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تقديـم

2020، يف حالة ط�ارئ �شحية  العام  منذ مطلع   ،  )COVID-19( كـــ�رونا بت جـــائحة  ت�شبرّ
التاريخ، كما اأجربت هذه  اأخرى على مر  اأزمة  اأي  عاملية واأزمة اقت�شادية ل ت�شاهيها حجما 
من  اجلائحة حك�مات دول العامل على اإغالق امل�ؤ�ش�شات التعليمية مما ت�شبب يف حرمان 89% 
لتلقي  ة  التعليميرّ امل�ؤ�ش�شات  اإلى  ال��ش�ل  188 دولة من  1.5 مليار متعلم( من  املتعلمني)اأكرث من 
ط لها وهي  �شات بخ��ص جتربة كبرية غري خمطرّ التعليم احل�ش�ري، وقامت العديد من تلك امل�ؤ�شرّ
التدري�ص عن بعد يف حالت الط�ارئ والأزمات والأوبئة من اأجل احلد من انت�شار الفريو�ص. وه� 

جهد �شاندته املنظمة باملن�شات املتخ�ش�شة وتدريب املدر�شني على هذه التقنيات اجلديدة....

الدول  م�شاعدة  علــى  )الألك�ش�(  والعل�م  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  من  وحر�شا 
العربية على حتقيق الهدف الثالث من اأهــداف التنمية امل�شتدامة للعام 2030 الذي ين�ص على 
»�صمان متتع �جلميع باأمناط عي�ش �صحّية وبالرفاهية يف جميع �لأعمار«، ومن منطلق تنفيذها 
للعديد من الإجراءات واجله�د للم�شاهمة يف م�اجهة جائحة ك�رونا، وللقيام بدورها الت�ع�ي 
من  )دي�صمرب2020(  و�لثالثني  �لر�بع  �لعدد  ملف  تخ�صي�ش  �لعرب،�رتاأت  للفتيان  �لتثقيفي 
هذه  تد�عيات  �لعدد  هذ�  وتناول  كورنا.  جائحة  ملو�صوع  للفتيان«،  �لعلمية   �لعربية  »�ملجلة 

�جلائحة من جو�نب خمتلفة، متثلت يف: 

- التحديات الأخالقية يف م�اجهة فيــرو�ص ك�فيد - 19، 
- الأ�شاليب التعليمية الآمنة يف زمن هذه اجلائحة امل�شتجدة، 

اته يف البلدان النامية يف ظل جائحة ك�رونا. - ه�اج�ص التعليم عن ُبعد واإ�شكاليرّ
- الأمن الغذائي العربي يف زمن تف�شي جائحة ك�رونا...

وفــي �إطار �لتعريف بال�صخ�صيات و�ملوؤ�ص�صات �لعلمية �لعربية �لتي �أحدثت ول تز�ل حتدث 
�أثر� �إيجابيا يف تاريخ �لفكر �لإبد�عي �لعربي، يقدم هذ� �لعدد:

نبذة عن حياة املعمارية العراقية الأ�شل، املبدعة املرح�مة زها حديد، وجتربتها الإبداعية 
�لعمر�نية �ل�صتثنائية و�جلديدة �لتي تبلورت يف مناذج و�صروح معمارية فريدة من نوعها...، 



“املعهد املت��شطي للعل�م الريا�شية” �لذي يهدف �إلى توفري  فر�ش �لتو��صل لل�صباب مع عامل 
البحث يف الريا�شيات املرتامي الأطراف... 

و�إذ ت�صكر �لألك�صو �لكّتاب على جهودهم �لقيمة �لتي يبذلونها يف �صبيل �إثر�ء �ملجلة مبقالت 
�أيدي قّر�ئها �لأفا�صل �لعدد �لر�بع و�لثالثني/  �أن ت�صع بني  علمية  �صل�صة ومب�ّصطة، ي�صّرها 
دي�شمرب 2020، من املجلة العربية العلمية للفتيان، يف ن�شختني ورقية واإلكرتونية، وهي تطمح 
�شاتهم  اإلى املزيد من الإنتاج العلمي من اخلبــراء  من داخل وخارج ال�طن العربي مبختلف تخ�شرّ

العلمية.

                                                                                                املديــر العام

                                                                                                  اأ.د.حممد ولد اأعمر



كلمة العدد

قرائها  اأيدي  بني  ت�شع  اأن  )الألك�ش�(  والعل�م  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  ُي�شعد 
للفتيان،  العلمية  العربية  املجلة  من  )دي�صمرب/2020(  و�لثالثني  �لر�بع  �لعدد  �لأعز�ء، 
ن العدد ملفا خا�شا بجائحة ك�رونا وتداعياتها على خمتلف القطاعات احلي�ية، �شعيا  ويت�شمرّ
من الألك�ش� للفت انتباه ال�شريحة العمرية التـي ت�شتهدفها جملتنا اإلى التحديات الأخالقية 
ف على بع�ص الأ�شاليب التعليمية الآمنة يف زمن هذه  19، والتعررّ يف م�اجهة فريو�ص ك�فيد - 
�مل�صتد�مة  »�لتنمية  مثل  متنّوعة  علمية  مو��صيع  �لعدد  ت�صّمن  �مل�صتجدة...وقد  �جلائحة 
و�لطاقة �لبديلة«، و«�صناعة �لِعطر وم�صادره » و�لأمن �لغذ�ئي �لعربي يف زمن تف�صي جائحة 

�ن من داخل ال�طني العربي وخارجه. ك�رونا... �شاهم يف كتابتها خرباء علميرّ

ويزدان هذا العدد بتقدمي نبذة عن حياة املبدعة املرح�مة زها حديد، املعمارية العراقية 
وجديدة  ا�شتثنائية  ابتكارات  العامل  يف  العمرانية  الإبداعية  للتجربة  قدمت  التي  الأ�شل، 
امراأة  لنماذج و�شروح معمارية فريدة من ن�عها، وخا�شت حتديات ريادية كبرية جعلت منها 

عربية مبدعة حديدية الإرادة بامتياز. 

وفــي �إطار �لتعريف باملوؤ�ص�صات �لعلمية، يقّدم هذ� �لعدد »�ملعهد �ملتو�صطي للعلوم �لريا�صية 
ة، ويهدف اإلى خدمة املجتمع املحلي والإقليمي- املت��شطي،  وه� �شرح ت�ن�شي يرافق امل�اهب ال�شابرّ
�لريا�صيات �ملرت�مي �لأطر�ف. كما  �لبحث يف  �لتو��صل مع عامل  �إمكانيات  لل�صباب  حتى يوّفر 

يهدف �أي�صا �إلى �أن يكون و�جهة تقّرب بني �لأكادمييني ورجال �ل�صناعة.

و�إذ تقّدم �لألك�صو هذ� �لعدد �إلى قر�ئها �لأفا�صل، ُتزجي �صكرها �إلى �لكّتاب �لذين �أثروه 
واإي�شالها  املجلة،  هذه  يف  للكتابة  واخلرباء  الأكادمييني  جه�د  على  ل  تع�رّ كما  مبقالتهم، 

ي تطلعات الأجيال القادمة. للم�شتفيدين ب�شكل يلبرّ

هيئة التحرير
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ملف العدد:

جائحة كورونا:
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ملف
العدد

األمن الغذائي العربي
في زمن تفشي جائحة كورونا

د. عون مكرازي
الخبير الدولي في مجال علوم األرض والمياه ـ تونس

علي  البشرية  عرفتها  التي  األزمات  أخطر  و  أعمق  من  واحدة  العالم  يعيش 
العالم،  دول  كل  باغتت  التي  كورونا  بأزمة  األمر  ويتعلق  الطويل  تاريخها  مر 
فشملت بذلك كل األصقاع إذ يبدو ظاهرها يمس المجال الصحي فقط بينما 
بمختلف  متصل  خلفتها  الذي  الجراح  فعمق  بكثير  ذلك  من  أبعد  تداعياتها 
الغذائي  األمن  الغذائي. وتعتبر قضية  باألمن  يتعلق  الحياة السيما ما  مناحي 
الماضي  القرن  منذ  العالم  ومنظمات  دول  تشغل  التي  القضايا  أهم  إحدى 
أهمية هذه  وتبرز   . االستمرار  لتحقيق  األول  السبيل  وأبدا  دائما  يبقى  فالغذاء 
القضية في وقت األزمات و المحن وعاد الحديث عن األمن الغذائي بقوة على 
ضوء جائحة كورونا  وصعوبة توفير األغذية من خالل التجارة العالمية. وتتركز 
األغذية بشكل مستمر  توفير حاجة مواطنيها من  الدول على ضرورة  جهود 
باالعتماد على نفسها بالدرجة األولى. وازداد القلق في أغلب دول العالم  على 
العالم  تعطيل  المستجد في  أن  تسبب  فيروس كورونا  بعد  الغذائي  األمن 
والحياة التي كنا نعرفها وأدى إلى وقوع خسائر فادحة في األرواح واألنشطة 
والبحري  البري  والنقل  والسياحية  والتجارية  والصناعية  )الزراعية  االقتصادية 
الذين  البشر  من  للماليين  تهديدا  يمثل  عالميا  انتشاره  أن  كما  الخ...(  والجوي 
يعانون من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. وانطوت مخاطـره أيضا على 
تأثيرات اجتماعية واقتصادية بالغة األهمية من ضمنها المساس باألمن الغذائي 
والتغذية بحسب تحذيرات مشتركة صدرت عن منظمة األغذية والزراعة لألمم 
الدولي  والبنك  )إيفاد(  الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق  )الفاو(  المتحدة 
وبرنامج األغذية العالمي. وتسعى جل دول العالم إلى تحقيق االكتفاء الذاتي 
من السلع األساسية خصوصا وأن األزمة الحالية غير مقرونة بوقت محدد وال 
الغذائي  األمن  مستقبل  على  خطرا  يشكل  ما  وهذا  بنهايتها  التنبؤ  يمكن 
القريب. وقد حذرت عديد المنظمات الدولية من خطر حصول نقص في المواد 
الغذائية في األسواق العالمية بسبب االضطرابات في التجارة الدولية وسالسل 
اإلمدادات الغذائية جراء تفشي هذا الفيروس .كما أن الظروف االستثنائية التي 
تشهدها كافة دول العالم بسبب جائحة كورونا أعطت درسا للجميع بضرورة 
أكبر  معدالت  تحقيق  قصد  والغذائية  الزراعية  القطاعات  في  االستثمار  تعزيز 

في االكتفاء الذاتي من الغذاء . 
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تعريف األمن الغذايئ:

يعرف األمن الغذايئ بأنه قدرة الدولة عيل تأمني 

املخزون الكايف من السلع الغذائية لألفراد خالل فرتة 

زمنية محددة ال تقل عن شهرين وال تزيد عىل سنة 

إىل حني أن تستطيع تجديد هذا املخزون مرة أخرى. 

الغذائية  واملادة  الدولة  حسب  املدة  هذه  وتختلف 

والزراعة  األغذية  منظمة  تعريف  وبحسب  نفسها. 

الغذاء  توفري  هو  الغذايئ  األمن  فإن  )الفاو(  الدولية 

الالزمتني  والنوعية  بالكمية  املجتمع  أفراد  لجميع 

حياة  أجل  من  مستمرة  بصورة  باحتياجاتهم  للوفاء 

املفهوم  التعريف عن  صحية ونشطة. ويختلف هذا 

التقليدي لألمن الغذايئ الذي يرتبط بتحقيق االكتفاء 

يف  وإمكانياتها  مواردها  عىل  الدولة  باعتامد  الذايت 

االختالف  وهذا  محليا  الغذائية  احتياجاتها  إنتاج 

يجعل مفهوم األمن الغذايئ حسب تعريف الفاو أكرث 

انسجاما مع التحوالت االقتصادية الحالية وما رافقها 

من تحرير للتجارة الدولية يف السلع الغذائية أما عن 

مقومات األمن الغذايئ فهي تتمثل يف خصائص الدولة 

وكرثة  املائية  املصادر  ووفرة  واملناخية  الجغرافية 

الزراعية واملراعي والغابات  البرشية واألرايض  املوارد 

ووفرة الرثوة السمكية وامتالك التكنولوجيا الحديثة     

واقع األمن الغذايئ العريب:

وال  اليوم  وليدة  الغذايئ  األمن  قضية  تكن  مل 

تراكامت  بل هي  فقط  كورونا  انتشار فريوس  نتيجة 

الطبيعية  العوامل  فيها  تفاعلت  سابقة  سنوات  عدة 

والسياسية واالقتصادية واالجتامعية فضال عن انتشار 

األوبئة واألمراض املشرتكة بني اإلنسان والحيوان التي 

الخرباء  عديد  أكد  وقد  الغذاء  تهدد سالمة  أصبحت 

سنوات  منذ  الفالحي  بالشأن  املهتمني  واملتخصصني 

من  الذايت  االكتفاء  تحقيق  عىل  العمل  رضورة  عىل 

إىل  الوصول  لهدف  الرضورية  الغذائية  املواد  أغلب 

املرتابطة  وبسلسلته  الشامل  مبفهومه  الغذايئ  األمن 

ووصوال  التسويق  بحلقة  مرورا  اإلنتاج  مرحلة  من 

إىل عملية االستهالك باعتبار أن األمن الغذايئ ال يقل 

هنا  ومن  العربية.  للدول  القومي  األمن  عن  أهمية 

ومستقبال  حاليا  نفسها  املائية  املوارد  قضية  تفرض 

سواء يف ما يتعلق باملياه الجوفية أو املياه السطحية 

وخصوصا األنهار باعتبارها لب الحياة   وأساس األمن 

من  اإلنتاج  وتذبذب  الزارعة  نوعية  أن  كام  الغذايئ 

العريب حيث ال  الوطن  الغذاء يف  أسباب تفاقم أزمة 

كان  سواء  البدائية  الطرق  عىل  تعتمد  الزراعة  تزال 

ذلك يف الري أو يف اإلنتاج فضال عن تلوث الرتبة واملياه 

الكيميائية  واملبيدات  األسمدة  استخدام  جراء  من 

السامة واملرسطنة،  فالزراعة العربية مل تحقق الزيادة 

املستهدفة يف اإلنتاج، لذلك اتسعت الفجوة الغذائية 

نصف  حوايل  تستورد  العربية  الدول  وأصبحت 

جعلها  مام  الرئيسية  الغذائية  السلع  من  احتياجاتها 

السلبية  آثارها  لها  التي  الغذائية  التبعية  مصاف  يف 

استرياد  عىل  فاالعتامد  واجتامعيا.  واقتصاديا  سياسيا 

األغذية من الخارج يؤدي إىل زيادة فاتورة الواردات 

يف  العجز  وينمي  باستمرار  العربية  للدول  الغذائية 

األجنبي  النقد  من  مواردها  ويبدد  دفوعاتها  موازين 

وبذلك يفقدها السيادة الوطنية. باإلضافة إىل سياسة 

فاقمت  الزراعية  الترشيعات  فإّن  الزراعي  االسترياد 

من أزمة الغذاء يف الوطن العريب فبعض الدول تركت 

زراعة املحاصيل االسرتاتيجية كالقمح واألرز وتوجهت 

العناية  إيالء  والفواكه فضال عن عدم  الخرض  لزراعة 

املنتجات  يف  التجاري  التبادل  حجم  لتفعيل  الكافية 

كبري  بشكل  تعتمد  التي  العربية  الدول  بني  الزراعية 



املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 34 /  102020

دول  من  الغذائية  املواد  من  حاجاتها  استرياد  عىل 

وتربة  مياه  من  الطبيعية  املوارد  توفر  رغم  أجنبية 

الوطن  يف  الغذايئ  العجز  فمشكلة  للزراعة.  صالحة 

يعيشها  التي  التجزئة  بحالة  وثيق  ارتباط  لها  العريب 

اإلمنايئ  االسرتاتيجي  التخطيط  وانعدام  العريب  الوطن 

امليدان  يف  خاصة  الوطني  املستوى  عىل  التكاميل 

اإلقليمي  االقتصادي  التكتل  أصبح  فبينام  الزراعي، 

والدويل أداة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية 

ما  رغم   – اآلن  حتى  العربية  الدول  تستطع  مل 

والوحدة  التكامل  مقومات  من  متلكه 

االقتصادية – أن تفلت من تحكم 

خططها  عيل  املحيل  الطابع 

وهو  اإلمنائية  االقتصادية 

ما منع الوطن العريب من 

هو  ملا  الكامل  االستغالل 

طبيعية  موارد  من  متاح 

وبرشية ومالية . 

األمن  تحقيق  كيفيـة 
الغذايئ العريب:

الغذايئ  األمن  قضية  حل  إن 

العريب لن يتحقق إال من خالل تنفيذ 

االسرتاتيجية العربية للتنمية الزراعية التي ترتكز 

لحرص  مشرتكة  وبرامج  خطط  وتنفيذ  إعداد  عىل 

واستصالح  الزراعية  الطبيعية  املوارد  ورصد  ومسح 

املياه  لرصد  متطورة  شبكات  وإقــامة  األرايض 

عنها  املعلومات  توفري  وتعـزيز  والجوفية  السطحية 

املشرتك  واالستغالل  والوطني  املحيل  املستويني  عىل 

الرّي  يف  والتوسع  املشرتكة  املائية  واألحواض  لألرايض 

الحديث ووضع الخطط والربامج لوقف نزيف انتشار 

ومن  املنتج  الزراعي  االستثامر  يف  فبالتوسع  التصحر. 

ميكن  الزراعية  التكنولوجيا  تطور  يف  التحكم  خالل 

والزيادة  يتامىش  مبا  العربية  الزراعة  إنتاجية  زيادة 

يف  يتطلب  وهذا  الغذاء  عىل  الطلب  يف  الحاصلة 

العريب  الزراعي  االقتصادي  التكامل  دعم  األساس 

والتنسيق بني السياسات والخطط التنموية عرب تطوير 

عمل وإمكانات املؤسسات العربية العاملة يف القطاع 

الزراعية  السياسات  وتنسيق  تطوير  وكذلك  الزراعي 

مساعدة  وبرامج  اإلنتاج  مستلزمات  دعم  خالل  من 

صغار املزارعني وتحسني مستويات إنتاجيتهم وتفعيل 

والتجارية  التسويقية  السياسات 

تعزيز  إىل  باإلضافة  والرقابية، 

أنفسنا  عىل  االعتامد  ثقافة 

تحقيق  إىل  والوصول 

االكتفاء الذايت من السلع 

من  الرئيسية  الغذائية 

مرشوعات  تنفيذ  خالل 

مشرتكة  عربية  زراعية 

مخزون  إقامة  من  متكن 

السلع  من  اسرتاتيجي 

مخزون  إقامة  قصد  الغذائية 

األساسية  السلع  من  اسرتاتيجي 

إعــداد  مع  وإدارته  لتنفيذه  نظام  ووضع 

وإنجاز برامج تطوير استخدام املياه وتنميتها والتوعية 

التقني  العلمي  بالتقدم  حول استخداماتها واالهتامم 

والبحثي. كل ذلك يندرج يف جهود الوصول إىل الهدف 

العريب.  االقتصادي  التكامل  تحقيق  وهو  املنشود، 

التطورات  مواجهة  الغذايئ  األمن  تحقيق  ويتطلب 

والتحديات العاملية يف مجال اقتصاد السوق وتحرير 

عريب،  اقتصادي  تكتل  إقامة  خـالل  من  التجارة 

وكذلك االستفادة من املزايا واالستثناءات التي تتيحها 
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االتفاقات التجارية الدولية مبا يحقق التنمية والرخاء 

للمجتمعات العربية. إن مسألة تحقيق األمن الغذايئ 

تظهر أهميتها من خالل جائحة كورونا كام نعيشها 

عىل  فعال  الحلم  يتحقق  عندما  نهايتها  يف  أو  اليوم 

ال  أنه  العريب  الفرد  ويشعر  امللموس  الواقع  أرض 

املستقبل  يف  له  يتعرض  لن  أنه  أو  الجوع  يخىش 

القريب والبعيد. لكن اليوم فإن جميع الدول العربية 

بعضها  ينجو  أن  املتوقع  ومن  الجوع  خطر  تواجه 

ويقع بعضها اآلخر يف مواجهة ذلك الخطر.

الغذاء  عن  بحثه  يف  املواطن  وسلوك  ترصف 
زمن تفيش فريوس كوفيد - 19:

لقد دفع الهلع من انتشار جـائحة كورونا النـاس 

الغذائية  التهافت عىل الرشاء والتخزين للسلع  إلـى 

واملواد املختلفة األخرى كالكاممات واألدوية وأدوات 

التنظيف والتعقيم وغريها وهذه الظاهرة ال تخلو من 

عواقب عديدة من أهمها مساهمتها يف رفع األسعار 

وتسببها يف نقص السلع التي قد يحتاج إليها آخرون 

ليست  أنها  الجميع  ليعرف  لكن  غريهم  من  أكرث 

املرة األوىل ولن تكون األخرية  التي يحل فيها الذعر 

األساسية  الغذائية  املواد  اختفاء  جراء  من  والخوف 

منها  متعددة  ألسباب  وذلك  واألسواق  املتاجر  من 

تتعامل  الطبيعية حيث  والكوارث  والحروب  األوبئة 

مختلف الدول مع هذه الظواهر كل وفق إمكاناته 

عيل  املقيمني  و  ملواطنيه  الغذاء  توفري  يف  وقدراته 

أرضه والوقوف إيل جانبهم قصد تخفيف وطأة وتأثري 

الظاهرة عليهم. وقد شوهد الناس يف أنحاء املعمورة 

أفرادا وجامعات وهم يرتددون بكثافة عىل املساحات 

التجارية فمنهم من خري البقاء يف طوابري ينتظر دوره 

ومنهم  وغريها  الغذائية  املواد  من  حاجياته  القتناء 

واملساحات  املتاجر  بني  والتنقل  التدافع  فضل  من 

من  هائلة  كميات  عىل  يعرث  لعله  الكربى  التجارية 

السلع االستهالكية لتخزينها خوفا من عدم تواجدها 

الحقا وإمكانية زيادة أسعارها ومنهم أيضا من لجأ 

يرشده  من  يجد  لعله  واألنهج  الشوارع  يف  للتجوال 

األسواق.  من  فقدت  التي  السلع  وجود  أماكن  إىل 

ويرجح أغلب املتخصصني يف الشأن الغذايئ أن عملية 

التهافت عىل الرشاء سببها الخوف من اختالل سالسل 

كورونا  تفيش  بسبب  العاملية  واإلنتاج  السلع  توريد 

يف الصني التي تعد الحلقة األقوى يف سلسلة التوريد 

األدوية  نقص  من  واملخاوف  اإلشاعات  كرثت  كام 

الرشاء  أن  آخرون  يفرس  كام  االستهالكية.  والسلع 

الخوف  مع  للتعامل  نفسية  حيلة  هو  الهلع  بدافع 

أو وسيلة الكتساب يشء من السيطرة عىل املوقف. 

وهناك عامل آخر قد يدفعنا إىل التهافت عىل الرشاء 

الكآبة  تعرتينا  فقد  الفرص  تضييع  من  الخوف  وهو 

عندما ندرك أننا ضيعنا فرصة رشاء مواد كنا يف أشد 

الحاجة لها ثم إن عقلية القطيع تلعب دورا كبريا يف 

دفع الناس للرشاء عندما يرون غريهم يتهافتون عىل 

التي نطلع عليها عىل مواقع  أن األخبار  املتاجر كام 

التواصل االجتامعي وعرب القنوات اإلخبارية ومبالغتها 

يف  السلع  ندرة  عىل  وتركيزها  األوضاع  وصف  يف 

األسواق كل هذا يدفع الناس للتنافس والتكالب عىل 

رشائها. ويرجح البعض هذا الترصف النعدام الثقة يف 

قدرة الحكومات  عىل إدارة األزمة . 

جائحة  تفيش  زمن  يف  العريب  الغذايئ  األمن 
كورونا :

مختلف  بها  قامت  التي  الدراسات  كل  بعد 

اإلقليمية  و  الدولية  املنظامت  و  العربية  الدول 
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وضبط االسرتاتيجيات والخطط والربامج املوكلة لكل 

برنامج  إلعداد  التوصل  قصد  رؤيتها  وإعطاء  دولة 

تحقيق  من  دولة   كل  متّكنت  فهل  املعامل،   واضح 

والدراسات  التقارير  أظهرت  لقد  الغذايئ؟  أمنها 

العربية  الدول  أن  األخرية  السنوات  يف  أنجزت  التي 

مل تتوصل إىل تحقيق األمن الغذايئ بل إنها يف حالة 

عجز متنام عىل الرغم من أنها متلك مقومات األمن 

الغذايئ . فحجم اإلنتاج من املواد الغذائية ال يكفي 

اللجوء  يستدعي  ما  وهو  املحيل  االستهالك  لتغطية 

إيل االسترياد من الخارج لتغطية العجز، ويتبني اليوم 

دول  هناك  أن  املستجد  كورنا  فريوس  تفيش  يف ظل 

عربية استطاعت ولو نسبيا التعاطي مع هذا الوباء 

بحذر وحرفية  رغم قلة اإلمكانيات املالية والبرشية 

التي  الدول  هذه  بني  من  ونذكر  األحيان،  بعض  يف 

املغرب  من  كال  لشعوبها  الغذاء  توفري  استطاعت 

واألردن والجزائر وتونس ومرص وقطر والكويت التي 

واألدوية  األساسية  السلع  من  كافيا  مخزونا  متتلك 

مل  أخرى  دول  توجد  أنه  غري  الطبية،  واملستلزمات 

الغذاء  من  شعوبها  حاجيات  كل  توفري  من  تتمكن 

وذلك ألسباب عديدة من أهمها الحروب والرصاعات 

وتتباين  املالية وغريها  اإلمكانيات  الداخلية وضعف 

فرتة مقدرة الدول عىل توفري احتياجاتها الغذائية.         

