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 صخلملا

 لالخ نم يباجيإ نوكي دقف ،نيدح وذ حالس مالعالا دعي
 نينطاوملا نيب يعولا رشن يف هرودو يحصلا مالعالا ةّيمهأ
 يتلا ةيدعملا ضارمألاو ةئبوألا راثآ نم ناكمإلا ردق ةياقولل

 يتلا تاعئاشلا لالخ نم يبلس نوكي دقو ،عمتجملاب كتفت
 ،عمتجملا كابرإ لواحت يتلاو عوضوملا اذه لوح ثبُت يتلا
 نم ديدعلا تاباتك تربنأ مالعالا رود ةيمهأ نم ًاقالطنأو

 مالعإلا لماعت ةيفيك لوح نييمالعإلاو نيثحابلاو نيصتخملا
 ةدايز يف يرهوجلا هرود ربع ،انوروك ةحئاج راشتنأ لظ يف
 نم ،عمتجملا ىلع ةيبلسلا اهراثآ ميجحتو يعمجملا يعولا
 بناج نم ،بناج نم يحصلا يعولا رشنب مالعالا مايق لالخ

 ءارآلا لدابتل نواعتلا قافآ حتف لجأ نم مالعالا ريخست ،رخآ

 ةياقولا قرط لضفأ ةفرعمل لاجملا اذ� نيمتهملاو نيصتخملا نيب
 .انوروك ةحئاج نم

 ةحئاج ،يحصلا يعولا ،مالعإلا :ةيحاتفملا تاملكلا
  .يدعملا ضرملا ،ءابولا ،انوروك

Abstract 
This study looked at the role of the 
media limit from Spread Corona 
pandemic, It aimed to clarify the 
importance of health media and its role 
in Promoting awareness of how to 
Prevent Pandemics and infectious 
diseases and to identify rumours 
related to the Coronavirus Pandemic 
and look in to their trends. The study 

 مولعلاو بادآلاو نونفلل قاسنأ ةلجم

 ةيناسنإلا

 ةحئاجلا دعب امو مولعلا رمتؤم

 لوألا رادصإلا

١٠١-٨٨( ٢٠٢١( 
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included the views of a number of 
specialists, researchers, writers, and 
media Professionals on how the media 
dealt with the Corona pandemic, how 
it presented it, and its role in raising 
awareness of ways to prevent it during 
the period of the pandemic ‘s spread. 
The study also showed that the media 
contributed to spreading health 
awareness of the methods of 
preventing Corona pandemic and 
opened the way for exchanging 
opinions between specialists on the 
best ways to prevent and deal with it. 
Key words: Infectious Disease, 
Pandemic, Corona pandemic, Health 
Awareness, Media. 

 ةمدقملا *

 ةدقعمو ةبعص ةينمأ فورظب رمي ملاع يف مويلا شيعن
 ةيسايس تابارطضاو تاعارص نم يناعيو ،ةقحالتمو

 ايجولونكت ةروثو ينقتلا مدقتلا َّنأو ،ةيعامتجاو ةيداصتقاو
 هذه ةدح نم تمقاف يتلا لماوعلا دحأ دعت تامولعملا
 مامأ تاموكحلاو لودلاو تاعمتجملا تلعجو ،فورظلا

 دحلاو اهل يدصتلا يف تلثمت ةريبك تايدحتو ءابعأو تايلوؤسم
 يدحتلا كلذ ،تايدحتلا هذه نمض نم ناكو ،ا�ايعادت نم
 عساو قاطن ىلع انوروك ةحئاج راشتنا نع مجانلا يحصلا
 تايدحتلا مهأو ،ةيدعملا ضارمألاو ةئبوألا رطخأ دحأك

 رابتخا مامأ هلك ملاعلا عضو ذإ ،رضاحلا تقولا يف ةيحصلا
 قالخألاو ،اياونلاب ةطبترملا قئاقحلا يلجيو فشكي ،يقيقح
 ىدمو ،تاعمتجملا ا� ىلحتت يتلا ةيناسنإلا ئدابملاو ميقلاو

 اهنمو- ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاسسؤملا فلتخم مايقو لمحت
 يف راودألا هذه ةيلعاف ىدمو ،ا�ابجاوو اهراودأب -مالعالا

 .ئراوطلا تالاح ةهجاومل دادعتسالا ىدمو ،ةبعصلا فورظلا

  ثحبلا ةيمهأ :ًالوأ

 ثحبت يتلا ةليلقلا تاساردلا نم هنوك يف ثحبلا ةيمهأ نمكت
 ذإ ،انوروك ةحئاج راشتنا نم دحلل يوعوتلا مالعإلا رود يف
 تلاز ام عوضوملا اذه نع تثّدحت يتلا ةيملعلا تاساردلا نإ
 راشتنا رطخ يمانت لظ يف يتأت ثحبلا ةيمهأ نأ امك ،ةدودحم

 مامتهألا ةرورض ينعي امم ،اهتعقر عاستاو ، انوروك ةحئاج
� تاساردلا يف مامتهألا عضوم هعضوو ،عوضوملا اذ
 .ديعبلاو طسوتملاو بيرقلا ىدملا يف ةيملعلا ثاحبألاو

  ثحبلا ةيلاكشإ :ًايناث

 كتفت يتلا راطخألا رثكأ نم انوروك ةحئاج دعت

 ريخ انوروك سوريف هببس يذلا ءابولا يشفت ربتعيو ،بوعشلاب
 راشتنالا ثيح نم ريبك عراست يف وهو ،كلذ ىلع ليلدلا
 لالخ نم اننأف اذل ،تايفوو تاباصإ نم هنع جتني ام رادقمو
 لثمتت ةمهم تالؤاست ىلع ةباجألا لواحنس ةساردلا هذه

 ةحئاج عم مالعإلا لماعت فيكو ؟مالعإلا موهفم وه ام :يف
 يف مالعإلا رود وه امو ؟اهراطخأل ىدصت فيكو انوروك
 ؟ةحئاجلا نم ةياقولل نينطاوملا ىدل يعولا ةدايز

 ثحبلا ةيضرف :ًاثلاث 

 رطاخملا ميجحت ىلإ فداهلا مالعإلا يدؤي نأ نكمي
 يوعوت رود ءادإب همايق لالخ نم عمتجملا اهل ضّرعتي دق يتلا

 ملقأتلا نم مهنّكمت نينطاوملا ىدل ةحضاو ةيؤر ليكشتو
   .انوروك ةحئاج راشتنأل ةعقوتملاو ةمجانلا راثآلا عم لماعتلاو
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 ميسقتب موقنس كلذ ساسأ ىلع :ثحبلا ةيلكيه :ًاعبار

 راطإلا نع لوألا بلطملا ثّدحتي :نيبلطم ىلإ ثحبلا
 بلطملا ىلإ ةبسنلاب امأ .انوروك ةحئاجو مالعإلل يميهافملا
 ةحئاج ةهجاوم يف لاصتالاو مالعإلا رود نع ثّدحتيف يناثلا

 .تايصوتلاو تاجاتنتسالاو ةمتاخلا نع ًالضف .انوروك

 انوروك ةحئاجو مالعإلل يميهافملا راطإلا *

 تاهاجتا ليكشت يف مظاعتم رودب مالعإلا موقي 

 تاروطتلا ّلظ يف اًصوصخو ،ملاعلا لود لك يف ماعلا يأرلا
 يتلا ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا ا�زرفأ يتلا ةعراستملا ةيجولونكتلا
 تاودأ لالخ نم ةفاك عمتجملا حئارش ىلإ لوصولا اهل تحاتأ
 . ةفلُك ّلقأو اًراشتنا عرسأ ةديدج

 يف اًّيساسأ اًنكر لّثمي مالعإلا نأف ،انه نمو
 ريبكلا رودلا نم ًاقالطنإ ،انوروك ةحئاج ةحفاكم ةيجيتارتسا
 هفيظوت ةيمهأو ،قايسلا اذه يف مالعإلا هب موقي نأ نكمي يذلا
 .ةفاك ملاعلا لودل اًريبك اًّيدحت لِّكشت يتلا ةمزألا هذه ةهجاومل

