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قصيدة عن جاحئة كورونا

                 جنيب تمرابط)))
                                          اجلزائر 

ــحبُّ الطبيــِب صــالةُ القــلِب باحلــاءِ

دعــــاُء مْنـــجاتِه فـي كـــــلِّ أثنـــاءِ

ــهذا املــالُك الرــّحيـــــُم الغـوُث شــيمتُه

 أرــْجــــــاءِ
ُ

سلطـــاُن مْعــرفٍة طـــوَّاف

ــحكيــــــُم أْوبئــٍة مْصـــباُح مْنفـــعٍة

ـــيل بالـــداءِ
ّ
أــخــو عـلوٍم يقـــــيم الل

أــْجســاُد َعــاملنا رــهـٌن وفـي يــــــــدهِ

ــــــاءِ 
ْ

إّن الفـــناء غــدا فـي كـــلِّ أن

يــــــل جمـــتهًدا
ّ
ــحّيوا ميع من يبيت الل

ــحيُّـــو معـــي ُزمــًرا ــَجــمـَع األطـبــاءِ

ــرمٌة
ْ
هلــْم بكــّل القلــوب ايلـــوَم مك

وأْعــذُب الشـــكِر مــا أــْجـرْيُت اكلـماءِ

ْدــهْم بمـــرمْحـــــــــٍة فيــا إلــيه تعــهَّ

بـْل قصـيـــــدي رــجاًء بْعض أْصــــدايئ
ْ
واق

)1( عضو احتاد الكتاب اجلزائريني 
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تقـــــديم
ألقـت جاحئـة كورونـا بظالهلـا ىلع العالـم بـأرسه، وانعكسـت آثارها 
ىلع مجيـع نوايح احليـاة، فأاعدت تشـكيل الويع اإلنسـاين، ووضعت احلضارة 
اإلنسـانية أمـام حتديـات ومسـئويلات يف آن واحـد ال سـيما بعدمـا فرضت 
مسـئويلته  أمـام  اجلميـع  وضـع  مـا  وهـو  جتاوزهـا،  يمكـن  ال  تسـاؤالت 
األخالقيـة واألدبيـة ببـذل مـا يمكـن بـذهل ; إلنقـاذ البرشية واخلـروج بها 

األمان. بـر  إىل 

 ومـن هـذا املنطلق داع املنتدى  العـريب الرتيك للتبـادل اللغوي جبامعة 
جريسـون الرتكيـة إىل عقـد مؤتمـر دويل حمكـم )عن بعـد) جيتمـع فيه أهل 
اخلـرة واالختصـاص يف مجيـع املجـاالت; دلراسـة آثار هـذه األزمـة العاملية 
وابلحـث عـن حلول هلـا لك يف جماهل، وسـاعيا يف املسـاهمة يف تقديـم حلول 

علميـة وعملية.

 ولقـد وجـدت دعـوة املنتـدى أذنـا صاغيـة مـن جامعـة جريسـون 
متمثلـة يف لكيـه العلـوم اإلسـالمية, وقـف لكيـة العلـوم اإلسـالمية ومركز 
تطبيقـات الواقـع املعـزز، باإلضافـة إىل املدرسـة العليا لألسـاتذة بمسـتغانم 
علـن عـن املؤتمـر يف أوائـل أبريل حتت عنـوان: العالـم يف ظل 

ُ
- اجلزائـر، وأ

أزمـة كورونـا: إشـايلات وحلـول وحتـدد هل يـويم ثالثـني وواحـد وثالثني 
مايـو 2020م لالنعقـاد.

للمؤتمر, فقد لىب ادلعوة مجع  اليت أعلن عنها  املدة  وبالرغم من قرص 
من  باحثا  وثالثون  سبٌع  فيه  شارك  حيث  ادلول،  خمتلف  من  ابلاحثني  من 
مخس عرشة جنسية خمتلفة، وتقدموا بـثالث وثالثني ورقة علمية، وقد مجع 
املؤتمر خنبة من صفوة ابلاحثني حيث شارك تسعُة باحثني بدرجة أستاذ دكتور 
بروفسري وأربعُة باحثني بدرجة أستاذ مشارك وثالثة عرش باحثا بدرجة أستاذ 

جاميع وأحد عرش باحثا من طالب ادلكتوراه واملاجستري.

وأخريا ال يفوتنا أن نتوجه بالشكر العميق لألستاذ ادلكتور حسني بكر 
رئيس املؤتمر الفخري، نائب رئيس جامعة جريسون وكذلك ادلكتور يلع يلماز 
وادلكتور مصطىف توجنر نائبا عميد لكية العلوم اإلسالمية جبامعة جريسون ىلع 
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اعم  يف  تأسيسه  منذ  املنتدى  ألنشطة  املستمر  ودعمهم  املؤتمر  هلذه  راعيتهم 
7)20م.

ونكرر اجلزيل لرئيس املؤتمر ادلكتور إيلاس قارصيل، وأعضاء اللجان 
واملشاركني  وابلاحثني  الرسميني،  املتحدثني  والسادة  واتلنظيمية،  العلمية 
مجيعا، عمداء ومدراء املؤسسات العلمية، وأخص منهم سعادة األستاذ ادلكتور 
عبد القادر مزاري مدير املدرسة العليا بمستغانم - اجلزائر وادلكتور مصطىف 

عبد السالم رساكن مدير مركز الواقع املعزز ىلع دعمهما هلذا املؤتمر.

واهلل ويل اتلوفيق

د. هاين إسماعيل رمضان
رئيس اللجنة اتلنظيمية

atf@giresun.edu.tr
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كلمة رئيس املؤتمر 

احلمـد هلل رب العاملـني، وأفضـُل الصـالة وأتـمُّ التسـليم ىلع سـيدنا 
ونبينـا حممـد وىلع آهل وأصحابـه أمجعـني.

أيهـا الّسـيدات والّسـادة، األسـاتذُة الكـرام السـالم عليكـم ورمحـة 
اهلل وبراكتـه، أَحيِّيكـم مجيًعـا مـن جامعة رجب طيـب أردواغن ِمـن رِحاب 
مدينـة ريـزه اخلـراء اجلميلـة ىلع شـاطئ ابلحـر األسـود، أخاطبُكـم عَر 
الشـبكة ادلويلـة وحراتُكـم يف شـّى أحناء العالـم أمام حواسـيبكم، وقد 
حـال دون لقائنـا فـريوس كورونـا، داعيـا اهلل سـبحانه وتعـاىل أن تكونـوا 

مجيعـا وأهايلكـم وأِحبتكـم وأوطانُُكـْم بِألـِف خرٍي.

رّحـُب بِكم أمجـَل ترحيٍب، وقد أصبحنا اكألواين املسـتطرقة يُشـّد 
ُ
أ  

ويِلّ  بعضنـا بعًضـا، وأشـكر لكـم ُمَشـاَرَكتَُكم يف هـذا املؤتمـر، املؤتمـِر ادلَّ
لَـمَّ بالعالم 

َ
ِة هذا الوبـاء اذلي أ

َ
ـم، رُغـم مـا نُمّر بِـه ونُعاِنيـِه ِمن َوْطـأ الُمَحكَّ

أمجـع، وذلا اكن اسـم مؤتمرنـا )العالم يف ظل أزمة كورونا إشـايلات وحلول) 
َّدينـا، وعـدَم استِسـالِمنا هلذه األزمـة، َسـاِعنَي قَْدَر  ُمعِلنـني بهـذا االسـم حتَ
الُمسـتََطاِع لِلتََّغلُّـِب عليهـا مـن خالل دراسـة تأثرياتهـا، ورصد ِانعاسـاتها 

ىلع جوانـَب ِعـّدٍة، راجيـا مِلْؤَتَمرنـا انلجاح ولكـم اتلوفيق.

جّدد شـكري 
ُ
ِطيَل عليكـم يف هـذه الظروف، أ

ُ
سـّيدايت َسـاديت، لـن أ

ِفـنَي ىلع هـذا املؤتمـر، والشـكر موصول ِلـل َمْن  ِمـني الُمرْشِ لكـم وللمنظِّ
يُتحفنـا برأٍي ُمَشـاِراًك اكَن أو ُمَشـاِهًدا وُمسـتِمًعا.

وتَقّبلـوا بِقبـوِل االِحرتام واتلقديـر، ُمعلنًا بِذلك بَْدَء أعمـال ُمؤتمرنا   
هـذا، والسـالم عليكم ورمحـة اهلل وبراكته.

أ. د. إيلاس قارصيل
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منهج اإلسالم يف التعامل مع األوبئ�ة وسبل الوقاية منها: 
كورونا  أنموذًجا

أ.د. عبد الرحمن األغربي)))
 جامعة أديامان- تركيا

abdurr6363@gmail.com

ملخص البحث: 

تنـاول ابلحـث منهج اإلسـالم يف اتلعامل مـع األوبئة وبيان سـبل الوقاية منها، مسـلًطا 
الضـوء ىلع مقاصـد الرشيعـة اإلسـالمية اليت جـاءت باللكيـات الفقهيـة للحفـاظ ىلع “ادلين، 
انلفـس، العقل، النسـل، املال” ومشـرًيا إىل أهمية احلجر الصيح، وشـمويلته يف اإلسـالم انطالقًا 
مـن العقيـدة اإلسـالمية، الـيت تضبـط سـلوكيات املسـلم وترصفاتـه مراعيًـا يف ذلـك مصلحة 

اجلماعـة قبل مصلحـة الفرد.

The research dealt with the method of Islam in dealing with epidemics 
and explaining ways to prevent them. Shedding light as well on the intentions 
of Islamic law, which came with total jurisprudence rules to preserve “religion, 
self, mind, offspring, money.” Furthermore, it pointed to the importance of 
quarantine and its comprehensiveness in Islam, starting from the Islamic faith, 
which regulates the behavior and attitude of a Muslim, taking into account the 
interest of the group before the interest of the individual.

الكلمات املفتاحية: 

منهج اإلسالم، األوبئة، الوقاية، مقاصد الرشيعة، لقواعد الفقهية، اللكيات اخلمس، الرورات.

Key Words: 
Islam curriculum, Epidemics, protection, Purposes of Islamic law, Jurisprudence rules, The 
five colleges, Necessities

ـا مدرًسـا يف جامعـة أديامـان تركيـا يف لكيـة الرتبية قسـم اللغـة العربيـة للناطقني بغريهـا، هل خرة 
ً

))) يعمـل حايل
طويلـة يف اتلدريـس حيـث عمـل يف الفـرتة 994) – 4)20م يف جامعـة صنعـاء واجلامعـات األهلية يف تدريـس العلوم 
اإلسـالمية، مـن ذلك القـرآن الكريـم وجتويده، واثلقافـة اإلسـالمية، والعقيدة اإلسـالمية ومادة اإلعجـاز العليم.
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املقدمة:

ال تـزال األوبئـة تعصـف باملجتمعـات يف لك زمـان ومـان، غـري أن 
الوبـاء اذلي اجتاحنـا ايلـوم لم يكن يلقتـرص ىلع مان بعينـه أو حى إقليم 
مـا، فقـد عـم لك أجـزاء األرض، فنحن نعيـش حالـة اسـتثنائية يف ظل هذا 

الوبـاء اجلديد.

إننـا نلحـظ حالة غري مسـبوقة مـن االرتبـاك تعيشـها لك دول العالم، 
فقـد أحـدث هـذا الوبـاء )فـريوس كورونـا) حالـة اسـتنفار للعالـم لكه من 
أقصـاه إىل أقصاه، واملجتمعـات تعيش حالة من الرعـب، وانتظار املفاجئات، 
فهـا يه ادلول الكـرى تسـتنفد لك طاقاتها وتسـخر لك إمانياتهـا للحد من 

انتشـاره، فمـاذا حنن فاعلـون، وحنن كغرينـا نعيش احلالة نفسـها.

اذلي أسـتطيع أن أجزم به؛ أننا – املسـلمني – نملك األمل يف اتلعامل 
السـليم واإلجيـايب حيال هكـذا وباء، فحبل انلجـاة بأيدينا حسـب ما عندنا 
مـن توجيهـات قيِّمـة ختفـف عنا كثـرًيا مـن املعانـاة إذا مـا الزتمنا بهـا، فما 
اتلوجيهـات الـيت أعنيها؟ وكيـف يكون اتلعامـل إزاء هذه اجلاحئـة العامة؟ 
ومـا انلجـاة مـن هـذا الوبـاء اجلديـد )كورونـا)؟ ومـا سـبل الوقايـة منه يف 
ظـل القواعد اللكية للرشيعة اإلسـالمية؟ فالتسـاؤالت كثـرية؟ والقلق يزداد 
يوًمـا بعـد يـوم، ولإلجابة عن هذه التسـاؤالت قـررت أن أديل بما يتسـى يل 

مـن مجع شـتات هـذا املوضوع مـن مظانه.

أهمية املوضوع: 

تـأيت أهميـة دراسـة املوضوع مـن خالل حاجـة انلاس ملعرفة شـمويلة 
الرشيعـة اإلسـالمية الـيت مـا تركـت مصلحـة لإلنسـان إال جلبتهـا هل، وال 

مفسـدة إال ودفعتهـا عنه.

أهداف البحث:

     يمكن تلخيص أهداف ابلحث يف انلقاط اتلايلة:
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بيـان منهـج اإلسـالم يف اتلعامل مـع األوبئة مـن انلاحيـة ادلينية . )
والصحية.

بيـان الطـرق اليت أرشـد إيلهـا اإلسـالم للوقاية من األوبئة بشـل . 2
اعم.

عـرض املوضـوع يف ظـل مقاصـد الرشيعـة اإلسـالمية والقواعـد . 	
والعقـل  وادليـن  انلفـس  حبفـظ  جـاءت  الـيت  اخلمـس  اللكيـة 

والنسـل واملـال. 

منهجية البحث:  

الوصيف االستقرايئ اتلحلييل.

مشكلة املوضوع:

أردت أن أجلـو الغمـة وأبعـث األمل يف نفوس انلاس؛ لتسـتبني هداية 
اإلسـالم يف اتلعامـل املناسـب مـع أي نازلة بما يتمـاىش مع الطـرق العلمية 
الواضحـة للتعامـل املناسـب مـع أي نازلـة بما يتناسـب مع الطـرق العلمية 
احلديثـة، وال جمـال يف اإلسـالم لدلروشـة؛ ودس الرؤوس يف الـرتاب؛ بل ال بد 
فيـه من اختـاذ األسـباب، وابلحـث عن عـالج بالطـرق العلميـة اتلجريبية 
احلديثـة، وال تعارض بني اإلسـالم والعلـم. وقد تم تنـاول املوضوع يف ورقيت 

ابلحثيـة املقدمة للمؤتمـر إىل مبحثـني ىلع انلحو اتلايل:  

املبحـث األول: مدخـل تمهيـدي يتضمـن عرًضـا موجًزا حـول انلظافة 
يف اإلسـالم؛ وكيـف أنهـا سـبيل فعـال للوقايـة من األوبئـة بشـل اعم وفيه 

: ن مطلبا

 املطلب األول: تعريفات مهمة.

 املطلب الثاين: هدي الرشيعة اإلسالمية يف اتلعامل مع األوبئة.

اللكيـة  القواعـد  الوقايـة مـن األوبئـة يف ظـل  املبحـث الثـاين: سـبل 
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مطالـب: ثالثـة  وفيـه  اإلسـالمية،  للرشيعـة 

املطلب األول: قاعدة ال رضر وال رضار.

املطلب الثاين: الرر يزال.

املطلب الثالث: احلجر الصيح وحديث ال يورد  ُمرٌض ىلع مِصح.

اخلاتمة: انلتائج واتلوصيات.  

املبحث األول: مدخل تمهيدي:

لـن أخـوض كثـرًيا يف مسـألة انلظافـة ولكـي سـأذكر بضـع أحاديث 
تبـني مـدى حـرص اإلسـالم ىلع نظافـة أتباعـه، فقـد حـرص اإلسـالم ىلع 
انلظافـة - العامـة واخلاصة واحلسـية واملعنويـة – لل أفراد املجتمع املسـلم، 
وشـدد فيهـا حـني فرضهـا؛ فجعلهـا رشًطـا للعبـادة ال تُقبـل إال بهـا قـال 
ـاَلِة فَاْغِسـلُوا   الصَّ

َ
يـَن آَمنُـوا إَِذا ُقْمتُـْم إِىل ِ

َّ
َهـا اذل يُّ

َ
اهلل سـبحانه وتعـاىل: ﴿يَاأ

 
َ

إِىل رُْجلَُكـْم 
َ
َوأ بُِرُءوِسـُكْم  َواْمَسـُحوا  َمَرافِـِق 

ْ
ال  

َ
إِىل يِْديَُكـْم 

َ
َوأ وُُجوَهُكـْم 

ـُروا﴾ ]املائـدة: 6[. هَّ َكْعبَـنْيِ َوإِْن ُكنْتُـْم ُجنُبًـا فَاطَّ
ْ
ال

وإذ فـرض اإلسـالم ىلع املسـلم أن يتطهـر لـل صـالة، فقـد جعـل 
الطهـارة يف ثالثـة أشـال وال تقبل الصالة إال بها، ويه طهـارة اثلوب واملان 
إىل جانـب الطهـارة ابلدنيـة إمـا من حـدٍث أكـر أو أصغر، واسـتحب هل أن 
يبـى ىلع طهـارة دائما؛ كمـا ربط الطهارة بمسـألة العقيـدة، واعترها نصف 
يَمـاِن«)))  ِ

ْ
ُهوُر َشـْطُر اإل اإليمـان، قال رسـول اهلل صـى اهلل عليـه وسـلم: »الطُّ

فجعـل للمحافـظ عليهـا ثوابًـا عظيًمـا ومغفرة ذلنوبـه يف اآلخرة، ثـم بني هل 
كيفيـة اتلطهـر الـيت تعكس مـدى اهتمام اإلسـالم بمظهر املسـلم ونظافته، 
ـاَن ريض اهلل عنـه َداَع بوَُضوٍء,  نَّ ُعثَْمـاَن ْبَن َعفَّ

َ
 ُعثَْمـاَن أ

َ
فعـن مُحْـَراَن َمـْول

. ُثمَّ َغَسـَل وَْجَهُه  اٍت. ُثـمَّ َمْضَمَض َواْسـتَنَْثَ يْـِه ثاََلَث َمـرَّ . َفَغَسـَل َكفَّ
َ
ـأ َفتَوَضَّ

اٍت. ُثمَّ َغَسـَل يََدُه  ِمْرفَِق ثَـاَلَث َمرَّ
ْ
 ال

َ
ُْمـَى إِىل اٍت. ُثمَّ َغَسـَل يَـَدُه ايلْ ثَـاَلَث َمرَّ

وُُضوِء  حديث رقم 360، وعند الرتمذي )3517)، وغريهما.
ْ
َهاَرِة  بَاُب فَْضِل ال )))  صحيح مسلم ِكتَاِب الطَّ
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َكْعبَنْيِ 
ْ
 ال

َ
ُْمـَى إِىل َسـُه. ُثـمَّ َغَسـَل رِْجلَـُه ايلْ

ْ
يُـْرَى ِمثْـَل ذلِـَك. ُثمَّ َمَسـَح َرأ

ْ
ال

ِّ صى  يُْت رَُسـوَل اهلل
َ
يُْرَى ِمثْـَل ٰذلَِك. ُثمَّ قَـاَل: َرأ

ْ
اٍت. ُثمَّ َغَسـَل ال ثَـاَلَث َمـرَّ

ِّ صـى اهلل عليه  ْـَو وُُضوِئ هـَذا. ُثمَّ قَاَل رَُسـوُل اهلل
َ

 حن
َ
ـأ اهلل عليـه وسـلم تَوَضَّ

ُث ِفيِهَما  ، اَل ُيَـدِّ َعتَنْيِ
ْ
َْو وُُضـوِئ هَذا، ُثمَّ قَـاَم فََرَكـَع َرك

َ
 حن

َ
ـأ وسـلم: “َمـْن تَوَضَّ

َم ِمـْن َذنِْبـِه«))). وأنـه إذا أراد الركـة يف طعامه فعليه  ُ َمـا َتَقـدَّ
َ

َنْفَسـُه، ُغِفـَر هل
أن يتوضـأ ) يغسـل يديـه ) قبـل األلك وبعـده، فقد روي عن انلـي صى اهلل 
عليـه وسـلم أنـه قـال: “من أحـب أن يكث خـري بيتـه، فليتوضـأ إذا حر 
غـداؤه وإذا رفـع”)2)، وروى أبـو بكر بإسـناده عن احلسـن بـن يلع أن انلي 
صـى اهلل عليـه وسـلم قـال: “الوضـوء قبل الطعـام ينـيف الفقر، وبعـده ينيف 
اللمـم”)	) يعـي بـه غسـل ايلديـن , وقـال انلي صـى اهلل عليه وسـلم: “من 
نـام ويف يـده ريح غمـر فأصابه يشء, فـال يلومن إال نفسـه”)4)، وقال رسـول 
اهلل صـى اهلل عليـه وسـلم: “بركة الطعـام الوضوء قبلـه، والوضوء بعـده”))).

     كمـا حثـه ىلع أن يتطهـر حـى عنـد خلـوده للنـوم، مـع أنـه وقت 
للراحـة مـن عنـاء العمـل طـوال انلهار، قـال صـى اهلل عليه وسـلم: 

الِة، ُثمَّ اْضَطِجْع ىلع ِشـِقَك   وُُضـوَءَك لِلصَّ
َ
أ »إَذا أَتيْـَت َمْضَجَعـَك َفتَوَضَّ

ُت 
ْ
ْـَك، َوأجلأ

َ
ْـَك، َوفَوَّْضُت أْمـِري إِيل

َ
األْيَمـِن َوقُـِل: اللَُّهمَّ أْسـلَْمُت َنْفـِي إِيل

 إِيلَْك، آَمنُْت 
َّ
َْك، ال ملجـأ َوال َمنَْج ِمنْـَك إِال

َ
ْـَك، َرْغبََة َورَْهبَـًة إِيل

َ
َظْهـِري إِيل

َت. فـإْن ِمـتَّ ِمـتَّ ىلع الِفْطَرِة، 
ْ
رَْسـل

َ
ي أ

َّ
ـَت، َونَِبيِّـَك اذل

ْ
ي أنَْزل

َّ
بِِكتابِـَك اذل

ُهـنَّ ِخَر مـا َتُقوُل«)6).
ْ
واْجَعل

 يغمـس يـده يف إنـاء وَضوئـه 
ّ

ِمـر أال
ُ
    وعنـد االسـتيقاظ مـن انلـوم أ

)))  رواه ابلخاري ومسلم
)2(  رواه ابن ماجه

)	) رشح السنة للبغوي ، وذكره اخلطيب يف تارخيه دون جرح أو تعديل، وقال املصحح » ال بأس برجاهل سوى 
 https://majles.alukah.net/t(086	0 ،املروزي« عن منتدى املجلس العليم األلوكة

)4)  أخرجه أبو داود )2)8	)، وأمحد )69)7) واللفظ هلما، والرتمذي )860))، والنسايئ يف ))السنن الكرى)) 
))690)، وابن ماجه )297	).

)5(  الراوي : سلمان الفاريس – املحدث : أبو داود – املصدر : شعب اإليمان الصفحة أو الرقم: )/6)20.

)6(  أخرجه ابلخاري )247) واللفظ هل، ومسلم )0)27)                                    
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قبل غسـلها خـارج اإلنـاء، قـال رسـول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »إذا اسـتيقَظ أحُدكم من 
نوِمـِه فـال يَغمْس يـَدُه يف اإلناِء حى يَغسـلَها ثالثًـا فإنُه ال يدري أيـَن باتْت 

يَُدُه«)))  

ومـا يزيـد املسـلم رغبـة يف املحافظـة ىلع الطهـارة وانلظافـة؛ أن اهلل 
جعلهـا سـمة ومـزية هلذه األمـة تمزيهـا يف اآلخرة عن سـائر األمـم، فعن أيب 
هريـرة ريض اهلل عنـه قـال: سـِمعُت رسـول اهلل صـى اهلل عليه وسـلم يقول: 
لني ِمـن أثر الوضـوء، فَمن اسـتطاع  ا حُمجَّ »إن أمـيت يأتـون يـوم القيامـة ُغـرًّ

تَه فليفَعـْل«)2).  منكـم أن يُطيـل غرَّ

     وهلـذا ترى املسـلم يف لك أحـواهل نظيًفا متطهًرا مـا عمل بتوجيهات 
دينـه احلنيـف, كيـف ال يكون كذلـك وهو يتطهـر يف ايلوم مـا ال يقل عن 
ة وشـامة  مخسـة أوقـات، ما جيعلـه بعيًدا عـن األوسـاخ والقـاذورات فهو ُدَرّ
بـني انلـاس، فهـذا أبـو هريـرة ريض اهلل عنه يـروي أن انلي صـى اهلل عليه 
ْيتُـم لـو أنَّ َنَهًرا ببـاِب أَحِدكم يغتسـُل منه لكَّ يـوٍم مَخَس 

َ
وسـلم قـال: ) أرأ

اٍت مـا تقولوَن ؟ هـل يُبيق ِمن َدَرنِه شـيئًا )؟ قالوا : ال يَبى ِمـن َدَرنِه يشٌء  مـرَّ
لواِت اخلَمـِس يمحو اهلُل بـه اخلَطايا ))	).  قـال : ) ذلـَك َمثَـُل الصَّ

     إن مجـال املسـلم جبمـال مظهـره، وحسـن سـمته، وسـمو روحـه، 
مـر املسـلم بذلـك برصيـح القـرآن 

ُ
فانلظافـة دليـه ظاهـرة وباطنـة؛ وقـد أ

والسـنة، قـال اهلل سـبحانه وتعـاىل: ﴿ يَابَـِي آَدَم ُخـُذوا ِزينَتَُكـْم ِعنْـَد لُكِّ 
َمْسـِجٍد ﴾ ]األعـراف: )	[. ومـن السـنة مـا رواه سـعد بـن أيب وقـاص عـن 
انلـي صى اهلل عليه وسـلم قـال: ) إن اهلل تعـاىل طيب يـب الطيب, نظيف 
يـب انلظافة,كريـم يب الكـرم, جـواد يب اجلـود، فنظفـوا أفنيتكم وال 

تتشـبهوا بايلهـود ))4).

)1(  األبلاين – املصدر : إرواء الغليل،الصفحة أو الرقم: )/87) – خالصة حكم املحدث : إسناده حسن

)2( متفق عليه، واللفظ ملسلم.

)3(  صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 726)

)4( اجلامع الصغري رقم: 742) صحيح.
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إن املطلـوب مـن املسـلم أن يـيع أهميـة انلظافـة الشـخصية والعامة، 
فهـو بذلـك يسـاهم يف زيادة مسـاحة األمان من انتشـار األوبئـة واألمراض، 
فعليـه أال يغفـل عـن تعايلـم دينـه يف هـذه اجلزئية وغريهـا مـن اتلوجيهات 
السـامية؛ سـواء فيمـا يتعلـق بشـخصه، أو بمـا ييـط به، والشـك أنـه بهذا 
السـلوك الرايق يصن نفسـه مـن األمـراض واألوبئة حينما ينظـف أعضاءه 
- الـيت اغبًلـا مـا تكـون عرضـة للتلـوث - مخـس مـرات ىلع األقـل بايلوم 
والليلـة، ومـا يلفـت االنتبـاه ورود حديـث جامع اشـتمل أمـوًرا مهمة جتعل 
املسـلم اغيـة يف انلظافـة، وتقيـه مـن كثـري مـن األمـراض املهلكـة، فعـن 
: )َعرْشٌ مـن الِفْطرة: قَصُّ الَشـارب، وإْعَفاء 

ً
اعئشـة -ريض اهلل عنهـا- مرفواع

ـواك، َواْسِتنَْشـاُق املاء، وقص األْظَفـار، وَغْسـل الَرَاِجم، وَنتْف  اللِّْحيـة، والسِّ
اإلبْـط، وحلـق الَعانـة، وانِْتَقـاُص املاء)))) قـال الـراوي: ونَِسـيُْت العارشة إال 
أن تكـون الَمْضَمَضـة, قـال وِكيـع - وهو أحـد رواتـه - انِْتَقاص املـاء: يعي 

االْستِنَْجاء.

باإلضافـة إىل ذلـك عليـه أن يتذكـر أن املحافظـة ىلع بيئتـه املحيطـة 
بـه مسـتحب يف حقـه إن لـم يكـن يف وقت مـا واجـب منوط بـه، فقد نىه 
اإلسـالم عن لك أذى يسـبب قـذارة وتلوثـا يف طريق انلاس وجلوسـهم يقول 
عليـه الصالة والسـالم: »من سـل سـخيمة ىلع طريـق املسـلمني فعليه لعنة 
اهلل«)2) كمـا منـع اختـاذ الطرقـات أو املـاء الراكـد أو الظـل مانـا لقضـاء 

احلاجة.

     ويف الوقـت نفسـه هـو مأمـور أن ينظف فنـاء بيته كما مـر آنًفا وال 
نريـد أن نطيـل الـكالم يف هذه اتلوجيهـات، فيه مبثوثة يف كتـب الفقه ..

وأحـب أن أختـم هـذا املدخـل باقتبـاس مهم جـاء يف تقريـر ابلاحث 

/https://hadeethenc.com ،1(  رواه مسلم. وملزيد من الفائدة ينظر موسوعة األحاديث انلبوية(

)2(  أخرجه الطراين يف املعجم األوسط )/ 20	، ويف الروض ادلاين )املعجم الصغري) )2/ 77). والسخيمة: الغائط 

وانلجو، ينظر: انلهاية يف غريب احلديث البن األثري 2/ ))	. ))).
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األمريكـي ) كريـج كونسـيدين) نُـرش يف “نيوزويـك” نقـاًل عـن ادلكتـور 
)أنتـوين فـويس)، اعلـم املناعـة، وادلكتـور )سـاجناي جوبتـا) املراسـل الطي 
قوهلمـا: “ إن الـزتام انلظافـة الصحيـة، واحلجـر الصـيح، أو مارسـة العـزل 
االجتمـايع عـن اآلخريـن أمـاًل يف احليلولـة دون انتشـار األوبئـة املعديـة، 
تُعـد أكـث اتلدابـري فاعلية الحتـواء تفـي وباء فـريوس كورونا املسـتجد. 
ويف املقالة سـؤال وُّجَه إىل ) كوسـيندين ) اذلي صدر هل مؤلفان عن اإلسـالم: 
“ هـل تعلمـون مـن اذلي أوىص بانلظافـة واحلجـر الصـيح اجلديـد يف أثنـاء 

تفـي األوبئـة؟” فأجـاب قائـاًل: “ إنه حممـد ]ملسو هيلع هللا ىلص[ قبـل 400)اعم))).   

وأختـم هـذا املدخـل باتلعريـج ىلع تعريفـات مهمـة حـول األوبئـة، 
ومنهـا فـريوس كورونـا.

املطلب األول تعريفات مهمة:

أوًل تعريف الوباء: 

ُعـرِّف الوبـاء بأنه: )مصطلـح اعم يشـري إىل أحداث متتابعـة تؤثر ىلع 
البـرش والائنـات احليـة املختلفـة مـن حيوانـات ونباتـات، وال يشـرتط أن 
تتفـق يف انلـوع, وقد يـدث يف نطاق حمـدد، وقد تتسـع رقعة الوبـاء تلنترش 

بـني بدلان العالـم))2).

وعـرف يف القامـوس الطي حبسـب ويكيبيديـا: »هو انتشـار مفائج 
ورسيـع ملـرض يف رقعـة جغرافيـة مـا فـوق معدالتـه املعتـادة يف املنطقـة 

املعنيـة.«)	)

وال خيـىف ىلع القـارئ الكريم كـثة اتلعريفات للوباء غـري أين أجدها 
لكهـا تتفـق يف أن الوبـاء )epidemic) هـو اذلي ينتـرش بشـل اعم فيصيـب 
عـدًدا كبـرًيا مـن جمتمـع مـا، وقـد يتعـدى انتشـاره إىل خـارج حـدود هذا 

04/2020/https://www.islamicstories.info 1( ينظر مقال احلجرالصيح يف اإلسالم، يف(

/https://www.altibbi.com،2( مصطلحات-طبية/االمراض-املعدية/وباء(

)wikipedia.org/wiki  )3/وباء#cite_note-الطي-1
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 . ملجتمع ا
ومـن أهـم هـذه اتلعريفـات مـا حددتـه منظمة الصحـة العامليـة اليت 
عرفتـه بأنـه )حالـة انتشـار ملـرض معـني، حيـث يكـون عـدد حـاالت 
اإلصابـة أكـر ما هـو متوقـع يف جمتمع حمـدد أو مسـاحة جغرافيـة معينة أو 

موسـم أو مدة زمنيـة)))).  

  بيـد أن هنـاك مصطلـح آخـر شـائع، وذلـك حبسـب ما جـاء يف موقع 
اجلزيـرة هـو تفـشٍّ )outbreak)، وقـد اختُِلـف فيمـا إذا اكن املصطلحـان - 
الوبـاء واتلفـي - متطابقـني أم ال، فمنهـم من يذهـب إىل )أن مصطلح وباء 
يصـف حالة تشـمل منطقة واسـعة وترتبط بأزمـة كبرية، أمـا اتلفي فيعر 
عـن حالـة انتشـار َمَرضية يف منطقـة أو مناطق حمـددة أصغر مـن الوباء))2).

ومـن اتلعريفـات القريبـة ما جـاء يف موقع )جمتمـع الزم تفهـم)، فقد 
عـرف الوبـاء ىلع أنـه )حالـة مرضية حتـدث عندمـا يصاب عدد كبـري جداً 
مـن انلـاس يف املجتمـع بمـرض معـني يف نفـس الوقـت, و هنـاك أمثلـة ىلع 
األمـراض الوبائيـة مثـل : احلـى انلمشـية و األنفلونـزا، و الطاعـون )املوت 

األسـود)، و املالريا، و اجلـدري))	). 

     وُعـرِّف بأنـه:) ظهـور حـاالت أمـراض معديـة يف دولـة أو جمموعة 
دول صغـرية متجـاورة، وينتـرش بصـورة رسيعة بني انلـاس))4).

ثانًي�ا: تعريف فريوس كورونا: 

عرفت منظمة الصحة العاملية بأنها:

للحيوان  املرض  تسبب  قد  اليت  الفريوسات  من  واسعة  »ساللة 

aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-healthmedicine  )1(

)2(  املرجع نفسه. 

blog-post.html/01/2016/https://www.lazemtefham.com )3(

)4(  د. حممد ادلسويق، استشاري األمراض الصدرية، يف حديث للجزيرة، عن فريوس كورونا، مفهومان خمتلفان.. ما 

الفرق بني الوباء واجلاحئة؟ نرش بتاريخ األحد )) مارس 2020م. 
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واإلنسان«))). 

ثـم أضافـت املنظمة إىل اتلعريـف أعراض هـذا الوباء الـيت تظهر ىلع 
اإلنسـان بقوهلـا: )ومـن املعـروف أن عـدداً مـن فريوسـات كورونـا تسـبب 
دلى البـرش أمـراض تنفسـية تـرتاوح حدتهـا مـن نزالت الـرد الشـائعة إىل 
األمـراض األشـد وخامة: مثـل متالزمة الرشق األوسـط اتلنفسـية )مريس) 
واملتالزمـة اتلنفسـية احلـادة الوخيمـة )سـارس) ، ويسـبب فـريوس كورونا 
الُمكتشـف مؤخـراً مـرض كوفيـد-9)))2) اذلي لم يكـن معروفًـا )قبل بدء 

تفشـيه يف مدينـة ووهـان الصينية يف اكنـون األول/ ديسـمر 9)20))	).  

ثالًثا: تعريف كوفيد-9): 

     حبسـب منظمـة الصحـة العامليـة:  »هـو مـرٌض معـٍد يسـببه آخـر 
فـريوس تم اكتشـافه من سـاللة فريوسـات كورونـا«)4). املالحـظ من خالل 
اتلعريـف لفريوس كورونـا اتفاقه مع تعريـف الوباء، وىلع ذلـك يري عليه 
مـا يـري ىلع الوبـاء اذلي من صفاتـه أنه: »يظهـر بصورة مفاجئـة ويكون 
أكـث رشاسـة، ورسيـع االنتشـار ، واحتمايلة اتلفـي بني أعـداد كبرية من 
املجتمـع ، واعدة مـا يكـون مـرض جديـد أو مـرض مسـتوطن خـرج عـن 

السـيطرة ، وليسـت هل حـدود جغرافية«))).

   وهنـا ال بـد مـن اتلذكري بمـا ُعلـم يف الرشيعة، وكذلك عنـد األطباء 
مـن أن هنـاك أمـراٌض معديـة، وقـد تنتقل مـن شـخٍص إىل غريه بسـبٍب أو 
طـة أو إيـراد ُمْمـرِض ىلع مصـح، وهلـذا حـّذرت الرشيعـة من 

ْ
آخـر مـن ُخل

التسـاهل يف هـذا األمـر، ونهـت أتباعهـا عـن االختـالط بأصحـاب املرض 
املعـدي مـن منطلـق ىلع احلفـاظ ىلع انلفـس كـرورة تنـدرج يف لكيـات 

)1( موقع منظمة الصحة العاملية الصفحة العربية.

/https://www.webteb.com 2( املوقع نفسه. وملزيد من الفائدة ينظر موقع ويب طب(

/https://www.webteb.com 3( موقع منظمة الصحة العلمية، وينظر موقع ويب طب(

)4( املرجع السابق.

)5( مصطلحات-طبية، مرجع سابق.
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الرشيعـة اخلمـس منهـا احلفـاظ ىلع انلفس.  

وقـد جـاءت الرشيعـة بمقاصـد تضمنتها كتـب األصـول؛ منها حفظ 
ادليـن وانلفـس والعقـل والنسـل واملـال))) ضمـن مـا جـاءت به مـن جلب 
مصالـح العبـاد ودرء املفسـد عنهـم ، وهـذا ما سـنوضحه يف املطلـب اتلايل.

املطلب الثاين: هدي الشريعة اإلسالمية يف التعامل مع األوبئ�ة:

كمـا سـبق وأن أرشت إىل أن الرشيعـة جـاءت بمقاصـد جليلـة ويه 
جلـب املصالح للعباد، ودرء املفاسـد عنهـم، وإتمام مارم األخـالق، وعلماء 
األصـول متفقـون ىلع أن درء املفاسـد مقـدم ىلع جلب املصالـح إذا تزامحت 
املصالـح واملفاسـد)2) وال شـك أن حفـظ انلفـوس يف هـذا املقـام يقتـي 
اتلقديـم ؛ وهلـذا أفـى العلمـاء يف لك قطر أصابـه الوباء باالسـتجابة نلصائح 
األطبـاء وتوجيهـات حكوماتهم ، وااللـزتام بأخذ احليطة واحلـذر والعمل بما 
يمـى عليهـم مـن تدابري تقيهـم رّش الوباء ، ويلعلم املسـلم بأن تلـك اتلدابري 

والعمـل بهـا؛ هو مـن َهـْدي اإلسـالم ولك يشء يف الكون جيـري بقدر. 

 نعـم لك يشء يكـون بَقـَدر، غـري أن اهلل جـل جـالهل سـّن قانـون 
القدر ىلع األسـباب واملسـببات وانلتائـج واملقدمات، والبد من انتشـار هذا 
املفهـوم بوضـوح يك ال يتـج أحـٌد بالقـدر وهـو جاهـل بهـذا املعـى، فيُليق 
نفسـه يف اتلهلكـة ُمّتـكاًل ىلع فهمـه املعـوج للقدر ، فـال يعمل باألسـباب، 

وال يتأمـل يف انلتائـج الـيت ال بـد هلـا مـن مقدمات.

     وإذا عرف املسـلم هذه املسـألة جيًدا، اطمأنت نفسـه ووقر اإليمان 
يف قلبـه وهدأ بـاهل، وال ينبيغ أن تغيب هذه املسـألة عن ذوي األبلاب. 

)1(  املوافقــات املؤلــف: إبراهيــم بــن مــوىس بــن حممــد اللخــيم الغرنــايط الشــهري بالشــاطي )املتــوىف: 790ه) 

املحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، انلــوع األول يف بيــان قصــد الشــارع يف وضــع الرشيعــة، 
ص20، انلــارش: دار ابــن عفــان الطبعــة: الطبعــة األول 7)4)ه/ 997)م - املكتبــة الشــاملة احلديثــة.

ــاء  ــلطان العلم ــالم س ــد الس ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــز ادلي ــد ع ــو حمم ــد، أب ــار املقاص ــد يف اختص )2( الفوائ

)املتــوىف: 660ه) حتقيــق: إيــاد خــادل الطبــاع انلــارش: دار الفكــر املعــارص، دار الفكــر - دمشــق الطبعــة: األول، 
ــة ــة الشــاملة احلديث ــح واملفاســد، ص 47 - املكتب 6)4) - فصــل يف اجتمــاع املصال
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إن ديننـا نظـام حمكـم ودسـتور اعم للحيـاة: حلوهـا ومرهـا، فـل 
صغـرية وكبـرية مقـدرة ومكتوبـة، ومـن ناحيـة أخرى، مـا يصيب اإلنسـان 
مـن خـري ورش ومـن ألواء وبلـواء، ومـن أمـراض وأوبئـة، ولك صغـري وكبري 
يف هـذا الكون سـواء مـا يتعلق باإلنسـان أو بغـريه من املخلوقـات يف كتاب 
ٍء َخلَْقنَاُه بَِقـَدٍر﴾ ]القمر :49[ وقال  ا لُكَّ يَشْ مكنـون مسـتطر. قال تعـاىل ﴿إِنَـّ

ُبـِر﴾  ]القمـر :2)[. ٍء َفَعلُـوُه يِف الزُّ تعـاىل ﴿َولُكُّ يَشْ

إن نظـرة ادليـن وفلسـفته فيها تنطلـق من مقتىض أن اإلنسـان خملوق 
مكـرم عظيـم عنـد اهلل، واحلفـاظ ىلع نفس اإلنسـان من الروريـات، وقد 
يتقـدم حفظهـا ىلع ادليـن إذا اقتـىض احلال، ومـن هنا يأيت منهج اإلسـالم يف 
 من ناحيـة وقائية 

ً
اتلعامـل مـع األوبئـة واألمـراض حفاًظا ىلع اإلنسـان أوال

فهـو يرشـده إىل ما يقيـه ويميه مـن األمراض قبـل وقوعهـا بتوجيهات اغية 
يف األهميـة، وهـو مـا يسـى يف العـرص احلديث الطـب الوقايئ، ومـن هنا أمر 
اهلل تعـاىل رسـوهل الكريـم صـى اهلل عليـه وسـلم بعـدم القـدوم ىلع أمر فيه 
 

َ
يِْديُكـْم إِىل

َ
 بِأ

ْ
ُقـوا

ْ
مهلكـة، واألخـذ باحليطـة واحلـذر، قـال تعـاىل: ﴿َواَل تُل

ََّ اَكَن  ْنُفَسـُكْم ۚ إِنَّ اهلل
َ
 َتْقتُلُـوا أ

َ
تلَّْهلَُكـِة﴾ ]ابلقـرة :)9)[ وقـال تعـاىل: ﴿َوال

بُِكـْم رَِحيًمـا﴾ ] النسـاء: 29[ وكذلـك األحاديـث انلبويـة الرشيفـة أمـرت 
باتلـداوي مثـل حديـث أسـامة بـن رشيـك قـال: »أتيـت انلـي ـ صـى اهلل 
عليـه وسـلم ـ وأصحابـه كأنمـا ىلع رؤوسـهم الطـري، فسـلمت، ثـم قعدت، 
فجـاء األعـراب مـن ههنـا وههنـا، فقالـوا: يـا رسـول اهلل أنتـداوى ؟ فقـال: 
 وضـع هل دواء غري داء واحـد اهلرم«))).  

ّ
تـداووا فـإن اهلل تعاىل لم يضـع داًء إال

 يكون من اهلل، قال تعـاىل ﴿َوإَِذا َمرِْضُت َفُهَو يَْشـِفنِي﴾ 
ً

وطلـب الشـفاء أوال
.]80 ]الشعراء: 

ِ ِمْن 
ُ

وقد أنزل اهلل ادلواء والشفاء ويف العسل نموذج، قال تعاىل: ﴿ُثمَّ ك
َوانُُه ِفيِه 

ْ
ل
َ
اٌب خُمْتَِلٌف أ لُكِّ اثلََّمَراِت فَاْسلُِك ُسبَُل َربِِّك ُذلاًُل خَيُْرُج ِمْن ُبُطونَِها رَشَ

)1(  املجموع رشح املهذب،رقم الصفحة أو الرقم: )/07) وإسناده صحيح، انظر املوسوعة احلديثية ادلررالسنّية. 
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ُروَن﴾ ]انلحل: 69[. يًَة ِلَقْوٍم َيتََفكَّ
َ

ِشَفاٌء لِلنَّاِس إِنَّ يِف َذلَِك آل

فيبحث عن  القدر  اليت جتري ضمن  باألسباب  يأخذ  أن  املرء  إًذا ىلع 
العالج، وال يركن إىل فهم غري سليم عن القدر، قال رسول اهلل صى اهلل عليه 
وسلم: »تداووا عباد اهلل فإن اهلل لم يضع داء إال وضع هل شفاء إال داًء واحًدا 
اهلرم«))) ويف رواية أخرى بزيادة: »علمه من علمه وجهله من جهله«)2)  فيف 
احلديث توجيه واضح لألخذ بأسباب اتلداوي واألخذ بناصية العلم، وابلحث 
يف أسبابه، كما وجهه إىل أسباب وقائية قبل وقوع املرض وانتشار الوباء، وهذا 

ما سيتضح للقارئ بشل أوضح يف ابلحث اتلايل. 

املبحث الثاين: سـبل الوقاية من األوبئ�ة يف ظل القواعد الكلية للشـريعة 
اإلسالمية:

انلاظـر يف القواعـد الفقهية اللكية للرشيعة اإلسـالمية جيد أنها جاءت 
مبينـة ملقاصـد الرشيعـة احلنفية السـمحة من جهـة، ومن جهة أخـرى تعمل 
كموجهـات للمسـلم يف كيفيـة اتلعامـل مـع األحـداث واألزمـات واألوبئة، 
ومنهـا مثـاًل وبـاء كورونا، ولـك يسـتبني األمر أكـث؛ نأخذ بعـض القواعد 
يف ثـالث مطالـب كنمـاذج لغريهـا مـن قواعـد الفقـه الـيت تصـل إىل مئيت 

قاعـدٍة أو يزيد. 

املطلب األول: قاعدة ل ضَرَر ول ِضرار))):    

أصل هذه القاعدة حديث نبوي رشيف. فعن أيب سعيٍد سعد بن سناٍن 
اخلدري ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل صى اهلل عليه وسلم قال: »ال رضر وال 
رضار«)4)،  ويه من جوامع لكم انلي ملسو هيلع هللا ىلص، ويه أصل يف محاية اإلنسان وإبعاد 

)1( أخرجه أمحد وابلخاري يف األدب املفرد.

)2( أخرجه النسايئ وابن ماجه واحلاكم، وينظر فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري ) ج 0)). 

)3( ينظر القاعدة اذلهبية يف املعامالت اإلسالمية ال رضر وال رضار، لزين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل 

)املتوىف: )79ه)، حتقيق إيهاب محدي غيث، دار الكتاب العريب، الطبعة: األول، 0)4)  ـه- 990) م.
)4( حديث حسن، رواه ابن ماجه، باب من بى يف حقه ما ير جباره، وعند ادلارقطي، كتاب ابليوع، وغريهما 

مسنًدا.
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الرر عنه، وإبعاد الرر عن اآلخرين، وال أرى حاجة يف اتلوسع بذكر رشوح 
هذه القاعدة -اليت قد تطول- إذ الرر هنا قد يكون بتفويت مصلحة ولكي 

سأركز ىلع جانب دفع املفسدة.

رى 
ُ

إن هـذا الوبـاء اذلي عـم األرض ايلوم مثـال واضح يمكـن أن جت
عليـه هـذه القاعـدة وما يتفـرع عنهـا، فهناك من يمـل فريوس هـذا الوباء 
ولكـن ال تظهـر عليـه آثـاره، إال أنـه ربمـا ينقلـه إىل غـريه باملصافحـة أو 
االحتـاك أو بـأي طريـق من طرق نقل العـدوى، فعليـه أن يتذكر  - ال رضر 
وال رضار - فيتجنـب االحتـاك باآلخريـن أو االقـرتاب منهـم، وهنـاك مـن 
لـم يصـب بفـريوس كورونـا كذلـك عليـه أن يبتعد عـن املصابـني به حى 
ال يـر نفسـه، عمـاًل بالقاعـدة املذكـورة، وأما مـن أصيب بهـذا الفريوس 
فمـن بـاب أول أن ال يكـون سـببًا يف اإلرضار باآلخريـن، وىلع ذلـك جيـب 
 خيتلـط بانلـاس حى ال يكـون سـببًا يف اإلرضار بهم عمـاًل بهذه 

ّ
عليـه أال

القاعـدة  املهمـة؛ ال رضر وال رضار.  

إن نصـوص الرشيعـة مليئـة باتلوجيهات اليت من شـأنها وقاية املسـلم 
مـن األوبئة واألسـقام، ومـن رش لك ذي رشٍّ ولو لم يره، فـيف األذاكر واألدعية 
ُغنيـة وُجّنـة، فـإذا حافـظ عليهـا اإلنسـان مـن حال اسـتيقاظه حـى منامه 

وقـاه اهلل رّش مـا يكره. 

ويف االلـزتام بـآداب الطعـام من غسـل ايلدين قبـل األلك وبعده وقاية 
لإلنسـان وبركـة، والـزتام آداب الـرشاب: مـن عـدم اتلنفـس يف اإلنـاء، أو 
انلفـخ فيـه، أو رشب املاء ىلع جراعٍت مع االسـرتاحة بـني لك جرعة وأخرى، 
أو عـدم رشبـه مـن يف السـقاء مبـارشة، لك مـا سـبق إن الـزتم بهـا اكآلداب 
واضحـة باإلضافـة إىل املالزمـة ىلع اتلوجيهات حـال العطاس والسـعال، يف 

هـذا لكـه وقايـة هل مـن رش نفسـه ورش غريه مـن املرىض. 
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املطلب الثاين: الضرر يزال)))

     بانلظـر إىل األرضار انلاجتـة عـن فـريوس كورونـا، يمكننا مالحظة 
الفتـك حبيـاة  أنهـا تنحـرص يف أمريـن رئيسـني؛ يتجـّى الـرر األّول يف: 
اإلنسـان -خاصـة كبـار السـن وأصحـاب األمـراض املزمنـة – والوفيات يف 
حالـة تزايـٍد مّطـرد حبسـب مـؤرشات اعملية)2)حيثما وجـد هذا الوبـاء، وهو 

األمـر األكـث إيالًما. 

أمـا الـرر اثلـاين فيظهـر يف شـيوع احلاجة والعـوز وحتـول فئات من 
املجتمـع إىل فقـراء ومسـاكني، حيـث فقـد كثـري من انلـاس وظائفهـم، ولم 
يتمّكـن الكثـري مـن ليـس دليـه وظيفة مـن اخلروج مـن بيتـه للبحث عن 
لقمـة العيـش جـراء احلظـر املفـروض ىلع املجتمـع، باإلضافـة إىل االنهيـار 

االقتصـادي اذلي أرض بـدول كثرية.

وكال الرريـن خطرهمـا بالـغ، ومـن هنـا اكن ال بـد لل مسـؤول يف 
ادلولـة الـيت اجتاحهـا الوبـاء إعمـال هـذه القاعدة حبيـث يتمكـن اجلميع 
]بتعاونهـم[ مـن إزالـة الـرر انلاجـم عـن هـذا الوبـاء، رشيطـة أن يسـري 
خبطـًى حكيمـة تضمـن حتجيم اخلطـر املحدق باجلميـع للمحافظـة ىلع حياة 
أكـر رشيـة من املجتمـع، ولك يتـم هذا ال بـد من اختـاذ اتلدابري املناسـبة 
الـيت ال تـؤدي إىل رضر أشـد، ذلك أن قاعـدة »الرر يزال« يتعلـق بها قواعد 

منهـا »الـرر ال يـزال بالرر« قـاهل ابن السـبك)	) 

أمـا كيـف يمكـن اختـاذ مـا يلـزم مـن تدابـري؟ فـاذلي تنـاط بـه 
املسـؤويلة أصنـاف من القـوم، ويأيت الساسـة يف املرتبـة األول، وىلع اكهلهم 
تقـوم مسـؤويلة إصـدار القـرارات واتلوجيهـات للجهـات املعنيـة املولكـة 

)1( األشباه وانلظائر املؤلف: تلاج ادلين عبد الوهاب بن تيق ادلين السبك )املتوىف: )77ه) انلارش: دار الكتب 

العلمية الطبعة: األول ))4)ه- )99)م، وانظر كتاب جملة جممع الفقه اإلساليم - انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم 
إنسان آخر حيا أو ميتا يف الفقه اإلساليم إعداد فضيلة األستاذ ادلكتور حسن يلع الشاذيل - املكتبة الشاملة 

p2#6646/8356/https://al-maktaba.org/book احلديثة
)Mobile Version - brocarpress.com  )2/كورونا-املستجد-عداد-مبارش-لإلصابات-ح

)3( كتاب جملة الفقه اإلساليم عن املكتبة الشاملة احلديثة مرجع سابق.
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بشـؤون احلـْر، وترتيـب ذلـك األمـر بعنايـة وحـذر، إلزالة مـا أمكن من 
الـرر عـن مواطنيهـم، حبيـث ال يـؤدي إىل رضر آخر أشـد، فالـرر ال يزال 
بـرر، ثـم تبـى مسـألة التشـديد ىلع فئات عمريـة، ويكون ذلك حبسـب 

املتوقع.  اخلطـر 

أمـا األطبـاء فيأتـون يف املرتبـة اثلانية، وال بـد هلم اتلجرد هلـذا العمل 
بإنسـانية اعيلـة دلفـع هـذا الـرر وإزاتلـه واتلفـاين يف ذلـك، وبنـاًء ىلع ما 
يـرون مـن خطـر قائـم؛ ترتتـب فتـاوى العلمـاء يف رضورة تـرك الصلـوات 
يف املسـاجد يف اجلَُمـع واجلمـااعت، دلفـع الـرر عـن املجتمـع املسـلم وغري 
املسـلم، وقد قـرر علماء الرشيعـة؛ أن واجبـات العبادات تسـقط بالعجز))). 
ووبـاء كورونـا سـّبب عجـًزا ظاهـًرا البسـه خـوف وكالهمـا مـن رخـص 

الرشيعـة يف تـرك اجلمعـة واجلمااعت.  

االقتصـاد،  يف  املختصـون  يتـواله  اذلي  االقتصـادي  اجلانـب  ويبـى 
وهـؤالء تقـوم ىلع اعتقهـم مسـألة تنظيـم املـال العـام برسـم سياسـة مايلـة 
تأخـذ بهـا ادلولة تتمـاىش مع حجم هـذه اجلاحئـة الارثية بـكل املقاييس، 

وذلـك بمـا مـن شـأنه إزالـة الـرر العام.

أمـا الـرر اذلي حلـق برشيـة عريضـة مـن انلـاس ،فعـى اجلانـب 
ادليـي متمثاًل بـوزارة األوقاف والشـؤون ادلينية وخطباء املسـاجد ويمكن 
أن يدخـل معهـم مـدراء اتلعليـم يف ادلولـة ىلع هـؤالء مجيًعـا أن يتحملـوا 
مسـؤويلتهم حبنكـة واقتـدار، وذلـك بإحيـاء جانـب اتلافـل االجتمايع لك 

حسـب مـا عنـده إلزالـة مـا أمكن مـن هـذا الـرر أو بعضه.   

املطلب الثالث: احلجر الصيح:   

احلجـر الصيح: هـو »عزل أشـخاص بعينهم وأماكـن أو حيوانات قد 

)1( ينظر كتاب الفتاوى الكرى البن تيمية - مسألة من صى خلف الصف منفردا - املكتبة الشاملة احلديثة)، ص 

.(	27(



34

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

حتمـل خطـر العـدوى، وتتوقـف مـدة احلجـر الصـيح ىلع الوقـت الروري 
تلوفـري احلمايـة من مواجهـة األمـراض الوبائية«))).

ومـن املعلـوم أن آيـات القـرآن الكريـم فيهـا مـن اتلوجيهـات العامة 
والقواعـد املهمـة ودالالت املعـاين ما يمكن أن يُسـتفاد منهـا يف الوقاية من 
 اتلَّْهلَُكـِة﴾

َ
يِْديُكـْم إىل

َ
ُقـوا بِأ

ْ
رش األوبئـة واألمـراض؛ قـال تعـاىل: ﴿َوال تُل

يَن آَمنُوا ُخـُذوا ِحْذَرُكْم﴾ ]النسـاء:  ِ
َّ

َهـا اذل يُّ
َ
]ابلقـرة: )9)[، وقـال تعـاىل: ﴿يَا أ

)7[ وكذلـك األمـر نفسـه يف نصوص السـنة توجيهات واضحة، وبيان شـاٍف 
حـول كيفيـة احتـواء انتشـار األمـراض الوبائية، وإرشـادات حتفـظ اجلميع 
باتباعهـا، مـن ذلـك: حديـث أسـامة بـن زيـد ريض اهلل عنه عـن انلي ملسو هيلع هللا ىلص 
ْنتُْم 

َ
رٍْض َوأ

َ
رٍْض فَـاَل تَْدُخلُوَهـا، َوإَِذا َوَقَع بِـأ

َ
اُعـوِن يف أ قـال: »إَِذا َسـِمْعتُْم بالطَّ

اُعـوُن آيَـُة الرِّْجـِز، اْبتَـَى اهلُل -َعـزَّ  ْرُُجـوا ِمنَْهـا« َويف روايـة: »الطَّ بَِهـا فَـاَل ختَ
- بـِه نَاًسـا ِمْن ِعبَـاِدهِ، فَـإَذا َسـِمْعتُْم بِـِه فَـاَل تَْدُخلُـوا َعلَيْـِه، َوإَِذا َوَقَع  وََجـلَّ

وا ِمنُْه«)2).   ْنتُـْم بَِها فَـاَل تَِفـرَّ
َ
رٍْض َوأ

َ
بِـأ

يِن َمْن َسـِمَع فَْرَوَة  ْخـَرَ
َ
َِّ بِْن َريَْسـاَن، قَاَل: »أ وحديـث َيْـَى بِْن َعبْـِد اهلل

، يِهَ  ْبنَيُ
َ
رًْضا ِعنَْدنَـا ُيَقاُل لََهـا: أ

َ
َِّ ! إِنَّ أ ُت: يَـا رَُسـوَل اهلل

ْ
ْبـَن ُمَسـيٍْك، قَـاَل: قُل

ْو قَـاَل: َوَباُؤَهـا َشـِديٌد، َفَقـاَل انلَّـِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
رُْض ِريِفنَـا َوِمرَيتِنَـا، َويِهَ َوبِئَـٌة، أ

َ
أ

َقـَرِف اتلَّلََف«)	) فانلي ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث أسـامة يوجه 
ْ
إِنَّ ِمَن ال

»َدْعَهـا َعنْـَك ، فَ
األمـة لكّهـا إىل احلجـر الصـيح بمنع مـن يبلغه وجـود الطاعـون يف أرض ما، 
وأمـا يف حديـث ييح الّريسـان فقد جـاء اتلوجيه إيلـه حبجره مبـارشة ومنعه 
مـن دخـول أرض أبـني، حيـث الوبـاء اذلي قـد يـؤدي إىل العــدوى بذلـك 

-al//:https ،كتاب الفقه املير - انلازلة السابعة واخلمسون احلجر الصيح - املكتبة الشاملة احلديثة (((
p2#2(99/		24(/book/org.maktaba

)2( رواه ابلخاري يف كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون )729))، ومسلٌم يف كتاب الطب، باب الطاعون والطرية 

والكهانة وحنوها )9)22)، عن عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه-. واحلديث أصل يف احلجر الصيح، وينظر: احلجر 
الصيح يف الرشيعة اإلسالمية، د. عبدالكريم القاليل، جملة ابليان،العدد )97	) بتاريخ 2020/24/4. 

)	) لكمة ]َمْن[ فيها إبهام لكنَّ ييح بن عبداهلل املذكور هو املرادي، وهو مقبول عند أهل احلديث، 62)20 - 
/org.maktaba-al//:https:وانظرجامع معمر بن راشد - باب الوباء والطاعون - املكتبة الشاملة احلديثة

/com.db-islam.hadith//:http ،0)6)/))9# موسوعة احلديث/book
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املــرض اخلبيـث وربما اكن سـبباً يف املوت))). 

وقـد تكـرر هذا اتلوجيـه باحلجر إىل شـخٍص آخـر بعينه مـا يعكس 
حـرص الرشيعـة ىلع احلفـاظ ىلع انلـاس ووقايتهـم مـا قـد يقـع بهـم؛ فعن 
عمـرو بـن الرشيـد، عن أبيـه، قـال: اكن يف وفد ثقيـف رجل جمذوم، فأرسـل 
ا قد بايعنـاك فارجـع«)2). فأمـره انلي ملسو هيلع هللا ىلص بذلـك احتياطاً  إيلـه انلـي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَـّ
وحـذراً وحفاظـاً للنـاس مـن العـدوى)	)، وقد اكنـت الوقاية سـبياًل مرشواًع 
ومتبعـاً للوقايـة من األمـراض دلى الصحابة رضوان اهلل عليهم؛ فعن هشـام 
بـن عـروة، عـن أبيـه، أنـه قـال: »أقبلـت إىل الزبـري يومـاً وأنا غـالم وعنده 
رجـل أبـرص فـأردت أن أمس األبـرص فأشـار إيلَّ الزبري فأمـرين أن أنرصف 

كراهية أن أمسـه«)4) 

ولعظمـة الرشيعـة اإلسـالمية فإنهـا تربـط ادلنيـا باآلخـرة، فتوجـه 
يق بإيمانهـم حنو الكمـال جبملة مـن ايلقينيـات اإليمانية فال  أتباعهـا إىل الـرُّ
يسـخط إذا مـا أصابـه رض وال يزن إن فاتـه يشء من ادلنيا، بـل قد يكون 

هـذا ملصلحتـه يف ادلنيا واآلخـرة))). 

فعـى املسـلم أن يعلـم ابتـداًء أن مـا أصابـه لـم يكـن يلخطئـه وما 
أخطـأه لـم يكـن يلصيبـه، وأن هل يف لك هـم وغـم ومصيبـة يف ماهل ونفسـه 
وأهلـه أجـر عظيـم إن صـر واحتسـب وقد يبلـغ مرتبـة الشـهيد يف األجر 
ىلع الـألواء الـيت تصيبه، فقد ثبت عـن انلي ملسو هيلع هللا ىلص: »أن الطاعون اكن عــذاباً 
يبعثـه اهلل ىلع مـن يشـاء، فجعلـه اهلل رمحـة للمؤمنـني، فليس مـن عبد يقع 
الطاعـون، فيمكـث يف بـدله صابـراً، يعلم أنه لـن يصيبه إال مـا كتب اهلل هل، 

إال اكن هل مثـل أجر الشـهيد«)6) 

)1( ينظر احلجر الصيح يف الرشيعة اإلسالمية، د. عبدالكريم القاليل، جملة ابليان،العدد )97	) بتاريخ 2020/24/4. 

وِهِ  حديث رقم 6)42
َمْجُذوِم َوحنَْ

ْ
اَلِم  بَاُب اْجِتنَاِب ال )2( صحيح مسلم كتاب السَّ

)3( احلجر الصيح، د. القاليل، مرجع سابق.

)4( )شعب اإليمان، ابليهيق، حديث: 296)).

)5( ينظراحلجر الصيح يف الرشيعة اإلسالمية، د. عبدالكريم القاليل. املرجع السابق.

)6( صحيح ابلخاري، حديث: 4	7).
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     وملـا احتـار أمري املؤمنني عمر بـن اخلطاب من منع انلاس من دخول 
أرض الشـام، وهـو ىلع أبوابهـا عندمـا قيـل هل إن يف ابلـدل طاعونًا فاستشـار 
انلـاس؛ فأشـار ابلعض عليه بادلخـول، ورأى ابلعض عـدم ادلخول إىل أرض 
الوبـاء، و وافقهـم الرأي مشـيخُة قريـش من مشـيخة مهاجرة الفتـح،  فجاء 
عبـد الرمحـن بـن عـوف واكن متغيبًـا بلعـض حاجتـه فلم يشـهد املشـاورة، 
 بمـا سـمع مـن 

ًّ
فـان رأيـه أال يدخـل إىل الشـام حيـث الطاعـون، مسـتدال

اعـوِن  رسـوَل اهلل صـىَّ اهلُل عليـه وسـلَّم يقـوُل: »إذا َسـِمْعتُم بـِه، أي: بالطَّ
بـأرٍض فَـال َتْقَدُمـوا عليـه؛ - يِلَكوَن أْسـَكَن ألْنُفِسـُكم، وأقْطَع لِوَسـاوِِس 
 يَكوَن 

َّ
ْرُجـوا فِـَراًرا منه؛ ِلَـال ـيْطاِن وإذا َوقـَع بـأرٍض وأنتـم بهـا فـال ختَ الشَّ

ُمعارََضـًة للَقـَدِر؛ وحىَّ ال َينْتَـرِشَ الَوباُء خـاِرَج الَماِن اذلي بَدأ فيـه، فََحِمَد 
حابـِة َحِديَث انلَّيِّ  ُعمـُر اهلَل تَعـاىل ىلع ُمواَفَقـِة اْجِتهاِدهِ واْجِتهـاِد ُمْعَظِم الصَّ

صـىَّ اهلُل عليه وسـلَّم، ُثـمَّ انْـرَصَف راِجًعـا إىل الَمدينِة«)))

     فأخـذ عمـر بـرأي ابـن عوف لظهـور ادليلـل عنده، فقـال هل بعض 
القـوم: »أتَِفـرُّ من قـدر اهلل«؟ فقـال: »نفر من قـدر اهلل إىل قـدر اهلل«)2)، وفيه 
تأكيـد ملـا هـو متقرر يف اإلسـالم مـن أن اختـاذ أسـباب الوقايـة والعالج ال 

يتنـاىف مـع اإليمان. 

     »وقـد توصـل العلمـاء يف الطـب احلديـث أن حرص املـرض يف مان 
حمـدود يتحقق بـإذن اهلل بمنع اخلـروج من األرض املوبـوءة«)	).

     »فانلـيه عـن اخلـروج مـن األرض املوبـوءة يمثـل حجـرا صحيـا 
سـبق إيله اإلسـالم الطـب بمئات السـنني، كمـا أن منع ادلخـول إىل األرض 

املوبـوءة يعـد إجـراء وقائيـا سـبق إيله اإلسـالم«)4).

)1( صحيح ابلخاري، كتاب الطب باب ما يذكر يف الطاعون، الصفحة برقم: 729)، رواه عبداهلل بن عباس.

اُعوِن  حديث رقم 626) اِمِع  بَاُب َما َجاَء يِف الطَّ
)2( موطأ مالك ِكتَاُب اجلَْ

)3( كتاب جملة ابلحوث اإلسالمية ص	27 - أوال انليه عن اخلروج من األرض املوبوءة أو ادلخول إيلها - املكتبة 

p1#33243/34106/https://al-maktaba.org/book ،الشاملة احلديثة
)4( املرجع نفسه والصفحة نفسها.
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اخلاتمة:

انلتائج:

من أهم انلتائج اليت يمكن استخالصها:

 أن انلظافة يف اإلسـالم شـاملة لشـخص اإلنسـان ظاهـًرا وباطنًا، ). 
كمـا أنهـا تشـمل بيئتـه الـيت يعيـش فيهـا، فهـو مأمـور بتنظيفها 

وعـدم إفسـادها بـأي طريقـة ولـو اكنـت يف نظره بسـيطة. 

جـاء اإلسـالم حلمايـة اإلنسـان بغـض انلظـر عـن دينـه، ويتجى . 2
ذلـك مـن خـالل مقاصـد الرشيعـة الـيت جـاءت جبلـب املصالح 
ودرء املفاسـد، واحلفـاظ عليـه بعـدم املسـاس باللكيـات اخلمـس 

املشـهورة؛ حفـظ ادليـن، وانلفـس، والعقـل، والعـرض، واملال.

تمـزيت الرشيعـة اإلسـالمية عـن غريهـا مـن الرشائـع واألنظمـة . 	
للمسـلم  منطلًقـا  العقيـدة  واعتبـار  الصـيح  احلجـر  بشـمويلة 
لالمتثال يف سـلوكياته وترصفاته مراعيًـا يف ذلك مصلحة اجلماعة 

الفرد. قبـل مصلحـة 

التوصيات:

     يويص ابلاحث: 

العامـة . ) الشـخصية  انلظافـة  بـآداب  بااللـزتام  العنايـة  بـرورة 
واخلاصـة واالهتمـام بنظافـة ابليئـة، فـيه مـن صميـم ديننـا ويه 

عنـوان املسـلم انلاصـح دلينـه. 

رضورة توعيـة اخلاصـة مـن انلخب والعامـة من طبقـات املجتمع . 2
نـرش  تضمـن  تربويـة  وبأسـايلب  للرشيعـة،  الفقهيـة  بالقواعـد 
املفاهيـم املتعلقـة بمـا حنن بصـدده من اجلاحئـة الارثيـة لكورونا 

الـيت قـد تمتـد لوقـت غـري معلوم.
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يـويص ابلاحـث القائمـني ىلع أمـر انلـاس أخـذ احليطـة واحلـذر . 	
اتلقنيـات  مـن  واالسـتفادة  الصـيح،  احلجـر  بمبـدأ  واتلمسـك 
احلديثـة، واتلكنولوجيـا العلميـة يف اختـاذ اتلدابـري املناسـبة الـيت 
حتـول دون انتشـار األوبئة بشـل اعم وكورونا املسـتجد  -كوفيد 

– 9) بشـل خـاص.   
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قائمة املراجع:

 : القرآن الكريم.
ً

أوال

ثانيًا: كتب السنة انلبوية.

األدب املفـرد: حممـد بن إسـماعيل بن إبراهيـم بن املغرية ابلخـاري، أبو عبـد اهلل )املتوىف: ـ 
6)2ه) املحقـق: حممـد فـؤاد عبـد ابلـايق انلـارش: دار البشـائر اإلسـالمية - بـريوت الطبعـة: 

اثلاثلـة، 409) – 989).
األشـباه وانلظائـر: تـاج ادلين عبد الوهـاب بن تيق ادلين السـبك )املتـوىف: )77ه) انلارش: ـ 

دار الكتب العلميـة الطبعة: األول ))4)ه- )99)م.
إرواء الغليـل يف ختريـج أحاديث منار السـبيل، حممد نارص ادلين األبلـاين )املتوىف : 420)ه) ـ 

إرشاف: زهري الشـاويش انلارش: املكتب اإلسـاليم - بريوت الطبعة: اثلانية )40)  ـه- )98)م.
اجلامـع )منشـور كملحـق بمصنـف عبـد الـرزاق) املؤلـف: معمـر بـن أيب عمـرو راشـد ـ 

األزدي موالهـم، أبـو عـروة ابلـرصي، نزيـل ايلمـن )املتـوىف: 	))ه) املحقـق: حبيـب الرمحـن 
األعظـيم انلـارش: املجلـس العلـيم بباكسـتان، وتوزيـع املكتـب اإلسـاليم ببـريوت الطبعـة: 

اثلانيـة، 	40)  ـهعـدد األجـزاء: 2 )األجـزاء 0)، )) مـن املصنـف)
د. حممـد ادلسـويق، استشـاري األمـراض الصدريـة، يف حديـث للجزيـرة، عـن فـريوس ـ 

كورونـا، مفهومـان خمتلفـان.. مـا الفـرق بـني الوبـاء واجلاحئـة؟ نـرش بتاريـخ األحـد )) مارس 
2020م.
 الـروض ادلاين )املعجـم الصغـري)، سـليمان بن أمحـد بن أيوب بـن مطري اللخيم الشـايم، ـ 

أبـو القاسـم الطراين )املتـوىف: 60	ه) املحقق: حممد شـكور حممود احلاج أمريـر انلارش: املكتب 
اإلسـاليم , دار عمـار - بريوت , عمان الطبعـة: األول، )40) – )98).

سـنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـة أبـو عبـد اهلل حممـد بـن يزيـد القزويـي، وماجة اسـم أبيه ـ 
يزيـد )املتـوىف: 	27ه) حتقيـق: حممـد فـؤاد عبـد ابلـايق انلـارش: دار إحيـاء الكتـب العربية –

سـنن أيب داود، أبـو داود سـليمان بـن األشـعث بـن إسـحاق بن بشـري بن شـداد بـن عمرو ـ 
ِجْسـتاين )املتـوىف: )27ه) املحقـق: حممـد حمـي ادلين عبـد احلميد انلـارش: املكتبة  األزدي السِّ
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العرصيـة، صيـدا – بريوت. 
سـنن الرتمـذي، حممـد بن عيىس بن َسـْورة بن مـوىس بن الضحـاك، الرتمـذي، أبو عيىس ـ 

)املتـوىف: 279ه) املحقـق: بشـار عـواد معـروف انلـارش: دار الغـرب اإلسـاليم - بـريوت سـنة 
النـرش: 998) م.

سـنن ادلارقطـي املؤلـف: أبـو احلسـن يلع بـن عمـر بـن أمحد بـن مهـدي بن مسـعود بن ـ 
انلعمـان بـن دينـار ابلغـدادي ادلارقطـي )املتـوىف: )8	ه) حققـه وضبـط نصـه وعلـق عليه: 
شـعيب االرنـؤوط، حسـن عبـد املنعـم شـلي، عبـد اللطيف حـرز اهلل، أمحـد برهـوم انلارش: 

مؤسسـة الرسـالة، بـريوت - بلنـان الطبعـة: األول، 424)  ـه- 2004 م
رشح السـنة املؤلـف: حمـي السـنة، أبـو حممـد احلسـني بـن مسـعود بن حممـد بـن الفراء ـ 

ابلغـوي الشـافيع )املتـوىف: 6))ه) حتقيـق: شـعيب األرنؤوط-حممـد زهـري الشـاويش انلـارش: 
املكتب اإلسـاليم - دمشـق، بـريوت الطبعـة: اثلانيـة، 	40) ـه- 	98)م.  

شـعب اإليمان، أمحد بن احلسـني بـن يلع بن موىس اخلراسـاين، أبو بكر ابليهـيق )املتوىف: ـ 
8)4ه) حققـه وراجـع نصوصـه وخرج أحاديثـه: ادلكتور عبـد العيل عبد احلميـد حامد، مكتبة 
الرشـد للنـرش واتلوزيـع بالريـاض باتلعاون مـع ادلار السـلفية ببومبـاي باهلند الطبعـة: األول، 

	42)  ـه- 	200 م.
صحيـح ابـن حبـان برتتيـب ابن بلبـان؛ حممد بـن حبان بـن أمحد بـن حبان بـن معاذ بن ـ 

َمْعبـَد، اتلميـيم، أبـو حاتم، ادلاريم، البُسـيت )املتـوىف: 4)	ه) املحقق: شـعيب األرنؤوط انلارش: 
مؤسسـة الرسـالة - بريوت الطبعة: اثلانيـة، 4)4) – 	99).

صحيـح ابلخـاري، حممد بن إسـماعيل أبو عبـداهلل ابلخـاري اجلعيف املحقـق: حممد زهري ـ 
بـن نـارص انلارص انلـارش: دار طـوق انلجاة )مصورة عـن السـلطانية بإضافة ترقيـم ترقيم حممد 

فـؤاد عبد ابلايق) الطبعـة: األول، 422)ه.
 صحيـح اجلامـع الصغـري وزياداتـه املؤلف: أبو عبـد الرمحن حممـد نارص ادليـن، بن احلاج ـ 

نـوح بن جنايت بـن آدم، األشـقودري األبلاين )املتـوىف: 420)ه) انلارش: املكتب اإلسـاليم.
الفتـاوى الكـرى البـن تيميـة املؤلـف: تـيق ادليـن أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد احلليم ـ 

بـن عبـد السـالم بـن عبـد اهلل بـن أيب القاسـم بن حممـد ابن تيميـة احلـراين احلنبيل ادلمشـيق 
)املتـوىف: 728ه) انلـارش: دار الكتـب العلميـة الطبعـة: األول، 408) ـه- 987)م.
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فتـح ابلـاري رشح صحيـح ابلخـاري: أمحـد بـن يلع بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين ـ 
الشـافيع انلـارش: دار املعرفـة - بـريوت، 79	) رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه: حممـد فـؤاد عبد 
ابلـايق قـام بإخراجه وصححـه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادليـن اخلطيب عليه تعليقـات العالمة: 

عبـد العزيـز بن عبـد اهلل بـن باز.
الفوائـد يف اختصـار املقاصـد ،أليب حممـد عـز ادلين عبـد العزيز بـن عبد السـالم بن أيب ـ 

القاسـم بن احلسـن السـليم ادلمشـيق، امللقب بسـلطان العلمـاء )املتـوىف: 660ه) املحقـق: إياد 
خـادل الطبـاع انلـارش: دار الفكر املعـارص , دار الفكر - دمشـق الطبعـة: األول، 6)4)ه.

كتـاب جملـة جممـع الفقه اإلسـاليم - انتفاع اإلنسـان بأعضاء جسـم إنسـان آخـر حيا أو ـ 
ميتـا يف الفقـه اإلسـاليم إعداد فضيلة األسـتاذ ادلكتور حسـن يلع الشـاذيل - املكتبة الشـاملة 

احلديثة
انلهايـة يف غريـب احلديـث واألثـر: جمـد ادلين أبو السـعادات املبـارك بن حممـد بن حممد ـ 

بـن حممـد ابـن عبـد الكريـم الشـيباين اجلـزري ابـن األثـري )املتـوىف: 606ه) انلـارش: املكتبـة 
العلميـة - بـريوت، 99	) ـه- 979)م حتقيـق: طاهـر أمحـد الـزاوى - حممـود حممـد الطنايح.

املجمـوع رشح املهـذب ))مـع تكملـة السـبك واملطيـيع)) املؤلـف: أبـو زكريـا حمـي ـ 
ادليـن يى بـن رشف انلـووي )املتوىف: 676ه) انلـارش: دار الفكـر )طبعة اكملـة معها تكملة 

واملطييع). السـبك 
خمتـرص صحيـح مسـلم »لإلمام أيب احلسـني مسـلم بـن احلجاج القشـريي انليسـابوري« ـ 

املؤلـف: عبـد العظيـم بـن عبـد القـوي بن عبـد اهلل، أبـو حممـد، زيك ادليـن املنـذري )املتوىف: 
6)6 ه) املحقـق: حممـد نارص ادليـن األبلاين انلارش: املكتب اإلسـاليم، بريوت - بلنـان الطبعة: 

السادسـة، 407)  ـه- 987) م.
املسـتدرك ىلع الصحيحـني املؤلـف: أبـو عبـد اهلل احلاكـم حممد بـن عبـد اهلل بن حممد ـ 

بـن محدويـه بـن نُعيم بـن احلكم الضـي الطهمـاين انليسـابوري املعـروف بابن ابليـع )املتوىف: 
)40ه) حتقيـق: مصطـىف عبد القـادر عطا انلارش: دار الكتـب العلمية - بـريوت الطبعة: األول، 

.(990 – (4((
مسـند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل املؤلف: أبـو عبـد اهلل أمحد بن حممـد بن حنبـل بن هالل ـ 

بن أسـد الشـيباين )املتـوىف: )24ه) املحقق: شـعيب األرنؤوط - اعدل مرشـد، وآخـرون إرشاف: 
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د عبـد اهلل بـن عبد املحسـن الرتيك انلارش: مؤسسـة الرسـالة الطبعـة: األول، )42)  ـه- )200 م.
املعجـم األوسـط، سـليمان بـن أمحـد بـن أيـوب بـن مطـري اللخـيم الشـايم، أبو القاسـم ـ 

الطـراين )املتـوىف: 60	ه) املحقـق: طـارق بـن عوض اهلل بـن حممد , عبد املحسـن بـن إبراهيم 
احلسـيي انلـارش: دار احلرمـني – القاهرة.

املوافقـات املؤلـف: إبراهيـم بـن مـوىس بـن حممـد اللخـيم الغرنايط الشـهري بالشـاطي ـ 
)املتـوىف: 790ه) املحقـق: أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان انلـارش: دار ابـن عفـان 

األول 7)4)ه/ 997)م. الطبعـة  الطبعـة: 
 منتـدى املجلـس العلـيم األلوكـة، ذكـره اخلطيـب يف تارخيه دون جـرح أو تعديـل، وقال ـ 

 https://majles.alukah.net/t(086	0 املصحـح “ ال بأس برجـاهل سـوى املـروزي” عـن
ثاثلًا: مواقع الشبكة ادلويلة العنكبوتية. ـ 
كتـاب الفقـه امليـر - انلازلـة السـابعة واخلمسـون احلجـر الصـيح - املكتبـة الشـاملة ـ 

p2#2(99/		24(/https://almaktaba.org/book احلديثـة، 
احلجـر الصـيح يف الرشيعة اإلسـالمية، د. عبدالكريم القـاليل، جملـة ابليان،العدد )97	) ـ 

.2020/24/4 بتاريخ 
القاعـدة اذلهبيـة يف املعامـالت اإلسـالمية ال رضر وال رضار، لزيـن ادليـن عبـد الرمحـن ـ 

بـن أمحـد بن رجـب احلنبيل )املتـوىف: )79ه)، حتقيـق إيهاب محدي غيـث، دار الكتـاب العريب، 
الطبعـة: األول، 0)4)  ـه- 990) م.

كتـاب الفقـه امليـر - انلازلـة السـابعة واخلمسـون احلجـر الصـيح - املكتبـة الشـاملة ـ 
p2#2(99/		24(/book/org.maktaba-al//:https احلديثـة، 

موسوعة األحاديث انلبوية، https://hadeethenc.com/ـ 
مقال احلجر الصيح يف اإلسالم، tps://www.islamicstories.info/04/2020ـ 
مصطلحات-طبية/االمراض-املعدية/وباء https://www.altibbi.com/ـ 
 wikipedia.org/wiki/وباء#cite_note-الطيـ 
 aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-healthmedicineـ 

 blog-post.html/0(/20(6/https://www.lazemtefham.comـ 

 موقع منظمة الصحة العاملية، الصفحة العربية. موقع منظمة الصحة العاملية، الصفحة العربية.ـ ـ 
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 موقع ويب طب  موقع ويب طب   comcom..webtebwebteb..wwwwww//://:httpshttps//ـ ـ 

  comcom..brocarpressbrocarpress -  - VersionVersion  MobileMobile//كورونا-املستجد-عداد-مبارش-كورونا-املستجد-عداد-مبارش-ـ ـ 
لإلصابات-يحلإلصابات-يح.
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منهجية اإلفتاء يف نوازل كورونا

د. وصفي عاشور أبو زيد)))

تركيا

احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل، و آهل وصحبه ومن وااله، وبعد،،
فـإن احلديـث عـن اإلفتـاء يف انلـوازل املعـارصة أمـر بالـغ اخلطـورة وادلقـة معـا، فأما 
خطـره فألنـه إفتـاء للنـاس يف ديـن اهلل وتوقيـع عـن رب العاملـني، وأمـا دقتـه فألنـه يتـاج 

ملنهجيـة دقيقـة ال يمكـن ألي أحـد أن يقـوم بهـا إال إذا تأهـل هلـا وتـدرب عليهـا.
حـني ظهـر وبـاء فـريوس كورونـا وأحدث مـا أحدث مـن تغيـريات كبرية، ظهـرت مع 
هـذه اتلغيـريات ظواهـر ونزلـت نـوازل وجـدت مسـتجدات، ولك هـذا يتطلـب لكمـة الـرشع 
الرشيـف؛ فـال تـزل نازلـة إال ولإلسـالم حكـم فيهـا، قـد يكـون تفصيليـا، وقـد يكـون 
منهجيـا، فاتلفصيـيل مـا توجـد أدتله بشـل مبارش وجـزئ، واملنهيج هـو ما يدلـك ىلع منهجية 

القـول فيهـا والوصـول حلكم بشـأنها.
ويف انلـوع األخـري يقـول اإلمـام الشـافيع ريض اهلل عنه: »فليسـت تزل بأحـد من أهل 

ديـن اهلل نازلـة إال ويف كتـاب اهلل ادليلُل ىلع سـبيل اهلـدى فيها«)2).
مـن أجل هـذا تعالج هـذه الورقة املنهجيـة الصحيحة لإلفتـاء يف نوازل فـريوس كورونا 
باعتبـاره نموذجـا مـن نمـاذج الفتـوى يف انلـوازل املعـارصة، وقـد اقتضـت طبيعتهـا أن تأيت يف 

رؤوس العناويـن اآلتية:
تمهيد حول صالحية الرشيعة وخطورة اإلفتاء.

ثم معالم منهجية يف اإلفتاء بشأن كورونا، وشملت هذه املعالم ما ييل:
أوال: ال ينظر يف انلوازل إال املؤهلون هلا.

ثانيا: فقه طبيعة انلازلة.

)1( أستاذ أصول الفقه ومقاصد الرشيعة. عضو عدد من اهليئات العلمائية العاملية. عضو حمكم يف جمالت علمية 

حمكمة ويف أحباث ترقية األساتذة دلى عدد من اجلامعات. رئيس جلنة الزتكية واتلعليم الرشيع يف االحتاد العاليم 
لعلماء املسلمني. رئيس مركز الشهود احلضاري لدلراسات الرشعية واملستقبلية. شارك يف عرشات املؤتمرات 
ابلحثية ادلويلة بأوراق حبثية، وهل ثالثون كتابا وحبثا منشورا، وألى عرشات ادلورات الرشعية وكتب مئات 

املقاالت يف الفقه واألصول وادلعوة والرتبية واملقاصد واألرسة والسياسة.
ــة: األول،  ــرص. الطبع ــي، م ــه احلل ــاكر. مكتب ــد ش ــق أمح ــافيع. حتقي ــس الش ــن إدري ــد ب ــالة: 20. حمم )2( الرس

8)	) ـه/940)م.
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ثاثلا: العلم باألحام الرشعية املتعلقة بانلازلة.
رابعا: راعية املقاصد.

خامًسا: راعية املآالت.
سادسا: احلفاظ ىلع توقيفية العبادات يف هيئة أدائها.

ونسأل اهلل تعاىل العون اتلوفيق والقبول احلسن إنه ىلع ما يشاء قدير.

الكلمات املفتاحية: 

منهجية – إفتاء – نوازل – كورونا – املقاصد - املآالت
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تمهيد يف صالحية الشريعة وخطورة اإلفتاء

أول: صالحية الشريعة وعمومها وشمولها

الرشيعـة اإلسـالمية بطبيعتهـا فيها مـن الصالحية والعموم والشـمول 
مـا جيعلهـا قـادرة – بفعـل املجتهدين فيها – أن تبسـط سـلطانها ىلع الواقع، 

وتيف حباجـة املسـتجدات وانلوازل.

فأمـا صالحيتهـا فلمـا تضمنتـه مـن أدلـة تشـتمل ىلع مرونـة وسـعة 
تسـتوعب لك جديـد: قيـاس، مصلحة مرسـلة، استحسـان، قواعـد، مقاصد 

..الخ.

وأمـا أنهـا اعمة، فيه رسـالة إنسـانية لـل اخللـق، لم تزل ملـان دون 
مـان، وال لزمـان دون زمان، وال لقـوم دون غريهم، وإنما يه رسـالة الزمان 

واملـان واإلنسـان إىل أن يـرث اهلل األرض ومن عليها.

وأمـا أنهـا شـاملة، فيه تشـمل ترشيعاٍت لـل جماالت احلياة، فليسـت 
مقصـورًة ىلع جمـال دون جمـال، وإنما لل منـايح احلياة.

ويف هـذا يـروي شـيخنا اإلمـام يوسـف القرضـاوي عن اإلمام حسـن 
ابلنـا يف خصائص رسـالة اإلسـالم قولـة وافية معـرة؛ إذ يقول: »إنها الرسـالة 
الـيت امتـدت ُطواًل حى شـملت آباد الزمـان، وامتدت عرضاً حـى انتظمت 

آفـاق األمـم، وامتدت عمقاً حى اسـتوعبت شـئون ادلنيـا واآلخرة«.)))

ويبـني العالمـة الشـيخ حممـد الطاهـر بـن اعشـور ـ رمحـه اهلل ـ  أن 
هـذا العمـوم والصالحيـة تتصـور بكيفيتـني، فيقـول: »فعمـوم الرشيعـة 
لسـائر البـرش يف سـائر العصـور مـا أمجع عليـه املسـلمون، وقـد أمجعوا ىلع 
أنهـا مـع عمومهـا صاحلـة للناس يف لك زمـان ومان ولـم يبينـوا كيفية هذه 

ــة.  ــان. الطبعــة اثلاني ــريوت. بلن )1( اخلصائــص العامــة لإلســالم: )0). يوســف القرضــاوي. مؤسســة الرســالة. ب

404) ـه	98)م.
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الصالحيـة ؛ ويه عنـدي حتتمـل أن تتصـور بكيفيتـني:

الكيفيـة األول: أن   هـذه الرشيعـة قابلـة بأصوهلا ولكياتهـا لالنطباق 
ىلع خمتلـف األحوال حبيث تسـاير أحامهـا خمتلف األحـوال دون حرج وال 

مشـقة وال عر …

الكيفيـة اثلانيـة: أن يكـون خمتلـف أحـوال العصـور واألمـم قاباًل 
للتشـكيل ىلع حنـو أحـام اإلسـالم دون حـرج وال مشـقة وال عـر، كمـا 
أمكـن تغيـري اإلسـالم بلعض أحـوال العـرب، والفـرس، والقبـط، والربر، 
والـروم، واتلتـار، واهلنـود، والصـني، والـرتك، مـن غـري أن جيـدوا حرجـاً وال 

عـراً يف اإلقـالع عمـا نزعـوه من قديـم أحواهلـم ابلاطلـة«))).

ومـن املالحـظ أن الكيفيتني اللتني أشـار هلما ابن اعشـور منيف فيهما 
احلـرج واملشـقة والعر، سـواء حتكمـت اللكيـات واألصول يف األحـوال، أو 

وفقـت األحـوال أوضاعها للتشـكيل علـة حنو أحام اإلسـالم.

ثاني�ا: دقة اإلفتاء وخطورته

وال شـك أن اإلفتـاء منصـب عظيـم، حـى أطلـق عليـه ابـن القيـم 
مقـام »اتلوقيـع عن رب العاملـني«؛ وهلذا فهو شـديد ودقيق وخطـري، وقد اكن 

الصحابـة يتهربـون منـه وييل بعُضهـم ىلع بعـض الفتاوى واالسـتفتاء.

ويف هـذا املعـى يقـول اإلمام مالـك - رمحـه اهلل -: »ما يشء أشـد يلّع 
سـأل عن مسـألة من احلالل واحلـرام؛ ألن هذا هـو القطع يف حكم 

ُ
مـن أن أ

اهلل، ولقـد أدركـت أهـل العلـم والفقـه يف بدلنـا وإن أحدهـم إذا سـئل عن 
مسـألة كأن املـوت أرشف عليـه، ورأيـت أهـل زماننـا هذا يشـتهون الكالم 
فيـه والفتيـا، ولـو وقفـوا ىلع مـا يصـريون إيلـه غـداً لقللـوا من هـذا، وإن 
عمـر بن اخلطـاب وعلياً وعلقمـة وخيار الصحابـة اكنت ترد عليهم املسـائل 
وهـم خـري القـرون اذليـن بعـث فيهم انلـي - صى اهلل عليـه وسـلم  - اكنوا 

)1( مقاصد الرشيعة اإلسالمية: )9. حممد الطاهر ابن اعشور. دار السالم. القاهرة. 427)ه. 2006م.
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جيمعـون أصحـاب انلـي صـى اهلل عليه وسـلم ويسـألون، ثم حينئـٍذ يفتون 
فيهـا وأهـل زماننـا هذا قـد صـار فخرهم الفتيـا، فبقـدر ذلك يُفتـح هلم من 
العلـم«))) . هـذا يف عرص اإلمام مالـك، فكيف لو اعش لعرصنا ورأى وسـائل 

اتلواصل فمـاذا عسـاه أن يقول؟!

معالم منهجية يف اإلفتاء بشأن كورونا

املسـتجد  كورونـا  فـريوس  ونازلـة  اعمـة،  املسـتجدات  يف  وللنظـر 
خاصـة، منهجيـة مـن الـالزم اتباعهـا للوصـول إىل حكـم رشيع صحيح، 

ومـن أهـم هـذه املعالم:

أول: ل ينظر يف النوازل إل املؤهلون لها:

البـد للناظـر يف نصوص الرشيعة اعمـة، وانلوازل خاصـة أن تتوفر فيه 
مؤهـالت مذكـورة ومقـررة يف كتـب األصـول، وهناك مـن األئمـة من أمجل 
خصـاال وآدابًـا فضـاًل عـن املقومـات، ومـن ذلـك مـا ورد عن اإلمـام أمحد 
ـب نفسـه للفتيا حى يكـون فيه مخس  أنـه قـال: »ال ينبيغ للرجـل أن يُنصِّ

ل: خصا

أوهلـا: أن تكـون هل نية، فـإن لم يكـن هل نية لم يكن عليـه نور وال 
نور. كالمه  ىلع 

واثلانية: أن يكون هل علم وحلم ووقار وسكينة.

اثلاثلة: أن يكون قويًّا ىلع ما هو فيه وىلع معرفته.

الرابعة: الكفاية وإال مضغه انلاس.

اخلامسة: معرفة انلاس.

قـال اإلمـام ابـن القيـم معلًقـا ىلع هـذه اخلصـال: »وهذا مـا يدل ىلع 
جاللـة أمحـد، وحملـه مـن العلـم واملعرفـة؛ فـإن هـذه اخلمسـة يه داعئـم 

)1(  ترتيب املدارك ) / 79). مطبعة فضالة املحمدية. املغرب.
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الفتـوى، وأي يشء نقـص منهـا ظهـر اخللـل يف املفـيت حبسـبه«))) ثـم رشح 
اإلمـام ابـن القيـم لك خصلـة منهـا رشًحـا وافيًـا يف املوضـع نفسـه.

ويف اتلـأين وعـدم التـرع يف الفتوى جاء عن اإلمـام مالكـ  رمحه اهلل 
ـ أنـه قـال: »إين ألفكـر يف مسـألة منـذ بضع عـرشة سـنة، فما اتفـق يل فيها 
رأي إىل اآلن«)2). وقـال أيًضـا: »ربما وردت يلعَّ املسـألة فأفكـر فيها يلايل«)	).

ويقـول اإلمـام ابـن القيم ـ رمحـه اهلل ـ يف ذلـك : »حقيق بمـن أقيم يف 
هـذا املنصـب أن يعـّد هل عّدتـه وأن يتأهـب هل أهبتـه وأن يعلـم قـدر املقام 
اذلي أقيـم فيـه، وال يكـون يف صدره حرج مـن قول احلق والصـدع به، فإن 
اهلل نـارصه وهاديـه، وكيف وهو املنصـب اذلي تواله بنفسـه رب األرباب«)4).

هـذه مجلـة مـن اخلصائـص واخلصـال الـيت ينبـيغ أن يتحـى بهـا من 
يتصـدى للنظـر الـرشيع يف انلـوازل؛ فضـال عـن رشوط املفـيت أو املجتهد 
الـيت تشـمل العلـم بالقرآن والسـنة، ومواضـع االختالف ومواضـع االتفاق، 
ومقاصـد الرشيعـة، وعلـوم العربيـة، وحنـو ذلـك مـا هـو مكـرر ومقـرر يف 

األصول. كتـب 

ومـن املؤسـف أن الفتيـا يف عرصنا تتعرض لالنتهاك مـن غري املؤهلني 
هلـا؛ فيفـيت مـن يعرف ومـن ال يعرف، مـن هو مؤهـل ومن ليـس مؤهال، يف 
حـني أنهـم عنـد اتلخصصـات ادلنيويـة يف الطب واهلندسـة وعلـوم األرض 
بـل علـوم ادلنيـا ال يتجـرؤون هـذه اجلـرأة، وإنمـا يسـتمعون للطبيـب وال 
يناقشـون، وللمهنـدس ويمتثلـون، ولعالـم الفلـك وال جيادلـون، وللصيديل 
وينصتـون، إال الفتـوى يف دين اهلل فإنها – مع األسـف – أصبحت مسـتباحة 

احلى!

ــب  ــم. دار الكت ــالم إبراهي ــد الس ــد عب ــق حمم ــة. حتقي ــم اجلوزي ــن قي ــام اب ــني 4 / 2)). لإلم ــالم املوقع )1( إع

ــة األول. ))4) ـه- )99)م. ــريوت. الطبع ــة. ب العلمي
)2( ترتيب املدارك ) / 78) .

)3( املرجع السابق: )/44).

)4( إعالم املوقعني: )/ 9 .
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ثاني�ا: فقه طبيعة النازلة:

إن فقـه انلازلـة والواقـع املحيط بهـا ومالبسـاتها وطبيعتهـا واتلعرف 
إىل تفصيالتهـا اجلزئيـة بدقـة وأمانـة يعتـر الفيصـل يف االجتهـاد، وتزيـل 
احلكـم الـرشيع وحتقيـق مناطـه، فـإن عـني املجتهد تقـع أول مـا تقع ىلع 
انلازلـة وفقههـا والوقـوف ىلع لك مـا يتعلق بهـا، ثم يذهب للـرشع الرشيف 
ونصوصـه املقدسـة يلتمس هلـا العـالج وادلواء واحلكم الـرشيع الصحيح.

: »وال يتمكن املفيت وال  ويف هـذا يقـول اإلمام ابـن القيمـ  رمحـه اهللـ 
احلاكـم من الفتـوى واحلكم باحلق إال بنوعـني من الفهم: 

أحدهمـا : فهـم الواقـع والفقـه فيـه واسـتنباط علـم حقيقـة مـا وقع 
بالقرائـن واألمـارات والعالمـات حـى ييـط بـه علمـاً. 

وانلـوع اثلـاين: فهـم الواجـب يف الواقـع وهـو فهـم حكـم اهلل اذلي 
حكـم بـه يف كتابـه أو ىلع لسـان رسـوهل يف هـذا الواقـع ثـم يطبـق أحدهما 
ىلع اآلخـر ؛ فمـن بـذل جهـده واسـتفرغ وسـعه يف ذلك لـم يعـدم أجرين أو 
أجـراً … ومـن تأمل الرشيعـة وقضايا الصحابـة وجدها طافحًة بهـذا ، ومن 
سـلك غري هـذا أضـاع ىلع انلاس حقوقهـم، ونسـبه إىل الرشيعـة اليت بعث 

اهلل بها رسـوهل« ))).

فابـن القيـم هنـا يبـني مركزيـة فقـه انلازلـة ومـا يالبسـها يف الواقع، 
ويعترهـا اخلطـوة األول يف االجتهـاد اليت يتأسـس عليها فقـه الواجب فيها، 
فبعدمـا يتعـرف إىل انلازلـة يذهـب للـرشع الرشيـف بنصوصـه ومقاصـده 

يلبحـث هلـذه انلازلة عـن حكمهـا الصحيح.

ة أمثلـٍة تتعلـق بأهميـة    وقـد رضب ابـن القيـم ـ رمحـه اهلل ـ عـدَّ
االستفسـار عـن تفصيالت ومالبسـات الواقعـة حمل اإلفتاء، فمـن ذلك: »إذا 
ُسـئَِل عـن رجل حلـف ال يفعل كـذا وكذا، ففعلـه؛ لم جيـز هل أن يفيت حبنثه 

)1( إعالم املوقعني ) / 69 . 
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حـى يسـتفصله؛ هـل  اكن ثابـت العقـل وقـت فعلـه أم ال؟ وإذا اكن ثابـت 
العقـل فهـل اكن خمتـاراً يف يمينـه أم ال؟ وإذا اكن خمتـاراً فهل اسـتثى عقيب 
يمينـه أم ال؟ وإذا لـم يسـتنث فهـل فعـل املحلوف عليه اعملـاً ذاكراً خمتـاراً أم 
اكن ناسـياً أو جاهـاًل أو مكرهـاً؟ وإذا اكن اعملـاً خمتـاراً فهـل اكن املحلـوف 
عليـه داخـاًل يف قصـده ونيتـه، أو قصـد عـدم دخوهل خمصصـه بنيتـه، أو لم 
يقصـد دخـوهل وال نـوى ختصيصـه؟ فـإن احلنـث خيتلـف باختـالف ذلـك 

.(( لكه«)

فمـن فراسـة املفيت وفطانته أن يسـتفر عن لك يشء خـاص بانلازلة؛ 
يك يسـتوعبها تمامـا، وهـذا يناظـر عمـل الطبيب؛ فإنه يسـأل املريض أسـئلة 
كثـرية حى يقف ىلع التشـخيص السـليم للمرض يلصـف هل العالج انلاجح 
وادلواء انلاجـع؛ وهلـذا دائمـا هناك شـبه كبري بـني تعامل املفيت مـع األديان 

وتعامـل الطبيب مـع األبدان.

ثالثا: العلم باألحكام الشرعية املتعلقة بالنازلة:

ومـن معالـم املنهجيـة الواجـب اتباعها يف الفتـاوى يف انلـوازل – بعد 
االطـالع ىلع انلازلـة بتفصيالتهـا كما سـبق - أن يكون املفـيت أو املجتهد 
ىلع علـم باألبـواب الفقهية واملسـائل اليت تنـدرج حتتها انلازلـة إن اكنت ما 

ينـدرج حتت بـاب أو يتخرج ىلع مسـائله.

وهـذا يدعونـا للحديـث عن مـدى جواز جتزئـة االجتهـاد، بمعى هل 
جيـوز للمجتهـد أن يكـون جمتهـدا يف بـاب واحـد فقـط مـن أبـواب الفقه 
أم ال بـد مـن توفـر رشوط االجتهـاد يف لك األبـواب بـال جتـزؤ؟ وهنـاك من 
األصويلـني مـن يـرى اجلـواز، وهـو حديـث موجـود يف لك كتـب األصول يف 
بـاب االجتهـاد واتلقليـد؛ فيجتهـد املجتهـد يف أحـام األرسة، أو يف أحـام 
اجلنايـات، أو يف أحام السياسـة الرشعيـة وحنو ذلك، وهـذا يتطلب اإلحاطة 

)1( املرجع السابق 4 / 46) .



52

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

الاملـة بفـروع هـذا ابلـاب ومـا يتعلق به مـن قواعـد وأحـام ومقاصد.

وقـد تكـون انلازلـة جديـدة غـري مسـبوقة؛ فيتلمـس هلـا املجتهـد 
بعلمـه وخرتـه وملاتـه ومهاراتـه حكـم الـرشع هلا مـن خالل ما اسـتقر 

دليـه مـن اللكيـات واملعـاين واملقاصـد وروح الترشيـع بشـل اعم.

وهـذا ال يتمكـن منـه لك فقيه، وإنمـا من خر أحام الـرشع واعجلها 
واعيشـها حـى تكونـت هل ملكـة تمكنه مـن ذلـك، ويف هذا يقـول العز بن 
عبـد السـالم: »ومـن تتبـع مقاصد الـرشع يف جلـب املصالح ودرء املفاسـد، 
حصـل هل مـن جممـوع ذلـك اعتقـاد أو عرفـان بـأن هـذه املصلحـة ال جيوز 
إهماهلـا، وأن هـذه املفسـدة ال جيـوز قربانهـا، وإن لـم يكن فيهـا إمجاع وال 
نـص وال قيـاس خـاص، فإن فهـم نفس الرشع يوجـب ذلك،  ومثـل ذلك أن 
مـن اعرش إنسـانا مـن الفضـالء احلكمـاء العقالء وفهـم ما يؤثـره ويكرهه 
يف لك ورد وصـدر ثـم سـنحت هل مصلحـة أو مفسـدة لـم يعـرف قـوهل فإنـه 
يعـرف بمجمـوع مـا عهـده مـن طريقتـه وألفـه مـن اعدتـه أنـه يؤثـر تلك 
املصلحـة ويكـره تلك املفسـدة، ولـو تتبعنا مقاصـد ما يف الكتاب والسـنة، 
ولعلمنـا أن اهلل أمـر بـكل خـري دقه وجلـه، وزجر عـن لك رش دقـه وجله، 
فـإن اخلـري يعـر بـه عـن جلـب املصالـح ودرء املفاسـد، والرش يعـر به عن 

جلـب املفاسـد ودرء املصالح«))).

فـإذا اكنت املسـألة انلازلة أو املسـتجدة تقع يف باب العبـادات فيجب 
اسـتحضار مسـائل العبـادات ومقاصدهـا ومـراد الشـارع العام منهـا، وإذا 

اكنـت تقـع يف أحـام األرسة فعى هـذا انلحو، وهكـذا يف األبـواب لكها. 

وصلـوات  املسـاجد  بأحـام  تتصـل  أنهـا  جنـد  كورونـا  نازلـة  ويف 
اجلمـع واجلمـااعت والعيـد والرتاويـح وأحام الصيـام وأحام احلـج وأحام 
أحـام  وهنـاك  واملعـارشة،  واملخالطـة  والزوجيـة  االجتماعيـة  العالقـات 

)1(  قواعــد األحــام يف إصــالح األنــام: 2/ 60). حتقيــق: حممــود بــن اتلالميــذ الشــنقيطي. دار املعــارف 

ــان. ــريوت – بلن ب
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الزيـارات واجلنائـز وتغسـيل املوىت املصابـني بالفريوس وادلفـن ومدى جواز 
حـرق اجلثـث، إىل غـري ذلـك مـن أحـام.

فيجـب ىلع الفقيـه اذلي تأهـل للنظـر ويتصـدى لإلفتـاء واالجتهـاد 
أن يكـون حميطـا إحاطـة اكملة بهـذه املسـائل ويسـتحرها ويسـتظهرها: 
شـكال وروحـا، أحامـا ومقاصـد، باألسـباب والـرشوط واألراكن واملوانـع 
والعزائـم والرخص والصحة والفسـاد وابلطالن؛ حى يتمكـن من اتلخريج 
واإلحلـاق، أو االجتهـاد مـن جديـد إنشـاًء؛ مسـتحرا مقاصد الشـارع من 

ابلـاب اذلي تنتـيم هل املسـألة حمـل االجتهـاد وانلظـر واإلفتاء.

رابعا: رعاية املقاصد:

ومـن املعالـم املنهجيـة يف اإلفتـاء يف انلـوازل راعيـة مقاصـد األحام؛ 
فإنهـا ضابطـة للعقـل الفقـيه، وناظمـة حلركـة اإلفتـاء وانلظـر يف انلصوص 

واالسـتنباط منهـا، فوظائـف املقاصـد متنوعـة ومهمـة وحمورية.

وهـذا مـا حـدا اإلمـام الشـاطي أن يـرص مقومـات درجـة االجتهاد 
يف وصفـني: فهـم مقاصـد الرشيعـة فهمـا تامـا، والقـدرة ىلع االسـتنباط يف 

ضوئهـا، يقـول: »إنمـا حتصـل درجـة االجتهـاد ملـن اتصـف بوصفني:

أحدهمـا: فهـم مقاصـد الرشيعـة ىلع كماهلـا، واثلـاين: اتلمكـن من 
االسـتنباط بنـاء ىلع فهمـه فيها.

أمـا األول؛ فقـد مـر يف كتـاب املقاصـد أن الرشيعة مبنيـة ىلع اعتبار 
املصالـح، وأن املصالـح إنمـا اعتـرت مـن حيث وضعهـا الشـارع كذلك، ال 
مـن حيث إدراك امللكـف؛ إذ املصالح ختتلف عند ذلك بالنسـب واإلضافات 
واسـتقر باالسـتقراء اتلـام أن املصالـح ىلع ثالث مراتـب، فإذا بلغ اإلنسـان 
مبلغـا، فهـم عن الشـارع فيه قصـده يف لك مسـألة من مسـائل الرشيعة، ويف 
لك بـاب مـن أبوابهـا فقد حصل هل وصف هو السـبب يف تـزهل مزلة اخلليفة 

للنـي صـى اهلل عليه وسـلم يف اتلعليـم والفتيا واحلكم بمـا أراه اهلل.
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وأمـا اثلـاين: فهـو اكخلـادم لـألول؛ فـإن اتلمكـن مـن ذلك إنمـا هو 
بواسـطة معـارف حمتـاج إيلهـا يف فهـم الرشيعـة أوال، ومـن هنـا اكن خادما 

.(( لألول«)

ونـص الشـاطي هـذا واضـح وجـيل ومعـر عـن املـراد بهـذا املعلـم، 
وأهميتـه يف انلظـر الـرشيع، وحموريتـه يف االجتهـاد ورشعيتـه وصحتـه.

فـإذا لـم تتهيـأ الرتبـة الصاحلـة الـيت يه »احلكـم الوضـيع« بوجـود 
أسـبابه وحتقـق رشوطـه وانتفـاء موانعه، فال يمكـن أبدا أن يتـزل احلكم 
اتللكيـيف مـن عليـاء سـمائه إىل واقـع أرضـه؛ حيث ال حمـل هل يتـزل عليه، 
وإذا تـزل جبهـل فسـوف ال يتحقـق مقصـوده بـل ربمـا حقـق ذلك مفاسـد 
فرديـة ومجاعيـة، وهـو مـا يشـوه مبـدأ صالحيـة الرشيعـة، ويبغـض ادليـن 
للنـاس يف انلهايـة، يف الوقـت اذلي ال نملـك فيـه وقـت فـراغ ملعاجلـة آثـار 

االجتهـاد املنحـرف واإلسـالم ورشيعتـه تهاجـم يلـل نهار.

يف  االجتهـاد  يف  املقاصـد  أهميـة  إىل  اثلالـث  ابلنـد  يف  أرشنـا  وقـد 
املسـتجدات وانلـوازل الـيت ليـس هلـا حكـم سـابق، فاألحـام الرشعيـة 
للوقائـع واملسـتجدات اليت ليـس عليها ديلـل خاص، يكم فيهـا بمقتىض 
املقاصـد اللكيـة والغايـات العامـة، فتبـى أحامهـا ىلع أسـاس اتفاقهـا أو 
عـدم اتفاقهـا مـع تلـك املقاصـد، فمـا اكن موافقاً وحمققـاً هلا أخذ بـه وصار 
حتصيلـه مطلوبا، ومـا اكن خمالفا ومناقضـا هلا ال يلتفت إيلـه ويف ذلك يقول 
الشـاطي: )لك أصـل رشيع لـم يشـهد هل نص معـني واكن مالئمـا تلرصفات 
الـرشع ومأخـوذا معنـاه مـن أدتله فهـو صحيـح يبى عليـه ويرجع إيلـه إذا 
اكن ذلـك األصـل قـد صار بمجمـوع أدتلـه مقطواع بـه؛ ألن األدلـة ال يلزم 
أن تـدل ىلع القطـع باحلكـم بانفرادهـا دون انضمـام غريهـا إيلهـا ... فإنـه 
وإن لـم يشـهد للفـرع أصل معـني فقد شـهد هل أصـل ك، واألصـل اليلك إذا 

)1( املوافقات للشاطي: )/ )4-	4. حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. الطبعة األول. 7)4)ه/ 

997)م.
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اكن قطعيـا قـد يسـاوي األصـل املعـني وقـد يـرىب عليه حبسـب قـوة األصل 
املعـني وضعفـه ،كما أنه قـد يكون مرجوحا يف بعض املسـائل حكم سـائر 

األصـول املعينـة املتعارضـة يف باب الرتجيـح«))).

العامـة  واألصـول  اللكيـة  واملعـاين  املقاصـد  راعيـة  فـإن  هنـا  ومـن 
يف االجتهـاد تؤثـر تأثـريا كبـريا وأساسـيا يف اتلطبيـق الصحيـح للحكـم، 
واتلزيـل السـليم هل، بمـا يقـق مقصـوده واغيتـه الترشيعيـة، وإذا لـم تراع 
املقاصـد يف االجتهـاد: فهمـا وتأصيال وتزيال، فسـوف نواجه أخطـاء فادحة 
يف هـذه املسـتويات مجيًعا: سـنواجه احنرافًا يف الفهـم، واعوجاجا يف اتلأصيل، 
وأوهاًمـا يف اتلزيـل، بمـا يفـي إىل عـدم حتقيـق املقصـد من احلكـم، بل 
أحيانـا تفـي عدم راعيـة املقاصد إىل حتقيـق العكس من مقصـود احلكم.

خامًسا: رعاية المآلت:

قـد يكـون املجتهـد متمكنـا مـن اسـتيعاب انلازلـة، وقـد يكـون 
ورشائطـه،  االجتهـاد  بمقومـات  ومتحققـا  الرشيعـة  علـوم  مـن  متضلعـا 
الـيت  اتلزيـل  يملـك مهـارة  للمقاصـد ومقتضياتهـا، ولكنـه ال  ومراعيـا 
تتضمـن انلظـر إىل املوازنـات بـني املصالح بعضهـا وبعض، واملفاسـد بعضها 
وبعـض، واملصالح واملفاسـد، وكذلـك راعية املـأالت واعتبارها قبـل اتلزيل 

اتلزيل. وأثنـاء 

فقـد يكـون األمـر واجبـا ثـم يتحـول إىل حـرام بسـبب مـا يفـي 
إيلـه مـن مـآل فاسـد أو ضـار، وقد يكـون حمرمـا لكنه يبـاح أو قـد يصل 

للوجـوب بسـبب راعيـة املـآل، وهكذا.

وهلـذا قـرر اإلمـام الشـاطي أن: »انلظـر يف مـأالت األفعـال معتـر، 
مقصـود رشاع اكنـت األفعال موافقـة أو خمالفة، وذلـك أن املجتهد ال يكم 
ىلع فعـل مـن األفعـال الصـادرة عن امللكفـني باإلقـدام أو باإلحجـام إال بعد 

)1( املوافقات للشاطي: )/2	-		..
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نظـره إىل مـا يـؤول إيلـه ذلـك الفعـل، مـرشواع ملصلحة فيـه تسـتجلب، أو 
ملفسـدة تـدرأ، ولكـن هل مـآل ىلع خالف مـا قصد فيـه، وقد يكـون غري 
مـرشوع ملفسـدة تنشـأ عنـه أو مصلحـة تندفـع بـه، ولكـن هل مـآل ىلع 
خـالف ذلك، فـإذا أطلق القـول يف األول باملرشوعية، فربما أدى اسـتجالب 
املصلحـة فيـه إىل املفسـدة تسـاوي املصلحـة أو تزيـد عليهـا، فيكـون هذا 
مانعـا مـن إطالق القـول باملرشوعية وكذلـك إذا أطلق القـول يف اثلاين بعدم 
مرشوعيـة ربمـا أدى اسـتدفاع املفسـدة إىل مفسـدة تسـاوي أو تزيـد، فـال 
يصـح إطالق القـول بعدم املرشوعيـة وهو جمـال للمجتهد صعب املـورد، إال 

أنـه عـذب املذاق حممـود الغـب، جـار ىلع مقاصد الرشيعـة«))).

وجنـد أمثلـة تطبيقيـة نبوية كثرية يف هـذا، مثل: عدم هدمـه لألصنام 
يف صحـن الكعبـة وهـم يف املرحلـة املكيـة، وعـدم قتلـه للمنافقـني حى ال 
يتحـدث انلـاس أن حممـد يقتـل أصحابـه، وعـدم بنـاء ابليـت ىلع قواعـد 
إبراهيـم حلدثـان عهـد قومه باإلسـالم، وهكذا فعـل انلي ذلك وغـريه راعية 

للمأالت.

سادسا: احلفاظ على توقيفية العبادات يف هيئ�ة أدائها:

مـن الضوابـط املنهجيـة اخلاصـة بنازلة كورونـا: احلفـاظ ىلع توقيفية 
العبـادات وخباصـة يف هيئـة أدائهـا، فقـد ظهـرت فتـاوى – أغلبهـا فردي – 
تبيـح الصـالة خلف املذيـاع، وتبيح الصالة خلـف ابلث املبـارش، وهذا فيه 
خمالفـة للهيئـة الـواردة عن انلي صـى اهلل عليه وسـلم فيها، وهـو اذلي قال: 

»... وصلـوا كما رأيتموين أصـيل...«)2).

ومـن املعلـوم أن العبـادات توقيفيـة، واخـرتاع هيئـة جديـدة للعبادة 
يعتـر نـواًع مـن اإلحـداث يف ادلين، ال سـيما يف فريضـة مثل صـالة اجلمعة 

)1( املوافقات: )/ 77)-78).

)2( صحيح ابلخاري: كتاب األذان. باب األذان للمسافر، إذا اكنوا مجاعة، واإلقامة، وكذلك بعرفة ومجع، وقول 

املؤذن: الصالة يف الرحال، يف الليلة ابلاردة أو املطرية.



57

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

الـيت هلـا بديـل وهـو صـالة الظهـر، وكذلـك يف انلوافـل الـيت ليـس مـن 
الـروري أن تصـى مجاعـة ويسـع املسـلم أن يصليهـا فـردا.

ويكـون احلفـاظ ىلع هـذه اهليئـة بقـدر اإلمـان وبقدر املسـتطاع، 
يسـند ذلـك، ومنهـا: ال تكليـف إال  الفقهيـة مـا  القواعـد  وهنـاك مـن 
بمقـدور، ومـا ال يـدرك لكـه ال يـرتك جلـه، وامليسـور ال يسـقط باملعسـور، 

واملشـقة جتلـب اتليسـري، والـرورات تبيـح املحظـورات، وغـري ذلـك.

وبهـذه املعالـم يكـون املجتهـد أقـرب للسـالمة، ويكـون االجتهاد 
أدىن للصحـة، وتكـون الفتـوى حمققة ملقاصدهـا: صحًة يف انلظـر، وحتقيقا 
للمنـاط، واسـتيعابًا للواقـع، وحتكيمـا للمقاصـد، وراعية للمـأالت، وحفاظا 

ىلع توقيفيـة العبـادات يف هيئـة أدائهـا، واهلل تعـاىل أىلع وأعلـم أحكم.
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ضوابط مكافحة كورونا بني الضرورات واألولويات والكفايات

د. عبد اجلواد حردان)))
جامعة سوتشو إمام – تركيا

abdulcevadhardan@gmail.com

ملخص: ملخص: 
ر دفع املفاسـد  لـلٍّ مـن ادلولـة والفـرد واملجتمـع أولويـات، وعندمـا تتعـارُض ويتعـذَّ
ـر إىل دفـع أعظـم الرريـن بارتـكاب أخفهمـا،  العامـة إال بتفويـت املصالـح اخلاصـة نُضطَّ
م ىلع جلب املصالح عند تعـذر اجلمع، وملا غدْت عـدَوى كورونا  واألصـل أنَّ درء املفاسـد مقـدَّ
ُد حفـظ نفس الفـرد واملجتمع مـن اهلـالك وحفُظها من أهـمِّ املقاصـد الرشعية بل  جاحئـًة تهـدِّ
هـا عنـد بعضهـم)2)، أمكـَن القول بـأنَّ الـرورة قد حتققت؛ فـال بد مـن دفعها لكن  هـو أهمُّ
بـرر أخـف منهـا، فـإذا اكن احتمـال اهلـالك يف العـدوى 	% فاملوازنة تقتي حسـاب اهلالك 
مه ادلولة واملحسـنون  انلاتـج عـن اإلجـراءات الوقائيـة املانعة النتشـار العدوى يف ضوء مـا تقدِّ
وأربـاب فـروض  الكفايـة مـن بدائـل تسـدُّ الرمـق وحتفظ لإلنسـان احلـدَّ األدىن مـن مقومات 
احليـاة، وهـو حسـاٌب ختتلـف تقديراته مـن بدل إىل آخـر؛ وعندئٍذ تغـدو املوازنة بـني رضوريات 
حفـظ انلفـس وأولويـات الفـرد واملجتمـع وادلولـة أقـرَب إىل الصـواب، فتقي خمرجـاُت هذا 
اتلفاضـل بتحديد نسـب الرر املحتملـة اليت جيوز إحلاقها بـكل من الفـرد واملجتمع وادلولة، 
ثـم تـأيت فـروض الكفاية يف حـاالت الطـوارئ ؛ تلفـرض إجراءاٍت ختفـف األعباء عـن أطراف 
العقـد االجتمـايع مجيًعـا مـن وجـٍه، وتضيـق عليهـم يف أمـوٍر أو تكلُِّفهـم بأخرى ىلع سـبيل 

فـرض الكفايـة مـن وجـٍه آخـر علًمـا أنها لـم تكن واجبـة عليهـم قبل نـزول اجلاحئة.
وأمـا الوقائـع والصـور الـيت تمثـل رضورات الروريات فـيه ىلع درجات، وكـذا القول 
يف األولويـات فقـد يبلـغ بعضهـا درجة الروريـات، ومنها ما يكـون يف مسـتوى احلاجيات أو 
ـا فـروض الكفاية امللزمـة للقادرين فتتناسـب درجاتهـا ومقاديرها مع لك من  اتلحسـينيات، وأمَّ
الروريـات واأللويـات طـرًدا وعكًسـا منًعـا للرر بأطـراف العقـد االجتمـايع ودرًءا للرار 

عـن امللزمـني بفـروض الكفاية املسـتحدثة بعـد نزول جاحئـة كورونا.
وأسـاس املوازنـة بـني هـذه اثلالثيـة يف مافحـة كورونـا هـو اتلمـاس العـدل النسـيِّ 
املقـدور عليـه يف ضوء مـا يمكن رصده مـن دالئل وأمـارات هادية إيله يف الترشيـع ومقاصده 

)))  مـدرس طرائـق اتلدريـس وأصـول الفقـه بكليـة اإلهليـات يف جامعـة سـوتيج إمـام - قهرمـان مرعش، 
وجامعـة طرابلـس، ورئيس قسـم الرتبيـة يف أكاديميـة مكة. 	)20 دكتـوراه يف »املناهـج وطرائق 
اتلدريـس« بتقديـر مرتبـة الـرشف األول. 0)20م دكتـوراه أصول الفقـه، قيد املناقشـة يف جامعة 
األزهـر. وهل عـرشات الكتـب وابلحـوث، منهـا: العربيـة احلديثة للناطقـني بغريهـا )7 أجزاء).

)2)  بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب: األصفهاين، )	/ 402).
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اخلمس. ولكياتـه 
وللبحـث عـن ضوابط مافحة كورونـا ىلع هدي هذه اثلالثية تسـى ادلراسـة لإلجابة 

عن األسـئلة اآلتية:
ما الضوابط الترشيعية اليت توازن بني الروريات واألولويات يف مافحة كورونا؟. )
مـا املوازيـن الترشيعيـة الـيت حتفـظ بقـاء أىلع حـدٍّ مـن األولويـات وال ختـل باحلـد . 2

األدىن مـن الروريـات؟
مـا األسـس الـيت تُتيح اسـتحداث صور جديـدة من فـروض الكفايـة للموازنة بني . 	

الروريـات واألولويات؟
لكمات مفتاحية: لكمات مفتاحية: 

فقـه األولويات، مقاصـد الترشيع، فـرض الكفاية، مافحة العـدوى، ضوابط ترشيعيـة، موازين ترشيعية، 
الروريات، الـرورات، كورونا كوفيد 9).

إــجراءات ادلراسةإــجراءات ادلراسة. . 		

تعالـج ادلراسـة املسـائل املطروحـة بنـاًء ىلع مسـلَّمات ترشيعيـة ال 
ختتلـف عليهـا الرشائـع، فاقتـىض ذلـك الـرشوَع باألوجـه اليت يقـوم عليها 
حفـظ اللكيـات اخلمس دلى مافحة كورونـا، ودلَّ اسـتقراء الوقاية والعالج 
ىلع هـدر أولويـات فرديـة وجمتمعية لم يكن انلاس ليسـتغنوا عنهـا يوًما ما 
لـوال احتمـال معارضتهـا ملا هـو أهمُّ للفـرد واجلماعة سـواء بسـواء، وملا تبنيَّ 
أنَّ حفـظ الروريـات وأسـاس األولويات متنـع اعدًة إال باتلافـل واتلعاون 
بـرزت أهميـة فـرض الكفايـة لسـدِّ بـاب الفاقـة والعـوز ومحايـة األمـة من 
الوبـاء، فـان لزاًمـا حبـث الروريـات واألولويـات والكفايـات يف ثالثـة 
 كمصطلحـات ابلحث 

ُ
م بني يديهـا ما ال يسـُع ابلاحَث إغفـاهل مباحـث أقـدِّ

وأسـئلته وأهدافـه وفروضـه ومنهجـه ومـا فيه من دراسـات سـابقة.

2.)  مشكلة الدراسة:

تباينـت آيلـات الوقايـة والعـالج مـن جرثومـة كورونـا تباينًا عكس 
القـدر املتفـق عليـه واملختلـف فيه بـني ادلول يف املبـادئ والقيـم واملوازين 
امللحوظـة يف راعيـة املصالـح العامـة واخلاصـة، فبـني اإلفـراط واتلفريـط 
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تنوعـت تلـك اإلجـراءات ىلع حنـٍو أظهـر رضورة ابلحـث عمـا يف الترشيـع 
م للعقـل البرشي  ـٍه يقـدِّ اإلسـاليمِّ مـن أصـوٍل وقواعـٍد وقيـم وتنظيـٍم موجِّ
دعًمـا يف رسـِم الطريـق األمثـل؛ الستكشـاف معالـم العـدل واالعتـدال يف 
طرائـق الوقايـة والعـالج بـال رضر وال رضار، فاقتضـت هـذه ادلعوى حبث 

مشـلكة ادلراسـة يف فقرتني:

أ- اإلحساس بمشكلة الدراسة  

ب- أسئلة الدراسة

2.).) اإلحساس باملشكلة:

ويل يف اكتشـاف دواٍء أو لقـاٍح جلرثومـة كورونا  للسـباق الفـردي وادلَّ
وجـٌه محيـٌد رشاًع ألنـه وسـيلٌة إلحـراز ما بـه صـالح انلفس البرشيـة ودرء 
اهلـالك عنهـا، وللوسـائل حكـم املقاصـد؛ فهو يمـل ىلع ابلحـث احلثيث 
م للعلمـاء اتلمويـل الـالزم؛ تلحقيـق  عـن أسـباب الوقايـة والعـالج، ويقـدِّ
هـذا اهلـدف، لكن هلذا السـباق وجه آخر مشـؤوم كشـفت عواره املنافسـة 
السياسـية واالقتصاديـة، وبرهنـت ىلع ذلـك بقرصنـة بعـض ادلول بليانـاٍت 
علميـة واحتار باحثـني أو مؤسسـات متخصصة بليانـات وخمرجات جزئية 
قد تسـهم يف رسعـة بلوغ باحثـني آخرين إىل اهلـدف. لو أنَّ تلـك املعلومات 
حتـررت وتداوتلهـا مراكـز ابلحـوث واملختـرات والـرشاكت الصناعيـة ىلع 
نطـاق واسـع أو بمنهـج منضبط مرشوط؛ جيمع بـني حترير ابليانـات من قيود 
األنانيـة وانلظـرة القـارصة واالحتار واتلوظيف السـيايس وبـني ضبط هذا 
اتلحريـر ضبًطـا يمنع اتلنـازع املحموم واالسـتغالل املذموم جلهـد اآلخرين.

وملـا اكن ادلواء واللقـاح رضورة قائمـة لوقاية األرواح مـن هالك واقع 
أو متوقـع تعـنيَّ ابلحـث عـن ضوابـط تضع للبرشيـة منهًجـا تعاونيًّـا، جيمع 
كـر ويذبُّ عنهـا سـلبياتها، وهو ما  هلـا إجيابيـات السـباق واملنافسـة آنفة اذلِّ
ار ودرء املفسـدة  افرتضتـه ادلراسـة يف فروض الكفايـة ودفع الرر ومنع الرِّ
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وجلـب املصلحـة يف لكيـات الترشيع القائمـة ىلع تقديم حفـظ انلفس.

ـا الوقايـة مـن كورونـا فلهـا وسـائل عـدة جنَم عنهـا تعـارٌض بني  وأمَّ
املصلحـة اخلاصـة والعامـة، وقامـت ىلع درء الـرر عـن انلفـس سـواء يف 
ذلـك الواقـع واملتوقـع واملوهوم ملزتمـًة بإرضاٍر نسـيٍّ حمقٍق تفاوتـت درجاته 
قـد أحلقتـه باألفـراد واملجتمعـات يف انلفس والعقل والنسـل واملـال وادلين، 
ودلى انلظـر يف الترشيـع اإلسـاليم يتبني مـا تتضمنه قواعـده ومقاصده من 
إسـهاماٍت افرتضـت ادلراسـة أنها تضمن اتلـوازن يف حفـظ اللكيات اخلمس، 
وتقـوم ىلع موازنـة ال ختطـئ أحـًدا مـن أطـراف العقـد االجتمـايع أيًّا اكن 

. قعه مو

2.).2 أسئلة الدراسة:

لة  تسـتديع ادلاعوى السـابقة والفـروض الالحقة تقديـم براهني مفصَّ
ىلع صدقهـا يلحكـم هلـا أو عليها، وقد حـرص ابلحث االسـتدالل والرهان 

يف تقديـم إجابـة عن األسـئلة اتلايلة:

مـا الضوابط الترشيعيـة اليت توازن بني الروريـات واألولويات 	 
يف مافحة كورونا؟

مـا املوازيـن الترشيعية اليت حتفـظ بقاء أىلع حدٍّ مـن األولويات 	 
وال ختل باحلد األدىن مـن الروريات؟

مـا األسـس الـيت تُتيـح اسـتحداث صـور جديـدة مـن فـروض 	 
الكفايـة للموازنـة بـني الروريـات واألولويـات يف مافحـة كورونـا؟

وثمـة أسـئلة ال تنفـك عـن موضـوع ادلراسـة، إال أنَّها جديـرة ببحث 
آخـر هل أدوات حبثيـة خاصـة بـه، وتلك األسـئلة يه:

مـا نسـب الـرر املحتملـة اليت جيـوز إحلاقهـا بكل مـن الفرد 	 
واملجتمـع وادلولـة يف مافحـة كورونا؟
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 مـا اإلجـراءات الواجب فرضهـا يف حاالت الطـوارئ، تلخفيف 	 
األعبـاء عـن أطـراف العقـد االجتمايع مجيًعـا من وجـٍه وتضييقه 
عليهـم وىلع القادريـن منهـم يف أمـوٍر أخـرى ىلع سـبيل فـرض 

الكفايـة بسـبب نـزول اجلاحئة؟

2.2 منهج الدراسة:

وصـيف: الزتمـت ادلراسـة املنهـج الوصـيف يف بيـان الضوابـط الرشعية 
كورونا. ملافحـة 

مقـارن: اعتمـد ابلحث املنهج املقـارن يف االسـتدالل ىلع املقاربة اليت 
اسـتنبطها ابلاحـث من انلصوص واملقاصـد العامة.

حتليـيل: جرى سـر الوقائع واإلجـراءات واألدلة املسـتنبطة ثم حتليلها 
بتنقيـح مناطهـا قبـل حتقيقـه وإسـقاط انلـص ىلع الواقـع؛ وهـو منهـج يعني 
ابلاحـث ىلع اسـتخالص خمرجـات مرهـن عليهـا رشاًع، ويسـتبعد العامـل 

اذلايت واتلصـورات اخلاطئـة والفـروض الوهميـة العارية عـن الرهان.

2.) أهداف الدراسة:
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4.2 فرضيات الدراسة:

يتجـه ابلحـث إىل اعتمـاد اتلخطيـط الحتمـاالت املافحـة الشـاقة 
ه: طويلـة املـدى؛ فيفـرتض أنَـّ

ال وقايـة من كورونـا إال بإلغاء أولويـات الفـرد واملجتمع جزئيًّا 	 
لكيًّا. أو 

ال طاقـة للفـرد واملجتمع وادلولـة بتحمل لك منهم املسـؤويلات 	 
وحـده ىلع املـدى ابلعيد.

ال عـالج لكورونـا يف القريـب املنظـور مـع احتمـال إدراجه يف 	 
قائمـة األمـراض ادلائمة.

ال مناعـة لقاحيـة مـن كورونا ىلع مسـتوى العالـم إال بعد فرتة 	 
أطول مـن اكتشـاف العالج.

ال طاقـة ملؤسسـات الوقايـة والعالج باسـتيعاب اجلميـع وحفظ 	 
لكهم. أرواحهـم 

ال يمتنـع أن تتاثـر اجلرثومـة ويتناسـل منهـا جيل جديد يسـاويها أو 
يزيـد عليهـا يف اخلطر؛ فتتضاعـف مراحل الوقاية والعالج ومـا ينجم عنهما 

مـن أعبـاٍء وتعـارض يف املصالح العامـة واخلاصة ادلاخليـة واخلارجية.

5.2  مصطلحات الدراسة:

ضوابـط مافحـة كورونا: احلدود والقيود واألسـس واملبـادئ الرشعية 
الـيت تضبـط عمليـة الوقايـة والعـالج مـن جرثومـة كورونـا )كوفيـد 9)) 

وحنـوه مـن األمـراض املعدية.

الروريـات إجرائيًّـا: مسـتويات يف العالج والوقاية ال بـدَّ منها حلفظ 
اللكيـات اخلمس وخاصـًة نفس الفـرد واجلماعة من اهلالك وأسـبابه.

الـرورات إجرائيًّـا: أحـوال اسـتثنائية حمظـورة تمـر بهـا عمليـات 
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الوقايـة والعـالج، ويعارضهـا وقـوُع حمظـور أو تـرك واجـٍب أو إهـداُر حقٍّ 
للشـخص نفسـه أو لغـريه أو للجماعـة، فريخص بهـا منًعا لوقـوع رضٍر أكر 
أو تفويـت مصلحـٍة أعظـم، ويالحـظ أن مصطلح الـرورات ليـس مرادفًا 
ملصطلـح الطـوارئ وإن اجتمعـا أحيانًـا، فالطـوارئ أخـصُّ ألنهـا وقائـع ما 
تـزال حتـدث وتتشـل ولـم تكتمـل، وتقتـي رسعـة يف اختـاذ القـرار، 
وأكثهـا أكـر مـن االسـتعداد والطاقـات املتاحـة ألنهـا تأيت ىلع حـني غرة 
بمـا لـم يسـبق اتلخطيـط هل، أمـا الـرورة فيه حالـة قـد تبيَّنْت واسـتقرت 

. بًلا اغ

فقـه األولويـات: حتديـد اعدل ملرتبـة لكِّ مفـردة يف اللكيـات اخلمـس، 
واحلاجيـات  الروريـات  لتسلسـل  وفًقـا  منهـا  فـاألول  األول  وتقديـم 
واتلحسـينيات باعتمـاد معايـري رشعيـة صحيحـة، فـال يقدم غـري املهمِّ ىلع 
املهـم، وال املهـم ىلع األهم، وال املرجـوح ىلع الراجح، وال يكـر الصغري وال 
يصغـر الكبـري، بـل يوضـع لك يشء يف موضعـه بموازيـن العـدل واالعتدال.

األولويـات إجرائيًّـا: مراتـب الروريـات واحلاجيات واتلحسـينيات 
يف حفـظ نفـس الفـرد ومـاهل ونسـله وعقلـه ودينـه، وحتديـد األهـم واملهم 
منهـا دلى هـذا الفـرد، وتقديـم مـا حقه اتلقديـم، وتأخـري ما حقـه اتلأخري 
عنـده أثنـاء إجـراءات الوقايـة والعـالج الفرديـة واملجتمعية اليت تقـوم بها 

املؤسسات.

الكفايـات إجرائيًّـا: إلـزام امللكفني اكفة بمسـاعدة انلاس اكفَّـًة؛ بللوغ 
حـدِّ الكفايـة يف الوقايـة والعـالج ودرء آثارهمـا ىلع احليـاة، إلزاًمـا يشـمل 
القادريـن باملبـارشة وغـري القادرين بإاعنـة القادريـن، ويسـقط الطلب عن 
ابلاقـني حبصـول مقاصـد هـذه الفريضة، ويأثـم القـادرون مجيًعـا إن تركوها 

 أو جـزًءا تـراًك يفـوِّت مقاصدهـا لكيًّـا أو جزئيًّا.
ًّ

كال

مدــخل إىل موضوع ادلراسة:. 	
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يقتـي احلـد مـن انتشـار عـدوى األوبئـة رضورة االلـزتام واإللـزام 
 

ً
بإجـراءات وقائيـة حتفـظ رضوريـات اللكيـات اخلمـس للفـرد واألمـة حاال
 أخـًذا بقاعـدة سـدِّ اذلرائـع، ولك مـا يفـي إىل مفسـدة قطًعـا أو 

ً
ومـآال

اغبًلـا أو بكـثة كمـا يف عـدوى كورونـا كوفيـد 9)، لكن املشـل أنَّ هذه 
اإلجـراءات قـد تـؤدِّي إىل خلـل أو هـدٍر بلعـض مراتـب تلك اللكيـات من 
حاجيـات أو حتسـينياٍت، وأحيانًـا تفـي إىل خلـٍل أو هـدٍر يف رضوريـات 
الفـرِد أيًضـا، ومثل هـذا أيًضا يقـع يف أحواٍل تتعـارُض فيها مصلحـة تداوي 
فـرٍد موبوٍء بآخـر مبتًى بمـرض آخر ُمهِلك، وقد سـاوت الرشيعة اإلسـالمية 
يف حالـة االختيـار بـني حفـظ نفـس الفـرد وحفـظ نفـوس األمـة، وجعلت 
قتـل فـرد كقتـل انلـاس مجيًعـا والعكـس صحيـح ﴿َمـْن َقتَـَل َنْفًسـا بَِغـرْيِ 
نََّما 

َ
ْحيَاَهـا فََكأ

َ
يًعا َوَمـْن أ نََّمـا َقتَـَل انلَّـاَس مَجِ

َ
رِْض فََكأ

َ ْ
ْو فََسـاٍد يِف األ

َ
َنْفـٍس أ

يًعـا﴾ ]املائـدة: 2	[ لكـن أال يقتـي التشـبيه أن يكـون  ْحيَـا انلَّـاَس مَجِ
َ
أ

وجـه الشـبه يف املشـبه بـه أقوى منـه يف املشـبه، فحياة انلـاس مجيًعـا والفرد 
املـرشف ىلع اهلـالك منهـم أقـوى يف االعتبـار مـن حياتـه؟ هـذه املسـألة ال 
تطـرح يف الرشيعـة يف حالـة االختيـار؛ فـإنَّ األرواح تتسـاوى، وال فرق بني 
روح فـرد وأرواح انلـاس مجيًعـا، فيمتنع اتلضحيـة بفرٍد ولو مـن أجل انلاس 
مجيًعـا يف حالـة االختيـار؛ ذللـك تقـي الرشيعـة بقتـل اجلماعـة بالواحـد 
اِب َقتَـَل َنَفًرا  َطَّ

ْ
نَّ ُعَمَر ْبـَن اخل

َ
ا اكن عـدُد القتلـة، روى مالـك »أ قصاًصـا أيًـّ

 َعلَيِْه 
َ َ
ْو َسـبَْعًة بِرَُجـٍل َواِحـٍد َقتَلُـوُه َقتَْل ِغيلَـٍة، َوقَاَل ُعَمـُر: لَْو َتَمـاأل

َ
مَخَْسـًة أ

يًعـا«)))، وأما يف حالـة االضطرار حلفـظ انلفس، أو  تُُهـْم مَجِ
ْ
ْهـُل َصنَْعـاَء لََقتَل

َ
أ

العـرض أو ادليـن، كمـا يف اجلهـاد ودفـع الصائـل فلهـا نظـر آخـر يـأيت فيـه 
تفصيـل القـول يف أحـوال اجلهـاد بـني فـرض الكفاية وفـرض العـني، ويعود 
؛ فله أن  انلظـر يف بعضـه إىل ترجيـح الفـرد لـروري ىلع آخر ببـدل أخـرويٍّ
يَُكـْن َكَخـرْيِ اْبَيْ 

ْ
 شـهيًدا )فَل

ً
يقاتـل الصائـل وهل أن يصـر فيغـدو مقتـوال

))) املوطأ: مالك، رقم )	))، )2/ )87).
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آَدَم))))، وإنمـا وقـع خـالف الفقهاء يف اتلقديـم واتلأخري واإلقـدام واإلحجام 
ب  عنـد قيـام حالـة االضطـرار مـع الزتاحـم كمـا يف إغـراق فـرٍد إلنقـاذ راكَّ
السـفينة إذا توقـف إنقاذهـم ىلع ذلـك، وإطعـام أحـد املضطريـن دون غريه 
مـن طعـاٍم ال يكـيف للكيهما، وعـالج أحدهـم وتقديمه ىلع مـرىض آخرين 
يف حالـة كهـذه، ورضب عـدوٍّ تـرتَّس بمـن ال جيـوز قتاهلم من معصـويم ادلم 

اذليـن ال يقاتلوننـا اكألطفال والنسـاء والشـيوخ واملسـلمني.

وللبـدل األخـروي ملن يؤمن به قـدره عند االمتثال للـرشع يف اتلدابري 
الوقائيـة الـيت تـيق اآلخرين مـن عدوى األوبئـة، ولو عـِرَي األمُر عـن إلزام 
اُعوُن، َفيَْمُكـُث يِف بَيِْتِه َصابًِرا حُمْتَِسـبًا  ويل األمـر »فَلَيَْس ِمـْن رَُجٍل َيَقـُع الطَّ
ـِهيِد«)2) قال  ْجِر الشَّ

َ
ُ ِمثُْل أ

َ
 اَكَن هل

َّ
ُ إِال

َ
 َمـا َكتَـَب اهلُل هل

َّ
 يُِصيبُـُه إِال

َ
ُه ال نَـّ

َ
َيْعلَـُم أ

ابـن حجـر: »اقتـىض منطوقـه أن مـن اتصـف بالصفـات املذكـورة يصل هل 
أجـر الشـهيد وإن لم يمـت بالطاعون«)	).

وأمـا ابلـدل ادلنيـوي وهـو عـوُض املثـل يف الـرر القـري الواقـع 
بأطـراف الواقعـة، ونفقـاُت الوقايـة والعـالج، وأعـواُض املصالـح الفرديـة 
لـة، وإما من  املهـدرة؛ فهـذه هلـا مـا ييف بهـا إما مـن بيت املـال والـزاكة املعجَّ
امللكفـني باإلنفـاق ىلع أقاربهـم والقادريـن ىلع فـروض الكفايـة باملبـارشة 
وغـري القادريـن بإاعنـة القادرين؛ فابلـدل إًذا أخروي ودنيـوي، وادلنيوي ىلع 
مراتـب أعالهـا مثل املفقـود، وأدناهـا حفظ ما هـدر ما من شـأنه أن يفظ 
رضوريـات انلفـس والنسـل والعقل واملال ثـم حاجياتهـا ثم حتسـينياتها إن 
أمكـن، ومـن جيب عليهم دفع العـوض الروري اذلي ال تقـوم احلياة إال به 
هلـم مراتـب أوهلم األقـارب اذليـن تلزمهم نفقـات ذويهم من أصـول وفروع 
، يليها ما 

ِّ
لـة لسـنة أو أكث إن شـاء املـزيك ة واملعجَّ وَحـَواٍش، ثـم الـزاكة احلالَـّ

))) سنن أيب داود، رقم )9)42)، )4/ 00))، قال املحقق: صحيح.
)2) مسند أمحد، رقم )9	)26)، )	4/ )	2)، قال املحقق: إسناده صحيح ىلع رشط ابلخاري.

)	) فتح ابلاري: ابن حجر )0)/ 94)).
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زاد يف بيـت املـال عـن حاجـة املسـلمني، ثـم اسـتحداث رضوب اكفيـة من 
ا سـوى الـزاكة، وتال  ـْعِيِّ قَـاَل: إِنَّ يِف املـال حلقًّ فـروض الكفايـات))) َعـِن الشَّ
َمَسـاِكنَي َواْبَن 

ْ
َتَـاَم َوال

ْ
ُقـْرىَب َوايل

ْ
َمـاَل ىلَعَ ُحبِّـِه َذوِي ال

ْ
هـذه اآليـة: ﴿َوآَت ال

اَكَة﴾ ]ابلقـرة:77)[)2). ـاَلَة َوآَت الزَّ قَاَم الصَّ
َ
قَـاِب َوأ ـائِِلنَي َويِف الرِّ ـِبيِل َوالسَّ السَّ

4. مكافحة كورونا بني الضروريات واألولويات والكفايات

قـد يقـع اتلعـارض بـني الروريـات نفسـها عنـد تواردهـا ىلع حمـلٍّ 
واحـٍد ألكـث مـن فـرٍد، أو تنـازع أكث مـن جهـة وتعـذر الوفـاء بمصاحلهم 
مجيًعـا كمـا إذا اكن عـدد من يلزمهم جهـاز اتلنفس من مـرىض كورونا أكث 
مـن األجهـزة املتاحـة، أو اكنـت الـرورات تقي حبتميـة تداوي عـدٍد من 
املـرىض بمـرض كورونـا وأمراض أخـرى ال طاقة للمستشـفيات باسـتقباهلم 
مجيًعـا، وقـد يفـرتض الزتاحـم بني رضوريـات فـرٍد وحاجيَّـات أمـٍة تضم يف 
طياتهـا رضوريـات بعـض أفرادها كمـا يف مريض مـرشٍف ىلع اهلالك بمرض 
غـري كورونا واإلجـراءات الوقائيـة حلماية األمة من انتشـار العـدوى، ومنها 
حظـر اتلجـول واحلجـر الصـيح وترك مـداواة أمـراٍض أخـرى ُمهِلكـة دلرء 
د مسـاحة كورونـا يف األمـة واحتمـال هـالك بعـض مـن يصـاب منهم  تمـدُّ

بهـذه العـدوى ولـو أنَّ نسـبتهم قليلة ال تزيـد ىلع 	%.

هـذا الـرب مـن اتلعـارض يفـرض قيـام موازنـة علميـة دقيقـة ال 
تفاضـل بـني انلـاس معصـويم ادلم بـل تتسـاوى فيهـا رضوريـات حفـظ 
م ىلع حاجياتهـا وحتسـينياتها، ناهيـك عـن تقديمهـا ىلع ما  األنفـس، وتقـدَّ
ما أمكـن درء اتلعـارض باسـتحداث موازنة ترىع 

َّ
سـواها من اللكيـات، ولك

الروريـات لكهـا وال تهـدر منهـا شـيئًا، وحتفـظ للنـاس أولوياتهـم أيًضـا-
وجبـت ولـو اقتـىض ذلـك اسـتحداث فـروض كفايـٍة ىلع القادريـن- عونًـا 

))) مقاصد الرشيعة: ابن اعشور، ص	8	.
)2) تفسـري الطـري جامـع ابليان، رقم ))2)2) )	/ 42	)، اتلفسـري من سـنن سـعيد بن منصور، 

رقـم )926)، ))/00)). قـال املحقق: إسـناده صحيح، ولـم يصح رفعه.
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للمضطريـن أو تعويًضـا للمترريـن بقـدٍر ال طاقـة هلم خبرانـه وال يغتفر 
مثلـه ملثلهـم؛ فبـني راعيـة الروريـات وأعـواض األولويـات أو راعيتهـا إن 
اكنـت رضوريـة وبـني الكفايـات تـالزم رشيع يعتر بأحـوال أخـرى مثيلة 

هل أو شـبيهة بـه.

4.) الضروريات واألولويات:

م أنَّ األولويـات ىلع مراتـب مرتَّبـة: الروريـات فاحلاجيـات ثم  تقـدَّ
اتلحسـينيات، ومـن أولويـات الفرد رضوريات قـد تعارضها مثلهـا للجماعة 
الفـرد مـن  أولويـات  ناهيـك عـن أن جممـوع  الرتجيـح،  أو  فيلـزم اجلمـع 
احلاجيـات واتلحسـينات ينتهض أن يكـون لك واحد منهما فـرًدا من أفراد 
الروريـات)))، وقـد يلزم من اختالل اتلحسـيي بإطـالق أو احلايج بإطالق 

اختـالل الروري بوجـٍه ما)2).

وينبـيغ حتديـد معايـري تصنيف األولويـات تلجـري املوازنـة يف أفراد 
الواجبـات، وصـور املصالـح، وأنواع املفاسـد، وبـني املصالح واملفاسـد، وبني 

))) املوافقات: الشاطي )2/ )4).
)2) املصدر السابق )2/ )	).
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الفعـل القـارص واملتعـدي أو اخلاص والعـام، وبني حاالت الـرر واإلرضار، 
يـيل ذلـك ضبـط قواعـد الرتجيح بني مـرىض كورونـا وغريهم ثـم بني مرىض 
كورونا أنفسـهم، وبعد تقديـر أحوال املرىض وظروفهم واسـتجابتهم للتداوي 
ونسـب إنقاذهـم وأعدادهـم ومالـك األجهـزة منهـم، فـإن الرتجيـح يسـتند 
إىل أسـٍس أهمهـا حفـظ انلفـوس، واملسـاواة بينهـا، ومقصـد املحافظـة ىلع 
احليـاة كمـا يف إسـعاف املضطـر، وتقديـم راعية جزئيـة بديلة عـن األجهزة؛ 
حات مثـل األحـوج واألرىج بُرًْءا  فيُنظـر يف الرتجيـح عنـد الزتاحـم إىل مرجِّ
واألمـراض املزمنـة واألضعف مقاومـًة، واملرشف ىلع اهلـالك وامليؤوس منه 
والـيح بإنعـاش اجلهـاز فقط، واألكـث نفًعا يف جمـال حفظ انلفـس اكملرىض 
املتخصصـني يف الطـب وصناعتـه؛ ومـردُّ ذلـك لكـه إىل أنَّ أولويـات الوقاية 
والعـالج يف الروريـات نفسـها معتـرة، وهـو مـا يوجـب انلظـر يف أحوال 
إحيـاء انلفـس بالعـالج ودرجـة احلاجـة إيلـه يف مـرىض كورونـا بنـاء ىلع 
التشـخيص واحلالـة ومـدى جناعـة العـالج؛ فيقـع اتلميـزي بـني مـن يتوقع 
م األول، وبني مـن أرشف ىلع اهلالك فُريِج شـفاؤه وغريه  إنقـاذه وغـريه فيقـدَّ

ـح األول. مـن لـم يبلغ بـه املرض هـذه املرتبـة فريجَّ

ويلـزم اتلميـزي بـني رضوريـات الفـرد ومراتـب رضوريـات الوقايـة 
اجلماعيـة مـن عـدوى تقتل 	% مـن املصابني كحمـل انلاس اكفَّـة ىلع وقاية 
انلـاس اكفَّـة بالعـزل واتلباعـد واحلجـر، وحظـر السـفر واتلجـول وادلخول 
واخلـروج مـن منطقـة إىل أخـرى؛ فيقـدر لـل حالـة قدرهـا، فليسـت لك 
إصابـة بكورونـا تقي بأولويـة عالجهـا أو تقديمها ىلع األمـراض اخلِطرة 

األخرى.

وينبـيغ أن نـوازن بـني اإلنفـاق ىلع مافحـة كورونـا وقايـًة وعالًجـا 
يشـمالِن ابلحـوث العلميـة؛ لكشـف دواء ولقـاٍح وبـني رضوريـات أخرى، 
فيقـدم اإلنفـاق ىلع املافحـة مـا دام ال ينجـم عـن تأخري اإلنفـاق ىلع غريه 
رضر أكـر كمـا يف اإلنفـاق ىلع رشاء األسـلحة وسـباق صناعتهـا، وهكـذا 
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القـول يف اإلنفـاق ىلع أسـباب اتلداوي املأمـور به رشاًع اكبلحـث عن ادلواء 
واللقـاح وزيـادة عـدد وسـائل حفظ انلفـس كأجهـزة اتلنفس وحنوهـا، ولو 
أنفـق ىلع ابلحـث العلـيم الطي مثـل ما ينفـق ىلع احلروب واألسـلحة لان 

للطـب ايلوم شـأن آخـر يف كفاحـه للعـدوى وقايـًة وعالًجا.

هـذه لكهـا فرضيـات يف تعـارض الروريـات واألولويـات، لكـن ما 
م أنَّ الـروري مقدم  موازيـن الرتجيـح يف املرتبـة نفِسـها ومـا أدَّتلهـا؟ تقـدَّ
ىلع احلـايج عنـد تعارضهما، أمـا إذا اكنـت املصلحتان املتعارضتـان يف رتبة 
واحـدة؛ فـإن اكن لك منهمـا متعلًِّقـا بـكيلٍّ ىلع حـدة جعل اتلفـاوت بينهما 
حسـب تفـاوت متعلقاتهمـا، لكـن هـل يقـدم رضوري حفـظ ادليـن ىلع 
م  م اثلـاين ىلع األول؟ فيه خالف سـبق، وتقدَّ رضوري حفـظ انلفـس أم يقـدَّ
ًة، فحـق اآلديم مرجح  ـًة ويف واقعـة كورونـا خاصَّ أنَّ حفـظ انلفـس أول اعمَّ
ىلع حقـوق اهلل تعـاىل ألنهـا مبنيـة ىلع الشـح واملضايقـة وحقـوُق اهلل تعـاىل 
مبنيـٌة ىلع املسـاحمة واملسـاهلة، وانلفس كمـا يه متعلق حـق اآلديم بانلظر 
َخر، وال 

ُ
إىل بعـض األحـام فـيه متعلق حـق اهلل تعـاىل بانلظـر إىل أحـام أ

ـا هلل))). يمتنـع تقديـم حـق اهلل وحـق اآلديم ىلع مـا تمحض حقًّ

م ىلع الرتجيـح مـا أمكـن، فـإن تعـني ترجيـح حفـظ  واجلمـع مقـدَّ
انلفـس وأمكـن حفـظ ادليـن ببـدٍل عن األصـل وجـب، وهكـذا القول يف 
مصالـح الروريـات وأولويـات األفـراد فإنـه لكمـا أمكن اجلمـع بوجه من 

الوجـوه أو تقديـم العـوض وابلديـل وجب.

