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 رئيسة املؤمتر واللجنة العلمية

 أ.د. سرور طاليب

 

دورية  عن  عبارة  المؤتمرات  أعمال  سلسلة كتاب 

عن   فصليا  تصدر  محكمة  البحث دولية  جيل  مركز 

     العلم  
ف  المشاركة  البحثية  األوراق  بنشر    

تعن 

تل   
والن  العلم   البحث  جيل  مركز  م مؤتمرات  ت  

 بالموضوعية والمنهجية وتتوافر فيها األصالة العلمية. 

ف عىل هذه الدورية رئيسة المركز وهيئة تحكيم  ي شر

صياغة  ولجنة  عدد،  بكل  خاصة  وأخرى  ثابتة 

 التوصيات. 

إثراء    
ف  المساهمة  إىل  السلسلة  هذه  تهدف 

تلتمس    
الن  العلمية  والبحوث  بالدراسات  المكتبات 

ا ومتطلبات  العرص  العرب   قضايا  العالم     
ف  لواقع 

 .  واإلسالم 

وط ومعايير نشر األ  وراق البحثية: شر

  أحد المحاور األساسية لموضوع المؤتمر   •
أن تكون ف 

أو   ندوات    
ف  بها  المشاركة  سبقت  قد  يكون   

ّ
وأال

شر من قبل؛
ّ
 مؤتمرات أو تم تقديمها للن

  الكتابة  وأن   •
ه ف  يجب مراعاة المنهج العلم  ومعايتر

ّ  ب حليل؛ تتمتر
ّ
  الت

ية ف 
ّ
 األصالة والجد

ين )  •  20أال تتجاوز عشر
 
   (A4)  حجم( صفحة

 
شاملة

 المراجع والمالحق؛

 بخط (MICROSOFT WORD) تكتب عىل برنامج •

Traditional Arabic    للمت      14حجم بالنسبة 

و العربية،  وبخـــط  11باللغة  للهوامش،   بالنسبة 

Time new Roman     للمت     12بحجم بالنسبة 

 بالنسبة للهوامش؛  10غة األجنبية وبحجم بالل

النشر   • م لغة 
ّ
ويقد الفرنسية،  أو  ية  اإلنجلتر  العربية، 

يتجاوز   ال  ملخص  العربية   10معها  باللغة  أسطر 

ية  .واالنجلتر 

ية.  •  يكتب العنوان باللغة العربية واالنجلتر 

  ينتم  إليها   •
يكتب الباحث اسمه واسم المؤسسة الن 

 ية. باألحرف العربية والالتين

 اء اللجنة العلمية الثابتة:أعض

 ( جامعة بني سويف)  رحاب فايز أحمد سيد يوسفأ.د. 

 ( املحكمة العليا الشرعية في القدس)  أ.د. ماهر خضير 

 ( جامعة  طرابلس، ليبيا)  أ. د . نور الهدى حماد

  ( مدريد في   جامعة كومبلوتنس ي)  د. العبساوي عماد

 ي( د. الداودي نورالدين )جامعة عبد املالك السعد

 العامة في فلسطين( د. شريف أحمد بعلوشة )النيابة 

 د. نوارة  حسين )جامعة مولود معمري( أ.

 :للعددأعضاء اللجنة العلمية 

 اململكة السعودية(  –أ.د. بشرى إسماعيل أحمد أرنوط )جامعة امللك خالد 

 )جامعة دهوك، العراق(  أ.م.د.  عبدالرزاق محمود ابراهيم الهيتي 

 طر )جامعة االسراء، غزة( د. عالء مأ.م.

 د. الزهرة الغلبي )جامعة شمال غرب للمعلمين النتشو، الصين( 

 د. رياض سالم عواد )جامعة كركوك، العراق( 

 د. فكروني زاوي )جامعة جياللي ليابس، الجزائر( 

 د. كريم زواق )جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، املغرب( 

 ة، بيروت( )الجامعة اللبناني د. ليال الرفاعي 

 حات )جامعة الغرير، اإلمارات العربية املتحدة( د. ياسر اإلفتي

 
 

ا عىل:  
ّ
ترسل الملخصات واألبحاث حرصي

conferences@jilrc.com 
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 :التوطئة 

  ،COVID-19الحجر الصحي هو اجراء استثنائي ووقائي لجأت إليه غالبية الدول في أعقاب انتشار وباء   

 وهو مسؤولية فردية ومجتمعية تجاه كل من األسرة واملجتمع على حد السواء. 

النفسية   تداعياته  أن  إال  العدوى  انتشار  من  للحد  فعالياته  أثبت  قد  االحترازي  االجراء  هذا  أن  ورغم 

 صحية واالجتماعية وحتى التربوية واالقتصادية ... كانت وخيمة جدا وعلى كافة األصعدة.وال

التح الجديدوبعد  عام    ول  أواخر  في  املستجد  الوباء  لهذا  يمدد  2020والخطير  أن  الواضح  من  بات   ،

  .
ً
 الحجر الصحي ألشهر أخرى، وستكون بالتالي آثاره وتبعاته أكثر تعقيدا

 أهداف املؤمتر:

واألسر    يهدف األفراد  على  الصحي  الحجر  خلفها  التي  التداعيات  أهم  عند  الوقوف  إلى  املؤتمر  هذا 

أثاره  املؤسس من  وتحد  وطأته  من  تخفف  عملية  حلول  إليجاد  كمساهمة  ككل،  والدول  واملجتمعات  ات 

 املحاولة لإلجابة على االشكاليات التالية: السلبية، و 

 إشكاليات املؤمتر:

 النفسية والصحية للحجر الصحي وما هي اآلليات التي تحد منها؟  ماهي التداعيات .1

كبار السن، ذوي االحتياجات الخاصة،  الفئات الضعيفة في املجتمع سيما  ما هو تأثير الحجر الصحي على   .2

 النساء، معدومي الدخل ... وماهي آليات حمايتهم؟

 حيتين النفسية والتربوية؟ ما هي األثار الوخيمة للحجر الصحي على األطفال من النا  .3

 ، وماهي آليات الحد منهم؟ ماهي عالقة الحجر الصحي بانتشار العنف األسري واملجتمعي والتنمر  .4

 ما هي التبعات االقتصادية للحجر الصحي على األفراد واملؤسسات  والدول وماهي آليات مجابهتها؟  .5

 حماور املؤمتر:

 االضطرابات النفسية والصحية. آليات الحد من  .1

 آليات حماية ووقاية الفئات الضعيفة في املجتمع.  .2

 ي لألطفال. آليات الدعم النفس ي والتربو  .3

 اآلليات القانونية واالجتماعية للحد من انتشار العنف والتنمر. .4

 آليات التعامل مع الكساد االقتصادي الذاتي والدولي. .5
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 البيان اخلتامي للمؤمتر الدولي احملكم حول

 احلجر الصحي: التداعيات واحللول 
 2021أبريل  04و  03يومي 

 

 

 04و  03نظم مركز جيل البحث العلمي يومي     UNSCINللمؤسسات العلمية  تحت رعاية االتحاد العاملي  

"  2021أبريل   عنوان  تحت  املحكم  الدولي  مؤتمره  والحلول ،  التداعيات  الصحي:  ترأس    الحجر  ولقد   ،"

املؤتمر األمينة العامة لالتحاد ورئيسة املركز، أ.د. سرور طالبي، بمشاركة أعضاء لجانه العلمية التحكيمية  

 جامعات جزائرية ولبنانية ومن العراق، املغرب، تونس، فلسطين وليبيا.  من اتذة وباحثينوأس

واألسر   األفراد  على  الصحي  الحجر  خلفها  التي  التداعيات  أهم  عند  الوقوف  إلى  املؤتمر  هدف  ولقد 

أثاره   من  وتحد  وطأته  من  تخفف  عملية  حلول  إليجاد  كمساهمة  ككل،  والدول  واملجتمعات  املؤسسات 

 .لسلبيةا

 من األساتذة األفاضل)حسب الترتيب األبجدي(:لجنة التوصيات لت ولقد تشك

 .أ.د. سرور طالبي، مركز جيل البحث العلمي )رئيس املؤتمر واللجنة العلمية(

 الجزائر(. – أ.د. حسان سخسوخ  )جامعة العربي بن مهيدي 

 لعراق(. ا -جامعة ذي قار أ د. حسين عليوي ناصر الزيادي )معاون العميد للشؤون العلمية،

 أ.د. نوارة  حسين )جامعة مولود معمري، الجزائر(.   

 العراق(. -أ.م.د. رياض سالم عواد )جامعة كركوك 

 أ.م.د. نورالدين الداودي )جامعة عبد املالك السعدي، املغرب(. 

 د. خديجة عبدالالوي )جامعة بلحاج بوشعيب، الجزائر( 

 ائر(.ديق بن يحي، الجز د. سارة مسالي )جامعة محمد الص
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 ، الجزائر(. 2د. شريفة بلعروس ي )جامعة وهران 

 د. عماد صوالحية )جامعة العربي التبس ي، الجزائر(.

 د. فداء إبراهيم املصري )معهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية(. 

 الجزائر(.  –د. كريمة بوحريق )جامعة عباس لغرور 

 الجزائر(.ان، د. ياسين طهراوي )جامعة تلمس 

 )جامعة سوسة، تونس(. ط/د. كــرم محمد زيدان النـجار

 ط/د. سوهة رومي )جامعة البويرة/ الجزائر( 

 التوصيات إلى مجُموعة من النتائج وهي:   
ُ
صت لجنة

ُ
 ولقد خل

غير أن تبعياته االقتصادية،    COVID-19الحجر الصحي اجراء وقائي فعال للتخفيف من انتشار وباء   .1

 ، املؤسسات أو الدول كانت وخيمة جدا.ية والنفسية ... على األفراد أو األسراالجتماع

األرق،  .2 النفس ي،  الضغط  االجتماعية،  العزلة  والضجر،  امللل  الصحي:  للحجر  الجلية  النتائج  بين  من 

 ف املنزلي ... إلخ.الحصر، ضغط ما بعد الصدمة، االكتئاب، امليول االنتحارية والعن

 فال سواًء من الناحية النفسية أو التربوية. شكل كبير على األط أثر الحجر الصحي ب  .3

الضغوطات   .4 بسبب  النساء  أو  األطفال  ضد  األسر  داخل  العنف  حاالت  في  جدا  ملحوظ  تزايد  ُسجل 

 املختلفة التي ولدها الحجر الصحي املتكرر.

التعل .5 النظام  تدهور  في  الصحي  الحجر  التربو تسبب  املؤسسات  تراجع  وفي  العربي  والتعليمية  يمي  ية 

 فير تقنيات التعليم عن بعد. الحكومية العاجزة عن تو 

التجارية   .6 املؤسسات  من  العديد  وإفالس  وعجز  والشراء  البيع  عمليات  ركود  الصحي  الحجر  عن  نتج 

 وتصريح العاملين فيها. 

 االقتصادية للحجر الصحي. تعاني  أغلبية الدول بما فيها العربية من التداعيات  .7
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 لصحي: التداعيات والحلول مر الحجر اتوصيات مؤت

 استناًدا على النتائج أعاله، أوصت اللجنة على ضرورة: 

  .إعادة النظر في كيفية  تطوير وتجديد قطاع الصحة ملجابهة هذا الوباء من طرف الجهات املعنية .1

عربية   .2 حتى  أو  وطنية  واستراتيجيات  خطط  سيما وضع  الصحي  للحجر  املختلفة  التداعيات    لتجاوز 

 االقتصادية واالجتماعية منها.

بناء نظام اقتصادي عربي منتج من خالل تبني السياسات التنموية للبنية االقتصادية اإلنتاجية، سواء   .3

 .القطاع الصناعي والزراعي

 رقمنة مختلف القطاعات اإلدارية للتخفيف من العراقيل البيروقراطية.  .4

 اع أسعار املواد الغذائية األساسية.عيل دور هيئات حماية املستهلك لوضع حد الرتف تف .5

 .تفعيل روح التضامن والتكافل املجتمعي أثناء مواجهة الكوارث اإلنسانية املختلفة .6

 االستفادة من فائض الوقت للتضامن والتالحم بين أفراد املجتمع أكثر من أي وقت مض ى.  .7

الدعم النفس ي االلكتروني )عن   واطنين التي هي أساس املناعة الجسمية وإتاحةدعم املناعة النفسية للم .8

 دواته. بعد( وتنويع أ

 توفير خطوط ساخنة أو انشاء مراكز لالستماع وإبداء املشورة القانونية أو النفسية أو غيرها.  .9

 .ادة تأهيلهمتوفير مراكز للمتضررين من العنف األسري لالهتمام بقضاياهم وتوفير الحماية لهم وإع .10

 فسية.فئات الضعيفة ضحية املشاكل النتقديم الخدمات الصحية مجانا لل .11

   .تفعيل القوانين التي تجرم العنف األسري وتوفير املالذ اآلمن للفئات الضعيفة املعنفة .12

 تخصيص وحدات متخصصة لعالج وإعادة تأهيل مرتكبي العنف األسري.  .13

وسائل  ختلف  عبر م واملجتمعات، والعوائل العنف األسري على األفرادتنظيم حمالت توعية عن تأثير   .14

 االعالم وفي الشبكات االجتماعية.

والتحصيل   .15 األسر  استقرار  على  األسري  العنف  بمخاطر  بالتوعية  املختلفة  االعالم  وسائل  مساهمة 

 الدراس ي لألبناء.  

ومناقشة الحلول املمكنة للحد    تفعيل دور وسائل اإلعالم للتعريف بمختلف تداعيات الحجر الصحي .16

 جهتها بصبر وحكمة ومسؤولية. أو التخفيف منها أو موا

التحذير من متابعة املصادر غير الرسمية وغير املوثوقة سواء ما تعلق بأخبار انتشار الوباء  أو كيفية   .17

 الوقاية منه. 

ده بضوابط وقيود مشّددة  اعتماد التعليم اإللكتروني كتعليم موازي للتعليم التقليدي الحضوري وتقيي .18

 .عملية التعليميةمن أجل املحافظة على رصانة ال
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اإلنسان   .19 حقوق  ضمن  االنترنت  إلى  املجاني  الوصول  في  الحق  وادراج  االنترنت  لخدمات  الدول  دعم 

 الضرورية للتحصيل العلمي وغيره. 

يئة التعليمية والتدريسية  تنظيم دورات تكوينية وتأهيلية في مجال التعليم اإللكتروني لجميع أعضاء اله .20

 بغية تطوير مهاراتهم. 

 من الحدود والقيود لضمان عدم املساس بالحقوق والحريات العامة. لعديدوضع ا .21

 تنظيم ندوات ملناقشة التداعيات املختلفة للحجر الصحي وسبل تجاوزها.   .22

خالل الندوات واملحاضرات  تفعيل وعي املواطن واملسؤولين لعناصر إدارة األزمات ومسارها التنموي من   .23

 وحلقات النقاش البناءة.

ملؤتمر إلى الجهات املعنية، ونشرها على نطاق واسع من خالل الصحافة واإلعالم،  ات هذا ارفع توصي  .24

 ومختلف مواقع التواصل االجتماعي.

العلمي جميع املشاركين   البحث  العلمية ومركز جيل  للمؤسسات  العاملي  في هذا وفي األخير يدعو االتحاد 

ملقاالت والدراسات املتخصصة، وبناًء على توصيات  املؤتمر وأعضائهم ومتتبعيهم، ملواصلة البحث ونشر ا

اغة باملؤتمر سُتنشر أعمال هذا املؤتمر ضمن سلسلة أعمال املؤتمرات الصادرة عن مركز جيل  لجنة الصي

 البحث العلمي.

 *** 

األبحاث العلمية املشاركة بهذا املؤتمر والتي التزمت  ومن هذا املنطلق يضع املركز تحت تصرفكم أهم  

  العربية   في إثراء املكتبات  ه  املوضوعة من قبل لجنته العلمية املوقرة، كإسهام من  واملنهجية  يير الشكليةباملعا

 بالدراسات والبحوث العلمية التي تلتمس قضايا العصر ومتطلبات الواقع. 

 

 سرور طاليبرئيسة املؤمتر/ أ.د. 
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 تقييد احلق يف التنقل يف ظل احلجر الصحي

Restricting the right to movement under the confinement 
 أ.د. سرور طالبي )مركز جيل البحث العلمي(

Sourour TALBI (JiL Scientific Research Center) 

 

 

 

Summary: 

The right to move freely is one of the civil rights recognized by many international and 

regional instruments, however, since the beginning of 2020, and following the spread of the 

Covid19 epidemic, the Authorities of most countries have resorted to restricting the freedom 

of movement of individuals on their territory or to prevent their departure or return, within the 

framework of a global and general containment as well as the closure of all public spaces. 

Consequently, the objective of this article is to respond to the following main problem: 

What are the limits of the restriction of the right to move during a period of confinement? To 

answer this question, the researcher adopted both analytical and comparative approaches, 

which allowed him to analyze and compare the texts of the various agreements that dealt with 

this right. 

The study found that the full confinement accompanied by the general shutdown adopted 

by most countries to contain the Covid 19 pandemic, is an arbitrary restriction of the right of 

movement, so among the things it recommends to submit this precautionary measure to the 

provisions of international human rights. 

Keywords: Right of movement - Restriction of human rights – confinement.  
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 مستخلص: 

،  الحق في التنقل بحرية هو أحد الحقوق املدنية املعترف بها في العديد من املواثيق الدولية واإلقليمية

طات معظم الدول إلى تقييد حرية  ، لجأت سل  19، وعقب انتشار وباء كوفيد2020غير أنه منذ بداية عام  

ادرتهم أو عودتهم، في اطار حجر صحي شامل واقفال عام لكل املرافق  تنقل األفراد على أراضيها أو منع مغ 

 العامة. 

لية: ما هي ضوابط تقييد الحق في التنقل  من هنا جاءت هذه الورقة لإلجابة على اإلشكالية األساسية التا

، اللذان  على هذا التساؤل  اعتمد الباحث كال من املنهجين التحليلي واملقارن   في ظل الحجر الصحي؟ لإلجابة

 سمحا له بتحليل ومقارنة نصوص االتفاقيات املختلفة التي تناولت هذا الحق. 

املصحوب باإلقفال العام الذي اعتمدته غالبية  ولقد توصلت الدراسة إلى اعتبار الحجر الصحي الشامل  

وص ي بها،  ، هو تقييد تعسفي للحق في التنقل، لذلك من بين األمور التي ت19وفيدالدول الحتواء جائحة ك

 هو إخضاع هذا التدبير االحترازي ألحكام الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان.   

 الحجر الصحي. –اإلنسان  تقييد حقوق  –الحق في التنقل  الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 مقدمة:

أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، بتة للجميع بغض النظر عن العرق،  حقوق اإلنسان هي تلك الحقوق الثا

أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياس ي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير  

الحرب  مجموعة من الوثائق الدولية واإلقليمية التي رأت النور تدريجيا بعد انتهاء  ذلك من األسباب ... تحميها  

الثانية  في  1العاملية  املتحدة  األمم  ميثاق  من  بدًء  في  1945،  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  ثم   ،1948  ،

وال واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاصين  الدوليين  لعام  فالعهدين  ثقافية 

 ، ووثائق كثيرة أخرى.  1966

 
 خوض في تفاصيل التطور التاريخي لحقوق اإلنسان ومصادرها الدينية والفلسفية عبر العصور القديمة.دون ال 1
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األولى منكما جاء  -وتقوم فلسفة حقوق اإلنسان   الثالثة  الفقرات  العاملي لحقوق    في  ديباجة اإلعالن 

األساسية    -اإلنسان   البشرية وبحقوقهم  األسرة  أعضاء  في جميع  املتأصلة  بالكرامة  العاملي  االعتراف  على 

القانون ضمانها ويسهر على حمايتها "لكيال يضطر املرء آخر األمر إلى التمرد  املتساوية والثابتة التي يتولى  

 على االستبداد والظلم".  

أساسية   إلى حقوق  أهميتها  اإلنسان بحسب  غير  ويمكن تصنيف حقوق  اإلنسانية  بالكرامة  ملتصقة 

للتجزئة،   للتنازل وال  أو  للتقييد  اعتبارها  وأخرى  "،  بالنواة الصلبة لحقوق اإلنسان  تعرف "قابلة  يمكن 

ي يجوز تقييدها في حاالت الطوارئ االستثنائية ولكن  ثانوية كونها مرتبطة بالرفاهية والعيش الكريم، فبالتال

 ة. بشروط وضوابط محدد

كوفيد وباء  إعالن  كإجراء  19إثر  الصحي  الحجر  إقرار  إلى  الدول  غالبية  لجأت سلطات  عاملية،  جائحة 

 شاره، مقيدة بذلك بعض الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التنقل.   احترازي ووقائي للحد من انت 

لورقة إلى تسليط الضوء على الحق في التنقل بوصفه أحد حقوق اإلنسان املكفولة بموجب  هذه اتهدف  

العديد من الوثائق الدولية واإلقليمية، وكونه كذلك مرتبط ارتباط وثيق بإعمال حقوق اإلنسان األخرى،  

 قييد له سيؤثر ال محال عليهم. فأي ت

على    ي التنقل في ظل الحجر الصحي من خالل اإلجابةمن هنا تظهر أهمية دراسة ضوابط تقييد الحق ف

والتي يتفرع    ما هي ضوابط تقييد الحق في التنقل في ظل الحجر الصحي؟اإلشكالية األساسية التالية:  

 عنها مجموعة من األسئلة التالية: 

ثانوي   • للتقييد أو حق  التنقل،  هل هو حق أساس ي غير قابل  في  القانوني للحق  التكييف  يمكن  ما هو 

 تقييده بشروط؟  

 إن كان كذلك فما هي هذه الشروط والضوابط؟  •

ماهي تداعيات فرض الحجر الصحي ألسباب وقائية على ممارسة هذا الحق وما مدى تأثير تقييد حركة   •

 ي حقوق اإلنسان األخرى؟ األفراد على تمتعهم بباق

واملنهج املقارن من أجل تحليل نصوص    لإلجابة على هذه األسئلة، ال بد من اتباع كل من املنهج التحليلي

قليمية لحقوق االنسان التي تناولت الحق في التنقل واملقارنة فيما بينها )مطلب  مختلف الوثائق الدولية واإل 

ا تقييده )مطلب ثاني( لنتوصل في األخير ملعرفة الضوابط التي وضعتها أول( ثم دراسة الحاالت التي أجازت فيه

 هذا الحق، واسقاطها على حالة الحجر الصحي )مطلب ثالث(.  هذه الوثائق لتقييد  
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 املطلب األول: التأصيل القانوني للحق في التنقل 

ي الحياة، في الحرية،  من حيث الفئات املستفيدة منها إلى حقوق فردية كالحق ف تنقسم حقوق اإلنسان

رير املصير والتنمية وفي بيئة سليمة... في التعلم أو العمل أو في الصحة ... إلخ وأخرى جماعية كالحق في تق 

 إلخ. 

التي ورد ذكرها في جميع الوثائق الدولية واإلقليمية لحقوق    يعتبر الحق في التنقل من الحقوق الفردية

تناولت الحقوق املدني التي  ة لألفراد بصفة عامة أو حقوق فئات معينة ال سيما الالجئين واملرأة  اإلنسان 

 ة. واألطفال وذوي اإلعاق

وعليه سيتناول هذا املطلب، التأصيل القانوني للحق في التنقل في الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان، ثم  

 الوثائق اإلقليمية كما يلي:

 

 الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان الفرع األول: الحق في التنقل على ضوء 

ّ فرد حقٌّ في    ( 1 ) : "1من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان على أنه    13نصت املادة   للكل 
ُّ
ية التنق وفي   حر ِّ

ِّ إقامته ّ فرد   2)    .داخل حدود الدولة  اختيار محل  العودة  ، بما في ذلك بلده، وفي  حقٌّ في مغادرة أي ِّ بلد( لكل 

 إلى بلده."

في نفس السياق، لكن مع اشتراط ضرورة التواجد بشكل قانوني لالستفادة من هذا الحق، نصت املادة  

يوجد على  لكل فرد   .1على أنه :"    2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 2و  1)فقرة    12

حرية مغادرة  لكل فرد   .2  .وحرية اختيار مكان إقامتهفيه    حق حرية التنقل داخل إقليم دولة ما    قانوني  نحو

ال يجوز حرمان أحد، تعسفا،    ثم أضافت الفقرة الرابعة من نفس هذه املادة أنه "  .، بما في ذلك بلدهأي بلد

 ". من حق الدخول إلى بلده

في شرحها لهذه املادة، فإن مواطني   للجنة املعنية بحقوق اإلنسان  27ووفقا ملا جاء في التعليق العام رقم  

 
ً
بصفة قانونية داخل إقليم دولتهم، بما في ذلك جميع أنحاء الدول   -من حيث املبدأ-الدولة موجودين دائما

 
ألف بوصفه   217من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب القرار    1948ديسمبر    10اعتمد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان في باريس في    1

تهدفه كافة الشعوب واألمم. ألنه حدد للمرة األولى حقوق اإلنسان األساسية التي يتعين حمايتها عامليا،  أن تس   أنه املعيار املشترك الذي ينبغي

على   2021مارس  12تاريخ الزيارة  /https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rightsلتحميل الوثيقة ينظر الرابط املباشر: 

17:25. 
اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة   2

، األمم املتحدة، حقوق  49وفقا ألحكام املادة    ،1976  آذار/مارس  23تاريخ بدء النفاذ:    1966كانون/ديسمبر    16( املؤرخ في  21-ألف )د  2200

 . 28ص ، A.94.XIV-Vol.1, Part 1رقم املبيع ،  1993اإلنسان: مجموعة صكوك دولية، املجلد األول، نيويورك، 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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ة، أما بالنسبة لألجانب املوجودين "بصفة قانونية" داخل إقليم تلك الدولة فهي مسألة يحكمها  االتحادي

 على دخول األجنبي شريطة أن تمتثل تلك القيود اللتزامات    القانون الداخلي الذي يجوز لـه
ً
أن يفرض قيودا

التي يحظى بها املواطنون داخل   الدولة الدولية، وكذلك ال بد للدول من تبرير أي معاملة مختلفة عن املعاملة

 1إقليمها في التقارير التي ترفعها دوريا إلى هذه اللجنة. 

الالجئين فلقد نصت الالجئين  26املادة    أما فيما يخص  الخاصة بوضع  تمنح كل من    2من االتفاقية   "

لتنقل الحر ضمن  حق اختيار محل إقامتهم وافي إقليمها    الالجئين املقيمين بصورة نظاميةالدول املتعاقدة  

 ، على أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي األجانب عامة في نفس الظروف". أراضيها

متوقع، سيما  هو  من    وكما  التنقل هو  في  الحق  فإن  املرأة،  لحماية حقوق  الحثيث  الدولي  السعي  مع  

فقرة    15املرأة في مادتها    الحقوق األساسية التي أكدت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز صد

بحركة تصل  التي تنص على أنه " تمنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع امل  2

إقامتهم   3". األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم و

ي سالف الذكر، الدول على ضمان حماية الحقوق املكفولة ف  27أبعد من ذلك يلزم التعليق العام رقم  

عامة أو    من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية من أي تدخل، سواء كان من جهات   12املادة  

يربط هذا االلتزام بحماية حقوق املرأة على وجه التحديد، بحيث يوضح هذا التعليق في و   من جهات خاصة،

ق املرأة، وعلى سبيل املثال، فإن  فقرته السادسة على أن لهذا "االلتزام أهمية خاصة بالنسبة لحماية حقو 

ربطه بها عالقة  إخضاع حق املرأة في حرية التنقل واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر، حتى لو كانت ت 

 ". 12من املادة   1قرابة، سواء بالقانون أو باملمارسة العرفية، أمر يتعارض مع أحكام الفقرة 

طرف أو  لطفل لألطفال أو والداهم الحق في دخول دولة  من اتفاقية حقوق ا  10وباملقابل ضمنت املادة  

تلزم هذه االتفاقية الدول  "،  بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعةمغادرتها بقصد جمع شمل األسرة " كما 

"،  دخول بلدهمبما في ذلك بلدهم هم، وفى  حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد،  األطراف فيها باحترام " 

 
من العهد الدولي    )حرية التنقل(  12على املادة    27في تعليقها رقم   (1999)ينظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في الدورة السابعة والستون   1

 ،   5و 4، املرفق السادس، ألف. الفقرة A/55/40الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،  وثيقة األمم املتحدة 
الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة   االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين التي اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة للمفوضين بشأن الالجئين وعديمي  2

،  ينظر حقوق اإلنسان: مجموعة صكوك  1950كانون األول/ديسمبر    14( املؤرخ في  5-)د  429حدة إلي االنعقاد بمقتض ى قرارها رقم  لألمم املت

 . 892دولية، املجلد األول، املصدر نفسه، ص 
قرار الجمعية العامة لألمم   اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة التي   3

 رابط التحميل املباشر :     1979كانون األول/ديسمبر  18املؤرخ في  180/ 34املتحدة 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf   18:12على الساعة:  2021ريل  أب 1تاريخ الزيارة. 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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املادة   تلزم  ملكا  11كما  "تدابير  باتخاذ  غير  لدول  بصورة  عودتهم  وعدم  الخارج  إلى  األطفال  نقل  افحة 

 1  مشروعة."

لهذه الفئة الحق في التمتع    2من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   18  وفي السياق نفسه أقرت املادة

ك حقهم في مغادرة أي  بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم وكل ما ييسر ممارسة هذا الحق، بما في ذل

 بلد، سيما بلدهم والرجوع إليه.

 

 ق اإلنسان الفرع الثاني: الحق في التنقل على ضوء الوثائق اإلقليمية لحقو 

، بل 1950لم تنص االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على الحق في التنقل في الوثيقة األساسية لعام   

ثالثة عشرة سنة أخرى  االنتظار  بد من  في سبتمبر  كان ال  بها  امللحق  الرابع  البروتوكول  يقره  ،  19633حتى 

( من املادة  2و  1حرى سباقا ملا ورد في الفقرتين )( متطابقا، بل باأل 2و  1والذي جاء نص مادته الثانية )فقرة  

 ، كونه قد صدر قبله. 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام  12

ملواطنين إلى دولهم، فإن هذا البروتوكول قد خصص له  نع التعسفي لدخول اأما فيما يخص حظر امل 

 . 4" منع الدول من طرد مواطنيها" املادة الثالثة والتي أضافت إلى ذلك الحظر:

من امليثاق األفريقي لحقوق    12واملادة    5من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان   22فحين جاءت املادة  

والشعوب  املادة  ابقت متط  6اإلنسان  مع  املعنى  املدنية    12ان من حيث  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من 

كل مضطهد لحق  فيهما  تشيران  دولة    7والسياسية، مضيفتان فقرتان  في  اللجوء  على  والحصول  في طلب 

 
املادة  1 لألمم   من  11و  10ينظر  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  للتوقيع والتصديق واالنضمام  اعتمدت وعرضت  التي  الطفل  اتفاقية حقوق 

 .237اإلنسان: مجموعة صكوك دولية، املصدر نفسه، ص ، حقوق 1989تشرين الثاني/نوفمبر  20املؤرخ في  25/ 44املتحدة 
ينظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي اعتمدت ونشرت على املأل وفتحت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية     2

 ، املرفق األول. A/RES/61/106تحدة وثيقة األمم امل -، 2006كانون األول/ديسمبر  13، املؤرخ في 611/ 61العامة لألمم املتحدة رقم 
، على 13- 12- 7-6- 4واملتممة بالبروتوكول اإلضافي والبروتوكوالت رقم    14و  11األوروبية لحقوق اإلنسان املعدلة بالبروتوكولين  ينظر االتفاقية   3

   .36، ص  17:09على  2021أبريل | 2تاريخ الزيارة   https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  الرابط  
.ال يجــوز طــرد أي إنســان عن طريــق تدبير فــردي أو جماعي، من أراض ي الدولة التي يحمل جنسيتها.   1توكول اإلضافي:"  من هذا البرو   3تنص املادة   4

  .ال يجوز حرمان أي إنسان من حق الدخول إلى أراض ي الدولة التي يحمل جنسيته". 2
في   5    http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.htmlالرابط املباشر    ، على1969/ 11/  22االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، سان خوسيه 

 . 2021أبريل   2تاريخ الزيارة  
العادية رقم   6 بدورته  األفارقة  الرؤساء  قبل مجلس  إجازته من  تمت  الذي  اإلنسان والشعوب  األفريقي لحقوق  )كينيا(    18امليثاق  نيروبي  في 

 . 17:42، على 2021أبريل   2تاريخ الزيارة     http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html، ينظر الرابط  1981يونيو
باملالحقة  بجرائم سياسية أو جرائم عادية" فحين لم يحدد  من االتفاقية األمريكية لحقوق االنسان سبب االضطهاد "  7فقرة    22حددت املادة     7

 .3فقرة  12فريقي لحقوق اإلنسان والشعوب سبب االضطهاد في مادته امليثاق األ 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
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إ  أجنبية  لتشريعات الدولة واالتفاقيات الدولية، وحظر طرد املواطن أو األجنبي الذي دخل إلى 
ً
قليم  وفقا

 أو طبقا للقانون.     دولة  
ً
 طرف في هذان امليثاقان بصفة قانونية إال بموجب قرار صادر وفقا

من العهد الدولي الخاص    12من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان نفس أحكام  املادة    26بينما أعادت املادة  

فرض على األفراد"   فيه منطراف ( الدول األ 2و 1)فقرة  27، لكن منعت املادة 1بالحقوق املدنية والسياسية 

أي شخص من بلده أو منعه من   نفياإلقامة في أية جهة أو إلزامهم باإلقامة في أي بلد، وكذلك منعتهم من "

 العودة إليه".  

وانطالقا مما سبق، يمكن تعريف الحق في التنقل على أنه أحد الحقوق املدنية التي تكفل لألفراد بغض  

و أي اعتبار آخر ... حرية االنتقال من مكان إلى آخر في حدود إقليم  رقهم أ يتهم عالنظر عن جنسهم أو جنس 

دولة متواجدين فيها بشكل قانوني، أي كمواطنين أصليين أو الجئين أو أجانب يحملون تأشيرة الدخول أو  

 دة إلىوالعو  وثيقة تسمح لهم باإلقامة والحركة، كما يشمل هذا الحق حرية اختيار مكان اإلقامة، واملغادرة 

 تلك الدولة بما فيها دولتهم، دون أن يتعرضون للنفي أو الطرد.

األساسية   الحقوق  من  واعتبرته  كافة،  الداخلية  القوانين  عليه  نصت  فلقد  الحق،  هذا  ألهمية  ونظرا 

املكفولة لكل املقيمين بشكل قانوني، بل اعتبرته العديد من الدول نص دستوري، كما هو عليه الحال في  

 ... وغيرهم .   7، أو العراق 6، األردن5، الجزائر 4، تونس3سويسرا  ،2رنسا ف

كوفيد وباء  تفش ي  إثر  عاملي    19لكن  وباء  من سنة،  أكثر  منذ  العاملية  الصحة  منظمة  اعتبرته  وبعدما 

يهدد   الذي  املشترك  "العدو  واعتبرته كذلك  انتشاره  تدابير صارمة لوقف  اتخاذ  الحكومات  يستوجب من 

 
، على الرابط 2004مايو/أيار    23امليثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في   1

 . 18:30على الساعة  2021أبريل  2ة تاريخ الزيار   http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.htmlاملباشر التالي  
2 Article 66 de la constitution Française de 1958, in Le cabinet ACI d’avocats en droit pénal  : La liberté d’aller et venir les 

sources, in https://www.cabinetaci.com/la-liberte-daller-et-venir-sources/ , Février 2021. 
3 Article 10 (para.2) et 24 (para.1) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, in 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr     Etat le 1er janvier 2021. 
املادة     4 الدستور    2فقرة    24ينظر  في   من  املعدل  الرابط:    2014جانفي    26التونس ي  http://www.iedja.org/wp-على 

content/uploads/pdf/litterature_juridique/TUNISIE/Constitution_tunisie_janv214_arabe.pdf    الزيارة على    2021أبريل    05تاريخ 

20:00. 
املاد   5 رقم    49ة  ينظر   الرسمية  الجريدة  األخير:  الدستوري  التعديل  في    82من  الرابط   2020ديسمبر    30املؤرخة  من  للتحميل  متوفرة   ،

https://www.joradp.dz/TRV/FConsti.pdf   20:19على الساعة   2021أبريل   6تاريخ الزيارة. 
 . 2020من التعديل الدستوري األخير لعام  9ادة ينظر امل 6
 . 2005من الدستور العراقي لعام  44ينظر املادة  7

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
https://www.cabinetaci.com/la-liberte-daller-et-venir-sources/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
http://www.iedja.org/wp-content/uploads/pdf/litterature_juridique/TUNISIE/Constitution_tunisie_janv214_arabe.pdf
http://www.iedja.org/wp-content/uploads/pdf/litterature_juridique/TUNISIE/Constitution_tunisie_janv214_arabe.pdf
https://www.joradp.dz/TRV/FConsti.pdf
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جمعاءاإل ويمنع  1" نسانية  األفراد  تنقل  حرية  يقيد  احترازي  كتذبير  الصحي  الحجر  الدول  معظم  أقرت   ،

 تنقالتهم غير املبررة. 

وهذا ما يدفعنا للحديث في املطلب الثاني عن الحاالت التي يجوز فيها تقييد هذا الحق وفقا ملا جاء في مختلف  

الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان الصحي بشكله املنفذ من قبل  ذا كان الحجر  ، ملعرفة ما إاالتفاقيات 

 متماشيا أم ال مع أحكام هذه الوثائق الدولية. 19الدول الحتواء جائحة كوفيد 

 

 املطلب الثاني: حاالت تقييد الحق في التنقل 

فيها   يسمح  التي  الحاالت  على  اإلنسان  لحقوق  واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات  مختلف  نصت  لقد 

بتقييد   التنقل، ساستثنائيا  في  الحجر الحق  للحديث عن  الثاني  الفرع  في  لننتقل  الفرع األول،  في  نعرضها 

 الصحي باعتباره أحد التدابير املقيدة لهذا الحق. 

 

 الفرع األول: الحاالت املنصوص عليها في الوثائق الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان

الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،    من العهد  1يجوز للدول بموجب نص املادة الرابعة فقرة  

الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، أن تتخذ " في أضيق الحدود التي في حاالت  

بمق عليها  املترتبة  بااللتزامات  تتقيد  ال  تدابير  الوضع،  هذه  يتطلبها  منافاة  عدم  العهد، شريطة  هذا  تض ى 

لاللت الدولي  التدابير  القانون  بمقتض ى  عليها  املترتبة  األخرى  مبرره  زامات  يكون  تمييز  على  انطوائها  وعدم 

 الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي."  

ادة، مجموعة من الحقوق األساسية التي ال يمكن في أي  لكن باملقابل استثنت الفقرة الثانية من هذه امل  

 Le "النواة الصلبة لحقوق اإلنسانم اعتبارها  ظرف من الظروف تقييدها، ألنها غير قابلة للتنازل بحك 

droits de l'Homme noyau intangible des "2.  

 
، 2020آذار/مارس    18في    19-املالحظات االفتتاحية التي أدلى بها املدير العام في اإلحاطة اإلعالمية بشأن مرض كوفيد منظمة الصحة العاملية:  1

الرابط:   -https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-theينظر 

media-briefing-on-covid-19---18-march-2020   :20:15على الساعة  2021مارس  27تاريخ الزيارة . 
2 Nicaise Mamouna, Le noyau intangible des droits de l'homme, Collection Thèse à la carte, février 2003 in: https://books-

now.com/book?isbn=9782284036715&lang=ofr&source=google , consulté le 2 Avril 21 :05, voir également, Fréderic Sudre, 

droit international et européen des droits de l’homme, Puf, 4ème éd., août 1999, pp. 91-94. 

https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---18-march-2020
https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---18-march-2020
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أن   نجد  التقييد،  هذا  من  املستثناة  األساسية  الحقوق  قائمة  إلى  يدخل وبالرجوع  ال  التنقل  في  الحق 

الدولي1ضمنها العهد  لذا حدد   املدنية    ،  بالحقوق  اإلقليمية، حاالت  الخاص  الوثائق  وكذلك  والسياسية 

 تقييد حركة األفراد والتي نستعرضها  كاآلتي:

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لتقييد الحق في التنقل  3)فقرة 12تشترط املادة 

ن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو  حاالت التالية: "أن تكون تلك القيود ضرورية لحماية األمال

 عامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم". اآلداب ال

( من البروتوكول الرابع امللحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، فلقد اشترطت  3)فقرة  2أما املادة  

طتها باألمن الوطني بدال عن  الت، أن تكون القيود ضرورية في املجتمع الديمقراطي، وربباإلضافة إلى هذه الحا

 بمنع الجرائم الجزائية أو األخالق. القومي، وبالسالمة العامة و 

( من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان أن يكون تقييد  3)فقرة    22وفي السياق نفسه اشترطت املادة  

حماية األمن القومي    الذي البد منه في مجتمع ديمقراطي من أجل منع الجريمة أوالحق في التنقل "بالقدر  

العام النظام  أو  العامة  السالمة  أو حرياتهم"،    أو  اآلخرين  أو حقوق  العامة  الصحة  أو  العامة  األخالق  أو 

 تقييد ممارسة الحقوق املذكورة في
ً
(  1الفقرة )  لتضيف الفقرة الرابعة من نفس هذه املادة أنه "يمكن أيضا

 .ق باملصلحة العامة"بموجب القانون في مناطق محددة وألسباب تتعل

( من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، مثلها مثل العهد الدولي 2)فقرة 12بينما اكتفت املادة  

واملتمث التنقل  في  الحق  تقييد  لجواز  فقط  التالية  بالحاالت  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  في الخاص  لة 

 العام، الصحة، أو األخالق العامة".الحاالت " الضرورية لحماية األمن القومي، النظام 

على حاالت تقييد الحق في التنقل على وجه   26فحين لم ينص امليثاق العربي لحقوق اإلنسان في املادة  

عض الحقوق الواردة فيه  التحديد، لكن بالرجوع إلى نص املادة الرابعة منه نجده قد أجاز هو األخر تقييد ب

، أبعد من ذلكفي حاالت الطوارئ االستثنائية ال
ً
فإنه انفرد عن باقي   تي تهدد حياة األمة واملعلن قيامها رسميا

منه من الحقوق األساسية غير قابلة للتقييد مهما    27الوثائق السابقة، باعتبار الحقوق الواردة في املادة  

ن أن يفرض في حرية األفراد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم، دو كانت الظروف، وتتمثل هذه الحقوق  

 
  8و    7و    6لفة ألحكام املواد  من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية: " ال يجيز هذا النص أي مخا  2تنص املادة الرابعة فقرة   1

و  2و  1)الفقرتين   في  18و    16و    15و    11(  الحق  التعسفية،  واملحاكمة  السجن  العبودية  االسترقاق  التعذيب  الحياة، حظر  في  الحق  أي   ".

 ة القانونية، وحرية الفكر والوجدان والدين . الشخصي
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إلقامة في أي بلد بشكل تعسفي أو غير قانوني، كما تحميهم  على اقامتهم أي حظر في أية جهة أو إلزامهم با 

  1هذه املادة من النفي من بالدهم أو منعهم من العودة إليه.

مخ فيها  أجازت  التي  الحاالت  باختصار  التنقل، هذا  في  الحق  تقييد  واإلقليمية  الدولية  الوثائق  تلف 

لحاالت يندرج الحجر الصحي بشكله املنفذ من  السؤال الذي يطرح نفسه في هذا املقام هو: في أي من هذه او 

 ؟   19قبل سلطات الدول الحتواء جائحة كوفيد

 

 19الفرع الثاني: التكييف القانوني للحجر الصحي في ظل جائحة كوفيد

اص أو الحيوانات أو النباتات  َعْزل األشخ، على أنه "2ّعرف الحجر الصحي وفقا ملعجم املعاني الجامع يُ 

هم من تلك األمراض".  د من خلّو 
ُّ
ْعدّية؛ للتأك

ُ
 الوافدة من منطقة موبوءة باألمراض امل

وعليه فإن الحجر الصحي عبارة عن إجراء وقائي ومؤقت يقوم على عزل األشخاص املشتبه في اصابتهم  

النتشار املحتمل للعدوى، ألن الهدف منه هو كسر  بمرض معدي وفصلهم عن اآلخرين، بطريقة تحول دون ا 

معتمد منذ زمن بعيد،   سالسل انتقالها والوقاية من األمراض والوفيات املرتبطة بها، وهو اجراء صحي قديم

 وقد ثبتت فعاليته في العديد من الدول التي عانت من أزمات صحية.   

كوفيد وباء  انتشار  وجائحة   19وإثر  عاملي  وباء  السيطرة   واعتباره  عن  غالبية  3خارجة  أقرت سلطات   ،

تشار هذا الوباء،  الدول الحجر الصحي كتدبير احترازي واعتبرته اإلجراء األكثر فعالية للتحكم وللحد من ان

 خاصة في املرحلة التي لم تثبت فيها البروتوكوالت الصحية املتوفرة نجاعتها لعالجه. 

م اقترحتها  التي  املبدئية  اإلرشادات  تنفوبحسب  يمكن  فئتان  هناك  العاملية،  الصحة  الحجر  نظمة  يذ 

هذا الوباء بين أفراد املجتمع، أما  الصحي عليهما: األولى فئة املسافرين الوافدين من املناطق التي ينتقل فيها  

 .4إصابة أكيدة أو حتى محتملة  19الفئة الثانية فهي الفئة املخالطة للمصابين بالكوفيد

 
ال يجوز في حاالت الطوارئ االستثنائية مخالفة أحكام املواد اآلتية... واملادة    نسان: "من امليثاق العربي لحقوق اإل  2تنص املادة الرابعة فقرة     1

ال يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي   -1: "  27تنص مادة  ...  كما ال يجوز تعليق الضمانات القضائية الالزمة لحماية تلك الحقوق." و   27

ال يجوز نفي أي شخص من    -2  .ض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه باإلقامة في هذا البلدشخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فر 

 بلده أو منعه من العودة إليه". 
 . 2021أبريل   6تاريخ الزيارة   ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arبط التالي: ينظر موقع معجم املعاني الجامع على الرا 2
، 2020ارس  آذار/م  18في    19-املالحظات االفتتاحية التي أدلى بها املدير العام في اإلحاطة اإلعالمية بشأن مرض كوفيد منظمة الصحة العاملية:  3

 املصدر نفسه.
 ،  1، ص2020آب/أغسطس  19، إرشادات مبدئية ،  19-منظمة الصحة العاملية: االعتبارات املتعلقة بالحجر الصحي ملخالطي حاالت كوفيد 4

تاريخ     https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333901/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.3-ara.pdf :ينظر

 .16:47، على الساعة 2021أبريل   6الزيارة 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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، سيما ما  1(2005ار القانوني للوائح الصحية الدولية ) رين، فهو مدرج في اإلط ففيما يخص فئة املساف  

ة مرفق من مرافق الصحة العمومية بمجرد وصولهم  تعلق بوضع املسافرين املشتبه بإصابتهم تحت مالحظ

(، أو اتخاذ بعض التدابير الصحية لقبول دخولهم، كالطلب منهم إجراء فحص طبي أو تطعيم أو  30)املادة 

من هذه اللوائح، أي "... على نحو   32(، مع ضرورة معاملتهم وفقا ملا جاء في املادة 31جراءات اتقائية )املادةإ

حقوق اإلنسان والحريات األساسية ويقلل ما يرتبط بهذه التدابير من إزعاج وضيق إلى أدنى  يحترم كرامتهم و 

 حد ممكن، بما في ذلك: 

 م؛ معاملة جميع املسافرين بكياسة واحتر  (أ)

 مراعاة نوع الجنس والشواغل االجتماعية والثقافية أو العرقية أو الدينية؛ و  ( ب)

لتوفير ما يكفي من الطعام واملياه وتجهيزات اإلقامة املناسبة وامللبس  )ج( توفير أو اتخاذ الترتيبات الالزمة 

ا املالئم ووسائل االتصال  الطبي  املمتلكات والعالج  األمتعة وسائر  إن  املناسب وحماية  لضرورية وذلك 

أمكن بلغة يمكن للمسافرين فهمها، وسائر املساعدات املالئمة للمسافرين املوضوعين في الحجر الصحي  

 لعزل أو الخاضعين للفحص الطبي أو إلجراءات أخرى تحقيقا ألغراض الصحة العمومية." أو ا

و إعادة وفادة الوباء إلى بلد  وقد يؤدي استخدام الحجر الصحي في سياق تدابير السفر إلى تأخير وفادة أ

 ، وهذا ما يعلل أهميته.2ال، أو كليهما معا ما أو منطقة ما، أو قد يؤخر ذروة االنتق 

، فيجب إخضاعهم هم كذلك  19ا فيما يخص الفئة الثانية، أي الفئة املخالطة للمصابين بالكوفيدأم 

والغر  اآلخرين،  عن  أنشطتهم  وفصلهم  على  قيود  الصحي وفرض  األعراض  للحجر  ذلك هو رصد  من  ض 

 .     3املحتملة التي قد تظهر عليهم والتأكد من الكشف املبكر عن الحاالت الجديدة 

  - ن الحجر الصحي هو تدبير وقائي الهدف منه الحفاظ على الصحة والسالمة العامة، والذي  وعليه فإ 

لتي يمكن بموجبها تقييد حرية  يمكن إدراجه ضمن الحاالت االستثنائية ا   -بحسب ما تم توضيحه باألعلى

،  19بالكوفيد  تنقل األشخاص املسافرين  الوافدين من املناطق املوبوءة أو األشخاص املخالطين للمصابين

ألن تفش ي هذا الوباء يرقى بدون أدنى شك إلى مستوى تهديد للصحة العامة ويبرر فرض قيود على حركة  

    األفراد.    