مرص :

عدة مشكالت  الغذايئ يف مرص  األمن  واجه  لقد 

املواد  أسعار  أبرزها  كورونا  جائحة  انتشار  قبل 

مصادر  وندرة  الزراعي  اإلنتاج  ومستويات  الغذائية 

املياه ...إلخ. وقد سعت مرص إىل تعزيز االكتفاء الذايت 

من بعض السلع الغذائية املستوردة عىل غرار الفواكه 

الفجوة  تضييق  مع  واألسامك  واألرز  والخرضوات 

النباتية  والزيوت  والسكر  القمح  يف  االستهالكية 

وتهديدا  أساسيا  عائقا  مثل  كورونا  وباء  لكن مجيء 

القطاعات  من  يعترب  الذي  الزراعي  للقطاع  مبارشا 

  55% حوايل  يوفر  والذي  املرصي  لالقتصاد  الحيوية 

ثلث  نحو  ويشغل  الغذاء  من  البالد  احتياجات  من 

القوة العاملة املرصية كام يساهم بحوايل 12 % من 

الناتج املحيل اإلجاميل وبحوايل 20 % من الصادرات 

السلعية. غري أن استمرار انتشار فريوس كورونا لفرتة 

عىل  وبناء  الغذايئ.  األمن  مفهوم  يهدد  قد  أطول 

واالحتياطات  التدابري  اتخاذ  تم  فقد  االفرتاض،  هذا 

الالزمة لتلبية الحاجيات الوطنية املرصية من الغذاء 

لضامن  الحايل  االسرتاتيجي  املخزون  سعة  ورفع 

تعزيز  إىل  سيؤدي  ما  وهو  السوق   أسعار  استقرار 

مفهوم االكتفاء الذايت الغذايئ يف ضوء تعطيل سالسل 

للقمح  مورد  أكرب  مرص  وتعترب  العاملية.  اإلمدادات 

ولها مخزون كاف من القمح واألرز والزيوت النباتية 

ارتفاعات  ألّي  أشهر. وتحسبا  و6   3 بني  ترتاوح  ملدة 

يفرضها  تصديرية  قيود  أي  أو  األسعار  يف  مستقبلية 

منتجو املحاصيل الزراعية فال بّد من تعزيز احتياطها 

البالد  احتياجات  أكرب كم ممكن من  الغذايئ وتأمني 

تشجيع  عن  فضال  محليا  االسرتاتيجية  املحاصيل  من 

ودعم املزارعني املرصيني .

األردن: 

حذرت جائحة كورونا األردن من خطورة استمراره 

يف االعتامد عىل البلدان األخرى لتأمني احتياجاته من 

الغذاء وبنسبة واردات تقدر بحوايل 90 % من إجاميل 

االستهالك املحيل لبلد صغري يبلغ عدد سكانه حوايل 

برضورة  مؤخرا  األصوات  وتعالت  نسمة.  ماليني   10

املحيل  اإلنتاج  الغذايئ وزيادة معدالت  األمن  تعزيز 
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من األغذية لتقليل االسترياد من الخارج وتفادي أية 

تقلبات محتملة يف األسواق العاملية    أو أحداث تؤدي 

إىل توقف البلدان املنتجة عن التصدير عىل غرار ما 

حدث يف األيام األوىل من انتشار جائحة كورونا عامليا. 

إن األمن الغذايئ يف األردن يعترب يف خطر وذلك لعدة 

بشكل  الزراعية  املساحات  تراجع  أهمها  من  عوامل 

كبري خالل السنوات األخرية بنسبة وصلت إىل 60 %  

مام أثر سلبا عىل كميات اإلنتاج الزراعي .

السودان:

جديدة  أزمة  السوداين  الغذايئ  األمن  يواجه 

الدولة  اتخذتها  التي  االحرتازية  التدابري  مع  تزامنت 

تلك  أن  يبدو  و  كورونا.  فريوس  انتشار  ملواجهة 

الرشائح  عىل   أكرب  تأثري  لها  االحرتازية  اإلجراءات 

والتي  الزراعة  قطاع  يف  العاملة  خصوصا  املنتجة 

واملساهمة  السوداين  االقتصاد  من   %  44 نحو  متثل 

بنحو ملياري دوالر يف عائدات الصادرات السودانية. 

الوباء  هذا  تفىش  ملجابهة  املتخذة  التدابري  أن  إال 

وبالخصوص القيود املفروضة عىل التنقل قلصت من 

مواصلة عمل املنتجني يف القطاعني الزراعي والصناعي 

القطاع  يعد  كام  الغذايئ.  األمن  مستقبل  يهدد  مام 

الزراعي من أهم القطاعات االقتصادية يف السودان، 

إذ يشغل قرابة 80 % من السودانيني ويساهم بنحو 

44  % من إجاميل الناتج املحيل ويعد املحرك الرئييس 

للصناعات التحويلية. وميتلك السودان كل املقومات 

ومهارة  العاملني  وخربات  ومياه  تربة  من  الزراعية 

قبلة  يجعله  مام  وفنييه،  مهندسيه  وكفاءة  مزارعيه 

مليون   200 عىل  يحتوي  وأنه  خاصة  املستثمرين 

 25 يتجاوز  ال  منها  واملستغل  للزراعة  صالحة  فدان 

بلدا  السودان  من   تجعل  املؤرشات  هذه  كل   .%

زراعيا بامتياز ميكن له أن يلعب دورا رياديا ومحوريا 

والسلع  الزراعية  الحاجيات  وبكل  الغذاء  توفري  يف 

االستهالكية لكافة الدول العربية .

لبنان:

انهيارا  ويعاين  غذائه  من   %  80 لبنان  يستورد 

املواد          وتوفري  االسترياد  عىل  قدرته  يطـال  اقتصاديا 

والسلع األساسية ملواطنيه. وقد دفعت جائحة كورونا 

البعض إىل حث وتشجيع الناس عىل تعاطي الزراعة 

حيث استطاعوا تأمني البعض من حاجياتهم . ويف ظل 

هذه الظروف الصعبة التي مير بها لبنان من املتوقع 

أن يكون أكرث حساسية من غريه من البلدان العربية 

تجاه أي ارتفاع عاملي يف أسعار املواد األساسية التي 

يستوردها كالقمح مثال.

تونس:

مل يكن التفكري يف مسألة األمن الغذايئ وليد انتشار 

جائحة كورونا بل طاملا أكدت العديد من الدراسات 

منذ سنوات رضورة تحقيق االكتفاء الذايت من أغلب 

أهمية  يقل  ال  باعتباره  الرضورية  الغذائية  املواد 

السلم  رشوط  من  ورشطا  للبالد  القومي  األمن  عىل 

االجتامعي من جهة وضامن السيادة الوطنية من جهة 

أخرى، هذا وقد فرضت قضية األمن الغذايئ يف تونس 

استمرار  إىل  بالنظر  الفرتة  هذه  خالل  بقوة  نفسها 

تفيش جائحة كورونا والتخبط السيايس الذي يعرقل 

مواجهة  وسبل  الزراعي  اإلنتاج  اسرتاتيجيات  تنفيذ 

ترضب  قد  التي  الجفاف  ملوجة  الكارثية  التداعيات 

املنطقة يف أي وقت. وقد أعادت جائحة كورونا عىل 

األمن  حدود  اختبار  الحادة  االقتصادية  األزمة  غرار 

بشأن  التساؤالت  من  تونس وسط حزمة  الغذايئ يف 

الغذائية الرضورية  املواد  السلطات عىل توفري  قدرة 
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مادة  وبالخصوص  توريدها  منسوب  ارتفاع  ظل  يف 

الحبوب، وهو ما يعني اختبار مدى نجاعة سياستها 

يف هذا املجال خالل األزمة الصحة الحالية أو أي أزمة 

تركيبة  يف  اختالال  تونس  تواجه  كام  محتملة.  أخرى 

ميزانها التجاري الغذايئ فهي من ناحية تصدر زيت 

البحري  الصيد  الزيتون والتمور والقوارص ومنتجات 

تستورد  فهي  أخرى  ناحية  ومن  الخرضوات،  وبعض 

وأنها  علام  القمح،  أهمها  من  اسرتاتيجية  منتجات 

كانت تعرف منذ القدم مبطمورة روما يف داللة عىل 

وفرة إنتاجها من الزراعات الكربى خاصة يف مناطق 

اليوم  الغذائية  تونس  واردات  الغريب. ومتثل  الشامل 

حوايل 9,2  % من جملة الواردات، وتحتل الحبوب 

املرتبة األوىل يف سلم الواردات بنسبة 43 % ثم يليها 

جائحة  يف  ولعل  الغذائية.  النباتية  فالزيوت  السكر 

كورونا فرصة مناسبة إلعادة طرح اإلصالحات الكربى 

وأيضا  الغذايئ  األمن  ضامن  لهدف  للقطاع  املمكنة 

املايئ وغريها من عنارص األمن القومي الشامل. وقد 

دراسة  االسرتاتيجية  للدراسات  التونيس  املعهد  أعد 

عن األمن الغذايئ يف تونس أكد فيها أن عدة مخاطر 

تهدد ضامن األمن الغذايئ عىل غرار ضعف مساهمة 

جانب  إىل  الخام  القومي  الناتج  يف  ألفالحي  القطاع 

بسبب  للزراعة  الصالحة  األرايض  مساحات  تقلص 

التصحر واالنجراف واالنجراد والجفاف والتملح.

املغرب: 

خالل  املغرب  بذلها  التي  للمجهودات  نظرا 

السنوات األخرية، فقد أصبحت الفالحة رافعة أساسية 

لالقتصاد الوطني. وقد جعلها من أولويات القطاعات 

االسرتاتيجية كام عمل عىل تحديث الفالحة وعرصنتها 

وتعزيز االستثامرات والتكامل بني السالسل اإلنتاجية، 

عىل  والحفاظ  املناخية  التغريات  تأثري  من  والحد 

املوارد الطبيعية وإنعاش صادرات املنتجات الزراعية 

األمن  الوصول إىل ضامن  العمل وأخريا  وخلق فرص 

اليوم  املغرب  يؤمن  الحبوب  فباستثناء  الغذايئ. 

اكتفاءه الذايت من املنتجات الزراعية واستطاع تأمني 

كل حاجياته من اللحوم والخرض والفواكه والحليب 

الحبوب  زراعة  أن  ورغم  النباتية.  والزيوت  والسكر 

تهيمن عىل قرابة 75 % من إجاميل املساحة الصالحة 

للزراعة، فــام زال املغرب يستورد 30 % من الحبوب 

كورونا  جائحة  انتشار  ومع  الخارجية.  األسواق  من 

يف  بالبقاء  املواطنني  وإلزام  الصحي  الحجر  وفرض 

الخروج وااللتحاق  املزارعون  عىل  بيوتهم فقد أرص 

للعمل مهام كلفهم ذلك من خطورة عىل  بحقولهم 

يشء.  يضاهيه  ال  األرض  فحب  وحياتهم  صحتهم 

ومكثوا يزرعون ويزودون األسواق بكل أنواع الخرض 

والغالل مشكلني خطا أماميا ملواجهة انتشار الوباء.

اليمن:

لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  حذرت 

كارثيا  يواجه وضعا  اليمن قد  أن  )فاو( من  املتحدة 

بامتياز فيام يتعلّق باألمن الغذايئ بسبب تفيش فريوس 

ويعتمد  بالخليج  العاملني  تحويالت  وتراجع  كورونا 

اإلنسانية  املساعدات  عىل  اليمن  سكان  من   %  80

جانب  وإىل  الجوع.  اليمنيني  من  املاليني  ويواجه 

الرصاعات  استمرار  فإن  الخانقة  االقتصادية  األزمة 

والحروب ميثل أيضا أحد املحركات الرئيسية النعدام 

الطني  لتزيد  كورونا   جائحة  وتحل  الغذايئ.  األمن 

التدابري  اتخاذ  بلة وتفاقم األوضاع سوءا خاصة بعد 

الالزمة للحد من انتشارها، وهو ما تسبب يف تعطيل 

إغالق  مع  لوجستية  وبعوائق  االسترياد  عمليات 
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األسواق كام أن غزوات الجراد الصحراوي زادت من 

حدة  من  وكذلك  والصحية  املعيشية  األوضاع  تعكر 

الصعوبات والتهديدات التي تواجه اليمن. مع العلم 

الدول  من  وسوريا  السودان  جانب  إىل  اليمن  وأن 

يتعلق  فيام  األوسط  الرشق  يف  للخطر  عرضة  األكرث 

باألمن الغذايئ.

الدول الخليجية:

مام ال شك فيه أن الدول الخليجية تعاين من مناخ 

صحراوي قاس وشح حاد يف املياه، وهذا ما يعني أن 

القطاع الزراعي فيها ال ميكن أن يشكل العمود الفقري 

من  لكنها  لشعوبها  الغذائية  االحتياجات  كل  لتوفري 

ناحية أخرى تنعم مبا يكفي من األموال لالستثامر يف 

الخليج من خطورة  القلق يف  ويتزايد  الغذايئ.  أمنها 

تراجع مستوى األمن الغذايئ عن املستويات االعتيادية 

باعتبار أن اقتصاديات الدول الخليجية تعتمد بنسبة 

تعاين  العامل كام  النفط والغاز إىل  كبرية عىل تصدير 

النمو  وباستمرار  املياه  بشح  تتعلق  تحديات  من 

السكاين غري املتناغم مع زيادة اإلنتاج السلعي الالزم 

أسعار  تراجع  مع  وكذلك  الذايت  االكتفاء  لتحقيق 

النفط إىل مستويات متدنية. ومل يشكل األمن الغذايئ 

مشكلة كبرية يف الخليج نظرا الرتفاع املقدرة الرشائية 

واملالية  االقتصادية  مواردها  لوفرة  وكذلك  للمواطن 

التوريد  الالزم عن طريق  الغذاء  توفري  وقدرتها عىل 

لسد النقص يف اإلنتاج املحيل الذي ميثل النسبة األقل. 

ويف وقت يستمر فيه تفيش جائحة كورونا املستجد 

يف العامل تنهمك الدول الخليجية يف العمل عىل تجاوز 

هذه األزمة بسالم وتوفري جميع احتياجات املواطنني 

االسرتاتيجي. ومع  الغذايئ  املخزون  تعزيز  من خالل 

الوباء تواصل  انتشار  تزايد اإلصابات والوفيات جراء 

الدول تفقد مخزونها الغذايئ والتأكد من وجود اكتفاء 

ذايت ملختلف األغذية التي تحتاج إليها  شعوبها خاصة 

يف ظل الحديث عن طول مدة األزمة لتجنب حدوث 

تزايد الطلب عىل السلع األساسية التي يقع استريادها 

بنسبة 90 %.  

قطر: تعترب دولة قطر من أفضل النامذج العربية 

رفعت  فقد  األزمات  يف  الغذاء  اسرتاتيجية  فهم  يف 

مخزونها االسرتاتيجي تحسبا ألي تعرثات محتملة يف 

من  اسرتاتيجيا  مخزونا  حاليا  ومتتلك  اإلمداد  سالسل 

املواد الغذائية واالستهالكية واإلمدادات الطبية يفي 

بكل احتياجات املواطنني واملقيمني. وقد خطت قطر 

خطوة متقدمة عىل صعيد األمن الغذايئ خاصة بعد 

النفس  واالعتامد عىل  بخلق حلول عديدة   الحصار 

وتحقيق  الصعوبات  تجاوز  من  مكنها  الذي  األمر 

نجاحات عىل هذا الصعيد بعد تقليل اعتامدها عىل 

االسترياد يف العديد من السلع األساسية. كام تتصدر 

األمن  تحقيق  مؤرشات  يف  عربيا  األوىل  املرتبة  قطر 

كانت  أن  بعد  عامليا   13 املركز  إىل  وقفزت  الغذايئ 

يحتذى  مثاال  املرتبة 22 سنة 2018. وتعترب قطر  يف 

جديدة  اسرتاتيجية  نهج  يف  الدويل  املستوى  عىل  به 

تهدف إىل زيادة اإلنتاج الغذايئ املحيل واقتناء األرايض 

الصالحة للزراعة يف الخارج واالستثامر فيها.

السعودية: تواجه السعودية اليوم وضعا اقتصاديا 

صعبا بسبب انهيار أسعار النفط الناتج عن انخفاض 

نجحت  وقد  العاملية  اإلغالق  عمليات  الطلب وسط 

اململكة يف تجاوز تفيش جائحة كورونا وتأثريها عىل 

سالسل اإلمداد الغذايئ، حيث أثبتت اسرتاتيجية األمن 

اململكة  تعرف  ومل  األزمة  هذه  يف  نجـاعتها  الغذايئ 

أي خلل يف سالسل اإلمداد وال أي نقص يف املخزون 
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أكدت  وقـد  املستجد،  كورونا  جائحة  خالل  الغذايئ 

أنها متلك سلسلة غـذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية 

قادرة عىل اإليفاء بكامل احتياجات اململكة وبجودة 

عالية كام أنها تتمتع بأكرب طاقة تخزينية غذائية يف 

الرشق األوسط للقمح والدقيق مبا يفوق 3,3 مليون 

وقد  العامل،  بها  مير  التي  الظروف  رغم  وذلك  طن 

اسرتاتيجية  تنفيذ  يف  رائعا  منوذجا  اململكة  قدمت 

األمن الغذايئ بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص 

وفرة  أن  كام  البيع،  منافذ  من  املسؤول  واالستهالك 

الجودة  ذي  والزراعية  الغذائية  املواد  من  املعروض 

املياه  استخدام  وخفض  كورونا  زمن  خالل  العالية 

التقنيات  عىل  باالعتامد  الزراعية  لألغراض  الجوفية 

جعلها  مام  االسرتاتيجية  هذه  نجاح  أكد  الحديثة 

تحتل املركز 30 عامليا يف مؤرش األمن الغذايئ العاملي 

لسنة 2019 . 

مجال  يف  رائدة  تجربة  الكويت  لدى  الكويت: 

مستوى  عىل  األفضل  تكون  تكاد  التعاوين  العمل 

خالل  من  نجاحها  أثبت  وقد  الخليجية  املنطقة 

األساسية  االحتياجات  تأمني  يف  التعاونية  الجمعيات 

للمواطنني واملقيمني مع ضبط األسعار والحفاظ عىل 

سالسل التوريد رغم املخاطر العاملية وقـد وفرت هذه 

ملدة  يكفي  اسرتاتيجيا  مخزونا  التعاونية  الجمعيات 

سنة بعد أن كان ال يتجاوز ستة أشهر. وبذلت الكويت 

جهودا كبرية يف تعزيز أمنها الغذايئ عرب االستثامر يف 

القطاع الزراعي    وتوسيع نطاق االتفاقيات الغذائية 

وخطوط إمداداتها فضال عىل دورها يف إنشاء شبكة 

الخليجي  املجلس  بدول  خاصة  إقليمية  غذايئ  أمن 

الكافية  الغذائية  اإلمدادات  تأمني  لضامن  الست 

أوقات  يف  الغذاء  نقص  وسد  االحتياجات  وتلبية 

األزمات. كام أخذت الكويت قضية األمن الغذايئ عىل 

الصعيد، مام  تقدما عىل هذا  وأحرزت  الجد  محمل 

جعلها تحتل املرتبة 27 عامليا يف مؤرش األمن الغذايئ.

اإلمـارات: تعّد اإلجراءات التي قامت بها اإلمارات 

اتبعته فيام يخص  الذي  الجديد  للنهج  منوذجا رائدا 

اإلنتاج  عىل  بالخصوص  يرتكز  والذي  الغذايئ  األمن 

الخارج  يف  للزراعة  الصالحة  األرايض  وحيازة  املحيل 

مع دعم وتشجيع املواطنني عىل االستثامر يف الزراعة 

واالبتكار.  التنويع  إمكانيات  واستكشاف  املحلية 

األمن  مؤرش  يف  عامليا   21 املركز  اإلمارات  وتحتل 

الغذايئ. وقد عملت عىل تعزيز مخزونها الغذايئ من 

للسلع  االسرتاتيجي  املخزون  قانون  إصدارها  خالل 

اإلجراءات  وضع  إىل  القانون  هذا  ويهدف  الغذائية، 

القانونية لرفع االكتفاء من احتياطي السلع الغذائية 

الرئيسية  يف مختلف الظروف مبا فيها حاالت األزمات 

والطوارئ.

 البحرين: نجحت مملكة البحرين يف عبور تحدي 

األمن الغذايئ بكفاءة بالغة رغم اإلجراءات االحرتازية 

العامل وتسببها يف تعطيل  أنحاء  اتخاذها يف  التي تم 

التصنيع والسفر  بعض سالسل اإلمداد وتقييد حركة 

والنقل ومل تواجه اململكة أي نقص يف توفري التموين 

واملواد الغذائية خالل تنفيذ الخطط والربامج الوطنية 

للتصدي لجائحة كورونا وقد أكدت عىل توفر مخزون 

غذايئ يكفي لنحو ستة أشهر. وحرصا من اململكة عىل 

نهضة منظومة األمن الغذايئ قامت بإنجاز املشاريع 

االسرتاتيجية التي تهدف إىل تعزيز املنتجات الغذائية 

زراعة  وتوسيع  الغذايئ  األمن  وتحقيق  الوطنية 

تعتمد  موحدة  اسرتاتيجية  وفق  العلفية  املحاصيل 

عيل االستخدام األمثل للموارد املائية املتاحة وتوفري 

األمن الغذايئ من مصادر وطنية عرب زيادة االستثامر 
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ملختلف  مزارع  تشغيل  خالل  من  وذلك  الخارجي 

املنتجات من أجل تصديرها إيل البحرين التي حلت 

يف املركز الــ50 عامليا ملؤرش تحقيق األمن الغذايئ.

غري  زمن  إىل  عامن  سلطنة  كانت  ُعامن:  سلطنة 

بعيد بلدا زراعيا مكتفيا ذاتيا مبا ينتجه من محاصيل 

زراعية مختلفة، وكان يعرف بجودة الليمون والرمان 

والخيار والطامطم وكذلك القمح لكنه اآلن بعيد كل 

البعد عن االكتفاء الذايت املنشود نتيجة عدة عوامل 

من بينها انخفاض عدد املزارعني بشكل كبري وارتفاع 

جعل  الذي  األمر  والتشجيع  الدعم  وغياب  األسعار 

عامن تعتمد إىل حد كبري عىل أسواق الغذاء العاملية 

لتلبية الطلب ما يجعل البلد عرضة لصدمات العرض 

إىل  االعتبار  لرد  الوقت  حان  فقد  واآلن  الخارجية. 

والزراعية  الحيوانية  املنتجات  نحو  والتوجه  الزراعة 

فائدة  تحقيق  من  متكن  بطريقة  وغريها  والسمكية 

أعظم وقيمة مضافة. كام أصبحت الرشكات واملصانع 

من  تعزز  جديدة  بطريقة  األمور  إىل  تنظر  املحلية 

دورها يف السوق وتعمل عىل التنويع يف املنتجات ويف 

العامنية أن مخزونها  السلطات  االبتكار. وقد أكدت 

شعبها  حاجيات  لسد  كاف  الغذائية  املواد  من 

وأوضحت أن االتصاالت جارية مع العديد من التجار 

القتناء دفعة أخرى من األغذية املستوردة وتعهدت 

وقد  مقابل.  بدون  للتخزين  كبرية  مساحات  بتوفري 

حلت السلطنة يف املركز الـــ 46 عامليا يف مؤرش األمن 

الغذايئ. 

الخامتة :

إن قضية األمن الغذايئ العريب هي قضية حياتية ال 

ينبغي تجاهلها أو تركها للظروف املتغرية وال للعوامل 

وبكل  السعي  يجب  وإمنا  فيها  لتتحكم  الخارجية 

قوامه  مستديم  عريب  غذايئ  أمن  ضامن  إىل  جدية 

يف  محوريا  مدخال  باعتباره  الزراعي  القطاع  األسايس 

عدد  يف   30% إىل  مساهمته  تصل  إذ  ذلك  تحقيق 

ميكنها  السودان  أرض  وأن  علام  العربية  الدول  من 

العريب بصفة  الوطن  الغذاء يف  لوحدها حل مشكلة 

نهائية باعتبار وأن القطاع الزراعي العريب ميثل مصدرا 

مهام من مصادر الدخل وتوفري فرص العمل للعديد 

من املواطنني . إن مسألة تحقيق األمن الغذايئ تظهر 

أهميتها من خالل األزمة – كام نعيشها اليوم – أو يف 

نهايتها عندما يتحقق الحلم عىل أرض الواقع امللموس 

أنه لن  أو  الجوع  أنه ال يخىش  العريب  الفرد  ويشعر 

يتعرض له يف املستقبل القريب والبعيد. أما اليوم فإن 

جميع الدول العربية تواجه خطر الجوع ومن املتوقع 

أن ينجو بعضها ويناضل بعضها اآلخر للتصدي لتلك 

أساسيان  أمران  والدوايئ  الغذايئ  األمن  إن  األخطار. 