أمـا إذا اكنـت املصلحتان املتعارضتـان متعلقتني بـكيلٍّ واحد اكدلين 
أو انلفـس أو العقـل؛ فينظـر إيلهما مـن حيث شـموهلما للنـاس، فيقدم أعم 
املصلحتـني شـموال ىلع أضيقهمـا يف ذلـك، ويكون دفـع املفسـدة أول من 
جلـب املصلحـة، وتتحمـل أدىن املفسـدتني دلفـع أعظمهمـا، فـإذا تعارضت 

))) اإلحام يف أصول األحام: اآلمدي، )4/ )27).
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املصلحـة مـع املفسـدة رويع األغلـب منهمـا، وجيـوز تـرك واجـب لفعـل 
األوجـب أو السـكوت ىلع مفسـدة دلفـع األفسـد عنـد تعذر حتصيـل مجيع 
الواجبـات أو دفـع مجيـع املفاسـد، يقول ابـن تيمية: »فـإذا ازدحـم واجبان ال 
يمكـن مجعهمـا فقـدم أوكدهمـا لم يكـن اآلخر يف هـذه احلال واجبًـا، ولم 
يكـن تاركـه ألجل فعـل األوكد تارَك واجـٍب يف احلقيقة، وكذلـك إذا اجتمع 
حمرمـان ال يمكـن تـرك أعظمهما إال بفعـل أدناهما لم يكـن فعل األدىن يف 
هـذه احلـال حمرًمـا يف احلقيقـة، وإن سـيم ذلك ترك واجب وسـيم هـذا فعل 
حمـرم باعتبـار اإلطـالق لـم يـر، ويقـال يف مثل هـذا تـرك الواجـب لعذر 
وفعـل املحـرم للمصلحـة الراجحة أو للـرورة أو دلفع ما هو أحـرم«))) »فإذا 
ازدمحـت املصالـح واملفاسـد، وتعارضـت املصالـح واملفاسـد، فـإن اكن اذلي 
يفـوت مـن املصالـح أو يصـل مـن املفاسـد أكث لـم يكـن مأمورا بـه، بل 

يكـون حمرمـا إذا اكنت مفسـدته أكـث من مصلحتـه«)2).

وهـذا مـا جعل حفظ انلفوس وسـالمتها من عدوى كورونـا الواقعة أو 
ًمـا ىلع أداء احلج هذا العـاَم مثاًل،  املتوقعـة املوِرثـة هلالك بنسـٍب قليلـة مقدَّ
وىلع حفـظ العقـل بالعلـم واتلعليـم املبارش لكن ملـا أمكـن تقديم ابلدل 
لـم يسـقط باتلعـارض فحـل اتلعليـم عـن بعـد حمـل اتلعليـم املبـارش، وىلع 
حفـظ املـال وتثمـريه باتلجـارة والصناعـة مثـاًل لكـن إن اكنـت األعواض 
بأنواعهـا مقـدوًرا عليهـا وجبـت ىلع مـن جتب عليـه انلفقـة للمضطرين يف 
بـاب رضوريـات حفـظ انلفـس عنـد العـَوز وىلع بيـت املـال والقادرين يف 

فـروض الكفايـة يف رضوريـات وحاجيات حفـظ املال.

فـإن  نفسـها،  العامـة  الروريـات  أولويـات  تعـارض  يف  ه  لكُـّ هـذا 
ة نفُسـها وأولويـات األفراد اخلاصـة أو أولويات  تعارضـت الروريـات العامَّ

))) جمموع الفتاوى: ابن تيمية )20/ 7)).
)2) راعيـة املصلحـة واحلكمـة يف ترشيـع نـي الرمحة صـى اهلل عليه وسـلم: حممـد طاهر حكيم 

،ص)24.
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م؟ وهـل للمرجـوح عـوٌض؟ املجتمـع اتلقديريـة فأيهـا يقـدَّ

 يف األولويـات املذكورة تلصنـف ىلع أنها رضورية 
ً

ال يتعـني ابلحـث أوَّ
أو حاجيـة أو حتسـينية، فـإذا ظهـر أنها ليسـت رضورية قدمـت الروريات 
العامـة ببـدٍل كمـا يف بعـض فـروع طلـب العلـم واتلعليـم الـيت ال تنـدرج 
ـا مـا اكن رضوريًّـا حلفـظ انلفـس اكتلخصـص يف الطب  يف الروريـات، أمَّ
واتلمريـض والصناعة لسـدِّ حاجـة األمة يف أمـراض العدوى وقايـًة وعالًجا 
فهـذا مـن رضوريـات حفظ انلفـس ذاتها وال ينـدرج يف بـاب اتلعارض بني 

رضورياتهـا ورضوريات حفـظ العقـل أو حاجياته.

وإذا تبـني أن أولويات الفرد هذه رضورية فـإن لم تكن من رضوريات 
مة،  حفـظ نفسـه فالروريات العامة يف مافحـة كورونا وقايـة وعالًجا مقدَّ
وهـذا كمـا يف أولويـات الفـرد الروريـة يف حفـظ مـاهل من اهلـالك بالعمل 
وحفـظ الِعـرض بالـزواج أو باملعـارشة إن اكنـت زوجتـه مصابـة بكورونـا 

وهـو غري قـادر ىلع الـزواج بثانية أو ثاثلـة مثاًل.

األفـراد  وأولويـات  العامـة  الروريـات  تعـارض  يف  انلظـر  ويلـزم 
الروريـة حلفـظ انلفس مـن جهة الغايـات واملصالح واملفاسـد؛ فـإن اكنت 
الروريـات العامـة يف مافحـة كورونا حتقـق ألصحاب األولويـات وغريهم 
مـا هـو أهـم مـن أولوياتهـم اخلاصـة بهـم يف حفـظ أنفسـهم فـال ريـب أن 
قاعـدة الرتجيـح بـدرء املفسـدة اخلاصـة والعامة تعضـد تأخري هـذا الرب 
تًـا؛ لكـون الروريـات العامـة أهم  الـروري مـن األولويـات اخلاصـة مؤقَّ
للفـرد نفسـه من تلـك اخلاصة بـه، فمـن اكن خطـر إصابته بالعـدوى يؤدي 
إىل موتـه اغبًلـا ملـرض يف الرئـة عنده واضطر ملـداواة مرٍض آخر يـؤدي به إىل 
اهلـالك الحًقا اكلرطان املبتـدئ، ولم يكن للرطان دواء إال يف مستشـىف 
مافحـة كورونـا، فارتفـع احتمال إصابتـه باملـرض وانتقال العـدوى ونقلها 
وموتـه بهـا؛ اكن للجنـة الطبية أو للطبيـب املنفرد عندئٍذ ترجيـح ما يراه أقل 
؛ فـإن اكن إرجاء مـداواة الرطان  رضًرا ىلع املريـض وغـريه إىل أجـٍل مسـىًّ
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م رضوريًّا ىلع  املبتـدئ إىل أجـٍل معلـوٍم أرىج نفًعـا للمريض ولغـريه فقد قـدَّ
آخـر يُعـدُّ مـن أولويات الفـرد ملرجـح راجح عنـده، ولكما أمكـن اجلمع بني 
مصالـح الروريـات العامـة وأولويـات الفـرد الروريـة بوجـه مـن الوجوه 

فإنـه جيـب اجلمـع منًعا لإلهـدار الـيلك ملصلحٍة يمكـن حفظهـا جزئيًّا.

ـا إن لـم تكـن الروريـات العامـة يف مافحـة كورونـا حتقـق  وأمَّ
ألصحـاب األولويـات وغريهـم مـا هـو أهـم مـن أولوياتهـم اخلاصـة بهم يف 
م الروريات العامة كمسـألة تـرتس العدو بأرسانا  حفظ أنفسـهم، فهـل تقدَّ
يلتمكـن مـن قتلنـا وقتلهـم أم ال؟ أم يمتنـع اتلقديـم كمنـع إغـراق أحـد 
ب إلنقـاذ السـفينة مـن الغـرق إن تعـنيَّ اإلغـراق؛ ألنهـا ليسـت لكية  الـراكَّ
إذ يصـل بهـا هالك عـدد حمصور وليـس ذلك اكسـتئصال اكفة املسـلمني، 
وألنـه ال يتعـني واحد لإلغـراق إال أن يتعـني بالقرعة وال أصل هلـا، أم جيوز 
االجتهـاد يف اتلقديـم بنـاء ىلع الظنون كما إذا نشـب حريق يف سـفينة قوم ال 
م رضوريـات الفرد كما لـو ترتس الكفـار يف قلعة  يعرفـون السـباحة، أم تقـدَّ
بمسـلم فإنـه ال يـل ريم الـرتس إذ ال رضورة؛ فِبنَا غنية عـن القلعة، فنعدل 

عنهـا إذ لـم نقطـع بظفرنـا بها؛ ألنهـا ليسـت قطعية بـل ظنية))).

ر املتخصصـون املصالـح واملفاسـد عنـد  ولك هـذا يسـتلزم أن يقـدِّ
تعـارض الروريـات العامـة وأولويات الفـرد الرورية؛ فيُنظـر  أيهما أعظم 
مفسـدًة ثـم أيهمـا هل بـدل يعوِّضـه جزئيًّـا أو لُكِّيًّـا إذا جـاز تركـه أو إهـداره 
بنـاًء ىلع مـا ُذِكـر، وهـو ما يقتـي موازنـة دقيقة بـني املصالح واملفاسـد أو 

اتللكفـة والعائـد يف مافحـة كورونـا وقايـة وعالًجا.

)التكلفـة  اخلاصـة  األولويـات  علـى  العامـة  الضروريـات  تقديـم   2.4
والعائـد):

إن املوازنـة املنصفـة بـني الروريـات العامـة واألولويـات اخلاصـة 

))) املستصىف: الغزايل )ص: 76))، املحصول: الرازي )6/ 64)).
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تلقديـم مـا حقـه اتلقديـم، وتأخـري ما حقـه اتلأخـري توجـب حسـابًا دقيًقا 
للتلكفـة والعائـد انلامجـني عن مافحـة كورونـا يف مراحل الوقايـة والعالج 
لكهـا، وأيـر الطـرق وأمجعهـا انلظـر يف آثـار هـذه اإلجـراءات ىلع اللكيات 
اخلمـس مجلـًة نظـًرا مسـتجمًعا يغـي عـن درس تفصيالتها واحـدة واحدة، 
فـيف باب اتللكفة جيدر اسـتقراء اآلثـار الواقعة ىلع جزئيـات اللكيات اتلايلة:

ـة، رضوريـة 	  ـة وخاصَّ هـدر مصالـح ووقـوع مفاسـد وأرضار مايلـة اعمَّ
وحاجيـة وحتسـينية، بعـوض أو بـال عـوض، فرديـة أو ثنائيـة أو مشـرتكة 
بـني أكـث من جهـة، نعـم األصـل أنَّه ليـس ألحـٍد أن يمنـع أحًدا مـن فعل 
املباحـات مطلًقـا اكلصنـااعت واحلرف والسـفر للكسـب وغري ذلـك إال إذا 
صـارت هـذه املباحـات مصـدًرا مـن مصـادر اإلرضار بالعامة فإنـه جيوز أو 
جيـب تقييدهـا)))، وهـذا كمنـع الطبيـب اجلاهـل وغـريه من أصحـاب املهن 

مـن مارسـة مهنتهـم جلهلهـم وإرضارهم بانلفـوس واألمـوال)2).
تضييـع مصالـح وحتقـق مفاسـد دينية اعمـة وخاصة، رضوريـة وحاجية 	 

وحتسـينية، ببـدل أو بال بدل.

إلغـاء نسـي ملصالـح حفـظ العقـل الروريـة واحلاجيـة واتلحسـينية 	 
ببديـل أو بـال بديـل.

تأخـري بعـض مصالـح حفظ النسـل ووقـوع مفاسـد رضوريـة وحاجية 	 
وحتسـينية فيها مثل الطالق والشـقاق نتيجـة للحظر والضائقـة االقتصادية، 
وتأخـري تثبيـت عقـود الـزواج، واملباعـدة االجتماعيـة بني زوجـني أحدهما 

مريض.

هـدر بعـض مصالـح حفـظ انلفـس احلاجيـة واتلحسـينية كحـاالت 	 
اتلعـارض وتأخـري عـالج األمـراض األخـرى جسـدية اكنـت أم نفسـية.

))) مقاصد الرشيعة: ابن اعشور ص82	.
)2) املدخل الفقيه العام: مصطىف الزرقا ص)99، رشح القواعد الفقهية: أمحد الزرقا، ص: 98).
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إنَّ النسـب املئويـة لـألرضار الواقعـة أو املتوقعـة واملصالـح املهدرة يف 
رهن جبالء 

َ
مافحـة كورونـا وقايـًة وعالًجا وفًقا لضوابـط املافحة اآلتيـة تل

ا مـن املصالح العاجلـة أو اآلجلة، وأعظم ِمن درء املفاسـد  ىلع أنَّهـا أكـث كمًّ
الواقعـة أو املتوقعـة ىلع اللكيـات األخـرى عـدا حفـظ انلفـس مـن ناحيـة 
ما ىلع اللكيـات األخرى  الوجـود والعـدم، وملـا اكن حفـظ انلفـس أول ومقدَّ
وبهالكهـا أو إرشافهـا ىلع اتلهلكـة تنعـدم مصالـح اللكيات األخـرى أصاًل 
 وجـزًءا ظهـر أن الكيفيـة أعظـم من 

ًّ
وفـراًع وتفـي إىل وقـوع املفاسـد ُكال

الكميـة وأنـه ال منـاص مـن تقديم حفـظ انلفس مـن ناحية الوجـود والعدم 
ىلع اللكيـات األخـرى، فتحتمـل أرضارهـا وفوات بعـض مصاحلهـا وقاية هلا 
تهـا فـال يبـى منهـا يشء إثـر هـالك مـن يقومـون بها؛  مـن أن تذهـب بُرمَّ
فمـن املقـرر أن درء املفاسـد أول من جلـب املصالح، فإذا تعارضت مفسـدة 
ومصلحـة قدم دفع املفسـدة اغبًلا))) وإذا اكنت املفسـدة متعديـة إىل اللكيات 
اخلمـس لوقوعهـا بانلفـس اليت يفـي هالكها إىل فـوات سـائر اللكيات اكن 

درؤهـا وتقديمهـا ىلع املصالـح األخرى أوكـد وأوجب.

وأمـا ثمـار إجـراءات الوقايـة والعـالج فأعالهـا حفظ البـرش من أن 
يفـي بعضهـم بعًضـا، وهلا عوائـد أخـرى أهمها:

، وحفـظ حاجياتها . )
ً

 ومـآال
ً

حفـظ رضوريـات بقـاء انلفـس حـاال
.

ً
وحتسـينياتها مـآال

وادليـن . 2 للمـال  واتلحسـينيات  واحلاجيـات  الروريـات  حفـظ 
.

ً
والنسـل والعقـل مـآال

اعئـدات حاصلة غـري مقصودة وتعـود ىلع حفـظ اللكيات اخلمس . 	
جبلب مصالـح ودرء مفاسـد ومنها مثاًل: 

يف حفـظ العقـل: تطويـر املناهـج للمزاوجـة بـني اتلعليـم عـن بعد 	 

)))قواعد األحام يف مصالح األنام: العز بن عبد السالم ))/ ))، الفروق: القرايف )2/ 87)).
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والفزييـايئ.

يف حفـظ املـال: احلـد من اهلـدر، واكتشـاف أعمـال وفـرص بديلة، 	 
واخـرتاع وسـائل تمويـل جديـدة، وختفيض االسـتهالك.

يف حفـظ انلفـس: مافحـة اتللـوث ابليـي، واحلـّد مـن احلـوادث 	 
واملنـازاعت.

يف حفظ النسل: تقارب أفراد األرسة والعناية بهم.	 

يف حفـظ ادلين: تعاون أفـراد األرسة ىلع العبادة وتعليمهم وتقويمهم، 	 
ومضاعفـة العنايـة بنرش ادليـن عن بعد، وغري ذلـك كثري ال ُيىص.

),4   ضوابط مكافحة كورونا:

األصـل اذلي تبـَى عليـه هـذه الضوابـط هـو فقه انلـص وفقـه الواقع 
مًعـا، ولـو اكن الواقـع أكـث رصاحـًة وشـفافيًة مـا هو عليـه لان ذللـك أثره 
ىلع هـذه الضوابـط أيًضـا ألنَّ احلكـم ىلع اليء فـرع عن تصـوره، ويتوقَّع 
ٌ يف إحداث اتلوازن واتلوسـط بني  أن يكـون للعمـل بهذه الضوابـط أثٌر بـنيِّ
اإلفـراط واتلفريط يف اإلجـراءات واحلقـوق والواجبات واحلارض واملسـتقبل 

: مًعا

4.). ) خصخصـة الوقايـة وتقيي�دهـا مـا أمكـن ل تعميمهـا وإطالقهـا؛ 
واألولويـات: الضروريـات  بـني  جمًعـا 

إن حفـظ انلفـس ودرء املفاسـد عنهـا وتقديمها ىلع اللكيـات األخرى 
وترجيـح رضوريـات حفـظ انلفـوس ىلع حاجيات نفـس الفرد وحتسـينياته 
ـا ملصالـح  وىلع رضورياتـه أحيانًـا: ال يقتـي يشء منـه هـدًرا مطلًقـا اعمًّ
اللكيـات األخـرى واألفـراد بال قيـد وال زمـان أو مان وبال عـوض أو بدل؛ 
م ىلع الرتجيـح، والضمـان راجـٌح ىلع اهلـدر يف حقـوق العبـاد  فاجلمـع مقـدَّ
ـًة، ولكُّ رخصـة أبيحـت للـرورة أو احلاجـة إىل الوقايـة مـن كورونـا  خاصَّ
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يف مـاٍن لـم تسـتبح يف غـريه قبـل وجودها فيـه، واتلأقيـُت وايلقـني وصفاِن 
الزمـاِن للـرورات املعتـرة رشاًع ألنَّ الرورات اعرضة ليسـت أصلية وال 
ة  باقيـة، وألنَّ الرخـص ال تنـاط بالشـك))) ، وهـو ما جيعـل الـرورات العامَّ
أولويـات األفـراد اخلاصـة احلاجيَّـة واتلحسـينية والروريـة  مـة ىلع  مقدَّ
يف اللكيـات لكهـا إال عنـد تعارضهـا مـع رضوريـات حفـظ نفسـه فاحلكم 
خيتلـف باختـالف األحـوال واألشـخاص واملقاصـد وخصائـص املصلحـة 
اللكيـة الروريـة، قـال ابـن اعشـور: »الـرورة العامـة املؤقتـة -وذلـك أن 
يعـرض االضطـرار لألمـة أو طائفـة عظيمـة منهـا- تسـتديع إباحـة الفعل 
املمنـوع تلحقيـق مقصـد رشيع مثـل سـالمة األمـة...، وال شـكَّ أنَّ اعتبار 
هـذه الـرورة عنـد حلوهلا أول وأجـدر من اعتبـار الرورة اخلاصـة، وأنها 
تقتـي تغيـرًيا لألحـام الرشعية املقـررة لألحوال الـيت طـرأت عليها تلك 

الرورة«)2).

َر تقديـم الوقاية مـن كورونـا ىلع جلب مصالح ودرء مفاسـد  نعـم تقـرَّ
أخـرى بناًء ىلع أنـه إذا تعارضت مفسـدتان ُرويع أعظمهما رضًرا بارتكاب 
همـا، وأن الـرر يُـزال بأقـلَّ منـه ال بمثلـه وال بأكـث منـه وإنمـا يدفع  أخفِّ
األعظـم منـه باألخـف، وأنـه يُتحمل الـرر اخلاص دلفـع الرر العـام كما 
م ىلع  بيـب اجلاهـل)	)، وأن– درء املفاسـد العامـة مقدَّ يف جـواز احلجـر ىلع الطَّ
جلـب املصالـح اخلاصـة إذا تعذر اجلمـع، وأنَّ الـرورات تبيـح املحظورات 
فيجـوز يف الـرورة مـا ال جيـوز يف غريها، وعنـد الـرورة هل أن يدفع الرر 
عـن نفسـه بمـال الغـري بـرشط الضمان مـع أنه ال حـق هل فيه فـألن يكون 
ر أيًضـا يف ختصيـص املافحة  هل ذلـك فيمـا هل فيـه حـق أول)))؛ لكـن تقـرَّ
أنَّ الـرورة تقـدر بقدرهـا، وأنَّ االضطـرار ال يبطـل حـقَّ الغـري، وأنَّه ليس 

))) األشباه وانلظائر: السبك ))/ )	)).
)2) مقاصد الرشيعة اإلسالمية: ابن اعشور )ص8)	).

)	) رشح القواعد الفقهية: أمحد الزرقا )ص: 98)).
)4) املبسوط: الرخي )0)/ 22)
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ِحَق الـرر بغـريه)))، وأنَّ اتلـرصف باحلق 
ْ
ملـن يدفـع الرر عـن نفسـه أن يُل

مقـروٌن بانلظـر إىل مـا ينتج عنـه مـن أرضار، وأن األصل يف جلـب املصلحة 
أو دفـع املفسـدة إذا اكن مأذونًـا فيـه أْن ال يلزم عنه إرضار الغـري)2)، وما جاز 
لعـذٍر بطـل بـزواهل، واألصـل بقاء مـا اكن ىلع ما اكن مـا لم يـدث ويتجدد 
مقتـٍض موجـب للتغيـري، واألحـام تدور مـع عللها وجـوًدا وعدًمـا، وللعلل 
ِحَكـٌم تتضمـن لكٌّ منهـا جلـب مصلحـة أو درء مفسـدة؛ هلـذا لكـه وجب 
تقييـد مافحـة كورونـا وقايـًة وعالًجـا يف ضـوء مـا سـبق، فتُقيَّـد املافحة 
بعـوٍض أو بـدٍل، وبزمـاٍن أو مـاٍن، وبأشـخاٍص أو أحـوال بعينهـا، وبإهدار 
أقـلِّ قـدر مـن مصالح اللكيـات األخـرى ومنافع األفـراد وإحلاق احلـدِّ األدىن 

مـن املفاسـد بهم مـا أمكـن وهكذا.

روى ابلخـاري عـن أيب سـلمة أن أبـا هريرة قـال: قال انلـي صى اهلل 
« وأنكر أبو هريـرة حديث األول،  عليـه وسـلم: »ال يُـورَِدنَّ مرٌض ىلع ُمِصـحٍّ
قلنـا: ألم حتـدث أنه: »ال عـدوى« فرطن باحلبشـية، قال أبو سـلمة: فما رأيته 
نـي حديثًـا غـريه)	). قال يى بن يـى األندلـي يف هذا احلديـث: »القوم 
يكونـون رشاكء يف القريـة ويريـدون منعهـم مـن ذلك: إن اكنـوا جيدون من 
ذلـك املـاء غناء بماء غـريه يسـتقون منه من غـري رضر بهـم، أو يقومون ىلع 
حفـر بـر أو جـْرِي عـني، فـأرى أن يؤمـروا بذلـك؛ وإن اكنوا ال جيـدون من 
ْجِر 

َ
ذلـك غنـاء إال بمـا يرهـم قيل ملـن تأذى بهـم: اسـتنبط هلـم بـًرا، أو أ

هلـم عينًـا، أو اؤمـر مـن يسـتيق مـن ابلعـد، وإال فـل ذي حـق أول حبقـه، 
وأعظـم الـرر أن يُمنَع أحـٌد ملَكه بغري عـوض«)4).

ُم جتزئة احللول وختصيصهـا وتقييد هدر املصالح  هـذا اذلي ذكْرت يتِـّ
ببـدل أو عـوض يف مجيـع أرضب الوقايـة مـن كورونـا، وذلـك اتلخصيـص 

))) املصدر السابق )	)/ ))).
)2) املوافقات: الشاطي )	/ 	)).

)	) صحيح ابلخاري، رقم ))77)) )7/ 8	)).
)4) رشح صحيح ابلخاري: ابن بطال )9/ 0)4).
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واألشـخاص  واملـان  الزمـان  ملعطيـات  وفًقـا  أن يكـون  بـد  بأنواعـه ال 
واألعمـار واألحـوال واملتغـريات واتلفاعـل مع األمـراض األخـرى وبناًء ىلع 
ادلراسـات العلمية النتشـار املرض وآثاره املتيقنة واملحتملـة، ويه تقديرات 
توجـب تكليـف متخصصـني يف جمـاالت عـدة لضبطهـا وتقديرهـا بدقـة 
ثـم ابلنـاء ىلع نتائـج حبوثهـم وتقاريرهـم وتقريراتهـم، كمـا توجـب عليهـم 
اتلعـاون مـع نظرائهم يف بـدلان أخرى عماًل باألحـوط ودرًءا ملفاسـد متوقعة 
ز وقوَعهـا ما دلـت عليـه ابليانـات اإلحصائية وادلراسـات االسـتقرائية  عـزَّ
واتلحليليـة يف بـدلان أخـرى، وهـو تعـاوٌن هل وقـٌع كبـري يف حدس املفاسـد 
ـا وكيًفا، فما ينبـيغ تعميم الوقاية  املوهومـة وختصيـص الوقاية مـن كورونا كمًّ
بنـاًء ىلع حالـٍة نـادرٍة هلـا عوامل وظـروف خاصـة أدَّت إىل نتائـج معينة ألنَّ 
انلـادر اكملعـدوم، وال جيـوز احلجـُر ىلع لك انلـاس إىل أجـٍل غـري معلـوم إذا 
أمكـن ضبـط املـرىض ومتابعتهم باألسـاور اذلكية مثـال أو بوسـائل أخرى، 
وال تُهـَدُر مصالـح اللكيـات األخـرى الـيت هلـا بديل ألن امليسـور ال يسـقط 
باملعسـور فمثـاًل غسـل مـوىت كورونـا هل بـدل وهو اتليمـم أو صناعـة جهاز 
لغسـل املـوىت وهكـذا سـائر املصالـح، قـال العـز بـن عبـد السـالم: »إذا 
اجتمعـت مصالح ومفاسـد فإن أمكن حتصيـل املصالح ودرء املفاسـد فعلنا 
ََّ َما   ألمـر اهلل تعـاىل فيهما لقـوهل سـبحانه وتعـاىل: }فَاتَُّقـوا اهلل

ً
ذلـك امتثـاال

اْسـتََطْعتُْم{ ]اتلغابـن: 6)[، وإن تعـذر ادلرء واتلحصيـل فـإن اكنـت املفسـدة 
أعظـم مـن املصلحـة درأنـا املفسـدة وال نبـايل بفـوات املصلحـة، قـال اهلل 
َميْـِرِ قُـْل ِفيِهَما إِْثٌم َكِبـرٌي َوَمنَافِـُع لِلنَّاِس 

ْ
َْمِر َوال

ْ
لُونََك َعـِن اخل

َ
تعـاىل: ﴿يَْسـأ

َمهمـا ألن مفسـدتهما أكر  ـَرُ ِمـْن َنْفِعِهَمـا﴾ ]ابلقـرة: 9)2[. حرَّ
ْ
ك

َ
َوإِْثُمُهَمـا أ

منفعتهمـا«))). من 

الضروريـات  يف  املندرجـة  اخلاصـة  أضـرار  بدفـع  الكافـة  إلـزام   2.(.4
واحلاجيـات مـن بـاب فـرض الكفاية درًءا ملفاسـد واقعـة أو متوقعـة ناجمة عن 

))) قواعد األحام يف مصالح األنام: العز بن عبد السالم ))/ 98).
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الوقايـة أو العـالج

بوسـائل حمـددة  واتلعـاون  اتلافـل  تفـرض  أن  ادلولـة  �فينبـيغ ىلع   
تيـر ضبـط املتابعـة واتلطبيق وتلـزم انلاس بإجـراءات الوقايـة وتكفيهم 
حاجاتهـم، قـال أصبـغ يف املصابـني باألمـراض املعديـة: »إن كفاهـم اإلمـام 
مؤنتهـم وأجـرى عليهـم الـرزق منعوا مـن خمالطة انلـاس، قال ابـن حبيب: 
انلـاس«))).  ، وهـو اذلي عليـه  إيلَّ إذا كـثوا أعجـُب  بتنحيتهـم  واحلكـم 
ويقـرتن الوجـوب الكفـايئ بالعفـو عـن القادريـن يف أمـوٍر تيـر عليهـم 
قيامهـم بفـرض الكفاية؛ فإن املشـقة جتلب اتليسـري، وإنما وجـب درء الرر 
م ىلع تـرك ال بدل  عـن اخلاصـة ألنـه لكمـا أمكن الـرتك إىل بـدل فإنه يقـدَّ
هل وال عـوض، فالـرر يف كورونـا جيـب أن يُـزال بـرشط أن ال يكـون ذلك 
بـرر مثلـه أو أكـث منـه، والـرر يدفع بقـدر اإلمـان فيجب دفعـه قبل 
وقوعـه مـا أمكـن ألن الوقايـة خري مـن العالج، وخيتـار أهـو الرشين عند 
اتلعـارض فيـدرأ الرر األشـد باألخف، ويدفـع لكيًّا إن أمكـن، وإال فبقدر 

مـا يمكـن بـأن اكن جير بعـوض فيجر بـه)2).

وهـذا اإللـزام ليـس يف الروريـات فقط بـل احلاجيات مثلهـا وتليها 
ة، وال يدخل  يف الرتبـة فـإنَّ احلاجَة تزل مزلـة الرورة اعمًة اكنـت أم خاصَّ
موضـوع اإللـزام يف الضمـان بـل يف اتلضامـن املنـدوب أو الواجـب بفـرض 
احلاكـم لـرٍب مـن رضوب الكفايـة؛ ألن وجـوب املافحة وقايـة وعالًجا 
وجـواز إهـدار مصالح اللكيات األخرى والزتام مفاسـدها دون اشـرتاط وجود 
بـدٍل أو عـوٍض يمنـع لـزوم الضمـان اذلي يسـتقر يف اذلمـة ويلـزم امللكـَف 
قضـاؤه إن لـم يـؤدِّه يف وقتـه؛ إذ إن اجلـواز الـرشيع ينـايف الضمـان، واألصل 
 بـإذن من هل 

ً
 بـإذن الـرشع اكن كأنـه حصـل مفعـوال

ً
أن مـا حصـل مفعـوال

))) رشح صحيح ابلخاري: ابن بطال )9/ 2)4).
)2) القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب األربعة: حممد الزحييل ))/ 208).
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لواليـة مـن بـي آدم))) واألصـل أنَّ إجياَب احلـقِّ هلل تعاىل يف الغـري يزيل ملك 
املالـك، وتقديـم الروريـات العامـة ىلع أولويـات األفـراد حـقٌّ هلل وللعبد، 
وعندئـٍذ ال عـوض وال بـدل وال ضمـان إال بنصٍّ مـن الشـارع أو إجياب ويل 

أمـر املسـلمني يف بـاب الكفايات.

         نعـم هـو إلـزام رشيعٌّ يأثـم تاركـه لكـن ال يقضيـه إذا ما حصل 
املقصـود منه كما هو شـأن سـائر فـروض الكفايـة؛ وهو إلزام مـرشوط رشاًع 
براعيـة املصلحـة األعظـم لألمـة والفرد ألنَّ نفـاذ ترصف الـرايع ىلع الرعية 
ق وموقـوٌف ىلع وجـود اثلمـرة واملنفعـة  ولزومـه عليهـم شـاؤوا أم أبـوا معلَـّ
يف ترصفاتـه دينيـة اكنـت أم دنيويـة، فـإن تضمنـت منفعـة ما وجـب عليهم 

تنفيذهـا وإال رُدَّت، ألن الـرايع ناظر)2).

ويبـدأ احلاكـم بادلعـوة للتافـل طـواًع ويـث ىلع تعجيـل الـزاكة 
ملـن شـاء ثـم يُلـِزم باتلافـل عنـد الـرورة واحلاجـة الـيت تـزل مزتلهـا؛ 
ألن تـرصف الـرايع ىلع الرعيـة منـوط باملصلحـة، وبرهان هـذا الرتتيب يف 
احلديثـني اآلتيـني: عن أيب مـوىس قال: قال انلـي صى اهلل عليه وسـلم: »إنَّ 
األشـعريني إذا أرملـوا يف الغـزو، أو قـلَّ طعام عياهلـم باملدينة مجعـوا ما اكن 
عندهـم يف ثـوب واحد، ثـم اقتسـموه بينهم يف إنـاء واحد بالسـوية، فهم مي 
وأنـا منهـم«))) وعـن أيب سـعيد اخلـدري قـال: »بينما حنن يف سـفر مـع انلي 
-صـى اهلل عليـه وسـلم- إذ جـاء رجـل ىلع راحلـة هل، قـال: فجعـل يرصف 
، فقال رسـول اهلل صـى اهلل عليه وسـلم: »مـن اكن معه 

ً
بـرصه يمينًـا وشـماال

فضـل ظهـر، فليعـد به ىلع من ال ظهـر هل، ومـن اكن هل فضٌل ِمـن زاد، فليعد 
بـه ىلع مـن ال زاد هل«، قـال: فذكـر مـن أصنـاف املال مـا ذكر حـى رأينا أنه 

ال حـق ألحـد منا يف فضـل«)4).

))) املصدر السابق )2/ )09)).
)2) املرجع السابق ))/ 	49).

)	) صحيح ابلخاري، رقم )2486)، )	/ 8	)).
)4) صحيح مسلم، رقم )728))، )	/ 4)	)).
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4.).) البـدُء بوسـائل الوقايـة البديلـة الـيت ال تعـارض األولويـات وال 
تهـدر مصالح اللكيات األخـرى، وترُك االنتقال إىل الرخـِص وترجيِح مصلحة 
ىلع أخـرى إال بعـد تعذر اجلمـع وانعـدام ابلدائل ووسـائل الوقايـة والعالج 
األخـرى رغـم بذل أقـىص اجلهـد، وتقديُم وسـائل الوقايـة القـارصة املتعدية 

ـة درًءا للتعارض يف آٍن واحـٍد ىلع إجـراءات الوقايـة العامَّ

 فمـن وىق نفسـه فقد وىق غـريه، فوقايته نلفسـه قارصة عليـه من وجه 
ومتعديـة إىل غـريه مـن وجه آخر، وهذا يشـمل حتميـَة زيادِة املعرفـة الفردية 
املنتجة للسـلوك الوقايئ قبـل افرتاض اتلعارض بني الروريـات واألولويات، 
له مسـؤويلة  ويوجـب تثقيف الفـرد دينيًّا وقانونيًّا وصحيًّا بمسـتوى اعٍل يمِّ
سـالمة نفسـه واآلخريـن يف نطـاق السـببية واملبـارشة، ويسـوِّغ سـنَّ قوانني 
إداريـة ملعاقبـة من خيالف الوقايـة الفردية من عـدوى كورونـا ألنَّ االمتثال 
هلـا واجـب رشاًع، فـيف احلديث »السـمع والطاعة ىلع املرء املسـلم فيما أحب 
وكـره مـا لـم يؤمر بمعصيـة، فإذا أمـر بمعصيـة فال سـمع وال طاعـة«)))، وملا 
اكن حفـظ انلفـس مـن مقاصـد الرشيعة بـل هو أوهلـا عند بعضهـم وجبت 
راعيـة لك فـرد نلفسـه يلحفظ وجودهـا من ناحيـة الوجود بفعل ما تسـتمر به 
ُقوا 

ْ
 تُل

َ
ومـن ناحيـة العدم بـدرء ما يـؤدي بهـا إىل اتلهلكة املنـيه عنهـا }َوال

 اتلَّْهلَُكـِة{ ]ابلقـرة:)9)[، وملا اكن السـبب اكملبـارش ُعدَّ املهمل 
َ

يِْديُكـْم إِىل
َ
بِأ

يًـا ىلع نفسـه وىلع نفوس  لوسـائل وقايـة انلفـس من اهلـالك والعـدوى متعدِّ
ـًدا مـا لـم يقصـد نرش املـرض وإرضار  ه متعمِّ اآلخريـن وإن اختُلـف يف عـدِّ
شـخٍص أو بـدٍل ما بـه)2)، فـال رضر وال رضار)	)، وللوسـائل حكـم املقاصد، 
ويـرم فعـل مـا يـؤدي إىل احلـرام ولـو اكن جائـًزا يف نفسـه)4)، فالسـببية 
واملبـارشة يف قتـل انلفـس واإلرضار بهـا سـواء من عـدة أوجه فإنَّ املتسـبب 

))) صحيح ابلخاري، رقم )44)7)، )9/ 	6).
)2) جملة جممع الفقه اإلساليم/ منظمة املؤتمر اإلساليم ، ع8، 	/9، ع9، )/)6.

)	) موطأ مالك، رقم )8)27)، )4/ 078)).
)4) إعالم املوقعني عن رب العاملني: ابن القيم )	/ 0))).
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اكملبـارش وإن اكن احلكـم يضـاف إىل املبـارش إذا اجتمعـا، وال يضـاف إىل 
املتسـبب إال باتلعمـد والقصـد، وإذا ُعـدَّ اإلهمـال وخمالفتـه ألمـر احلاكم 
ـًدا فإن تسـببه يف انتشـار العدوى ينسـب إيلـه عندئٍذ،  بالوقايـة اذلاتيـة تعمُّ
 ُ

ُ
ـه يف حالـيت الزتامـه بالوقايـة اذلاتيـة وإهمـاهل هلـا قـوهل وال يبعـد إًذا أن يعمَّ
َما َقتَـَل انلَّاَس  نَّ

َ
رِْض فََكأ

َ ْ
ْو فََسـاٍد يِف األ

َ
تعـاىل ﴿َمـْن َقتََل َنْفًسـا بَِغـرْيِ َنْفـٍس أ

يًعـا﴾ ]املائدة:2	[. ْحيَا انلَّـاَس مَجِ
َ
نََّمـا أ

َ
ْحيَاَها فََكأ

َ
يًعـا َوَمـْن أ مَجِ

ولقـاح  دواء  عـن  للكشـف  والعلـي  المـادي  التعـاون  تنظيـم   4.(.4
ملكافحـة عـدوى كورونـا كوفيد9)، وتعميـم نت�اجئ البحث الشـخيص واجلماعي، 
وحتريـر معلومـات البحـث عـن وسـائل الوقايـة والعـالج واملناعـة مـن أي قيـوٍد 

يـة ومصالـح وحقـوق فرديـة أو دوليـة معنويـة أو مادِّ

ـا  فمثـل هـذا اتلعـاون توجبـه انلصـوص اآلمـرة حبفـظ انلفـس، وأمَّ
ألنَّ  األصـل  خـالف  فهـو  واملعنويـة  الفكريـة  امللكيـة  حقـوق  سـقوط 
االضطـرار ال يُبطـل حـقَّ الغـري، لكـن إيمـان مالكهـا بوجـوب مشـاركة 
املعلومـات وابليانـات واملدخالت واملخرجـات ابلحثية وجوًبـا رشعيًّا يمله 
ىلع إسـقاط ملكيتـه هلـا، وهـذا مـرشوط بمنع اسـتيالء أي طـرٍف ىلع تلك 
ـا مشـرتاًك كسـائر احلقـوق الـيت ال تقـوم احليـاة  ـا اعمًّ احلقـوق جلعلهـا حقًّ
ر ذلـك وجب اتلعـاون وحفـظ احلقوق  إال بهـا مثـل املـاء واهلـواء، فـإن تعـذَّ
قـدر االسـتطاعة، فـإن تعـذر حفظهـا وجب اتلعـاون ولـو بإضاعـة احلقوق 
الشـخصية تقديًما ألعظم املصلحتني ودرًءا ألفسـدهما ال سـيما أنَّمايلة أكث 
هـذه ابلحـوث مـن تـراعت اخلزائـن العامـة يف عـدة دول، فاحلقُّ العـام فيها 

معتـر وهـو جـزٌء أسـاٌس فيهـا أيًضا.

4.4 موازين املكافحة يف ضوء الضوابط السابقة:

أدرجـت ادلراسـُة يف الضوابـط قيـوًدا ُتَعـدُّ موازيـن أصيلـة يف عدالة 
ها: مافحـة كورونـا وقايـة وعالًجـا، وأهمُّ
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اعتبـار رضوريـات األولويـات؛ فليسـت أولويـات األفـراد معتـرًة  ـ
وعنـد  واتلحسـيي،  واحلـايج  الـروري  ففيهـا  لكُّهـا،  مهـدرة  وال  لكهـا 
معارضتهـا للروريـات العامـة فـإن سـقوط األخرييـن ال يقتـي سـقوط 
األول مطلًقـا بـل لـل مسـألة وواقعة أحـوال يُنظر فيهـا للجمـع أو الرتجيح 
بـني مصالـح رضوريـات أولويات الفـرد وجلب مصالـح الروريـات العامة 

مفاسـدها. ودرء 

اللكيات ـ  ملصالح  شامل  عوض  أو  بدل  وهو  اجلزئ،  أو  اليلك  اتلعويض 
أو  املتوقع  اخللل  فيه جر  وُيلحظ  انلفس عليها،  تقديم حفظ  األخرى عند 
الواقع ىلع املحتاجني واملرىض من خالل استحداث أرضب من فروض الكفاية 
تسد عوزهم، وال يُِغفل هذا العوُض من لُكِّفوا بفروض الكفاية املادِّية واملعنوية 
اتلبعات  من  شيئًا  عنهم  ويط  الحًقا،  عنهم  فيخفف  والعلمية،  والفكرية 
واألعباء اكلرائب وحنوها، ويير هلم سبل أعماهلم بضوابط حمددة جتعل ما 

موه يف مافحة كورونا عونًا هلم يف قابل األيام.  قدَّ

املبيح لإلخالل ـ  فينتيه االضطرار يف كورونا  بقدرها،  تقدر  الرورة 
بمصالح اللكيات األخرى بارتفاع الرورة أو بالعثور ىلع بديل ال تنتهك به 
تلك املصالح وال يقع به يشء من املفاسد، وهما رشطان منصوص عليهما يف 
اَل إِْثَم َعلَيِْه { ]ابلقرة: 	7)[، 

 اَعٍد فَ
َ

مثل هذه احلالة }َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ بَاٍغ َوال
فال رضورة عند ارتفاع مقتضاها وإال ُعدَّ ذلك بغيًا، وال بقاء هلا عند وجود 
بديل أو أصٍل سائغ وإال اكن ذلك عدوانًا ىلع مصالح اللكيات األخرى وإرضاًرا 

بها وبأولويات األفراد احلاجية واتلحسينية وكذا الرورية أحيانًا.

كورونـا  ملكافحـة  الكفايـة  فـروض  مـن  ضـروٍب  اسـتحداث  أسـس   5.4
وأولوياتهـا؟ ضرورياتهـا  بـني  واملوازنـة 

يقـوم وجـوب اسـتحداث رضوٍب مـن فـروض الكفايـة يف مافحـة 
كورونـا ىلع أسـس تسـتمد رشعيتهـا مـن حالة االضطـرار وإناطـة ترصفات 
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الـرايع ىلع الرعيـة باملصلحـة كناظـر الوقـف، وأبـرز تلـك األسـس:

زيـادة املسـؤويلات ىلع القادرين اعجـاًل، وختفيـف األعباء عنهم . )
آجـاًل أو اعجاًل كما سـبق.

اتلافـل بـني القادرين ذوي الكسـِب املحـدود، فال حـقَّ ألحٍد يف . 2
فضـٍل، وهل احلـقُّ يف عوٍض آجـل ألنَّ االضطـرار ال يبطل حـقَّ الغري.

وحتريـر . 	 العلـيم  ابلحـث  سـبيل  يف  واملعنـوي  املـادي  اتلعـاون 
وتسـبيلها. ابلحـث  معلومـات 

6.4 ضوابُط مكافحة كورونا مانعٌة من اخلرافات، طاردٌة لها:

ين: 6.4.) مكافحة كورونا بني الطب والدِّ

       كشـَفْت ضوابـُط مافحـة كورونـا مـا شـاب انلصـوَص الرشعيَة 
ومفاهيـَم اإليمـاِن واتلـولك والرقيـة الرشعيـة من مفاهيـم خاطئـة، وأكَّدت 
أنَّ جمـاالت ادليـن وحـدوده يه العقائـد والعبـادات واملعامـالت واألخـالق 
الشـاملة لقيـم اتلـداوي وادلواء وأخالقيـات التشـخيص وابلحـث الطـي؛ 
فمـن هـذه احليثيـة بطل قوهلـم: ال ديـن يف الطب، نعـم الطبُّ موضـوُع حبٍث 
علـيمٍّ يوجبـه ادليـُن تلحقيـِق مقاصـد حفـظ انلفـس والنسـل والعقل فال 
طـب يف ادليـن وال ديـن للطـب، فـال يمنع اختـالف ادليـن تعلَُّمـه وتعليَمه 
واتلعـاوَن يف أحباثـه، وال يُقبـل عقـاًل ورشاًع أن تُنسـب إىل ادليـن أدويـة 
لعـالج كورونـا كوفيـد9) وغريه من األمـراض؛ فليس من موضـواعت ادلين 
أن يبـني للنـاس قضايـا الطب واتلـداوي وادلواء، فمن نسـب إيله تشـخيًصا 
لكورونا أو تفسـرًيا النتشـاره يف منطقة دون غريهـا أو دواًء لعالجه أو لقاًحا 
للمناعـة والوقايـة منـه فنسـبته تلك مـن مجلة أوهامـه أو أكاذيبـه أو أهوائه 
الـيت يردُّهـا ادلين نفُسـه ابتـداًء دون نظـٍر يف تفصيـل مـا ادَّاعه اقتصاًرا ىلع 
ه ملـا تبـنيَّ أن ادليـن غـري خمتـص بموضوع  انلظـر يف موضـوع ادلعـوى، فإنَـّ
ادلعـوى اكن ذلـك اكفيًـا لإلعـراض عـن انلظـر يف أباطيـل نسـبَتَْها إيلـه 
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َر رشاًع أنه  ابني، وقد تقـرَّ أكاذيـب املنجمـني وخرافات اجلاهِلـني وُرَؤى الكذَّ
ؤى واملنامـات يف الترشيـع، ويشـمل ذلـك رؤية انلـي يف املنام،  ال عـرة بالـرُّ
هـذا ناهيـك عن أنَّ موضـوع تلك الرؤيا طـيٌّ فلـو اكن يف ايلقظة ملا صحت 
نسـبته إىل ادليـن إال بديلـٍل ىلع أنه ويحٌّ ال اجتهـاد لَِما سـبق أن الطبَّ ليس 

مـن موضـواعت ادليـن وحدوده

ؤى واخلرافات تفسـرُي الواهمني نلصـوص قطعية أو      ومثـل تلـك الـرُّ
ظنيـة بـال منهجية علميـة، واسـتدالهلم بأخـرى ضعيفـة أو موضوعة بدون 
تمحيـص ونقـد، ومثلهـا أيًضا نرشهـم نلصـوص مكذوبة ىلع كتـب جمهولة 
مثـل عنـر الزمـان، وتعميمهـم لـكالٍم خـاصٍّ يف بـاب املناعة والعـالج قد 
صـدر عـن حممـٍد من باب اخلـرة واتلجربـة والرأي البـرشي ال بوصفـه نبيًّا 
يـوَح إيلـه، فإنـه لو صـحَّ عنـه وروُد مـا يُقطـع بنسـبته هل إىل الـويح واكنت 
مناه  دالتلـه ىلع املوضـوع الطـيِّ قطعيـًة آلمنَّـا بذلك وقطعنـا بنجاعتـه وقدَّ
ىلع مـا سـواه إال أنَّ شـيئًا مـن ذلـك لـم يثبـت ألنـه ليـس مـن موضـواعت 
ادليـن، روى مسـلم يف بـاب وجـوب امتثال ما قـاهل رشاًع دون مـا ذكره -صى 
اهلل عليـه وسـلم- مـن معايش ادلنيا ىلع سـبيل الـرأي عن موىس بـِن طلحة 
عـن أبيه قـال: )َمَررُْت َمَع رَُسـوِل اهلِل َصىَّ اهلُل َعلَيِْه وََسـلََّم بَِقـْوٍم ىلَعَ ُرؤوِس 
َكـَر يِف  ُحونَـُه، جَيَْعلُـوَن اذلَّ ِء؟« َفَقالُـوا: يُلَقِّ

َ
انلَّْخـِل، َفَقـاَل: »َمـا يَْصنَـُع َهـُؤال

ُظـنُّ ُيْغِي َذلَِك 
َ
َقـُح، َفَقـاَل رَُسـوُل اهلِل َصـىَّ اهلُل َعلَيِْه وََسـلََّم: »َما أ

ْ
ْنـَى َفيَل

ُ ْ
األ

ْخِرَ رَُسـوُل اهلِل َصىَّ اهلُل َعلَيِْه وََسـلََّم 
ُ
ُكـوُه، فَأ ْخـِرُوا بَِذلِـَك َفرَتَ

ُ
َشـيْئًا« قَـاَل: فَأ

َما َظنَنْـُت َظنًّا، فَاَل   إِنَّ
ـإِينِّ

يَْصنَُعـوُه، فَ
ْ
بَِذلِـَك، َفَقـاَل: »إِْن اَكَن َينَْفُعُهـْم َذلِـَك فَل

إِينِّ 
ْثتُُكـْم َعـِن اهلِل َشـيْئًا فَُخـُذوا بِـِه، فَ ، َولَِكـْن إَِذا َحدَّ ـنِّ تَُؤاِخـُذويِن بِالظَّ

ـنُّ خُيِْطُئ  « َويف رواية الطحاوي أنـه قال: »َوالظَّ ـِذَب ىلَعَ اهلِل َعـزَّ وََجـلَّ
ْ
ك

َ
لَـْن أ

َوُيِصيـُب«)))، ويف روايـة هل »َفَقـاَل: َمـا يَْصنَُع َهـُؤالَِء؟ قَالُـوا: يَُؤبِّـُروَن انلَّْخَل، 

))) صحيـح مسـلم، رقـم ))6	2)، )4/ )	8))، مسـند أيب داود الطيالي ))/ 86))، مسـند أمحد 
)	/)))، رشح مشـل اآلثار )4/ 424).
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ْمـِر ُدْنيَاُكْم 
َ
ُكـوُه، فََشـيََّص، َفَقـاَل: »َما اَكَن ِمـْن أ قَـاَل: لَـْو تََرُكـوُه لََصلُـَح، َفرَتَ

« ويف رواية هل  َّ ـإِيلَ
ْمِر ِديِنُكـْم فَ

َ
ْمـِر ُدْنيَاُكـْم، َوَمـا اَكَن ِمـْن أ

َ
ْعلَـُم بِأ

َ
ْنتُـْم أ

َ
فَأ

ُكـوا اللَِّقاَح، فََجـاَء َتْمُر انلَّاِس  رَى اللَِّقاَح َشـيْئًا« َفرَتَ
َ
ْو »َمـا أ

َ
 ِلَقـاَح« أ

َ
قَـاَل: »ال

 
َ

نَا بَِصاِحـِب َزْرٍع َوال
َ
ُ! َمـا أ

َ
َُّ َعلَيِْه وََسـلََّم: »َما هل ِشـيًصا، َفَقـاَل انلَّـِيُّ َصـىَّ اهلل

ُحـوا«)	) قـال الطحـاوي: »ولم يكن ذلـك منه صى اهلل عليه وسـلم  ْـٍل، لَقِّ خنَ
إخبـاًرا عـن ويح، وإنمـا اكن منه ىلع قول غـري معقول ظاهر ما يتسـاوى فيه 
انلـاس يف القـول، ثـم خيتلفـون فيتبـني ذوو العلـم بـه عمن سـواهم من غري 
أهـل العلـم به، ولم يكن رسـول اهلل -صى اهلل عليه وسـلم- مـن اكن يعاين 
ذلـك وال مـن بـدل يعانيـه أهلـه...، واكن مـع أهـل املدينة مـن معانـاة انلخل 
والعمـل مـا يصلحهـا مـا ليـس مثلـه مـع أهـل مكـة، واكن القـول يف األمر 
اذلي قـال فيـه ما قـال واسـًعا هل أن يقـول فيـه، وأن يكون ذلـك القول منه 

ىلع مـا نـيف ما يسـتحيل عنـده ويكون منـه ىلع الظن بـه«)2).

2.6.4 موضع الدين من مكافحة كورونا كوفيد9)
ـا موضـع ادليـن وموضوعـه يف عـالج كورونـا فهـو أخـاليق داعـم  أمَّ
للطـب، يؤازر الطب الفقـيه يف تقديم حلول للـرورات، ويث ىلع ابلحث 
وىلع اتلـرع املادي والعليم الكتشـاف ادلواء واللقاح ولسـد نقص األدوات 
 أخالقيـة لألطباء 

ً
ُم حلوال الطبيـة وتلبيـة احتياجـات فقراء كورونـا، ويقـدِّ

عنـد تزاحـم املرىض، ويمـل انلاس ىلع تقديـم املصلحة العامـة ىلع احلقوق 
الشـخصية، ويـث ىلع االلـزتام بوسـائل الوقايـة، ويدعو إىل اتلعاون يف سـد 
االحتياجـات األساسـية، ويض ىلع القيـم األخالقية يف معاملتنـا للمصابني 
االسـتهالك  وأحـام  واملعاملـة  احلركـة  آداب  األفـراد  م  ويعلِـّ بكورونـا، 
ُز ىلع اتلطوع ملسـاعدة اجلهـات الصحية يف تنفيذ  واتلخزيـن يف األوبئة، ويفِّ
ع األبـواب للتخفيـف من معانـاة عمال  تعليمـات اجلهـات املختصـة، ويرْشَ

))) رشح مشل اآلثار )4/ )42، 426).
)2) املصدر السابق )4/ )42).
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ايلوميـة وحنوهـم كمـا يف تعجيل الـزاكة وبدل احلـج وأرضب فـروض الكفاية 
م األحام واألخـالق واآلداب اليت  املسـتحدثة يف اجلوائـح والكـوارث، ويقـدِّ
تبـني اتلـرصف الفـردي الـرشيع ملـن أصيـب باملـرض أو شـك باإلصابـة، 
ويـض ىلع االلزتام بالواجبـات الفردية وانلظافـة وحنوها ملنع انتشـار الوباء، 
م نصائـح مناسـبة تلبليـغ اجلهـات الصحيـة عـن املصابـني املهملـني  ويقـدِّ
ألنفسـهم، وُيـديل بتوجيهات مقاصدية ألهـل العلم واملال واإلعـالم والعامة 
حـول أولويـات أيـام الوبـاء، ويبـني مـا ينبـيغ علينـا فعلـه يف بـاب اتلفاؤل 
ـح املفاهيـم والقنـااعت  والتشـاؤم ومقاومـة الشـائعات واملبالغـات، ويصحِّ
ادلينيـة اخلاطئـة كإهمـال الوقايـة وتـرك اتلـداوي احتجاًجا بالقـدر وبمثل 
 ِ

يَتََولكَّ
ْ
َِّ فَل نَـا وىلََعَ اهلل

َ
َا ُهَو َمْوال

َ
َُّ نل  َما َكتَـَب اهلل

َّ
قـوهل تعـاىل ﴿قُْل لَـْن يُِصيبَنَا إِال

ُمْؤِمنُـوَن{ ]اتلوبـة: ))[ ومـن أدراك أيُّهـا املتقـوِّل ىلع اهلل أن اهلل لم يكتب 
ْ
ال

َُّ َعلَيْـِه وََسـلَّم-:  عليـك اإلصابـة بكورونـا! »قـال: يَـا رَُسـول اهلل -َصـىَّ اهلل
«))) ويعضد  ْ َها َوتَـَولكَّ

ْ
؟ قَـاَل: بَـْل اْعِقل تََولكَّ

َ
ْعِقلَُهـا َوأ

َ
ْم أ

َ
تَـَولكَّ أ

َ
رِْسـُل نَاقَـيت َوأ

ُ
أ

ِمْرنَـا بالفـرار مـن أرض الوبـاء واخلوف منهـا ىلع أجسـامنا من 
ُ
ا )أ ذلـك أنَـّ

األمـراض واألسـقام، ويف احلديـث »فِـرَّ مـن املجذوم فـرارك من األسـد«)2)، 
فصـون انلفـس واألجسـام واملنافـع واألعضـاء واألمـوال واألعـراض عـن 
يِْديُكـْم إِىَل اتلَّْهلَُكِة﴾

َ
ُقوا بِأ

ْ
األسـباب املفسـدة واجب)	) لقوهل تعاىل ﴿َوال تُل

]ابلقـرة: )9)[، فـيف اجلامـع الصغـري مـا رواه أمحد يف مسـنده والنسـايئ عن 
عبـد الرمحـن بـن عوف، والنسـايئ عـن أسـامة بن زيد قـال صـى اهلل عليه 
وسـلم: »إذا سـمعتم الطاعـون بأرض فـال تدخلوا عليـه«)4) قال املنـاوي: أي 
يـرم عليكـم ذلـك ألن اإلقـدام عليه جـرأة ىلع خطـر وإيقـاع للنفس يف 
 

َ
يِْديُكـْم إِىل

َ
ُقـوا بِأ

ْ
اتلهلكـة، والـرشع ناهٍ عـن ذلك قـال اهلل تعـاىل: ﴿َوال تُل

))) بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحام: ابن القطان، )	/ 266).
)2) مسند أمحد، )9722)، )))/ 449).

)	) الفروق للقرايف )4/ 7	2)
)4) صحيح ابلخاري، رقم )0	7))، )7/ 0	)).
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.(((](9( ]ابلقـرة:  اتلَّْهلَُكِة﴾ 

        قـال ابـن حجـر: )قـال ابليهـيق: وأمـا مـا ثبـت عن انلـي -صى 
اهلل عليـه وسـلم- أنـه قـال ال عـدوى فهـو ىلع الوجـه اذلي اكنـوا يعتقدونه 
يف اجلاهليـة مـن إضافـة الفعـل إىل غـري اهلل تعاىل، وقـد جيعل اهلل بمشـيئته 
خمالطـة الصحيـح من بـه يشء مـن هذه العيـوب سـببًا حلدوث ذلـك؛ وهلذا 
قـال -صى اهلل عليه وسـلم-: فِـرَّ من املجذوم فـرارك من األسـد)2)، وقال: ال 
)	)، وقال يف الطاعون: من سـمع به بـأرض فال يقدم  يُـورد ُمْمـرِض ىلع ُمِصـحٍّ
عليـه)4). ولك ذلـك بتقديـر اهلل تعاىل، وتبعـه ىلع ذلك ابن الصـالح يف اجلمع 
بـني احلديثـني وَمـن بعـده وطائفٌة مـن قبلـه، فاملراد بنـيف العدوى أن شـيئًا 
ال يعـدي بطبعـه نفيًا ملـا اكنت اجلاهلية تعتقـده أن األمراض تعـدي بطبعها 
مـن غـري إضافـة إىل اهلل، فأبطـل انلـي -صـى اهلل عليـه وسـلم- اعتقادهم 
ذلـك، وأكل مـع املجذوم؛ يلبني هلـم أن اهلل هو اذلي يمرض ويشـيف، ونهاهم 
عـن ادلنـو منـه يلبني هلـم أن هذا من األسـباب اليت أجـرى اهلل العـادة بأنها 
تفـي إىل مسـبباتها، فـيف نهيـه إثبـات األسـباب، ويف فعلـه إشـارة إىل أنها 
ال تسـتقل بـل اهلل هـو اذلي إن شـاء سـلبها قواهـا فال تؤثر شـيئًا، وإن شـاء 

أبقاهـا فأثرت)))).

رٍْض فَال 
َ
اُعـوِن بِأ       قـال الطـري )يف حديث سـعد: »إَِذا َسـِمْعتُْم بِالطَّ

ْرُُجـوا ِمنَْهـا«)6) داللة ىلع أنَّ  ْنتُـْم بَِهـا، فَـال ختَ
َ
رٍْض َوأ

َ
تَْدُخلُوَهـا، َوإَِذا َوَقـَع بِـأ

ىلَع املـرء تـويق املـاره قبل وقوعهـا وجتنـب األشـياء املخوفة قبـل هجومها، 
وأن عليـه الصـر وتـرك اجلـزع بعـد نزوهلـا، وذلـك أنـه عليه السـالم نىه 
مـن لـم يكـن يف أرض الوبـاء عـن دخوهلـا إذا وقع فيهـا، ونىه من هـو فيها 

))) تهذيب الفروق: حممد بن يلع بن حسني، )8/4)2).
)2) تقدم خترجيه.
)	) سبق خترجيه.
)4) تقدم خترجيه.

))) فتح ابلاري: ابن حجر )0)/ 60)).
)6) تقدم خترجيه.
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عـن اخلـروج منها بعـد وقوعه فيها فـراًرا منـه، فكذلك الواجـب أن يكون 
حكـم لكِّ متَّـًى مـن األمـور، سـبيله يف ذلك سـبيل الطاعون، وهـذا املعى 
نظـري قـوهل عليـه السـالم: »ال تتمنـوا لقاء العـدو واسـألوا اهلل العافيـة، وإذا 

فاصـروا«)))))2). لقيتموهم 

      وصفـوة القـول أنَّ املؤمـن يمـي يف اتقائـه عـدوى كورونـا ىلع 
 تَْدُخلُوا ِمْن بَـاٍب َواِحٍد 

َ
هـدي وصيـِة يعقوب عليه السـالم بلنيـه: }يَا بَـِيَّ ال

قٍَة{ ]يوسـف: 67[ ويتجىَّ هل كمـال اتباعه لوصيته  بْـَواٍب ُمتََفرِّ
َ
َواْدُخلُـوا ِمـْن أ

يف مجعـه بـني السـبب واإليمـان الامـل بـأن الفاعـل املطلـق هـو اهلل، وما 
ْتبَـع عليـه السـالم وصيتَـه بقـوهل: ﴿َوَما 

َ
األسـباب إال جنـد مـن جنـوده؛ فأ

ٍء﴾ ]يوسـف: 67[. َِّ ِمـْن يَشْ ْغـِي َعنُْكـْم ِمَن اهلل
ُ
أ

 5.) خالصة البحث وأهم نت�اجئه:

خلص ابلحث يف إجابته عن أسئلة ادلراسة إىل ما ييل:

السـؤال األول: ما الضوابط الترشيعية الـيت توازن بني الروريات . )
واألولويـات يف مافحة كورونا؟ وجوابـه أن هلا أربعة ضوابط:

خصخصة الوقايـة وتقييدها ما أمكـن ال تعميمها وإطالقها 	 
مجًعا بني الروريـات واألولويات.

إلـزام الافـة بدفـع أرضار اخلاصـة املندرجـة يف الروريات 	 
واحلاجيـات مـن باب فرض الكفاية درًءا ملفاسـد واقعـة أو متوقعة 

نامجة عـن الوقايـة أو العالج.

ابلـدُء بوسـائل الوقايـة ابلديلـة الـيت ال تعـارض األولويـات 	 
وال تهـدر مصالـح اللكيـات األخـرى، وتـرُك االنتقـال إىل الرخِص 
وانعـدام  اجلمـع  تعـذر  بعـد  إال  أخـرى  ىلع  مصلحـة  وترجيـِح 

))) صحيح ابلخاري، رقم )2966)، )4/ ))).
)2) رشح صحيح ابلخاري: ابن بطال )9/ )42، 	42).
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الوقايـة والعـالج األخـرى رغـم بـذل أقـىص  ابلدائـل ووسـائل 
اجلهـد، وتقديـُم وسـائل الوقاية القـارصة املتعديـة يف آٍن واحٍد ىلع 

ـة درًءا للتعـارض. إجـراءات الوقايـة العامَّ

تنظيـم اتلعـاون املـادي والعليم للكشـف عـن دواء ولقاح 	 
ابلحـث  نتائـج  وتعميـم  كوفيـد9)،  كورونـا  عـدوى  ملافحـة 
وسـائل  ابلحـث عـن  معلومـات  واجلمـايع، وحتريـر  الشـخيص 
الوقايـة والعـالج واملناعـة مـن أي قيـوٍد ومصالـح وحقـوق فردية 

أو دويلـة معنويـة أو مادِّيـة.

السـؤال اثلـاين: مـا األسـس الـيت تُتيـح اسـتحداث صـور جديدة . 2
واألولويـات؟  الروريـات  بـني  للموازنـة  الكفايـة  فـروض  مـن 

وجوابـه أنَّ أهمهـا ثالثـة:

زيادة املسؤويلات وختفيف األعباء.	 

اتلافل بني القادرين ذوي ادلخل املحدود.	 

العليم عن 	  ابلحـــث  واملعنوي يف ســـبيل  املـــادي  اتلعاون 
ادلواء واللقـــاح وحتريـــر معلومات ابلحث وتســـبيلها.

السـؤال اثلالث: مـا املوازيـن الترشيعية اليت حتفظ بقـاء أىلع حدٍّ . 	
مـن األولويـات وال ختـل باحلـد األدىن مـن الروريـات؟ وجوابـه 

أبرزُهـا ثالثة:

اعتبار رضوريات األولويات.	 

اتلعويض اليلك أو اجلزئ.	 

الرورة تقدر بقدرها.	 

واحلمـد هلل أوال وآخـًرا، وصـى اهلل تعـاىل ىلع نبينـا حممـد وىلع آهل 
وصحبـه لكمـا ذكـره اذلاكـرون وغفـل عـن ذكـره الغافلـون.
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املصادر واملراجعاملصادر واملراجع
بيـان املختـرص رشح خمتـرص ابـن احلاجب: حممـود بن عبـد الرمحن أبو القاسـم ـ 

شـمس ادليـن األصفهاين، ت: حممـد مظهر بقـا، دار املدين، السـعودية.
ِجْسـتاين، ت: حممـد ـ  سـنن أيب داود: أبـو داود سـليمان بـن األشـعث األزدي السِّ

حمـي ادليـن عبـد احلميـد، املكتبـة العرصيـة، صيـدا – بريوت.
املسـند: أمحـد بـن حنبل أبو عبد اهلل الشـيباين ت: شـعيب األرنـؤوط وآخرون، ـ 

إرشاف: د. عبـد اهلل بن عبد املحسـن الرتيك، مؤسسـة الرسـالة، ط)، )42)  ـه- )200م.
فتـح ابلـاري رشح صحيـح ابلخـاري: أمحـد بـن يلع بـن حجـر أبـو الفضـل ـ 

العسـقالين، دار املعرفـة - بـريوت، 79	)ه، ت: حممـد فـؤاد عبـد ابلـايق، إرشاف: 
حمـب ادليـن اخلطيـب.

جامـع ابليـان يف تأويـل القـرآن: حممد بـن جرير أبـو جعفر الطـري، ت: أمحد ـ 
حممد شـاكر، مؤسسـة الرسالة.

 اتلفسـري مـن سـنن سـعيد بن منصـور: أبو عثمان سـعيد بـن منصور بن شـعبة ـ 
اخلراسـاين ت: د. سـعد بـن عبـد اهلل بن عبـد العزيز آل محيـد، دار الصمييع.

املوطـأ: مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن اعمـر األصبـيح املـدين ت: بشـار عواد ـ 
معـروف، مؤسسـة الرسـالة، 2)4)ه.

املوافقـات: إبراهيـم بـن مـوىس بـن حممـد اللخـيم الغرنـايط الشـاطي ت: أبو ـ 
عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، دار ابـن عفان.

اإلحـام يف أصـول األحـام: أبـو احلسـن يلع بـن أيب يلع اثلعلي اآلمـدي، ت: ـ 
عبـد الـرزاق عفيـيف، املكتب اإلسـاليم، بـريوت- دمشـق- بلنان.

جممـوع الفتـاوى: تـيق ادليـن أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد احلليـم بـن تيميـة ـ 
احلـراين ت: عبـد الرمحـن بـن حممد بن قاسـم، جممع امللـك فهد لطباعـة املصحف 

الرشيـف، املدينـة انلبوية.
راعيـة املصلحـة واحلكمـة يف ترشيـع نـي الرمحـة صـى اهلل عليه وسـلم: حممد ـ 

طاهـر حكيـم، اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنورة.
املسـتصىف: أبـو حامد حممـد بن حممـد الغزايل الطـويس ت: حممد عبد السـالم ـ 

عبد الشـايف، دار الكتب العلميـة، ط)، 	)4) ـه- 	99)م.
املحصـول: أبـو عبـد اهلل حممد بـن عمر بن احلسـن فخـر ادلين الـرازي ت: طه ـ 

جابر فياض العلواين، مؤسسـة الرسـالة.
املدخل الفقيه العام: مصطىف الزرقا، دار القلم، دمشق، ط)، 998)م.ـ 
رشح القواعـد الفقهيـة: أمحـد بـن الشـيخ حممـد الزرقـا، ت: مصطـىف أمحـد ـ 

الزرقـا، دار القلـم - دمشـق / سـورية، ط2، 409) ـه- 989)م.
قواعـد األحـام يف مصالـح األنـام: أبـو حممـد عـز ادلين عبـد العزيز بـن عبد ـ 

السـالم سـلطان العلمـاء، ت: طه عبـد الرؤوف سـعد، مكتبـة اللكيـات األزهرية 
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القاهرة.  –
الفـروق: أبـو العبـاس شـهاب ادليـن أمحـد بن إدريـس بن عبـد الرمحـن املالك ـ 

القـرايف، اعلـم الكتب.
األشـباه وانلظائـر: تـاج ادلين عبـد الوهاب بـن تيق ادليـن السـبك، دار الكتب ـ 

العلميـة، ط)، ))4)ه- )99)م.
املبسـوط: حممـد بـن أمحـد بـن أيب سـهل شـمس األئمـة الرخـي )املتـوىف: ـ 

– بـريوت. املعرفـة  	48ه)، دار 
صحيـح ابلخـاري: حممد بن إسـماعيل أبو عبـداهلل ابلخاري اجلعـيف، ت: حممد ـ 

زهـري بن نـارص انلارص، دار طـوق انلجاة.
رشح صحيـح ابلخـاري: ابـن بطـال أبـو احلسـن يلع بـن خلـف، ت: أبـو تميم ـ 

يـارس بـن إبراهيـم، مكتبـة الرشـد - السـعودية، الريـاض، ط2، 	42) ـه- 	200م.
القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا يف املذاهـب األربعة: حممد مصطـىف الزحييل، دار ـ 

الفكر – دمشـق، ط2، 427) ـه- 2006م.
صحيـح مسـلم: مسـلم بـن احلجـاج أبـو احلسـن القشـريي انليسـابوري، ت: ـ 

حممـد فـؤاد عبـد ابلـايق، دار إحيـاء الـرتاث العـريب - بـريوت.
جملـة جممـع الفقه اإلسـاليم/ منظمـة املؤتمر اإلسـاليم، عـدد8، 	)، 82، )99)، ـ 

html.(978/org.aifi-iifa.www//:http/ متـاح بتاريـخ7,7. 2020
إعـالم املوقعـني عـن رب العاملـني: حممد بـن أيب بكر بـن أيوب شـمس ادلين ـ 

بـن قيـم اجلوزيـة، ت: حممد عبـد السـالم إبراهيـم، دار الكتب العلميـة – بريوت.
بيـان الوهـم واإليهـام يف كتـاب األحـام: يلع بـن حممـد بـن عبـد امللـك أبـو ـ 

احلسـن ابـن القطـان، ت: د.احلسـني آيـت سـعيد، دار طيبـة – الريـاض.
تهذيـب الفـروق والقواعد السـنية يف األرسار الفقهية: حممد بن يلع بن حسـني ـ 

مفى املالكيـة بمكة املكرمـة، اعلم الكتب.
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التدابري الفقهّية ملكافحة األوبئ�ة دراسة فقهّية 

د. ربيع محمد محمد عبد الرحمن)))
الكلية اجلامعية اإلسالمية – مالزييا

rabie@kuipsas.edu.mv

الُمقدمـــــة: 

احلمـد هلل رب العاملـني والّصـالة والّسـالم ىلع خاتم األنبياء املرسـلني 
سـيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسـلم و بعـــــد،،

اعتـى الفقـه اإلسـاليم ببـدن اإلنسـان وتكفـل باتلدابـري الواقية هل 
مـن األوبئـة واألمـراض؛ ألّن احلفـاظ ىلع بـدن اإلنسـان وصحتـه مقصـد 
مـن مقاصـد الرشيعـة اإلسـالمية فال علـم وال عمـل وال مـال وال جهاد إال 
بالصحـة؛ ذلا اسـتعنُت باهلل واخـرتت أن أكتب يف »اتلدابـري الفقهية ملافحة 

األوبئـة دراسـة فقهّية«

منهج ابلحث: منهج االستقراء.

اهلـدف من ابلحـث: إبـراز دور الفقه اإلسـاليم يف مواجهـة األزمات 
اعمـة وكورونـا خاصة.

سؤال ابلحث: ما اتلدابري الفقهية ملواجهة األوبئة؟

اللكمات املفتاحية: )اتلدابري- الفقهية- مافحة- األوبئة)

أهم انلتائج املتوقعة:

)1( حمارض الرشيعة اإلسالمية باللكية اجلامعية اإلسالمية ببهانج السلطان أمحد شاه )KUIPSAS(  بمالزييا، 

حاصل ىلع دكتوراه يف الفقه العام لكية الرشيعة والقانون بالقاهرة جامعة األزهر 0)20 من أحباثه: اتلخفيف من 
وطأة الفقر - مصادر املايلة اإلساليم - راكئز االقتصاد اإلساليم يف مواجهة اثلورة الصناعية الرابعة.
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)-إبراز دور الفقه اإلساليم يف مافحة الوباء.

2-اتلدابري الفقهية محاية للمجتمع.

واكنت خطة ابلحث ىلع انلحو اآليت:  

اتلمهيد: مانة احلفاظ ىلع ابلدن بني مقاصد الرشيعة ثم

املبحث األول: أنواع املرض والطب       

املبحث اثلاين: اتلدابري الفقهية ملافحة األمراض واألوبئة 

: ترشيع الطهارة  وأثره يف مافحة األوبئة.              
ً

أوال

ثانيًا: الرتخيص بفطر املريض

ثاثلًا: من اتلدابري اليت تؤدي إىل احلمية من الوباء الطعام احلالل.   

رابًعا: حتريم مجاع احلائض وأثره يف مافحة الوباء. 

خامًسا: من اتلدابري ملافحة الوباء تغطية االناء وإيكاء السقاء.

املبحث اثلالث: اتلداوي واحلجر الصيح.

 التمهيد: مكانة احلفاظ على البدن بني مقاصد الشريعة

ترتيب اللكيات اخلمس

َِّ َواَل   يِف َسـِبيِل اهلل
ْ
نِْفُقـوا

َ
 أمرنـا اهلل حبفـظ انلفـس فقـال سـبحانه :«َوأ

ُمْحِسـنِنَي«)))
ْ
ََّ ُيِـبُّ ال ْحِسـنُوا إِنَّ اهلل

َ
 اتلَّْهلَُكـِة َوأ

َ
يِْديُكـْم إِىل

َ
 بِأ

ْ
ُقـوا

ْ
تُل

ومقصـود انلـيه عن اإللقـاء بايلـد إىل اتلهلكة انليه عن التسـبب يف 
إتـالف انلفـس أو القـوم عـن حتقـق اهلالك بفعـل ما هـو موصـل إىل تلف 

انلفـس أو الروح.)2)

)1( ابلقرة: )9)

)2( تيسري الكريم الرمحن ص90 لعبد الرمحن بن نارص السعدي)ت: 76	)ه)،  واتلحرير واتلنوير )2/ 4)2) للطاهر 

بن اعشور. ت 	9	)ه)
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واختلـف العلمـاء السـابقني يف ترتيـب مقاصـد الرشيعـة  بنـاء ىلع 
اختالفهـم يف مفهـوم ادليـن هـل املقصـود بـه العبـادات أم املقصـود سـائر 

اإلسـالم؟ وأيًضـا الختـالف املناسـبة.

1- ترتيب اإلمام الغزايل:  ادلين ثم انلفس ثم العقل فالنسل فاملال.

2-ترتيـب اإلمـام الزركـي: انلفـس، ثـم املال، ثم النسـل، ثـم ادلين، 
ثـم العقل.)))

ويـرى ابلاحث ترجيـح ترتيب علمـاء املعارصين وهو انلفـس، العقل، 
 ىلع انلفس الـيت تقوم 

ً
ادليـن، النسـل، املـال حيث إنـه جيـب املحافظـة أوال

بهـا األفعـال، ثـم ىلع العقـل اذلي به اتللكيف، ثـم حنافظ ىلع ادليـن اذلي به 
العالم.  العبادة، وقـوام 

ويتقـدم حفـظ انلفـس ىلع النسـب والعقـل واملـال تلضمنـه املصالح 
ادلينيـة الـيت حتصـل بالعبـادات وحصوهلـا موقـوف ىلع بقاء انلفـس ويقدم 
حفـظ النسـب ىلع املقاصـد األخـرى؛ ألنـه بلقـاء نفـس الـودل؛ إذ بتحريم 
الزنـا ال يصـل اختـالط النسـب فينسـب إىل شـخص واحد فيهتـم برتبيته 
همـل، فتفـوت نفسـه لعـدم قدرتـه ىلع حفظهـا ويقدم 

ُ
وحفـظ نفسـه وإال أ

حفـظ العقـل ىلع حفـظ املـال؛ لفـوات انلفـس بفواتـه، وبفواتـه يلتحـق 
باحليوانـات ويسـقط عنـه اتللكيف.)2)

املبحث األول: أنواع املرض والطب

املـرض هـو لك مـا أحـال اإلنسـان عـن القـوة واتلرصف، ومـرض أي 
تغـريت صحتـه واضطربـت بعـد اعتداهلا.

 واألوبئـة: اسـم لل مـرض اعم فل طاعون يف ذلك وبـاء وال ينعكس  

)1( املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية ص: 6)	 أ.د/يلع مجعة.

)2( وقائع املؤتمر اثلاين والعرشين املجلس األىلع للشئون اإلسىالمية بالقاهرة أ.د/يلع مجعة ص0) وما بعدها

/http://www.imtithal.com   2008 4) ـهمارس	8  )) ربيع األول )
واتلقرير واتلحبري	/)	2 البن أمري احلاج. املتوىف: 879ه)
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  (((

مـن أسـباب املـرض: اإلرساف واإلكثار مـن األلك، وهو مـر بابلدن 
ويتـودل منه األمراض، واإلنسـان قليـل األلك أصح جسـماً، وأذىك فهماً، وأقل 

نوماً، وأخف نفسـاً.)2)

ومـن األسـباب عـدم انلظافـة وأكل اخلبائـث واملحرمـات ومارسـة 
الفاحشـة والعـدوى وتغـري الطقـس واهلمـوم إضافـة إىل قـدر اهلل.

أنواع املرض 

)-مـرض األبـدان، املتسـبب يف تـرك اجلهـاد قـال تعـاىل:» لَيْـَس ىلَعَ 
َمِريـِض َحـَرٌج«. )	)

ْ
 ىلَعَ ال

َ
ْعـَرِج َحـَرٌج َوال

َ ْ
 ىلَعَ األ

َ
ْعـَى َحـَرٌج َوال

َ ْ
األ

ذكـر اهلل مـرض ابلـدن وبـنّي أثـره يف أحـام احلـج والصـوم والوضوء 
بليـان عالقـة ابلدن وصحتـه بالترشيع، وقواعـد طب األبـدان ثالثة: حفظ 
الصحـة، واحلميـة عـن املـؤذي، واسـتفراغ املـواد الفاسـدة، فذكـر سـبحانه 

هـذه األصـول اثلالثـة يف هـذه املواضـع اثلالثة.)4)

َِّ َورَُسـوهِلِ   اهلل
َ

2-مـرض الشـبهات والشـكوك قال تعـاىل:» َوإِذا ُدُعـوا إِىل
ِْه 

َ
تُـوا إِيل

ْ
َقُّ يَأ

ْ
يِلَْحُكـَم بَيْنَُهـْم إِذا فَِريـٌق ِمنُْهـْم ُمْعرُِضـوَن، َوإِْن يَُكـْن لَُهـُم احل

 ُ
ُ

َُّ َعلَيِْهْم َورَُسـوهل يَف اهلل ْن َيِ
َ
ْم خَيافُوَن أ

َ
ِم اْرتابُوا أ

َ
يِف قُلُوبِِهـْم َمَرٌض أ

َ
ُمْذِعِنـنَي أ

الُِموَن«))) وِلـَك ُهـُم الظَّ
ُ
بَْل أ

َحـٍد ِمَن 
َ
	-مـرض الشـهوات)6)، فقـال تعـاىل: »يا نِسـاَء انلَِّيِّ لَْسـُنَّ َكأ

)1( قال بعض العلماء الوباء:  مرض الكثري من انلاس يف جهة دون سائر اجلهات. 

ابلحر الرائق 2/ )8) البن جنيم املرصي)ت بعد 8	)) ه)،  واملحى ))/ 47	) البن حزم الظاهري )املتوىف: 6)4ه) 
واللغة العربية املعارصة )	/ 2087) د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: 424)ه) والعدوي )2/ 94) لعيل العدوي 

املتوىف: 89))ه)
)2( املحيط الرهاين ))/ ))	) ملحمود بن أمحد احلنيف )املتوىف: 6)6ه)

)3( سورة انلور آية )6 وتفسري الشافيع 	/49)) ملحمد بن إدريس الشافيع )املتوىف: 204ه)

)4( الطب انلبوي البن القيم )ص: 6)  ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )املتوىف: ))7ه)

)5( سورة انلور آية 48- 49- 0)

)6( الطب انلبوي )ص: 6)
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ِبـِه َمَرٌض «)))    
ْ
ي يِف قَل ِ

َّ
َقـْوِل َفيَْطَمـَع اذل

ْ
َْضْعَن بِال َقيْـُنَّ فَـال ختَ النِّسـاِء إِِن اتَّ

أنواع املرض عند الفقهاء

 )- املـرض املخـوف اذلي احليـاة فيـه باقية، واإلياس مـن صاحبه واقع 
اكلطواعـني، واجلـراح انلافـذة، فعطايـاه لكهـا مـن ثلثـه، سـواء اكن هبـة أو 

حماباة.....

 واختلـف الفقهـاء يف حـد املرض املخـوف، فقيل: مـا ال يقدر صاحبه 
أن يقـوم إال أن يقيمـه إنسـان، وقيـل: أن يكـون صاحـب فـراش، وإن قـام 
بنفسـه، وقيـل: هـو أن ال يقدر ىلع املـي إال أن يُهادى بني اثنـني، وقيل: أن 

ال يقـدر أن يصـيل قائًمـا، أو أن ال يكـون املوت بـه نادًرا.

وقيـل: املـرض إنما يكون سـببًا صاحلًا للمـوت، فيضاف إيلـه، وجيوز 
حدوثـه عنـده، وأقرب ما يقـال ما يكـث حصول املـوت منه.)2)

ويـرى اجلويـي أّن املـرض املخـوف ليـس اذلي تنـدر انلجـاة منـه، 
فالرسـام معـدود مـن األمـراض املخوفـة، وانلجـاة منـه ليسـت بانلـادر)	)

وبعـض األمـراض الـيت يشـل أمرهـا املرجـع فيها أهـل الطـب، كما 
شـل مـن الـرشع إىل أهـل الفقه.

ُ
يرجـع فيمـا أ

الـرأي األول: ال يُقبـل فيـه أقـل مـن طبيبـني؛ ألّن ذلـك يـل حمـل 
الشـهادة. وال يقبـل فيـه إال قـول مسـلمني عدلـني.)4)

روي عـن أيب مـوىس، قـال: مـرض انلـي -صـى اهلل عليـه وسـلم-، 
فاشـتد مرضـه، فقـال: »مـروا أبا بكـر فليصـل بانلـاس« قالت اعئشـة: إنه 

)1( سورة األحزاب آية 2	

)2( اجلوهرة )/ 6)2) أليب بكر بن يلع احلدادي احلنيف )املتوىف: 800ه) وقليويب وعمرية  	/ 64)) امحد سالمة 

القليويب وفاته 070)  ـهوأمحد الرلي عمرية،وفاته: 7)9ه.، واذلخرية )7/ 7	)) ألمحد بن إدريس الشهري بالقرايف 
)املتوىف: 684ه)،  ومطالب أويل انلىه )4/ 7)4) ملصطىف بن سعد احلنبيل )املتوىف: 	24)ه)

واعرتض اجلويي ىلع هذا )نهاية املطلب ))/)4	 ) لعبد امللك اجلويي، امللقب بإمام احلرمني )املتوىف: 478ه)
)3( نهاية املطلب  )))/ 40	)

)4( ابليان 90/8) للعمراين ايلمي الشافيع )املتوىف: 8))ه)
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رجـل رقيـق، إذا قـام مقامـك لـم يسـتطع أن يصـيل بانلاس، قـال: »مـروا أبا 
بكـر فليصـل بانلـاس« فعـادت، فقـال: »مـري أبا بكـر فليصـل بانلاس، 
فإنكـّن صواحـب يوسـف« فأتـاه الرسـول، فصى بانلـاس يف حياة انلـي. )))

الـرأي اثلـاين: يكـيف قـول طبيب واحـد والرخصـة ال تتعلـق بنفس 
املـرض تلنوعـه بـل باملشـقة، ومعرفة املـرض املحقـق للرخصة، إمـا باجتهاد 

اإلنسـان، وإمـا بقـول طبيب حاذق مسـلم غـري ظاهر الفسـق.

اسـتدالاًل بقصـة عمـر فإنـه ملـا جـرح سـقاه الطبيـب بلنـا، فخـرج 
مـن جرحـه، فقـال هل الطبيـب: اعهـد إىل انلاس. فعهـد إيلهـم ووىص، فاتفق 
الصحابـة ىلع قبـول عهـده ووصيتـه. وأبـو بكـر ملا اشـتد مرضـه، عهد إىل 

عمـر، فنفذ عهـده.)2)

2- املـرض غـري املخـوف ال يُؤثـر ىلع األحـام الرشعيـة غـري املخوف 
اكجلـرب ووجـع الـرس والرمد.)	)

	- أن يصـل املريـض إىل حرشجـة انلفـس، وبلـوغ الـروح الـرتايق، 
فـال لقـوهل وال فعلـه حكـم؛ ألنـه يف حكـم املـوىت، ومثـاهل من ُشـقَّ بطنه 
وأخرجـت حشـوته، وإن  حتـرك أو تكلم؛ فابلـايق منه كحركـة املذبوح بعد 

اذلبح.)4)

أنواع طب األبدان:

)-مـا فطـر اهلل عليـه اإلنسـان واحليـوان، وال يتـاج فيـه إىل معاجلة 
طبيـب، كطـب اجلـوع، والعطـش والـرد، واتلعـب بمـا يزيلها.

)1( صحيح ابلخاري )/6	) كتاب اآلذان باب: أهل العلم والفضل أحق باإلمامة، ملحمد بن إسماعيل ابلخاري)، 

ومسلم )/	)	 كتاب الصالة باب استخالف اإلمام إذا عرض هل عذر من مرض وسفر، وغريهما من يصيل 
بانلاس)ملسلم بن احلجاج )املتوىف: )26ه)

)2( ابليان )/ 06	  وأسى املطالب	/8	 ل زكريا األنصاري، زين ادلين أبو يى السنيك )املتوىف: 926ه)، وجممع 

األنهر )/ 248 دلاماد أفندي )املتوىف: 078)ه)، وابلناية 4/ 76  بلدر ادلين العيى )املتوىف: ))8ه)، واملغي  6/ 	20. 
البن قدامة املقديس )املتوىف: 620ه)

)3( اجلوهرة  )/6)2 

)4( احلاوي 9/8)	 لعيل بن حممد املاوردي )املتوىف: 0)4ه)
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2- مـا يتـاج إىل فكـر وتأمل، كدفـع األمـراض املتشـابهة احلادثة يف 
املـزاج، حبيـث خيرج بهـا عن االعتـدال، إما إىل حـرارة، أو برودة، أو يبوسـة، 
أو رطوبـة، أو مـا يرتكـب من اثنني منهـا، ويه نواعن: إما ماديـة، وإما كيفية، 
أعـي إمـا أن يكـون بانصبـاب مـادة، أو حبـدوث كيفيـة، والفـرق بينهمـا 
أّن أمـراض الكيفيـة تكـون بعـد زوال املواد الـيت أوجبتها، فـزتول موادها، 

ويبى أثرهـا كيفية يف املـزاج.)))

املبحث الثاين: التدابري الفقهية ملكافحة األمراض واألوبئ�ة

أوًل: تشريع الطهارة  وأثره يف مكافحة األوبئ�ة.

الطهـارة نـواعن: طهـارة عن احلدث، وتسـى طهـارة حكميـة، وطهارة 
عـن اخلبـث، وتسـى طهـارة حقيقيـة والطهـارة عن احلـدث فثالثـة أنواع: 
الوضـوء ومنه الواجب واملسـنون، والُغسـل ومنه الواجب واملسـنون) واتليمم 

برشوطه.)2)

أبـو  روى  اإليمـان،  شـطر  اهلل  رسـول  جعلهـا  الطهـارة  وألهميـة 
مالـك األشـعري أّن رسـول اهلل صـى اهلل عليـه وسـلم قـال: »الطهـور شـطر 

اإليمـان...«)	)

وملـا هلـا مـن دور يف محايـة اإلنسـان جعلها اإلسـالم من شـعائر ادلين 
احلنيـف وسـلوك من سـلوكه، ويتجى ذلـك يف خماطبة ربنا -سـبحانه- ذلرية 
وا 

ُ
آدم أمجـع يف قـوهل تعـاىل: »يَا بَـِي آَدَم ُخـُذوا ِزينَتَُكْم ِعنْـَد لُكِّ َمْسـِجٍد َولُك

ِفنَي« )4) ُمْرِ
ْ
 ُيِـبُّ ال

َ
فُـوا إِنَُّه ال  تُْرِ

َ
ُبـوا َوال َوارْشَ

ْر«)))  ْ 	 َوِثيَابََك َفَطهِّ وألهميتها قرنها اهلل بتوحيده فقال:» َوَربََّك فََكرِّ

)1( الطب انلبوي ص6 

)2( ابلدائع  ))/ 	) لعالء ادلين الاساين)املتوىف: 87)ه) واملجموع )2/ 202)  يليح بن رشف انلووي )املتوىف: 676ه)

)3( صحيح مسلم )/	20  كتاب الطهارة باب فضل الوضوء، وسنن ابن ماجه )/02) كتاب الطهارة باب الوضوء شطر 

اإليمان  
)4( األعراف آية )	

)5( املدثر آية 	-4 
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الفقهـاء رشًطـا مـن رشوط  وللحفـاظ واالسـتمرار عليهـا اعترهـا 
 

َ
يـَن آَمنُـوا إَِذا ُقْمتُْم إِىل ِ

َّ
َها اذل يُّ

َ
صحـة الصـالة، اسـتنباًطا من قـوهل  تعاىل: »يَـا أ

َمَرافِِق َواْمَسـُحوا بُِرُءوِسـُكْم 
ْ
 ال

َ
يِْديَُكـْم إِىل

َ
ـاَلِة فَاْغِسـلُوا وُُجوَهُكـْم َوأ الصَّ

ْو ىلَعَ 
َ
ـُروا َوإِْن ُكنْتُْم َمـْرىَض أ هَّ َكْعبَـنْيِ َوإِْن ُكنْتُـْم ُجنُبًـا فَاطَّ

ْ
 ال

َ
رُْجلَُكـْم إِىل

َ
َوأ

ـُدوا َماًء  ِ
َ

َمْسـتُُم النَِّسـاَء فَلَْم جت
َ

ْو ال
َ
َغائِـِط أ

ْ
َحـٌد ِمنُْكْم ِمـَن ال

َ
ْو َجـاَء أ

َ
َسـَفٍر أ

 َُّ يِْديُكـْم ِمنْـُه َمـا يُِريُد اهلل
َ
ُمـوا َصِعيـًدا َطيِّبًـا فَاْمَسـُحوا بِوُُجوِهُكـْم َوأ َفتَيَمَّ

َرُكْم«))) يِلَْجَعـَل َعلَيُْكـْم ِمـْن َحـَرٍج َولَِكـْن يُِريـُد يِلَُطهِّ

ورشح انلـي مقصـود األمـر بهـا يف القرآن فقـال:»ال تقبـل صالة من 
أحـدث حـى يتوضـأ« قـال رجل مـن حرموت: مـا احلدث يـا أبـا هريرة؟، 

قال: فسـاء أو رضاط«)2)

ولـم يقتـرص األمر ىلع طهـارة ابلدن بل شـمل طهـارة اثلـوب واملان، 
وطهـارة املسـلمة من احليـض وانلفاس رشط صحـة الصالة والصيـام إمجااًع 

والطـواف ىلع رأي مجهـور العلماء.)	)

 والطهـارة مـن اتلدابري الالزمـة للمحافظة ىلع الصحة مـن األمراض 
واألوبئـة اليت من أسـبابها األوسـاخ واألقـذار، وانلفوس تعـاف انلجس ولو 
اكن مـاء قلياًل حلته جناسـة يسـرية، ومبى انلجاسـات ىلع مـا تعافه انلفوس 

وتسـتقذره الطباع )4) 

 ثانًي�ا: من التدابري الفقهية جواز التيمم للمريض

املريـض اذلي خيـاف من اسـتعمال املـاء تلف انلفـس، أو تلف عضو، 

)1( املائدة آية 6

)2(صحيح ابلخاري )/9	 كتاب الطهارة باب ال تقبل صالة بغري طهور )رواية أيب هريرة)، ومسلم )/ 204 كتاب 

الطهارة باب وجوب الطهارة للصالة. 
)3( العناية 	/)2   ألكمل ابلابريت )املتوىف: 786ه) واحلاوي 0/4	)  

) ال طواف قبل الطهارة من احليض وانلفاس.
2 حترتز احلائض من ادلم وتطوف لرورة السفر.  )موسوعة الفقه اإلساليم )	/ 42	)

)4( أبو اسحاق الشريازي )املتوىف: 476ه)، واتلنبيه )/ 49)) وأبو عبد اهلل املازري املالك )املتوىف: 6	)ه)رشح 

بيج الفقه املنهيج )/29  اتللقني ) /6)2  وُمصطىف اخِلْن، ادلكتور ُمصطىف ابُلغا، يلع الرّشْ
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أو حـدوث مـرض خيـاف منه تلـف انلفس، أو تلـف عضو..،جيـوز هل اتليمم 
مـع وجـود املـاء وبه قـال اكفة أهـل العلـم، إال ما حـك عن احلسـن، وعطاء، 
أنهمـا قـاال: ال جيـوز هل اتليمـم مـع وجـود املـاء، واحتجا بقـوهل تعـاىل: }َوإِْن 
ُمـوا{))) ، أبيـح للمريـض  ـُدوا َمـاًء َفتَيَمَّ ِ

َ
ْو ىلَعَ َسـَفر.......فَلَْم جت

َ
ُكنْتُـْم َمـْرىَض أ

اتليمم عنـد عدم املـاء.)2)

واختلف الفقهاء يف متعلق الرخصة باملرض أو املشقة:

وليـس  التخفيـف  سـبب  هـي  املشـقة  أّن  احلنفيـة  رى  ـي األول:  الـرأي 
ُيـؤذي.)))  عمـا  احِلْمَيـة  بيـ�ل 

َ
ق مـن  وهـذا  املـرض، 

الرأي الثاين: يرى اجلمهور تعلق الرخصة باملرض وخوف حدوثه)4)

حجـة الـرأي األول: الرخصـة ال تتعلـق بنفـس املـرض تلنوعـه بـل 
باملشـقة، ومعرفـة ذلـك تكـون باجتهـاده بـأن يعلـم مـن نفسـه أّن عينـه 
اشـتد وجًعـا، وإمـا بقـول طبيـب حـاذق مسـلم غـري ظاهـر الفسـق، وقيل 
عداتلـه رشط واملـراد باخلـوف غلبـة الظن، ويدخـل فيه خوف عـود املرض 

ونقصـان العقـل.)))

حجـة اجلمهور: اخلـوف أومظنتـه دون الرجـوع ألمر طبيـب، ومطلق 
املـرض ولـو قـل يبيـح الفطـر، وإن اكن يتألـم فقـط وال خيـاف املـرض وال 

زيادتـه وال تباطـؤ الـرء فليـس املـرض عـذًرا يوجب الرتخـص )6)

روي عـن أيب مـوىس، قـال: مـرض انلي  فاشـتد مرضـه، فقـال: »مروا 
أبـا بكـر فليصـل بانلاس« قالت اعئشـة: إنه رجـل رقيق، إذا قـام مقامك لم 

)1( املائدة آية 6

)2( ابليان )/06	

)3(جممع األنهر )/ 248 والعناية )2/ 0)	)   

)4( حاشية العدوي ))/ 	22  ومواهب اجلليل  )2/ 448) ملحمد بن عرفة ادلسويق )املتوىف: 0	2)ه) ىلع الرشح الكبري 

))/ 89	) وكشاف القناع ))/ )49) ملنصور بن يونس ابلهوىت احلنبى )املتوىف: ))0)ه)
)5( جممع األنهر ))/ 248 والعناية )2/ 0)	)

)6(حاشية العدوي ))/ 	22  ومواهب اجلليل  )2/ 448) والرشح الكبري ))/ 89	)  وكشاف القناع ))/ )49)
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يسـتطع أن يصـيل بانلاس، قـال: »مروا أبا بكـر فليصل بانلـاس...«)))

واملرتبـة العليـا يف املشـقة اليت تنفـك العبادة عنه اخلـوف ىلع انلفوس 
واألعضـاء واملنافـع فهذا يوجـب اتلخفيف؛ ألّن حفظ هذه األمور هو سـبب 

مصالـح ادلنيا واآلخـرة فلو حصلنا هـذه العبادة ثلوابها ذلهـب أمثاهلا.)2)

َحٌد 
َ
ْو َجاَء أ

َ
ْو ىلَعَ َسـَفٍر أ

َ
قـال تعـاىل يف آية الوضـوء: »َوإِْن ُكنْتُْم َمـْرىَض أ

ُمـوا َصِعيـًدا  ـُدوا َمـاًء َفتَيَمَّ ِ
َ

ْو الَمْسـتُُم النَِّسـاَء فَلَـْم جت
َ
َغائِـِط أ

ْ
ِمنُْكـْم ِمـَن ال

َطيِّبًـا«)	) ، فأبـاح للمريـض العـدول عـن املـاء إىل الرتاب محيـة هل أن يصيب 
جسـده مـا يؤذيـه، وهـذا تنبيـه ىلع احلميـة عـن لك مـؤذ هل مـن داخـل أو 

(4 خارج.)

هل املرض املتوقع مبيح للتيمم؟

)- يـرى احلنفيـة واملالكيـة والشـافعية واحلنابلـة أّن املـرض املبيـح 
للتيمـم هـو اذلي خيـاف منه اإلنسـان الـرر ىلع روحـه أو بدنه، وهـو املراد 

(( ( بانلص.

 2-يـرى بعـض ابلغداديـني أنـه ال يتيمـم تلوقـع املـرض أو لزيادته أو 
تأخـر الـرء أو جمرد األلم، فـال يبيح اتليمـم لقوهل تعـاىل: } َوإِْن ُكنْتُـْم َمْرىَض 

ْو ىلَعَ َسـَفٍر {)6)
َ
أ

مـن اتلدابـري الفقهية املتعلقة بالطهارةاشـرتاط طهـارة األعيان لصحة 
بليع ا

اشـرتط العلمـاء طهـارة املعقـود عليـه، وعليه فـال جيوز بيـع انلجس 

)1(سبق خترجيه

)2( اذلخرية )/ 40	

)3( املائدة آية 6

)4( الطب انلبوي )ص: 7)

)5( ابلدائع ))/ 48) واذلخرية 9		  ونهاية املطلب )/94) واملجموع 282/2 ، 

اإلنصاف )/)26 لعالء ادلين املرداوي احلنبيل )املتوىف: )88ه)
)6( اذلخرية )/ 9		) واآلية سورة املائدة 6
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اكخلمـر واخلزيـر، وما اكن طاهـًرا طهارة أصلية وعرض عليه جناسـة يمكن 
إزاتلهـا فيجـوز بيعـه، لكـن جيـب تبنيه عنـد ابليع اكن الغسـل يفسـده أو 

ينقصه أو ال اكن املشـرتي يصـيل أم ال.)))
الرأي الثاين: يرى ابن عرفة جواز بيع النجس للضرورة؛ لالنتفاع به)2)

وادليلـل انلـيه  عن أكل املـال بابلاطـل؛ ألّن ما اكن كذلـك ال حتصل 
بـه منفعـة للمسـلم أو حتصل بـه منفعة يسـرية، فكأنـه غري منتفع بـه أصاًل 

فأخـذ العـوض عنه مـن أكل املال بابلاطـل املناقض للتجـارة.)	)

ثاثلًا: الرتــخيص بفطر املريض

الـرأي األول: يـرى احلنفيـة والشـافعية واحلنابلـة أّن املـرض اذلي ال 
يشـق معـه الصوم ليـس سـببًا للرتخيـص. )4)

الـرأي اثلـاين: يـرى املالكيـة أّن للمريـض أن يفطر وإن اكن قـادًرا ىلع 
الصـوم - إذا أجهـده الصوم)))

ْو ىلَع 
َ
 حجـة الـرأي األول: قـوهل تعـاىل: } َفَمـْن اكَن ِمنُْكـْم َمِريضـاً أ

َخـَر{ )6) 
ُ
يَّاٍم أ

َ
ٌة ِمـْن أ َسـَفٍر فَِعـدَّ

  املـرض والسـفر ال يوجبـان القضـاء،  وليـس املراد عني املـرض، فإّن 
املريـض اذلي ال يـره الصـوم ليـس هل أن يفطر فان ذكر املـرض كناية عن 

أمـر ير الصـوم معه.

َخـَر { ألّن األصـل يف 
ُ
اٍم أ يَـّ

َ
ٌة ِمـْن أ وجيـب القضـاء لقـوهل تعـاىل:} فَِعـدَّ
العبـادة املؤقتـة إذا فاتـت عـن وقتهـا أن تقـىض.

)1( القوانني الفقهية )ص: 	6)) وحاشية العدوي  2/ 8	) والوسيط 	/7) وفتح العزيز2/8))

)2( اتلاج واإللكيل 6/ 7)

)3(مواهب اجلليل )4/ 8)2) وحتفة املحتاج 4/4	2 

)4( ابلدائع  )2/ 97)  واالختيار )/4	) لعبد اهلل املوصيل احلنيف )املتوىف: 	68ه)،  وابلحر الرائق 2/ 	0	 وابليان 

	/467 واملغي 	/)))
)5( اذلخرية  )2/ 496)  وابليان واتلحصيل  2/ )		

)6( ابلقرة: 84)
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ورشعيـة الفطـر دلفـع احلـرج وحتققه منـوط بزيـادة املـرض أو إبطاء 
الـرء أو إفسـاد عضـو أو جيهـد املـرض بمـا يلحـق بـه الـرر غـري املطاق، 
ومعرفـة ذلـك باجتهـاد املريـض واالجتهـاد، بـل هو غلبـة الظن عـن أمارة 
أو جتربـة أو بإخبـار طبيب مسـلم غري ظاهر الفسـق وقيل عداتلـه رشط. )))

ْو ىلَعَ َسـَفٍر 
َ
 حجـة املالكيـة: قـوهل تعاىل:}َفَمـْن اَكَن ِمنُْكـْم َمِريًضـا أ

َخَر{
ُ
اٍم أ يَـّ

َ
ٌة ِمـْن أ فَِعـدَّ

وضعيـف ابلنيـة إن لـم جيهده الصـوم لزمه وإن أجهـده فقط اكن خمريا 
أو خـاف حـدوث علة لم يكـن هل الصوم وال قضـاء إن أفطر مـا دام كذلك 

فـإن تغريت حاتلـه قىض.)2)

رابًعا: من التدابري اليت تؤدي إىل احلمية من الوباء الطعام احلالل

جـاء الرشع بإحالل املسـتطاب طبًعـا، ولم جيعل املسـتخبث يف الطبع 
غـذاء، وإنما جعل املسـتطاب اذلي بلغ يف الطيـب اغيته.)	)

يـَن آَمنُـوا لُكُـوا ِمـْن َطيِّبـاِت َمـا َرَزقْناُكْم  ِ
َّ

َهـا اذل يُّ
َ
  قـال تعـاىل: } يَـا أ

{)4)  ويـذىك احليـوان باذلبح واالصطيـاد وبهما حتصيل منفعـة الغذاء لآلديم، 
وإزالـة للخبـث، وتطييبًـا بتميـزي الطاهر مـن انلجس.)))

وال يطيـب احليـوان إال خبـروج ادلم املسـفوح وذلـك باذلبـح وانلحر؛ 
م )ادلم املسـفوح) فيهـا قائـم، فـال يطيـب مـع  وامليتـة حمرمـة ألّن الُمحـرَّ
قيامـه وهلـذا يفسـد يف أدىن مدة ما يفسـد يف مثلهـا املذبوح، وكـذا املنخنقة 

وانلطيحة.)6) واملرتديـة  واملوقـوذة 

)1( ابلدائع  )2/ 97) االختيار )/4	) وابلحر الرائق2/ 	0	) وابليان 	/467،  وفتح العزيز 426/6 لعبد الكريم بن 

حممد الرافيع القزويي )املتوىف: 	62ه) واملغي 	/)))
)2( اذلخرية  )2/ 496)،   وابليان واتلحصيل 2/ )		) ملحمد بن أمحد بن رشد القرطي )املتوىف: 20)ه)

)3(  ابلدائع  )/ 8	 

)4( ابلقرة: 72)

)5( املبسوط )))/ 220) ملحمد بن أمحد الرخي )املتوىف: 	48ه)،  وأسى املطالب ))/ 66)) واملغي 9/)40

)6( ابلدائع  )/ 40
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 ومـن املحرمـات انلجاسـات واحلـرشات واخلبائـث حتريمهـا بقـوهل 
والعقـارب  اكلـوزغ  واملسـتقذرات   ،(((} َبَائِـَث 

ْ
اخل َعلَيِْهـُم  ُم  َوُيَـرِّ تعـاىل:} 

ومـا يـر ابلـدن ويؤذيـه اكخلمـر واخلزيـر، واإلرساف يف األلك والـرشب، 
وانلباتـات لكهـا مباحـة إال مـا فيـه رضر أو يغطـي ىلع العقل، ومـا فيه رضر 
مـن الطاهرات اكلسـم القاتـل والزجاج والـرتاب اذلي يؤذى ابلـدن، وما فيه 

رضر أو سـم حـرام، وإن اكن حبرًيـا.)2)

اكآلديم  االحـرتام  منهـا  أسـباب:   الطعـام  تلحريـم  أّن  يعـي  وهـذا 
والفسـاد اكلـرتاب ، واخلبـث اكلضفدع ولك ما يسـتخبثه اإلنسـان قبل ورود 

َبَائِـَث {.)	)
ْ
ُم َعلَيِْهـُم اخل الـرشع قـال تعـاىل:} َوُيَـرِّ

وحتريـم مـا ال حرمـة هل وال رضورة يف أكلـه يـدل ىلع جناسـته؛ ألّن 
الـيء إنمـا يـرم إمـا حلرمتـه أو لـرره أو جناسـته.)4)

قـال ابن رشـد: مـا يعاف اإلنسـان رشبه جيـب أن جيتنب اسـتعماهل يف 
القربـة إىل اهلل تعـاىل، وأن يعـاف وروده ىلع ظاهر بدنه كمـا يعاف وروده ىلع 

داخله.)))

 خامًسا: حتريم جماع احلائض وأثره يف مكافحة الوباء

  احِلْميـة مـن األذى بتحريـم مجـاع احلائـض)6) ويه قـوهل تعـاىل -: 
 

َ
َمِحيِض َوال

ْ
لُـوا النَِّسـاَء يِف ال ًذى فَاْعزَتِ

َ
َمِحيـِض قُـْل ُهـَو أ

ْ
لُونََك َعـِن ال

َ
﴿َويَْسـأ

َتْقَرُبوُهـنَّ َحـىَّ َيْطُهـْرَن ﴾)7) 

وجـه ادلاللـة: األذى: ما يُكـره من لك يشء، وهو سـبب ظاهر يف املنع 

)1( األعراف: 7))

)2( املبسوط )))/ 220)،  ومواهب اجلليل  )	/ )	2)  واملجموع)9/ 7	)

)3( األعراف: 7)) و تبيني احلقائق  ))/ 2	) لفخر ادلين الزيليع احلنيف )املتوىف: 	74 ه)

)4(كفاية األخيار )ص: 70) للحصي، تيق ادلين الشافيع )املتوىف: 829ه)

)5( بداية املجتهد ))/ 2	) ملحمد بن أمحد ابن رشد احلفيد )املتوىف: )9)ه)

)6( املبسوط 	/))) واذلخرية)/76	 واحلاوي 9/	)	 واملغي )/	22

)7( ابلقرة: 222
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ويقتـي اعزتاهلـّن ىلع اإلطـالق، مـا يـؤذي ودم احليـض أذى يمنـع صحـة 
الصـالة والصوم؛ ألنـه هل لونًا وراحئة منتنة وجناسـة مؤذيـة فيقتي اعزتاهلّن 

ىلع اإلطـالق، ومـاال يكـون فيه اسـتعمال األذى فهو حـالل مطلق.)))

وخمالطـة انلجاسـة خلق فاسـد تمجـه الطبيعـة السـليمة، ويقرب من 
الشـياطني ويف مجـاع احلائـض الغمس يف انلجاسـة، ومجاع احلائض ال سـيما 

يف فـور حيضتها ضـار باتفـاق األطباء.)2)

سادًسا: من التدابري ملكافحة الوباء تغطية الناء وإيكاء السقاء

أمـر الـرشع بتغطيـة اإلنـاء وإيكاء السـقاء)	)، عـن جابر قـال انلي:  
»مخـروا اآلنية، وأوكـوا األسـقية، وأجيفوا األبـواب واكفتـوا صبيانكم عند 

العشاء،...«)4)

 إيـكاء السـقاء  تتعلـق بـه مصالـح دنيويـة اكحلفـظ مـن الشـيطان 
والوبـاء وانلجاسـات واهلـوام، فاألمر بتغطيـة اإلناء يقق االحتيـاط لألمور 
ُمْفِسـداته  املـاء عـن  ادلينيـة واملصالـح ابلدنيـة، فـإن اكن ألجـل صيانـة 
الرشعيـة، فهـو احتيـاط لألمـور ادلينيـة، وإن اكن االحـرتاز عن الوبـاء، فهو 

ات.))) احتيـاط لألمـور ابلدنيـة وصيانتها مـن الُمـِرَّ

  وأهـل الطـب رصحـوا بأنه جيب ىلع املتحـرز من الوبـاء أن خيرج من 
بطنـه الرطوبات الفضلية ويقلـل الغذاء ويميل إىل تريـد ابلدن...)6)

سابًعا: النهي عن قضاء احلاجة يف منافع الناس كالماء والظل 

انلـيه عن قضاء احلاجـة من بوٍل أو براز يف املاء اذلي يسـتعمله انلاس 

)1( املبسوط 0)/ 9)) )واذلخرية  )/ 76	) واألم )/)8) ملحمد بن إدريس الشافيع )املتوىف: 204ه) واحلاوي  ))/ 80	)

)2( حجة اهلل ابلالغة )2/ 208) لويل اهلل ادلهلوي« )املتوىف: 76)) ـه

)3( املجموع  ))/ )26)

)4( ابلخاري   29/4) كتاب بدء اخللق باب: مخس من ادلواب فواسق، يقتلن يف احلرم، ومسلم 	/96)) كتاب 

األرشبة باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء.
)5( إاعنة الطابلني  )2/ 87	) )حتفة األحوذي) ))/ 		4) املباركفورى )املتوىف: 	)	)ه)

)6( اتلنوير  )2/ 08))
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يف وضوئهم واغتسـاهلم، وسـائر شـؤونهم، ويف طريقهم اذلي فيه يمشـون، ويف 
ظلِّهـم اذلي بـه يسـتِظلون، ومـوارد مياههم الـيت عليها جيلسـون، ومن ذلك 

شـواطئ الرتع والقنوات واألنهار.

عـن معـاذ بن جبـل قال رسـول اهلل : »اتقـوا املالعن اثلالثـة: الراز يف 
املـوارد، وقارعة الطريـق، والظل« )))

للفقهـاء تعليـق مشـرتك ىلع سـبب انلـيه و جتنـب اللعن مـن انلاس 
ولإلمامـني زكريـا األنصـاري وابـن قدامـة ترصيـح خمتلـف فقاال:» سـبب 
اتلحريـم هـو إيـذاء انلـاس وصيانـة للثمر عـن اتللويـث عند وقوعه سـواء 

اكن مأكـواًل أو منتفعـاً بـه؛ لـال تعافه انلفـس«.)2)

ثامًنا: حتريم الفواحش

الصحّيـة، واآلفـات  فيهمـا مـن األرضار  ملـا  واللـواط  الزنـا   حتريـم 
االجتماعيـة.   

وعـن ابـن عمـر عـن انلـي: »لـم تظهـر الفاحشـة يف قـوم قـط حـّى 
 فََشـا فيهـم الّطاعـون واألوجـاع الـيت لـم تكـن مضـت يف 

ّ
يُعلنـوا بهـا، إال

أسـالفهم اذليـن مضـوا«)	)

وللزنـا أرضار منهـا ذهـاب نـور اإليمـان وحجـب ادلاعء واسـتوجاب 
انلـار وحرمـان انلظـر إىل وجه الرمحـن  واذلرية الفاسـدة اليت تـؤذي املجتمع 
وتهدمـه وجتلب هل ادلمـار والفضيحة واالبتـالء بالطاعون وعضـال ادلاء.)4)

املبحث الثالث: التداوي واحلجر الصيح

ِجْستاين )املتوىف: )27ه) )سنن أيب داود) )/)2 كتاب الطهارة باب املواضع اليت نيه عن  )1( سليمان بن األشعث السِّ

ابلول فيها، قال األرنؤوط: حسن لغريه، وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب سعيد احلمريي، وروايته عن معاذ منقطعة، 
فإنه لم يدركه، وسنن ابن ماجه )/9)) باب انليه عن اخلالء ىلع قارعة الطريق.

)2( أسى املطالب ))/ 47) والفقه املنهيج )/ 49   واملغي )/22)

)3( ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد )املتوىف: 	27ه) )سنن ابن ماجه) )/0)) باب العقوبات قال اهليثيم رواه الزار 

ورجاهل ثقات )جممع الزوائد )/8)	 باب ما نيه عن قتله من النساء...قال األرنؤوط: صحيح يف حتقيقه البن حبان 
0)/)29 ذكر استحقاق القوم عقاب اهلل جل وعال عند ظهور الزىن والربا فيهم.

)4( مرقاة املفاتيح )/ 9	2 للمال اهلروي القاري )املتوىف: 4)0) ـه، والفقه ىلع املذاهب األربعة )/ )2))
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أوًل: مشروعية التداوي عند وقوع األمراض:

أمـر الـرشع باتلـداوي ملـا فيـه مـن جلـب املصلحـة ودفـع املفسـدة 
بدفـع ما يـؤذي، والواجـب االحتماء عن سـبب املـرض قبل حصـوهل وإزاتله 
، كمـا ال ينافيـه دفـع داء اجلـوع،  بعـد حصـوهل، واتلـداوي ال يُنـايف اتلـولكُّ
والعطـش، واحلر، والـرد بأضدادها، وحقيقـة اتلوحيد تتم بمبارشة األسـباب 
الـيت نصبهـا اهلل مقتضيات ملسـبباتها قدًرا ورشاًع، وتعطيلهـا يقدح يف نفس 

اتلولك.)))

وال خـالف يف جـواز اتلـداوي بالطاهـر واختلـف الفقهـاء يف حكم 
بانلجس             اتلـداوي 

الـرأي األول: يـرى احلنفية وقول للمالكية والشـافعية اجلـواز إال اخلمر 
فـال جتـوز إال للـرورة:  فيجـوز اتلـداوي باملحـرم اكخلمر وابلـول إن أخره 
طبيـب مسـلم أّن فيـه شـفاء واحلرمة ترتفـع بالـرورة فلم يكـن متداويا 
باحلـرام فلـم يتنـاوهل حديث انليه ، وهـذا يعي أّن االستشـفاء باملحـرم إنما 

ال جيـوز إذا لـم يعلم أّن فيه شـفاًء. )2)

الـرأي اثلـاين: يـرى املالكيـة ىلع املشـهور وقـول للشـافعية واحلنابلـة 
وقّيـد احلنفيـة عدم اجلـواز بعـدم علم املريـض إمانية الشـفاء عـدم جواز 

بانلجس.)	) اتلـداوي 

الـرأي اثلالـث: جيـوز بأبـوال اإلبل خاصة لـورود انلص فيهـا وال جيوز 
بغريها.)4)

)1( الطب انلبوي  )ص: 	)) والفوائد )ص: 4)) واملوافقات )2/ )26) إلبراهيم بن موىس بن حممد اللخيم الغرنايط 

الشهري بالشاطي )املتوىف: 790ه)
)2( املحيط الرهاين ))/ 	7	) وجممع األنهر )2/ ))))، وأبو القاسم، حممد ابن جزي اللكي الغرنايط )املتوىف: )74ه) 

والقوانني الفقهية ص6)) ونهاية املطلب 2/)0	 
)3( ابليان واتلحصيل 8)/24	 واملدخل 2/4	) واملحيط الرهاين ))/ 	7	) وجممع األنهر )2/ )))) والقوانني الفقهية 

ص6)) ونهاية املطلب 2/)0	 واملغي 9/	42
)4( املجموع  9/ 0)
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حجـة اتلحريم: عمـوم رواية أم ادلرداء عن أيب ادلرداء قال: قال رسـول 
اهلل : »إن اهلل عـز وجـل أنزل ادلاء وادلواء، وجعل لـل داء دواء، فتداووا، وال 

 (((« حبرام«  تداووا 

ويدخـل فيـه تريـاق فيه حلوم حيـات أو مخر وجيـوز ببول إبـل، ونبات 
فيه ُسـمية إن غلبت السـالمة مع اسـتعماهل.)2)

ويف قـوهل صى اهلل عليه وسـلم »لـل داء دواء« )	) تقوية نلفس املريض 
والطبيـب، وحـث ىلع طلـب ذلـك ادلواء واتلفتيش عليـه، فـإّن املريض إذا 
استشـعرت نفسـه أّن دلائـه دواء يزيلـه، تعلـق قلبـه بـروح الرجـاء، وبردت 
عنـده حـرارة ايلـأس، ومـى قويت نفسـه انبعثـت حرارتـه الغريزيـة، واكن 
ذلـك سـببًا لقـوة األرواح احليوانية وانلفسـانية والطبيعية، ومـى قويت هذه 
األرواح، قويـت القـوى احلاملة هلـا، فقهرت املرض ودفعتـه، وكذلك الطبيب 

إذا علـم أّن هلـذا ادلاء دواء أمكنـه طلبه واتلفتيـش عليه.)4)

 ثانًي�ا: احلجر الصيح

صـون انلفس واألجسـام واملنافـع واألعضاء واألمـوال واألعراض عن 
األسـباب املفسدة واجب)))

واحلجـر مـان يُعـزل فيـه أشـخاص ، أو أماكـن، أو حيوانـات، قـد 
العـدوى.)6)  خطـر  حتمل 

وتتوقـف مـدة احلجـر الصـيح ىلع الوقـت الـروري تلوفـري احلماية، 

)1(سنن أيب داود 6/	2 أول كتاب الطب باب يف األدوية املكروهة، قال األرنؤوط: صحيح لغريه، قال: الصنعاين يف 

إسناده إسماعيل بن عياش، وقد حدث هنا عن ثعلبة بن مسلم اخلثعيم وهو شايم فحديثه حمتج به. )فتح الغفار 
اجلامع ألحام سنة نبينا املختار )4/ 989)) باب انليه عن اتلداوي باملحرمات، قال ابن حجر ادلراية يف ختريج 

أحاديث اهلداية )2/ 242) أخرجه أبو داود بإسناد محىص وعن أنس رفعه، وعند الطراين ضعيف.
)2(كشاف القناع 76/2 ) و منصور بن يونس ابلهوىت احلنبى )املتوىف: ))0) ـه)منتىه اإلرادات)/ )4	)

)3( مسلم 729/4) كتاب السالم باب لل داء دواء واستحباب اتلداوي، ومسند أمحد 0/22)4 مسند جابر.

)4( الطب انلبوي )ص: )))

)5( الفروق 4/ 7	2 

)6( العدوى تعدي املرض من إنسان إىل آخر ومن بهيمة إىل أخرى. )القوانني الفقهية )ص: 296)
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يف مواجهـة خطـر انتشـار أمـراض بعينهـا. ويشـري احلجـر الصيح يف سـياق 
الراعيـة الصحيـة إىل خمتلـف اإلجـراءات الطبيـة املتبعـة إلحبـاط انتشـار 

العـدوى الـيت قد تنتـرش باملستشـفيات. 

 وتوجـد صـور خمتلفـة للحجـر الصـيح تُسـتعمل اعتمـاداً ىلع نمـط 
العـدوى والعوامـل املتضمنة يف انتشـارها بهدف مواجهة التشـابه يف عملية 
االنتشـار عـر اجلسـيمات اهلوائيـة أو القطـرات، أو مـن عـر االتصال عن 

طريـق اجلـدل، أو مـن خـالل االتصال عـن طريق سـوائل اجلسـم.)))

أصل احلجر يف السنة النبوية

)-عـن أسـامة: قال رسـول اهلل »الطاعـون رجس أرسـل ىلع طائفة من 
بـي إرسائيـل، أو ىلع مـن اكن قبلكـم، فإذا سـمعتم بـه بأرض، فـال تقدموا 
عليـه، وإذا وقـع بـأرض، وأنتـم بهـا فال خترجـوا، فـراًرا منه« قال أبـو انلر: 

»ال خيرجكـم إال فـراًرا منه«)2)

وجـه ادلاللـة:  يـرم عليكـم ذلـك؛ ألّن اإلقـدام عليه تهـور وجرأة 
ىلع خطـر وإيقـاع انلفـس يف معرض اتلهلكـة والعقـل يمنعه والـرشع يأباه 

قـال القـايض: وفيـه انليه عن اسـتقبال ابلـالء)	)

طاعون عمواس وأثره يف التدابري الفقهية

ابتـى اهلل أصحـاب املسـلمني بطاعون عمـواس فان بمثابـة اتلطبيق 
العمـيل للسـنة انلبويـة يف وضع اتلدابـري الالزمـة ملواجهة األوبئـة  وقع هذا 
الطاعـون سـنة سـبعة عرش وقيـل ثمانية عرش هجريـة)4) زمـن اخلليفة عمر 
فـان مـا فعلـه عمر دسـتوًرا لألمـة جيـب مرااعته عند نـزول نازلـة، حيث 
اختـذ تدابـري ملواجهـة الوباء اسـتنبط العلمـاء منه دروًسـا منهـا:- )- تطبيق 

 https://ar.wikipedia.org/wiki )1(

)2( ابلخاري 4/)7) كتاب أحاديث األنبياء باب حديث الغار، واملسند 288/29 حديث رشحبيل بن حسنة.

)3(فيض القدير ))/ 	8	) لزين ادلين حممد  احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوىف: )	0)ه)

)4( قال ابن عبد الر: اكن سنة سبع عرشة أو ثماين عرشة.  )االستذاكر )	/ 90))
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ْمُرــُهـْم ُشـوَرى بَيَْنُهْم«)))
َ
الشـورى تطبيقا لسـنة انلي وتنفيذا لقوهل تعـاىل:« وَأ

2-االجتهاد واجب عند عدم وجود انلص.

	-الزول ىلع انلص واجب إذا ما وُجد.

4- اإليمان بالقدر فما يزل من بالء أو وباء بقدر اهلل.

)-شكر املجتهد هلل حني يوافق اجتهادة سنة انلي.

6- وتطبيق القياس.

واألخـذ  باألسـباب  األخـذ  بـني  واتلوكيـل  العمـل  بـني  7-اجلمـع 
اهلـالك. أسـباب  وجمانبـة  واحلـزم  باالحتيـاط 

8-ظهـر للصحابـة نازلة جديدة يف تقسـيم مـرياث من مـات يف الوياء 
كيـف اتلوارث، وسـيأيت بيـان ذلك يف بيـان مرياث الغـرىق واحلرىق.

فاملـوىت اذليـن لـم يعلم أيهم مـات أوال أنـه ال يرث بعضهـم من بعض، 
وإنمـا جيعـل مـرياث لك واحـد منهـم لورثتـه األحيـاء، وبذلك قـىض زيد يف 

قتـى ايلمامـة، وفيمن مـات يف طاعون عمـواس.)2) 

موقف الصحابة يف التعامل مع الطاعون:

اختلـف فقهـاء الصحابة يف كيفيـة اتلعامل مع الوبـاء واكن خالفهم يف 
جـواز ادلخـول وليـس اخلروج مـن أرض الوبـاء، فاخلروج متعلـق بمقاصده 
للتـداوي أو االبتعـاد عـن الوبـاء أو العمـل، وهو مبـاح ذلا رجع سـيدنا عمر 

إىل املدينـة ولـم خيطئه أحد.

القـول األول: أشـار مجهـور الصحابـة ىلع سـيدنا عمـر بـن اخلطـاب 
بالقـدوم عليـه وعـدم اخلـروج عنـه؛ ألّن تـرك القـدوم عليـه أحـب مـن 
الرجـوع عنـه، فـإذا كـره الرجـوع عنـه فأحـرى أن يكـره اخلـروج عنـه.

)1( سورة الشورى آية 8	

)2(  رشح انلووي ىلع مسلم )14/ 209)وفتح ابلاري 0)/ )8) وما بعدها.
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القـول اثلـاين: يـرى عمرو بـن العـاص أّن األفضـل أن ال يقـدم عليه 
وأن خيـرج؛ ألنـه إذا كـره املقـام فيه فأحـرى أن يكـره القـدوم عليه.

القـول اثلالـث: األفضـل أال يقـدم عليه وأال خيـرج عنه للنـيه الوارد 
ـاَلُم - روايـة عبـد الرمحـن بن عـوف، وهذا  يف ذلـك عـن انلـي - َعلَيْـِه السَّ

القـول أصح األقـوال؛ ألّن السـنة حجـة ىلع القولـني اآلخرين.)))

وآلراء الصحابـة  يف القـدوم ىلع الوباء، معى صحيح يف أصول السـنن 
املجتمـع عليهـا مـن الكتاب والسـنة ومـالك ذلك لكـه اإليمان بالقـدر وأّن 
مـا أصاب املـرء لم يكـن يلخطئه مـع إباحة األخـذ باحلذر واحلـزم والفرار 

الظاهرة. املهلكـة  عن 

وحجـة الطائفـني مـن الصحابـة واضحـة مبينـة يف احلديـث وهمـا 
مسـتمدان مـن أصلني يف الـرشع أحدهما اتلولك والتسـليم للقضـاء واثلاىن 

االحتيـاط احلـذر وجمانبـة أسـباب اإللقـاء بايلـد إىل اتلهلكـة.)2)

حيـث ورد مـا يبيـح عدم اخلـروج، وقيد يف حصـول أجر الشـهادة ملن 
يمـوت بالطاعـون وهـو أن يمكـث باملـان اذلي يقـع بـه فـال خيـرج فـرارا 

(	 ( منه.

  ويف املنـع مـن ادلخـول إىل األرض الـيت قد وقـع فيها احلـذر واحلمية 
وجتنـب األسـباب املؤذيـة، واألخـذ بالعافيـة الـيت يه مـادة املعـاش واملعاد؛ 
فاليستنشـقوا اهلـواء ادلي قـد عفن وفسـد فيمرضـون، وال جيـاوروا املرىض 
فيحصـل هلـم بمجاورتهـم من جنـس أمراضهم، ومحيـة انلفوس عـن الطرية 
والعـدوى، فإنهـا تتأثـر بهمـا، والطـرية ىلع مـن تطـري بهـا، وللجمـع بـني 

)1( ابليان واتلحصيل7)/ 98	)

)2( انلووي ىلع مسلم )14/ 209)واالستذاكر  8/ ))2 كتاب اجلامع باب ما جاء يف الطاعون.

اختالف املهاجرين واألنصار يف القدوم ىلع الوباء فلل واحد منهم معى صحيح يف أصول السنن املجتمع عليها 
من الكتاب والسنة ومالك ذلك لكه اإليمان بالقدر وأن ما أصاب املرء لم يكن يلخطئه مع إباحة األخذ باحلذر 

واحلزم والفرار عن املهلكة الظاهرة. )االستذاكر )8/ ))2)
)3( فتح ابلاري0)/ 	9))
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انلصـوص انلـيه عـن ادلخـول احلـذر واحلميـة، ويف انلـيه عـن الفـرار أمر 
باتلـولك، والتسـليم، فـاألول: تأديـب وتعليـم، واثلـاين: تفويض وتسـليم. )))

ولألخبـار الـواردة رأي احلنفية واملالكيـة أّن منع اخلـروج وادلخول ال 
يمـل ىلع اتلحريم لكـّن ال يدخل وال خيـرج صيانة العتقـاده فأما إذا اكن 
يعلـم أن لك يشء بقـدر اهلل تعـاىل وأنـه ال يصيبه إال ما كتـب اهلل عليه فال 

بـأس بأن يدخـل وخيرج.

 وقيـل املنـع مـن اخلـروج خوفًـا مـن تعُطـل املـرىض اذليـن يف تلـك 
األرض؛ ألّن انلـاس إذا فـروا عنهـم تعطلـت أحواهلـم وأحـوال مـن يمـوت 
منهـم وقيل جـًرا خلاطر الفقـري اذلي ال جيد مـا يعينه إال ىلع اخلـروج وقيل 

غـري ذلك)2)

ذلا قـال ابـن حـزم يف الطاعـون: ال عدوى إنـه ال يعديـك، وال ينفعك 
فـرارك ما قـدر عليك)	) 

	-مرياث املوىت يف الوباء واجلوائح إذا لم نعلم السابق منهم.

الـرأي األول: يـرى اجلمهور مـن احلنفية واملالكية والشـافعية واحلنابلة 
ومجهـور الصحابـة أنّـه ال مـرياث بني احلـرىق واهلـديم واهللـك يف الوباء ويف 
القتـال ويف الغربـة وغـري ذلـك وال يـدري مـن مـات أوال ومـال لك واحـد 

منهـم لورثتـه األحيـاء وال يـرث األمـوات بعضهم مـن بعض.)4)

الـرأي اثلـاين:  قـول لسـيدنا يلع أنّـه يرث األمـوات بعضهـم من بعض 

)1( الطب انلبوي  )ص: )	) واذلخرية )	)/ 26	)

)2( حاشية الطحطاوي )ص: 47)) وابليان واتلحصيل 7)/97	 واذلخرية 	)/)2	 

نهيه عن اخلروج من بدله، ففيه معنيان:
) محل انلفوس ىلع اثلقة باهلل، واتلولك عليه، والصر ىلع أقضيته، والرىض بها.

2 ما قاهل أئمة الطب: أنه جيب ىلع لك حمرتز من الوباء أن خيرج عن بدنه الرطوبات الفضلية، ويقلل الغذاء، ويميل 
إىل اتلرد...)الطب انلبوي )ص: 4	)

)3( املحى باآلثار )	/ 9)))

)4(  انلتف  )2/ 6)8) وابلدائع 66/4) واتللقني 220/2 ومنح اجلليل 696/9 واحلاوي 87/8 واملغي 6/)8	 
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إال مـا ورث عـن صاحبه. )))

حجـة الـرأي األول: لك أمريـن حادثـني ال يعـرف تارخيهمـا جيعـل 
كأنهمـا وقعا معـا، واإلرث يبتى ىلع ايلقني بسـبب االسـتحقاق ورشطه وهو 

حيـاة الـوارث بعـد مـوت املـورث، ولـم يثبـت ذلك فال يـرث بالشـك.)2) 

حجـة الـرأي اثلاين: حيـاة لك واحد منهـم اكنت ثابتة بيقـني، واألصل 
بقاؤهـا إىل مـا بعـد مـوت اآلخـر، وألّن احلـادث يضـاف إىل أقـرب األوقات 

فـكأن لك واحـد منهـم مـات بعد مـوت اآلخر فـريث منه.)	)

2- عـن أيب هريـرة قال رسـول اهلل )صـى اهلل عليه وسـلم): »ال عدوى 
وال صفـر وال هامـة« فقـال أعـرايب: يـا رسـول اهلل، فمـا بال إبـيل، تكون يف 
الرمـل كأنهـا الظبـاء، فيأيت ابلعـري األجـرب فيدخل بينهـا فيجربهـا؟ فقال: 
»فمـن أعـدى األول؟« ويف لفـظ » عن عبـد الرمحن بن عوف عن رسـول اهلل 

: »ال يـورد مـرض ىلع مصح« )4)

 علّـق انلي )صى اهلل عليه وسـلم) الشـفاء ىلع مصادفـة ادلواء لدلاء، 
ولك داء هل ضـد مـن ادلواء يعالـج بضـده، فعلّـق انلـي الـرء بموافقـة ادلاء 
لـدلواء، وادلواء مـى جـاوز درجـة ادلاء يف الكيفيـة، أو زاد يف الكميـة ىلع ما 
ينبـيغ، نقلـه إىل داء آخـر، ومى قـرص عنها لم يـف بمقاومتـه، واكن العالج 
قـارًصا، ومـى لـم يقـع املـداوي ىلع ادلواء، أو لـم يقـع ادلواء ىلع ادلاء، لـم 
يصـل الشـفاء، ومى لـم يكن الزمـان صاحلًا ذللـك ادلواء، لـم ينفع، ومى 
اكن ابلـدن غـري قابـل هل، أو القـوة اعجـزة عـن محلـه، أو ثـم مانـع يمنع من 
تأثـريه، لـم يصـل الـرء لعـدم املصادفة، ومـى تمـت املصادفة حصـل الرء 

)1( انلتف )2/ 6)8) وابلدائع 66/4) 

)2( تبيني احلقائق )6/ )24) واالختيار ))/ 2)))  وانلتف )2/ 6)8) وابلدائع 66/4) 

)3( تبيني احلقائق )6/ )24)

)4( ابلخاري 28/7) كتاب الطب  باب ال صفر، وهو داء يأخذ ابلطن، وصحيح مسلم 742/4) كتاب 

السالم باب ال عدوى، وال طرية، وال هامة، وال صفر 
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بـإذن اهلل والبد، وهـذا أحسـن املحملـني يف احلديث.)))

وقـد مـر عمر بـن اخلطاب بامـرأة جمذومـة ويه تطوف بابليـت، فقال 
هلـا: »يـا أمـة اهلل، ال تـؤذي انلاس لو جلسـت يف بيتك » فجلسـت.)2)

وعليـه وجـب أن يال بـني املجذومني وبـني اختالطهم بانلـاس ملا يف 
ذلـك من اإلذايـة هلم والـرر بهم )	)

وانلـيه أن يـل املمـرض ىلع املصـح؛ ألنـه أذى، أي ألنـه قـد يتـأذى 
بذلـك ىلع مـا هـو موجـود من جـري العـادة يف ذلـك، ولك هذا مـن فعل اهلل 

السـابق.)4) وقدره 

ال يـل املجـذوم حمـل الصحيح معه يؤذيـه وإن اكن ال يعـدي فانلفس 
تكرهـه فهـو مـن باب إزالـة الرر ال مـن العـدوى وقيل هو ناسـخ لقوهل - 

صـى اهلل عليه وسـلم  - ال عدوى)))

ومقصـود نىف انلـي العدوى اذلى يعتقـده املالحدة، فهـم يعتقدون أّن 
االدواء تعدى بأنفسـها وطباعها. 

وهـذا باطـل ألنه جرت العـادة أن خيلق ادلاء عند مالقاة اجلسـم اذلى 
فيـه ادلاء، كمـا أنـه أجـرى العـادة أن خيلق االبيـض بني األبيضني واألسـود 
بـني األسـودين، وإن اكن يف قدرتـه أن خيلق األبيض من األسـودين ال أّن هذه 

االدواء تعدى بنفسـها.)6)

قـال ابـن عبد الر مجلـة األحاديـث يف الوباء جيمعها انلـيه عن ركوب 
الغـرر واملخاطـرة بانلفـس واألرض الوبيئـة ال يـكاد يسـلم صاحبهـا مـن 

)1(الطب انلبوي ص: 2))

)2( املوطأ 	/)62 جامع احلج، ومصنف عبد الرزاق )/)7 باب: الطواف أفضل أم الصالة وطواف املجذوم، قال عبد 

القادر األرنؤوط: يف سنده انقطاع، فإن عبد اهلل بن أيب ملكية لم يدرك عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه. )جامع 
األصول )	/ 6)2)

)3( ابليان واتلحصيل )9/ )9	)

)4( ابليان واتلحصيل )7)/ 277)

)5( اذلخرية )	)/ 6)2)

)6( املجموع 6)/ 269
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الوبـاء فيهـا إذا نـزل بها فنهـوا عن هـذا الظاهـر إذ اآلجال واآلالم مسـتورة 
(( ( عنهم.

   - املوىت بسبب الوباء يغسلوا ما أمكن وإال دفنوا بغري غسل

الـرأي األول: يـرى املالكية واحلنابلة ووجه للشـافعية جيـوز دفن املوىت 
بالوباء دون أن يُغسـلوا، وإن أمكن تغسـيلهم بصب املـاء عليهم فجائز. )2)

الرأي اثلاين: يرى احلنفية ووجه للشافعية واحلنبلة تغسيلهم.)	)

الـرأي اثلالـث: يـرى الشـافعية واحلنابلـة أّن مـن تعـذر غسـله لعدم 
املـاء وللخـوف عليه من اتلقطع بالغسـل اكملجـدور والغريق واملحـرتق يُيَمم 

  (4( أمكن  اذا 
حجة الرأي اثلالث: اكليح العادم للماء أو اذلي يؤذيه املاء.)))

  اتلرصفات املايلة زمن الوباء

  يـرى املالكيـة والشـافعية واحلنابلـة أنّـه يف زمـن الوبـاء والطاعـون 
فتـرصف انلـاس لكهـم فيه حمسـوب من اثللـث وينبيغ ملـن ورثتـه أغنياء أو 

فقـراء أن ال يـويص بزائـد ىلع ثلـث واألحسـن أن ينقـص منه شـيئا.)6) 

)1( اتلمهيد )2)/ 260)
)2( اتلاج واإللكيل  )	/ 46) واحلاوي 	/6	 والرشح الكبري7/2		 

من الفتوى اليت لم يقف عليها ابلاحث إال يف كتب املالكية تعتد زوجة املفقود زمن الوباء بعد ذهاب املرض
  يرى املالكية أّن زوجة املفقود يف زمن املجاعة أو الوباء أو الكبة أو السعال فتعتد بعد ذهاب ذلك املرض.  

)مواهب اجلليل )4/ )))) والفواكه ادلواين )2/ 42)
)3( ابلناية 	/264 ) وحاشية الطحاوي ص628 واحلاوي 	/6	 واملغي 99/2	

)4( املنهاج القويم ص 208 والرشح الكبري  )2/ 7		)

)5( منهاج الطابلني ص )6 والرشح الكبري )2/ 7		) 

)6( جامع األمهات ص 86	  وفتح املعني )ص: 428) وإاعنة الطابلني 	/247 وكشاف القناع 4/	2	
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 اخلاتمـــــــــــــة

وأخرًيا اخلاتمة وتشتمل ىلع اتلوصيات وأهم انلتائج ومراجع ابلحث

أــهم اتلوصيات:

)-ىلع ابلالد اإلسالمية االهتمام بدراسة الطب انلبوي.

2-تطبيق الفقه اإلساليم تفعيال عمليًا يف جماالت احلياة.

	-طباعة ونرش األحام الفقهية املتعلقة بانلظام الصيح.

4-عمـل نـدوات علمّيـة وتثقيفيـة لطبقـات املجتمـع املختلفـة لنرش 
الـويع الصـيح الفقيه.  

أــهم انلتائج:

)-احلاجة امللحة دلراسة وتطبيق الفقه اإلساليم

2-سبْق الفقه اإلساليم لضبط احلجر الصيح.

	-اتلدابري الفقهية محاية للمجتمع.
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املراجع 

القرآن الكريم وكتب التفسري

 عبـد الرمحـن بن نارص بـن عبد اهلل السـعدي )املتوىف: 76	)ه) )تيسـري الكريم 	 

الرمحن يف تفسـري كالم املنان) انلارش: مؤسسـة الرسالة.

 حممـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع املطلـي القـريش املك 	 

)املتـوىف: 204ه) تفسـري اإلمـام الشـافيع- دار اتلدمريـة - السـعودية.

 حممـد الطاهـر بـن اعشـور اتلونـي )املتـوىف : 	9	)ه) »حتريـر املعى السـديد 	 

وتنويـر العقـل اجلديـد مـن تفسـري الكتـاب املجيد-اتلحريـر واتلنويـر املؤلـف : 

انلـارش : ادلار اتلونسـية للنـرش - تونـس

كتب السنة النبوية

 أمحـد بـن حممد بن حنبل الشـيباين )ت: )24ه) )املسـند) انلـارش: دار احلديث، 	 

القاهرة.

ِجْسـتاين )املتوىف: )27ه) –سـنن أيب داود-	   سـليمان بن األشـعث بن إسـحاق السِّ

املحقـق: شـَعيب األرنؤوط - انلارش: دار الرسـالة.

 حممـد بـن إسـماعيل أبـو عبداهلل ابلخـاري اجلعـيف ت: 6)2 ه- اجلامع املسـند 	 

الصحيـح املختـرص مـن أمـور رسـول اهلل صـى اهلل عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه 	 

صحيـح ابلخـاري انلـارش: دار طـوق انلجاة.

 حممـد بـن عيـىس بن َسـْورة بـن مـوىس  الرتمـذي )ت 279ه) سـنن الرتمذي-	 

حتقيـق وتعليق:أمحـد حممد شـاكر  انلارش: احللـي – مرص.

 حممـد بـن يزيـد القزويـي)ت: 	27ه) –سـنن ابـن ماجـه-: دار إحيـاء الكتب 	 

- العربية 

 مسـلم بـن احلجاج أبو احلسـن انليسابوري-ت:)26 ـهاملسـند الصحيح املخترص 	 

بنقـل العـدل عـن العدل إىل رسـول اهلل صـى اهلل عليه وسـلم، انلـارش: دار إحياء 

الرتاث العـريب – بريوت.

كتب الفقه

 أبـو بكـر بن مسـعود بن أمحد الاسـاين احلنيف املتـوىف: 87) ـه)بدائـع الصنائع 	 
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يف ترتيـب الرشائع) انلـارش: دار الكتب العلمية ط اثلانيـة، 406) ـه- 986)م.

 زيـن ادليـن بـن إبراهيـم بن حممـد ابـن جنيـم املـرصي ت: 970 )ابلحـر الرائق 	 

رشح كـز ادلقائـق) انلـارش: دار الكتـاب اإلسـاليم.

عبـد الرمحـن بن حممـد بن سـليمان املدعـو بشـييخ زاده املتـوىف: 078) ـه)جممع 	 

األنهـر يف رشح ملتـى األحبـر) انلـارش: دار إحياء الـرتاث العريب.

 عثمـان بـن يلع بن حمجـن الزيليع احلنـيف ت: 	74  ـه)تبيني احلقائق   وحاشـية 	 

ِي ت: )02) ه(املطبعة الكـرى األمريية 
ْ
ـل )  ( أمحـد بن حممد بن أمحـد الشِّ ـلِيِّ الشِّ

- القاهرة 	)	) ه.)

محـد بـن أمحـد بن أيب سـهل الرخـي املتـوىف: 	48 ـه)املبسـوط)   دار املعرفة   	 

بريوت.

  حممود بن أمحد بن موىس بن أمحد بن حسني العيى املتوىف: ))8 ـه)ابلناية رشح 	 

اهلداية)  دار الكتب العلمية - بريوت، بلنان الطبعة: األول، 420)  ـه- 2000 م 

ثانًي�ا:الفقه المالكي:

شـهاب ادليـن أمحد بن إدريس بـن عبد الرمحـن املالك املتـوىف: 684ه)اذلخرية) 	 

انلارش: دار الغرب اإلسـاليم- بريوت

  حممـد بـن أمحـد بن رشـد القرطي املتـوىف: 20) ـه)ابليـان واتلحصيـل والرشح 	 

واتلوجيـه واتلعليـل ملسـائل املسـتخرجة)   دار الغرب اإلسـاليم، بريوت 

حممـد بـن أمحـد بن حممد بـن أمحد بن رشـد القرطي الشـهري بابن رشـد احلفيد 	 

املتـوىف: )9) ـه)بدايـة املجتهد ونهاية املقتصـد)  دار احلديث – القاهرة

حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن جزي ت: )74 ـه)القوانني الفقهية) 	 

ثالًثا: الفقه الشافعي

  إبراهيـم بـن يلع بـن يوسـف الشـريازي املتـوىف: 476 ـه)املهـذب)   دار الكتب 	 

. لعلمية ا

 زكريـا بـن حممد بـن زكريـا األنصـاري املتوىف: 926 ـه)أسـى املطالـب يف رشح 	 

روض الطالـب)   دار الكتـاب اإلسـاليم

  عبـد الكريـم بـن حممد بن عبـد الكريم، أبو القاسـم الرافيع القزويـي املتوىف: 	 
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	62 ـه)العزيـز رشح الوجـزي املعـروف بالـرشح الكبـري)  : دار الكتـب العلميـة، 

بريوت 

 يلع بـن حممـد بن حممد بن حبيب ابلرصي الشـهري باملـاوردي ت: 0)4ه)احلاوي 	 

الكبـري) : دار الكتب العلمية، بريوت الطبعة: األول، 9)4)  ـه-999) م

يـى بـن رشف انلـووي املتـوىف: 676 ـه )املجمـوع رشح املهـذب )تكملـة 	 

السـبك واملطيـيع)  دار الفكـر.

يـى بـن رشف انلـووي املتـوىف: 676 ـه )روضـة الطابلـني وعمـدة املفتـني) 	 

)99)م.  2)4) ـه/  بـريوت  اإلسـاليم،  املكتـب 

رابًعا:الفقه احلنبلي

عبـد اهلل بـن أمحـد بن حممـد بـن قدامـة اجلماعيـيل املقـديس حلنبـيل، املتوىف: 	 

620 ـه)املغـي البـن قدامة)انلـارش: مكتبـة القاهـرة.

عـالء ادليـن أبـو احلسـن يلع بـن سـليمان املـرداوي احلنبـيل املتـوىف: )88 ـه	 

)اإلنصـاف يف معرفـة الراجـح مـن اخلـالف) دار إحيـاء الـرتاث العـريب.

ت972 ـه)منتـىه 	  انلجـار  بابـن  الشـهري  احلنبـيل  الفتـويح  أمحـد  بـن  حممـد   

999)م. 9)4) ـه-  األول،  الطبعـة:  الرسـالة  مؤسسـة  انلـارش:  اإلرادات) 
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تدبري األديان السماوية لألزمات الصحيةمن خالل الكتاب املقدس 
والقرآن الكريم

عبد الرحيم أبو أيوب)))
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا – املغرب

ABOUAYYOUB8ALANSARI@HOTMAIL.COM

مقدمة:

احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل،،،

مـع ظهـور وبـاء كورونـا، ظهـرت تفسـريات دينيـة ألسـباب ظهـوره 
وطـرق عالجـه. وكمثـال ذللـك مـع االقتصـار ىلع األديـان السـماوية:

أن بعـض احلاخامـات قالـوا بأنه عقـاب ألعـداء ايلهود فـال يصيبهم، 
مـا أدى إىل اسـتهتار احلريديـم بـه، كمـا أن وزيـر الصحـة احلاخـام يعقوب 
يلتسـمان قـال: “أنـا ىلع ثقـة أن املسـيح سـيأيت وخيرجنـا مـن كورونـا كما 

أخرجنـا اهلل مـن مـرص”)2) ، وخالـف تعليمـات وزارته فأصيـب. )	)

أمـا انلصـارى فانـت ترصياتهـم متضاربـة؛ فبينمـا وصفـه القـس 

)1( أستاذ الرتبية اإلسالمية وباحث يف الدكتوراه تخصص مقارنة األديان. حاصل عىل شهادة املاسرت يف الدراسات السامية ومقارنة 

األديان. 

-B1%8A%D8%D9%B2%D8%88%https://www.alquds.co.uk/%D9 )2(  جريدة القدس العريب: 2020/03/25. 

%8A%D9%D9%A6%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A5%D8%84%D9%A7%D8%-A9%AD%D8%D8%B5%D8%84%D9%A7%D8%

D%B8%AA%D8%D8%86%D9%85%D9%84%D9%A7%AD-%D8%8A%D8%D9%B3%D8%85%D9%84%D9%A7%8A-%D8%D9%84

/B1%8

)3(  جريدة الرشق األوسط، العدد: 15124. 2020/04/25.
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كينيث”بأنـه شـيطان وحكـم عليـه بالطـرد وأمـره بزحـف ىلع بطنـه”)4) 
، وصفـه القـس ويلـس ب”امللَـك اذلي جـاء تلطهـري األرض”))) ، وقـال 
األسـقف العـام لكنائس وسـط القاهـرة: “إن رس اتلناول املقدس هو الشـايف 
مـن أمـراض اجلسـد والـروح، أرجـوا أن نقـرتب منـه بهيبة وليـس بفحص 
علـيم”)6) . وسـخر بمن يقتـيف العلم، يلقـرتح الليمون كعـالج”. ولم ختضع 

الكنائـس للحجـر الصـيح إال مكرهـة .)7)

أمـا بعض املسـلمني فقـال أحدهم إن هـذا األمر ال يصيب املسـلمني،  
لكـن هذا لـم يصدر عن علمـاء أو جهـات موثوقة.

هـذه اتلفسـريات جتعلنـا نتسـاءل، هـل هلـا مـا يررهـا يف الكتـب 
ال؟ أم  معقولـة  حلـوال  تقـدم  فهـل  اكنـت،  وإذا  املقدسـة؟ 

هـذا مـا سـأحاول اسـتجالءه باسـتقراء الكتـب املقدسـة، لعلنـا جند 
الترشيـع اذلي يقنـع العقـل حبجتـه، ويالمـس الفطـرة بأحامـه، ويواكب 

العـرص بشـمويلته، يلكـون طـوق جنـاة للعالم.

النظرة الديني�ة ألسباب األوبئ�ة:

أسباب األوبئ�ة من خالل الكتاب املقدس:

من خالل الكتاب املقدس، فلألوبئة أسباب ثالثة:

)4(  قناة كينيث: 2020/03/30.

https://www.youtube.com/watch?v=OSIrQBGfUtw

.2020/01/28 :Right Wing Watch 5( منظمة(

https://www.rightwingwatch.org/post/rick-wiles-the-coronavirus-is-an-end-times-plague-sent-by-god-to-purge-

/the-world-of-sin

)6( برنامج بستان العقيدة: 2020/03/04.

1egvR_GidUU=https://www.youtube.com/watch?v

)7( قناة الجزيرة: 2020/03/13.

-81%8A%D9%D9%83%D9%/13/3/2020/https://www.aljazeera.net/news/cultureandart

%D8%84%D9%A7%D8%-B3%D8%88%D9%82%D9%B7%D8%84%D9%A7%AA-%D8%D8%B1%AB%D8%D8%A3%AA%D8%D8%

  B3%D8%88%D9%B1%8A%D8%D9%81%D9%A8%D8%-A9%8A%D8%D9%86%8A%D9%AF%D9
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 أ.أنها عقاب من الرب:

ال يذكـر الوبـاء يف العهـد القديـم)))  إال للعقـاب، حـى ولـو اكن يف 
املـوايش)2)))	)  . فهـو مـن الربـات اليت يعاقَب بهـا اخلارج عـن الوصايا، كما 
جـاء: »إن لـم تسـمع لصـوت الـرب إهلـك تلحـرص أن تعمـل جبميـع وصاياه 

وفرائضـه الـيت أنـا أوصيـك... يلصـق بك الـرب الوباء حـى يبيـدك«)4) .

وهـو ال يصيـب األتقياء، ألن »السـاكن يف سـرت العيل يف ضـل القدير 
يبيـت. أقـول للرب ملجـاي وحصي الـيه فاتـكل عليه. ألنـه ينجيك من 
فـخ الصيـاد ومـن الوبـاء اخلطـر«))) . لكـن هـذا يناقض مـا جـاء أن أيوب 

أصيـب بمـرض خطري مع أنـه اكن »مسـتقيم يتـيق اهلل«)6) .

وهذه أمثلة من األوبئة اليت ذكرها الكتاب املقدس)7) :

- هـالك 24000 مـن بـي إرسائيـل بالوبـاء بعـد غضـب الـرب عليهم 
بسـبب الزنـا .)8)

- هالك 4700) من بي إرسائيل بالوباء عقب تمرد قورح .)9)

هالك اجلواسـيس اذلين أشـاعوا بـأن األرض املقدسـة رديئة    -
.((0 (

أمـا العهـد اجلديـد فإنـه جعل ظهـور األوبئـة عالمـة للعـودة اثلانية، 
حيـث جـاء فيـه: »تكـون زالزل عظيمـة يف أماكـن وجمـااعت وأوبئـة... 

)1( للكتاب املقدس قسمني: قديم يقدسه اليهود والنصارى، وجديد يقدسه النصارى فقط.

)2( سفر الخروج: 3/9.

)3( دائرة املعارف الكتابية. مادة: وبأ. 

)4( سفر التثنية: 15/28ـ21

)5(  سفر املزامري: 1/91ـ3.

)6( سفر أيوب: 3/2ـ7

)7( دائرة املعارف الكتابية. مادة: رضب. بترصف

)8( سفر العدد: 1/25ـ9 

)9( سفر العدد: 49/16.

)10( سفر العدد: 37/14. 
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وحينئـذ يبـرصون ابن اإلنسـان آتيـا«)))) . ذللك فهـم يسـتبرشون حبدوثه .)2))

 ب.أنها من الشيطان:

ملـا اخـزتل العهـد اجلديـد حيـاة يسـوع وتالميـذه يف شـفاء األمراض 
الشـياطني، حيـث: »يكـون هلـم سـلطان ىلع شـفاء األمـراض  وإخـراج 
وإخـراج الشـياطني«)	)) . جاء قساوسـة وجزمـوا أن األمـراض ال تكون إال 

مـن الشـيطان. كمـا هـو منشـور يف موقـع القـس كينيث:

 I know that sickness and disease do not come from God, and they
 are not part of His plan for my life. The devil is the one who steals, kills and

. ((4(destroys

 ج.أنها بسبب اخلطيئ�ة األوىل:

ينسـب العهـد اجلديد املـرض إىل آدم، »بإنسـان واحد دخلـت اخلطية 
إىل العالـم« )))). ذللـك قـال بعضهـم: فأبوانـا األوالن تمتعـا بصحـة اكملـة 
قبـل تمردهمـا.  وعرفـا أنهمـا سـيموتان إذا أدارا ظهرهما هلل رافضـني راعيته 
احلبيـة. مـع ذلـك، قطعـا عمـدا عالقتهمـا به وخـرا كماهلمـا. ثـم انتقلت 
إيلنـا طبيعتهمـا اليت تشـوبها العيـوب. هلذا السـبب، ما زنلا نمـرض رغم لك 
اجلهـود للقضاء ىلع األمـراض)6)) . فاالرتباط بني اخلطيئة واملرض شـديد .)7))

أسباب األوبئة من خالل القرآن والسنة:

)11( إنجيل لوقا: 11/21ـ27 

)12( النبوة والسياسة. ص:28.