 
العاملية،  1 الصحة  ) منظمة  الدولية  الصحية  الطبع2005اللوائح  الثالثة،  (  ينظر:   2015ة   ،

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789246580491-ara.pdf?sequence=8    على 2021أبريل    5في  ،

 . 18:45الساعة 
 ، املصدر نفسه.19-نظمة الصحة العاملية: االعتبارات املتعلقة بالحجر الصحي ملخالطي حاالت كوفيدم 2
 املصدر نفسه. 3

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789246580491-ara.pdf?sequence=8
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قد دفع بسلطات الكثير من الدول بعدم االكتفاء    2020وباء في مطلع عام  التفش ي املخيف لهذا ال غير أن

واملخالطي املسافرين  أي  أعاله،  الفئتين  أعلنت حجر  بإخضاع  بل  الصحي،  للحجر  فحسب،  للمصابين  ن 

صحي شامل على كل املواطنين، واقفال عام للمؤسسات التعليمية والترفيهية، وحتى املرافق العامة واإلدارات  

إلى إعادة إقرار بعض الدول    19مية ومنع السفر من وإليها، كما أدى انتشار الساللة املتحورة لكوفيدالرس

    1ل وعلى مقدمتهم: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، األردن ولبنان. للحجر الصحي الشام

العام   هذا ما يدفعنا للحديث في املطلب األخير عن ضوابط تقييد الحق في التنقل في ظل الحجر الصحي

 وفقا للوثائق الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان.

 

 الحجر الصحي املطلب الثالث: ضوابط تقييد الحق في التنقل في ظل  

في الحاالت االستثنائية التي تم تحديدها أعاله، سيما عندما يتعلق األمر بقيود ضرورية لحماية الصحة  

اإلقليمية أن يتم النص على هذه القيود بموجب قانون  والسالمة العامة، اشترطت جميع الوثائق الدولية و 

 ما سيتم التوسع فيه في الفرعين التاليين:  نافذ، وأن تكون متماشية مع باقي الحقوق املعترف بها، هذا

 

 

 

 
مـ رقم العدد ]  2021فبراير    03 -هـ  1442جمادى اآلخرة  21 -جريدة الشرق األوسط، توصية بتمديد اإلقفال العام في لبنان، األربعاء  1

-https://aawsat.com/home/article/2781666/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9[، على الرابط: 15408

%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-

%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86  09:17، على الساعة 2021أبريل  7، تاريخ الزيارة. 

BBC News,  Covid: New lockdowns for England and Scotland ahead of 'hardest weeks',  in https://www.bbc.com/news/uk-

55538937, 5 January 2021. 

Voir notamment, la Nouvelle République : Confinement général, fermeture des écoles : le pire scénario envisagé par 

Emmanuel Macron, Publié le 27/03/2021 à 19:16 | Mis à jour le 28/03/2021 à 09:12, in 

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/confinement-general-fermeture-des-ecoles-le-pire-scenario-envisage-par-

emmanuel-macron 

France Info : Italie: un an après son premier "lockdown", le retour à la case "confinement" semble inéluctable, Publié le 

10/03/2021 à 15h38, in https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/italie-un-an-apres-son-premier-

lockdown-le-retour-a-la-case-confinement-semble-ineluctable-1989436.html  

https://aawsat.com/home/article/2781666/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2781666/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2781666/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2781666/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.bbc.com/news/uk-55538937
https://www.bbc.com/news/uk-55538937
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/confinement-general-fermeture-des-ecoles-le-pire-scenario-envisage-par-emmanuel-macron
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/confinement-general-fermeture-des-ecoles-le-pire-scenario-envisage-par-emmanuel-macron
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/italie-un-an-apres-son-premier-lockdown-le-retour-a-la-case-confinement-semble-ineluctable-1989436.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/italie-un-an-apres-son-premier-lockdown-le-retour-a-la-case-confinement-semble-ineluctable-1989436.html
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 الفرع األول: النص على القيود بموجب قانون نافذ 

لسياسية على أنه ال يجوز تقييد  ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية وا3)فقرة    12نصت املادة  

التي ينص عليها القانون"، أي ال بد أن يتم النص على هذه القيود بموجب    الحق في التنقل "بأية قيود غير تلك

 تقييد حرية تنقل األفراد.  قانون نافذ، وال بد لهذا القانون أن يحدد الظروف التي يجوز فيها 

الدول األطراف في هذا العهد على إصدار تلك القيود في شكل  1ومن جهة أخرى، ألزمت مبادئ سيراكيوزا 

باإلضافة إلى استجابتها لضرورة عامة أو اجتماعية ملحة    غير تعسفية وال تمييزية،  محددة  واضحةقوانين  

"والعتبارات موضوعية الوثيقة استخدام  كما تحظر هذه  للوفاء  ،  تقييدا مما هو مطلوب  أكثر  وسائل 

 .  2" بغرض التقييد 

، فلقد اشترطت أن  12على نص املادة  27ا اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بموجب تعليقها العام رقم مأ

تقارير الدول القواعد القانونية التي توضع القيود على أساسها ألن القيود "التي ال ينص عليها القانون،    تحدد

  1ملكفولة بموجب الفقرتين  كا للحقوق استمثل انتها،  12من املادة   3أو التي ال تتسق مع متطلبات الفقرة  

 3" .2و

 )الدول أبعد من ذلك تشترط هذه اللجنة
ً
( باملبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر الحق  " أن تسترشد دائما

بحيث ال تترك املجال للسلطات أو    معايير دقيقة وواضحة" باإلضافة إلى استخدام  من جراء تلك القيود 

 4  قيدة للتصرف حسب تقديراتهم.للمسؤولين عن تنفيذها حرية غير م

)فقرة   الثانية  املادة  من  كل  نصت  فلقد  اإلقليمي،  املستوى  امللحق  (  4و  3وعلى  الرابع  البروتوكول  من 

( من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، على  3)فقرة    22باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، واملادة  

قيود علــى حرية ممارس القانون  عدم جواز وضــع  في  املنصوص عليها  تلك  التنقل غير  في  األفراد لحقهم  ــة 

 
الخاص بالحقوق   من مبادئ سيراكيوزا املتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقييد الواردة في العهد الدولي  10و  7ينظر الجزء األول ، فقرة أ / 1

ا األمم  ملنظمة  التابع  واالجتماعي   االقتصادي  املجلس  اعتمدها  التي  والسياسية  في  املدنية  القرار 1984سبتمبر    28ملتحدة  بموجب   ،

E/CN.4/1985/4   :متوفر للتحميل من الرابط املباشر التالي 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4933d08d2     االطالع  3ص تاريخ   ،30 

 .17:36على الساعة  2021مارس 
 .3ص من مبادئ سيراكيوزا ، املصدر نفسه،   11ينظر الجزء األول ، فقرة أ رقم  2
 . 12و 11اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، املصدر السابق الفقرة  3
 . 13املصدر نفسه الفقرة   4

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4933d08d2
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الديمقراطي، مستثنية بعض املناطق املعينة دون تحديدها أو توضيح    وتبررها املصلحة العامة في املجتمع

       1أين هي.

بموجب   ال يجوز تطبيق القيود التي يمكن،   من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان "  30لتضيف املادة  

 لى التمتع وممارسة الحقوق والحريات املعترف بها فيها، هذه االتفاقية، أن تفرض ع 
ً
تسن   لقوانينإال طبقا

   ألسباب تتعلق باملصلحة العامة وللغاية التي من أجلها فرضت تلك القيود."

ود قانون  ( من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب باشتراط وج2)فقرة  12فحين اكتفت املادة  

 نافذ ينص على تلك القيود في الحاالت التي تم تناولها في األعلى.

من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، فهي كما رأينا لم تنص على الحاالت التي يجوز فيها تقييد   26أما املادة  

في حاال   " أي  الرابعة:  مادتها  في  عليها  املنصوص  العامة  للقاعدة  بل أخضعته  التنقل  في  الطوارئ  الحق  ت 

 االستثنائية التي تهدد حياة األمة  
ً
ربطت منذ البداية حرية األشخاص بالتنقل    كما"،  واملعلن قيامها رسميا

لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف   بالقوانين النافذة، بحيث نصت الفقرة األولى منها: "

 ". في حدود التشريعات النافذةإلقليم حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة في أية جهة من هذا ا 

هذا امليثاق، منع املواطنين أو األجانب بشكل تعسفي وغير  من    27ومن جهة أخرى فلقد حظرت املادة  

قانوني من مغادرة إقليمها أو العودة إليه أو فرض حظر على إقامتهم في أية جهة أو إلزامهم باإلقامة فيها،  

ساسية التي ال يشملها التقييد العام املنصوص عليه في املادة الرابعة  معتبرة هذه الحقوق من الحقوق األ 

 ا امليثاق. من هذ

تنقل    حرية  بتقييد  للدول  قد سمحت  أعاله  املواثيق  كل  أن  سبق،  مما  نستخلص  أن  فيمكن  وعليه 

نافذ، غير    املواطنين واألجانب  داخل إقليمها، ومغادرته أو الرجوع إليه، طاملا ينص على هذا التقييد قانون 

 تعسفي وال تمييزي ويقوم على اعتبارات موضوعية وضرورية.

،  19ع إلى الحجر الصحي العام الذي أقرته غالبية الدول عند تفش ي املوجة األولى من وباء كوفيدوبالرجو 

  -يته  رغم أحق  -أو املعتمد حاليا في بعض الدول املتأثرة بالساللة الجديدة منه، فإننا نالحظ أن هذا االجراء  

ء، أو في بعض الدول، يتخذ رئيس  باتت تنفرد بإصداره إما السلطة التنفيذية مجتمعة في شكل مجلس الوزرا 

 فرنسا.  كما هو عليه الحال في الجمهورية هذا القرار أحاديا،

 
قيود على هذه 4)فقرة    2املادة  تنص   1 في مناطق معينة وضع  .يجوز   " اإلنسان:  األوروبية لحقوق  باالتفاقية  امللحق  الرابع  البروتوكول  ( من 

( من  4)فقرة    22عليها القانون وتبررها املصلحة العامة في املجتمع الديمقراطي"، كما تنص املادة    ، قيود ينص1الحقوق املعترف بها فــي الفقرة  

 تقييد ممارسة الحقوق املذكورة في الفقرة )
ً
( بموجب القانون في مناطق محددة  1االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على أنه " يمكن أيضا

 وألسباب تتعلق باملصلحة العامة." 
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بعدما   الديموقراطية، سيما  الدول  في  العامة  والحريات  اإلنسان  تاريخ حقوق  في  سابقة خطيرة  وهذه 

د حركة األفراد  أوروبية عديدة إلى إعالن حالة الطوارئ واسناد صالحية اتخاذ القرارات بتقييلجأت دول  

لرؤساء السلطة التنفيذية، فلم يعد ملمثلين عن الشعوب في السلطة التشريعية أي صالحية في سن قوانين 

 تنظم وتحمي الحقوق والحريات العامة في ظل الحجر الصحي.

،  1948عاملي لحقوق اإلنسان قد نبه الدول منذ عام  املقدمة، فإن اإلعالن الوكما سبق لنا توضيحه في  

لى ضرورة تولي القانون ملهمة ضمان والسهر على حماية مختلف حقوق اإلنسان، كما حذر من خطورة أن  ع

 " يضطر املرء آخر األمر إلى التمرد على االستبداد والظلم".

مثل أملانيا، فرنسا،  خاصة في أوروبا التي شهدت عدة دول فيها هذا ما يفسر حركة االحتجاجات املتزايدة  

ندا أوكرانيا إسبانيا وإيطاليا، مظاهرات عنيفة شارك فيها اآلالف من املواطنين الذين احتجوا  بريطانيا، هول

 1على إجراءات الحجر الصحي املفروضة عليهم ووصفوها بالـ"ديكتاتورية". 

خرج املئات من املواطنين لالحتجاج  ردن قد تصدرا املشهد العربي حيث  أما محليا، فإن كل من لبنان واأل 

يود املفروضة على الحق في التنقل في ظل الحجر الصحي الشامل واملستمر الذي تسبب في ضيق ضد الق

 .2العيش وتدهور األوضاع االقتصادية  

أن تلتزم به جميع الدول  يدفعنا هذا للحديث في الفرع األخير من هذه الورقة، على شرط أساس ي البد  

 صحي، كما يلي:               عند تقييدها لحرية تنقل األفراد في ظل الحجر ال

 

 

 

 

 
على الرابط املباشر:    11:57  -  2021/ 21/03:  مظاهرات في عدة دول أوروبية احتجاجا على إجراءات الحجر الصحي: نشرت في:  France24ر  ينظ 1

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20210321-

%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-

%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A  10:40، على الساعة 2021أبريل  08تاريخ الزيارة. 
 ، على الرابط املباشر التالي:2021ذار مارس/ آ 16: مظاهرات في األردن ومطالبات بإسقاط قانون الدفاع، نشر في  BBC NEWSينظر   2

https://www.bbc.com/arabic/trending-56416328   11:00، على الساعة 2021أبريل  08تاريخ الزيارة . 

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20210321-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20210321-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20210321-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20210321-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20210321-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20210321-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.bbc.com/arabic/trending-56416328
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 مع باقي الحقوق املعترف بها تماش ي القيود الفرع الثاني: 

واإلقليمية لحقوق اإلنسان جميع الدول األطراف فيها على ضرورة أن تكون  لقد ألزمت الوثائق الدولية  

ق اإلنسان  متماشية مع باقي حقو    -بما فيها الحق في التنقل    -فروضة على بعض حقوق اإلنسان  القيود امل

 الواردة فيها. 

املادة   إلى نص  والسياس3)فقرة    12فبالرجوع  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  نجدها  ( من  ية، 

رف بها في هذا العهد"،  األخرى املعت  شية مع الحقوق ا تشترط أن تكون القيود الواردة على الحق في التنقل "متم 

خاصة وأنه يسخر اإلجراءات كافة لخدمة األهداف األساسية لحقوق اإلنسان، وهذا ما أكدت عليه املادة  

للتدابير املتخذة  1)فقرة  5 العهد أي حكم    بموجبه بنصها: "( منه والتي تضع حدود واضحة  في هذا  ليس 

حق ألي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي    يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على

فرض قيود عليها أوسع  أو إلى    يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات املعترف بها في هذا العهدمل  ع

 ."فيهمن تلك املنصوص عليها 

ليس في هذا    اء فيها" منه التي ج  30نسان النص على ذلك في املادة  ولقد سبق لإلعالن العاملي لحقوق اإل

اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في 

 ."  ات املنصوص عليها فيهيهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريالقيام بأي نشاط أو بأي فعل 

التي وضحت    1950ق اإلنسان في عام  من االتفاقية األوروبية لحقو   17الش يء نفسه نصت عليه املادة  

عاهدة ما يجوز تأويله على أنه يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام  أنه " ليس في أحكام هذه امل

فرض قيود على هذه الحقوق  ، أو  ات املقررة في املعاهدةهدم الحقوق والحريبأي نشاط أو عمل يهدف إلى  

ال يجوز تطبيق القيود املسموح بها في هذه   منها "  18، لتضيف املادة ة بها"والحريات أكثر من القيود الوارد

 املعاهدة على الحقوق والحريات سالفة الذكر لهدف آخر غير ما وضعت له."  

)فقرة أ( على أنه " ال يجوز تفسير أي    29ن فلقد أكدت في املادة  أما االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسا

االتف  نصوص هذه  أنهنص من  أساس  على  التمتع    -أ   :اقية  بوقف  فرد  أو  جماعة  أو  لدولة طرف  يسمح 

حد أكبر مما هو منصوص عليه  وممارسة الحقوق والحريات املعترف بها في هذه االتفاقية أو تقييدها إلى  

 " .فيها

غير  مليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان على هذه التوضيحات، كما لم يفعل ذلك امليثاق العربي، لم ينص ا

ينتقص  أو تأويله على نحو على أنه" ال يجوز تفسير هذا امليثاق  43أن هذا األخير قد اكتفى بالنص في املادة 

انين املنصوص عليها في املواثيق  التي تحميها القوانين الداخلية للدول األطراف أو القو   من الحقوق والحريات 

 و أقرتها ...". الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان التي صدقت عليها أ 
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وعليه فإن تقييد حقوق اإلنسان بصفة عامة، والحق في التنقل بصفة خاصة، ال بد أن ال يلحق إهدارا  

أن تكون أكثر وأوسع مما هو    أو هدما لباقي حقوق اإلنسان، أو ينتقص منها، كما أن هذه القيود ال ينبغي

 مسموح به في مختلف الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان.   

على الحق في التنقل بموجب الحجر الصحي الشامل واالقفال العام، نجد    فروضةاملرجوع إلى القيود  الوب

 أن حقوق أساسية أخرى كثيرة قد تأثرت وعلى رأسها الحق في العمل وفي التعلم.  

لفترات   الصحي  الحجر  خالل  األفراد  تنقل  حرية  تقييد  مشروعية  حول  الجوهري  التساؤل  يطرح  هنا 

ر لهم حاجياتهم  طويلة  
َ
األساسية في ظل عجز بعض الدول سيما الدول العربية، عن التكفل  دون أن يوف

 بأصحاب األعمال الحرة وعمال األجرة اليومية، أو ضبط ارتفاع األسعار؟  

فالحق في العمل والحصول على أجرة حقا أساسيا يؤمن لألفراد التمتع بباقي حقوقهم األساسية األخرى  

 في تعليم أطفالهم ... إلخ. غذية وفي تأمين مسكن الئق وكالحق في الت

كما أن إقفال املؤسسات التعليمية، وتحويل التعليم كله عن بعد في الكثير من الدول العربية، سيما  

لبنان والعراق ودول الخليج، قد تسبب في تراجع املستوى التعليمي في مختلف املراحل، ناهيك عن عجز  

 ليم االلكتروني.  الي عن توفير مستلزمات التعبعض املؤسسات أو األه 

وثائق حقوق اإلنسان، وعلى وجه   التي أكدت عليها مختلف  واملبادئ  تماما مع مقتضيات  وهذا متنافي 

سالفة   سيراكيوزا  مبادئ  ضيقت  بحيث  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  الخصوص 

مر بحق أساس ي من حقوق اإلنسان  ها بموجبه "عندما يتعلق األ الذكر، من تفسير أحكام التقييد املسموح ب

 . 1تحميه وثائق دولية أخرى ملزمة للدول" 

 

 الخاتمة:

يعتبر الحق في التنقل من الحقوق األساسية التي ال بد أن يتمتع بها كافة األفراد، كونه مرتبط ارتباطا  

 تغذية والتعلم... إلخ. وثيقا بباقي حقوق اإلنسان األخرى، سيما الحق في العمل وال

إلى تقييد هذا ومتكررة  أدى إقرار الحجر الصحي الشامل املصحوب باإلقفال العام لفترات طويلة     لقد

التنفيذية دون   في غالبية الدول على شكل قرار أحادي من السلطة  الحق بشكل تعسفي، كونه قد صدر 

جات املواطنين  ودقيق، كما لم يراع احتيا  الرجوع أو استشارة السلطة التشريعية الستصدار قانون واضح

 املختلفة، مما تسبب في تعطيل تمتع األفراد بباقي حقوقهم األساسية األخرى. 

 
 .4ص سه، من مبادئ سيراكيوزا ، املصدر نف  14ينظر الجزء األول ، فقرة أ رقم  1
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األفراد والحفاظ على صحتهم  الصحي إجراء وقائي ضروري لحماية سالمة  الحجر  أن  الرغم من  فعلى 

التملص  ا ال يعني أنه يمكن للدول  في نطاق مجتمعي واسع، لكن هذ  19ووقف انتشار العدوى بوباء كوفيد

من مسؤولياتها تجاه مواطنيها وغض النظر عن معاناتهم اليومية، لذا ال بد أن يكون مصحوبا بإجراءات  

أخرى تضمن لهم الحد األدنى من العيش الكريم والحقوق االجتماعية على اختالفها، لذا خلصت الدراسة  

 إلى ضرورة: 

ت • بشأن  القرارات  امتثال  الصحي  ضمان  الحجر  السلطة  مديد  انفراد  وعدم  اإلنسان،  حقوق  لوثائق 

 .التنفيذية باتخاذها بشكل أحادي 

 توفير املساعدات املادية، الغذائية واإلنسانية للفئات املتضررة من الحجر الصحي.  •

 .تفعيل دور هيئات حماية املستهلك لوضع حد الرتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية •

واست • خطط  وطنوضع  االقتصادية  راتيجيات  سيما  الصحي  للحجر  املختلفة  التداعيات  لتجاوز  ية 

 واالجتماعية.  

ونقل صوتهم  • الصحي،  الحجر  من جراء  املواطنين  معاناة  بمختلف  للتعريف  اإلعالم  دور وسائل  تفعيل 

 للسلطات املعنية واملجتمع املدني ليتم التكفل بهم.   

التعليمية واألهالي على توفير مستلزمات التعليم عن  دة املؤسسات للجميع ومساعتوفير الحق في التعليم  •

 بعد. 

 

 قائمة املصادر واملراجع: 

 أوال باللغة العربية:

 . وثائق  دولية: 1

 . 1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، ديسمبر،  •

 . 1950االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين،  •

 .1966، ية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدن •

 .1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة،  •

مبادئ سيراكيوزا املتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقييد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية   •

 .1984األمم املتحدة، سبتمبر  E/CN.4/1985/4والسياسية، القرار 

 .1989اتفاقية حقوق الطفل،  •
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)حرية التنقل( من العهد    12على املادة    27الحقوق املدنية والسياسية، التعليق العام رقم  ملعنية باللجنة ا •

، املرفق السادس،  A/55/40  ،1999الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وثيقة األمم املتحدة  

 ألف.

 . 2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  •

 اقليمية: . وثائق 2

 .1969ق اإلنسان، مريكية لحقو االتفاقية األ  •

 .1981امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •

 .2004امليثاق العربي لحقوق اإلنسان،  •

بالبروتوكولين   • املعدلة  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  اإلضافي    14و  11االتفاقية  بالبروتوكول  واملتممة 

 .13-12-7-6-4والبروتوكوالت رقم 

 عاملية:نشورات منظمة الصحة الم .3

 .2015( الطبعة الثالثة، 2005منظمة الصحة العاملية،  اللوائح الصحية الدولية ) •

منظمة الصحة العاملية: املالحظات االفتتاحية التي أدلى بها املدير العام في اإلحاطة اإلعالمية بشأن مرض   •

 .2020آذار/مارس  18في  19-كوفيد

العاملية: • الصحة  املتعلقة    منظمة  ملخالطي  االعتبارات  الصحي  كوفيدبالحجر  إرشادات  19-حاالت   ،

 .2020آب/أغسطس 19مبدئية، 

 . وثائق وطنية: 4

 مع جميع تعديالته. 1958الدستور الفرنس ي لعام  •

 .2005الدستور العراقي لعام  •

 .  2014لعام  الدستور التونس ي •

 . 2020لعام  الدستور األردني •

 .2020لعام   الجزائري الدستور  •

اقع5  : . جرائد ومو

  03  -هـ  1442جمادى اآلخرة    21-جريدة الشرق األوسط، توصية بتمديد اإلقفال العام في لبنان، األربعاء   •

 [.15408مـ رقم العدد ]    2021فبراير 

   / https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arموقع معجم املعاني الجامع    •
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• BBC NEWSا في  الدفاع،: مظاهرات  قانون  بإسقاط  في     ألردن ومطالبات  آذار    16نشر  ،  2021مارس/ 

https://www.bbc.com/arabic/trending-56416328   

• France24 :في نشرت  الصحي:  الحجر  إجراءات  على  احتجاجا  أوروبية  دول  عدة  في  مظاهرات    :

21 /03 /2021 - 11:57    

 ثانيا: باللغات األجنبية: 

1. Ouvrage: 

• Fréderic Sudre, droit international et européen des droits de l’homme, Puf, 4ème éd., août 

1999. 

2. Thèse : 

• Nicaise Mamouna, Le noyau intangible des droits de l'homme, Collection Thèse à la carte, 

février 2003.  

2. Sites internet: 

• BBC News,  Covid: New lockdowns for England and Scotland ahead of 'hardest weeks', in 

https://www.bbc.com/news/uk-55538937, 5 January 2021. 

• Cabinet ACI d’avocats en droit pénal: La liberté d’aller et venir les sources, in, 

https://www.cabinetaci.com/la-liberte-daller-et-venir-sources/   Février 2021. 

• Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, in 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr, Etat le 1er janvier 2021. 

• France Info: Italie: un an après son premier "lockdown", le retour à la case "confinement" 

semble inéluctable, Publié le 10/03/2021 à 15h38, in https://france3-

regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/italie-un-an-apres-son-premier-lockdown-

le-retour-a-la-case-confinement-semble-ineluctable-1989436.html 

• La Nouvelle République : Confinement général, fermeture des écoles : le pire scénario 

envisagé par Emmanuel Macron, Publié le 27/03/2021 à 19:16 | Mis à jour le 28/03/2021 à 

09:12, in https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/confinement-general-fermeture-

des-ecoles-le-pire-scenario-envisage-par-emmanuel-macron 
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 19الضبط اإلداري باحلريات العامة يف ظل جائحة كوفيدعالقة 

The impact of administrative control on the rights and freedoms of people in light of the 
Covid-19 pandemic . 

 عماد صوالحية، جامعة العربي التبس ي، الجزائر.  د.

Imad SOUALHIA, Al-Arabi Al-Tebsi University, Algeria. 

 

 

Abstract: 

The quarantine function is practiced in two distinct ways, through legal actions aimed at 

enacting texts and instructions aimed at imposing it or through material actions aimed at its 

practical embodiment, but the exercise of this function, despite its importance, was not left 

unconditionally due to its attachment to public rights and freedoms, there are Limitations 

related to this quarantine, as the means used must be within the framework of legal legitimacy, 

and be necessary and necessary, due to the consequent restriction of the rights and freedoms 

of persons in movement, which requires achieving a fair balance between those freedoms and 

rights and this controlling function, I mean, it is practiced within the framework of respecting 

public freedoms, protecting public health and not violating it, so what is the impact of 

administrative control measures in light of the spread of the Corona virus in the world on the 

rights and freedoms of citizens? To answer this question, we had to use the descriptive 

analytical approach to address the quarantine procedure as a realistic case in the face of the 

virus, especially since this procedure must range between severity and lightness and self-

isolation in order not to burden citizens. 

Keywords: freedom of movement, public freedoms, quarantine, public health, regulatory 

function. 
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 امللخص: 

سن   إلى  الرامية  القانونية  التصرفات  خالل  من  متميزين،  بأسلوبين  الصحي  الحجر  وظيفة  تمارس 

املادي األعمال  خالل  من  أو  فرضه  إلى  الرامية  والتعليمات  لكن  النصوص  عمليا،  تجسيده  إلى  الرامية  ة 

علقها بالحقوق الحريات  ممارسة هذه الوظيفة ورغم أهميتها لم تترك على حالها دون قيد أو شرط نظرا لت

املستخدمة الوسائل  تكون  أن  بد  ال  أنه  إذ  الصحي،  الحجر  بهذا  متعلقة  حدود  فهناك  إطار    العامة،  في 

زمة، وذلك ملا يترتب عنها من تقييد لحقوق وحريات األشخاص  املشروعية القانونية، وأن تكون ضرورية وال 

لك الحريات والحقوق وهذه الوظيفة الضبطية، يعني في التنقل، وهو ما يقتض ي تحقيق موازنة عادلة بين ت

الحريات العامة وحماية الصحة العامة وعدم املساس بها، فما هو تأثير إجراءات    أنها تمارس في إطار احترام

  الضبط اإلداري في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم على حقوق وحريات املواطنين؟

لزام كان  التساؤل  اولإلجابة على هذا  التحليلي  املنهج  الحجر  ا علينا استعمال  للتطرق إلجراء  لوصفي 

والخفة والعزل  الصحي كحالة واقعية في مواجهة الفيروس، خصوصا أن هذا اإلجراء يجب يتراوح بين الشدة  

 الذاتي حتى ال يرهق املواطنين.

 

 ة، الوظيفة الضبطية.حرية التنقل، الحريات العامة، الحجر الصحي، الصحة العام  الكلمات املفتاحية: 

 

 

 ملقدمة:ا

داخل  واملحلي  الوطني  الصعيدين  على  الحساسة  املجاالت  أهم  من  العامة  الحريات  مجال  يعتبر 

هذه  املحافظات   لحماية  جاهدة  تسعى  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات  أغلب  أن  إذ  اإلدارية،  واملقاطعات 

ال الرتباطها  نظرا  القصوى  األولية  وأعطتها  بالنسبة  الحريات،  األمر  ذات  وهو  اإلنسانية،  بالكرامة  وثيق 

يتمتع بحرية مكفولة  وفي ظل هذه الحماية أصبح املواطن اإلنسان     للتشريعات املحلية في جل دول العالم،

ترخص بما ال يدع مجال للشك هذا الحق، فقد أكد القانون الدولي على حق جميع األفراد   1بقوانين دولية،

هم املادية واالجتماعية والعرقية والجنسية في التمتع بالحرية والعيش الكريم والكرامة  على اختالف مستويات

عامة بكل الوسائل ألنها من الحقوق التي ال يحق ألي كان أن  كذلك الدفاع عن الحريات الاإلنسانية، وشرع 

واألس األول  الراعي  هو  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  الصدد  ذات  في  وأصبح  في حماية هذه  يسلبها  اس ي 

 
 . 1948ديسمبر  10( املؤرخ في: 3-الف ) د 217ان املعتمد بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة تحت رقم: اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس -1
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الحريات وعلى رأسها الصحة العامة، لكن هذه الحماية الدولية للحريات العامة لم تترك دون قيد أو شرط  

إلى املساس  او دون ضواب إلى فوض ى قد تؤدي  ط تحكمها، ألن استعمال هذه الحرية على إطالقها يحولها 

وهو ما يسمى بالضبط اإلداري، والذي    بحريات اآلخرين، لذلك وجب ضبطها من طرف الحكومات والدول 

 يعتبر وظيفة إدارية أساسية تهدف إلى حماية النظام العام بمكوناته األساسية. 

تعد وظيفة الضبط اإلداري مظهرا من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام    موضوع الدراسة: 

لح قانون  املقررة  والصالحيات  والسلطات  االمتيازات  جملة  أفراد  من خالل  وسكينة  والصحة  األمن  ماية 

قة على  املجتمع، وتعتبر أعمال الضبط اإلداري تدابير مانعة لإلخالل بالنظام العام ووقائية منه وكذلك ساب

،  ويبرز ذلك من خالل التصدي  19حدوثه، خصوصا في حالة االنتشار الرهيب واملتسارع لفيروس كوفيد

خاذ اإلجراءات الالزمة لذلك كالحجر الصحي اإلجباري، ومع أهمية  لكل ما يهدد استقرار صحة املواطنين بات 

ويه من تقييد للحريات العامة، أعمال الضبط اإلداري، يبقى واضحا أن ممارسة النشاط الضبطي بما يحت

يعد من السلطات البالغة الخطورة في آثارها عليها، وأمام هذه املعادلة الصعبة بين حماية الحريات العامة  

ان  وضرور  كما  مطلقة،  تكون  ان  يمكن  ال  العامة  الحريات  أن  يتضح  اإلداري،  الضبط  وظيفة  ممارسة  ة 

ى مطلقة، ويهدف الضبط اإلداري عموما إلى إقامة التوازن  الوظيفة الضبطية ال يمكن أن تكون هي االخر 

 ممارسة الحرية وحماية النظام العامة بمختلف مكوناته. بين 

الدراسة: ال  إشكالية  وواتمارس  الضبط  دولة  نشاط  خالل  من  العام  النظام  على  الحفاظ  في  جباتها 

على جملة من النشاطات التي يمارسها األفراد فتقيد بذلك حرياتهم وحقوقهم،   قيودا اإلداري، فهي تضع  

وهو ما يقتض ي تحقيق موازنة عادلة بين تلك الحريات والحقوق ووظيفتها الضبطية وبرز هذا الطرح بشكل  

 وهذا يجعلنا نتساءل: ، 19جائحة كوفيد  جلي في ظل

    وس كورونا في العالم على حقوق وحريات املواطنين؟هل أثرت إجراءات الضبط اإلداري في ظل انتشار فير

الوظيفي   بالجانب  يتعلق  ما  منها  الفرعية،  التساؤالت  من  العديد  طرح  إلى  بدوره  يؤدي  التساؤل  وهذا 

بالصالحيات  واملرتبط  اإلداري  مهامها    للضبط  أداء  من  لتمكينها  املحلية  أو  الوطنية  للهيئات  املمنوحة 

 من التساؤالت األخرى والتي تتعلق بتأثيرها على حقوق وحريات األشخاص. الضبطية، وكذلك العديد 

الدراسة: بالغة    أهمية  أهمية  يكتس ي  العامة  الحريات  على  وأثره  املحلي  اإلداري  الضبط  موضوع 

هي اللجوء املتزايد الستعمال امتيازات السلطة العامة من خالل تقييد حرية تنقل   العتبارات عديدة أهمها،

كآلية قانونية جديدة ووسيلة لتفعيل إجراءات الحجر الصحي رغبة في حماية الصحة العامة،    األشخاص

الوضع  وكذلك واالقتصادي  للفيروس  الرهيب  االنتشار  في ظل  تام  من غلق  العالم  يعيشها  التي    األوضاع 

 الراهن والصعب وما نتج عنه من آثار وخيمة على األفراد.
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 أهداف الدراسة:

لوظيفة التي تمارسها الدولة وتلتزم بموجبها بحماية النظام العام، أكد املشرع من خالل  نظرا للمهمة وا

 النصوص القانونية العديدة، على ضرورة حماية الحقوق والحريات العامة من كل تعسف، إذا ال يمكن أن 

ء مهامها وتحيد  تكون الوظيفة الضبطية التي تمارسها على إطالقها، فهذا من شأنه أن يجعلها تتعسف في أدا

عن الهدف من نشاطها، لذا فهذه الدراسة تهدف إلبراز عالقة الضبط اإلداري بالحريات والحقوق العامة  

 لألفراد . 

الدراسة: التحليلي  منهج  املنهج  على  الدراسة  هذه  في  الضبطية  اعتمدت  الوظيفة  تحليل  خالل  من   ،

يات العامة لألفراد، حيث أن هذا املنهج قائم  ر الصحي، وإبراز عالقة الضبط اإلداري بالحر خصوصا الحج

 أساسا على التحليل والتفسير بشكل علمي منظم.

ضبط  تم عرض هذه املداخلة في مبحثين، حيث تطرقنا في املبحث األول إلى ماهية ال  تقسيمات الدراسة: 

لفيروس العاملية وكذلك  في ظل أزمة ااإلداري فحاولنا إعطاء مفهوم له وتطرقنا إلى األهداف التي يرمي إليها  

عالقة   تحديد  إلى  خالله  من  سعينا  الثاني  املبحث  وفي  العامة،  الصحة  لحماية  يستعملها  التي  الوسائل 

ة والقانونية للحقوق وللحريات العامة  الضبط اإلداري بالحريات العامة والتطرق إلى الضمانات الدستوري

  لية لهذه الحريات وكل هذا في ظل أزمة فيروس كورنا.في مواجهة نشاط الضبط اإلداري وكذلك الحماية الدو 

 

 املبحث األول: ماهية الضبط اإلداري: 

منة  يقوم التصور الجديد لدور الدولة في الحياة العامة على أساس الفصل بين مهامها كسلطة عامة ضا 

لهذه   الحسن  السير  تحقيق  سبيل  في  ضبطية  كسلطة  مهامها  وبين  والحقوق،  وحماية  1الحياة، للحريات 

الصحة العامة للمواطنين، حيث أن الدولة ال تحل محل الفرد في ممارسة نشاطه، بل تضع له ضوابط حتى 

نه مع فتك فيروس   أإال  2ال ينحرف عن دوره رغم أن ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان ال حدود لها، 

التدخل    19كوفيد الدول  على  لزاما  كان  األفراد،  من  انتشاره  باآلالف  من  والتخفيف  التوسع  هذا  لكبح 

والضبط اإلداري املحلي وظيفة ضرورية لتنظيم املجتمع    والوسيلة لذلك هي استعمال صالحياتها الضبطية،

لذا يجب ان تضبط الحرية    3ا يؤدي إلى الفوض ى،فال وجود ملجتمع بدون ضبط، ألن إطالق الحرية على عنانه

لفرد أو من طرف السلطة العامة وفقا للكيفيات التي يرسمها القانون  حتى ال يساء استعمالها من طرف ا

 
 . 15، ص: 2009وليد بوجملين، قانون الضبط االقتصادي في الجزائر، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر،  -1

 .13للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة ، ص: في الحريات العامة، دار بلقيس  رابح سانة، محاضرات -2

 . 09، ص:2017سليمان هندون، الضبط اإلداري، سلطات وضوابط، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  -3
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والضبط اإلداري في حقيقة املر هو نتاج للتحوالت القانونية لألشكال التقليدية    1وبالضمانات التي يقررها، 

ر  قتض ي استعمال تقنيات أكثر مرونة في التدخل العمومي للتكيف مع الواقع، ويعتب للنشاط اإلداري الذي ي

وتعديلها    االجتماعيةالتنظيم القانوني هو أحد أدوات الضبط، فهو يسمح بالتأطير القانوني للسلوكيات  

السلطة  بما يتناسب مع حماية النظام العام الذي يعرف على انه مجموعة التدابير والتدخالت الصادرة عن  

املصلحة  تحقيق  بغرض  للمجتمع  الحسن  السير  ضمان  إلى  تهدف  والتي  يتم  أواألصل  2العامة،   العامة  ن 

تنظيم ممارسة الحريات العامة عن طريق التشريع حتى ال يستغل املسؤولين هذه السلطة لتعطيل الحقوق،  

السياسية   للمتغيرات  نتيجة  الضبط اإلداري تطورا ملحوظا    واالجتماعية   القتصادية ا و وقد تطورت فكرة 

وعليه نتناول في هذا املطلب ماهية الضبط اإلدارية  كأسلوب وقائي غايته تنظيم ممارسة الحريات العامة،  

 وأدواته.

 

 املطلب األول: مفهوم الضبط اإلداري 

السياسية   املتغيرات  لكل  نتيجة  اإلداري  الضبط  فكرة  تطور  إلى  بدوره  ادى  العام  النظام  فكرة  تطور 

في املاض ي نجد  واال الفكرة  إلى مفهوم هذه  النظام  قتصادية واالجتماعية، فبالرجوع  تتعدى حماية  أنها ال 

القائم ال غير وذلك بما يحقق اهداف ذلك الحكم القائم، ومع تطور فكرة الضبط توسعت لتصبح وسيلة  

ناقضة وبين املصلحة  لعالج عجز املشروعية، فالضبط يهدف إلى  ضمان التوازن بين مختلف املصالح املت

الج والقواعد  املعايير  فرض  على  يعتمد  فهو  بالقاعدة  العامة،  املخاطبين  إشراك  على  تقوم  التي  ديدة 

ونستعرض في هذا املطلب إلى تعريف    3القانونية في عملية وضعها مما يضفي مشروعية جديدة على املجتمع، 

 الضبط اإلدارية وكذلك إلى أهدافه. 

 

 الضبط اإلداري  الفرع األول: تعريف

ا للزاوية  تخضع  ومتنوعة  متعددة  تعاريف  اإلداري  هذه  للضبط  في  نتعمق  ولن  منها،  إليه  ينظر  لتي 

واللغوي، أو بالرجوع للمعيارين    االصطالحيبالرجوع إلى العصور املاضية أو بالرجوع للمعنى    التعاريف سواء

هات النظر التي تعالج فكرة الضبط اإلداري،  العضوي واملادي، بل نكتفي بتعريفه فقها وقانونا، تبعا لوج

 
 .489: ، ص2018عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -1

2-F. JONGEN, la police de l’audiovisuel, analyse compareé de bruylant – LGDJ, Bruxelles. 1994, P 50. 

3- G. TIMSIT, la régulation, la notion et le phénomène, RFAP, 2004, n 108, P : 10. 
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فقهاء إلى أن الضبط اإلداري غاية في حد ذاته، تهدف إليها الدولة، والبعض  وفي هذا الصدد ذهب بعض ال

 اآلخر يرى انه تقييد للنشاط والحريات.

افة وسائل  حيث عرفه الفقيه "هوريو" باعتباره غاية في حد ذاته بأنه" كل تنظيم للمدينة أي الدولة وك 

حمد محيو كذلك بأنه " مجموعة  أوعرفه الفقيه  1الحكم فيها، عدى القضاء الجنائي، تعتبر وسيلة ضبط"، 

العام،  النظام  العامة حفاظا على  الهيئات  بها  تقوم  التي  والتدابير  راض ي  2اإلجراءات  مازن  األستاذ  ويعرفه 

اإل  العام مجموعة  بمعناه  اإلداري  بالضبط  يقصد   " بقوله  تتخذها  ليليو  التي  والقرارات  واألوامر  جراءات 

أما تعريف    3،فظة على النظام العام بمدلوالته الثالثة: األمن، الصحة، السكينة"السلطة املختصة للمحا

ب ريفيرو"  "جون  الفقيه  عرفه  فقد  والحريات،  للنشاط  تقييد  أنه  أساس  على  مجموعة  أالضبط   " نه 

ا تنظيم  في  اإلدارية  للسلطات  على  التداخالت  الحفاظ  بقصد  تنظيمها  يجب  التي  الخاصة  ألنشطة 

نه " حق اإلدارة في أن تفرض قيودا على األفراد تحد بها من  أوعرفه الفقيه سليمان الطماوي ب4جتمع"، امل

العام"،  النظام  حماية  بقصد  القيود  5حرياتهم  مجموعة   " بأنه  الشنطاوي  خطار  علي  الدكتور  ويعرفه 

هيئا تفرضها  التي  النظاوالضوابط  حماية  بهدف  األفراد  ونشاط  حريات  على  اإلداري  الضبط  م  ت 

ويعرفه الدكتور طعيمة الجرف بأنه " مجموعة ما تفرضه السلطة العامة من أوامر ونواه وتوجيهات  6العام"،

ملزمة لألفراد بغرض تنظيم حياتهم العامة أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين بقصد صيانة النظام العام  

 7مع". في املجت

الضبط اإلداري   هدفن  أفي اتجاه واحد، أال وهو  املالحظ من خالل جملة هذي التعاريف أنها كلها ترمي

بها   وتتجسد  الحقوق  بها  تمارس  التي  الطريقة  بتنظيم  يقوم  ولذلك  العام،  النظام  الحفاظ على  في  يتمثل 

الظروف ذلك، ومن خال إذا استوجبت  تعليقها  أو  بتقييدها  إما  نعرف  الحريات،  أن  يمكننا  الطرح  ل هذا 

مظاهر نشاط السلطة العامة و الذي يراد من خالله السماح لبعض الهيئات  الضبط اإلداري بأنه مظهر من  

 اإلدارية أو اإلقليمية أو الوطنية، بفرض قيود على حريات األفراد العامة وذلك بغرض حماية النظام العام. 

 

 

 
1- MAURICE HAURIOU, droit administratif et droit public général, 3eme Edition, paris, 1897, P 508.WWW.gallica.bnf.fr 
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 الفرع الثاني: أهداف الضبط اإلداري: 

الحفاظ على النظام العام، والذي يعتبره الفقهاء  تهدف الدولة من خالل استعمال سلطتها الضبطية إلى  

في   في القضاء على كل ما يهدد أمن وسالمة املجتمع، وهذه السلطات تقوم بدور هام  حالة واقعية تتمثل 

هو تعبير عن املجتمع ويعبر  التعبير عن النظام العام، فهذا األخير ليس نتاج النصوص بصفة مطلقة وإنما  

قانوني للجماعة، وهو تعبير عن فكرة مرنة ومتطورة تبعا للتطور االجتماعي ويعبر  كذلك عن روح النظام ال

استحداث تلك السلطات عن االستجابة لحاجيات جديدة تتعلق بأنماط تدخل الدولة في الحياة االجتماعية  

ثابتة، تتغير   م اإلداري التقليدي، وفكرة النظام العام فكرة غير وإدخال املزيد من املرونة على مبادئ التنظي

آلخر مكان  ومن  آلخر  زمان  املصلحة  1،من  على  الحفاظ  في  تتمثل  محددة  غاية  كذلك  اإلداري  وللضبط 

فهذا الضبط يجب أن يكون بمنأى عن تحقيق املصالح الخاصة الذاتية، بل تسعى السلطة من    2العامة، 

الثالثة، فاألمن العام الغرض منه  الضبط إلى املحافظة على النظام العام بعناصره    خالل ممارستها لسلطة

لدي املجتمع من كل خطر قد يكون عرضة له، وبموجبه يتعين على السلطة العامة    االطمئنانهو تحقيق  

العادية  الظروف  في  لألفراد  العام  األمن  لضمان  اإلجراءات  كل  واتخاذ  اإلمكانات  كافة  توفير 

لى نفسه وماله من خطر االعتداء، سواء كان مصدره  املرء ع  اطمئنان ويقصد باألمن العام  3، ائيةستثنواال 

النفس، تهلك  أن  يمكن  التي  والحرائق  والزالزل  والبراكين  كالفيضانات  اإلنسان    الطبيعة  مصدره  كان  آم 

وقد يقع على عاتقها    4ليابس،كاإلشعاعات النووية القاتلة التي تنتج عن القنابل الذرية فتقض ي على الرطب وا

اإلجراءات الالزمة في حدود القطاعات التي تنظمها بغرض وقاية صحة األفراد، ويقصد    التزامها باتخاذكذلك  

ولذا    بها كل اإلجراءات الكفيلة باملحافظة على صحة الجمهور، ووقايته من أخطار األمراض وانتشار األوبئة،

ياطات للقضاء على ما من شانه املساس بالصحة العامة سواء كان  ة االحتيقع على عاتق اإلدارة أن تتخذ كاف

ذلك متصال باإلنسان أو الحيوان أو األشياء، فتقوم اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملراقبة سالمة األغذية  

  ؤدي في وعدم تلوث املياه ونظافة املساكن واملحالت العمومية والتحصين عند األمراض املعدية وهو ما  ي

كما هو الحال مع    5النهاية إلى اختفاء األمراض آو مخاطرها واستتباب السالمة الصحية بالطرق الوقائية،

 
ة، جامعة أحمد دراية، أدرار،  القانون الدولي الخاص، مجلة الحقيقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعي كيحل كمال، مفهوم النظام العام في  -1

 . 482، ص: 2018، 42العدد 

 .17خالد بالجياللي، الوجيز في نظرية القرارات والعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص:  -2

 .798عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، املرجع سابق، ص:  -3

  –سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، الكتاب الثالث  األمن العام يقصد به كل ما يطمئن اإلنسان على نفسه وماله، أنظر

 . 86، ص:1979دار الفكر العربي،   –أموال اإلدارة العامة وامتيازاتها 

عن كلية الحقوق والعلوم السياسية ، العدد الثاني ،جامعة  منصور مجاجي :الضبط اإلداري وحماية البيئة ،مجلة دورية محكمة تصدر  -4

 . 62، ص: 2009اح ،ورقلة ،قاصدي مرب

  501، ص: 2004سامي جمال الدين: أصول القانون اإلداري، منشاة املعارف، اإلسكندرية،   -5
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بوفيات   العالم وتسبب  في  الذي دمر الصحة  لفيروس كورونا  الواسع  الدول    باألالفاالنتشار  ما استدعى 

ة للضبط اإلداري هو  ألساسيلفرض الحجر الصحي بغرض حماية الصحة العامة، وكذلك من األهداف ا

تحقيق السكينة العامة، ويقصد بها توفير الهدوء في الطرق واألماكن العامة ومنع كل ما من شانه أن يقلق  

املتجولين ومحالت   والباعة  الصوت  مكبرات  املنبعثة من  والضوضاء  كاألصوات  يزعجهم  آو  األفراد،  راحة 

ليشمل النظام العام    اتسعن مفهوم النظام العام قد  نجد أو إلى جانب ذلك    1التسجيل ومنبهات املركبات،

اآلداب واألخالق   للمحافظة على  اإلداري  الضبط  استعمال سلطة  بالتالي  وأمكن  العامة،  واألخالق  األدبي 

وفي هذا االتجاه تملك اإلدارة منع عرض املطبوعات املخلة    العامة، فتجاوز بذلك العناصر الثالثة السابقة،

ال والثقافة،   عامة،باآلداب  الفن  وحماية  للمدن  العام  املظهر  حماية  اإلسالمية    2وكذلك  املجتمعات  وفي 

الدينية واألخالقية جزءا ال   املشاعر  الحفاظ على  يعد  العامة أهمية خاصة، حيث  تكتسب فكرة اآلداب 

لفردية يخضع  ها ايتجزأ من النظام العام، ويبقى تقدير هذه السلطات ألوجه اإلخالل املبرر التخاذ قرارات

لسلطتها التقديرية املطلقة، لكن وفي هذا الصدد يرى العديد من فقهاء القانون اإلداري أن هذا غير مقبول،  

ذلك أن التقدير الضبطي مقيد بما يهدف إليه املشرع ومقيد كذلك بما يراه القاض ي اإلداري مطابقا لتقدير  

 3املشرع. 

