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 فريوس كوروان املس تجد حلاميلمدى قانونية املسؤولية اجلنائية 

مه اجلوانب القانونية ملواهجة أ زمة كوروان املس تجد من حيث حبث أ  تسليط الضوء عىل 

فريوس  حلاميل املدينوالقانون  املرصيضوء أ حاكم قانون العقوابت  يفاملسؤولية اجلنائية واملدنية 

صابة الغري وقد كوروان، ومل يتخذ الاجراءات ا لوقائية محلاية نفسه وغريه ال مر اذلى يرتتب عليه ا 

ىل حدوث الوفاة، كام يساعد ذكل   .انتشار الوابء بصورة واسعة جدا يفيصل ال مر ا 

مدى توافر القصد اجلنايئ يف ذكل، وهل هذا املصاب قد توافر دليه  يفومن هنا ميكن البحث 

جراءات احليأة واحلذر و ى لكتا العمد مع س بق ال رصار والرتصد يف ذكل  ؟ أ م أ نه أ طأ   ومل يتخذ ا 

ىل ال عدام يف  واليت املرصياحلالتني، ال مر ميثل جرمية يعاقب علهيا قانون العقوابت  تصل العقوبة ا 

 .حاةل ثبوت العمد مع س بق ال رصار والرتصد يف نقل هذا الوابء للغري

هجود  ، وأ يضا   املدينوء أ حاكم القانون ض يفاملسؤولية املدنية الناش ئة عن ذكل وكذكل 

مؤسسات ادلوةل املبذوةل ملواهجة أ زمة كوروان وعىل رأ سها توجهيات خفامة الس يد الرئيس عبد 

ودوةل رئيس جملس الوزراء وادلور العظمي ل طباء مرص العظامء "اجليش الابيض"  السييسالفتاح 

مواهجة هذا الوابء، كام تناولت ادلراسة حبث امحلاية اجلنائية واملدنية وال دارية لهؤلء الاطباء يف  يف

 .ظل مواهجة هذا الوابء املس تجد

منذ الاعالن عن جاحئة كوروان  املرصييضا التدابري الاحرتازية الصادرة عن النائب العام وأ  

 .ءات القانونية حيال اجلرامئ اليت تقع وقت اجلاحئةللحفاظ عيل الصحة العامة مع اختاذ اكفة الاجرا

اختذهتا هيئة النيابة ال دارية اتساقا مع اجتاه ادلوةل لعودة احلياة  اليتالاجراءات الاحرتازية  و

اىل طبيعهتا والتعايش مع الفريوس وشددت عىل اختاذ اكفة ال جراءات القانونية حيال من خيالف 

 .ذكل
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 وروان يف العقود التجاريةال ثر القانوين لك

اضأرب كثري من تعامالت والزتامات التجار أ فرادا ومؤسسات ورشاكت بسبب جاحئة 

، فترضر كثري من العقود التجارية؛ كعقود التوريد واملقاولت ول «91 - كوفيد»فريوس كوروان 

ىل عقود ال جيارات وغريها من ال مثةل الكثرية، ول  ضافة ا  س امي اليت تعمتد عىل التوريد اخلاريج، ا 

جراءات اس تثنائية؛ كتعليق الرحالت ادلاخلية وادلولية، وتقييد حركة  س امي بعد اختاذ احلكومات ا 

ق واملاكتب التجارية؛ ما تسبب يف أ اثر مبارشة وغري مبارشة عىل كثري من الالزتامات ال سوا

 .العقدية

ذلكل سيسلط الضوء رسيعا عىل أ مه ما ينبغي للتاجر مراعاته عند قيامه مبخالفة الزتاماته العقدية 

مراعاته القواعد  ك ثر لهذه اجلاحئة؛ وذكل لئال يدخل التاجر يف حتمل املسؤولية القانونية بسبب عدم

النظامية للترصف يف مثل هذه الظروف، مفجرد وقوع الرضر أ و وجود مشقة شديدة يف تنفيذ 

عىل اجلوانب ك  ن ؤولية عىل املترضر مألقا، ذلكل سالعقد ل يعين ابلرضورة عدم وجود مس

 .العملية

ل ينبغي الت  كيد أ ول أ ن الالزتام ابلعقد واجب رشعي ونظايم وأ خاليق ول جي وز اخلرو  عنه ا 

ل أ ن تكون  ابلرتايض بني أ طرافه؛ فقد قال تعاىل: "اي أ هيا اذلين أ منوا أ وفوا ابلعقود"، وقال أ يضا: "ا 

ومل  -جتارة عن تراض منمك"، ذلكل من املهم أ ن يلج   أ طراف العقد عند اضأراب الالزتامات 

ىل التفاوض بغية اس مترار الرتايض اذلي - تسعفهم بنود العقد  .هو أ ساس العالقة التعاقدية ا 

هنائه ابلرتايض، فيجب لتأبيق نظرية  ىل الالزتام ابلعقد أ و تعديهل أ و ا  ذا مل يكن هناك سبيل ا  فا 

برام العقد قبل اجلاحئة، أ ي  :الظروف الأارئة الت  كد من توافر عدة رشوط عامة، أ مهها أ ن يكون ا 

يكون املترضر غري قادر عىل دفع أ و توقع  قبل بدء حترك احلكومات وبدء هبوط ال سواق، اثنيا أ ن

هذه اجلاحئة قبل حصولها، واس تأاعت عدة رشاكت احلفاظ عىل مرك ها يف ظل هذه الظروف 

بسبب طبيعة نشاطها، والرشط ال خري هنا أ ن يكون تنفيذ هذا العقد مرهقا ويتسبب يف طسائر 

ىل رحا بة القواعد العامة بناء عىل نظرية فادحة، فميكن عندئذ للمترضر الانتقال من ضيق العقد ا 

احلوادث الأارئة أ و وضع اجلواحئ، وبناء عىل عديد من القواعد الرشعية كقاعدة: "ل رضار ول 

 ."رضار
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جراء خيالف العقد مراعاة عدة أ حاكم وقواعد أ قرها القضاء  ومع ذكل؛ ينبغي قبل اختاذ أ ي ا 

ىل ال عراف ادلولية يف الالزتا ضافة ا  مات التجارية، وعدم اعتبار التاجر أ و الرشكة لهذه وال نظمة، ا 

ال حاكم جيعهل عرضة للمأالبة ابلتعويضات والعقوابت النظامية أ و القضائية، وأ مه هذه ال حاكم ما 

 :ييل

أ ول: جيب أ ن ترتتب عىل تنفيذ العقد مشقة أ و طسارة فعلية كبرية، حيث ترتتب عىل 

لزتامات أ كرب، فال تكون املشقة بسبب سوء ال دارة يف الاس مترار يف تنفيذ العقد مسؤوليات وا

ذا اكنت الرشاكت املثيةل مل تت  ثر كثريا، فليس حصيحا أ ن مجيع  مثل هذه الظروف ول س امي ا 

الرشاكت والتجار ت  ثر سلبا بسبب اجلاحئة؛ بل هناك من حافظ عىل مرك ه وهناك من اس تفاد كثريا 

ذلكل من املهم اصأحاب حسن النية يف الترصفات  يف ظل هذه الظروف بسبب طبيعة نشاطه،

ىل بر ال مان وجتنب الاصأدام ابلنظام والقضاء  .وتقدير الظروف اخلاصة ابملنش  ة وذكل للوصول ا 

اثنيا: ينبغي مراعاة النظام يف حال وجود نظام حيمك العالقة العقدية، كترسحي املوظفني، فيجب 

اليت صدرت فهيا أ نظمة كنظام الامتياز التجاري أ خريا  أ ن يكون وفق نظام العمل، وكذكل العقود

وحنوه، أ و العقود اليت حتتوي عىل أ وراق جتارية اكلش ياكت والمكبيالت، فيجب ال خذ يف احلس بان 

نظام التنفيذ وال وراق التجارية، فهناك نصوص مل مة وحممكة ملثل هذه الظروف قد نصت علهيا 

 .ال نظمة

، فالرضر -مىت اكن ذكل ممكنا  -ميكن تنفيذه من العقد، أ و تعليق تنفيذه اثلثا: ينبغي تنفيذ ما 

ي ال بقدر ال ماكن، ورحابة القواعد العامة ل تعين أ هنا ل حترتم العقد مألقا، فهناك بعض 

جراءات ل بد من القيام هبا كرشط ال طأار، فينبغي  الالزتامات اليت ميكن تنفيذها أ و تعليقها، أ و ا 

طأار امل  ترضر الأرف ال طر بعدم القدرة عىل التنفيذ يف وقت معني لئال يكون عرضة للمسؤولية ا 

