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احلمضيات ومشتقاتها ودورها فى تعزيز مناعة اجلسم والوقاية من عدوى فيروس كورونا
د .إبراهيم غريبي إمحمد  1و أ .عبدالرزاق على حكم 2
 1أستاذ مساعد :قسم علوم وتقنية األغذية \ كلية الزراعة \جامعة طرابلس
 2مساعد محاضر :قسم االقتصاد املنزلى\ كلية الزراعة\ جامعة طرابلس
بيولوجيــا ومــن هــذه املركبــات الفينــوالت والفالفونويــد
تعتبــر احلمضيــات (كالفاكهــة ومشــتقاتها) غنيــة باملركبــات احليويــة النشــطة
ً
والليمونويــد والزيــوت احلمضيــة والكاروتينيــدات وفيتامــن ،Cوالتــي لهــا فوائــد صحيــة وتغذويــة متعــددة ،ومــن املهــم معرفــة االغذيــة
التــي تعــزز وتقــوي مناعــة اجلســم وصحــة االنســان ،ملقاومــة الفيروســات واالحيــاء الدقيقــة عامــة .حيــت لوحــظ مؤخــراً بعــد ظهــور
وتفشــي جائحــة كورونــا ( )Covid-19زيــادة اقبــال املســتهلكني علــى احلمضيــات (خاصــة الليمــون) ممــا نتــج عنــه زيــادة يف أســعارها
االصليــة نتيجــة زيــادة الطلــب عليهــا الســتخدمها كمضــاد حيــوي طبيعــي يعــزز مناعــة اجلســم حســب اعتقــاد العديــد مــن املســتهلكني ،وهــو
مــا يثيــر التســاؤالت هــل فعــا لهــا دور فعــال يف الوقايــة وتعزيــز جهــاز املناعــة للمصابــن بالفيــروس .اشــارت الدراســات احلديثــة إلــى أن
الـــ  hesperidinوهــو مركــب فالفونويــد موجــود يف قشــور احلمضيــات يعمــل علــى ربــط املســتقبالت اخللويــة الرئيســية الثالثــة لفيروس
ســارس Cov-2 -والوقايــة والعــاج ضــد الكورونــا .كمــا اًعتمــدت بعــض هــذه املركبــات طبيــا يف تخفيــف الســعال وتعزيــز صحــة اجلهــاز
الهضمــي ،ومــن املتوقــع أن يتــم تطويــر مركبــات الفالفونويــد كأدويــة مضــادة للفيروســات ،ولهــذا ينصــح بــإدراج عصائــر احلمضيــات
الطازجــة أو مشــتقاتها ضمــن البرنامــج الغذائــي اليومــي لألصحــاء للوقايــة مــن عــدوى الفيروســات بشــكل عــام وللمصابــن لتعزيــز مناعــة
اجلســم ولهــذا أصبــح اهتمــام الباحتــن باحلمضيــات ملعرفــة دورهــا حتديــداً فــى تعزيــز وتقويــة مناعــة اجلســم مــع األخــذ يف االعتبــار ان
احلمضيــات غيــر مناســبة ملــن يعانــون مــن بعــض األمــراض األخــرى.

استمرارية التعليم بليبيا يف زمن كوفيد – 19
«جتربة وزارة التعليم الليبية عبر مبادرة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد»
أ  .أسامة أحمد األحمر
عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس – ليبيا.
املستشار األكادميي ملركز املعلومات والتوثيق بوزارة التعليم الليبية.
مسؤول باملنصة اإللكترونية التعليمية «لنتعلم» التابعة لوزارة التعليم.
يشــهد العالــم اليــوم تطــورات ســريعة ومخيفــة يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ،حيــث أن هــذه القفــزات العلميــة التقنيــة التــي نعيشــها
اليــوم تُعــد انقالبــا ً هائــاً يف مفاهيــم املــكان والزمــان التقليديــة ،ويف عالقــات التواصــل بــن البشــر ،ويف توســع مداهــا وانفتاحهــا
الشــمولي علــى مختلــف املــدارك البشــرية ،حيــث أضحــى االحتــواء والتحكــم باملــكان والزمــان أبســط مــن ذي قبــل ،ويف ظــل كل هــذا
يجــب إعــادة حتديــث عــدة مفاهيــم أهمهــا مــا نــوع التعليــم الــذي نحتاجــه ،ومــا الغايــات املرجــوة مــن عمليــة التعلــم ،وكيــف ميكننــا الســير
بالعمليــة التعليميــة بإيجابيــة وبخطــى مدروســة نحــو األفضــل ملواكبــة التطــورات التــي يشــهدها العالــم يف هــذا املضمــار.
إن مــا متــر بــه دولــة ليبيــا يف هــذا الوقــت تعــد ســابقه لــم حتــدث لنــا مــن قبــل ،حيــث أن جائحــة كورونــا قــد أحدثــت تأثيــراً وضــرراً
كبيــراً بــكل قطاعــات الدولــة مــن بينهــا قطــاع التعليــم ،ولكــن مــع التطــورات التكنولوجيــة التــي نشــهدها اليــوم التــي أحدثــت نقلــة نوعيــة
متثلــت بتوفيــر حلــول ممكنــة تدعــم وصــول العلــم واملعرفــة إلــى التالميــذ والطلبــة املنقطعــن عــن الدراســة واملتأثريــن بســبب فايــروس
كورونــا ،وهــذا مــا قامــت وزارة التعليــم علــى اســتغالله لتوفيــر وســائل داعمــه تضمــن اســتمرارية التعليــم بليبيــا عبــر التعليــم اإللكترونــي
والتعلــم عــن بعــد .يســتعرض املقــال جتربــة وزارة التعليــم الليبيــة عبــر مبــادرة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد

كيف سينتهي وباء الكورونا و كيف انتهت األوبئة التي اجتاحت العالم سابقا؟
أ.د .إبراهيم الدغيس
رئيس جلنة التوعية والتثقيف بجامعة طرابلس
أستاذ علم الفيروسات ،كلية الطب البيطري بجامعة طرابلس

لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل وجــب التنويــه إلــى وجــود عــدة
ســناريوهات النتهــاء أي وبــاء ،وســيتم فــى هــذه املقالــة اســتعراض
أهــم أربــع ســيناريوهات محتملــة النتهــاء أي وبــاء :وهــى تشــمل:
 - 1الوصول الى تطعيم فعال أو دواء فعال
 -2مناعة القطيع
-3الطفرة الفيروسية
- 4التباعد اإلجتماعي

للتواصل :البريد اخلاص باستالم املشاركات واملالحظات rcc@uot.edu.ly :

كلمة العدد
يصــدر اليــوم العــدد الثالــث مــن
«النشــرة العلميــة» الــذى يحتــوى
علــى مقــاالت ذات العالقــة بجائحــة
كورونــا وتأثيرهــا علــى واقعنــا
احلالــي .املقــال األول للتعــرف علــى
احلمضيــات ومشــتقاتها ودورهــا
فــى تعزيــز مناعــة اجلســم والوقايــة
مــن عــدوى فيــروس كورونــا ،املقــال
الثانــى لإلجابــة علــى الســؤال التالــي:
كيــف ســينتهي وبــاء الكورونــا و كيــف
انتهــت األوبئــة التــي اجتاحــت العالــم
ســابقا؟ املقــال الثالــث بخصــوص
عــرض جتربــة وزارة التعليــم الليبيــة
بخصــوص اســتمرارية التعليــم أثنــاء
جائحــة كورونــا عبــر مبــادرة التعليــم
اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد .كلنــا
أمــل بــأن تقــدم هــذه املقــاالت مافيــه
الفائــدة لكافــة املهتمــن واهلل ولــى
التوفيــق
د .على أحمد قنون
التوفيق
مركز وىل
( مدير عاموالله
واالستشارات والتدريب)
البحوث

د .على أحمد قنون
رئيس التحرير

أعضاء هيئة التحرير:
رئيس التحرير :د .على أحمد قنون
د .أحمد عبدالنبي الشرقاوى
د .ابراهيم غريبي امحمد غريبي

د .عبدالناصر محمد التركى
د .خالد ابولقاسم غالم
د .ميلودة رجب احلمادى
مراجعة لغوية :أ .عبداهلل اسماعيل الوافى
تصميم واخراج أ . :محمد خليفة الكاسح
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احلمضيات ومشتقاتها ودورها فى تعزيز مناعة اجلسم والوقاية من عدوى فيروس كورونا
د .إبراهيم غريبي إمحمد  1و أ .عبدالرزاق على حكم 2
 1أستاذ مساعد :قسم علوم وتقنية األغذية \ كلية الزراعة \جامعة طرابلس
 2مساعد محاضر :قسم االقتصاد املنزلى\ كلية الزراعة\ جامعة طرابلس