اإلداري   الضبط  وأهداف  أغراض  أهم  كوفيدفي  ومن  لفيروس  واملتسارع  الواسع  االنتشار  هو    19ظل 

حماية الصحة العامة، حيث يمثل الحجر الصحي الوسيلة األنجع لتحقيق هذا الغرض، ويختلف الحجر  

الحجر   بين  طفيفا  اختالفا  هناك  أن  إال  متشابهان،  املصطلحين  أن  من  الرغم  فعلى  العزل،  عن  الصحي 

ل املرض ى املصابين بمرض معدي عن األشخاص غير املرض ى، أما  فص  الصحي والعزل الذاتي، فالعزل هو

 
 . 193،ص:2012مليلة ،الجزائر،عالء الدين عش ي، مدخل القانون اإلداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين  -1

  193املرجع نفسه، ص: عالء الدين عش ي، مدخل القانون اإلداري ، -2

 سليمان   -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 80مرجع سابق، ص:  -سلطات وضوابط –هندون، الضبط اإلداري 
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الحجر الصحي فهو إجراء وقائي يفصل ويقيد حركة األشخاص الذين تعرضوا ملرض معٍد ملعرفة ما إذا كانوا  

أنهم   يعتقد  الذين  لألفراد  الصحي  بالحجر  التوصية  يمكن  العاملية،  الصحة  ملنظمة  ووفقا  ال،  أم  مرض ى 

 .عليهم األعراض ، لكن لم تظهر19معدية مثل فيروس كوفيداض تعرضوا ألمر 

 

 املطلب الثاني: أدوات الضبط اإلداري: 

توسعت فكرة الضبط اإلداري لتشمل العديد من املجاالت التي تتسع وتزيد مع مرور األيام وذلك نتيجة  

عام، وإذا كان الضبط  ال  لتزايد دور الدولة، فالضبط اإلداري هو إجراء القصد منه املحافظة على النظام

الهدف منه تقييد حريات اإلفراد بما يحقق   العامة،  القرارات الصادرة عن السلطة  اإلداري هو مجموعة 

وقانونية،  وبشرية  مادية  أدوات  إلى  يحتاج  القيود  هذه  فرض  فإن  املجتمع،  داخل  العام  هو  1النظام  وما 

العنصر البشري الذي يقوم بمهمة الضبط    ري أياإلدامعروف فاألدوات البشرية تتمثل في أعوان الضبط  

 ولذلك سنكتفي بالتفصيل في كل من األدوات القانونية واملادية للضبط اإلداري. 

 

 "لوائح الضبط اإلداري" الفرع األول: األدوات القانونية

  سلطات تمارس هيئات الضبط اإلداري نشاطها في حماية النظام العام من خالل ما تملكه من أدوات و 

ها فرض إجراءات وتدابير ضبطية ملزمة وواجبة التقيد بها، ومن جملة هذه األدوات، لوائح الحظر،  تخول

وهو أن تنهى الالئحة عن اتخاذ إجراء معين أو ممارسة نشاط محدود، وهذه الوسيلة تعد استثنائية ال تلجأ  

جزئيا   ولذلك ينبغي أن يكون الحظرخرى، يلة أوقاية النظام العام بأية وس استحالةاإلدارة إليها إال في حالة 

ليس مطلقا، ألن الحظر يعتبر أعلى أشكال املساس بالحريات العامة بهدف املحافظة على النظام العام،  

وعندما تفرض اإلدارة على األفراد نشاطا معينا فال تمنع ملجرد املنع، وإنما لتحقيق مقصد عام يعود بالنفع  

من جملة األدوات القانونية الالزمة ملهمة الضبط اإلداري، نجد اإلنذار    لككذ2ع،على جميع أفراد املجتم 

املسبق و لوائح الترخيص، إذ يمكن السماح لألفراد بممارسة حرياتهم بشرط حصولهم على موافقة وإذن  

مسبق من طرف اإلدارة، وإال كان ذلك مخالفا للقانون، وهنا يجب الحصول على إذن مسبق أو ترخيص  

اط الفردي وهذا التصاله بالنظام العام، كالترخيص بالخروج للتسوق في الحجر الصحي،  ة النش لممارسل

اشتراط   صورة  اإلداري  الضبط  لوائح  تتخذ  فقد  اإلخطار،  ولوائح  املسبق  اإلعالن  نجد  ذلك  إلى  إضافة 

 
 .504عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الرابعة، مرجع سابق، ص:  -1

سالة ماجستير، جامعة األزهر،  غزة، كلية الحقوق العاوور :سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية في التشريع الفلسطيني ،ر بشر  -2

 .10،ص:  2013،
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ذ هذه  كي تتخاإلخطار املسبق لدى السلطات الضبطية املختصة مقدما وقبل ممارسة النشاط الخاص ،ل

السلطات اإلدارية املختصة بالضبط اإلداري اإلجراءات الالزمة ملنع تعرض النظام العام لالضطرابات نتيجة  

ممارسة هذا النشاط، ويعد اإلخطار اخف قيد من قيود وإجراءات الضبط اإلداري يرد على حرية النشاط  

التي    1الخاص، القانونية  األدوات  من  العديد  إلى  نشاطها  السلطة  تتخذها  باإلضافة  ممارسة  في  العامة 

 الضبطي لغرض حفظ النظام العام.

كذلك من جملة األدوات القانونية الهامة في عملية الضبط اإلداري    أوامر الضبط اإلداري الفردي: •

هي أوامر الضبط اإلداري الفردي حيث تمارسها السلطة العامة بصورة محددة و في مجال معين بذاته وعلى  

إلى  نشاطات األفر  في ذلك  الضابطة  باألجانب، وتستند السلطة  املتعلق  كالضبط الخاص  به  اد املخاطبين 

ف متعلق دائما بالنظام العام، فالالئحة أو التشريع ال يمكن أن ينصا على جميع التوقعات أو  تحقيق هد

لم يكن    لنظام العام أو إخالل با  التنبؤات التي قد تحث ،كما أن مفهوم النظام العام متغير ، فإذا ظهر تهديد

التشريع أو الالئحة قد توقعاه فان لإلدارة  او الهيئة الضابطة صالحية إصدار أمر ضبطي فردي لحفظ  

النظام العام، ويجب أن يكون مستندا إلى قاعدة تنظيميه، واملثال على ذلك أثناء فترات ماضية هو إصدار  

 إلصابات وعدد الوفيات جراء الكورونا.مغلوطة عن انشر أرقام    أوامر ضبطية فردية بمنع بعض املدونين من 

 

 الفرع الثاني: األدوات املادية والتنفيذ الجبري: 

نشاط   بغرض ممارسة  استخدامها  املمكن  التي من  والوسائل  اإلمكانيات  كافة  املادية  باألدوات  يقصد 

مي الضبط اإلداري، كالتجه الفقه اإل ثال، وهناك  زات املختلفة والعتاد واآلليات الالزمة    اعتبرداري من  من 

النظام   حماية  بهدف  اإلداري؛  الضبط  سلطات  تؤديها  التي  ية  املاد  األعمال  من  مجموعة  املادية  األدوات 

بالقوة   األوامر، والقوانين  بتنفيذ  الوسائل  الخاص، وتتمثل هذه  الضبط اإلداري  أهداف  العاّم، وتحقيق 

الجهة القضائية، وذلك مع ضرورة وجود نٍص   ، أو إذن منرخيص قانونيالجبرية، ودون الحاجة إلى وجود ت

قانوني يتيح ذلك في الحاالت الضرورية، واالستثنائية، وفي هذا الصدد يجب اإلشارة إلى أن استخدام القوة  

ال النظام  الالزمة لحماية  املادية  القوة  يعني  بل  القوة  التعسف وتجاوز استعمال  تبرير  يعني  عام  املادية ال 

 2ن امن عام وصحة عامة وسكينة عامة.ه الثالثة مبمكونات

ومن جملة األدوات املادية في الحجر الصحي هو العنصر البشري، سواء من قوات األمن أو الشرطة التي 

تفرض على املواطنين االلتزام بقواعد الحجر الصحي ومواعيدها بالقوة ومن خالل الغرامات والعقوبات،  

 
 .  39،ص: 1990عمار عوابدي، القانون اإلداري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، -1

 .34، وفق التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاملة، دن، ص: حسون محمد عيى، محاضرات في الضبط اإلداري  -2
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يعن ذلك ال  إلغاء مفهو لكن  الي  الحريات  والدليل على م  العام،  املجتمع ومنه  حماية ملصلحة  بل هو  عامة 

الرخصة   الحرج، متى    االستثنائيةمشروعية هذا اإلجراء هو منح  كالخروج   اقتضتلكسر  الضرورة ذلك، 

األ  غرار  على  العربية  الدول  من  العديد  به  قامت  ما  وهو  التأخير،  يقبل  ال  قاهر  لظرف  أو  ردن،  للتسوق 

الكويت،  فقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية كمثال عن تطبيق الحجر، فرضها إقرار على    ر، اإلمارات،الجزائ

جميع القادمين من مطار الكويت أو املنافذ البرية، يتم التوقيع عليه قبل دخولهم الكويت، وأن توقيع هذا  

واالجراءات االحترازية   ( دوليا،19  -ستجد كوفيد  فى ضوء اتساع دائرة انتشار فيروس )كورونا امليأتي  اإلقرار  

قد تفرضها الدول لدخول ومغادرة املسافرين من وإلى الكويت   والتيالدولية املتخذة ملواجهة هذا الفيروس، 

يتضمن    ي أفي   واإلقرار  ف  -كذلك    -وقت،  بالبقاء  املسافر  الصح  يتعهد  الحجر  من    يمكان  له  املحدد 

تقرره ما  بمد  السلطات، ووفق  تقل عن  السلطات  للحد من    14ة ال  التام معهم، وذلك  التعاون  مع  يوما، 

الكويت وتقديم املصلحة العامة لحماية املجتمع من أى أمراض أو أوبئة، لكن الحجر   يانتشار الفيروس ف

الصحي يتطلب الصرامة وتغليب الصحة العامة على املصالح الخاصة والشخصية، لذلك فهو يلغي الحرية  

 ة. الصحة العام امة في مقابلالع

 

 املبحث الثاني: عالقة الضبط اإلداري بالحريات العامة

تلجأ الدولة للعديد من الوسائل القانونية بهدف تحقيق النظام العام كما رأينا فيما سبق مع فيروس  

والجماعات، وهو ما  ، إال انه وفي سبيل ذلك تصطدم الوظيفة الضبطية بالحريات العامة لألفراد  19كوفيد

تقيد األفراد رغم أن الهدف منها هو حماية النظام العام، فاإلدارة وبما لها من  ي إلى انعكاسات عديدة  يؤد

هذا   في  والتشريع  القانون  يحدده  ملا  تبعا  وتقييدها،  العامة  الحريات  في  التدخل  تملك حق  عامة،  سلطة 

ة  ملبدأ املشروعية وخاضعن أعمالها تكون خاضعة  الصدد حتى ال تتعسف في استعمال هذه السلطة، أي أ 

فإذا كانت هناك نصوص تشريعية خاصة في شأن تنظيم الحريات العامة فان جهات    1كذلك لرقابة القضاء،

الضبط اإلداري تلتزم بما ورد فيها من قيود وتنظيم وال تتجاوزها وإذا انحرفت عن حدوده كان قرارها مشوبا  

بالسلطة الذي بعيب االنحراف  العيب  يتمثل هذا  الغاية    ،  أو  الهدف  الضبطية  يصيب  الجهة  من إصدار 

إذا   وبالتالي  العامة  املصلحة  تحقيق  يقتض ي  الهدف  فذلك  اإلداري،  هذه    انحرفت للقرار  الجهة عن  تلك 

الغاية فإن قرارها يكون محل طعن باإللغاء، ونكون بصدد انحراف بالسلطة كذلك عندما تستعمل الجهة  

غير  الضبطية هدف  لتحقيق  أجله  سلطتها  من  لها  منحت  السلطة،  الذي  سليمان    2تلك  الفقيه  ويعرف 

 
 .15،ص:1986طعيمة الجرف، مبدآ املشروعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانون ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، - 1

، 2007عة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطب –وسائل املشروعية  –لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في املنازعات االدارية  -2

 . 300ص:
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الطماوي، عيب االنحراف في استعمال السلطة بأنه " عيب ينصب على ركن الغاية في القرارات اإلدارية وال  

 1يكون ذلك إال إذا كانت سلطة االدارة تقديرية". 

تنظ تشريعية  نصوص  حالة عدم وجود  اإلدأما  الضبط  سلطات  فإنم عالقة  العامة،  بالحريات    اري 

سلطاتها تختلف حسب الظروف الزمنية واملكانية املحيطة بممارسة الحرية، دون أن يعني ذلك  أن سلطات  

بها   تسبب  التي  الصحية  العامية  األزمة  مع  الحال  هو  كما  قيد،  كل  من  خالية  و  مطلقة  اإلداري  الضبط 

لفيروس    االنتشار يعد هنا 19كوفيد  الواسع  لم  الحجر    الحترامك مجال  ، حيث  العامة وتطبيق  الحريات 

الصحي على نطاق واسع، مع توقيع عقوبات ومخالفات لكل من يخل بهذا القرار الضبطي، وعموما تعمل  

أغلب التشريعات على حماية الحريات العامة وتنص على ذلك في العديد من الدساتير والقوانين واملراسيم  

ون جدوى إذا لم تصحبه ضمانات دستورية  مهما كانت أهميته يكون بدظيمات، إال أن هذا النص و والتن

 وقانونية تكفل ممارسة هذه الحريات وتطبيقها عمليا. 

فالحاجة إلى احترام حقوق اإلنسان تصبح أكبر في مثل هذه اللحظات الحرجة التي تمّر بها شعوب العالم  

أمرا يصبح  للجميع  وضمانها  أوق  كله،  في  وضروريا  بل  بحمايةالزما  ألنه،  األزمات،  الفردية    ات  الحقوق 

مثل   الدول  تهدد  أخطار  األزمة عن  هذه  وقد كشفت  وتقويتها،  الصفوف  تعزيز  يمكن    انهياروالجماعية، 

األنظمة الصحية وعجز الدول عن حماية الحق في الصحة، بل أن طول مدة الحجر الصحي وتمديده في عدة 

سته أمام عجز الدول عن كبح الفيروس،  ملواطن في التنقل وعلى نفة أثر سلبا فعال على حق امرات متتالي

بل نجد أن العديد من الحكومات قد استعملت الظروف االستثنائية والصحية الخطيرة التي فرضتها جائحة  

زاد م األزمة  أن طول  إلى  إضافة  املطلقة،  السلطة  القانون وحيازة  لتبرير تعطيل  في كورونا  الفقر  ن نسبة 

ل يتمرد على الحجر رغبة منه في إيجاد قوته أمام عجز العديد من  وجعلت الشخص املحتاج للعمالعالم،  

الدول، فالحجر الصحي وإن كان مرده هو حماية الصحة العامة إال أن له العديد من التأثيرات السلبية على  

 األفراد والجماعات. 

 

 ط اإلداري عامة في مواجهة نشاط الضباملطلب األول: ضمانات الحريات ال

يعتبر احترام الحريات من أسمى القواعد القانونية في العالم املعاصر، إلى درجة انه كلما وجد تعارض  

أن هذه األخيرة أصبحت ذات مدلول واسع غير محدد   الحرية، حيث  تغلب  والحريات وجب  السلطة  بين 

الق النظام  يتجزأ من  للدول، وانطالقا مناملعالم، وأصبحت جزء ال  قان  انوني  لها حماية  ونية  هذا تقررت 

 
الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة "االنحراف بالسلطة"، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة عين  سليمان محمد  -1

 . 69، ص: 1978شمس، 
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دستورية   قواعد  بوضع  الحماية  هذه  وتتحقق  الدولة  سلطات  مواجهة  في  العامة  الحريات  تكفل  محددة 

 1وقانونية تحقق هذا الغرض. 

 

 الفرع األول: الضمانات الدستورية

البالد ويتضمن   في  الدولة  الدستور بحكم طبيعته كأسمى قانون  التي تحكم  العامة  واملجتمع،  املبادئ 

ة من املبادئ األساسية لكل دولة، نجد أن أحكام الدساتير تتناول موضوع الحريات  وباعتبار الحريات العام 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الدستور في كل دولة يعتبر القاعدة الصلبة التي   2الفردية والجماعية في بنودها،

ام أحكامه وعدم  يست مجرد وجوده وإنما تنفيذه واحتر لدولة القانونية، فأهمية الدستور لتبنى عليها أسس ا

ومن ثمة اكتسبت الحريات العامة الحماية الدستورية بالنص    3مخالفتها أو الخرج عليها من السلطة العامة، 

ي ال يجوز ألي سلطة أن تخرج  عليها في الدساتير وبرز موقعها في سلم البناء القانوني للدولة بوجه عام، وبالتال

أثرها على مقت  الحماية  في    ضاها، ويترتب على هذه  الدستورية  الرقابة  تقييد سلطة املشرع من خالل  على 

عالقته بهذه النصوص وذلك بإلغاء التشريعات التي تصدر باإلخالل بالحريات العامة، ومن أهم الضمانات  

العامة،   الحريات  حماية  تكفل  التي  تتلالدستورية  حيث  السلطات،  بين  الفصل  مبدأ  الفكرة  هو  خص 

يقوم عليها التي  أو سلطات تشريعية    األساسية  الدولة على هيئات  في  السلطة  توزيع  في ضرورة  املبدأ  هذا 

وتنفيذية وقضائية، تكون منفصلة ومتساوية بحيث تستقل كل منها عن األخرى في مباشرة وظيفتها، حتى ال  

من إعالن    16ليه املادة  ن السلطات نصت عومبدأ الفصل بي  4، استعمالهاة فتس يء  تتركز السلطة في يد واحد

والتي تنص على "أن املجتمع الذي ال يضمن حقوق املواطنين وال    5، 1789حقوق اإلنسان واملواطن سنة  

 
 .97-96بق، ص ص: املرجع السا -سلطات وضوابط –سليمان هندون، الضبط اإلداري  -1

مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون،   تمدرتازا عمر، الحريات العامة واملعايير القانونية، رسالة -2

 . 40، ص: 2002جامعة الجزائر، 

 .09، ص: 1989عربية، القاهرة، درا النهضة ال –دراسة مقارنة  –محمد عبد الحميد أبو زيد، سيادة الدستور وضمان تطبيقه  -3

ي في حماية مبدأ الفصل بين السلطات، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  رداوي مراد، مساهمة املجلس الدستوري الجزائر  -4

 . 25، ص: 2016القانون العام، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

أعقاب الثورة الفرنسية التي كان سببها انتهاك حقوق اإلنسان من طرف امللك  ، صدر في 1789االعالن الفرنس ي لحقوق االنسان واملواطن 5- 

  انه، وقد تميزت هذه الوثيقة الفرنسية عن غيرها ممن سبقها من الدول الغربية وخصوصا انجلترا والواليات املتحدة األمريكية بأنها أكثروطغي

قتصر على حماية املواطن الفرنس ي فقط، بل اتسع نطاقها لتشمل جميع شمولية ووضوحا بالنسبة لحماية حقوق اإلنسان، كما أنها لم ت

 : مقدمة اإلعالن على ضرورة تعريف اإلنسان بحقوقه وتذكيره بها، وجاء النص األصلي للمادة كما يلي الناس، وركزت

«Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juge n’est pas séparé de la puissance législative et de l’exécutrice  ». 

Chloé MATHIEU, la séparation des pouvoirs dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, Thèse pour le doctorat en droit 

public, université de Montpellier, 2015, P : 20. 
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له"، دستور  ال  فإن  السلطات،  مختلف  بين  ويفصل  أهم    1يفرق  من  القضاء  استقاللية  مبدأ  ويعتبر 

فهالضما العامة،  الحريات  بحماية  الكفيلة  القضاء  نات  نزاهة  يضمن  ثابت  دستوري  مبدأ  تأثره  و  وعدم 

باملتغيرات الخارجية وهذا من شانه املساهمة في حماية الحريات الفردية والجماعية وتحصينها من هضم  

أهم الضمانات   الحقوق والتعسف في ذلك، وإلى جانب ذلك نجد مبدأ عدم رجعية القوانين، فهو اآلخر من 

، غلبت الدول جميعها الصحة العامة على  19وفي حالة فيروس كوفيدات العامة،  األساسية في حماية الحري 

الحريات العامة نظرا لوجود املنظومة القانونية التي تقض ي بفرض كل ما هو ممكن في سبيل تحقيق وحماية  

ع  واالنتشار املتسار  القانون قبل كل ش يء الصحة العامة، فمرجع الدول لفرض الحجر الصحي أو العزل هو

كوفيد الحجر    ،19لفيروس  بفرض  القانون  إلعمال  سببا  واسع  نطاق  على  الفيروس  انتشار  يعتبر  حيث 

والعزل، حتى ال ينقل املصابون العدوى إلى أعداد كبيرة من الناس، ورغم أن ال ذنب للمصابين في ذلك، إال  

تفش ي ن حالة تسمى بـ"الاك تقارير تتحدث عأن ذلك قد يكون عامال حاسما في كيفية انتشار املرض، فهن

تبين مثال عن حاالت   في الصين، فقد  انتشار فيروس كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان  أثناء  الفائق" 

عدوى أن هناك صلة مثال بين البريطاني ستيف ولش الذي أصيب بالفيروس خالل وجوده في سنغافورة وبين  

 .كا في إسبانيادة في جزيرة مايور مسة في فرنسا وواحأربع حاالت في اململكة املتحدة وخ

أن جائحة كورونا طرأت كظرف استثنائية هدد   إال  والحريات  للحقوق  الدستورية  الحماية  ورغم هذه 

جعلها عاجزة عن توفير وحماية النظام العام وفى هذه الحالة البد أن تتسع سلطات هيئات    سالمة الدولو

ريعة وحازمة ملواجهة هذا الظرف  ن اتخاذ إجراءات س من خالل تمكينها مالضبط ملواجهة هذه الظروف،  

االستثنائي، وهذا كان من تداعياته حرمان املواطن أو الفرد من حقوقه الدستورية كالحق في التجمع السلمي 

  مثال، وهذا في حقيقة األمر فيه مساس مباشر بحقوق وحريات األفراد التي يكفلها الدستور، حيث أن الحق

أشخاص  في مكان معين، وفي فترة زمنية محددة وتكون املشاركة فيه عن    يعني تجمع عدة  في التجمع السلمي

طريق الدعوات الفردية أو عن طريق الصحف و الجرائد وهذا قصد طرح أفكار ملناقشتها واتخاذ قرارات أو  

الحجر  لكن إجراءات    2020،2من التعديل الدستور    49اتفاقات على مصلحة معينة، ونصت عليه املادة  

 التباعد االجتماعي تمنع ممارسة هذا الحق.الصحي و 

 

 
في هذا الصدد يرى االستاذ حسن السيد بسيوني أن النظام القضائي املطبق في النظم األنجلو سكسونية، تقوم على مبدأ الفصل بين  -1

ة تطبيقية مقارنة للنظم  دراس   -لسلطات وإيديولوجية املذهب الفردي، أنظر، حسن السيد بسيوني، دور القضاء في املنازعة االدارية ا

 .12عالم الكتب، القاهرة، دون سنة نشر، ص:  -القضائية في مصر وفرنسا والجزائر 

جمادى األولى عام  15املؤرخ في  82ر في الجريدة الرسمية، العدد الصاد 2020املتضمن التعديل الدستوري لسنة  20-442القانون رقم   -2

 . 2020نة ديسمبر س 30املوافق املوافق لـ  1442
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 الضمانات القانونية الفرع الثاني: 

يكفلها   التي  العامة  الحريات  إحدى  ملزاولة  نتيجة  الجماعي  أو  الفردي  النشاط  مزاولة  تكون  عندما 

ن مقتضيات حفظ القانون، يتجه القضاء إلى إلزام الجهة الضبطية بضرورة العمل على التوفيق بي  وينضمها

رض وجدت الرقابة بأنواعها، حيث تعتبر  النظام العام واحترام الحريات العامة، وفي سبيل تحقيق هذا الغ

في حماية ا القانونية  الضمانات  وأهدافها من جملة  بمفهومها  البرملانية  العامة، فهي جزء  الرقابة  لحريات 

تترسخ بفعل انتشار واتساع التطبيق الديمقراطي، أساس ي في النظام الرقابي للدولة، وبدأت هذه الحقيقة  

ع باالهتمام والبحث والتنظيم والتحليل لعملية الرقابة البرملانية ودورها  وجهود ذوي االختصاص في املوضو 

وتهدف الرقابة البرملانية إلى تحقيق أهداف عملية    1راته ونقائصه، في تدعيم النظام الرقابي في الدولة وسد ثغ

هدف إلى حماية حقوق وحريات  ة عامة واملتمثلة أساسا في املحافظة على املصلحة العامة كما تالرقابة بصف

وحيادية    األفراد، موضوعية  رقابة  تكون  أن  يمكن  ال  الحكومة  أعمال  على  البرملانية  الرقابة  عملية  لكن 

وواضحة،ومس  ومحددة  ثابتة  ومعايير  أسس  على  وتمارس  تتحرك  كانت  إذا  إال  فيروس  حالة  وفي    2ؤولية 

تتجلى الرقابة البرملانية في السهر على مدى حماية الحكومات لصحة املواطنين بكل ما تفرضه من   19كوفيد

 أعمال مادية وقانونية في سبيل ذلك الغرض. 

ي حماية الحريات العامة والصحة العامة نجد الرقابة اإلدارية  وكذلك من جملة الضمانات القانونية ف

نات  ضبط اإلداري املحلي املختلفة، حيث تحتل هذه الرقابة أهمية كبيرة وتعد من الضماعلى أعمال جهات ال

املمنوحة واملتاحة للحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط املختلفة، وقد عرفها الفقيه حمدي سليمان  

رس من قبل أجهزة  بأنها تلك الرقابة التي تمارس من قبل اإلدارة على نفسها، فهي رقابة ذاتية تما  القبيالت

ومن أهم وسائل تحريك هذه الرقابة    3و تمارس كذلك من داخل الجهاز اإلداري نفسه،   مركزية مستقلة،

اإل  السلطات  إلى  واملصلحة  الصفة  صاحب  يقدمه  الذي  اإلداري،  التظلم  هو  أو  اإلدارية  الوالئية  دارية 

مال الضبطية اإلدارية بعدم شرعيتها ومطالبا  الرئاسية أو الوصائية أو إلى اللجان اإلدارية، طاعنا في األع

و  املشروعية  مبدأ  مع  متناسبة  تصرفات    4املالئمة، يجعلها  ارتكزت  إذا  يتجسد  املشروعية  مبدأ  فاحترام 

ملفعول، أي أن تصرفاتها ال تتم بمعزل عن وجود قاعدة  السلطات الضبطية لقواعد قانونية قائمة وسارية ا

اية للحقوق والحريات، وقد عرف األستاذ عمار بوضياف مبدأ املشروعية على  قانونية تستند إليها وهذا حم

 
،ص: 1987خالد سمارة الزغبي، وسائل الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة، دراسة مقارنة، مجلة العلوم اإلدارية ،العدد األول، القاهرة،  -1

97 . 

 .57ص:ملية الرقابة البرملانية ودورها في الدفاع عن حقوق املواطنين، مجلة الفكر البرملاني، املرجع السابق،عمارعوابدي، ع-2

 . 11، ص: 1998حمدي سليمان القبيالت، الرقابة اإلدارية واملالية في األجهزة الحكومية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -3

امة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري ،الجزء األول، القضاء اإلداري، ديوان املطبوعات  :النظرية الع عمار عوابدي -4

 . 189، ص: 1995الجامعية،الجزائر،
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وع التام للقانون، سواء من جانب األفراد أو من جانب الدولة وهو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين  أنه "الخض

للق  إرادة واملحكومين  كل  فوق  وقواعده  أحكامه  وعلو  األخير  هذا  وسيادة  أو    انون  الحاكم  إرادة  سواء 

فالرقابة اإلدارية باإلضافة إلى كونها رقابة قانونية إلى حد ما فهي رقابة واقعية فعلية وعملية،    1املحكوم"،

نواع الرقابة على أعمال  أي أنها رقابة مالئمة ورقابة واقع األمر الذي جعل وجودها حتمي وأصيل كنوع من أ

 الضبط اإلداري. 

 

 العامة املطلب الثاني: الحماية الدولية للحريات 

احترام حقوق   بتحقيق  تكفل  التي  الضمانات األساسية  العامة إحدى  للحريات  الدولية  الحماية  تعتبر 

واملحلية   الوطنية  القوانين  مخالفة  عدم  في  الضمانة  هذه  وتتمثل  اإلنسان،  االتفاقيات  وحريات  ألحكام 

ت التي تعتمدها الدول إلقرار  الدولية، فهذه االلتزامات الدولية التي أصبحت تشكل اليوم أقوى الضمانا

الكثير من أ العامة، حيث أن األنظمة املحلية تستلهم  في مجال حقوق اإلنسان وحرياته  الحريات  حكامها 

بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي    العامة إلى هذه االتفاقيات، حيث أن هناك ارتباط وثيق

ابط بصورة خاصة في أن األنظمة املحلية قد تأثرت بمفهوم القانوني  في مجال حقوق اإلنسان ويتجلى هذا التر 

العامة وتتعهد حين موافقتها على اتفاقيات حقوق اإلنسان بأن تعمل على تنفيذ  الدولي في مجال الحريات  

اقيات من خالل وضع ما يوازيها من بنود في قوانينها الداخلية، وتتعهد كذلك بمنع ارتكاب  بنود تلك االتف 

وإلى جانب هذه الحماية الدولية    2عمال املنافية ألغراض تلك املعاهدات واملعاقبة على كل مخالفة لذلك، األ 

ماية الحريات العامة على  من خالل االتفاقيات واملعاهدات، نجد العديد من األجهزة الدولية التي تهتم بح

خالل وضع العديد من البنود واملواثيق    املستوى الدولي ويأتي على رأسها األمم املتحدة التي سعت جاهدة من

، فقد 19ساسية، أما فيما يتعلق بفيروس كوفيدالقانونية التي تضمن حماية حقوق اإلنسان وحرياته األ 

حة في كل العالم، فهي تقود العمل الصحي من منظور حقوق  برز دور منظمة الصحة العاملية في حماية الص

جب على الحكومات تهيئة الظروف املناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية  اإلنسان، ويعني الحق في الصحة أنه ي

ن من الصحة، وتتراوح تلك الظروف بين ضمان الخدمات الصحية وظروف عمل  التمتع بأكبر مستوى ممك

 من املساكن واألغذية واألطعمة املغذية. صحية وآمنة وقدر كاف 

 

 
 .08عمار بوضياف، دعوى االلغاء في االجراءات املدنية واالدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، مرجع سابق، ص:  -1

، ص: 1993ل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، الطبعة الثانية،  ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سعد هللا، مدخعمر  -2

45 . 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2021  أبريل     -  31 العدد    - التاسعام الع -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 
 

 

 

49 
: التداعيات والحلول - عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول       2021|  04|  04و  03–| لبنان    الحجر الصحي

 وق والحرياتالفرع األول: االتفاقيات الدولية املتعلقة بالحق

تعمل أغلب املنظمات والهيئات الدولية على حماية صحة اإلنسان باعتبارها حقا من حقوقه األساسية، 

ج نهجا  الجارية  اإلصالح  عملية  إطار  في  العاملية  الصحة  منظمة  أطلقت  تعميم  حيث  ويسهل  يعزز  ديدا 

أحرز  الذي  التقدم  إلى  باالستناد  اإلنسان، وذلك  الصحي وحقوق  املجال على جميع    املنظور  في هذا  فعال 

توفير القيادة التقنية والفكرية والسياسية    املستويات الثالثة للمنظمة، التي تواصل بهمة تعزيز دورها في

لحق في الصحة عناصر أساسية تمكن من توجيه عملية  فيما يتعلق بالتمتع بالحق في الصحة، ويشمل ا

اختلف   الحالي  العصر  ففي  األولويات،  العامة كحق من  تحديد  الصحة  في حماية  الدولية  املنظمات  نهج 

ركز   الذي  األمم، عصبة عهد من العكس حيزا من األولوية، فعلى  حقوق اإلنسان الطبيعية واألساسية وأخذ

 من الدوليين واألمن  السالم بين الوثيقة  العالقة املتحدة األمم ميثاق  أكد ول،بين الد  العالقات تنظيم على

 من ناحية األساسية وحرياته واحترام اإلنسان واالجتماعية االقتصادية للرفاهية املالئمة فناحية والظرو 

كما  تعتمد اإلنسان  حقوق  مجال في املتحدة األمم فلسفة يعكس نهأ أخرى،   أساسية حقيقة على التي 

الديمقراطية إلعالن كفاح سوى  تكن لم الثانية العاملية الحرب أن مفادها  شمولية لا النظم ضد كلمة 

واالستبدادية،  النظم ملواجهة املساواة بمبدأ ولالعتراف ميثاق    1العنصرية  أهم    األممويعتبر  من  املتحدة 

إلى   باإلضافة  األساسية،  الحريات  لحماية  القوية  والضمانة  الكافية  الشرعية  تعطي  التي  الدولية  املواثيق 

لها جميعا التطرق  يسعنا  التي ال  األخرى  البنود  فإن  العديد من  امليثاق قد وضع لتعددها، وعموما   هذا 

لحقوق،   حدودا تشكل ال الوطنية الحدود نا أنضم يعني وهذا الدولي، للتعاون  إطار في اإلنسان حقوق 

الدولية  من هي اإلنسان حقوق  أن أيضا الدولي  التعاون  فكرة وتعني  يحق وانه املشروعة، االهتمامات 

 القضايا. هذه  يثير  شديد أن لخطر الحقوق  تلك تتعرض وأينما حينما الدولي للمجتمع

جانبه   إلى تضم التي اإلنسان  لحقوق  الدولية الشرعة أركان  احد العاملي لحقوق اإلنسان  ويعتبر اإلعالن

 املدنية الخاص بالحقوق  الدولي والعهد والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق  الخاص الدولي العهد

اإلنسان   بهذا امللحقين االختياريين والبروتوكولين والسياسية لحقوق  العاملي  اإلعالن  يعتبر  حيث  األخير، 

التقاض ي، في  الحق  أهمها  الحقوق ومن  االتفاقية  2املرجع األساس ي لجميع   األوروبية إلى جانب ذلك نجد 

ح وحرياته  اإلنسان حقوق  لحماية املتمحورة  البروتوكوالت  من  العديد  فيها  وردت  والتي  ول  األساسية، 

األوروب االتفاقية  جانب  وإلى  اإلنسان،  وحقوق  العامة  اإلنس الحريات  لحقوق  االتفاقيةية  وجدت   ان، 

 
، ص:  1988محمد سعيد الدقاق، حقوق اإلنسان في إطار نظم األمم املتحدة، الكتاب الثاني، دار املطبوعات الجامعية، االسكندرية، مصر،    -1

09 . 

 . 1948ديسمبر  10( املؤرخ في: 3-الف ) د 217ي لحقوق اإلنسان املعتمد بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة تحت رقم: اإلعالن العامل 2-
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اشتملت  1األساسية،  وحريات اإلنسان حقوق  لحماية األمريكية  لإلنسان األساسية حقوق  على وقد 

 وواجبات لحقوق  ريكياألم اإلعالن  خاصة الدولية واإلقليمية، واملواثيق  اإلعالنات من األصل في املستمدة 

 اإلجراءات كافة تتخذ وأن  اإلنسان، حقوق  تحترم بأن االتفاقية في هذه األمريكية الدولة وتعهد اإلنسان

التنفيذ، لوضعها التشريعية  من عدد احترام اإلنسان لحقوق  األمريكية  االتفاقية توجب كما موضع 

املي الحقوق  وجد  فقد  إفريقيا  في  أما  والسياسية،   وحريات اإلنسان حقوق  لحماية األفريقي ثاقاملدنية 

 األساسية. 

 

 الفرع الثاني: الهيئات الدولية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة 

الصادرة   الدولية  أو اإلعالنات  املبادئ  إلى  الدولية لحقوق اإلنسان  االتفاقيات  القانونية  الجذور  تعود 

بصيغة إعالن أو مبادئ لحماية حقوق اإلنسان وما  تجسيدا وتفصيال وتطبيقا لنصوص وثيقة كانت صادرة  

به من حريات عامة، وواكبت هذه االتفاقيات املتعددة واملتنوعة إنشاء العديد من األجهزة التي تهتم  يرتبط 

بحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية على املستوى الدولي، ومن أهم هذه األجهزة نجد اللجنة الدولية  

اإلنسان: وهي أحد اآلليات    واللجنة األوروبية لحقوق   3وكذلك مجلس حقوق اإلنسان،  2لحقوق اإلنسان، 

واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان: تعتبر محكمة دائمة ذات والية إلزامية    4الهامة لحماية الحريات العامة،

طرف في االتفاقية    تمارس دورها في حماية الحريات العامة من خالل تقديم الشكاوى من املعنيين من أي دولة

تمثل أول جهاز على املستوى  والتي  ضافة إلى اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان باإل 5األوروبية لحقوق اإلنسان،

اإلنسان   حقوق  احترام  تعزيز  على  وتعمل  األمريكية،  الدول  منظمة  أجهزة  من  دائم  جهاز  وهي  األمريكي 

من  وبدال   .ضائيام أو عقوبة، حيث إنها ليست جهازا قوال يتمثل هدف اللجنة في إصدار حك  6والدفاع عنها، 

املعنية من خالل   الدولة  قدمتها  في ضوء معلومات خطية وشفوية  ودية  تسويات  إلى  اللجنة  تسعى  ذلك، 

الشكاوى بطلب من اللجنة، وفي الحاالت الخطيرة والعاجلة يحق للجنة إجراء تحقيقات ميدانية مع املوافقة  

تبقى الزيارات امليدانية للبلدان    يدعى وقوع مخالفات على أراضيها، وفي مواقف أخرى،املسبقة للدولة التي  

 
، ص: 2007ابراهيم احمد خليفة، االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر،  -1

91 . 

احمد، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في ظل مهام اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان وصالحيات مجلس األمن، مجلة دفاتر    عبد املنعم بن  -2

 .277، ص: 2011السياسة والقانون، العدد الرابع، 

3 - www.ar.wikipedia.org 11.43لى الساعةع 2020أفريل  20تاريخ زيارة املوقع    

كارم محمود حسين نشوان، آليات حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دراسة تحليلية، مذكرة ماجستير، جامعة   -4

 . 141، ص: 2011األزهر، غزة، فلسطين، 

5-www.echr.coe.int   11.58على الساعة  2020  أفريل 08ملوقع تاريخ زيارة ا 

 . 44-43فاطمة الزهرة جدو، الوجيز في حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص ص:  -6

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.echr.coe.int/
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باإلضافة إلى املحكمة األمريكية لحقوق  1أداة تستطيع اللجنة استعمالها للدخول في تحليل عميق للموقف، 

ان، وقد تم اعتماد  اإلنسان تنظر في القضايا املرفوع لها من الدول األعضاء واللجنة األمريكية لحقوق اإلنس 

وهي تتكون من سبعة قضاة من ذوي االختصاص املعترف به في    1980نة  النظام األساس ي للمحكمة في س

مجال حقوق اإلنسان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة، وما تجدر اإلشارة إليه أن القرارات الصادرة عن هذه  

 2املحكمة ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن. 

 

 الخاتمة:

بصفته مهمة أساسيا والزمة لحفظ النظام العام والصحة  لة وظيفة الضبط اإلداري املحلي الدو  تمارس

العامة باعتبارها حق من حقوق اإلنسان األساسية، من خالل إعطائها مجموعة من الصالحيات والوسائل  

يست نوعا واحدا  القانونية واملادية، والتي تختلف من حيث درجتها وخطورتها خاصة وان الحريات العامة ل

ماعية، وبالتالي ممارسة هذه الوظيفة الضبطية، يقتض ي أن تتعامل مع كل نوع  بل هي حريات فردية وج

حسب أهميته وبم يتناسب معه، وترجع أهمية هذه الوظيفة وحيويتها وضروريتها بالنظر إلى قيامها على أكثر  

لصحة العامة،  م بمدلوالتها الثالثة األمن العام، ااألمور حيوية في املجتمع فهي تهدف إلى حماية النظام العا 

 السكينة العامة . 

 النتائج: 

اإلداري  -1 الضبط  حدود   إجراءات  وفي  فقط  االستثنائي  الظرف  خالل  تتخذ  الصحي  للحجر  املتضمن 

 .القانون لحفظ النظام العام في املجتمع

كون ضرورية والزمة وأن تكون  أن تيجب  على املستوى املحلي  ممارسة الدولة لوظيفتها الضبطية اإلدارية -2

 متناسبة مع طبيعة وجسامة الخلل املراد تفاديه. 

وممارسة الوظيفة الضبطية بصفة عامة تستوجب ممارسة الرقابة على الوسائل املستعملة من قبل    -3

 الدولة حتى ال تمس بحقوق وحريات األفراد بطرق غير مشروعة. 

 التوصيات واالقتراحات: 

، أنه يجب على الهيئات اإلدارية املحلية والوطنية اتخاذ خطوات  19ظل جائحة كوفيد  ما يمكن قوله في   -1

لحماية   ممكنة  طريقة  وأنجع  بأسرع  قدما  باملض ي  التزاما  يفرض  والذي  التدريجي،  اإلعمال  ملبدأ   
ً
طبقا

 
1-www. ar.guide-humanitarian-law.org  21.30على الساعة  2020أفريل   09تاريخ زيارة املوقع 

2 - www.britannica.com 14.12على الساعة  2020أفريل   11تاريخ زيارة املوقع    

http://www.britannica.com/topic/Inter-American-Court-of-Human-Rights
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بعد والدولة، وإلى أ  الصحة العامة، وذلك بشكل منفرد أو بفضل املساعدة والتعاون بين هذه الهيئات 

 وارد املتوفرة. حد تتيحه امل

االمتثال اللتزاماتها بموجب الحق في الصحة خصوصا في حاالت   يجب على الهيئات الضبطية املختلفة -2

العزل الفردي للمصابين بالكورونا حتى ال يعتبر ذلك تعسفا في حقه وإخالال بمبدأ دستوري هام وهو  

 املساواة بين جميع املواطنين.

ي، بين فرض للحجر الصحي الجزئي في حالة انخفاض اإلصابات  تطبيق الحجر الصحضرورة التدرج في   -3

ثبوت   في حالة  الفردي  العزل  الوضع وكذلك  تفاقم  في حاالت  الكلي  الصحي  الحجر  بالفيروس، وفرض 

 اإلصابة، حتى ال يثقل ذلك كاهل املواطن ويفاقم من معاناته املادية والنفسية. 
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 للبناني أمنوذجًا(تمع ا)اجمل  :االسرتاتيجية التنموية إلدارة األزمات مع تفشي اجلائحة الوبائية

 " Development Strategy for Crisis Management with the Outbreak of the Epidemic 

Pandemic" (Lebanese society an example) 
 د. فداء إبراهيم املصري، أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية، معهد العلوم االجتماعية.

Fida Ibrahim Al-Masry, Lebanese University, Institute of Social Sciences . 

 

 

 

Abstract 

The study presented the concept of pandemic management growth with accuracy and 

objectivity to overcome the effects of the crisis. It is considered one of the new concepts to be 

tackled in the field. This descriptive and exploratory study analyzed data to reveal the reality 

of society’s management of the various crises that the citizen is going through, concurrent with 

the spread of the global health crisis of the Corona pandemic. Research findings and 

conclusions proved the necessity for embracing and fostering the standards and elements of 

developmental crisis management using modern methods to confront emerging disasters. 

This happens when boosting several elements:  knowledge, intelligence, experience, and 

responsibility. These elements will foster the goals of sustainable human development to be 

able to face the crises with a scientific management process. 

Keys:  crisis management concept, crisis path, elements of crisis management, developmental 

planning, sustainable human development. 
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 : مستخلص

)إدارة التنموي لألزمات( حسب التخطيط التنموي بوعي وموضوعية في سبيل   طرحت الدراسة مفهوم      

املنهج   تمت حسب  إذ  البشرية.  التنمية  املستجدة على مفهوم  املفاهيم  يعتبر من  األزمة؛ وهو  آثار  تخطي 

ضمون ألجل تبيان واقع املجتمع في ادارته ملختلف األزمات التي يمر  تحليل امل  ي من خاللالوصفي االستكشاف

على املجتمع تبني    بها املواطن، واملتزامنة مع انتشار أزمة الصحية العاملية لجائحة كورونا.  كما توصلت بأنه

كل تفعيل  خالل  من  الحديثة،  بالطرق  لألزمات  التنموية  اإلدارة  وعناصر  عنصر    معايير    "املعرفة،من 

العناصر سوف تكون كفيلة    وهذهوالذكاء، والخبرة، واملسؤولية" من أجل مواجهة الكوارث املستجدة عليه.  

في تعزيز أهداف التنمية البشرية املستدامة، من خالل عقلنة األزمات بأساليب وطرق علمية خالل ادارتهم 

 لألزمة.  

التخطيط التنموي،   األزمة، عناصر إدارة األزمة،مفهوم إدارة األزمة، مسار حدوث  مفاتيح الدراسة:

 التنمية البشرية املستدامة.  