 نمو ،مالعإلا فيرعت ىلإ قرطتنس عوضوملا ةّيمهأل ًاكاردأو
  .انوروك ةحئاج فيرعت ىلإ مث

 مالعإلا فيرعت *

 يأل ةيساسإلا رصانعلا نم ًارصنع مالعإلا دعي
 ًاماظن لثميو ةيفرعملاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا هتينبو عمتجم

 هتالكشمو عمتجملا فادهأب ًاقيثو ًاطابترا طبتري ًالماكتم
 ةدحو سناجتو قفاوت ىلإ يدؤي نأ نكمي هريثأتب وهف هاياضقو
 ثادحإب موقي يذلا وه هلوادت ديازتي يذلا مالعإلاف عمتجملا
 .)1( عمتجملا يف ريغتلا

 لوصاو دعاوق هلو ،ةثيدحلا مولعلا نم مالعإلا حبصأ
 ًالقتسم ًاملع ةريخألا ةنوآلا يف ىحضاو ،ةيرظنو ةفسلفو

 ةصاخلا ةطشنألا هجوا ةفاك هنأب فرعيو ،ًاعبات سيلو هتاذب
 رابخألاو قئاقحلا ةفاكب روهمجلا ديوزت فدهتست يتلا

 نايرجو تالكشملاو تاعوضوملاو اياضقلا نع ةحيحصلا
 قلخ ىلإ يدؤي امب ،فيرحت نودبو ةيعوضوم ةقيرطب رومألا
 ةطاحالاو كاردالاو يعولاو ةفرعملا نم ةنكمم ةجرد ربكأ
 مهسي امبو ،ةيمالعإلا ةداملل نيقلتملا روهمج تائف ىدل ةلماشلا

 يف روهمجلا ىدل بئاصلا يأرلا نيوكتو ماعلا يأرلا ريونت يف
  .)2( ةحورطملاو ةراثملا تالكشملاو عئاقولا

 رابخألاب ريهامجلا ديوزت آضيأ مالعإلاب دصقيو
 نيوكت ىلع مهتنواعم فد� ةقداصلا تامولعملاو ةحيحصلا

 لئاسملا نم ةلأسم وأ لكاشملا نم ةلكشم ءازا ميلسو ماع يأر
 فيرعتلا اذه يف مالعإلا نأ يأ ماعلا يأرلا لاب لغشت يتلا
 هرودو ةفطاعلا وأ ةزيرغلا ال لقعلا ةبطاخم ساسأ ىلع موقي
 ردصي نأ نكمي ال هنإف يلاتلابو ،ةروصلا لقن يف نمكي انه

 لقن وه مالعإلا نأف ةلصحملاب ،ةفيعض ةلشاف ةسايس نع
 سيل مالعإلا فده نإ يأ هب ريثأتلاو ماعلا يأرلا ىلإ ةمولعملا
 .)3(ماعلا يأرلا تاهاجتا يف ريثأتلا لب هتاذ دحب مالعإلا

 امناو فراعمو تامولعم ءاطعا درجم سيل مالعإلا نإ

 لمعلل تاعامجلا كيرحتو تاهاجتا رييغت ةيلمع وه دوصقملا
 نإف ىرخأ ةرابعبو ،ةوجرملا فادهألا قيقحتل نيعم هاجتا يف
 عفد ىلع ةرداق ةروص ،لبقتسملا ةروص رولبت مالعإلا لئاسو

 ناينبلا رييغت ىلع ةرداقو ،هلمعي نأ بجي ام لمعل ناسنإلا
 ًالوأ مالعإلا ةيمهأ لوانتنس اذل .)4( عمتجملل يقالخالا
 .ًايناث مالعإلا فئاظوو
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  مالعإلا ةيمهأ :ًالوأ

 عم هلماعت يف مالعإلل ةيرهوجلا ةيمهألا نمكت
 ةيمنتلا فادهأ قيقحتل عمتجملا حئارش فلتخم نم نينطاوملا
 مالعإلا لماعت ىلإ ةفاضإ ،رابخألاو هيفرتلاو ميلعتلاو فيقثتلاو

 هجاوو دلبلل ةذفانك ممألاو بوعشلا ىتش نم سانلا فلتخم عم
 اهريغو ةيفاقثلاو ةيئامنإلا بناوجلا فلتخم سكعت ملاعلا مامأ هل
 بوعشلا نيب مهافتلاو براقتلا رصاوأ ةيوقت فده ىلإ ةفاضإ
           .)5( ةيمالعإ ةدام نم هحرطي ام لالخ نم

 ناولاو جماربلاو رابخألا ميدقت يف مالعإلا لثمتيو
 لكشب عيمجلل ريبعتلا قح ةلادعو ،سانلل جيورتلاو ةيلستلا
 عيمج نأ دجن ثيح ةيعامتجالا ةيلوؤسملا قيقحتو ،ٍواستم
 لك لبق ريهامجلا ةمدخل ًايعامتجا ةلوؤسم مالعإلا لئاسو

 ىلع ةظفاحملاو تاعامجلاو دارفألا حلاصم ةنايصو ،ءيش
 صاخلاو ماعلا نيعاطقلاو ةموكحلا لامعأ ةبقارمو مهتعمس
 ًايناسنإ ًاطاشن هنوك نم عبتت مالعإلا ةيمهأ نأ لوقلا نكميو

 ،ًابوعش ،ًادارفا ،ممألا ةايح يف ةيساسأ ةدام حبصأ دقو
 رثكألا جوتنملا هرابتعاب اهروطتو اهتيمنت يفو ،...تاموكح
 مالعإلا ةيمهأ ةرولب نكميو .)6( ةيمهأ رثكألا ةليسولاو ،ةيبعش
 -:يلي ام لالخ نم عمتجملا يف

  .ريهامجلاب لاصتألا ةيلمع يف زربالا ةرادإلا مالعإلا دعي -١

 ةحيحصلا تامولعملا ميدقتو رشنلا مالعإلا نمضتي -٢
 ةقيقدلا تاعوضوملاو ةقداصلا رابخالاو ةيعوضوملا قئاقحلاو
 ريهامجلل ةحجارلا ءارآلاو ةيقطنملا راكفالاو ةددحملا عئاقولاو

  . )7( ماعلا حلاصلل ةمدخ اهرداصم ركذ عم

 تاجاح ةيبلتب ًاساسأ طبتري ًاماه ًارود مالعإلا دعي -٣
 فادهأو ركف لوح اهفافتلا قيقحتو ةهج نم ةعونتملا ريهامجلا

 رييغتلا يف مالعإلا هبعلي يذلا لعافلا رودلا نم ميظنتلا جماربو
 ةيفاقثلا تاودألاو ةغللا مادختسا ىتحو ديلاقتلاو ريوطتلاو

  .ةايحلاو شيعلا بيلاساو كولسلا طامنأو ىرخألا

 ةيبرتلاو ةفاقثلا لاجم يف مالعإلا همدقي يذلا ريبكلا رودلا -٤
 رودو )يوبرتلا مالعإلا( ىلع فرعتلل لاجملا حسف امم ميلعتلاو
 .)8( ةيريهامجلا ةفاقثلا يفو ةيوبرتلا ةيلمعلا يف هتاودأو مالعإلا

  مالعإلا فئاظو :ًايناث 
 عيمج يف عيرسلا يجولونكتلاو يملعلا مدقتلل ةجيتن

 ةرورض يف مالعإلا ةيمهأ تزرب دقف ةرصاعملا ةايحلا يحاون
 قيقحتل تاروطتو ثادحا نم يرجي امب عمتجملا دارفأ ةطاحإ
 نع موكحملاو مكاحلا نيب تالصلا قيثوتو عمتجملا كسامت
 نع ريبعتلا متيل مالعإلا لئاسول لثمألا مادختسالا قيرط