املستخلص:
بيولوجيــا ومن هذه املركبات الفينــوالت والفالفونويد
تعتبــر احلمضيــات (كالفاكهــة ومشــتقاتها) غنيــة باملركبــات احليويــة النشــطة
ً
والليمونويــد والزيــوت احلمضيــة والكاروتينيــدات وفيتامــن ،Cوالتــي لهــا فوائــد صحيــة وتغذويــة متعــددة ،ومــن املهــم معرفــة
االغذيــة التــي تعــزز وتقــوي مناعــة اجلســم وصحــة االنســان ،ملقاومــة الفيروســات واالحيــاء الدقيقــة عامــة .حيــت لوحــظ مؤخــراً
بعــد ظهــور وتفشــي جائحــة كورونــا ( )Covid-19زيــادة اقبــال املســتهلكني علــى احلمضيــات (خاصــة الليمــون) ممــا نتــج عنــه
زيــادة يف أســعارها االصليــة نتيجــة زيــادة الطلــب عليهــا الســتخدمها كمضــاد حيــوي طبيعــي يعــزز مناعــة اجلســم حســب اعتقــاد
العديــد مــن املســتهلكني ،وهــو مــا يثيــر التســاؤالت هــل فعــا لهــا دور فعــال يف الوقايــة وتعزيــز جهــاز املناعــة للمصابــن بالفيــروس.
اشــارت الدراســات احلديثــة إلــى أن الـــ  hesperidinوهــو مركــب فالفونويــد موجــود يف قشــور احلمضيــات يعمــل علــى ربــط
املســتقبالت اخللويــة الرئيســية الثالثــة لفيــروس ســارس Cov-2 -والوقايــة والعــاج ضــد الكورونــا .كمــا اًعتمــدت بعــض هــذه
املركبــات طبيــا يف تخفيــف الســعال وتعزيــز صحــة اجلهــاز الهضمــي ،ومــن املتوقــع أن يتــم تطويــر مركبــات الفالفونويــد كأدويــة
مضــادة للفيروســات ،ولهــذا ينصــح بــإدراج عصائــر احلمضيــات الطازجــة أو مشــتقاتها ضمــن البرنامــج الغذائــي اليومــي لألصحاء
للوقايــة مــن عــدوى الفيروســات بشــكل عــام وللمصابــن لتعزيــز مناعــة اجلســم ولهــذا أصبــح اهتمــام الباحتــن باحلمضيــات
ملعرفــة دورهــا حتديــداً فــى تعزيــز وتقويــة مناعــة اجلســم مــع األخــذ يف االعتبــار ان احلمضيــات غيــر مناســبة ملــن يعانــون مــن
بعــض األمــراض األخــرى.
التأثيرات الطبية- :
اســتخدمت احلمضيــات منــذ قــدمي العصــور يف الوقايــة أو العــاج مــن العديــد مــن األمــراض ،وذلــك ألنهــا غنيــة باملركبــات احليويــة
بيولوجيــا ،ومــن هــذه املركبــات (الفينــوالت ،الفالفونويــد ،الليمونويــد ،الزيــوت احلمضيــة األساســية مثــل (Citrus
النشــطة
ً
 ، )Essential oils CEOsوالفيتامينــات) [ . ]8حيــت مت توثيــق أهميــة احلمضيــات ومشــتقاتها طبيــا لدورهــا املهــم يف تخفيــف
الســعال وخفــض حــرارة اجلســم وتعزيــز صحــة اجلهــاز الهضمــي واملناعــى ،ومــن املتوقــع أن يتــم تطويــر مركبــات الفالفونويــد
كأدويــة مضــادة للفيروســات ومــن ضمنهــا فايــروس كورونــا الــذي يجتــاح العالــم يف هــذه األوقــات مبــا يعــرف بجائحــة كورونــا.
()COVID-19
كمــا تعتبــر احلمضيــات مــن الفواكــه التــى لهــا قيمــه غذائيــة وبيولوجيــة كبيــرة حيــت حتتــوى علــى مــواد تســاعد علــى امتصــاص
احلديــد وتبيــث الكالســيوم فــى العظــام وتنشــيط اجلهــاز املناعــى للجســم وذلــك لثاتيرهــا علــى زيــادة نشــاط انــزمي اجللوثاثيــون
فــى اجلســم والــذي لــه دور مهــم فــى ازالــة ســمية املــواد الضــارة [ ، ]8ومــن املعلــوم ان اجلهــاز املناعــى للجســم يعتبــر خــط
الدفــاع االول ضــد االحيــاء الدقيقــة مبختلــف انواعهــا لذلــك ينبغــي االهتمــام بهــذا اجلهــاز احليــوي حتــى تضعــف مناعــة اجلســم
ويصبــح عرضــه للفيروســات املمرضــة والتــي تســبب الرشــح والــزكام وحساســية الصــدر واجليــوب االنفيــة وضيــق التنفــس [.]7
ان آليــة عمــل جهــاز املناعــة باختصــار تكمــن فــى انــه عندمــا يستشــعر اجلســم باملــواد الغريبــة (والتــي تســمى عــادة باملســتضدات
( ،)Antigensيعمــل اجلهــاز املناعــي علــى التعــرف عليهــا ،ثــم يقــوم مبهاجمتهــا والتخلــص منهــا مــن خــال اخلاليــا الليمفاويــة
التــى تعمــل علــى تكويــن األجســام املضــادة ( ،)Antibodiesوترتبــط هــذه البروتينــات املتخصصــة مبســتضدات محــددة حيــث
تبقــى األجســام املضــادة يف جســم اإلنســان ،وبهــذه الطريقــة إذا واجــه اجلهــاز املناعــي هــذا املســتضد مــرة أخــرى ،فــإن األجســام
املضــادة تكــون جاهــزة للعمــل ضــد أي عــدوى جديــدة .هــذا هــو الســبب يف أن الشــخص الــذي يتعــرض لإلصابــة مبــرض مــا فإنــه
عنــد اإلصابــة باملــرة األولــى فنــادرا اوال ميكــن أن يصــاب بــه مــرة أخــرى.
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نتائج بعض األبحاث:
نوعــا .كفاكهــة اســتوائية متنوعــة ،
ينتمــي جنــس احلمضيــات إلــى عائلــة  ، Rutaceaeوالتــي تضــم حوالــي 140
جنســا و ً 1300
ً
أنواعــا مثــل
جتمــع احلمضيــات
ً
( Citrus sinensisالبرتقــال )( Citrus reticulate ,اليوســفي)( Citrus aurantifolia ,الليمــون األخضــر )Citrus ,
( limonالليمــون األصفــر)( Citrus paradisi ,البرتقــال األحمــر)Citrus bergamia (Bergamot), Citrus junos ,
](Yuzu), and Citrus japonica (Kumquat) [5
حيــث مت توثيقهــا طبيــا ألدوارهــا يف تخفيــف الســعال وتعزيــز صحــة اجلهــاز الهضمــي .والبحــث العلمــي مســتمر لتطويــر مركبــات
الفالفونويــد كأدويــة مضــادة للفيروســات .كمــا أكــدت عــدت تقاريــر وأبحــاث ان هــذه املــواد الكيميائيــة النباتيــة)phytochemicals
) تفيــد صحــة اإلنســان  ،وتســتخدم للوقايــة والعــاج مــن بعــض األمــراض يف احــدى االدراســات [ ]1لتقييــم إمكانيــات ســتة مركبــات
مــن الفالفونويــدات (الشــكل  )1يف مختلــف احلمضيــات  ،مت جمــع أصنــاف مختلفــة مــن ثالثــة أنــواع رئيســية مــن mandarin,
pummelo and sweet orange
لتحديــد خصائــص التمثيــل الغذائــي  .كان محتــوى نارينجــن ونارينجينــن يف مســتويات أعلــى يف فاكهــة ال  .pummeloمــن
ناحيــة أخــرى  ،يحتــوي البرتقــال احللــو واليوســفي(( mandarinعلــى محتــوى هيســبيريتني وهيســبيريدين أعلــى مقارنــة مــع ال
 pummeloالدراســة وضحــت أنــه هذيــن املركبــن  Naringinو hesperetinهمــا أكثــر املركبــات التــي تســتهدف مســتقبالت ال
 ، .)Angiotensin-converting enzyme 2 ( ACE2والتــي ميكــن أن متنــع عــدوى الفيــروس التاجــي.