 .والتعويض

بقدر ما أ صبح هاجس فريوس "كوروان" املس تجد موضوع تتبع دقيق ويويم من طرف اجملمتع 

نه يقتيض منا التع ىل هتديده الواحض للصحة العاملية، فا  امل ادلويل بلك مواقعه ومسؤولياته، ابلنظر ا 

مع لك جوانبه وأ اثره ال طرى املمكنة واحملمتةل بكثري من اجلدية واملوضوعية واملسؤولية بعيدا عن 

 .الهلع والقلق والهتويل

فقد أ اثرت خماطر ال وبئة وال مراض خالل العرشين س نة ال خرية العديد من ال شاكلت ذات 

ل من الصحي العاملي وابلعوائق وال كراهات ال بعاد القانونية والاقتصادية والاجامتعية يف ارتباطها اب

س نة  (H1N1)و 3002س نة  SRAS النامجة عهنا يف جمال تبادل السلع واخلدمات، مرورا بوابء



 

5 
 

ليتجدد النقاش اليوم عىل املس توى ادلويل خبصوص أ اثر  3092س نة  (EBOLA) أ و 3001

شغلية والالزتامات املالية املس تجد عىل بعض املعامالت التجارية والعقود ال  (CORONA)فريوس

والرضيبية، حيث دفعت عدد من املؤسسات والرشاكت العاملية خاصة الصينية وال مريكية مهنا 

املتخصصة يف جمالت خمتلفة مثل صناعات الس يارات والنقل اجلوي واملعلوميات واملواد البرتولية 

اماهتا التعاقدية جتاه زبناهئا وعدم أ داء والغازية، بوجود حاةل )القوة القاهرة( من أ جل التحلل من الزت 

 .غرامات الت  خري أ و التعويض عن الت  خري يف التنفيذ أ و عن اس تحالته

ىل تبين هذا املوقف ودمعه،  وهو ما جعل عددا من ادلول تبادر خالل ال ايم القليةل املاضية ا 

جامتع مع الرشاكء فرباير املايض بعد ا 32حيث أ علن وزير الاقتصاد واملالية الفرنيس يوم 

الاقتصاديني أ ن فريوس "كوروان" يعد قوة قاهرة ابلنس بة للمقاولت، مؤكدا أ هنم لن يأبقوا 

ىل  ماكنية اللجوء ا  غرامات الت  خري يف التنفيذ عىل الرشاكت املرتبأة بعقود مع ادلوةل، وطرح ا 

عأاء همل ل داء ال عباء الاجامتعية والرضيبية ابلنس   ىل املقاولت اليت يثبت اخلدمات اجل ئية وا  بة ا 

ترضرها من أ  اثر هذا الوابء، واللك هبدف حامية الاس تقرار بشلك مسؤول وعدم السقوط يف 

 .مغبة القلق والهلع الاقتصادي

كام أ كدت هيئة تمنية التجارة ادلولية الصينية أ هنا س متنح شهادات )القوة القاهرة( للرشاكت 

مع ت  ثريات عدوى فريوس "كوروان"، خاصة الرشاكت اليت  ادلولية اليت تاكحف من أ جل الت  قمل

ثبات الت  خري أ و تعأل وسائل املواصالت وعقود التصدير  ستس تأيع تقدمي مستندات موثقة ل 

عالانت امجلارك وغريها  .وا 

جراءات ل حتجب عن املتتبعني ظهور بوادر جدل ونقاش قانوين اقتصادي حول  مبادرات وا 

ذلي يعد من املواضيع املعقدة اليت حتمتل كثريا من الت  ويالت واطتالف موضوع القوة القاهرة ا

وهجات النظر حول مدى توافر رشوط هذه القوة القاهرة من عدمه، خاصة عندما نكون أ مام وابء 

حصي عاملي ختتلف أ اثره بني السلبية وال جيابية ابطتالف املواقع واملؤسسات، وابطتالف الظروف 

ن بعض القأاعات عىل خالف البايق عرفت منوا كبريا بسبب  احمليأة ابلتعاقدات ذ ا  املتنازع بش  هنا، ا 

 .انتشار هذا الفريوس، خاصة تكل املتعلقة ابلتجارة ال لكرتونية

وال كيد أ ن عددا من املقاولت املغربية يف عالقاهتا الاقتصادية ومبادلهتا التجارية وادلولية 

س تصأدم بكثري من هذه املأبات اليت يتعذر اخلوض يف تفاصيلها التقنية واملالية، واليت س تؤثر 

نتاجياهتا وخدماهتا، حيث طالعنا عرب عدد من اجلرائد  واملواقع سلبا عىل عدد من الزتاماهتا وا 

لغاء وت  جيل عدد من الرحالت اجلوية  طبارا عن ا  ال لكرتونية ووسائل التواصل الاجامتعي ا 
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وال سفار الس ياحية )العمرة(، وال نشأة واللقاءات والتظاهرات؛ وهو ما ترضر معه الرشاكء 

قاولت واملؤسسات املعنية هبا، فضال عن املقاولت اليت ترتبط أ نشأهتا التجارية بشلك كبري ابمل

الصينية )الصني اثلث مشارك جتاري للمغرب( اليت بدأ ت تشيك من ركود معامالهتا، مما س يثري 

ماكنية اس تفادة هذه املقاولت  النقاش جمددا حول نظرييت القوة القاهرة والظروف الأارئة ومدى ا 

 .مهنا للتحلل من الزتاماهتا العقدية وتعديلها أ و التخفيف مهنا

ذن، أ مام ننا، ا  شاكل قانوين اقتصادي يفرض علينا الوقوف عىل بعض مداخهل ال ساس ية ا   .ا 

 املدخل ال ول: كروان والقوة املل مة للعقد أ ي عالقة ؟

ل شك يف أ ن فكرة "العقد رشيعة املتعاقدين" تنبين عىل ثالث أ سس: أ ولها قانوين قوامه مبدأ  

املواثيق، واثلهثا ذو طابع اجامتعي واقتصادي سلأان ال رادة، واثنهيا أ خاليق يمتثل يف احرتام العهود و 

 .يرتمجه وجوب اس تقرار املعامالت

 .ويه فكرة توجب احرتام مضمون العقد سواء من طرف املتعاقدين أ و من جانب القضاء

لكن ال وبئة الصحية كواقعة مادية رصفة تكون لها أ اثر سلبية واحضة ميكن رصد مالحمها عىل 

عام والعالقات التعاقدية عىل وجه اخلصوص حيث تتصدع هذه الروابط  العالقات القانونية بوجه

نتيجة ركود يصيب بعض القأاعات الاستامثرية مما جيعل من املس تحيل أ و عىل ال قل من الصعب 

 .تنفيذ بعض الالزتامات أ و يؤطر تنفيذها

رية واملتوسأة عىل وهو وضع قد ميس املؤسسات الصناعية والتجارية اخلاصة والعامة، الصغرية والكب

حداها ب  زمة اقتصادية  السواء، ابلنظر لالرتباط الكبري والوثيق بني أ نشأهتا حيث يكفي أ ن تصاب ا 

 . ليك هتدد ال طرايت بدورها

ومن هنا، تبىن الفكر القانوين والاجهتاد القضايئ عرب العامل أ ليتني تعتربان من الوسائل امحلائية 

ابل فالس أ و عىل ال قل أ صبحت ذمهتم املالية مصابة بتصدع  للمدينني اذلين يصبحون همددين

 .طأري

ىل عال  احلالت اليت يصري  هااتن ال ليتان هام نظريتا القوة القاهرة والظروف الأارئة اليت ترميان ا 

 (.أ و صعب التنفيذ )الظروف الأارئة (فهيا الالزتام التعاقدي مس تحيل التنفيذ )القوة القاهرة
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يعدان تأبيقا ملبدأ  أ خاليق عام مفاده أ نه ل تلكيف مبس تحيل أ و ل تلكيف مبا  وهام يف ال صل

نسان  .يتجاوز الأاقة العادية لال 

فهام ترمجة للعالقة الوطيدة بني القانون  -كام أ كد عىل ذكل الفقه القانوين -ومن الناحية املوضوعية 

 .والاقتصاد من هجة أ وىل ومبادئ ال خالق من هجة أ طرى

يس  ل املدين عقداي جيب أ ن يكون قد أ خل ابلزتامه العقدي، ومن صور ذكل ال خالل عدم فليك 

التنفيذ يف الوقت املتفق عليه وهو ما يمت وصفه ابلامتطل؛ غري أ ن هذه املسؤولية العقدية قد ترتفع 

ذا ما متسك ب  حد ال س باب ال جنبية عنه واليت متثل يف جوهرها لك الظروف والوقا ئع عن صاحهبا ا 