 نيب يلودلا براقتلا زيزعتو م�اعلطتو روهمجلا تابغر
  .)9( ممألا ىلإ دودحلا ربع ميق نم هلعفت امو بوعشلا
 -:يهو ،ةيسيئر فئاظو ةسمخ يف مالعإلا فئاظو صخلتتو

 .تاهاجتالاو فقاوملا نيوكتو هيجوتلا -١

  .تامولعملاو ةفاقثلا ةدايز -٢

 .يعامتجالا كسامتلا ةدايزو ةيئيبلا تاقالعلا ةيمنت -٣

 .غارفلا تاقوا ءاضقو ةيلستلا لبس ريفوتو هيفرتلا -٤

  .)10( ةياعدلاو نالعإلا -٥
 هلئاسو نأ مالعإلا ءاملع لصوت قلطنملا اذه نمو

 لمعت عمتجملا لخاد ،ةيباجيا ةليسو :امه نينثا نيهاجتا يف ريست
 ناولا نع فشكلاو هاياضق نع ربعتو هئانب معدتو هكسامت ىلع

 دقف اهلامعتسا نسحي مل اذإ ،ةيبلس ةليسوو .ةاباحملاو داسفلا
 هيوشتو هتايونعم ميطحتو عمتجملا تيتفتو بيرخت ىلع لمعت
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 موقت مالعإلا لئاسو نأ ظحالن اذ�و . )11( ةينطولا هتيصخش
 -:ةيلاتلا فئاظولاب

 تامولعملا ةدئاف ةيعون نيسحت هنم فدهلا ريسفتلاو طبرلا -١
 ريرحت يأ هيفرتلاو .هنوملعي امو هب نوركفي امل سانلا هيجوتو
  .بعاصملاو طغضلاو رتوتلا نم سانلا

 جيورتلاو قيوستلاو ،تامولعملاب دوزتلاو رابخألا ةفيظو -٢

 ةدعاسملا ةيعامتجالا ةئشنتلاو ،ةعفنملا ةفيظو قيقحتو نالعإلاو
  .)12( ميقلا نع ريبعتلاو عمتجملا ديحوت يف

 كلذ نم فدهلا نأ عمتجملا يف يعامتجالا طمنلا قلخ -٣
  .ةفاقثلاو بادآلاو ةماعلا نوؤشلا يف لاثملا قلخ

 ةلودلاو نطاوملا مهي ام لك ىلع ءوضلا طيلستو ةباقرلا -٤
 ،يعامتجالا رييغتلا يف ةردابملاو ،تاذلا نع عافدلا ةفيظوو
   .)31( يعولا عفرو فيقثتلاو ميلعتلا لثم ةيفرعملا ةفيظولاو

 ربع الإ اهتلاسر لصت ال ةيمالعإلا ةموظنملا نإ

 ةروثلا لعفب تروطت دقو ،هلئاسو نامز لكلو لئاسو
 عونت ىلإ ىدا اذهو ،تافاشتكالاو ةيتامولعملاو ةيعانصلا
 ةريثك ةيمالعإ لئاسو كانه نإو ،اهلاكشأ ددعتو لئاسولا
 لثم ةعومسملاف ،ةيئرملا اهنمو ةءورقملا اهنمو ةعومسملا اهنمف

 ،تالجملاو دئارجلا لثم ةءورقملاو زافلتلا لثم ةيئرملاو ويدارلا
 روطت عمو ةميدق ىرخأو ةثيدح مالعإ لئاسو كانه ثيح
 ةيمالعإ لئاسوو تاودأ كانه نوكي ايجولونكتلاو مولعلا

 دوزت يتلا ةصاخلا وأ ةيموكحلا تاسسؤملا نأ امك ،ةروطتم
 يحاونلاب مت�و ،قئاقحلاو تامولعملاو رابخألاب ريهامجلا
 اذل .)14( ةيلحملا ةعامجلا عم درفلا فّيكتل فدهك ةيوبرتلا
 نم يريهامجلا لاصتألاو مالعإلا لئاسو عونتتو ددعتت

 -:لالخ

 ةيهافشلا ةملكلا ىلع دمتعت يتلا يهو :ةيوفشلا لئاسولا -١

 بطخلا اهزربا نمو نيقلتملا ىلإ اهلئاسر لاصيا يف
  .تاودنلاو تارضاحملاو

 اهلوصو يف ةبوتكملا لئاسولا دمتعت يتلا :ةبوتكملا لئاسولا -٢

 فحصلاو بتكلا اهزربا نمو اهل نيلبقتسملاو نيقلتملا ىلإ
  .ةيرادجلا تانالعإلاو تالجملاو

 ىلإ اهلئاسر لصوت يتلاو :ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا -٣

 اهزربا نمو ًاعم ةروصلا وأ طقف توصلا قيرط نع اهيقلتم
 حرسملاو امنيسلاو نزيزفلتلاو )ويدارلا( ةعومسملا ةعاذالا
 ،ةبوتكملا ةفاحصلا ،يه ةسيئرلا لئاسولا نأ دجنو .تينرتنالا
  .)15( تينرتنالاو نويزفلتلا ،ةعومسملا ةعاذالا

 ميهافملا ضعب نع اهزييمتو انوروك ةحئاج فيرعت *

 اهل ةبراقملا

 ،فيراعتلا نم ديدعلا انوروك ةحئاج فيرعت لمشي
 ناديم يف نيثحابلا نيب رظنلا تاهجو فالتخاو عونتل ًارظن
 لكشب ةيلودلا تاقالعلاو صاخ لكشب ةينمألا تاساردلا

 ةماع ةروصب اهفيرعت نع ثحبلا نم انل دبال ناك اذل ،ماع
 كلذ نيحضوم ،اهل ةبراقملا ميهافملا ضعب نع اهزيمت نع ًالضف
 -:يتآلا وحنلا ىلع

  انوروك ةحئاج فيرعت :ًالوأ

 انوروك ةحئاج لثمت 

 ةريبكلا تاسوريفلا لئاصف دحأ دعتو ،ةيدعملا ضارمألا دحأ
 دح ىلع ناويحلل وأ ناسنإلل ةيحص رارضأب ببستت يتلا
 ،يسفنتلا زاهجلل ىودعب ببستي سوريفلا اذه نأ ذإ ،ءاوس
 تالزن نم ا�دح حوارتت ةيسفنت ضارمأ رشبلا ىدل ببسيو
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 فصو مت دقو .)16( " ًاكتف رثكألا ضارمألا ىلإ ةعئاشلا دربلا
 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لبق نم يملاعلا ءابولاب انوروك سوريف

 عيمج يف لودلا نيب هراشتنا ةعرسل ًارظن ،2020 راذآ 11 يف
 لاجملا ىلع ةريبك ةيبلس راثآ هل تحبصأ ثيح ،ملاعلا ءاحنا
 تلجس .لكك ملاعلا يف يعامتجالاو يسايسلاو يداصتقالا
 و ةباصإ ةلاح )306.000.000( ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

 خيراتب ملاعلا ءاحنا عيمج يف ةافو ةلاح )2.000.300(
6/2/2021 )17(.   