شــكل رقــم (Citrus fruits (A) and chemical structure of naringenin, naringin, hesperetin, )1
.]hesperidin, neohesperidin and nobiletin (B) [1
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استخالص أهم املركبات الفعالة:
تشــير الدراســات احلديثــة إلــى أن مركــب فالفونويــد متوفــر يف قشــور احلمضيــات ( البرتقــال والليمــون) ،حيــث يربــط
املســتقبالت اخللوية الرئيســية الثالثة لفيروس ســارس CoV-2 -كما ميكن أن يعمل يف الوقاية والعالج منCOVID-19
 .][3حيــث مت تطويراجلهــاز املســتخدم يف العمليــة التصنيعيــة (االســتخالص بالغليــان علــى البــارد) (ملحــق  )1والقــادر علــى
معاجلــة مــا يصــل إلــى  500كيلوجــرام مــن قشــور احلمضيــات ( byproductيف ورديــة واحــدة ممــا يوفــر تقريبــا 36000
يوميــا [.]4[ ]3
جرعــة مبحتــوى  1000ملجــرام مــن الهســبريدين ً
واوضحــت الدراســات ان البكتــن املســتخلص بعــد عمليــة التجفيــف بالتجميــد ( ،) drying-Freezeأظهــر نشــاط عالــي
اجلــودة كمضــاد لألكســدة و للبكتيريــا نتيجــة لوجــود مركبــات الفالفونويــد والزيــوت احلمضيــة األساســية املدمصــة واملركــزة
علــى ســطحه .كمــا اوضحــت الدراســات األدلــة احلديثــة حــول فاعليــة الهيســبيريدين كمركــب واعــد للوقايــة مــن االمــراض،
وأوصــت بتطبيــق العمليــة التصنيعيــة  hydrodynamic cavitationلالســتخالص املائــي متكامــل مــن نفايــات قشــور
احلمضيــات (ملحــق  )1ممــا يــؤدي إلــى منتجــات غنيــة بالهســبريدين علــى هيئــة مســتخلصات مائيــة أو أقــراص البكتــن.
وتوصــي الدراســة ايضــا بأنــه ميكــن للدراســات التجريبيــة والســريرية حتديــد اجلرعــات الفعالــة إمــا ألغــراض عالجيــة ووقائيــة
ضــد فيــروس كورونــا [.]4

شكل (High-yield process for extraction of hesperidin from orange peels waste : )2
وفــى دراســة اخــرى اجريــت ســنة  2020اظهــرت ان الزيــوت احلمضيــة األساســية ( )CEOsلها خصائص مضادة لألكســدة
ومضــادة للســكري ومبيــدة للحشــرات ومضــادة للفطريــات وللبكتيريــا (الشــكل  .)3حيــث أصبــح لهــا تطبيقــات مهمــة يف
الصناعــات الدوائيــة واملطهــرات ومســتحضرات التجميــل والزراعــة والصناعــات الغذائيــة .كمــا أنــه ونظـ ًـرا لرائحتهــا النفــاذة
أيضــا كمطهــرات ومعطــرات للغــرف أو األماكــن املغلقــة [.]5
واملرغوبــة واملنعشــة ميكــن اســتخدامها ً
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ف
شكل ( :Citrus essential oils (CEOs) and their various [5)3الزيوث العطرية الرئيسية � الحمضيات بمختلف انواعها
وفــى دراســة حديثــة ســنة  2020اســتعرضت النظــم الغذائيــة يف عصــر أزمــة جائحــة كورونــا حيــث أوضحــت أنــه هنــاك أربــع
قضايــا مهمــة يجــب أن تعاجلهــا صناعــة األغذيــة وسلســلة اإلمــداد الغذائــي يف العصــر اجلديــد وهــى:
أوال :قضيــة تطلــع املســتهلكني إلــى حمايــة أنفســهم ونظامهــم املناعــي مــن خــال اعتمــاد نظــام غذائــي صحــي ،فقــد يصبــح
بيولوجيــا لألغذيــة واألغذيــة الوظيفيــة أمـ ًـرا بالــغ األهميــة ممــا يــؤدى الــى زيــادة الطلــب علــى هــذه
توافــر املكونــات النشــطة
ً
املنتجــات (كاحلمضيــات ) .
ثانيا :قضية سالمة الغذاء مهمة لتجنب انتشار الفيروس بني املنتجني وجتار التجزئة واملستهلكني.
ثالثا :قضية األمن الغذائي بسبب إجبار أكثر من مليار شخص للبقاء داخل منازلهم.
رابعــا :قضيــة اســتدامة النظــم الغذائيــة يف عصــر األوبئــة قضيــة يجــب علــى القطــاع العــام واخلــاص دراســتها ومعاجلتهــا مــن
أجــل تقييــد أو التحكــم يف االزمــات واألوبئــة مســتقبال [.]6
اخلالصة:
احلمضيــات ومشــتقاتها بشــكل عــام لهــا دور مهــم يف تعزيــز مناعــة اجلســم والوقايــة مــن عــدوى االحيــاء الدقيقــة بصفــة عامــه
والفيروســات بشــكل خــاص ،وبالتالــي ميكــن اعتبارهــا كمضــاد حيــوي طبيعــي للمصابــن وذلــك الحتوائهــا علــى العديــد مــن
املركبــات والعناصــر املهمــة والتــي تنشــط وتقــوي مناعــة جســم االنســان ،وعليــه نوصــى بــأدراج عصائــر احلمضيــات الطازجــة
او قشــور احلمضيــات املجفــدة (مســحوق جــاف) أو مشــتقاتها ضمــن البرنامــج الغذائــي اليومــي لالصحــاء للوقايــة مــن عــدوى

5

النشرة العلمية
11--84--2020
2020 ) 3
1 ( تصدر دوري ًا عن مركز البحوث واالستشارات والتدريب بجامعة طرابلس نشرة رقم
14

 مــع االخــذ يف عــن االعتبــار مبــادئ التغذيــة.COVID-19 فيــروس كورونــا وكذلــك للمصابــن لتعزيــز مناعــة اجلســم ضــد
الســليمة مــن حيــث أن احلمضيــات غيــر مناســبة ملرضــى الفشــل الكلــوي نظــرا ملحتواهــا العالــي مــن البوتاســيوم كمــا ينصــح
بعــدم االفــراط يف اســتهالكها وذلــك الحتوائهــا علــى حمــض الســتريك الــذي يتحــول الــى كربونــات عنــد هضمــه وبالتالــي يزيــد
.مــن قلويــة البــول
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Appendix1