 مقدمة:  

ية الطبيعية تسببت له بالضرر       
ّ
استطاع اإلنسان بفضل تقدمه العلمي والتقني أن يحدث فجوة في البن

عليه التعامل  ه، مما يتسبب ذلك في حدوت أزمات  مما أحدثت له نكبات عدة سواء على صعيد صحته أو بيئت 

شدي وحذر  بوعي  املجتمع  معها  بنيان  صيب 
ُ
ت كثيرة  أزمات  املعاصر  اإلنساني  املجتمع  يشهد  وبالتالي  دين. 

؛ سواء من فعل  
ً
ونسيجه سواء على املستوى الكوني أو املحلي، وذلك من خالل نكبات تحدث فجائية غالبا

سهم بالتالي بانعك  اإلنسان أو من فعل الطبيعة
ُ
ما يدفع به  اسات مؤذية على املجتمع البشري موكوارثها، وت

 الى تحلي بأسس إدارة األزمات من أجل تخفيف تداعياتها عليه.   

والجدير بالذكر هنا "شهدت أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين زيادة ملحوظة في االهتمام      

كاني  لوجي، والنمو الحضري، والنمو السيه عدة عناصر، مثل التطور التكنو بإدارة الكوارث. وقد ساهمت ف

في جميع أنحاء العالم، واإلرهاب، وتغير املناخ، وكذلك األوبئة الحيوانية واألوبئة، مما أدى إلى زيادة القدرة  
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متزايد. وهذا يدع للخطر بشكل  الناس وكذلك ممتلكاتهم وأنشطتهم  للكوارث. فيتعرض  ونا ألن  التخريبية 

 ". 1ذه الحاالت الطارئة رجة استعداد الدول ملواجهة مثل هنسأل أنفسنا السؤال عن د

ؤثر هذه النكبات املستجدة       
ُ
فإن لم تستعد الحكومات كافة الى إدارة الكوارث بحكمة ووعي عاٍل سوف ت

ألزمات من الحقول الهامة التي عليها؛ في استقرارها بحيث ُتهدد أمنها وأمن مواطنيها. كما ُيعتبر حقل إدارة ا

ف
ُ
التنموية كاستراتيجية  ت العملية  كاهله  عل  بأقل األضرار وتخفف عن  األزمة  تساعد اإلنسان على تخطي 

 األعباء الناتجة عن األزمة بمختلف امليادين.  

ات في كثير  وبما أن األزمات ال يمكن لإلنسان تجنبها بسهولة كونها تحدث بصورة غير متوقعة ودون تحذير       

ل بشري فيجب تعامل معها بعقالنية ووفق  كوارث الطبيعية باألخص أو مع اهما من األحيان خاصة مع ال

استراتيجية محددة. فعلى املجتمع بكامل قواه سواء القوى الرسمية أو قوى املجتمع املدني من جمعيات  

جاد  وأن يتعلموا كيفية تخطيها عبر إي  ومنظمات أو قوى فردية شبابية أن يتعاونوا في كيفية إدارة األزمة،

 سبل مواجهتها ألجل ضمان الخروج منها بأقل الخسائر واألضرار.  املقتض ى املناسب لها، وإيجاد 

األضرار          بأقل  تخطيها  في  التعاون  العمل على  كيفية  في  أو  األزمة،  إدارة  كيفية  في  القوى  أداء  وتتفاوت 

 واتكالية وال مباال لفئات البشرية من تتعامل مع األزموبسالم، فهناك الشائع العام من ا
ً
ة،  ات بسلبية جدا

فتعمد على إلقاء اللوم على اآلخرين املسببين لها، أو على األحداث والكوارث الطبيعية، دون أي مبادرة فعلية  

ارة األزمات  خالقة للتخفيف منها. بينما نجد باملقابل قوى فاعلة عقالنية وناضجة في وعيها تجاه كيفية إد

تنموي  تدخل  على  الت  فتعمد  بكيفية  مدركة  العمل  ساحة  التنّبئية  إلى  باآللية  ومدركة  األزمة،  مع  عامل 

املناسبة للخروج منها أو إيجاد الحلول االصالحية املناسبة ألجل الخروج منها عبر التعامل املخطط واملناسب  

 ستدامة.   لطبيعتها والكفيل في تحقيق عناصر التنمية البشرية امل 

األزمات ومحورها ألجل تخطي آثارها، فهو يساعد في اإلرشاد وفي    يط التنموي جوهر إدارةلذا ُيعد التخط       

ملا   عليها، وذلك  القضاء  األمنية، مع ضمان  أو  أو االقتصادية  منها  األزمات سواء الصحية  التعامل  كيفية 

ألزمة وتقص ي عن مسببات الحقيقية ل  يمتاز به التخطيط من اعتماده على قواعد املنهج العلمي في كشف

ظاهرها وكشف النقاب عنها، مما يساهم في معالجة األزمة بكفاءة عالية وعدم انتشارها في أماكن  واقعها وم

 
1  Houssem Barkaoui, Alain Guinet, Tao Wang, Nadine Meskens. (2016)) "Les plans de gestion de crises dans les pays 

francophones". La 8ème conférence francophone en Gestion et Ingénierie des Systèmes Hospitaliers GISEH, Jul 2016, 

Casablanca, Maroc. 2016, Publication électronique au format ( pdf), récupérée le 15-2-2021. 
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"أخر  وهي  أال  متداخلة  أربعة  عناصر   على  تخطيطها  استراتيجية  في  معتمدة  واملعرفة  ى،  والذكاء  الخبرة 

 املستدامة.  معها التنمية البشرية لخالق لها، مما يتعزز "، كي يؤدي التعامل اوحس املسؤولية

"من هنا على املنظمات واملؤسسات الفاعلة في الدولة، أن تمارس عملية التخطيط ألجل عدم الخوض         

في هذه املشاكل أوال، ومن ثم تجنب عواقب األزمة وكيفية الخروج منها بأقل األضرار، وعليها أن تفكر بنفسها  

،  وبباقي  
ً
أيضا املنظمة  ع أجزاء  األزمات  تنعكس  القدرة على  كي ال  تفقد  قد  وبالتالي  املنظمة،  أجزاء  باقي  لى 

  .1" القيام بمهامها ووظائفها كما يجب

الصحية       النكبة  ولعل  متوالية  ونكبات  أزمات  يعيش  العربية؛  املجتمعات  كباقي  اللبناني  واملجتمع 

كوفيد انتشار  مع  املتزامنة  الخانقة  آ  19-واالقتصادية  مجتمعي يعتبر  استنفار  يتطلب  الذي  األمر  خرها، 

في ا باإلجراءات املتخذة  لتعامل معها وفق تخطيط  رسمي ومدني وأهلي من أجل تخطي مصاعبها وااللتزام 

وبرمجة تنموية منظمة. من هنا شكل )السبب والخلفية( الحقيقية الكامنة وراء اجراء هذه الدراسة؛ أال وهو  

من قبل املعنيين سواء على الصعيد الرسمي أو الصعيد املجتمعي، كما ان    الكشف عن كيفية إدارة األزمات 

اسة هو الفضول العلمي في الكشف عن مقتضيات النظرية  السبب اآلخر الذي يكمن وراء تنفيذ هذه الدر 

 والسوسيولوجية ملفهوم إدارة األزمات وكشف عن أهم عناصرها التي تسهم في احداث التنمية املستدامة.  

  تكمن أهمية دراستنا هذه من خالل طرحها ملفهوم مستجد على الساحة التنموية يتمثل بمفهومعليه  و     

األزمات   قبل  كسبيل  إدارة  من  بشكل خجول  يتم طرحه  وان  تخصص مستقل  يعتبر  وهو  فعال،  تنموي 

شكل من الحقول املستجدة على قضايا التنمية وعناصرها. فنعم
ُ
ل على إيجاد  األكاديميين، فإدارة األزمات ت

طبيعة العالقة بين حقل إدارة األزمة من جهة وحقل التنمية املستدامة من جهة أخرى، وهو ما قد سوف  

سهم في اإلثراء النظري ملقتضياتها عبر مسار دراستنا وهذا ما سوف يضفي أهمية    يغني
ُ
، مما ت

ً
دراستنا معرفيا

 أخرى لها. 

    " تقدم فإن  ما قد  األزمبناًء على  اإدارة  لها قبل حدوثها،  ات مجابهة  ألزمة عند حدوثها وليس االستعداد 

غلب على األزمات. والتعامل مع األزمات بكفاءة وفاعلية  ويكون هدفها تجاوز األزمة، وتعني باألساس كيفية الت

وتتطلب    .
ً
مستقبال معها  التعامل  طرق  تحسين  أو  حدوثها  ملنع  النتائج  األزمة الستخالص  أسباب  ودراسة 

 ألعلى سلطة ألن األزمة تتطلب ردود أفعال غير تقليدية مقيدة بضيق  تكوي
ً
ن فريق متميز وشامل يكون ممثال

امل األزمات  الوقت وضغوط  إدارة  لفريق عمل  يتيح  التخطيط  التخطيط لألزمات ألن  وقف. والتدريب على 

 
ور عبر موقع نبأ  : "فن إدارة األزمات والتعامل معها"، من كتاب إدارة األزمات للدكتور يوسف أحمد، مقال إلكتروني منش(2017فهيمة رضا )  1

 https://m.annabaa.org/arabic/ahlalbayt/13592. 2020آب  22، تم استرجاعه في 2017-12-21اإللكتروني، في 

https://m.annabaa.org/arabic/ahlalbayt/13592
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د للتعامل مع املواقف الطارئة  القدرة على إجراء رد فعل منظم وفّعال ملواجهة األزمة بكفاءة عالية واالستعدا

مصطلح إدارة األزمات  وبالتالي فإن هناك شروط ومعايير يتطلبها  ". 1غير املخطط لها التي قد تصاحب األزمة 

من أجل ترشيد الفئات واملعنيين في تعاملهم مع حدث مأزوم أو نكبة مجتمعية بعد حدوثها من أجل مواجهتها  

ما هي املقتضيات النظرية والسوسيولوجية ملصطلح إدارة    ، أي "بفعالية وضمن رؤية تنموية مستدامة

تفش ي أثناء  املستدامة  التنمية  تفعيل  أجل  من  والنكبات  األزمات  من  األوبئة  بعدد  نتفرع  عليها  وبناًء  ؟ 

 التساؤالت نعمل على تفكيكها تباعا ً.  

 ا التنموية؟ ماهي أبرز الطروحات النظرية املتعلقة بمفهوم إدارة األزمات وتداعياته -

 ما هي أهم األزمات التي يعيشها املجتمع اللبناني الراهن ومسار حدوثها؟  -

 ما هي أهم نماذج إدارة األزمات السائدة في املجتمع اللبناني خالل تعامله معها؟   -

 كيف تظهر مسار التخطيط التنموي في إدارة األزمات والتعامل معها أثناء حدوثها؟   -

 ة البشرية املستدامة؟ألزمة تجاه تحقيق التنميما هي أهم عناصر إدارة ا -

التساؤالت سوف تشكل منط      البحث  إزاء هذه  في اإلجابة عليها حسب قواعد  التي نسعى  لقات الدراسة 

العلمي وما يقتضيه من قواعد ومسار يتناسب مع أصول البحوث النظرية التي تقع من ضمنها هذه الدراسة.  

مع طبيعة دراستنا املوسومة هو منهج تحليل مضمون، باالعتماد على أسلوب  وأفضل املناهج التي تتناسب 

 االستكشاف واال 
ً
ستنباط السوسيولوجي، وما يقتضيه من استخدام لنوع من التحليل الكيفي النوعي فضال

عن استخدام املالحظة املعمقة. بالوقت عينه نشير الى حدود الدراسة املكانية أي املجتمع اللبناني ككل،  

انتشار جائحة كورونا بين واملوضوعية األزمات وآليتها السائدة في املجتمع، والزمانية أي الفترة املتزامنة مع  

 . 2021ومطلع عام  2020مطلع عام 

األزمة،          إدارة  مفهوم  األزمة،  وهو، مسار حدوث  تابع  متغير  بين  توزيعها  فيمكن  الدراسة  متغيرات  أما 

وم األزمة.  إدارة  تكمن خطة عناصر  املستدامة. وعليه  البشرية  التنمية  التنموي،  التخطيط  تغير مستقل 

، مفهوم اللغوي إلدارة التنموية األزمة. وثانيا ً، األزمات التي دراستنا هذ
ً
ه عبر خطة الدراسة حيث نطرح أوال

اذج املحلية في التعامل  يعيشها املجتمع اللبناني الراهن ومسارها لألزمة.  أما ثالثا ً نعمل على طرح أبرز النم 

 
. 2020آب    23، وتم استرجاعه في  2020أبريل    20تروني، في  (: "إدارة األزمات"، مقال منشور في موقع البيان اإللك2020)  فاطمة عبد هللا الدربي  1

https://www.albayan.ae/opinions/by-the-way/2020-04-20-1.3835934 

https://www.albayan.ae/opinions/by-the-way/2020-04-20-1.3835934
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التنمية النتائج وما    مع إدارة األزمات وما تقتصيه من عناصر ألجل استدامة  بأبرز   نوجز 
ً
البشرية، وأخيرا

 تتضمنه من الخالصة وأهم التوصيات.  

 
ً
   مفهوم اللغوي واالصطالحي إلدارة التنموية لألزمات :أوال

األمور       من  بأنه  لألزمات  املجتمع  تعرض  اُيعد  التطور  ظل  في  سيما  ال  حدوثه،  املمكن  لكبير  الطبيعية 

ي والكيميائي والبيولوجي، مما يؤدي الى بروز أزمة أو نكبة ما بشكل مفاجئ  للمجتمع اإلنساني وتطور الصناع 

طوال الوقت جراء تدخل اإلنساني التقني والعلمي، لذلك وجب االستعداد املجتمعي املالئم للتعاطي بشكل  

مع حدوث كيفمرن  على  التعرف  مع  ملواجهتها،  املناسبة  اآللية  إيجاد  طريق  آثارها عن  من  والتخفيف  ية  ها 

  .التعامل في ظل الظروف املختلفة املرافقة لها كي يتم التقليل من املخاطر والخروج بأقل الخسائر املمكنة

اصرها، عبر تقص ي مفهوم كل  ولكي ندرك املعنى العلمي ملفهوم إدارة التنموية لألزمات ال بد لنا من تفكك عن 

هة أخرى حتى يتسنى لنا أدراك املعنى املوضوعي من ج  من األزمة من جهة، ومفهوم التنمية البشرية املستدامة 

 اإلدارة التنموية لألزمات واألوبئة. واالجرائي ملفهوم 

 مفهوم األزمة وتداعياتها.  (أ

كمفهوم سوسيولوجي      األزمة  عتبر 
ُ
عبارة    ت بأنها  تحت  موضوعي  ما  لخطر  بروز  أسباب  عن  عوامل  تأثير 

مؤدية لحدوثها ومسببة لها، سواء عوامل طبيعية أو عوامل بشرية صرف من صنع االنسان وإهماله، وهذا  

  
ً
أو املؤسسات ونظمها مما يؤثر سلبا العمليات  ُيهدد األمن املجتمعي عبر عرقلة سير  الخطر نفسه سوف 

 إذا لم عليها ويتسبب 
ً
   .شكل العلمي الصحيح واملناسبيتم التعامل معها بال بكارثة خاصة

بـــــــ "أن إنهاء األزمة ليس باملهمة السهلة بسبب الطبيعة متعددة التخصصات ملفهوم  باملقابل           يبدو لنا 

ليه ملفهوم  األزمة، فهناك خالف حول ما يشكل مفهوم األزمة. فعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق ع

إ  ع األزمة،  إجماًعا  هناك  أن  مؤكدة  ال  وغير  للغاية  متوقعة  غير  بطريقة  يتم  األزمة(  )حدوث  أن  على  اًما 

بطبيعتها. وهنا نقترح تعريف نظري وتطبيقي إلدارة األزمات. إذ، يرى عبد الهادي أن مفهوم األزمة هو مفهوم  

والج الشدة  على  للداللة  كمؤشر  العرب  يستخدمه  اإلنجاصطالحي  اللغة  وفي  التغيير  فاف.  يعني  ليزية 

شير إلى نقطة  ل
ُ
ألفضل أو لألسوأ. أما أصل كلمة أزمة، في اللغة اإلنجليزية تعود الى أواخر القرون الوسطى )ت
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"تقرر" يشكل الظهور العام    krinein، "قرار"، ومن  krisisتحول للمرض(: الالتينية الطبية، ومن اليونانية  

   "1(شر كــــ )نقطة حاسمةأوائل القرن السابع ع لهذا املفهوم إلى 

      " الجامع  املعاني  معجم  حسب  العربية  اللغة  في  أزمة  كلمة  معنى  مشكلة أما  وضيق،  ة  دَّ ة/   أزمة ش  ماليَّ

ة.   دوليَّ ة/  في   أزمةسياسيَّ الناس  بعض  لها  يتعرَّض  النفس ّي  واالرتياب  القلق  من  فترة  أي  الُعمر  منتصف 

 .  العمرمنتصف 

 
َ
ْزَمٍة ق

َ
أ يَب ب  ص 

ُ
ْوَبٍة أ

َ
ٍة أي ن يَّ ب 

ْ
ب تكاثر عدد العاطلين   أزمة. أما  ل ا ُيسّب  ر عمل للقادرين عليه ممَّ

ُّ
البطالة عدم توف

العمل. ومعنى  عن  تعريف  املعاصرة،   أزمة أما  العربية  اللغة  الوسيط،  املعجم  قاموس   أزمةفي 

جدب.   .وأَزمات وإَزم أَزم ج، قحط،  أي  وشدةأزمة  بالضيق  يقصد  أيًضا    كــــــ  وأزمة 

وأزمة  أزمة سياسية، »أزمة بين   نفسية«.  التوازن  الختالل  االقتصادي  التوازن  اختالل  أي  االقتصاد  في 

 2" .اإلنتاج واالستهالك

الشدة      على  تشتمل  بأنها  لألزمة  اللغوي  معنى  أن  على  واإلنكليزي  العربي  التفسير  من  كل  يتفق  وبالتالي 

تأثيرات  والنكب لها  والضيق وبالتالي  واملجتمع  ة  الفرد  وبالتالي  سلبية على حياة   ،
ً
إلى  معا  

ً
أوال يؤدي وجودها 

مع حدوث ضعف االستقرار االجتماعي جراء فقدان  أي زعزعة األمن املجتمعي واألمن الفردي  األمان  فقدان  

   .األفراد في صحتهم خسارة األرواحاألمان، وبعضها دموي يأخذ صورة اإليذاء الجسدي وإصابة  
ً
  وتؤدي ثانيا

 لتداعياتها على املجتمع وحدوث اختالل باالنتظام العام املجتمعي،    خسارة املالية واملاديةإلى ظهور  
ً
نظرا

، أو  سائدة في نظم املجتمع وبنيتهفيحدث توقف سير املؤسسات ونظمها املختلفة كتوقف سير العمليات ال 

 ا تسببه من تلف للممتلكات املادية.  تخريب البنية التحتية لها، وضعضعة األبنية وم تلف األصول بواسطة 

 إلى  
ً
،    خسارة السمعةكما تؤدي األزمة ثالثا

ً
جراء إيذاء سمعة املنتجات الكامنة وراء ظهور هذه النكبة مثال

لية وهذا ما يتسبب في  مما تتسبب في فقدان العمالء للرغبة في الشراء أو نتيجة الحصول على الغرامات املا

ابروز   والعالماتأزمات عميقة على  لها،    ملؤسسات  املستهلك  ثقة  يفقد  الذي  األمر  س يء،  بشكل  التجارية 

 إلى اإلفالس
ً
 إلى خسارة سمعتها وخسارة هويتها التجارية واحيانا

ً
،   .مؤديا

ً
 تؤدي الى اضطراب نفس ي رابعا

ً
وأخيرا

 
1  Khaled Zamoum and Tevhide Serra Gorpe (2018): "Crisis Management: A Historical and Conceptual Approach for a Better 

Understanding of Today’s Crises", Selection of our books indexed in the Book Citation Index in Web of Science™ Core 

Collection (BKCI), Electronic publication (pdf), Retrieved August 25, 2020, p:5-6. 
 . 2020آب  25، تم استرجاعه في معجم املعاني الجامع العربي االلكتروني 2

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8k%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8k%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
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لب تدخل عالجي  ة على النفس البشرية بشكلها متوسط وكبير ويتطوما يسببه األزمة من أضرار نفسية بليغ

ها وتجاوزها بأمان دون أي اضطرابات سلوكية وجسدية ممكن أن تحدث  ألجل تخفيف هول األزمة عن صاحب

  .
ً
 جرائها مستقبال

 . مفهوم التنمية البشرية املستدامة ( ب

نصف الثاني من القرن العشرين، وقد ظهر هذا  إن ظهور مفهوم التنمية وما تطاله من أبعاد يعود الى ال     

للنمو االقتصادي، وتحرير اإلنت امل كانعكاس  تعزيز فرص  فهوم  القومي عبر  التبعية وتعزيز اإلنتاج  اج من 

االستثمار بمختلف القطاعات اإلنتاجية للدولة. وعمدت جميع الدول العربية على ركب موجة هذا املفهوم  

اث زيادة في النمو وان بشكل  ها للموارد الطبيعية التي تمتلكها من أجل احدوالعمل على تبنيه ضمن ادارت

عربية وأخرى، "ولعل العبرة األساسية مما سبق تتمثل في أهمية تركيز الدول العربية على  متفاوت بين دولة  

ا تحرير  تحريك مشروعها اإلقليمي للتكامل االقتصادي لتوظيف الطاقات التجارية واالستثمارية التي يتيحه 

داد الخاصة بها، واالرتباط  ي في اللحاق بالركب العاملي لبناء سالسل االمانتقال عناصر اإلنتاج، وتتمكن بالتال

 . 1بالسالسل العاملية لإلنتاج" 

وقد عمدت جميع الدول العربية الى تبني مفهوم التخطيط التنموي، مرتكزة بشكل رئيس ي على التنمية        

ع ان تحقق الرفاهية التي تشكل الهدف  االقتصادية، والجدير بالذكر هنا بأن التنمية االقتصادية لم تستط

ال األزمات  للكثير من  انتشار  ُيفسر  التنمية وهذا ما  الدول  الرئيس ي ملفهوم  ولم تستطع معظم  تواجهها  تي 

والعوز والبطالة. وبالتالي نستنتج بأن التنمية االقتصادية ال تعني بالضرورة    الفاقةالعربية على التحرر من  

تدهور االجتماعي أي ان التنمية االقتصادية قد ركزت محورها على زيادة اإلنتاج  مكافحة البؤس والفقر وال 

ي الصرف على حساب أبعاد عديدة أخرى وال سيما البعد االجتماعي البشري.  عد واإلنتاجية والنمو التصا

تلفة من  وهذا ما دفع املعنيين الى إعادة النظر في تحديد مفهوم التنمية والعمل على شموليتها مليادين مخ

 أجل تحقق رفاهية اإلنسان وتعزيز أمنه املجتمعي ضد أي خطر ممكن أن تواجهه.   

ى الدول العربية كافة مفهوم التنمية املتكاملة لألبعاد إال مع ظهور مفهوم التنمية البشرية  كما لم تتبن       

 " ا املستدامة حيث  في منشور أصدره  املستدامة" ألول مرة  "التنمية  الدولي من أجل  ظهر مصطلح  التحاد 

البيئة سنة   استخ ،1980حماية  يد  ع 
ُ
أ أن  بعد  إال  لم يحصل  نطاق واسع  تداوله على  تقرير  لكن  في  دامه 

 
دي: آليات تعزيز التعاون االقتصادي العربي"، من منشورات املعهد العربي للتخطيط، الكويت، (: "التكامل االقتصا2016)  نواف أبو شمالة  1

 .  33(، ص:50العدد )
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صدر   والذي  برونتالند"،  "تقرير  باسم  املعروف  املشترك"  للبيئة    1987"مستقبلنا  العاملية  اللجنة  عن 

 .1" .آنذاك غرو هارلم برونتالند النرويج ، تحت إشراف رئيسة وزراء األمم املتحدة والتنمية التابعة ملنظمة

ية املستدامة بأنها عبارة عن تنمية شاملة ومتكاملة، ويجب ان تخطط لبرامج يمكن  ويقصد بالتنمية البشر 

لبشري في ظل الحفاظ  لها أن تحدث التغيير اإليجابي في حياة االنسان عبر االستثمار األمثل ملوارده ورأسمال ا 

 على املوارد الطبيعية واملادية واملعنوية لألجيال املقبلة. 

اجتهادات            للتنمية هناك  املقصود  معنى  وتحديد  ضبط  في  أسهمت  مختلفة  سوسيولوجية  فلسفية 

( أورد  "قد  أبعاد ومتغيرات،  تطاله من  وما  املستدامة  ثمانين(  Fowke & Prasad 1996البشرية    أكثر من 

 مختلف 
ً
 ذلك الوارد  تعريفا

ً
. ومن أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارا

ً
 متناقضا

ً
 وأحيانا

ً
 وفي الغالب متنافسا

ً
ا

في تقرير بروندتالند )نشر من قبل اللجنة غبر الحكومية التي أنشأتها األمم املتحدة في أواسط الثمانينات من  

برون جروهارلن  بزعامة  العشرين  لتقديم  القرن  القضادتالند  عن  التنمية  تقرير  عرف  والذي  البيئية(،  يا 

املستدامة على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال  

 .2القادمة على تلبية احتياجاتها" 

من تحقيق كامل  لتنموي الذي يمكنها  بتلك املخطط اُيقصد بالتنمية البشرية املستدامة    عليه،  وبناء     

باع حاجيات األجيال الحالية واملقبلة، وهذا ما يمكن أن يؤدي الى تعزيز رفاهيتهم عبر مواجهة كافة في إش

ريقة مستدامة  أزماتهم ومن ضمنها أزمة الفقر والبطالة أو أزمة ناتجة عن كوارث ونكبات مختلفة، بط

األ  وبقدرة  املساس  ودون  املجتمع،  املوارد  استنزاف  دون  حاجاتهم  أي  إشباع  على  القادمة  جيال 

آخذة املختلفة،  الحياتية  النظم    ومتطلباتهم  على  الحفاظ  كآليات  مختلفة  تحديات  االعتبار  بعين 

ا مع هذه  والتعامل  للتجدد  قابلة  الغير  مواردها  والبيئية ومحدودية  إدارة  الطبيعية  بمنظار  لتحديات 

 .ح مفهوم إدارة تنموية لألزماتواعية ورشيدة لألزمات وهذا ما سوف نفصله عبر طر 

 مفهوم اإلدارة التنموية لألزمات واألوبئة.  ( ج

من خالل ما تقدمنا به عبر طرح مفهوم األزمة من جهة ومفهوم التنمية البشرية من جهة أخرى نتوصل         

والتعامل الواٍع للمعنيين  ويقصد بها بــــــــــ" اآللية املتبعة عبر الترشيد    إدارة التنموية لألزمةالى تحديد مفهوم  

 
، تم استرجاعه في 2015- 11-  30(: " التنمية املستدامة"، مقال منشور عبر موقع الجزيرة اإللكتروني في تاريخ  2015(للدراسات،    جزيرة نت   1

 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015.  2020-آب-25تاريخ 
حكومة في مؤتمر تحت عنوان استراتيجية ال(: "التنمية املستدامة ومتطلبات تحقيقها"، بحث مقدم الى  2011عبد الرحمن محمد الحسن )  2

 بصيغة ) 2011\ 11\ 16-15القضاء على البطالة وتحقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة في 
ً
-25( تم استرجاعه فقي pdf، منشور الكترونيا

8-2020 . https://www.researchgate.net/profile/Abdelrhman_Mohammed_Elhassan/publication 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/29/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015
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ً
جيد وعلمي من قبلهم، والتعرف على مكامنها وما تحدثه  من التعرف عليها بشكل  مع طبيعة األزمة، انطالقا

. ألجل إيجاد استراتيجية تتناسب مع مواجهتها بذكاء  
ً
من نكبات ومشاكل وشّدة على حياة املجتمع والفرد معا

ما يتمتعون به من إحساس باملسؤولة مستثمرين خبراتهم املختلفة في وحذر في تعاملهم مع حيثياتها بدقة، و 

الى تخطيها دون أي عواقب وما  وضع إمكانا تهم لرصد األزمة والعمل على إدارتها بنجاح من أجل الوصول 

تساعده من تحقيق أهداف تنموية تعمل عليها وذلك بشكل مستدام أي ترشيد األزمات بما يحافظ على  

رية املستدامة  ري واملجتمعي لألجيال القادمة". وبالتالي يكمن عناصر اإلدارة التنموية البش الرأسمال البش

لألزمات في عناصر أساسية يتم استثمارها عبر املعرفة، والذكاء، والخبرة وأخيرا املسؤولية من أجل مواجهة  

 املجتمع بكامل أنساقه.  األزمات والتخفيف من تداعياتها وتخطي تحدياتها املختلفة السلبية على حياة 

ا        التخطيط  ركائز  أحد  تشكل  األزمات  إدارة  أهداف  ولعل  تحقيق  على  املعنيين  يساعد  الذي  لتنموي 

التنمية البشرية املستدامة، "فقد اهتمت أهداف التنمية البشرية املستدامة بالغذاء الصحي وتحقيق األمن  

ين اإلنتاجية وزيادة العائد من الزراعة املنزلية واملزروعات  الغذائي للفرد والعائلة والدولة وأكدت على تحس 

 لألمن الغذائي وترشيد استهالك اإلنسان ملصادر غذائه املتزامن مع نضوب األرض  ، ذل1الصغيرة" 
ً
ك دعما

لألزمات   الوخيمة  النتائج  أكثر  أن من  وأنواعها. خاصة  بمختلف مصادرها  األزمة  املؤسسات جراء  وانهيار 

كثير من املعنيين  قدان األمن الغذائية وحلول النكبات الصحية على اإلنسان األمر الذي يدفع التتمثل في ف

 الى التدخل من جانب إنساني ألجل مساندة اإلنسان ألخيه اإلنسان ودعمه على تجاوز أزمته.  

وع         الفوض ى  بسبب  في مواجهته وذلك  املعنيين  األكبر على  العبء  الغذائي  األمن  إدارة ُيشكل  تبني  دم 

األ  تعزيز  ويكمن  حاجاته.  لإلنسان  توفير  أجل  من  لألزمة  رشيدة  فاعلة  إدارة  عبر  واملجتمعي  الغذائي  من 

وتنموية لألزمات وتخطيط مسؤول وذكي لها حتى يتم مواجهتها في أقل الخسائر. ولعل األزمة الصحية املتمثلة  

كوفيد جائحة  انتشار  الكثي  19- عبر  بالويالت  تسببت  باألزمة  قد  وتسبب  ككل،  اإلنساني  املجتمع  على  رة 

تؤدي الى فقدان األمن الغذائي إذا لم يتسارع املعنيين في إدارة تنموية رشيدة  االقتصادية العاملية مما سوف  

لها، ومكافحة مخاطرها بمسؤولية وحرص شديد. وسوف نعمل عبر القسم الالحق بتفصيل أنواع األزمات  

 19-يداللبناني املتزامنة مع انتشار ازمة الصحية جراء انتشار فيروس الوبائي كوف  التي يتعرض لها املجتمع

في املجتمع الكوني، والذي يهدد أمن املواطن املحلي ويهدد االستقرار املجتمعي العاملي جراء انتشار جائحة  

 ألزمات.  كورونا بشكل سريع وواسع بين صفوف املواطنين، قبل تفصيل مقتضيات اإلدارة التنموية ل

 
: التقييم واملستجدات"، منشورات 2030"من األهداف التنموية لأللفية إلى خطة التنمية املستدامة  ( :  2017)حسين الطالفحة وعمر مالعب  1

 . 14املعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد املائة والثامن والثالثون، ص:
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  ألزمةاألزمات التي يعيشها املجتمع اللبناني الراهن ومسارها ل  :ثانيا ً

وحتى وقتنا الراهن؛ فإن املجتمع اللبناني يعايش األزمة تلو األزمة، وشكلت معها ظرف  2019منذ مطلع          

شكل متتابعة ومتداخلة، قاٍس على املواطن اللبناني، فهو يواجه بشكل األزمة تلو األزمة ونكبة تليها نكبة ب

 ثلة بجائحة كورونا.  ليواجه مع هذه األزمات النكبة الصحية األخيرة املتم

فهذه األزمات الخانقة خلقت لديه تعثرات حياتية بمختلف امليادين ومناحي الحياة سواء الناحية االجتماعية  

علي القسم  هذا  عبر  نعمل  ما  وهذا  البيئية.  وحتى  والسياسية  وما  واالقتصادية  األزمات  لهذه  ابراز  من  ه 

جها وبلوغ حدتها بطريقة بات املواطن ال يستطيع ان  يسودها من عوامل ومسببات لها قد ساهمت في تأج

يقاوم انعكاساتها عليه. األمر الذي دفع به الى ارتكاب الجرائم وتجاوز القوانين جراء عجزه عن إدارة أزمته  

 بطريقة عقالنية رشيدة ومستدامة.  

 .  زمات واألوبئة املنتشرة في املجتمع اللبنانية الراهناأل  أبرز  (أ

من الوقائع الكبرى التي مرت على لبنان وأنهكت معها البالد والعباد؛ حتى باتوا ال يستطيعون نسيان هذا          

ر  العام الذي قد مر عليهم بالكثير من التخبط، عايش معها املواطن الكثير من األزمات املتتالية عبر أشه 

 في حدوث الكم الهائل لل
ً
 استثنائيا

ً
 عاما

ً
كوارث واألزمات سواء الطبيعية منها أو املفتعلة من  السنة، انه حقا

 هذه األزمات التي يعايشها املواطن دفعة  
ً
صنع اإلنسان نفسه جراء طمعه وجهله الالمحدود. ونفصل تباعا

 طبيعة ميادينها.  واحدة في ظل نظام سياس ي متفكك، حيث نعمل على ابرازها حسب 

لة املوقوتة في املجتمع اللبناني يدفع ثمنها املواطن من صحته  : تعتبر األزمة البيئة من القنبأزمة بيئية -

البحرية   املائية  مصادره  تلوث  سواء  عميقة،  تلوث  أزمة  يسوده  اللبناني  فاملجتمع  وسالمته.  وأمنه 

تقض التي  الكسارات  عبر  للجبال  مبرمج  نهب  مع  غياب والنهرية،  ظل  في  بيئي  رادع  أي  دون  الجبال  م 

وضع البيئية  لصالح  السياسات  املعمرة  واألشجار  الغابات  انتهاك  عن   
ً
فضال القانونية،  الرقابة  ف 

  2019الباطون املسلح من قبل بعض األطراف. ولعل الحريق الهائل الذي نشب في شهر أيلول من عام  

" حيث  االطالق.  على  الحرائق  أقوى  من  الحرائق لن  أع  يعتبر  أن  بيان،  في  اللبناني،  األحمر  الصليب 

في   )الغابية(  اندلعت  الحرجية  األشجار  من  واسعة  مساحات  على  وأتت  املناطق،  من  عدد  غابات 

أي أضرار محتملة تحديد  دون  منها،  في عدد  املنازل  قسم    .املتنوعة، والمست  رئيس  قال  من جانبه، 

حرائق بمختلف املناطق    105ساعة، حدثت    24صلحان خالل  التدريب في الدفاع املدني )إطفاء( نبيل  

ه منذ عشرات السنين لم نشهد حرائق بهذا الحجم،  اللبنان
ّ
ية. وأوضح صلحان، في تصريحات إعالمية، أن
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مؤكًدا أّن الحريق الذي يندلع عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يطرح عالمات استفهام، دون  

 عن أ   .1تفاصيل أخرى"
ً
ي برزت الى العلن  ارثية تتمثل بسوء إدارة النفايات ومعالجتها الت زمة بيئية ك فضال

 “كريه الرائحة”، حيث تراكمت تالل القمامة    2015صيف  بشكل كارثي منذ بدايات "
ً
في لبنان وكان صيفا

ٍد في مختلف أنحاء العاصمة بيروت وبلدات محافظة جبل لبنان، وذلك في األحياء الفقيرة والثرية على ح

في رشها بمسح القمامة بدأت السلطات  وق من السم األبيض لكي تبعد عنها  سواء. ومع تضخم تالل 

الكريهة منها"  الروائح  انبعاث  لم يحول دون  املواطن    .2الفئران والحشرات ولكن هذا االجراء  وقد دفع 

الجراثيم   وتكاثر  الكريهة  الروائح  تفش ي  جراء  صحته  من  الكبير  ايكالثمن  في  البيئ وتبدل  ة  ولوجية 

؛ سواء في املدينة أو الريف في ظل تقاذف التهم  
ً
والهوائية املتزامنة مع انفجار الكيميائي في بيروت مؤخرا

 ايات التي ما زالت مستمرة للوقت الراهن.  وعدم إيجاد حلول وسياسات مناسبة في معالجة أزمة النف

لبنان أسوء أزماته السياسية ال سيما  - املتزامن مع اغتيال دولة    2005منذ عام    أزمة سياسية: يعيش 

حريري وما يعايشه الساسة من عراقيل وأزمات حكم مزمنة، سواء عراقيل التشكيل  الرئيس رفيق ال

الحز  الوالء  تعزيز  معها  عمدت  سياسة  إلى  يعود  وذلك  الرئاس ي.  أو  الحكومي  أو  املناطقي  البرملاني  بي 

 على كاف الطائفي على حساب الوالء املؤسساتي للبنان
ً
ة  . كما يعاني املواطن من أزمة حكم انعكست سلبا

في   الثورة  اندالع  األزمة  لهذه  نتيجة  كان  يعيشها بمساوئ مختلفة.  التي  الحياة  تشرين جراء    17مناحي 

وتهم افقار  من  لهم  سببته  وما  الحاكمة  الطبقة  ضد  النفوس  كافة  تأجج  في  للخدمات  وضعف  يش 

ستقرار وال  ضرائب دون تلقي أي مقابل خدماتي يشعر معها املواطن باال القطاعات، مع ارتفاع وتيرة ال

ظل   في  والصحة  والتعليم  واالتصاالت  كالكهرباء  للدولة  البنيوية  الخدمات  إدارة  في  كبير  فشل  سيما 

لية مع عدم التوافق على أي حكومة بديلة في  استمرارية أزمة حكم آخر فصولها استقالة الحكومة الحا

الق إصال املنظور  سياسات  وجود  وعدم  عميقة  فساد  أزمة  بروز  ظل  في  إدارة  ريب.  في  حقيقية  حية 

بحيث   اللبنانية،  السلطة  قرارات  على  الخاص  للقطاع  بنيوية  مع سيطرة  للدولة،  التابعة  املؤسسات 

   باتت عاجزة أمام توفير أبسط الحقوق للمواطن. 

لب - التي تواجه  تاريخ    2019نان ليست وليدة عام  أزمة اقتصادية: يعد األزمة االقتصادية  في  انما يعود 

الى أنظمة سياسية سابقة، جراء سوء إدارة الحكومة اللبنانية املتعاقبة ما بعد الحرب األهلية،  حدوثها 

الرئيس الياس الهرواي ورئيس  وعجزها في بناء اقتصاد انتاجي، بل قامت الحكومات املتعاقبة منذ عهد  

 
موقع األناضول اإللكتروني  عبر    وأنباء عن صابات"، مقال صحفي وارد  (: "حرائق هائلة تجتاح لبنان وتالمس منازلها2019)  وسيم سيف الدين  1

 /https://www.aa.com.tr/ar.  2020آب   25، تم استرجاعه في 2019- 10- 15في 
ى انتخابات بلدية"، مقال منشور في موقع التضامن االلكتروني  : "أزمة نفايات في لبنان: من احتجاجات إلى حركة شعبية إلتضامن اإللكتروني 2

 /http://www.tadamun.co.  2020- آب-26تم استرجاعه في 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/1614458
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باالعتماد على  س مجلس النواب نبيه بري الى بناء اقتصاد ريعي متسلحين  الحكومة رفيق الحريري ورئي 

انعاش النظام املصرفي والنظام السياحي والتجاري، والذي رابوا أموالهم عشرات األضعاف على حساب  

تنموية متوازنة بين القطاعات جميعها، مع    بناء اقتصاد منتج زراعي أو صناعي لعدم وجود سياسات

متداخالن في لبنان وما    لكل من القطاع الزراعي والصناعي، حيث أن هذين القطاعيناضعاف ممنهج  

يزال يسيطر عليهما الطرق التقليدية البسيطة لصالح انماء قطاع التجارة والخدمات ال سيما الخدمات  

ح  اعة ودورها في النهوض باالقتصاد الوطني ودعمه، وال يسماملصرفية والسياحية. "ال أحد ينكر الصن

صة أن لبنان من الدول النامية وبحاجة إلى تطوير  لنا املجال هنا بالكالم عن مزايا التصنيع وفوائده خا

هذا القطاع الهام وتنشيطه. ولكن الصناعة تستند إلى خطط علمية سليمة حتى ال تعود بالضرر على 

كل من القطاع الزراعي  . وبالتالي فإن هناك غياب شبه كلي للخطط التنموية لدى  1األوضاع الزراعية" 

لألسس   تفتقد  انها  كما  النظام  والصناعي،  ثمنه  يدفع  الذي  األمر  بها،  النهوض  في  والبحثية  العلمية 

ث  االقتصادي والنقدي في لبنان ولعل انهيار قيمة العملة اللبنانية آخر فصول التدهور االقتصادي، حي

ف النقد  السوق  وتشرذم  الدوالر،  أمام  كبير  بشكل  السياسات  انخفضت  غياب  في ظل   
ً
مؤخرا لبنان  ي 

ومماطلة   من  اإلصالحية  واملالي  االقتصادي  النظام  ينقذ  ان  يمكن  الذي  القرار   اتخاذ  في  السلطة 

وال اإلنتاجية  املؤسسات  لعدد كبير  من  اقفال قسري  التدهور طال  ان هذا  تجارية  التدهور، خاصة 

ال جراء العجز والتدهور الكبير  الذي طالها ال سيما  والسياحية متزامنة مع اعالن اإلفالس وتسريح العم

 .  2020بداية النصف األول من عام مع 

جراء انتشار فيروس كورونا    2020أزمة صحية: وقد تمثلت هذه األزمة مع حلول ضيف ثقيل منذ شباط   -

، وكان ال بد من
ً
ألجل فرملة  اعتماد سياسات وقائية وتدابير احترازية من قبل السلطة    املستجد عامليا

منظمة الصحة العاملية. ومن أبرز اإلجراءات اغالق    انتشار هذا الفيروس الخطير املعٍد حسب تصنيف

الكفوف  لبس  عبر  والوقاية  االجتماعي،  التباعد  اتباع سياسات  مع  املختلفة،  للمؤسسات  تام  قسري 

كان وقوالكمامة وااللت انتشار جائحة كورونا  ان  املنزلي. غير  بالحجر  اللبناني بسبب  زام  ثقيل على  عها 

أزمات بيئية وسياسية واقتصادية متشابكة مع بعضها البعض وسببت    ظهور الوباء بشكل متزامن مع

ة  له الكثير من االنعكاسات السلبية جراء الحجر املنزلي كالضجر، والقلق واالكتئاب مع تدهور الحال

ه بأي اجراء إصالحي حقيقي ممكن ان تقدمه  النفسية للمواطن في ظل فقدان ثقته بالدولة وفقدان ثقت

 
"، منشورات املركز الجامعي للتكنولوجيا،  2003- 1943بين    (: "التنمية الصناعية وأثرها في االقتصاد اللبناني ما2007)  محمود محمد العلي  1

 58لبنان، ص:-طرابلس
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الفريقله. وفي هذا ال من  األول    صدد انقسم املجتمع بين فريقين في تعاملهما مع الجائحة الكورونية، 

ادات الوقائية املطلوبة  اقتنع بوجود هذا الفيروس الخطير واملميت وتعامل معه بوعي وااللتزام باإلرش 

 على سالمته وسالمة أحجبته
ً
، خاصة ان هذا املرض ينتصر على كل شخص ضعيف في جهازه  حرصا

أما الفريق  امل الفيروس وتعامل معه بقلة وعي، وبيقين منه على    الثاني ناعي.  من لم يقتنع بوجود هذا 

الوباء   هذا  يتطلب  العادية وال  اإلنفلونزا  يشبه حالة  انه  له، فعاش حياته  أساس  احترازية  تدابير  أي 

ا الخاصبشكل طبيعي من دون  املنهي  بأي إجراءات وقائية، متابعين نشاطهم  توفير   لتقيد  جراء عدم 

الدولة لهم أبسط مقومات الصمود في الحجر املنزلي في ظل تفش ي أزمة اقتصادية كارثية من جهة، مع  

من القيود والضوابط ويميلون الى تحقيق ملذاتهم    وجود قسم كبير من املواطنين يميلون الى التحرر 

مرحلة الخطر مع الفورة الثانية    هم من جهة أخرى. وهذا ما تسبب في انتشار كبير وسريع دخلونقاهات

له في شهر آب جراء االستهتار والالمباالة من قبل املواطنين، األمر الذي أدى بمجلس الدفاع األعلى الى 

، ألجل انقاذ الوضع  2019هر آب الجاري وعودة الى الحجر التام إلى أخر العام  إعادة اغالق عام خالل ش

ن اللبناني يواجه هذا الوباء في ظل انتشار أزمات صحية متنوعة  الصحي الخطير. وننوه هنا بأن املواط 

دفع   عن  الدولة  تلكؤ  بسبب  االستشفائي  قطاع  وتدهور  السرطانية،  األمراض  نسبة  ارتفاع  جراء 

للمستشفياتمستحقات   التجهيزية  القدرة  واضعاف  الخاصة،  بمختلف    املستشفيات  الحكومية 

 املناطق.  

أزمة اجتماعية غير مسبوقة منذ زمن طويل،   2019أزمة اجتماعية: يشهد املواطن اللبناني خالل عام   -

تفع معها  وجاءت هذه األزمة بشكل متزامن مع األزمات السياسية واالقتصادية والبيئية املختلفة، فقد ار 

يقترب لبنان  ؤسسات والتسريح الوظيفي للعمال "نسبة البطالة بشكل كبير وضخم خاصة مع افالس امل

األجنبي  النقد  في   
ُ
 حادا

ً
نقصا يعاني  متأزم  اقتصاد  ظل  في  البطالة  في معدالت  قياس ي  رقم  تحقيق  من 

مليون عاطل قبل نهاية    وعجزا في سداد الديون، حيث تتوقع مؤسسات عاملية ارتفاع حجم البطالة إلى

املأزوم   .1"2020 الواقع  األمن  وق   له  وهذا  تحقيق  على  وقدرته  الشرائية،  املواطن  قدرة  على  سلبي  ع 

ن تحت عجلة الفقر ورحى التشرد وفقدان األمن الغذائي، والذي  
ُ
الغذائي، وأصبح الشعب اللبناني يأ

كارثة   أسوء  يعيش  لبنان  بأن  الخبراء  العديد من  ويشير  األولى.  بالدرجة  واملسنين  األطفال  ثمنه  يدفع 

 . 1920ة لبنان الكبير عام الدذ و إنسانية من

 
بتاريخ  2020)  كارول صباغ  1 العين اإلخبارية اإللكترونية  في موقع  "لبنان يقترب من لقب بلد املليون عاطل"، مقال صحفي منشور   :)22-7 -

 months-3-next-unemployed-million-ain.com/article/lebanon-https://al. 2020  -آب-26، تم استرجاعه في تاريخ 0202

https://al-ain.com/article/lebanon-million-unemployed-next-3-months
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أمنية   - أزمة  اللبناني  املواطن  يعيش   
ً
آنفا باستعراضها  قمنا  التي  األزمات  جميع  الى  إضافة  أمنية:  أزمة 

تشرين الثاني حيث    17خانقة ومتنقلة وال سيما بشكل متزامن مع التفلت األمني ومع اندالع الثورة في  

عبر انتشار مظاهر الخطف، السرقات، االعتداء املسلح  ة،  منيواجه املواطنين الكثير من التحديات األ 

على املصارف وتفجيرها، االعتداء املسلح على املحال واملمتلكات الخاصة، ولعل آخر فصولها انفجار  

آب( الجاري عشية موعد انعقاد املحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد الحريري،   4مرفئ بيروت في )

كبر  
َ
نووي سام في املجتمع اإلنساني الحديث، وهو شبيه بانفجار قنبلة هيروشيما.     جارانفويعتبر ثالث أ

قوة االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام، تعادل قوة "قنبلة نووية تكتيكية"، وفق وسيم جابر،    "

جار بكارثة  النفذا اوقد تسبب ه  .1الباحث في فيزياء وتكنولوجيا النانو باملعهد العالي للفيزياء في فرنسا" 

إنسانية ومجتمعية خطيرة على العاصمة بيروت طالت جميع الفئات ومختلف الجنسيات املقيمة لدينا،  

عن    
ً
فضال السكنية،  الوحدات  من  كبير  عدد  وتضعضع  ومحيطه،  للمرفأ  شامل  دمار  الى  أدت  وقد 

عافيته تستعيد  لكي  جراحها  تلملم  بيروت  زالت  وما  باألرواح  كبيرة  جر خسارة  ها  األمنية  اء  النكبة  ذه 

ألف   80أفادت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف( بأن نحو  الخطيرة. وفي هذا السياق فقد "

املاض ي الثالثاء  بيروت  مرفأ  انفجار  بسبب  نازحين  وأصبحوا  منازلهم  فقدوا  لبناني  وأضافت  .طفل 

 ما زالوا مفقودين أما
ً
وهذا    .2منهم فيعانون صدمة نفسية" نجا  من    يونيسيف في تقرير لها أن ثمة أطفاال

ما يتطلب تظافر الجهود من أجل توفير الدعم النفس ي للمتضررين جراء هذه الكارثة األمنية مع توفير  

 سبل العالج الطبي وصحي املناسب لهم.  