 ىمح ضرم نع غالبالا مت ،2019 ربمسيد يفف 
 يف فورعم ريغ لصأ نم يلفسلا يسفنتلا زاهجلا بيصي

 ،ةينيصلا يبوه ةعطاقم ،ناهوو ةنيدم يف ىضرملا نم ةعومجم
 ةرواجملا نادلبلاو نيصلا نم ىرخأ ءازجأ ىلإ رشتني أدبو
 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هيلع تقلطاو .ٍدعم يسفنت ضرمب ًالثمتم
 يناث نوناك /رياني رهش لئاوأ يف ديدجلا انوروك سوريفب

 انوروك ةحئاج مسا هيلع تقلطأ قحال تقو يفو ،2020
 ةيمستلا هذه تحبصأو ،2020 رياربف 11 يف كلذ ناكو
 فينصتل ةيلودلا ةنجللا هترقا امل ًاقفو كلذو ،ًايملاع ةدمتعم
 عم ىشامتي امب ،ةينيجلا سوريفلا ةبيكرتل ًاقبط تاسوريفلا

 ،ناويحلا ةحصل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ا�رقا يتلا تاميلعتلا
   .)18( )وافلا( ةدحتمل ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم نع ًالضف
 ةريغصلا تاريطقلا قيرط نع انوروك سوريف لقتنيو 

 هفنأ نم COVID-19 ـب باصملا صخشلا اهزرفي يتلا
 طقست دقو ،)19( ملكتي وأ سطعي وأ لعسي امدنع همف وأ
 حطسألاو ءايشألا ىلع تاريطقلا هذه طحت وأ ضرألا ىلع
 نكميو ،باوبألا ضباقمو تالواطلا لثم ،صخشلاب ةطيحملا

 ءايشألا هذه مهتسمالم دنع ىودعلاب سانلا باصي نأ اهنيح

 مهملا نم كلذل ،مهمف وأ مهفنأ وأ مهنيعأ سمل مث حطسألا وأ
 نم )مادقأ 3( لقألا ىلع دحاو رتم ةفاسم ىلع ظافحلا

 .)20( نيرخآلا
 ةحصلا ةمظنم تجردأ 2/2/2021 خيرات يفو

 يفو ،" مرافونيس " ـب ىمسملا ينيصلا حاقللا ةملاعلا
 ـب ىمسملا يناملألا يكيرمألا حاقللا تجردأ 4/4/2021

 عيزوت أدب اهدعبو ،انوروك سوريفل داضملا " كتنويب رزياف "
 هذه بلطتت يذلا ،ملاعلا لودلا ةيقبل ًايجيردت تاحاقللا
 ةيناثلا ةعرجلا ءاطعأ متي نيتعرج ذخأ صخش لكل تاحاقللا
 سوريف يشفت عنمل ىلوألا ةعرجلا ذخأ ةرتف نم  عيباسأ ةدع دعب

  .)21( انوروك

 ةبراقملا ميهافملا ضعب نع انوروك ةحئاج موهفم زييمت :ًايناث

  اهل

 ةحئاج موهفم طبر تالاحلا نم ديدعلا يف متي
 ،ضرملا يشفت ،اهزربا نم لعلو ،ىرخأ ميهافم ةدعب انوروك
  .ةحئاجلاو ،ءابولاو

 outbreak ضرملا يشفت *

 تالاح ددع يف ئجافم عافترأ وه ضرملا يشفت
 ،ةيفارغج ةقطنم وأ عمتجم يف ضرملا يشفت ثدحي دقو ،ضرملا

 وأ مايأ ةعضبل رمتسيو ،نادلبلا نم ديدعلا ىلع رثؤي دق وأ
 ضعب يف .ازنولفنألا لثم تاونس ةدعل ىتح وأ ،عيباسأ
 ،ًايشفت ةيدعملا ضارمألا نم ةدحاو ةلاح رابتعا نكمي ،نايحألا
 وأ )ءاذغلاب ةلوقنملا يئاذغلا ممستلا( لثم ًاردان ضرملا ناك اذإ

 لماع( لاثملا ليبس ىلع ةماعلا ةحصلا ىلع ةريطخ راثآ هل
 .)22( )ةثيبخلا ةرمجلا لثم يجولويبلا باهرإلا
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  Epidemicءابولا *

 يفف ،ربكأ ةيفارغج ةحاسم ىلع يشفت وه ءابولا
 يف نودوجوملا صاخشألا أدب انوروك سوريف راشتنا ةلاح
 ةباصإلل ةيباجيإ تارابتخا ءارجإ يف ناهوو جراخ نكامأ

 يف )COVID-19( راشتنا تالاح نأ ينعي امم ،ىودعلاب
   .)23( ءابو ىلإ روطت دق هنأ ينعت نيصلا ءاحنأ عيمج

 Pandemic ةحئاجلا *

 قاطن ىلع ةداع مدختسي حلطصم وه ةحئاجلا
 ،ةرطيسلا قاطن نع تجرخ ةلكشم يأ فصول عساو
 ةعساو ةيفارغج ةقطنم يف ثدحي ضرم يشفت هنأب فرعيو

 -:ناكسلا نم يئانثتسا لكشب ةيلاع ةبسن ىلع رثؤيو
 نوكي ام ًابلاغو ،ءابولا نم سانلا نم ربكأ ددع بيصي -١
 اهلوادت متي مل سوريفلا نم ةلالس وأ ديدج سوريف نع ًاجتان

  .ةليوط ةرتفل صاخشألا نيب

 ،اهدض ةمودعم وأ ةفيعض ةناصح رشبلا ىدل نوكي -٢
  .ملاعلا ءاحنا عيمج يف رخآل صخش نم ةعرسب سوريفلا رشتنيو

 ضارمألا نم تايفولا نم ريثكب ربكأ ًادادعأ ببست -٣

 ةيداصتقا ةراسخو ًايعامتجا ًابارطضا قلخي ام ًابلاغو ،ةيدعملا
   .)24( ةماع بعاصمو

 انوروك ةحئاج ةهجاوم يف لاصتالاو مالعإلا رود *

 عمتجملا دارفأ ديوزت يف ةريبك ةيمهأ مالعإلل
 ىلع مهدعاستو مهنكمت يتلا تاردقلاو تاراهملاو تامولعملاب
 ،ةيحص رهاوظ نم مهلوح ثدحيو يرجي ام ليلحتو ريسفت

 يف لاصتالاو مالعإلا رود ىلإ قرطتنس اذل ،ا�ابسأل لصوتلاو
 .ا�اهجوتو انوروك ةحئاج ةهجاوم ةيفيك

 

 انوروك ةحئاج ةهجاوم يف مالعإلا رود *

 نيوانعل ةسيئرلا ةداملا انوروك ةحئاج تحبصأ
 ،اهنم ةيعامتجالاو ةيديلقتلا مالعإلا لئاسوو فحصلا
 عساو ًايملاع ًاثدح اهرابتعاب ،ةرادصلا عقوم اهرابخا تلتحأو

 وحن ىلع عسوتلا عيرسو ،راثآلاو راطخالا عفترمو ،راشتنالا
 اذل ،ةريخألا ةليلقلا دوقعلا يف لقألا ىلع ةيرشبلا هدهعت مل
 ،مالعإلا ةيرحو انوروك ةحئاج نع ثحبلا نم انل دبال ناك
 نم ةياقولا قرطب يعولا رشنو يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو

 تاقوأ يف مالعإلل ةيسايسلا تاريثأتلاو ،انوروك ةحئاج
 -:يتآلا وحنلا ىلع كلذ نيحضوم ،انوروك ةحئاج

 مالعإلا ةيرحو انوروك ةحئاج :ًالوأ

 يتلاو نوريثكلا اهاشخي يتلا تاراسملا رطخا نم نإ
 تاموكحلا مايق يه انوروك ةحئاج اهجتنت نأ لمتحملا نم

 قييضتلاو ،ذوفنلاو ةرطيسلا ضرف تاياغل ةحئاجلا فيظوتب
 ةصرفلا نأ ةجحب طغضلاو طبضلا نم ديزملاو ،تايرحلا ىلع
 دقف ام ةداعإو ،لودلاو تاموكحلا ةبيه زيزعتل ةحناس تتاب
 ةجيتن تناك يتلا ةيطارقميدلاو ةيرحلا ءاوجأ ةدايس لعفب اهنم

 قايسلا اذه يفو .)25( نمزلا نم دوقع ربع بوعشلا حافك
 لودلا يف تاموكحلا نأ ةفاحصلل يلودلا دهعملا نلعأ دقف
 ىلع ةضورفملا دويقلا ةدايزل انوروك ةحئاج تلغتسا ملاعلا
 ةيرحل يملاعلا مويلا ةبسانمب ريرقت يف دهعملا لاقو ،مالعإلا ةيرح