)13( إنجيل مرقس: 15/3

)14( موقع كينيث: 2020/05/27

https://www.kcm.org/real-help/healing/speak/speak-gods-will-your-healing )15(

   رسالة بولس إىل أهل رومية: 12/5.

)16( موقع شهود يهوه: 2020/06/18.

AC%%D8%85%D9%/A9%D8%A8%AA%D8%D8%83%D9%85%D9%84%D9%A7%https://www.jw.org/ar/%D8

-B9%D8%82%D9%86%D9%-A7%D8%B0%D8%A7%D8%85%D9%84%D9%/AA/g201304%D8%A7%D8%84%D9

/B6%D8%B1%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%-A9%D8%B3%8A%D8%D9%B1%D8%81%D9%

)17( مجلة الرتاث األرثوذكيس، الخطيئة واملرض، نيقوالوسكويوس: 2018/09. العدد: 11
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من خالل القرآن والسنة، فاألوبئة تأيت ألسباب ثالثة:

 أ.الوباء ابت�الء للمؤمن:

يكـون االبتـالء باخلـري والـرش، لقـول اهلل –عـز وجـل- : ﴿َوَنبْلُوُكـْم 
ـه العبـد إىل اهلل ، بعبـادة الشـكر ىلع خـريه،  ﴾))) . واغيتـه توَجُّ َـرْيِ

ْ
ِّ َواخل بِالـرشَّ

وباتلـرع إيلـه بعبـادة الصـر ىلع الرش.

ُكوا  ْن ُيرْتَ
َ
َحِسـَب انلَّـاُس أ

َ
وهـو من عالمـات اإليمان لقـوهل تعـاىل: ﴿أ

 ُيْفتَنُوَن﴾)2) . وهو أشـد ىلع األنبياء – عليهم السـالم- 
َ

ْن َيُقولُـوا آَمنَّـا َوُهْم ال
َ
أ

نِْبيَاُء 
َ
، فلمـا سـئل الرسـول – عليه السـالم-  أي انلاس أشـد بالء، قـال: ﴿األ

بًا 
ْ
ـإِْن اَكَن ِدينُـُه ُصل

ْمثَـُل، َفيُبْتَـَى الرَُّجـُل ىلَعَ َحَسـِب ِديِنِه، فَ
َ
ْمثَـُل فَاأل

َ
ُثـمَّ األ

ُح ابَلاَلُء  اْشـتَدَّ بَـاَلُؤُه، َوإِْن اَكَن يِف ِديِنـِه ِرقَّـٌة اْبتُيِلَ ىلَعَ َحَسـِب ِديِنِه، َفَما َيـْرَ
رِْض َما َعلَيْـِه َخِطيئٌَة﴾ .)	)

َ
َكـُه َيْمـِي ىلَعَ األ بِالَعبْـِد َحىَّ َيرْتُ

ومـا يشـهد لألوبئة أنها مـن أنواع االبتـالء اليت تصيب املسـلم، قوهل 
 

َّ
ًذى ِمـْن َمـَرٍض، َفَما ِسـَواُه إِال

َ
– عليـه السـالم- : ﴿َمـا ِمـْن ُمْسـِلٍم يُِصيبُـُه أ

ـَجَرُة َوَرَقَها﴾)4) . وقوهل – عليه السـالم- :  ُطُّ الشَّ َحـطَّ اهلُل بِـِه َسـيِّئَاتِِه، َكَما حتَ
 y اُعـوُن َشـَهاَدٌة ِلـُلِّ ُمْسـِلٍم﴾ ))). وهذا مـا يفر موت خـرية الصحابة ﴿الطَّ

. به

 ب.الوباء عقاب:

أحاديـث كثـرية تؤكـد أن الوبـاء يكـون عقابـا للطغـاة، منهـا قوهل – 
َمِم 

ُ ْ
َب بِـِه َبْعـُض األ ـَقَم رِْجـٌز ُعـذِّ ِو السَّ

َ
وََجـَع أ

ْ
عليـه السـالم- : ﴿إِنَّ َهـَذا ال

َقبْلَُكـْم﴾ .)6)

)1(  سورة األنبياء: 35.

)2(  سورة العنكبوت: 2،3.

)3(  سنن الرتمذي: 2398، صحيح

)4( صحيح مسلم: 2571.

)5( صحيح البخاري: 5732.

)6( صحيح مسلم: 2218.



129

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

ولعـل الوبـاء هـو آخر مـا ُعوقـب به فرعـون قبـل إغراقه، فهـو الرجز 
ا 

ا َوَقـَع َعلَيِْهـُم الرِّْجُز قَالُـوا يَاُمـوىَس اْدُع نلََ املقصـود)7)  يف قـوهل تعـاىل: ﴿َولَمَّ
ُْؤِمـنَنَّ لََك َولَُنِْسـلَنَّ َمَعَك  َربَّـَك بَِمـا َعِهَد ِعنْـَدَك لَِئْ َكَشـْفَت َعنَّا الرِّْجـَز نلَ

اِئيَل﴾ .)8) بَـِي إِرْسَ

وكمـا عوقبـت بـه األمـم سـابقة، تعاقَـب بـه هـذه األمـة إذا فعلـت 
فَِبَمـا  َصابَُكـْم ِمـْن ُمِصيبَـٍة 

َ
أ أسـبابه. اسـتنادا للقاعـدة القرآنيـة: ﴿َوَمـا 

يِْديُكـْم َوَيْعُفـو َعـْن َكِثـرٍي﴾)9) . ومـن األسـباب املوجبـة للعقوبة 
َ
َكَسـبَْت أ

 ، َفاِحَشـُة يِف قَـْوٍم َقطُّ
ْ
بالوبـاء، الوقـوع يف الزنا، لقول الرسـول r: ﴿لَـْم َتْظَهِر ال

وَْجـاُع الَّيِت لَـْم تَُكْن َمَضْت 
َ ْ
اُعـوُن، َواأل  فََشـا ِفيِهُم الطَّ

َّ
َحـىَّ ُيْعِلنُـوا بَِها، إِال

يـَن َمَضـْوا﴾ .)0)) ِ
َّ

ْسـاَلفِِهُم اذل
َ
يِف أ

 ج.الوباء آية للتفكر والعتب�ار:

يـأيت الوبـاء كذلك تذكـريا للناس خبالقهـم وبيانا لقدرتـه عليهم، وأنه 
 

َّ
يَـاِت إِال

ْ
I املتـرصف يف ملكـه حبكمتـه، لقوهل- عز وجـل- : ﴿َوَما نُرِْسـُل بِاآل

ِْويًفـا﴾)))) . وهـذا األمـر يتعلـق بانلـايج منـه لعلـه يتعـظ بـه)2))  ويـؤدي  ختَ
الوظيفـة الـيت ُخلق مـن أجلها.

إذن مـن خـالل مـا سـبق فاألوبئـة يف العهـد القديـم ال تكـون إال 
عقابـا، وتكـون عقابـا مـن الـرب أو من الشـيطان حبسـب العهـد اجلديد. 
وهـذا مـا يفـر تفسـريات احلاخامـات والقساوسـة لوبـاء كورونـا. أمـا يف 

)7( جامع البيان يف تأويل القرآن. ج:13، ص:71.

)8( سورة األعراف: 134.

)9( سورة الشورى: 30.

)10( سنن ابن ماجه: 4019، حسن

)11( سورة اإلرساء: 59.

)12( ممن كانت أزمة كورونا سبب إسالمه: املصارع النمساوي الشهري ويلهلم أوت، حيث قال: »لقد أعطتني أزمة كورونا الراحة الالزمة 

ألجد إمياين مرة أخرى. قناة الجزيرة: 2020/04/19.

%A7%D8%B3%D8%85%D9%86%D9%-B9%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%85%http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9

-%D8%84%D9%B3%D8%A5%D8%-86%D9%84%D9%B9%8A%D8%D9%-B1%8A%D8%D9%87%D9%B4%8A-%D8%D9%88%D9

%D9%88%D9%B1%D8%88%D9%83%D9%-A9%D8%82%D9%A7%D8%84%D9%B9%D8%-A7%D8%85%D9%-87%D9%85%D9%A7

88%8A%D9%AF%D9%8A%D8%D9%81%9F-%D9%D8%A7%D8%86
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اإلسـالم؛ فتكـون لالبتـالء، والعقـاب واالعتبـار. وهـذا مـا يؤكـده حديث: 
َافِِريـَن﴾))) . وهذا األمر 

ْ
ـيِت َورمَْحٌَة لَُهـْم َورِْجٌس ىلَعَ ال مَّ

ُ
اُعوُن َشـَهاَدٌة أِل ﴿الطَّ

يمنـع اتهـام املريـض، ألنـه ال يمكـن معرفته هـل هو عقـاب أم ابتـالء إال 
بالويح.

اتلدابري ادلينية الوقائية لألزمات الصحية:

أهـم اتلوصيـات اليت حثـت عليهـا منظمة الصحـة العامليـة للحد من 
انتشـار األمراض)2)  يه:

باملـاء، وتغطيـة الفـم واألنـف عنـد 	  نظافـة ايلديـن جيـداً   
العطـس. أو  السـعال 

جتنب االقرتاب من األشخاص املصابني.	   

جتنب تناول املنتجات احليوانية انليئة.	   

وذللـك فمقارنة اتلدابري ادلينية الوقائية بني الكتب املقدسـة، سـتكون 
يف: نظافـة ايلديـن، واتلغذية السـليمة، واحلجر الصيح. وذلـك ملعرفة أي من 

الترشيعـات عباداته املأمور بهـا معقولة املعى وتسـاير متطلبات العرص.

التدابري الوقائي�ة لألزمات الصحية من خالل الكتاب املقدس:

 أ.نظافة اليدين:

شـدد العهد القديـم طقوس الطهـارة، وبالغ يف حتديد انلجاسـات اليت 
جتـب الطهارة منهـا. من ذلـك أنه جعل:

من حر مليت، يصري جنسا وال يطهره إال رماد ابلقرة .)	)	   

املريـض بالرص جنسـا، وقـد ال يتطهـر إال حبرق ثيابـه وهدم 	   

)1( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. 255.

)2( منظمة الصحة العاملية: 2020/70/21. 

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/protect-yourself-and-others.html

)3(  بذل املجهود يف إفحام اليهود. ص:33. يراجع أيضا سفري الالويني: 21. والعدد: 19.
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بيتـه .)4)

املرأة احلائض جنسة، ولك ما جتلس عليه يتنجس .)))	   

لكـن يقابـل هـذا اإلفـراط، تفريط يف غسـل ايلديـن عنـد الوضوء. 
وهـذا أمـر خمالـف للمعقـول، كمـا وصفـه يهـودي سـابقا )6). فالوضـوء عند 

ايلهـود يكـون بصـب املـاء ىلع ايلدين فقـط )7) بـدون فركهـم .)8)

أمـا يف العهـد اجلديـد؛ فالطهـارة ال عالقـة هلـا باملـاء ألنهـا داخليـة 
فقـط، وال تكـون إال باإليمـان بالـرب يسـوع. أمـا املعمودية فـال عالقة هلا 
بانلظافـة، فـيه ليسـت إزالـة وسـخ اجلسـد، بـل يه عالمـة خارجيـة ملوت 

املتنـرص ودفنـه وقيامتـه مع املسـيح .)9)

وسـبب عـدم وجـود الطهـارة عنـد انلصارى، أنـه ليـس عندهم يشء 
جنـس إال مـا خيـرج مـن الفـم: »إن لك مـا يدخـل الفـم يمـي إىل اجلـوف 
ويندفـع إىل املخـرج. وأمـا مـا خيـرج مـن الفم فمـن القلـب يصـدر. وذلك 
ينجـس اإلنسـان«)0)) . مـا جعـل بعضهم يتقـرب للرب بعـدم االغتسـال .))))

عـن  تتحـدث  ويه  تاناهيل)تقـول  )ري  الاتبـة  جعـل  األمـر  هـذا 
ضحايـا أوبئـة سـابقة: “ىلع األرجـح أن املسـيحيني اعنوا أكث مـن ايلهود أو 
املسـلمني، حيـث لـم تكـن انلظافة العامـة جزءا مـن عقيدتهم. ثـم تعرض 
قولـة جـريوم: الرجـل اذلي تطهـر باملسـيح ال يتـاج مزيـدا مـن الطهـارة. 
وتقـول: ومـن املسـتبعد أن يكـون انلقـاء الرويح قـد خط دفـااع قويا ضد 

الراغيـث الـيت اكنت تنقـل الطاعـون” .)2))

)4(  سفر الالويني: 45/13و14

)5( سفر الالويني: 19/15ـ23. 

)6(  بذل املجهود يف إفحام اليهود. ص:28.

)7( الصالة يف الرشائع القدمية والرساالت الساموية. ص:90.

)8( التلمود، طهاروت. ص:525.

)9( دائرة املعارف الكتابية. مادة: طهر. بترصف

)10( إنجيل متى: 17/15ـ18

)11( تاريخ الرهبنة. ص:39.

)12( قصة الجنس عرب التاريخ. ص:141
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 ب.التغذية:

مـن أهـم القواعـد الـيت اعتمدتهـا اتلـوراة يف اتلغذية، أنـه ال يل إال 
مـا شـق ظلفه وجيـرت مـن احليوانـات, ومن األسـماك مـا هل زاعنف وقشـور. 
وجعلـت ابلايق جنسـا ومن مسـه يتنجـس إىل املسـاء))) . أما قوانـني اذلباحة 
فجـاوزت العقـل واملنطـق؛ حيـث أمـروا املتفقد لذلبيحـة أن يدخـل يده يف 

بطنهـا، فـإن وجـد القلـب ملتصًقـا بالظهـر أو اجلانب حرمـوه .)2)

أمـا يف العهد اجلديـد، فجميع األطعمـة طاهرة “تقـدس بكلمة الرب 
والصـالة” )	). بـل إن انلصـارى يعتقـدون أن كمـال اإليمان أن ترشب سـما 

وال يـرك .)4)

 ج.احلجر الصيح:

ذكـر أحدهـم)))  أن احلجـر الصيح مذكـور يف اتلوراة وذلـك من خالل 
انلـص اتلـايل: »إذا اكن إنسـان يف جـدل جسـده ناتـئ أو قوبـاء أو ملعـة تصري 
يف جـدل جسـده رضبـة بـرص يـؤىت بـه إىل هـرون الاهـن أو إىل أحـد بنيـه 
الكهنـة. فـإن رأى الاهـن الربة يف جدل اجلسـد ويف الربة شـعر قد ابيض 
ومنظـر الربـة أعمـق من جدل جسـده فـيه رضبة بـرص فمـى رآه الاهن 
يكـم بنجاسـته. لكـن إن اكنـت الربـة ملعة بيضـاء يف جدل جسـده ولم 
يكـن منظرهـا أعمق مـن اجلدل ولـم يبيض شـعرها يجز الاهـن املروب 
سـبعة أيـام. فـإن رآه الاهـن يف ايلوم السـابع وإذا يف عينه الربـة قد وقفت 
ولـم تمتـد الربـة يف اجلـدل يجزه الاهن سـبعة أيـام ثانية. فـإن رآه الاهن 
يف ايلـوم السـابع ثانيـة وإذا الربـة اكمـدة اللون ولـم تمتد الربـة يف اجلدل 
يكـم الاهـن بطهارتـه إنها حـزاز فيغسـل ثيابـه ويكون طاهـرا. لكن 

)1( سفر التكوين: 4/9. والالويني: 11 

)2( القرآن والتوراة: أين يتفقان وأين يفرتقان. ج:2، ص:395. بترصف

)3( رسالة بولس1 إىل تيموثاوس: 5/4 

)4( إنجيل مرقس: 17/16ـ18.

)5( حساب عىل تويرت، يُرجح أنه لشخصية يهودية: 2020/03/18.

1240326270795354112/https://twitter.com/Third_____eye/status
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إن اكنـت القوبـاء تمتـد يف اجلدل بعد عرضـه ىلع الاهن تلطهـريه يعرض ىلع 
الاهـن ثانيـة. فـإن رأى الاهـن وإذا القوبـاء قـد امتـدت يف اجلـدل يكـم 
الاهـن بنجاسـته إنهـا بـرص. إن اكنت يف إنسـان رضبـة برص فيـؤىت به إىل 
الاهـن، فـإن رأى الاهـن وإذا يف اجلـدل ناتـئ ابيض قـد صري الشـعر ابيض 
ويف انلاتـئ وضـح مـن حلـم يح، فهـو بـرص مزمن يف جـدل جسـده فيحكم 
الاهـن بنجاسـته ال يجـزه ألنـه جنـس، لكـن إن اكن الرص قـد أفرخ يف 
اجلـدل وغطـى الـرص لك جـدل املروب مـن رأسـه إىل قدميه حسـب لك ما 
تـراه عينـا الاهـن، ورأى الاهـن وإذا الـرص قـد غطى لك جسـمه يكم 

بطهـارة املـروب لكه قد ابيـض إنه طاهـر« )6).

لكن اذلي نرش هذا انلص جتاهل عدة أمور، أهمها:

أن انلص يمزي بني الطاهر وانلجس، واملريض ليس جنسا.	   

أنـه جعـل مـن فيـه قليل الـرص جنسـا، ومـن غطـاه الرص 	   
لكـه طاهـرا.

أنـه يتحـدث عـن الاهن امللكـف بـدور العبـادة، وال عالقة 	   
هل بالطـب.

أمـا عـن انلصـارى فقـد حـاول األب رفعـت أن يطابق بـني قولة »ال 
تسـلموا يف الطريـق ىلع أحـد)7)»  وبـني توجيهـات اجلهـات املختّصـة: “ال 
تصافحـوا أحـًدا”. رغـم أنـه يعلـم أن إلقـاء السـالم ليـس هـو املصافحـة 
بايلـد. ورغـم أنه اعرتف أن هـذه العبارة يقصـد بها “ال تهتمـوا باملجامالت 

ىلع الطريـق ألن بـني أيديكـم رسـالة عليكـم إيصاهلـا برعـة” )8).

وخالصـة القـول، أن الكتـاب املقـدس بـني طرفـني؛ طـرف اإلفـراط 

)6( سفر الالويني: 1/13ـ13

)7( إنجيل لوقا: 4/10

)8( وكالة عمون اإلخبارية: 2020/03/16.

524610=https://www.ammonnews.net/index.php?page=article&id



134

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

والتشـدد بال معى معقـول ويمثله العهـد القديم، وطرف اتلفريط وتسـاهل 
بـال مقصد مقبـول ويمثلـه العهـد اجلديد.

فصفـة الطهـارة وقواعـد اتلغذيـة يف العهـد القديـم، ليس هلـا مقصد 
صـيح إال “محايـة املقدس مـن انلجاسـات وضمان دخـول األطهـار إيله”))) 
، كمـا جعـل املريض جنسـا. وأمـا يف العهـد اجلديد فالـل طاهر بـال طهارة، 

ولك مـا وجدتـه يباع فأكلـه )2) ولو اكن سـما.

التدابري الوقائي�ة لألزمات الصحية من خالل القرآن والسنة:

 أ.نظافة اليدين:

القـرآن واضـح يف صفـة الطهـارة وأوقاتهـا واغيتها، قال- عـز وجل - : 
 

َ
يِْديَُكْم إِىل

َ
اَلِة فَاْغِسـلُوا وُُجوَهُكـْم َوأ  الصَّ

َ
يـَن آَمنُوا إَِذا ُقْمتُْم إِىل ِ

َّ
َهـا اذل يُّ

َ
﴿يَاأ

.(	( ﴾ َكْعبَنْيِ
ْ
 ال

َ
رُْجلَُكـْم إِىل

َ
َمَرافِِق َواْمَسـُحوا بُِرُءوِسـُكْم َوأ

ْ
ال

فغسـل ايلديـن من الوضـوء املرتبـط بالصـالة املفروضة مخـس مرات 
ْسـِبِغ 

َ
يوميـا. وال بـد مـن فركهـم جيـدا وختليـل أصابعهـم، لقـوهل تعـاىل: ﴿أ

ْن تَُكوَن َصائًِما﴾)4) 
َ
 أ

َّ
َصابِِع، َوَباِلـْغ يِف ااِلْسِتنَْشـاِق إِال

َ ْ
ْل َبنْيَ األ وُُضـوَء، وََخلِـّ

ْ
ال

. بـل إن غسـل الراجـم ))) مـن سـنن الفطـرة الـيت حـري بكل إنسـان أن 
يفعلهـا بلـه إذا اكن مسـلما. أمـا اغيتهـا فنظافـة اإلنسـان ظاهـرا وباطنـا، 

َرُكْم﴾. يِلَُطهِّ ﴿يُِريـُد 

أمـا العطـاس اذلي لم يذكـره الكتاب املقـدس، فقد اكن نبينـا – عليه 
ْو بِثَْوبِـِه وََغضَّ بَِهـا َصْوتَُه« 

َ
ـى وَْجَهُه بِيَـِدهِ أ السـالم- يقـول: »إَِذا َعَطـَس َغطَّ

. ومثـل هـذا مـا دعـت إيله منظمـة الصحيـة العامليـة. ورغم ذلـك، ال ينبيغ 
اعتبـار صحـة انلصوص املقدسـة وبطالنها بمـدى موافقتهـا نلظريات تظهر 

)1( التلمود، طهاروت. ص:8

)2( رسالة بولس1 إلىأهل كورنثوس: 25/10.

)3( سورة املائدة: 6.

)4( سنن أيب داود. 142.

)5(  صحيح مسلم: 261. الرباجم: مفاصل األصابع
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وتغيـب بغياب أسـباب ظهورهـا، فذلك علـم هل مناهجه.

 ب. التغذية:

القاعـدة املعمـول بهـا يف بيـان احلـالل مـن األطعمـة، يه قوهل–عـز 
َبَائِـَث﴾)6) . فالقرآن جعل 

ْ
ُم َعلَيِْهـُم اخل يِّبَاِت َوُيَـرِّ ـلُّ لَُهـُم الطَّ وجـل -: ﴿َوُيِ

علـة اتلحريـم يه “الـرر بالصحـة”. وبهـذه العلـة يعرف العلمـاء حكم 
مـا قـد يظهـر مسـتقبال بالقياس. وكذلـك ما حرمته السـنة؛ فلكـه يدخل يف 

اخلبائـث، كل ذي نـاب من السـباع.

 ج.احلجر الصيح:

قدمت السنة يف احلجر الصيح قواعد ثابتة. منها:

عـدم دخـول أرض الوبـاء أو اخلـروج منهـا: لقـوهل – عليـه 	   
رٍْض فَـاَل َتْقَدُمـوا َعلَيْـِه، َوإَِذا َوَقَع 

َ
السـالم- : ﴿إَِذا َسـِمْعتُْم بِـِه بِـأ

ْرُُجـوا فِـَراًرا ِمنْـُه﴾ .)7) ْنتُـْم بَِهـا فَـاَل ختَ
َ
رٍْض َوأ

َ
بِـأ

– عليـه 	  لقـوهل  تثبيتـا هل ومواسـاته:  بـه  امللـزتم  أجـر  رفـع   
هِ  اُعـوُن، َفيَْمُكـُث يِف بَـدَلِ السـالم- : ﴿لَيْـَس ِمـْن َعبْـٍد َيَقـُع الطَّ
ُ ِمثُْل 

َ
 اَكَن هل

َّ
ُ، إِال

َ
َُّ هل  َمـا َكتَـَب اهلل

َّ
نَُّه لَـْن يُِصيبَـُه إِال

َ
َصابِـًرا، َيْعلَـُم أ

(8(. ـِهيِد﴾  الشَّ ْجـِر 
َ
أ

عـدم خمالطـة املصابـني: لقـوهل – عليـه السـالم- : ﴿فِـرَّ ِمَن 	   
َسـِد﴾. وحى ال يتهم ابلعـض بالعدوى، 

َ
الَمْجـُذوِم َكَما تَِفـرُّ ِمَن األ

قـال – عليـه السـالم- : ﴿اَل َعـْدَوى﴾)9)  إال بـإذن اهلل- عز وجل 
.-

فجـاءت هـذه القواعد واضحـة املقاصد حلماية صحة اإلنسـان. األمر 

)6( سورة األعراف: 157.

)7( صحيح البخاري: 5729

)8( صحيح البخاري: 5734

)9( صحيح البخاري: 5734
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اذلي جعـل ادلكتور كريج كونسـيدين يقول:

 Experts like immunologist Dr. Anthony Fauci and medical reporter
 Dr. Sanjay Gupta are saying that good hygiene and quarantining, or the
 practice of isolating from others in the hope of preventing the spread of

.(9-contagious diseases, are the most effective tools to contain COVID

 Do you know who else suggested good hygiene and quarantining
 (((years (,	00 during a pandemic? Muhammad, the prophet of Islam, over

. ago

“يقـول خـراء علـم املناعـة، كأنتـوين فـويس وسـاجناي غوبتـا: إن 
انلظافـة الصحيـة اجليـدة، واحلجـر الصـيح، أو االنعـزال عـن اآلخرين؛ يه 
أكـث األدوات فعايلـة الحتـواء كوفيـد-9). هـل تعـرف مـن اقـرتح انلظافة 
الصحيـة اجليـدة واحلجـر الصـيح خـالل الوبـاء؟ إنـه حممـد، ني اإلسـالم، 

قبـل 00	) اعم”.

التدابري الديني�ة العالجية لألزمات الصحية:

ملا حددت الكتب املقدسة بعض أسباب األمراض، ذكرت عالجها.

التدابري العالجية لألزمات الصحية من خالل الكتاب املقدس:

ملـا اكنت أسـباب األوبئة يف الكتـاب املقدس؛ إما العقاب أو الشـيطان 
أو خطيئـة آدم، اكنـت عالجاتـه لكهـا روحيـة، فهـذه ال تدفـع بالعقاقـري بل 
بإتبـاع الوصايـا واإليمـان بالـرب يسـوع، وتنـاول الـر املقدس. ومـع ذلك 

فقد جـاءت بعـض العالجـات الطبيعية نذكرهـا أوال.

 أ.العالج الطبيعي:

)1(  جريدة نيوزويك: 2020/03/17.

twitter___&1=amp?1492798-coronavirus-19-https://www.newsweek.com/prophet-prayer-muhammad-covid

4wldemunlm5okDqNF1xOiUW-SJXNCeqAd2LmBy4dZNmLVR8stO4AU-impression=true&fbclid=IwAR3MT
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ذكر الكتاب املقدس بعض العالجات. من ذلك:

عـالج امللـك حزقيـا باتلـني. لكـن اذلي غفل عنـه مؤلف 	   
العهـد القديـم، هـو أن هـذا امللـك ال يمكـن أن يمرض حبسـب 

الكتـاب املقـدس ألنه »عمـل املسـتقيم« )2).

أن قلـب احلـوت وكبـده تطـرد الشـياطني واألرواح، ومرارته 	   
تعالـج العيـون .)	)

عالج اجلراح بالزيت واخلمر)4) . واملعدة باخلمر ))).	   

وىلع غرابـة هـذه العالجات، فإنها ال جتدي نفعا لوال تدخل الكنيسـة، 
املريض خبطيئته. واعرتاف 

الكنيسـة  ل»شـيوخ  املريـض  يـأيت  أن  الكنـي؛  العـالج  فقاعـدة 
فيصلـوا عليـه ويدهنـوه بزيت باسـم الـرب. وصـالة اإليمان تشـيف املريض 
والـرب يقيمـه وإن اكن قـد فعـل خطيـة تغفـر هل. اعرتفـوا بعضكـم بلعض 
بالـزالت وصلـوا بعضكـم ألجل بعض لك تشـفوا طلبـة ابلار تقتـدر كثريا 

يف فعلهـا«)6) .

مـرة  الشـفاء  ينسـب  املقـدس  الكتـاب  أن  باذلكـر  اجلديـر  لكـن 
للوسـائل)7) ، وأحيانـا للـرب)8)  ويقـول  لألطبـاء: »أنتم ملفقوا كـذب أطباء 

بطالـون لككـم« .)9)

)2( سفر امللوك2: 3/18. و7/20

)3( سفر طوبيا: 7/6ـ8

)4( إنجيل لوقا: 34/10

)5( رسالة بولس1 إىل تيموثاوس: 23/5

)6( رسالة يعقوب: 14/5ـ16.

)7( سفر أخبار األيام2: 12/16،و2/14.

)8( سفر الخروج: 26/15.

)9( سفر أيوب: 4/13.
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 ب.العالج الرويح:

ملـا ربـط ايلهـود املـرض بالعقـاب فقـط، اكن عالجهـم الوحيـد هـو 
الصـالة. ملـا جـاء »إن أغلقـت السـماء ولـم يكـن مطـر وإن أمـرت اجلراد 
أن يـأكل األرض وإن أرسـلت وبـاء ىلع شـعي. فإذا تواضع شـعي اذلين ديع 
اسـيم عليهـم وصلـوا وطلبوا وجـيه ورجعوا عـن طرقهم الردية فإني اسـمع 
مـن السـماء واغفـر خطيتهـم وأبـرئ أرضهـم«)))  وبهـذه الطريقـة واجهـوا 

(2(. كورونـا 

أمـا العهـد اجلديـد فمحـوره هـو العـالج الـرويح، حـى جعـل مهمة 
يسـوع يه شـفاء انلـاس حـى لقـب بالطبيـب األعظـم)	) . ومثـال للعالج 

الـرويح مـن الكتـاب املقدس:

توقف انتشار الوباء بقتل اخلاطئني)4) ، أو ابلخور .)))	   

عالج ابلواسري بتقديم قربان ذهي .)6)	   

عالج امرأة بلمس ثوب يسوع .)7)	   

تاتيـان: “إن علـم  املقـدس لألطبـاء، وقـول  الكتـاب  ازدراء  وأمـام 
العقاقـري فـن باطل خـادع”، اسـتبدلت الكنيسـة الاهـن بالطبيـب، والر 
تنـاول  يمتنعـوا عـن  أن  دون رمحـة،  املـرىض،  وألزمـت  بـادلواء،  املقـدس 
العقاقـري الطبيـة قبـل رس االعـرتاف. وأصـدرت قرارا سـنة )89، جـاء فيه: 

)1( سفر أخبار األيام2: 12/7ـ14

.2020/02/16 :i24NEWS 2( قناة(

D%A7%D8%-1581881465/middle-east/B1%D8%A7%D8%A8%AE%D8%D8%A3%https://www.i24news.tv/ar/%D8

-86%D9%85%D9%-86%D9%88%D9%84%D9%B5%8A%D8%AA-%D9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%84%9

D9%-B3%D8%88%D9%B1%8A%D8%D9%81%D9%-A7%8A%D8%D9%A7%AD%D8%D8%B6%D8%-84%AC%D9%D8%A7%D8%

-B7%D8%A6%D8%A7%AD%D8%D8%-85%D9%A7%D8%85%D9%A7%D8%-A7%D8%86%D9%88%D9%B1%D8%88%D9%83%

89%D9%83%D9%A8%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%

)3( دائرة املعارف الكتابية. مادة: طب

)4( سفر العدد: 4/25ـ9.

)5( سفر العدد: 46/16ـ48

)6( صمويل1: 3/6.

)7( سفر مرقس: 26/5ـ34
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“ليـس ثمـة عـالج بـدون اعـرتاف” .)8)

فأصبـح “الرجـال املثخنـون باجلـروح يضطـرون إىل االنتظـار طويال، 
اسـتعدادا لإلقـرار خبطاياهـم وذنوبهـم مجيعـا، وتنـاول اخلـز اذلي يسـمونه 
جسـد الـرب قبـل أن ينالـوا إسـعافا أويلـا”)9) . هـذا احلـال جعـل الطبيـب 

برنـارد شـو يقـر بـأن حيثما دخلـت انلرصانيـة دخلـت األوبئـة .)0))

وايلـوم يريـدون عـالج كورونـا بنفـس الطريقـة، كمـا داع ذللـك 
يه  »املشـلكة  بقـوهل:  وكتناشـو  القاهـرة،  وسـط  لكنائـس  العـام  األسـقف 
اخلطيئـُة. وثمـن عالجهـا دم املسـيح«)))) . وتهكـم آخـر بالطب بقـوهل: “إن 

الطبيـب ال يصلـح إال لضعيـيف اإليمـان”.

 If your faith is strong and you can believe the Word without wavering,
 then you’ll be able to receive that healing by faith alone… And, for the
 Christian who hasn’t yet developed that kind of faith, the doctor is his best

((2(. friend

التدابري العالجية لألزمات الصحية من خالل القرآن والسنة:

الطبيعيـة اخلاصـة باألمـراض  بالوسـائل  العـالج  القـرآن بـني  مـزي 
الـرويح. العـالج  وبـني  العضويـة، 

 أ.العالج طبيعي:

)8( شمس العرب تسطع عىل العرب. ص:219و223

)9( املرجع نفسه. ص:225

)10( حرية الطبيب، برنارد شو. نقال عن »الطب والعالج بني اإلسالم واليهودية والنرصانية«: 2008/02/28.

ixzz6QJdIsUzx#/1960/0/https://www.alukah.net/culture

)11( كلية النارصة اإلنجيلية: 2020/03/28.

D%A7%8A-%D8%D9%81%D9%-A1%D8%A7%D8%A8%D8%88%D9%84%D9%A7%https://www.nazcol.org/ar/blog/%D8

-%D9%82%D9%A8%D8%-B3%AF%D8%D8%82%D9%85%D9%84%D9%A7%D8%-A8%D8%A7%AA%D8%D8%83%D9%84%9

  839/84%D9%A7%D8%-B3%D8%82%D9%84%D9%A7%D8%-85%D9%84

)12( موقع كينيث: 2020/05/27.

https://www.kcm.org/read/questions/it-contrary-the-principles-faith-use-doctors-and-medicine-when-you-need-

healing
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يقـوم طـب األبـدان ىلع ثـالث قواعـد؛ حفـظ الصحـة، واحلمية عن 
املـؤذي، واسـتفراغ املواد الفاسـدة. هذه القواعد اسـتنبطها ابـن قيم اجلوزية 

مـن القـرآن الكريم وقـد أطال بسـطها .)))

أما عن العقاقري فقد ذكر القرآن والسنة منها القليل، من ذلك:

ِفيـِه 	  َوانُـُه 
ْ
ل
َ
أ خُمْتَِلـٌف  اٌب  ﴿رَشَ العسـل:  عـن  سـبحانه  قـوهل   

ِشـَفاٌء لِلنَّـاِس﴾)2) . ولإلشـارة، لـم يقـل شـفاء للمؤمنـني، ألن من 
خصائـص العـالج الطبيـيع لإلنسـانية مجعـاء، فهو ليـس حكرا 

. ألحد

َطِة حِمَْجـٍم، َوَكيَِّة 	  َبِة َعَسـٍل، َورَشْ ـَفاُء يِف ثاََلثَـٍة: رَشْ قـوهل: ﴿الشِّ  
يِت َعِن الـَكِّ﴾. وقـوهل – عليه السـالم- : ﴿يِف احلَبَِّة  مَّ

ُ
ْنـىَه أ

َ
نَـاٍر، َوأ

ـاَم﴾ .)	)  السَّ
َّ

ـوَْداِء ِشـَفاٌء ِمْن لُكِّ َداٍء، إِال السَّ

وسـبب قلـة العقاقـري، أن اإلسـالم يقـدم قواعـد ثابتة، ويـرتك العقل 
يبحـث وفقهـا بما يناسـب املطلـوب، والقاعـدة اذلهبيـة الـيت قدمها حلفظ 
إِنَّ 

الصحـة هنـا، يه قـوهل - صـى اهلل عليـه وسـلم - : ﴿تَـَداَوْوا ِعبَـاَد اهلِل، فَ
َهَرَم﴾)4) . وهذه ليسـت 

ْ
َموَْت، َوال

ْ
 ال

َّ
نْـَزَل َمَعُه ِشـَفاًء، إِال

َ
 أ

َّ
 َداًء، إِال

ْ
ل اهلَل لَـْم ُيـَزِّ

دعـوة للعالج فقـط، وإنما يه دعوة للخـراء باالجتهاد فيما ينفع اإلنسـانية، 
ودعـوة لـدلول اإلسـالمية باالهتمام بابلحـث العليم ودعمه. كمـا أنها تبعث 

ايلقـني بالطبيب واألمـل للمريض.

 ب.العالج الرويح:

هـذا األمر حصـل من الرسـول– صى اهلل عليه وسـلم-  حـى يف أمور 
الطبيعيـة. من ذلك:

)1(  زاد املعاد يف هدي خري العباد. ج:4، ص:6.

)2( سورة النحل: 68ـ69

)3( صحيح البخاري: 5680 و5688

)4( مسند أحمد: 18455
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عالجه لساق سلمة بن األكوع بانلفث فيه ثالثا .)))	 

عالجه لرِْجل عبد اهلل بن عتيك بمسحها .)6)	 

عالجه عيي يلع بعدما بصق فيهما .)7)	 

لكـن ملا اكنـت املعجزة خاصة باألنبيـاء – عليهم السـالم - ، واغيتها 
تأكيـد صدقهـم فقط، لـم يداوم عليهـا)8)  حـى ال يتعلق انلـاس باملعجزات 

ويرتكوا األسـباب.

غـري أنـه ملا انتهـت املعجزات وبقيـت معجزة خادلة جعلهـا اهلل  - عز 
 

َ
ُمْؤِمِننَي َوال

ْ
ُقـْرآِن َما ُهَو ِشـَفاٌء َورمَْحَـٌة لِل

ْ
ُل ِمَن ال وجـل - شـفاء بقوهل: ﴿َوُنـَزِّ

 َخَسـاًرا﴾)9) ؛ وذلـك ألن القـرآن روح. وال يصلح الروح 
َّ

الِِمـنَي إِال يَِزيـُد الظَّ
الروح. إال 

لكـن ال يكـون شـفاء إال ملـن عمـل بأحامـه، وريض بتوجيهاته يف 
لك املجـاالت، كمـا يف املجال الصيح. ذللك اكن شـفاء للمؤمنـني وليس لل 

انلاس.

ومـادام املـرض مـن اهلل وادلواء كذلـك، علمنـا الرسـول  - صـى اهلل 
عليـه وسـلم - طريـق الوصـول إيلـه؛ ويه اتلـولك عليـه بالقلب، مـع األخذ 
باألسـباب بابلحـث عـن العـالج بعيـدا عـن لك اخلرافـات. ذللـك وصفـه 

كونسـيدين يف مقـاهل السـابق:

.”he knew when to balance faith with reason“

خالصة:

الفطـرة  خالـف  املقـدس  الكتـاب  أن  جليـا  يظهـر  هـذا،  لك  بعـد 

)5( صحيح البخاري: 4206.

)6( صحيح البخاري: 4039

)7( صحيح البخاري: 3701

)8( يُنظر: صحيح مسلم: 2576.

)9( سورة اإلرساء: 82.
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اإلنسـانية، ومنـع العقـل مـن اتلفكـري، ذللـك تركـه انلـاس قبـل أن خيرجوا 
من الكنيسـة الـيت حاربت العلـم. وهذا عكـس القرآن الكريـم اذلي يقدم 

حلـوال أو يوجـه العقـل لإلبـداع وفـق قواعـد منطقيـة.

ذللـك قـال الطبيـب موريـس بـواكي بعـد دراسـته: “إن القـرآن ال 
يتـوي ىلع أيـة مقولـة قابلة للنقـد من وجهـة نظر العلـم احلديـث... أما يف 
الكتـاب املقـدس فقد وجـدت مقوالت ال يمكـن اتلوفيق بينهـا وبني أكث 

معطيـات العلم رسـوخا” .)))

ونلـا يقني بـأن اهلل أنـزل للوبـاء عالجا، لكـن الوصول إيلـه يكون 
بابلحـث واالجتهـاد، وليـس يف انلكـت واملنامـات. فعـى ادلول اإلسـالمية 
اتلوجيهـات اإلسـالمية يف لك  وتتبـع  العلميـة وادلينيـة،  املؤسسـات  دعـم 
املجـاالت، باالعتمـاد ىلع اخلـراء لك يف ختصصـه، حى إذا وقعـت أزمة اكن 

جاهزا. احلـل 

 

)1(  دراسة الكتب املقدسة يف ضوء العلم الحديث. ص:13.



1 43

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

املراجع:	 
بـذل املجهـود يف إفحـام ايلهود، السـموأل املغـريب. دار القلـم. حتقيق: عبـد الوهاب 	 

طويلـة. الطبعة األول.

بغيـة ابلاحـث عـن زوائـد مسـند احلـارث، احلـارث بـن حممـد. حتقيـق: حسـني 	 

السـنة-املدينة. طبعـة األول. ابلاكـري. مركـز خدمـة 

تاريخ الرهبنة وادليرة، رؤوف حبيب. مكتبة املحبة.	 

اتلفسري اتلطبييق للكتاب املقدس، رشكة ماسرت ميديا. القاهرة. 2004.	 

اتللمود، ترمجة مصطىف عبد املعبود. تقديم: حممد خليفة. مكتبة انلافذة.	 

جامـع ابليـان يف تأويـل القـرآن، الطـري. حتقيق: أمحد شـاكر. مؤسسـة الرسـالة، 	 

.2000 طبعة 

حرية الطبيب، برنارد شو. ترمجة عمر ماوي. دار الفكر العريب.	 

دائرة املعارف الكتابية، ويلم وهبه بباوي. دار اثلقافة. الطبعة اثلانية.	 

دراسـة الكتـب املقدسـة يف ضـوء العلـم احلديـث، موريـس بـواكي. دار املعـارف. 	 

الرابعة. الطبعـة 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية. مؤسسة الرسالة. الطبعة: 994).	 

سـنن ابـن ماجـه، حممد بن يزيـد القزويـي. حتقيـق: حممد عبـد ابلـايق. دار إحياء 	 

. لكتب ا

سنن أيب داود، سليمان بن األشعث. حتقيق: حممد عبد احلميد. املكتبة العرصية.	 

سـنن الرتمـذي، حممد بن عيـىس. حتقيق: أمحد شـاكر ومن معـه. مكتبة مصطىف-	 

مرص. طبعة: )97).

شـمس العـرب تسـطع ىلع العـرب، زيغريدهونكه. ترمجـة: فاروق بيضـون وكمال 	 

دسـويق. دار اجليل-الوفاق. الطبعـة اثلامنة.

صحيـح ابلخـاري، حممـد بـن إسـماعيل. حتقيق: حممـد انلـارص. دار طـوق انلجاة. 	 

422)ه. طبعة: 



1 44

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج. حتقيق: حممد عبد ابلايق. دار اإلحياء-بريوت.	 

الصـالة يف الرشائـع القديمة والرسـاالت السـماوية، هدى درويش. عني لدلراسـات 	 

وابلحوث اإلنسـانية واالجتماعيـة. الطبعة األول.

القرآن الكريم.	 

القرآن واتلوراة: أين يتفقان وأين يفرتقان، حلسن ابلاش. دار قتيبة.	 

قصـة اجلنـس عر اتلاريـخ، ري تاناهيـل. ترمجة: إيهـاب عبد احلميـد. دار مرييت. 	 

األول. الطبعة 

الكتاب املقدس.	 

جملة الرتاث األرثوذكي.	 

املفـردات يف غريـب القـرآن، األصفهـاىن حتقيـق: صفـوان ادلاودي. انلـارش: دار 	 

القلـم، طبعـة: 2)4)ه.

انلبـوة والسياسـة، غريـس هالسـل. ترمجـة حممـد السـماك. دار انلفائـس. الطبعـة 	 

. بعة لسا ا

املواقع:	 
القدس العريب.	 

الرشق األوسط.	 

القس كينيث.	 

 	.Right Wing Watch منظمة

برنامج بستان العقيدة.	 

اجلزيرة.	 

شهود يهوه.	 

منظمة الصحة العاملية.	 

واكلة عمون اإلخبارية.	 

نيوزويك.	 
 	i24NEWS قناة
شبكة األلوكة	 
لكية انلارصة اإلجنيلية	 



145

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م



1 46

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م



1 47

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

جاحئة كورونا إشكاالت وحلول من منظور الشريعة اإلسالمية

الباحث: يوسف محمود محمد علي خبيت)))

مدير املركز التعاوين لتأهيل احلفظة ــــ السودان ــــ اخلرطوم    
Yousfina777@gmail.com

ملخص 

      احلمـد هلل رب العاملـني، والصـالة والسـالم ىلع أرشف األنبيـاء 
واملرسـلني وبعـد، فـإن مـن السـنن الكونيـة الـيت حتتـم ىلع اخللـق وقوعهـا 
االبتـالءات، ومنهـا: االبتالء يف انلفس باألمراض، واألوجـاع واألوبئة، ومن 
هـذه األوبئـة اليت نزلـت ىلع األمـة »جاحئـة كورونـا«، فقد مسـحت العالم  
رشقـا وغربـا، حى عرفـت عند القايص وادلاين، وتسـاءل انلاس عـن الوقاية 
منهـا وطـرق عالجهـا، وقـد اهتـم ابلاحثـون بابلحـث عنها لك ىلع حسـب 
ختصصـه، ومـن هـذا املنطلـق ظهـر كتابة هـذه الورقة مـن منظـور الرشيعة 
اإلسـالمية، وتكمـن مشـلة ابلحـث يف اجلمـع واتلفريق بني اإليمـان باهلل، 
واملواريـث الشـعبية يف جاحئـة كورونـا، وسـبل اخلـروج مـن هـذه اجلاحئـة 
بالطـرق الوقائيـة منهـا والعالجيـة، فقـد تناولت ادلراسـة القوانني والسـنن 
الكونيـة املتحتمـة ىلع الكـون بـأرسه، ومـا وراء ذلـك مـن أرسار ربانيـة 
ختتلـف فيهـا العقـول البرشيـة بـني مؤمن بهـا واكفر، ومـا وضعتـه الرشيعة 

اإلسـالمية مـن أمور حترزيـة، وتدابـري وقائيـة ، وطـرق عالجية.

وتهـدف ادلراسـة تلأصيـل امللمات الصحيـة اليت تطـرأ ىلع العالم، من 
أوبئـة وجوائـح تأصيـال رشعيـا ألسـبابها، وفقه اتلعامـل عند نزوهلـا، وبيان 

)1( مدير املركز التعاوين لتأهيل الحفظة، عضو االتحاد السوداين العلامء واألمئة والدعاة، عضو الجمعيه السودانية للدراسات اإلسالمية، 

)السودان



148

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

اتلدابـري الوقائيـة والطـرق العالجية هلا.

     وحماور ــهذه الورقة تتكون من ثالثة فصول:

الفصـل األول: مسـائل يف جاحئـة كورونـا، وفيـه ثالثـة مباحـث:   
املبحـث األول: فـريوس كورونـا والطاعـون، املبحـث اثلـاين: كورونـا وبـاء 
وبـالء، املبحـث اثلالـث: انتشـار العـدوى بـني اإليمـان بـاهلل واملواريـث 

الشـعبية.

 الفصـل اثلـاين: الطـرق الوقائيـة من جاحئـة كورونا ، املبحـث األول: 
اتلعويـذات ، املبحـث اثلـاين: االبتعاد عـن املعـايص واملحرمات.

 الفصـل اثلالث: االهتمـام بانلظافة، الفصل اثلالـث: الطرق العالجية 
مـن جاحئـة كورونـا، وفيـه ثالثة مباحـث، املبحـث األول: اتلـرع إىل اهلل 
بـادلاعء، املبحـث اثلـاين: احلجر الصـيح، املبحث اثلالـث: االسـتطباب،  ثم 

ذكـر انلتائـج   اتلوصيات.

وقـد اسـتخدم ابلاــحـث املناــهـج اتلايلـة: املنهـج الوصـيف اتلحليـيل، 
املضمـون. واملنهـج االسـتقرايئ، ومنهـج حتليـل  اتلاريـيخ،  واملنهـج 

الفصل األول:  مسائل يف جاحئة كورونا 

املبحث األول: جاحئة كورونا والطاعون 

      تعـد جاحئـة كورونـا مـن األوبئة املعديـة اليت ظهرت منـذ القدم، 
وقـد ُعـرف باملـوت األسـود يف القـرن الرابـع عـرش، وذلك لتسـبّبه بوفـاة ما 
يزيـد عـن 0) مليـون حالة وفـاة يف أوروبا، وقـد أظهرت بعـض اإلحصائيات 
أّن عـدد حـاالت اإلصابـة بهـذه األوبئة خـالل الفـرتة املمتدة مـا بني اعيم 
0)20 و))20 مـا يُقـارب 248	 حالـًة، مـن بينهـم 84) حالـة وفـاة، ويف الوقت 
الراهـن تُقـّدر حاالت اإلصابـة بالطاعون بمـا مقـداره 2000-1000 حالة 
سـنوياً أغلبهـا يف إفريقيـا، ومـن اجلديـر باذلكـر أّن األوبئـة أكث مـا تنترش 
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يف املناطـق ذات مسـتوى انلظافـة املتـدين، أو كثـرية االزدحـام، أو تلك اليت 
يشـيع فيهـا وجود القـوارض«)))  وقـد اختلف العلمـاء يف الفرق بـني األوبئة 
والطواعـني، وهـل بينهمـا خصـوص وعمـوم، ويف أٍي منهمـا تنـدرج جاحئـة 
كورونـا، وملعرفـة هـذا نقف مـع املصطلحني مـن حيث اللغـة واالصطالح 
، فقـد عـرف ابـن منظـور الطاعـون بقوهل :« أنـه املـرض العام والوبـاء اذلي 

يفسـد هل اهلـواء فتفسـد هل األمزجة واألبـدان«)2). 

وقـد خالـف بعـض العلماء ابـن منظور ووصفـوا تعريفه بأنـه تعريف 
الوبـاء وليـس تعريـف الطاعـون، ولكن من بـاب األمانة العلميـة فإن ابن 
منظـور ليـس وحـده مـن ينحـو هـذا املنـى يف تعريـف الطاعـون، بل مجع 
مـن العلمـاء  يتبـى هـذا اتلعريـف منهـم ابن سـينا فهـؤالء يعرفـون الوباء 
والطاعـون ىلع حد سـواء، وهـذا يفتح نلا نافـذة جديدة أن بـني املصطلحني 
قواسـم مشـرتكة تصـل إىل درجـة أن يكـون بـني املصطلحـني خصـوص 

وعموم.

ومـن اذلي خالفـو هـذا اتلعريـف صاحـب املعجـم الوسـيط حيـث 
عـرف الطاعـون بقـوهل:« داٌء َوَريِمٌّ وبـايئ سـببه مكـروب يصيـب الفـران، 
وتنقلـه الراغيـث إىل فـران أخـرى وإىل اإلنسـان«)	). ويؤيـده هـذا املعـى 
اللغـوي املعـى االصطـاليح اذلي ذكـره انلـووي بقـوهل: »الطاعـون قـروح 
ختـرج يف اجلسـد فتكـون يف اآلبـاط أو املرافـق أو األيدي أو األصابع وسـائر 
ابلـدن، ويكـون معـه ورم وألـم شـديد، وختـرج تلـك القـروح مـع هليـب 
ويصـل معه خفقـان القلـب والـيقء«)4). وهذا املعـى يوافـق احلديث اذلي 

)1( “Plague”, www.who.int, Retrieved March 22, 2018. Edited.
)2( لسان العرب، أبو الفضل، مجال ادلين ابن منظور األنصاري اإلفريى،انلارش: دار صادر – بريوت،

ط: اثلاثلة - 4)4) ه،ج	)، ص267.
)3( املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطىف وآخرون، انلارش: 

دارادلعوة،ط:األول،ج2،ص8)).
)4( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حمي ادلين يى بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث 

العريب – بريوت، ط: اثلانية، 92	)ه،ج)،ص)0).
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روتـه اعئشـة – ريض اهلل عنهـا – أنهـا قالـت للنـي صـى اهلل عليه وسـلم: 
الطعـن قـد عرفناه فمـا الطاعون؟ قـال: » غدة كغـدة ابلعري خيـرج يف املراق 

واإلبـط »))). 

      وقـد ذكـر ابـن القيـم أن بـني الوبـاء والطاعـون عمـوم وخصوص 
بقـوهل:« وملـا اكن الطاعـون يكـث يف الوبـاء، ويف ابلـالد الوبيئـة، عـر عنه 
بالوبـاء، كمـا قـال اخلليـل: الوبـاء الطاعـون. وقيـل: هـو لك مـرض يعـم، 
واتلحقيـق أن بـني الوبـاء والطاعـون عمومـا وخصوصـا فل طاعـون وباء، 
وليـس لك وبـاء طاعونـا، وكذلك األمـراض العامة أعـم من الطاعـون فإنه 
واحـد منهـا، والطواعـني خراجـات وقـروح وأورام رديئـة حادثـة، وهـذه 
القـروح واألورام واجلراحـات يه آثـار الطاعـون وليسـت نفسـه، ولكـن 

األطبـاء ملـا لـم تـدرك منـه إال األثـر الظاهـر جعلوه نفـس الطاعـون«)2) 

واخلالصـة أن جاحئـة كورونـا يطلـق عليهـا الوبـاء حقيقـة، ويطلـق 
عليـه الطاعـون جمـازا مـن بـاب  إطـالق الـل وإيـراد اجلـزء، وبهـذا جنمع 
بـني الفريقـني فاذليـن عرفـوا اتلعريـف باملعى العـام أخـذوا باعتبـار ذكر 
الـل وإيـراد اجلـزء، واذلين عرفـوا الطاعـون باتلعريف اخلاص إنمـا قصدوا 
الطاعـون حقيقـة، وهلـذا ليس بـني اتلعريفـات تناقض، بـل تناسـق وزيادة 

املعى. فائـدة يف 

املبحث الثاين: جاحئة كورونا وباء وبالء

     إن األوبئـة واجلوائـح اليت تزل ىلع انلـاس ختتلف باختالف نزوهلا 
واسـتقباهلا، فتعتـر للافـر بـالء وانتقـام، وللمؤمـن وبـاء حتط بـه اخلطايا، 
ويرفـع بـه ادلرجـات، رشيطـة الصر واالحتسـاب، ملـا يف حديـث عبد اهلل، 
قـال: »دخلـت ىلع رسـول اهلل صـى اهلل عليه وسـلم وهـو يوعـك، فقلت: يا 

)1( صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري ، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار 

إحياء الرتاث العريب – بريوت،ط:األول،ج4،ص7	7).
)2( زاد املعاد يف هدي خري العباد،، حممد بن أيب بكر شمس ادلين ابن قيم اجلوزية، انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت 

- مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، ط: السابعة والعرشون , ))4) ـه/994)م،ج4،ص6	.
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رسـول اهلل، إنـك تلوعـك وعا شـديدا؟ قـال: »أجـل، إين أوعك كمـا يوعك 
رجـالن منكـم« قلـت: ذلـك أن لـك أجريـن؟ قـال: »أجـل، ذلـك كذلـك، 
مـا مـن مسـلم يصيبـه أذى، شـوكة فمـا فوقهـا، إال كفـر اهلل بهـا سـيئاته، 
كمـا حتـط الشـجرة ورقهـا«)	) فلكمـا عظمـت مزلة الرجـل عنـد اهلل عظم 
ابتـالءه كمـا يف حديـث مصعـب ابـن سـعد، عـن أبيـه قـال: يا رسـول اهلل، 
أي انلـاس أشـد بـالء؟ قـال: »األنبيـاء، ثـم األمثـل، فاألمثـل فيبتـى الرجل 
ىلع حسـب دينـه، فـإن اكن دينـه صلبـا أشـتد بالئـه، وإن اكن يف دينـه رقه 
ابتـى ىلع حسـبه، فما يـرح ابلالء بالعبـد حى يمـى ىلع األرض وما عليه 
خطيئـة«)4). إنمـا خـص اهلل أنبيـاءه باألوجـاع  ملـا خصهم به من قـوة ايلقني 
وشـدة الصـر واالحتسـاب يلكمل هلم اثلـواب ويتم هلم األجـر، وهذه حكمة 

بديعـة خلـف االبتـالءات اليتفطن هلـا الكثري.

     وىلع اذلي سـبق فقـد خصت الرشيعة اإلسـالمية األوبئـة واجلوائح  
بزيـادة أجـٍر عـن غريها كمـا يف حديث اعئشـة، أنها سـألت انلـي صى اهلل 
عليـه وسـلم عـن الطاعـون، فقـال: »اكن عذابـا يبعثـه اهلل ىلع مـن يشـاء، 
فجعلـه اهلل رمحـة للمؤمنـني، مـا مـن عبـد يكـون يف بـدلة يكـون فيـه، 
ويمكـث فيـه ال خيـرج مـن ابلـدل صابرا حمتسـبا، يعلم أنـه ال يصيبـه إال ما 
كتـب اهلل هل، إال اكن هل مثـل أجـر شـهيد«))). وقال رسـول اهلل صى اهلل عليه 

وسـلم:« املطعون شـهيد«)6)

 وقـد جـاء تفسـري الطاعـون يف حديث اعئشـة قالـت قال رسـول اهلل 
صـى اهلل عليـه وسـلم:« أن فنـاء أمـيت بالطعن والطاعـون قالت أمـا الطعن 

)3( صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، ملحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة ،ط: 

األول، 422)ه،ج7،ص))).
)4( رشح صحيح ابلخاري البن بطال، ابن بطال أبو احلسن يلع بن خلف بن عبد امللك، حتقيق: أبو تميم يارس بن 

إبراهيم، دار النرش: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، ط: اثلانية، 	42) ـه- 	200م،ج9،ص974.
)5( صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة ،ط: األول، 

422)ه،ج7،ص28). 
)6(موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك األصبيح، صححه ورقمه: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت – بلنان، اعم النرش: 406)  ـه- )98)م،ط:األول،ج)،ص		2.



152

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

فقـد عرفنـاه فمـا الطاعون قـال غدة كغـدة ابلعري ختـرج يف املـراق واآلباط 
من مـات منه مـات شـهيدا«))).

      أمـا بالنسـبة للافـر فإنـه ال يؤجـر ىلع هـذه املصائـب مـن أوبئـة 
وجوائـح وغريهـا لعمـوم نصـوص الـويح الـيت تـدل ىلع إحبـاط عملـه قال 
تعـاىل: »إن اذليـن يكفـرون بآيات اهلل ويقتلـون انلبيني بغري حـق ويقتلون 
اذليـن يأمـرون بالقسـط مـن انلـاس فبرشهـم بعـذاب أيلـم 	 أولـك اذلين 
حبطـت أعماهلـم يف ادلنيـا واآلخـرة ومـا هلـم مـن نارصيـن«)2) وقـال تعاىل: 
»مـا اكن للمرشكـني أن يعمـروا مسـاجد اهلل شـاهدين ىلع أنفسـهم بالكفر 

أولـك حبطـت أعماهلـم ويف انلـار هم خـادلون«)	)،

     وذللـك جنـد فرقـا بـني املؤمـن والافـر يف حـال نـزول ابلـالء، فإن 
املؤمـن يكـون صابرا حمتسـبا يعلـم أن مـا أخطئه لـم يكن يلصيبـه، وأن 
مـا أصابـه لم يكـن يلخطئه، أمـا الافر فلعـدم إيمانه جتده يف خـوف وتوتر 
دائـم، وذلـك حلبـه ادلنيـا ألنهـا جنتـه، وبلغضـه اآلخرة ألنـه سـجنه، وهذا 

بـدوره يؤثـر بقدر اهلل 

      ىلع انتشـار املـرض، فـيف جاحئـة كورونـا اكنـت أعـداد املصابـني 
يف املجتمعـات الافـرة أكـر بكثـري مـن املجتمعات املسـلمة، والسـبب يف 
ذلـك اخلـوف واتلوتـر اذلي يـزل بالافـر عندمـا يسـمع باملـوت، وقـد ذكر 
بعـض علمـاء الطـب احلديـث عـن جاحئـة كورونـا ودواعيها، أن مـن أكر 
ادلوايع لإلصابـة جباحئـة كورونـا ضعـف املناعـة يف اجلسـم، ومـن أكـر 
العوامـل املؤديـة إىل ضعـف املناعـة يف اجلسـم »اخلـوف واتلوتـر« وهذا اكن 
سـببا واضحـا بقـدر اهلل يف انتشـار جاحئـة كورونـا يف املجتمعـات الافـرة.

املبحث الثالث: انتشار العدوى بني اإليمان باهلل واملواريث الشعبي�ة

)1( االستذاكر، أبو عمر القرطي، حتقيق: سالم حممد عطا، حممد يلع معوض

انلارش: دار الكتب العلمية – بريوت، ط: األول، )42) – 2000،ج	،ص68.
)2( سورة آل عمران: اآليات )2ــ22.

)3( سورة اتلوبة : اآلية 7).
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العـدوى اسـم مـن أعـدى يعـدي فهو معـد. ومعـى أعـدى أي أجاز 
اجلـرب اذلي بـه إىل غـريه، أو أجـاز جربـا بغـريه إيلـه، وأصـل هذا مـن عدا 

يعـدو إذا جاوز احلـد«)4).

      والعـدى عنـد أهـل اجلاهلية يف السـابق، وعنـد املجتمعات الافرة 
ايلـوم أن املـرض يعـدوا بطبيعتـه ال بقـدر اهلل وإرادتـه، وهـذا فهـم ينـايف 
العقيـدة الصحيحـة الـيت دلـت عليهـا الرشيعـة اإلسـالمية  قـال اهلل عـز 
و جـل: »مـا أصـاب مـن مصيبـة يف األرض وال يف أنفسـكم إال يف كتـاب 
مـن قبـل أن نرأهـا إن ذلـك ىلع اهلل يسـري	 لكيـال تأسـوا ىلع مـا فاتكـم 
وال تفرحـوا بمـا آتاكـم واهلل ال يـب لك خمتـال فخـور«))) فقـال احلسـن: 
نعـم واهلل إن اهلل يلقـي القضيـة يف السـماء ثـم يـرب هلـا أجـال أنه اكئن 
يف يـوم كـذا وكـذا يف سـاعة كـذا وكـذا يف اخلاصـة والعامة حـى إن الرجل 
يلأخـذ العصـا مـا يأخذهـا إال بقضـاء وقـدر« ويف احلديث عن عبـد اهلل بن 
عمـرو بـن العـاص، قال: سـمعت رسـول اهلل صى اهلل عليـه وسـلم، يقول: » 
كتـب اهلل مقاديـر اخلالئـق قبل أن خيلق السـماوات واألرض خبمسـني ألف 
سـنة«)6) وذللـك  أنكر انلـي صى اهلل عليه وسـلم هذا املعتقد الفاسـد ىلع 
أهلـه فقـال: »ال عـدوى وال صفر وال هامة« فقـال أعرايب: يا رسـول اهلل، فما 
بـال إبـيل، تكـون يف الرمـل كأنهـا الظبـاء، فيـأيت ابلعـري األجـرب فيدخل 

بينهـا فيجربهـا؟ فقال: »فمـن أعـدى األول؟«)7) 

      ومعـى احلديـث أن ابلعـري األول اذلي جرب مـن أجربه؛ أي وأنتم 
تعملـون وتعرتفـون أن اهلل تعـاىل هـو اذلي أوجـد ذلـك مـن غـري مالصقـة 
بلعـري أجـرب فاعلمـوا أن ابلعـري اثلـاين واثلالـث ومـا بعدهمـا إنمـا جرب 
)4( تهذيــب اللغــة، حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، املحقــق: حممــد عــوض مرعــب، انلــارش: دار إحيــاء 

الــرتاث العــريب – بــريوت، ط: األول، )200م،ج	،ص	7.
)5( سورة احلديد: اآليات 22ــ	2

ــاء  ــد ابلــايق، انلــارش: دار إحي ــؤاد عب ــن احلجــاج ،املحقــق: حممــد ف ــح املختــرص، مســلم ب )6( املســند الصحي

ــريوت،ج4،ص2044. ــريب – ب ــرتاث الع ال
)7( صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة 

،ط: األول، 422)ه،ج7،ص28).
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بفعـل اهلل تعـاىل وإرادته ال بعـدوى تعدي بطبعهـا ولو اكن اجلـرب بالعدوى 
طبيعـة ال قـدرا ، لـم جيـرب األول لعـدم املعـدي فـيف احلديث بيـان ادليلل 

القاطـع إلبطـال عقيدتهـم يف العدوى.

     أمـا اعتقـاد أهـل اإليمـان يف العـدوى، أن االبتعـاد مـن أصيـب 
بمـرض معـد اكجلـرب والـرص واجلـزام وحنـوه إنمـا هـو مـن بـاب األخـذ 
باألسـباب ألن الرشيعـة تأمـر بذلـك، كمـا يف قصـة وفـد ثقيـف أن رجـال 
جمذومـا أرسـل إيلـه انلـي صـى اهلل عليـه وسـلم إنـا قـد بايعنـاك فارجـع، 
وهـذا موافقـا لقـول انلي صـى اهلل عليه وسـلم :«فر من املجـذوم فرارك من 
األسـد »))) وقـوهل عليه الصالة والسـالم: »ال يورد مرض ىلع مصـح »)2)،وجند 
يف املقابـل أن انلـي صـى اهلل عليـه وسـلم أكل مـع جمـزوم ،كمـا يف حديث 
جابـر أن انلـي صـى اهلل عليـه وسـلم :«أكل مـع املجـذوم وقـال هل لك ثقـة 
بـاهلل وتـوكال عليـه« وعن اعئشـة قالـت اكن هلا مـول جمذوم فـان يأكل يف 
صحـايف ويـرشب يف أقـدايح وينـام ىلع فـرايش، فاجلمع بـني األحاديث محل 
األمـر باجتنابـه والفـرار منـه ىلع االسـتحباب واالحتيـاط ال للوجـوب وأما 
األلك معـه ففعلـه بليـان اجلواز واهلل أعلـم »)	)، وبهذا يبني أن اإلسـالم يأمر 
باحلـذر مـن خمالطـة املجذوم مـع العلـم أن املـرض ال يصيبه إال بقـدر اهلل، 
فاألمـر بالفـرار مـن املجـزوم من باب سـد اذلريعة لـال يعتقـد اذلي نزلت 
عليـه العدوى إنمـا يه بمخالطته هلذا املصاب وليسـت بقـدر، وبهذا يقدح 
يف إيمانـه بالقـدر فيهلـك، وذللـك جعلت الرشيعـة اتلحرز لال بقع املسـلم 
يف هـذه املخالفـة، أمـا جـواز املخالطـة ففيـه اثلقة بـاهلل وأن هـذا األمر ان 
قـدر اهلل اكن وإن لـم يقـدر لـم يكـن، كفعـل انلـي صـى اهلل عليه وسـلم 

)1( الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أيب شيبة، املحقق: كمال يوسف احلوت، انلارش: مكتبة 

الرشد – الرياض، ط: األول، 409)ه،ج)،ص))	.
)2( سنن أيب داود، أبو داود سليمان السِجْستاين، املحقق: حممد حمي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، 

صيدا – بريوت،ط:األول،ج4،ص7).
)3( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حمي ادلين يى بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث 

العريب – بريوت، ط: اثلانية، 92	)، ج4)،ص228.
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وأكلـه مـع املجـزوم يف قصعة واحـد، ورشب خادل بـن الويلد ُسـماً وقال ثقة 
بـاهلل وتـوكال عليـه، فهـذا أمور جتسـد عالقة باإليمـان باهلل يف هـذا ابلاب، 
ومـن احلكـم يف جـواز املخالطـة أن املريـض يكـون حباجـة ملـن خيالطـه 
لقضـاء حواجئه اكلزوجـة واألبناء، وذللـك أعطت الرشيعة اإلسـالمية اخليار 

بالفسـخ بالنسـبة للزوجة مـع زوجها.  

الفصل الثاين: الطرق الوقائي�ة من جاحئة كورونا

املبحث األول: التعويذات من األسباب الوقائي�ة جلاحئة كورونا

      اتلعويـذ مـن اعذ يعـوذ إذا اتلجـئ ، ومنـه عـوذ: أعـوذ بـاهلل، أي: 
أجلـأ إىل اهلل، عـوذا وعيـاذا. ومعـاذ اهلل: معنـاه: أعـوذ بـاهلل، ومنـه: العـوذة، 

واتلعويـذ«)4). 

فـإن العبـد يتـيم مـن لك رش خيافـه بـاهلل ، ألن اهلل تعـاىل ال يغلبـه 
يشء، وأن األمـر لكـه بيـده  مـن قبل ومن بعد، خـريه ورشه، قال تعـاىل: »وإن 
يمسسـك اهلل بـر فـال اكشـف هل إال هـو وإن يمسسـك خبـري فهـو ىلع لك 
يشء قديـر »))) وقـال تعـاىل: »وإن يمسسـك اهلل بـر فـال اكشـف هل إال هو 
وإن يـردك خبـري فـال راد لفضله يصيب به من يشـاء مـن عباده وهـو الغفور 

الرحيـم«)6) وقـال تعـاىل: »قل لـن يصيبنـا إال ما كتـب اهلل نلا«)7) 

        واكن مـن هـدي انلـي صـى اهلل عليـه وسـلم االسـتعاذة مـن لك 
رش يـزل ىلع اخللـق، مسـتمرا اكن أو اعرضـا، ىلع املجتمـع اكن أم ىلع الفرد، 
علـم ام ُجهـل، وذللـك اكن من هديه صى اهلل عليه وسـلم يتعـوذ من لك رش 
خيافـه ىلع نفسـه وأهله وىلع األمة اعمـة، اكن تعوذه جممـال يف بعض األحيان 
ـقاِء، وسـوِء  مفصـال يف أحايـني كثرية، فـان يتعوذ ِمن َجهِد ابلالِء، وَدرَِك الشَّ

)4( كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املحقق: د مهدي املخزويم، د إبراهيم السامرايئ، 

انلارش: دار ومكتبة اهلالل،ج2،ص229.
)5( سورة األنعام: اآلية 7)ـ

)6( سورة يونس: اآلية 07).

)7( سورة اتلوبة: اآلية )).
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الَقضـاِء، وَشـماتَِة األْعـداِء«، واكن يتعـوذ صـىَّ اهلُل عليـه وسـلََّم مـن العجِز 
والكسـِل، واجلُـِن وابُلخـِل، والَهـرِم ،واكن يتعـوذ  صـى اهلل عليه وسـلم  من 
الفتنـة بقـوهل:« اللَّهـمَّ إينِّ أعـوُذ بِـَك من فتنـِة انلَّاِر وعـذاِب انلَّاِر ومـن فتنِة 
القـِر وعـذاِب القـِر ومـن رشِّ فتنـِة الغـى ورشِّ فتنـِة الفقـِر ومـن رشِّ فتنِة 
ـاِل«، واكن يتعـوذ صـى اهلل عليه وسـلم  مـن زوال انلعمة بقوهل:  جَّ املسـيِح ادلَّ
ِل اعفيِتـك، وفُجـاَءة نِقمِتـك،  »امهللَّ إين أعـوُذ بـك مـن زواِل نِعمِتـك، وحتـوُّ
ومجيـِع ُسـخِطك«، واكن يتعـوذ صـى اهلل عليـه وسـلم مـن اجلـوع: »امهللَّ إينِّ 
ه بئْـَس الضجيـُع، وأعـوُذ بك مـن اخليانـِة فإنَّها  أعـوُذ بـك مـن اجلـوِع، فإنَـّ
بئسـُت ابِلطانـُة« واكن يتعـوذ صى اهلل عليه وسـلم  مـن الفقر بقـوهل:« اللَّهمَّ 
ِة،  »، واكن يتعوذ صى اهلل عليه وسـلم  لَـّ إين أعـوُذ بـك مـن الِقلَِّة والفقـِر واذلِّ
ـوِء،  من جار السـوء بقـوهل::«امهللَّ إينِّ أعـوُذ بك من يوِم السـوِء، ومن يللِة السُّ

ـوِء«  ـوِء ، ومن صاحِب السُّ ومـن سـاعِة السُّ

واكن مـن هـدي انلـي صـى اهلل عليـه وسـلم اتلعـوذ عنـد الصبـاح 
واملسـاء، كقراءتـه أواخـر ابلقـرة حلديـث ابـن مسـعود، أن انلـي صـى اهلل 
عليـه وسـلم: )من قـرأ باآليتني من آخر سـورة ابلقـرة يف يللة كفتـاه) وقوهل: 
» كفتـاه » قيـل: أجزأتاه عـن قيام الليل، وقيـل: كفتاه من لك شـيطان وهامة، 
فـال يقربـه يللتـه، وقيـل: كفتاه مـا يكون مـن اآلفات تلـك الليلـة، وقيل: 
معنـاه حْسـبُه بهمـا فضـال وأجـراً«))) ، وكذلـك حديـث عبد اهلل بـن خبيب 
أن رسـول اهلل صـى اهلل عليـه وسـلم قـال: مـن قـرئ  )قـل هـو اهلل أحـد)
واملعوذتـني حـني تصبح وحـني تمي ثالث مـرات تكفيك مـن لك يشء«، 
قـال الطيـي: )مـن لك يشء) أي تدفـع عنـك لك سـوء«)2) فاملسـلم يصـن 

نفسـه مـن لك رش يعلمـه أو ال يعلمه.

)1( رشح سنن أيب داود أمحد بن حسني الغيتاىب  احلنىف بدر ادلين العيى، املحقق: أبو املنذر خادل بن إبراهيم 

املرصي، انلارش: مكتبة الرشد – الرياض، ط: األول، 420)  ـه-999) م،ج)،ص	0	.
)2( مرقاة املفاتيح رشح مشاة املصابيح، نور ادلين املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت – بلنان، ط: 

األول، 422) ـه- 2002م،ج4،ص)48).
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      فالعبـد إذا حتصـن عنـد الصبـاح وعنـد املسـاء ال يصيبـه مكروه، 
وإن نـزل عليـه يشء مـن األوبئـة واجلوائـح فإنهـا تكـون هل رمحـة، وقـد 
خيطـئ ابلعـض يف فقه هـذا ابلـاب فيعتقـد أن اذلي يافظ ىلع هـذه األذاكر 
واتلعويـذات ال يصيبـه مـرض مثـل األوبئـة واجلوائح، ولكـن الصحيح من 
الفهـم أن العبـد املحافـظ عليهـا قـد يصيبـه مـرض، ولكـن ال يكون إال 

هل. رمحة 

املبحـث الثـاين: البتعـاد مـن املعـايص واملحرمـات مـن الطـرق الوقائيـ�ة 
مـن جاحئـة كورونـا

        املعـايص تعتـر مـن أكـر العوامـل اجلابلـة للمصائـب، فسـيئات 
املصائـب مـن سـيئات األعمـال، فـإن املصائـب الـيت تـزل ىلع املجتمعات 
مـن أوبئـة وجوائـح مـايه إال عقوبـات دنيويـة، قال تعـاىل: »ومـا أصابكم 
مـن مصيبـة فبمـا كسـبت أيديكم ويعفـو عـن كثـري«)	). وقال تعـاىل: »ما 
أصابـك مـن حسـنة فمن اهلل ومـا أصابك من سـيئة فمـن نفسـك«)4) وقال: 
»أوملـا أصابتكـم مصيبـة قـد أصبتم مثليهـا قلتـم أىن هذا قل هـو من عند 
أنفسـكم«)))، واملعصيـة ال تقتـرص عقوبتهـا ىلع البـرش بـل حـى ادلواب 
يصلهـا شـؤم املعصيـة ابـن آدم، قـال جماهـد: إن ابلهائـم تلعـن عصـاة بـي 
آدم إذا اشـتدت السـنة، وأمسـك املطـر، وتقول: هذا بشـؤم معصيـة ابن آدم، 
ومـن تأثـري املعـايص ىلع املجتمع ما يـل بها مـن األوبئة واجلوائـح والزالزل 
واخلسـف واملسـخ، وقـد »مـر رسـول اهلل - صـى اهلل عليه وسـلم - ىلع ديار 
ثمـود، فمنعهـم من دخـول ديارهم إال وهـم باكون، ومـن رشب مياههم، ومن 
االستسـقاء مـن آبارهم، حى أمـر أن ال يعلف العجـني اذلي عجن بمياههم 
للنواضـح، تلأثري شـؤم املعصية يف املاء«، ويؤثر شـؤم  اذلنوب واملحرمات حى 
يف نقـص اثلمـار وقـد ذكـر اإلمـام أمحد يف مسـنده قـال: »وجـدت يف خزائن 

)3( سورة الشورى: اآلية 0	.

)4( سورة النساء: اآلية  79.

)5( سورة آل عمران: اآلية )6).
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بعـض بي أمية، حنطة، احلبـة بقدر نواة اتلمـرة، ويه يف رصة مكتوب عليها: 
اكن هـذا ينبـت يف زمـن مـن العـدل، وأخـرين مجاعة مـن شـيوخ الصحراء 
أنهـم اكنـوا يعهـدون اثلمـار أكـر مـا يه اآلن، وكثري مـن هذه اآلفـات اليت 
تصيبهـا لـم يكونـوا يعرفونها، ومـن آثار املعـايص واملحرمـات ىلع املجتمع 
أنهـا تزيـل انلعـم، وحتـل انلقـم، فمـا زالت عـن العبد نعمـة إال بذنـب، وال 
حلـت بـه نقمة إال بذنـب، كما قال يلع بـن أيب طالـب - ريض اهلل عنه -: ما 
نـزل بـالء إال بذنـب، وال رفع إال بتوبـة. ومصداق هذا قـول اهلل تعاىل: »ذلك 
بـأن اهلل لـم يـك مغـريا نعمـة أنعمهـا ىلع قـوم حى يغـريوا مـا بأنفسـهم«))) 
،فأخـر اهلل تعـاىل أنـه ال يغـري نعمـة أنعـم بهـا ىلع أحـد حـى يكـون هو 
اذلي يغـري ما بنفسـه، فيغـري طاعة اهلل بمعصيته، وشـكره بكفره، وأسـباب 
رضـاه بأسـباب سـخطه، قـال تعـاىل: »إن اهلل ال يغري مـا بقوم حـى يغريوا ما 
بأنفسـهم »)2) فـإن املعـايص واملحرمـات تزيل انلعـم احلـارضة، وتقطع انلعم 
الواصلـة، فزتيـل احلاصـل، وتمنع الواصـل، فإن نعـم اهلل ما حفـظ موجودها 
بمثـل طاعتـه، وال اسـتجلب مفقودها بمثـل طاعته، وقد جعل اهلل سـبحانه 
لـل يشء سـببا وآفة، سـببا جيلبـه، وآفة تبطله، فجعل أسـباب نعمـه اجلابلة 
هلـا طاعتـه، وآفاتهـا املانعـة منها معصيتـه، فـإذا أراد حفظ نعمتـه ىلع عبده 
أهلمـه راعيتهـا بطاعتـه فيهـا، وإذا أراد زواهلـا عنـه خـذهل حـى عصـاه بها، 
ومـن العجـب علـم العبـد بذلك مشـاهدة يف نفسـه وغريه، وسـمااع ملا اغب 
عنـه من أخبـار من أزيلـت نعم اهلل عنهـم بمعاصيه، وهو مقيـم ىلع معصية 
اهلل، كأنـه مسـتثى مـن هـذه اجلملـة، أو خمصـوص من هـذا العمـوم، وكأن 

هـذا أمـر جـار ىلع انلـاس ال عليه، وواصـل إىل اخللـق ال إيله.

       وكذلك املحرمات يف املأكل واملرشب واملنكح فإنها جتمع األسـباب 
اجلابلـة هلـذه األوبئة، ألن مـن علل حتريمهـا اتلأثري ىلع ابلـدن والعقل، فإما 

أن تؤثـر ىلع العقل، أو ابلـدن، أو كالهما معا.
)1( سورة األنفال: اآلية 	).

)2( سورة الرعد: اآلية )) .
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      وقـد أثبـت علمـاء الطب احلديـث أن من األسـباب اجلابلة جلاحئة 
كورونـا أكل بعـض احلـرشات واحليوانات الـيت حرمتها الرشيعة اإلسـالمية 
لكحـم اخلزيـر، والضفاضـع والـكالب وحنـو ذلك مـن احليوانـات املحرمة، 
واتلعامـل غـري املناسـب مـع هـذه احليوانـات املحرمـة، مـن جلـوس معهـا 
وخمالطتهـا بطريقـة غري صحيـة، وما اكن حتريم هذه األشـياء إال نلجاسـتها، 

وتأثريهـا ىلع األبدان.

      وهنـا تظهـر سـماحة اإلسـالم ومحايتـه لللكيـات اخلمـس ومنهـا 
املحافظـة ىلع انلفـس والعقـل، فمـا مـن يشء حرمتـه الرشيعـة اإلسـالمية 
إال حفاظـا ىلع هـذه اللكيـات اخلمـس، فارتكابهـا يـؤدي إىل هـذه األرضار 
املتعديـة واملعديـة، الـيت تفتـك باألمـة وتهدر األنفـس واألموال، بـل تفتت 
األمـن وتغـري جمـرى احليـاة العمليـة الـيت اعتادهـا انلـاس كما هـو اآلن يف 

كورونا. جاحئـة 

املبحث الثالث: النظافة يف السالم وأثرها يف الوقاية من جاحئة كورونا

ينظـر االسـالم إيل انلظافـة أنهـا جـزء ال يتجـزأ مـن اإليمـان، فلـم 
يعـد ينظـر إيلهـا أنهـا جمـرد سـلوك مرغـوب فيه، بـل قضيـة إيمانيـة تتصل 
يَمـاُن بِْضٌع وِسـتُّوَن- ِ

ْ
بالعقيـدة، قـال رسـول اهلل صـى اهلل عليـه وسـلم: »اإل

ِريِق« ولقد  َذى َعـِن الطَّ
َ ْ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
 اهلُل، َوأ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
فَْضلَُهـا قَـْوُل ال

َ
ُشـْعبًَة، فَأ

جعـل انلي صـى اهلل عليـه وسـلم انلظافة نصـف اإليمان، حيـث قال صى 
اهلل عليـه وسـلم: »الطهور شـطر اإليمـان« ومـن مظاهر انلظافة يف االسـالم 
ـد لألعضـاء الظاهرة من اإلنسـان األكـث تعرُّضاً  الوضـوء: بمـا فيهـا من تعهَّ
للتلـوث، وجعلهـا رشطـاً لقبول الصالة أوجب الشـارع غسـل مجيـع ابلدن، 
بعـد اجلمـاع وبعـد احليض وانلفـاس وغري ذلك مـن املواطن الـيت يلزم معها 
الغسـل قـال تعـاىل:« ويسـئلونك عن املحيـض قل هـو أذى فاعزتلوا النسـاء 
يف املحيـض وال تقربوهـن حـى يطهـرن فـإذا تطهـرن فأتوهـن مـن حيـث 
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أمركـم اهلل إن اهلل يـب اتلوابـني ويـب املتطهرين«)))،ومن مظاهـر انلظافة 
يف االسـالم: غسـل ايلدين قبـل األلك وبعده، وغسـلهما بعد االسـتيقاظ من 
ز أو إلقاء  ل أو اتلـرُّ انلـوم، ومـن مظاهر انلظافة يف االسـالم انليه عـن اتلبوُّ
القـاذورات يف الطـرق أو يف األماكـن الـيت يركـن إيلهـا انلاس لالسـرتاحة 
مثـل الظـالل كمـا يف حديـث جابر ، قال رسـول اهلل صـى اهلل عليه وسـلم: 
» اتقـوا املالعـن اثلالثـة: الـراز يف املـوارد، وقارعـة الطريق، والظـل »، ومن 
مظاهـر انلظافة يف الرشيعة اإلسـالمية سـنن الفطـرة، ويه عبـارة عن بعض 
السـلوكيات الـيت تعتـي بنظافـة اإلنسـان، »اخلتـان، واالسـتحداد، وتقليـم 
األظافـر، ونتـف اإلبط، وقص الشـارب«، حلديـث أيب هريرة قال: قال رسـول 
اهلل - صـى اهلل عليـه وسـلم -:«مخـس مـن الفطـرة: االسـتحداد، واخلتـان، 
وقـص الشـارب، ونتـف اإلبـط وتقليـم األظفـار«، ومـن مظاهـر انلظافة يف 
االسـالم التسـوك: وهـو اسـتخدام السـواك وتطهـري الفـم مـن بقايـا الطعام 
ملـا يف حديـث أيب هريـرة لـوال أن أشـق ىلع أمتـه ألمرهـم بالسـواك عند لك 
صـالة » وقـد نهـت الرشيعـة اإلسـالمية أن تـأكل شـيئا تنبعـث منـه راحئة 
كريهـة قـال صى اهلل عليه وسـلم: »مـن أكل من هاتني الشـجرتني اخلبيثتني 
فـال يقربـن مسـجدنا؛ فـإن املالئكـة تتأذى مـا يتأذى منـه بنـو آدم« انظر 
كيـف يـراىع اإلسـالم اذلوق العام حى مع غـري البرش، بل ويصـل اتلحذير 
دلرجـة »فـال يقربـن مصالنا »، ومـن مظاهـر انلظافة يف االسـالم  احلث ىلع 
اتلطيـب باملسـك وغـريه مـن أنـواع الطيـب اذلي يـرُّ انلفـس، وُيبهجهـا، 
ويبعـث ىلع النشـاط والقـوة، كما يف حديـث الليث قال رسـول اهلل صى اهلل 
عليـه وسـلم: »حبـب إيل الطيـب، والنسـاء، وجعلـت قرة عيـي يف الصالة«

       اهتمـت الرشيعـة اإلسـالمية بانلظافـة هلـذه ادلرجـة العظيمـة، 
حفاظـا ىلع األبـدان مـن اتللـوث، وقد ظهـر للجميـع ان من أكر األسـباب 
اجلابلـة جلاحئـة كورونـا اتللـوث وعـدم انلظافـة، ويف املقابـل فإن مـن أكر 

)1( سورة ابلقرة: اآلية 222.
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األعمـال اليت قامـت بهـا ادلول واملنظمات العامليـة واملحليـة ملجابهة جاحئة 
كورونـا انلظافـة بكل أشـاهلا مـن تعقيـم للمؤسسـات والشـوارع العامة، 
وغـري ذلـك مـن أماكـن االكتظـاظ، ويظـن ابلعـض أن انلظافـة إنمـا يه 
ـة اإلسـالم ليـس هلـا عالقـة بذلـك ، ولكن يف  مَّ

ُ
مـن ابتـار الغـرب، وأن أ

احلقيقـة إذا اكنـت بعـض األديـان أولـت انلظافـة جـزء مـن اهتمامهـا فقد 
جعلهـا اإلسـالم نصف اإليمـان، كما جعلهـا رشط بلعض العبـادات، وانظر 
إىل اهتمـام اإلسـالم بانلظافـة يف شـموهلا  وخصوصها، فبعض األشـياء تتعلق 
باإلنسـان يف ذاتـه كخصـال الفطـرة، والغسـل وحنـو ذلـك، وبعضهـا يتعلق 
باألدبيـات كدخـول اخلالء و اتلطهـر من احليض وانلفـاس واجلماع ألن هذه 
األشـياء مرتبطـة بتعليمـات الرشيعة اإلسـالمية، وذللك جتد أهـل الغرب مع 
تطورهـم املـادي إال أنهـم مازالـوا  يتطهرون باملناديـل الورقية بـدال من املاء، 
وهـذا يظهـر لـك الفرق بني مـن يقوم بالطهـارة وانلظافـة تعبـًدا، وبني يقوم 
بهـا سـلواك، فـاألول يقوم بهـا ىلع الوجـه األكمل ألنـه يبتيغ األجـر واثلواب 
مـن اهلل تعـاىل، أما اثلـاين فإنه يقوم بهـا تصنعـاً، فانلظافة بأنواعهـا املختلفة 

مـن اهـم الطـرق الوقائية جلاحئـة كورونا

الفصل الثالث: الطرق العالجية جلاحئة كورونا

املبحـث األول: التضـرع والرجـوع إىل هللا مـن الطـرق العالجيـة جلاحئـة 
ونا كور

      يـزل اهلل املصائـب مـن األوبئـة واجلوائـح حـى يرجـع اخللـق إىل 
ربهـم ويعـودوا إىل رشـدهم، ويقبلـوا ىلع اهلل بـادلاعء واتلذلل واالنكسـار، 
قـال تعـاىل: »ولقـد أرسـلنا إىل أمـم من قبلـك فأخذناهـم بابلأسـاء والراء 
لعلهـم يترعـون	 فلـوال إذ جاءهـم بأسـنا ترعـوا ولكن قسـت قلوبهم 
وزيـن هلم الشـيطان مـا اكنوا يعملـون«)2) فلـوال حتضيض، بمعى هـال، وهذا 
عتـاب ىلع تـرك ادلاعء، وإخبـار عنهم أنهـم لم يترعوا حني نـزول العذاب، 

)2( سورة األنعام : اآليات 42ــ	4.
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كمـا قال :«فأرسـلنا عليهـم الطوفان واجلـراد والقمل والضفـادع وادلم آيات 
مفصـالت فاسـتكروا واكنوا قومـا جمرمني«))) واسـتكبارهم هنـا برتك داعئه 
سـبحانه وتعـاىل وذللـك سـى اهلل مـن لـم يلجـئ إيلـه بـادلاعء مسـتكرا 
قـال اهلل تعـاىل: »ادعـوين أسـتجب لكـم إن اذلين يسـتكرون عـن عباديت 
سـيدخلون جهنـم داخريـن«)2) فيخـر احلق تعـاىل أن الغرض مـن إنزال هذه 
األوبئـة واجلوائـح اتلـرع إيلـه وإخـالص العبـادة هل، وأن يفـردوه باتلذلل 
واإلنابـة. فهال إذ جاءهم بأسـنا ترعـوا، وعلموا الغرض مـن ابلالء الرجوع 
إيلـه اهلل، قـال تعـاىل: »وقطعناهـم يف األرض أما منهم الصاحلـون ومنهم دون 
ذلـك وبلوناهم باحلسـنات والسـيئات لعلهم يرجعـون«)	) وقال تعـاىل: »ظهر 
الفسـاد يف الر وابلحر بما كسـبت أيـدي انلاس يلذيقهم بعـض اذلي عملوا 
لعلهـم يرجعـون«)4) وأخـر سـبحانه وتعاىل: »ولقـد أهلكنا مـا حولكم من 
القـرى ورصفنـا اآليـات لعلهـم يرجعـون«))) وهـذا نظري قـوهل تعـاىل: »ولقد 

أخذناهـم بالعذاب فمـا اسـتانوا لربهم ومـا يترعون«)6) 

      فمـن تمـام نعمـة اهلل ىلع عباده املؤمنني أن يزل بهم الشـدة والر 
ومـا يلجئهـم إىل توحيـده فيدعونـه خملصـني هل ادليـن ويرجونـه ال يرجـون 
أحـدا سـواه وتتعلـق قلوبهـم بـه ال بغـريه فيحصـل هلـم مـن اتلـولك عليـه 
واإلنابـة إيلـه وحالوة اإليمـان وذوق طعمه والـراءة من الرشك مـا هو أعظم 
نعمـة عليهـم مـن زوال املرض واخلـوف أو اجلـدب أو حصول اليـر وزوال 
العـر يف املعيشـة فـإن ذلـك ذلات بدنيـة ونعـم دنيويـة قـد يصـل للافر 
منهـا أعظـم مـا يصـل للمؤمـن. وأما مـا يصل ألهـل اتلوحيـد املخلصني 
هلل ادليـن فأعظـم مـن أن يعـر عـن كنهه مقـال أو يسـتحر تفصيلـه بال 

)1( سورة األعراف: اآلية 		).

)2( سورة اغفر: اآلية 60

)3( سورة األعراف: اآلية68).

)4( سورة الروم:اآلية)4.

)5( سورة األحقاف:اآلية27.

)6( سورة املؤمنون: اآلية 76.
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ولـل مؤمـن من ذلـك نصيـب بقـدر إيمانه.    

      وادلاعء مـن أنفـع األدويـة، وهـو عـدو ابلـالء، يدفعـه، ويعاجلـه، 
ويمنـع نـزوهل، ويرفعـه، أو خيففه إذا نزل، وهو سـالح املؤمـن كما يف حديث 
يلع بـن أيب طالـب - ريض اهلل عنـه - قـال: قال رسـول اهلل - صـى اهلل عليه 
ادلاعء  ىلع   حتـث  اإلسـالمية  والرشيعـة  املؤمـن«،  سـالح  »ادلاعء  وسـلم: 
وترغـب فيـه حلديـث معـاذ بـن جبـل، ريض اهلل عنـه قـال: قال رسـول اهلل 
صـى اهلل عليـه وسـلم: »لن ينفـع حذر من قـدر ولكن ادلاعء ينفـع ما نزل 
ومـا لـم يـزل، فعليكـم بـادلاعء عبـاد اهلل«، وعند نـزول األوبئـة واجلوائح 
تكـون اسـتجابة ادلاعء أكر لكـثة العلل وادلوايع اليت حتيـط حبال ادلايع 
وداعئـه، مـن االحلـاح ،وصفـاء القصـد، ومجعيـة القلـب، وشـدة احلاجـة، 
واتلذلـل واالنكسـار وذللـك اكن لزامـا ىلع ادلايع أن يـرايع هـذه األمـور 
يف داعئـه ،قـال ابـن القيـم:« وكثـريا مـا جتد أدعيـة داع بهـا قوم فاسـتجيب 
هلـم، فيكـون قـد اقـرتن بـادلاعء رضورة صاحبه وإقبـاهل ىلع اهلل، وهـذا كما 
إذا اسـتعمل رجـل دواء نافعـا يف الوقت اذلي ينبيغ اسـتعماهل ىلع الوجه اذلي 
ينبـيغ«)7)، وذللـك اكن مـن هديـه صـى اهلل عليـه وسـلم ادلاعء يف مثل هذه 
انلـوازل فـان يكـث يف ادلاعء عنـد وبـاء املدينـة املنـورة يف أول قـدوم هل 
للهجـرة ، فقـد أصيب مجـع من الصحابـة باحلى منهـم أبو بكـر الصديق ، 
وبـالل ريض اهلل عنهمـا ، واكن يكـث من ادلاعء يف االستسـقاء عند اجلدب، 
والقنـوت عنـد انلـوازل كما قصـة رعل وزكوان، وهـذا فيه بيـان أن من أجنع 

أنـواع العالج هلـذه اجلاحئـة ادلاعء والرجـوع إىل اهلل.

املبحث الثاين: احلجر الصيح من الطرق العالجية جلاحئة كورونا

     احلجـر بمعـى احلظـر واملنـع  تقـول حجـرت ىلع الرجـل، وحظرت 

)7( ادلاء وادلواء، حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،انلارش: دار املعرفة – املغرب، ط: األول، 8)4) ـه- 

997)م،ج)،ص)). 



164

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

جـر واحِلجر لغتان، وهـو احلرام، واكن الرجـل يف اجلاهلية يلى 
َ
وعجـرت )))احل

رجـال خيافـه يف األشـهر احلـرم، فيقـول: حجـرا حمجـورا، أي حرامـا حمرمـا 
«: مان يُجز  عليـك يف هذا الشـهر، فال ينـداه بـيء)2). و«الَمْحَجر الّصـيحِّّ

فيـه املصابـون باألمـراض الوبائيَّة حتـت املراقبـة خوفًا من انتشـارها)	)،

و«احلجـر الصـيح »هو عـزل األشـخاص املخالطني حلـاالت مؤكدة 
أو حلـاالت ُيتمـل إصابتهـا باملـرض لفـرتة زمنية حتـدد وفًقا لفـرتة حضانة 
املـرض -الفـرتة ما بني حـدوث العدوى وظهـور األعراض- وقـد قُدرت بـ4) 
يوًمـا يف حالـة كوفيـد-9)، أمـا »العـزل« فيُعـرف بأنـه حجـز املـرىض اذلين 
ظهـرت عليهـم األعـراض بالفعل بعيًدا عن األشـخاص األصحـاء. ويوصف 
»اتلباعـد االجتمـايع« بأنـه احلفاظ ىلع مسـافة -مـرت واحـد ىلع األقل- بني 
األفـراد األصحـاء، ومن املمكـن وضع شـخصني مصابني يف غرفـة واحدة، 
ولكـن جيـب أن تكـون املسـافة بـني املريضـني ىلع األقـل مـرتا ونصـف 
املـرت إىل مرتيـن، وأن يكون املـان معرضا للتهوية بشـل دائم، خشـية من 
انتقـال الفريوسـات املختلفـة، ليـس فقـط كوفيـد-9) ولكـن أي أمراض 

تنفسـية أخـرى ألنـه من املمكـن أن تـؤدي إىل مضاعفـات أخري«)4)

      وأظهـرت جمموعـة مـن ادلراسـات عـن احلجـر الصـيح أنـه يؤدي 
دوًرا حيويًّـا يف اتلحكـم يف انتشـار مـرض كوفيـد- 9)، مقارنًة بـأي تدابري 
وقائيـة أخـرى تطبـق مـن دونـه، إذ أدى إىل اخنفـاض معدل العدوى بنسـبة 
تـرتاوح بـني 44% و)8%، ومعـدل الوفيـات بنسـبة تـرتاوح بـني )	% و	%6. 

)1( اجلراثيم، أيب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ادلينوري، حققه: حممد جاسم احلميدي، قدم هل: ملسعود بوبو، 

انلارش: وزارة اثلقافة، دمشق،ج)،ص94	.
)2( ادلالئل يف غريب احلديث، قاسم بن ثابت بن حزم العويف الرقسطي، حتقيق: د. حممد بن عبد اهلل القناص، 

انلارش: مكتبة العبيان، الرياض، ط: األول، 422)  ـه- )200 م،ج	،ص098).
)3( معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر، بمساعدة فريق عمل

انلارش: اعلم الكتب، ط: األول، 429)  ـه- 2008 م،ج)،ص447.
)4( اخلويل، أجمد،«2020/	0/0)« الفرق بني احلجر والعزل الصيح، تم االطالع عليه بتاريخ 6)/2020/6م،رابط املوقع: 

https://news.un.org/ar/story
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كمـا اكن للجمـع بـني إجـراءات احلجر الصـيح واتلدابـري الوقائيـة األخرى 
-مثـل غلـق املـدارس ومنـع السـفر وااللـزتام باتلباعـد االجتمـايع- تأثـرٌي 
أكـر ىلع احلـد مـن أعـداد احلـاالت الـيت تتطلـب راعيـة حرجـة وكذلـك 
أعـداد الوفيـات، مقارنـًة بتطبيـق إجـراءات احلجـر الصـيح وحدهـا، تقول 
ادلم  نقـل  وطـب  املناعيـة  ادلم  أمـراض  قسـم  يف  -طبيبـة  مجـال  نريـن 
بمستشـىف مودينـا اجلامـيع بإيطايلـا- يف ترصياتهـا لـ«للعلم«: »ال شـك أن 
تطبيـق احلجـر الصـيح واتلدابـري الوقائيـة األخـرى يمكـن أن يسـاعد يف 
احتـواء الوبـاء، لكـن لك دولة ختتلف يف بنيتها السـانية وبيئتهـا وثقافاتها 
ومسـتوياتها االجتماعيـة، فحـى داخـل لك دولـة يمكـن أن خيتلف معدل 
اتلاثـر األسـايس )0–) مـن مدينة إىل أخـرى«، ويعتر معدل اتلاثر األسـايس 
)0–) مقياًسـا وبائيًّـا يُسـتخدم لوصـف العـدوى، ويشـري إىل عدد األشـخاص 
اذليـن مـن املمكن أن يصابـوا بالعدوى مـن مريض واحـد، وإذا اكنت قيمة 
0– أىلع مـن واحـد صحيـح فـإن العـدوى تنترش بشـل كبـري، وإذا اكنت أقل 

مـن الواحـد الصحيح فـإن العـدوى تتالىش رسيًعـا«))).

مجيـع  يف  الصـيح  احلجـر  اإلسـالمية   الرشيعـة  اسـتخدمهم  وقـد   
أنـواع األوبئـة واجلوائـح املعديـة الـيت مـرت ىلع العالـم اإلسـالمية ىلع مر 
العصـور، والغـرض من ذلك االستشـفاء ووضـع اتلدابري العالجيـة والوقائية  
ألن بعـض األوبئـة واجلوائـح من سـماتها رسيعـة اإلصابـة واالنتشـار، فإذا 
اسـتخدم انلـاس احلجـر الصـيح يـؤدي ذلـك وبـدون شـك إىل احلـد مـن 
انتشـار اجلاحئـة، وانلاظـر إىل جاحئـة كورونـا جيد أن أكـث الوسـائل الوقائية 
والعالجيـة املسـتخدمة وانلاجعـة هـو احلجر الصـيح  اذلي قررتـه الرشيعة 
اإلسـالمية ودعـت إيلـه ملـا يف حديث عـن عبد اهلل بـن اعمر بـن ربيعة: أن 
عمـر بـن اخلطاب ريض اهلل عنـه خرج إىل الشـأم، فلما جاء بـرغ، بلغه أن 

)5( أرشف،سمر،«9/)/2020م«،مامدى فعايلة احلجر الصيح، تم االطالع عليه بتاريخ 6)/2020/6م،رابط املوقع: 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-effec-
/tive-is-quarantine-and-preventive-measures-in-face-of-coronavirus-pandemic
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الوبـاء وقـع بالشـأم، فأخـره عبد الرمحـن بن عـوف: أن رسـول اهلل صى اهلل 
عليه وسـلم قـال: »إذا سـمعتم به بـأرض فال تقدمـوا عليـه، وإذا وقع بأرض 

وأنتـم بهـا فـال خترجوا فـرارا منـه« فرجـع عمر مـن رسغ))).  

وهنـاك حكمـة أخرى مـن احلجر الصـيح يف الرشيعة اإلسـالمية ويه 
لطيفـة جـًدا تتعلق باإليمـان، وبقاعدة كسـد اذلرائـع ويه :أن اذلي أصيب 
قـد يعتقـد إنمـا اكنـت إصابتـه بهذا املـرض دلخـوهل ىلع املريض جمـردة عن 
قـدر اهلل تعـاىل فيهلـك، وسـئل اثلـوري: فهـل مـن أحـد إال وهو ميـت بعد 
اسـتيفائه مـدة أجلـه اذلى كتـب هل؟ قيـل: نعـم. قـال: فـإن اكن كذلـك فما 
وجـه انلـىه عن دخـول أرض بهـا الطاعـون أو اخلـروج منهـا؟ قيل: لـم ينه 
عـن ذلـك أحد حـذارا عليه مـن أن يصيبه غري مـا كتب عليـه أو أن يهلك 
قبـل األجـل اذلي ال يسـتأخر عنـه وال يسـتقدم، ولكـن حـذار الفتنة ىلع 
الـى مـن أن يظـن إنمـا اكن هالكه مـن أجل قدومـه عليه وأن مـن فر عنه 
فنجـا مـن املـوت أن جناتـه اكنت من أجـل خروجه عنـه«)2). فيـه ادلاللة ىلع 
أن ىلع املـرء تـوىق املـاره قبل وقوعها وجتنب األشـياء املخوفة قبـل هجومها، 
وراء  فهـذه حكمـة جليلـة  نـزوهل.  بعـد  اجلـزع  وتـرك  الصـر  وأن عليـه 
احلجـر الصـيح. ويف احلجـر الصـيح البد مـن مـرااعة املريض راعيـة صحية 
واجتماعيـة، ألن بعـض احلكومـات تفـرض ىلع املـرىض احلجـر الصيح وال 
تقـوم براعيتهـم، ومثله احلجـر املزيل وهذا لغـري املصابني توقيا مـن اإلصابة 
فهـؤالء ينبـيغ أن تـراىع معاشـهم وحاجاتهـم ألنـك إذا منعت اإلنسـان من 
العمـل واخلروج فمن ابلديه جًدا أن توفر هل أمور معاشـه، والوسـائل الوقاية، 
واملراجعـة الصحيـة املسـتمرة، حـى ال يكون حال هـذه ادلول اكملـرء اليت 
حبسـت اهلـرة اليه أطعمتهـا وال جعلتهـا تأكل مـن حشـاش األرض فان 

)1( صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، ملحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، ط: 

األول، 422)ه،ج9،ص26.
)2( رشح صحيح ابلخاري،  ابن بطال أبو احلسن يلع بن خلف، حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم، دار النرش: مكتبة 

الرشد - السعودية، الرياض، ط: اثلانية، 	42) ـه- 	200م،ج8،ص26	.



167

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

سـببا دلخوهلـا انلار.

املبحث الثالث: الستطباب من الطرق العالجية جلاحئة كورونا 

      االسـتطباب : هـو طلـب العـالج مـن أهل اخلـرة، ومنه اسـتطبَّ 
لوجعـه: أي اسـتوصف)	). والطبيب هـو احلاذق يف لك يشء وخـص به املعالج 
عرفـا، والطـب نـواعن طـب جسـد وهـو املـراد هنـا وطـب قلـب ومعاجلته 
خاصـة بمـا جاء به الرسـول عليـه الصالة والسـالم عن ربه سـبحانه وتعاىل 
وأمـا طـب اجلسـد فمنه ما جـاء يف املنقـول عنه صـى اهلل عليه وسـلم ومنه 
مـا جـاء عـن غـريه واغبلـه راجـع إىل اتلجربة ثـم هو نـواعن نـوع ال يتاج 
إىل فكـر ونظـر بـل فطـر اهلل ىلع معرفتـه احليوانـات مثـل مـا يدفـع اجلوع 
والعطـش ونـوع يتـاج إىل الفكـر وانلظـر كدفـع مـا يـدث يف ابلـدن ما 
خيرجـه عن االعتـدال وهو إمـا إىل حرارة أو بـرودة ولك منهما إمـا إىل رطوبة 
أو يبوسـة«)4)، واكن من هديه  صى اهلل عليه وسـلم أن يؤمر باالسـتطباب ملن 
سـأهل عـن العالج ومـن ذلك حديـث ابن عبـاس، عن انلي صـى اهلل عليه 
وسـلم قـال: »الشـفاء يف ثالثة: يف رشطة حمجـم، أو رشبة عسـل، أو كية بنار، 
وأنـا أنـىه أمـيت عن الـك »)))  قال انلـووي: هذا مـن بديع الطـب عند أهله 
ألن األمـراض االمتالئيـة دمويـة أو صفراويـة أو سـوداوية أو بلغميـة فـإن 
اكنـت دمويـة فشـفاؤها إخـراج ادلم وإن اكنت مـن اثلالثة ابلاقية فشـفاؤها 
باإلسـهال باملسـهل الالئـق لل خلـط منها فكأنـه نبه صى اهلل عليه وسـلم 
بالعسـل ىلع املسـهالت وباحلجامـة ىلع إخراج ادلم بهـا وبالفصد وأخر الك 
ألن فيـه اسـتعمال األلـم الشـديد يف دفـع ألـم قـد يكـون أضعـف مـن ألم 
الـك«)6)، ، فهـذه وصفات طبية نبويـة اكن انلي صى اهلل عليه وسـلم يصفها 

)3( شمس العلوم ودواء كالم العرب من اللكوم، نشوان بن سعيد احلمريى ايلمي ،املحقق: د حسني بن عبد اهلل 

العمري ـوآخرون، انلارش: دار الفكر املعارص )بريوت - بلنان)،ط: األول، 420)  ـه- 999) م،ج7،ص2)40.
)4( فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن يلع بن حجر أبو الفضل العسقالين، انلارش: دار املعرفة - بريوت، 

79	)،ج0)،ص4	).
)5( مصدر سابق، صحيح ابلخاري،ج7،ص	2).

)6( مصدر سابق، رشح صحيح مسلم،ج4)،ص92).
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ملـن سـأهل عن علة مـع اختيار الـيء املناسـب هل، ومن هنا جنـد أن العلماء 
يهتمـون بالطـب انلبوي، بـل ويفردونـه باتلأيلف.

فالرشيعـة اإلسـالمية حتـث ىلع االسـتطباب وتدعـو إيله ألنـه ما من 
داء إال وهل دواء حلديـث عبـد اهلل، قال: قال رسـول اهلل صى اهلل عليه وسـلم: 
»مـا أنـزل اهلل عـز وجـل داء، إال أنـزل هل دواء، علمـه مـن علمـه، وجهلـه 
مـن جهلـه«))) ويف احلديـث إشـارة إىل اسـتحباب ادلواء، وفيـه رد من أنكر 
اتلـداوي فقـال: لك يشء بقضـاء وقدر فال حاجـة إىل اتلداوي وأنـه ال ينايف 
اتلـولك، كمـا ال ينافيـه دفـع اجلـوع بـاأللك وقمع العطـش بالـرشب، وذللك 
قـال املحاسـي: يتـداوى املتولك اقتداء بسـيد املتولكـني، فقد أمـر انلي صى 
اهلل عليـه وسـلم باتلعالـج، وقـال: »لـل داء دواء« ال ىلع أن ادلواء شـاف ال 

حمالـة، وإنمـا يـرشب ىلع رجـاء العافيـة من اهلل تعـاىل به.

      فهـذا فيـه بيـان واضح ألنه قد علـم أن األطباء يقولـون املرض هو 
خـروج اجلسـم عن املجرى الطبيـيع واملـداواة رده إيله وحفـظ الصحة بقاؤه 
عليـه فحفظهـا يكون بإصـالح األغذية وغريهـا ورده يكـون باملوافق من 
األدويـة املضـادة للمـرض وبقراط يقـول األشـياء تـداوى بأضدادها ولكن 
قـد يـدق ويغمـض حقيقة املـرض وحقيقـة طبـع ادلواء فيقل اثلقـة باملضادة 
ومـن هنـا يقـع اخلطأ مـن الطبيب فقـد يظـن العلة عن مـادة حـارة فيكون 
عـن غـري مـادة أو عن مـادة باردة أو عـن مادة حـارة دون احلـرارة اليت ظنها 
فـال يصـل الشـفاء فكأنـه صـى اهلل عليه وسـلم نبـه بآخر كالمـه ىلع ما 
قـد يعـارض به أوهل فيقـال قلت لـل داء دواء وحنن جند كثرييـن من املرىض 
يـداوون فـال يـرؤون فقـال إنما ذلـك لفقـد العلم حبقيقـة املـداواة ال لفقد 

ادلواء. 

وهـذا فيـه رد ىلع مـن يقـول ليـس جلاحئـة كورونـا عـالج، واألصـح 

)1( مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط - اعدل مرشد، 

وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، ط: األول، )42)  ـه- )200 م،ج7،ص8	.
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منـه أن يقـول »لـم يعـرف األطبـاء عـالج كورونـا حـى اآلن » واألصح من 
هـذا أن يقـول »لـم يصـل علمنـا لعـالج جاحئـة كورونـا، ألن ادلواء موجود 
الحمالـة ولكـن لـم يصـل إيلـه األطبـاء، أو وصلـوا هل وكتمـوه، أو وصلوا هل 
ولـم يعرفـوه، ألن انلي صى اهلل عليه وسـلم قـال: »ما مـن داء وإال وهل دواء« 
ويبـى املحـك »علمه مـن علمه وجهلـه من جهلـه«، وفيه عظمـة اهلل تعاىل 

،وأنـه ىلع لك يشء قديـد ، وأنـه قـد أحـاط بـكل يشء علماء.

نت�اجئ البحث

الرشيعـة االسـالمية تتصـف باملرونـة والشـمول، فـيه صاحلـة لـل 
األزمـان، ومواكبـة لـل مايطـرأ عليهـا مـن نـوازل.

املعايص واملحرمات من أكر األسباب اجلابلة لألوبة واألمراض.

الرشيعـة االسـالمية تـراىع املقاصـد، وحتفـظ اللكيـات وتقـدم درء 
املفاسـد ىلع جلـب املصالـح. 

اتلرع إىل والرجوع إيله من أسباب رفع ابلالء.

احلجـر الصـيح واالسـتطباب مـن الطـرق العالجيـة اليت دعـت إيلها 
اإلسـالمية. الرشيعة 

التوصيات
ابلحـث عـن خصائـص الرشيعـة االسـالمية، ومزياتهـا عنـد نـزول 

األوبئـة.

حماربة الرزيلة ، وإقامة احلسبة، ونرش اخلري بني انلاس.

الرجـوع إىل مقاصـد الرشيعـة االسـالمية، حـى تظهر للناس سـماحة 
ادلين اإلسـاليم.

اتلرع إىل اهلل والرجوع إيله عند نزول األوبئة.

االهتمام بالطرق العالجية ومنها احلجر الصيح واالستطباب. 
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املصادر واملراجع

أرشف،سـمر،”9/)/2020م”،مامدى فعايلـة احلجر الصـيح، تم االطالع عليه 	 

https://www.scientificamerican. :بتاريـخ 6)/2020/6م،رابـط املوقـع

com/arabic/articles/news/how-effective-is-quarantine-

and-preventive-measures-in-face-of-coronavirus-

/pandemic

 	 .20(8  ,22  Plague“, www.who.int, Retrieved March“

.Edited

االسـتذاكر، أبـو عمر القرطـي، حتقيق: سـالم حممد عطا، حممـد يلع معوض، 	 

انلـارش: دار الكتب العلمية – بـريوت، ط: األول، )42) – 2000،ج	.

تهذيـب اللغـة، حممـد بن أمحد بـن األزهري اهلـروي، املحقـق: حممد عوض 	 

مرعـب، انلارش: دار إحياء الـرتاث العريب – بـريوت، ط: األول، )200م،ج	. 

اجلراثيـم، أيب حممـد عبـد اهلل بن مسـلم بـن قتيبـة ادلينوري، حققـه: حممد 	 

جاسـم احلميـدي، قـدم هل: ملسـعود بوبو، انلـارش: وزارة اثلقافة، دمشـق،ج).

اخلـويل، أجمـد،”2020/	0/0)” الفرق بـني احلجر والعزل الصـيح، تم االطالع 	 

https://news.un.org/ar/story :عليه بتاريخ 6)/2020/6م،رابـط املوقع

ادلاء وادلواء، حممـد بـن أيب بكـر بـن قيـم اجلوزيـة ،انلـارش: دار املعرفة – 	 

املغـرب، ط: األول، 8)4) ـه- 997)م،ج).

ادلالئـل يف غريـب احلديـث، قاسـم بـن ثابت بن حـزم العويف الرقسـطي، 	 

حتقيـق: د. حممـد بـن عبـد اهلل القنـاص، انلـارش: مكتبة العبيـان، الريـاض، ط: 

األول، 422)  ـه- )200 م،ج	.

زاد املعـاد يف هـدي خـري العبـاد،، حممد بن أيب بكر شـمس ادليـن ابن قيم 	 

اجلوزية، انلارش: مؤسسـة الرسـالة، بـريوت - مكتبة املنار اإلسـالمية، الكويت، ط: 
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السـابعة والعرشون , ))4) ـه/994)م،ج4.

سـنن أيب داود، أبـو داود سـليمان السِجْسـتاين، املحقـق: حممـد حمـي ادلين 	 

عبـد احلميد، انلـارش: املكتبـة العرصيـة، صيـدا – بـريوت،ط:األول،ج4.

رشح سـنن أيب داود أمحـد بـن حسـني الغيتـايب احلنـيف بـدر ادليـن العيى، 	 

املحقـق: أبـو املنذر خـادل بـن إبراهيم املـرصي، انلارش: مكتبـة الرشـد – الرياض، 

ط: األول، 420)  ـه-999) م،ج).

رشح صحيـح ابلخـاري البـن بطـال، ابـن بطال أبو احلسـن يلع بـن خلف 	 

بـن عبـد امللـك، حتقيق: أبـو تميم يارس بـن إبراهيـم، دار النـرش: مكتبة الرشـد - 

السـعودية، الريـاض، ط: اثلانيـة، 	42) ـه- 	200م،ج9.

شـمس العلـوم ودواء كالم العـرب مـن اللكـوم، نشـوان بن سـعيد احلمريي 	 

ـوآخرون، انلـارش: دار الفكـر  ايلمـي ،املحقـق: د حسـني بـن عبـد اهلل العمـريـ 

املعـارص )بـريوت - بلنـان)،ط: األول، 420)  ـه- 999) م،ج7.

صحيـح ابلخـاري، حممـد بن إسـماعيل ابلخـاري، ملحقـق: حممـد  زهري بن 	 

نـارص انلارص، انلـارش: دار طـوق انلجـاة ،ط: األول، 422)ه،ج7.

صحيـح مسـلم، مسـلم بـن احلجـاج أبـو احلسـن القشـريي انليسـابوري 	 

 – العـريب  الـرتاث  إحيـاء  دار  انلـارش:  ابلـايق،  عبـد  فـؤاد  حممـد  املحقـق:   ،

بـريوت،ط:األول،ج4.

فتـح ابلـاري رشح صحيـح ابلخـاري، أمحـد بـن يلع بـن حجر أبـو الفضل 	 

العسـقالين، انلـارش: دار املعرفـة - بـريوت، 79	)،ج0).

كتـاب العـني، أبـو عبـد الرمحـن اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي، املحقق: د 	 

مهـدي املخـزويم، د إبراهيـم السـامرايئ، انلـارش: دار ومكتبـة اهلـالل،ج2.

لسـان العـرب، أبـو الفضـل، مجـال ادلين ابـن منظـور األنصـاري اإلفريى 	 

،انلـارش: دار صـادر – بـريوت،
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مرقـاة املفاتيـح رشح مشـاة املصابيـح، نـور ادليـن املـال اهلـروي القـاري، 	 

انلـارش: دار الفكـر، بـريوت – بلنـان، ط: األول، 422) ـه- 2002م،ج4.

مسـند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل، أبـو عبـد اهلل أمحـد بن حممـد بـن حنبل، 	 

املحقـق: شـعيب األرنؤوط - اعدل مرشـد، وآخرون، انلارش: مؤسسـة الرسـالة، ط: 

األول، )42)  ـه- )200 م،ج7،ص8	.

مصنـف عبـد الرزاق ، أبو بكر بن أيب شـيبة، املحقق: كمال يوسـف احلـوت، انلارش: 	 

مكتبة الرشـد – الرياض، ط: األول، 409)ه،ج). 
ــر، 	  ــد عم ــد احلمي ــار عب ــد خمت ــارصة، أمح ــة املع ــة العربي ــم اللغ معج

بمســاعدة فريــق عمــل، انلــارش: اعلــم الكتــب، ط: األول، 429)  ـه- 2008 
م،ج).

 املعجــم الوســيط، جممــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، إبراهيــم مصطــىف وآخــرون، 	 
ــوة،ط:األول،ج2. ــارش: دار ادلع انل

ــى 	  ــن ي ــي ادلي ــا حم ــو زكري ــاج، أب ــن احلج ــلم ب ــح مس ــاج رشح صحي املنه
ــة،  ــريوت، ط: اثلاني ــريب – ب ــرتاث الع ــاء ال ــارش: دار إحي ــووي، انل ــن رشف انل ب

1392ه،ج1.

موطــأ اإلمــام مالــك، مالــك بــن أنــس بــن مالــك األصبــيح، صححــه ورقمــه: 	 
حممــد فــؤاد عبــد ابلــايق، انلــارش: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت – بلنــان، 

اعم النــرش: 1406 ه - 1985م،ط:األول،ج1.
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األحكام الشرعية للنوازل يف الفقه المالكي

جاحئة كورونا نموذجا

يمين�ة عبدايل)))
كلية العلوم اإلسالمية بوهران – اجلزائر

مقدمة

بسـم اهلل الرمحـن الرحيـم واحلمد هلل والصالة والسـالم ىلع أرشف 
املرسـلني وبعد: 

إن الرشيعـة اإلسـالمية رشيعـة سـمحاء مبنية ىلع حفـظ لكياتها 
اخلمـس وفـق حتقيـق مقاصدهـا يف حفظ مصالـح العبـاد يف ادلارين يف 
تلبيـة الروريـات واحلاجيـات للملكفـني. قـال اهلل تعـاىل: ﴿َمـا َجَعَل 

يـِن ِمـْن َحـَرٍج﴾ ]احلج: 78[  َعلَيُْكـْم يِف ادلِّ
ومـن حيـث أن العبد هـو حمور اتللكيف فـإن دائـرة اتللكيف وما 
يرتتـب عليها مـن أحام مقيـدة برفع احلـرج واتلخفيف واتليسـري بما 
 وُْسـَعَها﴾ ]ابلقرة: 

َّ
َُّ َنْفًسـا إِال  يَُكلُِّف اهلل

َ
ليس يف الوسـع. لقوهل تعاىل ﴿ال

286[ فرفـع احلـرج عـن امللكفني أصـال من األصـول اليت بنيـت عليها 
الرشيعـة ولعـل اتلأمـل يف قواعدهـا اخلمـس الكـرى رسدا ال تفصيال 
»األمـور بمقاصدهـا« و«ايلقـني ال يـزول بالشـك« و »العـادة املحكمـة« 
و«املشـقة جتلـب اتليسـري« و« ال رضر وال رضار« لكهـا مندرجـة حتـت 

)1( باحثة ماجستري يف كلية العلوم اإلسالمية وهران - اجلزائر
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أصـل رفـع احلـرج ذلا قـال ابـن العـريب يف كتابـه أحـام القـرآن “ولو 
ذهبـت إىل تعديـد نعـم اهلل يف رفع احلـرج لطال املـرام”)2)

تقـع  كنـوازل  املسـتجدات  بعـض  املعـارص  واقعنـا  يف  فنجـد 
ىلع امللكفـني ال تسـمح بـأداء العبـادات كمـا يه مرشوعـة يف األصـل 
اكألمـراض واألوبئـة ومـا ينـدرج ضمن مسـى انلـوازل الرشعيـة وما 

يرتتـب عليهـا مـن أحـام رشعيـة.
وألن معرفـة أحـام انلـوازل أو القضايا املعـارصة رضورة رشعية 
فـإن ابلحـث يهدف إىل تسـليط الضـوء ىلع نازلة من انلـوازل املعارصة، 
ويه وبـاء كورونـا ومـا يتعلـق بهـا مـن أحـام رشعيـة وهـل اسـتوىف 
املذهـب املالـك اسـتيعاب انلازلة وما يتعلـق بها من أحـام وما يرتبط 

بها مـن مسـتجدات معارصة ؟
وسـيعتمد ابلحـث املنهج االسـتداليل االسـتقرايئ يف بعـض فتاوى 
املذهـب املالـك املعارصيـن ومـا ترتـب مـن أحـام الرشعيـة يف بـاب 
العبـادات من طهـارة، وصالة، وغلق للمسـاجد وأحام تتعلـق باجلنائز 

وغريها
وجاء ابلحث ىلع انلحو اتلايل :

اللمات املفتاــحية: 
األحام الرشعية، فقه انلوازل، السادة املالكية

مقدمة
املبحث األول: مصطلحات ابلحث

املطلب األول: مفهوم احلكم الرشيع لغة واصطالحا
الفرع األول: مفهوم احلكم لغة واصطالحا

)2(  أحام القرآن، البن العريب 	/ 09	
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الفرع اثلاين: مفهوم الرشع لغة واصطالحا

الفرع اثلالث: مفهوم احلكم الرشيع 

املطلب اثلاين: مفهوم فقه انلوازل وحكمه

الفرع األول: مفهوم الفقه لغة واصطالحا

الفرع اثلاين: مفهوم انلوازل لغة واصطالحا 

الفرع اثلالث: حكم فقه انلوازل 

املطلب اثلالث: اعتناء املالكية بفقه انلوازل

الفرع األول: املذهب املالك

الفرع اثلاين : كتب انلوازل عند املالكية  

الفرع اثلالث: خصائص انلوازل الفقهية املالكية

املطلب الرابع : نبذة عن جاحئة كورونا  

املبحث اثلاين : اتلأصيل الفقيه للنوازل يف فقه املاليك 

املطلب األول: اتلصور الفقيه 

املطلب اثلاين: اتلنقيح األصويل

املطلب اثلالث: اتلكييف الفقيه

املطلب الرابع : االستنباط

املطلب اخلامس: اتلزيل الفقيه أو اتلطبيق 

املبحث اثلالث: اتلزنيل الفقيه ىلع بعض مسائل جلاحئة كورونا 

املطلب األول : مسائل يف باب الصالة 

املطلب اثلاين: مسائل يف املوىت
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املطلب اثلالث: مسائل يف الزاكة 

املبحث األول: مصطلحات البحث 

هـذه الورقـة ختـص الفقـه املالك بصفـة خاصة فيمـا يتعلـق بفتاويهم 
عـن  وابلحـث  املصطلحـات  تعريـف  يف  أن  غـري  كورونـا  جاحئـة  حـول 
مدلوالتهـا فاملعاجـم األصويلـة والفقهيـة مجعـت شـتات هذه األمـور حيث 

يعـود طالـب العلـم إيلهـا ويسـلم باالسـتعانة بها

وبمـا أن هـذه الورقة موسـوعة ب: األحـام الرشعية للنـوازل يف الفقه 
املالـك جاحئـة كورونـا نموذجـا فـإن املصطلحـات الـيت نتنـاول مفهومهـا 
باختصـار يه: احلكـم، الـرشع، انلـوازل، الفقـه، املالكيـة، جاحئـة كورونا 

وهـذا مـا سـنتناوهل يف املطالـب اتلايلة :  

املطلب األول: مفهوم احلكم الشرعي لغة واصطالحا 

الفرع األول: احلكم يف اللغة والصطالح 

). احلكـم يف اللغـة: ورد يف لسـان العـرب أن » احلُْكـُم بمعـى 
ـُم والفقـه؛ قـال اهلل تعـاىل: وآتينـاه احلُْكـَم َصِبّيـاً«

ْ
الِعل

وُعـرِّف أيضـا بمعـى الَقضـاُء))) أن يقـىض بـيء ىلع يشء فيقول هو 
كـذا أو ليـس بكـذا وقـد َحَكـَم عليـه باألْمـِر ُحْكَمـاً وُحكوَمـًة بمعـى 

بَيْنَُهم َحَكـَم 

فاحلكـم إذا يفـر بالَفصـِل؛ يُقـال: »حكمـُت بـني اخلَصمـني« إذا 
فَصلـَت بينهمـا فيمنـع الـزاع واخلصومات فـإذا هو بمعـى املنع، وذلا ُسـيمِّ 

القضـاء حكًمـا؛ ألنـه يمنع الـزاع واخلصومـات)2)

كمـا ويـدور حول املنع مـن الفسـاد أو املنع لإلصـالح، واحلكم أعم 

)1( فريوز أبادي، لسان العرب   

)2( اعدل يوسف العزازي )27-4-))20)، »معىن احلكم وأقسامه”، www.alukah.net، اّطلع عليه بتاريخ 

	)-6-2020. بترّصف.
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مـن احلكمة فـل حكمة حكـم وليس لك حكـم حكمة)))  

ويف معناه ما جاء يف قول أيب تمام:

السيف أصدق إنباء من الكتب 	   يف حده احلد بني اجلد واللعب

2. احلكم يف االصطالح: 
عرفـه اتلفتـازاين : »احلكـم يطلـق يف العـرف ىلع إسـناد أمـر اىل أمر 

آخـر أي نسـبته إيلـه باإلجياب والقبـول »)2)

 وهـو نفـس معنـاه يف االصطـالح العـام بمعـى إثبـات أمـر ألمـر أو 

عنه)	)  نفيـه 

الفرع الثاين: الشرع يف اللغة والصطالح

). الـرشع يف اللغـة: هو الطريـق، وهو بمعى املثـل)4) فنقول انلاُس 
ٌع بمعى: سـواٌء ))) يف هذا رَشْ

اُع  يعُة والرشِّ : تناول املـاَء بِفيه فالرشَّ
ً
 ورُشواع

ً
ُع رَشْاع َع الـوارُِد يَـرْشَ   رَشَ

والَمرْشَعـُة: املواضـُع الـيت ُينَْحـدر إِىل املـاء منهـا، قـال الليث: وبها سـيم ما 
َع اهلل للعبـاِد رَشيعـًة من الصـوم والصالِة واحلج وانلـاح وغريه)6) رَشَ

الـرع يف االصطـالح: أو الرشيعـة يه مـا رشعه اهلل تعاىل ىلع لسـان 
نبيـه صـى اهلل عليـه وسـلم يف محـل رسـالة القـران، وىلع ألسـنة األنبيـاء 
عليهـم السـالم قبلـه، فالرشيعـة جامعـة لـل واليـة وعمـل فيـه صـالح 
ادليـن وادلنيـا، ويه كتاب اهلل وسـنة رسـوهل، وما اكن عليه السـلف األمة يف 
العقائـد واألصـول و العبادات و األعمال والسياسـات و األحـام و الواليات 

)1( الراغب األصفهاين ، املفردات يف غريب القران ،. مكتبة نزار مصطىف ابلاز ، اجلزء االول ، ص : 68)

)2( ســعد ادليــن مســعود بــن عمــر اتلفتــازاين ، رشح اتللويــح ىلع اتلوضيــح ملــن اتلنقيــح يف أصــول الفقــه ، مــري 

حممــد كتــب حانــه
)3(خادل توايت، مصطلحات فقهية وأصويلة، ص:0) 

)4( املعجم الوسيط

)5( القاموس املحيط 

)6( لسان العرب
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و العطيـات)7)

ِع)8)  ْ ْحَاِم الرشَّ
َ
: إذا هو احلُْكم اخلَاِضع أل يِعّ        فان احلُْكم الرَشْ

              وأمـا الرشعيـة: أي مسـتمدة مـن الـرشع فهـو احرتاز إلخراج 
األحام احلسـية و العقليـة و اللغوية )9)

الفرع الثالث: مفهوم احلكم الشرعي:   

هـو خطـاب اهلل تعـاىل املتعلـق بفعـل امللكـف باالقتضاء)الطلب) أو 
اتلخيـري أو الوضـع )0))

واملقصـود خبطـاب اهلل تعـاىل: كالمـه مبارشة وهـو القـران الكريم أو 
بواسـطة وهـو ما يرجـع إىل كالمه من سـنة أو إمجاع وسـائر األدلـة الرشعية 
الـيت نصبهـا الشـارع ملعرفـة حكمـه)))) ولكهـا اكشـفة خلطـاب اهلل تعـاىل 

ومظهـرة للحكـم الـرشيع ال مثبتـة هل )2))

قـال تعـاىل » إن احلكـم إال هلل«]األنعـام: 7)[ فيخرج بـه خطاب غري 
اهلل تعـاىل فـل ترشيع من غـريه باطل 

أمـا »املعلـق« سـواء اكن املتعلـق قوال أو فعـال وخرج ما تعلـق بذوات 
امللكفـني ومـا تعلق بـذات اهلل عز وجل ومـا تعلق باجلمـادات)	)) 

- فاحلكـم عنـد األصويلـني هـو نفـس خطـاب الشـارع، أمـا عنـد 
الفقهـاء فهـو مـا ثبـت باخلطـاب الـرشيع)4)) 

)7( انظــر: ابــن تيميــة، جممــوع الفتــاوى، ويوســف ابلــدوي، مقاصــد الرشيعــة عــن ابــن تيميــة، وحممد ادلســويق، 

مقدمــة يف أصــول الفقه
)8( الغي 

)9( ابلدوي، مدخل الفقه اإلساليم و أصوهل، ص:29

)10( املهذب يف أصول الفقه املقارن، حترير ملسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية 

)11( خادل رمضان حسن، معجم أصول الفقه، دار احلرابيي، الطبعة األول 998). ص )))

)12( معجم أصول الفقه، ص 4))

)13( أيب إســالم مصطــىف بــن حممــد بــن ســالمة، اتلأســيس يف أصــول الفقــه ىلع ضــوء الكتــاب والســنة، مكتبــة 

احلرمــني للعلــوم انلافعــة، اجلــزء األول، ص: 0-29	
ــاض، طبعــة  ــة الرشــد، الري ــة، اجلامــع ملســائل أصــول الفقــه للمذهــب الراجــح، مكتب ــم نمل ــد الكري )14( عب

2000، ص :9)
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أن مجهـور األصويلـني جعلـوا  يعـي  انلحـو  فاتلعريـف ىلع هـذا   -
احلكـم علمـاً ىلع نفـس خطـاب الشـارع. وأما عنـد الفقهاء فـإن احلكم 
هـو الصفـة الرشعية اليت يه أثـر ذللك اخلطـاب وهو اذلي توصـف به أفعال 

العبـاد))) مـن وجـوب وحرمـة وإباحـة وهكذا..

املطلب الثاين: مفهوم فقه النوازل لغة واصطالحا:

الفرع األول: مفهوم الفقه لغة واصطالحا 

وردت لفظـة الفقـه يف القـران الكريـم والسـنة  	. الفقـه يف اللغـة: 
انلبويـة الرشيفـة كثـريا، منهـا 

ْويِل )8	)«]طه[ 
َ
ْل ُعْقَدةً ِمْن لَِسايِن )7	) َيْفَقُهوا ق

ُ
قوهل تعاىل:« َواــْحل

َيْفَقُهـوَن ــَحِديًثـا«]   يَـَكاُدوَن 
َ

َقـْوِم ال
ْ
ال ءِ 

َ
ـُؤال

ٰ
ــَه وقـوهل تعـاىل :«َفَمـاِل 

النسـاء:78[

وقـوهل صـى اهلل عليـه وسـلم: »من يـرد اهلل به ــخـريا يفقهـه يف ادلين« 
رواه ابـن ماــجه

فنجـد دالالت هـذه اللكمـة الَفْهـُم والِفطنـُة، وجـاءت بمعـى العلـم 
ي َفْهمـاً فيـه)	)

َ
ويِتَ فـالٌن فِْقهـاً يف ادليـن أ

ُ
أيضـا)2) فيقـال: أ

	. الفقـه يف االصطالح: اكن علماء الرشيعة يف صدر اإلسـالم يطلقون 
لكمـة الفقـه ىلع العلم باألحـام الرشعية مطلقا سـواء أكانت هـذه األحام 
متعلقـة بالعقائـد أم متعلقـة بأعمـال العبـاد أم متعلقة باألخـالق قال تعاىل 
:«فلـوال نفـر مـن لك فرقـة منهـم طائفـة يلتفقهـوا يف ادلين«]اتلوبـة:22)[ ثم 
حـدث تطـور لللكمة وصـار مدلوهلا قـارصا ىلع األحـام الرشعيـة العملية ، 

)1( وهبة الزحييل، أصول الفقه اإلساليم، دار الفكر، اجلزء األول، الطبعة األول 06	)-986)، ص: )4

)2(املعجم الوسيط

)3( لسان العرب
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باعتبـار   – األكـر  -الفقـه  كتابـه  ىلع  أطلـق  حنيفـة  ولعل اإلمام أبا 
املعـى األعـم اذلي اكن سـائدا يف صدر اإلسـالم)4)، فنخلـص إىل أن تعريف 
الفقـه:« هو معرفة األحام الرشعية العملية املكتسـبة مـن أدتلها اتلفصيلية 

«

فلفـظ »معرفة« يشـمل العلـم والظن وذلـك ألن األحـام الرشعية إما 
يقينيـة وإمـا ظنية فايلقينية مـا أدرك ىلع حقيقته، والظنية مـا أدرك ىلع وجه 

راجـح مع احتمـال مرجوح)))

كمـا أشـار ابلـدوي يف كتابـه مدخـل الفقـه اإلسـاليم وأصـوهل إىل 
أن الفقـه: هـو العلـم باألحـام الرشعيـة العمليـة عـن أدتلهـا اتلفصيليـة 

(6( باالسـتدالل 

الفرع الثاين : مفهوم النازلة لغة واصطالحا 

	. انلوازل يف اللغة:  

قـال ابـن منظـور : الـزول احللول وقـد نزهلم ونـزل عليهم ونـزل بهم 
ومِزال)7) ومـزال  نزوال 

فـيه بمعى الشـّدة تـزل بالقـوم فانلازلة ومجعهـا انلوازل  يه شـدائد 
ادلهـر تزل بانلـاس )8) 

قـال  الراغـب األصفهاين :«  يعر بانلازلة عن الشـدة ومجعها انلوازل«)9) 
إذا بهـذا املعـى يه الضيـق انلاجـم عـن واقعـة أو حـدث نزل بانلـاس ويه 

أيضـا املصائب.

ــاء واألصويلــني يف  ــف مصطلحــات الفقه ــني يف تعري ــح املب ــاوي، الفت ــم احلفن ــش حممــد إبراهي )4(  انظــر هام

ــة: 2009 ،ص:	)  ــة اثلاثل ــالم، الطبع ــب، دار الس املذاه
)5(  أيب إســالم مصطــىف بــن حممــد بــن ســالمة، اتلأســيس يف أصــول الفقــه ىلع ضــوء الكتــاب والســنة، مكتبــة 

احلرمــني للعلــوم انلافعــة، اجلــزء األول، ص :  4)
)6(ابلدوي، مدخل الفقه اإلساليم و أصوهل، ص:27

)7( ابن منظور 

)8( ابن منظور، لسان العرب،  اجلزء 4)،  مادة نزل حرف انلون 

)9( الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القران، اجلزء اثلاين، ص :)42
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ونلفس  املعى قال الشاعر:

ولرب نازلة يضيق بها الفى 	 ذراع وعند اهلل منها خمرج

نلخـص إىل أن املعـى اللغـوي للنازلـة هل وجهتـني إمـا الشـدة وإمـا 
احللـول وىلع أسـاس هـذا املعى اسـتُِمد واسـتُنِبط معـى انلازلـة اصطالحا 

ه بقيد

2. انلوازل يف االصطالح:

الطارئـة  املسـتجدات  أو  :«املسـائل  الزــحيـيل  ادلكتـور وــهبـة  عرفهـا 
ىلع املجتمـع بسـبب توسـع األعمـال وتعقـد املعامـالت والـيت ال يوجد نص 
ترشيـيع مبـارش أو اجتهـاد فقـيه سـابق ينطبـق عليهـا وصورهـا متعـددة 
ومتجـددة وخمتلفـة بـني ابلـدلان أو األقايلم الختـالف العـادات واألعراف 

املحليـة »))) 

-عرفهـا ادلكتـور احلسـن الفيالين: » بأنهـا الواقعة واحلادثـة اليت تزل 
بالشـخص سـواء يف جمال العبـادات واملعامالت أو السـلوك و األخالق حيث 

يلجـأ هدا الشـخص إىل من يفتـه حبكم الـرشع يف نازتله »)2)

أو  نـص  فيهـا  يسـبق  لـم  الـيت  اجلديـدة  »الوقائـع  أيضـا  -وعرفـت 
اجتهاد«)	)وهـذا مـا شـاع واشـتهر عند الفقهـاء اعمة فل واقعـة جديدة يه 

مسـألة تتطلـب اجتهـادا بليـان حكمهـا 

-فانلـوازل يف اصطـالح املالكيـة خصوصـا يف بالد األندلـس واملغرب 
العـريب يه القضايا والوقائـع اليت يفصل فيها القضاة طبقا للفقه اإلسـاليم)4) 
وكمـا تطلـق ىلع املسـائل والوقائع اليت تسـتديع حكما رشعيا إذا يه تشـمل 

)1( وهبة الزحييل: سبل االستفادة من انلوازل والفتاوي والعمل الفقيه يف اتلطبيقات املعارصة، دار املكتي، الطبعة 

األول )200، ص: 9
)2( ملتى القريوان مركز عليم مالك بني املرشق و املغرب حى نهاية القرن اخلامس للهجرة ، ص0	2

)3( مسفر القحطاين، منهج  استنباط أحام انلوازل الفقهية املعارصة ، دار ابن حزم، الطبعة اثلانية 0)20،ص:87

)4( حممد بن حسني اجلزياين، فقه انلوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن اجلوزي، الطبعة اثلانية 2006 اجلزء األول 

، اجلزء األول ، اجلزء األول ، الص 20-)2
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مجيـع احلـوادث الـيت حتتاج لفتـوى أو اجتهـاد يلتبنّي حكمها الرشيع سـواء 
اكنـت هـذه احلـوادث متكـررة أم نـادرة احلـدوث، وسـواء أكانـت قديمة أم 
جديـدة، غـري أن اذلي يتبـادر إىل اذلهـن يف عرصنـا احلـارض مـن إطـالق 
مصطلـح انلازلـة انرصافـه إىل واقعـة أو حادثة جديـدة لم تعرف يف السـابق 

بالشـل اذلي حدثت فيـه اآلن)))

	- معىن فقه انلوازل وعالقته بعلم الفقه:

فقـه انلـوازل باعتبـاره علمـا ولقبـا هـو معرفـة األحـام الرشعيـة 
للوقائـع املسـتجدة امللحـة والعالقـة بـني علـم الفقـه وعلـم انلـوازل يه 

الوجـيه  واخلصـوص  العمـوم 

جيتمعان يف معرفة أحام الوقائع العملية املستجدة 

علـم الفقـه أعـم مـن علـم فقـه انلـوازل مـن جهـة أن الفقه يشـمل 
معرفـة أحـام املسـائل العملية سـواء اكنت واقعيـة أو مقدرة ، مسـتجدة أو 

مسـتجدة غري 

فقـه انلـوازل أعـم مـن علـم الفقه مـن جهـة أن فقـه انلوازل يشـمل 
معرفـة األحـام الرشعية للوقائع املسـتجدة سـواء اكنت هـذه الوقائع عملية 

أو غري عملية    

و مـن املصطلحات املتقاربـة اليت تطلق ىلع فقه انلـوازل عند املالكية 
الفتـاوى و األجوبـة و األسـئلة أو املسـائل و األحـام و العمليات)6)مثـل : 
مسـائل ابـن رشـد، نـوازل الزيـايت ، وأجوبـة عبـد القـادر الفـايس، وأيضـا 
الوقائـع واملسـتجدات غـري أن جوهـر الفـرق هاهنـا أن انلـوازل يتعلـق بها 
والبـد حكـم رشيع، أمـا الوقائـع و املسـتجدات فـال يلـزم أن يتعلـق بها 

)5( ادلكتور مسفر بن يلع بن حممد القحطاين ، منهج استنباط أحام انلوازل الفقهية املعارصة ، دار ابن حزم، 

الطبعة اثلانية 0)20، ص88
)6( مايح قندوز، ادلرر املكنونة يف نوازل مازونة رسالة دكتوراة 0)20-))20 ص )8- 82
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حكـم رشيع))) 

بيـد أن فقـه انلـوازل مقصـور ىلع فقهـاء وجمتهدي الغرب اإلسـاليم، 
والسـيما علمـاء األندلـس واملغـرب األقـىص وشـمال إفريقيـا واكن املذهب 
املالـك هـو املسـتند األول لفقه انلـوازل مصـدرا ومرجعا ومـوردا وتزيال)2)

املطلب الثالث: اعتن�اء المالكية بالنوازل الفقهية

الفرع األول: املذهب المالكي

يطلق لفظ املذهب يف اصطالح املالكية:

ويطلـق عنـد  بعـده،  مـن  آراء  وكذلـك  االجتهاديـة  مالـك  آراء  ىلع 
املتأخريـن ىلع مـا بـه الفتـوى مـن بـاب إطـالق الـيء ىلع جزئـه

أمـا ابـن احلاجـب فإنـه »يطلق املذهـب حيـث يكون ذلـك احلكم 
منصوصـا ملالـك أو يكـون هو مشـهور املذهب، وقـد يطلقـه ىلع اتلخريج«

وعلـق عليـه ابـن فرحـون بقـوهل » وقـد انتقـد ىلع املؤلـف إطـالق 
املذهـب ىلع اتلخريـج « : فلـم يوافـق ىلع إطالقـه املذهـب ىلع اتلخريـج)	)

إن املذهـب املالـك يمتلـك مـن املقومـات واخلصائـص املنهجيـة مـا 
جعلـه يتبـوأ املانـة الرفيعـة بـني املذاهـب باألندلـس، فهـو يعتمـد القرآن 
والسـنة وإمجاع السـلف، ويشـدد انلكـري ىلع أهل ابلدع والضـالالت بعيدا 

عـن اإليغـال يف اتلعصب. 

كمـا أنـه يتمـزي عـن غـريه بمرااعتـه جلملـة مـن األصـول والقواعـد 
املرتبطـة باملقاصـد واملصالـح املرسـلة وعمـل أهـل املدينـة وقـول الصحايب 
واالستحسـان وسـد اذلرائـع واالسـتصحاب واألخـذ بالعـادة والعـرف ومـا 

)1( حممد بن حسني اجلزياين، فقه انلوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن اجلوزي، الطبعة اثلانية 2006 اجلزء األول 

، اجلزء األول ، اجلزء األول ، الص )26-2
)2( مجيل محداوي، فقه انلوازل يف الغرب اإلساليم، الص :9

)3(مريم حممد صالح  الظفريي، مصطلحات املذاهب الفقهية، دار ابن حزم، بريوت بلنان، الطبعة األول:2002 

،ص:0)2
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جـرى بـه العمل وغريها مـن األصول اليت جعلـت املذهب جيمع بـني املرونة 
والواقعيـة فيسـاير بذلـك قضايـا املجتمع ومشـكالته عـر العصـور املمتدة 

الفرع الثاين: خصائص النوازل الفقهية المالكية

 نلخصها يف انلقاط اتلايلة: 

انلوازل الفقهية املالكية عموما واملغاربية خصوصا تتمزي بأنها:

فتاوى مذهبية   -(

نوازل واقعية   -2

تنوع املوضواعت الفقهية والعقدية   -	

أسـلوب دراسـة انلازلة يتم بنقل الفتاوي مبارشة أو بواسـطة   -4
ثـم مرحلـة اتلعقيـب عليهـا 

ذكر اسم انلازيل اذلي صدرت عنه الفتوي   -(

االعتماد ىلع أمهات الكتب يف املذهب املالك  -6

الرجـوع إىل الفقهـاء املرزيـن يف الفتـوى مـا يعطـي للفتوى   -7
 ((( علميـة  قيمـة 

الفرع اثلالث: كتب انلوازل عند املالكية 

 يظهـر اعتنـاء املالكيـة فقـه انلوازل من خـالل كتبهم مرتاميـة العدد 
متنوعـة املسـائل و القضايا من األندلـس إىل املغاربة ومالكية شـمال إفريقيا 

اعمـة ونذكر منها ىلع سـبيل املثـال ال احلرص:

املطلب الرابع : نبذة عن جاحئة كورونا 

كورونـا هـو فريوس مسـتجد من اعئلة فريوسـية تسـبب نـزالت الرد 
العاديـة مـن نفـس اعئلـة متالزمـة الـرشق األوسـط اتلنفسـية ومتالزمـة 

)1( مايح قندوز، ادلرر املكنونة يف نوازل مازونة، رسالة ماجستري،0)20-))20، ص:90-89
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اتلنفسـية احلـادة ويه مـن األمـراض اخلطرية نسـبيا 

فـريوس كورونـا املسـتجد ظهـر يف) ووهـان )اعم 9)20 وتمت تسـميته 
مـن منظمـة الصحـة العاملية رسـميا ب)covıd 19)  غـري أن االتهاب الرئوي 

انلاجـم عـن فـريوس كورونا يكـون نتيجة عـدوى بالفريوس نفسـه )2) 

تسـبب انتشـار الفظيع هلـذا الوباء وانعـدام عالجه إىل كـثة الوفيات 
واهللـع والضغـوط انلفسـية واالجتماعيـة إضافـة إىل فـرض احلجـر الصيح 

واملسـافة األمنيـة للتباعـد االجتمايع 

غـري أنه جنم عن اسـتفحال انتشـاره غلق املسـاجد وتعطيـل صلوات 
اجلماعـة واجلمعـة وتابعـات أخـرى مسـت جوانـب عـدة مـن العبـادات 

واملعامالت  

فنجـد املسـائل اليت أصابت األمة اإلسـالمية زمن كورونا يه مسـائل 
أصابـت امللكفني يف أنفسـهم وأمواهلـم و يف اقتصادهم يعي مسـت العبادات 

واملعامـالت بصفة اعمة

فاحلديـث عـن هـذا الوبـاء اعمـة أو مـا اصطلـح عليـه يف الرشيعـة 
بنازلـة كورونـا  هـو احلديث عن فقـه الرورة وفقه االسـتثناء فهـذه انلازلة 
بـاذلات تتعلـق باإلفتـاء اجلمايع ألنهـا تمس رشيـة كبرية مـن املجتمع اذا 
لـم نقل لألمة اإلسـالمية مجعـاء حيث اجتهد فقهـاء هذا العـرص يف اإلجابة 
عـن إشـايلات امللكفني ومسـائلهم الفقهية خاصـة املالكية منهـم معتمدين 
ىلع منهـج حمـدد يف اإلفتـاء وختريـج األحـام وهـذا مـا سـنعرج عليـه يف 

املبحـث اثلاين مـن هـذه الورقة 

املبحث الثاين: التأصيل الفقهي للنوازل عند المالكية

املطلب األول: التصور الفقهي

)2( انظر اللجنة الوطنية الصينية للصحة ومكتب اإلدارة الوطنية ، بيت احلكمة لالستثمارات، الطبعة األول، 2020
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قاعـدة  احلكـم ىلع الـيء فرع عن تصـوره قاعدة مهمـة وتصلح يف 
جوانـب احلياة لكها العادة والعبادة منها ويه وسـيلة من وسـائل اليت تسـاعد 
يف الوصـول ايل نتائـج صائبة حبيث ختضـع للحقائق الواقعيـة و األدلة العقلية 
املنطقيـة بعيـدا عـن حتكيـم العاطفة واألحاسـيس ملـا يف ذلك مـن احنراف 
عـن احلـق خاصـة إن تـم إعماهلـا يف الفقـه و اسـتنباط األحـام وتزيلهـا 
و خاصـة يف فقـه انلـوازل حيـث مربـط الفـرس  فعليـه مـن أراد احلكـم 
الصحيـح ىلع الـيء فالبـد من اتلصـور الصحيـح هل بالعلـم واإلدراك معا ، 
فـيف فقـه انلـوازل تصـور انلازلـة مقدمة ال منـاص عنهـا ملـن أراد االجتهاد 
يف اسـتخراج حكمهـا ومـن هنـا البد من ضبـط عملية اتلصـور يف صورتني 

. ملتني متا

أوال: تصور انلازلة يف ذاتها أي فهم الواقعة يف ذاتها 

ثانيـا: تصـور ما ييـط بهذه انلازلة من مالبسـات وقرائـن وأحوال أي 
فهـم الواقع املحيـط بانلازلة))) ، حيـث أنه إذا  اعتمد انلـازيل ىلع صورة دون 
األخـرى سـاد اخللـل والغمـوض ويقع انلـازيل يف اخلطأ حني إصـدار احلكم 

وعليـه فـإن تصور أي نازلـة البد من اخلطـوات اتلايلة:

االستقصاء واتلحري عن ادلراسات السابقة حول انلازلة 

انلظر يف جذور انلازلة وتاريخ نشأتها 

ابلحث عن ظروف انلازلة وبيئتها واألحوال املحيطة بها 

الرجوع إىل أهل الشأن واالختصاص يف فقه انلوازل واإلفتاء 

حتديـث املعلومـات بأسـايلب جديـدة تتوافـق مـع زمن انلازلـة كون 
األسـايلب ختتلـف من عـرص آلخر)2) 

)1( حممد بن حسني اجلزياين، فقه انلوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن اجلوزي، الطبعة اثلانية 2006 اجلزء األول 

، اجلزء األول ، اجلزء األول ، ص :42
)2(  حممد بن حسني اجلزياين، فقه انلوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن اجلوزي، الطبعة اثلانية 2006 

اجلزء األول ، اجلزء األول، ص: 44
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          فـإذا فمنهجيـة انلـوازل هنا تقوم ىلع دراسـة عميقة واقعية حيث 
يتصـور لك مالبسـاتها وظروفهـا سـواء ماديـة أو معنويـة وحيثيـات وقوعها 
بـكل جوانبهـا الشـلكية و املوضوعيـة حيـث بعد اإلملـام بهـذا اجلانب تأيت 

مرحلـة ابلحـث عن العلـل وتنقيحهـا وهذا ما سـنعرج عليـه باختصار.

املطلب الثاين : التنقيح  

أي واقعـة أو نازلـة أو حادث طارئ اسـتثنايئ املراد دراسـتها، البد من 
انلظـر يف نظائرهـا ويف عللهـا، ويف حكمها فهذا اجلانب البد من اسـتحضاره 
عنـد اسـتنباط احلكـم الـرشيع، وعليـه فإن انلـازيل البـد هل مـن اتلفريق 
بـني املصطلحـات اثلـالث العلة والسـبب واحلكمـة؛ حيث إن عـدم إدراك 
الفـوارق بينهـا هل أثـر  يف اختـالل  احلكـم ىلع الواقعـة وحتديـد املقاصـد، 
واحلكـم الرشعيـة املرتتبـة عليهـا  وكذا معرفـة الفروق بني حتقيـق املناط ، 
وتنقيـح املنـاط وختريـج املنـاط، وهذا مـن حيـث إن االجتهـاد يف املناط من 
أدق مباحـث القيـاس األصويل، ويشـمل مجيع األحام الرشعيـة فنخلص إىل 
أن: »االجتهـاد يف املنـاط سـبب مـن أسـباب اختـالف املجتهديـن ، وملا اكن 
االجتهـاد يف املنـاط بهـذه األهميـة اكنـت احلاجة ماسـة إىل بيـان الفرق بني 
أنـواع االجتهـاد يف العلـة؛ ألن الوقائع و احلـوادث ال تـكاد تنتيه وختتلف 
أحامهـا حبسـب اختـالف مناطاتهـا وهو مـا يسـتوجب ضبـط االجتهاد يف 
طلـب أحـام تلـك الوقائـع؛ ألن عـدم مـرااعة ضوابـط االجتهـاد يف املناط 

يـؤدي إىل االبتـداع يف ادلين«)	)

املطلب الثالث: التكييف الفقهي

قلنـاإن للنـوازل فقهـا يسـى فقـه انلـوازل يتنـاول نازلـة سـابقة قـد 
يشـابهها أو تلتـيق معهـا نازلـة أخـرى يف جزئيـة،  أو جزئيـات فهنـا يتدخل 
علـم اتلكييـف الفقـيه فعمليـة إحلـاق انلازلـة الالحقـة بنازلـة سـابقة يف 

)3( تهاين عبد العزيز املشعل،  الفرق بني تنقيح املناط وختريج املناط دراسة أصويلة،  ص2879
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جزئيـة أو مـا شـابه هـو يف احلقيقـة احلـاق للنازلـة ببابهـا الفقـيه ، يف حني 
انلازلـة الـيت لم يسـبق فيها نـص أو اجتهاد هـذا ال يعي مطلقـا أن الرشيعة 
اإلسـالمية غري مكيفـة ،أو ال يمكنهـا مالحقة العرص بمسـتجداته،  بل جتد 
 مـن كتاب 

ً
أنـه باتلكييـف الفقـيه يتـم إعطاء تلـك انلازلة حكما مسـتقرأ

اهلل أو سـنة نبيـه، أو عمـل السـلف الصالـح، أو بالرجـوع إىل مصـدر مـن 
الترشيع.  مصـادر 

    إذا فاتلكييـف الفقـيه هـو »تصنيـف املسـألة حتت ما يناسـبها من 
انلظـر الفقيه أو رد املسـألة إىل أصل من األصـول الرشعية«)))، وأن اتلكييف 
نـواعن:« اتلكييف البسـيط وهـو اجليل وهو ما سـهل فيـه رد انلازلة إىل أصل 
فقـيه واضـح، واتلكييـف املركـب هـو مـا أشـل فيـه رد انلازلـة إىل أصـل 

فقـيه معـني بل يتجـاذب انلازلـة أكث مـن أصل«)2)

وهـذا ما أشـار إيله ابـن القيم يف كتابـه إعالم املوقعـني:« وال يتمكن 
املفـيت وال احلاكـم من الفتوى واحلكـم باحلق إال بنوعـني من الفهم:

أحدهمـا: فهـم الواقـع، والفقـه فيـه، واسـتنباط علـم حقيقة مـا وقع 
بالقرائـن واألمـارات حـى ييـط بـه علما.