ال غنى ألي فرد يف املجتمع عنهام ألن توفر األغذية 

واألدوية يساعد عىل تحقيق األمن االجتامعي ويبعث 

هذا  ولتحقيق  األفراد.  نفوس  يف  الطأمنينة  برسائل 

واضحة  استرشافية  رؤية  من  بّد  ال  املنشود  الهدف 

وتخطيط مستقبيل سليم يعتمد عىل أفضل اآلليات 

مبا يضمن توفري الكثري من املحاصيل الزراعية واملواد 

التقنيات  توظيف  العمل عيل  مع  املصنعة  الغذائية 

الحديثة يف هذا املجال.   ولعل يف أزمة كورونا الحالية 

الثغرات  لسد  العمل  مزيد  إىل  الجميع  يدفـع  ما 

واستثامر اإلمكانيات وتطوير القدرات التي تعود عىل 

املجتمعات العربية بالخري والربكة والرفاه. 

املصادر:

وانعدام  املقومات  توافر  العريب:  الغذايئ  األمن   -

التخطيط – مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية 
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- زمن كورونا – األمن الغذايئ يوحد دول الخليج- 

الخليج

ما   – العريب  االقتصاد  عىل  كورونا  تداعيات   -

رضورة األمن الغذايئ العريب ؟

زمن  يف  وتحدياته  العريب  الغذايئ  األمن  واقع   -

كورونا – مجد أبو ربا – نون بوست 

- األمن الغذايئ يف تونس يتطلب اهتامما خاصا / 

املعهد التونيس للدراسات االسرتاتيجية

- كورونا يهدد األمن الغذايئ يف السودان / الرشق 

األوسط

األمن  تداعيات كورونا عىل  بشأن  أممي  إنذار   -

الغذايئ

- مرض فريوس كورونا )كوفيد -  19( وآثاره عىل 

األمن الغذايئ يف منطقة الرشق األدىن وشامل إفريقيا: 

والزراعة  األغذية  منظمة  ؟  االستجابة  تكون  كيف 

لألمم املتحدة / 2020

تفعله  ما  هذا   / تجاهد  وأخرى  نجحت  دول   -

بلدان عربية لتوفري األمن الغذايئ يف ظل وباء كورونا      

- الجزيرة

- األمن الغذايئ العاملي يف خطر: األفواه الجائعة 

تتضاعف بسبب كورونا / النبأ املعلوماتية

املغرب  يف  الغذايئ  األمن  جس  يثريها  كورونا   -

العريب / العريب الجديد

- فريوس كورونا: كيف يؤثر الوباء عىل الغذاء يف 

البلدان العربية ؟ رامي رحيم                                                                                                      



ملف
العدد

التحديات األخالقية
في مواجهة وباء كوفيد - 19

د. غياث حسن األحمد
نائب رئيس قسم األخالقّيات الطبية في مركز الملك عبد اهلل العالمي 

لألبحاث الطبية ـ جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

لقد حدثت أوبئة كثيرة، على امتداد الّتاريخ، ومن ذلك الّطاعون وغيره، وكذلك 
الذي حدث منذ سنوات عديدة،  الوخيمة )سارس(  الحاّدة  الّتنفسّية  المتالزمة 
وفي  المجتمعات.  من  العديد  لدى  مختلفة،  قطاعات  اهتمام  واستقطبت 
الوقت الحالي، فإّن وباء كوفيد 19، الذي تسّبب به فيروس كورونا، والذي اندلع 
في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينّية، والمعروف بأنه يسبب التهاًبا رئوّيًا 
ا، قد تسّبب في ارتباك أنظمة الرعاية الصحية في العالم. ومن المعروف  حاّدً
أّن هذا الفيروس المعدي بشكل مثير للقلق، ينتشر من شخص إلى آخر بشكل 
أثناء  التنفسي،  الجهاز  قطرات  خالل  من  لألنفلونزا  مماثلة  بطريقة  مباشر، 

السعال أو العطاس.
من  للعديد  صعبة،  تحّديات  ظهور  إلى  للفيروس  السريع  التفّشي  أّدى  لقد 
البلدان، مّما أّدى إلى الحّد من قدراتها على احتواء انتشار الفيروس والسيطرة 
السابقة،  الوبائية  المرض. ومن هنا، فإّن تقييم تجارب مواجهة األمراض  على 
سيساعد في الّتصدي لمرض كوفيد 19، واألمراض الوبائية التي يمكن أن تحدث 

في المستقبل. 
19، وتقييم  بمرض كوفيد  المتعّلقة  األخالقّية  الجوانب  هذا، وتساعد معرفة 
الّتحّديات المتنّوعة التي تكتنفه، في الوصول إلى استجابة أفضل لهذا المرض، 
مع  الّتعامل  الّسهولة  من  فليس  ذلك،  من  وبالّرغم  الّتعافي.  إلى  وصوًلا 
الّتحدّيات الّناشئة على الّدوام، وخصوًصا عندما تكون هذه الّتحّديات معّقدة 

ا. ا ودينّيً وذات أبعاد متعّددة الوجوه، اقتصادّيًا واجتماعّيا وسياسّيً
وباء  عن  الناشئة  األخالقّية  الّتحدّيات  هذه  من  جملة  يلي  فيما  ونستعرض 
لمقّدمي  األخالقية  الواجبات  أهم  على  الّضوء  نلقي  ثّم  وتدبيره؛   19 كوفيد 
األخالقية  الواجبات  نذكر  وأخيًرا  الطبيين،  والباحثين  ولألطباء  الطبية،  الّرعاية 

التي تحّتم على المواطنين االلتزام بوسائل الوقاية، لمكافحة وباء كوفيد 19.
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الّتحديّات األخالقّية الناشئة عن وباء 
كوفيد 19

سببه  مرض  مع  للّتعامل  األخالقية  التحّديات 
كائن غري معروف 

ال العامل  يكون  عندما 

العدي غري معروف، فإّن إيجاد عالج فّعال أو لقاح 

مفيد ميّر عرب رحلة طويلة وشاقّة ومكلفة، ميكن أن 

تستمر لعرشات السنني وتكلّف الاليني. ومن األمثلة 

عىل ذلك ما حدث يف الثاّمنينيات عندما مل يكن من 

المكن تشخيص فريوس نقص الناعة البرشية بسبب 

نقص العرفة بالرض وتحديد هويته. وكان البّد من 

البحوث من  تتمّكن  عام 2003، حتى  االنتظار حتى 

تقديم فهٍم أفضل لطبيعة الفريوس السبّب للمرض. 

ونتيجة لذلك، أمكن تطوير أدوية، وظهرت اختبارات 

أكرث فعالية وأدّق تشخيًصا. وباإلضافة إىل ذلك، فقد 

حدثت مؤخرا أوجه تقدم يف اختبار لقاحات فريوس 

نقص الناعة البرشية يف التجارب الرسيرية.

فّعال لنع ظهور  لقاح  وبدوره فقد واجه تطوير 

كبرية،  تحّديات   ،19 كوفيد  داء  من  جديدة  حاالت 

تصنيع  إىل  التّوّصل  محاولة  يف  هائلة  جهود  وبذلت 

لقاح بأرسع وقت، من قبل أعداد كبرية من الباحثني 

قاموا  والذين  العامل،  أنحاء  شتّى  من  التخّصصني، 

مبئات من التجارب العلميّة وصل بعضها إىل مراحل 

متطّورة، بل إّن بعضها قد وصل إىل مراحل متقّدمة 

لقاح  تصنيع  إىل  توّصلت  التي  فايزر  كرشكة  ا،  جدًّ

الراحل  بجميع  مروره  بعد   ،19 كوفيد  لرض  ناجح 

ذلك  ومع  اللقاح.  هذا  لتجربة  والرضورية  األساسية 

وتخزين  بتحضري  تتعلّق  صعوبات  توجد  تزال  فال 

وإدارة وتوزيع هذه اللقاحات التي ما تزال محدودة. 

يجب  مبن  متعلّق  أخالقّي  تساؤل  يربز  هنا  ومن 

ترتيب  ميكن  هنا،  ومن  أوال.  اللقاح  عىل  يحصل  أن 

األولويّة لامريس الرعاية الصحية الذين يكونون عىل 

اتصال مبارش مع الرىض، يليهم الواطنون األكرث عرضة 

للخطر. أّما عىل صعيد الّدول، فإّن الغنيّة والقويّة قد 

تكون أكرث حظًّا يف تأمني اللقاحات الكافية لواطنيها، 

بشكًل أرسع.

الصعوبات  عن  الّناجمة  األخالقية  الّتحّديات 

االقتصاديّة لدى مواجهة وباء كوفيد 19

ومن الؤكد أن تفيش األمراض الوبائية يؤثر سلبا يف 

اقتصاد البلد؛ وذلك بسبب تقييد الّنشاط االقتصادي، 

وتقييد حّرية الّنقل، والّسفر، وتطبيق سياسة التّباعد 

االجتامعي. ومن هنا يقع عىل عاتق الّدول مسؤوليّة 

يف  تتمثّل   19 كوفيد  وباء  مكافحة  أثناء  أخالقيّة 

الحفاظ عىل عجلة االقتصاد، مع تأمني أقىص حامية 

للمواطنني، واحرتام حقوقهم اإلنسانية.

إلزامّية  عن  الّناجمة  األخالقية  الّتحّديات 

الفحوص التشخيصية

من الرّضوري إجراء الفحوص اإللزاميّة التشخيصيّة 

والعالجيّة، من أجل مواجهة حاسمة لوباء كوفيد 19، 

أن  ورغم  مخالطيهم.  حامية  أو  الرىض،  لعالج  سواًء 

عددا كبريا من األشخاص سيوافقون طوًعا عىل أن يتم 

اختبارهم، إال أن بعض الّناس، قد ال يكونون راغبني يف 

ذلك؛ األمر الذي يفرض تحّديًا يقيض بأن تقوم الّدولة 

إلزامّي.  اختبار  بإجراء  أمٍر  بإصدار  باإلذن  مبوجبه 

غري أن هذا اإلذن ال ميكن استخدامه إال إذا مل تنجح 

الوسائل الطوعيّة واالستشارية.  
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التحّديات األخالقية ومسؤولّية حامية موظفي 
ومتطّوعي الرعاية الصحية

بني  الساواة  من  العدالة  مبدأ  يفرتضه  ما  رغم 

الواطنني، فإّنه تقع عىل عاتق صانعي القرار مسؤولية 

ضامن حامية مامريس الّرعاية الصحيّة، الذين يلعبون 

دوًرا حاساًم يف منع تفيّش األمراض العدية، ومعالجة 

متوفّرة  عناية  أفضل  تقديم  يتضّمن  وهذا  الرىض. 

قرارات  اتّخاذ  يتعنّي  كام  إصابتهم؛  حال  يف  لألطباء 

أخالقية معّقدة عىل الفور؛ وهذا يشمل تطبيق الحجر 

خاّصة،  وقاية  وسائل  وتصميم  عليهم؛  الصّحي 

بهم أغىل مثًنا، ولكّنها أكرث فعاليّة.

للحجر  األخالقية  التحّديات 
الصّحي للمرىض 

يُعترب تطبيق الحجر الصّحي 

الجهود  أهّم  أحد  اإلجباري، 

وقف  إىل  الرامية  األساسيّة 

العدية،  األمراض  تفيش  انتشار 

مبا فيها وباء كوفيد 19. وكلاّم كان 

الرّضر الذي يتم منعه أشّد، كان تطبيق 

أمر صحيح متاًما  الصّحي مرّبًرا أخالقيًّا، وهذا  الحجر 

والحالة  بّد  وال  العدوى.  شديد  الرض  يكون  عندما 

هذه من إتاحة الفرصة أمام الحجور عليه للحصول 

وأن  والغذاء،  الطبية  الّرعاية  مثل  الرّضوريّات  عىل 

يكون عىل علٍم بأحوال أرسته، وأن يحافظ عىل نوعيّة 

الحياة. بحيث يتّم التّوصل إىل أفضل طريقة لتحقيق 

من  التحّرر  ودرجة  الرض  انتشار  منع  بني  التّوازن 

قيود الحجر. إّن منع انتقال العدوى يجب أن تكون 

له األسبقية عىل الحرية يف حالة مثل هذه.  

غري أّن األمور قد ال تكون واضحة متاًما، كام هي 

أّي  عليه  تظهر  مل  شخص  عىل  الحجر  لدى  الحال 

أعراض للفريوس بعد، ولكن هناك اشتباها يف اتصاله 

بشخص مصاب أو وجوده يف بيئة مرضيّة. حيث إّن 

معظم االلتهابات الفريوسية متّر بفرتة حضانة، يكون 

عدد الفريوسات فيها قلياًل، ثم ال تلبث أن تتكاثر إىل 

أن يبلغ عددها ما يكفي للسيطرة عىل جسم الريض. 

أكرث  جانب  يف  الشخص  يكون  ليك  الرّضوري،  ومن 

أمنا، أن مينع من التّواصل مع اآلخرين، وذلك لتجنب 

العدوى إىل األرسة واألصدقاء، ولحامية  نقل  إمكانية 

الصّحة العاّمة.

للكشف  األخالقية  الّتحّديات   
عن أسامء األشخاص املصابني أو 

املوجودين يف الحجر الصحي

يدور جدٌل أخالقّي حول ما 

إذا كان من الناسب ذكر أسامء 

للحجر  تعرّضوا  الذين  األفراد 

اإلعالم.  وسائط  يف  الصّحي 

نظر  نافًعا من وجهة  يكون  وهذا 

يساعد  ألنّه  العاّمة،  الصحيّة  الامرسة 

وإجراء  مواقعهم،  تتبّع  عىل  الصّحة  موظّفي 

تقييم طبي لهم، ومساعدتهم يف العالج إذا لزم األمر، 

مام  معهم،  البارش  االتصال  من  اآلخرين  يحّذر  كام 

يقيهم من انتقال العدوى إليهم. غري أنّه ومن الجانب 

عىل خصوصيته،  الحفاظ  يف  الحّق  للفرد  فإّن  اآلخر، 

ورّسية معلوماته.

التحّديات األخالقّية املتعلقة بالّسفر

كوفيد  وباء  مكافحة  يف  الحّساسة  السائل  ومن 

مواطنيها  عن  الّدول  مبسؤوليّة  تتعلّق  مسألة   ،19

الوجودين يف البلدان األخرى التي تنترش فيها األمراض 
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العدية، لذلك فقد سعت العديد من الّدول إىل جلب 

موطنيها حامية لهم من اإلصابة بالرض. غري أّن هذا 

األمر  الّدول،  لهذه  االقتصاديّة  بالقّوة  يرتبط  األمر 

الذي يلقي بظالله عىل مبدأ العدالة والساواة الذي 

يجب أن يشمل جميع البرش. 

الّدول  من  الكثري  فرضت  فقد  أخرى  جهة  ومن 

يحّد من  أن  والذي من شأنه  للسفر خارجها،  حظرًا 

هذا  أّن  ورغم  آخر.  إىل  مكان  من  الرض  انتقال 

الرجّوة  النافع  فإّن  اآلخرين،  لحّرية  تقييًدا  يتضّمن 

من مثل هذا اإلجراء، تجعل منه ذلك أمرًا مقبواًل من 

الّناحية األخالقيّة.

التحديات األخالقية لسياسة التباعد االجتامعي 
وإلغاء املناسبات العامة

وإلغاء  االجتامعي،  التّباعد  سياسة  تطبيق  كان 

حفالت  منع  مثل  مؤقت  بشكل  العاّمة  الناسبات 

األعراس ومجالس العزاء، والعديد من أماكن العمل 

تفيش  خالل  الطاعم  عن  فضاًل  الّرياضة،  ومراكز 

انتشاره.  لنع  التّبعة  الوسائل  أحد   ،19 كوفيد  وباء 

واإلقالل  للمجتمعات،  العاّمة  الصلحة  كانت  لقد 

الشخصية  الحّريات  تقييد  األرضار، عىل حساب  من 

واستقالليّة اتّخاذ القرارات، هي الّدافع األخالقي وراء 

قبولها واعتبارها قرارات أخالقيّة.

الواجبات األخالقية يف مواجهة وباء 
كوفيد 19

الواجبات األخالقية لقادة الرعاية الصحية

الّرعاية  لقادة  األخالقيّة  الواجبات  تلخيص  ميكن 

بثالثة   19 كوفيد  لـوباء  االستجابة  لدى  الصحية 

واجبات أساسيّة وهي: واجب التخطيط: إدارة عدم 

اليقني أو التأكّد من التشخيص ومدى انتشار الرض؛ 

الواطنني  وحامية  الوظفني  دعم  الحامية:  وواجب 

الضعفاء؛ وواجب التوجيه: تحديد الستويات الطارئة 

للرعاية والعايري الحرجة للرعاية

الواجبات األخالقية لألطباء وللباحثني الطبيني

مجال  يف  للباحثني  أخالقّي  واجب  أهّم  يتمثّل 

الطّب يف محاولة الوصول إىل أهّم الطرائق العالجيّة 

وأقواها فاعليّة وأكرثها سالمة، ومن ثّم تطبيقها. كام 

يُعترب إجراء معايرة لفعاليّة األدوية من أجل الوصول 

جهًدا  يحتاج  ولكّنه  أساسيًّا  أمرًا  دقيقة  جرعة  إىل 

إىل  باإلضافة  طويلة،  وفرتات  واسعًة،  وخربات  كبريًا، 

احتامليّة أن تكون الفريوسات السبّبة للمرض مقاومة 

الزيد  يستدعي  الذي  األمر  التاحة،  األدوية  لجميع 

من استشعار السؤولية األخالقية يف بذل كّل ما هو 

ممكن إليجاد الحلول األمثل.

تطبيقها  من  بّد  ال  الطبيّة  التّجارب  إجراء  وعند 

لتخفيف  التطّوعني،  من  قليلة  أعداد  عىل  البدء  يف 

الستخدمة.  لألدوية  الجانبيّة  والتأثريات  األرضار 

قبل  اللقاحات،  تصنيع  يف  التّرسع  عدم  يجب  كام 

مرورها بالراحل التعارف عليها، والتأكّد من فاعليتها 

التّجارب  وسالمتها، كام تنّص عىل ذلك قواعد إجراء 

الطبية.

يجب  وملاذا  للمواطنني،  األخالقية  الواجبات 
علينا االلتزام بوسائل الوقاية، يف وباء كوفيد 19؟ 

العروف  الستجد  كورونا  جائحة  النتشار  نتيجة 

بعض  عىل  كبرية  قيود  وضع  تم  فقد   ،19 بكوفيد 

السلوكيّات، مبا فيها حّرية التنّقل، والتّواجد يف العديد 

العامل.  دول  معظم  يف  وذلك  العامة،  األماكن  من 
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لا  ليست مرغوبًة  القيود  فإّن هذه  الحال  وبطبيعة 

يف  انعكس  الذي  األمر  للحّريات،  تضييٍق  من  فيها 

ظهور احتجاجاٍت عىل هذه القيود، ودعواٍت لرفعها، 

التحدة وغريها؛ وخاّصة من  الواليات  كام حدث يف 

تأثّرت أعاملهم، أو تعطّلت مصالُحهم. ويف  قبل من 

القابل يرى البعُض أّن هذه الّدعوات ليست إال نوعا 

من التّهّور وانعدام السؤولية، وخصوًصا مع استمرار 

انتشار الرض.

هؤالء  قبل  من  الطروح  السؤال  فإّن  هنا،  ومن 

التّكاليف  تربير  كيف ميكن  الحتجني وغريهم، وهو 

الكبرية لتقييد الحرية التي تُفرض قرسا عىل السكان؟ 

هو سؤال مربٌر ومعقوٌل، ويستحّق استجابًة منطقيًة. 

وخصوًصا إذا علمنا أّن أعراَض الرض تختلف اختالفًا 

بيًّنا بني مريض وآخر، فقد تكون أعراٍض الرض خفيفٍة 

نسبيا، أو قد ال تظهر هذه األعراض مطلًقا، فيام يعاين 

تكون  قد  حاّدٍة،  تنفسيّة  مشاكل  من  آخرون  مرىض 

قاتلة.

وبدون إجابٍة منطقية لهذا السؤال الهام، فإنّنا لن 

الّصحيِح والكايف ألسباب وعواقب  الفهم  نتمكن من 

تخفيف القيود أو تشديدها؛ باإلضافة إىل أّن فهم هذه 

الرّبرات سوف يساعُد عىل االلتزاِم بالقيود وقبولها، 

حتى عندما يكون الرء بعيًدا عن عني الرّقيب.

لاللتزام  الّناس  تدفُع  توجد ثالث قواعد أخالقية، 

بتعاليم الحجر الصحي، واتباع وسائل الوقاية؛    وهو 

ما سنتناوله بيشء من االختصار:

املصلحة واملسؤولية الفردية:

إّن الفوائَد الحتملة من الوقاية من حدوث إصابة 

التي  الصعوبات  تحّمل  من  تجعل   ،9 كوفيد  مبرض 

تكتنف اتّباع وسائل الوقاية والتّباعد االجتامعي أمرًا 

يسريًا ومقبواًل. فالقارنة متيل بوضوح نحو كّفة الفوائد 

الصلحة  من  يجعل  الذي  األمر  بالعواقب،  مقارنة 

اتّباع وسائل الوقاية. حيث إّن الصلحة تكون بجلب 

النفعة هي  أّن  وال شّك يف  الرضّة.  دفع  أو  النفعة 

البادئ  مع  تتوافق  البرش،  جميع  لدى  فطرية  غاية 

األخالقية والضوابط الرشعيّة عىل حدٍّ سواء.

الناس باستخدام الكاممات  ومن هنا يجوز إلزام 

وسائل  استخدام  حتى  أو  االجتامعي  والتباعد 

مرض  انتشار  خطر  من  للتّقليل  األخرى،  الحامية 

تتفوق عىل  الفوائد  أّن  اعتبار  الستجد، عىل  كورونا 

ذاتها ال  بحّد  الحامية هذه  الصعوبات، وألن وسائل 

تحمل محذورات رشعية، ولوجود بدائل تعّوض عنها 

وخصوًصا أن بوجود الهاتف وطرق التواصل األخرى 

التوفرة وغري الكلفة.  

إلزامهم  خالل  من  الناس  حرية  تقييد  أّن  عىل 

ضمن  يبقى  أن  يجب  الحامية،  وسائل  باستخدام 

هو  كام  بقدرها  تقدر  والرضورة  الرضورة،  نطاق 

معلوم. ومتى أمكن الخروج 

التغى  الخطر،  دائرة  من 

هذه  تعد  ومل  اإللزام  حكم 

القيود مربرة.

اإليثار:

الحجة الثانية التي تدفعنا 

الصحي  بالحجر  لاللتزام 

من  الوقاية  وسائل  وباتباع 

اإليثار،  العدوى، هي مسألة 

من خالل استعدادنا لتحمل 

تحقيق  أجل  من  التكاليف 

اآلخرين وحاميتهم.  مصلحة 
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وبعض  الشخصية  الحرية  تقييد  نتقبل  هنا  ومن 

والتباعد  الكاممات  ارتداء  عن  الناجمة  اإلزعاجات 

يكون  أن  اإليثار  يف  واألصل  ذلك.  وغري  االجتامعي 

ابتغاء  يف  النية،  إصالح  خالل  من  إميانيا،  أمرا  باعثه 

األجر والثواب، ومن ثّم حامية الحيطني.

البعض هي  عىل  االقتصادي  اإلغالق  تكاليف  إّن 

حتاًم أقل بكثري من التكاليف التي من المكن تنتج 

من السامح للوباء باالنتشار دون رادع، والتي ميكن 

أن تصل إىل الوت كام نسمع كل يوم عن اإلحصائيات 

بعض  أن  ورغم  عنها.  اإلعالن  يتم  التي  اليومية 

اإلزعاج  درجة  بنفس  تكون  ال  قد  اإلجراءات  هذه 

اقتصادية،  أو  عائلية  أو  للجميع، العتبارات شخصية 

فبالنسبة للبعض تأثري تقييد الحرية من خالل التباعد 

االجتامعي، والتّعّدي عىل الخصوصية نتيجة استخدام 

للتنبيه  الجواالت  تحميلها عىل  يتم  التي  التطبيقات 

لدى االقرتاب من شخص مصاب أو حامل للفريوس، 

ليس تأثريا ذا بال، مقارنة بالبعض الذين ينظرون إىل 

مسألة الحرية والخصوصية بحساسية بالغة.

