثروة النسبية 

 1والقوة االقتصادية من الغرب الى الشرق.

عد ت ا في هل التحوالت العميقة التي شهدها النظام الدولي قوة عظمى فقط من الناحية العسكرية، فلمكانت روسي

 خرى التي تجعل تمتلك في حينها املقومات األ 
ً
 وسياسا

ً
ذ بعد سقوط االتحاد السوفيتي مرت إ 2.منها قوة عظمى اقتصاديا

منعتها من الحفاظ على مناط، نفوذها املتاخمة لها، وكان هناك  دم االستقرار السياس ي واالجتماعيروسيا بمرحلة من ع

 3.بة من أجل استعادة دورها العالميمحاوالت روسية الستعادة دور الدولة الكبرى التي تدافع عن مناط، نفوذها القري

يات املتحدة تها للوال وبالتالي ال يمكن تجاهل الدور الروس ي الحالي بسبب وجود العديد من العوامل التي تساهم في منافس

 أمام الوجود  4خاةة قوتها العسكرية،
ً
في هل تنام  الوجود الفعلي للقوى الصاعدة والتي سعت الى تحقي، تحالفا

ة، و قواعده مبنية على التكافؤ في الق ،االمريك ، وهذا من شأنه ان يساهم في وجود شكل جديد في العالقات الدولية

ن تتحكم باألوضاع بطريقة عبثية كما فعلت الواليات املتحدة االمريكية في تسعينيات القرن أحتى ال يتيح للقوة املنفردة 

 5 املاض ي.

ةاحب الصعود الروس ي في النظام الدولي العديد من التغيرات والتطورات على مستوى العالقات االقتصادية 

وهذا يعني ان هناك تياران يفسران  .لدوليالفواعل االخرى في النظام اوالسياسية والدبلوماسية بين روسيا والدول و 

 أل أعلى الصعيد العالمي، االول يرى  دور روسيا
ً
ن روسيا ن روسيا تتجه لبناء عالقات تعاونية مع الدول الكبرى، استنادا

 عن القيود األيديولوجيةاالتحاد السوفيتي، واتجهت لتحقي، مصالحه هيار انهي أكثر برغماتية بعد 
ً
االتجاه ما أ .ا بعيدا

ري، ط التي تتبعه في النظام الدولي ما هو إال استعادة لرياح الحرب الباردة عنرها ن روسيا في ةعودها وتطو أآلخر يرى ا

 6ساس املواجهة واملزاحمة مع الدول الكبرى.أاتجاهها لبناء عالقات على 

 لذلك سعت روسيا الى توثي، عالقاتها مع قوة ةاعدة أخرى في النظام
ً
ت اتجهالدولي، وهي الصين. حيث  وتحقيقا

تتمثل حقائ، التعاون والتقارب في وجهات النظر الروسية الصينية، بمقدار  7روسيا الى الصين لبناء عالقات تعاونية،

م عالقات ا، ففسر لنا هذا التعاون حرص روسيا على التركيز والتشديد على ضرورة قيلكال الطرفينكبير من الفائدة 

                                                           
(: "تأثيرات الصعود الروس ي والصيني في هيكل النظام الدولي في إطار نظرية تحول القوة،" املجلة العربية للعلوم السياسية، 2015محمد، عالء عبد الحفيظ ) 1 

 .9، ص 47/48العددان 

 .40، ص48-47(: "سياسة روسيا الخارجية اليوم: البحث عن دور عالمي مؤثر،" املجلة العربية للعلوم السياسية، العددان 2015مجدان، محمد ) 2 

 .6، ص17(: "روسيا: الجيوستراتيجية فوق األيديولوجيا وفوق كل ش يء،" مجلة سياسات عربية، عدد 2015بشارة، عزم  ) 3 

 .1، العراق، ص43(: "الدور الدولي الجديد لروسيا،" مجلة الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد 9200السعدون حميد ) 4 

 .2(: مرجع سب، ذكره، ص 2009السعدون حميد ) 5 

ادية.   للدراسات السياسية واالقتص(: "توجهات القيادة السياسية الروسية وتطور الدور الروس ي في النظام الدولي،" املركز الديمقراط  العرب2016فرج، شريف مازن ) 6 

  https://democraticac.de/?p=33837: 28/9/2020شوهد في: 

،" املجلة العراقية األكاديمية العل2016عاشور، ليلى & عبد الحميد، سالي ) 7 
ً
، 26-25 ، ص46-45مية، العدد (: "تكتل القوى الصاعدة: مجموعة البريكس أنموذجا

 .37-36وص 

https://democraticac.de/?p=33837
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ن هناك شراكة استراتيجية بين روسيا والصين، فالدولتين يمكنهما من خالل هذه الشراكة أا دام روسية ةينية، وم

 1تشكيل حلف استراتيجي قائم على الوقوف في وجه الهيمنة األمريكية على الساحة الدولية.

التي للتعاون، و واتبعت كل من الصين وروسيا استراتيجية من أجل االةالح االقتصادي، تمثلت في منظمة شنغهاي 

ة الى فت املنظمتضم كل من البلدين، وهي تجسد رؤية روسية ةينية و رٌد آسيوي على العوملة باملفهوم الغرب ، وهد

سالمية التي تأت  من أولويات مهام املنظمة، من خالل وضعها ألساس قانوي  للتصدي املشترك ةول اإل مواجهة األ 

 لرفع مستوى االقتصاد  لإلرهاب والنزاعات االنفصالية والتطرف
ً
 كبيرا

ً
الديني، أما بخصوص البريكس، كان لها دورا

لنفط ان االحتياط النقدي الضخم للصين واملوارد الطبيعية من الغاز و أ إذيشاء بنك مشترك للتنمية، إ، بعد العالمي

تصادي العالمي الحالي لروسيا، هما من الركائز االساسية لنجاح مجموعة البريكس، والسبب الذي جعل النظام االق

عة ل األخرى، وكان ملجمو يعايش فترة انتقالية هو التواف، الروس ي الصيني اقتصاديا وخاةة بعد انفتاحه على الدو 

 ن ساهمت في ارساء قو أالبريكس 
ً
عن الالعبين التقليديين الذين ساهموا بوضع نظام  اعد للنظام العالمي الجديد بعيدا

 2ي قوة ةاعدة ان تقوم بأي دور فاعل على الساحة الدولية.عالمي غير عادل وال يسمح أل 

وإضافة للجانب التعاوي  بين الصين وروسيا، وسعي كل منهما إلةالح النظام النقدي الذي تسيطر عليه الواليات    

املتحدة االمريكية، نتيجة سيادة الدوالر االمريك  في التحويالت املصرفية العاملية وبإشراف مقاةة نيويورك عليها، 

 من وقدرة الهيمنة األمريكية على تحويل العجز في م
ً
 على حماية عملتها ومنعا

ً
يزان املدفوعات لعجز الخزينة وذلك حرةا

انهيارها، وغياب الضوابط الهيكلية للتوازن، جعل حاجة كل من روسيا والصين الى خل، مؤسسات رديفة للبنك الدولي 

 
ً
الت في لتسوية املباد وةندوق النقد الدولي، وتم التعامل بالوان الصيني والروبل الروس ي في أسواق املصارف، وةوال

سس سليمة، ووجد البلدين أن تخط  الدوالر األمريك  سيعمل على أثنائية بعد تثبيت سعر الصرف على التجارة ال

ة، واملؤسسات االقتصاديازدهار التجارة الثنائية، والعمالت املحلية ستعمل على تحقي، الفائدة الفورية للشركات 

 في الكلفة التجارية وهذا عزز النمو في  جنب الخسائر الناتجة من تقلباتتو 
ً
سعر الصرف، وبالتالي حققت انخفاضا

 2008.3الحجم والسرعة، فالدوالر األمريك  كشف عن خسائر وعيوب الزمته خالل األزمة املالية عام 

تطور  ها فيسب إال انن التعاون واالتفاقيات بين الصين وروسيا، رغم االنخفاضات واالرتفاعات في النومن الواضح أ

كن القول ان هذه العالقات ال تمر بنوع من التوتر، ولكن رغبة كل من الطرفين في الحفاظ على التعاون ممستمر فال ي

 لتحقي، الهدف املنشود وهو الحفاظ على 
ً
بينهما يجعالن من هذه الخالفات ش يء ثانوي ويتم تجاوزه وذلك وةوال

لساحة الدولية، ولهما ثقل في ميزان القوى، وإنهاء احادية القطبية بتفرد مصالحهما وإبقائهما دولتين فاعلتين على ا

الواليات املتحدة االمريكية واالنتقال الى نظام متعدد األقطاب يشمل الصين وروسيا والعديد من الدول املؤثرة بالنظام 

 الدولي.

                                                           
(: االستراتيجية الروسية في هل نظام أحادي القطبية الثوابت واملتغيرات، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بيرزيت، فلسطين، ص 2011امليمي، نردين حسن ) 1 

129. 

 .6-5، لبنان، ص67(: "تأثير التواف، الصيني الروس ي على السياسة األمريكية في الشرق األوسط" مجلة الدفاع الوطني اللبناي ، عدد 2014امللحم، جرجس ) 2 

 .4(: مرجع سب، ذكره، ص2014امللحم، جرجس ) 3 
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 ل
ً
لحرب الباردة وسباق التسلح بمزاحمة الدول أما االتجاه الذي يفسر ةعود روسيا في النظام الدولي ما هو إال تباعا

، خاةة بعد تسلم بوتين الحكم عام 
ً
 وشراكة أيضا

ً
 وتنافسا

ً
 2000الكبرى، فالعالقات الروسية األمريكية شهدت ةراعا

اتجهت العالقات الروسية االمريكية الى حالة ةراع وتصادم بين بوتين الواقعي وبين ادارة أمريكية تتسم بالهمجية 

داة ضغط تجاه أمريكا بعد تحالفها أت من التصادم وهي ايران واعتبرت صرية، مما افرز الى وجود قوى استفادوالعن

مع روسيا، ومع اتجاه روسيا الستعادة دورها الدولي كانت الواليات املتحدة تعمل على تضيي، الخناق على روسيا من 

األزمات االقتصادية التي مرت بها، وطوقت روسيا من خالل اقناعها بعدم جدوى محاوالتها الستعادة دورها بسبب 

خالل توسيع حلف شمال األطلس ي، وألغت االتفاقيات التي سب، وأن عقدتها مع االتحاد السوفيتي واستبدلتها بمنظومة 

فالواليات  1اقليمية تحجم روسيا وتضعف دائرتها بحيث يصعب على روسيا الخروج من العزلة التي فرضت عليها،

دة االمريكية الدولة املهيمنة واملتفردة في النظام الدولي األحادي القطبية، تمتلك مؤشرات قريبة الى حد ما من املتح

والناتج  2مليون يسمة، 329بلغ عدد سكانها حوالي  2018مليون كم مربع، وفي عام  9روسيا والصين، اذ تبلغ مساحتها 

وباملقارنة تتفوق روسيا  3من انفاق الحكومة املركزية، %9العسكري بلغ  تريليون دوالر، اما انفاقها 20املحلي االجمالي 

من انفاق الحكومة  %11.4على الواليات املتحدة من ناحية االنفاق العسكري، اذ يصل انفاق روسيا العسكري الى 

 4املركزية.

كرية ستباق بالقوة الصلبة والعسوبناًء على ذلك، تتجه االستراتيجية االمريكية في عالم أحادي القطبية الى فكرة اال 

أكثر من القوة الناعمة، وهذا ما جعل روسيا تتجه ملبدأ اساس ي وقوي في سياستها الخارجية تجاه الواليات املتحدة، 

ن كل أية لم تكن على وتيرة واحدة، كون وأن تكون ثابتة ال متغيرة للحفاظ على مصالحها، فالعالقات الروسية االمريك

عظمى تتقاسم املصالح في مختلف البلدان، وتتسم العالقات بينهما بالصراعّية أكثر من التوافقية، فسياسة منهما قوى 

روسيا كانت واضحة تتمثل باالستقاللية وكسب املصالح واستغالل الفرص خاةة تورط الواليات املتحدة في أحداث 

دة هي نظرة تنافسية خاةة في منطقة الشرق الشرق االوسط كالعراق وأفغايستان، ونظرة روسيا للواليات املتح

األوسط والتي تعتبر منطقة نفوذ لروسيا ومجال حيوي لكسب الفرص في الحصول على مكاسب اقليمية في آسيا، 

فسياسة بوتين تجاه الواليات املتحدة االمريكية تتمثل في خل، عالم متعدد األقطاب ومواجهة الهيمنة االمريكية وعدم 

هميش الدور الروس ي، والتقرب والتحالف مع الشرق االوسط وآسيا الوسطى كحليف آخر في مواجهة السماح لها بت

 الغرب، وانه في حال استمرار حلف الناتو بالتوسع في الشرق األوسط، ستسعى روسيا إلعادة الترابط مع دول االتحاد

 5بين الصين والهند واليابان.منية في الشرق األوسط وفتح العالقات السوفيتي الساب، ودعم بنيتها األ 

                                                           
ية األمريكية خالل فترة بوتين وأوباما،" املركز الديمقراط  العرب  لألبحاث (: "تأثير الصعود الروس ي على العالقات الروس2016يعقوب مريم موس ى )أغسطس،  1 

   https://democraticac.de/?p=35126  2020\9\30االقتصادية والسياسية واالستراتيجية. شوهد في 
2  Central Intelligence Agency (2019): USA”, the world Fact book, Central Intelligence Agency (CIA), Washington. 
3 "China (2018):" The World Bank, Military Expenditure (current US$), 2018. 
4"Russian (2018): " The World Bank, Military Expenditure (current US$), 2018. 

، املركز الديمقراط  العرب  لألبحاث االقتصادية والسياسية 2015-2000والعالقات الروسية الغربية في الفترة  أمن الطاقة(: 2016عبد النبي، هاجر )يوليو،  5 

 https://democraticac.de/?p=34018: 2020\10\1شوهد في ، واالستراتيجية

https://democraticac.de/?p=35126
https://democraticac.de/?p=34018
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ويواجه التفوق األمريك  في امليدان العسكري العديد من التحديات خاةة امتالك السالح النووي، فهناك تقارب روس ي 

ةيني متزايد وبرر هذا االهتمام بخروجهما من املثلث األمريك  وسعي روسيا إلعادة قوتها واستعادة التوازن بينها وبين 

حادي القطية الى متعدد األقطاب يضم كل من أنظام بالتحول واالنتقال من نظام حدة وبالتالي يتصف الالواليات املت

الواليات املتحدة والصين وروسيا واالتحاد األوروب  واليابان، ووف، التقرير الذي يشر عن مجلس االستخبارات الوطني 

  ن يحدث تغيير أوقع " يت2025األمريك  بعنوان "اتجاهات كونية 
ً
جذري في النظام الدولي كنظام متعدد األقطاب بدال

 بأن انفراد  من األحادية،
ً
ي قوة عظمى بالسيطرة سيؤدي لتحرك عدم الرضا وسعي القوى األخرى أويفسر ذلك تاريخيا

 بتفرد الواليات املتحدة
ً
القطبية ة العودة للثنائي نإوتهميش القوى االخرى، وبالتالي  لتصحيح الوضع، وهذا واضح حاليا

 لعودة الو إما هو 
ً
 ايضا

ً
ن ترشيح انضمام الصين للمشهد سيعيد لحلف الناتو إاليات املتحدة لسياسة األحالف، و ال سببا

 1 مسوغاته التي كان قد فقدها عقب تفكك االتحاد السوفيتي.

ر الكبرى يتم من منظو ن التخطيط ملصالح القوة أي ساحة من الصراع حول املصالح، و ن البيئة الدولية هأوهذا يعني 

عالمي وهذا ما قاد الى أهمية املقومات السياسية واالقتصادية للدول، وحدد التخطيط من منظور عالمي مسرح القوى 

الطامعة بوضوح خاةة في املسرح الدولي، وبالتالي فإن متطلبات النظام الدولي أةبحت معروفة بشكل أفضل، فف  

طاته، وعدم قدرة الواليات املتحدة في التورط بقضايا دولية جديدة اضافة هل محدودية حلف الناتو وتوسيع يشا

ل عزز في أفول القطب املنفرد في ه، سلبية الرأي العام تجاه سياستهالعدم قدرتها على املحافظة على قوتها بسبب 

 الصينية، فروسيا تسعى لتعزيز قدراتها بالسيطرة االقليمية ول
ً
، وكذلك عب الدور العالميتنام  القوة الروسية وأيضا

 2الصين في هل تراجع القوة األمريكية.

تعتبر مثيرة للجدل، فهي تتميز بالتنافس والصراع، وهذا  أنهاع الغرب في السنوات االخيرة وما يميز العالقات الروسية م

سيفرز نوع من التنافس الجديد، مما يجعل العالقة حرجة بين روسيا والغرب، واتسمت بالحدية والتي ايعكست على 

 لسياستها الخارجية والذي يمتاز بالتنا
ً
س مع فمستوى التعاون الدولي، فروسيا تركز على تعددية القطبية كمبدأ موجها

 3الغرب على االسواق واالستثمارات والنفوذ.

هذا ما يجعلنا أمام سيناريو انبثاق نظام دولي جديد، ذو مالمح تحتوي على قوى ةاعدة، وتيهئ االنتقال بشكل حاسم، 

 ر وذو طابع ايديولوجي، خاةة أن القوى الصاعدة اآلن كروسيا والصين مهيأة للتنافس مع الواليات املتحدة، وما يفس

 مما جعلها تفقد هيبتها، وفشلها في تقديم األنمو 
ً
ج الذي ذهذا السيناريو هو األخطاء التي ارتكبتها الواليات املتحدة مؤخرا

ما تعرضت له من السالم، فما حدث للواليات املتحدة في حربها على العراق و ن تنشر أيستقطب القوى من حوله، و 

مام العديد من أوبالتالي نحن  4لنفوذي وتفردها األمريك  العالمي.ام حالة من قصر مدها اأمانتكاسات جعلها 

                                                           
 .214-212(: عالم ما بعد القطبية االمريكية: دراسة في مستقبل النظام السياس ي الدولي )القاهرة: املكتب العرب  للمعارف(، ص2015الراوي، مهند حميد ) 1 

 .284-282(: التخطيط االستراتيجي القوم : منهج مستقل، )عمان: دار الجنان للنشر والتوزيع(، ص 2008أبو ةالح، محمود ) 2 

وث (: العالقات الروسية مع أوروبا والواليات املتحدة االمريكية: ايعكاسات على األمن العالمي، )ابو هبي: مركز االمارات للدراسات والبح2006نومكن، فيتالي ) 3 

 .38، ص 4-3االستراتيجية(، ص

 .9-8ص (: مرجع سب، ذكره، 2009السعدون حميد ) 4 
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 أثر على أولويات السيناريوهات 
ً
 جديدا

ً
حول بنية النظام الدولي في هل وجود واستمرار جائحة كورونا التي تعتبر حدثا

 الدول العظمى في النظام الدولي.

 ظهور جائحة كورونا وأثرها على النظام الدولي. 4
بدأ مفكري العالقات الدولية الحديث حول مستقبل النظام الدولي، وطرحوا العديد من الجدليات والتساؤالت حول 

مصير النظام الدولي في الوقت الراهن، وذلك بسبب انتشار فايروس كورونا، ونتيجة لحالة التخبط التي شهدها العالم. 

زنات اإلقليمية والدولية، وطرحت التساؤالت حول واقع ومستقبل إذ من الواضح أن جائحة كورونا بدأت تؤثر على التوا

 النظام الدولي؟ 

جاء هذا التنبؤ بناًء على حاالت سابقة شهدها العالم، وليس باألمر االعتباط . إذ يمكن القول إن الوباء أو املرض الذي 

لعديد من التجارب السابقة على مر ينتشر في أي نطاق جغرافي يحمل معه العديد من التداعيات، وهذا ما حدث في ا

التاريخ. هذه الصدمات التي تعطل األنظمة االقتصادية والسياسية تغّير مجرى العالقات الدولية، وتحمل تأثيرات سلبية 

 1هائلة على كل من الصحة واالقتصاد واملجتمع وأمن املجتمعات على املستوى الوطني والدولي.

لعالقات الدولية حول تقديراتهم املستقبلية ملا سيؤول اليه العالم بسبب تفش ي كان هناك مواقف مختلفة ملنظري ا

فايروس كورونا. يذهب ستيف والت أستاذ العالقات الدولية في جامعة هارفارد ليؤكد أن الوباء سيعزز الطرح القوم  

 ارئة، وكما يعتقد والتوستحسن ةورة الحكومات بعيون شعبها. وذلك كنتيجة لتبني هذه الحكومات اإلجراءات الط

أن هذه الجائحة ستعمل على تحول القوة من الغرب الى الشرق، وذلك بمقارنته للدور األمريك  األوروب  وردهم البط ء 

، وكل من سنغافورة وكوريا الجنوبية.
ً
 2في تفاعلهم مع الجائحة مقارنة مع دور الصين مثال

لنظام الدولي ستكون حالة من الصراع والتضارب، واستدل على ذلك وبناًء على ذلك يؤكد والت أن االستمرارية في ا

بأن التاريخ لم يشهد أن يكون أي وباء سبب في إنهاء التنافس بين القوى العظمى أو أن يحق، حالة من التعاون الدولي. 

 للعوملة، وعكوف الدول والشركات الكبرى على تدارك كل من نقاط الضع
ً
ف واملحاولة ولكن سيشهد العالم تراجعا

 وأقل حرية.
ً
 وازدهارا

ً
 أقل انفتاحا

ً
 3 للتكّيف مع الواقع الجديد. وبالتالي ستخل، جائحة كورونا عاملا

يأت  هذا التحليل بسبب التوجه الدولي نحو تغيير مفاهيمها وأولوياتها، بعد أن كان جل التركيز ينصب في بناء االقتصاد 

لجوانب األخرى الحياتية كالجوانب الصحية والثقافية. وهذا جعل العالم في واملنظومة العسكرية دون التركيز على ا

وضع أدى الى شل املنظومة االقتصادية والتي أدت بالضرورة الى شل القدرات العسكرية بعد فقدان التمويل الالزم 

اجتماعية. والتي هي لتعزيز بنيته. وما شهده العالم من االعتماد على كل ما يملكه من مقومات صحية واقتصادية و 

 يوحي لنا كيف يمكن قراءة األحداث في حالة تراجع نفوذ الدول الرأسمالية واملهيمنة على اقتصاديات العالم 
ً
مؤشرا

 الواليات املتحدة األمريكية.
ً
 4وتحديدا

                                                           
ثير جائحة كورونا على املستقبل القريب للنظام الدولي،" ورقة بحثية منشورة لدى املركز الديمقراط  لألبحاث والدراسات (: "تأ2020الباجوري، ملياء محمود ) 1 

  https://democraticac.de/?p=66261: 2020\10\3السياسية واالقتصادية واالستراتيجية، برلين. شوهد في 

 سب، ذكره. (: مرجع2020أبو كريم، منصور )أبريل،  2 

  .162(: مرجع سب، ذكره، ص 2020بلعيشة، محمد ) 3 

  https://bit.ly/2GnQjun: 2020\10\3(: "كورونا والتغيرات املحتملة في شكل النظام الدولي،" صحيفة رأي اليوم، شوهد في: 2020الكنجي، فؤاد )يناير،  4 

https://democraticac.de/?p=66261
https://bit.ly/2GnQjun
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وقف لى األبد، أما مأما هنري كسنجر وزير الخارجية األمريك  الساب،، أشار الى أن جائحة كورونا ستغير النظام العالمي ا

، ليؤكد أن فايروس كورونا هو أقرب لحرب قائمة على منط، إعادة 
ً
الفيلسوف األمريك  يعوم تشومسك  كان مختلفا

البناء والتدمير. وهذا يعني أن التغيير في العالقات الدولية بعد جائحة كورونا هي مسألة حتمية، ولكن يبقى التساؤل 

 1يرات والتحوالت في ميزان القوى التي سيشهدها النظام الدولي.األساس ي املتمثل في حجم التغ

 أو باملوضوع الهين، 
ً
 سهال

ً
 من الواقعين يرون أن الهيمنة االمريكية ليست خيارا

ً
 كبيرا

ً
لكن باملقابل، كان هناك جانبا

 أن االستمرار سيكون وجاء هذا التبني بسبب حالة استمرار الضعف التي يعاي  منها بقية الدول األخرى، وهذا يعني 

 للواليات املتحدة االمريكية، كونها القوة األعظم.  ويمكن القول إن الواليات املتحدة األمريكية ما زالت تحتفظ 
ً
حليفا

 2بالشروط املطلوبة للزعامة في النظام الدولي.

ها النظام الفوض ى التي يتسم ب وبناًء على ذلك، جادل كينيث والتز املنظر األمريك  املتخصص في العالقات الدولية، بأن

الدولي هي نتاج لعدم وجود حكومة عاملية شاملة، وبالتالي على الدول أن تدافع عن نفسها ضد أي تهديد. وإذا ما نظرنا 

الى الوقت الحاضر، نرى أن التهديد الحقيق  اليوم هو الحالة الصحية الوبائية التي يمر بها العالم، بسبب انتشار 

ا، ووف، ما قدمه جوزيف ناي وروبرت كوهين وغيرهم من املؤسسين لليبرالية الجديدة، يؤكدون أن فايروس كورون

حالة التهديد باملجمل تخل، حالة من التعاون القوي، ألن بهذا الوضع من الصعب أن تكون الدول قادرة على حل هذه 

 3املشكلة التي تهدد دول العالم بأسره.

كبر املفكرين السياسيين األمريكيين،" ما سيؤول اليه النظام الدولي، بسبب جائحة في حينه، جادل ريتشارد هاس "أ

 في توجه الحكومات من التفكير بالخارج، وةب جل اهتمامها بالداخل، 
ً
 أن األخير سيحدث تحوال

ً
كورونا، مؤكدا

يعني أن  نتشار فايروس كورونا، مماوالوةول الى االكتفاء الذات  االنتقائ . والتفكير في املشاكل الداخلية الناتجة من ا

 4املشكالت اإلقليمية والعاملية لن تكون من اهتمام الدول وسيكون التركيز بالعواقب االقتصادية للجائحة.

 أن جائحة كورونا لم تثر إشكالية التحول في بنية النظام الدولي، ولكنا أثارت مشكلة أعم، من ذلك، 
ً
حيث واضحا

ملجتمع في حفاههما على املعدل الكافي من اإلنتاج املحلي، وخاةة ما يتعل، بالقطاع الصحي تتمثل في دور الدولة وا

 عن القوة االقتصادية والعسكرية التي ركزت عليها في 
ً
واألجهزة الطبية. وتوجيه الدول ألولوياتها املتعلقة بالصحة بعيدا

مفهوم القوة بشكله املجرد، حيث أثبتت الجائحة أن  العقود املاضية. وكأن الجائحة أدت بالدول ألن تعيد تفكيرهم في

 5الدول غير قادرة بكل مقدراتها على مواجهة التداعيات السلبية لفايروس كورونا على جميع األةعدة.

 في هياكله وقواعده ومؤسساته، بسبب جائحة كورونا التي يمر 
ً
 كبيرا

ً
ولكن بالنتيجة، ال بد أن يشهد النظام الدولي تغيرا

العالم اليوم، ويعتبر هذا التغيير نتيجة منطقية بعد فايروس كورونا، ألن هذه االزمة ستعمل على تضاعف الجهود بها 

                                                           
 . 2(: مرجع سب، ذكره، ص 2020الحمدوي  خالد ) 1 

 . 7-6(: مرجع سب، ذكره، ص 2020الحمدوي  خالد ) 2 

الدراسات  (: "العالقات الروسية االمريكية: التحالف املحتمل ورهان مستقبل العالم في هل جائحة كورونا،" مجلة2020مسودة، ربا عبادة & دودين، هالة محمود ) 3 

 .133، ص 8االستراتيجية والعسكرية، العدد 

  .167(: مرجع سب، ذكره، ص 2020بلعيشة، محمد ) 4 

  سب، ذكره (: مرجع2020أبو كريم، منصور )أبريل،  5 
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الدولية وخاةة جهود كل من الواليات املتحدة وروسيا والصين. ولكن يبقى التساؤل، هل سيبقى شكل العالم اليوم 

 لإلرادة السياسية و 
ً
 1 القيادة، ومدى قدرة الجهات الفاعلة على التعاون.كما هو عليه، أم أنه سيكون خاضعا

. السيناريوهات المتوقعة لمستقبل النظام الدولي: بين معطيات القوة 5
 وجائحة كورونا

التي يمكن أن نطرحها في هل ما يعاي  منه اليوم العالم، والنظام الدولي، مع انتشار هناك العديد من السيناريوهات 

جائحة كورونا، والتي هي قابلة للتغير وف، املتغيرات التي سيشهدها النظام الدولي، كون أن الجائحة مستمرة وما زالت 

 تؤثر في النظام الدولي. 

ايا تفضيلية ملصادر القوة العسكرية واالقتصادية والسكانية، ولكن قوتها الواليات املتحدة االمريكية تتمتع بمز  أننرى  

 
ً
 في مجالها االقتصادي والتكنولوجي،آخذة الى النحسار التدريجي أمام تصاعد القوة الصينية التي حققت تقدما

ً
 ملحوها

ا لعسكرية الهائلة، ومكانتهومساعيها في تعظيم قوتها العسكرية، أما روسيا هي األضعف حتى وان عّولت على قوتها ا

املستقبلية والسابقة، لتحجز لنفسها مكانة، ومساعيها في املجال االقتصادي التي تحاول ان تتعافى من األوضاع التي 

ولكن قوة الواليات املتحدة األمريكية مرهونة مع قدرة  2تعانيها، وما تسعى اليه اليوم لفرض ذاتها في النظام الدولي.

 الواليات املتحدة على تجاوز األزمة وإعادة يشاطها االقتصادي، وإعادة الثقة بها.

، فتتضمن قائمة االقتصاديات األقوى في 2050التنبؤات لالقتصاد العالمي سيشهد تغيير جذري بحلول عام ووف، 

سب التقرير الذي ةدر عن شركات اقتصادية متخصصة، والتي وضحت بأن خارطة العالم مفاجآت مرعبة، وذلك بح

االقتصاد العالمي ستتغير، وجاء التقرير االقتصادي تحت عنوان "رؤية بعيدة: كيف سيتغير االقتصاد العالمي بحلول 

ج املحلي االجمالي لكل اقتصاد في العالم وذلك وف، النات 32" وفي التقرير تمكن املحللون من وضع أكبر 2050العام 

تريليون دوالر، اما الواليات  58اقتصاد، وجاء الترتيب بأن الصين ستحل باملرتبة األولى وسيصل حجم اقتصادها حوالي 

تريليون دوالر، اما روسيا فمن املتوقع ان تأت  باملرتبة  34املتحدة فستأت  باملرتبة الثالثة بحجم اقتصاد يبلغ حوالي 

 اذ يتوقع حجم اقتصادها في السادسة اقتصاد
ً
ولكن هذه التنبؤات قد تتغير مع ههور جائحة  3تريليون. 7حوالي  2050يا

 كورونا التي لم تكن ضمن حسابات الخبراء واملفكرين. 

الدولة القومية واألداة التي من خاللها تدير أزماتها الدولية وتحق،  ستراتيجيةال املقوم العسكري هو االساس  نوأل     

ا ج املحلي االجمالي، فكانت روسياتلدولة على الجانب العسكري من النأهدافها ومصالحها القومية، من خالل ما تنفقه ا

ماكسيم شيبوفالينكو ويشير 4 من جميع ةادرات األسلحة الرئيسية، ٪23ثاي  أكبر مصدر في العالم، وهو ما يمثل 

                                                           
1 Volker Perthes, (2020): "The Corona Crisis and International Relations: Open Questions, Tentative 
Assumptions," Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs. 
Seen 4\10/2020: https://bit.ly/3iqNQws  

 .104(: مرجع سب، ذكره، ص 2018الجرباوي، علي ) 2
3 “The long view (2017): how will the global economic order change by 2050?,” 2017 Price water house 
Coopers LLP. 
4 “The State Of Major arms Transfers In 8 Graphics (2018): Stockholm International Peace Research Institute 
(Sipri), Stockholm. 

https://bit.ly/3iqNQws
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سيكون هناك مركزان عامليان  2030أنه بحلول عام  CASTالباحث في مركز تحليل االستراتيجيات والتكنولوجيات 

لصناعة األسلحة، أحدهما عبر األطلس ي تحت رعاية كل من "النافتا" وحلف شمال األطلس ي، واملركز اآلخر هو أورواسيا 

راس ي، وتجمع منظمة معاهدة األمن الجماعي ومنظمة شنغهاي وبالتالي سيكون تحت رعاية االتحاد االقتصادي األو 

العمود الفقري للثقل عبر األطلس ي متمثال في االتحاد األوروب  والواليات املتحدة، أما العمود الفقري للثقل األوراس ي 

 1فسوف يتمثل في الصين وروسيا.

 ،
ً
لكنها حافظت على قوتها العسكرية والتي اعطتها ثقل في الساحة ورغم ما تعانيه روسيا من أزمات وةعوبات مؤخرا

 لكنها ةارمة في مسألة الحفاظ على مستواها في  31الدولية، فرغم التدهور االقتصادي لروسيا وجعلها في مرتبة 
ً
عامليا

لدراسات التنمية، عن معهد االتحاد األوروب   2016التفوق العسكري، وهذا ما أشار اليه التقرير الذي يشر في مارس 

بأن قيادة حرب اقليمية في منطقة نفوذ االتحاد السوفيتي هو أمر محتمل وما زال موجود في قلب االستراتيجية العسكرية 

 من 2025الروسية حتى 
ً
، وأكد التقرير أن الغرب سيبقى في قلب السياسة الروسية وان مسألة التحول للتعاون بدال

القيادة السياسة الروسية، خاةة ان مسألة العداء بين الواليات املتحدة وروسيا ال املواجهة هو مرهون وف، رؤية 

تنحصر فقط على مستوى العالقات الحكومية وانما الشعب نفسه يكن عداء وكراهية للواليات املتحدة، وحول مسألة 

في  أن تخضع ملتطلبات ةينية التعاون والتقارب الروس ي الصيني أكد التقرير ان االستمرارية  في هذه العالقة ممكن

ووف، ما تقدم ورغم انتشار جائحة كورونا تسعى    2املستقبل خاةة ان الصين تحرص على عدم ابداء هذا الفارق.

روسيا الى استعادة مكانتها ودورها في النظام الدولي، رغم الظروف االقتصادية واالجتماعية والعسكرية والسياسية من 

 جهة، وقوة املنافس األ 
ً
مريك  من جهة أخرى، لكن وف، املعطيات، نجد أن روسيا باملعوقات التي تعاي  منها اقتصاديا

 تشير الى ةعوبة أن تكون األولى في النظام الدولي. 
ً
 وعسكريا

ً
 وسياسيا

 
ُ
، نرى ووف، ما ذ

ً
 وف، العديد من  سيكون  النظام الدولي شكل أن كر سابقا

ا
 ن التعاون الصينيإ السيناريوهات، أول

الروس ي هو بناًء على مصالح مشتركة بين البلدين والتي من أهمها تحجيم القدرات األمريكية في العالم، ونجح التعاون 

بين الصين وروسيا الى تحقي، ذلك فضغطت على الواليات املتحدة لتغير سياستها تجاه االزمات الحالية كاألزمة السورية، 

قتصادية التي فرضت عليها من قبل الواليات املتحدة والغرب عقب األزمة واستطاعت روسيا التغلب على العقوبات اال

، وبالتالي قد يتحول النظام الدولي الى عالم متعدد األقطاب يشمل الدول املؤثرة في النظام الدولي 2013األكرانية في 

ن بر في العالم، وعلى اعتبار اكروسيا والصين والقوى االخرى، بحيث ال تتخطى دولة القانون ملجرد كونها الدولة االك

، فالعالقات التعاونية هي من أجل تحقي، هدف روسيا بالحفاظ على وضعها 
ً
النظام املتعدد االقطاب هو األكثر استقرارا

 حيث من دون انفراد الواليات املتحدة لوحدها. حيلولةوال ،الدولي بخل، نوع من التوازن للقوى بين الدول الكبرى 

بفعل اإلةالح والتميز االقتصادي التي تتمتع به ستصبح قوة اقتصادية ال يستهان بها. وستتفوق  الواضح أن الصين

                                                           
 عن معهد 2030(: "مستقبل ةناعة السالح في العالم 2015عبد العليم، أحمد )مايو،  1  

ً
،" تقرير مترجم من مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املستقبلية، نقال

 الدراسات الدفاعية واالستراتيجية في سنغافورة.

“Institute for Defense and Strategic Studies (IDSS) of the Rajatnam School of International Studies (RSIS) at the 
Nanyang Technological University (NTU) in Singapore”. 
2 Hiski Haukkala and Nicu Popescu (Editors) (2016): “Russia Futures: Horizon 2025”, Paris: European Union 
Institute for Security Studies. 



2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 21 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

على الواليات املتحدة في هذا الجانب، وخاةة قدراتها في مواجهة فايروس كورونا، ولكن من املؤكد أن الصين ال يمكن 

 لتطورات جائحة أن تقوم بدور فعال وحقيق  ملواجهة الواليات املتحدة االمريكية، 
ً
ولكن قد يبدو أن النظام الدولي رهنا

 كورونا. 

 لإلدارة االمريكية" وأضاف "وهذا ما عبر عنه هنري كيسنجر بأن "النظام العالمي ال يمكن تأسيسه او بناءه و 
ً
ن منهج أفقا

مرار تالدولية ضرورية السن املشاركة أو  توازن القوى هو األفضل في التعامل الدولي وحل مشاكل ما بعد الحرب الباردة،

فحتى لو تراجعت القوة األمريكية وف،  1ن االنفراد خطر جسيم على الواليات املتحدة،"أالدور االمريك  العالمي، و 

د عالقاتها من ن توطأوعليها بالتالي  ا،السيناريو املطروح لكنها ستبقى طرف أساس ي في النظام وال يمكن االستغناء عنه

 ت النظام الدولي وف، وجود قوى ةاعدة كروسيا والصين وقوى عظمى أخرى.أجل تقاسم مسؤوليا

 أحادي القطبية، رغم وجود التحالفات للقوى الدولية مع القوى 
ً
السيناريو الثاي ، ان يبقى النظام الدولي نظاما

 الواليات املتحدة والقوى االمريكية لكن ذلك لن يتعدى انهاء القطبية االحادية، كون ان هناك مصالح مشتركة بين 

االخرى كالصين وروسيا واليابان والعديد من القوى األخرى، ووف، هذا السيناريو فإن القوى الصاعدة لديها مصلحة 

كبيرة في الحفاظ على النظام الدولي، فرغم وجود قوى ةاعدة كالصين وروسيا وامتالكها ملقومات منافسة للواليات 

ب ال حيث يبدو أن على املدى القري ن ترقى لتصبح قوة مقابلة للواليات املتحدة االمريكية.املتحدة االمريكية لكنها ل

يوجد تهديد حقيق  لهيمنتها. ولكن على املدى البعيد ومع استمرار جائحة كورونا، قد يتعرض االقتصاد األمريك  

م االتزان، وهذا من شأنه أن يؤثر النكماش قوي، وخاةة في هل سياسة ترامب الخارجية التي تتصف بالعشوائية وعد

 على مكانة الواليات املتحدة، ويجعلها عرضة للتحديات. 

وسيناريو ُبنًي بناًء على التحليالت وف، القدرات االقتصادية والعسكرية لكل روسيا والصين، فف  حال توحيد القوتين 

تي ة في عدة جوانب خاةة مضادة الصواريخ الالعسكريتين لروسيا والصين فستتفوقان على الواليات املتحدة االمريكي

تمتلكها روسيا منفردة دون غيرها، وبالتالي يجعل من املشروع األمريك  املضاد للصواريخ عديم الجدوى، بمعنى في حالة 

مع و  وجود تحالفات في املستقبل سيشكل تهديد على النظام األحادي القطبية وسيتحول الى نظام متعدد األقطاب.

 متعدد األقطاب، مع وجود قوتين جائحة ك
ً
 في هل بأن يصبح النظام الدولي نظاما

ً
ورونا يبدو أن هذا السيناريو متاحا

 ملا ستؤول اليه جائحة كورونا وما تحمل معها من مفاجئات وتحديات 
ً
كالصين وروسيا. ويبقى شكل النظام الدولي رهنا

 لم. على املستوى الدولي واإلقليمي والداخلي لكل دول العا

  

                                                           
 .218ص مرجع سب، ذكره، (: 2015يد )الراوي، مهند حم 1 
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 . النتائج والتوصيات 6
 النتائج: 1.6

 بناًء على ما تقدم يمكن إجمال التالي:

  تمتلك القوى الصاعدة واملنافسة للواليات املتحدة االمريكية كروسيا والصين مقومات اقتصادية وعسكرية

 وتأثيرها على النظامجعلتهم ذو دور رئيس ي في النظام الدولي الجديد، وخاةة في هل انتشار جائحة كورونا 

الدولي.  وهذا باملقابل يفرض على هذه القوى أن تستغل عناةر القوة واملقومات لديها، رغم انتشار جائحة 

كورونا، التي أههرت حالة الضعف التي يعاي  منها العالم، بسبب ايشغالهم في قوتهم الخارجية واهمال قوتهم 

 الداخلية وخاةة القطاع الصحي واملجتمعي.

 ن تكون مركز استقطاب دولي تنافس وتزاحم الواليات املتحدة في نفوذها الدولي، أبإمكانها ن القوى الصاعدة إ

وإذا ما حققت ذلك عن طري، اللجوء الى التحالفات يعني وجود كتلة قوية تملك كل مقومات القوة، وإذا ما 

واعده مبنية على اساس التعادل حصل ذلك فيعني اننا امام شكل جديد من اشكال العالقات الدولية وق

للقوة بين القوى املتنفذة في النظام الدولي، وهذا يعتبر جيد كون انه ال يتيح ان تستفرد قوة واحدة في التحكم 

 باألوضاع الدولية، وإنما وجود قوى تتشارك في ذلك.

 ه ملتغيرات الذي سيشهدالقوى الصاعدة وان السيناريوهات املطروحة هي بناء على املؤشرات التي تمتلكها إ

رح من معلومات، 
ُ
الى القوى الصاعدة إما تتجه النظام الدولي بسبب استمرار جائحة كورونا. ووف، ما ط

و بآخر أوع من الحلف الذي ستؤثر بشكل التعاون والتحالف مع قوى مؤثرة بالنظام الدولي كالصين وتشكل ن

الى تغيرات في النظام الدولي، وخاةة أن هذه الجائحة تؤدي جائحة كورونا ن أو أعلى شكل النظام الدولي، 

كشفت املشاكل الحقيقية للقوى الدولية خاةة على املستوى الداخلي، وهذا يجعل القوى الصاعدة تعيد 

 النظر في مفهوم القوة، وعدم اقتصاره فقط على الجانب االقتصادي والسياس ي. 

 التوصيات: 2.6
 انتشار جائحة كورونا، والتي أههرت حالة التمايز بين دول العالم بسبب  توضيح الدول ملفهوم القوة في هل

 عدم القدرة على تداركها.

  تعزيز حالة التعاون ما بين الدول العظمى، حيث أثبتت الجائحة أنه ليس من السهل أن يتم تجاوز هذه االزمة

 دون تحقي، التعاون ما بين الدول.

  وضع خطة عاملية من أجل تعزيز القطاع الصحي بما يحق، تجاوز االزمة الصحية التي يعاي  منها العالم، والتي

 حملت معها تداعيات على القوى العظمى وشكل النظام الدولي. 

 . قائمة المصادر والمراجع 7
 كتب ال 1.7

 ( عالم ما بعد القطبية االمريكية: دراسة2015الراوي، مهند حميد :)  في مستقبل النظام السياس ي الدولي )القاهرة: املكتب

 العرب  للمعارف(.

  (.والتوزيع للنشر  الجنان دار : عمان) مستقل، منهج: القوم  االستراتيجي التخطيط(: 2008) محمود ةالح، أبو 
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 كورونا جائحة تفشي ظل يف الكبرى الحكومية املستشفيات عزل آليات
 الطبي الشفاء مجمع -حالة دراسة

Isolation Mechanisms of Major Government Hospitals in light of the 
Outbreak Corona Pandemic, Case Study - Al-Shifa Medical Complex 

 الرمالوي حمدي أحمد. أ

Mr. Ahmed H. El-Ramllawi 
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Dr. Eng. Mohammed M. El-Mougher 
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  اإلسالمية الجامعة العلوم كلية والكوارث األزمات إدارة ماجستير برنامج

Master Program of Crisis and Disaster Management (IUG) 

 امللخص

 هدفت الدراسة إلى تعظيم الجهوزية واالستعداد للمستشفيات الحكومية وجعلها قادرة على مواجهة أسوأ السيناريوهات

املتوقعة، ونظـرا لألهمية التي يكتسبها موضوع الدراسة تم اعتماد املنهج الوةف  لبيان الوضع القائم. وقد تمثلت أدوات 

الدراسة في املالحظة )املسح امليداي (، واملقابلة مع ذوي العالقة، وإجراء ورشة عمل تحاك  موضوع الدراسة. وتوةلت 

 ويحتاج ملشاركة كافة الطواقم العاملة وتدريبهم الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن آلي
ً
 معقدا

ً
َعد أمرا

ُ
ات عزل املستشفيات ت

بشكل مناسب حول آليات العزل املحكم وإجراءات الوقاية والحماية الشخصية، ُيمكن أن يتم إدارة املستشفيات الكبرى 

ى ذلك املبني املوبوء من خالل اتباع اآلليات بدون إخالءها في حالة تفش ي وباء في أحد املباي  بشرط إجراء عزل محكم عل

املذكورة في مخرجات ورشة العمل لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمجتمع املستفيد، وقد أوةت الدراسة 

بضرورة تشكيل لجنة طوارئ داخلية مختصة بإدارة األزمات والكوارث وحاالت الطوارئ وتفعيلها بشكل دائم لتعزيز 

واالستعداد، والعمل على تحسين وتطوير خطط الطوارئ وإضافة آليات العزل لجعل الخطة قادرة على مواجهة الجهوزية 

 كافة املخاطر املحتملة وخصوةا مخاطر األوبئة واألمراض املعدية.

 أليات العزل، املستشفيات الحكومية الكبرى، جائحة كورونا، مجمع الشفاء الطبي. الكلمات املفتاحية:

Abstract 

The study aimed to maximize the preparedness of government hospitals and make them capable 

to face the worst expected scenarios, and due to the importance, that subject of the study 

acquires, a descriptive approach was adopted to clarify the current status.  The study tools are 

represented in observation (field survey), interview with stakeholders, and a workshop that 

simulates the subject of study. The study reached several results, the most important are: 

Hospital isolation mechanisms are a complicated matter that requires the participation of all 

working staff and training them appropriately on the mechanisms of isolation and personal 

preventive measures, and management of major hospitals can be done without evacuating them 

in the event of an epidemic spread at one buildings, provided that a tight isolation is made on 
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that affected building, by following the mechanisms mentioned in the outcomes of the 

workshop to ensure the continuity of providing health services to the beneficiary community, 

on condition a conduct  tight isolation on that affected building by following the mechanisms 

mentioned in the workshop outcomes to ensure the continuity of providing health services to 

the community. The study has recommended: The necessity of forming an internal emergency 

committee specialized in crises, disasters and emergency management and activating it 

permanently to enhance readiness and preparedness, and work to improve and develop 

emergency plans and add isolation mechanisms to make them capable to face all potential risks, 

especially epidemics and infectious diseases risks. 

Key Words: Isolation Mechanisms, Major Government Hospitals, Corona Pandemic, Al-Shifa 

medical Complex. 

 اإلطار العام. 1
 املقدمة 1.1

، "القاتل املجهري "(، أو كما ُيلقب إعالمًيا بـ COVID 19في هل معركة العالم الصحية مع وباء فيروس )كورونا املستجد ــ 

ومع الضغوطات الشديدة التي تواجهها املستشفيات واملراكز الصحية وتنوع املخاطر املتوقعة واملؤثرة على املنشآت 

وطني للحد من مخاطر الكوارث والذي وضع انتشار األوبئة ضمن املصفوفة، كان الصحية، وبناًء على ما ورد في اإلطار ال

 حول آليات وطرق عزل املستشفيات في حالة تفش ي مرض معدي داخل أحد مبانيها، 
ً
 علينا التطرق والبحث جيدا

ً
لزاما

مات لصحية وقواعد ادارة االز مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية داخل املبنى املوبوء بما يتواف، مع املعايير ا

و الكوارث وبما يضمن الحفاظ على ارواح البشر و وقف تفش ى الفيروس و إدارة املصادر إدارة سليمه بأقل درجة من 

 الخسارة و السير نحو التعافي.

 املشكلة  2.1
وتهالك األنظمة الصحية في معظم البلدان،  Covid-19)في هل ههور الوباء العالمي املتمثل بجائحة كورونا املستجد )

 برزت مشكلة جديدة تم صياغتها في التساؤلت الرئيسية التالية:

 ما هي اآلليات املناسبة لعزل املستشفيات الكبرى؟ 

 كيف يتم عزل املستشفيات الكبرى في حالة تفش ي وباء بأحد مرافقها أو أحد مبانيها؟ 

  اض املعدية داخل املستشفى بدون إخالءها، وكيف؟هل يمكن إدارة تفش ي األوبئة واألمر 
 

 األهداف 3.1
 .تعظيم الجهوزية واالستعداد للمستشفيات الحكومية وجعلها قادرة على مواجهة أسوأ السيناريوهات املتوقعة 

  العمل على إيجاد حلول مناسبة لتلك املشكلة الصحية مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية

 للمرض ى.

  وتحديث خطط الطوارئ من خالل دمج آليات عزل املستشفيات. تطوير 
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 مبررات الدراسة 4.1
  عتبر هذه الدراسة إضافة نوعية ألبحاث إدارة األزمات والكوارث وللطواقم الطبية والفنية واإلدارية العاملة

ُ
ت

 في املستشفيات، كما أن هذه الدراسة يمكن أن تفيد في:

  املستشفيات الكبرى ملواجهة االزمات والكوارث.املساهمة في تطوير جهوزية 

  املتغيرات الصحية السائدة ،
ْ
اع القرار في تحقي، هدف تعظيم جهوزية املؤسسات الصحية وف مساعدة ةنَّ

 في قطاع غزة.

  ندرة الدراسات البحثية املشابهة لهذه املواضيع في املكتبة املحلية والعربية، حيث لم يجد الباحث دراسة

 ي هذا العنوان وبالتالي يسعى الباحث لتغطية الفجوة البحثية.متخصصة ف

 منهجية الدراسة 5.1
نظـرا لألهمية التي يكتسبها موضوع الدراسة، وملحاولة جمع كافـة البيانات املناسبة لهذا املوضوع، فقد تم االستناد 

اء أثناء التى استقاها الباحثون من الخبر  ، واملنهج التحليلي لتحليل البياناتعلى املنهج الوةف  لبيان الوضع القائم

 .عقد ورشة العمل واملجموعة البؤرية املركزة والتي خصصت لهذا املوضوع على وجه التحديد

 أدوات جمع بيانات الدراسة 6.1
 :جمع البيانات األولية من خالل املالحظة )املسح امليداي (، واملقابالت الشخصية مع ذوي  البيانات األولية

 قة واالختصاص، وإجراء ورشة عمل تحاكى موضوع الدراسة البحثية.العال

 :جمع املعلومات والبيانات الثانوية من الكتب العلمية واألبحاث املحكمة والرسائل الجامعية  البيانات الثانوية

 التي تختص في مجال الدراسة.

 مفاهيم عامة 7.1

Iالعزل الصحي ) 1.7.1 sol at i on:)  بمرض ُمعِد عن األشخاص األصحاء، ويتم تقييد حركة هو عزل املصابين

املرض ى املصابين من أجل املساعدة في عدم انتشار املرض املعدي، ويمكن رعاية األشخاص املعزولين في منازلهم أو 

 1املستشفى أو منشآت الرعاية الصحية املخصص

Quarant)الحجر الصحي  2.7.1 i ne) :عتقد أنهم تعرضوا الذين يُ  خاصهو فصل وتقييد حركة أو أيشطة األش

بتهم املحتمل إةا األشخاص حجر وعادة ما يتم  .رض املعدي والتحكم في مستوى انتشارهلغرض منع انتقال امل للعدوى،

 يتم عزلهم أيض منازلهم، وقدفي بالعدوى 
ً
 2املجتمعية. تالصحية أو املؤسسا في املراف، ا

Pandemiالجائحة ) 3.7.1 c) :وذلك  أحد األمراض املعدية التفش ي وانتشار ف الجائحة بأنها أعلى درجات نتص

اسات لب مزيًدا من التنسي، بين السيطية في العالم وليس في قارة أو إقليم، مما يتفة جغرانطقم بانتشاره في أكثر من

 3.في تعزيز الوقاية والحماية من انتشار املرض ة والعاملية واإلقليميةنيالوط

                                                           
1 Centers for Disease Control. (2013). Quarantine and Isolation. Michigan: MDCH. 

قاية من للعاملين في القطاع الصحي. املركز الوطني للو  ١٩-م(. دليل التعامل مع فيروس كورونا املستجد كوفيد2020املركز الوطني السعودي للوقاية من األمراض. ) 2

 األمراض ومكافحتها.
 WHOم(. املصطلحات الطبية املتعلقة في فيروس كورونا. جنيف: 2020منظمة الصحة العاملية. ) 3
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Epiلوباء )ا 4.7.1  demi c) : كانت  ءة ومحددة في العالم سوانقة معينطيروس أو جراثيم في مفهو انتشار مرض أو

ن رسم السياسات االقليمية بالتعاو  نهلب مطأو قارة أو إقليم، وبالتالي هي مشكلة تتعل، بدول متجاورة تت دولة واحدة

 تشاره وحتى ال يتحول إلى جائحة. العاملية في املراقبة والتوجيه للحد من ان ظمة الصحةنمع م

Covi)فيروس كورونا املستجد  5.7.1  d-19) : هو فيروس من فصيلة فيروسات )كورونا(، حيث ههرت

وتتمثل األعراض  حاد،م على ةورة التهاب رئوي ٢٠١٩أغلب حاالت اإلةابة به في مدينة ووهان الصينية نهاية ديسمبر 

 في الحمى واإلرهاق والسعال الجاف وةعوبة التنفس، وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ 
ً
التفاقم باألكثر شيوعا

.
ً
 1 تدريجيا

 اإلطار النظري .2

 النظام الصحي يف قطاع غزة 1.2
اإلغالق والحصار املزمن واالنفصال ساهم االحتالل اإلسرائيلي في تعقيد النظام الصحي الفلسطيني جراء تعاقب 

 لوزارة الصحة من خالل مواجهة ةعوبات في توافر 
ً

الجغرافي بين محافظات الشمال والجنوب، مما شكل تحديا هائال

 2خدمات الرعاية الصحية وأثرت في ايسجام نظام الرعاية الصحية في جميع املدن الفلسطينية.

 محافظات غزة املستشفيات الحكومية املركزية يف 1.1.2
تعتبر مستشفيات وزارة الصحة الحكومية املزود الرئيس واألساس ي لكافة الخدمات الصحية للمواطنين في فلسطين، 

( مستشفى، بسعة 27من أسرة املستشفيات في فلسطين، ويبلغ عدد مستشفيات وزارة الصحة) %53.8حيث تدير 

، يوجد 3.462سريرية قدرها)
ً
شفيات وزارة الصحة في الضفة الغربية، بسعة سريرية مستشفى من مست 14( سريرا

، وهو ما يعادل 1.668قدرها )
ً
مستشفى  13من مجمل أسرة مستشفيات وزارة الصحة، بينما يوجد  %48.2( سريرا

( 1.794من مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة، حيث يبلغ عدد أسرة مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة)

، أي 
ً
 3.من مجمل ٍأسرة مستشفيات وزارة الصحة %51.8سريرا

 عزل املستشفيات: 2.2
ا تلجأ إليه املستشفيات في الحاالت املرضية املعدية مثل مرض السل الرئوي أو مرض السارس 

ً
ُيعد  العزل إجراًء حديث

، والهدف منه عزل املصابين باملرض املعدي عن املرض ى اآلخرين حتى يصبحوا غير  Covid-19العالمي أو كورونا 
ً
حديثا

؛ ولتمكين الطواقم الطبية من تقديم الخدمات الصحية املناسبة ملختلف املرض ى واملساعدة في الحد من 
ً
معدين تماما

 لخدمات الطبية باستمرار، ويتم ذلكانتشار وتفش ي العدوى بين أرجاء املستشفى، وجعلها قادرة على متابعة تقديم ا

من خالل بناء أقسام عزل مخّصصة داخل املستشفى، أو تخصيص وحدات للعزل داخل املباي  الطبية بشكل مؤقت 

 4داخلها. عند حدوث حاالت وبائية

                                                           
 (، مركز الخدمات واملعلومات، اإلمارات19-(، فيروس كورونا املستجد )كوفيد2020مركز املعلومات لحكومة اإلمارات العربية. ) 1
   MOHم(. النظام الصحي في قطاع غزة. وزارة الصحة:2017وزارة الصحة الفلسطينية. ) 2
 . غزة، فلسطين: مركز املعلومات الفلسطيني.2018م(. التقرير الصحي السنوي 2018وزارة الصحة الفلسطينية. ) 3

4 Centers for Disease Control. (2013). Quarantine and Isolation. Michigan: MDCH 
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 :1يمكن اللجوء إلى العزل أو الحجر الصحي عندما: الصحيالعزل أو الحجر اتخاذ قرار   3.2

إةابة فرد أو مجموعة من األفراد بمرض ُمعِد وشديد الخطورة، وتم تصنيفه من قبل منظمة يتم تأكيد  -أ

 الصحة العاملية بأنه وباء عالمي.

 يتعرض شخص أو مجموعة أفراد معروفة إلى مرض شديد الخطورة وشديد العدوى. -ب

 تتوفر موارد الرعاية لألشخاص املعزولين أو املحجور عليهم. -ج

 ذ واملحافظة على الحجر الصحي وتلق  الخدمات الضرورية.تتوفر املوارد لتنفي -د

  آليات وإجراءات عزل أحد مباني املستشفى 4.2
 البدء بإجراءات عزل املبنى املوبوء عن باقي 

ً
في حال تأكيد إةابة بعض املرض ى داخل أحد مباي  املستشفى، يجب فورا

ثم يجب تطبي، متطلبات الحجر الصحي كما هي موضحة  املباي  مع أخذ كافة التدابير واالحتياطات الوقائية، ومن

 :2أداناه

 للتحق، : من املبنى تأمين نقاط الدخول والخروج 1.4.2
ً
وضع حراسة أمنية مدروسة ومدربة جيدا

)املداخل واملخارج الرئيسية والفرعية( مع تسجيل كافة التحركات للداخل والخارج، كما يجب أن يرتدي طاقم الحراسة 

معدات الوقاية الشخصية املناسبة وبإشراف أشخاص مختصين. ويسمح الدخول للمبنى فقط لألشخاص املدربين 

 املصرح لهم. 

توعية كافة العاملين في مجال الرعاية الصحية وإبالغهم :  تطبيق ضوابط التحكم يف العدوى 2.4.2

 بأول، ومنع االزدحام في أماكن االنت
ً
ظار داخل ساحات املجمع، ومنع إدخال املرافقين والزوار باملتغيرات واألحداث أوال

داخل أسوار املستشفى، وتوفير أماكن مخصصة النتظار املرض ى وتنظيم خدمات الرعاية الصحية لتوفير اإلمدادات 

الكافية واستخدامها، ووضع السياسات واإلجراءات بشأن جميع جوانب الصحة املهنية مع تأكيد رةد أمراض الجهاز 

 3نفس ي الحادة في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية وأهمية التماس الرعاية الصحية لهم. الت

  

                                                           
1  Centers for Disease Control. (2013). Quarantine and Isolation. Michigan: MDCH. 
2 National Center for Disease Control. (2020). Guidelines for Quarantine facilities COVID-19. India: Ministry of 

Health. 
م(. الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية لحاالت اإلةابة املحتملة أو املؤكدة بعدوى فيروس كورونا املسبب ملتالزمة 2015منظمة الصحة العاملية. ) 3

 WHOالشرق. جنيف، سويسرا: 
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 (Covid-19(: يوضح عزل أحد مباني املستشفى في حالة ظهور حالت مصابة بمرض معِد داخله )1شكل رقم )

 م: بالستناد إلى مخرجات ورشة العمل(2020)إعداد الباحثون.  
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الطواقم العاملة يف املجمع العدوى لكافة ية من ئحتياطات الوقاتطبيق اال 3.4.2
 الطبي

عد
ُ
 حمايةو  العدوى، استمرار  مخاطر  من والحد املأمونة، الصحية الرعاية توفير  في األساس حجر  القياسية االحتياطات ت

 :1وتشمل الصحية، الرعاية مجال في العاملين

  ـــــة املريض ــ ــ ــ ــ تنظيف اليدين قبل مالمسـ

ـــــاط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد إجــراء أي يشـ ـــــه، وبــعــ ومــحــيــطــ

ـــايـــــة  ــــحي، وبعـــــد خلع معـــــدات الحمــ ــ ــ ــ ــ ةــ

ـــــل التزام كـــافـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـــة، ويفضــ ــ ــ ــ ــ ـــــخصــ ــ ــ ــ الشـــ

الطواقم العـــاملـــة بضــــــــــــــرورة اتبـــاع نهج 

 )األوقات الخمس( لغسل اليدين. 

  استخدام أقنعة مايعة الستنشاق

 الجسيمات الصغيرة.

  نظارة أو استخدام واق للعينين )أي

 واٍق للوجه(.

  استخدام معطف نظيف غير معقم

 ذي أكمام طويلة، وقفازين.

  استخدام مريلة مقاومة للسوائل في

سفر 
ُ
بعض اإلجراءات التي يتوقع أن ت

عن قدر كبير من السوائل التي قد تنفذ 

 من خالل املعطف.

  الوقاية من اإلةابات الناجمة عن اإلبر

املأمونة واألدوات الحادة، واإلدارة 

 2للنفايات، وتنظيف املعدات وتطهيرها، وتنظيف البيئة املحيطة.

 مرة في الساعة.) ١٢ – ٦ (تنفيذ هذه اإلجراءات في غرفة جيدة التهوية، أي يتغير فيها الهواء من 

ى و وأضف إلى ذلك تطبيق احتياطات وقائية إضافية للطواقم الطبية التي تعمل على رعاية املرض ى املصابين بالعد

 املحتملة أو املؤكدة بفيروس كورونا

  كورونا وضع املرض ى املصابين بالعدوى املحتملة أو املؤكدة بفيروس(Covid-19) غرف فردية  ياملستجد ف

ردية، الغرف الف وعندما ال تتوافر ، أو غرف مزودة باالحتياطات الخاةة بالعدوى املنقولة بالهواء جيدة التهوية

 وُيعزلون يوضع املرض ى املؤكدة إة
ً
عن املرض ى املحتملة إةابتهم بالعدوى. ٕوان تعذر ذلك،  ابتهم بالعدوى معا

 املرض ى بحيث تفصل بينها مسافة متر واحد على األقل. رةتوضع أسَّ 

                                                           
 م(. مرجع سب، ذكره.2015منظمة الصحة العاملية. ) 1 

م(. دليل سياسات وإجراءات مكافحة العدوى أثناء تفش ي وباء كورونا املستجد، غزة: وزارة 2020وزارة الصحة الفلسطينية، فري، السالمة والوقاية من العدوى. ) 2

 الصحة الفلسطينية.

 
(: توضح خطوات غسل األيدي، )املصدر: وزارة الصحة 1صورة رقم )

م(2020الفلسطينية،   
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(: توضح خطوات ارتداء وسائل الوقاية الشخصية، وزارة الصحة الفلسطينية، فريق السالمة والوقاية من العدوى. 2صورة رقم )

 م(.2020)

  ارتداء معدات الوقاية الشخصية بطرق صحيحة، واتباع كافة التدابير الوقائية قبل وبعد إجراء أي يشاط

ةحي وبعد نزع معدات الوقاية، ومتابعة 

 املشرف.التزامهم من قبل 

 الصحية الرعاية تقديم من االنتهاء بعد 

 الوقاية معدات خلع يجب للمرض ى،

 النحو  على منها والتخلص الشخصية

 مجموعة استخدام يجب كما املالئم،

 عند الشخصية الوقاية معدات من جديدة

 . آخر ملريض الرعاية تقديم

  ينبغي أن تكون املعدات أحادية االستعمال

مخصصة،  ويمكن التخلص منها في أماكن

ب األمر استخدام نفس املعدات 
ّ
وإن تطل

لعدة مرض ى، فال بد أن يتم تعقيمها 

 وتطهيرها.

 
(: توضح طرق خلع معدات الوقاية الشخصية، )املصدر: 3صورة رقم )

م(2020وزارة الصحة السعودية،   
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 والحد من  الصحية رية الرعايةااستمر  ضمان من أجل الحد من عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية

  1.ت في مكافحة العدوى احدوث ثغر  فرص

  املوهفين املساعدينو الرعاية الصحية  وأخصائ لصحي بين أفراد الحجر ااالتصال والتواةل يجب تقليل 

 انتشارها. منع انتقال األمراض والتحكم في لضمان

  .ينبغي للعاملين في مجال الرعاية أن يمتنعوا ملس العينين واألنف والفم بقفازات أو أيدي عارية غير نظيفة 

 للمرضىالفحص السريري اليومي  4.4.2
 متابعة وعالج األشخاص الذين يجب فحص جميع األشخاص 

ً
املعزولين مرتين )ةباًحا ومساًء( يومًيا، كما يجب أيضا

تظهر عليهم أعراض مؤكدة لفيروس كورونا مثل )الحمى والسعال والتهاب الحل، وضي، التنفس وما إلى ذلك(، وعرضهم 

  2على أطباء أخصائيين واستشاريين إذا تطلبت حالة املريض.

 والهندسية ةبط البيئيتطبيق الضوا 5.4.2
يهدف تطبي، الضوابط اإلدارية والبيئية والهندسية إلى ضمان تهوية مناسبة في جميع أرجاء مرف، الرعاية الصحية، 

 :3وتشمل

  يجب ترك مسافة قدرها متر واحد على األقل بين جميع املرض ى للمساهمة في تهوية املكان بشكل مناسب والحد

 في املكان التي تقدم فيه الرعاية.من انتشار األمراض املعدية 

  ضمان تنفيذ إجراءات التنظيف والتطهير على نحو متس، وصحيح، وتنظيف كافة األسطح باملاء واملنظفات

، باإلضافة إلى ضرورة غسل وتنظيف املالبس وأواي  الطبخ 
ً
واملطهرات املستخدمة في املستشفيات مرتين يوميا

 بشكل آمن.

 نظيف والتطهير لبيئة القسم بطريقة صحيحة، وبواسطة عامل نظافة مدرب ومؤهلأن تتم عملية الت ينبغي 

 آليات التسجيل واإلبالغ 6.4.2
التمريض  تتم من قبل مشرف املشتبه فيها مع أعراض تتعل، بفيروس كورونااملؤكدة و التقارير اليومية للحاالت  تجهيز 

لعينات التي وعدد ا إحالة خارج املستشفى للمتابعة والعالج،الحاالت التي تتطلب  املختص، وتتضمن توثي، لأو املسؤو 

تم أخذها من املرض ى وتوثيقها بشكل مفصل، وكافة اإلجراءات والنشاطات السريرية اليومية. وبعد االنتهاء من تجهيز 

 إرسالها يوميالتقارير يتم 
ً
 .4الجهات املختصة إلى ا

 األخرى ذات الصلة الغسيل واألنشطة الطعام، احتياطات السكن، 7.4.2
 عدم وضع أسرة متقابلة متر مع  (2-1)ة منفصلة على مسافة رَّ وضع جميع األشخاص املعزولين في أس نبغيي

 لضمان التحكم بالعدوى قدر اإلمكان.

                                                           
 ه في اإلةابة بعدوى فيروس كورونا املستجد. جنيف، سويسرام(. الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية عند االشتبا2020منظمة الصحة العاملية. ) 1

2 National Center for Disease Control. (2020). Guidelines for Quarantine facilities COVID-19. India: Ministry of 
Health. 

 م(. الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية عند االشتباه في اإلةابة بعدوى فيروس كورونا املستجد. جنيف، سويسرا2020منظمة الصحة العاملية. ) 3

WHO:  
4 National Center for Disease Control. (2020). Guidelines for Quarantine facilities COVID-19. India: Ministry of 
Health. 
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  يجب أن يتم تجهيز وجبات الطعام خارج املبنى وتغليفها بشكل محكم، وبإشراف الجهة املختصة في وزارة

 .الوجبات للمرض ى بطريقة تضمن عدم االحتكاك الصحة، ويتم تقديم

  منشفة، بطانية، وسادة صحية، أغطية، موزع مياه، )توفير احتياجات ولوازم النظافة الشخصية لكل شخص

 أغراض االستحمام( وكل ذلك يعتمد حسب امكانيات الوزارة واملستشفى.

 ة بشكل يوم  كل ةباح أو عندما تظهر عل يها عالمات اتساخ هاهرة أو تلوثها بسوائل يجب تغيير مالءة األسرًّ

 الجسم؛ ووضعها في املكان املخصص.

 ت كفا) الشخصية ى عامل املغسلة الذي ينقل الغسيل من األقسام إلى املغسلة أن يرتدي الواقياتليجب ع

 1 التنقل.أن يتم إغالق العربة بإحكام قبل و  (رب املياه، الحذاء املطاط سشديدة التحمل، مريول مايع لت

  طع ق ، كما يمنع إحصاء عددالقسممحيط يمنع هز أو نفض األقمشة وذلك ملنع تناثر امليكروبات امللتصقة في

 . ى األرضلالغسيل وإلقائه ع

 غسيل تنظيف جميع املالبس واأليشطة األخرى  وتخصيصها لخدمات داخل املبنى غرفة منفصلة حديديجب ت

 والتنظيف. املتعلقة بالغسيل

  دقيقة ثم  30 ( ملدة%0.05كلور بنسبة تركيز )يجب وضعها في مادة مطهرة العناةر القابلة للغسيل جميع

  2غسلها الحقا في محلول منظف.

 األقمشة بشكل مناسب يجب أن توضع في أكياس بالستيكية شفافة محكمة اإلغالق؛ ومن ثم  ةبعد معالج

 .قال ة اإلغى األقسام ويراعى حفظها في أماكن جافة ومحكملتوزع ع

 املخبرية من املرضى العينات ونقل جمع 8.4.2
جمع من أجل الفحص املختبري قد تسبب العدوى، وينبغي للعاملين الصحيين الذين 

ُ
يجب اعتبار أن كل العينات التي ت

 :3لتزموا بتطبي، االحتياطات والتدابير الوقائيةا إنيتولون أخذ العينات السريرية أو نقلها 

 الطواقم العاملة في مجال الرعاية الصحية يستخدمون معدات الوقاية الشخصية املناسبة  التأكد من أن

 عند أخد العينات من املرض ى.

  بة ومؤهلة على تنفيذ تلك اإلجراءات من الطواقم العاملة املسؤولة عن أخذ ونقل العينات يجب أن تكون مدرَّ

 أجل منع تسرب العينات والتحكم بالعدوى قدر اإلمكان.

  وضع العينات التي ينبغي نقلها في أكياس العينات املايعة للتسرب )الحاويات الثانوية( املزودة بجيب منفصل

يغل، بإحكام لوضع العينة )أي الكيس البالستيك  املخصص للعينات ذات الخطورة البيولوجية(، ووضع 

ٕوارفاق نموذج الطلب املكتوب بخط املريض وبياناته على حاوية العينة )الحاوية األولية(،  اسمملص، يحمل 

 واضح.

 .ظم األنابيب الهوائية في نقل العينات
ُ
 ضمان تسليم جميع العينات باليد كلما أمكن، وعدم استخدام ن

                                                           
م(. دليل سياسات وإجراءات مكافحة العدوى أثناء تفش ي وباء كورونا املستجد، غزة: وزارة 2020وزارة الصحة الفلسطينية، فري، السالمة والوقاية من العدوى. ) 1

 الصحة الفلسطينية.
  .WHO(19-م(. مرض فيروس كورونا )كوفيد2020منظمة الصحة العاملية. ) 2
 م(. الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية عند االشتباه في اإلةابة بعدوى فيروس كورونا املستجد. جنيف، سويسرا2020لصحة العاملية. )منظمة ا 3

WHO:  
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  ذكر بيانات املريض بشكل واضح )االسم كامل، تاريخ امليالد(، وإخطار املختبر في أسرع وقت ممكن بأن العينة

 في طريقها إليه.

 والحيوية الطبية النفايات إدارة 9.4.2
 للمبادئ التوجيهية القياسية ، يجب توفير أكياس قمامة 

ً
لضمان إدارة ناجحة للنفايات الطبية والحيوية في املبنى وفقا

متعددة األلوان) ةفراء ،حمراء ، سوداء( منفصلة وةنادي، قمامة تعمل بالقدم في كل طاب، وخارج املنشأة، كما 

ية كافة العاملين في مجال الرعاية الصحية وعمال النظافة بالبيانات واملعلومات الكافية حول إدارة يجب أن يتم توع

النفايات وكيفية التعامل مع مختلف النفايات واملكان املناسب لكل نوع من النفايات كما هو محدد حسب ألوان أكياس 

  القمامة، والتأكد من جميع العاملين يلزمون بارتداء واستخدام
ً
معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل معها، فضال

 
ً
 .1على أن النفايات يجب أن يتم جمعها مرتين يوميا

 بواسطة عدة حاويات مخصصة داخل مبنى العزل 
ً
الة للنفايات الطبية والحيوية، ينبغي تصنيفها أوال ولضمان إدارة فعَّ

ية والحيوية التي توضع فيها، ومن ثم يتم إدارتها ومعالجتها / الحجر، حيث يتم تصنيفها بناًء على نوع النفايات الطب

 بطرق تخلص مناسبة لكل نوع، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:

 (: يوضح تصنيفات وفئات الحاويات املستخدمة داخل املبنى العزل/ الحجر الصحي1جدول رقم )

 تصنيفات الحاويات 

 )حسب اللون(

النفاياتنوع  نوع الحاوية  املعالجة/التخلص منها 

 اللون األصفر 

 

  مصنوعة من البالستيك

 معقم.

 .حاويات قابلة للتعقيم 

  معدات الوقاية الشخصية

 املتسخة.

 .القفازات 

 .أغطية األحذية 

 .أغطية الرأس 

  مالءة األّسرة أحادية

 الستخدام.

 .الحرق 

 .النحالل الحراري 

 الدفن العميق. 

 اللون األحمر

 

 .مصنوعة من البالستيك 

 .حاويات قابلة للتعقيم 

 .نظارات حماية العين 

 .مواد قابلة إلعادة التدوير 

  زجاجات املياه البالستيكية

 املستخدمة.

 .مالءة األسّرة 

  التعقيم بجهاز األوتوكليف

(Autoclaving والهيدروكليف )

(hydroclaving ثم ترسل إلعادة )

 إعادة التدوير.الستخدام أو 

 .ل يتم إرسالها إلى مكب النفايات 

 اللون األبيض

 

   حااااوياااة واقياااة من العبااا

 أو الثقب أو التسرب.

  مصاااانوعة من البالسااااتيك

قوى.
ُ
 أو الورق امل

  الااانااافااااااايااااااات الاااطااابااايااااااة الاااحااااااادة

)اإلبر، واملشاااااااااااار  الجراحية، 

 األدوات الحادة(.

  التعقيم الحراري أو الجاف ثم يليه

 تغليف محكم.

 .ثم يتم التخلص منها 

                                                           
1 National Center for Disease Control. (2020). Guidelines for Quarantine facilities COVID-19. India: Ministry of 

Health. Retrieved from: https://ncdc.gov.in/WriteReadData 
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 اللون األزرق

 

  صناديق كرتون بعالمات

 زرقاء.

 .األواني الزجاجية 

  املصااااااااابيي واألنابيب امل اااااااايئة

املساااااااااااااتاااخاااااادمااااااة داخاااااال ماااباااناااى 

 الحجر.

 .التطهير أو التعقيم 

  الااااااتااااااعااااااقااااااياااااام بااااااجااااااهاااااااز األوتااااااوكاااااالاااااايااااااف

(Autoclaving الاااااااهااااااايااااااادروكاااااالاااااايااااااف ،)

(hydroclaving ثم ترسااااااااااااااال إلعااااادة )

 التدوير.

 (National Center for Disease Control, 2020) إعداد الباحثون، وذلك بالستناد على: )املصدر:

 1آلية التخلص من النفايات بعد الفرز:
  ينبغي توزيع منشورات توعوية تتضمن تعليمات محددة حول كيفية التعامل مع النفايات الطبية، إضافة

 لحماية العاملين املختصين بنقل هذه النفايات.إلى تزويدهم بكافة األدوات واملالبس الواقية 

  يجب تدريب جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من املشاركين في التعامل مع النفايات الطبية

الحيوية، مع تحديد أماكن مخصصة ومحكمة اإلغالق للمالبس واملستلزمات الوقائية املتسخة الخاةة 

 خل املبنى.بالطواقم الطبية العاملة دا

 .توفير موقع آمن وجيد التهوية لتخزين النفايات املختلفة داخل مبنى العزل/ الحجر الصحي 

  يجب نقل النفايات الطبية إلى منشأة مخصصة بإدارة النفايات الطبية مع أخد كافة التدابير واالحتياطات

ًقا للوائح البيئية والصحية حسب توةيات منظمة الصحية العاملية، ويجب أن تتم املعالجة / التخلص وف

 املعتمدة.

 إخراج املرضى من العزل / الحجر الصحي 10.4.2
  ينبغي على إدارة املجمع التحضير إلخراج كافة شاغلي من )مرض ى، طواقم عاملة، طاقم الحراسة( املتواجدين

 الفيروس. فترة حضانةداخل املبنى املعزول بعد مرور املدة الزمنية ل

  لكافة شاغلي املبنى املعزول، مع توضيح األعراض املحتملة لفيروس  الالزمة التعليمات التأكد من توفير

 2كورونا، وكيفية التعامل في حال ههور أحد األعراض.

 والتطهير النهائي تعقيمإجراءات ال 11.4.2
ة( عاملة، حراس يتم تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير للمبنى املوبوء بعد إخراج كافة شاغليه من )مرض ى، طواقم

 : 3وفًقا إلرشادات وتعليمات منظمة الصحة العاملية، وتشمل

 واألسّرة. ، واألثاثأسطح الجدران والنوافذ)مثل  متكرر،جميع املناط، التي يتم ملسها بشكل  تعقيم وتنظيف ،

تي رة الوغيرها(، ويجب تعقيم وتطهير كل ما تم استخدامه من قبل شاغلي املبنى باستخدام املواد املطه

 تستخدم في املستشفى مثل )الكلور املخفف(.

                                                           
م، املوقع: 26/04/2020م(. هكذا يتم التخلص من النفايات الطبية ملرض ى "الكورونا". موقع وفا اإلخبارية، تاريخ االطالع: 2020فريج، عماد. ) 1

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=qfWsbSa872067480075aqfWsbS 
2 National Center for Disease Control. (2020). Guidelines for Quarantine facilities COVID-19. India: Ministry of 

Health 
 راسم(. الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية عند االشتباه في اإلةابة بعدوى فيروس كورونا املستجد. جنيف، سوي2020منظمة الصحة العاملية. ) 3

WHO:  
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  برذاذ والستائر، الوسائد،معالجة جميع املنسوجات )مثل أغطية ينبغي 
ً
املواد املطهرة  وما إلى ذلك( أوال

درجة مئوية( وإضافة منظف  90ثم تعبئتها وإرسالها لغسلها باستخدام املاء الساخن ))الكلور املخفف( 

 .عليها الغسيل

 تعقيم وتنظيف غرف نزع معدات الوقاية الشخصية بشكل كامل باستخدام محلول الكلور املخفف أو  يجب

 .المستشفى في أي مواد مطهرة تستخدم

 
 1(: يواح م واع الفطهير النهائ  ل  ن  العزل2)شكل رقل 

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:. 3
 االستنتاجات 1.3

لى إ بعد الحديث والحوار بشكل معم، حول آليات املستشفيات الحكومية الكبرى؛ توةل الباحث في نهاية الدراسة

 عدة حلول وآليات تتناسب مع السيناريوهات املطروحة، وتتمثل فيما يلي:

  
ً
 معقدا

ً
َعد أمرا

ُ
تبين من خالل املناقشة والتباحث حول موضوع الدراسة الرئيس ي أن آليات عزل املستشفيات ت

وإجراءات الوقاية ويحتاج ملشاركة كافة الطواقم العاملة وتدريبهم بشكل مناسب حول آليات العزل املحكم 

والحماية الشخصية، ويرجع ذلك ألن مجمع الشفاء يعتبر من أضخم وأكبر املستشفيات في القطاع ويعتبر املزود 

 الرئيس ي للخدمات الطبية في قطاع غزة.

  بعد النقاش والتباحث حول موضوع الدراسة؛ اقترحت املمثلة عن املجموعة الفلسطينية إلدارة األزمات والكوارث

من املمكن أن يتم إدارة مجمع الشفاء الطبي بدون إخالءه في حالة تفش ي وباء في أحد املباي  بشرط إجراء عزل  أنه

محكم على ذلك املبني املوبوء وعدم دخول أو خروج أحد منه لحين التأكد من سالمة كافة املتواجدين فيه، 

ات الصحية للمجتمع املستفيد. وهذا الخيار والهدف من عدم إخالء املستشفى هو ضمان استمرارية تقديم الخدم

 في حال عدم مقدرة إدارة مجمع الشفاء الطبي على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية 
ً
 مناسبا

ً
يعتبر خيارا

                                                           
م(. دليل سياسات وإجراءات مكافحة العدوى أثناء تفش ي وباء كورونا املستجد، غزة: وزارة 2020وزارة الصحة الفلسطينية، فري، السالمة والوقاية من العدوى. ) 1

 الصحة الفلسطينية.

موالتعقيالتطهير
العزللمبنى

األولالنوع
األمنفيللعاملينمهمةكلبعدالمبنىتطهير
ثمومن،إلخ ..واللوجستيالغذائيواإلمداد،والصحة
التطهيرعمليةمنساعة 24بعداستخدامهُيعاد

.والتعقيم

الثانيالنوع
العزلأوالحجرفترةانتهاءعندنهائيتطهير
كاناكمالطبيعىلالستخدامالمبنىلتهيئةالصحي؛
.الصحيالعزلأوللحجريخصصأنقبلسابقا

 عدم استخدام مبنى العزل/ الحجر بعد عملية التعقيم والتطهيرينبغي 
لفترة زمنية وجيزة يتم تحديدها من قبل مختصين األوبئة بوزارة  النهائي

لى حين التأكد من خلو المبنى من المرض المعديالص .حة؛ وا   
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للمرض ى؛ ويرجع ذلك نتيجة عدة معوقات تعي، عمليات اإلخالء واإليواء والتي تم تأكيدها من قبل عدة مدراء 

 بي خالل إجراء مقابلة منظمة معهم.بمجمع الشفاء الط

  أكد معظم املقابلين على أهمية وجود خطط عزل محكم للمستشفيات بما يتواف، مع توةيات منظمة الصحة

العاملية، مع وضع عدة آليات تتوائم مع واقع قطاع غزة واملتغيرات السياسية املفروضة على القطاع؛ ويرجع أهمية 

 لظهور مشكلة عاملية
ً
جديدة تتمثل في انتشار وتفش ي جائحة كورونا في أغلب بلدان العالم، وألن األمر  ذلك نظرا

 يعزز من الجهوزية واالستعداد ألي طارئ.

  ه مدير عام اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة أن خطط الطوارئ تحتاج إلى تطوير وتحسين وَّ
َ
ن

ق املناسبة لضمان منع تفش ي انتشار الوباء خارج املستشفى، وملنع دائم مع إضافة آليات عزل املستشفيات بالطر 

تداخل اآلليات واإلجراءات، وتنظيم الفرق املشاركة وتحديد املهام بشكل منظم وبما يتناسب مع القدرات املتاحة 

 على أهمية وخطورة السيناريوهات املطروحة في الورشة وضرورة العمل على وضع آليات
ً
بة مناس ، كما تحدث أيضا

إلدارتها، وقد أكد أن أسوأ السيناريوهات تتمثل في تعرض مجمع الشفاء لتهديد/ استهداف عسكري وتفش ي وباء 

 بنفس الوقت، وقد أوص ى بضرورة العمل على وضع خطة مناسبة إلدارة ذلك السيناريو املعقد والخطير.

 بانيملايف حال تفشي وباء/ مرضى معدي داخل أحد  الصحي آليات العزل 2.3
ساعات في ورشة العمل توةل الباحثون إلى آليات عزل مجمع الشفاء الطبي في  3بعد املناقشة املستمرة ملا يزيد عن 

 حال األمراض واألوبئة والفيروسات وف، ما يلي:

 .تأمين نقاط الدخول والخروج للمبنى املوبوء 

  الحالة الطارئة لوضعهم في ةورة األحداث.إبالغ وزارة الصحة واإلدارة العامة للمستشفيات بتفاةيل 

 .إبالغ مدراء ومشرفين ورؤساء أقسام املستشفى بطبيعة الحالة الطارئة مع ضرورة اإللتزام بكافة التوةيات 

  مع ضرورة االلتزام الكامل ،
ً
التعميم على كافة أقسام ومباي  املستشفى بعدم التوجه إلى املبنى املوبوء نهائيا

 ابط الوقائية لكافة الطواقم العاملة في املستشفى.بالتدابير والضو 

  توفير الدعم الطبي واللوجستي لكافة شاغلي املبنى املوبوء، مع ضمان عدم خروج أحد من املبنى إال بعد التأكد

 من خلوه من املرض املعدي.

 عن املرض ى ا 
ً
آلخرين، وبما اإلبالغ عن أي حاالت مؤكدة بشكل فوري مع البدء بعزلها بطرق سليمة بعيدا

 يتواف، مع توةيات منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة.

 .إتباع كافة احتياطات السكن، والنظافة العامة، والغسيل، واأليشطة ذات ةلة داخل املبنى املوبوء 

  جمع العينات املخبرية من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين في مجال إدارة األمراض املعدية، وإرسالها فور جمعها

 بطرق وقائية. املخبري للفحص 

 .إدارة النفايات الطبية والحيوية بما يتواف، مع توةيات منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة الفلسطينية 

 عزل الصحي بعد مرور املدة الزمنية املقدرة للمرض، بشرط أن تكون إخراج املرض ى من املبنى املخصص لل

 كافة النتائج سلبية، وتزويدهم بالتعليمات واإلرشادات الالزمة حول الطرق الوقائية واملعلومات الهامة للمرض.

 ملية عتعقيم وتطهير املبنى املوبوء بشكل كامل بواسطة أشخاص مؤهلين ومدربين في ذلك املجال، وتتم تلك ال

 بعد إخراج كافة شاغلي املبنى املخصص للعزل.
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 التوصيات: 3.3
بناًء على النتائج التي توةلت اليها الدراسة، فان الباحث استخلص عددا من التوةيات التي يأمل ان يكون لها دور 

لمراف، ت املحتملة لفاعل في تعزيز ورفع مستوى الجهوزية واالستعداد لألزمات والكوارث وألسوأ االحتماالت واملتغيرا

 الصحية:

  االهتمام من قبل الجهات الحكومية بتطوير هذه الدراسة وسد جميع الفجوات التي تم ذكرها، واستكمال

 هذا الجهد ليشمل باقي مستشفيات ومراف، الصحة في قطاع غزة.

 يز ل دائم لتعز تشكيل لجنة طوارئ داخلية مختصة بإدارة األزمات والكوارث وحاالت الطوارئ وتفعيلها بشك

 الجهوزية واالستعداد.

  العمل على تحسين وتطوير خطط الطوارئ وإضافة آليات العزل لجعل الخطة قادرة على مواجهة كافة املخاطر

 املحتملة وخصوةا مخاطر األوبئة واألمراض املعدية.

 ،اف، مع وبما يتو  ضرورة تنفيذ دورات تدريبية تحاك  عزل املستشفيات الكبرى بالطرق املتبعة والحديثة

 توةيات منظمة الصحة العاملية والوكاالت املختصة بإدارة األزمات والكوارث.

  بواسطة مختصين في إدارة األزمات والكوارث وعرضها على 
ً
العمل على تحديث خطط الطوارئ سنويا

 االستشاريين في مجال الطوارئ.

  الكبرى في حال تعرضهم ألسوأ السيناريوهات إجراء عدة دراسات بحثية تختص في آليات عزل املستشفيات

.
ً
 مستقبال

 .
ً
 تنمية وتقوية قدرات العاملين في مجال إدارة الطوارئ واإلخالء واطالعهم على الخطط املحدثة عامليا

  توةيل كافة مخرجات الدراسة البحثية إلى أصحاب القرار واملسؤولين في وزارة الصحة ولجان الطوارئ؛

 ملعرفة في إدارة الطوارئ.لتعزيز ورفع مستوى ا

 . قائمة المراجع5
 املراجع العربية 1.5
 ( .دليل التعامل مع فيروس كورونا املستجد كوفيد2020املركز الوطني السعودي للوقاية من األمراض .)للعاملين  ١٩-م

م، املوقع: 20/03/2020في القطاع الصحي. املركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها، تاريخ االطالع: 

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/ health-workers-infection-control-measures  

 ( .مركز الخدمات 19-(، التعامل مع فيروس كورونا املستجد )كوفيد2020مركز املعلومات لحكومة اإلمارات العربية ،)

 واملعلومات، اإلمارات املتحدة

 ( .هكذا يتم التخلص من النفايات الطبية ملرض ى "الكورونا". موقع وفا اإلخبارية، تاريخ ا2020فريج، عماد .)الع: الطم

 http://wafa.ps/ar_page.aspx?idم، املوقع: 26/04/2020

 ( .الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية لحاالت اإلةابة املحتملة أو 2015منظمة الصحة العاملية .)م

 WHOاملؤكدة بعدوى فيروس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق. جنيف، سويسرا: 

 .م(. املصطلحات الطبية املتعلقة في فيروس كورونا. جنيف: 2020) منظمة الصحة العامليةWHO :تاريخ االطالع ،

 www.emro.who.int/ar/cov.orgم، املوقع: 24/04/2020
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 ( .الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية عند االشتباه في اإلةابة 2020منظمة الصحة العاملية .)م

  :WHO جد. جنيف، سويسرابعدوى فيروس كورونا املست

 ( .19-م(. مرض فيروس كورونا )كوفيد2020منظمة الصحة العاملية) WHO. :م، املوقع: 27/04/2020، تاريخ االطالع

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 ( . حكومة 19-م(. فيروس كورونا املستجد )كوفيد2020هيئة الصحة بدب .) :م، املوقع: 1/05/2020دب ، تاريخ االطالع

https://www.dha.gov.ae/Covid19/Pages/arcorona.aspx 

 ( .النظام الصحي في قطاع غزة. وزارة الصحة: 2017وزارة الصحة الفلسطينية .)مMOH تاريخ .

 /https://www.moh.gov.ps/portalم، املوقع: 28/04/2020االطالع:

 غزة، فلسطين: مركز املعلومات الفلسطيني.2018م(. التقرير الصحي السنوي 2018. )وزارة الصحة الفلسطينية . 

 ( .التقرير اإلحصائ  السنوي ألداء املستشفيات. غزة، 2018وزارة الصحة الفلسطينية، اإلدارة العامة للمستشفيات .)م

 فلسطين: وزارة الصحة الفلسطينية.

 م(. دليل سياسات وإجراءات مكافحة العدوى 2020وقاية من العدوى. )وزارة الصحة الفلسطينية، فري، السالمة وال

 أثناء تفش ي وباء كورونا املستجد، غزة: وزارة الصحة الفلسطينية.

 املراجع األجنبية 2.5
 Centers for Disease Control. (2013). Quarantine and Isolation. Michigan: MDCH. 

 National Center for Disease Control. (2020). Guidelines for Quarantine facilities COVID-19. 

India: Ministry of Health. Retrieved from: https://ncdc.gov.in/WriteReadData 

 World Health Organization. (2011). hospital emergency response checklist. Geneva .Retrieved 
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 ما هي آليات عزل املبنى املوبوء؟ 

 كيف يتم تقديم الخدمة الصحية للمجتمع املستفيد؟ 

 هل يمكن تقديم الخدمة بدون إخالء املجمع في حال العزل املحكم؟ 

 

  املحتملة ملجمع الشفاء الطبي والتي كان هدفها إبراز وكشف تلك املخاطر ومدي حدوثها وألويات التدخل تحليل املخاطر

 في حال وقوعها.

  املخاطر التي تم عمل تحليل لها هي: )استهداف عسكري ألحد املباني املحيطة به، تفش ي وباء، استهداف عسكري ألحد

ني، تلوث ناتج عن مخلفات طبية، تسرب غازات سامة، وجود قنبلة موقوتة املباني داخل املجمع، حريق، انهيار أحد املبا

 في أحد املباني، التعرض لألشعة(، حي  تم عرض مصفوفة تحليل املخاطر إلظهار تفاصيل كل خطر على حدة.

  وباء/  يوأظهر التحليل أن أعلى مستوى خطر للمخاطر املذكورة تمثل في )استهداف عسكري ألحد املباني املحيطة وتفش

مرض معدي(، وأقل مستوى خطر تمثل في )وجود قنبلة موقوتة داخل أحد املباني، تسرب غازات سامة(، وباقي املخاطر 

  أخدت مستوى خطر متوسط.

 "والتي من ضمنها "تفش ي وباء ،
ا
 تم عرض سيناريوهات من املمكن أن تتعرض لها املستشفيات مستقبال
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 روناكو لفيروس والنفسية السوسيواقتصادية للتداعيات ميدانية دراسة
COVID- 19 املغرب -مكناس فاس بجهة 

A field study of the Socio-economic and Psychological Effects of the 
COVID-19 Corona virus in the Morocco-Fez Meknes Region 
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  ملخص:

، وقد سجلت أول إةابة بالبلد خالل شهر COVID-19كباقي أغلبية بلدان العالم تفش ي فيروس كورونا  عرف املغرب

 ، فبمجرد اإلعالن عن هذه الحالة سارعت الدولة التخاذ مختلف التدابير االحترازية والوقائية ملحاةرة2020مارس 

املستقبلية لهذا الوباء سواء على االقتصاد أو املجتمع  تالفيروس ومنع انتشاره، بهدف التخفيف من حدة االيعكاسا

املغرب . وتعتبر جهة فاس مكناس من بين املجاالت املغربية التي عرفت انتشارا واسعا لرقعة فيروس كورونا املستجد، 

يهدف إذن هذا املقال أوال تشخيص الوضعية الحالية ة أيضا. تماعية ونفسينتج عن ذلك تداعيات اقتصادية، اج

مكناس، ثانيا رةد التداعيات السوسيواقتصادية والتأثيرات النفسية للوباء على املجتمع -فاس لفيروس كورونا بجهة

املغرب  بشكل عام وجهة فاس مكناس بشكل خاص. وأخيرا إبراز أهم االستراتيجيات الكفيلة للتخفيف من حدة أزمة 

 120عبر استمارة إلكترونية شملت ، 2020فيروس كورونا. وذلك من خالل دراسة ميدانية تم إعدادها في شهر ماي 

 مستجوبا بمختلف مجاالت جهة فاس مكناس.

 .املغرب-جهة فاس مكناس-التأثيرات النفسية-التداعيات السوسيواقتصادية- COVID-19فيروس كورونا  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Morocco, like the rest of the world, has known the spread of COVID-19, The first infection was 

recorded in the country during March 2020, Once this case was announced, the state was quick 

to take various precautionary and preventive measures to besiege the virus and prevent its 

spread, in order To alleviate the future repercussions of this epidemic, whether on the economy 

or Moroccan society. The Fez Meknes region is among the Moroccan fields that have witnessed 

a widespread of the new Corona virus, which has economic, social, and psychological 

repercussions as well. So this article aims, first of all, to diagnose the current status of the 

Corona virus in the Fez-Meknes region, and secondly, to monitor socioeconomic repercussions 

and the psychological effects of the epidemic on Moroccan society in general and Fez Meknes 
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in particular. Finally, presenting the most important strategies to alleviate the crisis in the 

Corona virus. This was done through a field study prepared in May 2020, through an electronic 

form that included 120 respondents in various fields of the Fez Meknes region. 

 Keywords: COVID-19 Corona virus - socioeconomic repercussions - psychological effects - 

Fez Meknes region - Morocco. 

 اإلطار العام .1
 مقدمة  1.1

، حيث COVID-19وبداية العام الجديد انتشارا واسعا لفيروس كورونا  2019شهدت معظم دول العالم مع نهاية سنة 

مدينة ووهان الصينية البؤرة األولى لتفش ي هذا الوباء ليأخذ بعد ذلك مسارا عامليا بدءا بالدول األوربية في  اعتبرت

اتجاه الدول العربية. وقد نتج عن هذا الفيروس وخالل فترات متقاربة ارتفاعا مهوال في حاالت اإلةابة وعدد الوفيات، 

ف القطاعات وامليادين والعالقات، الش يء الذي ألزم كل الدول بالتسارع ناهيك عن التداعيات التي خلفها الوباء في مختل

ألخذ االحتياطات الالزمة وإعالن حالة الطوارئ للتخفيف من حدة هذا الوباء. لكن وفي هل تغافل العديد من الدول 

بيل إنقاذ قتصادية في سأو بتعبير آخر التباطؤ والتساهل في اإلسراع لنهج إجراءات استباقية والتضحية بمكوناتها اال

 أرواح مجتمعها كلفها الكثير ترجم بسرعة اتساع رقعة الفيروس وحصد مئات اآلالف من الضحايا.

 02ويعتبر املغرب إلى جانب باقي دول العالم العرب  الذي عرف انتشارا لهذه الجائحة منذ تسجيل أول حالة بتاريخ 

، لينتشر بعد ذلك في جل مدن ومجاالت البلد بدءا باملناط، 1اإليطاليةملواطن مغرب  عائد من الديار م 2020مارس 

التي تشهد دينامية سكانية مهمة وذات االستقطاب القوي سواء  تعل، األمر باملدن الصناعية كمدينة الدار البيضاء أو 

الطة ء انطل، من شرارة املخاألول النتشار هذا الوبا و املدن السياحية كمدينة مراكش على سبيل املثال، ولعل السيناري

بين الشخص القادم من بلدان موبوءة إلى املغرب، فقبل اإلعالن عن حالة الطوارئ وتعلي، جميع الرحاالت وتنفيذ 

عمليات الحضر الجوي والبحري استقبل املغرب وافدات سياحية تجمع بين املغاربة املقيمين بالخارج أو السياح األجانب 

حلية الثاي  فيتعل، بظهور بؤر م و دد اإلةابات بفعل عمليات املخالطة. أما فيما يخص السينارينتج عنها ارتفاع في ع

 للفيروس.

إذن وتماشيا مع نفس السياق، فقد شهدت جهة فاس مكناس كجهة سياحية، ةناعية وفالحية أيضا تفش ي فيروس 

باستثناء إقليم بوملان الذي لم تسجل  ، فلم تسلم جل مدن وأقاليم الجهة من عدوى هذا الفيروسCOVID-19كورونا 

وتعتبر كل من مدينة فاس ومكناس البؤر الرئيسية في تفش ي الوباء على مستوى  (.2020)يوليوز  به أية حالة إال مؤخرا

الجهة، وفي هل هذه الوضعية املزرية وما خلفته من ايعكاسات شملت مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

ا من خالل تسجيل يسب مرتفعة سواء تعل، األمر بمعدالت البطالة أو الفقر. وللتخفيف من حدة التي عرفت تراجع

سرعة انتشار الفيروس داخل مجاالت الجهة ومحاةرته نهجت الجهة املعنية وفي إطار تطبي، سياسة االيغالق واالحتراز 

روس على مكونات اقتصاد وساكنة فاس التي نهجتها الدولة املغربية للتخفيف من حدة ايعكاسات وتداعيات الفي

 مكناس.

                                                           
م 2020يوليو  25، تاريخ الدخول الرسمية لفيروس كورونا املغرب موقع البوابةمن حصائيات م(: إ2020مارس  2باملغرب ) كورونا لفيروس الرسمية . البوابة1 

 .www.covidmaroc.ma ، رابط املوقع 14:50الساعة 

http://www.covidmaroc.ma/
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 إشكالية الدراسة 2.1
 ةامت وينتشر في حالة ةراع مع فيروس غير مرئ   يهوكغيرها من جهات اململكة املغربية اليوم  جهة فاس مكناس

نه وفي نفس لكبسرعة، فمن خالل قراءة الحالة الوبائية اآلنية للجهة يتضح بأن فيروس كورونا املستجد ال يقتل كثيًرا 

 بذلك حاالت إةابة عديدة، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى نجاح املقاربة التي 
ً

الوقت ينتشر بنسب مرتفعة مسجال

نهجتها الدولة خاةة فيما يخص الرفع من الكشوفات واالختبارات، والرفع أيضا من الطاقة االستيعابية التي توجت 

ن في التصدي لهذا الوباء الذي خلف خسائر في مختلف امليادين والقطاعات بتكوين أعداد مهمة من األطباء واملمرضي

 االقتصادية وترك أثًرا في نفسية املواطنين  من مختلف الشرائح االجتماعية.

لف ضعية الوبائية الراهنة للفيروس بمختت املرتبطة بالو ترتبط إشكالية الدراسة بالتساؤال وتأسيًسا على ما سب،، 

 ، مكناس وتداعياته السوسيواقتصادية والنفسية مجاالت جهة فاس

 واقع حال الوضعية الوبائية لفيروس كورونا إذن هو  ماCOVID-19 بجهة فاس مكناس؟  

 وما هي أهم التأثيرات السلبية لتفش ي فيروس كورونا سواء على االقتصاد أو الحالة النفسية لساكنة الجهة؟  

  ما مدى مساهمة التدابير االحترازية واإلجراءات الوقائية التي نهجتها الدولة في التخفيف من حدة التأثيرات و

 ؟.COVID-19السلبية لفيروس كورونا 

 الفرضيات 3.1
  في تفش ي حاالت اإلةابة في مختلف مدن ومناط، جهة فاس مكناس التي شهدت ساهم انتشار فيروس كورونا

 ههور بؤر محلية عائلية ومهنية. ارتفاعا خاةة في هل

 خلف تفش ي الوباء خسائر وتداعيات في مختلف امليادين االقتصادية خاةة السياحية، 

 لكل املواطنين سواء املرض ى منهم أو األشخاص العاديين نتيجة انتشار النفسية والحالة الصحة  تأثرت

 الفيروس.

 اد مهمة ساهم وبشكل كبير في حماية أعدل بتدابير احترازية تبني املقاربة االستباقية التي نهجتها الدولة والعم

من أرواح املواطنين بالرغم من التكلفة االقتصادية املرتفعة التي ستؤديها الدولة. لكن تبقى روح املواطن أغلى 

  من أي ش يء.

 أهداف الدراسة  4.1
 جاءت ةياغة محاور ومحتوى هذا املقال لتحقي، مجموعة من األهداف من بينها: 

 .تشخيص الحالة الوبائية لفيروس كورونا بمدن وأقاليم الجهة 

 رةد التداعيات السوسيواقتصادية والنفسية لجائحة كورونا بجهة فاس مكناس. 

 ة انتشار فيروس كورونا إبراز أهم اإلجراءات واالستراتيجيات املتبعة للحد من اتساع رقعCOVID-19.  

 منهج الدراسة 5.1
 ،وبعده الذي يندرج ضمن الدراسات اإليسانية فقد اعتمدنا في دراستنا هذه على املنهج الوةف ا ألهمية املوضوع نظرً 

الذي ينبني على تحليل الظاهرة أو املوضوع قيد الدراسة، اعتماًدا على جمع الحقائ، والبيانات وتصنيفها، ومعالجتها 
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 كافيا ودقيقا الستخالص داللتها للوةول في األخير إلى نتائج أو تعميمات عن 
ً

وعليه اتبع  .1الظاهرةوتحليلها تحليال

ات التي تعتبر بمثابة الخريطة التي ترسم الطري، أمام الباحث لتتبع دراسته عمل وذلك من خالل األدو الباحثون منهجية 

 األدوات التالية:على  اعتمدنا في إنجاز هذا املقالوقد وف، إشكالية ومحاور واضحة، 

 :وذلك من خالل االطالع على أهم الدراسات واألبحاث العلمية ذات الصلة بموضوع  العمل البيبليوغرافي

 واالستفادة من التقارير اإلدارية واملعطيات اإلحصائية الجهوية منها والوطنية ومقاالت وأبحاث آنية.الدراسة، 

 :عينة  120اعتمدنا في هذه املرحلة على دراسة ميدانية عبر إنجاز استمارة إلكترونية شملت  العمل امليداني

م رأي املواطنين حول واقع بهدف استطالع وتقيي 2020بمجال جهة فاس مكناس، وزعت خالل شهر ماي 

 بجهة فاس مكناس. والنفسية الحالة الوبائية وايعكاساتها االقتصادية واالجتماعية 

 :اإلحصائ خالل االشتغال على البرنامج  من البرمجيات (SPSS)  لتفريغ معطيات االستمارة في شكل رسوم

 بيانية.

  :الجغرافية عبر برنامجباالعتماد على نظم املعلومات العمل الكرطوغرافي Arc Gis  بهدف استخراج خرائط

اعتمادا على إحصائيات مقدمة من طرف  ،للحاالت الوبائية بالجهةالتوزيع الجغرافي رةد تموضوعاتية 

  املديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس.

سنعالج موضوع املقال بدًءا بالحديث عن الحالة الوبائية بالجهة، ثم تشخيص نطالقا من هذه الدراسة امليدانية ا

تداعيات الوباء االقتصادية واالجتماعية والنفسية للوةول إلى تقييم االستراتيجيات والتدابير الوقائية املتخذة 

 للتخفيف من حدة انتشار الفيروس. 

 مجال الدراسة 6.1
جهة  16جهة عوض  12املغربية إلى  اململكةبحسب التقطيع التراب  الجديد الذي يقسم  مكناس-فاسيشأت جهة 

 40.423يغط  مجالها الجغرافي مساحة  2م.2015فبراير  20الصادر بتاريخ  2.15.40سابقا، وذلك بموجب املرسوم رقم 

 4.231.164حوالي  2014إحصاء حسب  سكان الجهةمن مجموع التراب الوطني، كما بلغ عدد  % 5.7أي ما يعادل  2كلم

مكناس بفضل موقعها الجغرافي معبرا  هذا وتشكل جهة فاس، 3من مجموع سكان املغرب %12.5يسمة، أي ما يعادل 

بين الشرق والشمال والغرب للبالد من جهة، والجنوب الشرقي من جهة أخرى، وشكلت على مر العصور املاضية مركزا 

الستقبال األيشطة االقتصادية والتجارية مساهمة بذلك في دينامية املبادالت  وفضاءالستيطان مختلف الهجرات 

 (1)الخريطة رقم  جهة فاس مكناس باإلضافة إلى عمالتي فاس ومكناس، سبعة أقاليم تشملالداخلية والخارجية، و 

 غنية ومتنوعة اقتصاديا وثقافيا وبيئيا أيضا.

 26جماعة قروية تنضوي ضمن  161جماعة ذات طابع حضري و 33منها جماعة  194ينقسم املجال التراب  للجهة إلى 

دائرة. يحدها جغرافيا سلسلة األطلس املتوسط الكبير وسهل الغرب وشماال مقدمة جبال الريف وشرقا النجود العليا. 

                                                           
 .94(: أساليب البحث العلمي، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان.ص.2011ماجد ) ،الخياط 1 

م بتحديد عدد الجهات ومراكزها وتسمياتها والعماالت واألقاليم املكونة 2015فبراير  20الصادر بتاريخ  2.15.40م( مرسوم رقم 0152مارس  5الجريدة الرسمية ) 2

 (، اململكة املغربية.6340لها، عدد )
 .11ص.اململكة املغربية، مكايس، املندوبية السامية للتخطيط، –(، مونوغرافية جهة فاس 2017املديرية الجهوية لفاس مكايس ) 3
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ن وم يمةالحس-تطوان-طنجةومن الشمال جهة  خنيفرة-ماللوبني  تافياللت-درعةأما إداريا تحدها من الجنوب جتهي 

 .القنيطرة-سال-الرباطالشرق جهة الشرق ومن الغرب جهة 

 
 م2020: التقسيم اإلداري لجهة فاس مكناس، املصدر: اعداد الباحثون، 1الخريطة رقم

 بجهة فاس مكناس   COVID-19تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا  .2
ة ووضعيواقع  واستحضار الحديث  ال بد من، مكناسضعية الوبائية لفيروس كورونا بجهة فاس و ال تشخيصقبل 

 وتوزيعها الجغرافي من حيث حاالت اإلةابة، املتعافون ثم يسب الوفيات. الحالة الوبائية على املستوى الوطني

 
إنجاز شخص ي بتوهيف  املصدر:، 2020يوليوز  24مارس و 2: تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا باملغرب ما بين 1املبيان رقم 

 www.covidmaroc.maمعطيات موقع: 
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-COVIDتسجيل أول إةابة بفيروس كورونا  2020مارس  2كما سبقت اإلشارة إليه سابقا فقد عرف املغرب بتاريخ 

 عملغرب  مقيم بالديار اإليطالية، وتم رةد هذه الحالة بمدينة الدار البيضاء، وعملت جل الجهات املسؤولة على تتب 19

حالة املصاب بمستشفى موالي يوسف، لينضاف إلى ذلك وخالل نفس الشهر الحالة الثانية ملغربية مقيمة أيضا بالديار 

اإليطالية ونظرا لحالتها الصحية ومعاناتها من أمراض مزمنة وافتها املنية وكانت أول حالة وفاة يشهدها املغرب بتاريخ 

 .2020مارس  10

مارس إلى  2ثلة بالرسم البياي  يستنتج تطور عدد الحاالت املؤكدة التي سجلها املغرب مابين انطالقا من املعطيات املم

مصاب أي بمعدل  18834، حيث ارتفعت حاالت اإلةابة خالل هذه الفترة من حالة واحدة إلى 2020يوليوز  24غاية 

  .%85.5بمعدل تعافي وةل إلى أي  16100.  هذا وأةبح عدد املتعافين 3لكل مائة ألف يسمة 52إةابة تراكمي 

حالة ةعبة وحرجة  46منها  24 35أما فيما يخص مجموع الحاالت قيد العالج خالل نفس هذه الفترة فقد وةل إلى 

يوليوز  28حاالت تحت التنفس االةطناعي، ومؤخًرا عرفت حاالت اإلةابة ارتفاعا أكبر ليسجل املغرب وبتاريخ  07و

ولى تضم مدن ةناعية كجهة الدار البيضاء سطات بمعدل حالة، هذا املعدل تتصدر فيه أربع جهات املراتب األ  21387

حالة إةابة، وأخرى سياحية كجهة مراكش آسف  بمعدل  4844الحسيمة بمعدل -تطوان -، ثم جهة طنجة 5278

مصاب. لعل هذا االرتفاع الذي تشهده البلد خاةة بعد التخفيف من  2757حالة، ثم جهة فاس مكناس بعدد  3350

باألساس إلى عدم احترام شروط الوقاية الذاتية خاةة ونحن أما أجواء تشهد دينامية وازدحام  الحجر الصحي يرجع

 باألماكن العمومية.

بعد هذا التشخيص املختصر للوضعية الوبائية باملغرب وتوزيعها الجغرافي عبر مختلف الجهات التي تتصدر املراتب 

ت التالية الحالة الوبائية بجهة فاس مكناس من خالل رةد األولى في عدد اإلةابات بالفيروس، سنشخص في الفقرا

حاالت اإلةابة ثم حاالت األشخاص املتعافين والوفيات في ةيغة خرائط موضوعاتية اعتماًدا على إحصائيات املديرية 

 الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس.

 ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بجهة فاس مكناس  1.2
ات بفيروس كورونا املستجد، وهو ما جعل الجهة تصنف ا في عدد اإلةابا كبيرً ا ارتفاعً مكناس مؤخرً عرفت جهة فاس 

، 2020يوليوز  28مارس إلى غاية  2ضمن الجهات األولى التي سجلت أكبر عدد من الحاالت خالل الفترة املمتدة مابين 

 مختلف املجاالت التابعة لجهة فاس مكناس. والخريطة التالية سترةد لنا التوزيع الجغرافي لهذه الحاالت عبر 
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يوليوز  28، املسجلة بجهة فاس مكناس إلى غاية  COVID-19: التوزيع الجغرافي لحالت اإلصابة بفيروس كورونا 2الخريطة رقم 

 إنجاز شخص ي باالعتماد على إحصائيات املديرية الجهوية للصحة لجهة فاس مكناس  ، املصدر:2020

املعطيات املمثلة بالخريطة يستنتج مدى االرتفاع الكبير في حاالت اإلةابة على مستوى مجاالت الجهة، انطالقا من 

حيث ارتفعت الحصيلة اإلجمالية للمصابين بالفيروس على ةعيد جهة فاس مكناس منذ تسجيل أولى الحاالت خالل 

على معطيات محينة يومية تصدر عن املديرية حالة مؤكدة، استناًدا 2757يوليوز إلى  28شهر مارس املاض ي إلى غاية 

حالة هذا االرتفاع باملدينة 2241الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس. تتوزع هذه الحالة اإلجمالية لإلةابات بين فاس بـ 

جاء في البداية نتيجة لرةد بؤر تجارية متعلقة باملركز التجاري برج فاس، واليوم هي في ارتفاع نتيجة لبؤر ةناعية 

بينما رةدت الحاالت األخرى في إطار عملية تتبع املخالطين التي همت أحياء متفرقة  صدت أعدادا كبيرة من العمال،ح

 بمقطعات املدينة. 

إةابة ترجع بداية إلى الرحلة السياحية التي قام بها بعض املغاربة إلى  220أما فيما يخص مدينة مكناس فسجلت 

 100حالة  تليها ةفرو مسجلة  143لبؤر عائلية، هذا وسجل إقليم الحاجب  مدينة مصر والحاالت األخرى  تعود

حالة  77إةابة، وتعود هذه اإلةابات املسجلة إلى ثكنة عسكرية ومخالطين لهؤالء املصابين، إضافة إلى ذلك رةدت 

ة بإفران، ثم إةاب 24حالة، في حين تم تشخيص  46إةابة بتازة، كما سجلت مدينة تاونات  63بموالي يعقوب،  و

 حاالت به.  04بوملان  الذي هل متحصنا من العدوى منذ بداية انتشار الوباء بالجهة إال مؤخرا حيث تم رةد 

 تباين أعداد الوفيات بين مدن وأقاليم جهة فاس مكناس 2.2
هدت فقد ش عطيات اإلحصائية اليومية التي تصدرها املديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس،املاستناًدا على 

لحاالت الوفيات عبر مختلف  الجهة تسجيل حاالت وافتها املنية خاةة باملجاالت الحضرية. ولرةد هذا التوزيع

 املجاالت التابعة لجهة فاس مكناس قمنا بإنجاز خريطة موضوعاتية مساعدة على إههار حاالت الوفيات بالجهة.
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يوليوز  28، بجهة فاس مكناس إلى غاية  COVID-19وفيات بفيروس كورونا : التوزيع الجغرافي لعدد حالت ال3الخريطة رقم 

 إنجاز شخص ي باالعتماد على إحصائيات املديرية الجهوية للصحة لجهة فاس مكناس   م، املصدر:2020

باطالعنا على معطيات الخريطة يسجل أن جل املجاالت التابعة لجهة فاس مكناس عرفت تباينا واضحا على مستوى 

أعداد الوفيات، فاعتمادا على اإلحصائيات املحينة املقدمة من طرف املديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، 

حالة وفاة. فبالرغم من املجهودات املبذولة من طرف جل األطر الطبية  40يوليوز  28فقد تم تسجيل وإلى غاية تاريخ 

 سجل حاالت وفيات خاةة في ةفوف املصابين بأمراض مزمنة.بمختلف املراكز االستشفائية إال أن الجهة ال زالت ت

حالة ضمنها حاالت لفئات شابة، تليها مدينة مكناس بتسجيل  20وفي إطار رةد حاالت الوفيات سجلت مدينة فاس 

 حالة وفاة، هذا وتشارك كل من إقليم تازة، إقليم تاونات وإقليم إفران في تسجيل حالة واحدة. إضافة إلى إقليم 15

ةفرو الذي سجلت به حالتين، أما بالنسبة إلقليم موالي يعقوب، إقليم بوملان وإقليم الحاجب فلم تسجل بهما أية 

 حالة وفاة.

 ارتفاع حاالت الشفاء بمدينة فاس ضمن مجال جهة فاس مكناس 3.2
 حاالت الشفاء والتحكم فيفي ومؤسسات الدولة وجل األطقم الصحية ارتفاع  السكانلعل من بين اآلمال التي يرجوها 

سواء على مستوى جهة فاس مكناس أو على املستوى الوطني. ولتتبع حاالت التعافي التي سجلت  انتشار جائحة كورونا

 بالجهة وضعنا الخريطة التالية لتمكين القارئ من سهولة تشخيص الحاالت باملجاالت التابعة للجهة.
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 م، املصدر:2020يوليوز  28بجهة فاس مكناس، إلى غاية COVID-19: توزيع حالت الشفاء من فيروس كورونا 4الخريطة رقم 

 إنجاز شخص ي باالعتماد على إحصائيات املديرية الجهوية للصحة لجهة فاس مكناس

ا في عدد حاالت التعافي
ً
من فيروس كورونا املستجد، حيث  سجلت جهة فاس مكناس في األيام األخيرة، ارتفاًعا ملحوه

أثبتتها التحاليل املخبرية التي تتكلف  حالة شفاء 2123يوليوز ما يناهز  28مارس و 2شف  وخالل الفترة املمتدة مابين 

بإنجازها األطقم الطبية بمختلف عماالت وأقاليم الجهة، وأغلب الحاالت املتعافية رةدت بعاةمة الجهة )مدينة فاس( 

حالة شفاء، هذا  130حالة، ثم مدينة مكناس بتسجيل  139يليها الحاجب الذي بلغت حاالت الشفاء به  حالة، 1647

حالة إةابة، هذا وسجل  إقليم  46حالة تعافي من أةل  27بتازة، كما سجلت تاونات   60مصاًبا بصفرو و 79وشف  

حالة شفاء جديدة في  17م موالي يعقوب حالة وبقيت حالتين تحت الرعاية الصحية، كما سجل إقلي 22إفران شفاء 

 755حاالت بإقليم بوملان وبق  تحت العالج  4حالة تحت املراقبة الطبية وأخيرا شفيت حالتين من  66حين بقيت 

 مصاب على مستوى الجهة. 

بجهة فاس مكناس يمكننا   COVID-19بناءا على هذه الدراسة التشخيصية للحالة الوبائية لفيروس كورونا 

 استنتاج مجموعة من النتائج أهمها: 

  يزداد انتشار حاالت اإلةابة بفيروس كورونا املستجد بجهة فاس مكناس باملجاالت الحضرية حيث الكثافة

 السكانية مرتفعة، تركز األيشطة الصناعية والتجارية والخدماتية أكثر منها باملجاالت القروية.

  بشروط الوقاية الذاتية من استعمال الكمامة وتعقيم اليدين والتركيز على التباعد الجسدي عدم االلتزام

ساهم في زيادة حدة انتشار الوباء بمجاالت الجهة خاةة بمدينة فاس التي تعاي  اليوم من ارتفاع مهول في 

 حاالت اإلةابة.
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 وا أو إناثا بل األكثر من ذلك فخالل األيام يقصف وباء كورونا اليوم جميع األعمار ومن كال الجنسين ذكورا كان

 القليلة املاضية بدأنا نرى بالجهة تسجيل وفيات في ةفوف الشباب.  

 نتائج تحليل عينة الدراسة.  3
في ةيغة جداول ( SPSSالبرنامج اإلحصائ  )باالعتماد على عملية ملء معطيات االستمارة، وتفريغها من نتهاء ال بعد ا

 ورسوم بيانية استخلصنا مجموعة من النتائج أهمها: 

 خصائص العينة املستجوبة:  1.3
 تعل،تشملت الدراسة امليدانية عينة تختلف من حيث الخصائص واملميزات، منها ماهو متعل، بالسن والجنس وأخرى 

 :السكن حلباملستوى الدراس ي وم

 خاصية الجنس والسن:  1.1.3
ا  46من مجموع العينة املستجوبة، و %62ذكورا أي بنسبة  74مستجوًبا، منهم  120االستمارة من قبل  تمت تعبئة

ً
إناث

سنة  30-21أما فيما يخص معيار السن فقد تصدرت الفئة التي يتراوح عمرها ما بين  من املستجوبات. %38بمجموع 

 سنة. 40-31اوح عمرها ما بين الفئة التي يتر  %30من مجموع العينة، تليها وبنسبة  %55بنسبة 

 خاصية املستوى الدراسي ومحل السكن:  2.1.3
من مجموع العينة املستجوبة، هذا وتتوزع جل الفئات  55%تتصدر الفئة ذات املستوى الجامعي الئحة الترتيب بنسبة 

 املستجوبة على مختلف عماالت وأقاليم الجهة مهيمنة بذلك كل من مدينتي فاس ومكناس بالغالبية.  

 التداعيات السوسيواقتصادية لجائحة كورونا بجهة فاس مكناس. 4
الدولة التخاذ التدابير الالزمة من إعالن لحالة الطوارئ منذ اإلعالن عن تسجيل أولى الحاالت بالتراب الوطني بادرت 

والحجر الصحي، الش يء الذي أدى إلى وقف العمل الحضوري واالعتماد على التواةل عن بعد، ولعل األثر األكبر يظهر 

 من خالل توقف وشلل في املنظومة االقتصادية الوطنية باستثناء بعض القطاعات كالقطاع الصحي.

 جائحة كورونا ىلع املنظومة االقتصادية  انعكاسات 1.4
خلف فيروس كورونا ايعكاسات وخيمة على االقتصاد الوطني أدت إلى تراجع وانتكاس دينامية العديد من القطاعات 

االقتصادية بالبلد سواء على مستوى الطلب أو العرض، وسنعالج في هذه النقطة أهم األضرار الحالية التي عرفها 

ي اعتمادا على حصيلة الدراسات التي أنجزتها املندوبية السامية للتخطيط، ثم االقتصاد الجهوي لجهة االقتصاد الوطن

 فاس مكناس باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية التي قمنا بإنجازها.

 كورونا  فيروس حال االقتصاد الوطني يف ظل أزمة واقع 1.1.4
الل دينامية الطلب سواء الخارجي من خ تاملنظومة االقتصادية املغربية، تأثر  نتيجة لهذه األزمة التي أرخت بظاللها على

الداخلي نتيجة لتوقف مجموعة من األيشطة االقتصادية  االستثمارات الخارجية أو  تراجع ،تقلص حجم ةادرات البلد

 وإعالن العديد من املقاوالت توقف يشاطها بشكل دائم أو مؤقت.



2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 53 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

 
ج السامية للتخطيط، النتائ املقاولت التي أوقفت نشاطها بشكل دائم أو مؤقت باملغرب، املصدر: املندوبية نوعية: 2املبيان رقم 

 )بتصرف(. 2020على يشاط املقاوالت  19-الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد

رر والت التي تضتماشيا مع ما سب، ذكره ةرحت املندوبية السامية للتخطيط بإحصائيات تخص مجموعة من املقا

من مجموع املقاوالت أنها أوقفت يشاطها  %57مقاولة أي ما يعادل  142000يشاطها من جراء هذه األزمة، فقد ةرحت 

مقاولة عن إغالق أبوابها بشكل نهائ ، والتوقف املؤقت ألزيد من  6300بشكل مؤقت أو دائم، حيث أعلنت ما يقارب 

من املقاوالت  %72وبالتالي فإن يسبة املقاوالت التي أوقفت يشاطها بشكل دائم أو مؤقت تشمل  1.مقاولة 135000

 من املقاوالت الكبرى. %2من املقاوالت الصغرى واملتوسطة و %26الصغيرة جدا و

حي خاةة ياالقطاع السفيعتبر السامية للتخطيط  املندوبية جاء في نتائج البحث الظرفي الذي أنجزتهإضافة إلى ذلك 

في حالة توقف، وةناعات  التمن املقاو  %89بنسبة ا من األزمة مجال اإليواء واملطاعم من بين القطاعات األكثر تضرًر 

الت و من املقا ٪60ثم قطاع البناء بنسبة  ،%73 والصناعات املعدنية وامليكانيكية بنسبة %76بنسبة النسيج والجلد 

نقطة من الناتج الداخلي  1.5االستثنائية إلى انكماش في معدل النمو بحوالي ستؤدي هذه الوضعية وبهذا .املتوقفة

 .2020خالل الفصل األول من سنة  %1.1الخام، إذ من املتوقع أن يتراجع معدل النمو االقتصادي باملغرب ليصل إلى 

ي ر سيعرف الحساب الجاونتيجة النخفاض الصادرات ومداخيل السياحة واالستثمارات األجنبية  وفي نفس السياق،

موازاة مع ، 2020من األول الفصل  خالل ،%8.23 . كما سيزداد العجز التجاري ب%7 الخارجي للمغرب تفاقما بحوالي

 6,11ارتفاع وتيرة الواردات مقارنة مع الصادرات، فيما سيحق، معدل تغطية الصادرات بالواردات انخفاضا بنسبة 

د الوطني إلى ثالث ةدمات ناتجة عن انكماش حاد لالقتصاد العالمي ايتعرض االقتصس وبالتالي، %49.7 لتناهز  2.نقطة

والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف، حيث يتوقع أن يسجل النمو االقتصادي انكماشا ألول مرة 

 منذ أواخر التسعينات.

