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مقدمة :

طرأت عىل الوطن العريب كبقية دول العامل ظروف استثنائية ج ّراء جائحة
كورونا (كوفيد  )19-منذ ديسمرب  2019إىل اآلن ،أسفرت عن تداعيات كبرية
عىل جميع األصعدة ،مام حذا بالجميع إىل رضورة التأقلم مع التغيرّ ات التي
حدثت عىل مختلف مناحي الحياة،
ومواكبة ملا يستجد عىل الساحتني العربية والعاملية جراء هذه الجائحة ،يُسعد
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (إدارة العلوم والبحث العلمي)
أن تضع بني أيدي قرائها األعزاء ،العدد الثالث /يوليو  2020من نرشيــة
األلكسو العلمية تحت عنوان «تداعيات جائحة كورنا عىل تحقيق أهداف
التنمية املستدامة» ،الذي يتض ّمن مجموعة من املقاالت العلمية لنخبة
قاربات
ُ
املتخصصني من الدول العربية ،تناولت املواضيع التالية« :الـ ُم
من
ّ
ال ِعالجِ َّية والوِقائ َّية لكوفيد ،»19-و»اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو
التعلم اإللكرتوين» و«التعليم يف حـــاالت الطــوارئ» و«تاريخ األوبئةودور
املناخ يف انتشارها املغرب أمنوذجا»...
وإذ تقدّ م إدارة العلوم والبحث العلمي باملنظمة هذا العدد إىل قرائها
األعزاء ،تُزجي شكرها للك ّتاب األفاضل الذين أثروه مبقاالتهم ،كام تع ّول عىل
الخرباء املتخصصني من داخل الوطن العريب وخارجه للكتابة فيها وإيصالها
للمستفيدين منها.
املهندس خلف العقله

القائم بأعامل مدير إدارة العلوم والبحث العلمي

3

قاربات ال ِعالجِ َّية والوِقائ َّية لكوفيد19
ُ
الـ ُم
حسان أحمد قمح َّية
دَّ .
كبري الـمح ِّررين فـي َم ْوسوعة الـملك عبد الله العرب َّية للمحتوى الص ِّحي،
الرياض ،اململكة العربية السعودية
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ٍ
إصابات تنفُّسية مجهولة
فُوج َِئ العالـم مع نهاي ِة العام  2019م بتَوا ُرد
اض الـ ُم ْع ِديَة ،وقد بدأت هذه الحاالتُ الجديدة تتكاثر
السبب تشبه األمر َ
َّ
شيئًا فشيئًا حتى وصلت  -حسب التقارير األ َّولية  -إىل نحو  7000شخص
فـي الصني خالل الشهر األ ّول من اإلقرار بهذه العدوى (شهر كانون الثانـي/
يناير  2020م) ،مع  80000حالة أخرى فـي أنحاء العامل خالل الشهر الثانـي
(شباط/فرباير  .)2020ومن بني هذه الحاالت األوىل التي بلغ تعدا ُدها 87000
حالة ،قىض نحو  3000نحبَهم؛ وبدأت تُكتَشف حاالتٌ جديدة يوميًا فـي
أوروبا وفـي مختلف أنحاء العامل.

بداية ظهور العدوى

االلتهاب الرئوي العالم َة الـمبكّرة لتلك الحاالت ،وهو ما ساعد
لقد كان
ُ
عىل معرفة أ َّن هذا
َ
الـمرض هو عدوى جديدة مختلفة عن غريها ،حيث تبينَّ
بعض
الحقًا أنَّها من منط العدوى بفريوسات كورونا .وفضلاً عىل ذلك ،أظهرت ُ
خاصة
التقارير التي أعقبت بد َء الـمرض أعر ًاضا فـي الجهاز الهضمي ً
أيضاّ ،
بني األطفال الصغار.
وس ِّمي فـي
َ
أطلق عىل الفريوس الجديد اسم فريوس كورونا الـمستج ّدُ ،
بادئ األمر فريوس كورونا ووهان  19نسب ًة إىل مقاطعة ووهـــان الصينيَّة
التي ظهرت فيها أولـــى الحـــاالت ،وجا َء الرقم  19من بَ ْدء الـمرض فـي
الـمرض الناجم عن هذا الفريوس كوفيد19-
نهاية  .2019وبع َد ذلكُ ،س ِّمي
ُ
 COVID-19أو داء فيــروس كورونا الـمستج ّد  19أو الـمتالزمة التنفسية
الحا َّدة الشديدة ( SARS-CoV-2هناك ارتبا ٌط وثيق من ناحية جينية بني
فريوس كورونا الـمستج ّد الذي جرى التع ُّر ُف إليه فـي الصني وفريوس كورونا
 1الـمسبِّب للمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة الذي ظهر فـي نهاية العام
 2002فـي الصني ،وأطلق عليه سارس .ولذلك ُس ِّمي فريوس كورونا الـمستج ّد
باسم سارس-كوف .)2-وقد تح َّولت العدوى الجديدة من عدوى محلِّية إىل
ِ
تصنيف منظَّمة الص َّحة العالـميَّة.
وباء فَجائحة حسب
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متث ُِّل فريوساتُ كورونا البرشيَّة بني ًة فريوسيَّة كبرية الحجم ،مك ّونة من
حمض نووي ريبي  RNAأحادي الطّاق (ذي خ ْيط مفرد) محاط بغالف .وقد
كل من العالـمني تَيرْ يل  Tyrellوبايْنو
اكتُشفت أ ّول م ّرة عام  1966م من ِق َبل ٍّ
تسمي ُة الفريوسات الـمكلّلة أو التاج ّية (كورونا) عليها
 .Bynoeوأُطلقَت ْ
لوجود أشواك أو بروزات شَ بيهة باإلكليل أو التَّاج عىل ِ
سطحها.
ٍ
مجموعات فَ ْرعية رئيسية لفريوسات كورونا ت ْعرف باسم
هناك بض ُع
ألفا وبيتّا وغا ّما ودلتا ،وما يه ُّمنا هنا فريوس كورونا الـمستج ّد الذي س َّبب
الفريوس سالل ًة جديدة
جائحة كوفيد COVID-19 19الحالية .وميثّل هذا
ُ
السالل ُة ب  Bمن
من فريوسات كورونا مل ت ُع َرف عن َد البرش من قبل ،وهي ّ
فريوسات كورونا بيتا.
الفريوساتُ الـمكلّلة أو فريوسات كورونا  coronavirusesهي فريوساتٌ
أيضا.
تنتقل بني الحيوانات؛ كام أ َّن بعضها قاد ٌر عىل إصابة البرش بالعدوى ً
ٍ
كائنات ُمضيف ًة طبيعية لهذه الفريوسات ،إِلاَّ أ َّن هناك العديد
الخفافيش
ُ
وتع ُّد
أيضا ،مثل الجِامل وبعض
من األصناف األخرى التي ت ُع َرف بأنَّها مصد ٌر لها ً
الس ُّنوريات.
وفـي حني أ َّن الفريوسني اللذين يس ِّببان عدوى فريوس كورونا الـمستج ّد
(كوفيد )19-واألنفلونزا الـموسمية ينتقالن من ٍ
شخص إىل آخر ،وقد يؤ ّديان إىل
أعر ٍ
اض متشابهة ،لك َّنهام مختلفان ج ًّدا وال يعمالن بالطريقة نفسها .ومن أه ِّم
الفروق أ َّن عدوى فريوس كورونا الـمستج ّد (كوفيد ،)19-بخالف األنفلونزا،
لقاح وال معالجة نوع َّية للمرض حتَّى اآلن ،كام يبدو أ َّن العدوى قابل ٌة
ليس لها ٌ
الفريوس جديد،
أيضا مثل األنفلونزا إن مل تكن أكرث .ونظ ًرا إىل أ َّن هذا
لالنتقال ً
َ
ال أحد ميتلك مناع ًة مسبقة ،وهذا يعني من الناحية النظرية أنَّه قد يكون
جمي ُع سكَّان األرض عرض ًة للعدوى ،واألم ُر كذلك .كام أ َّن مع َّد َل الوفيات بهذه
العدوى أعىل بكثري من مع َّدل الوفيات بسبب األنفلونزا الـموسم َّية ،حيث
يرتاوح بني  20إىل ُ 30مصابًا لكل  1000حالة عدوى مؤكَّدة التشخيص .ونتيج ًة
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لرسعة االنتشار ووجود نسبة مرتفعة من الحاالت التي قد تحتاج إىل الرعاية
فـي الـمستشفى ،وجزء منها تحتاج إىل دخول وحدات العناية الـمركَّزة ،فقد
يؤ ِّدي ُ
ترك األمور لـام يُس َّمى «مناع َة القطيع» إىل انهيار القطاع الص ِّحي أو
الصحيح؛ ومن هنا
إنهاكه إنهاكًا يتعذَّر معه استمرا ُر القيام مبهامه عىل الوجه َّ
يأتـي دو ُر عامل الوقاية الـمش َّددة واإلجراءات الحكوم َّية الصارمة فـي هذه
الـمرحلة.

ُ
انتقال الـمرض

فـي حني أ َّن الحيوانات هي الـمصدر األصيل للفريوس ،لك َّنه أصبح ينتقل
شخصا مصابًا بالعدوى ميكن أن
حال ًيا من شخص إىل آخر .ويُق َّدر حال ًيا أ ّن
ً
الفريوس ينتقل
ينقلَها إىل شخصني أو ثالثة أشخاص تقري ًبا .ويبدو أ َّن هذا
َ
السعال
بشكلٍ رئييس من خالل ال ُقطَريات التنفُّسية التي تخرج مع ال ُعطاس أو ُّ
الفريوس
أو الزفري إذا كان عىل مساف ٍة قريبة من الشخص السليم .كام يستطيع
ُ
أيضا ،مثل الـمناضد والطاوالت
البقا َء ح ًّيا لساعات عديدة عىل السطوح ً
ومقابض األبواب ،وبذلك ينتقل إىل األشخاص األص َّحاء بشكلٍ غري مبارش.
تُق ّدر فرت ُة حضانة فريوس كورونا الـمستجد (أي الفرتة بني التع ّرض للفريوس
وبدء األعراض) بنحو يومني إىل  14يو ًما (وسطي فرتة الحضانة خمسة أيام).
َ
االنتقال عندما تظهر لدى الـمصابني
الفريوس
وفـي هذه الـمرحلة ،يستطيع
ُ
اض تشبه األنفلونزا ،مثل السعال .وربمَّ ا ينتقل من ٍ
شخص مصاب بالعدوى
أعر ٌ
ولكن ليس لديه أعراض.