منع الرضر واإلرضار

أهم  أحد  باآلخرين  اإلرضار  منع  مبدأ  يشّكل 

البادئ األخالقية والرشعيّة الثابتة. ومن هنا فحينام 

يؤّدي سلوك فردي معنّي إىل إلحاق الرضر باآلخرين، 

شبيه  وهذا  السلوك،  هذا  لنع  التدّخل  من  بّد  ال 

ارتفاع  يف  تتسبّب  التي  الزائدة  الرسعة  منع  مبسألة 

ويقول  يجادل  أن  إذ ال ميكن ألحد  الحوادث،  نسبة 

إنها حرية شخصية. بل إن األمر ال يقترص عىل منع 

سلوكيّات معينة، بل يتعّداه إىل اإللزام ببعض األمور 

كام هو الحال يف التطعيم اإللزامي، إذ إن التهاون فيه 

قد يؤّدي إىل عواقب وخيمة عىل الستوى الشخيص 

أو عىل صعيد الجتمع.

وكلاّم كان الرضر الحتمل أكرب، كان النع رضوريًا، 

ورغم أنّنا ال نعرف بدقة عدد الرات التي يحتمل أن 

ينقلها الريض الواحد لآلخرين، فإنّها ميكن أن تصل 

إىل العرشات، كام يف العديد من الحاالت التي تناقلتها 

وسائل اإلعالم، مثل إصابة العرشات يف أحد األعراس، 

الطعام  دعوات  أو  العزاء،  مجالس  أحد  وكذلك 

والناسبات االجتامعية والعائلية. وبالطبع من انتقلت 

الرض،  النتشار  بؤرة  بدوره  سيصبح  العدوى،  إليه 

وهكذا دواليك بشكل متوالية هندسية، مام يصعب 

احتاملية  الرض، مع  بتطور  التنبؤ  أو  الحاالت  حرص 

أن يؤّدي الرض إىل الوفاة أحيانًا. إن مجرد معرفتك 

سيجعلك  بسببك  سيُقتل  واحدا  شخصا  أن  باحتامل 

تعيد النظر يف ترصفك ومدى التزامك بوسائل الحامية 

والتباعد االجتامعي. وهكذا فإن األمر ال يتعلّق فقط 

ولكن  مبارش،  بشكل  معنّي  شخص  بإصابة  بالتسبب 

كذلك بارتفاع عدد اإلصابات بشكل ثانوي أو ثالثي، 

وبالتايل ارتفاع نسبة األخطار، وخاصة ألولئك الذين 

حامية  ببساطة  ميكنهم  ال  والذين  ضعًفا،  أكرث  هم 

أنفسهم من الخاطر.

يبدو من الواضح أنه عندما يكون وباء كوفيد 19 

منترًشا، فإن االلتزام بوسائل الوقاية والتباعد االجتامعي 

ولآلخرين،  لك  الخطورة  نسبة  من  كبري  بشكل  يقلّل 

وهذا سبب كاٍف لتحّمل التّكاليف التي ينطوي عليها 

داعاًم  مستنًدا  الثالث  النقاط  هذه  وتشّكل  االلتزام. 

لاللتزام، يف انتظار انتهاء هذ الوباء أو اكتشاف اللقاح. 

الصعوبات التي يتحّملها الّناس يف هذا السبيل ليست 

بنفس الدرجة، ولكن لنتذكر دوًما أن الجزاء عىل قدر 

الشقة، وأّن خري الناِس أنفُعهم للناِس.
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ملف
العدد

هواجس التعليم عن بعد
وإشكالياته في البلدان النامية

في ظل جائحة كورونا

أ. د. علي أسعد وطفة
جامعة الكويت

صدمت جائحة كورونا الحياة اإلنسانية وهّزت أركانها في مختلف تكويناتها 
الوجودية، ويتجلى تأثير هذه الصدمة في مختلف جوانب الحياة اإلنسانية: في 
األدب والفلسفة والتاريخ والتربية وفي مختلف العلوم والفنون، وال ريب في أن 
اآلثار المترتبة على هذه الجائحة قد أصبحت الشغل الشاغل للعلماء، وهاجس 
المفكرين والعلماء، مهما تنّوعت اختصاصاتهم والميادين المعرفية اإلنسانية 

التي يهتّمون بها. 
وضع  إذ  مهوال،  كان  والتعليم  التربية  في  كورونا  تأثير  أّن  فيه  شّك  ال  ومّما 
األنظمة التربوية واالجتماعية في العالم المعاصر على محك الصدمة، ورماها 
بين مخالب األزمة الفريدة من نوعها في تاريخ التربية والتعليم. وقد جاء كورونا 
مسارات  على  ويضعنا  الّتقليدية  أطرها  ويفّجر  التربوية  األنظمة  أوصال  ليهّز 
جديدة تهّدد األنظمة التعليمية الحالية، وتعلن عن بداية سقوطها. فالمدارس 
والمؤسسات التربوية، فقدت اليوم تحت تأثير الجائحة كثيرا من تألقها، ومن 
قدرتها على مواكبة المستجدات سواء في عالم الكوارث واألوبئة، أو في عالم 
الثورة الصناعية الرابعة، وليس من التهويل في شيء القول إّن هذه الجائحة 
جاءت لتدّق المسمار األخير في نعش المدرسة التقليدية، ولتعلن موتها في 
إغالقا  فرضت  قد  الجائحة  هذه  أّن  أبدا  خافيا  وليس  العالم،  أصقاع  مختلف 
في  التعليمية  والمؤسسات  والجامعات  األطفال  ورياض  المدارس  على  كامال 
مختلف أنحاء العالم، وانتقلت بالتعليم إلى حالة افتراضية موّجهه بمعطيات 
الثورة الصناعية الرابعة في مجال االتصال والمعلوماتية. وال ريب في أّن فرضية 
التحول المدرسي إلى عالم افتراضي بدأت تتحقق بصورة واضحة وواقعية في 
مختلف البلدان. وقد ترّتب على األنظمة التعليمية أن توّدع الّتعليم التقليدي 
واالختبار  والسبورة  والطالب  والمعّلم  المدرسة  حيث  الكالسيكية،  بمكوناته 

الورقي، وداعا بائنا ال رجعة فيه.
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لقد أّدت الكارثة الوبائية لكورونا إىل إيقاف عمل 

األطفال،  رياض  مثل:  املختلفة،  التعليمية  املؤسسات 

والكلّيات،  والجامعات،  والخاصة(،  )العامة  واملدارس 

ومراكز التعليم الخاص، ودور الرعاية، وغريها. ولعّل 

هذه هي املرّة األوىل يف التاريخ التي يتم فيها إغالق 

املدارس يف مختلف أنحاء العامل، والتي يتّم فيها تفريغ 

وتبني  روادها.  من  التعليمية  واملؤسسات  املدارس 

طالب  مليار   1.6 من  أكرث  أّن  الجارية  اإلحصائيات 

مختلف  يف  والجامعات  املدارس  خارج  أصبحوا  قد 

معلّم  مليون   63 االنقطاع  هذا  وشمل  العامل،  أنحاء 

العامل. وقد  والثانوي يف  االبتدايئ  التّعليم  يف مرحلتي 

أبوابها يف 191 دولة بنسبة 82.2٪  أوصدت املدارس 

من الطالب املقيّدين يف املدارس، باإلضافة إىل أعداد 

املترّسبني من التعليم واملتوقّفني عنه بفعل الحروب 

العامل.  أصقاع  من  كثري  رحاها يف  الدائرة  والرصاعات 

وقد أثّرت عمليات إغالق املدارس عىل %94 يف املائة 

إىل  لتصل  ترتفع  نسبة  وهي  العامل،  يف  الطالب  من 

والبلدان  الّدخل  املنخفضة  البلدان  يف  املائة  يف   99

املتوّسطة الّدخل من الرشيحة الدنيا« . 

عنوان:  وتحت  اليونسكو،  منظمة  وبحسب 

الجديد  كورونا  فريوس  بسبب  التعليم  »اضطراب 

رقماً  ل  سجَّ الفريوس  »انتشار  فإن  له«،  والتصدي 

قياسيًّا لألطفال والشباب الذي انقطعوا عن الذهاب 

مارس   12 تاريخ  وحتى  الجامعة.  أو  املدرسة  إىل 

ا يف إفريقيا وآسيا وأوروبا والرشق  2020 أعلن 61 بلداً

عن  الجنوبية  وأمريكا  الّشملية  وأمريكا  األوسط 

إغالق املدارس والجامعات، أو قام بتنفيذ اإلغالق؛ إذ 

ا املدارس يف جميع أنحائه، مم أثَّر عىل  أغلق 39 بلداً

ا  بلداً  14 قام  كم  وشاّب،  مليون طفل   421 من  أكرث 

إضافيًّا بإغالق املدارس يف بعض املناطق ملنع انتشار 

الفريوس       أو الحتوائه. وإذا ما لجأت هذه البلدان 

إىل إغالق املدارس والجامعات عىل الصعيد الوطني، 

فسيضطرب تعليم أكرث من 500 مليون طفل وشاّب 

آخرين، وفق املنظمة«.

ويف تقرير آخر لليونسكو نتبني أن جائحة كورونا 

قد تسببت يف أكرب انقطاع للتعليم يف التاريخ، حيث 

كان لها حتى اآلن بالفعل تأثري شبه شامل عىل طالبي 

قبل  ما  مرحلة  من  العامل،  حول  واملعلمني  العلم 

ومؤسسات  الثانوية،  املدارس  إىل  االبتدايئ  التعليم 

التعليم والتدريب التقني واملهني، والجامعات، وتعلُّم 

منتصف  وبحلول  املهارات.   تنمية  ومنشآت  الكبار، 

نيسان/أبريل 2020، كان 94 يف املائة من طالبي العلم 

عىل مستوى العامل قد تأثروا بالجائحة، وهو ما ميثل 

1,58  بليون من األطفال والشباب، من مرحلة ما قبل 

التّعليم االبتدايئ إىل التّعليم العايل، يف 200  دولة .

أزوالى،  أودرى  لليونسكو،  العامة  املديرة  وقالت 

هذا  شهدنا  أن  أبدا  لنا  يسبق  مل   « السياق:  هذا  يف 

وأضافت  التعليم«،  مجال  يف  االضطراب  من  الحّد 

قائلة: نعي متاما أنّه يجب مضاعفة الجهود املبذولة 

يف سبيل إتاحة االتصال عن بعد للجميع، لكن تبنّي لنا 

أنّه ال ميكن حرص التعلّم املستمر عن بعد بالوسائل 

اإللكرتونية«. وأوضحت أنه: »يجب علينا، إذا ما أردنا 

تقليص الفجوة القامئة بالفعل، تبّني حلول بديلة عىل 

غرار توظيف البث اإلذاعي والتلفزيوين عىل املستوى 

ما  وهو  مبتكرة،  تعلّم  أساليب  واستحداث  املحيل، 

نضطلع به بالفعل مع رشكاء التحالف العاملي للتعليم 

الذي يتوقف عىل مثل هذه الحلول املبتكرة. 

كارثة التعليم عن بعد يف البلدان النامية الفقرية :

جائحة  ظل  يف  بعد،  عن  التعليم  إشكالية  تأخذ 
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كورونا، صورة أزمة وجودية، ويشكل هذا الّنمط من 

التعليم، يف ظل هذه الظروف الوبائية، كارثة إنسانية 

مبا لها من أبعاد اقتصادية واجتمعية. فاملشكلة ليست 

دوامة  يف  وإمنا   ، ذاته  بعد  عن  والتعليم  التعليم  يف 

العالقات املعّقدة التي تفرضها مختلف متغريات هذه 

التي  النامية  أو  الفقرية  البلدان  الظاهرة وال سيم يف 

الجنوب. فالتعليم عن  ببلدان  يصطلح عىل تسميتها 

بعد يف هذه البلدان جاء بصورة كارثية وهو يف الوقت 

واجتمعيّا  تربويّا  كارثية  نتائج  ذاته  يف  يحمل  نفسه 

واقتصاديّا. 

استطاعت  الوبائية  الجائحة  هذه  تأثري  وتحت 

البلدان املتقّدمة أن تعتمد التعليم عن بعد -وإن كان 

لتوفّر  طبيعية  كنتيجة  وذلك   - ما  حّد  إىل  بصعوبة 

أجهزة  من  التحتية  والبنية  املناسبة  التعليمية  البيئة 

هذا  ولكن  وخربات.  ومهارات  ومعدات  ووسائل 

العامل  أنحاء  مختلف  يف  وكارثيا  صعبا،  كان  التحّول 

الثالث والسيم يف دول الجنوب عىل نحو خاص.

ويتّضح بجالء أّن التّفاعل بني كورونا والتّعليم عن 

بعد يؤّدي إىل نتائج كارثية، والسيم يف البلدان النامية 

واالجتمعية  االقتصادية  املستويات  يف  فقرا  واألكرث 

وتتجّسد  الّسواء.  عىل  واملجتمع  لألرسة  والتعليمية 

الكارثة يف ظواهر عديدة نذكر منها: الترّسب املدريس، 

وعملة األطفال، والتّمييز بني الجنسني، والبطالة بني 

اآلباء العاملني، وزيادة حّدة النقص يف التغذية. 

وسنحاول يف هذه املقالة تناول بعض جوانب هذه 

القضية املعّقدة يف البلدان النامية. 

ضعف البنية التحتية اإللكرتونية: 

شبكات  متتلك  التي  الغنيّة،  الدول  استجابت 

أجهزة  إىل  الوصول  وإمكانية  الرسعة  عالية  إنرتنت 

املناهج  تحويل  تّم  حيث  وفعالة،  رسيعة  رقمية، 

اإلنرتنت  عرب  بعد  عن  الدراسة  إىل  بكاملها  الدراسية 

كان  األمر  هذا  ولكن  األخرى.  اإلعالمية  والوسائط 

معّقدا ومؤملا جدا بالّنسبة إىل الدول النامية والفقرية 

التي كانت تعاين من ضعف شديد يف أنظمتها الصحية 

واالقتصادية واالجتمعية قبل أزمة الجائحة وبعدها، 

حيث تسبّبت جائحة كورونا يف حرمان رشائح هائلة 

من الطالب من الوصول إىل أي نوع من أنواع التعليم 

بسبب ظروف الفقر املدقع، وغياب إمكانية الوصول 

يف  والطالب  التالمذة  فأغلب  الرقمية.  التقنيات  إىل 

البلدان الفقرية ال ميلكون أجهزة االتصال والحواسيب 

صعوبة  عن  فضال  واملهارات،  والربمجيات  والكتب 

للحواسيب  امتالكهم  أوعدم  باإلنرتنت  اتصالهم 

املحمولة.

تقرير  يف  تاميز”  “نيويورك  صحيفة  أفادت  وقد 

لها، أّن مئات املاليني من األطفال يف البلدان الفقرية، 

يفتقرون إىل أجهزة الكمبيوتر أو اإلنرتنت، وقد توقفوا 

عن التعليم بشكل كامل بسبب تفيش فريوس كورونا 

املستجّد.

ومع أن إغالق املدارس يف البلدان الغنية له نتائج 

سلبية كبرية جدا، فإن الكارثة تأخذ طابعا وجوديا يف 
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ال  ما  أن  الجارية  الدراسات  تبنّي  إذ  الفقرية.  الدول 

متابعة  من  يتمّكنوا  لن  طفل  مليون   465 عن  يقل 

الدراسة عن بعد ألنّه ال تتوفّر لديهم خدمة اإلنرتنت. 

يف  األطفال  من  املاليني  مئات  يشمل  األمر  وهذا 

البلدان الفقرية الذين يفتقرون إىل أجهزة الكمبيوتر 

أو اإلنرتنت. وقد توقفوا عن التعليم بشكل كامل.

وأفادت منظمة اليونسكو، أّن حوايل 826 مليون 

طالب يف البلدان النامية، أي ما يعادل نصف العدد 

اإلجميل للمتعلمني الذين حالت أزمة كورونا بينهم 

وبني مقاعد الدراسة، ال ميتلكون جهاز حاسوب منزيل، 

وبيّنت أيضا أن ٪43 من املتمدرسني – أي ما يعادل 

االتصال  عىل  القدرة  ميلكون  ال  طالب  مليون   706

باألنرتنيت.

وتبنّي اإلحصائيات الجارية أّن 89 ٪ من املتعلمني 

يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ال ميتلكون أجهزة 

حاسوب منزلية، يف حني أّن 82 ٪ منهم يفتقرون إىل 

إمكانية االتصال باإلنرتنت. وتبني هذه اإلحصائيات أّن 

ما يقرب من 56 مليون متعلّم يقطنون يف مناطق ال 

تغطّيها شبكات املحمول، مع العلم أّن قرابة الّنصف 

منهم متواجدون يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 

تواجه  التي  التحديات  أكرب  تشكل  العوامل  وهذه 

هذه البلدان يف ظل الجائحة. 

عاملة األطفال :

تتعلق  كبرية  كارثة  إىل  بعد  عن  التعليم  أدى 

الناجم   ، املدارس  إغالق  أدى  لقد  األطفال،  بعملة 

عن فريوس كورونا املستجّد، إىل خروج األطفال من 

مقاعد الدراسة إىل الشوارع للعمل يف أجزاء كثرية من 

العامل النامي بسبب حاجة عوائلهم إىل املال. ووفق 

املاليني  مئات  فإّن  تاميز«،  »نيويورك  لصحيفة  تقرير 

أجهزة  إىل  يفتقرون  الفقرية،  البلدان  األطفال يف  من 

الكمبيوتر أو اإلنرتنت وقد توقّفوا عن التّعليم بشكل 

كامل.

وهنا أيضا، ومن جديد، فإنّنا نعتقد حضور إشكالية 

ال  وامليسورة،  الفقرية  األرس  بني  االجتمعي  التّفاوت 

املنزل،  ومساحة  األبوين،  بثقافة  يتعلّق  ما  يف  سيّم 

ودخل األبوين، وعدد أفراد األرسة. وميكن القول بأن 

األرس  هي  ثقافيّا  واملحظوظة  ماديا،  امليسورة  األرس 

تتميز  التي  الفقرية  األرس  من  للخطر  عرضة  األقل 

السكن وضعف  بتعّدد األطفال، وبصغر املساحة يف 

ثقافة الوالدين. وقد ساهم إغالق املدارس الناجم عن 

فريوس كورونا املستجّد، بخروج األطفال من مقاعد 

الدراسة إىل الشوارع للعمل، كم أسلفنا. 

الترسب املدريس :

استحالة  كورونا  فرضتها  التي  املشكالت  أكرب 

التعلم عن بعد بالنسبة إىل فئات واسعة من األطفال، 

وذلك لغياب البنية التحتيّة الذي من شأنه أن يؤدي 

إىل إقصائهم كليا من املدرسة.  وقد أشارت البيانات 

كورونا يف  تفيش جائحة  وترية  تسارع  إىل  اإلحصائية 

أّدى إىل إغالق  أبريل/نيسان  2020، وهو ما  مطلع 

املدارس يف وجه %90 من الطاّلب حول العامل، غري أّن 

ذلك العدد قد تراجع بحوايل الثلث، حيث أعيد فتح 

ولكن  آسيا،  أوروبا ورشق  املدارس يف  كبري من  عدد 

إعادة فتح املدارس يف أماكن أخرى كثرية ما زال بطيئا.

عىل  أنّه،  إىل  »اإليكونوميست«  مجلة  وأشارت 

أمور  أولياء  ينتاب  الذي  املربر  الخوف  من  الرغم 

زال  ما  الذي  املستجد  كورونا  فريوس  جراء  الطالّب 

التزام  املدارس، وصعوبة  وازدحام  الفهم،  عصيا عىل 

الطالب بارتداء الكممة وإجراءات التباعد االجتمعي، 
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فإّن فوائد إعادة فتح املدارس تفوق األرضار املرتتّبة 

عىل إبقائها مغلقة يف وجه الطالب.

وتبنّي الدراسات الجارية أّن نسبة كبرية جّدا من 

تشّجع  باتت  قد  آسيا  وجنوب  أفريقيا  يف  العائالت 

معرتك  ودخول  الدراسة،  عن  التخيّل  عىل  أطفالها 

االقتصادية.  الصعوبات  بسبب  الزواج  أو  العمل، 

 Save the( األطفال«  »أنقذوا  منظّمة  حّذرت  وقد 

طفل  ماليني   10 حوايل  أّن  من  الخريية   )Children

من  ومعظمهم  املدريس،  الترّسب  خطر  يواجهون 

الفتيات. ومثة خوف من أّن متتّد الخسائر يف التعلُّم 

إىل ما يتجاوز هذا الجيل، وأن متحى عقود من التقّدم 

يف مجاالت ليس أقلها دعم فرص الفتيات والّشابات 

من  يترّسب  وقد  فيه.  والبقاء  بالتعليم  االلتحاق  يف 

التعليم نحو 23,8 مليون طفل. 

جاءت  الّساحل،  منطقة  يف  والسيم  أفريقيا،  ويف 

حاالت إغالق املدارس عىل الصعيد الوطني يف وقت 

بالفعل  مغلقا  املدارس  من  جدا  كبري  عدد  فيه  كان 

أو  لألمن،  البالغ  االنعدام  بسبب  إّما  أشهر،  لعدة 

وتؤدي  املناخية.  املخاطر  أو  اإلرضابات  بسبب 

جنوب  أفريقيا  يف  التعليم  وضع  تفاقم  إىل  الجائحة 

الصحراء الكربى حيث كان يعيش، قبل الجائحة، 47 

يف املائة من أطفال العامل املوجودين خارج املدارس 

البالغ عددهم 258  مليون طفالاً(  30 يف املائة منهم 

بسبب النزاعات وحاالت الطوارئ(. 

طفل  مليون   40 أّن  اإلحصائية  التقديرات  وتبنّي 

املبّكرة  الطفولة  مرحلة  التّعليم يف  فرص  فاتتهم  قد 

وهكذا  املدريس.  للتعليم  السابقة  الحرجة  الّسنة  يف 

فقدوا التواجد يف بيئة محّفزة وثرية، وفاتتهم فرص 

للتّعلم، والتّفاعل االجتمعي، بل والحصول عىل القدر 

الكايف من التغذية يف بعض الحاالت، ومن املرّجح أن 

املدى  عىل  الصحي  بنمئهم  اإلرضار  إىل  ذلك  يؤدي 

الطّويل، والسيم األطفال الذين ينتمون إىل أرس فقرية 

أو محرومة.

أشارت منظّمة اليونسكو إىل املخاطر الكبرية التي 

عن  التعليم  مهارات  عىل  املعلمني  بتأهيل  تتعلّق 

بعد، ويبدو أّن قدرة البلدان الفقرية عىل تقديم هذا 

الدعم محدودة للغاية. ففي أفريقيا جنوب الصحراء 

املرحلة  معلّمي  من   64% سوى  يتلّق  مل  الكربى، 

الحّد  الثانوية  االبتدائية، و%50 من معلمي املرحلة 

األدىن من التّدريب، الذي غالبااً ما ال يشمل املهارات 

التي  السياقات  يف  حتى  .وذلك  األساسية،  الرقمية 

تتوفر فيها الوسائل الرقمية الكافية، وهذا يعني أّن 

مهارات  أبسط  إىل  اليوم  يحتاجون  املعلمني  أغلبية 

أزمة  أبرزت  وقد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

جبارة  جهود  إىل  بحاجة  املعلمني  تأهيل  أّن  كورونا 

لتدريب املعلمني بشكل أفضل عىل استخدام أساليب 

جديدة يف مجال التعليم عن بعد. 

تأزم الوضع االقتصادي لألرسة: 

لهذا  سيكون  هشاشة،  األكرث  التعليم  نظم  ويف 

االنقطاع يف السنة املدرسية تأثري سلبي غري متناسب 

عىل التالميذ األكرث ضعفا، الذين يواجهون محدودية 

املنزل.  التعلُّم يف  استمرارية  تكفل  التي  الظروف  يف 

ومن شأن وجودهم يف املنزل أيضا أن يزيد من تعّقد 

يتعنّي  الذين  وأمهاتهم  آلبائهم  االقتصادي  الوضع 

عليهم إيجاد حلول لتوفري الّرعاية أو لتعويض خسارة 

الوجبات الغذائية املدرسية.

تقديم  عدم  حالة  يف  أنّه  من  متزايد  قلق  ومثة 

يعودون  ال  قد  فإنهم  الطالب،  لهؤالء  املالئم  الّدعم 

إىل املدارس أبدا، ومن شأن ذلك أن يزيد من مفاقمة 
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التقدم  القامئة بالفعل، وقد يعكس مسار  التفاوتات 

أهداف  من  وغريه  الرابع  الهدف  بشأن  املحرز 

التعلُّم  أزمة  مفاقمة  عن  فضالاً  املستدامة،  التنمية 

االجتمعية  القدرة  تآكل  إىل  ويؤّدي  بالفعل،  القامئة 

يستطيعون  ال  قد  األطفال  فأغلب  واالقتصادية 

التأثري  بسبب  املقبل  العام  يف  باملدارس  االلتحاق 

االقتصادي للجائحة وحده . 

يف  طفل  مليون   370 أّن  الجارية  التقارير  وتبني 

املدرسية  الوجبات  فقدان  من  قد ترضروا  بلدا   195

والتغذية يف  بالصحة  املتعلقة  الخدمات  من  وغريها 

األشهر األوىل من الجائحة، مّم أدى إىل زيادة معدالت 

الجوع ونقص التغذية بني أشد الفئات حرمانا. ومع 

ذلك، متكنت بعض البلدان من تكييف برامج التغذية 

األنشطة  تعطل  ويؤثر  عليها.   والحفاظ  املدرسية 

والخدمات  الصحية  الخدمات  عىل  أيضا  التعليمية 

النفسية - االجتمعية، ألّن املؤسسات التعليمية تعمل 

أيضا كمنصات للوقاية والتشخيص وتقديم املشورة. 