 تحاتأ ملاعلا اههجاوي يتلا ةيحصلا ةمزالا نإ ،ةفاحصلا
 ىلع ا�رطيس ةدايزب ،ةيدادبتسالاو ةيطارقميدلا لودلل ةصرفلا
 ةّللظم تامولعم رشن ةبراحم ةعيرذ تحت ،مالعإلا لئاسو
 املاطل ةيدادبتسالا لودلا نأ ريرقتلا يف ءاجو ،ةطولغمو

 ميرجتو ةلقتسملا مالعإلا لئاسو قنخل ئراوطلا نيناوق تلغتسا
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 آضيأ ةيطارقميدلا لودلا نإف ،ةحئاجلا ةرتف يف امأ ،ةفاحصلا
 ةيناكمإ ديقتو مالعإلا ىلع ةرطيسلل ربكأ ًادوهج لذبت تتاب

 روهظ عمو .)26( ءابولا يشفت لوح تامولعملا ىلإ لوصولا
 قفو ةيلحملاو ةيملاعلا مالعإلا لئاسو تلماعت انوروك ةحئاج
 -:يه ،تاراسم ةدع

 ،ةيلعفلا اهرداصم نم ةحئاجلا نع قئاقحلا لقن :لوألا راسملا

 ةحصلا ةمظنمو ،ةصتخملا تاسسؤملاو تايفشتسملا لثم
 نع ةقباسلا ةيملعلا ثاحبالا رشن نع ًالضف ،ةيملاعلا

 بجي امو ،ناسنإلا ىلإ اهلاقتنا لبسو ا�ايح ةعيبطو تاسوريفلا
 نيرخآلاو هسفن ةيامحل ةيئاقو تاءارجإ نم ناسنإلا هب موقي نأ
  .جالعلل ةلباقلا ريغ تاسوريفلا كلت نم

 فيظوتلا ىنعمب ،ةزاحنملا ريراقتلا ىلع دامتعالا :يناثلا راسملا

 راشتنا عم لماعتت ةيئاضفلا تاونقلا ضعب ،ةحئاجلل يسايسلا

 .)27( اهفدهتست يتلا ةلودلا ةعيبط قفو ةحئاجلا

 قرطب يعولا رشنو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو :ًايناث

  انوروك ةحئاج نم ةياقولا
 ةلهس ةليسو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو دعت

 انوروك ةحئاج راشتنا دنعو ،رابخألا لقنو لوادتل ةعيرسو
 مالعإلا لئاسو ىلإ نوعراسيو نوهجتي اوتاب سانلا نم ريثكلا
 ،قئاقحلا نع ًاثحب ةيقادصملاب اهنم مستت يتلا ةصاخو ،ةيديلقتلا

 ترشتناو ،نويفحصلا مهنمو نيريثكلل ةمولعملا ردصم لثمت ذإ
  .)28( يسايق فرظ يف ةحئاجلا رابخا اهيف

 اهرودب ةيعامتجالا لصاوتلا تاكبش موقت دقو
 رابخألا عم لماعتلل ةديدج تاودأ ءاشنإ لالخ نم يباجيالا

 رثكأ ريخلا لعفت يهف ،ةلحرملا هذه يف ةرماؤملا تايرظنو ةفيزملا
 يذغتو ،سوريفلاب نيباصملا صاخشألا ةدعاسمل ءيسلا نم

 نم مهألا امبرو ،لاومألا عمجل ًاصرف قلختو ،يملعلا نواعتلا
 مهتلزع ىلع بلغتلا ىلع نيلوزعملا صاخشألا دعاست ،كلذ
 عقاومو ،ًامومع مالعإلا لئاسو نإ رخآ بناج نمو .)29(
 ديدعلا يف تعاطتسا صوصخلا هجو ىلع يعامتجالا لصاوتلا
 سرامت نأ ةيمالعإلا اهنيماضم نم بناج يفو ،ملاعلا لود نم
 لماعتلا ةيفيك يف تاموكحلا تاءارجإ ىلع ةباقرلا يف اهرود

 ا�اءارجإ فعضو ،اهضعب بذكو فيز فشكو ،ةحئاجلا عم
 يهو اهعقوم لئاسولا هذه تذخاو ءابولا اذه عم لماعتلا يف
 يف لئاسولا هذه يطاعت ىلع ذخؤي ام نأ الإ ،ةحئاجلا مدقت
 اياضقلاو تاحئاجلا نم اهريغو ةحئاجلا هذهل اهميدقت

 لوادتو لوانت يف ةريبكلا ةيحطسلاو ةيجازملا كلت ،ثادحألاو
  .)30(تامولعملاو رابخألا ءاقتناو

 تافاسملا تبرق دق يمالعإلا لصاوتلا تاونق نإو
 عيمجب يظحل عالطا ىلع عيمجلا تلعجو ،رشبلا نيب

 عيمجو ،سوريفلا ةيهامو ةحئاجلا ةعيبط كلذ يف امب تادجتسملا
 تامولعملا لدابت نع ًالضف ،هنع ةفورعملا ةيبطلا تامولعملا
 ءاوجألا مالعإلا لئاسو تحتفو ،ةياقولا قرط لضفأ لوح
 قرطلا لضفأ لوح نيصصختملا نيب ءارآلا لدابتل ةعساولا

 لبق ًامئاق نكي مل رمألا اذهو ،مهادلا رطخلا اذه نم ةياقولل
 وأ ،ملاعلا اريلوكلا ءابو برض نيح لاثملا ليبس ىلع ماع ةئام
 نم فالآلا تارشع نوعاطلا دابأ نيح ماع ةئامعبرأ لبق

  .)31(اهيحاوضو سيراب يف نييسنرفلا
 اهلوحت مكحبو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم َّنإ امك

 ىلإ جورخلا مهيلع رذعت نأ دعب صاخشألا دجاوت ناكم ىلإ
 ،ةيحصلا ةفاقثلاو يعولا رشن يف تمهسأ ،يداملا ملاعلا

 نم مكف ،ةحئاجلا نم ةياقولا بيلاساو قرط ىلع عالطالاو
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 هنكل ،ةينويزفلتلا تاطحملا ةدهاشمل تقو هيدل سيل صاخشألا
 مكحب ةيعامتجالا تاكبشلا يف مئاد لكشبو تقولا تاذ يف

 ًامازتلإ تيبلا يف ثوكملا ةجيتن هلقن ىلع ربجأ يذلا هلمع
 نكمي الف ،ةيزارتحالا تاءارجإلا نمض يتأي يذلا رظحلا رارقب
 لالخ هتلمع امو تاكبشلا هذه رود نم للقن وأ شمÜ نأ
    .)32( ةفلتخملا تامزألا

 انوروك ةحئاج تاقوأ يف مالعإلل ةيسايسلا تاريثأتلا :ًاثلاث
 تاقالعلا ليكشت ةداعإ تاحئاجلا تاقوأ يف متت

 دقو ،نينطاوملاو تاموكحلاو بوعشلاو لودلاو ممألا نيب
 يذلاو مالعإلا لئاسول يسايسلا ريثأتلاب فرعي ام كلذ زرفأ
 -:)33( يتأي اميف تاساردلا نم ريثك هتصخل
 ةدايزو روهمجلا بذجل مئادلا مالعإلا لئاسو يعس -١

 بلاوقلا نم ةعونتم لاكشأ ميدقت لالخ نم ،مهدادعأ
 ودبي دق يتلا ،ةيرخسلا جماربو ةيراوحلا جماربك ،ةيمالعإلا
 ولخي ال ةقيقحلا يف ناك نإو ،يسايس نومضم نود اهضعب

  .ةيسايس تاطاقسإو تالالد نم

 نم مالعإلا لئاسو همدقت ام قدص يف نيقلتملا ةقث -٢
 لويم عم همدقت ام قفاوت ىدم ،ةليسولا ةيقادصم( تامولعم
 .)ةيسايسلا هتاهاجتاو ىقلتملا

