
  2020.03.25 ،344 – األسبوع تحليل      

 مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية

 
1 

 19ك" للحد من انتشار وباء كوفيد السار "دول رابطة اجتامع 

 
منذ أن حصد أرواح الكثريين فريوس كورونا الذي انترش من والية ووهان الصينية صار تحديا كبريا يواجه العامل أجمع. و 

م عقدت دول رابطة جنوب 2020مارس//15يف إيطاليا خلق الوباء الجديد مخاوف عديدة عىل مستوى العامل. يف يوم 

مبا فيها أفغانستان اجتامعا عرب محادثة فيديو للحديث حول حامية املواطنني من الوباء  SAARC آسيا للتعاون اإلقليمي

ا الصدد.  يا تُرى ما هي الخطوات التي اتخذتها دول العامل للوقاية من هذا الوباء؟ وتبادل التعاون والتوصيات حيال هذ

وما هو مدى الدعم املُخصص للدول الفقرية مثل أفغانستان ملواجهة هذا املرض؟ وهل ستخطو دول رابطة جنوب آسيا 

 .لإلجابة عليها يف هذا التحليلللتعاون اإلقليمي الخطوات العملية الالزمة بعد تقدميها للتوصيات ؟ أسئلة نسعى 

 املعلومات الحديثة حيال فريوس كورونا

لحالة االقتصادية يف يف املرحلة األوىل تسبب فريوس كورونا يف وفاة ثالثة آالف مواطن يف الصني. وقد ترضرت ا

الصني والدول التي لديها تبادل تجاري مع الصني  جراء هذا الحدث. وبعد الصني صارت دولة إيطاليا يف أوروبا وإيران 

وكوريا الجنوبية يف آسيا هي البُؤر الجديدة النتشار الفريوس. اإلحصائيات الحديثة تدل عىل وقوع عدد كبري من 

 .ألف شخص 70شخص كام أُصيب بالفريوس أكرث من  6820يث تويف بها أكرث من الضحايا يف دولة إيطاليا ح

ادية من قِبل الواليات املتحدة أما دولة إيران التي كانت تواجه تحديات اقتصادية كام أنها واقعة يف مقاطعة اقتص

األمريكية فقد خرست الكثري بسبب انتشار الفريوس، حيث تويف الكثريون وأصيب بالوباء اآلالف. كام أن الوباء يرسي 

 .إىل الدول األخرى برسعة فائقة، ومن املشاهد انتشار الوباء يف الدول املجاورة إليران

 املساعي الدولية

منذ بداية انتشار الوباء يف الصني، اتخذت دولة الصني خطوات رسيعة وواسعة ملكافحته يف سبيل املحافظة عىل أرواح 

يوما بيوم يف الصني مام يدل عىل أن الصني استطاعت  املواطنني. واإلحصائيات تدل عىل أن عدد اإلصابات تقلصت
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 .التغلب عىل الوباء إىل حد كبري

ا، مام يُساعدها عىل الحد من انتشاره كام استطاعت دولة اليابان أن تكتشف بنية وتركيبة الفريوس يف معامله

 .19ومكافحته. كام نشطت الواليات املتحدة األمريكية يف صنع لقاح واٍق من وباء كوفيد 

من الدول حدودها الربية والجوية، وقد أغلقت أوال الحدود الربية بني أفغانستان  عالوة عىل ذلك، أغلقت العديد

وباكستان وتبعتها بعد ذلك الحدود الجوية. كام حظرت دولة روسيا أي سفر منها أو إليها، وكذلك الدول األوروبية 

 .والعربية قامت بحظر السفر إىل مدة غري معلومة

وقدمت رشكة عيل بابا الرائدة يف املبيعات اإللكرتونية مساعدات إنسانية للكثري من الدول ملكافحة فريوس كورونا، 

ائب الطبية.  ومن الرضوري أن يتوىل ومن ذلك دعمها ألفغانستان ولبعض الدول اآلسيوية واألخرى بالكاممات والحق

 .القيام باملساعدات التجار األفغان كام عىل الفئات الرثية أن تساند الفئات الفقرية من الشعب

 كذلك بدعم عدد من الدول منها إيطاليا بتقديم األجهزة الطبية والكاممات   ووعدت مبشاركة تجربتها وقامت الصني