واثلـاين: فهـم الواجـب يف الواقع، وهـو فهم حكـم اهلل اذلي حكم به 
يف كتابـه، أو ىلع لسـان رسـوهل يف هذا الواقـع، ثم يطبـق أحدهما ىلع اآلخر

فمـن بـذل جهـده واسـتفرغ وسـعه يف ذلك لـم يعـدم أجريـن أو أجرا 
فالعالـم مـن يتوصـل بمعرفـة الواقـع واتلفقـه فيـه إىل معرفـة حكـم اهلل 

ورسوهل«)	)

فنجـد أن انلـوع األول اذلي أشـار إيلـه ابن القيـم هو مـا أطلق عليه 

)1(  حممد بن حسني اجلزياين، فقه انلوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن اجلوزي، الطبعة اثلانية 2006 اجلزء 

األول ، ص:47
)2( نفس املصدر، ص:49

)3( ابن القيم ، إعالم الوقعني عن رب العاملني ،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل ، بريوت ، طبعة	97)، اجلزء 

األول ، ص :88-87
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مصطلـح اتلصـور الفقـيه للنازلـة واتلنقيح اجليد هلـا وانلوع اثلـاين هو ذاته 
اتلكييـف الفقـيه هلـا بعـد إحلاقهـا ببابهـا واسـتنباط حكمهـا مـن أبـواب 

الفقه ومسـائله 

      فنسـتخلص مـن هـذا لكـه أن تصنيـف أي نازلـة ال يقـوم إال 
األمريـن  هذيـن  بتحصيـل 

املطلب الرابع: الستنب�اط :  

تكييـف أي نازلـة من انلوازل أنمـا يصل بواحد من أربعة مسـالك 
اتلايل: الرتتيب  ىلع 

انلص أو االمجاع

اتلخريج ىلع نازلة متقدمة

اتلخريج ىلع قاعدة فقهية أو أصل رشيع أو فتوى إمام متقدم
االستنباط )4)

            وهـذه املسـالك واضحـة غري مبهمة لصانـيع الفتوى، واملوقعني 
عـن رب العاملني يف اسـتخراج األحـام الرشعية، غري أننـا نعرج ىلع تعريف 
مصطلـح االسـتنباط ملـا هل مـن أهميـة ودور بالـغ يف عمليـة الفتـوى وعليه 

فإن:

       االسـتنباط: هـو اسـتخراج احلكـم أو العلـة، إذا لـم يكونـا 
منصوصـني وال جممعـا عليهمـا بنوع من االجتهـاد،  وكثريا ما يطلـق الفقهاء 
واألصويلـون ىلع االسـتنباط لفـظ اتلخريج أي اسـتخراج احلكـم باتلفريع 
ىلع نـص اإلمـام يف صـورة مشـابهة، أو ىلع أصـول إمـام املذهـب اكلقواعـد 
اللكيـة الـيت يأخـذ بهـا أو الـرشع، أو العقـل، مـن غـري أن يكـون احلكم 

منصوصـا عليـه مـن اإلمـام، وعليه فـإن راكئـز االسـتنباط ثالث:

)4( حممد بن حسني اجلزياين، فقه انلوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن اجلوزي، ط2، 2006م، )/)
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رضورة العناية باألدلة الرشعية فقها وضبطا. )

رضورة املران واإلدمان ىلع انلظر ودقة املالحظة. 2

رضورة العناية بتعليل األحام ومناقشة املسائل ))). 	

املطلب اخلامس: التنزيل أو التطبيق

اتلزنيـل: »هـو إجيـاد حكـم فقـيه يتناسـب مـع انلازلـة أو الواقعـة 
املعطـاة« أو مـا يصطلـح عليـه بلفـظ اتلطبيـق )2)

          واتلطبيق هو:« تزيل احلكم الرشيع ىلع املسألة انلازلة«)	)

فـيف مرحلـة اتلطبيق أو اتلزيـل يعتمد انلـوازيل أو املفـيت ىلع مبادئ 
املذهـب املالـك، حيث إن انلـوازيل  انطلق من تصـور انلازلة نظريا ودرسـها 
مـن مجيـع أحنائها بعمـق، ودقـة ومجع جوانبهـا الشـلكية واملضمونية فـإن أتم 
هـذا اجتـه إىل ابلحـث عن عللهـا، وتنقيـح مناطهـا واستكشـاف مقاصدها 
الظاهـرة واخلفيـة، ثـم يقـوم بتزيل احلكـم بعد تكييفهـا و إحلاقهـا ببابها 
، فـإن اكنـت مسـتجدة فإنـه جيتهد إلجيـاد احلكم مراعيـا القواعـد املقررة 
رشاع وعقـال وعرفـا، باملحافظـة ىلع مقاصـد الرشيعـة ومـرااعة القواعـد 

: اثلالث 

املوازنة بني املصالح واملفاسد يف احلال و املآل. )

تقدير حاالت االضطرار وعموم ابللوى . 2

اعتبـار األعراف والعـادات واختالف األحـوال والظروف واملان . 	
والزمان)4) 

)1(أيب عبد امللك امحد بن مسفر العتيي، القواعد اتلأصيلية ديلل املتفقهني إىل ضبط املعارف الفقهية، دار ابن 

حزم بريوت، الطبعة األول: ص:20)-)2)
)2( مجيل محداوي، فقه انلوازل يف الغرب اإلساليم، شبكة األلوكة، ص:4)

)3(حممد بن حسني اجلزياين، فقه انلوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، )/4)

)4( نفس املصدر ، ص :))-6) 
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ونلـا أن خنتـم منهجيـة اسـتنباط احلكم الـرشيع للنوازل بقـول ابن 
عبـد الـر حيـث قال:« ومن أشـل عليـه يشء لزمـه الوقوف، ولـم جيز هل أن 
ييـل ىلع اهلل قـوال يف دينـه، ال نظـري هل من أصـل، وال يف معى أصـل، وهذا 

اذلي ال خـالف فيـه بني أئمـة األمصار قديمـا وحديثا، فتدبـره »)))

جلاحئـة  الفقهيـة  مسـائل  بعـض  يف  الفقهـي  تنزيـل  الثالـث:  املبحـث   
كورونـا 

اقترصنا ىلع باب الطهارة والصالة وما ترتب عليه من مسائل 

ننقـل هنـا السـؤال عـن إحدى انلـوازل زمـن كورونـا وبعدهـا فتوي 
انلـازيل أو الفقـه وكيـف اسـتدل ىلع احلكـم الـرشيع للنازلة. 

 السـائل: األطبـاء واملمرضـون العاجـزون عن الطهارة للصالة بسـبب 
اللبـاس واملداومة

  املفـي: ادلكتـور بلخـري طاهـري اإلدريي أسـتاذ الرشيعـة والقانون 
جامعـة وهـران 	 اجلزائر.

   انلازلـة : فهـذا سـؤال جـاءين مـن عـدة جهـات يسـألوني فيـه عن 
كيفيـة الطهارة بالنسـبة لألطبـاء واملمرضني اذلين هم يف ربـاط مع املصابني 
بمـرض الكورونـا، عفانـا اهلل واياكـم، و الـيت قد تصـل مدة املداومـة فيها  

ساعة.  (2 إىل 

فقلت وباهلل اتلوفيق:اإلــجابة عن انلازلة أو الفتوى 

احلمـد هلل اذليـن يـيح ويميـت، وهو الشـايف وهـو ىلع لك يشء قدير،   
اكشـف اهلـم والغـم، مفـرج الكروب عـن عبـاده املؤمنني، قـال تعـاىل:}َوإِْن 
 ُهـَو َوإِْن َيْمَسْسـَك خِبَـرْيٍ َفُهـَو ىلَعَ لُكِّ 

َّ
ُ إِال

َ
َُّ بِـُرٍّ فَـاَل اَكِشـَف هل َيْمَسْسـَك اهلل

َِبـرُي { ]األنعام: 7)، 
ْ
َِكيُم اخل

ْ
َقاِهـُر فَْوَق ِعبَاِدهِ َوُهـَو احل

ْ
ٍء قَِديـٌر )7)) َوُهـَو ال يَشْ

)5( ابن عبد الر ، جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بريوت اجلزء اثلاين ، ص:848
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. ](8

ي َيتََوفَّاُكـْم بِاللَّيِْل َوَيْعلَـُم َما َجرَْحتُـْم بِانلََّهاِر  ِ
َّ

وقـال تعاىل:}َوُهـَو اذل  
ْـِه َمرِْجُعُكـْم ُثـمَّ يُنَبِّئُُكْم 

َ
َجـٌل ُمَسـىًّ ُثـمَّ إِيل

َ
ُثـمَّ َيبَْعثُُكـْم ِفيـِه يِلُْقـىَض أ

َقاِهـُر فَْوَق ِعبَـاِدهِ َوُيرِْسـُل َعلَيُْكـْم َحَفَظًة 
ْ
بَِمـا ُكنْتُـْم َتْعَملُـوَن )60) َوُهـَو ال

 ُيَفرُِّطـوَن ))6) ُثمَّ رُدُّوا 
َ

تُْه رُُسـلُنَا َوُهـْم ال َموُْت تََوفَّ
ْ
َحَدُكـُم ال

َ
َحـىَّ إَِذا َجـاَء أ

َاِسـِبنَي )62) قُـْل َمـْن 
ْ
ُع احل رْسَ

َ
ُْكـُم َوُهـَو أ

ْ
ُ احل

َ
 هل

َ
ال

َ
َـقِّ أ

ْ
ُهـُم احل

َ
َِّ َمْوال  اهلل

َ
إِىل

َانَا ِمْن 
ْ

جن
َ
َْحـِر تَْدُعونَُه تَـَرُّاًع وَُخْفيَـًة لَـِئْ أ ـَرِّ َوابلْ

ْ
يُكـْم ِمـْن ُظلَُماِت ال ُينَجِّ

يُكـْم ِمنَْها َوِمـْن لُكِّ َكْرٍب  َُّ ُينَجِّ ـاِكِريَن )	6) قُـِل اهلل َُكوَنـنَّ ِمـَن الشَّ َهـِذهِ نلَ
ْن َيبَْعـَث َعلَيُْكـْم َعَذابًا ِمْن 

َ
َقـاِدُر ىلَعَ أ

ْ
ُكـوَن )64) قُـْل ُهـَو ال ْنتُـْم ترُْشِ

َ
ُثـمَّ أ

َس 
ْ
ِبَسـُكْم ِشـيًَعا َوُيِذيـَق َبْعَضُكْم بَأ

ْ
ْو يَل

َ
رُْجِلُكْم أ

َ
ْـِت أ

َ
ْو ِمـْن حت

َ
فَْوقُِكـْم أ

يَـاِت لََعلَُّهـْم َيْفَقُهـوَن { ]األنعـام: 60 - )6[.
ْ

َبْعـٍض اْنُظـْر َكيْـَف نرَُصُِّف اآل

ًة : َخَطـَب -رَُسـوُل اهلِل  يِب ُهَريْـَرَة، قَـاَل: َخَطبَنَـا - َوقَـاَل َمـرَّ
َ
وَعـْن أ  

َهـا انلَّـاُس ، إِنَّ اهلَل، َعـزَّ وََجـلَّ ، قَـْد فََرَض  يُّ
َ
صـى اهلل عليـه وسـلم ، َفَقـاَل: أ

ُكلَّ اَعٍم يَا رَُسـوَل اهلِل؟ فََسـَكَت، َحىَّ 
َ
ـوا، َفَقاَل رَُجـٌل : أ َـجَّ فَُحجُّ

ْ
َعلَيُْكـُم احل

ُت: َنَعـْم، لَوََجبَْت، 
ْ
قَالََهـا ثاََلثًـا، َفَقـاَل رَُسـوُل اهلِل صى اهلل عليه وسـلم: لَـْو قُل

إِنََّما َهلََك َمـْن اَكَن َقبْلَُكْم، 
تُُكـْم، فَ

ْ
َولََمـا اْسـتََطْعتُْم، ُثـمَّ قَـاَل : َذُرويِن َما تََرك

تُـوا ِمنُْه َما 
ْ
ْمٍر فَأ

َ
َمْرتُُكـْم بِأ

َ
إَِذا أ

نِْبيَائِِهـْم، فَ
َ
ِة ُسـَؤالِِهْم َواْخِتالَفِِهـْم ىلَعَ أ بَِكـْثَ

ٍء فََدُعـوُه«. رواه أمحد، حتـت رقم: 9779 ،  اْسـتََطْعتُْم ، َوإَِذا َنَهيْتُُكـْم َعـْن يَشْ
و مسـلم، حتت رقـم:  6	2	

 َُّ يِب ُهَريَْرَة َعْن انلَّـِيِّ َصىَّ اهلل
َ
ويف احلديـث اذلي رواه ابلخـاري َعـْن أ  

ُدوا   َغلَبَُه فََسـدِّ
َّ

َحـٌد إِال
َ
يَن أ يـَن يُـْرٌ َولَْن يَُشـادَّ ادلِّ َعلَيْـِه وََسـلََّم قَـاَل:«  إِنَّ ادلِّ

َوقَاِرُبوا”. 

: و لإلجابة عن هذا السؤال، ننظر إيله يف صورتني، 

الثانيـ�ة:  والصـورة  الطهـارة،  وأحـكام  باللبـاس  تتعلـق  األوىل:  الصـورة 
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الصـالة. بكيفيـة  متعلقـة 

الصورة األوىل: أحكام الطهارة .

بكيفيـة  متعلقـة  والثانيـ�ة  باللبـاس،  متعلقـة  األوىل  حالتـني،  وفيهـا   
لطهـارة. ا

احلالة األوىل: طهارة اللباس.

يف هـذا الظـرف العصيـب اذلي يمـر بهـا أطباؤنـا ومسـاعديهم -   
حفظهـم اهلل-  مـن لك وبـاء وبـالء، وقواهـم اهلل ىلع مـا هـم فيـه وعليـه، 
فإنهـم مضطـرون إىل اللباس اخلاص املحكـم واملعقم، اذلي ال يرتك سـبيال 
لوصـول العـدوى إىل أجسـامهم، وهو من أمخـص أرجلهم إىل منبت شـعرهم،  
ال تظهـر فيـه إال أعينهـم، حيـث توضـع مـع اللبـاس املحكـم  القفـازات 
والكمامـات– - القنـاع الطـي - وعليـه أصبـح األطباء ومسـاعدوهم جيدون 
حرجـا وعنتـا يف أن يزعـوا هـذا اللبـاس مـن أجـل إاعدة الوضـوء، بـل حى 

عـدم القـدرة ىلع اتليمـم، خوفـا من يتـرب الفـريوس إىل أجسـامهم

فمـا السـبيل ’إىل تغيـري اثليـاب إذا اكنـت حتمـل بعـض انلجاسـات   
مـن ادلم أو غـريه، مـع عـدم القـدرة ىلع تغـري تلك اثليـاب يف هـذا الظرف 

املعـروف كما أسـلفنا مـن اعتبـارات؟

لقـد نـص فقهاؤنـا - رمحهـم اهلل-  انطالقـا مـن نصـوص الكتـاب   
والسـنة وعمـل بسـلف هـذه األمـة، بوجـوب طهـارة اللبـاس املعـد للصالة 

برشطـني اثنـني، أوهلمـا: اذلكـر، وثانيهمـا: القـدرة 

فذهـب املالكيـة إىل أن الصـالة يف اثلـوب انلجـس، أو اذلي يمـل   
جناسـة يصـيل فيـه، إال أنهم قالـوا يعيـد يف الوقـت إذا تمكن مـن تطهريه أو 

غريه. ىلع  حصـل 

  قـال انلفـراوي:« وكذلـك يعيـد يف الوقـت مـن صـى فريضـة بثوب 
جنـس أو متنجـس مع عـدم القـدرة ىلع إزاتلها واتسـاع الوقـت واكنت تلك 
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انلجاسـة غـري معفـو عنها«

وهـذا ما تعضـده القواعد الرشعية اليت أسـس عليهـا الفقهاء كثريا   
مـن األحـام ويه قاعدة: املشـقة جتلب اتليسـري، وقاعدة: الـرورات تبيح 
املحظـورات،  وقاعـدة:  امليسـور ال يسـقط باملعسـور، وبنـاء ىلع هـذا فمـن 
تنجـس ثوبـه ولـم جيد مـا يطهر بـه ثيابه ولم جيـد ثوبـا طاهرا غـريه، ويعلم 
أن الوقـت ال يسـعفه حـى اخلـروج. صحـت صالتـه بهـذه اثليـاب ىلع مـا 

. فيها

َعنْـُه  ُيْعـىَف  انلََّجاَسـِة  َبْعـُض  اَكَن  ـا  َولَمَّ الصـاوي رمحـه اهلل:«  قـال   
ِزٍم ) ُيْعىَف َعْن لُكِّ 

َ
ا َيْعـُرُ َكَسـلٍَس ال ِة َنبَّـَه َعلَيِْه بَِقـْوهِلِ : ) وَُعيِفَ َعمَّ َمَشـقَّ

ْ
لِل

َمْسـِجِد ... 
ْ
اَلِة وَُدُخوِل ال ُز َعنُْه ِمْن انلََّجاَسـاِت بِالنِّْسـبَِة لِلصَّ َمـا َيْعُرُ اتلََّحـرُّ

. قَاِعَدٌة  َوَهـِذهِ 

لُكِّيَّـِة قَْد خَيْـىَف ىلَعَ َبْعِض 
ْ
َقَواِعـِد ال

ْ
ُْزِئيَّـاِت ِمـْن ال

ْ
ْخـُذ اجل

َ
ـا اَكَن أ َولَمَّ  

ِيَضـاِح بَِقـْوهِلِ : ) َكَسـلٍَس إلَـْخ ،َوثَوٍْب 
ْ

َح بِبَْعـِض ُجْزِئيَّـاٍت ِلإل ْذَهـاِن، رَصَّ
َ ْ
األ

ْو َجَسـِدَها يُِصيبُـُه بَـْوٌل 
َ
ُمرِْضَعـِة أ

ْ
ْتَِهـُد) ، َوُيْعـىَف َعـْن ثَـوِْب ال

َ
َكُمرِْضـٍع جت

ْتَِهـُد يِف َدرِْء 
َ

ْو َغرْيََهـا ، إَذا اَكنَـْت جت
َ
ـا أ مًّ

ُ
ْفـِل َسـَواٌء اَكنَـْت أ ْو اَغئِـٌط ِمـْن الطِّ

َ
أ

َطـِة . ُمَفرِّ
ْ
ـاَلِف ال انلََّجاَسـِة َعنَْهـا َحـاَل نُُزولَِهـا ، خِبِ

َاِف، 
ْ
َْت ال

َ
ُـُروَح حت

ْ
ي يَُزاِوُل اجل ِ

َّ
ِبيُب اذل َكنَّـاُف َوالطَّ

ْ
اُر َوال َزَّ

ْ
وََدَخـَل اجل  

اَلِة« َِق بَِها اْسـِتْعَداُد ثَـوٍْب لِلصَّ
ْ
حل

ُ
َونُـِدَب لََهـا َولَِمـْن أ

َاِف:  أي اكف التشـبيه 
ْ
َْت ال

َ
ُُروَح حت

ْ
ي يَُزاِوُل اجل ِ

َّ
ِبيـُب اذل قـوهل:  َوالطَّ  

]كمرضـع[ يلحـق بهـا مـن يمتهـن حرفـة الطـب، ملـا يصيبـه مـن أذى من 
خـالل مبارشتـه للمـرىض، وقد يصيـب بدنـه أو ثيابه.

ومـن هنا نقـول: إنه ال حـرج ىلع األطباء ومسـاعديهم، مـا يصيبهم   
مـن جناسـات يف ألبسـتهم املهنيـة، إن عـر عليهم تغريهـا بغريها .

والواقـع أنـه كذلك ملـا وصلنا من أصحـاب امليدان أنـه يعر عليهم   
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نـزع هـذه اثليـاب طيلـة مـدة املداومـة، ولك مـا شـق فعنـه يعـىف، وادليـن 
. ويرا

وهذا ما خلصه العالمة ابن بشار يف متنه أسهل املسالك:  

هل سنة إزالة انلجاسِة 			 أو واجٌب مع ذكرها والقدرِة
يف ساعة الوقِت عن املصيّل 			 واثلوب أو ما مسَّ من حملِّ

سقوطها ىلع املصىَّ مبطُل 			 كُذكرها حال الصالة جعلوا

يف رِيها أو لونها إن َعُرا 			 عْفٌو وما يف طعمها العفُو يُرى

يُن يٌر لطفا ولكُّ ما شّق فعنه يُعىف 			 ِلعرهِ وادلِّ

كثوِب قّصاٍب وثوِب املرضعه 			 وبلل ابلاسور أو ما ضارعْه

احلالة الثاني�ة:  كيفية الطهارة.

لقـد حتدثنا فيما سـبق عـن رشطية الطهـارة لصحة الصـالة وهذا ال   
خـالف فيه بـني الفقهـاء من حيـث األصل. 

ولكـن قـد يعـرض للملكـف اعرض تسـتحيل معـه الطهـارة املائية   
والرتابيـة، ورضب علماؤنـا قديمـا مثـاال عـن األسـري املحكوم بوثـاق يعر 
فيـه اسـتعمال يديـه بـأي حـال، أو العاجـز عـن احلركـة لكيـة ملـرض أقعده 
اكملشـلول لكيـة، كيف يصنـع إذا دخل وقـت الصالة. كيـف يصنع واكن ىلع 

طهـارة؟ غري 

وعليـه جاءت هـذه انلازلة املتعلقـة باألطباء و مسـاعديهم، يف عدم   
القـدرة ىلع نـزع ثيـاب العمـل طيلـة ادلوام اذلي قـد يمتـد إىل اثـي عرشة 

سـاعة، أي نصـف يوم.

فيهـا  يفقـد  الـيت  احلالـة  فأقـول: قـد حتـدث علماؤنـا عـن هـذه   
الطهـوران، واكن مذهـب سـاداتنا املالكيـة أكث تفصيـال وتفريعـا إىل أربعة 
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أقـوال: 

نظم أحد علماء املالكية يف قوهل: 

ومن لم جيد ماء وال متيمما 			 فأربعة األقوال يكني مذهبا

يصيل يقي عكـس ما قال مالك 			 وأصبغ يقضـي واألداء أل شهبا

أوال: قـال اإلمـام مالـك]79)ه[: تسـقط عنـه الصـالة أداء وقضـاء،   
لقـوهل-  صـى اهلل عليه و سـلم- : »ال تقبـل صالة بغري طهـور«؛ ألن اخلطاب 
لـم يتوجه عليـه النعـدام رشط الطهارة حى خيـرج وقتهـا. وأورد ابن قدامة 

أن ابـن عبـد الر قـال: »هـذه روايـة منكرة عـن مالك”.

ثانيـا: و قـال أشـهب ]204ه[: يؤديهـا بـال طهـارة و ال يقـي حلديث   
اعئشـة ملـا اسـتعارت قـالدة من أسـماء فهلكـت، فأرسـل رسـول اهلل - صى 
اهلل عليـه و سـلم-  ناسـا مـن أصحابـه يف طلبـه فأدركتهـم الصـالة، فصلوا 
بغـري وضـوء فلمـا أتـوا انلـي - صـى اهلل عليـه و سـلم-  شـكوا ذلـك إيله 

فزلـت آيـة اتليمم.

ثاثلـا: و قـال أصبـغ ])22ه[: ال يؤديهـا و يقضيهـا إذا وجـد املـاء أو   
الصعيـد، ألنهـا عبـادة ال تُسـقط القضـاء فلـم تكـن واجبـة.

رابعـا: و قـال ابـن القاسـم ])9)ه[: يؤديهـا بـال طهـارة ويقضيهـا   
إذا وجـد املـاء أو الصعيـد؛ ألن فاقـد الطهوريـن، أو فاقـد القـدرة عليهمـا، 
يصـيل يلـأيت بغاية مـا يقـدر عليه، ثـم يعيدهـا إذا وجـد املـاء احتياطا؛ ألن 
فقـد الطهوريـن عـذر نـادر فلـم يسـقط اإلاعدة، وهـو الصحيـح يف مذهـب 
الشـافعية، وقـول أيب يوسـف من احلنفية. وإنمـا يعيد الصـالة احتياطا لدلين، 
ودرأ للشـبهات لقـوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »فمـن اتـى الشـبهات فقد اسـترأ دلينـه وعرضه 

ومـن وقـع يف الشـبهات فقـد وقـع يف احلرام«

الرتجيح يف املسألة:
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والقـول الراجـح اذلي نميـل إيلـه هـو قـول أشـهب، أنـه يصـيل ىلع   
حاتلـه، وهـو ما رجحـه العالمـة املواق عن غـري واحد مـن علمـاء املالكية.

قـال املـواق رمحه اهلل:«)وتسـقط صـالة وقضاؤها بعدم مـاء وصعيد)   
روى مّعـن واملدنيـون عـن مالـك فمـن لـم جيد مـاء وال مـا يتيمم بـه، كمن 
حتـت هـدم أو مريـض وال جيـد مـن ينـاوهل مـاء وال ترابـا، أنـه ال يصيل وال 

 . يقي

ابـن القصـار: وهـو املذهـب. قـال ابن خويـز منـداد: وهـو الصحيح    
مـن مذهـب مالك ، قـال أبو عمـر: »ال أدري كيـف أقـدر ىلع أن أجعل هذا 
الصحيـح مـن مذهـب مالـك مـع خالفـه مجهـور السـلف واعمـة الفقهـاء 
ومجاعـة املالكيـني، روى ابـن سـحنون عـن أبيه: أنـه يصـيل وال إاعدة عليه، 

وكـذا قال أشـهب«

والسبب يف ترــجيح ــهذا القول االعتبارات اتلايل: 

أوال: وجود انلص انلبوي اثلابت يف املسألة اذلي سقناه آنفا

ثانيـا: عـدم خلـو أيامـه بـال عبـادة طيلة وقتـه، خاصـة إذا اسـتغرق 
واقعـه أيامـا بل شـهورا

ثاثلا: إذا نظرنا إىل املسألة مقاصديا، قلنا: 

الطهـارة سـواء املائيـة أو الرتبيـة يه مـن بـاب الوسـائل، فالصالة يف   
وقتهـا مـن بـاب املقاصـد ويه اتلوجـه إال اهلل، ولـو سـقطت لسـقطت عـن 
العاجـز، وعـن املجاهد أثناء القتـال يف املعركة ومنـه قوهل تعـاىل: }َوإَِذا ُكنَْت 
ْسـِلَحتَُهْم 

َ
ُخُذوا أ

ْ
َأ

ْ
تَُقْم َطائَِفـٌة ِمنُْهـْم َمَعـَك َويل

ْ
ـاَلَة فَل َقْمـَت لَُهـُم الصَّ

َ
ِفيِهـْم فَأ

ْخـَرى لَـْم يَُصلُّـوا 
ُ
ِت َطائَِفـٌة أ

ْ
َـأ يَُكونُـوا ِمـْن َوَرائُِكـْم َوتلْ

ْ
ـإَِذا َسـَجُدوا فَل

فَ
يَن َكَفُروا لَـْو َتْغُفلُوَن  ِ

َّ
ْسـِلَحتَُهْم وَدَّ اذل

َ
ُخُذوا ِحْذرَُهـْم َوأ

ْ
َأ

ْ
يَُصلُّـوا َمَعـَك َويل

ْ
فَل

 ُجنَـاَح 
َ

ْمِتَعِتُكـْم َفيَِميلُـوَن َعلَيُْكـْم َميْلَـًة َواِحـَدًة َوال
َ
ْسـِلَحِتُكْم َوأ

َ
َعـْن أ

ْسـِلَحتَُكْم 
َ
ْن تََضُعوا أ

َ
ْو ُكنْتُْم َمْرىَض أ

َ
ًذى ِمـْن َمَطٍر أ

َ
َعلَيُْكـْم إِْن اَكَن بُِكـْم أ
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اَلَة  ـإَِذا قََضيْتُُم الصَّ
َافِِريَن َعَذابًا ُمِهينًا )02)) فَ

ْ
َعـدَّ لِل

َ
ََّ أ وَُخـُذوا ِحْذَرُكْم إِنَّ اهلل

اَلَة إِنَّ  ِقيُموا الصَّ
َ
نَنْتُـْم فَأ

ْ
ـإَِذا اْطَمأ

ََّ ِقيَاًمـا َوُقُعوًدا وىلََعَ ُجنُوبُِكْم فَ فَاْذُكـُروا اهلل
ُمْؤِمِنـنَي ِكتَابًا َمْوقُوتًـا{ ]النسـاء: 02)، 	0)[.فليس هناك 

ْ
ـاَلَة اَكنَـْت ىلَعَ ال الصَّ

حـرج أكـث من هـذا ولم تسـقط فيـه الصـالة ، فما بالـك فيمـا دونه.

وعليـه تعارضـت وسـيلة مـع مقصـد، والقاعـدة املقـررة أصويلـا و 
مقاصديـا:

الوسائل هل حكم املقاصد . . )

رشف الوسيلة من رشف املقصد. . 2

يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد. . 	

إذا اعدة الوسيلة ىلع األصل باإلبطال، ألغيت الوسيلة     -. 4

والقاعـدة الرابعـة يه حمل الشـاهد يف مسـأتلنا، فلما اكنـت الطهارة   
تكـر ىلع املقصـد وهـو الصـالة باإلعـدام، ألغيـت هـذه الوسـيلة ويتوجـه 

مبـارش إىل حتقيـق املقصـد.

  وواقعـة احلـال أمامنا يف هذه انلازلـة املتعلقة باألطباء، واملسـاعدين 
- حفظهـم اهلل-  يف عـدم إمانيـة نـزع ثيابهم للوضـوء وال للتيمم، سـقطت 
عنهـم الطهـارة باللكيـة بـرشط ىلع مـا سـنذكره يف أحـام الصـالة بالنسـبة 

هلؤالء.

مالحظـة هامة: مـى أمكن الطبيب أو مسـاعده من كشـف وجهه   
وكفيـه، مثـال عنـد ذهابـه إىل احلمـام أو املكتـب، فإنـه يتمـم ويصـيل بهـذا 
اتليمـم مـا شـاء مـن الصلـوات، أخذا بقـول خويـز بن منـداد مـن املالكية، 
اذلي يـرى أن اتليمـم الواحـد جيـزئ لكـم مـن صـالة مفروضـة، كمـا هو 

احلنفية. مذهـب 

الصورة الثاني�ة: كيفية صالة األطباء ومساعديهم يف حالتهم املذكورة.
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بعـد أن حتدثنـا عـن األحـام املتعلقة بطهـارة اثلوب واحلـرج اذلي   
هـم فيـه مـن نزعـه، وإن محل جناسـة، ثـم تطرقنـا إىل العجـز عن اسـتعمال 
املـاء أو اتليمـم بسـب اللبـاس والقفـازات والكمامـات، بـيق اآلن أحـام 

تتعلـق بالصـالة فأقـول وبـاهلل اتلوفيق:

فاملسـألة هلـا شـقان ىلع وجـه يرفع فيـه احلـرج و تتأذى بـه األحام   
ىلع احلـد األدىن، انطالقـا مـن نصـوص الكتـاب والسـنة، وقواعـد فقـه هذه 
األمـة، ومـن ذلـك القاعـدة القرآنيـة:« فاتقـوا اهلل مـا اسـتطعتم« والقاعدة 
انلبويـة :« فاتـوا به مـا اسـتطعتم »  والقواعد الفقهيـة، قاعدة: » مـا ال يدرك 
ال يرتك«  و قاعدة: امليسـور ال يسـقط باملعسـور، و قاعـدة:« ارتكاب أخف 

 « الررين 

الشق األول: مراعاة حرمة األوقات.  

إن فـرض املسـألة أنـه ال يمكـن لألطبـاء أن يـزع ثيابهـم ملـدة ما   
يقـارب اثـى عـرش سـاعة. وحنن ال نـدري مـى تبدأ ومـى تنتـيه، ولكن 

نضـع االحتمـاالت ونـرتك اتلزيـل للملكـف اذلي تلبـس بالفـرض.

اللبـاس،  فيـه هـذا  يلبـس  الوقـت اذلي  إذا اكن  االــحتمـال األول:   
ويسـتغرق هـذه املـدة أو مـا دونها أنـه بعـد انتهـاء ادلوام واخلـروج يكون 
هنـاك وقـت للصالة، ولو يسـري يف الوقت الـروري، فهنا وجـب الوضوء، إال 
إذا خـي خـروج وقت الصالة بالوضـوء يعدل إىل اتليمـم، حفاظا ىلع حرمة 

الوقـت املقدمـة ىلع الطهارة.

االــحتمـال اثلـاين: وهـو اسـتغراق الوقـت ملجموعـة مـن الصلـوات،   
وعـدم امانيـة اخلـروج بسـبب ادلوام، فإنه تصـى لك حـارضة يف وقتها، ىلع 

اعتبـار أمـل اخلـروج مـن ادلوام قبـل خـروج وقـت الالحقـة. 

الشق الثاين: اجلزم بعدم اخلروج قبل الوقت املعلوم واملحدد.

إذا علـم األطبـاء ومسـاعدوهم أنـه ال يمكـن خروجهم قبـل نهاية   
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ادلوام املحـدد فهـم أمـام حاتلني.

احلالـة األوىل: إذا علـم األطبـاء ومسـاعدوهم أن موعدهـم سـوف   
يكـون مع بداية مشـرتكيت الوقـت مثال الظهر والعرص، أو املغرب والعشـاء.

فـإن نقـول هلـم جبمـع الصـالة مـن غـري قـرص– أي تصـى الرباعيـة   
رباعيـة – حفاظـا ىلع الصـالة بطهارتهـا ، وإعمـاال حلديـث ابن عبـاس اذلي 
رواه مسـلم يف صححـه أنـه مجع رسـول اهلل صـى اهلل عليه والسـلم الصالة 
مـن غـري مـرض وال سـفر، قالـوا : مـاذا أراد بذلـك يـا بـن عبـاس، قـال:« 
أراد أال يـرج أمتـه » وليـس هنـاك حـرج أكـر مـا هو فيـه هـؤالء االطباء 

ومسـاعدوهم.

احلالـة اثلانيـة: إن علمـوا خروجهـم وال خيرج وقت الصـالة بمقدار   
مخـس ركعـات بالنسـبة للصالة انلهاريـة، فإنهـم ينون مجع تأخـري هلما حى 

خيـرج ويصليهمـا، وإن علـم أن مجع اتلقديم ىهـم األول واألرفـق فعله.  

ولكـن إن جـزم بعـدم خروجـه يف األوقـات املعلومة، فنقـول هل أن   
يصـيل لك صـالة مـع دخـول وقتهـا، ولـو مـن غـري طهـارة اكملـة، سـواء يف 

بلاسـه أو يف بدنـه.

يف اخلتام:

أسـال اهلل العظيـم رب العـرش العظيـم، أن يرفـع الوبـاء وابلالء عن   
بدلنـا وسـائر بـالد املسـلمني، بـل ىلع اإلنسـانية مجعاء.

وأن جيعلنـا مـن يفظون حـدوده، ويقيمـون فرائضه، وينـرشون اخلري 
بـني انلاس .

ونسأل اهلل عز وجل بداعء خاص إلخواننا بشل خاص

إىل أهلنا يف مدينة ابلليدة املحارصة بهذا الوباء

وأن يعم هذا ادلاعء إىل بقية أرجاء الوطن.
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واحلمد هلل اذلي تتم به الصاحلات ....

حرر يف وهران :)0 شعبان )44) املوافق  )2 /مارس 2020 

اخلاتمة:

اعتـى املذهـب املالـك بانلـوازل قديمـا وحديثـا مـن خـالل مناهـج 
ولعـل  ببابهـا  واحلاقهـا  انلـوازل  وتكييـف  الرشعيـة  االحـام  اسـتنباط 

املذهـب املالـك السـباق  هلـذا الفقـه 

فكتـب انلوازل والرسـائل الـيت مجعت عن أسـئلة املسـتفتني، وإجابة 
الشـيخ و مـا مجع يف حياتهـم، وما بعد ماتهم خاصة يف املغرب العريب، وشـمال 
أفريقيـا اكن بمثابـة مرجـع لكثـري مـن املجتهديـن يف املذهـب، فاملالكية ما 
تركـوا نازلـة إال واجتهـدوا يف تزيلهـا، وتوضيـح حكمهـا الـرشيع غـري أن 
اتلوقـف يف حالـة العجز عن إجيـاد احلكم من أهم خصائـص اتلأصيل دلى 
املالكيـة،  أمـا جاحئـة كورونـا فالفتـاوى انلاجتة عنهـا كثت مسـائلها اليت 
تنوعـت مـن الطهـارة إىل الصـالة،  إىل أحـام تتعلـق بالزاكة، وأحـام املوىت، 
وبعـض املعامـالت املايلـة؛ فإنها جاحئة مسـت مجيع امللكفني ولـو باختالف 
املذاهـب واملشـارب، فانلتيجـة واحـدة  فيه من عمـوم ابللـوى ونلخص يف 
األخـري أن األحـام الرشعيـة  للنـوازل اعتـى بهـا املالكيـة، ووفقـوا يف مجع 

مسـائلها واسـتخراج  حكمهـا. وريب املوفـق لل خري .
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املصادر واملراجع:

أيب إسـالم مصطـىف بـن حممـد بن سـالمة، اتلأسـيس يف أصول الفقـه ىلع ضوء 	 

الكتاب والسـنة، مكتبـة احلرمني للعلـوم انلافعـة، اجلزء األول

أيب عبـد امللـك امحـد بـن مسـفر العتيـي، القواعـد اتلأصيلية ديلـل املتفقهني 	 

إىل ضبـط املعـارف الفقهيـة، دار ابـن حزم بـريوت، الطبعـة األول: 2002م.
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ابـن القيـم ، إعـالم الوقعـني عـن رب العاملـني ،حتقيق طـه عبد الرؤوف سـعد، 	 

دار اجليـل ، بـريوت ، طبعـة	97)، اجلزء األول 

ابـن عبـد الـر ، جامع بيـان العلم وفضلـه، دار الكتـب العلمية، بـريوت، اجلزء 	 

اثلاين 

ابن منظور، لسان العرب،  اجلزء 4)،  مادة نزل حرف انلون 	 

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت ،طبعة الكرتونية  	 

ابلدوي، مدخل الفقه اإلساليم و أصوهل	 

تهـاين عبـد العزيـز املشـعل، الفـرق بـني تنقيح املنـاط وختريـج املناط دراسـة 	 

أصويلة.

مجيـل محـداوي، فقـه انلـوازل يف الغـرب اإلسـاليم، شـبكة األلوكـة، نسـخة 	 

الكرتونيـة. 

خادل توايت، مصطلحات فقهية وأصويلة.	 

خادل رمضان حسن، معجم أصول الفقه، دار احلرابيي، الطبعة األول 998)	 

الراغـب األصفهـاين ، املفـردات يف غريـب القـران ،. مكتبة نـزار مصطىف ابلاز 	 

االول  اجلزء   ،

سـعد ادليـن مسـعود بـن عمـر اتلفتـازاين ، رشح اتللويـح ىلع اتلوضيـح ملـن 	 

اتلنقيـح يف أصـول الفقـه ، مـري حممـد كتـب حانـه

 	www.alu- ،“ 27-4-))20)، »معى احلكم وأقسـامه )اعدل يوسـف العـزازي 

kah.net ، اّطلـع عليه بتاريـخ 	)-6-2020. بترّصف.

عبـد الكريـم نملـة، اجلامـع ملسـائل أصـول الفقـه للمذهـب الراجـح، مكتبـة 	 

الرشـد، الريـاض، طبعـة 2000، 

 	/https://www.almaany.com  الغي
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فريوز آبادي، القاموس املحيط، دار احلديث القاهرة نسخة الكرتونية  	 

اللجنـة الوطنيـة الصينيـة للصحـة ومكتـب اإلدارة الوطنيـة ، بيـت احلكمـة 	 

2020 األول،  الطبعـة  لالسـتثمارات، 

مايح قندوز، ادلرر املكنونة يف نوازل مازونة رسالة دكتوراة 0)20-))20 	 

جممع اللغة العربية بالقاهرة ، املعجم الوسيط، دار ادلعوة.	 

الفقهـاء 	  مصطلحـات  تعريـف  يف  املبـني  الفتـح  احلفنـاوي،  إبراهيـم  حممـد 

 2009 اثلاثلـة:  الطبعـة  السـالم،  دار  املذاهـب،  يف  واألصويلـني 

حممـد بـن حسـني اجلـزياين، فقـه انلـوازل دراسـة تأصيليـة تطبيقيـة، دار ابـن 	 

اجلـوزي، الطبعـة اثلانيـة 2006 اجلـزء األول 

مريـم حممـد صالـح  الظفـريي، مصطلحات املذاهـب الفقهيـة، دار ابـن حزم، 	 

بريوت بلنـان، الطبعـة األول:2002 

مسـفر بـن يلع بـن حممـد القحطـاين ، منهج اسـتنباط أحـام انلـوازل الفقهية 	 

املعـارصة ، دار ابـن حـزم، الطبعـة اثلانية 0)20

ملتـى القـريوان مركـز علـيم مالك بـني املـرشق و املغرب حـى نهايـة القرن 	 

للهجرة   اخلامـس 

املهـذب يف أصـول الفقـه املقـارن، حتريـر ملسـائله ودراسـتها دراسـة نظريـة 	 

تطبيقيـة 

وهبـة الزحيـيل، أصول الفقه اإلسـاليم، دار الفكـر، اجلـزء األول، الطبعة األول 	 

 (986-(	06

يف 	  الفقـيه  والعمـل  والفتـاوي  انلـوازل  مـن  االسـتفادة  الزحييل،سـبل  وهبـة 

200( األول  الطبعـة  املكتـي،  دار  املعـارصة،  اتلطبيقـات 
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قراءة شعرية لفقه القيم االنساني�ة  وانعكاسها على احلياة الواقعية

أ0د خميس فزاع عمري )))

جامعة النب�ار-كلية الرتبي�ة القائم   

dr.km0246@gmail.com

بسم هللا نب�دأ والصالة والسالم على من جاءنا بأحسن مبدأ:

إّن القيـم اإلنسـانّية يف لّك جمتمع يه عنوان تقّدمه، وأسـاس حضارته، 
وقـد حـّث عليهـا ادّليـن، ونـادى بهـا املصلحـون، وتغـّى بهـا الّشـعراء يف 
قصائدهـم فقدمـوا وصفاتهم الطبية من أجل شـفاء العالم مـن اوبئته: اجلهل 
واجلشـع والظلـم والعنف والعبوديـة فتغنوا بالشـجاعة والكـرم واالحرتام و 

اإليثـار و املـروءة واالحسـان واجلـرأة و احللم واحلكمـة واتلعاون-الخ.

 ولقـد وضعـت أحـداث جاحئة كورونـا العالم أمـام قـراءة فعلية دلور 
القيـم يف صناعـة اتلغيـري وإاعدة هندسـة الواقـع، فغـري الكثـري مـن املفاهيم 
ونسـجع خيـوط اتصـال وتواصل جديـدة عرت عـن اتلآلف الوجـداين اليت 
حتملهـا القيم يف حياة اإلنسـانية نلقلهـا إىل مرحلة صـدق الرغبة يف تصحيح 
املمارسـة منسـجمة مـع إنسـانيتها، مسـتجيبة ملتطلبـات جناحهـا، متحديـة 
صعوبـات اتلطبيـق، من خـالل صياغة فكر جديـد وحلن متجـدد للحياة يف 
ظـل هذه األوضـاع، موضويع يعـي توظيف تلـك الوصفات االدبية إلنشـاء 
حمطـة إلاعدة توجيـه املسـار ومنصة السـرتجاع األنفـاس ومسـاحة تتعايش 
يف ظالهلـا البرشيـة تلقـرأ واقعها بعنايـة وتقّيم مارسـاتها بمصداقيـة، وتعيد 

)1(  أستاذ اللغة يف جامعة االنبار – كلية الرتبية بالقائم، وعميد الكلية سابقا، وأستاذ اللغة العربية لغري الناطقني بها يف قسم اللغة 

العربية، يف كلية االلهيات  جامعة 18 اذار تركيا جنقلةيف 2012 – 2013م،ورئيس لجنة الرتقيات العلمية يف الكلية حاليا
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إنتـاج واقعهـا يف ظـالل تلـك القيـم؛ فاألوضاع انلاجتـة عن كورونا وسـعت 
العالـم لكـه وأثـرت ىلع اقتصـاده وأرهقت قدراتـه، لكنهـا يف املقابل أوجدت 
حمطـات متجـددة إلنتـاج احليـاة وصياغـة حلنهـا املتجدد تلقـرأ فيهـا القيم 
واألخالقيـات ىلع أرض الواقـع بمـا يملـه وجودهـا مـن خرييـة وتفاؤيلـة 
وإجيابيـة للبرشيـة، وقد اخـرتت من هذا ابلحـر العريض أن أكتـب يف القيم 
اإلنسـانية يف الشـعر وقـد وسـمت حبـي باسـم )قـراءة شـعرية لفقـه القيـم 
االنسـانية وانعاسـاتها ىلع احليـاة الواقعيـة ) وقـد اتّبعـت ادّلراسـة املنهـج 
االسـتقرايئ اتّلحليـيّل يف تتّبـع تلك القيم، مـن خالل تتبع ذلك عند شـاعرنا 
)عـروة ابـن الورد)اذلي سـيكون ميدانـا للتطبيق و«اسـتأثرت احلكمة جبملة 
صاحلـة من شـعر وهـو مـيلء بالِقيَـم األخالقية؛ اكجلـود والِقرى، والشـجاعة 
واملجـد، واكحليـاء وصحبة األخيـار، واكلصـدق واحِللم وحفـظ األرسار، تلك 
ثـوه إياهـا، وهو يويص  الِقيَـم األخالقيـة مـزيات العـرب اليت ورثهـا آباؤه فورَّ
بهـا اجليـل القـادم، وهـذه سلسـلة ذهبيـة تتحـىَّ بهـا البرشية مجعـاء واليت 
حنتاجهـا يف هـذا الظـرف العصيـب اذلي يمـر بـه العالم وسـوف أحـاول أن 
أتتبـع بعضـا منهـا باعتبارها األصـل األول واجلامع الكبري ملختلف السـجايا 
العربيـة الـيت تفنن الشـاعر العـريب يف وصفهـا، فمفهـوم الكرم مثـال أصيل 
الـيت تـزع إىل ترشيـف  املواقـف االجتماعيـة  العـريب، قديـم قـدم  عنـد 
العنـرص اإلنسـاين حى عـرف بكـثة سـخائه ووفرة عطائـه وقـراه لضيفه 
كديلـل ىلع اعطفيـة عالقاتـه االجتماعيـة والقبليـة وسـعيا إىل ربـط أوارص 
املحبـة واأللفـة ونرشهـا بـني القبائل العربيـة. وهكـذا حتتم عليـه أن يقدم 
يـد العـون لـّل طارق أو اعبر سـبيل يقصـده يلال أو نهـارا شـتاء أو صيفا أو 

ربيعـا أو خريفـا، فالعطايـا الروحيـة واملادية ال حتكمهـا الطبيعة.

ماهية القيم:

 تعـرف القيـم لغـة بأنهـا مجـع للكمة قيمـة ويه الـيء ذو املقـدار أو 
اثلمـن وتعـرف اصطالحـا بأنهـا جمموعـة الصفـات األخالقيـة الـيت يتمـزي 
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بهـا البـرش ،وتقـوم احليـاة االجتماعيـة عليهـا ويتـم اتلعبـري عنهـا باألقوال 
واألفعـال ،كمـا تعـرف بأنهـا جمموعـة املبـادئ واألخـالق اليت تسـود جمتمع 
مـن املجتمعات وتمـزيه عن غريه من املجتمعات األخرى وتشـري إىل األسـس 
والطـرق الـيت  يتعامـل وفقها أفراد املجتمـع الواحد ،وقـد اختلفت تعريفات 
القيـم دلى علمـاء انلفـس والرتبية العـرب والغربيـني ومنها انهـا تصورات 
العضويـة  احلاجـات  ويه  إنسـانية  مسـتلزمات  بثـالث  مرتبطـة  معرفيـة 
والقواعـد االجتماعيـة للتفاعل بغرض اتلنسـيق بني األشـخاص ، واملطالب 
االجتماعيـة املؤسسـاتية ملصلحـة وتماسـك اجلماعـة ، هـذه املسـتلزمات 
اثلالثـة موجودة مسـبقا قبل لك فـرد ،وانلمو املعريف يف سـن املراهقة هو اذلي 
جيعـل من املمكن تصورها شـعوريا يف شـل أهداف أو قيـم))))) ،او يه تلك 
احلالـة من ادلافعية اليت تشـري إىل املعايري الشـخصية واثلقافيـة أو يه اتلوجه 
االختيـاري حنـو اتلجربـة ،وحتـوي االلـزتام العميـق أو الرفـض اذلي يؤثر يف 
نظـام االختيـار بني بدايـات مكنة الفعـل ))2))من خالل اتلعريفني السـابقني 
نسـتطيع أن نقـول بأن مفهـوم القيم يمكـن تلخيصه يف أنه أحـام معيارية 
توجـه السـلوك اإلنسـاين كمـا أنهـا تفضيـالت أساسـية ملـا هو مرغـوب فيه 
ورضوريـة يف حيـاة الفـرد واجلماعـة ،فـيه تكاد تكون سـمة اعمة يتسـم 
بهـا املجتمـع الواحد فتطـى ىلع ترصفـات أفـراده بعمومها وينتظم سـلوكهم 
وفقهـا، ويف هـذا يقول الرسـول الكريم عليـه الصالة والسـالم “إِنََّمـا بُِعْثُت 
ــْخـالَِق“))	))، فهـذا احلديـث الرشيـف يدنلـا ىلع أن مفهوم 

َ
ـَم َصالِـَح األ َتمِّ

ُ
أل

القيـم واألخالق اإلنسـانية واالجتماعيـة اكن موجودا ولكنـه حباجة تلعديل 
يف بعضـه ، وهـذا ال يعـي أن املجتمع اكن مثايلا أخالقيـا بمجمله ولكنه اكن 
متنـواع وهـذا دأب املجتمعـات البرشيـة فاتلنـوع سـمة ظاهـرة فيهـا ، ومنه 
فكمـا جنـد الكريـم الرشيف جنـد اخلسـيس الوضيع وكمـا جند الـويف حافظ 

)1( مرتىض الزبيدي ، تاج العروس، جمدل 9 ، بريوت ، بلنان ،دار صادر 966) ، ص)	

)2( حممد أمحد بيويم، علم اجتماع القيم ، دار صادر ، بريوت ، بلنان ، ص74

)3( رواه أمحد 
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العهـد جنـد اخلائـن وكما جنـد الكريـم الرشيف جنـد ابلخيل الشـحيح . 

القيـم النسـاني�ة: اخـرتت بعـض القيـم األخالقية  اليت تمزي اإلنسـان 
الـوايع مـن غـريه من خـالل مشـاهد شـعرية حتمل قيمـا لو طبقـت يف زمن 

كورونـا لصلح احلـال وخفـت االمحال: 

الكرم: . )

 الكرم صفة أصيلة يف انّلفس اإلنسـانّية، ويه ختتلف من شـخص إىل 
آخـر، ويه باب مـن أبـواب الواجب بإحاطـة الّضيـف باتّلكريـم واالحرتام، 
وذلـك يكـون باللكمـة الّطّيبة واالبتسـامة يف وجـه الّضيـف، أو بتقديم هلم 
الّطعـام والـرّشاب؛ ألنّهـا تعـّزز العالقـة بـني األفـراد واجلمـااعت، فنحن ال 
نتصـّور جمتمع تتطـّور فيه العالقات وتنمـو، وينترش احلـّب واإلخاء يف غياب 
هـذه القيمة والسـيما يف ظـالل هذا الوبـاء )كرونـا) وقد اسـتطاع عروة بن 
الـورد يف أشـعاره أن يصـّور نلـا بصـور رائعـة مالمح جـوده وعطـاءه، وإكرام 

الّضيـف، فـيه ال ختلو من هـذه القيمـة اإلنسـانّية، يقول: ] مـن الّطويل[

إيّن امـرٌؤ عـافـى إنـائـي رشكة       وأنـت امرؤ اعفـى إنـائـك واحد

أتهزأ مّي أن سمنَت، وأن ترى         بوجيه شحوب احلّق، واحلّق جاهد
 أقـّسم جسيم يف جسوم كثرية      وأحسو قـراح الـماء، واملاء بـارد)))

 فهـو ال يسـتأثر بطعامـه نلفسـه بـل يشـارك اآلخريـن فيـه، ويهـزل 
هـو ليسـمن أضيافـه، وقوهل: )احلـّق جاهـد)، فاحلـّق اذلي ذكره صلـة الرّحم 
وإعطـاء الّسـائل وذوي الُقـرىب، فمـن فعل ذلك جهـده، قال احلسـن: إّن احلّق 
 مـن رجـا ثوابـه)2)، وذللـك قـال عبـد 

ّ
يلجهـد انّلـاس ولـن يصـر عليـه إال

امللـك بن مـروان:  

 عـروة بـن 
ّ

ين مّمـن لـم يـدلين إال
َ

مـا يـّرين أّن أحـدا مـن العـرب ودل

)1( ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر حمّمد، ص)6، واألاغين، ج	، ص2).

)2(  ينظر: رشح ديوان عروة البن الّسكيت، ابن أيب شنب، ص40).
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الـودل لقـوهل الّسـابق)	) ونـراه يف موضـع آخر يـذّم ابلخـل، ويؤّكـد موقفه منه 
حـال يـره وإعسـاره، يقـول)4): ] مـن الوافر[

 وقـد عـلـمـت ُسـلـى أّن رأي     ورأي ابلخل مـخـتلف شـتـيـت

 وأنّــي ال يُــرين الـبـخـل رأٌي       سـواء إن عـطشـت وإن رويـت

ومـن املعلـوم أّن الكـرم صفـة مـن صفـات اهلل تعـاىل، كمـا أنّـه من 
تَـاَك ــَحِديـُث َضْيـِف إِبَْراــِهيـَم 

َ
شـيم األنبيـاء وأخالقهـم، قـال تعـاىل : ﴿ــَهـْل أ

َرِمـَن ﴾] اذّلاريـات: 24[، وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليه وسـلّم:« من 
ْ
ُمك

ْ
ال

اكن يؤمـن بـاهلل وايلـوم اآلخـر فليكـرم ضيفـه وال يـؤذ جـاره«، وقـد حـّث 
ِيـَن 

َّ
اإلسـالم ورّغـب ىلع الكـرم واإلنفـاق يف سـبيل اهلل، قـال تعـاىل: ﴿ ال

 
َ

ــْجُرــُهْم ِعنـَد َربِِّهْم َوال
َ
ُهـْم أ

َ
ل
َ
نَِيـًة ف

َ
ا َوَعال ْيـِل َوانلََّهـارِ ِسًّ

َّ
ُهـم بِالل

َ
ْمَوال

َ
يُنِفُقـوَن أ

 ــُهـْم َيَْزنُـوَن ﴾] ابلقـرة: 274[، وقـد ذّم اهلل تعـاىل ابلخل 
َ

ْيِهـْم َوال
َ
 َعل

ٌ
ــَخـْوف

ُْخِل  اَس بِابلْ ُمـُروَن انلَـّ
ْ
ـوَن َويَأ

ُ
ِيـَن َيْبَخل

َّ
وحّذرنـا منـه، يقـول سـبحانه: ﴿ ال

ِهيًنا﴾]  َكفِِريـَن َعَذابًـا مُّ
ْ
ْعَتْدنَـا لِل

َ
ْضلِـِه ۗ وَأ

َ
َُّ ِمـن ف َويَْكُتُمـوَن َمـا آتَاــُهـُم اهلل

النّسـاء: 7	[، واكن عليـه الّصـالة والّسـالم يتعوّذ من ابلخل، ويقـول:« امهللّ 
إيّن أعـوذ بك مـن ابلخـل...«))). 

اإليث�ار:  . 2

عقيـدة أخالقّيـة مفادهـا، أن يقـّدم اإلنسـان غريه ىلع نفسـه يف انّلفع 
خـّوة)6)، ويصّور نلـا عروة يف شـعره أروع 

ُ
هل وادّلفـع عنـه، وهـو انّلهايـة يف األ

انّلمـاذج عـن اإليثار، يقـول)7): ] مـن الوافر[

 ورّبـَت شـبعة آثــــرت فـيهـا      يـداً، جاءت تـغـيـر لـها هنـيـُت

)3(  ينظر: األاغين، ج	، ص2).

)4(  ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر حمّمد، ص0).

)5( - ينظر: صحيح ابلخاري، دار ابن كثري دمشق- بريوت، حديث رقم/)7	6/، ص88)).

عريفات للجرجايّن، ص7	.
ّ

)6( - ينظر: معجم اتل

)7( - ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر حمّمد، ص49، ورشح ديوانه البن الّسّكيت، ص64).
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 يقـول: احلـّق مـطلبُـه مجيـــل      وقـد طـلبـوا إلـيـك، فـلم يـقـيـتوا

فهـو رغـم فقـره وجوعـه، فقـد آثـر ذلـك الّشـخص اجلائع ىلع نفسـه، 
وأخـو الشـبع ال يعلـم بـه، ويف موضـع آخـر نـراه يؤثـر اآلخريـن ىلع نفسـه 
بـكّل طعامـه مـع جوعـه ومسـغبته مكتفياً بـرشب املـاء ابلـارد، ىلع حني 

يعصـف الشـتاء بزمهريـره، يقـول: ] مـن الّطويـل[

 أقـّسم جسـيم يف جسوم كـثرية                           وأحسو قـراح الـماء، 
واملاء بـارد)))

واإليثـار يرفع املجتمع إىل قمـة األمن، ألن أفراده ارتفعوا عن حظوظهم 
ادلنيويـة، وآثـر بهـا لك منهـم أخاه، فهـو ال يفكر يف أن يسـتويف حقـه ويعتر 
من حماسـن األخالق اإلسـالمّية، فقـد أثى اهلل سـبحانه ىلع أصحابه، ومدح 
املتحلّـني بـه، وبـنّي أنّهـم املفلحـون يف ادّلنيا واآلخـرة، قال تعـاىل يف وصف 
ِْهْم  ْبلِِهْم ُيِبُّوَن َمـْن ــَهاــَجَر إيِلَ

َ
يَماَن ِمـن ق ِ

ْ
اَر َواإل ِيـَن َتَبـوَُّءوا ادلَّ

َّ
األنصـار:  ﴿َوال

ـْو اَكَن 
َ
نُفِسـِهْم َول

َ
ٰ أ وتُـوا َويُْؤثِـُروَن ىلَعَ

ُ
ـا أ مَّ  َيِـُدوَن يِف ُصُدورــِِهـْم ــَحاــَجـًة مِّ

َ
َوال

ُمْفلُِحـوَن﴾ ]احلرش: 9[ 
ْ
َِك ــُهـُم ال

َٰ
ول

ُ
أ
َ
بِِهـْم ــَخَصاَصـٌة ۗ َوَمن يُوَق ُشـحَّ َنْفِسـِه ف

أي يقّدمـون املحاويـج ىلع حاجـة أنفسـهم، ويبدؤون بانّلـاس قبلهم يف حال 
احتياجهـم إىل ذلـك)2)، ويف احلديـث اذلي رواه أبـو هريرة قـال: جاء رجل إىل 
رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وسـلّم، فقـال: يـا رسـول اهلل أّي الّصدقـة أعظـم 
أجـرا؟ قـال:« أن تصـّدق وأنـت صحيح شـحيح ختى الفقـر وتأُمـُل الغى، 
وال تمِهـُل حـّى إذا بلغـت احللقـوم قلـت: لفـالن كـذا ولفـالن كـذا، وقد 

لفالن«)	). اكن 

 اإلحسان إىل اجلار: ). 

اإلحسـان إىل اجلـار ُخلـق كريـم، يهّيـئ القلـوب إىل اخلـري، واجلـار 

)1( - تّمت اإلشارة سابقا إىل موضع ابليت.

)2( ينظر: تفسري ابن كثري، ص))8).

)3(ينظر: صحيح ابلخاري، حديث/9)4)/، ص44	.
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هـو املـؤرش اذلي مـن خـالهل تسـتطيع أن تعـرف حقيقـة نفسـك مـن جهة 
اإلحسـان مـن عدمـه، فقـد اكن العـرب يفخـرون باإلحسـان إىل جريانهـم، 
وصيانـة أعراضهـم، وكثـريا ما نراهم قـد تغّنوا بذلـك يف أشـعارهم، وابتعدوا 
عّمـا خيـدش مروءتهم وكرامتهم، وهذا ما نلمسـه يف شـعر عـروة، حيث نراه 
يرسـم نلـا صـورة نموذجّية عن ُحسـن معاملـة اجلار، فهـو يعتقـد جازما أّن 
طعامـه اذلي يف بيتـه حـرام عليـه إن لم يكـن دلى جـاره مثله، يقـول)4): ] 

الوافر[ مـن 

أفـي نـاٍب مـنـحـنَـاها فـقـيـرا       لـه بِـِطـنَـابِـنَـا َطـنْـٌب ُمـصـيـُت

 وفُـْضـلـُة سـمـنٍة ذهبـت إيله     وأكــثـر حّقـه مــــــاال يـفـوُت

 تبيُت ىلع املرافــق أم وهـــب       وقـد نـام العيــون، هلـا كتـيــُت

 فـإّن مِحيتنا أبــــدا حـــراٌم         ولـيـس لـجـاِر منــزنلــا محـيـُت

 وعندمـا تنشـغل باآلخريـن وحماولـة إيذائهم ومنع تطورهـم وتقدمهم 
بدقيقـة يسـخر اهلل مـن حيـث ال تعلم فـريوس صغـري يبتليك به ويشـغلك 

بنفسـك يلـل نهار، وجيعلـك يف دوامـة كيفيـة حماربته واتلخلـص منه.

واإلسـالم بقدومـه عّزز هـذه القيمـة، وداع إىل اتّلخلّق بهـا، كما عّظم 
اإلسـالم حـّق اجلـار، وأىلع مـن قـدره، وأوىص باإلحسـان إيله، يقـول تعاىل: 
ُقـْرَبٰ 

ْ
يْـِن إــِْحَسـانًا َوبِـِذي ال َوادِلَ

ْ
ـوا بِـِه َشـيًْئا ۗ َوبِال

ُ
 تُْرِك

َ
ََّ َوال ﴿ َواْعُبـُدوا اهلل

َنِب﴾ اــِحِب بِاجلْ ُُنـِب َوالصَّ َارِ اجلْ
ْ

ُقـْرَبٰ َواجل
ْ
َارِ ِذي ال

ْ
َمَسـاكِِن َواجل

ْ
ََتـاَمٰ َوال َوايلْ

] النّسـاء: 6	[، وقـال عليه الّصالة والّسـالم:« ما زال جريـل يوصيي باجلار 
ثه«)))، وعنـد الّطـراين والـزار- بإسـناد حسـن- أّن  حـّى ظننـت أنّـه سـيورِّ
انّلـّي صـّى اهلل عليـه وسـلّم قال:« ما آمـن يب من بات شـبعان، وجـاره جائع 
إىل جنبـه وهـو يعلـم بـه«، كما نىه اإلسـالم عن أذيّـة اجلار سـواء بالفعل أو 

)4( ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر حمّمد، ص49، ورشح ديوانه البن الّسّكيت، ص64).

)5( ينظر: صحيح ابلخاري، حديث رقم/4)60-))60/، ص08)).
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باللّسـان، أو حـّى بالكـر واإلهمـال، قـال عليه الّصـالة والّسـالم:« من اكن 
يؤمـن بـاهلل وايلـوم اآلخـر، فـال يـؤِذ جـاره«)))، وقـال أيضـا:« واهلل ال يؤمن، 
واهلل ال يؤمـن، واهلل ال يؤمـن«، قيـل: وَمـن يـا رسـول اهلل؟ قـال:« اذلي ال 
يأمـن جـاره بوائقه«)2). وليس اإلحسـان إىل اجلـار مقصورا ىلع اجلار املسـلم 
فحسـب، بـل هـو جلميـع الفئات الـيت تشـملها لكمة اجلار، سـواء املسـلم أو 
الافـر، وسـواء اجلـار يف السـكن أو يف العمـل أو يف املزرعـة أو يف ادّلراسـة، 
وكثـرية يه األحاديـث انّلبوّية اليت حتّض ىلع اإلحسـان إىل اجلـار، وتنىه عن 
اإلسـاءة إيلـه، وذلـك حلرص الّشـارع احلكيـم ىلع حتقيـق املـوّدة يف املجتمع، 

الّسـالم. وحتقيق 

اجلرأة والّشجاعة:. 4

  الّشـجاعة عمـاد الفضائـل ومـن فقدهـا لـم تكمـل فيه فضيلـة)	)، 
ويه مـن أروع وأنبـل الّصفات الـيت حتّى بها العـرب يف اجلاهلّية واإلسـالم، 
وُيبـنّي نلـا عـروة جرأتـه وشـجاعته يف مواضـع كثـرية، فهـو)4) ال يـزال يُطّل 
ىلع أعدائـه، ويُـرشف عليهـم فيظفـر منهـم بـكّل مـا يريـد، ىلع الرّغم من 
صياحهـم بـه، وزجرهـم هل، ولقـد اكن لشـجاعة عـروة وإقدامـه يف سـاحة 
الـوىغ أثرهـا عليهـا، فهو يصـّور نلـا يف أروع صورة شـعرّية مـا خلّفته عليه 
فقد شـاب رأسـه وليـس ذلك سـببه طول الّسـنني وإنّمـا لكـثة الوقائع اليت 

خاضهـا، يقـول))): ] مـن الّطويل[

فما شاب رأيس من سنني تتابعت      طوال، ولكن شـّيبته الـوقـائـُع

وهـذه اخلصلـة يه مّمـا أمـر اهلل سـبحانه املسـلمني اتّلحيل بهـا، فقد 
أمرهـم سـبحانه بالقتال يف سـبيله، واثلّبـات عليه، واإلقـدام يف احلروب، قال 

)1( ينظر: املرجع الّسابق، حديث/8)60/، ص09)).

)2( ينظر: املرجع الّسابق، حديث/6)60/، ص09)).

)3( ينظر: املستطرف يف لّك فّن مستظرف أليب الفتح األبشييه، ج)، ص6)2.

)4( ينظر: تاريخ األدب العريّب ) العرص اجلاهيّل، شويق ضيف، ص86	.

)5( ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر حمّمد، ص82، ورشح ديوانه البن الّسّكيت، ص60).
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َ

ََّ ال  َتْعَتـُدوا ۗ إِنَّ اهلل
َ

ونَُكـْم َوال
ُ
ِيـَن ُيَقاتِل

َّ
َِّ ال ـوا يِف َسـبِيِل اهلل

ُ
اتِل

َ
تعـاىل: ﴿ َوق

ُمْعَتِديـَن﴾] ابلقـرة: 90)[، كما أمر سـبحانه باثلبـات يف اجلهاد، يقول: 
ْ
ُيِـبُّ ال

ُكـْم 
َّ
َعل

َّ
ثِـريًا ل

َ
ََّ ك ـُروا اهلل

ُ
ك

ْ
بُُتـوا َواذ

ْ
اث

َ
ِقيُتـْم فَِئـًة ف

َ
ِيـَن آَمُنـوا إَِذا ل

َّ
يَُّهـا ال

َ
﴿ يَـا أ

ُتْفلُِحـوَن﴾] األنفـال: )4[، ونـىه سـبحانه عـن الفـرار واتّلويل يـوم الزّحف 
وجعـل مصري مـن يفعل ذلك غضـب اهلل عليه ودخـول جهّنـم والعياذ باهلل، 
 ٰ ًا إىِلَ ْو ُمَتَحـزِّ

َ
ِقَتـاٍل أ

ِّ
ا ل

ً
ف  ُمَتَحرِّ

َّ
ِهـْم يَْوَمئِـٍذ ُدبُـرَهُ إاِل

ِّ
قـال سـبحانه: ﴿  َوَمـن يَُول

َمِصرُي﴾] األنفال: 6)[، 
ْ
َواهُ ــَجَهنَُّم ۗ َوبِئْـَس ال

ْ
َِّ َوَمـأ َن اهلل فَِئـٍة َفَقـْد بَاَء بَِغَضٍب مِّ

واكن عليـه الّصـالة والّسـالم أشـجع انّلـاس، واكن يتعـوّذ من اجلُـن، يقول:« 
امهلل إيّن أعـوذ بـك مـن اجلُن«)6)، وقـد رضب نلـا الّصحابـة ريض اهلل عنهم 

بشـجاعتهم أروع األمثـال، وبشـجاعتهم فُتحـت ابلدلان وسـاد هـذا ادّلين.

احِللم واحلكمة: . 5

الّصفـح واألنـاة واتّلعقـل، واحلكمـة يه املعرفـة ووضـع  احللـم هـو 
الـيء يف موضعـه، وهمـا صفتـان حممودتـان، وباالسـتقراء يف ديـوان عروة 
نلحـظ  احللـم دليـه يف طريقـة تعاملـه مـع قبيلتـه، فلـم يعاملهـا بمثـل مـا 
اعملتـه، ولـم يقد عليهـا، بل نـراه متعّصبا هلـا ويفتخر بها، وينتـرص هلا إذا 

تعّرضـت للعـدوان، ويف ذلـك يقـول)7): ] مـن الّطويل[

 وحنن صـبـحـنا اعمرا، إذ تمرست        عاللـَة أرماٍح ورضباً مـذكـرا

 بـّل رقـاق الـّشفرتـيـن، مهـند       ودلن من اخلّطّي قد طّر أسمرا

 عجـبت هلم إذ خينقون نفوسهم         ومقتلهم حتت الوىغ اكن أعذرا

 يـشّد احلليم منهم عقد حبله            أال إنّما يأتـي اذلي كـان حـّذرا

كمـا ياُلحـظ والءه لقبيلتـه مـن خالل مدحه لسـادتها واإلشـادة بهم، 
يقـول: ] مـن الّطويل[

)6( ينظر: صحيح ابلخاري، دار ابن كثري دمشق- بريوت، حديث رقم/2822/، ص698،وحديث/)7	6/، ص88)).

)7( ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر حمّمد، ص74، ورشح ديوانه البن الّسّكيت، ص4	).
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ـّد يـعـرفــونـه        وسـّيدنا حّتـى املمات ربـيـــــُع  لـّل أنـاٍس سـي

 إذا أمـرتـي بالعـقــوق حليـليت       فلم أعـِصها إنّــي أذا لـُمضـيـــُع

َكِظِمَن 
ْ
وقـد رّغب اإلسـالم بهـذه الّشـيمة واخلُلق، قـال تعـاىل: ﴿  َوال

ُمْحِسـنَِن﴾] آل عمـران: 4	)[، 
ْ
َُّ ُيِـبُّ ال اِسۗ  َواهلل َعافِـَن َعـِن انلَـّ

ْ
َغْيـَظ َوال

ْ
ال

أي ال يعملـون غضبهـم يف انّلـاس، بـل يكّفـون عنهـم رّشهم، ويتسـبون 
ـّي صّى اهلل عليه 

ّ
ذلـك عنـد اهلل)))، ويف احلديـث اذلي رواه أبو هريرة، أّن انل

عـة، إنّما الّشـديد اذلي يملك نفسـه عند  وسـلّم، قـال:« ليس الّشـديد بالرصُّ
.(2 الغضب«)

كمـا جـاءت احلكمة يف شـعر عروة ىلع قـدر كبري من انّلضـج العقيل، 
منبعهـا الّظـروف انّلفسـّية وجتـارب ادّلهـر وحوادثـه، وانّلظـرة الّصحيحـة 
الواقعيـة إىل األشـياء، وتتجـى حكمتـه يف أبـىه صورها يف تسـجيله ملشـلكة 
اجتماعّيـة خطـرية، مشـلكة الفقـر والغـى، فالفقـري يف رأيـه رّش انّلـاس، 
وأحقرهـم عندهـم، وأهونهـم عليهـم مهمـا يكـن دليـه مـن فضـل، جيافيه 
، أّما الغـي مهما يفعل 

ّ
أهلـه وتزدريـه امرأتـه، حّى الّصغري يسـتطيع أن يـذهل

يقبـل منـه، ومهمـا خيطئ يغفـر هل، فللغى رّب يغفـر اذلنوب مجيعـا)	)، ورغم 
طمـوح عـروة للغـى، وكـثة مغامراتـه والـيت اكنـت اغيتـه منهـا- بطبيعـة 
والكـرم  ابلـذل  األغنيـاء يف  الّسـادة  ليشـارك  الغـى  إىل  الوصـول  احلـال- 
واكتسـاب املفاخـر واملحامـد، نراه يشـري إىل أّن املرء بأفعاهل وخـالهل احلميدة 
يسـود يف املجتمـع وليـس بكـثة املال، فقـد بلغه عـن رجل من بـي كنانة 
أنّـه أخبـل انّلـاس وأكثهم مـاال، فبعث عليـه عيونـا، فأتوه خبره، فشـّد ىلع 

إبلـه فاسـتاقها ثـّم قسـمها يف قومـه، فقـال عند ذلـك)4): ] مـن الامل[

 مــا بالـّثاء يـسود كـّل ُمسوٍَّد       مـثـٍر، ولــكـن بالـفعـال يـســوُد

)1(ينظر: تفسري ابن كثري، ص)40.

)2( ينظر: صحيح ابلخاري، حديث رقم/4))6/، ص29)).

)3( ينظر: الّشعراء الّصعايلك، ص28	.

)4( ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر حمّمد، ص7)، ورشح ديوانه البن الّسّكيت، ص)8).
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 بل ال أكـاثُر صاحي يف يُره      وأصـدُّ إذ فـي عـيـشـه تـصـريـُد

وهـذا الفـريوس غري املـرئ يمنحنا حكمـاً وعراً تزيـد دلى املتأمل يف 
حـال العالـم وانشـغاهل بمافحتـه ايلقـني واإليمان العميـق والرضـا بالقضاء 
والقـدر، قـد يهلـك اهلل أمـاً وشـعوباً بأوبئـة وأمـراض غـري متوقعـة تظهـر 
فجـأة وتنتـرش، وبدقائـق تزول عـروش وتنهـار أمـم، فالضعيف يصبـح قوياً 
والقـوي يضعـف وينتـيه وبدقيقـة واحـدة أيضـاً خمططـات ومؤامـرات قد 
وضعـت ودبـرت تلنفيذهـا تنتـيه ويـرصف اهلل رشهـا ويزيهـا عـن درب 
املسـلمني بفـريوس صغـري غري مـرئ فقيمة اإلنسـان إذاً بما يقّدمـه ويمنحه 
ملجتمعـه، وليـس بمـا يملكه من مال وثـروة، وديننا احلنيـف يّثنا ىلع ابلذل 
والعطـاء، وقـد صـّور عـروة حبكمتـه مشـلكة الفقـر والغـى يف جمتمعه خري 
تصويـر، ومّمـا هو معلـوم أّن األنبيـاء مجيعا عليهم الّسـالم ُعرفـوا باحلكمة 
وسـداد قوهلـم ورأيهم، واشـتهر لقمان باحلكمـة، فوعظ ابنه، وأمرنا سـبحانه 
 ٰ أن تكـون احلكمـة يه الّسـبيل إىل ادّلعـوة إيله، فقـال سـبحانه: ﴿ اْدُع إىِلَ
ََسـَنِة ۗ﴾] انّلحـل: )2)[، ومن حكمته  َمْوِعَظـِة احلْ

ْ
َمـِة َوال

ْ
ِك

ْ
َسـبِيِل َربِّـَك بِاحل

عليـه الّصـالة والّسـالم، قـوهل:« يكـر ابـن آدم ويكر معـه اثنتـان: حّب 
املـال، وطـول العمـر«)))، ويف احلديث:« احلكمـة ضالّة املؤمـن فحيث وجدها 

بهـا«)6). أحّق  فهو 

الّتعاون والّدعوة الّصرحية إىل العمل:. 6

  اتّلعـاون شـل مـن أشـال اإلنسـانّية ونـوع مـن أنـواع اتّلافـل 
االجتمـايّع، بـل هـو مـن أهـم الّصفـات احلميدة الـيت يتحـّى بها اإلنسـان، 
وباالسـتقراء نـرى أّن عـروة بـن الـورد يّتخذ مـن صعلكتـه بابا مـن أبواب 
املـروءة واتّلعـاون االجتمايّع بينـه وبني فقـراء قبيلته وضعفائهـا)7)، فقد ورد 

)5( ينظر: صحيح ابلخاري، حديث رقم/)642/، ص600).

 من هذا الوجه، ينظر: اجلامع الكبري للرّتمذي، 
ّ
)6( رواه الرّتمذي أيب هريرة، وقال عنه الرّتمذّي غريب ال نعرفه إال

ج4، حديث رقم/2687/، ص7)4..
)7( ينظر: تاريخ األدب العريّب ) العرص اجلاهيّل، شويق ضيف، ص	8	.
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يف األخبـار أّن عـروة بـن الـورد اكن إذا أصابـت انّلـاس سـنة شـديدة تركـوا 
يف دارهـم املريـض والكبـري والّضعيـف، واكن عـروة جيمـع أشـباه هـؤالء من 
دون انّلـاس من عشـريته يف الشـدة ثّم يفـر هلـم األرساب ويكنف عليهم 
الكنُـف- أي حظائـر يـؤون إيلها- ويكسـبهم، ومـن قوي منهـم إّما مريض 
يـرأ مرضـه، أو ضعيـف تثوب قّوتـه، خرج به  معـه فأاغر، وجعـل ألصحابه 
ابلاقـني يف ذلـك نصيبـا، حـّى إذا أخصـب انّلـاس وأبلنـوا  وذهبـت الّسـنة 
أحلـق لّك إنسـان بأهله، وقسـم هل نصيب من غنيمـة إن اكنوا غنموهـا، فرّبما 

أت اإلنسـان منهـم أهلـه وقد اسـتغى)))، يقـول يف ذلـك)2): ] مـن الّطويل[

 قلت لقوم يف الكنيف تروّحوا          عـشـّية بـتـنـا عـنـد ماوان رّزِح

 تنالوا الغى أو تبلغوا بنفوسكم    إلـى مستـراح مـن محـام مـبـّرِح

 ومن يـك مثيل ذا عـياٍل ومـقرا    من املال يطرح نفسه لّك مطرح

ومـن هـذا املجتمـع اذلي يسـتأثر فيه غنّيـه باملـال عن فقـريه، ويضّن 
بـه عّمـن يتاجـه، وال يـّس فيـه الّشـبعان واملتخـم جبائعه، جـاءت رصخة 
ابـن الورد يف ادّلعـوة إىل العمل مدويـة تلغري الوضع االقتصـادي واالجتمايع 

هلـذه الفئـة، ويظهر ذلـك جلّيا يف قـوهل)	): ] مـن الّطويل[

 إذا املرء لم يطلب معاشا نلفسه      شا الفقر أو الَم الّصديق فـأكـثا

 وأوشكت        ِصالت ذوي القرىب هل أن تنكرا
ًّ

 وصار ىلع األْدَننَي كـال

 مـن أجـّد وشـّمـرا
ّ

 وما طالب احلاجات من لّك وجهٍة     مـن انّلـاس إال

 فـِسـْر فـي بالد اهلل والـتمس الـغى  تـعـْش ذا يـساٍر أو تموت فتُعذرا

ويقول أيضا)4): ] من الامل [

)1( ينظر: األاغين، ج	، ص))، و تاريخ األدب العريّب ) العرص اجلاهيّل، شويق ضيف، ص	8	.

)2( ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر حمّمد، ص))، ورشح ديوانه البن الّسّكيت، ص97.

)3( ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر حمّمد، ص77، ورشح ديوانه البن الّسّكيت، ص90).

)4( ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر حمّمد، ص4).
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 خاطر بنفسك يك تصيب غنيمة     إّن القعود مع العيال قبيُح

وقـد أهلمنـا أن يـد اهلل مـع اجلماعة وأن اتلعـاون واالحتاد هـو ما يمنع 
الـرر والـرشور من الترب بيننـا وأننا عندمـا نرايع املصلحـة العامة فإن 
هـذا يفظنـا أواًل قبـل أن يفـظ اآلخرين ويصـب يف مصلحتهـم، وأنه كما 
نلـا حقوق علينا مسـؤويلات وواجبات، وأن مثل هـذه املنعطفات يه املحك 
الـيت تظهـر حقيقـة الطبيعـة البرشية،وقد ندب اهلل سـبحانه تعـاىل يف كتابه 
الكريـم إىل اتّلعـاون ورّغـب به، وقرنـه باتلقوى، قـال تعـاىل: ﴿ َوَتَعاَونُوا ىلَعَ 
ـِرِّ َواتلَّْقـَوٰى ۗ ﴾] املائـدة: 2[، وقـد حـّث انّلـّي صـّى اهلل عليه وسـلّم ىلع 

ْ
ال

اتّلعـاون، فقـال:« ومـن اكن يف حاجـة أخيـه اكن اهلل يف حاجتـه، ومـن فّرج 
عـن مسـلم كربـة فـّرج اهلل عنـه كربة مـن كربـات يـوم القيامـة«)))، وقال 
أيضـا:« املؤمـن للمؤمـن اكبلنيان يشـّد بعضه بعضا، وشـّبك بـني أصابعه«)6)، 
ويف هـذا دعـوة من انّلـّي عليه الّصـالة والّسـالم إىل اتّلعاون لشـما للّتعاون 
مـن أهّمّيـة كرى يف بنـاء املجتمع، كمـا دعت آيـات القرآن الكريـم انّلاس 
إىل العمل الّصالح وحّفزتهم إىل كسـبه والتّسـابق إيله، وأّن خري ما يكتسـبه 
اإلنسـان يف حياتـه فإنّـه ذخـر هل يف آخرتـه ورشف هل يف دنيـاه، مؤّكـدة ىلع 
ـّنة  رضورة العمل لـك ال يكـون املسـلم اعلـة ىلع املجتمع كما أشـارت السُّ
انّلبوّيـة إىل أهمّيـة العمـل، حيث قـال عليه الّصـالة والّسـالم:« ألن يتطب 

أحدكـم حزمـة ىلع ظهـره خري من أن يسـأل أحـدا فيُعطيـه أو يمنعه«)7).

اخلاتمة:

ويف نهايـة املطـاف ال بـّد نلـا مـن اإلشـارة إىل بعـض انّلتائـج الـيت 
بـاآليت: ادّلراسـة والـيت يمكـن إمجاهلـا  توّصلـت أيلهـا 

للقيـم دور يف توجيه سـلوك الفرد واجلماعة، فيه تقـوده إىل إصدار . )

)5( ينظر: صحيح ابلخاري، حديث رقم/2442/، ص)9).

)6( املرجع الّسابق، حديث رقم/2446/، ص)9).

)7( املرجع الّسابق، حديث رقم/2074/، ص499.
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األحـام ىلع املمارسـات العمليـة الـيت يقـوم بهـا، ويه األسـاس 
السـليم بلناء تربـوي متمزي.

تعتـر القيم باعثًـا ىلع العمل يف زمن الوبـاء ، وباتلايل فيه تصنف . 2
باعتبارهـا دوافـع اجتماعيـة كمـا حتـدد القيـم للفـرد أهدافه من 

مياديـن كثرية.

بـني نلـا الشـعر القيـيم ان تلـك القيـم  حتقـق للفرد اإلحسـاس . 	
باألمـان، فهو يسـتعني بهـا ىلع مواجهة َضعف نفسـه، واتلحديات 

الـيت تواجهـه يف حياته.

د هل أهـداف حياتـه، ومثله . 4 إنهـا حتفـظ تماُسـك املجتمـع، فتحـدِّ
العليـا، ومبادئـه اثلابتـة املسـتقرة الـيت حتفـظ هل هـذا اتلماسـك 

واثلبـات الالزمـني ملمارسـة حيـاة اجتماعيـة سـليمة.

إنهـا تسـاعد املجتمـع ىلع مواجهـة اتلغيـريات الـيت حتـُدث فيـه . )
بتحديدهـا االختيـارات الصحيحَة اليت تُسـهل ىلع انلاس حياتَهم، 

وحتَفـظ للمجتمـع اسـتقراره وكيانه يف إطـار موحد.
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املصادر واملراجع:

- القرآن الكريم:

)- االشـتقاق أليب بكـر حمّمـد بن احلسـن بن دريـد 	22- )2	ه، حتقيـق ورشح عبد – 

الّسـالم هـارون، دار اجليل بـريوت، الّطبعـة األول ))4) ـه- )99)م.

2- األصـول الفّنّيـة للّشـعر اجلاهـيّل، تأيلـف ادلكتور سـعد اسـماعيل شـلي، الّطبعة – 

اثلّانيـة: مزيـدة ومنّقحـة، انّلـارش: مكتبـة غريب.

	- بلـوغ األرب يف معرفـة أحـوال العـرب، تأيلـف الّسـّيد حممـود شـكري اآللـويّس – 

ابلغـدادّي، ُعـي برشحـه وتصحيحـه وضبطـه حمّمـد بهجة األثـري، اجلـزء األّول، 

اثلّانية. الّطبعـة 

4- تاريـخ األدب العـريّب  العـرص اجلاهـيّل، دكتور شـويق ضيـف، دار املعـارف، الّطبعة – 

احلاديـة عرشة.

)- تاريـخ العـرب ) مطـّول) بفلم ادلكتـور فيليب حيت وادلكتـور أدَور جريج وادلكتور – 

جرائيـل جّبور، اجلزء األّول 949)م، دار الكّشـاف للنّـرش والّطباعة واتّلوزيع.

6- تفسـري القـرآن العظيـم للحافـظ أيب الفداء اسـماعيل بـن عمر بن كثـري القريّش – 

ادلمشـيّق )70-774ه، طبعـة جديـدة منّقحة ومرتّبـة، دار ابن حزم بـريوت- بلنان، 

الطبعة األول 420) ـه- 2000م

7- اجلامـع يف تاريـخ األدب العـريب- ادلب القديم، حنا الفاخـوري، دار اجليل بريوت- – 

بلنـان، الّطبعة األول 986).

8- اجلامـع الكبـري لإلمـام احلافـظ أيب عيـىس حمّمـد بـن عيـىس الرّتمـذّي املتـوىّف – 

سـنة 279ه، حققـه وخـرج أحاديثه وعلـق عليه ادلكتور بشـار عواد معـروف، دار 

الغـرب اإلسـاليّم- بـريوت، الّطبعـة األول 996).

9- ديـوان عـروة بـن الـورد أمـري الّصعايلـك، دراسـة ورشح وحتقيق أسـماء أبو بكر – 

حمّمـد، دار الكتـب العلمّية بـريوت- بلنـان، 8)4)  ـه-998)م.
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ـكيت، –  0)- رشح ديـوان عـروة بـن الورد العبّي أليب يوسـف يعقوب بن إسـحاق السِّ

ويليـه مجلـة مّما لم يذكر من شـعره يف هـذا الـرّشح، اعتى بتصحيحه الشـيخ ابن 

أيب شـنب األسـتاذ بكلّيـة األدب باجلزائـر، خزانـة الكتـب العربّيـة، مطبوعة ىلع 

نفقـة لكّيـة األدب باجلزائر بمطبعة جـول كربونـل اجلزائر 926).

))- الّشـعر والّشـعراء البـن قتيبـة، حتقيـق ورشح أمحـد حمّمـد شـاكر، انّلـارش دار – 

املعـارف كورنيـش انّليـل- القاهـرة.

2)- الّشـعراء الّصعايلـك يف العـرص اجلاهـيّل، ادلكتور يوسـف خليف، الّطبعـة اثلّاثلة، – 

انّلـارش دار املعـارف كورنيش انّليـل- القاهرة.

	)- شـعر الّصعايلـك منهجـه وخصائصـه، دكتـور عبد احلليـم حفي، اهليئـة املرصّية – 

للكتاب987). العاّمـة 

4)- صحيـح ابلخاري لإلمام أيب عبد اهلل حمّمد بن إسـماعيل ابلخـارّي )94)-6)2ه)، – 

طبعـة جديـدة مضبوطـة ومصححـة ومفهرسـة، دار ابـن كثـري دمشـق- بـريوت، 

الّطبعـة األول	42)- 2002م.

))- طبقـات فحـول الّشـعراء، تأيلـف حمّمد بن سـالم اجلمـيّح 9	)-)	2 هجرّية، قرأه – 

ورشحـه أبـو فهر حممـود حمّمد شـاكر، انّلارش دار املـدين جبّدة، الّسـفر األّول.

6)- العـرب يف العـرص اجلاهـيّل، ادلكتـور ديزيره سـقال، دار الّصداقـة العربّية بريوت- – 

بلنان، الّطبعـة األول )99)م.

7)- كتـاب األاغين أليب فـرج األصفهـايّن املتـوىّف سـنة 6)	 ـه-976م، حتقيـق ادلكتور – 

إحسـان عّبـاس، ادلكتـور إبراهيـم الّسـعافني، األسـتاذ بكـر عّبـاس، دار صـادر 

بريوت.

8)- لسـان العـرب البـن منظـور، طبعـة جديـدة حمققـة ومشـكولة شـكال اكمـال – 

ومذيلـة بفهـارس مفصلـة، اجلـزء ، دار املعـارف، حتقيـق خنبـة من العاملـني بدار 

املعـارف هـم األسـاتذة: عبد اهلل يلع الكبري- حممد أمحد حسـب اهلل- هاشـم حممد 

الشاذيل.
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9)- املسـتَطرف يف لّك فـّن مسـتظرف، تأيلـف شـهاب ادّليـن حمّمـد بـن أمحـد بن أيب – 

الفتـح األبشـييه املحـيل)790-0)8ه)، اجلـزء األول تلـيق ادّليـن أيب بكـر بن يلع 

بـن حمّمـد بن حجـة احلمـوي القـادري احلنـيف، ويليه ذيـالن البن حجـة احلموي 

وملحّمـد بـن إبراهيـم األحدب، انّلـارش مكتبـة اجلمهورّيـة العربّيـة لصاحبها عبد 

الفتـاح عبـد احلميد مـراد- مرص.

20- معجـم اتّلعريفـات، للعالمـة يلع بـن حمّمـد الّسـّيد الرّشيـف اجلرجـاين)6)8 ـه– 

-	)4)ه)، حتقيـق ودراسـة حمّمـد صديـق املنشـاوي، دار الفضيلـة.

)2- املفّصـل يف تاريـخ العـرب قبـل اإلسـالم، تأيلف ادلكتـور جواد يلع، اجلـزء األّول، – 

الّطبعة اثلّانيـة 	)4) ـه-	99)م.

22- نور ايلقني يف سـرية سـّيد املرسـلني، تايلف املرحوم الّشـيخ حممد اخلـري املتوىّف – 

سـنة )4	) ـه-927)م، حّققـه وعلّـق عليـه يلع الرّشبـيج، داراملعاجـم - دمشـق، 

الّطبعـة األول ))4) ه- 990)م.



224

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

األدب يف ظل كورونا

د: إبراهيم فضل هللا)))
اجلامعة اللبن�اني�ة – لبن�ان

 
يؤثـر األدب يف حيـاة الفـرد، وهـو يلعب دوراً بـارزاً يف حيـاة اجلماعة، 
ألنـه يعمـل ىلع تربيـة أفـار األفـراد، وتكوين شـخصياتهم، ويكتشـف 
القـارئ  مـن خـالل قـراءة الروائـع األدبيـة الكثـري مـن الطبائع اإلنسـانية 
املتنوعـة، كمـا يتعـرف من هـذه ألعمال األدبيـة إىل جوانـب وظواهر خمتلفة 
مـن احليـاة وهـذا يغـي فكـره ورؤيتـه إىل احليـاة من حـوهل، وجيعلـه يمتلك 
قـدرة اختـاذ املوقـف املناسـب مـن أي أمر خطـري يهـدد حياتـه خصوًصا يف 
الزمـن اذلي تتفـى فيـه األوبئـة الـيت تزيد احليـاة قسـاوة وتوتـًرا، وهذا ما 
جيعـل الفـرد يعيش يف أجـواء من الريبة والشـك وعـدم ايلقـني، كما يعيش 
انسـان ايلـوم يف ظـل تفـي مـا ُعرف بــ »وبـاء كورونـا«، ومن أجـل محاية 
انلفـس مـن الوقـوع يف حبائل هـذا الوبـاء القاتل، يلجـأ كثري مّنـا إىل قراءة 
األعمـال األدبيـة الـيت تمثـل خـري رفيـق يسـاعدنا ىلع نسـيان الواقـع املرير 
اذلي نعيشـه، وتنقلنـا هـذه القـراءة إىل واقـع نشـعر فيـه باطمئنـان أكـث . 
وهكـذا جتعلنـا القـراءة نهـرب مـن القلـق واخلـوف، وتمكننـا مـن حتّمـل 
الضيـق والضجـر، وامللل بسـبب العزلـة االجتماعيـة، واحلجـر اذلي نلزتمه 

خوفًـا مـن العـدوى بالوباء.

)1( رئيس قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجامعة اللبنانية، عضو اتحاد الكتاب اللبنانيني، وعضو لجنة قبول 

املشاريع، وعضو مركز األبحاث.  
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الـيت  اخلـادلة  األدبيـة  األعمـال  مـن  العالـيم بكثـري  األدب  حفـل 
اعجلـت ىلع صفحاتهـا قضايـا األوبئـة، وعنـد مقارنة هـذه األعمـال األدبية 
مـع بعضهـا منـذ األزمنـة الغابـرة اىل زمننـا احلـارض جنـد أنها تقـدم ديلاًل 
قويًّـا ىلع أن املشـاعر االنسـانية واحـدة يف مواجهتهـا ملخاطـر املـوت، فنحن 
عندمـا نقرأ ـ ىلع سـبيل املثـال ـ بعض األعمـال األدبية عـن الطاعون اذلي 
رضب إيطايلـا يف القـرن الرابع عرش، نشـعر كأننـا نقرأ عن مـآيس الطاعون 
اذلي رضب نلـدن يف القـرن السـابع عـرش، أو عـن ويـالت وبـاء الكولـريا 
اذلي رضب القاهـرة يف بدايـة القـرن العرشيـن، أو عـن حمنـة كورونـا الـيت 
نعيشـها يف عرشينيـات القـرن الواحـد والعرشيـن، كمـا أن هـذه األعمـال 
تقـدم نلـا معرفـة بمـا نتعـرض هل ألنهـا تقـدم وصًفـا دقيًقـا للوبـاء، وتطوره 
منـذ ظهـور أعراضـه األول إىل بلوغـه مرحلـة اذلروة،))) ومـن ثّم تـؤرخ نلا 
فـرتة تقلـص تأثـريه حى العـودة اىل مرحلـة األوضـاع الطبيعية قبـل بداياته 
األول، وبذلـك تدنلـا هذه األعمال ىلع الوسـائل اليت اسـتخدمتها اإلنسـانية 
يف مافحـة األوبئـة، وكيـف ختلّصت منهـا، ولكـن املفارقة إننـا نهرب من 
الواقـع املريـر اذلي نعيشـه إىل واقـع أكـث سـوداوية، يف قـراءة تلـك األنواع 
مـن األعمـال األدبية، سـواء اكنت مـن اآلداب العامليـة أم مـن األدب العريب

سـنقدم يف حبثنـا هـذه نمـاذج عـن األدب العالـيم الـيت اعجلـت يف 
مضامينهـا األوبئـة الشـبيهة بكورونـا، وبعدهـا، سنكتشـف كيـف اعلـج 
األدب العـريب األوبئـة، ومنهـا وبـاء كورونـا، وكنا قـد وضعنا فصال للشـعر 
لكننـا عدنلـا عـن ذلـك لضيـق املقـام، وحرصنـا حبثنـا هـذا بانلـث والرد 
حتديـدا، وسـنبدأ باألدب العاليم ونتعـرف ىلع نماذج مـن انلصوص الردية 

العامليـة الـيت اعجلـت األوبئة. 

أوًلـ األدب العالي والطاعون يف القرون الغابرة

)2(  الحظنا من خالل دراستنا لكثري من األعامل األدبية، أن الوباء يف أي زمان وأي ومكان، ومهام كان نوعه )طاعون، كولريا، كورونا..( 

يسري يف انتشاره الخطوات نفسها، كام أن الناس تتعامل معه بالطريقة نفسها، والغريب يف األمر أن عوارضه قد تتشابه إىل حد بعيد
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يمـل األدب مهمـة نـرش الـويع، ويمّثـل منّصـة تلوعيـة املجتمـع من 
األوبئـة الفّتاكـة، وخـري ديلل ىلع ذلـك األعمـال األدبية اليت سـنتطرق إيلها 
يف هـذه السـطور، ويه ىلع سـبيل املثـال ال احلـرص، قصـص ادليكامـريون 
الـيت كتبـت يف القرن الرابـع عرش، وروايـة« دفرت أحـوال اعم الطاعون« اليت 
اعجلـت قضايـا الطاعـون يف القرن السـابع عـرش، وروايـة » الطاعـون« اليت 
اعجلـت قضايـا وبـاء الطاعـون يف القـرن العرشيـن، وىلع الرّغـم مـن العمر  
املديـد هلـذه األعمـال األدبية إال أنها ال تشـيخ ألنها تكتسـب قيمـة ثقافية 
توعويـة تبـى صاحلـة للحـارض، والسـتخالص العـر يف كيفيـة اتلعامل مع 

األوبئـة القاتلة. ونبـدأ بقصـص ادليكامريون

أ/ الديكامريون:

تعالـج قصـص ادليكامريون وباء الطاعـون اذلي انترش يف أوروبا 
يف القـرن الرابـع عـرش، وقـد بـدأ مؤلفهـا الاتـب اإليطـايل جيوفـاين 
بواكتشـيو Boccaccio )	)	) ـ )7	))، كتابتهـا يف اعم 48	)، وانتـىه 
حبلـول العـام 	)	)، وادليكامـريون أو« األمري اغيلوتـو«))) يه جمموعة 
قصـص اعجلـت قضايا ابلهجـة، واللوعـة، والغواية، واالمتاع، والعشـق، 
واملجـون، واملكر، واخلديعة، واالغراء والسـخرية، واتلهكم، واملؤانسـة، 
واهلتـك، والشـعوذة، واتللبس، والـوهل، واحلرية واالعـرتاف، واتلصايب...
الـخ ))). وتألفـت هـذه القصص مـن مئة حايـة تقصها جمموعـة مؤلفة 
من عرشة أشـخاص، وهم ثالثة شـبان وسـبع شـابات، يفـرون من املوت 
األسـود إىل قـرص فخـم معزول عـن السـان خـارج مدينة فلورنسـا)))، 
تهـرب جمموعـة من الشـّبان مـن الوبـاء املتفـي يف مدينتهم فلورنسـا، 
إىل الريـف، و يتمـون يف قـرص بعيـد عن السـان ويسـتخدموا وسـيلة 
رسد القصـص ليسـتعينوا ىلع احلجـر اذلايت اذلي وضعـوا أنفسـهم فيه، 

)1( بوكاتشو، جيوفاين، الديكامريون، تر، صالح علامين،ط1، 2006، دار املدى، دمشق ـ سوريا، ص: 35

)2( م، ن، ص 710

)3( بوكاتشو، جيوفاين، الديكامريون، تر، صالح علامين،ط1، 2006، دار املدى، دمشق ـ سوريا، م، ن، ص :21
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وهكذا جندهم يسـتخدمون األدب كوسـيلة هروب ياولـون من خالهلا 
أن يبعـدوا عـن أذهانهـم مـا اعشـوه من أهـوال املـآيس الـيت اجتاحت 
إيطايلـا حتديـدا، وأوروبـا بأرسهـا، بسـبب تفـي الطاعـون، ويصـف 

بواكتشـيو بعـض أهـوال الطاعـون الـيت اعىن منها انلـاس بقوهل:
» لـم تكـن تنفع يف عالج هـذا ادلاء نصيحة األطبـاء، وال فضائل أي 
دواء، إمـا ألن ادلاء ال تتأثـر باألدويـة، أو بسـبب جهل األطبـاء، فأفلت منهم 
أصـل ادلاء وأسـلوب العـالج... واكتسـب هـذا الوبـاء قـوة هائلـة، فاملرىض 
ينقلونـه إىل األصحاء حني يتصلـون بهم...وكذلك مالمسـة مالبس املرىض، 

أو أي يشء اسـتعمله املصابون أو ملسـوه«)))  

يتابع عرض تداعيات الوباء ىلع انلاس فيقول:

» اغدر كثري من الرجال والنسـاء مدينتهـم، فهجروا بيوتهم، وأمالكهم، 
وأقرباءهـم، باحثـني يف الريـف عـن مالذ هلم، كمـا لو أن غضـب الرب اذلي 
يـرب جـور البرش بذلـك الوباء، لـن يصل إيلهـم، وإنما سـيرب فقط من 
هـم ضمن أسـوار املدينـة... وال حاجة للقـول إن لك مواطن يتحـاىش اآلخر، 
ولـم يعـد اجلـار يهتـم جبـار ـهوال القريب يـزور قريبـه إال يف حـاالت نادرة، 
لقـد مـأل الرعب قلوب الرجال والنسـاء، فهجـر األخ أخاه، والعـم ابن عمه، 
واألخـت أخاهـا، وكثـرًيا مـا اكنت املـرأة تهجر زوجهـا، وما هو أشـّد خطورة 
وال يـكاد يصـدق، أن اآلبـاء واألمهات هجـروا أبناءهم، كما لو أنهم ليسـوا 
أبناءهـم، وصـاروا يتجنبـون زيارتهـم أو راعيتهـم، فـان من يمرضـون، وهم 

أعـداد كبـرية من الرجال والنسـاء ال جيـدون من يلجـؤون إيله« )))

يتابع بواكتشيو عرض مآيس املوت يف فلورنسا فيقول:

» وبانلظـر إىل تزايـد أعـداد اجلثـث الـيت اكنـت تنقـل لك يـوم، بـل 

)4(  بوكاتشيو، م، ن، صص: 40 ـ 41 

)5(   م، ن، ص 43
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لك سـاعة إىل الكنائـس، فـإن املقابـر لـم تعـد تكـيف دلفنهـم، فصـار املوىت 
يوضعـون يف مقابـر املعابد، وقـد حفرت فيها قبـور مجاعية كبـرية جًدا دلفن 
مئـات املـوىت اذلين يـؤىت بهـم، فتنضد اجلثـث فيها كمـا تنضد ابلضائـع« )))

أرّخـت قصـص ادليكامـريون احليـاة االيطايلـة يف زمـن تفـي وباء 
الطاعـون اذلي حـول أوروبـا إىل مرح اجتاحـه املوت الرهيـب اذلي أودى 
حبيـاة ما قـّدر خبمسـة وعرشين مليون شـخص يف أوروبـا وحدهـا.)))  نبتعد 
أكـث فأكـث عـن مـآيس الطاعـون مـع تـوايل القص مـن القصاصـني اذلين 
بالوقـت  ينسـون املـوت اجلمـايع ويهربـون منـه إىل ابلهجـة واالسـتمتاع 
املتبـيق هلـم من احلياة قبـل أن خيطفهم املـوت املرتصد بهم، وهكذا اسـتخدم 
بواكشـيو القصـة مـن أجـل جتاهـل املـوت، بالتسـلية، واالضحاك، مـن دون 
أيّـة همـوم أخالقيـة ويالحظ انلاقـد تأثر بواكتشـيو بـأدب الـرشق، وحتديدا 
بروايـة ألـف يللة ويللـة، فرواية القصـص يه وسـيلة تلجاهل املـوت، تماًما 
كمـا اكنت قصص شـهرزاد وسـيلة إلبعاد سـيف اجلالد عـن رقبتها املرتبص 
بهـا يف صبـاح لك يوم. وهذا أمر سـهل االسـتدالل عليه، ولكنـه ليس جمانلا 

هنـا وإنمـا يتاج اىل دراسـة مسـتقلة قـد نقوم بهـا يف مسـتقبل األيام

ب/ دفرت أحوال عام الطاعون

نشـعر عندمـا نقـرأ نصوًصـا يف القرن اثلامـن عرش تعالـج قضايا 
الطاعـون كأننـا نعيـش يف القرن الواحـد والعرشين يف ظـل تفي وباء 
كورونـا، وخري ديلل ىلع ما نقـول القصص اليت اعجلـت قضايا الطاعون 
اذلي اجتـاح نلـدن يف القرن السـابع عـرش، فيه جتعلنا نعيش املشـاعر 

نفسـها اليت اعشـتها األجيال السـابقة الـيت مّرت يف اتلجربـة ذاتها.
 اسـتطاع األدب أن يضـع انلفـس اإلنسـانية اعريـة أمـام أهـوال 
الوبـاء، وهـو بذلـك يذكرنـا برعبنـا األويل يف مواجهـة اخلطـر القاتـل، 

)1(   بوكاتشيو، م، ن، ص: 45

)2(  م، ن، ص 22
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وهكـذا يعيـد األدب نسـخ املشـاعر اإلنسـانية نفسـها الـيت اعشـتها 
البرشيـة مـع ويـالت الطاعـون يف القرون املنرصمـة، ألننـا عندما نقرأ 
انلصـوص الـيت اعجلت قضايـا وباء الطاعون نشـعر كأننـا نعيش مآيس 
كورونـا القـرن الواحـد والعرشيـن، وخري مثـال ىلع ما نقول هـو العمل 
 ( ]Daniel Defoe[  األديب اخلـادل للاتـب اإلجنلـزيي دانييـل ديفـو
 A[ »7)) ، واذلي أطلـق عليه اسـم »دفرت أحـوال اعم الطاعون	660) ـ )
Journal of the Plague Year[ ، واحلقيقـة أن ديفـو قـدم يف عملـه 
هـذا توثيًقـا تفصيليًـا للمآيس اليت خلّفهـا الطاعـون اذلي اجتاح نلدن 

يف العـام )66) ىلع الرُّغـم مـن كونـه قد كتبـه يف العـام )))722)
الوبـاء  خبطـورة  اإلنكلـزيي  املجتمـع  ىلع  القائمـون  اسـتخّف 
القـادم إيلهـم، وهـذا مـا جعلهـم غـري مبالـني اجتاهـه، وهلـذا أخـذ 
باتلوسـع واالنتشـار، وبـدأ يصـد املزيد مـن األرواح يف نلـدن، وعموم 

بريطانيـا.))) 
الوبـاء اذلي جنـح يف اتلاثـر  يكشـف ديفـو عـن سـبب تفـي    
واالنتشـار، وقـد حصـد الكثـري مـن البـرش، وخلـت ادلور مـن سـاكنيها، 
وهـرب معظـم أهـل املدينـة خوفا مـن الطاعـون اذلي نـرش راحئـة املوت يف 
أرجـاء املدينـة قاطبة، ولك هـذا حصل ألن هـذا الوباء وجد بيئـة غري مبايلة 

هل يف بدايـة األمـر. )))

أاعدت البرشيـة استنسـاخ ما حصل مـن مآيس الطاعـون يف نلدن يف 
القـرن السـابع عرش، عندما اعشـت الويـالت نفسـها اليت محلهـا ايلها وباء 
كورونـا يف القـرن الواحـد والعرشيـن حيـث اسـتخّفت بعـض ادلول بالوباء 
القـادم ايلهـا، وتعاملت معه بعـدم اكرتاث، ولم تقّدر بشـل سـليم اخلطورة 

            A Journal of the Plague Year, Oxford, New York, 2010, 45 ,Daniel Defoe )3(

ibid., 60-61- )4(

   ibid., 47 )5(
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الـيت يملها هذا الوباء اىل االنسـانية مجعـاء، وهذا ما جعل هـذه املجتمعات 
فريسـة سـهلة النتشـار الوبـاء املميـت، وهـو مـا ينطبـق ىلع الريطانيـني، 

وغريهـم مـن املجتمعات األوروبيـة يف إيطايلا، واسـبانيا، وفرنسـا...الخ.

اعلـج ديفـو يف عملـه قضايـا وبـاء الطاعـون قبـل اكتشـاف ادلواء، 
وحتـدث عـن ادلجالـني اذليـن اكنـوا يسـتغلون انلـاس الفقـراء البسـطاء، 
ويتهمونهـم بقدرتهـم ىلع معاجلتهـم، وهـم ال يفعلـون شـيئًا سـوى ابـزتاز 
األمـوال منهـم أو مـا تيـر مـن أرزاقهـم، ولكـن يف املقابـل اكنـت تبـذل 
اجلهـود مـن أجـل إجيـاد دواء للطاعـون، ولكـن اكنت هـذه اجلهـود تنتيه 
بالفشـل، كمـا اكن هنـاك أطبـاء ضحـوا حبياتهـم من أجـل انقـاذ املصابني، 
ولكـن قـوة الوباء اكنت أكـث من قوتهم فاسـتمر الطاعـون يف فتك يف عدد 

كبـري من انلـاس)))

يعـرض ديفـو القضايا اليت ختتـص بالطاعون فيشـيد ببعـض األثرياء 
اذليـن ترعـوا ملسـاعدة الفقـراء، وأن هـذه املبالـغ الـيت مجعـت سـاعدت 
كثـريا مـن انلـاس البسـطاء اذلي ال جيـدون قوت يومهـم، وأشـاد بمثل هذه 
املسـاعدات الـيت قدمـت خدمـة للنـاس الفقـراء)))، ويتابـع معاجلـة قضايا 
الطاعـون، ومنهـا قضايـا العـزل املـزيل، واحلجـر الصـيح، وتتحـدث عـن 
كيفيـة بقـاء املصاب يف بيتـه، وكيف تُعنّي عليه احلراسـة، ومـا جيب فعله يف 
حاجيـات املصـاب وأغراضه، واتلحذير من ملسـها، وكيـف جيب ىلع املصاب 

اتلبليـغ عـن نفسـه، وحتذيـر لك من يعـرف بمصـاب وال يبلـغ عنه.)))

يتابـع ديفـو حديثـه عـن املصـاب باملـرض مـن دون عـوارض، وعـن 
املـدة الـيت يصـاب فيهـا االنسـان مـن دون أن يعلم أنـه مصاب، ومـع ذلك 
يكـون قـد نقل العـدوى إىل من اختلـط به، ويقـرر أن الشـباب أكث قدرة 

                                                                                                                  ibid., 77 1(ـ(

  ibid., 249 )2(

                                                                                                            ibid., 83-85 3(ـ(
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ىلع حتمـل الوبـاء من كبار السـن، ويتحـدث عن هرب انلاس مـن املدينة اىل 
الريـف، واتلباعد وبـني انلاس ويعتقد أن أفضل وسـيلة للتصـدي للطاعون 
هـو اهلروب منـه)))، ويعالـج قضايـا انتقال العـدوى عن ملس األشـياء، وهذا 
مـا جعـل اتلجـارة يف بريطانيـا تتـرر، ألن أغلـب ادلول لم تعد متحمسـة 
اىل اسـتقبال السـفن اتلجاريـة الريطانيـة يف موانئها، كما أنها لـم تعد ترغب 

بـرشاء ابلضائع الريطانيـة خمافة انتقـال العـدوى اىل جمتمعاتها.)))

 جـ/ الطاعون 

نـرشت روايـة الطاعـون ألول مـرة يف العـام 947)، للاتـب ابلري اكمو 
)ت: 960)).

اعجلـت الروايـة قضايـا الطاعـون اذلي تفـى يف وهـران وأدى إىل 
ويـالت مّجـة، وحتدد مـان أحداثهـا يف مدينـة وهـران، املدينـة العادية من 

مقاطعـة فرنسـية ىلع الشـاطئ اجلزائـري ))).

تسـتعرض الروايـة عـدم اهتمـام املسـؤولني عـن املدينـة بمـؤرشات 
الوبـاء الـيت ظهرت مع املصابـني اذلين بـدأت أعدادهم تزتايد، مـا اكن ينذر 
ببـوادر تفـي الوبـاء املميت، ومـع ذلك فإّن املسـؤولني لم يكرتثـون هل )))، 

وتتابـع الروايـة رسدها مـآيس الوباء:

» وجـد مريضـه منقلبًـا خارج رسيـره نصـف انقالب، وإحـدى يديه 
ىلع بطنـه واألخـرى حـول العنق...وقـد تقّطعت أنفاسـه، واكنت احلـرارة قد 
بلغـت تسـًعا وثالثـني ومخسـة خطـوط، واكنـت ُغـدد العنـق واألعضـاء قد 
انتفخـت، وأخـذت بقعتـان مسـوّدتان تنتـرشان ىلع خارصتـه، وهـا هـو ذا 

يشـكو من ألـم داخـيل...«)))

 ibid., 236-240 )4(

                                                                                                                 ibid., 250 )5(

)6( كامو، البري، الطاعون، تر، سهيل ادريس، ط1، 1981، دار اآلداب، بريوت ـ لبنان، ص: 5

)7( كامو، البري، الطاعون، م، ن، ص: 17

)8( كامو، البري، الطاعون، تر، سهيل ادريس، ط1، 1981، دار اآلداب، بريوت ـ لبنان، م، ن، ص: 23
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وتـرشح الرواية تفاصيل املـرض واعراضه: »االجهاد املضـي، والعيون 
احلمـر، والفم القـذر، وصداع الـرأس، وادلمامل، والعطش املريـع، واهلذيان، 
وابُلقـع يف اجلسـم، واتلمـزق ادلاخـيل، ويصبح انلبـض ضعيًفا جـًدا، ويدث 

املـوت دلي أيـة حركة تافهـة«))) ويتابع الـرد رشح عوارض الوبـاء فيقول:

» واكن مـا رآه دمامـل وبقًعـا ومحيـات هاذيـة، تقتـل يف ثمـان وأربعني 
 (( ساعة.«)

تناقـش الروايـة االجـراءات الـيت جيـب أن تتخـذ مـن أجـل وقـف 
الوبـاء، وتـرد اتلدابـري الوقائيـة اخلطـرية  الـيت ينـص عليهـا القانـون يف 
حـاالت الكـوارث، ولكن جيـب يف ابلداية االعرتاف رسـميًا أنـه الطاعون، 
يك تتخـذ تلك اتلدابـري اخلطرية املنصـوص عليها للحيلولـة دون قتل نصف 
املدينـة))) ، ومـن هـذه اإلجـراءات الـيت جيـب أن تتبـع الطلـب مـن اذليـن 
يصابـون بالوبـاء اتلرصيـح عـن إصاباتهـم، وقـد رصح حـوايل ثالثـني مـن 
املـرىض عـن أنفسـهم)))، وبعـد اتلرصيـح عـن اإلصابـة بالوباء تـأيت مرحلة 
احلجـر الصـيح، وبذلـك تعالـج الروايـة قضايـا احلجـر الصـيح للمصابـني، 
وعزهلـم، واغـالق بيوتهـم، وتطهريها، وإقامـة أقرباء املـرىض يف حمجر صيح، 
وتنظيـم عمليـة ادلفـن...)))، وتتحدث الروايـة بعد ذلك عن قلّـة اإلمانيات 
املوجـودة، وانلقـص يف األدوات الطبّيـة، وامتالء أرسة املستشـفيات باملرىض، 
وعـدم قـدرة مستشـفيات املدينة ىلع اسـتيعاب األعداد الكثـرية من املرىض 
مـا اضطـر السـلطات اىل حتويـل بعـض املـدارس اىل مستشـفيات، ملعاجلـة 
املصابـني واحلـد مـن انتشـار الوبـاء، ومـع ذلـك اكنـت تزتايـد باسـتمرار 

األعـداد الـيت تمـوت لك يوم مـن جـّراء هـذا الوباء.

)1(  كامو، البري، م، ن، ص: 43

)2(  كامو، م، ن، ص: 55

)3(  م، ن، ص: 54

)4(  م، ن، ص 66

)5(  م، ن، ص: 67  
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تدنلـا هـذه انلصـوص األدبيـة الـيت اعجلناهـا ىلع أن معانـاة البرشية 
مـع املـآيس يه معانـاة واحـدة، وإن اختلف الزمـان واملان. ونعتقـد أن أي 
انسـان عندمـا يقـرأ اتلفاصيـل الـيت وردت يف »دفـرت أحـوال اعم الطاعون« 
مـن دون أن يعلـم تاريـخ هـذه الكتابـة، ومانها، فالبـّد أنه سـيظن أن هذا 
انلـص يعالـج قضايا وباء كورونـا يف القـرن الواحد والعرشيـن، وال يتحدث 
عـن وبـاء الطاعـون يف القـرن السـابع عـرش، ألنـه جيـد اتلفاصيل نفسـها 
الـيت نستنسـخها احلكومـات ايلـوم وتصدرهـا اىل مواطنيهـا تعليمات جيب 

االلـزتام بهـا مـن أجل الوقـوف بوجـه وبـاء كورونا، واحلـد من انتشـاره.

ثانًي�اـ األدب العريب ووباء كورونا

يعكـس األدب قضايـا املجتمـع، ومـن الطبيـيع أن جند قضايـا العرب 
قـد حجـزت نلفسـها مانًـا واسـًعا يف انلـص األديب العـريب منـذ العـرص 
اجلاهـيل اذلي عكـس شـعره حيـاة الصحـراء وهمومهـا اىل العصـور العربية 
املتنوعـة الـيت اعلـج األدب قضاياهـا، ومـن هنـا نفهـم كيـف حجـز األدب 
العـريب مقعـًدا متقدًمـا لويـالت العـرب والصعوبـات الـيت مـرت عليهـم، 
ومنهـا األوبئـة الـيت تفّشـت يف املجتمعـات العربية عـر العصور، وسـنأخذ 
أمثلـة يف هـذا املجـال من األعمـال األدبيـة العربيـة يف القـرن العرشين هو 
كتـاب األيـام لطه حسـني، وآخـر من القـرن الواحـد والعرشين هـو رواية » 

كورونـا بـني انتفاضتـني« لـزار دندش

أ/ األيام

يعالـج كتـاب األيـام يف الصفحـات من مئـة إىل الصفحة مئـة وعرشة 
قضايـا وبـاء الكولـريا اذلي رضب مـرص يف العام 902). يقول طه حسـني )ت: 

	97)) يف كتابـه األيام:

» اكن هـذا ايلـوم 2) أغسـطس من سـنة 902)، واكن الصيـف منكرا يف 
هـذه السـنة، واكن وبـاء الكولريا قد هبط إىل مـرص ففتك بأهلها فتـًا ذريًعا: 
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دمـر مدنًـا وقرى، وحمـا أرًسا اكملة، واكنت املـدارس والكتاتيـب قد أقفلت، 
واكن األطبـاء ورسـل مصلحـة الصحة قـد انبثـوا يف األرض ومعهـم أدواتهم 
وخيامهـم يجـزون فيهـا املـرىض، واكن اهللـع قـد مـأل انلفـوس واسـتأثر 
بالقلـوب، واكنـت احليـاة قـد هانـت ىلع انلـاس))). يتابـع طه حسـني حديثه 

عـن الكولـريا فيقول:

»ويف هـذه الليلـة زعـم ألهل ابليـت مجيًعـا أن يف أكل اثلـوم وقاية من 
الكولـريا، وأكل اثلـوم وأخـذ كبـار أخوتـه وصغارهـم بـاأللك منه...ولكن 
صيحـة غريبـة مألت هـذا اجلو اهلـادئ... واكن مصـدر هذا لكـه صوت هذا 
الفـى وهـو يعالـج الـيقء، واكن الفى قـد قىض سـاعة أو سـاعتني خيرج من 

احلجـرة ىلع أطراف 
قدميه، ويمي اىل اخلالء جمتهًدا أال يوقظ أحًدا« )))

يصف طه حسني معاناة املصاب بالكولريا بدقة متناهية، فيقول:

» ثـّم ألـى نفسـه ىلع الريـر وعجـز عـن احلركـة، وأخـذ يـئ أنينًـا 
خيفـت مـن حـني إىل حـني، واكن صـوت هذا األنـني يبعد شـيئًا فشـيئًا، وإن 
الصـي يلنـىس لك يشء قبـل أن ينىس هذه األنّـة األخرية اليت أرسـلها الفى 

حنيلـة ضئيلـة طويلة ثم سـكت«)))

ويعـم احلـزن يف أرسة طـه حسـني، بعـد أن تسـببت الكولـريا بفقدان 
أحـد أفـراد العائلة:

» ومـن ذلـك ايلوم اسـتقر احلـزن العميق يف هـذه ادلار وأصبـح إظهار 
االبتهـاج أو بالـرور بـأي حـادث مـن احلـوادث ينبـيغ أن يتجنبه الشـّبان 

واألطفال«)))

)1(   حسني، طه، األيام، ط1، 1992، مركز األهرام للرتجمة والنرش، ص: 104

)2(   حسني، طه، م، ن، ص:105

)3(   م، ن، ص: 110

)4(   م، ن، ص 11
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نالحـظ أن األيـام تطرقـت للقضايـا نفسـها الـيت اعجلتهـا األعمـال 
األدبيـة السـابقة عليها، مـن عرض بلدايات الوباء، وانتشـاره، وعـدم القدرة 
ىلع انتـاج ادلواء، وقضايـا احلجـر الصـيح، ومعانـاة املريـض، وأهلـه، وهذه 
األمـور سـوف جندهـا نفسـها تقريبًـا يف األعمـال األدبيـة الـيت أتـت بعـد 

األيـام. كمـا ورد يف طيـات روايـة نـزار دنـدش« كورونـا بـني انتفاضتني«

ب/كورونا بني انتفاضتني

تعالـج روايـة » كورونـا بني انتفاضتـني« قضايا أرسة فقـرية لفالح من 
الريـف مؤلفـة مـن األب واألم إضافـة اىل ثالثـة ذكـور وبنتـني، هم غسـان 

وزايه وهادي، وسـارة وسـناء))) 

تكافـح األرسة يف مسـريتها احلياتيـة، فينـيه غسـان تعليمة ويصل 
ىلع شـهادة ادلكتـوراة يف علم األحياء ويتوظـف يف اجلامعـة اللبنانية، وينجح 
زايه يف مبـاراة لكيـة االقتصاد، ويـدرس يف اجلامعة اللبنانيـة، ومن ثم يصل 
ىلع منحـة يلتابع دراسـاته العليا يف احـدى اجلامعات االمريكيـة، ويتفرغ 
للعمـل يف احـدى املؤسسـات املايلـة يف نيويـورك، ويسـتقر هناك، وينتسـب 
هـادي اىل أحـد األحـزاب احلاكمـة وينـال وظيفة مدير مدرسـة رسـمية، أّما 
سـارة وسـناء فيزتوجا من دون أن يسـتكمال ادلراسـة، ويسـكنان يف الضيعة 

وادلهما.))) مـن  بالقرب 

تمـر السـنون، ويتابع لك فـرد حياته مـن دون أن جتتمـع االرسة اىل ان 
يـأيت العيد السـتون مليـالد األب، فيلتيق األخـوة ويدور انلقـاش بينهم حول 
األوضـاع يف بلنـان واخلـارج، ويف الليل تمتد السـهرة بني األهـل واألصدقاء 

وتتنـوع انلقاشـات اليت تسـتعرض الوضع الصعـب اذلي يمر بـه ابلدل.)))

يتابع يف ايلوم اثلاين لك من غسـان وزايه نقاشـهما االقتصادي ويعتقد 

)5(   دندش، نزار، كورونا بني انتفاضتني، ط1، 2020، دار نارميان للنرش، بريوت ـ لبنان، ص:7

)6(  دندش، م، ن، صص: 7 ـ8

)7(   دندش، م، ن، ص: 15
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غسـان اخلبـري املـايل ان ابلـدل مقبـل ىلع اإلفـالس، الن ادلول األجنبيـة لن 
تسـاعد بـدلا فيـه الفسـاد يف لك يشء، وإلصـالح الوضـع االقتصـادي جيب 

حماسـبة الفاسـدين، واحلل ال يكـون اال باثلورة.)))

تـؤرخ الرواية لألحداث الـيت جرت يف بلنان منـذ انطالقة اتلظاهرات 
الـيت نـادت بمحاربة الفسـاد إىل حني إسـقاطه، وتشـكيل حكومـة جديدة. 

 (((

الروايـة يف رسدهـا تطـور وبـاء كورونـا منـذ ظهـور بـوادره  ترصـد 
األول يف الصـني اىل أن أصـاب اهللـع اللبنانيـني عندمـا اعد بعـض الـزوار 
مـن املقامـات املقّدسـة، ورست أنبـاء أنهـم محلوا معهـم العدوى مـن إيران 
الـيت اكنـت تعـاين مـن انتشـار كورونـا: »وصـل فـريوس كورونـا اىل بلنـان 
فأصيـب اجلميع باهللـع، ونفذت الكمامـات من األسـواق، واكدت تنفذ أنواع 

املعقمـات، واملطهـرات، وبعـض أنـواع ادلواء مـن الصيديلـات«.)))

تناقـش الروايـة قضايـا احلجـر الصيح، ومـان هذا حلجـر يف بريوت، 
ألول حالـة وفـاة بسـبب كورونا يف بلنـان، وتعالج انتشـار الوبـاء من الصني 
إىل اىل إيطايلـا وأوروبـا وامريـكا، وتسـجل الروايـة اجلـدل اذلي صـار بني 
بعـض اللبنانيـني حول املسـبب األول دلخـول كورونا اىل بلنـان فهل ات من 

الـرشق أو من الغـرب. )))

تـرى الرواية أن وباء كورونا قّرب االنسـان من االيمـان باهلل، وااعدت 
انلـاس اىل جوهرهـا اإلنسـاين، وتعـرض الروايـة لإلجـراءات املتخـذة مـن 
ادلولـة اللبنانيـة، للحد من تفـي الوباء ومنهـا اقفال املطـار، واملعابر الرية 

وابلحريـة، وتعطـي احلق لدلولـة اللبنانية بـإاعدة مواطنيهـا اىل وطنهم«)))

)1(   دندش، م، ن، ص: 19

)2(   م، ن، صص: 28 ـ 31

)3(   م، ن، ص: 33

)4(   م، ن، صص: 37 ـ 43

)5(  م، ن، ص: 45
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تناقـش الرواية القضايا اإلنسـانية اليت اسـتجدت مـع كورونا، وتذكر 
قضيـة األطبـاء يف إيطايلا اذليـن اكنوا يرتكون كبار السـن يموتـون ويعاجلون 

فئة الشـباب »)))

تتابـع الروايـة أخبـار كـثة اإلصابـات يف إيطايلـا ودول أوروبـا واهللع 
اذلي عـم العالـم بسـبب هـذا الوبـاء، وتتطـرق اىل أسـلوب احليـاة اجلديـد 
أوناليـن اذلي دخـل حياة انلاس بسـبب كورونا األمـر اذلي اضطر املثقفني 
اىل نقـل نشـاطاتهم مـن املقـايه وقـااعت املهرجانـات اىل اجتمـااعت الــ » 

أونالين«)))

تعالـج الروايـة قضايـا جهـل ادلوائـر العلميـة بطبيعة فـريوس كورونا 
وبأنـه مـا يـزال غـري معـروف للمعاهـد الطبيـة   ومـع ذلـك تـرشح الرواية 
طريقـة انتقـال العـدوى من مصـاب اىل آخر، وتتحـدث عن تضامـن ادلولة 
والشـعب يف بلنـان يف مواجهـة كورونـا، وعـن كـرم اللبنانيـني يف ترعهـم 

لـوزارة الصحـة ملسـاعدتها يف مافحـة كورونا«)))

تتداخـل يف الروايـة قضايـا اتلصـدي لوبـاء كورونـا يف بلنـان، إضافة 
اىل معاجلـة قضايـا الغالء واالفـالس، وتنتقد الروايـة اعتمـاد اللبنانيني ىلع 

األجنبيات))) اخلادمـات 

يـرص غسـان بطـل الروايـة ىلع صنـع الفـرح ىلع الرغـم مـن ظلمات 
احلـزن واملـآيس بسـبب كورونـا، وهلذا يطلـب يد جيهـان للـزواج، ويزتوج 

بهـا وينتقـال للعيش معـا يف مـزل الزوجية)1))

تنتقـد الروايـة فتح بعـض اتلجار ملحالتهـم اتلجاريـة يف عملية حتايل 
ىلع قـرار فـرض احلجـر واالقفـال، وتـؤرخ هلجـرة اللبنانيـني من املـدن اىل 

)6(  م، ن، ص: 49

)7(   دندش، م، ن، صص: 55 ـ 56

)8(   م، ن، صص: 71 ـ 72

)9(   دندش، م، ن، ص: 131

)10(  دندش، م، ن، ص: 134
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الريـف هربـا من كورونـا، وتتحدث عـن املشـعوذين اذلين يسـتغلون الوباء 
ويوهمـون البسـطاء بأنهـم يملكـون العـالج، كمـا تتحـدث الروايـة عـن 
االعتقـادات الشـعبية بـأن اثلـوم وابلصـل مـن األدويـة املفيـدة يف عـالج 

(( كورونا)

تـؤرخ الروايـة ملنع اتلجـول يف بلنان اذلي يبدأ من السـابعة مسـاء.)))، 
وتناقـش الروايـة القيـم األخالقية الـيت ختلت عنهـا بعـض ادلوا األوروبية، 
بينمـا هـذه القيم ماتـزال حمفـورة يف وجدان املجتمعـات الرشقيـة ))) يصاب 
بطـل الروايـة بوبـاء كورونـا ويعـاين مـن احلجـر املـزيل اذلي يقيـم فيـه مع 
اعئلتـه فيحبس نفسـه يف غرفة املكتب، وال يسـمح لزوجته بادلخـول ايله)))

تفّصـل الروايـة عـوارض كورونـا مـن السـعال اىل الكحـة اىل جفاف 
احللـق وارتفـاع درجـة احلـرارة اىل ضيق اتلنفـس، وتـؤرخ معاناة االنسـان 
املصـاب بوبـاء كورونـا مـن خـالل عرضهـا للمراحـل اليت مـّر بها غسـان 
بطـل الروايـة اثنـاء اصابتـه بوبـاء كورونـا)))، وتتحـدث عـن السـباق بـني 
املختـرات العامليـة مـن أجـل انتـاج لقـاح يعالـج وبـاء كورونـا )))وتنتقـد 
عـدم احـرتام املـوت واالزدراء باملـوىت وعـدم تكريمهـم كما يسـتحقون )))

يقـوم غسـان بطـل الرواية وحبيبتـه جيهـان ىلع تشـكيل جمموعة من 
الشـبان يتطوعـون مـن أجـل مسـاعدة املسـنني، وهلـذا يقومـون جبولة ىلع 
دور العجـزة واملسـنني، وجيـرون ىلع حسـابهم فحـص كورونـا لـل مسـن 
مشـتبه بإصابتـه بوبـاء كورونـا ىلع أن تعمـل املجموعـة تلأمـني ادلعـم من 
أجـل تغطيـة مصاريـف، وبـدأوا محلتهم يف مسـاعدة كبـار السـن، وعرفت 

)1(   م، ن، صص 121 ـ 124

)2(  م، ن، ص: 83

)3(  م،ن، ص: 94

)4(  دندش، م، ن، صص: 170 ـ 171

)5(  م، ن، صص:177 ـ 179

)6(  دندش، م، ن، ص: 139

)7(  م، ن، صص: 148 ـ 149
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محلتهـم بــ » نرصة املسـنني« )))

فرحـت ايلـوم بتـرع شـاب جبهـاز اتلنفـس االصطنـايع اىل مسـن، 
واحلمـد هلل لـم يتـاج املسـن هل ألنهـم وجـدوا هل غرفـة جمهـزة باتلنفـس 

االصطنـايع«)))

تبـني الروايـة » كورونا بـني انتفاضتـني« الفرق يف انلظرة اىل االنسـان 
بـني اثلقافة الغربيـةـ اليت بموجبها اكنـوا يف املستشـفيات األوروبية يزعون 
أجهـزة اتلنفـس االصطنايع عـن كبار السـن يلضعوها ىلع الشـباب االصغر 
يف العمـر بينمـا يف بلنـان يفعلـون العكـس فالشـاب يتـرع بالعـالج اىل 
األكـر منه سـنا، وهـذا يدل ىلع اإلنسـانية اليت تمزي االنسـان عـن غريه من 
الائنـات، هكـذا تناقـش الرواية الفـرق يف انلظرة إىل اإلنسـانية ؛ يقوم بطال 
الروايـة غسـان وجيهـان بتأيلـف مجعيـة االعتنـاء بكبـار السـن، وهكـذا 
تقـدم الرواية رؤيـة الرشقيني املسـتندة اىل االخالق يف اتلعامل بني االنسـان 
وأخيـه االنسـان، يف مقابل الغربيني اذليـن ينظرون اىل العالقة بني االنسـان 
وأخيـه االنسـان ىلع أسـاس انلظـرة املاديّـة ابلحتـة، وهـذا مـا يمـزّي الرشق 

عـن الغرب يف عالقة االنسـان بأخيه االنسـان)1))

محصالت البحث

واجـه الفـن واألدب واالبـداع عمومـا األوبئـة واألمـراض ىلع مـّر 
اتلاريـخ، مـا مـّد األمم بأسـباب الصمـود واملواجهـة، ومكنهـا يف انلهاية من 
االنتصـار ىلع حمنهـا ومصائبها والويالت الـيت حلّت فيها. وهـذا ما الحظناه 
مـن خـالل عرضنا هلذه انلصـوص األدبيـة اليت اعجلـت قضايـا الطاعون أو 
الكولريا...فنحـن عندمـا نقـرأ نًصـا أدبيًـا عـن الطاعـون اذلي رضب أوروبا 
يف القـرن الرابـع عـرش، نشـعر وكأننـا نقـرأ نصا عن مـآيس وبـاء كورونا يف 

)8(   م، ن، صص: 99 ـ 100

)9( م، ن، ص: 102

)10(  را، دندش، م، ن، صص: 103 ـ 104
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عرشينيـات القـرن الواحـد والعرشين، وهـذا خري ديلـل ىلع أن األدب يثبت 
نلـا أن املشـاعر اإلنسـانية يه واحدة، وهلذا جند تشـابها كبـريا بني املبدعني 
اذلي واجهـوا  املصائـب والويـالت الـيت حلّـت بدوهلـم بأعمـال إبداعيـة 
نرشوهـا للتوعيـة بـني انلـاس، وسـاهم األدب يف معركـة اتلوعيـة هـذه عـر 
األعمـال املبدعـة إىل منحـت املتليق املقـدرة ىلع فهم مشـاعره، بعد اطالعه 
ىلع مشـاعر اآلخريـن مـن خـالل معرفـة مشـاعر األديـب اذلي يكشـف 
عنهـا يف أعمـاهل األدبيـة. فنحـن نتعـرف ىلع مشـاعرنا من خـالل االطالع 
ىلع مشـاعر األخريـن، ومن املعلـوم أننا حنن نقرأ أنفسـنا يف أعمال اآلخرين، 
وهلـذا القـت رواًجـا واسـًعا روايـات الروائيني اليت تكشـف عـن احلاالت 
األيلمـة الـيت يمـّر بها االنسـان يف زمن املحن، وقـد أّدت مسـاهمة األدب يف 
اتلوعيـة مـن األمـراض يف مـّد االنسـانية بأسـباب القوة الـيت مكنتهـا فيما 
بعـد مـن اتلخلـص مـن هـذه األوبئـة، وخري ديلـل ىلع ذلـك  هـذه انلماذج  
الـيت اعجلناهـا يف حبثنـا هـذا والـيت يه جزء مـن أعمـال خادلة كتبـت منذ 
مئـات السـنني، وماتـزال تتمتـع بمـزية احلضـور ادلائـم، فنحـن عندمـا نقرأ 
ادليكامـريون، وغريهـا مـن هذه األعمـال األدبية نشـعر كأننا نقـرأ نصوًصا 
تتحـدث عـن قضايانـا ايلـوم مـع كورونا، بينمـا يه تبحـث يف قضايـا مّرت 
منـذ قـرون مديـدة،، وهلـذا بقيت هـذه األعمال خـادله ألنها المسـت عمق 
انلفـس االنسـانية، ويف املحـن تظهر انلفـس اإلنسـانية الواحـدة مهما تنوع 

اللـون أو اجلنـس أو اللغة....
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      كورونا يف الشعر العريب احلديث          

    أ.م.د عبداملنعم جبار عبي�د)))
aladeeb1971@yahoo.com

جامعة بغداد - كلية الرتبي�ة ابن رشد - قسم اللغة العربي�ة

  الباحثة إسراء خلف اكريم

 املقدمة:  

   يمثـل الشـعر - يف احـدى تعريفاتـه- انعاسـا للحيـاة يصـور 
مـا فيهـا مـن آالم وآمـال ومـا يل فيهـا من كـوارث من خالل عدسـة 
برشيـة يه عـني الشـاعر ومـا يتكـون دليـه مـن رؤى وأفار ومشـاعر 
نتيجـة ردة فعـل لفعـل معـني يف ابليئة الـيت يتحـزي فيها ذلك الشـاعر؛ 
ألنـه ابـن بيئتـه الـيت ال ينفـك يغـرف منهـا وينهل مـن احداثهـا اليت 
تقـدح شـاعريته فيسـجل موقفه شـعراً مـن الكـون والوجود ومـا يدور 
فيـه مؤقتاً أو دائماً، فهو نافذة مهمة وخطرية يف قياس اسـتجابة االنسـان 
/الشـاعر لألحـداث املحيطـة بـه كمـا أنـه أفضل مقيـاس ملعرفـة ردود 
أفعـاهل باجتـاه لك مثـري مـن شـأنه ان يـرك فيـه اعطفـة أو إحساسـاً أو 
شـعوراً معينـاً، وملا اكنت جاحئـة كورونا حدثـاً اعملياً كبرياً هّز اإلنسـان 
مـن أعماقـه اكن مـن الطبييع أن جنـد اسـتجابات خمتلفة هلـذا احلدث 
اذلي ابتـدأ مـن نهايات اعم 9)20 ومازال مسـتمراً بعد سـبعة أشـهر ىلع 

)1( أستاذ جامعي يف كلية الرتبية ابن رشد جامعة بغداد، ناقد وشاعر وعضو يف لجان تحكيمية وإعالمي سابق.
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بدايتـه يف مدينة ووهـان، فحينما اجتاح )covid19) أرجاء واسـعة من 
العالـم امتـداداً مـن الصني بلقية أجـزاء املعمورة، وما رافقهـا من تغطية 
إعالميـة نقلـت دقائق األمـور، وصـورت املأسـاة اليت اعنتها الشـعوب، 
اكن رضوريـاً ان تصـدح حناجر الشـعراء العـرب متخذين موقفـاً معيناً 

من لك مـا حصـل ويصل.
 وينقسـم ابلحـث ىلع مقدمـة وسـتة مباحـث يتناول أوهلا سـبب 
تفـي كورونـا، ويتنـاول ثانيهـا كنـه كورونـا، وخيصـص ثاثلهـا آلثار 
كورونـا، ويقـوم الرابـع تلوظيف كورونـا يف الغـزل والفاهـة، ويدرس 
اخلامـس املجـاراة بكورونـا، وخاتمـة ألهـم مـا يتوصـل ايلـه، وقائمـة 

واملراجع. باملصـادر 
املبحث األول: سبب كورونا

  لـم تقتـرص قضيـة احلـرية والـرتدد واالنقسـام يف تفسـري سـبب 
تفـي فايـروس كورونـا ىلع العـرب وحدهـم؛ فقـد وقـف قسـم مـن 
الغربيـني أيضـاً موقفـاً مشـابهاً ملـا يقفـه شـعراؤنا عندما عـزا بعضهم 
نيويـورك وهـو  االنتقـام اإللـيه اكلقـس اذلي وقـف يف  اىل  القضيـة 
يـرصخ يف شـوارعها: تـويب اىل اهلل يـا نيويـورك، أو إىل نظريـة املؤامـرة، 
وقد انقسـم الشـعراء ىلع مذهبـني متناقضني يف تفسـري القضيـة وربما 
نتلمـس رأيـاً ثاثلـاً، فذهـب بعضهـم اىل ان لك مـا حصل هو انـذار من 
اهلل وعقوبـة نتيجـة أفعال اإلنسـان اخلاطئة وانه يسـتحق مـا أصابه وان 
هـذا اتلحذير يسـتوجب الرجـوع اىل اهلل واتلوبـة وعمل الصالـح، يقول 

خـادل مصبـاح مظلوم:
األرُض أتتها اعقبٌة      وعقاٌب نرشا اتللعينا)))

poetsgate.com/ViewPoem..www//:https 1( شبكة بوابة الشعراء ىلع الرابط(

210785=aspx?id
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ويبـدو انـه مسـتوح مـن املفهـوم القـرآين للعقـاب نتيجـة األعمـال 
غـري املرضيـة، ويسـايره يف ذلـك فـواز اللعبـون بقـوهل:

رسالٌة يه من علياء موجدنا        تأملوها وقولوا يا منّجينا)2)

ويبـى بعضهـم حائـراً يلطلـب املعرفـة باألمـر فـال يسـتطيع اجلـزم 
بـه فيقـول همدان احليـدري متسـائاًل باحثـاً عن إجابـة لسـؤال يتلجلج يف 

صـدره فيقصـد اهـل العلم لسـؤاهلم:
هل غضب اهلل كورونا       يا أهل العلم افتونا)	)

وتقـول د عهـود عبدالواحـد يف تأبـني الشـاعر السـوري خـادل مجيـل 
اذلي كتـب عـن كورونـا ومـات بهـا:

وكورونا مصري اكن حتمــــــاً      ىلع من قد أصيب به يقينـــــا)4)

وكـــــْن  لـإلهِل  تعبـْد  بـرشاً ضعيفــــــــــاً        أيـا  يقـول نلـا: 
ينـــــــــا ِز َر

ـــَك كنَت  نَـّ
َ
ما تدري بِأ

َ
ٌ مـْن دوِن َشــــــــــــّكٍ      أ فقتلُـَك هـنيِّ

ِطيْنَـــــا

فتعـود بـه ألصلـه اآلديم اذلي خلـق منـه جـده األول، وتعـرج ىلع 
ضعـف االنسـان ومصـريه املحتـوم اجلديـد وهـو كورونـا، ويتبعهم الشـاعر 

عبـداهلل العـوايض بقـوهل))): 

وهنـا نقـول لـل لُـبٍّ مشــــــــرٍق:       أفهمـَت مـن هذي الرسـالة 
أسُطــــــرا؟

/abualwr/com.facebook.www//:https 2( موقع الفيس بوك ىلع الرابط(

2543771955838045=id_comment?2542587409289833/posts
2113/cratersky.net/articles//:https 3( موقع كريترساي ىلع الرابط(

)4( قصيدة خمطوطة للشاعرة

#/139424/0/https://www.alukah.net/literature_language 5( شبكة األلوكة ىلع الرابط(

   ixzz6Rk9Ol4j9
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يرسـل  اهلل  أن  ووعيـَت  ِعـرًة          املصيبـِة  وجـه  مـن  وقـرأَت 
؟ ا ر منـــــــــــِذ

تسـتعمل يف  الـيت  املتتايلـة  أفعـال األمـر  فيقـف واعظـاً مسـتعماًل 
اخلطـب أكـث منهـا يف الشـعر؛ ألنـه ليـس ميدانهـا احلقيـيق بقـوهل:

يـا أيهـا انلـاس ارجعـوا عـن غيِّكـْم         ودعـوا الضاللـَة والسـلوَك 
املنكــــرا

مــــوا         بـاَب الكريـم لـك يتـوَب  واسـتقبلوا جهـَة املتـاب ويمِّ
وَيغفـــــــــرا

احِلجـا  بمـا صنـَع  تيهـا  ـَـروا          تتكّب وتواضعــــــــــوا هلل ال 
را تطـــــــــــّو و

وتذّكـروا غضـَب احلليـم فإنــــــه         يُـردي فيُهِلـك َمـن عـىص 
ا جتّبـــــــر و

وتلعلمـوا -والعلـُم ينفـع أهلَــــــــه-       أن اهلـدى أضـى الطريَق 
األخضــرا

فنجد األفعـال )ارجعوا، دعوا، اسـتقبلوا، تواضعوا، تذكـروا، تلعلموا)، 
لكنـه جييـد انهاءها باتلفـاؤل ولكن بفعل أمـر ايضاً)تفاءلوا): 

َعْذبـاً  اخلـرُي  فيهـا  وامتـدَّ  أرواُحنـــــا         إن أرشقـْت  وتفاءلـوا 
ا  ثــــــــــــــر كو

فوبـاُء كورونـا سـريحُل يللُــــــــُه        فـرُيى سـطوُع الفجـِر يُقِبـُل 
ُمزِهـــــــرا

بينمـا يـرى الفريـق اآلخر أن لك مـا حصل هو نـوع مـن املؤامرة اليت 
حتـاك ألهـداف معينـة ال يعرفها الشـاعر، لكنـه يظل مـردداً األمـر بإحاتله 



245

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

ىلع هـذا السـبب املجهول، يقـول خادل املشـهداين))):

ولقد غزا االنساَن وْهَو ُمَصّنٌع    من لَْمَسٍة يَلوي اذلراَع ويغلُب

ويـرى اعرف الزيـيل اَنّ موعد انتهائه قريـب وان وراءه طمعاً لطامعني 
فيسـتخدم صيغة املضارع املقرون بسـني االستقبال:

سينبلُج الصباُح غداً شفــــاًء   ونضحُك للحياِة وتضحكينــا)2)

وحتتفُل ادُلىن بانلَّرِص ُطّراً    وخُيزى ثمَّ خُيزى الطامعونا

ويـرى  حـّدادن فريـد يف قصيدتـه )كورونـا السـيايس)انه تلفريـق 
اجلمـوع بقـوهل:

يريـدون تفريـَق اجلمـوِع بكذبـــــــــــٍة    وإْن صدقـت أو تبَق يف 
باقية األرض 

فقـد َجَعلُـوا يأتـوا بهـا لّك جانـــــــــــٍب    ويأتون باألمـراِض مْن 
جايلـــــة لّك 

ويقول د.عبداهلل عوبل يف قصيدته)زمن الكورونا))	):

وييـط يف زمـن )الكرونـا)/ ما ييط مـن األىس/ واألخـرق املهووس/
يمتهن بـأىلع صوتـه باحات/من نفضوا الـردى/ وييط بالوطـن املقدس/لك/
ناسـور، تبـدى أو اختـىف/ واألعـور ادلجـال ينتظـر/ىلع حر من اجلمر/يسـود 

األرض

 لعقاب 
ّ
 سـماويا

ّ
وحـار آخـرون بـني الرأيني السـابقني بني كونـه غضبا

البرشيـة اخلاطئـة وبـني كونه مسـبباً من البرش أنفسـهم كمـا يف قول د.يى 
الشـايم يف قصيدته )كورونا ))4):

)1( قناة يوتيوب باسم الشاعر

cgtn.com/n/BfJAA-IA-BIA/DCCfAA/index..arabic//:https ىلع الرابط  cgtn 2( موقع العربية(

html
/464531/adengad.net/news//:http 3( )عدن الغد) صحيفة ىلع الرابط(

204815/https://lebanon.shafaqna.com/news 4( بلنان شفقنا ىلع الرابط(
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يا اليه، أغضبة منك هــــذي       أم تراها من فعِل قوٍم عمينا

قد تمادوا يف املوبقات فضلـوا       وأضلوا مجاعة آخرينـــــــا

املبحث الثاين: كنه كورونا
  انتقلـت العـدوى املعرفيـة مـن األطبـاء والعلمـاء اذليـن حاروا 
وتأخـروا يف معرفـة تركيبـة )covid19) وعالجـه واللقاح املناسـب هل 
اىل الشـعراء اذليـن لم جيـدوا طريقة واحـدة للوصول اىل كنهـه، فذهبوا 
مذاهـب شـى يف وصفـه وتصويـره، وانطلق اخليـال يلحلـق يف املجهول 

اذلي ال يُعـرُف هل غـوٌر وال قـراٌر، يقـول فـواز اللعبون:
يا للمهانِة فينا اذ تهّددنا    جرثومُة ال تراها عنُي رائينا

ويقول خادل مجيل الصدقة:
وباء حارص ادلنيا مجيعــــاً    وفريوٌس أذلَّ العاملينـا)))

تغلغل يف دماء انلاس سـّراً    فباتوا يائسني واعجزينا

ويـرى بعضهم انه نغم ومناسـبة لالسـتيحاء منـه بعد أن حـّول العالم 
اىل كـون مأفون:

نا كوناً مأفونــا)2) انلغُم الراقُص كورونا   صريَّ

كورونا نغٌم لغـــــويٌّ   منُه استوحوا اتَللحينا

ويقـوُل خـادل املشـهداين واصفاً دقـة حجمه وقـوة فعلـه، ويعني مان 
خروجه)	):

املجهـريُّ بعالـٍم يتالعـــــــــــــــُب     ويقـوُل مـن مثـيل صغـرٌي 

khaledalsadaka//com.facebook.www//:https 1( موقع الفيس بوك ىلع الرابط(

4044036488986022/posts
com/ViewPoem..poetsgate.www//:https  2( موقع بوابة الشعراء على الرابط(

210785=aspx?id
)3( قناة يوتيوب باسم الشاعر
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عُب ير

من قلِب ووهاٍن يشنُّ هجوَمــــــُه     ال مرشٌق يف مأمٍن أو مغــرُب

ثـم ينتقـل لطريقة خروجـه من موطنه اىل العالم الفسـيح مـن دون ان 
سـود املخيفة:

ُ
يـسَّ به أحد وكيـف أذل األ

عَر احلدوَد وما رآُه ناظـــــــــٌر      وانلاُس تسأُل أيَن منُه املهـرُب

دخَل احلصوَن بدوِن إذٍن ساخراً      من جنِدها اذ ال دخوٌل يصعـُب

وترى األسوَد هزيلًة يف ساِحــِه       تلَك الَّيت من بأِسها ال تُغلــــُب

ويتناول عبدابلاري األنصاري دقة حجمه أيضا بقوهل:
قوى انلاظرينا)4)

َ
فهذا َفرْيُوٌْس بالعنِي خَيىف       وال يبدو أل

ويفصل )جاكييت الشيخ سك) يف الفريوس وما فعله بانلاس))):

هـا قـد بـدا؛ ال يُـرى إال وقـد فتكــــــــــْت   أرسارُُه بأمـاِن الروِح 
نتشبــــــــا وا

فـاّزاوَر انلـاُس عـن بعـٍض ىلع مضـٍض   وكّممـوا لكَّ وجـٍه وانـزَوْوا 
بــــا هَر

وصور عملية دخوهل اىل جسم االنسان:

لكنه لم يزد أن ظل ُمتخـــــــــــــذا           َسـبيلَه يف حنايا الصدر 
با ُمنِر

فاجتـث مـن ُحبنا ما اجتث فاقتُِلعـــْت          من الشـغاف وروٌد تُزهر 
لنسبا ا

فـذا يتيـٌم وذي َعجّيـــــــــــــــــة وِذهِ            ثَـكى وذاك لطيـٌم 

24956/https://almoterfy.com/post/print 4( موقع املطرييف ىلع الرابط(

14240/https://mourassiloun.com/node 5( )مراسلون) صحيفة موريتانية ىلع الرابط(
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فانتحبـا خاَر 

ثم خياطبه مستعيناً باهلل ان يغادهم:

هـا قد بـدا املنتـي فتْـًا بَشقوتِنـــــــا   أمـا كفاك مـن األرواح ما 
ُسكبــــــــا؟!