لهيا ليك يثبت أ ن  املادية أ و القانونية اليت ميكن للمدعى عليه يف دعوى املسؤولية املدنية أ ن يستند ا 

منا هو نتيجة حمتية ذلكل السبب ليه ول دخل هل فيه وا   .الرضر ل ينسب ا 

  .ومتثل القوة القاهرة أ مه صور هذا السبب ال جنيب

 أبيقات القوة القاهرة ؟املدخل الثاين: هل يعد فريوس "كوروان" أ حد ت 

 ما مفهوم ورشوط القوة القاهرة ؟

القوة القاهرة يه لك أ مر ل يس تأيع ال نسان أ ن يتوقعه، اكلظواهر الأبيعية، )الفيضان واجلفاف "

والعواصف واحلرائق واجلراد(، وغارات العدو وفعل السلأة، ويكون من شانه أ ن جيعل تنفيذ 

 ."الالزتام مس تحيال

 :ترشيعية الرئيس ية فهيي ثالثأ ما رشوطها ال 

 .عدم التوقع :أ ول -

 .اس تحاةل ادلفع :اثنيا -

 .عدم صدور طأ   من املدين املمتسك ابلقوة القاهرة :اثلثا -

ولك رشط من هذه الرشوط اطتلفت بش  ن تأبيقه النظرايت الفقهية والترشيعات املقارنة، لكن 

شار وابء حصي كواقعة مادية قد تكون قوة قاهرة من الناحية املبدئية ميكن أ ن نس تخلص مهنا أ ن انت 

ذا ما توفر لها رشطان  لكام اكن لها ت  ثري مبارش عىل عدم تنفيذ الالزتام التعاقدي من طرف املدين ا 

أ ساس يان وهام عدم التوقع واس تحاةل ادلفع ابلكيفية اليت س بق توضيحها أ ما الرشط الثالث املمتثل 
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اةل ابخلصوص حاةل فريوس "كوروان" عنرصا غري مألوب منأقيا؛ يف طأ   املدين فيظل يف هذه احل

ن الظروف احمليأة ابنتشار الفريوس أ و تكل املتودلة عنه بصفة مبارشة أ و غري مبارشة قد  بل ا 

تكون بدورها عبارة عن قوة قاهرة ومن ذكل مثال وقف اسرتاد بعض املواد ال ولية أ و رفع أ سعار 

 .بعضها ال طر

مل تعد حمصورة عىل وقائع حمددة دون غريها فلك واقعة حتققت بش  هنا الرشوط  فالقوة القاهرة

ل وعدت حاةل من حالت القوة القاهرة  .وجعلت التنفيذ مس تحيال ا 

ثبات توافر هذه الرشوط  .ويبقى بأبيعة احلال املدين هو املل م اب 

تنفيذ الالزتامات العقدية  املدخل الثالث: موقف القضاء املقارن من ت  ثري ال وبئة وال مراض عىل

شاكليات ال مان واملاكن  (.)ا 

شاكلية ال من  :ا 

السؤال اذلي يأرح نفسه هو مىت يمت تقدير رشط "عدم توقع احلدث"، أ ي فريوس "كوروان" من 

 طرف القضاء ؟

برام العقد وهو ما قررته حممكة النقض الفرنس ية بتارخي  ىل اترخي ا  مبدئيا، يمت ذكل ابلنظر ا 

 3002اذلي ظهر شهر يناير  (chukungunya) مبناس بة قضية تتعلق بوابء 31/93/3001

معتربة أ ن رشط "عدم التوقع" اذلي يربر فسخ العقد مل يتحقق ما دام أ ن التفاق مت شهر غشت 

 .أ ي بعد ظهور الوابء ب  شهر 3002س نة 

ىل  "توجه قضايئ نستشف منه أ ن هذا ال شاكل لن يأرح ال ن مبناس بة فريوس "كوروان ابلنس بة ا 

العقود القدمية؛ لكن التساؤل س يأرح ابلنس بة للعقود اليت أ برمت بعد ظهور هذا الوابء. وهنا أ يضا 

نتوقع حدوث نقاش جاد حول التارخي الواجب اعامتده ل عالن ظهور فريوس "كوروان"، هل اترخي 

عالنه ابلصني ؟ أ م ابلبدل اذلي توجد به الرشكة اليت تمتسك ابلقوة القا هرة ؟ أ م التارخي اذلي حددته ا 

 منظمة الصحة العاملية ؟

شاكلية حتديد املناطق املصابة ابلوابء ؟  ا 

ن مس  ةل حتديد املناطق هاته ليست ابلسهةل أ و اليسرية لطتالف املعايري، وقد أ ثري هذا ال شاكل  ا 

ىل مناطق قريبة، وحماذية ل ماكن  سابقا يف ن اعات تتعلق بقضااي ال سفار حيث مت رفض السفر ا 
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ن وصفت ابخلأرية لنتشار وابء حصي هبا، حيث اعتربت حممكة ابريس أ ن اخلأر الصحي مل يك

ىل هذا البدل مس تحيال )حمك  قاهرا وموجودا بدوةل التايالند وأ نه مل يكن مقبول اعتبار السفر ا 

 .(4/5/2004بتارخي 

أ كدت نفس حممكة ابريس أ ن توقف الأائرة ببدل جماور ملنأقة  32/7/9112ويف حمك أ طر بتارخي 

 .تعرف انتشار وابء الأاعون ل يشلك طأرا يفرس انه قوة قاهرة

ننا، ذن، أ مام وضع حصي عاملي يثري الكثري من التساؤلت، وال شاكلت ذات بعد اقتصادي  ا  ا 

وقانوين وتتألب منا مقاربة حكمية تضمن التوازن العقدي وتكرس ادلور ال سايس للقضاء يف حتقيق 

 .ال من القانوين والاجامتعي املنشود
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ا ابل جراءات اليت سيبدأ  العمل  أ صدر ادلكتور مصأفى مدبويل، رئيس جملس الوزراء، قرار 

ا من يوم السبت املوافق  شعار أ طر، مع طضوع مجيع 3030يونيو  37ب  حاكهما اعتبار  ، حلني ا 

 ال جراءات الواردة فيه للمتابعة؛ لتقدير املوقف.

لغاء حظر انتقال وحترك املواطنني، باكفة أ حناء امجلهورية، عىل  ونص القرار يف مادته ال وىل عىل ا 

 الأرق. مجيع 

ونصت املادة الثانية عىل أ ن تس تقبل دور العبادة املُصلني ل داء الشعائر ادلينية، عدا صالة امجلعة 

ابلنس بة للمسلمني، والصلوات الرئيس ية امجلاعية اليت حتددها السلأات ادلينية ابلنس بة لغري 

 املسلمني.

الاحرتازية والاحتياطات الصحية وحددت ضوابط عودة دور العبادة، ويه الالزتام باكفة التدابري 

اليت تقررها الُسلأات املُختصة، والالزتام ابخلأة التدرجيية ل داء الصلوات، اليت تضعها وزارة 

ال وقاف والُسلأات ادلينية القامئة عىل دور العبادة، حبسب ال حوال، وغلق دورات املياه امللحقة 

 ودور املناس بات بدور العبادة.

لثة عىل السامح ابس تقبال امجلهور ابملقايه والاكفتريايت واملأامع، وما مياثلها من ونصت املادة الثا

احملال واملنش  ت، وحمال احللوايت ووحدات الأعام املتنقةل، وحددت املادة الضوابط اليت ستنظم 

 معل تكل املنش  ت.