اض الـمرض
أعر ُ

اض األنفلونزا،
ميكن أن تس ِّب َب عدوى الفريوس أعر ًاضا خفيفة تشبه أعر َ
حيث تبدأ الـمظاه ُر السرّ يرية ،فـي الـمرىض الذين يعانون من األعراض ،بع َد
والسعال واحتقان األنف والتَّعب
َّ
أقل من أسبوع عادة ،وتشتمل عىل الح ّمى ّ
والعالمات األخرى لعدوى الجهاز التنفّيس العلوي .ولكن ،ميكن أن تتفاق َم
العدوى وتتح َّول إىل داء شديد يتجلىَّ بضيق فـي التنفّس وأعراض صدرية
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شديدة تتوافق مع االلتهاب الرئوي فـي كثري من الـمرىض  .وأكرث ما يحدث
االلتهاب الرئوي فـي األسبوع الثانـي أو الثالث من ظهور األعراض .ويُصاب
ُ
الـمرىض الذين لديهم حاالتٌ أكرث خطور ًة بااللتهاب الرئوي الشديد ومتالزمة
الضائقة التنفُّسية الحادة  acute respiratory distress syndromeواإلنتان
الكلوي والصدمة اإلنتانية  septic shockالتي ميكن أن تؤ ِّدي
 sepsisوالفشل
ّ
إىل الوفاة.
مشاكل ص ِّحي ٌة سابقة (مثل ارتفاع
ُ
ويع ّد كبا ُر الس ِّن والـمرىض الذين لديهم
ضغط الدم أو السكّري أو الداء القلبي الوعايئ أو الداء التنفُّيس الـمزمن
أو الرسطان) أك َرث عرض ًة لخطر األعراض الشديدة .أ َّما عن َد األطفال فتبدو
العدوى نادرة وخفيفة نسب ًيا؛ حيث مل تُظهر صو ُر األشعة السينية للصدر
أي عالمات واضحة لإلصابة بااللتهاب الرئوي ،وهو عالم ٌة مم ِّيزة
عند األطفال ّ
لعدوى كوفيد 19-عن َد البالغني.
ليس هناك أدلَّ ٌة علمية كافية لل َّدالل ِة عىل ش َّد ِة الـمرض بع َد العدوى
بفريوس كوفيد19-عن َد الحوامل ،ولك َّن األدلَّ َة الـمتوفِّرة فـي الوقت ال َّرا ِهن
تشري إىل أ َّن ش َّد َة األعراض عن َد الحوامل بعد العدوى بفريوس كوفيد 19-تشبه
ش َّدتها عند البالغات غري الحوامل الـمصابات بالفريوس .وال توجد معطياتٌ
تشري إىل أ ّن العدوى بالفريوس فـي أثناء الحمل لها تأث ٌري سلبي فـي الجنني.
تعمل جمي ُع الحوامل عىل ات ِّباع االحتياطات نفسها
نصح بأن َ
ومع ذلك ،يُ َ
للوقاية من هذا الفريوس ،مثل غسل اليدين بشكل منتظم وتج ُّنب الـمصابني
بالعدوى وعزل الذات فـي حال ظهرت أيَّة أعراض ،مع استشارة الطبيب.

معالجة عدوى فريوس كورونا الـمستجدّ (كوفيد)19 -

ال توجد حتَّى اليوم معالج ٌة أو أدوية نوع َّية لتدبري مرىض فريوس كورونا
الـمستجد (كوفيد  ،COVID-19 )2019ولذلك يقوم األطبا ُء بتدبري األعراض
الرسيرية عن َد الـمصابني بالعدوى (مثل الح ّمى أو صعوبة التنفُّس) .كام ميكن
أن تكو َن الرعاي ُة الداعمة ،مثل إعطاء السوائل والعالج باألكسجني وغريهام
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(كدعم التنفُّس بجهاز التهوية «الـمنفِّسة» عند الحاجة) ،فعال ًة لدى الـمرىض
الذين ظهرت لديهم أعراض الـمرض .ومن هنا تع ُّد إجراءاتُ الوقاية من
العدوى خ َري سبيل لتج ُّنب هذا الـ َمرض فـي الوقت الراهن.
ومع ذلك ،هناك مجموع ٌة من األدوية سبق أن حصلت عىل الـموافقة
لدوا ٍع عالج َّية أخرى ،باإلضافة إىل عدة أدوية خاضعة لالستقصاء ،تُ ْد َرس اآلن
ضم َن عد ٍد من التجارب الرسيرية فـي مختلف أنحاء العامل.

الكلوروكني وهيدروكيس الكلوروكني

حصل الكلوروكني  chloroquineوهيدروكيس الكلوروكني
َ
لقد
( hydroxychloroquineاللذان يُ ْستَ ْعمالن فـي معالجة املالريا) عىل موافقة
من هيئة ال ِغذاء والدواء األمريكية لـ ُمعالج ِة العدوى الجديدة ،ولك َّن در ٍ
اسات
الحق ًة أشارت إىل أنَّهام قد يُفا ِقامن من الـمرض ويزيدان من مع َّدل الوفيات،
ٍ
بجرعات عالية ،ومل يَ ُع ْد يُ َوىص اآلن باستعاملهام فـي
السيَّام عن َد استعاملهام
قبل ذلك قد تنادت إىل استعامله األوسا ُط الطبِّية
معالجة كوفيد  .19وكان َ
والدوائر الرسمية ،والقى ص ًدى كب ًريا ،قبل أن يرتاج َع هذا الصدى بع َد ذلك.
ويُشار هنا إىل أ َّن الفعالي َة األعىل لهيدروكيس الكلوروكني ض ّد فريوس كورونا
طي لـمرىض الـمستشفيات الـمصابني
الـمستج ّد كانت فـي الـمخترب ،وقد أُ ْع َ
بهذا الفريوس عىل أُ ُس ٍس غري مضبوطة فـي بلدان متع ّددة ومن ضمنها الوالياتُ
الـمتَّحدة .وكانت قد أشارت دراس ٌة صغرية إىل أ ّن استعامل هيدروكيس
الكلوروكني وحده ،أو ضمن توليفة مع األزيرثوميسني ( azithromycinمضاد
حيوي) ،قد قلَّل من وجود الحمض النووي الريبي لفريوس كوفيد  19فـي
ٍ
عينات مأخوذة من الـمسالك التنفُّسية العلوية ،وذلك مقارن ًة مبجموعة
شاهدة غري م ْختارة عشوائ ًيا ،ولك َّن الدراس َة مل تق ِّيم الـمنفع َة الرسيرية لهذه
التوليفة الدوائية .يرتافق هيدروكيس الكلوروكني واألزيرثوميسني مبتالزمة
تطاول القطعة كيو تـي عىل مخطَّط كهربية القلب ،ولذلك من الـمعروف
نصح بالحذر عن َد استعاملهام لدى الـمصابني مبشاكل ط ِّبية مزمنة (مثل
أنَّه يُ َ
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الفشل الكلوي والداء الكبدي) ،أو الذين يتلقَّون أدوي ًة قد تتداخل وتسبِّب
بب فـي
اضطرابات فـي نَظْم القلب  ،arrhythmiasوربمَّ ا كان ذلك هو َّ
الس َ
زيادة ال َوفَيات لدى مرىض كوفيد.19 -

الرِميديسيفري Remdesivir

الرميديسيفري دوا ٌء جديد يُ ْعطى عن طريق الوريد ،وهو ذو ف َّعالية واسعة
تضاعف الفريوسات من خالل القضاء
مضا َّدة للفريوسات .يث ِّبط هذا الدوا ُء
َ
تنسخ الحمض ال َّنووي الريبي  .RNAولقد ُوج َد أ َّن له نشاطًا
الـمبكِّر عىل ُّ
فـي الـمخترب مضا ًّدا لفريوس كورونا  2الـمس ِّبب للمتالزمة التنفُّسية الحا َّدة
الشديدة ( SARS-CoV-2كوفيد ،)19وفعالي ًة مضا َّدة لفريوسات كورونا بيتا
نتائج
الحي .وقد أشارت ُ
 betacoronavirusesفـي الـمخترب وفـي الجسم ّ
إحدى الدراسات ،التي أجراها الـمعه ُد الوطني للص َّحة فـي الواليات الـمتَّحدة
األمريكية ،إىل أ َّن الـمرىض الذين ُعولجوا باستخدام عقار رميديسيفري قد تعافوا
فـي وقت أقرص بنسبة  31%مقارن ًة بالـمرىض الذين أعطوا دوا ًء وهم ًيا ،حيث
استغرق شفا ُء الـمرىض فـي مجموعة دواء رميديسيفري  11يو ًما وسط ًيا ،فـي
حني استغرق شفا ُء الـمرىض فـي الـمجموعة الشاهدة  15يو ًما وسط ًيا .كام
النتائج إىل أ َّن استخدا َم عقار رميديسيفري ساعد فـي تقليل مع َّدل
أشارت
ُ
الوفيات بشكلٍ طفيف ،إذ بلغت نسب ُة ال َوفَيات فـي مجموعة الدواء الحقيقي
 8%فـي حني بلغت النسب ُة فـي مجموعة الدواء الوهمي .% 11.6
وفـي الوقت الراهن ،يُ ْعطَى رميديسيفري لـمعالج ِة بعض مرىض
الـمستشفيات الـمصابني بفريوس كورونا الـمستج ّد (كوفيد  )2019وااللتهاب
الرئوي ،فـي عد ٍد من البلدان ،وذلك فـي الحاالت التالية:
• حدوث التهاب رئوي عن َد مريض عمره  18سنة أو أكرث (عدا الـمريضات
التأكسج  ،hypoxiaأي عندما يكون تش ُّب ُع ال َّدم
الحوامل) مع وجود نقص فـي
ُ
أقل فـي حالة التنفُّس الطبيعي (دون دعم)،
باألكسجني  94فـي الـامئة أو ّ
الـمريض إىل الدعم باألكسجني أو التَّ ْهوية الـميكانيكية .كام
أو حينام يحتاج
ُ
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أقل من  5أضعاف الـمستوى الطبيعي ،وألاّ
ينبغي أن تكو َن إنزمياتُ الكبد َّ
املريض مصابًا بداء كلوي مزمن شديد من الـمرحلة الرابعة أو بحاجة
يكو َن
ُ
إىل الغسل الكلوي.
• وجود ما ُّ
يدل عىل كوفيد ( 2019فـي الصور الشعاعية للصدر) لدى
مريض بعمر  18سنة وما فوق ،مع نقص فـي تش ُّبع الدم باألكسجني حتَّى 94
أقل فـي حالة التنفُّس الطبيعي دون دعم (مـماَّ ُّ
يدل عىل دا ٍء
فـي الـامئة أو ّ
متوسط الش َّدة (تش ُّبع الدم باألكسجني أكرث من  94فـي
شديد) ،أو لديه داء ِّ
الـامئة) .ويُ ْستَثنى من ذلك الـمرىض الذين تكون مستوياتُ إنزميات الكبد
لديهم أكرث من  5أضعاف الح ّد الطبيعي أو الذين يعانون من داء كلوي مزمن
شديد.
تجارب
• وأخ ًريا ،يُستخ َدم رميديسيفري فـي الـمناطق التي مل ت ُ ْج َر فيها
ُ
رسيرية ،عىل أساس رحيم غري منضبط فـي الحاالت الشديدة ،وذلك من باب
الـموازنة بني الـ َمخاطر والـمنا ِفع.

أدوية أخرى

ال ي ْبدو أ َّن اللُّوبينافري مع ال ِّريتونافري  Lopinavir-ritonavirيفيدان فـي
معالجة الـمصابني بعدوى فريوس كورونا الـمستج ّد (كوفيد  )2019ولديهم
التهاب رئوي .ولك َّن الدراس َة التي خرجت بهذه النتيجة افتقرت إىل العدد
ٌ
الكافـي من الع ِّينات .ولذلك ،ال تزال الـ ُمعالج ُة بهذين الدواءين تخضع إىل
االستقصاء ضمن دراس ٍة ُ
ترشف عليها منظَّمة الص َّحة العالـمية.