:)1( ملحق
Main technological components of the proposed process. 1—citrus waste peel;
2—electronic control panel; 3—ice machine; 4—grinder; 5—water supply; 6—
inverter; 7—centrifugal pump; 8—HC reactor, such as a Venturi tube; 9—dosing
pump; 10—working vessel; 11—hatchway; 12—washing sphere; 13—lobe
pump; 14—multistage pump; 15—filter/separator; 16—discharge of residues;
17—skid
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استمرارية التعليم بليبيا يف زمن كوفيد – 19
«جتربة وزارة التعليم الليبية عبر مبادرة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد»
أ  .أسامة أحمد األحمر
عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس – ليبيا.
املستشار األكادميي ملركز املعلومات والتوثيق بوزارة التعليم الليبية.
مسؤول باملنصة اإللكترونية التعليمية «لنتعلم» التابعة لوزارة التعليم.

يشــهد العالــم اليــوم تطــورات ســريعة ومخيفــة يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ،حيــث أن هــذه القفــزات العلميــة التقنيــة التــي
نعيشــها اليــوم تُعــد انقالبـا ً هائـاً يف مفاهيــم املــكان والزمــان التقليديــة ،ويف عالقــات التواصــل بــن البشــر ،ويف توســع مداهــا
وانفتاحهــا الشــمولي علــى مختلــف املــدارك البشــرية ،حيــث أضحــى االحتــواء والتحكــم باملــكان والزمــان أبســط مــن ذي قبــل،
ويف ظــل كل هــذا يجــب إعــادة حتديــث عــدة مفاهيــم أهمهــا مــا نــوع التعليــم الــذي نحتاجــه ،ومــا الغايــات املرجــوة مــن عمليــة
التعلــم ،وكيــف ميكننــا الســير بالعمليــة التعليميــة بإيجابيــة وبخطــى مدروســة نحــو األفضــل ملواكبــة التطــورات التــي يشــهدها
العالــم يف هــذا املضمــار.
إن مــا متــر بــه دولــة ليبيــا يف هــذا الوقــت تعــد ســابقه لــم حتــدث لنــا مــن قبــل ،حيــث أن جائحــة كورونــا قــد أحــدث تأثيــراً
وضــرراً كبيــراً بــكل قطاعــات الدولــة مــن بينهــا قطــاع التعليــم ،ولكــن مــع التطــورات التكنولوجيــة التــي نشــهدها اليــوم التــي
أحدثــت نقلــة نوعيــة متثلــت بتوفيــر حلــول ممكنــة تدعــم وصــول العلــم واملعرفــة إلــى التالميــذ والطلبــة املنقطعــن عــن الدراســة
واملتأثريــن بســبب فايــروس كورونــا ،وهــذا مــا قامــت وزارة التعليــم علــى اســتغالله لتوفيــر وســائل داعمــه تضمــن اســتمرارية
التعليــم بليبيــا عبــر التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد.
لقــد واجهــت وزارة التعليــم العديــد مــن التحديــات والصعوبــات لتطبيــق هــذا النمــط الداعــم مــن التعليــم ،وكان مــن أبــرز
هــذه التحديــات – 1 :ضعــف البنيــة التحتيــة التقنيــة بليبيــا (مشــاكل االنترنــت -واملشــاكل الفنيــة بســبب انقطــاع الكهربــاء)2 ،
– احلــرب والنــزاع الداخلــي وموجــات النــزوح والتهجيــر التــي واكــب بدايــة تفشــي جائحــة كورونــا باملجتمــع الليبــي – 3 ،ضعــف
الدعــم املــادي إلجنــاز منــط التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد ،وتأخــر امليزانيــة اخلاصــة بــوزارة التعليــم مــن احلكومــة– 4 .
قلــة وعــي فئــات املجتمــع مبــا فيهــا (املتعلمــن) بضــرورة حتديــث وتطويــر قطــاع التعليــم بإدخــال الوســائل احلديثــة ،فاملجتمــع
الزال يتخــوف ممــا هــو جديــد ،بــل وصــل األمــر للتقليــل مــن شــأن توجــه الــوزارة لنمــط التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد
ومهاجمتــه – 6 ،ضعــف مهــارات الثقافــة الرقميــة لــدى جــزء كبيــر مــن طالبنــا ومعلمينــا ،وبالتالــي حاجتنــا إلــى برامــج تدريــب
وتنميــة لقدراتهــم بشــكل مكثــف – 7 ،غيــاب احلــس الوطنــي وروح املواطنــة لــدى البعــض باملجتمــع لتشــجيع ودعــم الــوزارة
ملواكبــة احلداثــة والتطــور بوســائل التعلــم والتعليــم.
ومــع تفشــي جائحــة كورونــا بالعالــم ،والتــي أدت إلــى انقطــاع أكثــر مــن ( 1.6مليــار تلميــذ وطالــب بالعالــم) عــن فصــول