تعميق الفجوة بني الجنسني: 

لقد أخفق ما يقدر بنحو 40 ٪ من أشد البلدان 

أزمة  لخطر  املعرضني  العلم  طالب  دعم  يف  فقرا 

كورونا، ويتّضح أن مثة ميال إىل إغفال أوجه التفاوت 

جهود  يف  الجنسني  بني  املساواة  وانعدام  التعليم  يف 

األعمل  تؤدي  أن  ميكن  إذ  املرض،  لتفيش  التصدي 

إىل  الفتيات،  بها  تقوم  التي  تلك  وخاصة   ، املنزلية 

الحيلولة دون حصول األطفال عىل وقت كاٍف للتعلم. 

ومن املرّجح أّن العدد اإلجميل لألطفال الذين لن 

املدارس  انتهاء فرتة إغالق  يعودوا إىل دراستهم بعد 

سيكون أكرب حتى من ذلك. ويؤدي إغالق املدارس إىل 

األطفال،  لزواج  أكرث عرضة  والشابات  الفتيات  جعل 

تقلّل  الجنيس، وكلّها عوامل  والعنف  املبّكر  والحمل 

التأثري  التعليم.  ويف ظل  من احتمل استمرارهن يف 

للجائحة  العاملية  االقتصادية  للتداعيات  املزدوج 

إىل  التعلّم  أزمة  تتحّول  أن  ميكن  املدارس،  وإغالق 

املؤسسات  إغالق  أّن  ويتّضح  األجيال.  عىل  كارثة 

لها  تتعرض  التي  املخاطر  زيادة  التعليمية يؤدي إىل 

ألنواع  عرضة  أكرث  ألنهن  وذلك  والفتيات،  النساء 

متعددة من سوء املعاملة، من قبيل العنف العائيل، 

واملقايضة بالجنس، والزواج املبكر والقرسي.

وقد حّذرت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

عىل  املدارس  إغالق  أن  من  )اليونسكو(  والثقافة 

مخاطر  عنه  تنتج  قد  النامية  الدول  يف  واسع  نطاق 

مدمرة، السيّم بالنسبة للفتيات، الاليت تزيد احتملية 

مرتني  مبعدل  األرجح  عىل  املدرسة  من  خروجهن 

الجارية  الدراسات  وتبنّي  بالذكور،  مقارنة  ونصف 

أّن إغالق املدارس سيكون له تأثري مدّمر ليس فقط 

من ناحية التعلّم، بل كذلك من حيث أمن األطفال 

وسالمتهم.

الخامتة :

إلشكالية  املخترصة  مقاربتنا  خالل  من  اتّضح 

اإلشكالية  هذه  أن  كورونا  زمن  يف  بعد  عن  التعليم 

النامية،  البلدان  يف  جدا  معّقدة  مسارات  تأخذ 

األطفال  حياة  عىل  مدمرة  سلبيّة  بصورة  وتنعكس 

واألرس وال سيم يف البلدان الفقرية. فأزمة كورونا التي 

فرضت التّعليم عن بعد أّدت إىل ترّسب األطفال من 

املدرسة، وتعميق الهّوة بني الدول املتقدمة والنامية، 

مثلم أّدت إىل زيادة حّدة الفقر، وتعميق الهوة بني 

الجنسني، وزيادة األمراض واملشكالت االجتمعية التي 

الطالق،  نسب  وزيادة  األطفال  ضد  بالعنف  تتعلّق 
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وتفكك العائالت، وضعف العناية الصحية التي كانت 

الغذايئ  الصّحي  األمن  وخسارة  املدارس،  يف  متوفرة 

لألطفال الذي كانوا يحصلون عىل العناية الّصحية يف 

املدارس. 

هل  هو:  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال  وهكذا 

من  وهل  املعقدة؟  اإلشكالية  هذه  من  مخرج  من 

تحديات  مواجهة  من  الفقرية  البلدان  ميكن  توجيه 

االقتصادية  وارتداداته  وإشكالياته  بعد  عن  التعليم 

واالجتمعية؟ هذا هو الّسؤال الصعب الذي يجب أن 

يُطرح أمام الباحثني والدارسني يف مختلف القطاعات 

العلمية. 

وإذا كانت الّدول املتقدمة، وقد وقعت يف حبال 

الكارثة، تنئ من شدة وقعها، وتقف حائرة يف  هذه 

الجائحة،  هذه  آثار  من  الخالص  عن  البحث  مسار 

التعليمية قد تصدعت وانهارت  وإذا كانت أنظمتها 

تحت ثقل هذه األزمة، فإنّه من باب أوىل أن تكون 

الحالة يف الدول النامية أكرث كارثية. فاملشكلة ترتبط 

بصوة  منه  وتغتذي  تغذيه  وهي  والتخلف  بالفقر 

تفاعلية،  ذلك أّن الفقر قد أّدى إىل كارثة عدم القدرة 

االنقطاع  أّدى  مثلم  اإللكرتوين،  التعليم  مجاراة  عىل 

املدريس إىل زيادة حّدة الفقر واملشكالت االجتمعية. 

فالفقر والتخلف والتبعية معضلة دامئة يف البلدان 

الفقرية، ويبدو لنا أن الحّل الحقيقي يكمن يف تحرر 

مسألة  وهذه  وعدميتها،  فقرها  من  البلدان  هذه 

عويصة معّقدة سياسية واجتمعية تحتاج إىل عقود 

هذه  يف  حقيقية  إرادة  توفرت  إذا  هذا  الزمن  من 

الدول املنكوبة بالتخلف والفقر. 

الدول  أن تدعم  إمكانية  التفكري يف  اآلن  ويجري 

البلدان الفقرية، من أجل التخفيف من حدة  الغنية 

الصدمة وعواقب األزمة الوجودية املتعلقة بإشكالية 

التّساند السلبي بني كورونا والتعليم عن بعد يف توليد 

كارثة ذاتية التوليد بنتائجها املدّمرة. 

الدويل  التعاون  أهمية  إىل  نشري  أن  يجب  وهنا 

يف مجال تقديم الدعم واملساندة اللوجستية واملالية 

واالقتصادية للدول األكرث فقرا، ويرتتب عىل املنظمت 

التعاون  والقطاعات،  املسارات  مختلف  يف  الدولية، 

من أجل احتواء ترجيعات هذه الصدمة عىل البلدان 

ضّد  األطفال  من  أجيال  وحمية  لحميتها  الفقرية 

الفقر والفاقة والترسب. ويحتاج األمر أيضا إىل جهود 

كبرية من قبل الحكومات املحلية ومؤسسات املجتمع 

أن تسهم يف دعم وتعزيز مسرية  التي ميكنها  املدين 

التعليم عن بعد يف هذه البلدان. 



ملف
العدد

جولة حول األساليب التعليمية
اآلمنة في زمن فيروس

كورونا المتسجد

د. وجدي عبد الفتاح سواحل
المركز القومي للبحوث ـ القاهرة ـ مصر

نوعه  من  فريدا  عاما  الدراسي  العام  هذا  يعد 
بل هو مقلق للطالب وأولياء األمور ومؤسسات 
تفشي  وسط  في  دراسي   عام  ألنه  التعليم 
تدابير  من  صاحبه  وما  العالم  في  كورونا  وباء 
االجتماعي  التباعد  وإجراءات  ووقائية  احترازية 
أثناء  والمعلمين  الطالب  صحة  على  للحفاظ 

العملية التعليمية.
في  المقال،   هذا  في  سويا،  نتجول  سوف  لذا 
آليات  علي  للتعرف  التعليمية  األساليب  عالم 
وطرق التعليم اآلمنة والتي يمكن استخدامها 
كطوق  التعليمية   والمؤسسات  المدارس  في 
على  الحصول  على  الطالب  لمساعدة  نجاة 
تناسب  مبتكرة  بطرق  والمعارف  المعلومات 
الطرق  اآلن. هذه  نعيشه  الذي  المعرفي  العصر 
التعليمية يجب أال تقتصر علي التعلم عن بعد 
باستخدام اإلنترنت فقط، ولكن يجب أن تنطوي 
عة  متنوِّ مجموعة  على  يشتمل  تعلُّم  على 
عدد  أكبر  إلى  وصوله  تكفل  التي  الوسائط  من 

ممكن من الطالب اليوم.
الفصول  األساليب  هذه  تشمل  أن  ويمكن 
، والمختبرات  االفتراضي  الواقع  الذكية، وتقنية 
والمعامل العلمية التخيلية والموارد التعليمية 
والمحطات  التليفزيونية  والقنوات  المفتوحة 
ومنصات  المعرفة،  وبنوك  التعليمية،  اإلذاعية 
االختبارات  إلي  باإلضافة  االجتماعي  التواصل 

اإللكترونية.
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مقدمة

عن  الناجمني  املدارس  وإغالق  تعطيل  أدى  لقد 

فريوس “كورونا املستجد” أو “كوفيد19-”، إيل وضع 

التعليم التقليدي مبكوناته الكالسيكية، حيث املدرسة 

واملعلم والطالب والسبورة واالختبار الورقي، يف مأزق 

كبري. فقد بلغ عدد الطالب الذين اضطرتهم “كورونا” 

بليون و344 مليون و914  املدارس  االنقطاع عن  إىل 

بنسبة  العامل  ألف طالب وطالبة يف 138 دولة حول 

82.2 يف املئة من الطالب املقيدين يف مدارس. منهم 

العربية  الدول  يف  مدريس  طالب  مليون   83 نحو 

)باإلضافة إىل أعداد املترسبني من التعليم واملتوقفني 

رحاها خالل  الدائرة  والرصاعات  الحروب  بفعل  عنه 

)منظمة  “اليونسكو”  بحسب  وذلك  املايض(،  العقد 

األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة(.

كيف  هو  اآلن  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 

ستتكيف منظومة التعليم يف العامل العريب مع فريوس 

ظل  يف  سيام  ال  املتاحة  الخيارات  وماهي  كورونا  

وتفاوت  اإلمكانات   وهوة  والتقنية  الرقمية  الفجوة 

املستويات االقتصادية واالجتامعية؟

تتناسب  ولذا يجب وضع خريطة تقنية تعليمية 

مع كل الدول العربية مع اختالف مستواها االقتصادي  

حتى نتفادى اتساع الفوارق يف تكافؤ الفرص التعليمية 

عة  التعامل مع مجموعة متنوِّ بني الطالب من خالل 

من الوسائط التي تكفل وصول التعليم إىل أكرب عدد 

ممكن من الطالب العرب. 

الفصول االفرتاضية 

عليها  يطلق  التي  االفرتاضية –  الفصول  متكن 

أو  الذكية  الفصول  أو  اإللكرتونية  الفصول  أيضا 

الفصول  أو  للمعلومات  العاملية  الشبكة  فصول 

افرتايض  واقع  الدرس يف  املعلم من رشح   - التخيلية 

املراد رشحه  من خالل  الدرس  مع  ليتناسب  يختاره 

االتصال شبه املبارش مع طالبه وإرسال البيانات  إليهم  

باإلضافة إىل جعلهم يتعايشون مع الدرس دون التقيد 

بزمان أو مكان معني.

وتنقسم الفصول االفرتاضية إىل نوعني رئيسني هام 

الفصول االفرتاضية املتزامنة  وغري املتزامنة. 

املعلم  التقاء  هي  املتزامنة  االفرتاضية  الفصول 

طريق  عن  اإلنرتنت  عىل  الوقت  نفس  يف  والطالب 

مؤمترات الفيديو ومؤمترات الصوت بإستخدام أدوات 

 ، األبيض  اللوح  مثل  معني  بزمن  مرتبطة  وبرمجيات 

والفيديو التفاعيل ، وغرف الدردشة و غريها .

فهي  املتزامنة  غري  االفرتاضية  الفصول  أما 

ولوج  الطالب واملعلمني إىل شبكة اإلنرتنت يف أوقات 
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غري  وأدوات  برمجيات  استخدام  طريق  عن  مختلفة 

اإللكرتوين،  والربيد  الطالب،  بني  كاملراسالت  تزامنية 

جميع  أن  النوع  هذا  مييز  وما  الحوار .  ومنتديات 

ال  ولكن  املحتوى  نفس  عىل  يشتغلون  الطالب 

يجتمعون يف نفس الوقت.

الدراسة  فصول  عن  االفرتاضية  الفصول  وتتميز 

التقليدية باالنخفاض يف التكلفة وتغطية عدد كبري من 

التالميذ والطالب يف مناطق جغرافية مختلفة ويف أوقات 

مختلفة باإلضافة إيل إيصال املعلومات واألفكار بطريقة 

مبتكرة والتفاعل املستمر بني الطالب واملعلمني.

والخربة  البرشية  املهارات  أهمية  من  وبالرغم 

 ، واملعلمني  الطالب  بني  املبارش  والتواصل  التعليمية 

تعترب الفصول االفرتاضية بكافة أشكالها  بديال مناسبا 

للفصول التقليدية ميكن اللجوء إليها يف حاالت تعليق 

الطقس  أحوال  صعوبات  مثل  سبب  ألي  الدراسة 

وكذلك الحروب واألوبئة. 

 تقنية الواقع اإلفرتايض 

ثالثية  حاسوبية  محاكاة  االفرتايض  بالواقع  يقصد 

أو  حقيقية  تبدو  بطريقة  واقعي  عامل  لبيئة  األبعاد 

مزودة  خوذة  ارتداء  ذلك  يتضمن  ما  وعادة  مادية، 

بشاشة يف الداخل وقفازات مزودة بأجهزة استشعار 

يف بعض األحيان ملحاكاة اإلحساس باللمس.  

لحركة  باالنضامم  العرب  الباحثون  بدأ  وقد 

الواقع االفرتايض، مدركني إمكاناته يف مجال التدريب 

والتعليم االستقصايئ وتصوير البيانات ولكن مازال يف 

مراحله األوىل اآلن يف املؤسسات التعليمية العربية.

منطقة  يف  السيام   – العربية  الجامعات  وترغب 

يف  االفرتايض  الواقع  أبحاث  مركز  مثل   ،   – الخليج 

السعودية، ومخترب  العربية  اململكة  جامعة عفت يف 

للعلوم  الله  عبد  امللك  بجامعة  العلمي  التصوير 

قطر،  بجامعة  االفرتايض  الواقع  وقسم  والتقنية 

باستخدام الواقع االفرتايض يف العديد من التخصصات، 

وعلوم  والهندسة،  املعامرية،  الهندسة  ذلك  يف  مبا 

الكومبيوتر والتعليم الطبي. 

فعىل سبيل املثال، ستسمح هذه التقنية للطالب 

واملعلمني باستكشاف املبنى أو املنطقة الحرضية قبل 

أن يتم بناؤها. ويف مجال الهندسة، سيتمكن الباحثون 

بناء  قبل  االفرتايض  الواقع  يف  مبدئية  مناذج  بناء  من 

اليشء الحقيقي لتجنب األخطاء وإجراء التصحيحات. 

ويف الطب، ميكن  لنسخ األجساد البرشية طبق األصل 

املتوفرة  الجثث  يف  النقص  تعويض  يف  تساعد  أن 

عملية  إجراء  لتجربة  فرصة  الطالب  ملنح  باإلضافة 

جراحية قبل وضع أي مرشط عىل الجلد.

ويعترب الواقع االفرتايض تكنولوجيا ناشئة وجديدة 

العقبات  من  العديد  تواجه  العربية،  املنطقة  يف 

والتحديات مثل: عدم إملام كوادر التدريس والبحث 

املالية،  لالستثامرات  والحاجة  التكنولوجيا،  بهذه 

والنقص الواضح يف املحتوى العريب – حيث إن معظم 

الرشكات التي تصنع تكنولوجيا الواقع االفرتايض غربية 

ولذلك فإن استعاملها ليس مصمام يف العادة ليناسب 

السياق العريب.
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 املختربات العلمية االفرتاضية

تم  حاسوبية  برامج  أي  االفرتاضية  املختربات 

)االعتيادية  املختربات  أداء  تحايك  بحيث  برمجتها 

وأجهزة  ومعدات  أدوات  بواسطة   ، التقليدية(  أو 

)افرتاضية( بحيث متكن املستخدم من التحكم التام 

مبجريات التجربة ، والخروج بنتائج علمية عىل درجة 

عالية جدا من الدقة واملصداقية العلمية. 

أسس  عىل  مبنية  رقمية  محاكاة  أنظمة  وهي 

الحاسب اآليل  علمية ومنذجة رياضية دقيقة  تحول 

الطالب  ميكن  والكيمياء  للفيزياء  رقمي   مخترب  إىل 

واملرشوعات  التجارب  وتنفيذ  تصميم  من  واملعلم 

ومالحظة  األجهزة  وبناء  املكونات  دمج  خالل  من 

يحقق  مام  االستنتاجات،  وتدوين  النتائج  وتحليل 

خربة تعلمية وتعليمية فعالة تتوافق مع اسرتاتيجيات 

التعلم النشط. مام يساهم بفاعلية يف تنمية مهاراتهم 

بيئة  يف  فاعلية  أكرث  بطريقة  والتطبيقية  العلمية 

محفزة تساعد عىل اإلبداع واالبتكار

وتتميز املختربات االفرتاضية يف تعويض النقص يف 

اإلمكانات املعملية الحقيقية وإمكانية إجراء التجارب 

الخطرية التي يصعب تنفيذها يف املختربات الحقيقية 

وإتاحة التجارب للمتعلمني يف كل األوقات ومن أي 

مكان وإمكانية العرض املريئ للبيانات والظواهر التي 

ال ميكن عرضها من خالل التجارب الحقيقية باإلضافة 

إيل توفري التكلفة وذلك بتوفري املواد املستهلكة مثل 

الكيامويات والوسائل املعملية ومكونات التجارب .

 املوارد التعليمية املفتوحة 

املوارد التعليمية املفتوحة  هي عبارة عن موارد 

عام  كملك  للجميع  متوفرة  و تعليم وبحث  تدريس 

مشرتك أو كمشاع، أو تم إصدارها باستخدام رخصة 

هذه  وتعديل  بتوزيع  تسمح  معينة،  فكرية  ملكية 

املوارد والتعاون مع اآلخرين إلعادة استخدامها ولو 

ألهداف تجارية.

“املوارد  فإن  اليونسكو،  منظمة  لتعريف  وطبقا 

التعليمية املفتوحة” هي املواد الرقمية املتوفرة مجانا 

عىل شبكة اإلنرتنت، للمربني والطلبة الستخدامها يف 

العملية التعليمية، إضافة إىل أغراض البحث العلمي. .

من  العديد  املفتوحة  التعليم  موارد  وتشمل 

التعليمية  واملواد  املجانية  الدراسية  الكتب  مثل  املواد 

برامج  و  االختبارات  و  املرئية  و  الصوتية  واملحارضات 

الحاسوب والعديد من األدوات أو التقنيات األخرى التي 

تستخدم يف نقل املعرفة ولها تأثري واضح عىل أساليب 

التدريس والتعليم وتكون متوفرة لالستخدام مجانا.
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ويف عام 2004 ، قامت اليونسكو يف منتداها الثاين 

بتوسيع مفهوم “املوارد التعليمية املفتوحة”، ليشمل 

ثالثة  جوانب مهمة يف العملية التعليمية وهي:

الدرايس،  املنهج  مواد  التعليمي: مثل  املحتوى 

وخطط الدروس، والكتب الدراسية، واملقاالت وغريها 

والتي تدعم التعليم والتعلم

إنتاج  يف  تساعد  التي  الربامج  األدوات: مثل 

التقنيات  جانب  إىل  التعليمي  املحتوى  واستخدام 

املفتوحة التي تسهل التعلم التعاوين املرن واملشاركة 

املعلمني  متكن  والتي  التدريس  ملامرسات  املفتوحة 

ومصادرهم  زمالئهم  أفكار  أفضل  من  االستفادة  من 

التعليمية وإعادة استخدامها.

لضامن  الالزمة  املوارد  التنفيذية: وهي  املوارد 

جودة التعليم واملامرسات التعليمية وترخيص املوارد 

التعليمية.

حركة  تبني  تواجه  التي  التحديات  أبرز  ومن 

العامل  املفتوحة واالستفادة منها يف  التعليمية  املوارد 

العريب بصفة خاصة ما ييل :

- خصوصية البيئة العربية وخاصة عند تبني مورد 

تعليمي جديد.

- ضعف البنية التحتية لالتصال باالنرتنت يف بعض 

الدول العربية. 

- اختالف اللهجات يف اللغة العربية.

- األدوات املتاحة والتعامل مع اللغة العربية.

- ضامن جودة املوارد التعليمية املفتوحة 

- الحاجة إىل معايري قياسية مفتوحة لحل إشكالية 

تبادل املوارد التعليمية املفتوحة بني أنظمة تعليمية 

مختلفة. 

- حقوق امللكية الفكرية مثل حق التأليف والنرش 

واالستخدام.

يتم  حيث  والعوملة  الثقافية  الهيمنة  مشكلة   -

املقام األول من  املفتوحة يف  التعليمية  املوارد  إنتاج 

قبل املؤسسات التعليمية التابعة لألنظمة االقتصادية 

االستالب  مخاطر  من  يزيد  مام  العاملية،  الصناعية 

الثقايف، ومخاطر العوملة.

- الحاجة إيل وضع معايري لتقييم التعلم باستخدام 

املوارد التعليمية املفتوحة.

املوارد  إنتاج  تكاليف  تحمل  عيل  القدرة   -

التعليمية املفتوحة. 

التعليمية  والقنوات  اإلذاعية  املحطات 
التليفزيونية

األمناط  أكرث  أحد  والراديو  التليفزيون  يعترب 

الحيوي  لدورهام  نظرًا  وأهمية  انتشاًرا  التكنولوجية 

يف عمليتي التعليم والتعلم. كام يعترب الحل املناسب  

ال  التي  القرى  يف  وخاصة  فاعلية  واألكرث  واألجدى 

املعلومات  بتكنولوجيا  خاصة  تحتية  بنية  بها  يوجد 

التليفزيونية  واملحطات  القنوات  واإلنرتنت . وتعترب 

الطالب ألن  اإلذاعية رشيكني أساسيني متاحني  لكل 

كل منزل به جهاز تليفزيون ودش أو جهاز راديو.
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للطفولة  املتحدة  األمم  ملنظمة  تقرير  وبحسب 

)يونيسيف( ، فإن وباء كورونا وإغالق املدارس أدى 

لحرمان ما ال يقل عن ثلث التالميذ يف أنحاء العامل، أي 

ما يعادل 463 مليون طفل من التعليم، لعدم القدرة 

عىل القيام بذلك افرتاضيا من خالل اإلنرتنت.

 بنوك املعرفة

اإللكرتونية  املنصات  من  العديد  املعرفة  بنوك  تضم 

التي تحتوي عىل املواد التعليمية الرقمية ، كام أنها غنية 

بالدروس  واملقررات الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، 

كام يوجد عليها فيديوهات تفاعلية لطالب جميع املراحل 

التعليمية.  ومثال لذلك بنك املعرفة املرصي.

 منصات التواصل االجتامعي

يف  هاّما  جزءا  االجتامعي  التواصل  مواقع  تحتل 

هذا  يف  فأكرث  أكرث  تنخرط  هي  وها  فرد،  كّل  حياة 

العامل خصوصا مع انتشار فريوس كورونا. 

لنا  توفرها  التي  امليزات  من  االستفادة  وميكن 

شبكات التواصل االجتامعي، مثل واتساب أو الرسائل 

النصية القصرية، يف متكني وزارات التعليم من التواصل 

لتزويدهم  واملعلمني،  األمور  أولياء  مع  بفعالية 

باإلرشادات والتعليامت وهيكل عملية التعلُّم.

االختبارات اإللكرتونية 

ميكن  التي  اآليل  الحاسب  إحدى تقنيات  هي 

ميكن  التي  الصعوبات  بعض  عىل  للتغلب  توظيفها 

مثل  )الورقية(  التقليدية  االختبارات  تعيق تنفيذ  أن 

قنوات أخرى  لتوفري  توظيفها  أو  تفيش وباء كورونا، 

وترسيخ  الطالب  لدى  العلمي  لزيادة التحصيل 

وهي   الذايت.   التعلم  مهارة  وتنمية  املعلومات، 

اختيار   ( املتنوعة  األسئلة  من  مجموعة  من  تتكون 

والرتتيب،  والتوصيل،  والخطأ،  والصواب  متعدد،  من 

وإكامل الفراغ، وغريها( تم تصميمها بواسطة إحدى 

الربمجيات، حيث تقوم بقياس مستوى أداء الفرد يف 

مختلف املجاالت التي وضعت من أجلها.