 .  أسبابها حدوث األزمات وانتشارها ( ب

حية العاملية   سيما في ظل انتشار األزمة الصعلى ضوء األزمات التي يعايشها املواطن اللبناني الراهن وال     

القدرة   وتدني  لألسعار  الفاحش  ارتفاع  جراء  معيشته  في  الويالت سواء  يعيش  أنه  نجد  كوفيد  املستجدة 

إلى   إضافة  الرواتب  قيمة  وفقدان  كبير  بشكل  اللبنانية  العملة  قيمة  تدهور  مع  متزامن  بشكل  الشرائية، 

لعوز الشديد خاصة مع دخوله موسم  ر الذي يجعله ضمن بؤرة الفقر واتضخم كبير بالسوق النقدي، األم

املدارس في أيلول املقبل وُينبأ بأن لبنان أمام أسوء كارثة إنسانية يعيشها منذ الحرب األهلية التي انتهت أوائل  

 
ific scientانفجار بيروت: رحلة الغازات السامة وآثارها الضارة على البيئة"، مقال الكتروني وارد في موقع للعلم )(: "2020مصطفى رعد )    1

American 2020آب  26، وتم استرجاعه في 2020آب  11(، في .https://www.scientificamerican.com/arabic/articles  
فقدوا منازلهم وتعرضوا لصدمات نفسية.. يونيسيف: أضرار كارثية النفجار بيروت على األطفال" مقال صحفي وارد عبر  (: "2020)الجزيرة نت  2

 . 2020آب  26، وتم استرجاعه في 2020آب  7موقع الجزيرة اإللكتروني، في 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/7/%D8%A7%D8%A7-91 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/beirut-explosion-the-journey-of-toxic-gases-and-their-harmful-effects-on-environment/
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1990" القطاعا،  وأصيبت  تماًما  االقتصادية  الحركة  تعطلت  تام،  حالة جمود  في  لبنان  أصبح  ت  فاليوم 

الحاجة وأصبحت  بشلل  وتدني    اإلنتاجية  البطالة،  أرقام  ارتفاع  مع  للمواطنين،  الغذاء  تأمين  إلى  ملحة 

الحاصل  الجنوني  االرتفاع  مع  بالتزامن  املياومين،  أعمال  وانهيار  اللبنانيين،  من  األكبر  القسم  مداخيل 

املرحلة   .باألسعار في هذه  األهم  هي  املواطنين  أن صحة  من  الرغم  أنوعلى  ينفي  ال  هذا  أن  إال   الخطيرة، 

 وليس  
ً
 وجوعا

ً
استمرار حالة التعبئة العامة في ظّل تفش ي كورونا يعني أن اللبنانيين أمام خطر املوت فقرا

 وهذه األزمات املتشابكة مع بعضها البعض تعود إلى األسباب التالية: . 1بسبب هذا الوباء" 

 .  2005املجتمع اللبناني ال سيما منذ  الفراغ السياس ي في تشكيل السلطة التي مر بها -

 النظام االقتصادي الريعي مع ضعف السياسات التنموية للبنية االقتصادية اإلنتاجية.  -

العملة   - ارتباط  مع  االستهالكية  السوق  حاجيات  توفير  في  التجارة  على  اللبنانية  السلطة  اعتماد 

 الدوالر األمريكي.  اللبنانية ب 

 ر مما استنزف احتياط املالي للبنك املركزي اللبناني.  لرشوة املنتشرة بشكل كبيالهدر والفساد املالي وا -

 ارتفاع حجم املديونية وفشل الحكومة في السداد بالوقت املناسب.   -

ال - التنموية  السياسات  وضعف  اإلداري  الفساد  تفش ي  عبر  املوارد  إدارة  في  الحكومة  بيئية  فشل 

 واالجتماعية.  

اإلدارية الرسمية، مع تفش ي الوظائف السياسية  لتوافقية في التعيينات  اعتماد مبدأ املحاصصة ا -

انتخابية على حساب الحاجة الفعلية من وظائف الدولة، األمر الذي أدى الى تضخم    ألجل تنفيعات 

 حجم القطاع العام واستنزاف الخزينة لصالح األجور.  

بين القطاعات وبم - في توزيع األجور  العدالة  الوظيفية، مع وجود  عدم تطبيق مبدأ  ختلف املراتب 

دى الى خلق هوة طبقية عميقة، وارتفاع حجم املحظيين، األمر الذي أ جمع ألكثر من مدخول لبعض  

 الفقر لدى سواد األعظم من املجتمع.  

 عدم بسط الدولة نفوذها على كامل أراضيها في ظل السالح املتفلت بمختلف املناطق.  -

 في إدارة وزاراتها للمؤسسات.   نود ومعايير الحوكمة الرشيدةعدم قدرة الدولة على تطبيق ب -

 
(: "اللبنانيون... بين عزل كورونا والقحط املعيش ي، بعد أيام من التعبئة العامة... صرخات املواطنين بدأت تعلو"، مقال  2020)سهى جمال    1

 /https://arb.majalla.com/node/83636 . 2020آب   26، تم استرجاعه في 2020آذار  27الكتروني وارد في موقع املجلة في 

 

https://arb.majalla.com/node/83636/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A
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اللبناني   - القضاء  الكفاءة  ضعف  حساب  على  التوافقية  املحاصصة  مبدأ  وفق  التعيينات  بسبب 

 واالستقاللية والشفافية.  

حقيقي  - اصالح  في  تسهم  أن  ممكن  تنموي  دور  بأي  ثقته  وفقدان  بالدولة  ثقته  املواطن  فقدان 

 لف قطاعاتها ومجاالت عملها وخدماتها. للمؤسسات بمخت

األزمات ومسارها التنموي، مع ضعف إدارة األزمة من  عدم وعي املواطن واملسؤولين لعناصر إدارة   -

 قبل املواطن في تعاطيه مع األحداث والكوارث بسلبية وطرق تقليدية. 

 

 . الطرق تقليدية في إدارة األزمات وسبل مواجهتها (ج

مالحظ          للواقع  من خالل  ومعايشتنا  معتنا  تعاملها  في  القوى  بين  كبير  تفاوت  هناك  بأن  نجد    اللبناني 

األزمة، سواء قوى رسمية، أو قوى مدنية أو أهلية. فقد وجدنا بأن هناك تدرج في تعامل الفئات مع األزمات  

من قبلهم قد اتسم    وتدرج في أساليب تعاطيهم لها، وتفاعلهم مع حيثياتها وتداعياتها رغم ان التعاطي معها

خ من  نبينه  سوف  التدرج  وهذا  لها.  ادارتهم  في  التقليدي  األزمات  باملنحى  مع  الفئات  تعامل  أساليب  الل 

 املتالحقة بمختلف ميادينها حسب اآلتي.     

ة  إن السواد األعظم من املواطنين اللبنانيين يتم تعاطيهم مع األزمات بالطرق التقليدية أي بجهل وقلة دراي      

التعاطي على  مقدرتهم  وعدم  بها،  املامهم  عدم  بسبب  لألزمات،  التنموية  إدارة      ألطر 
ً
وفقا الكوارث  مع 

الستراتيجية واعية ممكن ان تخفف من حدة آثارها على حياتهم. وتتمثل سلوكياتهم باألطر التقليدية املمتدة  

املواطنين اللبنانيين ينكرون وجود أزمة    )إنكار األزمة( وعدم االعتراف بحدوثها أو وجودها. فالكثير منإلى  

 للتعتي  اقتصادية أو صحية أو 
ً
م إعالمي من قبل املعنيين، وكثرة االشاعات املتناقلة حول األزمات  مالية نظرا

املتعاقبة واملتداخلة عبر وسائط االتصال الجماهرية. والتي تتمحور حول إنكار حدوثها أو انتشارها مع اظهار  

  أحسن ما يرام من اجل تقزيم األزمة والسيطرة عليها أن األحوال على 
ً
يها وفق  منهم انهم يسهمون في تالش  ظنا

كبت األزمة( وترحيل ظهورها في فكرهم وعقلهم الباطني، انكارهم لها. كذلك هناك بعض منهم من يعمل على )

هم يعمدون الى تدميرها بقصد اخمادها و 
ّ
عدم تأجيج وجودها في  وسلوكياتهم وطرق تعاطيهم مع طبيعتها، عل

التعاطي معها   أثناء  لديهم  النفسية  الحالة  تبني أساليب عنيفة ورد فعل صدامي  حياتهم، مع تدهور  عبر 

 إلنكار وجودها وكبتها.  
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باملقابل هناك من يلجأ الى التقليل من شأن األزمة ومفاعيلها عبر )تبخيس األزمة( أي التقليل من شأنها       

بأن تداعياتها  اعترف  وشأن  قد  صاحبها  يكون  وبالتالي  لها،  والتهويل  التضخيم  هذا  تحتمل  وال  بسيطة  ها 

اما قسم آخر من املواطنين اللبناني    .جودها، ولكن هذا االعتراف مشروط على أنه يعتبرها أزمة غير هامةبو 

 الرسائل السخرية وتعليقات مضحكة ومركبة  
ّ
من حيثيات  من عمدوا الى )تنفيس األزمة( وذلك من خالل بث

تجاهها املواطنين  مع  املتزامنة  الغضب  تنفيس شحنة  وواقعها، ألجل  املواقف  األزمة  تنفيس  يتم  وبالتالي   ،

بشحن ذهنية تنطبع بذهنيهم للحؤول من حالة الغليان أو الغضب والحيلولة دون االنفجار البركاني. وهذه  

مات التي يعايشها، أي منذ اندالع ثورة تشرين  األساليب التنفيسية لألزمة رافقت حياة املواطن بجميع األز 

 بانف 2019
ً
.  حيث لحظنا بأنه تم كّب هائل عبر مختلف   4جار بيروت في حتى انتشار كورونا مرورا

ً
آب مؤخرا

أجل   من  قبلهم  من  املستخدمة  االجتماعية  والسخرية  السياسية  النكت  من  الجماهرية  االتصال  وسائل 

ة. وبالتالي يسمح لهم بما يسمى )تفريغ األزمة( وبحسب هذا األسلوب يتم إيجاد  )تنفيس االحتقان( تجاه األزم 

حقيقية  مسار  سياسات  أيجاد  دون  الواقع  وتلطيف  األزمة  تلطيف  أجل  من  املعنيين  قبل  من  بديلة  ات 

ت  ملواجهة األزمة من جذورها، فيتم تفريغ األزمة عبر تبني أساليب تلطيفية تسهم في معالجة بعض االنعكاسا

 الجانبية وتخفف معها من حدة الصدمة على املواطن.  

ملواطنين فيتم لهم )التكييف مع األزمة(، عبر الرضوخ لها والرضوخ آلثارها محملين أما البعض اآلخر من ا       

 معها بعد حدوث صدمة سلبية من جراء اندالعها وهذا  
ً
النتائج على اآلخر أي املعنيين، فيتأقلمون تدريجيا

لتداعيات    هده من تعايش وتكييف للمواطن مع الغالء الكبير والفاحش للسلع االستهالكية راضخينما نش

االجتماعي   وواقعهم  حياتهم  على  الكثيرة  تداعياتها  مع  يتأقلم  ما  وسرعان  قيمتها،  وتدهور  املالية  األزمة 

اقع املأزوم، دون أي مبادرة خالقة  واملعيش ي، محملين أعبائها على قدر هللا وقدرته في تغيير األحوال وتبديل الو 

شكل علمي وضمن حدود إدارة تنموية فاعلة لألزمات، وهذا  من قبلهم ألجل مواجهتها أو مواجهة تداعياتها ب

 ما يستوجب تحفيز طرق حديثة تتسم بعناصر اإلدارة التنموية لألزمات. 

 املستدامة.   الطرق الحديثة في إدارة األزمة وعناصرها في تحقيق التنمية البشرية (د

إن إدارة األزمات الفعلية يجب أن تنطلق من منطلقات تنموية من قبل املعنيين وجميع الفئات بمختلف     

التنموية   إدارة  ولعل  استثناء.  الجميع دون  األزمة يحصدها  آثار  أن  والطبقية، حيث  الوظيفية  مواقعهم 

انها تحدث بشكل فجائي وعنيف  لفاتها، خاصة  لألزمة تنطلق من خالل عقلنة األزمة، وعقلنة تداعياتها ومخ
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وشديد بالغالب، وبالتالي يجب عقلنتها لكي يتم التخفيف من تحدياتها السلبية على حياة املواطن، وعلى  

حياة األجيال املقبلة، بالتالي ضمان مواجهة األزمة بأقل الخسائر مع الحفاظ على املكتسبات والحفاظ على  

تداعيا املجتمع من  واملقصود موارد  وبمعرفة    تها.  للمسؤولية  بوعي وحس  التعامل معها  أي  األزمة  بعقلنة 

 علمية لحيثياتها مع إيجاد السبل املناسبة ملواجهتها والتخفيف من حدة انتشارها أو عالجها دون أي مخاطر.           

كي يتم الكشف  البحث واملعرفة: ويكمن ذلك من خالل تنفيذ البحوث والدراسات من قبل املختصين، ل -

عن السبل األنسب لتعامل معها  عن طبيعتها لألزمة، مع تقص ى واقع األزمة وعواملها لكي يتم الكشف  

 وتدارك انعكاساتها السلبية.  

ختصين بالذكاء االجتماعي في التعاطي مع األزمات وأن  الذكاء في التنبؤ: أن يتحلى املواطن واملعنيين أو امل -

حجم تأثيرها السلبي، لكي يتم التعامل معها بعقالنية التي تساعده في التنبؤ يتنبأ خطورتها وطبيعتها و 

الطرق اإل  الى  التوصل  وبالتالي  املستجدة،  األزمات  هذه  مع  تعاطيهم  في  األمثل  للخطوات  صالحي 

واملناسبة ملواج  ألجل الصحيحة 
ً
املدى مستقبال القصير واملتوسط والبعيد  التخطيط  هتها من خالل 

 ة املناسبة لها بموضوعية وحكمة. تبني اآللي

لدى   - املسؤولية  بروح  التحلي  هو  لألزمة  التنموية  اإلدارة  تساند  التي  العناصر  ادق  من  املسؤولية: 

اتي وإيجاد املكامن الحقيقي في إدارة  املواطنين واملعنيين كون هذا العنصر يساعد الفرد على الوعي الذ

التع في  السلوكية  مسؤولياته  وتحمل  االشاعات  األزمة  وراء  االنجرار  عدم  أو  املواقف  عبر  سواء  امل 

 ليل الرأي العام تجاهها.  املغلوطة التي تسهم في تض

ن املثمرة أثناء  الخبرة: ويكمن هذا العنصر في استثمار الفرد لخبراته الحياتية أو خبرات وتجارب اآلخري -

 ما  مواجهتهم ألزمات مماثلة، وذلك من أجل تكوين الرؤية الصائبة لل
ً
حلول األمثل في مواجهتها، وكثيرا

الجهد والهدر أثناء اتخاذ القرار حول آلية املناسبة للتعامل  تساعد الخبرة املعنيين في اختصار الوقت و 

ي موقع القرار؛ وبالتالي تساند الخبرة في إيجاد األفق  مع النكبة، سواء املواطنين العادين أو املواطنين ف

 إدارة التنموية لألزمات وكعنصر هام لها في الوقت عينه.   اإلصالحية املناسبة خالل

الرؤية املتفائلة: ويكمن هذا العنصر من خالل رؤية تفاؤلية إلدارة األزمة، عبر استثمار الجانب اإليجابي   -

تشاؤمية الهادمة. فتكمن الرؤية التفاؤلية من خالل الثقة بالنفس والقدرات  لها، واالبتعاد عن الرؤية ال

ا النفسيةعلى  ملآثرها  التخفيفية  األطر  تبني  الخسائر من خالل  بأقل  النكبة  ما  لتجاوز هذه   
ً
وغالبا  ،
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 لرؤية النصف الكوب  
ً
تداخل معها البرمجة العصبية الذهنية معها ألجل برمجة الذهن والقدرات ذاتيا

 آلن، عبر تعويم الجانب اإليجابي في حياة الفرد واملجتمع ككل.  امل

تتفاعل مع بعضها البعض في تكوين العناصر الفاعلة إلدارة األزمة بالطرق العلمية  لعناصر  ن هذه اإ      

التنمية   تحقيق  في  املجتمع  يساند  الذي  اإليجابي  التغيير  إيجاد  أجل  من  تداعيتها  وترشيد  عقلنتها،  عبر 

مخاالب من  تقليص  الى  يؤدي  مما  والكوارث،  النكبات  مع  التعامل  خالل  املستدامة،  وتخطي  شرية  طرها 

 من خالل تخطيط تنموي  عقباتها بسالم وأمان، مع ترشيد األجيال املقبلة آللية التعامل مع م
ً
ثلها مستقبال

 األضرار. فعال يمكن أن يتم معه ترشيد ملخاطر األزمة وتداعياتها، وتقليص آثارها بأقل 

 
ً
   الخالصة، أبرز النتائج وأهم التوصيات :ثالثا

لبناني بحاجة إلى تبني معايير وعناصر اإلدارة التنموية لألزمات من  ا هذه بأن املجتمع النتوصل عبر دراستن    

جائحة  خالل تفعيل "املعرفة، والذكاء، والخبرة، واملسؤولية" من مواجهة األزمة الصحية العاملية املتزامنة مع  

معيشية بالوقت عينه. وان هذه  كورونا املستجدة عليه، واملتزامنة مع أزمات اجتماعية واقتصادية وبيئية و 

لبشرية املستدامة، من خالل عقلنة األزمات بأساليب  العناصر سوف تكون كفيلة في تعزيز أهداف التنمية ا

التوص الى عدد من  نتوصل  األزمة. وعليه  ادارة  التنموية  وطرق حديثة خالل  اإلدارة  تساند  أن  يمكن  يات 

 لألزمات من خالل اإلجراءات اآلتية:

ا  تفعيل  - خالل  وعي  من  التنموي  ومسارها  األزمات  إدارة  لعناصر  واملسؤولين  الندوات  ملواطن 

 للمعرفة والخبرة في مواجهة تداعيات األزمة عبر تفعيل  
ً
واملحاضرات وحلقات النقاش البناءة وفقا

 روح التضامن والتكافل املجتمعي أثناء مواجهة الكوارث اإلنسانية املختلفة.   

التي  في نشر املعرفة وتوعية األفراد والجماعات حول حيثيات األزمة  مية متنوعة  آليات إعال   تفعيل -

وحكمة   بصبر  مواجهتها  أو  تداعياتها  من  التخفيف  في  السلطة  مع  تعاونهم  وضمان  يواجهونها 

 ومسؤولية.  

أو   - التعيينات  في  سواء  واملؤسسات  املوارد  إدارة  في  الرشيدة  الحوكمة  أسس  تبني  الحكومة  على 

االجتماعية التي يات من أجل مواجهة الفساد اإلداري مع إيجاد السياسات التنموية البيئية و الترق

 تتناسب مع حاجات األفراد وأولوياتهم.  
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تعزيز املواطنة الحقة لدى املواطن وتعزيزي ثقته بالدولة وثقته بدوره التنموي الخالق من خالل   -

حقوقه كي يستطيع أن يقوم بواجباته املختلفة    بناء دولة املؤسسات ودولة القانون التي توفر له

 تجاه وطنه.  

و  - الهيبة  الكفاءة  إعادة  وفق  وعادلة  شفافة  تعيينات  عبر  اللبناني  القضائي  للجسم  االستقاللية 

 والنزاهة. 

 تعديل قانون االنتخابي البرملاني بما يسمح في تشكيل سلطة تعكس طموح الشعب وتطلعاتهم.  -

سات التنموية للبنية االقتصادية اإلنتاجية، سواء  تج من خالل تبني السيابناء نظام اقتصادي من   -

 لقطاع الصناعي والزراعي.ا

قانون    - وإقرار  مشروع،  الغير  االثراء  قانون  إقرار  عبر  العام  للمال  نقدية  إصالحي  سياسة  تبني 

م واستدمه  وخفضه  العام  الدين  معالجة  في  يساعد  مما  املالي،  والهدر  الفساد  واجهته  مواجهة 

 لألجيال املقبلة.  

عات وبمختلف املراتب الوظيفية خالل اصالح قانون  تطبيق مبدأ العدالة في توزيع األجور بين القطا -

 األجور عبر إقرار سلسلة ر تب جديدة تأخذ بعين االعتبار الغالء والتضخم املالي.   

سم القضائي في موجهة  بسط الدولة نفوذها على كامل أراضيها من خالل تفعيل قوى األمن والج -

على كل من يخل باألمن االجتماعي واألمن  لعقاب  السالح املتفلت بمختلف املناطق وإنزال أقص ى ا

 البيئي.  -االقتصادي، أو األمن الصحي

 :  املصار واملراجع قائمة 

: "أزمة نفايات في لبنان: من احتجاجات إلى حركة شعبية إلى انتخابات بلدية"، تضامن اإللكتروني .1

. 2020-آب-26قال منشور في موقع التضامن االلكتروني تم استرجاعه في م

http://www.tadamun.co/ 

( : "من األهداف التنموية لأللفية إلى خطة التنمية  2017)حسين الطالفحة وعمر مالعب .2

لتقييم واملستجدات"، منشورات املعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد : ا2030املستدامة 

 .14لثامن والثالثون، ص:املائة وا

فقدوا منازلهم وتعرضوا لصدمات نفسية.. يونيسيف: أضرار كارثية النفجار  (: "2020)الجزيرة نت .3

، وتم 2020آب  7بيروت على األطفال" مقال صحفي وارد عبر موقع الجزيرة اإللكتروني، في 

 .  2020آب  26استرجاعه في 
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ر موقع الجزيرة اإللكتروني  تدامة"، مقال منشور عب(: " التنمية املس 2015(للدراسات،  جزيرة نت .4

. 2020-آب-25، تم استرجاعه في تاريخ 2015-11- 30في تاريخ 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/7/%D8%A7%D8%A7-91 

(: "اللبنانيون... بين عزل كورونا والقحط املعيش ي، بعد أيام من التعبئة  2020)سهى جمال  .5

، تم 2020آذار  27تعلو"، مقال الكتروني وارد في موقع املجلة في العامة... صرخات املواطنين بدأت 

 https://arb.majalla.com/node/83636  . 2020آب  26استرجاعه في 

الحسن .6 الى 2011)  عبد الرحمن محمد  املستدامة ومتطلبات تحقيقها"، بحث مقدم  "التنمية   :)

المؤت وتحقيق  البطالة  على  القضاء  في  الحكومة  استراتيجية  عنوان  تحت  املستدامة، مر  تنمية 

في   املسيلة  )،  2011\ 11\ 16-15جامعة  بصيغة   
ً
الكترونيا فقيpdfمنشور  استرجاعه  تم   )  25-8 -

2020 . 

https://www.researchgate.net/profile/Abdelrhman_Mohammed_Elhassan/publicati

on 

  20(: "إدارة األزمات"، مقال منشور في موقع البيان اإللكتروني، في 2020) فاطمة عبد هللا الدربي .7

-https://www.albayan.ae/opinions/by-the. 2020آب  23، وتم استرجاعه في 2020أبريل 

way/2020-04-20-1.3835934 

: "فن إدارة األزمات والتعامل معها"، من كتاب إدارة األزمات للدكتور يوسف  (2017فهيمة رضا ) .8

آب   22رجاعه في تم است ،2017-12-21أحمد، مقال إلكتروني منشور عبر موقع نبأ اإللكتروني، في 

2020 .https://m.annabaa.org/arabic/ahlalbayt/13592 

(: "لبنان يقترب من لقب بلد املليون عاطل"، مقال صحفي منشور في موقع  2020) كارول صباغ .9

 .2020 -آب-26م استرجاعه في تاريخ ، ت2020-7-22العين اإلخبارية اإللكترونية بتاريخ 

months-3-next-unemployed-million-ain.com/article/lebanon-https://al 

-1943لبناني ما بين (: "التنمية الصناعية وأثرها في االقتصاد ال2007) محمود محمد العلي .10

 58لبنان، ص:-للتكنولوجيا، طرابلس "، منشورات املركز الجامعي2003

انفجار بيروت: رحلة الغازات السامة وآثارها الضارة على البيئة"، مقال  (: "2020مصطفى رعد ) .11

آب   26، وتم استرجاعه في 2020آب  11(، في scientific Americanالكتروني وارد في موقع للعلم )

2020 .https://www.scientificamerican.com/arabic/articles 

 .  2020آب  25، تم استرجاعه في معجم املعاني الجامع العربي االلكتروني .12

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8k%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/7/%D8%A7%D8%A7-91
https://arb.majalla.com/node/83636
https://www.researchgate.net/profile/Abdelrhman_Mohammed_Elhassan/publication
https://www.researchgate.net/profile/Abdelrhman_Mohammed_Elhassan/publication
https://www.albayan.ae/opinions/by-the-way/2020-04-20-1.3835934
https://www.albayan.ae/opinions/by-the-way/2020-04-20-1.3835934
https://m.annabaa.org/arabic/ahlalbayt/13592
https://al-ain.com/article/lebanon-million-unemployed-next-3-months
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8k%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
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من  (: "التكامل االقتصادي: آليات تعزيز التعاون االقتصادي العربي"، 2016) نواف أبو شمالة .13

 . 33(، ص:50منشورات املعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد )

نازلها وأنباء عن صابات"، مقال  تجتاح لبنان وتالمس م  (: "حرائق هائلة2019) وسيم سيف الدين .14

.  2020آب  25، تم استرجاعه في 2019-10-15موقع األناضول اإللكتروني في صحفي وارد عبر 

https://www.aa.com.tr/ar 

1. Houssem Barkaoui, Alain Guinet, Tao Wang, Nadine Meskens. (2016)) "Les plans 

de gestion de crises dans les pays francophones". La 8ème conférence francophone en 

Gestion et Ingénierie des Systèmes Hospitaliers GISEH, Jul 2016, Casablanca, Maroc. 

2016, Publication électronique au format ( pdf), récupérée le 15-2-2021. 

file:///C:/Users/Al-

Ain%20For%20Computer/Downloads/PlansdegestiondecriseGISEH2016.pdf 

2. Khaled Zamoum and Tevhide Serra Gorpe (2018): "Crisis Management: A Historical 

and Conceptual Approach for a Better Understanding of Today’s Crises", Selection of our 

books indexed in the Book Citation Index in Web of Science™ Core Collection (BKCI), 

Electronic publication (pdf), Retrieved August 25, 2020, p:5-6. 
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 التجارة اإللكرتونية ومدى تأثرها جبائحة كورونا
E-commerce and its vulnerability towards Coronavirus pandemic 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوسة، تونس.، كــرم محمد زيدان النـجار

Karam Mohammed Zedan Alnajjar, University of Sousse, Tunisia. 

 

Abstract:  

The outbreak of the new Corona virus "Covid 19" has negatively affected all aspects of life, economic, 

social and political. It had tangible effects on trade in its traditional and electronic forms  , as the first was 

hindered and deteriorated. While e-commerce found its way in this cautious atmosphere, and it 

became the most appropriate and correct choice. And it became a glimmer of hope for traders who rushed 

towards it, to keep their shares and their presence in the commercial markets under the closure of  shops 

and commercial compounds because of the closure and quarantine. And to facilitate access of all 

companies in the world to consumers who are in need of goods and various services    , and who 

are committed to quarantine in their homes to avoid intermingling that traditional commerce entailed .They 

tended to buy their needs by electronic ways, since e-commerce takes place without touching and 

crowding in a digital and non-material environment   , bypassing spatial and time barriers between different 

markets and countries. Electronic stores in various countries of the world have been featured under the 

successive waves of Corona and the continuing health crisis witnessed great forthcoming and growth to 

buy Products through websites and electronic stores via the Internet, which have become an important role 

in the current era that is witnessing a revolution in the field of information technology and the low cost of 

communication. As the Internet has contributed to changing the face of the world of commerce and business 

and contributed to the realization and strengthening of the actual existence of e-commerce and its 

developments . 

Key words : Coronavirus, e-commerce, electronic transactions, electronic medium. 
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 ملخـص 

 على كل مناحي الحياة، االقتصادية واالجتماع" س19أثر تفش ي وباء فيروس كورونا املستجد "كوفيد
ً
ية  لبا

التجارة   وجدت  إذ  واإللكترونية،  التقليدية  بشكليها  التجارة  على  ملموسة  آثار  له  وكانت  والسياسية..، 

التجارة الدولية التقليدية، وأضحت  اإللكترونية ضالتها في هذه األجواء الحذرة، التي تسببت في تدهور أسهم  

لتجار الذي هرعوا نحوها للحفاظ على  ترونية هي الخيار الصحي األنسب، وتعد بصيص أمل لالتجارة اإللك

الحجر   بسبب  التجارية  واملجمعات  املحالت  كافة  إغالق  ظل  في  التجارية  األسواق  في  وتواجدهم  أسهمهم 

يوتهم وهم  الم للمستهلكين الذين التزموا بالحجر الصحي في بالصحي، ولتيسير وصول كافة الشركات في الع

 
ً
 ألن التجارة اإللكترونية تتم في بيئة غير مادية متجاوزة الحواجز  بحاجة للسلع والخدمات املختلفة. فنظرا

املكانية والزمنية بين مختلف األسواق والدول، فقد شهدت املتاجر اإللكترونية بمختلف دول العالم في ظل  

املنتج است لشراء   
ً
كبيرا  

ً
إقباال الصحية  األزمة  شبكمرار  بواسطة  اإللكترونية  واملتاجر  املواقع  عبر  ة  ات 

 في العصر الراهن الذي يشهد ثورة في مجال تكنولوجيا املعلومات وانخفاض  
ً
 هاما

ً
اإلنترنت التي أصبح لها دورا

تجارة واألعمال وساهمت في تحقيق وتعزيز  تكلفة االتصاالت، إذ أسهمت شبكة اإلنترنت في تغيير وجه عالم ال

 لفعلي للتجارة اإللكترونية ومستجداتها.  الوجود ا

 فيروس كورونا، التجارة اإللكترونية، املعامالت اإللكترونية، الوسيط اإللكتروني.  الكلمات املفتاحية:

 

 

 املقدمة

مجال   في  التكنولوجية  التطورات  نتاج  هي  اإللكترونية  عبر  التجارة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

والتس  إلكتطوير اإلنتاج  آليات سداد  إلى  النقدية  األوراق  الدفع من  الشبكات  ويق ووسائل  بواسطة  تروني 

 تتعادل  
ً
والنقود اإللكترونية، وهي األسلوب السائد في معظم املعامالت التجارية والتي جعلت العالم سوقا

جعلها أكثر  جامها في دخول األسواق العاملية عبر التسويق الشبكي، ما  فيه فرص الشركات على اختالف أح

 في نمو اقتصادات الدول وازدهار تجارت
ً
. تأثيرا

ً
 وخارجيا

ً
 ها داخليا
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للحظر  وقد    
ً
نتيجة إذ  اإللكترونية  التجارة  تاريخ  في  وانتعاش  تحول  نقطة  كورونا  فيروس  انتشار  شكل 

ية من  وتجنب الزحام؛ تزايد اقبال املستهلكين على شراء املواد الضرور الجزئي والكلي والخوف من العدوى  

 بنا أن نذكر أولى األمراض أو التغيرات التي لكن   املنتجات من خالل مواقع التسوق اإللكترونية،
ً
ربما جديرا

فإذا  حدثت في العالم قبل أن نخوض في تفاصيل تأثير فيروس كورونا املستجد على التجارة اإللكترونية،  

عام   إلى   
ً
وتحديدا الوراء  إلى  وباء  2003عدنا  انتشار  في    خالل  التقليدية  املبيعات  شهدت  فقد  السارس، 

 كذلك في األسواق الصينية قيو 
ً
 على دفع عملية الرقمنة، وكانت سببا

ً
 واضحا

ً
 كبيرة وهو ما كان له تأثيرا

ً
دا

" أو منصة "تاوباو". ومنذ ذلك الوقت والتجارة  نمو واحد من أشهر مواقع التجارة اإللكترونية وهو "علي بابا

حيث أسهم االضطراب الذي  صل النمو، هذا النمو الذي انطلق كالبرق مع ظهور وباء كورونا،  اإللكترونية توا

تناقص االقبال على التجارة التقليدية في ظل هذه الجائحة، ما اضطر    أحدثه فيروس كورونا املستجد في

االنتقال من األسلوب  ركات إلى إغالق أبوابها وتجميد أو إنهاء أعمالها، وهو ما عزز  الكثير من املتاجر والش 

ه ظل  في  اإللكتروني  األسلوب  إلى  الصفقات  التقليدي  انعقاد  آلية  على  الحديثة  املعلومات  تقنيات  يمنة 

بعد  التجارية  عن  للتعاقد  والعمالء  الشركات  بين  تجمع  التي  اإللكترونية  التجارة  منصات  وشراء  عبر   ،

  
ً
شبكة اإلنترنت، تنفذ من  لكترونية متخصصة على  بواسطة مواقع وبنوك إالحاجيات ودفع ثمنها إلكترونيا

حيث أصبحت السلع معروضة بطريقة منظورة، وغير ملموسة،  خالل جهاز الحاسوب، أو الهاتف النقال،  

مات ويطلعون على املواصفات  يتفاوض حولها األطراف املتعاقدون عن بعد دون تالمس، فيتبادلون املعلو 

 س عقد افتراض ي.وسائر البيانات بسرعة فائقة في مجل

فقد أصبحت التجارة اإللكترونية ملجأ الجميع حتى بعد توقف اإلغالق بسبب الوباء، بل أصبحت املنفذ  

 للظروف الصحية وملا ملسه الزبائن في التسوق اإل
ً
لكتروني من  الوحيد للتجارة والبيع في الوقت الحالي؛ نظرا

نفيذ هي من أهم مزايا وخصائص التجارة اإللكترونية،  توفير في املجهود والوقت، فالسرعة في التعاقد والت

 دور كبير في نموها وانتشارها. والتي لها 

ومن هنا جاء هذا البحث للتعرف على مفهوم التجارة اإللكترونية ومالمحها الرئيسية، ومدى تأثير جائحة  

 جارة اإللكترونية.كورونا على الت
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 أهمية البحث: 

 على    ار جائحة كورونا من الكوارثيستمد البحث أهميته من اعتب
ً
الطارئة التي أثرت ومازالت تؤثر سلبا

كل مناحي الحياة بما فيها حركة التجارة والبيع والشراء بالطرق التقليدية. والتجارة اإللكترونية طالها تأثير  

ال اتخذتها  التي  نوعياإلجراءات  لنا  يتضح  البحث  خالل  ومن  العدوى،  من  الوقاية  بشأن  هذا  حكومات  ة 

 الصغيرة والكبرى عبر املواقع التجارية اإللكترونية. التأثير، ودوره في نمو وازدهار تعاقد األفراد واملنشآت 

 أهداف البحث: 

اإللكترونية، ومعرفة واقع  يهدف البحث إلى التعرف على مدى تأثير استمرار جائحة كورونا على التجارة  

ومحاولة وضع بعض املقترحات لالستفادة من االزدهار الحاصل    االقتصاد العاملي من التجارة اإللكترونية،

ل على التعاقد اإللكتروني لتطوير التجارة اإللكترونية، وتقديم توصيات ملواجهة القصور الذي قد  في اإلقبا

 بيئة التجارة اإللكترونية.يعرقل االزدهار املستقبلي املأمول في 

في ظل تواصل جائحة كورونا؟    تأثر التجارة اإللكترونية   يطرح البحث تساؤل حول مدى  إشكالية البحث:

 وهو ما يستدعي االجابة عما يتفرع عنه من أسئلة فرعية: 

 ماهية التجارة اإللكترونية وخصائصها؟ ومعوقاتها؟  -

 بي على التجارة اإللكترونية؟ هل جائحة كورونا ذات أثر ايجابي أم سل -

اعتمدنا السابقة  االشكالية  على  ودراس  لإلجابة  لتحليل  املقارن  التحليلي  املوضوع املنهج  مفاهيم  ة 

للوصول لتفصيل جوانبه ووضع مقترحات ملواجهة معوقات التجارة اإللكترونية، من خالل تقسيم املوضوع  

ة اإللكترونية وأشكالها، ونتحدث عن تأثير جائحة كورونا  إلى مبحثين نتطرق في األول لنشأة وماهية التجار 

 في املبحث الثاني. التجارة اإللكترونية مع عرض ملزايا التجارة اإللكترونية ومعوقاتها  املستمرة على
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 املبحث األول 

 "النشأة، املاهية، الطبيعة القانونية"  التجارة اإللكترونية

الحديثة،  التكنولوجية  الطفرة  املترتبة على  االقتصادية  األنشطة  أهم  من  واحدة  اإللكترونية  التجارة 

يهدف من خاللها االقتصاد العاملي إلى التغلب على عقبات وعراقيل التجارة التقلیدیة، من خالل إبرام   والذي 

 ت. ع املعامالت التجارية عبر وسائل إلكترونية وفي مقدمتها اإلنترنجمي

وال تعد التجارة عن بعد ظاهرة جديدة، بل عرفها اإلنسان منذ زمن بعيد، حيث مارسها التجار بطرق  

وإلبرام    يدوية املعامالت،  إلتمام  املادي  االنتقال  بالضرورة  تتطلب  وكانت  تقنية،  وسائل  على  تعتمد  ال 

 . (1) اتالصفق

لكن في عصرنا الحديث ومع ولوج البشرية مرحلة من مراحل التطور الذي أصبحت فيه جميع املعامالت  

انجازه  يمكن  املاض ي،  في  تقليدية  بصورة   
ً
حصريا انجازها  يتم  كان  فقد  التي   ،

ً
إلكترونيا ثورة  ا  ساهمت 

لوماتي أدواته كلها إلكترونية،  املعلومات واالتصاالت في انتشار التجارة اإللكترونية، التي تعتمد على نظام مع

تتمثل في التعامل مع جهاز الحاسب اآللي وملحقاته، واملتصل بشبكة اإلنترنت التي تشتمل على عدد ال حصر  

املخصصة ملختلف األغراض والتي يبرم عبرها الصفقات واملعامالت املختلفة من  له من املواقع اإللكترونية  

ا التطور  فأظهر  وغيرها،  وتعتبر بيع وشراء  التقليدية،  املعامالت  عن  كبديل  اإللكترونية  املعامالت  ملذكور 

العقود اإللكترونية األدا في املعامالت اإللكترونية، وتعد  الزاوية  التي التجارة اإللكترونية حجر  القانونية  ة 

. كذلك فإن الوفاء بقيمة التعام
ً
 قانونيا

ً
الت في التجارة  بواسطتها تتحقق التجارة اإللكترونية وتصبح واقعا

اإللكترونية يتم بطريقة إلكترونية، عن طريق التحويل اإللكتروني للنقود، وهذا املبحث خصصناه إللقاء  

 رونية وأشكالها، وذلك بعد عرض نشأتها. الضوء على املفاهيم القانونية للتجارة اإللكت

 

 املطلب األول: نشأة التجارة اإللكترونية 

 بشبكة اإلنترنت الدولية، لذلك يطلق عليها مسمى تجارة اإلنترنت  التجارة  
ً
 وثيقا

ً
اإللكترونية ترتبط ارتباطا

وغيرها من    ،أو التجارة عن بعد  أو تجارة األون الين، أو التجارة الرقمية، أو التجارة عبر املواقع اإللكترونية،

 
 .155، ص2002علي كحلون، الجوانب القانونية لقنوات االتصال الحديثة والتجارة اإللكترونية، دار اسهامات في أدبيات املؤسسة، تونس  -1
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تي هي ممارسة البيع والشراء واحتراف األعمال  املسميات. وهي مصطلح يتكون من كلمتين األولى هي التجارة ال

املعالجة   الحديثة  االتصاالت  وسائل  عبر  تتم  التجارة  أن  على  تدل  وهي  "اإللكترونية"  والثانية  التجارية، 

 .
ً
 إلكترونيا

اإلنتر  لشبكة  فويرجع  الرئيس ي  الدور  لوال  نت  للوجود  لتظهر  كانت  ما  التي  اإللكترونية  التجارة  ظهور  ي 

لرهيب لإلنترنت، وسهولة تصفح املواقع اإللكترونية املختلفة واألسواق االفتراضية من أي مكان  االنتشار ا

اع األمريكية لخدمة  والتي أنشأتها وزارة الدف  1969في العالم، إذ كانت بداية ظهور أول شبكة إنترنت في عام  

األبحاث املتقدمة بمهمة إنشاء    مصالحها العسكرية، حيث عهدت وزارة الدفاع األمريكية إلى وكالة مشروعات

 إجراء أبحاث في مجال الدفاع لضمان  
ً
شبكة حواسيب تتصل بعضها ببعض، وكان هدف هذه الوكالة أساسا

ت تخدم مصالح املؤسسة األمنية والعسكرية فقط،  تفوق الواليات املتحدة في مجال أبحاث الدفاع، واستمر 

، (1) للمؤسسات التعليمية، ثم بعد ذلك للمستخدمين التجاريينفتحت وزارة الدفاع األمريكية شبكتها    إلى أن

ظهور التجارة اإللكترونية، وذلك منذ ثالثة عقود مضت، ثم تطور مفهومها خالل الربع  األمر الذي أسهم في  

 ورغباته.  ملاض ي بتطور األجهزة اإللكترونية التي تخدم مصالح املستهلكاألخير من القرن ا

هي أحد األساليب والتقنيات الحديثة إلتمام وتنفيذ املعامالت والصفقات التجارية  ة  والتجارة اإللكتروني

والخدمات   السلع  من  منتجاتها  املختلفة  واملؤسسات  الشركات  خاللها  من  تعرض  إلكترونية،  بتقنيات 

إلتاحة  دام وسائل وأدوات العرض التي تتيحها تقنيات الحاسب اآللي وغيره من الوسائط اإللكترونية،  باستخ

اإلنترنت   واملشتري عبر شبكة  بالبائع  يتم االتصال  ثم  في استعراض مزايا استخدامها،  للمشترين  الفرصة 

إلي االنتقال وإجر  اء ما يترتب عليها من عمليات  باستخدام البريد اإللكتروني، إلتمام الصفقة دونما حاجة 

 . وتسويات مالية

ويرجع نمو التجارة اإللكترونية إلى التطور العلمي والتكنولوجي في مجال االتصاالت واملعامالت، وانتشار  

، كذلك  اإللكترونيةشبكة اإلنترنت التي تقدم خدماتها بأسعار تنافسية تمثل فرصة لزيادة تطبيقات التجارة  

املستهلك في التجارة اإللكترونية، وكذلك  أسهم في تعزيز ثقة  مر في الشبكات والبرمجیات فإن التطوير املست

بدأت   وقد  السوق.  من  حصة  أكبر  على  للحصول  الشركات  بين  ما  املنافسة  وتطورها  انتشارها  في  تسهم 

عام   منذ  واملزادات  اإلنترنت  على  مع  1995اإلعالنات  أن  لدرجة  االفتراض ي،  الواقع  تجارب  ظم  وحتى 

 
 .  25، ص2004معية، االسكندرية، محمد أمين الرومي، التعاقد اإللكتروني عبر اإلنترنت، دار املطبوعات الجا -1
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م أنشأت لها موقع على شبكة اإلنترنت، تعرض من خاللها  املؤسسات التجارية الصغيرة واملتوسطة الحج

منتجاتها وإعالناتها لتنافس بها املؤسسات الكبيرة التي تملك بوابات إلكترونية والكثير منها لديها مواقع ملیئة  

 .باملعلومات

 املطلب الثاني: تعريف التجارة اإللكترونية

 من أشكال التعامل اتمث
ً
ل التجاري أو االقتصادي املتمثل في بيع وشراء السلع  لتجارة اإللكترونية شكال

والخدمات ما بين األطراف عبر املجال اإللكتروني، باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوسائط  

اإللكترونية،  الفقه  واألساليب  من  الكو (  1) وقد عرفها جانب  "السوق  الذبأنها  اإللكتروني  لجميع  ني  يتيح  ي 

مفتوح   من خالل سوق  والفوري  اآلني  التعامل  على  القدرة  اإلنتاجية  الحلقات  في  واملستفيدين  العاملين 

 يشكل أرضية لإلدارة املتكاملة للعالقات البشرية العملية واملعلوماتية".

ع  اإللكترونية  الشبكات  عبر  والشراء  البيع  "عملية  أنها   
ً
أيضا والخدمي وعرفت  السلعي  املستويين  لى 

كل  بج أو  التجارية، وتنفذ بعض  املمارسات  التي تساعد  وأنشطة أخرى  الكمبيوتر  املعلومات وبرامج  انب 

املعامالت التجارية بين السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر وبين مشروع تجاري ومستهلك،  

عامالت التي يستخدم في إنجازها  "جميع املبادالت وامل  وأنها  .(2) باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" 

يتصرف في إطار نشاطه املنهي    -طبيعي أو معنوي – وتنفيذها إحدى وسائل االتصال الحديثة من جانب تاجر  

وتشمل إبرام العقود والدفع والتسليم، وكل ما يتعلق بالتعامالت    -طبيعي أو معنوي – موجه إلى املستهلك  

 في إبرامها"متى استخدمت الوسائل اإللكترون التجارية 
ً
 أو جزئيا

ً
 . (3) ية كليا

الذي اعتبر أن التجارة اإللكترونية هي "كافة األنشطة التجارية للمنتجات  (4)نؤيد التعريف الفقهيوعليه  

التبادل   باستخدام  دولية  اتصال  شبكة  وعبر  املعلومات،  تكنولوجيا  باستخدام  تتم  التي  والخدمات 

ت التجارية، سواء تمت بين األفراد أو بين األفراد والهيئات، وسواء تمت  وني للبيانات لتنفيذ العمليااإللكتر

األنشطة   عليها  تجري  كشبكة  اإلنترنت  على  يقتصر  لم  تعريف  أنه  كون  الدولي".  أو  املحلي  املستوى  على 

 
 . 16-15ص، 2009التجارة اإللكترونية، دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع،  مصطفى يوسف كافي، -1
 .39، ص2002أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر اإلنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة،  -2
 24، ص 2010سكندرية، القانوني لعقود التجارة اإللكترونية، دار الفكر الجامعي، اإل لزهر بن سعيد، النظام  -3
 . 59- 58، ص 2001دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر 2خالد ممدوح إبراهيم، ابرام عقود التجارة االلكترونية، ط -4
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 مماثلة لشبكة اإلنترنت، يعقدالتجارية فقط، إذ أن التعامل اإللكتروني يشمل أية وسيلة إلكترونية أخرى  

 من خاللها صفقات تجارية عن بعد.