الدراســة ،وأدت أيض ـا ً إلــى ظهــور مصطلــح جديــد بالعالــم هــو «فقــر التعلــم» الــذي يعــد شــبحا ً هــدد البشــرية ملــا لــه مــن
تداعيــات ســلبية علــى حيــاة األمم ،وســاهمت هــذه اجلائحــة بليبيــا كمــا دول العالــم يف تأخــر حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة
 ،2030وتراجــع مؤشــرات املنجــز مــن هــذه األهــداف.
ولكــن وزارة التعليــم بــادرت وبشــجاعة منــذ بدايــة تفشــي اجلائحــة ،التخــاذ كافــة الســبل وكل الوســائل الداعمــة واملســاعدة
ألجــل اســتمرارية التعليــم بليبيــا ،وضمــان عــدم ضيــاع العــام الدراســي علــى ابنائنــا الطلبــة ،وأعــدت خطــة متكاملــة ،واتخــذت
جملــة مــن القــرارات واالجــراءات اجلريئــة إليصــال العلــم واملعرفــة ملنــازل أبنائنــا التالميــذ والطلبــة عبــر التحــول لنمــط مســاعد
وداعــم للتعليــم االعتيــادي أال وهــو «منــط التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد» ،ومــن أبــرز القــرارات واالجــراءات التنفيذيــة
التــي اتخذتهــا وزارة التعليــم :
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 – 1أوقفــت الــوزارة العمليــة التعليميــة بتاريــخ  / 15مــارس2020/م ،أســو ًة بــدول العالــم ،واعتمــدت خطــة إلدارة األزمــة ،ومت
تشــكيل (جلنــة االســتجابة والوقايــة مــن كوفيــد – .)19
 – 2تشــكيل (جلنــة التعليــم عــن بعــد) :حيــث عكفــت اللجنــة مباشــر ًة بتكليــف مجموعــة مــن أكفــأ املفتشــن والتربويــن واملعلمــن
لالنطــاق يف تصويــر الــدروس بــكل املقــررات الدراســية ملرحلتــي التعليــم األساســي والثانــوي ،حيــث قــام بهــذا العمــل مركــز
التدريــب وتطويــر التعليــم بالــوزارة ،حيــث مت تصويــر مــا يقــارب ألفــي حصــة ويزيــد مــن الــدروس التعليميــة وشــروح األســئلة
االسترشــادية ،ومــن مت بــدأ بــث هــذه الــدروس علــى القنــوات املرئيــة ،إلــى أن مت إنشــاء قنــاة خاصــة لبــث هــذه الــدروس أال وهــي
«قنــاة ليبيــا التعليميــة» ،كمــا قــام املركــز بجهــود كبيــرة يف تدريــب املعلمــن ورفــع كفاءتهــم يف جانــب آليــات اســتخدام التكنولوجيــا
يف التعليــم اإللكترونــي وخاصــة علــى برامــج  ZOOM، Microsoft Teamsوغيرهمــا.
 – 3تشــكيل (جلنــة إلنشــاء املنصــة التعليميــة اإللكترونيــة «لنتعلــم») :هــذه املهمــة التــي تعــد نقلــة نوعيــة بــوزارة التعليــم بليبيــا
عبــر إدخــال التكنولوجيــا يف التعليــم ،اســندت ملركــز املعلومــات والتوثيــق بالــوزارة ،وعلــى وجــه الســرعة مت تشــكيل فريــق عمــل
مــن االداريــن واملبرمجــن للبــدء بتصميــم هــذه املنصــة التعليميــة االلكترونيــة وبــإرادة صلبــة ال تلــن ،وبجهــود جبــارة ال تعــرف
التعــب ،مت اجنــاز العمــل ،وبجــودة عاليــة ،حيــث اشــادت بهــذا االجنــاز العديــد مــن املنظمــات الدوليــة باعتبــار أن جهــود وزارة
التعليــم الليبيــة ويف الظــروف الصعبــة التــي مــرت بهــا بالدنــا تعــد جهــود فاقــت العديــد مــن دول اجلــوار ،حيــث عبــر املنصــة
اإللكترونيــة التعليميــة «لنتعلــم» متكــن التالميــذ والطلبــة مبرحلتــي التعليــم األساســي والثانــوي مــن الدراســة عبــر الكتــب التــي
باملنصــة وعبــر فيديوهــات شــروح الــدروس ،أمــا طــاب الشــهادة مبرحلتــي التعليــم األساســي والثانــوي فاســتطاعوا الدراســة
باألســئلة االسترشــادية وفيديوهــات شــروح اجابــات هــذه االســئلة عبــر املنصــة ،مــع اضافــة ميــزة التفاعــل النشــط للطالــب الــذي
يحــاول االجابــة علــى األســئلة لضمــان رســوخ املعلومــة بفكــر الطالــب.
ولــم يكتفــي مركــز املعلومــات والتوثيــق بالــوزارة بهــذا فقــط ،بــل ويف خطــوة أخــرى نحــو مواكبــة إدمــاج التكنولوجيــا يف التعليــم
قــام ببرمجــة تطبيــق ملنصــة لنتعلــم خــاص بالهاتــف املحمــول ،وتواصــل املركــز يف خطــوة أخــرى مــع شــركة االتصــاالت (املــدار
اجلديــد) لضمــان الوصــول ملصــدر املعلومــة بشــكل مجانــي دون دفــع حصــص االنترنــت .كمــا أنشــأ مركــز املعلومــات والتوثيــق