إلكرتونيا   الطالب  لتقويم  سهلة  وسيلة  وتعترب 

من  أو  االنرتنت  عىل  سواء  الحاسوب  باستخدام 

إعداد  من  املعلم  متكن  ، حيث  خاصة  شبكة  خالل 

 ، الطالب  عىل  لتطبيقها  سهلة  بطريقة  اختبارات 

املصداقية  يضمن  مام  وتصحح إلكرتونيا وفوريا 

والشفافية يف التصحيح.
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تحديات عربية تعليمية ملواجهة وباء كورونا

تفيش  الحتواء  االحرتازية  اإلجراءات  أدت  لقد 

التعليم  آليات  سري  عىل   التأثري  إيل  كورونا   فريوس 

التقليدي يف العامل العريب بشكل كبري ،  كام واجهت 

نُظم التعليم  تحديات إضافية أثناء التصدي للجائحة 

قطاع  يف  العميقة  االضطرابات  معالجة  أجل  من 

التعليم.  

كام عمق فريوس كورونا أيضا الهشاشة املوجودة 

لرؤية  تصور  إعادة  يتطلب  مام  التعليم،  قطاع  يف 

التعليمية  واملؤسسة  املدرسة  مفهوم  وتغيري  التعليم 

ومحور  عامة  كمصلحة  فيها  واالستثامر  ومقاصدها 

مشرتك يساهم يف تطوير املجتمع.

الكورونا   زمن  يف  التعليم  استمرارية  أجل  ومن 

الجديدة   الرتبوية  األساليب  من  االستفادة  يجب 

إيل  باإلضافة  التدريس،  لطرق  املتنوعة  واملنهجيات 

اإللكرتوين  التعلم عن بعد والتعلم  آليات  استخدام  

وغري  الرقمية  الحلول  من  وغريها  املدمج  والتعليم 

الرقمية للتعليم مع العمل عىل  املحاور اآلتية:

التعليمية  األساليب  مع  للتعامل  املدرّسني  إعداد 

اآلمنة سواء املعتمدة عىل اإلنرتنت أو غريها .

نرش الثقافة الرقمية والتقنية بني الطالب وأولياء 

األمور.

كالقنوات  الجامهريي  اإلعالم  وسائل  تسويق 

للتعليم  كأداة  الحكومية  واإلذاعات  التليفزيونية  

والتعلم.

ذوي  للطالب  تقني  حل  إيجاد  عيل  العمل 

من  يعانون  الذين  والطالب  الخاصة  االحتياجات 

أساليب  من  لالستفادة  السمع،  أو  النظر  يف  مشاكل 

التعليم اآلمنة.

التعليمي العريب مبا يتناسب مع  تطوير املحتوى 

والرقمية  التقنية  والحلول  اآلمنة  التعليم  أساليب 

وغريها

االتصاالت  بتقنية  الخاصة  التحتية  البنية  تقوية 

باإلنرتنت  االتصال  تقوية  إيل  باإلضافة  واملعلومات 

ومتوسطة  الفقرية  لألرسة  زهيدة  بتكلفة  وتوفريه 

الدخل.

يجعلها  مبا  العريب  العامل  يف  التعليم  نظم  تطوير 

أساليب  يناسب  مبا  مرنة  مهارية  ابتكارية  أنظمة 

الجامدة   التعليمية  النظم  عن  بعيدا  اآلمنة  التعليم 

التي تؤدي إيل  التحفيظ والتعلم السلبي.

أولياء  بني  اآلمنة  التعليم  بأساليب  الوعي  نرش 

أمور الطالب نظرا لضعف املستوى التعليمي للكثري 

من األرس مام يصعب التعليم املنزيل ومتابعة الطالب 

خاصة مع ارتفاع نسب األمية.

مع  اآلمنة  التعليم  أساليب  لدمج  نظام  إقامة 

النظام التقليدي إلضافة عنرص التفاعلية يف التعليم .

تعزيز مناهج التعليم املُدمجة.

الرقمية وجوانب عدم تساوي  الفجوات  معالجة 

فرص التعليم بني الطالب.

تصميم آليات أكرث فعالية وابتكارا لتعزيز مرونة 
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النظم التعليمية وتحسني أساليب التدريس والتعلّم؛ 

لالضطرابات  فعالية  أكرث  استعداٍد  أجل  من  وذلك 

املحتملة مستقبال.

املراجع

د. عدنان البار )2020م(. اإلختبارات اإللكرتونية. 

19 مارس، تجمع مرشيف املعلوماتية العرب.

هاين زايد )2020م(. التعلم عن بعد يف مواجهة 

كورونا املستجد. 17 مارس، مجلة العلوم اإلمريكية.

سينثيل ناثان )2020م(. ما مستقبل التعليم العايل 

بعد أزمة فريوس كورونا؟ 11 مايو.  الفنار لإلعالم  عن 

التعليم والبحوث والثقافة.

)2020م(.  سوان  ميالين  و  عبدالجليل  طارق 

كوفيد19- يفاقم صعوبات تعلم الطالب املعوقني. 8 

أكتوبر ، الفنار لإلعالم  عن التعليم والبحوث والثقافة.

الدراسية  السنة  انطالق  )2020م(.  بيزار.  محمد 

مع  العربية  الدول  أداء  جاء  كورونا...كيف  ظل  يف 

التعليم عن بُعد؟ . 6 سبتمرب. األخبار األوروبية.

املجلة األملانية. )2020م(. هل تنجح دول عربية 

يف إنقاذ التعليم من كورونا عرب اإلنرتنت؟ 7 أبريل.

كورونا:  فريوس  )2020م(.  الحميد  عبد  عاطف 

التعليم عن بعد حلوال لبعض مشكالت  كيف يقدم 

املدارس يف مرص؟. 12 يونيو. يب يب يس الربيطانية.

مراحل   6 يحدد  تقرير  )2020م(.  العربية  قناة 

لقطاع التعليم ما بعد كورونا. 23 يوليو.

أودري أزوالي و وسهلورق زودي )2020م(. التعليم 

يف “عامل ما بعد كورونا”. 25 يونيو. سكاي نيوز 

د. وجدي سواحل )2016م(. الواقع االفرتايض يف 

طريقه لدخول الجامعات العربية. 30 أكتوبر ، الفنار 

لإلعالم  عن التعليم والبحوث والثقافة
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»التنمية المستدامة والطاقة البديلة« :
نحو نموذج عملي الستغالل الطاقة 

البديلة بالوسط الريفي العربي...
األردن ولبنان وتونس، أنموذجا...

أ. محمود عبد المولى ـ تونس

كنا تحدثنا في مقالة سابقة عن  » التنمية المستدامة « في  بالدنا العربية 
العربي في بيئة سليمة« )أجندا  المواطن  نابعا من »حق  باعتبارها رهانا 
األمم المتحدة لأللفية 2030( وعن تأهيل شباب عربي في »المهن الخضراء 
» ضمن  تجارب تشاركية عربية - متوسطية واعدة في ميدان »االقتصاد 

األخضر«.
عربي  قطر  بين  والمائية  الطاقية  الثروة  من  المقدرات  تفاوت  عن  فضال 
الحاجة  تطور  في  العمراني  والتوسع  السكاني  الحراك  يساهم  وآخر، 

لمصادر الطاقة. 
 ففي ظرف عربي يتميز بمجتمع ريفي تعوزه اإلمكانات البشرية والتقنية 
األمن  على  بانعكاساتها  المناخية  التحوالت  وتتهدده  والموارد  والمالية 
الحياتي واالقتصادي، صار االستقرار االجتماعي بمجتمعاتنا العربية رهين 

األمن الحياتي المستدام بأبعاده الثالثة : الماء والغذاء والطاقة.
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للتزود بخدمات  الربط مبنظومة حديثة  وأضحى 

الطاقة املتجددة بتكلفة ميسورة ومستدامة )الهدف 

7( أساسيا للفرد واملجتمع. ومن فوائده نذكر : 

• تعميم خدمات الصحة والتعليم،

• التمكني للمرأة الريفية

• إنشاء مباين سكنية مستدامة،

• االبتكار التكنولوجي واإلنتاجية،

• التكيف مع تغري املناخ.

فالفعل التنموي املستدام أضحى رضورة ليشمل 

املدن واألرياف بتنفيذ مشاريع طاقية مستدامة تدعم 

األنشطة اإلنتاجية الزراعية والحيوانية والتحويلية.

وضمن هذا السياق نستعرض تجربة عربية رصفا 

بصدد اإلنجاز يف مجال الطاقة املستدامة تتوىل قيادة 

االقتصادية  املتحدة  األمم  »لجنة  التنفيذي  مسارها 

»املبادرة   : )اإلسكوا1(  آسيا  لغريب  واالجتامعية 

اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات املتجددة صغرية 

»REGEND  السعة يف الريف باملنطقة العربية

أقطار  ثالثة  يشمل  تنموي طموح  وهي مرشوع 

عربية )األردن ولبنان وتونس( إلسناد اإلنتاج الزراعي 

والحيواين املحيل من خالل تأمني مصادر طاقية بديلة 

للسكان وللمنتجني...

فالبلدان العربية الرشيكة يف تنفيذ املبادرة ذات 

مجال صحراوي وقاحل يف معظمه يتميز مبحدودية 

مقابل  املحيل  اإلنتاج  وبانخفاض  األحفورية  املوارد 

هذا  وملواجهة  األولية.  الطاقة  عىل  الطلب  زيادة 

لالنتقال  اسرتاتيجية  منها  قطر  كل  يعتمد  الوضع 

الطاقي.

1   مقرها في لبنان.

تدبري  بإحكام  املياه  وفرة  لتأمني  ملحة  فالحاجة 

التوزيع،  الضخ،  التحلية،  )الجهر،  املائية  الدورة 

التجميع...( وذلك باعتامد الطاقة البديلة املستدامة...  

متخصصة  عربية  حكومية  هياكل  انطلقت 

يف  عليا  عربية  وأكادميية  فنية  بكفاءات  مدعومة 

تجسيم هذه املبادرة األممية من خالل تنفيذ أنشطة 

صغرية  املتجددة  للطاقة  مجد  الستخدام  منوذجية 

السعة يف الوسط الريفي خصوصا منها الشمسية يف 

األنشطة الزراعية والتحويلية الغذائية....

الريفي  املجتمع  لفائدة  إقليمية  مبادرة 
العريب :

يتمحور املسار التنفيذي » للمبادرة » حول:

منوذجية  وجامعية  فردية  مرشوعات  تنفيذ   •

لتوفري مياه الري للمستغالت الزراعية.

ملصادر  وللحاجة  لإلمكانات  ميداين  تشخيص   •

إلقامة  مستهدفة  ريفية  مبواقع  متجددة  طاقة 

منظومات صغرى منوذجية لتوليد الطاقة الكهربائية 

من الطاقة الشمسية .

تركيب  عىل  الزراعيني  املنتجني  قدرة  دعم   •

الكهربائية  الطاقة  توليد  وتجهيزات  وصيانة معدات 

من الطاقة الشمسية.

ومخرجـات »املبادرة« عديدة نذكر منها  :

• مشاريع منوذجية منجزة

• شبكات إنارة وتربيد مركزة بالضيعات الزراعية

• محطّات ضخ مياه مركزة

بالتطبيقات  للتوعية  دراسية  أنشطة  تنظيم   •

املستهدفة  باألقطار  املتجددة  للطاقة  املمكنة 

باملبادرة...  
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لفائدة  منوذجية  قطرية  عمل  خطط  وضع   •

الوسط الريفي بكل قطر عريب مستهدف »باملبادرة« 

تطبيقات  استعامل  لدعم  وتونس(  ولبنان  )األردن 

الطاقة املتجددة املالمئة لألنشطة االقتصادية املحلية، 

ال سيام الزراعية،

كام أن »املبادرة اإلقليمية« تهدف إىل:

مكاسب  وتحقيق  العيش  ظروف  تحسني   •

اقتصادية 

•  إدماج اجتامعي يف املجتمعات الريفية العربية 

املستهدفة،

•  معالجـة فقر الطاقة، وندرة املياه، وتغري املناخ،

حول  الخبـرة  لتبادل  استشارية  شبكة  إنشاء   •

املناطق  يف  الطاقة  بشأن  املتاحة  واملوارد  األدوات 

تطمح   – مثال   - التونسية  الجمهورية  يف  الريفية، 

السلطات العمومية إىل   :

• خفض الطلب عىل الطاقة األولية بنسبة 30 ٪ 

بحلول عام 2030 ، 

• مساهمة أرفع للطاقة املتجددة يف إنتاج الكهرباء 

إىل 30 ٪ بحلول 2030  تفعيال للمصادقة عىل »اتفاق 

باريس«  حول املناخ والتغري املناخي )2015(،

تنفيذ  وترسيع  الشمسية  الخطة  تحديث   •

املشاريع،

• خفض كثافة الكربون بنسبة 41 ٪ 

وعىل سبيل الداللة عىل تنفيذ مسار هذه املبادرة 

سيتم  العربية،  الريفية  املجتمعات  لفائدة  اإلقليمية 

مشاريع  إنجاز  يف   2021- العام  -خالل  االنطالق 

صغرية  املتجددة  الطاقة  الستعامل  صغرى  منوذجية 

السعة لينتفع بها صغار املزارعني والحرفيني يف جمع 

التونيس  للقطر  الريفي  بالوسط  املحيل،  الحليب 

)قرية »النفاتية« - معتمدية رشبان بوالية املهدية( .

التحول نحو الطاقة املتجددة...

هناك  اليوم،  العامل،  يف  بأنه  القول  وختاما، ميكن 

نحو  األحفورية  األولية  الطاقة  من  تدريجي  تحول 

الطاقة املتجددة وأن االنتقال نحو منظومة مؤسسة 

عىل استغالل الطاقة الشمسية يتطلب استثامرا ماليا 

متناول  يف  ليس  وصناعيا  وبحثيا  وتجهيزيا  وبرشيا 

عديد من أقطارنا العربية )موريتانيا، اليمن، الصومال، 

السودان، األردن...(. 

املحيل  الصعيد  عىل  النموذجية  التجارب  وتبقى 

خصوصا يف األرياف مسلكا عمليا من شأنه أن يسمح 

ذات  الطاقة  إلنتاج  ممكنة  تقنيات  من  بتمكينها 

االستعامل املقرب )املنزيل، يف الضيعة...(

مؤسسات رشيكة عربية وإقليمية

عريب  وفني  مايل  بدعم  اإلقليمية  املبادرة  تحظى 

ودويل :

• اإلسكوا )األمم املتحدة(

• جامعة الدول العربية

• الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل

للتحكم  الوطنية  )الوكالة  حكومية  هياكل   •

للتنمية  العامة  املندوبية   - فني  فاعل  الطاقة،  يف 

الجهوية،  فاعل تنموي( 

)األردن  املعنية  بالبلدان  حكومية  سلطات   •

ولبنان وتونس(

وجهوية  مركزية  حكومية،  عربية  هياكل   •

ومحلية، ومهنية ونقابية 

• منظامت غري حكومية وإقليمية 
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عربية  وتنموية  وأكادميية   بحثية  مؤسسات   •

وخرباء عرب

• منشآت اقتصادية مزودة بالتجهيزات وبالخربة 

والخدمات الطاقية 

الطاقة الحيوية يف املناطق الريفية يف الدول العربية: تطبيقات مستخدمة 

االنتشارالتصنيف

منترش جدا )البلدان الفقرية...(  الحرق املبارش للمخلفات الحيوانية

شائعقوالب خشبية، فحم نبايت  

زراعية  )مخلفات  طبيعي  سامد   الحيوي  الغاز 

وحيوانية...(

 منترش  

محدودمحطات مياه الرصف الصحي

)اإلتانول،  املحاصيل  من  السائل  الحيوي  الوقود 

الديزيل الحيوي...(

تجاري )السودان(

البحث التطبيقي/االسرتشادي...

املصدر : الطاقة الحيوية والتنمية املستدامة يف الريف العريب )اإلسكوا – بريوت 2019(
محمود عبد املوىل 

مرشوع  »املبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات املتجددة صغرية السعة يف الريف باملنطقة العربية«  )اإلسكوا( 
ماجستري تخصيص »املبادرة وإدارة التجديد »

)املدرسة القومية للمهندسني بتونس.، جامعة تونس(
تونس - الجمهورية الـتونـسية
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• منظومات صغرى منوذجية لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية
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صناعة العطر ومصادره

د. عادل داود ـ جامعة حمص ـ سورية

با  وتقرُّ لآللهة  تكريما  العطور  يحرقون  القدماء  والمصريون  اإلغريق  كان 
منها. وبعد حين من الزمن، استعمل الناُس العطَر، وتطّيبوا بأريج الورود. 
وفي القرن التاسع عشر، ظهرت العمليات الكيميائية في صناعة العطر، 
وأعشاب  أزهار  من  الطبيعية  بالعناصر  والزيوت  المركبات  فامتزجت 
وخشب وغيرها.. وتستمر صناعة العطور في تطورها؛ مستثمرًة مكّونات 
هبات  لنشر  التقني،  التقدم  تواكب  حديثة  أساليب  ومبتكرًة  جديدة، 

الطبيعة من العبق الفّواح.
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مصادر استخراج العطور
لّبها  الستخراج  الطبيعية  العنارص  بعض  ُتجنى 

العابق. ومصادر هذه العنارص متنوعة وكثرية، ميكن 

تصنيفها وفق اآليت:

والبنفسج  والجوري  والرنجس  الياسمني  الورود:   •

والزنبق والغاردينيا..

• األعشاب: النعناع والزعرت وإكليل الجبل والرسخس 

والُخزامى..

• الفاكهة: الغريفون والربتقال والليمون..

الطيب  وجوز  والقرنفل  القرفة  والتوابل:  الحبوب   •

والكاكاو..

ونجيل  والفانيليا  والسوسن  الزنجبيل  الجذور:   •

الهند..

• األوراق: البتشول والجريانيوم وورق البنفسج..

• الخشب: لحاء شجر القرفة واألرز والصندل..

• املواد الصمغية: اللبان والصمغ الراتينجي امُلستخرج 

من شجر امُلّر وعود البخور...

جديدة  إبداعات  أمام  مفتوحة  القامئة  وتبقى 

فالبحث  العطر،  منها  ُيستخلص  ُمكتشفة  ومواد 

يتناول مثال: الجلود وأنواعا من الفاكهة والحمضيات 

والصناعية...  الطبيعية  املواد  وبعض  واألعشاب 

العنارص  هذه  معالجة  أساليب  ذلك  مبوازاة  وتتنّوع 

رة. للوصول إىل الوصفة املعطِّ

الطرق األساسية الستخالص املادة العطرية

هناك أساليب مختلفة الستخالص املادة العطرية 

والترشيب  والتقطري  العرص   : وأبرزها  األساسية، 

واستعامل املذيبات.

التقطري
أزمان  منذ  العطر  صناعة  يف  التقطري  اسُتعمل 

أهم  ليمثِّل  اليوم،  إىل  ُمستعمال  يزال  وال  غابرة1، 

ز. األساليب املطبَّقة يف استخراج الزيت العطري املركَّ

وتهدف عمليُة التقطري إىل فصل مكونات معينة 

موجودة يف خليط متجانس، بعد تحويله إىل الحالة 

املاء،  تبخري  عىل  التقطري  تقنية  فتعتمد  السائلة؛ 

اللتقاط الزيوت العطرية األساسية، إذ يجعل عنارصه 

املواد  قطرات  لُتستخرج  متفاوتة،  بدرجات  تغيل 

التي تخرج  )الُحثالة(  نفايتها  املطلوبة، مفصولة عن 

عرب منفذ آخر من آلة التقطري.

وتوَضع النباتات ذات امليزات العطرية يف حوض 

ن املياه إىل  التقطري املثقوب، وتغَمر باملياه، ثم ُتسخَّ

درجة الغليان )100 درجة مئوية(، فيصعد بخار املاء 

بالحوض  املوصول  التكثيف  جهاز  إىل  الغليان  بفعل 

فيربِّد  النباتات،  يف  املوجودة  رات  املعطِّ معه  حامال 

ر ببطء – ر املاء املعطَّ املكثِّف املاَء ويكثِّفه، ثم ُيقطَّ

عن طريق لولب- يف وعاء، وتؤَخذ الزيوت العطرية 

ر، بنسبة 0.0002 باملئة،  من سطح املاء العطري املقطَّ

لتصبح جاهزة لالستعامل يف تركيب العطور.

1 برَع البابليون في األلف الثاني قبل امليالد في صناعة العطر بتقنية 
د )التسامي(، وهو أسلوب بدائي من التقطير. التصعُّ
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هون الترشيب يف الدُّ
تستند هذه الطريقة يف صناعة العطر إىل قدرة 

من  نوعان  وهنالك  الروائح.  امتصاص  عىل  الدهون 

الترشيب: األول بالربودة، والثاين بالحرارة.

ويكمن الترشيب بالحرارة يف تفتيح عطر الورود 

أو النباتات طيبة الرائحة يف جسم دهني تمَّ تعريضه 

مرور  بعد  العطرة  املصادر  هذه  وُتستبدل  للحرارة. 

بعض الوقت، وصوال إىل إشباع الدهن بالرائحة الزكية.

عىل  الدهن  بنرش  بالربودة  الترشيب  وُيجَرى 

بالورود.  ذلك  بعد  حواف هيكل زجاجي، وتغطيتها 

ر األمر حتى ُيغرَق الدهن بأريج الورود. وُيكرَّ

وتستغرق هذه العملية أسابيع، وقد تصل املدة 

أن  الدهن  من  غرام  لكيلو  وميكن  أشهر.  ثالثة  إىل 

ميتص ثالثة كيلوات من عطر النباتات.

أّما معالجة املعجون العطري الناتج، فتتَِّبع طريقتا 

بهدوء،  املعجون  ُيذاب  إذ  ذاته،  األسلوب  الترشيب 

بالكحول  الكيميائية  املعالجة  طريق  عن  ُيصّفى  ثم 

اإليثييل، التي تستمر زهاء سبعة أيام، ليذوب محتوى 

املعجون من العطور، يف الوقت الذي يحافظ الدهن 

امُلستخَلص، ثم ُيصفى مرات عدة  عىل قوامه. فيربَّد 

الكحول  ويتبخر  الدهنية،  الشوائب  من  لتنقيته 

من  بكامله  الناتج  فيميس  الهواء،  يف  ذاته  تلقاء  من 

الزيوت العطرية.

وأسلوب الترشيب بالحرارة معروف منذ العصور 

الزهور  من  األنواع  بعض  ُيناسب  ال  لكنه  القدمية، 

الهشة التي ال تتحمل التسخني، مثل: الياسمني وزهر 

استعامل  فيجدر  والبنفسج..  والرنجس  الروم  مسك 

الترشيب البارد مع هذه األصناف الضعيفة.

العرص
أنواع  لبعض  صة  مخصَّ بالربودة  العرص  تقنية 

األساسية  زيوتها  تتجمع  التي  والحمضيات  الفاكهة 

عند  شديد  لضغط  ُتعرَّض  لذا  القشور؛  تحت 

صناعة  يف  األسهل  هي  الطريقة  وهذه  استخالصها. 

العطورات ألن الناتج ال يحتاج إىل تعديالت؛ إذ تتيح 

الحفاظ –إىل حدٍّ بعيد- عىل الرائحة الطبيعية األصلية. 

ولكن ينبغي استعامل الخالصة رسيعا، ألنها ال تقاوم 

الزمن طويال. ويلزم 1500 حبة ليمون للحصول عىل 

1 كغ من اللب املطلوب، و1000 حبة برتقال إلنتاج 

نصف كيلو غرام من اللب.

وتبدأ عملية العرص بتقطيع الفاكهة إىل نصفني، 

نحو  وُترتك  بوفرة.  تبليلها  ثم  ومن  جوفها،  وتفريغ 

قطع  من  عدد  فوق  بعدها  لُتعرص  ساعات،  عرش 

الزيت  ُيفصل  النهاية،  إناء. ويف  املثبَّتة عىل  اإلسفنج 

العطري عن باقي السائل.

غري أنه اخرُتعت آلة تقوم بالعرص، فتوَضع فيها 

األسايس  الزيت  عن  العصري  وُيفصل  كاملة،  الفاكهة 

للفاكهة عن طريق جهاز طرد مركزي2. ومثة آلة أخرى 

الزيوت  لتستخرج  قرشها،  وتطحن  الفاكهة،  تقرش 

الالزمة يف تصنيع العطر. وُتعّد تقنية العرص منخفضة 

التكاليف نسبيا.

االستخراج باملذيبات املتطايرة
أنواع  لها  كيميائيٌة،  مركباٌت  الطيارة  املذيبات 

والهيكسان.  واإليثانول،  اإليثري،  منها:  مختلفة، 

وُتستعمل هذه املذيبات يف استخالص املواد العطرية، 

فيجري اختيار املذيب وفقا لدرجة الغليان املطلوبة، 

الزهور داخل  أو  النباتات  للذوبان. وُتوَضع  وقابليته 

حوض يحمل ألواحا معدنية فيها ثقوب تسمح مبرور 

اجلزيئات  فصل  مبدأ  على  )النابذة(  املركزي  الطرد  جهاز  يقوم    2
كثافة  ومنحها  ثابت،  محور  محيط  في  املواد  تدوير  نتيجة 
مختلفة، لتترسب املواد األثقل في األسفل، وتعلوها املواد األخف.
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وُتزال  أيام،  املذيبات بضعة  إضافة  املذيب. وتستمر 

نتيجة  تشّكلت  التي  الزهور  أو  النباتات  مخلفات 

الذي  املذيب  من  للتخّلص  املزيج  ُيغىل  ثم  النقع. 