يف مكافحة الفريوس مع الدول األخرى، كام أعلنت روسيا عن دعمها إليطاليا يف مكافحتها للفريوس  ، وهذه 

 .لعاملعىل مستوى ا 19املسانادات لها تأثريها ودورها يف مكافحة وباء كوفيد 

 19جنوب آسيا حيال التصدي لوباء كوفيد  دول رابطة جتامعا

عن  –رابطة ودولة أفغانستان إحدى أعضاء ال –جنوب آسيا  دول رابطةيف اجتامع ُعقد عرب محادثة فيديو أعلنت 

إسرتاتيجية مشرتكة ملكافحة فريوس كورونا. ُعقد االجتامع مببادرة من رئيس الهند نريندرا مودي وشارك يف االجتامع 

الرئيس األفغاين محمد أرشف غني ورؤساء الدول األعضاء بالرابطة. ذكر الرئيس محمد أرشف غني يف االجتامع أن 

هم إىل أرض أفغانستان بشكل غري منظم خلق تحديا كبريا ألفغانستان إخراج االجئني األفغان من إيران وإدخال

 .وسيساعد عىل انتشار الوباء ومتدده

كام أضاف الرئيس غني أن إغالق الحدود سيساعد يف مكافحة الوباء، إال أن حركة تصدير واسترياد األدوية ينبغي أن 

 .تُستثنى من الحظر

% من سكان العامل  ، ويبدو الخطر الذي يواجهها من انتشار الوباء خطرا كبريا، ولذا 21يُشكل سكان دول الرابطة نحو 

راء والحلول املقرتحة. تستطيع دولة الهند التي حظيت بتقدم ملحوظ ُعقد االجتامع بني رؤساء دول الرابطة لتبادل اآل 

يف مجال املعامل والفحوصات العلمية أن تساعد الدول األخرى يف املنظمة بالتجارب واملقرتحات التي ميكن من 

أرواح  خاللها مكافحة فريوس كورونا. وال يقترص واجب دول الرابطة عىل تبادل التجارب واملقرتحات للحفاظ عىل

املواطنني فحسب وإمنا ينبغي تطبيق مقرتح رئيس الهند )مودي( املقتيض تأسيس صندوق حالة الطوارئ. أعلنت الهند 

مليون دوالر.  إال  1.2عن تخصيص دعم للصندوق بقدر عرش ماليني دوالر كام أعلنت أفغانستان واملالديف دعام قدره 

مليار دوالر  40صل يُعد مبلغا زهيدا. قامت دولة إنجلرتا يف أوروبا بتخصص أن هذا املقدار بالنظر يف حالة الوباء الحا

 .19مليار دوالر ملكافحة وباء كوفيد  50كام خصصت الواليات املتحدة األمريكية 
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باإلضافة إىل تخصيص املبالغ ملكافحة الوباء، عىل دول الرابطة أن تُعمل ضغطا عىل إيران لتجتنب إخراج الالجئني 

األفغان يف هذه الفرتة الحساسة. وهناك تقارير تفيد أن الالجئني األفغان يُحرمون من الخدمات الصحية بشكل 

وات الالزمة حيال هذا األمر ليتم معاملة الالجئني األفغان وفق ُمتعمد.  عىل إدارة الالجئني الدولية أن أن تتخذ الخط

املواثيق الضامنة لحقوق اإلنسان، ال أن يُطردوا إىل أفغانستان قرسا ودون برنامج تهجري منظم، وذلك ألن هذا التهجري 

 .سيؤدي إىل انتشار الوباء يف أفغانستان والدول األخرى

صني والدول الداعمة األخرى قبل أن تُعلن حالة الطوارئ يف البلد عىل دولة أفغانستان أن تستقطب الدعم من دولة ال

بسبب انتشار الوباء. كام يتوجب عىل الساسة واملسؤولني األفغان أن يرتكوا نزاعاتهم وخالفاتهم جانبا وأن يُركزوا عىل 

شكل مبكر فليس من القضاء عىل الوباء اآلخذ يف االنتشار، وإن مل تُبذل الجهود واالهتاممات يف هذا الجانب ب

 .املُستبعد أن تواجه أفغانستان مصري إيطاليا

قطاع الصحي وأن يهتموا عىل شعوب دول املنطقة وخصوصا الشعب األفغاين أن يعملوا بتوجيهات اإلدارات العاملة يف ال