 مخلفات جائحة كورونا ىلع االقتصاد الجهوي: جهة فاس مكناس  2.1.4
الحديث عن رةد وضعية جهة فاس مكناس هو نفس الحديث الذي هم االقتصاد الوطني، فالجهة تشكل جزءا من 

 البلد وما يمس البلد يمس باقي األجزاء املكونة له. لهذا فقد عرفت مختلف القطاعات االقتصادية بالجهة تضررا كبيرا

                                                           
 .1أبريل. ص.  3و1على يشاط املقاوالت، ما بين  19 -(: النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد2020املندوبية السامية للتخطيط ) 1

تاب جائحة كورونا واملجتمع املغرب ، فعاليات التدخالت االقتصاد املغرب  في زمن كورونا املستجد: قراءة في السياق واآلثار واملسارات، في ك(: 2020شكرية ) إدريس 2 

 16وسؤال املآالت. الطبعة األولى، املركز املغرب  لألبحاث وتحليل السياسات، القنيطرة، املغرب، ص.
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من جراء أزمة كورونا نتج عنها توقف العديد من املقاوالت بمختلف أنواعها الصغرى واملتوسطة والكبرى، ناهيك عن 

اإلغالق توقف عمل مختلف العاملين  اوقد راف، هذ ،التجارية واملهنية والصناعية والخدماتية املحالتأغلبية إغالق 

 .3والعامالت كما يظهر املبيان رقم 

 
 2020نتائج الدراسة امليدانية  : تأثير وباء كورونا على وضعية التشغيل، املصدر:3رقم املبيان 

خلفت هذه الوضعية الراهنة تداعيات على التشغيل نتج عنها توقف العديد من العمال سواء بشكل مؤقت أو دائم، 

من مجموع العينة املستجوبة أنها توقفت عن العمل بشكل مؤقت ويهم األمر العمال في  %44فقد ةرحت يسبة 

والصناعة أيضا التي توقفت عن يشاطها ليتم الرجوع للعمل بعد رفع   قطاعات مختلفة كقطاع الخدمات والتجارة 

تشمل هذه النسبة من العينة املستجوبة أنها لم تتوقف عن العمل،  %20وةرحت وبنسبة  الحجر الصحي. هذا

املوهفين في القطاعات العمومية كالتعليم الذي أةبح يرتكز على التواةل عن بعد عوض الدروس الحضورية وأيضا 

قطاع الصحة الذي التزم موهفيه بضرورة املواكبة والحضور ملتابعة الحاالت الصحية عن قرب، دون أن ننس ى 

 التي اعتمدت العمل التناوب  والتواةل عن بعد. املسؤولين واملدراء بمختلف اإلدارات املغربية 

 ة خانقة،أزمة ماليوجعلها تعيش مختلف امليادين على يستنتج مدى تأثير هذه األزمة  في هل قراءة شاملة لهذه الوضعية 

بجهة فاس مكناس بضرورة مدهم بقروض بدون فائدة من أجل مساعدتهم  القطاعات تجار ومنهيأدت إلى مطالبة  

طالب التجار بتوفير دعم مالي مباشر وغير مباشر ، حيث على استئناف أيشطتهم بعد الرفع الجزئ  للحجر الصحي

 يقل ال ، تخصيص دعم مالي تضامني االقتصاديةواملالية ورئيس لجنة اليقظة  االقتصادلفائدتهم مقترحين على وزير 

اقترح التجار توفير قروض مالية بدون فائدة  كما، 2020درهم، وإعفاءهم من الضرائب املعتمدة لسنة  5000عن 

” درهم، تؤدى فوائدها من طرف املؤسسات ذات الصلة على غرار برنامج  50.000لفائدة املتضررين ال تقل عن مبلغ 

أن يتم تسديدها خالل فترة خمس سنوات من بعد  ساسعلى أ ،الذاتيينوالقروض التي حصل عليها املقاولون ” رواج

أمال في التخفيف من آثار وتداعيات وباء كورونا املستجد على معظم التجار والصناع   الخروج من هذه األزمة

 والخدماتيين.

الذين هة و ساكنة الج يشكلون يسبة مهمة من نالذي ملتجوليناع غير املهيكل، وخصوةا الباعة اباإلضافة إلى القط

 .ترحيلهم من طرف السلطات املحلية وعدم توفير بديل لهم من أسواق نموذجيةتداعيات الفيروس و تضرروا نتيجة 
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نها في م دأما فيما يخص القطاع الفالحي يعتبر إلى حد ما القطاع الوحيد الذي لم يتضرر كثيرا من الجائحة بل استفا

عض املنتوجات، لكن تأثر كثيرا بالجفاف خالل هذه السنة باإلضافة إلى بعض األحيان في ارتفاع يسبة الصادرات في ب

أعلنت وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية . وفي هذا اإلطار ضربت الجهة التي-البرد–العاةفة الرعدية 

ة فاس قيع التي شهدتها جهواملياه والغابات أن التقديرات اإلجمالية األولية تبين أن املساحة املتضررة من عاةفة الص

بعمالتي فاس جماعة قروية بالجهة خاةة  27املساحات املتضررة على وتتوزع  هكتار. 9100مكناس قد تصل إلى 

تازة وبوملان، وهمت األضرار األشجار املثمرة )الورديات  ،الحاجب، موالي يعقوب، إفران، ةفرو ومكناس وأقاليم 

  % 80-20 يسبة األضرار بين تراوحتالحبوب و والزيتون( وزراعة الخضروات وزراعة 

وبالتالي فجل هذه التداعيات وغيرها التي شملت مختلف القطاعات االقتصادية أكدت عليها وةرحت بها العينة 

  ، والتي جاءت نتيجتها كما هو مبين في املبيان اآلت :COVID-19املستجوبة في إطار التساؤل عن مخلفات فيروس كورونا 

 
 2020نتائج الدراسة امليدانية  :املصدراألكثر ت ررا من تداعيات فيروس كورونا،  القتصادية: توزيع القطاعات 4املبيان رقم 

انطالقا من النتائج املبينة على الرسم البياي  يمكننا القول بأن جل القطاعات االقتصادية بالجهة عرفت أضرار من 

من مجموع العينة املستجوبة  %34تبقى متفاوتة بين قطاع وآخر، فقد ةرحت يسبة جراء أزمة الوباء لكن حدة األضرار 

أن قطاع الخدمات عرف أكبر يسبة تضرر خاةة إذا تعل، األمر بقطاع السياحة باملدن التي تعتمد على اقتصادها 

في  توقف  ،واملطاعم املحلي على النشاط السياحي كمدينة فاس مثال وما يواكبه من تراجع في خدمات مراف، اإليواء

مسار النقل والسفر، تراجع املبيعات املتعلقة بأيشطة الصناعة التقليدية إلى غير ذلك من األضرار املصاحبة لقطاع 

من العينة املستجوبة عن تأثر القطاع التجاري بهذه األزمة، حيث توقفت بعض األيشطة  %23السياحة. هذا وعبرت 

بعة للجهة للمجاالت القروية التابالنسبة  األمر كذلك  شرائح املجتمع.رزق فئة كبيرة من مصدر تعتبر  الغير مهيكلة التي

معظم ف ،األسبوعيالتي يقتاتون منها قوتهم  األسبوعيةتيسر تجارتهم  أسواقمن هذا الوباء لغياب  اتضررو  والذين

توقف  عديد من األسر من قبيلالررت ساكنة تعيش على األسواق األسبوعية والفالحة املعيشية وبتوقيف األسواق تضال

ولعل هذا الواقع ال يستثني ساكنة املدن التي تعاي  هي األخرى في ةمت.  ...إلخ. ي االحبوب والقط األغنامبيع وشراء 

ك من وذل ،بعد انتهاء الجائحةما في املرحلة املقبلة خاةة  تتمثل عن فيروس كوروناأبرز االيعكاسات الناجمة  ولعل
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وما يترتب عن ذلك من خالل االنخفاض الكبير في امليزان التجاري الذي سينتج عنه تقليص عدد مناةب الشغل 

 تداعيات اجتماعية مختلفة.

 بجهة فاس مكناس   COVID-19التداعيات االجتماعية لفيروس كورونا  2.4
ذه االجتماعي هو أيضا لم يسلم من تأثيرات هباإلضافة إلى التداعيات االقتصادية التي خلفها فيروس كورونا، فالجانب 

الجائحة وعلى مستويات عدة شملت الروابط االجتماعية، تنام  معدالت البطالة والفقر في ةفوف املتوقفين عن 

  .العمل

خلفت جائحة كورونا ايعكاسات متعددة : انعكاسات جائحة كورونا ىلع الروابط االجتماعية 1.2.4

واملجتمع، وحسب نتائج العمل امليداي  يستنتج أن انتشار هذا الوباء لم يكن له تداعيات سلبية على الروابط بين األسر 

 فقط بل كان يعمة في تنام  بعض القيم ومظاهر التضامن.

 
نتائج الدراسة  : تقييم آراء العينة املستجوبة حسب مدى تأثير جائحة كورونا على الروابط الجتماعية، املصدر:5املبيان رقم 

 2020امليدانية 

وفقا لنتائج الدراسة امليدانية وأيضا بناء على ما هو مشاهد في الواقع اليوم  فااليعكاسات االجتماعية لفيروس كورونا 

أحدهما إيجاب  واآلخر سلبي أو بمعنى آخر هو يعمة ونقمة في ذات الوقت؛  أساسين  على األسر املغربية هي ذات منحنين

نتحدث عن الجانب اإليجاب  لاليعكاسات االجتماعية للجائحة نتحدث عن مجموعة من العناةر والقيم التي  فحينما

 الروابط تقويةمن خالل  كنا يغفل قيمتها وأهميتها في محيطنا األسري واملجتمعي وجاء الوباء ليرسخ أهمية هذه القيم

 ، إضافة اإلسالمالتي تنم عن قيم ديننا  املواطنينية تجاه واملمارسات االيجاب وحسن التضامن، املغربية  ةاالجتماعي

 وخارجها. األسرة جدران البيت وبين أفراد هذا الحجر عزز الروابط داخل إلى أن 

أما فيما يخص الجانب السلبي اليعكاسات هذا الوباء فيكمن في تنام  معاناة أفراد األسر من جراء إقفال الفضاءات 

واملراف، الترفيهية ومنع املشاركة في الجنائز واملناسبات، ناهيك عن تدمر بعض الفئات التي ألفت الدينية كاملساجد 

 -COVIDأن فيروس كورونا  %88التنقل والخروج. إذن وبناء على هذا فقد ةرحت أغلبية الفئة املستجوبة وبنسبة 

 وسلبي كما سب، الذكر. كانت له تأثيرات على الروابط االجتماعية باتجاهين مختلفين إيجاب  19
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لى التأثيرات االجتماعية التي خلفها الوباء إباإلضافة : تنامي البطالة والفقر نتيجة أزمة كورونا 2.2.4

واهر والفقر ساهمت في انتشار هعلى الروابط االجتماعية، فقد أضحت مختلف أفراد املجتمع تعاي  من تفش ي البطالة 

د واملسار التنموي بالبلد. ومن جملة هذه االيعكاسات التي رةدناها اعتمادا على أخرى تهدد البنية االجتماعية للفر 

 1 دراسة أنجزتها املندوبية السامية للتخطيط:

 60 % ةعوبات في الحصول على املساعدات العمومية.اليوم  همن األسر فقد أحد أفرادها عمله، تواجه 

 59 %  ت خاةة باملجال  ولكنها لم تستفدمن األسر قامت بالتسجيل ضمن املساعدات املقدمة من طرف الدولة

 الشبه حضرية والقروية.

 49% من أرباب األسر أكدوا أن واحدا على األقل من بين أفرادها النشيطين املشتغلين قد اضطر إلى توقيف

الل القيام ببعض األعمال في مجال البناء إضافة تعتمد على الدخل اليوم  من خ فأغلب هذه األسر  ،يشاطه

 .إلى الباعة املتجولين

 34 % .من األسر تؤكد أنها ال تتوفر على أي مصدر للدخل بسبب توقف أيشطتها أثناء الحجر الصحي 

  من األسر إلى استخدام مدخراتها،  %22منها في حين تضطر  38%دخل األسر يغط  بالكاد النفقات بالنسبة لـ

من األسر على املساعدات  % 8وتعتمد هذا إلى االستدانة من أجل تمويل نفقاتهم خالل هذه الفترة،  14أ %وتلج

 .التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية

  .ترحيل وإخالء امللك العام من الباعة املتجولين وما رافقه من ايعكاسات على األسر وغياب توفير بدائل 

اسات تختلف من كلكن هذه االيع، املغربية األسر عكاسات سلبية لهذا الفيروس على يعدة اشك فيه وجود  مما ال 

مع  توقفوا عن العمل. األسر  أربابمن  العظمىكون الغالبية في برز هذه االيعكاسات تتمثل أولعل  .ألخرى  أسرة

 ليها سومة الكراء. التي ع األسر  إلى باإلضافة، ارتفاع حجم االستهالك اليوم  من غذاء وكهرباء وماء

إذن وتأسيسا على ما سب، ذكره، شهدت جهة فاس مكناس خاةة باملناط، التي سجلت ارتفاعا في عدد حاالت اإلةابة 

كمدينتي فاس ومكناس ارتفاعا في يسب البطالة الناجمة عن التوقف عن العمل، ناهيك عن ارتفاع يسبة الجريمة 

وتنام  هذه  نتيجة لعدم االمتثال للحجر الصحي وخرق حالة الطوارئ. والسرقة، اعتقال عدد كبير من املواطنين

االيعكاسات االقتصادية واالجتماعية والتخوف من تأثيرات الوباء على صحة الساكنة أثر وبشكل كبير على صحة 

 ونفسية املواطنين.

  

                                                           
1 Haut-commissariat au Plan (2020), Enquête sur l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale 
et psychologique des ménages : Note de synthèse des principaux résultats. Avril. p.14.   
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على ساكنة جهة فاس   COVID -19. التأثيرات النفسية لفيروس كورونا 5
 مكناس 

بمجرد اإلعالن عن تفش ي وباء أو أزمة كيفما كان نوعها داخل مجتمع معين إال وتترك خلفها تأثيرات على النمط السلوك  

للفرد، وأيضا على صحته النفسية. ولتوضيح الصورة أكثر، اعتمدنا على نتائج الدراسة امليدانية لتشخيص مدى تأثير 

 فاس مكناس كما هو مبين في املبيان التالي: جائحة كورونا على الحالة النفسية لساكنة جهة

 
 2020نتائج الدراسة امليدانية  : تأثير وباء كورونا املستجد على الصحة النفسية، املصدر:6املبيان رقم

بالبلد وارتفاع حاالت اإلةابة وبداية تسجيل يسب الوفيات، والتزام  COVID-19منذ بداية انتشار فيروس كورونا 

املواطنين  بضرورة املكوث باملنازل وعدم التنقل أو ممارسة أي يشاط خالل فترة الحجر الصحي إال للضرورة القصوى، 

وع العينة من مجم %73أرخى هذا الوضع بظالله على الحالة النفسية للمواطنين، وفي هذا الصدد ةرحت يسبة 

املستجوبة أن جائحة كورونا أثرت وبشكل سلبي على صحتهم النفسية خاةة مع تراكمات الفزع والخوف من اإلةابة 

الخوف ل يمنع من املوت لكنه يمنع من بالفيروس،  وهنا يستحضر قولة الروائ  والكاتب املشهور نجيب محفوظ "

حونا بالتوتر والغضب، دون أن يستثني املشاكل األسرية التي . فتضافر هذه األوضاع وغيرها خل، جوا مش الحياة"

خلفتها تداعيات هذه الجائحة، فنسب مهمة من العائالت تعاي  من مشاكل وتوتر العالقات األسرية من جراء الضائقة 

األمر السهل باملالية نتيجة التوقف عن العمل. واملكوث بالبيت لساعات طويلة، ولهذا فالتغلب على الخوف والتوتر ليس 

إن لم تكن هناك إرادة قوية للفرد بتجاوز هذه الوضعية النفسية املقلقة. وهنا نقترح بعض التوةيات املساعدة لخل، 

 جو يسوده االرتياحية:

  التكثيف من األيشطة الترفيهية سواء داخل املنزل مع أفرد األسرة أو من خالل ممارسة بعض األيشطة

 اللتزام بشروط الوقاية الذاتية.الرياضية خارج املنزل مع ا

 املساعدة على تنشيط الذاكرة وإعطاء طاقة إيجابية للفكر  ةاستغالل الوقت بالقراءة الورقية واإللكتروني

 والذات.

 .االبتعاد عن التواةل مع أصحاب الطاقة السلبية واملتشائمين، وكل من يحاول أن يزرع بدور الهلع والتشاؤم 

 ار الخاةة بالفيروس، ومحاولة تجنب اإلشعاعات الصادرة عبر وسائل التواةل عدم التركيز على األخب

 االجتماعي. 
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  تقبل فكرة التعايش مع الفيروس وأنها أزمة وستمر، فكلما تم تقديم أفكار وتخيالت إيجابية يتقبلها العقل

 ت كاملة.الباطني بشكل إيجاب  وبالتالي يرسل شحنات اإلحساس بالراحة النفسية والسعادة للذا

. تنوع التدابير واإلجراءات المتخذة من طرف مؤسسة الدولة المغربية للحد 6
  COVID-19من انتشار فيروس كورونا 

في إطار التخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا املستجد عملت كل مؤسسات الدولة والفاعلين الحكوميين وغير 

الحكوميين في بادرة االنخراط الفعلي والتشارك  ملواجهة هذا الوباء. ولعل أولى الخطوات التي قامت بها الدولة املغربية 

م االنخراط في عملية استرجاع املواطنين املتواجدين باملدينة إلى بمجرد اإلعالن عن تفش ي الفيروس بمدينة ووهان، ت

املغرب وإخضاعهم للكشوفات والتحاليل املخبرية لتفادي نقل العدوى في حالة إةابة أحدهم، وبمجرد التأكد من عدم 

ية التي أخذتها هذا وتتعدد الخطوات االحتراز إةابة أي مواطن خالل فترة الحجر واملراقبة تم اإلعالن عن خروجهم. 

 الدولة منذ استشعار أول حالة بالبلد ضمانا لحماية صحة املواطنين وسالمة البالد، ومن أهم هذه التدابير نذكر: 

  توقيف الرحاالت البرية والبحرية والجوية من وإلى املغرب لتفادي اتساع رقعة انتشار الفيروس وحصر

 املصابين.

 عام والخاص، وتعلي، الدراسة بمختلف املسالك واالعتماد على التعليم اإلعالن عن توقيف التعليم بنوعيه ال

 عن بعد الستكمال العملية التعليمية التعلمية وتفادي الدخول في سنة دراسية بيضاء.

 .إلغاء التظاهرات الفنية واملواعيد الثقافية والرياضية والحفالت العائلية بمختلف أرجاء اململكة 

  م  داخل املدن، ومنع السفر من دون التوفر على رخص للتنقل.توقيف حركة النقل العمو 

 إلغاء يشاط الفضاءات الدينية كاألضرحة والزوايا وإقفال املساجد التي و  توقيف يشاط األسواق األسبوعية

 .2020يوليوز  15تم إعادة فتحها بتاريخ 

  عن إعادة مزاولة يشاطها خاةة مع توقيف يشاط الفضاءات الترفيهية واملراكز الرياضية، والتي تم اإلعالن

 عملية رفع الحجر الصحي مع االلتزام بشروط الوقاية من انتشار الفيروس في ةفوف رواد الفضاءات. 

إضافة إلى ما سبق ذكره فقد لخصت الفئة املستجوبة وجود نواقص في العمليات الحترازية من جائحة كورونا في 

 النقا  التالية: 

  وبالتالي  ،في بداية تفش ي الوباء خاةةاملخبرية التي تقام في اليوم تبقى ضعيفة جدا  تالكشوفانقص في حجم

 .عدم السيطرة على انتشار املرض بسرعة

  التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة مقارنة مع األحياء الراقية. الهامشيةسكنية األحياء التدبير ضعف 

  هشاشة القطاعات الفالحية والصناعة التقليدية إلى إضافةتقبل إجراءات الحجر باملواطن غياب وعي. 

  التقنية واللوجستيكية واملوارد البشرية العاملة بقطاع الصحة اإلمكانياتضعف. 

 نقص امليزانية املخصصة للقطاع الصحيو أخر ةرف التعويضات املادية ت . 

 .  ولةاملناط، املعز بتوفير الحاجيات الضرورية بالقرب من التجمعات السكنية خاةة.   

 .التأخر في قرار منع التظاهرات واألسواق التي تعرف تجمعات بشرية كبيرة 
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، لشعبا دىضعف الوعي لأو القطاع الصحي  برداءةيتعل،  فيماكمات سابقة سواء اهي نتيجة لتر املطروحة  صالنواقف

في االنتشار الجغرافي للفيروس، ووعدم االلتزام بشكل أدق بالقواعد التي نهجتها الدولة للحفاظ على سالمتهم وحصر 

هذا السياق ومن أجل رةد مدى التزام الساكنة بما أملته الدولة من وسائل احترازية أدرجنا ضمن الدراسة امليدانية 

وتباينت إجابات املستجوبين كما هو مبين  تساؤل حول مدى التزام ساكنة جهة فاس مكناس بتتبع القواعد املطروحة،

 :7في املبيان رقم 

 
 2020نتائج الدراسة امليدانية  : مدى التزام ساكنة جهة فاس مكناس بتعاليم الحجر الصحي، املصدر:7املبيان رقم 

وتداعياته على سالمة املجتمع فرضت الدولة على مواطنيها  COVID-19في إطار التخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا 

الحجر الصحي واملكوث في املنازل والخروج منه إال للضرورة القصوى، مع االلتزام بالتعليمات املواكبة لهذا الحجر من 

ناس س مكاستعمال الكمامة، التباعد الجسدي، التعقيم والتطهير. ومن أجل تقييم هذه الوضعية لدى ساكنة جهة فا

من العينة  %62طرحنا هذا التساؤل لنرةد أكثر مدى التقيد وتتبع قوانين الحجر الصحي.  فقد ةرحت يسبة 

املستجوبة أنها تلزم لكن بشكل غير كلي بمعنى أن تعاليم الوقاية الذاتية مرة حاضرة ومرة غائبة ونرةد هذه الوضعية 

مرتفعة وهنا تضعف إمكانية االلتزام بهذه التعاليم بالشكل  خاةة باألحياء الشعبية حيث الكثافة السكانية جد

الصحيح، خاةة إذا تعل، األمر بوضع الكمامة والتباعد الجسدي في إطار الحفاظ على مسافة متر إلى مترين بين األفراد، 

باملجاالت  من مجموع العينة املستجوبة أنها لم تلتزم بهذه الشروط وأغلب أفراد هذه الفئة %5هذا وعبرت يسبة 

القروية، التي يسبة كبيرة منها لم تؤمن لحد الساعة بالتقيد بهذه اإلجراءات بل واألكثر من ذلك فمنهم من يرى بأن 

 الفيروس هو حالة تشبه الزكام. 

تأسيًسا على ما سب، ذكره، تبقى مسألة الوقاية الذاتية مسؤولية شخصية لكل مواطن سواء في املجاالت الحضرية أو 

فالحنين للرجوع إلى ما قبل كورونا تدفعه للقيام بجميع األشياء إال أنه يجب إتباع  وية حتى بعد احتواء الفيروس،القر 

مجموعة من العادات واالحترازات التي ستكون مالزمة للفرد وهي إجراءات سهلة وعقالنية من خالل الوقاية عبر غسل 

 سدي عبر الحفاظ على مسافة األمان بين األفراد.وتعقيم اليدين، استعمال الكمامات ثم التباعد الج

تماشًيا مع التدابير واإلجراءات املتبعة لتدبير فيروس كورونا والتخفيف من حدة تطوره على صحة املواطنين، تم القيام 

 بإيشاء مستشفيات ميدانية عسكرية في مختلف جهات اململكة لتعزيز الهياكل الطبية املخصصة لتدبير هذا الوباء،
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بإحداث مرةد ألمور خصوةية يحمل  2020-03-16بتاريخ  269-20-2هذا وأةدرت الحكومة املغربية مرسوم رقم: 

خصص هذا الصندوق للتكفل بالنفقات املتعلقة  1"19اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 

ا، كما التحية املالئمة أو املعدات التي يتعين اقتناؤه بتأهيل اآلليات والوسائل الصحية، سواء تعل، األمر بتوفير البنيات

سيساهم في دعم االقتصاد الوطني من خالل دعم القطاعات األكثر تضررا من هذه األزمة ، والحفاظ على مناةب 

الشغل والتخفيف من حدة التداعيات االجتماعية لهذه الجائحة. هذا وقد تفاعل املغاربة مؤسسات عمومية وخاةة 

د بشكل إيجاب  مع هذه املبادرة السامية وأبانوا عن حس املواطنة والتضامن من خالل مساهماتهم بتبرعات في وأفرا

  .حساب الصندوق 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد بادرت الدولة أيضا إلى تقديم إعانات ومساعدات مالية شهرية لفائدة العمال 

 واملستخدمين الذين توقفوا عن عملهم، وقد جاءت عملية ةرف هذه التعويضات على ثالث مراحل أساسية: 

  املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي(CNSS) 

 بطاقة نظام املساعدة الطبية  املتوفرين على(RMED) 

  األسر التي تشتغل بالقطاع غير املهيكل 

درهم بالنسبة  1200درهم بالنسبة لألسر املكونة من فرد أو فردين، إلى  800وقد تراوحت قيمة التعويضات املالية مابين 

على ثالث دفعات، آخرها 2020مارس  15انطلقت هذه البادرة ابتداء من و  ،لألسر التي تتكون من خمسة أفراد فأكثر

 يوليوز.  18تم الشروع في ةرفها ابتداء من 

 مسألة رفع الحجر الصحي بين الواقع والمأمول .7
لحد الساعة ال يزال فيروس كورونا لم يتحكم فيه بشكل نهائ ، وال زالت هناك مناط، تندر بانتشار هذا الوباء الذي 

، يندرج ضمن 2ومنطقة رقم  1يصعب التحكم ووقف انتشاره بشكل كلي، فتقسيم املغرب إلى منطقتين منطقة رقم 

التدابير االحترازية التي سب، للحكومة املغربية واتخذتها في إطار املراسيم القانونية املعتمدة للحد من انتشار الوباء. منها 

ي باعتباره إجراء يندرج ضمن اإلجراءات التي اتخذتها الدولة إضافة ما هو مرتبط أساسا سواء بتخفيف الحجر الصح

إلى الحد من األيشطة االقتصادية والتجارية كذلك الحد من حرية التنقل وحرية التجمع والخروج من املنزل إلى 

 ين.مواطنللضرورة وغيرها من الحريات األساسية، وف، الشروط التي حددتها الحكومة ووف، الرخص التي منحتها لل

فتقسيم املغرب إلى منطقتين أملته الضرورة الصحية، وتم اعتماده في العديد من الدول وأعطى نتائج جد حسنة، فمن 

الناحية الطبية هو تقسيم عقالي  ورشيد يأخذ بعين االعتبار مناط، انتشر فيها الوباء وتم التحكم فيه بشكل عقالي  

وبالتالي ال يمكن الجمع واملساواة بين املناط، واألقاليم ضمن مجال  تعددة.ومناط، ال زالت مفتوحة على احتماالت م

 جهوي واحد، خاةة وأن هناك بعض املناط، ال تزال تسجل حاالت وبائية جديدة. 

لعامل أساس ي مرتبط بدرجة - 2ومنطقة  1منطقة -وتأسيًسا على ما سب،، تعود مسألة تصنيف املغرب إلى منطقتين 

ودرجة التحكم فيه على مستوى الجماعات الترابية أو الجهات املمثلة ككل، وهذه املقاربة الجهوية كانت انتشار الوباء 

                                                           
-لجائحةااالستراتيجية الوطني ملكافحة -(: الحجر الصحي للمصابين بأمراض معدية في سياق مكافحة جائحة كورونا املستجد، اإلطار القانوي  2020العيادي )املختار  1 

، الرباط، عتخذة بمنظومة حقوق اإليسان دراسة مقارنة، في كتاب "الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا" الطبعة األولى، دار السالم للنشر والتوزيالتدابير امل عالقة

 .53ص. 
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حاضرة منذ البداية في التعاط  مع هذا الوباء من خالل املعطيات الرسمية املقدمة في الندوة الصحفية اليومية التي 

 ى مستوى الجهات. تقدمها وزارة الصحة استنادا على بيانات انتشار الوباء عل

وبالتالي فحتى في مسألة رفع القيود املرتبطة بالحجر الصحي ال بد وأن يتم استحضار البعد الجهوي ورةد كل الحاالت 

على مستوى كل جهة باملغرب، واملالحظ أنه ما يفوق شهر تتصدر ثالث أو أربع جهات دائما الئحة انتشار الوباء. وبالتالي 

وهو ما تم ملوجودة داخل الجهات ستخضع لنفس اإلجراء الذي بني عليه التقسيم العام.  فمجموعة من العماالت ا

تحديده في األيشطة االقتصادية والتجارية والتي يمكن مباشرتها اآلن من كافة التراب الوطني، لكن بعض العماالت 

  والحذر في رفع مجموعة من واألقاليم داخل بعض الجهات من حيث انتشار الوباء بدرجات متفاوتة يتطلب التأي

التدابير األخرى املرتبطة برفع الحجر الصحي، واملتمثلة أساسا في حرية التنقل داخل العماالت واألقاليم ونفس الجهات 

خاةة تلك التي تعرف يسب مرتفعة مرتبطة أساسا بنسب اإلةابة، كذلك مرتبطة بتجنب كل أشكال التجمعات 

ع بين املواطنين داخل فضاءات عمومية، وبالتالي فحركة التنقل مرتبطة بترخيص واالحتكاكات التي يمكن أن تق

فمسألة رفع الحجر الصحي في مناط، وجهات اململكة أخذت في عين االعتبار عاملين أساسين: األول  استثنائ . وبهذا

 نة. ين وأصحاب األمراض املزماألشخاص في حاالت حرجة كاملسنيتعل، بعامل التدرج في الزمان واملكان، والثاي  يراعي 

 . خاتمة 7
في هل رةد الوضعية الحالية ليس فقط على مستوى جهة فاس مكناس وإنما على املستوى الوطني ككل، يمكن القول 

متابعة املسار االحترازي الذي نهجته مؤسسات الدولة بأن املغرب ربح املعركة لكن الزال لم يربح الحرب بعد، لذلك يلزم 

ولعل السؤال الذي يبقى مطروحا خاةة بعد رفع حالة ومحاولة العيش مع الفيروس في أف، التحكم فيه بشكل نهائ . 

  ماذا استفاد املغرب من هذه األزمة؟الطوارئ وتجاوز هذه الوضعية الوبائية؛ 

تدابير التي نهجتها الدولة في تشارك مع أفراد لل الخلفية الجيدةيستحضر في محاولة لإلجابة عن هذا التساؤل 

 :أهمها املجتمع، وبهذا فقد استفاد املغرب مجموعة من الدروس من هذه األزمة

  ي إستباقية للحد من أ اتمواجهة األزمات والتوفر على إمكان علىوقدرتها  املغربيةالدولة الثقة في مؤسسات

  تمرينا كبيرا للدولة واملجتمع. إنه كانأمر أساس ي ويمكن القول  وهذا ،أزمة

  اربةاملغوالتكامل الذي يجمع من اللحمة  نوع التي أبانت عن ة في لحظات األزمةبيمنظومة القيم املغر أهمية 

 . والتآزر بين األسر املغربية، وهذا يرسخ فلسفة للتضامن ككل

  دلل مختلف الصعاب تمن التضامن والرؤية املشتركة من شأنها أن بما أن القناعة األساسية مرتبطة بنوع

لة تتبناها مختلف مؤسسات الدو خطر التي ال بد أن لفي املستقبل، كذلك ثقافة ا البلد التي يمكن أن تواجه

 لتفادي حدوث خطر مستقبلي آخر.

 ارة العمومية، حيث أنه تبين للمغرب أن لديه إمكانات مهمة على مستوى طاقة اإلنتاج املغرب  وهي اإلد

بتطوير هذه الطاقات وإدماج األبعاد اإللكترونية والرقمية في عملها يمكن أن يساهم في ترقية اقتصاد 

 البالد.
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 ملخص:

يمر العالم في تحديات جسام نتيجة تفش ي وباء كورونا والذي أههر هشاشة النظام الصحي العالمي، هدفت الدراسة 

( في العالم. اتبعت الدراسة املنهج الوةف  19إلى تبيان طبيعة العالقات الدولية بعد تفش ي انتشار وباء كورونا )كوفيد 

 الستشرافي الستشراف مستقبل العالقات الدولية، واملنهج الحدس ي الذيوالتحليلي ملناسبته لظاهرة املشكلة، واملنهج ا

واملشاركات الحوارية واالعالمية والسياسية واملؤتمرات العلمية واالكاديمية واملمارسات  الباحثانيعتمد على خبرات 

وانب الهتمام في الجالتحليلية. توةلت الدراسة إلى الحاجة لتطوير منظومة الصحة العاملية بشكل تشارك  يراعي ا

االقتصادية والصحية واالجتماعية والبيئية، ويشكل تفش ي الوباء تهديد عالمي للعالقات الدولية، والحاجة لبناء نظريات 

إدارية حديثة تحاك  استدامة الحياة في هل التفش ي. أوةد الدراسة بتطوير التعاون الدولي عالي الشفافية، ووضع 

صدرة للفيروسات، وتعزيز حماية البيئة وةيانتها للحد من خطر تدهور النظام البيئي، وبناء آليات ملعاقبة الجهات امل

 جيش أبيض وف، السياقات الجديدة وف، املتغيرات الصحية العاملية.

 .19العالقات الدولية، تفش ي كورونا، كوفيد الكلمات املفتاحية: 
Abstract:  

As a result of the outbreak of the Corona epidemic, which revealed the fragility of the global 

health system, the world is going through immense challenges. The study aimed to explain the 

essence of international relations in the world after the outbreak of the Corona epidemic (Covid 

19). For its relevance to the problem phenomenon, the study adopted the descriptive and 

empirical approach, the forward-looking approach to investigating the future of international 

relations, and the intuitive approach that relies on the experiences of the researchers, discussion, 

media and political collaborations, science and academic conferences, and analytical practices. 

The study concluded that the global health system needs to be developed in a participatory way, 

taking into account the interest in economic, health, social and environmental aspects, and that 

the outbreak of the epidemic presents a global challenge to international relations, and that new 

management theories need to be developed that simulate the sustainability of life in the light of 

the outbreak. The study recommended that highly open international cooperation be 

established, that mechanisms be developed to punish virus origins, that environmental 
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protection and maintenance be improved to reduce the risk of ecosystem destruction, and that 

the White Army be installed in new contexts, in line with global health variables. 

Key words: international relations, Corona outbreak, COVID-19. 

 اإلطار العام: .1
 املقدمة: 1.1

فاعلين الفاعلين من الدول؛ والطر العالقات الدولية؛ هي املحددات الزمنية واملكانية واملوضوعية لكيفية ترتيب عالقات أ

الضاغطة التي يضعها  ت تفاعل هذه العالقات. وهي لوائح غير مدونة من القواعداغير الدوليين املؤثرين في مسار 

 في تفاعل هذالفاعلون األ
ً
من؛ واالقتصاد؛ والسياسة الدولية؛ والبيئة؛ ه العالقات ال سيما في مضامين األ كثر تأثيرا

انون زلي وهو قانون التغيير؛ وهذا القالدولية تخضع للقانون الكوي  األ  طر العالقاتأ نإ الية التقنية.والتكنولوجيا الع

 يتجسد في تدف، تفاعل العالقات الدولية في شقين. 

وعوامل ونظريات العالقات الدولية؛ ومتغيرات عناةر القوة الشاملة للدول  مبادئهو محور متغيرات  الشق الول: 

بشكل يغير من ترتيب مكانتها في هيكلية النظام الدولي فتصعد دولة ما الى مكانة الدولة االقليمية املهيمنة؛ وتهبط 

 نة. غيرها؛ واخرى ترتق  الى مكانة القوة الكونية املهيمنة؛ وتتراجع غيرها عن هذه املكا

 هو محور متغيرات التهديدات والتحديات التي يواجهها العالم. :الشق الثاني

؛ وعامة دقةب ن القليل من الباحثين يتابعونهاأتحليل التحوالت النوعية املؤثرة التي تحدث في النظام الدولي نجد  ان

الذي يضلل العامة عن القوة الحقيقة  الناس ال يعرفونها؛ وقد يأخذ االعالم دور مهم في تغطية هذه التحوالت بالشكل

و القوة الكونية أانة الدولة االقليمية املهيمنة؛ لها مك (س)ن دولة أفنجد ؛ ونوع التهديد الواقع للدولة؛ وعن حجم

االدراك  هلأل املتميزة؛ بيد عناةر قوتها الشاملة الحقيقية ال تؤهلها ملثل هذه املكانة؛ والقوة الحقيقية ينكشف حجمها 

 وال ألسليم وللعامة عند حدوث التهديد ا
ً
و التحدي؛ فتصمد من لها قوة شاملة فاعلة؛ وتنهار من تدعي القوة ةوريا

تملكها بشكل واقعي؛ ال سيما في مجال التهديدات الخطيرة غير االعتيادية كما هو الحال مع تداعيات خطر االنتشار 

خرى ارتبكت وتخبطت في املعالجات الحتواء أشكل فاعل و فنجد دول ةمدت تحركت ب ،19العالمي لفايروس كوفيد 

 كبر قدر من تداعيات هذا التهديد. أ

االختبار الدقي، والسليم الحالي للقوة الفاعلة للدول املصنفة كدول قوية هو االستجابة للتحدي البيئي؛ الذي تتفرع  ان

؛ وتوسع مساحات التصحر والجفاف؛ رةجات الحرا؛ وارتفاع معدالت در منه افرازات عديدة منها تهديدات ثقب االوزون 

مراض أور ؛ وههوانتشار التلوث والسموم؛ واالنهيارات الثلجية؛ وارتفاع معدالت الزالزل واالعاةير؛ والتشوهات الخلقية

حية ة من نظم صلخطيرة جراء انتشار فايروسات غير تقليدية ومعقدة التركيب؛ وتتطلب جهود علمية وعملية متواة

النتشار جل القضاء عليها؛ وتداعيات اأة والكفاءة من منية اقتصادية متينة التنظيم والفاعلية والخبر أية تكنولوجية وقائ

 .  2019كتوبر أ–ول مثال قائم منذ تشرين األ رونا" و "ك 19العالمي لفايروس كوفيد 

عن متغيرات مؤكدة في نوع وترتيب  انما نتحدث ضًم إفي عناةر القوة الشاملة للدول ف وعندما نتحدث عن وجود متغير 

 العالقات الدولية والنظريات املفسرة لتفاعالتها. مبادئ

 البحث:اهمية  2.1
ان الوقائع التي فرضها انتشار فايروس كوفيد في معظم مناط، العالم املتجسدة في خسائر مادية وبشرية وبيئية غير 

رتبت هذه الوقائع ارباك وفوض ى في مضامين العالقات الدولية بشكل جعل  والتحسب؛التوقع  إطار متوقعة وخارج 

االرباك وعدم وضوح الرؤى عند اتخاذ القرارات  إطار ةايعي القرارات في الدول والشركات الكبيرة واملتعددة الجنسية في 
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عم تشرافية في تقديم الدهمية الدراسات والتحليالت االستقرائية االسأهنا تأت  ومن  املطلوب.السليمة وبالوقت 

واملساعدة في ترتيب العالقات بين الدول بشكل يفض ي الى بقاء وحماية مصالح الجميع في هل تعاون يفرض نفسه ازاء 

 العالم.خطر يواجه جميع شعوب ودول 

 البحث:اهداف  3.1
ار ورؤى الباحثين فكأليف كتاب يعرض الديمقراط  في تأ يسانية العلمية للمركز العرب اإلكاديمية للمبادرة أنها استجابة إ

يات ها سواء كانوا في مستو . لتدعيم سالمة ودقة القرارات التي يتخذها ةايعيمن الجماعي للمجتمع الدوليفي شؤون األ 

جملة املتغيرات التي طرأت وستطرأ على مضامين  حتواءاحكومية والحكومية وااليسانية من و املنظمات غير الأالدول 

 دارة السلطة العاملية.إالعالقات الدولية؛ وعناةر القوة الشاملة التي تصنف مكانة الدول في هرم النظام الدولي؛ و 

  البحث:اشكالية  4.1
هو غير  19كوفيد  ن عالم ما بعدإطر العالقات الدولية؛ و أبه شامل في معظم الباحثون متفقون على حدوث تغيير ش

لى حجم وقوة التداعيات على االقتصاد إسباب يرجعونها واأل . 2019تشرين االول / اكتوبر  وانتشارهعالم ما قبل ههوره 

سرية والتعليمية نظمة األ ونوع التداعيات والتغيرات على األ وحجم  العالم؛الكلي؛ واالقتصاد الجزئ  لجميع دول 

 منية؛األ و فراز تغيرات في سلوك الدول في تحالفاتها السياسية إلم؛ ناهيك على دول العاوالصحية والثقافية ملجتمعات 

ركات وهبوط غيرها ال سيما ش االلكترونية؛وارتقاء مكانة بعض الشركات املتعددة الجنسية ال سيما في مجال االتصاالت 

كعدو يشكل تهديد كبير  19ملسبب في كوفيد ن تشخيص اأهو  ن الشكاليةأبيد واملصارف العاملية.  والسياحة؛الطيران 

جم ؛ وحالبيولوجيسباب ههوره بشكل واسع؛ ومدة بقاء خطورته؛ وتركيبه أ؛ وهذا العدو شبحي غير معروفة للعالم

تداعياته؛ وكيف تتمكن؛ وتمنع عودته أو عودة  حتواءاات املتعددة من ونوع وشروط تطوره؛ ومتى تتمكن الدول والشرك

خرى مماثلة له؛ وكيف سيكون شكل اعادة بناء النظام العام للدول بشكل أفضل مما كان عليه؛ أرة فايروسات مدم

من هنا تكون تجسد الشكالية الصعوبات التي يواجهها الباح  ومن هي الدول التي ستنجح او تفشل في هذا العمل.  

 للتحقق.في تقيم اجابات وعرض سيناريوهات قابلة 

 البحث:فرضية  5.1
موقعها على  13/5/2020تم اسناد الفرضية الى تصريح منظمة الصحة العاملية بتاريخ 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirusمفاده: ؛  

إن التأهب هو أفضل وسيلة للتصدي لفاشيات األمراض وغيرها من األخطار املحدقة بالصحة، ويشمل االستثمار في " 

 احتواءه؛في العالم سوف تستمر لحين  19ن الفوض ى التي سببها كوفيد أ؛ و نظم صحية ورعاية صحية أولية قويةبناء 

سوف تتبدل الى سياقات اخرى  19لتفاعل العالقات الدولية قبل االنتشار العالمي لكوفيد  التقليديةن السياقات أو 

 ."الدوليةلتشكل أطر جديدة للعالقات 

 البحث:منهجية  6.1
 ؛ ومنهج التحليل العلمي واملقارن واالستشرافي.واملنهج الوةف  الحالة؛م االعتماد على منهج دراسة ت

 البحث:هيكلية  7.1
الفاعل الجديد في تفاعل العالقات  19صائص ومصدر تهديد كوفيد خ االول:املبحث  –املقدمة  الى:تم تقسيم البحث 

ايعكاسات  الثاي :املبحث  –العالقات الدولية  مبادئعلى  19ايعكاسات االنتشار العالمي لفيروس كوفيد –الدولية 
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 ايعكاسات الثالث:املبحث  –على النظريات املفسرة لتفاعالت العالقات الدولية  19االنتشار العالمي لفيروس كوفيد 

 .وليةالد العالقات عوامل على 19 كوفيد لفيروس العالمي االنتشار 

" الفاعل  19خصائص ومصدر تهديد فيروس كوفيد المبحث األول: . 2
 الجديد في تفاعل العالقات الدولية "

ية تاريخ ههور الفايروس العالقات الدولية املتعارف عليها لغا ألطر ؟ هل هو تهديد حقيق  19من هو فيروس كوفيد 

م هو تهديد من ةنع الطبيعة. أهل هو تهديد من ةنع االيسان؛ هي خصائص هذا التهديد الجديد القديم؛  ؟ ماوانتشاره

 قضاءلم دائم؟ هل هو تهديد مؤكد قابل للسيطرة واأ؟ هل هو تهديد مؤقت هل هو تهديد جزئ  محدود او تهديد شامل

 مأمعروفة ومحددة  خرى أشكال ألى إهو تهديد فايروس ي متجدد ومتطور  م هو تهديد ال سيطرة بشرية عليه؛أعليه 

م عدة موجات بعدوانية أكبر؟ أوس انتشاره موجة واحدة هناك جهل عام عن طبيعة تجدده وتكيفه وذكاه؟ هل هو فير

على تغير  اجوبتها لها تأثير كبير جًد أكل هذه االسئلة  و متساوية في مناط، العالم؟أ متفاوتةهل هو تهديد بحجم ويسب 

 الحالية.او تبدل او بقاء اطر العالقات الدولية 

 خصائص فايروس كرونا: 1.2
 ما هو فيروس كورونا؛ وما هي اعراضه؟ 1.1.2

تحول الفيروس من و  .عام 16مرة كان منذ  ألول ن تاريخ اكتشاف الفايروس في الطبيعة كما حدده الخبراء كظهور إ

 جل البقاء مماأو يتكيف من . فهاألشياءجل التكيف بشكل طبيعي بمرور الوقت ومن خالل تالمسه مع املزيد من أ

شار الخبراء أن الطفرات التي شوهدت في فيروس كورونا، والتي يتم أو . بةكثر ةعو أيجعل عملية ايقافه والقضاء عليه 

  .1فحصها عن كثب من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم، ال تبدو أنها تحمل شيئا غير طبيعي

ر طبيعي أكثر من كونها تغيرات غريبة أو غير متوقعة، وفقا للدكتور تريفور يبدو أن طفرات الفيروس، هي عبارة عن تطو 

 .2بيدفورد في مركز فريد هتشينسون ألبحاث السرطان في سياتل بواشنطن

 للحيوانرونو هو فيروس تاجي من ساللة فيروسات ك 19كوفيد 
ً
 الى االيسان؛ ا التي تسبب املرض اوال

ً
يستعمل  ؛ وثانيا

ا لدخول الفيروس؛ فيفتح الجدار ممرً  باملستقبل الذي يعمل كقفل على جدار خلية ا ليتصلمفتاًح  الفيروس نتوءاته

سيعمل أحد عناةر  الجينية ليستخدم موارد الخلية في يسخ نفسه يفتح الجدار الخلوي يدخل الفيروس مادته عندما

بإنتاج غالف  آخر يدعى الرايسوم بتأمره إلى عنصر  يروس الجينية ثم تتجه املادة الجينيةفال خلية كآلة يسخ ملادة

الجينية  عملها الطبيعي بعد ذلك تتحد املادة ا له بدلالخلية بعد دخول الفيروس مصنعً  البروتيني للفيروس وأضحت

ليبحث عن خلية أخرى يصيبها ويمكن لكل  ا ويخرج من جدار خليةا جديًد لتكون فيروًس  للفيروس مع الغالف البروتيني

حيث تطل، أنواع  إنه جهاز مناعة ،من يمكنه التصدي للفيروسات آالف الفيروسات قبل أن تتدمر ولكن إنتاج خلية

ات البيضاء في التعرف وتساعد الكر  ،من األجسام املضادة التي تلتص، بالفايروس ات البيضاء مجموعةمن الكر 

نمط حياة سليم يساعد في  هم والحفاظ علىجهاز املناعة خط الدفاع األ  األجسام الغريبة فتبتلعها ولذلك يعتبر على

 .3تقوية

                                                           
 13/4/2020" يشر بتاريخ 19تقرير مصور بعنوان "هل تعرضت منظمة الصحة العاملية للتضليل حول كوفيد  -1 

 https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world- 
 املصدر نفسه -2 

3 - https://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2020/4/6/ 
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ولتتبع جذور الفيروس، يستعين العلماء بعدد من األدلة في التركيب الجزيئي، ورغم أن التسلسل الجيني قد ال يكشف 

 يمكنه أن يوفر فهًم  "DNA" أةل الفيروس إال أن الحمض النووي
ً

 الصين ملا حصل منذ اإلعالن عن أول إةابة في ا كامال

 .2019في ديسمبر/ كانون االول 

ويسارع العلماء إلى تحديد نوع الفيروس، وسط حالة من الهلع حول العالم ومناداة من املنظمات للحكومات بتطبي، 

 .اإلجراءات الالزمة للحد من انتشار الفيروس

عين رئيسيين، أحدهما شديد هذه الحاجة إلى البحث املعم، تزداد، باألخص تزامنا مع تطور فيروس كورونا إلى نو 

ا ملا ذكرته دراسة يشرت في مجلة ناشيونال ساينس العدوانية مع اختالف معدالت انتقال املرض والتوزيع الجغرافي، وفًق 

 .1في املئة من املصابين بالفيروس يحملون الساللة األكثر عدوانية 70ريفيو، التي ذكرت أن 

يروس كورونا املستجد وسابقيه، أولهما اختالف يسبة البروتين التي تربطه واكتشف العلماء اختالفين رئيسيين بين ف

ضيفة، وثانيهما اختالف األحماض األمينية التي تغط  غالف هذا الفيروس عن الفيروسات األخرى 
ُ
 .بالخلية امل

لحيوانات الناقلة له يماثل الفيروسات التي تم اكتشافها في ا 19ساسية لفيروس كوفيد ن البنية األ أكما اشار العلماء 

و من قبل أ؛ لى عدم ةناعة الفيروس في املختبرات من قبل االيسانإان آكل النمل وهذه النظرية تشير الخفافيش وحيو 

  2.بمعنى ان نتاج التطور الطبيعي الطبيعة؛؛ كائن حي من ن مصدره كان الحيوانأبالهندسة الوراثية؛ و  العنين

 19اعراض مرض فيروس كوفيد  2.1.2
 واالرهاق.؛ والنحول سعال الجافالحمى" والفي ارتفاع درجات الحرارة " 19يد عراض الشائعة عند مرض ى كوفتتمثل األ 

عراض خفيفة مثل نزالت البرد الشائعة تبدأ هذه األ  واالسهال.او الم الحل،  االنف؛وبعضهم يعاي  من االالم واحتقان 

؛ واملتالزمة التنفسية الحادة مثل متالزمة الشرق االوسط "ميرس"فسية مراض تنأبصور ثم تدريجيا تكون شديدة 

 "سارس". 

 19عدوى فيروس كوفيد  3.1.2
يتعافى االفراد من املرض دون الحاجة للذهاب الى املصحات  البداية؛يصاب االفراد بالعدوى وتكون االعراض خفيفة في 

يعانون من ةعوبة التنفس؛  19ين بفيروس كوفيد من االفراد املصاب 5لكل  1ووضع الخبراء يسبة  ؛%80بنسبة 

ومن االفراد الذين يعانون من مشاكل طبية مثل ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب  السن؛تتضاعف املخاطر عند كبار 

 .3ومرض السكري والسرطان والرئتين؛

من أشخاص آخرين مصابين بالفيروس. وينتشر املرض بشكل أساس ي من  19-يمكن أن يلقط األشخاص عدوى كوفيد

جراء التنفس او السعال او  19-شخص إلى شخص عن طري، القطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص املصاب بكوفيد

 الرض.اى فهي ال تنتقل ملكان بعيد فتسقط على طيرات وزنها ثقيل باملقارنة مع مكونات الهواء االخر قوهذه ال الكالم؛

والعينين أو غيرها  عبر مالمسة األسطح والمس األنف أو  والسعال؛رذاذ اإليسان العطاس عبر خطر طرق العدوى تتم أو 

ةور فيروس  ا فيالغشاء البروتيني الذي تشاهدونه كثيرً  الجهاز التنفس ي لتبدأ عملية اإلةابة هذا يدخل الفيروس إلى

بدخوله للخاليا أما هذه األشكال  ا كذلك ستعمل كمفاتيح تسمح لها وخطرة جًد جًد  ورونا يحتوي على نتوءات هامةك

 عادة إليصال الطاقة واملعلومات إليها. الخاليا فتسمى املستقبالت يستخدمها الجسم على سطح

                                                           
1 - What is COVID-19? COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus. 
This new virus and disease were unknown before the outbreak began in Wuhan, China, in December 2019. 
COVID-19 is now a pandemic affecting many countries globally. Information links COVID-19 website. EPI-WIN: 
WHO Information Network for epidemic 

 املصدر نفسه   -2 
3 -https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
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وقد تحط هذه  بعضهم.أقدام( عند اختالط االفراد مع  3الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل ) لذلك من املهم

صاب . ويمكن حينها أن يوالساللمالقطيرات على األشياء واألسطح املحيطة بالشخص، مثل الطاوالت ومقابض األبواب 

أنفهم أو فمهم. لذلك من املهم غسل املواهبة  مالمستهم هذه األشياء أو األسطح ثم ملس أعينهم أو  عند بالعدوى الناس 

 .1على غسل اليدين باملاء والصابون أو تنظيفهما بمطهر كحولي لفرك اليدين

-وقد أههرت الدراسات املصلية املبكرة أن يسبة منخفضة يسبًيا من السكان لديهم أجسام مضادة لفيروس كوفيد

 . 2وى الفيروس، مما يعني أن معظم السكان ال يزالون عرضة لعد19

 ؛ هل هو مرض جديد؛ ال عالج له لغاية اليوم؟ 19كوفيد  4.1.2
يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من  جديد؛هو مرض معد  19-يمكننا القول طبقا لتقارير املختصين ان مرض كوفيد

م ولم يكن هناك أي عل االن؛الذي لم يوجد له عالج لغاية  الحاد؛ساللة فيروسات كورونا يعرف باسم املرض التنفس ي 

وقد تحّول  ؛2019بوجود هذا الفيروس الجديد قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر 

 .اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم 19-كوفيد

 19نظريات مصدر الفيروس كوفيد  2.2
 اساسيين:من مصدرين  19لفايروس كوفيد تشير تقارير العلماء والخبراء الى ان انتاج ا 

 :19وراء انتاج الفايروس كوفيد  الطبيعة-النظرية االولى  1.2.2
علماء مختصين  قدمها The Proximal Origin of SARS-Cov-2  عنوان   بحثية تحتورقة    virological.orgيشر موقع  

؛ واحتمال وجود الخفافيش هي مصدر الفايروس ن تكون أورجحوا في دراستهم وجود احتمال  ؛ن الفايروساتبشؤو 

وير لفايروس له قدرة على تطن األى إويشرون . لى البشر بصورة مباشرةإمكانية نقله إلى البشر لغياب إوسيط ينقله 

 الحالي.لى شكله إنفسه 

 الحيوان ناقل للفيروس 
ي الغريبة في التكوين الجيني للفيروس، إما فوهذا يعني باختصار أن الطبيعة، وليس املختبر، هي من حددت الخصائص 

ي إن أالجهات املعنية بدراسة الفايروس وتشير مصادر  املراحل الفاةلة بين الخفافيش والبشر، أو بين البشر أنفسهم.

؛ املصابة بهذا الفايروس شيروس عليه دراسة وتحليل الخفافيخصائص الفةل و أمختبر يعمل على تحليل ودراسة 

؛ ومن هنا انطلقت االتهامات ضد الصين حول اخفاء ملختبرات الصينية في مدينة ووهانحدى اإمل وهذا كان ع

  .3والنتائج التي توةل اليها هذا املختبر املعلومات

 :19االنسان وراء انتاج فايروس كوفيد -النظرية الثانية  2.2.2
جل أمن  "يسان وفي مختبرات خاةةقبل اإلن الفيروس تم تطويره من أاعتقاد موجود عند البعض مفاده " هناك

ية ثوالية كاليفورنيا" بدراسة وتحليل املادة الورامن علماء من الواليات املتحدة " اثبات صحة هذه الفرضية قام فري،

ولم  ".تالزمة التنفسية الحادة الوخيمةاملخرى من عائلة كورونا "أروسات ربعة فيأمع  19للفيروس الجديد كوفيد 

                                                           
1  -see more: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-
hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms 

 تحت الرابط: 11/5/2020تصريح املدير العام ملنظمة الصحة العاملية في موقعها الخاص بتاريخ  -2 

 https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-
on-covid-19---11-may-2020 

ميل  1000، والتي تبعد 2013يشير الخبراء أن أي مختبر حول العالم يعمل على أقرب الفيروسات له املوجودة في خفاش عثر عليه في منطقة يونان الصينية عام  -3

تعين العلماء بعدد من األدلة في التركيب الجزيئي، ورغم أن التسلسل الجيني قد ال يكشف أةل الفيروس إال أن الحمض عن ووهان. ولتتبع جذور الفيروس، يس

 /https://www.alhurra.com/2020/03/05 " يمكنه أن يوفر فهما كامال ملا حصل منذ اإلعالن عن أول إةابة في الصين في ديسمبر املاض ي. للمزيد :DNAالنووي "



2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 70 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

   COVID-19 "تم تجميع البحث:ويشير  مؤكدة؛لكن حقيقة انتاجه في مختبر كانت  انتاجه.البحث تأكيد جهة يستطيع 

 بروتين-فيروس كورونا الخفاش، فيروس كورونا الثعابين، ومكون من فيروس نقص املناعة البشرية  –من ثالثة أجزاء 

 .1سكري، ومثل هذه التركيبة ال يمكن أن تحصل في الطبيعة"

املستجد في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر املاض ي، وطبيعة الفيروس وكيفية يشأته  ههور فيروس كورونا نإ

 يحيطها الكثير من الغموض، بسبب تكتم الحكومة الصينية على الكثير من املعلومات عن الفيروس.

رض في سوق الحيوانات البحرية بمدينة وبالرغم من أن الكثير من التقارير الصحفية والعلمية تتحدث عن ههور امل

 من العلماء الصينين يعتقدون أن 
ً
ووهان، بسبب تناول وبيع الحيوانات البرية مثل الخفافيش واألفاعي، إال أن عددا

 متر من سوق ووهان. 300هذا الفيروس القاتل يشأ في مختبر لألبحاث على بعد 

تكنولوجيا، إن مركز ووهان ملكافحة األمراض هو املسؤول عن وأكدت ورقة بحثية ةادرة من جامعة جنوب الصين لل

خفاش. وأشار البحث إلى أن  605انتشار الوباء، ألنه أبقى الحيوانات املوبوءة باألمراض في مختبرات املدينة، بما ذلك 

ل ن تسلسالخفافيش املحملة باملرض هاجمت أحد الباحثين، ومن املمكن أن تكون قد نقلت املرض إليه، مؤكدين أ

 ، لفيروس التاجي املوجودة في خفافيش حدوة الحصان.%96- 89الجينوم في املرض مماثل بنسبة من 

وأضاف التقرير أن هذه النوعية من الخفافيش ال توجد في مدينة ووهان، واحتمالية أن تحل، من مقاطعتي يوننان أو 

في املعلومات هي  ميل. وهناك تضارب وتعارض 600ن تشجيايغ إلى ووهان، كانت ضئيلة، ألنها تبعد عنهما ما يقرب م

 للخفافيش.دلة كثيرة وقاطعة على تناول السكان املحليين ملقاطعة هوب  أنه ال توجد أيشير قسم منها 

واخر تعرض لتبول  الصحي؛الباحثين ملهاجمة الخفافيش؛ فوضع نفسه في الحجر  أحدوهناك انباء عن تعرض 

 االطباء.جازهما كان قريب ملستشفى ووهان التي رقد بها املصابين االوائل من ومركز احت عليه؛الخفافيش 

  ؟19هل الصين هي من سربت الفايروس كوفيد  3.2
 روس،الفيالعديد من الصحف والوكات االنباء الرةينة اشارت ان معهد ووهان لعلم الفيروسات هو مصدر تسرب 

 لصحيفة ديلي ميل اإلنكليزية
ً
في جمع املعلومات من خالل  2004وقال تقرير ان املعهد له جهود منظمة منذ عام  .2وفقا

ابة ان خفافيش حدوة الحصان الصينية كانت بمثتقاريره " أحدوقد اشار املعهد في  رونا؛و كالتحاليل املختبرية لفايروس 

 من "سارس" الذي 
ً
 2002تسبب في حدوث وباء عام خزانات طبيعية لفايروس كرونا املتالزمة التنفسية الحادة بدأ

 .19ولغاية اليوم مع ههور وانتشار كوفيد 

باستخدام نظام الوراثة العكسية لفيروس  انتاج فيروسوأشار املعهد إلى وجود احتمال ان ادارة املعهد كانت تشارك في 

 .3السارس، وأنه كانت توجد تكهنات باحتمالية تسرب فيروس السارس أو مشت، منه من املختبر

اشار الخبير العسكري ايغور نيكولين العضو الساب، في لجنة االمم املتحدة  19ن االيسان هو مصدر كوفيد أعلى  اوتأكيًد 

؛بشكله الحالي الظهور  COVID-19نه ال يمكن لفايروس كرونا أ" البيولوجية لألسلحة
ً
 .4انه ةناعي األغلبعلى  طبيعيا

                                                           
1  -see more: https://www.dw.com....ag/-527/0353 

، بدأت وزارة الصحة الصينية بناء مختبرات حفظ مخصصة ملسببات األمراض 2004بعد حادث تسرب مختبري لفيروس متالزمة االلتهاب التنفس ي الحاد عام  -2 

؛ وان أن مختبر ووهان الوطني للسالمة البيولوجية خطط  "يروس جائحة اإلنفلونزاالعالية املستوى، مثل فيروس متالزمة االلتهاب التنفس ي الحاد وفيروس كورونا وف

، أقر العلماء الذين تحدثوا إلى مجلة "نيتشر" بالفرةة التي يقدمها هذا املختبر لتطوير اللقاحات 2017لدراسة فيروس متالزمة االلتهاب التنفس ي الحاد. وفي عام 

"، وذلك بحسب ما كتبه 4-، عمل املختبر على "إجراء تجارب عاملية على مسببات أمراض من مستوى السالمة األحيائية 2018وفي يناير/كانون الثاي  .والعالجات

 للمزيد : .غوتشان وو في مجلة السالمة الحيوية والصحة

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/1/25/ 
3 - see more : report “https://www.alhurra.com/2020/02/17” 

 https://arabic.rt.com/health/1093431-تحت الرابط :  2020-3-20وكالة نوفيس ي الروسية ؛ تقرير مصور بتاالريخ  -4 

https://www.alhurra.com/2020/02/17
https://arabic.rt.com/health/1093431-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1/


2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 71 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

 لألخرين؟من هو املصاب صفر الذي انتقل منه الفايروس  4.2
؛ ولم 1لفأ 900وعدد الوفيات قاربت  ةابة؛إمليون  27عداد هذا البحث تكون االةابات في العالم بحدود إلغاية يوم 

اكتوبر في مدينة وهان الصينية  19يروس كوفيد ول للفر األ ول في الصين حيث الظهو يتم لغاية اليوم تحديد املصاب األ 

كما أكد الخبير، على ضرورة سماح الواليات املتحدة للمراقبين الدوليين بتفتيش مختبراتها،   .2019االول  تشرين-

واملصاب ةفر  ةفر؛ول هو معرفة املصاب وهدف األ  .وبعكسه ستكون في مقدمة املشتبه بهم في إنتاج هذا الفيروس

 وأشار، إلى حوادث مقصودة.م أشار هذه الجائحة وهل كانت عرضية قضية مهمة الن منها يتم االستدالل عن اسباب انت

املسبب  "MERS-CoV" تاريخية معروفة إلنتاج الفيروسات في املختبر مثل فيروس إنفلونزا الطيور وفيروس كورونا

وبحسب منظمة الصحة العاملية، فإن فيروس كورونا املستجد  ."يا "سينتياملتالزمة الشرق األوسط التنفسية، وبكتير 

 .فيروس حيواي  املصدر، أي إنه ينتقل لإليسان من مخالطة الحيوانات املصابة به

 وفي يروس؛للفال عالج بدون فهم شامل وسليم  ألنه همية؛األ مر في غاية أ 19يروس كوفيد ةل وتطور فأعد اكتشاف يٌ 

ور ةل وتطأم معرفة أو ت املناسبة الحتواء املرض والقضاء عليه الحقا. حااالحتماالت انه يساعد في ةنع اللقاقل أ

كما انه يساعد العلماء على اتباع لى االخرين؛ إملريض ةفر الذي انتقل منه املرض لى اإالفيروس يساعدنا للوةول 

 19.2و من ساللة فايروس كوفيد أمشابهة  رى التي سببتها فايروساتمنهج املقارنة مع االمراض االخ

وال هو  دولي؛تجعل منه العب ليس هو بالعب  19عراض ومصدر فيروس كوفيد أن خصائص و أ ما سبقوخالصة 

 لسكانية؛االجغرافية  السياسية؛ االمنية؛ االقتصادية؛ الدولية؛نه مؤثر في مضامين تفاعل العالقات أ دولي؛بالعب غير 

 ولية.الدوعوامل ونظريات العالقات  مبادئوبذلك يستطيع القول ان نتائج تأثيراته تطال  الطبيعية؛والجغرافية 

 19انعكاسات االنتشار العالمي لفيروس كوفيد  الثاني:المبحث . 3
 العالقات الدولية  مبادئعلى 

 مبادئها؛بميزة التغير في  1648العالقات الدولية تتميز منذ ههور الدولة الحديثة القومية بعد مؤتمر وستفاليا عام 

قل قوة ثم مع الدول عظم بالتفاعل مع الدول األتها من قبل الفاعلين من الدول األ ومضامين العالقات وادار  وعواملها؛

 الضعيفة.

ملية مم بعد الحرب العايما في حقبة عصبة األ العالقات الدولية املعلنة من قبل حكومات الدول املعترف بها ال س مبادئ

ن العالم يواجه اليوم تهديد ارتقى الى مستوى فاعل أبيد  الثانية؛؛ ومنظمة االمم املتحدة بعد الحرب العاملية االولى

                                                           
 2020-9-4بتاريخ  BBCمحطة  الوباء،انظر تقرير خارطة انتشار  -1 

تفيد على ان بعض العناةر الوراثية القادرة على الحركة بين مواقع مختلفة داخل الجينوم، امتلكت القدرة  –االولى  الفايروسات: أةلهناك ثالث فرضيات حول  -2 

سمى أيًضا بفرضية الهروب ألنها ترجح تطور الفيروسات ألنها اكتسبت ه
ُ
بين  ذه العناةر الالزمة للهروب والتنقلعلى الخروج من خلية واالنتقال إلى خلية أخرى. وت

 .الخاليا الحية

 
ً
والتي تذكر أن بعض أنواع البكتيريا تطورت من أسالف كانت قادرة على التكاثر خارج الخاليا، واستمرت بالتطور نحو الحياة  تسمى الفرضية التراجعية فرضية-ثانيا

أكثر تعقيًدا ال تعتمد على الخاليا الحية للتكاثر، والتي فقدت معلوماتها الوراثية مع مرور الزمن، ألنها  الطفيلية، لذا ربما تطورت الفيروسات املوجودة من بكتيريا

كائنات حية  فتكونتاعتمدت على الحياة الطفيلية أكثر وأكثر من أجل يسخ وتكرار نفسها. أي أن الفيروسات يشأت من تطور رجعي لبكتيريا كانت تعيش بشكل حر، 

 DNA تطورت رجعًيا لتصبح الفيروسات الحالية. وربما تفسر هذه الفرضية منشأ وتطور الفيروسات كبيرة الحجم والتي يكون حمضها النووي من الـدقيقة أخرى و 

 .مثل فيروس الجدري على سبيل املثال

 بينما تعتمد الفرضيتان السابقتان على أن الخاليا كانت موجودة قبل الفيروسات.

 
ً
 اد الفايروسات قبل ههور الخاليا كائنات قادرة على التكاثر مع الوقت اةبحت اكثر تنظيما وتعقيدا طورت نفسها على تركيب االغشية ومن هنالى وجو  تشير -ثالثا

 began/-everything-how-viruses-of-2at.com/historyhttps://www.idaيشأت الكائنات الخلوية .  للمزيد : 

https://www.ida2at.com/history-of-viruses-how-everything-began/
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 ات؛الجنسيمن الشركات واملنظمات املتعددة  الدوليينعلين غير ول هو من الفا الدوليينليس هو من الفاعلين 

 نستطيع ان نطلق عليه الفاعل الفيروس ي الذي رتب انعكاسات كبيرة على تفاعالت العالقات الدولية 

 ية؛السياساملتمثلة بتداعياته السلبية على جميع النشاطات  19ان حجم ونوع خطورة االنتشار العالمي لفيروس كوفيد  

حيث  دولية؛والواالجتماعية الصحية والتعليمية والثقافية في املستويات املحلية واالقليمية  واالمنية؛ واالقتصادية؛

ذا إلغاية كتابة هذا البحث  2019اي  شبه تام لهذه النشاطات للفترة من بداية نوفمبر / تشرين الث انتشاره شللافرز 

فترة غموض عن ههور وانتشار وتداعيات هذا الفيروس في محطته ههوره ول توبر/ تشرين األ جاز لنا اعتبار شهر اك

 الدولية:العالقات  مبادئعلى  19لنطل، في البداية على ايعكاسات االنتشار العالمي لفيروس كوفيد  االولى.

 العالقات الدولية   مبادئ 1.3
 مبدأ تحريم وتجريم الحرب  1.1.3

د نه بعأويعرف  ونطاقها؛ ودرجاتها؛ا عن تصنيفات الحروب وبعيًد  ما؛والعدوان واستخدام القوات املسلحة في نزاع 

القوة وطبقا مليثاق ومقاةد منظمة  باستخدامشمل التحريم االستعدادات للحرب؛ والتهديد  1928اق باريس عام ثمي

 1 االمم املتحدة تم حصر استخدام القوة في حالتين فقط:

  االمن.اجراءات جماعية لتنفيذ قرار مجلس 

  الفردي والجماعي في حالة حدوث عدوان مسلح النفس؛الدفاع الشرعي عن 

 ىلع مبدأ " تحريم وتجريم الحرب والعدوان" 19انعكاس جائحة كوفيد 
و أ جيوإستراتيجية ألغراضانتشار فيروس كوفيد في اتجاه دولة محددة من قبل طرف اخر يبغي الحاق الضرر بها  

ي جتمع الدولملن يكتشف استخدمه من قبل املعنيين في اأو علمية؛ فأن هذا السالح ال يمكن أمنية أو أاقتصادية 

لكشف خاضعة ل اواستخدامهتجاربها و ها يتسلحة الدمار من ناحية انتاجأفإذا كانت الحريصين على تطبي، هذا املبدأ؛ 

وجوية وفضائية تحدد النوع والحجم واملكان والوقت وبالتالي يقوم املجتمع الدولي جهزة برية وبحرية أوالرةد من قبل 

وس ؛ في حالة استخدام الفيروسات مثل فيروبات التي تضمن تطبي، هذا املبدأباتخاذ تدابير التجريم والتحريم والعق

تخداماتها بنفس وسائط رةد اسن املجتمع الدولي ال يستطيع إخر فآكسالح تدميري من طرف ضد طرف  19 كوفيد

رف ن يشخص الطأ؛ وهنا ال يمكننا سلحة التقليدية وفوق التقليديةرى بل وحتى األ خسلحة الدمار الشاملة األ أرةد 

مع استخدام  ن جاءت التهمة موائمةإالعدوان املسلح؛ حتى و طار عقوبات إفي و الجهة التي بتهمة العدوان ونضعها أ

 كسالح شبحي سلحة الدمار الشامل الجرثوميأ
ً
ة والكيميائية؛ فال وجود لتوةيف ساب، للفيروسات الجائحة عامليا

مر الذي يتطلب مؤتمرات دولية لوةف هذا العدو العالمي الجديد بخصائصه؛ وتشخيص مخاطره؛ ؛ األ يمكن رةده

 مبادئتحديد  ووضع طرق تحديد مصادره ؛ وتجريمه ؛ ووضع اللوائح القانونية ملعاقبة من يستخدمه ؛ واالهم هو 

؛ وجديدة في طرق الحماية من تداعياتها التي ساليبهاأملواجهة حرب عاملية جديدة في الجماعي  لألمنجديدة فاعلة 

  .هذه املستويات في وعاء بيئي واحدتضع جميع  ألنهاتتداخل فيها املستويات املحلية واالقليمية والدولية 

 مبدأ نزع السالح  2.1.3
جل ايقاف سباق التسلح الذي أحماية االمن الدولي؛ وتحوطها من برغبة الدول في احالل السلم و وهو مبدأ مرتبط 

 ؛1925، وبموجب هذا املبدأ تشكلت لجان نزع السالح منذ عهد عصبة االمم عام العاملية واالقليمية يسب، الحروب

                                                           
 .167(: املفاهيم االساسية في العالقات الدولية، مركز الخليج لألبحاث، دب  ص 2008تيري )& أوكالهان،  مارتن ،غريفيس -1 
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لدمار سلحة اأسلحة النووية و ب واستخدام األ ضافة تحريم تجار إمم املتحدة بعد د هذا املبدأ مع مقاةد وميثاق األ وتـأك

 .1خرى في اتفاقيات دولية واقليمية وثنائيةالشاملة األ 

 ىلع مبدأ " نزع السالح " 19انعكاس جائحة كوفيد 
ية سلحة النووية والكيميائم من الخبرات والتجارب في نزع األ اعتادت املؤسسات الدولية املهنية والتي تمتلك تراك

قليمية؛ إخرى بمنظمات أخرى مرتبطة بمنظمات دولية؛ و أ؛ قسم منها مرتبط بدول عظمى؛ و يولوجيةلبواوالهيدروجينية 

ولية طراف دأسلحة معينة من أن تعمل بدقة وحرفية في نزع أيسانية طار املنظمات غير الحكومية اإلإوغيرها تعمل في 

عقاب أسس أ؛ ونجد منتدى نزع السالح الذي تالدوليينمن والسلم جل حماية األ أقانون الدولي ومن ا للو غير دولية طبًق أ

يم الجهود ةبح مهتم بجمع وتنظأدولة؛ بضمنها الدول العظمى؛ و  40عضائه أ؛ 1978ؤتمر نزع السالح الدولي عام م

الدولية  هودبراء والعلماء في العالم. ومن الجعداد فرق التفتيش من الخإالدولية في هذا املجال؛ ويعد منتدى يساهم في 

ا طبًق  2004-1991سلحة النووية ما حصل في العراق للفترة سلحة الكيميائية؛ والتفتيش عن األ في هذا مضمار نزع األ 

 2013سلحة الكيميائية عن سوريا عام ؛ وعمليات نزع األ م2002لعام  1441من همها قرار مجلس األ أممية و ألقرارات 

د خرها الجهو آقة وليبيا في عهد العقيد القذافي؛ و خرى في يوغسالفيا السابأ؛ وعمليات 2118من ا لقرار مجلس األ طبًق 

امل سلحة دمار شأنتاج إونزع القدرات النوعية التي ترتب يران إنامج النووي في كوريا الشمالية و البر  إليقافالدولية 

 2.نووية

سالح  دولية لنزع و غيرها مماثلة في الخطورة ال توجد آليات واتفاقياتأرونا و في موضوع سالح الفيروسات من ساللة ك

زع لب نماكن ةنعه. والضرورة تتطأو  تنقله؛وحركة وطرق  ومخازنه؛ وال يمكن اكتشاف مصادره شبحي غير معروف

روسات ي تتعاطى مع الفيت التآنش؛ او املراف الدولي الدقي، على املختبراتواالش السرية؛و أقدرات املختبرات العلنية 

وايشاء مؤسسات دولية معنية في االشراف واملتابعة  دولية؛وكل هذه يتطلب اطر قانونية  .روناو ومنها شجرة فيروس ك

قانونية الدولية ال باألطر طراف غير امللتزمة يات عملها في اتخاذ تدابير ضد األ لآماكنها وطرق تمويلها و أوتحديد  والتوةية؛

 التي سوف يتف، عليها املجتمع الدولي. 

 بين الدول يف السيادة  املساواةمبدأ العمل ىلع  3.1.3
يد ؛ وتم التأكة لصالح الدولة القوميةيقر هذا املبدأ منذ مؤتمر وستفاليا بدوافع تحجيم واحتواء دور الدولة الدينأ 

هو  املفهوم القانوي  وأضحى؛ مم املتحدةأل واكتمل اطاره القانوي  الدولي في عهد منظمة ا مم؛األ عليه في عهد عصبة 

السائد على املفهوم السياس ي والواقعي لهذا املبدأ. وهو يعني مساواة الدول في حقوقها وواجباتها القانونية بالشكل الذي 

 3.لعالقات الدوليةايعكس على اجتهاد الدول في بناء شخصيتها القانونية في تفاعل ا

 مبدأ املساواة بين الدول يف السيادة": "ىلع 19انعكاس جائحة كوفيد 
بريطانيا يا واسبانيا و منها انتشار كبير كبؤرة في دول محددة منها ايران وايطال متباينةبنسب  19رتب انتشار فيروس كوفيد 

 ؛وغيرها األمازونا مثل دول حوض محدودة جًد  ؛ واخرى بنسبخرى معتدلة مثل دول شمال افريقيا؛ ويسب اوالبرازيل

و أير مجزئة وال يمكن التنازل عنها ن محددات سيادة الدول لم تعد كما كان متعارف عليها كدائمة وغأرتب هذا الوضع 

خرى ال يمكن الدفاع عنها جراء غرق بعض الدول في الفوض ى القانونية ألى سيادات يمكن الدفاع عنها و إعن جزء منها؛ 

                                                           
 .44-42مؤسسة دار الكتب، بغداد، ص  1العالقات الدولية، ج (:1979)كاهم هاشم  ،يعمة -1 

-11، ص أبو هبي والبحوث،يشر وترجمة معهد االمارات للدراسات  ،90سلحة الدمار الشامل واالسلحة الصغيرة والخفيفة، العدد (: أ2010الدولي )معهد السالم  -2 

15. 

 .77-75جدة؛ ص  2ط الرحمن،العالقات الدولية؛ ترجمة غازي عبد  (:1984)جوزيف  ،فرانكل -3 
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زمات الخانقة في انظمتها الصحية والتعليمية والوقائية وحتى القضائية؛ أل زمات االقتصادية واملحلية والدولية واأل ا

ر طرادة الدولة وخارج األ إقبل منظمات دولية بشكل خارج عن  و منأخرى أوةيات من دول تفجاءت التدخالت وال

فراد ومجموعات أوحجز  ؛ وتم اعتقالمن قبل دول اخرى  فراد وبضائع دول أالقانونية الدولية؛ فتم احتجاز سفن و 

 و أ؛ وتم مناقشة شؤون داخلية لدولة خرى بشكل يمس سيادة الدولة االولىأير مواطنين دولة ما من قبل دولة وتهج

م املعترف بها في خرى بشكل يرتب غياب املساواة في السيادة لدول العالأو مجموعة دول أمجموعة دول من قبل دولة 

؛ ومنع 19التحوط من انتشار فيروس كوفيد قامة الحصار على دول محددة دون غيرها تحت مسوغ إن إلقانون الدولي. ا

 خر رتب تصدع سيادة دول وعدم تصدعدون غيرها تحت نفس املسوغ هو اآل  و استقبال املسافرين منهاأ طائراتها؛هبوط 

 سيادة دول اخرى.

 مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية والخارجية للدول  4.1.3
 ن الدول متساوية في الحقوق والواجبات فال إفحيث  السيادة؛هذا املبدأ مرتبط بشكل متكامل مع مبدأ املساواة في  

ة ضعوال بشؤونها الخارجية الخا املحلي؛يجوز تدخل دولة ما بشؤون دولة اخرى سواء كانت داخلية خاضعة لقانونها 

 1.للقانون الدولي العام والخاص اللذان ينظمان العالقات بين الدول 

ة و محاربأقليمي؛ من اإلو األ أو املصالح؛ أ الرعايا؛و التدخل بمسوغات حماية أا كانت مسوغات التدخل االيساي ؛ ومه

 اي .والقانون الدولي االيس ؛عليها ومقننه في القانون الدولي لى قاعدة متف،إن تستند أاالرهاب؛ فكل املسوغات يجب 

 ":ىلع مبدأ "عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 19انعكاس جائحة كوفيد 
 19 يروس كوفيدالعالم كله يتدخل في الشؤون الداخلية للصين تحت مسوغ التحقي، في احتمالية انتاج وخروج ف

ة دارة العالقات االقتصادية الدوليإ؛ ويتعاهم التدخل طبقا لنظرية املؤمرة لتمكين االقتصاد الصيني من قيادة منها

ات دارة ال سيما الواليسابقة على قيادة هذه اإل بعد الحاق خسائر فادحة باقتصاديات الدول التي تربعت في العقود ال

 ب .و االور املتحدة واالتحاد 

 اعياتالتدن من قبل دول تدعي املحافظة على سيادتها تحت مسوغ حماية املجتمع الدولي من وليس التدخل في الصي

ساعد قليمية طبيعية تإو أو وجود بيئة محلية أانتاج الفيروسات من مختبراتها؛  الخطرة جراء نظرية تدخل االيسان في

وحات ر عودة طر ثأمبدأ املساواة في السيادة  ا عنفي انتاج وتطور هذا الفيروسات في دول محددة ؛ وتعاهم التدخل بعيًد 

بل  ؛لدولية بين القوى الدولية العظمىدارة الصراعات اإخرى في لوجية األ و يروسات؛ والحروب البيحرب الجراثيم والف

ض هذا الفيروس بغ إلنتاجشمل التدخل في جميع الدول التي ةنفتها منظمة الصحة العاملية واالعالم الدولي كبؤر 

 النظر عن وجود مواثي، واتفاقيات اممية تجعل سيادات الدول متساوية ال يجوز املساس بها.

 مبدأ حق تقرير املصير  5.1.3
الح،  نإبل  موافقتها؛خرى دون ألى سيطرة وهيمنة دولة قومية إراض ي التي تقطنها لقوميات الخاضعة هي واأل هو ح، ل 

من سلحة لهذه القوميات التي تصدع األ املقاومة القومية امل إلطفاءخرى جاء أة لدول قومية ميات الخاضعة بالقو للقو 

 ات طبو حكم محلي ذات  في دولة متعددة القوميأ قومية؛املحلي واالقليمي والدولي من خالل منحها ح، ايشاء دولة 
ً
قا

واالتفاقيات  ؛1919قره مؤتمر فرساي عام ألقانون الدولي بهذا الصدد والذي طراف وبما يوائم االتفاقيات مقننه بين األ 

 .2الدولية الالحقة بهذا الصدد

                                                           
 1981كانون األول/ ديسمبر  9. املؤرخ في 36/103الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  قرار (:1981األمم املتحدة ) -1 

2  -JEFF CORNTASSEL (2008): To woward sustainable self – determination، Rethinking the contemporary 
indigenous-Rights Discoure Alternatives 33, p.108.  
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 ىلع مبدأ" حق تقرير املصير": 19انعكاس جائحة كوفيد 
 تعبير عن نفسها يكون مدخلةلية بح، الن اشكالية عدم تمتع الشعوب األ إرك املجتمع الدولي بشكل جلي دأن أمنذ 

م ولى حيث شخصها املعنيون ببناء السال شكالية في الحرب العاملية األ قليمية ودولية؛ وتجسدت هذه اإل إهلية و ألحروب 

؛ وبعد فشل املجتمع 14ولسن الـ  مبادئمريك  ولسن وقتذاك اشتهرت باسم المي؛ وكانت محور خطاب الرئيس األ الع

من  مم وسياساتها العاملية بالرغمولسن في ميثاق عصبة األ  مبادئشكالية وتثبيت تطبي، الدولي في احتواء هذه اال 

 الية التي؛ وبعد تعاهم خطورة هذه االشكبعد نهاية الحرب العاملية االولى 1919التركيز عليها في مؤتمر السالم في بالريس 

االمم املتحدة الى ادخال "ح، تقرير مصير  فاضطرتخرى محركات الندالع الحرب العاملية الثانية؛ أشكلت مع اشكاليات 

 مهما في ميثاقها عام " والعمل على تحقيقه تالشعوب واالمم
ً
 لألمم؛ فتوالت قرارات الجمعية العمومية 1951عديال

لى حل الكثير من إدى ألى منح هذا الح، للمستحقين له؛ بشكل إوتدفع الدول من فيها تحث املتحدة؛ ومجلس األ 

 دارية والثقافية واالقتصادية في الدول ذات املجتمعات املتعددة االعراق واملذاهب.منية والسياسية واإل يات األ االشكال

ان تطبي، اجراءات هذا الح، تنسجم مع وقائع جغرافية ؛ وعرقية ؛ وثقافية محلية متميزة عن غيرها في مجتمعات 

االتحادية في دولة ما ان تفش ي وانتشار فيروس خطير وقاتل دول عديدة ؛ فإذا وجدت القيادة السياسية املركزية او 

ينحصر في اقليم او منطقة حكم محلي دون االقليم واملناط، االخرى ؛ وان  19مثل فيروسات ساللة كرونا ومنها كوفيد 

وف فيروس سثقافة وعادات وديانة سكان هذا االقليم وهذه املناط، ال تساعد في الوقاية والعالج والقضاء على هذا ال

د قو قد توهف هذه الحالة في ايقاف هذه االجراءات او الغائها ؛ او أا متقاطعة مع ح، تقرير املصير ، تكون اجراءاته

و يمحي هذا الح، في حالة تطور انتقال العدوى الى يسب واشكال خطيرة تهدد االمن أتتدخل دول االقليم بشكل يذوب 

 املجاورة .الصحي واالقتصادي والبيئي في الدول 

القاض ي بمنح ح، تقرير املصير في قضية سكان  2014لعام  2151من املرقم سبيل املثال تطبي، قرار مجلس األ  على

 ستواجهو أ واملماطلة؛ التسويف؛سوف تالقي S 1/246/2015الصحراء الغربية في اململكة املغربية التي تحمل الرقم 

ي قليمي الوقائ  العالجفهوم الجديد للتعاون الدولي واإلتحت مسوغ املمفعول هذا الح،  إلبطاءقليمي عرب  إتعاون 

  البشرية.ضد اخطار الفيروسات التي تهدد الحياة 

قاليم والجزر في منطقة حوض البحر الكاريبي " ايغيال وبرمودا وبيتكيرن وتوكيال وجزر خر ما يتعل، بشعوب األآومثال 

يرات ت هيالنة وغوام ومنتسوسان للواليات املتحدة وجزر كايمان وساموا االمريكيةتركس وكايكوس وجزر فرجين التابعة 

احكام سيطرة الدول الهيمنة عليها تحت مسوغات المن الصحي الوقائي العاملي كل هذه املناط، سيتم  2ـوغيرها

 املصير.الجديد بشكل يذوب حق تقرير 

 مبدأ التعايش السلمي بين الدول 6.1.3
االخر حيث يحتم التزام الدول التعايش السلمي فيما بينها مهما اختلف تصنيفات  املبادئوهو مبدأ متداخل ومتكامل مع  

. وتم تفعيل هذا املبدأ من قبل االتحاد السوفيتي الساب، عام ة واالجتماعية واالقتصادية بينهاانواع االنظمة السياسي

 ما كان يطرحه االتحاد السوفيتي  من قبل الزعيم السوفيتي نيكاخروشوف 1956
ً
بعد وفاة جوزيف ستالين مناقضا

 3.الكتلة الدولية الشيوعية املتحالفة معه عن حتمية الحرب مع معسكر الدول الرأسمالية

                                                           
 12/8/2015 بتاريخ A/ 314/70القرار  72البند  70املتحدة الدورة  لألمم(: قرار الجمعية العمومية 2015األمم املتحدة ) -1 

 WWW.UN.ORGتحت الرابط:  52/77القرار  -2 
 .66كلية العلوم السياسية، ص  –(: مبادئ العالقات الدولية، جامعة بغداد 2007توفي،، سعد حق  ) -3
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الشعبي  خل؛ وتقليص القيود على حركة التداجميع مضامينهعاون السلمي في تالساس التعايش السلمي هو السماح بأ

بعيدا  وانتهاج استراتيجيات تعاون  املشاكل؛؛ وتصفير لى تطبيع القالقاتإتفض ي  بإجراءات؛ واالجتماعيواالقتصادي 

 حلها.عن استراتيجيات الصراعات والنزاعات؛ وتحريم استخدام القوة او السالح في 

عرض لها العالم في يبعد اخطار املآس ي التي ت ألنهان هدف السلم وحماية السلم وةناعة السلم هو جوهر هذا املبدأ 

 الباردة.الحربين الدوليين والحروب االقليمية حقبة الحرب 

 ىلع مبدأ" التعايش السلمي بين الدول": 19انعكاس جائحة كوفيد 

 الفراد والضائع والخدمات وتبادل تم ذكره ان هدف التعايش هو تسريع تعاون الشعوب والدول وانتقال ا كما

 الهدف من خالل تجميد حركات ويشاطاته الشعوب والدول بفضل االنتشار املنافع ت؛ فقد تم ابطال هذا 

 .19العالمي الخطير لفيروس كوفيد 

  وجود دولة ما تشكل بؤرة النتشار الفيروسات اقليميا ودوليا يتطلب معالجة ضررها يتطلب تدابير واجراءات

 كبير.هذا املبدأ بشكل قسرية بعيدة عن مفهوم التعايش السلمي وبذلك نجد ان الفيروس قد خرق 

  ان عزل منطقة ما او دولة ما السباب تعل، بالخوف من انطالق وانتشار الفيروسات منها قد يرتب ذلك اضرار

واالعتقال والحجز واملنع من ممارسة حرية التنقل والعمل كلها  االساسية؛جسيمه تتعل، بمتطلبات العيش 

لم يقف عند حد تصديع مبدأ التعايش  19ومن هنا نجد ان الفيروس كوفيد  االيسان؛انتهاكات لحقوق 

 فيها.السلمي بين الدول وانما بين جماعات من شعوب هذه الدول تمس حقوق وحريات االيسان 

 مبدأ حل املنازعات بطرق سلمية  7.1.3
عضاء االمم املتحدة يفضون منازعاتهم على ان ا املتحدة؛تتضمن الفقرة الثانية من املادة الثانية من ميثاق االمم  

يع الدول جم ألقناعوان املنظمة عليها اعمل  الخطر؛بالطرق السلمية بشكل يحمي االمن والسلم الدوليين في العالم من 

 –1: املفاوضات السمية املتحدة الطرق من ميثاق االمم  33واملادة  2وحددت املنظمة في املادة  املبدأ؛للجوء الى هذا 

 2.التوفي، واملصالحة –التحقي،  –الوساطة  –املتنازعة ن االطراف ياملساعي الحميدة ب

اع النز  ألطرافتوةيات  بإةدار خولت مجلس االمن التدخل مباشرة في حل نزاع يهدد السلم الدولي  34ن املادة أنجد 

كما  له.حقاف تداعيات النزاع والعمل على يإنها أنه يتخذ تدابير من شإمن الدولي بشكل خطير فنزاع يهدد األ كان ال وإذا

و أ ؛1981سرائيلي للبنان عام واالجتياح اإل  ؛1973و 1967و 1948االسرائيلية في االعوام  –حصل في الحروب العربية 

 1990.3عام والعراق  ؛1950عند تطبي، التدابير الجزائية االقتصادية مثل حالة كوريال عام 

 مبدأ" حل املنازعات بطرق سلمية ":ىلع  19انعكاس جائحة كوفيد 
 لجحم ونوع القوة الشاملة واملثرة في ادارة  دبلوماس ي، وأطار  سياس ي؛ إطار كل هذه الطرق تدخل في 

ً
تسوف وتعرقل طبقا

لحال كيف سيكون ا هنا؛التي تقف خلف النزاع وتوهفه لصالحها. السؤال  لألطرافالنزاع او  ألطرافالسلطة العاملية 

في حالة توهيف خطر انتشار وطرق معالجة الفيروسات التي تهدد حياة الشعوب؛ او تلك الفيروسات التي تدخل في 

 دمار ا من تكاليف اسلحة الالحروب الجرثومية الجديدة التي ال تكلف عملية اختراعها واستخدامها جزء بسيط جًد 

 التقليدية.سلحة الشاملة او حتى األ 

                                                           
 املتحدة:للمزيد عن املفاوضات طبقا لالتفاقيات الدولية وميثاق االمم  -1 

 .96-95دار ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة، ص  الدولية،الجوانب القانونية في املفاوضات (: 2014) نيكوال شالي أشرف، 

  .القاهرة –دار النهضة العربية  العام،القانون الدولي  (:2004) ةالح الدين ،عامر -2 

 .211-210عمان، ص  للنشر،القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، دار وائل  (:2001) رشاد عارف السيد، -3 
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جراءات والتدابير السياسية تعي، اإل  19اتلة مثل فيروس كوفيد تداعيات انتشار ومعالجة الفيروسات القن إ

و حل النزاعات والصراعات الدولية، فكيف سيكون أوالعسكرية بشكل اعتيادي عند فض  والدبلوماسية واالقتصادية

 لسواء كان ههورها بتدخ املختلفة؛الم الحال عند وجود توهيف قصدي لكل حالة ههور الفيروسات في مناط، الع

يساي  كلها معرضة للتوهيف من قبل القانون الدولي العام والخاص واإلن بنود وآليات أالطبيعة او االيسان. مع العلم 

 1.الدول العظمى طبقا لقوتها ومصالحها

 الجديدة للعالقات الدولية  للمبادئرؤية تنبؤية  2.3
 د عامول والثاي  من القرن الحادي والعشرين وجدت كمحدالقرن العشرين والعقدين األ ية في العالقات الدول مبادئ

ة؛ الدولية واملنظمات غير الحكومي ثي، املنظماتا؛ بل نجدها في معظم دساتير لدول ومو في تفاعل السياسات الدولية

في خطبه وفي اجتماعاته  ئاملبادي قائد سياس ي معني بالشؤون الخارجية لدولته قد خرج عن هذه أحيث ال نجد 

نجده يستخدم مهارته في تكييف يشاطات دولته الخارجية مع  املبادئوتصريحاته ؛ حتى وان كانت نواياه عكس هذه 

ا في التكيف بين النوايا املعلنة ا كبيرً ذل جهًد بال نجده ي 19ما بعد االنتشار العالمي لفيروس كوفيد أ؛ املبادئهذه 

سوف  19ن مبرر محاربة واحتواء انتشار فيروس كوفيد أل  املبادئبما ينسجم مع مدلوالت هذه والنوايا غير املعلنة 

و لثم سيادتها من خالل استغالل املساعدات العالجات ضد أالتدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ يسهل عليه مهمة 

 . 19فيروس كوفيد 

يساي  في العالقات إخالقي قانوي  أو محدد أ كإطار املتف، عليها  املبادئو جزء من أيتم االستغناء عن جميع  قد ال 

جديدة سوف تشهدها السياسة الدولية  مبادئضافة إخرى و ترتيبها وتعظيم بعضها وتهميش األ  عادةإن أالدولية بيد 

 املتغيرات.نتيجة لهذه 

  سوف يتعدل بقرارات دولية ليكون تخويل املجتمع الدولي القيام بحرب ليس  :و تجريم الحروبأمبدأ تحريم

رة ة على الفيروسات الخطينما ضد الدول التي تمعن في التجارب املختبريإضد الدول التي تمعن في العدوان و 

ج نتاو اال أوالعسكرية ملنع القيام التجارب  أ جديد هو استخدام جميع الوسائل السلميةد. وف، مبالقاتلة

 لفيروسات خطيرة على املجتمع الدولي.

  سوف يكون خاضع للتدخل الدولي للكشف  :ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الدول؛مبدأ سيادة

دولة عالمي سواء رضيت الاو انتشار فيروسات خطيرة قابلة لالنتشار ال اجتبإنواحتواء ومنع كل ما يتم بصلة 

. وف، مبدأ جديد هو التعاون الدولي لحماية البشرية من االوبئة والفيروسات دخلالت م لم ترض ى بهذاأاملعنية 

 الحية.الخطيرة على حياة الكائنات 

  بحيث يكون هناك ح، تقرير املصير للشعوب التي يمكنها تنظيم  عليه؛يتم التجديل  املصير:مبدأ حق تقرير

 البشرية.تعاون دولي الحتواء ههور وانتشار الفيروسات التي تشكل تهديد على 

 لى ضرورة عدم التعايش واالختالف مع املجتمعات إسوف يتعدل  :مبدأ التعايش السلمي بين الدول والشعوب

 .يهار علطسباب هذا الخألخطيرة على البشرية لحين انتفاء وسات اوالدول التي تشكل بؤر النتشار الفير

  و شكوى من أليه املنازعات حول وجود احتمال إسوغ يضاف  السلمية:مبدأ فض املنازعات الدولية بالطرق

ن تلح، الضرر بالبيئة بشكل تجعلها أنها أمن ش بأعمالو مجموعة تقوم أو مجموعة دول ضد دولة أدولة 

                                                           
 .407-406(: القانون الدولي والعالقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة؛ ص 2006ابو الوفاء، احمد ) -1 
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اء جهة مؤسساتية دولية من خبراء علم االحياء والفيروسات هوان الخطيرة؛ةالحة لتكاثر وانتشار الفيروسات 

 للبشرية.وغيرهم من لهم ةلة بمواجهة تهديد الفيروسات  البيولوجي

 وتنظيم عملها مع  :ضافة مبدأ تعظيم ورعاية دور املؤسسات الصحية والوقائية في جميع دول العالمإ

وبيانات من املنظمات الدولية دولية جديدة؛ وقرارات  اتفاقياتلصحة العاملية من خالل ابرام منظمة ا

 .بهذا الصددقليمية واإل

 19انعكاسات االنتشار العالمي لفيروس كوفيد  الثالث:المبحث . 4
 على عوامل العالقات الدولية 

ن هي أن تعيش وتبقى أدولة  أليلى التصور الحتمي الذي يفرض نفسه بحث ال يمكن إملاذا العالقات الدولية ترتق  

ض و كمصادر للموارد الطبيعية تفر أو بشرية أن الجغرافية سواء كانت طبيعية أزلت عن محيطها االقليمي والعالمي؛ ايع

بعض  ؛بشكل متواةل في هذا االتجاهيدفع ن قانون الندرة القتصادية والتجارية بين الدول أل قواعد في ايجاد العالقة ا

ة و املعادن النفيسأو الخشب؛ أكثر من حاجتها؛ وهذه املوارد تفتقدها دول اخرى؛ مثل مادة النفط؛ أالدول تملك موارد 

ل مصدر حيات  لدول مثل الذهب والفضة وحتى الحديد واالملنيوم وغيرهم؛ وبعض الدول تمتلك موارد مائية تشك

يها ن الطبيعة فأخرى تفقد لهذه الكثافة؛ كما ألى دول إكثافة عددية وسكانية ترتب هجرة  ول فيها؛ ودالجوار االخرى 

ضرار بيئية تحتم ايجاد سبل التعاون بين الدول؛ ناهيك عن أيعية التي تدفع الى هجرات سكانية؛ و من الكوارث الطب

 لألمن؛ والحاجة ةنيمتبا اتسايعكاتي ترتب بتعميمها فكار الدينية والسياسية الاأل  وتصارعمضامين تالقح وتكامل وتنافر 

ات الوقائ  والعالجي من الفيروس لألمن؛ واليوم تتعاهم الحاجة الدولية من الطاقةأالبيئي؛ و  ولألمن؛ الدوليينوالسلم 

ن مضامين العالقات الدولية: هي جملة من العالقات السياسية أباحثون وامليكروبات والسموم. وكما ذكر ال

 ؛ وكذلك العالقات االجتماعية والعالقاتالدبلوماسية والعسكرية بين الدول والقانونية و  واأليدلوجيةاالقتصادية و 

 1.؛ والقوى السياسية واملنظمات والحركات التي تتفاعل في املجتمع الدوليالسياسية االقتصادية في املجتمع

وال يتطاب، املفهوم مع مفهوم العامل في املعادالت الكيميائية  ما؛العامل بمعنى املؤثر الذي له دور متواةل في عملية 

 ترتيبو ما تم تصنيف  إذافالعالقات الدولية  التأثير؛بالرغم من وجود ش يء من التقارب في  والحسابية؛والفيزيائية 

 ار عام لجميع هذهطإربعة عوامل مهمة تشكل أن نختزلها في أننا يمكننا أا؛ بيد رقام عديدة جًد ألى إاعالتها تصل تف

هذا الكم  نوردويمكننا ان  2األمني.العامل – التكنولوجيالعامل –العامل الجغرافي –العامل االقتصادي  التصنيفات:

 العوامل:الهائل من تفاعالت العالقات الدولية الى 

 العامل االقتصادي  1.4
 البيئات الفاعلة واملؤثرة واملتأثرة يف العامل االقتصادي: 1.1.4

القوة و  العسكرية؛دولة؛ هو مرتكز القوة  ألياالقتصاد هو املحرك واملرتكز لعناةر القوة الشاملة  املحلية:البيئة  -

 رأسمالوال النقدي؛والقوة االجتماعية؛ فالدولة التي تمتلك موارد مادية ال سيما الرأسمال  السياسية؛والقوة  العلمية؛

وموارد بشرية نوعية مهنية متخصصة مع طبقة وسطى فاعلة لها قوة محلية اقتصادية  مهمة؛وموارد طبيعية  الثابت؛

  الخارجي.يمكنها ان ترتب قوة عسكرية وسياسية واعالمية واجتماعية مؤثرة في محيطها 

                                                           
 .24(: العالقات الدولية املعاةرة، النظرية والتطبي،، املكتبة االنجلومصرية القاهرة، ص1982)العويني، محمد علي  -1 

  54(: نظرية واقعية في العالقات الدولية، دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات املعاةرة، مركز كوردستان للدراسات االستراتيجية، ص 2007فرج، انور محمد )

 .155دب ، ص  1(: املفاهيم االساسية في العالقات الدولية، مركز الخليج العرب  لألبحاث، ط2008كالهان، تيري )غريفنيس، مارتن & أو  -2 
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 العيشو  ن نجد دولة مجتمعها يشكل قوة ساندة لقوة الدولة وهو تجمع سكاي  يفتقر للتعليم والصحةأكذلك ال يعقل 

نخر وت ؛عادل للعمل ولتوزيع منصف للثروة؛ اقتصاده الكلي متخلف؛ واقتصاده الجزئ  بدائ  ؛ يفتقر لتقسيمالكريم

لى جرائم اجتماعية وارهابية؛ مثل هذا الوضع االقتصادي ال تأثير له في إمراض املزمنة واملعدية؛ وتدفعه البطالة به األ 

 جل استغالل ما يمكنأقوى من كز استقطاب للمجتمعات األنه يشكل مر أاالقتصادية الدولية؛ بيد  تفاعل العالقات

الى  مة املنظمة؛ وقد يدفع مافيات الجريايدي عاملة رخيصة جًد أمر الحصول على ا حتى لو تطلب األ استغاله اقتصاديً 

 تجارة البشر " .االتجار بسكانه "

قوياء؛ النظام االقتصادي الدولي؛ النظام النقدي يرها االالبيئة الخارجية هي عالقات اقتصادية يد البيئة الخارجية : -

؛ املنظمات والهيئات الدولية مثل ةندوق والقروض واملساعدات الدولية؛ منظمة التجارة الدولية االستثمارات؛ الدولي

ة التنمية مؤسسواالعمار ومؤسسة التنمية الدولية ونادي باريس؛ ومنتدى دافوس، و  لإليشاءالنقد الدولي والبنك الدولي 

والتعاون ؛ ومجموعة دول بريكس؛ ومنظمة شنغهاي وغيرها كلها تدار من قبل الدول القوية في بيئتها االقتصادية 

الداخلية تكون قوية في بيئتها االقتصادية الخارجية؛ فعمالت الدول القوية في اقتصادها املحلي وفي االقتصاد الدولي 

ارهم واضحة دو أ؛ نجد دية الدولية؛ كالدوالر االمريك  واليورو االورب ؛ والين الصينيمعتمدة في جميع النشاطات االقتصا

في تفاعل العالقات االقتصادية النقدية العاملية وفي التبادل التجاري ، وفي تنظيم اتفاقيات القروض واملساعدات بين 

بسبب تفاوت فاعلية دور  يسبي ومتغير القانون د وان كان ض اقتصاديا؛نجده عند الدول الضعيفة  الدول. وهذا ال 

 ودولية.ال سباب عديدة محلية واقليمية  الدول؛؛ وبقاء وتطور او تخلف وتراجع اقتصاديات القيادات

 :فاعلية العامل االقتصادي يف قواعد العالقات االقتصادية الدولية 2.1.4
تنعكس على سيادتها وحرية القرار بها؛ وحجم خرى فحجم ونوع حاجة الدولة للدول األ  :الحاجات املتبادلة للدول  -

وحماية  ية القرار مرتفعة كلما كانت حر  لألخرينل العالقات االقتصادية الدولية؛ فكلما كانت يسبة الحاجة يونوع تفع

 السيادة متصدعة
ً
 دالدول الفاشلة كالعراق والصومال وافغايستان والسودان تستور  ؛ والعكس صحيح فهل يعقل مثال

لطاقة ج والبناء واتحتاجه مؤسسات الدولة وما يحتاجه الشعب من متطلبات العيش في امللبس واملأكل والعال  معظم ما

عبها؛ ا؛ وما يحتاجه ش؛ الدولة ذات السيادة هي التي تنتج ما تحتاجه مؤسساتهنطل، عليها دول ذات سيادةو واملاء وغيره؛ 

انون طار قإفي  لألخرينن تجعل حاجتها أوة االقتصادية يمكن ن فرض عليها قانون الندرة فهي بحكم تمتعها بالقإو 

 املصالح املتبادلة للدول ذات السيادة. 

وهناك من رتب مرتبة ثالثة للدول املتوسطة ما  ضعيفة؛هناك دول قوية ودول  الدول:تقسيم املكانة الدولية بين  -

 عالم؛القوية في جميع الفضاءات االقتصادية في هذا التقسيم رتب وجود تمدد ونفوذ للدول ال والضعف.بين القوة 

ن اختلفت حل الصراع والحرب؛ ومن هذه املعادلة كانت خلف الظاهرة إتعاونت الدول القوية حل السالم و ن إف

 1.خرى أشكال أخذت أه فالعشرين حتى منتص عشر؛ والقرن االستعمارية في القرن السابع والثامن والتاسع 

ة في نظمة السياسيالتي تؤمن بها األ  فكار أل لطبقا  :الدولية القتصادية بين دول ومنظمات العالمات وبدارة العقإ -

فاالتحاد السوفيتي عمم يس، العالقات االقتصادية ملعسكر الدول الشيوعية حقبة الحرب الباردة  العظمى؛الدول 

مالية على ادية الرأسفكار االقتصخر عممت األ اآل  كانت تقود املعسكر  االشتراكية؛ والواليات املتحدة التي لألفكار طبقا 

 .دول معسكرها

                                                           
 .22-21(: العالقات القتصادية الدولية، املؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت. ص 2003حجار، بسام ) -1 

 مركز الكتاب االردي  املحدود، عمان.(: العالقات القتصادية الدولية، ترجمة خالد قاسم، 1986سبيرو، جون ادملان ) -
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فقد شهدت حقبة الحرب  :في تنظيم ادارة العالقات القتصادية الدولية كأدواتالدول العظمى تجد مؤسسات  -

ن خالل املعسكر الشيوعي م والرأسمالي؛الباردة مؤسسات غير منسجمة متناقضة بل متصارعة في املعسكرين االشتراك  

من  اليالرأسم السوفيتي؛ واملعسكر مجلس التعاون االقتصادي "الكوميكون" ملجموعة الدول الخاضعة لهيمنة االتحاد 

تعمير وال لإليشاءومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي؛ والبنك الدولي  برين وودز؛ ومنظمة التجارة الحرةخالل نظام 

 1.وةندوق النقد الدولي

تدير  التيذا كانت القوة الكبرى إفهو واحد  :النسق القتصادي العاملي كان يتناغم مع النسق السياس ي العاملي -

كان وال م العاملية؛ا لعدد القوى الدولية العظمى التي تدير السلطة كثر طبًق أو أالسلطة العاملية واحدة؛ وهو اثنان 

لى مستوى الدولة إو مجموعة دول أذا ارتقت دولة ما إ؛ و سواقأوموارد و دوات أدارة هذا النس، فهم إللضعفاء في 

 2.املتوسطة في القوة فلها دول التعاون واالستشارة والتنسي، وليس القيادة مع الدول العظمى

 ؟19السؤال هنا هل هذا العامل بهذه املعادلتين سيبقى بعد ظهور فيروس كوفيد 
 الدولية:ىلع العامل االقتصادي يف تفاعل العالقات  19فيروس كوفيد  انعكاسات 3.1.4

هو  19ن االقتصاد العالمي بعد االنتشار العالمي لفيروس كوفيد أبالشؤون االقتصادية الدولية على اجمع املعنيون 

ك في فقد ايعس ذلشاره. لوجود تغير واضح في عنصر القوة االقتصادية والعلمية للدول العظمى تقبل ان ليس مثل ما

 التالية: لألسبابقواعد العالقات الدولية االقتصادية 

 ضرر فقد ت ؛الت التجارة واالستثمار واالنتاجالقوة االقتصادية مصدرها الشركات املتعددة الجنسية في مجا

 3.هذا الثالوث بشكل كبير نتيجة شلل جميع النشاطات في القطاعات االقتصادية املحلية واالقليمية والدولية

  الشركات املتعددة الجنسيات هي فاعل في تفاعل العالقات الدولية بشقيها السياس ي واالقتصادي حيث ال

 اسة الدولية.ييمكن الفصل بين تأثيرهما املتبادل في الس

 الق الذي فرضه االنتشار غالحظر واال  لفاعل الثاي  املهم هو الدول فقد تقل دورها وفاعليتها بحكم قانون ا

لدول ها املتبادل السيما اعلى حركة ويشاطات الدول فيما بينها وبالتالي تقلص تأثير  19العالمي لفيروس كوفيد 

 .العظمى

 عبر االتصاالت االلكترونية  ةالتاهاوأعمالها أتنظيم د والجماعات واملنظمات في االيعزال رتب جنوح االفرا

ياسة الس ا لشركات االتصاالت االلكترونية بشكل عظم من ثروتها وتأثيرها فيورتب هذا منافع كبيرة جًد 

 االخرى.دوار وتأثير الشركات أالدولية على حساب تقلص 

  خرى املتوقع من الفيروسات األ و  19فيروس كوفيد كل مجتمعات العالم تبحث عن عالج سريع وشافي من

ن عدد إة لشركات ةناعة الدواء ال سيما و توليها بعدة على بيئة الكائنات الحية بالشكل الذي رتب ارباح خيالي

كثر من سبعة مليارات يسمة؛ وجعل هذه الشركات والخبراء العاملين فيها يشكلون نخبة لها أنفوس العالم 

 اخرى. يةاقتصادساب تقلص نخب اخرى تعمل في قطاعات في السياسة الدولية على ح تأثيرها

                                                           
 .67-66(: االزمة املالية العاملية والخروج من نف، الكساد االخير، ترجمة حسن نافعة، دار العالم الثالث، ص 1999مارتن، ويس ) -1 

عنصر النفط التحديات الناشئة، مركز االمارات لبحوث والدراسات االستراتيجية، ابو هبي –(: املنافسة الدولية على مصادر الطاقة 1201كلير، مايكل. ت  ) -2 

 وما بعدها.33، ص 2011

 .398(: "التحليل االقتصادي الكلى" دار النهضة العربية، القاهرة، ص2002عبد الواحد، السيد عطية ) -3 
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 جهزة واملعدات التي تلبي حاجة املجتمع الدولي للشفاء والوقاية من الفيروسات حت قضية انتاج العالج واأل ضأ

 ألنهاولية سة الداوتأثير فاعل في السي ؛يالدوللهم مكانة مرموقة في النظام  املنتجةقضية ترتب ارتقاء الدولة 

 مرتبطة بذلك التطور العلمي النوعي في هذا املجال.

 لصناعية املشهورة و الدول اأت منتجة للنفط واملعادن النفسية لم تعد مكانة الدول الغنية سواء كان

و أا التجاري الدولي سواء بموانئها و تلك املتميزة في موقعهأا و الدول املشهورة سياحيً أبصناعات محددة 

في مجتمعاتها  19ذا ما تعرضت ملوجات من االنتشار الواسع لفيروس كوفيد إواالئتمانية ثابتة النقدية  يشاطاتها

وقد الحظنا ذلك في ايطاليا واسبانيا والبرازيل والهند والواليات املتحدة وبريطانيا وفريسا وروسيا ناهي عن 

بنسب  ة املحلية ثم الدولية ولو يالصين التي ربطت بين قضائها على الفيروس وسرعة عودة يشاطاتها االقتصاد

 . 19قل من مرحلة ما قبل االنتشار العالمي لكوفيد أ

 صورة تصدع النظام االقتصادي العاملي  4.1.4
وتشير منظمة  فيها؛وارتفاع غير مسبوق في يسب البطالة  حدودها؛دولة قد اغلقت  175ن أفقد اشارت االحصائيات  -

 1.منها %83ن الضرر الكبير لنشاطات السياحة اةاب أدولة  210كثر من أالسياحة التي تضم في عضويتها 

 180واغلقت  كبير؛؛ وتضرر النظام التعليمي بشكل تهااوجامعدولة مدراسها  150اغلقت  2020سان نيبحلول نهاية  -

لكلي والجزئ  اد املحلي اعمالها االقتصادية والتجارية والصناعية واملالية بشكل رتب خسائر كبيرة في االقتصأماكن أدولة 

ن تعطلت املواةالت البرية والجوية والبحرية بين الدول. أقات الدول االقتصادية فيما بينها. بعد ايعكس على عال

 2.اإللكترونيةاقتصرت على االتصاالت  %60؛ واالجتماعات والفاعليات االقتصادية الى %30السفر هبط الى و 

ير شار تقر أوقد  االقتصادية؛ا ويحل محله انكماش النشاطات العظمى اقتصاديً  توقف النمو االقتصادي في الدول  -

 ففي منتص %7-5ن يسبة االنكماش في الدول املتقدمة اقتصاديا من أشار أوق النقد الدوي لهذه الصدمة حيث ةند

ستويات تحت خط وينحدر مستوى الدخل الفردي الى م ؛%2.5سواق الصاعدة والنامية بنسبة وتليها األ  ؛2020عام 

 3.الفقر ليرتب ههور عشرات املاليين من الفقراء الجدد

شاطات العمل والعاملين وجميع الن ألرباببشكل رتب خسائر كبيرة  واالنتاج واالستيراد والتصدير  تقلبات في االسعار  -

 .االزمني لهذه النشاطات محدد في الحاضر القريب جًد  اإلطار االقتصادية املرتبطة بعملية توزيع الثروة الداخلية. وجعل 

 مستقبل النظام الرأسمالي 5.1.4
م ونوع خرى تبدالت في حجأ؛ و ن يتغير بسبب ههور تحوالت اقتصادية بنيوية فيهأمستقبل النظام االقتصادي ال بد 

وتها نواع قأحجام و أن تبدلت إدل ن بقيت هي قوية ويتبأوالذي تفرضه الدول القوية يبقى  القوة االقتصادية للدول؛

 االقتصادية.

وة وفاعلية في مواجهة واحتواء كثر قأقدية تجارية استثمارية نال بد من وجود مؤسسات وهيئات اقتصادية مالية 

ولغاية اليوم تجلب معها تغير في نوع وسياسة املؤسسات والهيئات  1929زمات اقتصادية دولية منذ عام أ؛ زماتاأل 

                                                           
 ولي تحت الرابط : مدونات البنك الد-1 

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/covid-19-will-leave-lasting-economic-scars-around-world 
 2020-8-6املصدر نفسه ليوم  -2 

  الرابط:تحت  220-6-8نك الدولي يوم بيان صحف  للب -3 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/06/08/covid-19-t 

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/covid-19-will-leave-lasting-economic-scars
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و مؤسسة التنمية وغيرهم من منظمات وهيئات دولية أو البنك الدولي أي لةندوق النقد الدو  1.الدولية واملنظمات

 .19اقتصادية خاضعة اليوم لقانون التغيير والتجديد بفعل تداعيات االنتشار العالمي لفيروس كوفيد 

ين الغرب بكثر أوهو يميل للشراكة  ه؛عليينحسر املستقبل بنوع وحجم التراجع في القوة االقتصادية للدول املهيمنة 

 :التالية لألسبابوالشرق 

ههرت قوة في مواجهة تداعيات فيروس أفريقيا أوالصين والبرازيل والهند وجنوب  مجوعة دول بريكس من روسيا -

ير املشروع االقتصادي الصيني الكب االقتصادية السماكرونا االقتصادية وكانت عودتها السريعة لتنشيط مشاريعها 

 ؛2حصل على يسبه عالية من الرضاء الدولي العام 19وانتاج روسيا االتحادية لعالج فيروس كوفيد  ؛رالحريطري، 

 .3موقف مؤثر في تغير املؤسسات املنظمات والهيئات االقتصادية الدولية وقواعد العمل فيها وألعضائهاسيكون لها 

ب  تصدعات و ور ما الواليات املتحدة واالتحاد األ ية التي كانت يقودها الغرب الرأسمالي ال سيالعوملة االقتصاد -

ضحت أالمريك  مع كندا واملكسيك توقف و ؛ وتضررت مشاريعها االقتصادية املشتركة؛ فالتعاون امؤسساتها االقليمية

و أنهما يب  فيما بو لنسبة لدول االتحاد االور الحدود والتخوم املشتركة حواجز ضد التعاون والتبادل التجاري؛ وهكذا با

بية و ر ةبح رابطة التجارة االو أ؛ و سيان مستقبل العوملة وحرية التجارةاو مع أقليمية في حوض املتوسط مع منظماتها اإل

ة فتر بان ألى الوراء إن العودة أعن العمل حتى  ةبية املشتركة عاجز و كتطوير للسوق االور  1992الحرة التي يشأت عام 

قليمية وملة االقتصادية في مستوياتها اإلبية املشتركة خيار ةعب التحقي، فالتباعد وااليعزال حطم العو السوق االور 

ليا ن فريسا وايطاأملانيا سيكون بنسبة أقل، في حين باملئة، أما في أ 8و العاملية. حيث بلغ االنكماش في الواليات املتحدة أ

 واسبانيا وبريطانيا ستشهد ان
ً
 4.كبربنسب أكماشا

وجه ؛ ةراع متعدد األ و عدوةأالحروب التجارية بين الدول بغض النظر سواء كانت ةديقة او متحالفة انتشار هاهرة  -

جل تحقي، منافع تعوض خسائرها جراء أو الصغيرة من أكل الدول العظمى تعيد ترتيب تحالفاتها مع الدول املتوسطة 

لذلك نجد اليوم متغيرات جديدة في تطبيع عالقات وتمتين عالقات وقيام حصارات ؛ 19االنتشار العالمي لكوفيد 

"غير مسبوقة" ستؤدي  19وس كوفيد ن تداعيات االنتشار العالمي لفيرأعلن ةندوق النقد أفقد  5.اقتصادية بين الدول 

  .ون دوالر على مدار عامينتريلي 12باملئة وتهدد بخسارة  4,9لى تراجع الناتج املحلي اإلجمالي العالمي بنسبة إ

ر الفقر والجريمة االجتماعية واملنظمة واالرهابية حيث حذر ةندوق النقد الدولي الى وجود هانتشار عالمي لظوا -

ات ع الخدموترتفع يسب البطالة بشكل غير مسبوق وتتراج ا؛فقرً تداعيات اجتماعية خطيرة بحيث يزداد الفقراء 

 كد هذه الحقيقة املقرض العالمي ومقره واشنطن. أ. و ل العالمو ملعظم دمنية الصحية والتعليمية واأل 

                                                           
 (: العالقات القتصادية الدولية، دار ال ياء للطباعة والنشر، الكويت.2014القريش ي، علي حاتم ) -1

 https://www.dw.com/arتقرير مصور تحت الرابط :  2020-8-11ينظر ليوم  -2 

 ينظر : -3 

- International economics http://en.wikipedia.org/wiki/International_economics. 
- Économie  internationale http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_internationale. 

  تحت الرابط 2020-6-13ينظر تقرير االمم املتحدة ليوم  -4 

https://www.un.org/development/desa/ar/news/policy/wesp 
-mid-2020-report.html 

؛ وتطبيع العالقات  2020أغسطس 22-19ههور اهتمام متزايد للواليات املتحدة في اقامة عالقة استراتيجية اقتصادية مع العراق اثر زيارة رئيس حكومة العراق  -5 

اون اقتصادي روس ي ةيني مع سوريا في الفترة نفسها؛ ومحاوالت ؛ وايشاء تع2020اغسطس  15االمريك   االسرائيليبين االمارات العربية مع التحالف  االقتصادية

الصعبة بين دول االتحاد  واملفاوضات. ؛  %14في شمال افريقيا ؛ والصين اليوم بحاجة للعالم بعد ان هبط اقتصادها بنسبة  االستثمارات لتنظيمتكية قطرية 

 رة تحت الروابط : ب  من اجل ايعاش اقتصاد االتحاد ؛انظر التقارير املصو و االور 

https://www.alaraby.co.uk/ 
https://www.france24.com/ar/20200718- 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_economics
https://www.un.org/development/desa/ar/news/policy/wesp
https://www.alaraby.co.uk/
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 العامل الجغرايف والسكاني  2.4
ن تغيرت بعض اشكالها ومؤثرات بفعل التطور التكنولوجي الهائل في العدد إفية هي قوانين حتمية ال تتغير  و الجغرا

واالدوات التي استخدمها االيسان في اعادة ةياغة بعض اشكالها مثل بناء السدود وش، االنفاق وةناعة زراعة 

اخية؛ املن لظروفاالصحراء وتنظيم وتحوير شبكات نقل وارواء املاء ؛ واملطر الصناعي واخرها اجتهادات التأثير في 

والجوانب السلبية االخرى ال سيما في مجاالت التلوث البيئي ؛ لكنها بقيت بنسبة كبيرة عامل مؤثر في تفاعل العالقات 

 .1الداخلية االمنية والسكانية واالقتصادية والثقافية والسياسية للدولة ؛ وايضا عامل مؤثر في عالقات الدول فيما بينها

 السكاني املتفاعل االول مع البيئة املحيطيةالعامل  1.2.4
 ال يمكن تفسير سلوكه االجتماعي والسياس ي واالقتصادي بمعزل عن العامل الجغرافي. 

 من ذا كان نوعً إفضل افي نحو األ ة العامل الجغر غتطيع العامل السكاي  ان يعيد ةيايس
ً
؛ وليس كما فارغا

ً
ا مبدعا

في  خرى وحتىالصناعة والنشاطات االقتصادية األ تطورة في مجاالت الزراعة و امل ءات والخبرات وااليدي العاملةالكفا

 تخدام االمثل للعمل الجغرافي.سمجال ةيانة البيئة والدفاع عن الوطن؛ وتوزيعه السكاي  يتوائم مع اال 

ف وهيمرتكز لت ال تمزقها الطائفية السياسية وال العرقية املتطرقة يشكللعامل السكاني في هوية وطنية جامعة ا

 ل يشاطاتحتمية تأثير العامل الجغرافي والسكاي  في مجم 2.القات الدولية لصالح الدولةعالعامل الجغرافي في تفاعالت ال

 : ئص التاليةصاستها الخارجية من خالل الخاالدولة املختلفة وفي سي

وقع ع بمتوهذه الخاةية لعبت دورا مهمة في استقطاب الدول واملهاجرين ةوب الدولة التي تتم املوقع واملساحة -

 واةالت البحرية والبريةوفي مجاالت امل ،منية والسياحيةمضامين العالقات االقتصادية واأل  مهم متفاعل في جميع

العكس صحيح بالنسبة للدول املنعزلة او و  الدولية،؛ مثل هذه الدول لها مكانة متميزة في تفاعل العالقات والجوية

 الحبيسة.

وتكون هذه املوارد فائضة عن الحاجة لترتب  الثمينة.من ثروات ووارد طبيعية ال سيما املعادن  الجغرافية الطبيعية -

 ساسية لحياة الشعب وحاجاتها من الحاجات األ ا يعزز سيادتوتضم قدرً  الدولية،للدولة مكانة مؤثرة في العالقات 

 3.مؤسسات الدولة املختلفة من اجل حماية وبقاء الدولة

حية ، وخصائص السكان النوعية من ناو يسب الكثافة السكانيةأقيما يتعل، بالعدد واالكتظاظ  الجغرافية السكانية -

قسام ألى ي  ع؛ والتوزيع السكاو زيادة يسب الجرائم املتنوعةأالتعليم والعمل والخبرات والضمان؛ وقلة االدراك و و النوع 

، ثم خصائص النظام االجتماعي السائد العابر للهويات الفرعية املذهبية و يعي، تقدمهاأالدولة بشكل يدعم تطورها 

والعرقية والطبقية نحو تماسك اجتماعي فاعل او املنقسم الى كتل بشرية مذهبية او عرقية او ثقافية وسياسية متناحرة 

 4.ال تجمعها هوية وطنية واحدة

  

                                                           
 .245(: التصدع العظيم، ترجمة عزة كبة، بيت الحكمة بغداد، ص 2004فوكوياما، فرايسيس ) -1 

 12ترجمة اسامة امين القوي، الهيئة املصرية للكتاب، القاهرة، ص 2العلم والتكنولوجيا، ج(: تاريخ 2008.ج. موريس و .ا.ج ديكنز )- -2 

 .47مدجل لتاريخ العالقات الدولية، دار الفكر الجامعي، بيروت، ص (:1967) جان ،باتيست & رينوفان، بيير    .    

 .149ص ون الثقافية العامة، بغداد،الحرب والتغيير في السياسة الدولية، دار الشؤ (: 2019)روبرت  ،جيلين .  

 .34، ترجمة حسان البستاي ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ص 2050العالم عام (: 2013) لوريس ،سميث -3 

 .230وص  137بيروت، ص  ناشرون،عالقة املكونات االساسية في توزيع الثروة الوطنية، الدار العربية للعلوم – للرفاهيةالوةول  (:2010يويس )حسين منى  -4 
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تفاعل  الجغرايف يفىلع العامل  19االنتشار العاملي لفيروس كوفيد  انعكاسات 2.2.4
 الدولية:العالقات 

  وبفضل  ؛بفضل ثورة االتصاالت واملواةالت ضحى قرية ةغيرةأن مقولة العالم املصغر الذي أتصدع فرضية

سواق تجارية مترابط وعمالت أمتكامل و لى معمل انتاجي إتي حولت معظم مناط، العالم العوملة االقتصادية ال

وسوق عمل حولت العامل املوهف املحلي الى عامل وموهف  عالمي؛مختلفة الجنسيات ذئبة في نظام نقدي 

 الدولية.االبتعاد والعزلة الذي اةاب العالقات  إثر دولي؛ 

  ت دبلوماسيا تأةلهاتب مام تواةل وتفاعل الشعوب التي ر أا ن الحدود واالجواء لم تعد عائًق أتصدع نظرية

ت؛ الجبال والبحار والخلجان لم تعط  او تمنع مميزات جيوسياسية بعد هذا التطور الهائل الشعوب واالنترن

في اندماج وتزاوج ثقافات الشعوب حتى في نمط االستهالك وامللبس واملأكل. فقد جنحت الدول لغل، حدودها 

 واجوائها فيما بينها.