بأنها  وقد   التونس ي  املشرع  أروده  ما  منها  نذكر  اإللكترونية،  التجارة  العربية  التشريعات  بعض  عرفت 

  النشاط الذي عرفها املشرع التونس ي بأنها " . بينما (1) عبر املبادالت اإللكترونية" "العمليات التجارية التي تتم

باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد ملستهلك إلكتروني، عن طريق    مورد إلكتروني   يقوم بموجبه

: "كل معاملة تجارية  بأنها  التجارة اإللكترونيةاملشرع الفلسطيني فقد عرف  ، أما  (2) االتصاالت اإللكترونية"

إلكترونية" وسيلة  باستخدام  بعد  عن  املشرع    .)3(تتم   
ً
أخيرا التوعرفها  نظام  بموجب  جارة  السعودي 

 من خالل تقنية االتصال عن   أنها  2019اإللكترونية الصادر في العام  
ً
 أو جزئيا

ً
"نشاط اقتصادي يتم كليا

 .بعد باستخدام وسيط إلكتروني لتوفير سلعة أو خدمة"

تق يتم  الذي من خالله  اإلنترنت،   
ً
غالبا التعريف هو  في هذا  اإللكتروني  بالوسيط  ديم طلب  واملقصود 

املشتريات عن طريق أنواع  ، وتسليم بعض 
ً
إلكترونيا املشتريات  الوسيط اإللكتروني    الشراء، وسداد قيمة 

املمثل   وبرامج  الكمبيوتر،  وبرمجيات  اإللكترونية،  واأللعاب  واملجالت  وأفالم  الكتب  واملوسيقى،  حاسبة، 

 الفيديو، واالستشارات الطبية والصحية...

  OMCتجارة اإللكترونية، فقد عرفت منظمة التجارة العاملية  املنظمات الدولية للأما فيما يخص تعريف  

اتصال"  شبكة  خالل  من  املنتجات  وتوزيع  وبيع  وترويج  إنتاج  عملية  عن  "عبارة  هذا  (4) بأنها:  خالل  من   .

اري،  التعريف يتضح أن التجارة اإللكترونية تشمل جميع األنشطة الناشئة عن العالقات ذات الطابع التج

رتبط التجارة اإللكترونية بوسيلة  على نقطتين هما العموم والشمولية، فال توأن التجارة اإللكترونية تقوم  

 
فصل كما عرف في ال .2000أوت   9املؤرخ في  2000لسنة  83رقم  ونيةقانون املبادالت والتجارة اإللكترالفقرة الثانية من الفصل الثاني من   -1

لكترونية التي  ذاته املبادالت اإللكترونية بأنها: "املبادالت التي تتم باستعمال الوثائق اإللكترونية". يالحظ أن هذا التعريف لم يبين الوسائل اال

 يتم عن طريقها التعاقد عن بعد.
 اإللكترونية.  متعلق بالتجارة  2018ماي  10مؤرخ في  05- 18من قانون رقم  6 الفقرة األولى من املادة -2
بالقراءة األولى في  ، والذي أقره املجلس التشريعي 2013( لسنة 6من املادة األولى من قانون املعامالت اإللكترونية الفلسطيني رقم ) 25الفقرة   -3

 .2017يناير  4الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" ونفذ بتاريخ من  89، ونشر في العدد 2013- 5-30جلسة 
4 -ecom_brochure_f.pdf (wto.org) 

https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/ecom_brochure_f.pdf
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معينة كشبكات الحاسب اآللي، بل تشمل كل تعامل يتم عبر شبكة اتصال إلكترونية من غير تحديد بوسيلة  

 .(1) معينة

التجار  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  وعرفت  الصفات  كما  أنواع  "جميع  بأنها  اإللكترونية  ة 

ارات أو بين األفراد عن طريق املعالجة اإللكترونية سواء كانت تلك البيانات  لتي تعقد سواء بين االدالتجارية ا

 مقروءة أو أصوات أو صورة مرئية". 

إلكترونية سواء تمت  بينما عرف االتحاد األوربي التجارة اإللكترونية بأنها " كل األنشطة التي تتم بوسائل  

ع منهما  كل  بين  او  واملستهلكين  التجارية  املشروعات  عرفها  بين  كذلك  الحكومية"،  اإلدارات  وبين  حدة  لى 

بأنها "كل عقد يتعلق بالبضائع أو الخدمات أبرم بين  1997مايو  20الصادر في  97/ 27التوجه األوروبي رقم 

ت عن بعد نظمه املورد الذي يستخدم لهذا العقد فقط  مورد ومستهلك في نطاق نظام لبيع أو تقديم خدما 

 . (2) ن بعد إلبرام العقد وتنفيذه" تقنين أو أكثر لالتصال ع

وقد أخضع أغلب القوانين العقود اإللكترونية لنظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن اإلرادة وأثرها  

 ألحكام الوثيقة  القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما ال يتعارض وأحكام  
ً
القانونين اللذين تضمنا تنظيما

بهما واتخاذ االحتياطات الالزمة  اإللكترونية، واإلمضاء اإل التعامل  كل استعمال    لتفادي لكتروني، وكيفية 

 غير مشروع لعناصر التشفير أو املعدات الشخصية املتعلقة باإلمضاء.  

 

 

 

 

 

 
، 15، السنة60منشور في مجلة العدل، العدد  فهد بن عبدالعزيز الدادو، االختصاص القضائي في عقد التجارة االلكترونية، بحث محكم،   -1

 206هـ، ص1434السعودية 
 . 28، ص2002فتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة االلكترونية، "الكتاب األول"، دار الفكر الجامعي، مصر عبدال -2



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2021  أبريل     -  31 العدد    - التاسعام الع -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 
 

 

 

88 
: التداعيات والحلول - عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول       2021|  04|  04و  03–| لبنان    الحجر الصحي

 (1) املطلب الثالث: أشكال التجارة االلكترونية

الفضاء اإللكتروني التي تعد أحد العناصر بفضل ثورة اإلنترنت وتكنولوجيا املعلومات ظهرت لدينا بيئة  

تكنولوجية أدوات  من  يحمل  بما  الدول،  واقتصادات  الدولي  النظام  في  تؤثر  التي  كان  (2) الرئيسية  وقد   ،

، إذ أن أشكال التجارة اإللكترونية  للنشاط التجاري بمختلف أشكاله الدور األبرز في هذا الفضاء اإللكتروني

 في عصرنا الحالي، فبمجرد الفتح اآللي لجهاز صغير ينكشف العالم بأسواقه  ما فتئت تتبدل  
ً
وتتغير خاصة

 .  (3) ومصانعه وشركاته
ً
 فكما تتمثل التجارة اإللكترونية في كافة أنواع التعامالت التجارية التي تتم إلكترونيا

بعضها البعض "بين   شروعاته التعامالت سواء بين امل لية "اإلنترنت" وتجري هذعبر شبكة املعلومات الدو 

من   وعمالئها  الشركات  بين  أو  التوزيع"،  أو  التسويق  منشآت  أو  اإلنتاج،  مدخالت  وموردي  الشركات 

 : أشكال التجارة اإللكترونيةالرسمية، وفيما يلي نذكر  املستهلكين، أو بين املنشآت واألجهزة

 

 من شركة إلى شركة  ول:الفرع األ 

 ما تتم التجارة اإللكترونية عن طريق التعامل التجاري البحت بين منشآت تجارية، ولكن الجزء   
ً
عادة

بين الشركات، عن طريق أنظمة تبادل املعلومات اإللكترونية   األهم هو ما يتم عن طريق إدارة سلسلة التزويد

رى مثل تويوتا وإيرباص وغيرها، دة في شركات صناعية كبالتي يوجد لها أشكال كثيرة، هذه السالسل موجو 

وترتبط بعدد كبير من الشركات الكبيرة واملتوسطة وصغيرة الحجم، فيما تعتبر التجارة الدولية النموذج  

 األمثل لهذا النوع من أعمال التجارة اإللكترونية.  

 
ا  -1 األعمال  يختلف عن مصطلح  اإللكترونية  التجارة  أن مصطلح  إلى  اإلشارة  ومصطلح  تجدر  اإللكترونية،  املعامالت  ومصطلح  إللكترونية، 

اإللكترونية األعمال  املبادالت  فإن  كذلك  االلكترونية.  الوثائق  باستعمال  تتم  اإللكترونية  املبادالت  وأن  اإللكترونية،  التجارة  بها  تتم  الذي   ،

 من التجارة اإللكترونية، حيث تشملها  
ً
 وأوسع مجاال

ً
وتشمل مفاهيم أخرى مثل عقود الخدمات اإللكترونية، وشركات  اإللكترونية أكثر اتساعا

اإللكتر املكتبة  التأمين  اإللكترونية،  التجارة  العيسوي،  إبراهيم  ذلك:  في  انظر  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  وتعني  وني، 

من األعمال االلكترونية، حيث تتضمن املعامالت    . أما مصطلح املعامالت اإللكترونية فهو أوسع وأشمل13، ص 2003، مصر1األكاديمية، ط

والتصرفات والتبادالت التي تتم بين طرفين غير حاضرين من األفراد أو الشركات بطريق إلكتروني، وقد عرف قانون  اإللكترونية كافة األعمال  

امل أو عقد أو اتفاقيه يتم ابرامها أو تنفيذها بشكل املعامالت االلكترونية بأنها: "أي تع  2013لسنة    6املعامالت اإللكترونية الفلسطيني رقم  

 ملراسالت اإللكترونية". كلي أو جزئي بواسطة ا
  .7ص 2017، القاهرة 1إيهاب خليفة، القوة االلكترونية.. كيف يمكن أن تدير الدول شؤونها في عصر االنترنت، العربي للنشر والتوزيع ط -2
 169علي كحلون، مرجع سابق، ص  -3
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 الفرع الثاني: التجارة اإللكترونية بين شركة ومستهلك

عمليات   تقدمها  البيع  هي  التي  املختلفة  العروض  خالل  من  ومستهلك  تجارية  منشأة  بين  اإللكتروني 

املؤسسة للمستهلكين عبر مراكز التسويق على اإلنترنت، إذ يستطيع املستهلك القيام بجواالت شرائية من  

ل  من خالكافة أنحاء العالم، ويقوم بشراء ما يحتاجه من سلع وخدمات دون تنقل أو سفر، ويتم الدفع  

ظهور   مع  واسع  بشكل  النوع  هذا  وعرف  االتفاق.  وصيغة  السلعة  طبيعة  فحسب  االستالم  أما  الشبكة، 

التجاري   املجمع  أمثلتها:  ومن  اإلنترنت،  شبكة  على  اإللكترونية  واألسواق  االفتراضية  التجارية  املراكز 

 موقع  بس واألاإللكتروني املوجود في سريالنكا الذي يعرض مختلف أنواع الشاي واملال
ً
حجار الكريمة، وأيضا

تملك   التي  الشركات  أشهر  من  أصبحت  التي  ديل  الكتب، وشركة  بيع  في  املتخصص  كوم،  أمازون  شركة 

 .(1) سلسلة تزويد متميزة مرتبطة بعمالئها مباشرة

 الفرع الثالث: من مستهلك إلى مستهلك

يثة، فيه تتم املزادات التي يتم فيها  الحد  ظهر هذا الشكل مع انتشار استخدام اإلنترنت وظهور التقنيات 

البيع والشراء عن طريق اإلنترنت، بين شخصين مختلفين. وأشهر األمثلة على هذا القسم هو موقع إيباي  

eBey.com  والنوع الرئيس ي لهذا الشكل هو املعامالت بين املستهلكين، عن طريق الرف اإللكتروني، فيه يقوم .

البضائع بتقديم  الرف  إلى    املستهلك  ويقوم  الثمن،  على  املزايدة  اآلخرون  املستهلكون  ويستطيع  املستهلك، 

اإللكتروني بالخدمة كوسيط حيث يتيح للعمالء وضع بضائعهم للبيع على املوقع الخاص بالرف اإللكتروني،  

 إلى أن معظم البائعين املستهلكين األف
ً
 نظرا

ً
 ثالثا

ً
 ما يأتي دور الوسيط بوصفه طرفا

ً
 يملكون موقع  راد الوغالبا

على اإلنترنت، لذا يعتمدون على مؤسسات لها مواقع متخصصة على شبكة اإلنترنت تقوم بعرض منتجات  

 
ً
 .  (2) البائعين األفراد وتلقي طلبات الشراء، وذلك مقابل عمولة أو مجانا

  أخر للتجارة اإللكترونية هو من الحكومة إلى الشركات وإلى األ 
ً
د، ونرى أن  فراوهناك من يضيف شكال

هذا النوع ال يندرج تحت أشكال التجارة اإللكترونية، وأنه يعد من قبيل التعامالت اإللكترونية، وإن كانت  

ولكن   تقليدية  وتراخيص  إدارية  معامالت  مقابل  رسوم  مجرد  فهي  مالية،  مبالغ  باملقابل  تتقاض ى  الدولة 

 رة اإللكترونية.لتجابطريقة إلكترونية، وبالتالي فهي ليست شكل من أشكال ا 

 
  1-  علي كحلون املرجع السابق، ص180 .

 . 14مصطفى كافي، املرجع السابق، ص -2
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 : املبحث الثاني

 (1) "19التجارة اإللكترونية في ظل جائحة كورونا "كوفيد

  2021ملواجهة الكساد الذي ضرب التجارة في العالم والذي خلفه تفش ي وباء كورونا الذي مع دخول العام  

الكبرى والصغرى إلى   مازال يفتك بحياة الكثير من البشر؛ لجأت العديد من املؤسسات والشركات التجارية 

املحالت   أصحاب  لجأ  كما  منتجاتها،  لتسويق  اإللكترونية  املواقع  مواقع  استخدام  منصات  إلى  التجارية 

التواصل االجتماعي من أجل تسويق سلعهم من خالل تقديم إعالنات تحتوي على عروض وتخفيضات ومنح  

ون عملية التنقل لشراء ما يلزمه من السلع،  تسهيالت للزبائن كخدمة التوصيل املجاني الذي يوفر على الزب

ية أو بامللبوسات أو اإلكسسوارات أو مستحضرات التجميل  سواء تعلق األمر باألدوية أو املعقمات أو باألغذ

مما أسهم في ازدهار التجارة اإللكترونية بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات املاضية التي    .أو أي منتجات أخرى 

ئحة، وسنعرض فيما يلي ملدى تأثر التجارة اإللكترونية بجائحة كورنا، ثم نعرض  خلت من مثل هذه الجا

 اإللكترونية. لخصائص التجارة

 املطلب األول: تأثير فيروس كورونا على التجارة اإللكترونية حول العالم 

شلت  تلقت التجارة في العالم ضربات موجعة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي هو عبارة عن قوة قاهرة  

لة الطوارئ،  كل مناحي الحياة في مناطق مختلفة من العالم، إذ فرضت على إثره الكثير من دول العالم حا

السبب   لذات  غلقت 
ُ
أ كما  العدوى،  النتقال   

ً
تجنبا واالختالط  للتزاحم   

ً
منعا األشخاص  تجول  وحظرت 

قل والتفريغ، باستثناء استقبال  األسواق واملطارات واملوانئ، وتوقفت الحركة التجارية وعمليات الشحن والن

اإللكتروني األسواق  هي  الوحيد  الرابح  فكان  الطبية.  التي  املنتجات  االفتراضية  باملتاجر  يعرف  ما  أو  ة 

بسبب   اإلنترنت،  عبر  الشبكي  التسوق  وتطبيقات  مواقع  على  العالم  حول  األفراد  اقبال  من  استفادت 

زيادة   في  التجارة اإللكترونية بشكل ملحوظ عن  إجراءات الحجر واملنع، وهو ما أسهم  نسبة االقبال على 

فقبل املاضية.  كور   السنوات  فيروس  اإللكترونية  ظهور  التجارة  حركة  نمو  إلى  تشير  التقديرات  كانت  ونا 

 في دول املنطقة العربية، لتتجاوز  25بنسبة  
ً
مليار دوالر حتى نهاية العام، وسط توقعات بأن    28% سنويا

% عن  18، أي بارتفاع  2020تريليون دوالر في نهاية    3.5ملي على التجارة اإللكترونية إلى نحو  يصل اإلنفاق العا

 
" ظهر في بدايته في مدينة ووهان الصينية، إحدى أكبر املدن  19-فيروس كورونا هو عبارة عن وباء أطلق عليه فيوس كورونا املستجد "كوفيد -1

 ويفت
ً
ك  الصناعية في جمهورية الصين الشعبية ثم تفش ى بصورة سريعة في كافة أنحاء الصين، ثم انتقل للعديد من دول العالم، ومازال منتشرا

 اد كبيرة من البشر رغم حاالت الشفاء للعديد من املصابين، وبالرغم من محاوالت إيجاد مصل أو لقاح يمكنه التغلب على هذا الوباء.عدبأ
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، وبناًء على هذا االنتشار الكبير الذي شهدته التجارة اإللكترونية خالل  2019األرقام املحققة خالل العام  

مليار دوالر بحلول    28.5يصل إلى  العامين املاضيين، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم التجارة اإللكترونية س

امل 2022العام   في  محورية  فترة  اإللكترونية  التجارة  لتدخل  للمستهلكين ،  مهّمة  فرصة  ل 
ّ
وتشك نطقة، 

 .(1) والشركات واملستثمرين

كذلك مما ساهم في زيادة التوجه نحو التسوق اإللكتروني إبان تفش ي الوباء؛ هو حالة التخبط وانعدام  

ويل حول كيفية انتقال العدوى هل تنتقل من خالل الرذاذ عبر الهواء أو بمالمسة األسطح  الشفافية في التأ

يناير  الخار  نهاية شهر  في  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  إذ  والورقية،  النقدية  التقليدية؛  كالعمالت  جية 

"، ثم  ، مصنفة إياه "حالة طوارئ صحية عامة تثير ق19كوفيد    –عن تفش ي الفيروس التاجي    2020
ً
 دوليا

ً
لقا

لتعاون في مواجهته والحد من  جائحة عاملية، داعية دول العالم لالتحاد وا 2020مارس  11عادت لتعلنه في 

انتشاره، األمر الذي أسهم في عزوف الكثير من املستهلكين عن التعامل املباشر مع املتاجر واملحالت، واتجهوا  

املشتراة السلع  ثمن  اإللكتروني ودفع  العمالت    للشراء  الرقمية، متجنبين  العملة  أو  اإللكترونية  بالوسائل 

 بعد صدور تقرير بأنها تبقى حاملة للفيروس لعدة أيام وتتسبب في نقل  النقدية الورقية أو املعدنية، 
ً
خاصة

العدوى واإلصابة بالفايروس، فقد حذرت منظمة الصحة العاملية من أن النقود الورقية قد تسهم في انتشار  

وتشير  " ما ساهم في تحول كبير نحو عمليات الدفع الرقمي غير التالمس ي،  19س كورنا املستجد "كوفيد  فيرو 

نحو   أن  إلى  حديثة  تفش ي 26دراسة  منذ  الورقية  النقود  استخدام  تجنب  يفضلون  املستهلكين  من   %

الورقية في املعامالت  % في استخدام النقود  30الجائحة، ما تسبب في نهاية املطاف في تراجع بنسبة تبلغ نحو  

 . (2) الوباء النقدية واالتجاه نحو عمليات الدفع غير التالمس ي التي تضمن منع تفش ي

هذا التحذير من تأثير فيروس كورونا كان له الفضل في نمو التجارة اإللكترونية حول العالم، فمع دخول  

عدد كبير من الشركات على ابرام  مازالت موجات كورونا تعصف بعدد كبير من الدول، وتجبر    2021العام  

ا واعتماد  منازلهم  التزام  على  األشخاص  من  والعديد   ،
ً
إلكترونيا ذروة  تعاقداتها  وفي  إذ  اإللكتروني،  لشراء 

الوباء أشارت اإلحصائيات إلى أن اإلقبال على املنتجات الصحية ارتفع بسرعة البرق، أبرزها كان ارتفاع أسهم  

 
 :على املوقع اإللكتروني 2020/ 3/6تقرير منشور على موقع قناة اململكة بتاريخ  -1

https  //: www.almamlakatv.com    20/11/2020تاريخ االطالع:   
، ومنشور على  2020/ 12/12تطور من أدواتها في مواجهة كورونا، تم االطالع في   PayPalرقة بحثية منشورة على موقع قناة العربية بعنوان و -2

 https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdfServlet/pdf/2c26ee51-c9db-46f4-b439-3344bbbfc1f6 املوقع اإللكتروني:
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%، والقفازات  420%، واملطهرات اليدوية ارتفعت أسهمها بنسبة  590بنسبة    املبيعات لألقنعة والكمامات 

% من االرتفاع، وكان نصيب األسد من هذه االرتفاعات هو موقع  33% وصابون اليد وصل إلى  151بنسبة  

Amazon    موظف بدوام جزئي للعمل في    100.000الذي وبرغم فرض اإلجراءات االحترازية كان يبحث عن

 على املتاجر اإللكترونية، والطلب املتزايد على التسوق  جميع أنحاء  
ً
العالم، وذلك ملواجهة اإلقبال الكبير جدا

طري اإلنترنتعن  تشير  (1) ق  إذ  كورونا،  لجائحة  نتيجة  اإللكترونية  للتجارة  املتزايد  النمو  يؤكد  ما  وهو   .

رم، بينما نمت التجارة التقليدية  املنص   2020% في العام  56التوقعات إلى نمو التجارة اإللكترونية بنسبة  

 .(2) % من نفس الفترة الزمنية2بنسبة 

 إللكترونية في ظل جائحة كورونااملطلب الثاني: خصائص التجارة ا 

العراقيل  تتميز   التقليدية، كما تعترضها بعض  التجارة  التجارة اإللكترونية بعدة خصائص تميزها عن 

به،   اإللكترونية، من خالل عرض  ى ذلك سنبوبناًء علبعضها تسبب فيروس كورونا  التجارة  ين خصائص 

 مزاياها ومعوقاتها، على النحو التالي:

 اإللكترونية:الفرع األول: مزايا التجارة 

تتسم التجارة اإللكترونية بالعديد من الخصائص واملزايا التي تجعلها مميزة عن التجارة التقليدية، وإن  

اإللكتروني التجارة  مزايا  أهم  الراهن  من  الوقت  في  انتشا   –ة  ظل  كورونافي  وباء  املتعاقدين    -ر  تجنب  أنها 

ه التجارية من مكتبه في شركته، واملستهلك من منزله،  التنقل والتزاحم للشراء، فيمكن للتاجر إدارة أعمال

ال وانتقال  اإلصابة  نسبة  ارتفاع  الحد من  وبالتالي  التزاحم واالختالط  تخفيف  إلى  يقود  الذي    .عدوى األمر 

 فتتلخص أهم مزايا التجارة اإللكترونية في:

كترونية عن ُبعد، ودون التواجد يتم إبرام عقود التجارة اإلل إذ غياب العالقة املباشرة بين األطراف،    -1

املادي لألطراف، وهو ما يجنب اإلصابة بالعدوى الناتجة عن االختالط أو التالمس بفعل التعامل املادي كما  

لتقليدية العادية التي تتطلب التواجد املادي لألطراف أو ممثليهم والجلوس للتفاوض بين طرفي في التجارة ا

على   االتفاق  مجلس  في  العدوى  التعاقد  انتقال  في  يتسبب  قد  الذي  األمر  إبرامه،  املزمع  العقد  تفاصيل 

 
كي   -1 املصيلحي،  عام  ف  محمود  في  اإللكترونية  التجارة  على  كورونا  فيروس  بتاريخ  2020أثر  منشور  مقال  املوقع   2020سبتمبر  27،  على 

   https://www.3arrafni.com /how-covid-19 -affected-e-commerce        اإللكتروني:
 تروني: لكأسباب مهمة للبدء في التجارة اإللكترونية منشور على املوقع اإل 6مقال بعنوان  -2

 https://lensjo.com/6-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8 
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ت املباشرة في مجلس إبرام  ما يميز التجارة اإللكترونية التي ال تتطلب املفاوضا  وهو   وانتشار فيروس كورونا.

س  الشبكة العنكبوتية يتم عن بعد بين متعاقدين ال يجمعهم مجل   بر جارية عالصفقة، فإبرام العقود الت 

 يسمح فيه للمنتجين بعرض كل    عقد حقيقي.
ً
 مفتوحا

ً
لغيت املسافات وأصبحت التجارة تتم في سوقا

ُ
وبهذا أ

 .(1)السلع والخدمات املعروضةمنتجاتهم، وتتيح للمستهلكين سهولة الحصول على 

اإللكترونية  -2 التجارة  عقود  في  الورقي  التعامل  وغياب  اإللكتروني  الوسيط  التجارة  وجود  فتتم   ،

الكمبيوتر املتصل بشبكة   إلكترونية وأجهزة تكنولوجية، كجهاز  اإللكترونية وعقودها عبر وسائل اتصال 

ال بنقل  تقوم  التي  "اإلنترنت"  الدولية  اإلرادة،  االتصاالت  عن  البريد  تعبير  عبر  البيانات  تبادل  من   
ً
بدءا

بين أو  اإللكتروني  التجاري،  التفاوض  أو  التعامالت  املتعاملين،  أو  إلكترونية  فواتير  املصرفية   إصدار 

ويكون العقد فيها افتراض ي،  اإللكترونية، أو املتابعة اإللكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات.. إلخ،  

والعقد التجاري التقليدي يظهر في وسيلة وطريقة إبرام العقد  فاالختالف بين العقد التجاري اإللكتروني،  

 كتروني الذي يتم في بيئة ال ورقية، وليس من حيث املوضوع أو أطراف التعاقد.التجاري اإلل

ر التجارة اإللكت  السرعة والبساطة واليسر:  -3   
ّ
رونية للمستهلكين عدد مهول من املتاجر االفتراضية  توف

م  الشراء  عند  تتاح  ال  بسرعة  الشركات  منتجات  بين  والتنقل  اإلنترنت،  عبر  زيارتها  يمكنهم  املتاجر  التي  ن 

التقليدية، فيشتري املتعاقد أو املستهلك من املتجر اإللكتروني بسهولة دون وسطاء، وتتجلى البساطة في  

للمفاضلة بين السلع واملواصفات والخدمات والتعاقد وسداد الثمن مع االستفادة من    إتاحة فرصة أكبر

 فروق أسعار العملة. 

 بالطابع الدولي: -4
ً
جارة اإللكترونية يمكن للشركات البيع في أي مكان في العالم،  فعبر الت  يتسم غالبا

لكتروني عبر املوقع الرقمي للشركة،  دون تنقل أو سفر مندوب الشركة، وإنما من خالل التسويق التجاري اإل

حيث أن العالقات القانونية الناشئة عن التجارة اإللكترونية، ليست مقيدة أو حبيسة مكان أو بلد معين، 

مرتبطة بمكان معين، فالتكنولوجيا ال تعرف الحدود السياسية، فتنتقل عبر حدود الدول لتشمل    وليست 

املعمورة أرجاء  م(2) كافة  إنشاء  وأن  يعني ،  ال  اإلنترنت  على  خدمات  أو   
ً
سلعا يقدم  إلكتروني  تجاري  وقع 

 
 . 36، ص2010سلطان عبدهللا محمود الجواري، عقود التجارة اإللكترونية والقانون الواجب التطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -1
 .22عبدالفتاح بيومي حجازي: التجارة اإللكترونية، مرجع سابق، ص -2
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ف بعينها،  جغرافية  منطقة  إلى  االنتقال  التجاري  بالضرورة  النشاط  مواقع  مالك  عدة  مع  التعاقد  يمكنه 

 إلكترونية وعرض منتجاته من خالل عدة مواقع لتعرض في عدة قارات في آن واحد. 

الوقت والجهد  -5 إذ  توفير  ا:  يعرض  تتسم  فالتاجر  التعامالت،  انجاز  في  بالسرعة  اإللكترونية  لتجارة 

والخدمات املعروضة في األسواق    يمكن لألفراد االطالع على املنتجاتمنتوجاته على صفحته اإللكترونية،  

موقع   وتصفح  اإللكتروني  التسوق  خالل  من  يحتاجونه  ما  لشراء  وواضحة  ممتعة  بطريقة  اإللكترونية 

ت التي  مختلف الشركات  في  املعروضة  املاركات  كل  ومن  ممكنين،  وجهد  تكلفه  بأقل  منتجاتها  فيها  عرض 

جات وإرسالها، لينتظر وصول بريد من الطرف األخر، فلم يعد التاجر بحاجة لطبع كتالو  األسواق العاملية،

وال والحصول  ، وتخفض التجارة اإللكترونية الفترة الزمنية بين دفع األم ما يسرع الطلب والشحن والتسليم

 .(1) على املنتجات والخدمات

أنشطة  : تتمتع شركات التجارة اإللكترونية بانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة ب وفورات في التكاليف -6

خاص   ويب  موقع  فتح  هو  اإللكترونية  التجارة  شركات  تحتاجه  ما  فكل  كبير،  حد  إلى  التقليدية  التجارة 

ر من املوظفين، فال تتطلب متاجر أو معارض أو مخازن أو مجمعات  باملنشأة، فال يوجد إيجار، وال الكثي

كتروني وسيلة إعالنية عن الشركة، تسويق، إذ يكفي القليل من تكاليف التشغيل الثابتة، ويعد املوقع اإلل

دون حاجة إلى إنفاق أموال كثيرة في إنشاء وتأسيس فروع في الخارج، وإنفاق املصروفات اإلدارية وتكاليف  

 حن والنقل واإلعالنات وتوفير املعلومات الالزمة في مختلف العمليات التي تقوم بها الشركة. الش

: تتيح التجارة اإللكترونية للتاجر أو املنتج إمكانية دخول  أسواق دوليةتوسيع األسواق املحلية إلى    -7

والتكا الجهد  من  الكثير  التقليدية  التجارة  في  لها  الوصول  يتطلب  جديدة،  استخدام  أسواق  أما  ليف، 

وعاملي دولي  نطاق  إلى  املحلي  السوق  توسيع  في  فيسهم  الرقمي  التجاري  التسويق  وإيجاد  (2) تكنولوجيا   ،

وبصورة سريعة وسهلةمسته مالئمة  أكثر  أفضل وشركاء  ومزودين  ثر 
ُ
ك يرفع  (3) لكين  ما  التكاليف،  وبأقل   ،

العقود اإللكترونية بالطابع االستهالكي، ألنها    فتتسم  درجة االنفتاح االقتصادي ويدعم التجارة الخارجية.

 
 .94ى كافي، املرجع السابق، صمصطف  -1
 . 62، ص2011محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة اإللكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  -2
 . 93مصطفى كافي، املرجع السابق، ص -3
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ً
لب من قبيل عقود االستهالك، لذلك  ما تتم بين تاجر، أو منهي ومستهلك، و من ثم فإنه يعتبر في الغا غالبا

 للقواعد الخاصة بحماية املستهلك
ً
 .(1) يخضع العقد اإللكتروني عادة

نظام السوق التجاري املفتوح طيلة ساعات النهار   تحقق متاجر التجارة اإللكترونية السوق املفتوح: -8

ي شرائه عبر اإلنترنت. كل ذلك دون  والليل وكل أيام السنة، ما يمنح املستهلك التروي في انتقاء ما يرغب ف

من خالل مواقع التجارة   مغادرة املستهلك ملنزله ودون حاجة لترتيبات مسبقة اللتقاء البائع واملشتري، وذلك 

 .(2) التي تعمل بدون توقف وعلى مدار الساعة  اإللكترونية

رف في نفس الوقت، بمعنى أنه : في التجارة اإللكترونية يمكن التعامل مع أكثر من ط التعاقد املتعدد  -9

 من املستقبلين في نفس الوقت
ً
 . (3) يمكن إرسال إيجاب إلكتروني لعدد كبير جدا

ا  -10 النقدي اإللكتروني محل  العاديةحلول وسائل السداد  في  لنقود  يتم  الثمن  ، حيث أصبح دفع 

 من خالل اإلنترنت،  
ً
من خالل وسائل الدفع اإللكتروني والنقود اإللكترونية ذات  لحظات، بطريق أكثر أمنا

 من استخدام األنظمة  
ً
التكلفة الزهيدة، والتي يمكن تحويلها من أي مكان في العالم، بكيفية أرخص كثيرا

 يسهم في تجاوز    البنكية التقليدية، وهو
ً
ما يسهم في تخفيض تكاليف التنقل لسداد ثمن الصفقات، وأيضا

قيل تحويل األموال، مثل مخاطر نقل األموال والسرقات أو حاالت فرض حصار على اقتصادي  معوقات وعرا

 على دول ما ومنع التحويالت البنكية عليها.  

منطقة معينة بإعالناتهم، أو فئة معينة من  يمكن للتجار استهداف   :التسويق اإللكتروني املخصص  -11

بيانات   من  مذهلة  كمية  جمع  بعد  فئة  األشخاص،  كاستهداف  ملنتجاتهم،  املناسبين  لضمان  املستهلك 

، والذين يعيشون    24و    18الصحفيين أو املحامين أو الطالب، أو فئة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  
ً
عاما

  .(4) يتم عبر اإلنترنت، ال يطبق في التجارة التقليدية تسويق الليزر التركيز في املناطق الحضرية، هذا

ونية أغلب الشركات إلى تطوير البنى التحتية ، إذ تحفز التجارة اإللكترزيادة املنافسة بين التجار  -12

غيرها، فقد    تواالستراتيجيا التقنية   التدريب والتحديث، كي تضاهي وتنافس منتجات  التسويقية وبرامج 

اإللكتروني، فأصبحوا   الوسيط  تكلفة استخدام  اإللكترونية سهولة وقلة  املواقع  التجار أصحاب  استغل 

 
 .294ص  2009عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم االلكتروني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية  -1
 .  35إبراهيم العيسوي، املرجع السابق، ص -2
 . 327، ص 2007مصطفى كمال طه، و وائل بندق، األوراق التجارية ووسائل الدفع اإللكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -3

4 https://ecommerc-platforms.com 

https://ecommerce-platforms.com/ar/articles/top-50-best-online-shops-and-key-marketing-tactics-to-learn-from-each-one
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املستهلكين للتعاقد معهم، سواء في مجال ضمان العيوب الخفية،   عروض ومزايا متنوعة، لجذب  يقدمون 

السوق   على  باالستحواذ  له  يسمح  الخدمات  لهذه  التاجر  توفير  أن  شك  وال  البيع،  بعد  ما  وخدمات 

 .(1) االفتراض ي، وأن تجاهله لها يفقده عمالئه الذين سيجدون ضالتهم لدى موقع تجاري إلكتروني آخر

ر اإلنترنت اتصاالت تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات املوجودة في السوق  نيل رضا املستخدم  -13  
ّ
: توف

ر   (e-market) اإللكتروني  
ّ
يوف مما  بسرعة،  الزبائن  استفسارات  على  لإلجابة  امليزات  هذه  من  االستفادة 

 .خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم

امل   -14 واملتوسطة:زيادة صادرات  الصغيرة من صعوبة    شروعات الصغيرة  الشركات  تعاني  ما   
ً
فغالبا

تصدير منتجاتها ومن عرقلة وصولها إلى األسواق العاملية، وهو األمر الذي توفره التجارة اإللكترونية التي 

تسهم عبر الشبكة العنكبوتية في نشر منتجات جميع الشركات الصغرى والكبرى، وهو ما يدعم أصحاب  

 ، ويعزز التنمية االقتصادية. املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

: يؤدي انتشار التجارة اإللكترونية إلى ظهور قطاعات متخصصة في  دعم القطاعات التكنولوجية  -15

 تقنية املعلومات واالتصال من أجل دعم البنية التحتية للتجارة اإللكترونية.

ات، وقد تجلت هذه  يرة من العمال لتوصيل الطلب: إذ توظف الشركات أعدد كبتوفير فرص عمل  -16

بواسطة مستخدمي   تتم  التي  الشرائية  العمليات  لكثافة   
ً
فنظرا كورونا،  اإللكترونية زمن  التجارة  في  امليزة 

للعمل  العالم  حول  األشخاص  آالف  لتوظيف  اإللكترونية  املتاجر  من  الكثير  اضطرت  اإلنترنت،  شبكة 

ف عامل مخازن وتوصيل طلبات في الواليات  أل  100ن التي وظفت أكثر من  باملستودعات، مثل شركة أمازو 

 . (2) املتحدة لتوصيل الطلبيات الكثيفة دون بطء أو تأخير

 الفرع الثاني: معوقات التجارة االلكترونية

تواجه التجارة اإللكترونية معوقات قانونية ومعوقات تقنية تعرقل ممارستها من الناحية العملية، ومن  

القانونية نجد أن تعام الدولي الخاص فهي تمارس عبر  الناحية  بالقانون  التجارة اإللكترونية مرتبطة  الت 

 
في الحقو كوثر سعيد عدنان خالد، حماية املستهلك االلكتروني، رسالة    -1 التجاري، مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه  القانون  ق، قسم 

 . 61، ص2010جامعة بنها، 
في    -2 زيارته  مقال)تمت  الكورونا،  زمن  في  اإللكترونية  بتاريخ  2020أكتوبر  31التجارة  منشور  املوقع:       4/2020/ 15(  على 

https://www.ibtdi.com/electronic-commerce-and-corona 
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ه تم خارج حدود الدولة، وأنه  شبكة اإلنترنت، األمر الذي يجعل مكان اإلبرام أو التصرف غير محدد كون

الدولي   القضائي  االختصاص  تحديد  قواعد  تطبيق  يصعب  ما  وهو  أجنبي،  عنصر  على  يشتمل  ما   
ً
غالبا

 واجب التطبيق، ناهيك عن املعوقات التقنية، وهو ما نوجزه من خالل البنود األتية:والقانون  

 : معوقات قانونية مرتبطة بتحديد جهة االختصاص القضائي الدولي -1

الجغرافية   بالحدود  تعترف  ال  التي  اإللكترونية  البيئة  في  تتم  اإللكترونية  التجارة  عمليات  أن  بما 

حديد االختصاص القضائي أمر في غاية الصعوبة؛ ألنه قد تخلو بعض  والسياسية، فإن تطبيق ضوابط ت

تناد إلى الضوابط املكانية  العقود من تحديد مكان وبيانات األطراف املتعاقدة، وهو األمر الذي يعرقل االس

 في تحديد االختصاص القضائي الدولي بشأن املعامالت اإللكترونية. 

 :  الواجب التطبيق معوقات قانونية مرتبطة بتحديد القانون  -2

بينا في مزايا التجارة اإللكترونية أنها تتميز بصفتها الدولية، وأنها تشمل في الغالب على عنصر أجنبي، مما  

التساؤل عن القانون الواجب التطبيق على النزاع الذي يحصل بشأنها فضوابط اإلسناد التي يعتمد يثير  

 للتطبيق على التجارة    عليها القانون الدولي الخاص في تحديد القانون 
ً
واجب التطبيق، تبدو غير مالئمة تماما

رسلت منه  اإللكترونية، ويبرز ذلك في عدم القدرة على تحديد املكان الذي تم فيه ا
ُ
لتصرف، أو املكان الذي أ

تنازع    إلعمال قواعد 
ً
 جوهريا

ً
أمرا يعد  املكان  ذلك  تحديد  ن  إ  إليه، حيث  رسلت 

ُ
أ الذي  أو  البيانات  رسالة 

 . (1) القوانين والتي تعتمد بالدرجة األساس على ضابط اإلسناد املكاني 

اللغة والوعي:  -3 فيمشكلة  اإللكترونية خاصة  التجارة   ألن معظم   تقيد نشاط 
ً
العربية، نظرا املنطقة 

اإللكتروني   كالسداد  اإللكترونية  التجارة  بوسائل  الوعي  عدم   
ً
وأيضا اإلنجليزية،  باللغة  التسوق  مواقع 

 قات االئتمان. وبطا

الثقة  -4 لحماية  ضعف  األمنية  الجوانب  وفي  اإللكتروني  التعامل  في  املستهلكين  ثقة  قلة  مثلت  إذ   :

 .(2)مة في ضعف شيوع هذا النمط املستحدث لألنشطة التجاريةاملعلومات، عوامل حاس

 
 . ٢٠، ص ٢٠٠٤، ١ود التجارة الدولية، مجلة الدراسات القانونية، العدد هشام صادق، القانون واجب التطبيق على عق  -1
ص  -2 اإللكترونية،  التجارة  عن  معلوماتية  مادة  للمعلومات،  اليمني  الوطني  اإللكتروني:  14املركز  املوقع  على  منشورة   .

https://www.academia.edu/9792264 2020أكتوبر  10فح في وتم التص. 
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اإللكترونية    -5 للتجارة  التقنية  األساسية  البنى  والخضعف  باملزايا  االهتمام  اإلعالمية  وقلة  صائص 

 والفنية التي تضفي على املواقع الجاذبية وترغب املستهلك في التعاقد اإللكتروني لشراء ما يحتاجه.  

التي تشكل خطر على التعامالت اإللكترونية وإرباك في حركة التجارة عبر اإلنترنت    نةمخاطر القرص   -6

الرافض الشعور  ويعزز  التجارية،  الشركات  سمعة  على  يؤثر  طريق    ما  عن  الشراء  بعدم  املستهلك  لدى 

التجارة اإللكترونية وإمكانية وص  لتعامله عبر  توفير حماية كاملة   إليمانه بعدم 
ً
ول االختراق  اإلنترنت نظرا

لبيانات املستهلك السرية، وللكلمة السرية للشركات ومواقعها اإللكترونية، وتغيرها، أو لسرقة املعلومات  

االئتمان   بطاقات  قبل  وأرقام  وتدميرها    "هكرز "من  املواقع  إلتالف  اختراقات   
ً
أحيانا تحدث  إذ  اإلنترنت، 

 يواجه التجارة اإللكترونية.
ً
 كبيرا

ً
  بالفيروس املعلوماتي من قبل املتطفلين واملخربين، األمر الذي يشكل تحديا

ها ترتكب بواسطة أجهزة الحاسوب وعبر اصعوبة إثبات الجريمة اإللكترونية.  7 تية  لشبكة العنكبو ؛ ألنَّ

 ما  
ً
ن املجني عليه كثيرا من قبل شخص لديه خبرة عالية في مجال تكنولوجيا املعلومات، من جانب آخر فإ 

ه يخش ى من اطالع السلطات   نَّ يحجم عن إبالغ السلطات املختصة بوقوع الجريمة، بسبب جهله للفاعل، أو إ 

 على سر يخفيه، أو أنه ال يريد التفريط بثقة املتعام
ً
 .(1) إذا كانت من املؤسسات املصرفية لين معه خاصة

الوهمية. 8 ما    وجود بعض الشركات  أو شركات مستهلكة، وهو  كانت شركات عارضة ملنتجاتها  سواء 

 من التحقق  
ً
يؤدي إلى وقوع املتعاقدين في شرك املحتالين، خاصة مع عدم قدرة األطراف املتعاقدين إلكترونيا

 من شخصية كل طرف وهويته.

إمكانية  9 تسليمه  .  يمكن  ما   
ً
وخصوصا املحلية،  األسواق  في  بيعها  القانون  يحظر  سلع  على  التعاقد 

 مباشرة على اإلنترنت. 

 في فترة وباء كورونا، والتي ينبغي  
ً
كانت هذه أهم معوقات النهوض بالتجارة اإللكترونية، التي ظهرت جليا

املعلوم  لقطاع  األساسية  بالبنى  االهتمام  عبر تشجيع  ات واالتصاال لتجاوزها  اإللكترونية  البيئة  لتطوير  ت 

تكنولوجيا   مجال  في  واملؤهلة  املدربة  البشرية  املوارد  وإعداد  االتصاالت،  تكنولوجيا  مجال  في  االستثمار 

املعلومات والشبكات واالتصاالت، وتوفير وتطوير أنظمة فعالة للسداد أو الدفع اإللكتروني، وتعزيز ثقة  

ترونية من خالل العمل على تأمينها من مختلف الجرائم كالسرقة املعلوماتية من  لتجارة اإللكاملستهلك في ا

 
اإلبراهيمي، معوقات التجارة اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني ملواجهتها "دراسة مقارنة" مجلة املحقق الحلي للعلوم  محمد مجيد كريم  -1

 . 684، ص2017القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة التاسعة، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 
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قبل املخترقين والتزوير اإللكتروني، وإتالف األموال اإللكترونية، واالستيالء على أدوات الدفع اإللكتروني،  

التق الجرائم  أحكام  ينظم  قانون  إصدار  خالل  من  لها  التجريمي  النص  وضع  وتطوير  عبر  املنظومة  نية، 

التشريعية الحالية وعصرنتها لتواكب التطورات التجارية، ولتسهيل التعاقد اإللكتروني وإلزالة وتفادي جميع  

املشكالت القانونية التي تعيق انتشار التجارة اإللكترونية كمشكالت تحديد االختصاص القضائي الدولي،  

عنصر أجنبي، وإرساء آليات فض املنازعات من خالل    لكتروني علىوتنازع القوانين، إذا ما اشتمل التعاقد اإل

وضع قوانين خاصة بالتحكيم اإللكتروني وغيره، كذلك تطوير وسائل التوثيق اإللكتروني كجهات التصديق  

اإللكتروني والكاتب بالعدل اإللكتروني في توثيق املعامالت اإللكترونية من خالل وضع قوانين أو إضافة مادة  

اإللكترونية القائمة، ودعم أنظمة التشفير اإللكتروني لتوفير الحماية للتجارة اإللكترونية    انين التجارةلقو 

 .(1) وتجاوز املعوقات التي تواجهها

 

 خاتمة

اآلن وبعد مرور ما يزيد عن سنة على ظهور فيروس كورونا، ومع املزيد من التخبطات التي ظهرت في بداية   

جدوى   2021العام   جديدة    بخصوص  سالالت  ظهور  بسبب  للمرض  املضادة  اللقاحات  جدوى  عدم  أو 

الوقاية والحذر من العدوى، وال أكثر نحو  لكورونا، وأنباء عن فيوس جديد، فإننا بحاجة ملزيد من  توجه 

التجارة اإللكترونية بوصفها الخيار األسمى في هذه الظروف، ملا تتسم به مقارنتها بالتجارة التقليدية، والتي 

  
ً
يمثلها أصحاب املتاجر واملحالت التقليدية املوجودة على أرض الواقع، والذين كانوا هم الفئات األكثر تضررا

 لإلجراءات والتدابير االحترازية التي  19  –من ظهور فيروس كورنا املستجد »كوفيد  
ً
« في موجته األولى؛ نظرا

خذت من قبل الحكومات ومنظمة الصحة العاملية ملكافحة ت
ُ
فش ي الوباء بشكل أسرع وخطير، وهو ما أدى  ات

إلى إحداث ركود ضخم وشديد في حركة البيع والشراء داخل املتاجر واملحالت التجارية التقليدية وإلحاق  

املتاجر    خسائر انتعشت  املقابل  وفي  ازدياد.  في  والخسائر  مستمر  الوضع  زال  وال  منها،  بالكثير  فادحة 

.  اإللكترونية ومواقع البيع عبر 
ً
 كبيرا

ً
 اإلنترنت، وشهدت تجارتهم رواجا

إذ اتجهت أنظار املستهلكين نحو األسواق اإللكترونية التي تجنبهم مجازفة خرق الحجر الصحي والخروج  

احتياجاتهم من السلع، كما لجأ التجار إلى مواقع الشركات اإللكترونية إلبرام الصفقات والتعاقدات  لشراء 

 
 . 698د مجيد كريم اإلبراهيمي، املرجع السابق، صمحم -1
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 للعدوى التي  التجارية بطريقة إلكترونية
ً
، تجنبا

ً
، وسداد قيمة طلبياتهم وفواتيرهم بالطرق اإللكترونية أيضا

   قد تنتقل للمستهلكين أو التجار خالل السفر والتنقل لشراء السلع. 