 لئاسو اهمدقت يتلا ةيمالعإلا لئاسرلا نم لئاهلا مكلا -٣
 ىلع نيرداق ريغ )ءاطسبلا( مهنم ةماعلا لعجي ًايموي مالعإلا
 لئاسولا كلت هحرطت ام لالخ نم الإ ،فقوملا ةقيقح كاردإ
 ،عفترملا يسايسلا يعولاو ةفرعملا يوذ صاخشألا ءانثتساب

 مهل همدقت ام دقنو ليلحتو مهف ىلع ةردق رثكأ نونوكي نيذلا
   .)34( لئاسولا كلت

 يديلقتلا مالعإلل ةيسايسلا تاريثأتلا لاثملا ليبس ىلعف -٤
 ةيسايسلا ةيلمعلا ىلع سوردملا ريثأتلا يف )ًاجذومن نويزفيلتلا(

 تاريثأتلاو ،ةيسايسلا ةالابماللاو يسايسلا رارقلا عنص يفو
 يأرلا ةراثإ يف )ًاجذومن كوب سيفلا( ديدجلا مالعإلل ةيسايسلا
   .)35( يسايسلا قيوستلاو ينورتكلالا يسايسلا هيوشتلاو ماعلا

 انوروك ةحئاج تاعئاش ةهجاوم يف تالاصتالا رود *

 اهرطاخمو

 يّمنيو ةيفرعملاو ةيملعلا قافآلا مالعإلا حتفي
 ةيحصلا تالاجملا يف م�ايكولسب يقتريو ،دارفألا تاكردم
 ،م� ةطيحملا راطخألا مجح عم ةقفاوتم حبصتل ،اهريغو

 دادعتسالاو ،ثدحي دق امب ؤبنتلاو عقوتلا ىلع ةردقلا يّمنيو
 -:يتآلل قرطتنس اذل ،ةلمتحم راطخا يأل يدصتلاو ةهجاوملل

  انوروك ةحئاج مالعإو تالاصتالا :ًالوأ

 نم انوروك ةحئاج مالعإو تالاصتالا ةيمهأ زربت
 ةمظنملا يطعت نأ بجيو ،ةحئاجلا عوقول ىلوألا ةظحللا

 ًارود يمالعإلا اهرداكل نأ نم ديكأتلل ةيولوأو ًاريبك ًامامتهأ
 ةفدهتسملا تائفلا ىلإ ةحئاجلا رابخأ لاصيإ يف ًالعافو ًاحضاو
 -:يتآلل ًاقفوو ،)36( ةفلتخملا

  ةحئاجلا تالاصتا موهفم *

 دوهجو ةطشنأ عيمج ةحئاجلا تالاصتاب دصقي

 )ةمظنملا يف ةهج يأ وأ( ةماعلا تاقالعلا اهيرجت يتلا لاصتالا
 فورظ لظ يف ةحئاجلا تالاصتا يرجتو ،ةحئاجلا عوقو دنع
 ةحئاجلا تالاصتا فد�و ،ةيبلس ءاوجأ لظ يفو ،ةيداع ريغ
 ةحئاجلا راثآ لظ يف ةمظنملل ةنسح ةعمس ىلع ةظفاحملا ىلإ

 .)37( ا�اساكعناو
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 ةحئاجلا تالاصتا ةيمهأ *

 عوقو ءانثا يف ةريبك ةيمهأ ةحئاجلا تالاصتال
 ةددعتم رواحمو تالاجم لالخ نم ةيمهألا هذه زربتو ،ةحئاجلا
 -:اهمهأ

 نأ اذإ :ةحئاجلل )ةيجولوكيسلا( ةيسفنلا تاساكعنالا -١
 لالخ نم ةهجاومو ةجلاعم بلطتت ةيسفن راثآ كرتت ةحئاجلا

 هذه نأ ذإ ،)ةحئاجلل ةيمالعإلا ةطخلا( ةحئاجلا تالاصتا
    .)38( تاساكعنالاو راثآلا هذه ةلازإ ىلع زكرت تالاصتالا

 :تالاصتالا ةروث لظ يف مالعإلا لئاسو عونتو ددعت -٢

 لئاسول ريبكلا عونتلاو ددعتلا لظ يف ةحئاجلا مالعإ ةيمهأ يتأت
  .يملاعلا ديعصلا ىلعو يلحملا ديعصلا ىلع مالعإلا

 قفاوملاو ءارآلا نيوكت يف مالعإلا لئاسول ديازتملا رودلا -٣

 نيوكت يف ًاديازتم ًارود بعلي مالعإلا حبصأ :تاهاجتالاو

 .)93( م�اهاجتاو مهفقاومو دارفألا ءارآ

  يمسرلا ثدحتملا * 

 دوجو ةرورض ىلع دكؤي انوروك سوريف راشتنا نأ

 ةحئاجلا نع ةمظنملا مساب ثدحتي دحاو يمسر ثدحتم
 وهو ،ا�اساكعناو اهجئاتنو ا�ابسأو ا�اروطتو اهثادحأو
 ،مالعإلا لئاسو عم تالعافتلاو تاقالعلا عيمج نع لوؤسملا
 ةرادإلا ءاضعأ دحأ نوكي نأ بجي يمسرلا ثدحتملا اذهو

 نوكي نأ لضفيو ،رارقلا ذاختا تايحالص كلتمي ثيحب ايلعلا
 مالعإلا لئاسو عم لماعتلا يف ةقباس ةربخ يمسرلا ثدحتملا اذهل
)40(.  

 ةحئاجلا تالاصتال ةسيئرلا ماهملاو ةطشنألا *

 ةسيئرلا ماهملاو ةطشنألا نم ةعومجم كانه
 -:اهمهأ ةحئاجلا تالاصتال

 لاصيإ ىلع لمعت ةيمالعإ ةطخ ذيفنتو عضو ةباقر -١
 قيقحت نامضو ةفلتخملا ةفدهتسملا تائفلا ىلإ ةيمالعإلا ةلاسرلا

 .اهفادهأل ةلاسرلا هذه

 رمألا اذهو ،ةمظنملل ةنسحلا ةعمسلا نم يطايتحا ءانب -٢
 ةحئاجلا عوقو دنع ةحئاجلا تالاصتا أدبت ال نأ بلطتي
 تأدب دق نوكت نأ بجي تالاصتالا هذه نأ لب ،اهراشتنأو

 طاشن كانه نوكي نأ يرورضلا نمو ،ةحئاجلا ةيادب عم
 .ةحئاجلا تالاصتال رمتسم

 لئاسو عم ةنسحلا تاقالعلا ىلع رارمتساب ةظفاحملا -٣
  .)41( ةيقادصملاو ةقثلا نم ةيلاع ةجرد قيقحتو ،مالعإلا

  انوروك ةحئاج لظ يف تاعئاشلا :ًايناث
 ةريخألا هذهو ،تاعئاشلا راشتنأ ةحئاجلا قفاري

 ةحئاجلا تالاصتا رود زربي انهو ،عاضوألا مقافت ىلإ يدؤت
 ةعئاشلاو .اهراطخألو اهل يدصتلاو تاعئاشلا هذه ةهجاوم يف
 .كولسلا اذه نم عمتجم ولخي نأ نكمي الو ،يعامتجا كولس

 نأ ذإ ،تاحئاجلا لظ يف راشتنالا ىلإ اهقيرط تاعئاشلا دجتو
 تاعئاشلا ؤشنل ةبصخ ةيضرأ لكشت تاحئاجلا فورظ
 يف اهريثأت ةيفيكو اهموهفم ىلإ قرطتنس اذل ،)42( اهراشتناو
 :يتآلل ًاقفوو ،انوروك ةحئاج راشتنأ لظ