 ؛ تالهائل في االتصاالت واملوةال  التطرفمية الجيوسياسية للحيز والفضاء بفضل تصدع نظرية تراجع االه

كثر ةوب املحلية في استثمار الجغرافية الطبيعية مع محاذير في مشاركة دولية واسعة عن طري، أواالتجاه 

رين؛ لعشالشركات متعددة الجنسية واملنظمات والهيئات الدولية وغير الحكومية التي توسعت خالل القرن ا

في  افقد تفتت النس، الدولي الى ايساق محلية تجتهد في حماية نفسها من االخرين وليس االنطالق سريعً 

 معهم.التكامل 

  ًوتخليصها من السموم وامللوثات التي تشكل  املحلية؛لى ةيانة البيئة الجغرافية إا عودة معظم الدول سريع

 بيئة مالئمة النتشار الفيروسات.

  وعاملين من الشركات املتعددة الجنسية املعنية بمشاريع االستثمارات بالثروات الطبيعية لدول خروج خبراء

االجراء رتب خسائر  ان هذأهم بجهود وطنية محلية بالرغم من بشكل جعل معظم الدول مضطرة للتعويض عن

لها.  افية الطبيعيةكبيرة اقتصادية للشركات لكنه حفز الدول على بناء دور محلي لصيانة واستثمار الجغر 

 علمية؛الوتقليص املنح الدراسية  العالمي؛؛ وتسكين مفهوم املوهف يدي العاملة الوطنيةلى األ عوالتركيز 

ووضع حركة وتنقل االفراد واملعدات واملركبات لعمليات تدقي، مشددة قلصت حجم ونوع التواةل االجتماعي 

 والدولية.يمية واالقتصادي بين شعوب العامل في املستويات االقل

  لدراسة ا ألغراضتعرضت التجمعات السكانية املحلية وتلك املتداخلة مع تجمعات اقليمية ودولية سواء كانت

او السكن الدائم واملؤقت؛ وحتى تجمعات املهاجرين الشرعيين وغير  املختلفة؛او السياحة او االستثمارات 

 الخرين.امع  تخموهاالشرعيين الى تغيرات سكنية رتبت ازمات سكنية في معظم دول العالم ال سيما املتداخلة 

  نحو االيعزال والتركيز على  جنوحهازمات وةراعات الحدود واملياه بين الدول بعد ألظهور  سريعةعودة

 متطرف.الحها الوطنية بشكل مص

  دة وخطط جدي الصحي؛ههور انماط جديدة في الزراعة واالنتاج الحيواي  وتنظيم شبكات املياه والتصريف

ار جل الحد ثم القضاء على انتشأالحدود بين الدول من  ةمعات السكانية؛ ونقاط تفتيش سيطر في تنظيم التج

 قع ههورها.االخرى املتو  توكل الفيروسا 19فيروس كوفيد 

  وحتى النشاطات االجتماعية والترفيهية والزيجات بين االجانب بشكل كبير  الدول؛انحسار كبير للهجرات بين

 نحو التركيز على النشاطات املحلية واعادة ةياغة الجغرافية املحلية الستيعاب تلك النشاطات.
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 الجوية.و من طرق املواةالت البحرية  أكبر  التركيز على طرق املوالت البرية املسيطر عليها في التفتيش بشكل 

 العامل العلمي  3.4
ات؛ املقصود تطبيقة والرؤية التي تنتج الر الفك ألنههميته أمي ليس الجانب النظري بالرغم من ن املقصود بالعامل العلإ

و تلك ألك الشعب مكانة ذ وتدعم؛ فضلأشكال حياتية أجهزة وآالت ترتب مظاهر وةور و أدوات و أهو عرض معدات و 

ن الدولة التي اخترعت املدافع والبنادق أسلحة القتال نجد أ؛ فعلى سبيل املثال في مجال الدولة التي اسهمت في ذلك

 ضحى لها تأثير مميز في السياسة الدولية؛ وينطب، الحالأيز مكانتها االقليمية والدولية و قبل غيرها ايعكس هذا في تعز 

ه تلتقليدية والطائرات والغواةات والدبابات ثم اسلحة الدمار الشامل؛ فمن ينتجها مكانمع اختراع االسلحة فوق ا

ولة التي اعة والزراعة فالد؛ ونجد هذا التأثير املتبادل في عوامل االنتاج في مجاالت الصنالدولية ليس مكانة من يشتريها

ت ج عالية الدقة التنظيم مكانتها الدولية ليسساليب انتاأيثة بمعدات ومكائن متطورة وتتبع ساليب انتاج حدأتطب، 

 1 ل؛ املرتكزات االساسية في تميز دولة عن دولة في الجانب العلمي هو :اانة الدول املتخلفة في هذا املجككم

 التكنولوجية.االجتماعي ال سيما في املجاالت النظرية والتطبيقية  لالرأسما 

  واملتحرك.الرأسمال الثابت 

  التطبيقات التكنولوجية الحديثة للنظريات والبحوث في جميع املجاالت االمنية والعسكرية واالقتصادية

 ؛ والنانو.وفي مجاالت املواةالت واالتصاالتواالجتماعية والبيئية والصحية والعمرانية واالعالمية؛ 

 .بنوك املعلومات والجامعات ومركز البحوث واملؤسسات العلمية 

 ير الجديد يف العامل العلمي مع بداية القرن الحادي والعشرين املتغ 1.3.4
ن أبيد  ؛العلميجهزة يشرف عليها وينظم برامج عملها نمط ميز القرون املاضية في الجانب أكان انتاج االيسان ملعدات و 

كاء ذبرنامج "الجهزة مختلفة االستخدامات تعمل وف، أمعدات و  الذكاء؛اختراع االيسان ملعدات تتميز عليه في 

ين الدولة ة نوعية في التأثير املتبادل بلاالةطناعي" وال تخضع للبرمجة من قبله بشكل مستمر حدث كبير وهذا ويرتب نق

 يمتلكونها.حيث وسعت الهوة العلمية بين من يمتلكون قوة الذكاء االةطناعي ومن ال 

صاد ثبت قدرة فائقة في االقتأن أبعد  الدولية؛لسياسة كثر فعالية في امثابة املحرك األذكاء االةطناعي بلا وأضحى

نتج طبقة جديدة من االفراد لهم دور في الشؤون أخرى و اةالت والكثير من االستخدامات األ من والبيئة واملو واأل 

ا في االقتصاد العالمي، وفي التخط واالعالمية.اسية واالمنية والبيئية ياالقتصادية والس  رئيسيًّ
ً

ط يوأةبح فاعال

في معايير و والسلم؛وعمليات ةنع واتخاذ قرارات الحرب  االستراتيجية،واالستشارات  واالعالم؛ والتفاوض، االستراتيجي،

ير من وغيرهم الكث الوراثية؛والهندسة  املسيرة؛التفوق في االتصاالت االلكترونية والفضائية والطائرات واالقمار 

 االخرى.التطبيقات 

النظري للذكاء االةطناعي كان مع بداية خيالية حين عملت السينما تمثيل روايات الخيال العلمي ساس االنطالق أو 

ومع مرور الوقت تتحق، هذه الخيال  اآلليين،، والجنود ات العقول االةطناعية والروبوتاتقبل عقود على افتراض

 2.العلمي

                                                           
 ، ترجمة حسان البستاي ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت.2050(: العالم في العام 2012سميث، لوريس ) -1 

1 - Tuathail, Gearodo & Dally, Simon (2002) : Rethinking Geopolitics, Taylar, Fracise – Libarary, 29ewst 35th 
street, New York 1001, p78. 

 اهم معهد حكوم  مؤسسات  ال يتناول اال  الدولية،املعهد امللك  للشئون »كانت مع ما جاء في تحليل التقرير العلمي السياس ي الصادر عن مؤسسة تشاثام هاوس   -2 

على 1920واملعروف رسميا باسم املعهد امللك  للشؤون الدولية: تأسس عام  ،Chatham Houseتأسس معهد تشاتام هاوس  «:املسائل االكثر اهمية في مصير العالم

. وكان أول رئيس لهذا املعهد هو روبرت سيسيل، كما احتل املؤرخ البريطاي  الذائع الصيت، 1919الذي تأسس عاما اعام  األميركية،غرار مجلس العالقات الخارجية 
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ومضرة  شرعية،ت عند استخدامها ألغراض غير الذكاء االةطناعي له مستويات واجيال وله فوائد، وعليه سلبيا 

،ا عند الدولة القوية وضوًح  أكثر التميز في هذه القوة  لإليسانية.
ً
 وتحظى باستقرار وقوية س علميا

ً
 واداريا

ً
مني. أياسيا

ومثال على ذلك نجده في تقرير معهد  ضخمة؛والذكاء االةطناعي عند توهيفه له مردودات مالية واستثمارية 

نه تضمن أو  الصدد،اطروحة بهذا  أحدث 2018عنه في منتصف أكتوبر  أعلنماساشوستس للعلوم والتكنولوجيا الذي 

االعالن عن أكبر استثمار مالي في هذا املجال بقيمة مليار دوالر إليشاء كلية جديدة تجمع ةنع وتخصصات واستخدامات 

 .1الذكاء االةطناعي

االنتشار العاملي لفيروس كوفيد ىلع العامل العلمي يف تفاعل  انعكاسات 2.3.4
 العالقات الدولية: 

 التأثير في: نستقرئ ن أالعاملي على فيروس كوفيد؛ علينا  النتشار ثر أن نعرف بالتحدي أيجب 

 االصطناعي ىلع الذكاءالتأثير  1.2.3.4
وفي ابداء الرأي والقرار، وطريقة عمله في  التفكير،الذكاء االةطناعي هو قدرة اآللة على محاكاة العقل البشري، في  

ويحاك  قدرات االيسان في االكتشاف، واالستفادة من التجارب السابقة، بمعنى جمع الدراسات  االوامر،تنفيذ 

 املستقبلي.عملية للتنبؤ والتحليالت عن التجارب السابقة وعمل معايير علمية 

ومنذ التطّور الذي شهده الحاسوب في منتصف القرن العشرين، تمَّ اكتشاف أنَّ الحاسوب باستطاعته القيام بمهمات  

 مما اعتقدنا، حيث يمكنه اكتشاف اإلثباتات للنظريات الرياضية املعقدة باإلضافة لقدرته على لعب 
ً
أكثر تعقيدا

ع ذلك بالرغم من إيجابيات الكثيرة من سرعة في املعالجة وسعة تخزينية عالية إال أنه لآلن الشطرنج بمهارة كبيرة، وم

د على تغذية املعلومات اكثر من اعتماده مال يوجد أي برنامج باستطاعته مجاراة مرونة العقل البشري، والحاسوب يعت

 اعي . كما الذكاء االةطن، وهنا يلتق  مع ارب تحليالت الكمية للتج ؛ العقل البشري يمكنه اجراءاملعلوماتانتاج على 

اما العقل االةطناعي فله اطار اخر اوسع واعقد من  االيسان،بمعنى ان الحاسوب يعمل في االطار والبرامج التي حددها 

 اطار عمل الحاسوب، وهنا تكمن خطورة هذا االكتشاف العلمي. 

 ُيشير التقرير إلى ضرورة التفرقة بين األنظمة: وانظمة الذكاء الصطناعي األتوماتيكيةالفرق بين النظمة  -

األتوماتيكية واألنظمة املستقلة في الذكاء االةطناعي، فاألولى ستخرج نفس النتائج في كل مرة تدخل بيانات 

العقل البشري مل كمحددة ألنها تعمل وفًقا لهياكل تشغيلية معينة، بينما الثانية ستخرج نتائج مختلفة ألنها تع

بعدة خطوات تبدأ من اإلدراك عن طري، أجهزة االستشعار، ثم املعرفة، وتحليل املعلومات، إلخراج القرار 

 املناسب والسليم.

عن طري، تحليل قواعد البيانات،  :التحليل مهمة: مهام للذكاء الصطناعي في مجال السياسة الدولية -

م التجارب التي تمت برمجتها عليه، كمراقبة تنفيذ معاهدات السيطرة وإخراج نتائج تتماش ى مع النماذج تراك

                                                           
تقرير، بعنوان  أةدر  2018مقره في الحي الذي سكنه ثالثة من رؤساء وزراء بريطانيا. بتاريخ يونيو  1923ل املركز في عام رونالد توينبي، منصَب مدير للمركز الحقا. حص

 خاذى عمليات ةنع وات"الذكاء االةطناعي والشئون الدولية: االضطراب املنتظر"، لالجتهاد في محاولة قياس آثار الذكاء االةطناعي على السياسات الدولية، وعل

املديين القصير واملتوسط، إلى جانب تأثيراته على األمن العالمي، وفي مجاالت متنوعة  مستقبلي علىالقرارات االستراتيجية، وعلى االمن والسلم الدوليين، بعرض 

 انظر: واالقتصادية.كالشئون العسكرية، واالجتماعية، 

Chatham House - International Affairs Think Tank, www.chathamhouse.org Chatham House, the Royal Institute 

of International Affairs, is an independent policy institute based in London. Discover what we do, visit our website 
today 

 املصدر نفسه   -1 
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على األسلحة النووية أو الكيميائية. ونتيجة لزيادة البيانات الحالية، سواء التجارية أو الصناعية، سُيساهم 

 الذكاء االةطناعي في بلورتها وتحليلها ملنحها لصايع القرار فيتخذ القرار املناسب.

له  التنبؤ:مهمة  
ّ
ا، وذلك وفًقا ملا حل يستطيع الذكاء االةطناعي أن يمد ةايعي القرار بنتائج محتملة الحدوث مستقبليًّ

 من خالل أنواع معينة من التطبيقات يستطيع ةايع القرار في الشئون الدولية أن يتوةل إلى نماذج 
ً

من بيانات. فمثال

وخطوات الفاعلين اآلخرين. ومع التراكم املعرفي، وزيادة تطور برمجة للمفاوضات املعقدة، ومن ثم يبني عليها مواقف 

 التطبيقات، يستطيع الذكاء االةطناعي أن يجعل التنبؤات أكثر دقة.

تلعب التطبيقات اللوجستية الحديثة دوًرا ال ُيمكن إنكار تأثيره على السياسة الدولية. فف  قطاع  الدور التشغيلي:

ي مراكز ، وفمقذوفات الجوية والبحرية والبريةبدون طيار، واالقمار االةطناعية املوجهة للاألسلحة تنتشر الطيارات 

بيئة التي هي ، وفي الو العرقي او الدينيأحياز الحزب  ةنع القرار تتواجد الروبوتات بصفة استشارية ال تعرف امليول واالن

ن طاالةطناعي لتأشير التهديدات التي تهدد البيئة في باوعاء يسكنه جميع الكائنات الحية تنتشر الروبوتات ذات الذكاء 

قدرات  ،ب النفس ي في التفاوض بين الفرقاء، حتى ان بعضها لو قدرة على تحليل الجانوخارج االرض وفي محيطها الكوي 

ل ما سب، ككبيرة في تشخيص االمراض، وفي األسواق التجارية يتواجد الذكاء االةطناعي في  السيارات ذاتية القيادة، و 

ا أو من حيث سرعة االنتشار واالستجابة للمخاطر.  له ةداه على مسار السياسة واالقتصاد العالمي، سواء أخالقيًّ

ونتيجة للتكلفة العالية لتطوير الذكاء االةطناعي تراجع تنافس القطاعات  الدور العسكري للذكاء الصطناعي:

قطاعات التجارية التي لها استثمارات ضخمة في مجال بيع منتوجاتها العسكرية في مجاالت التطوير، تاركة الساحة لل

للجيوش. وضرب التقرير عدة أمثلة على ذلك منها الطائرات بدون طيار والسيارات ذاتية القيادة ألغراض قتالية 

بدرجة كبيرة ، وتطور املشروع 2004عسكرية، حيث أشار إلى بداية االهتمام بتطوير السيارات ذاتية القيادة في عام 

حتى تم التسوي، له في األسواق التجارية العسكرية. على النقيض لم تحظ املركبات العسكرية بذات القدر من االهتمام 

نتيجة لعدم قدرة القطاع العسكري على منافسة القطاع التجاري وتطوير البرامج ذاتية التشغيل، بينما يحتل اإلنفاق 

ال وقطاع السيارات ذاتية القيادة املرتبة األولى في أولويات القطاع التجاري، ويرجع على تطوير قطاع املعلومات واالتص

ووفًقا لذلك، من الصعب الحكم على تطور مستقبل الحروب على املدى  ذلك للتنافسية العالية في السوق التجاري.

ة هابيين شراء سيارات ذاتيالقصير نتيجة لضعف أداء القطاع العسكري في تطوير الذكاء االةطناعي، فيمكن لإلر 

القيادة أو طيارات بدون طيار قبل أن تستطيع القوات املسلحة الحصول عليها، فالصين على سبيل املثال تعمل على 

 تطوير شبكة طائرات بدون طيار لنقل الركاب، وتوجد شركات عدة حول العالم تحذو حذوها.

يبقى تسال يدور بخلد املخططين االستراتيجيين هو هل يمكن فصل عمليات ةنع  تأثيرات في السياسة الدولية:ال

واستخدام الذكاء االةطناعي عن قواعد الصراعات الدولية املستندة على قواعد القوة واملصالح وليس قواعد العدل 

جات تعقيد العالقات وعن تأثيرات تكنولوجيا الذكاء في املجال السياس ي الذي يتسم بدرجة عالية من در  واالخالق.

اإليسانية، ُيشير التقرير إلى أنه من الصعب تصور أن تحل محل التنفيذيين في ةنع القرار في املدى القصير، لكن تلك 

التكنولوجيا تلعب دور املعاون لصايعي القرار في اتخاذ القرارات بطريقة سريعة وفعالة. وتكمن آلية عمل تكنولوجيا 

رتها على هيكلة عدٍد كبير من البيانات، واالحتفاظ بها بصورة تفوق العقل البشري، إال أنه قد الذكاء االةطناعي في قد

ُيصاب بالخلل في حالة وجود ش يء غير مألوف عما تمت برمجته عليه على عكس العقل البشري، لذا فكل منهما يعمل 

 كمتمم لآلخر.

ديدات الخارجية على األمن اإليساي ، وزادت التهديدات بعد انتهاء الحرب الباردة قلت الته  تعزيز األمن البشري:

مليارات شخص اإلنترنت، من  4,7سيستخدم نحو  2025الداخلية، ووفًقا لتوقعات شركة مايكروسوفت فبحلول عام 
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 لإلقن %75بينهم 
ً

ا فعاال
ً
د مزيًدا من البيانات واملعلومات التي ستكون محرك

ّ
ع امن داخل الدول الناشئة، وهو ما سيول

والجرائم االجتماعية والجرائم املنظمة في ذات الوقت. وهؤالء سيدخلون األسواق االقتصادية  واإلكراه،والتنمية، 

الجديدة، مواجهين تغيرات طبيعة أسواق العمل والتغيرات املناخية والديموغرافية والسياسية، مما سيضاعف الحاجة 

إليساي  والتقليل من العنف، وتقع مسئولية تحقيقه على عات، لتطوير تطبيقات الذكاء االةطناعي لدعم األمن ا

 الحكومات ومنظمات املجتمع املدي  واملنظمات الدولية. 

سيخلف الذكاء االةطناعي فجوة كبيرة بين الدول املتقدمة والنامية، فاألولى تملك عمالة التجارة الدولية والتنمية: 

ا في التنمية، لذا فآثار الذكاء االةطناعي ستتمثل في توليد ذات مهارة عالية وأجور مرتفعة، كما أنها 
ً
قطعت أشواط

ضغوطات على العمالة والدولة، بينما الثانية تتأثر وبشدة من الذكاء االةطناعي، فهي تمتلك عمالة ذات مهارات 

لتدريب  بمنخفضة، ولعل فرةتها تتمثل في عقد الشركات مع املستثمرين األجانب الذين يتعهدون بتخصيص يس

العمالة ولتحسين إنتاجية الدولة ونقل التكنولوجيا، وسيكون سباق التنافس قائًما بين الصين وأمريكا بشكل أساس ي. 

وعلى ةعيد التجارة الدولية؛ سيساهم تطور الذكاء االةطناعي في تقليل تكلفة اإلنتاج داخل الدول املتقدمة، ومن ثّم 

النامية، وتقّل الحاجة للعمالة الوافدة، كما تقل تحويالت العاملين بالخارج  يقل اعتمادها على التصنيع في الدول 

 لبلدانهم، فيقل الناتج القوم  للدول.

 لتقرير ةادر عن " 2016التوقعات تشير في عام اإلنتاج في الدول املتقدمة: 
ً
أن يساهم   "Accentureشركة طبقا

. 2035االقتصادي لعدد كبير من الدول املتقدمة بحلول عام استخدام الذكاء االةطناعي في مضاعفة معدل النمو 

البيع بالتجزئة وخدمات النقل.  وأغلب األرباح ستكون قادمة من خدمات الرعاية الصحية واألسواق املالية وشركات

توقعت  2017 من تطبيقات الذكاء االةطناعي ستلعب دوًرا كبيًرا في زيادة اإلنتاج وتقليل تكاليفه. وفي عاأكد التقرير أو 

. في العام الواحد %1,4حتى  %0,8دراسة لشركة "مكنزي" أن يزيد الذكاء االةطناعي من معدل اإلنتاج العالمي من 

وعلى جانب آخر، قد تساهم تطبيقات الذكاء االةطناعي في تقليل الناتج املحلي اإلجمالي، ويرجع ذلك إلتاحة الخدمات 

يقل اإلنفاق على تلك الخدمات ومن ثم يقل اإلنتاج، مثل ترجمة جوجل التي قد املجانية التي تحل محل املدفوعة، ف

 تحل محل مكاتب الترجمة، واالستشارات الطبية االلكترونية محل استشارات العيادات.

طالب ، بل وييسبة البطالة العامليةتشير الدراسات االقتصادية إلى إسهام الذكاء االةطناعي في رفع   سوق العمل:

االقتصاديين بضرورة تدخل الدول إلعادة توزيع األرباح التي تجنيها الشركات من الذكاء االةطناعي على األفراد بعض 

العاطلين. ولكّن هناك اقتصاديين آخرين يرون أن التكنولوجيا تقلل من الوهائف وليس العمل، ومن ثم فهي تخل، 

 %30فإن نحو  2030فإنه بحلول عام  ،PWCرتها شركة فرص عمل جديدة لم تكن موجودة من قبل. ووفًقا لدراسة أج

في الواليات املتحدة األمريكية  %38إلى  %35من الوهائف في بريطانيا ستتعرض لألعمتة، بينما تتراوح تلك النسبة بين 

ئف . والخوف يكمن في أن القضاء على وهائف ما سيكون أسرع من خل، وها%21وأملانيا، وتقل في اليابان لتصل لنحو 

جديدة، وتظل العواطف اإليسانية هي املعضلة التي يصعب الوةول إليها عن طري، الذكاء االةطناعي، والتي تتواجد 

 في مهن عدة مثل املحاماة والطب والتعليم.

 على عامل الذكاء الصطناعي:  19انعكاسات النتشار العاملي لفيروس كوفيد 

ان التباعد االجتماعي وتباعد ةايعي القرارات في دول العالم ال سينا الفاعلة منها في النظام الدولي وغياب او شلل 

 تدوير ات عملي يبطئيشاطات وتواةل مؤسسات البحوث التطبيقية للذكاء االةطناعي محليا واقليميا وعامليا سوف 

دات الذكاء االةطناعي هي عملية مشتركة متكاملة بين عدة ي جزء من معأز العلمي النوعي الن ةناعة انجهذا اإل 

 بحوث.شركات وعدة دول وعدة مراكز 
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الدولي بحاجة الى ابرام اتفاقيات دولية اخرى لتنظيم ةناعة وعمل  املجتمعفيه جاء في وقت  19ايشار فيروس كوفيد 

لة نووية او القى قنب بشرية،على سبيل املثال روبوت عالي الذكاء فجر نفسه وسط حشود  االةطناعي،ويشاطات الذكاء 

بنوك املعلومات او بنوك  أحداو قيام ربوت بالتسلل الى  والتشغيل،من خالل طائرة مسيرة وهو مجهول هوية الصنع 

 للقانون الدولي العام والقانو  السرقة،املال بهدف 
ً
نحن و  املحلي؟ن الدولي الخاص وحتى كيف يمكن معالجة ذلك طبقا

يعيش في ةراع تجاري ةناعي علمي بين الواليات املتحدة والصين بشكل ملحوظ وبشكل اقل حدة بين روسيا االتحادية 

وحتى على ةعيد املنظمات الدولية كمثال بين مجموعة دول بريكس  واليابان؛والواليات املتحدة واالتحاد االورب  

 االمريكية.ومنظمة الدول واالتحاد االورب  

دولة ما الدول االخرى بصناعة معدات واجهزة  تفاجئفغياب التواةل واالتجاه ةوب الفردية وااليعزال بين الدول قد 

 الدوليين.عالية التقنية والذكاء تهدد االمن والسلم 

 النشاطات العلمية النظرية والبحثية  2.2.3.4
االنتاج ويصدر الى االسواق بمختلف انواعها ومستوياتها اال بعد وجود دراسات وبحوث ي تطبي، تكنولوجي في أال يخرج 

يوجد اي تطبي، تكنولوجي او نظري اال من خالل تالقح الخبرات بين شركات ودول  كما ال  نظرية رتبت هذا التطبي،.

بعد االنتشار العالمي لفيروس هذا التالقح والتعاون وفي حاالت معينة التكامل هل بق  على حاله  العالم؛وشعوب 

 املتغير.ن يشير الى حاالت محددة ههرت عليها ايعكاسات هذا أرونا؟ بالتأكيد ال؛ ويمكننا و ك

 19هداف النشاطات العلمية والبحثية قبل النتشار العاملي لفيروس كوفيد أ

ية دو نقعلصواريخ والقنابل الوا املسيرة،تهدف الى تعزيز استخدامات االسلحة القتالية الذكية مثل الطائرات  -

الجو و  املسح التصويري االشعاعي لسطح وباطن االرضو ين دون خطأ، داي التي تصيب في املكان الزمان املحد

االسلحة املناخية التي تتالعب بسرعة واتجاه الرياح، وكمية و ، والبحر، الجنود الروبوتات، االسلحة الصوتية

 .التلويث والتسميمسلحة أ، وحرارة الجو، االمطار

لتي والعقول الذكية ا االةطناعية،تهدف الى تعزيز استخدامات الطب والتعليم والبناء واالنتاج حيث العقول  -

واالحصائيات، والتنبؤ. واستثمارات املناط، العاملية املشاعة في  االستشارة،تتفوق على العقل البشري في 

 ولية.بحار الدلواملحيطات وا جمدين،املتاملحيطين 

، التي احدثت ثورة نوعية في جمع وتحليل 5G 1الجيل الخامس من اتصاالت االنترنيت  تهدف الى انتاج وتطوير  -

 املعلومات، ودراسة علم االيسان والحيوان والنبات .

 والحيوان والنبات. لإليسانوتحسين الجيل  التجميل،وعمليات  الوراثية،الهندسة  تهدف الى تطوير  -

 .2قول االفراد وليس اراضيهمل عتهدف الى احتال -

 والبحثية:انعكاسات النتشار العاملي لفيروس كرونا على النشاطات العلمية والنظرية 

العمل على تطوير التعليم والبنية اعاق  19فيروس كوفيد  :اعاقة تطوير برامج التعليم والعداد والتنشئة العلمية

الذكاء االةطناعي املتقدم، لك  ال تظل الهيمنة التكنولوجية في يد فئة التحتية حتى تتمكن الدول من اللحاق بركب 

العدالة والشفافية واملساءلة" عن طري، وضع قواعد لحماية البيانات التي تستخدمها "تطبي،  وإعاقة ةغيرة من الدول.

تطبيقات التقنية العالية الكفاءة والذكاء االةطناعي، بحيث ال تقع في يد النخبة دون بقية الجموع، فيتم استخدامها 
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 عرفة سبب ومدى استخدام البياناتلتحقي، أغراض مضرة كالقمع السياس ي واالحتيال، فيكون لكل األفراد الح، في م

 النفة الذكر يبطئها او يؤجلها. وبالتالي سوف يؤثر سلبا على تحقيق الهداف .الخاةة بهم

توقفت الدول في دعم وتمويل وتنظيم  املتخصصة:غياب القدرة على تمويل مراكز البحوث والدراسات النظرية 

العاملية؛ حلية واالقليمية و ة البحثة في مستويات يشاطاتها املفي املراكز واملؤسسات الدراسي نمؤتمرات ملعظم العاملي

وتخلفت الدول املتأخرة في مجال الدراسات والبحوث في مجال الذكاء االةطناعي بشكل كبير لفقدانها التواةل البحثي 

 املجال.والدراس ي مع الدول املقدمة في هذا 

تستطيع الدول عن طري، التواةل  لمالصطناعي: واحتواء مخاطر تطبيقات الذكاء عدم ضبط عمليات تخفيف 

نتاج ا استغاللبينها من بناء منظومة مؤسساتية بالتعاون مع املنظمات الدولية ومنظمات غير حكومية ملنع واحتواء 

 االجتماعي وااليساي  باألمن واجهزة ومعدات الذكاء االةطناعي من قبل جهات في الحاق الضرر  التقنية؛معدات عالية 

 ملنظمة.االدول العدائية واملتطرقة؛ او املنظمات االرهابية؛ ومنظمات الجرائم الدولية؛ والجرائم  تكون بعضوالدولي؛ قد 

ولم تتمكن بعد من تخصيص الحكومات والشركات واملنظمات الدولية مصادر تمويلية لحماية التطبيقات التكنولوجية 

 1.الشاملة ولوجيةيوالبالدمار الجرثومية  بأسلحةات ال سيما تلك املتعلقة للبحوث والدراس

يجاد حماية ومراقبة يربك ا 19العالمي املرعب لفيروس كوفيد  االنتشار  العلمية:ماء واملختبرات لمن العأتصدع 

تهدافات املنظمة من قبل املافيات والعصابات والحروب الدولية االقتصادية سمن العلماء لحمايتهم من اال أومتابعة على 

د واملراف، البحثة ايشار الفيروس كوفياملختبرات أما  مشترك.والعلمية سواء من قبل جهود وطنية محلية او تعاون دولي 

برات املعنية الدولية على املخت فال يوجد تفتيش فاعل للمنظمات وايشطتها؛رتب ضعف كبير في حمايتها ومتابعة اعمالها 

بدراسة التجارب في بحوث ودراسات واختبارات تمس امن الفرد واملجتمع والدولة ال سيما في مجال الفيروسات القابلة 

 كافة. لنقل الضرر الى مناط، العالم 

شركات تجارية عاملية متعددة الجنسية ترعى الدراسات والبحوث ومعامل : التعاون العلمي التكنولوجي التجاري  تصدع

دعت هذه الحلقة تص لشرائها؛االنتاج من اجل جني املنافع املادية بعد تصديرها وخل، االسواق العاملية لها والترويج 

 لية.ودو رية محلية التواةل العلمي البحث النظري مع االنتاج في املعامل ثم شرائها من قبل مؤسسات تجا وأربكت

اقتصاد السوق، سوف تؤجل والتي  إطار ان مشاريع ادخال الطبيعة في : تأجيل املشاريع الكونية للذكاء الصطناعي

ومتابعة اعمالهم واجبارهم على ادخال  2.ب تكلفة ةيانتها على ارباب العملالطبيعة ملكية خاةة ترت الى جعلتهدف 

، ولعل مشاريع الطاقة الشمسية 3 .لخزن والنقل عن طري، نظمها وتشكيالتها الفاعلةاملناسبة في االنتاج وا التحسينات

 والوقود العضوي والصخري خير مثال على ذلك.

كما ان مشاريع غزو الفضاء الجديدة التي تهدف الى توهيف الغزو  في انتاج اسلحة دمار غير تقليدية ، والحصول على 

عائدات مالية من تعميم استخدامات االتصاالت في الشبكات االلكترونية العاملية التي تمتلك عائدات مالية تعادل 

غيرها ؛ وبهذا الصدد اعلن املعنيون واملسؤولون في برامج غزو ل و قو قدول عديدة مثل شركة مايكروسوفت و ميزانيات 

البدء برحالت فضائية الى سطح القمر واملريخ  2020 – 2010الفضاء ومنهم ناسا االمريكية بأن العام سيشهد للفترة من 
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 GOGLE SEARCHتقرير مصور ،  االلكتروي ،التجنيد  ،73مجموعة مؤرخين  -

78، ص، عالم املعرفة، سلسلة كتب ثقافية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويتتجدد نفسها (: الرأسمالية1990) . فؤادمرس ي-38  

 والتوزيع،مة عبد الحميد محبوب، الدار الدولية للنشر ترج العاملية،من يسح، من؟ الصراع التجاري في ةناعة التكنولوجيا (: 1988) لوراد داندريا ،ثامسون  -3 

 .66القاهرة ص 
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ضة لك املعر من أجل ايشاء مستعمرات بشرية هناك ، وبالتأكيد سيكون البحث عن مواد أولية استراتيجية بديلة لت

 .1ض الذي سيرتب مكانة ووضعا متميزاللنفاذ في االر 

 مني العامل األ 3.4
ون ا مع القانون الدولي والقاننه نظام فرضه االقوياء في النظام الدولي بشكل يتناغم يسبيً أيمكن تحديد مفهومه ب

العمل  فهو قواعد ملزمة يتم؛ االمنية على شؤون املجتمع الدوليالدولي االيساي  لغرض بناء سلطة عاملية يتحكمون بها 

بها بشكل منتظم ، وعرضت تحت مسمى نظام األمن الجماعي لتنظيم العالقات الدولية؛ وتضمن تدابير واجراءات 

تهدف الى مجابهة أية محاوالت لتغيير الواقع الدولي أو اإلخالل بعالقاته وأوضاعه بطرق "غير مشروعة" ، والعمل بشكل 

ادة ملحاوالت التغيير، ولقد برزت فكرة هذا النظام في العالقات الدولية بعد نهاية الحرب العاملية جماعي كقوة مض

 األولى مع يشأة عصبة األمم. 

 ردعها،بهدف  معتدية،واساس فكرة بناء نظام امن جماعي يتمثل في بناء قوة متفوقة على قوة اي دولة منفردة    

ففكرة االمن الجماعي ال يوجد فيها ما  الدوليين،الضرر باألمن والسلم  وإلحاقومنعها من تحقي، اهداف عدوانها، 

، وانما يحمل فكرة مواجهة من سيقوم بالعدوان واالعتداء وال يتوقف باملطالبات 
ً
 مسبقا

ً
 محددا

ً
يستهدف طرفا

حاوالت تحدة من اجل وضع حد ملوهو فكرة تم توثيقها في ميثاقي عصبة االمم واالمم امل واالعالمية.السياسية والقانونية 

 .2بعض الدول لجعل استخدام القوة كمنهج مفضل في تنظيم العالقات الدولية

حة ولكنه يستنكر اللجوء الى القوة املسل الدول؛وفكرة االمن الجماعي ال تنكر وجود تناقض في املصالح واالهداف بين   

تفاهمات السلمية لفض املنازعات والصراعات وتناقض املصالح في ازالة هذا التناقض، ويحث الدول الى اللجوء الى ال

  الفكرة.لوجود رادع قوي ضد من ال يقر هذه 

 هم مميزات هذا النظامأمن   

 والدولية.نه يشكل رادع إليقاف أو تقليل الحروب االقليمية أ  -

 االضعف.انه مظلة كبيرة امنة تحتمي تحتها الدول  -

وال تتحمل اعباء خسائر بشرية ومادية جراء حروب قد تفض ي ألرباح انية  قوتها،انه للدول القوية حتى ال تخسر  -

 3.ولكنها قد تفض ي لخسائر كبيرة في املستقبل القريب

 من الجماعي هم مبادئ األ أ

ع مع وض مسلح،اتفاق دولي فوري عبر املؤسسات التي ينظمها االمن الجماعي لتحديد املعتدي في اي نزاع  -

  العدوان.خطة إلجراءات قابلة لتتحق، إلزالة اثار 

وكأنه واجب ال يمكن التغاض ي عنه أو تأجيله بغض النظر عن طبيعة ونوع  العدوان،العمل على مواجهة  -

  االخرى.وحجم عالقات الدولة املعتدية مع الدول 

وعمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم  اعطاء مكانة املساواة للدولة التي وقع عليها العدوان في التدابير، -

 اغراضه.لإلجراءات التي تقاوم العدوان وتمنعه من تحقي، 

 العمل على ضمان امن الدول، وحقوق الشعوب، وحقوق االيسان بشكل متوازي ومتساوي.  -

                                                           
 .77ص  ،مكتبة عدنان بغداد الشاملة،املجتمع االمريك  ودوره في ةنع االستراتيجية االمريكية (: 2014) ةالح رعد قاسمالعزاوي،  -1 

"، الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة 1945لدولي منذ ايم (: "األمم املتحدة في نصف قرن" دراسة في تطور التنظ1995نافعة، حسن ) -2 

 .202العدد:   .396-271عالم املعرفة، وبصفة خاةة الباب الثالث بعنوان "األمم املتحدة بعد الحرب الباردة: 
 .77االساسية، مؤسسة االبحاث العربية، بيروت ص (: االستراتيجية السياسية الدولية، املفاهيم والحقائ، 1979مقلد، اسماعيل ةبري )  - 3
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 .1تنظيم قوة جاهزة للتدخل السريع لحفظ االمن الجماعي -

 صور:من الجماعي في العالقات الدولية تكون في ثالثة تدابير األ 

 العمومية.العمل املشترك داخل مؤسسات االمم املتحدة واهمها مجلس االمن والجمعية  -

 الجماعي.التعاون بين املنظمات االقليمية مع املنظمات الدولية في تطبي، قواعد االمن  -

من الجماعي بعد االرتكاز على مقررات اممية طبقا دولة او مجموعة دول متحالفة تسعى لتطبي، قواعد اال  -

 الدولي.للقانون 

 الدولية:انعكاسات النتشار العاملي لفيروس كرونا على العامل المني في تفاعل العالقات 

هل في منع نقل الدول التي تتسا ؛19مفهوم االعتداء والعدوان تغير كثيرا بعد االنتشار العالمي لفيروس كوفيد  -

 لألمنذلك في القواعد الجديدة  م؛ فكيف ينظخرى منطقيا يعد اعتداءأدول  ألراض ي امن اراضيهالفيروس 

 الجماعي الدولي.

وسائل العدوان واالعتداء في قواعد االمن الجماعي الدولي املعتاد عليها هي وسائل عسكرية اقتصادية  -

او اجتماعية االعتداء غير املبرر  "؛زاتدبلوماسية " نقض القانون الدبلوماس ي الدولي في الحصانات واالمتيا

اما في حالة انتقال  وغيرهما.السياحة او البعثات الدراسية  ألغراضعلى وافدين من دولة الى دولة اخرى 

من دولة الى دولة اخرى فهو وسيلة جديدة تتطلب تنظيم جديد في  ىفيروس كوفيد بشكل مقصود او بتماه

 التدابير واالجراءات ملواجهتها.

ال سيما في  الدولي.شل حركة التعاون الدولي للحفاظ على االمن الجماعي  19االنتشار العالمي لفيروس كوفيد  -

رية الس واالجتماعاتؤتمرات وتواةل الوفود وامل للدول؛مجال التعاون العسكري وتداخل القطعات العسكرية 

 بين االطراف الدولية.

والصراعات بين الدول تركيبها يجب ان  للفصل بين النزاعات قوات حفظ السالم الدولية نفسها املتواجدة -

يتغير بإضافة افراد من الجيش االبيض معهم ملواجهات تهديد انتشار فيروس كرونا. وينطب، الحال على جميع 

 املتعددة االغراض. واملوايئواملضي،  الدولية؛نقاط التفتيش والتحري الدولية في املياه 

لتعاون مع املنظمات الدولية في حفظ االمن والسلم الدوليين تحتاج الى وقت ليس جيوش الدول املعنية با -

 بالقصير من اجل تغير هيكلتها ووحداتها ومعداتها بما ينسجم مع مواجهة تهديد الفيروسات.

 رؤية تنبؤية للعوامل الجديدة للعالقات الدولية 4.4
ي دولة ان أل عالقات الدولية لحتمية عدم قدرة ال ن العامل االقتصادي ال يمكن االستغناء عنه في تفاعلإ -

تعيش بمعزل عن الدول االخرى؛ ناهيك عن حتمية الحاجات املتبادلة بسبب قانون طبيعي يطل، عليه قانون 

الندرة؛ اي توفر مواد ضرورية في دولة تفيض كميتها عن الحاجة املحلية وهي تشكل حاجة ملحة عند دولة 

القانون ينطب، على جميع دول العالم؛ فمنها من تملك النفط والغاز لكنها تفتقر  اخرى تفتقر اليها؛ وهذا

؛ عادننها تفقر لخامات امل؛ ومنها من تمتلك فيض في االنتاج الزراعي والحيواي  لكوالغابات والحديد لألخشاب

االقتصادية  وهكذا مع جميع دول العالم . لكن هذه الحتمية سوف تكون أليات واساليب تنظيم العالقات

 الفيروسات.الدولية تتبدل بشكل يتجاوز اخطار نقل وانتشار 

                                                           
 . 628،دار الفكر العرب  ، دمش،، ص  3(: التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع م 2002شكري، محمد عزيز ) -1 
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 الشعوب؛ا بسبب تقليص حجم اختالطات االفراد والجماعات بين العامل االجتماعي سيكون االكثر تغيرً  -

 ةاطات الرياضية والثقافية والزمالوالنش والسفر؛؛ والسياحة نحصر يسب الزواج املتعدد الجنسياتوت

 ويكون البديل عنه االيعزال بتواةل سيبريالي. البحثية.ة والندوات واملؤتمرات الدولية الدراسي

؛ البيئة حماية وةيانة ن عالجية؛ واملعنيين بشؤ العامل العلمي ستكون الريادة فيه للطبقة الباحثة الطبية ال -

فهم يجتهدون في حماية االفراد والجماعات والشعوب ومسؤولي الحكومات في الدول من خطر االةابة 

الذكاء االةطناعي والتطبيقات التكنولوجية في انتاج اجهزة  توهيفلها الدور في  بالفيروسات. وسيكون 

 ومعدات للوقاية والعالج من خطر االةابة بالفيروسات.

ها املسؤولين في شكل كبير حيث وجدنا ان ةايعي القرار واعضاء الحكومات وكبار العامل االمني قد تصدع ب -

ومن بعدهم افراد وجماعات شعوبهم كلهم معرضين للموت بسبب االةابة بالفيروسات بذلك سيكون انطالق 

اعد و االول هذا العامل من املستوى املحلي في حماية الحكومات والشعب من االةابة قبل التفكير في تطبي، ق

ههور سياسات عامة معنية في اتباع اساليب وبرامج جديدة ال سيما تلك املتعلقة  يتطلبوهذا  الجماعي.االمن 

 وتجهيزه.بالجيش االبيض من ناحية اعداده وتدريبه 

 . االستنتاجات والتوصيات5
 االستنتاجات: 1.5

او اي فيروس مساوي له او يفوق عليه في احداث ضرر متنوع االوجه على معظم  19فيروس كوفيد كرونا  -

بمستوى يفض ي الى تغير هيكلية النظام الدولي وتوجهات  طارئ دول وشعوب العالم يرتق  الى مكانة فاعل 

 الدولية.السياسة 

العالقات الدولية فيما يتعل،  مبادئؤكد يضع اضحى هذا التهديد امل 19االنتشار العالمي لفيروس كوفيد  ثر أ -

بسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها والتعايش السلمي؛ ونزع السالح؛ وحل النزاعات بالطرق 

ما  ذاإوعدم القدرة على االلتزام الدولي بتدابير تطبيقها  الشك؛كلها في موضع  املبادئالسلمية؛ وغيرها من 

 الفيروسات.ؤرة النتشار شكلت دولة ما ب

واملعاهدات الدولية في حظرها واستخدامها بعد ان برز خطر جديد  الشامل؛سلحة الدمار أهوم تبدل في مف -

 يفوق خطرها عليها اال هو خطر الفيروسات.

من خطر انتشار الفيروسات كما  الدوليينمنظمة دولية معنية في حماية االمن والسلم  إليشاءبرزت حاجة  -

اء الوكالة الدولية للطاقة في حماية العالم من خطر انتشار واستخدام االسلحة النووية. ال سيما بعد تم ايش

 في اجهاض خطر الفيروسات. العامليةعجز منظمة الصحة 

ان االضرار التي لحقت باالقتصاد العالمي وفي اقتصاديات الدول كافة كانت جسيمة ترتب ارتقاء او انخفاض  -

 والخسائر.ملعيار ةمودها وقدرتها في تعويض االضرار  مكانة الدول طبقا

ههور حاجة لصيرورة نظرية جديدة تحاك  الواقع الدولي بعد االنتشار العالمي املدمر لفيروس كوفيد  -

قواعد من السلوك والتصرف  أو  ASET OF NORMS OR VALUESوالنظريات هي مجموعة من املعايير والقيم 

وفق  ولية.في تفسير تفاعل العالقات الد الفاعلين السياسيين أن يسلكوا أو يتصرفوا علىكيف يتعين  إلىتشير 

سواء كانت النظرية نجد النظريات املعتمدة  19هذا املدلول ملرحلة ما قبل النتشار العاملي لفيروس كوفيد 

زت في لسلوكية او البنائية عجالنظرية الواقعية الكالسيكية؛ او الجديدة او النظرية الليبرالية او ا املثالية؛ او 

 الدولية.وعوامل العالقات  مبادئالتنبؤ او في تفسير مسب، لتداعيات الفيروسات على 
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مع تحليل ودراسات البيئة التي تشكل وعاء يتواجد بداخله جميع الكائنات  تتواءماملفكرون بحاجة لنظرية  -

 ناته؛ومكو ت والتربة واملاء والجو بكل طبقاته الحية من االيسان والنبات والحيوان والفيروسات واملكروبا

ير في يغ مفاجئوكل ما يتعل باحتمال ههور فاعل  الجو؛وعوامل النشاطات الكهرومغناطيسية واالشعاعية في 

 .19د لفيروس كوفي العالميوعوامل العالقات الدولية التي اعتدنا عليها قبل ههور ايعكاسات االنتشار  مبادئ

ملؤمرة وهنا تجدر االشارة لعودة بروز نظرية ا الدولية.فكرون النظرية البيئية لتفسير العالقات قد يطل، عليها امل -

عالية في استخدام الفيروسات في الحروب االقتصادية والتجارية  اجتماعاتفي تفسير العالقات الدولية لوجود 

 العظمى.بين القوى الدولية 

سياسية نحو الرجوع الى القوميات االقتصادية واملحاور الدولية تصدع كبير في نظام العوملة االقتصادية وال -

 الجيواقتصادية على حساب تقليص التركيز على الجيوستراتيجية. إطار االقليمية في 

 ة. فظر مهيمنتبدل في ترتيب ونوعية عناةر القوة الشاملة للدول التي تصنفها كدول عظمى او قوة اقليمية  -

قدرة على مواجهة الفيروسات عناةر جديدة تضاف للعناةر التقليدية عنصر الجيش االبيض وعنصر ال

 للقوة الشاملة للدول.

 لبطالة؛لخل، مشاكل وازمات اجتماعية ملعظم شعوب العالم ال سيما تلك املشاكل املتعلقة بالنسب املرتفعة  -

وهذه االزمات تنتج ارتفاعا خطيرا في يسب ونوعية الجرائم  والقروض؛االستثمارات واالدخارات ء وتباط

 والجرائم املنظمة. السيبرانيةاالجتماعية والجرائم 

 انحسار كبير في حركة الهجرات وتنقل االفراد بين دول العالم بشكل يرتب ازمات امنية واقتصادية وبيئية. -

العامة للدول وفي سياتها الخارجية فقد  تبدل كبير لنوعية وحجم جماعات الضغط واملصالح في السياسات -

ات ومؤسس والفندقة؛وشركات الطيران؛ وشركات السفر والسياحة  االسلحة؛هبط نفوذ شركات انتاج وبيع 

هور و  انواعها.شركات التجارة بكل  والشحن؛شركات النقل  الدولي؛وسوق النقد  التبادل النقدي واستثمارات

وشركات ومؤسسات حماية وةيانة  الدواء؛االت االلكترونية وةناعة جماعات ضغط ومصالح لشركات االتص

 البيئة.

تبدل كبير في التخطيط االستراتيجي للدول العظمى والكبرى بتغير التركيز من الجوانب الجيوستراتيجية الى  -

 الجيواقتصادية.الجوانب 

د االنتشار العالمي لفيروس كوفيتراجع كبير في تأثير العقائد والطقوس الدينية بعد وقوفها عاجزة من ةد  -

19. 

ودبلوماسية اللقاءات  القمة؛انتعاش كبير للدبلوماسية االلكترونية على حساب تراجع دبلوماسية  -

 املبشرة.واالجتماعات 

ههور حاجة قوية لتعديل القانون الدولي والقانون الدولي االيساي  بشكل يتضمن مواجهة الدول التي تتعمد  -

و كيفية ا حدودها؛او تلك التي تتهاون في حماية نفسها من انتشاره خارج  حروبها؛ات في في توهيف الفيروس

 او بالنوايا القصدية لالنتشار. باإلهمال؛السباب تتعل،  الفيروس يتعويض ضحايا االنتشار 

ات اعيالقوم  للدول يتضمن فقرة " القدرة على منع او حماية الدول واملجتمع من تد لألمنههور مفهوم جديد  -

 ."االنتشار املدمر للفيروسات
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 التوصيات: 2.5
 املثالية:توةل الباحث طبقا لفريضته وهدف البحث الى توةيات قابلة للتحق، وبعيدة عن 

ان تحليل العالقات الدولية ؛ هو عملية دراسة وتحليل وف، املنط، العلمي وبلغة االرقام  واالحصائيات والبيانات ، 

املعلومات من قنوات عديدة لرفد عملية ةناعة القرارات من اجل ةناعة السياسات العامة؛ والتنبؤ ينطل، من جمع 

بنتائج تفاعل العالقات الدولية ، وبناء قوة ذاتية او تحالفية للدفاع عن املصالح والغايات العليا للشعوب ؛ وامتالك 

 –االمن البيئي  –امن الطاقة  –لي _ االمن الغذائ  القدرات لضمان االمن القوم  بكل فروعه : )االمن الوطني املح

 –االمن العسكري  –االمن السياس ي وامن القادة  –االمن االجتماعي الفردي والجماعي  –االمن املائ   –االمن الصحي 

 امن املعلومات(.

ابرام واستصدار قوانين و  الفيروسات؛تعاون دولي عالي الشفافية في معاقبة الجهات التي تسبب في انتشار  -

راء في اج اإلنتربول اتفاقيات دولية لتدعيم القانون الدولي في هذه املهمة؛ وايشاء لجان دولية على هيئة 

 الفيروسات.تحقيقات وتحوطات وتدابير تمنع ههور وانتشار 

 على حياة جميع  -
ً
 ية؛الحالكائنات العودة سريعا في حماية وةيانة البيئة ودراسة وتحليل كل ما يشكل خطرا

الن الخروج عن النظام البيئي الذي هو جملة من القوانين والقواعد التي وضعها الخالف سبحانه وتعالي 

 الحية.الكائنات  لحياة

والتعاون االقليمي ثم الدولي ملحاربة واحتواء كل ما يهدد البيئة من االحتباس  املحلية،في تحصين البيئة  العمل -

  وتداعيات االنفجار السكاي الحرارة؛ لدرجاتتشار امللوثات والسموم واالرتفاع امللحوظ الحراري والتصحر وان

 .الفيروساتبيئة داعمة لظهور وانتشار  مؤكدة تشكلكلها مهددات  العالم؛في 

جيش ابيض واعداد وتنشئة العاملين به وف، سياقات جديدة ترتب له االنتشار السريع والفاعلية القصوى  بناء -

 واء انتشار الفيروسات والقضاء عليها.في احت

اعادة دراسة تغير االنظمة الفرعية للنظام العام للدولة من النظام التعليمي والصحي والسكني والخدم   -

 واالمني والسياس ي وحتى القضائ  بما يوائم عمليات القضاء على انتشار الفيروسات.

 الوقاية من الفيروسات.االتمام بمراكز البحوث والدراسات في مسائل العالج و  -

ايشاء ةندوق دولي ملساعدة الدول االكثر فقرا وتخلفا في مسائل العالج والوقاية من تهديدات الفيروسات.  -

 املجال.وتبادل الخبرات بشكل مؤسسات  منظم في هذا 

 المراجع
 القاهرة.(: القانون الدولي والعالقات الدولية، دار النهضة العربية، 2006ابو الوفاء، احمد ) -

 .دار ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة الدولية،الجوانب القانونية في املفاوضات (: 2014) نيكوال شالي أشرف، -

 1981ر كانون األول/ ديسمب 9. املؤرخ في 36/103الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  قرار(: 1981األمم املتحدة ) -
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 .57/77، والقرار 12/8/2015
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  كورونا جائحة مواجهة يف العاملية الصحة منظمة دور
The role of the World Health Organization in responding to the 

COVID-19 pandemic 

 الحيالي حسن الله عبد أزهار. د.أ
Prof. dr.azhar Abdullah Hassan Al-Hayali 

 كركوك، العراق السياسية، جامعة والعلوم القانون دولية، كلية سياسية دكتورة استاذ
Professor.Doctor of International Politics, College of Law and Political Science, 

University of Kirkuk Iraq 
 امللخص: 

، وكان دستورها الحرب العاملية الثانيةفي اعقاب ليئة باألمل مممية أمنظمة الصحة العاملية خالل لحظة تأسست 

هذا ، ول بلوغ جميع الناس ألعلى مستويات الصحة املمكنة"ةورة ملهمة عاملية تمثلت في"  1948الذي اعتمد في عام 

التي حصدت ارواح العالم وحمايتها من تفش ي األمراض واألوبئة،  دول دعم األنظمة الصحية عبر عملت املنظمة على 

مسؤولة عن تصميم البرامج املتعلقة بالبحوث الصحية ووضع القواعد و ، كما عدت القرن التاسع عشر الكثير خالل 

و برنامج املنظمة يقدم الرعاية الصحية لنحها، فالتي تحتاج دول جميع العمل على توفير الرعاية الصحية ل، والاملعايير 

يوفر خدمات الرعاية الطارئة ملليار آخر، عالوة على أنها بشكل عملي تقدم و مليار إيسان في مختلف بقاع العالم، 

 مثلما فعلت إبان معلومات عابرة للحدود حول أحدث التطورات لألوبئة واألمراض املختلفة وما قد تشكله من مخاطر 

 في أزمة صحية عاملية ليس فقطشهد العالم ( COVID-19تفش ي وباء كورونا )، لكن ومع تفش ي أوبئة إيبوال وسارس

ان ه، وهنا كاملطبقة الحتواء انتشار وكفاءة النظم الصحية إجراءات السالمة وانما في معدل العدوى وأنماط االنتقال 

ادي في مضمار مواجهة هذا الوباء والحد منه عبر اجراءاتها الوقائية والتوعوية ، رغم ملنظمة الصحة العاملية الدور الري

 جل املعوقات التي تواجهها. 

 ية، وباء كورونا، اجراءات الصحة.منظمة الصحة العامل: الكلمات املفتاحية

Abstract 

 The World Health Organization was founded during an international moment of hope in the 

aftermath of the Second World War, and its constitution that was adopted in 1948 was a picture 

of a global mission represented in "reaching all people to the highest possible levels of health", 

and for this the organization worked to support health systems across the world and protect 

them from the spread Diseases and epidemics, which claimed many lives during the nineteenth 

century, and I was also responsible for designing programs related to health research, setting 

rules and standards, and working to provide health care to all countries that need it, because 

the organization's program provides health care to about one billion people in the brain 

Winding parts of the world, and provides emergency care services to another billion, as well 

as providing practical information to cross borders on the latest developments of epidemics of 

various diseases, and may pose risks as it did during the outbreak of epidemics of Ebola and 

SARS. However, with the outbreak of the Corona epidemic (COVID-19), the world witnessed a 

global health crisis not only in the rate of infection and transmission patterns, but also in safety 
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measures and the efficiency of health systems applied to contain its spread. And awareness, 

despite the many obstacles faced.   

Keywords: WHO, Corona epidemic, global health measures. 

 المقدمة: .1
األمن أن الصحة و وبما تعد منظمة الصحة العاملية بمثابة املنتدى الدولي الصحي الوحيد الذي يث، به سكان العالم ، 

( ومنظمة OIEواملنظمة العاملية لصحة الحيوان ) (OWH)، فقد عملت منظمة الصحة العاملية مًعاالعامليين مرتبطان 

-2 فيالوكاالت الفيدرالية في الواليات املتحدة وفي مقدمتها دولة ،  30( التابعة لألمم املتحدة، و FAOاألغذية والزراعة )

العاملية على توقع حاالت تفش ي األمراض املعدية ومراقبتها  جهوًدا تعاونية متعددة لتعزيز القدرات على بذل، 2/2014/ 5

الهدف الشامل لجدول أعمال األمن الصحي غير طبيعي ، وقد كان واالستجابة لها ، سواء كانت تحدث بشكل طبيعي أو 

ات املتعمدة ق( هو "منع األوبئة التي يمكن تجنبها: بما في ذلك الفاشيات التي تحدث بشكل طبيعي واإلطالGHSAالعالمي )

هدف "االستجابة بسرعة باإلضافة الى أو العرضية" ، مع هدف محدد هو "تقليل عدد وحجم تفش ي األمراض املعدية". 

تحسين الوةول العالمي إلى اإلجراءات املضادة الطبية وغير ... و وفعالية للتهديدات البيولوجية ذات األهمية الدولية

من الضروري التركيز على التفاوت الصحي القائم  كانحقي، هذه األهداف لت، و الطبية أثناء الطوارئ الصحية"

كن يمذي تخطيط منهجي وملموس لتقليل التفاوت االجتماعي ال من جهة، مع العمل على وضعواملحددات االجتماعية 

 . 1والجوائح العاملية كجائحة كورونا في الوقت الراهنفي مواجهة الكوارث الطبيعية ه توقع حدوث

ئة، وتحتل ستة دول مكانة عالية في هذا وبمقياس للتأهب لأل هو ( GHSمؤشر األمن الصحي العالمي )بعا لذلك فان وت

الذي يسجل في ستة أبعاد: الوقاية والكشف واالستجابة والنظام املؤشر في مقدمتها الواليات املتحدة االمريكية، و 

 جيد،كل له بش تهذا الوباء واستجاب اكتشف، ومع ان الصين هي من الصحي وبيئة املخاطر واالمتثال للمعايير الدولية

 . 2لكنه ضعيف في الوقاية خاةة عندما يتعل، األمر بسالمة األغذية طاقته،غم أن نظامها الصحي يتجاوز ر 

زيز عفيما يتعل، بالدعم التقني لتالصحة العاملية ولعل اهم مبررات القيام بالبحث هو ألهمية وفاعلية دور منظمة 

االت ى البحث عن املزيد من الحعللدول احث النظم الصحية على كل املستويات الوطنية واالقليمية والعاملية ودورها في 

فاقات إخمنيت ب، ومع ان املنظمة قد على استكشاف كامل ألةول الوباء واملسار املبكر هاوحث Covid-19املبكرة لـ 

ل القرارات املتأخرة واملتناقضة التي ساهمت في انتشار الوباء على الصعيد عديدة في  التعامل مع هذه الجائحة من خال

ضاعف عدد الذي ، و 2020/ كانون الثاي  30من ابرزها التأخر في اعالن حالة الطوارئ الدولية الى يوم و العالمي، 

، وتصديقها ملعطيات 2020مارس/آذار  11الوفيات واإلةابات، فضال عن عدم وةفها انتشار الفيروس بالجائحة إال يوم 

الصين منش ئ الوباء من عدم وجود أدلة كافية لتأكيد أن الفيروس ينتقل عبر البشر، خاةة أن هذه األخيرة اعتقلت 

                                                           
1 Sandra Crouse, Quinn & Supriya Kuma,(2014): Health Inequalities and Infectious Disease Epidemics: A Challenge 
for Global Health Security, Article, Volume 12, Number 5, US National Library of Medicine National Institutes of 
Health, pp363-364. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4170985/pdf/bsp.2014.0032.pdf 
2 Jonathan Quick (2020) : ‘The worst-case scenario for coronavirus is likely’, Interview, Guardian News & Media 
Limited,5.https://www.theguardian.com/world/2020/mar/01/the-worst-case-scenario-for-coronavirus-dr-
jonathan-quick-q-and-a-laura-s  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4170985/pdf/bsp.2014.0032.pdf
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طبيبا كان من أوائل من اكتشفوا الفيروس، قبل أن تعلن عدة وسائل إعالمية عن وفاته في شهر فبراير/شباط املاض ي 

وهو ما أثر على سياسات الدول التي تتبع إرشادات املنظمة، ال سيما وان املنظمة لم ترسل بعد إةابته بالفيروس ذاته. 

فبراير/شباط، أي بعد شهر ونصف من تسجيل أول إةابة به،  13فريقا إلى الصين للتحقي، بشأن الفيروس إال في 

 . 1أن تنتقل بين البشر من أن عدوى الفيروس الجديد يمكن 2019ولم تستمع لتحذيرات تايوان في نهاية عام 

 عليه يهدف البحث الى بيان: 

 ان ملنظمة الصحة العاملية منذ يشأتها دور أكثر اتساقا وتعاونا وفاعلية في الصحة العامة. -

 مواءمة منظمة الصحة العاملية بشكل أوث، وأكثر مرونة بين الدعم الذي تقدمه واحتياجات الدول. -

 بيان املستوى الحالي ألداء املنظمة وقدراتها وما يتعل، بالدور الذي ينبغي لها تأديته في مواجهة جائحة كورونا.  -

 بيان أبرز املعوقات الداخلية والخارجية التي تعي، عمل منظمة الصحة العاملية وكيف يمكن التصدي لها.     -

 مشاركةا والجوائح السابقة ال يمكن ان يكون فاعل دون وينطل، البحث من فرضية مفادها ان مواجهة جائحة كورون

لم يحول دون اخذ املنظمة على أعضاؤها، بيد ان ذلك  هيسمح ومع ان ادائها يتحدد بمامنظمة الصحة العاملية، 

 واجهة هذاسلسلة اجراءات تراوحت بين االستعداد واالستجابة من جهة والتدريب والتضامن من جهة اخرى مل عاتقها

 باء. الو 

هج وثائق  كمناما املنهجية البحثي التي تم اعتمادها إلثبات صحة الفرضية اعاله تمثلت باستخدام املنهج التاريخي 

د ستخلص منها املعلومات بعبدايات يشأة منظمة الصحة العاملية واملهام املناطة لها وي الباحث،يستقرئ عن طريقه 

سير وةف وتحليل وتفلي، كما تم اعتماد منهج التحليل النظمي بهدف العق إخضاعها لعملية االستدالل واالستنباط

استراتيجية منظمة الصحة العاملية وخطواتها املباشرة والداعمة في مواجهة جائحة كورونا، مع التعرف على أبرز 

 املعوقات التي تحد من قدراتها في هذه املواجهة. 

اإلضافة الى املقدمة الى مبحثين تضمن املبحث االول يشأة منظمة اما هيكلية البحث فقد ارتأينا الى تقسيم البحث ب

الصحة العاملية ووهائفها تنازل املطلب االول بدايات يشأة منظمة الصحة وتناول املطلب الثاي  وهائف منظمة الصحة 

املطلب  اتها، تضمنومعوق استراتيجية منظمة الصحة العاملية في مواجهة وباء كوروناالعاملية، وتناول املبحث الثاي  

والداعمة، وتضمن املطلب الثاي  معوقات منظمة الصحة العاملية في  منظمة الصحة العاملية املباشرة اجراءات: االول 

 مواجهة جائحة كورونا ، واخيرا جاءت الخاتمة تتضمن جملة استنتاجات وتوةيات. 

 العالمية ووظائفهانشأة منظمة الصحة : المبحث االول .2
عقب تتمكننا من قضية استراتيجية مركزية التاريخية لنشأة منظمة الصحة العاملية  تحديد البدايات تعد مسألة

دائها وطبيعة ا دستورها، باالستناد الى وتحليلها على أسس منهجية علمية دقيقة وهائفهاودراسة و تأسيسها أحداث 

 و ما سنتناوله عبر املطالب االتية: ، وهفي مواجهة االوبئة العامليةالعالمي في االستعداد واالستجابة 

 

                                                           
 متاح على الرابط التالي:  واالنترنت،، شبكة املعلومات 18/4/2020هل رسبت منظمة الصحة العاملية في امتحان كورونا؟، موقع الجزيرة،  1

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/4/18/  

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/4/18/
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 نشأة منظمة الصحة العاملية  1.2
 من عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة ومتخصصة في مجال الصحة، ايشأت WHOتعتبر منظمة الصّحة العاملية )

ٌ
( واحدة

محددة تتعل، بمكافحة أنها ورثت مهام ، ورغم ، لتعزيز التعاون الدولي لتحسين هروف الصحة العامة1948أبريل  7في 

( واملكتب 1923األوبئة وتدابير الحجر الصحي وتوحيد األدوية من منظمة الصحة لعصبة األمم )التي أيشئت في عام 

والية واسعة بموجب دستورها لتعزيز تحقي،  تمنح، اال انها (1907امة في باريس )أيش ئ في عام الدولي للصحة الع

عِرّف منظمة الصحة العاملية الصحة بشكل إيجاب  على أنها و  ، ع الشعوب"أعلى مستوى ممكن من الصحة" لجمي
ُ
ت

 .1"حالة من الرفاه البدي  والعقلي واالجتماعي الكامل وليس مجرد غياب املرض أو العجز"

تتألف من مندوبين للدول التي جمعية الصحة العاملية ، خالل  من منظمة الصحة العاملية في جنيف عمل حوكمةت

 يفوتقوم الجمعية بإقرار برنامج املنظمة وميزانيتها لفترة السنتين التاليتين، والبت  ، دولة 192البالغ عددها  األعضاء

 خصائ أل تنفيذي الجلس خالل املومن  تجتمع سنوًيا كهيئة ةنع السياسات العامة، حيث أهم مسائل السياسة العامة

نظمة التي تنفذ العمليات الروتينية وتساعد في وتعمل امانة املالصحة الذين تنتخبهم الجمعية ملدة ثالث سنوات، 

تنفيذ االستراتيجيات من الخبراء واملوهفين والعاملين امليدانيين الذين لديهم تعيينات في املقر الرئيس ي أو في أحد مكاتب 

، اي ان منظمة الصحة الممنظمة الصحة العاملية اإلقليمية الستة أو املكاتب األخرى املوجودة في البلدان حول الع

عمدت منذ بداية عهدها على جمع النخبة من خبراء الصحة في العالم، لتقديم توةيات من أجل تحسين العاملية 

ن جميع البلدان 
ّ
 من نظام التصنيف الدولي لألمراض، الذي يمك

ً
صحة الناس في جميع أنحاء العالم ، والتي تنوعت بدءا

 إلى قائمة املنظمة لألدوية األساسية،  من استخدام معيار عام لإلبالغ
ً
باألمراض وتحديد االتجاهات الصحية، وةوال

 .2وهي دليل للبلدان بشأن األدوية الرئيسية الالزمة للنظم الصحية الوطنية

ام لعويدعم املدير العام نائب املدير ا ،ويقود املنظمة مدير عام يسميه املجلس التنفيذي وتعينه جمعية الصحة العاملية

ثل م العاملية،ويتخصص كل منهم في مجال معين ضمن إطار منظمة الصحة  املساعدين،والعديد من املديرين العامين 

 أنظمة الصحة أو الصحة واالبتكار الخاةة باألطفال والنساء واألطفال. 

ي تقدمها ساهمات السنوية التيتم تمويل املنظمة في املقام األول من امل، فاما بالنسبة مليزانية منظمة الصحة العاملية 

مواردها ونفقاتها املالية هي عبارة عن مزيج من ، اي ان الحكومات األعضاء على أساس القدرة النسبية على الدفع

االشتراكات املقدرة واملساهمات الطوعية، واالشتراكات تدفعها الدول االعضاء في املنظمة، وفقا لثروة الدولة وتعداد 

تم تخصيص موارد كبيرة ملنظمة الصحة العاملية من برنامج املساعدة  1951بعد عام ، و إلى ذلكباإلضافة  سكانها،

من ميزانية املنظمة التي قدرت بنحو  %17تغط  رسوم العضوية السنوية نحو ، وعموما التقنية املوسع لألمم املتحدة

من  %14.67 حوالي الية في تمويل املنظمة، وتشكل املساهمة األميركية اإلجم2021-2020مليارات دوالر للفترة  4.5

تدفع مؤسسة بيل غيتس ، و % 7.79ما يقرب من ضعف مساهمة اململكة املتحدة ، التي تمول  ، ايميزانيتها السنوية

مليون  412، ويصل حجمها إلى نحو ، لتكون بذلك الواليات املتحدة االمريكية اكبر مساهما في ميزانية املنظمة% 9.76

                                                           
1 Encyclopaedia Britannica (2020): World Health Organization UN public health agency, Article, Apr 13, 2020. 
https://www.britannica.com/topic/World-Health-Organization 
2 Ibid. 
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في عام و نظمة؛املتشكل مستحقات األعضاء حوالي ربع األموال التي تقدمها الواليات املتحدة إلى في حين ا ،دوالر سنوي

حو برامج مثل القضاء على ناألموال هذه معظم  تذهب، و مليون دوالر 553، ساهمت الواليات املتحدة بنحو  2019

من  % 2.97فقط  ،لصحية والتغذوية األساسيةشلل األطفال ، وتطوير اللقاحات وزيادة الوةول إلى الخدمات ا

في املائة مخصصة للوقاية من تفش ي املرض والسيطرة  2.33مساهمة الواليات املتحدة ذهب نحو عمليات الطوارئ ، و 

 .2القائمة على تحقي، أهداف املنظمةوفي ضوء هذه امليزانية يتم تحديد اإلطار الالزم لإلدارة  ،1عليه

سلطة توجيهية وتنسيقية في املجاَل الصحي ضمن املنظومة العاملية، الصحة العاملية مثلت منظمة ان  ةفوة القول،

فضال عن دورها القيادي في معالجة القضايا واملسائل الصحية، ووضع برامج وقواعد ومعايير وتوضيح الخيارات 

إلى كل دول العالم ورةد االتجاهات  السياسية املسندة بالبّيانات، واعداد البحوث الصحية وتوفير الدعم التقني

 الصحية وتقييمها.

 وظائف منظمة الصحة العاملية وانجازاتها 2.2
ت اضلعفقد ولتحقي، هذا الهدف  "هو بلوغ جميع الناس ألعلى مستوى ةحي ممكن" منظمة الصحة العاملية ان هدف

 : 3املنظمة بعدة وهائف حددها دستورها وكاالت 

 الدولي.سي، للعمل الصحي العمل كسلطة توجيه وتن 

   إقامة تعاون فعال مع األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وإدارات الصحة الحكومية واملجموعات املهنية

 وغيرها من املنظمات التي قد تراها مناسبة واملحافظة عليها.

 .مساعدة الحكومات بناء على طلبها في تعزيز الخدمات الصحية 

  املساعدة الالزمة بناء على طلب الحكومات أو قبولها. الطوارئ،املناسبة، وفي حاالت  تقديم املساعدة التقنية 

  مثل شعوب  خاةة،ملجموعات  املتحدة،بناء على طلب األمم  الصحية،تجهيز أو تقديم املساعدة والخدمات

 األقاليم املشمولة بالوةاية.

  بما في ذلك الخدمات الوبائية واإلحصائية. مطلوبة،إيشاء وةيانة الخدمات اإلدارية والتقنية التي قد تكون 

 .تحفيز وتطوير العمل للقضاء على األمراض الوبائية واملتوطنة وغيرها 

 .العمل بالتعاون مع الوكاالت املتخصصة األخرى عند الضرورة على منع اإلةابات العرضية 

 حسين التغذية والسكن والصرف الصحي بالتعاون مع الوكاالت املتخصصة األخرى عند الضرورة ، على ت العمل

 واالستجمام والظروف االقتصادية أو هروف العمل والجوانب األخرى للنظافة البيئية.

 .تعزيز التعاون بين املجموعات العلمية واملهنية التي تساهم في تقدم الصحة 

  وتقديم التوةيات فيما يتعل، باألمور الصحية الدولية واألداء. واللوائح،اقتراح االتفاقيات واالتفاقيات 

                                                           
1  Daniel Victor and Christine Hauser (2020): What the W.H.O. Does, and How U.S. Funding Cuts Could Affect It,  
the New York Times, April 15, 2020. 
https://www.nytimes.com/2020/04/15/health/who-world-health-organization-coronavirus.html 

 :  مات واالنترنت، متاح على الرابط التاليشبكة املعلو  العاملية،منشور منظمة الصحة  2

http://www.unbrussels.org/world-health-organization-who 
3 Constitution of the World Health Organization" (2008). World Health Organization. Fifty-first World Health 
Assembly, Retrieved 11 February 2008,p1-3. 
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf 
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وفي ضوء ذلك، نجد ان غاية منظمة الصحة العاملية هو توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع الشعوب في 

 واقتصادي
ً
 اجتماعيا

ً
، فالصالعالم ، والتي ينبغي أن تكون درجة الصحة على مستوى ُيتاح لجميع الناس، ومنتجة

ً
حة ا

 من التنمية البشرية املتطورة، وبهذا يسعى دستور املنظمة الى تحقي، السالمة بدنيا وعقليا وضمان 
ً
 أساسيا

ً
تعتبر جزءا

تسمى  1998الرفاِه االجتماعي، والحيلولة دون وجود املرض أو العجز، وتحقيقا لهذا الهدف بدأت املنظمة حملة في عام 

 تنطوي على ضمان املساواة في "الصحة للجميع في القرن الح
ً
 مشتركة

ً
ادي والعشرين"، بحيث باتت الصحة مسؤولية

.  وحددت املنظمة دورها 1الحصول على خدمات الرعاية األساسية والوقوف بشكل جماعي ملواجهة األخطار عبر الوطنية

 :2على النحو التالي 2010في الصحة العامة منذ عام

 املشترك.ة للصحة والدخول في شراكات حيث يلزم العمل توفير القيادة في األمور الحاسم -

 63يث أيشأت جمعية الصحة العاملية/حةياغة أجندة البحث وتحفيز توليد وترجمة ويشر املعرفة القيمة،  -

سة وكانت مهمته " درا والتنسي،،فري، الخبراء االستشاري املعني بالبحث والتطوير: التمويل  2010في مايو 

، الحاليين للبحث والتطوير، باإلضافة إلى مقترحات مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل لتحفيز التمويل والتنسي

البحث والتطوير "املتعلقة باالحتياجات الصحية للبلدان النامية، وكان الدافع وراء إيشاء هذه املجموعة هو 

 . 3كريةاالستراتيجية العاملية وخطة العمل بشأن الصحة العامة واالبتكار وامللكية الف

 تنفيذها.وضع القواعد واملعايير وتعزيز ورةد  -

 توضيح خيارات السياسة األخالقية والقائمة على األدلة. -

 توفير الدعم الفني وتحفيز التغيير وبناء القدرات املؤسسية املستدامة. -

 مراقبة الوضع الصحي وتقييم االتجاهات الصحية. -

 الطالق(.    الزفاف، ،الوفاة الوالدة،توفير رةد األحداث الحيوية ) -

 : 4كما ان ملنظمة الصحة العاملية انجازات عديدة منها ما يلي

  ،وضع معايير عاملية لنوعية الهواء واملياه تزداد أهميتها في عالم يتنامى فيه تهديد التلوث للصحة 

  ،،إنتاج لقاحات وأدوية مأمونة وناجعة بفضل برنامج املنظمة الختبار الصالحية املسب 

  إةدار رسوم بيانية ألطوال األطفال وأوزانهم لتوجيه املهنيين في مجال الصحة والجهات الشريكة في سعيهم

 إلى مساعدة اليافعين على أن يشّبوا أصحاء وأقوياء.

   ،كما أثمرت أعمالها وضع مبادئ توجيهية وإسداء املشورة بشأن الوقاية من حاالت مرضية شتى وعالجها

 من الربو وا
ً
 إلى سوء التغذية وفيروس زيكا. بدءا

ً
 لتهاب الكبد ووةوال

                                                           
 منشور منظمة الصحة العاملية ، شبكة املعلومات واالنترنت، متاح على الرابط التالي :  1

http://www.unbrussels.org/world-health-organization-who/ 
2 WHO (2012): The role of WHO in public health". WHO. Retrieved 26 March 2012.            
https://www.who.int/about/role/en   
 
3 Hoffman S.J.; Røttingen J-A.. (2012): "Assessing Implementation Mechanisms for an International Agreement 
on Research and Development for Health Products". Bulletin of the World Health Organization, Nov 1; 90(11): 
854–863. doi: 10.2471/BLT.12m  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3506410/ 
4   Hoffman S.J.; Røttingen J-A.., Op,Cit. 

https://www.who.int/about/role/en
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في أيشطتها املنتظمة، على تعزيز وتوسيع إدارات الصحة العامة في الدول األعضاء ،  وتشجع منظمة الصحة العاملية

وتقديم املشورة الفنية للحكومات في إعداد الخطط الصحية الوطنية طويلة األجل، وإرسال فرق دولية من الخبراء 

إلجراء مسوحات ميدانية ومشاريع إيضاحية ، وتساعد إيشاء مراكز صحية محلية ، وتقديم املساعدة في تطوير 

مؤسسات التدريب الوطنية للعاملين الطبيين والتمريض من خالل برامج دعم التعليم املختلفة ، تستطيع منظمة 

مة واملمرضات واملفتشين الصحيين والباحثين وفنيي الصحة العاملية تقديم جوائز الزمالة لألطباء ومديري الصحة العا

 املختبرات.

 الل الفترةفيها واخرها خيقوم مسؤولو منظمة الصحة العاملية بشكل دوري بمراجعة وتحديث أولويات القيادة كما 

 :1تهدف أولويات القيادة في منظمة الصحة العاملية إلى ، حيث2014-2019

 . مساعدة الدول التي تسعى لتحقي، تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة1    

 . مساعدة الدول على تحديد قدرتها على االلتزام باللوائح الصحية الدولية2    

 . زيادة الوةول إلى املنتجات الطبية األساسية وذات الجودة العالية3    

 ادية والبيئية في الصحة العامة. معالجة دور العوامل االجتماعية واالقتص4    

 . تنسي، االستجابات لألمراض غير السارية5    

 . تعزيز الصحة العامة والرفاهية بما يتماش ى مع أهداف التنمية املستدامة التي حددتها األمم املتحدة.6    

ظمة وضعت من املثال،ل على سبي والعمل الذي تشمله هذه األولويات منتشر عبر عدد من املجاالت املتعلقة بالصحة

الصحة العاملية مجموعة مقننة من اللوائح الصحية الدولية املصممة لتوحيد تدابير الحجر الصحي دون التدخل دون 

بق  منظمة الصحة العاملية الدول األعضاء على علم بآخر 
ُ
داٍع في التجارة والسفر الجوي عبر الحدود الوطنية. كما ت

واستخدام  املخدرات،والسيطرة على إدمان  األمراض،والوقاية من  األدوية،وتطوير  ،السرطانالتطورات في أبحاث 

 واملخاطر الصحية للمواد الكيميائية واملواد األخرى. اللقاحات،

وبئة تدابير ملكافحة األ جهودها في اتخاذ الجهود العاملية للمنظمة هو  أبرز وعلى ةعيد مواجهة الظواهر الوبائية فان من 

م وتعلي الوطني،ض املتوطنة من خالل تعزيز الحمالت الجماعية التي تشمل برامج التطعيم على الصعيد واألمرا

وتحسين املختبرات واملراف، السريرية للتشخيص والوقاية في وقت  الحشرية،استخدام املضادات الحيوية واملبيدات 

الصحي والتعليم الصحي للناس الذين يعيشون في  وأنظمة الصرفواملساعدة في توفير إمدادات املياه النقية  مبكر،

يشوء أمراض العدوى، كمرض  والعالج وملراقبةترعى منظمة الصحة العاملية برامج للوقاية كما املجتمعات الريفية. 

السارس ومرض البرداء ومرض اإليدز ومرض انفلونزا الخنازير وزيكا. وتدعم تطوير وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة، كما 

تعزيز أمور صحية أخرى غير مكافحة األمراض ومنها تشجيع استهالك الخضار والفواكه ومحاربة انتشار  ل علىتعم

 
ً
 عن أهم األخطار الصحية عامليا

ً
أحد أهم عشرة كجاء التدخين فيه ، وقد التدخين في العالم، وقد أةدرت تقريرا

قيقها فضال تحونزا، والتمكن من القضاء على الجدري، أخطار صحية، ومن نجاحات املنظمة عملها في تطور لقاح لإلنفل

تم القضاء على مرض  1980في مايو ، وبعض النجاح ضد اإليدز والسل واملالريا ومجموعة متنوعة من األمراض األخرى 

                                                           
1 Encyclopaedia Britannica (2020): World Health Organization UN public health agency, Article, Apr 13, 2020. 
https://www.britannica.com/topic/World-Health-Organization 
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 ، التي استمرت في اعدادالجدري على مستوى العالم ، وهو إنجاز يرجع إلى حد كبير إلى جهود منظمة الصحة العاملية

 .  1العديد من األبحاث ومنها عن تأثير الحقول الكهرومغناطيسية )الهاتف الخلوي( على الصحة

سببه فيروس يالعالمي ، وهو مرض تنفس ي حاد  COVID-19أعلنت منظمة الصحة العاملية أن تفش ي  2020 اذار في و

التي ههرت  دول عدد ال ديادز ة مع ا، خاةهو جائحة 2019في أواخر عام  يةتاجي جديد ههر ألول مرة في ووهان الصين

بلغت املنظمة بـ هب اإلةابةفيها حاالت 
ُ
، وسجل عدد الحاالت 2020في شباط بلدا وإقليما  118ألف حالة في  125، إذ أ

، اذ بلغ مجموع الحاالت املؤكدة حسب بيانات دورية لجامعة جونز هوبكنز مرة 13املبلغ عنها خارج الصين زيادة بمقدار 

عملت املنظمة كمركز كما  ؛ (1دول رقم )جينظر  في نفس الفترة، 177,503وبلغ معدل الوفيات ب2,524,433بحوالي 

التوجيه الفني مع إعالمية عن انتشاره  قامت بحمالتمعلومات عالمي حول املرض، وأةدرت تقارير حالة منتظمة و 

مجال الرعاية الصحية والجمهور ؛ وتحديثات البحث واملشورة العملية للحكومات وسلطات الصحة العامة والعاملين في 

 العلمي املستمر.

 _ عدد الصابات والوفيات لدول مختلفة  1جدول رقم _

 الوفيات الحالت الدولة                                                                       

                                 الوليات املتحدة األمريكية 

                                       إسبانيا 

                                    إيطاليا 

                                                                      أملانيا 

                                                                بريطانيا 

                                         فرنسا                  

                              تركيا 

                                            إيران 

                                                                       الصين 

 روسيا 

824,065 

204,178 

 183,957   

  148,453   

  129,044   

 117,324  

 95,591   

  84,802   

 83,864   

 52,763                                                                                     

44,996 

21,282   

24,648   

  5,086   

  17,337   

 20,796  

 2,259 

5,297 

4,636 

456 

فيروس كورونا: ملاذا ةنفته منظمة الصحة العاملية : تم اختيار دول محددة وفق معيار الكثر اصابة للمزيد ينظر

 ، متاح على الرابط التالي:15/11/2020، مأخوذ بتاريخ BBC، اخبار 2020اذار  12، في وباًء عامليا

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51854975 

ى قص أوضمان  العاملية،همية الصحة ألى التأكيد على إالصحة العاملية سعت منذ يشأتها  ن منظمةأةفوة القول، 

 تمراض املعدية على الصعيد الدولي، وتتبع وضعها اآلخذ في التطّور واتخاذ االجراءادرجات الحماية من انتشار األ 

 
ً
الالزمة عند الحاجة وتقاسم الخبرات مع الدول االعضاء وتنظيم أيشطة املواجهة لحماية السكان من آثار األوبئة، أيا

 تعزيز االمن الصحي العالمي. من اجلكان منشؤها وحيثما ُوجدت، 

  

                                                           
 منشور منظمة الصحة العاملية ، شبكة املعلومات واالنترنت ، متاح على الرابط التالي:    1

https://www.who.int/ar/about/what-we-do/who-brochu 
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استراتيجية منظمة الصحة العالمية في مواجهة وباء : المبحث الثاني .3
 كورونا

مع هيئات األمم املتحدة  هامواءمة تعاونعملت منظمة الصحة العاملية في استراتيجيتها ملواجهة جائحة كورونا على 

الدوليين، في إطار توفير أفضل االجراءات وأفضل البيانات بشأن فعالية النهوج والتدخالت املتعلقة األخرى والشركاء 

مجددا على التزام منظمة الصحة العاملية باألهداف واملرام  املنصوص بمكافحة بفيروس كورونا والتي اكدت من خاللها 

 عليها في دستورها املنش ئ، رغم كل املحددات او املعوقات التي تجابهها، وهو ما سنتناوله بالتحليل عبر املطالب االتية:

 اجراءات منظمة الصحة العاملية  1.3

امليا للبحث واالبتكار ولتعبئة العمل الدولي من أجل مواجهة بات معروفا ان منظمة الصحة العاملية تعد منتدى ع

فموسوعات ولوائح منظمة الصحة العاملية ترى ان إعالن أزمة صحية محتمل  كورونا،ومنها جائحة  العاملية،الجوائح 

ا يتطلب عتاد، بمانتشارها دوليا، البد أن يكون من شروطها االنتشار الخطير، أو املفاجئ، أو االستثنائ  على نحو غير م

بقدر تعل، االمر و  الصحية.تحركا دوليا فوريا، وبالتالي فإن اإلعالن يعتبر بمثابة برنامج او تدبير ملواجهة الحالة او االزمة 

بجائحة العصر وباء كورونا فان خطوات منظمة الصحة العاملية في مواجهته وحسب رأينا انقسمت الى خطوات مباشرة 

 وهو ما سنتناوله كـاالت : ومعززة،واخرى داعمة 

  الخطوات املباشرة: 1.1.3

هي اجراءات اتخذتها املنظمة وحثت الدول االعضاء على اتباعها انطالقا من مسؤوليتها الصحية ووفقا ملضامين 

  1:دستورها

ة الصحة منظمبما ان املعطيات الوبائية واملعلومات العملية عن الجوائح تتغير بشكل سريع ومتواةل. لذا أيشأت   -أ

 إلدارة األحداث" من أجل معالجة املعلومات الحاسمة األهمية املتعلقة بالفاشيات وضمان 
ً
 شامال

ً
العاملية "نظاما

اتصاالت دقيقة ومناسبة بين أهّم املهنيين العاملين في مجال الصحة العمومية على الصعيد الدولي، بما في ذلك 

تابعة للمنظمة واملراكز املتعاونة معها والشركاء في الشبكة العاملية لإلنذار املكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية ال

 :2بحدوث الفاشيات ومواجهتها.  ويتمّيز نظام إدارة األحداث بما يلي

 .قواعد معطيات شاملة تتضمن االستخبارات الوبائية وحالة التثّبت والتحّريات املختبرية واملعلومات العملية -

التسلسل الزمني للفاشيات والقرارات األساسية واإلجراءات الهامة التي يتخذها كل من منظمة تتّبع وتسجيل  -

 عن أهّم الوثائ، الصادرة في هذا املجال.
ً
 الصحة العاملية وشركائها، فضال

 إدارة أيشطة الدعم اللوجيستي واملعدات واملواد واإلمدادات الخاةة الالزمة لعمليات املواجهة. -

 متكاملة تتضمن مهارات الخبراء الدوليين وخبراتهم وتوافرهم من أجل تشكيل فرق املواجهة. قاعدة معطيات -

                                                           
 ، متاح على الرابط التالي : 2020فبراير  26 عربية،حالة طوارئ أم وباء، سكاي نيوز  العاملية.فيروس كورونا ومنظمة الصحة  1

https://www.skynewsarabia.com/technology/1323936-%D9%81%D9%8A 

شبكة  متعمدة،مواجهة االستخدام املحتمل للعوامل البيولوجية بطرق  خطر جديد...اإلنذار واملواجهة على الصعيد العالمي: العاملية،منشور منظمة الصحة  2

 /https://www.who.int/csr/alertresponse/arاملعلومات واالنترنت، متاح على الرابط التالي: 
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تصنيف املؤسسات التقنية في الشبكة العاملية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، مع التركيز على مدى تأّهب  -

 يام بذلك.تلك املؤسسات لدعم مكافحة الفاشيات على الصعيد الدولي ومدى قدرتها على الق

 منتجات إعالمية موحدة للدول األعضاء ومسؤولي الصحة العمومية ووسائل اإلعالم وعامة الناس. -

وسائل االتصال بالشبكة العاملية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها من أجل تعزيز القدرات العملية في مجال  -

 التأّهب.

ية إمكانية تشكيل ةورة ديناميكية عن عمليات اإلنذار يتيح نظام إدارة األحداث التابع ملنظمة الصحة العامل -ب

واملواجهة وتقديم معلومات التخاذ إجراءات على نحو منهجي بغية تمكين كل من منظمة الصحة العاملية والشبكة 

العاملية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها مع تحسين التأّهب ملواجهة األحداث الطارئة على نحو أفضل وبشكل 

 تعزيز هذا النظام من أجل دعم الجوانب العملية الخاةة  أسرع
ً
وإدارة املوارد بمزيد من الفعالية ، ويجري حاليا

 :1باإلنذار واملواجهة للوائح الصحية الدولية، ومواجهة استخدام العوامل البيولوجية بطرق متعمدة تتمثل بـــ

  املتضررة عن حالة التفش ي، وهو ما تفعله جميع الحصول على معلومات تتسم بالشفافية والصراحة من الدول

 الدول املتضررة حاليا.

  اإلعالن عن الحالة في تشكيل لجنة الطوارئ في املنظمة، وتتألف من خبراء دوليين يقدمون املشورة الفنية إلى

بة برنامج بمثا وبالتالي فإن اإلعالن يعتبر  مدير عام املنظمة في سياق "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا"

 عمل.

   يؤدي اإلعالن عن حالة طوارئ عاملية إلى تقديم توةيات حول الحالة إلى جميع الدول بهدف منع انتشار املرض

عبر الحدود أو الحد منه، مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر، كما يشمل توةيات مؤقتة 

تتخذها الدولة "البؤرة" أو الدول األخرى ملنع انتشار املرض  للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم،

عبر بما في ذلك فحص املسافرين في املطارات وفي امل ،والسفرأو الحد منه، وتجنب تأثيره غير الضروري في التجارة 

  .2بين الدول سواء لألشخاص أو البضائع أو في مناط، تحميل الحاويات واملوايئ

  والتأهب واالحتواء.تكثيف إجراءات الرةد 

  تتمثل في تقديم الدعم الطارئ لتوطيد النظم الصحية الضعيفة وتمكينها من اكتشاف اإلةابة بالفيروس

وتشخيصه وتقديم الرعاية للمصابين به، من أجل الحيلولة دون تفش ي انتقاله بين البشر وحماية العاملين في 

تحفظ أرواحهم، وفي هذا الصدد أوضح املدير العام من خالل تقديم املعدات والخدمات التي  مجال الصحة

                                                           
شبكة  متعمدة،لعوامل البيولوجية بطرق خطر جديد...اإلنذار واملواجهة على الصعيد العالمي: مواجهة االستخدام املحتمل ل العاملية،منشور منظمة الصحة  1

 املعلومات واالنترنت، متاح على الرابط التالي:

https://www.who.int/csr/alertresponse/ar 
ورونا الجديد مرات فقط، كان آخرها في الثالثين من يناير املاض ي، عندما تم إعالن فيروس ك 6وفقا للمنظمة، فقد تم إعالن حالة الطوارئ العامة عبر تاريخها  2

 بوةفه حالة طوارئ، 

" ال يزال في مرحلته الثالثة، كوسيلة قانونية ملزمة دوليا للوقاية من 1إن  1عندما كان وباء إنفلونزا الخنازير "إتش  2009وةدر أول اعالن حالة طوارئ في أبريل 

 دولة.  194األمراض ومراقبتها والسيطرة عليها واالستجابة لها والتي اعتمدتها 

 ، ةدر اإلعالن الثاي  مع عودة ههور شلل األطفال بعد شبه القضاء عليه، وأعتبر ذلك "حدثا غير عادي". 2014وفي مايو 

 ، أعلنت منظمة الصحة العاملية ثالث حالة "طوارئ صحية عامة مثيرة للقل، الدولي" إثر تفش ي مرض اإليبوال في غرب  أفريقيا.2014وفي الثامن من أغسطس 

ع م، ةدر اإلعالن الرابع ردا على مجموعات من حاالت "ةغر الرأس" و"متالزمة غيالن باريه" املشتبه بهم، رغم أنه لم تثبت علميا، لتتراف، 2016ول من فبراير وفي األ 

 اندالع فيروس زيكا في األميركتين.

 .2019يوليو  17م اإلعالن عنها تحديدا يوم ، وت2019و 2018ههور "وباء إيبوال" أو "كيفو إيبوال" بين عام   الخامسة معوالحالة 

 صدر ينظر: املية. للمزيد الجدير بالذكر أن هناك إلزاما قانونيا لجميع الدول باالستجابة الفورية إلعالنات طوارئ الصحة العامة، الصادرة عن منظمة الصحة العامل

 نفسه.  
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 إن أكثر ما يثير القل، هو  انوم غيبريسوس، خالل مؤتمر صحف  بجنيف،هملنظمة الصحة العاملية تيدروس أد

نع وبهدف احتواء الفيروس وم أن هناك دوال تفتقر إلى النظم الكفيلة باكتشاف اإلةابة بالفيروس لو حدثت،

أخرى، خصوةا في الدول ذات النظم الصحية الضعيفة، وغالبا في أفريقيا، أطل، املجتمع انتشاره إلى مناط، 

 .2020مليون دوالر لفترة تمتد من فبراير إلى أبريل  675الدولي خطة تأهب واستجابة عاملية بتكلفة 

  ش ي، التف ينبغي على الدول أن تكون مستعدة لعزل املرض ى واإلةابات وفرض حالة من الحجر الصحي على بؤر

 كما فعلت الصين حين عملت على عزل بؤرة التفش ي فيها، كمدينة ووهان التي بدء الفيروس باالنتشار منها.

، دوًرا حاسًما في املتحدةوكالة الصحة التابعة لألمم و  (WHOمنظمة الصحة العاملية )وتبعا لذلك مارست 

 وفي هذا الصدد ذكر نة ووهان الصينية ،، منذ اكتشاف الحاالت األولى في مديCOVID-19جائحة  واجهةم

انوم غيبريسوس املدير العام ملنظمة الصحة العاملية الى : "إن تسخير قوة العلم أمر حاسم هالدكتور تيدروس أد

للسيطرة على هذه الفاشية، والبد لنا أن نجيب على بعض األسئلة ونضع بعض األدوات في أسرع وقت ممكن، 

يات جل تحديد األولو وتضطلع منظمة الصحة العاملية بدور تنسيق  هام، حيث تجمع بين األوساط العلمية من أ

يضا احدد رئيس منظمة الصحة العاملية وبشكل تفصيلي وموضوعي في مجال البحث وتسريع وتيرة التقدم"، 

 : 1وهي الستجابة العامليةتتبعها الوكالة ل التي طرق ال

 COVID-19أةدرت منظمة الصحة العاملية خطة ، حيث مساعدة الدول على االستعداد واالستجابة (1

وارد الالزمة ، واملذهااإلجراءات الرئيسية التي يتعين على البلدان اتخات حددو ، للتوعية واالستجابة يجيةاسترات

ص ائفهم منظمة الصحة العاملية لخصوالتي تساعد على تحسين ، معلومات وبيانات جديدةمن  لتنفيذها

مة يشأت منظ، كما اةبمثابة دليل للخطط الخاةة بالبلدان الناميلتكون ، الفيروس وكيفية االستجابة

ةندوق االستجابة للتضامن ، لضمان حصول املرض ى على الرعاية وبالتعاون مع شركائها الصحة العاملية 

 .التي يحتاجونها ، ويحصل عمال الخطوط األمامية على اإلمدادات واملعلومات األساسية 

ت من الحكومات والقطاع الخاص وبتبرعا اإلسراع بالبحث وتطوير لقاح وعالجات لجميع من يحتاجون إليه. (2

 دية،التقييتدابير والعمل على االلتزام بال حتى اآلن. دوالر لالستجابةمليون  800تم التعهد بأكثر من و  واألفراد،

 الحتواء الوباء على املستوى املحلي. املنزل،والبقاء في  اإلغالق،مثل 

 وبعضها مضلل. في خضم مفيد،وبعضها  الوباء،مليء باملعلومات حول فاألنترنت  دقيقة،تقديم معلومات  (3

 إرشادات دقيقة ومفيدة يمكن أن تساعد في إنقاذ األرواح.على وضع منظمة الصحة العاملية عملت  ذلك،

مع إرشادات قائمة  والبلدان،طة من النصائح التقنية للجمهور والعاملين الصحيين نق 50حوالي وتتضمن 

وكالة من خبرة شبكة عاملية من املهنيين ت الداستفاالستجابة، وقد ار على األدلة حول كل عنصر من عناة

 لضمان أن تكون االستجابة شاملة الفيروسات،بما في ذلك علماء األوبئة واألطباء وعلماء  الصحيين،والعلماء 

ا ًق شكلت منظمة الصحة العاملية فري ومساعدتها،لضمان صحة املعلومات و  وموثوقة وتمثيلية قدر اإلمكان.

 لك،ذمن مصادر موثوقة. باإلضافة إلى و ملنح الجميع إمكانية الوةول إلى مشورة دقيقة وفي الوقت املناسب 

تبق  العالم على اطالع بأحدث  الحكومات،اإلعالمية مع و فإن تقارير الحالة اليومية واإلحاطات الصحفية 

واةل االجتماعي وشركات التكنولوجيا بشكل تعمل العديد من وسائل التوعليه  البيانات واملعلومات واألدلة.

ة لحد من انتشار املعلومات املضللاو  وثي، مع منظمة الصحة العاملية للمساعدة في تدف، املعلومات املوثوقة

                                                           
1 5 reasons the world needs WHO, to fight the COVID-19 pandemic, 9 April 20209.  
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061412 
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التي  Viberو  Whatsappمنصتي و ؛  TikTokو  Linkedinو  Instagramوالشائعات حول تفش ي املرض مثل 

 . 1تحصد ماليين املتابعين 

تعد معدات الوقاية الشخصية ة، ضمان وةول اإلمدادات الحيوية إلى العاملين الصحيين في الخطوط األمامي (4

ضرورية لضمان قدرة املهنيين الصحيين على إنقاذ األرواح ، بما في ذلك حياتهم الخاةة. حتى اآلن ، قامت 

دولة ، وتستعد  133لشخصية إلى منظمة الصحة العاملية بشحن أكثر من مليوي  قطعة من معدات الحماية ا

دولة ، في جميع املناط،  126تم إرسال أكثر من مليون اختبار تشخيص ي إلى ، كما لشحن مليوي  قطعة أخرى 

ومع ذلك ، هناك حاجة إلى املزيد ، وتعمل منظمة الصحة العاملية مع غرفة  ، ويتم الحصول على املزيد.

لعالمي ، وجهات أخرى في القطاع الخاص ، لزيادة إنتاج وتوزيع التجارة الدولية ، واملنتدى االقتصادي ا

أبريل / نيسان ، أطلقت منظمة الصحة العاملية "فرقة العمل املعنية  8ف  ف املستلزمات الطبية األساسية.

ة التابعة لألمم املتحدة" ، والتي تهدف إلى زيادة إمدادات معدات الحماي COVID-19بسلسلة التوريد التابعة لـ 

 األساسية بشكل كبير عند الحاجة.

منظمة الصحة العاملية إلى تدريب املاليين من العاملين الصحيين : عملت  تدريب وحشد العاملين الصحيين (5

. بفضل هذه األداة عبر اإلنترنت ، يتم نقل املعرفة املنقذة للحياة إلى موهف  الخطوط OpenWHOعبر منصتها 

يشارك املستخدمون في شبكة التعلم االجتماعي العاملية ، ، و ئها الرئيسييناألمامية من قبل املنظمة وشركا

أيًضا  OpenWHOاستناًدا إلى دورات ومواد تفاعلية عبر اإلنترنت تغط  مجموعة متنوعة من املواضيع. يعمل 

تى حكمنتدى للتبادل السريع لخبرات الصحة العامة ، ومناقشة متعمقة ومالحظات حول القضايا الرئيسية. 

يتم دعم البلدان من قبل خبراء ، تم يشرهم في جميع ، كما لغة 43مليون شخص بـ  1.2اآلن ، التح، أكثر من 

بناء منصة تقديم تدريب افتراض ي للسالمة . بعبارة اخرى ان املنظمة عملت على نظمة املأنحاء العالم من قبل 

خاص، مع القدرة على تقديم تدريب متزامن في بالشراكة مع شركات التعليم اإللكتروي  التابعة للقطاع ال

   .الوقت املناسب عبر اإلنترنت في جميع أنحاء البالد في القطاعات الصناعية املستهدفة عالية املخاطر

 على ما تقدم، تمكنت املنظمة من إ
ً
ومستشاري السالمة االفتراضية  COVID-19يشاء كادر من مدرب  السالمة وتأسيسا

بسرعة لعقد ورشة عمل  NIEHSلالستفادة من تقديم تكنولوجيا التدريب املتقدمة للمستجيبين في الخطوط األمامية. 

مارس. ورشة العمل بعنوان "حماية املستجيبين لألمراض  17في  Emory Health Sciencesوطنية بالشراكة مع مركز 

استخدمت تكنولوجيا االجتماعات االفتراضية للجمع املئات من خبراء األمراض كما "، COVID-19املعدية أثناء تفش ي 

املعدية واملمرضات ومقدم  الرعاية الصحية في البالد ومنظمات االستجابة للطوارئ ومراكز التدريب األكاديمي لرسم 

يبين لـ ملتزايدة لضمان الحماية للمستجاستراتيجية للتدريب على شبكة اإلنترنت بمساعدة تقنية لالستجابة للحاجة ا

19-COVID  2، خاةة في الرعاية الصحية وخدمات االستجابة للطوارئ 

                                                           
1  Jamey Keaten , World Health Organization Tackles Misinformation Over China Coronavirus Outbreak, Diplomat 
Media, February 04, 2020. 
https://thediplomat.com/2020/02/world-health-organization-tackles-misinformation-over-china-coronavirus-
outbreak/ 
2   COVID-19 workers get training to protect their own health ,National Institute of Environmental Health Sciences 
(NIEHS) Monday, March 23, 2020. 
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/covid-19-workers-get-training-protect-their-own-health 
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بغية تفعيل وتدعيم اجراءات  ةاجراءات موازيباإلضافة الى ما ذكر اعاله، نجد ان املنظمة لم تتوايى عن اعتماد سلسلة 

 : 1الباحث باالستناد الى مصادر و منشورات املنظمة هي  ولعل منها حسب راياالستجابة لفيروس كورونا املستجد، 

  التعاون العالمي في مجال البحوث املتعلقة بالتأهب ملواجهة األمراض املعدية ، وهو ما يسهم في تحسين جودة

بعث روح التآزر بين الباحثين العامليين في مجال اعداد البحوث العاملية بشان فيروس كورونا يالبحوث و 

، والعمل على ايجاد السبل الناجعة لتشخيصه ومعالجته، ويكون ذلك عبر منتدى عالمي للتعاون املستجد 

يجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما فيها كبار العلماء ووكاالت الصحة العمومية، ووزارات الصحة وممّولي 

حة صحة الحيوانية والصالبحوث الذين يضطلعون ببحوث حاسمة بشأن فيروس كورونا املستجد في سياق ال

 العمومية، والذين يسعون إلى استحداث لقاحات وعالجات دوائية ووسائل تشخيص، وغيرها من االبتكارات.

  تبادل العينات البيولوجية واملتواليات الجينية، حيث يستند الخبراء في عملهم إلى البحوث الحالية بشأن

الوخيمة ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية، وسيحددون  فيروس كورونا املسبب للمتالزمة التنفسية الحادة

الثغرات املعرفية وأولويات البحث من أجل اإلسراع في إتاحة املعلومات العلمية واملنتجات الطبية التي تمس 

 الحاجة إليها للحد من أثر فاشية فيروس كورونا املستجد.

 تجد، والذي من شأنه أن يحدد األولويات واألطر اعداد برنامج عمل عالمي لألبحاث بشأن فيروس كورونا املس

مية س التي سُيسترشد بها في تحديد املشاريع التي ستحظى بأولوية التنفيذ. وفي هذا الصدد ذكرت د.

سواميناثان، كبيرة العلماء في املنظمة: "إن فهم املرض ومستودعات فيروسه وطريقة انتقاله ومدى وخامته 

ثم وضع تدابير فعالة ملكافحته، يعتبر أمرا حاسما للسيطرة على الفاشية وخفض من الناحية السريرية، ومن 

أضاف الدكتور مايكل رايان، املدير التنفيذي  . وفي نفس السياق2عدد الوفيات والحد من أثرها االقتصادي"

اعدة وقلبرنامج الطوارئ الصحية في املنظمة "إن مخطط املنظمة للبحث والتطوير هو استراتيجية عاملية 

للتأهب تحفز استحداث األدوية واللقاحات بشكل منّس، قبل حدوث األوبئة، وتتيح تفعيل أيشطة البحث 

والتطوير تفعيال سريعا أثناء حدوث األوبئة. كما أنها تسّرع وتيرة إتاحة وسائل التشخيص واللقاحات والعالجات 

وهكذا فان املنظمة قامت بإعطاء أولوية للبحوث   والتكنولوجيات التي تتيح إنقاذ األرواح في نهاية املطاف."

 دوية،وأالعاملية بشأن فيروس كورونا املستجد مع اإلسراع في إعداد وتقييم اختبارات تشخيصية ولقاحات 

 ووضع آليات كفيلة بإتاحتها للفئات السكانية الضعيفة بأسعار معقولة، وتيسير مشاركة املجتمع املحلي.

مع الدول األعضاء من أجل  الداعمة استندت الى التعاون  ان خطوات منظمة الصحة العامليةةفوة القول،         

مكافحة الجوائح العاملية على الصعيد الدولي وتعزيز األمن الصحي العالمي ، واإلبالغ عن جميع "حاالت الطوارئ الصحية 

رة
ّ
ة على تقييم املخاطر الدولية وتقديم املساعدة الالزم التي تثير القل، على املستوى الدولي" واملواجهة في املراحل املبك

وجه السرعة ، وهوما تضطلع به منظمة الصحة العاملية من أيشطة على الصعيد العالمي في هذا املجال بغية الكشف 

بطرق  يوفي حال إطالق عامل بيولوج ،عن األوبئة والتثّبت منها واحتوائها إحدى الركائز األساسية لألمن الصحي العالمي

                                                           
 منشور منظمة الصحة العاملية ، شبكة املعلومات واالنترنت، متاح على الرابط التالي:  1

https://www.who.int/ar/news-room/detail/12-06-1441-who-to-accelerate-research-and-innovation-for-new-
coronavirus 

 منشور منظمة الصحة العاملية، شبكة املعلومات واالنترنت ، متاح على الرابط التالي:  2

https://www.who.int/ar/news-room/detail/12-06-1441-who-to-accelerate-research-and-innovation-for-new-
coronavirus 
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 في تعزيز فعالية جهود االحتواء على الصعيد الدولي
ً
 أساسيا

ً
ات ، غير ان هذه الخطو متعمدة ستؤدي تلك األيشطة دورا

 .واجهتها معوقات عدة سنتناولها في املطلب الثاي  

 معوقات منظمة الصحة العاملية يف مواجهة جائحة كورونا  2.3
كانت من منطل، من اجل مواجهة جائحة كورونا بات معلوما ان مجمل االجراءات او الخطوات التي اتخذتها املنظمة 

 : 1لها، غير انها منيت بسلسلة معوقات حسب راي الباحث منها على سبيل املثال ال الحصراملسؤولية املوكلة 
مع ف العاملية،منظمة التجارة االخرى كالدولية الهيئات مقارنة ب سلطة قليلةان منظمة الصحة العاملية ذات  (1

 قدرة على إلزام أعضائها أو املتحدة، اال انها تفتقر للمنظمة الصحة العاملية هيئة متخصصة تابعة لألمم ان 

ن ريتشارد هورتون موهو ما يحد بالتالي من استعدادها واستجابتها الدولية، وفي هذا الصدد يقول  معاقبتهم

وخاةة  البلدان،ه بعد إعالن منظمة الصحة العاملية حالة طوارئ صحية عامة "لم تستمع مجلة اليسيت أن

 آدم كامرادت سكوت، وفي نفس السياق ذكر الدول الغربية. أو لم يسعوا لفهم ما يحدث بالفعل في الصين "

 العديدأي ان   .أستاذ الصحة العاملية بجامعة سيدي : "لقد أعلنوا عن جائحة ألن الدول لم تأخذ النصيحة"

ا من بل ايسحبت أيضً  فحسب،استراتيجياتها الوطنية الخاةة بالصحة العامة لم تتبع في من الدول الغنية 

 الدول تجاهلتف العام،عالم الدبلوماسية والتجارة املعولم الذي أيشأته هي نفسها. في وقت ساب، من هذا 

ن حيث تتأرجح بي منتظمة،اململكة املتحدة غير فمثال انت استجابة مرارا نصيحة منظمة الصحة العاملية. 

ات لم توص الواليكما فقدت مصداقيتها اآلن.  الخاةة التيمعايير منظمة الصحة العاملية واستراتيجياتها 

، اما السويد فهي لم تعمد الى اغالق املطاعم 2020 مارس 16املتحدة بإغالق املدارس أو تجنب السفر حتى 

 ال تزال مفتوحة. يالت

عام دوالر حسب احصائيات مليار  2,5ي تبلغ حوالملنظمة الصحة العاملية التشغيلية السنوية  ةيزانيامل ان (2

جد ولهذا ن، الجامعية في الدول املتقدمةأةغر من ميزانية العديد من املستشفيات والتي يمكن عدها  ،2019

إن منظمة الصحة العاملية "استنزفت يقول  "،ة "اليسيتمحرر املجلة الطبية املؤثر  هورتون،ريتشارد ان 

اء يهدد لية لوبقدرتها على توجيه استجابة دو ف ضعيفة،إن سلطتها التنسيقية وقدرتها ...  السلطة واملوارد

/شباط 5في مليون دوالر لتمويل استجابتها للفيروس التاجي  675ولهذا طلبت املنظمة . 2"الحياة غير موجود

تلقت منظمة  /اذار، 4إنه عندما التقى مع تيدروس في  كاليفورنيا،قال أنتوي  كوستيلو من جامعة ، 2020

تجاوز فيه عدد الحاالت في بيد ان بلوغ هدف التمويل تم بعد ان  ،مليون دوالر فقط 1.2الصحة العاملية 

 .جميع أنحاء العالم مليون حالة

بوقف تمويل منظمة الصحة العاملية يعد من اكثر االمور التي جعلت  تحدةالواليات املوتأسيسا على ما تقدم ، فان قيام 

مليون دوالر كمتأخرات في االشتراكات  200حوالي  االخيرة في حالة من القل، والفوض ى، فمع ان الواليات املتحدة لديها

 2019ر مانح فردي في عام أكب للمنظمة وتعد ايضا التبرعاتاكثر قدمت اال انها  املقدرة )رسوم العضوية الوطنية(

                                                           
1 Stephen Buranyi , The WHO v coronavirus: why it can't handle the pandemicm, 2020 Guardian News & Media 
Limited, 1 May 2020. 
https://www.theguardian.com/news/2020/apr/10/world-health-organization-who-v-coronavirus-why-it-cant-
handle-pandemic 
2 Stephen Buranyi , The WHO v coronavirus: why it can't handle the pandemicm, Op,Cit. 
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لى إعادة إعنها من شانه ان يؤدي بقطع التمويل االمريك  دونالد ترامب رار الرئيس )سبقت االشارة لذلك( ، بالتالي فان ق

 . هيكلة منظمة الصحة العاملية ، مع قيادة دولية جديدة ، وتحالفات صحية جديدة

صراع فالعالم بات ساحة ل ،ينتابه التغيير والتحول لعاملية إن النظام الدولي الذي تعتمد عليه منظمة الصحة ا (3

القوى املتنافسة، بعبارة اخرى ان املنظمة وقعت بين التنافس الدولي االمريك  الصيني، وفي هذا الصدد يذكر 

لوريس جوستين مدير املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بشأن قانون الصحة الوطني والعالمي: "لقد 

 رت جميع القواعد السابقة حول املعايير العاملية والصحة العامة وفهم ما هو متوقع من حيث تفش ي املرضانها

لوكا بورس ي املستشار  وعلى مستوى مهام املنظمة فقد ذكر جيان   ال أحد منا يعرف إلى أين يقود هذا."... 

لصحة العاملية ليست منظمة حلف "منظمة اان : 2018ملنظمة الصحة العاملية حتى عام الساب، القانوي  

 11ركزت على اإلرهاب البيولوجي بعد  االمريكية لواليات املتحدة، فا1وليس مجلس األمن" األطلس ي،شمال 

 ين،والصولكن عارضتها البرازيل وروسيا والهند  املوسعة،دعمت منح املنظمة بعض السلطات و ، 2001سبتمبر 

يم في تسلمن قبل معظم الدول كان هناك تردد عام املتحدة، بعبارة اخرى التي كانت حذرة من نفوذ الواليات 

 نظمة أي سلطة أخرى.امل

محققو الصحة العامة من زيارة البلدان األعضاء ان منظمة الصحة العاملية تفتقر ايضا الى ةالحية في منح  (4

الذين  بها مفتشو األسلحة مشابًها السلطات التي يتمتع األمراض،للتحق، من الحقائ، الرئيسية حول تفش ي 

أماندا غالسمان نائب الرئيس التنفيذي وكبير  ، وفي هذا الصدد قالتأرسلتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

" تعمل في البلدان برضا وإذن من حكومات البلدان ان منظمة الصحة العاملية  زمالء مركز التنمية العاملية

 .2مفاوضات للوةول إلى هناك" ها فانه يحتاج الىاح بدخولالسمالصين فان في حالة ...واملضيفة

أشخاص على األقل في  406ألفا و 139نحو مليون ووفي ضوء املعوقات اعاله، وانتشار الجائحة بشكل متسارع ووفاة 

تسجيل وتم  .2019 كانون األول ن عن ههور املرض في أواخر العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العاملية في الصي

بحسب  شخص على األقل 800ألفا و 531مليونا و 28إةابة مثبتة، بينما تعافى  540ألفا و 767مليونا و 41أكثر من 

مليون إةابة  6.6مع أكثر من تضررة في مقدمة الدول املوتأت  الواليات املتحدة ، قام جامعة جونز هوبكنز األمريكيةأر 

د اإلةابات في جميع في عد هناك زيادةكما ان  الهند والبرازيل.انب كال من الى ج ألف حالة وفاة 197مؤكدة، وأكثر من 

اآلن  تستعد دول نصف الكرة الشمالي، كما وان -1-وكانت اسبانيا اعلى يسبة اةابات ينظر مخطط رقم  أنحاء أوروبا

 ملوجة ثانية من الوباء مع اقتراب فصل الشتاء.

                                                           
1 Ibid. 
2 Guardian News & Media Limited,  Trump scapegoating of WHO obscures its key role in tackling pandemic,8 
April  2020. 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/world-health-organization-coronavirus-donald-trump 
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، اخبار 2020سبتمبر/ أيلول  17 مليون إةابة حول العالم وتحذير بشأن زيادة "خطيرة" في أوروبا 30فيروس كورونا: أكثر من  :املصدر

BBC 54199686، متاح على الرابط التالي: 15/11/2020، مأخوذ بتاريخ-https://www.bbc.com/arabic/world 

ما تتخذه املنظمة من تدابير واجراءات مباشرة وغير مباشرة ملواجهة جائحة كورونا ومساعيها  ةفوة القول، ان

في العديد من دول العالم تجعل  ةاباتفي أعداد اإل ة طردللحد من املعوقات التي تواجهها، اال ان الزيادة امل

االشهر القليلة القادمة مع في  واجه مسارا خطرا"يحتمل ان تبعض الدول املنظمة في موقف ةعب خاةة وان 

 اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من تداعيات على الصحة العام في العالم. 

 وتوصيات( )استنتاجاتالخاتمة  .4
 االستنتاجات: 1.4

ان منظمة الصحة العاملية منذ يشأتها عمدت الى النهوض بمسؤوليتها الدولية في تعزيز الصحة العامة عامليا عبر اتخاذ 

العديد من الخطوات الحثيثة والفعالة لذلك، لعل منها تكثيف إجراءات الرةد الوبائ ، والتحري حول االمراض 

ذلك اتخاذ تدابير الوقاية من االمراض وسبل املكافحة وأخذ االنتقالية وتفعيل النشاط البحثي في هذا الشأن، وك

ة وهنا توةل البحث الى جمل منها،االحتياطات الالزمة ملنع انتشار االوبئة واتباع العادات الصحية السليمة للوقاية 

  منها:استنتاجات 

خالل تنبيه العالم إلى في مجال الصحة العامة من  رائًدابمثابة منتدى عامليا الصحة العاملية منظمة ان  -

 التهديدات ومكافحة األمراض ووضع السياسات وتحسين الوةول إلى الرعاية.

https://www.bbc.com/arabic/world-54199686
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الحتواء وإعالن حاالت الطوارئ  اتوجيهعلى اةدار تتعمل  كهيئة تنسي، مركزيةنظمة الصحة العاملية ان م -

 جة حاالت التفش ي.تبادل املعلومات ملساعدة العلماء في معالللدول والعمل معها و وتقديم توةيات 

 غزى،مفتقر إلى سلطة إنفاذ ذات ، فهي تطة مباشرة على الدول األعضاءملنظمة الصحة العاملية اي سلليس  -

مثل الواليات املتحدة  القوى الكبرى ، خاةة من ضغوط امليزانية والضغوط السياسيةخضع لكما انها ت

ها ، وهو ما يحد من قوتها وفاعليتيتسبيل غؤسسة واملمولين الخاةين مثل مواململكة املتحدة والصين ...الخ 

 في مواجهة االزمات الصحية الطارئ. 

 وبائية ودعت  -
ً
شهد العالم في العقدين املاضيين أمراض عديدة ةنفتها منظمة الصحة العاملية أمراضا

لونزا إنفكمرض األيبوال وسارس و  شديدة،السلطات الصحية في كل دول العالم بال استثناء الى احتياطيات 

الطيور وإنفلونزا الخنازير وزيكا، والتي ثبت انها فيروسات خطيرة تنطل، من أجسام الحيوانات والطيور وتنتقل 

ان فيروس كورونا الذي تبدأ أعراضه كأعراض بيد  إلى اإليسان بعد حدوث طفرات جينية في الفيروس ذاته.

 في معر 
ً
 لوينتشر يتطور  الذيفة طبيعة املرض مرض اإلنفلونزا املعتادة، وهو ما سبب التباسا

ً
ينهى سريعا

صاب ويقربه من حافة الوفاة ما لم تستطع السلطات الطبية إنقاذه
ُ
، وما زاد من انتشاره مناعة الشخص امل

سباب الهجرة أل عامل الترابط والتداخل بين الشعوب واملجتمعات في العالم سواء من خالل السفر و هو 

ي فزة والداعمة فالستيراد والتصدير للسلع واملصنوعات تعد من العوامل املحمختلفة، فضال عن مسائل ا

 انتشار الفيروس.

 التوصيات 2.4
 اما التوصيات التي نجدها ضرورية فتتمثل باا:  

تعزيز الوعي االحترازي والوقائ  بشكل عام وفي اوقات األزمات واملحن بشكل خاص باعتباره ةمام أمان في  -

 والحد من انتشارها حماية املجتمع من
ً
باع ات، وعلى الدول األمراض الوبائية والفيروسية ومكافحتها وقائيا

بعد ان أرست لوائح الصحة الدولية  السارية،مشورة منظمة الصحة العاملية للحد من انتشار االمراض 

 عنية.امللجهات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية األساس للجهود العاملية املنسقة التي تقتضيها جميع ا

لو أعضائها، فمنحها سلطات رسمية لرةد ومعاقبة و العمل على تعزيز الزامية قرارات منظمة الصحة العاملية  -

 تمتعت املنظمة بهذه السلطات فإنها ستكون قادرة على املساعدة في وقت مبكر. 

ج العمل على اعداد واتباع نه، و فيما بينها ومع املنظمة الدولية بشكل خاصالصحية مشاركة الدول لبياناتها  -

 التعاون والتكامل فيبمعنى ضرورة  مشترك ومتكامل وسهل الفهم من أجل املساعدة في منع انتشار املرض،

الجهود الدولية ملحاةرة املرض سواء باملساعدة املادية او الطبية او من خالل تقديم املشورة والخبرات عن 

 .هذه الحالة

ملكافحة االمراض والوقاية منها يضم خبراء من مختلف االختصاةات الطبية ة ذا مركزياقامة مركز دولي  -

والبيولوجية والكيماوية ومن مختلف دول العالم تابع ملنظمة الصحة العاملية ويحظى بدعم مادي من جميع 

ت اوذا ةالحي االخرى،العالم دول الدول دون استثناء ويكون على ةلة بباقي مراكز البحث واملختبرات في 
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مطلقة في مراقبة اعمال واجراءات االخيرة للحيلولة دون ههور هكذا حاالت مفاجأة ومخلة باألمن الصحي 

 العالمي. 

العمل على تجنيد متطوعين في مجال الصحة للعمل تحت مظلة منظمة الصحة العاملية وتحت مسمى قوات  -

كما هو حال قوات حفظ السالم مهمتها االشراف واملراقبة على املراكز البحثية  الصحية،حفظ السالمة 

   الصحي.من ا والتدخل في حال حدوث خروقات لأل واملختبرات في الدول املتقدمة حصر 

خاةة بعد ان ثبت ان نجاح الفرق  نظامها الصحي،يجب على دول العالم العمل على تعزيز وتدعيم كفاءة  -

 ء على الفيروس ال يزال مرهونا بكفاءة نظام الرعاية الصحية في كل دولة من الدول العالم.الطبية في القضا

لرفع مستوى الصحة العقلية عقد العديد من الورش التدريبية والتعليمية لتطوير الخدمات الصحية و  -

 والخطيرة. حماية من األمراض املزمنة ال بهدف الوعيوالنفسية ويشر 

  المصادر والمراجع .5
 Constitution of the World Health Organization" (2008). World Health Organization. Fifty-first 
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 موريتانيا مثال عربيا: 19 كوفيد جائحة دروس من

From the Arab lessons of the pandemic of Covid-19 : the Mauritanian 
example 

 ســالمي حمزةد. 
Dr. Sellamy Hamza 

موريتانيا الحقوق، يف دكتوراه   
PhD in Law, Mauritania    

 ملخص

عاش الجميع على أرض موريتانيا في األشهر املاضية أوقات ةعبة، فف  الثالث عشر من مارس/آذار كانت شرارة املجابهة 

البلد، بالرغم من محدودية نقاط حركة الفيروس، إال أن الدولة عاشت حالة استنفار فيروس كورونا املستجد في  مع

شعبي وحكوم  ساهم بدوره في تطوي، معدل االنتشار، والحد من منسوب القل، والتقليل من ةور الحزن باملجتمع، 

قرن تبشر بعودة الحياة كان ملوريتانيا موعد مع فتح ةفحة جديدة مع فيروس ال 2020 وفي العاشر من يوليو/ تموز 

إلى مواجهته  ولو بشكل تدريجي. معادلة ةعبة مع وجود تحدي تعافي الصحة العامة واالقتصاد، وهو ما حدا بالدولة

برؤى تنموية تعكس شغف االيسان املوريتاي  في اإلقالع االقتصادي واالجتماعي، ومما ال شك فيه أن ما حدث يعد 

اث قطيعة مع هيستيريا الهلع من فيروس ليس األخطر. كانت تلك هي البداية نقطة تحول مفصلية في اتجاه إحد

للتكيف مع فيروس كشف ضعف اإليسان وفي بلد كموريتانيا الزالت الهشاشة فيه سيدة املوقف، بداية ستسهم نوعا 

 ما في محو رواسب اإلثنين معا من مفاةل الروح واالقتصاد. 

   ، موريتانيا، دروس وعبر19جائحة، كوفيد : الكلمات املفتاحية

Abstract 
Everyone on the land of Mauritania has lived in difficult times in the past months. On the 

thirteenth of March, the spark of the confrontation with the new Corona virus in the country 

was, despite the limited points of movement of the virus, but the state lived in a state of public 

and governmental alert, which in turn contributed to the containment of the rate of spread and 

limit On the tenth of July 2020, Mauritania had a date with the opening of a new page with the 

virus of the century, heralding the return of life, albeit gradually. A difficult equation, with the 

challenge of public health and economic recovery, which requires the state to confront it with 

development visions that reflect the passion of the Mauritanian man for an economic and social 

takeoff. That was the beginning of adaptation to a virus that exposed human weakness and in a 

country like Mauritania where fragility still prevails in the situation, a beginning that will 

contribute somewhat to wiping out the residues of both of the soul and the economy   
Keywords : pandemic, covid-19, Mauritania, lessons 
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 اإلطار العام .1
 مقدمة:  1.1

خرج فيروس كورونا من مدينة ليقهر مدن العالم، ولم يكن القطاع الصحي متأهبا ملواجهة هكذا وضع في كثير من 

مجاال ألقوى النظم الصحية ملقاومته، مما زاد من منسوب القل، لدى الكثيرين حول  19كوفيدالنماذج، بل ولم يترك 

العالم، وبالنسبة لدولة كموريتانيا ليست باألحسن حاال، فقد بادرت قبل أن يصل إليها الفيروس إلى تشكيل لجنة 

 2020لثالث عشر من مارس/آذار وفي ا1وزارية للمتابعة متعددة القطاعات تتوزع حسب التخصص إلى لجان مصغرة،

وبعد ست أشهر من تاريخ تسجيل أول حالة، وحسب اإلعالن الصحف   19،3حالة إةابة مؤكدة لكوفيد  2ههرت أول 

يرتفع إجمالي اإلةابات املؤكدة  2020أكتوبر/تشرين األول    13اليوم  حول الوضعية الوبائية في البالد املواف، لتاريخ 

  4وفاة. 163حالة شفاء، و 7301حالة، منها  7565إلى في البالد حتى اآلن 

حيث تم التوقع أن ينخفض الناتج الداخلي  5ايعكاسات سلبية على حيوية االقتصاد الوطني، 19كان لجائحة كوفيد  

، كما كان متوقعا قبل الجائحة، في حين يتوقع أن يرتفع التضخم %6,3بدال من أن يرتفع بنسبة  %3,2الخام بنسبة 

من الناتج الداخلي الخام، وذلك نتيجة الرتفاع  % 5-%0,3. كما تدهور رةيد امليزانية، فأنخفض من %6,9سبة بن

جراء  والنخفاض اإليرادات نفقات تمويل إجراءات التصدي الصحي واالقتصادي واالجتماعي لألزمة الصحية من جهة،

إن توقف األعمال كان سببا قويا في  6ا، من جهة أخرى.تباطؤ النشاطات االقتصادية واإلعفاءات الضريبية التي أملته

 انخفاض الدخل وفقدان الكثير من العمال لعملها، وهو ما ايعكس بشكل مأساوي على األسرة واملجتمع ككل. 