وقد أوضحنا أن التجارة اإللكترونية التي تعد وسيلة حديثة للتعامل التجاري املحلي والدولي هي من بين 

 في االقتصاد العاملي؛ وأنها عند مقارنتها بالتجارة التقليدية تمتاز عليها بالعديد من  القطاعات األسرع نمو 
ً
ا

 دون حاجة لتواجد امل
ً
 ألنها تتم إلكترونيا

ً
 ما يحد من االختالط واإلصابة بالعدوى، املزايا نظرا

ً
تعاقدين ماديا

التحتية اإللكترونية في الكثير من  لكن في املقابل تطرح الكثير من التحديات واملعوقات أهما ضعف البنية  

الدول   تحرص  أن  يجب  لذا  واملستهلكين،  املزودين  حقوق  يحفظ  الذي  التشريعي  والنقض  العالم،  دول 

تطوير البيئة اإللكترونية وتقنياتها لكسب رض ى املستهلك اإللكتروني وتعزز رغبته في    والشركات الكبرى على

 ترونية.شراء السلع والخدمات عبر التجارة اإللك

 

 قائمة املراجع 

: الكتب 
ً
 أوال

 . 2002أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر اإلنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة،  -1

 .2003، املكتبة األكاديمية، مصر1لعيسوي، التجارة االلكترونية، طإبراهيم ا -2

، العربي  1ول شؤونها في عصر االنترنت، طإيهاب خليفة، القوة االلكترونية.. كيف يمكن أن تدير الد-3

 .2017للنشر والتوزيع، القاهرة، 

دراسة  -4 االلكترونية،  التجارة  عقود  ابرام  إبراهيم،  ممدوح  ط خالد  الجامعي، 2مقارنة،  الفكر  دار   ،

 . 2001مصر

التطبيق، منشورا -5 الواجب  اإللكترونية والقانون  التجارة  الجواري، عقود  ت  سلطان عبدهللا محمود 

 .2010الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .2009عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم االلكتروني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -6

 .2006عبدالفتاح بيومي حجازي، التجارة اإللكترونية،  دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، -7
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اللكترونية، "الكتاب األول"، دار الفكر  عبدالفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة ا-8

 . 2002الجامعي، مصر 

وال  -9 الحديثة  االتصال  لقنوات  القانونية  الجوانب  في  علي كحلون،  اسهامات  دار  اإللكترونية،  تجارة 

 .2002أدبيات املؤسسة، تونس، 

الجامعي،  -10 الفكر  دار  اإللكترونية،  التجارة  لعقود  القانوني  النظام  سعيد،  بن  اإلسكندرية،    لزهر 

2010. 

مصطفى كمال طه، و وائل بندق، األوراق التجارية ووسائل الدفع اإللكترونية الحديثة، دار الفكر    -11

 .2007امعي، اإلسكندرية، الج

 . 2009مصطفى يوسف كافي، التجارة اإللكترونية، دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، -12

 . 2011، عقود التجارة اإللكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، محمد إبراهيم أبو الهيجاء -13

/ البحوث واملجالت:  
ً
 ثانيا

فهد بن عبدالعزيز الدادو، االختصاص القضائي في عقد التجارة االلكترونية، بحث محكم، منشور    -1

 هـ.1434، السعودية 15، السنة60في مجلة العدل، العدد

د، حماية املستهلك اإللكتروني، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه  كوثر سعيد عدنان خال-2

 .2010ري، جامعة بنها، في الحقوق، قسم القانون التجا

ملواجهتها  -3 القانوني  النظام  ومتطلبات  اإللكترونية  التجارة  معوقات  اإلبراهيمي،  كريم  مجيد  محمد 

القانون للعلوم  الحلي  املحقق  مجلة  مقارنة"  كلية "دراسة  التاسعة،  السنة  الثاني،  العدد  والسياسية،  ية 

 .2017القانون، جامعة بابل، العراق، 

ال -3 صادق،  القانونية،  هشام  الدراسات  مجلة  الدولية،  التجارة  عقود  على  التطبيق  واجب  قانون 

 . ٢٠٠٤، ١العدد
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 ة كورونااألثر النفسي  للحجر الصحي يف ظل جائح

The psychological impact of quarantine under the Corona pandemic 
 ، الجزائر جامعة مولود معمري  -كلية الحقوق والعلوم السياسية، أ. د  نوارة حسين/ تيزا

Nouara HOCINE / TISA, Mouloud Mamry University, Algeria 

 

 

 

 امللخص: 

كوفيد أو  كورنا  فيروس  تفش ي  في  إ  19-أدى  االحترازية  والتدابير  القرارات  من  الكثير  اتخاذ  إطار  لى 

استراتيجية  عامة الحتواء الفيروس ومنع انتشاره، وقد كان تدبير الحجر الصحي من أهم اإلجراءات املتخذة  

 لحماية السالمة العامة ووقف انتشار العدوى. 

ه تداعيات خطيرة على النفسية  لكن رغم أهمية الحجر الصحي في التصدي لالزمة الصحية ظهر أّن ل 

 البحث.   لألفراد نتطرق لها في هذا

 19كوفيد-الحجر الصحي  -اآلثار النفسية   الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

The outbreak of the Corona virus or Covid-19 led to the adoption of many decisions and 

precautionary measures within the framework of a general strategy to contain the virus and 

prevent its spread, and the quarantine measure was one of the most important measures taken 

to protect public safety and stop the spread of infection . 

However, despite the importance of quarantine in dealing with the health crisis, it appeared 

that it has serious repercussions on the psyche of individuals, which we address in this 

research . 

key words: The psychological impact, quarantine, Covid-19. 
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 مقدمة :

وباء عاملي إلى جعل الكثير من الدول ومن بينها    باعتباره  (1) 19-لقد أدى تفش ي فيروس كورنا أو كوفيد  

الجزائر إلى اتخاذ الكثير من القرارات والتدابير االحترازية في إطار استراتيجية  عامة الحتواء الفيروس ومنع  

 للتصدي لألزمة الصحية.  انتشاره أكثر، وقد كان تدبير الحجر الصحي من أهم اإلجراءات املتخذة

اإلجر  الصحي  إّن  انتشار  اء  وقف  لضمان   
ً
مناسبا  

ً
حال العاملية  الصحة  منظمة  فيه  ترى  كانت  الذي 

ودرء انتشار العدوى مفاده التباعد االجتماعي وعزل املصابين واملشتبه    (2) الفيروس لحماية السالمة العامة

النفس ي لى الجانب  في إصابتهم، وإن أثبتت دراسات كثيرة سابقة ملا قد يسببه الحجر الصحي من تداعيات ع

بنتائج وآثار ما بعد الوباء سواء تمت اإلصابة بالفيروس أم ال، بسبب الصدمة    تتعلقمن اضطرابات نفسية  

اإلحباط   ومشاعر  العالم،  دول  مختلف  في  املنتشر  واملوت  اإلصابة  من  الخوف  عن  تنتج  التي  النفسّية 

 واالرتباك والغضب ...وغيره.

مليدانية التي أجراها عدد من الخبراء في امليدان وعدد من الهيئات  الدراسات اوقد أثبتت نتائج الكثير من  

اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت واملنظمات التابعة لألمم  الدولية مثل املنضمة العاملية للصحة وكذا  

غرار    كثيرة على  أن حكومات املتحدة واملعنية بالصحة العقلية والدعم النفس ي في األزمات وحاالت الطوارئ،  

الحكومة الجزائرية فشلت باملطلق في مواكبة تداعيات الجائحة في الجانب النفس ي ألفراد مجتمعاتها، وهو  

  ما تترجمه وتيرة تزايد االضطرابات النفسية لديهم على اختالفها منذ بداية انتشار الجائحة.

 ى الصحة النفسية؟ ر الصحي علآثار الحجوللتفصيل في املوضوع جاءت هذه املداخلة للنظر في:  

 

 

 
ها في ستينّيات القرن املاض ي، وُسّمي بهذا االسم  ألّن    -1

ُ
ه يشبه يعتبر فيروس كورونا أحد الفيروسات التي تهاجم الجهاَز التنفس ّي، تم اكتشاف

َ
شكل

 الرشح البسيطة، ومع خطيرة بشكٍل عاّم، وتسّبُب بالعادة أعراَض   التي تعتبر غيَر  التاج، وينتمي إلى مجموعة  الفيروسات التاجّية )اإلكليلية(

 من الشرق األوسط بمتالزمة االلتهاب الرئوّي    475ذلك هناك بعض أنواعها خطيرة، فقد تتسّبب نوع ُمعين من أنواع بموت أكثر من  
ً
شخصا

شرق األوسط وأفريقيا  ربّية السعودّية، ثّم في بلدان أخرى في الفي اململكة الع  2012، التي ظهرْت للمّرة األولى في عام  (MERS)للشرق األوسط  

انتشر نوٌع آخر من هذه العائلة، وقض ى على عدٍد من املرض ى، وسّمي في ذالك الوقت باملتالزمة التنفسّية   2003وآسيا، وأوروبا، وقبل ذلك عام 

 الحاّدة الوخيمة أو الّسارس 

 https://mawdoo3.com، منشور على الرابط 21/03/2021ع عليه يوم ، مطلمفهوم الحجر الصحي، سناء الدويكات 
 يهدد أهم الحقوق االساسية املضمونة  لالنسان وهي "حق الحياة ".  19-فيروس كورنا أو كوفيد  -2

والتباعد االجتماعي واستمرار الحجر الصحي،   19-ا كوفيدكورونينظر : سنوس ي بومدين، جلولي زينب، الصحة النفسية في ظل انتشار فيروس 

 . 67، ص2020، جوان 2، العدد2مجلة التمكين االجتماعي، املجلد

https://mawdoo3.com/
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 أسباب اختيار املوضوع:  •

هو إغفال  األثر النفس ي  للحجر الصحي في ظل جائحة كورونا  من املبررات التي دفعتنا إلى دراسة موضوع  

التي عاشها   العاملية  األزمة الصحية  آليات مواجهة وإدارة  البحث عن  في ظل  النفسية  بالجوانب  االهتمام 

 اء كرونا، األمر الذي أدى إلى تأزم الصحة النفسية للمواطنين.مرحلة انتشار وبالعالم في 

 أهداف الدراسة: •

تهدف الدراسة إلى تبيان أهم املؤشرات الدالة على تأثير الحجر الصحي على انخفاض مستوى الصحة  

، وعلى املتضررين من اإلصابة بالعدوى خصوصا،  19-النفسية لدى املواطنين عامة  في ظل جائحة كوفيد

م  حيث على مستوى  تأثيرها  ومدى  النفسية  الصحة  بين  القائمة  العالقة  إظهار  على  األجسام  نعمل  ناعة 

 للحفاظ على قدرتها في التصدي للفيروس.   

إّن املداخلة ال تقتصر على مجرد إثارة إشكالية الصحة النفسية في مرحلة انتشار عدوى فيروس كورونا، 

،  19للتوصية بوضع خطة جديدة استعجاليه لفترة ما بعد الكوفيدبقدر ما تهدف للوصول إلى فكرة الحاجة  

 التكفل بالحاالت التي تأزمت الصحة النفسية لديها وللتذكير بضرورة إدارة األزمة ما بعد الوباء. ملحاولة 

اقع الصحة النفسية في ظل جائحة كوفيد -أوال  وضرورة تقرير الحجر الصحي  19-و

سية في الجزائر في ظل انتشار جائحة كورونا وتداعيات الحجر املنزلي، إن الوقوف على واقع الصحة النف

الخطيرة الصحية  لألزمة  للتصدي  للدولة  العامة  السلطات  من  املبذولة  املجهودات  نوعية  (1)رغم  ورغم   ،

أجل   من  املجتمع  ألفراد  تقديمها  على  الجزائرية  الحكومة  عملت  التي  االجتماعي  النفس ي  الدعم  برامج 

لعامة لم تنجح بسبب طول  من وطأة األزمة النفسية عليهم والتي أفرزتها الجائحة، فأّن الخطة االتخفيف  

فترة الحجر الصحي وتفاقم إحصائيات اإلصابة بالفيروس في ربوع الوطن وخارجه. خاصة وقد لوحظ مع  

عزل أنفسهم  -ى الذين يحتمل أن يكونوا قد أصيبوا بالعدو -أن الدولة  تطلب من األشخاص   تفش ي الفيروس  

في حاالت كثيرة الفتقارها ملقومات األمن    في منشآت الحجر الصحي املخصصة لذلك، وهو ما لم يستحسن

 النفس ي للمصابين أو حتى املشتبه في إصابتهم.  

 
أشارت منظمة الصحة العاملية إلى أّن أعراض اإلصابة بفيروس كورونا الجديد متفاوتة شدة والخطورة من حالة إلى أخرى، حيث تتضمن   -1

أّن  األعراض الشائعة لإلصابة ب بالعدوى، حيث  الرئتين  التنفس ي، باإلضافة الحتمالية ظهور أعراض شديدة في حال إصابة  في الجهاز  عدوى 

% 20%( بفيروس كورونا الجديد تظهر عليهم أعراض طفيفة إلى متوسطة، بينما  80ة تشير إلى أّن معظم حاالت اإلصابة )حوالي  األدلة املتاح

دة تتضمن االلتهاب الرئوي، والفشل التنفس ي وبناء على ذلك نذكر فيما يلي أعراض وعالمات اإلصابة  منهم يعانون من عدوى وأعراض أكثر ش

في بعض الحاالت الشديدة االلتهاب الرئوي، وضائقة   .ارتفاع درجة الحرارة واإلصابة بالحمى  .العطاس .وهي: السعال  بفيروس كورونا الجديد

 /https://mawdoo3.com :جع الرابط تنفسية حادة، والفشل الكلوي، والوفاة، را

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_2019-20
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املنزلي الحجر  إجراءات  ومنها  تدابير صحية  الجزائر  فرضت  على    (1)  وقد  عالية  مؤشرات  تسجيل  بعد 

بالحجر الصحي    واإلصابات، عالوة على إلزام املواطن باإلجراءات الوقائية املتعلقةمستوى أرقام الوفيات  

وارتداء الكمامات، والتزام مسافة األمن، واستعمال املعقمات، ووقف الزيارات العائلية وغلق املدارس...الخ، 

اإل  حالة  في  للشفاء  املناسب  التلقيح  وجود  عدم  أمام  وإلزامي  أساس ي  التدبير  هذا  وركزت  وكان  صابة، 

تكون مناعتهم ضعيفة، أو لديهم أمراض مزمنة  السلطات العامة على حساسية الوضع لدى األفراد الذين  

 .أو كبار السن أو نساء حوامل

وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه رغم أّن اآلثار النفسية واالجتماعية إلجراء الحجر بالغة الخطورة على املجتمع  

 استبعاده بعد دراسة جدواه بسبالجزائري كغيره من املجتم
ً
ب مساهمته  عات العربية والغربية لم يكن ممكنا

 الفعالة في وقف انتشار العدوى. 

 مؤشرات انخفاض الصحة النفسية في ظل انتشار فيروس كورورنا  -2

بسبب    19-كوفيد  من أهم املؤشرات الدالة على انخفاض الصحة النفسية في ظل انتشار فيروس كورورنا

د االجتماعي واستمرار الحجر الصحي هو ظهور كل األعراض السلبية على سلوكيات املواطنين السيما  التباع

السكتة   بسبب  كثيرة  وفيات  وجود  عن  فضال  كالسرقة،  اإلجرام  وكثرة  واألسر،  األحياء  في  العنف  زيادة 

يوميات وسلوكيات األفراد  ا في تغيرات كثيرة في القلبية، فبعد جمع املعلومات ومعالجتها إحصائيا تم ترجمته

وغلق   الواليات  بين  التجوال  وحضر  االجتماعي  والتباعد  املنزلي  الحجر  ضرورة  الدول  إعالن  بعد  خاصة 

املدارس والجامعات واملحالت مع فرض عدم القيام بذلك إال بعد الحصول على تراخيص باملرور باعتبارها  

 رض بين األفراد. أفضل وسيلة للحد من تفش ي امل

املختلفة اآلنية على جميع     (2) تبّين أن العزلة في املنزل وااللتزام بالحجر كانت له تأثيراته النفسية  حيث 

الواجبات   العمل وبعض  املعيش ي وأساليب  النمط  تغير  كانت بدرجات متفاوتة، وذلك بسبب  األفراد وان 

األمراض   لذوي  بالنسبة  والتداوي  كالتسوق  البعض  اليومية  جعل  ما  وسيطرة  املزمنة،  بالضغط  يشعر 

 املشاعر السلبية التالية:  

 
التقليل من  أّن إجراء الحج  أثبتت الدراسات االبيديميولوجية  -1 في الحد أو  نتائج ايجابية  الى  التي ترافقه ستؤدي  املنزلي والتدابير الصحية  ر 

 انتشار الفيروس. 

،  2020، جوان  2، العدد2ينظر : يمين برقوق، كمال بورزق، تداعيات الحجر الصحي على الصحة النفسية، مجلة التمكين االجتماعي، املجلد

 . 218ص

العصبي بوريس سيرولنيك عن وجود عالقة بين املناعة النفسية وبين االستعداد لتدابير الحجر الصحي، وأّن أثار    وهنا يؤكد الطبيب النفس ي    -2

، للتفصيل ينظر : يمين برقوق، كمال بورزق، 2003الوباء أمر أكيد، وأحسن دليل هي االثار الخطيرة التي ترتبت عن انتشار وباء السارس عام  

 . 221-119لصحة النفسية، مرجع سابق، ص ص تداعيات الحجر الصحي على ا
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بسبب العزل ملّدة خمسة عشرة يوم أو أكثر وبسّبب الضغط النفس ي يبدأ العقل في االنهيار بداية من   ✓

كذلك يؤدي امتداد فترة الحجر الصحي إلى ظهور     .ويتفاقم اإلحساس بالتوتر والعصبية والقلق  11اليوم  

   ض الكرب ما بعد الصدمة.أعرا

من   ✓ املواطنين خوفا  لدى  الهلع  من  نوع  خلق  الغير  من  رفضهم  مع  للمصابين  الدونية  النظرة  انتشار 

 اإلصابة التي أصبحت كوصمة عار، وهو شعور له آثاره النفسية البعدية.

✓ -،
ً
أحيانا الوقاية  تدابير  جميع  وفي  املتخذة  والطبية  الحكومية  اإلجراءات  في  في   التشكيك  وحتى 

 (  1)  تبع في املراكز اإلستشفائية.البروتوكول امل

الشعور بامللل واإلحباط في ظّل تقليل التواصل االجتماعي وأنشطة الترفيه وتعليق السفر والدراسة  -  ✓

الخ، بمبرر .وربما إجراءات حظر التجول الكلي أو الجزئي، وغلق املطاعم وقاعات الرياضة ومنع السباحة..

 اء. ن العامة تصبح بؤرة للوبأّن األماك

العقل -  ✓ في  العصبية  النبضات  أن  األساسية، حيث  الضروريات  بنقص  فيه  واملبالغ  الكاذب  الشعور 

البشري تدفع اإلنسان إلى ممارسة الشراء العصبي وفقا لنظرية الدافعية اإلنسانية التي قد تبرر سلوك  

   .تخزين الطعام واملواد الغذائية والضرورية

قع األسوأ من العوامل التي تؤثر على الصحة العقلية، وتكمن الخطورة التفكير السلبي املتشائم وتو  -  ✓

في أن يتطّور ليصبح تفكيرا كارثيا يقود إلى الهلوسة بنهاية وفقدان األشخاص واألشياء وعدم عودة الحياة  

 .إلى سابق عهدها

 الخوف املزمن  من اإلصابة بالوباء  .  ✓

 انهم. من حماية أفراد العائلة وفقدالخوف من العجز   ✓

   .الخوف الكبير من اإلصابة وعدم الشفاء أي املوت ✓

 . الحزن، القلق، الغضب،  اإلحباط، الوسواس القهري، اإلحباط النفس ي ✓

   .الخوف من الوفاة بسبب منع السلطات إقامة مراسيم الدفن املناسبة والجنازات ✓

 اضطرابات النوم، االنقطاع عن األكل وعن ا ✓
ً
 . لعمل كليا

 رب، وانقطاع الزيارات العائلية...الخ.العزلة عن األقا  ✓

 

 
، مطلع عليه  2020أفريل 12هند كريم، تداعيات “جائحة كورونا” على السالمة النفسية والصحة العقلية، مقاالت وتحليالت، منشور بتاريخ   -1

 https://covid-19.ecsstudies، على الرابط: 10، الساعة 4/04/2021

https://covid-19.ecsstudies/
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 العوامل التي خففت حدة األزمة الصحية في مرحلة الحجر الصحي:    -3

رغم مستوى الوعي املجتمعي بأبعاده املختلفة أي الصحي، االجتماعي، اإلعالمي، االستهالكي في التعامل 

)كوفيد كورونا  فيروس  جائحة  ا(  19-مع  مختلف  في  تتوقعه  كنا  مع  والذي  التعامل  في  أنه   
ّ
إال ملجتمعات، 

 الجائحة قد تزعزع أمام نسبة الوفيات في تلك الفترة.  

فكل هذه اآلثار السلبية الناتجة عن الحجر الصحي والخوف من الوباء كشفت عن أن مستوى الصحة  

دالال  ذات  فروق  كورونا منخفض جدا، رغم وجود  أزمة  ظل  في  الصحة  النفسية  في مستوى  إحصائية  ت 

ثر سلبي على املناعة الصحية والنفسية وعلى الصحة  ألنفسية في ظل أزمة كورونا، وهي في كل الحاالت ذات  ا

 .(1)العقلية، لكل أفراد املجتمع السيما األفراد الذين يكون جهاز املناعة لديهم ضعيف

بسبب    العمل  عن  والعمال  املوظفين  ووقف  الدراسة  عن  والتالميذ  الطلبة  وقف  بسبب  غلق  كذلك 

ن توجه عامة الناس إلى التجارة  أمؤسسات الدولة وشلل النشاطات التجارية السيما في فترة الحجر الكلي و 

املتزامن مع ا اليومي  الروتين  النفسية بسبب فقدان  تأزمت الصحة  إلحساس بالخوف  االليكترونية كحل، 

نش  إلى  العاملية  الصحة  منظمة  املسبوق  غير  الوضع  هذا  دفع  حيث  للصحة  وامللل،  توصيات  سلسلة  ر 

، سواء لألشخاص املعزولين أو كبار السن والحوامل ومرض ى األمراض املزمنة أو العاملين (2) العقلية للسكان

للتصدي لألخبار الكاذبة بسبب تأثيرها    في القطاع الطبي باعتبارهم خط الدفاع األول، كما شملت نصائح 

   .ضغط النفس ي للتعبير عن مخاوف النفس وأسباب قلقهاالسلبي على السكان وتشجيع الحوار في حاالت ال

 ولم يكن لدى املواطنين سوى تبني بعض السلوكيات التي تخفف من حدة األزمة الخانقة السيما ما يلي:

الترفيهية: ➢ في     األنشطة  املواطنين  لدى  النفس ي  األمن  تحقيق  في  كثيرا  الترفيهية  األنشطة  ساهمت 

إي  لها دور  التغلب على املواقف السلبية وعلى  الجزائر فقد كان  في تحسين السلوك اإلنساني وفي  جابي 

الضغط وتخفف من حدة القلق واإلحباط وتعتبر من األساليب الفعالة في التخفيف من التوتر النفس ي 

 حكم في االنفعاالت وتعزيز الثقة بالنفس وتحقيق األمن النفس ي. والت

 
والتباعد االجتماعي واستمرار الحجر الصحي، مرجع   19-سنوس ي بومدين، جلولي زينب، الصحة النفسية في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد  -1

 .68سابق، ص
والدعم النفس ي في األزمات  املتحدة واملعنية بالصحة العقلية  الدائمة املشتركة بين الوكاالت واملنظمات التابعة لألمم  (IASC)بدورها لجنة    -2

نهاية فبراير   تلخص فيها األفكار األساسية املرتبطة بالصحة النفسية والدعم النفس ي االجتماعي    2020وحاالت الطوارئ، أصدرت مذكرة في 

لنفسية املصاحبة  شادات املهمة فيما يتعلق بالصحة اوخلصت املذكرة إلى مجموعة من التوصيات واإلر    .خالل تفش ي فيروس كورونا املستجد

حيث العادات  لكورونا وارتكزت في قاعدتها العامة على أن الفيروس ونظًرا إلى أنه بات منتشًرا في مختلف البلدان واألقاليم املتباينة في األصل من  

ة والدعم االجتماعي احتياجات الصحة النفسي  يع وتتناول لتناسب الجم  والثقافات والبيئات فإنه من املستحيل تعميم طرق استجابة واحدة

للتفصيل ينظر : هند كريم، تداعيات “جائحة كورونا” على السالمة النفسية للعامة، إال أن بعض التوصيات تقود إلى مفاتيح للسالمة النفسية.  

 والصحة العقلية، مرجع سابق. 
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نفسيا: ➢ للمتضررين  اتصال  قنوات  يواجهها  ي بح  توفير  التي  املشكالت  بحل  القنوات  هذه  تقوم  ث 

للتصدي لالزمة وكيفية التواصل مع الجهات الطبية، وأماكن   ن وتقدم لهم املعلومات األساسيةو املواطن

 .لإلصابةالفحص الدوري املبكر 

نت في طي التفتوا للقراءة والكتابة، في املجال الجامعي باحثين أنجزوا أبحاث كا  رن كثو مواطن   القراءة : ➢

 االنتظار.

: في مرحلة الحجر ساهم في دعم وتعزيز  في تخفيف الضغط النفس ي  مساهمة شبكة الفايسبوك ➢

ونشر التوعية الصحية السليمة في املجتمع الجزائري، بنشر كل أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية  

 نموذجا. 

 الدراسات الهامة عن اآلثار النفسية للحجر الصحي  -4

عا بشأن اآلثار النفسية  ة النفس سامانثا بروكس من كلية كينجز بلندن وزمالؤها تقييما سريأجرت عامل

 للحجر الصحي في ظل الجائحة، وكانت توقعات اآلثار النفسية للحجر الصحي كما يلي:  

بداية املرض نفس ي مرتبط بالقلق والغضب يدوم ملدة أربعة أشهر إلى ستة بعد الخروج من   ❖

 الحجر الصحي.

عليهم أعراضا أكثر حدة إّن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين كانوا في الحجر ظهرت   ❖

بسبب الشعور  . لضغط ما بعد الصدمة مقارنة باألفراد من الجمهور العام الذين كانوا في الحجر

 بالخوف على صحتهم و/أو عانوا من مخاوف إلصابة. 

ات أطول من الحجر الصحي للضغط خضعوا للحجر الصحي لفتر  تعرض األشخاص الذين ❖

عن غيرهم بسبب فقدان الروتين اليومي وانعدام التواصل   النفس ي واحتمال زيادة تأزم أوضاعهم

   .االجتماعي واملادي مع اآلخرين، وهذا ما بعد الصدمة واإلحجام والغضب
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  فات التصر   بشأن  الوضوح  ذلك  في  بما  خاطئة  أو  مالئمة  غير  معلومات  على  الحصول   أّن   ثبت ❖

  ضغوطات  إلى  املجازفة،  من   املختلفة   واملستويات  الصحي  الحجر  من  والغرض   اتخاذها   يجب  التي

 .(1) تقديرها صعب آلخر، شخص  من  وتتفاوت ستطول  لفترة األزمة بعد ملا ستدوم كثيرة

  تسببت  خطيرة،  اقتصادية  معاناة  في  العمل  على  القدرة  عدم  جراء   املالية  الخسارة  تسببت ❖

 . خطيرة نفسية آثار في

أزمة   في ظل  النفسية  الصحة  أن مستوى  الحجر كشفت عن  الناتجة عن  السلبية  اآلثار  هذه  كل  إّن 

كورونا منخفض جدا، رغم وجود فروق ذات دالالت إحصائية في مستوى الصحة النفسية في ال ظل أزمة  

ية، لكل أفراد حة العقلكورونا، وهي في كل الحاالت ذات اثر سلبي على املناعة الصحية والنفسية وعلى الص 

املجتمع السيما األطفال واألشخاص املتقدمين في السن وذوي األمراض املزمنة بحكم ضعف جهاز املناعة  

 .لديهم، وعلى الطلبة واملوظفين والعمال وكل مؤسسات الدولة التي عرفت شلل في تلك الفترة 

جتماعي، اإلعالمي، االستهالكي في التعامل  اال ورغم مستوى الوعي املجتمعي بأبعاده املختلفة أي الصحي،  

)كوفيد كورونا  فيروس  جائحة  مع  19-مع  التعامل  في  أنه   
ّ
إال املجتمعات،  مختلف  في  نتوقعه  كنا  والذي   )

 الجائحة قد تزعزع أمام نسبة الوفيات في تلك الفترة. 

 لتوخي األضرار النفسية السلبية:  COVID-19 حلول ملا بعد كورونا -5

ة  وضع    ❖
ّ
مواصلةخط على  تشمل  كورونا  ظاهرة  بعد  ملا  انتقالية  الصحّية   منزلية  العادات  إتباع 

والتغذية   اليومية،  النظافة  ثقافة  نشر  استمرار  السيما  الالزمة  املنزلية  اإلجراءات  لتطبيق  والتخطيط 

 الصحية لرفع املناعة الجسدية، تنظيم نسبة الزيارات العائلية.

 .(2) آلية مثلى ملحاربة امللل ألنه عدو الصحة النفسيةقت، ك وضع برنامج الستغالل الو  ❖

خالل    ❖ من  مستقبال  املحالت  من  الكثير  وغلق  والجامعات  املدارس  ف 
ّ
توق الحتمالية  االستعداد 

ملواجهة   ثقافة االستعداد  املواطنين على  تدريب  أو  بعد، وتوعية  التعليم عن  التكوين لالستجابة لضرورة 

 األزمات.

 
 2020أبريل    03، منشور بتاريخ  لندن   يومية إليكترونية،  مجلة ايالف،  صحي وإمكانية تجنبهاينظر  مقال حول كورونا، اآلثار النفسية للحجر ال  -1

 على الرابط:  10:07 -
يرى مختصون كثيرون في مجال علم النفس ومنهم الباحث صابري بحري أّن إدارة أزمة كورونا فيروس تحتاج إلى تعزيز الصحة النفسية في   -2

باستغالل   املنزلي  الحجر  لتحسين ظل  حتى  أو  املنهي  املسار  لتطوير  الجديدة  املهارات  لتعلم  الوقت  من  االستفادة  التعليم، السيما  في  الوقت 

 ى الدراس ي.املستو 

من خالل تعزيز الصحة النفسية في ظل الحجر املنزلي، مجلة العلوم االجتماعية، أملانيا    COVID-19إدارة أزمة كورونا    ينظر : صابري بحري، 

 . 18، ص 2020، 13برلين، عدد

https://elaph.com/
https://elaph.com/
https://elaph.com/
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عدة النفسية والدعم النفس ي عبر االنترنت) جلسات املتباعة النفسية( والتي تبنتها  إتباع تجربة املسا ❖

بالوباء من أجل  النفس ي يتواصلون مع املصابين  النفسانيين وعلماء الطب  الصين حيث كان األخصائيين 

وهدفها  حلة كثرة اإلصابات  واملباشر مجانيا دون التنقل إلى املصحات النفسية في مر   (1) التشخيص املبكر 

 إعادة التأهيل النفس ي للمصابين.

 تسخير خطوط ساخنة لتقديم اإلرشادات والتوجيهات واملساعدات بكل أنواعها.   ❖

 الحرص على نشر ثقافة حماية الشخص لنفسه ولآلخرين في الوقت نفسه.   ❖

مضا  ❖ أية  من  للُمعاناة   
ً
ُعرضة األكثر  لألشخاص  الرعاية  لتقديم  خطٍط  عند  وضع  خطيرة  عفات 

كوروناإصا بفيروس  صحّية  COVID-19 بتهم  اضطراباٍت  من  ُيعانون  الذين  واألشخاص  السّن  كبار  أي  

 ُمزمنة. 

معرفة منظمات اإلغاثة املوجودة، وزيادة نشرها في األماكن التي تعرف بأماكن الظل األكثر تضررا،   ❖

عاية الصحية، كما  ، أو خدمات تخص الر وتسهيل التواصل معها عند الحاجة للحصول على أّية معلومات

من   وغيرها  الغذاء،  وتوزيع  النفسية،  الّصحة  خدمات  تقديم  على  تعمل  التي  الجهات  معرفة  يجب 

  .االحتياجات

 التأكد من وجود قائمة لدى أفراد األسرة تتضّمن جهات اتصال الطوارئ. ❖

والتي ❖ للوباء  املزايدة واملرعبة واملضخمة  الخاطئة  ال  حجب األخبار  الصحة  لدى  ال تساعد  نفسية 

واملوثوقة الرسمية  إعالم  بوسائل  واالكتفاء  الصحي.  الحجر  رهن  املوجودين  عن  (2)األشخاص  واالبتعاد   ،

الشائعات واألخبار املتداولة  مع حجب كل  (  3)جميع األخبار التي يكون مصدرها أفراد أو جهات غير معروفة

 .ال أساس علمي أو بحثي معتمد لها والتي يعتبر معظمها آراء شخصيةعبر مواقع التواصل االجتماعي 

تتم،   ❖ لم  أو  اإلصابة  تمت  بالوباء سواء  ونفسيا  ماديا  باملتضررين  من  التكفل  هنا  املقصود  ولعل 

املتضررين نفسًيا من جائحة كورونا ليس فقط املصابين باملرض أو املتعافين منه أو املحجورين إجبارًيا وإن  

هذ جكانت  ولكن  تضرًرا،  األكثر  الفئة  جميع  ه  أيًضا  نتقاسم  باعتبارنا  اآلثار  هذه  تقاسم  في  ميعنا شركاء 

 
1 -voir : Modesto Rolim Neto, C.K, The emotional impact of corona virus, Psychiatry recherché, n 287, COV, 2019, p2 

والتباعد االجتماعي واستمرار الحجر الصحي، مرجع   19-سنوس ي بومدين، جلولي زينب، الصحة النفسية في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد  -2

 .69ابق، صس
أما املديرة التنفيذية املساعدة  "األخبار الزائفة ووسائل اإلعالم يمكن أن تغذي القلق".سور نيل غرينورغ أن :في هذا الصدد يقول البروفي -3

ء من معلومات  لألبحاث والسياسات في جمعية علم النفس األمريكية “لين بوفكا” التي اقترحت عددا من األساليب للسيطرة على ما يتلقاه املر

صاحب لألزمة واملتسبب في اإلخالل بالسالمة النفسية واملزاجية لألشخاص فتقول يجب إنقاص مصادر تدفق للحد من التشويش الذهني امل

شخص  تركيز ال مع   املعلومات واالعتماد على بعض املصادر الرسمية واملوثوقة  فقط دون الخوض في املعلومات املتخصصة أو املفصلة واملعقدة

 ، بينما يمكن أن يتفاعل بشكل سطحي وعام مع مجتمعات الدول األخرى على ما يدور في مجتمعه ومحيطه القري
ً
 .ب أوال
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در لهم النجاة من  (  1)املخاوف والهواجس واإلجراءات املتبعة للوقاية من هذا الفيروس
ُّ
، حتى بدا أن من قـ

ت أن  يرّجح  تي 
ّ
ال النفسية  األمراض  شبح  من  يفلتوا  لن  بالفيروس،  نفس ي  اإلصابة  من ضغط  األزمة  تركها 

، كما من املرجح جًدا أن يتّم تسجيل حاالت قلق واكتئاب وأرق واضطرابات إدراكية بنسبة أكبر  مصاحب

 .خالل الفترة القادمة من هذه األزمة وما بعدها

 خاتمة:

املفروض على نقول أّن األخصائيون في الصحة النفسية يؤكدون وباإلجماع أن الحجر الصحي في األخير، 

الم بسبب جائحة فيروس كورونا، ليس أمرا سهال وال موضوعا يستهان به، أكثر من مليار شخص حول الع

إذ أنه إجراء استثنائي وغير مسبوق يقيد الحريات الفردية حتى في الدول الديمقراطية. وهذا الوضع يتسبب  

في التعاطي بشكل إيجابي مع هذا    بمشاكل نفسية للعديد من األشخاص، خاصة بالنسبة للذين يفشلون 

 الظرف.

- وأمام ضرورة تقييم اآلثار النفسية مثلها مثل اآلثار االقتصادية واالجتماعية املترتبة عن جائحة كوفيد

بكل "موضوعية و دون مزايدات"، نشير إلى أن الهدف يبقى التحضير ملا بعد األزمة الصحية والحفاظ    19

 املجتمع. على التزام قوي لدى كل أفراد 

على سلطات الدولة إنشاء     19-ة واالجتماعية الالحقة لجائحة كوفيدومن أجل مواجهة اآلثار النفسي

لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الصحة النفسية للمواطنين مصابين كانوا  

لتقييم    أم ال، مثل إنشائها   تقرر  التي  الحماية  ولجنة  لجنة  الوطني  االقتصاد  كورونا على  وباء  انعكاسات 

 ية مناصب الشغل. فالجوانب النفسية ال تقل عن الجوانب االقتصادية. حما

الصحة   تساعد  ال  والتي  للوباء  املضخمة  الخاطئة  لألخبار  مستمر  بشكل  التعرض  منع  يجب  كذلك 

 النفسية لدى األشخاص املوجودين رهن الحجر الصحي. 

تمرار ظهور آثار سلبية  ص ي في ظل استمرارية وجود الفيروس عامليا، ولتفادي اسفي األخير نو 

 على الصحة النفسية أن تقوم وزارة الصحة ب: 

 التكفل بكل املرض ى الذين تظهر عليهم أعراض مرضية نفسية.   •

د  تكريس استشارات طبية في مراكز الرعاية الصّحية مجانية، وفي حال وجود عوامل خطر لدى أحد أفرا  •

 تكفل الشامل.األسرة تقديم التعليمات الالزمة للتعامل معه مع ال

بسبب   • النفس ي  تأثرهم  مدى  في  للنظر  شفاؤهم  تم  الذين  بالعدوى  املصابين  املرض ى  مراقبة  مواصلة 

 .COVID-19 اإلصابة بفيروس كورونا
 

 للتفصيل ينظر : هند كريم، تداعيات “جائحة كورونا” على السالمة النفسية والصحة العقلية، مرجع سابق.  -1
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ختلفة املشترك •
ُ
ة، ومفاتيح اإلضاءة،  استمرار ضمان تنظيف كل األماكن العمومية والطاوالت، واألسطح امل

الخزانة ومقابض  األبواب،  على ومقابض  يحتوي  بحيث  لأليدي  منظف  واستخدام  عقم 
ُ
امل أو  باملاء   ،

 .(1)% على األقل، كعامل مقوي للجانب النفس ي للمواطنين60الكحول بنسبة 

طط الطوارئ استمرار التعامل ب •
ُ
 خ

 نوعيتها.تدريب املواطنين على حسن إدارة األزمات مهما كانت  •

 

 قائمة املراجع:  

 املراجع بالعربية:  –أوال 

تجنبهااآلث -1 وإمكانية  الصحي  للحجر  النفسية  ايالف،  ار  إليكترونية،  مجلة  ، لندن  يومية 

بتاريخ   الرابط:    10:07  -  2020أبريل    03منشور  -https://elaph.com/Web/healthعلى 

science/2020 
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Effets néfastes du confinement lié à l’épidémie de COVID-19 sur la santé mentale 

 علي الصحة النفسية 19-السلبية للحجر الصحي املرتبط جبائحة كوفيدثار اآل

Dr. Hacène SEKHSOUKH/Université de Larbi BEN M’HIDI-Oum-Bouaghi-Algérie 

 أم البواقي، الجزائر -أ.د. حسان سخسوخ/جامعة العربي بن مهيدي

 

 

 

 ملخص:  

أ في  تناول اآلثار السيكولوجية للعزل  )البعثات القطبية، مالحة  لقد سبق أن تم  العلمي  دبيات البحث 

يعتبر    19-الغواصات، السجون وغيرها(، ومع ذلك فإن مستوى الحجر الصحي الذي رافق جائحة كوفيد

اس محاولة  وأيضا  املنشورة،  العلمية  للدراسات  قراءة  إعادة  يحتم  ما  وهو  مسبوق،  املشكالت  غير  تباق 

أو بعد الحجر الصحي، لقد ارتأى الباحث أن يذهب إلى ما أبعد من    السيكولوجية التي يمكن أن تحدث أثناء

كوفيد العزلة    19-أدبيات  والضجر،  امللل  الصحي:  للحجر  الجلية  األقل  على  النتائج  وتحليل  لفحص 

االكتئاب، امليول االنتحارية والعنف  االجتماعية، الضغط النفس ي، األرق، الحصر، ضغط ما بعد الصدمة،  

إلى العوامل وما بينها من تفاعالت والتي يمكن أن تسبب في هذه االضطرابات والتي بدورها    املنزلي، إضافة

 تحتاج إلى دراسة وتحليل، من قبيل: ما هي عوامل ضغط ما بعد الصدمة ضمن إطار الحجر الصحي؟  

الغذ السلوكيات  اضطراب  مثل  تعقيد  أكثر  أخرى  آثار  إلى  االنتباه  أهمية  إلى  اإلشارة  تجدر  ائية  كما 

والهالوس والهذيان وغيرها من األعراض الذهنية، حيث أن العديد من الدراسات بينت وجود عالقة ارتباطية  

مرضية للحجر الصحي، سيحاول  -بين العزلة االجتماعية والهالوس، فمن منطلق التنوع الكبير لألثار النفس

املرضية بالتعريف والتحليل من أجل  الباحث في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على عدد من األعراض  

 . تكفل نفس ي جيد، مع اإلشارة إلى عدد من طرق التشخيص والعالج

 ، الصحة النفسية. 19-اآلثار السلبية، الحجر الصحي، كوفيد الكلمات املفتاحية:
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Résumé :  

Les effets psychologiques de l’isolement ont déjà été décrits dans la littérature (expéditions 

polaires, sous-marins, prison). Néanmoins, l’échelle du confinement mis en œuvre à l’occasion 

de la pandémie à COVID-19 est inédite. Il nous faut non seulement relire les études publiées, 

mais aussi anticiper les problèmes psychologiques qui pourraient survenir pendant ou à 

distance du confinement. Nous avons fait le choix d’aller au-delà de la littérature COVID-19 

pour examiner les implications des conséquences connues du confinement : l’ennui, 

l’isolement social, le stress, le manque de sommeil. L’anxiété, le trouble de stress post-

traumatique, la dépression et les conduites suicidaires, les violences domestiques sont des 

effets décrits du confinement, mais les mécanismes d’émergence de ces troubles et leurs 

interrelations restent à étudier. Par exemple, quels sont les mécanismes d’émergence du 

trouble de stress post-traumatique dans le cadre du confinement ? Nous rappelons aussi les 

points de vigilance à garder sur des conséquences telles que les troubles des conduites 

alimentaires, les hallucinations, curieusement ignorées dans la littérature sur le confinement, 

alors qu’une vaste littérature fait le lien entre isolement social et hallucinations. Du fait de 

conséquences psychopathologiques larges, il nous faut partir à la recherche des différents 

symptômes pour permettre leur prise en charge.  

Mots clés : Effets néfastes, Confinement, COVID-19, Santé mentale. 

 

 

Introduction : 

La pandémie COVID-19 est une crise sanitaire mondiale et représente actuellement le plus 

grand défi pour les systèmes de santé dans beaucoup de pays dans le monde. L’impact de cette 

crise est sans précédent sur la vie humaine où à ce jour des milliers de personnes sont 

hospitalisées pour des affections graves liées à l’infection au Covid 19 ou bien ont perdu la vie 

suite à celle-ci. Par ailleurs des millions de personnes se trouvent actuellement en état de 

confinement total ou partiel. En mettant sous pression chacun des pays qu'elle touche, la 
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pandémie a le potentiel de créer des crises sociales, économiques et politiques dévastatrices. 

Le temps de crise provoqué par la pandémie dans le monde et les évènements contraignants 

que cela peut impliquer chez les personnes et les groupes sont source de stress et parfois 

source de troubles psychologiques. Il est normal donc de ressentir du stress et de l’anxiété. Il 

est également courant de voir des gens faire preuve d’une grande résilience en temps de crise. 

Des études réalisées en Chine montrent que la pandémie et les mesures sanitaires pour la 

contenir, comme la mise en quarantaine exercent une pression sur la santé mentale.  

Une fouille lit COVID-19 en avril a retrouvé 74 articles sur la santé mentale dont 27 portants 

sur les effets du confinement (en Chine principalement), soit moins de 1 % des études de ces 

deux bases de données. Une étude auprès de plus de 52 000 personnes ayant utilisé une 

échelle mesurant un large panel de symptômes psychologiques (anxiété, dépression, 

compulsion, etc.) a montré que 35 % des participants présentaient des symptômes légers à 

modérés, et 5 % des symptômes nécessitant un recours aux soins.  

Le confinement est pourvoyeur d’ennui et d’isolement social. Ses conséquences sur la santé 

mentale sont potentiellement nombreuses : troubles du sommeil, anxiété, Trouble de stress 

post-traumatique, dépression, suicide, ainsi que les violences conjugales et sur les enfants. 

Alors la question principale à laquelle cet article vise à répondre est : 

Quels sont les effets néfastes du confinement lié à l’épidémie de COVID-19 sur la santé 

mentale ?  

 

Effets néfastes du confinement : 

Isolement : 

 La situation de confinement, imposant pour certaines personnes une réduction de leur 

activité professionnelle et une limitation de la vie personnelle autour de routines du quotidien 

(souvent domestiques) peut générer un sentiment d’isolement social et d’ennui du fait d’une 

réduction des défis personnels et de la mise en œuvre de ses compétences pour les dépasser.  
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Symptômes psychotiques :  

Certaines études se sont intéressées aux effets du confinement en petits groupes (allant de 

deux à six personnes lors d’expéditions polaires, sous-marines ou insulaires) et rapportent une 

augmentation de la paranoïa et des expériences de type hallucinatoire (flash lumineux, 

impression de mouvements), entre autres symptômes psychologiques. 

Troubles du sommeil : 

Le confinement lié au virus COVID-19, avec sa modification radicale de nos activités 

quotidiennes et des routines de vie, peut entraîner des perturbations importantes de nos 

rythmes biologiques et de notre sommeil.1 

Troubles anxieux : 

L’anxiété est une sensation de tension intérieure de danger imminent. Elle peut être 

paralysante ou, au contraire, susciter de l’agitation (avec incapacité de rester en place). Elle 

peut se cristalliser sur une situation particulière ou un objet spécifique : peur nouvelle d’un 

contexte social ou d’une catastrophe avec incapacité à l’affronter, et en particulier 

préoccupations excessives concernant son état de santé, etc. L’anxiété devient pathologique 

lorsqu’elle perturbe de manière non négligeable la vie du sujet.2  

Trouble de stress post-traumatique : 

Au cours des épidémies majeures précédentes, plusieurs auteurs sont observés, à distance 

du confinement, l’émergence de symptômes de stress post-traumatique. Au cours de 

l’épidémie de H1N1, une étude a rapporté une prévalence de 28 % de trouble de stress post-

traumatique chez des sujets confinés. 

 

 
1 MENGIN Amaury et autres, Conséquences psychopathologiques du confinement, 2020, Revue L’Encéphale, Paris 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd.pdf consulté le 05.06.2020 
2 PALAZZOLO Jérôme,  Dépression et anxiété Mieux comprendre pour mieux prendre en charge, Editions MASSON, Paris, 

2007, P61. 
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Dépression et suicide :  

En Chine, dans les 2 mois suivant le début de la pandémie du COVID-19, une étude a 

retrouvé un taux de 20,1 % de dépression chez 7236 volontaires.  Quant au risque suicidaire, 

tous les facteurs de risque de dépression sont aussi des facteurs de risque de suicide. 

Violences conjugales : 

Dans toutes les situations de crise, qu’il s’agisse de guerres, de catastrophes naturelles ou 

de graves épidémies, quel que soit le pays concerné, les violences intrafamiliales augmentent. 

Au décours de l’ouragan Katrina, survenu en 2009 aux États-Unis, la prévalence des violences 

conjugales avait été multipliée. 

Violences à l’égard des enfants :  

En ce qui concerne les violences à l’égard des enfants, les familles à faibles revenus sont les 

plus à risque d’exercer des violences sur les enfants. Les contraintes supplémentaires que 

subissent les familles du fait de la crise du COVID-19 comme la perte d’emploi ou la chute des 

revenus, l’isolement social, le confinement excessif dans des locaux souvent exigus, la peur 

engendrée par la situation de pandémie et les préoccupations liées à la santé, accentuent le 

risque de violence à la maison.  