  ةعئاشلا موهفم *

 اذهو ،هساسأ نم عنطصم ربخل جيورت يه ةعئاشلا

 درس يف ا� غلابُم نوكت دق ةعئاشلاو ،قيدصتلاب يحوي ربخلا
 قدصلا نم ًادودحم ًابناج نمضتي دق درسلا اذهو ،ام ربخ
 يرجي ددحم يأر ىلع هقالطإ يرجي حالطصا اÜأ يأ .ةقيقحلاو
 صخش نم لقتنت ةعئاشلاو ،هعمسي نم هب نمؤي ىتح هحرط
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 وأ ًاليلد بلطتت ال يهو ةيهفشلا ةملكلا ةطاسوب رخآ ىلإ
  .)43( ًاناهرب

  انوروك ةحئاج لظ يف تاعئاشلا راشتنا بيلاسأ *

 ةحئاج لظ يف تاعئاشلا راشتنا ةيفيكب قلعتي اميف

 نكمي هنإف ،تالاصتالاو ايجولونكتلا ةروث لظ يفو ،انوروك
 اهراشتناو تاعئاشلا لقنل نيسيئر نيبولسأ كانه نأ لوقلا
 -:امه
 تالاصتالا( رشابملا لاصتالا بولسأب تاعئاشلا راشتنا -١

 .)دارفألا نيب ةيهفشلا

 يريهامجلا مالعإلا لئاسو لالخ نم تاعئاشلا راشتنا -٢
 دقو ،تينرتنالاو زافلتلاو ويدارلاو تالجملاو فحصلا لثم
  .)44( تاعئاشلا رشنل ةليسو ربكأ تينرتنالا تتاب

  تاعئاشلا عم ةحئاجلا قيرف لماعت *

 سسألا نم دعت اهل يّدصتلاو تاعئاشلا ةهجاوم نإ
 تاحئاجلا عم لماعتلا يف قيرفلا اذه اهدمتعي نأ يغبني يتلا
 -:يه سسألا هذه مهأو ،ةفاك
 يتلا ةسوردملا ططخلا ةغايصل ةربخلاو ملعلا لهأب ةناعتسالا -١

  .اهروذج نم تاعئاشلا حفاكت

  .)اهجراخو ةمظنملا لخاد( حلاصملا باحصأ ةقث بسك -٢

 هذه نأ ذإ ،قئاقحلا ضرع يف ةيلاعلا ةيفافشلاب مازتلالا -٣
    .)45( تاعئاشلا يجورم مامأ قيرطلا عطقت فوس ةيفافشلا

 ةمتاخلا *
 مالعإلا رود( عوضوم ثحب نم انيهتنا نأ دعب

 هيف انلواح يذلا ،)انوروك ةحئاج راشتنا نم دحلل يوعوتلا
 انضرعتسأو ،عوضوملا بناوج ةفاكب ةطاحألا نيدهاج

 تاحرتقملاو تاجاتنتسالا ىلإ انلصوتو ةقالعلا تاذ اياضقلا
 -:ةيتآلا

 تاجاتنتسالا :ًالوأ

 ةئانثتسا ًافورظ لكشت انوروك ةحئاج نع ةجتانلا راطخألا -١

 .ةيحص

 ،ريبعتلا ةيرح يف مالعإلا لئاسو قح تاموكحلا مارتحا -٢
 هذه طبضو ،ريخأت وأ ءاطبإ نود تامولعملا ىلإ لوصولاو
 ايلعلا حلاصملاو ،ةيلودلا ريياعملاو نيناوقلا راطإ يف ةيرحلا

 ةيباجيا راثآ نم كلذل امل ،فسعت وأ ططش نود ،ناطوألل
 عم دادزتو قفارتت يتلا تاعئاشلا نم دحلا اهتمدقم يف ،ةريثك
  .تاحئاجلا

 لصاوتلا تاكبش ربع رشنلا تايقالخأو ريياعملا ةيمهأ -٣

 لاكشأ لك نع ًاديعب اهنيماضمب ءاقترالا فد� ،يعامتجالا
 ةيمالعإلا تاهجلا مايقو .ضيرحتلا وأ فرطتلاو ةءاسإلا
 وه ام ليعفتو ،ةيوق ةيعامتجا ةيمالعإ تاصنم ثادحتساب

 نزاوتلا لماوع نم ًالماع لكشتل لضفأ لكشب اهنم دوجوم
 رابخألاو تاعئاشلا نم دحللو ،تامولعملا لدابت يف يمالعإلا
 .يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع اهلقانت متي يتلا ةللضملا

 نع ةرداصلا ةيمسرلا تانايبلاب مالعإلا لئاسو مازتلا ةيمهأ -٤

 طغض تاودأل اهلوحت نود ،تاحئاجلا تقو ةينعملا تاهجلا
 دعاوقلا كلذب ةفلاخم ،تاموكحلا تادنجأل جيورتلاو ،ةيسايس
 .يمالعإلا لمعلا ةسرامم يف ةينهملاو ةيقالخألا

  تاحرتقملا :ًايناث

 ةقيمعو ةلماش ةجلاعم ميدقتب مالعإلا لئاسو مايق ةرورض -١
  .يئاصقتساو يريسفتو يليلحت عباط تاذو ،ةيدعملا ضارمألل
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 ةحئاج ةروطخب نينطاوملا ةيعوت ةدايز ىلع لمعلا ةرورض -٢
 فد� نينطاوملا مالعإو ،ةماعلا ةحصلا ىلع اهرطاخمو انوروك

 .ةحئاجلا راشتنا نم دحلل هقيبطت ةيمازلاو يئاقو ءارجإ لك

 تاهجلاو مالعإلا لئاسو نيب نواعتلاو لماكتلا ةرورض -٣
 مالعإ ءاربخ مضت لمع قرف ليكشت ةرورضو ،ةينعملا ةيحصلا
 جماربلاو داوملا جاتنإو دادعإل يحصلا عاطقلا نم نييئاصخأو

 .ةيحصلا تالاجملا يف ةيمالعإلا

 اهيف كرتشي ةيقابتسا ططخ عضوب مالعإلا لئاسو مايق -٤
 امو انوروك ةحئاج عم لماعتلل نوينعمو ءاربخو نوصتخم
 ،ةددحمو ةحضاو فادهأ ىلع زكترتو ،ثراوك نم اهبحاصي

  .مالعإلا لئاسو عيمجل حيحصلا قيرطلا ملاعم مسرتو

 شماوهلا *

 لظ يف ةيسفنلا تايلمعلاو مالعإلا ،رصنلا وبا ةيماس .د )1(
 رشنلا راد ،ةهجاوملا ةيجيتارتساو ةرصاعملا بورحلا
 .53 ص ،2010 ،ةرهاقلا ،تاعماجلل

 ،رشنلل ةماسا راد ،ةنهمو ةلاسر مالعإلا ،ينابحرلا ريبع .د )2(
 .34 ص ،2015 ،ندرالا ،2 ةعبطلا

 .34 ص ،هسفن عجرملا ،ينابحرلا ريبع .د )3(

 ةماسا راد ،1 ةعبطلا ،مالعإلا ةرادإ ،يودعلا يمهف .د )4(

  .25 ص ،2010 ،نامع ،رشنلل

 ةعبطلا ،مالعإلا تايرظن ،ةيفاشلا نمحرلا دبع ماسب .د )5(
 .79 ص ،2014 ،ندرالا ،رشنلل ةماسا راد ،1

 قوستلا ىلإ لخدم ،يمهف دمحاو دوبع دمحم ملاس .د )6(

  .56 ص ،2015 ،قارعلا ،روتكدلا راد ،يمالعإلا

7( )Akilli, H. Serkan, et.al, The 

relationship between perceived 

academic leadership style and support 
for strategic planning, social and 
Behavioral Sciences, 897 – 901, 

Lefkosa, North Cyprus, 2014, pp. 99. 
  .57 ص ،هسفن عجرملا ،يمهف دمحاو دوبع دمحم ملاس .د )8(
 ةعبطلا ،يسايسلاو يسامولبدلا مالعإلا ،يمشاهلا دمحم .د )9(
 .78 ص ،2009 ،توريب ،ةعاسلا راد ،1