فريوس كورونا الـمستجد (جائحة كوفيد )19 -والحيوانات والـمنتجات
ُ
الغذائية
هل هناك خطر للعدوى بهذا الفريوس من الحيوانات أو الـمنتجات
الحيوانية الـمستوردة من مناطق العدوى؟
ال توجد إىل اآلن أدلَّ ٌة عىل أ َّن الحيوانات أو الـمنتجات الحيوانية الـمر َّخص
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لها بالدخول تشكِّل خط ًرا عىل الص َّحة العا َّمة من حيث العدوى بفريوس
كورونا الـمستجد؛ وينطبق ذلك عىل الـمنتجات الغذائية الـمستوردة من
أيضا.
مناطق العدوى ً

هل هناك خطر للعدوى بهذا الفريوس نتيجة مخالطة الحيوانات
األليفة او غريها من الحيوانات؟

تُشري األبحاثُ الراهنة إىل وجود عالقة بني فريوس كورونا الـمستجد وبعض
ٍ
حيوانات أخرى .ومن الجدير بالذكر أ َّن
أنواع الخفافيش ،دون أن تستبع َد دو َر
تصيب الحيوانات ب َع ْدواها ،وقد تنتقل
أنوا ًعا ع َّدة من فريوسات كورونا ميكن أن
َ
ٍ
حيوانات أخرى وإىل البرش .ولكن ،ال توجد أدلَّ ٌة عىل أ َّن الحيوانات األليفة،
إىل
نقل العدوى إىل البرش .ومع
مثل الكالب أو القطط ،تشكِّل خط ًرا من حيث ُ
ألي حيوانات.
ذلك ،من الحكمة مراعا ُة قواعد النظافة الرئيسية عن َد مالمستنا ِّ

الوقايَة
طرائق تج ُّنب العدوى بهذا الفريوس؟

الفريوس الجس َم عن طريق العينني أو األنف أو الفم ،ولذلك
يدخل
ُ
من الـمهم تج ُّنب مالمسة الوجه واليدين عندما تكون اليدان متَّسختني أو
محتملتَي التل ُّوث بالفريوس .لذلك ،ينصح األطبا ُء بغسل اليدين بالصابون
األقل ،أو تنظيفهام مبحاليل أو هالم أو مناديل
والـامء لـمدة  20ثاني ًة عىل ّ
أيضا بالحفاظ عىل مسافة مرت أو أكرث بعي ًدا
ذات أساس كحويل .كام ينصحون ً
عن اآلخرين الـمصابني بالعدوى والذين تظهر لديهم أعراض ،وذلك للتقليل
نصح اليوم مبا
من خطر العدوى من خالل القطريات التنفُّسية .وبشكلٍ عام ،يُ َ
يُس َّمى التبا ُعد االجتامعي فـي أماكن االزدحام والتج ُّمعات ،أي الحفاظ عىل
تقل عن مرت واحد بني الشخص واآلخر.
مسافة ال ُّ

ما الذي ينبغي فعلُه عندَ مخالطة شخص مصاب بالعدوى؟

يجب عىل الشخص إخبار الجهات الص ِّحية الحكومية فـي الـمنطقة ،حيث
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ستقوم بتوجيهه حول الـمزيد من الخطوات التي سيتَّخذها؛ وفـي حال وجود
أية أعراض ،ينبغي له استشارة الطبيب مبارش ًة مع ذكر مسألة مخالطة شخص
لديه عدوى بالفريوس.

هل تقي الكاممات أو األقنعة بشكلٍ ف َّعال من فريوس كورونا
الـمستجدّ ؟
عن َد اإلصابة بالعدوى ،يقلِّل ارتدا ُء الكاممات من خطر انتقالها إىل أشخاص
آخرين ،ولكن ال توجد أدلَّة قاطعة عىل أ َّن هذه الكاممات تؤ ِّمن الوقاي َة بشك ٍل
الشخص السليم فقط .وفـي
ف َّعال من اإلصابة بعدوى هذا الفريوس إذا ارتداها
ُ
َ
استعامل الكاممات بشك ٍل غري صحيح قد يزيد من خطر
الحقيقة ،من الـمحتمل أ َّن
العدوى بسبب اإلحساس الـمزيّف أو الكاذب باألمان ،وزيادة م ّرات الـمالمسة
الصحيح للكاممة فإ َّن
بني اليدين والفم والعينني .ومع ذلك ،فـي حال االستعامل َّ
ارتدا َء الـ ُمصاب لها يقي من عدوى اآلخرين بنسب ٍة عالية ج ًّدا تزيد عىل نسبة
صاب والـ ُمخالط للكاممة ،فإ َّن
ارتداء غري الـمصابني لها؛ وفـي حال ارتدا ِء الـ ُم ِ
َ
يقل بشك ٍل الفت للنظر ،وقد يصل حتى  1.5فـي الـامئة.
احتامل اإلصابة ُّ

االحتياطات الواجب اتخا ُذها فـي حال زيارة منطقة موبوءة
ُ
ما هي
بالعدوى؟
مناطق تنترش فيها العدوى االلتزا َم
ينبغي للـمسافرين الذين يزورون
َ
بتدابري النظافة الصارمة ،أي غسل اليدين بالـامء والصابون بشكلٍ منتظم
أو استعامل مط ّهرات اليدين التي تحتوي عىل الكحول .كام يجب تج ُّن ُب
مالمسة الوجه بيدين متَّسختني .وينبغي تج ُّنب مخالطة الـمرىض ،الس َّيام من
اض تنفُّسية أو ح َّمى؛ مع التأكيد عىل أه ِّمية هذا األمر بالنسبة إىل
لديهم أعر ٌ
الـمس ِّنني واألشخاص الذين لديهم مشاكل ص ِّحية مزمنة.

يخضع الـمسافرون فـي الـمطارات إىل فحص للتح ِّري
هل ينبغي أن
َ
عن الفريوس؟
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ليس هناك أدلَّة قوية عىل أ َّن تح ِّري األشخاص فـي الـمطارات عن َد وصولهم
ف َّع ٌال ج ًّدا فـي الوقاية من انتشار الفريوس ،السيَّام إذا مل تكن لديهم أعراض.
تطبيق الحجر الص ِّحي عىل القادمني من
ولكن ،تعمل الحكوماتُ حاليًا عىل
ِ
قبل السامح لهم بدخول البالد.
مناطق فيها انتشار للعدوى لـم َّدة أسبوعني َ

لقاح األنفلونزا الوقاي َة من فريوس كورونا الـمستجدّ
هل يؤ ِّمن ُ
(الـمس ِّبب لجائحة كوفيد)19 -؟

هناك تفاوتٌ كبري بني فريوس األنفلونزا وفريوس كورونا الـمستج ّد ،ولذلك
ال يؤ ّمن لقاح األنفلونزا الـموسمية الوقاي َة منه.

لقاح واقٍ من الفريوس الجديد؟ وكم من الوقت سيحتاج
هل يوجد ٌ
تطوير لقاح له؟

اللقاح أو التطعيم  vaccineماد ٌة بَ ُيولوجية تُعطى للشخص السليم بهدف
ُ
اللقاح عاد ًة
منحه مناع ًة ضد عدوى ُمع َّينة ،بكتريية كانت أم فريوسية .ويحتوي
ُ
عىل عوامل ممرضة ميتة أو ُمضعفة أو عوامل شبيهة بالعوامل الـممرضة ،أو
أجزاء من العامل املمرض مثل بروتيناته السطحية أو ذيفاناته .يؤدي إعطا ُء
اللقاح إىل تحفيز الجهاز املناعي للجسم للتع ُّرف إىل العامل الـممرض وتكوين
مناعة ض َّده ،وهو ما يساعد عىل القضاء عىل هذا العامل الـممرض فـي حال
العدوى به مستقبل.
مع انتشار جائحة العدوى بفريوس كورونا الـمستج ّد (كوفيد )19-اتجهت
األنظا ُر إىل الـمختربات العلم َّية الـمسؤولة عن إيجاد اللقاحات ،وبدأ التسابُ ُق
نحو تطوير لقاح له؛ إلاَّ أ َّن التَّسا ُؤ َل الكبري كان :متى سينتهي الباحثون من
تطوير هذا اللقاح؟ ومتى س ُيصبح باإلمكان استخدامه للوقاية من هذه
العدوى؟
أي لقاح لعامل ُمـ ْمرِض فرت ًة ترتاوح بني  2-5سنوات عادةً؛
يستغرق تطوي ُر ّ
ولكن مع تكثيف الجهود للتصدي لفريوس كورونا الـمستج ّد ،قد تكون الفرت ُة
أقل من ذلك.
َّ
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بدأت عملي ُة تطوير اللقاح الجديد للفريوس بإعالن الصني فـي مطلع
هذه السنة  2020م عن اكتشافها لكامل السلسلة الوراثية لفريوس كورونا
الـمستج ّد ،وقامت مبشاركة بياناته مع الـمراكز البحثية فـي العامل .ولذلك،
بدأت العدي ُد من الـمراكز البحثية فـي العامل بدراسة ال َّذراري الـمحلِّية
الـ ُم ْكتَشفة من الفريوس ومطابقتها مع النتائج التي أعلنتها الصني ،للتأكّد من
خصائص الفريوس وبنيته وتتبُّع انتشاره عرب ع َّدة مناطق جغرافية من العامل،
واملشاركة يف جهود تطوير لقاح له .وقد متكَّن باحثون من جامعة بيتسربغ
األمريكية من تطوير أ َّول لقاح محتمل ض ّد الفريوس الجديد (سارس-كوف.)2-
اللقاح الجديد قد نجح فـي تحفي ِز األجهزة الـمناعية
ويشري الباحثون إىل أ َّن
َ
للفرئان السليمة عىل إنتاج أضداد كافية من الفريوس خالل أسبوعني ،ميكنها
َ
األشواك
اللقاح الجديد
القضاء عىل العدوى فـي حال حصولها .ويستهدف
ُ
الربوتين َّية التي يستخدمها الفريوس الجتياح الخاليا السليمة .وقد لجأ
الباحثون إىل طريقة جديدة من أجل حقن اللقاح فـي الجسم ،وهي تقوم
عىل استخدام لصاق ٍة جلدية بحجم أنامل األصابع تحتوي عىل  400إبرة دقيقة
ج ًّدا مت ِّرر القط َع الربوتينية ألشواك الفريوس بالذوبان فـي الجلد ،وإيصال
اللقاح إىل داخل الجسم .ولكن ،يرى الباحثون أ َّن تجرب َة اللقاح الجديد (الذي
أُطلِق عليه اسم بيتكوفاك  )PittCoVaccعىل البرش قد ال تجري فـي الحالة
قبل سنة من اآلن ،لك َّنهم يعملون عىل تقصري هذه الفرتة قد َر
النموذج َّية َ
اإلمكان بسبب الظرف االستثنايئ الذي يشهده العامل نتيج َة االنتشار الرسيع
لجائحة كوفيد.19-
قدم وساق نحو إيجاد العالج
وال تزال الجهو ُد العلم َّية الدول َّية متيض عىل ٍ
النوعي أو اللقاح الف َّعال.
الـ َمراجِ ع:
National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division
of Viral Diseases
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https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers
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ٌ
وصعوبات تجريبية
ٌ
آمال
ستجد (كوفيد)19-
يف مواجهة فريوس كورونا امل ُ ّ
جان إيف نو
ترجمة :د .عادل داود ،جامعة حمص  -سوريا
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ٍ
ستفيض ملجمل املحاوالت
م ّرت أشهر عىل ظهوره ،ونحن نَكُـ ّد بإحصا ٍء ُم
الرسيّرية العالجية ،التي تُتَّبع يف مواجهة فريوس كورونا املُستج ّد (كوفيد.)19-
فالبعض منها يُثري آماالً حقيقية ،والبعض اآلخر قد يثري الدهشة ،أو ينبغي
تعليقه .ونرى يف اآليت ثالثة أمثلة عن ذلك.