Recommandations générales : 

Il est devenu certain que le confinement actuel pourrait induire une majoration des troubles 

dans l’ensemble des dimensions psychopathologiques, pour les populations vulnérables ou 

présentant des troubles psychiques antérieurs, mais aussi pour la population générale. En 

premier lieu, l’accès aux informations provenant de professionnels de santé mentale doit être 

facilité, par exemple par la publication de recommandations, mais aussi par l’utilisation des 

réseaux sociaux et des médias (internet, journaux, télévision).  

En effet, donner l’accès à des informations fiables en matière de santé mentale en temps de 

surconsommation d’informations de sources diverses est un enjeu primordial. Comme le 

confinement touche toute la population, les recommandations encouragent chacun à veiller à 

son propre équilibre psychique, avec quelques conseils d’hygiène de vie : maintien d’un 
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rythme des repas, de sommeil, privilégier des activités plaisantes et stimulantes ou des 

stratégies d’apaisement actives (méditation, relaxation), éviter les abus, favoriser les contacts 

sociaux par téléphone ou vidéo. La télémédecine doit permettre de pallier à la cruauté de la 

douleur sociale. Les médecins et soignants en santé mentale peuvent travailler à ce maintien 

d’un lien social (le contact téléphonique ou en télémédecine, proactif le plus souvent. Le 

confinement à un niveau mondial dans le contexte de la pandémie à COVID-19 oblige le 

système de soins en santé mentale à de nouveaux modes de fonctionnement pour toucher la 

population générale coupée de l’accès habituel aux soins. Ces capacités d’adaptation devront 

se poursuivre sur le long terme car la sortie du confinement amènera de nouveaux enjeux avec 

la mise à jour de troubles restés éloignés des soins ou l’apparition de troubles de « l’après » 

(stress post-traumatique, phobies sociales, reprise brutale de consommations de toxiques…)1 

Plus de recommandations ; 

-Utilisez la communication comme un outil ; Une communication claire, compréhensible et 

pratique peut réduire les réactions psychologiques indésirables.  

-Encouragez la communication avec les proches ; Connaître l’état de santé psychique de ses 

proches peut avoir un impact puissant sur l’équilibre émotionnel et peut améliorer le respect 

des consignes de quarantaine.  

-Préparez-vous à la quarantaine ; Les familles et les institutions en quarantaine auront 

besoin de nourriture, de produits ménagers et de médicaments adéquats.  

-Réduisez l’ennui et l’isolement ; La planification d’activités pendant la quarantaine peut 

aider à réduire l’ennui et diminuer les ruminations autour des symptômes physiques et du 

sentiment d’isolement.  

-Prenez soin de vous ; Les professionnels de santé sont également vulnérables aux effets 

psychologiques de la quarantaine, et cela peut être aggravé par le fait de prendre soin de 

patients malades et en détresse. Assurez-vous que vos propres besoins primaires sont 

 
1 MENGIN Amaury et autres, Conséquences psychopathologiques du confinement, 2020, Revue L’Encéphale, Paris 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd.pdf consulté le 05.06.2020 
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satisfaits, notamment manger, boire et dormir ; accordez-vous des pauses à des intervalles 

prédéterminés ; maintenez la communication avec des collègues et des proches ; et assurez-

vous que vos proches sont est en sécurité et sont préparés pour une éventuelle mise en 

quarantaine.  

-Maintenez la quarantaine aussi courte que possible ; Lorsque vous informez les patients 

de la durée de la mise en quarantaine, limitez la durée à ce qui est scientifiquement raisonnable 

et veillez à ne pas adopter une approche trop prudente.1 

Les éléments suivants peuvent aussi aider à soutenir les patients pendant l’épidémie 

COVID-19 :  

-Rester informé ;  Obtenez les dernières informations sur l'épidémie auprès de ressources 

de santé publique crédibles.  

-Corriger la désinformation ;  corrigez les idées fausses et indiquez des ressources de santé 

publique fiables. 

-Limiter l'exposition aux médias ; Encouragez les patients à limiter l'exposition aux médias.  

-Éduquer ; De part leur fonction, les psychiatres peuvent influencer les comportements 

individuels en éduquant les patients, en collaborant avec les soins primaires et d'urgence et en 

conseillant les décideurs.  

-Informer sur les réactions liées au stress ; La détresse est fréquente dans le contexte de peur 

et d'incertitude provoquées par les épidémies :  

 

 

 

 

 
1 JAMET L, Effets psychologiques de la quarantaine pendant l’épidémie de coronavirus, Traduction de la fiche du CSTS (Center 

for the Study of  Traumatic Stress), 2020, https://www.encephale.com.pdf consulté le 05.06.2020 
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-Discuter des stratégies visant à réduire le stress, notamment :  

-Soyez prêt, prendre des mesures préventives quotidiennes, ne pas manquer de sommeil, 

parler à ses proches de ses inquiétudes et de ses préoccupations, pratiquer des exercices 

apaisants, faire appel à des spécialistes.1 

Le confinement – ou l’isolement pendant une durée précise imposé à des personnes – est 

un outil de santé publique important utilisé pour empêcher les personnes infectées ou qui 

risquent de l’être de contaminer d’autres personnes. Les personnes mises en confinement sont 

confinées à leur résidence, et ont peu ou pas de contact direct avec les autres. Sans surprise, 

presque tout le monde trouve cela pénible, mais à des degrés divers. Pendant le confinement, 

il est important de maintenir des liens avec le monde extérieur. Cela peut se faire par 

téléphone, via l’Internet et les médias sociaux. Même si cela n’est pas aussi agréable que de 

voir les gens en personne, cela permet de maintenir un contact significatif avec eux. 

Une fois leur isolement terminé, les personnes qui étaient en confinement pourraient 

éprouver différentes émotions, notamment : 

-Un mélange d’émotions, en particulier du soulagement. 

-Peur et inquiétude à propos de sa santé et de la santé de ses proches. 

-Stress découlant d’avoir à surveiller l’apparition des signes avant-coureurs et des 

symptômes de COVID-19 ou d’être surveillé par d’autres pour les détecter. 

-Tristesse, colère ou frustration, si les amis ou les proches ont peur, à tort, d’être contaminés 

par vous, même s’il a été prouvé que vous n’êtes pas contagieux. 

- Culpabilité du fait de ne pas pouvoir effectuer son travail ou remplir ses obligations 

parentales pendant le confinement. 

-Autres changements émotionnels ou mentaux. 

 
1 GUILLAUME S, Courtet Ph, Olié E, Un guide pour les psychiatres, psychologues et soignants de santé mentale, Traduction de 

la fiche du CSTS (Center for the Study of  Traumatic Stress),  https://www.whqubdoc.who.pdf  consulté le 04.06.2020 

https://www.whqubdoc.who.pdf/
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Les amis et les proches des personnes en confinement doivent se montrer rassurants et 

avoir une écoute compatissante même si les contacts avec la personne isolée sont 

considérablement réduits. 

Communiquez le plus souvent possible avec vos proches en confinement; cela réduira leur 

sentiment d’isolement. Dites aux personnes en qui vous avez confiance comment vous vous 

sentez par rapport à la situation. La plupart des gens seront capables de supporter une 

quarantaine sans trop de difficulté; cependant, chez certains, le confinement ou la fin de le 

confinement sera beaucoup plus difficile psychologiquement. 

Si c’est le cas, consultez un professionnel de la santé réglementé ayant une expertise en 

santé mentale, qui pourra évaluer la situation et fournir les soins nécessaires.1 

L’intervention de psychologues et de psychiatres auprès des victimes de catastrophes, 

d’accidents, d’agressions ou d’incidents. Lors des catastrophes, les équipes des cellules 

d’urgences médico-psychologiques accompagnent les médecins urgentistes pour porter 

secours aux «blessés psychiques», immédiatement, sur le terrain. Cette intervention 

psychologique peut être effectuée, soit immédiatement, dans l’heure qui suit l’événement, soit 

en période post-immédiate, dans les jours qui succèdent. Elle peut s’appliquer à des individus 

pris isolément ou à des groupes de rescapés ou d’impliqués traités ensemble. Elle peut 

consister en soins psychiques dispensés à des victimes qui souffrent et qui présentent des 

symptômes manifestes, ou en soutien psychosocial à des victimes qui sont seulement dans le 

désarroi, ou encore en intervention de prévention pour éviter que la victime, laissée à sa 

méditation solitaire, ne laisse mûrir en son psychisme l’installation torpide d’une névrose 

traumatique.1 

Dans la littérature, deux groupes sont souvent distingués du grand public : les enfants et les 

soignants qui méritent une attention particulière. 

 
1 PALAZZOLO Jérôme,  Dépression et anxiété Mieux comprendre pour mieux prendre en charge, Editions MASSON, Paris, 

2007, P61. 
1 CASTRO Dana, Les Interventions psychologiques dans les organisations, DUNOD, Paris, 2004, P142-143. 
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Concernant les enfants, ils sont particulièrement susceptibles d’être impactés par : 

- l’inquiétude des parents (plus généralement des adultes proches), qui peuvent dès lors 

apparaître moins protecteurs (comme dans le trauma). 

- la perte des routines quotidiennes (fermeture des écoles, absence de sorties). Quant aux 

soignants, plusieurs publications soulignent l’existence des facteurs de stress spécifiques: 

- surcharge de travail (moins de temps de d’énergie pour s’occuper de soi). 

- accroissement de procédures à respecter (limitation de l’autonomie et de la spontanéité). 

- crainte accrue de contaminer ses proches (vigilance et anxiété accrue ; tensions avec les 

proches). 

- risque de stigmatisation familiale et sociale du fait des risques encourus.  

Concernant les enfants, comme lors des événements traumatisants, il est important de 

pouvoir donner quelques conseils aux parents. 

Parmi les nombreuses recommandations publiées, il est possible d’en retenir quelques 

unes: 

- maintenir une routine quotidienne, alterner les activités ; 

- transformer l’application des mesures barrières en moments ludiques et partagés (cf 

chansons pour se laver les mains sur internet) ; 

- être à la disposition de l’enfant pour parler avec lui du virus et du confinement mais ne pas 

le forcer à le faire ; 

- pour avoir une idée des représentations de l’enfant, il peut être utile de commencer par 

demander à l’enfant ce qu’il a compris avant de répondre à ses questions ; 

- s’appuyer sur les informations disponibles sur internet destinées aux différentes tranches 

d’âge (par ex « Le petit Quotidien (6-10 ans) et « Mon Quotidien » (10-13 ans)) ; 

En revanche les effets de l’épidémie sur les soignants peuvent être modulés en fonction de 

leur position : en première ligne ou non.  
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Concernant les dispositifs de prise en charge : 

- la crainte de contaminer et d’être contaminé incite à privilégier des prises en charge à 

distance qui protègent le patient et le soignant ; le téléphone qui est l’outil le plus simple. 

- l’impact de l’isolement incitent à offrir aux confinés la possibilité d’un lien social et 

thérapeutique. 

- les effets cumulés de la contamination et du confinement justifient la mise en place d’une 

procédure particulière par les patients symptomatiques. 

- la durabilité des effets du confinement incite à prévoir un maintien des dispositifs de 

soutien psychologique au-delà de la période de confinement. 

Concernant la prise en charge : 

- les effets délétères d’informations approximatives conduisent à insister sur la nécessité de 

fournir aux soignants des informations précises, claires et succinctes sur le virus (modes de 

contamination, symptômes) et les dispositifs existants, afin qu’ils puissent les transmettre et 

corriger les éventuelles erreurs ; il est aussi important de ne pas s’avancer en cas d’incertitude, 

par exemple sur la durée du confinement afin de ne pas accentuer l’impact négatif d’une 

éventuelle prolongation. 

- les effets de l’isolement social peuvent conduire à inciter l’appelant à maintenir des liens 

avec ses proches et prendre de leurs nouvelles. 

- la trop grande exposition aux medias pouvant être anxiogène, il est conseillé de la limiter. 

- compte-compte des effets désorganisateurs du confinement, il peut être recommandé de 

maintenir des routines plus organisées et de penser à des projets pour l’après confinement.1 

 

 

 
1 Société Canadienne de Psychologie, L’impact psychologique de la pandémie de coronavirus (COVID-19), 2020, 

https://www.cpa.ca.pdf consulté le 04.06.2020 
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Conclusion : 

Les maladies infectieuses, comme tous les facteurs de malaise psychique de la vie courante, 

mettent à l’épreuve notre capacité d’adaptation. Que nous en entendions parler à la télévision 

ou qu’elle nous touche personnellement, l’éclosion d’une maladie infectieuse peut engendrer 

inquiétude, anxiété et peur, en nous faisant craindre pour notre sécurité et pour celle de notre 

famille, nos amis, nos collègues et notre collectivité.  

Les événements stressants peuvent également faire remonter psychanalytiquement parlant 

des souvenirs d’événements traumatisants antérieurs, ce qui aggrave la détresse que nous 

ressentons.  

Le nouveau coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui représente 

actuellement un risque important pour la santé publique et qui nous interpelle tous. Il est 

important de se rappeler qu’il est normal d’être affecté émotionnellement par des événements 

comme l’apparition de maladies à grande échelle, et que nous pouvons faire certaines choses 

pour nous aider à nous adapter à ce genre de fléau, et en particulier aux situations relatives à 

cette pandémie. Et c’est à partir de ce moment là la prise de conscience l’acquisition de 

l’information ; ainsi que l’intervention spécialisée médicale ou psychologique par toute sorte 

de manières (Télévision, Téléphone, Réseaux sociaux, etc.) devient excessivement vitale. 
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The phenomenon of family violence, and its increase under corona pandemic 
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 : ملخص

ئ في ظل أســرة دائمة يتميز اإلنســان كونه اجتماعي الطبع ، فال يســتطيع العيش بمفرده ، إنما ينشــ            

ويتمثل طباعه ومنظومته القيمية من هذه الوحدة   تمثل الســــــــــبب الرئيســــــــــ ي في تواجده في الحياة البشــــــــــرية،

ــا   ــئة االجتماعية، فيكون الفرد بذلك شـــــخصـــ ــا  وذلك من خالل عملية التنشـــ ســـــويا متوازنا، أو يكون شـــــخصـــ

نفســــــــــــــه واملجتمع، ومن هــذه    يحمــل من التنــاقضــــــــــــــات والســـــــــــــلوكيــات املضـــــــــــــطربــة مــا يشـــــــــــــكــل بــه خطرا على

ــــري ؛ هذه الظاهرة التي  ــــة العنف األســـــــ ــــان ، العنف وخاصـــــــ ــــلوكيات الخاطئة التي قد يتربى عليها اإلنســـــــ الســـــــ

الحد منها أو على األقل التقليل منها ، فهي   رافقت التواجد اإلنســـاني وحيرت املؤســـســـات واملفكرين في كيفية

ــه العــالم اليوم في ظــل  ظــاهرة خطيرة وقــديمــة وعــامليــة وتزداد بروزا ف ـــــ ي ظــل الحروب واألوبئــة ؛ منهــا مــا يعيشـــــــ

ــــــــاء واألطفــال ، فمن جهــة هــاجس الوبــاء ، ومن جهــة أخرى تحمــل عواقــب   جــائحــة كورونــا ومــا تعــانيــه النســـــــ

 العنف األسري.

 األسرة ، العنف األسري ، جائحة كورونا. حية :الكلمات املفتا
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Abstract: 

Man is a social being. He cannot live alone. Because he was grown up in a permanent family 

that represents the main reason behind his presence in human life. The social environment is 

the process that shapes his attitudes and system of values in this unity of human life. Thus, the 

individual could become either a balanced person. or, someone with contradictions and 

disordered behaviors who could cause more damage to his society and to himself. Among 

these bad behaviors that a person could acquire from his society is violence; especially family 

violence. This phenomenon accompanied human existence and confused the thinkers, and 

institutions on how to reduce it. This phenomenon is dangerous, ancient and global. it appears 

more in the time of wars and epidemics; as what the world is facing right now, an epidemic 

called corona  virus made from the women and children victims of suffering. On one hand they 

have to deal with the epidemic fear , and on other hand consequences of the family violence.   

Key words: Family, family violence, Corona's pandemic. 

 

I.  introduction 

Man is a complex being who is a part of social interactions, and contributes to the valuable 

phenomenon. Since the establishment of human civilizations, Man has been an important unit 

of study in which scientific theories, myths and facts have also been held. Although human 

thought has evolved and the stereotypical intellectual image of peoples and generations has 

changed, the survival and development of some social phenomena is puzzling; An example of 

this phenomenon is family violence, which is an old and widespread phenomenon in all 

societies, has not changed its intensity; on the contrary, it has increased and has become more 

widespread, despite continuing efforts to reduce it and reduce its risks by civil society 

institutions, legal bodies and human rights organizations. 

It is well known that family violence is a global phenomenon in developed countries as well 

as in the developing countries, and with different cultural patterns and societies' value system, 
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this phenomenon is worsening and leading to serious consequences for individuals and for all 

society. 

The study perspectives of this phenomenon differ; between the attention given to the 

psychological and behavioral analysis of violent persons and to the patterns represented by 

the victims of violence, to care about the social and anthropology causes of this phenomenon 

. There are also other theoretical approaches that examine the consequences of family 

violence and how to reduce its effects... 

However, in the light of the fact of the living reality and information transmitted by the 

media , this phenomenon has become more acute under the Covid pandemic 19. At a time 

when countries have been discussing new mechanisms to combat domestic violence, the new 

epidemic has spread dramatically. This has prompted governments to take preventive 

measures, most notably domestic quarantine, which has not been adapted to measures to 

protect victims of violence, domestic quarantine, which has exacerbated the phenomenon and 

its dire consequences. 

On the one hand, the obsession with the epidemic, and on the other, the obsession with 

domestic violence, has become double-pressure on women and children, as the weakest and 

most vulnerable link to violence by men, according to most studies around the world. This 

scientific article came to shed light on the phenomenon of domestic violence in its kidney, and 

also to highlight the reasons for its escalation in the shadow of the Corona pandemic, and the 

question is when could we put an end to this phenomenon? Why does it get worse under 

emergency conditions such as wars and epidemics? 
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II.  conceptual entry 

1/ The Concept Of Marriage 

"And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find 

tranquillity in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs 

for a people who give thought. 1"Verse 21, The Romans. 

Dignified verse defines what marriage, as well as its purposes and conditions for its success. 

God created women and men from the same soul to sustain tranquillity, psychological and 

social stability. He made amity as the first condition that expresses love between the couple, 

as well as mercy; that is the main feature to help families and couples to maintain continuity 

through mutually accepting each other and feeling what others feel. The gracious verse has 

defined what is a successful marriage that should be based on love and compassion; its main 

objective is reassurance and psychological stability. 

Marriage in modern sciences is defined as "a social system characterized by continuity and 

compliance with social standards, which is the means upon which society can regulate sexual 

matters and determine responsibility for adult sexual intercourse images" 2 . In this sense, 

marriage is essentially linked to sexual gratification in the standard form determined by 

society; In our social context, this legitimate relationship between two parties is defined by 

women and men, who are linked according to the religious and legal system, inter alia, for the 

purposes of sexual gratification and reproduction. Marriage is a "legal contract and institution 

between men and women based on social interests of a spiritual and religious nature"3 

 
1 The Quran, Surat Al-Rum, verse 21 
2 Dinkel Mitchell, The Dictionary of Sociology, Translation, Ihssan Mohammed Hassan, Dar   Al-Tale'a, Beirut, 2nd Edition, 

1986, p.13 

3 HAFIA CHIHTA, Algerian Family Law, Algeria, 1993,47 
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The contract was stipulated "by mutual consent and by the legitimate face, and one of its 

objectives is to form a family based on intimacy, mercy, cooperation and to preserve the 

breed"1. 

We understand from the above that marriage is a relationship between men and women in 

the legal framework of religious belief and is based on two basic conditions of its survival and 

continuity: Cordiality and compassion; there are other important factors that play a role in the 

success of marriage 

 1-1/ Marriage Compatibility factors:2 

      Age factor: The age difference may play a double role that differs from case to case, 

sometimes if this difference is related to a narcissistic print of one of the parties, it will 

inevitably lead to a situation of continuous marital struggle and repeated attempt to control 

the weaker party. This results from different life experience and goals, and a way of living 

practice, which results in problems associated with conflict and control. However, the age 

difference between couples may be useful for family relations if the spouse's personality has 

the characteristics of flexibility and a shared view of goals and the family's interest over person 

al interest. 

 
1   Azzouz Ben Nasser, Formal Conditions for Concluding a Marriage Contract in Algerian and  Comparative Legislation, Child 

Rights Laboratory Notebooks, Volume 3, Issue 1, University  of Oran 2, 2012, p.13 

2 Lamnour Maarouf, Iman Laafifi, Factors Affecting the Achievement of Marital Compatibility (A theoretical approach) Al-

Maqar Magazine, Volume 24, Issue 50, University of Constantine 

 2020, pp. 493-497 
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         Intellectual and cultural convergence factor: This is one of the most important variables 

for the success and stability of the marital relationship, since intellectual and scientific 

convergence consolidates the perception of life practice as well as helping and supporting the 

development of the practical and scientific process of the two parties. On the other hand, 

convergence in the social environment reduces the clashes that result from their differences. It 

defines the community base from the sum of customs, traditions and customs, and whenever 

there is social convergence, the gap between the couple has narrowed, contributing to family 

stability and the normalization of children with undistorted and unified intellectual habits to 

ensure that they are psychologically and socially strong. 

         Economic factor: Marital relationship is subject to different life pressures, the most 

important of which is the economic situation of the family; As social life today becomes more 

demanding and consumerist, which forced both spouses to work to respond to these daily 

requirements of life, this may create the problems of raising and guiding children, and bearing 

the environment of labor pressure that humans may carry with them into their family. Hence, the 

process of changing roles or their duplication that creates certain conditions is a pressure and 

incompatibility environment. 

On the other hand, the economic factor plays another negative role in the inability of poor 

families to meet the needs of children and families in general, which creates the kind of problems 

studied by specialists and shows the poverty factor as a main variable in it. Among these problems 

are matrimonial conflicts and parental conflicts between parents and their children, which can 

lead to different kinds of violence. 

         Reproductive factor: the marital relationship is created mainly to achieve sexual 

gratification and reproduction that ensures the family's continuity in our cultural and doctrinal 

forms. Besides, the problems of non-reproduction for different reasons may be a factor in the 

emergence of an environment that is not compatible between the couple in which problems and 

conflicts appear. Especially if it is women who do not have the capacity to childbearing, this is the 

result of the cultural and social accumulations in our societies that unjustly judge women. 
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On the other hand, an immoderate reproduction may cause problems and disorders in the 

marital relationship, especially if it is related to the economic factor, and the lack of awareness 

among the parents of the necessity of organizing the offspring to maintain the family stability. 

           Communication factor: Good communication between couples leads to a healthy family 

that deals with the logic of dialog, listening to the problems of the other, trying to reach solutions 

and overcoming difficulties and pressures of life. Many studies have found that the majority of 

problems between couples and families are the result of lack of dialog and lack of 

communication. 

These and other factors contribute significantly and directly to a healthy and stable marital 

relationship with the aim of creating a successful family. 

    1-2/the purposes of marriage1: 

Marriage has many diverse purposes, the most important of which is in our ideological and 

social settings. 

➢ Sexual gratification: The Islamic law and the Algerian law that derives from it determined the 

sexual relationship must be in the legal framework, known as the consent of the parties, and 

the guardian for the unmarried woman, as well as the dowry* and the presence of the two 

witnesses, are legally formulated, with which women's rights are essentially preserved . 

➢ Preserving the human race: The most important of legal, spiritual and social aims is to preserve 

the human race by reproducing through marriage that protects filial descent and the 

children's legitimacy in the society. Unlike, the Arab and Islamic societies that do not usually 

have the issue of procreation, the non-Islamic societies suffer today from this issue. They have 

a high rate of aging. These countries offered awards for its people to encourage procreation, 

and protect the race from the continuous aging. 

➢ Controlling the diseases: There are a set of known sexual diseases that come from unhealthy 

relationships that are prohibited by the religious and social context. 

➢ Among  these diseases: syphilis, AIDS and gonorrhea and others. 

➢ the spirit of serenity: This factor is attained by choosing well your partner. As long as   your 

 
1 Tarik Mohammed, Environmental and Family Problems, University Youth Foundation, Alexandria, 2008, pp. 124, 126 
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choice is   good,  peace  ,  clemency  and  affection  are  attainable between them this 

would  lead to healthier  relationships and a balanced family. 

 2/ the definition of family: 

       The family is a universal and worldwide system, not a historical  break through as some social  

theories claim. Family has  appeared alongside with the appearance of Man , and all the     

abrahamic religions approved it by the engagement of women  to  man  through  the  ages.  The  

literary  term  of  family    "solid  shield, the man’s family and his tribe , and it is called a group of  

people  that  are  joining  by  something in common, it is plural is  families1  "we find this concept 

large and complex. It could    include   the  security  that  family  does  inside  a  bigger  group  which 

is  called a tribe. 

On the hand, we find that " Ahmed Zaki Badoui, in dictionary of social science terms, he said 

that family is the first social unite that aims to protect the Man diversity, and it raises on what it is 

common, and the rules that different societies agree upon it  2"Durkheim defined it as  "it is not 

that natural resemblance of parents, and how many children they bring - as it is common- but it 

is an institution built for social reasons. Its people are connected legally and by virtues   3"this 

definition has dropped the main function of family which is procreation and gave it other 

dimensions as the social necessity. 

 This definition does not agree with the common beliefs of the society we belong to. 

The precreation is an essential part to create a family according to a valuable organization that 

englobes religion, traditions and habits, this what makiver and pidge Introduced "  the family is a 

group connected through sexual relationship that could procreate children and take care after 

them4" 

 
1 A group of authors, Al-Waseet Dictionary, House of Revival of Arab Heritage, Beirut, p. 18. 

  2 Abdelkader Lakseer, The Changing Family in the Society of the Arab City, A Field Study in  Urban and Family Sociology, Arab 

Renaissance House Lebanon, 1999, p.33. 

3 Ibid, p. 34. 

4 Ibid, p. 34. 
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Family is a social unity that exists in all the human societies. it is the basic social building for 

the individuals and it is the main transmitter of social values to children and linguistic skills and 

all what come from the kid to the outside world, it mainly constructed within family1 

 

From all what is said above, we find that the main characteristics of a family are: 

❖ Family is the main social unity in the society. 

❖ It is constructed mainly from women, men and children, it could consist more than two 

generations. 

❖ They live in a shared house and live together. 

❖ The members of a family have constraints that depend on the valuable organisation that 

is constructed upon on religion, culture and set of traditions and habits. 

❖ It is considered the basic environment for the kid to build his/her linguistic skills and 

communication skills. 

. 2-1/ different main kinds of family:2 

      There are set of different kinds of family, yet in this article, we would deal with two different 

kinds of family in the local Algerian society: 

The traditional family: this family could contain more than two generations (parents, kids, the 

married and unmarried, and the grandsons…) it is known by strong connection between the 

members of the family. It is hierarchical, usually the older person in the family holds the control. 

This kind of family usually exists in the countryside more than in the cities. 

According to studies, this kind of family despite its disappearance, its cultural form still exists. 

the modern family: the nuclear family that is constructed from the parents, and unmarried 

children. It is well spread in the cities mainly. It is known by the balance in the roles, the 
 

  1 Frédéric lebaron, sociology, Dunod, France, 2009, p61. 

2  YVONNE castellan, the family, universitypress of France, France, 1995, p 29. 
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differences between the two genders are not clear. This kind of family is more independent, since 

the woman could go to work alongside her husband. 

And between the two kinds of family of the Algerian society, we find many challenges that 

society faces; especially with the fast change, and influence of social media on children and 

adolescents to change their visions. 

2-2/ The functions of family: 

The socio- anthropological heritage is full of theories dealing with family and different types, 

tracing its development through history, and gives us a clue on how family is related to all life 

functions; as politics, economy and culture and others. Without doubt, family is connected by 

history with the surrounding environment, and it managed to develop and change by time and 

space. " Despite the change of family functions , the sexual and recreation function remains the 

main function. There is always the economic function that is described by the transmission of the 

manners of daily consuming and transmission of means of production. Family keeps the social 

function alongside with other institutions.1" 

✓ The social function: Family plays a vital role " with different ways through history 

and in different cultures, it is the main institution in the society , its function remains in 

keeping the man kind , and becoming the protector of the kids and participates with the 

different social institutions in developing the societywe find that protecting the human  2"

kind from disappearance through legal relationship in the legal framework is mentioned in 

the law and Sharia that is the main aim of marriage and family. We find that thanks to this 

framework, this group could participate in developing society and helping in building it and 

su[port the other institutions. 

✓ The economic function: The economic function is among the main roles of families 

that have faced so many changes. At the beginning, financial source was mainly focused on 

 
1  CLAUDE MARTIN, the functions of the family, the French notebooks, n 322, France, p29 

 2 Group of sociologists, taking into account the diversity of families, Family And Children's Council, Canada, 2005, p22. 
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the family and self finance and based on men . Nowadays, " family relies on the exterieur to 

feed its needs and marketing their products in the countryside(...) it has become consumerist 

type; especially in the city.1" as a result  of these involvements in the  side of thinking, cultural 

and social. Alongside, with the women being able to go outside to learn and have a job, she 

has become a part of the family who helps in financing their family with the husband and 

becomes independent financially that eventually leads to freedom of thinking . 

✓ the educational function, or the socialisation : Family is considered as the first step 

for the kid to acquire hisher culture and values. In addition, he/she learns the linguistic and 

communication skills. In the old societies, this was a group work that all the members of the 

family participated in, from the grandparents to uncles . Yet, today has become "the basic 

environment that constructs the individual who has a kind of social conscience and is 

connected to his/ her issues. Families should provide social , economic and cultural security 

to kids. The parents should adapt to the new ways of socializing , and should be able to create 

a generation that is capable of playing a role in the development of society and on a level of 

knowledge and cultivated and to encourage production.Yet , this requires the existence of  2"

a solid, balanced marriage relationship. In addition, the parents should be cultivated and have 

an amount of knowledge , alongside with their conscience of the main aim which is 

developing society and working on betterment of the institutions. 

There exist also other functions, but we did not tackle them, because they are related to the 

main functions mentioned above. 

III. Sociological vision of family violence: 

       Family violence is considered as an old and dangerous phenomenon, it is a global 

phenomenon that occurs in all the developed and developing societies. Yet,  in the easter and 

Arabic societies was considered as a taboo . there was not much talking about it from the victims. 

 
1   Muhammad Yousri Ibrahim Daabs, The Family in the Religious and Social Heritage, Egypt, Dar  Al Maaref, 1995, p. 59. 

2  Alexander Karpov, socialization for the knowledge society, international journal of environment,  vol  

11,n10,2016,usa,2016,p3487. 
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This is the result of the social instructions, that consist of a couple of traditions and habits 

forbidding to say what is happening inside the family. However, in the last few years, with the 

encouragement of the state and social civil institutions to fight this dangerous phenomenon. 

Today, we see much more experts, researchers and media have become more interested in 

shedding light on this issue. 

The family violence differs from society to another because it across with a couple of traditions 

and habits. Meanwhile, the direction of law changed from an Arabic state to another, for 

example,  the honor crimes in Jordan,  the culprit has reduced sentences, while in Algeria, it is 

considered as a crime and the culprit is punished by clear laws"  .  besides, family violence 

constructed an important study unite for so many researchers. Some decided to deal with the 

dimensions of knowledge, psychological and personal of the violence. While some decided to 

study the dynamics of violence inside the family, while some researchers focused  on  the  social  

nature  of  the  problem by analyzing  the  structural  dimensions  ,  especially  between two sex".1 

1/ concept of domestic violence: 

        On the basis of what has been said above we find a multitude of definitions of domestic 

violence; first of all a linguistic definition" violence is the mistreatment of an individual and it is 

the opposite of good treatment. Violence is being violent, behaving violently. i.e. he takes it 

violently2", and the treatment methods listed as violence vary "often we talk about child neglect 

and abuse as family violence, since violence includes physical assault on a family member, either 

the wife or the children, by another family member, such as the father, But most studies also 

suggest that any assault on a family member, be it abuse, and even neglect of children, is 

considered violence".3  

 
1 Geneviève Lessard, conjugal, family and structural violence TOWARDS an integrative perspective  

  of knowledge, international review, n22, Laval, canada, 2015.p3. 

2 Alia Ahmed Saleh Deifallah, Violence against women, Al-Ma'moun House for Publishing    and Distribution, Jerusalem, 1st 

Edition, 2010, pg 21 

 3 Abbas Abu Shama Abd al-Mahmoud, Muhammad al-Amin al-Bishri, Domestic Violence in the  Light of Globalization, Center for 

Studies and Research, Riyadh, 2005, p. 56. 
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    The focus is on women and children who are victims of violence. Numerous statistics and 

global studies conducted by researchers have shown that violence against men is often rare: 

"Direct and indirect acts against family members for the purpose of inflicting psychological, 

verbal, physical orsexual harm is domestic violence1", as defined by DjebrinAli "violence is any 

act or word that leads to physical abuse, neglect or violence in any way Psychological, emotional 

or otherwise, carried out by one family member towards another family member”2.       

The number of cases of domestic violence of all kinds is strongly on the rise in all societies, and 

despite the efforts of institutions and members of society, this phenomenon is still linked to the 

lack of statistics and their lack of accuracy, especially the perception in some societies of the 

victim who is subjected to violence and the way in which they treat it, even on the part of families 

who force the victim to remain silent and indifferent before this act in order not to transgress the 

structural principles of the organism of society, for fear of social prejudice such as divorce, or the 

victim's fear of possible revenge from the perpetrator if a complaint is filed against him for 

violence against her or her children. Despite the efforts made to raise awareness in order to 

reduce and minimise this phenomenon, by introducing tough new laws. In the same context UN 

report was published in 2002 entitled "Violence and Health describing violence as: the deliberate 

use of threats using force and authority against another person or group which will lead to trauma 

and moral harm, as well as hinder growth and all kinds of deprivation. According to Article 1 of 3"

the Universal Declaration on the Elimination of Violence against Women issued by the United 

Nations General Assembly on 20 December 1993 "any act of gender-based violence that results 

in physical, sexual or psychological harm to women, including threats of such acts, coercion or 

arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private 

 
 1   Mohammed Ezzat Arabi Kitabi, Family Violence directed at children and its relationship to  psycho      logical loneliness, a 

fieldstudy on a sample of first-grade high school students in     Damascus Countryside, Damascus University Journal, Volume 28, 

Issue 1, Syria, 2012, p.74 

2 Jibreen Ali Al-Jibreen, Domestic Violence During Life Stages, King Khalid Charitable  Foundation,   Riyadh, 1st Edition, 2005, 

pg.24. 

3 AbdelaliDabla, IntroductiontoSociologicalAnalysis, Dar Al-Khaldounia, Algeria, 2001, p. 111. 
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 life. 1" 

2/CAUSE OF DOMESTIC VIOLENCE: 

Domestic violence is an ancient social phenomenon which persists, its intensity differs from 

one society to another and according to specialists it is caused by several factors: 

 - Religious disbelief or so-called spiritual disbelief: Belief in God and the Charter values of 

the Human Being include the rights and duties deriving from the spirit of religion followed, 

including refraining from injustice, adultery, prejudice and violence; if the spiritual side 

disappears, all kinds of violence, including domestic violence, appear. 

      - Economic factor: We discussed in an earlier part of the article the importance of the 

economic factor and its role in creating a more balanced relationship in the family and its negative 

impact, many studies have shown that poor families have a much higher rate of violence than 

rich families, due to the inability to meet the daily demands of their wives and children. Faced 

with these burdensome pressures, couples resort to violence2.  

     - Social education: We have approached family functions from the fact that the child is 

characterized by communication skills within its internal environment and receives its 

psychological and social behavior mainly from its parents; therefore the child learns through 

cumulative examples through communication and dialogue styles, and if its mother is 

particularly victim to violence, her behaviour will be influenced in the future, believing that 

violence is the true competence of communication and control in general. Most children who are 

involved in a violent environment are more likely to become violent, so today's studies warn 

against this behaviour in front of and with children in order to limit this dangerous phenomenon 

in the future.  

 
1 Ibid, p. 112. 

2 Mohammed al-Bayoumi, the narrator of Behansi, Domestic Violence, Its Causes, ItsEffects and 

   ItsTreatment in Islamic Jurisprudence, Flogging 9, Issue 32, Annals of the College of Islamic and  ArabicStudies for Girls, 

Alexandria, p. 182. 
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-There are other reasons which stimulate domestic violence, "such as emotional 

incompatibility, jealousy and betrayal in marriage, the struggle for control at home, cultural 

problems, alcoholism and drug abuse and the failure to establish a healthy relationship with the 

other".1 

- The couple's cultural ideologies are incompatible   

- Low sense of love and satisfaction in the family  

- Bad intervention of foreign persons in the relationship between the spouses.  

-Psychological problems arise during family discussions  

All these factors and others are causes which contribute to the emergence of domestic violence 

as a negative phenomenon which pushes us to intensify societal efforts to reduce and combat it.  

3/ Domestic violence forms: Specialists identify many manifestations of domestic violence : 

- Physical violence" is the deliberate use of physical force towards others, in order to harm 

them and inflict serious injuries, as a means of illegal punishment, leading to pain, such as 

beating, kicking, pulling hair and biting 2" 

- Verbal violence: "In this case, the aggressor addresses the victim with obscene words 

devaluing her honour and that of her family, but also threatening to reveal her secrets to her 

family. Or to harm someone they love or to damage their loved ones' property. " 3 

 - Neglect4 : For humans, the greatest threat to human life is psychological and emotional 

instability, and extreme neglect, followed by other methods of violence, can lead to death, 

represented in several types : 

 
1 Hussein Abdel-Hamid Rashwan, Family and Society, Study in Family Sociology, University  Youth Foundation, Egypt, 2003, p. 

88. 

2 . Sawsan Shaker Majeed, Violence and Childhood, Salah House for Publishing and  Distribution, Amman, 2008, p. 284. 

3 Garmiyat Sahnoun, Domestic Violence and its Impact on the Psychological and Social Aspect of Battered Women, Journal of 

Human Sciences, Vol. B, No. 43, Constantine University, 2015, p. 717. 

4 Mohammed Ezzat Arabi Kitabi, previous reference, page 77. 
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* Physical neglect: Rejection, physical alienation and failure to receive health care in case of 

illness.  

* Emotional neglect: Abuse, less communication, lack of dialogue.  

* Sexual Neglect: Deliberate omission of the relationship to harm the other party.  

       Therefore, domestic violence is not necessarily physical violence in order to be considered 

violence; it comes in many forms; referred to as the cycle of violence;  It starts with moral violence 

from neglect to verbal abuse, until it reaches its peak and it is physical violence, and it is necessary 

to raise awareness in the community in order to condemn all those stereotypes that consider this 

phase as inevitable in the family1 lineage What often leads to the escalation of cases to the point 

of murder and loss of life is indeed; silence about neglect and verbal abuse. And so there is a need 

for intensive community awareness-raising, especially with the high murder rates in Algeria, 

which are the reasons for the victim's silence and the lack of attention to the first signs of 

manifestta 

4/Consequences of domestic violence: Domestic violence has many serious consequences, 

the most fearsome of which are associated with death and physical harm.  

Health effects: Domestic violence against women and children - domestic violence is related 

to them as victims because according to expert reports domestic violence in the case of men is 

rare - serious physical and psychological consequences. Although being beaten is only a small 

part of the negative effects on women's health, it is the most obvious form, and injuries vary 

worldwide; from bruises, fractures, and even disabilities, such as loss of vision or hearing and 

distortion caused by burns, genital mutilation, and often death.2  

     The effects of violence on children and their behavior: Contrary to what some parents 

believe, children are deeply affected by conflict and violence within the family, and the anger and 

anxiety that the child feels will inflict on his future partner, as each parent is seen as a role model 

 
1  Danielle Lafontaine and others, abused women behind the mask of silence, collection of testimonies and analyzes, n 04, 

university of Quebec Canada; 1992, p17. 

2 Mehr khan, domestic violence, with regard to women and girls, digest innocent, n 6, Italy UNICEF, 2000, p9. 
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or the child is influenced by his parents' behavior, which explains how a young man who has 

grown up in an atmosphere of violence is often a violent person in the future.  

    Children are characterized by emotional intelligence, which allows them to distinguish 

between regular quarrels between their parents and violent situations, and they fall into a 

psychological and behavioral struggle, namely, the inability to take sides and feel the other party 

affected and the feeling that they are also victims. On the other hand, if the child is subjected to 

direct violence directed against him or her, he or she will be created in a dangerous and unhealthy 

environment, where he or she is exposed to losing trust in adults, suffering from anxiety and 

dangerous attachment disorders, and will in most cases be a violent person, as he or she will 

inevitably feel great anger towards people.1  

        Social and Economic Impacts: Family violence has social and economic impacts that weigh 

on communities, such as children dropping out of school, family separation, poor 

communication, juvenile delinquency, as well as the costs of physical and psychological 

treatment resulting from domestic violence and the costs of finding alternative shelter for 

children and women who have experienced violence. 

The effects of domestic violence are many and varied, affecting the individual and society, 

from behavioral and psychological dysfunction to physical damage. and the adverse economic 

and social consequences of this abhorrent phenomenon.  

IV. The COVID-19 Pandemic and domestic violence: 

    The phenomenon of domestic violence is an ancient and complex phenomenon, fought by 

all international institutions, and we have discussed its well-known causes and some of its effects 

on the individual and society, but it has grown dramatically following the covid-19 pandemic. It 

is an epidemic that has terrified all humanity because of its rapid spread and the different patterns 

of coronary viruses before it.  

      This virus is a cause of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-COV-2) and was 

officially adopted in February 2020. The choice was based on the genetic association of the virus 

with the coronavirus that caused the spread of SARS in 2003. The National Commission and the 

 
1 Christine Frisch, domestic violence strikes children, Desmarez, Belgium, 2016, p27-31. 
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World Health Organization (which) announced that COVID-19 is the official name of this serious 

disease and genetically developed by its predecessors in the viral family.  

      The disease spreads primarily among people, through coughing, sneezing, talking and 

direct touching with hands and surfaces, leading to severe cold symptoms, leading to severe acute 

respiratory syndrome, leading to death 1 , and easy spread and transmission of the epidemic 

between countries, states, cities and individuals. All countries have taken precautionary measures 

to try to limit the spread, the most important of which is containment and social distancing.  

 Despite the pre-existing epidemics that resemble this current crisis, we find different scenarios 

for the difficulty of this virus and its intelligent genetic development, which intrigued scientists 

about a year ago, creating sudden changes in the daily routine, closing schools and a shortage of 

vital resources. In addition to unemployment, limited access to social support systems, 

prohibition of family gatherings and visits. All of this has somehow led to an increase in domestic 

violence, and according to global statistics, China, the country of the first case of COVID-19, 

reported an increase in cases of domestic violence up to three times during the pandemic. While 

in France an increase of 30% was reported, in Brazil more than 40% of the cases increased as well 

as other countries such as the United States, Spain and Italy.2  

Wars, natural disasters and epidemics are generally becoming more and more frequent. As is 

the case, the Covid-19 pandemic has had repercussions on families, and cases of violence, among 

these repercussions : 

* Stress and disruption of communication with the social environment 

* Take social distancing measures and encourage people to stay in their homes  

* Economic pressures and unemployment caused by quarantine measures   

 
  1  Behind Al-Uqla, Khairia Al-Salami, Tariq Al-Dridi, the Corona Covid 19 pandemic and  its implications      for the 2030 

Sustainable Development Goals, ALECSO Scientific Publication, Specialized Issue 2, Arab Organization for Education, Culture and 

Science, 2020, p-p, 15-18. 

 2 Andrew Campbell , inincreasing risk of family violence during the covid 19 panademic   journal pre –proof, USA,2020,p5. 
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* Prohibition of gatherings and entertainment activities that contribute to the release of 

negative energy   

* Women are taking full care of their children following the closure of schools and nurseries.   

* Lack of family visits and lack of courtesy and friendship visits result in the absence of support 

individuals and groups.1 All these factors and others have produced a kind of psychological and 

economic stress, forcing people to stay together for a long time in a place more specifically 

married couples who are inside the house without any activity to do could cause many 

confrontations and conflicts leading to the use of violence mainly by the husband to the wife and 

children, with disastrous consequences up to murder.  

       On the other hand, UNICEF warned of a general disaster that could affect children, as 

measures to close schools and educational institutions, forcing children to stay at home would 

increase their risk of sexual exploitation, abuse, and neglect. At the same time  the positive and 

supportive relationships that children enjoy in educational institutions are sadly interrupted in 

bitchy relationships with teachers, peers, friends, as well as in bitchy family relationships with 

grandparents, neighbors and friends in civil society.  

A UNICEF report indicates a number of risk factors that lead to violence against children;  

- Increased poverty and lack of food security after job losses.  

- Children do not have access to education in the classroom and through applications.  

- Increase in children's technological activity and reduced control of caregivers, which means 

increased cyber risks for children.  

- Use of temporary illegal care solutions and the risks they may pose as child sexual abuse and 

exploitation.2  

        According to the statements of the head of the Documentation Center on the Rights of 

Children and Women, human rights activist Nadia AitZai, regarding Algerian society, in these 

 
1 World healthorganization,repport of covid -19 and violence againstwomen ,2020 

  2 Nouran Hassan, The Social Implications for the Coronavirus and the Covid 19 Pandemic, Dirasat Journal, Egyptian Institute for 

Studies, 2020, p.15. 
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exceptional circumstances the curfew and quarantine measures have not been followed by 

measures to protect women, children and even those with special needs. The incidence of 

domestic violence has considerably doubled, with women suffering from the obsession of fear of 

the epidemic and domestic violence.1   

       The head of the Algerian Women's Observatory, member of the United Nations Regional 

National Committee, ShaiaaJa'fari, also said that the UN committee had revealed a strong 

increase in domestic violence against women. It is explained that Algeria, like countries living in 

the circumstances of the pandemic, has also experienced an increase in the number of cases of 

domestic violence and added that the inability of women to confide in specialized services and 

prefer silence and secrecy instead of disclosing the violence against them, suffered by Husband, 

Father or Brother.  

On the other hand, the phenomenon has increased the suffering of women as well as social 

stereotypes that do not allow them to complain about violence and in light of the fact that they 

are in their forties, and the prohibition of groupings and the presence of children in the home, 

which has exacerbated the situation and led to serious consequences that have caused loss of 

life2. 

V. Conclusion 

    The consequences of domestic violence are serious, damaging both to individuals and to 

society, and efforts must be intensified to win this fight, especially at the present time, although 

human consciousness and thought is growing, many cases of domestic violence are not treated 

seriously and decisively by the victims. This is the result of a value system that imposes 

 
1 Algerian newspaper Al-Shorouk, Wasila network receives 70 calls per week for battered women  04/18/2020. 

Q-Post, fears of an increase in violence against women and children in Algeria due to stone 

  August 2020www.qposte.com 

2 Q-Post, fears of an increase in violence against women and children in Algeria due to stone 

August 2020www.qposte.com 
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stereotypical cultural restrictions on the victim and prevents them from disclosing everything for 

fear of divorce, as they believe, or for fear of the aggressor.  

Whether he is represented by the father, the brother or the husband 

It is therefore necessary to mobilize a source of physical and moral protection for the battered 

woman, and even for the child. And adapt them to emergency situations such as sudden 

epidemics or wars, in order to reduce and slow down this dangerous phenomenon which, in 

many cases, leads to death and puts an end to people's lives. 

Societies can tackle the phenomenon of domestic violence like this: 

-training and rehabilitation for women and men before marriage. 

-Promoting the right choice of partner, through scientific and cultural parity, to minimize 

confrontation. 

-Opening hotlines for women and children to report cases of violence. 

-Developing firm legal procedures to punish those involved in violence. 

-Opening spaces for societal entertainment and promoting a culture of a relaxed lifestyle to 

reduce daily stress for the couple. 

- Do not blame the victim on the part of the family when filing a complaint. 
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