يتبخر عادًة بدرجة حرارة أقل من الزيوت. وُتستعمل 

الزيوت عن املواد املتطايرة املتبقية.  الكحول لفصل 

هذه  وتستغرق  والرتشيح.  بالتربيد  الناتج  ى  ُينقَّ ثم 

العملية بضعة أسابيع، وأحيانا بضعة أشهر، وال تحتاج 

ُتناسب  فإنها  لذا  عالية،  حرارة  درجة  استعامل  إىل 

الزهور الهشة، مثل: البنفسج والياسمني والرنجس..

طرق تحضري العطر

معالجة  عمليات  إىل  األساسية  الزيوت  تخضع 

للعطر،  النهائية  الصيغة  عىل  للحصول  مختلفة 

وتتباين هذه العمليات يف درجة تعقيدها، مرتاوحة 

بني األسلوب البدايئ والطرق الصناعية.

بعد  حانوته  يف  العطر  تحضري  ار  للعطَّ فيمكن 

بإضافة  العطري األسايس، وذلك  الزيت  حصوله عىل 

قوة  مع  تتالءم  بنسب  والكحول  الصناعية  املثبتات 

العملية  هذه  أنَّ  والواقع  العطري.  الزيت  تركيز 

تتامىش مع ذائقة طالب العطر، لذا يف وسع األخري أن 

يركِّب عطره وفق مزاجه يف املنزل بعد الحصول عىل 

املواد الالزمة.

غري أن صناعة العطر حرفة ميارسها ذوو اختصاص 

يف  تجارية  عالمات  وتربز  والرتكيب.  الخلط  يبدعون 

هذا املجال، وأشهرها يف فرنسا التي تحمل عطورها 

سحرا خاصا ُيكسبها سمعة عاملية عطرة.

وفقا  العطرية  املنتجات  بات  مركَّ وتختلف 

أنواعها  كرثت  فقد  أجلها،  من  ُتحضَّ  التي  للغاية 

ص  املخصَّ الخفيف  العطر  نرى:  إذ  واستعامالتها، 

وعطر  الفاخر،  املناسبات  وعطر  اليومي،  لالستعامل 

بعد الحالقة الذي يحتوي عىل نسبة كحول أعىل من 

يراعي حساسية  الذي  األطفال  العطور، وعطر  باقي 

رات الجسم  ر الجو النافذ، ومعطِّ جلد الطفل، ومعطِّ

رات الجلدية... مة باملطهِّ املدعَّ

تخضع صناعة العطور لقواعد دقيقة، ابتداًء من 

جمع املواد األساسية ومرورا بصنع الزيوت، وخلطها 

بالكحول، وتربيدها، وتصفيتها، وإضافة امللونات إليها، 

وانتهاًء بتعبئتها يف قوارير تلفت النظر، وتناسب فئة 

الزبائن املستهدفني.

تدأب  كيميائية،  مخابر  العطور  مبصانع  وُيلَحق 

يف تطوير أسلوب عملها. وقد بلغ األمُر ببعض املخابر 

حدَّ تحضري العطر من املشتقات النفطية. واعتمدت 

مخابر أخرى عىل تقنية )االسترشاب( التي تهدف إىل 

التفريق  مبدأ  وفق  وتنقيتها  الكيميائية  املواد  فصل 

لة بالعطر، وعزلها، ثم  اللوين، لتحديد الجزيئات املحمَّ

معالجتها مخربيا.

العطر ذو املنشأ الحيواين والنبايت
العنارص ذات املنشأ الحيواين يف  ُتستعمل بعض 

غريها.  من  أكرث  تدوم  فّواحة،  متميزة  عطور  إنتاج 

وُيعرَف منها:

هذه  يلفظ  الذي  العنرب  حوت  مصدره  العنرب:   •

املاء،  سطح  من  فُيجَمع  أحشائه،  من  املادة 

عطرة  رائحة  شكل  عىل  معالجته  بعد  م  ويقدَّ

بطيئة التطاير.

يف  موجودة  كيسية  غدة  من  ُيستخرج  املسك:   •

العطر  الذكر، وُيسمى باسمه  بطن غزال املسك 

الرشقي، ويدخل يف تركيب أفخم العطور العاملية.

الُزبَّاد عن طريق غدد  الُزبَّاد: مادة يفرزها قط   •

الِعجان املوجودة يف مؤخرته.

مؤخرة  من  املادة  هذه  تؤخذ  الكاستوريوم:   •

القندس، وهو حيوان من القوارض املائية.
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عطر  وهو  املصدر،  نبايت  األفخم  العطر  ولكن 

وُيستعمل  األكيالريا.  شجرة  عن  يصدر  الذي  العود 

عىل  الحصول  بعد  أخرى،  بعطور  مقرونا  أو  وحده 

ز فيها املادة العطرية3. والعود خشٌب  األجزاء التي ترتكَّ

الفطريات  من  نوع  مهاجمة  إثر  ن  يتكوَّ متصلٌب، 

دفاعي  فعل  رد  يف  األخرية  فتفرز  األكيالريا،  لشجرة 

هي  املفرزات  وهذه  نفسها،  ملعالجة  صمغيًة  مادًة 

املادة الثمينة الفاخرة التي تستثمر يف صناعة أطيب 

العطور.

الخامتة
جديدة  مصادر  إيجاد  إىل  العطر  صانعو  يسعى 

لتصنيع  مبتَكرة  طرق  عن  ويبحثون  الفّواح،  للعبري 

عطور تشبه أريج النباتات والعنارص الطبيعية كالبحر 

والتوابل..  والزهور  واألعشاب  والفاكهة  والنسيم 

أذواق  مع  متالمئة  العطور  جعل  ذلك  من  والهدف 

فصناعة  واملناسبات...  السنة،  وفصول  رين،  املتعطِّ

والذوق  باإلبداع  الطبيعة  مشتقات  فن ميزج  العطر 

يف  تدخل  مختلفة  مواد  أن  هو  وامُلستنَتج  الرفيع. 

والحيوان  النبات  مصدرها  ويكون  العطور،  تركيب 

والرتكيب الصناعي.

تفوح  ال  لكنها  متعددة،  بطرق  العطور  وُتصنَّع 

بضع  غضون  يف  تتالىش  فبعضها  ذاته،  باألسلوب 

ز املادة العطرية من قطعة عود إلى أخرى تبعا  3  يختلف تركُّ
لعمر شجرة األكيالريا والتربة املزروعة فيها.

والعطر  طويال.  وقتا  يدوم  اآلخر  وبعضها  دقائق، 

ما  كل  يعطي  ال  أي  تصاعدي  بنحو  يُضوع  األفضل 

تدريجيا؛  عبقه  نرش  يف  يستمر  بل  البداية،  يف  لديه 

وهذا التدرج هو معيار الحكم عىل جودة العطر.

املراجع
من  العطور  وصناعة  تركيب  فن  مراد،  طارق   -  1

الراتب  دار  الحديث،  العرص  إىل  الحجري  العرص 

الجامعية، بريوت، 2015.

2 - محمد إسامعيل عمر، أرسار صناعة العطور، دار 

الكتب العلمية، القاهرة، 2011.

الكيميايئ،  الفصل  طرق  املؤلفني،  من  مجموعة   -  3

املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني، 

الرياض، 2008.

4 - محمد محمد، فن صناعة العطور ومستحضات 

التجميل، مكتبة ابن سينا، جّدة، 2002.

5 - أحمد توفيق حجازي، موسوعة العطور والعناية 

بالجامل، دار أسامة، عاّمن، 2000.

رة  6 - سعد محمد خفاجي، املوسوعة العربية املصوَّ

يف  والعطور  والتوابل  الطبية  والنباتات  للعقاقري 

تراث الطب الشعبي، الجزء الثاين، منشأة املعارف، 

اإلسكندرية، 1998.

تحضريها ضبط جودتها  العطور  مقبل،  - محمود   7

واستعامالتها، دار الفرقان، الجزائر، 1999.
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المعهد المتوسطي 
للعلوم الرياضية

صرح تونسي يرافق 
المواهب الشابة

د. أبو بكر خالد سعد اهلل ـ المدرسة العليا لألساتذة

تأّسس المعهد المتوسطي للعلوم الرياضية بتونس العاصمة في يناير 
2012، وهو مؤسسة غير حكومية وغير ربحية. وكانت فكرة إنشائه قديمة 
حيث كانت محاوالت إنشاء مثل هذا المعهد من ِقبل أساتذة في كلية 
والعشرين...  الحادي  القرن  من  األول  العقد  أوائل  منذ  التونسية  العلوم 
عام  تونس  عرفتها  التي  الجذرية  للتحّوالت  وكان  بالفشل.  باءت  لكنها 
2011 أثر إيجابي على هذا المشروع. فقد بادر آنذاك الدكتور صادق القاّلل 
الذين كان معظمهم يديرون مختبرات بحث في   – بدعوة زمالء جيليه 
التفكير في مشروع إنشاء مركز أبحاث وطني غير حكومي  إلى  تونس- 
يعمل بالتنسيق مع اإلدارات والمختبرات في الدولة. وهكذا، رأى المعهد 

النور عام 2012  .

م�ؤ�س�سة
العدد
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أهداف املعهد وأنشطته

مبارش،  حكومي  بدعم  حاليا  املعهد  يحظى  ال 

متويل  يتم  بل  دائم،  متويل  مصدر  لديه  وليس 

ين والرشكات الخاصة  نشاطاته بتربعات قلرّة من الخيرّ

م يد املساعدة  والعمومية، وكذلك هيئات أجنبية تقدرّ

املعهد  ويستفيد  مشاريع.  تنفيذ  عىل  االتفاق  بعد 

املتوسط  األبيض  البحر  جنوب  جامعة  مرافق  من 

)يف   Southern Mediterranean University

تأوي  التي  العاصمة(  تونس  البحية،  منطقة ضفاف 

مقره. 

كان الهدف األول من املعهد أن يكون مكاًنا يلتقي 

فيه علامء الرياضيات التونسيون العاملون يف الخارج 

والداخل من أجل التقارب والتفاعل والتعاون وتوجيه 

الطلبة يف تونس ويف جنوب البحر األبيض املتوسط. 

املحيل  املجتمع  إىل خدمة  يهدف  فاملعهد   ، ثمرّ ومن 

ر للشباب  )التونيس( واإلقليمي )املتوسطي( حتى يوفرّ

الرياضيات  يف  البحث  عامل  مع  التواصل  إمكانيات 

يكون  أن  إىل  املرشوع  يهدف  كام  األطراف.  املرتامي 

واجهة تقررّب بني األكادمييني ورجال الصناعة.

يف  البحث  حول  املعهد  أنشطة  متحورت  وقد 

الرياضيات وتعميمها، وذلك بتنظيم دورات متخصصة 

وورشات  للعموم،  ومؤمترات  مختارة،  مواضيع  يف 

مختلفة.  مستويات  ذات  منتظمة  وندوات  تكوينية 

يف  الرياضيايت  البحث  رعاية  النشاط  هذا  شأن  ومن 

تونس من خالل متويل التظاهرات العلمية واستضافة 

ل بنفقات الطلبة الراغبني  العلامء األجانب، وكذا التكفرّ

يف املشاركة يف النشاطات من هذا القبيل داخل تونس 

وخارجها.

وهكذا نرى أن املعهد أوىف بالكثي من وعوده بعد 

9 سنوات من إنشائه، بل أضاف سلسلة من األنشطة 

صار  فقد  مشواره.  بداية  يف  واردة  تكن  مل  الجديدة 

املعهد ميورّل بانتظام التظاهرات الرياضياتية يف جميع 

كام  الكبي،  العريب  املغرب  يف  وأحياًنا  تونس،  أنحاء 

باالشرتاك  إفريقية  تكوينية  ورشة  تنظيم  لدى  فعل 

والتطبيقية  البحتة  للرياضيات  الدويل  املركز  مع 

)CIMPA( ملدة 4 سنوات متتالية يف املغرب )مدينة 

الرباط(، والجزائر )مدينة سعيدة( وتونس العاصمة. 

للجمهور  هة  املوجرّ املعهد  مؤمترات  سجلت  كام 

الرياضيات  علامء  كبار  من  عاملنينْ  مشاركة  العريض 

يف العامل فازا مبيدالية فيلدز Fields )املعادلة لجائزة 

  Sir Michael Atiyah عطية  مايكل  وهام  نوبل(، 

ت آنذاك  وسيدريك فيالين Cédric Villani. وقد غصرّ

والطلبة  واألساتذة  الفكر  برجال  املحارضات  قاعات 

املعهد،  العاملان. ومن جهة أخرى، ينظم  حيثام حلرّ 

تظاهرة  التونسية،  الرياضية  الجمعية  مع  باالشرتاك 

الصيفية«،  »األيام  يت  سمرّ الصيف،  خالل  دورية 

من  القادمون  التونسيون  الرياضيات  علامء  ينشطها 

الراسخة  التقاليد  من  النشاط  هذا  وأصبح  الخارج. 

من  الرياضيات  علامء  فيه  يجتمع  حيث  املعهد  يف 

األبحاث  نتائج  وتقديم  للمناقشة  والخارج  الداخل 

جمعيات  الفكرة  هذه  تلهم  لو  حبرّذا  الجديدة. 

يجلب  بنشاط  للقيام  واإلفريقية  العربية  الرياضيات 

العلامء املغرتبني نحو أوطانهم األصلية.

»الورشات  بأن  القالل  صادق  الدكتور  ويعرتف 

الصناعية« التي كانت أحد أهداف املعهد عند إنشائه 

بالدرجة  يرجع  وذلك  اإلقالع،  تستطع  مل   2012 عام 

األوىل لقلرّة انتشار البحث العلمي يف النسيج الصناعي 

ظهرت  النشاط،  ذلك  وعوض  التونيس.  واالقتصادي 
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القليلة  السنوات  خالل  جديدة  كربى  مشاريع  ثالثة 

املاضية هي: 

1. إصدار مجلة دولية يف الرياضيات،

بحري  عباس  الفذرّ  العامل  باسم  كريسرّ  تأسيس   .2

أسايس تربعات  له بشكل  الذي متورّ  ،)2016 -  1955(

علامء الرياضيات التونسيني يف الخارج.

التونسية  الوطنية  اللجنة  عىل  اإلرشاف   .3

ملنافسات األوملبياد يف الرياضيات.

مجلس  الرياضية  للعلوم  املتوسطي  املعهد  يسيرّ 

 3 كل  انتخابهم  يتم  أعضاء،   7 من  ن  مكورّ تنفيذي 

سنوات. ويستنفر هذا املجلس كل قواه عند تنظيم 

عندما  جزئيا  مجنرّدا  ويظل  املعهد،  تظاهرات  أبرز 

وعند  عضوين.  أو  عضو  سوى  النشاط  يتطلب  ال 

ومجلس  علمية  لجنة  مشورة  عىل  يعتمد  الرضورة، 

ن كل منهام من باحثني يف الرياضيات  استشاري، يتكورّ

رفيعي املستوى من بلدان مختلفة عرب العامل. نشي، 

مثال، إىل أن املنطقة املغاربية، ميثرّلها بامتياز الباحثان 

عبد الغني زغيب وعزيز القاسمي. أما الرئيس الرشيف 

للمعهد فهو األستاذ إيف مايي Yves Meyer، الحائز 

عىل جائزة آبل Abel عام 2017. والجدير بالذكر أن 

هؤالء املسيين ال يتقاضون أجورًا مقابل مهامهم يف 

املعهد.

االهتامم بالنخبة

يف البداية كان املعهد يهدف إىل أن يكون مركزًا 

الرياضيات،  ميدان  يف  وامللتقيات  للبحث  مخصًصا 

ه  لذلك وجرّ أولوية.  ذا  ليس  فيه  التدريس  أن  مبعنى 

نشاطه نحو طلبة الدراسات العليا، أي طلبة مبستوى 

مع  نظرية  مواضيع  مناقشة  من  ميكنهم  م  متقدرّ

الجامعية  الرسائل  عىل  واملرشفني  الضيوف  األستاذة 

الحدود  يف  املعهد،  ل  يتكفرّ ولذلك  معهم.  والتواصل 

يتمكنوا من  بالطلبة حتى  بها ميزانيته،  التي تسمح 

يف  واملشاركة  الخارج  يف  التكوينية  الورشات  حضور 

الدورات املتقدمة التي ينظمها املعهد. 

وباملوازاة مع ذلك تركزت جهود املعهد يف اآلونة 

وخاصة  تونس،  يف  الثانويات  تالميذ  عىل  األخية، 

إطار  يف  املهمة  هذه  وتندرج  النموذجية.  الثانويات 

التونسية  الوطنية  اللجنة  مبرافقة  املعهد  التزام 

مرشوع  إطار  يف  تندرج  كام  األوملبية.  للمنافسات 

والذي  لة«  املتجورّ »الرياضيات  يسمى  كان  سابق 

الرياضياتية  الثقافة  تنرش  إلقاء محارضات  يف  يتمثرّل 

والعلمية يف املؤسسات التعليمية. 

لعلوم  التونسية  الجمعية  تقوم   ،1984 عام  منذ 

التالميذ  وتحضي  بتدريب   )ATSM( الرياضيات 

وقد  الرياضيات.  يف  العاملية  األوملبية  للمنافسات 

تواصل ذلك مؤخرًا مع “الجمعية التونسية ملسابقات 

الخرباء  والحظ   .  )ATCCM( الرياضيات”  وثقافة 

تلك  تحضي  يف  الوطني  املستوى  عىل  املهام  تشتت 

املنافسات. فكان ذلك دافعا إلنشاء »اللجنة الوطنية 

املعهد  من  وُطلب   ،2018 عام  لألوملبياد«  التونسية 

اإلرشاف عىل هذه اللجنة. 

يف  األوملبياد  للمنافسات  التالميذ  انتقاء  ويتمرّ 

األكرث  عىل  فيها  يشارك  متهيدية  مسابقة  مرحلتني: 

ال  مايو  شهر  بحر  يف  ثانية  مسابقة  ثم  تلميذ،   100

الثاين،  الفرز  بعد  طالًبا.   30 من  أكرث  فيها  يشارك 

تدريبات  لدورة  تالميذ   10 ودعم حوايل  اختيار  يتم 

متقدمة مدتها أسبوع واحد، ويجرى يف نهايتها اختيار 

املرشحني الستة الذين سيطلب منهم تشكيل الفريق 

الجانب  هذا  عن  وفضال  عامليا.  تونس  ميثل  الذي 
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التنظيمي يف التحضيات للمنافسات األوملبية العاملية 

التونسية عىل  الوطنية  اللجنة  تنكبرّ  الرياضيات،  يف 

السعي إليجاد إسرتاتيجية الكشف عن املواهب الشابة 

تسعى  األثناء،  تلك  ويف  واستقطابها.  الثانويات  يف 

املؤسسات  يف  الرياضيات  صورة  تحسني  إىل  اللجنة 

التعليمية، وإىل املساعدة عىل اإلبداع وتنشيط نوادي 

عمل  إنه  الثانوية.  املدارس  كربيات  يف  الرياضيات 

طويل املدى وطويل النفس يف آن واحد.

يعتزم املعهد مواصلة أنشطته املتعددة وتطويرها. 

وخالل السنوات القليلة املقبلة، يأمل يف أن تساهم 

الحكومة التونسية يف متويل املعهد، وإنشاء »منصب 

غ« داخله لجلب خية الباحثني. فام نالحظه عرب  تفررّ

العامل أن متويل جميع معاهد الرياضيات يقع بدرجات 

متفاوتة عىل كاهل صناديق البحث الوطنية، كام هو 

إن  وفرنسا.  املتحدة،  والواليات  كندا،  يف  مثال  الحال 

وطنية  بحثية  مؤسسات  إىل  بحاجة  العربية  بلداننا 

الرائد.  التونيس  املعهد  بهذا  الشبيهة  املراكز  لدعم 

وأملنا نحن أن يجد هذا املعهد يف العامل العريب هبات 

الرياضيات  يف  البحث  تدعم  ين  والخيرّ الخواص  من 

املقابل، يستطيع هذا  العربية. ويف  يف تونس والبالد 

وخربائه  بخربته  العربية  البلدان  مساعدة  املعهد 

املنترشين عرب العامل.
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للعلوم  املتوسطي  املعهد  مدير  هو  ضيفنا 

وأستاذ  باحث  القالرّل،  صادق  السيد  الرياضية، 

الشارقة.  يف  األمريكية  بالجامعة  حالًيا  الرياضيات 

ستانفورد  جامعة  من  الدكتوراه  عىل  حصل  وقد 

الشهية عام 1994. ويف عام  األمريكية   )Stanford(

1985، مثرّل تونس مع زمالئه الخمسة يف املنافسات 

األوملبية العاملية يف الرياضيات التي جرت يف فنلندة 

األستاذ  كان  الربونزية.  امليدالية  عىل  فيها  وأحرز 

صادق القالرّل أحد مؤسيس املعهد املتوسطي للعلوم 

جامعة  مؤسيس  من  وكذلك   ،2012 عام  الرياضية 

العاصمة عام  بتونس  املتوسط  األبيض  البحر  جنوب 

2002. ومنذ عام 2016، يشغل منصب رئيس تحرير 

مجلة الرياضيات التي يصدرها هذا املعهد. كام صار 

التونسية ملنافسات  الوطنية  عام 2018 رئيسا للجنة 

األوملبياد يف الرياضيات. 

تونس  داخل  املعهد  صدى  هو  ما   : سؤال 

وخارجها؟ 

جواب : للمعهد إشعاع مؤكد يف تونس، وكذلك يف 

املغرب العريب الكبي. لقد قمنا بتنظيم ومتويل العديد 

من النشاطات يف الجزائر واملغرب، وهناك العديد من 

الزمالء )بعضهم كانوا طالًبا قبل بضع سنوات عندما 

استقبلهم املعهد( يعرفون مركزنا وأنشطتنا. كام نرش 

النارش  مع  اثنان  الرياضيات،  يف  كتب  ثالثة  املعهد 

يف  يتمثرّل  والثالث   ،Springer »شربينجر«  األملاين 

مجلد خاص صدر تخليدا لذكرى الراحل عباس بحري 

وتعزرّزت  الشهية.  كامربيدج  جامعة  مطابع  نرشته 

الدراسات  »مجلة  مجلتنا  بصدور  الدولية  منشوراتنا 

 Graduate Journal of( الرياضيات«  يف  العليا 

Mathematics(. وال بد أن نشي أيضا إىل أن املعهد 

استضاف منذ نشأته عرشات الباحثني الالمعني قدموا 

م مكانته العلمية. من مختلف بلدان العامل، مام دعرّ

والتالميذ  الطلبة  يجنيها  التي  الفائدة  ما  سؤال: 

من احتكاكهم باملعهد؟ 

جواب: السؤال مهم. لقد حددنا خالل السنوات 

األخية نقاط ضعف يف تدريس الرياضيات وأبحاثها 

يزال  املثال، ال  العريب. عىل سبيل  املغرب  يف منطقة 

فرع الهندسة الرياضية باملفهوم الواسع حلقة ضعيفة 

جًدا يف بلدان الضفة الجنوبية للبحر األبيض املتوسط. 

ع الهندسة والطوبولوجيا يف  ذلك ما أشار إليه »تجمرّ

املعهد  ر  قررّ  ، ثمرّ ومن   .)GGTM( العريب«  املغرب 

البحتة  للرياضيات  الدويل  املركز  مع  -بالتعاون 

حول  إفريقية  تكوينية  ورشات  تنظيم  والتطبيقية- 

هذا املوضوع، عىل مدار 4 سنوات متتالية. 

أسئلة يجيب عنها مدير املعهد

 الدكتور صادق القاّلل



57 املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 34 /  2020

تقييمنا للمعهد أن نشاطاته كان لها وقع إيجايب 

فتح  لقد  ودوره.  مكانته  مثرّنوا  الذين  الطلبة  عىل 

أن فرع  أيضا إىل  لطلبتنا. نشي  آفاًقا جديدة  املعهد 

ما  وهو  ضعيفة،  حلقة  يعدرّ  واإلحصاء  االحتامالت 

إصدار عدد خاص حول هذا  إىل  املعهد  دفع مبجلة 

ثانيا يغطي  املوضوع عام 2016، وتحرضرّ اآلن عددا 

هذا املحور سيصدر عام 2021. 

هذا  ويف  الطلبة.  أمام  الطريق  إنارة  هو  دورنا 

السياق، قمنا عام 2016، بتنظيم أول ورشة تكوينية 

 .) data science( البيانات«  »علم  يف  املنطقة  يف 

إطالق  يف  التفكي  بداية  الورشة   هذه  وقد كانت 

شهادة ماسرت يختصرّ يف هذا املجال ىف تونس.