 :   الدراسة وتساؤالتها إشكالية 2.1
لفترة أطول وبنسبة ش ي املرض تف، واستحضار فرضية 19مع تتزايد املخاوف في موريتانيا بشأن أضرار جائحة كوفيد 

من املحتمل أن تكون أكبر وأعم، تأثيرا، وفي هل ضرورة عودة األمور لطبيعتها. تثير عالقة التعايش مع كورونا فيروس 

                                                           
من وزارات:  كل ، وتضم19بتسيير ومتابعة مكافحة وباء كوفيد  تابعةممكلفة ب وزارية لجنةإيشاء  2020أبريل 09ةادر بتاريخ  0246تم بناءا على مقرر رقم ـ  1

 واليقظةة يعنها فهي تضم: الصحة واألمن وتوفير الوسائل والخدمات اللوجست أما بالنسبة للجان املنبثقة. التجارة والسياحة، الريفية التنمية، والنقل التجهيز ، و الصحة

كون ا حسب االحتياجات، وتاالقتصادية والتحسيس واالتصال. وتمت املصادقة على مرسوم يخولها تجاوز لجان الصفقات العمومية وذلك عبر إيشاء لجنة لصفقاته

   املصادر:الوباء، أنظر ذات ةلة مباشرة بمكافحة 

  http://tvm.mr/mrأنظر موقع التلفزيون:  ،2020يونيو 10عليها  االطالع، تم 2020مارس 15 النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتاريخ

، منشور بالجريدة الرسمية 19الحيات للجنة الوزارية املكلفة بتسيير ومتابعة وباء كوفيديمنح بعض الص 2020مايو 04الصادر بتاريخ  2020  -058ملرسوم رقم ا

    . 1463عدد ، 2020يونيو 15للجمهورية اإلسالمية بتاريخ 
للتلفزيون  ةنشرة الرئيسيتصريح وزير الصحة املوريتاي  خالل ال ،2020من مارس  30بسبب فيروس كورونا املستجد بموريتانيا في وفاة لقد كانت أول حالة ـ  2

 /https://m.facebook.com/Tvm.mr/videos/240094764049661الرابط:  ، أنظر2020اغشت 12تم االطالع عليه: الحكومي، 
 . 19، يتضمن اإلعالن عن تسجيل أول إةابة بفيروس كوفيد 0160مارس يحمل الرقم التسلسلي  13تاريخ ب 1رقم بيان ةادر عن وزارة الصحة املوريتانية ـ  3
 أنظر الرابط:  ،2020أكتوبر  13الوكالة املوريتانية لألنباء: تغطية خاةة لفيروس كورونا، مؤرشف بتاريخ ـ  4

https://www.facebook.com/105387261055331/posts/183098809950842/ 
، مقتطف من %3,4ناتج الداخلي الخام يقدر بـ ـمع عجز في ال %2بنسبة الوطني أن ينكمش االقتصاد ةندوق النقد الدولي  بموريتانيا توقع19مع انتشار كوفيد ـ  5

 ، أنظر الرابط:2020أغشت  20، تم االطالع عليه: 2020أبريل  23بتاريخ  20/160البيان الصحف  للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تحت رقم 

 19-covid-address-to-disbursement-approves-board-executive-imf-mauritania-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/23/pr20186 
، أنظر الرابط 0202سبتمبر  22عليه:  االطالع، تم 2020سبتمبر  4الوزير األول املوريتاي : محمد ولد بالل يعرض برنامج حكومته أمام البرملان، بتاريخ ـ  6

:jp_sM-https://m.youtube.com/watch?v=VHymI 



2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 119 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

ارتأينا الخوض في  عدة إشكاليات مرتبطة بطبيعة هذه العالقة، هذه األخيرة التي تستوجب املزيد من اليقظة واملبادرة،

دراستها ملعرفة خباياها وأبعادها، وكذا الوقوف على مكامن القوة والضعف الستخالص الدروس والعبر، لوضع تصور 

ؤطر التالي والذي سوف ي التساؤل املركزي لتجاوزها باملستقبل. وبذلك تتمحور اإلشكالية الرئيسية للدراسة حول 

 فيما يلي: البحث من بدايته إلى نهايته، املتمثل

إلى أي حد يمكن القول بأن سياسات االحتواء التي بادرت إليها السلطات املوريتانية بكل مقوماتها وابعادها تعد مقاربة 

 وتتجلى من خاللها ةور الحكامة الرشيدة في تدبير األزمة؟  19ذات فعالية، تتجاوز تأثيرات كوفيد 

 لتالية: وتتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية ا

  هل اإلمكانيات والوسائل التي رةدتها موريتانيا استطاعت تجاوز االختالالت ومسايرة التطورات الحاةلة وما

 مدى االستجابة لجهود التعاط  تلك؟

 وأين تتجلى ةور ترسيخ التكامل االيساي  في وجه األزمات والكوارث بالحالة املوريتانية؟ 

 إلى ةداقته كمعطى أملته الضرورة وماهي أسس ومقومات كلتا  19وفيد كيف انتقلت موريتانيا من معاداة ك

 التجربتين؟

  في هل تأثر مختلف األنظمة الحياتية، كيف كان تطلع ةايعي القرار بموريتانيا للفرص التي قد يتيحها نمط

 التعايش مع كورونا فيروس لحل عديد االشكاالت؟ 

 أهداف هذه الدراسة: 3.1
 فإن هذا العمل يهدف إلى: 

  ةياغة بحث متناس، يشكل قيمة مضافة جديدة، ويسهم في النقاش األكاديمي املفتوح اليوم حول فيروس

 القرن؛

  تثمين الرؤية املوريتانية للتحديات املتجددة والتي تهم بالدرجة األولى اإليسان املوريتاي ، ونمائه وتقدمه؛ 

 درة التعاط  املجتمعي إلنجاح أية تدابير تهدف لضمان أمنه وسالمته؛الوقوف عن كثب على مدى أهمية وق 

  لفت االنتباه إلى مسألة غاية في األهمية تجعل من حتمية الشروع في بناء نظام لالكتفاء الذات  وذلك ملواجهة

 ، وما قد يحصل من أزمات مستقبال. 19تداعيات كوفيد 

 أهمية الدراسة 4.1
 ة: من خالل الجوانب التالي 

  إبراز الدور الذي لعبته الدولة في تطوي، وباء كورونا املستجد، وذلك إلقرار نموذج يأخذ باالعتبار كل

 املستجدات؛ 

  في إطار هذه الظرفية املوسومة بتفاقم مخلفات العهد الكوروي ، تتضح أهمية الدراسة في إههار مدى شمولية

املواطناتية مهيمنة على التوجهات الكبرى للسياسات التخطيطية التخطيط املوريتاي  لها، حيث هلت النزعة 

 والتنموية املتبعة من قبل الدولة؛

  محاولة ةياغة إشكالية جديدة عن طري، الربط بين عملية تقييم األداء واآلفاق املستقبلية التي يمكن في

 هلها تصور مسألة تجاوز الوضعية الراهنة. 
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  ة على ايشغاالت مختلف القوى الحية بالبلد في اتجاه مواكبة التحديات بلورة توجه جديد يفرض نفسه بقو

 والتطورات وذلك بشكل شمولي ومتوازن. 

 منهجية الدراسة:  5.1
بالحالة املوريتانية، تستدعي منا االعتماد على مناهج يستطيع من خاللها توخى املرونة  19إن دراستنا ملوضوع كوفيد 

ملوضوعية العلمية، لذلك سنقوم بتوهيف املنهج االستقرائ  لدراسة مجموعة من الوثائ، والتحلي بالتجرد والحياد وا

تتعل، باملنشورات والتقارير الرسمية والنصوص القانونية، باإلضافة إلى منهج تحليل املضمون من خالل تطرقنا للخطب 

ل تدبير الجائحة. وارتباطا بذلك الرسمية، كالتصريحات الصادرة عن الحكومة إلى جانب سياسات القطاعات في مجا

 البحثية التالية: الخطةسنحاول دراسة هذا املوضوع من خالل 

  أي فعالية إلدارة األزمة بموريتانيا19املحور األول: حزم التدخل والدعم في هل وقع جائحة كوفيد . 

  في موريتانيا 19املحور الثاي : الوةول ملرحلة التعايش مع كوفيد  

. أي فعالية إلدارة األزمة 19والدعم في ظل وقع جائحة كوفيد  . حزم التدخل2
 بموريتانيا

ن تتخذ ،أ 2020أبريل  22الصادر بتاريخ  04 -2020وجب قانون التأهيل رقم للحكومة بمالبرملان املوريتاي  رخص لقد 

لهذه الغاية اتخذت الحكومة جملة ، و تحقيقا 1ية ملكافحة وباء كوفيد وتأثيراتهبأوامر قانونية كافة اإلجراءات الضرور 

من اإلجراءات التي كان لها األثر الكبير في تخفيف حجم الخسائر باملقارنة مع باقي دول الجوار، حيث نفذت خطة وطنية 

دوالر، مكنت إلى حد كبير من تخفيف ايعكاساتها 35192204مليار أوقية ما يعادل 13متعددة القطاعات بتمويل بلغ 

  2والفاعلين االقتصاديين مع املساهمة في تهيئة الظروف لالنتعاش االقتصادي.على املواطنين 

 أوجه التعاطي الوطني مع الجائحة   1.2
من  25في خطابا لألمة  3الرئيس املوريتاي  محمد ولد الشيخ الغزواي ،وجه بموريتانيا،  19مع ههور فيروس كوفيد 

للتصدي للوباء، سواء تلك املرتبطة بالجوانب الصحية واألمنية واالحترازية، مارس/آذار بين من خالله سياسات الحكومة 

أو تلك التي تخص برامج تمويل البالد بكافة احتياجاته من املواد الغذائية والطبية واملحروقات، كما تم العمل على 

يات األساسية للمواطنين الهدف منه تأمين الجاج 4إيشاء ةندوق خاص للتضامن اإلجتماعي ومكافحة فيروس كورونا،

   األكثر تضررا من الجائحة. 

                                                           
  ، أنظر الرابط:2020أغشت  19، تم اإلطالع عليه: 2020أبريل  30الوكالة املوريتانية لألنباء: تعلي، وزير العدل املوريتاي  على نتائج اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ـ  1

deos/4029594483719170https://m.facebook.com/agenceami.mr/vi 
 مصدر سب، اإلشارة إليه.  برنامج حكومته أمام البرملان،الوزير األول املوريتاي  لعرض ـ  2
، والذي أعلن فيه عن إجراءات هامة ملواجهة كورونا 2020مارس  25محمد ولد غزواي  الذي وجه لألمة املوريتانية يوم الرئيس املوريتاي  خطاب مقتطف من ـ  3

 https://m.youtube.com/watch?v=nZGte2Uq_q4وباإلمكان العودة إليه من خالل الرابط :    . 2020يونيو  12عليه :  االطالعتم  ،فيروس
( 24عشرين)بع و أر  يرأسها وزير املالية وتضم باإلضافة إلى رئيسهاا لقد تم ايشاء لجنة ملتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن اإلجتماعي ومكافحة فيروس كورون ـ4

مايو  04الصادر بتاريخ  2020 - 066املرسوم رقم . أنظر  تطلع الرأي العام بانتظام على تنفيذ الصندوق من مختلف الهيئات والتشكيالت الحزبية والنقابية، و  عضوا،

ة ور بالجريدة الرسمية للجمهورية االسالميشكورونا، من ، القاض ي بإيشاء لجنة وطنية ملتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن االجتماعي ومكافحة فيروس2020

     . 1463عدد ، 2020يونيو  15وريتانية بتاريخ امل
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  :على تبيان هذه التدابير عن طري، النقط التالية سنعمل :التدابير األمنية والصحية 1.1.2
العالم، وهو ما حدا  زائر أرعبكان للشارع املوريتاي  موعد مع مارس/ آذار في شهر ميدان األمن والنظام العامين:  في- أ 

باإلضافة  1م،2020من مارس 17بموريتانيا أن تعمد إلى توقيف جميع الرحالت الجوية من وإلى البالد وذلك ابتداًء من 

مع  2سة ةباحا على كافة التراب الوطني،من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الساد حظر التجول إلى اإلعالن عن 

حظر كل أنواع التبادل وعبور األشخاص بين واليات باإلضافة إلى  3لتجمهر والتجمعات العامة.الحظر البات لكافة انواع ا

اء مبعثات املصالح الفنية الخاةة بالخدمات األساسية من باستثناء الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع و  4الوطن

أعلنت  2020من مارس  22وفي  5ة.حدود كل والي مع اإلبقاء على حرية التنقل واملرور داخل ...  إلخ، واتصاالتوكهرباء 

حركية الشاحنات التي تنقل على  اإلبقاء-موريتانيا عن إغالق حدودها بشكل كامل، وذلك بعد إغالقها بشكل متدرج 

وأبقت على ثمانية معابر مع دول  6معبًرا برًيا، 20حيث علقت في البداية الرحالت الجوية، ثم أغلقت أكثر من - البضائع

هذا وتم العمل على تشديد املراقبة على  7الجوار مع تزويد الفرق الطبية بهذه النقاط باملعدات والتجهيزات الضرورية.

 البري والبحري للتعامل بحزم مع املتسللين.  الحدوديكامل الشريط 

 على رةد أبعاد هذه التدخالت من خالل النقطتين التاليتين:  سنعملوالوقائي:  الصحياملجال  في-باااا 

                                                           
يوليو  21عليه:  االطالع، تم 2020مارس  15 بتاريخ:اللجنة الوزارية املكلفة بمتابعة تفش ي فيروس كورونا، مؤرشف الرئيسية للتلفزيون الحكوم : قرارات  النشرةـ  1

 https://www.facebook.com/Tvm.mr/videos/246768746353278 : الرابطأنظر ، 2020
تم تقديم حظر التجول  2020من مارس  21لقد شهد مشهد حظر التجول في موريتانيا بين الفينة واألخرى، تغييرات. إما بالتقليص تارة أو بالتقديم تارة أخرى، فف   ـ2

وحتى السادسة ةباحا، أما في شهر ابريل/ نيسان تم تقليص ساعات حظر التجول، ليكون من الساعة التاسعة  ةإلى الساعة السادسة مساءا بدال من الساعة الثامن

اعة ليبدأ من السمساءا وحتى الساعة السادسة ةباحا على كافة التراب الوطني مع فاتح شهر رمضان الكريم، وفي شهر مايو/أيار تم تقليص ساعات حظر التجول 

ل التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة ةباحا. تم بعد ذلك تقديم وقت حظر التجول إلى الساعة الرابعة مساءا وحتى الساعة السادسة الحادية عشر ليال بد

شهر  في أسابيع، وأماةباحا، وذلك ملدة ثالثة ايام ابتداء من يوم عيد الفطر، ليتواةل الحظر بعد ذلك من الساعة الثامنة مساءا وحتى السادسة ةباحا لثالثة 

 ملدة اسبوعين. يراجع هي هذا الشأن:  2020يونيو  15يونيو/حزيران تقرر استمرار حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة ةباحا، وذلك اعتبارا من 

 ترازية.االح، بخصوص اإلجراءات 2020مارس  19يحمل رقم، بتاريخ:  بيان ةادر عن وزارة الداخلية والالمركزية ال ــــ   

، تم االطالع عليه 2020مارس  21ــ الوكالة املوريتانية لألنباء: تصريح وزير الداخلية والالمركزية الذي يتضمن اعالن حظر التجول من الساعة السادسة مساء بتاريخ  

 /https://www.facebook.com/agenceami.mr/videos/545114026130412أنظر الرابط:  2020سبتمبر 10

 الصادر عن وزير الداخلية والالمركزية القاض ي بتقليص ساعات حظر التجول. 2020ابريل  24بتاريخ  771ـ مقرر رقم 

 استمرار حظر التجول. الصادر عن وزير الداخلية والالمركزية القاض ي ب 2020يونيو  16بتاريخ  398ـ مقرر رقم 

يروس كورونا، ابعة تفش ي فـ الوكالة املوريتانية لألنباء: تصريح الناط، الرسمي باسم الحكومة خالل مؤتمر صحف  للتعلي، على اجتماع اللجنة الوزارية املكلف بمت

 https://m.facebook.com/agenceami.mr/videos/292687815222824، أنظر الرابط: 2020سبتمبر  10، تم االطالع عليه: 2020مايو  21بتاريخ 

، وللعودة 2020أغشت 20، تم االطالع عليها: 2020مايو  6ـ تصريح الوزير األمين العام للحكومة حول إجراءات التخفيف، النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتاريخ 

  /https://m.facebook.com/Tvm.mr/videos/360224598267471إلى تصريح الوزير. أنظر الرابط: 
  االحترازية.، بخصوص اإلجراءات 2020مارس  19 بتاريخ:ـ بيان ةادر عن وزارة الداخلية والالمركزية،  3
ومدينة جنوبا كم  435ومدينة كيهيدي التي تبعد عن العاةمة حوالي  نواكشوطتم اإلعالن عن ثالث مدن مناط، مغلقة هي العاةمة  19كوفيد  وفي إطار محاةرةـ  4

 ؛ بيانان للداخلية والالمركزية الشأن:يراجع في هذا  ،شرقا كم 600عن العاةمة حوالي  تبعدالتي كيفة 

 .2020مارس  29در بتاريخ ةا للفيروسوكيهيدي بؤرتين  نواكشوطتصنيف مدينتي  يتضمن 9بيان رقم  األول:           

 . 2020ماي  19يتضمن اعالن مدينة كيفة حيزا مغلقا ةادر بتاريخ  12الثاي : بيان رقم            
  .االحترازية، يتضمن بعض اإلجراءات 2020مارس  28بتاريخ  08بيان ةادر عن وزير الداخلية والالمركزية رقم ـ  5
، أنظر 2020أغشت  16، تم االطالع عليه: 2020أبريل  5، مؤرشف بتاريخ يتانيا حدودها بشكل كاملسبوعان على إغالق مور أ أنباء موريتانية مستقلة:لة اوكـ  6

  https://alakhbar.info/?q=node/24491الرابط: 
، موجه إلى كافة الوالة، 2020مارس  14بتاريخ  01ـ واملعابر مع: السنغال ومالي واملغرب والجزائر، أنظر التعميم الصادر من وزارة الداخلية والالمركزية تحت رقم  7

 .19يتضمن توجيهات حول وباء كوفيد 

https://www.facebook.com/Tvm.mr/videos/246768746353278
https://www.facebook.com/agenceami.mr/videos/545114026130412/
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االت حات اإلبالغ عن نداءالستقبال لتثقيف الصحي قامت موريتانيا بفتح مركز لفعلى مستوى اإلجراءات الصحية: 

 24لة وحصيفي البالد املواطنين من خالله على الحالة الوبائية طلع يوم  ت تقرير باإلضافة  1كورونا، فيروساإلةابة ب

باإلضافة إلى حجز القادمين من املناط،  2.جميع واليات الوطن في ، كما تم القيام بحملة فحوص مكثفةساعة املاضية

وتكوين الطواقم الطبية لتعزيز أدائها في مجال التعرف على األشخاص  3يوما،14املتضررة للعزل الصحي الذات  ملدة 

م، وتخصيص مراكز لعزل املصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم وتزويد الطواقم املصابين بالفيروس وآليات التعامل معه

الطبية املشرفة عليهم بسترات لحمايتهم من اإلةابة، وتوفير سيارات إسعاف استعدادا الحتماالت تطور الوباء. كما 

ن عالج وإيعاش وإشراف قامت الوزارة بفتح مراكز عزل متعددة وزيادة طاقتها االستيعابية على مختلف األةعدة م

 5،حجز من يشتبه بإةابتهم بالوباءو  باإلضافة إلى تجهيز مراكز ومستشفيات عسكرية ميدانية الستقبال 4وحجز احتياط ،

فتح مركز طبي للمراقبة الصحية يتولى مهمة كما تم  6.يوما 14يوما بدل  21تمديد مدة الحجر الصحي حتى  إلىزيادة 

ات والكمامات كأسعار القفاز تم تحديد أسعار املواد األكثر استعماال و  7الدول املوبوءة،تفتيش السفن الواردة من 

هذا وقد انخرط جمع كبير في مسلسل اإلجراءات  9كما تم أيًضا منع زيارة املرض ى املحجوزين، 8واملعقمات الكحولية،

ل املجانية عن طري، وسائطبية الشارات ستاال تحت تصرف الوزارة أو بتقديم  األجهزةو الطواقم بوضع االحترازية إما 

أو بإجراء الفحوةات أو بالتبرع باألسرة الطبية  طبيةالعدات املتوعية أو بتقديم الأو بحمالت االتصال الحديث 

 .ومستلزماتها أو بتسليم املنازل لتحويلها ملراكز عزل أو بالتكفل بإعاشة باملحجوزين

يسجل ملوريتانيا سرعة املبادرة إلى تنفيذ حزم وقائية على منافذها قبل أن يصل أما على مستوى التدخالت الوقائية : 

انوا أو كقادمين وقبل أن تعمد إلى إغالقها اتبعت سياسة ةارمة في التعامل مع الكل املسافرين  إليها فيروس كورونا 

دعا الرئيس املوريتاي  محمد د ، ومع ههور الفيروس في البال يوما14حجر الصحي الذات  ملدة للمتسللين، بإخضاعهم 

                                                           
، 2020اغشت  12عليه:  االطالع، تم 2020مارس  23، مؤرشف بتاريخ 1155مركز االتصال الوكالة املوريتانية لألنباء: زيارة وزير الصحة ملصحة التثقيف الصحي و ـ  1

 /https://m.facebook.com/agenceami.mr/videos/229706808229795 الرابط:أنظر 
 ، أنظر الرابط: 2020اغشت  12عليها:  االطالع، تم 2020يونيو  15حملة فحوص مكثفة، مؤرشف بتاريخ  لألنباء:الوكالة املوريتانية  ـ 2

https://m.facebook.com/agenceami.mr/posts/151079029819487 
  .19 ، موجه إلى كافة الوالة، يتضمن توجيهات حول وباء كوفيد2020مارس  14بتاريخ  01تعميم ةادر من وزارة الداخلية والالمركزية تحت رقم ـ  3
، تم االطالع عليه: 2020مارس  19، مؤرشف بتاريخ للوقاية من فيروس كورونا وخطة متغيرة للتعاط  مع املصابين جراءات ملموسةإ: لألنباءالوكالة املوريتانية ـ  4

 html-http://www.ami.mr/Depeche.61920، أنظر الرابط: 2020اغشت  14
 ، أنظر الرابط: 2020اغشت  15عليه  االطالع، تم 2020يونيو  -13ابريل 15: بتاريخ مؤرشفالوكالة املوريتانية لألنباء: افتتاح ثالثة مراكز صحية عسكرية، ـ  5

https://m.facebook.com/agenceami.mr/posts/150414303219293 

https://m.facebook.com/agenceami.mr/posts/132577285002995 
عليه:  االطالع، تم 2020ابريل  2يوما، مؤرشف بتاريخ  21إلى  14لة املوريتانية لألنباء: الوزير األول يتفقد أحوال املحجوزين بعد تمديد الحجر الصحي من الوكاـ  6

  ، أنزر الرابط:2020أغشت  12

acebook.com%2Fagenceami.mr%2Fposts%2F12https://m.facebook.com/agenceami.mr/videos/622429778607638/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.f

8470602080330&_rdr 
اغشت  12، تم االطالع عليه: 2020ابريل  20، مؤرشف بتاريخ MARIOCعلى سفينة طبي، إجراءات السالمة تستقلة: ميناء نواكشوط يؤكد األخبار امل الةوكـ  7

  https://alakhbar.info/?q=node/24827، أنظر الرابط: 2020
  يتضمن تحديد أسعار العناةر األكثر استهالكا. 2020مارس  18بتاريخ  165تعميم ةادر عن وزارة الصحة تحت رقم ـ  8
  املحجوزين.تضمن منع الجمهور من زيارة املرض ى ي 2020مارس  30بتاريخ  0190رقم  الصحة تحتتعميم ةادر عن وزارة ـ  9

https://m.facebook.com/agenceami.mr/posts/150414303219293
https://alakhbar.info/?q=node/24827
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كما حث وزير الصحة في جميع خرجاته على  1  املواطنين واملقيمين على ضرورة التقيد باإلجراءات الوقائية،ولد الغزواي

وطب، أيضا أعضاء الحكومة اإلجراءات االحترازية في االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء  أهمية األخذ باإلجراءات الوقائية،

 3باإلضافة إلى إطالق حملة حكومية لتعقيم األسواق، وتخصيص يوم الجمعة لتعقيمها،2الل الحرص على التباعد،من خ

وتم التنصيص على تطبي، العقوبة بالنسبة ملخالف   4إلى جانب القيام بعمليات التحسيس والتوعية  للمواطنين،

وتعلي،   لإلجراءات الوقائية، كتقليص عدد املوهفينباإلضافة إلى تطبي، عدة قطاعات وزارية 5اإلجراءات الوقائية،

  األيشطة مثال.

التدابير ىلع مستوى قطاعات االقتصاد: سنعمل ىلع تبيان هذه التدابير من  2.1.2
 خالل النقط التالية: 

القتصادي اة إلى متابعة الوضع هذه اللجن : تهدفالوباءلجنة خاصة باليقظة القتصادية ملتابعة تطورات  تشكيل-أ 

والتعرف على مجموعة املؤشرات التي تعكس هذا الوضع ومتابعتها بشكل يوم  ثم رةد  املحلي والعالمي بيقظة تامة،

إجراءات التدخل املناسبة وف، تطور الظرفية الصحية محليا ودوليا، وتعمل اللجنة أيضا على تأمين السوق باملواد 

من وقود ملواجهة اآلثار املحتملة اليعكاسات الظرفية الصحيةـ وتعكف لجانها األساسية كالغذاء واملواد الطبية وغيرها 

      6 الفرعية على تحديد اإلجراءات املطلوبة لكل مرحلة.

 2020عمدت وزارة التجارة والسياحة في الثالث عشر من مارس التدابير على مستوى قطاعي التجارة والسياحة :  -ب 

وفيما يخص األسواق، فقد تم إغالق جميع املحالت التجارية على عموم التراب 7السياحية،إلى إلغاء جميع الرحالت 

واملحالت والورشات 10ووكاالت شركات االتصال، 9ووكاالت تحويل األموال8الوطني باستثناء محالت بيع املواد الغذائية

وتم العمل على خفض اسعار   12املقاهي،، كما تم ايضا إغالق كافة املطاعم و 11ذات الصلة املباشرة بمصالح املواطنين

                                                           
 ، أنطر الرابط:  2020يوليو 16عليه:  ة، تم اإلطاع2020مارس  18كورونا، بتاريخ رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواي  حول خطاب ـ  1

https://m.youtube.com/watch?v=s0f6onUVSz4 

 ، أنظر الرابط:2020يوليو  18، تم االطالع عليه: 2020ابريل  16بتاريخ  فـ مؤرشخاةة بكل وزير في اجتماع الحكومة املستقلة: طاولة وكالة األخبار ـ  2

https://alakhbar.info/?q=node/24746 
 http://tvm.mr/mr، أنظر موقع التلفزيون: 2020يوليو  15عليها  االطالع تم 2020يونيو  19النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتاريخ ـ  3
 . 19 ، موجه إلى كل رؤساء املجالس الجهوية، حول جائحة كورونا كوفيد2020مارس  14بتاريخ  02ةادر عن وزارة الداخلية والالمركزية تحت رقم  تعميمـ  4
   ، أنظر الرابط:2020سبتمبر  12عليه  االطالع تم، 2020ابريل  30تعلي، وزير العدل املوريتاي  على اجتماع الحكومة بتاريخ  لألنباء:الوكالة املوريتانية ـ 5

        https://m.facebook.com/agenceami.mr/videos/4029594483719170 
  html-http://www.ami.mr/Depeche.61928الرابط: ، أنظر 2020اغشت 19 عليه: االطالعتم  ،2020مارس  20الوكالة املوريتانية لألنباء، مؤرشف بتاريخ ـ  6
 بط: أنظر الرا، 2020سبتمبر  12تم االطالع عليه: ، 2020مارس  13ء الرحالت السياحية، مؤرشف بتاريخ لغاإ إيجاز يتضمن والسياحة:وزارة التجارة ـ  7

https://www.facebook.com/104996517698293/posts/136161064581838 
 املتضمن إغالق جميع املحالت التجارية على امتداد التراب الوطني.  2020مارس  28بيان مشترك بين وزارة الداخلية والالمركزية ووزارة التجارة والسياحة بتاريخ ـ  8
  ، املتضمن إجراءات احترازية. 2020مارس  29بتاريخ  09والالمركزية تحت رقم بيان ةادر عن وزارة الداخلية ـ  9

، أنظر 2020 سبتمبر  12عليه:  االطالع، تم 2020مارس  30وكاالت شركات االتصال من اإلغالق، مؤرشف بتاريخ  استثناءوزارة التجارة والسياحة: إيجاز يتضمن ـ  10

 posts/146744820190129https://m.facebook.com/104996/517698293  الرابط:
  ، أنظر الرابط:2020اغشت  13عليه:  االطالعتم  ،2020ابريل  7رفع الحظر عن عدد من املحلالت التجارية والورشات، مؤرشف بتاريخ  لألنباء:الوكالة املوريتانية ـ  11

62183.html-http://www.ami.mr/Depeche 
  احترازية.اجراءات  يتضمن اتخاذ 2020مارس  19لالمركزية بتاريخ ـ بيان ةادر عن وزارة الداخلية وا 12

https://m.youtube.com/watch?v=s0f6onUVSz4
http://www.ami.mr/Depeche-61928.html
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عدد من املواد األساسية مع تحديد حد أقص ى ألسعار ملواد أخرى بما يضمن استقرار السوق بناءا على اتفاق مع 

وقد عمدت السلطات إلى تفعيل اجراءات رقابية على األسواق باإلضافة إلى إغالق عدة محالت تجارية بتهمة 1املوردين.

وللحيلولة من تفش ي الفيروس بالعاةمة فقد تم تخصيص مقر برباط البحر شمال مدينة 2سعار،املضاربة في األ 

 3نواكشوط لتفريغ حمولة الشاحنات املغربية املحملة بالخضروات.

ملوارد القد اتخذ البنك املركزي املوريتاي  إجراءات ألجل رفع التدابير على مستوى السياسة النقدية واملالية:   -ج 

للبنوك بهدف تمكينها من ضمان استمرار وتعزيز تمويل االقتصاد، كما قام بتوسيع نطاق نفاذ البنوك إلى آليات  املتاحة

وأيضا خفض النسبة املطبقة  %5إلى  %6,5إدارة تمويل االقتصاد لدى البنك، هذا وتم خفض املعدل التوجيهي من 

والعمل   %5إلى  %7خفض يسبة االحتياط  اإللزام  من ، باإلضافة إلى %6,5إلى  %9على التسهيالت االئتمانية من 

بآلية الودائع الدائمة وتجميد التغطية اإللزامية املطبقة عند فتح االعتمادات املستندية بالنسبة للسلع األساسية، 

ارية إمكانية لتجوأخيرا وضع آلية للمبادلة املجانية للعمالت األجنبية مقابل العملة املركزية ويتيح هذا اإلجراء للبنوك ا

أما فيما يخص السياسة املالية فتتمثل في تلك اإلجراءات  4تقديم ضمانات بالعمالت األجنبية مقابل العمة الوطنية.

املتخذة في ةدد زيادة اإلنفاق على القطاع الصحي واالجتماعي والجمركة وتسهيل بعض املواد األساسية واإلعفاءات 

  الضريبية على املشاريع الصغيرة.

ة لزراعة الخضروات ملواجهة إطالق حملة ةيفي لقد تمالتدابير على مستوى القطاعين الزراعي والحيواني:   -د 

النقص في مادة الخضروات جراء كورونا وتداعياته على السوق الوطني وذلك في إطار الخطة الوطنية ملواجهة جائحة 

هكتار كبرنامج استعجالي يهدف الستغالل بعض املقدرات  2700كورونا وتأثيراتها، حيث تقوم هذه الخطة على استغالل 

ولدعم وتشجيع املزارعين إلنتاج الخضروات فقد عمدت وزارة التنمية الريفية 5الزراعية والرعوية املتوفرة في البالد،

الجائحة من باإلضافة إلى مساعدة املحجورين أثناء  6إلى نقل مجاي  لفائض الخضروات املنتجة محليا إلى األسواق،

    7خالل تنفيذ برنامج رعوي خاص لتوزيع األعالف بأسعار مخفضة .

                                                           
موجه إلى بائعي املواد الغذائية املشمولة باإلعفاءات الجمركية، يتضمن اتفاق مع موردي  2020ابريل  2بتاريخ  0118عميم ةادر عن وزارة التجارة والسياحة رقم تـ  1

متصل تم التوةل مع موردي وموزي وبائعي بعض املواد الغذائية األخرى إلى سعر محدد، وذلك ملنع املضاربة وحرةا  املواد الغذائية على تحديد أسعارها. وفي سياق

التجارة والسياحة:  ، أنطر موقع وزارة2020سبتمبر  12على مصلحة املواطن. تم االطالع عليه: 

https://m.facebook.com/MinisterCommerceIndustrieTourismeMauritanie/?__tn__=C-R 
 11ما بين مواد منتهية الصالحية وعدم عالنية األسعار وزيادتها، مؤرشف بتاريخ مخالفات سجلت فرق حماية املستهلك التابعة لوزارة التجارة والسياحة عدة لقد ـ  2

 ، أنظر الرابط: 2020يوليو  13، تم االطالع عليه: 2020ابريل 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=150553133142631&id=104996517698293 
ابريل  14بتاريخ وزارة التجارة والسياحة: تخصيص فضاء " رباط البحر " شمال غرب العاةمة نواكشوط لتفريغ حمولة الشاحنات املغربية املحملة بالخضروات، ـ 3

 https://m.facebook.com/104996517698293/posts/151426496388628  ، أنظر الرابط:2020اغشت  12، تم االطالع عليه: 2020
، 2020مارس  25بتاريخ الوكالة املوريتانية لألنباء: البنك املركزي، إجراءات للتصدي لآلثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا على االقتصاد الوطني، مؤرشف ـ  4

 html-http://www.ami.mr/Depeche.62002  ، أنظر الرابط:2020اغسطس  1عليه:  االطالعتم 
      ، أنظر الرابط:2020اغشت  13عليه  االطالع، تم 2020بريل  9مؤرشف بتاريخ  ية: برنامج استعجالي زراعي رعوي ملواجهة تأثيرات كورونا،فوزارة التنمية الريـ  5

/https://www.facebook.com/167812557176883/posts/551950875429714  
  ، انظر الرابط:2020اغشت  13عليه :  االطالع، تم 2020مايو  19، مؤرشف بتاريخ للمزارعينـ وزارة التنمية الريفية: عملية النقل املجاي  للخضروات كتحفير  6

cebook.com/167812557176883/posts/551950875429714/ https://www.fa 
 http://tvm.mr/mrوقع التلفزيون : أنظر  ،2020يوليو  12عليها :  االطالع، تم 2020ابريل  11النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتاريخ  ـ 7

https://www.facebook.com/167812557176883/posts/551950875429714
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 : االجتماعياالجراءات ىلع املستوى  3.1.2
قامت موريتانيا بخطوات مهمة للتخفيف من اإلجراءات االحترازية على الفئات األكثر هشاشة وذوي الدخل املحدود، 

 ، سنعمل من خالل النقط املوالية على تبيان تلك التدابير ذات البعد االجتماعي: 1مليار أوقية 6,2وذلك بتخصيص 

ن الرئيس املوريتاي  في الخامس والعشرين من مارس املاض ي أعل:  إنشاء صندوق للت امن املدخالت واملخرجات-أ  

هها ة املوارد املتاحة وتوجيعن إيشاء ةندوق خاص للتضامن االجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، ويهدف إلى تعبئة كاف

نحو األيشطة ذات الصلة بايعكاسات الوضعية على املواطنين، وقد خصصت الدولة مساهمة في هذا الصندوق تبلغ  

مليار أوقية موجه لكل 1,56تم إنفاق منها  4مليار أوقية،4,33  2020،3حتى نهاية يونيو ه بلغت إيراداتو 2مليار أوقية.2,5

ومع بداية 5،%5والكهرباء   %6واملاء  %22فاءات الضريبية واإلع  %30وإعانات األسر  %37من قطاع الصحة 

الصحة قطاع مليار أوقية موجه إلى كل من  2,204تم إنفاق منها  7مليار أوقية،4,502ه بلغت إيرادات 20206سبتمبر

مليون أوقية واإلعفاءات الضريبية 466مليون أوقية واإلعانات 79ة والكهرباء مليون أوقي186مليون أوقية واملياه 605

للصندوق الخاص للتضامن  9هذا ويبلغ الرةيد الحالي 8مليون اوقية.24باإلضافة إلى أيشطة أخرى  ،مليون أوقية844

 10مليار أوقية. 2,296االجتماعي ومكافحة فيروس كورونا بــــ 

: بادرت الحكومة املوريتانية في الحادي عشر من ابريل/ نيسان بتوزيع مساعدات غذائية تأمين األمن الغذائي -باا  

كما استفادت 11ألف أسرة في العاةمة نواكشوط من ذوي الدخل املحدود، نظرا لتفش ي الفيروس بها أوال، 20لصالح 

لبالد بمنتجات وتأمين ا 12ل توزيع سالل غذائية،على مستوى نواكشوط  من خال ألف أسرة في شهر مايو/ايار  200

طن من أةناف األسماك األكثر استهالك محليا باإلضافة إلى 10000تم تكوين مخزون احتياط  قوامه حيث الصيد 

                                                           
 . دوالر 16783974يعادل  أي ماـ  1
  دوالر. 6767731يعادل  أي ماــ  2
 .11721711 بلغت اإلرادات بدوالر مقابل األوقيةـ  3
واملساعدات  %26ومساهمة الشركاء  %27والخواص ومساهمة املؤسسات  %46: مساهمة الدولة التقرير األول لشهر يونيوتتوزع إيرادات الصندوق حسب ـ  4

 . %1العينية 

. أنظر 2020أغشت  17عليه في:  االطالع، تم 2020يوليو  13ا حتى نهاية يونيو، مؤرشف بتاريخ فاةيل اإلنفاق من ةندوق مكافحة كورونـ وكالة األخبار املستقلة: ت 5

   https://alakhbar.info/?q=node/26706الرابط: 
 . 12187331األوقية بلغت اإلرادات بدوالر مقابل ـ  6
 1,288مليار أوقية، الشركات واألفراد  1,12مليار أوقية، تعهدات الشركاء األجانب  2تتوزع إيرادات الصندوق حسب التقرير الثاي  لشهر سبتمبر: مساهمة الدولة ـ  7

 ماليين أوقية.  3مليون أوقية، مساهمات عينية  64أوقية، املساهمات املباشرة من خزينة الدولة 
موقع  :مصدر يشر التقريرجل توحيد الرقم املالي املعتمد في الدراسة، أنظر لعدد باألوقية الجديدة عوض القديمة التي اعتمدها التقرير وذلك أل تم اعتماد حساب اـ  8

  ، راجع الرابط:2020سبتمبر  23عليه:  االطالع، تم 2020يوليو  14مؤرشف بتاريخ  كورونا،ةندوق  إنفاقبخصوص  اإللكتروي ،العلم 

//elalem.info/article5881.htmlhttp: 
أنظر الرابط  ،2020سبتمبر  27عليها  االطالع، تم 2020سبتمبر  10التلفزيون الحكوم : مقابلة مع نائب رئيس اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ ةندوق كورونا، بتاريخ  ـ 9

 https://www.facebook.com/Tvm.mr/videos/717500945841362التالي: 
 دوالر. 6215485يعادل  ـ أي ما10
 http://tvm.mr/mr، أنظر موقع التلفزيون: 2020أغشت  26، تم االطالع عليها: 2020ابريل 11النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتاريخ ـ  11
. 2020يوليو  10، تم االطالع عليه: 2020يونيو  12تآزر، مؤرشف بتاريخ  "اإلقصاء ومكافحة الوطني للتضامن العام لألنباء، تصريح املندوب املوريتانية الوكالةـ 12

 http://www.ami.mr/Depeche-62978.htmlأنظر الرابط: 
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خصصت للتوزيع املجاي  على معظم مقاطعات 1طن من السمك10000هبة من فاعلي قطاع الصيد والبالغة 

طن من  500من البطاطس والبصل وأكثر من  2000ي هذه املواد تم تزويد السوق بـــ ولسد العجز الحاةل ف2الوطن،

قيام جهات حكومية أخرى وغير حكومية بتوزيع الكثير من املساعدات الغذائية على األسر في هل  3زيت الطبخ املنزلي،

 الفقيرة والطبقات الهشة في معظم مناط، البالد.    

 إلى تقديم دعم ماليفي خطاب الخامس والعشرين من مارس الرئيس املوريتاي   :  اشار يمظاهر التكامل الجتماع -ج 

ألف أسرة ملدة ثالثة اشهر، كاستهداف أولي لصالح الطبقات الهشة وذلك في إطار التخفيف من وطأة اإلجراءات  30لـــ 

قرية  8119أسرة محتاجة تتوزع على 186293االحترازية عن املواطنين، وكمرحلة ثانية تم توزيع مساعدات نقدية على 

وفي بعض الواليات املوريتانية تم 5لدعم األسر املحتاجة. 4مليار أوقية4,2في مختلف أنحاء الوطن وبغالف مالي يتجاوز 

طن مواد غذائية 550لصالح الفتيات والنساء حيث تشمل على  19تنفيذ خطة تعمل على تخفيف آثار كوفيد

ت جهات حكومية وغير قامهذا وقد 6دوالر.735الشخصية وأدوات التعقيم بقيمة مالية تصل إلى ومستلزمات للحماية 

دين أسر الشهداء واملتقاع حكومية بتوزيع مساعدات مالية على الفئات الفقيرة والهشة واملرض ى وأصحاب اإلعاقة وعلى

 واألسر الفقيرة من األجانب املقيمين بالبالد. 

  : االحترازيةيات االتصال يف السياسة دور االعالم وتقن 4.1.2
سنقوم من خالل هذه النقطة إلى تبيان مساهمة وسائل اإلعالم واالتصال بموريتانيا في مسلسل التصدي لجائحة 

 كورونا فيروس وذلك من خالل النقطتين التاليتين:  

انيا ، وبالنسبة ملوريتاملستوى العالمي إن جائحة كورونا شكلت تحديا كبير لوسائل اإلعالم علىالدور اإلعالمي:    -أ 

، من 19فقد قام اإلعالم سواء كان مسموع أو مرئ  أو مكتوب بدور ريادي في كسب رهان التصدي لفيروس كوفيد

خالل إطالع املواطنين على عمل الهيئات الحكومية الرامية إلى الوقوف في وجه الوباء وذلك في هل جو من التعاون من 

فعلى 7لحكومية املعنية أثمر عن تزويد الرأي العام باملعلومات أول بأول عن خطط ومراحل التدخل،قبل القطاعات ا

حيث شكلت لجنة 8مستوى اإلذاعة الوطنية كان عمل الطواقم املهنية يطبعه الحرص على أداء الواجبات دون كلل،

                                                           
 ، تتضمن تأمين تموين البلد بمنتجات الصيد.2020مارس  26بتاريخ  008ة الصيد واالقتصاد البحري: مذكرة عمل تحت رقم وزار ـ 1
 http://tvm.mr/mr، أنظر موقع التلفزيون: 2020أغشت  12، تم االطالع عليها: 2020يوليو  42ـ النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتاريخ  2
، أنظر 2020أغشت  17، تم االطالع عليه: 2020ابريل  24طن من البطاطس بميناء نواكشوط، مؤرشف بتاريخ  2000وكالة األخبار املستقلة: سفينة تفرغ قرابة  ـ 3

 https://alakhbar.info/?q=node/24919الرابط:  
 دوالر. 11369789يعادل  أي ماـ  4
، تم 2020يونيو  18تلفزيون الحكوم : لقاء خاص مع املندوب العام للتضامن ومكافحة اإلقصاء " تآزر "، حول تدخالت الدعم في هل الجائحة، مؤرشف بتاريخ ال ـ 5

 qv8-https://m.youtube.com/watch?v=86P2pjR  ليه:يمكن الرجوع إ ،2020شتمبر  10: االطالع عليه
 http://tvm.mr/mr، موقع التلفزيون: 2020يوليو  12، تم االطالع عليها: 2020يوليو  24النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتاريخ  ـ 6
اغشت  13، تم االطالع عليها: 2020يونيو  6التلفزيون الحكوم : مقابلة مع العميد دده محمد األمين السالك حول دور االعالم في مواجهة كورونا، مؤرشفة بتاريخ  ـ 7

 /https://www.facebook.com/Tvm.mr/videos/265388748015613، أنظر الرابط 2020
 واملتضمن دعوة الطواقم ألداء الواجبات بدون كلل. 2020مايو  20بتاريخ  009/20اعة موريتانيا تحت رقم ـ تعميم ةادر عن اإلدارة العامة إلذ8
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حف املرتلة والومضات التوجيهية للمصا 24/24باإلضافة إلى تخصيص بث إذاعة القرآن الكريم 1تعنى بالتحسيس،

 وبرامج وسهرات ومنصات باإلذاعة و التلفزيون للتثقيف الصحي بحضور فعال للجهات املعنية.2للعلماء ضد وباء كورونا،

في موريتانيا بادرت  19مع ههور فيروس كوفيد :التعليم عن بعد عبر منصات إذاعية وتلفزيونية وافتراضية -ب 

وبهدف تمكين 3ر من مارس إلى إغالق كل املؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد،السلطات في السادس عش

بنهج استراتيجية التعليم عن بعد بهدف توةيل الدروس 4التالميذ والطلبة من مواةلة دروسهم قامت الجهات املعنية

ي ئل اإلعالم ووسائط التواةل اإلجتماعإلى التالميذ وخاةة تالميذ األقسام النهائية }الروابع والسوابع{ باستخدام وسا

}اإلذاعة  كما تبنى القطاع أيضا التعليم عن بعد عبر  وسائل اإلعالم العمومية 5}التلفزة املدرسية واملنصات الرقمية{،

وشملت التجربة إعداد دروس تلفزيونية وإذاعية وإيشاء منصة  6والتلفزة{ لصالح تالميذ السنة السادسة األساسية،

مع حرص املديرين الجهويين للتعليم على 7رقمية للتعليم وكرس ي تعليمي خاص بتالميذ السوادس في املناط، الداخلية.

ية هذا وقد أيشئت جهة نواكشوط منصة الكرتون8التنسي، ألجل متابعة حصص دروس التقوية التي تبثها التلفزة،

مشارك في آن واحد، حيث  1000لتنظيم حصص تقوية عن بعد لصالح تالميذ البكالوريا في املواد األساسية تتسع لــ 

كما ساهمت جهات غير حكومية 9تواةلت هذه الدروس طيلة شهر كامل  إليصال الدروس لكافة املستفيدين أينما كانوا،

تعليمية من املقرر الدراس ي لصالح التالميذ كوكالة األخبار في مسلسل التعليم عن بعد عن طري، بث وإنتاج دروس 

 املستقلة وقناة املرابطون الحرة.

 : االحترازيةيف السياسات  موقع املؤسسة الدينية 5.1.2
خارطة  بارزا في مستوى اإلجراءات أو الخطابعلى ؤسسة الدينية في الوجدان املوريتاي ، كان لها حضور سواء اململكانة 

نعمل على رةد ذلك الحضور عن طري، النقطتين ، لذلك سر االحترازية املتخذة من طرف السلطات الرسميةالتدابي

  التاليتين:

إلى ا مع قرار حظر التجوال، بادرت وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي : ايسجاًم على مستوى اإلجراءات  -أ  

كما قامت أيضا بتعلي،  10ةالت  املغرب والعشاء في البيوت، إةدار تعميم تطلب من خالله عموم املواطنين بأداء

إلى إقرار تالوة القرآن الكريم ‘وألنها لم تقم بإغالق املساجد فقد عمدت  11الدراسة في املحاهر على عموم التراب الوطني،

                                                           
  .2020مارس  28، بتاريخ: 19املتضمنة تشكيل لجنة للتحسيس واملتابعة حول كوفيد  035/2020مذكرة عمل ةادرة عن إذاعة موريتانيا تحت رقم  ـ 1
 املتضمن تخصيص بث إذاعة القرآن الكريم للحمالت التوجيهية للعلماء.  2020مارس  29بتاريخ  007انيا تحت رقم تعميم ةادر عن إذاعة موريت ـ 2
 . 19، املتضمن توجيهات حول وباء كوفيد 2020مارس  14بتاريخ  001تعميم ةادر عن وزارة الداخلية والالمركزية تحت رقم  ـ 3
درسية الوطنية فيديوهات وكذا اقتناء دروس رقمية وفيديوهات ومنصات تفاعلية مطابقة للمقررات امل وس رقمية أو بقة إلنتاج در اـ قامت الوزارة بإجراء مس 4

 مأنظر تعميم ةادر من وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني واملنهي تحت رق باملنتوجات الرقمية الجاهزة وخاةة بالنسبة للسنوات اإلشهادية. االهتمامباإلضافة إلى 

   . 2020مارس  16بتاريخ:  003
 موجه لسادة الوالدة.  2020مارس  19بتاريخ  05ـ تعميم ةادر عن وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني واملنهي تحت رقم  5
 موجه لسادة الوالة.  2020ابريل  2بتاريخ  10تعميم ةادر عن وزارة التعليم الثانوي تحت رقم  ـ 6
 http://tvm.mr/mr، أنظر موقع التلفزيون: 2020أغشت  13، تم االطالع عليها: 2020يونيو  23ـ النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتاريخ: 7

 ، موجه لسادة الوالة. 2020مارس  19بتاريخ  08ةادر عن وزارة التعليم الثانوي تحت رقم ـ تعميم8ـ
 http://tvm.mr/mr، أنظر موقع التلفزيون: 2020أغشت  13، تم االطالع عليها بتاريخ: 2020أغشت  6بتاريخ  ـ النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم 9

 املتضمن أداء ةالت  املغرب والعشاء في البيوت.  2020مارس  21بتاريخ  016بالغ ةادر عن وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي تحت رقم  ـ 10
 ، املتضمن تعلي، الدراسة في املحاهر. 2020مارس  22بتاريخ  0179ـ تعميم ةادر عن وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي تحت رقم  11
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باإلضافة إلى 1الء،عبر مكبرات الصوت في كل مساجد البالد على مدار الساعة، تبركا وتضرعا للمولى عز وجل لرفع الب

ومع تعلي، ةالة الجمعة في عموم التراب 2توزيع أقراص توعية وتحسيس عن مخاطر وباء كورونا تبث في مآذن املساجد،

والتنصيص على إقامة ةالة الظهر بدل 4فرضت عقوبات ضد أئمة املساجد الذين يخالفون قرار التعلي،. 3الوطني،

ومع قدوم الشهر الكريم سمحت الوزارة بصالة التراويح في املساجد مع حصرها  5الجمعة في البيوت حفاها على األنفس،

مع تنشيط حملة بالقرآن ندفع البالء بعد 6على اإلمام ومساعده دون غيرهما وذلك ايسجاًما مع اإلجراءات الوقائية،

هذا وقد تم التنبيه على  8لبالد.إضافة لتعلي، ةالة عيد الفطر في املساجد واألماكن العامة في عموم ا 7ةالة التراويح،

  10مع تجنب التزاحم فيها وفي اماكن العزاء. 9ضرورة إقامة ةالة الجنازة في األماكن العامة املكشوفة،

واألخذ بالرخص في  12لتجنب العدوى  11ساهم علماء موريتانيا في توعية الناس وتعليمهم، :على املستوى الخطاب-باا 

التخلف عن الجماعات واألخذ بالحجر الصحي والحفاظ على االستغفار والتوبة واللجوء إلى هللا تعالى ليرفع الوباء عن 

 14كما بين مجلس الفتوى واملظالم أن مخاطر تفش ي الفيروس تسقط وجوب ةالة الجمعة، 13املسلمين والعالم.

 15تحل له مخالطة الناس، ألنه حينها يؤذيهم.ال  19فاملشتبه بإةابته بفيروس كوفيد 

 : الجالية تدابير خاصة لصالح 6.1.2
ملساعدة مواطنيها العالقين بدول عديدة تمثلت في تأجير منازل مجهزة للسكن وتوزيع  تدخلت الحكومة املوريتانية لقد 

 ياملطار فوتم أيضا تنظيم رحالت تجارية لنقل املواطنين العالقين في الخارج منذ إغالق  16مواد غذائية على املرض ى،

                                                           
 .املتضمن تالوة القرآن الكريم في جميع املساجد 2020مارس  21بتاريخ  0177ـ بالغ ةادر عن وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي تحت رقم  1
، تم االطالع 2020ابريل  15على املساجد، مؤرشف بتاريخ  19الوكالة املوريتانية لألنباء: وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي توزع أقراص توعية عن كوفيد  ـ 2

 https//:m.facebook.com/story.php?story_fbid=132572005003523&id=105387261055331، أنظر الرابط: 2020أغشت  12عليه: 
  املتضمن تعلي، ةالة الجمعة في عموم التراب الوطني.  2020مارس  26بتاريخ  0184ـ بالغ ةادر عن وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي تحت رقم 3
، متضمن فرض عقوبات على األئمة 2020ابريل  13بتاريخ  0198ـ تعميم مشترك بين وزارة الداخلية والالمركزية ووزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي تحت رقم 4

 املخالفين. 
 املتضمن إقامة ةالة الظهر بدل الجمعة في البيوت.  2020ابريل  2بتاريخ  019ـ بالغ ةادر عن وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم االةلي تحت رقم  5
 يتضمن إقامة التراويح باإلمام ومساعده وحدهما. 2020ريل اب 23بتاريخ  012تعميم ةادر عن وزارة الشؤون اإلسالمية تحت رقم  ـ 6
 ، املتضمن حملة بالقرآن ندفع البالء. 2020مايو 14بتاريخ  032ـ تعميم ةادر عن وزارة الشؤون اإلسالمية تحت رقم  7
 د الفطر لهذا العام في املساجد واألماكن العامة. املتضمن تعلي، ةالة عي 2020مايو  21بتاريخ  0161اإلسالمية تحت رقم  ـ بالغ ةادر عن وزارة الشؤون 8
 . 2020ابريل  17بتاريخ  022ـ بالغ ةادر عن وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي تحت رقم  9

املتضمن تجنب االزدحام  2020ابريل  9الصادر بتاريخ  001بيان مشترك بين وزارات: الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي والصحة والداخلية والالمركزية تحت رقم  ـ 10

 على الجنائز وفي أماكن العزاء. 
خصوص التعبئة للدعاء وتعليمه للناس: األول موجه لرئيس االتحاد الوطني ب 2020مارس 16ـ قامت وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي بإةدار تعميمات في 11

 . 004، والثاي  موجه للوالة يحمل رقم 003ألئمة موريتانيا يحمل رقم 
 جذوم فرارك من األسد"منه خوفا منه، وقوله " فر من امل االنصرافةل هللا عليه وسلم عن  ىنهى عليه الصالة والسالم عن القدوم على بلد فيه الوباء، ونهـ  12

، أنظر: كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ملؤلفه أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، تحقي، "يقدم ممرض على مصح والعكس كذلك ال " وقوله 

 .402 – 401ةفحات:  بيروت، م،1998 –ه  1418خليل املنصور، دار الكتب العلمية 
 ، يتضمن توجيه عامة الناس إلى األخذ بالرخص. 2020مارس  17بتاريخ  020/ 227عن االتحاد الوطني ألئمة موريتانيا تحت رقم  ـ بيان ةادر  13
 20: ، تم االطالع عليها2020أبريل  1الوكالة املوريتانية لألنباء: فتوى ةادرة عن مجلس الفتوى واملظالم بخصوص وجوب سقوط ةالة الجمعة، مؤرشفة بتاريخ  ـ 14

 html-http://www.ami.mr/Depeche.62104، أنظر الرابط: 2020أغشت 
  ، أنظر الرابط:2020يوليو 21، تم االطالع غليه: 2020مارس  13 خ"، بتارياملصاب أو املشتبه بإةابته بـ"كورونا ،الددوالشيخ ـ وكالة األخبار المستقلة:  15

https://alakhbar.info/?q=node/23881 
 http://tvm.mr/mrأنظر موقع التلفزيون املوريتاي : ، 2020غشت أ 9 عليها: االطالعتم  ،2020مايو  15الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتاريخ:  النشرةـ  16



2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 129 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

باإلضافة إلى السماح للمواطنين العالقين  1منتصف مارس، مع ضرورة حصولهم على وثيقة تثبت خلوهم من الفيروس،

سفارات الكما تدخلت  2عملية. عند املعابر بالدخول، حيث تولت السلطات االدارية واألمنية والصحية تسهيل ال

 املوريتانية لتقديم املساعدة ألفراد الجاليات.

 حضور األدب والفن يف التدابير االحترازية: 7.1.2
جائحة كورونا بشقيه الفصيح والشعبي لترسيخ ثقافة الوعي باملسؤولية واملشاركة في نداء الواجب الوطني، ساير األدب  

والتجمعات والفعاليات التي تكون مناسبة الجتماع العديد من  3،الثقافية والفنيةكافة األيشطة في هل توقيف 

كما أطل، عدد من الفنانين حملة توعية من خالل إنتاج أغاي  تحسيسية ضد مخاطر فيروس  4املواطنين في حيز واحد،

 كورونا. 

 اإلقليمي والدولي يف إدارة األزمة بموريتانيا: الدور 2.2
بعض من مظاهره بموريتانيا من خالل سنعمل على رةد أههرت الجائحة مدى التماسك اإليساي  في وجه املصاعب،  

  النقطتين التاليتين: 

 املساعدات الغذائية ولوجستية: 1.2.2
عة و قدمت دول كثيرة كاملغرب واالمارات واسبانيا وأملانيا والصين ملوريتانيا مساعدات غذائية وإمدادات طبية متن

لدعم الجهود التي تقوم بها الدولة لصالح  5كأجهزة الفحص والتنفس والبدالت الطبية والكاميرات الحرارية والكمامات.

باإلضافة إلى معدات بصرية ورقمية إلنتاج الدروس وبثها ومساعدات غذائية ومعدات ولوازم طبية قدمت  6مواطنيها،

بية االتحاد األوروب  ومجموعة البنك اإلفريق  للتنمية والصندوق االفريق  ملوريتانيا من قبل هيئات ومنظمات منها مندو 

  7للتنمية وةندوق األمم املتحدة للطفولة ومنظمة العالم اإلسالم  للتربية والثقافة والعلوم.

 املساعدات املالية: 2.2.2
 معتبرة، حيث منحها البنك الدوليا بمبالغ هة فيروس كورونساهمت مؤسسات وهيئات دولية في خطة موريتانيا ملواج 

مليون 130كما منحها ةندوق النقد الدولي تمويلين األول بقيمة  8مليون دوالر بعد ذلك،70ماليين دوالر بالبداية و5

                                                           
الصادر  4856ميم الثاي  تحت رقم والتع ،2020 مايو 27الصادر بتاريخ  4757األول تحت رقم تعميمين؛  :في الخارج نواملوريتانييوزارة الشؤون الخارجية والتعاون  ـ 1

 .2020يونيو  01 بتاريخ
 http://tvm.mr/mr، أنظر موقع التلفزيون: 2020يوليو  26، تم االطالع عليها: 2020يونيو  22 – 21 بتاريخ:ـ النشرات الرئيسية للتلفزيون الحكوم   2
أغشت،  12تم االطالع عليه في . 2020مارس15تعميم يقض ي بتوقيف كافة األيشطة الثقافية والفنية على عموم التراب الوطني بتاريخ  :الوكالة املوريتانية لألنباء ـ 3

  html-http://www.ami.mr/Depeche.61860الرابط: انظر 
 . 19 افة الوالة، يتضمن توجيهات حول وباء كوفيد، موجه إلى ك2020مارس  14خ بتاري 01تعميم ةادر عن وزير الداخلية والالمركزية تحت رقم ـ  4
، أنظر 2020سبتمبر 15تم االطالع عليهم في  .2020 اغشت22يوليو، 15-14 ،مايو 26- 20- 10ابريل،  20 مارس، 31بتواريخ: النشرات الرئيسية للتلفزيون الحكوم  ـ  5

 http://tvm.mr/mrموقع التلفزيون املوريتاي : 

   html-http://www.ami.mr/Depeche.62626          ، أنظر الرابط:2020يوليو18، تم االطالع عليه: 2020مايو 15: مؤرشف بتاريخ  انية لألنباءالوكالة املوريت -
 ، أنظر موقع التلفزيون:  2020 ر سبتمب 2، تم االطالع عليهم 2020أغشت 29يوليو، 2يونيو، 14يونيو، 6ابريل،  20النشرات الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتواريخ:   -6

http://tvm.mr/mr 
 ، أنظر موقع التلفزيون: 2020يوليو 13، تم االطالع عليهم: 2020يونيو 6مايو،  15 – 14النشرات الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتواريخ:  -7
 ، أنظر الروابط:2020أغشت  15 ، تم االطالع عليه:2020أغشت  2-مارس 14وكالة األخبار املستقلة: مؤرشف بتواريخ:   - 8

                                https://alakhbar.info/?q=node/23896              https://alakhbar.info/?q=node/27142                        

https://alakhbar.info/?q=node/23896
https://alakhbar.info/?q=node/27142
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ومساهمة من سفارة  2مليون يورو، 2,5وتمويل من الوكالة الفريسية للتنمية بقيمة  1مليون دوالر،52دوالر والثاي  بقيمة 

 3ألف دوالر. 250املتحدة االمريكية بنواكشوط البالغة  الواليات

 : في موريتانيا 19. الوصول لمرحلة التعايش مع كوفيد 3
من أجل خل، توازن بين ضرورة استمرارية النشاط االقتصادي والحياة اليومية وبين وجوب األخذ بأقوى أسباب 

، لذلك سنعمل من خالل هذا املحور إلى تبيان 19كوفيد  اختارت موريتانيا سيناريو التعايش مع 4الحيطة واالحتراز،

 تجلياته.

 :19 اإلرهاصات األولى للتعايش مع كوفيد 1.3
أذونات املرور  لعبور الحواجز بين  5شهدت الفترة األخيرة قبل الدخول في مرحلة التعايش عودة الحياة يسبيا، كمنح

مع فرض إغالقها من الساعة 6الواليات، وفتح بعض األسواق واملحالت التجارية في املدن الكبرى كنواكشوط وانواذيبو،

 65في هل منع من تجاوزوا  الخامسة مساءا وحتى السادسة ةباحا، قبل أن يعمم قرار  الفتح ليشمل جميع األسواق،

كما تم تكليف القوة العمومية بفرض إجراءات ةارمة عند مداخل ومخارج األسواق  7ة من دخولها،سن12أو أقل من 

وإلزام املتسوقين بإتباع النصائح والتوجيهات الالزمة كاستخدام الكمامات أو ما يماثلها، ومع إلزام ارتدائها في القطاعين 

 9باإلضافة إلى السماح  للمطاعم8ساحات العمومية،العام والخاص واألماكن التجارية ووسائل النقل العموم  وال

                                                           
 .2020سبتمبر  15: تم االطالع عليها 19أنظر الببانين التاليين للمجلس التنفيذي للبنك الدولي بشأن املنح املقدمة ملوريتانيا في مجال التصدي لكوفيد ـ 1

 :    186/20صحف  رقم  (1ن )بيا

19-covid-address-to-disbursement-approves-board-executive-imf-uritaniama-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/23/pr20186 

 :   291/20( صحف  رقم 2بيان )

arrangement-ecf-the-under-review-5th-completes-board-executive-imf-mauritania-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/09/02/pr20291 
 http://tvm.mr/mrأنظر موقع التلفزيون:  ،2020أغشت  22عليها:  االطالع، تم 2020يونيو 12تلفزيون الحكوم  بتاريخ النشرة الرئيسية للــ 2
أغشت  22، تم االطالع عليه: 2020مايو  5، مؤرشف بتاريخ 19 موقع السفارة االمريكية بنواكشوط بشأن الدعم املمنوح ملوريتانيا بخصوص التصدي لكوفيدأنظر ـ 3

2020 ،https://mr.usembassy.gov/ar/ 
 :الرابط، أنظر يهتمبر، وللرجوع إلسب 27، تم االطالع عليه: 202مايو  22محمد ولد الشيخ الغزواي  بمناسبة عيد الفطر املبارك  املوريتاي  رئيسالخطاب  ـ4

https://m.youtube.com/watch?v=V5Ol77bx004  
التويس ي أمام الرحالت الخارجية في الفترة األخيرة؛ رحالت خارجية ذات الطابع اإليساي  وخدمات الدعم  أم-الدولي نواكشوطقرار إغالق مطار من  استثنيوقد ـ  5

، تم 2020سبتمبر  3، أنظر موقع صحراء ميديا مؤرشف بتاريخ الفني بالنسبة للرحالت العابرة وطائرات الشحن واإلسعاف الطبي والطائرات ذات إعفاءات خاةة

 11-يوم-نواكشوط-مطار-بفتح-قرار-موريتانيا-/https://www.saharamedias.net/74994، أنظر الرابط: 2020أغشت  21طالع عليه: اال 

ات مللعاملين واملراجعين وإلزام أصحاب املحالت بتوفير مستلز  مـ تم إعطاء اإلذن بفتح بعض األسواق واملحالت وذلك وف، شروط كااللتزام بالكمامات أو اللثا 6

 النظافة والتعقيم في املحالت ووضع أماكن الغسل األيدي أمام مداخل األسواق. أنظر الروابط التالية: 

https://alakhbar.info/?q=node/24549                         https://alakhbar.info/?q=node/24533 

 http://tvm.mr/mrالتلفزيون: وقع أنظر م ،2020أغشت  20عليها  االطالعتم  ،2020مايو  6 –يونيو  19بتاريخ  النشرات الرئيسية للتلفزيون الحكوم ـ 7
االطالع عليه:  م، ت2020مايو 15تأطيريه، مؤرشف بتاريخ سلطات تقرر االبقاء على اجراءات التخفيف السابقة وإضافة إجراءات أخرى ـ الوكالة املوريتانية لألنباء: 8

 html-http://www.ami.mr/Depeche.62635ط: ، أنظر الراب2020أغشت  22
 والقفازات واالرتداء للكماماتدعت وزارة التجارة والسياحة مديري املطاعم واملقاهي إلى عدم تناول الوجبات داخل املطاعم واالقتصار على الوجبات املحمولة ـ  9

  موجه إلى كافة مديري املطاعم واملقاهي. 2020مايو  12 بتاريخ 040إضافة إلى التباعد الجسدي، أنظر التعميم املشترك الصادر عن وزارة التجارة والسياحة تحت رقم 
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بخدمات التوةيل املنزلي من دون استقبال الزبائن لديهم  وبتقليص ساعات حظر التجوال لــ سبع ساعات فقط 

  3مع احترام اجراءات السالمة االعتيادية. 2ةالة الجمعة 1وبالسماح بأداء

 :19صور التعايش مع كوفيد  2.3
فكر وأسلوب حياة،  19ن القصير واملتوسط لبلورة التعايش مع كوفيد املستوي علىيات جخطط واستراتيتبنت موريتانيا 

استأنفت معظم األيشطة وعملت على إيعاش االقتصاد من خالل رؤية متكاملة وف، مقاربة تشاركية شاملة وبتمويل 

قوف على مظاهر التعايش مع فيروس كورونا لذلك سنعمد من خالل هذه الفقرة إلى الو  4مليار أوقية، 24ذات  يصل لـ 

 املستجد بموريتانيا وذلك عن طري، النقط التالية: 

ات ز املاض ي فتح الطرق بين الوالي/ تمو ريتانيا في شهر يوليوقررت مو  استئناف األنشطة الحياتية: 1.2.3  

 7عودة االستشارات الطبية، مع 6والرفع الكلي لحظر التجوال،  -5جراءات الوقاية وقواعد السالمةبإمع االلتزام  -واملدن 

إلى فتح املطارات باإلضافة  9النشاط البحري، واستئناف 8املنشآت السياحية من فنادق ومطاعم وحلويات، وفتح

م يوم أم التويس ي أمام الرحالت الخارجية، ت –وبعد أشهر من قرار إغالق مطار نواكشوط الدولي 10الداخلية، للرحالت

كما استأنفت  11إعادة فتحه أمام الرحالت الخارجية حيث كانت أولى الرحالت إلى دول أفريقية مجاورة، 2020سبتمبر 10

كل تلك القرارات تم العمل بها في هل االحتفاظ بالضوابط  12االتحادية املوريتانية لكرة القدم أيشطتها مع فاتح سبتمبر .

 . 19نع تفش ي كوفيد واإلجراءات االحترازية املتخذة مل

يونيو/حزيران  23قامت وزارة الشؤون االسالمية والتعليم األةلي يوم استئناف األنشطة الدينية:  2.2.3

برفع تعلي، ةالة الجمعة مع االلتزام باإلجراءات الوقائية والحكم بعدم حضورها لكبار السن وأصحاب االمراض 

                                                           
وم مقامها ونزع يق االجتماعي بين املصلين ووضع الكمامات أو مامسافات التباعد  باحترامطالبت وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي السادة األئمة واملصلين ـ 1

 جال(ر عشر  أثنىفي كل جامع في ةالة الجمعة على حضور أقل عدد تصح به الجمعة ) واالقتصار ألداء الصالة عليها  )سجاة(أفرشة الجوامع وإحضار كل مصل لبساط 

 14أيضا بالغ ةادر عنها يوم ، 024تحت رقم  2020مايو  7ة الشؤون االسالمية والتعليم األةلي بتاريخ يراجع في هذا الشأن: بالغ وزار  الخطب.فقط مع اإليجاز في 

 ، أنظر الرابط:2020شتمبر  23، تم االطالع عليه: املوقع الرسمي لوزارة الشؤون االسالمية والتعليم األةلي على موقع التواةل االجتماعي فيسبوكبمايو 

om/116180936486975/posts/238499854255082/https://www.facebook.c 
الشؤون  تم تعلي، ةالة الجمعة بعد اسبوع واحد من رفع التعلي، وذلك بعد زيادة عدد حاالت انتشار الفيروس في البالد، إعالن الصادر عن وزارة ـ سرعان ما 2

        ، 2020يو يول 10، تم االطالع عليه: 2020مايو  14األةلي بتاريخ اإلسالمية والتعليم 

https://www.facebook.com/116180936486975/posts/238625417575859 
 اإلشارة إليه.  ، سب،2020مايو  6النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم  مؤرشف بتاريخ:  ـ 3
 ، يمكن الرجوع إليه أنظر الرابط:2020شتمبر  15االطالع عليه: ، تم 2020الذي ألقاه في الثاي  من شتمبر محمد ولد الشيخ الغزواي   املوريتاي  رئيسالخطاب  4

 https://m.youtube.com/watch?v=fIBTVsIM68Y 
 . 2020يوليو  9ةدر بتاريخ  ،جراءات وقائيةاموجه لكافة الناقلين يتضمن  289ـ وزارة التجهيز والنقل: سلطة تنظيم النقل الطرقي، تعميم رقم  5
 http://tvm.mr/mrالتلفزيون: موقع  ، أنظر 2020اغشت  12عليها بتاريخ  االطالعتم  ،2020يوليو  8لتلفزيون الحكوم  بتاريخ ـ النشرة الرئيسية ل 6

 . 2020يوليو  11ة، ةدر بتاريخ: نيموجه إلى إدارات املراكز الصحية في نواكشوط، بخصوص استئناف االستشارات الطبية الروتي 285 تعميم رقم الصحة:ـ وزارة 7

 ، املصدر الساب،. 2020يوليو  8ـ النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتاريخ 8

 . 2020يونيو  26ةادر بتاريخ:  والصناعي،تتضمن استئناف الصيد التقليدي  72ـ وزارة الصيد واالقتصاد البحري: مذكرة رقم 9
 ، املصدر الساب،.2020يوليو  8ـ النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكوم  بتاريخ  10
  2020شتمبر  10الصادر بتاريخ  0027ـ الوكالة املوريتانية للطيران املدي : بيان رقم  11
ى موقع التواةل االجتماعي فيسبوك، تم االطالع عليه: ، راجع الصفحة الرسمية لالتحادية عل2020أغشت  6االتحادية املوريتانية لكرة القدم، اعالن ةادر بتاريخ  ـ12

    https://m.facebook.com/ffrim/about، أنظر الرابط: 2020سبتمبر  20
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والسماح أيضا بأداء ةالة عيد األضحى  2ساجد بعد أشهر من منع تفريشها،كما تم السماح بإعادة األفرشة للم 1املزمنة،

باإلضافة إلى رفع التعلي،  3املبارك في أجواء تطبعها املسؤولية الدينية واألخالقية لدى جمهور األئمة وعامة املواطنين،

 م والتباعد ووضع الكمامات.      كالتعقي 5مع أخذ املشايخ والطلبة باإلجراءات االحترازية، 4عن التدريس في املحاهر

مع توفير املعدات الوقائية وااللتزام بكافة اإلجراءات استئناف الدراسة باملؤسسات التعليمية:  3.2.3 

االحترازية، عمدت موريتانيا إلى استئناف الدراسة بمختلف مؤسسات التعليم، سنعمل عن طري، النقط التالية على 

 تبيان مراحله:  

ا تم تنظيم سلسلة من الورشات حضرهطيلة شهر  :مستوى وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني واإلصالحعلى  -أ 

وتمخض عنها بروتوكول ةحي يشتمل على قواعد  6،جميع املعنيين تهدف إلى دراسة سبل االستئناف اآلمن للدراسة

قة حمالت توعية تعرف بالفيروس وتبين أساسية كتعقيم املدارس بشكل منتظم والحرص على تهوية القاعات وإطال

طرق وقاية منه، باإلضافة إلى منع كل من يحمل أعراضه من االلتحاق باملؤسسات التعليمية وإشعار الطواقم الصحية 

وتمهيدا 7سنة.11 ما فوق عند االشتباه بذلك، وإلزام ارتداء الكمامة لكافة العاملين في املؤسسات التعليمية والتالميذ 

وبتنسي، من 9حيث وفر لها األدوات لذلك،8اف تم إطالق حملة تنظيف وتعقيم جميع املدارس دامت ثالثة أيام،لالستئن

استأنف العام  2020ومع فاتح سبتمبر  10الوالة وبمعية من البلديات وروابط آباء التالميذ وهيئات املجتمع املدي ،

 30سبتمبر  إلى غاية 1فحددت الفترة ما بين 11دة للدراسية.بعد اتخاذ كافة التدابير لتأمين العو  2020 -2019الدراس ي 

                                                           
 ر الرابط: ، أنظ2020أغشت  10بشأن الرفع تعلي، ةالة الجمعة، تم االطالع عليه:  2020يونيو  23ة الشؤون االسالمية والتعليم األةلي، بالغ ةادر بتاريخ: وزار ـ 1

https://www.facebook.com/116180936486975/posts/268222371282830 
 ، بخصوص رفع التعلي، عن منع تفريش املساجد.  2020سبتمبر  15الصادر بتاريخ  043ـ وزارة الشؤون االسالمية والتعليم األةلي، بالغ رقم 2
 ، بخصوص إرشاد املصلين يوم عيد األضحى املبارك. 2020يوليو  29الصادر بتاريخ  038ـ وزارة الشؤون االسالمية والتعليم األةلي، بالغ رقم 3
 يعتبر التعليم املحظري في موريتانيا نوعا من أنواع النظام التعليمي التقليدي، فعلماء موريتانيا تلقوا تعليمهم من خالله.     ـ 4
 ، بخصوص رفع التعلي، الجزئ  عن التدريس في املحاهر. 2020يوليو  17الصادر بتاريخ  037وزارة الشؤون االسالمية والتعليم األةلي، بالغ رقم  ـ 5
 ، أنظر الرابط:  2020سبتمبر  12، تم االطالع عليها: 2020سبتمبر  1، مؤرشفة بتاريخ 2020-2019التلفزيون الحكوم : مقابلة حول استئناف العام الدراس ي  ـ 6

https://www.facebook.com/Tvm.mr/videos/355861925593923 

ع كإعطاء عالوة تحفيزية للمدرسين م التالميذ والطالب، فقد خرجت هذه الورشات بتوةيات هامة لصالح طاقم التدريس، الستقبالليات الناجعة اآلباإلضافة إلى 

الرابط: أنظر  ،2020سبتمبر  12، تم االطالع عليه في 2020أغشت  14مؤرشف بتاريخ  ،19 بدء استئناف الدراسة للتخفيف من أثار كوفيد

http://education.gov.mr/spip.php?article250  
رقم، موجه للوالة  لال يحم 2020اغشت  24التهذيب الوطني والتكوين التقني واالةالح ووزارة الصحة بتاريخ ـ تعميم مشترك: وزارة الداخلية والالمركزية ووزارة  7

 بخصوص السهر على تطبي، التعليمات الواردة في البروتوكول الصحي. 

للمدرين الجهويين للتهذيب الوطني عن طري، السادة الوالة  موجه 2020اغشت  27الصادر بتاريخ  019وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني واالةالح: تعميم رقم  ـ 8

 يتضمن إطالق حملة تنظيف وتعقيم للمدارس على عموم التراب الوطني. 
 12عليه:  االطالع، تم 2020أغشت  25ـ وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني واالةالح: تزويد املؤسسات التعليمية الوطنية بأدوات الوقاية، مؤرشف بتاريخ  9

 http://www.education.gov.mr/spip.php?article267الرابط: ، أنظر 2020سبتمبر
سبتمبر 12، تم االطالع عليه: 2020أغشت  29بتاريخ  الدراسة الستئنافالرسمية لتنظيف وتعقيم املدارس تمهيدا  االنطالقةـ وزير التهذيب الوطني يشرف على  10

 education.gov.mr/spip.php?article276http://www.، أنظر الرابط:  2020
 ، أنظر الرابط:  2020سبتمبر 12، تم االطالع عليه: 2020سبتمبر  1على عموم التراب الوطني، مؤرشف بتاريخ  2020 – 2010استئناف العام الدراس ي  ـ11

http://www.education.gov.mr/spip.php?article278 

https://www.facebook.com/Tvm.mr/videos/355861925593923
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اكتوبر  إلكماله من استئناف الدروس وتنظيم االمتحانات الوطنية وامتحانات التجاوز، ليشهد السادس عشر من 

 2020/2021.1نوفمبر /تشرين الثاي  موعد آخر مع افتتاح العام الدراس ي 

تم استئناف الدراسة بالنسبة للمعهد العالي للدراسات : والتعليم األصلي على مستوى وزارة الشؤون اإلسالمية-باا 

أكتوبر الستكمال السنة الدراسية  20والبحوث اإلسالمية في السادس من يوليو وحددت الفترة ما بين هذا التاريخ و

أما على مستوى  2م.2120–2020، ليكون املعهد على موعد في الثاي  من نوفمبر مع إفتاح العام الدراس ي 2020- 2019

من  20، حيث خصصت الفترة ما بين هذا التاريخ و2020أغشت  31جامعة العلوم اإلسالمية فقد تم االستئناف في 

   3سبتمبر.28في  2021 - 2020م، لتكون لها عودة مع عام دراس ي جديد 2020-2019سبتمبر  إلكمال السنة الجامعية 

تم استئناف الدراسة بمختلف مؤسسات التعليم العالي في  لقد :والبح  العلميعلى مستوى وزارة التعليم العالي -ج 

، لنقاش أطروحات املاستر والدكتوراه بجامعة نواكشوط، باإلضافة 2020موريتانيا مبكرا، حيث خصص شهر يوليو 

تمبر شهر سب استئناف الدروس ببعض املعاهد واملدارس األخرى، فيما استأنفت الدروس بجامعة نواكشوط في فاتح

 4املاض ي.

توجهت موريتانيا مؤخرا إلى بناء قاعدة تنموية ةلبة من خالل إطالق برنامج  ميكانيزمات التعايش: 4.2.3

لتعزيز دور الدولة في تنظيم االقتصاد وتوجيه االستثمار وتنمية القطاعات اإلنتاجية والعمل  يهدف 5اقتصادي متكامل،

على تحقي، أعلى مستوى ممكن من االكتفاء الغذائ  الذات  في اتجاه تسريع وتيرة أهداف التنمية املستدامة في 

السياسية واملنظمات غير الحكومية سبيال   في هل إشراك األحزاب 6مليار أوقية، 24وذلك بغالف مالي يصل لــ  2030أف،

 إلرساء قواعد الشفافية والحوكمة في التنفيذ . 

 . االستنتاجات والتوصيات4
 االستنتاجات 1.4
موريتانيا سباقة إلى اعتماد سلسلة من اإلجراءات شملت إغالق املدارس وتعلي، الرحالت الجوية وإغالق جميع  كانت

نقاط ومنافذ البالد على العالم، باإلضافة إلى حظر التجوال وتقييد حركة املواةالت بين املدن وإغالق األسواق باستثناء 

تابع للتعاط  املوريتاي  مع جائحة فيروس كورونا املستجد دروس وعبر تلك املعنية ببيع املواد التموينية، ويالحظ امل

 نجملها فيما يلي: 

 استجابة السلطات املوريتانية لنداء الواجب، فكانت وحدة الهدف وتعدد الوهائف؛  -

                                                           
 ، أنظر الرابط: 2020سبتمبر  12، تم االطالع عليها بتاريخ: 2020أغشت  18ـ لقاء خاص مع وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني واإلةالح، مؤرشف بتاريخ  1

https://m.facebook.com/Tvm.mr/videos/3221156947977078 
 ، يتضمن اإلعالن عن إجراءات استئناف الدراسة به.  2020يونيو16بدون رقم، ةادر بتاريخ تعميم ةادر عن املعهد العالي للدراسات والبحوث اإلسالمية    ـ2
، وافتتاح العام 2020- 2019، املتضمن مواعيد اختتام العام الجامعي 2020يونيو  15الصادر بتاريخ  008ـ تعميم ةادر عن جامعة العلوم اإلسالمية يحمل رقم 3

 .2021- 2020الجامعي 
، موجه لرئيس جامعة نواكشوط 2020يونيو 12بتاريخ  008تعميم ةادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات االتصال والعالقات مع البرملان، يحمل رقم ـ 4

 العصرية ورؤساء مؤسسات التعليم العالي، املتضمن استئناف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي. 
 ، مصدر سب، ذكره.2020( من سبتمبر 2س املوريتاي  الذي ألقاه في الثاي  )أنظر خطاب الرئيـ  5
 دوالر. 64970222يعادل  أي ماـ  6
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 ههرت املواطنة في أبهى تجلياتها من خالل التعاط  املواطنات  مع التدابير األمنية واإلرشادات الصحية؛ -

كشفت جائحة كورونا عن نقاط الضعف في النظم الصحية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، مما ساهم  -

 في تعمي، آثار الوباء في جميع املجاالت الحياتية بموريتانيا؛  

بالنسبة ملوريتانيا كما هو الحال عند معظم دول العالم الثالث، كان النهزام الدول العظمى ذات االقتصاديات  -

قوية واملنظومة الصحية النوعية أمام فيروس كورونا املستجد. الوقع األكبر على األسلوب الحيات ، ولكن ال

 سرعان ما رسم األمل معالم قوة وثقة بالخال، لدى الذات املوريتانية بالفوز أمام جند من جنوده عز وجل.  

 التوصيات:  2.5
أمررا ضروريا لدى الجميع، وف، مقاربة شمولية تأخذ في الحسبان  19بات التفكير في امكانية تصور التعايش مع كوفيد  

 مبدأ التكامل بين معظم الجوانب الحياتية انطالقا من اعتبارات متعددة األوجه واألبعاد، منها:  

،من خالل 19بناء منظومة صحية متكاملة تسهم في تدعيم جاهزية القطاع في سبيل مواجهة جائحة كوفيد -

اآلمنة للفري، الطبي وسبل الحماية الخاةة به، وتوفيرها داخل الغرف الخاةة باملرض ى، باإلضافة توفير البيئة 

إلى عمل أكبر عدد من املسحات للكشف عن مدى تفش ي الوباء بهدف تخفيض عدد الوفيات، والحرص على 

ة، هذا ة الطبيتوهيف االمكانيات لتوفير املستلزمات الطبية، وذلك لتفادي الضغط الشديد على املنظوم

وألجل تحسين مستوى جاهزية القطاع الطبي املوريتاي  لالستعداد للتجاوب مع املستقبل بشكل أفضل فهو 

 يحتاج إلى التقدير والتوسع والزيادة في املهارات والعمل على تعزيز  أساليب التحفيز  والتدريب والتعليم؛ 

ة الغذائية املطلوبة عادة في حالة حدوث كوارث أو أزمات؛ العمل على تأمين قنوات األمن الغذائ  لتحقي، الوفر  -

 وذلك باعتماد وتطبي، مخطط شمولي لبلورة االستقالل املنشود في االكتفاء الذات ؛ 

االستفادة من التكنولوجيا وذلك للخروج باإلدارة والتعليم من نمط التدبير التقليدي إلى تطبي، األداء الرقمي  -

 على محوريته؛19 الذي أبانت جائحة كوفيد

تعزيز الفرص الحياتية سبيال إلعادة إعمار الذات بعد حرب غير متكافئة بواسطة إيعاش املبادرات واملشاريع  -

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باإلضافة إلى تثمين التقارب والتكامل باملنطقة نحو تحقي، ايسانية 

 .  19 ابع املشترك التي تدعم مسلسل التصدي لكوفيدااليسان، وذلك بإنجاز وإيعاش املشاريع ذات الط

من الواضح أن الطريقة التي تدير بها الدولة املوريتانية األزمة الصحية واالقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا  

ا م املستجد، ستحدد مستقبل حركة وآثار الوباء بالدولة، وذلك على أساس أن الجائحة يمكن أن تصبح متوطنة، وهو 

 يتطلب عدم االستهانة باألمر والحرص على االهتمام باتباع سبل الوقاية واملكافحة الالزمة للعدوى. 
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 قائمة المصادر والمراجع
 رسمية الوثائق ال
، 19يمنح ةالحيات للجنة الوزارية املكلفة بتسيير ومتابعة وباء كوفيد 2020مايو  04الصادر بتاريخ  2020  -058املرسوم رقم - 

    . 1463، عدد 2020يونيو  15للجمهورية اإلسالمية بتاريخ  الرسميةمنشور بالجريدة 

 . 19ل إةابة بفيروس كوفيد، يتضمن اإلعالن عن تسجيل أو 0160رقم تحت مارس 13بتاريخ 1عن الصحة رقم  بيان ةادر  -

لتضامن با، القاض ي بإيشاء لجنة ملتابعة تنفيذ ةندوق الخاص 2020مايو  04الصادر بتاريخ  2020 - 066ملرسوم رقم ا -

 .    2020يونيو  15وريتانية بتاريخ ور بالجريدة الرسمية للجمهورية االسالمية املشاالجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، من

 .حظر التحول الصادر عن وزير الداخلية والالمركزية القاض ي بتقليص ساعات  2020ابريل  24بتاريخ  771مقرر رقم  -

 الصادر عن وزير الداخلية والالمركزية القاض ي باستمرار حظر التجول  2020يونيو  16بتاريخ  398مقرر رقم  -

، 19بتسيير ومتابعة مكافحة وباء كوفيد مكلفة بمتابعة نة وزاريةيتضمن إيشاء لج2020أبريل  09ةادر بتاريخ  0246 ممقرر رق -

 . 1463العدد 2020يونيو  15منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية االسالمية املوريتانية بتاريخ 

 االحترازية.، بخصوص اإلجراءات 2020مارس  19 : بتاريخبيان ةادر عن وزارة الداخلية والالمركزية  -

 .2020شتمبر  10الصادر بتاريخ  0027رقم الوكالة املوريتانية للطيران املدي  ةادر عن بيان  -

 .2020مارس  29ةادر بتاريخ  للفيروسبؤرتين  نيتضمن تصنيف مدينتي 9بيان ةادر عن الداخلية والالمركزية رقم -

 . 2020ماي  19ةادر بتاريخ يتضمن اعالن مدينة كيفة حيزا مغلقا  12بيان ةادر عن وزير الداخلية والالمركزية رقم -

 . االحترازية، يتضمن بعض اإلجراءات 2020مارس  28بتاريخ  08بيان ةادر عن وزير الداخلية والالمركزية رقم -

 العناةر األكثر استهالكا. سعر  ديديتضمن تح 2020مارس  18بتاريخ  165الصحة رقم  تعميم ةادر عن -

 يتضمن منع الجمهور من زيارة املرض ى املحجوزين.  2020مارس  30بتاريخ  0190تعميم ةادر عن الصحة رقم -

 . 19كوفيد ل رؤساء املجالس الجهوية، حو ل، موجه 2020مارس  14بتاريخ  02قم ر تعميم ةادر عن وزارة الداخلية -

 .تضمن إغالق املحالت التجاريةي 2020مارس  28خ بيان مشترك بين الداخلية والالمركزية والتجارة والسياحة بتاري-

   احترازية.، املتضمن إجراءات 2020مارس  29بتاريخ  09رقم الالمركزية بيان ةادر عن الداخلية و -

 اجراءات احترازية.  اتخاذيتضمن  2020مارس  19بيان ةادر عن الداخلية بتاريخ -

 سعار.  األ يتضمن تحديد  موجه إلى بائعي املواد الغذائية 2020ابريل  2خ بتاري 0118التجارة والسياحة رقم  تعميم ةادر عن-

 أفضل.الطواقم ألداء حث تضمن ي 2020مايو  20بتاريخ  009/20تعميم ةادر عن اإلدارة العامة إلذاعة موريتانيا رقم -

 . 2020مارس  28 : بتاريختضمن تشكيل لجنة للتحسيس، ت 035/2020مذكرة عمل ةادرة عن إذاعة موريتانيا تحت رقم -

 تضمن تخصيص بث إذاعة القرآن للحمالت التوجيهية للعلماء. ي 2020مارس  29بتاريخ  007ذاعة رقم اإل تعميم ةادر عن -

 . 19، املتضمن توجيهات حول وباء كوفيد2020مارس  14بتاريخ  001تعميم ةادر عن الداخلية رقم -

 . مسبقة إلنتاج دروس رقمية بإجراء 2020 مارس-16 : بتاريخ 003 والتكوين رقموزارة التعليم الثانوي عن تعميم ةادر -

 موجه لسادة الوالدة.  2020مارس  19بتاريخ  05تعميم ةادر عن وزارة التعليم الثانوي رقم -

 موجه لسادة الوالة.  2020بريل أ 2بتاريخ  10تعميم ةادر عن وزارة التعليم الثانوي رقم -

 موجه لسادة الوالة.  2020مارس  19بتاريخ  08وزارة التعليم الثانوي رقمتعميم ةادر عن -

  .الصيد بمنتجات البالد، تتضمن تأمين 2020مارس  26بتاريخ  008وزارة الصيد واالقتصاد البحري رقم ةادرة عن مذكرة -

 . ةالت  املغرب والعشاء في البيوتاملتضمن أداء  2020مارس  21بتاريخ  016بالغ ةادر عن وزارة الشؤون اإلسالمية رقم -

 املتضمن تعلي، الدراسة في املحاهر.  2020مارس  22بتاريخ  0179تعميم ةادر عن الشؤون اإلسالمية رقم -

 املتضمن تالوة القرآن الكريم في جميع املساجد. 2020مارس  21بتاريخ  0177بالغ ةادر عن الشؤون اإلسالمية رقم -

 املتضمن تعلي، ةالة الجمعة في عموم التراب الوطني.   2020مارس  26بتاريخ  0184الشؤون اإلسالمية رقم  نبالغ ةادر ع-



2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 136 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

 تضمن عقوبات على األئمة املخالفين. ي، 2020بريل أ13بتاريخ  0198رقم اإلسالمية تعميم مشترك بين الداخلية والشؤون -

 تضمن إقامة ةالة الظهر بدل الجمعة في البيوت. ي 2020بريل أ 2بتاريخ  019بالغ ةادر عن الشؤون اإلسالمية رقم -

 يتضمن إقامة التراويح باإلمام ومساعده وحدهما. 2020بريل أ 23بتاريخ  012تعميم ةادر عن الشؤون اإلسالمية رقم -

 ، املتضمن حملة بالقرآن ندفع البالء. 2020بتاريخ مايو  032رقم  اإلسالميةتعميم ةادر عن الشؤون -

 موجه إلى كافة مديري املطاعم واملقاهي.  2020مايو 12بتاريخ  040شترك ةادر عن التجارة والسياحة رقم متعميم 

 الفطر.تضمن تعلي، ةالة عيد ي 2020مايو  21بتاريخ  0161رقم  اإلسالمية الشؤونبالغ ةادر عن -

 الجنائز. على  الةفي الص االزدحامتضمن تجنب ي 2020بريل أ 9ةادر  001شؤون والصحة والداخلية رقم ال : مشتركبيان -

 .خذ بالرخصأل توجيه ال، يتضمن 2020مارس  17بتاريخ  020/ 227بيان ةادر عن االتحاد الوطني ألئمة موريتانيا رقم - 

 2020وماي27الصادر بتاريخ  4757في الخارج:  تعميمين: األول تحت رقم  نواملوريتانييالشؤون الخارجية والتعاون وزارة  -

 بخصوص وضعية الجالية.  .2020يونيو  01 الصادر بتاريخ 4856والتعميم الثاي  تحت رقم 

 بعد رفعها. تعلي، ةالة الجمعة يتضمن ، 2020مايو  14بتاريخ اإلسالمية الشؤون  إعالن ةادر عن-

 . 2020يوليو  9ر بتاريخ وقائية ةد إجراءاتموجه لكافة الناقلين يتضمن  289رقم ةادر عن التجهيز والنقل تعميم -

 .2020يوليو 11 : بتاريخ لمراكز الصحية، بخصوص استئناف االستشارات الطبية،لموجه  285رقم ةادر عن الصحة تعميم -

 . 2020يونيو  26 : بتاريخنشاط البحري، تتضمن استئناف ال 72وزارة الصيد واالقتصاد البحري رقم ةادرة عن مذكرة -

 رفع التعلي، عن منع تفريش املساجد.  يتضمن ، 2020سبتمبر  15بتاريخ  043رقم ةادر عن الشؤون اإلسالمية بالغ  -

 لعيدإرشاد املصلين يوم ا يتضمن، 2020يوليو  29بتاريخ  038وزارة الشؤون االسالمية والتعليم األةلي رقم ةادر عن بالغ  -

 . جمعةبشأن الرفع تعلي، ةالة ال 2020يونيو  23 : بتاريخعن وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األةلي ةادر بالغ -

 فع التعلي، الجزئ  عن التدريس في املحاهر. ر  ، بخصوص2020يوليو  17ادر بتاريخ الص 037بالغ رقم -

 البروتوكول الصحي. يتضمن تطبي، والة موجه لل ،2020اغشت  24الصحة بتاريخ التهذيب و و رك: وزارة الداخلية تعميم مشت

 جهويين؛موجه للمدرين ال 2020اغشت  27الصادر بتاريخ  019تعميم رقم  : واالةالحوزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني  -

  االستئناف.ات إجراء ، يتضمن 2020يونيو16بتاريخ سات والبحوث اإلسالمية عميم ةادر عن املعهد العالي للدرات -

 مهمة.، املتضمن مواعيد  2020يونيو  15الصادر بتاريخ  008تعميم ةادر عن جامعة العلوم اإلسالمية يحمل رقم -

بتاريخ  008تعميم ةادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات االتصال والعالقات مع البرملان، يحمل رقم  -

 ضمن استئناف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي. يت 2020يونيو 12

  نترنت:االمن مصادر 
  tvm.mr/mrhttp//::  املوريتاي الرسمي للتلفزيون وقع امل-

 : التالي، أنظر الرابط 2020 شتمبر -15 : عليه االطالع، تم 2020تمبر سب 2بتاريخ املوريتاي  رئيسالخطاب  -

-https://m.youtube.com/watch?v=fIBTVsIM68Y 

:  الرابط، أنظر 2020يوليو-16 : عليه االطالع، تم 2020 مارس-18بتاريخ ملوريتاي  رئيس االخطاب  -

://m.youtube.com/watch?v=s0f6onUVSz4https 

      : الرابطأنظر ، شتمبر-27 : عليه، تم االطالع 2020مايو  وريتاي  بمناسبة عيد الفطررئيس املالخطاب  -

https://m.youtube.com/watch?v=V5Ol77bx004  

   : الرابط، أنظر  2020 يونيو -12 : عليه االطالعتم  ،2020 مارس-25يوم وريتاي  املرئيس الطاب خ - 

https://m.youtube.com/watch?v=nZGte2Uq_q4 

 : الرابط ، أنظر 2020سبتمبر  22:  عليه االطالع، تم 2020سبتمبر 4أمام البرملان، بتاريخ  ةحكومالعرض برنامج -

jp_sM-https://m.youtube.com/watch?v=VHymI 

:  الرابطأنظر ، 2020 سبتمبر -12 : فيعليه  االطالع، تم 2020/ 8/-18وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني واإلةالح، بتاريخ  -

://m.facebook.com/Tvm.mr/videos/3221156947977078https 

https://m.youtube.com/watch?v=V5Ol77bx004
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:  الرابطأنظر ، 2020سبتمبر12 : في االطالع، تم 2020سبتمبر 1، بتاريخ 2020 – 2010العام الدراس ي  استئناف -

://www.education.gov.mr/spip.php?article278http 

    : الرابطأنظر ، 2020 سبتمبر  12 : فيعليه  االطالع، تم 2020أغشت29 : بتاريخ الرسمية لتعقيم املدارسانطالق الحملة  -

http://www.education.gov.mr/spip.php?article276 

 أغشت 25تزويد املؤسسات التعليمية الوطنية بأدوات الوقاية، بتاريخ  : واالةالحوزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني  -

   : املوقع، رابط 2020/  9/  12 : فيعليه  االطالع، تم 2020

http://www.education.gov.mr/spip.php?article267 
، 2020 سبتمبر  12عليه في  عاالطال ، تم 2020أغشت 14، بتاريخ 19إعطاء عالوة تحفيزية للمدرسين للتخفيف من أثار كوفيد -

 education.gov.mr/spip.php?article250http//::  الرابطموقع 

، أنظر 2020 اغشت-13:  عليها االطالع، تم 2020 يونيو -6دور االعالم في مواجهة كورونا، بتاريخ  : السالكدده محمد األمين  -

 /https://www.facebook.com/Tvm.mr/videos/265388748015613الرابط 

أنظر ، 2020شتمبر 10 : عليه االطالع، تم 2020 يونيو -18بتاريخ  لتآزر حول تدخالت الدعم في هل الجائحة، ندوب العامامل -

 qv8-://m.youtube.com/watch?v=86P2pjRhttps:  الرابط

:  الرابط، أنظر 2020سبتمبر  12 : عليها االطالع، تم 2020سبتمبر  1بتاريخ  ،2020 -2019العام الدراس ي  استئناف -

https://www.facebook.com/Tvm.mr/videos/355861925593923 

،أنظر 2020سبتمبر  27عليها  االطالع، تم 2020سبتمبر  10نائب رئيس اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ ةندوق كورونا، بتاريخ  -

 https://www.facebook.com/Tvm.mr/videos/717500945841362     : التاليالرابط 

سبتمبر 12 : عليه االطالع، تم 2020مارس 13إغالء الرحالت السياحية، بتاريخ  إيجاز يتضمن : والسياحةوزارة التجارة  -

 https://www.facebook.com/104996517698293/posts/136161064581838 : الرابط، أنظر 2020

 االطالعتم ، 2020مارس  30بتاريخ ، وكاالت شركات االتصال من اإلغالق استثناءإيجاز يتضمن  : والسياحةوزارة التجارة  -

 m.facebook.com/104996517698293/posts/146744820190129https//::  الرابط، أنظر 2020سبتمير 12 : عليه

 : الرابط، أنطر 2020سبتمبر 12 : عليه االطالعابريل تم  20 : بتاريخاألسعار بشأن تحديد مع املمونين  اتفاق-
R-https://m.facebook.com/MinisterCommerceIndustrieTourismeMauritanie/?__tn__=C 

  : الرابط، أنظر 2020 يوليو -13 : عليه االطالع، تم 2020 أبريل-11تسجل مخالفات بتاريخ التجارة والسياحة  -

id=104996517698293https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=150553133142631& 

اغشت 12 : عليه االطالع، تم 2020 ابريل-14بتاريخ  العاةمة لتفريغ حمولة الشاحنات املغربيةخارج تخصيص فضاء  -

 m.facebook.com/104996517698293/posts/151426496388628https//::  الرابط، أنظر 2020

، 2020 اغشت13 : عليه االطالع، تم 2020بريل أ9 بتاريخ برنامج استعجالي ملواجهة تأثيرات كورونا : الريفيةوزارة التنمية  -

 https://www.facebook.com/167812557176883/posts/551950875429714 : الرابطأنظر 

غشت أ13 : عليه االطالع،تم 2020مايو  19بتاريخ  ،للمزارعينعملية النقل املجاي  للخضروات كتحفير  : الريفيةوزارة التنمية  -

 /https://www.facebook.com/167812557176883/posts/551950875429714  : الرابط، انظر 2020

، 2020 أغشت-12 : عليه االطالع، تم 2020 ابريل-15بتاريخ  وزارة الشؤون اإلسالمية توزع أقراص توعية على املساجد، -

 m.facebook.com/story.php?story_fbid=132572005003523&id=105387261055331https//::  الرابطأنظر 

-20 : عليه االطالعتم يتضمن استئناف األيشطة ،2020 أغشت-6بتاريخ  االتحادية املوريتانية لكرة القدمإعالن ةادر عن  -

    m.facebook.com/ffrim/abouthttps//::  الرابط، أنظر 2020 سبتمبر 

الرابط: . أنظر 2020يوليو 10 : عليه االطالع،تم 2020يونيو  12بتاريخ ، لتآزر م تصريح املندوب العا -

http://www.ami.mr/Depeche-62978.html   
مارس 25البنك املركزي، إجراءات للتصدي لآلثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا على االقتصاد الوطني، مؤرشف بتاريخ  -

 html-://www.ami.mr/Depechehttp.62002:  الرابط، أنظر 2020اغسطس  1 : عليه االطالع، تم 2020

https://www.facebook.com/Tvm.mr/videos/355861925593923
https://www.facebook.com/167812557176883/posts/551950875429714
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:  الرابط، أنظر 2020 اغشت-13 : عليه االطالع، تم 2020بريل أ7بتاريخ  املحالت التجارية والورشاتبعض  رفع الحظر عن -

 62183.html-http://www.ami.mr/Depeche 
   : الرابط، أنظر 2020سبتمبر 12عليه  تم االطالع،2020 ابريل-30تعلي، وزير العدل بتاريخ  -

https://m.facebook.com/agenceami.mr/videos/4029594483719170 

 : الرابط، أنظر 2020اغشت  1عليه  االطالع، تم 2020 مارس-17تعلي، الدورات والجلسات بوزارة العدل، بتاريخ  -

   61887.html-http://www.ami.mr/Depeche 

 : الرابط، أنظر 2020 اغشت-12 : عليه االطالع، تم 2020 مارس-23، بتاريخ 1155صحة التثقيف الصحي ومركز االتصال م -

https://m.facebook.com/agenceami.mr/videos/229706808229795/ 
  : الرابط، أنظر 2020 اغشت-12 : عليها االطالع، تم 2020 يونيو -15بتاريخ ، حملة فحوص مكثفة -

https://m.facebook.com/agenceami.mr/posts/151079029819487 

الرابط: ، أنظر 2020أغشت  12 في:عليه  االطالع. انظر الرابط، تم 2020مارس15توقيف األيشطة الثقافية والفنية بتاريخ  -

http://www.ami.mr/Depeche-61860.html  

 : عليه االطالع، تم 2020 مارس-19جراءات ملموسة للوقاية من فيروس كورونا وخطة متغيرة للتعاط  مع املصابين، بتاريخ إ -

  html-http://www.ami.mr/Depeche.61920: الرابط، أنظر  2020 اغشت-14

  : الرابط، أنظر 2020 اغشت-15عليه  االطالع، تم 2020 يونيو -13   -ابريل 15 : بتاريخ، افتتاح ثالثة مراكز صحية عسكرية -

https://m.facebook.com/agenceami.mr/posts/150414303219293 

https://m.facebook.com/agenceami.mr/posts/132577285002995 

  : الرابط، أنزر 2020 أغشت-12 : عليه طالعاال ، تم 2020 ابريل-2بتاريخ  يوما، 21 إلى-14تمديد الحجر الصحي من  -

https://m.facebook.com/agenceami.mr/videos/622429778607638/?refsrc=https%3A%2F%2F

m.facebook.com%2Fagenceami.mr%2Fposts%2F128470602080330&_rdr 

 : عليها االطالع، تم  2020أبريل  1فتوى ةادرة عن مجلس الفتوى واملظالم بخصوص وجوب سقوط ةالة الجمعة، بتاريخ  -

 html-http://www.ami.mr/Depeche.62104       : الرابط، أنظر 2020 أغشت 20

 : الرابط أنظر  ،2020 سبتمبر 10 : عليه االطالع ، تم2020مايو 21بتاريخ  تصريح الناط، الرسمي باسم الحكومة، -

https://m.facebook.com/agenceami.mr/videos/292687815222824 

 : الرابطأنظر  2020سبتمبر 10عليه  االطالع، تم 2020مارس 21بتاريخ  والالمركزيةتصريح وزير الداخلية  -

  https://www.facebook.com/agenceami.mr/videos/545114026130412/ 

 االطالع،تم 2020مايو 15، بتاريخ تأطيريهسلطات تقرر االبقاء على اجراءات التخفيف السابقة وإضافة إجراءات أخرى  -

 html-http://www.ami.mr/Depeche.62635   : الرابط، أنظر 2020 أغشت-22 : عليه

 : الرابط، أنظر 2020أكتوبر  9تغطية خاةة لفيروس كورونا، بتاريخ  -

https://www.facebook.com/105387261055331/posts/182179083376148 

 : الرابط، أنظر 2020 أغشت-19 : عليه االطالع، تم 2020 أبريل-30بتاريخ ل تعلي، وزير العد -

https://m.facebook.com/agenceami.mr/videos/4029594483719170 

 https://alakhbar.info/?q=node/24533 : الرابطاإلذن بفتح بعض األسواق واملحالت أنظر  : املستقلةوكالة األخبار  -

، أنظر 2020 أغشت-16 : عليه االطالع، تم 2020 أبريل-5أسبوعان على إغالق موريتانيا حدودها بشكل كامل، بتاريخ  -

 https://alakhbar.info/?q=node/24491    : الرابط

 اغشت-12 : عليه االطالع، تم 2020 ابريل-20، بتاريخ MARIOCطبي، إجراءات السالمة على سفينة تميناء نواكشوط يؤكد  -

 https://alakhbar.info/?q=node/24827 : الرابط، أنظر 2020

 : الرابط، أنظر 2020 يوليو -18 : عليه االطالع، تم 2020 ابريل-16طاولة خاةة بكل وزير في اجتماع الحكومة ـ بتاريخ  -

https://alakhbar.info/?q=node/24746 

http://www.ami.mr/Depeche-62183.html
http://www.ami.mr/Depeche-61887.html
https://m.facebook.com/agenceami.mr/posts/151079029819487
http://www.ami.mr/Depeche-61920.html
https://m.facebook.com/agenceami.mr/posts/150414303219293
https://m.facebook.com/agenceami.mr/posts/132577285002995
https://m.facebook.com/agenceami.mr/videos/622429778607638/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fagenceami.mr%2Fposts%2F128470602080330&_rdr
https://m.facebook.com/agenceami.mr/videos/622429778607638/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fagenceami.mr%2Fposts%2F128470602080330&_rdr
https://www.facebook.com/agenceami.mr/videos/545114026130412/
http://www.ami.mr/Depeche-62635.html
https://www.facebook.com/105387261055331/posts/182179083376148
https://alakhbar.info/?q=node/24533
https://alakhbar.info/?q=node/24491
https://alakhbar.info/?q=node/24827


2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 139 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

 أغشت-15 : عليه االطالعـ تم  2020 مارس-14البنك الدولي يدعم موريتانيا بخمسة ماليين دوالر ملواجهة كورونا، بتاريخ  -

 96https://alakhbar.info/?q=node/238 : الرابط، أنظر 2020

، أنظر 2020 أغشت-15 : فيعليه  االطالع، تم 2020 سبتمبر -2مليون دوالر منحة من البنك الدولي ملوريتانيا، بتاريخ 70 -

                    https://alakhbar.info/?q=node/27142  : الرابط

. 2020أغشت  17 : فيعليه  االطالع، تم 2020يوليو  13بتاريخ  مكافحة كورونا حتى نهاية يونيو، فاةيل اإلنفاق من ةندوق ت -

 https://alakhbar.info/?q=node/26706 أنظر الرابط:

، 2020 أغشت-17 : عليه االطالع، تم 2020 ابريل-24طن من البطاطس بميناء نواكشوط، بتاريخ  2000سفينة تفرغ قرابة  -

 https://alakhbar.info/?q=node/24919   : الرابطأنظر 

 : الرابط،أنظر  2020يوليو-21 : غليه، تم االطالع 2020مارس  13، بتاريخاملصاب أو املشتبه بإةابته بـ"كورونا" : الددوالشيخ  -

https://alakhbar.info/?q=node/23881 

، رابط 2020أغشت -21 : فيعليه  االطالع، تم 2020سبتمبر3الدولي،بتاريخنواكشوط شملت قرار إغالق مطار  استثناءات -

 11-يوم-نواكشوط-مطار-بفتح-قرار-موريتانيا-/https://www.saharamedias.net/74994 : املوقع

 : املوقع، رابط 2020 سبتمبر -23 : في عليه االطالع، تم 2020 يوليو -14تقرير بخصوص انفاق من ةندوق كورونا، بتاريخ  -

http://elalem.info/article5881.html 
كتاب الفروق أو أنوار البروق ملؤلفه أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، تحقي، خليل املنصور، دار الكتب  -

 . 2020إغشت 16 : في، تم االطالع عليه م، بيروت1998 –ه  1418العلمية 

أغشت  22 : فيعليه  االطالع، تم 2020 مايو  5، بتاريخ 19دعم ملوريتانيا للتصدي لكوفيد : بنواكشوطالسفارة االمريكية  -

 /https://mr.usembassy.gov/ar : املوقع، رابط 2020

  أنظر الروابط: .2020سبتمبر  15عليهم بتاريخ:  االطالعتم  :19 ملوريتانيا لتصدي لكوفيدقدمة ممنح  ةندوق النقد الدولي: -

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/23/pr20186-mauritania-imf-executive-

board-approves-disbursement-to-address-covid-19 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/09/02/pr20291-mauritania-imf-executive-
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معايير تصميم املباني للحماية من انتقال امليكروبات يف ظل تفشي 
 نموذج ملبنى مقاوم لتكاثر وتواجد امليكروبات-كورونا

Building Design Standards Against Microbial in Covid 19 Outbreak - 
a Model for Building Resistant Microbes 

 د.م هبة الرحمن أحمد
Dr. Eng. Hebatalrahman Ahmad 

 استشاري علوم املواد وتطبيقاتها مصر
Consultant in Materials sciences Egypt 

 ملخص 

طريقة لبناء وحدات من نوعية البناء األخضر تكون صحية ومقاومة  صحية مقاومة  للميكروباتطريقة بناء ملنشآت 

للميكروبات و اآلفات ، تعتمد طريقة البناء علي تكسيات داخلية  يتم تصنيعها في قوالب  بنفس مواد البناء التقليدية 

ية ا وتخليصها من الشوائب وتركب التكسكالجص مع إضافة مكونات طبيعية قاتلة للبكتريا وامليكروبات بعد طحنه

داخليا وخارجيا وعلي الجوانب والزوايا مع االحتفاظ بمستوي معين من الرطوبة والحرارة والتهوية من خالل نظام 

األبراج  التي تحتوي علي أحواض املياه املوزعة علي طول األبراج لحفظ مستوي الرطوبة واملتصلة بمصادر للمياه 

العلوية املتحركة التي تحتوي طبقتين طبقة  شفافة لنفاذ الضوء وطبقة معتمة للحماية ويمكن تقسيمها مدفونه والقبة 

 ألجزاء وتعمل علي الحد من انتشار العدوي ألنها قاتلة للميكروبات 

تهوية لتصلح الوحدة لألغراض الصناعية والزراعية وهي من نوعية البناء األخضر املستدام الصدي، للبيئة تعتمد علي ا

واإلضاءة الطبيعية وتتكون من  جدار مزدوج من طبقتين متتابعتين يفرغ الهواء بينهما، وتحتوي  علي أبراج تهوية حوالي 

ثمانية  أبراج موزعة علي محيط الجدار االسطواي  تعمل كمالقف للهواء ومصادر للتهوية ، األبراج ذات قمة هرمية 

لوها قبة يع الهواء الوحدةية داخلية، وتتصل بأنابيب سفلية و فتحات لدخول وبروزات للخارج  ومزودة بمكيفات طبيع

تتحرك علي مفصالت وتتكون من طبقة  شفافة لنفاذ الضوء وطبقة معتمة للحماية ويتم عمل فتحات الشخشيخة 

يعها ة ويمكن تطو تقسيم الوحدة داخليا ألجزاء، الجدران تكون باللون األبيض لعكس الحرار  للضوء و واألجزاء املنفذة 

 لتناسب كافة الظروف املناخية.

 البناء االخضر، امليكروبات، املباني، املنشآت االستدامة، الكلمات املفتاحية:

Abstract 

A method for building units of green building quality that is healthy and resistant to microbes 

and pests, the building method depends on internal claddings that are manufactured in molds 

e addition of natural with the same traditional building materials such as plaster with th

components that kill bacteria and microbes after grinding and ridding them of impurities and 

installing the cladding internally and externally and on sides and corners while preserving With 

ation through the system of towers that contain water a certain level of humidity, heat and ventil

basins distributed along the towers to preserve the level of humidity and connected to buried 

water sources. The movable upper dome that contains two layers is a transparent layer for light 
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penetration and an opaque layer for protection and can be divided into parts and works to limit 

the spread of infection because it is lethal. For microbes 

The unit is suitable for industrial and agricultural purposes and is of the quality of green, 

sustainable building environmentally friendly. It depends on ventilation and natural lighting. It 

consists of a double wall of two successive layers that evacuates the air between them. 

Hierarchical and projections for the outside and equipped with internal natural conditioners, 

and they are connected to the bottom tubes and openings for the entry of air , the unit is 

surmounted by a dome that moves on hinges and consists of a transparent layer for light 

penetration and an opaque layer for protection , and the crack openings and parts that permeate 

the light are made. Heat and can be adapted to suit all climatic conditions. 

Key Words: .sustainability, green building, microbes, buildings, facilities   

 اإلطار العام للدراسة .1
 مقدمة 1.1

والنــاتجــة عن تحور فيروس كورونــا املميــت ان   COVID19ههرت الــدراســـــــــــــــات الكــارثــة العــامليــة الحــاليــة واملعروفــة ب 

املباي  واملنشـــــــــــآت القائمة وما تحتويه من انظمة تكييف وتهوية واضـــــــــــاءة  وطبيعة التصـــــــــــميمات تؤدي لتفاقم  الكارثة 

ة فوتعمل علي ســــرعة انتشــــار الوباء لكونها غير مقاومة لآلفات وامليكروبات بطبيعتها لهذا اههرت الجائحة ضــــرورة اضــــا

ــــتدام و عناةـــــر أل ـــالمة واالمان وتكفل نوعا من التعقيم الذات  أكواد البناء االخضـــــر املسـ كواد املســـــتشـــــفيات تحق، الســ

ـــار  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرعة انتشـ ــ ــ ــ مثل الزوايا واالركان واالشــــــــــــــكال املعقدة إلي جانب حفظ  ءالوباوتالفي االنظمة والعوامل التي تؤدي لســـ

الفيروســـــات والســـــماح بولوج االشـــــعة فوق البنفســـــجية وتحت  نمو مســـــتويات معينة من الرطوبة والحرارة كفيلة بمنع

ـــميم  ــ ــ ــ ــ ـــــربهــــا مع مراعــــاة عوامــــل التبــــاعــــد االجتمــــاعي من حيــــث التصـــ ــ ــ ــ الحمراء بكميــــات مالئمــــة واالحتفــــاظ بهــــا ومنع تســـ

 واملساحة .

ــــييد في جميع أنحاء العالم  ــ ــ ــ ــ ـــطة البناء والتشــ ــ ــ ــ ــ ــــتهلك أيشـــ ــ ــ ــ ــ في املائة من  40مليارات طن من املواد الخام كل عام أو  3تســ

املوارد غير املتجددة إجمالي االســــتخدام العالمي. اســــتخدام مواد البناء الخضــــراء واملنتجات تعزز الحفاظ على تضــــاؤل 

ـــــراء ــ ــ ـــــافة إلى دمج مواد البناء الخضـ ــ ــ في مشــــــــــاريع البناء يمكن أن تســــــــــاعد في الحد من اآلثار البيئية املرتبطة  دوليا باإلضـ

ـــــتخراج والنقل، ــ ـــــتخدام وإعادة التدوير والتخلص من هذه املباي  وقد  باالســـ ــ ـــنيع وتركيب وإعادة اســـ ــ ــ وكذلك تجهيز وتصـــ

تاتيك   تأثير االلكتروســــعرف منذ القدم العديد من املواد املســــتخدمة في التشــــطيبات ولها قدرة علي مقاومة البكتريا وال

 -مواد التشطيب التي تساهم في التعقيم الذاتي ومن أمثلتها: ومنع تراكم الغبار واالتربة  والتي يطل، عليها 

 الدهانات املقاومة للميكروبات في املستشفيات .1

 االرضيات املطاطية املسربة للشحنات الكهربية  .2
 antidustالحوائط والنوافذ املايعة لتراكم االتربة  .3

 antistaticاملواد املقاومة للكهرباء االستاتيكية     .4

 nano silver coatingمواد طالء النانو سيلفر القاتلة للبكتريا        .5
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 2.1
أثرت بشكل مباشر علي نمط الحياة املعاصرة وتسببت في تغير الكثير من اساليب الحياة املعتادة وظهر  والتيأزمة كورونا 

لتباعد ا أنماطتتناسب مع طبيعة االزمة وال تستطيع تحقيق  تصميمها الجليا بوضوح ان املباني القائمة واساليب 

 لذا وجب علينا انتشار العدوي تي تكفل الحد من الشمس ي وال لإلشعاعاالجتماعي وال التهوية واالضاءة او التعرض 

 مواجهة االزمة  علىاستحداث وتطوير انظمة البناء بشكل يساعد 

 أهداف الدراسة 3.1
 تحديد أهم املؤثرات السلبية ألزمة كورونا على الصعيد اإليشائ  والتصميمي 

  كواد تصميم بما يتناسب مع طبيعة االزمة أو استحداث انماط بنائية 

  مجابهة الزمةالقصور في املنشآت القائمة والذي يؤدي لعجزها عن  أوجهتحديد  

 .بيان أهم العوامل املتأثرة من انتشار الوباء واستحداث تعديالت في املنشآت ملنعها 

 التعرف على آليات إدارة املنظومة العاملية بعد أزمة كورونا 

 أهمية الدراسة 4.1
  شآت القائمة القصور في املن أوجهتالفي  علىالدراسة تواكب االزمة العاملية الحالية وتطوراتها املستقبلية وتعمل

 مجابهة االزمة الحالية لكورونا واالزمات املستقبلية  عناةراالخضر املستدام يحتوي كل  كود للبناءوضع 

 لفة املخت لألغراضلح كأماكن للعزل او وضع تصور لبناء صديق للبيئة وسريع وسعره مناسب نسبيا يص 

 منهجية الدراسة 5.1
وجه القصور في املنشآت القائمة وعناصر البناء االخضر الوةف  والتحليلي لوةف أاملنهج جمعت الدراسة بين 

اصرة عتصميم مبتكر يجمع بين االصالة وامل منشأ مقترح ذواملستدام التي يجب استحداثها في املباني وبين دراسة حالة 

وقت واحد حيث يجمع بين سهولة التطبيق وتحقيق املعايير  واقتصادي فيالعيوب القائمة بشكل حضاري  ويتالفى

 املطلوبة في مباني مكافحة الجائحة

 حدود الدراسة  6.1

 مرحلة ازمة كورونا وما بعد ازمة كورونا ومتطلبات املجابهة : الحدود الزمنية 1.6.1

االزمة عاملية لذا فقد روعي في التصميم ان يصلح لكافة االماكن من تعديالت طفيفة : الحدود املكانية 2.6.1 

 لتناسب طبيعة املناخ بكل منطقة وعادات وتقاليد ساكنيها من حيث متطلبات املأوي املالئم

 فرضيات الدراسة  7.1
املسوووووتوي العالعي يجعلها اير قادرة  علىتصوووووميم املنشوووووآت ال ضوووووراء  أكوادوجود اوجه قصوووووور في املنشوووووآت القائمة وفي 

 .والتباعد االجتماعي وغيرهامجابهة ازمة كورونا ومتطلباتها من تحقيق انماط التهوية  على
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 متغيرات البحث وادواته 8.1
  كبير  لانتشـــرت بشـــكوالتي  من االوبئةكورونا وما يماثلها  مجابهة جائحةتصوووميم مبصي صوووديق للبيئة قادر علي

 الفترة االخيرة ومتتابع في

  البريطاي  ارار املعايير العاملية مثل املعيار  واملباي  علىاملنشووووووووووووووآت  جديد لتقييماسووووووووووووووتحداث معيارBREEAM 

 علىفي اعتبوواره عواموول جووديوودة متعلقووة بووالحوود من انتشوووووووووووووووار العوودوي والقضووووووووووووووواء  يــأخــذ LEEDاالمريك   واملعيــار

 وامليكروبات اآلفات

 مصطلحات البحث  9.1

 احتياجاتهم على تلبيةهي تلبية متطلبات الحاضر دون الحد من قدرة االجيال القادمة : االستدامة 1.9.1

ضراء  2.9.1 صووووميمها البعد البيئي في ت تســــعي ملراعاةاالسووووم املتداول لتعريب املباني املسووووتدامة التي : املباني الخ

 وتشغيلها 

ها وتجديدها بطريقة تراعي البيئة للحد من التغيرات تصووووووووميم املباني وانشووووووووا ها وصوووووووويانت: البناء املستتتدا  3.9.1

 السلبية التي تنشأ عن ادارة وتشغيل املبصي 

يضع هذا املعيار استراتيجية تقييم للمباي  القائمة استناًدا إلى أهداف بحوث البناء (: BREEAMمعيار ) 4.9.1

 .البريطانية

األمريك  للبناء األخضر، تتكون من قائمة بسيطة من معيار تم تطويره بواسطة املجلس (: LEEDمعيار ) 5.9.1

املعايير املستخدمة في الحكم على مدى التزام املبنى بالضوابط الخضراء، ووفًقا لهذه املعايير يتم منح نقاط للمبنى في 

 جوانب مختلفة
 واملناخات املحلية والعرض، التاريخ دراسة خالل من املوقع من القصوى  االستفادة: طبيعة املنشآت 6.9.1

 اي املب وشكل العام، النقل وسائل وتوفير  الشمسية، للطاقة والتوجه الطقس، وأنماط السائدة والرياح الصغيرة

 بها املحيطة

 دعوة فهي جانبية، أضرار  بأقل الحيوي  محيطها مع تتواف، الكفاءة عالية منظومة هي: الخضراء العمارة 7.9.1

 ومصادره البيئي املحيط هذا هواهر  من وتستفيد محدداتها مع يتكامل أفضل بشكل البيئة مع التعامل إلى

 املعمارية الهندسة مجال في بيئيا وعيا التصميم تقنيات يصف عام مصطلح هو  املستدامة: العمارة 8.9.1

 املتاحة داملوار  جميع ويستعمل املناخية واملشكالت الضغوط مواجهة يستطيع املبنى املناخ: مع التكيف 9.9.1

 .Adapting With Climate مناخيا متوازن  املبنى على يطل، أن فيمكن املبنى داخل اإليسان راحة تحقي، أجل من
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 الدراسات السابقة  10.1
 للوصول الخضراء العمارة (، بعنوان: استراتيجيات2018)عطية & البلشى،  دراسة 1.10.1

  1للطاقة صفرية مباني إلى
 معنيب الطاقة ةفرية مباي  الى الوةول  في االخيرة سنوات العشر  خالل الخضراء العمارة اتجاه تطور  الدراسة تتناول 

 بهذه يطةاملح بالبيئة ضارة مواد أي انبعاث عدم الى باإلضافة العام طوال الطاقة من اليه تحتاج ما انتاج تستطيع انها

 .مستهلك يسول منتج عنصر  واةبحت املحيطة البيئة على تؤثر  ال  الطاقة من ذات  اكتفاء تحقي، الى باإلضافة املباي 

 إلى وةول ال وكيفية بينهما االرتباط وتوضيح الخضراء العمارة تعريف أنواعها بكل لالستدامة تعريف البحث وتناول 

 الطاقة فري ة مبنى لتصميم املعماري  املصمم يتبعها ان الالزم الخطوات البحث يتناول  كما الطاقة استهالك في توفير 

 مصر في الطاقة ةفرية املباي  تصميم إمكانية الى وةوال  املوقع اختيار  من ابتداء

 تطوير خالل من املحلية البيئة م(، بعنوان: حماية2018العجمي،  & )حنفي دراسة 2.10.1
 2مصر يف املباني استدامة تقييم أنظمة

 والتي  املباي استدامة تقييم أنظمة من العديد إةدار  عنه يشأ للمباي  السلبي األثر  من البيئة حماية نحو  التوجه إن

 يف املباي  استدامة تحقي، وعندما مصر، في املباي  من محدود عدد على تطبيقه تم قد والذي LEEDأشهرها  من يعد

 ظمةأن لتطبي، املحلية املحاوالت كأحد" ترشيد"و" األخضر الهرم" نظام  إةدار  خالل من ذلك وههر  عاما توجها مصر 

 البيئة، على رهاوأث للمباي  السلبي الدور  البحث يناقش كما .بعد منهما أيا تفعيل يتم لم ولكن مصر  في االستدامة تقييم

 قييمالت ومجاالت ههورها وتسلسل وأهميتها املستدامة املباي  تقييم وأنظمة االستدامة مفهوم من كال  يعرض كما

 هذهب توافرها الواجب واملبادئ مصر  في التقييم أنظمة تطبي، تأخر  أسباب يوضح كما منهم، كل وعيوب الرئيسية

 ر. وينتهيمص في املباي  استدامة تقييم نظام يتضمنها أن يجب التى العناةر  أهم إلى التوةل تم قد ثم ومن األنظمة،

 .مصر في ئةالبي مع يتواف، تقييم نظام استخالص خاللها من يمكن التى والتوةيات العامة النتائج من ملجموعة البحث

م(، بعنوان: معايير االستدامة العمرانية 2014الحناوي،  صالح & )عيسى & دراسة 3.10.1

 3.وتشريعات البناء املصرية LEEDبين النظام األمريكي "الليد" 

 ملستدامة،ا التنمية عجلة تدفع التى العناةر  أهم من تعد البناء والتي بعملية املرتبطة التشريعات الدراسة تتناول  

 قيم إطار  يف املصرية البناء تشريعات في البحث مشكلة وتتمثل. والواجبات الحقوق  على للحفاظ امللزم اإلطار  لكونها

 والقوانين تالتشريعا بنصوص ومقارنتها املعروفة األمريكية االستدامة ملعايير  تحليلية دارسة خالل من وذلك االستدامة

                                                           
(: استراتيجيات العمارة الخضراء للوةول إلى مباي  ةفرية للطاقة، مجلة البحوث الهندسية، 2018عطية، إيمان محمد عيد & البلش ى، ايه فكرى مصطفى ) 1 

 ، مصر.3، العدد 41ملجلد. جامعة املنوفية، ا

(: حماية البيئة املحلية من خالل تطوير أنظمة تقييم استدامة املباي  في مصر، مجلة املنيا للهندسة 2018حنف ، جهاد أحمد & العجمي، مهند محمد ) 2 

 (، مصر1( العدد )37(، املجلد )MJETوالتكنولوجيا )

 LEED(: معايير االستدامة العمرانية بين النظام األمريك  "الليد" 2014ةالح، حسام الدين مصطفى النور & الحناوي، عال سام  ) عيس ى، ةفاء محمود & 3 

 ، جامعة املنوفية، مصر.2، العدد 37وتشريعات البناء املصرية، مجلة البحوث الهندسية، املجلد 
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 رؤية رساءإ في البحث أهمية وتتمثل. االستدامة قيم مع املصرية التشريعات تواف، مدى معرفة يمكن ثم ومن املصرية،

 .االستدامة مبادئ إطار  في املصرية البناء لتشريعات واضحة

(، بعنوان: تطبيق معايير العمارة الخضراء ىلع األبنية 2014)الطحان،  دراسة 4.10.1
 1دراسية شارع بغداد. حالة 1970إلى عام  1950القائمة من عام 

 تخفيف وإمكانية الجديدة البيئية الشروط وف، واملبنية بغداد شارع منطقة في املباي  تأهيل إمكانية البحث يوضح

 االيشائية ةالناحي من منها الكربون  انبعاث وتقليل البناء وملواد لطاقة املباي  هذه استهالك عن الناجمة البيئية األثار 

 فيها املتبعة االيشاء ونظم

(، بعنوان: دراسة مقارنة تحليلية لبعض معايير 2013دراسة )البحرة & فاكوش،  5.10.1
 2االستدامة السكنية العاملية.