بها. عىل دول رابطة جنوب آسيا أن تتبادل التجارب يف فرتة الطوارئ الحالية وذلك ألن إغفال هذا الوباء سينترش 

بكرثة بني الفئات الفقرية التي تعيش يف دول جنوب آسيا. باإلضافة إىل ذك، عىل الدول األعضاء أن توسع من نطاق 

مليون دوالر يف مجال  3.5قرير منظمة الصحة العاملية فإن لدى أفغانستان نقصا مبقدار مساعداتها اإلنسانية. وفق ت

.  كام أن أفغانستان تفتقد للمواد التي تحمي الطواقم الطبية من فريوس كورونا. عىل دول 19مكافحة وباء كوفيد 

عاملة يف املجال الصحي عىل مستوى رابطة جنوب آسيا أن تستقطب الدعم من منظمة الصحة العاملية وبقية املنظامت ال

 .العامل

كام يتوجب عىل كل من جانب طالبان والحكومة األفغانية أن يُعلنا وقف إطالق للنار، وذلك ألن االختالل األمني 

عرقلة للخدمات الصحية. وبإمكان دول رابطة جنوب آسيا أن تتحرك عاجال للمطالبة بوقف إطالق النار بني  يُسبب

 الحكومة األفغانية وطالبان.
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 تحديات وحلولالنظام التعليمي بأفغانستان؛ 

 

 (: التحديات الداخلية1الجزء )

تُعد أفغانستان إحدى الدول التي متر بصعوبات يف مجاالت عديدة منها مجال التعليم، مام له تأثريات سلبية كثرية 

ع حصول تطورات ملحوظة يف قطاع الرتبية والتعليم إال أن جودة النظام التعليمي مازالت عىل حركة التنمية يف البلد. م

تشكل تحديا كبريا بالبلد. تفتقد املدارس إىل التسهيالت الالزمة والجودة املطابقة للمعايري املُعتمدة عامليا. يف حني أن 

جو الخانق لعل األمل الوحيد الذي بقي لدينا هو كل تطوير إيجايب يقوم عىل العلم يخلق آفاقا من األمل. يف ظل ال

 .أملنا يف أن يبذل أبناء البلد جهدا ُمضاعفا يف التعلم ليغريوا مستقبل أرضهم

وات األخرية إال أن النظام التعليمي بأفغانستان مازال يواجه تحديات كبرية، ووفق تقدير مع حصول تقدم نسبي يف السن

% ويعني ذلك أن نحو عرشة ماليني نسمة 42وزارة املعارف فإن نسبة السكان القادرين عىل القراءة والكتابة ال تتعدى 

ات يف األرياف.  يف تحليل هذا األسبوع مازالوا يعيشون يف حالة األمية وتُشكل معظم هذه النسبة النساء القاطن

 .سنسلط الضوء عىل التحديات الداخلية التي تواجه النظام التعليمي بأفغانستان

 اجه النظام التعليميأبعاد التحديات الداخلية التي تو 
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هناك تحديات كثرية تعرتض سبيل الرتبية والتعليم يف البلد، وسنشري هنا إىل أبرزها. مع أن املسؤولني املعنيني بهذا 

القطاع قدموا وعودا بإصالح الخلل املوجود وُوضعت يف الحسبان بعض الخطوات املمهدة لذلك إال أن سبيل إصالح 

   .ابكها باألوضاع املتأزمة السياسية واالقتصاديةاملنظومة التعليمية يبدو طويال لتش

 هشاشة األسس التعليمية

كثريا ما نتج التخلف يف مجال الرتبية والتعليم عن ضعف األسس التعليمية التي يتلقاها الطلبة يف الصفوف االبتدائية، 

رتقي الطالب إىل املرحلة املتوسطة مع عجزهم عن إقامة الحروف والكلامت والجمل والحساب. ومام يؤسف له حيث ي

هو تكليف املعلمني املفتقدين للخربة بتدريس الصفوف االبتدائية يف حني أن األساس العلمي الذي يبني عليه الطالب 