أقِلـع بـإذن اذلي آتـــــــاَك مقــــــدرة   أو ِغـض كمـا اغض مـاء 
الفلـك أو نَضبـا

ويـراه )ادلي ودل آدب) يف قصيدته)كورونـا السـامري) اغزيـاً صغـرياً 
بقـوهل))):

فـرْيُوس كورنـا.. احليـاُة رُهـــــــــاُب      ومجيـُع مـْن فـْوَق الـرتاِب 
ُب تُـــرا

يـا أيُّهـا الغـازي الصغـرُي.. األقْوَيــــــاُء      تََضْعَضُعوا لَك.. واجلبــابُر 
ذابوا

 فنيـاً تتحـدث 
ً
وتنفـرد د. رشـيدة الربـويش باختاذهـا كورونـا قنـااع

مـن خـالهل يف قصيـدة )كورونـا العاشـقة))2) الـيت مزجـت فيهـا صوتها مع 
صـوت كورونـا فتـودل صوت ثالث هـو القنـاع اذلي ينجح اذا لـم يعل صوت 

الشـاعرة ىلع صـوت قناعهـا، وذلـك مـا أصابت فيـه بقناعهـا بقوهلا:

اعشـقٌة انا مـن ريـٍح رصرٍص/ ودلُت من رحـِم خفاٍش بووهاْن/ اعشـقٌة 
انـا للوجـِع حىَّ انلُخـاِع/ للحزِن لأللـِم يف لكِّ مـاْن/ صغريٌة جمهريـٌة دقيقٌة 

فيٌة اك

تلفجرِي الكوِن ورسقِة االماْن

املبحث الثالث: آثار كورونا

9819/ar/info.alwiam//:https 1( واكلة الوئام الوطي لألنباء بموريتانيا ىلع الرابط(

/com.sawtaladala.www//:http 2( )صوت العدالة) صحيفة ىلع الرابط(
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  تشـمل آثـار كورونـا لك مـا خلفته مـن مشـاعر نتيجـة االبتعاد عن 
املسـاجد الـيت رثاهـا الشـعراء، وكذلـك طريقة العـالج وانلصـح ، وتطمني 
ووهـان احيانـاً، فمـن مسـاحة كبـرية يف حـزي الشـعر الكـوروين  جنـد قـول 

خليـل عرابـة يف قصيـدة بعنـوان )رثـاء املسـاجد يف زمـن الكورونا): 
يا عني ُسيِحّ بادلموع وجودي      قلي تفّطـر من أســـــى املفقود)	)

لم أدِر أين ســــوف أدرك يوماً     ألى املســـــاجد ُكـبِّلت بقيــــود

ويتمى ان تعود تلك األيام:

يا يلت شعري هل أعيش يلوم      أِلُج املســاجَد، لســُت باملــردود

وينتيه بادلاعء:

تَُنْ لــي     مع األحــبة لكَّ ذي املقصــــوِد
ْ
يـا ربِّ فاغـــــفر واك

ْن »كورونا«     فريوَس ســـــوٍء ليَس باملحـمـوِد ُ وارفْع بالًء من دلَ

ويضـع عمر عنـاز ُحْسـَن اتلعليل خللـوة ابليـت احلرام مـن الطائفني 
برتكهـا للمالئكـة فكأنهـا قد ضاقـت بالبرش:

خال من زائريِه ابليُت قالوا     فقلُت: أراُه مزدحَم الفنــاِء)4)

مــاِء فسيحاً اغدرتُْه انلاُس كيمـا      تطوُف بِه مالئكُة السَّ

وتنـاول بعـض الشـعراء طريقـة عـالج كورونـا واقحامهـا يف الشـعر 
انلظـم  تطابـق  أن  أو اكدت  اىل وظيفـة طابقـت  بـه عـن وظيفتـه  فخـرج 
اتلعليـيم؛ ولعـل مـردَّ ذلك اعئـد إىل الشـعور باحلاجـة تلقديم أيـة معونة أو 
ارشـاد ينفـع انلـاس وخيفف عنهـم آالمهـم، وربما آمن الشـاعر بمـا يطرحه 

.permalink/com.facebook.www//:https 3( موقع الفيس بوك ىلع الرابط(

comme&1824172954498727=id&2503148066601209=fbid_story?php
2503599693222713=id_nt

1236008861347254272/com/nirgal_iq/status.twitter//:https 4( موقع تويرت ىلع الرابط(

lang=ar?
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مـن كونـه عالجـاً ناجحـاً، يقـول خـادل مصبـاح مظلوم: 

شـــــَجــــُر الــلــيــمــون ونَــْســمــتُــه
تـــقـــتـــل قُـــدرتُـــهـــا الـــكـــورونـــــا)))

ــيــبْــتـكـروا مـــــنــــه لـــقـــاحـاً
ْ
فــل

ُر هـــــــــذا تــــدويــــنـــا وأقـــــــــــرِّ

َمـــــــن يـــــــزرْع بـــيــتــه لــيــمـونـا

تـــــهـــــرْب مـــــنـــــه الـــكـــورونـــا
َمـــــــن يــــأكـــل عـــســـاًل أصــلــّيــاً

لـــــن يُـــبــقــَي مـــنــهــا تــكــويــنـا

َمــــــن لـــيــس الــعــسـُل بــَحــوزتـِه

فــبــديــلَــه يــشــــرُب يــانْــســونــا

ويظهـر ان الغـرض اتلوعـوي قـد جـر الشـاعر اىل املعـاين املكشـوفة 
الواضحـة الـيت تؤدي رسـالة أكث مـا تثري وتبوح وتكشـف وتقـود وتضئ؛ 
ألن انلصـح يسـري عليهـا وىلع غريهـا كقـول راشـد عيـىس يف قصيدتـه )ال 

يـدي))2): تصافح 

صديـيق وجـاري/ وزائـر داري/ ألين أحبـك أكـث مـن حنلـة ترتـيج 
زهرة/ايلاسـمني/ فأجـل يـدك.. ال تصافـح يـدي / ودعهـا تؤمـل يف املوعـد 

ويذهـب أكـث مـن ذلـك بطلبـه مـن رشيكـة قلبـه أن تبتعـد عنـه:

رشيكـة قلـي/ ووردة دريب/ ألين أحبـك أكـث مـا يريـد احلنني/ فال 
بـأس أن نلتـيق يف رشفـات اخليال /ىلع مقعد يف سـماء األمـل/ وننىس القبل

https://www.poetsgate.com/ViewPoem. 1(  موقع بوابة الشعراء ىلع الرابط(

210785=aspx?id
/www.addustour.com/articles//:https 2( ادلستور)صحيفة تصدر يف َعمان) ىلع الرابط(
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وينفـرد الشـاعر ايلمـاين إبراهيـم عبدالرمحـن املقيـم بتطمـني مدينـة 
ووهـان الـيت يـدرس فيهـا ثـم حـل فيهـا الفـريوس بقصيدتـه) اىل ووهـان 

احلبيبة)بقـوهل)	):

قــلـبــي عـلـيــِك أيـــا حبـيــبُة يـخـفـُق  ويــكــاُد مــن هوِل 
الـفــجيعِة يـنـطُق

ـجــُر الـمـمــلُّ بـمـنــزيل والـمــوُت مـــن كـــلِّ  وخيـيِّــُم الــضَّ
ُق الـجــهاِت مـحــدِّ

وأراِك يـــــا قــمـــَر الــزمــاِن مـلـيـكــًة  قـــــد قــيـدوهـا 
وأوثــقــوا بـالـحـديــِد 

نـي    بهواِك ذبُت وفـي عـيـونِك  هــل كـاَن ذنــبــي يـا مـلـيحُة أنَـّ
أغــرُق؟

وتفاءل هلا ان ابلالء سينتيه وتعود مرشقة:

ـا قــريـٍب يف ابلـقاِع  جــودي بــدمـعـِك إنَّ دمــعـِك وابـــٌل عــمَّ
سـيـورُق

ووراَء هـــذا الـلـيـُل صـبـحـِك قــــادٌم  يف كـــلِّ أحنـاِء الــبـالِد 
سـيـشـرُق

املبحث الرابع: توظيف كورونا 

   اسـتغل بعـض الشـعراء املوقـف الكـوروين لغـرض اتلعبـري عـن 
مشـاعر تنتابـه يريـد اتلعبـري عنهـا، فـان الغـزل والفاهـة من أهـم فنون 

توظيفـه، يقـول خـادل:

أخرتهـا هْمسـاً بـأيّن اعشــــــــــــٌق     خيـى عليهـا مـن أذى 

/xwdt/ara/org.chineseembassy.ye//:http  3( موقع سفارة الصني بايلمن ىلع الرابط(

  htm.t1747097
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الكورونـا

 فجرت تهرول للخزان وأْحرْت     كّمامًة ..عْطراً مع الّصابونــــا

 قالـْت فديتـك ٰهـذه تْركيبــــــــــــــــٌة      تُغنيك عـْن طٍبّ فبْت 
ميمونــــا

 الختش مّي فالعناق بساحتــــــي       يري علياًل باهلوى جمْنونــــا

ي عندها مْرهونــــا
ْ
 فطفْقُت أْضحك من سالسة قوهلـا      ونسيُت قل

 وعلمـت أّن الـّروح رْهـن إشـــــارٍة      منْها فكْم ملكْت بهـــــــا 
مْفتونـا

ويقول تميم اتلمييم:

يـا قـايض العشـق هـل تـأيت تلفتيـي       يف حكـم فاتنـة جـاءت من 
(( ( الصني

أخـى بـأن هلـا وصـل بكورونـــــــا       عـن الوجود هواها سـوف 
يفنينـي

ويقول نوفل السعيدي:
مرض انلــــــاس بالوباء مرارا       ووبايئ شوق وسهد وناُر)2)

اعلقاً فوق حرييت كيف أمي؟       لليت بينها وبيي ستـــــاُر

ويقول رمضان عبداحلميد زيدان:
قبليي... ودْعِك ما أذاعــــــوا       عن كورونا .. فمثلهم ال يُطاُع)	)

ال لعيـٍش بـه الشـفاُه ِعطـــــــــاٌش        ال لعيـٍش بـه القلـوُب 

/photos/SUhaib993/com.facebook.np-ne//:https 1( موقع الفيس بوك ىلع الرابط(

/3/4/2020/cultureandart/news/net.aljazeera.www//:https 2( موقع الزيرة ىلع الرابط(

https://www.poetsgate.com/ViewPoem. 3( موقع بوابة الشعراء ىلع الرابط(

210794=aspx?id
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ُع جيــــــــا

فللسـقام  تبـّدى..  إن  َمْصـــــــــٌل          شـفاِهِك  فـيف  قبِّليـي 
ُع نقشـــــــا ا

كم هل العلُم من حبوٍث ستُجرى        عن دواٍء...وثغُرِك االختـراُع

ويقول أيضاً:

صينيـة - يف الشـات - قالـت » يـا فـى   أبكيـَت ِمـيِّ - يف هـواَك - 
(4 ( عيونا

ُقبْلـًة  رسـُل 
ُ
أ ايلـوم  مضــــى    َعْهـٍد  مـن  اإلعجـاِب  إيموشـن 

نـــــــــــــا جنو و

تقبلـنَّ وال تـُردَّ صبابــــــــــــــــــــًة    فقِبلتُهـا والفيس ذاب 
ْ
فل

شجونـــــــا

وهممـُت أرسـُل مثلها لكّننــــــــــــــي    قد ِخفـُت عدوى فريس 
الكورونا

ويـرى حممـد صالـح حممد العبـديل متكئـاً ىلع قصيدة عنـرتة العبي 
–كمـا سـيمر بنـا– ان فريوس كورونـا هل رس لقوتـه بعدم رؤيتـه، فيعلل للخوف 

منـه بأنه غري مذمـم خماطبـاَ بذلك عبلتـه بقوهل:

َْمَجـِم          فـديع اتِّهاَمِك يل بما  يــا عـبــــــــُل لــم أْجـُنْ ولم أجتَ
تعلمـــي))) لم 

ِم فـيـروُس كورونـا عـُدوٌّ ال يُـرى         واخلوُف مـن لُقياُه غـيـُر ُمـَذمَّ

لو اكن خصيم ظاهرا ملنحتُه          ِمـْن حدِّ سيِفـْي رضبًة لم ترحِم

aspx-.ViewPoem/com.poetsgate.www//:https 4( موقع بوابة الشعراء ىلع الرابط(

210554=id?
210796=ViewPoem.aspx?id/com.poetsgate.www//:https 5( موقع بوابة الشعراء ىلع الرابط(
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قـويم ابِلـيغ نسـواَن عبٍس ما جـرى          وضـيع الكمامَة فـوَق أنِفِك 
لفِم وا

ويقـول هيثـم الرصـاص يف قصيدته )حجـر مزيل) متكئـاً ىلع قصيدة 
قديمـة مطلعها: 

قل للمليحة يف اخلمار األسود        ماذا فعلت بعاشٍق متودِد

مازجا بني احلب والفاهة من خالل وسائل االتصال احلديثة بقوهل:
ِهِل)))

ْ
قُل للمليحِة يف الوِشاِح الُمخَملـْي      ماذا فعلِت بشاِعٍر ُمـتَـَهـل

أسقيِتِه كــأَس اهلوى .. وَمنعِتــِه      إذ صاَر َملزوَما بـ »حجٍر مِزيْل«

ومضيِت ِمثل غَماَمٍة َمّرْت ىلع      جرداء لَِكْن قطرها لْم يَهُطِل

ـِل وتركِتِه واحلزُن يعرِصُ قلبَــُه       وُيصيبُُه يف طبِعِه الُمتَعقِّ

 -يِفـزُّ ِمـَن الِفـراش-ِ وصارِخـاً    يف وجـِه »جاحِئـِة الزمـاِن« أِن 
ً
فــزاِع

رَحِلــْي ا

يـا َمـْن هلـا نُِسـُب اجلَمـاُل تراَجـيْع       عـن ّما عَزمـِت ِمـَن »اتلباُعِد« 
واسألـْي

ما هكذا العّشاُق يرُتُك بعُضُهـم       بعضاً -إذا انترَشَ الوباُء- بمعـِزِل

ال ينقُل »اجلواُل« »كورونا« وال      »حاُل الطواِرِئ » اعئٌِق أن تُرِسِلــْي

َعـــْدواُه -لـو الحظـِت - َحـرٌص يف     الـورى ال تسـتَِقرُّ ىلع » َمـالِك 
« ُمنْــَزِل 

إّن »اتّصااًل« ِمنِك يشيْف لوعيِتْ      ورسالًة تكيْف لكبِح تملُمِلــْي

أخياُف مثلُِك ؟! وادلواُء بِـ ريِقِه      ِمن لَكِّ داٍء -يف الرّيِة- ُمعِضـِل

214116=id?aspx.ViewPoem/com.poetsgate//:https 1( موقع بوابة الشعراء ىلع الرابط(



255

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

أم أّن »كورونا« وباٌء اعِجٌز!!!       ستَُسِهلنَي هُل بهجِرِك َمقتَِلــْي”

وكتبت ريهام كمال ادلين سـليم قصيدتها )احلُـبُّ يف زمِن الكورونا))2) 
جريـاً ىلع )احلب يف زمن الكولريا):

ُ مِلا            جعل اهلوى يبك جنونـا
َ

هل
َ
قامت لتْسأ

.     .       .      .                .     .     .      .

فأجابها ُمتَلَْجِلجـاً            ال تقذيف حايل ظنونــا

يا مهجيت هذا اسمـُه:          »احلُب يف زمِن الُكرونــا«

املبحث اخلامس: املجاراة بكورونا

  أفـاد بعـض الشـعراء مـن جاحئـة كورونـا فيمـا طمـح أن جياريه من 
شـعر فجاءتـه الفرصـة سـاحنة بموضـوع جديد تللـك املجـاراة أو املعارضة، 
فنجـد ثالثـة شـعراء يمارسـون جماراتهـم مـع املعلقـات اجلاهليـة المـرئ 
القيـس وعمـرو بـن لكثوم وعنـرتة بن شـداد، فـاألول بعنوان )معلقـة امرٔي 
القيـس يف زمـن الكورونا) هلاشـم الفريـيج اذلي رصح بتوجـه قصيدته من 
خـالل عنوانـه الرحيم اذلي تناسـل منه انلص بقـوهل ذلي يقلـب املعاين من 

خـالل حتـرزات كورونا )	):

بعيداً قِفا فاألمُر ليس بمهــزِل          وال تقربا تلك ادلياَر حبومــِل

فتوضَح فاملقراَة حلٌو لقأوهـا           ولكّن كورونا غزْت لًك منــزِل

لبسُت بها الكمآم والكَف قبلَـه            ىلع بعد أمتاٍر وباَن تبهــذلــي

ايم وبلََّل حِمملــي فسالت دموُع العني مي صبابــًة             فمزَق كمَّ

ويـوَم عقـرُت للعـذارى مطيتــي             هربـَن فكورونـا غـزْت لَكّ 
جحفـِل

258567/archives/com.sadaelomma.www//:https 2( )صدى األمة صحيفة ىلع الرابط(

)3( قصيدة خمطوطة للشاعر.
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ويـوم دخلـُت اخلـدَر خـدَر عنـزيٍة             فَفـرت وقالـْت أنـت واهلل 
تلـي قا

فقلـُت وأيـن احلـُب؟ يـا ابنـة مالـٍك          فقالـت تركُت احلـب يف دار 
جلجِل

وملا يئسُت بعد طوِل توسـٍل           ذهبُت اىل أمِّ الرباِب بمأسـِل

ين مرعٌب شبُه طنطــِل
ٔ
فلما دنا رحيل ترّحَل قوُمـها           وفروا اك

واثلانيـة يه املعلقـة الكورونيـة  خلادل مجيـل الصدقة اليت جيـاري فيها 
معلقـة عمـرو بن لكثـوم  وقد مـات بكورونا بعـد هذه القصيـدة اليت يقول 

:(( ( فيها

ـمـينـا أال ُهـبِّــي بكـّمـاٍم يـقـيـنـا              رذاَذ الـعـاطـسنَي وَعـقِّ

فـنحن ايلوَم يف قفٍص كبيــٍر              وكـورونـا يـبـثُّ الـرعـَب فـينـا

إذا ما قد عطسنا دون قصــٍد              تـالحُقـنا الـعـيـوُن وتـزدريـنـا

قـنـا شـمـااًل أو يـمـيـنــا وإْن سعَل الزميُل ولو ُمزاحـاً              تـفـرَّ

وباٌء حاصـَر الـدنـيا مجـيعاً               وفــريوٌس أذلَّ العـالـمـيـنـا

تغلغـَل يف دمـاِء انلـاِس ســــــــراً               فـبـاتــوا يـائـســنَي 
وعـاجزينــــا

يـقـاتلُهْم بــال سـيـٍف ورمــــــٍح               ويـتـرُكـهـم ضــحـايـا 
َمـيِّـتـينـا

ـنـا نــخـبـْرَك 
ْ
أيـــا كـوفــيُد ال تـعـجْل عـلـينـــا               وأمـهـل

الـيـقـيـنــا

بــأنّــا الـخـائــفوَن إذا مـرْضـنـــا               وأنـــا الـجـازعـوَن إذا 

/net.soutalkhaleej//:https 1( صوت اخلليج ىلع الرابط(
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ابـتُـلينـا

وأنـــا الـمــبلسوَن إذا افـتقرنـــــا               وأنـــا الـجـاحدوَن إذا 
َغـِنـيـنــا

وأنـــــا الـبـاخلــوَن إذا مـلـْكـنـــا               وأنــــا الــغــادروَن 
يـلـينا بـمـْن 

وأنـــا قـــد ظـلـْمـنا وافـتـريـنــا               وشـوَّهنا وجوَه الـصـاحلينــا

وأنــا قـد هجـْرنا كـلَّ حـقٍّ               وصـافـْحـنا أكفَّ املجرمينا

وأنـا مـا شكرنـا اهلَل حقـاً               عـلـى نـعـٍم أتـتـنا ُمـصبحينـــا

وهذي صـفعٌة أول نلصحــوا              ونـخـرَج مــن حياِة الـغافلينــا

وإال فاملصائـُب مطبقـــــــــــاٌت               ونرجـو اهلَل دومـاً أْن 
يقينـــــــــا

 وظهـرت دلينـا جمـاراة ملجـاراة عمـرو بـن لكثـوم مـن قبـل د. عهـود 
عبدالواحـد عبدالصاحـب يف مرثيتهـا الـيت تقـول فيهـا)2):

لقد جاء املالُك لكم أمينــــــا              أجاَب سؤال ربِّ العاملينــا

إذا ما املوُت ُخطَّ ىلع جبنٍي              أت يسى حثيثا مستبينــــا

فان كسارٍق قد دقَّ ِجْسمـــاً              بال رِْجٍل أت ومىض إيلنـا

فال كمامٌة دفعت مصيـــــرا               وال ِزيدْت ثواٍن تستعينــــا

و)كورونا) مصرٌي اكن حتماً              ىلع َمْن قد أصيَب به يقينا

يقول نلا : أيا برََشاً ضعيفـــاً               تعبَّد لإلهِل وكْن رزينــــــا

ٌ ِمـن دون شـــــــكٍّ               أمـا تـدري بأنـك كنـت  فقتلـك هـنيِّ

)2( قصيدة خمطوطة للشاعرة.
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! ؟ طينا

ِق ربِّـــي               واكن برمحِة ابلاري قَِميْنـا
ْ
وخادُل واحٌد ِمْن َخل

مع الشهداء والُعلََما  تـــــراُه               يفُّ بهم شماال أو يمينــــا

ـــْت              واكن اخلوُف من حتٍف ُمِبيْنَا فيا َمْن ِمتَّ يف علٍل تفشَّ

ْوِع هلَّْت              عليَك فنُوُحُه ركَب السفينـــا لك البرشى بيوم الرَّ

ونادى خادلاً اركْب ستنــــُج               وحاذْر أن تشيَع اخلوف فينا

ْف ِمْن صنوِف اللُّوم تَْرَق             اىل علياِء خالِقنَا املتينـــــــا وََخفِّ

فَما لكُّ األناِم ُمضيَع حـــقٍّ               وما )غدَر اجلميع بَمْن يلينا)

أسائل إخويت يف روِض خرٍي             )أشوَّْهنَا وجوَه العاملينا؟!!)

ألَْسنَا راسمنَي بكلِّ فــــــــــجٍّ              عميٍق صورًة تُعيل اجلَِبيْنا

ألْسـنَا الاتبـنَي مقـاَل نقــــــــــٍد              بـه ازدانـْت َصَحائـُف 
ئينا ر قا

فال تْعَجْل أخادَلنَا حبُْكــــــــٍم               ونْم قرَب اجلُُموِع الطيبينـا

 خرٌي كثيــــٌر            فلو َخليْت فهل نلى ُمِعيْنـــا؟
َ

ىل
ُ
سيبى يف األ

ومحداً لإلهل فقد ُحِفْظنَـــــــــا            ورمحتُُه غدْت ِحْصناً حصينا

واملعلقـة اثلاثلـة الـيت تمـت جماراتهـا يه معلقـة عنـرتة بـن شـداد 
:(2( ايلمـي يف زمـن كورونـا)))) وسـابقتها  بقصيـدة )عنـرتة 

يـا دار عبلـة يف الفنـاء تكلمــــــــي         فايلـوم قـد منـع اتلجول 
علمــــــــي فا

إن ابلقـا يف ابليـت أصبـح واجبـــــا         ال ختـريج يـا عبلـيت يك 

3583/view/net.worldnewsarabia//:https 1( اخبار العربية نيوز ىلع الرابط(

)2( ينظر ص )) من هذا ابلحث.
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تسلمــــي

كوفيـد ال يـدري بأنـك عبلــــــــــــة         وبـأن عنـرت فـارس لم 
ِم يهـــــــــــــز

قـد كنـت قبل ايلـوم أهزم جحفـــــال         إن قيل عبلـة يف املخاطر 
ترتمــي

وايلـوم هـا أنـا ماكـث يف غرفتــــي         وبمفـردي مثـل ابلعـري 
األجـــــــــذِم

أصحـو فأطبـخ وجبـيت متثاقـــــــال         ليـس الطبيـخ ىلع الفـى 
ِم بمحــــــر

ولقد ذكرتك والصحون مليئـــــــة         فواًل وكأس الشـاي يسـكب 
فيم يف 

ثغـرك  كبـارق  ملعـت  ألنهـــــــا          الصحـون  تغسـيل  وودت 
ملتبســــــــــِم ا

ال تعجـي مـن حالـيت ولتسألـــــــي         إن كنـت جاهلـة بمـا لم 
تعلمـــــــــي

هـال سـألت الغـرب يا ابنة مالـــــك         كم مـات منهم كم بغري 
تكتـــــــــــِم

فلكـم أذاقهـم كرونا ذلـــــــــــــــــة          ويسـومهم قتال بغري 
تكلـــــــــــــــِم

 ويبـدو ان جمـاراة املعلقـات وغريها-ربمـا- انما يهدف لإلفـادة ما يف 
القصائـد مـن معـان يقـوم الشـاعر بتحويرهـا بطريقة مـن الطرائـق لغرض 

املتليق. اثـارة 
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اخلاتمة:

  يظهـر مـا تقـدم أن اسـتجابة الشـعراء للجاحئـة ومـا رافقهـا مـن 
أحـداث قد اكنـت تـوازي األحداث اجلاريـة، وأنهم قـد خاضـوا فيما خاض 
فيـه انلـاس مـن سـبب وجـود كرورونـا وانقسـموا ىلع قسـمني رأى أوهلمـا 
أنهـا عقـاب مـن اهلل للبرش ىلع سـوء أفعاهلـم وإنذار هلـم، ورأى آخـرون أن 
هنـاك مؤامـرة لوجـوده، وقدم لك مـن الفريقني ما يؤمـن به أو يظنـه حقيقة، 
كمـا نظـر الشـعراء يف كنه كورونـا وصفاته ودقتـه وعظمة مصيبـة العالم به، 
واتلفتـوا اىل أشـياء أحاطـت بهـم بوصفها آثـاراً لوجـود الفايـروس فتناولوها 

. شعراً

  ونسـتطيع القـول: إن بعـض الشـعراء قـد وظـف كورونـا يف أغراض 
أخـرى حـاول ولوجها ومنهـا الغزل والفاهـة اذلي بنيت معانيـه ىلع حماذير 
واملصافحـة  االختـالط  عـدم  ومنهـا  الوبـاء  بسـبب  املجتمـع  يف  معروفـة 

وغريه. واتلقبيـل 

  وقـد ظهـرت يف الشـعر الكـوروين ظاهرة جمـاراة املعلقـات اجلاهلية، 
فتنـاول الشـعراء ثالثـة منهـا يه معلقـة امـرئ القيـس وعنـرتة بـن شـداد 
-مـات  شـاعر  ملجـاراة  واحـدة  جمـاراة  دلينـا  وظهـر  لكثـوم،  بـن  وعمـرو 

بكورونـا- لقصيـدة عمـرو بـن لكثـوم تـدور حـول رثـاء ذلـك الشـاعر. 

 وقـد اختلطـت العواطـف اإلنسـانية مـن خـوف ويأس وأمـل ورجاء 
بشـل عشـوايئ نتيجة ملـا أصاب اإلنسـانية مـن مفاجأة، ولم تـر انلصوص 
املختلفـة ىلع وتـرية واحـدة؛ فلقـد هبط قسـم منها ولم يشـل عمال شـعريا 
وانمـا ردة فعـل فقـط، فيما وجـدت نصوص جيـدة تليق حبجـم القضية، وقد 

ختلـل بعـض القصائد الفـاظ اعمية.
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املصادر:

 	/com.poetsgate.www//:https شـبكة بوابـة الشـعراء ىلع الرابـط 

210785=id?aspx.ViewPoem

 	/com.facebook.www//:https الرابـط  ىلع  بـوك  الفيـس  موقـع 

_comment ?2542587409289833 /posts /abualwr

2543771955838045 =id

 	/net.cratersky//:https الرابـط  ىلع  كريترسـاي  موقـع 

2 1 1 3 /a r t i c l e s

قصيدة خمطوطة للشاعر.	 

 	https://www.alukah.net/literature_ الرابـط شـبكة األلوكة ىلع 

   ixzz6Rk9Ol4j9#/139424/0/language

قناة يوتيوب باسم الشاعر.	 

 	/n/com.cgtn.arabic//:https الرابـط  ىلع    cgtn العربيـة  موقـع 

html.index/DCCfAA/BIA-IA-BfJAA

 	adengad.net///:http الرابـط  ىلع  صحيفـة  الغـد)  )عـدن   

/4 6 4 5 3 1 /n e w s

 	https://lebanon.shafaqna.com/ الرابـط  ىلع  شـفقنا  بلنـان 

204815 /news

 	/com.facebook.www//:https الرابـط  ىلع  بـوك  الفيـس  موقـع    

4044036488986022/posts/khaledalsadaka

 	https://www.poetsgate.com/ الرابـط   الشـعراء ىلع  بوابـة  موقـع 

210785=ViewPoem.aspx?id
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قناة يوتيوب باسم الشاعرر	 

 	/post/com.almoterfy//:https الرابـط  ىلع  املطـرييف  موقـع 

24956 /print

 	.mourassiloun//:https مراسـلون) صحيفـة موريتانيـة ىلع الرابـط( 

14240/node/com

 	.alwiam//:https الرابـط  ىلع  بموريتانيـا  لألنبـاء  الوطـي  الوئـام  واكلـة 

9819/ar/info

 	.sawtaladala.www//:http الرابـط  العدالـة) صحيفـة ىلع   )صـوت 

/com

 	/com.facebook.www//:https الرابـط  ىلع  بـوك  الفيـس  موقـع 

182=id&2503148066601209=fbid_story?php.permalink

2503599693222713=id_comment&4172954498727

 	/status/iq_nirgal/com.twitter//:https موقـع تويـرت ىلع الرابـط

ar=lang?1236008861347254272

 	/com.poetsgate.www//:https الرابـط  ىلع  الشـعراء  بوابـة  موقـع 

210785=id?aspx.ViewPoem

 	.www//:https الرابـط  ىلع  َعمـان)  يف  تصـدر  ادلسـتور)صحيفة 

/articles /com .addustour

 	.chineseembassy.ye//:http  موقع سـفارة الصني بايلمـن ىلع الرابـط

  htm.t1747097/xwdt/ara/org

 	/com.facebook.np-ne//:https الرابـط  ىلع  بـوك  الفيـس  موقـع 

/photos/SUhaib993

 	/news/net.aljazeera.www//:https الرابـط  ىلع  الزيـرة  موقـع 
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/3/4/2020/cultureandart

 	/com.poetsgate.www//:https الرابـط  ىلع  الشـعراء  بوابـة  موقـع 

210794=id?aspx.ViewPoem

 	/com.poetsgate.www//:https الرابـط  ىلع  الشـعراء  بوابـة  موقـع 

210554=id?aspx.ViewPoem

 	/com.poetsgate.www//:https الرابـط  ىلع  الشـعراء  بوابـة  موقـع 

210796=id?aspx.ViewPoem

 	/com.poetsgate//:https الرابـط  ىلع  الشـعراء  بوابـة  موقـع 

214116 =id ?aspx .ViewPoem

 	.sadaelomma.www//:https الرابـط  ىلع  صحيفـة  األمـة  )صـدى   

258567/archives/com

قصيدة خمطوطة للشاعر.	 

 	/https://soutalkhaleej.net صوت اخلليج ىلع الرابط

قصيدة خمطوطة للشاعرة.	 

 	https://worldnewsarabia.net/ الرابـط  نيـوز ىلع  العربيـة  اخبـار 

3583/view

ينظر ص )) من هذا ابلحث.	 
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دور األدب يف استشراف املستقبل: كورونا نموذجا

د. هاين إسماعيل رمضان)))
جامعة جريسون– تركيا

aft@giresun.edu.tr

امللخص:

يتسـم األدب باحلدس واتلنبؤ واسـترشاف املسـتقبل، وذلـك ملا يملكه 
مـن اسـتبصار بلواطـن األمـور، وملا يتمتـع به من حـس مرهف، يتجـاوز به 
حـدود الزمـان واملـان، ولعـل األدب هـو ابلوتقـة الـيت جيتمـع فيهـا اخليال 
العلـيم مـع اخليـال األديب، ويمـزتج فيهـا عقـل املفكـر وروح املبـدع، ويف 

األدب يتسـاقط اخلـط الفاصل بـني الرؤيـا والرؤية.

قها  ويتضـح هـذا يف اسـترشاف األدب جلملـة مـن األحداث الـيت صدَّ
الواقـع واتلاريـخ، وذلـك يعد خـري شـاهد ىلع نظرة األديـب اثلاقبـة وقراءته 
الواعيـة ملا جيـري، وتوقعاتـه امللهمة ملا سـيكون، ويـأيت وباء كورونا شـاهدا 
آخـر يؤكـد ذلـك، فقـد اسـترشفت بعـض األعمـال األدبيـة وبـاء كورونـا 
ووصفتـه وإن لـم تسـمه، بـل تنبـأت بـأن خيـرج مـن الصـني، كمـا يف قصة 

»عـن الطيـور حنـك« للاتـب أمحـد خـادل توفيق.

وعليـه فـإن هـذا ابلحـث يهـدف إىل تقديـم مقاربـة تارخييـة لوبـاء 

)1(  أستاذ اللغة العربية وابلالغة املساعد جبامعة جريسون – تركيا، ومدير املنتدى العريب الرتيك للتبادل اللغوي، هل 

مؤلفات يف انلقد واألدب املقارن منها: نظرية احلداثة الشعرية بني صالح عبد الصبور و ت. س. إيلوت، وأثر إدجار 
آالن بو يف األدب العريب احلديث، كما أنه أصدر العديد من الكتب واألحباث يف جمال تعليم العربية للناطقني 

بغريها.
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كورونـا يف األدب، يكشـف مـن خـالهل عـن دور األدب يف اتلنبـؤ واتلوعية 
مـن جهـة، ويف اتلوصيـف واتلعبـري عن الواقـع من جهـة أخـرى، معتمًدا يف 
ـم  ذلـك ىلع املنهـج االوصـيف اتلحلييل، وقـد اقتضـت طبيعة ابلحث أن يُقسَّ

اتلايل: انلحـو  ىلع 

تمهيد: االسترشاف لغة واصطالحا	 

االسترشاف يف األدب	 

األوبئة يف األدب: توصيفا وتوثيقا	 

استرشاف كورونا يف األدب	 

خاتمة بأهم انلتائج واتلوصيات.	 

تمهيد: الستشراف لغة واصطالحا:

تؤيـد ادلاللـة املعجميـة للفظة )االسـرشاف) ابلعـد االصطاليح 
لسـان  لغـة كمـا جـاء يف  فاالسـترشاف  منهـا،  الفـي  واملقصـد  هلـا، 
صلـه من الرَشف الُعلُّو 

َ
ن تََضـع يـدك ىلع حاجبـك وتنظـر، وأ

َ
العـرب »أ

كـث إلدراكـه«)2) ذللـك 
َ
نـه ينظـر إيلـه مـن موضـع ُمْرتَِفـع فيكـون أ

َ
كأ

فـُة، وكأن األديـب ينظـر مـن موضـع عـٍل  ْ يطلـق ىلع أىلع الـيء الرشُّ
املعجـم  أيضـا يف  بـه، فقـد ورد  باألمـر، وأبـرص  إملامـا  يلكـون أكـث 
يَْسـتَِظلُّ  اكذلي  حاِجِبـه،  ىلع  يـده  وضـع  فه:  »ترََشََّف اليَء واْسـترَْشَ
ه ويَْسـتَِبينَه«)	) وقـد رصح املعجـم - أيضا -  مـن الشـمس؛ حـى ُيبْـرِصَ
بـأن االسـترشاف هـو »التَّرَشُّف للـيء اتلََّطلُّـُع وانلظـُر إيلـه وحديُث 

ُعـه«)4) انلْفـِس وتََوقُّ
املدلـول  يتغيـاه  مـا  مـع  يتمـاىه  املعـى  بهـذا  واالسـترشاف 

)2( لسان العرب: ابن منظور، بريوت، دار صادر، الطبعة اثلاثلة، 9/)7)

)3( لسان العرب 9/)7)

)4( لسان العرب 72/9)
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االصطـاليح، فاالسـترشاف اصطالحا »فن وعلم اتلعـرف ىلع إمانيات 
وأحـداث املسـتقبل وتقييـم هـذه األحـداث«))) مـن خـالل اتلنبـؤ بها 

وفقـا ملعطيـات مبنيـة ىلع اسـتقراء الواقـع، واسـتلهام اتلاريـخ.
ومـا ال ريـب فيه أن احلـس األديب يؤهل األديب بـأن يدرك بواطن 
األمـور، وأن يبـرص أبعادهـا، وأن يتوقـع جمراهـا، وال شـك – أيضـا – أن 
مسـئويلته األدبيـة حتتم عليـه أن ينـذر ويبرش، وأن يفصـح وال يكتم، 

فهـو اكلرائـد ال يكذب قومـه حديثا.
تشـري املصـادر إىل فضـل األدب يف تأصيـل علـم االسـترشاف، 
ودراسـة املسـتقبل، واتلنيـه إىل أهميته يف صناعة املسـتقبل وتشـكيله، 
»فعـى الصعيـد العلـيم ثمـة إمجـاع بـني مـؤريخ املسـتقبليات ىلع أن 
هربـرت جـورج ويلـز H. G. Wells – أشـهر كتـاب روايـات اخليـال 
العلـيم – هـو أول مـن صك مصطلـح »علم املسـتقبل« وقـدم إضافات 
عميقـة يف تأصيل االهتمام العليم بادلراسـات املسـتقبلية«)2) بى عليها 
املتخصصـون مفـردات هـذا العلم اذلي بات علما مسـتقال ذا شـأن يف 

املجاالت. مجيـع 
الستشراف يف األدب

مـن نافلـة القـول أن األدب واحليـاة وجهـان لعملـة واحـدة، فـاألدب 
تعبـري فـي عـن احليـاة تنعكـس ىلع مرآتـه تارخيهـا وحارضها ومسـتقبلها، 
ولللكمـة دور فاعـل يف بنـاء املجتمعـات، فتسـهم يف تغيـري مصائـر األمـم 
وانلهـوض بهـا، وال ريـب أن اللكمـة الصادقة اكشـفة، تكشـف عـن خبايا 
انلفوس، وخلجات الصدور، جتسـد الواقع وترسـم وتسـتبرص الغـد، ذلا يقول 

الشـاعر عبـد الرمحـن الرشقاوي:

)1( دور استرشاف املستقبل يف اتلخطيط انلاجح للمنظمة – دراسة حتليلية نظرية: عواطف شاكر حممود، جملة 

تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، م6، ع9)، 0)20م، ص66
)2( توطني ادلراسات املستقبلية يف اثلقافة العربية األهمية، والصعوبات، والرشوط: حممد إبراهيم منصور، مكتبة 

اإلسكندرية، 6)20م، ص 8)
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اللكمة فرقان ما بني ني وبيغ 

وباللكمة تنكشف الغمة

اللكمة نور 
وديلل تتبعه األمة)	)

إن اللكمـة مسـئويلة، هـذه املسـئويلة الـيت جتعل احلـزن خييم ىلع 
املبـدع، وجتعـل القلـق يكتنفـه، فيحمـل بـني جواحنه شـهوة إصالح 
العالـم ىلع حـد تعبـري شـييل، يقول الشـاعر صـالح عبد الصبـور:  »إن 
شـهوة إصـالح العالـم يه القـوة ادلافعـة يف حيـاة الفيلسـوف وانلـي 
والشـاعر، ألن كال منهـم يـرى انلقص، فال ياول أن خيدع عنه نفسـه، 
بـل جيتهـد يف أن يـرى وسـيلة إلصالحـه، وجيعل دأبـه أن يبـرش بها«)4)

مـن منطلق أمانة اللكمة ومسـئويلتها يتودل عند األديب إحسـاس 
باملسـئويلة، وتصيبـه مسـحة مـن حـزن دائـم، يقـرأ األحـداث اآلنية، 
ويستشـعر املسـتقبل، وينـذر مـن اخلطـر املحـدق، ذللك يضيـف عبد 

قائال:  الصبـور 
»الفنانـون والفران هم أكـث الائنات استشـعاًرا للخطر، ولكن 
الفـران حـني تستشـعر اخلطر تعـدو تلليق بنفسـها يف ابلحـر هربا من 
الفنانـون فإنهـم يظلـون يقرعـون األجـراس،  الغارقـة، أمـا  السـفينة 

ويرصخـون بمـلء الفـم حـى ينقـذوا السـفينة أو يغرقـوا معها«))) 
مـن ثم فـإن األديب صاحـب اللكمـة الصادقـة يملك رؤيـة ثاقبة 
وُبعـد نظـٍر، يقـرأ مـن بـني السـطور ما يقـرأه اآلخـرون، وقد يشـل يف 
نصـه املغيـب تشـكيال دقيقـا،  وثمة نصـوص أدبية عديـدة تصدق هذا 

)3( عبد الرمحن الرشقاوي: احلسني ثائرا، دار الرشوق، ص )	

)4( حيايت يف الشعر: صالح عبد الصبور، القاهرة، مكتبة األرسة، 	200م، ص96

)5( السابق: ص74
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الطـرح، فمـا االسـترشاف يف األدب إال صـورة مـن صـور االستشـعار 
اخلطـر  أجـراس  قـرع  يف  ينحـرص  ال  االسـترشاف  اكن  وإن  باخلطـر، 
فحسـب، بل يتجاوزهـا إىل دق نواقيـس األمل واالستبشـار بغد أفضل، 

أسـى. وحياة 
كمـا أن لـألدب قصب السـبق يف اتلنبـؤ باملنجز العلـيم واتلقي، 
وهـو أحـد املصادر امللهمـة للعلماء لالخـرتاع واالبتـار، ويزخر األدب 
العالـيم بالعديد مـن روايات اخليال العليم اليت اسـترشفت املسـتقبل، 
وتنبـأت بأحداثـه تنبـًؤا دقيقـا يثـري العجـب، مثـل: روايـة جـول فرين 
Jules Verne »مـن األرض إىل القمـر« املنشـورة يف )86)م،  الـيت تنبـأ 
فيهـا بصعـود اإلنسـان إىل سـطح القمـر، وحتققـت نبوءته بعـد قرن من 

الزمـان تقريبا.
يف تقريـر لـي يب يس عـن رويـات اخليـال العلـيم الـيت تنبـأت 
 Hephzibah باملسـتقبل بدقة عجيبة))) تسـتعرض هيفزيبه أندرسـون
Anderson روايـة جون برانـر John Brunner »الوقـوف يف زجنبار« 
Stand on Zanzibar املنشـورة يف 968)م، الـيت صدق الواقع املعارص 
معظـم توقعاتـه، بالرغـم أنهـا اكنت تصـف اعلم املسـتقبل وصفـا دقيقا 
وتـرد تفاصيلـه رسدا مفصـال، حـى علـق عليهـا رئيـس جملـة »نيو 
ويـردلز« New Worlds عندمـا نـرش مقتطـف منهـا باملجلـة قائـال: 

إنهـا أول روايـة تصف بـأدق اتلفاصيـل جمتمًعـا حمتماًل يف املسـتقبل.
فقـد اسـترشف برانـر املسـتقبل ورسـم صـورة للمجتمـع تـكاد 
تتطابـق مـع الواقـع احلـايل، فقـد تنبـأ بوجـود مؤسسـة تشـبه االحتـاد 
األوريب، كمـا توقـع أن تكـون الصـني يه املنافـس األكـر للواليـات 

 Hephzibah Anderson. 10th May 2019. The 1968 sci-fi that spookily predicted )1(
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املتحـدة األمريكيـة، وىلع صعيـد اتلكنولوجيـا، تنبـأ بطابعـات اللزير 
واهلواتـف اذلكيـة الـيت ترتبـط بموسـوعة ىلع غـرار ويكيبيديـا. 

فهـل هـذا اتلنبؤ ادلقيـق رضب من اتلنجيـم أم رؤية اسـترشافية؟ 
ال سـيما أن الفـارق بـني اتلنجيـم وبـني االسـترشاف فـارق دقيـق، هو 
الشـعوذة  وربمـا  واحلـدس  اتلخمـني  القائـم ىلع  اتلنبـؤ  بـني  الفـارق 
وادلجـل، وبـني اتلوقـع املبـي ىلع معطيـات العلـم واسـتقراء اتلاريـخ 

والواقع.
جتيـب أندرسـون ىلع هـذا السـؤال املـرشوع، وحتديـدا ىلع دقـة 
توقعـات برانـر فتأكـد أنـه »عكـف برانر حنو ثـالث سـنوات ىلع قراءة 
موضـواعت عـن دور العوامـل الوراثيـة يف اإلصابة باألمـراض والعالقة 
مـا بـني االنفجـار السـاين والعنـف يف املـدن«)2) باإلضافـة إىل شـغفه 

بادلوريـات العلميـة، واهتمامـه بالقضايـا االجتماعية والسياسـية.
وباتلـايل فإن اسـترشاف برانر ودقـة توقعاته يف روايـة »الوقوف يف 
زجنبـار« جـاءت نتيجيـة االتـكاء ىلع العلـم، واالطالع بمسـتجداته، 

باإلضافـة إىل رؤيـة فنيـة ملبـدع متوقـد اذلهن، واسـع اخليال.
األوبئة يف األدب: توصيفا وتوثيقا

لـم تقتـرص عالقـة األدب باألوبئة ىلع االسـترشاف فحسـب، بل 
انطلقـت يف األصـل مـن توصيـف أعراضهـا، وتوثيـق آثارهـا، وتأريـخ 
مـا خلفتـه مـن كـوارث، وتدويـن انعاسـاتها ىلع املسـتوى اذلايت أو 
اجلمـايع، وتزخـر املكتبـة األدبيـة بالروايـات الـيت اختذت مـن األوبئة 

تيميـة رئيسـية ينبثـق الـرد مـن رمحها.
 A Journal of The Plague  فروايـة »دفرت أحوال اعم الطاعون
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Year للاتـب دانيـال ديفـو Daniel Defoe الصـادرة يف 722)م مثـال 
توثـق مـا حـدث للندن بعدمـا  انتـرش بها وبـاء الطاعـون يف اعم 664) 
م، وتـؤرخ للنتائـج الارثيـة الـيت وقعـت نتيجـة اإلهمـال واتلاسـل، 
وقلـة الـويع بني أفـراد املجتمـع، اذلي يعتـره ديفو أكث فتا مـن الوباء 
نفسـه، حيـث يقـول: »لـم يكـن هنـاك ما هـو أكث فتـا بسـان هذه 

املدينـة، مـن إهماهلم السـلي انلابـع من أنفسـهم«))) 
وىلع مسـتوى األدب العـريب تعد قصيدة الكولـريا نلازك املالئكة 
نموذجـا للتوثيـق واتلوصيـف للوبـاء، فقد ذكـرت رصاحـة أن دافعها يف 
نظمهـا هـو  »اتلعبـري عـن أرجـل اخليـل الـيت جتـر عربـات املـوىت من 
ضحايـا الوبـاء يف ريـف مـرص«)2)  وتصويـر مشـاعرها حنـو ذلـك، واكن 
وبـاء الكولـريا قـد تفى يف مـرص اعم 947)م وقد أدى إىل وفـاة 20 ألف 

تقريبـا مـن 8) مليـون نسـمة هم عدد سـان مـرص وقتئذ.
استشراف كورونا يف األدب:

ولـو انتقلنـا إىل دور األدب يف اسـترشاف األوبئـة واتلنبـؤ بها فإن 
املكتبـة العامليـة والعربيـة زاخرة بانلمـاذج األدبيـة يف ذاك احلقل، ومن 
هـذه انلماذج اليت تسـتحق ادلراسـة روايـات الاتب أمحد خـادل توفيق، 

امللقب بالعراب، وذلك لسـببني رئيسـيني:
األول منهمـا أن أمحـد خـادل توفيـق طبيب قبل أن يكـون روايئ، 
فقـد ختـرج يف لكية الطب وأصبح أسـتاًذا يف طب املناطـق احلارة جبامعة 
طنطـا، واكن إىل جانـب عملـه مبداع قدم سالسـل متتايلة مـن األعمال 

يف لك جمال أبـدع فيه)	)

 2ed, George Routledge and Sons, ,Daniel Defoe: A Journal of The Plague Year )1(

London, 1886, P102
)2(  قضايا الشعر املعارص: نازك املالئكة، مكتبة انلهضة، ط	، 967)، ص	2

)3(  أمحد خادل توفيق ترك بصمته ىلع اجليل اجلديد: مصطىف عبد اهلل، جملة الشارقة اثلقافية، ع 20، يونيو 8)20، 

ص2))
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اكن عضـو هيئـة اتلدريـس واستشـاري قسـم أمـراض ابلاطنـة 
املتوطنـة يف لكيـة الطب جامعـة طنطـا، ومـن ثـم فـإن مـا يقدمـه مـن 
معلومـات طبيـة يسـتند إىل أسـس علميـة مبنيـة ىلع خرتـه املهنيـة 
واألاكديميـة، مـا يؤكـد مـا ذكر سـلفا بـأن االسـترشاف ال بـد أن يبى 

ىلع العلـم قبـل احلـدس،  واالطـالع قبـل اخليـال.
ملصدرهـا،  وصفـه  ودقـة  كورونـا،  حـول  تنبؤاتـه  دقـة  واثلـاين 
وأسـبابها، فقـد اكدت تتطابـق مـع الواقـع تطابقـا تامـا، وهـو مـا يعطي 
اسـترشافه بعـدا علميـا باإلضافـة إىل ابلعد اجلمـايل، ويلفـت انلظر إىل 
قيمـة أدب الشـباب واملغامـرات، وروايـات اجليـب اليت تواجه تهميشـا 
مقابـل األدب الكالسـيك، »وال تتمتـع بوجاهـة غـريه مـن الكتـب وال 

باحـرتام انلقـاد  أو القـراء املحرتفـني«)4).
  بيـد أن روايـات توفيـق فرضـت نفسـها ىلع السـاحة األدبيـة، 
وانزتعـت مانـة جديـرة بـني القـراء ال سـيما الشـباب منـه، وباتـت 
جـزًءا مـن تاريـخ األدب العـريب املعـارص، ونقطـة فارقـة بـني جيلـني، 
»فـرتدد اسـمه بقـوة ىلع ألسـنة جيـل جديـد مـن الكتـاب اذليـن اكنوا 
اب  يشـريون السـمه يف املحافـل اثلقافية باعتباره األسـتاذ واملعلـم والعرَّ
املعـروف أن توفيـق رائـد أدب  الفضـل واتلأثـري«)))، ومـن  وصاحـب 
أدب  يف  شـهرة  العـرب  الكتـاب  العريب، وأكـث  األدب  يف  الرعـب 

العلـيم.  الشـباب والفانتازيا واخليال 
أدب االسـترشاف ىلع  الريـادة يف  أن تكـون هل  أّهلـه  لك هـذا 
وخيـاهل  املهنيـة،  وخرتـه  الواسـع،  فاطالعـه  العـريب،  األدب  مسـتوى 

إثـراء جتربتـه ونضجهـا. إنتاجـه؛ سـاهمت يف  املتجـدد، وغـزاره 

)4(  أمحــد خــادل توفيــق مــن هامــش اجليــب إىل مــن القلــوب: يــى وجــدى، جملــة مرايــا، ع )،  مايــو 8)20، 

ص2)
)5(  السابق: ص2)
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قـدم توفيـق 6 سالسـل وصلـت إىل 6	2 روايـة تقريبا، مـا يرتبط 
منهـا بموضـوع ادلراسـة سلسـلة سـافاري )996) – 8)20) الـيت يبلـغ 

أعددهـا بضعا ومخسـني عـدًدا. 
تـدور أحـداث السلسـلة )سـافاري) حـول طبيب مـرصي انضم 
إىل وحـدة دويلـة تعمـل يف أفريقيا مهمتهـا مافحة األمـراض، أو بمعى 
املؤلـف اصطيادهـا، جـاء يف مقدمـة السلسـلة »وحـدة سـافاري الـيت 
نتلكـم عنهـا هنـا ال تصطـاد الوحـوش ولكنها تصطـاد املـرض يف القارة 
السـوداء، وسـط اضطرابات سياسـية ال تنتـيه وأهاٍل متشـككني وبيئة 

ال ترحـم«))).
يـرى بطـل القصـة أن العالـم اذلي نعيش فيـه لم تنجـح احلضارة 
يف تبديـل معاملـه، وهو مـيلء بالفريوسـات القاتلة، والسـحرة واملجانني، 
أكلـة حلـوم البـرش، واملرتزقـة اذليـن ال يمزحـون، وسـاريق األعضـاء 

املخابيل.  البرشيـة، والعلمـاء 
السلسـلة  مـن  روايـات  فثالثـة  باألوبئـة،  السلسـلة  اهتمـت 
اعتمـدت الوبـاء تيمة رئيسـية، بدءا مـن العـدد األول: الوبـاء، ومرورا 
بالعـدد األربعـني: عن الطيور حنـك، وانتهاء بالعدد اثلالث واخلمسـني: 
املـوت األصفـر، أقربهـم توصيفـا واسـترشافا جلاحئـة كورونـا رواية عن 

حنك.  الطيـور 
تـدور أحـداث الروايـة حـول ظهور وبـاء قاتـل مـن اإلنفلونزا يف 
الامـريون، لـم يسـتطع األطبـاء السـيطرة عليـه، فأهلك قـرى بأرسها، 
وحـى الطيـور لـم تنج مـن اإلصابـة منـه، ذلا يسـى ابلطل مـع زمالئه 
يف وحـدة سـافاري إىل ابلحـث عـن أصـل الوبـاء وأسـبابه، فالوحـدة هلا 
فضل وسـبق يف استكشـاف األوبئـة، فالوحدة يعرف فضلهـا أطباء طب 

)1(  أمحد خادل توفيق:  الوباء، ص4
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املناطـق احلـارة، ويعـرف العالـم وبـاء )انلااكالجنـا) و)الافاموجـورو) 
بفضـل علماء هذه الوحـدة)2)، هنا تبدو مالمح االسـترشاف واتلوصيف 
األديب، فاخليـال العلـيم يتوقع ظهـور أوبئة جديدة يطلقـع عليها املؤلف 

)انلااكالجنـا) و )الافاموجورو).
تتمـاىه الروايـة مـع األسـس العلميـة لألوبئـة واتلاريـخ املريض  
هلـا، فالفـريوس اذلي يظهـر مشـابه لفـريوس SARS سـارس القاتـل يف 
أعراضـه، بيـد أن وجودهـم يف القارة السـمراء جعل هـذه االفرتاضية ال 
ختطـر ىلع باهلـم بـادئ األمـر، حيث جاء ىلع لسـان إحدى شـخصيات 

الروايـة د. مايـرز أنـه قال:
»لـم خيطر ببـال أحدنا مووضـع إنفلونزا ادلجاج هـذه، أنت تعرف 
أن هـذه األمـراض ال تعتـر جـزءا مـن ترسـانة األمـراض الـيت تفتـك 
بأفريقيـا، دلينـا لك يشء هنـا فـال نتصـور أن نضيف إنفلونـزا ادلجاج، 
أعتقـد أن الطقـس احلـار يلعـب دوًرا يف منـع انتشـار هـذه األمراض، 
ال بـد مـن طيـور مهاجـرة وخنازير وهـذه األشـياء ال جتدهـا هنا لكن 

جتدهـا بوفـرة يف جنوب رشيق آسـيا«)	).
موطـن  أن يكـون  توفيـق  اسـترشف  العلـيم  االسـتقراء  بهـذا 
الفـريوس اجلديـد )كورونـا مثـال) جنوب رشق آسـيا، بل يـدد الصني 
ىلع وجـه اتلحديـد فيقـول إحـدى شـخصيات الرواية »خيـيف لك فالح 
صيـي يف حظريتـه خمترا خطريا للتجـارب ابليولوجيـة ويف هذه احلظرية 

تنشـأ أنـواع فريوسـات فريـدة لم نسـمع عنهـا من قبـل«)4).
أضـف إىل ذلـك أن فكـرة ظهـور فـريوس جديد متعلـق بأمراض 
االتلهـاب الرئـوي الالنمطـي، يتحـول إىل وبـاء ويثري الرعـب يف العالم؛ 

)2( أمحد خادل توفيق:  عن الطيور حنك، ص))

)3( السابق: ص9	 – 40 

)4( السابق: ص60 
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فكـرة اسـترشافية منبثقـة من رؤية علميـة، يعر عنها توفيق ىلع لسـان 
د. تاونرجـر إحدى الشـخصيات يف الرايـة، فيقول:

»الابـوس اذلي يطـارد علمـاء الفريوسـات يف العالـم لكـه هـو أن 
يعـود وبـاء إنفلونـزا اعم 8)9) اذلي أطلقـوا عليه اسـم الوباء األسـباين 
إىل الظهـور، لقـد فتـك هـذا الوبـاء بثالثني مليونـا من البـرش أي أكث 
مـن ضحايـا احلـرب العامليـة األول، وعلميـا لـم ينـج إنسـان ىلع ظهـر 
الكـرة األرضيـة مـن اإلصابة به سـواء اكنـت شـديدة أو خفيفـة، قاتلة 

قاتلـة«))). غري  أو 
ويشـري توفيـق يف اهلامـش إىل أن شـخصية تاونرجـر شـخصية 
حقيقيـة وأن لك مـا يقـوهل دقيـق وصحيح، باتلـايل يوظف هـذه احلقيقة 
العلميـة ويسـترشف منهـا انتشـار فـريوس وبايئ مـن نوعية فريوسـات 
االتلهـاب الرئـوي الالنمطيـة، وهـو ما صدق مـع وقوع جاحئـة كورونا.
وال تغيـب احلبكـة ادلراميـة عـن الروايـة فيظـل أصـل الفريوس 
ا اغمًضـا ال  الطقـس احلـار؛ رسًّ بالرغـم مـن  الامـريون  وانتشـاره يف 
يُكشـف عنه إال يف نهاية الرواية، عندما يشـاهد أعضـاء الوحدة اعمل 
انلظافـة مـع صاحب املزرعـة، ويربطون األحداث فيتأكـدون أن إحدى 
عينـات فـريوس H1N1 سـقطت مـن اعمـل انلظافة فأخـىف األمر عن 
الوحـدة، وكعادته بـاع خملفات الوحـدة إىل صاحب املزرعـة اذلي بدوره 
يضيـف املخلفـات يف تغذية ادلواجن، ومـن هنا ظهر الفـريوس وانترش 

الوباء.
بـل إنـه يف نهايـة الرواية يـرصح بأن الوبـاء احلقيـيق املرعب قادم 
ال شـك فيـه، ويؤكـدان ىلع أن سـيبدأ مـن مان مـا يف الصـني أو هونج 
كونـج وسـاعتها لـن يكـون نلـا أمـل إال يف رمحـة اهلل ثـم ابليولوجيـا 

)1( السابق: ص	) 
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اجلزئييـة ورسعـة تركيب اللقـاح)2).
هـذه يه انلهايـة أو قـل انلبـوءة اليت يشـاهدها العالـم رأي العني، 

وكأنـه يكتـب الفصـل األخري مـن الرواية. 
اخلاتمة:

انطلقـت ادلارسـة مـن فرضية أن لـألدب القـدرة ىلع اسـتقراء الواقع 
واسـترشاف املسـتقبل، ال سـيما أن االسـترشاف أضـى علمـا منضبطـا هل 
أصـوهل وضوابطـه العلميـة، وقـد انتهت ادلراسـة إىل أن لألدب اعمـة، وأدب 

اخليـال العلـيم خاصـة؛ دوًرا بـارًزا يف ظهور هـذا العلـم وتأصيله.

وتطرقـت ادلراسـة إىل أن األديـب ذو اخليـال الواسـع اذلي يتـكأ ىلع 
قـراءة الواقـع مسـتعينا بأدواته الفنيـة، ومواهبـه األدبية؛ بإمانه اسـترشاف 

املسـتقبل وتصويـره بدقـة وبراعه.

ومـا ال ريـب فيـه أن األدب واإلبـداع عمومـا اغيتـه األول ووظيفته 
األسـايس يه اجلمـال وليـس اتلنبـوء واحلـدس، فاألديـب يف األول واآلخـر 
يهـدف إىل املتعـة الفنيـة،  وإن اكنت هـذه املتعـة ال ختلو من قيـم حضارية، 
وإشـارات علميـة، ومحـوالت ثقافيـة واجتماعية، غـري أنها ليسـت مقصودة 

يف ذاتهـا، وإال يفقـد األدب وظيفتـه الفنيـة واغيتـه اجلمايلة.

وعليـه فـإن ابلاحث يويص مجوع ابلاحثني بدراسـة أدب االسـترشاف 
سـعيا إلماطـة اللثـام عـن تقنياته الفنيـة، وخصوصيتـه األدبيـة، ووصوال إىل 

مجايلاتـه اتلعبريية. 

ومـن انلتائـج الـيت انتهت إيلها ادلراسـة أنـه بالرغم من أدب الشـباب 
وروايـات اجليـب تلـى تهميشـا وجتاهـال؛ فإنـه حتتـوى ىلع عنـارص متفردة 
مـن اتلجريـب، وتشـغل مسـاحة مغفـول عنهـا يف األدب الكالسـيك، هـذه 

)2( السابق: ص))) 
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املسـاحة الـيت اقتحمهـا توفيـق وتربـع فيهـا دون منافـس، جيـدر بابلاحثني 
الولـوج إيلهـا ودراسـتها دراسـة نقديـة وحتليلية تكشـف عما فيـه من قيم 
مجايلـة، وأرسار داليلـة، وتقيمـه تقييما موضوعيـا بعيدا عن اآلراء املسـبقة.

وىلع جانـب آخـر يـويص ابلاحث بمزيـد من ادلراسـات حـول أعمال 
الاتـب أمحد خـادل توفيـق بصفته رائـدا يف جمـال أدب الشـباب واملغامرات 

ومـن جانـب آخر ملـا حتفل بـه رواياته مـن اسـترشاف أديب.
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تعويُذ البقاء يف أنشودة »الشبح األمل« للشاعر »حبيب يونس«

د. رزق هللا الياس قسطنطني)1)
اجلامعة اللبن�اني�ة – لبن�ان

rizkallah.constantin@ul.edu.lb

التعريف باملوضوع. )

خيـرج اإلبـداع مـن رحـم املعانـاة اإلنسـانّية، يلعالـج ألـم اذلات وألم 
اآلخـر ىلع حّد سـواء. وتـرى املبدع يف لّك مناسـبة، سـواء أكانت سـعيدة أم 
حزينـة يبـادر يلخاطـب القـارئ فيفصـح عـن مامن وعيـه تـارة، والوعيه 
طـوًرا، يف ظـّل رصاع يعيشـه املبـدع وعملـه اإلبدايّع بـني الواقـع واملرتج. 
وحترنـا يف هـذا السـياق قصيـدة الكولريا للشـاعرة »نـازك املالئكة« ويه 

من أشـهر القصائـد الـيت اكن الوبـاء موضوعها.

ين 
ّ

ويف تلـك اللحظـة، حلظة كتابـة قصيـدة »الكولريا« كثريون هـم اذل
رّصحـوا علنًـا بنـوع شـعرّي جديـد أال وهـو »الشـعر احلـر« ما جعل شـهرة 
هـذه القصيـدة تفـوق قصيـدة الشـاعر املـرصّي »يلع اجلـارم« الـيت كتبهـا 

عندمـا رضبـت الكولـريا مسـقط رأسـه )مدينـة رشـيد) بمرص.

وقصيـدة »الشـبح األمـل« للشـاعر »حبيـب يونـس« حتـر يف هـذا  الوقت 
تلحـايك الوطـن اذلي يعيش يف حمنـة وباء »الكورونـا – الشـبح«، تعويًذا لطرد 
الـرشِّ الامـن يف ذاك الوبـاء اذلي اجتـاح العالـم، ولـم يوّفر الوطـن بلنان من 
قيـة يُـرىق بها اإلنسـان مـن فزع أو  رّشه. واتلعويـذ حبسـب اللسـان هـو » الرُّ

)1( أستاذ جامعّي وشاعر، متخّصص يف النقد الحديث )Stylistique–Thèmatique( واللغة. يعمل أستاًذامحارضأ يف الجامعة اللبنانية 

وفيالجامعةاللبنانيّةاألمريكيّة - جبيل. تخّرج من الجامعة اللبنانيّة بإجازة تعليميّة يف اللغة العربيّة وآدابها، ومن جامعة الروح القدس-

اTrès honorable . لهعّدةمؤلّفاتفيالشعروالنقدوالرتبية، حائز عّدة جوائز من بينها  الكسليك بشهادة دكتوراه بدرجة مرشّف جدًّ

جائزة مهرجان لسنديان الثقايف طرطوس 2009،وقدشارك يف مهرجانات شعريّة و مؤمترات أدبيّة و نقديّة و علميّة يف بلدان عربية 

متعّددة. 
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جنـون ألنّـه يُعـاذ بهـا.«)))  وكيـف ال، فاخلـوف يلـّف العالـم يف ظـّل جاحئة 
كورونـا، ونبـدو يف أوقـات تكتنفهـا الشـكوك وتسـودها أجـواء غريبة من 
نوعهـا، حنتـاج إىل تعويـذ، إىل رقيـة، حتمينا مـن الوبـاء. إنّها قصيدة »الشـبح 

األمل«. 
األسلويّب  املنهج  ضوء  يف  القصيدة  ندرس  ابلحث،  هذا  ويف 
رؤى  إىل  عرها  ونصل  أدبيّتها،  َح  نلوضِّ  )S –miostylistique(السيميايّئ
الشاعر واعلم القصيدة ووقعها يف املتليّق؛ وإّن هذا األخري هو حمور ادلراسة، 
ألنّه »أي املتليّق )R–cepteur) أو القارئ »هو اذلي يصنع انلص، وهو اذلي 

يتوّقع صوره، وهو اذلي يرسم طرقه يف تداخل املعاين املحتملة.«)2)

ة البحث وفرضّياته. 2 يف إشكاليَّ

ابلقـاء فعـل حياة وأمـل ورجاء، شـغل اإلنسـان والفكـر البرشّي 
منـذ القـدم، وجعلـه جيّسـد األسـاطري وادليانـات، ويناقـش فلسـفات 
اإلنسـان احلياتّيـة . فابلقـاء فعـل إيمـان باحلـارض، وصـورة واضحة عن 
املـايض، ومنطلـق أكيـد للمسـتقبل، فيكـون هـذا املصطلـح )ابلقـاء) 

مـن اذلي يـاول اإلنسـان أن ييـا به. حتقيًقـا لصـورة الزَّ
واخلطـاب األديبُّ قبل أّي يشء منتَج إبـدايّع يايك املجتمع ويتوّجه 
ـّـا اكن األدب  ، واألدب ابـن بيئتـه يعّر عنها ويتفاعل معها. ومل إىل متلـقٍّ
هـو »بكّل بسـاطة لغـة مشـحونة باملعى إىل أقـىص درجـات مكنة«)	) 
، سـواء أكان نـًثا أم شـعًرا، يف دالالتها  فإنّـه يـدرس لغـة اخلطاب األديبِّ
اإليقاعّيـة والرتكيبّيـة واملعجمّية، تبًعـا حلالة الشـاعر االنفعايّلة، وصواًل 
إىل اعلـم املتلـيّق اذلي يّملهـا خمزونـه اثلَّقـايفُّ إلظهـار تلـك ادلالالت 

واملعاين.

)1( أيب الفضل جامل الدين محّمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط1، 2000، 330/1.
(2( Georges Molinié,et Alain Viala, Approches de la (reception), PUF, Paris, 1993, P 113
(3) Georges Molinié,et Alain Viala, Approches de la (reception), PUF, Paris, 1993, P 113
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 Georges Molinié »ويف هـذا اإلطـار يـرى »جـورج مويلنيـه
أدبّيـةاألدب  objet littéraire، وال حـى  أديّب  لعمـل  أنّـه ال وجـود 
(((  littérarisation األدب  صناعـة  فـّن  هنـاك  بـل   littérarité؛ 
، ويشـري أيًضـا يف الوقت نفسـه إىل رضورة اللجوء إىل جمـال آخر يكون 
غرضـه الرئيـس حتليـل عمليات اإلنتـاج أو إظهـار قيمـة العالمات أو 
الرمـوز. ذللك جيب الّسـيُع يف انلـص األديّب إىل حتديد خصائـص أدبيّته. 
ـمات األسـلوبّية الـيت ظهـرت يف القصيـدة، فنبـدأ باإليقـاع  نلقـرأ السِّ
ـاعر نلكمـل يف اإليقـاع ادلاخيّل  ومـا محلـه من دالالت يف أسـلوب الشَّ
ومـا أحدثـه من تنسـيقات صوتّية وهندسـات موسـيقّية يف إظهار املعى 
فّية  كيب ودالالتـه الرصَّ اذلي نكشـف عنـه من خالهلا، فنصـل إىل الرتَّ

وانلَّحوّيـة ومـا جـاء فيها من أبعاد أسـلوبّية يف سـيمياء انلـّص األديب.
فنطرح يف أدبيِّة انلَّّص األديّب Littérarité، األسئلة اتلَّايلة:

اتلعـارض 	  ظـّل  األديّب يف  انلـّص  بأدبّيـة  ـة  اخلاصَّ ـمات  السِّ مـا يه 
العنـوان؟ يف  احلاصـل 

معـى 	  العـرويّض)  القصيـدة  اخلليـيل)وزن  اإليقـاع  حّقـق  كيـف 
املطـروح؟ القصيـدة 

إىل أي حـّد بـدت إيقـااعت انّلـّص ادلاخلّيـة موافقـة لشـبح العالَـم 	 
الشـاعر؟ وأمل 

فّية 	  الالت اليت أّدت املعـاين اثلّانية يف تراكيـب انلّص الرصَّ مـا يه ادلَّ
وانلَّحوّية؟

حّد املنهج . )

َدبّيـة وتتنـّوع، ولّك منهـج 
َ
تتعـدد املناهـج اخلاّصـة بادّلراسـات األ

(1) Georges Molinié, Ibid., P150
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ينضـح بطريـق جديـد مكّمل واعلـم درايّس خاّص به. ويف هـذا ابلحث، 
Sémio- )سـنعتمد منهًجا دراسـيًّا مناسـبًا هـو األّسـلوبّية الّسـيميائّية 
stylistique) اذلي يسـاعدنا يف دراسـة أدبّيـة انلَّـصِّ اخلالصـة، ضمن 
منظومـة معيارّيـة تفيـد يف تفكيك األسـلوب الشـاعر »حبيـب يونس« 
ويف اخـزتال رؤيتـه إىل اعلـم اإلبـداع اذلي ينفـرد به،كمـا يسـمح نلـا 

بدراسـة األسـس اإليقاعيـة والرتكيبيـة وربطهـا بسـيمياء انلّص.
ومجـع  األدب،  أدبّيـة  دراسـة  إىل  الّسـيميائّية  األسـلوبّية  تهـدف 
رْصـد  كمـا  األديب،  للعمـل  والفّنّيـة  واجلمايّلـة  اإلبداعّيـة  األفـار 
اتلواصـيّل  ابلعـد  ودراسـة  األدبّيـة،  باألشـال  اخلاّصـة  الّسـمات 
السـيميايّئ للفـّن واإلبـداع األَديب. وبهـذا ختـرج ادلراسـة األّسـلوبّية، 
يف هـذا املنطـق، عـن حمـور دراسـة أسـلوب انلَّـّص كمـا هـو األمـر 
راسـات  ادلِّ اعلـم  إىل  تنتـيم  ال  ألنّهـا  األسـلوبّية،  راسـات  ادلِّ يف 
الّسـيمياء))). الّسـيميائية وعلـوم  تركيبهـا مـن  تسـتمّد  بـل   األلسـنّية، 
 فرتصـد الّسـمات األّسـلوبّية اليت تمزّي انّلـّص األديّب، وجتمـع هذا انّلّص 
مـع املتلـيّق )Récepteur)  يف اعلم خاّص يبدعه هذا األخري ويسـتجيل 
أدبّيـة انلَّـصَّ منـه ، فتتحـّول ادّلراسـة األسـلوبّية إىل دراسـة أسـلوبّية 
سـيميائّية نظرّيـة وطريقـة ملعرفة انّلصـوص األدبّية، وبهـذه اآليّلة هناك 
 تفاعـٌل ما بـني »الّسـيميائّية« واألسـلوبّية، وذلك تلحليـِل أديبِّ أفضل)2).

إّن نقطـة االنطالق يف ادلراسـة األسـلوبّيِة الّسـيميائّية، يه اعتبار 
املشـالك  إحـدى  ولكـن  القـارِئ،  إىل  ُموّجًهـا  خطابًـا  األديّب  انّلـّص 
ـُـرَسل إيله ،  الـيّت تواجـُه هـذا املنـى، يه الفصل مـا بـني املرِسـِل، وامل
فاألسـلوبّية الّسـيميائّية، يه سـيميائّية عمـٍل، وحتليـٍل. وبهـذا يكـون 

(1)  Georges Molinié, SémiostylistiqueLeffet de l’art, PUF, Paris, 1993, P4.
(2) GervaisMendoZe, Approchesstylistiques du texteécritou oral, université du Yaounde, 2010.
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املتلـيّق ذاتًا فاعلـة يف القراءة األّسـلوبّية ذللك أفرد هل »جـورج مويلنيه« 
ا به عنوانـه »Approches de la réception«، فرتصد األّسـلوبّية  كتابًـا خاصًّ
كيبّيـة  والرتَّ واإليقاعّيـة  األّسـلوبية  ـمات  السِّ خمتلـف  السـيميائّية 
واملعجمّيـة واالنتقائّيـة )بالعـودة إىل املتلـيّق) الـيت تظهـر انلـّص األديّب 
وجتعلـه منفـرًدا ومتمـزّيًا عن سـواه من انلصـوص األخرى. فتكـون إًذا 
عالقـة تأويلّيـة تهتـم جبميـع أنواع اتلَّفسـريات الـيت يعّر عنهـا املتليق 
يف أثنـاء اتلَّفاعـل مـع انلَّـّص املـدروس لكتابته مـن جديـد وتأيلف ما 

اكتشـف فيـه مـن عالقـات مرتابطة.
تهتـّم األسـلوبية السـيميائّية بدراسـة اخِلطـاب األديّب، كمـا تهتـم 
بالعالقـة الـيت تَربـط عنـرّصي الكتابـة، أي الاتـب واملتلـيّق. وهذا ما 
يدّل ىلع أنَّ ادّلراسـة الّسـيميائّية بارتباطها باألّسلوب استقت العديد من 
انّلظريـات اجلمايّلـة الـيت تعـّول ىلع القارئ الرايئ واملكتشـف األسـس 
 “(Roland Barthes)اإلبداعّيـة، كمـا هـو جـيّل عنـد »روالن بـارت
Mi-( »و«ميشـال شـارل، (Michael Rifaterre(»و«ميشـال ريفاتري ، 
chel Charles)، غـري أّن األّسـلوبّية الّسـيميائّية تبـنّي أسـلوب املبدع 
املتمـزّي،  فترشكـه مـع القـارئ يف إظهار داللـة انلَّـّص اللكّّيـة، وتتجاوز 
اتلَّصـّورات األدبّيـة تلؤّكـد ىلع حضـور ذات املبـدع، وعملـه، واملتلـيّق 
يف الوقـت نفسـه، منطلقـة مـن مظهـار األسـلوب املعروفـة يف ابلنيـة 

اإليقاعّيـة والرّتكيبّيـة للنَّـّص األديّب املوضـوع حتـت جمهر ادّلراسـة.
املجـّرة  األنموذجـات  الّسـيميائّية  األّسـلوبّية  تبـي 
اللّفظّيـة  املكّونـات  تعديـل  عـر  وتوّضحهـا  وادّلالالت  للمعـاين 
جديـد))). مـن  وتنتجهـا  بينهـا،  فتجمـع  األديّب،  انّلـّص   ألدبّيـة 
 ذللـك يكـون اهلـدف األسـاس مـن ادلراسـة األسـلوبّية يف عالقتهـا 
بالسـيميائّية الرتكزي ىلع أدبّيـة انلـّص األديّب) Littérarité )، كما ترّكز 

.P23 ,1990 ,18.Georges Molinié, Sémiostylistique : à propos de Proust, in Versants n )1(
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ىلع األسـلوب اذلي ينتـج مـن انلـّص املدروس.
 فاهلـدف هنـا غربلـة جمموعـة األفـار اجلمايّلـة، ورصـد داللـة 
األشـال األدبّيـة و الفّنّيـة و اجلمايّلـة؛ فاألسـلوبّية سـطحّية و جاّفـة  
مـن ناحيـة اتلأثـري، والسـؤال هنـا دائًمـا ىلع داللـة الرتكيبـات اللّفظّية 
اثلّقـايّف. وابلحـث عـن داللـة األشـال  باألفـق  تتعلّـق  كمجمـواعت 
األدبّيـة والفّنّيـة و اجلمايّلـة،  حتـت مسـّى سـيميائّية املسـتوى اثلـاين  

الـيت جتمـع بـني وجهـات انّلظـر اجلمايّلـة األساسـّية.
جديد الدراسة. 4

ـا يف ادّلراسـات األسـلوبّية، وتتمـزّي  حتتـّل هـذه ادلراسـة موقًعـا خاصًّ
الّرصينـة،  العلمّيـة  واملبـادئ  األصـول  ملزتًمـا  أكاديميًّـا  بتقديمهـا عمـاًل 
وتعـرض ملنهـج نقدّي هو املنهـج األسـلويّب الّسـيميايّئ، فتقّدم طرًحـا جديًدا 
يف دراسـة انّلصـوص األدبّيـة حيـث تنطلـق مـن أسـلوب الاتـب إىل أدبّيـة 
ا بالّشـاعر،  انّلـص األديّب، فتتوّقـف عنـد انّلـّص بكونـه خطابًا لغويًّـا خاصًّ
وتصـل إىل املتلـيّق اذلي هـو فعـل أسـاس يف العملّيـة اإلبداعّيـة، وهنـا كنه 

انّلظرّيـة األسـلوبّية السـيميائّية.

كمـا تقـّدم ادّلراسـة منـذ عنواهـا ويف إشـايّلتها وعرضهـا فكـرة أّن 
انلـّص األديّب ال ينفصـل عـن الواقـع اذلي نعيشـه، وأّن املبـدع ابـن بيئيتـه، 

منهـا يسـتمّد نـور كتابتـه، وإيلهـا يعـود الفضـل يف صـوره الفّنّية. 

وادلراسـات اتلطبيقّيـة يف هذا انلوع مـن األسـلوبّيات، وخصوًصا 
وعنارصهـا  األسـلوبّية  بـني  دلجمـه  نظـًرا  نـادر،  العـريّب،  اعملنـا  يف 
والسـيميائّية ومتشـاكالتها، يف إطـار عمـيّل خيـرج عـن سـابقاته مـن 
ادلراسـات األسـلوبّية الـيت عملـت ىلع تطويـر العمـل األلسـي فيهـا. 
واملفارقـة أننـا سـنخرج عـن اإلطـار األلسـي إىل اتلأويـل وادلراسـات 

السـيميائّية.
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وُيظهـر ابلحث انلَّـصَّ األديب ىلع أنّه خطاب قبـل أي يشء؛ حيث 
يمكـن فهـم هـذا اخلطـاب اسـتناًدا إىل ثالثة مسـتويات. يتـم تعريف 
لكٌّ مـن هـذه املسـتويات مـن خالل عالقـة أفقيـة وموجهة بـني قطبني 
اثنـني معروفني يف اعلم األدب باملرِسـل )E( ، واملرَسـل إيلـه )R(. إضافة 
 Récepteur( إىل ذلـك، تعمـل هـذه ادّلراسـة ىلع إظهـار مـا للمتلـيّق
)مـن تمايـز يف إخـراج الّصـور الفّنّيـة مـن انلَّـّص، ألنّـه حمـور العمـل 

األدبّية.

5 .Macrostructure sémantique  البني�ة الداللية الكربى
الفكـرة  تكـون  حبيـث  األديب،  اخلطـاب  وحـدة  انّلـص  يُعـدُّ 
Macrotex-  األكـث فاعليـة، ىلع مـا يبـدو ، بلنيـة انلـّص الكـرى
te، مـا جيعـل مـن املمكـن اتلفكـري يف تعيـني احلـدود مـع اهلندسـة 
ملمـوس))). بشـل  باالعتبـار  أخـذه  تـّم  اذلي  للائـن   املتنوعـة 
 وبذلـك يفـرض املنهـج األسـلويّب السـيميايّئ علينـا أن نبـدأ بابلنيـة 
ادلاليّلـة الكـرى للنـّص، أي داللـة انلـّص اخلارجّيـة، فنحـدد فكرتـه 
العامة، ونصـوغ موضوعه املرجيع يف عالقة باملقصديّة الرئيسـة، تمهيًدا 
للوصـول إىل ابلنيـة الصغرى Microtexte أي اجلزئيـات ادلاخلّية اليت 
يقرأهـا املتلـيّق فيـؤّول انلص ، ويبنيه مـن جديد وفق تفاعـل ديناميّك، 
يرتكـّز يف صـورة أساسـة ىلع متعة القـراءة، وثقافـة القـارئ املعرفّية، 

وقدرتـه يف اسـتقراء الّصـور اإلبداعّية يف انلـّص املدروس. 
و«الشـبح األمل« قصيدة للشـاعر اللبناين »حبيب يونس« نُِسـَجت ىلع 
وزن حبـر الامـل. تتألّـف هذه القصيـدة من ثالثة عـرش بيتًا شـعريًّا، كتبها 
الشـاعر يف 22/آذار/2020، أي يف زمـن احلْجـر الصـيّحّ اذلي فرضتـه احلكومة 

اللبنانّيـة إثـر إصابة العديد مـن املواطنني بـ«فـريوس كورونا«.

Georges Molinié, Introduction à la sémiostylistique, Université de Paris IV P40,1993 )1(
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تُظهـر القصيـدة بلنـان الوطن ضحّيـة الوبـاء اذلي أقعد مجيـع بنيه يف 
املنـازل، ولكـن بفـرح احليـاة واألمـل، فقـد سـلم أبنـاء الوطن وذلـك ألنّه 
يميهـم مـن لّك أذى. فيفّصـل الشـاعر »يونـس« لّك تفصيل يف الوطـن ويدّل 

إىل كيفيـة محايتـه ألبنائه مـن األذى.

من النّص إىل املتلّقي: الهيكل األساس إلجراء الستقبال. 6

اإليقـاع  يف  للّتفكـري  نبـادر  انلـّص  هيـل  ىلع  نتلكّـم  عندمـا 
مبـارشة. وهـو الصـورة الّسـمعّية ابلرصّيـة للّصـوت اذلي خيـرج مـن 
 (movement rythmique( لكماتـه. وتكتمـل احلركـة اإليقاعّيـة
وتتناسـق يف الشـعر كثـرًيا، حيـث تظهـر إيقـااعت خارجّيـة )ابلحـر 
والقافيـة والـروّي)، وإيقااعت داخلّيـة )اتّلكرار واتّلوازي واتّلنسـيقات 
الصوتّيـة) فتؤثّـر دلى املتلـيّق وتنقل انلـّص من صورة اللكمـة إىل صورة 
املضمـون، وتبعـث يف نفسـه ادّلالالت قبـل ادّلخول إىل املعـاين املوجودة 

يف القصيـدة.
6. ). اإليقاع اخلاريّج وتعويذ القطع والستئصال

أسـلوب الاتـب هـو الطريـق األّول لدلخـول إىل اعمله، هـو اهليل 
األسـاس ألدبّيـة نّصه. منـه نّتصل به، ونعـود إيله فنبي العالـم اإلبدايّع 
للاتـب ىلع حّد قـول »دينزي برترانـد«) Denis Bertrand9)، الطريق 

إىل العالم اذلي أشـار إيله سـهم األسـلوب«.)))
األسـلوب،  دلراسـة  الفاحتـة  هـو  العـريّب  الشـعر  يف  واإليقـاع 
ألنّـه املدينـة الفاضلـة للمعـى. منـه نعمـل ىلع إجيـاد دالالت جديـدة 
للنصـوص الـيت نـدرس اإليقـاع يف لغتهـا. فمن وجهـة نظر أويّلـة يبدأ 
إيقـاع الشـعر يف اللُّغـة العربّيـة مـن العـروض كعلـم خيتـّص بدراسـة 

 Denis Bertrand, “Style et semi-symbolisme”, dans Eric Bordas, et Georges Molinié)dir.(, Style, lague, société, )1(

.129 P ,2015 ,Paris, Edition honoré champion
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الـوزن والقافيـة والـروّي.
ْضَح َوْجَهَك اْلَفَرُح،

َ
ُلْبَن�اُن أ

َبُح ْحَياِئَك الشَّ
َ
ُمْذ َساَر يِف أ

الامل)متفاعلـن/ هـو  حبـر  ىلع  مبنّيـة  األمـل«  »الشـبح  وقصيـدة 
الشـاعر  اعتمـد  فقـد  والـّرب  العـروض  أّمـا  متفاعلن/متفاعلـن) 
»احلـذذ«  يسـّى  انلـوع  هـذا   .(0/// )فَِعلُـْن  هـو  جـواًزا  فيهمـا 
)متفاعلـن)))) تفعيلـة  آخـر  مـن  املجمـوع  الوتـد  إسـقاط   وهـو 
. وحبـر الامـل يتـوي كمـا نعرفعـى ثالثـني حركـة، ذللـك فقد ُسـيّم بهذا 
االسـم، وليس يف الشـعر يشء هل ثالثون حركة غريه. ولعل الشـــاعر وجد يف 
هـذا ابلحـر مرونـة أكث نلقـل األحاسـيس واتلجـارب واملشـاعر ادلاخلّية، 

األمـر اذليّ مّكنـه مـن اتلعبري عن خلجـات نفسـه حبرّيـة، وتلقائّية.

اللكمـة  نطـق  قصدنـا  وإذا  الّرعـة،  أي  اللغـة  يف  واحلـذذ 
للحصـول  )اذّلال)  حـريَف  بدمـج  نطقناهـا  عليهـا،  ادلالـة  برعتهـا 
املسـتأصل.)2) القطـع  تعـي  ويه  »احلـّذ«  لكمـة  فظهـرت  اإلداغم،   ىلع 
ا للرعـة يف قطع دابر   ويف احلاتلـني، يبـدو حبـر الامل بمعنـاه ادلاليل، مؤرّشً
الوبـاء املسـترشي، فكأّن الّشـاعر يف أثنـاء الكتابة، وىلع الرغـم من املضمون 
ادّلال ىلع الطمأنينـة، يبـدو يف حالة غري مسـتقّرة، يلصـل وبرعة ضمنّية إىل 

اسـتئصال خبـث ادلاء اذلي رضب وطنه بلنان.

6. 2. اإليقاع الداخلي وتعويذ الشمولّية واحلياة

 ،Ruthmos(   (لكمة مأخوذة من ايلونانّية Rythme(( اإليقـاع  
ويه تشتّق من لكمة)Rheimٌ )أي »سال«. وحبسب »بنفينيست« تدّل لكمة 

)1( عالء الحمزاوي، محارضات يف العروض والقافية، دار التيسري للطباعة والنرش،  2002، ص27.

)2(  ابن منظور، لسان العرب، املرجع السابق، ج 4، ص 63.
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 إيقاع ىلع »لّك ما ليس ذا نظام صارم... إنّه شـل ارجتايّل، آيّن، ومتغرّي.«)))
 ويدّل هذا الفعل »سـال« ىلع نشـاطات غري منتظمة تتغرّي باستمرار فتأيت 
بإيقـااعت خمتلفـة الصـور لكّنهـا متناغمة يف بعـض أصواتهـا ونغماتها. 
وهـذا »يـوري لوتمـان« يشـري إىل الكالم ذاتـه عندما جيعل مـن اإليقاع 
ا »لالنتظـام واتلناغـم الزمـّي اذلي يشـّل أيَّ عمـل منتظـم«)2).  مـؤرّشً
 اتلكرار، وتظهر اتلنسـيقات الصوتّيـة، وتنترش اتلوازيات 

ّ
 وهكـذا يتودل

األدبّية. انلّصوص  يف 
املظهـر  ألنّـه  األساسـة  األسـلوبّية  املظاهـر  مـن  واتلكـرا 
عنـد  جـاء  مـا  إىل  اسـتناًدا  وهـو،  انلّصّيـة.  القـراءة  يف  األوضـح 
ذللـك،  اإليقاعّيـة،  املظاهـر  أبـرز  مـن  »واحـد  مويلنيـه«  »جـورج 
بـأرسه«)	). للعالـم  لالهتمـام  مثـرية  اغيـات  ىلع  ينطـوي  أن   يمكـن 
 فيكـون إًذا املـؤرّش األّول دلراسـة سـيميائية اإليقـاع يف نـّص الشـاعر 

»يونـس« واكتشـاف دالتلـه اإلبداعّية.
يبـدو اتلكـرار يف قصيـدة »الشـبح األمـل« حـارًضا، عـر تعبـري 
 الشـعور 

ّ
. فالقـارئ اجلّيـد ال يسـتطيع إال واضـح للمتلـيّق، أّي متلـقٍّ

بإيقـاع تكـرار فعـل )تبـى) يف القصيـدة لكّهـا.
ـَداُح، ىلَعَ قِْرِميِدنَا،  َعَصاِفرُي، الُصّ

ْ
)َتبْـَى خَبُـوًرا يِف َمَعابِِدنَا/ َتبْـَى ال

نََّك 
َ
َا ُمُدنًـا، قًُرى، َجبَاًل،/ َتبْـَى أِل

َ
َحيَـاِة يًَدا /َتبْـَى... نل

ْ
/ بُلْنَـاُن... َتبْـَى لِل

بٌَد)
َ
أ ىَن  ادُلّ يِف 

هل  وُيرمـز   (Signifiant( ادّلال  هـو  )تبـى)  الفعـل 
(4((S“ بـــ)– إيلـه  وُيرمـز   (Signifié( واملدلـول  املـان.   ،(Sa(بـــ 

.274 P ,1998 ,GoëlleGardeTamine, Dictionnaire de critique littéraire, Ceres edition, Tunis )1(

)2( يوري لومتان، تحليل النّص الشعرّي )بنية القصيدة(، تر. محمد فتوح أحمد، دار املعارف، القاهرة، 1997، ص 70.

.102 P , 1994 ,101°Georges Molinié, Problématique de la repetition, In: Langue française, n )3(

)4( راجع نظرية الدال واملدلول عند »جورج مولينيه«.



291

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

 وهو يدّل ىلع املكوث يف املان.
Sé( 	 Sa(

ومع تكّرر الفعل مخس مّرات يف القصيدة تصبح الرتسيمة هكذا:

Sa1+ Sa2+ Sa3+ Sa4+ Sa5 = Sé1

أي أن املتكـّررات اخلمسـة هلا املدلول نفسـه. لكـّن احلالة تتغرّي 
من واحـد آلخر:
تبى + خبوًرا

تبى + العصافري

تبى + يًدا

تبى + مدنًا، قرى، جباًل

ىن تبى + ادلُّ

وهكـذا تبّدلـت احلالـة )Position) اليت أخذها فعـل ابلقاء من 
مجلـة ألخـرى فتارة يطلـب أن يبى بلنان خبـوًرا، وطـوًرا عصافري، ومرة 
يـًدا، وأخـرى مدنًـا وقرى وجبـاًل، وخامسـة يكـون دىن.  ويه حاالت 
مخـس يأخذهـا ابلـدل اذلي ينيّج الشـاعر مـن مـوت حمّتم، لـوال وجوده 

 . فيه
والرقـم مخسـة هو رقـم دائرّي الشـل يـدّل ىلع اتلناغـم واملثايلة 

حبسـب معجم الرمـوز))).
وهـذه احلـاالت الـيت وردت يف تكـرار مدلـول ابلقـاء تـدّل ىلع 
كمـال الوطـن ومثايلته يف ادلفاع عـن مواطنيه بوجه الوبـاء اذلي رضب. 
فـال خوف دلى الشـاعر، ألّن بلنـان هو املعبد اذلي يصـيّل فيه )ابلخور) 

 P ,1982 ,Jean Chevalier et Alain Cheerbrant, Dictionnaire des Symboles, Edition Robert laffront S.A., Paris )1(

.191
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وهـو العصافـري الـيت تبعـث األمـل والرجاء، وهو يـد اهلل الـيت تنقذ من 
لّك أذى، وهـو املـدن والقـرى بمـا فيهـا مـن مظاهـر خمتلفـة، وهو ادلىن 
لكّهـا، وهـذا مـا جيعـل مـن بلنـان الصـورة املثـى للخـالص مـن الوباء 

األيلم.
عنـد   (Poétique( الشـعرّية  مفهـوم  اكن  ـّـا  ومل
تسـقط  الشـعرّية  »الوظيفـة  بـأّن  يقـي  جاكوبسـون«  »رومـان 
اتلأيلـف«)))، حمـور  ىلع  االختيـار  ملحـور  اتلماثـل   مبـدأ 
 ظهـر مصطلـح اتّلـوازي )Parallélisme). وبما أّن »جاكوبسـون« قد 
وّضـح اخلصائـص اخلاّصـة باتّلـوازي يف أنّهـا »عبـارة عـن تأيلـف ثنايّئ 
يقـوم ىلع أسـاس اتلماثـل اذلي ال يعـي اتلطابـق«)2)، فهـذا قـد يشـل 

القاعـدة املثـى واملنطلـق أسـاس لقـراءة انلصـوص القادمة.

)1( رومان جاكوبسون، قضايا الشعريّة، تر. محمد الويل ومبارك حنون، سلسلة املعرفة األدبيّة، الدار البيضاء، دار توبقال، 1981، ص 103.

)2( املوضع نفسه.



293

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

 

يف- واتلـوازي، تارخييًّـا يعيـد االعتبـار لظواهـر تتعلق باملسـتوى الرصَّ
يف-انلَّحوي نفسه  انلَّحوي، فهو »بمثابة متوايلتني متعاقبتني أو أكث للنظام الرصَّ
ة«))). 

ّ
 واملصاحب بتكرارات أو باختالفـات إيقاعّية وصوتّية أو معجمّية-داليل

تبـدو العالقـة بـني هـذه اتلوازيـات داليّلة مرتادفـة يف احلركـة األول 
ألّن عنـارص الطبيعـة واردة بشـل متامـل )عصافري/سـنابل/ ورد/ جداول) 

.209 P ,1982 ,Jean Molinio et joëlleTamine, Introduction à l’analyse de la poésie, PUF, Paris )1(
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وفيهـا داللة ىلع احلياة طبًعا خالفًا ملناسـبة القصيـدة ادلال ىلع املوت)الوباء). 
فاملتلـيّق يُنتج صوره عنـد قراءة انلّص ويكـّون العالم الفرح اعلـم الطبيعة، 
، فالشـاعر ابن الطبيعـة ابلكر، ابـن املظاهر اليت كّونت شـخصيته  وال شـكًّ

األدبّيـة االبداعّية.

لكـّن احلركـة اثلّانيـة مـن حـراكت اتّلـوازي اثلّـالث فيهـا داللـة 
عالئقّيـة مبنّيـة ىلع حكـة تقابلّيـة مضـادة )يلل/صبـح)، وهـذا مـا يمكن 
تسـميته بإيـراد انلقيـض أي عـرض األضـداد، ولكـن العالقـة يه عالقـة 
 ويعقبه نهـار، وبالعكس. 

ّ
تكامـل »فالضـّد يظهر حسـنه الضّد« فال يلـل إال

فاتلامـل سـّيد املوقف يف دراسـة اتلـوازي ويف إظهار اإليقاع اخلـيّف يف نّص 
»يونس«.

أّمـا احلركـة اثلالـث من حـراكت اتلـوازي فتُبـى ىلع أسـاس اتلناقض 
احلاصـل بـني الوطـن والشـعب، فالوطـن أبـدّي بنظـر الشـاعر، ال يفى ولن 
تقـدر عليـه قـوى الشـهر، والشـعب مسـوح أي حمـيّم ومصـان من السـوء 

واألذى. 

يقـول أرسـطو »مـا يف الصـوت هـو عالمـة ىلع آثـار الـروح ، ومـا يف 
الكتابـة هـو عالمة مـا يف الصـوت. وكما أن احلروف ليسـت يه نفسـها لل 
البرشّيـِة، كذلـك حـى إجنـازات الصوت ليسـت يه نفسـها...مع ذلـك فإّن 
تأثريهـا واحـد ىلع البرشيـّة لكّهـا...« فالصـوت اذلي خيـرج مـن الكتابـة أو 
مـن جتـاور املقاطع الصوتّيـة يؤثّـر يف املتليّق ويمل هـذا اتلأثري الوقع نفسـه 
حبسـب »أرسـطو« يف أّي مـان قُـرَئ، ألّن ادلاللـة الـيت ختـرج مـن املقاطع 

الصوتّيـة حتـدث تأثـريات يف املتلـيّق حتًما.

ـّـا اكنت املوسيى الشعرّية  ـّـا اكنت احلروف يه رموز لألصوات، ومل ومل
ترتكـز ىلع بعـض األصـوات، وإذا مـا قبلنـا بنْيـات املقاطـع الصوتيـة كما 
يسـتطيع  العـريّب  الشـعر  أّن  عندهـا  أدركنـا  رومـان«  »انـدره  عنـد  وردت 
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اسـتيعاب لّك اتلنسـيقات الصوتيـة واهلندسـات املوسـيقّية الـيت تنتـج عنه. 

وقـد ظهـرت يف قصيـدة »الشـبح األمـل« تنسـيقات صوتّيـة متعـّددة 
وهـذا طبيـيع كمـا أرشنـا سـابًقا. فجـاءت ىلع الشـل اتلـايل:

تنسيق مّتصل يف تكرير معّجل ومؤّجل

َرَُحوا.  ؟ قَْد َسِلُموا... َوَما اجنْ َما َهَمّ

        ُم+ْو   َم+ْن
ْ
َم+ا

ُمحُ    َوِظاَلَل َحْوٍر... ُدونَُه الُرّ

ُح+ْو َح+ْو   

َداُح َعَصاِفرُي، الُصّ
ْ
َتبَْى ال

     ُص+ْد
ْ
       َص+ا

ٌة ، ِمنُْه ِكْرَ ُْزِ
ْ
َوَما يِف اخل

         ِم+ْن
ْ
َم+ا

َورُْد، اْصَطَفاُه َغٌد
ْ
َيتََفتَُّح ال

          َد+ْص       ُد+ْن

َورُْد، اْصَطَفاُه َغٌد
ْ
َيتََفتَُّح ال

 
ْ
  َف+ْت        َف+ا

ٍق َخانَُه قََدُح  
ْ
إِْرَواِء َحل  

َ
ُُقوِل، إِىل

ْ
يِف احل

     ُق+وْ         ِق+ْن     ُح+ْو

َحيَاِة يًَدا 
ْ
بُلْنَاُن... َتبَْى لِل
ْ

ُل+ْب         ِل+ل

يَّاَم  
َ ْ
َحيَاِة يًَدا إِْذ تَْكتُُب األ

ْ
َتبَْى لِل
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َت+ْب              َت+ْك

ْحاَلِم
َ ْ
بِانلُّوِر، بِاأل
ْ

ِب+ْن ِب+ل

ٌْل
َ

َما َطاَل يل

     َل+ْي ُل+ْن

َفَرُح. 
ْ
رَْحاُم َوال

َ ْ
ًة َرقََصْت، يِف َساِحَها، األ َمّ

ُ
أ

+ْر
َ
+ْم                       أ

ُ
أ

تنسيق منفصل يف تكرير معّجل ومؤّجل

َتبَْى خَبُوًرا يِف َمَعابِِدنَا  

    َب-ُخ      ِب-ِد

َداُح، ىلَعَ   َعَصاِفرُي، الُصّ
ْ
َتبَْى ال

      َع-َص            َع-َل

ُهوِل نَابُِل يِف الُسّ الَسّ

 َس-َن     ُس-هُ 

َورُْد،
ْ
َيتََفتَُّح ال

َت-َف َت-حُ 
َ

ُُقوِل، إِىل
ْ
ََداِوُل، يِف احل

ْ
تَْرنُو اجل

           ُل-ِف      ِل-إِ 

تَْسُمو اتِلّاَلُل تََرُّاًع

      ِت-َل َت-َض
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يَّاَم، تَتَِّشحُ 
َ ْ
إِْذ تَْكتُُب األ

    ُت-ُب       َت-ِش

نَا َنّ
َ
بٌَد َوأِل

َ
ىَن أ نََّك يِف ادُلّ

َ
َتبَْى أِل

      َن-َك               َن-َن

تنسيق مجموع يف تكرير معّجل

ٍق     
ْ
 إِْرَواِء َحل

َ
إِىل

إِ-َل إِ+ْر

ٍق
ْ
 إِْرَواِء َحل

َ
ُُقوِل، إِىل

ْ
يِف احل

 
ْ

    ُح-ُق      َح+ل

ُح رَْتَ
ُ

َعَجائُِب َعَلّ جت
ْ
َتْهُفو ال

ْ
     َع-َج   َع+ل

َؤى فَُسُح.   َصابِِع لِلُرّ
َ ْ
َحْسُب األ

-َص َؤ+ْى
َ
أ

ًة َرقََصْت، يِف َساِحَها،  َمّ
ُ
َوبِنَا َستَْغُدو أ

  
ْ
    َس-َت                  َس+ا

َفَرُح.    
ْ
رَْحاُم َوال

َ ْ
يِف َساِحَها، األ

ْ
     ِح-َه    َح+ا

تنسيق مفروق يف تكرير معّجل ومؤّجل

ْضَى
َ
بُلْنَاُن أ

َن+ا  ُن-أ
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بَُح، ْحيَائَِك الَشّ
َ
أ

+ْح  إِ-َك
َ
أ

َوِظاَلَل َحْوٍر

 ُل-َح
ْ
َل+ا

ُمُح َحْوٍر... ُدونَُه الُرّ

   ِر+ْن       ُر-ُم

ْوِق ِعْطًرا ىلَعَ اْسِم الَشّ

ِع+ْط  َع-َل

ٍق َخانَُه قََدُح    
ْ
َحل

  ِق+ْن   َق-َد

تَْسُمو اتِلّاَلُل

َت+ْس ِت-َل

ُح رَْتَ
ُ

َعَلّ جت

َت+ْج َت-ِر

تَْسُمو اتِلّاَلُل تََرُّاًع

 ُل-َت
ْ
      َل+ا

     تَتَِّشحُ 

َت+ْت َت-ِش

َا ُمُدنًا، قًُرى، 
َ

َتبَْى... نل

  َق+ْى          ُق-َر
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بٌَد
َ
ىَن أ نََّك يِف ادُلّ

َ
أِل

-َب
َ
+ْن          أ

َ
أ

َفَرُح.   
ْ
رَْحاُم َوال

َ ْ
يِف َساِحَها، األ

ِف+ْي               َف-َر

يف  اإليقـاع  شـمويّلة  عـن  الكشـف  إىل  اتّلنسـيقات  هـذه  تدعونـا 
بـدله  مـن طبيعـة  ينهـل  الشـاعر  وأّن  ندرسـها، خصوًصـا  الـيت  القصيـدة 
وإيقااعتهـا احلّيـة، تعلّمـه شـهيقها وزفريهـا، فيغـدو وإيّاهـا روًحـا واحـدة 
وقلبًـا نابًضـا. وقـد ظهـرت اتلنسـيقات املّتصلة وعددهـا اثنا عرش تنسـيًقا، 
واتلنسـيقات املنفصلـة وعددهـا ثمانيـة، واتلنسـيقات املجموعـة وعددهـا 

سـتة، واتلنسـيقات املفروقـة وعددهـا ثـالث عـرشة تنسـيًقا.

وباتلـايل  للنـّص  احليـاة  الصوتّيـة تلمنـح  اتلنسـيقات  هـذه  تنوّعـت 
للمتلـيّق، ويه تضبـط اإليقاع انلَّفـيِّ للاتب، فإيقاعه متنـّوع غري حمصور 
برتكيـب معـنّي أو هندسـة ثابتـة. فتـارة تبـدو ادلاللـة الصوتّيـة عنـده ذات 
داللـة وظيفّيـة مّطردة ذات بنيـة مضبوطة من القواعـد املعروفة، وتعتمد ىلع 
تنويـع يف موقـع الفونيمات، فتسـتخدم األلفـاظ بعالقات اسـتبدايّلة، فيتغرّي 
معـى اللفظـة ومدلوهلا، حيـث إّن أّي فونيم هـو مقابل اسـتبدايّل ثلاٍن. وهذا 
االسـتبدال يمكـن أن يطـرأ ىلع املقطـع الصـويّت أو احلركـة يف أي لكمة من 
انلـّص. فحـني يتغرّي أو يُسـتبدل سـيُحدث تنواًّع للمعـى اذلي يؤّديـه. وطوًرا 
تبـدو هـذه ادلاللـة الصوتّية غري مّطـردة، فال قواعـد تضبط صورهـا  وتنّظم 
أصواتهـا األساسـة أو اثلانوّيـة، تلـك الـيت يمكن تسـميتها باألصـوات فوق 
الرتكيبّيـة اكتلنغيـم أو انلـر أو احلـذف أو الوقـف أو غريهـا مـن األصـوات 
الـيت ال تسـاعد يف تأيلـف بنيـة اللكمة الصوتّيـة، إنّمـا تؤّديها فقـط ال غري. 

ومـن املقاطـع الصوتّيـة الـيت ظهرت بشـّدة يف تلـك اتلنسـيقات نرى 
امليـم واتّلـاء والالم واحلـاء والقـاف. ويه مقاطع تتمحور بني اهلمـس ) اتّلاء 
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واحلـاء) واجلهـر )امليـم والـالم والقـاف). فيف اهلمـس تّرع وصـالة ونداء 
خـيّف إىل اهلل  يأخـذ طريقـه إىل العمـق انلفّي للقـارئ فيهّز املشـاعر، طلبًا 
للرمحـة واخلـري، فيسـتديع العواطـف ابلاطنّيـة، ويتـّرع يف ظـّل خطر هذا 
الوبـاء اذلي فـرض ىلع اجلميـع نـداء اخلالـق واإليمـان املطلـق مـع اقرتانـه 

بالصلـوات وطلـب املغفـرة والرمحة مـن ااهلل تعاىل.

وأّمـا اجلهـر ففيه رجـاء بنرة الفخـر واالعـزتاز باالنتسـاب إىل بلنان 
الوطـن / ادلرع احلـايم مـن خماطر الوباء. فتظهـر املقاطع الصوتّيـة تلعلن عن 
ذات الشـاعر والّصـور اإليمانّية اليت ال ختىف ىلع أحد والـيت تؤثّر يف انّلفوس، 
وقـد جـاءت، للتعبـري عـن اذلات املنصهـرة يف روح اجلماعـة، خصوًصا وأّن 
الشـاعر اكن مشـاراًك املجتمـع هّمـه، خماطبًـا الوطـن وأبنـاءه بنـرات متعّدة 
تشـبه ألسـن احلكمـاء اذليـن ال يمـزّيون بـني العامة )أهلـوك). األمـر اذلي 
يؤكـد طغيـان االنفعـال الشـعوري، حيـث يبلـغ اتلعبـري االنفعايّل مـداه من 
ـاد الامل بـني ذات الشـاعر ومشـاعره واإليمانية، )َتبْـَى خَبُوًرا 

ّ
خـالل االحت

يِف َمَعابِِدنَا/تََرُّاًع/تَتَِّشـُح بِانلُّور/ُمِسـُحوا). ذلـك لكّـه اعئـد إىل هـذه القـدرة 
الشـعورّية الـيت فاضـت مـن أبياتـه، فخـًرا وثقـة، معلنًـا عـن غلبـة املـوت 

باحليـاة والرقـص والفرح.

نسقّية اخلطاب األديّب وسيميائّي�ة الرتكيب. 	

نصـوص  حـوارات،  )قصـص،  أشـاهل  جبميـع  اخلطـاب  يتـل 
علـوم  يف  وانلقـاش  ابلحـث  يف  مركزيًّـا  مانًـا  إلـخ)  صحفيـة، 
ذات  عمـيّل،  موقـف  يف  اللغـة  »اسـتخدام  هـو  فاخلطـاب  اللغـة. 
منهـا.«))) جـزًءا  ُيَعـّد  الـيت  األخـرى  اللغوّيـة  األفعـال  جبميـع   صلـة 
ىلع  بنـاًء  يفهمانهـا  طرفـني  بـني  اللغـة  باسـتخدام  يُعـى  فاخلطـاب   
رســالة  األول  يكتـب  فـــ«  بينهمـا  مشـرتكة  لغوّيـة  معلومـات 

.10 P ,1993 ,Pierre Achard, La sociologie du langage, PUF )coll. Que Sais-je?(, Paris )1(
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 )مرسـلة) و يفهمهــا و اآلخـر بنــاء ىلع نظـام لغـوّي مشـرتك بينها«)))
 ذللـك ترانـا ال نفـّرق بـني الاتـب واملتلـيّق يف األهّمية، فحيـث يتوّجه 
الاتـب بانلـّص إىل قـارئ، عليـه أن يكـون جاهـًزا للتلـيّق، فمن غري 
اجلهوزّيـة تلـك لـن يسـتطيع فهـم املنطـوق وقـراءة اإلشـارات انلّصّيـة 
املرَسـلَِة إيلـه. ذللـك نعـّول كثـرًيا ىلع اللغة احلاضنـة للخطـاب األديّب. 
واجلميـع يـدرك أّن اللغـة تتغـرّي من اكتب إىل آخـر، وذلك تبًعـا ملعطيات 
كثـرية )اجتماعّيـة ونفسـّية وثقافّيـة...) ذللـك فهـو يكتـب بنسـقّية 

ينفـرد بها عـن غـريه مـن الكّتاب.
والنسـقّية يف قصيدة »الشـبح األمل« تؤّسـس لرؤيـا الاتب وهدفه 
ـا ىلع املفاتيـح احلقيقّية للقـراءة الواضحة 

ّ
مـن كتابـة أبياتهـا، ألنّها تدنل

هلـا. والرتكيب الـرصيّف انلحـوّي ال ييد عن هذه النسـقّية الـيت يّققها 
ا 

ّ
هـو، ونعـي بذلك الرتكيـب، ذلا فالقـراءة انلحوّيـة األول للنـّص  تدنل

إىل الكثـري مـن املظاهـر اخلاصـة، والكثـري مـن االنزياحـات احلاصلـة 
كتقديـم الفاعـل إىل موقع االبتـداء مثاًل:

ْهلُـوَك، بَيْتُُهـُم انْـَزَوى َحـَذًرا / 
َ
َفـَرُح / أ

ْ
ْضـَى وَْجَهـَك ال

َ
بُلْنَـاُن أ

َحيَـاِة يَـًدا...
ْ
بُلْنَـاُن... َتبْـَى لِل

أو احلذف احلاصل يف القصيدة أيًضا مثاًل:
ُْضنُنَا / 

َ
يَّـاَم، / تَتَِّشـُح / حت

َ ْ
َتبْـَى خَبُـوًرا / َوِظـاَلَل َحـْوٍر / تَْكتُُب األ

َـا ُمُدنًا...)
َ

َتبْـَى... نل
هـذه االنزياحـات الرتكيبّيـة احلاصلـة يف القصيدة مهّمة دلراسـة 
املسـتوى انلحـوّي فيهـا لكـن كيـف حتّققـت النسـقّية يف األبيـات، 

واغبلّيـة اجلُمـل حتمـل الرتكيـب احلقيـيّق غـري املـزاح عـن املألوف؟
هـذا األمـر يدعوا املتلـيّق إىل اتلفكـري يف القراءة املتعـّددة للنّص 

)1( إميــل يعقــوب، املصطلحات اللغويّة واألدبيّة، دار العلم للماليني، بريوت، ط1، 1987، مادة خطب
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اإلبـدايع، وذلـك للعثـور ىلع مزّيـة خاّصـة تلفتـه وتوقفـه رغًمـا عنـه 
ألنّهـا خاّصـة بالقصيدة/الشـاعر وخاّصـة باألسـلوب »ايلونـّي« اذلي 

ينفـرد عـن غريه مـن األسـايلب الـيت تكتـب الشـعر يف جمتمعاتنا.
فقرأنـا القصيـدة مـّرات متعّددة وسـّطرنا حتـت ما لفـت انتباهنا 
مـن تراكيـب القصيـدة انلحوّيـة ىلع غـرار ما عـّر عنه )»يلو سـبيزتر 
Leo Spitzer ») اذلي ُيَعـدُّ مـن أهـّم مصّمـيم األسـلوبّية اتلكوينّيـة 
مبـّي  نقـد  بإرسـاء  قـام  اذلي  وهـو   ،(  Stylistique( Génétique
بـني  اتلقليـدّي  اتلقسـيم  رافًضـا  للعمـل،  األسـلوبّية  السـمات  ىلع 
دراسـة اللغـة ودراسـة األدب. فقـال: »حـني قـرأت الروايات الفرنسـّية 
يسـتوقفي  الـيت  العبـارات  إىل  خبـّط  أشـري  أن  اعتمـدت  احلديثـة، 
االنزيـاح احلاصـل فيهـا بالنسـبة إىل املعـى العـام؛ واغبًلـا مـا تبـدو 
املقاطـع املشـار إيلها خبـّط مّتحـدة ومتماسـكة. فتسـاءلت إذا اكن من 
املمكن أن نعث ىلع قاسـم مشـرتك بـني هذه املختـارات، أو إذا اكن من 
املمكـن أن جنـد األسـاس الـّرويح واجلذر انلفـّي اخلاّصـني بمالمح 
مـا«))). لاتـب  الفرديّـة  الشـخصّية  تطبـع  الـيت  املختلفـة   األسـلوب 
 فعثنـا ىلع نسـق تركيّي تكـّرر يف بداية انّلـّص ويف نهايتـه، وهو يعلن 
عـن انزياح الفـت يف لغة الشـاعر الرصينة. هـذا االنزياح يـرب بنية 

اجلملـة الفعلّيـة ويفّرق بني املسـند واملسـند إيله. وإيلكـم األنموذج:

54 P ,1970 ,Leo Spitzer, Etudes de Style, Gallimard, Paris )1(
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 يف مطلع القصيـدة وتكّرر 
ّ
هـذا املظهر األسـلويّب الرتكيـّي لم يـرد إال

يف نهايتهـا، مـع العلـم أّن القصيـدة بغابلّيـة مُجلهـا فعلّيـة تؤّسـس حلركّيـة 
ديناميكّيـة، فيها مـن الزهو واتلفّتح والسـمّو والكتابة واالحتضـان... والكثري 
مـن مالءمات انلـّص احلركّية. لكـّن الالفت يبـى هذا الفصـل املقصود أو 
غـري املقصـود بني املسـند )سـار / رقـص) واملسـند إيلـه )الشـبح / الفرح). 

والفصـل جـاء بشـبه مجلة )جـار وجمـرور) )يف أحيائك / يف سـاحها).

بـني السـري والرقـص مسـاحة واسـعة، وعمـر اإلنسـان يملهمـا مًعا، 
فالسـري يدّل بطبيعة احلـال ىلع رتابة احلركـة وتكرارها، أّمـا الرقص فمؤرّش 
حلركـة متعـّددة، فتـارة صعـوًدا وطـوًرا هبوًطـا وهادئًـا وكثيًفا. والسـري يتقنه 
اإلنسـان، أّي إنسـان واكئـن يعيـش يف حياتـه بشـل طبيـيّع، ألنّـه الوسـيلة 
األول الـيت يتنّقـل بهـا اإلنسـان من مـان إىل آخـر. لكـّن الرقـص فيُتَْقُن 
باملعرفـة والقصـِد ويتعلّمـه اإلنسـان للتعبـري عن شـعور يّركـه ويدفعه إىل 

احلركة. فعـل 

أضـف إىل ذلـك، اتّلعـارض احلاصـل بـني املسـند إيلـه يف ابلدايـة مع 
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ورود لكمـة )الّشـبح) ويف انّلهايـة مـع ورود لكمـة )الفـرح). وهـذا اتّلعارض 
انلقيـّي يفتح القصيـدة ىلع مصيبة ووبـاء ال يمكن رؤيتـه بالعني املجّردة 
ألنّه جمهرّي »مــرض كوفيـد - 9) هو مــرض معـد يسـببه فيـروس كورونـا 
املكتشــف مؤخر ولـم يكـن هنـاك أي علـم بوجود هذا الفيــروس. وهذا 
املـــرض املســتجّد فــي مدينـــة يوهان الصينيــة فـــي اكنــون األول/ 
ديســمر 9)20« ))). لكـّن الشـاعر خيتـم قصيدته بفـرح يعّم الوطـن وأبناءه؛ 

والفـرح حالـة تنتاب اإلنسـان وتشـعره جبميل احليـاة وهنائها.

أّمـا اجلـار واملجـرور )يف أحيائك / يف سـاحها) ففيه داللـة ىلع املان. 
فالـيّح هـو املـان احلميـيّم لإلنسـان، مان الـوالدة، حيـث اذلكريـات اليت 
تعطـي لإلنسـان وجـوده، والسـاحات يه املـان املفتـوح اذلي جيّسـد الرؤيا 
ببعدهـا الواضـح املعـروف. ذللـك جـاء هـذا الرتكيـب يلؤّكـد ىلع أّن احلرب 
الـيت شـّنها الوباء يف عقـر دار الشاعر/اإلنسـان قابلها الشـاعر/املبدع بفرح 
العيـد ومظهر ابلهجـة اليت تأثّر فيهـا وانطبعت يف الوعيه، فجّسـدها حارًضا 

يعيشـه ويسـتمّد منه القـوة يف املواجهـة ادلفاعّية األول.

خاتمة البحث . 	

هذه دراسـة أسلوبّية سـيميائّية دخلت إىل الفضاء الشـعرّي الكورويّن، 
تلصـل إىل املتلـيّق اذلي هـو فعـل أسـاس يف العملّيـة اإلبداعّيـة، وهنـا كنه 
انلظرّيـة األسـلوبّية السـيميائّية. كمـا أعلنـت هـذه ادلراسـة مـع الشـاعر 
»حبيـب يونس« عـن تعويذ ابلقاء والفـرح يف خضّم أزمـة الوباء اذلي رضب 

العالم. 

انطلقـت ادلراسـة مـن انلـّص الشـعرّي إىل املتلـيّق، ذللـك تناولت يف 
أجزائهـا الكـرى نقطتـني بارزتني همـا اهليل األسـاس إلجراء االسـتقبال، 
ونسـقّية اخلطـاب األديّب وسـيميائّية الرتكيـب. فـان العمل ىلع مسـح أبيات 

)1( راجع كتّيب فريوس كورونا املستجّد، ديلل توعوّي صيّحّ شامل، منّظمة الصّحة العاملّية، النسخة األول 

2020/	/(
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قصيـدة »الشـبح األمـل« للشـاعر »حبيـب يونـس« ليـس بهـدف ادلراسـة 
اإلحصائّيـة فحسـب، وليـس بغيـة ادلراسـة األلسـنّية للنـّص الشـعرّي كما 
سـارت العـادة يف ادلراسـات األسـلوبّية، بـل بهـدف الوصـول إىل القـراءة 

السـيميائّية الـيت تظهـر كنـه األسـلوب وتكشـف صـوره  ورموزه.

ذللـك انطلـق ابلحث مـن انلـّص الشـعرّي وبنيتـه ادلاليّلـة الكرى، 
وهو يشري إىل موضوع جاحئة كورونا )Covid-19) اليت رضبت العالم بعاّمة 
وبلنان بشـل خـاص، فحّركت اإلبداع يف خمّيلة الشـاعر، وقّدمهـا للمتليّق. 
فوصـل ابلحـث إىل ذاك املتليّق ففككنـا اإليقاع بوجهيه اخلـاريّج وادلاخيّل، 
نلقـرأ السـمات اخلاصـة بـه، عر دراسـة شـاملة هل. فتبـنّي أّن الشـاعر يبّث 
وبشـل خـيّف وجًهـا من وجـوه األمل واحليـاة، كما جيابـه يف إيقااعتـه جاحئة 

الرّش املسـترشي، ليسـتأصله ويقـي عليه.

وبمـا أّن انلـّص، مطلق أّي نّص، يتألّف من شـل ومضمـون، وانطالقًا 
مـن إيماننـا بأّن اللغـة احلاضنة للنصـوص تعـّر برموزها الرصفّيـة وانلحوّية 
عّمـا وراء تلـك اللغـة، اكن نلـا عـرض مسـهب لالنزياحـات احلاصلـة يف 
تراكيـب القصيـدة، ويف بنياتهـا اتّلحويلّيـة، فظهـرت اللغـة، ىلع الرغـم من 
جّدتهـا ورصانتهـا، وىلع كـثة احلركـة املتأتّية مـن تراصف األفعـال احلاملة 

لقضّيـة الشـاعر، تعويـًذا تدافـع عن الشـاعر وأبنـاء الوطن. 

وأخـرًيا املسـؤويّلة اليت تُلـى ىلع املبـدع توّجه األدب يف حـدود احلياة 
الـيت يعيشـها، أّما املسـؤويّلة اليت تلـى ىلع املتليّق فيه توّجـه العالم إىل رًؤى 

جديـدة وعوالـم ال حدود هلـا. إنّها للبقـاء حتًما.



306

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

املصادر واملراجع

املصادر

يونس، حبيب، الشبح األمل، 22 – 	 – 2020	 

املراجع العربّي�ة واملعّربة

ابـن منظـور، أيب الفضـل مجـال ادليـن حمّمد بـن مكرم، لسـان العـرب، بريوت، 	 

دار صـادر، ط)، 2000.

جاكوبسـون، رومـان ، قضايا الشـعرّية، تر. حممـد الويل ومبارك حنون، سلسـلة 	 

املعرفـة األدبّية، ادلار ابليضـاء، دار توبقال، )98).

للطباعـة 	  العـروض والقافيـة، دار اتليسـري  احلمـزاوي، عـالء ، حمـارضات يف 

.2002 والنـرش،  

لوتمـان، يـوري ، حتليل انلّص الشـعرّي )بنيـة القصيدة)، تر. حممـد فتوح أمحد، 	 

القاهرة، دار املعارف، 997).

يعقـــوب، إميـــل ، املصطلحات اللغوّية واألدبّية، بـريوت، دار العلم للماليني، 	 

ط)، 987).

املراجع األجنبّي�ة
* Achard, Pierre, La sociologie du langage, PUF (coll. 
Que Sais-je?), Paris, 1993.
* Bertrand, Denis, “Style et semi-symbolisme”, dans Eric Bor-
das, et Georges Molinié(dir.), Style, lague, société, Paris, Edi-
tion honoré champion, 2015.
* Chevalier, Jean et Cheerbrant, Alain, Dictionnaire des Sym-
boles, Edition Robert laffront S.A., Paris, 1982.
* Garde Tamine, Goëlle, Dictionnaire de critique littéraire, Ce-
res edition, Tunis, 1998.

* Mendo Ze, Gervais, Approches stylistiques du texte 
écrit ou oral, université du Yaounde, 2010.



307

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

* Molinié, Georges, et Alain Viala, Approches de la re-
ception, PUF, Paris, 1993.

* Molinié, Georges, Introduction à la sémiostylistique, 
Université de Paris IV, 1993.

* Molinié, Georges, Problématique de la repetition, In: 
Langue française, n°101, 1994.
* Molinié, Georges, Sémiostylistique: à propos de Proust, in 
Versants n.18, 1990.
* Molinié, Georges, Sémiostylistique Leffet de l’art, PUF, Paris, 
1993.
* Molinio, Jean et Tamine, joëlle, Introduction à l’analyse de la 
poésie, PUF, Paris, 1982

* Pound, Ezra, A.B.C. de la lecture, Gallimard, Paris, 
1967.

* Spitzer, Leo, Etudes de Style, Gallimard, Paris, 1970.



308

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

صدى جاحئة كورونا يف القصيدة املوريت�اني�ة:
 قراءة يف األسلوب واملوسيقى الشعرية

عبد الوهاب الشيخ احلطاب الشيخ سعدبوه)))
جامعة عبد المالك السعدي – موريت�اني�ا

hatap7080@gmail.com

مقدمة

انتـرش خـر كورونـا يف العالـم، فأصبـح حديـث السـاعة، حيث دخل 
خـره لك بيـت، بـدوا وحـرا، وقـد وجد اإلنسـان نفسـه مذعـورا يتوجس 
مـن هـذا ادلاء القاتـل ال يـدري أيكـون من املفلحـني انلاجـني من بطش 
الوبـاء؟ أو مـن املصابني املصطلني بدخانـه، ونظرا لقوة فتـك كورونا بالبرش 
تعـددت األسـايلب يف مواجهتـه بغيـة اتلخفيـف مـن انتشـاره، ذلا وجدنـا 
القنـوات تتنـوع ، فهناك احلمالت اإلعالميـة املتعددة القنـوات، وهناك قوى 
ادلولـة، كمـا أن املجتمع لـم يأل جهـدا يف مـؤازرة احلكومات بشـى مواهبه 
اإلبداعيـة، وهنـا سـيطل ابلحـث ىلع واجهة طاملـا تعلق بها اإلنسـان العريب 

وتغـى بهـا يف خمتلـف حياته فرحـا وترحـا. قصدت بذلك الشـعر.

اعتـى العـريب بالشـعر منـذ أمد فـان صديقه يف السـلم ، وأنسـيه يف 
اخللـوات، وسـالحه يف احلـروب يـذود به عـن عرضـه وقبيلته.

عن  ينفك  لم  احلضارة  نعيم  إىل  ابلداوة  صفيح  من  العريب  انتقل  وملا 
الشعر ولم يسلمه، بل تعّهده يف لك أوقاته، وقد عرف ذلك ىلع مر احلقب. 

)1( محارض مادة النحو يف قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم االجتامعية، جامعة الشيخ محمد األمني الشنقيطي- موريتانيا، له 

بحوث علمية يف علوم اللغة، والدراسات القرآنية، شارك يف ندوات علمية  ومؤمترات دولية. 
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وخـري ديلـل ىلع ذلك تعايط العـريب مع أزمـة كورونا، حيث  شـاهدنا 
الشـعراء يـؤازرون جمتمعاتهم مظهرين الـوالء لألمة، سـاعني إىل إنقاذها من 
براثـن الوبـاء، فمـا مـن شـاعر إال نصـح بلغتـه اجلزلة، وبـث كوامنه بشـعر 
رقـراق، فقـدم أشـعارا سـائرة، حتسيسـا بمخاطـر داء كورونا. ونظـرا لكثة 

الشـعراء اختـص ابلحث بانلظـر يف أشـعار موريتانيا.

إشكالية البحث

إن أي حبـث تتـوىخ منـه نتائـج علميـة ال بـد أن ينطلـق مـن سـؤال 
جوهـري يبعـث ىلع ابلحـث واتلنقيب عـن أمر خـيف، بغية تفسـريه وإظهار 
رمـوزه الاشـفة هل. وسـؤال هـذا ابلحـث ينبثـق من عـدة أسـئلة يه: كيف 
نظـر الشـعراء املوريتانيـون إىل جاحئـة كورونـا؟ مـا حجـم تفاعلهـم معهـا؟ 
مـا دورهـم يف تعبئـة املجتمع مـن خطر الوبـاء؟ مـا األسـلوب اذلي اتبعوا يف 

قـرض الشـعر؟ هل الشـعر املعـارص/ احلـر؟ أم الشـعر القديم؟ 

منهج البحث

يتعاور ابلحث منهجان:

) - املنهـج الوصيف حيث يسـى إىل وصف الظاهرة، وحتليلها، اسـتنادا 
متعددة. معطيات  إىل 

املصطلـح  بتتبـع  أساسـا  يعـى  إذ  املصطلحيـة،  ادلراسـة  منهـج    -2
وإحصائه إحصاء تاما، سـواء أكان مفردا، أو مصاحبا بضمائم، ومشـتقات)2).

وكال املنهجـني يـرى ابلاحـث أنهما العـدة املثى يف لّم شـتات ابلحث، 
ودراسـته دراسـة علمية جادة، حيث يسـند إىل املنهج الوصيف حتليل الظواهر  
اللغويـة والفنيـة يف القصيـدة، يف حـني يقـوم منهـج ادلراسـة املصطلحيـة 

بانلظـر يف املفاهيـم، ودراسـتها لغويا واصطالحيـا يلجيل حقيقـة املفاهيم.  

)2( نظرات يف املنهج واملصطلح، د. الشاهد ابلوشييخ بترصف، مطبعة أنفو،  فاس. ط 4، 2002م.
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املبحث األول: نماذج من قصائد كورونا 

وهنـا ال بـد أن أشـري إىل حقيقـة ال منـاص منهـا، ويه أن ادلراسـة 
ليسـت شـاملة جلميـع األشـعار  املوريتانية الـيت قيلت يف كورونـا، ألن ذلك 

لسـببني: يتعذر 

) أن اإلنتـاج الشـعري يتجـدد لك وقـت،  ألن الوبـاء مـا زال منترشا، 
هلـذا ال نعدم شـعرا جديـدا يودل مع لك فجر، بسـب فاجعة - مـوت أو إصابة 

باملـرض-، فالشـاعر لكمـا أحس بضيق تنفس شـعرا.

2 كـثة األشـعار وتعدد الشـعراء، هلـذا يكـون رصد مجيعهـا وتناوهل 
باتلحليـل مطلـب صعب املـرام، خاصـة إذا تعلق األمر ببحـث موجز، اغيته 

تسـليط الضـوء ىلع ظاهـرة خمصوصـة يف زمن معني.

وإذا سـاغ يل اتلجـوز يف العنـوان »القصيـدة املوريتانيـة« فحسـي أن 
أثبـت بعـض انلماذج يلطلـع عليهـا القارئ، حيـث تمنحه تصـورا اعما عن 

مواجهـة الشـعراء املوريتانيـني لوباء كورونا املسـتجد.

 وليـس ختصيص هذه انلماذج ديلـال ىلع تفوقها وفرادتها، فقد يكون 
املـرتوك أمجـل وأبـدع، غـري أن عـني ابلاحـث لـم تقـع عليها أصـال لكثة 
القصائـد، أو وقعـت عليـه لكـن تلقاطعها مع بعـض انلماذج يف األسـلوب 
واملوسـيى الشـعرية جعلـي أبعدهـا، لـال يقـع اتلكـرار، ذلـك أن انلماذج 
املثبتـة راعيـت فيهـا ما أمكـن اختـالف اللغة الشـعرية واألسـلوب، وهذا 

قـد يبعث ىلع االكتفـاء بهـا دون غريها.

معجزة كورونا: حممد احلافظ ودل أمحدو

 حـى إذا أخـذت ذي األرض زخرفهـا      وظن ماردهـا العايت أن اقتدرا
 وازينـت بتهاويـل الغـرور هل          حـى تنـاىس اجلهـول الغافـل القـدرا
 وراد منتجـع األفـالك مـن زحـل     مـن بعـد مـا قـد ختطـى األبلـج القمـرا
 فقـال سـيد أبـراج السـماء أنـا          يلخضـع انلـاس إن ينـىه و إن أمـرا



311

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

 هنـاك أنـزل رب العـرش آيتـه               خموفـا جبـالل القهـر مـن فجـرا
 أمسـوا مباهيـت رغمـا عـن تقدمهـم     يسـائلون عـن املقـدور كيف جري
 يف ملحـة الطـرف عـم العاملـني وبـا     كـورون اكلعاصـف الطوفـان منفجرا
 فالعالـم ايلـوم مرعـوب و منخـذل     خيـي ذبابـا بلحـظ العني ليـس يري
 والسـامدون غـواة األرض قـد خشـعوا    يسـتنطقون هنـا اتلاريـخ والسـريا
 أمسـوا سواسـية اكملشـط يف ذعـر     والـل أصبـح حلـس ابليـت منخـدرا
سـمرا حيـه  يف  سـامر  وال  كال  منازههـم          مـن  نديـا  يشـهدون   ال 
 حـى األطبـاء مـا ينفـك يصدهـم     هـذا الوبـاء اذلى فيـه هـم األمـرا
اخلـرا خـرة  وتعـي  العقـول  تعـي  معجـزة    كورونـا  يف  اهلل  أظهـر   قـد 
 سـيان أغـى مجيـع العاملـني بهـا     يف اهلـول مـن رعبـه مـع أفقـر الفقـرا
 أعنـاق صعـر الرقـاب الغلـب يف خاضعـة   لاهلبـا اعث األرضـني و انتـرشا
 أيـن الغلبـة مـن أمريك كيف غـدت       اكلطفـل يمرث منه الـودع منذعرا
 لـن جيـدي ادلول العظـيم تقدمهـا       فيـه ولـم يـك عنهـا يـدرأ اخلطـرا
ابلطـرا يستشـعر  بطـر  أخـو  يعـد  ولـم       ذل  اهلل  لعـز  اجلميـع   أمـىس 
الغـريا و  األوبـاء  فلتـرصف  أيـا       مـوالي  إيلـك  إال   ومنـك ال ملجـأ 
باملختـار مـن مـرا أسـوار حفظـك  بلطفـك يف      فاكنفنـا   وبالـكالءة 
الكـرا السـادة  دلينـا  تعـد  اكنـت  أمـم     مـن  األسـباب  تعـذرت   فقـد 
منحجـرا اإلنسـان  املخـدع  يللـزم  بوصفتهـا     إال  مشـتكيا  تشـك   لـم 
زمـرا تلتـيق  مهمـا  األخـالء  بـني  مصافحـة      ال  تراهـم   اكلسـامري 
 شـدت مناخرهـم كال كمائمهـم   وابلعـض يف جـورب كفيـه قـد شـجرا
 بـك اسـتجرنا إلـيه يـا جمـري أجـر   مـن آمنـوا بـك يـا مـن أنـزل السـورا
خـريا الـورى  أشـتات  بـني  فخرتهـم  نزلـت    الـيت  وبالكتـب   وبالرسـول 

وصل خري صالة منك دائمة    يلع الرسول اذلي قد أكمل البرشا

خاتمة اجلاحئة: نايج محمد اإلمام

تدري احلروف اليت علمتُها الغيَدا     والفتح والضم واإلداغم واملددا
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أين بزلة هذا ايلوم ذو ُخُرٍ           أنه يوم ُجرم القادة ابُلدَلا

مـن خـارج الفكـر واإليمـان قـد صنعـوا    مرشوع يـوٍم يبيـُد الكون 
ا معتَمد

القصيدة الكورنية : أمحّد ودل الشيخ.

مـن احلُـب أن تنـأى وتهُجـر مـن َتْهـوى     وإال تكن عرَّضـَت ِحبََّك 
لألدوا

َوى
ْ
َّ وابَلل ِلُب الرُّ

َ
ومن صلِة األرحاِم أال تَزورَهْم      فإْن ُزرَتُهْم قد جت

تحَذُروا 
ْ
ُه        قد انتـرَشَْت عـدَواُه فل فـال تنـرشوا »فريوس كورون« إنَـّ

الَعْدوى

رُُجـوا -إال اضطـرارا- مـن 
َ

فيـا أهـُل يـا أحباَبنَـا ال تصافُحـوا    وال خت
لَمثْوى ا

أمحد سالم ودل عموه 

خافـا ! إْذ  ِحبِّـه  عـن  ِحـّب  لكُّ  وجتـاىف       بيننـا  الرعـب  خيَّـم 
اإلنصافـا يعـرف  ال  مـن  وتـرى  طـورا    انلـاس  مـن  منصًفـا   فـرتى 
وأضافـا وافـرتى  انلهـج  غـريَّ  نـراُه        ال  زائـر  العيـش  نغَّـص 
نتعـاىف؟ بعـده  هـل  شـعري  يلـت  وراًء        الرجـوع  الـورى  وتمـى 

دانٌق اعث يف ابلالد فساًدا        وأبادت سهاُمه اآلالفا

أدي ودل آدب

اٍز.. ُهنَا       ُمْستَْقِبِليَك.. ُوقُْل: أنَا البرُْشَى.. أنَا  رَمَضاُن.. صافْح.. دون ُقفَّ
نَا  شـْهُر السـالِم.. يُفـوُح.. دون ِكَماَمـٍة        ِميِّ َشـَذا الرَّمَحَاِت.. َيْعبَـُق.. يِف ادلُّ
ُج بالُمـَى ْـَوى.. َتَهـدَّ

َ
ـْكَوى إىل       ابلـاري رَسْْت جن ـَوى إذا الشَّ

ْ
 أنـا هـازُم ابَلل

نَا ْنو.. هنا: يا أرُْض.. قد ُكِشـَف الضَّ
َ

ـَما         حت  ِمـْلَء اتلباريـِح.. الرتاويـِح.. السَّ
نَـا.. يـا أرُْض.. قـد  نَـا.. يـا أرُْض قـد    ُكِشـَف الضَّ يـا أرُْض.. قـد ُكِشـَف الضَّ
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نَا الضَّ ُكِشـَف 

املخترص املفيد يف نازلة كوفيد، اتليق ودل الشيخ.

ربِّ قِنا بـــحصنك احلصني      ما به يقِذُف سور الصنِي

َقْر     كوفيُدها عليه تسعة عــرْش ـَ لى ابلــرايا يف ســ
َ
فإنه أ

وم قبَل بْدِء االمر اكنوا    عنه بمعزل واالمـــــراكن والرُّ

األرجوزة الكورونية، أمحد سالم مقام

واء
ْ َّ
واء     ِلُلِّ داٍء، اكشِف الأل ِل ادلَّ َِّريبِّ ُمْزِ محدا ل

 وباٌء قاِض
ْ

ل ُمَصلِّيًا ىلع الرسوِل القايِض     باحلَْجِر، إْن َيْزِ

ما اكَد َيْمِضـي اعُم )تِسعَة َعَشـر   حى رَسَى )ُكوِفيُدُه) بنَي البََشـر

اُء ُ ابِْتداُء         من َقبِْل أْن َيْفُشَو ِمنَْها ادلَّ
َ

نِي هل والَح يف الصِّ

ُ )ُووَهاُن  )           وحاَر يف تشخيِصه األذهاُن
َّ

واكَن بُْؤَرًة هل

إن انلاظـر إىل بعـض عناويـن انلمـاذج  يصـاب برعب خميـف تلفاقم 
وبـاء كورونـا يف خميلـة الشـعراء، ذلا لك شـاعر منـح قصيدتـه عنوانا يفصح 
عـن أحاسيسـه جتاه الوبـاء، فقبـل أن يلج املتلـيق القـارئ إىل عتبات انلص 
الشـعري، ال بـد أن يمـر بعنـوان القصيـدة متوقفـا دلى إياءاتهـا الشـعرية 
املكتـزة املعـاين، ألن العنـوان هو قنطـرة القصيـدة، ومفتاحهـا اذلي تتجى 
فيـه ملكـوت ابلاعـث ىلع القـول، كمـا أنـه رمـز مهـم يف توصيـف الغرض 
املتـوىخ مـن الشـعر. ونظـرا تللـك األهميـة نومـئ بشـل رسيـع إىل قـراءة 
عناويـن القصائـد لنى شـحناتها ادلاللة، ومدى اسـتجابتها مـع حجم وباء 

كورونا.

معجـزة كورونـا  ييـل عنـوان إىل عجـز اإلنسـان عـن تصـور أمـر 
كورونـا، فوقـف حائـرا ال حيلة دليه غري التسـليم، فاألمر اسـتفحل شـأنه، 
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حـى أنفـذ طاقـات املخلوقات، وأظهـر أنهم غـري قادريـن  ىلع الصمود، ألن 
الوبـاء رسـالة قادمة مـن هلإ مطلق اتلرصف يمنـح اآليات يلطلـع املخلوقات 
ىلع ضعفهـا، وحاجتهـا إيلـه، ومـن ثـم تـأت للشـاعر أن يسـيم قصيدتـه 

كورونا. بمعجـزة 

خاتمة اجلاحئة 

انـزاح نـايج عـن اللقـب الشـائع »كورونـا« مسـتعمال بـدهل اجلاحئة، 
وليـس املراد خبتم اجلاحئة سـوى انتهـاء الظلم املعتم ىلع الشـعوب من طرف 
احلاكمـني، ذلا اكن اتلعبـري باجلاحئة أكث بالغة من كورونـا، ألن الظلم ليس 
جديـدا ىلع أهـل األرض، بـل أطبق العالم منـذ أمد حى اسـوّد وجه األرض، 
ولـم يعـد للحياة طعـم، هلذا جاء وبـاء كورونـا انتقاما ألولـك الضعفاء  من 
أباطـرة الظلـم، فالـل جباحئة كورونـا أصبح يف حـزي جغرايف واحـد، ال مزية 
للغـي ىلع الفقـري، لك خلف اآلخر يف املستشـفيات، واجلـراعت الطبية، بعد 

أن اكن األباطـرة يف عليـني ال يـرون إال من غرفهـم الزجاجية.

القصيـدة الكورونيـة وهـذا العنـوان ليسـت هل خلفية خارجيـة، وإنما 
سـلك  صاحبـه طريـق اتلرصيـح، وتسـمية األشـياء بألقابهـا، فالقصيـدة ملا 
اكنـت أحداثهـا ترتكز ىلع وباء  كورونا وسـبل الوقاية  منه سـميت باسـمه.

انلظـم  سـلك  ينخـرط يف  نظـم  كوفيـد.  نازلـة  يف  املفيـد  املختـرص 
اتلعليميـة الـيت يـروم بهـا أصحابهـا تقديـم مـادة جاهـزة للمتعلمـني بغيـة 
حفظهـا واالسـتعانة بهـا ىلع اسـتظهار قواعـد وأحـام العلم، فـكأن كوفيد 
حبكـم حدوثـه صـار مثـل األمـر اجلديـد اذلي يطلـب مـن الفقيـه إفراغ 
جهـده يلبـني للنـاس حكم اهلل يف الطـوارئ املسـتجدة، وهلذا جند الشـاعر 
يذكـر اسـم« انلازلـة، مسـتلهما الـرتاث الفقهيـة، حاثـا املتلقـني ىلع الوقاية 
مـن فتـك هـذا الوباء، حيـث يسـتديع جهـودا مكثفـة تلجنب أخطـاره. ثم 
إن العنـوان أشـار إىل معادلـة ربمـا يكـون هلـا أثر جليـل يف خميلـة املتليق 
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باسـتجماع قـواه إىل قـراءة مضمـون املقـول، ذلـك أن العنـوان مركـب مـن 
شـطرين لـل منهـا داللـة حجاجيـة حتـدث أثـرا إقناعيـا يف نفـس املتليق:

املخترص املفيد 	 

يف نازلة كوفيد	 

فالشـطران متماثـالن وزنـا وحروفـا، ذلا أكسـبا العنـوان جزالـة يف 
اللفـظ، وشـاعرية يف ادلاللـة.

 ، فيـه  نظمـت  اذلي  بابلحـر  تـي  ويه  الكورونيـة،  األرجـوزة 
نظمهـا.  ىلع  ابلاعـث  بالغـرض  القـارئ  تعلـم  كمـا  وهو«الرجـز«)))، 

نسـتخلص من عناويـن  القصائـد أن كورونا أمر مدهلـّم اخلطب، فهو 
معجـز للبـرش، وجاحئـة تهـد اجلبـال »الطغـاة«، ونازلـة تقتـي الفتيـا، وألم 

يبعـث ىلع القـول، وقايـة للمجتمـع من خمابلـه املهالـك املحدقة به.

املبحـث اثلـاين:  املصطلحـات الشـائعة يف زمـن كورونـا: دالالتهـا 
الشـعر. واتلداويلـة يف  اللغويـة 

اللغـة ملكـة منحهـا اهلل بلـي البـرش يلتواصـل بعضهـم مـع بعـض، 
حتقيقـا مصالـح اجتماعيـة، ومن خصائصهـا أنها تتجـدد، تلبيـة ملتصورات 
األشـياء الطارئـة، ذلا ملـا عصف وباء كورونا تدفق يف السـاحة مجع  غفري من 
املصطلحـات العلميـة،  ذات ادلالت املختلفة، تعبريا عـن احلالة االجتماعية 
املطبقـة ىلع العالـم. ونظـرا الختـالف مسـارب كورونـا تعددت املسـميات 
واأللقـاب، تبعـا ذللـك. وإذا اكن املصطلـح هـو مفتـاح اتلواصـل، وأسـاس 
اتلفاهـم بـني املجتمعـات، فـإن ابلحث تتبـع القصائـد الشـعرية املوريتانية، 
بغيـة استكشـاف املصطلحـات الكورونيـة، حيـث وقـف ىلع مجلـة مـن 

املفاهيـم أمكـن تصنيفهـا ىلع انلحـو اتلايل:

)1( الرجز حبر من ابلحور اخلليلية يتمزي بكثة الزحافات، ينظر ، أهدى سبيل إىل عليم اخلليل، ص:48.



316

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

)ــ مصطلحات الوباء 

العالـيم سـواء  الوبـاء  الـيت أجريـت ىلع  املصطلحـات  بهـا  نقصـد 
املشـهور منها السـائر بـني انلاس، أو املطمـور اذلي لم يتـداول إال عند بعض 

اخلاصة. 

واعتمـادا ىلع تقنيـة اإلحصـاء، وأهميتـه يف إبـراز قيمـة املصطلح من 
حيـث دورانهـا يف اتلداول اخلاص تمخـض عنه مجع كم مـن املصطلحات، 

ويه:

كورونـا، الوبـاء، كوفيد9)، ابلـالء، اذلبـاب، الفريوس، ابللـوى، اآلية، 
اخلطـر، سـور الصـني، فـريوس كورونـا، املـارد الفظيـع، صولـة الفـريوس، 

عضـال ادلاء، ادلانـق، الكـرب.

إن نظـرة فاحصـة ىلع املصطلحـات نـدرك مـن خالهلـا مجلـة مـن 
املتصـورات تبعـث ىلع االعتناء بأمـر املفاهيم، عناية علميـة فائقة، إذ ضبط 

املصطلحـات رأس االنطـالق املؤسـس ىلع اتلامـل املعـريف.

وجتليـة دلراسـة املصطلحـات الكوفيديـة يكـون بإماننـا تصنيفهـا 
تصنيفـا علميـا حسـب املنجـز اتلـداويل، وذلـك ىلع انلحـو اتلايل:

أ - مصطلحـات قديمـة يف اتلـداول اسـتحرت تعبريا عن اسـتفحال 
املـرض،  حنـو : ابللوى، ابلـالء، ادلاء، الكـرب، اخلطر.

إذا رجعنـا إىل داللـة األلفـاظ اخلمسـة يف املعجـم ألفينا أنهـا تدور  يف 
فلـك واحـد، هـو وقـوع أمـر غـري مرغـوب فيـه، ال قـدرة للمـرء ىلع دفعه، 
ألنـه مـن املقـدرات انلازلة مـن اخلالق عـزت قدرته. مـن هنا جنـد أن أكث 
الشـعراء عـزى  سـبب وقـوع كورونـا إىل خمالفـة انلـاس ألمـر خالقهم، ذلا 

اعقبهـم بـأن أرسـل إيلهـم سـلطانا ال قبل هلـم به.

ب - مصطلحات استعارية: الذباء، المارد الفظيع.
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اذلبـاب هـو يف األصـل حيـوان معـروف«))). غـري أنـه هنـا ذهـب بـه 
يف الشـعر إىل مـرض كورنـا لعالئـق تنقـدح يف ذهـن الشـعراء، أدى إيلهـا 
حماوتلهـم تلوصيـف احلالة الشـعورية اليت جيم بهـا العقل وقت نظم الشـعر، 
حيث«يتمـزي األدبـاء بقـدرة اعيلـة ىلع اكتشـاف العالقـات املنطقيـة بـني 

األشـياء أو ابتـار هـذه العالقـات إن لـم تكـن توجـد«)2).

 وإنمـا عـر باذلبـاب تفظيعـا حلالـة املـرض، فاألصـل  تشـبيه كورونا 
باذلباب، لكن حذف املشـبه وأداة التشـبيه ، انزياحا إىل أسـلوب االسـتعارة 
ملـا تضفيـه ىلع اخلطـاب، خرقـا ألفـق اتللـيق، وإسـهاما يف جلـب الطـالوة 
للشـعر، فاالنزيـاح عـن املألـوف هل أرسار مجايلـة يف انلـص، حيـث يظهـر 
املعـى مطـرزا يف ثوب قشـيب يبهر األبصار، ويطرب األسـماع، وال شـك أن 
ذاك مطلـب رشيع يبـذل الشـاعر قصـارى جهـده تلحقيقيـه، إذ هـو املعيار 

األجـدى يف معرفـة جتـاوب اآلخر مـع مقصدية الرسـالة.

املارد الفظيع 

سـيم كورونا باملـارد الفظيع، إشـارة إىل خطـره وما اسـتباح  من حى 
البـرش، وهـذه الضميمـة الوصفية دلى تفكيـك بنيتها تلىف مركبـة من معنني 

جيسـدها كورونـا ىلع الواقع املعيش.

فاملـارد يف اللغة: العايت الشـديد العتـو، ج مـردة«)	). والفظيع من قوهلم 
: أفظع األمر وفظع: اشـتد وعظم، واسـتفظعته وأفظعته وتفظعته: اسـتعظمته 
ووجدتـه فظيعـا«)4). وال شـك أن كورونـا عتـا وأخضـع العالـم جببورته، كما 
اشـتدت فظاعـة وطأته فتـا باملجتمع حـى قلبـت موازين العالـم، إذ أصبح 

جامـدا مشـلول احلركة، ذلا اسـتعظم أمره.

  )1(
20ç ،2( فاعلية االستعارة يف الرتكيب اللغوي لألدب، أكرم يلع معى ) رسالة ماجستري  يف اللغة العربية وآدابها(

جامعة ابلعث)، ص:)8).
)3( معجم من اللغة ))/ 	27)

)4( املجموع املغيث يف غريي القرآن واحلديث )2/ 627)
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وإنما عدل يف التسـميتني إىل االسـتعارة تفخيمـا دلاء كورونا، وأخطاره 
املفجعـة، اليت خلفت كـوراث جليلة ىلع اإلنسـان، قتال، وترشيـدا، فهو داء 
رغـم مـرور شـهور عليه لم يكشـف هل دواء يـيق البرشية من ناره املسـعرة. 
فهـو كمـا وصفه  اتلـيق ودل الشـيخ، مفصحا عن قوتـه، وعدم طاقة اإلنسـان 

(((: عليه 

لكنَّ كوفيَد بدا صعب املراس      لم يَِقهم منُه احرتاٌف واحرتاس

ــهاِربا فقتل الشباب منهم ضــاربا     حدَسهم وقتــــــــل الشَّ

ج - مصطلحـات جديـدة : فـريوس،)2) سـور الصـني)))، كورونـا، كوفيـد 
تسـعة عشـر«)4)9). 

فـل هذه األلفـاظ ال جند هلا ذكـرا يف املعاجم القديمة، بل مسـتحدثة 
يف احلـارض،  إيذانـا جبـواز اسـتعارة األلفـاظ مـن لغـة إىل أخـرى، فالعالـم 
كتلـة واحـدة، وجسـم واحد، غـري خاضـع للتجزئـة الزمانيـة وانلوعية دلى 
األزمـات، بـل قد يفهم احتـاد اللغات  يف التسـمية  بناقـوس األخطار انلامجة 
عـن كورونـا، هلـذا أمجـوا ىلع ألقابـه بمسـميات ال تعـزب عـن أحـد عنـد 

. عها سما

2ـ املصطلحات الدالة على  سبب اإلصابة بكورونا وما نت�اجئه

إن كورونا شـاع أمره، وذاع اسـمه حى غدا حديث الساعة، فاألبصار 
خاشـعة، والقلـوب واجفـة ال يـدري املـرء أيسـلم مـن خمابلـه املمضيـة؟ أم 
سـيصطيل مـن سـمومه الفاتكـة؟  وتبـااع هلاجس اخلـوف جلأ اإلنسـان إىل 
اللغـة متخـذا منهـا أداة وصفية سـعيا منه يف اتلحذيـر من لفحـات كورونا، 

هلـذا وجدنـا مصطلحات يه:

)1( املخترص املفيد يف نازلة كوفيد، ابليت، 4).

)2( فرُيوس: بالفتح اكئنات دقيقة ال ترى باملجهر العادي تنفذ من الراشحات ابلكتريية، وحتدث بعض األمراض، 

معجم ادلخيل يف اللغة العربية احلديثة وهلجاتها )ص: 60)).
)3( أضيف إىل الصني، ألنها أول دولة  ظهر فيها.

)4( نسبة إىل السنة اليت تفى فيها ادلاء، ويه سنة 9)20م.
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، العـدوى، ابلؤرة، املخالطـة، العطاس، املصافحـة، االجتماع،  الفتك، 
اتلعايف. وابلطش. 

 )ـ املصطلحات الوقائي�ة 

وتلـك جعلـت سـببا يمنـع مـن انتشـار كورونـا بـني أفـراد املجتمع، 
وهنـا نقـف ىلع املفاهيـم اتلايلـة:

 الكمائـم، الكمامـة، اجلـورب، غسـل ايلدين، مسـافة املرتيـن. اخلطر، 
احلجـر، املكـث يف ادلور، حلـس ابليـت، اتلجـوال، لـزوم الفـراش، لـزوم 

املنـازل، تغطيـة املنخـر، الطبيـب، الزيـارة، منـع ايلد، املشـايف.

فهـذه املفاهيـم مـع اختـالف ألفاظهـا ومدلوالتهـا إال أنها تسـى إىل  
يشء واحـد، هـو اتلخفيـف مـن انتشـار الوبـاء، دحـرا هل، يلنحـر  فتكه. 
والشـعراء هنـا اسـتقوا معجمهـم اللغـوي مـن السـاحة االجتماعيـة، رغبـة 
منهـم يف مشـاركة املجتمـع يف مآسـيه، ألن الشـعر هل مجهوره الفـذ، ذلا عمد 

الشـعراء  إىل توصيـف الوبـاء هلـم، يلأخـذوا الوسـائل الوقائية 

املبحث الثالث: األسلوب واملوسيقى الشعرية

واعتبـارا  كورونـا،  قضيـة  املتنـاول  املوريتـاين  الشـعر  لكـثة  نظـرا 
للـرشوط املدونـة ملواصفـات ابلحـث مـن حيث الكـم الوريق، سـأقترص يف 
دراسـيت األسـلوب واملوسـيى ىلع قصيـدة حممـد احلافـظ معجـزة كورونـا، 
وليـس اسـتبعاد غريهـا إال خمافـة جتـاوز احلـد املطلـوب، علمـا أن تلـك 
األشـعار  تعنينـا حلسـنها وما اشـتملت عليـه من اجلمـال اإلبـدايع، لكن 

نرجـع دراسـتها إىل فرصـة أخـرى.

أوال: األسلوب 

ارتبطـت  الـيت  احلديثـة  ادلراسـات  مـن  األسـلوب  دراسـة  تعتـر 
باللسـانيات احلديثـة منـذ فجـر القـرن املنـرصم، حيث اسـتعان بهـا انلقاد 
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إىل الكشـف عـن أغـوار انلـص األديب، مظهريـن مامـن مجـاهل، ومرزيـن 
اإلبـدايع. للعمـل  املمـزية  اخلصائـص 

اختلـف ادلارسـون يف تعريف  األسـلوب واألسـلوبية، ورسـم حدودها 
اجلغرافيـة تلنـاول انلـص األديب، وذلـك راجـع إىل اختالفهـم يف املنطلقـات 

واآليلـات املتخـذة دلراسـة انلـص. ولعـل أمجع تعريـف ....

مظاهر األسلوب يف القصيدة 

امتطاهـا  الـيت  األسـلوبية  املظاهـر  بعـض  دراسـة  بالعنـوان  نقصـد 
الشـاعر يف قصيدتـه يلعـر بهـا عن أحاسيسـه وما يدور يف نفسـه جتـاه وباء 
كورونـا اذلي أطبـق العالم وشـّل حركته. وألن الشـاعر مسـكون حبـب أّمته 
وآهاتهـا املفجعـة، وملـى ىلع اعتقـه املسـاهمة يف توجيه املجتمـع واألخذ به 
إىل سـاحة األمـن واالسـتقرار، اكن لزامـا عليـه أن خيتار لقصيدته أسـايلب 
تتسـاوق واحلالـة الراهنة، يللفت أبلـاب القراء إىل خطـورة املرحلة، ورضورة 

األخـذ باألسـباب انلاجحـة املعينـة ىلع دحر الوبـاء، واالنتصـار عليه.  

والقـراءة األسـلوبية تفـرض ىلع املحلـل األسـلويب انلظـر يف جمموعـة 
مـن اآليلـات املسـاعدة ىلع رصـد مجايلـة انلص، وتفسـريه تفسـريا منضبطا 
بعيـدا عـن األوهـام اليت تشـوه انلصـوص الشـعرية وجتعلهـا قبيحـة اخللقة 
بعـد أن اكنـت نصوصـا إبداعيـة، ألن صاحـب انلص يسـى حسـب طاقاته 

اللغويـة والفكريـة إىل تأيلـف نـص يعـر فيـه عن أمـر ما. 

ولـك نعـر إىل مضامـني القصيدة، حمللني هلـا حتليال أسـلوبيا نفكك 
فيـه بنيتها اللغوية إىل مسـتويات:

املستوى األول: الرتكييب

ليـس انلحـو جمـرد دراسـة منطقيـة لعالئـق األلفـاظ يف الرتكيـب، 
ووضـع ايلـد ىلع حماهلا مـن اإلعراب، بـل يتجاوز ذلـك إىل دراسـة الوظائف 
الرتكيبـة، واألسـباب ابلاعثـة ىلع اختيـار تركيـب دون آخر، لغـرض باليغ، 
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أو اتلعبـري عن شـعور. وهنا سـيقف ابلحـث  ىلع بعض معالـم انلحو يليء 
جوانـب أسـلوبية اسـتعان بها الشـاعر يف وصـف احلالـة الكورونية.