 األولى الخطوة االستدامة معايير  تعد حيث 3 العاملية السكنية االستدامة معايير  لبعض تحليلية مقارنة الدراسة تتناول 

 أداة وهي. جههاوتو  واإليشاء التصميم عمليات تحدد لتي العاملية املقاييس توضح فهي. األخضر البناء عمليات تطوير  في

 الستدامةا معايير  مفهوم البحث هذا يستعرض. واملستخدمين لعقاريين واملطورين واملرممين واإليشائيين للمصممين

 هو  ما ةومعرف تجربة لكل الرئيسة البنود جاستنتا إطار  في تطبيقها وآليات الرائدة العاملية التجارب بعض خالل من

  البحث ويتضمن. اإلقليم بخصائص مرتبط هو  وما أساس ي
ً
  شرحا

ً
 لبناءا على املفروضة واملحددات البنود عن مبسطا

 ألمريك ا البناء بنظام امللزمة وفعاليتها التصنيف درجات وضح كما العاملية، التجارب هذه التقييم لعملية الخاضع

 .املصرية البناء وتشريعات

 النظري: اإلطار. 2
تتنوع املشكالت التى تؤدي النتشار وتفش ي الفيروسات والبكتيريا في املباي  مما يساهم في زيادة انتشارها في املجتمعات، 

 مما يتطلب البحث عن نماذج تصميمية ملباي  تقاوم تكاثر وتواجد امليكروبات.

  3املشكالت التي ظهرت يف املباني والتصميمات القائمة 1.2 
 نظمة التكييف التقليدية  أ 

  ةغر املساحات التي ال تحق، التباعد االجتماعي 

  االسطح  علىتراكم امليكروبات والبكتريا 

  تراكم امليكروبات  علىكثرت التعاريج والشقوق مما يعمل 

  واملخارجعدم توافر أنظمة التعقيم باملداخل. 

                                                           
حالة دراسية شارع بغداد، رسالة ماجستير غير  1970إلى عام  1950راء على األبنية القائمة من عام (: تطبي، معايير العمارة الخض2014الطحان، لوريس ) 1 

 منشورة، كلية الهندسة املعمارية، جامعة دمش،، سوريا.

للعلوم الهندسية، املجلد التاسع  (: مقارنة تحليلية لبعض معايير االستدامة السكنية العاملية، مجلة جامعة دمش،2013البحرة، طالل مروان & فاكوش، عقبة ) 2 

 العدد الثاي ، سوريا-والعشرون

 ، مصر1368/2016طلب  املصري  طريقة بناء ةديقة للبيئة ومقاومة لآلفات، مكتب براءات االختراع،-براءة اختراع (: 2016أحمد، هبة الرحمن ) 3 
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 العناصر املستجدة 2.2
 1بديلة تهوية انظمة يستلزم مما التكييف اجهزة مثل اآلفات تكاثر  عوامل عن االستغناء 

 الرطوبة من عالية مستويات  

 املرتفعة الحرارة درجة مستويات 

 ،االفراد بين االجتماعي التباعد تحقي  

 2وامليكروبات البكتريا لتراكم تؤدي التي والتعرجات التجاويف الغاء. 

 للبكتريا وقاتلة مطهرة ومواد أسطح استحداث  

 ،للميكروبات القاتلة البنفسجية وفوق  الحمراء تحت االشعة من عالي مستوي  تحقي  

 كونفريس والفيديو  الدش مثل الهوائيات- االنترنت) الحديثة االتصال وسائل conference video- شبكات

  احتكاك دون  التواةل تكفل التي وغيرها( والتتبع املراقبة كاميرات- املحمول 

 البينية واملداخل والفواةل الخارجية املداخل عند منتشرة االفراد حرارة لدرجة مقاييس 

 الخاةة والوحدات الخارجية األبواب عند ومتنقله ثابته تعقيم وحدات 

  3النقاهة فترات في وللمتعافين للعالج الخاضعين للمصابين عزل  أماكن توفير. 

 وصف وحدة املبنى 3.2
ن االحتفاظ بمستوي معي واآلفات، معطريقة لبناء وحدات من نوعية البناء األخضر تكون صحية ومقاومة للميكروبات 

 طول األبراج لحفظ علىأحواض املياه املوزعة  علىتحتوي  األبراج التيمن الرطوبة والحرارة والتهوية من خالل نظام 

 .4الحد من انتشار العدوي  علىويمكن تقسيمها ألجزاء وتعمل مدفونة، ادر للمياه مستوي الرطوبة واملتصلة بمص

 األجزاء الرئيسية للوحدة 1.3.2
 قمة البرج الهرمية 

 البروز الخارجي 

   الجسم االسطواي 

 املكيفات 

 فتحات دخول الهواء 

  أنابيب اتصال األبراج 

  القبة 

                                                           
أثير شكل الوحدات وعدد األدوار على تكلفة املبنى، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ت-م(: اقتصاديات تصميم املباي  دراسة 2000أبو النجا، محسن محمد ) 1 

 .120الهندسة جامعة القاهرة، ص 
2  http://zero energy project.org/build/twelvesteps-affordable-zero-energy-buildingconstruction-design, 

Accessed at 14/1/2018 
3 https://www.usgbc.org/credits/retail-newconstruction, Accessed at 30/5/2017. 

 مرجع سب، ذكره.(: 2016أحمد، هبة الرحمن ) 4 
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 الشخشيخة 

  جدار الجص الخارجي 

  جدار الطين املزدوج املفرغ 

  السطح الداخلي للقبة 

  الحواف السفلية 

  تجويب عريض 

 قاعدة القبة 

  املصقول املائلالسطح  

  األحواض إلىفتحات دخول الهواء  

  األنابيبفتحات  

  فتحات دخول الهواء الساخن 

 التجويف الجانبي 

 بقة شفافةطاملتحركة التي تحتوي طبقتين  العلوية والقبة( يوضح الشكل العام للمبني املقاوم للميكروبات 1وشكل )

 .( يوضح تصميم القبة واتصالها بالوحدة2شكل )لنفاذ الضوء وطبقة معتمة للحماية 

 
 .ذكره سبق مرجع(: 2016) الرحمن هبة ( يوضح الشكل العام للمبني املقاوم للميكروبات، املصدر أحمد،1شكل )
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 .ذكره سبق مرجع(: 2016) الرحمن هبة بالوحدة، املصدر أحمد، واتصالها القبة تصميم( 4) شكل

 املميزات الصناعية والتصميمية 2.3.2
 (  3الوحدة على شكل أسطواي) وليس به حواف ملنع تسرب الحرارة. 

 ( يفرغ الهواء بينهما ملنع10تتكون الوحدة من جدارين ) انتقال الحرارة بالحمل والتوةيل. 

  1والرمال البيضاء واأللياف النباتية األسطواي البناء من مادة مركبة من الطين. 

 ( 9الوحدة مزودة بطبقة من الجص املقوي باأللياف النباتية)  وتكون باللون األبيض وألياف القمح

 2.لتعمل على تقوية الحجرة وعكس الحرارة

 ـــطواي  تعمـل  تحتوي الوحـدة على أبراج تهويـة حوالي ثمـانيـة أبراج موزعـة ــ ــ ــ ــ على محيط الجـدار االســـ

ـــــادر للتهوية، ـــمال-غرب -يتجه كل برج ألحد االتجاهات األســـــــاســـــــية شـــــــرق  كمالقف للهواء ومصــ ــ -شــ

ـــــمال-جنوب  ــ ــ ــ ـــــمال-شــــــــــــرق  شـ ــ ــ ــ غرب وتكون الفتحات شــــــــــــمالية وكذلك  جنوب-شــــــــــــرق  جنوب-غرب شـ

 .3فتحات األبواب

 ( 1يعلو األبراج قمة هرمية)  30مائلة بزاوية o  45حتى o  جانب من جوانب الهرم مزود بأبواب وكل

م فـــأكثر وتكون فتحـــات 3متحركـــة يمكن فتحهـــا وغلقهـــا مع اتجـــاه الريـــاح الســــــــــــــــائـــدة ارتفـــاع األبراج 

دخول الهواء اقــــل من فتحــــات الخروج لزيــــادة ســــــــــــــرعــــة الهواء ويكون االعتمــــاد على حركــــة الريــــاح 

ـــــا ـــــاعد الهواء السـ ــــاعف حجم التهوية بزيادة الفتحات حيث يتصـ ن ألعلي ويحل محله الهواء خويتضــ

 .البارد

  إلى( للهواء عبارة عن فتحات دائرية في أســـــــــــفلها شـــــــــــفه مجوفة 4طول األبراج مكيفات ) علىيتوزع 

أعمدة من الفخار ويمال ء الحوض  علىالشــــــــــــــفة حوض معدي  من األملونيوم يحتوي  وعلىالداخل 

                                                           
 (: تطوير مواد وأساليب البناء في العمارة الصحراوية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر2010قبابلة، مبارك ) 1 

2 Edward Dean, FAIA Bernheim & Dean Inc (2014) zero Net Energy Case Study Buildings. USA : Peter Turnbull. 

 220-203مرجع سب، ذكره، ص(: 2018عطية، إيمان محمد عيد & البلش ى، ايه فكرى مصطفى )3 
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 لىعاملعدي  واألعمدة الفخارية باملياه بشكل دوري لتكييف الهواء الداخل للوحدة وتحتوي األبراج 

بارزة  (2ســـــــــم. اعلي املكيفات تزود األبراج بشـــــــــفرات ) 50وحدات وحدة كل  6 إلى 5من  علىطولها 

ـــــفل األبراج تكون م ي( ف5) الكفاءة، الفتحاتتوجيه الرياح وزيادة  علىالخارج لتعمل  إلى ــ ــ ــ متدة ألســـ

 الوحدة.النحو املوضح بالشكل وتنتهي الفتحات في مستوي النشاط القائم في  علىبميل 

 ( ــــطة أنابيب ــ ـــها بواســ ــ ــ ـــــفل الوحدة ببعضـ ــ ـــل األبراج من أسـ ــ ( للتهوية األرضــــــــية واالســــــــتفادة من 6تتصـــ

 .ض في جعل الهواء في األسفل بارداانخفاض درجة حرارة باطن األر 

 ( تت7الوحدة يعلوها قبة ) مفصــــــــــــــالت وتتكون من طبقة شــــــــــــــفافة لنفاذ الضــــــــــــــوء وطبقة  علىحرك

ـــــاءة قـــابلـــة للفتح والغل، تعمـــل  علىمعتمـــة للحمـــايـــة وتحتوي القبـــة  ــ ــ ــ ــ ــ فتحـــات علويـــة للتهويـــة واإلضـ

حدي ويستخدم فرق املناسيب  على( وتمكن املفصالت أجزاء القبة من الحركة كال 8كشخشيخة )

 .نفذة للضوءفي القبة في عمل الفتحات واألجزاء امل

 الوحدة يمكن تقسيمها داخليا ألجزاء ومكن تعديلها بحسب الظروف املناخية املختلفة.  

   1طريقة تصنيع البناء تتلخص يف عدة خطوات: 4.3.2
 نها ونخلهاا من الشوائب ويتم طحتحضير املادة القاتلة للبكتريا من قشور النباتات حيث يتم تقشيرها وتنقيته. 

  ـــــنيع املادة الثنائية املقاومة ــ ــ ـــــافة ( مع إ)الجبسالقشــــــــــور النباتية املحضــــــــــرة بالجص  للميكروبات بخلطتصـ ــ ــ ضـ

 .لشكيسبة من االسمنت األبيض واالسمنت سريع ا

  ليحوامل معدنية من األملنيوم أو الحديد املط علىتصب الحواف والجوانب. 

  حجم ثم يتم تجميعهاالحدي خاةة في الوحدات كبيرة  علىيتم ةب وتصنيع كل جزء. 

 وحدة يمكن تقسيمها داخليا ألجزاءال. 

 ( ـــــب عليه القبة ــ ــ ــ ــ ــــطح مائل وتصـ ــ ــ ــ ــ ـــــنيع ســ ــ ــ ــ املادة املقاومة للبكتريا وهي لدنة وتترك لتجف وتكون  ( من7يتم تصـــ

( واملســــــــــتوي الذي يليه قبة شــــــــــفافة تســــــــــمح بمرور أشــــــــــعة 11عبارة عن مســــــــــتويين العلوي مســــــــــمط للحماية )

 .الشمس

  ـــــد الفراغات والجوانب باملادة  األلواح املقاومةتبني ابراج التهوية من حوامل معدنية ويرص عليها ــ للبكتريا وتسـ

 .تجفوهي شبة لدنه في ةورة عجيبة وتترك ل

 2املميزات النشائية العامة

 ( ويكون الجدار أملس من الداخل والخارج وخالي من إيه حواف10جدار مزدوج  عبارة عن جدارين  )  

( يفرغ الهواء بينهم ملنع انتقال الحرارة ، ويتم تفريغ الهواء عن طري، سد املسافة البينية بين 3واسطواي  )

الجدارين بإحكام وتليسها ثم يتم عمل فتحات علي مسافات متباينة وقطر الفتحة يكون مساويا لقطر ماسورة 

فتحات وإحكام الفراغات بواسطة جوانات مضخة التفريغ ويتم إدخال أنابيب متصلة بمضخة التفريغ في ال

من املطاط تحيط بالفتحات ويبدأ تشغيل مضخات التفريغ حتي تمام عملية التفريغ  وعندها يتم سحب 

وإغالق مكانها بإحكام  بخليط من نفس نوع مادة الجدار ثم يتم فك الجوانات  األخرى األنابيب الواحدة تلو 

 ة تفريغ علي حدي.املطاطية تباعا ويتم ذلك في كل فتح

                                                           
 (: مرجع سبق ذكره.2016أحمد، هبة الرحمن ) 1 

 مرجع سبق ذكره. (:2016أحمد، هبة الرحمن ) 2 
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 ( حوالي ثمانية أبراج موزعة على محيط الجدار االسطواي  تعمل كمالقف للهواء ومصادر 1أبراج تهوية )

-شرق  شمال-جنوب -شمال -غرب -للتهوية، وبها بروز خارجي يتجه كل برج ألحد االتجاهات األساسية شرق 

فتحات األبواب تتميز األبراج بالقمة غرب وتكون الفتحات شمالية وكذلك  جنوب-شرق  جنوب-غرب شمال

  1على شبابيك في كل االتجاهات الثمانية املشار إليها املحتوية o 45حتى  o 30املائلة بزاوية 

  30األبراج التي تتميز بالقمة املائلة بزاوية o  45حتى o  املحتوية على شبابيك في كل االتجاهات الثمانية املشار

م فأكثر وتكون 3يمكن فتحها وغلقها مع اتجاه الرياح السائدة ارتفاع األبراج  إليها مزودة بأبواب متحركة

فتحات دخول الهواء اقل من فتحات الخروج لزيادة سرعة الهواء ويكون االعتماد على حركة الرياح 

 .1ويتضاعف حجم التهوية بزيادة الفتحات يتصاعد الهواء الساخن ألعلي ويحل محله الهواء البارد

 ( عبارة عن فتحات دائرية في أسفلها شفه مجوفة 4( التي يتوزع على طولها مكيفات للهواء )1أبراج التهوية )

الحوض املعدي   ويمال إلى الداخل وعلى الشفة حوض معدي  من األملونيوم يحتوي على أعمدة من الفخار 

وتحتوي األبراج على طولها على من  .2واألعمدة الفخارية باملياه بشكل دوري لتكييف الهواء الداخل للوحدة

(. اعلي املكيفات تزود 15قول املائل )صالسطح امل علىسم ويندفع الهواء  50وحدات وحدة كل  6إلى  5

( تكون 5توجيه الرياح وزيادة الكفاءة والفتحات في األبراج ) على( بارزة إلى الخارج لتعمل 2األبراج بشفرات )

 .3حات في مستوي النشاط القائم في الوحدةممتدة ألسفل بميل وتنتهي الفت

 تحت مستوي سطح األرض ألعماق  تمتد األبراج( حيث 6من أسفل الوحدة ببعضها بأنابيب ) األبراج تتصل

من انخفاض درجة حرارة باطن األرض في جعل الهواء في األسفل باردا وفي نهاية كل برج  كبيرة لالستفادة

ة ماسورة تمتد في باطن األرض وتنحني مع تغير مواضع فتحات دخول هيئ على( 17يتصل بأنبوبة أفقية )

 إلىتصل  حتى( 19يتجمع في التجويف الجانبي ) ( حيث18وفتحات دخول الخارجية) (،16الهواء الداخلية )

جوانبها بإحكام مع موجود فتحات  غل،ببعضها ويتم  .3 حيث تتصل كل األبراج الثمانية األبراج الراسية

جوانب املاسورة األفقية تمكننا من ضخ املاء أو السوائل في األنبوبة األفقية  على( 20مغلقة بصمامات )

ال ترتفع في األبراج الرأسية وتظل دائما تحت سطح التربة ومن خالل معدالت ضخ  حتىوقياس ثبات منسوبها 

درجة حرارة أبراج التهوية ودرجة رطوبتها لتناسب كافة التغيرات  تحكم فيالاملياه ودرجة حرارة املياه يمكن 

 .4املناخية الحالية واملستقبلية

 ( واملستوي الذي يليه قبة 11( عبارة عن مستويين العلوي مسمط للحماية )7القبة )مستوي ادي   شفافة في

الشفة في تجويف يسمح لها  تستقر  شفةجانبي القبة توجد  على( 8ومزودة بشخشيخة قابلة للفتح والغل، )

املجري تثبيت القبة في  ( لضمان13طول الشفة وداخل التجويف ) علىسلك معدي  ممتد  بالحركة ويوجد

( يلتف عليه 22( وبكرات خارجية )21ويتصل السلك املثبتة فيه القبة في نهايته ببكرات داخلية ) املعدي 

 5سقط االفق  للوحدة( يوضح امل3شكل )القبة.  عند تحريكالسلك 

                                                           
 83(: اقتصاديات التصميم البيئي"، رسالة دكتوراه، قسم الهندسة املعمارية، كليه الهندسة، جامعة القاهرة، ص 2007عيسوي، محمد عبد الفتاح احمد: )1 

 (: مرجع سب، ذكره.2007عيسوي، محمد عبد الفتاح احمد: ) 2 
3 NERGY CONSUMPTION IN EGYPT (2016): ENERGY PAPER 66, DTI, STATIONERY OFFICE. 
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-52477444?page_id=0.6119165735609644  
4 https://energy.gov/eere/buildings/downloa ds/common-definition-zero-energy buildings, Accessed at 
22/4/2017.   

 (: مرجع سبق ذكره.2016أحمد، هبة الرحمن ) 5 

https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-52477444?page_id=0.6119165735609644
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 (: مرجع سبق ذكره.2016أحمد، هبة الرحمن )املقاومة لنتشار العدوى، املصدر:  ( املسقط الفقي للوحدة5شكل )

 ( 14( املختص بتحريك القبة املصمتة بينما يكون التجويف السفلي )12التجويف العلوي )قاعدة القبة  على

لية البكرتين العلوية والسف الشفافة وتتصلادي  في املنسوب من التجويف العلوي ويختص بحركة القبة 

حدي أو تحريك كالهما ويمكن  علىاملجري حيث يمكن تحريك كل منهما  علىالقبب  لتسهيل حركةبموتور 

معدل فتح وغل، القبة وما يتبعه من للتحكم في  اتجاهين مختلفين وذلكأن تتحركا في اتجاه واحد أو في 

 تحكم في معدلي اإلضاءة والتهوية

 . اإلطار العملي3
 COVIBUILD    يف عصر الكورونا   تقييم البناء باسم معياراملعيار  املستحدث  1.3

ـــ يطرح الذي الســــؤال ولكن ملحة ضــــرورة أةــــبح األوبئة وجه في الصــــمود على قادرة لتصــــبح املباي  تصــــميم  االن هنفسـ

 إدخالها الواجب التعديالت هي وما األوبئة مواجهة في للصمود بالفعل القائمة واملنشآت املباي  ةالحية مدي ما وبقوة

 عالي أداء ي،تحق إلى ترم  اســـتراتيجيات باســـتخدام وةـــنع ةـــمم املجتمع أو  املبنى بأن التحق، علي قادرة لتصـــبح عليها

ـــميم عيوب تفادي و  ــــابة إلى تؤدي التي التصـــ ـــحا بدا فقد  باألمراض، اإلةــ  ماب  املدن بناء إعادة املســــــتحيل من انه واضـــ

ـــاكن من فيها ــ ــ ـــــايع مســ ــ ـــــحات ومصــ ــ ــــآت ومصــ ــ ـــــبح جديد من مختلفة خدمية ومنشـــ ــ  لكن الجوائح، مواجهة على قادرة لتصــ

ـــــتحداث الواجب من كان لذلك املباي ، هذه علي اداخلها يجب الضــــــــــــــرورية، التعديالت بعض ــ ــ ــ  حالة لتقييم معيار  اســـ

ــــآت ـــح( 1) جدول   املنشــ ـــم عليه اطل، والذي كورونا عصــــــر  في البناء تقييم معيار  مع يوضـــ  قبل من        COVIBUILDاســـ

 ،  العدوي  وانتشـــار  اآلفات ملقاومة املبني الســـتدامة االســـاســـية العناةـــر  لقياس درجة 300 من يتكون  املعيار  ، مصـــممه
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ـــكل ـــح( 6) شــ  تجعله التي الكافية املرونة هي املعيار  مميزات اهم. الضـــــارة واآلفات للميكروبات املباي  مقاومة معيار  يوضــ

 من يقهاتطب من يســــتفاد والصــــناعية والخدمية الســــكنية عن فضــــال  التجارية،-البناء أنواع جميع على للتطبي، ةــــالحا

 .املستأجرين عن فضال  التجارية، املباي  أصحاب من كل التجارية الناحية

 1املعيار بعض العوامل الخاةة بمقاومة الجوائح واملتمثلة في:ويراعي 

 التصميم في الجديدة العناةر  مع يتناسب بما التحتية البنية تأهيل 

 طويله ملدة بكفاءة االستمرار  لها يضمن مما والتطهير  التعقيم ألساليب الذكية الخيارات 

 املساحات بزيادة االجتماعي بالتباعد االلتزام 

  الجوائح أثناء للسكان والنفسية البدنية الصحة تحسين في ودورها الخضراء املساحات على التركيز 

 األشخاص عدد تحديد 

 ،العدوى  انتشار  مخاطر  من للحد الذات  االكتفاء تحقي 

 ـــــببات تدوير  إعادة إلى يؤدي الذي املباي  في التهوية منافذ ايعدام من الحد ــ ــ ــ  نظمةأ عبر  الهواء في األمراض مســـ

 الهواء تكييف

 COVIBUILD  1( معيار تقييم املنشآت ملقاومة امليكروبات واآلفات    1جدول )

 الوةف اللون  الدرجة الدرجة color اللون  م

250-300 جيد Green اخ ر 1  مقاوم بدرجة جيدة  

200-250 مناسب blue ازرق 2  مقاوم بدرجة مناسبة   

150-200 متوسط Yellow اصفر 3  متوسط املقاومة  

100-150 ضعيف Orange برتقالي 4  ضعيف املقاومة   

50-100 ضعيف جدا  red احمر 5  ضعيف جدا   

 غير مقاوم  -0 50 خطر Grey رمادي 6

                                                           
 ، حقوق الطبع والتأليف محفوهة لدى وزارة الثقافة، مصر819(: معيار تقييم املباي  واملنشآت، مصنف رقم 2020أحمد، هبة الرحمن ) 1 
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 ملقاومة املباني، اعداد الباحثة. ( املعيار الهرمي6شكل )

 يف:املستدا  واملتمثلة  األخضراالعتبارات العامة الخاصة بمعايير البناء  2.3
  اختيار الخامات ذات الطابع املستديمSustainable 

  الحراريةالحد من التلوث الضوئي وظاهرة التأثيرات heat island  

  اإلضاءةمة األجهزة الكهربائية وأنظ وكفاءةفعالية التصميم والبناء  جميع امللوثات املتصلة بعملية البناءتدوير  

 املصادر املتجددة والنظيفة للطاقة وايرها من التدابير املبتكرة استخدام. 

  تجنب ممرات السيول او األماكن ذات التأثر األكبر بالعواصب 

وقد تم وضع درجة عظمي واخري ودرجة متوسطة ودرجة ةغري لكل عامل من العوامل التي سيتم اخذها في االعتبار 

( يوضح العناةر األساسية في معيار التقييم املقترح كما تم تقييم التصميم املقترح من قبل الباحثة، 2في املعيار، جدول )

 طبقا للمعيار املستحدث لتقييم من التكاثر البكتيري او الفيروس يمساحات التباعد والحماية ( 3بينما يوضح جدول )

املنشآت ملعرفة مدي مقاومته لآلفات وامليكروبات.، في هل الظروف الراهنة بدا واضحا اننا سنقض ي أوقاتا أطول في 

ةابة تؤدي إلى اإل املنازل، فينبغي مراعاة التهوية واإلضاءة الجيدة عند تصميم املنازل  تفادي عيوب التصميم التي 

باألمراض، مثل ايعدام منافذ التهوية في املباي  الذي يؤدي إلى إعادة تدوير مسببات األمراض في الهواء عبر أنظمة تكييف 

الهواء، كما يجب مراعاة املساحات التي تحق، التباعد واعداد القاطنين واملترددين واألشخاص الذين يحتاجون 

االتصال الهوائ  هي وسيلة التواةل االجتماعي وقضاء االحتياجات الشخصية وأداء  للمساعدة ، كما أةبحت وسائل

300من 
250حتى 

250من 
200حتى 

200من 
150حتى 

150من 
100حتى 
100من 

50حتى 

50من 
حتى صفر



2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 154 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

االعمال لذا يجب التأكيد علي تواجدها وتوفرها واعداد البنية التحتية بما يتناسب مع الضغوط التي ستتعرض لها 

 هذه الشبكات سواء األرضية او الهوائية.

ى عشر خاةة بمقاومة اآلفات وامليكروبات والقدرة على التعايش مع إحد 11عشرين عنصر     20يتألف املعيار من 

تسعة عناةر تعد عناةر عامه خاةة باملباي  الخضراء الصديقة للبيئة التي تحق، عناةر االستدامة  9الجائحة و

م تقييم درجة وهي النهاية العظمي للمعيار. وقد ت 300خمسة عشرة درجة بأجمالي  15والدرجة القصوى لكل عنصر هي 

 Covibuild ( يوضح عناةر مقاومة اآلفات في املعيار املستحدث2جدول ) .التصميم املقترح للمبني الجديد طبقا للمعيار

العناةر العامة ( 3بينما يوضح جدول ) ويتم حساب املتوسط الحساب  عند وجود أكثر من عامل في العنصر الواحد

املؤثرة لتحديد التصنيف املحدد للمبني املقترح على النحو املوضح في جدول ، وبتجميع العوامل املستدامللبناء األخضر 

ومن نتائج التحليل يتضح ان التصميم املقترح مناسب ملقاومة اآلفات وامليكروبات رغم بساطة التصميم وسهولة    (.4)

تقريبا  %73.9يحق، يسبة تنفيذه والرخص النسبي في تكلفة تصنيعه، حيث ان تصنيفه يندرج ضمن القائمة الزرقاء و 

في معدالت مقاومة    %82.79في تحقي، عوامل االستدامة بينما يحق، حوالي  %62.96كما انه يحق، يسبة حوالي 

 امليكروبات واآلفات الضارة. يمكن زيادة كفاءة املبني من خالل ادخال عناةر اخري لتحقي، االستدامة ومقاومة اآلفات

 Covibuild( عناصر مقاومة اآلفات في املعيار املستحدث    2جدول )
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15 10 5 0  

 10    15 لتعاريج والشقوق ا الستغناء عن عوامل تكاثر اآلفات 1

   10  تراكم امليكروبات على السطي 

 0    اجهزة التكييف

    air circulation 15دوران وتجدد الهواء 

 10   10  مستويات عالية من الرطوبة  2

 10   10  مستويات درجة الحرارة املرتفعة  3

 8.3    15 تواجد الفراد الفراد والحيوانات 4

  5   اعداد القاطنين

  5   اعداد املترددين

 15    15 تحت الحمراء  الشعة القاتلة للميكروبات 5

 15    15 فوق البنفسجية

 3.3   10  ممرات الذهاب واالياب مسارات الصعود والهبو  6

 0    )املصاعد( 

 0    الساللم

 15    15 الفراغ الداخلي املساحات املطلوبة 7

    15 الفراغ الخارجي

    15 املحيط

    15 بؤرة النشا 
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جدول مساحات التباعد والحماية من التكاثر البكتيري او الفيروس ي( 3جدول )  

 الدرجة درجة القبول  درجة الخطورة املساحات م

 0 منع خطر جدا سم 50اقل من  1

 1 مقبول  خطر سم100سم إلى  50من  2

 3 جيد مناسب سم 200الي سم 100 3

 5 جيد جدا امن سم  200أكثر من  4

 ماملستدا( العناصر العامة للبناء األخ ر 4جدول )

 العنصر م
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15 10 5 0 

 10   10  املوقع 1

 15    15 املواد الخام 2

 10   10  الطاقة املتجددة والنظيفة 3

 10   10  جودة املياه 4

 grey water    0 0تدوير املياه     5

 0 0    تدوير املخلفات والتخلص المن 6

 15    15 الحرارية الحد من التلوث الضوئي وظاهرة التأثيرات  7

 10   10  البنية التحتية املالئمة 8

 15    15 البداع والبتكار والعناصر الجديدة 9

 املقترح( التقييم النهائي للمبني 5جدول )

 القيمة املحققة النهاية الصغرى  النهاية العظمي العنصر م

 136.6 0 165 اجمالي املقاومة لآلفات  

 85 0 135 اجمالي عناصر الستدامة

 221.6 0 300 الجمالي

 
 

 0 0     الطفال االفراد بحاجة ملساعدة 8

 0    كبار السن

 0    ذوي الحتياجات الخاصة

 10   10  االنترنت وسائل التواصل عن بعد 9

   10  الفيديو كونفرنس

   10  الدش

   10  شبكات املحمول 

   10  كاميرات املراقبة والتتبع

 15    15 مقاييس الحرارة  10

 15    15 اجهزة التعقيم في املداخل  11
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 . االستنتاجات والتوصيات4
 -الجائحة: االستنتاجات املتعلقة باملبني املقترح ملقاومة  1.4

 املقترح ةدي، للبيئة يحق، عناةر االستدامة من خالل نظام األبراج والتهوية الداخليةاملبني  .1

تحقي، املقاومة الذاتية للميكروبات من خالل إضـــافة عناةـــر نباتية ومواد مقاومة لآلفات من عناةـــر نباتية  .2

ي على قدرة املبن ومواد طبيعية واضـــــافتها لخلطات التشـــــطيبات ومواد البناء اثناء عملية التصـــــنيع يحســـــن من

 مقاومة الجائحة.

عتبر نظام القباب تتميز الوحدة بوجود االشـــــــــعة فوق البنفســـــــــجية وتحت الحمراء من مصـــــــــادر طبيعية حيث ي .3

الداخلية املتحركة من النظم التي تكفل التهوية الجيدة وتســـــــــــمح بدخول اشـــــــــــعة الشـــــــــــمس لكافة أجزاء املبني 

 وتعد عنصر أساس ي في اإلضاءة الطبيعية

ــــنع الوحدة من جدار  .4 ــ ــ ــ ــ ويكون الجدار أملس من الداخل والخارج داخلي وخارجي عن جدارين  مزدوج عبارة تصــ

 يفرغ الهواء بينهم ملنع انتقال الحرارة حواف وأسطواي وخالي من إيه 

نظام تصــــــــــنيع الوحدة يتميز بالبســــــــــاطة واملرونة حيث تصــــــــــنع األجزاء املختلفة من الوحدة على ةــــــــــورة أجزاء  .5

ــلة  يتم تركيبها على حوامل معدنية ثم ســـــد الفراغات بينها بواســـــطة الخليط اللدن املقاوم للميكروبات منفصـــ

 وتجف تدريجيا حتى تمام عملية االيشاء.

 االستنتاجات املتعلقة بمعيار مقاومة املباني للميكروبات 2.4
عتمد على ار تحليال وةــفيا ييعتمد املعيار املســتحدث على املزج بين التحليل الوةــف  والكمي حيث يضــع املعي .1

ألوان متباينة يوضــــــــــــــح كل لون درجة معينة من درجات القدرة على مقاومة اآلفات تتدرج من األخضــــــــــــــر حتى 

 حسب درجة املقاومة  300الرمادي إلى جانب وضع قيمة عددية من ةفر حتى 

ــــآت بعينها ال يســـــــــــاعد املعيار املســـــــــــتجد على تجنب الغل، العشـــــــــــوائ  للمنشـــــــــــآت عند تفاقم االزمة وغ .2 ــ ــ ــ ل، منشـ

 تتواف، مع مقاومة اآلفات وتساعد على انتشار العدوي 

يعتمد املعيار الجديد على ثالثة عوامل رئيســــــــــــــية اثنان مرتبطان بمقاومة اآلفات وتحقي، التباعد االجتماعي  .3

 وثالث مرتبط بمعايير البناء األخضر املستدام

عشرين  20يتألف املعيار من COVIBUILD    في عصر الكورونا   تقييم البناء باسم معياراملعيار    املستحدث  .4

ـــــر     ــــعة  9إحدى عشــــــر خاةــــــة بمقاومة اآلفات وامليكروبات والقدرة على التعايش مع الجائحة و 11عنصـ تســ

ــــديقة للبيئة الي جانب مراعاة التباعد االجتماعي  ــ ــ ــ ـــــراء الصـ ــ ــ ـــــة باملباي  الخضــ ــ ــ ـــــر عامه خاةــ ــ ــ ـــــر تعد عناةــ ــ ــ عناةــ

 ومة الجائحة.كعنصر أساس ي ملقا

املعيار املستحدث يعد مؤشر للتعديالت او اإلةالحات الواجب اجراءها على املنشآت القائمة وكذلك العوامل  .5

 التي يجب استحداثها في التصميمات القادمة ملقاومة الجائحة وما يستجد من أزمات مماثلة

 التوصيات  3.4
ح الجوائمقاومة  قدرتها علىالقائمة لزيادة  األنظمة علىتعديالت  وإدخالبناء جديدة  استحداث أنظمةضرورة  .1

 منع انتشار العدوي  علىقدرتها  وزيادة

  األخضرمعايير البناء  الضارة لجميعضرورة استحداث معيار جديد خاص بمقاومة اآلفات وامليكروبات  .2
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عالعي جديد ملقاومة يعد املعيار املقترح من قبل الباحثة في الدراسة هو تجربة رائدة في استحداث معيار  .3

 امليكروبات واآلفات الضارة 

التعامل مع املخاطر واألزمات بأسلوب جديد يراعي التطوير املستمر ألنظمة االيشاء التقليدية واستحداث  .4

 أنظمة جديدة للتعامل مع املخاطر املحتملة والقائمة 

هولة التنفيذ في أنظمة البناء ضرورة مراعات العامل االقتصادي واالجتماعي والبيئي ومراعات سرعة وس .5

 املستحدثة ملقاومة الجوائح والكوارث.

جميع املباي  واملنشآت ملتابعة تواف، املباي  مع معايير منع انتشار الجدوى واستحداث فرض رقابة ةارمة على  .6
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 COVID-19   كورونا جائحة ضوء يف الصحية الرعاية مخلفات إدارة

Healthcare Waste Management in Light of the COVID-19 Pandemic 

  منصور أحمد سامر. أ

Mr. Samer A. Mansour  
 الطويل سمير صالح. أ

Mr. Saleh S. Tawil 
  األشقر محمود نظام. د.أ

Prof. Dr. Nizam M. El-Ashgar  
 فلسطين غزة،-اإلسالمية اال الجامعة والكوارث، األزمات إدارة ماجستير رنامجب

Crisis and Disaster Management Program, IUG, Palestine. 
 املستخلص

-هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طرق إدارة املخلفات الطبية الخاةة بالتعامل مع مرض ى جائحة كورونا )كوفيد

نصائح للوقاية من العدوى ومكافحتها للعاملين في مراكز الرعاية الصحية سواَء املشاركين في  ثم تقديم(، ومن 19

وتستند إلى أفضل األدلة املتاحة . COVID-19رعايتهم ممن هم حالة محتملة أو مؤكدة من  أو  استقبال وتقييم املرض ى

الوقاية من العدوى ومكافحتها لهذا املرض  من الفترات السابقة للجائحة أو خالل حدوث الجائحة، وتركز على جوانب

تعتبر نصائح الوقاية من العدوى ومكافحتها في هذه الدراسة  من خالل اإلدارة اآلمنة للمخلفات الطبية الناتجة، حيث

مع االعتراف بأن خطة التأهب ستأخذ في االعتبار تدابير مضادة أخرى  COVID-19Kممارسة جيدة استجابة لوباء 

 وفهمه اليزال قيد التطويرحسب متغيرا
ً

 .ت البيئة املحيطة لكون هذا الفايروس جديدا

 COVID-19 الوقاية من العدوى ومكافحتها، املخلفات الطبية، الكلمات املفتاحية:

 

Abstract :  
This study aimed to identify methods of medical waste management for dealing with patients 

with the Coronavirus (Covid-19) pandemic, and then provide advices for the infection 

prevention and control advice for healthcare workers involved in receiving, assessing and 

caring for patients who are a possible or confirmed case of COVID-19. It is based on the best 

evidence available from previous pandemic and inter-pandemic periods and focuses on the 

infection prevention and control through safe management of the generated medical waste, 

recognizing that a preparedness plan will consider other counter measures According to the 

environment variables, the fact that this virus is new and its understanding is still under 

development. The infection prevention and control advice in this document is considered good 

practice in response to this COVID-19 pandemic. 

Keywords: The infection prevention and control, Medical waste, COVID-19  
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 اإلطار العام .1
 املقدمة:  1.1

 أثناء عالج املرض ى الداخليين والخارجيين 
ً
يتم استخدام العديد من األدوية واملعدات واألدوات واملواد الغذائية يوميا

من النفايات تعرف باملخلفات الطبية، وتصنف هذه  من املستشفيات حول العالم، وبذلك تنتج مجموعة متنوعة

النفايات املتولدة في املستشفيات والعيادات )املراكز الصحية( إلى معدية وغير معدية كمرحلة أولية إلدارة املخلفات 

 والعاملين في املجال الصحي
ً
 لنقل العدوى بين أفراد املجتمع عموما

ً
 إما عن طري ،الطبية كونها مصدرا

ً
 ،خصوةا

االتصال املباشر أو بشكل غير مباشر من خالل البيئة املحيطة، مما يزيد من فرص نقل العدوى بشكل خطير، لذلك 

 فإن وجود إدارة مناسبة للنفايات الطبية أمر ضروري .

 تؤدي أيشطة الرعاية الصحية إلى إنتاج النفايات التي قد ينتج عنها آثار 
ً
ه ذصحية ضارة. على الرغم من أن معظم ها

النفايات ليست أكثر خطورة من النفايات املنزلية العادية. ومع ذلك، تمثل بعض أنواع نفايات الرعاية الصحية خطر 

جمالي نفايات الرعاية الصحية(، من بينها نفايات إمن  ٪25- ٪15أعلى على الصحة. وتشمل هذه النفايات املعدية )

( والنفايات املشعة والسامة ٪3فايات الكيميائية أو الصيدالنية )(، والن٪1من الجسم ) ءاجز أل (، نفايات ٪ 1حادة )

 1(.٪1أو موازين الحرارة املكسورة )أقل من  ،للخاليا

 من النفايات  240كما أن النفايات الطبية في تزايد مستمر، حيث أنتجت املستشفيات في ووهان ما معدله 
ً
طًنا متريا

 بمتوسطها الساب، الذي يقل عن  ،COVID-19الطبية يومًيا أثناء تفش ي وباء 
ً
طًنا، وفي دول أخرى مثل  50مقارنة

الواليات املتحدة األمريكية، كانت هناك زيادة في النفايات الناتجة من معدات الحماية الشخصية مثل األقنعة 

 2والقفازات.

 ٪15ة غير خطرة وتعتبر الـ هي نفايات عام ٪ 85ليامن إجمالي كمية النفايات الناتجة عن أيشطة الرعاية الصحية، حو 

، يتم استخدام ما يقدر بنحو 
ً
 16املتبقية مواد خطرة قد تكون معدية، سامة أو مشعة. ومن الجدير بالذكر أنه سنويا

على كائنات مجهرية ضارة محتملة يمكن أن تصيب مرض ى  مليار حقنة في جميع أنحاء العالم، التي قد تحتوي 

ومع ذلك ال يتم التخلص من جميع اإلبر واملحاقن بشكل صحيح، حيث  ،وعامة الناساملستشفيات والعاملين الصحيين 

امة ، وملوثات الهواء السوالفيوراناتالديوكسينات،  فينتج عنها يتم حرق نفايات الرعاية الصحية في بعض الظروف

 3األخرى كانبعاثات من عملية الحرق.

  

                                                           
1 Padmanabhan, K. K., & Barik, D. (2019). Health hazards of medical waste and its disposal. In Energy from Toxic 

Organic Waste for Heat and Power Generation (pp. 99-118). Woodhead Publishing. 
2 Zambrano-Monserrate, M. A., Ruano, M. A., & Sanchez-Alcalde, L. (2020). Indirect effects of COVID-19 on the 

environment. Science of the Total Environment, 13881. 
3. Padmanabhan, K. K., & Barik, D. (2019). Health hazards of medical waste and its disposal. In Energy from Toxic 

Organic Waste for Heat and Power Generation (pp. 99-118). Woodhead Publishing. 
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 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1
وآليات التعامل مع املخلفات  COVID-19من خالل طبيعة عمل الباحثين واستناًدا ملالحظة طريقة انتقال عدوى مرض 

في املراكز الصحية في بعض دول العالم، ههرت للباحثين مشكلة خطيرة تكمن في أهمية إدارة املخلفات الطبية بشكل 

في جمعها، حيث إن التخلص منها يحتاج لوسائل آمنة وصحية سليم يراعى فيها متطلبات السالمة الشخصية للعاملين 

ا : "هل اآلليات التي تتبعهأكثر من غيرها من املخلفات األخرى. إذ تدور مشكلة الدراسة حول التساؤل الرئيس التالي

، تتم وفق منهجيات التخلص السليم COVID-19بعض دول العالم في إدارة املخلفات الطبية خالل جائحة مرض 

 ؟اآلمن"و 

 أهداف الدراسة: 3.1
عض بهدفت الدراسة لتقييم الوضع الحالي وبيان الصعوبات التي تواجه تطبي، اإلدارة املتكاملة للنفايات الطبية في 

 ، ومنه تفرعت األهداف التالية:دول العالم

 .تحديد أنواع النفايات الطبية وأخطارها 

 نها ومعالجتها.تحليل آليات جمع وفرز النفايات والتخلص اآلمن م 

  بيان أوجه االختالف بين إدارة النفايات الطبية في الظروف الطبيعية وأوقات جائحةCOVID-19 . 

 أهمية الدراسة: 4.1
 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

  التعريف بمختلف الخيارات التكنولوجية ملعالجة النفايات الطبية املعدية الناتجة عن جائحةCOVID-19 ،

لبلدان النامية مثل فلسطين. حيث يصنف الحرق واملعالجة الكيميائية والتعقيم في اعلى وجه الخصوص و 

 وغيرها من الوسائل اآلمنة من حيث تأثيرها على البيئة من وجهات نظر بعض البلدان النامية.

 إيجاد حلول فعالة للتخلص من النفايات الطبية في أماكن الرعاية الصحية ملرض ىCOVID-19   بعض دول في

 العالم.

  بيان الطرق املختلفة في التعامل مع املخلفات الطبية الخطرة الناتجة عن مخلفات مرض ىCOVID-19  عن

 نظيرها من املخلفات الطبية األخرى.

 منهجية الدراسة: 5.1
لية وبيان مدى ايير الدو اتبع الباحثون املنهج الوةف  لوةف اآلليات املثلى املتبعة في إدارة النفايات الطبية وف، املع

واألبحاث السابقة واستخالص  والدراساتتطبيقها في بعض دول العالم؛ وذلك من خالل دراسة مجموعة من التقارير، 

 ، COVID-19 خالل جائحة أفضل املناهج املتبعة إلدارة النفايات 
ً
  .فلسطينب على قطاع غزة وامكانية تطبيقها الحقا

 حدود الدراسة: 6.1
 م وحتى وقت إجراء هذه الدراسة.2019للعام  COVID-19من بداية جائحة  الحدود الزمانية: 1.6.1

 الصين والواليات املتحدة األمريكية وبعض دول العالم النامية.الحدود املكانية:  2.6.1

 تجربة بعض دول العالم في إدارة املخلفات الطبية.الحدود املوضوعية:  3.6.1
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 الدراسات السابقة: 7.1
  دراسة) Jiao Wang, Jin Shen, 2020(1:بعنوان: تكنولوجيا تطهير نفايات املستشفيات ومياه الصرف ، 

 جائحة في الصين( COVID-19)2019التطهير خالل مرض فيروس التاجي  اتاقتراحات لستراتيجي
"Disinfection technology of hospital wastes and wastewater: Suggestions for disinfection 

strategy during Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic in China"  

هدفت الدراسة الي توفير ومناقشة املعلومات املتعلقة بتوليد النفايات الطبية وتكوينها وفصلها ونقلها وأفضل طريقة 

(. والفيورانات اتء السامة )مثل الديوكسينللتخلص منها، وكيفية مواجهة إيشاء اللوائح الخاةة بانبعاثات الهوا

توةلت الدراسة الي أن محارق النفايات الطبية ستكون على نطاق واسع مسؤولة عن معالجة تلك النفايات الناتجة 

عن مراف، الرعاية الصحية في الصين، وأن هناك إمكانية كبيرة النبعاث ملوثات الهواء السامة من هذه املحارق إذا تم 

وإدارتها بشكل غير صحيح، ألنها تحتوي على مجموعة متنوعة من املواد البالستيكية مثل بولي فينيل كلوريد  تشغيلها

(PVC ويعتبر التقليل إلى أديى حد من النفايات وإعادة تدويرها ومراقبة انبعاثات الهواء السامة في محارق النفايات ،)

 الرئيسية في املستقبل.الطبية، وطرق العالج البديلة للحرق، من التحديات 

 دراسة (Olufunsho, Aishat, and Azuka, 2016)2 بعنوان: تقييم املخلفات الطبية في سبع مستفيات في ،

 نيجيريا -لجوس 
" Assessment of medical waste management in seven hospitals in Lagos, Nigeria" 

الطبية في مستشفيات مختارة، وبيان تأثير برامج التدخل الخاةة هدفت الدراسة إلى تقيم ممارسات إدارة النفايات 

بهيئة إدارة النفايات في الجوس، و تم استخدام طريقة املسح الوةف  املستعرض، وذلك من خالل األدوات التالية:  

العامة  ات)استبيان ، زيارة موقع ومقابلة متعمقة(، وتوةلت الدراسة الي أن  جميع املستشفيات تتخلص من النفاي

والطبية بشكل منفصل، وأن لديها نفس العملية إلدارتها وهي )الفصل، والنقل والجمع في املوقع، والتخزين في املوقع 

والنقل خارج املوقع(، ويستخدم املختصون في جمع النفايات الطبية قفازات اليد بشكل رئيس ي للحماية الشخصية، 

 للتخلص LAWMAتستخدم جميع املستشفيات خدمات  .مة العملياتوساعدت برامج التدخل ضمان االمتثال وسال 

 النهائ  من النفايات ومعالجتها، وال توجد سياسات أو إرشادات في جميع املستشفيات التي تم فحصها إلدارة النفايات.

 اإلطار النظري: .2
مصادر مهمة للملوثات الناتجة عن األيشطة التشخيصية واملخبرية والبحثية باإلضافة إلى إفراز  املراكز الصحيةتعتبر 

األدوية والتخلص منها من قبل املرض ى، والتي تشمل املكون النشط لألدوية، املواد الكيميائية، بقايا األدوية، الواسمات 

                                                           
1 Wang, J., Shen, J., Ye, D., Yan, X., Zhang, Y., Yang, W., ... & Pan, L. (2020). Disinfection technology of hospital 
wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
pandemic in China. Environmental Pollution, 114665. 
2 Awodele, O., Adewoye, A. A., & Oparah, A. C. (2016). Assessment of medical waste management in seven 
hospitals in Lagos, Nigeria. BMC public health, 16(1), 269. 
2 Alfaraj, S. H., Al-Tawfiq, J. A., Altuwaijri, T. A., Alanazi, M., Alzahrani, N., & Memish, Z. A. (2018). Middle East 
respiratory syndrome coronavirus transmission among health care workers: implication for infection 
control. American journal of infection control, 46(2), 165-168. 
3 Agency, U.S.E.P., Definition of Solid Waste and Hazardous Waste Recycling. 2018. 
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اكز الصحية ومياه الصرف الصحي الخاةة بها، خاةة تلك املشعة، ومواد التباين باليود، إلخ. التخلص من نفايات املر 

التي ليس لها عالج مناسب من شأنه أن يعرض العامة لخطر العدوى. على وجه الخصوص، في هل جائحة مرض 

 الحد من املخاطر الصحية على الجمهور. بمكان (، لذلك كان من األهميةCOVID-19) 2019كورونافيروس 

 مفاهيم ومصطلحات: 2 1.2

من املهم مالحظة أن تعريف النفايات الصلبة ال يقتصر على النفايات الصلبة  تعريف النفايات الصلبة: 1.1.2

مادًيا. العديد من النفايات الصلبة عبارة عن سائلة أو شبه ةلبة أو محتوية مواد غازية، فالنفايات الصلبة هي أي 

وتشبه النفايات، ذخيرة عسكرية مهملة أو املعاد استخدامها مادة يتم التخلص منها عن طري، كونها مهجورة بطبيعتها 

 1في طرق معينة.

تشمل النفايات الناتجة عن أيشطة الرعاية الصحية مجموعة واسعة  تعريف نفايات الرعاية الصحية: 2.1.2

الدم، من املواد مثل اإلبر واملحاقن املستعملة إلى الضمادات املتسخة، وأجزاء الجسم، وعينات التشخيص، و 

وكافة املخلفات الناجمة عن تقديم عمليات الرعاية الطبية والكيماويات، واألدوية، واألجهزة الطبية، واملواد املشعة 

واملالبس امللوثة باملواد الخطرة أو املشعة وكل ما يخرج من عمليات عالج املرض ى وتتطلب إجراءات خاةة للتخلص 

  .اآلمن منها

 2هو االنتشار العالمي ملرض جديد يصعب السيطرة عليه. ي "الجائحة":تعريف الوباء العامل 3.1.2

 ذكر ألول مرة في مدينة م2020في يناير COVID-19:   تعريف 4.1.2
ً
 جديدا

ً
، اعترفت الحكومة الصينية بأن فيروسا

ووهان بالصين قد انتشر بين الناس بشكل معدي من إيسان آلخر، منذ ذلك الوقت رسميا أطلقت منظمة الصحة 

 ل  COVID-19ويسمى  -العاملية على الفيروس اسم الفيروس التاجي 
ً
 Corona Virus Disease 2019)ـ)اختصارا

تنتمي الفيروسات التاجية إلى عائلة  وهو مرض حاد يصيب الجهاز التنفس ي(، nCoV-2019)املعروف سابًقا باسم 

Coronaviridaes .COVID-19  تم تسميته بالفيروس التاجي يسبة للمسامير الشبيهة بالتاج على السطح الخارجي

نانومتر( وتحتوي على الحمض النووي الريبي  125-65 للفيروس. تعتبر الفيروسات التاجية دقيقة في الحجم )قطرها

 ما يقربمن الصين إلى  كيلوبايت في الطول. انتشر الفايروس 32إلى  26املواد النووية من حجم يتراوح  أحادي الجديلة،

، لذلك تعاقدت كل من  50من 
ً
دولة وأةيب به ماليين من الناس، ومعظمهم في الواليات املتحدة األمريكية حاليا

براء الحتواء هذا الوباء اتحاد الخعلى ايشاء  وعملت، والسفرالحكومات ومنظمة الصحة العاملية على تعطيل األعمال 

 3،4.العالمي

                                                           
 

1 World Health Organization. (2020). Infection prevention and control during health care when novel 
coronavirus ( nCoV) infection is suspected: interim guidance, 25 January 2020. 

2 The same as previous reference. 
3 The same as previous reference. 
4 Shereen, M. A., Khan, S., Kazmi, A., Bashir, N., & Siddique, R. (2020). COVID-19 infection: Origin, transmission, 
and characteristics of human coronaviruses. Journal of Advanced Research. 



2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 163 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

 ية:تصنيف نفايات الرعاية الصح 2.2
 تغط  النفايات واملنتجات الثانوية مجموعة متنوعة من املواد، على النحو التالي:

النفايات امللوثة بالدم والسوائل الجسدية األخرى )على سبيل املثال، من عينات  النفايات املعدية:1.2.2

التشخيص املهملة(، وعينات الفحص ومخزونات العوامل املعدية من املعمل املخبري )على سبيل املثال، نفايات التشريح 

تها )مثل املسحات والضمادات والحيوانات املصابة من املختبرات(، أو نفايات من املرض ى في عنابر العزلة ومعدا

 1واملستلزمات الطبية القابلة للتخلص بعد االستخدام(. 

 األيسجة البشرية أو األعضاء أو السوائل وأجزاء الجسم جثث الحيوانات امللوثة. النفايات املمرضة: 2.2.2

ال، املعطاة تحت الجلد أو األدوات الحادة املستخدمة أو غير املستخدمة )على سبيل املث النفايات الحادة: 3.2.2

الوريد أو إبر أخرى، املحاقن ذاتية التعطيل، املحاقن املرفقة مع اإلبر، املشارط، املاةات، سكاكين؛ شفرات؛ الزجاج 

 2املكسور(.

األدوية التي انتهت ةالحيتها أو لم تعد هناك حاجة مخلفات األدوية، مخلفات الخاليا السامة:  4.2.2

لوثة بمادة دوائية أو تحتوي على مادة دوائية، الخاليا السامة، النفايات املحتوية على مواد لها خصائص إليها؛ العناةر امل

نات والتي الكيميائية السامة للجي املواد-سمية جينية )على سبيل املثال، النفايات التي تحتوي على أدوية ثابتة الخاليا 

 3غالًبا ما تستخدم في عالج السرطان(.

النفايات التي تحتوي على مواد كيميائية )مثل الكواشف املخبرية؛ املطهرات التي  ايات الكيميائية:النف 5.2.2

انتهت ةالحيتها أو لم تعد هناك حاجة لها، املذيبات، النفايات مع يسبة عالية من املعادن الثقيلة مثل البطاريات؛ 

 4مقاييس الحرارة وضغط الدم املكسورة(.

نفايات تحتوي على مواد مشعة )مثل السوائل غير املستخدمة من العالج اإلشعاعي  ة:املخلفات املشع 6.2.2

أو األبحاث املختبرية؛ ملوثات األواي  الزجاجية أو العبوات أو الورق املاص؛ البول والفضالت من املرض ى املعالجين 

 5 باألشعة(.

أي نوع من أنواع املخاطر البيولوجية أو النفايات التي ال تشكل النفايات غير الخطرة أو العامة:  7.2.2

 6الكيميائية أو اإلشعاعية أو املادية.

  

                                                           
5 Padmanabhan, K. K., & Barik, D. (2019). Health hazards of medical waste and its disposal. In Energy from Toxic 
Organic Waste for Heat and Power Generation (pp. 99-118). Woodhead Publishing. 
2  Padmanabhan, K. K., & Barik, D. (2019). Health hazards of medical waste and its disposal. In Energy from 
Toxic Organic Waste for Heat and Power Generation (pp. 99-118). Woodhead Publishing. 
3 The same as previous reference. 
4 Padmanabhan, K. K., & Barik, D. (2019). Health hazards of medical waste and its disposal. In Energy from Toxic 

Organic Waste for Heat and Power Generation (pp. 99-118). Woodhead Publishing. 
5 The same as previous reference. 
6 The same as previous reference. 
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 اإلجراءات الوقائية: 3.2
وهي كافة النشاطات الهادفة إلى وقاية العاملين من األطباء والفنيين والعمال واملرض ى املترددين على املنشأة والسكان  

 1املحيطين باملنشآت الصحية لحمايتهم من انتشار العدوى وتنقسم إلى قسمين:

ساسية للوقاية هي اإلجراءات األ تعريفها: و (SICPsاالجراءات القياسية ملكافحة العدوى ) 1.3.2

تضمن ت من العدوى ومكافحتها الالزمة للحد من خطر انتقال العوامل املعدية من املصادر املعروفة وغير املعروفة منها،

املصادر الدم وسوائل الجسم األخرى، واإلفرازات والفضالت )باستثناء العرق(، والجلد غير السليم أو األغشية املخاطية، 

من قبل جميع املوهفين، في جميع بيئات الرعاية، في  SICPsبيئة الرعاية. يجب استخدام وأي معدات أو عناةر في 

 2جميع األوقات، لجميع املرض ى.

يتم تطبي، االحتياطات املستندة إلى  (:TBPsتعريف االحتياطات القائمة ىلع أساس النقل ) 2.3.2

هي احتياطات إضافية ملكافحة  TBPs عامل معديوحدها غير كافية ملنع انتقال  SICPs( عندما تكون TBPsالنقل )

حسب طريقة انتقال  TBPsالعدوى مطلوبة عند رعاية مريض لديه عامل معدي معروف أو مشتبه به. يتم تصنيف 

 العامل املعدي:

تستخدم ملنع انتقال العدوى والسيطرة عليه عن طري، االتصال املباشر أو بشكل )التالمس(:  احتياطات التصال - 

 غير مباشر من بيئة الرعاية املباشرة )بما في ذلك معدات الرعاية(. هذا هو املسار األكثر شيوًعا النتقال العدوى.

تستخدم ملنع انتقال العدوى والسيطرة عليه عبر مسافات قصيرة عبر قطرات )<  احتياطات لعدوى القطيرات: - 

5μmشاء املخاط  أو امللتحمة لفرد آخر. تخترق القطرات الجهاز ( من الجهاز التنفس ي لفرد واحد مباشرة على سطح الغ

التنفس ي العلوي منه. لم يتم تحديد املسافة القصوى النتقال العدوى من القطيرات بشكل نهائ ، على الرغم من أنه 

 3رها غير كافية.املراجع الطبية كمجال للخطر باعتبا أقدام( حول الفرد املصاب في 3متر تقريًبا ) 1تم اإلبالغ عن مسافة 

تستخدم ملنع انتقال العدوى والسيطرة عليه دون االتصال املباشر بالضرورة الحتياطات للعدوى املحمولة جوا:  -

( من الجهاز التنفس ي لفرد واحد حين يصل مباشرة إلى سطح الغشاء املخاط  أو 5μm)≥عن طري، الهواء الجوي 

 COVID-19جهاز التنفس ي إلى املستوى الرئوي. يتطلب ايقاف نقل عدوى امللتحمة لفرد آخر. تخترق الهواء الجوي ال

                                                           
1 Department of Health and Social Care (DHSC), P.H.W.P., Public Health Agency (PHA) Northern Ireland, Health 
Protection Scotland (HPS) and Public Health England as official guidance.(2020). Guidance for infection 
prevention and control in healthcare settings - adapted from Pandemic Influenza: Guidance for Infection 
prevention and control in healthcare settings  in Official guidance for infection prevention and control (COVID-
19).  
2 The same as previous reference. 
3 Department of Health and Social Care (DHSC), P.H.W.P., Public Health Agency (PHA) Northern Ireland, Health 
Protection Scotland (HPS) and Public Health England as official guidance.(2020). Guidance for infection 
prevention and control in healthcare settings - adapted from Pandemic Influenza: Guidance for Infection 
prevention and control in healthcare settings  in Official guidance for infection prevention and control (COVID-

19). 
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احتياطات القطرات واالتصال؛ في حالة استخدام اإلجراءات القائمة على نقل أساس العدوى عن طري، الهواء الجوي 

(AGP.باإلضافة إلى احتياطات التالمس 
ً
 1(، يلزم اتخاذ احتياطات محمولة جوا

هي اإلجراءات الخاةة بعمليات التخلص أو إعادة التدوير أو  من املخلفات والنفايات: التخلص الصحي اآلمن -

املعالجات لكافة النفايات الخطرة في مؤسسات الرعاية الصحية واملستشفيات؛ وذلك في إطار تطوير جودة البيئة 

ية ونقلها يمثل جمع النفايات الطب ا.املكانية، والتي ترتبط باملنشآت على ةعيد البيئة الداخلية والخارجية املحيطة به

إلى مراكز املعالجة مشكلة تشغيلية حرجة تواجهها السلطات املحلية في جميع املدن. من إجمالي النفايات املتولدة في 

اد خطرة يمكن أن تكون سامة أو معدية أو مشعة. الغالبية و تعتبر م ٪15هي نفايات عامة و ٪ 85املستشفيات، حوالي 

مولدات النفايات الطبية هي املختبرات، بنوك الدم، مراكز البحوث واملستشفيات. تحتوي النفايات الطبية  العظمى من

خزين تفإن  على كائنات دقيقة محتملة الخطورة قد تصيب مرض ى املركز الطبي، املوهفين، الجمهور والبيئة. لذلك

تي يحتمل أن تكون ضارة إلى مراكز املعالجة، هما مهمتان النفايات الطبية في مراكز الرعاية الصحية ونقل هذه املواد ال

 2متبادالت الخطورة.

 3اآلثار الصحية ملخلفات الرعاية الصحية: 4.2
 صحية ونفسية  أنواع املخاطر:

ً
تتنوع املخاطر الصحية املؤثرة على حياة املرض ى والعاملين والتي يمكن أن تحدث أضرار ا

حيث يمكن أن يؤدي التعرض لنفايات الرعاية الصحية الخطرة  ،اليوميةوجسمانية وعقالنية هائلة على الحياة البشرية 

 ية الصحية نتيجة لواحد أو أكثر من إلى مرض أو إةابة. قد تكون الطبيعة الخطرة لنفايات الرعا

 خصائص النفايات التالية:

 تحتوي على عوامل معدية. -

- .
ً
 أنها سامة جينيا

 تحتوي على مواد كيميائية أو أدوية سامة أو خطرة. -

 أنها مشعة. -

 تحتوي على أدوات حادة. -

 املخاطر الصحية: 1.4.2
من خالل ايسكاب املنتجات الصيدالنية على وجه الخصوص،  اإلةابات الحادة؛ التسمم والتلوث حروق اإلشعاع؛

املضادات الحيوية واألدوية السامة للخاليا؛ والتسمم والتلوث من خالل مياه الصرف الصحي وعناةر سامة أو مركبات 

 4أخرى مثل الزئب، أو الديوكسينات التي يتم إطالقها أثناء الحرق.

كائنات مجهرية ضارة محتملة يمكنها أن تصيب مرض ى املستشفيات والعاملين تحتوي نفايات الرعاية الصحية على 

الصحيين وعامة الناس. وقد تشمل املخاطر املعدية انتشار الكائنات الحية الدقيقة املقاومة لألدوية من املراف، الصحية 

 يلي: إلى البيئة. تشمل املخاطر الصحية املرتبطة بالنفايات واملنتجات الثانوية أيًضا ما

                                                           
1  The same as the previous reference 
2 Taslimi, M., Batta, R., & Kwon, C. (2020). Medical waste collection considering transportation and storage 
risk. Computers & Operations Research, 104966. 
3 Padmanabhan, K. K., & Barik, D. (2019). Health hazards of medical waste and its disposal. In Energy from Toxic 

Organic Waste for Heat and Power Generation (pp. 99-118). Woodhead Publishing. 
4 Padmanabhan, K. K., & Barik, D. (2019). Health hazards of medical waste and its disposal. In Energy from Toxic 

Organic Waste for Heat and Power Generation (pp. 99-118). Woodhead Publishing. 
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 املخاطر ذات الصلة باألدوات الحادة: 2.4.2
انخفضت يسبة الحقن باإلبر واملحاقن امللوثة في األوعية الدموية بشكل كبير في السنوات األخيرة وذلك في البلدان ذات 

الدخل املنخفض واملتوسط، بسبب الجهود املبذولة للحد من إعادة استخدام أجهزة الحقن. على الرغم من هذا 

حاالت عدوى فيروس نقص  33800م، كانت الحقن غير اآلمنة ال تزال مسؤولة عما يصل إلى 2010تقدم، في عام ال

، وجد تقييم 2015في عام ، إال أنه Cالتهاب الكبد  315،000، وBمليون عدوى التهاب الكبد  1.7املناعة البشرية، 

 عن النصف )مشترك بين منظمة الصحة العاملية واليونيسيف أن ما يزيد قلي
ً
 24( من املنشآت املأخوذة من ٪58ال

 1دولة لديها أنظمة مناسبة للتخلص اآلمن من نفايات الرعاية الصحية.

 تأثير بيئي: 3.4.2
قد تشكل معالجة نفايات الرعاية الصحية والتخلص منها مخاطر صحية بشكل غير مباشر من خالل إطالق مسببات 

ئة مثل أماكن طمر النفايات التي قد تؤدي لتلوث مياه الشرب إذا لم تكن منشأة األمراض وامللوثات السامة في البي

بشكل مناسب، كما توجد مخاطر مهنية في مراف، التخلص غير حسنة التصميم أو التشغيل أو الصيانة. باإلضافة إلى 

بقايا إةدار امللوثات في الهواء و  حرق النفايات على نطاق واسع بشكل غير مالئم أو حرق املواد غير املناسبة مما يؤدي إلى

الرماد. ويمكن أن يولد الكلور الديوكسينات والفيورانات، وهي مواد مسرطنة لإليسان وقد ارتبطت بمجموعة من اآلثار 

 حرق املعادن الثقيلة أو املواد ذات املحتوى العالي من املعادن )فقد يؤدي الرةاص والزئب، 
ً
الصحية الضارة. أيضا

 2( إلى انتشار سمية املعادن في البيئة.والكادميوم

 األشخاص املعرضين للخطر: 4.4.2
من املحتمل أن يكون جميع األفراد املعرضين لنفايات الرعاية الصحية الخطرة معرضين للخطر، بما في ذلك املوجودين 

الذين يتعاملون مع  في مؤسسات الرعاية الصحية التي تولد النفايات الخطرة، وأولئك من هم خارج هذه املؤسسات

 هذه النفايات أو يتعرضون لها نتيجة إهمال اإلدارة اآلمنة للنفايات.

 املجموعات الرئيسية املعرضين للخطر هم: 5.4.2
 األطباء واملمرضات ومساعدو الرعاية الصحية. -

 أفراد ةيانة املستشفيات. -

 املرض ى في مؤسسات الرعاية الصحية أو الرعاية املنزلية. -

 وار مؤسسات الرعاية الصحية.ز  -

العمال في خدمات الدعم املرتبطة بمؤسسات الرعاية الصحية، مثل املغاسل والنفايات املناولة والنقل؛ العمال في  -

 مراف، التخلص من النفايات )مثل املحارق(، بما في ذلك عمال النظافة.

لك ال ينبغي تجاهلها؛ تشمل النفايات من هذه املصادر ت املخاطر املصاحبة ملصادر النفايات الصحية املتناثرة والصغيرة

املتولدة عن طري، الرعاية الصحية املنزلية، مثل غسيل الكلى، والتي تنتج عن طري، غير مشروعة تعاط  املخدرات 

 3)عادة عن طري، الوريد(.

 
                                                           
1 The same as the previous reference. 
2 Zambrano-Monserrate, M. A., Ruano, M. A., & Sanchez-Alcalde, L. (2020). Indirect effects of COVID-19 on the 

environment. Science of the Total Environment, 13881. 
3 Padmanabhan, K. K., & Barik, D. (2019). Health hazards of medical waste and its disposal. In Energy from Toxic 

Organic Waste for Heat and Power Generation (pp. 99-118). Woodhead Publishing. 
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 طرق التخلص من النفايات الطبية: 5.2
نفايات املستشفيات وتطهير مياه الصرف الصحي منها: الكلور السائل هناك أنواع تكنولوجيات مختلفة ملعالجة 

وهيبوكلوريت الصوديوم وثاي  أكسيد الكلور واألوزون واألشعة فوق البنفسجية حيث تستخدم عادة لتطهير مياه 

لبة. صالصرف الصحي في املستشفى، بينما الحرق والتطهير الجسدي عادة ما يستخدم لتطهير نفايات املستشفيات ال

لذلك يجب مراعاة خصائص نفايات املستشفيات املختلفة وتصنيفها واختيارها وتناقش تقنيات التطهير على هذا 

 1األساس.

 يف املستشفى: COVID-19الناتجة عن مرضى تطهير مياه الصرف الصحي  1.5.2
جدية وذلك من خالل النظر يجب تحديد العوامل االقتصادية وامل  لالستفادة من نوع معين من تكنولوجيا التطهير 

الشامل ملقدار مياه الصرف الصحي، شروط السالمة، توريد املطهرات، املسافة بين نظام معالجة املياه العادمة والجناح 

 وكذلك املنطقة السكنية وتكاليف االستثمار والتشغيل ومستوى اإلدارة الفعالة.

فوق البنفسجية، الكلور السائل وثاي  أكسيد الكلور، تقنيات وتعد مطهرات هيبوكلوريت الصوديوم، األوزون، األشعة 

 2شائعة االستخدام لتطهير مياه الصرف الصحي في املستشفى.

 ما يتم استخدام مسحوق التبييض في املعالجة بالكلور لكل قسم من أقسام املستشفى  املعالجة املسبقة للكلورة:
ً
غالبا

 التي تحتوي على األمراض املعدية وتطهير  املراحيض بها.

وهي نوع من املؤكسدات القوية، وهي إحدى أكثر طرق التطهير املستخدمة في وقت مبكر  املطهرات املحتوية على الكلور:

 لصرف الصحي في املستشفى.لتطهير مياه ا

عند استخدام الكلور السائل لتطهير مياه الصرف الصحي، يجب استخدام مضخات خاةة بضخ  الكلور السائل:

 الكلور، ويجب غمر مخرج أنبوب حقن الكلور في مياه الصرف الصحي.

مع قدرة أكسدة عالية حتى في حتى اآلن، ُيعرف ثاي  أكسيد الكلور بأنه أحد املطهرات الفعالة  :ثاني أكسيد الكلور 

 .3الظروف الحمضية

القياس ي، والذي يمكن  NaClOيمكن تحضير مطهر هيبوكلوريت الصوديوم باستخدام مولد  :هيبوكلوريت الصوديوم

 .٪20) .-  ٪5 (محتوى الكلور املتاح في الصوديوم هيبوكلوريت حوالي أن يقلل بشكل كبير من التكاليف.

 400نانومتر و 200يشير ضوء األشعة فوق البنفسجية إلى املوجة الكهرومغناطيسية الطول بين  :ضوء فوق بنفسجي

م، يمكن تقسيم األشعة 1910نانومتر. تم استخدام األشعة فوق البنفسجية ألول مرة في تطهير مياه الشرب في عام 

 400_  315فوق البنفسجية أ )موجات على أساس طول موجي مختلف، بما في ذلك األشعة  4فوق البنفسجية إلى 

 280نانومتر_  200نانومتر( واألشعة فوق البنفسجية ج ) 315نانومتر_  280نانومتر( واألشعة فوق البنفسجية ب )

 نانومتر(. 200نانومتر_  100نانومتر( والضغط السلبي مع األشعة فوق البنفسجية )

                                                           
1 Wang, J., Shen, J., Ye, D., Yan, X., Zhang, Y., Yang, W., ... & Pan, L. (2020). Disinfection technology of hospital 
wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
pandemic in China. Environmental Pollution, 114665. 
2 The same as the previous reference. 
3 Wang, J., Shen, J., Ye, D., Yan, X., Zhang, Y., Yang, W., ... & Pan, L. (2020). Disinfection technology of hospital 
wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
pandemic in China. Environmental Pollution, 114665. 
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ويتم استخدامه على نطاق واسع في هندسة إمدادات املياه  األوزون هو مطهر يتميز بتأثير مبيد للجراثيم، األوزون:

 1ومعالجة مياه الصرف الصحي.

 :COVID-19تطهير نفايات املستشفيات الصلبة الناتجة عن مرضى  2.5.2
قد تتولد كميات كبيرة من النفايات عن طري، االستخدام املتكرر ملعدات الحماية الشخصية؛ يجب طلب املشورة من 

كدة حاالت املحتملة أو املؤ اليجب التخلص من النفايات الناتجة عن  النفايات املحلي حول كيفية إدارة ذلك.فري، إدارة 

: اإلدارة اآلمنة لنفايات 01-07كمخلفات من الفئة ب. يتم وةف ونقل نفايات الفئة ب في" املذكرة الفنية الصحية 

تعلقة بالحاالت املحتملة أو املؤكدة على أنها نفايات الرعاية الصحية". يجب تصنيف التخلص من جميع النفايات امل

 سريرية معدية مناسبة للمعالجة البديلة، ما لم يكن للنفايات خصائص أخرى تتطلب حرقها.

 ما يتم تصنيف نفايات 
ً
يختلف تطهير نفايات املستشفيات الصلبة مع تعقيم مياه الصرف الصحي باملستشفى فعادة

 األنواع الرئيسية من تقنيات تطهير نفايات  (،1ا هو موضح في الشكل )املستشفى قبل التطهير كم
ً
هذا القسم يلخص أوال

 الحرق" والتطهير الكيميائ  والتطهير الفيزيائ ، ثم يوضح تقنيات التطهير املناسبة“املستشفيات، بما في ذلك الترميد 

 2،3التي تستخدم في حاالت مختلفة.

 تخلص من نفايات الرعاية الصحية.( مخطط لعملية ال1يوضح الشكل )

 
 ( مخطط لعملية التخلص من نفايات الرعاية الصحية.1الشكل )

يعتبر الحرق آمن وبسيط وفعال، ويعتبر أحد وسائل التخلص األكثر استخداًما خاةة في البلدان النامية. وتكون  الحرق:

درجة مئوية. يمكن لهذه الحرارة العالية ليس فقط قتل  800درجة حرارة املحرقة )درجة حرارة املخرج( أكثر من 

                                                           
1 Wang, J., Shen, J., Ye, D., Yan, X., Zhang, Y., Yang, W., ... & Pan, L. (2020). Disinfection technology of hospital 
wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
pandemic in China. Environmental Pollution, 114665 
2 Department of Health and Social Care (DHSC), P.H.W.P., Public Health Agency (PHA) Northern Ireland, Health 
Protection Scotland (HPS) and Public Health England as official guidance.(2020). Guidance for infection 
prevention and control in healthcare settings - adapted from Pandemic Influenza: Guidance for Infection 
prevention and control in healthcare settings  in Official guidance for infection prevention and control (COVID-
19). 
3 Wang, J., Shen, J., Ye, D., Yan, X., Zhang, Y., Yang, W., ... & Pan, L. (2020). Disinfection technology of hospital 
wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
pandemic in China. Environmental Pollution, 114665 

تصنيف 
المخلفات

احكام اغالقها النقل

التخلص 
المركزي

تطهير معدات 
و آليات النقل 
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، ولكن أيضا حرق معظم املوا
ً
مكن بعد الحرق ي د العضوية وتحويلها إلى مواد غير عضوية،الكائنات الحية الدقيقة كليا

 1( تقريًبا.%90-85أن ينخفض حجم النفايات الصلبة بنسبة )

 كمية الهواء تحت هرف  محرقة تبخير النحالل الحراري:
ً
عندما تعمل محرقة تبخير االنحالل الحراري، تقاس نظريا

 لتحديد م
ً
ستوى الفرن املراد استخدامه كغرفة احتراق أولية. وبالتالي، فإن املكونات التفاعل الكيميائ  ويتم إرسالها أوال

 2العضوية للنفايات عند تحللها يتم ضغطها إلى غازات قابلة لالشتعال ونتيجة لذلك، يتم تقليل انبعاث الجسيمات.

، النفايات تلقائًيا في الفرن هذا النوع من الدوران أثناء تشغيل املحرقة ال يساعد فقط على نقل  محرقة الفرن الدوار:

 الحرق".“ولكنه يسمح أيضا بخلط النفايات بشكل جيد، وبالتالي تحسين كفاءة الترميد 

أساسيات هذه  تكنولوجيا حرق البالزما هي عملية جديدة للتخلص من النفايات، الحرق باستخدام البالزما:

يمكن أن تتحلل بسرعة إلى جزيئات ةغيرة وحتى  فاياتالتكنولوجيا هو نقل الطاقة من خالل البالزما، بحيث أن الن

ذرات. وبالتالي، ال توجد مخلفات بحجم كبير. ثم يتم تجميع معظم الغازات القابلة لالشتعال الناتجة وإرسالها إلى غرفة 

. ومن ثم يتم تصريفها في الجو بعد التنقية البسيطة لها.
ً
 3االحتراق الثانوية لحرقها كامال

تكنولوجيا التطهير الكيميائ  لها تاريخ طويل وواسع ضمن مجموعة من التطبيقات. املعالجة  الكيميائي:التطهير 

الكيميائية لنفايات املستشفيات تستخدم عادة مع معالجة التكسير امليكانيكية، بشكل عام يتم خلط نفايات املستشفى 

واد العضوية، ويتم قتل أو تعطيل الكائنات الحية املسحوقة بمطهرات كيميائية للتخلص منها. خالل ذلك تتحلل امل

 4الدقيقة املعدية.

 :الفيزيائيالتطهير 

 مم وتردد بين مئات ميغاهيرتز و 1000إلى  1وهي موجات كهرومغناطيسية بطول موجة  مليكروويف:باالتطهير  -

( 25±  915( ميجاهرتز و )50±  2،450ميجا هرتز. ترددات امليكروويف املستخدمة في التطهير بشكل عام ) 3000

لتوليد الحرارة. يتم توليد الحرارة من خالل البيئة املتوسطة ويتم امتصاةه من قبل املواد  تمر املوجات ميجاهرتز،

بواسطة جزيئات املادة التي تهتز وتحتك مع بعضها ملليارات املرات في الثانية، وبالتالي تحقي، تأثير التطهير في درجات 

 5العالية.الحرارة 

                                                           
1 Wang, J., Shen, J., Ye, D., Yan, X., Zhang, Y., Yang, W., ... & Pan, L. (2020). Disinfection technology of hospital 
wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

pandemic in China. Environmental Pollution, 114665. 
2 The same as the previous reference. 
3 The same as the previous reference. 
4 Wang, J., Shen, J., Ye, D., Yan, X., Zhang, Y., Yang, W., ... & Pan, L. (2020). Disinfection technology of hospital 
wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

pandemic in China. Environmental Pollution, 114665. 
5 Wang, J., Shen, J., Ye, D., Yan, X., Zhang, Y., Yang, W., ... & Pan, L. (2020). Disinfection technology of hospital 
wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
pandemic in China. Environmental Pollution, 114665 
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يشير التطهير بالبخار في درجات الحرارة العالية إلى بيئة رطبة ذات  التطهير باستخدام البخار على درجة حرارة عالية:-

 100درجة حرارة عالية وتتم عملية املعالجة باستخدام بخاًرا عالي الحرارة )بخار املاء املشبع بدرجة حرارة أعلى من 

 1الحية الدقيقة.درجة مئوية( لقتل الكائنات 

 التخزين:

تفرض القواعد البيئية املعالجة اليومية للنفايات الطبية املعدية إذا تم حفظها في درجة حرارة الغرفة، واملعالجة 

درجة مئوية لذلك يجب تصميم نظام إدارة النفايات الطبية  5األسبوعية إذا تم االحتفاظ بها عند درجة حرارة أقل من 

ادر على إتمام العملية في غضون أسبوع مع األخذ بعين االعتبار أن النظام الجيد إلدارة النفايات بشكل صحيح وبشكل ق

ال يعتمد فقط على عملية املعالجة، ولكن أيًضا على كيفية جمع النفايات املعدية من املراكز الطبية املنتشرة ويشترط 

مزودة بإجراءات السالمة والوقاية ضد الحري، وأن تكون بمركز التجميع أن يكون غرفة أو بناية محكمة اإلغالق بسور و 

 2جيدة اإلضاءة والتهوية ويمكن الوةول لها بسهولة، وأن يكون مصمم ملنع دخول القوارض والحشرات والطيور.

 3النقل: وتنقسم عمليات النقل إلى قسمين: 

اليد وتطهر املركبات في نهاية كل عملية نقل يتم من خالل العربات أو الحاويات أو عربات أ. النقل داخل املستشفى: 

 باستخدام املطهرات املناسبة، وتوضع أكياس النفايات املغلقة بإحكام في مواقعها.

يمكن وضع أكياس النفايات مباشرة دخل املركبات الناقلة ووضعها في حاويات إضافية ب. النقل خارج املستشفى: 

 النفايات الطبية معايير التصنيف التالية:   أكثر أمًنا، ويجب أن تتوفر في مركبة نقل

 توضع على املركبة عنوان ناقل نفايات. -

 أن يكون جسم املركبة بحجم يتالءم مع تصميمها وبارتفاع داخلي لجسم املركبة. -

 أن يكون هناك غطاء مناسب لتثبيت الحمولة عند النقل. -

 كبة أو الحاوية وكذلك رقهم هاتف الطوارئ.وضع الرموز واإلشارات الدولية بشكل واضح على املر  -

 COVID:4-19إجراءات خاصة بجائحة 

يجب على املوهفين املشاركين في التنظيف البيئي وإدارة النفايات ارتداء معدات الوقاية الشخصية املناسبة. إذا كان  -

ات، والنظارات الواقية والثوب. هناك مخزون غير كاف من أجهزة التنفس، فقد يتم ارتداء قناع جراحي، وكذلك القفاز 

 باإلضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في استخدام القفازات واألحذية الثقيلة.

يوص ى بالتنظيف املنتظم متبوًعا بالتطهير، باستخدام مطهرات املستشفى النشطة ضد الفيروسات؛ التنظيف في  -

 غرف املرض ى مهم بشكل خاص لألسطح التي يتم ملسها بشكل متكرر.

هيبوكلوريت الصوديوم  ٪ 0.1إذا كان هناك نقص في املطهرات في املستشفى، فيمكن إجراء التطهير باستخدام  -

( بعد التنظيف باستخدام منظف محايد، على ٪ 5إذا تم استخدام مبيض منزلي بتركيز مبدئ  بنسبة  1:50)التخفيف 

 بعد. CoV - 2 -الرغم من عدم توفر بيانات عن فعالية هذا النهج ضد السارس 

                                                           
1 The same as the previous reference. 
2 Taslimi, M., Batta, R., & Kwon, C. (2020). Medical waste collection considering transportation and storage 
risk. Computers & Operations Research, 104966. 
3 The same as the previous reference. 
1 The European Union Pacific Waste Management Programme (PacWastePlus),. (2020). European Centre for 

Disease Prevention and Control, How to Manage COVID-19 Healthcare Waste APRIL 2020. 
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من  ٪ 70يمكن تنظيف األسطح التي قد تتلف بواسطة هيبوكلوريت الصوديوم باستخدام منظف محايد، يليه تركيز  -

 اإليثانول.

والتعامل معها وفًقا لسياسات مراف،  (UN3291)يجب معالجة النفايات على أنها نفايات سريرية معدية من الفئة ب  -

 حلية.الرعاية الصحية واللوائح امل

يجب اعتبار جميع العينات التي تم جمعها للتحقي، املختبري أنها قد تكون محتملة معدية، ويجب على العاملين في  -

الرعاية الصحية الذين يجمعون أو ينقلون العينات السريرية االلتزام الصارم باالحتياطات املعيارية لتقليل احتمالية 

مذكرة منظمة الصحة العاملية بشأن االحتياطات املعيارية في مجال الرعاية التعرض ملسببات األمراض. وااللتزام ب

 1الصحية.

 . اإلطار العملي:3
تم اتباع املنهج الوةف  الذي تم من خالله وةف أدبيات الدراسة ومراحل التعامل مع النفايات الطبية في بعض دول 

مع التركيز على دور دولة الصين في التعامل كونها أول دولة انتشر لديها الوباء وأكثر  COVID-19العالم خالل جائحة 

  COVID-19الدول إجادة إلدارة هذه التجربة، وبسبب جائحة 
ً
لم يستطع الباحثون عمل مقابالت مباشرة وذلك التزاما

 على منع نقل العدوى بين أفراد املجتمع، و 
ً
ل على النتائج من خالل طبيعة عمل تم الحصو بالحجر املنزلي وحفاها

بعض املقابالت التي تم اجرائها من بعض  ستناد علىالباحثين واجراء املقابالت عبر وسائل التواةل االجتماعي واال 

 الوكاالت االخبارية ذات العالقة بمشكلة البحث.

إلدارة النفايات الصحية  بعض دول العالماإلجراءات املتبعة يف مستشفيات  1.3
 COVID -19:ل جائحة خال

بصورة كبيرة، وذلك للوقوف على أهم االجراءات  COVID-19تم اختيار مجموعة من الدول التي اةابتها جائحة كورونا 

، وتم تلخيص االجراءات COVID-19املتخذة للتعامل مع النفايات الطبية املتعلقة بالتعامل مع مرض ى جائحة كورونا 

 (.1في الجدول التالي )

جراءات املتبعة في التعامل مع النفايات الطبية في املستشفيات في دول مختارة من العالم كنماذج للتعامل مع جائحة اإل  (:1)جدول 

COVID -19. 

 الجراءات الدولة

( تم 2003م تبعا إلى "الكتالوج املصنف للنفايات الطبية" ) 2019منذ اندالع مرض فيروس كورونا عام   2الصين

 الصين.( من قبل 2016إةدار "الكتالوج الوطني للنفايات الخطرة" )

  تم تصنيف النفايات الطبيةCOVID-19 .كنفايات طبية معدية ويجب التخلص منها باعتبارها خطرة 

  دارة الصينية يجب التخلص من النفايات الطبية عن طري، النفايات الطبية املركزية.ووفًقا للوائح اإل 

 ." أةدرت اللجان "خطة العمل الشاملة ملعالجة النفايات في املؤسسات الطبية 

  في هذه الخطة، يلزم نقل والتخلص من النفايات وفًقا للمواةفات الفنية لـ التخلص املركزي من النفايات

واستكشاف اإلدارة الذكية من العملية الكاملة لجمع النفايات  والتسرب،الطبية )تجربة( "، منع الخسارة 

 الطبية وتخزينها والنقل والتخلص. في نفس الوقت.

                                                           
 
2 Ma, Y., Lin, X., Wu, A., Huang, Q., Li, X., & Yan, J. (2020). Suggested guidelines for emergency treatment of 
medical waste during COVID-19: Chinese experience. Waste Disposal & Sustainable Energy, 1. 
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  فعال للنمو الهائل للنفايات الطبية ونفايات التلوث الثانوية املحتملة املتولدة تستجيب الخطة بشكل

 أثناء عملية الجمع والتخزين والنقل 

  وزارة البيئة في جمهورية الصين الشعبية " ، أةدرت2020 يناير،فيCOVID-19 Infected  إدارة التخلص

"، الذي يقترح استخدامه  Technical  Guide (Trial)ومن النفايات الطبية ذات الرئة في حاالت الطوارئ 

محارق النفايات الخطرة ومحارق النفايات البلدية الصلبة، واألفران الصناعية واملراف، األخرى في حاالت 

 الطوارئ.

  اري،الحر تشمل تقنيات الحرق ترميد الفرن الدوار، ترميد الفرن ذو القاعدة الثابتة، والحرق بالتحلل 

 ن الدوار من بينها هو العالج الرئيس ي. يعتبر حرق الفر 

  التخلص خاللCOVID-19  فعالال يزال غير كاٍف بشكل. 

  محارق النفايات البلدية الصلبة تشارك في املعالجة الطبية كطريقة تكميلية للتخلص من النفايات في

 حاالت الطوارئ.

  ،وهي الوحيدة في هذا املجال.تمت املوافقة على إيشاء املعمل الهندس ي الوطني لحرق النفايات 

يتم ختم النفايات في أكياس بالستيكية وتخزينها في غرفة منفصلة لتجنب انتشار الجسيمات املحمولة   1إيطاليا

 جوا عبر قاعات املستشفى.

 .ثم يتم تغليف األكياس وإغالقها بإحكام ويتم وضع الة، بمحتوياتها من الخارج يبين تصنيفها 

 ،في النهاية في عربات وإرسالها لإلزالة في حاويات معدنية مختومة. يتم تعبئة الصنادي 

 .)يتم تفريغ جميع النفايات بواسطة مصعد الشحن أو ممر مخصص لها في املستشفى )قبو 

 .ال يمكن ألي منها قضاء أكثر من خمسة أيام في االنتظار 

 .يتم شحنها من قبل مقاولين 

  ،الفرق التي تأخذ وهائفها على محمل الجد.يتم تنفيذ العملية بأكملها عن طري 

 .تم تدريب فرق التخلص من املالبس على ارتداء كل اجهز الحماية 

  تمأل حاويات التخلص بسرعة كبيرة وأهم ش يء هو عدم اإلفراط في تعبئتها ألنهم بعد ذلك ال يغلقون

 بشكل صحيح.

 الحرص بشكل خاص على التأكد من أن الحاويات مختومة بشكل صحيح. 

الوليات املتحدة 

 2األمريكية

 ( أوةت املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منهاCDC بالتعامل مع نفايات )COVID-19  من خالل

 اإلجراءات الروتينية، مع معدات الحماية الشخصية القياسية ملكافحة العدوى. 

 ج مرض ى النفايات الطبية املتولدة في مراف، الرعاية الصحية التي تعالCOVID-19  ال تختلف عن النفايات

 .COVID-19القادمة من املراف، التي ال يوجد بها مرض ى 

 ( تنص إرشادات مركز السيطرة على األمراضCDC على أنه يجب تنفيذ إدارة الغسيل وأواي  خدمات )

 الطعام والنفايات الطبية وفًقا لإلجراءات الروتينية. 

 لى أن نفايات املنشأة بحاجة إلى أي مواد إضافية للتطهير.ال يوجد حالًيا أي دليل يشير إ 

 يجب وضع كيس نفايات فردي في غرفة املريض.   3التحاد األوروبي

                                                           
1 Physo.org, Medical waste piles up in Italy's virus epicentre (2020).Retrieved from: 
https://phys.org/news/2020-04-medical-piles-italy-virus-epicentre.html 
2 The European Union Pacific Waste Management Programme (PacWastePlus). (2020). European Centre for 

Disease Prevention and Control, How to Manage COVID-19 Healthcare Waste APRIL 2020. 
2The European Union Pacific Waste Management Programme (PacWastePlus). (2020). European Centre for 

Disease Prevention and Control, How to Manage COVID-19 Healthcare Waste APRIL 2020. 
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  يجب وضع املناديل الورقية وأقنعة الوجه التي يستخدمها املريض على الفور في كيس النفايات الذي تم

 وضعه في غرفة املريض.

  الوجه التي يستخدمها القائم بالرعاية واملنظف على الفور في كيس النفايات يجب وضع القفازات وأقنعة

 الثاي  الذي يوضع بالقرب من باب غرفة املريض عند مغادرة القائم بالرعاية أو عامل التنظيف.

 .يجب إغالق أكياس النفايات قبل إخراجها من غرفة املريض واستبدالها بشكل متكرر 

  أخرى.ال يجب أن تفرغ في حقيبة 

 .يمكن جمع أكياس النفايات هذه ووضعها في كيس قمامة عام نظيف 

  يمكن وضع أكياس نفايات املريض املغلقة مباشرة في القمامة غير املفرزة، ال يلزم القيام بنشاط جمع

 خاص أو أي طريقة أخرى للتخلص.

 ر املاء والصابون والتطهي بعد التعامل مع أكياس النفايات، يجب إجراء نظافة اليدين الصارمة: استخدام

 بالكحول واملطهرات.

  املحافظة صحة وسالمة إدارة جمع النفايات ومشغلي املراف، واتخاذ تدابير لحماية صحة العمال

 وسالمتهم ومنها

  .احترام التباعد بين الفرق والعاملين 

 .تقليل عدد العمال املوجودين في نفس املنطقة إلى الحد األديى 

 ت الحماية ضمان توافر معدا(PPE)  .الشخصية املناسبة واستخدامها بشكل مناسب 

 .توفير وسائل التطهير والتعقيم 

  ضمان االلتزام الصارم بمعايير النظافة املعززة، بما في ذلك التغيير املتكرر وتنظيف معدات الوقاية

 الشخصية واملالبس واستبدال القفازات.

 واملالبس. التعقيم املنتظم للمراف، وكبائن السيارات 

  التأكد من أنه حيثما يتم ارتداء األقنعة عادة، يتم اتباع بروتوكوالت ةارمة حول كيفية خلع معدات

 الوقاية الشخصية، وبالتالي تجنب االتصال العرض ي والتلوث.

  عند الحاجة، تشجيع هروف عمل محددة لألشخاص مثل العمال املسنين واألشخاص الذين يعانون

 مزمنة محددة.من مشاكل صحية 

 يجب تنفيذ ما يلي من قبل الرعاية الصحية في مراف، توليد النفايات املعدية   1نيجيريا، مدينة تارابا

  توفير أوعية مختومة ملواد النفايات. 19-ينبغي ملراف، الرعاية الصحية التي تعالج مرض ى كوفيد 

 .يجب أن تخضع أغطية األسرة امللوثة للتعقيم بالبخار 

  نفايات رعاية املرض ى. ويجب حرق 

 ( يجب إحراق معدات الحماية الشخصية التي تستخدم ملرة واحدةPPE من قبل العاملين في مجال )

 .COVID-19الرعاية الصحية املخالطين ملرض ى 

 .يسمح فقط للعمال املجهزين بشكل صحيح باإلخالء أو نقل نفايات الرعاية الصحية من مراكز العزل 

 ية من الدرجة الثالثة ملزمة باستالم النفايات املعدية للحرق؛ ومراكز العزل مؤسسات الرعاية الصح

 حاليا بدون محارق نفايات صحية.

                                                           
1 Oruonye ED, Ahmed YM. ,(2020). Covid-19 and Challenges of Management of Infectious Medical Waste in 
Nigeria: A Case of Taraba State, Department of Geography, Taraba State University, Jalingo, Nigeria.  
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شرع برنامج األمم املتحدة اإلنمائ  في مشروع جديد لتحسين إدارة النفايات الطبية بشكل كبير في العديد   1األردن

 تقنيات جديدة للتخلص من النفايات الطبية.من مراف، الرعاية الصحية األردنية من خالل إدخال 

  قام املشروع بتركيب سبعة أجهزة لتعقيم النفايات الطبية، تعرف باسم األوتوكالف، والتي تعقم النفايات

مستشفى بمعدات  14الطبية قبل أن تذهب إلى مكبات البلدية، كما زود برنامج األمم املتحدة اإلنمائ  

 ا من املواد الضرورية لتحسين التخلص من نفايات الرعاية الصحية.( وغيرهPPEالحماية الشخصية )

  ،قبل هذا املشروع، تم تعقيم النفايات الطبية بأجهزة حرق قديمة، وهي ليست ضمن معايير األداء البيئي

 ال سيما القدرة على التحكم في انبعاثات الهواء.

 والعسكرية كجزء من املشروع، الذي  وسيتم تركيب أربع وحدات تعقيم أخرى في املستشفيات العامة

 وزارة البيئة األردنية وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائ  في األردن.
ً
 تنفذه حاليا

  قدم هذا املشروع الدعم الفني للمستشفيات مع تقليل النفايات وإعادة التدوير والتداول والتخزين

 والنقل وخيارات املعالجة والتخلص وتدريب املوهفين.

  ن البالد تواجه تفش ي فيروس كورونا، فقد أدركت وزارة الصحة األردنية ومشغلو املستشفيات نظًرا أل

اآلخرون قيود تقنية الحرق التقليدية وشرعت في استراتيجية الستبدال املحارق الصغيرة في املوقع بمعدات 

 التعقيم.

  يتعاملون مع النفايات الطبية في عامل ةحي  400ركز املشروع أيًضا على بناء قدرات املعايير الدولية لـ

املستشفيات في جميع أنحاء األردن. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمستشفيات األةغر التي ال تحتوي على 

أجهزة التعقيم، فقد قدم برنامج األمم املتحدة اإلنمائ  مركبتين مجهزين وفًقا ملعايير منظمة الصحة العاملية 

 ن للنفايات الطبية.وإرشاداتها لضمان النقل اآلم

من موهف  وزارة الصحة، بما في ذلك  3200في غزة. ساعد برنامج األمم املتحدة اإلنمائ  في تدريب   2،3فلسطين

 األطباء واملمرضات وأخصائ  املختبرات الطبية وعمال النظافة، على إدارة النفايات الطبية. 

  التعقيم والتقطيع( وحاويات النفايات الطبية لستة في الضفة الغربية تم تركيب مرف، معالجة )معدات

مستشفيات في خمس مقاطعات رئيسية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدم  الخدمات على 

 كيفية التعامل مع نفايات الرعاية الصحية بأمان.

 اجراءات فصل النفايات 

 ها املالئمة، والتأكد من عدم اختالطها بجب على املؤسسة االلتزام بفصل النفايات ووضعا في عبوات

 :ببعضها البعض في أي حال من االحوال وف، االجراءات اآلتية

 أن تتم عملیة الفصل والفرز والتعبئة في مصدر إنتاج النفایات. 

  توفير األعداد والكميات الكافية من األدوات الالزمة لجمع النفايات مع مراعاة توفير األلوان واألحجام

 .ناسب مع نوع وكمية النفايات املنتجةالتي تت

  توفير العبوات املالئمة لفصل النفایات في مصدر انتاجھا تكون متوافقة مع دلیل ادارة النفایات املصادق

 .علیھا من الوزارة

  من سعتها مھما كان نوع النفايات او العبوات املستخدمة % 75يمنع تعبئة العبوات بأكثر من. 

                                                           
1UNDP. (2020).  How UNDP Supports Jordan Handling Medical Waste Amid Pandemic, Retrieved From: 
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2020/how-undp-
supports-jordan-handling-medical-waste-amid-pandemic.html 
2UNDP. (2020).  Pillar 1: Enhance the preparedness of the health system for COVID-19 while also ensuring the 
continuity of essential healthcare provision, Programme of Assistance to the Palestinian People. Retrieved from: 
https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/crisis-response/coronavirus-disease-covid-19/pilar-1--
enhance-the-preparedness-of-health-system.html 
3 Palestinian Ministry of Health Cabinet Resolution .(2012). No. (10) of 2012 System of medical waste 
management and circulation. 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2020/how-undp-supports-jordan-handling-medical-waste-amid-pandemic.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2020/how-undp-supports-jordan-handling-medical-waste-amid-pandemic.html
https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/crisis-response/coronavirus-disease-covid-19/pilar-1--enhance-the-preparedness-of-health-system.html
https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/crisis-response/coronavirus-disease-covid-19/pilar-1--enhance-the-preparedness-of-health-system.html
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 م بشكل يمنع تساقط أو تسرب او خروج النفايات من عبواتها من خالل ربط العن، إغالق العبوات بإحكا

أو باستخدام الشرائط البالستكية الالةقة، أو باستخدام األكياس البالستيكية ذاتية اإلغالق ويمنع إغالق 

 .األكياس باملشابك أو املالقط املعدنية

 عبوة غير مخصصة لذلك النوع من النفايات  في حال حدوث خطأ في فرز نوع من النفايات بوضعها في

 .فيمنع تصحيح الخطأ ويترك الوضع على ما هو عليه، على أن يذكر نوع هذه النفايات على تلك العبوة

  في حال تعبئة النفایات العادیة في عبوة مخصصة للنفایات الطبیة فیجب معاملة ھذه النفایات معاملة

 .النفایات الطبیة

  النفایات املمتلئة في أماكن إنتاجھا، وعدم تجمیعھا أو وضعھا في املمرات والردھات یمنع تراكم عبوات

 .أمام املارة والزوار

  یجب وضع عالمة على كل عینة یتم إرسالھا من األقسام املختلفة إلى مختبر التحالیل تبين مصدر العینة

 .نهاوطبیعتھا ودرجة خطورتها حتى يتم التعامل معها ومعالجتها والتخلص م

 تنقل النفایات بعربات خاةة إلى وحدة معالجة النفایات أو مكان التخزین املؤقت داخل املؤسسة. 

 استبدال العبوات التي تم جمعھا بعبوات جدیدة مباشرة. 

 جمع النفايات املعدية 

تجمع النفايات املعدية في حاوية بالستكية ةلبة غير قابلة لالشتعال ذات غطاء محكم اإلغالق يوضع  .1

معدية"، وتحتوي بداخلها على كيس بالستيك  أةفر  -نفايات خطرة -علیھا ملص، ينص على عبارة "تحذير

 يستخدم ملرة واحدة فقط مطبوع عليها ذات التحذير.

عند امتالء الحاوية يربط الكيس الذي بداخلها بإحكام مع مراعاة عدم تسرب أو بروز أي من املواد املعبأة  .2

بشكل محكم ويوضع حولھا شریط الة، مقوى قبل إرسالها إلى وحدة معالجة  منه ثم إغالق الحاوية

 النفايات.

  جمع النفايات شديدة العدوى 

يجب فرز النفايات شديدة العدوى عن النفايات املعدية األخرى وغيرها من النفايات، وأن يتم إجراء . ۱

لها؛ وذلك من خالل تعقيمها بإحدى  معالجة أولية لها مباشرة داخل األقسام الطبية والبحثية املنتجة

 الوسائل اآلتية:

یعتمد زمن ودرجة الحرارة املستخدمة في الجھاز على الحجم والوزن اإلجمالي للمواد املراد تعقیمھا  التبخير -أ 

 وعلى نوعیة املكروبات ودرجة مقاومتها للبخار، وذلك بحسب تعليمات الشركة املنتجة لجهاز التعقيم.

 ملدة أربعة وعشرون ساعة. % 10في فورمالين بتركيز  وضعها-ب 

 ( درجة مئویة ملدة ال تتجاوز األسبوع.20في براد تقل درجة حرارتھا عن ) وضعها-ت 

 . تجمع نواتج النفایات شدیدة العدوى بعد اجراء املعالجة االولیة لھا على انھا نفایات معدیة. ۲

-COVID ويرى الباحثون أن اإلجراءات املتبعة في فلسطين وتجربة إدارة النفايات الطبية الخطرة الناتجة من مرض ى 

ولكن وف، الضوابط املعيارية  ومشابهة لإلجراءات التي تتخذها بعض الدول املوضحة في الجدول الساب، مناسبة19

  COVID-19ت إدارة املخلفات الطبية الخاةة بمرض ىاملوضحة لتوجيهااملحددة من قبل منظمة الصحة العاملية 

نظرة خاصة ىلع اإلجراءات املتبعة يف مستشفيات قطاع غزة إلدارة النفايات  2.3
 :COVID -19الصحية خالل جائحة 

تشرف وحدة مكافحة العدوى بوزارة الصحة على إلزام جميع أفراد الفري، الصحي في املجال الطبي باتباع أساليب آمنة 

أثناء التعامل مع املخلفات الطبية، وااللتزام بعملية فرز وفصل والتخزين املؤقت للنفايات، خاةة وأن النفايات الطبية 

 على البيئة واملجتمع و 
ً
 كبيرا

ً
على العاملين في املجال الصحي إذا لم يتم التعامل معها بطرق سليمة وتسبب تمثل خطرا
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العديد من األمراض املعدية، فالتخلص اآلمن من نفايات مراكز الحجر الصحي  الخاةة بمرض ى أو من يشتبه بإةابتهم 

االيسان وسالمة يتطلب إجراءات وقائية خاةة لتفادي العدوى، وتجنب اآلثار السلبية على صحة  COVID -19ب 

 1البيئة كونها تعتبر وسطا محتمال لتواجد فيروس كورونا .

ويتم ذلك وف، االجراءات املتبعة بحيث يتم التعامل مع كافة النفايات من غرف املرض ى املشتبه بإةابتهم أو مؤكد 

واملرض ى  ة الفري، الصحياةابتهم بفيروس كورونا على أنها نفايات معدية بكافة اشكالها، وذلك حفاها على صحة وسالم

والزوار باملستشفى والبيئة واملجتمع، خاةة وأن مخلفات الرعاية الطبية من أهم مصادر الخطورة ملا تحتويه من مواد 

 2معدية وغيرها.

حيث يتم وضع النفايات الطبية بأكياس بالستيكية  آلية جمع النفايات من أماكن الحجر الصحي: 1.2.3

من حجم الكيس،  %70واحدة وغير مسربة للسوائل محكمة اإلغالق بنسبة امتالء ال تزيد عن سميكة تستخدم ملرة 

 3ساعة ويمنع اضافة اي نفايات أخرى عليها. 24ومن ثم يتم تعقيمها بمادة الكلور، ووضعها في مكان آمن ملدة 

ذلك في ةندوق األمان الخاص كما يتم التخلص من اآلالت الحادة واإلبر فورا كما هي؛ كوحدة واحدة مع الحقنة و 

بذلك. وعدم كسر أو ثني سن اإلبرة، الى جانب كتابة التاريخ واسم القسم على ةندوق األمان الخاص عند فتحه وهي 

ةنادي، مخصصة مصنوعة من البالستيك أو الكرتون املقوى غير مسربة للسوائل، ذات غطاء محكم يسمح  عبارة عن

ح بخروجها باإلضافة الى وضع ملص، تحذيري لتجنب دمجها مع النفايات االخرى، ويتم بإدخال االدوات الحادة وال يسم

أيام من تاريخ فتحه كحد أقص ى أو يمأل إلى ثالثة أرباعه وأن يغل،  3التخلص من ةندوق األمان الخاص بعد مرور 

م، في غرف املرض ى الصندوق بإحكام ويوضع ةندوق األمان مثل بجانب مكان تحضير األدوية، على ترولي القس

 4املعزولين.

وعلى ةعيد املخلفات الصلبة في غرف عزل املرض ى فإنه يتم استخدام حاويات بها أكياس ةفراء عند التخلص من 

هذه املخلفات لك  يتم فصلها عن املخلفات العادية توزع الحاويات بأكياس ةفراء، الى جانب توفير حاوية كبيرة 

ةفر لتجميع النفايات الخطرة بشكل مؤقت توضع في مكان امن خارج ةاالت املرض ى. بعجالت وغطاء وبداخلها كيس أ

ومن ثم يتم تنظيف األوعية والحاويات لوضع أكياس املخلفات الطبية املعدية بالغسل باملاء والصابون ومن ثم تطهيرها 

ارتداء الواقيات الشخصية املوضحة  جزء باملليون، مرة واحدة يوميا على األقل، وعلى عمال النظافة 1000بكلور بتركيز

تدريب العاملين في مجال ترحيل النفايات من أماكن الحجر الصحي حول كيفية  بسياسة الوقاية الشخصية. وذلك بعد

التعامل مع النفايات الطبية وتدريبهم على إتباع إجراءات الوقاية والسالمة الالزمة، إضافة إلى تزويدهم بكافة األدوات 

 5الواقية لحمايتهم.واملالبس 

                                                           
1Palestinian Ministry of Health. (2020). Procedures for disposing of medical waste in the Quarantine Centers of 

COVID-19 Gaza. 
2The same as the previous reference. 
3 The same as the previous reference. 
4The same as the previous reference. 
5Palestinian Ministry of Health. (2020). Procedures for disposing of medical waste in the Quarantine Centers of 

COVID-19, Gaza. 
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أما بالنسبة للتخلص من النفايات الخطرة املتجمعة في حاوية التجميع في القسم فإنه عند امتالء الكيس إلى ثالثة 

ساعة كأقص ى حد يتم نقل األكياس بنفس العربة إلى مكان التخزين الخاص باملستشفى، ويمنع منعا  24أرباعه أو كل 

حكيم القسم وضع ملص، على كيس التجميع االةفر بالقسم مدون عليه التاريخ  باتا حمل األكياس باأليدي وعلى

 1واسم القسم.

حسب نظام محدد عبر مركبات  تتم جمعها:عملية التخلص من النفايات الطبية التي تم  2.2.3

خاةة غير مسربة للعصارة ومغطاه تابعة ملجالس الخدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة أو البلديات حيث يتم 

أيام ثم تعامل كنفايات بلدية إذا كانت غير  3نقلها الى أماكن مخصصة للدفن أو أن يتم وضعها في مكان معزول ملدة 

ت تلك النفايات معدية يتم التخلص منها بالحرق في مراكز الحرق املخصصة بمستشفيات معدية، أما في حال كان

 2القطاع.

 في قطاع  خطة إدارة النفايات الطبية: 3.2.3
ً
من خالل توجيه سؤال عن ماهية الخطة املتبعة حاليا

مريض الرعاية أفاد د. معتصم ةالح مدير دائرة ت ،COVID-19غزة إلدارة النفايات الطبية في هل جائحة 

األولية في اإلدارة العامة للتمريض أن وزارة الصحة بغزة قد وضعت سياسة واستراتيجية قائمة على املعايير 

الدولية في منظمة الصحة العاملية، فكثير من التساؤالت يثيرها تفش ي وباء فيروس كورونا في فلسطين والعالم، 

لمصابين بالفيروس من إبر وكمامات ومالبس واقية وأدوية من ضمنها: كيفية التخلص من النفايات الطبية ل

وبحسب منظمة الصحة العاملية فقد أوضحت أن اإلدارة اآلمنة للنفايات الطبية ترتكز على املبادئ  وغيرها.

الرئيسية الثالثة التالية: تقليل النفايات غير الضرورية، وعزل النفايات العامة عن تلك الخطرة، ومعالجة 

 3بطريقة تحد من املخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون الصحيون واملجتمع. النفايات

وأكد د. مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية االولية أن اإلجراءات التي تتبعها وزارة الصحة لتعامل مع النفايات 

دروسة تتم بطريقة علمية مالطبية الناتجة عن تقديم الرعاية الطبية للمرض ى والنزالء في مراكز الحجر الصحي، 

 4ومتوافقة مع البروتوكوالت الطبية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية.

في املستشفيات يتم التخلص منها  COVID-19ويوضح عبد ربه أن النفايات الطبية الناتجة عن مخلفات 

اس بوضعها في أكي كالنفايات الطبية كما نص البروتوكول الصحي املعتمد من قبل منظمة الصحة العاملية

 5ملونة، ووسمها بإشارة الخطر.

أفاد كل من اإلجراءات املتخذة للتعامل مع النفايات الطبية يف ظل جائحة كورونا:  4.2.3

د. رام  العبادلة و د. مجدي ضهير ان وزارة الصحة الفلسطينية قد اتخذت جملة من اإلجراءات االحترازية املتقدمة 

فيروس كورونا بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية واملؤسسات العاملة جنبا إلى جنب مع للحد من إمكانية انتشار 

                                                           
1World Health Organization. (2020). Infection prevention and control during health care when novel 

coronavirus (nCoV) infection is suspected: interim guidance, 25 January 2020. 
2 The same as the previous reference. 

. 10(: مقابلة مع مدير دائرة تمريض الرعاية االولية في االدارة العامة للتمريض، وسائل التواةل االجتماعي، الساعة 18/6/2020معتصم ةالح. )3
ً
 ةباحا

 مساًء. 1(: مقابلة مع نائب مدير عام الرعاية األولية، وزارة الصحة الفلسطينية، الساعة 5/5/2020مجدي ضهير. ) 4
 مساًء.  8(: مقابلة مع مدير الطب الوقائ  في وزارة الصحة الفلسطينية، وزارة الصحة الفلسطينية، الساعة 1/6/2020) .علي عبد ربه5
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وزارة الصحة للحيلولة دون انتشار وباء فيروس كورونا وتحديدا في مجال التخلص من النفايات الطبية ملا لها من آثار 

 خطيرة وتداعيات يمكن ان تشكل عنصر جذب لهذا الفيروس وانتشاره.

عبادلة أنه وف، االجراءات املتبعة سيتم التعامل مع كافة النفايات من غرف املرض ى املشتبه بإةابتهم أو وأوضح ال

مؤكد اةابتهم بفيروس كورونا على أنها نفايات معدية بكافة اشكالها، وذلك حفاها على صحة وسالمة الفري، الصحي 

فات الرعاية الطبية من أهم مصادر الخطورة ملا تحتويه واملرض ى والزوار باملستشفى والبيئة واملجتمع، خاةة وأن مخل

 1من مواد معدية وغيرها.

والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العاملية قد أكدت أن الحكومة الفلسطينية اتخذت إجراءات متقدمة ملكافحة انتشار 

، ي فلسطين جيرالد روكنشوابفيروس كورونا، تفوق ما هو موص ى به دوليا. وقال مدير مكتب منظمة الصحة العاملية ف

إن وزارة الصحة ملتزمة بمعايير منظمة الصحة العاملية، وتقوم بكل ما يمكن عمله للحد من إمكانية انتشار الفيروس، 

 2وفي التخفيف من اآلثار املترتبة على املواطنين.

ن و بمستشفى الشفاء أفاد العاملوفي مقابلة مع مجموعة من موهف  شركات النظافة العاملة لدى قطاع وزارة الصحة 

بأنه تم فرز عمال نظافة بشكل خاص لقسم الحجر الصحي الكائن بمستشفى الشفاء، ويتم عمل فحص دوري لهم 

، وأضافوا  COVID-19وتوفير املالبس الواقية واملعدات الالزمة للتعامل مع النفايات املخرجة من قسم الحجر ملصاب  

فإنه يتم إبالغ عمال النظافة املختصين ليقوموا  COVID-19خارج قسم الحجر بمرض  أنه في حال ثبوت إةابة مريض

بتطهير مكان تواجد املريض بعد نقله للحجر ، ويتم جمع النفايات الطبية الخاةة به ليتم معاملتها والتخلص منها وف، 

 COVID3-19السياسة الخاةة املعمول بها ملرض ى

 التعامل مع النفايات الطبية واإلجراءات التوعوية تدريب الطواقم املختلفة ىلع 5.2.3
أكد د. مجدي ضهير على  : الطبيةللعاملين وعامة الناس ىلع حد سواء يف إدارة النفايات 

ضرورة تدريب العاملين في مجال ترحيل النفايات من أماكن الحجر الصحي حول كيفية التعامل مع النفايات الطبية 

 4إجراءات الوقاية والسالمة الالزمة، إضافة إلى تزويدهم بكافة األدوات واملالبس الواقية لحمايتهم.وتدريبهم على إتباع 

وأضافت رئيسة سلطة جودة البيئة الوزيرة م. عدالة االتيرة أنه في هل وجود عشرات اآلالف ممن هم بالحجر املنزلي 

على الصحة العامة والبيئة وإدارة النفايات الصلبة إعداد الدليل االرشادي إلجراءات الحفاظ  2020نيسان  6تم في 

للحد من تفش ي فيروس كورونا املستجد بغرض اتخاذ إجراءات احترازية لحماية وتوعية العاملين ومقدم  الخدمة في 

 5قطاع إدارة النفايات املنزلية املختلطة والطبية.

ث قامت بإطالق اعالن من خالل ةفحة سلطة جودة واإلجراءات التوعوية لعامة الناس حي وأوضحت م. عدالة االتيرة

مشاهد  ١٨١٢٠٠البيئة عبر موقع التواةل االجتماعي وتناول املنشور التوعوي الخطر من الفيروس وقد وةل إلى 

                                                           
. 10(: مقابلة مع مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، وزارة الصحة الفلسطينية، الساعة 15/3/2020رام  العبادلة. ) 1

ً
 ةباحا

، الساعة 1/6/2020سليمان ابو مفرح. ) 2
ً
 مساًء. 9(: مقابلة مع مدير عام دائرة املجالس املشتركة في الضفة الغربية، وكالة معا

. 10(: مقابلة جماعية مع الباحثين الساعة 25/11/2020) ة من عاملي النظافة.مجموع 3
ً
 ةباحا

 مساًء. 1(: مقابلة مع نائب مدير عام الرعاية األولية، وزارة الصحة الفلسطينية، الساعة 5/5/2020مجدي ضهير. ) 4
 مساًء. 12حيفة الحياة الجديدة. الساعة (:رئيسة سلطة جودة البيئة الوزيرة . في حوار مع ص7/6/2020عدالة االتيرة.) 5
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 حول تعليمات الحجر الصحي املنزلي استناًدا  ١٦٣٠٠وتفاعل معه 
ً
شخص، وبعد إعالن حالة الطوارئ يشرنا إعالًنا مموال

شخص وعدد  ٥٢٣١٠٠ات منظمة الصحة العاملية وإرشادات وزارة الصحة حيث وةلت هذه التعليمات لنحو لتعليم

مشاركات. وأكدت على أن الشراكة املجتمعية خطوة مهمة لنجاح  ١٣٠٦شخص إضافة إلى  ١٥٩١٠٠التفاعالت 

 1انتشار الجائحة. مبادرات التوعية البيئية في زمن الجائحة، التي تهدف الى اشراك املجتمع للحد من

 ن و وفي مقابلة مع مجموعة من موهف  شركات النظافة العاملة لدى قطاع وزارة الصحة بمستشفى الشفاء أفاد العامل

بأن شركة النظافة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية قامت بعمل دورات توعوية بخطورة التعامل مع النفايات 

وتصنيف  COVID-19اءات الوقاية والسالمة في التعامل مع مخلفات مرض ى وشددت على دورهم التباع إجر  ،الطبية

 خدماتال مجلس معايير املخلفات الخاةة بهم في أكياس مخصصة للتخلص منها بالطرق السليمة بعد جمعها وف، 

 2تالنفايا إلدارة املشترك

باإلضافة إلى االجراءات االحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة ملكافحة وباء كورونا في  التدابير الالزمة ل مان اللتزام:

جميع مرافقها الصحية، شدد د. رام  العبادلة مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة على إلزام جميع الفري، الصحي 

ؤقت لتزام بعملية فرز وفصل والتخزين املفي املجال الطبي بإتباع أساليب آمنة أثناء التعامل مع املخلفات الطبية واال

للنفايات، خاةة وأن النفايات الطبية خطرا كبيرا على البيئة واملجتمع وعلى العاملين في املجال الصحي إذا لم يتم 

 3التعامل معها بطرق سليمة وتسبب العديد من األمراض املعدية.

الخاص بإدارة النفايات الطبية، فإن القانون ينص  2012 لسنة 10وحسب املادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 

على أن املؤسسـات وكل منتج أو مشرف على إدارة النفايات الطبية تتحمل املسؤولية، عن أي ضرر للبيئة أو الصحة 

العامة الناتجة عن تلك النفايات، ما يعني ضرورة ووجوب احتواء كل محافظة على مشروع ةدي، للبيئة، للحد من 

 4شكلة النفايات ومخاطرها الكبيرة.م

أوضحت م. عدالة االتيرة أنه تم تشكيل   املدة التي يجب أن تتخذ فيها إجراءات الطوارئ: 6.2.3

باإلجراءات الفنية املتعلقة بإدارة النفايات الصلبة والطبية  تعنىل COVID_19خلية إلدارة األزمة املترتبة عن جائحة 

نها بشكل آمن، وأكدت على مباشرة عمل هذه الخلية قبيل إعالن حالة الطوارئ في الوطن  والعمل على كيفية التخلص م

 
ً
تابعنا مخاطر اتساع دائرة التهديد الوبائ  منذ األيام األولى بعين حريصة على البيئة مع مراعاة متطلبات السالمة "قائلة

من  10حيث أةدرت سلطة جودة البيئة في العامة وف، نطاق عملنا واختصاةنا كسلطة مسؤولة عن جودة البيئة، 

تعليمات معتمدة من رئيسها إلدارة النفايات املعدية في حاالت الطوارئ، التي تتضمن طرق جمع ونقل  2020آذار 

والتخلص واملعالجة للنفايات الخطرة في حاالت الطوارئ معتمدة على تعليمات منظمة الصحة العاملية وخاةة فيما 

ايات الطبية األولية وتعميم هذه التعليمات على رؤساء لجان الطوارئ في املحافظات الذين أةدروا يتعل، بإدارة النف

                                                           
 مساًء. 12(: رئيسة سلطة جودة البيئة الوزيرة. في حوار مع صحيفة الحياة الجديدة. الساعة 7/6/2020عدالة االتيرة. ) 1
. 10(:مقابلة جماعية مع الباحثين.الساعة25/11/2020مجموعة من عاملي النظافة.) 2

ً
 ةباحا

.  10(: مقابلة مع مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، وزارة الصحة الفلسطينية، الساعة 15/3/2020رام  العبادلة. ) 3
ً
 ةباحا

 مساًء. 2(: رئيس قسم النفايات الصلبة بلدية قلقيلية، مقابلة مع صحيفة الوفا، الساعة 7/7/2020بسام العدل. ) 4
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قرار تشكيل لجان فنية مؤلفة من وزارة الصحة والدفاع املدي  وسلطة جودة البيئة ووزارة الحكم املحلي لتنفيذ 

فرعية التابعة لسلطة جودة البيئة في محافظات ن مدراء املكاتب ال"إالتدخالت الالزمة "، وأضافت م. عدالة االتيرة 

الوطن تم اشراكهم ضمن لجان الطوارئ في محافظاتهم، الى جانب متابعة يومية من قبل الطواقم الفنية واملختصة 

 1."حول النفايات املنزلية املختلفة وكذلك النفايات الطبية التي نتجت عن مراكز العزل والحجر الصحي املنزلي

ن إيجاد معلومات دقيقة و لم يستطع الباحث ر النفايات الطبية التي يمكن توقعها:مقدا 7.2.3

منس، الشئون اإليسانية باألمم املتحدة "ماكسويل جيالرد" يعاي  قطاع غزة من مشكلة  ومستجدة ولكن وف، تصريح

مام من األقص ى، وغياب االهتمتفاقمة في ادارة النفايات الطبية، نتيجة لوةول مكبات النفايات إلى الحد االستيعاب  

، قدرت وزارة التخطيط كمية النفايات التي نتجت من 2010قبل الجهات املعنية على العمل لحل األزمة. فف  عام 

 على أن تتضاعف هذه الكمية لتصل إلى  1300قطاع غزة ب 
ً
. 2350طن/يوميا

ً
 بعد عشرين عاما

ً
 2طن/يوميا

عدة آليات تم العمل بها في مختلف محافظات الوطن  هناك طبية:الآلية النقل الحالية للنفايات  8.2.3

منها ما أفاد بها رئيس قسم النفايات الصلبة في بلدية قلقيلية بسام العدل ان التخلص من النفايات يتم من خالل 

لها الى يجمعها بحاويات خاةة، ونقلها الى نقطة الترحيل في املدينة بسيارة مخصصة لنقل نفايات الفيروس، ثم تحو 

 3مكب زهرة الفنجان في منطقة جنين، الذي بدوره يتم التخلص منها بطمرها.