 :وقد قال الشاعر ما معناه جميع مهاراتهم العلمية إمنا يتشكل يف الصفوف االبتدائية،

 إذا ُوضعت اللبنة األوىل يف الجدار بشكل معوج

 فسيبقى الجدار معوجا ولو ارتفع إىل السامء

لدى الطالب، منها: اختالل الجو الدرايس بسبب  كام أن هناك عوامل أخرى تؤدي إىل هشاشة األسس التعليمية

تكدس الطالب يف الفصول، وعدم ثقة الطالب يف املدرس ألي سبب أو نفورهم منه، وغياب الطالب بشكل متكرر، 

وثقل املادة العلمية عىل أذهان الطالب، والبيئة التعليمية غري املناسبة والتي تُسبب اختالل العملية الدراسية وتوجب 

الطالب عن الدروس يف الصفوف االبتدائية ومن ثم مواجهتهم لصعوبات أكرب يف املراحل الدراسية التالية مع  رغبة

 .فقدان للرغبة يف التزود من الدروس

 يب التعليمضعف أسال

إن النظام التعليمي يُعد أحد األنظمة االجتامعية املهمة يف كل بلد. التعليم هو العامل الذي يُفرز التغيريات املطلوبة 

يف وعي وفكر وترصفات األطفال واملراهقني والشباب، رشيطة أن تتم عملية الرتبية والتعليم بالطرق املناسبة وتُعرض 

نة. مع حدوث تطورات كبرية يف دول املجتمع الدويل من ناحية تطويع التكنولوجيا املادة التعليمية للطالب بصورة حس
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لخدمة املجال التعليمي إال أن بلدنا مازال يستخدم األساليب والوسائل التقليدية القدمية. عىل سبيل املثال يكتب 

ون يف الصفوف العليا يعلمون أن الطالب املسائل الحسابية من جهة اليمني ثم يقرؤونها من جهة اليسار، وعندما يرتق

 .املسائل الحسابية والرياضية إمنا تُكتب من جهة اليسار

طالب، كام يُسمح بعدد أقل يف  45يجد نفسه أمام عدد عالوة عىل ذلك، وفق معايري وزارة املعارف األفغانية فإن املعلم 

تلميذا  60فصول البناب بسبب قلة املعلامت. ويزداد عدد الطالب عاما بعد عام، وحاليا يدرس يف الفصل الواحد نحو 

وهو عدد يعجز املعلم عن التحكم يف الفصل معه. السبب اآلخر الذي له دور سلبي عىل جودة التعليم هو قلة وقت 

دقيقة ، ويف هذا املدة عىل املعلم أن يُقيم فهم الطالب حيال الحصة السابقة، ويتابع  35لحصة التي ال تتجاوز ا

  .الواجبات املنزلية ويرشح الدرس الجديد ويحل مشكالت الطالب فيه

 انخفاض جودة املناهج التعليمية

إن نزول مستوى املناهج التعليمية عن املعايري املعتمدة يُقلل من جودة التعليم. الكتب الدراسية يف بلدنا مليئة بالتعقيد. 

حروف إشارة يعجز الطالب يف املراحل االبتدائية عن تهجي الحروف ومع ذلك نجد أن الكتب االبتدائية تُشري إىل ال

عابرة ثم تتضمن دروسها بها ُجمل. الكثري من الطالب بسبب مشاكل مادية وعائلية مل يتلقوا التعليم قبل املدريس كام 

أن املعلمني بسبب قلة الوقت املتاح وألجل تطبيق الخطة الدراسية ال يستطيعون أن يُساعدوا الطالب يف اكتساب 

رات مطولة تسبب إحباطا لهم وينتج عن هذا اإلحباط تخلف يف الدراسة. كام املهارات األساسية، ويواجه الطالب فق

أن هناك مواد غري رضورية يدرسها الطالب، مثل مادة الرتبية الوطنية والِحرف، يف حني أن املواد املهمة مثل مادة 

إن عدم مطابقة املناهج  اللغة العربية تظهر للطالب دون أدىن مقدمة يف الصف السابع وتنتهي بنهاية الصف التاسع.