ا جلوسهم، من   2الساعة ومشلت الضوابط املقررة أ ن تكون ساعات اس تقبال امجلهور وحتديد 

ا، حىت  مساء، والالزتام باكفة الضوابط والتدابري الاحرتازية والاحتياطات الصحية اليت  90صباح 

% من الأاقة الاستيعابية، 32تقررها السلأات اخملتصة، وكذكل أ ل ت يد نس بة ال شغال عىل 

ىل اقتصار العمل بتكل احملال واملنش  ت ضافة ا  خار  الساعات  وعدم تقدمي النارجيةل "الشيشة"، ا 

املقررة لس تقبال امجلهور عىل تقدمي خدمة )التيك أ واي( دون اجللوس، وخدمات توصيل الألبات 

 للمنازل، مع الالزتام جبميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتضمنت املادة الرابعة السامح ابس تقبال امجلهور ابحملال التجارية واحلرفية، مبا فهيا حمال بيع السلع 

مساء، مع الالزتام باكفة  1صباحا  وحىت ال  2 اخلدمات، واملراك  التجارية "املولت"، من ال وتقدمي

التدابري الاحرتازية والاحتياطات الصحية اليت تقررها السلأات اخملتصة، وذكل عىل أ ن يُس تثىن 

ات أ و الفاكهة أ و من قيد التوقيت يف هذه املادة اخملاب ، حمال البقاةل، بدايل المتوين، حمال اخلرضاو 
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اللحوم أ و ادلواجن أ و ال سامك، والصيدليات، والسوبر ماركت املتواجدة خار  املراك  التجارية، 

 ساعة. 32حبيث يسمح ابس تقبال امجلهور عىل مدار ال 

ونصت املادة اخلامسة من القرار عىل أ ن يُسمح ابس تقبال رواد ال ندية الرايضية والشعبية ومراك  

ت ال لعاب الرايضية والنوادي الصحية، وفقا  لضوابط تشمل أ ن تكون ساعات الش باب وصال

مساء، والالزتام باكفة الضوابط وادلليل ال رشادي املعد  1صباحا  وحىت ال  2اس تقبال الرواد من ال 

من وزارة الش باب والرايضة والتدابري الاحرتازية والاحتياطات الصحية اليت تقررها السلأة 

ل ت يد نس بة ال شغال بصالت ال لعاب الرايضية والنوادي الصحية، سواء الاكئنة داخل اخملتصة، وأ  

 % من الأاقة الاستيعابية. 32ال ندية ومراك  الش باب أ و خارهجا، عىل 

جراءات التواجد يف املنش  ت الثقافية والس ياحية والفنية، حيث نصت املادة  وتناول القرار تنظمي ا 

ابس تقبال امجلهور بدور الثقافة، والسيامن، واملسارح، مبراعاة الالزتام باكفة السادسة عىل أ ن يُسمح 

التدابري الاحرتازية والاحتياطات الصحية اليت تقررها السلأات اخملتصة، وأ ل ت يد نس بة ال شغال 

 % من الأاقة الاستيعابية.32عىل 

العمل والأاقة الاستيعابية  ونصت املادة السابعة عىل أ ن حُيدد وزير الس ياحة وال اثر مواعيد

للاكفتريايت والاكفهيات واملأامع والنوادي الصحية، وغريها من ال نشأة الاكئنة ابملنش  ات الفندقية 

 املرطصة من الوزارة.

ونص القرار يف مادتيه، الثامنة والتاسعة، عىل أ ن تغلق مجيع احلدائق واملتزنهات والشواطئ العامة 

لفعاليات اليت تتألب تواجد أ ي جتمعات كبرية للمواطنني: مثل: "احلفالت دون غريها، وتغلق مجيع ا

 الفنية، الاحتفالت الشعبية، املوادل، املعارض، املهرجاانت، وال فراح". 

أ ما املادة العارشة فقد نصت عىل أ ن يس متر تعليق تواجد الأالب لتلقي العمل مبقار املدارس واملعاهد 

وكذكل تواجدمه ب  ي جتمعات هبدف تلقي العمل حتت أ ي مسمى، وأ شار  واجلامعات أ اي  اكن نوعها،

ىل أ ن ذكل ل يرسي عىل مجيع أ عامل الامتحاانت طبقا  ملا حتدده السلأة اخملتصة، كام حتدد  القرار ا 

عادة تشغيل حضاانت ال طفال والضوابط الالزمة ذلكل مع مراعاة مجيع  السلأة اخملتصة موعد ا 

 ات الصحية. التدابري والاحتياط

، عىل أ ن توقف مجيع وسائل النقل امجلاعي العامة واخلاصة 99ونص قرار رئيس الوزراء يف مادته ال 

ا. 2منتصف الليل، وحىت ال  93من ال   صباح 
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عىل أ ن تقدم الوزارات واحملافظات واجلهات والهيئات مجيع خدماهتا للمواطنني،  93ونصت املادة 

ملُختصة بلك هجة، ومبراعاة الالزتام باكفة التدابري الاحرتازية والاحتياطات طبق ا ملا تُقدره الُسلأة ا

 الصحية.

وتنظم السلأة اخملتصة بلك هجة نظام العمل هبا وقواعد تشغيل العاملني طبق ا ملا تراه حمقق ا للصاحل 

ا للحامية فريوس كوروان  العام، ومبا يراعي التدابري الاحرتازية املتألبة للتعامل مع املس تجد؛ توفري 

 الالزمة للعاملني هبا واملرتددين علهيا.

من القرار لتشدد عىل أ ن يلزتم املواطنون ابرتداء الكاممات الواقية أ ثناء تواجدمه  92وجاءت املادة 

امجلاعية، سواء العامة أ و اخلاصة، وأ ثناء ترددمه عىل مجيع املنش  ت احلكومية أ و جبميع وسائل النقل 

 اخلاصة أ و البنوك أ و دور العبادة.

عىل أ ن يعاقب لك من خيالف حمك عدم ارتداء الكاممة الواقية يف ال ماكن احملددة،  92ونصت املادة 

م هذا القرار ابحلبس وبغرامة ل أ لف جنيه، ويعاقب لك من خيالف ابيق أ حاك 2بغرامة ل جتاوز 

حدى هاتني العقوبتني. 2جتاوز   أ لف جنيه، أ و اب 

داراي  احملال واملنش  ت اليت ختالف حمك املادتني الثالثة والرابعة من  92ونصت املادة  عىل أ ن تُغلق ا 

 لت.هذا القرار املنظمة لعمل املأامع واملقايه والاكفهيات واحملال التجارية واحلرفية واملو

------------- 

جازة عيد   نرشت اجلريدة الرمسية قرارات ادلكتور مصأفى مدبويل، رئيس جملس الوزراء، بش  ن ا 

 .الفأر املبارك وال جراءات الاحرتازية اليت سيمت اختاذها ملواهجة فريوس كوروان خالل هذه الفرتة

 120رار رئيس جملس الوزراء رمق ونصت املادة ال وىل من القرار عىل أ نه مع عدم ال خالل ب  حاكم ق

، واس مترارا  جلهود ادلوةل يف احملافظة عىل حصة املواطنني ودرءا  ل ية تداعيات حممتةل 3030لس نة 

لفريوس كوروان املس تجد، حيظر انتقال أ و حترك املواطنني، باكفة أ حناء امجلهورية، عىل مجيع الأرق 

ة صباحا ، مع السامح ابحلركة الرضورية املُرتبأة من الساعة اخلامسة مساء  وحىت الساعة السادس

 .ابلحتياجات الأارئة اليت يُقدرها م  مورو الضبط القضايئ

غالق املقايه والاكفيرتايت والاكفهيات والاكزينوهات واملاليه  ونصت املادة الثانية عىل أ ن يس متر ا 

 .احملال اليت تُقدم التسلية أ و الرتفيهوالنوادي الليلية واحلاانت، وما ياُمثلها من احملال واملنش  ت، و 

https://www.masrawy.com/news/Tag/17051/فيروس-كورونا#bodykeywords
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ويقترص العمل جبميع املأامع وما ياُمثلها من احملال واملنش  ت ووحدات الأعام املُتنقةل وحمال احللوايت 

وكذكل املنش  ت الس ياحية اليت تُقدم امل  كولت واملرشوابت عىل تقدمي خدمة )التيك أ واى( خار  

ات توصيل الألبات للمنازل عىل مدار اليوم، مع الالزتام ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدم

 .جبميع الاحتياطات الصحية الواجبة

وتُغلق مجيع احملال التجارية واحلرفية، مبا فهيا حمال بيع السلع وتقدمي اخلدمات، واملراك  التجارية " 

 .املولت التجارية " أ مام امجلهور عىل مدار اليوم

أ ن تُوقف ابلاكمل مجيع وسائل النقل امجلاعي العامة عىل مدار اليوم، كام ونصت املادة الثالثة عىل 

حيظر حترك مجيع حافالت الرحالت العامة أ و اخلاصة بني احملافظات، كام حيظر مألقا  حترك املراكب 

غالق مجيع ال ندية الرايضية  النيلية أ و تواجد أ ى جتمعات أ و حتراكت جامعية للمواطنني، ويس متر ا 

ية ومراك  الش باب وصالت ال لعاب الرايضية واحلدائق العامة واملتزنهات والشواطئ والشعب 

وتعليق العروض اليت تُقام يف دور السيامن واملسارح والفاعليات اليت تتألب تواجد أ ية جتمعات كبرية 

 .للمواطنني باكفة أ حناء امجلهورية

ق حمك املادتني ال وىل والثالثة من هذا ونصت املادة الرابعة من القرار عىل أ ن يُس تثىن من تأبي

باكفة أ نواعها سواء للسوق احمليل أ و  –القرار مجيع املركبات املنوط هبا نقل املواد البرتولية أ و البضائع 

أ و الأرود أ و مس تل مات الانتا ، مركبات الأوارئ، مركبات نقل ال موال لتغذية  –للتصدير 