نقل بالزما الدم

ُعرِف باسم «كويف بالزما» ،وهو محاولة فرنسية ت َستند إىل نقل بالزما
املُتعافني من اإلصابة بفريوس كورونا املُستج ّد إىل املرىض الذين يعانون من
الفريوس نفسه .وقد افترُ ِض أ َّن بالزما األشخاص الذين تعافوا من فريوس كورونا
املُستج ّد (كوفيد )19-تحتوي عىل أجسام مضا ّدة خاصة ،ط ّورتها أجسامهم.
وميكن لهذه األجسام املضادة –املنقولة -مساعدة املصابني ،يف الطور الحا ّد
من املرض ،عىل مقاومة الفريوس .عمليّاً ،سيُش َمل  60مريضاً يف هذه التجربة
الرسيريّة ،التي يُجريها فريق الرعاية الطبية يف مختلف املشايف العامة مبدينة
باريس .وسيتلقَّى نصف العدد إضاف ًة من الـ«بالزما النا ِقهة» .وسوف ت ُنقل
إليهم وحدتان من بالزما املصاب النا ِقه ،يبلغ حجم كل واحدة من  200إىل
 220مليلرت ،وذلك بعد ستة أيام ( - /+يوم واحد) من بداية ظهور األعراض
الرسيريّة .وعند غياب الظواهر املزعجة الحا ّدة وغري املتوقعة لدى أول ثالثة
مرىض ،ستُنقَل إليهم وحدتان أُخريان بعد  24ساعة من نقل الوحدتني األوليني؛
فيُميس املجموع أربع وحدات لكل مريض.
أ َّما املت ِّربعون ،فينبغي لهم أ ْن يكونوا متعافني منذ أربعة عرش يوماً عىل
األقل .وتُؤ َخذ العينة ،كام ج َرت العادة يف الت ُّربع بالبالزما ،عن طريق استخراج
البالزما من خاليا الدم .وتسري عمليات سحب العينات تحت إرشاف املركز
الفرنيس لنقل الدم ،وتُط َّبق يف ثالث مناطق (منطقة إيل دو فرانس ،أي شامل
وسط فرنسا مع العاصمة باريس– املنطقة الرشقية بني األلزاس واللورين–
منطقة بورغوين فرانش كون ِته) ،وذلك عىل أوائل املرىض الفرنسيني املتعافني
من كوفيد .19-وسيقوم املركز الفرنيس لنقل الدم ،وهو الوحيد الذي يجمع
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الدم يف فرنسا ،بسحب  600مليلرت من البالزما املوجودة لدى نحو  200مصاب
مخصصة
معاىف؛ لتُتيح بذلك توفري  600وحدة ،يف ٍّ
كل منها  200مليلرت بالزماَّ ،
للتجربة الرسيريّة لدى املرىض.
ويُج َرى هذا التجريب بإرشاف الربوفيسورة كارين الكومب ،رئيسة قسم
السارية واملدارية يف مشفى سان أنطوان ،والربوفيسور بيري تيربجيان
األمراض ّ
(املركز الفرنيس لنقل الدم -جامعة فرانش كون ِته) .وقد بينَّ مركز نقل الدم
أنه «سيكون يف اإلمكان تقديم أول تقويم بعد انقضاء ما بني أسبوعني وثالثة
أسابيع عىل بداية التجربة الرسيريّة .وسيكون ممكنا توسيع تطبيقها عىل
مجموعة جديدة من املرىض وفقاً لف ّعالية العالج ،وغياب اآلثار الجانبية
الضا ّرة».
يتوسع املركز الفرنيس لنقل الدم قريباً ،باالشرتاك مع معهد باستور
وسوف َّ
مبدينة باريس ،يف إجراء بحوث االنتشار املَصيل ،التي تسمح بتت ُّبع املناعة
الجامعية ضد فريوس كورونا .وسريتبط األمر –عىل نحو ّ
أدق -بتحديد نسبة
األمناط التي ال تُظهر أعراض اإلصابة بفريوس كورونا املُستج ّد عند البالغني،
وبدراسة مع َّدل توغُّل اإلصابة يف مختلف املناطق الجغرافية ،وبوضع مناذ ٍج
للسلطات
لتطور االنتشار الوبايئ .وسريتبط ذلك أيضاً بتقديم معلومات مفيدة ُّ
الصحية ،من أ ْجل تقدير نسبة السكان الفرنسيني الذين أُصيبوا بفريوس كورونا
(سارس– كوف .)2-وسريتبط أخريا ً بالنظر يف توزُّع عيارات أجسام الغلوبولني
ُرصد
املناعي (ج) املضا ّدة لفريوس كورونا (مضاد سارس– كوف ،)2-التي ت َ
عند عا ّمة األهايل ،وبدراسة عوامل الخطر املقرونة بال ُّزمر الدمويّة .وستُنفَّذ
هذه الفحوصات بطريقة عشوائية ،وليس من املق َّرر إعطاء النتائج الفردية
للمت ِّربعني.

غيان
إمكان ّية عودة ظهور لقاح ُعصية كاملِت رْ

أُط ِلقت يف مختلف البلدان (أو ستُطلَق قريباً) تجارب رسيريّة واسعة
السل
النطاق ،بهدف تحديد إ ْن كان التلقيح بلقاح ُعصية كاملِت غيرْ ان ضد ِّ
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يحمل طبيع ًة تق ِّدم وقاية –جزئية عىل األقل -من العدوى الفريوسية املسؤولة
وضح املعهد الوطني الفرنيس للصحة والبحث الطبي
عن كوفيد .19-ويُ ِّ
أ َّن« :دراسات يف علم األوبئة أَظهرتْ –عىل نحو يثري االهتامم -ارتباطا بني
مع َّدل التلقيح ب ُعصية كاملِت غيرْ ان ،ومع َّدل اإلصابة باملرض والوفاة من ج َّراء
كوفيد .19-وإذا كانت معظم هذه األبحاث متيض يف االتجاه نفسه ،فهي ال
تسمح باالنتهاء إىل عالقة سببيّة ،ألنها تبقى خاضعة النحرافات شديدة ،وال
سيام بخصوص االختالف يف مستوى الحياة واختالف السياسة الصحية بني
البلدان التي ينترش فيها اللقاح مبع َّدل ضعيف أو قوي».
لقاح ُعصية كاملِت غيرْ ان ،لدى األطفال ،تأثريا ً وقائياً ال
وأَ َ
ثبت –يف املايضُ -
يختص مبقاومة اإلصابات ،وال سيام التنفسية منها .فيمكن للّقاحات الح ّية مثل
ّ
لقاح ُعصية كاملِت غيرْ ان ،أو اللقاح ضد ال َح ْصبة ،أو اللقاح الفموي ضد مرض
ُ
بوليو (شلل األطفال) أ ْن ت ِ
ُحدث يف الواقع آثارا ً نافعة ،ال ت َقترص عىل بعض
تخفيض شدة اإلصابة
لقاح ُعصية كاملِت غيرْ ان
َ
اإلصابات بالعدوى .وقد يتيح ُ
بفريوس سارس– كوف ،2-بتحريضه ذاكرة املناعة الطبيعية ،وهي املناعة األوىل
التي تدخل يف مواجهة اإلصابة بالعدوى ،لتُفيض بذلك إىل «مناعة طبيعية
ُمح َدثة».
وأطلق باحثو دول عدة ،استنادا ً إىل هذه املالحظات ،تجارب رسيريّة عىل
قت عىل أشخاص
نطاق واسع ( 1000شخص يف هولندا 4000 ،يف أسرتاليا) ،وطُبِّ ْ
ُمع َّرضني لخطورة عالية؛ وال سيام املوظَّفون املعالِجون .فقام ،يف فرنسا ،الدكتور
كاميل لوشت (مدير البحث يف املعهد الوطني الفرنيس للصحة والبحث
الطبي يف معهد باستور مبدينة لِيْل) بالتحضري لتطبيق تجربة رسيريّة عىل
ٍ
مجموعات ثنائي ِة التعمية (قس ٌم منها يأخذ الدواء الحقيقي والقسم الثاين ال
يأخذه) .وأَع َرب املعهد الوطني الفرنيس للصحة والبحث الطبي أنَّ« :التعاون
مع إسبانيا –التي تقوم أيضاً ببحوث يف مرشوع من هذا النوع -قد يسمح
باملقارنة عىل صعيد واسع بني فوائد لقاح ُعصية كاملِت غيرْ ان والعالج اإلرضايئ
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(بالسيبو) املشرتك يف البل َدين .فإذا رأى التجريب الرسيّري النو َر ،فسيكون لزاماً
مع ذلك متابعة املشاركني مد ًة ترتاوح ما بني شهرين وثالثة أشهر ،للحصول
عىل بيانات موثوقة».
ويُبدي الباحثون الفرنسيون حذرا ً شديدا ً ،فمسار لقاح ُعصية كاملِت غيرْ ان
مه ٌّم للغاية ،لكنه يَستوجِب استثامرا ً يف كنف التجارب الرسيريّة الصارمة.
أي من املعطيات املُصا َدق عليها –حتى اليوم-
ومهام يكن من أمرٍ ،ال تتيح ٌّ
التوصي َة باستعامل لقاح ُعصية كاملِت غيرْ ان للوقاية من كوفيد .19-وإ ْن كانت
نتائج هذه التجارب الرسيريّة قطع ّية ،ولكن ميكن مع ذلك إشاعة لقاح ُعصية
كاملِت غيرْ ان ُمج َّددا ً (فهو غري إجباري يف فرنسا منذ عام .)2007

إخفاق دماء دودة البحر

علمنا منذ أسابيع عدة بإطالق وشيك ،يف فرنسا ،لدراسة ض ِّخ األكسجني يف
تقويم تح ُّملِ
أنسجة الدم ،بهدف مواجهة كورونا .وهذا بحثٌ مبتكَر يهدف إىل ِ
مرىض يعانون من متالزمة الضائقة التنفسية الحادة ،املرتبطة بفريوس كورونا
ً
رشف عىل هذه
(كوفيد ،)19-ملحلو ٍل مستخلَص من دماء دودة بحرية .ويُ ِ
الدراسة الربوفيسور برينارد شويل ،رئيس قسم التخدير واإلنعاش يف املشفى
األورويب جورج بومبيدو (باريس) ،وتُركِّز عىل وجه ال ّدقة يف استعامل ناقلِ
أكسجني (م ُ ،)101مستخل ٍَص من خضاب دم (هيموغلوبني) الدودة البحرية.
ومن شأن هذه الدراسة أ ْن تُع َنى مبرىض فريوس كورونا املُستج ّد الذين يُعانون
وضعون تحت
من فشل تنفيس حاد َحرون (يرفض التجاوب مع الدواء) ،ف ُي َ
التهوية امليكانيكية (جهاز يساعد عىل التنفس) ،إذ ال ميتلكون قابلية األكسجة
الغشائية خارج الجسم (دعم الحياة خارج الجسم).
وقد حصل فريق الرعاية يف املشايف العامة مبدينة باريس ،الذي يُر ِّوج
لهذه الدراسة ،عىل رأي مؤيِّد يف وقت سابق ،بتاريخ  27آذار ،من الوكالة
الوطنية الفرنسية لألمن الدوايئ؛ وعىل موافقة لجنة حامية األشخاص بتاريخ 3
كسجة األنسجة،
نيسان  .2020وتكمن الغاية منها يف إثبات إمكانية تحسني أَ َ
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عن طريق حقن مرىض عندهم متالزمة الضائقة التنفسية الحادة ،املرتبطة
ويختص
بفريوس سارس-كوف ،2-عن طريق الوريد بناقل األكسجني (م .)101
ّ
ذلك –عىل نحو ّ
أدق -بربهنة أمان العالج مع التحقُّق من غياب الظواهر
املزعجة بُعيد إعطائه مبارشة ،أي أعراض إعوارية (تأيت من صدمة الحساسية)،
أو هبوط مفاجئ يف النبض الرشياين ،أو وفاة يف أول ست ساعات ،أو تدهور
حا ّد يف وظائف الكىل ،أو اعتالل دماغي كبدي يف الـ 48ساعة التي تَيل إعطاء
العالج.
ٍ
إنعاش ضمن املشايف
أقسام
وكان ينبغي تنفيذ هذه التجربة يف ثالثة
ِ
الجامعية مبدينة باريس وضواحيها .بي َد أ َّن الوكالة الوطنية الفرنسية لألمن
الدوايئ أوقفَتها مؤخرا ً ،إث ْر نتائج سلبية (تعود لسنة  ،2011وجرى رصدها لدى
التعليق املشا َيف الجامعية
الحيوانات) ،مل تكن قد أُحيطَت علامً بها .ودفَع هذا
ُ
يف باريس وضواحيها إىل التوقُّف عن الرتويج لتلك التجربة الرسيّرية ،وهي يف
أي مريض قد أُ ِ
خضع بَعد للتجربة.
طورها األول .ومل يكن ُّ
ص َد َر يف /22نيسان2020/
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اتجاهات الجامعات نحو التعلم اإللكرتوين (األردن منوذجا)
أ .د .عبدالله محمد خطايبة
جامعة الريموك
مركز االعتامد وضامن الجودة
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توطئة
تُ َعد الجامعات األردنية من الجامعات الرائدة عىل مستوى الوطن العريب
يف مجال التعلم اإللكرتوين ،وقد دأبت الجامعات األردنية عىل استخدام التعلم
اإللكرتوين حتى قبل ظهور جائحة كورونا (كوفيد.)19-
كام أكدت معايري التصنيف األردين التي قامت بها هيئة اعتامد الربامج
وضامن جودتها يف التعليم العايل األردنية ،باعتبار استخدام التعلم اإللكرتوين
أحد املحاور الرئيسة يف تقييم الربامج األردنية .ويف ظل الظروف التي طرأت
بعد ظهور جائحة كورونا ،ووقف التدريس داخل الجامعات انتقل التعلم
اإللكرتوين إىل التعلم من بُعد ،وبدأ تدريس جميع املساقات بالجامعات
األردنية من خالل التعلم من بُعد .وكتجربة جديدة قامت وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي يف األردن بعمل دراسة ،هدفت التعرف عىل اتجاهات
طلبة الجامعات األردنية نحو التعلم من بُعد من أجل التأكد من فاعلية
هذه الطريقة ،ومعوقات استخدامها ،علماً بأن الجامعات األردنية قد سبقت
جائحة كورونا باستخدام التعلم اإللكرتوين باستخدام الخطوات اآلتية:
أولاً  :بدأت الجامعات األردنية التعلم اإللكرتوين منذ فرتة طويلة ،وكان
املطلوب من أعضاء هيئة التدريس التأكيد عىل استخدام التعلم اإللكرتوين
عند التقدم للرتقية وغريها من املعامالت التي تخص عضو هيئة التدريس.
ثان ًيا :استخدم التعلم اإللكرتوين يف العديد من املساقات الخاصة يف جميع
الجامعات األردنية خاصة املتعلقة ببعض متطلبات الجامعة.
ثالثًا :استخدمت االمتحانات املحوسبة منذ فرتة طويلة يف الجامعات ولعدة
مساقات ،وأنشئ قسم خاص باالمتحانات املحوسبة عىل مستوى الجامعة.
راب ًعا :دأبت الجامعات من خالل مراكز االعتامد وضامن الجودة عىل عقد
ورش ودورات تدريبية خاصة يف التعليم اإللكرتوين ،ألعضاء هيئة التدريس
فيها.
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خامسا :ويف الفرتة األخرية عملت جداول زمنية لتدريب جميع أعضاء هيئة
ً
التدريس يف جميع كليات الجامعات األردنية عىل التعلم من بُعد.