بالــوزارة مركــز خــاص للمســاعدة واالتصــاالت الســتقبال كافــة استفســارات الطــاب وأوليــاء األمــور اخلاصــة بالتســجيل باملنصــة
التعليميــة وكيفيــة التعامــل مــع املنصــة ،وحلحلــة كل الصعوبــات التــي تواجههــم.
 – 4تشــكيل (جلنــة إعــداد وتنظيــم التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد) :حيــث مت تشــكيل فريقــن مــن أكفــأ اســاتذة اجلامعــات
ومــن خبــراء التربيــة والتعليــم يف ليبيــا إلعــداد الئحتــن احدهــا تختــص بتنظيــم التعليــم اإللكترونــي مبرحلتــي التعليــم األساســي
والثانــوي والفنــي ،واألخــرى لتنظيــم التعليــم اإللكترونــي مبرحلــة التعليــم العالــي ،وهــذه اخلطــوة تعــد األولــى مــن نوعهــا بليبيــا،
وتعــد وزارة التعليــم الليبيــة بهــذا االجنــاز ثالــث دولــة تنجــز هــذا العمــل بدولنــا العربيــة.
 – 5جلنــة (العــودة املدرســية) :اختصــت اللجنــة بالتجهيــز واالســتعداد للعــودة املدرســية التدريجيــة اآلمنــة وبإجــراءات احترازيــة،
وقــد تواصلــت اللجنــة وتعاونــت مــع وزارات الصحــــــــة ،الداخليــة ،احلكــم املحلــي ،لتوفيــر االحتياجــات املدرســية باملــدارس
الواقعة بنطاق البلديات بليبيا ،ومت توفيــــــــر املعـــــــدات الوقائية الالزمـــــــــــــة (مقاييس حــــــــــــــــرارة /معقم اليدين /القفازات/
الكمامــات /ومكيفــات مبــدارس مــدن اجلنــوب الليبــي) ،واللجنــة يف انتظــار قــرار مــن اللجنــة االستشــارية العليــا ملجابهــة جائحــة
كورونــا للعــودة املدرســية.
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وكان للتعــاون والتواصــل والشــراكة بــن كل إدارات الــوزارة دور يف جنــاح وإجنــاز هــذا العمــل وبجــودة عاليــة وحرفيــة
تامــة ،وكذلــك ســاهم التنســيق املســتمر مــع املركــز الوطنــي لضمــان جــودة واعتمــاد املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة يف
متيزنــا ،وكذلــك كانــت اللجنــة الوطنيــة الليبيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم علــى تواصــل وتنســيق وتعــاون مســتمر مــع الــوزارة
وســاهمت بشــكل فعــال يف تقــدمي االستشــارات للــوزارة بنقــل جتــارب الــدول االقليميــة والدوليــة لنســتفيد مــن جتــارب
اآلخريــن يف إجنــاح منــط التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد بليبيــا ،وجعلــه وســيلة داعمــة ومســاعدة لنمــط التعليــم
االعتيــادي (التقليــدي) ،كمــا نقلــت اللجنــة اجنــازات وزارة التعليــم الليبيــة للمنظمــات االقليميــة والدوليــة أبرزهــا منظمــة
األمم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ( ،)UNESCOواملنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ( ،)ALECSOو
منظمــة العالــم اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة ( ،)ICESCOوقــد أثنــى اجلميــع علــى النجاحــات التــي حققتهــا وزارة
التعليــم الليبيــة يف هــذا الشــأن ،ويف ظــل التحديــات التــي واجهتهــا دولــة ليبيــا يف ذاك الوقــت متمثلــة يف احلــرب والنــزاع
الداخلــي بالعاصمــة طرابلــس ومــا جاورهــا ومــا صاحبــه مــن أزمــات النــزوح والتهجيــر.
إن العلــم والتقنيــة باتــا ميثــان إيديولوجيــا جديــدة ،وأصبحــا يشــكالن مع ـا ً نظام ـا ً مســتقالً يتطــور بشــكل متســارع
مــن تلقــاء نفســه ،وهــذا هــو توجــه وزارة التعليــم يف مواكبــة كل التطــورات املعرفيـــــة والتكنولوجيــــــــة لضمــان تعليــم
رائــد ومعرفــة ذكيــة تلبــي طموحــات املجتمــع الليبــي احلاليــة واملســتقبلية ،وأن نكــون علــى قــدر عــالٍ مــن املنافســة علــى
الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي.
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كيف سينتهي وباء الكورونا و كيف انتهت األوبئة التي اجتاحت العالم سابقا؟
أ.د .إبراهيم الدغيس
رئيس جلنة التوعية والتثقيف بجامعة طرابلس
أستاذ علم الفيروسات ،كلية الطب البيطري بجامعة طرابلس

لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل وجــب التنويــه إلــى وجــود عــدة ســناريوهات النتهــاء أي وبــاء ،وســيتم فــى هــذه املقالــة اســتعراض
أهــم أربــع ســيناريوهات محتملــة النتهــاء أي وبــاء :وهي تشــمل:
 - 1تطعيم فعال أو دواء فعال:
وهــذا أفضــل ســيناريو وتأثيــره واضــح يف إنهــاء أي وبــاء بصــورة فعالــة .العلمــاء دائمــا يعملــون مــن أجــل انتــاج لقــاح أو دواء
مضــاد للفيروســات فعــال .وعيــب هــذا الســيناريو أن انتــاج لقــاح أو دواء جديــد ملســبب مرضــي جديــد يظهــر ألول مــرة
يســتغرق وقتـا ً طويـاً جــداً قــد يصــل لســنة أو أكثــر ،باإلضافــة الرتفــاع تكلفــة انتــاج أي تطعيــم أو دواء جديــد .يف الوضــع
الطبيعــي فعــادة انتــاج تطعيــم جديــد يحتــاج ملــدة طويلــة حتــى يجتــاز اختبــارات األمــان والتجــارب اإلكلينيكيــة للتأكــد مــن
فعاليتــه وتأكيــد عــدم الســمية ومعرفــة األضــرار اجلانبيــة إن وجــدت وغيــر ذلــك.
هــذا الســيناريو موجــود ومتــاح يف العصــور احلديثــة ،والســؤال هنــا كيــف انتهــت األوبئــة الســابقة يف العصــور القدميــة حيــث
لــم تتوفــر التطعيمــات ضــد األمــراض ،بــل إن املســببات املرضيــة أصــا لــم يتــم اكتشــافها ،وجنيــب علــى هــذا الســؤال مــن
خــال الســيناريوهات التالية.
- 2مناعة القطيع:
حتــدث مناعــة القطيــع عندمــا تصبــح أعــداد كبيــرة مــن النــاس لديهــم مناعــة ضــد املســبب املرضــي بســبب إصابتهــم
وشــفاؤهم مــن املــرض أو بســبب أخذهــم للقــاح أو التطعيــم ضــد املــرض ،وبالتالــي بســبب املناعــة العاليــة بــن معظــم
النــاس يتوقــف انتشــار املــرض وينتهــي الوبــاء .ولكــي تصبــح مناعــة القطيــع ذات جــدوى وفعالــة يجــب أن تغطــي املناعــة
مــن  50إلــى  70%مــن إجمالــي النــاس .وهــذا الســناريو (مناعــة القطيــع) تبنتــه بريطانيــا عنــد بدايــة انتشــار الوبــاء كأحــد
اخليــارات املطروحــة ،إال أنــه تعــرض النتقــادات كثيــرة وشــديدة وذلــك لتعريضــه لكبــار الســن واألشــخاص الذيــن يعانــون
مــن مشــاكل مرضيــة مزمنــة خلطــر املــوت مــن هــذا املــرض ،وكأن الشــعب اإلجنليــزي كان ســيضحي بكبــار الســن وذوي
املناعــة املنخفضــة يف ســبيل أن يعيــش باقــي الشــعب!
- 3الطفرة الفيروسية:
يحــدث تراكــم للطفــرات بالفيروســات مبــرور الوقــت تــؤدي لتغيــر يف املــادة الوراثيــة للفيــروس .فعندمــا حتــدث طفــرة
بالفيــروس فــإن الفيــروس قــد يصبــح الفيــروس أكثــر ضــرواة وإمراضيــة ويســبب أعراضــا أكثــر حــدة ،فهــذه الزيــادة يف
حــدة املــرض قــد تقلــل مــن معــدالت اإلصابــة بــن النــاس ألنــه يجعــل األشــخاص املرضــى يبقــون يف الســرير وال يتحركــون
وبالتالــي تنكســر سلســلة انتشــار املــرض .واالحتمــال الثانــي يتمثــل يف أن الطفــرة التــي حتــدث بالفيــروس تفقــده ضراوتــه
ويصبــح فيــروس قليــل اإلمراضيــة وبالتالــي ينتهــي الوبــاء ويصبــح مــرض موســمي شــبيه باالنفلونــزا املوســمية.
 - 4التباعد اإلجتماعي:
يــؤدي التباعــد اإلجتماعــي لكســر سلســلة انتقــال الفيــروس ويقلــل مــن انتشــاره ،ولعــل أفضــل مثــال واقعــي يوضــح كيفيــة
كســر سلســلة انتقــال املســبب املرضــي هــو مــا حــدث يف عهــد الصحابــة يف وبــاء «طاعــون عمــواس» يف بــاد الشــام يف
أيــام خالفــة عمــر بــن اخلطــاب -رضــي اهلل عنــه -ســنة 18هـــ (640م) بعــد فتــح بيــت املقــدس .حيــث اســتمر هــذا
الطاعــون يف حــدود شــهر ،وأدى إلــى وفــاة خمســة وعشــرين ألفــا مــن املســلمني وقيــل ثالثــن ألفــا ،بينهــم جماعــة مــن كبــار
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الصحابــة أبرزهــم :أبــو عبيــدة بــن اجلــراح ،ومعــاذ بــن جبــل ومعــه ابنــه عبــد الرحمــن ،ويزيــد بــن أبــي ســفيان ،وشــرحبيل بــن
حســنة ،والفضــل بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب ،وأبــو جنــدل بــن ســهيل .ولــم يرتفــع عنهــم الوبــاء ِإال بعــد أن تولــى الواليــة عمــرو
بــن العــاص ،فخطــب يف النــاس وقــال لهــم( :أيهــا النــاس ِإن هــذا الوجــع إذا وقــع إمنــا يشــتعل اشــتعال النــار ،فتجنبــوا منــه يف
اجلبــال .أيهــا النــاس إن الطاعــون كالنــار املشــتعلة وأنتــم وقودهــا فتفرقــوا حتــى ال جتــد النــار مــا ُيشــعلها فتنطفــيء وحدهــا)،
فخــرج ،وخــرج النــاس ،فتفرقــوا حتــى رفعــه ﷲ عنهــم وانتهــى الطاعــون.
اخلالصة:
بتطبيق السيناريوهات األربعة على ليبيا ميكن مالحظة التالي:
 الســيناريو األول أصبــح قريبــا خاصــة بعــد متكــن روســيا مؤخــرا مــن انتــاج لقــاح ضــد فيــروس الكورونــا ،وهــذه خطــوة إيجابيــةتدعــو للتفــاؤل ،فخبــر إنتــاج لقــاح بهــذه الســرعة يعتبــر عمــل ممتــاز وسيســاهم يف انتهــاء الوبــاء يف حــال كــون هــذا اللقــاح آمــن
وفعــال ،ولألمانــة هنــاك بعــض االنتقــادات حــول اللقــاح كمثــل:
 املوافقة عليه كانت سريعة جدا. مدة جتربته على البشر لم تتعدى الشهرين. يوجد شكوك حول فعاليته ودرجة أمانه. لم تعرض نتائج املرحلة السريرية الثالثة لتجارب اللقاح والتي حتتاج عادة عدة شهور. لم يتم جتربته اال على ( )50جندي روسي وعشرات االشخاص بدال من عدة آالف من الناس. لم تصدر أي دراسات علمية حول فعالية اللقاح حتى يتم تقييمه. الســيناريو الثانــي (مناعــة القطيــع) فيحتــاج إلجــراء مســح مصلــي شــامل يف ليبيــا للكشــف عــن األجســام املضــادة ضــدالفيــروس،
 الســيناريو الثالــث وهــو احتماليــة أن فيــروس الكورونــا املوجــود يف ليبيــا قــد حدثــت بــه طفــرة فهــذا يحتــاج لدراســات وأبحــاثحــول التسلســل اجلينــي الكامــل للمــادة الوراثيــة للفيــروس إلثبــات أو نفــي هــذا االحتمــال.
 الســيناريو الرابــع يعتمــد أساســا علــى املواطــن وتقيــده باإلجــراءات االحترازيــة وخاصــة التباعــد اجلســدي وكذلــك لبــسالكمامــة وتطهيــر اليديــن ممــا يســاهم ويقلــل مــن شــدة انتشــار املــرض بســبب كســر سلســلة انتقــال الفيــروس.
نسأل اهلل أن يحفظ العباد والبالد
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