اآللية األخرى وهي التي أعلن عنها رئيس قسم الشؤون الصحية في مديرية صحة بيت لحم الدكتور شادي اللحام بأنه 

خل الفندق ووضعها في حاوية يتم وضع النفايات الطبية في أكياس نايلون محكمة اإلغالق، قبل أن يتم تعقيمها دا

قمامة مغلقة في الخارج، ثم تأت  مركبة تابعة ملجلس الخدمات املشتركة التابعة للبلديات وتجمع النفايات في ساعة 

محددة بالتعاون مع املتواجدين في الفندق واألمن الوطني، وتنقلها إلى منطقة نائية خارج حدود املحافظة حيث يتم 

 4تالفها وحرقها، ك  ال تشكل أي خطر.تعقيمها مرة أخرى وا

من جانب آخر أفادت م. عدالة االتيرة رئيسة سلطة جودة البيئة الوزيرة أنه في فترة انتشار فيروس كورونا كان ال بد 

من التخلص من النفايات الطبية وبالذات الناتجة من مراكز الحجر الصحي واملستشفيات، وبسبب عدم وجود معالجة 

االمكانيات تم تخصيص سيارة خاةة لجمع النفايات الناتجة عن مصاب  كورونا، من قبل مجلس الخدمات كافية، وقلة 

املشترك وبعض البلديات لنقل نفايات الفيروس، وذلك بعد وضعها بأكياس محكمة االغالق من قبل املستشفيات 

ة بناء على دليل تم اعداده من قبل وزارة البيئواملراكز الصحية، وكان يتم نقلها الى مكبات النفايات ويتم التعامل معها 

منع مالمستها وعدم انتشارها، لضمان السالمة  3وهو التخلص منها بالطمر تحت سطح االرض بمسافة 
ُ
متر، بحيث ت

العامة وكان يتم التعامل مع النفايات التي تخرج من املنازل التي يشك بوجود مصابين فيها ويخضعون للحجر الصحي 

 5كالنفايات الطبية امللوثة، تاركين نفاياتهم أمام منازلهم بالتنسي، مع املجالس املحلية والصحة حتى يتم جمعها. املنزلي،

                                                           
 مساًء. 12(: رئيسة سلطة جودة البيئة الوزيرة. في حوار مع صحيفة الحياة الجديدة. الساعة 7/6/2020عدالة االتيرة. ) 1
. 11الساعة  .وزارة التخطيط .(: تصريح ملنس، الشئون اإليسانية باألمم املتحدة1/5/2018ماكسويل جيالرد. ) 2

ً
 ةباحا

 مساًء. 2فايات الصلبة بلدية قلقيلية، مقابلة مع وكالة وفا االخبارية، الساعة (: رئيس قسم الن7/7/2020بسام العدل. ) 3
 مساًء. 2مقابلة مع وكالة وفا االخبارية، الساعة  رئيس قسم الشؤون الصحية في مديرية صحة بيت لحم. (:15/3/2020شادي اللحام. ) 4
 مساًء. 12في حوار مع صحيفة الحياة الجديدة. الساعة  (: رئيسة سلطة جودة البيئة الوزيرة.7/6/2020عدالة االتيرة. ) 5
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ضهير أن آلية جمع النفايات من أماكن الحجر الصحي بحيث  أما عن آلية جمع النفايات في قطاع غزة فقد أوضح د.

دة وغير مسربة للسوائل محكمة اإلغالق بنسبة امتالء ال تزيد يتم وضعها بأكياس بالستيكية سميكة تستخدم ملرة واح

ساعة ويمنع اضافة اي  24من حجم الكيس، ومن ثم يتم تعقيمها بمادة الكلور، ووضعها في مكان آمن ملدة  %70عن 

 في حال استخدام أدوات طبية حادة داخل مراكز الحجر، يتم وضعها بصنادي، مخصصة“نفايات أخرى عليها، وأضاف 

مصنوعة من البالستيك أو الكرتون املقوى غير مسربة للسوائل، ذات غطاء محكم يسمح بإدخال االدوات الحادة وال 

الفتا الى أن عملية تجميع ” يسمح بخروجها باإلضافة الى وضع ملص، تحذيري لتجنب دمجها مع النفايات االخرى 

للعصارة ومغطاه تابعة ملجالس الخدمات املشتركة النفايات تتم حسب نظام محدد عبر مركبات خاةة غير مسربة 

إلدارة النفايات الصلبة أو البلديات حيث يتم نقلها الى أماكن مخصصة للدفن أو أن يتم وضعها في مكان معزول ملدة 

 1أيام ثم تعامل كنفايات بلدية. 3

  2املعدات والوسائل املستخدمة يف التخلص من النفايات الطبية املوجودة: 9.2.3
 .سيارة مخصصة لنقل نفايات الفيروس 

  تجمع النفايات املعدية في حاوية بالستيكية ةلبة غير مھلجنة وقابلة لالشتعال ذات غطاء محكم اإلغالق

معدية"، وتحتوي بداخلها على كيس بالستيك   -نفاجات خطرة -توضع عليها ملص، بنص على عبارة "تحذير

ه ذات التحذير. كما تم شراء ألف حاوية ةفراء مخصصة أةفر يستخدم ملرة واحدة فقط مطبوع علي

 لتًرا وتوزيعها على مناط، الحجر والعزل في كل محافظة، 60للنفايات الطبية بحجم 

 :وعن آلية الحرق، أوضح العدل أنه وبعد اإلنهاء من جمع النفايات الطبية التي يتم  محرقة النفايات الطبية

م نقلها عبر سيارة خاةة تابعة للبلدية، وضمن ضوابط محددة تجنبا لوقوع فرزها باملراكز الصحية بعناية، يت

اي أضرار، ثم وضعها بالفرن الذي يعمل بنظام الحرق الجاف، حيث يقوم بتحويل املركبات العضوية الى 

مواد غير عضوية، من خالل ضخ االكسجين بكميات عالية وزيادة يسبة االحتراق بصهر املخلفات املعدنية 

الستيكية، ومن ثم طرح البخار الناتج عبر نظام  تنقية الغازات، خالف عملية اتالف وحرق النفايات التي والب

 تتم في األرض أو االماكن الخالية.

  أوتوكليف( وهو جهاز خاص بتعقيم املواد، تم استخدامه في كل من نابلس وطولكرم وسلفيت وأريحا وفي(

 الخليل. 

 سمين األول لجمع النفايات الطبية، والثاي  يحتوي على الفرن "جهاز الحرق" الذي الغرفة: وتقسم الغرفة الى ق

كيلو من النفايات، وبمدة زمنية تصل الى ساعة ونصف،  30يتألف من طابقين "سفلي وعلوي"، ويستوعب 

 مرات يوميا. 5-4ويمكن تكرار الحرق من 

 
                                                           

 مساًء. 1(: مقابلة مع نائب مدير عام الرعاية األولية، وزارة الصحة الفلسطينية، الساعة 5/5/2020مجدي ضهير. ) 1
 عدة مقابالت مع كل من: 2

 ( .رئيسة سلطة جودة البيئة الوزيرة. في حوار مع صحيفة7/6/2020عدالة االتيرة :)  مساًء. 12الحياة الجديدة. الساعة 

 ( .مقابلة مع مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، وزارة الصحة الفلسطينية، الساعة 15/3/2020رام  العبادلة :)10 .
ً
 ةباحا

 ( .مقابلة مع نائب مدير عام الرعاية األولية، وزارة الصحة الفلسطينية، الساع5/5/2020مجدي ضهير :) مساًء. 1ة 

 ( .مقابلة مع مدير الطب الوقائ  في وزارة الصحة الفلسطينية، وزارة الصحة الفلسطينية، الساعة 1/6/2020علي عبد ربه :)مساًء. 8 
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 . االستنتاجات والتوصيات:4
-COVIDتم في هذه الدراسة عرض أفضل املناهج املتبعة في بعض دول العالم إلدارة املخلفات الطبية خالل جائحة 

تجارب  علىمن حيث تعريفها، وعناةرها، ومصادرها واألخطار التي قد تنتج عن التعامل غير السليم معها، والتعرف  19

واحتياجاتهم، ومقترحاتهم لتحديد املشكلة القائمة ومحاولة  بإدارة النفايات الطبية ومعرفة توجهاتهم، هذه الدول 

الوةول إلى الحل املناسب، وبناء على ذلك تعتبر هذه الدراسة أساًسا يمكن االنطالق منه لتلبية تلك االحتياجات، 

ؤسسات مل، كم تم تناول اإلجراءات املتبعة في اورفع مستوى الوعي في املؤسسات الصحية حول سالمة العاملين فيها

 .الصحية في قطاع غزة بمزيد من االستقصاء

 االستنتاجات: 4.1
تم الحصول على النتائج من خالل طبيعة عمل الباحثين واجراء املقابالت عبر وسائل التواةل االجتماعي، وعلى الرغم  

مة الصحة العاملية وعدم وجود سياسات ولوائح تنص عليها منظ  COVID-19من التحديات املرتبطة بسرعة انتشار وباء

خاةة بهذا الوباء بعينه. إال أنه أههرت النتائج بأن معظم املراكز الصحية قد اتخذت املبادرات لتفعيل نظام جيد 

التنظيم لجمع ومعالجة النفايات. كما اتخذت الدول املزيد من الخطوات من خالل توفير العناةر املطلوبة مثل 

أيًضا تعمل على جمع النفايات للتخلص  تكلفة، وههرت شركات خاةة للمساعدةالحاويات امللونة املختلفة دون أي 

النهائ  بتكلفة قليلة بحيث يمكن تشجيع املستشفيات على فرز وتجميع نفاياتها بشكل مناسب. من نتائج هذه الدراسة 

 ليواكب جائحة 
ً
 في إدارة املخلفات الطبية في معظم دول العالم كفيال

ً
 مستمرا

ً
-COVIDتم االستنتاج أن هناك تقدما

بحيث يتم جمع النفايات الطبية   COVID-19لك من خالل تجربة بعض الدول التي عانت من جائحة ونلحظ ذ 19

 لنظام منظمة الصحة العاملية، ثم نقل النفايات إلى مواقع التخزين 
ً
وفصلها باستخدام ترميز األلوان الثالثة تطبيقا

ف بما يتطاب، هذا النظام مع مواةفات منظمة وأخيرا نقلها إلى محطة تحميل حيث يتم معالجتها عن طري، الهيدروكلي

الصحة العاملية ومع ذلك؛ يجب أن يكون التوحيد في ممارسات اإلدارة اآلمنة للنفايات بين جميع دول العالم بحيث 

 ، وقد توةل الباحثون لالستنتاجات التالية أيضا:تكون مضمونة في جميع املستشفيات

 وذلك بسبب حجم التركيز اإلعالم  وحمالت التوعية ضد جائحةمستوى الوعي والتدريب بين العمال ق -
ً
   د زاد يسبيا

COVID-19 ،.إال أنه ينصح بشدة التدريب املستمر ملوهف  املستشفى على كيفية التعامل مع النفايات الطبية 

املستشفيات واألخطار هناك أيضا حاجة الوعي بنظام إدارة النفايات بين املريض / املجتمع من أجل منع عدوى  -

 البيئية.

لثالث االدولية توفير السياسة والتنظيم ووضع املبادئ التوجيهية للمستويات الحكومية ل هنالك التزال الحاجة -

)الحكومة الفيدرالية وحكومة الوالية والحكومة املحلية( وذلك لتحسين ممارسات إدارة النفايات في جميع أنحاء العالم 

 أيًضا من قبل كل من منظمة الصحة العاملية ووكالة حماية البيئة. كما هو موص ى به 

 التوصيات: 4.2
  :COVID-19اقتراحات لتطهير نفايات املستشفيات ومياه الصرف الصحي أثناء جائحة 

في براز املرض ى، مما أثار القل، بشأن تطهير  SARS-CoV-2في اآلونة األخيرة، تم العثور على الحمض النووي الريبي لـ 

يعتقد أن االنتقال مباشرة  في الصين. COVID-19النفايات واملياه العادمة من املستشفيات املخصصة خالل جائحة 

قد يحدث أيًضا من خالل تقيؤ الشخص املصاب. لذلك في هل بعض الظروف، فإن نظام مياه الصرف الصحي 

وأفيد أيضا أن مياه الصرف الصحي التي تم تفريغها من أحد  CoV - 2. -انتقال سارس  لديه القدرة على تمكين
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كان إيجابية الحمض النووي الريبي، مما يشير إلى أن  SARSCoV - 2-و COVID-19مستشفيات الحجر ملرض ى 

 منذ ز باإلضافة إلى ذلك، فإن تطهير نفايات املستشفيات هو أيضا مهم  الفيروس قد لوث نظام الصرف.
ً
يادة جدا

 على كل من 
ً
 كبيرا

ً
توليد النفايات بشكل كبير خالل هذه الفترة، والتي قد تسرع من انتشار املرض وتشكل خطرا

 الطاقم الطبي واملرض ى بدون التجميع والتطهير املناسبين.

الصحي من املستشفى  يوًما على التوالي في مياه الصرف 17أيام، و 3ملدة يومين،  CoV-1 -يمكن أن يتواجد السارس -

 20دقيقة عند  30يمكن تعطيل جميع فيروسات السارس خالل  درجة مئوية، 20والبراز والبول عند درجة حرارة 

ملغم / لتر من ثاي  أكسيد الكلور بدون  2.19ملغم / لتر من الكلور بدون بقايا أو  0.5درجة مئوية مع وجود أكثر من 

ة تقنيات التطهير املختلفة تبين أن الكلور واألشعة فوق البنفسجية كانا األكثر مقارنة بين فعالي وعند عمل بقايا.

 بثاي  أكسيد الكلور وأن كفاءة تطهير األوزون ليست مثالية
ً
 .، يضاف إلى ذلك التوةيات التاليةكفاءة، متبوعا

/ لتر. لتطهير الخزانات، مجم  50الكلور املتاح بحوالي  شركات النظافة العاملة بوزارة الصحة باستخدام وص ىت -

ملغم / لتر واملستعمرات القولونية  6.5ساعة مع الكلور املتبق  أكثر من  1.5ويجب أن تكون مدة التالمس أطول من 

لكل لتر. باإلضافة إلى ذلك، ُيقترح أيًضا استخدام األشعة فوق البنفسجية لتطهير مياه الصرف  100البرازية أقل من 

ان أمكن توفيرها وذلك لقلة املواد الناتجة الثانوية  COVID-19املصممة ملرض ى  األخرى الصحي في املستشفيات 

 وألداء تطهير مثالي.

في الوقت املناسب تحت هروف حماية العاملين  من قبل عاملي النظافة عالوة على ذلك، يجب جمع النفايات املعدية -

جم  20السائل املحتوي على مطهرات الكلور املتوفر بتركيز  ويقترح تعقيمها باستخدام مادة الكلور الصلبة أو الكلور 

 / لتر ومدة تعقيم ساعتين.

ما النفايات بين في املحارق املخصصة بوزارة الصحة الفلسطينية ُيقترح حرق نفايات األدوية والنفايات الكيميائية-

 يقترح تطهيرها بعد تجميعها.  CoV-2املشعة املعدية وامللوثة بالسارس 

الحماية التي يمكن التخلص منها أن تعامل على أنها نفايات معدية.  مقدم  الرعاية ملعدات ب أيًضا بعد استخداميج -

دقيقة. عالوة على ذلك، مطهرات  30كحول ملدة  ٪75على سبيل املثال، يجب أن تكون أجهزة التنفس منقوعة في 

 منتجات الحماية األخرى التي تكون بدون تلوث واضح.ملغم / لتر يقترح لتطهير  1000ملغم / لتر و 500الكلور مع 

أن تتخذ تدابير لتحسين إدارة نفايات املستشفيات ومياه الصرف الصحي، خاةة خالل  في غزة ينبغي للحكومة -

 .COVID-19جائحة 

 نظام وزارة الصحة أن تنش ئيجب  -
ً
ل قسم ارة كإلعادة التدوير وتكليف موهفين خاةين لتولي املسؤولية، وتعزيز إد ا

 ملنع تسرب النفايات.

 في التخلص من املواد الطبية التيسواء مقدم  رعاية صحية أو العاملين لدى شركات النظافة يجب تأهيل العاملين  -

 يمكن التخلص منها وتوفير اللوازم املعززة للحماية الشخصية.

 تطلعات مستقبلية:. 5
يمكن أن يحدث انخفاض كبير بالتلوث البيئي أو اآلثار السلبية على صحة اإليسان إذا ما تم تطبي، إدارة آمنة للمخلفات 

الطبية بدقة وتوفير املتطلبات لذلك. ولكن من أجل تطوير طرق التطهير للمخلفات وحماية البيئة املحلية مع مراعاة 

، كفاءة واقتصادية ينبغي أن الظروف الفعلية والوةول إلدارة للنفايات أ
ً
 أخذ في عين االعتبار عمل دراساتنكثر أمنا

 في هل تفش ي جائحة 
ً
 .COVID-19مستقبلية تراعي االحتياجات املستمرة خصوةا
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 االختصارات:
1. COVID-19: Coronavirus disease -2019 

2. SICPs :Standard infection control precautions 

3. TBPs: Transmission Based Precautions 

4. SARS-CoV-2: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
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 كورونا فيروس جائحة انتشار ملواجهة الدولي الوقائي البروتوكول
(COVID19) 

International Preventive Protocol to counter the spread Corona 
virus (COVID19) pandemic 

 نزيهة شاوش. د

Dr. Chaouche Naziha 

 واالجتماعية، اإلنسانية العلوم كلية والعمل، اإلدارة تخصص االجتماع، علم يف دكتوراه
 .الجزائر-بسكرة- خيضر محمد   جامعة

doctorate in sociology, specialty Administration and work,Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Mohamed Khider, University, Biskra- Algeria 

 املستخلص

مما سبب حالة من الخوف املتواةل لدى الفرد، وهذا نتيجة  العالم في اآلونة األخيرة من فوبيا فيروس نتعاي  بلدا

، وانتشر إلى سائر 2019أواخر ديسمبر الصينية ووهانألول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة الذي ههر  الوباء

فقد يستغرق إيقاف انتشار الفيروس  ،دولة في هل انتشاره السريع بالعديد من دول العالم 25أنحاء الصين وإلى أكثر من 

ونتشر فيها بكثرة من بينها إلى املنطقة العربية،  COVID19 وةل فيروس كوروناكما  ، هللا اعلم.سنوات طويل وربما اوقت

 اتفش ي فيروس كورون دولية ملواجهة تسوف يتيح لي التعرف على أهم بروتوكوال  من دول العربية وبالتاليالجزائر وغيرها 

 في الوطن العرب . ملنع تفش ي فيروس كورونا املتخذةتدابير الو  اإلجراءات في الدول األوروبية، وماهي

 .91كوفيد ،: بروتوكول، بروتوكول الوقائ ، فيروس كوروناالكلمات املفتاحية

Abstract 
Countries of the world are suffering recently Phobia virus causing a condition from the 

constant fear of an individual, this is the result of the epidemic that debuted in the wild 

animal market in Wuhan, China, in late December 2019, And spread to all parts of China 

and to more than 25 countries in light of its spread Fast in many countries of the world, It 

may take a halt to spread the virus takes a long time, possibly years, God knows. Corona 

virus COVID19 has also arrived To the Arab region, Andspread in it a lot, including Algeria 

And other Arab countries Thus it will give me Learn about the most important international 

protocols To confront the outbreak of Corona virus in European countries, What are the 

procedures and measures taken To prevent the spread of Corona virus in the Arab world. 

Keywords : Protocol, Preventive Protocol, Corona virus, COVID19. 

  



2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 187 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

 اإلطار العام للدراسة .1
 مقدمة 1.2

قد اجتاح العالم ومجتمعنا العرب  بما يسمى الوباء من الفيروسات وهذه األخيرة تعتبر جراثيم ةغيرة، تتكون فقط من 

وراثية محاطة بغشاء من البروتين، وفي الحقيقة تهاجم الفيروسات خاليا الجسم السليمة املختلفة، لتقوم مادة 

باستخدامها ملساعدتها على االستنساخ والنمو، مما يؤدي ملوت الخاليا املصابة ومعاناة اإليسان من األمراض والعدوى 

ة مثل األنفلونزا، والزكام، إلى العدوى الشديدة التي قد تؤدي املختلفة، وتتراوح العدوى الفيروسية بين العدوى البسيط

 .1إلى الوفاة مثل فيروس اإليبوال، وفيروس العوز املناعي البشري املسبب ملرض اإليدز

بعد أن تم التعرف عليه كمسبب النتشار   COVID19ال وهي فيروسأوههور نوع جديد من فيروسات في اآلونة األخيرة 

 إال فيروس كورونا، ائحة ،  وهذا ما جعل املجتمعات اإليسانية تعاي  من ج2019أحد األمراض التي بدأت في الصين في 

الدول قامت باتخاذ إجراءات وتدابير احترازية، ملنع تفش ي فيروس كورونا مما يتطلب  النهوض  باملجتمعات  من  أن

 جديد.  

 :ومن خالل هذه الدراسة تبيان

دولية ملواجهة تفش ي فيروس كورونا في  تبروتوكوال . 4. اإلطار املفاهيمي، 3. أهداف الدراسة، 2. اإلشكالية الدراسة، 1

. إجراءات وتدابير 6، في الدول العربية تفش ي فيروس كوروناملواجهة  وقائية تبروتوكوال . 5والدول األوروبية،  أسياقارة 

تنمية وتطوير القطاع الصحي وتسيره في املجتمع  استراتيجية. 7احترازية ملنع تفش ي فيروس كورونا في الوطن العرب ، 

 العرب . 

 مشكلة الدراسة: 2.1
أن تم التعرف عليه كمسبب النتشار أحد  بعد COVID19 عايش العالم في اآلونة األخيرة من جائحة فيروس كورونا

 .2019في األمراض التي بدأت في الصين 
 العربية باالرتفاع، بالتوازي مع تزايد عدداألوروبية و  تستمر أعداد املصابين بفيروس كورونا املستجد في الدول كما 

  .الفيروسة انتشار التخاذ إجراءات ةارمة ملواجه العالماملصابين حول العالم، مما دفع عددا من دول 

طرحي لي جائحة فيروس كورونا التي تستهدف للتعرف على كيفية تطبي، البروتوكوالت في املجتمعات، وتسليط  وإن

من اجل حماية األنفس واآلخرين وذلك  العامليةالصحة العمومية أيضا في كيفية إتباع النصائح التي تصدرها هيئات 

 االحتياطات املالئمة ملواجهة فيروس كورونا. بمعرفة الحقائ، واتخاذ 

ل ك ة ملواجهة تفش ي فيروس كورونادولي تبروتوكوال : كيف يمكن تطبي، في ضوء ذلك يمكن طرح السؤال التالي و   

 فيروس كورونا في الوطن العرب ؟ اإلجراءات والتدابير االحترازية ملنع تفش ي أهممن الصين والدول األوروبية؟ وماهي 

  

                                                           
 (https://mawdoo3.com)، رابط املوقع 20:15م، ساعة 2020أكتوبر  3موقع موضوع، تاريخ دخول املوقع  الفيروسات أنواع (:2018نوفمبر  19) سناء ،الدويكات 1
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 أهداف الدراسة: 3.1
 على:هدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

  والدول األوروبية.  أسيادولية ملواجهة تفش ي فيروس كورونا في قارة  تبروتوكوال  أهمتحديد 

   كورونا في املجتمع الجزائري.  لتصدي فيروس "الكلوروكين"البرتوكول العالج 

  حترازية ملنع تفش ي فيروس كورونا في الوطن العرب .اال وتدابير  أهم اإلجراءات 

  تنمية وتطوير القطاع الصحي وتسيره في املجتمع العرب . استراتيجيةتحديد 

 أهمية الدراسة: 4.1
 تكمن أهمية الدراسة في ما يلي: 

  ية ومؤسسات الرسم نظر األسرةمحاولة التوةل إلى نتائج يستطيع تطبيقها على أرض الواقع من خالل توجيه

 االلتزام بالبرنامج الوقائ  للتقليل من انتشار فيروس كورونا.  املدي  على ضرورةواملجتمع 

 ة ت التبعية ملعرفة مدى خطور حداثة املوضوع وقلة تناوله من قبل الباحثين، والحاجة امللحة للمزيد من الدراسا

 ومدى انتشاره على دول العالم. 19 فيروس كوفيد

 منهجية الدراسة: 5.1
، يهتم بالتعرف على املشكلة عن طري، وةف ى انهالوةف  عل املنهجيعرف و ، وةف املنهج الدراسة استخدمت في 

هواهرها وخصائصها وطبيعتها ومعرفة أسبابها وسبل التحكم فيها معتمدا على تجميع البيانات وتحليلها وبالتالي 

استخالص النتائج بغرض معالجة املشكلة ثم تعميم هذه النتائج طبقا ملجموعة من القواعد الخاةة بجمع املعلومات 

، وباعتبار املنهج الوةف  هو أكثر املناهج استخداما في دراسة الظروف والوقائع 1ومقارنتها وتفسيرها يفهاتصنالحقائ، و 

 .2مجتمع معين خصوةا فيغيرها و االجتماعية والسياسية 

 ياآسدولية ملواجهة تفش ي فيروس كورونا في قارة  بروتوكوالت أهمن هدف من الدراسة كان التعرف على تحديد وأل 

عتبر املنهج لذا ي. وتدابير االحترازية ملنع تفش ي فيروس كورونا في الوطن العرب  أهم اإلجراءاتتحديد األوروبية و  والدول 

عتمد يالبرتوكول الوقائ  الدولي ملواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا و أكثر مع طبيعة املوضوع  يتالءمالوةف  الذي 

 .دقيقا والتعبير عنها اوةًف وةفها و دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي موجودة،  على

 اإلطار املفاهيمي: 6.1

هو اتفاقية دولية تكمل وتحمل معاهدة معينة أو ملحقاتها،  تعريف البروتوكول بمعناه القانوني: 1.6.1

تلفوا في بعض نواحي املعاهدة، أو في حال وهو مصطلح يطل، على املبادئ واألةول التي تعود إليها الدول في حال اخ

 .3ساورهم أي التباس في أحد بنودها

                                                           
 .70-69، مركز الكتاب للنشر، مصر، ص ص1، طإعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية مع دراسة منهاج البح (: 2005العابدي، محمد عوض ) 1

 .108التوزيع ، الجزائر، ص ، دار الهدي للطباعة والنشر و )، )د طمنهجية في العلوم الجتماعية(: 2004سالطنية، بلقاسم & الجيالي ، حسان ) 2

 (https://mawdoo3.com)، رابط املوقع 18:30أكتوبر الساعة  02(: معنى البرتوكول، موقع موضوع تاريخ الدخول للموقع )2016أكتوبر  16)غادة  ،الحاليقة 3
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، هو العلم املتعل، بمنع انتشار األمراض الجرثومية ونسلو" ر سو يالبروفيعرف "تعريف الطب الوقائي:  2.6.1

العلم للحفاظ على الفرد جسميا يسمى صحة  هوكل ما يقدم توالنفسية والعضوية لتحسين أداء األفراد واملجتمعا

 1التي يعيشون فيها يسمى صحة املجتمع ةالفرد، إما ما يقدمه للحفاظ على الجماعات والبيئي

فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب املرض للحيوان  تعريف فيروس كورونا: 3.6.1

سات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد من فيروا املعروف أن عدد واإليسان، ومن

ة واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيم )ميرس(الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

 .19-مرض كوفيدا كتشف مؤخر ويسبب فيروس كورونا امل ،)سارس(

هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة  19-مرض كوفيد: 19-مرض كوفيدتعريف  4.6.1

 ووهانولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة  ،فيروسات كورونا

 .2لمعلى العديد من بلدان العاانتشر اآلن إلى جائحة  19-ل كوفيدو تح ، وقد2019الصينية في كانون األول/ ديسمبر 

كورونا أو كما يعرف بفيروس التاجي تم اكتشافه من ساللة فيروسات  : فيروسمن خالل التعاريف استخلص أن

كورونا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في 

العديد من بلدان العالم وةوال إلى الدول  تأثرت بهإلى جائحة  اآلن 19-تحول كوفيد ، وقد2019كانون األول/ ديسمبر 

 .ائحة كوروناجملواجهة  تمما ستلزم على دول العالم وضع بروتوكوال  العربية

. بروتوكوالت دولية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في قارة آسيا والدول 2
 األوروبية:

 البرتوكول الصيني اللقاح تجريبي ملواجهة لفيروس كورونا: 1.2
في إعطاء جرعات لبعض العاملين في املجال الطبي وموهف  الشركات  اخذواأنهم لو الصحة في الصين و أعلن مسؤ  

اململوكة للدولة بلقاح تجريبي لفيروس كورونا في أواخر يوليو املاض ي، بموجب بروتوكوالت "االستخدام العاجل"، وأكد 

اللقاحين لم يجتاز أسابيع، رغم أن أي من  3املسؤولون الصينيون أنهم أول دولة تستخدم لقاح كورونا قبل روسيا بـ

 .التجارب السريرية املفروضة

، رئيس برنامج تطوير لقاح فيروس كورونا الصيني، إن "االستخدام العاجل" للقاحات التجريبية "تشنغ تشويغوي "وقال 

يوليو، مع االستخدام األولي للعاملين الطبيين وبعض الشركات اململوكة للدولة، جاء ذلك بعد  22سينوفارم بدأ في 

وأضاف أن السلطات تدرس توسيع نطاق التطعيمات ، هر من بدء الجيش الصيني بتلقيح القوات بالنسخة التجريبيةش

هذا الخريف ملوهف  أسواق املواد الغذائية وأنظمة النقل وةناعات الخدمات، من أجل منع انتشار املرض في الخريف 

يذكر أن عملية املوافقة القياسية ن،  كما اةة من السكاوالشتاء، سيكون الهدف هو بناء حاجز مناعة بين مجموعات خ

                                                           
سالم ، إاإلعجاز العلمي في القران والسنة، الجامعة اإلسالمية العامليةتفوق الطب الوقائي في اإلسالم، املؤتمر العلمي األول عن (: 1987القضاة، عبد الحميد ) 1

 أباد، عمان، مديرية املكتبات والوثائ، الوطنية.

م 2020يونيو  25، تاريخ الدخول للموقع 19، موقع منظمة الصحة االلكتروي  املخصص لكوفيد 19 ائحة فيروس كورونا كوفيدج(: 2020) منظمة الصحة العاملية 2

 (https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus)، رابط املوقع 12:10عة الدخول سا
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على اللقاح تستغرق سنوات وتتطلب مراقبة أعداد كبيرة من املرض ى بمرور الوقت لضمان السالمة والفعالية، وتعهدت 

 .1 2021   عدد من دول العالم بطرح لقاح كورونا بنهاية العام الجاري أو بحلول عام

التكنولوجيا الرقمية يف الدول األوروبية كأداة ملواجهة انتشار  استخدام 2.2
 فيروس كورونا املستجد:

التي تعد من أنجح الدول  الطريقةاستخدام التكنولوجيا الرقمية كأداة ملواجهة انتشار فيروس كورونا املستجد. هذه  إن

ية، على خطى كوريا الجنوبت، للوفيات ولإلةاباإلى اإلحصائيات اليومية  اإلى جانب تايوان في مواجهة الوباء استناد

الفارق أن أوروبا طرحت نموذجا يحترم البيانات ، لإلنذار لكبح عدوى انتشار فيروس كورونا ار األوروبيون برنامجو ط

 .والحرية الفردية، استجابة لخصوةيتها التشريعية

وممثال لعدد من املؤسسات الرسمية على تطوير نظام  امختص 130منذ انفجار األزمة، انكب فري، أوروب  مكون من 

على سبيل املثال مشاركة في هذا البرنامج عبر معهد روبرت كوخ ملكافحة   ،"Tracking-Apps"تعقب أو ما يطل، عليه

العري، لألبحاث عن عدد من الجامعات  "فراونهوفر"إلى جانب معهد  وهي مؤسسة تابعة للدولة، ،األمراض املعدية

دف اله، مشاركة هي األخرى في هذا املشروع "فودافون "كما أن شركات االتصاالت الكبرى كشركة  ،واملعاهد العلمية

 فيما يتعل، بالهيكلة التي تركز على ارة في آسيا، لكنها مختلفة تمامطهو البحث عن آلية تحق، ذات النجاحات املس

 .2البيانات احترام خصوةية

من االتحاد األوروبي ملحاربة الفيروس  لمعدات الطبيةلإنشاء مخزون إنقاذ  3.2
 :التاجي

"إن االتحاد األوروب  يتخذ إجراءات لتقديم املزيد من املعدات إلى "، جانيز لينارزيتش"قال مفوض إدارة األزمات،  

إيشاء مخزون إنقاذ من االتحاد األوروب  للحصول بسرعة على اإلمدادات الالزمة ملحاربة  ونحن بصددالدول األعضاء، 

الفيروس التاجي، وسيتم استخدامه لدعم الدول األعضاء التي تواجه نقص املعدات الالزمة لعالج املرض ى املصابين 

 .سوحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية واملساعدة في إبطاء انتشار الفيرو

 : سفراء االتحاد األوروبي من قبل كورونا معالجة آثار 4.2
اح على اقتر  كما واف، سفراء االتحاد األوروب ، اليوم كورونا آثارمليار يورو ملعالجة  37 يعتمدون  األوروب سفراء االتحاد 

االتحاد ملعالجة آثار  في"التماسك" الخاص بالدول األعضاء  من ةندوق  مليار يورو 37إطالق  بشأن ،األوروب ملجلس 

وفى بيان له، أكد املجلس موافقة السفراء على القرار دون الحاجة لتعديل بسبب ضرورة الوضع، ، تفش ي وباء كورونا

 ."لفيروس كورونا الستثمار للتصدي" مبادرة أطلقوا عليها اسم األزمة فيومعالجة عواقب 

                                                           
) ، رابط املوقع 13:15الساعة  2020أكتوبر  01، تاريخ الدخول للموقع دب  –/ ترجمات ، "البروتوكولت الطبية" متجاوزة(: 2020أغسطس  25) لحرةقناة ا  1

https://www.alhurra.com/health). 
 2020أكتوبر  1، موقع القناة االلكترونية تاريخ الدخول للموقع أوروبا تطور برنامج إنذار وبائي وفق خصوصياتها التشريعية(: 2020أبريل  02العربية ) dwقناة  2

 (https://www.dw.com/ar )، رابط املوقع 14:25الساعة 
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في  ، للبرامج2019لم ينف، في عام  الذيمليار يورو من السيولة االستثمارية من التمويل  8 حوالي إطالقوتشمل املبادرة 

إطار ةندوق التنمية اإلقليمية األوروب ، والصندوق االجتماعي األوروب ، وةندوق التماسك، والصندوق األوروب  

 .1م2020مليار يورو  29تم االستفادة ب يكما س، للمصايد البحرية واملصايد

 في الدول العربية: تفشي فيروس كورونا. بروتوكوالت وقائية لمواجهة 3
 لتصدي فيروس كورونا يف الجزائر:"الكلوروكين" البرتوكول العالج  1.4

ارة في الوز  االتصال، وأوضحتالتصدي لفيروس كورونا املستجد، حسبما أشار إليه بيان لوزارة  ألجل الجزائراعتمدت 

، يستخدم في العالج من هذا الوباء ومن أمراض الروماتيزم والذئبة"، اريللمال هو جزيئة مضادة  "ن "الكلوروكينأبيانها 

 .، وال تزال مستمرة في أوروبا2020مؤكدة أن "الدراسات في هذا الصدد قد انطلقت بالصين في فبراير 

فرد، للفيروس كورونا من خالل زيادة القدرات املناعية  نتيجة ملواجهةن "الكلوروكين" قد أعطى أوأضاف ذات املصدر 

 .2منتوج يصنع محليا وبكميات كافية لعالج املرض ى حسب البروتوكول الذي وضعه الخبراء وهو 

يف الدول  ملنع تفشي فيروس كورونا حترازيةاالتدابير االجراءات وال 2.3
 العربية:

 قةحول العالم، مما دفع عددا من دول املنط الدول العربية باالرتفاع تستمر أعداد املصابين بفيروس كورونا املستجد في

 ، من بينها:  التخاذ إجراءات ةارمة ملواجهة انتشار الفيروسالعربية 

يوم السبت، إن الجزائر ستمدد فترة إجراءات  ،"عبد العزيز جراد"أعلنت مكتب رئيس الوزراء الجزائري،  الجزائر: -

أبريل، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد عدد الوفيات  29العزل العام ملدة عشرة أيام تنتهي في 

قد فرضت إجراءات عزل كاملة في منطقة البليدة، جنوب  العاةمة الجزائر، وحظر   وكانت،  وحاالت اإلةابة املؤكدة

وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، وكذا د، في باقي مناط، البال ي ليلتجول 

وأشار إلى إجراءات تتضمن ، 2020أبريل  29مجمل التدابير الوقائية املرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 

واستثنى قرار حظر التجول الدوائر الصحية واألمنية ، واملطاعم واملقاهي سالنقل العام وإغالق الجامعات واملدار   تعلي،

 ... الخ، ومحطات الوقودروالخدمية، والدبلوماسيين، والصحفيين، والصيدليات، ومتاجر املؤن، واملخاب

رواجا  "، "وعينا يحمينا"، "سالمتك وسالمتي مسؤوليتنا"اقعد في دارك"بيتك حمايتك"، "شهدت حملة كما  -  

يوما لحث املواطنين على التزام بيوتهم  15مواقع التواةل االجتماعي والتي انطلقت منذ القنوات الفضائية و  كبيرا على

وعدم الخروج إال للضرورة لتفادي العدوى بفيروس كورونا، خاةة مع اإلجراءات الجديدة التي أقرتها رئاسة الجمهورية 

                                                           
، رابط املوقع (18:30)ساعة  10/2020/ 01   تاريخ دخول املوقع، إغالق تام للحدود كورونا.ينتفض ملواجهة  األوروبيالتحاد (: 2020مارس  20) هناء ،أبو العز 1

https://www.youm7.com/story))  . 

م 2020أكتوبر  01 املوقع اللكتروني لإلذاعة، تاريخ دخول املوقع ،اكورونلتصدي فيروس "الكلوروكين" الجزائر اعتمدت (: 2020مارس  23اإلذاعة الجزائرية ) 10

 ،  https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/2020، رابط املوقع (18:44)ساعة 
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، والتي سمحت ملاليين املوهفين بترك مقاعد العمل والدخول في عطلة مدفوعة والتي دخلت األحد املاض ي حيز التطبي

 .من العدوى  أسرهماألجر للمكوث في بيوتهم وحماية 

وتأت  حمالت مصالح األمن املكثفة إللزام الناس باملكوث في بيوتهم تفاديا للتجمعات غير الضرورية ومواجهة عدم  -

مات الحكومة الرامية إلى التخفيف من انتشار الفيروس باعتماد إجراءات الحجر استجابة الكثير من املواطنين لتعلي

املنزلي والصحي، خاةة بعد إعالن وزير الصحة دخول الجزائر املرحلة الثالثة من انتشار الفيروس وهو األمر الذي 

 .يقتض ي يقظة جماعية باتخاذ جميع إجراءات الوقاية في مقدمتها التزام املنازل 

اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية جديدة، ضمن جهودها ملنع تفش ي فيروس منذ تفش ي الوباء دول عربية،  وأعلنت

 ، من بينها: كورونا

قررت حكومة غزة )تديرها حركة حماس( إغالق ةاالت األفراح واألسواق الشعبية األسبوعية، ومنع إقامة  :فلسطين -

 .واملطاعم، إضافة إلى تعطيل ةالة الجمعة باملساجدبيوت العزاء والحفالت، وإغالق املقاهي 

بيان، ناشري الصحف الورقية إلى تعلي، إةدار ويشر وتوزيع  دعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، في :املغرب -

 .الطبعات الورقية منها، بداية من األحد وحتى إشعار آخر

أشخاص في الطري، العام أو الساحات العامة،  3بمنع تجمع أكثر من  راد، األحد، أميالرئيس قيس سع أةدر  تونس: -

 .ومنع تجول األشخاص والسيارات، خارج أوقات حظر التجول، إال لقضاء الحاجيات األساسية، وف، بيان للرئاسة

خالل عطلة  19-تشديد اإلجراءات الوقائية ملواجهة جائحة كوفيد املصرية الحكومة قررت جمهورية مصر العربية: -

عيد الفطر، التي تستمر ملدة ستة أيام اعتبارا من األحد املقبل على األرجح، على أن يتم تخفيف هذه التدابير مرة أخرى 

 .مثل األيشطة الرياضية وفتح املطاعم وإقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة، مع نهاية الشهر الجاري 

جهود  ودعم الفيروس، انتشار  عدة إجراءات احترازية مبكرة ملنعاقة في اتخاذ كانت سبامللكة العربية السعودية:   -

من فبراير تعلي، الدخول ألغراض العمرة  27حيث قررت اململكة في ، الدول واملنظمات الدولية ملجابهة هذه الجائحة

مارس أنها  11وزيارة املسجد النبوي من خارج اململكة وذلك قبل أسبوعين تقريبا من إعالن منظمة الصحة العاملية في 

 " وباء عامليا.19-باتت تعتبر فيروس كورونا املستجّد "كوفيد

  في أرجاء البلد، وتعلي، الدراسة والرحالت الجوية ملدة قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجول الجزئ العراق: -

واستثنى قرار حظر التجول ، مارس/آذار الجاري، بحسب بيان لخلية األزمة 28أسبوع إضافي، بعد انتهاء التعلي، الحالي في 

طات ، ومحرابالدوائر الصحية واألمنية والخدمية، والدبلوماسيين، والصحفيين، والصيدليات، ومتاجر املؤن، واملخ

 .الوقود

قررت اللجنة العليا ملتابعة تطورات الفيروس منع التجمعات، ووقف الطباعة الورقية للصحف  :سلطنة عمان -

زام التعلى أن يتم تخفيف هذه التدابير مرة أخرى مع ، واملجالت واملنشورات، ومنع تداولها، وإغالق محالت الصرافة

 صتخ مع مراعاة شروط الوقاية ومزاولة يشاطهم املنهي فتح املحالتاألفراد املجتمع بإجراءات الوقاية مع إمكانية 

النظافة والتعقيم، على غرار وضع حاجز أمام املدخل، مع تنظيم التعامل مع الزبائن، واقتصار الولوج إلى املحل التجاري 
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تبقى  اهة فيروس كورونج. كل هذه اإلجراءات التي اتخذتها الدول ملوالتباعد االجتماعيعلى زبونين أو ثالثة مع االحترام ا

مجرد تدابير تعمل على محاةرة الفيروس من االنتشار، إال أن يؤت  هللا ولن يؤخر هللا نفسا إذا جاء اجلها، لقوله هللا 
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 .1َحِديث

 . استراتيجية تنمية وتطوير القطاع الصحي وتسيره في المجتمع العربي: 4
ما لم تعد تملك حجله هوية، أو هوية متماسكة، كذلك إن الدراسات الخاةة بالتنمية لم تعد تشكل كيانا من املعرفة 

 مج في موضوعات أخرى،حلها أو تندلم تعد تملك حججا قوية بأنها ستصبح نظاما أكاديميا متكامال، وإنما بدا يحل م

نجد أن فكرة مفهوم العالم الثالث وخاةة بعد الحرب العاملية الثانية، والتي كانت وسيلة مفيدة في تلخيص التجارب 

واملواقف املشتركة لدول هذه املنطقة لم يعد يشكل فئة تحليلية في فهم الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 .2يلي الالتينية واسيا ومن بين االستراتيجيات، ما لبلدان، إفريقيا، وأمريكا

 استراتيجية مالئمة لتنمية املجتمع: 1.4
أبعاد الواقع املجتمعي املختلفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا لتحديد طبيعة البناء االجتماعي الكلي  تشخيص 

  في املجتمع وهويته، والعالقة بين اإليسان والواقع.

وتشخيص املجتمع تاريخيا في مراحله التطورية إلدراك العامل والوقوف على األسباب الفاعلة واملؤثرة في املجتمع، دراسة 

 .3لتعرف أين يتجه املجتمع

 األبعاد اإلنسانية للتكامل:  2.4
مالي ونقدي  شاء مجالإن اإلجراءات امللموسة املقترحة واملتعلقة بإعادة التشكيل الهيكلي لإلنتاج املادي والتبادالت وبإي

جهوي بين البلدان اإلسالمية تحتاج إلى أن تدعم بأعمال أخرى تهدف إلى تدعيم التضامن االقتصادي واالجتماعي في 

 العالم اإلسالم .

وذلك بإدراج العامل اإليساي  والبعد الثقافي في هذا العمل الضخم، بالفعل فان كل عمل متف، عليه باتجاه التكامل  -

املتعدد األبعاد، ولك  يكتب له الدوام، يجب أن يحتوي ليس على حلول تقنية مناسبة وحسب، وإنما كذلك الجهوي 

 وبخاةة على الجوانب اإليسانية والثقافية والروحية املتماشية مع تعاليم اإلسالم. 

والعدالة االجتماعية  العالم اإلسالم  يتوفر على نظام إسناد ومراجع، فاإلسالم يعلم الوحدة واإلخوة والتضامن -

والسلم والتسامح واالتزان واالنضباط، ولكن البلدان اإلسالمية يسودها الشقاق وتتميز بتوزيع غير عادل للثروات 

ال و والحرمان والتوترات االجتماعية  مشروع واالنحالل الخلق ال وبالظلم واألمراض االجتماعية )كالرشوة، والثراء ال

 .تسامح، وأحيانا العنف...(

                                                           
 .7، االية النساءسورة    1

 .197، مركز التعليم املفتوح، جامعة بنها مصر. اجتماعية (، تنمية1999شلبي، ثروت محمد )    2

، مركز يشر وتوزيع التنمية الجتماعية املثال والواقع(: 2001السروجي، طلعت مصطفى & عويس، منى محمود & عيل،، أحمد محمد & حسن فؤاد حسين )  3

 . 113الكتاب الجامعي، جامعة حلوان، مصر، ص 
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إن القرآن والسنة وتاريخ الحضارة العربية اإلسالمية وتاريخ الفكر االقتصادي اإلسالم  تعطينا مفاتيح املعرفة والجهد  -

 وجهاد النفس والجهاد االقتصادي لترقية الفعالية االقتصادية والرفاهية والعدالة االجتماعية.  

اإلسالم التي سب، أن امنوا بها، آو اإليمان الذي يحدوهم، وإنما إن العودة إلى اإلسالم ال تكمن في تلقين املسلمين  -

 .1تساعدهم على إعداد حلول مالئمة وفعالة لألوضاع املزرية التي يعيشونها يوميا

 تنمية القطاع الصحي وتسييره:  3.4
ونتشر فيها بكثرة من بينها الجزائر وغيرها من دول العربية، وقد إلى املنطقة العربية، COVID19  وةل فيروس كورونا

العدوى التي قد يتعرض لها األطباء والعاملون في واجه القطاع الصحي هذا الفيروس رغم محدودية إمكانياته، وأيضا 

ض ى، وبذلك ن املر بي ،  فالعدوى تنتقلالقطاع الصحي من القضايا الصحية املهمة والتي تفوق في تأثيرها قطاعات أخرى 

إضافة إلى أنهم قد يسقطون ضحايا ملرض يحاولون البحث عن  إلى غير املصابين به، الفيروسقد يتسببون في نقل 

ثمينة إلعادة  ةل فرةثميإال أنها  قصوى  ةعالجه، ما يجعل من حماية العاملين في القطاع الصحي من العدوى ضرور 

 ي فيروس كورونا وجود نقص حادفش أههر ت، كما في تعزيز النظم الصحية ر دور الجهات الحكومية وغير الحكوميةو تص

على ةعيد الخبرة في مجال الصحة العامة، وحتى في البلدان التي تتوفر فيها الخبرة، لم  العربية سواء في املنطقة

 الل:، لذلك يتطلب مراعاة القطاع الصحة  وتحسينه من ختستخدم الحكومات هذه الخبرة ملواجهة األزمة

  تحسين قطاع الصحة: 1.3.4
أحرزت البلدان اإلسالمية في ميدان الصحة نتائج جد متفاوتة، على العموم، فان معظم هذه البلدان تشكو من تأخر 

واضح في ميدان الصحة، وينبغي عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع،  وإلقامة سياسة صحية مبنية على 

وتوفير العالج الصحي الضروري، وتنمية التكوين الصحي، وتحسين تسيير النظام الصحي أساس ترشيد نفقات الصحة، 

وتنظيمه، فتلك كلها عوامل ستساهم ال محالة في سد الفراغ و التأخر املالحظين في هذا امليدان، في أجال معقولة، إن 

البلدان املعنية بتغطية صحية   بات امرأ ضروريا ملواجهة الحاجيات الصحية بتزويد ةوضع سياسة صحية ديناميكي

تستطيع التكفل بحماية الصحة العمومية للسكان وتحسينها وال سيما في املناط، الريفية، ولك  تكون فعالة يجب أن 

تهدف السياسة الصحية املزمع القيام بها إلى إعادة توزيع املراكز الصحية وتحسين مستوى التكوين الطبي وماله عالقة 

سياسة فعالة في مجال األدوية وترشيد تنظيم القطاع الصحي وتسييره،  من خالل:  إعادة يشر الهيكليات بالطب واعتماد 

 الصحية،  التكوين الطبي وشبه الطبي، و اعتماد سياسة فعالة في مجال األدوية.

 ترشيد تنظيم القطاع الصحي وتسييره: 2.3.4
تنظيمية وتسييره، أن التنظيم عرض العالج يتمحور حول ثالثة إن التقدم املنتظر في قطاع الصحة يأت  من أنماط 

الطب وشبه الطب وانجاز الهيكليات إلى دوره الفعال في تكوين عمال  أقطاب، للقطاع العموم  مكانة أساسية، نظرا

 الصحية وإنتاج املواد الصيدالنية واستيرادها، وكذلك تنظيم ةنادي، الضمان االجتماعي وتسييرها. 

  

                                                           
 .204-201، إعداد مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت/ لبنان، ةص 1، طالعدالة الجتماعية والتنمية في القتصاد اإلسالمي(، 1998عبد الحميد، براهيمي ) 1
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 تنمية النشاطات املنتجة:  3.3.4
بالتوازي مع تنمية املوارد البشرية، تمثل تنمية النشاط املنتج أحد األهداف الرئيسية في وضع استراتيجية التنمية 

الشاملة، إن وضع مثل هذه اإلستراتيجية يفرض نفسه ملواجهة التحديات والتحوالت التي تميز العالم اليوم، ويجب أال 

  1ستراتيجية مفروضةتكون هذه اإل 

 الذاتية لرعايةا على والتعرف ومساعدة أنفسهم، البعض، هم بعض وتشجيع دعم الطبياقم الط ألفراد يمكن

 ي انفعالهمف للتحكم النفسية، بالصحة املتعلقة املتاحة والتسجيالت املتعددة كالصوتيات الوسائط مواد باستخدام

 .العمل كفاية وتحسين جيدة، نفسية حالة على والحفاظ فعال، بشكل

  :التعديل املعريف 4.3.4
 في عبئ ثقيل الطبية الطواقم أفراد الحرجة، يواجه الحاالت من متزايد عدد واستقبال للوباء، السريع للتطور  ظران

 ديدالش لضغط النفس يا أنا كما بأنفسهم، ثقتهم يضعف قد والعجز، مما للشعور بالتشاؤم عرضة فهم العمل، لذا

 أفراد يقوم أن الفترة الخاةة هذه خالل املهم نفسه، لذلك من الوقت في وكفايتها الطبية الخدمات جودة يعي،

 من املساعدة مهم كجزء جيدال العمل على والحفاظ املناسب، الوقت في معرفية بإجراء تعديالت الطبية الطواقم

 .2النفسية الذاتية

تعطل تفي كل املراف، ذات طبيعة حيوية، ف حظر التجوال، العالم الدول  ، تعلنفيروس كورونا جائحةهل انتشار في  

ي فة القطاع الصحهة أخرى يشهد إقبال جومن  توقف حركة الطيران والسفر،وتاملؤسسات التربوية بكل أنواعها، 

تقديم كما تعمل دوريات الشرطة أيضا على  ،19 ساعة في مواجهة كوفيد 24 ، على العمل على مدار الصفوف األولى

ما م ،"وعدم الخروج منه إل لل رورة بيتك لزما"في استخدام مكبرات الصوت لقولهم  اإلرشاد والنصح والتوجيه

 تعمل هذه الدوريات على يشر األمن بين املواطنين والتقليل من انتشار فيروس كورونا.

 النتائج والتوصيات: .5
 النتائج:  1.5

 ، فيما يلي: إليها التى توةلتتمثل النتائج 

  ارنامجباملستجد، وهذا كأداة ملواجهة انتشار فيروس كورونا  ةفي الدول األوروبياستخدام التكنولوجيا الرقمية 

 لإلنذار لكبح عدوى انتشار فيروس كورونا.

   مبنية على أساس ترشيد اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع وإلقامة سياسة صحية في الوطن العرب

نفقات الصحة، وتوفير العالج الصحي الضروري، وتنمية التكوين الصحي، وتحسين تسيير النظام الصحي 

 وتنظيمه.

  يروس ملواجهة فنتيجة قد أعطى  في الجزائر، كورونالتصدي فيروس  "الكلوروكين"اعتماد البرتوكول العالج

 الجزائري.  فردكورونا من خالل زيادة القدرات املناعية لل

                                                           
 .176: مرجع سب، ذكره ص (1998) براهيمي الحميد، عبد 1 

 مصر./ القاهرة، ، بيت الحكمة لالستثمارات الثقافية، تر: أمنية1، طدليل وقاية الصحة النفسية من فيروس كورونا(: 2020الصينية )الصحة النفسية  جمعية  2
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  إن اإلجراءات امللموسة املقترحة واملتعلقة بإعادة التشكيل الهيكلي لإلنتاج املادي والتبادالت وبإيشاء مجال

مالي ونقدي جهوي بين البلدان اإلسالمية تحتاج إلى أن تدعم بأعمال أخرى تهدف إلى تدعيم التضامن 

 للحد من انتشار كورونا.االقتصادي واالجتماعي والصحي في العالم اإلسالم  

  التعرف على الرعاية الذاتية باستخدام مواد الوسائط املتعددة كالصوتيات والتسجيالت املتاحة املتعلقة

 .ة العملوتحسين كفاي بالصحة النفسية، للتحكم في انفعالهم بشكل فعال، والحفاظ على حالة نفسية جيدة،

 التوصيـات: 2.5
 والقل، في العالم، فيما زادت حاالت اإلةابة بفيروس كورونا في عدد من الدول  يواةل فيروس كورونا بث الرعب

تشديد اإلجراءات االحترازية التي تتخذها بعض الدول ملواجهة بالخصوص، وبالتالي  يجدر  العربية العالم عامة والدول 

،  وهذا ما ورد الة والسالم"محمد عليه الص، إال أن هذه اإلجراءات اتخذت من قبل سيدنا "القاتل تفش ي الفيروس

 ْبِن َزْيٍد 
َ
َساَمة

ُ
ِبّيِ   َعْن أ

اَل  ةل هللا عليه وسلم، عِن النَّ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ْرٍض، ف

َ
اُعوَن ِبأ

َّ
ا سِمْعُتْم الط

َ
إذ

ُرُجوا ِمْنَها
ْ
خ

َ
 ت
َ
ال

َ
ُتْم ِفيَها، ف

ْ
ن
َ
واجهة مل العربية ها الدول تتخذاتشديد اإلجراءات االحترازية التي ، وهذا ما أدى إلى متفٌ، عليِه  َوأ

 :كورونا، من خالل الفيروس

 ئات النصائح التي تصدرها هي وإتباع ،االحتياطات املالئمةبمعرفة الحقائ، واتخاذ  وذلكواآلخرين  حماية األنفس

 املحلية. الصحة العمومية 

 طس، وعدم مالمسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب االتصال استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والع

قد  وأن البعضاألشخاص مصدرا للعدوى في حالة ههور أعراض عليهم،  مصابين، ويكون الوثي، مع أشخاص 

 .على األسطح وإةابة األشخاصالفيروس االنتشار منع خطر بتالي يجب ، و ينشر الفيروس حتى قبل املرض

  زل ة البقاء في املنييجدر بالشخص املصاب بأحد أنواع العدوى الفيروس، أثناء فترة العدوى البقاء في املنزل

ب عن العمل أو املدرسة أثناء فترة ههور أعراض املرض، وذلك للحد من انتشار العدوى وانتقالها إلى يوالتغ

 ابنتياز وباء كورونا، وكل ما يصياآلخرين، وعلى اإليسان املؤمن االلتزام بالصبر والدعاء هلل تعالى، الجاألشخاص 

ى تعالى: ) لقولهإال باألمر هللا، وقد ورد ذلك في القران الكريم، 
َ
ا   َوَعل

َ
ن

َ
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ِه ف
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 .       1الل

 ضع تشديد و  أيضا يجبالقناع الواقي واحترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على األقل،  إجبارية ارتداء

يروس ملنع تفش ي ف مؤسسات الحكومية وغير الحكومية تتضمن التدابير الوقائية الصحيةمن ملصقات على كل 

 .كورونا

 عن  فقد وردلصالة والسالم بتداوي باألعشاب واالقتداء برسول عليه ا الطب النبوي  توكول وضرورة وضع البر

، 2ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري  إن أمثل :رسول هللا ةلى هللا عليه وسلم: أيس رض ي هللا عنه قال

القسط نوعان: أبيض يقال له البحري وأسود وهو الهندي، وهو أشدهما حرارة واألبيض ، أن ابن القيموقد ذكر 

من  اثيرة: ينشفان البلغم، قاطعان للزكام، وإذا شربا نفعا من ضعف الكبد واملعدة ونفعألينهما ومنافعهما ك

 .السموم

                                                           
 .51، اآلية سورة التوبة 1
 .رواه البخاري ومسلم 2
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والبحوث، ومن خالل ما تطرقت مساهمة ايجابية تضاف إلى العديد من الدراسات  تكون هذه الدراسة أرجو في األخير أن

 ائحة فيروس كورونا.ج املوضوع وأهم البروتوكوالت الدولية ملواجهة انتشار  إليه من هذا

 تطلعات مستقبلية:  3.5
  ائحة ج انتشار والبرامج ملواجهة وضع السياسات الدولية ملواجهة فيروس كورونا وترتيب األولويات في الخطط

 . كورونا

 حة ل املنظمة الصتوكول الوقائ  الدولي وتوهيفها وف، خطة علمية محكمة، ويتم متابعتها من خالوأهمية البر

 بكافة التدابير للحد من انتشار الفيروس.خاةة والدولة عامة االلتزام  األسرةوعلى العاملية 

  من الفيروستعمل على محاةرة التي  ر املتخذة من طرف املجتمع املدي والتدابي اإلجراءاتيشر الوعي حول أهم 

 .االنتشار

 لتوعية املؤسسات االجتماعية عن بعد ويشر الكتيبات واملؤتمرات  تنفيذ برامج هادفة تعقد فيها الندوات

 في التقليل من انتشار جائحة فيروس كورونا.   توكول الوقائ  وومدى اتخاذ البربخطورة هذا الوباء والرسمية 

    بنائها، أل القيم واألخالق الحميدة  التوعية لغرسو  التربويةاألساليب و  بالوسائلتزويدها و تمكين األسرة العربية

 كورونا.ايعكاس ذلك على حماية ووقاية األبناء من فيروس  ومدى

  على املؤسسات الدينية اإلسالمية، ألهمية البروتوكول الوقائ  في تحقي، التباعد االجتماعي  القائمين انتباهلفت

    من انتشار جائحة فيروس كورونا. على التقليللدى الشباب العرب  مما ينعكس 

  التباعد االجتماعي بين الشباب مما تعزز  على مصطلحوالتركيز  19-وس كورونا كوفيد فير الخطابات بمعنىإثراء

   روح املسؤولية فيما بينهم ملواجهة تفش ي كورونا.

  وضع سياسة صحية ديناميكية ملواجهة الحاجيات الصحية تستطيع التكفل بحماية الصحة العمومية للسكان

 الوطن العرب . في الريفيةوتحسينها وال سيما في املناط، 

 لقسط ذكر افقد  تناولت السنة النبوية جوانب طبية وقائية عديدةبحيث الطب النبوي  البرتوكول وضع  أهمية

الهندي في املسند من حديث أم قيس عن النبي ةلى هللا عليه وسلم قال عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 

يس رض ي هللا عنه عن النبي ةلى هللا عليه وسلم سبعة أشفيه منها ذات الجنب، وفى الصحيحين من حديث أ

يحتوي القسط ، خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ومن محتويات القسط الهندي الكيمائية قال

 على مادة الهلينين، وحمض البنزوات، وكالهما من املواد املطهرة للجراثيم.

  ،لرسمية لجميع املؤسسات الرسمية وغير ا البيئة الصحية الوقائيةاملتخذة من خالل توفير للتدابير  الصارمتطبي

 املوجة الثانية من فيروس كورونا.  انتشار للدولة، ملواجهة 

 املصادر واملراجع: 

 أول/ املصادر:

 القرآن لكريم   1

  7 ، اآليةالنساءسورة. 
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 حالة دراسة) كورونا ازمة مواجهة يف االصغر للتمويل االقتصادي الدور
  (العراق

The economic role of microfinance in facing the Corona crisis (Iraq 
case study) 

 أ.م.د اسماء جاسم محمد 
Assistant professer. Dr. Asmma jasim Mohammed  

 جليل حسان حال
Hala Hassan Jalil  
  جامعة بغداد ،قسم االقتصاد /كلية االدارة واالقتصاد

Department of Economic ; College of Administration and Economice, Baghdad 

University. 
  املستخلص:

 لهذه ودعمها، ملاالى النهوض باالقتصاد من خالل تمويل املشروعات الصغيرة التمويل االةغر تسعى مؤسسات 

االمر  ،الخاصاملشروعات من امكانية كبيرة في خل، فرص العمل وتوفير وهائف جديدة وبالتالي توسيع قاعدة القطاع 

 منه.الذي يجعل من استدامة ودعم مؤسسات التمويل االةغر امر ضروري ال بد 

اتاحة فرص عديدة مواجهة االزمات من خالل ث الى اهمية مؤسسات التمويل االةغر ودورها في وقد توةل البح

ولهذا اكدت توةيات البحث الى اهمية ، وتحجيم البطالة بالرغم من التحديات واملعوقات التي تواجهها في العراق

 لالقتصاد.استدامة ودعم هذه املؤسسات وضمان مساهمتها في الناتج القوم  

Abstract                                                                                                                                                                              
 MFIs seek to advance the economy by financing and supporting small projects, because these 

projects have great potential in creating job opportunities and providing new jobs and thugs 

expanding the private sector base, which makes the sustainability and support of MFIs a 

necessary imperative 

  The research reached the importance of microfinance institutions and their role in facing crises 

by providing many opportunities and reducing unemployment despite the challenges and 

constraints they face in Iraq, and for this reason the recommendations of the research 

emphasized the importance of sustaining and supporting these institutions and ensuring their 

contribution to the national product of the economy   .                                  
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 اإلطار العام. 1
 املقدمة:  1.1

بظروف خارج  وقد يعلل سببها قديما عديدة، اقتصادية يسانية خالل التطور االقتصادي بأزماتواجهت املجتمعات اإل

أكثر تعقيًدا  فأةبحتعصرنا الحالي تعلل بتدخل االيسان  في ولكنهاالقحط، و أالحروب و  كالجفاف رادة االيسانيةاإل 

بعد ان هددت االنجازات التنموية وانذرت بدخول العالم في ركود وسبات اقتصادي  العالمي،قساوة على املستوى  وأكثر 

 مداه.ال يعرف 

وهي كأحد اليات تمويل التنمية االقتصادية  االةغر، التمويل تظهر اهمية مؤسسات ازمات،وملواجهة مثل هكذا 

عدة تالي مساوبال والفقر، البطالةكمشكلة  الكلي،معالجة مشاكل االقتصاد على املستوى واالجتماعية عبر مساهمتها في 

 االقتصادية.زماتها أالدول الفقيرة من الخروج من 

فتسعى هذه املؤسسات الى النهوض باالقتصاد من خالل تمويل املشروعات الصغيرة ودعمها ، ملا لهذه املشروعات من 

امكانية كبيرة في خل، فرص العمل وتوفير وهائف جديدة وبالتالي توسيع قاعدة القطاع الخاص، وزيادة الحركة 

ف ان اغلب اصحاب هذي املشروعات تقريبا من الفقراء وذوي االقتصادية للبلد وزيادة الناتج القوم  له، اذ من املعرو 

الدخل املحدود، والذين لديهم رغبة في العمل وايشاء مشاريع ةغيرة تخرجهم من دائرة التسول والبطالة والفقر، هذا 

فرضه ما توان افتقار هذه الشريحة من املجتمع الى الخدمات املالية بسبب االجراءات التقليدية للمصارف التجارية و 

وامكانياتها املادية واالقتصادية،  يجعل من استدامة ودعم مؤسسات التمويل االةغر  تتالءممن التزامات وشروط ال 

 امر ضروري ال بد منه . 

 البحث:مشكلة  2.1
 أت ي، االمر الذي يفرض اهمية تطبي، سياسات مالية  ي كالبطالة والفقر العراق االقتصادهناك عدة تحديات تواجه 

من ضمنها تعزيز اهمية مؤسسات التمويل االةغر بقصد الحد من البطالة وتحجيمها في االقتصاد، ومن ثم االجابة 

االقتصادية ومنها العراق  تعلى تساؤل مهم يتلخص في الوقوف على مدى اهمية هذه املؤسسات في معالجة مشكال 

 . مشكلة البطالة 

 هدف البحث: 3.1
 هداف في االت : األ تتلخص 

  التعريف بمفهوم االزمة واهم تداعياتها االقتصادية والتطرق الى االزمة الحالية املمثلة بأزمة كورونا واثارها

 على العالم.

  الوقوف على مفهوم التمويل االةغر واهدافه واهم مؤسساته العاملة في مجال تقديم التمويل الالزم ملعالجة

 مشكلة البطالة في االقتصاد. 

 :حثفرضية الب 4.1
 االقتصاد.معالجة مشاكل مواجهة االزمات و ينطل، البحث من فرضية مفادها ان للتمويل االةغر دور ايجاب  في  
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 البحث:منهجية  5.1
لوةف  ااالستنباط  والتحول بمتغيرات البحث من العام الى الخاص مع االستعانة باألسلوب اعتمد البحث على املنهج  

 للوقوف على ابعاد املشكلة وايجاد الحلول املناسبة لها.والحصول على البيانات الالزمة التحليلي 

 هيكلية البحث: 6.1
إلثبات الفرضية، جاء البحث بمحورين تناول فيه املحور االول اإلطار املفاهيمي لالزمات والتمويل االةغر، وتم التطرق 

 التي تواجهها. ر في العراق واهم التحدياتواقع مؤسسات التمويل االةغفي املحور الثاي  الى 

 المفاهيمي لالزمات والتمويل االصغر اإلطار. 2
 زمة كورونا وتداعياته االقتصاديةأ 1.2

 االزمة:مفهوم  1.1.2
، أي  تعني االزمة في اللغة

ً
ْزما

َ
ِزُم أ

ْ
َزَم علينا الدهُر َيأ

َ
ْتُهْم. وأ

َ
َةل

ْ
، أي اْستأ

ً
ْزما

َ
 أَزَمْتُهْم أ

ٌ
 والقحط. يقال أةابتُهْم َسَنة

ُ
ة الشدَّ

َزَم عن الش يء، أي أمسك عنه
َ
، أي عّضه. وأ

ً
َزَمُه أيضا

َ
ِزَمه. وأ

َ
َزَم الرجل بصاحبه، إذا ل

َ
: أ

ً
يره. ويقال أيضا

َ
 1.اشتدَّ وقل خ

ومن  عمله،وديمومة  تحول في املسار يهدد النظام أو يوقف استمراره بشكل عام هي عبارة عن فاألزمة الح،االةطوفي 

بات بورةة، او مضار  كانهيار كظاهرة وهي بهذه الحالة تعرف بنتائجها أو مظاهرها  اعتبارهايمكن االقتصادية الناحية 

ولكن يرى البعض ان هذا النوع من التعريف يعط  لتحليل  االقتصاد،نقدية كبيرة ومتقاربة أو حدوث بطالة دائمة في 

 .2األزمات ضبابية مصطنعة وذلك برد األزمة الى أسبابها املحتملة

ن من مكونات املنظومة االقتصادية، ويؤدي حدوثها  فالزمة حالة يواجه فيها البلد اضطرابات حادة ومفاجئة في أي ُمكِوّ

النكماش االقتصادي، او ارتفاع معدالت البطالة بين األفراد القادرين على إلى شيوع بعض الظواهر االقتصادية كا

 عن التأثير املباشر لألزمات االقتصادية على القطاع  و أالعمل، 
ً

حدوث التضخم في أسعار السلع والخدمات، فضال

  االقتصاد.املصرفي وما ينجم عنه من مواجهته لعملية االفالس وبالتالي حدوث حالة من الركود العام في 

وهناك مصطلحات قريبة ملصطلح األزمة لكنها تبدو أقل فاعلية منها أو قد تعد طريقا موةال وينتهي إليها، مثل الواقعة 

و الحادثة التي تشير الى الخلل الذي يؤدي إلى خسائر مادية أ وانتهى،التي يفهم بانها خلل في إحدى مكونات النظام حدث 

التي تعني حادثة كبيرة أدت إلى خسائر جسيمة مادية أو  ، او الكارثةالنظامأو إيسانية ولكنه من ناحية اخرى لم يهدد 

  .بشرية

ديد من نالحظ بان الع عاةر،املوإلى األزمات االقتصادية التي حدثت في التاريخ  االقتصادي،وعند القاء نظرة للتاريخ 

هذا النظام الذي واجه  الرأسمالي،ومنها الدول التي تبنت النظام  االقتصادية،دول العالم واجهت عدد من االزمات 

العديد من االزمات التي تختلف من حيث مدتها وطبيعتها وتأثيرها على مستوى النشاط االقتصادي وعلى االقتصاد 

                                                           
 .166ص ،5ج لبنان، ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الصحاحم(: 1003) بو نصر اسماعيل، ألجواهري ا 1 

  1992لبنان التوزيع،و  والنشر للدراساتالجامعية  املؤسسةالدين،  شمس األمير عبد ترجمة، اليومو  لألمس االقتصادية أالزمات تحليل (:1992)أرنولد دانييل 2 

    (12ـ11ص)
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سنوات،  10- 5دورات قد تكون قصيرة االجل، ودورات متوسطة األجل تتراوح مدتها بين بشكل عام، منها أزمات أو 

 .سنة 15سنوات أو  10ودورات طويلة األجل تحدث كل 

م، 1997 آسيا شرق  جنوب، وازمة 1987ازمة وول ستريت  عديدة منها: أزماتوقد عرف التاريخ االقتصادي املعاةر 

 ، فضال عن ازمة كورونا التي تحدت كل دول العالم حاليا. 2008العقاري  زمة الرهانأ، و 1994زمة املكسيك وأ

 االزمة: تداعيات 2.1.2
  مبين:يمكن للمتابع ان يشخص ما يميز األزمة االقتصادية بشكل عام من مظاهر وتبعات وكما 

  واالستثمارانخفاض في معدالت املتغيرات االساسية في االقتصاد كاالستهالك واإلنفاق واالدخار. 

  االقتصاد.زيادة اعداد العاطلين عن العمل وارتفاع معدالت البطالة في 

  انخفاض مستوى النشاط االقتصادي وقد يبدو ذلك في بطء الحركة االقتصادية وانخفاض عمليات البيع

 واضح.بشكل  القطاع العقاري والشراء في 

  االرباح.تدهور في دخول االفراد واجورهم وانخفاض في 

 يزداد التوجه نحو تصفية املؤسسات وتقليصها قد. 

  املال.هبوط واضح للمؤشر العام في اسواق 

تبدوا تداعياتها واضحة في انتشار البطالة بين افراد املجتمع وارتفاع  البشرية،وهكذا فان اغلب االزمات التي مرت بها 

 التجارية التبادالت حجم في جوهرية تغيرات اذ يتزامن مع االزمة التجاري،القطاع  تأثر فضال عن  التضخم،معدالت 

 للبلدان التجارية املوازين اختالل وبالتالي للتجارة الداخلية املرونة انخفاضوقد ينعكس ذلك في  الدولية، واملدفوعات

 للنفط. املستهلكة

اذ لم  ،كورونا، تعرضت االقتصادات الى ةدمة كبيرة على املستوى العالمي بأزمةوفي هل االزمة املعاةرة واملعروفة 

ينجو منها أي اقتصاد في مشارق االرض او مغاربها، بعد ان  تنبأت معظم التوقعات االقتصادية قبل االزمة بنوع من 

ر يناير ارتفاًعا في النمو إن لم يكن هناك نموا متزايدا، وبعد ان شهد شه 2020التفاؤل وبنسب من النمو الثابت لعام 

بحسب تحديث توقعات ةندوق النقد الدولي ، الى جانب أسباب  2020(%  عام 3,3إلى ) 2019(% في عام  2,9من )

اتفاقية "املرحلة األولى" التجارية بين الصين والواليات املتحدة، وخفض تأثير  كثيرة دعت الى االطمئنان والتفاؤل منها

تحاد األوروب ، ولكن بدت اثار كورونا واضحة في االف، عندما بدأت منظمة التعاون االقتصادي خروج بريطانيا من اال

، وأشار ةندوق النقد الدولي على اثر ذلك إلى 2020(% عام 1,5(% الى )2,9والتنمية مؤخرا بخفض توقعاتها للنمو من )

 كبيرا في الوقت القريب.
ً
 1أنه سيصدر تعديال

ها على االقتصادات وبدت الصدمة واضحة على مستوى العرض، االمر الذي يبدو معه أي اجراء فقد القت األزمة بظالل

ة مما يفسر الدعو  العرض،القتصاد وبالتالي محدودية توقف امحدود بفعل  بأثر لتحفيز الطلب الفعال وكأنه جهد 

 العالمي.مؤخرا وبشدة الى فتح النشاط االقتصادي ولو جزئيا على املستوى 

                                                           
 1(: مستجدات آفاق االقتصاد العالمي، تحديث ألهم التوقعات في تقرير أفاق االقتصاد العالمي، واشنطن، ص2020ةندوق النقد الدولي ) 1 
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انخفاًضا كبيرا في إنفاق املستهلكين في هل ازمة كورونا مما ايعكس بانخفاض الطلب،  يالحظ، ان العالم شهدومما 

وما سيتركه ذلك من اثار على االقتصاد في هل  العالم،وتأثر قطاع السياحة وانهيار حركة السفر بعد توقفها بين دول 

ة لتوفير فرص العمل وتوليد الدخل لصالح الفئات الفقيرة في توقف التحويالت املالية التي يمكن ان تعد كمصادر مهم

 فضال عن توقف النشاط الصناعي وتباطؤ حركته.  املجتمع،

إلى أن تأثير ازمة كورونا يعد أكثر حدة من تأثير االزمة العاملية  لصندوق النقد الدولي،وتشير أرقام املؤشرات االقتصادية 

 ،فمنذ فرض إجراءات الحجر الصحي في الواليات املتحدة ،الي على املستوى العالميوما تسببته من انهيار م 2008لعام 

 مع نحو  مليون شخص وهائفهم، 22ا فرص العمل وفقد نحو ما يقارب انخفضت كثيرً 
ً
مليون شخص في  8.6مقارنة

 م،2020 في بداية عام %6.8بنسبة تراجع االقتصاد الصيني  ثار االزمة فيآوتظهر ، 2008ذروة األزمة املالية العاملية للعام 

على  %3استمرار الركود العالمي لهذا العام مع انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  ويتوقع ةندوق النقد الدولي

 املستوى العالمي، 
ً
ن حجم أمما يعني ، دولة 170عن انخفاض مستويات املعيشة وانخفاض دخل الفرد ألكثر من  فضال

هزات اجتماعية قد تكون عنيفة ويقف العالم عندها في اشكالية كبيرة بسبب انخفاض مستويات ستتجاوز الى  ستخلفها أزمة كورونااملعاناة التي 

مر الذي يتطلب وضع سياسات تكاملية ومنسقة لتالفي االنهيار الذي قد يصيب األ  ،الطلب وتدهور القوة الشرائية للمستهلكين

 .1االقتصاد العالمي

 بير،كعلنت كمنطقة منكوبة بتفش ي كورونا فيها بشكل أن أبعد  ،الوضع االقتصادي في إيطاليا عن الصينوال يختلف 

لى تراجع كبير في النشاط االقتصادي وتوقف الفعاليات االقتصادية االنتاجية والتبادلية وما يتعل، بالتجارة إدى أمما 

  ،الدولية مع دول العالم
ً

حجر في ال بإجراءاتين في الشركات خارج نطاق العمل وقبولهم  عن بقاء الكثير من العاملفضال

 .2زماتأتيجيات الالزمة للتعامل مع هكذا بيوتهم حتى االعالن عن االسترا

تتعايش فيه أزمات اقتصادية واجتماعية  امتأزم االذي بات يعاي  وضعً  ،ا في العراقزمة كورونا أكثر وضوًح أوتبدو آثار 

 30قل من ألى إوانخفاضها  وسياسية الخ، وتمثلت في هل كورونا ةدمته  االقتصادية في الهبوط الشديد ألسعار النفط 

ا ن هذا االنخفاض ترك اثارً إو  ،العالمي عليه في هل انخفاض الطلب 2017دوالر للبرميل الواحد وألول مرة منذ عام 

و أةبح معها تمويل االنفاق العام يواجه بتحديات وةعوبات  ،اربكت االوضاع املالية للدولة ،كبيرة على املوازنة العامة

طيع معه تاالمر الذي قد ال تتحمله الدولة وال تس، ستويات البطالة والفقر في البالدكبيرة، في الوقت الذي تزداد فيه م

 .  3مواجهة الوضع االقتصادي املتردي

 

                                                           
(: 2020نوفمبر  2، تقرير الستقرار املالي العاملي، تاريخ الدخول )مدونات صندوق النقد الدولي لالستقرار املالي،تهديد  19-(: أزمة كوفيد2020أبريل  14) & ناتالوتش ي، فابيو  أدريان، توبياس  1 

 ، رابط املوقع:13:15الساعة 

 https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-
stability 

ه سيظل عميقا 2020صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون الركود القتصادي عام (: 2020أكتوبر  13تحدة )األمم امل 2 
ّ
، التنمية القتصادية، "أقل حدة" ولكن

 ، رابط املوقع:16:00( الساعة 2020أكتوبر  30تاريخ الدخول )

 https://news.un.org/ar/story/2020/10/1063812 

 ، ربط املوقع:14:54م(، الساعة 2020نوفمبر  15، موقع ةدى، تاريخ الدخول )(: تحليل خاص العراق وأزمته املالية الحاّدة2020نوفمبر  5سويل، كيرك ) 3 

https://carnegieendowment.org/sada/83137 

https://edition.cnn.com/2020/04/16/economy/unemployment-benefits-coronavirus/index.html
https://edition.cnn.com/2020/04/16/economy/unemployment-benefits-coronavirus/index.html
https://www.bbc.com/news/business-52305259
https://www.bbc.com/news/business-52326853
https://www.bbc.com/news/business-52326853
https://yaqein.net/politics/248018
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 التمويل االصغر املفهوم واالهداف 2.2
 االصغر:مفهوم التمويل 1.2.2

عرفت منظمة العمل الدولية التمويل االةغر بأنه استمرارية او استدامة تقديم الخدمات املالية للفقراء ومحدودي 

 واصحاب املشاريع 
ً
، كما 1الصغيرة الذين ال يمكنهم الوةول الى املؤسسات املالية الرسميةالدخل النشطين اقتصاديا

عرفت الشبكة االوروبية للتمويل االةغر بانه عبارة عن فتح طري، الوةول الى الخدمات املالية الرسمية للطبقة 

ات التي وتعمل الجهاملهمشة في املجتمع لتتمكن من الحصول على القروض الالزمة إلقامة وتطوير املشاريع الصغيرة ، 

تقدم القروض املصغرة على مراقبة وتوجيه املشاريع الصغيرة التي تقوم بتمويلها، وكذلك رةد املخاطر عن القروض 

املصغرة  التي ال يتم تقديم مقابلها ضمانات حقيقية، لذلك عملت تلك الجهات على تقديم قروض جماعية تضامنية 

ويتميز التمويل االةغر بانه مبلغ من املال يكون ةغيرا . 2د في الوقت املحددكأسلوب مبتكر للحد من خطر عدم السدا

ومرنا وسريعا ويمنح في اغلب االحوال بدون ضمانات عينية وهو بذلك يستوجب معرفة طالب القرض بصفة مباشرة 

 .3وشخصية من قبل املؤسسة املانحة للقرض

االجتماعي  )االستبعاد(ة وكذلك معالجة مشكلة االقصاء ويأت  التمويل االةغر ملعالجة مشكلة الفقر والبطال

وذلك للمخاطر املرتفعة لتمويل تلك الشرائح  الرسمية،واالقتصادي لذوي الدخل املحدود من قبل املؤسسات املالية 

منها  عاي ، وان ههوره كان ملعالجة مشكالت الحرمان املالي او االقصاء املالي التي اةبحت مشكلة ت4الفقيرة في املجتمع

 بشكل كبير الطبقة الفقيرة في املجتمع.

 االصغر:مؤسسات التمويل  2.2.2
تعد ضمن مؤسسات التمويل االةغر كل املؤسسات او املنظمات التي تخصص جزء من اموالها وتساهم بتقديم 

 جارية،التخدمات مالية ألصحاب املشروعات الصغيرة او الفقراء حتى وان كانت تقبل الودائع من االخرين مثل املصارف 

لرسمية ا البريدي، وشبهثل البنوك ومؤسسات االدخار الرسمية م ما بينوهي تضم انواع مختلفة من املؤسسات تتراوح 

دة والوسطاء املقي واالئتمانياتوكاالت ضمان مخاطر التمويل الصغير والغير رسمية مثل االةدقاء واالسرة  املانحين،مثل 

 وغيرها.

 التجارية( )البنوكأـ املؤسسات املالية الرسمية 
 بعد ان كانت إ

ً
 مربحا

ً
ن البنوك التجارية في الدول النامية بدأت االن باالهتمام بقطاع التمويل االةغر باعتباره مشروعا

 من مخاطر عدم السداد وارتفاع 
ً
بالرغم و  التكاليف،لدى البنوك التجارية تردد في االهتمام بقطاع التمويل االةغر خوفا

                                                           
كلية االدارة  ماجستير،رسالة  ،2003(: واقع التمويل الصغير ودوره في تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة في العراق بعد عام 2017مهدي، عبد رسول عيس ى ) 1 

 .4صواالقتصاد في الجامعة املستنصرية، العراق، 

ين ـ دراسة فقهية اقتصادية، دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسعير القروض املصغرة في (: الدور التنموي للقروض املصغرة املمنوحة للحرف2015قندوز، بلقاسم ) 2 

 .42والية ورقلة، رسالة ماجستير. الجزائر، جامعة الوادي، ص 

ركزي البنك امل العراقي،كزي (: الشمول املالي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في العراق كمفتاح للنمو في ضوء تجربة البنك املر 2017عبد النبي، وليد عيدي ) 3 

    .14كانون االول ص 10ـ9املؤتمر السنوي الثالث للفترة  واملالية،مجلة الدراسات النقدية  واالبحاث،دائرة االحصاء  العراقي،

 ( رسالة ماجستير 2016ـ2007(: ادارة القروض املتعثرة في الوكالة الوطنية لتيسير القرض املصغر في الفترة ما بين )2018قوادري، سعيد ) يعيمة، ةدوقي منال & 4 

 .18، ص غير منشورة، جامعة الجياللي بويعامة خميس مليانة، الجزائر
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بنوك التجارية وكذلك ارتفاع التكاليف وتعثر السداد اال ان هناك عدة خصائص من القيود الداخلية التي تواجهها ال

  :1كاالت للمصارف التجارية التي تعزز من امكانية النجاح في مجال التمويل االةغر هي 

  ل عدد من عمالء التموي أكبر هناك العديد من الفروع للبنوك التجارية التي تستطيع من خاللها الوةول الى

 االةغر.

  من خالل الودائع وما تمتلك من مصادر ذاتية اخرى تجعل لها امكانية االستغناء عن الجهات املانحة التي ال

 مستمرة.تستطيع تقديم املوارد التمويلية بصورة 

  امكانية تقديم العديد من الخدمات املالية املتنوعة كاإليداع والقروض التي تستطيع من خاللها كسب العديد

  .األةغرمويل من عمالء الت

 :2وتقسم الى نوعين هما الرسمية:ـ املؤسسات املالية غير ب 

  اي مؤسسة او هيئة تقوم بتقديم خدمات التمويل االةغر  الودائع: وهيمؤسسات التمويل االةغر التي تقبل

 عن قبول 
ً
ومتناهي الصغر بشكل قانوي  اي بعد موافقة الجهاز املصرفي للدولة بمزاولة تلك الخدمات فضال

 الىالودائع من الجمهور 
ً
 للدولة.ما يحدده الجهاز املصرفي  تبعا

  اي مؤسسة او منظمة غير حكومية او اتحاد ائتماي  تقوم وهي  الودائع:مؤسسات التمويل االةغر التي ال تقبل

مكنها ي لكن ال  أةغر بتقديم خدمات التمويل االةغر وتسجل لدى الجهاز املصرفي في الدولة كمؤسسة تمويل 

 .الودائع التي تتعل، بضمان التمويل ما عدىقبول الودائع 

 ـ املؤسسات املالية شبه الرسمية ج 
الى الربح كاملنظمات غير الحكومية، والتي تشمل االتحادات واالشخاص والصنادي، الخيرية وهي مؤسسات غير هادفة 

، وان هذه املؤسسات تجمع بين خصائص املؤسسات الرسمية والغير الرسمية حيث تسعى الى االهتمام بتقديم االئتمان 

وان حجم القروض التي تقدمها هذه  الصغير، وتقوم بدور الوسيط وتحث على زيادة الوعي بأهمية االئتمان الصغير،

 واملتوسط وآلجال قصيرة ومتوسطة، اما بالنسبة الى شروط االقراض تكون اقل 
ً
املؤسسات يكون بين الصغير جدا

 من املؤسسات املالية الرسمية وبأسعار فائدة معتدلة ، حيث تمنح القروض بدون ضمانات وتكتف  بالسمعة 
ً
تعقيدا

اليف معامالت القروض بالنسبة للمقرضين تكون متوسطة مقارنة باملؤسسات الرسمية الطيبة لطالب القرض، وتك

املرتفعة التكاليف واملؤسسات غير الرسمية ذات التكلفة املنخفضة، اما بالنسبة للمقترضين فالتكاليف تتراوح بين 

 على 
ً
رة املنشآت البالغة الصغر والصغياملتوسطة والعالية ، وعمالء املؤسسات شبه الرسمية هم الفقراء واملرأة فضال

 بسداد 
ً
واملتوسطة حيث تمنح القروض ألغراض رأس املال العامل واالستهالك مع اعطاء اولوية للمرأة لكونها اكثر التزاما

 على ان املرأة تحرص بشكل كبير على انفاق عوائد املشروع على االمور العائلية
ً
 .3القروض في مواعيدها املحددة فضال

                                                           
(، رسالة 2015ـ2010الدخل )دراسة حالة مؤسسة التنمية االقتصادية( في الفترة من ) (: دور التمويل االةغر في تنمية محدودي2015عثمان، أميمة محمد خير ) 1 

 .19، السودان، ص التجاريةماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات 

كلية الدراسات العليا في جامعة  دكتوراه،اطروحة  الصغيرة،في املشروعات  املرأةدور التمويل االةغر في تفعيل مشاركة (: 2018) عوض هللا. مفيدة محمد  2

 .99، صالسودان

 العراق،مع اشارة الى  حالة(،)مصرف غرامين دراسة الصغير (: الساليب الحديثة في التمويل التنموي 2009ثويني فالح حسن & الجابري، قص ي عبد ) 3 

 .53، ص21العدد  الحكمة،مجلة بيت 
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 :هداف التمويل االصغرأ 3.2.2
ـ الشمول املالي ويعني ايصال الخدمات املصرفية الى الغالبية العظمى من السكان ، اي ايصال الخدمات املالية بتكاليف أ

مقبولة للفئات املحرومة واملنخفضة الدخل في املجتمع ،  ومنذ ثمانينات القرن املاض ي كان الهدف الرئيس لصناعة 

على الفقر ، لذا تم الشروع بالعديد من البرامج والسياسات على املستوى الوطني لكن النتائج لم السياسة هو القضاء 

تكن مشجعة للغاية ، اضافة الى ان واضعوا السياسة ادركوا بان الزيادة للناتج املحلي االجمالي وحدها ال تكف  لحل 

لى الفقر ويتضح من ذلك ان النمو الشامل ضروري مشكلة الفقر في البالد ، لذا توجهوا نحو النمو الشامل للقضاء ع

للتنمية املستدامة والتوزيع العادل للثروة ، ويمكن ان يحق، نجاح برامج التخفيف من حدة الفقر باملعنى الحقيق  

 -، ان العالقة بين الشمول املالي والفقر تكون من منظورين هما :1حينما يكون االيسان العادي جزءا من عملية النمو

  ل.الدخوذلك عندما تتجاوز منافع الشمول املالي مسالة الحد من الفقر وعدم املساواة في  املباشر:املنظور 

  يكون الشمول املالي له تأثير ايجاب  على النمو االقتصادي وكيفية توجيه املكاسب  املباشر: عندمااملنظور غير

 الفقراء.املتأتية من النمو لصالح 

ان  :ى للتخفيف من حدة الفقر اال وهماي الشامل يسهم من خالل ناحيتين الواحدة مكملة لألخر ان تطوير القطاع املال

، الذي يقلل بشكل غير مباشر من حدة الفقر ، ومن ناحية اخرى  هو املحرك لعملية النمو االقتصادتطوير القطاع املالي 

ان الخدمات املالية امليسرة ذات التكلفة املنخفضة للفقراء من املمكن ان تحسن من رفاهيتهم ، وتعتبر هاتين الناحيتين 

قتصاد صال باالمكملتين لبعضها البعض وذلك الن الشمول املالي يعمل على تمكين الفقراء )املستبعدين( من االت

، فضال عن ذلك فان دخل الفقراء ليس منخفضا فحسب بل غير 2الرسمي فضال عن اسهامه في النمو االقتصادي

منتظم وغير موثوق به ايضا ، بالتالي فان هؤالء يحتاجون الى مجموعة من الخدمات املالية املناسبة والتي يمكن تحمل 

لية ، مثل توفير االمن و االئتمانات الصغيرة وخدمات املدفوعات التحويلية تكلفتها لتلبية مجموعة من االحتياجات املا

 .3املحلية والدولية وخدمات التامين املختلفة

 في الدول املتقدمة : ـ تمويل املشاريع الصغيرةب 
ً
ان املشروعات الصغيرة  والصناعات الحرفية في الدول النامية واحيانا

، كون هذه املشروعات ال تتطلب رؤوس اموال ضخمة ل خل، فرص عملكلة البطالة من خالقد تشكل حل ملش

وتستوعب الكثير من القوى العاملة ، اذ انها ال تتطلب خبرة تنظيمية كبيرة لذا يكون من السهل على الشباب ولكثير 

 اء من خاللمن الناس القيام بها ، وعلى حكومات الدول العمل على تقديم التسهيالت لهذه املشروعات الصغيرة سو 

اعفائهم من الضرائب ملدة معينة اومن خالل تمويلهم بقروض ذات فوائد منخفضة او مدعومة وتسوي، منتجاتها 

 وحمايتها من املنافسة وغيرها من التسهيالت الالزمة الستدامة تلك املؤسسات.

                                                           
1 SHARMA, didwania & kumar, rajesh, manish & puneet, (2011) : need of financial inclvsion for perverties 
alleviation and GDP growth, international jownal of multtisciplinary research, p83. 
2 The G20 Group summit (2010) : THE G20 SEOUL SUMMIT LEADERS’ DECLARATION, University of Toronto 
Library, p4. 

، اطروحة دكتوراه 2003(: فاعلية السياسة التنموية للحد من الفقر تجارب دولية مختارة مع الشارة الى العراق بعد عام 2019غناوي. احمد عدنان ) 3 

 .56مقدمة لكلية الدارة والقتصاد في جامعة بغداد ،ص
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التي تساعد على زيادة التمويل وتشير التجارب الدولية الى وجود عدد من العوامل االقتصادية واملؤسسية املشتركة 

 1:للمشروعات الصغيرة بصورة مؤثرة وامنة وبشكل مستمر، وهذه العوامل هي

  ضرورة وجود اقتصاد سليم وتنافس ي وقطاع مالي، يسهل على املشروعات الصغيرة دخول السوق، بمعنى

 .لهامزاحمة الدولة يجب ان يكون هناك تكافؤ للفرص تتيح لهذه املشروعات الحصول على التمويل دون 

  وتشمل ضرورة ان تكون هناك مكاتب لالستعالم االئتماي  بشكل كافي وينعكس في زيادة  املؤسسية،العوامل

 على االطر الرقابية والقانونية والحوكمة  الصغيرة،توهيف العمالة وباألخص في املشروعات 
ً
 شديدة.الفضال

 ي اسواق رأس املال والتكنولوجيا املالية التي يمكن ان تؤدي تهيئة سبل بديلة لتمويل املشروعات الصغيرة، وه

 االئتماي .الى زيادة املنافسة بين مقدم  الخدمات التمويلية وبشكل يوسع من عمليات االستعالم 

وان التمويل االةغر يتمتع بأسلوب فعال في  العالم،وشهدت اعمال املشاريع الصغيرة نجاحات متعددة في اغلب دول 

لذا فأن حكومات الدول لجأت اليها وذلك لإلسراع بأيشاء  الحجم،لتمويل لالستثمارات في املشروعات الصغيرة توفير ا

 الغاية.مؤسسات تمويل مشروعات ةغرى بصورة كبيرة في اآلونة االخيرة لتحقي، تلك 

 واقع مؤسسات التمويل االصغر في العراق واهم التحديات. 3
 دور املؤسسات الحكومية العراقية يف دعم التمويل االصغر 1.3

( برامج ومبادرات متنوعة من قبل الحكومة العراقية للتمويل االةغر، وذلك نتيجة لتدهور 2018-2003شهدت املدة )

االوضاع االقتصادية والسياسية وضعف القطاع العام والخاص على استيعاب اعداد العاطلين عن العمل، وعدم 

انية مخرجات التعليم من تلبية متطلبات سوق العمل ، وقد ارتبط مشروع القروض الصغيرة في العراق بالجانب امك

االجتماعي التأهيلي اكثر من كونه يشكل قيمة مضافة الى الدخل القوم  في البالد ، ومن هذا املنطل، قرر مجلس الوزراء 

شاريع ةغيرة للفقراء والعاطلين عن العمل ، وقد تضمن هذا ( مليون دوالر لتمويل م30تخصيص مبلغ ) 2007في عام 

( مليون دوالر ملحافظة بغداد فقط ، ثم توسع 30البرنامج مرحلتين ، املرحلة االولى ، اذ ابتدأت بتخصيص مبلغ )

 ( مليون دوالر لكل محافظة وقد15البرنامج ليشمل جميع محافظات العراق عدا اقليم كوردستان ، اذ خصص مبلغ )

شمل هذا البرنامج كل من العاطلين عن العمل وخريجي املعاهد والكليات واصحاب املحال املتضررة نتيجة للعمليات 

( مليون دوالر ملحافظات 60االرهابية وغيرهم ، اما املرحلة الثانية ، فقد كانت مكملة لألولى اذ تم تخصيص مبلغ )

( مليون دوالر ، 36الى نحو ) 2008زيادة  املبالغ املخصصة في عام )بغداد والبصرة ونينوى( والى بقية املحافظات تم 

وتظهر هنا عدة  .2( مليون دوالر 612بالتالي فقط اةبح املجموع للمبالغ املخصصة لتنفيذ القروض امليسرة نحو )

 اهمها:مبادرات 

 

                                                           
(: النهوض باملشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في الدول العربية، ةندوق النقد 1920عبد املنعم، هبة & طلحة، الوليد & اسماعيل، طارق ) 1 

 2العرب ، الدائرة االقتصادية، أبو هبي، ص
 .15د، صاالجتماعية، بغدا(: القروض الصغيرة واملشروعات املدرة للدخل معالجات ناجحة للبطالة والفقر، املركز الوطني للبحوث والدراسات ، وزارة العمل والشؤون 2007عامر. كاهم شمخي ) 2 
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 مبادرة البنك املركزي العراقي يف تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة  1.1.3
تمثلت، بخروج بعض املحافظات عن سيطرة الحكومة  2014االقتصاد العراقي ةدمة مزدوجة في منتصف عام  شهد

سعار النفط في االسواق العاملية الى ما يقارب أرهابية داعش، اضافة الى انخفاض ووقوعها تحت احتالل الجماعات اال 

 ،ضافة الى البطالة والفقر املوجودة اةابت االقتصاد _ادت هذه الصدمة الى اثار وخيمأذ إ، ( دوالر للبرميل الواحد36)

 ؛طال عدة محافظاتضافة الى التدمير والتخريب الذي فارتفعت اعداد النازحين التي تأثروا نتيجة الحرب مع داعش، ا

ومستوى ( %25، اذ بلغت البطالة نحو )قر في البالددى  الى زيادة اعداد العاطلين عن العمل وارتفاع يسبة الفأمما 

،  وعلى ضوء ما في وزارة التخطيط العراقية لإلحصاء( حسب بيانات واحصاءات الجهاز املركزي %30الفقر ارتفع الى )

تقدم قام البنك املركزي العراقي بأطالق مبادرته التنموية بمبلغ )ترليون دينار( ملواجهة البطالة والفقر في البالد 

االقتصاد العراقي، وقد خصص هذا املبلغ الى املصارف الخاةة ضمن مشروع اقراض واملساهمة في اعادة الروح الى 

 .1املشروعات الصغيرة واملتوسطة

( مصرف خاص، اذ كانت قيمة 30، وزعت على )( مليون دينار عراقي61,233بلغ ) ان قيمة مبلغ املبادرة االجمالي قد

( مليون دينار ، وذلك بسبب التزامهما 6000هي االعلى بواقع ) املبلغ املمنوح الى مصرف الشرق االوسط مع مصرف االهلي

الكامل بضوابط البنك املركزي من خالل تقديم كشوفاتهم ، اذ ان البنك املركزي _كما اسلفنا سابقا_ ال يمنح الدفعة 

لخاةة الى ايمة القروض املمنوحة من املصارف ، اضافة الى ان مبلغ  قوفات كاملة لهالتالية اال بعد تقديم كش

( مليون 5000، وكان مصرف الشرق االوسط هو اعلى مصرف قام بإقراض نحو )( مليون دينار44,093ترضين بلغت )املق

، كما بلغت يسبة القروض املمنوحة من املصارف الخاةة الى ( من اجمالي مبلغ املبادرة%8,1) دينار اي بنسبة بلغت

 .2( من قيمة القروض التي استلمتها املصارف من املبادرة%72ة( نحو )املقترضين )ذوي املشروعات الصغيرة واملتوسط

 مبادرة مصرف الرافدين  2.1.3
( 30ةعودا من بتقديم قروض اخرى للعاطلين عن العمل بمبلغ ) 2016قام مصرف الرافدين وبالتحديد منذ عام 

ار ( مليون دين15، اضافة الى منحه بمبلغ )دينار( مليون 25وض مشابه بمبلغ )، وقر يون دينار تمنح للمشاريع الصغيرةمل

، كما قام بفتح املجال امام اصحاب الفنادق للتقديم على القروض بمبلغ قرض كتسهيالت مالية لصاحب املشروع

( مليون دينار من اجل استثمارها في تطوير فنادقهم او اعادة تأهيلها ، وقروض اخرى لذوي املهن الطبية 50يصل الى )

قام املصرف بأطالق سلف للموهفين بقيمة  2017( مليون دينار ، وفي عام 75دلة واالطباء( بمبالغ تصل الى ))الصيا

( حجم القروض امليسرة 1( ، ويعكس الجدول رقم )2( مليون دينار لجميع الوزارات الحكومية بفوائد مالية معينة )10)

 .3(2010-2007حسب املحافظات للمدة )املمنوحة من مصرف الرافدين 

  

  

                                                           
  .139 مرجع سب، ذكره، ص(: 2017عبد النبي، وليد عيدي ) 1 

 (: مديرية العمليات املالية وادارة الدين، الكشوفات املقدمة من قبل املصارف الخاةة، العراق.2018البنك املركزي العراقي ) 2 
 ، العراق.االقراض شعبة االئتمان، قسم تقرير  (:0182الرافدين ) مصرف 3 
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 (2010-2007( يبين حجم القروض امليسرة املمنوحة من مصرف الرافدين حسب املحافظات للمدة )1جدول )

مبلغ القرض )مليون  عدد القروض املحافظات

 دينار(

عدد املقترضين 

 )الذكور(

 عدد املقترضين )االناث(

 1463 11150 74 12613 بغداد 

 251 5086 30 5337 بابل

االشرفالنجف   5634 31 5369 265 

 294 3795 21 4089 كربالء املقدسة

 339 5407 27 5764 واسط

 358 2988 15 3346 املثنى

 217 3529 20 3746 الديوانية

 151 2862 17 3013 االنبار

 60 2394 5 2454 ديالى

 533 2835 19 3368 ةالح الدين

 258 2775 11 3033 ميسان

 128 3318 16 3446 ذي قار

 506 5513 29 6019 البصرة

 110 7713 41 7823 نينوى 

 194 3471 18 3665 كركوك

 5127 68205 374 73332 املجموع

 شعبة القراض الئتمان،قسم  الرافدين،مصرف  على:بالعتماد  تانالجدول من اعداد الباحث املصدر:

 مبادرة مصرف الرشيد   3.1.3
قام مصرف الرشيد بتبني سياسة اقراض املشروعات الصغيرة بالتعاون مع مديرية التنمية الصناعية واتحاد    

اذ اعتمد على تقديم وتنويع خدماته املقدمة الى زبائنه ومن هذه الخدمات تنويع محفظة اقراض  العراقي،الصناعات 

 لغرض املساهمة في دعم االقتصاد (،تركة )الجماعيةاملصرف لتشمل قروضا تمنح ألصحاب املشروعات الفردية واملش

منح القروض ألصحاب  2010الوطني بمختلف االيشطة والقطاعات )االنتاجية والخدمية والتجارية( وقد تقرر في عام 

 1:املشروعات الصغيرة وف، االجراءات والسياسات التي يمكن اجمالها باالت 

  لسنتين.أـ مدة القرض 

  (.%12)ب ـ يسبة الفائدة 

 ( مليون دينار ويعتمد على كبر حجم 10-2ج ـ يكون مبلغ القرض ).املشروع 

 ( مليون دينار 30د ـ تقديم كفيل ضامن لديه تسهيالت مصرفية ال يقل تقديره املالي عن ).عراقي 

  

                                                           
 (: تقرير اإلدارة العامة للمصرف، قسم الئتمان، العراق.2012مصرف الرشيد )1 
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 (2008-2007( يبين قيمة وعدد قروض مصرف الرشيد املمنوحة للمشروعات الصغيرة للسنوات )2جدول )

 

 نواتالس

املبالغ املمنوحة  عدد القروض

 )مليار دينار( 

املبلغ املخصص 

 )مليار دينار(

معدل القرض 

 املمنوح

يسبة القرض 

املمنوح من 

 املخصص

2007 1627 24,250 30,500 14,500 79,5 % 

2008 4774 98,137 490,824 21,000 19,9 % 

 الئتمان.قسم  العامة،الدارة  الرشيد،مصرف  على:الجدول من اعداد الباحثة بالعتماد  املصدر:

 املؤسسات غير الحكومية يف دعم التمويل االصغر دور 2.3
من خالل الدعم الذي قدمته الوكالة االمريكية للتنمية الى  2003بدأت ايشطة التمويل االةغر في العراق بعد عام 

واالغاثة الدولية  (،VOCA/ ACDAوالثقة املدعومة من قبل ) الدولية،( GHFمؤسسات التمويل االةغر مثل مؤسسة )

اذ قدم التمويل الصغير الى ضحايا الحرب والعنف فضال عن انها اةبحت املزود  (،2007-2003وذلك خالل االعوام )

توسطة ملالوحيد لخدمات القطاع املالي املستدام للفقراء الذين لم يستطيعوا الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة وا

 املؤسسات:نتطرق الهم هذه  يأت وفيما ، في العراق

 الشركة العراقية لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة 1.2.3
، بمشاركة ( مليون دينار عراقي270راس مال )لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ب 2009تأسست الشركة في عام 

االوضاع االقتصادية في البالد ، فضال عن املساهمة في تطوير اداء ( مصارف خاةة لإلسهام في تطوير وتحسين 8)

( %6( تذهب فوائد للشركة و )%4( منها )%10وايشطة املصارف الخاةة من خالل توفير القروض امليسرة بفائدة )

ركزي بموافقة البنك امل 2009/ 18/5، وقد حصلت الشركة على اجازة التأسيس من قبل وزارة التجارة في 1للمصرف

، كما حصلت الشركة طوال مدة عملها على  2015( مليار دينار في عام 16العراقي ، وقد ارتفع راس مال الشركة الى )

 .2وكالة االمريكية للتنمية الدولية( مليون دوالر من ال16( منح بلغ مجموعها )3)

يعد مموال  وكالة االمريكية للتنمية الدولية الذيتمثل هذه الشركة الركيزة الثالثة في استراتيجية برنامج التجارة التابع لل

نها تعمل على استدامة هذا التمويل من خالل جذب القروض واملنح الخاةة إو  البالد،للقروض الصغيرة واملتوسطة في 

 .3بتنمية وتطوير تلك املشروعات

  

                                                           
مجلة جامعة  العراق،(: دور املصارف الخاةة في تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة في 2011حميد، محمد مزعل & علي، وسام حسين ) بتال، أحمد حسين & 1 

 .59ص ، العراق،7عدد ، 4مجلد  واالدارية،االنبار للعلوم االقتصادية 

 .، العراق(2015-2010سنوية لألعوام )(: التقارير ال2016الشركة العراقية لتمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة ) 2 

مجلة العلوم  العراق،(: مؤسسات التمويل الخاةة ودورها في تطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة في 2016بريهي، فارس كريم & يعيم، حسين شريف ) 3 

 316ص  بغداد،االقتصادية واالدارية في كلية االدارة واالقتصاد ـ جامعة 
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(/ 2015-2009( يبين عدد القروض املمنوحة من قبل الشركة العراقية لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة للمدة )3جدول )

  مليون دولر 

مبلغ اسهام  عدد القروض  السنة

 الشركة

مبلغ اسهام  مبلغ تدوير القرض

 املصرف

اجمالي املبلغ 

 للقروض

2009 404 6 0,2 1,6 7,8 

2010 781 7 4,5 3,6 15,1 

2011 1249 7 10,75 5,27 23,20 

2012 2806 16,8 18,2 9,2 44,2 

2013 3834 16,8 29,7 16,7 63,2 

2014 4479 16,8 34,48 16,7 33,5 

2015 4568 16,8 41,75 16,11 32,92 

 لألعوامة التقارير السنوي واملتوسطة،الشركة العراقية لتمويل املشاريع الصغيرة  على:بالعتماد  تانالجدول من اعداد الباحث املصدر:

(2010-2015.) 

( وذلك بسبب 2015-2009( طوال املدة )%91نالحظ من الجدول الساب، ان عدد القروض املمنوحة بلغ يسبة ارتفاع )

( مليون دوالر طوال 33كما بلغ اجمالي املبالغ املقرضة نحو ما يقارب ) دوالر،( مليار 16ارتفاع راس مال الشركة الى )

 عراقية.( محافظة 16املدة املذكورة توزعت على )

 منظمة الثقة للتمويل الصغير 2.2.3
على اثر التغيرات في املشهد السياس ي الذي حدث في البالد ، وهي منظمة عراقية غير حكومية ال  2004تأسست في عام 

( فرعا في العراق التي تسهم بإعادة 12( مكاتب رئيسية و)8لى الربح مقرها الرئيس ي في كركوك ، وتضم حاليا )تهدف ا

بناء وتنشيط اقتصاد البالد من خالل توفير خدمات مالية للمشاريع التجارية الصغيرة بالتالي فهي تسعى الى تشغيل 

ستثمار في مشاريع ةغيرة ، مما يؤدي الى تشجيع املقترضين العمالة العاطلة من خالل تشجيع الشباب على العمل واال 

( ، وقد بلغت 122،  2019على ممارسة االعمال التجارية لتحقي، طموحهم بالعيش الكريم لهم ولعوائلهم )غناوي ، 

ال ( االمر الذي جعلها من املؤسسات الرائدة في مج%181( واستدامة مالية بلغت )%279االستدامة التشغيلية نحو )

التمويل االةغر ، ولها عدة منتجات _اضافة الى تمويل املشاريع الصغيرة_ منها قروض السيارات واملساكن والقروض 

 ( .76،  2017)عبد ،  1الزراعية ، كذلك الخدمات االسالمية التي تقدمها عن طري، ةيغة املرابحة

 ( يبين حجم القروض التي قدمتها املنظمة لسنوات مختارة4جدول )

 2018 2017 2016 2014 2013 2011 2008 2005 السنة

 154715 142519 131637 109500 97546 68117 8055 2612 عدد القروض

 ألعوام مختلفة اعاله،التقارير السنوية للمؤسسات واملنظمات  على:بالعتماد  تانالجدول من اعداد الباحث املصدر:

الد لعاملة في البللتمويل االةغر في العراق من قبل املؤسسات واملنظمات امن الجدول نجد ان عدد القروض املمنوحة 

الذي  2005( الف قرض مقارنة بعام 154715نحو ) 2018، اذ بلغ عدد قروض منظمة الثقة في عام في زيادة مطردة

                                                           
 .76ص، مرجع سب، ذكره(: 2017مهدي، عبد رسول عيس ى ) 1 
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ت التمويل االةغر ( بالتالي فإنها تعتبر من مؤسسا%98,3اي بنسبة ارتفاع لعدد القروض ) قرض،( الف 2612كان نحو )

 البالد.الفاعلة في 

 الشركة العراقية للكفاالت املصرفية  3.2.3
ع من البنك ( مليون دوالر وبمساعدة وتشجي5( مصرفا خاةا براس مال قدره )11من قبل ) 2006تأسست في عام 

ذلك من خالل تقديم ، وتهدف الى دعم عملية االقراض املصرفي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ، و املركزي العراقي

، وتتراوح القروض التي تقدمها الشركة بين ( سنوات5القرض وتكون مدة القرض )( من قيمة %75الضمان لنحو )

، اضافة لذلك فان الشركة تتخصص بإةدار بالعملة العراقية( الف دوالر امريك  او ما يعادلها 5000-250000)

شاريع ، وذلك لتشجيع نمو املف لزبائنها بشروط واجراءات ميسرةاملصار ضمانات الئتمانات قصيرة وطويلة االجل تقدمها 

تحولت الشركة من شركة خاةة الى شركة  2009، وفي عام 1الصغيرة واملتوسطة التي ال يملك اصحابها ضمانات كافية

ملصارف املساهمة ( بالتالي ارتفع عدد ا84-29دائرة تسجيل الشركات الوطنية ) –مساهمة بموجب كتاب وزارة التجارة 

 .( مصرفا16الى )

 ( يبين حجم القروض التي قدمتها الشركة العراقية للكفالت املصرفية5جدول )

 2018 2014 2013 2012 2010 2008 2007 السنة

 1071 1076 2865 3284 1256 1207 143 حجم القروض

(2018-2006، ألعوام مختلفة )للمؤسسات واملنظمات اعاله لسنويةالتقارير ا على:بالعتماد  تانالجدول من اعداد الباحث املصدر:  

الى  2006( قرض في عام 38قد ارتفعت من )ركة العراقية للكفاالت املصرفية نالحظ من الجدول ان عدد قروض الش

 (. %96,4اي بنسبة ارتفاع بلغت ) 2018قرض في عام  ألف( 1071نحو )

 مؤسسة املكم للتطوير االقتصادي 4.2.3
، اذ تهدف الى تنمية االقتصاد العراقي من خالل  2009مؤسسة من مؤسسات التمويل الصغير تأسست في عام هي 

( محافظات هي 4تقديم القروض امليسرة للمشاريع الصغيرة ، وتختص باملشاريع الجماعية من خالل وجودها في )

ملشاريع الصغيرة التي لها دخل محدود وبحاجة )النجف وكربالء وبابل والديوانية( ، وتتضمن القروض الجماعية كافة ا

( 4000منها ) 2015( مستفيد في عام 8700الى قرض لتطوير مشاريعها ، وتشير االحصاءات الى ان عدد املقترضين بلغ )

 ( . www.amalkom.orgقرض للنساء من اجل تطوير اعمالهن املختلفة )

  CHFسسة االسكان التعاوني الدولية مؤ 5.2.3
، وقد احدثت تطورا كبيرا في حياة املواطنين من 2003لربحية تأسست بعد عام هي من املؤسسات غير الحكومية وغير ا

، وتقوم مؤسسة االسكان التعاونية بممارسة اعمالها االجتماعية ية التي اسهمت في تطوير االقتصادخالل خدماتها املال

اتها املالية في البالد السيما ألصحاب املشاريع الصغيرة لتمكينهم من تطوير ايشطتهم واعمالهم وتحسين وتقديم خدم

، كذلك قامت بدعم فئات املجتمع ت السكنية ملختلف مواطنين البالددخلهم اضافة الى اعطاء قروض لترميم البيو 

 ، وتقوم بتقديم خدماتها من خاللن في املجتمعهنية ليصبحوا منتجيمن ذوي )الصم والبكم( في اكمال دراساتهم امل

                                                           
 .54ص مرجع سب، ذكره،(: 2011بتال، أحمد حسين & حميد، محمد مزعل & علي، وسام حسين ) 1 
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( موهف يقدمون خدمات ملختلف شرائح املجتمع من خالل فهم 465، اذ لديها )لعراق( في عموم ا14فروعها )

 ( . www.vitasiraq.comاحتياجاتهم وتلبيتها بسهولة تامة )

 CHF( يبين حجم القروض التي قدمتها مؤسسة السكان التعاوني الدولية 6جدول )

 2013 2012 2010 2008 2006 2005 السنة

 25762 20414 19790 9451 4879 4312 حجم القروض

 ألعوام مختلفة اعاله،التقارير السنوية للمؤسسات واملنظمات  على:الجدول من اعداد الباحثة بالعتماد  املصدر:

( وذلك بعد ارتفاع عدد %87,6( قد ارتفعت قروضها بنسبة )CHFان منظمة االسكان التعاونية الدولية ) نالحظ

 .2018( قرضا في عام 34871الى ) 2005( قرضا في عام 3412قروضها من )

 مؤسسة ازدهارنا للتنمية االقتصادية  6.2.3
، وهي مؤسسة لتنمية قدرات 2004الدولية في عام كية للتنمية هي مؤسسة تنموية تأسست من قبل الوكالة االمري

، ةراض املشاريع الصغيرة و املتوسط، كما تقوم بدعم التمويل االةغر واقمل في البالدالقطاع الخاص وتوفير فرص الع

، وحققت نجاحات (2008-2004للتنمية خالل املدة ) وبدأت اعمالها من خالل البرنامج الذي اعدته الوكالة االمريكية

لتمويل ، كما انها تبنت نهج معين لتنمية اان خالل املساهمة في تطوير املشاريع الصغيرة واملتوسطة وتقديم القروض لهم

 ( .  www.izdiharona.comالصغير في العراق )

ي تهدف الى تقديم خدماتها لتمويل املشروعات الت ك العديد من املؤسسات غير حكوميةنالحظ من خالل ما تقدم ان هنا

 طالة.البالصغيرة واملتوسطة والنهوض بواقع االقتصاد العراقي من خالل دعم وتشجيع الشباب على العمل للحد من 

 ،2003ويمكننا القول بان مؤسسات التمويل االةغر العاملة في العراق حققت بعض النجاحات خالل مسيرتها بعد عام 

 فضال عن اسهامها في تحسين مدخوالت البالد،الل تمويل املشروعات الصغيرة للحد من البطالة والفقر في وذلك من خ

 املجتمع.االفراد للعيش الكريم من خالل اقراضهم بفوائد واجراءات ميسرة وسهلة ولكل افراد 

 اهم التحديات التي تواجه مؤسسات التمويل االصغر يف العراق 3.3
منها عدم وجود  مختلفة،على الرغم من اةدار قانون خاص للتمويل االةغر في العراق اال انها تعاي  من عدة تحديات 

  :1وهي املهمة،بعض النقاط  بشأنكما ال توجد لوائح وتوجيهات واضحة  مالئمة،بيئة عمل 

  العراق.الخدمات املالية في  إطار اذ ال يوجد تنظيم محدد لحماية املستهلك في  املستهلك:حماية 

  ات املالية املؤسس االئتمانية بينبمعنى ليس هناك نظام فعال لتبادل املعلومات  الئتمانية:تبادل املعلومات

 العراق.بما في ذلك املنظمات غير الحكومية التي تعمل كمؤسسات للتمويل االةغر في  املعنية،

  فهما قاةرا عن املعامالت املضمونة من طرف اصحاب املصلحة اذ ان هناك  امل مونة:التأجير واملعامالت

م وعلى الرغ التمويل،القانوي  ال يساعد على تطوي ر هذا النوع من  اإلطار وان  (،في القطاعين )العام والخاص

من ذلك اال انه توجد عدة مؤسسات )كشركة العراق للكفاالت املصرفية( التي على استعداد الستخدام 

 لذلك.قانوي  مناسب  إطار بشرط ان يصدر  كضمانات،نقولة االموال امل

                                                           
1  CGAP (2015) ; consultative groupto assist the poor, bylanredahusi. 

http://www.vitasiraq.com/
http://www.izdiharona.com/
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  بمعنى ال توجد لوائح محددة السترداد القروض التي يمكن ان تساعد البنوك واملؤسسات  القروض:استرداد

 القروض.املالية واملنظمات غير الحكومية على تجنب النظام القضائ  لتنفيذ عقود 

فعلى سبيل املثال ان النزاعات الكبيرة التي تحصل  البالد،يل االةغر في وهناك تحديات اخرى تواجه ةناعة التمو 

باإلضافة الى تحول املوارد املالية الى النشاطات  اقتصادي،بشكل مباشر او غير مباشر تؤدي الى بطء او عدم حصول نمو 

 فضال عن العمليات االرهابية التي حدثت بعد عام (،العسكرية بدال من توجيهها الى االستثمار بشقيه )املادي والبشري 

كما توجد تحديات اخرى  البالد،التي طالت اغلب البنى التحتية من مصايع ومعامل لها ثقلها االقتصادي في  2003

 :  1تواجه التمويل االةغر في العراق نذكرها كما يلي

 ما يصبح م البالد،على واقع التمويل االةغر في  في البالد يؤثر سلبا أمنىان عدم وجود استقرار  المني: الوضع

اضافة الى وجود ةعوبة  االةغر،عائقا اما وجود الشركات واملؤسسات الدولية ذات الصلة بصناعة التمويل 

اغبة اذ ان مؤسسات التمويل تكون غير ر  االرهابية،تحقي، التمويل في املناط، التي تشوبها النزاعات والعمليات 

 الدفع.تها )القروض والضمانات( خوفا من عدم تمكن الزبون من في تقديم خدما

 ( مليون 5قدرت املفوضية العليا لالجئين التابعة الى االمم املتحدة بان ما يقارب ) والنازحين:الالجئين  وضع

ص شخ من مليونين أكثر باإلضافة الى  البالد،عراقي غادروا منازلهم نتيجة لنشوب النزاعات التي ابتليت بها 

بالتالي فان هذه املسالة تبقى مصدر قل، تواجه الحكومة  داعش،نزحوا من مناطقهم جراء الحرب االخيرة مع 

مما يجب مضاعفات الجهود لتقديم القروض الصغيرة الى هؤالء االشخاص ليتمكنوا  الصلة،واملؤسسات ذات 

 امنة.من العودة الى مناطقهم بصورة 

 :( تقريبا من اجمالي االةول %90مصرفي )الرشيد والرافدين( نحو ) تشكل يسبة ضعف اجراءات املصارف

الكلية ، وان عدم وجود الخبرات في هذه املصارف لتقديم القروض الصغيرة واملتوسطة سيؤدي الى تقييد 

مستوى الوساطة املالية املطلوبة لتحقي، النمو املستدام ، باإلضافة الى ان معظم املصارف ال تتمتع بمهارات 

فية لتحليل وتقييم املخاطر االئتمانية والقيام بتحليالت التدف، النقدي وتحتفظ مؤسسات التمويل االةغر كا

بأموالها لدى املصارف الحكومية لتجنب املخاطر االمنية الناتجة عن نقل املبالغ ، مما يشكل عائ، اخر عند 

 .حصول عملية تمويل او اعطاء قروض للمشاريع الصغيرة او املتوسطة 

 ان ارتفاع كلفة القروض املقدمة في العراق ناجم عن حداثة التجربة من  املمنوحة:كلفة القروض  ارتفاع

ان البيانات تشير الى ان تكلفة القروض  اخرى،وحالة عدم االستقرار السياس ي واالقتصادي من ناحية  ناحية،

( دوالر في نفس 121مقارنة بالتجارب املختارة التي بلغت نحو ) ،2010( دوالر عام 166في العراق قد بلغت نحو )

 .2( دوالر84وان متوسط التكلفة لكل قرض في الشرق االوسط وشمال افريقيا هو ) العام،

  

                                                           
 (: وضع ةناعة التمويل االةغر في العراق، واشنطن.2012الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ) 1 

 28م، ص2010(: تقرير ميكس لتحليل ومقارنة التمويل األةغر في العالم العرب  لعام 2011سنابل ) 2 
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 االستنتاجات والتوصيات. 4
 االستنتاجات: توصل البحث الى عدد من النتائج منها: 1.4

  يستهدف التمويل االةغر فئات معينة من املجتمع كأصحاب املشاريع الصغيرة كاملزارعين الصغار ومحدودي

وهناك عدة  ،اذ ان هذه الفئة غير مؤهلة للحصول على التمويل من البنوك التجارية النساء،الدخل وخاةة 

وله عدة اهداف منها  ،سميةمؤسسات تمول التمويل االةغر منها مؤسسات رسمية وغير رسمية واخرى شبه ر 

وكذلك تمويل املشروعات الصغيرة التي قد تشكل حل ملشكلة  الفقر،تحقي، الشمول املالي والقضاء على 

كون هذه املشروعات ال تتطلب رؤوس اموال ضخمة وتستوعب الكثير  عمل،البطالة من خالل خل، فرص 

 العاملة.من القوى 

  مبادرات متنوعة من قبل الحكومة العراقية للتمويل االةغر، وذلك ( برامج و 2018-2003شهدت املدة )وقد

نتيجة لتدهور االوضاع االقتصادية والسياسية وضعف القطاع العام والخاص على استيعاب اعداد العاطلين 

عن العمل، وعدم امكانية مخرجات التعليم من تلبية متطلبات سوق العمل ، وقد ارتبط مشروع القروض 

لعراق بالجانب االجتماعي التأهيلي اكثر من كونه يشكل قيمة مضافة الى الدخل القوم  في البالد الصغيرة في ا

، وكان هناك دور واضح لكل من املؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دعم التمويل االةغر في العراق، 

ون ممارسة دوره في ولكن بالرغم من ذلك هناك عدد من التحديات التي تواجهه في العراق والتي حالت د

 االقتصاد العراقي بشكل تام. 

  التوصيات: 2.4
  من حصوله على  التأكدالجهود واملساعي الالزمة ملتابعة قطاع التمويل االةغر ومؤسساته بقصد بذل

 واستدامته.التمويل الالزم لضمان عمله 

  اهمية مراعاة عامل التنوع الجغرافي بين محافظات القطر لضمان حصولها على التمويل الذي يتناسب

 واالجتماعية.وهروفها االقتصادية 

  لبطالة.واالسعي الى ضمان عملية االنتشار والتوسع ملؤسسات التمويل االةغر بقصد معالجة مشاكل الفقر 

  واضحةوتوجيهات  يتضمن لوائحي  خاص بالتمويل االةغر وايجاد تشريع قانو  مالئمة،ايجاد بيئة عمل. 

  العراق.وعمليات التمويل االةغر في  لتتالءمتطوير املنتجات واستحداث اخرى 

  السعي الى اهمية التقليل من كلفة االقتراض وضمان السداد لتحقي، الهدف املطلوب من ايشاء مؤسسات

 العراق.التمويل االةغر في 
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 المراجع:. 5
 املراجع العربية 1.5

 5ج لبنان، ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الصحاحم(: 1003) بو نصر اسماعيل، ألجواهري ا. 