عينة الدراسة:

تك ّونت عينة الدراسة من ( )57018طالبًا وطالب ًة موزعني حسب طبيعة
الجامعة ،كام هو يف الجدول (.)1
الجدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب طبيعة الجامعة
عدد املشاركين

طبيعة الجامعة

النسبة املئوية

اقليمية

815

1.4%

حكومية
خاصة

40173

70.5%

16030

28.1%

57018

100.0%

املجموع
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الجدول ( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعات الرسمية األردنية
الجامعة
الجامعة األردنية

العدد

النسبة املئوية
5.2%

الجامعة األردنية األملانية

2106
887

2.2%

الجامعة الهاشمية

1396

3.5%

جامعة آل البيت

6086

15.1%

جامعة البلقاء التطبيقية

12175

30.3%

جامعة الحسين بن طالل

945

2.4%

جامعة الطفيلة التقنية

1454

3.6%

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

4593

11.4%

جامعة اليرموك
جامعة مؤتة
املجموع

7271
3260
40173

18.1%
8.1%
100.0%

أداة الدراسة:

تك ّونت أداة الدراسة من استبانة ،أُعدت من قبل خرباء يف التعليم العايل،
وتم التأكد من صدقها وثباتها ،وتك ّونت بصورتها النهائية من ( )20فقرة موزعة
يف خمسة مجاالت وعىل النحو اآليت:
• الوسائل والتقنيات :ويتكون من ( )4فقرات.
• املحتوى اإللكرتوين :يتكون من ( )4فقرات.
• فاعلية التدريس :ويتكون من ( )5فقرات.
• التفاعلية :ويتكون من ( )4فقرات .
• التقييم :ويتكون من ( )3فقرات.
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استخدم يف االستبانة مقياس ليكرت خاميس التدريج (موافق بشدة،
وموافق ،ومحايد ،وال أوافق ،وال أوافق بشدة).

نتائج الدراسة:

إجابات الطلبة عىل استبانة التعليم العايل والبحث العلمي فيمكن عرض
النتائج عىل النحو اآليت:
أ) ُح ِسبت النسب املئوية إلجابات الطلبة عىل كل فقرة من الفقرات.
وتم حساب متوسط أداء الطلبة عىل كل مجال وفقرة من فقرات االستبانة،
وكام هو مبينّ يف الجدول ()3
الجدول ( :)3املتوسطات الحسابية ألداء الطلبة عىل كل فقرة من فقرات االستبانة
التسلسل

املتوسطات
الحسابية

فقرات االستبانة ومجاالتها

املجال االول  :الوسائل والتقنيات
1
استطيع الوصول اىل املادة الدراسية
ربسهولة ويس
2
رسعة االنرتنت مناسبة واستطيع
حضور املحارضة دون اي قطع
3
تم توفري معلومات كافية الستخدام
املوقع الخاص باملادة التعليمية
4
توجد مساعدة فنية مالمئة من
الجامعة تسهل استخدام الوسائل
التكنولوجية يف املادة التعليمة
مجمل فقرات املجال األول

3.050

61

3

2.460

49.2

14

2.980

59.6

5

2.820

56.4

8

2.83

56.6

املجال الثاين :املحتوى االلكرتوين
5
املحتوى املعروض إلكرتونياً للامدة 2.780
العلمية شامل ووايف
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النسبة
 %املئوية

الرتبة

55.6

9

6
7

8

املحتوى معروض إلكرتونياً بطريقة 2.390
شيقة وغري مملة
املعلومات التي تم الحصول عليها 2.330
من املادة العلمية اإللكرتونية
تساوي تلك التي نحصل عليها
بالطريقة التقليدية
يشمل املحتوى عىل متارين 2.940
وواجبات تساعدين يف التعلم
2.61

مجمل فقرات املجال الثاين
املجال الثالث :فعالية التدريس
9
ساعدين أسلوب التعلم عن بعد ف
فهم املادة العلمية بشكل سلس
وواضح
10
عرض املادة العلمية إلكرتونياً
زودين بتدريب و مهارات إضافية
11
استخدام أسلوب التعليم عن بعد
طور مهارات التفكري الذايت لدي
12
أشعر بارتياح عام نتيجة دراسة
املادة إلكرتونياً
13
هناك مشاكل و معوقات أواجهها
عند دراسة املادة إلكرتونياً
مجمل فقرات املجال الثالث

46.6

20

58.8

6

52.2

2.362

47.24

19

2.520

50.4

13

2.670

53.4

10

2.370

47.4

18

3.61

27.2

1

2.71

54.13

املجال الرابع :التفاعلية
14
أستطيع طرح أي تساؤالت 3.190
وإستفسارات اثناء التعلم عن بعد
وتتم إجابتي عليه
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47.8

17

63.8

2

15
16
17

إرسال و استالم املواد التعليمية 2.88
كان دون عوائق تذكر
هناك تنسيق مستمر بيني وبني 3.029
مدرس املادة حول املحتوى
املعروض إلكرتونياً
يتم استخدام اسلوب املحاكاة 2.619
عند الحاجة )(simulation
2.93

مجمل فقرات املجال الرابع

املجال الخامس :التقييم
18
يتم تقييمي بشكل مستمر اثناء 2.629
عملية التعلم عن بعد
19
أساليب التقييم املتبعة مناسبة 2.430
وتتم بطرق متنوعة
20
اعتقد إن االختبارات عن بعد 2.39
وسيلة مناسبة لتقييم تعليمي
2.48
2.724