املعهد  يبذلها  التي  الجهود  بأن  ترون  أال  سؤال: 

املطاف  آخر  يف  تذهب  والتالميذ  الطلبة  لفائدة 

هؤالء  تستقطب  التي  الغربية  البالد  إىل  فائدتها 

الطلبة الالمعني إثر تخرجهم؟

أعتقد  ال  الشخصية،  نظري  وجهة  من   : جواب 

ذلك. فبلداننا تحتاج إىل مراكز وطنية ليظل الباحثون 

ومن  أوطانهم،  يف  والخريجون  الدكتوراه  وطلبة 

البحث  وسائل  هؤالء  منح  من  البد  املنظور،  هذا 

إىل  نشي  الوطن.  أرض  عىل  ظروفه  وتهيئة  العلمي 

أيًضا بشكل كبي من خدمات  يستفيدون  أن طلبتنا 

مركز  -مثل  الفرنسية  املراكز  سيام  وال  دولية،  مراكز 

هرني  و«معهد  مبرسيليا   )Luminy( »لوميني« 

بوانكريه« )IHP( بباريس- وكذلك املركزين األملانيني 

و«أوبيفولفاخ«   )Max-Planck( »ماكس-بالنك« 

الدويل  »املركز  اإليطايل  واملركز   ،)Oberwolfach(

جزءا  معهدنا  ويعترب   ،)ICTP( النظرية«  للفيزياء 

من حلقة طرفها الجنويب يف تونس. ويف كل األحوال، 

مينح  وال  واملرافق،  الداعم  دور  يؤدي  فمعهدنا 

شهادات علمية للطلبة.

سجلوا  الرياضيات  يف  علامء  لتونس   : سؤال 

أسامءهم يف التاريخ، أمثال املرحومني محمد الصالح 

باوندي وعباس بحري، ثم نادر مصمودي ونزار توزي 

وحبيب عامري، وغريهم كثريون... فام كان إسهامهم 

يف نشاطات املعهد؟ 

أرًضا  الرياضية  البحوث  معاهد  تجد   : جواب 

خصبة لها يف البلدان ذات التقاليد العلمية الراسخة 

تونس،  حال  القويم. هذا هو  التعليم  النظام  وذات 

فهي دولة لها أرسة رياضياتية متنوعة ونشطة، وتعترب 

تقدًما  واإلفريقية  العربية  الدول  أكرث  من  واحدة 

وعدد  املمنوحة  الدكتوراه  شهادات  عدد  حيث  من 

عزز  وقد  الرياضيات.  حقل  يف  املنشورة  البحوث 

إنشاء مختربات الرياضيات داخل الجامعات التونسية 

الحاجة إىل إنشاء معهد جامع عىل املستوى الوطني. 

وهكذا، أصبح معهدنا جزًءا ال يتجزأ من هذه البيئة، 

واستفاد بشكل كبي من كل هذه األجيال من علامء 

الذين  العاملية،  السمعة  ذوي  املغاربيني  الرياضيات 

ينظم  أن  فاستطاع  الوطن،  خارج  معظمهم  يعمل 

يف  ذكرتهم  من  كل  الجودة.  عالية  برامج  ر  ويسطرّ

 -  1937( باوندي  صالح  محمد  باستثناء  سؤالك، 

2011( املتوىف قبل إنشاء املعهد، ساهموا يف أنشطته 

بدرجات متفاوتة.

الدراسات  ملعهد  املنتسب  عباس،  أحمد  فمع 

فكرة  تولرّدت  الفرنيس،   )IHES( املتقدمة  العلمية 

يف  سائرة  فكرة  وهي  للمعهد،  مستقل  مقررّ  إيجاد 
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الدولة.  إىل مساعدة  تحتاج  ولكنها  التجسيد،  طريق 

يت »باريس-تونس«.  كام أطلقنا معه ندوة دورية سمرّ

وكان املرحوم عباس بحري أول من أطلق فكرة »األيام 

الصيفية«، ثمرّ سلرّم لنا مشعل تنظيم هذه التظاهرة 

يساهم  املعهد،  من  وبدعم  سنة،  كل  ويف  الصيفية. 

 Le( ( »أنيس املتويس -من جامعة »لو مان األستاذ 

كرميرّا-المسني«  »أيام  تنظيم  يف  الفرنسية-    Mans

)Cremma-Lamsin( يف تونس، علام أن »المسني« 

هو أسم ألفضل مخترب الرياضيات التطبيقية يف تونس.

أدى  قد  املعهد  أن  أعتقد  أخرى،  ناحية  ومن 

يف  ع  ورسرّ بتونس،  الرياضيات  عامل  يف  محفزًا  دورًا 

تنفيذ بعض املشاريع واإلصالحات. ثمرّ إن الجامعات 

التونسية تستفيد بشكل كبي من أنشطة ومبادرات 

الرياضيات  كانت جمعية  ذلك،  واألكرث من  معهدنا. 

التونسية رشيكا مع املعهد يف عديد املشاريع. وهنا 

هذه  رئيس  يبذلها  التي  املجهودات  تثمني  يتعنيرّ 

رئيس  )مساعد  البقلوطي  عيل  األستاذ  الجمعية، 

)الكاتب  الجندويب  عىل  محمد  واألستاذ  املعهد(، 

دون  وهذا  املؤسسني،  األعضاء  من  وكالهام  العلم(، 

أن ننىس جهود جميع أعضاء هيئات املعهد يف سبيل 

إنجاح أعامله وبرامجه.   

سؤال : أصدر املعهد منذ 3 سنوات مجلة أكادميية 

أن  ترون  أال  الرياضيات.  يف  األصيلة  البحوث  تنرش 

هناك يف العامل ما يكفي من املجالت؟ 

أن  مفاجًئا  وليس  وجيه،  سؤال  هذا   : جواب 

تطرحه، بعد نرشك مؤخرًا ملقال مثي لالهتامم حول 

النرش العلمي بشكل عام. أنت هنا تشي إىل »مجلة 

الدراسات العليا يف الرياضيات« التي أصدرها املعهد 

عام 2016، وأتوىلرّ شخصيا رئاسة تحريرها. يجب أن 

يكون لكل مجلة سبب وجود وغرض. وفكرة مجلة 

املعهد مستوحاة من مجلة ُنرشت بني عامي 1994 

و 1998 يف مدينة ليون )Lyon( الفرنسية، وصدرت 

تحت عنوان »مجلة طلبة املدرسة العليا لألساتذة«. 

بعض  نوعها، ونرشت  فريدة من  املجلة  كانت هذه 

بعد  أصبحوا  الذين  الطلبة  بأقالم  املمتازة  املقاالت 

ذلك باحثني المعني. 

كانت فكرة مجلتنا هي تبنرّي نهج املجلة الفرنسية 

وتوسيعه إىل مستوى أعىل )ما فوق املاجستي، فضال 

عن الباحثني املحرتفني( مع الحرص الكامل عىل نرش 

مستوى  يف  يجعلها  معنيرّ  بأسلوب  الراقية  البحوث 

استيعاب طلبة الدكتوراه. هذه الخصوصية يف املجلة 

مجلة  أن  إىل  نشي  قبل.  ذي  من  استغاللها  يتم  مل 

»ماثرفيوز«  البيانات  قاعدة  يف  فهرستها  تتمرّ  املعهد 

الرياضيات  لجمعية  التابعة   )MathReviews(

األمريكية )AMS(، وهي أكرب قاعدة بيانات لبحوث 

الرياضيات يف العامل، معروفة برشوطها القاسية لقبول 

فهرسة املجالت.

علمية  نهضة  إىل  املؤدي  السبيل  ما هو   : سؤال 

جادة يف بلداننا؟ 

يكون  أن  وميكن  أسايس،  سؤال  هذا   : جواب 

موضوع دراسة واسعة. عىل مستوى الدول، الحلول 

تنفيذها.  الصعب  أنه من  الواضح  معروفة لكن من 

املتقدم تستثمر ما يقرب من  العامل  نالحظ أن دول 

2 % من ناتجها املحيل اإلجاميل   يف البحث والتنمية، 

يف حني تنفق الدول العربية يف املتوسط   حوايل 0.5 

الناتج. يجب علينا تقليص هذا الفارق.  % من هذا 
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هذا  يف  يشء  كل  ميثرّل  ال  املادي  الجانب  أن  غي 

االعتبار  إعادة  بوجوب  ر  نذكرّ أن  ينبغي  املوضوع. 

للكفاءة واالستحقاق، عىل جميع املستويات، وتوفي 

للباحثني.  التنقل  وإمكانيات  االستقاللية  من  املزيد 

كام يتعنيرّ وضع أنظمة تقييم وتكوين فعالة، ودعم 

الفجوات  وسدرّ  والجامعات،  الرشكات  داخل  االبتكار 

املوجودة بينها.

سؤال : مباذا تنصحون الشباب التونيس والعريب؟

جواب : من املهم بالنسبة يل أن أخاطب الشباب 

العريب وأعرض عليهم فكرتني أساسيتني : 

الفكرة األوىل : العلم ال ينتج من فراغ. إنه بدون 

أيًضا،  لكنه  األداء،  جيرّد  تعليمي  نظام  محصلة  شك 

داخل  راسخة  علمية  ثقافة  نتيجة  وذاك،  وقبل هذا 

العلمية  بالثقافة  الشباب  يتشبرّع  أن  يجب  املجتمع. 

التخلرّص  والرياضياتية منذ السنرّ املبكرة. كام ينبغي 

املنال  العلم صعب  بأن  القائلة  السائدة  الفكرة  من 

والتعاطي معه أصعب. 

املنزل، ثمرّ  الثقافة من  ينطلق االنغامس يف هذه 

مل  والثانوية.  االبتدائية  املدارس  يف  وُيصقل  يتواصل 

يكن ممكنا أن يغمرين هذا الحب للرياضيات والبحث 

العلمي لوال أساتذيت واملناهج الدراسية التي تابعتها 

يف املدارس االبتدائية والثانوية. كام يرجع الفضل أيضا 

التي وضعها والديرّ تحت ترصيف  لالهتامم والوسائل 

إعادة  يجب  وموسوعات(.  وثائقية،  ودعائم  )كتب، 

االعتبار للمعلرّم يف بلداننا ووضعه يف مركز أولوياتنا.

ين، وهو ليس ملكا  الفكرة الثانية : للعلم ُبعد كونْ

ألحد. يجب أن يشعر الشباب بكل الحرية التي يوفرها 

السنوات  يف  لهم.  مينحها  التي  املتعة  وبكل  العلم 

وستختفي  علمية،  مجاالت  عدة  ستتغيرّ  القادمة، 

العديد من املهن وتظهر أخرى، لكن البحث العلمي 

سيتعزز دامئا. من املؤكد أن التحديات التي تنتظرنا 

)بخصوص املجتمع، والبيئة، واالحتباس الحراري، وما 

إىل ذلك( تحتاج إىل املزيد واملزيد من العلم. كام أن 

العلم،  رجال  من  الكثي  إىل  تحتاج  الغد  اقتصاديات 

متسًعا  هناك  أن  نوا  ليتيقرّ ذلك  إدراك  شبابنا  وعىل 

لهم... بل إن العلم بحاجة إليهم!
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الصورة 1 : الدكتور صادق القالرّل، مدير املعهد
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المعمارية العربية :
Zaha Hadid زها حديد

أ. د. روال ميا ـ جامعة الشارقة ـ اإلمارات العربية المتحدة

حققت  معمارية  ومهندسة  عربية  امرأة 
العالم،  مستوى  على  كبيرة  إنجازات 
أعادت رؤيتها تعريف الهندسة المعمارية 
على  استولت  والعشرين،  الحادي  للقرن 
المفاهيم  مشاريعها  فحولت  الخيال، 
إلى  الخرسانة  في  تحقيقه  يمكن  وما 
مميزة  معمارية  بصروح  ممثل  واقع 
منتشرة حول العالم. إّن جمعها الحديد 
تفاؤلها  تعكس  مرآة  إال  هو  ما  والزجاج 
الراسخ بالمستقبل واإليمان بقوة االختراع 
مع التصميم المتقدم والمواد وابتكارات 
البناء الحديثة، إذا ال يوجد لديها ما يسمى 
بالعمارة  اسمها  فارتبط  المستحيل، 

التفكيكية الحديثة والمعاصرة.

�صخ�صية
العدد
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من هي زها حديد؟

معامرية عراقية األصل، قدمت للتجربة اإلبداعية 

العمرانية يف العامل تجربة استثنائية وجديدة لنامذج 

ورصوح معامرية فريدة من نوعها، وخاضت تحديات 

ريادية كبرية جعلت منها امرأة عربية مبدعة حديدية 

اإلرادة بامتياز. 

الشكل 1. مركز حيدر علييف الثقايف يف أذربيجان، 2012.

طفولتها ودور أرستها 

ولدت زها حديد يف العاصمة العراقية بغداد يوم 

31 ترشين األول/أكتوبر 1950. تنحدر من عائلة ذات 

وأحد  أعامل  رجل  كان  حديد،  محمد  والدها  نفوذ، 

العراقي  الدميقراطي  الوطني  الحزب  ومؤسيس  قادة 

 -1958 عامي  بني  العراقية  للاملية  األسبق  والوزير 

فنانة  الصابونجي  وجيهة  والدتها  وكانت   ،1960

علمتها  من  وهي  جيد  بشكل  ومتارسه  الرسم  تحب 

الرسم حيث كان لها ذوق رفيع ونظرة حادة لألشكال 

حيث  العلمية  اإلنارة  مبثابة  والداها  كان  الجميلة. 

وفرا لها الدعم الكبري حني اختارت دراسة العامرة يف 

الخارج.

الشكل 2. طفولة زها حديد يف بيت والديها.

تقول زها يف مقابلة لها مع مجلة الرشق األوسط: 

أن  السادسة  عمرها  يتعدى  ال  طفلة  وأنا  “أتذكر 

والدي اصطحباين إىل معرض خاص بفرانك لويد رايت 

حينها  انبهرت  أنني  وأذكر  بغداد،  يف  االوبرا  دار  يف 

والداي  كان  فقد  شاهدتها.  التي  واألشياء  باألشكال 

شغوفني باملعامر، لكن من بعيد. كام أذكر إجازاتنا يف 

منطقة األهوار، جنوب العراق، التي كنا نسافر إليها 

وخصوصا  بطبيعتها،  انبهر  كنت  صغري،  مركب  عرب 

عىل  متتد  التي  الربية  والحياة  واملاء  الرمل  بانسياب 

مرمى العني، فتضم كل يشء حتى البنايات والناس”. 

وأعاملها  أفكارها  زها  واستمدت  استوحت  لقد 

اإللهية  وهندستها  الطبيعة  انسيابية  من  املعامرية 

استفادت  الحرضي، حيث  العامل  مع  بذكاء  ومزجتها 

من دراستها لعلوم الرياضيات، وربطت بني الهندسة 

والتكوينات  الريايض  باملنطق  متمثلة  الفراغية 

الطبيعية وسخرتها لخدمة العامرة يف استنباط أشكال 

معامرية مستوحاة من الطبيعة وتكويناتها اإلبداعية 

باستخدام الفكر التجريدي.
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تهتم  زها  جعلت  التي  والتنشئة  دراستها 
بالهندسة املعامرية

تلّقت زها تعليمها اإلعدادي والثانوي يف مدرسة 

الراهبات األهلية يف بغداد، التي غرست فيها الجدية 

إشعاع  كمركز  أوروبا  باتجاه  والتطلع  واالنضباط 

والديها  يد  عىل  زها  تربية  ساهمت  كام  حضاري. 

ثقتها  وتعزيز  طموحها  وإيقاظ  شخصيتها  صقل  يف 

أنها ستصبح مشهورًة  منذ صغرها  وأدركت  بنفسها، 

يوًما ما، فقد كانت ذكيَّة وطموحة، إذ كانت تقول: 

»مل أشك يوما يف أنني سأصري محرتفة«.

انتقلت زها بعد ذلك إىل بريوت التي كانت ملجأ 

العرب الطامحني للمعرفة العاملية، كام والدها قبلها، 

وحصلت عىل شهادة البكالوريوس يف الرياضيات من 

الجامعة األمريكية يف بريوت عام 1971. مل يكن هناك 

لطموحها حدود، فرغبتها يف مواصلة مسريتها العلمية 

واستكامل دراستها، دفعتها إىل السفر إىل لندن يف عام 

1972، لدراسة الهندسة املعامرية، وسجلت يف مدرسة 

 Association  Architectural« املعامرية  الجمعية 

واحدة  تعترب  والتي   ،«  School Of Architecture

وابتكارا،  ثورية  العامل  يف  العامرة  معاهد  أكرث  من 

وتخرجت منها عام 1977 حيث تعرّفت هناك عىل 

العديد من األساتذة والطلبة، مام كان حافزا النطالقها 

وبدء عملها كمعامرية. 

بداية حياتها العملية 

ومتيزت   ،1977 عام  يف  العملية  حياتها  بدأت 

بداية حياتها  أكادميي واضح منذ  بنشاط  زها حديد 

العملية، فقد بدأت التدريس يف الجمعية املعامرية. 

ت  انضمَّ عندما  املعامري  نشاطها  بداية  وكانت 

زنجليس  وإليا  كوالس  ريم  ريني  املِْعاماَ مكتب  إىل 

 OMA-Office for Metropolitan أصحاب مكتب

ذلك  بعد  أنشأت  ثّم  هولندا.  يف   Architecture- 

مكتبها الخاص يف لندن عام 1980، والذي يعمل به 

باالنتشار  صيتها  ليبدأ  شخصا،   350 من  أكرث  اليوم 

حول العامل، حيث قدمت مشاريع وتصميامت جدية 

غري مألوفة مثل مرشوع نادي الذروة يف هونغ كونغ 

بأملانيا عام  فيرتا  الحريق  إطفاء  عام 1983، ومحطة 

نفذتها  التي  األوىل  املشاريع  من  يعترب  الذي   ،1993

زها، وّتم تحويله حاليا إىل متحف، وقدمت بعد ذلك 

مرشوع دار كارديف باي لألوبرا يف ويلز بربيطانيا عام 

.1994

ويف عام 1994 عينت زها أستاذة يف قسم التصميم 

والدراسات العليا بجامعة هارفارد، كام عملت أستاذا 

زائرا يف عدة جامعات يف أوروبا وأمريكا منها هارفرد 

ونيويورك  وكولومبيا  وأوهايو  وهامبورغ  وشيكاغو 

وييل.

الشكل 3. محطة إطفاء الحريق فيرتا بأملانيا، 1993.

اتجاه  وبتبني  بالخيال  حديد  زها  أعامل  متيزت 

االتجاه  وهو  أعاملها  جميع  يف  واضح  معامري 

املعروف باسم العامرة التفكيكية أو التهدميية، وهو 

اتجاه ينطوي عىل تعقيد عاٍل وهندسة غري منتظمة، 

انسيابية  حرة  خطوط  يف  تصميامتها  تضع  حيث 
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مبلكة  ولقبت  رأسية،  أو  أفقية  خطوط  تقيدها  ال 

تصاميمها  يف  الحديد  تستخدم  وكانت  املنحنيات، 

ليتحمل درجات كبرية من أحامل الشد والضغط، مام 

نها من تنفيذ تشكيالت حرة وجريئة. مكَّ

الشكل 4. مرشوع دار كارديف باي لألوبرا 

يف ويلز بربيطانيا عام 1994.

أهم املشاريع التي نفذتها حول العامل

أنجزت زها حديد العديد من املشاريع، وقدمت 

950 تصميام يف 44 دولة أوصلتها بجدارة إىل الساحة 

ومن  عديدة  معامرية  مسابقات  يف  وفازت  العاملية 

أهم املشاريع التي تّم تنفيذها:

مرشوع نادي الذروة يف هونغ كونغ عام .1983 		•

مرشوع دار كارديف باي لألوبرا يف ويلز بربيطانيا  		•

عام .1994

محطة إطفاء الحريق فيرتا بأملانيا 1993. 		•

قاعة عرض يف حديقة بأملانيا 1999. 		•

قاعة العقل بقبة األلفية بلندن 2000. 		•

•	مرشوع محطة البواخر يف سالرينو 2000.

•	محطة قطار سرتاسبورج أملانيا 2001.

•	منصة التزحلق يف إنسربوك 2002.

•	مركز روزنتال للفن املعارص 2003.

•	مركز فاينو للعلوم 2005.

•	مبنى يب إم دبليو 2005.

•	محطة قطار نوردبارك بالنمسا 2007.

•	الجرس الجناح يف منطقة أراغون يف إسبانيا 2008.

•	دار األوبرا يف غوانزو 2010.

•	جرس الشيخ زايد 2010.

•	قاعة بيتهوفن للموسيقى يف أملانيا 2009.

•	متحف ريفرسايد 2011.

•	مركز األلعاب املائية يف لندن 2011.

•	متحف الفن إييل وإيديثي 2012.

•	دونج داميون ديزاين بالزا 2013.

•	مركز حيدر علييف يف باكو 2013.

•	متحف غوغنهايم واإلرميتاج يف ليتوانيا 2013.

وراء كل رصح معامري حكاية 

الذي  املكان  مع  تصاميمها  مزج  يف  زها  أبدعت 

وانسيابها،  الطبيعة  مع   يتناغم  بشكل  فيه،  تتواجد 

ومن أهم تلك التصاميم واملشاريع:

بقايا  عىل  بني  بلجيكا،  يف  أنتويرب  ميناء  مبنى   - 
ويتميز  بينغ،  مدينة  يف  ويقع  سابقة،  إطفاء  محطة 

بإطاللة رائعة عىل امليناء من خالل النوافذ الزجاجية، 

باعتباره  يقابله،  ملا  عاكس  وبعضها  شفاف  بعضها 

إشارة إىل تجارة املاس التي تشتهر بها املدينة.

الشكل 5. مبنى ميناء أنتويرب يف بلجيكا.
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 - أبراج سوهو، وهي عبارة عن ثالثة أبراج سكنية 
عىل  تصميمها  جاء  بكني،  الصينية  العاصمة  يف  تقع 

التغري  خاصية  ليكسبها  مائلة  عمالقة  حىص  هيئة 

مختلفة؛ حيث  زوايا  من  إليها  ينظر  عندما  املستمر 

كمجموعة  أخرى  وتارة  منفردة  كمباٍن  تارة  تظهر 

متصلة بعضها ببعض. وبذلك تطّور حي وان جينغ إىل 

قطاعات  يف  متنّوعة  تحتضن رشكات  حيوية  منطقة 

تكنولوجيا املعلومات والصناعات اإلبداعية.

الشكل 6. أبراج سوهو يف الصني، 2015.

نوعه  من  الثالث  هو  اإلمارات،  يف  زايد  جرس    -
من  والفريدة  الفنية  التحف  من  وُيعترب  العامل.  يف 

مسابقة  يف  حديد  زها  فازت   ،1997 عام  نوعها. يف 

تصميم لجرس الشيخ زايد، وهو جرس قويس، وُسمي 

نهيان.  آل  سلطان  بن  زايد  البالد  مؤسس  إىل  نسبة 

وتبدو الفكرة التصميمية للجرس يف تجميع مجموعة 

ترتفع  وهي  واحد،  شاطئ  يف  اإلنشاء  جدائل  من 

وتندفع فوق القناة. والجرس عبارة عن منحنى ُيشبه 

شكل املوجة. ويرتفع العقد األسايس للجرس حوايل 60 

مرتًا فوق مستوى املاء ويصل إىل 20 مرتًا يف النهاية، 

ويبلغ طوله 842 مرتًا.

الشكل 7. جرس زايد يف اإلمارات.

التكريم والجوائز التي حصلت عليها

نالت املعامرية العاملية العراقية زها حديد العديد 

من الجوائز وامليداليات، منها وسام التقدير من امللكة 

الربيطانية إليزابيت، واختريت كأفضل الشخصيات يف 

بريطانيا، كام فازت بأرفع جائزة منساوية عام 2002 

وهي جائزة السياحة، وتم اختيارها كرابع أقوى امرأة 

تاميز.  تصنيف مجلة  2010 حسب  عام  يف  العامل  يف 

قيمتها  يف  تعادل  التي  بريتزكر  بجائزة  فازت  كام 

وهي  والهندسة  العامرة  مجال  يف  لكن  نوبل  جائزة 

من أصغر من فاز بها سنا حينها. كام منحتها الجامعة 

األمريكية يف بريوت درجة الدكتوراه الفخرية تقديرا 

رتبة  من  اإلمرباطورية  وسام  عل  أيضاً  لها. وحصلت 

كوماندور من فرنسا.
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وفاة زها حديد واإلرث الذي تركته للبرشية

ُعمر  عن   2016 عام  مارس   31 يف  زها  ُتوفيت 

ناهز 65 عاًما، إثر إصابتها بأزمة قلبية أثناء عالجها 

املتحدة،  بالواليات  ميامي  مستشفيات  إحدى  يف 

رحلت  به.  أصيبت  رئوي  التهاب  من  تعاين  وكانت 

رائعة،  أعامالً  ورائها  تركت  ولكنها  بجسدها،  زها 

وإرثاً معامرياً مذهاًل موزعاً يف 44 دولة حول العامل 

كانت  التي  العربية  املرأة  هذه  إبداع  عىل  شاهداً 

مثال حقيقي ورائع للنجاح والتمييز واإلرصار، أثبتت 

امتلك  طاملا  مستحيل  هناك  يوجد  ال  بأنه  للعامل 

وتسلح  القوية  اإلرادة  واملعرفة،  العقل  اإلنسان 

بالصرب واإلميان بالنجاح.
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