لعاملني ابملصانع أ و اخملازن واملس تودعات أ و الرشاكت أ و ماكينات الرصاف ال يل، مركبات نقل ا

 .البنوك، ومركبات ال مداد والمتوين للقأاع الصحي

الثانية من هذا القرار اخملاب ، حمال البقاةل،   تأبيق حمك املادة ال وىل واملادة  كام يُس تثىن من

واجن أ و الاسامك، الصيدليات، البدالني المتوينيني، حمال اخلرضوات أ و الفاكهة أ و اللحوم أ و ادل

السوبر ماركت املُتواجدة خار  املراك  التجارية، أ سواق امجلةل عىل أ ن يقترص العمل هبا خالل 

ساعات حظر الانتقال أ و التحرك عىل اس تالم وتسمل البضائع دون اس تقبال امجلهور، مجيع املصانع 

هبا، املوائن، املستشفيات واملراك  الأبية واخملازن واملس تودعات ومواقع أ عامل املقاولت املرطص 

واملعامل الأبية، املس تودعات واخملازن امجلركية، ماكينات ت ويد املركبات ابلوقود ومراك  الصيانة 

الرسيعة مبحأات الوقود، مجيع وسائل الاعالم، خدمات طوارئ رشاكت الكهرابء وقأاعات توليد 

ات طوارئ رشاكت املياه وحمأات رفع ورصف الكهرابء، خدمات طوارئ رشاكت الغاز، خدم

ومعاجلة وحتلية املياه، خدمات مشغيل ش بكة املعلومات ادلولية وش باكت التصالت، مراك  

اخلدمة واملبيعات التابعة لرشاكت التصالت، تأبيقات املشرتايت ال لكرتونية ومس تودعاهتا، 
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ل مقاح، مجيع خدمات توصيل امل  كولت بأاقات الرصاف الايل، التخليص امجلريك، جلان تسويق ا

واملرشوابت والبضائع للعمالء سواء اكن الألب عن طريق التأبيقات ال لكرتونية أ و غريها، 

   .والعاملني ب  ي من هذه الانشأة املس تثناة، مع الالزتام جبميع الاحتياطات الصحية الواجبة

 32ة اعتبارا من بداية يوم ال حد املوافق ونصت املادة اخلامسة عىل أ ن ترسي أ حاكم املواد السابق

 .3030من مايو عام  31حىت هناية يوم امجلعة املوافق  3030من مايو عام 

ونصت املادة السادسة عىل أ نه مع عدم ال خالل ب  ي عقوبة أ شد تنص علهيا القوانني املعمول هبا، 

هذا القرار ابحلبس وبغرامة ل جتاوز يُعاقب لك من خيالف أ حاكم املواد ال وىل والثانية والثالثة من 

حدى هاتني العقوبتني  .أ ربعة أ لف جنيه أ و اب 

من شهر مايو عام  32ونصت املادة السابعة من القرار عىل أ ن تكون املدة من يوم السبت املوافق 

جازة رمسية مدفوعة ال جر يف  3030من شهر مايو عام  32حىت يوم امخليس املوافق  3030 ا 

واملصاحل احلكومية والهيئات العامة ووحدات ال دارة احمللية وذكل مبناس بة عيد الفأر الوزارات 

 .املبارك

ادلكتور مصأفى مدبويل، رئيس جملس الوزراء، فامي يتعلق ابل جراءات الاحرتازية   كام نرشت قرار

جازة عيد ال فأر املبارك، والوقائية للتصدي لنتشار جاحئة " كوروان"، خالل فرتة ما بعد انقضاء ا 

 .مايو وملدة مخسة عرش يوما   20وذكل اعتبارا  من 

 120ونصت املادة ال وىل من القرار عىل أ نه مع عدم ال خالل ب  حاكم قرار رئيس جملس الوزراء رمق 

) اخلاص بفرض حظر التجول يف بعض مناطق سيناء(، واس مترارا  جلهود ادلوةل يف 3030لس نة 

 ودرءا  ل ية تداعيات حممتةل لفريوس "كوروان" املس تجد، حيظر انتقال أ و احملافظة عىل حصة املواطنني

حترك املواطنني، باكفة أ حناء امجلهورية عىل مجيع الأرق بدءا  من الساعة الثامنة مساء  وحىت الساعة 

السادسة صباحا ، مع السامح ابحلركة الرضورية املرتبأة ابلحتياجات الأارئة اليت يقدرها م  مورو 

 .لضبط القضايئا

غالق املقايه، والاكفيرتايت،  ويف مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء عىل أ ن يس متر ا 

والاكفهيات، والاكزينوهات، واملاليه، والنوادي الليلية، واحلاانت، وما مياثلها من احملال واملنش  ت، 

غالق مجيع احلدا ئق العامة واملتزنهات و الشواطئ، واحملال اليت تقدم التسلية أ و الرتفيه، كام يس متر ا 

ويقترص العمل جبميع املأامع وما ياُمثلها من احملال واملنش  ت ووحدات الأعام املتنقةل وحمال احللوايت 

وكذكل املنش  ت الس ياحية اليت تقدم امل  كولت واملرشوابت عىل تقدمي خدمة )التيك أ واي( خار  
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الألبات للمنازل عىل مدار اليوم، مع الالزتام  ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل

  .جبميع الاحتياطات الصحية الواجبة

ونص القرار يف مادته الثالثة عىل أ ن تُغلق مجيع احملال التجارية واحلرفية، مبا فهيا حمال بيع السلع 

اخلامسة مساء   وتقدمي اخلدمات، واملراك  التجارية "املولت التجارية" أ مام امجلهور بدءا  من الساعة

ا                             .وحىت الساعة السادسة صباح 

وأ وحض القرار يف مادته الرابعة أ نه يُس تثىن من تأبيق حمك املادة ال وىل منه مجيع املركبات املنوط هبا 

، أ و نقل املواد البرتولية أ و البضائع، باكفة أ نواعها؛ سواء للسوق احمليل، أ و للتصدير، أ و الأرود

نتا ، ومركبات الأوارئ، ومركبات نقل ال موال لتغذية ماكينات الرصاف ال يل،  مس تل مات ال 

ومركبات نقل العاملني ابملصانع، أ و اخملازن واملس تودعات، أ و الرشاكت، أ و البنوك، ومركبات 

            .ال مداد والمتوين للقأاع الصحي

الثالثة من هذا القرار اخملاب ، وحمال البقاةل،   واملادة تأبيق حمك املادة ال وىل  كام يُس تثىن من

والبّدالني المتوينيني، وحمال اخلرضوات والفاكهة، واللحوم، وادلواجن، وال سامك، والصيدليات، 

والسوبر ماركت املتواجدة خار  املراك  التجارية، وأ سواق امجلةل عىل أ ن يقترص العمل هبا خالل 

لتحرك عىل اس تالم وتسمل البضائع دون اس تقبال امجلهور، ومجيع املصانع ساعات حظر الانتقال، وا

واخملازن، واملس تودعات، ومواقع أ عامل املقاولت املرطص هبا، واملوائن، واملستشفيات، واملراك  

الأبية، واملعامل الأبية، واملس تودعات، واخملازن امجلركية، وماكينات ت ويد املركبات ابلوقود ومراك  

 .انة الرسيعة مبحأات الوقود، ومجيع وسائل ال عالمالصي

ويُس تثىن كذكل من تأبيق حمك املادة ال وىل من القرار خدمات طوارئ رشاكت الكهرابء، 

وقأاعات توليد الكهرابء، وخدمات طوارئ رشاكت الغاز، وخدمات طوارئ رشاكت املياه، 

ش بكة املعلومات ادلولية وش باكت وحمأات رفع ورصف ومعاجلة وحتلية املياه، وخدمات مشغيل 

التصالت، ومراك  اخلدمة واملبيعات التابعة لرشاكت التصالت، وتأبيقات املشرتايت ال لكرتونية 

ومس تودعاهتا، وبأاقات الرصاف ال يل، والتخليص امجلريك، وجلان تسويق ال مقاح، ومجيع خدمات 

اء اكن الألب عن طريق التأبيقات توصيل امل  كولت واملرشوابت، والبضائع للعمالء؛ سو 

ال لكرتونية أ و غريها، والعاملني ب  ي من هذه ال نشأة املس تثناة، مع الالزتام جبميع الاحتياطات 

 .الصحية الواجبة
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ونص قرار رئيس الوزراء، يف املادة اخلامسة منه، عىل أ ن تُوقف مجيع وسائل النقل امجلاعي العامة 

الثامنة مساء  وحىت الساعة السادسة صباحا ؛ درءا  ل ي ت امح بني  واخلاصة، اعتبارا  من الساعة