	 = اجلملة 

درج انلحويـون ىلع تقسـيم اجلملة إىل قسـمني: فعلية واسـمية))) وهذا 
اتلقسـيم ليـس اعتباطيـا، وإنمـا ينطلـق مـن تصـور شـامل لعنـارص تأيلف 

الكالمية. اجلملـة 

شـملت معجـزة كورونـا اجلملـة االسـمية، والفعليـة، حيـث اختـذت 
لك مجلـة مسـاقا، حمـددة املوقـع املناسـب هلـا، اذلي ينفـذ فيـه الشـاعر  إىل 
متصوراتـه اذلهنيـة. وقد اكنـت للجملة الفعليـة الغلبة ىلع أختها االسـمية، 
وذلـك انطالقـا مـن احلالة املضطربـة املعتمـة ىلع خميلة الشـاعر، وىلع العالم 

فيه.  يعيـش  اذلي 

ولعـل اجلـدول اتلايل يوضح نلـا الصـورة املرشقة للجملتـني، مصحوبا 
املئوية  بالعدد والنسـبة 

النسبةالعدداجلملة

))الفعلية

8االسمية

00)9)املجموع

بانلـص  الفعليـة  اجلملـة  اسـتئثار  جبـالء  هل  يظهـر  للجـدول  املتأمـل  إن 
واسـتحواذها ىلع فكـر الشـاعر، حيـث وردت أضعـاف االسـمية، وال يظنّن 
ظـان أن هـذه الكـثة جمـرد حشـو لأللفـاظ، بـل هلـا هواجـس جاشـت بها 
عواطـف الشـاعر، فالقصيـدة تصـف حلظـة زمنيـة فارقـة، ذلا اكنـت هلـا 

)1( املقدمة اجلزويلة، ص:90.
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رمزيتهـا اخلـادلة، وألفاظهـا املناسـبة ملضامينها، ذلـك أن اجلملـة الفعلية هلا 
تمـوج يف األزمنـة، ومـا يصحبهـا مـن أحـداث، ومن ثـم تـأت للبالغيني أن 
يصفوهـا باتلجـدد ادلاليل، مالءمـة مـع الظرفيـة اخلطـاب، يقـول ادلسـويق 
:كونهـا فعليـة للتجدد واحلـدوث وادلاللة ىلع أحـد األزمنة اثلالثـة«))). وال 
شـك أن الشـاعر فطن تللـك اخلاصية،  هلذا كثـف من اسـتخدامها، جتريدا 

حلالـة كورونـا، ومـا أحدثتـه مـن انفصـام وانفصـال يف البرش.

لقد قسـم انلحـاة بنية الفعل إىل ثالثة: ماض، ومضـارع، وأمر)2)، ولل 
منهـا دالتها الوظيفيـة. واحلاذق خيتار نلصه اللفظ املناسـب لفكرته املرسـلة 
إىل املتلـيق، يك حتـدث يف نفسـه تأثـريا وإقنـااع. وتتبعا للنص املـدروس يلىف 
اسـتخدام الشـاعر جلميـع أنـواع األفعال، غري أنهـا تتفاوت يف انلـص، تفاوتا 
ينبـع مـن حاجيات انلـص.  ويف اجلدول اتلـايل إحصاء تللك االسـتخدامات 

املئوية. ونسبها 

النسبةالعدداألفعال

28املايض

20املضارع

	األمر

00)))املجموع

مـن خـالل انلظـر يف اجلـدول السـابق يمكـن ترتيـب األفعـال ىلع انلحـو 
اتلايل:

 فاملـايض يف السـلم األىلع، واملضـارع يف الوسـط، ويف ادلرجـة األخرية 
األمـر. ولعـل الرجـوع إىل انلص يكشـف نلـا رس كثة نـوع، وقلـة اآلخر.

)1( حاشية ادلسويق ىلع خمترص املعاين )2/ 8	)

)2( املساعد ىلع تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ))/ ).
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املايض

وإنمـا عـدل إىل املـايض، ألنـه  إذ الشـاعر قصـد وصـف احلالـة الـيت 
اسـتبد بهـا اإلنسـان يف عيشـه قبـل حـدوث معجـزة كورونـا، مـن علـو، 
وتـرف، وخلـود إىل مـالذ، وملـا اكن هذا حـاهل قبل نـزول الوباء لـم يكن بد 
مـن امتطـاء الصيغـة اللغويـة املناسـبة تللـك احلالة، مـن هنا وجد الشـاعر 

ضاتلـه يف املـايض، ألنـه زمـن انقـىض أثـر، فمـن تلـك األفعال :

أخـذت، ظـن، اقتـدر، ازينت، تنـاىس، ختطى، فجـر، أمسـوا، ، انترش، 
اكن...الـخ. فـل األفعال تصب يف قالب واحد، ألن الشـاعر وظفها ليسـتكنه 
مـن خالهلـا صـورة شـفافة للهيئـة الـيت اكن عليهـا اإلنسـان، تلـك احلالـة 
اهلمجيـة الـيت خـدل فيها املـرء إىل ابلطـش واتباع املهلـات دون مـرااعة ما 
اسـتخلف فيـه تعمـريا لـألرض وتوحيـدا للخالـق، وهنـا يـرتاءى نلـا ابلعد 
اإليمـاين اذلي يسـكن قلـب الشـاعر، فهـو يـرى أن اإلنسـان يسـري بقدرة 
اهلل وفضلـه، فعليـه أن يشـكره ىلع انلعـم، ويلحـذر بطـر ادلنيا فإنهـا جابلة 

املهالك. 

املضارع

تـأيت صيغـة املضـارع مـن حيث الكـم يف انلـص بعد املـايض، حيث 
وظفهـا الشـاعر؛ يلرهـن ىلع احلالـة انلاطقـة الـيت عليهـا اإلنسـان يف أزمة 
كورونـا، فمـن تلـك األفعـال: يسـائلون عـن املقدور/خيـي ذبابـا بلحـظ 
العـني ليس يـري/ قد خشـعوا يسـتنطقون/ ال يشـهدون نديا مـن منازههم/ 

لـن جيـدي ادلول العظيم...الخ.

 ولك األفعـال تشـعرنا بـأن الشـاعر قصدهـا قصـدا يلنقـل للمتلـيق 
اهليئـة املرعبـة املحدقـة ىلع انلـاس، فهـم حيـارى مـن هـول املوقـف، وهنا 
يمنـح الشـاعر انلص تسلسـال منطقيـا يف نقل أحداثـه، فـأول يشء يصادفنا 
قـوهل: يسـائلون عـن املقـدور« وفيهـا داللـة ىلع بدايـة احلـدث. ذلـك أن 
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كورونـا ملا شـاع أمـره انتـرش كأرشعة انلـار يصطيل بـه لك من اقـرتب منه، 
ذلا أحجـم كورونـا انلـاس، فبـدأ لك يسـائل اآلخر، كيـف جرى الوبـاء؟ وملا 
ذا جـرى؟  ويف »يسـائلون« داللـة ىلع التشـارك يف فعل السـؤال، ألن السـائل 
يلـيق السـؤال يك جيـد جوابـا شـافيا، غـري أنـه يقابـل مـن طـرف املخاطـب 
بسـؤال آخـر، ألن املسـؤول والسـائل سـيان يف حتديـد اإلجابـة، ولّما لـم جُيْد 
السـؤال نفعـا خـدل اجلميـع إىل اخلـوف، إذ هـو مطيـة اخلائـف اذلي لـم جيد 
مأمنـا يسـكن روعه. »خيـي ذبابا ... قد خشـعوا« ثـم يمىض الشـاعر قدما 
مـع األحـداث، فانلاس رجعـوا »يسـتنطقون اتلاريـخ« لعلهم جيدون تفسـريا 
ينفعهـم يف معاجلـة األزمـة املتفاقمـة، ألن األزمات هلا مع اإلنسـان مصاحبة 
طويلـة، فـل وقـت يتجرع مرارتهـا، غري أن انلاس ملا يئسـوا مـن خملص يف 
اتلاريـخ، ركنـوا إىل اتلـواري خلف اجلدران »ال يشـهدون نديا مـن منازههم« 
ويف اختيـار الصيغـة »يشـهدون« تفخيـم وتهويـل تلعـايط انلـاس مـع أمـر 
كورونـا، فهـم قبله اكنوا يألفـون االجتمـاع واتلواصل، بيـد أن كورونا نغص 
عليهـم احليـاة، فانقلبـت املوازين، إذ أصبـح الل مذعورا مـن اآلخر، خيى 
أن ينقـل إيلـه املرض اخلبيـث، فالقريب منحجر عـن قرابته يف بيتـه، واجلار 

جمـاف جلاره. 

ال شـك أن الشـاعر وفـق يف اختيـاره لصيغـة املضـارع، حيـث مكنته 
مـن وصـف دقيـق للمرحلة احلايلـة، معتمدا أسـلوبا جليال، يلتـيق فيه طرفا 
اإلبـداع واإلبـالغ. وهكـذا يصلـح الفعل للحـدث اذلي يتجـدد حلظة بعد 
حلظـة، أو نلقـل اتلعبـري عـن احلـد املتحـرك يف انلفـس، ويسـتطيع الشـاعر 
أو األديـب إذا جـاد اسـتغالل الفعـل املضـارع يف نظـم عبارتـه أن يقـل جو 

احلـدث واملتصـور املتجـدد فيه” .

    واملتأمـل للنـص جيـد الشـاعر اسـتغل املضـاع ووظفـه أحسـن 
توظيـف، حمققـا بذلـك مآربـه من انلـص، فانلص الشـعري ليس إال رسـالة 

تواصليـة تسـى إىل توصيـف أمـر مـا.
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صيغة األمر 

لـم يشـع اسـتخدام صيغـة األمـر يف معجـزة كورونـا، عكـس أخويه 
السـابقني، ذلك أن الشـاعر ينتـيق من اللغـة األلفاظ املناسـبة للهدف اذلي 

يصبـو إىل حتقيقـه مـن انلص. 

 إذا رجعنـا إىل القصيـدة جنـد أن صيغـة األمـر وردت ثـالث مرات يف 
سـياق حمـدد، وتلـك الصيـغ : اكنفنا، أجـر، صّل.

 اسـتخدم الشـاعر األمـر يف سـياق حديثـه عن مزيـل األبـواء والغري. 
ذلـك أنـه بعد أن وصف الرعـب املخيم ىلع العالم، وما أصـاب ادلول العظى 
مـن  اذلعـر والوهـن، إذ لم جيـد اإلنسـان املفزوع ضاتلـه دليها رغـم أنه اكن 
ينظـر إيلهـا بعـني اجلالل واملقـدرة، لكـن وباء كورونـا أظهر عجزهـا، فلم 

يعـد اإلنسـان يثقف فيهـا كما اكن. 

وإذا اكن الشـاعر مؤمنـا بقضايـا أمتـه، فلن يدخـر جهـدا يف إنقاذها، 
ذلا أرشـد انلـاس  إىل  سـبيل اهلل مـزيج انلعـم، ومزيل انلقم، فـاهلل هو مقدر 
األشـياء، ومزيـل اهلوم، فقد أنـزل كورونا خموفـا من اتلمادي يف الـيغ، وحاثا 

البـرش إىل اتلعلـق به ال بـدول وال باتلطـور العليم. 

ويف هـذا اجلـو املفـزع املخيـب آلمـال انلـاس يلجـأ الشـاعر إىل اهلل، 
طابلـا كنفـه، إذ هو اكشـف مدهلمات األمور، سـالا طريـق ادلاعء واتلرع  
»فلتـرصف الوباء والغـري... وبالـكالءة فاكنفنا... بك اسـتجرنا أيا جمري أجر” 

ويف اختيـار لفظـي الكنف، واإلجارة، وشـحنهما يف صيغـة األمر ديلل 
ىلع حتقـق ذلـك مـن املرجـو، ألن اإلنسـان يف زمـن كورونا مفـزوع القلب ، 

متشـتت األفـار، هلذا ملا وجـد طلب  اإلنقـاذ، واحلفظ  والسـالمة.

2 ــ النداء

مـن املالمح الـيت يعتي بها املحلل األسـلويب يف انلص أسـلوب انلداء، 
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يلـدرك مـن خالهل أسـباب اسـتداعء انلـص هل، ذلـك أن لك لفظـة لغوية ترد 
يف انلـص هلـا داللـة قصديـة يوظفهـا الشـاعر تلحقـق هل غرضـا تداويلًـا يف 

اخلطاب.

وانلـداء هـو: طلب املتلكم إقبـال املخاطب حسـا أو معـى«))).  وليس 
الطلـب جمـرد اإلقبال باجلوارح، بل هل أبعاد نفيسـة يسـتدعيه انلص لتسـهم  

يف حتقيـق أغراض خمتلفـة يروم الشـاعر حتقيقها. 

انطالقـا مـن القصيدة وقف ابلاحـث ىلع تكرار أسـلوب انلداء أربع 
مـرات، يه قـوهل: بـك اسـتجرنا إلـيه يـا جمري أجـر/ يا من أنـزل السـور/ أيا 

مـوالي فلترصف األوبـاء و الغري«

وأول يشء يبـدو للقـارئ من خالل أسـلوب انلداء، أن الشـاعر رصفه 
وجـه إىل وجهـة واحدة، فجعلهـا القادرة ىلع تلبيـة ندائه، فاملنـادى يف انلص 
هـو اهلل، وقـد تعـددت صفاتـه عنـد الشـاعر، فهـو :إلـيه، يـا جمـري، يامـن 

أنزلت السـور، يـا موالي. 

إن الشـاعر ملـا رأى يـأس ادلول العظـى مـن حتقيق مـآرب انلاس يف 
رصف األوبـاء أرشـدهم إىل اهلل رافـع الغـم، ذلا أفصـح قبل أن يناديه باسـمه 
بأنـه مـالذه قائال: ومنـك ال ملجأ إال إيلك« ثم أرىخ العنان نلفسـه مسـتذلا 
بصفـات املنـادى، مـوالي، إلـيه، يـا جمـري... الـخ طلبا للنجـدة. وهنـا يظهر 
الشـاعر ملـوء القلـب حبـب اهلل، فهـو مـواله، وويل أمـره، ذلا نـاداه دلفع لك 
الـرشور واألوبئـة عـن األمـة اتلائهـة اليت  اكنـت تسـتنجد بقـوة غريها فلم 

جتـد نفعـا منها. 

بالضعـف  تـي  »الشـاعر«  املتلكـم  يـاء  إىل  اجلاللـة  اسـم  وإضافـة 
واالنكسـار، فالشـاعر تللهفـه وبلـوغ املوقـف مـن نفسـه يسـتعجل مـن  
مـواله انلـرص ورمحـة انلاس وكشـف ابلـالء عنهم، ذلا لـم يبح باسـمه، خمافة 

)1( حاشية ادلسويق ىلع خمترص املعاين )2/ 4	4)
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أن يطـول الكالم، وقـد لىب الضمري  للشـاعر غرضه، طيا للمسـاحة اللغوية، 
ذلـك أن مـن خصائـص الضمـري اقرتانـه »بقـوة اتلخييل وسـعة املدلـول«)2).

املستوى الصريف 

تعـد دراسـة اتلرصيـف يف انلـص الشـعري مـن ضمـن مـا يعتـي بـه 
املحلـل األسـلويب يف تنـاوهل للظواهـر اللغويـة يف انلـص، ذلـك أن الشـاعر 
ينسـج نصـه متوخيـا صيغـا رصفيـة متعـددة، لـل منهـا وظائـف يسـتطيع 
شـحذها تلـؤدي دورا يف اخلطـاب. واملراد بالـرصف هنا: هو أن تـأيت إىل مثال 
مـن احلـروف األصول فتشـتق منـه بزيـادة أو بنقـص أمثلة خمتلفـة يدل لك 

مثـال منهـا ىلع معـى ال يـدل عليـه املثال اآلخـر«)	).

وحنـن هنـا سـنتطرق بلعض جوانـب الرصف الـيت اكن هلا أثـر بارز يف 
نسـج خيـوط انلص، لنى إفـادة الشـاعر منها .

)ــ الصيغة الشتقاقية: 

وجـد الشـاعر ضاتلـه يف الصيغ االشـتقاقية، ملـا هلا من سـمات داليلة 
خمتلفـة، حيـث تمنح انلص قـوة السـريورة واالندفـاع، وتضخ فيـه احلركية، 
وذلـك انطالقـا مـن تلوينـات انلـص بمعـان متعـددة. فانلـص اذلي يتـوي 
صيغـا رصفيـة سـيكون أمن أسـلوب، وأكـث رونقا مـن انلص اخلـايل منها.

وردت يف معجزة كورونا مجلة من الصيغ الرصفية، يه:

السـامر/ منحجـرا، مشـتكيا، جمـري، خـري، دائمـة، مصافحـة، املـارد، 
العـايت، اجلهـول، الغافـل، منتجـع، األبلج، أغـى، خموفا، املقـدور، العاصف، 
منفجـرا، منخـذل، مرعـوب، السـامدون، العاملـون، منخدر، سـامر، منذعر،  

خاضعة. املختـار، 

وقد شـلكت صيغة اسـم الفاعـل انفجارا شـعريا يف القصيـدة، ملوحة 

)2( دراسة األسلوب بني املعارص والرتاث، 64).

)3( رشح اتلرصيف للثمانيي )ص: ))2)
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باإلحسـاس  املرهـف اذلي اتـكأ عليهـا الشـاعر، معـرا عـن انفعاالتـه، 
ومـا تنطـوي عليـه نفسـه جتـاه أزمـة كورونـا. وقـد أبان نلـا الشـاعر جانبا 
مـن حيـاة اإلنسـان يف ظـل أزمـة كورونـا، فهـو منخـذل، مشـتك، منفجر، 
سـامد، ولكهـا هـذه األوصـاف تـدل ىلع تفاقـم احلالـة اإلنسـانية وخروجهـا 
عـن السـيطرة. وانلص الشـعري حـني يضم مجلة مـن الصيغـة الرصفية ذات 
املنـايح املختلفة، فإنه يشـّد انتبـاه القـارئ إىل ظاهرة معينـة تقتي اتلثبت 

لك جيـد هلا حلـوال مناسـبة.

2 ــ صيغة جمع التكسري 

ظفـرت القصيـدة جبملة من مجوع اتلكسـري ملا هلا من أثـر يف تكوين 
انلـص األديب، إذ يلجـأ إيلها الشـاعر بغية تعميـم اخلطاب ألصنـاف خمتلفة، 
حيـث تغنيـه صيغة اتلكسـري عـن توزيع اخلطـاب إىل وحدات مفـردة، فبدل 
أن يقـول: اغو، واغو، واغو، واغو... الـخ. ويف هـذا تطويـل وعـدم بيـان. خيتار 
صيغة اتلكسـري : غواة، يلقتصـد يف اللغة، ويافظ ىلع رونـق انلص. وبانلظر 

إىل القصيـدة جنـد نوعني من مجوع اتلكسـري :

مجـع الكـرة :تهاويـل، مباهيـت، غـواة، السـري، سواسـية، مزههـم، 
األطبـاء، األمـراء، الفقـراء، اخلراء، الرقـاب، ، الغلبـة، ، والغري، ار، السـور، 

الزمـر، األخـالء، مناخرهـم،  كمائمهـم، ، الكتـب.

مجوع القلة : األفالك، أبراج، األعناق، األوباء، أشتات، األسوار.

لـم يكن اسـتجالب مجوع  اتلكسـري جمـرد حشـو القصيـدة بألفاظ 
لغويـة ال طائـل منهـا، وإنمـا قصـد منها الشـاعر  ملعـان جتيش بهـا انلفس، 

تلمنح انلـص ثـراء لغويا.

املستوى ابلاليغ 

نبحـر يف هـذا املسـتوى  نلقـف ىلع بعـض مجايلـات انلـص، مظهرين 
براعـة الشـاعر يف اإلفـادة مـن أنـواع ابلالغـة الـيت مـن شـأنها أن تعيل من 
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قيمـة انلـص اإلبداعيـة واإلقناعيـة، وقـد قـال عبـد القاهـر اجلرجـاين عن 
بعـض جوانـب ابلالغة ، وحتديـدا التشـبيه، واتلمثيل، واالسـتعارة :فإن هذه 
أصـول كبـرية، كأّن جـّل حماسـن الـكالم إن لم نقـل: لكّهـا، متفرّعـة عنها، 
وراجعـة إيلهـا، وكأنهـا أقطـاب تـدور عليهـا املعـاين يف مترّصفاتهـا، وأقطار 

حتيـط بها مـن جهاتهـا«))). 

اسـتنادا إىل تعـدد مسـتويات ابلالغـة يف القصيـدة سـيقف عليهـا 
ابلاحـث ىلع انلحـو اتلـايل:

ــ التشبيه 

وللتشـبيه دور أسـايس يف إضفـاء اإلقناع ىلع انلص، ألن الشـاعر من 
خـالهل جيعـل ربطا بـني الـيء املتحـدث عنـه، ومتصـورات خارجيـة، هلا 
وشـائج بالغـرض املـراد، »يلؤثر ىلع املتلـيق، وجيره حنـو اجلمـال وابلالغة«)2).

ويف القصيـدة نقف ىلع اسـتخدام التشـبيه مخس مـرات: وباء كورون 
الطوفان اكلعاصف 

اعث  خاضعة...لاهلبـا  الغلـب  ذعـر/  يف  اكملشـط  سواسـية  أمسـوا 
األرضـني و انتـرشا/ أيـن الغلبـة مـن أمريـك ..اكلطفـل يمـرث منـه الودع 

منذعـرا/ يللـزم املخـدع اإلنسـان منحجـرا اكلسـامري تراهـم.

وبانلظـر إىل انلـص جنـد أن توظيـف التشـبيه اكن الرتكـزي فيـه ىلع 
أمريـن:

كثة انتشار الوباء 

ضعف اإلنسان أمام كورونا. 

فـيف األول نقـف ىلع تشـبيه كورونـا بالطوفـان العاصف، ومـا أدراك 

)1( أرسار ابلالغة ىف علم ابليان )ص: 29.

)2( دراسة أسلوبية لقصيدة احلسني، جوريج، ص:0	).
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مـا الطوفـان العاصف؟ ويف اسـتخدام لكمة الطوفان ترصيح  بكثة انتشـار 
الوبـاء، وأنـه بلـغ ذروة االنتشـار، فـال قـدرة لإلنسـان ىلع كبـح مجاحه إال 
بعنايـة مـن اهلل. كمـا أننـا نفهـم من لكمـة الطوفـان أيضا مـا ينتـج عنه من 

خسـائر ماديـة، حيـث املوت الـزؤام اذلي حصـل أرواح ماليـني البرش. 

ويف اثلاين حشـد الشـاعر تشـبيهات متعددة يلعطي املتليق صورة حية 
عـن ضعـف اإلنسـان ومـدى خوفه من بطـش كورونـا. وهنا يلوح الشـاعر 
بـأن انلـاس صاروا متسـاوين »اكملشـط« يف اخلوف ال شـجاعة تتفـاوت فيها 
انلـاس بعـد أن اكنـت الشـجاعة صفـة حممـودة، بـل صـاروا ىلع مسـاحة 
واحـدة، لك أحـد مسـترت وراء أكمتـه خمافـة أن يمسـه أذى كورونـا. ولعـل 
التشـبيه اثلاين)أيـن الغلبـة من أمريـك ..اكلطفل يمرث منه الـودع منذعرا) 
أكـث تصويـرا لذلعر اذلي أحاط باإلنسـان، ذلك أن الشـاعر عمـد إىل أعى 
بالطفـل  فشـبهها  »أمريـكا«  املعـارص  اإلنسـان  تصـور  يف  وأقواهـا  ادلول 
الرضيـع اذلي ال حـول هل وال قـوة. وهذا التشـبيه رغـم بالغتـه ابليانية، وما 
أنسـج ىلع انلـص مـن مجـال وبهـاء، خـال أن هل تأثـريا يف املتلقـني، خاصـة 
وأن املشـهد الواقـيع ألمريـكا وغريهـا مـن ادلول العظـى يصـدق انلص، 
ويمنحـه القبـول، فـادلول أضحـت اعجـزة عـن دحـر كورونا وصـده عنها، 

معلنـة بذلـك االنهزام والتسـليم.

2ـ القتب�اس

يعتـر االقتبـاس فنـا مـن فنـون ابلالغـة اجلميلـة، وهـو :أن يضّمـن 
الـكالم شـيئا مـن القـرآن أو احلديـث، ال ىلع أنـه منـه«))).

حينمـا نعود إىل معجـزة كورونا أول يشء يدق أسـماعنا ذاك االقتباس 
اجلميـل، املنبئ عن تشـبع الشـاعر بمعـاين القرآن. فالشـاعر افتتـح قصيدته 

بقوهل: 

)1( األطول رشح تلخيص مفتاح العلوم ))/ )2).
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 حـى إذا أخـذت ذي األرض زخرفهـا      وظن ماردهـا العايت أن اقتدرا
 وازينـت بتهاويـل الغـرور هل          حـى تنـاىس اجلهـول الغافـل القـدرا
 و راد منتجـع األفـالك مـن زحـل     مـن بعـد مـا قـد ختطـى األبلـج القمرا
 فقـال سـيد أبـراج السـماء أنـا          يلخضـع انلـاس إن ينـىه و إن أمـرا

هناك أنزل رب العرش آيته      خموفا جبالل القهر من فجرا

فهذا انلص اقتباس جيل من قوهل تعاىل يف سورة يونس

نَُّهـْم قَاِدُروَن 
َ
ْهلَُها أ

َ
يَّنَـْت َوَظنَّ أ رُْض زُْخُرَفَهـا َوازَّ

َ ْ
َخـَذِت األ

َ
 )حـىَّ إَِذا أ

ْمِس 
َ ْ
ْن لَْم َتْغـَن بِاأل

َ
نَاَهـا َحِصيـًدا َكأ

ْ
ْو َنَهـاًرا فََجَعل

َ
اًْل أ

َ
ْمُرنَـا يل

َ
تَاَهـا أ

َ
َعلَيَْهـا أ

ُروَن))2) َيَـاِت ِلَقـْوٍم َيتََفكَّ
ْ

ُل اآل َكَذلِـَك ُنَفصِّ

فانلـص أحـاط جبملـة أفـار اآليـة، حيـث اخنـداع اإلنسـان بادلنيا، 
والركـون إىل شـهواتها، دون إحسـاس بقـدرة قـادر، وال مـرااعة حـى، هلـذا 
فـوئج بتقلب ادلنيـا، وجعل العـايل منها سـافال، ورد الزخف حصيـدا. وإنما 
اسـتدىع الشـاعر انلص القـرآين للتشـابه بني احلاتلـني : احلالة الـيت يصفها 
القـرآن زمـن تـزهل، واحلالـة احلـارضة الـيت قصـد إيله الشـاعر مـن خالل 
نصـه. وقـد أفـاد الشـاعر مـن اآليـة فأحسـن رص األلفـاظ، وربـط املعاين، 
منتقيـا أوصافـا تناسـب حالـة اإلنسـان املتلبـس باآلثـام املتسـببة يف جلب 

املضـار، واآلهـات، ولعـل مـن تلك نازلـة كورونـا املقصـودة يف انلص.

ثاني�ا:  املوسيقى الشعرية

املوسـيى يه القانـون املنظـم للشـعر، حيـث جتعـل ربطـا تلقائيا بني 
املنشـد املتلـيق للنـص، ألن انلفـس جبلـت ىلع اتلـوق إىل  انلغـم اجلميـل، 
إذ يمنـح النشـوة للحـواس، فيتجـاذب الشـعور ويتفاعل مع انلغـم، وخاصة 
حاسـة السـمع يلحـدث ذلـك تأثـريا يف املخاطـب، فحوى ذلـك أن الرسـالة 

أدت مهمتهـا، وبلغـت مضامينهـا.

)2( سورة يونس، 24.
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والشـعراء بغيـة إحـداث اتلأثـري يف املجتمـع اعتنوا بموسـيى الشـعر، 
جاعلـني منهـا ابلنية األسـاس، ألنها صـورة الشـعر املؤثرة. فمجـرد األلفاظ 
ال تأثـري هل، فلـو ألقيـت القصيدة دون نسـق موسـييق لم تعد كالمـا اعديا قد 
ال ينتبـه هل املرسـل إيلـه، اغضا جوارحه عنـه لعدم إثارته كوانـه. من هنا اكن  

أهم يشء يف الشـعر هو موسـيقاه. 

لقـد قسـم انلقـاد موسـيى الشـعر إىل قسـمني))): موسـيى خارجيـة، 
وموسـيى داخليـة.

)ــ املوسيى اخلارجية

نعـرض هنـا بلعـض مظاهـر املوسـيى اخلارجيـة، ومـا هلا مـن جواهر 
يف ترابـط انلـص الشـعر، وجعله وحـدة منسـجمة اكللكمة الواحـدة، ذلك أن 
هـذه العنـارص اآلتية اسـتطاع الشـاعر مـن خالهلا نظـم قصيدتـه ىلع نمط 
معـني الزتمـه مـن أول القصيـدة حى آخـر بيت منهـا. وتلك العنـارص يه : 

)ـ الـوزن واملـراد بـه : انلظـام اذلي خيضـع هل مجيـع الشـعراء يف نظـم 
قصائدهـم، وهـو اإليقـاع  احلاصـل مـن اتلفعيـالت ... وهل أثر مهـم يف تأدية 

.(2 املعى«)

والشـاعر يف قصيدتـه قصـد حبـر البسـيط، وهـو حبر شـائع يف الشـعر 
العـريب، يمتـاز بتفاعيـل تتكرر  من خـالل مقاطـع متوازية الشـطرين. وهو 
يف نظـر عبـد الطيـب بإزاء حبـر الطويل، إذ همـا : أطوال حبور الشـعر العريب، 
وأعظمهـا أبهـًة وجاللـًة، وإيلهمـا يعمد أصحـاب الرصانـة. وفيهمـا يفتضح 

أهـل الراككـة واهلجنة«)	). 

والبسيط اذلي نظمت فيه القصيدة من جنس اتلام:

)1( املوسيى يف شعر عمرو بن قميئة، سعد خضري عباس، ص:4.

)2( املعجم املفصل يف علم العروض والقافية، إيميل يعقوب، ص:8)4.

)3( املرشد إىل فهم أشعار العرب ، عبد اهلل الطيب))/ 	44.
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مسـتفعلن فاعلن مسـتفعلن فعلن           مسـتفعلن فاعلن مسـتفعلن 
فعلن

وال شـك أن حممـد احلافظ ظهر من خالل قصيدتـه مقتدرا ىلع انلظم، 
ذا اعرضـة قويـة يف اللغـة، حيـث مزج بـني اجلزالـة يف اللفظ، وغـزارة املاء، 
ودقـة الوصـف، األمـر اذلي زاد من مجال قصيدتـه، ذلا يكون وىّف البسـيط 

حقـه، إذ ظهـر يف حلة قشـيبة ىلع غـرار القصيـدة يف عرصها اذلهي.

ـ القافية 

ويه: احلـروف الـيت تبـدأ بمتحـرك قبـل أول سـاكنني يف آخـر ابليت 
الشـعري وتكـون القافيـة لكمة واحـدة«)4).

لقـد الـزتم الشـاعر يف قصيدتـه بأسـلوب القافيـة، فكررهـا يف مجيـع 
أبيـات قصيدتـه، حيـث أحدثت صـدى يف انسـجام معاين انلص، وتسلسـل 

أفاره. 

	 الـروي وهل أثر جليـل يف القصيدة العمودية، فلكما أاعده الشـاعر أثار 
انتبـاه املتلـيق عند ختم لك بيت. والـروي اذلي اختاره الشـاعر لقصيدته هو 
حـرف الـراء،  وهل وقـع خطري ىلع انلفـس، ملا اتصف بـه اجلهـارة واتلكرير، 
فـكأن الشـاعر تلفاقـم حالـة كورونا يتنفـس الصعـداء هلول املوصـوف، ذلا 
اكن الـراء مناسـبا تللـك احلالـة االنفعايلـة والشـعور املفـزع، فلكمـا كـرر 
الشـاعر  الـراء  مع لك بيت جتدد إحساسـه، فانفجرت أهاتـه هلول املوصوف.

املوسيقى الداخلية

تعتـر املوسـيى ادلاخليـة أو اإليقـاع ادلاخيل كما يلو بلعـض انلقاد، 
ركنـا أساسـيا للنـص الشـعر، إذ أن أرسارا مجة ال يقف عليهـا القارئ إال من 
تلقـاء تفتيشـه عـن مكونـات املوسـيى ادلاخلية الـيت حتدث شـجنا يف اجلو 

)4( أهدى سبيل إىل عليم اخلليل )ص: 90.
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العـام للنـص، والشـاعر الفـذ هـو اذلي خيلـق مسـاحة إبداعيـة مـن خالل 
مزاوجتـه ألسـايلب متنوعـة. وهنـا نذكـر بعـض العنـارص املوسـيقية الـيت 

أظلـت معجـزة كورونا.

أــ اجلناس 

وهو تشابه يصل بني للفظ من حيث حروف بنية اللكمة))).

وظفـت الشـاعر اجلنـاس يلفـن بـه املتلـيق، آخـذا بتالبيبـه إىل ثراء 
اللغـة وتنـوع مهايعهـا، فمـن اجلناسـات نقـف ىلع اللكمـات اتلايلـة: خـرة 

اخلـراء، أفقـر الفقـراء، اسـتجر، أجـر.

واملالحظ أن الشـاعر قصـد إىل اجلناس انلاقص، واكنـت تلك اللكمات 
املجنسـة هلـا أثـر يف انلـص، إذ أكسـبته تناغمـا موسـيقيا بـني األلفـاظ، ما 

اسـرتىع انتبـاه املتلقني.

ب ـ التكرار 

واتلكـرار هل جتليات متعددة وأسـايلب خمتلفة، فمنهـا تكرار احلرف، 
واللكمـة، واجلملـة، واملعـى. ولكهـا تتضافـر تلعـر عمـا ينبجـس يف خاطـر 
الشـاعر يلحقـق بنصـه، تفاعـال  دلى مجهـور املتلقـني، كمـا أن اتلكـرار« 

»يعكـس جانبـا مـن املوقـف الشـعوري، واالنفعايل)2) للشـاعر. 

احلـرف،  مسـتوياته،  مجيـع  ىلع  اتلكـرار  أسـلوب  اعتمـد  وشـاعرنا 
واللكمـة، واملعى، فمـن ذلك، الضمائر، وحـروف الربط، واألسـماء، واألفعال، 
وقـد تضافـرت مجيعها لتشـل نصـا موسـقيا، هل قوة تتمـزي باجلمـال وبراعة 

اإلقناع.

خاتمة البحث 

))) ينظر، األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ))/ ))))
)2( ظاهرة اتلكرار يف الشعر اجلاهيل دراسة أسلوبية، د. ربابعه موىس، ص: 60)
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تفاعـل الشـعراء املوريتانيـون مع أزمـة كورونا تفاعـال إجيابيا، حيث 
أبـدوا قدرتهـم ىلع توعية املجتمـع من خالل إنتاجهم الشـعري، ألن الشـعر 

رسـالة إبداعيـة، هلا أسـلوبها اخلاص، وغرضهـا انلبيل.

القصائـد املعاجلـة ألزمة كورونا الزتمـت للبحور اخلليليـة، فلم خترج 
إىل الشـعر احلـر، ولعـل ذلـك يي بمـدى إيمـان جـل املوريتانيـني برورة 

اخلليلة. بابلحـور  االلزتام 

إن القصائـد يف إطارهـا العـام اكنـت مجيلـة ال ختلـو مـن الطرافـة 
واإلبـداع، وقد شـلكت اللغة الشـعرية فيهـا مالمح إبداعيـة، واخلاصية اليت 
جتمـع القصائـد املنتقاة لدلراسـة تكمن يف حسـن اتلأيلف، واختيـار اللفظ 
اجلليـل دون إفـراط يف الغرابة،  وال سـقوط  يف قاع االبتـذال والراككة، وإنما 

حسـن السـبك، ورونق املـاء، وعذوبـة املعى.

اكن الشـاعر حممد احلافـظ يف قصيدته كورونا مبداع، هل أسـلوب آرس، 
ولغـة قويـة، امـزتج فيهـا اللفـظ الغريـب، والقريـب، مشـكال كال منهمـا 

داعمـة يف انلص. 

شـحذت معجـزة كورونـا بكثري مـن األسـايلب ابليانية واملوسـيقية، 
فخـرج نصهـا عبقـا تفـوح منـه راحئـة اإلبـداع، واإلمتـاع، حيث أحسـن 
الشـاعر يف وصـف كورونـا ومـا أحـدث يف العالـم مـن خلخلـة، متخـذا 
أسـلوب انلصـح واتلقريع، ثم ختـم قصيدته باتلرع إىل اهلل اكشـف اهلموم، 

القلوب.  ومؤنـس 
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أثر التعلم عن بعد يف مخرجات التعلم بالعصف الذهين

يف ظروف فريوس كورونا.

أ.د. أحمد محمد خلف املومين

كلية الشريعة والقانون - جامعة عمان العربي�ة- األردن

امللخص

ظهـر مـن ابلحث انـه مع تطور وسـائل اتلواصـل االجتمـايع وامانية 
حتقيـق نسـبة كبرية مـن أهداف نقـل املعلومـة للطالب،وامانية اسـتخدام 
الرامـج احلديثـة تلحقيـق نسـبة كبرية مـن املشـاركة بـني املعلـم والطالب 
عـن بعد،فانـه اصبـح من الـروري اعتمـاد طريقـة اتلعلم عن بعـد احدى 

طـرق اتلعلـم احلديثة.

وألن االحـوال والظـروف تلـزم االنسـان للبحـث عن حلـول وخاصة 
يف العمليـة اتلعليميـة كمـا هـو احلـال يف أزمـة تفـي فـريوس اكرونـا –
كوفيـد9)- وايـة ظـروف مشـابهة،وبانلظر إىل ختفيـف اللكـف االقتصاديـة 
فـإن اتلعلـم عـن بعـد يقـق أهـداف العمليـة اتلعليميـة، وإن اكن يتـاج 
اىل بعـض اتلطويـر والتسـهيل ىلع نسـبة مـن الطلبـة ربمـا أنهـا ال تتجـاوز 
)2% مـن عـدد الطلبـة يف معظـم ادلول، بتحقـق وصـول شـبكة اتلواصل أو 
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إحـدى حمطات فضائية تلحقـق اتلواصل واملشـاركة وأسـلوب اتلقييم، اذلي 
يمكـن حتقيقـه بتطوير نمط األسـئلة كمـا هو احلـال يف امتحانـات العديد 
مـن مسـتوى اللغـات يف العالـم حيـث إنها تتـم برقم مشـفر وختـرج انلتائج 

الفور. ىلع 

لقـد أصبـح اتلعلـم عن بعـد جمد فعـى ادلول اعتمـاد  هذا االسـلوب 
يف نظـام اتلعلـم عندها.

Summary

It emerged from the research that with the devel-
 opment of social media and the possibility of achieving a
 large proportion of the goals of transferring information

to students, and the possibility of using modern pro-
grams to achieve a large proportion of participation be-

 ,tween the teacher and the student from a distance

it has become necessary to adopt a method of dis-
.tance learning one of the modern learning methods

 And because conditions and circumstances obligate
a person to search for solutions, especially in the educa-

 tional process, as is the case in the Karuna virus outbreak
- as a matter of 19 - and which conditions

Given the reduction of economic costs, distance learn-
 ing achieves the goals of the educational process, and if it
 needs some development and facilitation on a percentage
of students, it may not exceed 25% of the number of stu-

.dents

In most countries, the arrival of the communica-
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 tion network or one of the satellite stations is achieved
 to achieve communication, participation and evaluation
 method, which can be achieved by developing a pattern of
 questions as is the case in many language level exams in
the world where it is carried out with an encrypted num-

.ber and the results are produced immediately

 Distance learning has become useful, so countries
.must adopt this method in their learning system

املقدمة

 احلمـد هلل اذلي خلق االنسـان وعلمه ابليان وجعل اهم وسـائل تعلمه 
القلـم وابليان،والصـالة السـالم ىلع معلم البرشية اخلـري،اذلي علم اصحابه 

مسـتخدما لك وسـائل ومناهج اتلعلـم واصى عليه وىلع أصحابه وسـلم.

الـيت حققتهـا البرشيـة يف  العلميـة واتلقنيـة  إن معظـم اإلجنـازات 
القـرون األخـرية يه نتاجـات أفـار إبداعيـة معتمـدة ىلع املزج بـني العقل 
وانلقل،وقـد اصبـح اعملنـا ايلوم يعيـش يف اعلم رسيع اتلغيـري حتيطه حتديات 
حمليـة واعملية مـن أهمهـا االنفجار املعـريف واتلطـور اتلقـي، واالنفتاح ىلع 
العالـم نتيجـة رسعـة االتصـاالت واملواصـالت حـى اصبـح العالـم كقرية 
صغرية،وهـذا يتـاج منا اىل الرعـة يف تنمية عمليات اتلفكـري واتلعلم حلل 

مـا يواجهنا من مشـكالت.

رأس  وىلع  األفـراد،  مـن  واملتخصصـني  ادلول  مسـؤويلات  وهـذه 
اتلفكـري  تنميـة  يف  تسـاهم  الـيت  اتلعليميـة  املؤسسـات  ادلول  مؤسسـات 

الطـالب. دلى  املشـكالت  حلـل  واالبـداع 

والقـدرات االبداعيـة موجـودة عنـد لك فرد بنسـب متفاوتـه وحتتاج 
اىل االيقـاظ واتلـدرب لـك تعطـي انلتيجـة املرجوة، فنحـن ايلـوم يف القرن 
احلـادي والعرشيـن امليـالدي حباجـة اىل  اسـرتاتيجية تعلـم وتعليـم تعطينا 
افـاق تعليمية واسـعة ومتنوعة  ومتقدمة تسـاعد طالبنـا ىلع تنمية مهاراتهم 
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العقليـة املتنوعـة وتدربهـم ىلع االبـداع واالنتـاج اجلديد. وهنـا احلاجة اىل 
وجـود املعلـم املتخصـص اذلي يسـتطيع اثـارة طالبـه وحتفزيهـم للتفكـري 

ملعاجلـة ايـة مشـلكة مطروحة.

حلـل  واملجمـواعت  األفـراد  مـن  مفيـدة  ابداعيـة  افـار  انتـاج  إن 
مشـلكة معينـة، بوضع اذلهـن يف جالة من اجلاهزيـة واإلثـارة للتفكري يف لك 
االجتاهـات تلويلـد أكـر قـدر مكـن من األفـار حـول املشـلكة املطروحة 
مـع اتاحـة الفـرد جـوا مـن احلريـة يسـمح بظهـور لك االراء وهـو مـا يعرف 

اذلهي))) بالعصـف 

فمـا ــهـو مفهـوم العصـف الــهين؟ومـا األمـور املؤثـرة ىلع اتلحصيـل 
العلـي باسـتخدام اسـلوب العصـف الــهـين؟ ومـا يه القواعـد واملعايـري 

السـرتاــجية العصـف الــهـين؟

 وإىل أي مـدى يمكـن حتقـق نتائـج اسـرتاتيجية العصـف اذلهـي 
بظـروف اسـتثنائية مثـل أزمـة فـريوس كرونـا يف العمليـة اتلعليميـة؟ وإىل 
أي مـدى تتحقـق مهـارات اتلفكـري عنـد الطلبـة  يف مثـل هـذه الظـروف 
الـيت اعتمـدت اتلعلـم عـن بعد إحـدى طـرق اتلعليـم يف اململكـة االردنية 
اهلاشـمية بنـاء ىلع أمـر ادلفـاع رقـم 6 لعـام 2020م.هـذه األمـور وغريهـا ما 

سنناقشـه يف هـذه الورقـة ابلحثيـة.

منهجية البحث: 

نسـلك املنهـج الوصـيف يف بيـان مفهوم اسـرتاجية العصـف اذلهي يف 
اتلعليـم ويف بيان قواعـده ومهياره وأجلـأ اىل املنهج االسـتقرايئ واملقارن عند 

هل. احلاجة 

وسيكون ابلحث يف األقسام اتلايلة:

)1(ديفزي 986)م،االبداه اذلهي،ص2	. وانظر د. حممد املفيت،2000م،ص6).
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القسم األول: مفهوم اسرتاجية العصف اذلهي

القسـم اثلاين:مـدى تأثري الظـروف يف أزمة فريوس كورونـا كوفيد 9) 
ىلع اسـرتاجية العصف اذلهي

القسـم اثلالث: تطوير أسـايلب وزارة اتلعليم األردنيـة يف طرق اتلعلم 
يف أزمـة كورونا .  

القسم األول: مفهوم اسرتاتيجية العصف الذهين وقواعده:

يعـد اتلدريـس أحـد أنواع الفنـون وذلـك بما يتـم اكتسـابه وتطويره 
للمهـارات دلى املعلمـني عر الزمـن، فاتلعليم حباجة إىل تطويـر حى يتوافق 
ومتطلبـات العـرص، فهـو يتـاج إىل جمموعـة مـن املهـارات الـيت ينبـيغ أن 
يكتسـبها معلـم املسـتقبل قبـل رشوعـه يف عمليـة اتلدريس، فهـذه املهنة 
اتلعليميـة يه أسـاس املهن األخـرى اكلطب واهلندسـة واملحامـاة والصيدلة 

وغريها.

ولفـظ االسـرتاتيجية أصلهـا يونانيـة قديمـة تعـرف بأنهـا اسـتخدام 
الوسـائل املتاحـة تلحقيـق األهـداف املنشـودة))) . وقيـل إن أصلهـا يبانيـة 
وتعـي القيـادة، أمـا االسـرتاتيجية يف اتلدريس فيه: جمموعة مـن اإلجراءات 
الـيت خيططهـا القائـم باتلدريس مسـبقا مـن أجل اسـتخدامها أثنـاء عملية 

اتلدريـس يف ضـوء اإلمانيـات املتاحة)2). 

فالعصـف اذلهـي: هـو اسـرتاتيجية تسـتخدم لالسـتفادة مـن عـدد 
مـن األفـار يف موضـوع معـني أو للمسـاعدة يف حـل مشـلكة معينـة، وهذه 
االسـرتاتيجية موجـودة يف تراثنـا االسـاليم، فلـو نظرنـا إىل القـرآن الكريـم 

)1( انظر االستاذ ادلكتور أمحد حممد خلف املومي،االسرتاتيجية االسالمية السياسية والعسكرية،دار 

الفالح،994)م،ص	2. 
)2( انظر عبد احلميد شاهني2007م،اسرتاجية اتلدريس املتقدمة اسرتاجية اتلعليم وأنماط اتلعلم،جامعة 

االسكندرية،مرص،ص7.  
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لوجدنـا الكثـري مـن االلفاظ الـيت تبـني أهمية اتلفكـر وهو نهج مـن مناهج 
احلـوار قد وردت يف كتاب اهلل يف عدة سـور بمعـى: املراجعة واملناظرة والوكز 
للعقـل تلنشـيطه ىلع اتلفكـري وإبـداء الرأي،ولقـد طبق ذلك االسـلوب من 
اتلحـاور اإلمـام الكبـري أبـو حذيفـة بـن انلعمـان احلنـيف صاحـب املذهب 
الفقـيه الشـهري،  إذ اكن أسـلوبه مـع تالمذتـه بإلقـاء املعضلـة والطلب من 
تالمذتـه- منهـم أبـو يوسـف وأيب يلـى وحممد بـن احلسـن وزفـر  وغريهم- 
يطلـب منهـم إبـداء الـرأي ثم يقـوم بتنقيـح االجابـات واتلحقق مـن أقربها 
إىل مفهـوم انلـص دون جتريـح أي مـن اآلراء الـيت يبديهـا تالمذتـه، وال 

يسـتثنيها إن اعتمـدت ىلع اجتهـاد صحيح.

 وال زالـت اآلراء املخالفـة إىل رأيـه يف األحـام الفقهيـة مدونـة حى 
اآلن يف املذهـب احلنـيف فنقـول رأي أيب حنيفـة،  أما رأي صاحبيـه فهو كذا 

وكذا.)	)..-

 إال أنـه يف العـرص احلديـث يعتـر أن هـذا األسـلوب مـن اتلعلم ظهر 
بعـد احلـرب لعامليـة األول أو اثلانية عندمـا بني«ايلكس فيكـي أو زيورن« 

عندمـا بـني يف كتابه-اتلخيل اتلطبيـيق يف اعم 2	9)م)4).

فالعصـف اذلهي عبـارة عن تقنيـة ابداعية مجاعية تبـذل من خالهلا 
اجلهـود الجيـاد حـل ملشـلكة معينة عن طريـق مجع قائمـة من االفـار حبرية 
واسـتقالل واتلعبـري عنهـا بـال احـراج ،وتصميـم هـذه اتلقنيـة اعتمادا ىلع 

اتلفكـري انلقـدي دون ابعاد للنقد السـلي.

القسم الثاين: مفهوم التعلم عن بعد سلبي�ات واجيابي�ات

يعتـر اتلعليـم عـن بُعـد وسـيلة تعليميـة حديثـة النشـأة،تعتمد يف 
مضمونهـا ىلع اختالف املان،  وُبعد املسـافة بني الُمتعلـم والكتاب أو املعلم 

)3(ادلكتور أمحد حممد املومي، احلوار يف االسالم اسلوب اتلعليم العايل،حبثا منشورا يف جملة ادلراسات االسالمية 

جامعة ال ابليت،2008م. 
 .study.com.reterieved-22-12-2019-)4(
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أو املجموعـة ادلراسـية؛ وتكمـن أهميتها يف تقديم برنامـج تعلييم من قلب 
احلـرم اتلعليـيم، ووضعـه بـني يـدي املتعلـم بالرغم مـن اختالف املسـاحة 
اجلغرافيـة؛ وذلك سـعياً السـتقطاب الطـالب، وحتّدي الظـروف الصعبة اليت 
تواجههـم لالنضمـام إىل برنامـج اتلعليـم اتلقليـدي يف اجلامعـات. ظهـرت 
فكـرة اتلعليـم عن بُعـد يف نهايات السـبعينات من القـرن العرشين ميالدي 
بواسـطة اجلامعـات األوروبيـة واألمريكيـة؛ حيـث اكنـت ترسـل الرنامج 
اتلعليـيم للطلبـة بواسـطة الريـد، واكنـت تتمثل حينهـا بالكتـب، ورشائط 
التسـجيل، والفيديوهـات؛ تلقـدم رشحاً وافياً حـول املناهـج اتلعليمية، واكن 
الطلبـة يندجمـون مع هـذا انلمـط اتلعليـيم، ويلزتمـون بما يـولك إيلهم من 
فـروض وواجبـات، واكنت تشـرتط اجلامعـات ىلع طلبتهـا القـدوم إىل احلرم 

اجلامـيع يف موعـد االختبـارات انلهائية. 

)-سلبي�ات التعلم عن بعد:

 واكن  هلـذا االسـلوب سـلبيات يف ذلـك الوقـت منها اكرتفـاع اتللكفة 
املاديـة لالنضمـام هل، عـدم تقّبـل املجتمعـات هلذا انلـوع من اتلعليم. سـوء 
الظـن بهـذا انلمـط اتلعليـيم من حيـث قدرتـه ىلع توفري فرص عمـل، عدم 
اعتماديـة بعـض وزارات اتلعليـم العـايل يف ادلول العربية للتعليـم عن بعد، 

ويمكـن تلخيـص هـذه العيـوب بما ييل: 

أو  والُمـدرس  الطالـب  مـن  لًكّ  بـني  ُمبـارش  اتصـال  وجـود  أ.عـدم 
الُمحـارض، إال أّن بعـض املؤسسـات اتلعليميـة تُقـّدم ادلعـم األاكديـيم مـن 
خـالل اسـتخدام الريد اإللكـرتوين، أو اهلاتـف، أو املراسـالت الفورية من 

وسـائل اتلواصـل االجتمـايع واتلقنيـة احلديثـة. 

ب، إال أّن ابلعـض منهم يكون 
ّ

ب.عـدم وجـود تفاُعـل ما بـني الطـال
قـادراً ىلع اتلفاعـل عـن طريـق -الشـبكةاإلنرتنت-، أو يكـون اتلفاعـل 
مـن خـالل تشـكيل جممـواعت دراسـية خاصـة. احلاجـة إىل قـدر كبـري من 
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االنضبـاط اذلايت، 

ج.فـيف ُمعظـم احلـاالت ال يكـون هناك شـخص للتأكد مـن حصول 
ب ىلع اتلعليـم يف الوقـت الُمحـدد، اال انـه يمكن بواسـطة اتلقنيات 

ّ
الطـال

احلديثـة اتلغلـب ىلع ذلك. 

اسـتخدام  منهـا،  أمـور  عـدة  ىلع  اتلـدرب  إىل  املدرسـني  د.حاجـة 
اإلنرتنـت، باإلضافـة للتـدرب ىلع اسـتخدام برامـج خاصـة وذلـك لنـرش 
املحـارضات أو عمـل الصفحـات ىلع اإلنرتنـت، كمـا أّن الطالـب يتـاج 
للتـدرب ىلع اسـتخدام اإلنرتنت، واسـتخدام الرامج اليت تسـاعد ىلع تبادل 

املعلومـات مـع املدرسـني.

ه.وجـوب توّفـر بيئـة تكنولوجيـة حتتية عن طريـق اجلامعـة أو اجلهة 
الـيت تُقـّدم برنامـج اتلعليـم عـن بُعـد، ويه مـن انلُظـم الغـري متوفـرة دلى 

مجيـع اهليئـات اتلعليمية.

و. وجـود مشـالك يف عـرض موجـة اإلنرتنت ورسعتـه، والـيت يتم من 
خالهلـا تبـادل املعلومـات مع مـزود اإلنرتنـت، فمـن املمكن أن يسـتخدم 
الطالب شـبكة اإلنرتنـت اخلاصة باهلاتـف املزيل، واليت ال تتجـاوز رسعتها 
6,		 كيلوبايـت، إال أّن الطالـب يتـاج لُرعـة أكـر ملشـاهدة املحارضات 

ىلع شاشـة اكملـة، ودون حدوث تقطيـع بالصـورة أو الصوت.

ب خـالل أداء االختبارات 
ّ

ز. إمانيـة حدوث حاالت مـن غش الطال
اإللكرتونيـة، فـال يضمن الُمدرس ما إن اكن الطالب هـو من قّدم االختبار أو 
أحـد آخـر، إال أّن هناك بعض الُطرق ملنع الغش تتمثل يف طلب االسـم والرقم 
 الـري مـن الطالب، لكن هـذه األمور غري اكفيـة للحد من هـذه الظاهرة.

2-إجيابي�ات التعلم عن بعد:

وهل إجيابيـات منها:أنـه يلعـب اتلعليـم عـن بُعـد دوراً فعـااًل يف رفـع 
املسـتويات اثلقافيـة، والعلميـة، واالجتماعيـة بـني األفـراد. يسـد انلقـص 
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الكبـري يف اهليئات اتلدريسـية واأليدي املدربة املؤهلـة يف خمتلف املجاالت. 
خيفـف مـن ضعـف اإلمانيـات الـيت تعـاين منهـا بعـض اجلامعـات. يُقلل 
مـن الفروقـات الفرديـة بـني الُمتدربـني، وذلـك مـن خـالل وضـع املصادر 
اتلعليميـة املتنوعـة بـني يـدي الُمتعلـم، باإلضافـة إىل تقديـم ادلعـم الامل 
للمؤسسـات اتلدريبيـة بـكل مـا حتتاجـه تلنتـج تعليمـاً فعااًل من وسـائط 
وتقنيـات تعليـم. فتـح اآلفـاق يف االرتقـاء الوظيـيف ملـن فاتـه قطـار اتلعليم 
املنتظـم مـن املوظفني، حيـث يمكنه ذلك من ادلراسـة والعمـل يف آن واحد، 
و يوفـر الوقـت واجلهـد، و يفز املتعلم ىلع اكتسـاب أكر قدر مـن املهارات 
واتلحصيـل العلـيم، نظـراً لرتكـزي العمليـة اتلعليميـة فقـط ىلع الفحـوى 
ادلرايس دون اتلطلـع إىل أي جوانـب أخرى. يسـاعد الفـرد ىلع االعتماد ىلع 
نفسـه لكيـاً، وذلك مـن خالل اختيـار املصادر اليت يسـتويح منهـا معلوماته 

بذاتـه دون تأثـري مـن الغري. 

 إنـه يناسـب اكفـة األفـراد سـواء اكن حمـارضاً أو طابلاً.ويتمزيباملرونة 
املتمثلـة بإتاحـة املجـال واخليـارات أمام املتعلـم وفقـاً لرغبته يف املشـاركة، 
ويمتـاز برتكـه تأثـرياً وفاعلية أكث من نظـام اتلعليم اتلقليـدي دلى املتعلم؛ 

وذلـك بما يسـتخدمه مـن تقنيات.

ونبسط هذا بانلقاط اتلايلة:

 عن اتلعليم اتلقليدي. 
ً
أ.تقديم ابلديل الَمِرن للطلبة، عوضا

ب ذوي 
ّ

ن الطـال
ّ
ب فرص أكـر يف حتصيل الِعلـم. تمك

ّ
ب.منـح الطـال

اإلاعقـة من االتلحـاق بالصفوف ادلراسـية. 

ب للسـفر مـن أــجل 
ّ

ـري املـال مـن ــخـالل عـدم اضطـرار الطـال
ّ
ج.توف

ب باالــختيار بـن جممواعت خمتلفـة ومتنوعة 
ّ

حتصيـل الِعلم. السـماح للطـال
ادلراسـية.  ادلورات  من 

حتسـن  ىلع  املسـاعدة  الطـالب.  مهـارات  تطويـر  ىلع  د.املسـاعدة 
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ب. 
ّ

االنضبـاط الايت دلى الطـالب. تعزيـز الشـعور باملسـؤويلة دلى الطـال

ب. 
ّ

ه .حتسن مهارة إدارة الوقت دلى الطال

ب. 
ّ

ة دلى الطال
ّ
و.حتسن املهارات الفكرية املستقل

ز..عـدم احلاــجـة لوــجـود الطالـب والُمـدرس يف املـكن نفسـه تلبـادل 
املعلومـات.

 أو بالصيغـة انلصيـة، أو 
ً
ح. مشـاــهدة الطالـب الُمحـارضة إلكرتونيـا

املرئيـة، أو املسـموعة، يف أي وقـت يناسـبه، دون احلاــجـة لالتلقاء باألسـتاذ.

ط. إاعدة الطالـب مشـاــهدة ــُجـزء معـن من املحارضة، وــهـذا األمر من 
الصعـب حتقيقه يف املحـارضات اتلقليدية.

ك. اسـتخدام احلاسوب كوسـيط من أــجل اسـتغالل سعته وإمكنياته 
اتلعليم. يف عملية 

يمتلكـون  ال  اليـن  لألشـخاص  اتلعليـم  توفـري  ىلع  املسـاعدة  ل. 
االسـتطاعة؛ ألّن اتلعليـم عـن بُعـد مفتـوح للجميـع باــختـالف أعمارــهم أو 

ارتباطاتهـم.

م. اتلخفيـف مـن الطاقـة االسـتيعابية للجامعـات، ــحيـث ال يتطلـب 
ــهـذا انلـوع مـن اتلعليـم احلضـور ملوقـع اجلامعـة من أــجـل تلـي الِعلم.

 القسـم الثالـث: مـدى تأثـري الظـروف يف أزمـة فـريوس كورونـا كوفيد 9) 
علـى اسـرتاجية العصـف الذهـين يف الردن:

تكمـن أهميـة جلسـة العصـف اذلهـي قبـل بـدء املعلـم بـرشح 
املوضـوع بتوفـري قـدر كبري مـن املعلومـات للطـالب. ومن مزيات اسـلوب 
العصـف اذلهـي انـه ال يوجـد هنـاك اجابـات خاطئة،بـل يتـم احلصول ىلع 
اكـر قـدر مـن االفـار حـول املشـلكة املطروحة ،ثـم يتـم فرزهـا بتثبيت ما 

يناسـب املوضـوع وابعـاد األفـار ابلعيـدة عنه.
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العصـف اذلهـي اسـرتاتيجية متـازة  ويف كثـري مـن االحيـان يعـد 
املعرفـة  مـن  لالسـتفادة  واملتامـل  الامـل  ادلرايس  الفصـل  تسـتخدم يف 
السـابقة،وملنح مجيـع الطـالب فرصـة اتلعبـري عـن أفارهـم وللقضـاء ىلع 
اخلـوف مـن الفشـل،والقضاء ىلع اخلـوف مـن املغامـرة البـداء الـرأي مـع 

احـرتام اجلميـع بلعضهـم ابلعـض.

فـاىل أي مـدى تتحقـق اهـداف اسـرتاجية العصـف اذلهـي يف حالة 
ظـروف وقـف اذلهـاب للمـدارس واملؤسسـات اتلعليميـة يف أزمـة فـريوس 
كرونا،وبعـد حتول ادلراسـة املعتمـدة يف االردن بموجب قرار الطـواريء رقم 

6 العتمـاد اتلعلـم عـن بعد وسـيلة من وسـائل اتلعلـم يف االردن.

بانلظـر إىل مـدى حتقـق قواعـد االسـرتاتيجية للعصـف اذلهـي جند 
اتلايلة: األمـور 

 مـن حيـث القاعـدة األول يف تهيئـة وحتديـد املوضـوع اذلي يـراد 
مناقشـته فقـد عمـدت وزارة اتلعليـم االردنيـة اىل االعالن يف اكـث من قناة  
فضائيـة -ا االردنية ،ونورسك،ودرسـك وبعض القنـوات األخرى- وباإلعالن 
لفـرتة اكفيـة إليصـال األمـر ملعظـم الطلبـة، وإن اكن ابلعـض ال يسـتطيع 
املتابعـة نظـرا بلعـض الطـروف املاديـة او لعـدم وصـول ابلـث اىل اماكـن 
سـكناهم، وهـؤالء ربمـا ال يشـلكون 0	 بامليـة مـن الطـالب يف االردن.  اذا 
هـذه القاعـدة األول متحققـة يف هـذه الظروف الـيت يمنع فيهـا اتلجوال اال 

باسـتثناءات وطـرق خاصة،فهـو متحقـق وبمسـاعدات األهل .

وإذا نظرنـا اىل القاعـدة اثلانيـة املتعلقـة جبمـع وحتليـل مجيـع انلقاط 
واالفـار  مـع االبتعـاد عـن انلقـد السـلي،فذلك غـري متحقـق يف ادلروس 
الـيت تعطى ىلع الوسـائل الفضائيـة،  اال أن بعض املراكـز واألاكديميات مثل 
ااكديميـة املسـتوى العـايل وااكديمية انلاجحـون للغات وغريهـا كثري يكون 
اتلواصـل واتلفاعـل مـع الطـالب حمقـق اىل حد مـرض اما بعقـد رابط ىلع 
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بعـض املواقـع مثل –زووم- اذلي يسـمح بتفاعل الطلبة مـع معلمهم مبارشة،  
أو بتوزيـع بعـض الرامـج االلكرتونية اليت تسـمح باملشـاركة، فهـذه القاعدة 
يف اسـرتاتيجية العصـف اذلهـي متحققة جزئيـا ربما تصـل اىل )2% تقريبا.

وبانلظـر إىل القاعـدة اثلاثلـة بابلناء ىلع االفـار الواصلة عر وسـائل 
االتصـال املتوفـرة ثـم حتليلهـا وابسـتثناء ابلعيـد منهـا عـن املوضوع،فذلك 
مبيت ىلع القاعدة السـابقة ومع أن وزارة الرتبية واتلعليم أجرت يف 8)نيسـان 
وعـر الفضائيـات نـوع مـن اتلقييم لطالبهـا عر الوسـائل الفضائيـة املعلن 
عنهـا إال أن األمـر ال زال جتربـة جديـدة، ومـع أنـه أعلن أن أكـث من %70 
مـن الطلبـة تفاعلوا يف املشـاركة إال أن األمر يبى جزئيـا وحباجة إىل تطوير.

أمـا القاعـدة اثلاثلـة يف معيـار جنـاح اسـرتاتيجية العصـف اذلهـي 
باالسـتفادة مـن وسـائل اتلعلـم مـن خرائـط وروسـومات و الفـرز لالفـار 

فذلـك متـاح عـر وسـائل اتلواصـل االجتمـايع املتوفـرة.

مـا سـبق يظهـر أن االردن قـد جنـح وحقـق باتلعلـم عـن بعـد وعـر 
الوسـائل املتاحـة اكمـال عمليـة اتلعلـم يف ظـروف طاريئـة يف هـذه األزمـة 

انتشـار فـريوس اكرونـا كوفيـد9). 

 ال شـك أن العمليـة اتلعليميـة كمـا بينـا سـابقا حباجـة إىل تطويـر 
مسـتمر تلتوافـق وحاجـات العـرص ، خاصـة بعـد اتلطـور اهلائـل يف اتلقنية 

. يثة حلد ا

اكنـت االجتاهـات السـابقة يف وزارة اتلعليـم واتلعليـم العـايل  لغايـة 
7)20 ال تعتمـد طريقـة اتلعلـم عـن بعد ،ويف السـنني األخـرية وضعت بعض 
الـرشوط الـيت تلـزم ادلارس عن بعـد االقامة يف بدل املؤسسـة الـيت يتعلم بها 

مـدة من االشـهر يف السـنة .

إال أن فـرض حالة الطواريء يانتشـار فـريوس كورونـا يف العالم وهذا 
اذلهـول أمام أعداد املصابـني بهذا الفريوس القاتل، ورسعة انتشـاره املذهلة 
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اضطـرت األردن كمـا هـو معظـم بـدلان العالـم بل اكنـت األردن سـباقة إىل 
إقـرار نظـام اتلباعـد وفـرض منـع اتلجـول اجلـزئ وإيقـاف اتلجمعات ىلع 
معظـم املسـتويات يف )) أذار 2020م، مـا جعـل وزارة اتلعليـم يف األردن تتجه 
إىل اعتمـاد ادلراسـة عـن بعد طاملـا أنها توفـر إىل حد كبري أسـس اتلعلم مع 
تطـور وسـائل اتلواصل االجتمـايع ، فعمـدت إىل إجناز برامج تـيف إىل حد ال 
بـأس بـع باسـتمرارية احليـاة اتلعليميـة يف األردن،  واعتمـدت أن مـن طرق 
اتلعلـم يف األردن اتلعلـم عـن بعـد وتعمـل ىلع إجيـاد برامج حتقق التشـارك 

بـني املعلـم واملتلـيق بمـا يقق قـدرا أكر مـن األهداف.
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السياسة األدبي�ة للعربي�ة لغة ثاني�ة ابان جاحئة كورونا

الدكتورة أماين فرح اخلليفة سليمان )))

جامعة سطام بن عبد العزيز - اململكة العربي�ة السعودية

amanifarh@gmail.com

ملخص البحث

األدب  مـن اللغـة يشـمل اكفـة علـوم العربيـة ويمثل لك مسـتوياتها 
يعتـر مادة دسـمة تلعليـم العربيـة للناطقني بغريها  تتسـم باملرونـة واتلنوع 

ومواكبـة األحداث ومسـايرتها. 

واآلن طـرأت ىلع البرشيـة جاحئـة اجتاحـت العالـم وأدت إىل إغالق  
وإشـاالت أثـرت ىلع تعليـم العربيـة ملتحدثيهـا  وانلاطقـني بغريهـا فانت 
فكـرة ابلحـث ضمـن احللول إلشـاالت هذه اجلاحئة بدراسـة تهـدف لوضع 
سياسـية مقرتحـة تلعليـم األدب للناطقـني بغـري العربيـة بموجهـات فعالـة 
باالسـتفادة من معطيـات واقع كورونـا وبمنهجية تشـتمل ىلع تمهيد  وثالثة 
مباحـث األول دور األدب يف تعليـم العربيـة لغـة ثانيـة  قبـل اجلاحئة واثلاين 
تطويـر طـرق تدريـس األدب لغـري انلاطقـني بالعربيـة بنـاء ىلع معطيـات 
كورونـا واثلالـث السياسـة األدبيـة تلعليـم العربيـة لغـة ثانيـة إبـان جاحئة 
كورونـا واختتـم ابلحـث خباتمـة وتوصيـات علهـا تفيـد يف جمـال ابلحـث 
واتلطويـر للباحـث والقـارئ مع ذكـر للهوامـش واملصادر املعتمـدة يف كتابة 

))) أستاذ األدب وانلقد املساعد يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز)44)-2020 رئيسة قسم اللغة العربية 
بكلية العلوم وادلراسات اإلنسانية 		4)-7	4) ـهعضو االحتاد ادلويل للغة العربية 6)20 شاركت يف مؤتمرات 

دويلة وملتقيات باألحباث واحلضور. 
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بلحث ا

التمهيد

األدب والوباء – جاحئة كورونا وتعليم العربي�ة لغة ثاني�ة:

األدب أحـد أشـال اتلعبـري اإلنشـايئ عـن جممـل عواطـف اإلنسـان 
وهواجسـه بـأرىق األسـايلب الكتابيـة اليت تتنوع مـن انلث إىل انلـث املنظوم 
إىل الشـعر املـوزون تلفتح لإلنسـان أبواب القـدرة للتعبري عنه بأسـلوب آخر 
))) يـرادف لفـظ اثلقافـة ومفهـوم األدب بمعنـاه الشـامل يـدرج مجيـع مـا 
يكتـب يف اللغـة مـن العلوم واألدب حتـت مفهـوم األدب )2) ويتمزي األدب 
باملتعـة واملعرفـة والفـن.   و قـد ظـل ابـن حـارضه فوقـف معاونا لإلنسـان 
ومنـارصا هل ضـد األوبئـة اليت ختتطفه يف شـى أنواعهـا ونظـر إىل الوباء من 
زاويتـه الفنيـة واجلمايلـة واكن هـو الفرع األكـث مرونة ومسـايرة لإلحداث 

وانلـوازل ولم يكـن األدب قديمـا وحديثـا متفرجـا ىلع األزمات)	)

والوبـاء قديـم فقـد كـثت األوبئـة قديمـا ومـرت ىلع العالـم أزمات، 
َر األدب بمعنـاه العام هذه األزمات واألوبئة وسـجل تارخيها وتفاصيلها  وََصـوَّ
وترجـم األدباء أحواهلا إىل فنون شـملت أنواعه انلثية. والشـعرية واختلفت 
أحـوال الوبـاء أحيانـا وذات حدته وعـرف باجلاحئة واجلاحئة وبـاء ينترش بني 
البـرش يف مسـاحة كـرى مثل قـارة مثال وقد تتسـع تلعـم اكفة أحنـاء العالم 

(4(

وقد اسـتجابت اآلداب للوبائيـات ودونت حيثياتهـا وآثارها. ويتصف 
األدب باجلنـس البـرشي اذلي ينتـى هل مثـل األدب العـريب أو الزمـان   أو 

املوضـوع فـاألدب اذلي تناول الوبـاء اآلن هـو)أدب كورونا) 

وينتظـم العالـم ايلوم وبـاء بدأ يف الصني وانترش انتشـارا واسـعا حمدثا 
جاحئـة خيمـت بثقلهـا ىلع العالـم عرفهـا اجلميـع وأكتـوي بنارهـا وآثارها. 
تلـك يه جاحئـة فـريوس كورونـا أو كوفيـد9) ويه جاحئـة اعمليـة مسـتمرة 
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حايلـاً يسـببها فـريوس كورونا املرتبـط باملتالزمة انلفسـية احلادة الشـديدة.  
واحلاجئـة مفـرد واجلمع جاحئـات وجوائـح ويه داهية أو مصيبة حتـل بالرجل 

يف مـاهل فتجتاحـه لكـه واجلاحئـة يه وباء اعلـيم معد )))

واآلن اجلاحئـة مسـتمرة وقـد قلبـت العالـم   وأفـرزت واقعـا متعـدد 
االنتشـار  مـن  للحـد  العالـم  اختذهـا  الـيت  األنظمـة  بسـبب  املشـكالت 
واتلفـي، وتبـي العالـم سياسـات جديـدة، واقـرتح أنظمـة للتعامـل مـع 
األزمـة عرفهـا اجلميـع، وأصبحـت واقعا،  وملا اكنـت اللغة يه مرآة اعكسـة 
لـل  النشـاط اإلنسـاين  املتأثـر بواقع األزمة ايلـوم اكن تعليمهـا متأثرا أيضا 

إذا اكن نلاطقيهـا أو  لغـة ثانيـة.

و أثـرت اجلاحئة ىلع اللغـات يف العالم بأرسه وانتجـت مفردات جديدة  
تشـمل مصطلحـات متخصصة يف جماالت علم األوبئـة والطب واملخترصات 
اجلديـدة واللكمـات للتعبري عـن الروريـات املجتمعيـة املفروضـة اكلعزلة 
واتلباعـد وغريهـا.  ألن الوبـاء لـم يغـري يف لغة اخلطابـات العائلية فحسـب 
بـل وفـر أيضا مسـاحة تلطـور جديد حـول اتلنوع اللغـوي وأثره يف السـلوك 
الصـيح كمـا أن تعلـم لغـة ثانية أو ثاثلـة هل فوائده مـن انلاحيـة االجتماعية 

(6( واملهنية 

وتظهـر آثـار اجلاحئة بوضوح يف اللغـات يف آدابها اليت تعتـر األداة لل 
فـن  تواكـب االحـداث وتسـتجيب للجوائح  وبانلظـر إىل حال أدينـا العريب  
جنـد القائمـني ىلع األمـر واكبـوا بـاألدب اجلاحئـة وذلـك بانتشـار املقاالت 
والشـعر وإطـالق املبـادرات؛ لالسـتفادة مـن ظـروف اإلغالق الـيت فرضتها 
اجلاحئـة، ومبـادرات يف اسـتثمار األدب وفنونه ، ومبـادرات يف تعليم العربية 

لغـة ثانيـة نذكر منهـا ىلع سـبيل املثال .

 )/ مبـادرة أدب العزلـة )7) وتهدف إىل اسـتثمار فـرتة ابلقاء يف املزل 
للوقايـة مـن فـريوس كورونـا املسـتجد تلحفـزي مارسـة اتلدويـن والكتابـة 
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األدبية.

2/ مبـادرة منظمـة العالـم اإلسـاليم للرتبية والعلـوم واثلقافـة ) بيت 
(8( الرقيم)  االيسـيكو 

ويمثـل الرنامـج تعلـم العربيـة وكـن ماهرا بهـا يف بيتـك اذلي أطلقه 
مركـز االيسـيكو تلعليـم اللغـة العربيـة انلاطقـني بغريهـا وذلـك للحد عن 

انعاسـات اإلغـالق للتعليـم  بسـبب اجلاحئة .

وتعليـم اللغـة العربية للناطقـني بغريها  اجلزء املهم مـن اتلعليم  حقق 
نتائـج وإجنـازات يف املراكـز واملعاهـد املنتـرشة يف العالـم  وحظـي باالهتمام 
واتلطويـر وادلرس وابلحـث للتقـدم بـه تأثـر باجلاحئـة وتوقـف معتمدا ىلع 
اتلقنيـة فقـط مثـل اتلعليم اعمـة واحتـاج إىل حبث الطـرق للخـروج به إىل 

بر األمـان  إيـان اجلاحئة.

 فجـاءت فكـرة ابلحث مواكبـة للواقـع وحماولة تلحويل آثـار اجلاحئة 
وابلحـث يف الظـروف املحيطة بها لوضع سياسـة تلعليـم األدب وتعليم اللغة 
بطريقـة انلـص األديب للناطقـني بغـري العربيـة   بموجهات ميرة مسـتفيدا 

مـن معطيات واقـع كورونا . 

املبحث األول

دور األدب يف تعليم العربي�ة لغة ثاني�ة قبل جاحئة كورونا 

يف األدب  تتجـى لك العلـوم املرتبطـة باللغـة فهو انلمـوذج اذلي يضم 
مفرداتهـا وتتضـح فيـه قواعدهـا و تطبيقـات علومهـا املختلفـة وهو يتسـم  
بمسـتويات تتفـاوت بـني البسـاطة والسـهولة إىل العلـو والفنيـة واتلعقيـد 
كمـا يتسـم  بالوصـف للواقـع، واإلضافة إيلـه؛ أي جتـاوزه إىل حتليـل القيمة 
املضافـة مـن خـالل تقديمـه نمـاذج من أيلـات اتلفكـري سـواء ىلع الصعيد 
الفـردي أو املجتمعـات))9) فهـو مـرأة لـل حـدث ومتجدد بتجـدد الزمان 
أي هـو مـايض اللغـة وحارضهـا ومسـتقبلها ويظهـر فيـه تقدمهـا وجتددها 
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ومـا اكتسـبته مـن مفـردات جديـدة وتراكيب ومـا افتقدته  ومن هنا شـل 
األدب دورا مهمـا يف تعليـم اللغـة العربيـة بصورة اعمة وتعليـم العربية لكغة 
ثانيـة ىلع وجـه اخلصوص. فـاألدب يضيف نظرة شـاملة عن حياة الشـعوب و 
أنظمتهـا السياسـية واالقتصاديـة والرتبوية مـا جيعل هل مانة هامـة يف تعليم 
اللغـات األجنبيـة فـاألدب ليـس جمـرد احلقـل األول اذلي تكمـن دراسـته 
ابتـدأ يف اللغـة، بـل هـو اذلي يمكـن ملعرفتـه أن تسـلط صـواغ جديدا ىلع 
خـواص اللغة نفسـها )0)) وينبثـق ادلور الفاعل من كـون األدب واعء ثقافيا 

وحضاريـا ما يسـهم يف رفـع القاعدتـني اللغويـة واثلقافية لدلراسـني) ))))

وقـد اكن األدب بممزياتـه يف تعليـم اللغات مداعة لكثـري من ابلاحثني 
يف تعليـم اللغـة العربيـة للناطقني بغريها قبل اجلاحئة يف ابلحـث فيه وتناوتله 
ادلراسـات مـن نـواح عـدة ونذكـر  مـا تناوتلـه هـذه ادلراسـات يف ما خيص 
موضـوع األدب وأهميتـه ودوره يف تعليـم اللغة العربية للناطقـني بغريها وقد 
تناولـت هـذه ادلراسـات مسـاهمة األدب الكبـرية ودوره الفاعـل يف تعليـم 
العربيـة لغـة ثانيـة وذلـك بوضـع الـرؤى واملناهـج واألسـس واملعايـري اليت 
حتقـق لـألدب أن يقـوم بمهمته يف تعليـم العربية خـري قيام ومن ادلراسـات:

)/ دراسـة حنـو رؤية منهجيـة يف تدريـس للنـص األديب للناطقني بغري 
العربيـة – د/ نـزار مسـند قبيـالن و د/ فاطمة حممـد العليان )2))

2/ دراسـة د/ عمـر معطـيف عبداهلل بسـايط – أسـس ومعايـري اختيار 
انلصـوص األدبيـة للناطقني بغـري العربيـة –  )	))

	/ حتديـات تدريـس انلص األدب لغـري انلاطقني بالعربيـة – د/ حممود 
((4( العشريي 

)/ رؤى لسـانية يف تدريـس القصـة القصـرية للناطقـني بغـري العربية 
–  د ويلـد العنـايت ))))

كمـا تنـاول املهتمـني بهـذا اجلانـب تبسـيط األدب يلالئـم مسـتوى 
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انلاطقـني بغريهـا و مـن ذلـك. 

الـرد  تبسـيط  بعنـوان  رمضـان   اسـماعيل  د/  كتبـه  اذلي  املقـال 
القصـيص للناطقـني بغـري العربيـة الوظائـف – االشـايلات – املعايـري كمـا 
أجـاب د/ خـادل أبو عمشـه يف منتدى )6)) جممـع اللغة العربية ىلع الشـبكة 
العامليـة ىلع السـؤال الرصيـح  – ملـاذا تدريـس األدب للناطقني بغـري العربية 
فذكـر أسـباب وجيهة كثـرية السـتخدام األدب يف الفصول ادلراسـية للعربية 
لغـة ثانيـة ومنها ىلع سـبيل املثـال أن األدب مـادة حقيقية ونصـوص أصلية 
وهـو يشـجع ىلع اتلفاعـل معها كما يوسـع الـويع باللغة ويصقل الشـخصية 
وهـو حتفـزي ألنـه يتـل مانة اعيلـة يف كثري مـن اثلقافـات  كما أنـه األكث 

إثـارة لالهتمام مـن املناهـج األخرى.

وتفعيلـه  األدب  دور  نلتائـج ختـدم  املذكـورة  ادلراسـات  توصلـت  و 
تلعليـم العربيـة نوجزهـا فيمـا يـيل: 

والرتبويـة  انلفسـية  األسـس  مـرااعة  جيـب  املحتـوى  اختيـار  يف   (
واتلنـوع واتلـوازن  باألهـداف  واالرتبـاط  الصحـة  مـع  واللغويـة. 

2/ اختيـار األدب احلديـث ألنـه خيـدم بشـل مبـارش وقوى مسـتوى 
العربيـة املعارصة اللغـة 

	/ الـرؤى املقدمـة السـتثمار األدب يف تعليـم اللغـات األجنبيـة تظل 
خاضعـة للتطويـر واتلعديـل يف غرفـة ادلرس.

4/ أهمية تبسيط انلصوص األدبية دون جتاوز املؤلف األول وأسلوبه.

4/ رضورة إجـراء حبـوث ومناهـج مبسـطة تلدريس األدب نظـرا لقلة 
. ادلراسات 

)/ احلاجة املاسة إىل معجم عريب مع بداية اتلعامل مع انلصوص 

6/ أهمية إعداد معلم صف األدب
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 و جـاء ادلور الفاعـل لـألدب يف تعليـم العربيـة للناطقـني بغريهـا 
متمثـال يف شـيوع اسـتخدام طريقـة انلـص األديب كطريقـة هامـة وفعالة يف 
تعليـم العربيـة لغـة ثانية وطريقـة انلص األديب طريقـة جتمع مزايـا الطريقة 
الطريقـة  مـع  الطريقـة  هـذه  وتشـرتك  االسـتنباطية  والطريقـة  القياسـية 
السـتنباطية يف اسـتخراج األمثلـة مـن انلـص األديب وتعـرف بأنهـا طريقـة 
مبنيـة ىلع انلصوص األدبية حيـث يقوم املعلم بكتابة نص أديب ويسـتخرج 
منـه األمثلـة الـيت تشـمل القاعدة انلحويـة ثم يمـزي املعلم األمثلـة ويناقش 

الطـالب السـتنباط القاعـدة )7))

واستحسـن ابلاحثـون الطريقة ألنهـا ال تقع يف حماذيـر األمثلة كما يف 
الطـرق األخرى. )8)))

ومـا سـبق خالصـة القـول أن األدب وطريقتـه يمثـل دورا فاعـال يف 
تعليـم العربيـة لغـة ثانيـة حيث لم يقـف عند اتلدريـس واتلعليـم فقط بل 
اكن األدب تفاعليا يف احلاسـوب و وجدت ادلراسـات السـتخدام احلاسوب يف 
تعليـم األدب مثل  دراسـة بعنوان األناشـيد العربية للمبتدئـني من انلاطقني 
بغريهـا باسـتخدام احلاسـوب دلكتـور حممد مـيح ادلين أمحد وفـردوس أمحد 
جـاد )9)) هدفت السـتفادة مـن  األناشـيد العربية وتوظيفهـا يف تعليم اللغة 

العربيـة للمبتدئـني من انلاطقـني بغريها. 

  املبحث الثاين

تطوير طرق تدريس األدب لغري الناطقني بالعربي�ة بن�اء على معطيات جاحئة 
كورونا

تتعـدد طـرق تدريـس اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة يف مجيع فـروع اللغة 
العربيـة ويتـم اتلدريـس بطرق كثرية اشـتهرت وحظيـت بادلرس هلـا وبيان 
كيفيتهـا وتطبيقها واألسـس واملعايري اليت تقوم عليها ومناسـبتها وسـلبياتها 
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واجيابياتهـا. ومـن الطـرق املسـتخدمة )طريقـة القواعـد والرتمجـة الطريقة 
املبـارشة ، والطريقـة السـمعية والشـفهية والطريقـة اتلواصليـة ، والطريقـة 
االنتقائيـة20) وذكـرت د. نادية العسـاف طرائـق منها طريقة املحـارضة أو ما 
يطلـق عليهـا الطرائـق اتلقليدية، وطرائـق تعتمـد ىلع جهد املعلـم واملتعلم 
عرفـت بطريقـة املناقشـة واحلـوار وطرائـق قائمـة ىلع جهـد املتعلـم يطلـق 

عليهـا طرائق اتلعلـم اذلايت) ))2)

وتعـرف الطريقـة بأنها إجـراءات يتبعهـا املعلم ملسـاعدة تالميذه ىلع 
حتقيـق األهـداف املحـدودة يف جهد يبـذل من أجـل اغية )22) 

والطرائـق ختتلـف حسـب طبيعـة املـادة واملوضـوع ومـا ذكرنـاه هـو 
عبـارة عـن ذكر طـرق تدريـس اللغـة العربية للناطقـني بغريهـا بصفة اعمة 
أمـا وحنـن نتحـدث عـن تعليـم اللغـة العربية عـن طريـق انلـص األديب أو 
تدريـس فـرع األدب ألهميتـه السـابقة فإننـا نسـى إىل أي الطـرق تناسـب 
تدريـس انلـص األديب أو تدريـس األدب للناطقـني بغري العربيـة ؟ علما بأن 
جنـاح عمليـة تدريـس اللغة األجنبيـة وفعايلتها لـن يتحقق بطريقـة  واحدة 
وإنمـا بعـدة  طرائـق ينتـيق فيهـا مـا يناسـب املتعلـم  ألنـه ال توجـد طريقة 

واحـدة تناسـب مجيع األهـداف )	2)

أمـا الطـرق الـيت ذكرها ابلاحثـون تلدريـس اللغـة العربية لغـة ثانية 
والـيت تتصـل بتدريـس األدب نذكـر منها مـا ييل: 

)/ طريقـة انلحـو والرتمجـة مـن أهـم مالحمها الغـرض من تعلـم اللغة 
األجنبيـة هو قـراءة انلصـوص األدبية واالسـتفادة منهـا يف اتلدريـس العقيل 

وتنميـة امللـات اذلهنية )24)

والـرد  احلـوار  السـتخدام  حماولـة  أول  ويه  املبـارشة  الطريقـة   /2
(2(( املختلفـة.  اللغويـة  املهـارات  تلعليـم  كأسـاس  القصـيص 

	/ الطريقة السمعية الشفهية تقدم انلصوص يف شل حوارات. 26)



360

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

4/ الطريقـة االنتقائيـة الـيت حتـاول االسـتفادة مـن الطرائـق اثلالث  
(27(

وباإلضافـة للطـرق ذكـر ابلاحثـون إجـراءات تتبـع وطرائـق تلدريس 
األدب يقـول د/ حممود عشـريي جيـب أن تتاح للمتعلم فرصة تسـمح هل بتأمل 
انلـص األديب حمـل ادلراسـة وادخار الوقـت الايف للمناقشـة يطرحهـا املعلم 
حـول انلـص ويعمـل الطـالب عليهـا ثـم تكـون إجابتهـا مـادة السـتثمار 

انلقـاش حوهلا 28)

أمـا د/ ويلـد العنـايت فـريى يف طريقـة تدريـس القصـة باإلجـراءات 
اتلايلـة تكـون مناسـبة وخملـص اإلجـراءات يه: أن يشـتمل اتلدريس ىلع 
مشـهد تمثيـيل وقـراءة صامتـة، وقـراءة جهرية وقـراءة حتليلية ثـم اتلحدث 
واملناقشـة واحلـوار الشـفيه، وأخـرياً الكتابـة واتللخيـص وإاعدة الصياغـة 

(29(

وبعـد ذكرنـا للطرق نـأيت للطريقة الـيت اختصت بـاألدب ويه طريقة 
انلـص األديب ويه اجلامعـة ملزايـا الطريقـة القياسـية والطريقة االسـتنباطية 
ويه مبنيـة ىلع انلصـوص األدبيـة حيـث يقـوم املعلـم بكتابـة نـص أديب 
ويسـتخرج منـه األمثلة ويناقش الطـالب فيها ويصل إىل اسـتنباط القاعدة 

 (	0(

والطريقـة حمببـة تلدريـس انلحـو العريب مـا يؤكد أهميـة ودور األدب 
وطريقتـه يف تعليـم العربيـة لغـة ثانيـة )فانسـب الطـرق تلدريـس انلحـو 
العـريب للناطقـني بغـري العربيـة يه طريقـة انلـص األديب ألنهـا تشـتمل ىلع 
مـزيات معظـم الطـرق األخرى وجيب أن نأخـذ بعني اجلد انلقـد اذلي وجهه 
بعـض ابلاحثـني هلـذه الطريقـة ونعمـل ىلع جتنبه تلطويـر الطريقـة  تلكون 

مناسـبة ملسـتوى الطالب)	

تطويرهـا  يمكـن  كيـف  السـؤال  يبـى  الطـرق  اسـتعراضنا  وبعـد 
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تلناسـب  زمـن كورونـا باالسـتفادة مـن معطيـات  واقـع كورونـا؟

وقبـل اإلجابـة جنيب عن السـؤال مـا يه معطيـات واقـع كورونا اليت 
يمكـن أن تسـاعد يف إجياد تطوير لطـرق تدريس األدب للعربيـة لغة ثانية؟ 

فـريوس كورونـا اخـرتق حاجـز الزمـان واملـان  ذلا وجـب مواجهته 
بتعليـم يتحـدى الزمـان واملـان ) تعليـم عـن بعـد) وقـد أثـرت اجلاحئـة 
مفـردات  يسـتخدمون  انلـاس  أصبـح  فقـد  بـأرسه  العالـم  اللغـات يف  ىلع 
ومصطلحـات جديـدة أو قليلـة االسـتخدام بكثافة غـري معهودة األسـماء 
واملصطلحات اجلديدة تشري إىل اسم العدو اجلديد )Covid-19) اذلي أصبح 
يعـرف بـكل اللغـات يف خمتلـف ابلـدلان واثلقافـات وأول معطيـات  واقع 

كورونـا ال يرتبـط باللغـة وهو . 

)/ فـرتة اإلغـالق : فقـد دعـت عـدد مـن اجلهـات إىل االسـتفادة من 
فـرتة اإلغـالق تلعلم اللغـات  حيث يكـون تعلم لغـة جديدة خيـارا جيدا 

لقضـاء الوقت )2	

و بقية املعطيات مرتبطة باللغة. 

2/ اللغـة اجلديـدة: فقـد أوجـدت اجلاحئة لغـة اعملية مشـرتكة تمكن 
مـن تعريـف اتلهديـد اذلي واجـه اجلنـس البـرشي وغـريت نـوع وطبيعـة 
وأشـال االسـتجابات الـيت قامت بها اإلنسـانية مجعـاء ملجابهة هـذا اخلطر. 

(		

فقـد أنتجت اجلاحئـة مفردات جديدة تشـمل مصطلحـات متخصصة 
من جمـاالت علـم األوبئة والطـب واملختـرصات اجلديدة واللكمـات للتعيري 

عـن الروريات املجتمعيـة املفروضة اكلعزلـة واالبتعاد.

	/ املنظـور اجلديـد حـول اتلنـوع اللغـوي. أن الوبـاء لـم يغـري يف لغة 
اخلطابـات العائليـة وحسـب بـل وفـر أيضـا مسـاحة ملنظـور جديـد حـول 

اتلنـوع اللغـوي وأثـره يف السـلوك الصـيح 4	)         
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4/ اتلواصـل املتعـدد اللغات:  أداء أساسـية تلحسـني الصحـة العاملية 
وتسـهم هـذه االسـرتاتيجية اللغويـة مـن الوصـول لوضـع أفضـل ملجابهـة ا 
انتشـار فـريوس كورونـا نتيجـة لظهور املـرض يف الصـني ووجود جنسـيات 
كثـرية فيهـا فـان رضوريـا تـداول املعلومـات الصحيـة بلغـات متعـددة 

وبـدأت تظهـر بعـض املعلومـات بلغـات أجنبيـة منهـا العربيـة. )	) 

6/ عـودة أدب األوبئـة إىل انلـور إذ حققت رواية الطاعـون البري اكموا 
مبيعـا هائـال يف الفـرتة األخـرية وزادت الطلبـات ىلع الروايات الـيت تتناول 

موضـوع األوبئـة كرواية كولـريا 76 للروايئ السـوداين أمري تـاج الر 6	)

7/ وأهـم املعطيات االنتشـار الكبري للتطبيقـات واأللعاب االلكرتونية 
تلعليـم اللغـات عـن بعـد حيـث تعمـل رشاكت اتلقنية بنشـاط ىلع تسـويق 
منتجاتهـا كحلـول  للطـالب للتعليـم اللغـات األجنبيـة وإثـراء اإلنرتنـت، 
ويه احلـل األمثـل يف زمـن كورونـا وأثـى خـراء تعلـم اللغـات ىلع خطـوة 
الـرشاكت بتأمـني مـوارد غـري مقيـدة للطـالب 7	)  حيـث يتيـح أحـدث 
تطبيقـات زوزيتـا سـتون ىلع آيفـون ملسـتخدميه توجيـه هواتفهـم ىلع يشء 

معـني يلعطيهـم اسـمه باللغـة الـيت يتعلمونها 8	)

8/ تقبـل الشـباب للحاسـوب واالنرتنيت حيـث خيلق احلاسـوب بيئة 
افرتاضيـة يتعلـم ادلارس مـن خالهلا مهـارات اللغـة العربية )9	) 

 واملعطيـات تسـاعد بقـدر حمـدد يف تطوير طـرق تدريـس األدب لغري 
انلاطقـني بالعربيـة ولكـن يبـى  احلـل األكيـد يف االعتمـاد ىلع اتلقنية يف 

الوصـول للطـالب يف ظـل االغالق الشـامل. 

ويمكـن اتلطويـر لطرق اتلدريس عـن طريق حتديث أسـايلب تعليم 
وتوظيـف اتلقنيـات احلديثـة يف ذلـك فتتطـور الوسـائل السـمعية وابلرصية 
ويصبـح هلـا موقـع يف براجمنـا وتعـد برامـج تلعليـم العربيـة عـر القنـوات 

الفضائيـة. )40)
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 وتعـد برامـج اتلعليـم اذلايت واالعتمـاد ىلع اتلقنيـة يه احلـل األمثل 
للتعليـم إبـان اجلاحئة

تلعليـم  واسـتخدامه  اتلفـايلع،  األدب  إىل  االتلجـاء  اتلطويـر  ومـن 
العربيـة لغـة ثانيـة و هـو )جمموعـة اإلبـدااعت الـيت اختـذت مع احلاسـوب 

صـورة  جديـدة يف اإلنتـاج و اتللـى))4

 وختتـم بأسـاس اتلطوير وهو إعـداد املعلم اجليـد اذلي يتخذ الطريقة 
االنتقائيـة اليت تشـتمل ىلع الطرق اليت تسـتخدم يف تدريـس األدب وطريقة 
انلـص األدب ويضـع برامـج اتلعليـم ىلع اتلقنيـات احلديثـة يلتواصـل مـع 

طاليـه عن طريـق اتلعلـم االلكرتوين.    

املبحث الثالث

السياسة األدبي�ة للعربي�ة لغة ثاني�ة إيان حاجئة كورونا

يسـى ابلحـث القـرتاح سياسـية تلدريـس الطـالب انلاطقـني بغـري 
العربية مسـتفيدا من بعض املحاوالت تليسـري األدب عر األسـس واملعايري 
والـرؤي واستحسـان طريقـة تدريـس انلـص األديب مـن كثري مـن ابلاحثني 
يف هـذا الشـأن تلعليـم العربيـة للناطقـني بغريها ومـن الطفـرة العلمية من 
جمـال اتلعليـم وتعليـم الكبـار، ومـن ثـورة اتلكنلوجيـا يف العـرص احلديـث 
وظهـور األدب اتلفـايلع واالعتمـاد ىلع اتلقنيـة وتفصيلهـا وتطويرها يف زمن 
كورونـا ونطمح  من  السياسـة االسـتفادة منهـا يف زمن كورونا واسـتخدامها 
الحقـا يف اتلعليـم عن بعـد اذلي أصبح خيدم عـدد كبري مـن الطالب اذلين 

ال يسـتطيعون االلـزتام باتلعليـم املنتظم  

إن وضـع سياسـة أدبيـة للعربيـة لغـة ثانيـة  يتـاج جهـدا ومدارسـة 
وتقـيص ملـا تمثلـه السياسـة اآلن مـن رضورة الزمـة

اللغويـة  السياسـة  همـا  متقاربـني  مصطلحـني  ىلع  نقـف  وبدايـة 
واتلخطيـط اللغـوي فالسياسـة اللغويـة ومنهـا األدبيـة يه جممـع اخليـارات 
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االجتماعيـة  واحليـاة  اللغـة  بـني  العالقـات  جمـال  يف  املتخـذة  الواعـدة 
وباتلحديـد بـني اللغـة واحليـاة يف الوطـن اكختـاذ قـرار بتجريـب اتلعليم يف 
املرحلـة اجلامعيـة، بشـل خيـارا يف السياسـة اللغويـة أمـا احتمـال وضعـه 

موضـع اتلنفيـذ يف ابلـدل فيشـل ختطيطـا لغويـا 42)

والسياسـة اللغويـة احلكيمـة املتوازنـة يه الـيت ختلق املناخ املناسـب 
اللغـات)	4) تلعليم 

اللغـوي تتضـح يف اآليت اختـاذ  السياسـة واتلخطيـط  والعالقـة بـني 
القـرار بشـل خيـار يف السياسـة اللغويـة واحتمـال وصفـه موضـع اتلنفيـذ 

يشـل ختطيـط لغـوي. 44)

ومـن جمـاالت اتلخطيـط اللغـوي االهتمام بمجـال اكتسـاب اللغة أو 
ااعدة اكتسـابها أي تعلـم اللغة لكغـة ثانية ويهتم ينرش اللغـة خارج حدودها 

وابلحـث عن زيادة عـدد انلاطقـني بها )42)

فاقـرتاح نظـام تلعليم األدب مـادة أو طريقة انلص األديب يشـل خيار 
يف السياسـة اللغويـة والسياسـة األدبية اليت نسـى منها إىل السياسـة اللغوية 
البـد هلا من أسـس ومعالم حتدد هذه السياسـة ، علما بأن السياسـة توضع يف 
زمن هل اشـاالت وهـو زمن كورونا اذلي يتسـم باإلغـالق واتلباعد والعزلة 
فتكـون السياسـة معتمـدة ىلع اتلكنولوجيـا واتلقنيات احلديثـة معتمدة ىلع 

انلـص الرقيم.  

العمليـة  عليهـا  تعتمـد  الـيت  املحـاور  يف  السياسـة  معالـم  وحتـدد 
يـيل:  فيمـا  حتددهـا  أن  يمكـن  والـيت  اتلعليميـة 

)/ املنهج

2/ املعلم

	/ ابليئة 
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ا املنهـج: جيـب تبسـيط  األدب واختيـار مـا يقـدم منـه  إىل الطالب، 
وذلـك بمـرااعة املنهـج والطالـب وتطبيـق القواعـد العامـة يف اتلعليـم اليت 
تقـوم ىلع االنتقـال مـن السـهل إىل الصعب ومـن القليل إىل الكثـري وهكذا. 

ونظـرا لسـعة األدب  وكـثة مادتـه وأنواعه وأجناسـه تتعـذر االحاطة 
بـه ولكـن نذكـر موجهـات تلنفيـذ منهجـه ومقرراتـه تلعليمـه  للطـالب 
فنكـز ىلع اتلبسـيط يف لك ما يقـدم لدلارسـني للعربية لغة ثانيـة ونقرتح أن 
تكـون هنالـك مسـتويات تلدريس املـادة يدرس فيـه املنهـج بطريقة انلص 
األديب املعروفـة ونهـدف مـن ذلـك تدريـس األدب خاصـة  واللغـة العربية 
اعمـة دراسـة تقـوم ىلع اتبـاع الطريقـة اللكية تلعليـم اللغة ويف لك مسـتوى 

ترايع مسـتوى الطـالب والفـروق الفرديـة والعمر.

املسـتوى األول:  يـدرس فيـه الـوان مـن انلـث االديب للطـالب الكبار  
تشـمل  القصـة املقالـة املرحيـة احلكـم واألمثـال أمـا الصغار  تقـدم هلم 

نصـوص نثيـة ختضـع لضوابـط أدب األطفـال وذلـك بمـرااعة نموهم 	4)

املسـتوى اثلـاين: تدريـس نصـوص أدبيـة نثية واالسـتفادة مـن املواد 
املشـرتكة إيـان جاحئة كورونـا للكبار وتقديـم نصوص ختضـع لضوابط أدب 

املتأخرة.    الطفولـة 

املسـتوى اثلالث: تدريـس نصوص أدبية شـعرية ونثية مع االسـتفادة 
من أناشـيد حتك عـن الوقاية مـن كورونا

املسـتوى الرابـع: تدريـس نصـوص أدبية متقدمـة للطـالب املتمزيين 
فقط

ويمكننـا الرتكزي يف املنهج اعمة ىلع األدب احلديث )44) وارجاء األدب 
القديـم الحقـا كما نقـرتح أن يكون اختيـار انلصوص اليت تتسـم باحليوية 
واالسـتفادة القصوى مـن األدب اتلفايلع واسـتخدام طريقـة اتلعليم بالصور 
املختلفـة سـواء اثلابتة أو املتحركة ))4) واالسـتفادة من اللغة املشـرتكة إبان 
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كورونا  حاجئة 

املحور الثاين: املعلم

العـبء األكـر يف تدريـس انلـص األديب و يشـارك يف   يقـع عليـه 
اختيـار انلصـوص ألنـه قائـد العمليـة اتلعليميـة يوجـه الطالب حسـب ما 
يريـد و البـد من تأهيلـه من ناحية الكـم املعريف والكيـف األدايئ  وادلراية 
بمكنـون اللغـة وبالفـروق الفرديـة بني الطـالب وبكل ما يؤثـر يف حتصيل 
املـادة العلميـة عمومـا وحنـن يف زمن كورونـا البـد للمعلم مـن الوصول إىل 
االحرتافيـة يف اتلعلـم األلكـرتوين واملتابعة لل مـا هو جديد مـن املعلومات 
الـيت تسـاعد يف إجـادة العمليـة اتلعليميـة ذلا نـرى أن يتعاظـم ادلور اذلي 
تقـوم به املراكـز اتلعليمية تلدريس معلـم العربية للناطقـني بغريها ورضورة 

الالزم. اتلأهيـل 

وأهم  الضوابط يف املعلم يه: 

)/ اتلأهيل الامل للمعلم من انلاحية الرتبوية واملهنية.

2/ االحرتافيـة يف اتلعليـم األلكرتوين واملتابعة للجديد واالسـتفادة من 
الرامـج املقدمة ىلع الشـبات وإرشـاد الطالب هلا.

	/ املهـارة يف تطبيـق طريقـة انلص األديب مع اسـتخدام الطـرق األخر 
تلدريـس األدب بها.

4/ اتلمكـن مـن األدب واإلبداع يف تدريسـيه مع املهارة  واالسـتفادة 
مـن األدب اتلفايلع 

معطيـات جاحئـة  مـن  واالسـتفادة  العـرص  ملسـتجدات  املواكبـة   /(
كورونـا واللغة املشـرتكة اليت أوجدتهـا يف تعليم الطـالب واختيار انلصوص 

هلم احليـة 
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 البيئ�ة التعليمية

يه املكـون اتلعليـيم األهـم يف العمليـة اتلعليميـة و تلكـون فاعلـة  
جتهـز بمـا ييل: 

)/ االلـزتام مـن املعلمني يف ابليئـة اتلعليمية باتلحـدث بالفصى فقط 
.

2/ توفري الزمن املناسب تلفاعل الطالب مع ما درسوه.

	/ حتفزي الطالب املتمزيين وتشجيعهم ىلع االتقان.

4/ توفـري  تواصـل  الطـالب  بمتحـديث العربيـة مـن الطـالب العرب 
. املتقنني 

ويف زمن كورونا حتتاج ابليئة اتلعليمية تلجهزي أضايف هو :

)/ اتلقنيـة فاالعتمـاد الـيلك عليهـا يف تقديـم املـادة العلميـة ورشحها 
وتفاعلهـا وتقويمهـا  ذلا البـد من االعتمـاد ىلع انلص الرقـيم دلوره اهلام يف 
تعليـم اللغـات وانلـص الرقيم هـو لك نص ينرش نـرشا الكرتونيا سـواء أكان 

ىلع شـبكة االنرتنـت أم ىلع اقـراص مدجمـة أو يف كتاب الكـرتوين )46)

وخنلـص مـن ذلـك إىل أن هـذه املحـاور اثلالثـة  واالهتمـام باتلقنيـة 
جتعـل سياسـة  تدريس األدب حمكومـة بأنظمة معينة ىلع تعليـم العربية لغة 
ثانيـة يف زمـن كورونـا وموجهـات املنهج الـيت ذكرناها يمكـن أن تعني ىلع 
تدريـس األدب بطريقـة فاعلـة واملعلـم الكفوء وابليئـة الفاعلة واالسـتفادة 
اتلامـة من اتلقنيـة يمكن أن تـؤدي إىل جعل تعليـم األدب للمتعلمني جمال 
للمتعة واالسـتمتاع والتشـويق كما يمكـن أن جتعل عمليـة اتلعليم عملية 
ميـرة ولك هـذه املكونات يمكـن أن جتعل فـرتة االغالق يف زمـن كورونا 
فـرتة مثمـرة مـن تعليـم جـاد وخيـرج الطـالب بعـد األزمـة وقد اكتسـبوا 
تعليمـا متعـا وتتبـى السياسـة قابلـة للتنفيـذ بـإذن اهلل تعـاىل للراغبني يف 

اتلعليـم عـن بعد واحلمـد هلل الواحـد األحد.      
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اخلاتمة

خنتتم بنتائج ابلحث ونوجزها  يف: 

األدب وطريقته يمثل دورا فاعال يف تعليم العربية لغة ثانية.. )

ادلراسـات لـألدب ودوره يف تعليـم العربيـة أوجـدت موجهـات . 2
مهمـة يف انلـص األديب تلعليـم العربيـة لغـة ثانيـة.

معطيـات وواقـع كورونـا يسـاعد بقـدر حمـدود يف تطويـر طـرق . 	
تدريـس األدب ولكـن يبـى احلـل االمثـل يف االجتـاه للتقنيـة.

أهـم  الطرق تلدريس األدب يف تعليم العربيـة لغة ثانية يه طريقة . 4
انلحـو والرتمجـة والطريقـة املبـارشة والطريقة السـمعية وابلرصية 

ويمكـن اختصارها يف الطريقـة االنتقائية .

اتلعليـم اذلايت واالعتمـاد ىلع اتلقنيـة يه احلـل األمثـل للتعليـم  . )
كورونا.  جاحئـة  إبـان 
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تعليم الكورونا عن بعد يف فرتة احلجر الصيح

      
الدكتور محمد بسنايس

  جامعة ليون ختصص الرتجمة واللغات واأللسني�ة - فرنسا

امللخص:

سـتنهض الورقـة ابلحثيـة بتـدارس حمور تعليـيم دار رحـاه حول 
َم تلالمـذة فرنسـيني عن بعـد، وََخصَّ  وبـاء الكورونـا 9) املسـتجد، قُـدِّ
ادلراسـة  )middle school)، وسـتعرض  املتوسـط  اتلعليـم  مسـتوى 
حمتـوى معاجلـة موضـوع كورونـا، باتّلعريـج ىلع أهـم مـا تـّم اتلطـرق 
هل مـن حمـاور درس أساسـية، وكيـف اكنـت اسـتجابة اتلالميـذ هلـذا 
املحتـوى اتّلعليـيم اذلي يتصـل اتصـاال وثيقـا بالراهـن ومـا جيري من 
مسـتجدات بشـأن الوباء العالـيم، ومن املعلـوم أّن خمتلـف دول العالم 
جلـأت إىل غلـق املـدارس ضمن مجلـة اتلدابري الـيت تبنتهـا احلكومات 
مكرهـة تفاديـا تلفاقـم العدوى مـن جهة ومـن أجل تعزيـز اإلجراءات 
االحرتازيـة الصحّيـة من جهة أخـرى. كما اتلجأت إىل مبدأ الشـغل عن 
بُعـد بوصفه حـالًّ قريا، طـال كذلك املـدارس واملؤسسـات اتّلعليمية، 
إذ نشـط اتلعليـم عـن بعـد بـل وفـرض نفسـه بوصفـه بديـال إجرائيـا 
المنـاص منـه إلتمـام العـام ادلرايس بأخـف األرضار املمكنـة وملرافقة 

اتلالميـذ حـّى يواصلـوا حتصيلهـم الرتبـوي دون إفـراط أو تفريط.
كلمات مفتاحية: 

اتلعلم عن بعد، كورونا، الوسائط اتلقانية احلديثة، منصات اتلعليم.
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 :Abstract

 This study will deal with a part of a didactic unit
 taught to French students in the 19-related to the Covid
 middle school thanks to E-learning. So, we will explore
 some points of the studied unit by focusing on the reaction
 of students to a theme such as the coronavirus. We know
 that this topic is nowadays the current subject because
 it concerns the whole world. To face the pandemic, many
 countries closed schools among other measures. Most of
 the governments adopted some new ways to do things
 in order to limit the propagation of the disease on one
 hand, and to reinforce the health prevention on the other.
 Teleworking was an unavoidable option to maintain some
 services. This type of work was used in both schools and
 educational establishments. Therefore, E-learning was an
 appropriate alternative for learners to guarantee, as far as

 .possible, the continuity of the school year

:Keywords

 .E-learning, teaching platform, Coronavirus, ICT

خّطة ابلحث

امللخص	 

توطئة	 
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اإلشايلة، املدّونة، املنهجّية وأهمّية ادلراسة 	 

يف مفهوم اتلعليم 	 

مفهوم اتّلعليم عن بعد 	 

املعاجلة الفرنسية ملسألة اتّلعليم يف ظل أزمة الكورونا	 

من حماسن ونقائص اتلعليم عن بعد )اتلقليدي وااللكرتوين)   	 

ملاذا تدريس الكورونا؟	 

معاجلة املدونة	 

نواتج ابّلحث  	 

توطئة:

رضبـت جاحئـة كورونـا الفاتكـة بتالبيبهـا يف العالـم قاطبـة، مـن 
شـماهل إىل جنوبـه، ومـن رشقـه إىل غربـه، وحصـدت أرواح انّلـاس حصادا 
مهـوال، واكن انتشـار العـدوى مـن بـدل إىل آخـر اكشـتعال انّلـار يف اهلشـيم، 
وأضى الوباء موضوع الّسـاعة، وماّدة احلديث ادلسـمة، تبعـا للغموض اذلي 
يكتنـف الفـريوس مـن جهـة، وملـا انتـىه إيلـه الوضع مـن خسـائر برشّية 
جسـيمة هنـا وهنـاك مـن جهـة ثانّيـة، وملا أفـىض إيله مـن تأثـريات خطرية 
مّسـت مجيـع قطـااعت احليـاة العاديّـة مـن جهة ثاثلـة؛ فَُشـلَّت النشـاطات 
االقتصاديـة، واالجتماعّيـة، واثلقافّيـة، والرياضيـة، وتـّم تعليق فتـح احلدود 
بـني ادلول، وأغلقـت دور العبـادة واملـدارس واملعاهد واجلامعـات، واجتهت 
ُق مـن بني يدي العلمـاء وابلاحثني، وعكفْت  األنظـار إىل فتـح عليّم قد يرُْشِ
املخابـر ابلحثّيـة يف مسـارعة مـع الزمن مـن أجل تـدارس سـلوك الفريوس 
ُل إجيـاد تريـاق شـاف أو لقـاح اكف، لعّل هـذا أو ذاك  تدارسـا عميقـا، خَيـوِّ
يـيق انّلـاس رشور العـدوى، َوُيَيُِّد خماطرهـا اجلّمة. وفجـأة ُتَعلُِّق اإلنسـانّية 
اين أْن ال مناص  َ للقـايص وادلَّ آماهلـا ىلع ابّلحـث العليّم، ومكتشـَفاتِه، َوتَبنَيَّ
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مـن ابّلحـث واتلجريـب واالختبار وادلراسـة العلمّيـة بلقاء انّلـوع البرشّي.

إّن اعم 2020م يمكـن وصفـه بعـام الكورونـا بامتيـاز، ملـا فرضـه ىلع 
احلكومـات والساسـة من اعتنـاق ختطيطـات طارئة، اغبلا ما اكنـت صارمة، 
وغـري معهـودة اجلانـب، تغّيـأت احلـّد من تفـّي الوبـاء، حفاظا ىلع سـالمة 
انلـاس وأرواحهـم ولو مـن باب احليطـة. واكن ِمْن أمـزي السياسـات املنتهَجة 
ـُق املرافـق والسـاحات العمومّيـة، واتّلعويل ىلع 

ْ
تطبيـُق احلجـر الصيّح، وغل

مبـدأ العمـل عـن بعـد، ومنـُع اتلجمّعـات واتلظاهـرات، واألسـواق، وغلـُق 
ُل  املطـارات واحلدود، وتعليُق السـفر داخلّيا وخارجّيا، واسـتتبع لّك هـذا َتبَدُّ
نمـط احليـاة؛ حبيث تـّم تنظيـم اتلبّضع، بفـرِض اتلباعـد االجتمـايع، وُبثَّْت 
محـالت اتّلحسـيس الوقائّيـة، وومضـات توعوّيـة صحّيـة. وما من شـّك أّن 
قطاع الرّتبية، بشـّى مسـتوياته اتّلعليمّيـة، من مدارس وثانويـات وجامعات 
ومعاهـد، تعّرضـت إىل الغلـق احـرتازا ووقايـة لصّحـة املتعلّمني واملّدرسـني 
ىلع حـّد سـواء. ذلا، فقـد راحـت الـوزارات الوصّيـة تُِقـُرّ مبـدأ اتّلعليـم عن 
 بديـال ال يُْسـتَْغَى عنه يف 

ّ
بعـد بشـّقيه اتّلقليـدي وااللكـرتوين، بوصفه حال

سـياق ِسـَمتُُه الطوارئ الصحّيـة القاهرة.

إشكالية الّبحث:

سـتتصّدى ادلراسـة إىل أهمّيـة تدريس الكورونا يف ظـل احلجر الصيّح 
يف حماولـة لرصـد جتـاوب اتلالميذ مـع حصص تدريسـّية عن هـذا املوضوع 
َمـْت مـن طريـق اتلعليـم عن بعـد، كمـا سـنعّرج ىلع خصائـص اتّلعليم  قُدِّ

عن بعـد بشـّقيه االلكـرتوين واتّلقليدي، بالرّتكـزي ىلع اتلجربة الفرنسـية.  

العّين�ة املدروسة: 

نَـا مـن اتلوصـل بوحدة تعليمّيـة، َعنَـْت بتدريس سـياق الكورونا  تمكَّ
وتبعاتـه، انتظمـت يف شـل حصـص منفِصلَة، سـلّطْت األضـواء يف جوانب 
تأثـرْت باجلاحئـة العاملّية، ولقد انطوت الوحدة اتلعليمّية ىلع فصلني دراسـيني 
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للسـنة اخلامسـة مـن اتّلعليـم املتوسـط، واكن اتلالميـذ جيـدون ادلروس يف 
لَـة تُوَضـُع بـني الفينـة واألخـرى يف املحفظة  شـل بطاقـات تدريسـّية ُمَفصَّ
الرقمّيـة، أو يف شـل مطبـواعت يسـتلمها أويلـاء األمـور من املؤسسـات، أو 
أيضـا يف شـل دروس افرتاضّيـة يتلّقاهـا اتللميـذ وهـو يف املـزل. وبلغ عدد 
تالميـذ الفصلـني مخسـني تلميـذا، ذكـورا وإناثـا، تبلـغ أعمارهم مـا بني )) 
سـنة و2) سـنة، ينتمون إىل مدرسـة اعمة حكومّية يف ادلائـرة اإلدارية اثلامنة 
ملدينـة يلـون. وقـد اكن اتلالميذ يقومـون بواجباتهـم ويرسـلون أعماهلم إىل 
األسـتاذ يك يقـف ىلع مـدى اسـتيعابهم لشـّى ادلروس املقرتحـة مـن جهـة، 
وحـّى يصّحـح مـا يقعـون فيـه مـن أغـالط أو سـوء فهم مـن جهـة أخرى. 
وتـّم احلصول ىلع املدّونة واألجابات يف شـهر أفريل للسـنة اجلاريـة )2020م).

منهجّية الّبحث: 

قُِيّـَض نلا اتلوّصـل بادلروس اليت قّدمت إىل اتلالميـذ، كما حصلنا ىلع 
َمـُه اتلالميـذ من إجابـات وردود ىلع ما ُطِلـَب منهم إجنازه واالشـتغال  مـا قدَّ
عليـه. وقمنا بتخـرّي وثيقتني للتـدارس ههنا، وحلّلنا بذلـك مدّونة اإلجابات 
وفـق قاعـدة بيانـات، وخلّصنـا ردود اتلالميذ إىل أفـار اعمة، وترمجنـا تواتر 
األفـار هذه حسـب تكرارهـا إىل إحصائيات. وقمنـا بإزجاء قـراءة تأويلية 

ل بهـا، وأجرينا حتليال للنواتـج وبواعثهـا وتتّبعنا دالالتها. للبيانـات املتوصَّ

      أهمّية الدراسة وأهدافها:

تسليط الّضوء ىلع جتربة اتلعليم حتت ظل الطوارئ الصحّية 	 

معرفـة مـدى جتـاوب اتلالميذ مع أسـتاذهم خالل فـرتة احلجر 	 
لصيّح ا

إبرار مزايا ونقائص اتّلعليم عن بعد/ اتّلعليم اإللكرتوين 	 

رصد رّدات الفعل انلفسّية جتاه أزمة الكورونا	 
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تبيان مـدى رضورة ربط العملّية اتّلعليمّية بالسـياق االجتمايع 	 
ومالبساته 

يف مفهوم الّتعليم:. )

ُيَعـدُّ اتّلعليـم من أقدم النشـاطات االنسـانّية الّرامّيـة إىل تقديم طائفة 
مـن املعارف واملهـارات للمتعلّم، لـك يطّور كفاءاتـه اذّلاتّيـة، واتلعلّم بذلك 
»هـو مسـار اكتسـاب]...[معارف وسـلواكت جديـدة حتت تأثـري اتلفاعالت 
القائـم ىلع   : أربعـة  أراكن  عليمّيـة ىلع 

ّ
اتل العملّيـة  وتثـوّي  الوسـط«))).  مـع 

اتلّعليـم وهـو املرشف ىلع تبليغ املـن املعريّف والقائم ىلع تذيلل سـبيل طلبه، 
ـم وهـو مـن يتلـّى املعـارف متلقفـا إيّاهـا شـيئا فشـيئا بغيـة تطوير 

ّ
واملتعل

ـن مـن معـارف  مكتسـباته املهارّيـة، واملـاّدة اتلّعليمّيـة ويه حمتـوى مـا يُلَقَّ
وجممـوع ما يشـّل عنارص اتّلحصيـل األساسـّية واثلانوّية، وقـد ختّص حقال 
مـن احلقـول املعرفّية العامـة، أو مادة موغلـة يف االختصاص، تبعا واملسـتوى 
املهـاري املطلـوب مـن دلن املتعلّـم. أمـا الركـن الرابـع فيتمّثـل يف املنهجّية، 
ويمكـن تعريفهـا يف كونهـا الطريقـة األيلـق بتقديـم املعلومـات والعنارص 
اتّلعليمّيـة ىلع أوفـق وجـه مكـن، كيمـا يبلغ املتعلّـم اغيته من االسـتيعاب 
والفهـم واإلدراك، وقبـل ذلـك وبعـده حـّى تتحّقـق سالسـٌة يف اتّللقـني، 
ومرونـة يف الـرشوح واتّلفهيـم. وترتكـز املناهـج اتّلعليمّيـة ىلع طائفـة من 
»اتلوجهـات يه انلظريـات السـلوكية، وانلظريات املعرفيـة، ونظريات اتلعلم 

االجتمايع«)2). 

ومعلـوٌم أّن املناهـج املّتبعـة ختتلف باختالف الزمـان واملان، وتعرف 
بـني الفينـة واألخـرى طفـرات؛ ذلـك أّن املقاربـات اتّلعليمّيـة يف تطويـر 
وحتسـني دائمـني، تماشـّيا ومقتضيـات الّراهن، ومـا يمليه من مسـتحدثات 
إجرائّيـة، ومـن تنظـريات تأخـذ يف احلسـبان أجنـع الطرائـق ابليداغوجّيـة 

   .Le Petit Laroussse Illustré, p. 94 )1(

)2( إبراهيم بن سعد، أبونيان، صعوبات اتلعلم: طرق اتلدريس واالسرتاتيجيات املعرفية، ص 46.
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املتاحـة، وأحـدث األدوات والوسـائل اتلقانّيـة املْصَطنََعـة، مـن أجـل إضفاء 
قسـط وافـر مـن احليوّيـة ىلع العملّيـة اتّلعليمّية. 

ويف األزمنـة احلديثـة، شـهدت مناهـج اتّلدريـس ثـورات تنظريّيـة، 
ـْت ادّلفع بإجنـاح العملّية اتّلعليمّيـة، والعمل ىلع أْن جتيـئ فّعالة وفاعلة  تَوَخَّ
قدر املسـتطاع، ىلع مسـتويي انلواتـج واملبتغيات، ولّك هذا مـن أجل انلهوض 
بسـقف اتّلحصيل، وللـريّق باألداء الرّتبـوّي العام. وال يتسـّى ألهداف كهذه 
أن تـرى انّلـور، دون تبـّي آِخـَر ما يمكن توظيفـه من أدوات ووسـائل تقنّية 

وتقانّيـة مع مـا يصاحبها من إسـرتاتيجّيات مدروسـة.

وإّن اتّلعليـم اتّلقليدّي تقوم قائمته ىلع تواجد فايلع اتّلعليم األساسـني 
يف حـزّي مشـرتك، حبيـث يتسـّى إجنـاز اتّلفاعـل اتّلعليـيّم الـيّح يف فضـاء 
واحـد، بـني ابلـاث واملتلـيّق، وهذا مـا يتجّسـد فزييائّيـا يف الّقسـم ادلرايّس 
بصفـة مبـارشة، دون حائـل أو واسـطة، غـري أّن اتلطـّور املسـتمر تلقانـات 
االتصـال واتلواصـل أّدى إىل اتلأثـري يف نمـط اتّلعليـم اتّلقليـدّي املعـروف، 
بـل وأاعدت املخـرتاَعت املسـتحَدثة تعريـف مفهـوم اتّلعليـم مـن جديـد، 
نظـرا لولـوج اتلقانـات بوصفهـا وسـائل عمل مسـتجّدة ال حميد عنهـا، وغدا 
اتّلعليـم يّتكـئ عليهـا، ملـا تنطـوي عليـه مـن إمانّيـة حتقيـق اتلواصل بني 
طـريف العملّيـة اتّلعليمّيـة، ولـئ اكنا ىلع بعد مسـافات طويـالت. واملالَحُظ 
»أّن إتاحـة اتّلعليـم أصبـح اآلن ىلع نطـاق واسـع عـر الشـابكة«)	)، واليت 
أصبحـت بمثابـة الرشيـان اذلي يمـّر من خـالهل االتصال واتلواصـل، بما يف 

ذلـك مـا هل عالقـة باخلطـاب اتلعلييّم.

مفهوم اتّلعليم عن بعد:. 2

يقـوم هـذا اتّلعليـم ىلع توصـل املتعلّـم باملـادة اتّلعليمّية مراسـلة من 
ل هلـا تقديـم ادلروس عن بعد.  مركـز اتّلعليـم، أو مـن اجلهـة املسـؤولة املخوَّ

)3( حممد، بسنايس، »اللغة العربية يف العالم«، ص )6. 
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ويّتـم إيصـال املنشـورات اتّلعليمّيـة عن طريـق الريـد العـادي، وال بّد من 
اإلشـارة إىل إّن اتّلعليـم عـن بعـد ليـس باتّلعليـم اجلديـد؛ فقـد اسـتعملته 
جامعـات غربيـة وأمريكّيـة يف بدايـة انلصـف اثلـاين مـن القـرن املايض. 
وهـذا الـّرب مـن اتّلعليـم يوائـم فئـات معّينـة مـن املتعلّمـني مـن أولك 
اذليـن ال يقـدرون ىلع مزاولـة دراسـتهم يف مؤسسـات ومراكـز تعليمّيـة، 
بلعـد املسـافات، أو لعائق صـيّح قاهر، أو تلعـّذر احلضور الرتباطـات مهنّية 
 باملتعلّمـني عن بعـد. وهذا 

ّ
مانعـة، أو ألّن طبيعـة جهـة اتّلعليـم ال َتْقبَـُل إال

ُل من  َر الحقـا ليسـتند إىل اتلَّعليم احلديـث، َوُيَعـوِّ انّلـوع مـن اتّلعليـم َتَطـوَّ
مجلـة أدواتـه ىلع الوسـائط اتلقانّيـة، ملا تتيحه مـن إمانيـات اتلواصل املرئ 
ـويت، باالسـتعانة بأجهـزة احلاسـوب، والامـريا وامليكروفـون، ىلع أن  والصَّ
تتوافـر األجهـزة املسـتخَدمة ىلع ربـٍط بالشـابكة. ومـن أهـداف اتلَّعليـم 
يه اتلقليـدي وااللكـرتوين »توفري اتلعليـم ألي فرد مـن أفراد  عـن بعد بشـقَّ
املجتمـع مـن اذلين دليهم الرغبـة يف اتلَّعليـم، َوَيتُِّم ذلك عـن طريق اتلواصل 

مـن خالل الوسـائط املتعـددة لالتصـال«))).

املعاجلة الفرنسية ملسألة اتلعليم يف ظل أزمة كورونا: . 	

واملؤسسـات  املـدارس  إغـالق  الفرنسـية  احلكومـة  أعلنـت 
اتلعليمّيـة اخلاّصـة واحلكومّيـة ابتداء مـن 6) مارس 2020م وقد اسـتمر 
إىل اغيـة 8) مـاي مـن العـام نفسـه. ومـن اجلديـر اتّلنويـه أن خمتلـف 
القـرارات السياسـية املتعلقـة جباحئة كورونـا، اكنت بتوصيـات مبارشة 
مـن املجلس العليم، اذلي اكن يعقد جلسـاته مبـارشة يف قرص اإللزييه. 
واهتـدت وزارة اتّلعليـم إىل رضورة إقرار »اتلواصل اتّلعلييم«، ويه خّطة 
مفادها االسـتمرار يف اتلمدرس عن بعد باسـتعمال لّك الوسـائل املتاحة، 
السيما باتلوسـل بالفضاء الرقيم للعمل )digital workspace)، اذلي 
يرتّكـب مـن شـبكة تفاعلّيـة الكرتونية خاصـة باملؤسسـة اتلعليمّية، و« 

)1( مالك، مهدي خلصان، قدرات اتلعليم االلكرتوين يف تعزيز اتلعليم ادليي، ص 9). 
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مـن اغياتـه أنّه يفسـح جمال تقـارٍب أرحب بـني الفاعلـني يف الرتبية من 
أسـاتذة، وتالميـذ وإداريـني، وأويلـاء«)2)، وقد اسـتندت فعـال املدارس 
واثلانويـات إىل منّصـات اتلبـادل اتّلعليمّيـة اخلاّصـة بالفضـاء الرقـيم، 
وأهّمهـا : »برونـوت«، وتسـنح للُمـَدرِّس باتلواصـل مـع أقسـامه بتدوين 
ادّلرس ونـرشه إلكرتونّيـا يف خانـة كـّراس ادّلرس، وتدويـن الواجبـات 
املزيّلـة يف خانة ما جيب إجنازه، وتعزيـز ادّلرس بالوثائق الرورّية للفهم 
مـن ملحقـات تفصيلّية، وصـور وخرائط، وروابط للتوسـل بالشـابكة. 
رِِس أْن يسـتعني خبانـة املحفظة الرقمّيـة، واليت ختّول  كمـا يمكـن للُمدَّ
هل ختزيـن ملفـات ادلروس باتّلفصيـل، واتلماريـن، ولّك الوثائـق اخلليقة 
، َونَْسـخ ما ينجزه  م؛ إذ يمكنه حتميل امللفـات بِيُْرٍ بتذيلـل مهّمـة املتعلِـّ
مـن واجبـات وفـروض، أو يشـتغل عليـه مبـارشة يف صورتـه الرقميـة، 
ثـّم يقـوم حبفـظ عملـه َفرُيِْسـلُُه مـن أجـل اتّلصحيـح وانلظـر. وإضافة 
َرْت الـوزارة املعنّيـة تطبيقـا اكن خمّصصـا مـن  إىل هـذه املنّصـة، َسـخَّ
قبـل ملـن يتابعون دراسـتهم عـن بعـد، ووضعته حتـت خدمة األسـاتذة 
اذليـن يريدون إلقـاء دروس افرتاضيـة تلالميذهم. حبيث يسـجّل املعلّم 
بياناتـه الشـخصّية، يلخلـق حسـابه اخلاص، وبعـد ذلك ما عليه سـوى 
إخطـار تالميـذه بايلـوم والسـاعة، حبيـث يزوّدهـم برابـط ادّلرس ومـا 
ىلع اتّللميـذ سـوى االتلحـاق، وتفعيل الّرابط، وتسـوية وتدقيق سـالمة 
امليكروفـون، أمـا الامـريا، فلـم يكـن اسـتعماهلا رضوريا. ومـن مزايا 
تطبيـق ادلرس االفـرتايض أنّـه خـاص بـوزارة اتّلعليـم، ومـن ثّمـة هـو 
خاضـع ملعايـري السـالمة وغـري قابـل لالخـرتاق امهلل إال إذا سـلّم أحد 
اتلالميـذ الرابط لشـخص غريب، وىلع لّك يمكن للمرشف ىلع القسـم 
االفـرتايض أن ُيْقـيِصَ َمـْن ليـس مـن جمموعـة تالميـذه. واملنّصـة تتيح 
ح يف اآلن ذاتـه، كما يكمن  تََشـارَُك الوثائـق، وعرَْضهـا بغيـة تتّبع الـرشَّ

 Mohammed, Besnaci, « Pour une pédagogie performante : les TIC au service de )2(

.la réussite scolaire«, in : Revue El Tawassol, p. 273
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لألسـتاذ أن يعطي اللكمـة ألّي تلميذ يريد املشـاركة، أو طرح اسـتفهام 
ومـا عليـه سـوى تشـغيل امليكروفـون واحلديـث، ويكـون يف تفاعـل 
مـع بقّيـة زمالئـه. وهناك حـزّي لدلردشـة يمكـن للمتعلّـم أن يكتب 
فيـه تسـاؤالته أو أن ُيْفِصـَح عـن فكـرة يريـد املشـاركة بهـا. ولقـد 
َعـَرَف تطبيـُق القسـم االفـرتايض إقبـاال كبريا مـن دلن األسـاتذة، فقد 
سـنح باتلفاعـل مـع اتلالميـذ، وتقديم الرشوحـات الالزمة لـل درس، 
واإلجابـة عن استفسـاراتهم. وناهيـك بمنّصة اتلواصـل وتطبيق ادّلرس 
االفرتايض، جلأت املؤسسـات الرّتبوّية إىل طبـع ادلروس والواجبات َوَرِقيًا 
َر عليهم اسـتخدام الوسـائل اتلقانّية، أو لم  ألولـك اتلالميذ اذلين َتَعـذَّ
ـابكة؛ فـان أويلاؤهـم يَْسـتَِلُمون املطبواعت  يتوافـر دليهـم الّربط بالشَّ
ألوالدهـم لّك أسـبوع. أّمـا فئـة مـن اتلالميذ، فقـد أاعرتها املؤسسـات 
الرتبوّيـة لويـات إلكرتونيـة لـك توّظفهـا يف اإلنكبـاب ىلع متابعـة 
ادلراسـة، وللمشـاركة يف األقسـام االفرتاضيـة. وىلع هذه الشـالكة اكنت 
جتـري حيثيـات اتلواصـل اتّلعليـيم بـني اتلالميـذ وأسـاتذتهم. واكنت 
الـوزارة بـني الفينة واألخـرى تُْصِدُر توجيهـات يف كيفّيـة إدارة املرحلة، 
بمـا حتمله مـن تعقيـدات وصعوبـات. ولعـّل من أبـرز اتّلوصيـات اليت 
ْسـَدتها، رضورة عـدم تكثيـف املحتـوى ادلرايس، واتّلخفيـف مـن 

َ
أ

حجـم الواجبـات، والرّتكـزي ىلع مواصلة مـا تّم الرشوع فيـه من وحدات 
تعليمّيـة يف املؤسسـات اتّلعليمّيـة، وكـذا مراجعـة جممـل مـا تـم تلقينه 
طيلـة العـام ادلرايس، حّى ترتسـخ املضامـني ابليداغوجّيـة يف األذهان. 
ولعـّل مـن أبرز املشـالك اليت اعرتضـت األسـاتذة واملتعلمـني، ىلع حّد 
سـواء، ازديـاد الضغـط ىلع تطبيـق القسـم االفـرتايض، وتعـّرُض الّربط 
إىل االنقطـاع املتكـّرر، السـّيما ملـا َيْعرِف اإلقبـال ىلع اتّلطبيـق مرحلة 
اذلروة، فهـو تطبيـق لـم ُيَعّدْ باألسـاس لـك يتحّمل ضغطا ىلع املسـتوى 

ابلـالد لكّها.
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وملـا رشعـت ابلـالد يف ختفيـف احلجـر الصـيّح، ورفـع قيـود الغلـق 
العـام، طفقـت املـدارس واملؤسسـات اتّلعليمّيـة يف اسـتقبال اتلالميـذ مـن 
جديـد إبتـداء مـن 8) مـاي، لكـن وفـق بروتوكـول خـاص، جتـّى يف أْن ال 
يتعـّدى عـدد اتلالميذ عـرش تالميـذ، وأن جيلـس لّك تلميذ وحـده، حمرتما 
مسـافة االبتعـاد االجتمـايع، وأن يرتـدي اجلميـع أقنعـة، مـع اتلعقيـم قبل 
وبعـد احلّصـة، وتـّم ختفيـف احلجـم السـايع يف العمـل وادلراسـة، حبيـث 
يَـْدرُُس اتلالميـذ، إّمـا يف الفـرتة الصباحّية أو املسـائّية فقط، وابتـداء من 22 
َف شـيئا مـا، بالّرفع من  َل الروتوكـول الصـيّح يف املـدارس، وَُخفِّ جـوان ُعـدِّ
عـدد اتلالميـذ يف الفصل، وتقليص مسـافات اتلباعـد. وىلع أيِّ حال، يتبنّي 
أنَّ املعاجلـة الفرنسـّية مازجـْت بـني اتلَّعليم االلكـرتوين واتلعليـم اتّلقليدّي 

 . رُسِ
ُ
عـن بعـد، تبعـا للتفـاوت االجتمـايع احلاصل بـني األ

من حماسن اتّلعليم عن بعد )اتّلقليدي وااللكرتوين): . 4

اتّلعليـم  اتّلقليـدي وكـذا  بعـد  اتّلعليـم عـن  اتّلعويـل ىلع  يمكـن 
االلكـرتوين يف حـاالت الطـوارئ الصحّيـة، ويف أوقات يسـتحيل توفري تعليم 
اعدي، وبيّنـْت أزمـة الكورونـا دور الوسـائط اتلقانّيـة يف ضمـان تواصـل 
ولقـد  املمكنـة.  األرضار  بأخـف  ادلرايس  العـام  اسـتمرارية  ويف  تعليـيّم، 
اتـكأ األسـاتذة واملرشفـون ىلع اتّلدريـس ىلع الوسـائط اتلقانّيـة، واغبلـا ما 
اكنـت مـن خالـص أجهزتهم الـيت يملكون، فلـم يكن هناك حتضري مسـبق 
يـي بغلق املؤسسـات اتّلعليمّيـة، واملـدارس واجلامعات، بل نزلـْت قرارات 
الغلـق فَُجـاَءًة وىلع عجـل، فََرَضتَْها الظـروق الصحّية القاهرة. ومـن ثّمة فقد 
سـمَح اتّلعليـم عـن بعـد بشـقيه بمّد يـد العـون للمتعلّمـني ومواصلـة فيما 
تبـىَّ مـن مقّرراتهـم السـنوّية، َوَكَفـَل أسـباَب مرافقـة اتّلالميـذ والطـالب 
واألخـذ بيدهـم. وقـد قـادْت الظـروف إىل تكييف أسـايلب اتّلعليـم، وكذا 
تبـّي طرائـق مبتكـَرة يف اتلعامل مع املـاّدة اتّلعليمّيـة كّما وكيفـا، ومن ذلك 
رس قبليـا إىل اتلالميـذ يك يّطلعـوا عليـه، وملا يني موعد القسـم  إرسـال ادلَّ
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االفـرتايض، يَْسـُهُل ىلع املتعلّـم تَتَبُّـع أطـوار ادّلرس، كمـا يعمـد األسـتاذ إىل 
اتّلخفيـف مـن حجـم املحتـوى اتّلعليـيم، والرّتكزي ىلع مـا هو مّهـم. ورمْت 
لكُّ هـذه اجلهـود املتضافـرة إىل حماولة تذيلل الصعـاب أمام املتعلّم، وتسـهيل 
سـبل اتّلحصيـل هل قـدر ما أمكـن. ولقـد رأينا كيـف أنَّ اتّلعليـم عن بعد 
-بشـّقيه االلكـرتوين واتّلقليـدي )من طريـق تزويد اتلالميـذ باملطبواعت) – 

قـد أنقـَذ انلظـاَم اتّلعلييّم من شـبح نهايـة بيضاء للسـنة ادلراسـّية. 

من نقائص اتّلعليم عن بعد )اتلقليدي وااللكرتوين):  . )

مـع ولـوج الوسـائط اتلقانيـة جمـال اتّلعليم، راحـت آراء كثـرية تبرّش 
بـرورة »اتّلعليـم دون احلاجـة إىل اذلهاب إىل املدرسـة أو اجلامعـة أو اللكية 
أو مركـز اتلدريـب املطلـوب«)))، َبيْـَد أنَّ غوايـة اتلقانات وحدهـا غري اكفّية 
ـَفْت  لضمـان سـريورة العمليـة اتّلعليمّيـة ىلع أتـّم وأكمل وجـه؛ فلقد تكشَّ
نقائـٌص كثـريٌة َبْعـَد اتّلطبيـق القـري للّتعليـم عـن بعـد، وفقـا ملقاربـة 
اتلواصـل اتّلعليـيّم، ومنهـا أّن هناك هّوة رقمّيـة بني اتلالميذ؛ تبعـا للتفاوت 
االجتمـايع بـني العوائل، وعدم تسـاوي اتلالميذ من ناحية امتالك الوسـائط 
الرورّيـة للتعلّـم االلكرتوين. وهـذا ما خيلـق تفاوتا يف اتّلحصيـل اتّلعلييّم 
واملواصلة ادلراسـّية بالنسـق املطلوب وبالّشـل املرغوب، وال جيعل اتلالميذ 
إّذاك ىلع قـدم املسـاواة يف اكتسـاب املهـارات وتطويـر القـدرات. »ويفـي 
عـدم تعميـم وسـائط االتصـال واتلواصل اختـالالت يف اتّلعليـم، ويؤدي إىل 
غيـاب اتلوازن يف اسـتعماهلا الرتبـوي«)2). ولقد أبانت فـرتة اتلعلّم االكرتوين 
خباّصـة يف فـرتة احلجـر الصـيّح مجلة مـن العوائـق اتلقنية، من انقطاع سـري 
الّربـط عـر منّصـات اتّلعليـم؛ وذلـك أّن الضغـط اكن كثيفا عليهـا، فانت 
ادلرايس  القسـم  تالميـذ  عـدد  تسـتوعب  ال  االفرتاضيـة  األقسـام  بعـض 
االعتيـادي. كمـا أّن اتلحّكم يف اتلقنّيـة ذاتها طرح الكثري مـن اتلحديّات؛ 

)1(   حسني، حسن موىس، استخدام الوسائط املتعددة يف ابلحث العليم، ص )2.

 Mohammed, Besnaci, « Pour une pédagogie performante : les TIC au service de )2(

.la réussite scolaire«, in : Revue El Tawassol, p. 272
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فاتلالميـذ لـم يكونـوا مسـتعدين ملثل هـذا االنقـالب املنهـيج يف اتّلعليم، 
واكنـوا ملزمـني باالعتمـاد ىلع اذلات يف حّل املشـالك اتلقنّية الـيت تعرتضهم، 
وهـذا مـا اكن اغبلا أمـرا عسـريا. ثـّم إّن اتلعلّم عـن بعد بشـقيه االلكرتوين 
وغـري االلكـرتوين جنم عنـه تباين بـني املتعلّمني فيمـا يتعلق قـدرة اتلالميذ 
ىلع االسـتيعاب، ودرجـة احلافزّيـة مقارنـة بظـروف تمـدرس اعديّـة. وليس 
مـن الغريـب أّن الكثـري مـن اتلالميذ فقدوا شـيئا فشـيئا الرّغبـة يف اتلعلّم، 
السـيما أولـك اذليـن لم جيـدوا سـندا اكفيـا مـن دلن أويلائهم. وحتيـل هذه 
الفكـرة أّن تعميـم اتّلعليـم عن بعد ىلع مجيـع اتلالميذ، ال يـؤيت دائما بنتائج 
طّيبـة، بـل قـد يكـون بالنسـبة ملـن تعـوّدوا ىلع ادلراسـة اتّلقليديّـة حجر 
عـثة يف مواصلـة حتصيلهـم اتّلعليـيّم، »إذ ال مندوحة مـن اتلتلمذ بني يدي 
رِس، وال مناص مـن االختالف إىل املؤسسـة اتلعليمّيـة املتخّصصة، وال  املـدَّ
بديـل عن تـداول يّح ومبـارش«)	)، ال سـيما ملن جيـدون صعوبـات يف اتلعلّم 
اذلايت، ويف االعتمـاد ىلع انّلفـس، ولصغـار السـن. أّمـا مـن انتهجـوا نمـط 
اتّلعليـم اتلقليـدي عن بعد، باالشـتغال ىلع املطبـواعت، فلم يكن األسـتاذ 
يطلّـع دورّيـا ىلع مـا ينجـزون، وباتلـايل لـم يكـن هل تواصـل دائـم مـع فئة 

اتلالميـذ الـيت درسـت وفق هذه الشـالكة.                            

ملاذا تدريس الكورونا؟ . 6

تصبـو املقاربـات احلديثـة إىل اسـتمالة فضـول املتعلّـم بغيـة جـذب 
انتباهـه، واسـتلفات تتّبعـه، حّى يعكـف ىلع مضامني املقرتََحـات اتّلعليمّية 
ُمقتَِنـع، وراغـب يف حتصيـل معـريف  إقبـال  وُيْقِبـَل ىلع حماورهـا  بشـغف، 
بنهـم مزتايـد، وال يتحّقـق هـذا الـرّشط بالقفز ىلع مسـألة ختـرّي املوضواعت 
القابلـة للّتعليـم، وانتقـاء املحـاور الـيت من شـأنها أن تشـحذ هّمـة املتعلّم. 
وتفيـد اتلجـارب اتّلعليمّيـة أنّه لكّمـا اكنت املوضـواعت املدروسـة قريبة من 
اهتمامـات وانشـغاالت اتلالميـذ، لكّمـا اكن اخنراطهـم يف ادّلرس واملشـاركة 

)3( حممد، بسنايس،«مصنفات تعليم العربية نلاطيق اللغة الفرنسية : دراسة وصفية حتليلية«، ص 		2.
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بـل ويف بنـاء مفاصـل الوحـدة اتّلعليمّية اخنراطا حسـنا، حبيث يغـدو املتعلّم 
فاعـال ونشـيطا يف حتصيلـه، ويتفاعل بما هو بصـدد تعلّمـه بإجيابّية طافحة؛ 
فيفـي بـه األمـر إىل التسـاؤل، واجلـواب، والـّرأي، وابّلحـث، واملراجعـة... 
والعكـس ملـا ال يِسـُن املـدرس ختـرّي املواضيـع؛ فـإّن اتلجـاوب اتلفـايلع 
سـوف يكـون سـلبيا، ولـن يتحـّرك تبعـا ذللـك فضـول اتّللميـذ ونشـاطه. 
ُل من  وعليـه، فاختيـار املوضـوع ليس باألمـر اثلانـوي أبلّتة، ذلـك أنّـه ُيَفعِّ
حافزيـة املتعلّـم، وجيعلهـا نابضـة باحليويـة وادلينامّيـة، وىلع العكـس » ملـا 
تفتقـد احلافزيـة، وال تكـون يف املوعـد، ينقلـب املتعلّم يف موضع ال يسـد 

عليـه، ولربمـا قد يرهـن حظوظـه يف انلجـاح ] ادلرايس[«))). 

إّن فـرتة احلجـر الصـيّح ومـا انطـوت عليه مـن خصوصيـات، دفعت 
بالكثـري مـن األسـاتذة إىل اغتنـام الفرصـة، بغيـة تقديمهـا يف شـل تعلييّم 
للتالميـذ، لـك يّتـم عقـد عالقـة وثيقـة بـني املحتـوى ادلرايس ومسـألة 
اتلَّحصيـل، وربـط هـذا األخـري وواقـع اتللميـذ املعيـش. وهـذا مـن صميم 
رَُس  مبـادئ املقاربـات اتلواصليـة الـيت تدعـو إىل أن يكـون فحوى ما يُـدَّ
ىلع صلَّـة بالواقـع اثلقـايف واالجتمـايع وهـذا مـا مـن شـأنه أن يشـّد انتبـاه 
اتللميـذ. فاملوضـواعت الّراهنـة تتّسـم باإلثـارة واجلـّدة، واملتعلّـم يعايشـها 
بـكّل جوارحـه، ويه بعـد ذلـك حديـث السـاعة، ومثـار انلقاشـات بـني 
خمتلـف األوسـاط العمرّية. ومن ثّمـة، إّن املواضيع اآلنّية، ليسـت من جنس 
املوضـواعت الغريبـة املسـتعصّية ىلع الفهم. بـل بالعكس، إّن يُـْرَ إدراكها، 
يـؤّدي إىل اتلعمق يف تدارسـها وحتليلهـا من خمتلف املنـايح املمكنة، ذلك أّن 
اتللميـذ يـسُّ بانعاسـاتها املبـارشة، ويشـهد تأثرياتهـا يف تغرّي نمـط احلياة 

االجتماعّية.

إّن تدريـس الكورونـا يف فرتة احلجـر الصيّح حماولة من دلن األسـاتذة 

 Mohammed, Besnaci, «Comment maintenir la motivation chez l’apprenant ?  )1(

 .», p. 460
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مـن أجـل اتلعريـف ابليداغـويج بمـا هّيـة الوبـاء اذلي اجتاح شـّى أقطار 
بأسـباب  تتصـل  بمعلومـات  اتلالميـذ  تلنويـر  ومسـى حثيـث  املعمـورة، 
اجلاحئـة، وبطرائـق الوقاية منها، وكما يهدف تدريسـها إىل تسـيري زمن احلجر 
الصـيّح اذلي ُيَعـدُّ يف حـّد ذاته أمرا مسـتجّدا غـري معهود. وبما أّن اإلشـاعة 
واألخبـار املغلوطـة قـد بلغـت مبلغهـا خـالل الفـرتة األول اليت اسـتتبعت 
الغلـق العـام، فـإّن تقديم دروس عـن الكورونـا اكن بمثابة الفرصة السـاحنة 
َج من معلومـات غري صائبة حول الفـريوس اتلايج. وباملقابل،  للـرّد ىلع ماُروِّ
شـلّكت مثـل هكـذا دروس متنفسـا حقيقّيا للتالميـذ من أجـل اتلَّعبري عن 
خلجاتهـم، وابّلـوح عّمـا يف نفوسـهم. ومن انلاحّيـة انلفسـّية، ويف هذا األمر 
الكثـري مـن اإلجيابيـة؛ ذلـك أن فـرتة احلجـر اكنت ثقيلـة بوقعهـا ىلع اكهل 
األرس واتلالميـذ، ومـن ثّمـة فاتّلعبـري عّمـا يشـعر بـه اإلنسـان حـول هـذا 
الظـرف اخلـاص، جيعلـه يتحـّرر ولـو جزئيا مـن إكراهـات احلجـر وتبعاته، 
َوُيْفـِي بـه، وإن قليـال، إىل اتّلخفيـف من وطـأة املكوث املسـتمر يف املزل.             

معاجلة املدونة: . 7

بدايـة، لقـد تناولـت الوحـدة اتّلعليمّيـة الـيت دار قطـب رحاهـا حول 
الكورونـا حمـاور عديـدة تناولـت طبيعـة الوبـاء، وتأثريات احلجـر ىلع نمط 
اتلمـدرس، وتنظيـم العمـل يف املـزل، وطبيعة مارسـة اتّلعليم عـن بعد، كما 
تنوّعـت الوثائق املدروسـة من فيديوهـات، وصور، ونصـوص، وتمارين تتعلق 
بمصطلحـات الوبـاء وقطاع الصحـة عموما، وخملّفـات ظاهرة الغلـق العام. 
ومـن بـني الوثائـق املدروسـة لوحـة اجلوكونـد لليونـاردو ديفنتـي. )أنظـر 

الوثيقـة رقم )) 
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الوثيقة األوىل: املونالزية ويه ترتدي كمامة

ولقـد ُطِلـَب مـن اتلالميذ تفسـري سـبب وجـود الكمامـة يف مثل هذا 
العمـل الفـّي املشـهور. وينبـيغ اإلقـرار ههنـا أّن »الواجبـات ليـس هدفـا 
بذاتهـا. يه أداة للتفكـري واتلعلّـم والربـط بـني عنـارص اتلعلـم«)))، ويف هذا 
السـياق جبـب إدراج مضمـون مـا أْزيِجَ للتالميـذ مـن وثائق تعليمّيـة، بغية 
ادّلرس واتّلحليـل، ومـن بـني مخسـني إجابـة متوقعـة، حتّصـل األسـتاذ ىلع 

أربعـني رّدا. وعنـد فـرز اتلعليقـات وتصنيفهـا، جنـد مـا ييل:

ترير تواــجد الكمامة يف اللوــحة الفنيةالنسبة املئوية
بسبب الفريوس49 %
الفريوس فتاك وينبيغ االحتياط منه بالكمامة6) %
يسمح بالوقاية من اتلعرض للفريوس اتلايج	) %
للرتويح عن اخلاطر يف قضية جادة نمر بها2) %
تواجد الكمامة سببه نظام احلجر الصيح0) %

اجلدول رقم ): تريرات تواجد الكمامة

)1(  ذوقــان عبيــدات، ســهيلة أبــو الســميد، اســرتاتيجيات اتلدريــس يف القــرن احلــادي والعريــن : ديلــل املعلــم 

واملــرف الرتبــوي، ص 277.
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	.)- تعليق حول النت�اجئ:

تتمحـور نصـف اإلجابـات املقرتَحـة يف كـون ابلاعث األسـايس وراء 
ارتـداء الكمامـة يتمّثل يف انتشـار فـريوس كورونـا املسـتجد يف خمتلق دول 
العالـم، وهـذا مـا يـدّل ىلع ويع اتلالميـذ بمـدى خطـورة املوقـف، نظـرا 
لـراوة الفـريوس وفتكـه باملناطـق الـيت حّل بهـا. أّمـا انلصف املتبـيّق من 
اإلجابـات فيمكن إدراجـه يف خانة وظائـف واغيات الكّمامـة يف حّد ذاتها، 
إذ حـوايل )0	 %) يرّصحـون بمـدى أهمّيـة الوقايـة، واحليطـة مـن اتلعـّرض 
ُل عليه من وسـائل احلماية  بَْرز مـا ُيَعـوَّ

َ
للعـدوى، والكمامـة ُتَعـدُّ ايلـوم من أ

اذلاتّيـة يف ظـّل غيـاب لقـاح أو تريـاق، ىلع األقل حلـد كتابة هـذه األوراق. 
ومـا يلفـت االنتبـاه يف جـدول انلتائـج أّن طائفـة مـن اتلالميـذ رّكـزْت ىلع 
لَة)، إذ تقـول نسـبة )2) %) إنّها لوحة  اجلانـب اهلـزيل يف اللوحـة الفنّيـة )املَعدَّ
ُح عـن اخلاطر يف خّضم أزمة شـاملة تمّر بها االنسـانّية، وهذا مـا يرُتِْجم  تُـَروِّ
حاجـة اتلالميـذ خباّصـة إىل الرتويح عن انّلفـس ولئ اكنت الظروف تتّسـم 
باجلـّد واخلطـورة. وباتلـايل يمكـن املـزي بـني تّياريـن يف االجابـات املَعـرَّ 
عنهـا؛ فهنـاك اجلانـب الواقـيع اذلي يسـيّم األشـياء بمسـمّياتها، وينظـر إىل 
الوثيقـة ))) باملبـارشة والراغماتّية، وهنـاك تّيار آخر يرّكـز ىلع أهمّية العامل 
ـري الطبيـيّع للحياة  لُّ بالسَّ ِ

ُ
انّلفـي يف مثـل هـذه األزمـات الطارئة، الـيت خت

االجتماعّيـة. ويف سـؤال آخر اعم، تم طرحه حـول الوثيقة الّسـابقة، ُطِلَب فيه 
مـن اتلالميـذ إبداء انطبـاع اعم حول الوثيقة نفسـها، ولقـد اكن املراد إتاحة 
املجـال للتالميـذ لك يبوحـوا بما جيـول خبواطرهم من خـالل إعطائهم جماال 
بْرُز األفار 

َ
أرحـب للّتعبـري عن مشـاعرهم، َوَبْعَد معاجلـة ردودهم، ُصنَِّفـْت أ

ـل عليهـا يف اجلـدول رقم )2):        املتحصَّ
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النسبة 
املئوية

انطبااعت اعمة

يهدف العمل إىل السخرية واتلهكم من وباء 27 %
الكورونا

ينبيغ ارتداء الكمامة تلجنب اإلصابة أو )2 %
عدوى اآلخرين

املونالزية معروفة بابتسامتها والكمامة ختيف )) %
هذه االبتسامة

يف وقت املونالزية لم تكن هناك كمامات2) %
العمل الفي لم يرتم ولك من هب ودب 0) %

يضيف شيئا من تلقاء نفسه
ليست املرأة اليت رسمت وعرفناها من خالل 8 %

اللوحة
هذا العمل اجنز بواسطة الفوتوشوب4 %
يصوِّر حانلا وكيف سنكون يف املستقبل 	 %

القريب
اجلدول رقم 2: انطبااعت اعمة حول الوثيقة رقم )))

بمـا أّن مـا ُطِلـَب من اتلالميـذ حتريره، يتّسـم بعمومّيـة أكر هذه 
املـّرة؛ فقـد جـاءت أفـاٌر عديـدة، تلتفـت بتفحـص بائـن إىل العمـل 
الفـّي يف حـّد ذاتـه، وتـروم ربطه بالسـياق العالـيم، وما يعايشـه البرش 
مـن مداهمـة شـاملة للوبـاء، ومـا أفىض إيلـه مـن تغيري ملالمـح البرش 
واملجتمـع. فالفكـرة األول )27 %) تتمحـور حـول الغايـة مـن العمـل 
الفـي، واملتمثلـة يف بلـوغ مبلغ السـخرية واتلهّكـم من الوبـاء اجلّبار. 