مجمل فقرات املجال الخامس
مجمل فقرات املقياس

57.6

7

60.58

4

52.38

12

58.59
52.58

11

48.6

15

47.8

16

49.66
54.47

تفسري نتائج الدراسة:
أظهرت نتائج الدراسة ترتيب اجابات طلبة الجامعات األردنية عىل االستبانة
التي أعدت ألغراض هذه الدراسة ،وقد تبينّ هناك تفاوتًا واض ًحا يف اتجاهات
الطلبة نحو التعلم من بُعد .كام يظهر الجدول ( )3ترتيب اجابات الطلبة يف
كل جامعة .أظهرت النتائج وجود خوف لدى الطلبة من استخدام التعلم من
بُعد « ،هناك مشاكل و معوقات أواجهها عند دراسة املادة إلكرتونياً « خاصة
وأنها التجربة األوىل التي يدرس بها الطلبة جميع املساقات باستخدام التعلم
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من بُعد ،وكانت تجربة جديدة لهم ،كام جاءت العينة غري متناسبة مع أعداد
الطلبة يف كل جامعة .أما عىل مستوى املجاالت فقد جاء مجال التفاعلية
باملرتبة األوىل ،علام بأن التعاون ما بني األقران يعد إحدى املهارات األساسية
من مهارات القرن الحادي والعرشين ،تاله مجال الوسائل والتقنيات ،ثم مجال
فعالية التدريس ،وجاء يف املرتبة الرابعة املحتوى االليكرتوين ،وجاء مجال
التقييم يف املرتبة األخرية ،كون كال من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ليس لهم
خربة باالمتحانات التي تجري باستخدام تقنية التعلم عن بعد .وعىل مستوى
مجمل الفقرات فقد جاءت النسبة املئوية  ،54.47%وهي نسبة ليست عالية
ولكنها مطمئنة خاصة وأنها هذه تعد تجربة جديدة عىل الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس.
التوصيات :
 .1إعادة إجراء الدراسة بعد االنتهاء من االمتحانات النهائية.
 .2إعادة النظر ببعض فقرات االستبانة ،وتطويرها.
 .3زيادة العينة بحيث تتناسب وأعداد الطلبة بكل جامعة.
 .4عمل دراسات مامثلة لبعض الدول العربية ،وعمل مقارنة بني نتائج
الدول العربية.
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التعليم يف حـــاالت الطــوارئ
د .سلطان الخليف
اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم
اململكة األردنية الهاشمية
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يعترب التعليم أحد أهم مقومات التنمية وتأثريه املبارش للحد من آفة الفقر
ولتحسني الصحة وتحقيق السالم واالستقرار لدى الشعوب ،كام أن االرتقاء
مبستوى التعليم يحفز االبتكار ويعزز التامسك االجتامعي ويدفع بالنمو
االقتصادي إىل األمام ،فال بد من تنمية رأس املال البرشي الذي لن يتحقق
بدون توفري فرص تعلم جيّد للجميع.
أكدت كافة الصكوك القانونية الدولية املختلفة عىل حفظ كرامة اإلنسان
والعناية به يف مختلف فئاته ،فصدرت العديد منها تباعا نتيجة األزمات التي
مرت بها البرشية ،ففي عام  1948أطلق اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
ويف العام 1951م متت املصادقة الدولية عىل االتفاقية الخاصة بالالجئني،
كام أعلنت األمم املتحدة بهيئاتها املختلفة عن االتفاقيات املتعلقة بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية وكذلك السياسية ،وبعدها اتفاقية إزالة
كل أنواع التمييز ضد النساء واتفاقية حقوق الطفل ،ومل تُغفَل أيضا حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقات .فجميع هذه التوافقات األممية جاءت لتؤكد عىل
حامية كافة هذه الحقوق واإلرصار عىل تفعيلها من مبدأ إنساين وحق لكل
فرد يعيش عىل هذه األرض.
يع ّرف التعليم يف حاالت الطوارئ بأنه حامية وصون حق األطفال والشباب
يف التعليم ج ّراء النزاعات والكوارث وتفيش األوبئة والحد من تأثرياتها التي قد
تحرم املتعلّمني من هذا الحق بجهود مشرتكة من مختلف املستويات املحلية
والوطنية والدولية.
ويشمل مفهوم التعليم يف حاالت الطوارئ كل الفئات العمرية وجميع
املراحل الدراسية النظامية وغري النظامية وغري الرسمية كالطفولة املبكرة
والتعليم األسايس والثانوي والتعليم املهني وصوالً لتعليم الكبار ومحو األمية
وكذلك التعليم الجامعي بكافة مراحلة .إذن هي عملية تحتاج إىل جهود
عظيمة ورضورة توسيع دائرة الرشاكات الوطنية والدولية من كافة األطراف
السياسية واالقتصادية لحشد الجهود الرامية إىل الوصول باإلنسان إىل مرحلة
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التعايف الفكري والنفس اجتامعي من خالل إعادة بناء األنظمة التعليمية من
جديد.
كام أن من حق الشعوب املتأثرة بالكوارث والنزاعات أو األوبئة الحصول
عىل الحدود الدنيا من معايري التعليم ،وهذا ال يتطلّب توفري مستوى عال
من التعليم بسبب الظروف االستثنائية التي متر بها أية جامعة أو دولة يف
شتى بقاع األرض .ويرجع سبب ذلك إىل محدودية املوارد املالية وتأثر البنى
التحتية وقلة األمن التي تعمل عىل التأثري يف جودة العملية التعليمية ،لكنها
تؤدي الهدف املنشود يف استمرارية التعلم من مبدأ إنساين تكفله املواثيق
الدولية .ويحتاج العمل للحفاظ عىل استمرارية التعليم يف حاالت الطوارئ إىل
جهود مجموعة من األطراف التي تساهم يف تحقيق الحد األدىن من معايري
التعلم ،وتوفري ما أمكن من الدعم املايل وتوجيه املمولني وفق رؤية واضحة
وتخطيط سليم للنهوض بهذا القطاع الهام .إذ ال بد أيضا أن تتكاتف جهود
جميع األطراف من أجل العمل للوصول ملرحلة التعايف ،تشرتك فيها السلطات
الرسمية املعنية بالتعليم عىل املستوى الوطني ووكاالت األمم املتحدة
واملنظامت اإلقليمية وغري الحكومية والنقابات وأكادمييات تدريب املعلمني
وخرباء التعليم والباحثني الرتبويني ومنارصي حقوق اإلنسان.
إن ما يشهده العامل أجمع يف هذا الوقت لسابقة طارئة مل تحدث عرب قرون
مضت والتأثري الكبري الذي أحدثته جائحة كورونا عىل كافة دول العامل ،فلم تنأ
الدول املتقدمة بأنظمتها الصحية وبناها التحتية يف كافة القطاعات من تأثري
هذا الوباء العظيم ،وأودت باالقتصاد العاملي إىل تراجع غري مسبوق ستظهر
تأثرياته تباعا خالل فرتة الجائحة وبعد زوالها.
إال أن اإلمكانات املتوفرة يف عاملنا اليوم والتي تنعم بها معظم الدول أفضل
بكثري مام كانت قبل عدة عقود مضت ،حيث النقلة النوعية متثلت بتعدد
الحلول املمكنة للوصول إىل أكرب عدد من الطلبة املتأثرين من أزمة كورونا
واالنقطاع عن الدراسة داخل غرفهم الصفية ،فبعد أن كانت حلول التعليم
40

عرب اإلذاعات هي املتوفرة قبل زمن ليس ببعيد ،إال أنها تع ّددت وتن ّوعت من
خالل بث الدروس عرب القنوات الفضائية وكذلك من خالل األقراص الرقمية
( ،)CDs, DVDsووصوالً إىل استخدام الحلول املتعددة عرب اإلنرتنت لتتيح
لرشيحة واسعة من الطلبة تلقي تعليمهم مبختلف األساليب ،وبتعدد الحلول
تصبح عملية التعليم أسهل وأنجع ألنها تتيح التفاعل بني الطلبة ومعلميهم
وتوفر مجاال أوسع لعملية التقييم ،حيث ميكن أن نصفها بالطريقة الرديفة
للعملية التعليمية التقليدية من حيث التفاعل الصويت والبرصي لتلقي
املعلومة وتقييم الطلبة.
وإذا ما أردنا االستفادة من تجارب التعلم عن بعد يف ظل هذه األزمة
علينا أن نعيد التفكري ببعض الخطط واالسرتاتيجيات املستقبلية ضمن رؤية
استباقية تتالءم مع التطورات املتالحقة يف املجاالت التكنولوجية وتوفر سبل
ووسائل االتصال ،وإدخال الذكاء االصطناعي يف األنظمة التعليمية الحكومية
والتوسع يف التعلم اإللكرتوين إىل جانب التقليدي حتى يف الظروف العادية .إن
ادخال الذكاء االصطناعي يجعلنا نقرتب أكرث إىل مفهوم التعلم عن بعد بدالً
من التدريس عن بعد يف الظروف العادية والطارئة.
وألننا نعيش ثورات تكنولوجية متسارعة ومتعددة ،ال بد من ابتكار حلول
جديدة بجهود موحدة لتمكني كل الفئات العمرية التي تحتاج للتعليم ،وهذا
بتوفري منصات تعليمية عاملية مفتوحة املصدر بجميع اللغات ولجميع املراحل
العمرية والتعليمية ،ويتم تحديث وتطوير املحتوى التعليمي وفق التطورات
والتحوالت املستمرة من خالل جهود مشرتكة عىل املستوى املنظامت األممية
واإلقليمية والحكومات وخرباء التعليم ،وليكن تحت مسمى البنك الدويل
للتعليم ليتمكن الجميع من الوصول إىل محتوياته ،ويحدد دوره بتقديم
الدعمني الفني واملايل الالزمني للحفاظ عىل توفري الخدمة التعليمية املناسبة.
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واقع التعليم يف الدول العربية
خالل جائحة فايروس كورونا
إعداد :الدكتور سعد شاكر شبيل
مؤلف أردين
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يشهد العامل منذ أواخر العام  ،2019حدثا كبريا هدد البرشية قاطبة كونه
استهدف حياة الشعوب ،متثل يف انتشار فايروس كورونا منطلقا من مقاطعة
ووهان الصينية منترشا يف بقاع األرض ،وكادت الحياة تتوقف يف معظم
مجاالتها استجابة للواقع الذي فرضه هذا الضيف الثقيل ،وامتدت تداعياته
لتجعل الحياة عصيبة عىل كل املستويات الصحية ،والتعليمية ،واالجتامعية،
واالقتصادية ،واإلنسانية.
لقد تعرض قطاع التعليم ،من جراء هذا الحدث ألزمة هائلة رمبا كانت
هي األخطر يف التاريخ املعارص ،كونها تسببت يف انقطاع أكرث من  1.6مليار
طفل وشاب عن التعليم يف  161دولة خالل العام الدرايس يف عام  ،2020وجاء
ذلك يف وقت تعاين فيه أغلب هذه الدول من أزمة تعليمية ،فهناك الكثري من
الطالب يف املدارس ،لكنهم ال يتلقون فيها املهارات األساسية التي يحتاجون
إليها يف الحياة العملية.
وتشري املعطيات املتوفرة لدى السلطات الرسمية يف أغلب الدول العربية
إىل أن التعليم كان من أقل املجاالت الحيوية توقفا؛ حيث هرعت جميع
املؤسسات التعليمية إىل التعليم اإللكرتوين ومنصاته أو ما يعرف بالتعلم عن
بعد من أجل أن تبقى عجلة التعليم مستمرة يف دورانها ،إال أن الجدل حول
هذا التعليم ازداد بشكل واضح لدى مجتمع املعلمني والطالب ،فأصبح الكثري
يف حرية من أمرهم وما الذي سيفعلونه؛ حتى نيس البعض أن من قبل حصول
جائحة كورونا كان هذا النوع من التعليم (اإللكرتوين) متوفرا يف عدد من
املؤسسات التعليمية واألكادميية.
لقد دفعت جائحة كورونا كافة الدول إىل اللجوء ُمضطر ًة إىل استخدام
وسائل التعليم اإللكرتوين لتحقيق التبا ُعد االجتامعي ،وقد استجابت جميع
الدول العربية ملُعطيات الواقع ُممتثل َني بكُل جهودهم للنهج اإلنساين الذي
يتطلب إدامة نبض العملية التعليمية للطلبة ،واملحافظة عىل صحة الطلبة يف
آن واحد ،فكان التعليم يف عدد من الدول من أقل املجاالت الحيوية توقفا؛
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حيث هرعت ُمختلف املؤسسات التعليمية إىل التعليم اإللكرتوين ومنصاته
بُغية عدم التفريط باملسرية التعليمية وإدامتها ولتبقى عجلة التعليم ُمستمرة
يف دورانها ،حيثُ صدرت لهذه الغايات العديد من التوجيهات والقرارات
بالتعاون مع كافه الجهات املعنية ،حيث بارشت املؤسسات الرتبوية والتعليمية
بتعزيز عملية إدماج التكنولوجيا باملنظومة التعليمية ،وعىل َع َجل أوعزت
لتفعيل املنصات اإللكرتونية والبدء بالتعليم عن بُعد وأوعزت ألعضاء الهيئة
التدريسية بتطبيق ذلك من خالل قرارات ملجالس ال ُعمداء املعنية انسجاما،
مع متطلبات العملية التعليمية يف كافة مراحلها بدءا باملرحلة االبتدائية،
وانتهاء باملرحلة الجامعية.
ومن هنا ،ال بُد من اإلقرار بأن إشكالية التعليم العايل هي ُمشكلة عاملية
ووطنية بامتيازَ ،
وذلك لتش ُّع ِب جوانبها عىل املُستوى العاملي وعىل املستوى
الوطني وتشابُه هذه ال َعقبات :أما أبرز التحديات التي و اجهت التعليم العايل
خالل فرته الجائحة فتمثلت باآليت:
لقد كشفت هذه األزمة نقاط الق ُّوة وأو ُجه الضعف يف التعليم العايل من
خالل التعا ُمل مع هذه الجائحة العاملية فقد تبينّ العديد من نقاط القوة ذات
األهمية وهي التاقلُم الرسيع من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة عىل
هذا الوضع الجديد وبنسبة رضا جيدة من قبل الطرفني ،عىل الرغم من ضعف
الخربات السابقة وضعف البنية التحتية لهذه األنظمة ،ولكن الجامعات متكّنت
من االستمرار يف أدائها التعليمي عن بُعد ومل يح ُدث أي انقطاع يف العملية
التعليمية ،وأثبتت هذه التجربة بأن حضور الطلبة إىل جامعاتهم يف بعض
ٍ
ساعات ُمبكرة من الصباح الباكر
املسارات التعليمية من أماكن بعيدة ويف
أو املُحارضات املُتأخرة يمُ كن االستغناء عنها وتوفري الوقت وال ُجهد الجسدي
بعضهم يأيت للجامعة ُمستقالً أكرث من وسيلة
واملادي عىل الطلبة الذين كان ُ
تنقُّل ومواصالت من مكان سكنه حتى يصل اىل جامعته يف الصباح الباكر صيفا
وشتا ًء أو العودة متأخرا يف املساء وما يلحق بذلك من ظروف املُعاناة وال ُجهد،
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ونعتق ُد أن هذا األسلوب من املُحارضات التقليدية بهذه املواصفات لن تعود
ُمستقبالً ألغلب املؤسسات الجامعية .تجد هذه الدراسة أ ّن تقييم العملية
التعليمية األولية قد كشف وجود عدد من اإلشكاليات مثل:
 .1تعدد وسائل التعليم وعدم التجانُس والتفاوت يف مستويات رضا الطلبة
وعدم وجود متابعة مهنية لرصد النوعية واإلرشاد وترك املوضوع بالكامل
ألعضاء الهيئة التدريسية واجتهاداتهم الشخصية.
 .2غياب ُخرباء الحاسوب عن الساحة إىل ٍ
التواصل معهم
حد كبري وصعوبة
ُ
لهدف تدا ُول االستشارة معهم.
 .3بُطء الشبكة العنكبوتية وعدم وجود حامية إلكرتونية للعملية التعليمية
وتع ُّرضها ملخاط َر متنوعة ،كان من أبرزها ت ُّدخل بعض العابثني بأنظمة التعليم
اإللكرتوين (ال َهكر) لهدف تخريب العملية التعليمية املُق ّدمة للطالب عن بُعد
والح ّد من استدامتها وإفشالها.
 .4غياب ثقافة التعليم اإللكرتوين عن أعضاء الهيئة التدريسية وضعف
البُنية التحتية للجامعات يف هذا املوضوع ،عىل الرغم من تواجد هذه التقنيات
يف الدول املُتقدمة منذ ُعقود ووجودها لدينا والتي تم التعا ُمل معها بشكل
ديكوري فقط.
 .5غياب البحث العلمي األسايس أو الرسيري بخصوص هذه الجائحة
عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية خالل هذه الفرتة ،عىل الرغم
من أن الدول العربية تعد من الدول النامية ذات اإلمكانيات املحدودة ،إال
أنه من املُمكن مساهمة بعض التجارب الوطنية ولو بشكلٍ محدود يف املزيد
من املعرفة حول هذه الجائحة التي استهدفت البرشية جمعاء كام تلمس
املعنيون بالعمل الصحي غياب البحث العلمي املخربي حول هذه الجائحة
عىل الرغم من توفّر ُمختربات وطنية من املستوى الذي تتوفر فيه صفات
األمان للبحث العلمي حول فريوس كورونا.
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النتائج التي تم التوصل إليها:

أ .إن التعليم عن بُعد سوف يكو ُن واقعا ملموسا يف العملية التعليمية وال
ٍ
الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية والطالب واملجتمع.
بد من تك ّيف
ب .ال بد من إعادة النظر يف الربامج الدراسية مبا يتناسب مع املرحلة
القادمة وتقليص بعض التخصصات الراكدة أو إلغائها والتي سوف يختفي
الطلب عليها تدريجيا يف سوق العمل.
ج .إن التعليم عن بُعد سوف يج ّنب الكثري من الطلبة من معاناة التنقل
سيفتح أفقا جديدة يف مضامر التعليم.
إذ
ُ
د .يجب أن ال يُفرز التعليم اإللكرتوين عن بُعد طبقة أكرث حظا بسبب توفُّر
ال ُبنية التحتية التقنية لها يف هذا املجال عىل حساب طبقة أخرى غري ُمقتدرة،
مل يُحالفها الحظ لعدم إمكاناتها يف امتالك القُدرات املالية التي تو ِفر لها ال ُبنى
التحتية الالزمة لالنخراط يف هذه التجربة عرب امتالك التقنيات املواكِبة للعملية
التعليمية كباقي زمالئها يف الجامعات ،ونرك ُز ُهنا عىل الطلبة وذلك ملحدودية
سبب رشخا ُمجتمعيا يولّ ُد
القدرات املالية لبعض الرشائح الطالبية مام قد يُ ُ
سيتسبب يف وجود
جيالً من القادرين وغري القادرين عىل مواكبة التعليم مام
ُ
احتقانٍ ُمجتمعي وعدم رضا وعواقب وخيمة عىل املُجتمع بأكمله.
ه .لقد كشفت جائحة كورونا قدرات كانت غائبة فأظهرت املوارد البرشية
الكفؤة والقادرة عىل التأقلُم الرصيح لتجا ُوز َعقبات التعليم التقليدي و ُمواجهة
اإلشكالية يف التعليم عن بُعد ،وقد نجحت تجارب عربية عديدة بنسبة رضا
عا ٍل بهذا الخصوص.
و .لقد اتضح جليا بأن أغلب الدول قادرة عىل تجا ُوز هذه العقبة رغم
اإلمكانيات املتواضعة وأن الطلبة قادرون أيضا عىل التأقلم مع ُمجريات
التجربة.
ز .رضورة إعادة النظر يف الوسائل التعليمية والخطط الدراسية مبا
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ينسج ُم مع املُتطلبات الحديثة مع رضورة الخروج من اإلطار التقليدي
للتعليم والرتاكامت التي عفا عليها الزمن ،صبحت التكنولوجيا أدا ًة أساسية
وحتمية يف العملية التعليمية.