                                                    .املواطنني

ووفقا  للامدة السادسة من القرار، يس متر تعليق تقدمي مجيع اخلدمات اليت تقدهما الوزارات 

وتصارحي العمل، واجلوازات، ول يرسي ذكل واحملافظات للمواطنني مثل: خدمات السجل املدين، 

عىل اخلدمات اليت تقدهما ماكتب الصحة وماكتب العمل وماكتب الربيد، وكذكل بعض اخلدمات 

اليت تقدهما أ قسام املرور واليت حيددها وزير ادلاخلية، وبعض اخلدمات اليت يقدهما الشهر العقاري 

ات اخملتصة مجيع ال جراءات الصحية الاحرتازية واليت حيددها وزير العدل، عىل أ ن تتخذ الوزار 

    .الالزمة محلاية العاملني واملواطنني

لهيا ابلفقرة ال وىل من هذه املادة  وميتد رساين املس تخرجات الرمسية الصادرة عن اجلهات املُشار ا 

لس نة  722واليت تنهتيي صالحيهتا يف اليوم السابق عىل اترخي العمل بقرار رئيس جملس الوزراء رمق 

)اخلاص خبأة ادلوةل الشامةل محلاية املواطنني من أ ي تداعيات حممتةل لفريوس كوروان  3030

املس تجد(، أ و خالل فرتة رساينه، أ و فرتة رساين أ ي من قرارات حظر حترك املواطنني الصادرة؛ 

 . املواطنني درءا  ل ية تداعيات حممتةل لفريوس "كوروان"، وذكل دون ترتيب أ ية أ عباء مالية عىل

غالق مجيع ال ندية الرايضية والشعبية ومراك   كام نص القرار، يف مادته السابعة، عىل أ ن يس متر ا 

الش باب وصالت ال لعاب الرايضية باكفة أ حناء امجلهورية، ونصت املادة الثامنة منه عىل أ ن يس متر 

اكن نوعها، وكذكل تواجدمه ب  ي كذكل تعليق تواجد الأالب مبقار املدارس واملعاهد واجلامعات أ اي  

 .جتمعات هبدف تلقي العمل حتت أ ي مسمى وحضاانت ال طفال أ اي  اكن نوعها

لس نة  791ويف املادة التاسعة، نص القرار عىل أ ن يس متر العمل بقرار رئيس جملس الوزراء رمق 

اكت القأاع ، بش  ن بعض التدابري الاحرتازية املتخذة بوحدات اجلهاز ال داري لدلوةل ورش3030

العام ورشاكت قأاع ال عامل العام، ويف املادة العارشة نص عىل أ ن ترسي أ حاكم املواد من ال وىل 

وملدة مخسة  3030من مايو عام  20حىت التاسعة من هذا القرار اعتبارا  من يوم السبت املوافق 

 . عرش يوما

واملرتددين عىل مجيع ال سواق، أ و  وأ ل م قرار رئيس الوزراء، يف مادته احلادية عرشة، العاملني

احملالت، أ و املنش  ت احلكومية، أ و املنش  ت اخلاصة، أ و البنوك، أ و أ ثناء التواجد جبميع وسائل 

شعار أ طر  النقل امجلاعية؛ سواء العامة أ و اخلاصة، ابرتداء الكاممات الواقية ، وذكل  .حلني صدور ا 
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( لس نة 202مل بقراري رئيس جملس الوزراء رمقي: )ونصت املادة الثانية عرشة عىل أ ن يس متر الع

لس نة  732بش  ن تعليق مجيع الفعاليات اليت تتألب تواجد أ ية جتمعات كبرية للمواطنني، و 3030

 .، بش  ن تعليق العروض اليت تقام يف دور السيامن واملسارح3030

ر تعليق حركة الأريان ويف املادة الثالثة عرشة، نص قرار رئيس جملس الوزراء كذكل عىل أ ن يس مت

شعار أ طر  .ادلويل يف مجيع املأارات املرصية حلني ا 

كام نص القرار، يف مادته الرابعة عرشة، عىل أ نه مع عدم ال خالل ب  ي عقوبة أ شد تنص علهيا 

القوانني املعمول هبا، يُعاقب لك من خيالف حمك املادة احلادية عرشة من هذا القرار بغرامة ل جتاوز 

أ لف جنيه، ويُعاقب لك من خيالف ابيق أ حاكم هذا القرار ابحلبس وبغرامة ل جتاوز أ ربعة أ ربعة 

حدى هاتني العقوبتني  .أ لف جنيه أ و اب 

ونصت املادة اخلامسة عرشة عىل أ ن يس متر العمل ابلكتب ادلورية والتعلاميت الصادرة بش  ن تأبيق 

بش  ن طأة ادلوةل الشامةل محلاية  3030لس نة  722أ حاكم قرارات رئيس جملس الوزراء رمق 

بش  ن اس مترار  3030لس نة  223املواطنني من أ ي تداعيات حممتةل لفريوس "كوروان" املس تجد، و

حظر انتقال أ و حترك املواطنني يف بعض ال وقات وببعض ال جراءات ال طرى اس تكامل جلهود ادلوةل 

ش  ن اس مترار طأة ادلوةل الشامةل ب  3030لس نة  121يف احملافظة عىل حصة املواطنني، ورمق 

لس نة  9032محلاية املواطنني من أ ي تداعيات حممتةل لفريوس "كوروان" املس تجد، وكذكل رمق 

بش  ن حامية املواطنني من أ ية تداعيات حممتةل للفريوس، مبا ل يتعارض مع أ حاكم القرار  3030

 .املاثل
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 جامتعية املرتبأة ابلفريوس ؟فريوس كوروان: كيف تتعامل مع الضغوط النفس ية والا

ما أ ن بدأ  احلديث عن تفيش فريوس كوروان وزايدة أ عداد املصابني، حىت نقلت وسائل ال عالم 

صور صفوف املشرتين يف احملال التجارية، وانترشت عىل مواقع التواصل الاجامتعي صور الرفوف 

 ."الرشاء بدافع اذلعر"يه مصألح اخلالية من أ ي بضائع، حىت ال قل أ مهية مهنا، وهو ما ُأطلق عل 

ورمغ مناشدة الكثري من املتاجر املس هتلكني بعد الرشاء أ كرث من حاجهتم، أ و خت ين البضائع حتس با 

ل أ ن هذا المنط الاس هتاليك املدفوع ابخلوف اس متر، حىت فرغت احملال التجارية، وفرض  للوابء، ا 

 .تلفةبعُضها حدا أ قىص للرشاء عىل أ نواع البضائع اخمل 

 معضةل ال سد

يرشح موقع انشوانل جيوغرافيك طريقة تعاملنا مع اخلوف والقلق يف وجود هتديد يأغى عىل ابيق 

 .الهتديدات أ و اخملاطر حولنا. وش به املوقع هذا الهتديد بوجود أ سد يف اجلوار

ن املراك  املسؤوةل عن املشاعر يف املخ هتمت ابخلرو  من هذه امل   زق وجتنب ويقول علامء النفس ا 

 .اخلأر ب  ي شلك، حىت ولو اكن عن طريق مواهجة ال سد

ويف املقابل، تعمل املراك  املسؤوةل عن السلوك وردود ال فعال عىل دراسة املوقف، وتقيمي اخملاطر 

 .احلالية واحملمتةل، وليس فقط الهروب من ال سد

ىل الشعور ابذلعر والقلقوحاةل التخبط هذه بني مراك  املشاعر ومراك  السلوك يه اليت    .تؤدي ا 

ذا متكن اذلعر واخلوف منا،  وتتحدد ردود ال فعال وفق اجل ء اذلي تكون هل الغلبة من املخ، حبيث ا 

حىت يف وجود  -وعدواين أ حياان  - تس يأر مراك  املشاعر عىل املخ، ونترصف بشلك غري عقالين

  .احلقائق

 مواهجة ابلسالح

سوقني يف احملال التجارية، لرشاء مكيات كبرية من البضائع وأ دوات ُرصدت حالت عنف بني املت 

التعقمي والتأهري، وعىل رأ سها معقم اليد واحملارم املبلةل واملواد اليت حتتوي عىل نسب كبرية من 

  .الكحول



 

19 
 

ونقلت الاكمريات ادلاخلية يف املتاجر حالت رسقة بني املتسوقني، أ غلهبا من البضائع املوجودة 

 .عرابت التسوق داخل

واضأرت العديد من املتاجر لحقا لوضع حد أ قىص لعدد القأع من السلعة الواحدة، وكذكل 

ختصيص ساعات للفئات ال قل قدرة عىل الزتامح، مثل كبار السن والعاملني يف القأاعات احليوية، 