393

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

فاتّلنكيـت، كمـا نعـرف ينشـط بشـل غـري اعدي يف أوقـات األزمات 
والكـوارث؛ ذلـك أنّـه وسـيلة يّتكـئ عليهـا اإلنسـان تلجـاوز العـر، 
وللرتويـح عـن انّلفـس. وهـذا مـا حـدث ىلع املسـتوى العالـيم، ومـا 
تبادتلـه وسـائل اتلواصـل االجتمـايع مـن فيديوهـات مسـلّية، تتخـذ 
مـن وبـاء الكورونـا مـادة تنكيتهـا، بغـرض تشـتيت بواعـث امللل عن 
انلفـوس. وتؤكـد األفـار املَعـرَّ عنهـا مدى إيـالء اتلالميذ قسـطا غري 
هـنّي مـن األهمّية ملسـألة اتلفاصيـل ادلقيقة. وآيـة ذلك اإلشـارة إىل إّن 
املونالزية مشـهورة بابتسـامتها السـحرية وما يكتنفها مـن غموض، وملا 
توضـع الكمامـة ىلع حمّياهـا ولكأنّهـا تلـيغ باعـث ألقها األّول، وسـبب 
نَّ لسـان اتلالميـذ يُـْديل بمسـكوت عنـه مفـاده 

َ
توهّجهـا املثـري. َولَـَكأ

احتجاب االبتسـامة يف زمـن الكورونا من جهـة، ورضورة املحافظة ىلع 
املعنويـات املرَِحـة مـن طريـق املـزاح من جهة أخـرى. وجـزء البأس به 
مـن اتلالميـذ، ال يـكاد يرح فكـرة ارتـداء الكمامـة، ىلع إنّها رضورة 
ـَه َنَظَرُه  حتمّيـة، فرضهـا سـياق جـارف بفـريوس فاتك. وهنـاك مـْن وَجَّ
إىل زمـن اللّوحـة اتّلاريـيخ، اذلي لـم َيْعرِف آنئـذ اسـتعمال الكمامات، 
وبصيغـة أخـرى يثري هذا الـرب من اتّلفكري مسـألة املفارقـة الزمنّية 

)anachronism) ىلع أّن األوبئـة قديمـة قـدم اإلنسـان.
ُ أمر العبـث بالعمل الفّي، وال سـيما لوحـة املونالزية، 

َ
وهنـاك َمـْن َهـاهل

إذ اغبلـا مـا تَُواكـب – ُمْرَغَمـة - ما يدث بـني الفينة واألخـرى من أحداث 
ونـوازل، َوتَُضـاُف إيلهـا تفاصيـل تقـود إىل سـياق آين خـاص، ونلـيف تقريبا 
الفكـرة ذاتهـا، قد سـيقت مـن خالل اتّلرصيـح بأّن املـرأة املرتديـة الكمامة 
غـري املرأة املعهـودة يف اللوحة األصلية، ولـكأن اتلالميذ يتعجبـون ِمْن تغيري 
العمـل األصـيل وتشـويهه املقصود. وبيء من التشـاؤم تُلَوِّح آخـر فكرة بأّن 
اللوحـة تَرُْسـُم خارطة طريـق ملآالتنا يف املسـتقبل القريـب، ورضورة تعاطينا 
مـع مثـل هـذه األوبئة حبكمـة واحـرتاز بَاِلَغـنْي. َوَعْطًفا ىلع ما قيل، سـنليق 
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الضـوء، فيمـا سـيأيت، ىلع الوثيقة اثلانّيـة اليت اعجلت موضواع متصال بسـياق 
الوبـاء، يعالـج تفـاين الطواقـم الطبّيـة، وتـرز تضحياتهـا اجلّمـة يف اتلصّدي 

لكورونا. أنظـر الوثيقة )2).                  

الوثيقة الثاني�ة: حال الطواقم الطبية يف زمن الكورونا

ة يف فحواهـا فيمـا خيـصُّ جمابهـة الطواقم  َ تبـدو الوثيقـة اثلانيـة ُمُعـرِّ
الطبّيـة وحجـم تضحياتهـا املسـتميتة ويه يف اخلطـوط األول تواجـه اخلطر 
املحـدق بالعـدوى، وغـري خـاف أنَّ عـددا مـن األطبـاء واملسـعفني رجـاال 
ونسـاًء، قـد سـقطوا ضحايـا تفانيهـم املهـّي، واكنـت هـذه الصـورة ترمجانـا 
جلهـود املسـعفني واألطباء، وتنويهـا بروحهم القتايّلة عر شـىَّ أحنـاء العالم. 
َوُطِلـَب مـن اتلالميـذ أْن ُيْفِصُحـوا عـن ردَّات فعلهـم إزاء الوثيقـة، فجاءت 

ييل:   كمـا 
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انطبااعت اعمةالنسبة املئوية
يتجشم املشتغلون بالصحة الصعاب9) %
دون رأي4) %
أشعر باألىس واحلزن2) %
اتلعاطف مع الطاقم الطي والشعور )) %

باالمتنان
ال ندرك حجم تفانيهم يف العمل إلنقاذ 0) %

األرواح
أرى من الغريب أن تنام بهذه الطريقة، 9 %

وهذا ليس اعديا
أتفهم هذه احلالة فاألطباء يشتغلون 9 %

لسااعت طويلة
ليس هناك الكثري من األطباء ذللك هم 8 %

منهكون
حتلت الطواقم الطبّية بالشجاعة ملواجهة 8 %

الفريوس
اجلدول رقم 3: انطبااعت اعمة حول الوثيقة رقم )2)

	.2- تعليق على النت�اجئ:  

ـُز اتللميـذ للتجـاوب مـع ادّلرس، وتثـري  َفِّ إنَّ مثـل هـذه الوثائـق حتُ
فضـوهل وتواصلـه ادلرايس ولـو عـن بعـد؛ ذلـك إّن الوثيقـة ترتبـط ارتباطا 
اجلاحئـة وخملفاتهـا  أحـداث  يعيـش  واتللميـذ  الّراهنـة،  بالظـروف  وثيقـا 
املرتاكمـة، ومـن ثّمة فمـادة ادّلرس تنبـع مبارشة من سـياق يّح دينـايّم ألنّها 
ويلـدة واقعـه ايلـويّم. ينضاف إىل هـذا أّن املطلـوب فعله من خـالل اتلبرّص 
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َ عن  يف الوثيقـة، يـكاد يكـون ذريعة لك ُيتَـاَح املجـال إىل اتّللميـذ؛ َفيَُعِرّ
دخيلة نفسـه، ويقاسـم شـعورَه مع األسـتاذ، ولـئ بطريقة غري مبـارشة. وال 
غـرو إًذا أّن مثـل هـذه الوثائـق، تدفع باملتعلّـم إىل االجتهـاد أكث، َوتَـُزجُّ به 

إىل االخنـراط اجلـاد واإلجيـايب يف حتصيـل خصيـب بـل ومثمـر كذلك... 

ِ عنها، جـاءت يف املرتبـة األول 
وبعـد تصفيـف األفـار العامة املعـرَّ

فكـرة مجلـة املشـاق الـيت تعـرتي املجّنديـن يف قطـاع اخلدمـات الصحّيـة، 
ومـا يتجّشـمونه مـن عنـاء ومابـدة يف سـبيل عـالج املـرىض والّسـهر ىلع 
تعافيهـم وسـالمتهم، مـع ما يسـتتبع هذا من خماطـر ال ختيف عن نابـه. فاملرأة 
املنهَكـة، َبْعـَد أْن َخـارَْت قَِواَهـا، نتيجـة املجهودات غـري املحدودة، َغِشـيََها 
انلعـاُس ويه يف مكتبهـا، ويف هـذا ديلـل ىلع أّن املرحلـة حرجـة، لزتايـد 
ْت يف املرتبة اثلانّيـة وجهة َنَظـٍر لَْم  الضغـط، وتواصـل سـااعت العمـل. وََحلَـّ
تُـْدِل بـأّي فكـرة ُمَعيَّنَـة، ويف هـذا أيضـا أكـث من قـراء وداللـة. ربما بعض 
اتلالميـذ لم يسـتطيعوا أن يعّروا عن املشـاعر اليت تنتابهـم، تبعا إلكراهات 
احلجـر وخملّفاتـه، وربمـا لفقـدان القـدرة ىلع ترمجـة تلـك األحاسـيس إىل 
ة. وهـذا مـا جَيُـُرّ إىل رضورة اتلكّفل باتلالميذ نفسـيا  لغـة واضحـة َوُمبَـارِشَ
بعـد انتهـاء فـرتة احلجـر؛ فصغار السـن لـم يألفوا إغالقـا اعما شـامال، وقد 
تكـون للحجـر تأثـريات جانبية سـلبية ينبيغ اتلعامـل معها جبديّـة كبرية. 
ثـّم تتـواىل يف الرّتتيـب أفـار ُتْفِصـُح َعـْن أحاسـيس مثـل الشـعور باألىس 
واحلـزن حلـال الطواقم الطبّيـة، وباالعـرتاف واالمتنان تلضحياتهم اجلسـام، 
وحلجـم اخلدمـات اجلّبارة اليت ال يمكن ختّيلها يف سـبيل إنقـاذ األرواح من 

خمالـب الفـريوس الضاري.

وقـد اسـتغربت جمموعة مـن اتلالميذ نـوم املمرضـة أو الطبيبة، وطى 
ىلع فكرتهـم منطق املبـارشة يف احلُْكم، حبيث لم ينتبهوا إىل السـياق الزمي، 
واتلحّديـات العظـام الـيت رفعها املسـعفون، وهـم يقّدمون ما يقـدرون عليه 
وأكـث. أّمـا فئـة أخرى مـن اتلالميذ فقـد فّكرْت يف إّن سـبب اإلنهـاك يعود 
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إىل السـااعت الطـوال الـيت يقضيها األطبـاء واملمرضون يف عـالج املصابني، 
دون أخـذ قسـط وافر مـن الّراحـة. وهناك من أرجـع هذا اإلنهـاك إىل نقص 
يف اتلعـداد البـرشي الطـّي، مـا جيعـل العاملـني يف الصّحـة عرضـة للتعب 
نَْت اتلَّنويه بشـجاعة األطباء ومدى استبسـاهلم  واإلجهـاد. وآِخُر فكـرة تََضمَّ
يف تقديـم يـد العـون للمـرىض واملصابـني. واكن ذلـك أحيانـا ىلع حسـاب 

صّحتهم الشـخصّية.             

واحلـال، لّك مـا قـد سـيق مـن أراء ينّم عـن تأثـر اتلالميـذ بمخلّفات 
أزمـة الكورونا، ويشـري إىل تفاعلهـم مع الّظـرف الّراهن ومقتضياتـه، فمنهم 
ـَن ِمـن إجيـاد توصيـف ملا يشـعر بـه، ومنهم مـن لم جيـد اللكمات  مـْن َتَمكَّ
املناسـبة، ولربمـا قـد تكـون أسـايلب تعبـري أخرى خليقـة باإلعـراب عّما 

جيـول يف قـرارة هـؤالء، من قبيـل الّرسـم مثال.

نواجت الّبحث:

لقـد َحلَّـْت جاحئـة كورونـا يف أرجـاء العالـم قاطبة، ىلع حـني غفلة، 
ـَرْت احلكومـات إىل انتهـاج الغلـق العـام،  ودون أن تسـتأذن أحـًدا، واْضطَّ
وبيّنـت هـذه  االلكـرتوين.  واتّلعليـم  بعـد  اتّلعليـم عـن  وتبـّي مقاربـات 
مـع  اتلأقلـم  واملتعلّمـني ىلع  االسـاتذة  قـدرة  مـدى  االسـتثنائّية  اتلجربـة 
الظـروف القاهـرة، السـيما ملـا تتوافـر دليهـم اإلمانيـات املاديّة األساسـية، 
ومنّصـات وتطبيقـات تعلّم إلكـرتوين. ومن دون هذه الوسـائل يتعـّذر تقديم 
تعليـم فاعـل وفّعـال يف اآلن ذاتـه، وهـذا مـا يقـود إىل احلديث عـن رضورة 
تطويـر اتلقانـات واملنّصات املخصصـة للّتعليم وتعميمهـا وتدريب املتعلّمني 

عليهـا، حـّى يرتـيق أداؤهـا إىل أحسـن مـا هو عليـه اآلن.

واكن مـن حماسـن اتّلعليم عن بعـد ضمان اسـتمرارية العـام ادلرايس، 
باتلفـنّن يف خلـق مقاربـات مسـتْحَدثَة  املتعلمـني يف حتصيلهـم  ومرافقـة 
فـع مـن حافزيـة اتلالميـذ. واكنـت األقسـام االفرتاضية مـن أهم  َغـَرَض الرَّ
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ـَل بها األسـاتذة، تلعويـض ادلروس اتلقليديـة. وتضاعَف  اآليلـات الـيت تَوَسَّ
حجـُم اتلواصـل بـني املتعلمـني واملرشفـني ىلع اتّلحصيـل العلـيم، فانـت 
والريـد  انلصّيـة،  والرسـائل  اهلاتـف،  بواسـطة  واتّلوجيهـات  اإلرشـادات 
االلكـرتوين، ومنصـات اتّلعليـم اخلاّصـة، وتطبيقـات اتلواصـل مـن شـالكة 
»واتسـاب«، ومـن طريـق مـا تطبعـه املؤسسـات اتّلعليمّيـة، َوتََضُعـُه حتـت 
تـرصف األويلـاء واتلالميـذ مـن دروس وواجبـات مزيلـة ُمرَْسـلَة ِمـْن دلن 
ـَد العالئـق أكـث بـني الفاعلـني يف الوسـط اتّلعليـيّم من  األسـاتذة. مـا وطَّ
أويلـاء، وتالميـذ، وأسـاتذة، وإداريني، ولّك اجتهد بإسـهامه، حسـب الطاقة، 
َ أّن اتّلعليـم عـن بعـد وكـذا االلكرتوين،  يف إجنـاح سـريورة اتّلعليـم. َوتَبَـنَيّ
يتّسـمان بسـمات مغايـرة عـن اتلعليـم اتّلقليدي، حبيـث ينبـيغ أن يصطبغا 
باملرونـة والسالسـة، وباتلخفيف من احلصـص، واالكتفاء باملهـم من حمتوى 

الرامـج واملقـررات، وبالصـر الوفـري يف مرافقـة اتلالميـذ ودعمهـم.

ومـع ذلك، فقـد فضح احلجـر الصيّح اتلفـاوت الرقيم بـني املتعلّمني، 
نظـرا الختـالف املسـتوى االجتمـايع بـني األرس. فنسـبة غـري هّينـة مـن 
اتلالميـذ القـت صعوبـات مّجـة يف مواصلـة اتلعليـم االلكـرتوين بسـبب 
غيـاب الوسـائط اتلقانيـة، وعدم توافـر الّربط بالشـابكة، ما جعلهـا تعتمد 
ىلع طلـب املطبـواعت مـن املـدارس واثلانويـات. وهـذه الفئة مـن اتلالميذ 
لـم تسـتفد مـن األقسـام وادلروس االفرتاضيـة، أضف إّن نسـبة البـأس بها 
مـن اتلالميـذ ختّبطـت يف صعوبات إتقـان اتلعامل مـع الرجميـات املختلفة، 
وبرجميـات معاجلـة انلصوص، وتاهت بني اسـتقبال وحتميل وختزين وإرسـال 
امللفـات، وكـذا جتاوزتهـا األحـداث يف شـأن تهيئة الوسـائط اتلقانيـة ملتابعة 
ادلروس االفرتاضيـة. وجنـم عـن هـذا وذاك أن طائفـة مـن اتلالميـذ فقدت 
الرّغبـة يف اتلعلّـم، وسـارت ضـّد اتّليـار، وأشـهرت قطيعـة تاّمة مـع لّك ما هل 
عالقـة باتلمـدرس. ومثـل هـذه احلـاالت تسـتديع رضورة انلظر بـل وإاعدة 
اتلفكـري يف تعديـل مناهـج اتّلعليـم، ويف اسـتدراك  تداعيـات اهلـّوة الرقمّية 
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بـني اتلالميـذ؛ فمعظمهـم ال يملكـون حّظـا وافرا مـن مهـارات اتلعامل مع 
الوسـائط اتلقانّيـة، ويبدو أنّه مـن الرورة القصوى حتضـري اتلالميذ منهجيا 

يك يِْسـنوا اتلعامـل مع مسـألة اتّلعلـم يف حـاالت الطوارئ.

ومـن جهـة أخـرى، اتّضـح مـن ادلراسـة هـذه أّن املحتـوي اتّلعليـيّم 
املرتبـط بواقـع اتللميذ وسـياقه االجتمايع يمّثل خيـارا رؤيويـا ذكّيا يف حثِّ 
املتعلّـم ىلع االخنـراط اجلـاد يف العملّيـة اتّلعليمّيـة، وينيّم دلية قسـطا رحبا 
مـن احلافزيـة؛ ومبعـث ذلـك أّن اتّللميـذ شـغوف بـأن ينطـوي اتّلعليـم ىلع 
معـى مـا، وأن ال تكـون املـاّدة املدروسـة جاّفـة نظريـة وتنظرييـة حمضـة، 
ـُت إىل حياتـه ايلومّية بصلـة. ولقـد رأينا أن أسـاتذة يف خمتلف  حبيـث ال ُتمِّ
األطـوار اتّلعليمّيـة، اغتنمـوا الفرصـة تلدريـس مـا يتعلّـق بالكورونـا مـن 
قريـب أو بعيـد، مـن أجل شـحذ هّمـة اتللميـذ، وجعلـه فاعـال يف حتصيله 

املعريّف.

ولقـد أوضحـت ردود العّينة املدروسـة إزاء مـا أحدثته أزمـة كورونا، 
ثََّر يف حيـاة انلاس أمجعني، 

َ
أّن اتلالميـذ تفاعلـوا إجيابـا مع موضوع سـاخن أ

العـام،  العالـيم  السـياق  خبطـورة  ووعيهـم  املرشوعـة،  خماوفهـم  وترمجـوا 
واكنـت ادلروس املتعلّقـة بالوبـاء املشـئوم مناسـبة هلـم إلبـداء أرائهـم حول 
مـا يـدث، وللّتعبـري عـن مشـاعرهم وأفارهـم. كمـا أّن اتلعليـم عـن بعد 
نـّى دليهـم قـدرات اتلعلّـم اذلايت، واالعتمـاد ىلع انّلفس، بل »واالسـتقالل 
اذلايت الفكـري«)))، وباملقابـل اكنـت مثـل هـذه ادلروس فرصـة لألسـاتذة، 
ْجـِل بـّث الطمأنينـة بـني املتعلّمـني، واتلجـاوب الرزيـن مـع خمتلـف 

َ
مـن أ

تسـاؤالتهم، السـّيما وأّن اإلشـاعة رست اكنّلـار يف اهلشـيم طيلة فـرتة احلجر 
الّصـيح، وتفّشـت اآلراء الاذبـة واملغلوطـة الـيت هّولت من شـأن الفريوس 
املسـّتجد. ومن ثّمـة، فربط املحتـوى اتّلعلييّم بواقـع املتعلّم احلقييّق، يُْسـِهُم 
بقـدر ال يُسـتهان بـه يف جذب انتبـاه اتّللميذ، ويف اسـتثارة حافزيـة اخنراطه 

)1( جابر عبد الرمحن جابر، اسرتاتيجيات اتلدريس واتلعلم، ص 4)2. 
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يف اتّلحصيـل املعـريّف. وينبـيغ اتّلنويـه أخـريا أن فـرتة الكورونـا تركـت أثرا 
عميقـا يف نفسـية اتلالميـذ، وذلا مـن احلكمـة معاجلـة خملّفاتهـا اجلانبّيـة 
دليهـم، بمنحهم جمـاال رحبا للبـوح عّما جيـول بدواخلهم باسـتعمال خمتلف 

أشـال اتّلعبـري املمكنـة اللغوية منهـا وغـري اللغوية.    

                            



401

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

مكتب�ة الّبحث

)/بالعربي�ة: 

أبونيـان، إبراهيـم بـن سـعد، صعوبات اتلعلـم: طـرق اتلدريس 	 
واالسـرتاتيجيات املعرفيـة، انلـارش ادلويل، السـعودية، ))20. 

بسـنايس، حممـد، »اللغـة العربيـة يف العالـم«،  يف : قيمـة اللغـة 	 
العربيـة، كتـاب مجـايع حتت إرشاف: سـعود سـليمان ايلوسـف، 
مركـز امللـك عبد اهلل بن عبـد العزيـز ادلويل، ط)، الرياض، 7)20، 

صص))	-70)

اللغـة 	  نلاطـيق  العربيـة  تعليـم  حممد،«مصنفـات  بسـنايس، 
الفرنسـية : دراسـة وصفيـة حتليليـة«، يف: املنهج اتلعليـي وإعداد 
مـواد تعليـم العربيـة للناطقـن بغريــهـا، مركـز امللـك عبـد اهلل 
صـص)0-229)2)  ،20(7 الريـاض،  العربيـة،  اللغـة  خلدمـة  ادلويل 

جابـر، عبد الرمحـن جابر، اسـرتاتيجيات اتلدريـس واتلعلم، دار 	 
الفكر العـريب، ط)، القاهرة، 999).

حسـن موىس، حسـني، اسـتخدام الوسـائط املتعـددة يف ابلحث 	 
العلـي، دار الكتـاب احلديث، مـرص، 2009. 

عبيـدات ذوقـان، أبو السـميد سـهيلة، اسـرتاتيجيات اتلدريس 	 
يف القـرن احلـادي والعريـن : ديلل املعلم واملـرف الرتبوي، دار 

الفكـر، ط)، األردن، 2007.

مهـدي خلصـان، مالك، قـدرات اتلعليـم االلكـرتوين يف تعزيز 	 
اتلعليـم ادليـين، لولـوة للطباعة والنـرش، 7)20.



402

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

2/باللغة األجنبي�ة:     

* Besnaci, Mohammed, « Pour une 
pédagogie performante : les TIC au service 
de la réussite scolaire«, –– : Revue El Tawassol 
Sciences humaines et sociales, Université 
Badji Mokhtar Annaba, Département 
langue et littérature arabes, n° 49, année : 
2017, pp. (270-281).

* Besnaci, Mohammed, «Comment 
maintenir la motivation chez l’apprenant 
? », in : L’enseignement à distance entre 
théorie et pratique, Publications du 
laboratoire des pratiques linguistiques en 
Algérie, Université Tizi Ouzzou, Facultés 
des lettres et langues, Département langue 
et littérature arabes, tome 3, année : 2017, 
pp. (459-474).

* Le Petit Laroussse Illustré, Editions 
Larousse, Paris. 2018.    

                 



403

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

العالم بعد فايروس كورونا –كوفيد 9)

رؤية اجتماعية

ا.م .د حمدان رمضان محمد   )))
قسم االجتماع  : جامعة املوصل-  لكية اآلداب- العراق

               hamdan1966@yahoo.com   
 د.م هيفاء يونس حسني)2)

قسم الكيمياء: جامعة املوصل- لكية العلوم- العراق

امللخص.

يسـى هـذا ابلحـث إىل اتلعـرف ىلع تداعيـات جاحئـة كورونـا-أو 
خريطـة  وفـق  ىلع  العالـم  اكتسـحت  الـيت   - باإلرهابابليولـويج  مايسـى 
السـاحة السياسـية ادلويلـة، ومـا احدثتـه من تغيـريات يف طبيعـة العالقات 
بـدلان  ، والصحيـة يف  ، واالجتماعيـة  ، واالقتصاديـة  السياسـية  باألنظمـة 
العالـم، فضـال عـن ذلك فإنها سـلطت الضـوء ىلع مسـتقيل انلظـام العاليم 
مابعـد مـرض كورونـا،  وما سـوف جنده من احتمـاالت ، ومسـتجدات تطرأ 
ىلع هـذا انلظـام ادلويل ؛ ذلا تتجـى اهميـة هـذا ابلحـث مـن حيـث العناية  
االعالميـة ، واالجتماعيـة ، وانلفسـية الـيت توتلها ادلول ملسـألة وبـاء كورنا 

)1( أستاذ مساعد يف جامعة املوصل، حاصل عىل شهادة ما بعد دكتوراة من جامعة بنجاب يف الهند، حاصل عل شهادة دكتوراة من 
جامعة بغداد يف اختصاص علم االجتامع، لديه عرشات كتب الشكر والتقدير من الجامعات العراقية والعاملية، شارك يف عرشات املؤمترات 
الدولية واملحلية، لديه عرشات البحوث املنشورة يف املجالت العاملية واملحلية، عمل مع املنظامت العاملية وخاصة منظمة العاملية لحقوق 

اإلنسان.أرشف عىل العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه.
)2( قسم الكيمياء: جامعة املوصل- لكية العلوم- العراق  
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وبرامـج معاجلتـه ، واحلـد مـن انتشـاره ، والقضاء عليـه. باإلضافـة اىل ذلك 
تـم االعتمـاد ىلع املنهـج الوصـيف اتلحلييل يف عـرض املوضـوع منطلقني من 

فريضـة ابلحث.ولقـد توصـل ابلاحثانـإىل اسـتنتاجات عـدة اهمها:

بـني   متباينـة  اكنـت  كورونـا  جاحئـة   تأثـري  مـؤرشات  إّن   -(
العالـم. ادلول  خمتلـف 

إّن مفهـوم فايـروس كورونـا خيتلـف يف انعاسـاته عـن بايق   -2
احلـرص. ال  املثـال  سـبيل  ىلع  اكلسـار  األخـر،   الفريوسـات 

  ، جـدا  خطـرية  اكنـت  الوبـايئ  املـرض  هـذا  إنّتداعيـات   -	
وتدمرييـة إىل درجـة ازداد حـاالت اخلـوف ، واهللـع حبيـث أنهـا عطلت لك 

العالـم. بـدلان  معظـم  يف  العامـة  احليـاة  مرافـق 

الكلمات املفتاحية:

العالم ، أزمة ،كورونا، املرض، الوقاية، املعاجلة.

.Abstract

 This research seeks to identify the repercussions 
 of the Corona pandemic or the so-called biological
 terrorism that swept the world on the map of the
 international political scene, and the changes it
 brought about in the nature of relations with political,
 economic, social and health systems in the countries
 of the world, as well as highlighting the resignation of
 the global system after the Corona disease And what
 we will find from the possibilities and developments
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 praising the international system. Therefore, the
 importance of this research is evident from its media,
 social and psychological importance that states attach
 to the issue of the epidemic of Curna and its treatment,
 reduction and elimination programs. In addition,
 a descriptive analytical approach was adopted in
 presenting the topic based on the research duty. The
 researcher reached several conclusions, the most

:important of which are

 The indicators of the impact of the Corona  -1
 pandemic were varied among different countries of

.the world

 The concept of corona virus differs in its  -2
 implications from other viruses, such as the virus, to

.name a few

 3The repercussions of this epidemic disease were-
 so dangerous and destructive that the instances of
 fear and panic increased so that all facilities disrupted

.public life in most countries of the world

:Keywords

.world, crisis, corona, disease, prevention, treatment 
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املقدمة.  –

فـريوس كورونـا ،أصبـح مثـار عنايـة اعمليـة شـغل لك العالـم، ونظرا  
تلفاعلنـا حنـن املختصـني ومتبعـة ومشـاهدة اثـار هـذه اجلاحئة  مـن خالل 
وسـائل االعـالم املختلفـة ،فإننا  جنـد أن أغلب مـا يثار وينرش حـوهل يتعلق 
باجلانـب السوسـيولوجيا أكـث بكثـري مـن املنظورالعالجيالطي،وربما يعود 
ذلـك إىل طبيعـة هـذا الفـريوس اجلديـد اذلي لـم تتمكـن العلـوم الطبيـة 
مـن اكتشـاف عالجـه حـى هـذه اللحظـة، األمـر اذلي عمـل ىلع أن يتـم 
تركـز جهـد األفـراد واملؤسسـات وادلول حـول عمليـة الوقايـة منـه،  ولعـل 
أهمهـا تلـك الوقايـة املتمثلة باحلجـر والعزلة، ويه شـأنا اجتماعيـا خالصا) 

الربيـيع،2020:ص)).

باإلضافـةإىل ذلـك الخيـىف ىلع اجلميع ما اصـاب املجتمعـات البرشية 
اكفـة من جراء انتشـار هـذا الفايروس ، وتفشـيه بني اغلـب ادلول املتقدمة 
ناهيـك عـن ادلول انلاميـة ، الـيت عجزت يف احلـد االدىن من انتقـال عدوى 
هـذا املـرض والعمـل ىلع حتجيـم آثـاره الضـارة ، و انعاسـاته ىلع االمـن 
االجتمـايع وانلفـي ، والصـيح، و اذلي اخـذ يهـدد حيـاة املاليـني مـن 
انلـاس يف الوقـت الراهـن. فضـال عـن ذلـك فإننـا جنـد أن تأثـريات جاحئة 
كورونـا متعـددة ومتنوعة،  ولم يسـلم منهـا جانب معني من جوانـب احلياة، 
إذ انعكسـت تداعياتـه ىلع واقع احليـاة االجتماعية،  وفعايلاتهـا ، وقطااعتها 
املتنوعـة الصحيـة ، واالجتماعية، وانلفسـية ،واالقتصادية ، وحى السياسـية 
الـيت اصابهـا نواع من الشـلل اذلي مـارس دورا كبـريا يف تلكؤهـا وتعطيلها 
للتدبـريات  كرهـا  أو  طـواع  خضعـت  فقـد  ومهامهـا،  ادوارهـا  أداء  عـن 
االحرتازيـة والوقائيـة مـن املـرض ، وتأثرياتـه ىلع احليـاة بكافـة مفاصلها، 
وىلع واقـع املجتمعـات البرشيـة مجيعا الـيت أصابها اذلعر ، واهللـع ، واخلوف 
مـن جراء انتشـار فايـروس كورونـا ، وتفشـيه يف اكفة االوسـاط االجتماعية 

يف ادلول العالـم) حسـني،2020:ص)).
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 ولقـد عرفـت البرشيـة عـر تارخيهـا  وجـود العديـَد مـن الكـوارث 
واملخاطـر انلاجتة عن احلروب، أو عن طريق انتشـار األمـراض واألوبئة اليت 
أودت حبيـاة املاليني ،كما يدث االن مع  فـريوس “كورونا”، فقد تبنّي أنه ال 
يعـرف احلدود اجلغرافيـة، القوميات، األديان، املذاهـب، الطوائف، املواالة أو 
املعارضة ، ىلع املسـتوى العاليم أو ىلع مسـتوى ادلولـة الواحدة)راغب،2002: 
ص)		-6		))املصطـىف، 2020: ص)).باإلضافـة اىل ذلك فإن احلجر واملكوث 
يف املنـازل قـد غـري كثـريا فينمطالسـلوكواتلفكريعندانلاس،خالهلذه الفرتة 
القصـرية، إذ صـب اهتمـام كثريا مـن انلاس يف متابعـة وتبـادل األخبار اليت 
حتمـل انلصائـح الوقائية املتعددة.وكذلـك انلات ، والشـعر،  واملقاطع الفنية،  
والرسـوم املتحركة ، والصور الاريكاتريية اتليتعجبهاوسـائالتلواصالالجتم
ايع، ويه تتحـدث عـن هذه اجلاحئـة، وتصور حياة انلاس يف زمـن الكورونا، 
فربمـا تمثـل  هـذه احلـاالت ميانزيمـات دفاعيـة  يلجـأ هلا انلـاس بوصفها 
تعبـري سـاخرا السـيما فزيمناألزماتللرتفيهعنانلفـس، وتقلـل مـن الفـزع ، 
واخلـوف اذلي أحدثتـه جاحئـة كورونا، أو بسـبب ما يتعرض هل االنسـان من 
ضغوطـات نفسـية، فضـال عن تمريـر وتضيـع  وقـت الفـراغ الطويل اذلي 
يعيشـوه انلـاس يف حماجـر منازهلـم أو زنزاناتهـم املزيلـة )الربيـيع، مصـدر 

سـابق:ص)) ، وعليـه يمكـن حتديد حمـاور ابلحث ىلع انلحـو اتلايل:

إشكالية البحث.  	

     يمكـن حتديـد مشـلكة ابلحـث يف أن لك االعمـال ، واالمانيـات 
والرامـج الـيت يتـم العمل بهـا للحد مـن وباء كورونـا والقضـاء عليه اكنت 
دون مسـتوى الطمـوح، ولـم تقلل من هواجـس اخلوف ، واهللـع دلى ادلول،  
واالفـراد، ولـم حتقـق انلتائـج املرجوة مـن حد مـن املخاطـرة، أو اتلقليل من 
اخلسـائر املادية بشـل اعم والبرشية ، واألرواح بشل خاص من جراء انتشار 
هـذا املـرض برعـة فائقـة  يف كثـري مـن دول العالـم، ويه املشـلكة االكـث 
تعقيـدا والـيت توصـف باملسـتعصية ىلع احلل يف املـدى املنظور حسـب رأي 
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رؤسـاء ادلول العظـى واملهتمـني بهذا الشـأنالوبايئ اكملنظمة الصحـة العاملية 
وعليـة حونلـا دراسـة املوضوع مـن وجهة نظر علـم االجتماع السـيايس.

تساؤلت البحث.  	

ينطلق ابلحث من تساؤالت عدة لطرح اشايلة ابلحث، منها:

)- هـل يمكـن حل مشـلكة فـريوس كورونا لك نسـتطيع العـودة إىل 
اعملنـا وحياتنـا الطبيعية؟.

2- هل سـوف تسـتمر مسريتنا يف اطار اهليالك السياسـية ، واالقتصادية 
، واالجتماعية احلايلة أم سـوف يتغري بشـل تلقايئ؟.

	- كيـف جـرت لك هـذا االحـداث بلحظـة معينـة بالعالـم؟ وكيـف 
وصلنـا اىل هـذه املرحلـة أو ادلرجة من اخلطـورة ؟ و اين الـر، أو اخلطاء، أو 

اتلقصـري يف ذلك؟

الرؤيـة املسـتقبلية لعالـم مـا بعـد كورونـا مـن انلاحيـة  4- مـايه 
السياسـية ، واالمنيـة، واالجتماعيـة ، واالقتصاديـة ، و حـى الروحية ابلديلة 
الـيت سـوف تقودنـا إىل صـريورة  واجتاهـات اكث انسـانية ومسـؤويلة وامنا؟

)- هل سـيخلق هـذه االثار العميقة لفـريوس كورونا مراجعة شـاملة 
ملجمـل مسـاراتنا يف اعملنا الراهـن ىلع ضوء االفرتاضات واملسـلمات الكرى 
الـيت احدثتهـا يف حياتنـا وخاصـة مـن ناحيـة الـويع اجلمـيع السـيايس ، 

وابلحي.

أهمية البحث.  	

    ليسـت هنـاك اهميـة اعالميـة ، واجتماعية،  ونفسـية اكـث اهمية 
مـن أن تتأطر االجنـدات الصحية ، والسياسـية، واالقتصاديـة وتقديم ادلعم 
لرامـج الصحيـة ىلع مسـتوى العالـم املختلـف اكألهميـة اليت تول مسـألة 

جاحئـة كورنـا وبرامج احلد منـه والقضـاء عليه.
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هدف البحث.  	

    يسى هذا ابلحث يف االشارة إىل حتقيق اهداف عدة منها:

)- معرفة خطورة  جاحئة كورونا ومؤرشاتها ادلويلة وطرق معاجلتها.

آثـاره  أو  اتّلعـرف ىلع بعـض مالمـح  مـرض كورنـا وتداعياتـه   -2
املجتمـع. يف  املسـتجدة 

	- تشـخيص مـا احدثـه انتشـار كورونـا مـن تغيـريات جديـدة يف 
ادلويل. انلظـام 

4- حتديـد االطـر املسـتقبلية للنظام العالـيم ملابعد جاحئـة كورنا من 
منظور سوسـيولويج.

)- االشـارة إىل حجـم ودرجـة ومسـتوى وكثافـة انتشـار هـذا املـرض 
الوبـايئ يف العالـم.

فرضية البحث.  	

     بناًء ىلع ماتقدم يمكن صياغة فرضية ابلحث ىلع انلحو االيت:

إّن برامـج احلـد من وبـاء كورونا والقضاء عليه حتتـاج إىل ااعدة انلظر 
بآيلـات املافحـة، واملعاجلـة ىلع وفـق برامـج واقعيـة حقيقيـة يتـم تطبيقها 
بشـل شـفاف بعيداعـن االجنـدات السياسـية، واالقتصاديـة ، والطموحات 
غـري الواقعيـة بلعـض ادلول مـن خـالل الرتكـزي ىلع معاجلـة هـذه الظاهـرة 
)اجلاحئـة كورونـا) واحلد منهـا من خالل تكثيـف اجلهود املحليـة وادلويلة 

والعامليـة من اجـل ذلك.

منهج احلث.  	

تـم االعتمـاد ىلع املنهـج الوصـيف اتلحليـيل يف عـرض املوضـوع ،ويف 
وصـف آيلـات وطـرق معاجلتـه ، ونـرش وبـاء ومـرض كورونـا املسـتجد، 
واالقتصـادي  والصـيح  االجتمـايع،  الواقـع  ىلع  وانعاسـاته  وتداعياتـه، 
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والسـيايس يف دول العالـم للوصـول إىل حالة يمكن به معاجلـة الظاهرة اليت 
بـأدت تـورق االنسـان، وتهـدد البرشيـة باالنقـراض.

التعريف بمفهوم كورنا وتسميت�ه.  	

يُشـتق اسـم “–––––––––––” عربيًا: فـريوس كورونا. اختصـاًرا من )–––)بالالتينيـة) ––––––)
وهـو بايلونانيـة: ––––––)   )“––––––”، وتعـي إلكيـل زهـور أو اإللكيل)، كما تعـي اتلاج أو 
اهلالة. ويُشـري االسـم إىل املظهر الشـيلك الُمعـدي للفريوس املمزي للفريوسـات 
واذلي يظهـر عـر املجهـر اإللكـرتوين، حيـث تمتلـك مُخاًل/زغبـات مـن 
الـروزات السـطحية ابلصليـة الكبـرية، مـا يُظهرهـا ىلع شـل تـاج امللـك 
أو اهلالـة الشمسـية).ويف اللغـة العربيـة، يعـّد تسـمية فـريوس كورونـا أكث 
خـرى أكـث 

ُ
خـرى، ولكـن التسـميات األ

ُ
شـيواًع مـن بـايق التسـميات األ

دقـٍة يف الوصـف، حيـُث يُسـى: الفـريوس اتلايج، فـريوس اهلالة، الفريوسـة 
الُملَكَّلَـة،أو الفـريوس امللكل) احلُّمة اتلاجّيـة، احلَُمة اإللكيليـة، احلمة اتلاجية 

امللكلة)) املوسـوعة احلـرة، ويكيبيديـا،–––––––.––.––– ).

وتعـرف منظمـة الصحـة العاملية :”مـرض كورونـا/ كوفيـد-9)” بأنه 
) فصيلـه منفريوسـات واسـعة االنتشـار،حيوانية املنشـأ، يعرفأنهـا تسـبب 
امراضـا تـرتاوح ما بني  نـزالت الرد الشـائعة إىل االمراض االشـد حدة)،أو 
هـو مـرض معد يسـببه فريوس كورونـا الُمكتشـف مؤخراً. ولـم يكن هناك 
أي علـم بوجـود هذا الفـريوس وهـذا املرض املسـتجد قبل اندالع الفاشـية 
يف مدينـة يوهـان الصينيـة يف اكنـون األول/ ديسـمر 9)20. )منظمـة الصحـة 

العاملية،2020).

فريوسـات كورونـا يه جمموعة من الفريوسـات اليت يمكنها أن تسـبب 
أمراًضـا مثـل الـزاكم واالتلهاب اتلنفـي احلاد الوخيـم )السـارز) ومتالزمة 
الـرشق األوسـط اتلنفسـية )مريز). تم اكتشـاف نـواع جديدا من فريوسـات 
كورونـا بعـد أن تـم اتلعـرف عليـه بوصفه مسـببا النتشـار أحـد األمراض 
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الـيت بـدأت يف الصـني يف 9)20.وكذلـك يُعرف الفـريوس اآلن باسـم فريوس 
املتالزمـة اتلنفسـية احلـادة الوخيمـة كورونـا 2 )سـارز كـوف 2). ويسـى 
املـرض انلاتـج عنه مرض فـريوس كورونـا 9)20 )كوفيد 9)). يف مـارس/آذار 
2020، أعلنـت منظمـة الصحـة العامليـة أنهـا صنفت مـرض فـريوس كورونا 
9)20 )كوفيـد 9)) كجاحئة.تقـوم املجمـواعت املختصة بالصحـة العامة، مثل 
مراكـز مافحـة األمـراض والوقايـة منهـا يف الواليـات املتحـدة )–––) ومنظمة 
الصحـة العامليـة )–––)، بمراقبـة اجلاحئـة ونـرش اتلحديثـات ىلع مواقعهـا ىلع 
اإلنرتنـت. كمـا أصدرت هـذه املجمواعت توصيـات حول الوقايـة من املرض 

وعالجه) موقـع–––. –––––––––– ،2020).

العالم بعد فريوس كورونا.  –

يمكـن ان نقـرء رؤيـة واقـع العالـم بعـد فـريوس كورونـا يف عـدة 
جوانـب أو ابعـاد رئيسـة منهـا:

اول:البعد الديين.

يـرز هـذا اجلانـب يف ظـل املحـن الكونيـة الـيت تهـدد حيـاة انلـاس 
ويلجـأ إيلـه انلاس بكـثة يف هـذا األوقات، لكـن مرحلة ما بعـد كورونا 
سـتقدم اجلانـب ادليـن ىلع املنظومـات األخرى ، والسـيما املاديـة والوضعية 
يؤيـده  الـرأي  وهـذا  امللحـدة،  اكلعلمانيـة  لدليـن  املناهضـة  واملنظومـات 
دعـوات رجـال ادلولـة وادليـن يف اغلـب ابلـدلان ومنهـا الواليـات املتحدة، 

وإيطايلا)شـبيب،2020:ص)).

ثاني�ا: البعد القتصادي.

إن مـن االمـور شـبه املؤكـدة أن العالـم بعـد هـذا الوبـاء لـن يكون 
كمـا هـو عليـه ايلـوم، فاالقتصـاد العاليم مـن أكـر املتررين مـن الوباء، 
وقـد يدفـع إىل االنهيـار االقتصادي يف حلظة مـا ، واىل تصاعـد حجم العنف 
ادلويل اىل درجـة انـدالع احلروب الكبـرية. ومن جهة أخـرى هناك.اتلأثريات 
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االقتصاديـة املحليـة، السـيما يف ادلول انلاميـة، سـتكون اكرثيـة اىل درجـة 
تصاعـد معـدالت ابلطالـة ، واجلريمـة ، واتلطـرف ، والعنـف، فضـال عـن 
تنـايم اإلرهـاب وتنظيماتـه، بسـبب توافـر الظـروف املغذية، ولـن يتمكن 
االقتصـاد العالـيم من جتـاوز تأثـريات كورونـا السـلبية رسيعا)العـرداوي، 

:ص)).

ثالثا:البعد الصيح.

أعتقـد ىلع املسـتوى الصـيح، فـإن كورونـا يمثـل صدمـة للبرشيـة 
ولغرورهـا اتلكنولـويج، ذلا سـتعيد مجيـع دول العالـم انلظـر يف حسـاباتها، 
وتطور أنظمتها الصحية جلعلها اكث اسـتعدادا واسـتجابة حلاالت مسـتقبلية 
شـبيهة بكورونـاأو فريوسـات  أشـد فتـا منه)العـرداوي،2020:ص2). فيمـا 
تبـى الرشاكت العابـرة للحدود املسـيطرة ىلع الرشاكت العالجيـة واملخترية 
تتاجـر بـأرواح البـرش مـن اجل الكسـب املـادي بعـد اخـرتاع العالجات، 
بـل إن الواليـات املتحـدة حتـاول يف هذه األوقـات أن حتتكر اخـرتاع عالج 
كورونـا كمحاولـة اغـراء ورشـوة االملـان الـيت اعلنـت عنهـا املستشـارة 

مريلك)شـبيب، :ص2).

رابعا:البعد السيايس.

اعتقـد أن العالـم لـن يتغـري مـن حيـث جوهـر العالقـة بـني ادلول 
والقائمـة ىلع اسـتغالل األقويـاء للضعفـاء. ولكـن جيـب رصـد اتلطورات 
الراهنـة يف العالـم فقـد حتمـل ما يمهـد تلغيري مهـم يف املسـتقبل. فضال عن 
ذلـك اعتقد ان أغلبية ادلول سـتبى يف عالقاتها ىلع أسـاس املصالح، والقلة 
مـن ادلول سـتتجه إىل االنكفـاء بـدون أن تنجح يف ذلك، فوسـائل االتصال 
وغريهـا سـتبطل حمـاوالت االنكفـاء ،واالنانيـة سـتكون الغابلة ويسـتمر 
الوضـع ادلويل قائـم ىلع االحـرتاب واتلقاتل.باإلضافـةإىل ذلـك لـن يصـل 
تغيـري يف طبيعـة انلظام العالـيم اال اذا تم القضاء ىلع انلظام الرأسـمايل املايل 
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وتكييـف الرأسـمال الصنـايع مع مطالـب ادليمقراطية وسـعادة الشـعوب، 
هـذه الشـعوب اليت تريـد تطبيق نظام ديمقـرايط بدون تلوث رأسـمايل.وهذا 
غـري متوقـع اال برمحـة إهليـة وحبصـول تغـريات طبيعيةوغريها)الشـكريج ، 

2020: ص4).

وبنـاء ىلع ماسـبق حيـث رأينا تقاعسـا عجيبا غريبا حصـل للتصدي 
باملراحـل األول للوبـاء يف أرىق دول العالـم. ففهمنـا مـن ذلـك بـأن العامـل 
املـادي يعيم العيون ويشـل األفـار حى يصبـح اثلمن اغيلا يدفعـه األبرياء 
يف  أوربـا الـيت تفاعلـت بشـل خاطئ جدا أمـام الوباء يف اتلعامـل الصحيح 
أمـام مـا جيـب أن يصـل يف املراحـل األول للتصـدي للوباء فاسـترشى بها 
ادلاء وتفاعلـت بعـد فـوات األوان وهذا خطـأ ال يرره ترير)احلسـيي،2020: 

ص	).

خامسا: البعد الجتماعي)النساين).

 بعـد أن رضب الفايـروس لك دول العالـم ووصفتـه بعـد ذلـك منظمة 
الصحـة العامليـة بانه أسـوء وباء اعليم، سـيقدم العالم بشـل اعم  والشـعي 
ىلع وجـه اخلصـوص ىلع اتلفكـري جديـا بتقديـم خيـارات اجلانب اإلنسـاين 
ىلع اجلوانـب األخـرى السـيما املاديـة منهـا الـيت فرضـت نفسـها يف العقود 
االخـرية ىلع لك جمريات احليـاة ،  ومنها الصيح البرشي)شـبيب،2020:ص4).

لكـن ذلـك لـن يعـي قطيعـة اعملية بـني البـرش، بـل سـيتودل إدراك 
جديـد أن البـرش اكث تقاربـا من بعضهم، وأنهـم حباجة إىل تضامـن وتعاون 
اكـث ملواجهـة اتلهديـدات الـيت تواجـه اجلنـس البـرشي، نعـم قـد يصـل 
تقاطـع بـني سياسـات اهليمنـة للحكومات ومشـاعر اتلضامن بني الشـعوب 
يف هـذه املرحلـة اال إن انلتيجـة سـتكون أن العالـم حباجـة إىل نظـام اعليم 
يكـون اكـث اهتمامـا حباجـات البرش األساسـية واكـث اسـتجابة للحفاظ 
ىلع سـالمة الكـرة األرضيـة لتسـتمر بالعطـاء ملصلحـة سـانها)العرداوي، 
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2020:ص	).

يبـدو أن مـا حنـن مقبلـني عليـه يتطلـب ااعدة انلظـر يف اخلطـاب 
السـيايس وادليـي العالـيم؛ يلكـون أكـث إنسـانية، وأكـث ،واقعيـة، إال أن 
الصعوبـات االقتصاديـة واحلياتيـة قـد ختلـق ظروفـا جتعل الـرصاع والعنف 
أقـرب احللـول دلاعة اهليمنـة والعـداء مـع اآلخر.معادلة صعبة حقا، سـزتداد 
تعقيداتهـا مـع قـدوم كـوارث جديـدة جتعـل انلـاس اكـث حاجـة إىل أنبياء 
جـدد أو مصلحني اعمليـني دليهم القدرة ىلع مسـاعدة البرشية يف املسـتقبل 

املجهـول اذلي يه مقبلـة عليه)املصـدر نفسـه:ص4).

سادسا:البعدالثقايف والتعليي.

سيشـهد انلظـام اتلعليـيم عـر العالـم ااعدة نظـر فيـه يلكـون اكـث 
اسـتجابة للتهديـدات غـري املتوقعـة وسـتبدأ األنظمـة اتلعليمية عـر العالم 
بتطويـر أدواتهـا، بمـا جيعـل اتلعليم عـن بعد أكث كفـاءة وتطـورا، يه ايلوم 
يف بدايـة اسـتجابتها هلـذا االسـلوب، ولكـن قطعـا سـتبدأ لك دول العالـم 
باالسـتعداد حلـاالت مشـابهة، ولكـن هذا األمـر ال خيلو مـن املخاطر، فهو 
يعتمد ىلع اسـتمرار شـبات االنرتنيت والطاقة الكهربائيـة، ولكن ما احلل  
ومـايه مصـري اتلعلـم عن بعد لـو تعرضـت هـذه اىل االنقطـاع واتلدمري،أو 
اتلعطيـل ثقافيا سـتعيد كورونا نظـر الشـعوب بثقافاتها وتقايلدها السـائدة، 
وسـنى اعدات وتقايلـد ختتـيف وتـودل غريها تكـون أكث حتفظا مـن اآلخر 
أو اكـث وقايـة من خماطر الغـري، وهذا أمر جديـد ربما لم تألفـه البرشية من 
قبـل، كما سـتتعرض بعـض الطقـوس إىل ااعدة تقييم جلدواها ،أو اسـتجابتها 

ملقتضيـات العلم واحلاجـات البرشية)العـوادي،2020:ص)).

ذلا فـإن  تأثـريات جاحئـة كورونا يف العالم سـوف خيلـق أوخيلق انماطا 
وجوانبـا ثقافيـة وتعلميـة جديـدة غـري مألوفـة يف السـابق بالعالـم حبكـم 
اجراءاتـه امللكفـة الـيت تتطلبـه الوضـع العالـيم اجلديـد أو الراهـن  بعـد 
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ازمـة كورونـا يف انلظـام ادلويل، والـيت سـوف تكـون ألثارهـا وتغيرياتهـا 
وانعاسـاتها بعـدا متغايـرا عمـا اكنـت عليـة يف السـابق، وتـرتك اثـرا ىلع 
جممـل احليـاة العامـة بشـل اعم ،وىلع اجلوانـب اثلقافيـة واتلعليمـة بشـل 
خاص؛ألنهـا تتعلـق بسـلوك وعالقـات وافعـال انلـاس ىلع اسـتقبال وضـع 
آخـر مسـتجد تتطلبـه الظرف احلـايل ،وهذا الوضـع اجلديد بالعالـم يف املدى 
ابلعيـد والقريـب سـوف يكـون نتاجئـه حتميـة بمـدى جناحه أو فشـله يف 
امانيـة قبـوهل ورفضـه للتعليم بالشـلكه اجلديـد  ىلع انماط ثقافة الشـعوب 

بسـبب  حتكـم اتلكنلوجيـا احلديثـة واسـتخداماتها بالشـعوب العالـم. 

.(9 –  مؤشرات اعرض الصابة بفريوس كوفيد–

لوبـاء كوفيـد-9) انلاجـم عـن فـريوس كورونـا املسـتجد، أعـراض 
رئيسـية شـائعة حددتهـا منظمـة الصحـة العامليـة يه احلـى ، والسـعال ، 
وضيـق اتلنفـس، بعضها قـد يبدو اعديـا مثل الرشـح،  واتلهـاب احللق، ومن 
األعـراض األخـرى اليت تـم رصدها سـابقا مع كوفيـد-9) اإلسـهال وفقدان 
حاسـيت اذلوق والشـم، وال يسـتبعد أن تضـم القائمـة مزيدا مـن األعراض، 
فيمـا يتكشـف األطباء خبايـا الفريوس اجلديـد، ويه أعـراض طبيعية كون 
املـرض يصيـب اجلهـاز اتلنفـي بشـل أسـايس.ولكن بمـا أن الفـريوس 
املسـبب هلجديـد، يالحـظ األطبـاء بـني حـني واألخـرى أعراضـا جديـدة 

للمرض،)قنـاة–––،2020)، لكـن بعضهـم اآلخـر يبـدو غـري تقليـدي ومنها:

 “-)كوفيد تو”.

أبلـغ املـرىض يف العديـد مـن ابلـدلان عـن ظهـور طفـح جـدلي ىلع 
أصابـع قدميهـم، يشـبه ابلثـور، لـم يلحـظ مـن قبـل يف األمـراض املتعلقـة 
بالفريوسـات اتلاجيـة.ويف كثـري مـن احلـاالت يظهـر الطفـح غـري مصحوبا 

بـأي مـن األعـراض املعتـادة للفـريوس. وقـد أطلـق ىلع احلالـة اسـم ––– –––––. 
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2- التهاب امللتحمة )العني الوردية).

رغـم أنـه نـادر، لكن تـم رصد هـذا انلوع مـن األعـراض يف حاالت 
من كوفيـد-9) مع وجـود الفـريوس يف ادلموع.

)- النخر أو الزترق.

انلخـر––––––––  هـو مـوت أنسـجة اجلسـم بسـبب نقـص إمـدادات ادلم، فيما 
الـزترق”––––––”، وهو تغريلوناجلدل بسـببتقلصات،  أو تشـوهات يف األوعية ادلموية 

القريبـة مـن اجلدل.

دوار وصداع.  -4

وجـدت دراسـة أجريـت ىلع 4)2 مريضـا يف الصـني، نُـرشت يف جامـا 
ألمـراض األعصاب الشـهر املـايض، أن ما يزيـد قليال عن اثللـث )6,4	 يف 
املئـة) قـد اعنوا من أعـراض عصبية مثـل ادلوار،  أو الصـداع، وقد ارتفعت 

النسـبة إىل ),)4 يف املئـة يف املصابني بعدوى شـديدة. 

5- اإلحساس بالوخز. 

شـعور غـري طبيـيع بابلـدن )يشـبه الشـعور باحلـرق أو الوخـز باإلبر) 
واغبلـا ما يـدث يف اذلراعـني والسـاقني)قناة احلـرة،2020).

مؤشرات انتشار وباء كورونا –كوفيد/9) فيالعاملوطرقمعاجلته.  –

انتـرش الوبـاء بـكل دول العالـم تقريبـا بشـل متسـارع ، وبلغـت 
اخلسـائر االقتصاديـة األويّلـة حبـدود)4- )) تريليـون دوالر، وقـد ترتفـع 
اكـث، يف ضـوء عـدم وجود توقعـات زمنيـة الحتـواء الفريوس فليـس هناك 
ادلـة علميـة قاطعـة لكيفيـة مواجهـة الفـريوس وكيفية احنسـاره، مـع ذلك 
فـإن هنالـك إجـراءات يف الصـني للحـد منـه وتقليـص ضحايـاه وسـجلت 
نتائـج إجيابيـة، إال أنه ال يـزال من الصعب القيـاس عليها، خاصة االنتشـار 
الريـع يف إيـران، وكوريـا اجلنوبيـة ،وإيطايلـا ،واسـبانيا، وفرنسـا ،واملانيـا، 
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ودول  ،والعـراق،  مـرص  ويف  ،والرازيـل،  االمريكيـة  املتحـدة  والواليـات 
اخلليـج وباإلضافة اىل قـارة افريقيا ومناطق أخرى متفرقـة بالعالم ، وأن هذا 
القلـق واتلحـّوط ادى وسـيؤدي إىل إلغاء الكثري مـن الفعايلـات االقتصادية 
والسـياحية والرياضية وحى السياسـية والفنية، ما سـينعكس ىلع األنشـطة 
ادلويلـة واملحليـة وحـى الفرديـة، مـا سيشـّل انعاسـات اقتصاديـة تؤرش 
إىل ظهـور تغيـريات قريـة ومفاجئة وداهمـه ىلع احلياة العامة)امليـايل، 2020 

:  ص9)

وان اتلعـرف ىلع آيلـات العملوخفـض مسـتويات املـرض والقضـاء 
عليـه نهائيـا البـد أن ينطلـق مـن ربـط اسـرتاتيجيات القضـاء ىلع الوبـاء 
املنتـرش وبشـل متدرج وهـادي برامـج املنظمة الصحـة العامليـة وتوجهاته 
وجهـوده، فضـال عن اجلهـود ادلويلـة وبراجمه الوقايـة يف اكفـة ادلول الكرى 
مـن خـالل اتلعاون وتبـادل اخلـرات يف هذا املجـال ملعاجلة فايـروس لك ال 
يتفاقم بشـل اكـث تعقيدا.واملخطط اتلـايل يوضح حالت االصابـة والوفيات 

والشـفاء بالعالـم ) اخـر احصائيات الفـأ،2020).

مؤرشات احصائية لفريوس كورونا لغاية 9/ )/ 2020

حول العالم
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نسبة انتشاره.  –

مـن املبكـر احلديـث عـن اعلـم مـا بعـد كورونـا، ألن ذلـك غـري 
مكـن إدراكـه بشـل اكمـل اآلن ويتوقـف بصـورة مبـارشة ىلع مـدة بقاء 
الوبـاء ومقدار اخلسـائر البرشيـة املرتتبة عليه، ومـدى انتشـاره)العرداوي، 
منها،قـارة  ذلـك  إىل  القـارات  احصائيـات  وتشـري  ص2)،  مصدرسـابق: 
الفـريوس  هـذا  انتشـار  نسـبة  يف  االول  املرتبـة  احتـل  حيـث  اوربـا 
اثلانيـة  باملرتبـة  الشـمايلة  امريـكا  اصابة،وقـارة  ب)264,464,))حالـة 
بنسـبة قدرها)4		,9	0,))حالـة اصالة،بينمـا جاءت قارة امريـكا اجلنوبية 
بنسـبة))7	,)	))حالة اصابـة،يف حـني جـاءت قـارة اسـيا باملرتبـة الرابعـة 
بنسـبةقدرها)6)467,8) حالـة اصابة،واخـريا جـاءت قـارة افريقيـا باملرتبة 
اصابـة،يف حـني وصـل حـاالت  قدرهـا)	86,)	) حالـة  بنسـبة  اخلامسـة 
الشـفاء يف لك القـارات العالـم اىل نسـبة)027,)	8)حالة،بينما وصـل حاالت 
الوفـاة يف لك القـارات إىل نسـبة)806,	20) حالةوفـاة ،حلد كتابـة هذ ابلحث 
بتاريـخ9/)/2020. واملخطـط اتلايل يوضـح حاالت االصابة بالفريوس حسـب 

نيـوز،2020) قارة)موازيـن  لك 
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كثافة انتشاره.  –

الفايـروس وانتشـاره ال يمثـل توجهـا معينـا، أو وجهـة حمددة مسـبقا، 
بـل هـو فايروس يمكـن وصفـه بأنه اعبـر للحـدود القوميـة لـدلول، واعبر 
للطوائـف والقوميـات واالعـراف، ولـم يسـتنث احـدا، وهـو مـا مـؤرش اىل 
تداعياتـه اخلطـرية ىلع صعيـد انلظـام العالـيم مـن خـالل انهيـار وتراجـع 
دول ىلع حسـاب أخـرى، مـن ناحيـة، ويـؤرش كذلـك حلظـة ضعـف برشي 
اتلطـور  مـن  الرغـم  البرشيـة ىلع  امانـات  وقفـت  اذ  ملواجهتـه،  بامتيـاز 
واتلقـدم واتلكنولـويج مـن اتلصـدي هل جمتمعـة أو منفـردة، وأن خاصيـة 
فايـروس كورونـا كونـه اعبرا للحـدود، جعلت منـه تهديدا حقيقيـا وخطريا 
ال يسـتثى منـه احـدا، وهـو ما يعي بـروز تداعيـات الحقة هلـذا اتلهديد يف 

العالم)اكطـع،2020:ص8).

ذلا تشـري اتلقديرات إىل أن نسـبة انتشـار هذا املرض بني ادلول خمتلفة  
حلـد تاريخ 9/)/2020 ومنها الواليات املتحدة االمريكية بنسـبة)0	2,			,)) 
وايطايلـا  اصالـة،  حالـة  قدرهـا)	262,78)  بنسـبة  اصابة،واسـبانيا  حالـة 
بنسـبة)8,268)2) حالـة اصابـة، بينماوصلـت حـاالت االصابـة يف اململكة 
املتحـدة اىل نسـبة قدرها)260,))2)حالـة اصابة،يف حني وصل يف روسـيا عدد 
االصابـات اىل نسـبة)98,676))اصابة أمـا يف فرنسـا وصل عـدد احلاالت إىل 
نسـبة قدرها)76,079) حبالة اصابة،يف حني نسـبة االصابـات وصلت يف املانيا 
إىل نسـبة قدرهـا))02,)7)) حـاهل، و يف الرازيـل لقد وصل عـدد احلاالت إىل 
)48,670))اصابـة،ويف تركيـا بلـغ عدد حـالت االصابـة ب)))),7	)) حالة، 
بينماوصـل عدد حـاالت االصابة يف ايران إىل نسـبة)06,220))حالة،واخريا يف 
الصـني وصل عـدد حـاالت االصابة بنسـبة قدرهـا)82,887) حالـة وهناك 
حـاالت متفرقة من النسـب يف بقيـة دول العالم،يف حني وصـل عدد حاالت 
إىل)4,067,088)  2020/(/9 اتلاريـخ  حـى  املذكـور  االصابـات  مـن  املؤكـدة 
حالـة، وإىل ))278,44) حالـة وفـاة، بينما)0)	,	7	,2)حتـت العنايـة،يف حني 
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وصـل احلـاالت الشـفاء اىل نسـبة)			,))4,)) حالة. واملخطـط اتلايل يوضح 
.(––– ذلك)قنـاة اجلزيرة،2020))قناة 

 

شدة املرض.  –

املجتمـع  ينقلـه  بإمتيـاز  جمتمـيع  وبـاء  هـو  اجلديـد  كورونـا  وبـاء 
وينـرشه اجلهـل ويقـىض عليـه بالـويع، حينمـا ينهـض العالـم مـن أزمتـه 
سـرتاجع البرشيـة حاتلها وتفهـم حقيقتها وتـدرك هشاشـة وجودها وضعف 
كيانها)احلسيي،مصدرسـابق:ص6) ،ذلا يعـد مـرض فـريوس كورونـا 9)20 
ووهـان  الرئـة يف  ذات  تفـي  بِلـغ عـن 

ُ
أ  ،20(9 ديسـمر  )كوفيـد-9)). يف 

عـزي اتلفـي إىل سـاللٍة جديـدة مـن 
ُ
بالصـني، يف) )	/ ديسـمر/ 9)20) ،أ

فريوسـات كورونا، وُسـميت رسـميًا بواسـطة منظمة الصحـة العامليـة)––––9)20) 
بلـغ عـن) 	8	,	 )حالـة وفـاة مؤكـدة وأكث من) 

ُ
حبلـول) 6 مـارس 2020)، أ

فـت سـاللة ووهـان ىلع أنها سـاللة جديدة من  72	,98) إصابـٍة مؤكـدة. ُعِرّ
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فـريوس كورونـا بيتا مـن املجموعـة )2–) مع تماثـل ورايث يبلـغ )%70) 
مـع فـريوس سـارس. اعتُِقـد أن أصـل الفـريوس اكن مـن اثلعابـني، لكـن 
العديـد مـن ابلاحثني ابلارزيـن خيتلفون مع هـذا االعتقاد.  يُشـبه الفريوس 
بنسـبة) 96%) فريوسـات كورونـا اخلفافيـش، ذللك يُعتقد بشـٍل واسـٍع أنها 
مـن أصـل ُخفايش.لكـن توسـع بعـد ذلكهـذا املـرض ليشـمل اكـث دول 

العالـم وخاصـة اوربا.

وهنـاك العديـد مـن اتلقاريـر واإلحصائيـات الـيت تنتـرش يوميـاً ىلع 
شاشـات اتللفـاز، واألرقـام املخيفة الـيت تذاع عـر موجات الراديـو، فضاًل 
عن وسـائل ومنصـات اتلواصـل االجتمايع املتنوعـة، وتتفاوت هـذه األرقام 
واإلحصائيـات حبسـب املصـادر واملرجعيـات، فقـد اقـرتب عـدد املصابـني 
بفـريوس كورونـا يف العالـم مـن )7,)) مليـون شـخٍص، حـى صبـاح يـوم 
)9/)/2020) حسـب بيانـاٍت نرشهـا موقـع جامعـة جونـز هوبكـز، اذلي 
جيمـع إحصـاءاٍت حـول الضحايا.وبلغ عدد املصابـني )4,067,088) شـخصاً 
يف )84)) دولـٍة حـول العالـم، وتـويف مـن بينهـم أكـث مـن ))278,44) ألف 
شـخٍص، وتـم شـفاء أكـث مـن )			,))4,)) ألف شـخٍص. واملخطـط اتلايل 
يوضـع اخلط ابليـاين ذللك الكثافـة باالنتشـار يف العالم)احصائيـات الصعيد 

نبـض،2020). ))موقع  العالـيم،2020 
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بعض مؤشرات اإلحصائي�ة واألرقام عن فريوس كورونا يف بعض   –
الدول العربي�ة.

إن أحـدث إحصائيـات ادلول العربيـة حـول الفـريوس كورونـا حـى 
صبـاح ) 9/ أبريـل/ 2020)، أوضحـت أن حصيلـة املصابني بفـريوس كورونا 

يف الوطنالعـريب وصلـت إىل مـا يقارب 

)62,664	) حالـًة، ويرتفـع عدد احلـاالت املتعافيـة إىل )2	207,9)،أما 
جممـوع الوفيـات ب)0)	2)) حـى صبـاح اتلاريـخ املذكـورر، فقداحتلـت 
السـعودية قائمـة أعـداد املصابـني بفـريوس كورونـا يف  العربيـة  اململكـة 
ادلول العربيـة بمجمـوع )6	)7	) حالـة إصابـٍة ، يليها قطـر يف املركز اثلاين 
بــ))		)2) حالـٍة، وجـاءت االمـارات يف املركـز اثلالـث بإمجـايل )7)74)) 
حالـٍة، ويليها مـرص يف املركز الرابع بــ)8964) حالٍة، وأمـا يف املركز اخلامس 
تواجـدت بالكويت بــ)	762) حالة إصابةٍة. واما يف املركز السـادس  املغرب 
ب)0)9)) حالـة ،بينما احتلت اجلزائر املركز السـابع ب)8)))) حالة،يف حني 
جـات ابلحريـن باملركـز اثلامـن ب))9)4) حالة،امـا عمان فجـاءت باملركز 



423

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

اتلاسـع ب)224	)حالـة، بينمـا جـاء العـراق يف املرتبـة العـارشة ب)2679)
حالة،واخـريا جـاءت تونـس يف املرتبةاحلـادي عـرش ب)0	0)) حالـة، فضال 
عـن وجـود  هنـاك حـاالت متفاوتـة ومتفرقـة مـن االرقـام بني بقيـة ادلول 
العربيـة االخرى،واملخطط اتلـايل يوضح ذلك)احصائيات قنـاة العالم ،2020).

 

مستقبل العالم بعد مشهد فريوس كورونا املستجد بني الدول.  –

ال نسـتطيع اجلـزم بطبيعـة انلظـام العاليم اجلديـد بعد انتهـاء جاحئة 
كورونـا حيـث اليـزال مصـدر العالـم جمهـول مـع فـريوس كورونـا ومصري 
العالـم غـري معـروف ونتيجتهـا غـري واضحـة ،وتتوقـف ىلع املـدى الزمي 

اخلـاص بانتشـار الوبـاء واتلعامـل معه)البسـتاين واالخـرون،2020:ص))).

 لكـن يمكـن طـرح سـؤال ،كيـف سـيكون العالـم بعـد كورونـا؟ 
سـؤال يتـم تـداوهل كثـريا دلى ماليـني االحيـاء يف كوكـب االرض ويسـمح 
دلخـول مئـات اتلفسـريات بأصنافهـا اخليايلـة والواقعيـة،  ومـا بينهمـا مـن 
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دائـرة  مـن  خرجـت  القريـب  املسـتقبل  قـراءة  ان  اال  اللونيـة.  ادلرجـات 
اتلكهنـات إىل دائـرة اتلخطيـط املبي ىلع وفـق احلسـابات واتلصوراتاملتعدد 
االحتماالت،ويبـى السـؤال االكـث اهميـة هنا: هل سـيكون العالـم امجل ام 
اسـوأ بعد جاحئـة كورونا؟. واجلـواب وفقا للمعطيات اعاله حمسـوم لالسـوء 
رغـم أن هـذه احلقيقـة ال تعجـب الكثريين مـن يؤمنـوا بانلهايات السـعيدة 
ألفـالم هويلـود الـيت مهـدت عـر سـنوات طـوال إىل هـذه الفـرتة بـكل 

املروعة)السـوداين،2020:ص0-8)). تفاصيلهـا 

باإلضافـة إىل ذلـك سـوف تفـرز نلـا املرحلـة املقبلـة اذا ما اسـتطعت 
املحـاور ادلويلـة ذات القـوى االقتصاديـة واتلنمويـة انلاهضـة اكلصـني من 
هزيمـة الفايـروس قبـل غريهـا وحـرف انتشـار املـرض يف بدلانهـم، اذا إن 
الصـني ىلع سـبيل املثـال اول دولة رضبهـا الفايـروس بصورة مريعـة والعالم 
اكن يتوقـع سـقوط بنيتهـا االقتصاديـة والصحيـة، لكـن املعجـزة الصينيـة 
الـيت حققتهـا الصني لغاية اآلن بمـدة قصرية جدا يف السـيطرة ىلع الفايروس 
يثبـت مـدى قوتها اتلنظيمية مؤسسـاتيا. وبذلك فإن السـيطرة ىلع الفايروس 
سـوف ال يعـزز نموها داخليـا فقط وانما حتـاول الصني تصديـر ذلك انلجاح 
بصورتـه الشـمويلة إىل دول العالـم األخـرى واالخص تلك الـيت تصنف ىلع 

الغريب)شبيب،مصدرسـابق:ص6). املحور 

 وتأكيـدا ىلع ذلـك “ىلع دول العالـم أن تكـون اكـث تضامنا ملواجهة 
فايـروس كورونـا”، بهـذه العبارة افتتحـت االمم املتحدة خطابهـا جتاه ادلول 
يف ظـل مواجهـة فايـروس كورونـا اذلي وضـع ماليـني انلـاس حتـت احلجر 
الصـيح، ووصـل الفايـروس إىل مقـرات احلكومـات ، وبـدأ يشـل حالـة 
فريـدة يشـهدها انلظـام العاليم، وانكشـفت فيهـا األنظمـة الصحية وعدم 
إمانيتهـا يف مواجهـة املـرض حـى يف ادلول املتقدمـة. أرى أن اتلضامـن 
سـيكون سـمة انلظـام العالـيم بعـد فايـروس كورونـا “اتلضامن اسـتعدادا 
الزمـات متوقعـة”، ومع تأكيـد )بومبيو) يف مؤتمـره الصحـيف يف اطار خلية 
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االزمـة اليت شـلكتها االدارة االمريكية مـن “ان الواليات املتحدة سـتبى ىلع 
دورهـا العاليم”)الرحـان،2020:ص4)).

ويمكـن أن نـرى بأهم عرة مسـتنتجة من هـذا الوباء هـو يف حقيقة 
اتلناقـض يف األولويـات وعدم اتلميزي بني الواجب واملسـتحب. وتركمسـؤول 
الواجب واتلمسـك باملسـتحب وهكذا أقول: بادئ ذي بدء، ستسأل الشعوب 
حامهـا: أنتـم املتقهقـرون أمـام عـدو بائـس غـري منظـور، يـا مـن صنعتم 
اعبـرات القـارات وغواصـات ابلحـر وناطحـات السـحابوحصنتم بعضكم 
ضـد بعـض فأخذتكـم جمسـات العظمـة وغزاكـم شـبق اجلـروت، وأنتم 
قـادرون أن تتعايشـوا مـع بعضكم بروابط املـودة واملحبة واإلخـاء! لكنكم 
فشـلتم باتلصدي ألصغـر خملـوق ىلع األرض فلم تنفعكـم تقنياتكم اليت 

وجهتموهـا ىلع غري ما جيـب ويكون)احلسيي،مصدرسـابق:ص6).

نعـم بـال شـك سـتعلن سـاعة احلقيقـة وسـتطلب الشـعوب إجابـات 
مسـؤويلها اذليـن كذبـوا حينمـا تهاونـوا أمـام عـدو حقيـيق مـارق أمامهم 
فولـوا ظهورهـم للحقيقـة واجتهوا صـوب الضاللـة والوهم، احلقائـق أظهرت 
بـأن جـل اهتمـام أكث حكومـات الغرب منصـب ىلع املـادة واالقتصاد حى 
انقلب السـحر ىلع السـاحر ففقـدوا أضعافا مضاعفة مقابـل احليطة واحلذر.
بـدلان تصنـع الطائرات لكـن أطباؤها ال يملكـون الكمامـات الوقائية أمام 
الوبـاء بـدلان تبيـع املدافـع والرامجـات لكنهـا أخفقـت أن تصنـع حمايلـل 
الكشـف والتشـخيص عـن الوبـاء بـدلان أحبـرت يف ابلحـث يف الفضـاء 
فوصلـت املريـخ لكنهـا تقاعسـت عـن أن تبحـث عـن لقـاح جاهـز لعدو 
جديـد حمتمل نعم سـيكون هلـذا الوبـاء دروس ومعاين وعر وسـتتم مراجعة 
انلفـس وحماكمة املسـؤول وكشـف احلقائق وحينما سـتيع الشـعوب سـتفهم 
كيـف ختتـار مثليها.كما سـيتعرض بعض رموزها اىل االسـتهداف بشـل او 

نفسـه:ص7). آخر)املصدر 

لكـن ذلـك لـن يعـي قطيعـة اعملية بـني البـرش، بـل سـيتودل إدراك 
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جديـد أن البـرش اكث تقاربـا من بعضهم، وأنهـم حباجة إىل تضامـن وتعاون 
اكـث ملواجهـة اتلهديـدات الـيت تواجـه اجلنـس البـرشي، نعـم قـد يصـل 
تقاطـع بـني سياسـات اهليمنـة للحكومات ومشـاعر اتلضامن بني الشـعوب 
يف هـذه املرحلـة اال ان انلتيجـة سـتكون أن العالـم حباجـة إىل نظـام اعلـيم 
يكـون اكـث اهتمامـا حباجـات البرش األساسـية واكـث اسـتجابة للحفاظ 
ىلع سـالمة الكـرة األرضيـة لتسـتمر بالعطـاء ملصلحـة سـانها)العرداوي، 

سـابق:ص	). مصدر 

وهنالـك أمـر آخـر وهـو االهـم مـن وراء هـذه الظاهـرة وهـو اتلمهيد 
للرعـب االكـر اذلي جيعـل االفـراد واملجتمعـات منحـرصة عـن املواجهـة 
وهنـا ينكشـف حجـم املؤامـرة الصحيـة العامة.ومـن املسـتغرب العليم أن 
اكفـة اجلامعـات العامليـة وخمتـرات الفحص الطي تشـري إىل العجـز العليم 
العلميـة  ومنتوجاتهـا  يتناقـض  امـر  وهـذا  هل،  مناسـب  إجيـاد عقـار  عـن 
واتلطوريـة الـيت نعرفهـا عنـه ما يزيد شـكنا انلفـي واالجتمـايع يف تدبري 

العاملية)ايلعقـويب،2020:ص))). املخططـات  هـذه 

الستنت�اجات.   

)- إّن مؤرشات تأثري جاحئة  كورونا اكنت متباينة بني ادلول العالم.

2- إّن بـروز أزمـة فايـروس كورونـا وانتشـاره اعمليا شـل انقالبا ىلع 
املفاهيـم واملنظومـة األخالقيـة ،والسياسـية، واالقتصاديـة واالجتماعية اليت 

جـاءت بهـا العوملة.

	- إّن مفهـوم فايـروس كورونـا خيتلـف عـن بـايق فريوسـات االخرى 
اكلسـار ىلع سـبيل املثـال ال احلرص.

4- إنّتداعيـات هـذا الوبـاء اكنـت خطـرية وتدمرييـة إىل درجـة ازداد 
حـاالت اخلـوف واهللـع حبيـث عطلـت لك املرافـق احليـاة العامـة يف اغلب 

دول العالـم.
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)- ال يمكـن اسـتبعاد إمانيـة إاعدة انلظـر يف انلظـام االقتصـادي 
العالـيم والسياسـات االقتصاديـة واالجتماعيـة والسياسـية املتبعـة والـيت 
ارتكـزت ىلع اعتبـارات مصلحيـة نفعية بعيـدة لك ابلعد عـن االعتبارات 

اإلنسانية.

6- تزايـد انتشـار هـذا املـرض بشـل خميف وبرعـة كبره مـا أدى 
إىل أن يصيـب الشـلل لك مرافـق احليـاة، وتعطـل بعـض اجلهـود ادلويلة عن 
تقديـم املعاجلـة بشـل اكيف جلميـع االفرادوخاصـة يف املستشـفيات بسـبب 
كـثة اعـداد املرىض مـا أدىإىل عجز امـام هذا الكـم اهلائل مـن االصابات 

واتلوقـف عـن امانيـة معاجلـة اغلب احلـالت وتقديـم املسـاعدة هلم.

7- إن انغـالق ادلول حنـو ادلاخـل، وغلـق حدودها مـع اآلخرين يؤرش 
يف املسـتقبل إمانيـة إحـالل وعـودة املانـة املفقـودة واالعتبـار لإلنتـاج 
الوطـي املحـيل بـدال عن اإلنتـاج العالـيم اذلي أصبح اعمل قلـق وعدم ثقة 

مـن قبـل اجلميع.

8- تبـني عـدم وجـود اسـرتاتيجية دويلـة أو اعمليـة مـن قبـل منظمـة 
الصحـة العامليـة أو ادلول العظـى ملواجهة االزمـات،  والكـوارث يف العالم ، 

أو وضـع معاجلـات خاصـة يتناسـب وحجـم االزمـات املفاجئة.

9- كشـف انتشـار الفايروس مدى الضعف ، والقصور دلى املؤسسات 
ادلويلـة يف مواجهة احلاالت الطارئة والسـيما الصحية منها.

0)- اظهـرت املرحلـة األول مـن انتشـار فـريوس كورونـا أن معظـم 
دول العالـم غـري مهيـأة ملواجهـة هذه احلـرب الصحيـة كما أسـماها الرئيس 
الفرني)ماكـرون) يف خطابـه للفرنسـني عشـية ادلعوة للحجـر الصيح يف 

املنازل.
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التوصيات.   

)- اقامـة دورات وورش العمـل وتدريـب العاملـني يف املجـال الصيح 
مواجهـة  وامانيـة  واالوبئـة  االمـراض  بمخاطـر  االفـراد  توعيـة  لغـرض 

االزمـات والكـوارث املفاجئـة.

2- اتلوسـع يف توفـري اكفـة املسـتلزمات واألجهـزة الطبيـة والصحيـة 
االزمـة وابلـى اتلحيـة افقيـا وعموديا ملواجهـة اي حالت طـواري حتدث يف 

لم. لعا ا

	- زيـادة اتلعـاون واجلهـود ىلع اكفـة املسـتويات العلميـة، واملاديـة 
،واالنسـانية بـني ادلول  وخاصة العظـى ملواجهة اي طارئ حتدث مسـتقبال 

بعيـدا عـن السـجاالت السياسـية والـرصااعت ادلويلة.

4- انشـاء مركـز ادارة االزمـات اعلـيم حتـت راعيـة دويلـة واعمليـة 
تلقديـم املشـورة ، واملسـاعدات لـدلول اليت حتـدث فيها كـوارث طبيعية، أو 

اوبئـة قبـل تفاقمهـا أو تفشـيها بالعالم.

)- تشـجيع واهتمـام باملراكـز ابلحثيـة العامليـة الكتشـاف عالجات 
ألغلـب االمـراض املعديـة املنتـرشة بالعالم.

6- معاجلـة الفقر وايالء ابلـى االرتكازية)اتلحيـة) يف ادلول الفقرية 
واعطائهـا االولويـة يف خطط اتلنميـة االقتصادية االجتماعيـة ، والصحية يف 

العالـم عـن طرق املنظمـات ادلويلـة ، وبرامج االمـم املتحدة.
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املصادر واملراجع.   

،بتاريـخ 	  العالـيم  الصعيـد  ىلع  كورونـا  فـريوس  انتشـار  احصائيـات  آخـر 

–––.–––––––––––.––– موقـع/   ىلع  9/)/2020،متـاح 

وحممد،حممدالسـيد)2020)، 	  نيـوى  ومصطىف،حممـد  مصطـىف  البسـتاين،جاد 

مسـتقبل انلمـوذج الليـرايل يف اعلـم مابعـد كورونا،املركـز ادليمقـرايط العـريب 

،املانيـا. والسياسـية،برلني  االسـرتاتيجية:االقتصادية  لدلراسـات 

تقريـر عـن احصائيـات انتشـار فـريوس كورونـا، بتاريـخ 9/)/2020، متـاح ىلع 	 

موقـع/  –––.–––––.–––  

حسـني،د.خليل حممـد حسـني)2020)، االبعـاد انلفسـية واالجتماعيـة جلاحئـة 	 

كورونا،بتاريـخ 7/ 2020/4، متـاح ىلع موقـع/ .––––––––.––––––

احلسـيي، د. حممـد مسـلم)2020)، اعلـم مـا بعد كورونا كيف سـيكون، شـبكة 	 

انلبـأ ،بتاريـخ )2/	/2020،متاح ىلع موقـع–––.––––––//:–––––

حنني،ماهر)2020)،سوسـيولوجيا اهلامـش يف زمـن الكورونـا- اخلوف –اهلشاشـة- 	 

االنتظـارات، املنتـدى اتلونـي للحقـوق االقتصاديـة واالجتماعية،تونس.

راغـب، د.نبيل )2002)، موسـوعة قواعـد اللعبة السياسـية  ، دار غريب للطباعة 	 

والنـرش، القاهرة .

مقالـة 	  .فضل)2020)،سوسـيولوجياالكورونا،  د  الربيـيع، 

موقـع/–––.––––.––– ىلع  منشـوربتاريخ،2020/4/4،متاح 

الربيـيع، د. فضل)2020)،سوسـيولوجية كورونـا، مقالـة منشـور يف مركـز مـدار 	 

/–––––://––-–––––.––– لدلراسـات، بتاريـخ )	/	/2020،عدن،ايلمن،متـاح ىلع املوقـع/  

الرحـان، د. حسـني امحـد)2020)، اعلـم ما بعد كورونا كيف سـيكون، شـبكة 	 

انلبأ ،بتاريـخ )2/	/2020،متاح ىلع موقـع–––.––––––//:–––––
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السـوداين، د. حسـن)2020)، اعلـم مـا بعـد كورونـا كيف سـيكون، شـبكة انلبأ 	 

،بتاريـخ )2/	/2020،متاح ىلع موقـع–––.––––––//:–––––

شـبيب،د. اسـعد اكظـم ، وقائـع كورونا، شـبكة انلبـأ ،بتاريـخ )2/	/2020.متاح 	 

موقع–––.––––––//:–––––. ىلع 

الشـكريج، د. حممـد سـعيد)2020)، اعلـم ما بعد كورونا كيف سـيكون، شـبكة 	 

انلبـأ ،بتاريخ )2/	/2020،متاح ىلع موقـع–––.––––––//:–––––

العـرداوي، خـادل ، اعلـم مـا بعـد كورونـا كيف سـيكون، شـبكة انلبـأ ،بتاريخ 	 

)2/	/2020،متـاح ىلع موقـع–––.––––––//:–––––.

قنـاة اجلزيرة)2020)،كورونـا اخـر االرقام حـول العالـم، بتاريـخ 9/)/2020،متاح 	 

ىلع موقـع/ –––.–––––––––.–––

قنـاة احلرة)2020)،كوفيـد تـو مؤرشات غري تقليديـة لإلصابة بكورونـا، بتاريخ 	 

6/)/2020،متـاح ىلع موقع / –––.–––––––.–––

بتاريـخ 	  العـريب،  العالـم  يف  كورونـا  انتشـار  احصائيـات  العالـم)2020)،  قنـاة 

–––.––––––.––– موقـع/  ىلع  9/)/2020،متـاح 

قناة–––)2020)،فـريوس كورونـا: خريطـة انتشـار الوبـاء واحدث االرقام املسـجلة، 	 

بتاريـخ 9/)/2020،متاح ىلع موقـع/–––.–––.–––

قناة–––)2020)،منظمـة الصحـة العامليـة، فـريوس كورونـا: مايه اعـرض االصابة به 	 

وكيـف تيق نفسـك منـه. بتاريـخ 7/)/2020، متاح ىلع موقـع/ –––.–––.–––

اكطـع، د. سـليم)2020)، اعلـم مـا بعـد كورونـا كيـف سـيكون، شـبكة انلبـأ 	 

موقـع–––.––––––//:––––– ىلع  )2/	/2020،متـاح  ،بتاريـخ 

مرض فريوس كورونا-–––––-9)،بتاريخ ))/	/2020، متاح ىلع موقع/ –––.––––––––––.–––	 
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ملـاوي، د.اسـماء حسـني)2020)،ازمة كورونا وانعاسـاتها ىلع علـم االجتماع 	 

االنسـانية  للعلـوم  خـدلون  ابـن  ادلويلة،مركـز  والعالقـات  السياسـية  والعلـوم 

قطر،قطـر. واالجتماعية،جامعـة 

منظمـة الصحـة العاملية)2020)،تعريـف مبسـط عـن فـريوس كورونـا وسـبل 	 

الوقايـة منـه، بتاريـخ 4)/2020/4، متـاح ىلع موقـع /––. ––––.––– 

موازيـن نيوز)2020)،اخـر مسـتجدات فـريوس كورونـا حـول العالـم، بتاريـخ 	 

–––.–––––––.––– 9/)/2020،متـاح ىلع موقـع/  

املوسـوعة احلـرة، ويكيبيديـا، فايـروس كورونا-جاحئـة فـريوس كورنـا/9)20-	 

–––.––.–––––––––.––– 2020،متاح ىلع موقـع/ 

موقـع نبض)2020)،احصائيات انتشـار كورونا يف العالم، بتاريـخ 9/)/2020،متاح 	 

–––.––––.––– ىلع موقع/ 

امليـايل، د. امحـد عدنـان)2020)، اعلـم مـا بعـد كورونـا كيف سـيكون، شـبكة 	 

انلبـأ ،بتاريـخ )2/	/2020،متـاح ىلع موقـع–––.––––––//:–––––

ايلعقـويب، د. حيـدر)2020)، اعلـم مـا بعـد كورونـا كيف سـيكون، شـبكة انلبأ 	 

،بتاريـخ )2/	/2020،متاح ىلع موقـع–––.––––––//:–––––
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أهمية التكافل االجتماعي يف ظل أزمة كورونا

د/ سعد املغازي عبداملعطي محمود)))

الكلية اجلامعية اإلسالمية ببهاجن » السلطان أحمد شاه«- مالزييا

saadelmaghazy@gmail.com

ملخص البحث

حقـق  املحكمـة  وأنظمتـه  السـامية  ومبادئـه  بترشيعاتـه  فاإلسـالم 
للمجتمـع املسـلم أسـى صـور اتلافـل بمعنـاه الشـامل، فاإلسـالم ريب يف 
الفـرد املسـلم الشـعور باملسـئويلة جتـاه إخوانـه، ليـس يف ادلين فقـط وإنما 
مـد ظـالهل لـل إنسـان، وملـا ال أليس اإلنسـان هـو حمـور اتلكريـم اإلليه 
قـال سـبحانه: »ولقد كرمنا بـى آدم ومحلناهـم يف الر وابلحـر ورزقناهم من 

الطيبـات وفضلناهـم ىلع كثـري مـن خلقنـا تفضيـاًل«.

روح  لرتبيـة  نظامـاً  يلكـون  االجتمـايع؛  باتلافـل  عـى  فاإلسـالم 
الفـرد وضمريه وسـلوكه االجتمـايع؛ ويلكون نظامـاً للعالقـات االجتماعية، 
فمدلـوالت الـر واإلحسـان والصدقـة تتضـاءل أمـام هـذا املدلول الشـامل 

للتافـل االجتمـايع كمـا عنـاه اإلسـالم، وكمـا طبقـه يف واقـع احليـاة

اهلـدف من هـذا ابلحث: إبراز بعـض احلقائق يف أن اتلعـاون واتلافل 

)1( دكتوراه يف الفقه املقارن من جامعة األزهر ويعمل محارضا بالكلية الجامعية اإلسالمية ببهانج)السلطان أحمد شاه( ماليزيا 

KUIPSASمن بحوثهاملنشورة:

 - املقاصد الرشعية للزكاة- دور السنة يف فهم مقاصد الرشيعة-األغذية املحورة- املرابحة املرصفية - الوقف مقاصده وطرق استثامره 

الجـيـالتـيـن الخنـزيـري - استعامل مياه املجاري املعالجة بوسائل التقنية الحديثة.
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واتلـآزر سـمة من سـمات هـذا ادليـن، ودائما مـا يدعو أفـراد املجتمـع إيله، 
ومـد يـد العون لـل حمتاج، ال سـيما يف ظـل الظـروف الراهنة، وهـذا الوباء 

اذلي جيتـاح العالـم، وخيـم عليه من مرشقـه ملغربه.

فاإلنسـان اذلى كرمـه اهلل سـبحانه يف قرآنـه، وجعلـه حمـور الرسـالة 
اخلاتمـة ،وذلـل هل األرض؛ يلنتفـع مـن خرياتها، مـا اكن ليسـتطيع أن ينهض 

بمهمتـه يف احليـاة إال بتاتفـه مـع اآلخرين.

منهـج ابلحـث: سـلكت يف هـذا ابلحـث منهـج االسـتقراء بلعـض 
نصـوص الرشيعـة، ورؤيـة بعـض العلمـاء ملفهـوم اتلافـل.

انلتائـج املتوقعة هلذا ابلحث، إبراز كيف اكن اإلسـالم سـباقاً يلع غريه 
مـن األنظمة والترشيعـات الوضعية يف تقريره هلذا اجلانـب املرشق)اتلافل)، 

وحـث أفـراده يلع هذا األمر، بـل إجياب ذلك عليهم وقـت األزمات.

وخطة ابلحث تتكون من ملخص وثالثة مطالب:

ملخـص ابلحـث بينـت فيه عنايـة اإلسـالم باتلافل، ال سـيما يف ظل 
األزمـات ، ومنهـج ابلحث، وثالثـة مطالب:

 املطلب األول: يف ماهية اتلافل يف اإلسالم وأهميته.

املطلب اثلاين: اتلافل ومبادئ اإلسالم.

املطلب اثلالث: اتلافل بني املعنوي واملادي.

وخاتمة فيها نتائج ابلحث، وتوصياته، وقائمة املصادر.

املطلب األول: ماهية التكافل يف اإلسالم وأهميت�ه

يقصـد باتلافـل: أن يكـون آحـاد انلـاس يف كفالـة مجاعتهـم، وأن 
باخلـري، وأن  يمـده  أو ذي سـلطان كفيـال يف جمتمعـه،  قـادر،  يكـون لك 
تكـون لك القـوى اإلنسـانية يف املجتمـع متالقيـة يف املحافظـة ىلع مصالح 
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األفـراد ودفـع األرضار))))).

وتعاونهـم  وتضامنهـم،  أي جمتمـع  املجتمـع،  أفـراد  الـزتام  فاتلافـل 
املضطـر. ومسـاعدة  املحتـاج،  إلاعنـة 

ْويِلَاء َبْعٍض...«))2)).
َ
ُمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أ

ْ
ُمْؤِمنُوَن َوال

ْ
قال تعاىل: »َوال

فاإلنسـان يف اتلصـور االسـاليم ال يعيـش منعـزال بنفسـه، مسـتقال 
حباجاتـه، وإنمـا يتبـادل مـع اآلخرين مـن أعضاء املجتمـع املنافع الـيت تعود 

عليهـم باخلـري، وبمـا تعنيه مـن التسـاند واتلافـل يف أمـور احلياة.

والعالم اآلن يعيش ظروفاً اسـتثنائية، فرضها انتشار هذا الوباء)فريوس 
كورونـا COVID 19)، ومـا ارتبـط بـه مـن الزتامـات اجتماعيـة وصحية، 
اقتضتهـا الظـروف الراهنـة، فاتلباعـد االجتمـايع، وتوقف العمـل يف معظم 
النشـاطات االقتصاديـة، إن لـم يكـن لكهـا، فـرض يلع حيـاة انلـاس واقعاً 
أيلمـاً، فانتـرش العـوز واحلرمان؛ نتيجـة األوضـاع االقتصاديـة واالجتماعية 
الـيت صاحبـت هذا الوبـاء، وهنا تـرز أهمية اتلافـل االجتمـايع، اذلي يعد 
سـمًة من سـمات املجتمع املسـلم القوي املتماسـك، وُيرَتجم يلع أرض الواقع 
بقيـام املورسيـن بمسـاعدة املحتاجـني؛ فالر ليـس أداء الفرائـض وانلوافل، 
وإغمـاض العـني عـن احتياجـات اآلخريـن، فهـذا ال يقـره اإلسـالم؛ قـال 
ِق  َمرْشِ

ْ
 وُُجوَهُكْم قِبَـَل ال

ْ
وا ُـّ ن تَُول

َ
ـِرَّ أ

ْ
تعـايل ُمنوِهـاً عن هـذه احلقيقة« لَّيَْس ال

ِكتَاِب 
ْ
َمآلئَِكـِة َوال

ْ
َْوِم اآلِخـِر َوال ِّ َوايلْ ِرَّ َمـْن آَمَن بِـاهلل

ْ
َمْغـرِِب َولَــِكنَّ ال

ْ
َوال

ـِبيِل  َمَسـاِكنَي َواْبَن السَّ
ْ
َتَاَم َوال

ْ
ُقْرىَب َوايل

ْ
َمـاَل ىلَعَ ُحبِِّه َذوِي ال

ْ
َوانلَِّبيِّـنَي َوآَت ال

ُموفُـوَن بَِعْهِدِهـْم إَِذا 
ْ
اَكَة َوال ـالَة َوآَت الـزَّ قَـاَم الصَّ

َ
قَـاِب َوأ ـآئِِلنَي َويِف الرِّ َوالسَّ

يَن َصَدقُوا  ِ
َّ

ولَــئَِك اذل
ُ
ِس أ

ْ
َأ

ْ
اء وَِحـنَي ابل َّ َسـاء والرَّ

ْ
َأ

ْ
ابِِريـَن يِف ابل  َوالصَّ

ْ
اَعَهـُدوا

ُمتَُّقوَن«))	)).
ْ
ال ُهُم  ولَــئَِك 

ُ
َوأ

)1( اإلمام الشيخ/ حممد أبوزهرة: اتلافل االجتمايع يف اإلسالم- صـ7- دار الفكر العريب القاهرة-)99)م.              

)2( سورة اتلوبة، اآلية )7.

)3( سورة ابلقرة، اآلية رقم)77)).
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أهمية التكافل:

تبدو أهمية اتلافل فيما ييل:

أ-الشـعور باملسـئويلة املجتمعيـة جتـاه اآلخريـن: فاتلافـل مـؤداه أن 
يشـعر لك إنسـان ىف املجتمع بأن عليـه واجبات جيب عليـه أداؤها للمجتمع، 
وأن هل حقوقـا جيـب ىلع القوامـني عليـه أن يعطوا لك ذى حـق حقه من غري 

تقصري))4)).

يَماَن  ِ
ْ

اَر َواإل ُؤوا ادلَّ يـَن َتبَـوَّ ِ
َّ

قـال تعاىل ىف وصـف املجتمـع املسـلم »َواذل
ا  مَّ ـُدوَن يِف ُصُدورِِهـْم َحاَجـًة مِّ  جَيِ

َ
ِْهـْم َوال

َ
بُّـوَن َمـْن َهاَجـَر إِيل ِمـن َقبِْلِهـْم ُيِ

نُفِسـِهْم َولَـْو اَكَن بِِهـْم َخَصاَصـٌة َوَمـن يُوَق ُشـحَّ َنْفِسـِه 
َ
وتُـوا َوُيْؤثِـُروَن ىلَعَ أ

ُ
أ

ُمْفِلُحـوَن«))))). 
ْ
ال ُهـُم  َِك 

َ
ْول

ُ
فَأ

ْـُن يِف َسـَفٍر َمـَع 
َ

ُـْدرِيِّ قَـاَل: بَيْنََمـا حن
ْ
يِب َسـِعيٍد اخل

َ
وىف احلديـث َعـْن أ

ُ قَاَل فََجَعـَل يرَْصُِف 
َ

-صـى اهلل عليه وسـلم-إِْذ َجـاَء رَُجٌل ىلَعَ َراِحلَـٍة هل انلَِّيِّ
َُّ َعلَيْـِه وََسـلََّم َمـْن اَكَن َمَعُه  َِّ َصـىَّ اهلل  َفَقـاَل رَُسـوُل اهلل

ً
ُه يَِمينًـا وَِشـَماال بَـرَصَ

يَُعْد بِِه 
ْ
ُ فَْضٌل ِمـْن َزاٍد فَل

َ
ُ َوَمـْن اَكَن هل

َ
 َظْهَر هل

َ
يَُعـْد بِِه ىلَعَ َمـْن ال

ْ
فَْضـُل َظْهـٍر فَل

 
َ

نَُّه ال
َ
ْينَـا أ

َ
َمـاِل َما َذَكـَر َحىَّ َرأ

ْ
ْصنَـاِف ال

َ
ُ قَـاَل: فََذَكـَر ِمـْن أ

َ
 َزاَد هل

َ
ىلَعَ َمـْن ال

َحـٍد ِمنَّا يِف فَْضـٍل«))6)).
َ
َحـقَّ أِل

ب-املسـاواة يف احلقـوق والواجبـات: فاتلافـل يعـى أن يكـون لك 
انلـاس متسـاوين يف أصـل احلقـوق والواجبـات، ويوجـب أن تكـون نتائج 
األعمـال بمقدارهـا، فأصحـاب الكفـاءات العايلة هلـم من اثلمـرات بمقدار 
كفايتهـم، وذوو الكفـاءات املحـدودة يكـون هلـم بمقدارهـا من غـري جتاوز 

للحد وال شـطط))7)).

)4( الشيخ/ حممد أبوزهرة: اتلافل االجتمايع يف اإلسالم- صـ7.

)5( سورة احلرش اآلية 9.                                       

)6( صحيح مسلم- باب استحباب املواساة بفضول  املال.                                       

)7( اإلمام / حممد أبوزهرة: اتلافل االجتمايع يف اإلسالم- صـ7.                                    
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يسـتطيعون  ، مـن ال  املحتاجـني  فاتلافـل يف حقيقتـه سـد حاجـة 
انلهـوض بـأي عمـل، كمـا أنه يسـد عجـز العاجزين، ويهيـئ العمـل للقادر 

عليـه، ويـرىع النـشء ويربيـه))))).  

وقـد بـني صاحـب الرسـالة اخلاتمـة  هـذا األمـر، ووضـح مسـؤويلة 
  َِّ املجتمـع عـن لك فرد مـن أفراده ، عن اْبـَن َعبَّاٍس، َيُقوُل َسـِمْعُت رَُسـوَل اهلل

 َجنِْبـِه«))2)).
َ

ى يَْشـبَُع وََجـارُُه َجائٌِع إِىل ِ
َّ

ُمْؤِمـُن اذل
ْ
َيُقـوُل:» لَيْـَس ال

نَـُس ْبـُن َمالِـٍك، قَـاَل: قَـاَل رَُسـوُل اهلِل: »َمـا آَمـَن يِب َمـْن بَاَت 
َ
وعـن  أ

 َجنِْبـِه َوُهـَو َيْعلَـُم بِـِه«))	)).
َ

َشـبَْعانًا وََجـارُُه َجائِـٌع إِىل

لإلنسـان  يوفـر  فاإلسـالم  اإلنسـانية:  الكرامـة  يلع  ج-املحافظـة 
الكرامـة االجتماعيـة، وجيعـل اتلافل املـادي واألديب هو الربـاط اذلى جيمع 
بـني شـتاتها، ويركـز قواهـا؛ فال تكـون انلعمـة احتـارا لطائفـة، ويكون 

احلرمـان نصيـب أخـرى))4)). 

فاملجتمـع املسـلم يـب أن يكفـل لـل فـرد فيـه املسـتوى الواــجـب 
ملعيشـته، بـل ىلع املجتمـع أن ينظـم أمـوره تنظيمـا يـؤدى إىل ــهـذه انلتيجة 

الـي ال مفـر منهـا، وإال اكن  جمتمعـا ال ديـن هل))))).

ْمنَا  فـاهلل كرم اإلنسـان وفضله يلع سـائر خلقه؛ قـال تعايل:« َولََقـْد َكرَّ
نَاُهْم ىلَعَ 

ْ
ل يِّبَـاِت َوفَضَّ ـَن الطَّ َْحـِر َوَرَزْقنَاُهـم مِّ ـَرِّ َوابلْ

ْ
نَاُهـْم يِف ال

ْ
بَـِي آَدَم ومََحَل

ـْن َخلَْقنَا َتْفِضيـاًل«))6)).  مَّ َكِثرٍي مِّ

فـال كرامة إلنسـان دون االهتمام حباجاته املادية وانلفسـية، واجلماعة 
يه الـيت تتكفـل هل بتحقيـق تلـك الكرامـة مـن العيـش الكريـم، ونلـا أن 

)1( أبو أبوزهرة: ملرجع السابق- صـ7                                       

)2( ابليهيق –السنن الكرى-ج0)/	، املستدرك -ج2/)).

)3( الطراىن: املعجم الكبري ،ج)/9)2.                                         

)4( الشيخ/ حممد الغزايل- اإلسالم واألوضاع االقتصادية ،صـ)7- الطبعة اثلاثلة –دار نهضة مرص-)200م.               

)5( الشيخ/ حممد الغزايل- املصدر السابق- صـ ))).                                       

)6( سورة اإلرساء، اآلية رقم)70).    
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نتخيـل خطـورة وتداعيـات ختـيل املجتمـع عـن دوره اتلافـيل، وإهمـاهل من 
يتـاج إيل العـون واملسـاعدة، فالوعيـد انلبـوي جـاء حُمـِذرا مـن ذلـك فعن 
ْصبََح ِفيِهـُم اْمـُرٌؤ َجائٌِع، 

َ
ْهـُل َعرَْصـٍة أ

َ
َمـا أ يُّ

َ
: »...أ َعـِن ابْـِن ُعَمَر، َعـِن انلَّـِيِّ

.((7((»
َ

ُة اهلِل َتَعـاىل َفَقـْد بَِرئَـْت ِمنُْهـْم ِذمَّ

د-اتلافـل من األسـس اليت يقوم عليهـا املجتمع اإلسـاليم: فاملجتمع 
يف اإلسـالم كيـان متواصـل، مرتاحـم، متاتف، واإلنسـان ينبـيغ أن يعيش 
فيـه حيـاة كريمـة تليـق بإنسـانيته، وكرامتـه اإلنسـانية، فال يشـعر باحلاجة 
والعـوز، وال يقـايس آالم احلرمـان، وذل احلاجـة، بينمـا اآلخـرون يرفلون يف 
انلعيـم، ورغـد العيش، ويف احلديـث َعْن انلُّْعَمـاِن بِْن بَِشـرٍي قَاَل: قَاَل رَُسـوُل 
ََسـِد إَِذا اْشـتََك 

ْ
ِهـْم َوَتَعاُطِفِهْم َمثَُل اجل ِهـْم َوتََرامُحِ ُمْؤِمِنـنَي يِف تََوادِّ

ْ
َِّ« َمثَـُل ال اهلل

.((8(( ُىَّ
ْ
ـَهِر َواحل ََسـِد بِالسَّ

ْ
ُ َسـائُِر اجل

َ
ِمنْـُه ُعْضٌو تََداىَع هل

واتلافـل يف املجتمـع املسـلم يـول دون انهيـاره، وتفككـه، فيبـيق 
 قويـاً، ال تؤثـر فيه مـا يعرض هل مـن أزمات ومشـالك، وما 

ً
جمتمعـاً متماسـا

يقابلـه مـن صعوبـات وعقبـات وأزمـات، ومـا أحـوج املجتمع املسـلم هلذا 
املسـلك الطيـب يف األوقـات الراهنـة، وما يمر به بسـبب هذا الوبـاء اللعني، 
اذلي يلـف العالـم مـن أقصـاه إيل أقصـاه، ويقـف العالـُم بأرسه اعجـزاً عن 

مواجهـة هـذا العدو املرتبـص به.

ه-احليلولـة دون االنهيـار األخـاليق: فاتلافـل جيعـل املجتمع املسـلم 
ييـا حيـاة مرتابطـة، حيـاة قويـة، جيعلـه جمتمعـاً يشـد مـن أزر بعضـه، فيه 
يعطـف الكبـري يلع الصغـري، ويوقـر فيـه الصغـري الكبـري، وينو فيـه القوي 
يلع الضعيـف، وجمتمـع هكـذا يتحقـق فيـه االسـتقرار انلفـي، والرضـا 
واالنسـجام مـع اآلخريـن، بـل مـن شـأن اتلافـل وقـت األزمـات أن يصل 
باإلنسـان املسـلم إيل درجـة انلفـس املطمئنـة، اليت أقسـم اهلل بهـا يف كتابه، 

)7( املستدرك،ج4/2)،  مسند أمحد،ج7/4	4.                 

ُمْؤِمِننَي َوَتَعاُطِفِهْم .                 
ْ
)8( صحيح مسلم، باب تََراُحِم ال
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ُمْطَمئِنَّـُة«))))). 
ْ
تَُهـا انلَّْفـُس ال يَّ

َ
قال تعـايل:« يَـا أ

و-القضـاء يلع املشـكالت اليت تعرتض املجتمع املسـلم: أدى انتشـار 
هـذا الوبـاء إيل انتشـار ابلطالـة، وكـثة االحتياجـات لقطـاع عريـض مـن 
املجتمـع، وشـيوع الضغوط انلفسـية، وتراكم مشـكالت احلياة، ومن شـأن 
اتلافـل يف ظـل هـذه الظـروف إن لـم يقـض عليهـا تمامـاً أن خيفـف مـن 
حدتهـا، فيشـيع االسـتقرار انلفي؛ حني يشـعر اإلنسـان ويطمـئ أنه ليس 

وحيـدا يف جمتمعـه، تتقاذفـه أمواجـه العاتيـة حيت خيـر رصيعاً.

ومـن شـأن اتلافل االجتمـايع أن يعالـج اخللل الواقـع يف املجتمع بني 
األغنيـاء والفقـراء، فاملـال مـال اهلل سـبحانه وتعايل، واإلنسـان مسـتخلف 
فيـه، وحـني يسـاعد القـادر املحتـاج فـإن ذلـك ليـس منًة منـه، بـل يعطيه 

حقـه اذلي رشعـه اهلل سـبحانه وتعايل.

املتحـر،  الـرايق  املجتمـع  االجتمـايع سـمة مـن سـمات  فاتلافـل 
املتـرشب لقيم اإلسـالم ومبادئـه؛ ألنه يتوقف عليه سـعادة املجتمع املسـلم، 

ئه. وهنا

ز-تربيـة الضمـري يف اإلنسـان املسـلم، وحتقيـق الرقابـة اذلاتيـة، اليت 
تنبعـث مـن داخـل اإلنسـان املسـلم، فيتحـرك مـن تلقـاء نفسـه نلجـدة 

اآلخريـن، ويهـب ملسـاعدتهم وقـت األزمـات.

وقـد حرص اإلسـالم يلع تنمية هذا الشـعور الطيب يف نفـوس أتباعه، 
وغـرس الرقابـة اذلاتية، والشـعور باحتياجـات اآلخرين، فعن َجِريـِر بِْن َعبِْد 
َِّ ُجلُوًسـا يِف َصْدِر انلََّهـاِر فََجاَء قَْوٌم ُحَفـاٌة ُعَراٌة  َِّ قَـاَل: ُكنَّـا ِعنَْد رَُسـوِل اهلل اهلل
تُُهـْم ِمـْن ُمَرَ  ـيُوِف اَعمَّ ي السُّ ِ

ِّ
ْو قَـاَل: ُمتََقـدل

َ
َعبَـاُء أ

ْ
جُمْتَـايِب انلَِّمـاِر َعلَيِْهـُم ال

َفاقَِة 
ْ
ى بِِهْم ِمـَن ال

َ
؛ لَِمـا َرأ ُ َِّ َيتََغـريَّ يْـُت وَْجَه رَُسـوِل اهلل

َ
بَـْل لُكُُّهـْم ِمـْن ُمَرَ فََرأ

َها  يُّ
َ
ْهـَر فََخَطَب َفَقـاَل:« يَـا أ قَـاَم فََصـىَّ الظُّ

َ
 فَأ

ً
َمـَر بِـاَلال

َ
فََدَخـَل ُثـمَّ َخـَرَج فَأ

)1( سورة الفجر، اآلية رقم) 27).                
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ن نَّْفـٍس َواِحـَدٍة وََخلََق ِمنَْهـا َزوَْجَها  ي َخلََقُكـم مِّ ِ
َّ

 َربَُّكـُم اذل
ْ
انلَّـاُس اتَُّقـوا

رَْحاَم إِنَّ 
َ
ي تََسـاءلُوَن بِـِه َواأل ِ

َّ
َّ اذل  اهلل

ْ
َوَبـثَّ ِمنُْهَمـا رَِجااًل َكِثرياً َونَِسـاء َواتَُّقـوا

نُظْر 
ََّ َوتلَْ يَن آَمنُـوا اتَُّقوا اهلل َها اذلَِّ يُّ

َ
َّ اَكَن َعلَيُْكـْم َرِقيبـاً«))2))، ُثمَّ قَـاَل:} يَا أ اهلل

َق  ََّ َخِبرٌي بَِمـا َتْعَملُـوَن {))	))، تََصدَّ ََّ إِنَّ اهلل َمـْت ِلَغـٍد َواتَُّقـوا اهلل ـا قَدَّ َنْفـٌس مَّ
هِ ِمـْن َصاِع َتْمـِرهِ« َحىَّ  رَُجـٌل ِمـْن ِدينَـارِهِ ِمـْن ِدرَْهِمِه ِمـْن ثَْوبِِه ِمْن َصـاِع بُرِّ
ُه  ٍة قَـْد اَكَدْت َكفُّ نَْصاِر بِـرُصَّ

َ ْ
تَاُه رَُجـٌل ِمـَن األ

َ
قَـاَل: »َولَـْو بِِشـقِّ َتْمـَرٍة« قَـاَل: فَأ

َِّ ،َ َتتَاَبَع انلَّاُس   رَُسـوِل اهلل
َ

ْن َتْعِجـَز َعنَْهـا بَـْل قَْد َعَجـَزْت َعنَْهـا فََدَفَعَهـا إِىل
َ
أ

َِّ َكْوَمنْيِ ِمـْن َطَعاٍم َوِثيَـاٍب، وََجَعَل  يْـُت َبـنْيَ يََدْي رَُسـوِل اهلل
َ
َدقَـاِت فََرأ يِف الصَّ

ِْسـاَلِم ُسـنًَّة 
ْ

ُه ُمْذَهبَـٌة َوقَـاَل: »َمـْن َسـنَّ يِف اإل نَـّ
َ
َِّ  َيتََهلَّـُل َكأ وَْجـُه رَُسـوِل اهلل

ْن يَنْتَِقَص ِمْن 
َ
ْجـُر َمْن َعِمـَل بَِها ِمْن َبْعـِدهِ ِمْن َغـرْيِ أ

َ
ْجُرَهـا َوأ

َ
ُ أ

َ
َحَسـنًَة اَكَن هل

ِْسـاَلِم ُسـنًَّة َسـيِّئًَة اَكَن َعلَيِْه ِوْزرَُهـا َوِوْزُر ِمْن 
ْ

ُجورِِهْم َشـيْئًا، َوَمْن َسـنَّ يِف اإل
ُ
أ

ْوَزارِِهْم َشـيْئًا«))4)).
َ
ْن يَنْتَِقَص ِمـْن أ

َ
َعِمـَل بَِهـا ِمـْن َبْعِدهِ ِمـْن َغـرْيِ أ

)2( سورة النساء، اآلية رقم))).                 

)3(سورة احلرش، اآلية رقم) 8)).               

َها ِحَجاٌب ِمْن انلَّاِر.                نَّ
َ
َمٍة َطيِّبٍَة َوأ ِ

ْو لكَ
َ
َدقَِة َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة أ ثِّ ىلَعَ الصَّ

)4( صحيح مسلم، كتاب الزاكة، بَاب احلَْ
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املطلب الثاين: التكافل ومبادئ اإلسالم

مـن ابلديهيـات القـول أنـه ال يوجـد دين حـض ىلع اتلعـاون واتلآزر 
واتلافـل اكإلسـالم؛ وآي القـرآن الكريـم واضحـة يف هـذا املضمـار، ولـو 
أحصينـا ما قـاهل صاحب الرسـالة ىف هـذا املجـال ألعيانا ابلحـث واإلحاطة 

بمـا قـاهل، ونكـىف أن نشـري إىل طرف مـن هـذه انلقول.

فـيف القـرآن الكريـم داع سـبحانه - وتعـاىل-إىل اتلعـاون، واتلافـل، 
ـرِّ َواتلَّْقـَوى َواَل 

ْ
 ىلَعَ ال

ْ
وحـض ىلع عمـل اخلـري فقـاهل سـبحانه: )َوَتَعاَونُـوا

ِعَقـاِب)))))).
ْ
ََّ َشـِديُد ال ََّ إِنَّ اهلل  اهلل

ْ
ُعـْدَواِن َواتَُّقـوا

ْ
 ىلَعَ اإِلثْـِم َوال

ْ
َتَعاَونُـوا

ُمُروَن 
ْ
ْويِلَاُء َبْعـٍض يَأ

َ
ُمْؤِمنَاُت َبْعُضُهـْم أ

ْ
ُمْؤِمنُـوَن َوال

ْ
وقـال سـبحانه )َوال

اَكَة َوُيِطيُعوَن  ـالَة َوُيْؤتُوَن الـزَّ ُمنَْكـِر َوُيِقيُموَن الصَّ
ْ
َمْعـُروِف َوَينَْهـْوَن َعـِن ال

ْ
بِال

َِك َسـرَيمَْحُُهُم)))2))،وقال سـبحانه )إّنَما الُمْؤِمنُوَن إْخَوٌة)))	)). 
َ

ول
ُ
ُ أ

َ
ََّ َورَُسـوهل اهلل

ُمْؤِمِننَي 
ْ
َِّ« َمثَـُل ال وىف السـنة: َعـْن انلُّْعَماِن بِْن بَِشـرٍي قَاَل: قَاَل رَُسـوُل اهلل

 ُ
َ

ََسـِد إَِذا اْشـتََك ِمنُْه ُعْضـٌو تََداىَع هل
ْ
ِهـْم َوَتَعاُطِفِهْم َمثَُل اجل ِهـْم َوتََرامُحِ يِف تََوادِّ

 .((4(( ُىَّ
ْ
ـَهِر َواحل ََسِد بِالسَّ

ْ
َسـائُِر اجل

وعـن أىب هريـرة - أن رسـول اهلل  قـال:« مـن وسـع ىلع مكـروب كربة 
يف ادلنيـا وسـع اهلل عليـه كربـة يف اآلخرة، ومن سـرت عـورة املسـلم يف ادلنيا 
سـرت اهلل عورتـه يف اآلخـرة، ومـن نفس عـن مكـروب كربـة يف ادلنيا نفس 
اهلل عنـه كربـة من كربـات يـوم القيامة، واهلل يف عـون املرء مـا اكن املرء يف 

عون أخيـه«)))))).

)1( سورة املائدة من اآلية رقم 2.

)2( سورة اتلوبة من اآلية )7 .

)3( سورة احلجرات من اآلية ). 

)4( سبق خترجيه.                 

)5( كز العمال 449/6 ، مسند أمحد 	/ 74	.



441

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

فاتلافـل يف حقيقتـه ما هـو إال تقديم يـد العون واملسـاعدة لآلخرين 
اذليـن هـم يف أمـس احلاجـة ملن يمـد هلم يـد العـون فيؤازرهم وقـت احلاجة 
واألزمـات، وهـذا يسـتلزم تضافـر اجلهـود وتكاتفهـا بـني أفـراد املجتمـع 

تلحقيـق هـذا األمر. 

واتلآلـف  للتعـاون  انلـاس  مـن  جمموعـة  جلهـود  تضافـر  فاتلافـل 
واتلاتـف حـني يلـم بهـم أو بأحدهـم َخْطـٌب مـن اخلطـوب، لكـن ذلـك 
يتـم اغبلـا يف شـل منظم، وليـس بطريقـة عفويـة فرضتها حادثـة وقعت أو 
ظـروف أملـت بشـخص ما، وهـذا االلـزتام اغيتـه رأب مـا تصدع مـن بنيان 
املجتمـع، واملجتمـع مـا هـو إال بلنـات عمادهـا الفـرد واألرسة، ومـن هـذه 

اللبنـات يتكـون املجمـوع. 

عـن أىب موىس األشـعري قـالـ  أن انليب قالـ  أن األشـعرين إذا أرملوا 
يف الغـزو أو قـل طعـام عياهلـم باملدينة مجعوا مـا اكن عندهـم  يف ثوب واحد 

ثـم اقتسـموا بينهم يف إنـاء واحد بالسـوية فهم مى وأنـا منهم«))6)). 

فهـل هنـاك صـورة يف دنيـا الواقـع يف مثايلتهـا وسـُموِها اكلصـورة اليت 
صورهـا احلديـث الرشيـف، فهذا املثـال اذلى صـوره احلديث هو مـا يدعونا 
إيلـه اإلسـالم دومـاً وأبـداً، ورغـم أن بلوغ املثـال مـن الصعب نـواهل، ولكما 
اقـرتب اإلنسـان من املثـال نأى عنـه؛ يلتطلع اإلنسـان دوما إيلـه؛ فال يركن 

إىل مـا بلغـه مـن خطـوات يف طريق الوصـول إيله. 

فاحلديـث كمـا صـور أن األشـعريني تتفـاوت أنصبتهـم يف املسـاهمة 
وقـت حلـول اخلطـوب، فقـد يكـون دلى بعضهم الكثـري، ويملـك ابلعض 
القليـل واآلخـر أقـل القليـل، لكنهـم ال ينظـرون إىل ذلك، فهم يقسـمون ما 

مجعـوه بالسـوية، وهذا هـو اإليثـار اذلى علمـه اإلسـالم إياهم. 

فهـذا اتلافـل األشـعري يـدل اغيـة  ادلاللـة ىلع أنـه يتوافـق تمامـا 

)6( صحيح ابلخاري باب الرشكة يف الطعام ، صحيح مسلم باب من فضائل األشعريني.
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مـع اهلـدى انلبـوي ؛وملـا ال فقـد اكن أول مـا فعلـه احلبيب حني نـزل يثب 
)املدينـة) الـيت اسـتنارت بمقدمـه هـو تضامـن املهاجريـن واألنصـار. 

فـيف صحيح مسـلم )ملـا قـدم املهاجرون من مكـة إىل املدينـة، وليس 
بأيديهـم يشء واكن  األنصـار أهل األرض والعقار فقاسـموهم) ))))).

فاملؤاخـاة اكنـت ىلع احلـق واملواسـاة، وىلع أن يتوارثـوا بينهـم بعـد 
املمـات، حبيـث يكـون أثـر األخـوة اإلسـالمية يف ذلك أقـوى من أثـر قرابة 

الرحـم))2)).

شيوع روح التعاون، وتاليش األناني�ة وحب الذات

فالرسـول أقـام اتلافـل ىلع اإلخـاء الامـل، وهـو اإلخـاء اذلي تنميح 
فيـه األنويـة، واذلاتيـة، ويتحـرك املـرء بـروح املجمـوع واملصلحـة؛ بغيـة 
حتقيـق آماهلـا، فـال يرى اإلنسـان نلفسـه كيانـاً منفرداً عـن اجلماعـة وإنما 

هلـا))	)). امتداداً 

ولـم يكـن هـذا االلـزتام بـني املهاجريـن واألنصـار عقـداً أدبيـا أو 
معنويـا يمكـن اتلحلـل منـه؛ وإنمـا جعلـه الرسـول عقـدا نافـذا ملزمـا 
ارتبـط بادلمـاء واألمـوال، وليـس كالمـاً مرسـاًل تلوكـه األلسـن وال يمتـد 

أثـره للمجتمـع. 

فاألخـوة قامـت ىلع أسـس ماديـة قوامهـا اتلافل بـني أفـراد املجتمع 
املسـلم بشـقيه املهاجـر اذلى تـرك ادليـار واألمـوال، ولـم يعـد يملـك مـن 
حطـام ادلنيـا شـيئا، والشـق اآلخـر األنصـاري اذلى يملـك مـا يكفيه رش 
العـوز واالحتيـاج، ورغـم أن اهلجرة )هجـرة املهاجريـن) إىل املدينة أحدثت 
بعضـاً مـن ضيق العيـش يف املدينة، لكـن املهاجرين لم يرتضوا أن يعيشـوا 
اعلـة ىلع إــخوانهـم، فمنهـم مـن عمـل باتلجـارة ــحـى أصبـح يف مـدة قصرية 

)1( صحيح مسلم - كتاب اجلهاد والسري - باب رد املهاجرين إىل األنصار مناحئهم من الشجر واثلمر حني استغنوا.

)2( د/ حممد سعيد رمضان ابلو ىط: فقه السرية انلبوية 46).

)3( الشيخ/ حممد الغزاىل ـ فقه السرية / ))2. 
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مـن األغنيـاء، ــحـى قيـل عـن بعضهم مـن شـدة درايته بسـوق اتلجـارة أنه 
يـول باتلجـارة رمـل الصحـراء ذهبـاً، أما مـن لم تكـن هل درايـة باتلجارة 
وال فنونهـا فاجتـه إىل مـا يسـنه اكلزراعة، واكن هـذا صنيع أبـو بكر وعمر 

وىلع))4)). 

ورغـم مـا القـاه املهاجـرون مـن بأسـاء احليـاة وشـدتها لكنهـم أبو أن 
يعيشـوا كال ىلع غريهـم، فارتضـوا الكـد واتلعب وبذل الشـاق مـن العمل؛ 
حـى يشـعروا بـذلة الطمأنينـة ألنفسـهم وعقيدتهـم، هـذا اإلخـاء واتلافل 
ال يمكـن أن يُـزرع يف بيئـات شـاع فيهـا اجلهل واملـرض وانلفاق واجلشـع 
وابلخـل، فبيئـات كهـذه ال يمكـن أن يصح فيهـا تعاون وإخـاء أو تكافل، 
أوتنمـو فيهـا حمبـة، فالغاية السـامية الـيت اتلى عليها املسـلمون، وأسـوتهم 

احلسـنة متمثلـة يف شـخصية الرسـول، يه الـيت قادتهـم إىل هـذا اتلافل. 

ـَـا العجـب يف ذلـك فإن الشـخصية الـيت قادتهم اجتمعـت فيها ما  ومِل
تشـتت ىف اعلـم اإلنسـان مـن خصـال محيـدة ،ومواهـب جميدة ،فلـم يكن 
بِـْداع أن يكـون صـورة للكمـال ال يمكـن أن يبلغهـا بـرش، فال غـرو إذا 
اكن صحابتـه اذليـن قبسـوا مـن نـور نبوتـه وداروا حـوهل كما يـدور الفلك 
ادلوار يف مدارتـه رجـااًل ىلع هذا الشـل، فأي جمتمـع ال يمكن هل أن ينهض 
إال ىلع أسـاس مـن اتلافـل واتلعـاون والتسـاند، اذلى يقويه ويشـد داعئمه 
املحبـة واملؤاخـاة املتبادلة، وإذا تالشـت تلـك اخلصال من املحبـة وغريها ىف 

أي مجاعـة فـال سـبيل هلـا إىل االتلفاف حـول مبدأ مـا))))). 

عـن جابـر بـن عبداهللـ  قـال: أن رسـول اهلل بعـث بعثاً قبل السـاحل 
فأمـر عليهـم أبـا عبيـدة بـن اجلـراحـ  رىض اهلل عـنـ  وهـم ثالثمائـة وأنـا 
فيهـمـ  فخرجنـا حـى إذا كنـا ببعـض الطريـق فـى الـزاد فأمـر أبـو عبيدة 

)4( د/حممد حسني هيل: حياة حممد7	2،دار املعارف، الطبعة الرابعة عرشة.                 

)5( الشيخ/ حممد الغزايل / فقه السرية املوضع نفسه ، د/ حممد سعيد رمضان ابلويط: املوضع نفسه، د/ حممد حسني 

هيل - حياة حممد / 7	2.
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بـأزواد ذلـك اجليـش فجمـع ذلـك لكه، فـان مـزودي تمـر فـان يقوتنا لك 
يـوم قليـال قليال حـى فى، فلـم يكن يصيبنـا إال تمـرة تمرة فقـال حمدثه، 
ومـا تعـى تمرة؟ فقـال: لقـد وجدنـا فقدها حـني فنيت قـال: ثـم انتهينا إىل 
ابلحـر فـإذا حـوت مثـل الظرب فـأكل منه ذلـك اجليـش ثماين عـرشة يللة 
ثـم أمـر أبو عبيـدة بضلعني من أضالعـه فنصبا ثـم أمر براحلـة فرحلت ثم 

مـرت حتتها فلـم تصبهمـا))))).

وهـذه القسـمة موضوعـة باملعـروف، فأبـو عبيـدة مجـع بقيـة أزواد    
انلـاس، ثـم أرشكهـم فيهـا بـأن قسـم لـل واحـد منهـم، وقـد اكن فيهم من 
لـم يكـن هل بقيـة طعـام، وقـد أعطـى بعضهـم أقـل مـا اكن بـى هل وآلخر 

أكـث))2)). 

وانلـيه هو إخـراج  القوم نفقاتهـم ىلع قدر عدد  الرفقـة، ويكون يف 
السـفر وغـريه، وقـد تتفـق رفقة فيضعونـه يف احلر كـم فعل األشـعريون، 
وأنـه ال يتقيـد بالتسـوية إال يف القسـمة، وأما يف األلك فال تسـوية الختالف 

حـال اآللكني))	)).

فالغرض األسـايس مـن هذا االشـرتاك هو حمض اتلافـل واتلآزر اذلى 
يقـق الـرورات ويوفرهـا للمجمـوع ،وهذا اتلافـل يتحقق بـني املجموعة 
سـواء اشـرتكوا فيما بينهم بأسـهم متسـاوية أو اكن هناك تفاوت بينهم، ورغم 
هـذا اتلبايـن يف اإلسـهام يمكن أن يتسـاووا فيمـا بينهم ىف األخـذ؛ كما بني 

حديث األشـعريني وحديث جابر السـابق اإلشـارة إيلهما.

يقـول اإلمام أبو زهرة )4))وهكذا نري أن واجـب املؤمنني أن يتضافروا 
يف إجيـاد جمتمع فاضل، وال يسـكت مؤمـن منهم عن ادلعـوة إيل احلق، بل إن 

)1( ابن بطال الركي ىلع صحيح ابلخاري )/7 انلارش مكتبة الرشد  / السعودية / الرياض ـ 	42) ـهالطبعة اثلانية. 

)2( ابن بطال: رشح صحيح ابلخارى -492/4 .

)3( ابن حجر العسقالين/ فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري / )/29) دار املعرفة بريوت )79	 ـهالعيي/ عمدة 

القاري )/)6	 ـ 427)ه. 
)4( اإلمام/حممد أبوزهرة: اتلافل االجتمايع يف اإلسالم،صـ0). 
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اتلافـل االجتمـايع اخللـيق يوجب عليه أن يسـهم يف بناء املجتمـع الفاضل، 
فيمنـع رشه، ويدفعـه إيل اخلـري؛ ولقد نيه انلي املؤمـن أن يقف يلع احلياد يف 
معركـة اخلـري والرش، بـل عليه أن يكـون عنرصاً إجيابيـاً؛ َعْن ُحَذْيَفـَة قَاَل: 
ْحَسـنَّا، َوإِْن 

َ
ْحَسـَن انلَّاُس أ

َ
َعـًة، َتُقولُوَن: إِْن أ  تَُكونُـوا إِمَّ

َ
َِّ: »ال قَـاَل رَُسـوُل اهلل

ِْسـنُوا، َوإِْن 
ُ

ْن حت
َ
ْحَسـَن انلَّاُس أ

َ
ْنُفَسـُكْم، إِْن أ

َ
نُوا أ َظلَُمـوا َظلَْمنَـا، َولَِكْن َوطِّ

َسـاُءوا فَاَل َتْظِلُموا«))))).
َ
أ

املطلب الثالث

التكافل بني املعنوي والمادي

أوال: اتلافـل املعنـوي: وهـو اتلضامـن األديب والشـعور انلفـي مـع 
اآلخريـن يف املجتمـع املسـلم، فيشـاركهم أفراحهـم، وأتراحهـم، وآالمهـم.

فهـو شـعور متبـادل بـني أفـراد املجتمـع املسـلم، يـب اإلنسـان فيه 
اخلـري لغـريه كمـا يبه نلفسـه.

ال غـرو إذا قلنـا أن ترشيـع اتلافـل مـن شـأنه أن يـرأب الصـدع ىف 
كثـري مـن العالقـات االجتماعيـة بـني انلـاس، وخصوصـاً وقـت األزمـات. 

فالرشيعـة الغـراء بمبادئهـا السـامية وقيمهـا اخلـادلة ومثلهـا الرفيعـة 
جديـرة بـأن حتقـق لإلنسـان لك مـا يرنـوا إيله مـن عـزة ورفاهية وسـعادة، 
وأحامهـا وترشيعاتهـا تهـدف دائمـا إىل حتقيـق مصالح انلاس ورفـع العنت 

عنهم.  واملشـقة 

فأحامهـا مبنيـة ىلع املصلحـة، اغيتها دفع املفسـدة، وهـذا يبدو جليا 
ملـن يتأمـل مرايم وأهـداف الرشيعة الغـراء ،وجيول بفكره وعقلـه يف مبادئها 

ومـا أتت به مـن أحام. 

فرشيعـة كهـذه من شـأنها أن حتوط املجتمع بسـياج من املـودة والرمحة 

 ِمْن َهَذا الوَْجِه« ، كز العمال
َّ
ُه إِال

)5( سنن الرتمذي،ج64/4	، وقال فيه« َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب اَل َنْعِرفُ

،ج))/772.                 
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واتلآلـف، وتغـرس يف أعماق انلفـوس بذور املحبة واإلخـاء، وتبث يف أرجائه 
لك املعـاين الطيبـة مـن اتلامل واإلخـاء والـر، جلديرة بأن تكـون انلراس 
اذلى نهتـدى بـه يف جوانـب حياتنـا، فاتلافل هو تضامن مشـرتك بـني أفراد 
املجتمـع، حبيـث يشـعر الفـرد بمسـئويلته عـن غـريه يف اكفـة نـوايح احليـاة 

املاديـة واملعنوية. 

واإلنسـان ال يسـتطيع العيـش بمعـزل عـن اآلخريـن؛ وإنمـا دائما يف 
حاجـة إىل غـريه، وهـو ما يعر عنـه باالجتمـاع واتلعاون، فهـو رضورة للنوع 
اإلنسـاين حـى يكتمـل وجـوده، وتتحقـق إرادة اهلل يف إعمـار العالـم، اذلى 

يتحقق باسـتخالف اإلنسـان يف األرض. 

)رضوري للنـوع اإلنسـاين وإال لـم يكمـل وجودهم ومـا أراده اهلل من 
اعتمـار العالـم بهـم واسـتخالفه إياهـم) )))))، األفـراد يف املجتمع اإلسـاليم 
يؤلفـون قـوة متماسـكة متعاونـة، بـل إن اإلسـالم يوجب ىلع مـن يعيش يف 
ظـالهل وحتت رايتـه أن يكون آحاد انلـاس يف كفالة مجاعتهـم يف لك منايح 

احليـاة املاديـة واملعنوية. 

فاتلافـل املعنـوي فريضـة واجبـة هلل وللرسـول  وألمـراء املسـلمني 
واعمتهـم؛ فـيف احلديث  عن تميـم ادلاري أن انلـي، قال:« ادليـن انلصيحة » 

قلنـا : ملـن ؟ قـال:« هلل ولكتابـه ولرسـوهل وألئمة املسـلمني واعمتهـم«))2))

فانلصيحـة يه عمـاد ادليـن وقوامـه، وىه هلل تعـى اإليمان بـه، ونىف 
الـرشك عنه والقيام بطاعتـه واجتناب معاصيه، وانلصيحـة للكتاب اإليمان 
بأنـه كالم اهلل تعـاىل، وحتليـل ما حللـه وحتريم ما حـرم واالهتـداء بما فيه، 
وانلصيحـة للرسـول تصديـق بمـا جـاء بـه، واتباعه فيمـا أمر به ونـىه عنه، 
وتعظيـم حقـه وتوقـريه حيـا وميتـاً، وانلصيحة ألئمـة املسـلمني إاعنتهم ىلع 
احلـق، وطاعتهـم فيـه، وأمرهم به وتذكريهـم حبوائج العبـاد، ونصحهم بالرفق 

)1( املقدمة البن خدلون ج)/) .

)2( صحيح مسلم كتاب اإليمان، باب بيان أن ادلين انلصيحة. 
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والعـدل، وانلصيحـة لعامـة املسـلمني إرشـادهم إىل مصاحلهـم يف دنياهـم 
وأخراهـم، وكـف األذى عنهـم، وتعليمهـم مـا جهلـوه، وأمرهـم باملعـروف، 

ونهيهـم عـن املنكر وحنو ذلـك))	)).

وشـأن املجتمـع املتافـل أن يمـل ىلع اعتقـه األخـذ بيـد لك فـرد إىل 
مـا يسـن، وأن يدفعـه إىل تزكية نفسـه قـدر ما يسـتطيع، فهو جمتمع إنسـاين 

بأقـىص مـا حتمله هـذه اللكمـة من معـان وإيـاءات))4)).

ولقـد أول اإلسـالم اتلافـل املعنـوي اهتمامـه إىل جانـب اتلافـل 
املـادي؛ فاتلافـل  يغـرس يف انلفـس اإلنسـانية الشـعور باملسـئويلة؛ وأن 
جمتمـع هـذا شـأنه حقيق براعيـة اهلل؛ ألنه سـبحانه وتعاىل يـرىع املتضامنني 
لَُمـاِت إىل انلُّوِر  يـَن آَمنُـوا خُيْرُِجُهْم ِمَن الظُّ ِ

َّ
َُّ َويِلُّ اذل املتافلـني؛ قال تعـايل:)اهلل

لَُمـاِت  اُغـوُت خُيْرُِجوَنُهـْم ِمـَن انلُّـوِر إىل الظُّ ْويِلَاُؤُهـُم الطَّ
َ
يـَن َكَفـُروا أ ِ

َّ
َواذل

وَن)))))). ْصَحـاُب انلَّـاِر ُهْم ِفيَهـا َخـادِلُ
َ
ِـَك أ

َ
ول

ُ
أ

فاملجتمـع املتضامـن جديـر بمـن اهلل وكرمـه وراعيتـه؛ ألنـه جمتمـع 
املؤمنـني املتعاونـني املتحابني وىف احلديـث )عن أيب موىس ، عـن انلي قال:« 

املؤمـن للمؤمـن اكبلنيـان يشـد بعضه بعضا وشـبك بـني أصابعـه)))6)).

واتلافـل املعنـوي ينـأى باإلنسـان عـن مشـاعر السـلبية والفرديـة 
واألثـرة، واالنكفـاء ىلع اذلات واألنانيـة املمقوتـة، وييـل عالقتـه بغـريه 
مقياسـاً إليمانـه، ومعياراً ملـدى اسـتقامته، فيف احلديث عن أنـس عن انلي  

قـال: »ال يؤمـن أحدكـم، حـى يب ألخيـه ما يـب نلفسـه«))7)).

وحـني يكـون اتلافـل ىلع هـذه الصورة والشـالكة تتـالىش لك صور 

)3( سبل السالم ج4/))2 – الطبعة الرابعة –مصطىف ابلاىب احللىب – 79	)  ـه، املناوى / اتليسري برشح اجلامع 

الصغري )/68) – الطبعة اثلاثلة – مكتبة اإلمام الشافى – الرياض – 408) ه- 988)م .
)4( د.مصطىف عبد الواحد / املجتمع اإلسالم / صـ7 - ط2 دار اجليل بريوت ـ 974)م. 

)5( سورة ابلقرة اآلية 7)2 . 

)6( صحيح مسلم كتاب الر والصلة واألداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.  

)7( صحيح ابلخارى كتاب اإليمان باب من اإليمان أن يب ألخيه ما يب نلفسه، صحيح مسلم كتاب اإليمان 

باب ادليلل ىلع أن من خصال اإليمان أن يب ألخيه املسلم.
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الـرصاع واتلظالم، وتسـود قيـم املحبة واتلعـاون والود، وهذه الصورة احلسـنة 
يه أسـاس تمايز اإلسـالم عن غـريه ىف تأسيسـه للمجتمع وتنسـيق عالقات 
أبنائـه؛ فالقـرآن يقـدم هـذه الصورة جليـة وكأنها تتبـدى لك أمـام ناظريك 

ىف وصفـه ملجتمع املسـلمني األول. 

بُّـوَن َمْن َهاَجَر  يَمـاَن ِمن َقبِْلِهْم ُيِ ِ
ْ

اَر َواإل ُؤوا ادلَّ يَن َتبَـوَّ ِ
َّ

قـال تعاىل )َواذل
نُفِسـِهْم َولَْو 

َ
وتُوا َوُيْؤثِـُروَن ىلَعَ أ

ُ
ـا أ مَّ ـُدوَن يِف ُصُدورِِهـْم َحاَجًة مِّ  جَيِ

َ
إيلِهـْم َوال

يَن  ِ
َّ

ُمْفِلُحـوَن، َواذل
ْ
ِـَك ُهـُم ال

َ
ْول

ُ
اَكَن بِِهـْم َخَصاَصـٌة َوَمـن يُـوَق ُشـحَّ َنْفِسـِه فَأ

يَماِن  ِ
ْ

يَن َسـبَُقونَا بِاإل ِ
َّ

َا َوإِلِْخَوانِنَـا اذل
َ

َجـاُؤوا ِمـن َبْعِدِهْم َيُقولُـوَن َربَّنَا اْغِفـْر نل
  .(

(((
َك َرُؤوٌف رَِّحيٌم) ) يـَن آَمنُوا َربَّنَـا إِنَـّ ِ

َّ
ِّذل  ل

ًّ
َْعـْل يِف قُلُوبِنَـا ِغـال

َ
َوال جت

وتتجـى من وراء تلـك انلصوص طبيعة هـذه األمة املسـلمة وصورتها 
الوضيئـة يف هـذا الوجـود، تتجـى اآلرصة القويـة الوثيقة اليت تربـط أول هذه 
األمـة بآخرهـا، وآخرهـا بأوهلا، يف تضامـن وتكافل وتواد وتعاطف، وشـعور 
بوشـيجة القـرىب العميقـة الـيت تتخطـى الزمان واملـان واجلنس والنسـب؛ 
وتتفـرد وحدهـا يف القلـوب، حترك املشـاعر خالل القـرون الطويلـة، فيذكر 
املؤمـن أخـاه املؤمن بعـد القـرون املتطاولـة، كما يذكـر أخاه اليح أو أشـد، 
يف إعـزاز وكرامة وحب، ويسـب السـلف حسـاب اخللـف، ويمي اخللف 
ىلع آثـار السـلف صفـاً واحـداً وكتيبـة واحدة ىلع مـدار الزمـان واختالف 
األوطـان، حتـت رايـة اهلل تُغَذ السـري صعـداً إىل األفـق الكريـم ، متطلعة إىل 

ربها الواحـد الرؤوف الرحيـم«))2)).

ثانيـا: اتلافـل املـادي: وهـو بـذل املـال، والوقـت ملسـاعدة اآلخريـن 
وإاعنتهـم وقـت احلاجة؛ للتغلـب يلع ما يقابلهـم من عقباٍت وظـروف؛ بُغية 

أحواهلم. حتسـني 

واتلافـل بنوعيـه نابع من اإليمان باهلل سـبحانه وتعـايل، وهذا اإليمان 

)1( سورة احلرش، اآليات رقم)9، 0)).

)2( سيد قطب :الظالل،ج7/ )6) .
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أعظـم ضمانة السـتمرار اتلافل وديمومته؛ فاملسـلم حني يشـعر وهو يتعاون 
مـع غـريه وقـت األزمـات بأنـه يفعـل ذلـك حبـاً للمـويل سـبحانه وتعـايل، 
وتقربـاً هل ال ينقطـع عـن فعل اخلري، ومسـاعدة اآلخرين، وأن ذلك اسـتجابة 
 ِمْن َخرْيٍ فَألنُفِسـُكْم َوَمـا تُنِفُقوَن 

ْ
لقول احلق سـبحانه وتعـايل:« َوَمـا تُنِفُقوا

نتُـْم اَل ُتْظلَُموَن«))	)). 
َ
ُْكْم َوأ

َ
 إِيل

 ِمْن َخرْيٍ يُـوَفَّ
ْ
ِّ َوَما تُنِفُقوا  ابِْتَغـاء وَْجـِه اهلل

َّ
إِال

نـَى َوُهـَو ُمْؤِمـٌن 
ُ
ْو أ

َ
ـن َذَكـٍر أ وقـال سـبحانه:« َمـْن َعِمـَل َصاحِلـاً مِّ

 َيْعَملُـوَن«))4)).
ْ
ْحَسـِن َما اَكنُـوا

َ
ْجَرُهـم بِأ

َ
َْجِزَينَُّهـْم أ فَلَنُْحِييَنَّـُه َحيَـاًة َطيِّبَـًة َونلَ

نُفِسِهْم َيْمَهُدوَن«))))). 
َ
وقال عز وجل:« َوَمْن َعِمَل َصاحِلاً فَأِل

نَى َوُهـَو ُمْؤِمٌن 
ُ
ْو أ

َ
ـن َذَكـٍر أ وقـال عـز من قائـل:« َوَمْن َعِمـَل َصاحِلاً مِّ

َنَّـَة يُْرَزقُـوَن ِفيَها بَِغرْيِ ِحَسـاٍب«))6)).، ويقول سـبحانه:« 
ْ
ِـَك يَْدُخلُـوَن اجل

َ
ْول

ُ
فَأ

َعِبيـِد«))7)).، 
ْ
ِّل ٍم ل

َّ
َسـاء َفَعلَيَْهـا َوَما َربُّـَك بَِظال

َ
َمـْن َعِمـَل َصاحِلاً فَِلنَْفِسـِه َوَمْن أ

 
َ

َسـاء َفَعلَيَْهـا ُثـمَّ إِىل
َ
ويقـول عـز وجـل:« َمـْن َعِمـَل َصاحِلـاً فَِلنَْفِسـِه َوَمـْن أ

 .((8(( تُرَْجُعـوَن«  َربُِّكْم 

وهـذا اتلافـل امللمـوس واملحسـوس نابـع مـن اتلافـل األديب، بل إن 
اتلافـل األديب هـو املؤسـس هل حني تـرتىب انلفـس ىلع قيم اإلسـالم وهديه، 
وتـرشق فيها شـمس اإليمـان تدفعهـا إىل اإليثار واملحبـة والرتاحـم، فتندفع 
بـكل قواهـا إىل بـذل اخلـري ونـرش بـذور املحبـة، فتسـاهم بـكل قواهـا 

اجلسـدية واملاديـة يف سـد اخللـل يف جسـد املجتمع املسـلم. 

فاحليـاة ال تسـتقيم باتلافـل املعنـوي وحـده، وإنمـا باتلافـل املـادي 
اذلى يشـمل لك رضوريـات احليـاة، بمـا يوفر لإلنسـان معيشـة كريمة الئقة 

)3( سورة ابلقرة، من اآلية رقم)272).                    

)4( سورة انلحل، اآلية رقم)97).                
)5( سورة الروم اآليية رقم)44).                 

)6( سورة اغفر ،اآلية رقم)40).                  

)7( سورة  فصلت، اآلية رقم)46).                   

)8( سورة اجلاثية، اآلية رقم) ))).           
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بآدميته. 

يقـول اإلمـام األكـر الشـيخ حممـود شـلتوت )وأن اتلافـل املـادي 
يشـمل رضوريـات احليـاة والعيـش الكريـم يف ظل اجلماعـة املؤتلفـة، إذا ال 
يسـتقيم أمـر احليـاة إال باتلافـل املادي بـني األفـراد ىلع أن اتلافـل املادي 
يف الرشيعـة اإلسـالمية حبكـم تعايلمهـا السـماوية ال يمثـل إال جانبـا مـن 
اتلافـل االجتمـايع العام يف اإلسـالم، وال يقترص ىلع سـد حاجـة األفراد أو 
املجتمـع ماديـا من حيث الغذاء والكسـاء والسـكن من لك مـا هو رضوري 
لقيـام احليـاة يف صورتهـا املاديـة، بـل يتنـاول مقومـات الفـرد األساسـية يف 

احليـاة مـن حفـظ دينه ونفسـه ومـاهل ونسـله وعقلـه)))))).

هـذا اتلافـل املـادي انلابـع مـن اتلافـل املعنـوي إن لـم يتحقق ىلع 
أرض الواقـع بدافـع داخـيل، نابع من كيـان اإلنسـان وبصـورة تلقائية حتدوه 
إىل اخلـري وفعلـه، اكن لـول األمـر بما ختوهل هل سـلطته أن يقر اإلنسـان ىلع 

تنفيـذه بقوة السـلطان. 

واإلنسـان كفـرد هل كيانه املسـتقل بـه، إال أن ذلـك ال يعى اإلخالل 
بواجباتـه حنـو جمتمعـه؛ فارتبـاط الفـرد باملجتمـع يف نظـر اإلسـالم ارتبـاط 
وثيـق؛ لكـون اإلنسـان جزءاً مـن هـذا املجتمع، يشـاركه األفـراح واألتراح، 
يتعاضـد مـع جمتمعه إلقامة رصوح احلـق والعدل واخلري املشـرتك اذلى يقق 
 
ْ
مصلحـة املجمـوع، وهـذا هـو اتلوجيه القـرآين للمسـلمني مجيعـا )َوَتَعاَونُوا

ُعـْدَواِن)))2)).
ْ
 ىلَعَ اإِلثِْم َوال

ْ
ـرِّ َواتلَّْقـَوى َواَل َتَعاَونُـوا

ْ
ىلَعَ ال

والـر لكمـة جامعـة لـل رضوب اخلـري يف لك جوانـب احليـاة بشـقيها 
املـادي امللمـوس واملعنـوي، وقـد تكـررت هـذه اللكمـة يف القـرآن الكريم 
يف مواضـع كثـرية، وهلـذا اتلكـرار غرضـه اذلى يرجتيـه اإلسـالم، ولعل من 
أهـداف هـذا اتلكـرار هـو بنـاء الشـخصية اإلجيابيـة الـيت تـزع إىل اخلري 

)1( الشيخ / حممود شلتوت / اتلافل االجتمايع يف اإلسالم / 		 -مكتبة اللكيات األزهرية ـ القاهرة. 

)2( سورة املائدة من اآليةؤقم)2 ). 
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وتتسـابق إيلـه يف فعلـه واحلـث عليـه إن قـرصت ايلد عـن ابلـذل والعطاء. 

َمْغرِِب 
ْ
ِق َوال َمـرْشِ

ْ
وا وُُجوَهُكـْم قِبََل ال ُـّ ْن تَُول

َ
ـِرَّ أ

ْ
     قـال تعاىل:)لَيْـَس ال

ِكتَـاِب َوانلَِّبيِّنَي َوآَت 
ْ
َمالئَِكِة َوال

ْ
ِخِر َوال

ْ
َِّ َوإلىـْوِم اآل ـِرَّ َمْن آَمَن بِاهلل

ْ
َولَِكـنَّ ال

ـائِِلنَي َويِف  ـِبيِل َوالسَّ َمَسـاِكنَي َواْبَن السَّ
ْ
ُقْرىَب َوإلىتَاَم َوال

ْ
َماَل ىلَعَ ُحبِِّه َذوِي ال

ْ
ال

ابِِريَن  ُموفُـوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا اَعَهـُدوا َوالصَّ
ْ
اَكَة َوال الَة َوآَت الـزَّ قَـاَم الصَّ

َ
قَـاِب َوأ الرِّ

ُمتَُّقوَن 
ْ
َِك ُهـُم ال

َ
ول

ُ
يـَن َصَدقُوا َوأ ِ

َّ
َِك اذل

َ
ول

ُ
ِس أ

ْ
َـأ اِء وَِحنَي ابلْ َّ َسـاِء َوالـرَّ

ْ
َأ

ْ
يِف ابل

.((	((

واإلنسـان لـن يالمـس اخلـري إال باتلعـود ىلع ابلـذل واملنـح واإلعطاء 
بُّـوَن) ))4))، وقال سـبحانه:)َوَتَعاَونُوا ىلَعَ  ِ

ُ
ا حت ـِرَّ َحىَّ ُتنِْفُقـوا ِممَّ

ْ
)لَـْن َتنَالُوا ال

ِرِّ َواتلَّْقـَوى) ))))).
ْ
ال

فأحـام الرشيعـة الغـراء تقـوم ىلع أسـاس القاعـدة اتلافليـة الـيت 
قررتهـا اآليـة السـابقة كأسـاس بلنـاء املجتمـع املسـلم القائـم ىلع اتلافـل 
بشـقيه اإلجيـايب والسـلىب، وبوجهيـه املـادي واألديب، فاآليـة الكريمـة أصل 
عظيـم مـن أصـول اتلافـل بـني املسـلمني، جـاء ىف  املوافقات« أنـه ال جيوز 

اتلعـاون ىلع اإلثـم والعـدوان بإطـالق«))6)).

التكافل األسري يف ظل أزمة كورونا

خلفـت أزمة كورونا بعـض املظاهر السـلبية بني اآلبـاء واألبناء، 
فرأينـا اجلحـود مـن األبنـاء لوادليهـم، آباء وأمهـات يسـتجدون عطف 
وداع)،  احلياة)نظـرة  مفارقتهـم  قبـل  نظـرة  يتمنـون  عليهـم،  أبنائهـم 
للحقيقـة ليـس لك األبنـاء يلع هـذه الشـالكة مـن اجلحـود  وتقريـراً 
وانلكـران للوادليـن، فرأينـا صـورا مرشقـة، ألبنـاء يـكادون يموتـون 

)3( سورة ابلقرة من اآلية 77) .

)4( سورة آل عمران من اآلية 	9 . 

)5( سورة املائدة من اآلية 2 .

)6( الشاطي: املوافقات ج)/)8) – انلارش دار عفان- الطبعة األول – 7)4)  ـه- 997)م .
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كمـداً وُحْزنـاً؛ ألن أحـد وادليهم قد أصيـب بهذا الوبـاء اللعني)فريوس 
كورونـا COVID 19) ، ورغـم ذلـك  ال يفارقونهـم، يبحثـون هلـم عـن 

العـالج يف لك مـان، فمـا موقـف اإلسـالم مـن هـذا وذاك؟
مـا ال شـك فيـه أن بنـاء أي جمتمع متماسـك، متافـل ينطلق من 
األرسة، فـاألرسة يه ركـزية املجتمع، ويه اللبنة األويل للرتبية الرشـيدة، 
والزتكيـة احلميـدة، ومن هـذا املحضن تتأصـل األخوة، ووشـائج القريب، 
وصلـة الرحـم، وذلا اكنـت تنشـئة الطفـل يلع قيـم اتلافـل مـن األمور 
املهمـة؛ الـيت تشـل وعيـه يف املسـتقبل، وحتكـم عالقاتـه بوادليـه، 
وأقاربـه، وجمتمعـه، هـذا اتلافـل حـني يـرتىب يف ويع الفرد منـذ صغره 
يصبـح منهـج حيـاة، ال ييـد عنـه، وال يتلكفـه، بـل يمارسـه بعفويـة، 

ويبـادر يف أدائـه؛ امتثـااًل ألوامـر دينـه، وتعليماته.
فاتلافـل بـني أفـراد األرسة مظهـر حضـاري إسـاليم، مظهر من 
مظاهـر الكرامة اإلنسـانية، واإلسـالم شـدد وهو بصـدد إقامته لرصوح 
رسي، شـدد يلع روح اتلافـل الـيت جتمـع بـني أفـراد األرسة، 

ُ
ابلنـاء األ

فأسـس ذلـك يلع املـودة واملحبـة، وَعـدَّ ذلـك مقصـداً عظيمـا ينبـيغ 
ـْن  ْن َخلَـَق لَُكـم مِّ

َ
أن تنشـأ عليـه األرسة؛ قـال تعـايل:« َوِمـْن آيَاتِـِه أ

ًة َورمَْحَـًة إِنَّ يِف  ـوَدَّ َْهـا وََجَعـَل بَيْنَُكـم مَّ
َ

ْزَواجـاً لِّتَْسـُكنُوا إِيل
َ
نُفِسـُكْم أ

َ
أ

ـُروَن«))))).  يَـاٍت لَِّقـْوٍم َيتََفكَّ
َ

َذلَِك آل
فاملـودة والرمحـة يه الـيت ينبيغ أن تسـود بني أفـراد األرسة، جتعل 
لك فـرٍد فيهـا يف خدمـة اآلخـر وراعيتـه، ومسـاندته يف أوقـات الشـدة 
والرخـاء، فهـذه الـروح ينبيغ أن تكون حـارضة داخل نطـاق لك أرسة، 
وإذا تالشـت تلـك الـروح اغض احلب، وتالشـت املـودة واتلافل، وهل 

يوجـد تعـاون وإيثـار يف غيـاب روح اتلافل؟

)1( سورة الروم، اآلية رقم) )2).              
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فاتلافل داخل األرسة، سـواء أكان تكافاًل ماديـاً، أم معنويا)اعطفياً) 
ال سـيما مـع الوادلين أمر يف اغية األهمية؛ يلتحقـق ادلفء األرسي، والرتابط 

بـني أفـراد األرسة يف جٍو من املحبة والوئام والسـالم.