49

تاريخ األوبئة باملغرب ودور املناخ يف انتشارها
عائشة سحابة (طالبة باحثة)
تأطري األستاذ  :عبد العزيز فعراس(أستاذ باحث)
جامعة محمد الخامس ،الرباط  /املغرب
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عرف تاريخ املغرب مواجهات طاحنة مع الكثري من األوبئة خاصة يف
القرنني الثامن عرش والتاسع عرش كام ورد عند محمد األمني البزاز “تاريخ
املجاعات واألوبئة يف املغرب” فتكت بأرواح اآلالف من املغاربة ما كان له بالغ
األثر عىل جميع املستويات االقتصادية واالجتامعية كانتشار الهلع يف أوساط
املغاربة بسبب فقدانهم لعائالتهم ،أطلق املغاربة عىل هذه األوبئة مجموعة
من التسميات املحلية  ..كـ (التوفيس ،أو بوكليب أو الريح األصفر أو الجذام
أو غريها من األمراض) ،فهذه األمراض تركت آثارا بالغة يف نفوس املغاربة
الزالت راسخة يف املوروث الثقايف الشفهي إىل يومنا هذا والتي رمبا مل نعارصها
فقط نسمع بها من روايات أجدادنا وآبائنا فتكت باآلالف وأباد بعضها قرى
عن آخرها .خاصة يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش وهي الفرتة األشد
قسوة عىل املغاربة بشهادة جل املؤرخني ومنهم محمد األمني البزاز كام سلف
الذكر ،الذي يرى أن هذه الفرتة «كانت أشبه بكابوس عمر طويل ،حيث باع
املغاربة أبناءهم إلخامد نار الجوع ،وكان أول عهد للعديد منهم بالسطو
والتسول ،واضطر آخرون الفرتاس الكالب والقطط».
لنتعرف عىل أهم هذه األوبئة واملجاعات التي عرفها املغرب .هذه املعارك
الطاحنة من األوبئة واملجاعات التي تشبه ما يعيشه املغرب اليوم من معركة
حاسمة مع فريوس كورنا  .هذا الوافد املارد الذي نخوض ضده اليوم حربا
رضوسا والذي تجند له املغرب باألطباء و رجال السلطة من أجل توفري أحسن
الظروف للمغاربة يف هذه الظروف ،و ُرفعت شعارات كثرية تحث املغاربة عىل
التزام بالحجر الصحي «بقى فدارك».
عرف املغرب موجتي طاعون قاتلتني انترشتا عىل نطاق واسع يف البالد
األوىل سنة  1742ودامت زهاء سنتني والثانية سنة  1747واستمرت ألربع
سنوات .لكن الطاعون األكرث فتكا باملغاربـــة هو:
الطــاعون الكبري 1800 - 1798 :
ُعـــرف يف املغرب بــــــ»الطاعــون الكبري» بني سنتي  1799و،1800
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وصلت العدوى للمغرب يف شهر فرباير بعدما كــــان متفشيا بداية األمر يف
اإلسكندرية ،وانتقل إىل تونس والجـــزائر عبـــر الحجاج العــائدين .كانت له
عواقب وخيمة عىل املجتمع بالنظر إىل عــدد األرواح التي أزهقها إذ مل تكن
توجد يف البالد أية إدارة لتنظيم الحجر الصحي ،أو عىل املستوى االقتصادي،
قيل أن هذا الطاعون كاد يُفني املغاربة جميعا لوال لطف الله ،و تزامن مع
فرتة جفاف اليشء الذي أذى إىل ارتفاع أسعار الحبوب وكرثة املجــاعة  .حيث
فقد املغرب جراء هذا الوباء ما يقارب النصف من مجموع سكانه.
هذا الطاعون ترسب للمغرب من الجهة الرشقية قادما من الجزائر فظهرت
أوىل الحاالت مبنطقة الريف ،ثم فاس واملناطق املحيطة بها ،ثم بعد ذلك
حل
انتقل إىل آسفي و عبدة التي اكتسحها الوباء بسبب جيش السلطان الذي ّ
بها لضامن والء املنطقة للسلطان سليامن  .قدر عدد الوفيات يف كل من فاس
ومراكش لوحدهام بحوايل  1000إىل  1800وفاة يف اليوم الواحد خصوصا يف
شهر أبريل من سنة  ،1799حتى عجز الناس عن دفن املوىت لكرثتهم وانترشت
الجثث يف الشوارع فتم اللجوء للمقابر الجامعية.
 الوافد الجديد :بوكليب ،الكولريا1860 - 1834 :وما إن نىس املغاربة أهوال الطاعون الكبري حتى اجتاح البالد وباء جديد
“بوكليب” ويقصدون به داء الكولريا وهو عبارة عن إسهال وبايئ حاد خلف
عددا هائال من املوىت مل يعرفه املغرب من قبل ،وقد ع َّرفه إدريس عبد الهادي
التازي كام جاء يف مخطوطة “االبتسام عن دولة ابن هشام” أنه “ :هو ريح ما
سمعوا به ،قاتل من حينه ،ويسمونه عندنا يف املغرب بأسامء الكولريا والريح
األصفر وبوكليب” ،وقال عنه العريب املرشيف يف “أقوال املطاعني يف الطعن
والطواعني”“ ،كان املوت موتَ بغتة وفجأة ،حيث يرى اإلنسان أخاه مييش
صحي ًحا ويسقط ميتًا” ،ثم أضاف قائال “ :فيتغري حاله وتتشوه خلقته وتقع
اللكنة يف لسانه فيلجلج مقاله .وكانت أظافر يديه ورجليه كأنها صبغت
بالنيلة” .أي أن لون أظافره يصبح أزرقا قبل أن ميوت.
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هذا الوباء تفىش بداية يف مكة وأهلك بها ما يناهز  12ألف من الحجاج سنة
 ،1831ثم نقله الحجاج حسب البزاز يف “تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب”
إىل فلسطني وسوريا ومرص ثم تونس ،ومنها إىل الجزائر ليجد طريقه نحو
املغرب ،وذلك بعد تسجيل أول حالة بفاس يف بداية نوفمرب  ،1934وينترش يف
ربوع اململكة مخلفا آالف الضحايا .ثم توالت هجامت هذا الوباء بعد ذلك
طيلة القرن التاسع عرش وكانت أعنفها سنتي تلك التي سجلت ما بني 1854
و .1855وذكر املؤرخون أنه كان يزهق روح أكرث من  500شخص يوميا ،إىل
درجة أن سكان البوادي كانوا يفرون من الوباء للحوارض فيتلقفهم املوت بني
دروبها ،ويكرثون من الصدقات ويقبلون عىل املساجد واألرضحة مترضعني
طلبا للرحمة وأن يزيل عنهم خالقهم ما هم فيه من ضيق وعرس أما بعض
الفئات فقد اندثرت فيها الكوابح األخالقية مع انقشاع شبح الفناء .ومل يتخلص
املغرب من هذا املرض بشكل نهايئ إال يف الربع األول من القرن العرشين.
 حمى التيفوئيد :عىل الرغم من املعاناة والخسائر التي تك ّبدها املغاربة يف رصاعهم مع
الطاعون يف نهاية القرن  18وبداية الـقرن  19و الكولريا يف القرن التاسع عرش
خصوصا يف السنوات 1834و  1854و 1855و  1859و .1860إال أن األقدار مل
تكن رحيمة بهم حيث اجتاح املغرب وباء جديد هو «التيفوئيد» الذي خلّف
بها آالف الضحايا ،وظهر الوباء مبراكش مع نهاية سنة  1878مخلفا بها ما بني
 200إىل  300ضحية يف اليوم الواحد ،ليكتسح بعد ذلك باقي املناطق حيث
وصل إىل مدينة فاس يف فرباير  ،1879مخلفا مئات القتىل ،حسب البزاز يف
كتابه« :األوبئة واملجاعات يف املغرب يف القرنني  18و .»19وقد زاد من وطأة
هذه األوبئة ما عرفه املغرب من ضنك العيش يف القرنني الثامن عرش والتاسع
عرش خصوصا مع شدة الجفاف وغزو الجراد ،ما أدى إىل تفيش وباء الجدري
الذي انطلق من مدينة الصويرة مخلفا هو اآلخر مئات الضحايا يف أرجاء
اململكة.
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وباء كورونا املستجد:يعترب وباء كورونا املستجد من األوبئة التي مل يسبق لها مثيل يف تاريخ
املغرب الراهن والتي حصدت ومازالت تحصد أرواح العديد من املغاربة من
فئات عمرية مختلفة  .ظهر هذا الوباء أول مرة بالصني منذ ديسمرب ،2019
والتي كبدها هي األخرى خسائر برشية ناهيك عن الخسائر االقتصادية
املهولة من جراء سياسة الحجر الصحي التي نهجتها مختلف دول العامل ،اليشء
الذي أثر كذلك عن املغرب اقتصاديا واجتامعيا .ينترش هذا الفريوس عرب طرق
مختلفة منها املصافحة وملس األماكن التي سقطت بها العدوى ،حيث يعمل
الفرد بعد ذلك عىل ملس أنفه ،أو عينه وفمه فيدخل الفريوس عرب هذه
القنوات ليبدأ بتخريب الجهاز التنفيس ،وينترش برسعة خاصة يف املناطق
الباردة ،أما الحرارة فال تجعل هذا الفريوس يعيش طويال ،اليشء الذي جعل
خرباء الصحة يتنبؤون بزوال هذا األخري خالل األشهر الحارة الثالثة القادمة
من السنة الجارية.
دور عنارص املناخ يف انتشار األوبئة:
تتزايد الب ّيانات العلم ّية التي تُشري بقوة إىل أ َّن تغيرّ املناخ ذو تأثريات
هائلة ومتن ّوعة عىل الص ّحة البرشيّة ،فارتفاع درجة الحرارة ومستوى البحار
وحوادث األحوال الجويّة الشديدة مثل الفيضانات تس ّبب إشباع الرتبة باملاء،
والتل ّوث الذي يسهم بدوره يف تفاقم أمراض اإلسهال ،ويُتوقَّع تزايد التوزّع
املكاين وتطاول دورة األمراض املنقولة بناقل مثل املالريا بسبب بلوغ درجات
الحرارة املح ّبذة التي ستؤ ّدي إىل تب ّدالت يف حرك ّية األمراض السارية ،فتغيرّ
املناخ قض ّية عامل ّية وتأثريه الضائر ميكن أن يصيب العامل بأرسه ،إالَّ أنَّه يُر ّجح
إصابة املجتمعات الفقرية والرسيعة التأث ّر أكرث من غريها مع تح ّمل البلدان
وشح املوارد ،وتق ّدر
األكرث فقرا لوطأة التأثري بسبب قصور األنظمة الصح ّية ّ
منظمة الص ّحة العامل ّية حدوث قرابة  150000وفاة عىل نطاق عاملي يف البلدان
املنخفضة الدخل ناجمة يف الدرجة األوىل عن اآلثار الضائرة لتغيرّ املناخ التي
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تؤدي إىل فشل زراعة املحاصيل وسوء التغذيّة والفيضانات وأمراض اإلسهال
واملالريا.
يقطن إقليم جنوب رشق آسيا حسب منظمة الص ّحة العامل ّية  26%من
سكان العامل ،و 30%من فقرائه )2-3(،ونظرا إىل عدد سكانه الكبري فإ َّن
العواقب الناجمة عن تغيرّ املناخ قد تكون كارث ّية يف هذا اإلقليم الذي يتح ّمل
أكرث من غريه أعبا ًء مرتفعة من األمراض السارية يُتوقّع تزايدها يف املستقبل
املنظور نتيجة تغيرّ املناخ.
ت ُع ّد األمراض السارية مسؤولة عن  % 40من  14مليون وفاة تحدث سنويّا
يف اإلقليم ،وقد يُطيل ارتفاع وسطي درجات الحرارة من دورات ذروة األمراض
املنقولة بالنواقل ،وميكن أن تهيئ األحوال الجويّة الشديدة مبا فيها األعاصري
والفيضانات رشوطا مثال ّية النتشار أمراض اإلسهال مثل الكولريا واألمراض
املنقولة بالنواقل ،ويف الكثري من املناطق ال تنترش ح ّمى الدنك جغراف ّيا
ٍ
جائحات انفجاريّة ،وقد أُبلغ عنها يف دولتي بوتان ونيبال
فحسب ،بل يف
الجبل ّيتني منذ العام .2002
من املتوقّع أن تشهد أجزاء من آسيا بحسب الهيئة االستشارية بني
الحكومات لتغيري املناخ تأثريات ضائرة خطرية بسبب تغيرّ املناخ؛ ألن معظم
اقتصاديات تلك البلدان تعتمد عىل الزراعة واملوارد الطبيع ّية .وتعيش
املجتمعات رسيعة التأث ّر جغراف ّيا يف دول الجزر الصغرية ومناطق الجبال
املرتفعة والقاحلة ،واملناطق الشاطئ ّية املكتظّة بالسكان مثل املراكز الحرضيّة
الكبرية عىل امتداد مناطق دلتا األنهار ،وتتأثر أكرث من غريها بتغيرّ املناخ
كام يف الفيضانات املد ّمرة التي حدثت يف بيهار ،الهند يف العام  .2009يتنبأ
اآلسيوي أ َّن مستويات البحر قد ترتفع بحدود  40سم يف نهاية
بنك التطوير
ّ
هذا القرن ،وتعيش املجتمعات املع ّرضة للخطر عىل امتداد األرشطة الساحلية
لإلقليم ،وقد يؤدي غياب الجهود امللموسة يف مواجهة تأثريات تغيرّ املناخ يف
بلدان مثل إندونيسيا وتايالند إىل تك ّبد خسائر اقتصاديّة تُق ّدر بـــــ6.7%
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التي
من الناتج املحليّ اإلجاميل املشرتك مقارن ًة بخسارة يف الناتج املحليّ عامليّا ً
ت ُق ّدر بـــــــــــــــــ 2.6%خالل امل ّدة ذاتها.
يحتّم حجم املشكلة استنهاض إدراك أكرب لتهديدات تغيرّ املناخ ،وخصوصا
ٍ
وتخطيط
بني راسمي السياسات ،ولكن للقيام بذلك مثّة حاجة مل ّحة إىل متويل
اتيجي مضمون االستمرارية ،وتتطلّب االستجابة الف ّعالة املضمونة
اسرت ّ
االستمرار تقييام لألخطار الصح ّية ،وعمالً متكامال ،واستثامرات مال ّية ،وتعاونا
بني مختلف القطاعات .وتوجد حاجة إىل تقوية البيانات املسندة لتسهيل تغيري
السياسات ،والعمل بني قطاعات الص ّحة والطاقة والبيئة والتعليم واألعامل
املختلفة ،ويتعينّ عىل القطاع الصحي أداء دور حاسم يف تلطيف تغيرّ املناخ،
رضة .ويجب تعزيز تدريب العاملني ،وتنفيذ إجراءات
والتك ّيف مع آثاره امل ّ
التقليل من غازات الدفيئة؛ ألنَّها ميكن أن تفيد الص ّحة .ويتعينّ القيام بجهود
منسقة لتكريس جميع الرشاكات والشبكات الوطن ّية واملحلّية مع جميع
ّ
املخصصات املال ّية للربامج الصح ّية التي تتطلّب وضع
املعنيني لهدف زيادة
َّ
خطط شاملة تعالج تأثريات تغيرّ املناخ عىل الص ّحة البرشيّة.
وإذا ما بذلت جميع بلدان اإلقليم جهدا مشرتكا ملعالجة تأثريات تغيرّ املناخ
عىل الص ّحة فإ َّن البيانات املسندة املستخلصة ،وأفضل الدروس واملامرسات
املستفادة ستكون إسهاما ق ّيام يف الص ّحة العامل ّية .وقد بدأ إجراء األبحاث
لتقييم تأثري تغيرّ املناخ عىل األمراض املنقولة بالنواقل وتلك املنقولة باملاء
يف الهند ونيبال ،ومن املتوقع أن يتّسع ذلك إىل البلدان األخرى يف اإلقليم،
وميكن أن تكون مرشدا لوضع خطط عمل متكاملة وطن ّية وإقليم ّية تركّز
عىل تد ّخالت مع ّينة يف الص ّحة العموم ّية .لقد تع ّهدت منظمة الص ّحة العامل ّية
بالعمل مع الدول األعضاء يف إقليم جنوب رشق آسيا إليجاد بيانات مسندة
إقليم ّية والتأليف بينها ،واستخدامها يف تعزيز العمل املتكامل عىل املستويني
الوطني واإلقليمي ،كام يعترب عنرص الربودة عنرصا رئيسيا النتشار بعض األوبئة
أبرزها فريوس كورنا املستجد الذي نعيش اليوم عىل انتشاره يف العامل ،واعتربت
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الصني بؤرة النتشاره نظرا لظروف املناخ السائدة والتي تتميز بانتشار الربودة
خالل فرتة طويلة من السنة ما جعل العدوى بالفريوس رسيعة االنتشار بالرغم
من املجهودات الطبية املبذولة ،ونفس الوضع تعرضت له بعض دول أوروبا
منها إسبانيا ،إيطاليا ،وأملانيا ،ثم الواليات املتحدة األمريكية ،ومن مناذج القارة
اإلفريقية املغرب ،ومل يصب بعد الفريوس بعض دول إفريقيا بسبب عنرص
مهم من عنارص املناخ ،والذي يعترب العنرص الحاسم يف املعركة الوبائية التي
يخوضها العامل حاليا ،وهو عنرص الحرارة التي ال يستطيع أن يعيش الفريوس
فجل الدراسات والتقارير الطبية تر ّجح أن أزمة وباء
فيها ملدة طويلة ،لذلك ّ
كورونا املستجد ستنتهي بحلول األشهر الثالثة القادمة ،يوليو ،أغسطس
وسبتمرب .2020
يبقى املناخ عرب عنارصه املختلفة كام أنف الذكر(الحرارة ،الرطوبة،
التساقطات )...عنرصا مهام وأساسيا يف حسم املعركة ،فكل ما تشهده دول
العامل حاليا حسب العديد من الدراسات التي قام بها أخصائيون يف علم املناخ
هو ناتج عن التغري املناخي الذي يشهده كوكب األرض ،هذا التغري الذي
ينحو منحى االحتباس الحراري أي ارتفاع درجة حرارة األرض والتي ينتج عنها
ذوبان الجليد ،وبالتايل تزداد املناطق الحارة حرارة واملناطق الباردة برودة
ما يؤثر عىل التوازن البيئي ،وتبقى النتيجة هي ما نشهده اليوم من كوارث
بيئية ،وكوارث صحية أبرزها الكارثة الوبائية التي نعيشها اليوم وتحصد أرواح
العديد من األبرياء.
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