 راد ،1 ةعبطلا ،مالعإلا تايرظن ،رصن دمحم ينسح.د )10(

 ،2015 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود ،يعماجلا باتكلا
 .81ص

 رضاحلا تايدحت( يبرعلا مالعإلا ،ةجرع وبا ريسيت .د )11(
 ،يوالدجم ةبتكم ،1 ةعبطلا ،)تامولعملا رصع يف لبقتسملاو

  .52 ص ،2000 ،ةرهاقلا

 1932 قارعلا يف ةيحصلا عاضوألا ،ديشر ديمح رديح )12(
 نبا ةيبرتلا ةيلك سلجمل ةمدقم ريتسجام ةلاسر ،1945 –
 .73 ص ،2000 ،دادغب ةعماج دشرلا

 عقوملا ىلع حاتملا ،يحصلا فيقثتلاو ملعإلا رود )13(
 :يلاتلا ينورتكلالا

www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=
  .15/8/2021 ةرايزلا خيرات ،5552

 .93ص ،قباس عجرم ،رصن دمحم ينسح.د )14(

 .112 ص ،قباس عجرم ،يمشاهلا دمحم .د )15(

 انوروك سوريافب ىودعلا لقن ةميرج ،نايب دئار .د )16(
 بتكملا ،ةيندرألا ةحصلا ةرازو ،)COVID-19( دجتسملا

 .29 ص ،2020 ،ةزمح ريمألا ىفشتسمل ينوناقلا

 دجتسملا انوروك سوريف ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم )17(
 :يلاتلا ينورتكلالا عقوملا ىلع حاتملا ،2019
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ldhttp://www.skynewsarabia.com/wor
 .16/8/2021 ةرايزلا خيرات ،

 حاتم لاقم ،)ربعو سورد( انوروك ةحئاج ،زيزع دمحم )18(

 :يلاتلا ينورتكلالا عقوملا ىلع
https://www.hespress.comlwriters/465

107.htmI، 17/8/2021 ةرايزلا خيرات. 
 ةحصلا تاددهم ،يرمسألا نسحم نب ملاس ديعس .د )19(

 دجتسملا انوروك سوريف رثأ يلرتملا رجحلاب ةطبترملا ةيسفنلا
)COVID-19(، ةينمألا تاساردلل ةيبرعلا ةلجملا، 
 .265 ص ،2020 ،ضايرلا
 ص ،هسفن عجرملا ،يرمسألا نسحم نب ملاس ديعس .د )20(

266. 

 يجاتلا سوريفلا ءابو يشفت ريثأت ،ينابيجلا دمح رقص .د )21(
 ةلجم ،يملاعلا داصتقالا ىلع(COVID-19) دجتسملا
 ص ،2020 ،ايبيل ،32 ددعلا ،ةينوناقلا تاساردلل ةودنلا

110. 

  .44 ص ،قباس عجرم ،نايب دئار .د )22(

 ملع ،نسح قوراف ةماسا :ةمجرتلا ،يشتاراس رفلودور )23(

 ،2015 ،ةرهاقلا ،ةفاقثلاو ميلعتلل يوادنه ةسسؤم ،ةئبوألا
 .19 ص

 سفنلا ملع روظنم نم ضرملاو ةحصلا ،ةيمس شوبرح.د )24(
 ثاحبألاو تاساردلل دفاور ةلجمب روشنم لاقم ،ةحصلا

 نيع يعماجلا زكرملا ،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ةيملعلا
 .251 ص ،2017 ،2 ددعلا ،تنشوميت

 ةمزأ تلغتسا ةيطارقميد لود ،ةفاحصلل يلودلا دهعملا )25(
 حاتملا ،3/5/2020زوينوروي ،مالعإلا ةيرح دييقتل انوروك

https://arabic.eu- :يلاتلا ينورتكلالا عقوملا ىلع

-0/05/03/pressronews.com/202
-use-states-ic-democrat-says-nstitutei
-control-to-pandemic-oronavirusc

dom-free-ressp، م17/8/2021 ةرايزلا خيرات.  

 سوريفل ةيمالعإلا ةيطغتلا بيلاسأ دصر ،ملسم سابع )26(
 عقوملا ىلع حاتملا ،ةيتامولعملا أبنلا ةكبش ،2020 انوروك
 :يلاتلا ينورتكلالا

http://annabaa.org/arabic/mediareport
s/22552، م17/8/2021 ةرايزلا خيرات. 

 بولطملا رودلا( انوروك ةمزأو مالعإلا ،اديوه ىفطصم )27(
 :يلاتلا ينورتكلالا عقوملا ىلع حاتملا ،)دلبلا ىدص

https://www.elbalad.news/4250488، 
  .18/8/2021 ةرايزلا خيرات
 نمز يف يوق مالعإ ىلإ ةجاحلا ،رونملا ظيفحلا دبع )28(
 :يلاتلا ينورتكلالا عقوملا ىلع حاتملا ،2020 انوروك
-https://www.hes

 tml.press.com/writers/462362h، خيرات 
  .18/8/2021 ةرايزلا

29( )la Garza, How Social Media Is  de

Shaping Our Fears of and Response to 
the Coronavirus Time, 2020, pp. 110.  

)30(Sokolov, The pandemic  

infodemic, how social media helbs and 
hurts during the coro - navirus 

outbreak, 2020, pp. 31.   
 عقوملا ىلع حاتملا ،مالعإلا لئاسو رودو انوروك سوريف  )31(
 :يلاتلا ينورتكلالا
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https://www.omandaily.om/?p=77223
 .م18/8/2021 ةرايزلا خيرات ،4

 يضارتفالا ملاعلا انوروك نمز يف ،لاذه ىفطصم )32(

 ،ةيتامولعملا أبنلا ةكبش ،2020 ةنسل يعقاولا ملاعلا حزحزي
 :يلاتلا ينورتكلالا عقوملا ىلع حاتملا

https://annabaa.org/arabic/informatics
   .م18/8/2021 ةرايزلا خيرات ،/22683

  .60 ص ،قباس عجرم ،يودعلا يمهف .د )33(

 .88 ص ،قباس عجرم ،ةيفاشلا نمحرلا دبع ماسب .د )34(

 .47 ص ،قباس عجرم ،يمشاهلا دمحم .د )35(

 تايرظن ،دمح مظاكلا دبع ةمطافو ميهاربأ دلاخ ىرسي )36(

 .15 ص ،2010 ،دادغب ،نيرهنلا راد ،لاصتالا

 ةبتكم ،ريهامجلاب لاصتالاو مالعإلا ،ماما ميهاربأ .د )37(
 .243 ص ،1981 ،ةرهاقلا ،ةيرصملا ولجنالا

 .75 ص ،قباس عجرم ،رصنلا وبا ةيماس .د )38(

 يف هرودو يمالعإلا طيطختلا ،ناطلس نب زيزعلا دبع )39(
 ،ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر ،ثراوكلاو تامزألا ةهجاوم
 .110 ص ،2004 ،ةيبرعلا فيان ةعماج

 ،تامزألا ةرادإو مالعإلا ،يميلدلا دمحم قازرلا دبع .د )40(
 .304 ص ،2012 ،نامع ،1 ةعبطلا ،ةريسملا راد

 عجرم ،دمح مظاكلا دبع ةمطافو ميهاربأ دلاخ ىرسي )41(
 .38 ص ،قباس

 )42( Bouygues, Going Viral, How 

Social Media Is Making The Spread Of 
Coro – navirus Worse, 2020, pp. 222.  

 .310 ص ،قباس عجرم ،يميلدلا دمحم قازرلا دبع .د )43(

 .246 ص ،قباس عجرم ،ماما ميهاربأ .د )44(

 ف تامزألا ةرادإو مالعإلا ،يعرقلا فسوي دمحأ .د )45(

 66 – 65 ص ،2004 ،ريغتم ملاع