 الجامعية  املؤسسةالدين،  شمس األمير عبد ترجمة، اليومو  لألمس االقتصادية أالزمات تحليل (:1992)أرنولد دانييل

 .لبنان التوزيع،و  والنشر للدراسات

 (: مستجدات آفاق االقتصاد العالمي، تحديث ألهم التوقعات في تقرير أفاق االقتصاد 2020) ةندوق النقد الدولي

 .العالمي، واشنطن

 ( واقع التمويل الصغير ودوره في تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة في العراق بعد 2017مهدي، عبد رسول عيس ى :)

 .كلية االدارة واالقتصاد في الجامعة املستنصرية، العراق ماجستير،رسالة  ،2003عام 

 ( الدور التنموي للقروض املصغرة املمنوحة للحرفين ـ دراسة فقهية اقتصادية، دراسة حالة 2015قندوز، بلقاسم :)

 .الوكالة الوطنية لتسعير القروض املصغرة في والية ورقلة، رسالة ماجستير. الجزائر، جامعة الوادي

 (: الشمول املالي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في العراق كمفتاح للنمو في ضوء 2017نبي، وليد عيدي )عبد ال

 ية،واملالمجلة الدراسات النقدية  واالبحاث،دائرة االحصاء  العراقي،البنك املركزي  العراقي،تجربة البنك املركزي 

  .كانون االول  10ـ9املؤتمر السنوي الثالث للفترة 

 (: ادارة القروض املتعثرة في الوكالة الوطنية لتيسير القرض املصغر في 2018، ةدوقي منال & قوادري، سعيد )يعيمة

 .غير منشورة، جامعة الجياللي بويعامة خميس مليانة، الجزائر ( رسالة ماجستير 2016ـ2007الفترة ما بين )

 ( (: دور التمويل االةغر في تنمية محدودي الدخل )دراسة حالة مؤسسة التنمية 2015عثمان، أميمة محمد خير

(، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات 2015ـ2010االقتصادية( في الفترة من )

 .، السودانالتجارية

 اطروحة  الصغيرة،في املشروعات  املرأةيل االةغر في تفعيل مشاركة دور التمو (: 2018) عوض هللا. مفيدة محمد

 .كلية الدراسات العليا في جامعة السودان دكتوراه،

 ( االساليب الحديثة في التمويل التنموي 2009ثويني فالح حسن & الجابري، قص ي عبد :) مصرف غرامين الصغير(

 .21العدد  ة،الحكممجلة بيت  العراق،مع اشارة الى  حالة(،دراسة 

 ( فاعلية السياسة التنموية للحد من الفقر تجارب دولية مختارة مع االشارة الى العراق 2019غناوي. احمد عدنان :)

 .الدارة واالقتصاد في جامعة بغداد، اطروحة دكتوراه مقدمة لكلية ا2003بعد عام 

 ( النهوض ب2019عبد املنعم، هبة & طلحة، الوليد & اسماعيل، طارق :) املشروعات متناهية الصغر والصغيرة

 .واملتوسطة في الدول العربية، ةندوق النقد العرب ، الدائرة االقتصادية، أبو هبي

 ( القروض الصغيرة واملشروعات املدرة للدخل معالجات ناجحة للبطالة 2007عامر. كاهم شمخي :)،املركز  والفقر

 الوطني للبحوث والدراسات ، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، بغداد.

 ( مديرية العمليات املالية وادارة الدين، الكشوفات املقدمة من قبل املصارف الخاةة، 2018البنك املركزي العراقي :)

 العراق.

 ( 2018مصرف الرافدين :)االئتمان، شعبة االقراض، العراق. تقرير قسم 

  (: تقرير اإلدارة العامة للمصرف، قسم االئتمان، العراق.2012ف الرشيد )مصر 
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 ( دور املصارف الخاةة في تمويل املشاريع 2011بتال، أحمد حسين & حميد، محمد مزعل & علي، وسام حسين :)

 .العراق، 7عدد ، 4مجلد  واالدارية،مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية  العراق،الصغيرة واملتوسطة في 

 ( 2015-2010(: التقارير السنوية لألعوام )2016الشركة العراقية لتمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة)العراق ،. 

 ( مؤسسات التمويل الخاةة ودورها في تطوير املشروعات 2016بريهي، فارس كريم & يعيم، حسين شريف :)

 بغداد.االدارية في كلية االدارة واالقتصاد ـ جامعة مجلة العلوم االقتصادية و  العراق،الصغيرة واملتوسطة في 

 ( وضع ةناعة التمويل االةغر في العراق، واشنطن.2012الوكالة االمريكية للتنمية الدولية :) 

 ( تقرير ميكس لتحليل ومقارنة التمويل األةغر في العالم العرب  لعام 2011سنابل :)م2010. 

 االجنبية:املصادر  2.5
 SHARMA, didwania & kumar, rajesh, manish & puneet, (2011) : need of financial 

inclvsion for perverties alleviation and GDP growth, international jownal of 

multtisciplinary research, p83. 

 The G20 Group summit (2010) : THE G20 SEOUL SUMMIT LEADERS’ 

DECLARATION, University of Toronto Library, p4. 

 CGAP (2015) ; consultative groupto assist the poor, bylanredahusi. 

 االنترنت  3.5
 تقرير االستقرار املالي مدونات ةندوق النقد الدولي تهديد لالستقرار املالي، 19-(: أزمة كوفيد2020أبريل  14) & ناتالوتش ي، فابيو  أدريان، توبياس ،

 ، رابط املوقع:13:15(: الساعة 2020نوفمبر  2العالمي، تاريخ الدخول )

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-

financial-stability  

 ( ةندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون الركود االقتصادي عام 2020أكتوبر  13األمم املتحدة :)أقل حدة"  2020"

 ، رابط املوقع:16:00( الساعة 2020أكتوبر  30، التنمية االقتصادية، تاريخ الدخول )ولكّنه سيظل عميقا

https://news.un.org/ar/story/2020/10/1063812  

 ( نوفمبر  15(: تحليل خاص العراق وأزمته املالية الحاّدة، موقع ةدى، تاريخ الدخول )2020نوفمبر  5سويل، كيرك

 ، ربط املوقع:14:54م(، الساعة 2020

https://carnegieendowment.org/sada/83137  
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 التداعيات )باملغرب) 19 كوفيد كورونا جائحة ضد الوقائية التدابير
 والبيئية واالجتماعية االقتصادية

Preventive Measures Against the Coronavirus COVID-19 Pandemic 
(Morocco) Economic, Social and Environmental Implications 

  الحسين مزوزد. 
Dr. Mazoz Lhoussaine 

(املغرب) فاس الله عبد بن محمد سيدي جامعة الجغرافيا، يف دكتوراه   

Doctor of Geography, University of Sidi Mohamed Ibn Abdullah Fez (Morocco). 

 محمدالرفيق أ.د 
Prof. Errafik Mohammed 

 أستاذ جامعي بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس )املغرب(

Professor of Higher Education of Taza, University of Sidi Mohamed Ibn Abdullah Fez 
(Morocco) 

 :ملخص
من الناحية االقتصادية أو املجتمعية أو إن تدبير املخاطر هي أحد املكونات األساسية لتحقي، وقاية فعالة، سواء  

البيئية. فالسالمة املثلى لإليسان واملنتجات والخدمات هي من بين األولويات الكبرى ألي بلد، وهو خيار استراتيجي لتنميته 

الذي يعتبر من التهديدات التي عرفتها البشرية خالل القرن  19يأت  خطر جائحة كورونا كوفيد   ومواجهة أي خطر.

الواحد والعشرين، نظرا ملا خلفته من ضحايا بشرية وأزمات نفسية واقتصادية منذ ههوره بالصين خالل شهر دجنبر 

بالصين. ولم يسلم املغرب من هذه الجائحة، حيث سارع هو األخر في تبني سياسة إجرائية محكمة خففت من  2019

مريكية. إال أن طول عمر هذا الوباء إلى اآلن زاد من تأزم الوضع انتشار هذا الوباء مقارنة بالدول األوروبية واألسيوية واأل 

 .اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا

 .، التهديد، الخطر، التدبير، السياسة، املغرب19كوفيد  الكلمات املفتاح:
Abstract :  

Risk management is an essential component of achieving effective prevention, be it 

economic, societal or environmental. The optimal safety of people, products and 

services is among the top priorities of any country, and it is a strategic choice for its 

development and facing any danger. The threat of the Corona Covid 19 pandemic, which 

is considered one of the threats that humanity has known during the twenty-first century, 

comes due to the human casualties and psychological and economic crises it left behind 

since its appearance in China during December 2012 in China. Morocco was not spared 

from this pandemic, as it also hastened to adopt a tight procedural policy that reduced 

the spread of this epidemic compared to European, Asian and American countries. 

However, the prolonged life of this epidemic to date has worsened the situation 

economically, socially and psychologically. 

Keywords : Covid 19, threat, danger, measure, politics, Morocco. 
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 مقدمة: .1
إن ما يميز األخطار هو طابعها الفجائ  وفداحة الخسائر التي تخلفها، وأمام انتشار هذه الجائحة باملغرب تجندت مختلف 

حيث بادرت كل  2020املركزي، الجهوي واملحلي منذ تسجيل أول حالة بداية شهر مارس املصالح اإلدارية على املستوى 

املؤسسات الرسمية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية أمال في الحد من تفش ي هذا الوباء الذي هو موضوع 

على املستوى االجتماعي، االقتصادي ، وتداعياتها 19 الدراسة. يعالج املقال اآلليات اإلجرائية املتخذة ملواجهة كوفيد

والبيئي. وقد اعتمدنا في هذه املنهجية، تشخيص السياسة املتبعة في مواجهة هذه الجائحة مع التركيز على اإلحصائيات 

 والتقارير الرسمية حول تطور هذه الظاهرة.

 بير المخاطرا. تد2
من الناحية االقتصادية أو االجتماعية والبيئية، حيث إدارة املخاطر هي أحد املكونات األساسية لنجاح أي بلد سواء 

 تعتبر السالمة املثلى لإليسان واملنتجات والخدمات من األولويات الكبرى كما هو خيار استراتيجي ملواجهة أي خطر.

ه خلفت، التي تعتبر من التهديدات الكبرى خالل القرن الواحد والعشرين، نظرا ملا 19 يأت  خطر جائحة كورونا كوفيد

 .2019من خسائر في األرواح وتراجع في االقتصاد وأزمات نفسية منذ ههوره بالصين بووهان بداية شهر دجنبر 

ولم يسلم املغرب من هذا الوباء حيث سارع هو اآلخر إلى تبني سياسة إجرائية محكمة ملنع تفش ي هذا الوباء، وقد 

بدول أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية والتي عرفت خسائر خففت السياسة املتخذة من انتشار هذا الوباء مقارنة 

 كبير ة من الضحايا.

 ظهور الوباء تعريفه ومجاالت انتشاره الجغرايف 1.2
كل لينتشر بش كأول حالة أةيبت بهذا الوباء من الجالية املغربية بأوروبا، 2020مارس  2بدأ ههور الوباء باملغرب بتاريخ 

األولى بين األجانب ويصاب بعده السكان املحليين. يعتبر وباء كورونا من الفيروسات التي تسبب تدريجي وفي مراحله 

أمراًضا وعدوى في الجهاز التنفس ي. وهي تنتمي إلى فصيلة الكورانويات املستقيمة ضمن فصيلة الفيروسات التاجية أو 

 ملرض كوفيد
ً
إلرهاق والسعال الجاف، وقد يعاي  بعض املرض ى في الحمى وا 19-املكللة. تتمثل األعراض األكثر شيوعا

 من اآلالم واألوجاع، أو احتقان األنف، أو الرشح، أو ألم الحل،، أو اإلسهال.

رغم التدابير الوقائية املتخذة من قبل الدولة، إال أن الوباء زاد امتداده على ربوع اململكة بشكل تدريجي عم في البداية 

 ر ناتج عن النقص في اإلمكانيات املادية والبشرية للتصدي الفجائ  لهذا املرض.املدن الكبيرة، هذا االنتشا

 التدابير الوقائية للتخفيف من حدة انتشار الوباء 2.2
أدركت الدولة في املغرب حجم الخطر، الذي يمثله فيروس كورونا، بعدما عاينت بأم عينها كيف طأطأ الوباء بسرعة 

الصحية املتطّورة شبه عاجزة عن مواجهة زحف الفيروس األحمر، حتى بات حالها رؤوس دول كبرى، وجعل أنظمتها 

ت السلطات املغربية خطة استباقية، قوامها متوالية من 
ّ
أقرب ما يكون إلى الوضع املألوف في البلدان النامية. لذا تبن

 .ها على مناحي الحياة في البلدالقرارات والخطوات واإلجراءات، الرامية إلى التخفيف من وقع هذه الجائحة وتأثير 

 وهي كاآلت : جاءت التدابير املتخذة تباعا، بدءا من إجالء املواطنين املغاربة العالقين في مدينة ووهان الصينية
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  تم تعلي، الدراسة باملؤسسات التعليمية وإغالق الفضاءات العمومية،2020مارس  16بتاريخ : 

  الدعم ملعالجة تداعيات جائحة كورونا املستجد،: تم إحداث ةندوق 2020مارس  17بتاريخ 

  تم إعالن حالة الطوارئ شهرا، وإغالق دور العبادة واملقاهي واملطاعم، ثم منع كل 2020مارس  19بتاريخ :

 .األيشطة الرياضية والثقافية والسياسية والتجمعات الكبرى 

الوطني، بهدف ضمان التنزيل األمثل إلجراءات الحماية هذه اإلجراءات استدعت تحرك وزارة الداخلية ومديرية األمن 

من الوباء، على الرغم مما تفرضه من مقتضيات تقيد الحقوق والحريات، فحركة التنقل اليوم  ارتكزت على أشخاٍص 

 بالضرورة القصوى، شريطة 
ً
ممن تفرض طبيعة عملهم ذلك. وأضحت مغادرة املنزل لدى عموم املواطنين مقيدة

ى رخصٍة، مختومٍة من السلطة، وقد أثنى املغاربة على عمل رجال السلطة وباقي األجهزة األمنية الساهرة الحصول عل

على تنزيل إجراءات فترة الطوارئ الصحية واليقظة املبكرة مقارنة مع ما حدث في دول مجاورة )إسبانيا وإيطاليا 

  .وفريسا(

عليمات الصارمة بفعل تزايد عدد املصابين، ألزم جميع األفراد أعطت اململكة مجموعة من الت 2020بداية شهر أبريل 

بوضع الكمامات الواقية واكبتها حملة إعالمية تبين أهميتها وتشرح الطريقة الصحيحة الرتدائها، كما انطلقت عمليات 

ة في املجال (، تهم املقاوالت ومختلف األيشطة املتضّرر 19توزيع املنح على شكل إعانات )من ةندوق الدعم كوفيد 

االقتصادي. واعتمدت، في املجال االجتماعي، جملة من التدابير، في مقدمتها التعويض عن توقف الشغل للمنخرطين 

في ةندوق التضامن االجتماعي، والفئات التي تتوفر على بطاقة املساعدة الطبية )راميد(، ثم فئة العاملون في القطاع 

وكان لقطاع التعليم  أورو(.120درهم )1200أورو( إلى 80درهم )800نات ما بين غير املهيكل، تتراوح قيمة هذه اإلعا

 تطبي، نظام التعليم عن بعد، وتم االستعانة بقنوات اإلعالم العموم  
ً
بدوره نصيب، بعدما قّررت الحكومة مكرهة

البرنامج الدراس ي استكمل  لبث الدروس للتالميذ، ورغم الفوارق االجتماعية واملجالية في املدرسة املغربية، إال أن

 2020.1واالمتحانات الوطنية املقررة شهر شتنبر  2020باجتياز االمتحانات الجهوية خالل شهر يوليوز 

 الفاعلون يف تدبير جائحة كورونا املستجد 3.2
ملواطنين ية القد جندت اململكة مجموع هيئاتها ملواجهة جائحة كورونا املستجد، وتقديم استجابة فعالة وعرضانية لحما

كافة. سخرت لكل القطاعات املتدخلة كل اإلمكانيات الضرورية الحتواء هذا املرض والتقليص من اآلثار وااليعكاسات 

 املترتبة عنه، وقد تباينت أدوارهم حسب الصالحيات التي يتيحها لهم القانون، وهذه أبرز الفعاليات:

 :تعزيز البنيات الصحية األساسية، والتجهيزات الضرورية واملعدات الطبية والتواةل اليوم   قطاع الصحة

 عبر مختلف املنابر اإلعالمية الرسمية.

 :املراقبة الفاعلة لضمان األمن عبر التراب الوطني والحرص على تطبي، حالة الطوارئ )تشكيل  وزارة الداخلية

 م املغربية، والسهر على توزيع املنح لألسر املتضررة.لجن اليقظة( بجميع العماالت واألقالي

                                                           
ئحة كورونا، تجربة املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد (. من أجل مقاربة بيداغوجية إلرساء التعليم عن بعد في هل جا2020حيروش، مبارك ) 1 

 .253ص 18)جائحة كورونا( العدد  2نون نموذجا، مجلة الباحث، ملف خاص 
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 تجندت كل القوى األمنية كل حسب اختصاةاته في مواجهة هذا الوباء بالسهر على تنفيذ األمنية القطاعات :

حالة الطوارئ الصحية، وذلك لحماية األفراد سواء في املدن أو القرى النائية أو داخل السجون مع التعاون 

 اعدات بين األطراف الشريكة.وتقديم املس

 املساهمة في توزيع املنح واإلعانات لألسر املتضررة، وتعقيم املراف، الحيوية والعمل على الجماعات الترابية :

 تطبي، حالة الطوارئ وتشوير املمرات حفاها على مسافة التباعد الجسدي في األماكن املكتظة )األسواق...(.

 التوعية ويشر اإلعالنات وتتبع اإلرشادات املقدمة من وزارة الصحة وتقديم : املساهمة في املجتمع املدني

 املساعدات لألسر املعوزة من املواد الغذائية )دقي،، زيت، القطاي ...(.

 ساهمت مجموعة من الشركات خالل فترة الحجر الصحي، في تقديم تبرعات شملت العائالت القطاع الخاص :

 تدبير جائحة كورونا، وتوفير وسائل النقل لألطر املجندة ملواجهة هذا الوباء. الفقيرة والدعم املقدم لصندوق 

على العموم لقد سجل التاريخ أن املغاربة أبانوا، باستجابتهم وتفاعلهم مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة، ملواجهة 

م للثقة في الدولة ومؤسساتها. وقد اتسمت هذه املرحلة عن وعي ومسؤولية كبيرْين، وكشفوا عن استعدادهم وقابليته

هذه املرحلة بإشراك كل مكونات املجتمع لتجاوز هذا الوباء، مما شجع اململكة على التفكير في اتخاذ تدابير تخفيف 

 الحجر الصحي، حفاها على التوازنات التي تفرضها األيشطة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 الصحيتدابير تخفيف الحجر . 3
إن وقع حالة الطوارئ الصحية واإلجراءات املتخذة، كان البد أن تنعكس سلبا على مجموعة من القطاعات الحيوية في 

من مجموع املقاوالت املنظمة  %83.4، فإن حوالي 1البالد، حيث تضررت املقاوالت. واستنادا إلى معطيات إحصائية

أوقفت  %29.6من املقاوالت قلصت يشاطها بشكل جزئ ، بينما  %52.4توقفت عن العمل خالل فترة الحجر الصحي، 

 إنتاجها كليا وبشكل مؤقت. في حين أعلن أرباب املقاوالت لبعض املهن عن توقف يشاطهم بشكل دائم.

 
 2020املصدر: املندوبية السامية للتخطيط   

بالنسبة للمقاوالت الصغرى  %79لدى املقاوالت الصغيرة جدا،  %86حسب الفئة، وةلت هذه النسبة إلى حوالي  

للمقاوالت الكبرى. إجماال حوالي ثالثة أرباع املقاوالت أوقفت أيشطتها جزئيا أو كليا أثناء فترة الحجر  %57واملتوسطة و

                                                           
املقاولت. ص: على نشا   19(. استئناف نشا  املقاولت بعد رفع الحجر الصحي، البح  الثاني حول )تأثير كوفيد 2020املندوبية السامية للتخطيط ) 1
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والصناعات  %99وةناعة النسيج والجلد  %98الصحي، وتبقى القطاعات األكثر تضررا هي الفنادق واملطاعم بنسبة 

 . %93ثم قطاع البناء بنسبة  %91املعدنية وامليكانيكية بنسبة 

 تقسيم املغرب إلى مناطق التخفيف 1.3
، أرغم اململكة املغربية إلى نهج سياسة 19إن ما تفرضه تداعيات الحجر الصحي جراء انتشار وباء كورونا املستجد كوفيد 

وبموجب  2020يونيو  11تفش ي هذا الوباء. وقد ابتدأت هذه املرحلة بتاريخ الرفع التدريجي للحجر الصحي، حسب درجة 

 املخطط، تم تقسيم عماالت وأقاليم اململكة، وف، املعايير املحددة من طرف وزارة الصحة إلى منطقتين:

  هذه ب تضم األقاليم واملدن الخالية من الوباء أو التي تضم حاالت متحكم فيها، وشملت اإلجراءات: 1املنطقة

 املنطقة ما يلي:

o التنقل داخل املجال التراب  للعمالة أو اإلقليم بدون رخصة واإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية 

o  استئناف وسائل النقل ومختلف األيشطة، وفتح الفضاءات العمومية مع منع التجمعات واألفراح

 والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الواقية.

  تضم املدن واألقاليم التي تعرف ارتفاع في عدد املصابين وهي )الدار البيضاء، الرباط، فاس، 2املنطقة :

 شملتها اإلجراءات التالية: 16مراكش وطنجة( بلغ في البداية عدد األقاليم 

o التنقل برخصة من طرف السلطة املحلية 

o إغالق املحالت التجارية على الساعة الثامنة مساء. 

o 50ف النقل العموم  في حدود طاقة استيعابية استئنا%. 

o رئ وذلك الحتواء البؤر املتزايدةاإلبقاء على القيود املقررة خالل فترة حالة الطوا. 

 املرحلة ما بعد عملية التخفيف 2.3
ملستوى ا بعد هذه املرحلة التي امتدت لشهر كامال من اإلجراءات املتخذة، وإليعاش األيشطة االقتصادية والسياحة على

الوطني وللتخفيف من األزمات النفسية واالجتماعية على األفراد، ةدر بالغ رسمي مشترك بين املؤسسات الحكومية 

يبين اآلليات واإلجراءات الفعلية املتخذة الحتواء املرض ودون األضرار باأليشطة الحيوية في  2020يونيو  24نفذ بتاريخ 

عات الخدماتية )السياحة الشاطئية، التنقل داخل وخارج املجال التراب  لكل البالد وذلك باستئناف العمل بالقطا

منطقة برخصة مهنية، فتح الفضاءات العمومية وممارسة األيشطة بمختلفها واستئناف الرحالت الجوية وذلك في 

يت في حدود الساعة واملراف، التجارية من املطاعم واملقاهي مع إلزامية التوق %50حدود الطاقة االستيعابية بنسبة 

العاشرة مساء كحد أقص ى(، كما تقرر تجميع املصابين واملوزعين بمختلف املستشفيات الطبية في وحدتين للعالج 

واملتواجدة بمدينة بن سليمان وابن جرير، وخصصت لهاتين الوحدتين كل التجهيزات الضرورية واللوجستيكية واملوارد 

 ج.البشرية الكافية لتتبع عمليات العال 
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 . تفاقم الحالة الوبائية بالمغرب 4
بعد التطرق إلى أهم العمليات اإلجرائية املتخذة من اململكة املغربية جراء انتشار هذا الوباء، ال بد من اإلشارة إلى تطور 

خالل  فسير هاهرة تفش ي الوباء وبأعداد كبيرةتكرونولوجي للوضعية الوبائية باملغرب في هذه املرحلة الحالية، محاولين 

 ، والبحث عن األسباب التي تقف وراء هذا التزايد املهول.  2020شهري غشت وشتنبر 

 تطور الحالة الوبائية وارتفاع عدد الوفيات 1.4
باملغرب  19كوفيداستنادا إلى املعطيات اإلحصائية، والتي يشرت على املوقع الرسمي لتتبع جائحة كورونا املستجد 

 (.02)مبيان رقم  تبين أن انتشار الوباء عرف تطورا ملموسا على مراحل والتقارير الرسمية من الجهات املعنية،

 
 /https://m.le360.ma/covidmarocاملصدر:

إلجراءات للقد تطور الوباء في بدايته بتزايد طفيف خالل الشهر األول بين املخالطين لفئة األجانب املصابين. ونظرا 

تراجع عدد حاالت املصابين يسبيا مما  2020االستباقية التي اتخذتها اململكة وإعالن حالة الطوارئ خالل شهر أبريل 

اضطرت معه اململكة املغربية إلى نهج سياسة التخفيف الحجر الصحي حفاها على التوازنات االقتصادية واالجتماعية 

يونيو  4بتاريخ  4261ود تخفيفية أدت إلى تذبذب في حالة املصابين بلغت حوالي والنفسية، هذه اإلجراءات نتج عنها قي

 2020يوليوز  23وتزايد حالة الشفاء. إال أنه وبتاريخ  2020يوليوز  22مصابا بتاريخ  2041لينخفض العدد إلى  2020

 2020شتنبر  22ى حدود تاريخ سيأخذ تسجيل حاالت اإلةابات منحى تصاعدي وفي ازدياد كبير لعدد املصابين ليبلغ إل

 مصابا. 17574حوالي 

(، وقد بينت التقارير الرسمية لوزارة 3هذا التزايد املهول في عدد املصابين واكبه ارتفاع في عدد الوفيات )مبيان رقم

سجل  امختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاي  بالدار البيضاء "أن ما يعيشه اليوم من ارتفاع هو من نتائج مو  الصحة

 .1من تراٍخ وتهاون املواطنين في االلتزام بالتدابير االحترازية املوص ى بها"

                                                           
ع سيت ، موق”كورونا“أسباب ارتفاع عدد املصابين بـ ” سيت أنفو“(: مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاي  بالبيضاء يكشف لـ 2020مارس  29) ريمتبيباع،  1

  https://ar.lesiteinfo.com/maroc/346836.html، رابط املوقع: 17:50( الساعة 2020سبتمبر  22تاريخ الدخول )انفو، 

https://ar.lesiteinfo.com/author/rim
https://ar.lesiteinfo.com/maroc/346836.html
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 : التطور الشهري لعدد الوفيات املصابين بجائحة كورونا باملغرب3مبيان رقم

 /https://m.le360.ma/covidmarocاملصدر:  

ما يمكن استنباطه من خالل املبيان هو أن هناك أرواحا بريئة حصدتها هاته الجائحة وإذا رجعنا إلى الواقع امللموس و 

والتي تستهدف الفئات الهشة من الشيوخ واألطفال والنساء ألسباب متعددة، باإلضافة إلى ما ذكر سلفا فضعف البنيات 

ة النهيارات املرتبطة باألزمات النفسيالصحية وقلة األدوية والتحاليل املخبرية مع التزايد في عدد املصابين، وكذا ا

 1واألعصاب وغيرها كلها عوامل قد تؤدي إلى الوفاة. 

 أسباب تزايد الحالة الوبائية باململكة   2.4
، أدى بنا إلى تشخيص هذه الظرفية، والوقوف على تداعياتها 2020يوليوز  23إن تزايد الوضعية الوبائية منذ تاريخ 

 2020ارتفاع في حاالت الوفيات يوما بعد يوم. فقد عرفت اململكة خالل الثلث األخير من شهر يوليوز السلبية الناتجة عن 

حركية غير اعتيادية بين األفراد في األسواق دون التزام بالقيود املفروضة، والتي كانت متوقعة مع اقتراب مناسبة عيد 

 2020.2األضحى املبارك نهاية شهر يوليوز 

 
 2020يوليوز  27سوق بنسودة فاس لبيع األضاحي بمناسبة عيد األضحى بتاريخ : 01صورة رقم 

                                                           
وارئ الصحية بسائر أرجاء اململكة ملدة شهر املرسوم رقم (. املتعل، بتمديد سريان مفعول حالة الط2020يونيو  9بالغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ) 1 

406.2.20. 
(. املتعل، باملرحلة الثانية من تخفيف الحجر 2020يونيو  21بالغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ) 2
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وقد كان هذا النشاط االقتصادي سببا في تزايد انتشار الوباء بين املخالطين، لتنتقل العدوى بشكل كبير في ةفوف 

سبة املنا مكن القول إن هذهاألسر حيث التجمعات بفعل الزيارات بين أفراد العائالت، مما زاد في تفاقم هذا الوباء. ي

 باملغرب.  19شكلت منعطفا رئيسيا في تطور جائحة كورونا كوفيد

 تداعيات هذه الظاهرة ىلع الفرد واملجتمع واالقتصاد 2.4 
، هو إحداث نمط عيش غير معتاد، والحرمان من إن من تداعيات هاته املعضلة املرتبطة بتفش ي وباء كورونا املستجد

املهنية واالجتماعية السابقة واملألوفة، وانتظارات املواطنين املقرونة بالخوف من فقدان العمل أو الرأسمال املمارسات 

 املادي، نتج عنه تفش ي أعراض القل، واألمراض بين الفئات الهشة.

 اآلثار ىلع الفرد:    1.2.4
سلوكيات السابقة والتأقلم مع العالم الصغير، إن خطر العدوى وما ترتب عنه من قيود حالة الطوارئ أدى إلى تغيير في ال

ومع الذات، نتج عنه تصرفات غير معتادة بين أبناء املجتمع الواحد بل األسرة الواحدة. فبعد انتشار الوباء، ونتيجة 

ن مللتغطية اإلعالمية اليومية واملستمرة من حصيلة للقتلى من هذا الوباء، وما امتألت به قنوات التواةل االجتماعي 

اإلحصاءات املخيفة، أةبح كثير من األفراد ال بل عمومهم ال يفكر إال فيما سيترتب عنه انتشار هذا الوباء على سالمتهم 

الشخصية ومستقبل حياتهم. هذا املوضوع أضحى يحتل مساحة كبيرة من قل، لجميع املواطنين ويضعهم تحت ضغط 

  شديد من التفكير، تولدت عنه مجموعة من املعضالت:

 الخوف من اإلةابة بالفيروس والذي يعني املوت املحتوم مع ارتفاع حاالت الوفاة، -

 الشعور املستمر بالتهديد تولد معه أزمات نفسية، -

 الخوف من فقدان العمل أو الرأسمال املادي )بعد توقف القطاعات الحيوية(، -

التخريب هي الُسُبل املتبقية لتحقي، األمان فقدان الشعور باألمان يمكن أن يخل، أشخاص يرون أن االنتحار أو  -

 املفقود،

 ،فقدان الثقة بين األشخاص بفعل التباعد الجسدي -

 1اآلثار ىلع املجتمع:  2.2.4
إن استفحال الوباء وزيادة الضغط اإلعالم  والصحي، خل، أزمة اجتماعية بسبب عدم تكافؤ الفرص واملساواة بين 

عايى الكثيرون من فقدان الوهائف وزيادة األعباء العائلية، خصوةا الوهائف األكثر  أفراد املجتمع. وبسبب هذه األزمة

ُعرضة للخطر من االتصال بالفيروس، وافتقار األسر لإلمكانيات اللوجستيكية والتجهيزات األساسية من وسائل االتصال 

دم سيزيد من الفجوة بين الطبقات وفي ع واألنترنت ملسايرة الوضع الحالي كما هو الحال بالنسبة للتعليم عن بعد، مما

 .املساواة

ومن جانب آخر هناك ثقة املجتمع بالعلم، حيث اتضحت أهمية البحث العلمي الحقيق ، وهذا ساهم في إعادة التعريف 

ديدة ع باملفاهيم العلمية املبنية على الحقائ،. ومن املكاسب اإليجابية أن تم استعادة االحترام العام للخبرة في مجاالت

                                                           
ولة زمن الجائحة بين الرعاية االجتماعية وتهدئة األوضاع املشحونة". الكتاب الجماعي )جائحة كورونا واملجتمع املغرب  (. "تدخالت الد2020السلماوي، مصطفى ) 1 

 (.113فعالية التدخالت وسؤال املاالت، تنسي، الرحالي ميلود، منشورات املركز املغرب  لألبحاث وتحليل السياسات. ص: 
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مثل الصحة العامة واألوبئة والتمريض ومهندس ي االتصاالت والحاسوب وغيرهم. لقد أجبرت الجائحة املجتمع على 

العودة إلى قبول أهمية الخبرة والعلم، ليكون العلم والعلماء على مسافة متساوية من رجال األمن والجيش في خدمة 

 املجتمع.

 اآلثار ىلع االقتصاد:   3.2.4
من املقاوالت  %49.8األزمات االقتصادية على عموم القطاعات الحيوية خالل فترة الحجر الصحي، فقامت توالت 

منها قامت بتسريح العمال بشكل دائم. وقد بلغت يسبة تقليص  %9.6املنظمة بتخفيض عدد العاملين لديها مؤقتا و

من تلك العاملة في  %82بين املقاوالت العاملة في ةناعة النسيج والجلود و %85عدد العمال خالل األزمة الصحية 

من املقاوالت التجأت إلى تسريح العمال، وثلثا املقاوالت توقفت  %10الصناعة الكهربائية واإللكترونية. إذا ما يقرب من 

 . 20201من إنجاز االستثمارات املبرمجة لسنة 

جائحة وعلى رأس املستفيدين شركات ةناع األقنعة، والقفازات، وسوائل تعقيم غير أن الجانب اإليجاب  في هل ال

اليدين، ثم شركات ةناعة األدوية وشركات االتصاالت قطاع التجارة اإللكترونية كالعمالق التجاري أمازون تحت مظلة 

اري مما أدى إلى ايسداد ثقب .  باإلضافة إلى تقليص الغازات املسببة لالحتباس الحر 2املستفيدين من انتشار الفيروس

 ،3األوزون وتحسن في جودة الهواء

وأمام انهيار املنظومة الصحية فان الّرِهان الحقيق  اليوم يقع على عات، املواطن، على وعيه والتزامه بتداعيات األزمة، 

جتمعي بمشكال وضرورة احترام التدابير الوقائية لحماية نفسه أوال واإلحاطة ببقية مكونات املجتمع. فالوع
ُ
ت املرحلة ي امل

الراهنة هو أساس الخروج من براثن األزمة والّتفاعل اإليجاب  يساعد الدولة على توفير ال فقط اإلمكانيات والطاقات 

البشرية بل أيضا مجموعة من األفكار املتجددة واآلراء التي يمكن لها أن تساهم في استنباط حلول فعالة تساعد الدول 

 ك كل الضروريات ملجابهة األزمات.التي ال تمتل

 خاتمة:. 5
االنتشار السريع لفيروس كورونا وةعوبة احتوائه، فضال عن إيجاد اللقاح املناسب له، أوقع العالم في خسائر مادية 

 لوباء.اوبشرية غير مسبوقة، وتسعى جميع دول العالم إليجاد حلول بديلة من شأنها التخفيف من اآلثار املترتبة عن هذا 

وتوةلنا في النهاية إلى جملة من النتائج أهمها شّح اإليرادات املالية بسبب انهيار أسعار املواد األولية، وشلل في القطاعات 

 اإلنتاجية وارتفاع معدالت البطالة وتراجع معدالت النمو االقتصادي.

 للحّد من انتقال والحتواء التهديدات املتزايدة النابعة من انتشاره، ينبغي للجميع في م
ً
ختلف أنحاء العالم العمل معا

العدوى وخفض حصيلة الوفيات. حيث أههر االنتشار السريع للفيروس أهمية بناء القدرات املحلية والصمود في 

 مواجهة التهديدات املختلفة من: األمراض الوبائية إلى العنف املتطرف وايعدام األمن املناخي.

                                                           
 مرجع سب، ذكره(: 2020املندوبية السامية للتخطيط )1 

 م(: آثار كورونا االقتصادية: خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة، مركز الجزيرة للدراسات، قطر.2020مارس  24عبد اللطيف، هاي  ) 2 
3 MYLLYVIRTA, LAURI (19.02.2020): Analysis: Coronavirus temporarily reduced China’s CO2 emissions by a 
quarter, Carbon Brief Ltd, date (25.10.2020) time 14:30, Website link: https://www.carbonbrief.org/analysis-
coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter  

https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
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لتذكير أنفسنا باملهارات التي يحتاجها الجيل القادم من أبناء املجتمع للتعامل بشكل أفضل تمثل الجائحة أيًضا فرةة  

مع ما ال يمكن التنبؤ بها، ومنها الوةول للقرار املستنير والحلول اإلبداعية الناجعة، وربما قبل كل ش يء القدرة على 

 التكيف معها. 

 المراجع:. 6
 ( من أجل مقاربة 2020حيروش، مبارك .) بيداغوجية إلرساء التعليم عن بعد في هل جائحة كورونا، تجربة املركز

 18)جائحة كورونا( العدد  2الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون نموذجا، مجلة الباحث، ملف خاص 

 .253ص

 ( استئناف يشاط املقاوالت بعد رفع الحجر الصحي، البح2020املندوبية السامية للتخطيط .) ث الثاي  حول )تأثير

 (.18على يشاط املقاوالت. ص:  19كوفيد 

  ،سيت أنفو“(: مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاي  بالبيضاء يكشف لـ 2020مارس  29) ريمتبيباع ”

، رابط 17:50( الساعة 2020سبتمبر  22تاريخ الدخول )، موقع سيت انفو، ”وناكور “أسباب ارتفاع عدد املصابين بـ 

  https://ar.lesiteinfo.com/maroc/346836.htmlاملوقع: 

 ( املتعل، بتمديد 2020يونيو  9بالغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة .) سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية

 .406.2.20بسائر أرجاء اململكة ملدة شهر املرسوم رقم 

 ( 2020يونيو  21بالغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي .)

 املتعل، باملرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي.

  (. "تدخالت الدولة زمن الجائحة بين الرعاية االجتماعية وتهدئة األوضاع املشحونة". 2020)السلماوي، مصطفى

الكتاب الجماعي )جائحة كورونا واملجتمع املغرب  فعالية التدخالت وسؤال املاالت، تنسي، الرحالي ميلود، منشورات 

 (.113املركز املغرب  لألبحاث وتحليل السياسات. ص: 

   منشورات م(: آثار كورونا االقتصادية: خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة، 2020مارس  24)عبد اللطيف، هاي

 مركز الجزيرة للدراسات، قطر.

 MYLLYVIRTA, LAURI (19.02.2020): Analysis: Coronavirus temporarily reduced 

China’s CO2 emissions by a quarter, Carbon Brief Ltd, date (25.10.2020) time 14:30, 

Website link: https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-

reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter 

  

https://ar.lesiteinfo.com/author/rim
https://ar.lesiteinfo.com/maroc/346836.html
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
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19 كوفيد أزمة بعد األقطاب متعدد جديد عالم  
A new multipolar world after the crisis of Covid 19 

 غربي هيبــــــةأ. 

Gharbi Hiba  
 اختصاص/الدولية العالقات قسم السياسة العلوم يف املاستر شهادة ىلع متحصلة

الجزائر/ 3 قسنطينة جامعة بـــــــ 2017 واالستراتيجية األمنية الدراسات . 

Master's degree in Political Science, Department of International Relations / 
Specialization of Security and Strategic Studies 2017, University of Constantine 3 / 

Algeria. 
 امللخص:

ـــ ينتشر ب "،الصينية"ووهان والذي انطل، من إقليم  "كورونا"،أةابت حالة من الهلع العالم جراء تفش ى فيروس  ــ ــ عد لــ

 إلى مناط، أخرى من العالم. غير أّن تداعيات 
ً
 املحيطين الوطني واإلقليمي، إلى نطاق عالمي واسع، ممتدا

ً
ذلك متجاوزا

متد في ه فحسب، وإنّما تهذا الفيروس القاتل ربما ال تقتصر في أبعادها على الجانب الصحي، وحالة الهلع املترتبة علي

في هل ةعود العديد من القوى الجديدة، وسعيها "خريطة النظام الدولي الجديد"، أبعادها إلى ما ُيمكننا تسميته بـــــــــــــــــ

 حاديأنحو تدشين عالم جديد متعدد األقطاب، بعدما نجحت الواليات املتحدة في الهيمنة كقوى وحيدة، في إطار نظام 

املحتمل أن يكون و  .منذ نهاية الحرب الباردة، وسقوط االتحاد السوفيتي في التسعينات من القرن املاض يالقطب، 

العوملة أةبحت تترهل وتتآكل تحت  سفينة العالم، بعد أن اقتنعت أمريكا أّن  ااملتفاوضان الكبيران هما من يقود

 
ُ
ـــ ديرها الشركات الرأسمالية بضربات املنظومة الصحية التي ت ـــ ـــــ ـــــ ــ الحركات االحتجاجية تقض  طريقة ال أخالقية، وأّن ـ

مكن أن تتعاون مع الصين ومع بعض القوى االقتصادية األخرى الصاعدة في الشرق إلعادة ترتيب مضجعها، وبالتالي يُ 

 
ً
تحبيك  في مسيس الحاجة إلى في هذه اللحظة املفصلية اليوم العالمو  ، وربما أكثر عقالنية.نظام عالمي جديد أكثر توازنا

خيوط نظامه، وإدارة جيدة تجعل من التعاون الدولي املشترك حجر الزاوية التي يتأسس عليها، نظام يتسم باملصداقية 

 . االستجابة السريعة لألزمات والكوارث، خاةة كوارث األوبئة علىوالقدرة 

 19 كوفيد أزمة بعد األقطاب متعدد ديدج عالم/ العوملة هشاشة/ 19 كوفيد أزمة: املفتاحية الكلمات

Abstract:  

A state of panic struck the world due to the outbreak of the Corona virus, which was launched 

from the Chinese province of Wuhan, and then spread beyond the national and regional 

surroundings, to a wide global scope, extending to other regions of the world. However, the 

repercussions of this deadly virus may not be limited in its dimensions to the health aspect, and 

the state of panic resulting from it, but also extend in its dimensions to what we can call the 

"map of the new international order", in light of the rise of many new powers and its endeavor 

to launch a new world. Multipolar, after the United States succeeded in dominating as sole 

powers, within the framework of a unipolar system, since the end of the Cold War and the fall 

of the Soviet Union in the 1990s. The two major negotiators are likely to lead the ship of the 

world, after America is convinced that globalization is sagging and eroding under the blows of 
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the health system managed by capitalist companies in an immoral way, and that the protest 

movements are bothering them, and therefore can cooperate with China and some other 

economic powers. Eastward to rearrange a new world order more balanced, perhaps more 

rational. The world today at this crucial moment is in dire need to knit the threads of its system 

and good management that makes joint international cooperation the cornerstone on which it is 

based, a system characterized by credibility and the ability to respond quickly to crises and 

disasters, especially epidemics. 

key words : The Covid 19 crisis / The fragility of globalization /a new multipolar world after 

the Covid 19 crisis 

 اإلطار العام للدراسة .2
 مقدمة 1.3

ــــــ ينتشر ب "،الصيني"ووهان والذي انطل، من إقليم  "كورونا"،أةابت حالة من الهلع العالم جراء تفش ى فيروس  ــ عد لـ

 إلى مناط، أخرى من العالم، من آسيا إلى 
ً
 املحيطين الوطني واإلقليمي، إلى نطاق عالمي واسع، ممتدا

ً
ذلك متجاوزا

منطقة الشرق األوسط، ومنها إلى أوروبا والواليات املتحدة، لتتساوى أمامه دول العالم، بـــــــ مختلف تصنيفاتها، سواء 

 كانت نامية أو م
ً
مكنه مجابهة هذا املرض حول ما إذا كان هناك عالج يُ  تقدمة، في الوقت الذي مازال فيه الحديث مرتبكا

 .القاتل، أم أّن األمور مازالت معقدة للوةول إلى نتائج كبيرة في هذا اإلطار

ب، ترتبة عليه فحسإّن تداعيات هذا الفيروس القاتل ربما ال تقتصر في أبعادها على الجانب الصحي، وحالة الهلع امل

في هل ةعود العديد من القوى "خريطة النظام الدولي الجديد"، وإنّما تمتد في أبعادها إلى ما ُيمكننا تسميته بـــــــــــــــــ

الجديدة، وسعيها نحو تدشين عالم جديد متعدد األقطاب، بعدما نجحت الواليات املتحدة في الهيمنة كقوى وحيدة، 

 .القطب، منذ نهاية الحرب الباردة، وسقوط االتحاد السوفيتي في التسعينات من القرن املاض ي ديأحافي إطار نظام 

ولعل الحديث عن العالقة التي تربط بين انتشار الفيروس والنظام العالمي الجديد، يرتبط بالعديد من القضايا، ربما 

بؤرة املرض، والواليات املتحدة، التي اندلعت مع  في هل توقيته، املتزامن مع الحرب التجارية بين الصين، والتي تعد

على خلفية اختالل امليزان التجاري  ،2017جانفي إلى عرش البيت األبيض، في  "دونالد ترامب"ةعود الرئيس األمريك  

 ةبين البلدين، لصالح بكين، ودعوات واشنطن الستعادة التوازن، باإلضافة إلى تأثيره على العديد من القوى الدولي

  .واإلقليمية املؤثرة في ةناعة القرار الدولي، على غرار أوروبا وإيران

صبح 
ُ
متشعبة األبعاد، بين تغيير حقيق  في الخريطة الدولية، في هل ةعود لقوى دولية،  "مع لة كورونا"هنا بالذات ت

األقاليم، على غرار الشرق  ، وكذلك تدفع نحو تغيير في خريطة العديد منجهةوتراجع أخرى على الساحة العاملية من 

. هذا وهناك من يرى انه ال يمكن الحديث عن نظام عالمي جديد في الوقت الحالي وما يشهده 1من جهة أخرى  األوسط

                                                           
عزيز مكانة الصين الدولية بعد الخروج يغير خريطة العالم. نجاح اإلجراءات الصينية في مكافحة الفيروس يساهم في ت« كورونا(: »2020مارس  14رمزي بيشوري ) 1

 21وتحول املوقف من فرةة لخصوم بكين لكبح جماحها إلى انتصار دولي للبلد اآلسيوي، موقع اليوم السابع االخباري، تاريخ الدخول للموقع «. دائرة الخطر»من 

 https://www.youm7.com : ، رابط املوقع15:30م الساعة 2020سبتمبر 
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وهو ما سنحاول التطرق إليه من خالل  تبقى كل السيناريوهات محتملة. وعليه  اقل أكثر وال اليوم هو فوض ى عاملية ال 

  هذه الدراسة.

 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة 2.1
تداعيات هذا الفيروس القاتل ربما ال تقتصر في أبعادها على الجانب الصحي، وحالة الهلع  أّن  تبرز مشكلة الدراسة في

ي هل ةعود ف"خريطة النظام الدولي الجديد"، املترتبة عليه فحسب، وإنّما تمتد في أبعادها إلى ما ُيمكننا تسميته بـــــــــــــــــ

العديد من القوى الجديدة، وسعيها نحو تدشين عالم جديد متعدد األقطاب، بعدما نجحت الواليات املتحدة في الهيمنة 

القطب، منذ نهاية الحرب الباردة، وسقوط االتحاد السوفيتي في التسعينات من  أحاديكقوى وحيدة، في إطار نظام 

صبح  .القرن املاض ي
ُ
متشعبة األبعاد، بين تغيير حقيق  في الخريطة الدولية، في هل  كورونا" "مع لةهنا بالذات ت

، وكذلك تدفع نحو تغيير في خريطة العديد من األقاليم، جهةةعود لقوى دولية، وتراجع أخرى على الساحة العاملية من 

 ومن هنا ههر التساؤل الرئيس التالي: من جهة أخرى. على غرار الشرق األوسط

وما مدى  األقطاب؟ة أزمة كرونا في تغيير خريطة النظام الدولي وتدشين عالم جديد متعدد ما مدى مساهم

 ومنه تفرعت األسئلة التالية: ؟وما بعد الوباء مشروعية القيادة األمريكية للعالم في ظل هذا الوباء

  ؟أعراضه أهمو  ،"19كوفيد "ما هو التعريف الكامل لفيروس 

  الغربية جائحة كرونا؟كيف واجهت كبريات العواصم 

  في ظل وباء كرونا؟ اهتزاز العوملة وهشاشة النظام املعولمما هو تفسير 

  كيف ساهم وباء كرونا في تغير خريطة العالم وتحوله من األحادية القطبية إلى الثنائية القطبية وسط

 ؟الوباء كحل للحد من هذا إيجاد "برنامج لتعاون دولي"املنتهي ب رورة  الكثير من التنافس

 أهداف الدراسة: 3.1
  التحدي الرئيس ي الذي من  التأكدمحاولة 

ُ
 من انبعاث الدعوات القومية الشعبوية، ت

ً
واجهه العوملة انطالقا

ُيمثل ههور الفيروس في الصين، وانتشاره وتحوله إلى  أينا هوالنزعات الدينية املتطرفة، كرد فعل على مظاهر 

وباء عالمي، تحدًيا بارًزا لها. خاةة وان تلك الدول تحولت في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا املستجد 

 ،فردية إلى االيغالق وااليعزال واتخاذ خطوات حمائية

   للعالم.على الخريطة الجيوسياسية  تفش ي فيروس كوروناالتعرف على ايعكاسات  
ً
روًرا م من أمريكا انطالقا

  ،األوروب باالتحاد 
ً
الصين، تايوان، روسياـ الزعامات الشرقية والقوى االقتصادية الناعمة مثل  إلىوةوال

ي تماليزيا، سنغافورة وكوريا الجنوبية والقوى التقليدية كاليابان، وما في نظيرتها من دول الشرق األنيقة ال

ي "خريطة النظام الدولُيمكننا تسميته بـــــــــــــــــوهو ما أثبتت كفاءتها في تدبير األزمات، وضمنها أزمة كورونا. 

ى في هل ةعود العديد من القو  ومستقبل القوةأهم املحطات املستقبلية التي سيؤول إليها العالم و  الجديد"

 األقطاب،الجديدة، وسعيها نحو تدشين عالم جديد متعدد 

 إتباع مرحلة جديدة تعتمد على  "."برنامج لتعاون دوليضرورة إيجاد  الوةول إلى حقيقة واقعية مفادها

العالم هو عالم فوض ى فال ةداقة دائمة  اعتبار أّن خارجة عن نطاق املصلحة أو على األقل التقليل منها على 

وال عداوة دائمة وإنما هناك مصلحة دائمة واملصلحة هنا هو خروج العالم من هذه األزمة الوبائية بأقل 

 الخسائر البشرية والتكاليف املادية. .
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 أهمية الدراسة: 4.1
على الجانب الصحي، وحالة الهلع املترتبة  القاتل والتي ربما ال تقتصر في أبعادها" 19"كوفيد اتخذت تداعيات فيروس 

لعديد في هل ةعود ا "خريطة النظام الدولي الجديد"،عليه فحسب، وإنّما تمتد في أبعادها إلى ما ُيمكننا تسميته بـــــــــــــــــ

االستجابة  علىيتسم باملصداقية والقدرة  ،تدشين عالم جديد متعدد األقطاب من القوى الجديدة، وسعيها نحو 

  التحول  هذا أّن من  فبالرغم السريعة لألزمات والكوارث، خاةة كوارث األوبئة.
ً
ير على املدى القص املرتقب يبدو مثاليا

تبقى كل  ،العلميمن فضح ألخالقية النظام  "كورونا"على األقل، لكن في هرفية األزمة العاملية الحالية، وما خلفه وباء 

ا تكون هذه التوليفة بين الغرب املتراجع، والشرق الصاعد، في سياق منظومة تعاونية السيناريوهات محتملة. ربم

 
ً
 "برنامج لتعاون دولي".ضرورة إيجاد ـو  ،"كورونا"عن أي تنافس محموم أو ةراع في مواجهة فيروس  وتكاملية، بعيدا

 وتعديل بعض بنوده املتعلقة باألمن، ومراجعة القانون الدولي، العلميتعديل املنهج االقتصادي ولبلوغ ذلك يكف  

 .مجال األخالقثانيهما و  أولهما مجال البح  العلمي الصحي العالمي، وتكثيف التعاون في مجالين أساسيين:

 فرضية الدراسة: 5.1
مع الصين ومع بعض القوى االقتصادية األخرى الصاعدة في الشرق الواليات املتحدة األمريكية  تعاون هناك إمكانية 

 
ً
تتطور في سسيبقى لألمم والحضارات التي هنا  لبقاءوا ، وربما أكثر عقالنية.إلعادة ترتيب نظام عالمي جديد أكثر توازنا

ميك من ، وتسييجهما بسياج سبينهما وتكثيف التعاون  مجال األخالقوثانيهما  أولهما مجال البحث العلمي مجالين اثنين

 .اةالعدالة واملساو 

 منهجية الدراسة: 6.1 
ــــــ  "املنهج الوصفي"اعتمدت الدراسة على  ـــ ـــ أةابت العالم جراء تفش ى فيروس التي حالة الهلع من خالل وةف وعرض لـــــ

 املحيطين الوطني واإلقليمي، إلى نطاق  "،الصيني"ووهان والذي انطل، من إقليم  "كورونا"،
ً
لـــــــــ ينتشر بعد ذلك متجاوزا

 إلى مناط، أخرى من العالم.
ً
 .ونا""وباء كر وهو االنتقال من الجزء  الستنباطي"املنهج " إلى إضافة .عالمي واسع، ممتدا

 من تعريف هذا الفيروس وهذا 
ً
 إلى طريقة انتشاره وأهمانطالقا

ا
أهم تدابير الحماية منه، و السريعة  أعراضه مرورا

. "19"كوفيد  إعالن منظمة الصحة العاملية خاصة مع
ً
 عامليا

ً
  الذي ُيسببه فيروس كورونا وباءا

ً
الكل وهو  إلى وةوال

في هذه اللحظة املفصلية في مسيس الحاجة  فالعالم "عالم جديد متعدد األقطاب بعد كرونا"املوضوع محل الدراسة 

يتسم  نظامإلى تحبيك خيوط نظامه، وإدارة جيدة تجعل من التعاون الدولي املشترك حجر الزاوية التي يتأسس عليها، 

ن ربما تكون هذه التوليفة بيو  األوبئة.االستجابة السريعة لألزمات والكوارث، خاةة كوارث  ىباملصداقية والقدرة عل

  الغرب
ً
و ما هو عن أي تنافس محموم أو ةراع،  املتراجع، والشرق الصاعد، في سياق منظومة تعاونية وتكاملية، بعيدا

ـــ حين انتقد ب "وول ستريت جورنال"في مقال له بصحيفة  "كيسنجر"هنري  عّبر عنه ـــــ ــ شدة التعامل األحادي لكل دولة ــ

ـــــ وأوص ى ب ،"كورونا"من دول العالم في مواجهة فيروس  ــ ــ  "برنامج لتعاون دولي".ضرورة إيجاد ـ
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 الدراسات السابقة:  7.1
 لحداثة املوضوع والتي جاءت تقريبا  كانتهناك مجموعة من الدراسات السابقة والتي 

ً
كلها على شكل مقاالت نظرا

 في نفس الصدد أهمها:تقريبا كلها 

تحتاج معرفته عن فيروس كرونا الجديد كل ما مجلة البيان تحت عنوان  مقالة 1.7.1
 .19 –"كوفيد 

وأّن هذه  –ينتمي هواملنشأ الفيروسات حيوانية  عائلةوإلى أي الجديد  "كرونا"فيروس ت املجلة هنا على ركز 

 الفيروسات 
ُ
لهذا  أّن البشر، ويمكن  إلىوالتي لها القدرة على االنتقال من الحيوانات  –" Zoonotic"عرف عادة باسم ت

 نأ كتشفت في ستينات القرن املاض ي(التي ا "رورنا"كالفيروس الجديد والفتاك )ساللة جديدة من عائلة فيروسات 

 يسبب 
ً
  أعراضمشابهة للزكام العادي وحتى  أعراضواسعة تتراوح من  أعراضا

ُ
سبب الوفاة( مشابهة شديدة )قد ت

 من تعريف هذا الفيروس وأهمانسبها مرض التهاب الرئة الحاد. وهذا التي يُ  لألعراض
ً
 إلى طريقة  طالقا

ا
أعراضه مرورا

 
ا
الذي  "19"كوفيد  إعالن منظمة الصحة العاملية إلى أهم تدابير الحماية منه، خاصة مع انتشاره السريعة وصول

.
ً
 عامليا

ً
 ُيسببه فيروس كورونا وباءا

الصادرة يف  ؟،أين إلىعالم ما بعد كرونا تحت عنوان  مقالة رفيق عبد السالم 2.7.1
 م.13/04/2020

ـــ على اعتبار أنها جعلت العالم بــها لطاملا احتفى العالم بالتي هاهرة العوملة على  ركز فيها الكتاب  ـــ ـــ ــ ة ةغيرة، مثابة قريـ

نت دول
َّ
  هومك

ً
لة

ّ
يشر مبادئ الديمقراطية، وقيم الحرية، والتضامن  من-الغربيةفي الواليات املتحدة وأوروبا  املتقدمة ُممث

ر أّن  تصوَّ
ُ
  والتكامل، واحترام حقوق اإليسان. وكان امل

ُ
واجهه العوملة هو انبعاث الدعوات القومية التحدي الرئيس ي الذي ت

س في يرومثل ههور فالشعبوية، والنزعات الدينية املتطرفة، كرد فعل على مظاهر العوملة؛ لكن لم يتصور أحد أن يُ 

الصين، وانتشاره وتحوله إلى وباء عالمي، تحدًيا بارًزا للعوملة. فالدول الغربية التي اتسمت دائًما بدعم مظاهر العوملة 

واالنفتاح على العالم، تحولت في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا املستجد إلى االيغالق وااليعزال واتخاذ خطوات 

صين بأخذ زمام املبادرة واالنفتاح لتقديم املساعدات الالزمة، باعتبارها نموذًجا ناجًحا في حمائية، في مقابل قيام ال

مواجهة أزمة تعجز الواليات املتحدة والدول األوروبية عن التعاط  معها، األمر الذي يعكس تغيير البوةلة السياسية 

ا
ً
 .للعوملة واالتجاه شرق

ما بعد كرونا ...صعود ناعم للشرق  عنوان تحت مقالة إبراهيم القادري بوتشيش 3.7.1
 والتفكير يف نظام عاملي بديل

سفينة  ااملتفاوضان الكبيران هما من يقود فيه أن يكون ملواجهة هذه األزمة السيناريو املحتمل على أّن ركز الكاتب  

  العالم، بعد أن اقتنعت أمريكا أّن 
ُ
الشركات  ديرهاالعوملة أةبحت تترهل وتتآكل تحت ضربات املنظومة الصحية التي ت

ـــ الرأسمالية ب ـــ ـــــــ ـــــ مكن أن تتعاون مع الصين ومع بعض القوى االقتصادية األخرى الصاعدة ، وبالتالي يُ طريقة ال أخالقيةـ

 
ً
كن التوليف مأكثر عقالنية. لكن املفارقة الكبيرة هي كيف يُ  ، وربمافي الشرق إلعادة ترتيب نظام عالمي جديد أكثر توازنا
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  التحول  هذا أّن من  فبالرغم  الصين؟ونظام حزب  شمولي تتبناه أمريك  بين نظام ليبرالي ديموقراط  
ً
 املرتقب يبدو مثاليا

النظام  من فضح ألخالقية "كورونا"على املدى القصير على األقل، لكن في هرفية األزمة العاملية الحالية، وما خلفه وباء 

ــــــ العولمي، ومتاجرته ب ـــ ــ صحة البشر، واإلخالل بحقهم في الوجود، تبقى كل السيناريوهات محتملة. ربما تكون هذه ــ

 
ً
أو  عن أي تنافس محموم التوليفة بين الغرب املتراجع، والشرق الصاعد، في سياق منظومة تعاونية وتكاملية، بعيدا

 و الحل االسمي للخروج من هذه األزمة.ه ةراع،

 التعقيب ىلع الدراسات السابقة: 4.7.1
ذات العالقة املباشرة وغير املباشرة بـــــــــــــــــــــ موضوع البحث محل الدراسة،  املقاالتاستعرض البحث على مجموعة من  

األبحاث من خالل تلك الدراسات إلى مجموعة من النتائج أعانته على إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية،  تأين توةل

 التعقيب على هذه األخيرة في  السابقة ُيمكنناومن خالل االستعراض للدراسات 

 أوجه التشابه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية: 5.7.1
ــــــ التركيز على  كالهما يهدفان إلى البحث في أدبيات موضوع الدراسة من خاللأوجه التشابه:  ـــ  "كرونا"س فيروالتعريف بــ

والتي لها القدرة على االنتقال  –" Zoonotic"تعرف عادة باسم  –عائلة الفيروسات حيوانية املنشأ  املنتمي إلىالجديد 

التي  "رورنا"كلهذا الفيروس الجديد والفتاك )ساللة جديدة من عائلة فيروسات  أّن البشر، ويمكن  إلىمن الحيوانات 

 يسبب  أن كتشفت في ستينات القرن املاض ي(ا
ً
 عراضأمشابهة للزكام العادي وحتى  أعراضواسعة تتراوح من  أعراضا

 
ُ
 اتخذت تداعيات فيروسخاةة وقد سبها مرض التهاب الرئة الحاد. التي يُ  لألعراضسبب الوفاة( مشابهة شديدة )قد ت

القاتل والتي ربما ال تقتصر في أبعادها على الجانب الصحي، وحالة الهلع املترتبة عليه فحسب، وإنّما تمتد " 19"كوفيد 

 في هل ةعود العديد من القوى الجديدة، "خريطة النظام الدولي الجديد"،في أبعادها إلى ما ُيمكننا تسميته بـــــــــــــــــ

 العالمو  وحيدة،وسعيها نحو تدشين عالم جديد متعدد األقطاب، بعدما نجحت الواليات املتحدة في الهيمنة كقوى 

هذه اللحظة املفصلية في مسيس الحاجة إلى تحبيك خيوط نظامه، وإدارة جيدة تجعل من التعاون الدولي  فياليوم 

املشترك حجر الزاوية التي يتأسس عليها، نظام يتسم باملصداقية والقدرة علي االستجابة السريعة لألزمات والكوارث، 

 خاةة كوارث األوبئة.

الف بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية على اعتبار أّن البحث في ال توجد هناك أوجه اخت: أوجه الختالف

 وما قدمنا
ً
من تصورات هو مجرد تنبؤات فقط، فاألزمة لم تنتهي بعد لتحديد معالم  هموضوع الدراسة مازال حديثا

 .ةمحتملتبقى كل السيناريوهات وعليه  اقل أكثر وال يشهده اليوم هو فوض ى عاملية ال  النظام الدولي الجديد وما

 . ظاهرة فيروس كرونا:2
والتي لها  –" Zoonotic"تعرف عادة باسم  –عائلة الفيروسات حيوانية املنشأ  إلىالجديد  "كرونا"ينتمي فيروس 

لهذا الفيروس الجديد والفتاك )ساللة جديدة من عائلة  أّن البشر، ويمكن  إلىالقدرة على االنتقال من الحيوانات 

 يسبب  أن كتشفت في ستينات القرن املاض ي(التي ا "رورنا"كفيروسات 
ً
هة للزكام مشاب أعراضواسعة تتراوح من  أعراضا

  أعراضالعادي وحتى 
ُ
 طانسبها مرض التهاب الرئة الحاد. وهذا التي يُ  لألعراضسبب الوفاة( مشابهة شديدة )قد ت

ً
القا
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  من تعريف هذا الفيروس وأهم
ا
 إلى طريقة انتشاره السريعة وصول

ا
إلى أهم تدابير الحماية منه، خاصة  أعراضه مرورا

  "19"كوفيد  إعالن منظمة الصحة العاملية مع
ً
 عامليا

ً
 .1الذي ُيسببه فيروس كورونا وباءا

 ": 19ما هو فيروس كرونا "كوفيد  1.2
وربط الخبراء  ".NcoV-2019" أو " 2019 –"ان نس ي او في الجديد في بداياته باسمه العلمي  "كرونا"عرف فيروس 

ة الولية بالتهاب الرئ إةابةرةدت حاالت  أنبعد  وسط الصين، "ووهان"البحرية في مدينة  لألطعمةانتشاره بسوق 

ومن ثم تم التعرف على الفيروس على انه ساللة جديدة من الفيروسات لم ترةد من  .2019ديسمبر الحاد في شهر 

. وفي 
ً
 على املرض الذي ( WHO) منظمة الصحة العاملية تأطلق 2020فيفري  11قبل العلماء مطلقا

ً
 رسميا

ً
اسما

 على عدم ربطه بدولة، حيوان  "كرورنا"يتسبب فيه فيروس 
ً
. اإلعالمبل وسائل مدينة معينة من ق آو الجديد حرةا

 ".2019"مرض فيروس كرونا الجديد والذي يعني " COVID -19" أو  "19 –"كوفيد واالسم هو 

 أمامنا"يبقى قبيل إعالنها حالة الطوارئ وبعد بدايات تفش ي املرض:  (WHO)العاملية ةرت منظمة الصحة اهذا وقد 

 األولىالعلماء لم يتمكنوا بعد من رةد الحالة  أّن  إلى"، مشيرة 2019 –في  أو نس ي  نالكثير لنفهمه عن فيروس ا

الصين، بالرغم من وجود عدة نظريات غير مؤكدة تقول  البشر في إلىوكيف انتقل من الحيوانات  سالفيرواملصابة بهذا 

 .""ووهان الصينيةوهي وجبة يتناولها البعض في مدينة  "حساء الخفافيش" أو  باألفاعيبان انتشاره كان مرتبطا 

 ":19فيروس كرونا الجديد "كوفيد  أعراض 2.2
هاز الجالجديد ما يلي: الحمى، السعال، ضي، التنفس، ومشاكل عامة في  "كرونا"لفيروس  األولية األعراضتتضمن 

 %20 ووالوفاة في نح فشل عمل الكلى، االلتهاب الرئوي الحاد، إلىالشديدة للفيروس  األعراضنما تقود بي التنفس ي،

  14 إلى يومينوح فترة حضانة الفيروس بين اوتتر  من الحاالت املصابة وف، منظمة الصحة العاملية.
ا
بعد انتقال يوما

انة متوسط فترة حض أّن  ن يابانيو وجد علماء  أينبانية والسلطات الصحية في الصين. االصحة الي لوزارةالعدوى، وفقا 

. 3.8تبلغ 
ا
مكن انتقال العدوى حيث يُ  .إةابتهعلى  أيام 7وفي بعض الحاالت قد ال تظهر على املصاب حتى مرور  يوما

 الحاالت التي رةدت في اليابان وحول العالم. بعضعلى املرض، وف،  األعراضحتى دون ههور 

  أما 
ً
ا يومن إلىلذين ال يزالون العلماء ا أكدهحسب ما  فيما يخص اللقاح ملعالجة هذا الفيروس فهو غير موجود حاليا

طريقة للعالج منه هو العزل من خالل عزل املصابين وتوفير الرعاية  أهم أّن  األخير معتبرينهذا يحاولون فهم هذا 

 .2املناسبة لهمالطبية 

 كبريات العواصم الغربية وجائحة كرونا: 3
 جائحة موضوعطغى على الساحة السياسية وفي كبريات العواةم الغربية ضرب من الجدل في كيفية التعاط  مع 

على التهوين من شأن ما أسماه الفيروس  "دونالد ترامب"فقد عمل  . امنه الوقايةئية، وكيفية االفج "كرونا"

                                                           
مستقبل األمن الدولي ما بعد كورونا، كتاب جماعي بعنوان: األمن الصحي كأحد مهددات األمن القوم  واملجتمعي العالمي، املركز (: 2020)خلوق، هشام  1

 .149-122الديمقراط  العرب  للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين، ص 
نموذًجا، كتاب جماعي بعنوان: األمن الصحي كأحد مهددات األمن القوم   19ي األوبئة العاملية كوفيد (: قدرة الدول على الحؤول دون تفش 2020غرب ، هيبة ) 2

 .698-689واملجتمعي العالمي، املركز الديمقراط  العرب  للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين، ص 
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 أّن من يروجون لهذا الخطر يقعون في التهويل، وهم يقصدون من وراء 
ً
التقليل من حظوهه في  ذلكالصيني، زاعما

"بوريس أّما رئيس الوزراء البريطاي   . في مقتل املنتعشالفوز االنتخاب ، ويسعون إلى ضرب االقتصاد األمريك  

قبل أن يضطر بعد ذلك للتراجع أمام انتشار العدوى  "مناعة القطيع"أسماه  ما البدايةفقد تبنى في  جونسون"

الجدل الذي يدور هنا، ال يتعل، بمجرد خالف سياس ي أو علمي في كيفية التعاط  مع هذه الجائحة  .على نطاق واسع

هل باتت : هنا مؤداهالعاملية، بقدر ما يتعل، بالفلسفة العامة التي تقف خلف هذا النقاش السياس ي واألخالقي 

  ويةاألول
ً
  املؤكد هنا أّن و وأخيرا؟ لالقتصاد واملنافع أم لإليسان أوال

ُ
هر ظالدول التي تبدي نجاعة في إدارة أزمتها وت

وفي الحد األديى ستصعد درجات في سلم التنافسية  . تحمل الخسائر البشرية واملادية، ستخرج أقوى وأوفي على قدرة

لم تقو على تحمل تبعات وارتدادات هذه  أو األزمة،الدولية، مقابل ذلك فإن الدول التي لم تنجح في السيطرة على 

 
ً
هذا األمر أشبه ما يكون بحرب ستخرج منها جيوش منتصرة  . وهشاشة الجائحة، ستخرج ضعيفة أو أكثر ضعفا

  السياسة عالم أّن  والحقيقة .ومنهكةناعة، وأخرى مهزومة، أو في الحد األديى مثخنة وأكثر قوة وم
ً
عن عالم  ليس بعيدا

 
ً
من دون جيوش مرئية أو عدو  ولكنوشرسة، أشبه ما يكون بحرب ساخنة  كورونا هي الحروب والجيوش، وفعال

 
ً
  واضح الوجه واملعالم، ومن دون أسلحة خفيفة أو ثقيلة، ولكنها تظل في نهاية املطاف سالحا

ً
 مج بيولوجيا

ً
 هريا

 
ً
 متحركا

ً
   .1من األسلحة النارية ، أكثر خطورة وفتكا

 الواليات املتحدة األمريكية: 1.3
تصّب معظم التوقعات لعالم ما بعد كورونا في أن الواليات املتحدة ستفقد موطأ قدم في الزعامة العاملية بسبب الرّجة 

لوماسية الدب أستاذالتي أحدثها وباء كورونا في النظام العالمي. ولم يكن من باب الصدفة في هذا السياق أن يستخلص 

 أير املحنك، الذي مخر عباب السياسية العاملية وقرأ بإمعان مستقبلها وهو املحلل الخب األمريكية "هنري كيسنجر"،
ّ
 ن

ألن "كما لم يكن غريبا كذلك أن يخرج عالم االجتماع الفريس ي  "عالم ما بعد كورونا لن يكون مثل ما قبل كورونا".

لقد "كورونا بالقول:  عن ةمته الذي فرضه عليه ثقل السنين والهدوء العلمي، ليصّرح تعقيبا على تداعيات توران"

هذا  ذاته عن "ايمانويل ماكرون"ولم يبتعد الرئيس الفريس ي  انسحبت الوليات املتحدة من لعب دور زعيم العالم".

بتراجع الهيمنة الغربية لفائدة القوة الشرقية. وحتى  2019غشت  24املنحى حين تنبأ في قمة السبع املنعقدة بفريسا في 

 
ً
 أةوات النشاز التي تعاكس احتمال االنحسار األمريك ، فإنها ما فتئت تدعو إلى مراجعة مفهوم القوة والزعامة انطالقا

كتابه  في" Joseph.S.Nye "جوزيف نايمن التغيرات التي تشهدها بنية املجتمع الدولي، وهو ما عّبر عنه بتفصيل 

ا يش ي بضرورة إعادة النظر في زعامة جديدة تكسر منظومة األحادية القطبية القائمة على القوة ممّ  "مستقبل القوة"،

 نحو البحث عن نظام بديل يعتقد أنه سيكون 
ً
العسكرية التي أثبتت فشلها في بناء نظام عالمي مستقر، واالتجاه رأسا

، أو على األقل ستشارك في توجي
ً
ته الزعامات الشرقية والقوى االقتصادية الناعمة مثل الصين، تايوان، متقاسما

ّ
ه دف

                                                           
، 17:50الساعة  20/10/2020تاريخ الدخول  والدبلوماسية"، اإلستراتيجية؟"، مركز الدراسات أين إلى"عالم ما بعد كرونا (: 2020أبريل  13)عبد السالم رفي،  1

 .center.com/-http://www.csdsموقع: 

http://www.csds-center.com/
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ماليزيا، سنغافورة وكوريا الجنوبية والقوى التقليدية كاليابان، وما في نظيرتها من دول الشرق األنيقة التي أثبتت كفاءتها 

 .1في تدبير األزمات، وضمنها أزمة كورونا

 :2أواًل"تكلفة إتباع نهج "أمريكا  1.1.3
بدأت اإلدارة األمريكية في إتباع نهًجا واضًحا قبل ههور هذه األزمة يتمثل في تقليص حجم املساعدات الخارجية والسيما 

في " 19 -"فيروس كوفيد عندما تم تداول األخبار عن انتشار  2020فيفري تلك التي تتعل، بالصحة العاملية، وفي شهر 

، %21بنسبة  2021ملتحدة األمريكية قطع املساعدات املالية الخارجية للسنة املالية الصين وخارجها، قررت الواليات ا

 3، وهو األمر الذي يقدر باقتطاع حوالي %35بما يتضمن تقليص املساعدات املوجهة لبرامج الصحة العاملية بنسبة 

، ببعض امللفات األخرى  فيما يتعل،أما  من املساهمات األمريكية في منظمة الصحة العاملية. %50أي حوالي   باليين دوالر

مثل الهجرة والسياسة الخارجية خفضت اإلدارة األمريكية مساعدتها لكل من غواتيماال، السلفادور، هندوراس، سوريا 

دونالد "واألراض ي الفلسطينية، التي تعرضت ميزانيتها وأنظمة الرعاية الصحية لديها بالفعل لضغوط كبيرة، كما أعلن 

داخل األمم املتحدة، أّن املض ي قدًما بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية سيتضمن تقديم  2018خالل سنة  ترامب"

 املساعدة فقط لكل من يحترموننا أو األةدقاء بمعنى أوضح.

 
ّ
كية ارة األمريلم يتجاهل املساعدات الخارجية كلًيا، فمنذ بداية األزمة، فعلى الرغم من إعالن اإلددونالد ترامب" أّن "إال

، لكن أشار بعض الخبراء إلى أّن هذا املبلغ غير كاف أيًضا في مليون دولر 274عن مساعدات دولية إضافية بقيمة 

في جميع أنحاء العالم من الفيروس القاتل، وتقلص امليزانيات الوطنية  مليون شخصوقت ُيعاي  فيه بالفعل أكثر من 

ي إلى الركود الشديد. وعليه، تأتى التخفيضات التي أقرتها اإلدارة األمريكية فيما في كل مكان، ويتجه االقتصاد العالم

عن خطط  "مايك بومبيو"أعلن وزير الخارجية  ،2020مارس  23يتعل، باملساعدات الخارجية بنتيجة عكسية؛ فف  

، في 2021أخرى سنة  لرمليار دو وهدد بقطع  2020سنة  مليار دولرلخفض املساعدات املقدمة ألفغايستان بمقدار 

عايى فيه الحكومة األفغانية بالفعل من ضائقة مالية وتحصل على حوالي 
ُ
من إيراداتها من خالل  %75الوقت الذي ت

املنح الدولية، كما أّن البنية التحتية للصحة العامة رديئة بالفعل، لذا، يشير الخبراء االقتصاديين إنه إذا تبنت كابول 

من املتوقع أن تنهار حكومتها الهشة بالفعل. وفي  ،"COVID-19"  اقي دول العالم في هل أزمة تفش يإجراءات تقشفية كب

أفغاي ،  مليون  16إنه من املتوقع أن يصاب ما حوالي  2020مارس  24هذا السياق، أقر وزير الصحة العامة األفغاي  في 

أفغاي   17000عبر حوالي  الحدود األوروبية فرونتكس"،لوكالة كما لن تقتصر املشكلة على أفغايستان فقط؛ فوفًقا "

، لذا من املحتمل أن 2020ومن املتوقع أن يصل العدد إلى ضعف هذا العدد سنة  ،2019بحر إيجه إلى أوروبا سنة 

 تؤثر البيئة الهشة صحًيا بالسلب على الدول املجاورة.

من قبل واشنطن، بغرض الضغط على ميليشيا الحوث  هذا ويواجه اليمن أيضا تخفيض هائل في املساعدات املقدمة 

دونالد "املدعومة من إيران لتخفيف القيود على تسليم املساعدات إلى املناط، الخاضعة لسيطرتها؛ حيث أوقفت إدارة 

                                                           
تاريخ  ، مركز املجدد للبحوث والدراسات،ي نظام عاملي بديل""ما بعد كرونا ...صعود ناعم للشرق والتفكير ف(: 2020أبريل  23)القادري  ، إبراهيمبوتشيش 1

 . /https://almojaded.com: ، الرابط15:35م الساعة 2020أكتوبر  28الدخول للموقع 

.....أسطورة حطتها أزمة كورونا وأعادت ترامب ملربع الصفر"، (: 2020أبريل  12جوردون فيليب ) 2 
ا
موقع املرجع/ دراسات  مرفت زكريا، عرض الدراسة"أمريكا أول

  paris.com/-https://www.almarjie، رابط املوقع:  10:30م، الساعة 2020/ أكتوبر 12وأبحاث استشرافية حول اإلسالم الحرك ، تاريخ الدخول 

https://almojaded.com/
https://www.almarjie-paris.com/
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 من املساعدة املوجهة لليمن بشكل عام، وهو األمر الذي انتقده الكثير من املحللين، مليون دولر 70 حوالي ترامب"

معللين ذلك بأنه ال يجب أن يشمل التخفيض املنح املقدمة للرعاية الصحية. وةرحت منسقة األمم املتحدة للشؤون 

ـــ صحيفة واشنطن بوست في ذلك قائلة: "ليز غراندي"، اإليسانية لليمن  ـــــ "إن منظمتها تنفذ من األموال وسيتعين لـــ

م تلقي املزيد من األموال، ألنه حتى اآلن لم يتم اإلبالغ عن عليها إغالق عمليات إنقاذ األرواح إذا لم يت

 تفش ي املرض مسألة وقت فقط؛ حي  تشترك اليمن في حدودها مع  COVID-19 حالت
ّ
في اليمن، ولكن يبدو أن

اململكة العربية السعودية وعمان وتحظى بتفاعل واسع النطاق مع إيران، التي تعتبر واحدة من الدول التي تمتلك 

 .1على معدلت اإلصابة في العالم"أ

كل الدعم الذي كانت تقدمه الواليات "دونالد ترامب" كما أّن الضرر ال ينتهي عند هذا الحد فحسب؛ حيث أنهى 

املتحدة األمريكية للسلطة الفلسطينية، األمر الذي يتضمن املساعدات اإليسانية، اإلنمائية والصحية، وهو األمر الذي 

فسرته واشنطن هاهرًيا بأنه يأت  من أجل الضغط على الفلسطينيين لتبني خطة السالم في الشرق األوسط التي أقرها 

، ولكن من املحتمل أن تضر هذه الخطوة أيًضا بـــــــــ الجهود العاملية ملكافحة الفيروس. كما 2020ر بداية سنة هذا األخي

عتبر بمثابة املزود 
ُ
خفضت واشنطن تمويلها أيًضا لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، والتي ت

ملاليين الالجئين الفلسطينيين، ويشير بعض املحللين إلى أن إحدى نتائج  األساس ي للرعاية الصحية والخدمات األساسية

 ملنظمة  "COVID-19 "هذه اإلجراءات تتمثل في أّن 
ً
يمكن أن يطغى على النظام الصحي الضعيف في غزة قريًبا. ووفقا

الي مليوي  يسمة، في جهاز تنفس متاح لجميع سكانها البالغ عددهم حو  15الصحة العاملية، فإن غزة ال تمتلك سوى 

 واحدة من أكثر املناط، كثافة سكانية في العالم.

يتوازى ذلك، على أّن الالجئين من أكبر الفئات املعرضة بشكل كبير لإلةابة بالفيروس خاًةة مع ازدحام املخيمات، 

 عن إنه في
ً
يكون  مثل هذه األماكن افتقار النازحين إلى أدوات النظافة لشخصية مثل الصابون واملياه النظيفة، فضال

،تطبي، تدابير التباعد االجتماعي أمًرا 
ً

أن الالجئين في أماكن أخرى في املنطقة، بما في ذلك في سوريا  كما مستحيال

والعراق وتركيا وليبيا واألردن ومصر، معرضون بشدة للفيروس الذي سيستمر في تهديد سكان العالم على األقل حتى 

 .2إنتاج لقاح

 القطاع الصحي: 2.1.3
 هل يكبر مثل كرة الثلج ويتفاقم سنة بعد أخرى، واملتعل، باإلهمال 

ً
 هائال

ً
الذي  الواسعأههرت أزمة كورونا خلال

 في الدول الفقيرة بقلة املوارد املالية والبشرية، فإنه في الدول  . لقيه القطاع الصحي العام
ً
وإذا كان األمر مبررا

وإدخال ثقافة الربح  الخصوةية سياسةالكبرى والغنية كان حصيلة خيارات منهجية مدبرة ومخطط لها، بسبب 

 النظام الصحي يعتمد فف  الواليات املتحدة األمريك . وقيم السوق في مجال الرعاية الصحية وحياة البشر
ً
ية مثال

وأقدم على خطوة جريئة باتجاه منح بطاقات  "باراك أوباما"إلى حد كبير على شركات التأمين الخاةة، فحينما جاء 

العالج العموم  للفقراء، شنت عليه قوى اليمين وشبكاتها اإلعالمية املنتقدة حملة ال نهاية لها، وكان من أولى 
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هذا  أوباما. أدخلهاالصحية التي  اإلجراءاتبعد دخوله البيت األبيض إلغاء  دونالد ترامب""القرارات التي اتخذها 

وكشفت هذه األزمة الوجه املخيف للواليات املتحدة األمريكية، ومن ذلك هشاشة منظومتها الصحية وعجز 

للطواقم الصحية من أطباء عن توفير الحد األديى من التجهيزات الصحية، بما في ذلك أدوات الوقاية  مستشفياتها

إنه ملشهد سريالي أن يشاهد العالم بعض املمرضات في أثرى البلدان، وأكثرها قوة، وهن يرتدين أكياسا . وممرضين

 .ويشتكين من عدم وجود بدالت صحية وأدوات واقية من الفيروس بالستيكية،

 هذا األمر ال يعود إلى قلة إمكانيات أو شح 
ً
عط   موارد،طبعا

ُ
بل نتيجة خيارات سياسية واقتصادية غير متكافئة ت

فنظام السوق يهدف  . األولوية القصوى لصناعة السالح وكبار الشركات على حساب رفاه املواطن وصحته العامة

إلى الربح بدرجة أولى، وقد أثر ذلك فعال في التطور غير املتكافئ حتى داخل ةناعة األدوية واللقاحات نفسها، قبل 

 
ً
االستثمار الرأسمالي يركز على األدوية واللقاحات األكثر . أن نتحدث هنا عن أسبقية ةناعة السالح أو النفط مثال

 وذات العائد املالي السريع
ً
 أّن يجتاح العالم وباء  . استخداما

ً
ولم يكن يخطر ببال شركات األدوية واللقاحات مثال

ولقاحات كان يبدو إنها ستكون أكثر طلبا  أدويةى ةناعة خاطف سريع االنتشار، ولذلك اتجهت العناية إل

تهافت تلك املقولة التي يبشر بها الليبراليون والتي مفادها أّن مصلحة األفراد تؤول في نهاية  يبينوهذا األمر . وربحية

ليست  ك""جنرال إلكتريأو  "جنرال موتورز"أّن مصلحة  ُيبرزوعليه فان الواقع  . املطاف إلى مصلحة املجموع

وعليه فقد بينت جائحة كورونا الطابع  .بالضرورة مصلحة عموم األمريكيين، قبل أن نتحدث عن مصلحة العالم

ضخ األموال على عجل لبناء وتجهيز املستشفيات، بل تم  إلى لقطاع الصحة، ولذلك اضطرت الدول  االستراتيجي

وقد كان أداء الدول الغربية  . العموم تسخير الجيوش ومختلف أجهزة الدولة ملعاضدة القطاع الصحي 

وتركيا جاهزية قوية في مواجهة  اإلسكندنافيةمتفاوتا على هذا الصعيد، فبينما أههرت أملانيا والبلدان  نفسها

ولعل أكثر العناةر  .الجائحة بدت الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا ودول جنوب أوروبا مرتبكة ومتخبطة

دت من رحم جائحة كورونا، هي شعور الجميع، بما ذلك الحكومات اليمينية وسائر األحزاب، أّن اإليجابية التي ول

 
ً
،القطاع الصحي أةبح قطاعا

ً
وال يمكن العبث بحياة املواطنين وصحتهم لصالح رهانات الربح الرأسمالي،  استراتيجيا

  .1دد فيها القطاع الخاصمجددا إلى مجاالت تم الدولةومن املؤكد أنه سيكون من تبعات ذلك عودة 

 القطاع االقتصادي: 3.1.3
صارع واحدة من أكثر أزمات الصحة التي "دونالد ترامب"، تتوالى األزمات التي تواجه الرئيس األمريك  

ُ
خاةة وأّن بالده ت

 بين رغبتين متضادتين، فمن جهة 
ً
تشهدها والتي أثرت بشكل كارث  على االقتصاد العالمي واألمريك ، ويجد نفسه مشتتا

ه تحتل الصدارة من حيث هو مطالب بـــــــــــــــــــــــــ الحفاظ على أرواح األمريكيين من فيروس كورونا الذي أةبحت بالد

اإلةابات والوفيات واألرقام في تسارع مخيف، ومن جهة أخرى يريد فتح االقتصاد في البالد حتى ُيمكن تعويض الخسائر 

االقتصادية التي مني بها االقتصاد األمريك  السيما أّن ورقة االقتصاد هي الورقة الرابحة التي يبني عليها آمال ترشحه 

  .إن حدثت 2020انهيار االقتصاد سيعد أحد أكبر أسباب خسارته انتخابات نهاية سنة لوالية ثانية، و 
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 من إدارته لها، فُسرعة انتشار اإلةابة بــــــــــــــــــ  "كورونا"في الحقيقة فإّن تداعيات األزمة 
ً
 ليست أكثر سوءا

ً
اقتصاديا

خالل الشهرين املاضيين أّن الفيروس سيتم احتوائه الذي لطاملا روج  دونالد ترامب"الفيروس تكشف تخبط الرئيس "

 أّن تفاقم  أفريل 12في أمد أقصاه 
ّ
 عدة مرات أّن االقتصاد سيعود قريبا إال

ً
وسيتم فتح االقتصاد بالكامل، مؤكدا

 من التخّبط وهو ما أعطى 
ً
األزمة وإغالق كافة الواليات، كشف فشله وُحكومته في إدارة األزمة، األمر الذي َيعِكس حالة

ِذب مًعا "دونالد  ترامب" اّتهام الرئيس رئيسة مجلس النّواب في "نانس ي بيلوس ي"القدرة للـــــــــــــ  
َ
ل والك

َ
 .بالفش

أن يتفادى مؤشرات السقوط االقتصادي جراء تداعيات أزمة كورونا فدعا إلى إجراءات  "دونالد ترامب"هذا وقد حاول 

 خفضت الواليات املتحدة أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، وأطلقت بر 
ً
 ناقتصادية تحفيزية سريعة، فمثال

ً
امجا

 
ً
ـــ قيمةتحفيزيا ـــ ـــــــ ـــــ ــ هذه الحزمة التحفيزية، التي . ، في محاولة لحماية االقتصاد من تأثير فيروس كورونامليار دولر 700 بــ

مثل شريان حياة للعديد من األمريكيين بعد الشلل الذي أةاب النشاط االقتصادي والتجاري في البالد تنص على 
ُ
ت

 في شكل قروض للشركات الصغيرة وتعويضات مباشرة لكافة أبناء الشعب األمريك .  دولرمليار  377تأمين 

 انه حسب العديد من الخبراء االقتصاديين فأّن اإلةالحات املذكورة قد تخفف من حدة األزمة االقتصادية لكن ال 
ّ
إال

صعب تداركها في الوقت الحاضر واألهم شك أّن اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا ستكون آثارها طويلة املدى ومن ال

بفتح االقتصاد )رغم تحذيرات املسئولين عن القطاع الصحي وعدد من  "دونالد ترامب"من كل ذلك سنرى هل قرارا 

حكام الواليات( نذير موجة جديدة من اإلةابات قد تكون اشد في آثارها اإليسانية واالقتصادية والتي قد تدق املسمار 

وهل أخطأ باملراهنة على تقوية االقتصاد مقابل الحريات  املقبلة.حلمه بإعادة انتخابه في االنتخابات  األخير في يعش

 ناهيك عن 
ً
وصحة اإليسان وحقوق األقليات والنزعة الشعبوية والتمييز العرقي وإضعاف وتشويه قيم أمريكا داخليا

 
ً
 . ايعزالية وسوء إدارة العالقات خارجيا

في عزلة دولية وهو أمر لن يرغب به في مثل هذا الظرف بالذات إذا  "دونالد ترامب"يبدو أّن هذا التخبط قد يضع 

 على املستشارة األملانية 
ً
 سياستها بــــــــــــــ شأن الالجئين بــــــــــــــــ الكارثية كما "انجيال ميركل" أضفنا له هجومه مؤخرا

ً
واةفا

ما دفع أملانيا مؤخًرا على لسان وزيرا املالية واالقتصاد فيها  "عفا عليه الزمن"واةًفا إياه بأنه   "حلف الناتو" هاجم

إلى التخوف من أسلوب الرئيس األمريك  في التعامل مع القضايا السياسية واالقتصادية، متوقعين فشله في إدارة البالد 

 .(1)لجدلاقتصادًيا بسبب املعارضة الداخلية لسياساته املثيرة ل

 االتحاد األوروبي: 2.3
بين معطى الدولة القومية  الحاةلالوضع القل، داخل الفضاء األوروب ، وحالة التجاذب  "كورونا"أبرزت أزمة 

واالنتماء القاري األوسع، فرغم كل الجهود التي ُبذلت على امتداد العقود األخيرة في ترسيخ عوامل الوحدة األوروبية، 

وتشبيك الجامعات ومراكز البحوث وربط األسواق وتشبيك  التعليموبناء مخيال أوروب  مشترك من خالل مناهج 

 أّن 
ّ
التجربة العملية بينت رسوخ معطى الدولة القومية األوروبية وتقدمه على االنتماء إلى املنافع وغيرها، إال

منتج تاريخ من الحروب والصراعات والتحالفات منذ والدة الدولة  الحقيقةفاألمم األوروبية هي في  . بروكسيل
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ع برباط سحري وغامض والتي تشكلت حولها ذاكرة جماعية ومشاعر موحدة، حيث يشد الجمي ،1648سنة القومية 

، من دون أن يعرف بعضهم
ً
في حين  . الجماعة املتخيلة "بنديكت أندرسون"وذلك في إطار ما أسماه  البعض أةال

إّن الرابطة األوروبية تظل غامضة ومجردة، ولم تترسخ في أعماق نفوس األوروبيين، وقد زادتها األزمات االقتصادية 

 لتيارات الشعبوية ضعفا على ضعفها.وةعود ا األوروبيةومناكفات النخب 

بعد أن حسم االنجليز أمرهم باتجاه مغادرة االتحاد "البريكست" هذا ومازال االتحاد األوروب  ُيعاي  من مخلفات 

ــــ قيادة  ــ ــ ــ ــ ولم تستف، بروكسيل من هذه الصدمة   "بوريس جنسون".مع ةعود الجناح املناهض لالندماج األوروب  بــ

وما رافقها من إعادة غل، الحدود الفاةلة وتجميد العمل  "كورونا"،حتى داهمتها ةدمة أخرى املتمثلة في أزمة 

 .باتفاقية شنغن، وتعطيل حركة البضائع والبشر، بالتزامن مع ةعود التيارات اليمينية املعادية للرابطة األوروبية

ة من هذه األزمة، هو اهتزاز ثقة الرأي العام األوروب  في جدوى االتحاد، بحكم وجود انطباع عام وما هو أكثر خطور 

 تواجه تبعات الجائحة 
ً
بغياب روح التضامن وعدم فاعلية بروكسيل، حيث تركت دول االتحاد األكثر تضررا

 مع ةعود موجة  أين تكرر مشهد إنزال علم االتحاد في أكثر من عاةمة أوروبية، ويأت .  لوحدها
ً
ذلك متزامنا

 .1شعبوية معادية للهجرة وامللونين، وما تراه السلطة التدخلية لها

 إجراءات املواجهة: 1.2.3
لالتفاق على السبل  "كونفرانس"مؤتمًرا عبر الفيديو  ،2020مارس  10عقد رؤساء الدول والحكومات األوروبية في 

حيث تم التشديد على ضرورة إتباع نهج أوروب  مشترك وتنسي، وثي، مع املفوضية  "كورونا"،املشتركة ملواجهة فيروس 

ا لضمان التنسي، املناسب من أجل  األوروبية، والتأكيد على وزراء الصحة ووزراء الداخلية بضرورة التشاور يوميًّ

  أولويات: 4التوجيه األوروب  املشترك. وخالل االجتماع تم تحديد 

اتفقت الدول األعضاء على أّن التدابير التي سيتم اتخاذها يجب أن تستند إلى املشورة العلمية  :التنسيق واملشاورة

، وأن تكون تلك التدابير متناسبة بحيث ال ECDCوالطبية من خالل املركز األوروب  للوقاية من األمراض ومكافحتها 

كذلك على أنهم سيتبادلون جميع املعلومات ذات  تكون لها نتائج مفرطة على املجتمعات األوروبية. كما اتف، القادة

  الصلة من خالل تعزيز آليات التنسي، القائمة.

تم االتفاق على تكليف املفوضية بتحليل االحتياجات، والخروج بمبادرات ملنع نقص املعدات  توفير املعدات الطبية:

عتزم شتريات العامة املشتركة. عالوة على ذلك، تالطبية. وأبلغت املفوضية أنها ستواةل ارتباطها بالصناعة وتتابع امل

مع إبالء اهتمام خاص  ،RescEUاملفوضية شراء معدات الحماية الشخصية من خالل إطار الحماية املدنية األوروب  

الشركات واملنتجين إلى تقديم  مارس 17فيفري و 28لألقنعة وأجهزة التنفس. وفي هذا السياق دعت املفوضية في 

غط  االحتياجات التي طلبتها الدول  مارس 24شأن املعدات الطبية، وبالفعل حتى عطاءات ب
ُ
قدم املنتجون عروًضا ت

 األعضاء. وتجدر اإلشارة إلى أّن دور املفوضية في هذا الصدد تنسيق  فقط، وال تشتري املعدات نيابة عن الدول.
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من املعدات الطبية إلنقاذ االتحاد األوروب  كنوع  إيشاء مخزون استراتيجي 2020مارس  19هذا واقترحت املفوضية في 

من تكاليف التخزين وإدارة توزيع املعدات للتأكد من أنها تذهب  ٪90من االحتياط  األوروب  املشترك، معلنة تمويلها 

بية سيتم على أّن جميع املعايير األورو  مارس 20إلى حيث تشتد الحاجة إليها داخل أوروبا. كما وافقت هذه األخيرة في 

توفيرها بشكل استثنائ  مجاًنا للشركات املهتمة بهدف زيادة القدرات اإلنتاجية األوروبية بما سيسمح بتصنيع أجهزة 

 عالية الجودة، مثل: الكمامات، والقمصان الطبية، واملطهرات، وأدوات التعقيم، وغيرها، وضخها في األسواق املحلية.

ضاء على أهمية تعزيز الجهود في مجال البحث السيما فيما يتعل، بإنتاج اللقاح، شددت الدول األع دعم البح  العلمي:

 مشروًعا للقيام بذلك. 17لألبحاث العلمية، واختارت مليون يورو  140وقد قامت املفوضية بالفعل بتوفير 

ملواجهة التداعيات  اتفقت الدول األعضاء على االستعداد الستخدام جميع األدوات الالزمة مواجهة تداعيات الوباء:

الناتجة عن الفيروس، بالتركيز على دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة والقطاعات املتضررة وموهفيها. وستكون هناك 

 حاجة إلى تطبيٍ، مرٍن لقواعد االتحاد األوروب  على وجه الخصوص فيما يتعل، بمساعدة الدول على االستقرار والنمو.

"كورونا"، ملواجهة أزمة مليار دولر  40عن تخصيص نحو  2020 مارسوضية األوروبية في وفي هذا اإلطار، أعلنت املف

داة وهي أ "سندات كورونا"،في االتحاد األوروب  إلى إةدار ما أسمته  الشهر نظراءها نفس فيدول أوروبية  9كما دعت 

زايد الضغط في القارة للتوةل إلى طرق دين جديدة تجمع بين األوراق املالية من دول أوروبية مختلفة، خاةة في هل ت

 جديدة للتخفيف من األثر االقتصادي لفيروس كورونا، وهو األمر الذي يظل حتى اآلن موضع جدل بين دول االتحاد.

إضافة ملا سب،، تم تفعيل االستجابة املتكاملة ألزمة انتشار وباء كورونا في أوروبا، وتم تفعيل دور مركز تنسي، االستجابة 

وارئ التابع للمفوضية األوروبية والذي يلعب دوًرا رئيسًيا في جهود اإلغاثة ملساعدة جميع البلدان التي تطلب دعًما للط

 محدًدا، والذي يتخذ شكل املساعدة في التمويل املشترك أو توفير معدات الحماية الشخصية.

لت هذه األخيرة لجنة من العلماء من ست دول في االتحاد األو 
َّ
روب  لوضع إرشادات وتنسي، إدارة املخاطر. كما شك

وهي طبيبة مدربة. كما عرضت املفوضية مبادئ  "أورسول فون دير لين"،ويترأس اللجنة رئيسة املفوضية األوروبية 

 .1توجيهية بشأن الحدود للحفاظ على تدف، البضائع بين الدول األوروبية

 أّن العديد من الدول األوروبية تتخذ  بالرغم من محاوالت االتحاد لتنسي، استجابة مشتركة
ّ
بين الدول األعضاء، إال

تدابير غير منسقة إلى حد كبير، بل وحتى متناقضة، بما قد ُيقّوِض في نهاية املطاف الجهود املشتركة ملكافحة تفش ي 

منعت أملانيا وفريسا وجمهورية التشيك تصدير معدات مكافحة الفيروسات للدول مارس فف  مطلع  الفيروس.

 عن قيام بعض الدول األعضاء بإعادة إدخال ضوابط الحدود أو حتى إغالق الحدود لغير املواطنين 
ً

األوروبية، فضال

وروب  انتقادات لفكرة التضامن األ كما فعلت فريسا، وهو ما أههر نوًعا من التفكك في االستجابة األوروبية للوباء، وأثار 

من جانب قادة بعض الدول األعضاء كإيطاليا وغير األعضاء كصربيا. وقد دفعت تلك االنتقادات املفوضية األوروبية 

، يلزم الدول األعضاء فقط بإةدار تفويض لتصدير املعدات الطبية، استرشاًدا بالقواعد مارس 14إلى اتخاذ قرار، في 

اد األوروب  في حاالت األزمات وفًقا لقانون املفوضية األوروبية التي تشدد على ضرورة خضوع ةادرات الداخلية لالتح

                                                           
تاريخ  والدراسات املتقدمة، لألبحاثاملستقبل  "،أوروبا أزمة"فاعلية مفقودة: هل يتجه التحاد األوروبي إلى التفكك بعد  (:2020مارس  31)باسم  ،راشد 1
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معدات الحماية الشخصية إلى تفويض يضمن كفاية اإلمداد في االتحاد لتلبية الطلب الحيوي. فتصدير هذه املعدات 

للدول األعضاء السبع والعشرين، اعتماًدا على من عدمه، لن يعتمد على قرارات بروكسل، بل على القرارات الفردية 

 توريدها للمعدات.

 الفعالية املحدودة:  2.2.3
بالدور املنوط به في التعامل مع  يقوم-ُيشاععلى عكس ما -من واقع العرض الساب،، يمكن القول أّن االتحاد األوروب  

 ، والصالحيات املمنوحة له في بعض امللفات أزمة كورونا، وهو الدور الذي فرضته عليه معاهدات االتحاد األوروب

كالصحة وغيرها. بيد أّن ما قد ُيؤخذ على االتحاد في التفاعل مع أزمة كورونا هو بطء اإلجراءات والقرارات التي تم 

 ا.رً اتخاذها، والتي كان من املمكن لو تم اتخاذها مبكًرا إنقاذ القارة العجوز من إحدى أخطر األزمات التي تواجهها مؤخ

وبالرغم من ذلك، لم َيَتَواَن هذا األخير عن القيام بهذا الدور من خالل التنسي، بين وزراء الصحة والداخلية في الدول 

 عن تفعيل 
ً

االستجابة املتكاملة لألزمة، والتي برزت من خاللها أولويات االتحاد للتعامل مع  استراتيجيةاألعضاء، فضال

  للتخفيف من التداعيات االقتصادية لألزمة.مليار دولر  40 خالل تخصيصانتشار الوباء وتداعياته، من 

إال أّن هذا الدور وهذه الفعالية تثار عليهما بعض التحفظات على أداء االتحاد في التعامل مع األزمة، وأنه لم يثبت 

ها تقادات نابعة من عدة أمور، لعل أهمفعاليته في املواجهة املشتركة للوباء وتداعياته، لذا تجدر اإلشارة إلى أّن هذه االن

عدم فهم الخط الفاةل بين دور االتحاد وأدوار الدول األعضاء طبًقا ملعاهدات تأسيس االتحاد، خاةة في بعض 

امللفات وذلك ألن االتحاد ككيان فوق وطني له سلطة التنسي، بين الدول األعضاء، وةالحية إبداء النصيحة والرأي 

بعض التحليالت التي مفادها  احتمال تأثر االتحاد األوروب  بتداعيات عليهم. والدليل على ذلك وليس فرض قراراته 

 ما 
ً

أزمة كورونا، والتي تطرح احتماالت خروج دول أخرى منه مثل إيطاليا على سبيل املثال، مستندين إلى أمرين؛ أوال

وب  داخل إيطاليا مثل: حرق علم االتحاد األوروب ، ُيثار من مزاعم عن وجود حالة من الغضب الشعبي ضد االتحاد األور 

وإنزال علم االتحاد في مقابل رفع علم الصين، وثانًيا حالة االستياء على املستوى الرسمي اإليطالي النابعة من رفض 

بالتحديد أملانيا، وهولندا، وبعض دول شمال أوروبا طلب تسع دول أوروبية منها  2020مارس االتحاد األوروب  في 

 .(1)للتخفيف من اآلثار االقتصادية للوباء با"سندات كورونا"إيطاليا بإةدار ما يسمى 

فتش ي الوباء في أوروبا الذي باتت بعض الدول األوروبية بؤرة له، كشف لنا مواطن ضعف وعلى هذا األساس فان ت

املزعومة، وأّن االتحاد شأنه شأن الكثير من قطاعات التجارة األوروبية، لن يعود  فيدراليتهتحاد األوروب  وأوهام اال

 إلى ساب، عهده حتى بعد انحسار الوباء
ً
ه  .أبدا

ّ
أجل إدارة األزمات الخطيرة على شاكلة الوباء الحالي،  أيش ئ منخاةة وان

بـــــــ سالسة من خالل التعاون الدولي والتنسي، في مجال الصحة العامة والتخفيف من تبعات تلك األزمات االقتصادية 

، أين غابت  .وضمان انطالق سلس للدول األعضاء بعد التغلب عليها
ً
روح لكن ما يحدث اليوم مخالف لذلك تماما

االتحاد وأغلقت الحدود بين الدول األوروبية وتركت كل دولة لتواجه الوباء الفتاك بمفردها، ولم يسير االتحاد 

..اإلمدادات الطبية األساسية للدول األعضاء األكثر تضررا
ً
 هذا ما سيجعله يدخل في حالة انهيار وهو كان ضعيفا أساسا

                                                           
 رجع سب، ذكرهم (:2020مارس  31)باسم  ،راشد1
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قوم عليها النظام اإلقليمي، وهو "التعامل مع العالم الخارجي كوحدة انعدام أهم الشرو  التي يوترى الباحثة أن 

انعدام وجود اقتراب أوروبي موحد للتعامل مع الق ايا الكبرى واحدة" وهو ما يفتقده التحاد األوروبي من خالل 

ية إزاء الوطن الختالف وتباين املصالح األوروبية الذي يؤدي إلى اختالف السياساتلسيما الصحية منها، نتيجة 

مختلف األحداث والق ايا الدولية، ما جعل وسيجعل العمل على صياغة سياسة خارجية أوروبية موحدة فعالة 

شكل أبرز التحديات التي ُيواجها هذا التحاد.
ُ
 وكعادته يبقى التحاد األوروبي قوية ومؤثرة، بعيدة التحقيق وهي ت

 ...بموقفين ل بموقف واحد الق ايا الكبرى يتعامل مع 

 روسيا: 3.3
الصين  ستساعدفي العالم والتغييرات الجيوسياسية التي أحدثها هي التي  "كورونا"مسألة انتشار فيروس  ال شك أّن 

ين ما زالت كل من الص اآلنعلى أن تصبحا قوتين عامليتين رائدتين بعد االنتهاء من خطر هذا الفيروس. فحتى  وروسيا

ي فترة الفيروس في العالم والثانية ما زالت ف النتشار األولى كانت املركز األول  وروسيا واقفتين على قدميهما بالرغم من أّن 

 .الداخليمكافحة الفيروس على املستوى 

  إّن 
ً
اع في وجه روسيا ةاحبة األوض عدد هذه اإلةابات في الداخل الروس ي وخطر انتشاره بشكل كبير فيها لم يقف عائقا

الوليات املتحدة في إدارة  تناوئ من أجل إظهار نفسها كقوة عاملية  غير الجيدة في استخدام هذا الحدث االقتصادية

العالم من خالل تقديم املساعدات الطبية والفنية لعشرات الدول سواء في آسيا الوسطى وايطاليا أو الشرق 

 . األوسط
ً
 أو أخواتها األوربياتواشنط وأّن  خصوةا

ً
أن نلق  هنا سنحاول  .ن حتى اآلن لم تستطع مساعدة نفسها أوال

استخدمت موسكو  الضوء على كيفية تأثير انتشار هذا الفيروس على تنفيذ السياسة الخارجية الروسية وكيف

روسيا ليست العدو الذين يتكلمون عنه في أوروبا  رسالة مفادها أّن  لك  تظهر التفكك األوروبي أمام هذا الوباء

 .1والواليات املتحدة، بل هي الصدي، املستعد لتقديم أي مساعدة

 االتحاد الروسي ونظام األحادية القطبية: 1.3.3
ـــ واشنطن ب ،2007 سنةلألمن  "مؤتمر ميونخ"أمام  له في خطاب "فالديمير بوتين"اتهم  ـــ ـــــ  تجاوز حدودها، ـ

ً
 أّن  معتبرا

 
ً
  السياسات األمريكية جعلت العالم أكثر خطرا

ً
  ، وأّن وأقل أمنا

ً
  ال أحدا

ً
ــــــ أن يلوذ ب يمكنه حاليا ـــ ـــ ـــــ  القانون الدولي للشعور ـــ

الذي تكون فيه الواليات املتحدة القوة  رفض بوتين مفهوم العالم أحادي القطببالذات  في هذا الخطاب .باألمن

: بالحرف عبرالوحيدة، و العظمى 
ا
أيا كانت الطريقة التي يتم بها تجميل هذا املصطلح فإنه يعني مركز سلطة " قائال

 
ا
  واحدا ومركز قوة واحدا

ا
  وسيدا

ا
النموذج أحادي القطب ليس فقط غير مقبول،  بالنسبة للعالم الحديث، فإّن ". واحدا

 
ً
كون هناك تفسه غير ةالح، ألنه ال يوجد وال يمكن أن . لكن األهم من ذلك النموذج نولكنه أيضا مستحيل عموما

قاعدة أخالقية للحضارة الحديثة مع وجوده. فكل ما يحدث في العالم اليوم، هو نتيجة ملحاوالت إدخال هذا املفهوم 

 .مفهوم العالم األحادي القطب –في الشؤون العاملية 

                                                           
املصري للفكر والدراسات  املركز  "موسكو وأزمة كورونا...كيف سيعظم ب"وتين" مكاسب السياسة الخارجية الروسية"، (:2020مارس  28الديب عمرو ) 1
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إعالن عن العقيدة الروسية في  تعتبرحينها، كانت ُ "ميونخمؤتمر "كلمات الرئيس الروس ي أمام  مكننا القول أّن يُ 

 2008 نةسوهذه العقيدة رأينا تطبيقها بعدها بشهور قليلة في أزمة جورجيا وأوسيتيا الجنوبية  ،السياسة الخارجية

  ضفي األزمة السورية وفي عملية ضم شبه جزيرة القرم وغيرها من املواقف الروسية املتتابعة التي كانت ترفو
ً
 تماما

 ةسنمنذ  اقتصاديةأوروب  في شكل عقوبات -بالرغم من حصول روسيا على عقاب أمريك ف. ”نظام األحادية القطبية"

2014  
ّ
املواقف الروسية تجاه مصالحها اإلستراتيجية في كل من أوكرانيا، الشرق األوسط وحتى فنزويال  أّن  وحتى اآلن، إال

 ثم إيران ومن بعدها إيطاليا  .ما زالت ةامدة ضد كل هذه الضغوط
ً

وجاءت مسألة انتشار فيروس كورونا في الصين أوال

 إلى أراض ي الواليات املتحدة لك  تكون فرةة أمام السياسة الخارجية الروسية للتأكيد مرة أخرى على 
ً

وأوروبا وةوال

  "أحادي القطب"يوجد نظام  نه ال أ
ُ
 شارك الواليات املتحدة فبل هناك قوى عديدة ت

ً
 وأّن  ي قيادة هذا العالم، خصوةا

الصين كما هو واضح لنا استطاعت السيطرة على انتشار وباء كورونا على أراضيها وبدأت مع روسيا وبشكل منفصل 

تقديم مساعدات طبية للدول التي انتشر فيها هذا الفيروس مثل ايطاليا. أو لبعض دول آسيا الوسطى التي تعمل 

 .1فيروس على أراضيهاهذا ال انتشار جاهدة ملنع 

وعدم قدرة النظام الطبي األمريكي  ساعد ضعف موقف الواليات املتحدة أمام انتشار هذا الفيروس على أراضيهاقد و 

واملتحكمة في معظم أرجاء الكرة  "أقوى دولة في العالم"، في هز صورة الوليات املتحدة احتوائهعلى  اآلنحتى 

ين مناملؤمنين بمفهوم العوملة واملؤ  الحكومية األمريكية أمام انتشار هذا الوباء، يبدو أّن األرضية. فبسبب ضعف األجهزة 

جاءت مسألة عرض املساعدة و بل  .قلة في العالم، حتى في داخل الواليات املتحدة ذاتها بقوة الواليات املتحدة سيكونو 

ـــ ، ل"كورونا" الروسية لواشنطن في جهود مكافحة وباء فيروس ــ ـــ ــ ـــ ــ تؤكد على معنى عدم ةالحية النظام العالمي أحادي ــ

: القطب، فإذا نظرنا لكلمات السفير الروس ي في واشنطن 
ً
أظهرت مجموعات الختبار لدينا جودة " لقد عندما عبر قائال

 
ّ
 يا ستكون مستعدةروس عالية في الصين وإيران، وتم نقلها إلى إيطاليا. يجب أن يعرف األمريكيون العاديون أن

 من االنفراد واالستئثار"ملساعدة الوليات املتحدة، إذا لزم األمر
ً

ظهر للعالم مفهوم التكاتف والتعاون بدال
ُ
 .، نرى أنها ت

 املساعدات الروسية إليطاليا: 2.3.3
شمال ايطاليا وتم تنفيذ املهام في املدينة نفسها وفي املناط، املجاورة.  "برغامو"يشر الجيش الروس ي وحدات جيشه في 

ال األلب املنتشرين الضباط في جب نفس املدينة ومستشفىتم انتداب املتخصصين الطبيين إلى املستشفى املركزي في كما 

همة تطهير وسائل النقل الحماية اإلشعاعية والكيميائية البيولوجية حتى اآلن م أخصائيو في الضواحي. وقد حدد 

 .واملعالجة الخاةة للجدران الداخلية والخارجية للمستشفيات وداخل املستشفيات، وكذلك املركبات التي تنقل املوتى

األوبئة  أخصائيو متخصًصا إلى البالد، بما في ذلك  120وفًقا ملعلومات رسمية من وزارة الدفاع اإليطالية، وةل حوالي 

 كيلومترات مربع 5للتطهير قادرة على رش ما يصل إلى   KDA Orlanو  Kamaz TMS 65Uاحناتوعلماء الفيروسات وش

 .ألف قناع 500جهاز تنفس ي و 100وكل ساعة، ومعدات للمستشفيات املتنقلة، 
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هذا وأّن جميع املتخصصين الذين وةلوا إلى إيطاليا جنراالت ورتب عسكرية أخرى متخصصة في مجال الحرب 

منهم املتخصص في الجمرة الخبيثة ومنهم املتخصص في مكافحة انفلونزا الخنازير وخبير في معدات الحماية البيولوجية، 

لذلك كان على  .ضد العوامل البيولوجية ذات األةل الفيروس ي وخبراء شاركوا في برامج مكافحة اإليبوال والطاعون 

الرغم بفاألوروبية الذي يستطيع مواجهة أي أخطار،  الكرملين إههار أنفسهم بأنهم الجيش الوحيد على أراض ي القارة

والتي كانت موجهة ضد الخطر الروس ي، "2020الدفاع عن أوروبا " من الحملة اإلعالمية الكبيرة التي ةاحبت مناورات

 
ّ
 "ساألمأعداء " األوروبيين ليسوا أغبياء لدرجة أنهم ال يالحظون كيف أّن  روسيا أههرت العكس. فمن الواضح أّن  أّن  إال

يصبحون منقذين وأةدقاء. وسيتعين على النخب السياسية الغربية، التي من أجل البيت األبيض أن تخيف مواطنيها 

 .أن تكبح حماسهم وتقلل من حمالت فوبيا الروسو مع الكرملين، 

كأزمة كبيرة، واألزمات  فيروس كورونا كمرض، بل يجب أن ننظر إليه انتشار ف  نهاية املطاف ال يجب أن ننظر إلى مسألة ف

ظهر حجم القوة الحقيقي للمؤسسات
ُ
  خاةة بعدما، دائما ت

ً
كل املؤسسات األوروبية في مواجهة أزمة  فشلت تماما

كما فشلت املؤسسات األمريكية في نفس األمر، فقط وحتى اآلن أههرت القوات املسلحة الروسية قوة جاهزيتها  "كورونا"

فرصة حقيقية أمام السياسة الخارجية  لذلك هناك .إلى جمهورية الصين باإلضافة، بالطبع أمام أزمة انتشار هذا الوباء

الدول األخرى وإنما قوة جاهزة للمساعدة،  استعمار ولكن ليست قوة عظمى تريد  ،الروسية في إظهار نفسها كقوة عظمى

سيا كبي هذا الوباء على أراضيها، إذا استطاعت رو  . وبذلكاقتصاديةحتى مساعدة الدول التي تفرض عليها عقوبات 

ا بال أدنى شك متغير إلى حد كبير فالدولة التي مدت يد العون  .فسيكون شكل العالم بعد التخلص من خطر الوباء عامليا

 .1للدول املتضررة سيكون من الصعب تصويرها بعد ذلك كدولة تمثل خطر على أمن أوروبا وأمن الواليات املتحدة

 الصين: 4.3
آسيا في هل االقتصاد العصري املؤسس على تطوير البنية التحتية وسالسل التوريد واملدن الضخمة،  بدأت

ـــ  التخطيطوالتكنولوجيا وموارد االتصال، في تحقي، قفزة نوعية من حيث  ـــــ ـــ ـــ شبكات السكك الحديدية الفائقة لــ

ردها الزراعية ومخرجاتها الصناعية، ونجحت في تجميع ا ساهم في تسوي، مواالسرعة للربط بين املدن اآلسيوية، مّم 

غير  ".Piax Asiana"باراج خانا" بالسالم اآلسيوي"  يعته أني،سلسلة املدن الضخمة اآلسيوية في فضاء حضاري 

  أّن 
ُ
 الصين؟لماذا فشكل قطب الرحى في هذه الزعامة االقتصادية الشرقية الجديدة. الصين ت

  نايتأسس تفسير 
ُ
الذي كلما  "األمن الصحي"شكل اليوم املطالب األساسية للبشرية وهي: لذلك على ثالثة معطيات ت

اإلنتاج "الذي يخدم البشرية، ثم  "البح  العلمي"ايعدم اهتز استقرار املجتمع، ودّب فيه الخوف والهلع، و

 غذائ .القليل التكلفة الذي يحّصن حاجيات اإليسان الضرورية وأمنه ال "القتصادي

 الصحي:  األمنى وىلع مست 1.4.3
 الصين أّن -"تأثير األوبئة في سقو  ح ارات وصعود ح ارات أخرى "القائمة على و  املقولة القائلة وأن-يبدو 

  ولو  تعّد 
ً
بما أثبتته من دور مرموق في مكافحة الوباء، وإدارة ، "كورونا"الجواد الرابح في الحرب الكونية ضد  مؤقتا

لحياتها  عادت " ووهان"املدينة التي ههر فيها  تدبير املعالجة والتصرف، وتضيي، الخناق عليه، حتى أّن محكمة في 
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الطبيعية، ودّبت الحياة في شرايين املجتمع الصيني من جديد. وجاءت زيارة الرئيس الصيني لها مباشرة بعد انحسار 

 
ً
  الوباء، حدثا

ً
  محّمال

ً
 برسائل بليغة للعالم، وبدالالت عميقة على مناعة الصين، وقوة منظومتها الصحية يسبيا

من خالل تقديم املساعدات  "القيادية"زادت من تلميع ةورتها  فحسب، بل وجاهزيتها للزعامة. ولم تكتف بذلك

ي، أيضا معركة التضامن العالم ذاتها، فكسبتبما في ذلك الواليات املتحدة  هذا الوباءللدول املتضررة من انتشار 

على  ا يحيلوإههار نفسها في ةورة البطل املنقذ، مّم  العالم،وساهمت بذلك بنصيب في التخفيف من تخوفات 

 جدارتها في الترّبع على عرش الزعامة العاملية.

 ىلع مستوى البحث العلمي:  2.4.3
 كورونا""ال تزال املختبرات الصينية منكّبة ليل نهار على إنتاج لقاح يهدئ من روع العالم، ويقض ي نهائيا على فيروس 

العدو املشترك لإليسانية. هذا دون إغفال تصّدر الصين لالئحة براءات االختراع العلمي؛ مصداق ذلك ما ذكرته 

الصين تجاوزت الواليات املتحدة في عدد براءات االختراع ألول  أّن  2020ريل فأ 7املنظمة العاملية للملكية الفكرية في 

 للطواقم الطبية واملعاونة في املستشفيات"وهذا من خالل  .1م1978مرة منذ سنة 
ا

 مكمال
ا

سيارات  ،الروبوتات بديال

ح الطبي ر واملسالطائرات بدون طيار للتوعية والتطهي ،إسعاف بدون سائق لنقل املرض ى وتوصيل املواد الطبية

استخدام البيانات العمالقة لتتبع خط سير ، تشخيص فورية عن بعد لتحديد حالة املرض ى لألفراد جلسات

شاشات وكاميرات ذكية للكشف عن الحالت  ،العتماد على تطبيقات الهواتف الذكية ملراقبة املرض ى ،املصابين

هذا الصعود السريع للصين، ُيؤكد تحّول بوةلة كل  .2"الطباعة ثالثية األبعاد لبناء غرف العزل الصحي ،املصابة

 مركز االبتكارات العلمية نحو الشرق.

 ىلع املستوى االقتصادي:  3.4.3
حققت الصين املعجزة االقتصادية كما يشهد بذاك انتقالها من املركز السادس  الزعامة، فقديتيح لها األخذ بناةية 

 
ً
ـــ بناتج كان يقدر ب دوليا ــ ـــ ـــ ــ . مليون دولر 14، إلى املركز الثاي  بعد الواليات املتحدة بناتج 2003سنة  ترليون دولر 1.6ـ

 
ُ
 ،2027يني سيحتل املرتبة األولى في أف، سنة االقتصاد الص في هذا االتجاه أّن  كولدمان ساكس""شير مؤسسة وت

ص من هيمنته على شرايين االقتصاد العالمي. وحسب قّزم سلطة الدوالر، ويُ مع محاولة إقامة نظام مالي بديل يُ 
ّ
قل

ــــــ ب "الدولر واألورو"توقعات بعض الخبراء، فثمة إمكانية تعويض عملتي  ـــ ـــــــ نهج مع امل عملة عاملية جديدة تتماش ىـــــ

 
ً
 .االقتصادي الجديد الذي ستقوده الصين مستقبال

الصين فطنت إلى ما عرفته شبكة الحضارات العاملية من تغيرات تحت تأثير الجغرافيا االتصالية التي عّوضت  يبدو أّن 

رنت نتمفهوم الحدود والدول، بمدى فعالية شبكة املواةالت وخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي، وكابالت اإل 

نت في هذا الصدد من تأسيس البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية الذي يسعى ب
ّ
ـــــ ـوتقنيات االتصال؛ وتمك ـــ ــ

التعاون مع منظمات أخرى إلى إيشاء شبكة طري، الحرير الذي من املنتظر أن يمتّد من شايغهاي الصينية إلى العاةمة 

                                                           
 مرجع سبق ذكره.(: 2020أبريل  23)القادري  ، إبراهيمبوتشيش1
 ، تاريخوالدراسات املتقدمة لألبحاثاملستقبل  كيف توظف الصين التكنولوجيا ملكافحة فيروس كرونا"، الذكية اإلدارة"م(: 2020مارس  8) ، إيهابخليفة2

 ./https://futureuae.comوقع: ، رابط امل15:00الساعة  2020اغسطس  30الدخول 

https://futureuae.com/


2021يناير  جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل االنتشار  

 

  

 247 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

حدثت هذه اليقظة االقتصادية الصينية في وقت بدأ العالم  فقد التنين الصيني. البرتغالية لشبونة، ويكّرس تمّدد

، 2008يشهد تحوال في طبيعة االقتصاد املعولم الذي تتابعت أزماته ولحقت به دورات من الركود، لعّل أهمها أزمة 

ــــ ر با ينداألسوأ على األعتاب، ممّ  العالم بدأ يلج مرحلة الكساد العظيم، وأّن  يرى املتخصصون أّن أين واألزمة الحالية.  ـــ ـــــ ــ ــ

 النتائج املترتبة عن وباء عواقب وتداعيات اقتصادية خطيرة، بدأت مالمحها من خالل تأكيد ةندوق النقد الدولي أّن 

دولة ممن الدول  170أكثر من  ، وأّن 1929كوفيد املستجد ستكون أفظع كارثة اقتصادية عرفها التاريخ منذ سنة 

 ألعضاء في الصندوق ستشهد انكماشا في الدخل الفردي.ا

لالقتصاد العالمي، اتضح لدى الخبراء االقتصاديين من خالل متابعة ومراقبة املستجدات   هذا املشهد الكارث هذا وأمام

ث التوقف الجزئ  للصناعة الصينية، أحد التي أحدثتها جائحة كورونا التي انتشرت في الصين خالل املرحلة األولى، أّن 

 
ً
لالنصيب األوفر من متطلبات السوق العاملية يأت  من الصين، مّم  ، بحكم أّن يفي االقتصاد العالم شرخا

ّ
ثغرة لم  ا شك

ة في هل هذا االقتصاد العالمي املتدهور، ههور مؤشرات تنط، بوجود ومّم  تتمكن أي دولة من سّدها.
ّ
ا زاد الطين بل

قبيل  أمريكية عقابية تجاه الصين استراتيجية فإتباعاردة بين أمريكا والصين لم تسكتها وخزة فيروس كورونا. حرب ب

ـــ على البضائع الصينية ب ٪10جائحة كورونا بفرض رسوم جمركية بنسبة  ـــ ـــــــ ــ ، ورّد الصين عليها مليار دوالر 300قيمة ـ

 على الزيت ليصّب  "كورونا" وباء وجاء .1ست الوضع االقتصادي املترديبإجراءات مماثلة على منتجات أمريكية، عك

 حّد  إلى لتوص الطرفين، بين املتبادلة والتهامات التالسن في الصينية-األمريكية الحرب هذه مشاهد وتجلت النار،

 الندوات خالل األيام هذه نفسه ونّصب "،صيني فيروس" بأنه "كورونا" فيروس "ترامب "دونالد الرئيس وصف

 عن ةياملسؤول حّملها التي والصين "كورونا" فيروس عدوين ضد حرب قائد يعقدها التي اليومية شبه الصحفية

  ملحاسبتها والدعوة تفشيه،
ا
 بأنها األمريك التهم كيل خالل من بصاعين، الصاع رد عن الصين تتوان لم كما .دوليا

 هذا مدى نيبيّ  ،"تايمز نيويورك" صحيفة أوردته الذي التقرير  ولعّل  أفغانستان. في لفيروسا تصنيع عن املسؤولة

  وراءه ي مر  الذي "الكوروني" الصراع
ا
 رامب،ت إلدارة السابق الستراتيجي املستشار  تصريي منها اقتصادية، حربا

د الذي ،"بانون  ستيف"
ّ
: فيه أك

ا
 ادلةاملتب التهامات هذه تعكس أين ."ساخنة اقتصادية حرب خ م في أننا" قائال

 
ا
  إذ العاملية، الزعامة كرس ي على صراعا

ّ
 عموق احتالل أو  الزعامة، في الستمرار  اتهاماته خالل من يروم طرف كل أن

 الزعامة. على املنافس إبعاد أو  الزعيم، جانب إلى
  غير 

ّ
 وقتال ذات وفي الخسائر. بأقل الوبائية محنتها من وخرجت الهائج، البحر  هذا في العوم فّن  أتقنت الصين أن

 تجارية،ال األسهم فاشترت الوباء، ظهور  بعد الصين من انسحبت التي األمريكية الشركات على الهيمنة في نجحت

 لىإ الخسائر  هذه حولت بل الجائحة، خالل اتكبدته التي املادية الخسائر  لتعوض األرباح، بعائدات واستفردت

 اإلنتاج ت اعف الوباء، انحسار  وبعيد الصينية. للب ائع امللّحة العاملية األسواق حاجة بف ل اقتصادية مكاسب

 الحيوية، توامل ادا التنفس أجهزة إنتاج في النهار  ااااااااب الليل تصل املصانع وغدت مرات، عشر  للصين الطبي الصناعي

 املعطيات تؤكده ما وهو  مقصودة، برغبة بل اليد، قلة بسبب ل  األجهزة، هذه توفير  أمريكا تستطع لم الذي الوقت في
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  أثبتت التي
ّ
  يناير  مطلع منذ تنبأت التي مخابراتها توصيات ااااااااااااااب تعمل لم ترامب إدارة أن

ّ
 مربع يف توجد أمريكا بأن

 .1الوبائي الخطر 
 
ا
 ذكاء الصين تأثبت ذلك، عن ف ال

ا
  ا

ا
 ور والظه األوروبي، التحاد دول  خاصة العالم، دول  مع التواصل في سياسيا

 وقتال ففي املستجد. كورونا وباء من املت ررة للبلدان الطبية املساعدات تقديم خالل من "إنساني خمار " اااااااااااااااب

 ينيةالص الطائرات كانت الوباء، ضربات تحت تترني إياها تاركة األوروبي، التحاد لدول  ظهرها أمريكا أدارت الذي

 عبر  مررتها مكثفة بدعاية الدولي الدور  هذا مدعمة الطبية، واألطر  األجهزة اااااااااااااااب محّملة الدولية، األجواء تشّق 

 باءو  مكافحة حول  الصينية والتجارب املعطيات نقل في أساس ي كمحور  نفسها لتقدم التكنولوجية، الوسائط

 ."كرونا"

ودورها  سياس ي-الجيوهذا الحضور املكثف للصين في كيان العالم املعولم، سيكون له ايعكاسات ال على املستوى  إّن 

العالمي فحسب، بل في انخفاض منسوب ثقة الرأي العام في كفاءة القيادة األمريكية، والتشكيك في قدرتها على مواجهة 

ـــــ ـــا خلخل ةورتها القيادية. كما قّزمت بوهزالة مخزونها االستراتيجي من اإلمدادات الطبية، مّم  ،"كورونا"فيروس  تلك ـــ

املساعدات هيبة املؤسسات اإلقليمية كاالتحاد األوروب ، بل حتى املؤسسات األممية التي فقدت الشعوب الثقة فيها 

الوبائية. هذا بالذات ما سنتطرق قادرة على تدبير األزمات  بسبب عجزها، مقابل ملعان ةورة الصين كقوة اقتصادية

 إليه في النقطة الرابعة من هذه الدراسة.