  .اكلأب والرشطة

ذ اصأف الناس أ مام متاجر السالح  لكن العنف جتىل يف الولايت املتحدة أ مام متاجر السالح، ا 

ن موجة اذلعر  عالم أ مريكية ا  لرشاء بنادق ومسدسات وذخرية. وقال أ حد ماليك املتاجر لوسائل ا 

يبولهذه يه ال سوأ  عىل ال طالق مقارنة ابنتشار أ مراض أ طرى مثل انفلوان ا الأيور واخلنازير و   .ا 

ورفعت الرشطة درجة اس تعدادها طش ية ارتفاع معدلت اجلرامئ وأ عامل العنف وجرامئ الكراهية، 

خاصة بعد رصد حالت اس هتداف ل شخاص من أ صول أ س يوية يف مناطق متفرقة من العامل طش ية 

 .محلهم فريوس كوروان

ن حاةل اذلعر هذه وفقدان الس يأرة عىل املشاعر وا لترصفات عىل نفس درجة ويقول املتخصصون ا 

طأورة فريوس كوروان، ورمبا تفوقه يف التبعات. حىت أ ن البعض قد يظنون أ هنم مرىض ومه يف 

 .احلقيقة يشعرون ابذلعر ليس أ كرث
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 جامعة حلوان تعلن توصيات الس مينار الرمقى حول الت  ثريات النفس ية لفريوس كوروان

ادلكتور ماجد جنم رئيس جامعة حلوان وادلكتورة أ علن مجمع الابداع والبحث العلمى حتت رعاية 

مين فؤاد عأية انئب رئيس اجلامعة لش ئون ادلراسات العليا والبحوث عن توصيات الس مينار 

الرمقي الت  ثريات النفس ية والاجامتعية جلاحئة كوروان عىل اجملمتع املرصى واذلي عقد اس تكامل ملا بدأ ه 

ناقشة حتدايت جاحئة كوروان واذلى جنح  ى طرق موضوعات املؤمتره ادلوىل الافرتاىض ال ول مل 

فتحت   ذات امهية عالية مهنا الأىب والفىن والتكنولوىج والتخأيط احلرضى وقد طر  بتوصيات

 .أ فاق حبثية جديدة داخل جامعة حلوان وخارهجا و خلقت أ نوية لبحوث مشرتكة عابرة للتخصصات

  

ع ال بداع والبحث العلمى  ى بيان صادر عن جامعة وأ وحضت ادلكتورة رويدا صادق مدير مجم

حلوان، أ ن أ ول س مينار رمقي  ى سلسةل الس مينارات جاء بعنوان الت  ثريات النفس ية والاجامتعية 

لقاء الضوء عىل أ مه ال حباث وادلراسات للت  ثريات النفس ية والاجامتعية جلاحئة   جلاحئة كوروان ل 

الباحثني متعددى التخصصات ينمتون لتسع لكيات من اكفة كوروان من خالل مشاركة كوكبة من 

القأاعات مهنا الأب ، متريض ، الصيدةل ، الرتبية الرايضية ، الرتبية ،اخلدمة الاجامتعية ، الفنون 

التأبيقية ،الرتبية الفنية ، الاقتصاد املزنيل، اذلين انقشوا أ زمة فريوس كوروان عىل مجيع جوانب 

ىل الرعاية الاجامتعية وت  ثر سوق العمل والتعلمي والارسة، حيث تعترب   الصحة حياتنا تقريب ا ، من ا 

 .الضغوط النفس ية املتودلة عن هذه اجلاحئة واحدة من أ مه منايح التغيري اليت طالت ال نسان واجملمتع

  

البحوث ميكن الاس تفادة مهنا للمجمتع البحىث لتقدمي م يد من   وقد انهتيى الس مينار الرمقى بتوصيات

هبذه اجملالت وكذكل للجهات القامئة عىل التأبيق لتفعيل بعض املبادرات املأروحة وجاءت 

 :التوصيات اكلتايل

  

 .تشجيع تاكمل التخصصات يف البحث العلمي يعد نواة هامة للوصول حللول مبتكرة وشامةل.1

ال وقات العصيبة، من  رضورة أ ن يضألع اجملمتع العلمي مبس ئولياته ودوره املنتظر خالل هذه.2

يل دفع جعةل البحث العلمي يف الوقت نفسه  .مواكبة أ نشأته التعلميية ، ابل ضافة ا 
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تأبيق وتفعيل نتاجئ ادلراسات املتقدمة ذات الصةل ووضع أ ليات لتقدمي دمع نفيس أ كرب للعاملني .3

رضة للضغوط يف مستشفيات الع ل ملريض كوروان وغريمه من مقديم اخلدمة الصحية ال كرث ع

 .النفس ية والعقلية

امل يد من ال حباث دلراسة وجماهبة الت  ثري النفىس النامج عن جاحئة كوروان عىل العاملني  ى القأاع .4

  .الصحي

اس مترار تقيمي أ اثر الهلع الناىشء عن اجلاحئة  ى مرص قياسا ابخلار  وكيفية املواهجة والارشاد .5

  .النفىس

داث برامج حبثية وتعلميية ووقائية تس هتدف دمع الصحة النفس ية رضورة العمل عيل اس تح.6

نسان معوما   نسان جملاهبة ت  ثريات اجلاحئة عيل الصحة النفس ية لال    لال 

العناية بتشكيل رسائل دعائية مبسأة ومدروسة التاثري لتس تخدهما من خالل وسائل ال عالم  .7

 .د اجملمتع عيل جتاوز هذه ال زمة بسالمومواقع التواصل الاجامتعي اخملتلفة ملعاونة أ فرا

رضورة تضافر لك اجلهود البحثية والتأبيقية لنرش الوعي الاجامتعي من خالل أ ليات لس تخدام .8

 .الشعارات ادلعائية يف املناس بات الاجامتعية وس يولهتا جتاه أ ي حدث

ل فرتات التواجد الأويةل توظيف ممارسة الرايضة مزنليا  كوس يةل للحفاظ عيل اللياقة البدنية خال.9

 .يف املزنل، ولتقليل الضغوط النفس ية خالل فرتة اجلاحئة

العناية مب يد من ادلراسات لتمنية ال اثر ال جيابية للجاحئة عيل ال مناط السلوكية والعالقات .10

الاجامتعية مثل توقف تدخني الشيشة وزايدة سلوكيات النظافة الشخصية وظهور العديد من 

 املبادرات الاجامتعية ومشاراكت رجال ال عامل والرشاكت

الاهامتم ابدلور املهم لدلمع النفيس املقدم من الوادلين ل طفاهلم خالل وقت اجلاحئة اعامتدا  عيل .11

العديد من الربامج املفيدة والهادفة اليت تعمتد عيل التفاعل والتشويق. وكذكل اس تخدام ال عامل 

مثل ال عامل اخل فية كوس يةل لتنفيث الضغوط النفس ية وتقليل التوتر وذكل الفنية لنفس الغرض 

 .تع ي ا للصحة العقلية والنفس ية ل طفالنا خالل ال زمة

اس تكامل دراسات أ اثر اجلاحئة وما يصاحهبا من ع ل مزنيل عيل بعض فئات اجملمتع وبصفة .12

  خاصة مثل ال طفال وصغار السن
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التوصيات املنترشة عىل وسائل التواصل الاجامتعي لضامن الانتفاع  م يد من البحوث لتقنني.13

فراد واجملمتعات، مثل حرص  ابجلوانب ال جيابية لوسائل التواصل وجتنب سلبياهتا ابلنس بة لل 

 .التوصيات الأبية والعالجية مهنا عيل املواقع العاملية املوثوق هبا

ل عالن ابلظروف الراهنة يف اجملمتع ويؤثر فهيا بناء  دمع عالقات اجامتعية اجيابية . حيث يت  ثر ا.14

عيل الامنذ  ال عالنية املقدمة، وقد جتيل هذا ال مر يف الرتكزي عيل الاجيابية  ى العالقات الاجامتعية 

ال رسية من خالل مناذ  اعالنية مقدمة من خالل التليف يون ل ظهار تواجد وتعاون أ فراد ال رسة معا  

 .زنلية ى ال عامل امل

عادة تصممي .15 يلعب الفن دورا  هاما  يف تقبل ال فراد واجملمتع ملظاهر وأ دوات التباعد الاجامتعي اك 

 .وزطرفة كاممات ال طفال جلعلها أ كرث مالمئة  وقبول  لس تخدام ال طفال

 . التعاوانت البحثية مع اجلهات واجلامعات اخملتلفة مس تقبال  دمع.16
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 يه ال اثر النفس ية للحجر الصحي وكيف ميكن جتنهبا ؟فريوس كوروان: ما 