 .التعليمية للمعايري املعتمدة يتسبب يف زيادة املواد عىل حساب جودتها واستيعاب الطالب ملحتوياتها

 مشاكل يف النظام التعليمي

أنظمة التعليم يف العامل تُكِسب الطالب مهارات القراءة والكتابة مع فهم عام لجميع املواد، وبعد ذلك يقدر الطالب 
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عىل اختيار املواد التي مييلون إليها وتساعدهم عىل الوصول إىل املجال العلمي الذي ينشدون، كام مُتتحن معلوماتهم 

املتعلقة بالتخصص الذي اختاروه. إال أن الطالب يف بلدنا ُمجربون عىل  يف امتحان القدرات بعد الثانوية يف املواد

دراسة جميع املواد دون اعتبار رغبة الطالب يف أحد التخصصات، وعليهم أن يحصلوا عىل االمتياز يف جميع املواد حتى 

ربية التي يبدأ تدريسها يف يُحصلوا الدرجات العالية. يُضاف إىل ذلك أن بعض املواد تبقى ناقصة مثل مادة اللغة الع

 .الصف السابع ثم ترُتك بنهاية الصف التاسع

 ضعف مستوى املعلمني

معظم املدرسني املهرة يخرجون من البلد أن  بسبب قلة رواتب املعلمني وعدم االهتامم باحتياجاتهم األساسية فإن

ينشغلون مبهام وحرف أخرى، أو أنهم بسبب بُعدهم عن التدريس يعجزون عن االستمرار يف هذا املجال. كام أن عددا 

من املفتقدين للخربة يُعينون كمعلمني مبا لديهم من وساطات. وما أكرث ما يتفوق الطالب عىل املدرس ويكون املدرس 

بأنظمة التعليم الجديدة. إن أساليب التعليم تُعد مهمة للغاية، فاألساليب التي يتبعها املعلم املاهر هي التي توصل جاهال 

الطالب إىل منازل علمية عاملية. معظم املعلمني يف أفغانستان ليسوا محرتفني وخصوصا الذين يعيشون يف املناطق 

 النائية،

جامعية. الندوات التدريبية للمدرسية ضعيفة يف الغالب كام أن كام أن الظروف مل تساعدهم الستكامل دراساتهم ال

املعلمني يفتقدون للمهارات املطلوبة، مام يُضعف رغبتهم يف االلتحاق بالدورات التدريبية. إن غالء األسعار قد أرض 

لذي ليس مستقرا بعملية الرشاء لدى املواطنني، واملعلمون من جملة الفئات املترضرة من ذلك، فهل يستطيع املعلم ا

 من الناحية املادية ان يُريب ناشئتنا وهو مرتاح البال؟

 عدم مساعدة الوالدين

هناك طالب من ذوي االحتياجات الخاصة ذهنيا، وإذا تعاون  الوالدان مع املدرسني حيال هؤالء الطالب واجتهدوا 

يال ملكنوا أبناءهم من منافسة الطالب اآلخرين. من أسباب نزول جودة الحالة التعليمية يف البلد أمية باستمرار ولو قل



  2020.03.25 ،344 – األسبوع تحليل      

 مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية

 
8 

الوالدين، حيث يعجزون عن تعليم أطفالهم التعليامت االبتدائية ومتابعة دروسهم وحضورهم وأدائهم للواجبات، وقد 

 .أدى كل ذلك إىل انخفاض جودة التعليم

 الصعوبات االقتصادية

معظم طالب املدارس يزاولون األعامل بسبب مشاكلهم االقتصادية. والذين ال يعملون منهم يواجهون اضطرابات 

علم والطالب( فمن الطبيعي أنهم سيعجزون عن عمل ما نفسية. وإذا تقابل يف الفصل طرفان مضطربان نفسيا )امل

 .عليهم

اصل نستطيع أن نعدد بشكل مجمل بعض التحديات يف املجال التعليمي مثل ضعف مستوى املعلمني، وعدم وجود تو 

بني املعلمني وأولياء األمور، وعدم وجود أدوات للتحرير والكتباة، وعدم وجود الجو املحفز، وعدم معرفة الطالب بطرق 

التعلم، وقلة املياه الصالحة للرشب، وعدم إكامل بعض املواد الدراسية، وضعف ميل الطالب نحو التعلم واملعلم، والرتكيز 

وعدم انضباط الطالب واملدرسني يف حضورهم إىل الفصل، وغري ذلك. وقد عىل بعض الطالب وإغفال اآلخرين، 

 تسببت هذه التحديات يف عرقلة مسرية التعليم والرتبية وشكلت حواجز يف طريق تطورها .
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