 . عالم ما بعد كرونا: 4
ــــــ لطاملا احتفى العالم ب ـــ ـــــ ــــــــ هاهرة العوملة على اعتبار أنها جعلت العالم بـ نت دول العالم املتقدم ــــ

َّ
مثابة قرية ةغيرة، ومك

- 
ً
لة

ّ
يشر مبادئ الديمقراطية، وقيم الحرية، والتضامن والتكامل، واحترام  من-الغربيةفي الواليات املتحدة وأوروبا  ُممث

ر أّن  تصوَّ
ُ
  حقوق اإليسان. وكان امل

ُ
واجهه العوملة هو انبعاث الدعوات القومية الشعبوية، التحدي الرئيس ي الذي ت

مثل ههور فيروس في الصين، مظاهر العوملة؛ لكن لم يتصور أحد أن يُ  والنزعات الدينية املتطرفة، كرد فعل على

وانتشاره وتحوله إلى وباء عالمي، تحدًيا بارًزا للعوملة. فالدول الغربية التي اتسمت دائًما بدعم مظاهر العوملة واالنفتاح 

، وااليعزال واتخاذ خطوات حمائية على العالم، تحولت في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا املستجد إلى االيغالق

في مقابل قيام الصين بأخذ زمام املبادرة واالنفتاح لتقديم املساعدات الالزمة، باعتبارها نموذًجا ناجًحا في مواجهة أزمة 

ه اتعجز الواليات املتحدة والدول األوروبية عن التعاط  معها، األمر الذي يعكس تغيير البوةلة السياسية للعوملة واالتج

ا
ً
إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية أم سيعمل على فهل سينهي فيروس كورونا العوملة كما نعرفها؟،  . شرق

 العاملية؟

  

                                                           
 مرجع سبق ذكره.(: 2020أبريل  23)القادري  ، إبراهيمبوتشيش1
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 اهتزاز العوملة وهشاشة النظام املعولم: 1.4
 اليوم يعيش 

ً
  عصرا

ً
تترابط مختلف قارات العالم عبر شبكة معقدة من املعامالت املالية  أينبأتّم معنى الكلمة  معوملا

تقع في أي بلد من  هزة أي الرقمي، وعليه فإّن  يسواق والشركات واالتصال اللوجستوالسلعية والبورةات واأل 

 
ّ
 . وتكون لها ارتدادات واضحة في مختلف األسواق العاملية البلدان، إال

  "كورونا"جهت جائحة لقد و 
ُ
 ضربة قوية للعوملة، التي ت

ً
 "ترامب"دونالد من كدمات سابقة وجهها لها  عاي  أةال

العوملة ذاتها تواجه ةعوبات جمة قبل ف. الدول بسبب حروبه التجارية وإجراءات الحماية التي فرضها على 

على الصين، بل فرضها على  "ترامب"دونالد ومن ذلك الحرب التجارية وإجراءات الحماية التي فرضها  ،"كورونا"

 
ُ
البلد  ومن سخرية األقدار أّن  .وغيرها ودول االتحاد األوروب  واملكسيك صنف في دائرة الحليفة مثل كندادول ت

ـــــ بشر بالذي كان يُ  ــ ــ ــ ــ ـ ــ  بادر بخوض املعركة ضدها، وال يترددفضائل العوملة ويعمل على توسيع شبكاتها، هو أول من يُ ــ

 ف . قوانينهافي خرق 
ً
، وعالمة على الليبراليين تهاون عن  ترامب وفريقه اليميني يرى العوملة في ةورتها الراهنة، تعبيرا

 وانتهاء "كلينتون بيل "التعامل في إدارة الوضع الدولي منذ  في السياسيةسذاجتهم 
ً
ــــ  ا ــ ــ ــ  وضع وهكذا . "بأوباما"باراك بـ

 جمل االلتزامات الدوليةاملسار، وإن اقتض ى األمر ضرب اتفاقيات التجارة الحرة، وُم على عاتقه وقف هذا هذا األخير 

  شعار أمريكا"وذلك تحت  . دامت تتعارض مع املصلحة األمريكية العليا الحائط، ماعرض 
ا
 ."أول

  "كورونا" الواضح اليوم أّن 
ً
يث ح ،تحولت من فيروس بيولوجي قاتل إلى فيروس سياس ي اقتصادي ال يقل فتكا

اضطرت الدول الكبرى إلى فرض الحجر الصحي وعزل املدن وإغالق الحدود، وإيقاف الرحالت الجوية والبحرية مع 

يكشف فيروس . لم 1ما تبع ذلك من تعطل األسواق واملعامالت املالية والبنكية وتدف، البضائع وحركة البشر

بها في زيادة أرباح كثير من ، وإنما عن هشاشتها، وذلك فحسب عن فشل العوملة "كورونا" على الرغم من فوائدها، وتسبُّ

ـــ الشركات ب تسببت أيًضا في ركود في االقتصاد العالمي ككل، وفي األوقات العادية  -في املقابل  -شكل غير مسبوق، لكن ـــــ

ي وهو ما يجعل النظام االقتصادغالًبا ما تنظر الشركات للركود باعتباره مقياًسا للقدرة اإلنتاجية الراكدة أو املهدرة، 

ا في أوقات األزمات، ألنه يعكس االفتقار إلى بدائل آمنة للتصنيع، وقد يقود ذلك إلى انهيار سالسل التوريد، 
ًّ

للدولة هش

تسبب في زيادة الطلب العالمي  والذي؛ هذا الفيروسكما حدث في بعض القطاعات الطبية والصحية نتيجة النتشار 

ا أدى إلى تأليب الدول على بعضها بعًضا، وقيام بعض الدول باكتناز املوارد لنفسها، الطبية الحيوية، ممّ على اإلمدادات 

 في ديناميكيات القوة بين 
ً

 تحوال
ُ
أو مساعدة بعض الدول بهدف توسيع نفوذها على املسرح العالمي، وكانت النتيجة

 . 2اقتصادات العالم الرئيس ي

  املؤكد هنا أّن 
ً
  عالم ما بعد كورونا سيكون أكثر ايغالقا

ً
، ولكن هذا ال يعني انه سيكون خارج وحماية واقل انفتاحا

نطاق حركة العوملة بإطالق، األرجح أننا نحن يسير باتجاه عوملة أكثر تنافسية وتعددية ستكون الصين إحدى 

 ُم 
ّ
  حركاتها الرئيسية، ولن تكون فيها الواليات املتحدة األمريكية إال

ً
 .من بين العبين آخرين ال غير العبا

                                                           
 .مرجع سب، ذكره (:2020أبريل  13)عبد السالم رفي،  1
 تاريخ املتقدمة، والدراسات بحاثلأل  املستقبل (: هل تعيد أزمة كورونا تشكيل الجغرافيا السياسية في العالم؟ 2020ابريل  2أبراهام )نيومان،  & هنري  ،فاريل 2
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العوملة ستظل موجودة معنا إلى وقت طويل، الن تطور وسائل النقل وتقنيات التواةل الحديثة وتداخل املصالح ف

ــــ بين الشعوب والدول يفرض ذلك ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الضرورة، ولكنها ستظل موضع ةراع وتجاذب حول من يتحكم في وجهتها ـ

أكثر من ثمارها؟ ولذلك األرجح أن تسير العوملة في خطين مترابطين، خط يدفع باتجاه االنفتاح  ومن يستفيد

ــــــ والتواةل واإلقرار ب ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ لكن  .التعددية الثقافية والعرقية، وآخر يدفع باتجاه االيغالق والتعصب وةراعات الهويةــ

 
ً
 حتم العوملة في ةورتها األمريكية ليست مسارا

ً
  يا

ً
في  شانها لبعلى طريقة القصص الرومايسية السعيدة،  وتصاعديا

 .لالرتداد والتقدم والتراجع قابلة الكبرى ذلك شان الظواهر السياسية واالجتماعية 

ا لهناك كون يقد وترى الباحثة أنه   في السياسة العاملية، فنظرا
ا

لخطر، لتعرُّض صحة وسالمة املواطنين ااااااااااااااااااااا تحول

قّرر بعض الدول حظر الصادرات أو الستيالء على اإلمدادات الحيوية، حتى لو كان ذلك ي ر بمصالح حلفائها 
ُ
فقد ت

وجيرانها، ومثل هذا التراجع عن آليات وقيم العوملة سيجعل تقديم املساعدات أداة نفوذ أكثر قوة للدول التي 

روس كورونا يعمل على إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية تستطيع تحملها مثل الصين، وبالتالي يتضح أن في

ا مع هذا التحول 
ا
ف ظهر تكيُّ

ُ
 .للعوملة، والوليات املتحدة ل ت

 عودة بروز الدولة: 2.4
ــــــ الحاجة املاسة ل "كورونا"أههرت أزمة  تدخل الدولة سواء لفرض العزل ومراقبة املرض ى والتشخيص الصحي ــ

عودتها القوية للقطاع الصحي، ومن ذلك بناء املستشفيات العمومية وتجهيزها وتسخير أجهزة املوسع، أو من خالل 

ـــــ األمن والجيش ألداء هذه املهمة، أو في ضخ األموال ل ــ ــ ــ حينما ف .دعم الشركات وفي إسناد الفئات املتضررة من األزمةـ

ـــــ تتعل، املسألة ب ــ ــ شروعية التدخل بما في ذلك في خواص الحياة الشخصية، سواء الحياة واملوت تكتسب الدولة مــ

 نأي" هوبز "طوماس يسبة إلى الفيلسوف االنجليزي  نحن هنا إزاء معادلة هوبزية .كان ذلك بطريقة ناعمة أو مغلظة

ـــــ يضطر إزاءها الجميع للتسليم ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ كل ذلك ف "الدولة التنين"مشروعية القوة العلوية والقاهرة للدولة التي يسميها ــ

  وأّن يجري من موقع شعور الجميع بالخطر، 
ً
  البديل عن ذلك سيكون سيئا

ً
في حالة هوبز، البديل  . للجميع ومدمرا

عن عدم تسليم الناس ما بأيديهم من أدوات القوة والعنف لصالح الكيان العلوي للدولة، هو قتال الكل ضّد 

 . عدم تدخل الدولة هو الفتك بأرواح الجميع وتفش ي الوباء القاتل وفي الحالة الراهنة البديل عن .الكل

 
ً
وةالبة في دواخلهم أو فيما حولهم، ويبدو انه ال يوجد في عصرنا  في فترة األزمات يعود الناس إلى أكثر ش يء ثباتا

طبيعي القريب، من يعود الناس قبل ذلك الركون إلى رحمهم ال . ةالبة وقوة من الدولة القومية أكثر الراهن ما هو 

  العائلة املمتدة إلى القبيلة أو املحلة والجماعة االثنية والطائفية، وبما أّن 
ً
و أ الحداثة قد فككت هذه الروابط أةال

 .في الحد األديى أضعفتها إلى حد كبير، فقد بق  الركن األشد ةالبة وسط هذه السيولة العامة هو كيان الدولة

وكأنها كانت غائبة قبل ذلك، واكتشف الناس الدولة فجأة مع هذه  "كورونا"يتحدث البعض عن عودة الدولة مع 

الجائحة، بينما الدولة مرافقة لنا من املهد إلى اللحد، منذ شهادة امليالد إلى شهادة الوفاة، حاضرة في سن القوانين 

ولعلها اليوم ماثلة أمامنا بشكل أكثر مرئية  . ت وفي كل ش يءوفي منازعات الجار مع جاره، وفي الطرقات واملعامال 

ــــــ ذكرنا بيُ  هذايبدو آن . ا تعودنا عليه في األوضاع العاديةوكثافة أكثر مّم  ــ ـ ــ ــ ــ ــ الدولة ال  بأّن  "كارل شميت"مقولة ــ
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ّ
األرجح إننا في السنوات  .1إذا أثبتت إنها قادرة على تنظيم ما هو طارئ واستثنائ  تكتسب مشروعيتها كدولة إال

القادمة سنشهد مزيدا من التوجه نحو املركزية والدولنة في مقابل ما عرف في نظرية الليبراليين األمريكان بالحد 

ـــــ الدولة ستضطر إلى الرجوع لبعض املساحات التي ايسحبت منها ب املؤكد أّن من  .األديى من الدولة ــ ــ ــ ــ بير تخطيط وتدـ

  . سابقين لصالح الشركات الخاةة في أجواء النيوليبرالية
ً
ـــــ ، فف  أجواء األزمة االقتصادية لوهذا األمر ليس جديدا ـ ــ ــ ـ

البنوك التي شارفت على االنهيار، وجرت معها  تدخلت الدولة بقوة لضخ األموال وفرض القيود على 2008 سنة

وهذا األمر يتناقض في الصميم مع أساس النظام الليبرالي القائم على اشتغال  . الوضع االقتصادي ككل للتدحرج

ــــ ب "آدم سمي  "أسماهالسوق وف، آلياته الذاتية ومن دون تدخل الدولة، في إطار ما  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ".للسوق اليد الخفية "ــ

 ، ولكن األصح أنها بصدد إعادة االنتشار.إنها عادتالدولة لم تغب أةال حتى يقال  الحقيقة إّن ف

ـــــ الدولة ليست قوة خيرة، وإن كانت تقوم بف ــ ــ ــ ــ ــ  وهائف نبيلة وخيرة، بل هي شريرة ـ
ً
بطبعها، أي هي تميل من  سياسيا

كابحة ورادعة لها، على النحو الذي يقول ابن خلدون من أن امللك  داخلها إلى التمدد واالستحواذ، ما لم تجد قوى 

مساحة التمييز بين الدول التحكمية والدول الديمقراطية آخذة في التقلص بصورة  الحقيقة أّن  .يميل لالنفراد

يعة ط متزايدة، مع غلبة توجهات الهندسة االجتماعية والسياسية التي تجعل من املجتمع واألفراد بمثابة عجينة

ـــــ فما تقوم به الدول الشمولية ب ."العقالني "أمام تخطيط الدولة وتدبيرها ــ ــ طريقة فظة وهاهرة للعيان تقوم به ـ

ـــــ الديمقراطيات ب ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  .قفازات ناعمة وأساليب لينة في هاهرها على األقلـ

ــــــ لستتجه أكثر نحو العودة "19 كوفيد" الدولة وتحت ضغط األرجح أّن  ــ ـ ــ بعض املساحات التي ايسحبت منها في ـ

  ، مثل التعليم والصحة والخدمات العامة، وال يمكنليبراليةأجواء املوجة النيو 
ّ
  ذلكن تعتبر أ إال

ً
بعد  اتصحيحيً خطا

الجدل عيد وهذا األمر سيُ   .السوق الرأسمالية ومنط، الربح رحمةحالة التوحش الرأسمالي التي جعلت الناس تحت 

 
ً
ــــــ حول مقوالت العدالة االجتماعية التي أدت تختف  ل مجددا ـ ــ ــ  . ةالح مقوالت حرية الفرد، وحرية السوق ــ

ساهم الضغط الشيوعي في التخفيف من غلواء النظام الرأسمالي وفرض دور تعديلّي للدولة عبر نظام الحماية لقد 

من البطالة وجرايات الشيخوخة، واملساعدات االجتماعية للفقراء والفئات الضعيفة، ولكن بعد سقوط املنظومة 

التنازالت للعمال والفئات  إعطاءالحبل، أو  الشيوعية توحشت الليبرالية الجديدة، ولم تعد في حاجة إلى إرخاء

 .الضعيفة، بل أةبح النظام االقتصادي في خدمة األثرياء وكبريات الشركات

 مما سب، نجد 
ً
هذه الرواية التقابلية بين نجاح التحكمية وفشل الديمقراطية ال  أّن وعلى هذا األساس، وانطالقا

  . تخلو من املغالطة
ً
 أوال

ً
ية كانت أكثر نجاحا وأشد نجاعة من الصين في مواجهة جائحة كورونا ديمقراط ، ألن دوال

 أو  . مثل أملانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وغيرها
ً
النجاح والفشل ال يمكن إرجاعهما  ّن ثانيا

املالية والبشرية وكيفية املوارد  بينهابالضرورة إلى عامل واحد، بقدر ما يعود األمر إلى معطيات كثيرة ومتنوعة، من 

 .2التحكم فيها

                                                           
 .مرجع سب، ذكره (:2020أبريل  13)عبد السالم رفي،  1
 .مرجع سب، ذكره (:2020أبريل  13)عبد السالم رفي، 2
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 وترى الباحثة 
ّ
  أن

ا
 األرجحو ولكن األصّح أنها بصدد إعادة النتشار. ، حتى يقال أنها عادت الدولة لم تغب أصال

 
ّ
بعض املساحات التي انسحبت منها في أجواء اااااااااااا ستتجه أكثر نحو العودة ل"19 كوفيد"الدولة وتحت ضغط  أن

 .النيوليبرالية، مثل التعليم والصحة والخدمات العامةاملوجة 

 التحول من األحادية القطبية إلى التعددية القطبية والتنافسية الحادة: 3.4
م به عيشنا واقع تعددية قطبية منذ سنوات، وحتى األمريكان أنفسهم بدؤوا يسلمون بذلك، وما 

ّ
لقد غدا من املسل

مع انقضاء  "فوكوياما"التي روج لها  "نهاية التاريخ"ا نظرية أّم . الزعامة األمريكيةعادوا يشيعون مقولة أحادية 

 
ُ
ير ثالحرب الباردة، فقد اختفت أو كادت، من األوساط األكاديمية والسياسية األمريكية، إن لم نقل إنها أةبحت ت

  من املؤكد هنا أّن إذ  .التندر
ً
  كورونا سترّسخ واقعا

ً
 دوليا

ً
بصدد التشكل، وتبلورت الكثير من مالمحه  ، هو أةال

أعني بذلك رسوخ حالة التعددية القطبية، وأن كل ما سيفعله  وشخوةه خالل العشريتين األخيرتين على األقل؛

ال يزيد عن تعمي، واقع هذه التعددية القطبية، مع إعطاء مزيد من الفرص لصعود الصين وتراجع  " 19 الكوفيد"

 .مريكيةالواليات املتحدة األ 

 الصين ستُ  ذلك ال يعني بالضرورة أّن  بيد أّن 
ً
محل الواليات املتحدة األمريكية، بل األرجح أن تظل أمريكا  حل آليا

املضاي، والبحار واليابسة،  في العسكري  انتشارهاتتصدر الريادة العاملية لعقود قادمة من الزمن، بالنظر إلى مستوى 

 "رالدول "وامتداد قواعدها العسكرية الضخمة، وتقدم جامعاتها ومراكز بحوثها مقارنة بالدول املنافسة، واعتماد 

ــــــ عملة رئيسية في تبادل الطاقة والتجارة العاملية في إطار ما يعرف ب ــ ــ ة من ستلقى منافسة جدي . أين"نظام برنتن"ــ

 .رجة أقل من الروس وقوى أخرى ةاعدة، مثل الهند والبرازيل وغيرهماالصين، وبد

إلى  1990 سنة حرب الخليجمن  . الواليات املتحدة أنهكت نفسها بكثرة الحروب والتدخالت العسكرية املشطةف

  حرب يوغسالفيا
ً
 2003سنة حرب العراق إلى 2001 سنة أفغانستانثم  1999سنة سابقا

ً
التدخالت  ، وأخيرا

  والعراق سوريا الجزئية في
ً
 .وغيره "ذراع الفريكوم"إلى االنتشار جنوب الصحراء عبر  ،مجددا

 السنوات التي أعلنت فيها القوة األمريكية مكر التاريخ، فإّن  "هيجل"استخدمنا مصطلح  هنا، إذاملفارقة العجيبة وا

تفوقها الكامل ودخول األحادية القطبية من دون منازع، هي نفسها الفترة التي بدأت تتشكل فيها معالم التعددية 

 .القطبية

املتحدة األمريكية تغرق في حروب استنزاف عبثية في الشرق األوسط، الذي لم يكن  الوالياتفف  الوقت الذي كانت 

 يُ 
ً
  مثل خطرا

ً
من الناحية العسكرية، كان الصينيون منهمكين في تطوير اقتصادهم وقدراتهم التسليحية وتوسيع  جديا

استفادت الصين من سياسة االنفتاح فقد  .حضورهم التجاري العالمي في إفريقيا وآسيا ومختلف قارات العالم

منذ نهاية السبعينات بعد عقود طويلة من العزلة، وقد سعت ضمن  ،"دينغ شياو بنغ" الزعيم،الخارجي التي دشنها 

سياسة االنفتاح هذه إلى اكتساب الخبرة التكنولوجية الغربية وحسن إدارة اقتصاد السوق واالنفتاح على العالم 

وهي في الحقيقية رأسمالية  "اشتراكية بخصائص صينية"تحت عنوان  يجري كل ذلك كان ومازال . الخارجي

الصين نجحت إلى حد كبير في توجيه مسار العوملة لصالحها بعدما تحولت  أّن بل األهم من ذلك  . بخصائص ةينية
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إلى مصنع كبير للعالم، إلى الحد الذي بات من الصعب االستغناء عن السوق الصينية وةناعتها الضخمة في إطار 

ــــــ ما بات يعرف ب ـ ــ ــ ــ  .Chaines supply "1سالسل التزود"ـ

على احتواء الصين   راهنكان الغرب يُ   ن.كانت هناك حسابات وتكتيكات متناقضة بين الغرب والصيهذا وقد 

   واالستفادة من ضخامة سوقها عبر التخفيف من ةالبتها األيديولوجية، وإدماجها
ً
في النظام الرأسمالي  تدريجيا

 
ً
هنا بخبرته السابقة في التعامل مع املنظومة الشيوعية في االتحاد السوفيات ، ونظريات  العالمي، وكان الغرب مسلحا

 
ُ
   النظام الشيوعي بأّن   بشرالعلوم االجتماعية والسياسية بحتمياتها التاريخية، التي ت

ً
أمام منط،   لن يصمد كثيرا

 ض حديثه عن طبيعة النظام الرأسماليفي البيان الشيوعي في معر  كارل ماركس""وف، مقولة  الرأسمالية الكاسح،

أما الصين على الجهة األخرى،  ".كل ما هو صلب يتبخر في الهواء، وكل ما هو مقدس يتحول إلى علماني مدنس"

 
ُ
كل ما هو خارجي  استيعابطول النفس والقدرة على  أي راهن على غلبة الروح الصينية في نهاية املطاففكانت ت

وفي األخير  . الصيني الواسع، مستعينة في ذلك بخبراتها التاريخية في التحّصن والدفاع وبعيد، وةهره داخل الوعاء

نجحت الصين في احتواء الغرب واستيعابه، مستفيدة من ضخامتها الديمغرافية ومن حصانتها الثقافية واللغوية، 

 .واتيمهابدل أن يتم احتواؤها واستيعابها في املنظومة الليبرالية، واألمور كما يقال بخ

ــــــ الغرب هنا أمام خيارين أحالهما مر، فأما أن يعترف ب يبدو أّن  ــ ــ ــ ترتيب  وإعادةواقع التوازنات الدولية الجديدة ــ

التي جمعت  1945 سنة "قمة يالطا"مع االتحاد السوفييتي في  فعلالوضع الدولي على ضوء ةعود الصين، مثلما 

مع الصين، ومثل هذه املواجهة  استراتيجيةأو أن يدخل في مواجهة . "ستالينجوزيف "و "روزفلت وتشرشل"

 
ً
دخول الواليات  ما هو مؤكد هنا إّن  .على االستقرار العالمي ومصالح الغرب نفسه قبل غيره ستكون كلفتها كبيرة جدا

 
ً
ـــــ بالغا ب املتحدة األمريكية في ةراع استراتيجي حاد مع الصين من شأنه أن يلح، ضررا ــ ــ  مستوى العيش والرفاهــ

اقتصادها بات يعتمد إلى حد كبير على شبكات التزود من الصين وةناعتها الضخمة التي  ّن أحكم ــــــ األمريكيين، ب

في مجال التجهيزات الصحية  الصيننفسها حاجة أمريكا إلى  "كورونا"وقد بينت جائحة  .ال يمكن االستغناء عنها

  ّن أما هو واضح إلى حد اآلن،  .البسيطة وغيرهاواألدوات الواقية 
ُ
زاوج بين الواليات املتحدة األمريكية مازالت ت

فرغم اإلجراءات الحمائية التي انتهجها   .االحتواء واملواجهة من دون أن تحسم أمرها بصورة واضحة ونهائية سياسة

  ،"ترامب"دونالد 
ّ
املؤسسة العسكرية والسياسية األمريكية مازالت حذرة  أّن  واللغة العدائية التي يتحدث بها، إال

 
ُ
 من اإلقدام على مواجهة شاملة مع الصين ألنها ت

ً
 .2حجم املخاطرة واملجازفة التي تتبع مثل هذا القرار درك جيدا

سفينة العالم، بعد أن  امع كل هذه املؤشرات فان السيناريو املحتمل أن يكون املتفاوضان الكبيران هما من يقود

  اقتنعت أمريكا أّن 
ُ
ـــ ية بديرها الشركات الرأسمالالعوملة أةبحت تترهل وتتآكل تحت ضربات املنظومة الصحية التي ت ـــ ـــــــ ـــــ ـ

مكن أن تتعاون مع الصين ومع بعض القوى الحركات االحتجاجية تقض مضجعها، وبالتالي يُ  طريقة ال أخالقية، وأّن 

 االقتصاد
ً
ة ، وربما أكثر عقالنية. لكن املفارقية األخرى الصاعدة في الشرق إلعادة ترتيب نظام عالمي جديد أكثر توازنا

 ؟ونظام حزبي شمولي تتبناه الصينامريكي مكن التوليف بين نظام ليبرالي ديموقراطي كيف يُ  الكبيرة هي

                                                           
 .مرجع سب، ذكره (:2020أبريل  13)عبد السالم رفي، 1
 .مرجع سب، ذكره (:2020أبريل  13)عبد السالم رفي، 2
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  ّن ا ينبغي استحضاره في هذا الصدد أمضافة إلى هذا وذاك فان 
ُ
شكل الالعب الخصم الفريد الذي تتبارى الصين ال ت

 
ُ
ــــــــ عاكس التفرد األمريك  بمعه الواليات املتحدة، بل ثمة منظومة الدول الشرقية اآلسيوية األخرى التي ت ــ ــ امة، مع الزعـ

. ومن جهة أخرى إذا تجّنبت القوتان هذا من جهة ا قد يدفع نحو مربع التواف،أنظمتها مختلفة عن الصين، مّم  أّن 

توليد  مكنوالتنافس االقتصادي املفتقر إلى القواعد األخالقية، يُ ، "كورونا"تسييس القضايا الحاسمة مثل قضية 

ح من املبادئ األنوارية نة، ويكون جوهره اإليسان، نظام يمنظام عالمي يتسم بالتعقل الذي يتجاوز املواقف الحدي

ي كالحرية والديموقراطية، ومن مبادئ النظام االشتراك  القائم على ح، اإليسان في الطعام والصحة للنظام الرأسمال

دون تمييز طبق ، وتطعيمه بمبادئ األديان الروحية واألخالقية القائمة على العدالة، وعلى مبدأ التداول الحضاري، 

دف العبور نحو حقبة أخرى تتسم بنزعة إيسية، به  وتسخير العلم لخدمة اإليسان كما هو واضح في النص القرآي ،

يتم فيها إعادة توزيع الثروات، ورسم خريطة طري، لتنظيم استغاللها والتصرف فيها بحكمة وأداء حضاري راق، بعيدا 

 .عن اإلسراف والترف

العالم في هذه اللحظة املفصلية في مسيس الحاجة إلى تحبيك خيوط نظامه، وإدارة جيدة تجعل من التعاون  يبدو أّن 

زمات االستجابة السريعة لأل  علىالدولي املشترك حجر الزاوية التي يتأسس عليها، نظام يتسم باملصداقية والقدرة 

موجه لالستهالك والرفاه فحسب، بل يسير على هدي والكوارث، خاةة كوارث األوبئة. نظام يتأسس على اقتصاد غير 

قاعدة اإلنفاق بقدر الحاجة، أو حسب الحاجيات األساسية لإليسان وبأقل تكلفة لك  يعيش الفقراء، وهذا ما يتيحه 

االقتصاد الصيني القليل التكلفة، املنخفض السعر. فما أحوج العالم اليوم إلى نظام ينظر إلى الحياة واإليسان 

 يئة برحمة ورف،، وف، منطل، كوي  يجنح به نحو غايات أسمى وأرقى.والب

  التحول  هذا أّن من  فبالرغم
ً
على املدى القصير على األقل، لكن في هرفية األزمة العاملية الحالية،  املرتقب يبدو مثاليا

ـــ من فضح ألخالقية النظام العولمي، ومتاجرته ب "كورونا"وما خلفه وباء  ـــــ ـــ البشر، واإلخالل بحقهم في الوجود،  صحةــ

تبقى كل السيناريوهات محتملة. ربما تكون هذه التوليفة بين الغرب املتراجع، والشرق الصاعد، في سياق منظومة 

 
ً
في مقال له بصحيفة  "كيسنجر"هنري  هو ما عّبر عنهو عن أي تنافس محموم أو ةراع،  تعاونية وتكاملية، بعيدا

ـــ حين انتقد ب "وول ستريت جورنال" ـــــ ـــ  ،"كورونا"شدة التعامل األحادي لكل دولة من دول العالم في مواجهة فيروس ـ

ـــ وأوص ى ب ـــ ولبلوغ ذلك يكف  تعديل املنهج االقتصادي العولمي، القائم على  "برنامج لتعاون دولي".ضرورة إيجاد ــــ

الدولي، وتعديل بعض بنوده املتعلقة باألمن الصحي  الجشع والنهب وحصار الشعوب وتجويعها، ومراجعة القانون 

 العالمي، وتكثيف التعاون في مجالين أساسيين:

ـــ ، وخاةة العلوم الصحية بأولهما مجال البح  العلمي ـــ ـــــ ــ  "كورونا"هدف تأمين صحة اإليسان التي غدت بعد ــ

م األولويات، وهذا ما يُ  تتسلم
ّ
ر به مشهد الرئيس الفريس ي سل

ّ
س سارع الخطى من باريوهو يُ  "ايمانويل ماكرون"بش

 
ً
كذا الكلوروكين، و  دواء حول ويستلهم منه الدرس  "ديدييه راؤول"،باحترام للطبيب  إلى مارسيليا ليجلس مصغيا

  "ب"دونالد تراممشهد 
ً
ـــ ب هذه األيام محاطا ـــ ـــــــ ية، على رأسهم طبيب علم األوبئة. خبراء أثناء عقد ندواته الصحفــ

 
ُ
 ملي ضرورة إةغاء الحكام للعلماء.فالحقبة التاريخية الجديدة ةارت ت
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ـــ ـ، أي أخلقة مجال البحث العلمي والطبي ذاته، وتطهير العلوم من املافيات املتاجرة بمجال األخالقثانيهما  ـــــ ـــ ـــ أرواح ـ

 البشر، وجعله تحت توجيه النخب العاملة 
ُ
راعي كرامة اإليسان وتحرص على ح، األرض والبيئة في العيش في التي ت

 طهرانية.

 وإذا أردنا االستفادة 
ً
من دروس ماض ي البشرية الطويل أو ماض ي الغرب القريب، أو تجارب دول الشرق الصاعدة حقا

ـــــــ للخروج من حالة االيسداد، وتأسيس حقبة تاريخية جديدة ل ـــ ــ حضارة بشرية ناضجة، فإننا يستنتج عالم راشد، و ــ

  .1اةاو واملسالبقاء سيبقى لألمم والحضارات التي تطور هذين املجالين، وتسييجهما بسياج سميك من العدالة  أّن 

مما سبق توصلت الباحثة إلى أم التغيرات القادمة ستعمل على احداث ثورة عاملية في تشكيل عالم جديد يراعي 

 تفش ي وياء كورونا على املجتمعات بشقيها القوية والهشة.التحديات التى فرضها 

 مسألة انتشار فيروس "كورونا" في العالم والتغييرات الجيوسياسية التي أحدثها هي التي 
ّ
ل شك أن

  الصين وروسيا ستساعد
ُ
 هذا على أن ت

ّ
صبحا قوتين عامليتين رائدتين بعد النتهاء من خطر هذا الفيروس. وإن

ودورها  سياس ي-الجيوللصين في كيان العالم املعولم، سيكون له انعكاسات ل على املستوى  الح ور املكثف

ادية. خلخل صورتها القي األمريكية مماالعاملي فحسب، بل في انخفاض منسوب ثقة الرأي العام في كفاءة القيادة 

اد األوروبي، بل حتى املؤسسات األممية قّزمت بااااااااااا تلك املساعدات هيبة املؤسسات اإلقليمية كالتح هذا وقد

التي فقدت الشعوب الثقة فيها بسبب عجزها، مقابل ملعان صورتها كقوة اقتصادية قادرة على تدبير األزمات 

 محل الوليات املتحدة األمريكية، بل األرجح  .الوبائية
ا
حل آليا

ُ
 الصين ست

ّ
لكن ذلك ل يعني بااااااااااااااااااااا ال رورة أن

 في العسكري  انتشارهاالنظر إلى مستوى ااااااااااا أن تظل أمريكا تتصدر الريادة العاملية لعقود قادمة من الزمن، ب

اعدها العسكرية الضخمة، وتقدم جامعاتها ومراكز بحوثها مقارنة امل ايق والبحار واليابسة، وامتداد قو 

بالدول املنافسة، واعتماد "الدولر" عملة رئيسية في تبادل الطاقة والتجارة العاملية في إطار ما يعرف باااااااااااا 

 "نظام برنتن". أين ستلقى منافسة جدية من الصين، وبدرجة أقل من الروس وقوى أخرى صاعدة، مثل

 .الهند والبرازيل وغيرهما

 
ا
ساهم في تسريعمن  وعليه وانطالقا

ُ
 األوبئة ت

ّ
ناعنا حركة التاريخ وتكثيف تحولته، واقت فرضيتنا القائمة على أن

 العالم ف اء متحرك دائم التغيير، يتجدد بااااااااااااااااا استمرار، خاصة في ظل النتقال من املفهوم التقليدي 
ّ
بأن

القائم على قاعدة األمم والحدود، إلى ح ارة الشبكات العاملية القائمة على بنيات التصال وسالسل للح ارات 

وّحد الشعوب، وهي ما ُيسميها "باراخ خانا" "بالكونكتوجرافيا"
ُ
أي "الجغرافية التصالية" الذي  التوريد التي ت

 فهناك حتمية وحقيقة ل ُيمكننا الهروب منها وهي . وبالتاليتحل فيها القدرة على التصال مقام القوة العسكرية

ة خاصإلنجاز هذه املهمة في مواجهة كورونا املتحدة المريكية ضرورة الستعانة باااااااااااااا العالم من جانب الوليات 

 العالم اليوم وفي هذه اللحظة املفصلية في مسيس الحاجة إلى تحبيك خيو  نظامه، وإدارة جيدة تجعل و 
ّ
أن

الستجابة  علىمن "التعاون الدولي املشترك" حجر الزاوية التي يتأسس عليها، نظام يتسم بااااااااااااااااااا املصداقية والقدرة 

 السريعة لألزمات والكوارث، خاصة كوارث األوبئة.

                                                           
 مرجع سبق ذكره.(: 2020أبريل  23)القادري  ، إبراهيمبوتشيش 1
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 . النتائج والتوصيات5
 النتائج: 1.5

والتي لها  –" Zoonotic"تعرف عادة باسم  –عائلة الفيروسات حيوانية املنشأ  إلىالجديد  "كرونا"ينتمي فيروس _ 

 على املرض ( WHO) منظمة الصحة العاملية تأطلق. هذا و البشر إلىالقدرة على االنتقال من الحيوانات 
ً
 رسميا

ً
اسما

 على عدم ربطه بدولة، حيوان  "كرورنا"الذي يتسبب فيه فيروس 
ً
مدينة معينة من قبل وسائل  آو الجديد حرةا

معلنة عليه  ،"2019"مرض فيروس كرونا الجديد والذي يعني "  COVID-19" أو  "19 –"كوفيد . واالسم هو اإلعالم

 
ً
 عامليا

ً
 .وباءا

 جائحة موضوعطغى على الساحة السياسية وفي كبريات العواةم الغربية ضرب من الجدل في كيفية التعاط  مع _ 

  املؤكد هنا أّن و  .امنه الوقايةالفجئية، وكيفية  "كرونا"
ُ
 الدول التي ت

ُ
 على تهاقدر ظهر بدي نجاعة في إدارة أزمتها وت

وفي الحد األديى ستصعد درجات في سلم التنافسية الدولية،  . تحمل الخسائر البشرية واملادية، ستخرج أقوى وأوفي

لم تقو على تحمل تبعات وارتدادات هذه الجائحة،  أو األزمة،مقابل ذلك فإن الدول التي لم تنجح في السيطرة على 

 
ً
 .وهشاشة ستخرج ضعيفة أو أكثر ضعفا

ـــ لطاملا احتفى العالم ب_  ـــــ ـــ ــ ــــــ به أنها جعلترة العوملة على اعتبار هاهــ ـــ نت دولـــ
َّ
 - ةاملتقدم همثابة قرية ةغيرة، ومك

ً
لة

ّ
مث

ُ
في  امل

يشر مبادئ الديمقراطية، وقيم الحرية، والتضامن والتكامل، واحترام حقوق  من-الغربيةالواليات املتحدة وأوروبا 

ر أّن  تصوَّ
ُ
  اإليسان. وكان امل

ُ
اث الدعوات القومية الشعبوية، والنزعات واجهه العوملة هو انبعالتحدي الرئيس ي الذي ت

ه مثل ههور فيروس في الصين، وانتشاره وتحولالدينية املتطرفة، كرد فعل على مظاهر العوملة؛ لكن لم يتصور أحد أن يُ 

 إلى وباء عالمي، تحدًيا بارًزا للعوملة.

دورها و  سياس ي-الجيوالحضور املكثف للصين في كيان العالم املعولم، سيكون له ايعكاسات ال على املستوى  إّن _ 

العالمي فحسب، بل في انخفاض منسوب ثقة الرأي العام في كفاءة القيادة األمريكية، والتشكيك في قدرتها على مواجهة 

ـــــ ـــا خلخل ةورتها القيادية. كما قّزمت بدات الطبية، مّم وهزالة مخزونها االستراتيجي من اإلمدا ،"كورونا"فيروس  تلك ـــ

املساعدات هيبة املؤسسات اإلقليمية كاالتحاد األوروب ، بل حتى املؤسسات األممية التي فقدت الشعوب الثقة فيها 

 الوبائية.بسبب عجزها، مقابل ملعان ةورة الصين كقوة اقتصادية قادرة على تدبير األزمات 

ـــــ الغرب هنا أمام خيارين أحالهما مر، فأما أن يعترف ب أّن _  ــ ــ ــ ــ ترتيب الوضع  وإعادةواقع التوازنات الدولية الجديدة ـ

أو أن يدخل في مواجهة . "قمة يالطا"مع االتحاد السوفييتي في  فعلالدولي على ضوء ةعود الصين، مثلما 

  استراتيجية
ً
 فسهن االستقرار العالمي ومصالح الغرب على مع الصين، ومثل هذه املواجهة ستكون كلفتها كبيرة جدا

 .غيرهقبل 

عوملة ال سفينة العالم، بعد أن اقتنعت أمريكا أّن  االسيناريو املحتمل أن يكون املتفاوضان الكبيران هما من يقود_ 

 
ُ
ـــ ديرها الشركات الرأسمالية بأةبحت تترهل وتتآكل تحت ضربات املنظومة الصحية التي ت ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  ، وأّن طريقة ال أخالقيةـ

مكن أن تتعاون مع الصين ومع بعض القوى االقتصادية األخرى الحركات االحتجاجية تقض مضجعها، وبالتالي يُ 

  الصاعدة في الشرق إلعادة ترتيب
ً
ة في هذه اللحظ اليوم العالمو  ، وربما أكثر عقالنية.نظام عالمي جديد أكثر توازنا

املفصلية في مسيس الحاجة إلى تحبيك خيوط نظامه، وإدارة جيدة تجعل من التعاون الدولي املشترك حجر الزاوية 

 بئة.والكوارث، خاةة كوارث األو  االستجابة السريعة لألزمات علىالتي يتأسس عليها، نظام يتسم باملصداقية والقدرة 
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  التحول  هذا أّن من  _بالرغم
ً
على املدى القصير على األقل، لكن في هرفية األزمة العاملية الحالية،  املرتقب يبدو مثاليا

، تبقى كل السيناريوهات محتملة. ربما تكون هذه التوليفة من فضح ألخالقية النظام العولمي "كورونا"وما خلفه وباء 

 بين 
ً
عن أي تنافس محموم أو ةراع،  الغرب املتراجع، والشرق الصاعد، في سياق منظومة تعاونية وتكاملية، بعيدا

ـــ حين انتقد ب "كيسنجر"هنري  هو ما عّبر عنهو  ـــــ ــ شدة التعامل األحادي لكل دولة من دول العالم في مواجهة فيروس ــ

ـــ وأوص ى ب ،"كورونا" ـــــ ولبلوغ ذلك يكف  تعديل املنهج االقتصادي العولمي،  مج لتعاون دولي"."برناضرورة إيجاد ــ

القائم على الجشع والنهب وحصار الشعوب وتجويعها، ومراجعة القانون الدولي، وتعديل بعض بنوده املتعلقة باألمن 

سياج وتسييجهما ب مجال البحث العلمي واملجال األخالقي تكثيف التعاون في مجالين أساسيينالصحي العالمي، و 

 .اةواملساو سميك من العدالة 

 التوصيات:

تدخل الدولة سواء لفرض العزل ومراقبة املرض ى والتشخيص الصحي املوسع، أو من خالل عودتها _ ضرورة عودة 

القوية للقطاع الصحي، ومن ذلك بناء املستشفيات العمومية وتجهيزها وتسخير أجهزة األمن والجيش ألداء هذه 

ـــــ أو في ضخ األموال ل املهمة، ـ ــ ــ وحدها من الدولة . خاةة وأّن دعم الشركات وفي إسناد الفئات املتضررة من األزمةــ

وفي  .مشروعية التدخل بما في ذلك في خواص الحياة الشخصية، سواء كان ذلك بطريقة ناعمة أو مغلظةيكتسب 

 . بأرواح الجميع وتفش ي الوباء القاتلالحالة الراهنة البديل عن عدم تدخل الدولة هو الفتك 

  أّن على أمريكا االقتناع _ 
ُ
 ديرها الشركاتالعوملة أةبحت تترهل وتتآكل تحت ضربات املنظومة الصحية التي ت

ــــــــ الرأسمالية ب ـــــ ـــ ــ درك أّن قيادة الحركات االحتجاجية تقض مضجعها،  طريقة ال أخالقية، وأّن ـ
ُ
العالم وعليه يجب أن ت

الصين وبعض القوى االقتصادية األخرى الصاعدة في الشرق إلعادة ترتيب نظام فيه عدة قوى كمكن أن تتعاون يُ 

 
ً
 من خالل ، وربما أكثر عقالنية. عالمي جديد أكثر توازنا

ّ
غيير الذي الت ،على التغيير أكبر االعتماد بشكل وهذا لن يكون إال

لى عوإتباع مرحلة جديدة خارجة عن نطاق املصلحة أو على األقل التقليل منها سيكون على مستوى أفكار ةناع القرار 

واملصلحة هنا هو خروج  العالم هو عالم فوض ى فال ةداقة دائمة وال عداوة دائمة وإنما هناك مصلحة دائمة اعتبار أّن 

 العالم من هذه األزمة الوبائية بأقل الخسائر البشرية والتكاليف املادية.

من البحث عن املصلحة املرادفة للقوة إلى البحث في كيفية خل، عالقات تقوم على مبادئ على أمريكا االنتقال _ 

في هرفية و تبادلية والتعاون املشترك في ش، فوض ى العالمالهادفة إلى تكثيف عالقات ثنائية جماعية النظرية الليبرالية 

 عن طري، االتصال وبالتالي التقليل من حدة من خالل تعزيز املؤسس ،األزمة العاملية الحالية
ّ
اتية والتي لن تتحق، إال

حدة من ص تقليمكنها اليُ  وهذا التعديل السلوك ، لهذه الرؤية الجديدةوفًقا و املعضلة األمنية القائمة فيما بين الدول. 

ــــــ تلك الضغوط  بد منها في إطار سياساتها الخارجية وهي ضرورة حتمية ال  "."برنامج لتعاون دوليضرورة إيجاد وذلك بــ

 الجديدة.

 خاتمة:

ــــــــ حدث كورونا لم ينضج بعد، وبالتالي ينبغي التسلح ب قد يعترض معترض أّن  ـــــ ــ راءات االحتراز والتأي  وعدم الوقوع في القــ

ـــ هذه الكارثة التي حلت ب املتسرعة. كما قد يقول البعض أّن  ـــ ـــــ البشرية مجرد أزمة عابرة ستنقشع بعد حين، وستسترجع ــ

 سياسية-جيوالالواليات املتحدة واالتحاد األوروب  عافيتهما، وتعود األمور إلى طبيعتها، ويعود النظام العالمي بخريطته 

ير عالم ما مصالسناريو األسهل الذي ال يجعل أي مفكر يتعب قلمه للتفكير في  هو كما كانت تحت الهيمنة األمريكية. و 

بعد كورونا أو حتى القبول املبدئ  بأن حقبة تاريخية جديدة ستتشكل. لكننا على عكس هذا املجرى، حاولنا من خالل 

  هذه الدراسة
ً
على معطيات بارزة اتضحت حتى قبل جائحة كورونا، ولم تقم هذه  تقديم االحتماالت املمكنة تأسيسا
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 األخيرة سوى بالتسريع بها، وهو ما سعي
ً
  نا أيضا

ً
من بناء سؤال الوباء في التاريخ، وما يفرزه من  إلى تدعيمه انطالقا

تغّيرات في األنظمة وتداول الحضارات، وما يرتبط بذلك من أسئلة الراهن الستبصار ما يلوح في املنظور االستشرافي 

قبة تاريخية جديدة، يصبح للعالم، من خالل رسم الخطوط األولية ملجموعة من املؤشرات التي تجعله ينحو نحو ح

  فبها التفرد األمريك  يعيش لحظات خريفه. صحيح أّن 
ً
هذا هو و  –ما، لكن  القضاء على فيروس كورونا سينتهي يوما

  فإّن  –األهم 
ً
، ستؤدي في النهاية إلى التحوالت التي تصدينا ملعالجتها، وستعيشها تداعياته التي قد تستغرق عقودا

بأن االيعكاسات الوخيمة  "وول ستريت جورنال"د هنا بفحوى ما حّبره كيسنجر في صحيفة األجيال القادمة. أستشه

 
ّ
 االضطرابات السياسية واالقتصادية املتم أّن  التي خلفها وباء كورونا في املجال الصحي قد تكون مؤقتة، إال

ّ
ضة عنها خ

 ، وهي إشارة مضمرة إلى ما سيعرفه نظام العوملة مستستمر ألجيال متتالية
ً
 ن شروخات وتناقضات ستشكل وقودا

تد ، بل ستمملنتظر أن تكون على املدى الراهنلحزمة من التحوالت، ليدخل العالم في حقبة تاريخية جديدة من غير ا

 
ً
تداول لقانون ال على مدى عقود، وسيكون للشرق نصيبه في هذه التحوالت بناء على القرائن التي حاججنا بها، ووفقا

 .ا التاريخالحضاري كما علمن
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 امللخص 

 التي التدابير  تفصيال  اوضحا ثم 19 كوفيد عليه يطل، ما أو  كورونا فايروس عن املعلومات عرض البحث هذا في تم قد

 خالل من بهــا االخــذ الى االمم منظمــة دعــت التي القرارات خالل من الجــائحــة هــذه ملواجهــة الــدوليــة املنظمــات اتخــذتهــا

 .االزمة هذه مواجهة في العاملية الصحة منظمة ودور  املتحدة لألمم العامة الجمعية دور  على التعريج

 .19كوفيد ، جائحة كورونا، املنظمات العاملية: املفتاحيةالكلمات 

Abstract 

In this research, information about the Corona virus or what has been called COFED 19 has 

been presented, and then they explained in detail the requirements that international 

organizations take to confront this regulation through the decisions that the United Nations 

organization called for by introducing the role of the United Nations General Assembly and the 

role of the World Health Organization. In the face of this crisis. 

Key words: global organizations, Corona pandemic, Covid 19.  
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 اإلطار العام. 1
 ملقدمةا 1.1

 
ً
ينعقد اإلجماع على أن صحة اإليسان من أغلى الهبات التي حباها هللا ملخلوقاته، وأن الحفاظ على الصحة كان دوما

ولكن التطورات املذهلة في العلوم من الشواغل األساسية لإليسان واإليسانية، حتى منذ العصور املغرقة في القدم. 

 أرحب ، في التصدي للمرض ، بمختلف أشكاله ، على مستوى الفرد أو الجماعات 
ً
واملعارف ، فتحت أمام البشرية آفاقا

والشعوب ، وكان لتطور الهياكل والبنى واملؤسسات واملنظمات الدولية أثر مماثل ، في العمل األكثر نجاعة ، للحفاظ 

سان ، ودرء مخاطر األمراض عنه ، وبخاةة تلك التي كانت ، طوال قرون ، تحصد أرواح مئات األلوف على صحة اإلي

، بل واملاليين من الناس ، أو تعقدهم بسبب املرض ، مثلما تشهد على ذلك األوبئة ، ومنها الكوليرا ، والطاعون ، والسل 

األمراض بل تعداه إلى خطوات وقائية لوالها ما كانت البشرية ، واملالريا ، وغيرها كثير ، ولم يقتصر األمر على مواجهة 

لتتمكن من القضاء على بعض األمراض ، أو الحدة منها بدرجة كبيرة كما هو الحال مع املطاعيم ضد أمراض كانت 

 شائعة ، ويذكر منها شلل األطفال ، والسل ، والجدري وغيرهما .

وتأت  أهمية هذا املوضوع، باعتبار أن األمراض الوبائية والخطيرة، ال يقف ضررها على دولة بعينها، بل قد تهدد هذه 

األمراض، املجتمع الدولي بأسره، ألن مخاطرها تتجاوز حدود الدولة الواحدة، ونفقد بالتالي السيطرة على إمكانية 

لدولية، بأخطار ال تكون في الحبان، وقد يكلف ذلك مليارات الدوالرات. التخلص من هذه األمراض، إن هذا يهدد األسرة ا

ومن هنا، يأت  دور منظمة الصحة العاملية في تقديم العون واملساعدة للدول األعضاء، وهذا يتطلب التعاون الوثي، ما 

يقة وليين، وإقامة الصالت الوثبين منظمة الصحة العاملية، واملنظمات الدولية، الحكومية، وغير الحكومية، والخبراء الد

  تسعى التي ،"العاملية الصحة منظمة دور " موضوع اختيار على حرةت لهذامع الدول األعضاء. 
ً
 صحة لتحسين دائما

 .عام بشكل عملها ومجاال املنظمة، دور  بيان خالل من وذلك ؛وملجتمعاتت البيئا مختلف في اسالن

 وفي هذا الصدد تناولت الدراسة املطلبين التاليين: 

 املطلب االول: دور منظمة االمم في مواجهة جائحة كورونا 

 املطلب الثاي : دور منظمة الصحة العاملية في مواجهة جائحة كورونا.

 والعملية االهمية العلمية 2.1
وقد أثبتت األحداث الراهنة أن إدارة األزمات مثل جائحة فيروس كورونا ليست عملية اختيارية، بل أمر حتمي ال 

وأهميته العالية التي تفرضها إدارة الواقع الراهن، وما يمكن أن ينتج عن إهمال ذلك  االستراتيجييمكن تجاهله لبعده 

ر من األزمة األةلية، وتكمن أهمية سرعة إدارة األزمة في طبيعة من معضالت وآثار سلبية بعيدة املدى قد تكون أكب

دورة حياة األزمة السريعة، ابتداء من ميالدها وتصاعدها إلى القمة وحتى نهايتها وفرضها األمر الواقع الجديد بعد 

 األزمة.
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 إشكالية الدراسة 3.1
وهذا يتطلب منا البحث في دور هذه املنظمات في مواجهة  تلعب املنظمات الدولية دوًرا هاًما في إدارة األزمات العاملية

 تفش ي وباء كورونا عاملًيا، ومن هنا ينبث، السؤال الرئيس التالي:

 ما هو دور املنظمات الدولية في مواجهة أزمة جائحة كورونا.

 أهداف الدراسة 4.1
 .تبيان دور املنظمات الدولية في الحد من تفش ي األوبئة والفيروسات 

 دور األمم املتحدة كأكبر منظمة دولية في مواجهة الجائحة توضيح 

 .التركيز على دور منظمة الصحة العاملية كأحد املنظمات التابعة لألمم املتحدة 

 منهجية الدراسة 5.1
ات وأداة املقابلة لجمع املعطي ،استند الباحث في مقاربته ألبعاد املشكالت املطروحة على منهج التحليل الوثائق 

رورية للتحليل في إطار هذه الدراسة االستطالعية. وُيَعدُّ التحليل الوثائق  من املناهج األساسية في العلوم الض

ية وكيفية. ويشمل التحليل الوثائق  املبررات  االجتماعية بجانب املنهج املسحي، وهو يسمح بالحصول على معطيات كّمِ

يات التي استعان بها الباحث، وتقدم معلومات عن السياق. ويكون الرسمية واإلحصائيات واألرشيف؛ وهي جزء من األدب

ى بـ"التحليل الثانوي" للمعطيات دور في تحليل جديد ملعطيات كيفية وكمية متوفرة في  سمَّ
ُ
لبعض املعلومات التي ت

 دراسات أخرى في إطار مقاربات جديدة، وهذا ما يفسر تعدد وتنوع الوثائ، الني استخدمتها الدراسة.

 التأصيل النظري للمنظمات الدولية:. 2
وايضا  لية.الدو رادة الجماعة إاملجتمع الدولي وتشارك في تفعيل هيئات ومؤسسات يتكون منها  املنظمات الدوليةيعتبر 

نح هذا لبلوغها ميلزم  ،هداف مشتركةـجل تحقي، ـائم التي تقوم الدول بإيشائه من لك الكيان الدذبأنها يمكننا القول 

وتقوم على تحقي، مجموعة  ،سواء في مواجهة الدول االعضاء أو ملواجهة املجتمع الدولي ،رادة ذاتية مستقلةإالكيان 

 1من األهداف واملصالح املشتركة وتباشر قدرا من السلطات واالختصاةات يقوم على تحديدها امليثاق املنش ئ للمنظمة.

ما ك الدول.فهو فرع من فروع القانون الدولي العام الذي ينظم العالقات بين  ،داخلفان التنظيم الدولي هو جزء مت

فاملصلحة هي الغاية التي من اجلها بحثت الدول  املصلحة،يجب التذكير بان أساس العالقات الدولية يكمن في تحقي، 

 1919بدأت بعصبة االمم  ، حيثالدوليةاملنظمات  جاءتوهذا من  بينهما.عن قواعد واتفاقيات تنظم العالقة فيما 

املية الثانية تشكيل هذا املنتصرة في الحرب الع قررت الدولةملا  1945مرورا لتشكيل منظمة االمم املتحدة عام 

 2التنظيم.

يقصد بالشخصية القانونية للمنظمة ةالحية كيان أو وحدة سياسية معينة، الكتساب الحقوق، وتحمل االلتزامات، و 

 لقواعد النظام القانوي  الدولي، دون وسيط، ومعيار الشخصية القانونية الدولية يقوم على اجتماع وةفين، هما 
ً
وفقا

                                                           
 .6(: محاضرات مادة املنظمات الدولية، جامعة جدارا، الفصل الثاي ، األردن، ص2020النجاب، بشير محمد )1
 .7(: مرجه سب، ذكره، ص2020النجاب، بشير محمد ) 2
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ة بوساطة التراض ي مع غيرها من الوحدات املماثلة، وكذلك أن أن تكون الوحدة قادرة على إيشاء قواعد قانونية دولي

 تكون الوحدة من املخاطبين، بأحكام القواعد القانونية الدولية، أي أهلية التمتع بالحقوق، وااللتزام بالواجبات. 

 
ً
، موضو إن املنظمات الدولية تتكون من دول، وهذا املنظمات تتحلى بشخصية قانونية خاةة بها، تعطيها وجودا

ً
عيا

وإرادة مستقلة، وبموجب هذه الشخصية، تعطى املنظمة الدولية املقدرة القانونية على أراض ي الدول األعضاء، وتعطيها 

 األهلية في التوقيع على عقود شراء املنقوالت والعقارات، وبيعها.

صفة بوجه اجمة عن التمتع بهذه الويترتب على االعتراف بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية ترتيب كافة النتائج الن

عام، مثل أهلية التملك، وإبرام العقود، وتقديم املطالبات الدولية، وتحمل املسؤولية، والتمتع باالمتيازات الدولية، 

 1:وغير ذلك والتي نوجزها على النحو التالي

 فيها وهذه املعاهدات الح، في التعاقد للمنظمة الدولية الح، في إبرام املعاهدات الدولية وأن تصبح ط .1
ً
رفا

يمكن إبرامها مع الدول األعضاء أو مع منظمات دولية أخرى في ةورة معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف ، 

 في الدخول في معاهدات دولية قد يستند إلى نص ةريح في الوثيقة املؤسسة وقد يستفاد 
ً
وتحويل املنظمة حقا

 بالقدر الذي يتيح لها تحقي، أهد
ً
افها ، ويمكن القول من الناحية النظرية أن للمنظمة قبل أن تلتزم ضمنا

 باملعاهدة أن تطلب رأي
ً
إفتائ  من محكمة العدل الدولية حول قانونية هذه املعاهدة ولكن الذي يحدث  نهائيا

 هو أن املعاهدة يتم إقرارها بطري، سياس ي من خالل رض ى الدول األعضاء . 
ً
 عمليا

هذا الح، أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها اإلفتائ  حول تعويض األضرار املتكبدة ح، تقديم املطالبات  .2

حيث قررت االعتراف ملنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية ولها  1949في خدمة األمم املتحدة عام 

 أهلية لرفع دعوى دولية ضد الدولة بسبب ضرر ناجم عن إخالل الدولة بالتزاماتها تجاه ا
ً
 ملنظمة ، وتأسيسا

على ما تقدم يكون للمنظمة الدولية ح، تقديم املطالبات الدولية حماية ملصالحها ومصالح موهفيها وإثارة 

املسؤولية الدولية في مواجهة من أضر بها ، وكذلك تقديم الدعاوي أمام املحاكم الدولية ، ولكن يالحظ أن 

ل الدولية ، قد قصرت ح، تقديم الدعاوي أمام املحاكم على من النظام األساس ي ملحكمة العد 1/  34املادة 

 للمادة 
ً
من ميثاق األمم  96الدول وحدها وبالتالي ليس للمنظمة الدولية هذا الح، ، وإن كان لها فقط وفقا

املتحدة طلب رأي إفتائ  من املحكمة وعلى خالف ذلك لها ح، كامل في تقديم املطالبات الدولية أمام محاكم 

 يم الدولية ، وفي مقابل توجيه دعاوي املسؤولية في مواجهتها عن األضرار التي تنتج عن يشاطها .التحك

التمتع باالمتيازات والحصانات حيث تتضمن الوثائ، املؤسسة للمنظمات الدولية بعض النصوص الخاةة  .3

من أن تتمتع الهيئة في من ميثاق األمم  105/1بامتيازات وحصانات املنظمة وموهفيها ومثال ذلك نص املادة 

أرض كل عضو من أعضائها باالمتيازات واالعفاءات التي يتطلبها تحقي، مقاةدها ، ويمكن القول بصفة عامة 

 بأن تكفل للمنظمة 
ً
أن قبول الدولة مباشرة املنظمة الدولية ملهام معينة على عات، هذه الدولة ، التزاما

لك املهام ، وتتمثل ةور ما تتمتع به من امتيازات في كفالة حرمة والحصانات الضرورية لقيامها بت لالمتيازات

 مقارها وعدم جواز التعرض لها واحترام وثائقها وإعفائها من الخوع للقضاء وتقرير االعفاءات املالية ... الخ .

                                                           
 50( املنظمات الدولية، منظمة الصحة العاملية، الدار الجامعية، بيروت. ص2012. حسين، مصطفى )1
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دة ة جديوتنقض ي الشخصية القانونية الدولية للمنظمة عندما تقرر الدول األعضاء تصفية املنظمة وإحالل منظم

 محلها، أو بايسحاب الدول منها أو بصدور قرار من الجهاز العام. 

أما حصانات وامتيازات املنظمات واملوهفين الدوليين، فترتيب فكرتها من الحصانات واالمتيازات املقررة للمنظمات 

 من أشخاص القانون الدولي العام ولحسن مباشرتها للمهام املنوطة بها، وتتمثل تلك 
ً
الدولية، يوةفها شخصا

 ريعات الوطنية للدول وبخاةة تشريعات دولة املقر. الحصانات واالمتيازات في عدم خضوع املنظمة الدولية للتش

وتنشأ حصانات وامتيازات املنظمات الدولية عن اتفاق دولي، وذلك عكس امتياز وحصانات املبعوثين الدبلوماسيين 

التي قررها العرف الدولي منذ زمن طويل وبالتالي فهي تستمد أساسها من القانون الدولي ويتمتع املوهفون الدوليون 

بعدد من الحصانات واالمتيازات بغض النظر عن جنسيتهم حتى يتمكنوا من أداء وهائفهم على الوجه األكمل وقد 

تقررت هذه الحصانات لصالح املنظمات نفسها، ذلك أن البعث عليها هو ضمان حسن أداء الوهيفة الدولية وليس 

 1.حماية املصالح الشخصية ملوهفيها

التملك والتصرف كأثر مباشر لتمتعها بالشخصية القانونية  ،وبناء على ذلك تتمتع  وتتمتع املنظمة الدولية بح،

املنظمات وأموالها وموجوداتها ، أينما كانت ، وتحت يد من كانت ، باإلعفاء القضائ  بصفة مطلقة ، مالم تقرر ةراحة 

منها باإلجراءات التنفيذية ، وقد نص التنازل عن هذا الح، ، ويسري هذا التنازل في جميع األحوال ما عدا ما يتعل، 

 كان مكانها أو حائزها 
ً
االتفاق العام بشأن امتيازات وحصانات األمم املتحدة على أن األمم املتحدة وممتلكاتها ومقرها أيا

تتمتع بحصانة ضد أي إجراء قانوي  مالم تتنازل عنه األمم املتحدة ةراحة في حالة معينة بالذات ، ومع ذلك فقد 

االتفاق العام بين األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية على أنه من املمكن اتخاذ االجراءات املدنية مثل نص 

 للشروط التي يقبلها األمين العام، ورغم أن هذه الحماية مرتبطة بحرمة املباي  إال 
ً
الحجز على امللكية الخاةة طبقا

 .2لكية حماية أوسع أنها في الواقع متميزة عنها وتعط  لحقوق امل

 . دور منظمة االمم المتحدة في مواجهة جائحة كورونا 3
وهي الهيئة الوحيدة التي تتمتع  املتحدة، لألمممن االجهزة الرئيسية الست  املتحدة واحدة لألممتعد الجمعية العامة 

إذ تحدة. مم املوالتمثيل في األ ل وةنع السياسيات الجهاز الرئيس ي لتداو و  متساو،فيها جميع الدول االعضاء بتمثيل 

خرى من أجزاء أدائمين وتلق  تقارير من الغير مم املتحدة وتعيين االعضاء ياتها في االشراف على ميزانية األ تتمثل ةالح

 .العامةلجمعيات والتقارير إلى ااملتحدة وتقديم التوةيات  ألمماملؤسسات واملنظمات الفرعية التابعة ل

  

                                                           
 . 55(، مرجع سب، ذكره، ص2012. حسين، مصطفى )1
 .58(، مرجع سب، ذكره، ص2012. حسين، مصطفى )2
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  :19لعامة لألمم املتحدة يف مواجهة وباء كوفيد دور الجمعية ا 1.3
ا خاص في مواجهة وباء كورونا املستجد الرابعة والسبعون قرارً  الدورةةدرت الجمعية العامة أ 2020/نيسان/ 2في 

التضامن العالمي ملكافحة ( بشأن 74/270"القرار رقم ) الى اللجنة الرئيسية القرار جاء نصه كالتالي: اإلحالةوذلك دون 

 وقد نص القرار على ما يلي: 1("19كوفيد ) 2019فايروس كورونا لعام 

  بقل، بالغ الخطر الذي يهدد صحة البشر ورفاهياتهم وسالماتهم سبب تفش ي الوباء  العامةتالحظ الجمعية

عطيلها الشديد لحياة ثار غير مسبوقة بما في ذلك تآ( إذا تدرك ما لهذه الجائحة من 19 العالمي )كوفيد

 .اسالنمدمر على سبل عيش  أثر والسفر والتجارة على الصعيد العالمي وما لها من  ،املجتمعات واالقتصادات

  زمة سيمحو مكاسب انمائية ثر األ أن أشد تضرر من الجائحة و ا وضعفا هم األ كثر فقرً ولئك األأن أتدرك و

 املستدامة.لتنمية العاملية ل هدافاأل نفس ويعرقل التقدم نحو ت بش، األ تحقق

 روس يالستجابة العاملية للسيطرة على فز وتنسي، ايحفتمم املتحدة في األ  ةمظالدور املحوري ملن سيتم إدراك

 لىإمين العام ترحب بدعوة األ ، و منظمة الصحة العاملية تقوم بهذا تقر بالدور الذي إو  واحتوائه، 19 كوفيد

على  شديدبالتثر االجتماعي وتدابير االستجابة االقتصادية الطوارئ الصحية والتركيز على األ التصدي لحاله

 يكون التعافي مستداًم  نضرورة أ
ً

 للجميع. ا وشامال

 ويبذلها العاملون في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من  ،بالجهود التي تبذلها الحكومات املنظمة تعترف

لى حماية صحة مواطنيهم إهة الجائحة من خالل تدابير ترمى جل مواجأم من عاملون االساسيين حول العالال

 وسالماتهم ورفاهياتهم.

تسلم بضرورة إن يعمل جميع اصحاب املصلحة املعنيين معا على الصعيد الوطني واالقليمي والعالمي لضمان عدم  وإذا

ملية تقوم على وحدة الصف والتضامن تتطلب استجابة عا 19 ندرك إن جائحة كوفيد وإذا الركب،عن  أحدتخلف 

 2بناءا على ذلك: فأنهاوتجديد التعاون متعدد االطراف 

  املحوري الذي تضلع به  طراف ودعمها القوي للدور بالتعاون الدولي وتعددية األ  امهالتز اتؤكد من جديد

 العالمي.على الصعيد  2019مم املتحدة في التصدي لجائحة مرض فايروس كورونا منظومة األ 

  شكال العنصرية أو أشكل من  ألينه ال مجال أكد ؤ وت االيسان،تشدد على ضرورة االحترام التام لحقوق

 التمييز في جهود التصدي للجائحة.

  افحون ولئك الذين يكأ بأبنائهاسر واملجتمعات التي فتك املرض مع األ  وعم، تضامنهاتعرب عن خالص تعازيها

 حياتهم وسبل معيشتهم.زمة الذين ضرت األ اةة ، وخى قيد الحياةلع للبقاء

  ودحرها وتطبي، املبادئ التوجيهية ذات  ،لى تكثيف التعاون الدولي الحتواء الجائحة والتخفيف منهاإتدعو

 الصلة التي توص ي بها منظمة الصحة العاملية.

  ى د علوتشدد في هذا الصد ،جل التنمية املستدامةأالكامل بعقد العمل واالنجاز من  خرى التزامهاأتؤكد مرة

 مم املتحدة كيد واحدة لدعم جميع الحكومات.ن تعمل األ أضرورة 

                                                           
( من 123(، الدورة الرابعة والسبعون، البند )19)كوفيد  2019(: التضامن العالمي ملكافحة مرض فيروس كورونا لعام 2020الجمعية العامة لألمم املتحدة ) 1

 جدول األعمال، األمم املتحدة، نيويورك.

 ، نيويورك.مبادئ توجيهية بشأن تقديم مشاريع القرارات في الجمعية العامة(: 2019األمم املتحدة ) 2

https://www.un.org/en/ga/pdf/guidelines_submit_draft_proposals.pdf
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 دور مجلس األمن يف مواجهة جائحة كورونا. 2.3
 االمم املتحدة تطلق خطة للتصدي لفيروس كورونا يف البلدان األكثر فقًرا. 1.2.3

"يهدد البشرية  19ن وباء كوفيد أ 2020/مارس/25ء في يوم االربعا "غوتيريشانطونيو "املتحدة  لألمممين العام في األ  أكد

لى تلق  إديسمبر مع دعوى  /ية عاملية تستمر حتى كانون االول خطة استجابة ايسان إطالقجمعاء" وذلك من خالل 

 1مساعدات بقيمة ملياري دوالر.

شد فقر الفيروس في الدول األ لنا ملكافحة لى السماح إعبر الفيديو إن هذه الخطة تهدف  في مداخلة "غوتيريش"وقال 

ا النساء واالطفال واملسنين واملعاقين ومن يعانون من ا وخصوةً كثر ضعًف شخاص األوتلبية حاجات األ ،في العالم

 مراض مزمنة.أ

 ،رواحاأل هم في انقاذ العديد من ايسوف املتحدة إن تمويل هذه الخطة بالقدر الكافي س لألمممين العام ضاف األ أو 

طبية  وبمعدات ،اتالفحوة إلجراءاملختبرية الالزمة  باإلمداداتحكومية الغير اليسانية واملنظمات ا تالوكاال تزويد و 

وأوضح إن الخطة تتضمن أيضا تدابير إضافية لدعم ، العاملين في مجال الرعاية الصحيةمع حماية  ،لعالج املرض ى

إن دعم  "يشغوتير "واعتبر  املشردين.تها بكل سخاء أمام الالجئين املجتمعات املضيفة التي تواةل فتح بيوتها وبلدا

رط وش ،تصب في مصلحة الجميع أخالقيةنها ضرورة ، إيسانية هذه ضرورة لألمن الصحي العالميخطة االستجابة اإل

 م دعمها الكامل لهذه الخطة.يقدبتوناشد الحكومات  حاسم للفوز في هذه املعركة.

 اجل هدنة انسانية.قرار دولي من  2.2.3
تعزيز  لىوع قرار اعدته فريسا وتويس يدعو إبداء مجلس األمن الدولي في الثالث والعشرين من ابريل، العمل على مشر 

رة وايعقد املجلس للم عمال العدائية والهدنة في البلدان التي تشهد نزاعات.ووقف األ  سبل التعاون بين كافة الدول،

/مايو جدد االمين العام 27وفي  ي نص.، دون أن يعتمد أزمة وباء كورونا بمبادرة من برلينبشأن أ/ابريل 9في األولى 

وتهيئة  19النار على الصعيد العاملي للتركيز على انهاء جائحة كوفيد  إطالقاملتحدة دعوته للتواةل الى وقف  لألمم

 2لحوار.املساعدات االيسانية الى اشد الناس ضعفا وايجاد فضاء ل إليصالالظروف 

 .سباب هذه الهشاشةأ أكبر  أحدع هو إن الجائحة تتضخم وتستغل هشاشة عاملنا والصرا "غوتيريش"وقال 

 19-تتفاقم آثار جائحة كوفيدو وفي جميع املجاالت، من الصحة إلى االقتصاد، ومن األمن إلى الحماية االجتماعية، 

فالنساء والفتيات يعانين بوجه خاص من آثار سلبية مضاعفة على الصعيد 3 :بالنسبة للنساء والفتيات ملجرد كونهن إناثا

                                                           
الساعة  (2020أغسطس 20املتحدة، تاريخ الدخول على املوقع ) االمم العالم، أنحاء جميع في النار إطالق لوقف العام األمين (: نداء2020مارس  23) انطونيو ،غوتيريش 1

 :، رابط املوقع15:15

 .https://www.un.org/ar/coronavirus/articles/fury-virus-illustrates-folly-war 
جعل حماية املدنيين املحاةرين في الصراعات أكثر ةعوبة من أي وقت مض ى، األمم املتحدة، تاريخ الدخول على  19-(: كوفيد2020مايو  27) انطونيو ،غوتيريش 2

 ، رابط املوقع: 14:00( الساعة 2020أغسطس 22)املوقع 

https://news.un.org/ar/story/2020/05/1055532  
االمين العام، األمم املتحدة،  رسالة منها والتعافي- 19كوفيد لجائحة التصدي سياق في اإليسان حقوق  واحد، قارب في (: جميعنا2020أبريل  23) غوتيريش، انطونيو 3

 ، رابط املوقع:14:30( الساعة 2020أغسطس 22تاريخ الدخول على املوقع )

.https://www.un.org/ar/ 

https://news.un.org/ar/story/2020/05/1055532
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االقتصادي، ألن دخلهن أقل بصفة عامة، واّدخارهن أقل، وألنهن يشغلن وهائف غير آمنة أو يعشن في مستويات قريبة 

 .من مستوى الفقر

، فإن تأثيرها على صحة املرأة سلبي 19-وفيدالتقارير األولية تشير إلى وفاة عدد أكبر من الرجال نتيجة لجائحة كرغم أن 

وازداد عبء عمل  .ا بسبب إعادة تخصيص املوارد واألولويات، بما فيها خدمات الصحة الجنسية واإلنجابيةعموًم 

الرعاية غير املدفوعة األجر نتيجة لبقاء األطفال خارج مدارسهم، وزيادة حاجة كبار السن إلى الرعاية، وكون الجهات 

  .طاقتهابتقديم الخدمات الصحية منهكة بحمل يفوق  املعنية

-ومع تزايد الضغط االقتصادي واالجتماعي املقترن بتقييد التجول وفرض تدابير العزلة االجتماعية بسبب جائحة كوفيد

لزمن أن ي علىالعام  اإلغالق’ بسبب، أةبح العنف الجنساي  يتزايد بشكل تصاعدي. وثمة يساء كثيرات ُيجبرن 19

 بيوتهن بجوار من يضطهدونهن، في وقٍت أةبحت فيه خدمات دعم الضحايا معطلة أو بات الوةول إليها 
ً
  .متعذرا

وتتضخم جميع هذه اآلثار أكثر فأكثر في سياقات الضعف والنزاعات والطوارئ حيث يكون التماسك االجتماعي قد 

ض بالفعل، وحيث تكون القدرات والخدمات املؤس قوَّ
َ
  .محدودةسية قد باتت ت

ويركز موجز السياسات هذا على كل مسألة من هذه املسائل على الترتيب، ويستطلع كيف تتغير حياة النساء والفتيات 

 19-في مواجهة جائحة كوفيد
ً

 .، ويعرض تدابير مقترحة ذات أولوية لتراف، جهود االستجابة الفورية والتعافي األطول أجال

ا للنظم الصحية في العالم فحسب، بل إنها أيضا اختبار لروحنا البشرية. والتعافي تمثل تحديً ال  19-إن جائحة كوفيد

من هذه الجائحة يجب أن يؤدي إلى عالم أكثر مساواة وأكثر قدرة على التكيف مع األزمات في املستقبل. ولقد أقرت 

 من الحوافز الضريبية واتخذت تدابير طارئة ملعالجة ا
ً
خفيف الت لثغرات في مجال الصحة العامة بهدفعدة بلدان ُحزما

 .19-من آثار جائحة كوفيد

ريد لها أن تحق، اآلثار الضرورية، من أن تركز على النساء والفتيات 
ُ
 فيما-وال بد لجميع االستجابات الوطنية، إذا أ

اواة والحماية ، وكفالة املسيتعل، بإدماجهن وتمثيلهن وحقوقهن، وتحقي، نتائج اجتماعية واقتصادية تعود عليهن بالنفع

 
ً

  وقدرة علىلهن. وال يتعل، األمر بمجرد تصحيح أوجه عدم املساواة التي طال أمدها، بل أيضا ببناء عالم أكثر عدال

التكيف. وال يصب هذا األمر في مصلحة النساء والفتيات فحسب، بل أيضا في مصلحة الفتيان والرجال. ولئن كانت 

ا من هذا الوباء، فإنها ستكون أيضا العمود الفقري للتعافي في املجتمعات املحلية. وكل استجابة املرأة هي األكثر تضرًر 

 .1سياساتية تعترف بهذا األمر ستكون أكثر تأثيرا نتيجة لذلك

 ودر شخاص في جميع أنحاء العالم، و وقد أدت الجائحة العاملية إلى زيادة كبيرة في القيود املفروضة على حرية تنقل األ

دى ذلك . وأويض حقوق اإليسان وسيادة القانون تقارير مثيرة للقل، عن إساءة استخدام تدابير الطوارئ لإلمعان في تق

إلى أثر سلبي على الحيز املدي  وعلى قدرة املجتمعات املحلية واألفراد على ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية 

التعبير. وال تزال القيادات النسائية والناشطات يتحملن وطأة املضايقة واالعتداءات على اإلنترنت وخارج اإلنترنت. وتثير 

                                                           
األمم املتحدة، تاريخ الدخول على املوقع  األطفال، على كورونا فيروس تأثير من للتخفيف املتحدة األمم تعمل (:2020أبريل  28إدارة األمم املتحدة للتواةل العالمي ) 1

 ، رابط املوقع:14:50( الساعة 2020أغسطس 24)

https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/united-nations-working-mitigate-covid-19-
impact-children  

https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/united-nations-working-mitigate-covid-19-impact-children
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/united-nations-working-mitigate-covid-19-impact-children
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ي عالمي طويل األجل شواغل خطيرة بشأن كيفية معالجة هذه الثغرات في مجال الحماية احتماالت حدوث ركود اقتصاد

والقيود املفروضة على حقوق اإليسان. ويحدونا األمل في أن يؤدي االنتعاش االقتصادي بعد انقضاء الجائحة إلى 

 .هذه األزمات في املستقبل توسيع نطاق حقوق املرأة ومشاركتها في الشؤون العامة حتى نكون أقدر على التكيف مع

تؤدي الجائحات إلى تضخيم جميع أوجه عدم املساواة القائمة وزيادة حدتها. وتؤثر أوجه عدم املساواة هذه بدورها 

وآثارها  19-على املتضررين بالجائحة، وعلى حّدة تأثيرها، وعلى جهودنا الرامية إلى التعافي. ولقد خلقت جائحة كوفيد

أزمة تتطلب استجابة املجتمع بأسره  وهي-صادية أزمة عاملية ال مثيل لها في تاريخ األمم املتحدة االجتماعية واالقت

لتتناسب مع حجمها وتعقيدها. ولكن هذه االستجابة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ستضعف إلى حد كبير إذا 

ا في وجه تأثيرات األزمة. أو إذا اخترنا كثر ضعًف ا ألم تأخذ في الحسبان كيف أن أوجه عدم املساواة قد جعلتنا جميعً 

 
ً

وقدرة  ببساطة تكرار السياسات السابقة وفشلنا في استغالل هذه اللحظة إلعادة بناء مجتمعات أكثر مساواة وشموال

 .على التكيف

 
ً

للتعافي منها، ، ولكل حزمة تدابير وميزانيات تخصص موارد 19- من ذلك، ينبغي لكل خطة استجابة لجائحة كوفيدوبدال

 أن تعالج اآلثار الجنسانية لهذه الجائحة. وهذا يعني ما يلي:

 19-دابير االستجابة لجائحة كوفيدإدماج النساء واملنظمات النسائية في ةميم ت. 

  تحويل أعمال الرعاية غير املدفوعة األجر املجحفة إلى اقتصاد رعاية جديد شامل للجميع ويعمل لصالح

 .الجميع

 مع التركيز املتعمد على حياة النساء والفتيات ومستقبلهن اقتصادية-اجتماعية  تصميم خطط. 

ن منح النساء والفتيات أهمية محورية في االقتصاد سيكون دافعا عميقا إلى تحقي، نتائج أفضل وأكثر استدامة في إ

مجال التنمية لفائدة الجميع، ويدعم االنتعاش بسرعة أكبر، ويوفر لنا أساسا راسخا لتحقي، أهداف التنمية 

 املستدامة.

الواقع واألثر الذي تسببت به جائحة كورونا مع التركيز على  يالحظ الباح  أن األمم املتحدة ركزت على تشخيص

الفئات الهشة والتي ينبغي تسخير الدعم الالزم لها، ودعت إلى إعادة ترتيب األولويات ووقف الصراعات والعنف 

ا على مكونات املنظومات العاملية في ا تشار نوالذي يزيد من ال غو  على املوارد الصحية والقتصادية ويؤثر سلبا

 وباء كورونا.

 . دور منظمة الصحة العالمية في مكافحة جائحة كورونا.4
البد من اإلشارة إلى أن منظمة الصحة العاملية قد أقامت عالقات تعاون مع منظمات كثيرة منها منظمات عديدة 

الفاو، ومنظمة األمم متخصصة، وعلى سبيل املثال، منظمة العمل الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

 .1املتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليويسكو، واليونيسيف، وغيرها الكثير من املنظمات الدولية

 لتنوع أدوار تلك 
ً
ولكن نوعية العالقات التي تربط منظمة الصحة العاملية، بغيرها من املنظمات والوكاالت تتفاوت، نظرا

. وفي هذا 
ً
 من التعاون هي تلك املشار إليها آنفا

ً
املنظمات والوكاالت، ولعل من أبرز املنظمات التي شهدت مستوى متقدما

                                                           
 .25( قانون املنظمات الدولية، مطبعة التوثي،، األردن. ص2010. الجندي، غسان )1
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تور منظمة الصحة العاملية، خول املجلس التنفيذي للمنظمة أن يتخذ اإلجراءات من دس 40اإلطار، نجد أن نص املادة 

 . 1الالزمة إليشاء لجان مشتركة أو مختلطة مع املنظمات األخرى، أو إشراك املنظمة في مثل هذه اللجان

 نشأة منظمة الصحة العاملية، وأهدافها الرئيسية 1.4
ولية للقرن التاسع عشر، وفي املكتب الدولي للصحة العامة، ولجنة الصحية الدل املنظمة في املؤتمرات يمكن إيجاد أة

. عقد املجلس االقتصادي 1948وباشرت أعمالها في عام  1946الصحة املنبثقة عن عصبة األمم وقد شكلت في عام 

 للصحة في مدينة نيويورك في 
ً
 عامليا

ً
ظمة الصحة العاملية، ، وواف، على دستور من1946يوليو  22واالجتماعي مؤتمرا

خرجت املنظمة إلى حيز الوجود، عندما ةدقت على دستورها الدولة السادسة والعشرون من الدول  1948وفي أبريل 

، عيرقي الجسماي  والعقلي واالجتماوتهدف منظمة الصحة العاملية إلى رفع مستوى الصحة وال األعضاء في األمم املتحدة.

 2 كما تسعى املنظمة إلى:

 .مقاومة األمراض الخطيرة املعدية 

 .التنسي، في النشاطات واملبادرات الدولية في مجال الصحة 

  .عالقة منظمة الصحة العاملية مع املنظمات الدولية األخرى 

 املستوى  على بالصحة يتعل، فيما املتحدة األمم منظومة في والتنسي، التوجيه سلطة هي العاملية الصحة منظمة تعد

 3(، وتتنوع مجاالت عملها واهتماماتها وف، ما يلي:WHO) لها مزوير  الدولي

 الطبية األبحاث تشجيع. 

 العاملية الصحة شؤون في االتفاقيات عقد. 

 مكافحتها على وتعمل األخرى  الخطيرة واألوبئة والطاعون  الجدري  :مثل السارية، األمراض تفش ي مراقبة. 

 الوعي ويشر ،والنفسية العقلية الصحة مستوى  لرفع والطفولة، لألمومة الصحية الحماية توفير على العمل 

 .التلوث من الشرب مياه حماية أجل من

 والفتاكة املزمنة األمراض من العديد على والقضاء ،الخبراء بتبادل املشاركة الدول  قيام. 

 الصحية تالخدما تطوير إلى تهدف التي التدريبية الورش من العديد عقد.  

 :4وهي املنظمة مجالت أبرز  عرض يلي فيما

 الصحية النظم. 

 العمر طيلة الصحة تعزيز. 

 السارية غير األمراض. 

 السارية األمراض. 

 املؤسسية الخدمات. 

                                                           
 الصحية تنسي، اللوائح وحدة الوطنية، التشريعات إطار في للتنفيذ موجزة مقدمة الدولية ملنظمة الصحة العاملية، الصحية (: اللوائح2009العاملية ) الصحة منظمة 1

 الدولية، جنيف.
 نيفالصحة العاملية، ج(: إةالحات منظمة الصحة العاملية من أجل مستقبل ةحي، تقرير من املدير العام، األمم املتحدة، الدورة االستثنائية بشأن اةالح منظمة 2011منظمة الصحة العاملية ) 2

 م، األمم املتحدة، جنيف.2019مايو  31(: الوثائ، األساسية، الطبعة التاسعة واألربعون بما في ذلك املعتمدة إلى يوم 2020) منظمة الصحة العاملية 3
 (: مرجع سب، ذكره.2020منظمة الصحة العاملية ) 4
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 واالستجابة. والتصد التأهب 

يرى الباح  أن منظمة الصحة العاملية تم إنشاءها بهدف متابعة الحالة الصحية العاملية ووضع األنظمة واللوائي 

تساعد الدول في صياغة منظومات صحية متكاملة تعمل على حماية املجتمعات الهشة من املتغيرات والظروف التى 

 الطارئة وتطوير آليات تأهب النظم الصحية ملتابعة املستجدات املرتبطة بالصحة العامة والصحة املجتمعية.

 دور منظمة الصحة العاملية يف مواجهة كورونا. 2.4
 مهمً تلعب منظمة الصحة 

ً
ا في مكافحة جائحة كورونا على املستوى العالمي وبالتعاون مع جميع الدول بال العاملية دورا

 ، بدءا من وزاراتاالتجاهات مع مختلف بلدان العالمعالقات في عدد واسع من ويحتم طبيعة عملها لبناء الاستثناء، 

 
ً

ل، ومن هذا املنط ،واملنظمات املحلية الوطنية والدولية إلى مختلف األجهزة والهيئات، الصحة في تلك الدول وةوال

أو  ،اتها الخاةة بدولة أو مجموعة دول ، على تنفيذ قرار نظمة الصحة العاملية عبر هيئاتها، وأجهزتها، وخبرائهاتعمل م

 هدد صحةما ي العمل الواسع، واملتنام ، في مواجهة عبر ، من خالل أدوات وآليات راتها ذات الصيغة الدولية العامةقرا

 .ي عاملنا املعاةر، فاااليسان وبخاةة في الدول، واألقاليم األكثر فقرً 

در في الحاالت وتلك التي تص االعتيادية،ا التمييز بين القرارات الصادرة عن املنظمة في الحاالت في هذا املجال يبدو طبيعيً 

واملتواةل الرام  إلى االرتقاء بصحة االيسان  نتظم،املوفي هذا املعنى تفهم الحاالت االعتيادية بالنشاط  الطارئة،

ا ويدخل واملاليا والكوليرا وما إليه والتيفوئيد، والسل، األطفال،ومواجهة األمراض التي تنتشر على نطاق واسع مثل شلل 

 .1ماواملعايير الخاةة باألدوية وصحة االيسان عمو  كالتطعيم، الوقائية،في هذا النشاط أيضا مجمل العمليات 

ر بشكل واسع على مستوى انتشار لجائحة كورونا والذي انتشا من أما الحاالت الطارئة مثل ما يشهده العالم حاليً 

وفي  ،مواجهة حاسمة كما في حاالت مرض فقدان املناعة املكتسبة والفيروس املسبب له االيدز مما يستدعيالعالم 

مة في ت املنظباملقارنة مع الطبيعية االرشادية التوجيهية لقرارا، خذ يشاط املنظمة منحى أكثر ةراحةهذه الحالة يأ

تلكها املنظمة ، التي تملتوسيع مدى الصالحيات التنفيذية، واالجرائية ، وهناك اتجاه لتعزيز باستمرار الحاالت االعتيادية

ولكن  ،وجود االيسان نفسهونا الذي يهدد بخاةة الحاالت الطارئة والتي يعيشها العالم حاليا بسبب انتشار وباء كور 

ارمة أو عقابية ة املالحظ أن والية املنظمة وةالحياتها لم تصل بعد إلى مستوى يسمح لها باتخاذ اجراءات تنفيذية

 ، حتى في الحاالت الطارئة األكثر خطورة .ومحددة املعالم

أكثرها أهمية ضرورة منح املنظمة فقد عالج الفقه القانوي  هذه املسألة بكثير من االهتمام من زوايا عديدة لعل 

لتهديد ألن ا األمراض،عندما يتعل، األمر بالتهديدات الوبائية مثل وباء جائحة كورونا وما يتفش ى من  أوسع،ةالحيات 

أو على نطاق عالمي ومن ح، املجتمع الدولي أن يتصرف  معين،في هذه الحاالت ال يقتصر على دولة أو بقعة أو اقليم 

  بسبب تقصير هذه الدولة أو تلك. واسع،يسان الحماية املشروعة وبما يحول دون انتقال الضرر على نطاق بما يؤمن لإل

هنا تحرص دول العالم عموما على صحة مواطنيها وال يخلو بلد من بلدان العالم من وزارة للصحة، وهيئات ونقابات 

اون تتع اإلطار وعقليا وفي هذا  جسيما، الصحيح، همها األول والرئيس توفير مقومات االيسان مدى،ومنظمات مجتمع 

                                                           
 45( دليل املنظمات الدولية، دار الفكر العرب ، القاهرة. ص2000عمر ) حسين، 1
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في مختلف دول العالم من أجل تحقي، أهدافها التي يبرزها  املؤسسات،منظمة الصحة العاملية بشكل منتظم مع تلك 

 .1ميثاقها األساس ي

ام هو أن تصل تأسست بهدف س 1948وبناء على ذلك فإن منظمة الصحة العاملية منذ والدتها في السابع من أبريل عام 

جميع الشعوب إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمانية والعقلية والنفسية واالجتماعية والعمل على مكافحة 

 العالم.انتشار وباء فيروس كورونا والذي أثر بشكل سلبي على 

 فمن أجل الوةول إلى ذلك الهدف السام ، حملت تلك املنظمة على كاهلها طيًف 
ً
ف واملهمات من الوهائ ا واسعا

 االرتقاء بالتعاون و واأليشطة أهمها العمل من أجل أن تكون سلطة منسقة وموجهة في العمل الصحي على نطاق عالمي، 

تقديم املساعدة التقنية و  ،التقني في هذا االتجاه، ومساعدة الحكومات بناء على طلبها لتقوية الخدمات الصحية

رئ والحاالت التي تستدعى تقديم املساعدات الضرورية والحيوية، وكذلك املناسبة والعمل مع الدول في حاالت الطوا

من أجل تحفيز العمل من أجل منع انتشار األوبئة وضبطها كما هو الحال مع الحالة التي يعيشها عاملنا اليوم من 

 مكافحة لوباء كورونا الذي تفش ى بشكل واسع .

دعت و  خرى.األ ى االرتقاء بالتعاون مع الوكاالت والهيئات املتخصصة كما اختطت املنظمة ومنذ البداية لنفسها العمل عل

هروف  إلى تحسين باإلضافةالحاجة لتحسين التغذية وهروف السكن والصيانة الصحية العامة، والترفيه وااليسجام 

 2.العمل والحياة االقتصادية والعادات الصحية املتصلة بالبيئة

املتخصصة والتنسي، بينها على ةعيد عالمي للوةول إلى معايير أكثر رقيا في  ومن أجل االرتقاء بالخدمات البحثية

التعليم والتدريب الصحيين واملهن الطبيعة وما يتصل بها ولتأسيس معايير دولية متقدمة في مجال علوم األحياء 

جال نمية األيشطة في مجراءات ذات معايير في مختلف هذه املجاالت ولتإواملنتجات التي تقدمها ولتوفير  والصيدلة

في ضوء عمل املنظمة ملكافحة انتشار  3.مكافحة وباء كورونا وخاةة أنها تؤثر على سالمة العالقة بين بنى البشر وسالمتها

جراءات وما حققته من تقديم في تحسين صحة شعبها وعليها إا عما اتخذته من وباء كورونا تقدم كل دولة عضو تقريرً 

 بالصحة.نظمة بما ينشر فيها من قوانين ولوائح وتقارير رسمية واحصائيات هامة تتصل أن تبادر بإبالغ امل

جراءات فيما يتعل، بالتوةيات التي قدمتها إليها املنظمة وفيما يتعل، إا عما اتخذته من كذلك تقدم كل دولة تقريرً 

ة على تحديد اختصاةات املنظمات الدوليهنا يتم  الخصوص.باالتفاقيات واللوائح التى اقترحتها املنظمة أيضا في هذا 

وهذا املجال  فيه،يحرم على املنظمات الدولية التدخل  للدول،هناك اعتراف بمجال محفوظ  جهة،فمن  ةعيدين:

ال تستطيع املنظمات الدولية ممارسة أي اختصاص دون  أخرى،ومن جهة  .املحفوظ هو مجال يتعل، باملصالح الحيوية

 النظرية.ه تم تجاهل هذه موافقة الدولة إال أن

االتصال ب بواجباته،إن للمدير العام للمنظمة أو من يمثله أن يضع باالتفاق مع الدول األعضاء طريقة تتيح له القيام 

كذلك  وله الحكومية،املباشر بمختلف االدارات الوزارية وبخاةة ادارتها الصحية واملنظمات الوطنية الحكومية وغير 

                                                           
 .48( مرجع سب، ذكره، ص 2000حسين، عمر ) 1
 .50( مرجع سب، ذكره، ص 2000حسين، عمر ) 2
ديسمبر  12(: دور منظمة الصحة العاملية في مواجهة انتشار جائحة كورونا، املركز الديمقراط  العرب ، تاريخ الدخول )2020ديسمبر  9عبد العزيز، محمد شعبان ) 3

  .de/?p=71532https://democraticac املوقع االلكتروي ، 14:10(، الساعة 2020

https://democraticac.de/?p=71532
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ملكاتب وعليه أن يطلع ا املنظمة،ان ينش ئ عالقات مباشرة مع املنظمات الدولية التي تدخل أيشطتها في مجال اختصاص 

وال شك أن اعطاء املدير العام هذه السلطة داخل طل دولة عضو هو  مناطقها،االقليمية على كل الشؤون التي تهم 

 1.أمر غير شائع في املنظمات الدولية الحالية

 2األنشطة التي تمارسها منظمة الصحة العاملية ملكافحة انتشار وباء كورونا  1.2.4
تكليف املجلس واملدير العام بتنبيه الدول األعضاء واملنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى أن مسألة  -

 باالهتمام.تتصل بالصحة وتراها جمعية الصحة جديرة 

ن إلى تعيين ممثلي املنظمة،دعوة أي منظمة دولية أو قومية حكومية تتولى مسؤوليات ذات ةلة بمسؤوليات  -

لالشتراك دون ح، التصويت في اجتماعات الجمعية أو في اجتماعات اللجان واملؤتمرات التي تعتقد تحت 

 تدعى إال بموافقة الحكومة سلطتها وذلك بالشروط التي تحددها جمعية الصحة غير أن املنظمات القومية ال 

 املعنية.

فيما يصدر عن الجمعية العامة أو املجلس االقتصادي واالجتماعي أو مجلس األمن أو مجلس الوةايا  ر النظ -

لألمم املتحدة من توةيات تتعل، بالصحة وموافاة هذه الجهات بتقارير عن الخطوات التي تتخذها املنظمة 

 التوةيات.لتنفيذها تلك 

توجيه البحوث في ميدان الصحة عن طري، االستعانة بموهف  املنظمة أو ايشاء مؤسسات خاةة تشجيع و  -

  حكومتها.أو التعاون مع املؤسسات الرسمية ألي دولة عضو بموافقة  بها،

 أخرى.ايشاء ما قد تعتبره مناسبا من مؤسسات  -

 املنظمة.اتخاذ أي اجراء مالئم آخر للنهوض بهدف  -

 املنظمة.تعلقة بأية مسألة تدخل في اختصاص إقرار االتفاقيات امل -

توفير االشتراطات الصحية واجراءات الحجر الصحي وغيرها من االجراءات التي يراد بها منع انتشار مرض  -

 الدولي.فيروس كورونا على الصعيد 

 نا.و كور التسمية املتعلقة بجائحة كورونا وما يستجد عنها من انتشار ألي وباء متعل، بانتشار فيروس  -

 الدولي.املعايير املتعلقة بطرق التشخيص لتطبيقها على الصعيد  -

داولة في وما يمثلها من منتجات مت وفاعليتها،املعايير املتعلقة بسالمة املنتجات الحياتية والصيدلية ونقائها  -

 الدولية.التجارة 

 وةافها.أالتجارة الدولية وبيان  االعالن عن املنتجات الحياتية والصيدلية وما يماثلها من منتجات متداولة في -

 املنظمة.تقديم التوةيات إلى الدول األعضاء بشأن أي مسألة تدخل في اختصاص  -

 الصحة منظمة أضافتومن هنا يرى الباحث أنه من خالل تتبع املراحل والفترة التاريخية التي مرت بها هذه الجائحة، ف

 ما عمل تم أنه إلى مشيرة الجديدة األدوية عن الكشف تدعم التي السريرية التضامن تجربة إلى دولة 100 انضمام العاملية

، ويمكن أهم النقاط التى ساهمت وأثر على 19بكوفيد  التوعية إطار في املجتمع عموم تمس ارشادية ورقة 90 من يقرب

 استجابة أو مواجهة منظمة الصحة العاملية للوباء وهي:

                                                           
 (: منظمة الصحة العاملية وفيروس كورونا، قطر.2020أبريل  21صحيفة العرب القطرية )1
 (: دور منظمة الصحة العاملية في مكافحة كورونا، قطر.2020مايو  1صحيفة الشرق القطرية ) 2
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 بمثابة وتعد .املجتمع صحة يخص فيما دولية بأيشطة وتقوم 1948 عام املتحدة، لألمم التابعة املنظمة تأسست 

 مجال في يسمة، مليار  7.7 بنحو عددهم املقدر العالم سكان به يث، أن يمكن الذي الوحيد الدولي الصحي املنتدى

 .الصحة

 ملوازنة دوالر  مليون  800 من أكثر مساهمتها وبلغت العاملية، الصحة ملنظمة ممول  أكبر املتحدة الواليات تعد 

 املتحدة، الواليات بعد وأملانيا، وبريطانيا، ،"غيتس ومليندا بيل" مؤسسة وجاءتم، 2019-2018 للفترة املنظمة

 .العاملية الصحة ملنظمة املمولين كأبرز 

 20 شخص من ينتقل أن يمكن ذلك ومع إيسان، إلى حيوان من ينتقل قد الفيروس أن املنظمة أعلنت  :يناير 

 محدود. بأعداد ذلك كان وإن وثي،، اتصال وقوع حال في آلخر

  طريقة إدارتها جراء بأدائها الثقة اهتزاز هل في تاريخها، في احرًج  املراحل بأكثر العاملية الصحة منظمةمرت 

 .العالم اجتاح الذي ،" 19 كوفيد" املستجد كورونا فيروس وباء ألزمة

 صحية أزمة بأكبر  تسبب الذي كورونا وباء تفش ي مع املختلفة، االتهامات مرمى في األخيرة اآلونة في املنظمة باتت 

 .الثانية العاملية الحرب منذ البشرية تاريخ في

 البحث وتيرة تسريع خالل من عامليا كورونا فيروس مواجه تستهدف التي اإلجراءات من سلسلةاملنظمة  اتخذت 

 تعزيز مع العاملية االستجابة جهود تنسي، إلى باإلضافة واالستجابة التأهب على البلدان ومساعدة والتطوير

  19 كوفيد عدوي  من واألخرين أنفسهم حماية على الناس تساعد التي السبل بشأن والتوعية التواةل

 دولة 133 من أكثر في الصحيين للعاملين حماية ومعدات االستجابة أليشطة أساسية امدادات املنظمة أرسلت 

 دورات أطلقت كما كورونا عن فيروس للكشف بالعالم دولة 126 في اختبار مجموعة مليون  1.5 ب قامت كما

 .1شخص مليون   1.5وتعليم توعية تستهدف تدريبية

 28 جدا مرتفع" إلى "مرتفع" من كورونا خطورة مستوى  تصنيف العاملية الصحة رفعت  :فبراير ". 

 11 العالمي بالوباء كورونا تصف العاملية الصحة :مارس. 

 13 كورونا فيروس بؤرة باتت أوروبا أن تعلن العاملية الصحة :مارس. 

 24 الجديدة البؤرة املتحدة الواليات تصبح أن إمكانية إلى تشير العاملية، الصحة باسم املتحدثة :مارس 

 للفيروس. 

 31 يواجهها أزمة أةعب يعتبر كورونا فيروس إن يقول  غوتيريش، أنطونيو املتحدة لألمم العام األمين :مارس 

 .الثانية العاملية الحرب منذ العالم

 وتسريع الوباء، بعد ما مرحلة في "نضجها إثبات" مجددا، الدولي املجتمع ثقة لكسب املنظمة على يجب بأنه الخبراء ويرى 

 في حاسمة تدابير العاملية الصحة منظمة اتخذت إذ .الوباء عقب جديدة إةالح لعملية والخضوع لقاح، إيجاد مساعي

 .كورونا جائحة ملكافحة العالمي التعاون  لتوجيه ومحايدة وعلمية موضوعية استجابة مع املناسب الوقت

                                                           
لعالمي  1 لعاملين في الخطوط األمامية لفيروس كورونا، األمم 2020أبريل  1)إدارة األمم املتحدة للتواةل ا (: تدعم األمم املتحدة استجابة ا

 ، رابط املوقع: 16:00( ساعة 2020سبتمبر  3املتحدة، تاريخ الدخول )

HTTPS://WWW.UN.ORG/A R/UN-CORONAVIRUS-COMMUNICATIONS -TEAM/UNITED-NATIONS-SUPPORTS-FRONTLINE-

COVID-19-RESPONSE  

https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/united-nations-supports-frontline-covid-19-response
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/united-nations-supports-frontline-covid-19-response
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 املناسب الوقت يف تحذيرات 2.2.4
 املعلومات جمع في أهدافها لتحقي، جاهدة العاملية الصحة منظمة سعت العامة، الصحة في متخصصة وكالة باعتبارها

 توماس "قال .املناسب الوقت في واإلنذارات التحذيرات وإةدار العالم، مستوى  على املعدية األمراض مختلف حول 

 الخارجية، العالقات مجلس في العاملية والتنمية واالقتصاد الصحة زمالء وكبير العالمي الصحة برنامج مدير ،"بوليكي

 أزمة هل في” أهدافها خدمة على جيد وبشكل كبير حد إلى عملت “العاملية الصحة منظمة إن أمريك ، أبحاث مركز وهو

  "بوليكي" وقام 19.1فيد كو 
ّ

 الصحة منظمة يشرت املاض ي، يناير  5في  ”.األزمة هذه وسط تجاهلها “عدم على واشنطن بحث

 بشأن الصين وتقارير واملشورة، املخاطر، تقييم فيها بما الجديد، الفيروس ي املرض تفش ي حول  أخبار أول  العاملية

 ذات واملناط، الدول  إلبالغها إضافة الفيروس، بتفش ي املنظمة بإبالغ الصين قيام من فقط يومين بعد وذلك .الفيروس

 .الصلة

 مكونات مكافحة وباء كورونا 3.4
 : الوباء مكافحة منسق 1.3.4

 تعيينه تم والذي لندن، في امللكية الكلية في العالمي الصحي االبتكار ملعهد املشارك املدير نابارو" "ديفيد الدكتور  قال

 جوانب من جانب وكل عاملية، طوارئ  حالة“ هو الوباء إن الجديد، كورونا فيروس لوباء لالستجابة خاص كمبعوث

 دورا العاملية الصحة منظمة لعبت األطراف، املتعددة التعاون  آلليات رئيسية وباعتبارها  ”.2التنسي، يتطلب االستجابة

 .الوباء ضد العاملية املعركة جهود لتوجيه الدولية الجهود تنسي، في مهما

 : 19كوفيد  حول منتدى 2.3.4
 في جنيف في بتنسيقه املنظمة قامت ،19 كوفيد حول  ليومين منتدى ُعقد املرض، حول  العاملية البحوث تسريع أجل ومن

 أبحاث أن إلى إشارته وخالل ،اللقاحات أبحاث مثل الوباء، حول  للبحث مواضيع ذات مجاالت تسعة وحدد فبراير، 12

 أيشأت العاملية الصحة منظمة ألن للغاية سعيد أنا“ نابارو  قال ،”قوي  عالمي تنسي، لها يكون  أن يجب قضية“ اللقاحات

  ”.3الدول  جميع تتبعها أن وآمل بذلك، للقيام آليات

 أكثر منها الوباء، مواجهة لجهود أمريك  دوالر مليون  800 من بأكثر تعهدت املنظمة إن غيبريسوس قال الحالي، أبريل 8 في

طل، والذي ، 19كوفيد ضد التضامنية االستجابة ةندوق  خالل من جمعها تم دوالر مليون  140 من
ُ
 . املنصرم مارس في أ

                                                           
 ، رابط املوقع: 13:30عة ( السا2020سبتمبر  5(: منظمة الصحة العاملية كافحت جائحة كورونا بموضوعية وكفاءة، تاريخ الدخول )2020أبريل  19وكالة شينخوا ) 1

https://almalnews.com/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7-
%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6/  

سبتمبر  6(: فيروس كورونا: منظمة الصحة العاملية تعرب عن تفاؤلها إزاء جهود احتواء الفيروس الفتاك، تاريخ الدخول )2020فبراير  5موقع ب  ب  س ي البريطاي  ) 2

 ، رابط املوقع:15:30( الساعة 2020

https://www.bbc.com/arabic/world-51381135  
ديسمبر  5تاريخ الدخول ) ، موقع املنظمة االلكتروي 2019 –(: منتدى البحث واالبتكار بشأن فيروس كورونا املستجد 2020فبراير  11منظمة الصحة العاملية ) 3

 ةباًحا، رابط املوقع  10:00( الساعة 2020

https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/research-and-innovation-forum-on-novel-
coronavirus-2019  

https://almalnews.com/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6/
https://almalnews.com/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6/
https://almalnews.com/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6/
https://almalnews.com/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6/
https://www.bbc.com/arabic/world-51381135
https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/research-and-innovation-forum-on-novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/research-and-innovation-forum-on-novel-coronavirus-2019
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 اململكة أن هو  موقفنا إن“ األربعاء يوم صحف  مؤتمر في جويسون  بوريس البريطاي  الوزراء رئيس باسم متحدث قال

 وأعلنت ”.1العاملية الصحية االستجابة قيادة في تؤديه هام دور  لها التي املنظمة، تمويل لوقف خطط لديها ليس املتحدة

 العاملية، الصحة ملنظمة )أمريك  دوالر  مليون  81 ( إسترليني جنيه مليون  65 قيمته تبرع عن أبريل 12 في البريطانية الحكومة

 . الوباء مكافحة جهود لدعم

 : عملية إرشادات 3.3.4
 ومكافحته، الوباء من الوقاية جوانب جميع تغط  عملية إرشادات اإللكتروي  موقعها على العاملية الصحة منظمة يشرت

 على والتنسي، املجتمعية، املشاركة ودعم املخاطر عن واإلبالغ املرض ى، وإدارة اإلةابة، حاالت وتعريفات املراقبة فيها بما

 منظمة أطلقت مارس، 18 في .واملؤسسات العمل وأماكن للمدارس والتوجيهات واملراقبة والتخطيط القطري، املستوى 

 ،19لكوفيد  فعال عالج اكتشاف في للمساعدة دولية سريرية تجربة وهي ،)) التضامن تجربة ((وشركاؤها العاملية الصحة

 التي ،)التضامن تجربة (إلى الدول  من العديد النضمام سعيد أنا“ مارس 23 يوم صحف  مؤتمر في "غيبريسوس" قال

  ”.2وبحجم بسرعة التحرك على ستساعدنا

 : تفاعلية دورات 4.3.4
 تفاعلية دورات خالل من الطبيين للعاملين الحقيق  الوقت في تدريبات املنظمة توفر ، (Open WHO)منصة خالل ومن

 القضايا حول  والتحديثات الفعل وردود املعمقة واملناقشة العامة الصحية الخبرة ذلك في بما لغة، 43 ب اإلنترنت وعبر

 .شخص مليون  1.2 مشاركة جذبت والتي الرئيسية،

 من وباآلالف العاملية، الصحة منظمة إن“ إبريل 18 في بيان في فقال غوتيريش، أنطونيو املتحدة لألمم العام األمين قال

 من وذلك 3.بينها من ضعفا األكثر سيما وال  ومجتمعاتها، األعضاء الدول  وتدعم األمامية، الخطوط في تقف فيها، العاملين

 لألمم العام األمين وأشار.” للفيروس الجميع مكافحة أثناء للحياة، املنقذة والخدمات واملعدات والتدريب التوجيه خالل

 الفيروس هذا لوقف تضامن في معا يعمل أن الدولي وللمجتمع للوحدة، حان قد الوقت“ أن إلى الثالثاء يوم املتحدة

 .” املدمرة وعواقبه

 : ملل أو كلل بال تعمل املنظمة 5.3.4
 :الجائحة تفش ي منذ املنظمة عليها تركز التي الجوانب إلى الصحف  املؤتمر خالل العاملية الصحة ملنظمة العام املدير وتطرق 

 العالم حول  مكتبا 150 و إقليمية مكاتب ستة عبر واالستجابة لالستعداد القدرات بناء على البلدان مساعدة. 

 ألف 229 من من أكثر أكثر وتبّرع للفيروس لالستجابة دوالر مليون  800 من أكثر بتقديم التعهد تم اآلن وحتى

 .التوقعات فاق ما وهو  التضامن استجابة ةندوق  خالل دوالر مليون  140 من بأكثر ومنظمة فرد

                                                           
( الساعة 2020ديسمبر  6ر ترامب وقف التمويل، تاريخ الدخول )(: تقرير إخباري: دعم أوروب  واسع ملنظمة الصحة العاملية بعد قرا2020ابريل  16عرب  نيوز ) 1

  c_138981366.htm-http://arabic.news.cn/2020/04/16 ، رابط املوقع11:30
 الجزائر، ،جامعة أحمد دراية أدرارالقانون واملجتمع،  مجلة ،والتطبيق النص بين إنساني دولي نظام ارساء في املتحدة المم منظمة دور (: 2014سميرة ) سالم ، 2

 275 ص
 (: مرجع سب، ذكره.2020مارس  23) ا غوتيريش، انطونيو 3

http://arabic.news.cn/2020-04/16/c_138981366.htm
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 من منشورا 50 إةدار .الزائفة املعلومات ومحاربة الدقيقة املعلومات لتوفير الشركاء من العديد مع العمل 

 خالل الدالئل على قائمة نصائح لتقديم والحكومات الصحيين واملوهفين للمواطنين التقنية اإلرشادات

 وفايبر، آب وواتس وإيستغرام وغوغل فيسبوك بينها من التكنولوجية الشركات من العديد مع وعملنا .االستجابة

 .املغلوطة املعلومات ملحاربة وغيرها

 شحن تم اآلن وحتى .األمامية الخطوط في للعاملين الضرورية الطبية املستلزمات وةول  لضمان الجهود بذل 

 في أخرى  قطعة مليوي  إلرسال ويعّد  دولة 133 إلى الشخصية الوقائية املستلزمات من قطعة مليون  2 من أكثر

 .املناط، في جميع دولة 126 إلى اختبار قطعة مليون  وأرسلنا .القادمة األسابيع

 الصحيين العاملين وحشد تدريب على العمل. 

 لتحديد العالم حول  املتميزين الباحثين من 400 من أكثر جمع تم شباط/ فبراير فف  .والتنمية البحث تسريع 

 .وتسريعها األبحاث أولويات

 مع بالعمل التزامهم يعلنون  تصريح على وقعوا العالم أنحاء جميع من ومصّنعا ومموال عاملا 130 إن تيدروس .د وقال

 فقرا األشد الناس بحماية خاص بشكل مهتمون  نحن" :قائال وأضاف .للمرض لقاح إيجاد مجال في البحث لتسريع املنظمة

 1.العالم أنحاء جميع في بل الفقيرة الدول  في فقط ليس العالم، في وضعفا

 النتائج والتوصيات:. 5
 النتائج 1.5

 الحياة في اإليسان بح، الصلة ذات االتاملج مختلف على كورونا جائحة تأثير. 

 كرسها التضامن العالمي  الكورونا جائحة هل في مبذولة كبيرة أممية جهود 

  ،واملؤسسات الصحية فيها، العمل على تعزيز أشكال التعاون وآلياته بين منظمة الصحة العاملية، والدول

 وبين املنظمة واملنظمات غير الحكومية، عبر العالم.

  هناك قصور في السياسات العاملية التشاركية املرتبطة باملنظمات االقتصادية واالجتماعية نظًرا لتأثير

 الجائحة على كافة مكونات العالم.

 .أثرت السياسات األمريكية على أيشطة منظمة الصحة العاملية 

  

                                                           
  األكثر البلدان ملساعدة أمريكي دولر مليون   15تخصص املتحدة األمم(: 2020مارس  1العاملية ) الصحة منظمة 1

ا
للمخاطر، المم املتحدة، تاريخ الدخول  عرضة

 ، رابط املوقع12:30( الساعة 2020سبتمبر  8)

https://www.who.int/ar/news/item/06-07-1441-un-releases-us-15-million-to-help-vulnerable-countries-battle-
the-spread-of-the-coronavirus  

https://www.who.int/ar/news/item/06-07-1441-un-releases-us-15-million-to-help-vulnerable-countries-battle-the-spread-of-the-coronavirus
https://www.who.int/ar/news/item/06-07-1441-un-releases-us-15-million-to-help-vulnerable-countries-battle-the-spread-of-the-coronavirus
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 التوصيات: 2.5
  ،العمل على املستوى الدولي من أجل املزيد من تفعيل دور منظمة الصحة العاملية، بمبادرة من األمم املتحدة

، وبتوفير املزيد من اإلمكانيات املوجهة وبخاةة 
ً
ومختلف دول العالم، بتحديد أنماط من العمل أكثر اتساقا

 في العالم. 
ً
 إلى البلدان، واملجتمعات األكثر فقرا

 نظر في ميثاق منظمة الصحة العاملية، من أجل تعزيز القوة اإللزامية لقرارات تلك املنظمة وأجهزتها، إعادة ال

 وبخاةة في الحاالت الطارئة.

  ،إغناء القانون الدولي اإليساي ، والقانون الدولي العام، واملواثي،، واالتفاقيات التي تتعل، بحقوق اإليسان

الصحة، باملواد القانونية، والضوابط واألطر، والهيئات القانونية، ومنها حقه في أعلى مستوى ممكن من 

 والتنفيذية، بما يضمن املزيد من احترام الدول لح، اإليسان بالتمتع بصحة جيدة.

  التدخل، ما أمكن، ومن مختلف الهيئات والوكاالت الدولية، لدفع الدول إلى تأمين الضمان الصحي، والتأمينات

 في هذا املوضوع بالغ األهمية.املتصلة به، لجميع 
ً
 املواطنين، بخاةة في الدول التي ال تكاد تعمل شيئا

  ،تكثيف الجهود الولية لتأمين األدوية ملحتاجيها، بأسعار تناسب إمكانيتهم املالية وبخاةة في الحاالت الطارئة

 وعند انتشار األوبئة والجوانح، مثل مرض اإليدز.

 حية الدولية بما ينسجم والتوةيات السابقة.العمل على تعديل اللوائح الص 

 الخاتمة: 3.5
 في الحفاظ على أرواح املاليين من البش

ً
 وأساسيا

ً
 مهما

ً
ب ، بسبرمن امللحوظ أن منظمة الصحة العاملية تلعب دورا

وجود هيئة  هو انتشار فيروس كورونا غير أن هذه املنظمة ال تزال قائمة بشكلها التقليدي املعروف في القانون الدولي، و 

 عامة، ومجلس إدارة، وإن املنظمة ال تزال محدودة الصالحية والحركة، وذلك بسبب مفهوم سيادة الدولة. 

 في حياة املنظمة، وأهم هذه املجاالت، تعاون املنظمات 
ً
 هاما

ً
وبالرغم من ذلك، هناك مجاالت جديدة بدأت تأخذ مكانا

 م
ً
 في دور منظمة الصحة العاملية، وثانيهما، الدور الهام الذي بدأ األفراد املتخصصة فيما بينها، ويعتبر ذلك توسعا

ً
لحوها

أي خبراء الصحة واملنظمات غير الحكومية، القيام به، وذلك في إطار اكتشاف األمراض الجديدة، وفي امليدان االعالم ، 

ا الدور الجديد يبقى أسير قواعد القانون مثلما في الدعوة لعقد مؤتمرات وندوات دولية، ثم في تقديم العالج، إال أن هذ

 الدولي التقليدي. 

 . المراجع:6
 ( محاضرات مادة املنظمات الدولية، جام2020النجاب، بشير محمد :)عة جدارا، الفصل الثاي ، األردن. 

 ( قانون املنظمات2010الجندي، غسان ) الدولية، مطبعة التوثي،، األردن. 

 ( املنظمات 2012حسين، مصطفى )الدولية، منظمة الصحة العاملية، الدار الجامعية، بيروت 

 ،( دليل املنظمات الدولية، دار الفكر العرب ، القاهرة2000عمر ) حسين. 
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 ( التضامن العالمي ملكافحة مرض فيروس كورونا لعام 2020الجمعية العامة لألمم املتحدة :)(، 19)كوفيد  2019

 من جدول األعمال، األمم املتحدة، نيويورك. (123الدورة الرابعة والسبعون، البند )

 ( 2019األمم املتحدة :)نيويورك.مبادئ توجيهية بشأن تقديم مشاريع القرارات في الجمعية العامة ، 

 ، القانون  مجلة والتطبي،، النص بين إيساي  دولي نظام ارساء في املتحدة االمم مةمنظ دور (: 2014) سميرة سالم 

 .الجزائر أدرار، دراية أحمد جامعة واملجتمع،

 إطار في للتنفيذ موجزة مقدمة الدولية ملنظمة الصحة العاملية، الصحية (: اللوائح2009العاملية ) الصحة منظمة 

 الدولية، جنيف. الصحية اللوائحتنسي،  وحدة الوطنية، التشريعات

 ( إةالحات منظمة الصحة العاملية من أجل مستقبل ةحي، تقرير من املدير العام، 2011منظمة الصحة العاملية :)

 األمم املتحدة، الدورة االستثنائية بشأن اةالح منظمة الصحة العاملية، جنيف

 ( الوثائ، األساسية، الطبعة 2020منظمة الصحة العاملية :) مايو  31التاسعة واألربعون بما في ذلك املعتمدة إلى يوم

 م، األمم املتحدة، جنيف.2019

 املتحدة، تاريخ  االمم العالم، أنحاء جميع في النار إطالق لوقف العام األمين (: نداء2020مارس  23) انطونيو ،غوتيريش

 :، رابط املوقع15:15( الساعة 2020أغسطس 20الدخول على املوقع )
 .https://www.un.org/ar/coronavirus/articles/fury-virus-illustrates-folly-war 

 جعل حماية املدنيين املحاةرين في الصراعات أكثر ةعوبة من أي  19-(: كوفيد2020مايو  27) انطونيو ،غوتيريش

 بط املوقع: ، را14:00( الساعة 2020أغسطس 22وقت مض ى، األمم املتحدة، تاريخ الدخول على املوقع )
https://news.un.org/ar/story/2020/05/1055532  

 19-كوفيد لجائحة التصدي سياق في اإليسان حقوق  واحد، قارب في (: جميعنا2020أبريل  23) غوتيريش، انطونيو 

، رابط 14:30( الساعة 2020أغسطس 22االمين العام، األمم املتحدة، تاريخ الدخول على املوقع ) رسالة منها والتعافي

 املوقع:
.https://www.un.org/ar/ 

 ( 2020أبريل  28إدارة األمم املتحدة للتواةل العالمي:) على كورونا فيروس تأثير من للتخفيف املتحدة األمم تعمل 

 ، رابط املوقع:14:50( الساعة 2020أغسطس 24لدخول على املوقع )األمم املتحدة، تاريخ ا األطفال،
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/united-nations-working-mitigate-covid-19-
impact-children  

 ( دور منظمة الصحة العاملية في مواجهة انتشار جائحة كورونا، املركز 2020ديسمبر  9عبد العزيز، محمد شعبان :)

 ،املوقع االلكتروي  14:10(، الساعة 2020ديسمبر  12الديمقراط  العرب ، تاريخ الدخول )

 https://democraticac.de/?p=71532  

 ( منظمة الصحة العاملية وفيروس كورونا، قطر.2020أبريل  21صحيفة العرب القطرية :) 

 ( دور منظمة الصحة العاملية في مكافحة كورونا، قطر.2020مايو  1صحيفة الشرق القطرية :) 

 (: تدعم األمم املتحدة استجابة العاملين في 2020أبريل  1)تحدة للتواةل العالمي إدارة األمم امل

، رابط 16:00( ساعة 2020سبتمبر  3الخطوط األمامية لفيروس كورونا، األمم املتحدة، تاريخ الدخول )

 املوقع: 
HTTPS://WWW.UN.ORG/A R/UN-CORONAVIRUS-COMMUNICATIONS -TEAM/UNITED-NATIONS-SUPPORTS-FRONTLINE-

COVID-19-RESPONSE  

 ( 5(: منظمة الصحة العاملية كافحت جائحة كورونا بموضوعية وكفاءة، تاريخ الدخول )2020أبريل  19وكالة شينخوا 

 ، رابط املوقع: 13:30( الساعة 2020سبتمبر 
https://almalnews.com/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7-
%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-

https://www.un.org/en/ga/pdf/guidelines_submit_draft_proposals.pdf
https://news.un.org/ar/story/2020/05/1055532
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/united-nations-working-mitigate-covid-19-impact-children
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/united-nations-working-mitigate-covid-19-impact-children
https://democraticac.de/?p=71532
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/united-nations-supports-frontline-covid-19-response
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/united-nations-supports-frontline-covid-19-response
https://almalnews.com/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6/
https://almalnews.com/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6/
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%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6/  

 (  فيروس كورونا: منظمة الصحة العاملية تعرب عن تفاؤلها إزاء جهود احتواء 2020فبراير  5موقع ب  ب  س ي البريطاي :)

 ، رابط املوقع:15:30( الساعة 2020سبتمبر  6الفيروس الفتاك، تاريخ الدخول )
https://www.bbc.com/arabic/world-51381135  

 ( منتدى البحث واالبتكار بشأن فيروس كورونا املستجد 2020فبراير  11منظمة الصحة العاملية :)– موقع 2019 ،

 ةباًحا، رابط املوقع  10:00( الساعة 2020ديسمبر  5تاريخ الدخول ) املنظمة االلكتروي 
https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/research-and-innovation-forum-on-novel-
coronavirus-2019  

 ( تقرير إخباري: دعم أوروب  واسع ملنظمة الصحة العاملية بعد قرار ترامب وقف التمويل، 2020ابريل  16عرب  نيوز :)

 ، رابط املوقع11:30( الساعة 2020ديسمبر  6تاريخ الدخول )
http://arabic.news.cn/2020-04/16/c_138981366.htm  

 األكثر البلدان ملساعدة أمريك  دوالر مليون  15 تخصص املتحدة (: األمم2020مارس  1العاملية ) الصحة منظمة  
ً
 عرضة

 ، رابط املوقع12:30( الساعة 2020سبتمبر  8املتحدة، تاريخ الدخول )للمخاطر، االمم 
https://www.who.int/ar/news/item/06-07-1441-un-releases-us-15-million-to-help-vulnerable-countries-battle-
the-spread-of-the-coronavirus  

https://almalnews.com/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6/
https://almalnews.com/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6/
https://www.bbc.com/arabic/world-51381135
https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/research-and-innovation-forum-on-novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/research-and-innovation-forum-on-novel-coronavirus-2019
http://arabic.news.cn/2020-04/16/c_138981366.htm
https://www.who.int/ar/news/item/06-07-1441-un-releases-us-15-million-to-help-vulnerable-countries-battle-the-spread-of-the-coronavirus
https://www.who.int/ar/news/item/06-07-1441-un-releases-us-15-million-to-help-vulnerable-countries-battle-the-spread-of-the-coronavirus