جيمع ال طصائيون يف الصحة النفس ية أ ن احلجر الصحي املفروض عىل أ كرث من مليار خشص حول 

جراء اس تثنايئ  ذ أ نه ا  العامل بسبب جاحئة فريوس كوروان، ليس أ مرا سهال ول موضوعا يس هتان به، ا 

يف ادلول ادلميقراطية. وهذا الوضع يتسبب مبشالك نفس ية وغري مس بوق يقيد احلرايت الفردية حىت 

جيايب مع هذا الظرف. مفا  للعديد من ال شخاص، خاصة ابلنس بة لذلين يفشلون يف التعاطي بشلك ا 

 يه ال اثر النفس ية للحجر املزنيل وكيف ميكن جتنهبا ؟ 

حي املفروض يف عدة الانغالق القرسي بني جدران البيت لعدة أ ايم أ و أ سابيع نتيجة للحجر الص

، هو أ مر غري اعتيادي ابلنس بة لعامة الناس فريوس كوروانبدلان عرب العامل يف طأوة لحتواء تفيش 

ل يف الظروف الاس تثنا ئية، وهو ما يتسبب يف الكثري من احلالت ب  اثر نفس ية وطمية، تقتيض ا 

 .املتابعة والعال  دلى اخملتصني

ن "القلق والتوتر والانفعال" من أ برز  ىل ال طصايئ النفساين املغريب أ سامة حللو، فا  وابلنس بة ا 

ن اذلين  32انس"الت  ثريات النفس ية" اليت تنترش يف مثل هذه احلالت. وقال حللو يف حديث لفر  ا 

 ."مه يف وضعية نفس ية هشة معرضون "أ كرث من غريمه لال صابة هبذه املشالك النفس ية

دو "ويؤكد مرك  ادلراسات الربيأاين "معهد كينج  كوليد " يف دراسة نرشت ابجملةل الصحية 

لنيس"، أ ن "احلجر الصحي معوما هو جتربة غري مرضية ابلنس بة ملن خيضعون لها"، ويعترب أ ن 

"الع ل عن ال هل وال حباب، فقدان احلرية، الارتياب من تأورات املرض، وامللل، لكها عوامل 

 ."ميكهنا أ ن تتسبب يف حالت م  ساوية

ويلفت املعاجل النفيس أ سامة حللو أ ن "العامل الاجامتعي همم وميكن أ ن يؤثر بقوة يف نفس ية  

ص اذلين يفقدون وظائفهم يف مثل ال شخاص املوجودين رهن احلجر الصحي" مضيفا أ ن ال شخا

هذه الظروف قد يتعرضون ملشالك نفس ية. "فالصعوابت املادية اخلأرية ميكن أ ن تتسبب يف 

الربوفيسور نييل غرينورغ من معهد "معهد  32مشالك نفس ية" حادة، حسب ما رصح لفرانس

 ."كينج  كوليد " وهو أ حد موقعي ادلراسة اليت نرشت ابجملةل الصحية "دو لنيس

 تدبري وقت احلجر الصحي ؟

ولأريقة تدبري وقت احلجر الصحي يف املنازل أ مهيهتا يف جتنب الوقوع يف مشالك نفس ية أ و أ رسية. 

ويرى ال طصايئ املغريب يف العال  النفيس أ سامة حللو أ نه ميكن الاس تفادة من وقت احلجر الصحي 

ذا متكنا من اس تغالهل يف أ مور تعود ع  جيابية، ا   ."لينا وعىل أ رسان ابلنفع"بأريقة ا 

https://www.france24.com/ar/20200326-الكلوروكين-دواء-سحري-منقذ-البشرية-من-كورونا-أم-علاج-غير-فعال
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وليست هناك حلول حسرية لتجاوز الوقوع يف مشالك نفس ية أ و التصادم مع احمليط العائيل، كام 

جياد أ نشأة ميكن أ ن  حياول أ ن يرشح لنا ال طصايئ املغريب. فال مر مرتبط ابجهتاد ال ولياء يف ا 

املفروض أ ن تكون هلم  تشغل ج ءا همام من الوقت "الأويل" خالل الع ل الصحي، حيث من

ليه ال مور يف حال الاس مترار يف احلجر الصحي دون مهنجية  "رؤية استباقية" ملا ميكن أ ن تؤول ا 

 .واقية من الوقوع يف خماطر نفس ية واجامتعية

ويؤكد حللو أ ن التعرض بشلك مس متر لل طبار ل يساعد الصحة النفس ية دلى ال شخاص 

صح أ ن "يمت اس امتع ومشاهدة ال طبار يف مناس بة واحدة خالل املوجودين رهن احلجر الصحي. وين

عالم رمسية، والابتعاد عن مجيع ال طبار اليت يكون مصدرها أ فراد أ و هجات غري  اليوم من وسائل ا 

ىل أ ن "ال طبار ال ائفة ووسائل ال عالم ميكن  معروفة". وبدوره يلفت الربوفيسور نييل غرينورغ ا 

 ."...أ ن تغذي القلق

 للم يد: كيف ميكن المتيزي بني ال صابة ابل نفلون ا وفريوس كوروان ؟

وضع جدول ولقضاء وقت احلجر الصحي يوميا يف أ جواء "هادئة وانفعة"، يقرتح ال طصايئ املغريب 

زمين حمدد، يتضمن لك ما جيب القيام به خالل اليوم، مع حتديد ساعات دمع لل طفال يف تلقي 

جناز متاريهنم. ويرى أ ن احلجر الصحي فرصة لالس تفادة من ادلفء العائيل مبشاركة  دروسهم وا 

 .ال رسة أ نشأة ترفهيية، دون أ ن ينىس أ مهية الرايضة للجميع يف مثل هذه ال وقات

من الانغامس يف أ ساليب عيش غري حصية أ ثناء احلجر الصحي، حيث يكتفي البعض ابل لك  وحذر

والنوم، وهذه الرشحية س تكون أ كرب املترضرين أ يضا أ ثناء انهتاء احلجر الصحي، ل هنم س يفقدون 

يقاع الاعتيادي للحياة اليومية، ويصعب علهيم الت  قمل جمددا معها. كام حيذر ال طباء من ال دم ان ال 

 .عىل الكحول خالل هذه الفرتة

ويشدد الربوفيسور نييل غرينورغ عىل أ نه جيب الاس تفادة من فرصة احلجر "لتبين أ سلوب حياة 

حصي". وقال: "لقد حان الوقت للنوم بشلك جيد وتناول الأعام الصحي وممارسة الرايضة قدر 

 ."أ و التدخني أ و القامرال ماكن وجتنب العادات غري الصحية مثل ال فراط يف رشب الكحول 

 دور السلأات يف هذه املرحةل

للخرو  من هذه املرحةل ب  قل ال رضار النفس ية، تؤكد ادلراسة ملعهد كينج  كوليد  الربيأاين عىل 

أ مهية املعلومة يف هذا الظرف، ويعتربها "أ ساس ية". "فالتواصل ابنتظام عرب توفري احلقيقة بش  ن 

https://www.france24.com/ar/20200331-كيف-يمكن-التمييز-بين-الإصابة-بالأنفلونزا-وفيروس-كورونا
https://www.france24.com/ar/20200331-كيف-يمكن-التمييز-بين-الإصابة-بالأنفلونزا-وفيروس-كورونا
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عل من السهل قضاء هذه الفرتة" الصعبة والاس تثنائية، احلجر الصحي ورشح ما حيدث، جي

 .حسب الربوفيسور نييل غرينورغ

وتفيد ادلراسة أ نه "ينبغي عىل مسؤويل الصحة العامة أ ن يشددوا عىل أ ن احلجر الصحي يساعد يف 

احلفاظ عىل سالمة ال طرين، ول س امي ال كرث ضعفا )مثل صغار وكبار السن أ و أ ولئك اذلين هلم 

ابق حصية طأرية(، وعىل السلأات أ ن تشعر ابلمتنان اخلالص" ملواطنهيا، ل هنم انسجموا مع سو 

 .دعوهتا للحجر من أ جل الصحة العامة، وهذا يشجع الناس عىل البقاء يف بيوهتم بنوع من الارتياح

املشاركون يف كام أ ن تأمني املواطنني هل دوره يف احلفاظ عىل سالمهتم النفس ية. ويقرتح الباحثون 

ادلراسة خلق طط هاتفي خمصص لس تفسارات ال شخاص املوجودين رهن احلجر الصحي، 

يساعدمه عىل معرفة ما جيب القيام به يف حاةل ظهور أ عراض املرض. وهذه اخلدمة "س تأمنئ 

هامهلم ذا مرضوا ول يمت ا   ."الناس عىل أ هنم س يعاجلون ا 

  