فمـا نشـاهده مـن مظاهـر احنـراف يف عالقـة األبنـاء باآلبـاء يف ظـل 
هـذه األزمـة وتداعياتهـا، وشـذوذ عن هـذا انلهج اذلي رسـمه اإلسـالم، لك 
هـذا وقف اإلسـالم منـه موقفاً حاسـماً، فرفضه، وشـدد انلكـران عليه؛ ألن 
العالقـات األرسيـة ينبـيغ أن تكون قويـة ومتينـة، ال تؤثر فيهـا األزمات، 
فالعالقـة بـني أفـراد األرسة أساسـها الرتاحـم، وأي تراحـٍم حني يـرتك االبن 
أحـد وادليـه وهو مريـض، وال يلتفت ملناشـدته إياه، ويتلهـف لرؤيته قبل أن 

يطويـه املـوت جبناحيه، واألبنـاء ال يكرتثـون بذلك؟

فالرتاحـم بـني أفـراد األرسة يقتـي العطـف واحلنـو يلع مـن اكن يف 
ضائقـٍة، فعطـف اآلباء يلع األبنـاء فطرة ُجِبل اإلنسـان عليهـا، وقد أمر اهلل 
سـبحانه يف كتابـه بالـر بالوادلين واإلحسـان إيلهما، ال سـيما وقت ضعفهما، 
 إِيَّاُه 

َّ
 إِال

ْ
 َتْعبُـُدوا

َّ
ال

َ
واحتياجهمـا للراعية، والعنايـة، فقال تعايل:« َوقَـىَض َربَُّك أ

ْو ِكالَُهَمـا فَاَل َتُقل 
َ
َحُدُهَمـا أ

َ
ِكـَرَ أ

ْ
ـا َيبْلَُغـنَّ ِعنَدَك ال يْـِن إِْحَسـاناً إِمَّ َوادِلَ

ْ
َوبِال

لِّ ِمَن  َُّهَمـا قَْواًل َكِريمـاً، َواْخِفْض لَُهَما َجنَـاَح اذلُّ فٍّ َواَل َتنَْهْرُهَمـا َوقُـل ل
ُ
َُّهَمـا أ ل

الرَّمْحَـِة َوقُل رَّبِّ ارمَْحُْهَمـا َكَما َربَّيَـايِن َصِغرياً«))2)). 

وتوعـد اإلسـالم لك مـن قـام بعمـٍل يـؤدي إيل هـدم عالقـات صلـة 
الرحـم، وجعـل قبول األعمـال مرهون بصلـة الرحم، واإلحسـان إيل األقارب؛ 
َُّ َعلَيْـِه وََسـلََّم الرَِّحـُم ُمَعلََّقـٌة  َِّ َصـىَّ اهلل عـن اَعئَِشـَة قَالَـْت: قَـاَل رَُسـوُل اهلل

.((	((» َُّ َُّ َوَمـْن َقَطَعـِي َقَطَعـُه اهلل َعـْرِش َتُقـوُل َمـْن وََصلَـِي وََصلَـُه اهلل
ْ
بِال

فوجـود الرتاحـم داخـل األرسة يـؤدي ال حمالـة إيل اتلافـل، والرتاحم 
يف األوقـات الصعبـة، والرتاحـم يدفع اإلنسـان إيل املسـارعة نلفـع اآلخرين، 

)2( سورة اإلرساء، اآليات رقم)	2، 24).              

ِريِم قَِطيَعِتَها.                
)3( صحيح مسلم، كتاب الر والصلة واألداب،  بَاُب ِصلَِة الرَِّحِم َوحتَْ
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وإجيـاد احللـول ملشـالكهم، وإيصـال انلفع هلم.

وتربيـة النـشء وتنشـئته يلع قيـم الرتاحـم، جيعل العالقـات األرسية 
متينـة صلبـة، ال تزعزعهـا األزمـات، وال تؤثـر فيهـا املعضـالت، فيسـود 

أنواعه. بـكل  اتلافـل 

ونلـا أن نتوجه بالسـؤال ملن سـولت هلـم أنفسـهم، بقطع صلـة الرحم، 
وتـرك الوادليـن يصـاراعن املـوت، دون سـؤال عنهمـا، أو عنايٍة بهمـا، كيف 
تعيـش حياتـك؟ هـل ال تشـعر بوخـز الضمـري يؤملك؟ وبمـاذا جتيب يـوم أن 

تقف بـني يـدي أعـدل احلاكمني؟

نفقـة اآلبـاء كنـوٍع من اتلافـل االجتمـايع يف ظل أزمـة كورونا عند 
فقهـاء املذاهب

الوادليـن،  إيل  باإلحسـان  اإللـيه  باألمـر  واجبـة  الوادليـن  فنفقـة 
واإلنفـاق عليهمـا حـال فقرهمـا مـن أحسـن اإلحسـان، والشـكر للوادلين 
هـو املافـأة هلما، باملجـازاة ببعض مـا اكن منهما مـن الرتبية والـر والعطف 
عليـه والوقايـة مـن لك رش ومكـروه، وذلـك عند عجزهمـا عن القيـام بأمر 
أنفسـهما، وإدرار انلفقـة عليهمـا حال عجزهمـا،  وحاجتهما من باب شـكر 

انلعمـة))))).

حكـم  يلع  توقـٍف  غـري  مـن  واجبـة  الوادليـن  يلع  األبنـاء  فنفقـة 
.((2 حاكـم))

هِ، بسـبب الفقر، أو العجز عن  ِ
َ

ـَوادِلِ َواِجبٌَة ىلَعَ َودل
ْ
ويف احلـاوي« َنَفَقـُة ال

اتلكسـب، لكر السـن، أو لكونه جمنوناً، أو لكونـه مريضاً))	)). 

وعنـد السـادة احلنابلـة ال يشـرتط يف وجوب نفقـة الوادليـن واملولودين 

)1( دائع الصنائع،ج0/4	.                

)2( انلفراوي:الفواكه ادلواين: ـج2/)7.                 

)3( املاوردي:احلاوي،ج))/	0))، وما بعدها.                 
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نقـص اخللقة)املريـض) وال نقـص األحام)املجنون) يف ظاهـر املذهب))4)).

ونفقـة األوالد يلع الوادليـن يف حالـة العجز عن اتلكسـب، أو لكونهم 
فقراء من املسـائل املجمـع عليها عند الفقهـاء))))).

ْن 
َ
ْهـِل لُكِّ بَـدَلٍ أ

َ
ْغِنيَـاِء ِمـْن أ

َ
ويف املحـيل ال بـن حـزٍم »َوفُـرَِض ىلَعَ األ

َكـَواُت بِِهْم,  َطاُن ىلَعَ َذلِـَك, إْن لَـْم َتُقـْم الزَّ
ْ
ـل َيُقوُمـوا بُِفَقَرائِِهـْم, َوجُيِْرُُهـْم السُّ

ي اَل  ِ
َّ

ُقـوِت اذل
ْ
ُكلُـوَن ِمْن ال

ْ
ُمْسـِلِمنَي, َفيَُقـاُم لَُهـْم بَِمـا يَأ

ْ
ْمـَواِل ال

َ
َواَل يِف َسـائِِر أ

يْـِف بِِمثْـِل َذلِـَك, َوبَِمْسـَكٍن يَُكنُُّهْم  ـتَاِء َوالصَّ بُـدَّ ِمنْـُه, َوِمْن اللِّبَـاِس لِلشِّ
ِة«))6)). َمـارَّ

ْ
ـْمِس, َوُعيُـوِن ال يِْف َوالشَّ َمَطـِر, َوالصَّ

ْ
ِمـْن ال

نت�اجئ البحث وتوصياته

-يقـوم اتلافـل بـدور كبـري، عنـد حـدوث األزمـات، اكألوبئة)وباء 
كورونـا كمثـال)، فيسـد مـا تعجـز ادلول واحلكومـات عـن القيـام به.

-اتلافـل تآزر وتعاون بني أفـراد املجتمع، يقوي مـن أوارص العالقات 
االجتماعيـة، ويشـدها برباط وثيق مـن املحبة والود.

- اتلافـل منظومة تربوية وأخالقية؛ تريب يف الفرد الشـعور باملسـئويلة 
جتـاه اآلخريـن، فال يعيش منعزال عن مشـالك اآلخريـن وآالمهم.

-اتلافـل سـمة مـن سـمات املجتمـع املسـلم يلع مـدار تارخيـه، منذ 
والدتـه يلع يـد صاحـب الرسـالة اخلاتمـة، وحـيت يومنـا هذا.

-يمكـن أن يقـوم اتلافـل بدور كبـري يف ظل األزمـة الراهنـة، وهذا 
الوبـاء اذلي خييـم بظـالهل الكئيبـة يلع العالـم، مع انتشـار ابلطالة، واتسـاع 

املحتاجني. دائـرة 

-تقريـر اإلسـالم للتافـل، بل وإلـزام أتباعـه بذلك، وسـبقه لألنظمة 

)4( املغي،ج8/9)2.                

)5( املغي،ج8/9)2،   الفواكه ادلواين: ـج2/)7.                

)6( ابن حزم:املحيل:ج6/6))،مسألة ))72).                 
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والترشيعـات الوضعيـة يف ذلك.

-يلع لك فـرد مسـئويلة جتـاه جمتمعـه؛ لكونـه جزء مـن هـذا املجتمع؛ 
يعيـش أفراحـه وأتراحه.
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املصادر)))))

ابلخـاري: حممـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيم بـن املغرية ابلخـاري، أبـو عبد اهلل 	 

)ت: 6)2ه)، صحيـح ابلخـاري– بـريوت – الطبعـة اثلاثلـة – 407)ه – 987)م.

-ابليهـيق : أبـو بكـر أمحـد بـن احلسـني بـن يلع ابليهـيق: السـنن الكـرى- - 	 

جملـس دائـرة املعـارف انلظاميـة- اهلنـد: الطبعـة : األول ـ 44	) ه.

ابلـويط:د/ حممـد سـعيد رمضـان ابلـو يط: فقه السـرية انلبويـة - دار  السـالم 	 

للطباعـة والنرش سـنة 428) ـهـ 

الرتمـذي: حممـد بـن عيـىس بن َسـْورة بـن مـوىس بـن الضحـاك، الرتمذي)ت 	 

279ه)  سـنن الرتمـذي، ت، أمحـد حممد شـاكر، وحممد فـؤاد عبد ابلـايق ،مصطىف 

ابلـايب احللـي – مرص، الطبعـة اثلانيـة، )9	) ـه- )97)م.

ابـن حنبـل: أبـو عبـد اهلل أمحد بن حممد بـن حنبل بن هالل بن أسـد الشـيباين 	 

 – )ت:)24ه)، املسـند، ت: شـعيب األرنؤوط-مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة اثلانيـة 

4)4)ه- 994) م.

ابـن حزم:املحـيل: أبو حممـد يلع بن أمحد بن سـعيد بن حـزم األندلي القرطي 	 

الظاهـري )املتوىف : 6)4ه): دار الفكـر للطباعة والنرش واتلوزيع

ابـن حجـر العسـقالين: أمحد بـن يلع بن حجـر أبو الفضـل ،فتح ابلـاري رشح 	 

صحيـح ابلخـاري دار املعرفة بـريوت، 79	)ه-	97)ه. 

ابـن خـدلون: عبـد الرمحـن بـن خـدلون، املقدمـة، الطبعـة الرابعـة دار إحيـاء 	 

الـرتاث العـريب بريوت،بلنـان.

الزيلـيع: تبيـني احلقائق:فخـر ادلين عثمان بـن يلع الزيليع احلنـيف،دار الكتاب 	 

اإلساليم،	)	)ه،القاهرة.

)1( ُرتِبت املراجع أجبديا بعد جتريد اللكمة من)ال، وابن).     
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أبـو زهرة:اإلمـام الشـيخ/ حممـد أبوزهـرة: اتلافـل االجتماىع ىف اإلسـالم- دار 	 

القاهـرة-)99)م.      العـرىب  الفكر 

الشـاطي :إبراهيـم بن موىس بـن حممد اللخـيم  الغرناىط – املوافقـات، الطبعة 	 

األول 4)4)ه – 997)م.

شـلتوت: حممـود شـلتوت: اتلافـل االجتمـاىع ىف اإلسـالم - مكتبـة اللكيـات 	 

األزهريـة ـ القاهـرة.

الصاوي:بلغـة السـالك،أمحد بـن حممـد الصـاوي املالك،مكتبـة مصطـىف ابلايب 	 

احللـي: 72	)  ـه- 2)9) م

الطراىن:سـليمان بـن أمحـد بـن أيـوب بن مطـري اللخـيم الشـايم، أبو القاسـم 	 

الطـراين )ت: 60	ه) املعجـم الكبري،الطبعـة األول: 427) ـه- 2006م.

عبـد الواحد:د.مصطىف عبـد الواحد: املجتمع اإلسـالم - ط2 دار اجليل بريوت 	 

ـ 974)م.

الغزايل:الشـيخ/ حممد الغزاىل- اإلسـالم واألوضـاع االقتصاديـة، الطبعة اثلاثلة 	 

– دار نهضـة مرص-)200م.    

الغزايل:الشيخ/ حممد الغزاىل ـ فقه السرية- الطبعة اثلانية 409)ه ـ 989)م.	 

ابـن قدامة:املغـي: عبـد اهلل بن أمحـد بن قدامة املقـديس أبو حممـد: دار الفكر 	 

– بريوت،الطبعة األول ، )40)ه.

ادليـن 	  الرشائع،عـالء  ترتيـب  يف  الصنائـع  دائـع  الصنائـع،  الاسـاين:بدائع 

العريب،982)م،بـريوت الكتـاب  87)ه)،دار  الاسـاين)ت 

مسـلم– مسـلم بـن احلجـاج أبـو احلسـني القشـريى انليسـابورى - صحيـح 	 

مسـلم،دار إحيـاء الـرتاث العـريب –بـريوت- ت - حممـد فـؤاد عبدابلـاىق.

املاوردي:احلاوى الكبري،العالمة أبو احلسن املاوردى/ دار الفكر ـ بريوت	 

عبـداهلل 	  أبـو  عبـداهلل  بـن  حممـد   – الصحيحـني  انليسابورى:املسـتدرك ىلع 
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990)م.  – ))4)ه   – بـريوت   – العلميـة  الكتـب  دار   – انليسـابورى  احلاكـم 

انلفراوي:الفواكـه ادلواين: أمحـد بـن اغنم )أو غنيم) بن سـالم ابن مهنا، شـهاب 	 

ادليـن انلفراوي األزهري املالـك )ت 26))ه): دار الفكر: ))4) ـه- )99)م

هيل:د/حممد حسني هيل:حياة حممد/دار املعارف، الطبعة الرابعة عرشة.  	 
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فعالية شبكات التواصل االجتماعي يف التثقيف الصيح حول وباء كورونا 
املستجد لدى  عين�ة من الشباب  املنخرطني يف دار الشباب االفرتاضية  

لوالية قاملة – اجلزائر

د. غوافرية رشيدة)))
جامعة بايج مختار – عنابة  

amyli43150@yahoo.fr

الباحثة دخلي فاتن
جامعة 20 أوت 955) - سكيكدة –

امللخص : 
تهـدف ادلراسـة احلايلـة إىل إبـراز ادلور اذلي تقـوم بـه شـبات 
اتلواصـل االجتمـايع يف تنميـة الـويع الصـيح حـول مـرض كورونـا 
املسـتجد دلى عينة من الشـباب املنخرطني يف دار الشـباب االفرتاضية 
اخلاصـة بواليـة قاملـة هـذه األخـرية حلـت كبديـل دلار الشـباب الـيت 
أغلقـت  أبوبهـا تفاديا النتشـار الوبـاء، تكونت عينة ادلراسـة من 20) 
شـابا مـن املتصفحني هلذه الصفحة تـرتاوح أعمارهم مـن) 20- أكث )	 
سـنة)، تم اختيارهـم بطريقة قصديه، وقـد تم اسـتخدام املنهج الوصيف، 
وتمـت معاجلـة ابليانـات من خـالل برنامج احلزمـة اإلحصائيـة للعلوم 

االجتماعيـة SPSS v22، حيـث تـم اتلوصل إىل انلتائـج اتلايلة:
-شـبات اتلواصـل االجتمـايع فعالـة يف زيـادة الرصيـد املعـريف 

)1( حاصلة عىل دكتوراه علوم علم النفس العيادي، وماجستري اإلرشاد النفيس، لديها أربع سنوات خربة يف التدريس، عملت أستاذة 

مؤقتة بجامعة قاملة وعنابة، شاركت يف مجموعة من امللتقيات الوطنية، ونرشت مجموعةمن مقاالت مجالت علمية محكمة وطنية 

ودولية. 
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دار  املنخرطـني يف  الشـباب  املسـتجد دلى عينـة  وبـاء كرونـا  حـول 
الشـباب االفرتاضيـة - لواليـة قاملـة- اجلزائـر

-شـبات اتلواصـل االجتمايع غري فعالة يف اكتسـاب سـلوكيات 
الصحيـة تـيق من فـريوس كوفيـد 9) دلى عينـة الشـباب املنخرطني يف 
دار الشـباب االفرتاضية - لواليـة قاملة 	 اجلزائرحيث ظهرت سـلوكيات 

تهـاون  وإهمـال لقواعـد الصحيـة و الوقاية  دلى عينة ادلراسـة. .
الكلمات املفتاحية:

شـبات اتلواصـل االجتمايع، دار الشـباب االفرتاضيـة ، كورونا ، كوفيـد 9)، اتلثقيف 

الصـيح ، رصيـد معريف، سـلوك صيح.

املقدمة:
إن االهتمـام بالصحـة مـن األولويـات املهمـة يف حياتنـا ايلوميـة، 
فـيه تأخـذ حـزيا كبـريا مـن وقتنـا وتفكرينـا، فسـالمتنا الصحيـة هلا 
أثـر كبـري يف أدائنـا ألدوارنـا وواجباتنـا اجتـاه أنفسـنا واجتـاه اآلخرين، 
واحلاجـة إىل ثقافـة صحيـة أصبحـت ايلـوم أكـث إحلاحا مـن أي وقت 
مـىض، خاصـة يف ظل اعملنا املتغـري واذلي يعاين فيه اإلنسـان من ظواهر 
ومسـتجدات بيئيـة وصحيـة لم تكـن معروفة باملسـتوى واحلجم اذلي 
يه عليـه ايلـوم، فغياب الويع الصيح ينعكس سـلبا ىلع أفـراد املجتمع 
بإتبـاع سـلوك حيـايت ال تـراىع فيـه القواعـد الصحيـة  ويطـى عليـه 
اإلهمـال الصـيح يلصـل إىل حد تهديـد حياة اإلنسـان وصحـة األفراد. 
وإن الوصـول إىل ثقافـة صحيـة أو إىل ويع صـيح يتم عـن طريق انتهاج 
عمليـة تسـى باتلثقيـف الصـيح ويه لك فعـل موجـه ملسـاعدة أفـراد 
املجتمـع ىلع تبـي معتقـدات، اجتاهـات، أو سـلوكيات تهـدف إىل رفـع 
املسـتوى الصـيح للمجتمـع وحتـد من انتشـار األمراض يف فـرتة قصرية 
أو طويلـة املـدى، ذللـك فرامـج اتلوعيـة الصحيـة تأخـذ نصيبـا كبريا 
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مـن اهتمـام لك ابلـدلان إىل درجـة أنـه بإماننـا أن نقيـس مـدى تقدم 
وختلـف بـدل معني من خـالل مـدى وعيـه بأهمية مـا يقدم مـن تبادل 
اعلـيم للمعلومات صحيـة عن طريق وسـائل خمتلفة مثـل املحارضات، 
وتبـادل اتلجـارب يف املجاالت الصحية، وشـبات اتلواصـل االجتمايع 
خاصـة  شـبكة الفايسـبوك، فـيه شـبكة ذات صيـت واسـع، تعـرف 
رواجـا كبـريا وسـط مسـتخديم االنرتنيـت يف املجتمـع اجلزائـري مـن 
خمتلـف الفئـات العمريـة، فـيه باإلضافـة ملا توفـره من سـبل اتلواصل 
آراء  وتوجيـه  الرتويـج ألفـار  تعمـل ىلع  احلديثـة  ادلردشـة  ومـزيات 
ترتبـط أساسـا بمـا يعيشـه العالم مـن مسـتجدات ىلع مجيـع األصعدة، 
تكـون يف الغالـب ىلع شـل محـالت حتسيسـية قـد يتبناهـا أفـراد أو 
مجـااعت أو مؤسسـات رسـمية أو غري رسـمية، يشـارك فيهـا لك من جيد 
نفسـه معنيـا بذلـك، يروج هلا مـن خـالل صفحتهم الشـخصية ويتبى 
موقـف اجلماعـة منهـا.وإن أحـد ما يتـم تداوهل عر شـبكة الفايسـبوك 
هـو املطابلـة باحلجـر الصيح من خالل محلـة تعرف بـ“أقعـد يف دارك“ 
محلـة انضم هلـا ماليني املواطنـني وعر خمتلف ربوع الوطـن، محلة تعر 
عـن سـخط املواطـن ورفضـه لالسـتهتار اجلنـوين حبيـاة أفـراد املجتمع 
فـيه تهـدف يف العمـق إىل رفـع الـويع الصـيح للمواطـن عـن طريـق 
االلـزتام باحلجـر الصـيح، وااللزتامأيظـا بقواعـد الوقايـة مـن فـريوس 
كوفيـد 9) بمـا يف ذلـك احرتام طرق الوقاية.  وسـنحاول مـن خالل هذه 
ادلراسـة أن نرز دور شـبات اتلواصـل االجتمايع اعمة و دار الشـباب 
االفرتاضيـة كنمـوذج  يف تشـكيل وتنميـة الـويع الصيح دلى الشـباب.

). اإلشكـالـيـة الدراسة:
      يعيـش العالـم ايلـوم هاجـس جاحئة خميفـة، حـريت العلماء، 
األطبـاء، وابلاحثني. داء ال يفرق بني نسـاء ورجال، أطفال أو كبار شـل 
حتديـا لرجـال العلم ادلين لم يسـتطيعوا اتلصـدي هل إيل حد السـاعة.!؟ 
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إنـه داء كورونـا املسـتجد )CORONA)، إن كورونـا مـرض خطـري، 
مـن حيت رسعـة انتشـاره و اسـتعصاء عالجه، يسـببه فـريوس كوفيد 
9)، هـذا األخـري يغزو اجلسـم، مـا يهدم دفاعه، فيصبح جسـم اإلنسـان 
غـري قـادر ىلع محاية نفسـه مـن هالك حمتـم خاصـة إذا اكن الشـخص 
يعـاين مـن أمراض مزمنة ومناعتـه ضعيفة.  لقد اكن مشـكال طبيا حبثا 
عنـد أول ظهـوره - شـهر ديسـمر 9)20ـ، ولكـن رساعن مـا أصبح من 
أكـر مشـالك الصحـة العامة، لتسـببه يف مشـالك تعدت اإلطـار الطي 
لتشـمل املجـال االقتصـادي، انلفـي، واالجتمـايع، فقـد أصبـح أكر 
مهـدد ألمـن العالم، كونـه يصد يومـا بعد يوم خسـائر برشيـة فادحة؛ 
والعـدد يف تزايد مسـتمر؛ وبمـا أن الوقاية يه خري عـالج واحلل الوحيد 
تلفـادي اإلصابـة يهـدا املرض، وحجـر الزاوية فيهـا هو اقتنـاع املجتمع 
باحلجـر الصـيح واسـتعمال اتلدابري الوقائيـة الالزمة عـن طريق عملية 
اتلثقيـف الصـيح  ويه عمليـة إعالميـة هدفها حتسـيس انلـاس بتبي 
نمـط حيـاة، ومارسـة صحيـة سـليمة، مـن اجل رفـع املسـتوى الصيح 
للمجتمـع، واحلـد مـن انتشـار األمـراض بمـا يف ذلـك جاحئـة كورونا؛ 
فهـو يقـق هـذا اهلـدف انطالقـا مـن نـرش مفاهيـم صحية سـليمة يف 
املجتمـع، وتعريـف انلـاس بأخطـار فـريوس كوفيـد 9)، و إرشـادهم 
إىل وسـائل الوقايـة منـه؛ ويستعــان عــى ذلك بوسـائل خمــتلفة رشط 
أن تكـون عـن بعـد، مثـل اللقـاءات املفتوحـة مـع انلـاس افرتاضيـا، 
انلـدوات رقميـة، املحـارضات رقميـة، األفـالم اتلليفزيونيـة، األخبار، 
مواقـع اتلواصـل االجتمـايع. فمن منـا لم يسـتمع إىل احـد الرامج اليت 
تتنـاول موضـوع كورونـا مـرارا و تكـرارا، إذ ال يمكن ألحـد منا أن 
ينكـر حجـم اجلهـود املبذولـة هـذه السـنة -2020-، ومـن جهـة أخـرى 
االرتفـاع املرعـب يف نسـبة احلـاالت؛ واألرقـام املتداولـة يومـا ألكـر 
ديلـل ىلع ذلـك، فالوضـع يدعو إىل التسـاؤل عـن مدى فعايلة شـبات 
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اتلواصـل االجتمـايع يف الوقايـة مـن هـده اجلاحئـة باعتبارهـا الوسـيلة 
األكـث تـداوال للحد مـن انتشـار املرض ؟  

ومـن أجل تبي سـلوكيات الصحية نتعايش مـن خالهلا مع املرض 
؛ تـم تكاثـف اجلهـود خاصـة عـر العالم االفـرتايض وتم واسـتحداث 
صفحـات جديـدة  خاصة تهتم بتوعيـة وتثقيف املواطنـني خبطورة هده 
اجلاحئـة وتبـي سـلوكيات صحية نتعايش بهـا مع املـرض، يف ظل غياب 
دواء شـايف أو لقـاح وايق تبـى مواقـع اتلواصـل االجتمايع يه الوسـيلة 
األكـث اسـتقطابا ألفـراد املجتمع ومن بـني هده الصفحـات صفحة دار 
الشـباب االفرتاضيـة اذلي  حلت مان دار الشـباب الواقعيـة  اليت تعد 
حمـور هذه ادلراسـة، وهكـذا يبـى التسـاؤل الرئيي املطـروح يف هده 

ادلراسـة هو: 
هـل لشـبات اتلواصـل االجتمـايع دور فعـال يف تثقيـف الصيح 
حـول وبـاء كورونا املسـتجد دلى عينة من الشـباب املنخرطـني يف دار 

الشـباب االفرتاضيـة - لواليـة قاملـة 	 اجلزائر ’؟
و تتفرع عنه األسئلة اآلتية:

س)- هل شـبات اتلواصل االجتمـايع فعالة يف زيـادة الرصيد املعريف 
حول مرض كورونا املسـتجد؟

س2- هـل شـبات اتلواصـل االجتمايع فعالة يف اكتسـاب سـلوكيات 
صحيـة تيق مـن فـريوس كوفيد 9)؟

2- فرضـيـات الـبحـث:

2-) الـفرضية العـامة:

لشـبات اتلواصـل االجتمـايع دور فعـال يف اتلثقيـف الصـيح حـول 
املسـتجد. مـرض كورونا 



465

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

2-2- الفرضيات اجلزئي�ة:

- لشـبات اتلواصـل االجتمايع فعايلـة يف زيادة الرصيـد املعريف حول 
مرض كورونا املسـتجد.

فعـال يف إكسـاب سـلوكيات  اتلواصـل االجتمـايع دور  - لشـبات 
صحيـة تـيق مـن فـريوس كوفيـد 9). 

)- أهداف الدراسة وأهميتها:

سعت ادلراسة احلايلة إىل حتقيق األهداف اتلايلة:

- معرفـة ادلور اذلي تقـوم به دار الشـباب االفرتاضيـة خلدمة أغراض 
الصحية اتلوعية 

- ما مستوى الويع الصيح دلى الشباب.

اتلواصـل  مواقـع  ىلع  املتصفحـني  اسـتفادة  مـدى  ىلع  اتلعـرف   -
. الصحيـة  املعلومـات  مـن  االجتمـايع 

- قيـاس درجـة اثلقـة ومسـتوى مصداقيـة املعلومـات الصحيـة اليت 
تطـرح يف مواقـع اتلواصـل االجتمايع.

   اجلانب النظري:

)- ضبط املصطلحات األساسية للدراسة:

إن ملصطلحـات ادلراسـة دور أسـايس ورئيـي يف أي حبـث خاصـة 
ابلحـوث االجتماعيـة منهـا، وباعتبارها مفاتيـح حلل شـفرات لك حبث، اكن 

الزمـا علينـا حتديـد مصطلحاتنـا بدقـة، وهـذه املصطلحات يه:

-)ــ)ـــ الفعالية :

يقصـد بهـا القـدرة ىلع حتقيق انلتيجـة املقصـودة طبقا ملعايـري حمددة 
مسـبقا وتـزداد الكفـاءة والفاعليـة لكمـا أمكـن حتقيـق انلتيجـة حتقيـق 
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مال اك

-)ـ2ـ مواقع التواصل الجتماعي : 

التشـبيك  ومواقـع  االجتماعيـة  الشـبات  كذلـك  تسـى       
مواقـع  عـن  عبـارة  Social networking sites ويه  االجتمـايع  
تسـتعمل مـن طـرف األفـراد، مـن اجـل اتلواصـل االجتمـايع وإقامـة 
العالقـات واتلعـارف وبناء مجـااعت افرتاضيـة ذات اهتمامـات خمتلفة 
ويمكـن للمسـتعمل عرهـا أن ينشـئ صفحتـه اخلاصـة، وينـرش فيها 
سـريته وصوره ومعلوماتـه اخلاصة، ويكتب مقـاالت ونصوص، وينرش 

تسـجيالت فيديـو.)))
)ـ )ـ التثـقـيف الصـيح:

      يقابـل لكمـة »تثقيـف« يف اللغـة الفرنسـية،» culture «أو 
» ––––––––– «؛و يف االجنلزييـة  » ––––––––– «  و اتلثقيـف الصـيح يف االجنلزييـة مـرادف ل 
» ––––––––– health « و يسـتخدم يف اللغـة العربية يف بعـض األحيان لكمة الرتبية 

الصحيـة أو اتلوعيـة الصحيـة دلاللـة ىلع العملية نفسـها.
     و اتلثقيـف لغـة  مـن لكمـة ثقـف : يثقـف، تثقيفـا الـودل: أي 

هدبـه و أدبـه و علمـه .)2)
الرتبويـة  املصطلحـات  معجـم  يف  املصطلـح  هـذا  ويشـري       
تقـدم  الـيت  واالجتاهـات،  اآلراء  و  املعـارف  مـن  قـدر  املعرفيـة:«ىلع 
لطـالب يف جمـال الصحـة العامـة، و تسـاعد ىلع إدراك السـلوكيات و 
املشـاركة  مـع  املجتمـع،  يواجههـا  الـيت  السـليمة،  الصحيـة  العـادات 

حلهـا«.)	) يف  النشـطة  و  الفعالـة 

)1( إبراهيم بعزيز، دور وسائل اإلعالم اجلديدة يف حتول املتليق إىل مرسل وظهور صحافة املواطن، جملة اإلذااعت 

العربية، العدد 	0، ))20، ص)4.
)2( عزة عجان، الفضل، قاموس عريب تلالميذ و الطالب، 2000 دار اهلمة، اجلزائر،  ص)))

)3( أمحد مجل، حسني اللقاين، معجم املصطلحات الرتبوية املعرفية، ط	0، 2008.، اعلم الكتب،  ص 6))
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انلـاس  تـزود  هادفـة  تعليميـة  عمليـة  هـو  الصـيح  فاتلثقيـف 
باملعرفـة الالزمـة حول الصحـة وحمدداتها واملـرض وإيكولوجيا املرض 
واملظاهـر املرضيـة، وأسـايلب املعاجلة والوقاية، وتسـى تلعزيـز املواقف 
اإلجيابيـة جتـاه الصحـة والسـلوكيات الصحيـة السـليمة، ويمكـن أن 

تقـود الكتسـاب املمارسـات الصحية
- املفهوم اإلجرايئ:

»هـو الفعـل اذلي نصـل بموجبـه إىل الـويع صـيح حـول جاحئـة 
كورونـا املسـتجد«.

)ــ4ـالرصيد املعريف:

     فالرصيـد لغـة هـو الرقيـب، ورصيد املـال هو املقـدار املودع يف 
احلسـاب اجلـاري لل شـخص باملصالـح املايلـة؛ ويف لغة اتلجـار هو ما 

يبـى بعد إسـقاط األقل مـن األكث.)4)
     أما من انلاحية االصطالحية؛ لرصيد املعريف حسـب رزيق نعيمة 
حسـن جر هو«حصيلة االمزتاج اخليف، بـني املعلومة،واخلرة،واملدراكت 
احلسـية، والقـدرة ىلع احلكـم. واملعلومـات وسـيط الكتسـاب املعرفة 

ضمـن وسـائــل عديدة اكحلدس، واتلخمني، واملمارسة الفعلية)))
كما يددهـا »جـورج غورفيتـش، Georges gorwitech« ىلع 
أنها:«حصيلـة احلقائـق و األفـار واملعتقـدات و املعـاين و الرمـوز الـيت 
تتكـون دلى الفـرد مـن خـالل واقـع ابليئـة الطبيعيـة و اثلقافيـة اليت 

بـه كل.)6) حتيط 
املفهوم اإلجرايئ:

)4( بطرس البستاين، حميط املحيط قاموس مطول للغة العربية،  	99)،مكتبة بلنان لنرش، بريوت،. ص 7		

)5( نعيمة رزيق، رؤية مستقبلية دلور اختصايص املعلومات يف إدارة املعرفة. 	200تونس، ص )27

ــوان املطبــواعت  ــل،)98)  دي ــل امحــد خلي ــة«، ترمجــة خلي ــة للمعرف )6( غروفيتــش جــورج، »األطــر االجتماعي

ــر، ،ص 42 ــة،  اجلزائ اجلامعي
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امتـالك بعـض املعلومـات حـول داء كورونـا املسـتجد وبذلـك 
نكـون قادريـن ىلع اتلعبـري عنهـا.

)ــ5ـمفهوم السلوك الصيح:
comportment  الفرنسـية و   Behavior االجنلزييـة  اللغـة  يف 

ويقابلـه مصطلـح السـلوك يف اللغـة العربيـة. 
- والسلوك لغة هو اتلرصف أو السرية.)))

 كمـا يعـر عـن تهذيـب األخـالق. أي السـلوك أن يطهـر العبـد 
نفسـه مـن األخـالق اذلميمـة، مثل حـب ادلنيـا و اجلاه إىل غـري ذلك و 

يتصـف باألخـالق احلميـدة مثـل العلـم واحللـم و ما أشـبه.)2)
و ــحسـب علـمـاء الـنفـس فالسـلـوك :  

     »هـو لك رد فعـل فسـيولويج  أو نسـيق يتألـف مـن  تبـادل اجلـاري 
بـني ابليئـة و الوسـيط أو يدخـل ضمن هذا اتلبـادل و ذلك من حيـث تأثري و 
تعديـل ابليئة للوسـيط و الوسـيط للبيئة كما هـو احلال يف اإلدمـاج واملواءمة 
آو اتلكيـف.)	) مـا سـبق مـن املفاهيـم يتبـني بـأن سـلوك اإلنسـان يتأثـر 
بمجموعـة مـن العوامـل منهـا مـا هـو مـوروث،  و منهـا مـا هو مكتسـب و 
هـذه املفاهيـم واسـعة جدا تشـمل السـلوك املـوروث مثـل األعمـال ادلافعة 
الـيت تقـوم بهـا  أجهـزة اجلسـم بـدون مؤثـر خـاريج، و السـلوك الغريـزي 
القائـم ىلع تلبيـة ادلوافـع الفطريـة مثـل اهلـروب عنـد اخلـوف ... إيل غـري 
ذلـك مـن أنـواع السـلوك بما فيها السـلوك الصـيح اذلي يهـدف إيل احلفاظ 

ىلع الصحـة و الوقايـة مـن املرض.

املفهوم اإلجرايئ: 

)1( عزة عجان، مرجع سبق ذكره. ص 282

)2( بطرس البستاين، مرجع سبق ذكره، ص 	42

)3( مصطىف اغلب، »السلوك«، مكتبة اهلالل، )98) بريوت، ص 2)
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هـو املمارسـة ايلوميـة اليت يقـوم بها الفـرد واليت حتافـظ ىلع صحته و 
تقيـه من فـريوس كوفيد 9).

)ـــــ6ـــفريوس كورونا:

       حسـب منظمـة الصحـة العامليـة : فهـو سـاللة مـن الفريوسـات 
اليت قد تسـبب املـرض للحيوان واإلنسـان وتسـبب أمراضا تنفسـية ترتاوح 

حدتهـا مـن نـزالت الـرد إىل مـرض كوفيد 9).

)ـــــ	ـــ مرض كوفيد 9):

   حسـب منظمـة الصحـة العامليـة فـان مـرض كوفيـد-9): هو مرض 
معـد يسـببه آخـر فـريوس تم اكتشـافه مـن سـاللة فريوسـات كورونـا. ولم 
يكـن هنـاك أي علـم بوجـود هـذا الفـريوس اجلديـد ومرضـه قبـل بـدء 
تفشـيه يف مدينـة ووهان الصينيـة يف اكنـون األول/ ديسـمر 9)20. وقد حتّول 

كوفيـد-9) اآلن إىل جاحئـة تؤثـر ىلع العديـد مـن بـدلان العالـم.

)ــ	ـدار الشباب االفرتاضية:

 دار الشـباب  يه مؤسسـات ذات طابع اجتمايع تربوي وتسـلية تابعة 
لدليـوان ويه خمصصـة تلنظيم أوقات فراغ الشـباب وشـغلها بصفـة نافعة يف 

إطار مهـام ادليوان .

ودار الشباب االفرتاضية:

صحيـة  نشـاطات  يف  الشـباب  جتمـع  تفاعليـة  منصـة  عـن  عبـارة 
وترفيهيـة خمتلفـة، يؤطرها جمموعة من اإلطـارات بقطاع الشـباب والرياضة 
مـن بينهـم أطبـاء، نفسـانيني، مـريب شـباب، مدربـون... وتـم إطالقهـا مـن 

طـرف وزارة الشـباب والرياضـة تزامنـا مـع بدايـة احلجـر الصـيح.

   اجلانب امليداين:

)ــاملنهج املستخدم:
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إن املنهـج هـو جمموعة مـن القواعـد اليت يتـم وضعها بقصـد الوصول 
إىل احلقيقـة يف العلم أو هو الطريقة اليت يتبعها ابلاحث يف دراسـته للمشـلكة 

مـن أجل اكتشـاف احلقيقة)))

وانطالقـا مـن هـذه الفكـرة فلقـد اسـتخدمنا املنهـج الوصـيف نظـرا 
لطبيعـة املوضـوع وهدف ادلراسـة اذلي يتمثـل يف معرفة فعايلـة ادلور اذلي 
تقـوم بـه مواقع اتلواصـل االجتمـايع يف حتقيق الـويع الصيح دلى الشـباب 

حـول جاحئـة كورونا املسـتجد.

2ــ مجالت الدراسة:

2ــ)ــاحلد املكاين للدراسة :

تقتـرص ادلراسـة مانيـا ىلع صفحـة دار الشـباب االفرتاضيـة لواليـة 
»اجلزائر« قاملـة 

2ــ)ــاحلد الزماين للدراسة : 

كما اقترصت زمنيا ىلع الفرتة املمتدة من شهر فيفري 2020 إىل شهر ماي 
 2020

3-أدوات الدراسة :

الشـباب  دار  صفحـة  ىلع  نرشهـا  تـم  حيـث   االسـتمارة:  )ــ)ـــ      
االفرتاضيـة -واليـة قاملـة - ونظـرا لطبيعـة اجلاحئـة جلئنـا إىل االسـتخدام 
وسـائل اتلواصل والعمـل بمبدأ اتلباعـد االجتمايع .إذا يه الوسـيلة الوحيدة 
املمكـن تطبيقهـا يف ظـروف اخلاصـة باجلاحئـة .إنما يمـزي هـذه األداة أيضا 
عـن األدوات األخرى املسـتخدمة يف ادلراسـة السـيكولوجية هـو أنها جتنب 
املفحـوص حرج املواجهـة، وتضمن احلقيقة، ويف رأي الكثـري يندرجة البأس 
بهـا مـن تلقائية اإلجابـة وصدقها . وقـد تم االسـتعانة يف بنائهـا ىلع  برنامج 

)1( صالح ادلين رشوخ، منهجية العلوم االجتماعية،دار العلوم،)عنابة- اجلزائر)، 	200.ص 24)
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اتلثقيـف الصـيح للمنظمـة الصحـة العاملية

   3ــ2  ــ وصف أداة البحث :

  تم استخدام االستمارة  و يتكون من  20سؤاال موزعة ىلع بعدين .

ابلعـد األوىل: يضـم  0) أسـئلة ويه تعـى بمـدى امتالك أفـراد العينة 
ملعلومـات صحيـة حول جاحئـة كورونا املسـتجد .

ابلعـد اثلـاين : يضم 0) أسـئلة ويه تعى بمدى تطبيـق خمتلف اتلدابري 
الوقائيـة الالزمة للحد من انتشـار الوباء.

)ــ)ــ طريقة التصحيح الستبي�ان:

يمكن احلصول ىلع ادلرجات االستبيان بإتباع اخلطوات اتلايلة :

 ــــ إذا اكنـت اإلجابـة “ال “ ىلع العبـارات السـابلة نمنحه)))أما إذا 
اكنـت إجابته نعـم“ نمنحه )0)

-إذا اكنـت اإلجابـة ىلع العبـارات املوجبـة “نعم“ نمنحـه )))، أما إذا 
اكنت اإلجابـة “ ال  )0)

يمكـن احلصـول ىلع ادلرجـة اللكيـة بأخـذ جممـوع فقـرات االختبار 
ولقـد صمـم االسـتبيان ووضعت العبـارات بيح ثتشـري ادلرجـة املرتفعة إىل 
ارتفـاع درجـة اتلثقيـف الصـيح دلى الشـباب املنخرطني يف ادلار الشـباب 

االفرتاضية.

4-عين�ة الدراسة:

تـم اختيـار العينـة بطريقـة قصدية حيث ضمـت الشـباب املنخرطني 
يف دار الشـباب االفرتاضيـة لواليـة -قاملـة -وادليـن تالقـوا برنامـج  تثقيف 
صـيح حـول وبـاء كورنـا مـن خـالل  حمـارضات -مطويـات -وفديوهـات 
استشـارات  تقديـم  مـع   (9 كوفيـد  حـول  صحيـة   . وتوعويـة  حتسيسـية 
واسـتعانة بمعلومـات اليت تنرشهـا منظمة الصحـة العامليـة  حيث تكونت 
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عينـة ادلراسـة مـن 20) مـن منخرطـني  يف دار الشـباب االفرتاضيـة،و ادلين 
قبلـوا املشـاركة يف ادلراسـة، وأتمـوا اإلجابـة ىلع االسـتمارة   

4-)خصائص أفراد هده العين�ة جند:

جدول رقم )0 يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس:

النسبةالعدداجلنس
66,)4%.0)ذكور
		 .8)%.70إناث

%.00)20)املجموع
مـن خـالل ابليانـات املوضحة يف اجلـدول، يتبـني أن أغلب أفـراد العينة هم 
إنـاث وبلغت نسـبتهم ب 		,8)%. ويه نسـبة ليسـت بعيدة كثا ىلع نسـبة 

اذلكـور اذلي قدرت نسـبتهم ب 66,)%4.

جدول رقم 02 يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن:

النسبةالعددالسن

)2%0	أقل من 20 سنة

	(-2070%(8,		

6,66)%20)	-فما فوق 

00)%20)املجموع
يتبـني مـن خـالل اجلـدول املوضـح أمامنـا، أن أغلب أفـراد العينـة يرتاوح 
سـنهم مابني )20 	 )	 سـنة) وهدا بنسـبة 		,8)% ويه أكر نسـبة ،  يف حني 
نسـبة 6,66)% ويه أقـل نسـبة من أفـراد العينة يفوق سـنهم من )	 سـنة، و 

)2% مـن أفـراد العينة يقل سـنهم 20 عن  سـنة.
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جدول رقم 	 يوضح توزيع أفراد العينة املستوى ادلرايس:

النسبةالعدداملستوى ادلرايس
6,66)%20متوسط
		,		%40ثانوي
0)%60جاميع

00)%20)املجموع
كمـا هـو موضـح يف اجلـدول رقـم )	) فـإن 0)% مـن أفـراد العينـة دليهـم 
مسـتوى جامـيع. و 		,		 %منهم مسـتوى ثانوي و 6,66)% نسـبة متوسـطة. 

5ــ عرض ومناقشة نت�اجئ الدراسة:

مـن أجـل حتليل بيانـات ادلراسـة واإلجابـة ىلع األسـئلة املقرتحة، تم 
اسـتخدام اتلكـرار والنسـب املئويـة وانلتائج املتحصـل عليها.

5ـ )ـ عرض نت�اجئ الفرضية األوىل:

-نصت الفرضية األوىل ىلع : 

لشـبات اتلواصـل االجتمـايع فعايلـة يف زيـادة الرصيد املعـريف حول 
مـرض كورونا املسـتجد

اجلـدول رقـم )4) يوضـح نتائـج العينة من خـالل قياس بعـد  الرصيد 
املعريف

انلتائج املتحصل 
عليها  ابلعد  

درــجة الويعالنسبةاتلكرار
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بعد الزيادة 
يف الرصيد 

املعريف

مرتفع	%70,8)8

متوسط6,66)20%

منخفض),2)%))

امتالك رصيد 00)%20)املجموع
معريف مرتفع

-أشـارت نتائـج اجلـدول رقـم )4 ) أن نسـبة )8% مـن شـباب املنخرطني يف 
دار الشـباب االفرتاضيـة قـد سـاهمت وسـائل اتلواصل االجتمـايع  يف زيادة 
رصيدهـم املعـريف حول مـرض كورنا املسـتجد بدرجة مرتفعة وهدا حسـب 
نتائـج االسـتمارة وابلعـد اخلـاص بالرصيـد املعـريف، هـدا يؤكـد ىلع فعايلـة 
وسـائل اتلواصـل االجتمـايع يف زيادة الرصيـد املعريف دلى أفـراد العينة و أن 
20 %من أفراد العينة سـاهمت وسـائل االتصال االجتمـايع يف زيادة رصيدهم 
املعـريف حـول مـرض كورنـا واكن رصيدهـم  بصفـة متوسـطة أمـا ),2)% من 

أفـراد العينـة اكن رصيدهم املعـريف ضعيف.   

ـ مناقشة نتائج ادلراسة الفرضية األوىل :

مـن شـباب  مرتفعـة   نسـبة   إن   (4( رقـم  اجلـدول  نتائـج  أظهـرت 
املنخرطـني قـد زاد رصيدهـم املعـريف حول مـرض كورنا املسـتجد و املقدرة 
ب)8 % مـا يثبـت  الفرضيـة  اجلزئية األول أن لوسـائل اتلواصـل االجتمايع 
دور فعـال يف تزويدنـا باملعلومات ىلع مـرض كورنا وهدا راجـع إىل مضامني 
الرامـج اتلثقيفيـة الـيت اعتمدتهـا دار الشـباب االفرتاضية حيـث أنها غنية 
وثريـة ومعلوماتهـا موثـوق منهـا واتلقنيـات العايلـة والرفيعـة الـيت توفرها 
هـذه الوسـيلة ، باإلضافـة إىل أن الفـراغ اذلي يعانيـه الشـباب بسـب احلجر 
الـيلك وقضـاء أوقـات كبـرية أمـام الشاشـات زاد يف تأثـري  وسـائل االتصـال 
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االجتمـايع وهـدا مـا أكدتـه )دراسـة املنصـور 2)20) واليت خلصـت إىل انه 
لـم يعـد بإمـان متصفـيح االنرتانـت االسـتغناء عنهـا ملـا توفره مـن أخبار 

وتغطيـة شـاملة ومعلومـات ومعـارف مفيدة.

5ـــ	-عرض نتائج الفرضية اثلانية:

نصت الفرضية اثلانية ىلع:

- أن لشـبات اتلواصـل االجتمـايع دور فعـال يف إكسـاب سـلوكيات 
صحيـة تـيق من فـريوس كوفيـد 9). 

 انلتائج 
املتحصل عيها       

ابلعد  

درجة االلزتام بسلوكالنسبةاتلكرار
 صيح وايع

بعد االلزتام 
بسلوك صيح

مرتفع		,8)22%

متوسط66,)	8%	

منخفض))60%

سلوك غري صيح00)%20)املجموع

أشـارت نتائـج اجلـدول رقـم ))0 ) أن نسـبة  60%مـن شـباب املنخرطـني يف 
دار الشـباب االفرتاضيـة ال يقومـون بسـلوكيات الصحيـة الـيت تعلموها من 
وسـائل  اتلواصـل االجتمـايع حـول مـرض كورنـا املسـتجد وهـدا حسـب 
نتائـج االسـتمارة وابلعـد اخلـاص باكتسـاب السـلوكيات الصحيـة ،  وهـدا 
يؤكد أن وسـائل اتلواصل االجتمايع وحدها ال تكيف الكتسـاب سـلوكيات 
الصحيـة وان نسـبة منخفضة من الشـباب دار الشـباب االفرتاضيـة ومقدرة 
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22% يقومـون بسـلوكيات الصحيـة، وأما نسـبة ابلاقيـة ويه)	% فقد رصحوا 
أنهـم يقومـون  بسـلوكيات صحيـة ويف أحيـان أخـرى ال يتقيـدون بها برغم 

مـن تلقيهـم برنامـج تثقييف حـول مـرض كورنا .

ـ مناقشة نتائج ادلراسة ىلع ضوء الفرضية اثلانية :

أظهـرت نتائـج اجلـدول رقـم ))0) إن نسـبة مرتفعـة مـن الشـباب ال 
يقومـون بسـلوكيات صحية هـدا يؤكد عدم حتقيـق الفرضية اجلزئيـة اثلانية 
الـيت تقول إن لشـبات اتلواصل االجتمايع دور فعال يف إكسـاب سـلوكيات 
صحيـة تيق مـن فريوس كوفيـد 9). ولعل اكـر ديلل ىلع عدم قيام الشـباب 
بسـلوكيات صحيـة هـو االرتفـاع املزتايـد حلـاالت اإلصابة حيث سـجلت 
اجلزائـر 8697 حالـة  والعـدد يف تزايـد يوميا أما عـدد الوفيـات 7)6 ويرجع 
إىل عـدم الـزتام بالسـلوكيات الصحيـة إىل قلـة برامج اإلرشـادية اليت تهدف 
إىل الوقايـة مـن هـدا املرض والـيت حتتـاج يه إىل وقت طويل تلظهـر نتاجئها، 
حيـث أن املعلومـات الصحيـة املكتسـبة، ال تبـى راسـخة يف ذهـن اغلـب 
أفـراد املجتمـع جيـدا عـن طريـق هـده الصفحة بـل تبـى جمـرد معلومات 
اعمـة تزيـد يف اتلفافة الصحية للشـباب و ال يتـم تطبيقها يف احليـاة ايلومية، 
فأغلـب أفـراد العينة يف مارسـاتهم الصحية ايلومية ال يقـوم بارتداء الكمامة  
والقفـازات املطاطيـة يف لك مـرة خيـرج فيها من املـزل بالرغم مـن أن دليهم 
املعلومـات ىلع أنهـا وسـائل تـيق مـن العـدوى، فرغـم مـن رضورة صحـة 
املعلومـات تلغيـري السـلوك، إال أن جمـرد إعـالم انلـاس عـن هـده اجلاحئـة 
ليـس اكفيـا إلحـداث اتلغـريات املطلوبـة يف السـلوكيات غـري الصحيـة، و 
إتبـاع مارسـات صحيـة  تـيق مـن مـرض كورونا املسـتجد؛ ذللـك جيب آن 
يتوفـر اتلثقيـف الصـيح ىلع جتـارب تعليميـة تتوفـر ىلع اختيار بدائـل فيما 

خيـص الوقاية مـن فـريوس كوفيد 9).

إضافـة إىل تركـزي وسـائل اتلواصـل االجتمـايع ىلع كـم املعلومـات 
املقدمـة ىلع حسـاب نوعيـة املعلومات ومصدرهـا، دون أن ننىس مشـتتات 
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االنتبـاه الـيت تكون سـبب يف عدم القيـام بالسـلوكيات الصحيـة واملتمثلة 
يف اإلشـااعت حـول وجـود لقـاح فعـال ووجـود عـالج فعـال وان بروتوكول 
اللكوركـني هو عـالج خاص بمرض كورونا املسـتجد و انعدام وسـائل الردع 
بعـد القيـام بعمليـات اتلوعيـة الالزمـة باإلضافـة إىل اجلانـب االقتصـادي 
اذلي اكن هل دوره يف عـدم االلـزتام باحلجـر الصـيح مـا يؤكـد عـدم إثبـات 
الفرضيـة اجلزئيـة اثلانيـة اليت تقـول أن شـبات اتلواصل االجتمـايع فعالة 

يف اكتسـاب سـلوكيات صحيـة تيق مـن فـريوس كوفيد 9).

   خاتمة:

نتاجئه بصورة أساسية باثلقافة     إن أي حبث اجتمايع صيح، ترتبط 
الصحية للمجتمع اذلي جرت فيه ادلراسة من جهة، ومن جهة أخرى باثلقافة 
اثلقافة  فإن  وباتلايل  ادلراسة؛  بعينة  باتلحديد  و  ادلراسة،  ملجتمع  الصحية 
الصحية ملفردات العينة تنعكس ىلع نتائج ادلراسة بشل كبري، حيث أن نتائج 
 ، االستمارة حول موضوع كورونا املستجد، واليت تقيس جمموعة املعلومات 
أظهرت نتاجئها    بإثبات صحة الفرضية اجلزئية األول وباتلايل دلار الشباب 
الوباء دلى  املعريف حول هدا  الرصيد  زيادة  فعايلة كبرية جدا يف  االفرتاضية 
عينة من املتصفحني  بوالية قاملة؛ و ىلع عدم صدق الفرضية اثلانية هذا ما 
يدل ىلع أن اتلثقيف الصيح عر خمتلف فضاءات اتلواصل االجتمايع غري 

فعال يف اتلحيل بسلوكيات صحية تيق من هده اجلاحئة .

إىل  الصيح  اتلثقيف  يسى  اليت  األهداف  أحد  هو  الصيح  الويع  إن 
تسى  اذلي  اهلدف  وهو  املتنوعة،  وأنشطتها  براجمها،  خالل  من  حتقيقها 
املجتمعات للوصول إيله وحتقيقه بني أفرادها. واهلدف من الويع يف أي جمتمع 
من املجتمعات يتضح من خالل ّ أفراد املجتمع هل يسلكون سلواك صحيا أم 

ال؟ ونرش الويع الصيح يتضح دلى الشباب من خالل انلقاط اتلايلة :

باملستوى  املتصلة  باملعلومات  أملوا  قد  املجتمع  هذا  أفراد  يكون  أن 
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الصيح يف جمتمعهم وأملوا باملشكالت الصحية، األمراض املعدية املنترشة يف 
الوقاية  أعراضها، طرق  انتقاهلا،  أسبابها، طرق  بها،  اإلصابة  جمتمعهم، معدل 

منها ومافحتها.

مشكالتهم  حل  أن  وأيقنوا  فهموا  قد  املجتمع  هذا  أفراد  يكون  أن 
أن  قبل  مسؤويلتهم  يه  جمتمعهم،  وصحة  صحتهم،  ىلع  واملحافظة  الصحية، 
تكون مسؤويلة اجلهات احلكومية، واملجتمع اذلي نريد الوصول إيله بنرش 
الويع الصيح عر الفايسبوك بني مواطنيه هو جمتمع يتبع أفراده اإلرشادات، 
ورغبتهم،  شعورهم  بدافع  ترصفاتهم،  لك  يف  السليمة  الصحية  والعادات 

ويشرتكون يف حل مشكالتهم الصحية.

واملنشات  اخلدمات،  ىلع  تعرفوا  قد  املجتمع  هذا  أفراد  يكون  أن 
الصحية يف جمتمعهم، وهذا ما يلعبه الفيسبوك يف تقريب املسافات عن طريق 

اإلعالنات وهو ما يؤدي إىل االنتفاع بها بطريقة منتظمة وجمدية.

توصيات ادلراسة:

- قضاء احلاجات األساسية بنظام وويع وبزمن حمدد ثم الزتام باملكوث  
بابليت 

- تدعيم دار الشباب االفرتاضية بإطارات الطبية والصحية املتخصصة 
يف املجال الطي، انلفي واالجتمايع

اتلثقيف  و  اتلوعية  بعمليات  تقوم  افرتاضية  مجعيات  إنشاء  رضورة   -
الصيح تستند يف مرجعيتها ملنظمة الصحة العاملية

- ترشيد وقت الفراغ للشباب و استغالهل للتوعية بطريقة فعالة 

- نرش الويع دلى املواطنني يف كيفية اتلعامل مع اإلشااعت 

- توفري مستلزمات الوقائية للموطنني وجعلها يف متناوهل 

- استخدام الردع بعد توعية الافية للمواطنني 
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حال اإلنسان يف أزمة كورونا مقاربة نفسية- فلسفية.

لعرابة هبة- بن قاسم سلسبي�ل))) 
طالبيت دكتوراه جامعة محمد ملني دباغني- سطيف 2 اجلزائر. 

hibayara1993@gmail.com

ملخص ادلراسة:
     كورونـا لعلـه املصطلـح األكـث شـيواع وتـداوال وانتشـارا بني 
انلـاس هـذه األيام، ذلك الفـريوس اذلي ال يرى بالعـني املجردة، أحدث 
تأثـريا عجيبا يف حياة انلاس، وتسـبب يف اهللع والفـزع واخلوف واذلعر. 
واكن أول ظهـوره كمـا هو معـروف دلينـا يف الصني ادلولة املتطـورة طبيا 
وصناعيـا. ويف فـرتة الوقاية مـن هذا الفريوس قد ينتاب اإلنسـان اخلوف 
والقلـق والضغـط مـن اإلصابـة بـه  بشـل أو بآخـر. هـذه األعـراض 
انلفسـية الـيت تظهـر نتيجة كـردود أفعـال طبيعيـة اجتاه هـذا االتلهاب 
الرئـوي انلاجـم عن فـريوس كورونـا، حتتـاج إىل أن  يتم اتلعامـل معها 
بشـل صحيـح يك نتفـادى تطورهـا إىل اضطرابـات نفسـية. ومـن جهة 
أخـرى قـد نسـتطيع اتلحكـم يف هـذا القلـق واخلـوف مـن اإلصابـة 
بهـذا الفـريوس مـن خـالل أفـار جيـدة وجديـدة نسـتطيع بمقتضاها 
تغيـري حياتنـا احلايلـة إىل مـا هـو أفضـل فالبـد أن يرتبط جتـدد الفكر 
بالقـدرة ىلع حتويل األفـار واألقوال إىل أفعال فماهية اإلنسـان ليسـت 
يف أنـه اكئـن مفكـر بل يف أنـه اكئن فاعـل قـادر ىلع حتويـل الفكرة إىل 

)1( باحثة دكتوراه السنة الثانية تخصص فلسفة القيم وأبستمولوجيا العلوم اإلنسانية بجامعة محمد ملني دباغني سطيف -2-الجزائر، 

حاصلة عىل شهادة الليسانس تخصص فلسفة عامة سنة 2014 م، وشهادة املاسرت تخصص فلسفة القيم سنة 2016م. 
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خطـة عمـل ناجحـة يتغـري مـن خالهلـا واقعـه إىل األفضـل.  وهذه يه 
الرؤية الفلسـفية هلـذه األزمة الوبائيـة. ووقوفا ىلع هذا تهدف ادلراسـة 
احلايلـة إىل معرفـة دور لك من علـم انلفس والفلسـفة يف اتلخفيف من 
أعـراض  اخلـوف والقلـق وحـى الضغـط مـن اإلصابـة بهـذا الفريوس 

من  خـالل مقاربة نفسـية فلسـفية.
الكلمات املفتاحية: 

فريوس كورونا، مقاربة نفسية، مقاربة فلسفية.

مقدمة- إشكالية:
   يعيـش العالـم ايلـوم يف حـرية ورشود إزاء فـريوس كورونا اذلي 
ظهر ألول مرة  يف مدينة  )ووهان) الصينية واذلي اكتسـح العالم وانترش 
يف أرجـاء املعمـورة برعـة اكهلشـيم اذلي تـذروه الريـاح يف لك مـان ، 
تلقـف البرشيـة ايلـوم ىلع حافـة اهلاويـة فاقـدة الوجهـة. ففضـال عـن 
تداعياتـه االقتصاديـة واالجتماعيـة واخلدماتية، فهو يودل دلى اإلنسـان 
شـحنات انفعايلـة قويـة سـلبية  يصعب اتلحكـم فيها اكخلـوف الزائد 
والقلـق احلـاد واضطـراب املزاج وانلـوم، وكمـا  نعلم  لكنا أن اإلنسـان 
بطبعـه اكئـن ينتابـه اخلـوف والقلق مـى واجه وبـاء أو أزمـة، فغابلا ما 
تصيبـه نوبـات مـن اتلوتـر والقلـق واخلـوف بفعـل مـا جيرته مـن أفار 
سـلبية وخمـاوف وختيـالت لكها تبعـث ىلع مشـاعر اإلصابـة بالعدوى 
أو انتشـار املـرض. وتلخطـي هـذه األزمة وانعاسـاتها انلفسـية، نعتقد 
أن اإلنسـان املصـاب وغـري املصـاب ىلع حد سـواء، وهو يف فـرتة احلجر 
الصـيح ، والعواصـف االنفعايلـة الـيت تشـتد بداخلـه  يف هـذه الفـرتة 
يتـاج إىل مسـاعدة نفسـية للخـروج من  هـذه ادلائـرة وهنا يـأيت دور 
علـم انلفـس يف اتلخفيـف مـن األثار انلفسـية هلذه اجلاحئـة من خالل 
جمموعـة مـن االسـرتاتيجيات انلفسـية الـيت جيـب تطبيقهـا مـن طرف 
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األفـراد .ومـن جهة أخرى  فإن تفكر الفلسـفة يف  هذه األزمـة  الوبائية 
هـو مـا جيعلهـا  تعيد انلظـر فيهـا  بوصفهـا أزمـة اعملية ورسـم خريطة 
عمليـة  مـن أجـل  تقديم عـالج للعقـول وانلفـوس احلائـرة ،  وبالرغم 
مـن أن الفلسـفة  أصبحـت دلى ابلعـض موطـن ازدراء وتهميش وذلك 
ألنهـا منقطعـة الصلـة بالواقع املعاش مـن وجهة نظرهـم يف الوقت اذلي 
تـم انلظـر فيـه إىل الفالسـفة ىلع أنهـم يعيشـون يف أبراج اعجيـة بعيدا 
عـن صخـب احليـاة ومشـكالت جمتمعهـا ، للتديلـل ىلع أن الفلسـفة 
تفكـر يف األزمـة ، والبـد  من حتويل ادلرس الفلسـيف العـريب من انلظر 
العقـيل املجـرد إىل مناقشـة قضايـا ومشـكالت  املرحلـة اليت نعيشـها 
، وباألخـص مـا نعيشـه ايلـوم مـن قلـق وخـوف مـن االصابة وانتشـار 
الفـريوس وانتقـال العـدوى  . ويف هذا السـياق تهدف هذه ادلراسـة إىل 
معرفـة دور لك مـن علـم انلفـس والفلسـفة يف اتلخفيف مـن أعراض  
اخلـوف والقلـق وحـى الضغط مـن اإلصابة بهـذا الفريوس مـن  خالل 

مقاربـة نفسـية فلسـفية. ومن هنـا نأيت إىل طـرح التسـاؤالت اتلايلة:
-مـا هـو دور علم انلفـس يف اتلخفيف مـن اتلداعيات انلفسـية 

هلـذه األزمة؟ ومـايه اسـرتاتيجيات املواجهـة واتلدخل؟
-مـا دور الفلسـفة ايلـوم تلجاوز هـذا القلق مـن الوبـاء العاليم 
؟ ومـايه اآليلـات املعرفيـة واخلُلقيـة اليت تقدمها الفلسـفة لإلنسـانية 

للكبـح  مـن هـذه األزمة ؟
)-ماهو فريوس كورونا املستجد؟

    فريوسـات كورونـا عبـارة عـن اعئلـة فريوسـية كبـرية، ومـن 
املعـروف أن اإلصابـة بهـا تتسـبب يف نـزالت الـرد العاديـة، ومتالزمة 
احلـادة  اتلنفسـية  واملتالزمـة   ،(MERS( اتلنفسـية  األوسـط  الـرشق 
)SARS، وتـدىع أيضـا متالزمـة االتلهـاب الرئـوي احلـاد) وغريها من 
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األمـراض اخلطرية نسـبيا. ويعـد فريوس كورونا املسـتجد 9)20 يسـبب 
حـاالت االتلهـاب الرئـوي الفـريويس الـيت بـدأت تظهـر يف )ووهـان) 
اعم 9)20، وقـد أطلقـت منظمـة الصحة العامليـة يف 2) ينايـر 2020 مؤقتا 
ىلع هـذا الفـريوس اسـم » nCoV-2019«، ويف 2) فرايـر 2020 أطلقت 
 ، »SARS-CoV-2« عليه اللجنـة ادلويلة تلصنيف الفريوسـات رسـميا
كمـا أكـدت أن هـذا الفـريوس ينتـيم نلفس اجلنـس اذلي ينتـيم إيله 

الفـريوس املسـبب ملرض السـارس .
2-ماهو االلتهاب الرئوي الناجم عن فريوس كورونا املستجد؟

حتـدث اإلصابـة باالتلهـاب الرئـوي انلاجم عـن فـريوس كورونا 
املسـتجد نتيجـة العـدوى بفـريوس كورونـا املسـتجد. ويطلـق عليـه 
حايلـا اختصـارا »مـرض كورونـا« ويف )) فرايـر 2020، أسـمته منظمـة 

 (((..»COVID-19« الصحـة العامليـة رسـميا
3-أعراض مر ض كوفيد- 9):

    تتمثـل األعـراض األكـث شـيواع ملـرض كوفيـد -9) يف احلـى 
اآلالم  مـن  املـرىض  بعـض  يعـاين  وقـد  اجلـاف،  والسـعال  واإلرهـاق 
واألوجـاع، أو احتقـان األنـف، أو الرشـح، أو ألـم احللـق أو اإلسـهال... 
واعدة مـا تكـون هذه األعـراض خفيفة وتبـدأ تدرجييـا ويصاب بعض 
انلـاس بالعـدوى دون أن تظهـر عليهـم أي أعـراض ودون أن يشـعروا 
باملـرض، ويتعاىف معظم األشـخاص حنـو )80%) من املـرض دون احلاجة 
إىل عـالج خـاص، وتشـتد حدة املـرض دلى شـخص واحـد تقريبا من 
لك 2 أشـخاص يصابـون بعـدوى كوفيـد- 9) حيث يعانون مـن صعوبة 

اتلنفس....

)1(  اللجنة الوطنية الصينية للصحة ومكتب االدارة الوطنية للطب الصيي  ادليلل الشامل لفريوس كورونا 

املستجد للطب الصيي، بيت احلكمة  لالستثمارات ،ط2020،).
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املصابـني  واألشـخاص  املسـنني  إصابـة  احتمـاالت  وتـزداد 
بمشـكالت طبية أساسـية  مثـل ارتفاع ضغـط ادلم أو أمـراض القلب 
أو داء السـكري ،بأمـراض وخيمـة، وقـد تـويف حنـو 2%  من األشـخاص 
اذليـن أصيبـوا باملـرض، وينبـيغ لألشـخاص اذليـن يعانون مـن  احلى 

والسـعال وصعوبـة اتلنفـس اتلمـاس الراعيـة الطبيـة.)))
 4-ردود أفعال األفراد يف مواجهة هذا الوباء:

     يف مواجهـة  هـذا الوباء سـيصبح دلى انلاس مسـتويات خمتلفة 
مـن القلـق واتلوتـر واذلعـر واخلـوف، إذ سـيصبحون رسيـيع االنفعال 
والغضـب، باإلضافـة  إىل ذلك، سـريبطون أي وعكة صحيـة تنتابهم ب 
»الوبـاء«، وسـيولون اهتمامـا كبـريا حباتلهـم الصحيـة وحالـة اعئالتهم. 
كمـا سـيطلعون باسـتمرار ىلع أحـدث أخبـار »الوبـاء«، ويمكثـون يف 
منازهلـم قلقـني، ويمكـن أن تـؤدي هذه اتلغـريات انلفسـية إىل بعض 

األعـراض اجلسـدية، مثل:
الشـهية،  وفقـدان  اتلنفـس،  وضيـق   ، الصـدر  بضيـق  الشـعور 
والصـداع، وخفقـان رسيـع يف القلـب، ويمكـن أن يمـر بعـض انلاس 
بمجموعـة مـن األعـراض األخـرى مثل: صعوبـة انلوم، انلـوم اخلفيف، 
االسـتيقاظ املبكـر، الكوابيـس، وحـى زيـادة معـدل رضبـات القلب، 

وارتفـاع ضغـط ادلم، وارتفـاع درجـة حـرارة اجلسـم ، وغريهـا.)2)
 5-اآلثار النفسية وسيكولوجية التدخل واملواجهة:

    يعـد فـريوس كورونـا املسـتجد )كوفيـد -Covid -(9)  جاحئة 
اعمليـة مدمـرة لكثري مـن رشوط احليـاة املألوفـة. ففضال عـن تداعياته 

)1(   نارص ميح ادلين ملويح، فريوس كورونا طاعون العرص صناعة رأسمايلة شيوعية صهيونية،دط،2020 ،ص94)-

(9(
)2(  اللجنة الوطنية الصينية للصحة ومكتب اإلدراة الوطنية للطب الصيي،2020 ادليلل الشامل لفريوس كورونا 

املستجد للطب الصيي، بيت احلكمة لالستثمارات،ط2020،) ،ص48.
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االقتصاديـة واالجتماعيـة واخلدماتية، فهو يودل دلى اإلنسـان شـحنات 
انفعايلـة قويـة يصعـب اتلحكم فيها، تتـودل عنها يف الغالـب تداعيات 
نفسـية  اكخلـوف الزائـد والقلق احلـاد واضطـراب املزاج وانلـوم.  فهذا 
الوبـاء اذلي اليـزال عالجـه ولقاحه حلـد اآلن يف باب املجهول، سـيؤثر 
العالـم قاطبـة بشـل مـن  الصحـة انلفسـية لسـان  يبـدو ىلع  فيمـا 
األشـال وبدرجـة مـن ادلرجـات. فاألكيـد أن تداعياتـه املختلفة  كما 
سـبق اذلكر، سـتكون ثقيلـة وثقيلة جدا، حبيـث أن جل جوانـب احلياة 
املألوفة، الصحية واالقتصادية واالجتماعية وانلفسـية سـتتأثر بشـل أو 

. خر بآ
لكنـا نعلـم أن اإلنسـان بطبعـه اكئـن ينتابـه اخلـوف والقلـق مى 
واجـه وبـاء مـن األوبئـة أو تعـرض ألزمـة مـن األزمـات، فغابلـا مـا 
جتتاحـه نوبـات مـن اتلوتر واهللـع بفعل ما جيـرته  أو ما يأتيـه من أفار 
وخمـاوف وختيالت لكها تبعث ىلع مشـاعر اإلصابة بالعـدوى أو املرض. 
وللخـروج بسـالم مـن اآلثـار انلفسـية املصاحبـة هلـذه اتلداعيـات، 
نعتقـد أن اإلنسـان املصـاب وغـري املصـاب ىلع حـد سـواء، وهـو يف 
معمعـة املشـالك الـيت ترتاكم مـن حـوهل، والعواصـف االنفعايلة اليت 
تشـتد بداخلـه، مطالـب بإتباع إحـدى اإلجـراءات أو االسـرتاتيجيات 

مجيعها: أو  اتلايلـة 
6-الدعم النفيس واسرتاتيجيات الوقاية:

    إذا اكن ادلعـم انلفـي لألشـخاص املصابـني وغـري املصابـني 
بالفـريوس ىلع حد سـواء يمثل أحـد اإلجراءات الروريـة، فاألكيد أن 
األمـر ال جيـب أن يقتـرص ىلع املختصـني يف املجـال، بل إن لك شـخص 
مطالـب بعدم االستسـالم للقلـق والرهـاب اجلمايع تلفـادي الوقوع يف 
نوبـات اذلعـر واهللـع واإلحبـاط اليت قـد تنتـج عنها أعراض تشـبه إىل 
حـد مـا أعـراض اإلصابـة بكوفيـد-Covid -(9 املتمثلـة خصوصا يف 
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انقبـاض الصدر وضيـق اتلنفس.
ذلا فاعتقادنـا الراسـخ بـأن ادلعـم انلفـي املحكـوم بأسـايلب 
واسـرتاتيجيات وقائيـة ناجعـة، عمـال باملقولـة الشـهرية »الوقايـة خـري 
مـن العـالج«، سـتكون هل نتائـج إجيابيـة يف مواجهة تفـي وتداعيات  
هـذا الوبـاء، سـواء قبـل انتشـار الفـريوس أو أثنـاء ظهـور أول حاالت 
اإلصابـة بـه، أو خـالل تفعيـل حمـور اتلدخل الوقـايئ انلاجـع ملواجهته. 
وتتحـدد أبـرز تلك األسـايلب واالسـرتاتيجيات من منظورنا الشـخيص 

يف األنـواع اثلالثـة اتلايلة:
اسـرتاتيجيات اتلدــخل حلظة ظهـور ــحاالت اإلصابـة بالفريوس، واليت 
تـرتاوح بـني وقايـة اعمـة قوامهـا دعـم وحتسـيس عمـوم السـان  بأهميـة 
احلجـز الصـيح كنظـام وقـايئ شـامل جيـب العمـل وااللـزتام بـه، ووقايـة 
عالجيـة تسـخر ملواجهـة تفـي العدوى وانتشـارها عـر املواكبة انلفسـية 

للحـاالت املصابـة قبـل اتلـداوي والعـالج بعدهما.

اسـرتاتيجيات املواــجهـة حلظـة حتديـد حمـور اتلدــخـل والـيت تـرتاوح 
بـني تقوية انلظـام ادلاخيل للوقايـة باعتماد عقوبـات تأديبيـة زجرية تتدرج 
حسـب درجـة اخلـرق مثـال نلظـام احلجـز الصـيح، وبـني تسـخري وسـائل 
وأدوات فعالـة للمراقبـة واحلماية حفاظـا ىلع ذلك انلظام، وبـني اعتماد فرق 

وطواقـم طبيـة وصحية اعيلـة اتلحفـزي والكفـاءة واملواطنة.

اسـرتاتيجيات حمتـوى اتلدــخـل وجناعتـه، حبيـث ترتاوح بـني اتلدخل 
املبـارش بهدف اتلحسـيس خبطورة الفريوس وتداعياتـه املختلفة، مع اعتماد 
فرق نفسـية وطبنفسـية متمرسـة بهدف االستشـارة وادلعـم واملواكبة، وبناء 
عالقـات تقـوي اتلضامـن واتلافـل وسـط أفـراد املجتمـع، وبـني اسـتثارة 
السـلوك اإلجيـايب دلى هـؤالء مـن خـالل حتفزيهـم ىلع تفـادي اإلشـااعت 



487

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

واألخبـار املزيفـة اليت تودل مشـاعر اخلـوف واهللـع والقلق واإلحبـاط.)))

 هـذا الروتوكـول هـو عبـارة عـن ديلـل عمـيل للنفسـانيني نضعـه 
بـني أيديهـم مـن أجـل مسـاعدتهم ىلع أداء مهامهـم بشـل فعـال وناجـع، 
واملالحظـة األويلـة الـيت جيـب أن ننطلـق منهـا يه حماولـة وضع تشـخيص 
احلالـة انلفسـية لـل املسـتويات اليت جيـب ىلع انلفسـانيني اتلدخـل فيها، 
ألن التشـخيص يسـهل علينـا املهمـة وجيعلنـا نربـح الوقـت ونكـون أكث 
فعايلـة وجناعـة، وما يالحـظ أيضا ىلع احلالة انلفسـية عند املواطنني بشـل 
اعم حالـة من الشـعور باألمـان وعدم االسـتقرار انلفي وبـروز اضطرابات  

انفعايلـة متعـددة أدت إىل ظهـور الكثـري مـن اضطرابات السـلوك.

)-املستوى األول:

    يضم هذا املستوى لك املواطنني جبميع رشاحئهم اثلقافية، االجتماعية 
والعمريـة، فحاتلهم انلفسـية خمتلفـة ومتنوعة باختـالف توجهاتهم الفكرية 
ومسـتواهم اثلقـايف واالدرايك أو العمـري، إال أن ما يمكـن مالحظته عموما 
هـو اتلوتـر والضغـط انلفي)نتيجة جتربـة ضاغطـة راهنة أو جتربة سـلبية 
متوقعـة)، وظهـور كذلـك الكثـري مـن االنفعاالت اكحلـرية، اخلـوف، الفزع، 
الغضـب وغريها مـن االنفعاالت املندفعـة واملتداخلة يف أحيـان كثرية. هذه 
االنفعـاالت ختتلـف مـن شـخص آلخر وذلك حسـب شـخصيته، وحسـب 
مسـتواه اتلعليـيم، وحسـب موقعـه اخلـاص، كمـا نالحـظ حالة مـن القلق 
تـزداد يومـا بعـد يوم عنـد فئة واسـعة مـن املواطنـني خاصة ملا طلـب منهم 
ابلقـاء يف ابليـوت ويه الوضعيـة اجلديـدة الـيت لـم يتعـودوا عليها مـن قبل، 
وكذلـك نتيجـة املسـتقبل املجهـول فيمـا خيص درجـة تفي هـذا الفريوس 
وانلتائـج املرتتبـة عـن ذلـك . وتدخـل انلفسـانني ىلع هـذا املسـتوى سـواء 
عـن طريـق املقابلـة املبارشة مـع احرتام وسـائل الوقايـة واملسـافة اآلمنة، أو 

)1(   الغايل  أحرشاو، جاحئة كوفيد 9) Covid و سيكولوجية  اتلدخل واملواجهة ، الكتاب السنوي لشبكة العلوم 

انلفسية ،2020ص8-7.
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كذلـك عـن طريق اهلاتـف أو الوسـائط االجتماعيـة يتمثل يف:

السـماح لـل عميـل باتلعبـري عـن انفعاالته بـكل حرية وتشـجيعه 
ىلع ذلك باسـتدراجه شـيئا فشـيئا تلفريغ شـحنات االنفعاالت غـري العادية 

عنده.

تدريبـه ىلع طـرق اتلخلـص مـن اتلوتر والضغـط انلفي عـن طريق 
تغيري النشـاط، ومارسـة إحـدى اهلوايات )املزيلة طبعا)، مارسـة أي نشـاط 
متـع بالنسـبة هل، الرتكـزي ىلع انلقـاط االجيابيـة الـيت يمتلكهـا، اتلنفـس 

ابلطـي، االسـرتخاء وغريهـا مـن الطرق.

تشـجيعه ىلع اتلفكري االجيـايب واعتبار هـذه الفرتة كفرصـة للراحة 
ومارسـة بعض األشـغال املزيلـة كطريقة للتخلص مـن القلق.

2- املستوى الثاين:

     يشـمل هـذا املسـتوى األشـخاص املوضوعـني حتت احلجـر الصيح 
سـواء يف بيوتهـم أو داخـل الفنـادق أو يف املستشـفيات )اذليـن ينتظـرون 
ظهـور نتائـج اتلحايلـل)، وكذلـك املـرىض اذليـن خيضعـون إىل العـالج. ما 
يالحـظ عنـد هـذه الفئـة هـو اتلوتـر والضغـط انلفـي والقلـق الشـديد 
وأحيانـا قلـق املوت)خاصـة عنـد املـرىض)، ظهـور الكثـري مـن االنفعاالت 
املتداخلـة اكخلـوف واحلرية والشـك، نالحظ كذلـك عندهم حالـة اكتئابية 
يسـودها الكثـري مـن احلـزن والشـعور باذلنـب )بسـبب احتمايلـة اصابتـه 
بالعـدوى)، الفـزع  وعـدم تقبـل املـرض )وهو  مـا الحظناه يف هـروب بعض 
املـرىض)، وطبعـا فـإن شـدة هـذه األعـراض ختتلـف مـن شـخص إىل آخر، 
وتدخـل انلفسـانيني ىلع هذا املسـتوى يكون بواسـطة اهلاتف أو الوسـائط 
والوقايـة  األمـن  وسـائل  توفـر  املبـارشة)يف حالـة  املقابلـة  أو  االجتماعيـة 

الصارمـة) ويتجسـد يف: 

اإلصغـاء العميـق للعميـل وحماولـة فهـم الوضعيـة انلفسـية اليت 
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يعيشـها ومعرفـة االشـايلة اليت يعـاين منها ومن ثـم تقديـم هل املرافقة 
الرورية. انلفسـية 

ادلعـم انلفـي )Soutien psychologique)  لل عميل وتشـجيعه 
ىلع اتلفكـري االجيـايب واعتبـار أن هـذه املرحلة مؤقتـة وزائلة.

تشـجيعه ىلع اتلفكري املنطـيق يف وضعيته)وضعية مؤقتة) ورضورة 
استقسـاء املعلومـة مـن املصـادر املوثوقـة، وتطبيـق الطـرق الوقائيـة 
الروريـة، ومـن ثـم تهدئـة انفعاالتـه مـا ينتـج عنـه مالئمة سـلواكته 

وتكييفهـا وفـق الواقع اذلي يعيشـه.
تشـجيع العميل ىلع تغيـري ردود أفعاهل السـلبية نتيجة هـذا الواقع 
غـري العـادي إىل ردود أفعـال اجيابيـة وتقبل هـذا الواقـع واتلعايش معه 

متطلباته. مـع  واتلكيف 
)- املستوى الثالث:

    يشـمل هـذا املسـتوى العاملني يف قطاع الصحـة وخاصة أولك 
اذليـن يتكفلـون باألشـخاص يف احلجـر الصـيح أو اذليـن يتعاملون مع 
املـرىض املصابـون بفـريوس Covid 19.إن االشـايلة انلفسـية اليت يعان 
منهـا هـؤالء  الفئـة كبـرية جـدا وهـم يتاجـون راعيـة نفسـية خاصة 
وتكفـل ىلع عـدة مسـتويات، مـا يالحـظ عندهـم هـو وجـود ضغوط 
نفسـية كبـرية تتخللها الكثـري من االنفعـاالت املتداخلـة، فمن اخلوف 
والرهبـة إىل السـخط العـام والشـعور بالعجـز يف مواجهـة خطـر هـذا 
الفـريوس كذلـك االحسـاس باذلنـب اجتاه اعئالتهـم )مـن إمانية نقل 

العدوى)
يـرره،  مـا  هل  الصحـة  عمـال  يعيشـه  اذلي  انلفـي  والضغـط 
فإدراكهـم خلطـورة املوقـف وغيـاب يف بعـض األحيـان لوسـائل احلماية 
والوقايـة الروريـة واخلـوف مـن االصابـة بالعـدوى نتيجـة اتلعايـش 
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ايلـويم مـع املـرىض املصابـني، وعـدم قدرتهـم يف اتلحكـم يف انتشـار 
الوبـاء، ومـا يفرضـه الواجـب املهـي جيعلهـم يعيشـون مواقف نفسـية 
مـدة  طالـت  بأنـه لكمـا  نفسـية عميقـة. علمـا  مضطربـة ورصااعت 
تعرضهـم هلـذا انلـوع مـن الضغوطـات تزيـد احتمايلـة انهيارهـم اتلام 
مـن حلظـة ألخرى، كمـا يمكـن أن يظهـر عندهـم الكثري من أشـال 

االحـرتاق املهـي.
كمـا أن  تدخـل انلفسـانيني ىلع هـذا املسـتوى يكـون سـواء 
باهلاتـف أو الوسـائط االجتماعيـة أو عـن طريـق املقابلـة املبـارشة مـع 

مـرااعت وسـائل الوقايـة واألمـان، ويتجسـد يف:
 Le( اعدة مـا يكـون اتلدخـل يف هذا نـوع مـن املواقـف بطريقة
débriefing)  مـن أجـل السـماح للعمـال باتلعبـري عـن املواقـف الـيت 

تعرضـوا إيلهـا خـالل عملهم ايلويم، ومـن األفضـل أن تكون حصص 
)Le débriefing) إلعطائهـم الفرصـة للتفريـغ العاطـيف حبريـة.

ادلعـم انلفـي رضوري يف مثـل هـذه املواقـف لل عمـال قطاع 
لصحة ا

اإلصغـاء للحـاالت الفردية وحماولة فهم االشـايلة انلفسـية اليت 
تعـاين منها وتقديـم الراعية انلفسـية الرورية.)))

	- دور  الفلسفة  اليوم  أمام هذا الفريوس :

      ذلا فالسـؤال اذلي يتبـادر إىل األذهـان، مـا دور الفلسـفة ايلـوم ؟ 
هـل تقـف متأملـة وصامتة أمـام جاحئـة كورونا أم أن هلـا أدواتهـا العالجية 
اخلاصـة ملواجهـة هـذا الفـريوس ؟  يمكـن القـول أن مـا تقدمـه الفلسـفة 
دائمـا يه رؤيـة مـا رآه الـل هـذا مـا يسـميه »سـينت غيـوريغ« بالفكـر 

 ،Covid19 1(  بوبازين أحسن ، بروتوكول تدخل انلفسانيني للتخفيف من اآلثار انلفسية نتيجة تفي فريوس(

دسنة،ص2-	.
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اخلـالق ، هذا الفكـر اذلي يتمزي باالبتـار واإلبـداع واذلي يمدنا يف الوقت 
نفسـه تصـورا جديـدا أو مفهوما جديدا حنـو نظرتنا للعالم وواقـع هذا العالم 
ذاتـه، أي »اتلفكـري يف رؤيـة مـا رآه الـل واتلفكـري فيمـا لم يفكـر فيه أحد 
... ذلا لـم يـرى نيوتـن سـقوط اتلفاحة سـقوطها فقط ،بل احلركـة اليت جتذب 
هـذا اجلسـم حنـو األرض أيضـا ،ولك يرى بهـذه الطريقـة ،ما اكن يـراه الل 
مـن دون أن يـراه ،احتـاج إىل نظـرة جديـدة تُزيل االبتـذال عـن إدراكه ،ما 
يفـرتض أنـه اكن يتسـاءل وبـدأ يفكـر فيما لـم يفكر فيـه أحد من قبـل«)2) .

     فـإن الفيلسـوف رؤيتـه حـول العالـم ال تتوقـف عند حد السـؤال، 
أي أن يضـع  الفيلسـوف سـؤاهل عمـا شـاء وملـن شـاء ومى شـاء يلكون هو 
السـائل واملجيـب وإنمـا البـد أن يكـون سـؤاهل مسـؤوال حسـب تعبري طه 
عبـد الرمحـن ألن »شـعوره بهذه املسـؤويلة هو ابلاعـث هل ىلع دوام املسـاءلة 
،عـىس أن يظفـر يمـا جييـب بـه عـن األسـئلة الـيت حتيـط بوجـوده وتهجم 

عليـه مـن لك جانـب ،وجتعلـه مسـؤوال قبـل أن يكون سـائال » )	) 

فـإن املسـؤويلة امللقـاة ىلع املفكـر يف ظـل هـذه اجلاحئـة ، أن يقدم نلا 
رؤيتـه اخلاصـة حـول هـذا الوبـاء، للكشـف عـن احللـول الشـافية للعقول 
وانلفـوس احلائـرة ،يلكيف األفراد سـلواكتهم وفـق قواعد السـالمة الصحية 
، خاصـة بعـد هلع اإلنسـانية مـن هذه اجلرثومـة الغري مرئيـة، و اليت جعلت 

العالـم شـاردا وتائهـا ال يـدرك إىل أيـن الوجهة وإىل أين يسـري ؟  

أ-العالج بالفلسفة:

    ولعـل مـن الروائع اخلـادلة فيما كتـب يف الزمن القديـم عن العالج 
بالفلسـفة »مـا كتبه بونثيوس يف زنزانته خالل الشـهور اليت سـبقت إعدامه 
حيـث كتـب سـفرا رائعـا بعنـوان »عـزاء الفلسـفة« اذلي اكن ملـا فيـه مـن 
أسـايلب ناجعـة يف عـالج انلفس القلقة مـن أكث انلصوص رواجـا يف أوربا 

)2(  إداغر موران ، املنهج : معرفة املعرفة  األفار ، تر: يوسف تيبس ،أفريقيا الرشق ، املغرب ، 	)20،ص98) 

)3( طه عبد الرمحن ، احلق العريب يف االختالف الفلسيف ، املركز اثلقايف العريب ، املغرب ، ط 2،2006،ص)). 
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طـوال العرص الوسـيط وعرص انلهضـة بعد الكتـاب املقدس ...فهـذا الكتاب 
يقـدم روشـته عـالج هائلة لـل نفس برشيـة تواجه ظـروف اسـتثنائية مثل 
ظـروف مؤلفهـا اذلي اكن يواجـه املوت فنجح مـن خالل تأمالته الفلسـفية 
أن يـرى األشـياء حبجمهـا احلقيـيق إذ اختفت أمامـه الصغائر ولـم يعد يرى 
إال املعـاين ذات الشـل واحلجـم واملقـدار ،ومـن ثـم فقـد حول الفلسـفة يف 
العـرص الرومـاين من صياغـة فلسـفية نظرية جمردة إىل شـل جديـد يمكنه 
أن يتعامل مع املشـكالت اإلنسـانية ايلوميـة ،اخلطرية وادلائمـة ،فهو يتخيل 
الفلسـفة طبيبـا يفحـص مريضـا ،فيشـخص حاتلـه جيـدا و يعطيه ورشـته 
العـالج ...ويف بدايـة فحصهـا للمريض تسـأهل :هـل تذكر مايه اغية األشـاء 
مجيعـا ،ومـا اهلـدف اذلي تتجـه إيلـه الطبيعـة بأرسها؟ فلمـا وجدته ناسـيا 
قالـت: فهـل تعـرف من أين أتـت األشـياء مجيعا ؟ قـال نعم، مـن اهلل ،قالت: 

فهـل جيـوز أن تعرف األصـل وجتهل الغايـة ؟.«)))

      أمـا يف العـرص احلـارض يـروي د. اعدل مصطـىف أثنـاء دراسـته 
لكتـاب عـزاء الفلسـفة ،«أن الطبيـب انلمسـاوي فيكتـور فرانـكل اذلي 
اكتسـب خـرة وجوديـة عميقـة كزيـل بمعسـكرات االعتقـال انلازيـة قد 
أسـس مدرسـة يف العالج انلفـي أطلـق عليها ›‹العـالج باملعـىن الوــجودي 
›‹ تقوم ىلع أسـاس أن سـى اإلنسـان إىل ابلحـث عن معـى يف حياته هو قوة 
دافعيـة أول وليـس تريـرا ثانويـا حلوافـزه الغريزيـة ومـن ثم فهـو ينبيغ أن 
يتـرصف بوصفـه اكئنـا معنيـا يف  املقـام األول بتحقيـق القيم وليـس بمجرد 
إرضـاء أهـواء أو إشـباع غرائـز، فالوجود اإلنسـاين جتـاوز لذلات أكـث ما هو 
حتقيـق هلـا ،وأن احلريـة ليسـت دائمـا حتـررا مـن الظـروف وإنمـا يه اختاذ 
موقـف إزاء هـذه الظروف...وبالطبـع كالمنـا يتاج لك فـرتة أن يقف وقفة 
تأمليـة مـع ذاتـه متسـائال عـن معى وجـوده وعـن أهدافـه من هـذه احلياة 

)1( مصطــىف النشــار ، العــالج بالفلســفة ، :حبــوث وتطبيقــات يف فلســفة الفلســفة اتلطبيقيــة وفلســفة الفعــل 

،ادلار املرصيــة الســعودية ،القاهــر،ط)200،)،ص8	. 
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،ويف ضـوء إجابتـه سـيتحدد طريقـه للسـعادة يف هذه احليـاة«)2)

   وهنـا الفلسـفة جتعلنـا  نقـف وقفـة تأمليـة مـع جاحئـة كورونـا ،و 
نلبـني أن للنظـر العقـيل مراتـب ،فهنـاك انلظـر العقـيل اذلي يقـف عنـد 
األسـباب الظاهـرة لألشـياء ال يتعداهـا إىل  ما ورائهـا، وهناك انلظـر العقيل 
اذلي يتطلـع إىل أن يعـرف مـا انطوى حتت هذه األسـباب الظاهـرة من القيم 
األخالقيـة واملعـاين الروحيـة ،أو يمكن القول أن »نسـيم انلظر إىل األشـياء 
بوصفهـا ظواهـر باسـم انلظر الُملـك ،يف حني أن اآليـة يه الظاهـرة منظورا 
إيلهـا مـن جهـة املعـى اذلي يـزدوج بأوصافهـا اخلارجيـة ،داال ىلع احلكمـة 
مـن وجودهـا ،وهـذا املعـى هـو عبـارة عـن قيمة ينبـيغ ملـن يُدركهـا العمل 
بمقتضاهـا كمـا هـو معى احليـاة اذلي تشـري إيله ظاهـرة »نزول املطـر«  كما 
تشـري إىل آيـات عديـدة منها معـى الرمحـة  وانلعمة ...جـاز أن نُسـيم انلظر 
إىل األشـياء بوصفهـا آيـات باسـم انلظـر امللكـويت »)	)  ؛ أي البـد أن ننظـر 
إىل جاحئـة كورونـا ال كظاهـرة بـل كآيـة  من آيـات اهلل تعـاىل ، وننظر إيلها 
بنظـرة ملكوتيـة ملـا حتملـه مـن نظـام قيـيم جديد سـواء أثنـاء  أو مـا بعد 

كورونـا ، نلـدرك احلكمـة والقيمـة اثلانويـة يف هـذا الوبـاء العاليم .

      إذن فـإن هـذا الوبـاء قـد فرض نظامـا قيميا جديـدا ،وباألخص يف 
قلـب قيم اإلنسـان، بعد أن اكنـت روح الفردانية والزوع إىل األنانية تسـيطر 
ىلع جوانبـه، ويف تقديـم املصلحـة اخلاصـة ىلع املصلحة العامة ،فـإن كورونا 
قـد رسـمت معالـم ) الكوجيطو اجلديـد )،وهدمـت أصنام كوجيتـو أنا أفكر 
إذن أنـا موجـود ، تلعلـن للعالـم أن كوجيطـو اذلي يفـظ كينونة اإلنسـانية 
،ولسـالمة املصلحـة العامة البد تطبيـق القول« أنا يف ابليـت إذن أنا موجود« 
، وبعـد سـيطرة اإلنسـان ىلع الطبيعـة وطغيانـه عليهـا  ،فإن الفـريوس أاعد 
مـن جديد قيمـة الطبيعة لإلنسـان أويف رسـم العالقـة الرابطة بني اإلنسـان 

)2( املرجع السابق ،ص)4. 

)3( طــه عبــد الرمحــن ، احلــق اإلســاليم يف االختالف الفكــري ،املركز اثلقــايف العــريب ، املغــرب ،ط )200،) ،ص 9). 
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والطبيعـة ، أنـه ال سـيدا عليهـا وإنمـا  ابـن هلـا ، ألن عـزل اإلنسـان عنهـا 
ومكوثـه يف ابليت بسـبب هـذا الفايـروس اذلي  انترش برعـة يف لك مان، 
أدى إىل  حرمـان الفـرد مـن اخلروج واتلـزه ، هذا ما جيعله يسـتعقل ويدرك 
أنـه  مـا هـو إال عبد ضعيف أمام هـذا الفريوس اذلي ال يـرى بالعني املجردة 
، ذلا سـيكون اشـتياقه إىل الطبيعـة و العالـم اخلـاريج ، اكشـتياق االبن ألمه 
،مـا جيعـل هذا اإلنسـان اجلديـد حتما ّيـُن ويـرىع الطبيعة راعيـة خاصة .

ب� من اإلنسان الستهالكي الفائق إىل اإلنسان املدبر :

     وهنـا البـد اإلبانـة عن دور احلكمـة العملية يف هـذا اتلغيري ،وذلك 
يف حتـول  اإلنسـان العولـيم االسـتهاليك اذلي اكن يسـتهلك اسـتهالاك فائقا 
لـل املنتجـات ،خاصة بعد حتول العالم إىل سـوقا اسـتهالكية ، وهيمنة احلياة 
املادية ىلع سـلوكيات اإلنسـان ،وحتول القيم اإلنسـانية إىل قيـم جتارية رحبية  
واتلعلـق الشـديد باحليـاة ادلنيـا ، أو ما سـماه »هربـرت ماركيوز » باإلنسـان 
ذو ابلعـد الواحـد اذلي يرتكز فكـره ووجدانه وأحالمه حول السـلع، وتوجهه 
حنـو املصلحة االسـتهالكية ، إذ« يظن اإلنسـان أنـه يمارس حريتـه وفرديته، 
فمجـال االختيـار يف اعلـم السـلع واسـع ألقـىص حـد، ولكـن هـذا خيبـئ 
احلقيقـة األساسـية ،ويه أن جمـال االختيـار يف األمـور املهمـة )املصرييـة 
واإلنسـانية واألخالقيـة) قـد تقلـص تمامـا واختـىف وأن هذا اإلنسـان فقد 
مقدرتـه ىلع اتلجـاوز وىلع نقـد املجتمـع »))) أمـا ايلـوم يف ظل  هـذه اجلاحئة 
أصبـح الفـرد أكث تدبـريا وتفكـريا يف الزعة االسـتهالكية وذلـك باالكتفاء 
اتلفكـري يف  بـل  الوسـائل  اتلفكـري يف  ،أي ال  الكمايلـات  ال  بالروريـات 
الغايـات انلهائيـة للحيـاة ،وخاصة بعـد أن اكنت وسـائل اإلعـالم يه املنفذ 
يف جعـل املسـتهلك الينفـك يركـض وراء السـلع حتـت ضغـط اإلعالنـات 
واإلشـهارات ،و اخـزتال احلقيقـة واملعرفـة يف الرتفيـه والـذلة يف اعلم السـلع 
واإلغـواءات اهلابطـة، نلجد فجأة انقالب مضمون اإلشـهار ايلوم  يف وسـائل 

)1( عبد الوهاب املسريي، العلمانية واحلداثة والعلمنة ،سوريا ،دار الفكر ، 2009،ص 8	. 
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اإلعـالم وشـبات اتلواصـل االجتمـايع ،وذلـك الحتوائـه ىلع  معلومـات 
مفيـدة وحكـم هادفـة سـواء إلتبـاع معلومـات طبيـة واتلوعيـة بـرورة 
اتلعقيـم ملواجهـة الفـريوس ،أو توجيه رسـائل قيميـة عـن رضورة  انلظافة يف 
حيـاة اإلنسـان ،و تقديـم نصائح عـن كيف يمكـن للفـرد أن يقي حجرا 
صحيـا يف املـزل دون ملـل وكسـل ،وذلـك بقـراءة كتـاب أو مارسـة هوايـة 
معينـة، تلصبـح الصورة أو اللكمة اإلعالمية  مشـحونة بقيـم تربوية وصحية؛  
فاإلنسـان اذلي يسـن اتلدبـري، هو اإلنسـان اذلي يتدبر بعقلـه وقلبه يف لك 
فعـل ،لقـوهل تعـاىل »ويف أنفسـكم أفـال تبـرصون« وقـوهل أيضا »أفحسـبتم 
أنمـا خلقناكـم عبثا« ،فـاهلل سـبحانه وتعاىل خلق اإلنسـان فسـواه وعدهل، 
وأودع فيـه مـن الطاقات العقليـة والعاطفيـة والروحية واجلسـمية ،ما يؤهله 
تلحقيـق رشوط االسـتخالف يف هـذه األرض  عـر العبوديـة هلل ،بـكل ما 
تعنيـه من شـكر نلعمـة الوجـود واتلكريـم والتسـييد واهلدايـة والراعية من 
ناحيـة ،ذلا جنـد اإلسـالم يـريس أهدافـا معينـة للحيـاة البرشيـة فـإن هـذه 
األهـداف يه املصالـح أو املنافـع ، فمـن مقاصـد الرشيعـة لضبـط املصلحة 
الرشعيـة الفرديـة واجلماعيـة جنـد حفظ ادليـن وانلفـس ،والعقل والنسـل 
واملـال ،فصيانـة هـذه األراكن مـن أول مقاصـد الرشيعة ،لكـن احلالة اليت 
بلغهـا اإلنسـان يف هـذه األزمـة يه حالـة اخليانـة أو احلالـة االختيانيـة كما 
اصطلـح عليهـا طه عبـد الرمحـن وحالة اخليانـة يف نظر طه إخـالل ونكث 
باملواثقـة الروحيـة الـيت حصلـت يف اعلـم امللكـوت بـني اإلنسـان وخالقـه، 
وتمثلـت هـذه املواثقـة الروحيـة يف ركنـني أساسـني همـا ميثـاق اإلشـهاد 
وميثـاق االئتمـان، أي محل األمانـة  و رضورة احلفاظ عليهـا ،ذلا علينا إقامة 
الُصلـح مـع ذواتنـا أوال ثـم مـع الكـون،  فـإن فائـدة العـزل الصـيح  يف ظل 
هـذه اجلاحئـة هو فرصـة يف تثوير وتزكيـة القيـم الروحية : أي مـن االغرتاب 
الـرويح إىل املابـدة حنـو االرتقـاء يف مـدارج الصفـاء الـرويح ،إلصـالح 
اذلات وتنقيتهـا مـن الكـدورات واملعايص مـن أجل اتلغيري اإلجيـايب الفعال، 
باتلـايل البـد اتلوجه حنو فلسـفة اإلصـالح وإاعدة حنت أرضيـة صلبة متينة 
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وحمكمـة لـذلات ،خاصة ما تعيشـه اإلنسـانية ايلوم من حرية وقلـق وجداين، 
إذن البـد من حصد األسـقام انلفسـية وزرع أسـس قويمة تكـون فاعلة يف 
القـول والعمـل ، فـإن رسـالة الفـريوس واضحة من إحـداث اتلغيـري الالزم 

يف الـويع والشـخصية واحلركـة اإلنسـانية يف هـذا العالم.

	– دور الفلسفة التطبيقية ملكافحة اجلاحئة :

     يمكـن احلديـث أيضـا عـن دور الفلسـفة اتلطبيقيـة يف مواجهـة 
اخلمسـينيات  يف  الظهـور  يف  اتلطبيقيـة  الفلسـفة  بـدأت  إذ  كورونـا،  
والسـتينات مـن القرن املـايض بدءا بالتسـاؤالت اثلقافية املختلفـة للتعامل 
مـع أخالقيـات احليـاة الفعليـة ،واملشـكالت االجتماعيـة والسياسـية اليت 
تـم جتاهلهـا فيمـا بـني حلربـني العامليتني »واحتـل تعريـف احلياة اإلنسـانية 
وقيمتهـا ومعناهـا ،جمـاال واسـعا يف الفلسـفة اتلطبيقيـة ،فبـدأ احلديث يتم 
بقـوة حـول اإلجهـاض والقتـل الرحيـم واتلاثر الصنـايع وهندسـة اجلينات 

وقيـاس نوعيـة احليـاة ،ونـدرة املـوارد الطبيعيـة وما سـواها«))) ،

    كمـا تعتـر فلسـفة ابليئـة مـن أهـم جمـاالت الفلسـفة اتلطبيقيـة 
،العتبـار ابليئـة يه احلـزي املـاين اذلي تعيـش فيه الائنـات احلية إنسـان ، 
واحليـوان ، وانلبـات ،وفلسـفة ابليئة يه تيار فلسـيف يهـدف إىل احرتام هذا 
املحيـط ومحايتـه مـن أجل احلفـاظ ىلع املـوارد الطبيعية واحلفـاظ ىلع احلياة 
الريـة ،ذلا سـيهتم الفالسـفة املهتمـون بقضايـا ابليئـة مـن طرح تسـاؤالت 
أساسـية حـول عالقـة البـرش بالطبيعـة ، إذ تقـوم أخالقيـات ابليئيـة  ىلع 
جمموعـة مـن القيـم منها حفـظ احليـاة والصحـة و املسـؤويلة األخالقية جتاه 
اآلخريـن، ذلا فـيف زمـن  وبـاء كورونـا تسـتطيع ابليوتيقا أن تتدخـل تلقول 
لكمتها وتنسـج خطابها ، ىلع سـبيل اتلحليل والتشـخيص لفضح املمارسـات 
الغـري اإلنسـانية واحلـروب ابليولوجيـة املعلنة وغـري املعلنة أو املتسـرتة وراء 

أقنعـة سياسـية ،لوضـع املعايـري الواجـب اتلقيد بهـا حلماية اإلنسـان .

)1( مصطىف النشار، العالج بالفلسفة ، مرجع سابق ، ص 60). 
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خاتمة :

    مـن خـالل ما سـبق  عرضه نسـتنتج أنه  جيب علينـا اتلحيل باحلذر 
واالحتيـاط الالزمني تلفادي العدوى اجلسـدية هلذا الفـريوس و اتلداعيات 
انلفسـية  انلامجـة عنه كذلك  ألنها قد تتسـبب الحقا يف اضطرابات نفسـية 
قـد يصعـب معاجلتهـا  وحماولة اسـتغالل فرصـة احلجر الصيح يف نشـاطات 
اجيابيـة ختفـف مـن حـدة اآلثـار انلفسـية هلـذه األزمـة فالصحة انلفسـية 
أسـاس الصحـة اجلسـدية. أما عـن دور الفلسـفة يف زمن كورونـا ،للتفتيش  
عـن احللـول الراهنـة تلجاوز هـذه األزمـة الوبائيـة ،إذن ما يمكـن قوهل أن 
الفلسـفة يه تطبيـب للعقـول من خالل اتلدبـر واتلأمل يف احلكمـة العملية 
أو امللكوتيـة املتخفيـة وراء هـذا الوبـاء ، أي البـد أن ال نقـف عنـد  هـذه 
الظاهـرة ونسـتعجل يف رسـم الرؤيـة الوجوديـة هلـا ،بـل علينا أن ننظـر إيلها 
برؤيـة ملكوتيـة ونتسـاءل عـن احلكمة املتسـرتة وراءهـا ، من أجـل تقويم 
سـلوكياتنا إزاءهـا ، أي البـد أن ننظـر إىل جاحئـة كورونـا ال كظاهـرة بـل 
كآيـة  مـن آيـات اهلل تعـاىل ، ملـا حتملـه مـن نظـام قييم جديـد سـواء أثناء  
أو مـا بعـد كورونـا ، نلدرك احلكمـة والقيمة اثلانويـة يف هذا الوبـاء العاليم 
خاصـة مـا تعيشـه اإلنسـانية ايلـوم من حـرية وقلـق وجـداين، إذن البد من 

حصد األسـقام انلفسـية.
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جامعة بغداد-  العراق

ات حاسـمة، ويدفـع وباء كورونـا اجلديد        يشـهد العالـم ايلـوم تغريُّ
ات جديدة بشـل مسـتمر. ويف هـذا الوقت بات هـذا العالم  العالـم حنـو تغريُّ
ويل يف املسـتقبل؟ ة لإلجابة ىلع سـؤال؛ إىل أين يتَّجه انلظام ادلَّ يف حاجة ُملحَّ

ـاه العام اىل محاية 
ّ

   إن انلظـام ادلويل ديناميـك، وينبيغ أن يفي االجِت
املصالـح املشـرتكة للبرشيـة. فقـد أسـهم انلظام الويسـتفايل اذلي تأسـس يف 
القـرن السـابع عـرش يف دفـع بنـاء انلظـام ادلويل وإاعدتـه. أما انلظـام احلايل 
فقد تأسـس بعد احلرب العاملية اثلانية؛ لصون السـالم واالسـتقرار العامليني، 

وتعزيـز اتلنمية املشـرتكة جلميـع ابلدلان.

    ولكـن ىلع أرض الواقـع، لـم تُسـلَّم السـلطة اىل األمـم املتَّحـدة، 
بـل ماتـزال حكراً ىلع القـوى العظى يف العالـم، أي ادلول ادلائمـة العضوية 
يف جملـس األمـن اتلابـع لألمم املتحـدة. نتيجـة هلذا، اسـتقر انلظـام ادلويل 

)1( أستاذ مساعد يف كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية بجامعة بغداد تخصص التاريخ الحديث واملعارص- العلوم السياسية، نرشت )84( بحثا 

منشورا يف مجالت أكادميية وعلمية وثقافية ومؤمتراٍت وملتقياٍت علمية، داخل العراق وخارجه، لها أحد عرش كتابا مطبوعا، وأربعة أخرى 

قيد الطبع، شاركت يف أكرث من )150( مؤمتراً وملتقى وندوة وحلقة دراسية داخل العراق وخارجه، - عضو استشاري يف عدد من املراكز 

البحثية واملؤسسات العلمية والثقافية، سكرتري تحرير وعضو تحرير عدد من املجالت والنرشات العلمية والثقافية 
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لعقـود مـن الزمـن ىلع حًلّ وسـط ضمي بني القوميـة وانلهج العابـر للحدود 
ـة احلمايـة ضمـن اإلطـار  الوطنيـة، إذ عملـت الواليـات املتحـدة ىلع ُمهمَّ

األطراف.  املتّعـدد 

   ومثـَل سـقوط جـدار برلـني، وانهيـار بنـك »يلمـان بـرذر« يشـل 
ـرا، ويرتك تداعيات واسـعة انلطـاق، ومنها  فـريوس كورونـا حدثا اعمليا مدِمّ
بالطبـع تداعياتـه ىلع انلظـام ادلويل. فكيـف سـتبدو هذه اتلداعيـات، وإىل 

تتجه؟ أيـن 

ات اجلذرية العوملة والتغريُّ

    لعـلَّ الصدمـة األساسـية للنظـام املـايل واالقتصـادي يف العالـم يه 
إدراك أّن سالسـل اتلوريـد وشـبات اتلوزيـع العامليـة ُمعّرضـة لالختـالل 
بشـّدة، وذللـك لـن يكـون لوبـاء فـريوس كورونـا اثـار اقتصاديـة طويلـة 

األمـد فحسـب، وإنمـا سـيؤدي اىل إحـداث تغيـريات أساسـية )	) .

    سـمحت العوملـة للـرشاكت بتوزيـع اتلصنيـع يف مجيـع أحنـاء العالم، 
وتسـليم منتجاتهـا اىل األسـواق يف الوقـت املناسـب، متجـاوزة تكايلـف 
اتلخزيـن. واكنـت املخزونـات الـيت تبـى ىلع الرفـوف ألكث من بضعـة أيام 
تُعـد إخفاقـا يف السـوق. واكن البُـّد مـن احلصـول ىلع األمـداد وشـحنه ىلع 
مسـتوى اعلـيم منسـق بعناية، وأثبـت كوفيـد-9) أّن مسـببات األمراض ال 
تكتـيف بإصابة الفاسـد فحسـب، وانما يمكـن أن تصيب »نظام التسـليم 

يف الوقـت املناسـب بالامل«.

     وبانلظـر اىل حجـم خسـائر السـوق املايلـة الـيت اعىن منهـا العالـم 
ـح أن ختـرج الـرشاكت مـن هذا الوبـاء أكث  منـذ شـباط/فراير، فمـن الُمرجَّ
تـردُّدا أمـام أنمـوذج »التسـليم يف الوقـت املناسـب« واإلنتاج الُمـوّزع اعمليا. 

 Laurie Garrett, A Dramatic New Stage in Global Capitalism, in: “How the World )1(

Will Look After the Coronavirus Pandemic” “,Foreign Policy”,Mar2020
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للرأسـمايلة  دراماتيكيـة  جديـدة  مرحلـة  انلتيجـة  تكـون  أن  ويمكـن 
العامليـة  الـيت يتم فيها تقريب سالسـل اتلوريـد من الوطن، وملئهـا بابلدائل 
لالحتمـاء مـن اضطراب مسـتقبيل، وقد يقلـل ذلك من أربـاح الرشاكت ىلع 

املـدى القريـب، ولكنـه جيعل انلظـام بأكملـه أكث مرونـة)	)  .

    أثـارت القـوة االقتصاديـة والعسـكرية املتناميـة للصـني مسـبقاً 
تصميمـاً مـن كال احلزبـني يف الواليـات املتحـدة ىلع فصـل الصـني عـن 
اتلكنولوجيـا الفائقـة الـيت تمتلكها الواليـات املتحـدة، وامللكيـة الفكرية، 
العـام،  الضغـط  وأثـار  يتعقبـوا خطاهـا.  أن  احللفـاء ىلع  إجبـار  وحماولـة 
والسـيايس املزتايـد مـن أجل خفـض انبعاثـات الكربون مسـبقا تسـاؤالت 
حـول اعتمـاد العديـد مـن الـرشاكت ىلع سالسـل اإلمـداد طويلة املسـافة. 
واالن جَيـر كوفيد-9) احلكومـات والرشاكت واملجتمعـات ىلع تعزيز قدرتها 

يف اتلعامـل مـع أزمنـة طويلـة مـن العزلـة االقتصاديـة اذلاتيـة))).  

ـة رؤيتـان متباينتـان حـول الطريقـة الـيت يؤثـر فيهـا فـريوس    وثَمّ
كوفيـد-9) ىلع طريقـة إدارة العالـم. فالرؤيـة االول تـرى أّن األزمة الصّحية 
العامليـة أظهرت احلاجـة اىل اتلعددية جبالء أكث، وكشـفت مغالطـة القومية 
م أصحـاب الرؤية اثلانيـة وجهة نظر  االنفراديـة، أو االنعزايلـة. يف حـني يقَدّ
معاكسـة، تركـز ىلع أّن العوملـة، واحلدود املفتوحـة، ختلق نقـاط ضعٍف أمام 
الفريوسـات واتلهديـدات األخـرى. ويتطلـب الـرصاع احلايل حول السـيطرة 
ىلع خطـوط اإلمـداد، واملعـدات انلافـذة للحيـاة، ان حتظـى هـذه األخـرية 

بالعنايـة ىلع املسـتوى املحيِلّ مـن لِكّ دولة))). 

    وحـني يـرى أصحـاب الرؤيـة األول أّن الوبـاء ديلـل ىلع رضورة أْن 

.Ibid  )2(

 Robin Niblett, The End of Globalization as We Know It, in: “How the World Will )3(

.Look After the Coronavirus Pandemic”, “Foreign Policy”,Mar2020
 Project Syndicate”,“,,The International Order After COVID-19 وRobert Malley  )4(

.Apr 24, 2020
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تتَّحـد ادلول من أجل »اتلغلب ىلع اتلهديدات املشـرتكة«، جيـد أنصار الرؤية 
اثلانيـة يف أنتشـار الوبـاء ديلـال ىلع أّن ادلول أكـث أمانـا إذا انعزلت بعضها 
عـن بعـض. وللوهلـة األول، يبدو حمتمـال أّن كوفيد-9) يؤيـد انلقاش اذلي 
يدعـو اىل نهـج دويل أكـث تنسـيقا. ونظـرا اىل أّن  فريوس كورونـا ال يتوقف 
عنـد احلـدود الوطنيـة، فاملنطـق يقـول إنـه ال ينبـيغ أن تكـون االسـتجابة 

مقّيـدة أيضا)	).

 هنـاك أيضا منطـق اقتصادي واضح ملتابعة اتلعـاون ادلويل ،من خالل 
مسـاعدة ابلـدلان االكث تـررا، إذ يمكن جلميـع ابلدلان ختفيـف الربة 

اليت سـتواجهها بسـبب االنهيـار العاليم اذلي يلـوح يف األفق. 

  ذللـك فـإّن الوبـاء يقـوي أيضـا سـحب وجهات انلظـر املتنافسـة. إذ 
تميـل ادلول يف األزمـات اىل تكثيف االجتاهات املوجودة مسـبقا وتريعها، 
والسـّيما االزمـات الشـديدة. إذ تزامنـت جاحئـة كوفيـد-9) مـع ظاهرة من 
املقاومـة الشـعبية املعاديـة للعوملة، وانلظـام ادلويل  اذلي تأسـس بعد احلرب 

العامليـة اثلانيـة، تعززهـا عدم املسـاواة داخل ابلـدلان وفيمـا بينها)	).

     فضـال عـن تصاعـد اجتـاه كثـري مـن أجـزاء العالـم اىل اتلصنيـع، 
يرافقـه زيـادة هائلـة يف أعـداد سـان األرض الـيت بلغـت مـا يقـرب مـن 
ثمانيـة مليـارات انسـان، وارتفعـت مسـتويات اسـتهالك املـوارد الطبيعيـة 
بصـورة الفتـة، واكنت إحدى انلتائـج اليت ترتبت ىلع ذلـك أن بلغ االحتباس 
احلـراري الكوكـي اذلي حتدثـه أنشـطة برشيـة مرحلـة بالغـة اخلطـورة قبل 
أن تبـدأ ادلول حـى يف تنظيـم اسـتجابة مناسـبة. يف الوقـت اذلي قادتنـا 
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت اجلديـدة، واتلغـرّيات الـيت طرأت ىلع 
توزيـع العمـل، وصعود سالسـل القيمة العامليـة، اىل حالة مزتايدة الشـدة من 
االتكايلـة املتبادلة. وكما يشـري يوشـا فيـرش وزير اخلارجية األملاين األسـبق 

.Ibid )1(

.Ibid )2(
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؛اآلن وقـد تسـبب الفـريوس يف إيقـاف حركـة العالم بـأرسه، بدأنا نـدرك أّن 
االقتصاد اذلي تقوده العوملة أشـبه بسـيارة سـباق اعيلة األداء، لكنها شـديدة 

اهلشاشـة ىلع الرغـم مـن كفاءتهـا العايلة))). 

     كذلـك يقـوم فـريوس كورونا بتقويـض املبادئ األساسـية للتصنيع 
العالـيم. وسـوف تقـوم الـرشاكت اآلن بمراجعـة سالسـل اتلوريـد متعـددة 
اخلطـوات وتقليصهـا، فضـال عـن تعـدد ابلـدلان الـيت تهيمـن ىلع اإلنتـاج 

ايلوم.

  اكنـت سالسـل اتلوريد العاملية مسـبقا حتـت نريان انلقـد، اقتصاديا، 
بسـبب تكايلـف العمالـة الصينيـة اليت ترتفـع باطـراد، واحلـرب اتلجارية 
جمـال  يف  واتلقـدم  ترامـب،  دونـادل  األمريكـي  الرئيـس  يشـنها  الـيت 
الروبوتـات، واألتمتـة، والطباعـة ثالثيـة االبعـاد. وكذلـك سياسـيا، بسـبب 
فقـدان الوظائـف احلقيـيق واملتصـّور، والسـّيما يف االقتصـادات انلاضجـة. 
وقـد كـر كوفيـد-9) اآلن العديـد من هـذه السالسـل. وتركـت إغالقات 
املصانـع يف املناطـق املنكوبـة مّصنعـني آخريـن، باإلضافـة اىل املستشـفيات 
والصيديلـات، وحمـالت السـوبرماركت، وحمالت ابليع باتلجزئـة، اليت باتت 

حمرومـة مـن املخزونـات واملنتجات. 

   ويف اجلانـب اآلخـر مـن الوبـاء، سـوف تطلـب كثـري مـن الـرشاكت 
معرفـة عـن األماكـن الـيت تـأيت منهـا وارداتهـا، وسـوف تقايـض الكفاءة 
تعّدهـا  مـا  وتفـرض ىلع  أيضـا،  بدورهـا  احلكومـات  وسـتتدخل  بالوفـرة. 
صنـااعت إسـرتاتيجية أْن تكـون دليهـا خطـط دعـم واحتياطيـات حملية، 

وسـوف تنخفـض الرحبيـة، لكـن اسـتقرار الوضـع جيـب أْن يرتفـع ))).

   الشـك ان فـريوس كورونـا هل تأثـري كبـري يف العالقـات ادلويلة، فهو 

J0schka Fisher, The Virus that Changed the World Apr 29.2020, “Project Syn- )3(

.,dicate” Apr 29.2020
 Shannon K. O’Neil, Lower Profits, but More Stability , in: “How the World Will )4(

.Look After the Coronavirus Pandemic” ,”Foreign Policy”,Mar2020



504

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

 يف بنية العوملـة احلايلة. 
ً
خيتـر عالقـات اتلحالـف القائمة، وُيـدث تصـداع

وهـو يتحـدى الـرأي العـام السـائد ادلاعـم لزخـم سـوق اعليم كبـري واحد 
ْ الرفاهيـة واألمن. قـادر ىلع توفـري السـلع واخلدمـات الالزمة يف جَمـايلَ

   لكـن مـن غري املرّجـح اىل حد كبري يف هذا السـياق أْن يعـود العالم 
اىل عوملـة مفيـدة للطرفـني مـن انلـوع اذلي تـم حتديـده يف أوائـل القـرن 
احلـادي والعرشيـن. ومـن دون وجـود احلافـز حلماية املاسـب املشـرتكة من 
اتلامـل االقتصـادي العالـيم، سـوف تتدهـور بنيـة احلوكمـة االقتصاديـة 
العامليـة الـيت تم تأسيسـها يف القرن العرشين. وسـوف يتطلب األمـر عندئٍذ 
انضباطـا ذاتيـاً هائـال من القـادة السياسـيني للحفـاظ ىلع اتلعـاون ادلويل، 

وعـدم العـودة اىل املنافسـة اجليوسياسـية العلنية)	).

الدولة والعودة اىل الواجهة

  سـيقوي كوفيـد-9) ادلولـة، ويعـزز الـروح الوطنيـة. وسـوف تتبـى 
احلكومـات مـن لك نـوع إجـراءات طـوارئ إلدارة األزمـة، وسـوف تُكـره 
كثـري منهـا ىلع اتلخيل عـن السـلطات اجلديدة عنـد انتهاء األزمـة. ويف ظل 
الرتاجـع اإلضايف يف العوملة، سـوف يتطلـع املواطنون اىل حكوماتهـم الوطنية 
تلوفـري احلمايـة هلـم، وتسـى ادلول والـرشاكت إىل تقليـل نقـاط ضعفهـا يف 
املسـتقبل)	). وىلع غـرار جاحئـة األنفلونـزا اإلسـبانية الـيت تفّشـت يف اعم 
8)9)، فـإن فـريوس كورونا الفّتـاك والُمْعدي، قد أّدى اىل العـودة اىل اتلدابري 

الصارمـة فيمـا يتعلـق باحلـدود الوطنيـة، واحلواجز األخـرى))).

  وىلع املـدى القصـري، سـوف يوفـر أنتشـار الوبـاء الفرصـة جلميـع 
القوميـني واملناهضني لألجانب )أنصار ادلولـة الوطنية)، والصقور الصينيني، 
وحـى األميـني الليرايلـني تلقديم أدلـة جديـدة ىلع أهمية وجهـات نظرهم 

.Niblet, Op.Cit  )1(

. .Niblett ,Op.Cit )2(

Carl Manla,Henri-Michel.Will Global Governance prove itself, “Project Syndica )3(

                                                                .te”,Apr24,2020
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يـن 
ّ

ورضورتهـا. وبانلظـر إىل الـرر االقتصـادي واالنهيـار االجتمـايع الذل
يتكشـفان اآلن، فـإن مـن الصعـب رؤيـة أّي يشء آخر سـوى تعزيـز االجتاه 
حنـو امليـول القوميـة، وتنافس القـوى العظـى، واالنفصال اإلسـرتاتييج وما 

.(( شابه)

   ومـا الشـك فيـه، أّن فـريوس كورونـا سـوف يُغـرِيّ أجتـاه سياسـاتنا، 
سـواء أكان ذلـك يف داخـل ادلول أو فيمـا بينهـا، ألّن سـلطة احلكومـة؛ يه 
الـيت تتطلّـع إيلها املجتمعـات، بما فيهـم الليرايلون. وسـوف يـؤدي انلجاح 
النسـي للحكومـة املعنيـة يف اتلغلـب ىلع الوبـاء، وآثـاره االقتصاديـة اىل 
داخـل  األخـرية  واالسـتقطابات  األمنيـة،  القضايـا  تقليـص،  ،أو  مفاقمـة 
املجتمعـات. ويف لكتـا احلاتلني اعدت احلكومـة اىل الواجهـة. وتظهر اتلجربة 
حـى اآلن إّن السـلطويني أو الشـعبويني ليسـوا أفضل يف اتلعامل مـع الوباء. 
ويف احلقيقـة اكنـت ادلول اليت اسـتجابت للجاحئـة يف وقت مبكـر وبنجاح، 
مثـل كوريـا اجلنوبيـة وتايـوان، ديمقراطيات، وليـس من ادلول الـيت يديرها 
قادة شـعبويون، أو سـلطويون)5). وثمة ملحوظة تشـري اىل أن ديمقراطية مجيع 
األنظمة السياسـية اسـتدارت مسـبقا حنو ادلاخل، وحبثت عن االسـتقاليلة، 
وحّتكـم املـرء يف مصـريه، وبتعبـري شيفشـا نكارمينـون، مستشـار األمـن 
القـويم السـابق لرئيـس الـوزراء اهلنـدي، فإننـا« متجهـون اىل اعلـم أصغر، 

وأكـث فقرا، ولؤمـا«))).

   إزاء املسـار العالـيم املدّمر بسـبب وباء كورونـا اذلي خلّف أعداداً 
هائلـةٍ مـن املصابـني والوفيـات، وماليني العاطلـني عن العمـل، ونظم راعية 
صحيـة معرضـة لالنهيار، وركـود اقتصـادي يدفع ثمنـه الفقـراء والضعفاء، 
واملهمشـون، وتتحسـب هل رؤوس األمـوال الكبـرية، تسـجل ادلولـة وأداتهـا 

 G. John Ikenberry, Democracies Will Come out of Their Shell, in: “How the )4(

.World Will Look After the Coronavirus Pandemic”, “Foreign Policy”,Mar2020
 Shivshankar Menon,This Pandemic Can Serve a Useful Purpose , in: “How the )5(

.World Will Look After the Coronavirus Pandemic”, “Foreign Policy”,Mar2020
.Ibid )6(
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الرئيسـة املتمثلـة يف احلكومـة املتدخلة عـودة مظفرة هـذه األيام.

   فلتوفـري املعـدات واملسـتلزمات الطبيـة الالزمـة لعـالج املصابـني 
ومحايـة أطقـم الراعية الصحية أسـتخدم الرئيـس االمريكي دونـادل ترامب 
قوانـني اسـتثنائية تعـود لسـنوات احلـرب العامليـة اثلانيـة إلجبـار رشاكت 
صناعيـة منهـا جنال موتـورز ىلع إنتاج أجهـزة اتلنفس الصنـايع، ومنها)	 

أم) ىلع إنتـاج األقنعـة الواقيـة للوجه)	).

    ويف أوربـا اشـرتكت إيطايلـا وإسـبانيا وفرنسـا والواليـات املتحـدة 
األمريكيـة وأملانيـا يف اعتمـاد  برامـج اقتصاديـة ومايلة إضافيـة للحيلولة 
دون حتـّول الركـود احلـايل اىل كسـاد طويل األمـد. ولم خيتلف احلـال يف دول 
الـرشق االوسـط، أو يف جنـوب رشق آسـيا، أو أمريـكا الالتينيـة، إذ لم جيد 
وبـاء كورونـا غـري ادلولـة وأدواتها ملواجهتـه، إْن فيمـا خيّص الصحـة العامة 

الشـأن االقتصادي)	). أو 

   ويف ابلـدلان األوربية اليت تسـيطر ىلع سياسـتها حكومات شـعبوية، 
والنـزتاع  ادليمقـرايط،  السـياق  عـن  للخـروج  ادلولـة  أدوات  تَُوظـف 
صالحيـات واسـعة للرؤسـاء أو رؤسـاء الـوزارات بـاداعء رضورة املواجهـة 
ـرة لكورونـا تلدعيـم صالحياتهم، وفـرض املزيد  الريعـة للتداعيـات املدمِّ
مـن القيـود ىلع املجتمعـات املدنية واملواطنـني يف حلظة خوف شـعي جارف 

.(((

  ظـروف الوبـاء احلايلـة مثَّلـت حلظـة لعـودة ادلولـة، وللحكومـات 
ة يف إدارة الشـأن العـام، مـن الصحـة اىل االقتصـاد،  لـة بعمـق وقـوَّ املتدخِّ
وسـيكون هلذه اللحظة املرشـحة لالمتداد الزمي تداعيات سياسـية واسـعة. 
فكمـا تكتشـف املجتمعات الغربية أّن الرأسـمايلة العنيفـة، وىلع الرغم من 

)1( عمرو حمزاوي، عودة الدولة يف زمن الكورونا،7 نيسان 2020)مركز كانيغي للرشق االوسط( عىل املوقع: 

Carnegie Middle East Center )2(

. املصدر نفسه
)3( املصدر نفسه
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اتلنظيـم ادليمقـرايط، وحكم القانون السـائدين سـترتك املواطنني بمفردهم 
اإلنقـاذ  سـبل  وأّن  اخلانقـة،  ـة 

ّ
واملايل االقتصاديـة  األزمـات  مواجهـة  يف 

كـود والكسـاد ، دومـا، سـتعود اىل ادلولـة، فستكتشـف  مـن االنهيـار والرُّ
املجتمعـات يف الـرشق األوريب واألسـيوي والـرشق األوسـط أّن ادلولة، وىلع 
الرغـم مـن غيـاب ادليمقراطيـة وضعـف حكـم القانـون تظـل الفاصـل 
ت 

ّ
املجتمـيع األكـث قـدرة ىلع مواجهـة األزمـات الكـرى وتقديـم َمظـال

األمـان املصحوبـة تلجاوز األخطـار املحدقة باملواطنني صّحيـاً واقتصاديا ))). 

   أزمـة كورونـا سـتدفع معظـم احلكومـات، بلضع سـنوات ىلع األقّل، 
ل حنـو ادلاخـل، والرتكزي ىلع مـا يدث  داخـل حدودها بـداًل مّما  اىل اتلحـوُّ
يـدث أبعـد منهـا. وسـيجري حتـرُّك أكـر حنـو االكتفـاء اذلايت االنتقـايئ 
)ونتيجـة ذللـك فـّك االرتباط) بانلظـر اىل هشاشـة سلسـلة اتلوريد، وحى 
حنـو قـدر أكر مـن معارضـة اهلجـرة واسـعة انلطـاق، ورغبـة أقـل بمعاجلة 
املشـكالت اإلقليميـة والـزتام بتلـك املعاجلـة )بمـا يف ذلـك املنـاخ)، نظـراً 
ـورة اىل تكريـس املـوارد إلاعدة ابلنـاء يف الوطـن، واتلعامل  للحاجـة الُمتصَّ

مـع اتلداعيـات االقتصادية لألزمـة )5).

   ولكـن مـن اجلانـب اآلخر، ويف خضـم الفوىض انلامجـة عن اجلاحئة 
، يميـل كثـري مـن اخلـراء اىل توقُّـع أن جتـد العديد مـن ابلـدلان صعوبة يف 
اتلعـايف من األزمـة، وأْن يصبح ضعف ادلولة، وادلول الفاشـلة أكث انتشـارا 
يف العالـم، وحـى اىل انهيـار ادلولـة يف ابلـدلان القريبـة مـن نقطـة االنهيار، 
وقـد يهيـئ ذلـك فرصـاً أكـر لألطـراف الفاعلـة العنيفـة غـري احلكوميـة 

ـع ))). السـتغالل الفـوىض، واتلأصل، واتلوسُّ

تتبـى  ادلولـة. سـوف  الوبـاء سـيقِوّي  ان هـذا  املؤّكـد هنـا    ومـن 

)4( املصدر نفسه.

 Richard N. Haass, More Failed States , in: “How the World Will Look After the )5(

.Coronavirus Pandemic, “Foreign Policy”,Mar2020
.Ibid; Malley, Op.Cit )6(
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احلكومـات مـن لِكّ نـوع  إجـراءات طـوارئ إلدارة األزمـة، وسـوف تكره 
كثـري منهـا اتَلخـيّل عـن هـذه السـلطات اجلديـدة عنـد انتهـاء األزمـة )	).

القوة األمريكية يف حاجة اىل اسرتاتيجية جديدة

       يف العـام 7)9) أعلـن الرئيـس األمريكـي دونـادل ترامـب عـن 
اسـرتاتيجية جديدة لألمن القويم، ترّكز ىلع منافسـة القـوى العظى. ويظهر 
كوفيـد-9) أّن هـذه االسـرتاتيجية غـري مناسـبة، حـى لـو سـادت الواليات 

املتحـدة كقـّوة عظـى، فأنهـا ال تسـتطيع محاية أمنهـا باتلـرّصف بمفردها.

ص ريشـارد أنزيـغ الُمْشـلِكة يف العـام 8)20 حينمـا كتـب« إّن     وخلَـّ
تقنيـات القـرن الواحـد والعرشيـن اعمليـة- ليـس يف توزيعهـا فقـط - وإنما 
يف تداعياتهـا أيضـا. يمكـن أْن تصبـح مسـببات األمـراض، وأنظمـة اذلاكء 
االصطنايع، وفريوسـات احلاسـوب، واإلشـعااعت الـيت قد يطلقهـا اآلخرون 
بطريـق اخلطـأ، مشـلكتنا حنـن مثلمـا يه مشـلكتهم، جيـب متابعـة أنظمـة 
اإلعـالم املتدفـق عليهـا، والضوابط املشـرتكة، وخطـط الطـوارئ، واملعايري، 
واملعامـالت املشـرتكة، كوسـيلة تلخفيـف املخاطر العديـدة اليت دلينـا« )	).

   بالنسـبة دليناميـة اتلعامـل األمريكـي مـع كورونـا  يـرى عـدد 
مـن اخلـراء أنّهـا قـد جـاءت متذبذبـة. فمثـال اسـتجابت كوريـا اجلنوبية، 
وسـنغافورة للوبـاء بشـل أفضـل، واكن رد فعـل الصـني جيـدا بعـد جتـاوز 
أخطائهـا املبكـرة. واكنـت االسـتجابة يف أوربـا وأمريـكا بطيئة وعشـوائية 
باملقارنـة مـع ادلول اآلنفـة اذلكـر، ىلع حنـو تسـّبب باملزيـد من تشـويه هالة 

»العالمـة« الغربيـة ))).

Stephen M. Walt, A World Less Open, Prosperous, and Free )1(

in: “How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic”,”Foreign Poli- , 
.cy”,Mar2020

 Quoted in:Joseph S. Nye, Jr. American Power Will Need a New Strategy, in: )2(

.“How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic”,”Foreign Policy”,Mar2020
.Walt, Op.Cit )3(
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اإلدارة  تركـت  االمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  لقـوة  بالنسـبة      
الفوضويـة لرتامـب انطبـااع اليمـى يف مجيع أحنـاء العالم بلدل غـري قادر ىلع 
اتلعامـل مـع أزماتـه ادلاخليـة، ناهيـك عـن أي بـدل آخـر. واألهمُّ مـن ذلك 
يبـدو أّن الواليـات املتحـدة  كونهـا دولة نظامية سـتخرج من أزمـة كورونا 
أكـث انقسـاما بـدال من الوحـدة، كما هـو احلال اعدة بعـد أزمـة وطنية بهذا 
احلجـم. ويضيـف هـذا اتلمـزق املسـتمر للمؤسسـة السياسـية األمريكيـة 

قيـوداً اخـرى ىلع القيـادة العامليـة للواليات املتحـدة ))).

   ويف اختبـار القيـادة العامليـة، يشـري املحلِلّـون اىل أنّـه سـوف لـن 
يُنظـر اىل الواليـات املتحـدة ىلع أنّهـا رائـدة دويلاً بسـبب اتلفـات حكومتها 
اىل املصلحـة اذلاتيـة الضِيّقـة ، وكشـفها عـن انعـدام الكفاءة الواضـح. فقد 
اكن مـن املمكـن ختفيـف اآلثـار العامليـة اىل حـد كبـري مـن خـالل جعل 
املنظمـات ادلويلـة تقـدم معلومـات أكـث يف وقت أبكـر، األمـر اذلي اكن 
سـيعطي احلكومـات الوقـت إلعـداد املـوارد  وتوجيههـا يف هـذا املضمار إىل 
حيـث تشـتد احلاجة إيلها. وهـو أمر اكن يمكـن للواليات املتحـدة تنظيمه، 
مّمـا أعطـى انطبااع بأن واشـنطن فشـلت يف اختبـار القيادة، وأصبـح العالم 

أسـوأ حااًل بسـبب ذلـك )5)  .

    واسـتنادا اىل جوزيـف نـاي فـإّن األمر عندمـا يتعلـق باتلهديدات 
العابـرة للحـدود مثل فـريوس كورونا، وتغـريُّ املناخ، فإنّـه ال يكيف اتلفكري 
مفتـاح  إنَّ  األخـرى.  ادلول  انلفـوذ ىلع  األمريكيـة وتكريـس  القـّوة  يف 
يـة القـوة مـع اآلخريـن. مـن الُمؤّكـد أّن لُكّ بـدل يضـع  انلجـاح معرفـة أهِمّ
مصلحتـه الوطنيـة أّواًل. والسـؤال الُمهـّم هـو مـدى اتسـاع/ ضيـق، تعريف 
ْفـق يف معايـرة اسـرتاتيجيتنا مع  هـذه املصلحـة، ويظهـر كوفيـد-9) »أنّنا خنُ

.Kevin Rudd, The Coming Post-COVID Anarchy, Foreign Affairs , Mar6.2020 )4(
 Kori  Schake, The United States Has Failed the Leadership Test, in: “How the World Will Look After the Coronavirus )5(

.Pandemic”,”Foreign Policy”,Mar2020
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هـذا العالم اجلديـد« )	).

    ويـرى وزيـر اخلارجيـة األمريكـي األسـبق هـني كيسـنجر أنَّ 
جاحئـة كورونـا سـتُغرِيّ انلظـام العالـيم، داعيـاً إىل أنَّ ىلع الواليـات املتحدة 
محايـة مواطنيهـا من املـرض مع بدء العمـل العاجل للتخطيـط لعرص جديد. 
ويؤكـد كيسـنجر أنَّ الواليـات املتحـدة أمام عدّو يرب عشـوائيا، وبشـل 
ـر، والشـك يف أنَّ احلفـاظ ىلع ثقـة اجلمهـور أمـر حاسـم للتضامـن،  ُمدِمّ
ولعالقـة املجتمعـات بعضها ببعض، وللسـالم واالسـتقرار ادلويلـني. ُمؤّكدا 

أنَّ العالـم بعـد كورونـا لـن يعود كمـا اكن سـابقا )	).

 واذ يُعدُّ كيسـنجر أنَّ اإلدارة األمريكية أسـهمت بعمٍل قوي تلجنُّب 
إيقـاف  القـدرة ىلع   أنَّ االختبـار انلهـايئ يكمـن يف  اكرثـة فوريـة، رأى 
أنتشـار الفـريوس، ثـم توجيـه مسـاره بطريقـة حتافـظ ىلع اثلقـة العامـة يف 
قـدرة االمريكيـني ىلع حكم أنفسـهم. وأضاف أنَّ اجلهـود ملواجهة األزمة 
مهمـا اكنـت ضخمة ورضوريـة جيـب أن ال تعرقل الُمهّمـة العاجلـة املتمثلة 
يف أطـالق مـرشوٍع مواٍز لالنتقـال اىل نظام مـا بعد كورونـا. ويف هذا اإلطار 
فإنّـه، وفقـاً لكيسـنجر، لـن يكـون بإمـان أِيّ دولـة، وال حـى الواليـات 
املتحـدة، ان تتغلّـب ىلع الفـريوس يف جهـد وطي حمض، ذلا جيـب أْن تقرتن 
معاجلـة احلاجـات الّراهنة يف نهاية املطـاف برؤية وبرنامـج تعاونيني اعمليني. 
ه إذا لـم »نتمكـن مـن القيـام باألْمرَين معـا، فسـوف تُواجه  وحـّذَر مـن أنَـّ

أسـوأ ما يف لك منهمـا« ))).

  ويشـري كيسـنجر إىل ثالثـة جمـاالت أمـام الواليـات املتحـدة للعمل 
بهـا لضمـان إدارة األزمـة بنجاح :

بتطويـر  الُمْعِديـة  األمـراض  حيـال  العامليـة  املرونـة  دعـم  أواًل- 

.Nye, Op.Cit )1(
.2020 ,3 Henry A. Kissinger, The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order,”Wall Street Journal”, April )2(

.Kissinger , Op Cit.p )3(
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مناسـبة  ولقاحـات  العـدوى  ملافحـة  جديـدة  وتقنيـات  تكنولوجيـات 
الّسـان. مـن  كبـرية  ملجمـواعت 

يع اىل تضميد جراح االقتصاد العاليم. ثانيا- السَّ

ثاثلـا- محايـة مبـادئ انلظـام العالـيم الليـرايل عـن طريـق موازنـة 
الَعْقـد  ك  تفـكُّ اىل  سـيؤدي  عنهـا  الرتاجـع  ألنَّ  الرشعيـة؛  مـع  السـلطة 
االجتمـايع حملّيـاً ودويلاً. ومع إقـراره بأنه ال يمكن تسـوية قضيـة الرشعِيّة 
والقـوة هـذه يف وقـت واحـد، مـع حماولـة اتلغلـب ىلع الوبـاء، ذللـك يَعـدُّ 
ّ مـن السياسـة ادلاخلية 

ضبـط انلفـس رضوريـا مـن مجيـع اجلوانـب، يف لُكٍ
وادلبلوماسـية ادلويلـة، ووجـوب حتديـد األولويـات ))).  

ـل       ويـرى يوشـا فيـرش، أّن جهـود إدارة ترامـب املسـتمرة للتنصُّ
مـن دور القيـادة العامليـة األمريكية تثري سـؤاال أساسـيا حـول نهجها: ماذا 
تريـد الواليـات املتحـدة يف عهـد ترامـب؟ القيـادة دون حتَّمـل املسـؤويلة؟ 
وجييـب فيـرش: هـذا مـن غـري الُمرّجـح أْن ينجـح؛ فبينمـا تَظـلُّ الواليـات 
املتحـدة اغرقـة يف اتلفكري ىلع املـدى القصري، فـإنَّ قوى دويلة أخـرى تتابع 
بصـر اسـرتاتيجيتها طويلـة األمـد، الصني مثال، السـتغالل الفـراغ - اجليو 
سـيايس - انلاجـم عن االنقـالب ادلاخيل للواليـات املتحدة لطرح نفسـها-
أي الصـني- بديـاًل للقيادة واالسـتثمار العاملّينْي. لقد أعطـى الرئيس ترامب 
منـذ تويلـه منصبه، شـعورا للعالم، بـان الواليات املتحـدة لم تعد تشـعر أنها 

ملزمـة أو مقّيـدة بـأّي واجب حيـال أّي يشء )5).

بـة الـيت تلَّقتهـا  ْ   ىلع أّي حـال سـيكون مـن الصعـب إصـالح الرَّ
صـورة أمريكا ادلويلة، والسـّيما بعد فشـل إدارة ترامب الكبـري يف مواجهة 
ز االنطبـاع العـام بـأّن الواليـات  أزمـة كورونـا املسـتجد. هـذا الوبـاء يُعـِزّ
املتحـدة اآلن يه«« قـوة عظـى ُمنحلّـة، وَسـتُحلُّ حملّهـا الصـني »اذلكيـة، 

.Ibid )4(

.Joschka  Fisher, The Future of Global Power, “Geopolitical Futures”, May 25 )5(
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املتغـرية، واحليويـة اقتصاديـا« حـى وإْن بـدا هـذا االنطبـاع غـري واقـيِعّ يف 
الوقـت الراهـن ألسـباٍب كثـريٍة )	).

هل العالم على أعتاب حرب باردة جديدة

      اكنـت ادلالئـل تشـري قبـل أزمـة كورونـا، إىل أّن انلظـام ادلويل 
الليـرايل قـد بـدأت تظهـر عليـه مالمـح الضعـف أو حـى اتلفتـت. فقـد 
اكنـت القـوة العسـكرية واالقتصاديـة للواليات املتحـدة، نقطـة االرتكاز 
ى الصـني، أوال اقليمياً، والحقاً  اجليوسياسـية اليت أسـتند ايلها انلظـام، تتحدَّ
عيـد العالـيم. وأسـهمت أدارة ترامـب يف زيادة املشـالك هلـذا انلظام  ىلع الصَّ
مـن خـالل إْضعـاف هيـل اتلحالـف األمريكـي اذلي اكن يف املنظـور 
االسـرتاتييج اتلقليـدي حموريـاً يف احلفـاظ ىلع تـوازن القـوى ضـّد الصني، 
ْعّية  وَخلـَق فـراغ سـيايس ودبلومايس لصالـح بَّكني، مـن خالل نـزع الرشَّ
خُمْتـّل  ذلـك، اعلـم  ب ىلع  وترتَـّ منهـيج،  بشـل  ادّلويلـة  سـات  املؤسَّ عـن 

الوظائـف، ويتّسـم بالعشـوائية ىلع حنـو مزتايـد )	).

د اتلنافـس     وتفاقـم األزمـة احلايلـة َمثَّـَل هـذه االجتاهـات، وسـيُحِدّ
االسـرتاتييج اآلن انلطـاق الامل للعالقـة بني الواليات املتحـدة والصني، يف 
املجاالت العسـكرية، واالقتصاديـة، واملايلة، واتلكنولوجيـة، واأليديولوجية، 

ني وواشـنطن مع ابلـدلان األخرى. وسـيعيد تشـكيل عالقـات بَِكّ

     ووصـواًل اىل األزمـة احلايلَّـة، اكنـت فكـرة نشـوب حـرب بـاردة 
ثانيـة تبـدو بعيدةً وسـابقًة ألوانها، بسـبب تشـابك انلظامنِيّ املايّلـنْي الصيي 
واألمريكـي، اىل احلـَدّ اذلي يبـدو فيـه االنفصـال احلقيـيق بينهمـا غـري 
حمتمـل. كما أّن احتمال نشـوب حـروب جيو- سياسـية أو آيديولوجية بالواكلة 
يف بـدلان أخـرى، أيضـا تبـدو غـري واردة، مثلما اكنـت، خالل املنافسـة بني 

            .Fisher, The Virus that Changed the World  )1(

.Rudd, Op.Cit )2(
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الواليـات املتحـدة واالحتاد السـوفيييت السـابق))).

   ولكـن بعـد اتَلطـوُّرات الـيت أْعَقبت ظهـور فايـروس كورونا يبدو 
أّن مسـار األحـداث بـني الطرَفنْي أخـذ يف اتلَّصاُعد، وبدأت حـرب كالمية 
مشـحونة بينهمـا. وبدأت املخاوف مـن إقدام الواليـات املتحدة ىلع خطوات 
ُمعيَّنـة يمكـن أْن تُثـري املخـاوف، وتُغـرِيّ مـن الوضـع القلـق والَهـّش بـني 
ـني. فتفكـري واشـنطن بإنهاء اسـتثمارات صناديق املعاشـات  واشـنطن وَبِكّ
األمريكيـة يف الصـني، أو تقييـد احليازات الصينية املسـتقبلية من سـندات 
اخلزانـة األمريكيـة، أو بـدء حـرب ُعْمالت جديـدة، خصوصا مـع إطالق 
ـني الُعْملـة الورقيـة الصينيـة اجلديـدة مؤخـراً، لك ذلـك قـد يزيـد مـن  بَِكّ
خطـر احلـروب بالواكلـة ))).ذلا لـم يكـن مسـتغربا إعـالن وزيـر اخلارجيـة 
الصيـي يف ترصيـٍح لــ »رويرت«، بـأنَّ الواليات املتحدة تُشـنُّ ما يشـبه احلرب 

ابلـاردة ِضدَّ بـالده )5).

، بدأ انلظـام العاليم،     ومـع تصاعـد املواجهـة بني واشـنطن وَبكـنِيّ
لـت العديـد مـن  . وحتوَّ سـات الـيت يقـوم عليهـا يف اتلعـثُّ والقواعـد واملؤسَّ
ادلوتلـنْي  كال  أنَّ  يف  والشـك  للتنافـس.  سـاحات  إىل  نفسـها  سـات  الُمؤسَّ
رتـا، واخلَلَـل هنـا، بتعبـري جوزيـف نـاي ؛ إنـّه ال يوجـد »مديـر نظـام«  ترَّ
للحفـاظ ىلع انلظـام ادلويل يف حالـة جيـدة. وتبـدو انلظـرة هنـا متباينـة، 
فهنـاك مـن يـرى أنَّ ما جيـري اآلن يه مالمح حلـرب باردة جديـدة، يف حني 
جيـادل بعضهـم مـن أنَّ اللحظـة الراهنـة قد ال تكـون ُتَمثـل مرحلة احلرب 

ابلـاردة، لكنهـا قـد تُهيـئ هلا الظـروف املناسـبة ))).

ح  ر االقتصادي ىلع الصني اكن هائـاًل، ومن الُمرجَّ    الشـك يف أنَّ الـرَّ
أْن يكـون نُمـّو اعم 2020 عنـد مسـتوى الصفـر وهـو أسـوأ أداء منذ مخسـة 

.Ibid )3(

.Ibid )4(

.Reuter News Agency”,may28,2020” )5(

.Rudd, Op.Cit )6(
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عقـود. وحتتـاج الصـني لوقـٍت إضـايٍف إلصـالح األرضار اهلائلـة اليت حلقت 
ني  بمانتهـا املايلـة انلاجتة عن كونها األصـل اجلغرايف للفريوس، وفشـل بَِكّ

يف احتـواء أألشـهر األول احلرجة )	).

     وألسـباب خمتلفـة قـد ال ختـرج الواليات املتحدة من األزمة بشـٍل 
افضـٍل، يف بـدل منقسـٌم سياسـياً, أكث من أِيّ وقـت مىض, ورئيٍس بـدا وكأنه 
ينـأى بنفسـه بعيداً عن العالـم يف أوج األزمـة العاملية، يف ظـّل ارتفاع لكف 
الوبـاء وخسـائره الـيت وصلـت اىل 00) ألـف حالة وفـاٍة، وماليـني العاطلني، 

وانكمـاش اقتصـادي قـد يتّحـول اىل األكر منذ وقـت طويل )	). 

     ومـن املؤكـد، أّن األزمـة قـد مزقـت كثـرياً مّما تبّى مـن العالقات 
األمريكيـة- الصينيـة. فيف واشـنطن لم يعد »اعلم املشـاركة االسـرتاتيجية« 
مـع بَكنِيّ قبـل اعم 7)20 قاباًل لالسـتمرار سياسـيا. ومن الُمرّجـح أْن تصبح 

عالقـة الواليـات املتحدة  مـع الصني أكـث تصادمية.

   اكنـت االسـرتاتيجية األمريكيـة قبل )يش بينـغ) يه االنتظار حى 
يتّحـول مزيان القـوى االقتصادية والعسـكرية لصالح الصني قبل السـيع اىل 
تعديـالت رئيسـة ىلع انلظـام اإلقلييم وادلويل. بمـا يف ذلك تايـوان، العنرص 
الوحيـد األكث زعزعـة لالسـتقرار يف العالقـات األمريكية-الصينية، وحبر 
الصـني اجلنويب، ووجـود الواليات املتحدة يف آسـيا، ولكن يف ظـل قيادة بينغ 
أصبحـت بكني أكـث حزما بصـورة ملحوظـة. إذ خاضت خماطر حمسـوبة، 
وناجحـة حـى اآلن، أدت اىل إحـداث تغيـريات ىلع األرض، كمـا يف حالـة 
اسـتصالح اجلـزر يف حبـر الصـني اجلنـويب، ومبـادرة »احلـزام والطريـق« ))).  
وخـالل ذلك لكـه تدعم الصـني طموحها اجليو سـيايس يف اتلوسـع اقتصادياً، 
وسياسـياً مـن خالل حتالفات جنحـت يف تشـكيلها نتيجة حركيتهـا، ونمّوها، 

. Rudd, Op.Cit )1(

.Malley, Op.Cit )2(

.Rudd, Op.Cit )3(
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وقـوة تواجدهـا اخلـاريج، مـن خـالل اسـتثمارات يف خمتلـف أحنـاء العالم، 
فضـاًل عـن أنتهاجهـا سياسـة براغماتية تـويح خبلّوهـا من املطابلـات، وىلع 
قاعـدة املنافـع املتبادلـة، أو هـذا ماتـويح بـه حتراكتهـا ظاهريـاً ىلع األقـل. 
وبالطبـع تطمـح الصـني اىل جـي منافـع االسـتثمارات اخلارجيـة سياسـياً، 
لُكـٍف سياسـيٍة تصورّهـا كقـوة  او  أثمـاٍن  تدفـع  أْن  مـن غـري  واقتصاديـاً 

.((( اسـتعمارية جديدة 

   وُيعـدُّ رّد فعـل الواليـات املتحدة ىلع هذا انلهج قابـاُل لإلدارة، لكن 
هـذا احلسـاب يمكن أن يتغـرّي يف اعلم ما بعـد احلرب، واعلم ما بعـد الوباء. 
بـل يذهـب املتشـائمون اىل القـول إنّـه يمكن للخـدش أْن يقـود العالقات 
األمريكية-الصينيـة اىل االنهيـار، يف حـال اّي أزمـة حقيقيـة للعالقـات 
بينهمـا، وقـد تقـود الحتمال حدوث شـل مـن أشـال املواجهة العسـكرية 
بـني الطرفـني، حـى كنتيجة غـري مقصودة لـإلدارة الفاشـلة لألزمـات قد 
ينتقـل فجـأة مـن انلظريـة اىل الواقـع. وأّن مواجهتـه ملكفة لـكال ادلوتلني، 

وللعالـم لكَّه )5).

    هنـاك مـن يقـّدم بدائـل أفضـل هلـذا السـيناريو، واعتمـاداً ىلع 
ـني، وتطويـر بنيـة  تغيـرٍي رئيـٍس يف سياسـة واشـنطن، وإصالحـات ٍيف بَِكّ
جديـدة لالنفـراج بني الواليـات املتحـدة والصني، واسـتلهاماً مـن اتلجربة 
االمريكيـة- السـوفييتية، الـيت حتدد معايـري واضحة عن املنافسـة تلجنب 
السياسـية  املـوارد  تلجميـع  األخـرى  ادلول  وجهـود  العسـكرية،  الارثـة 
واملايلـة للحفـاظ ىلع املؤسسـات ادلويلة األساسـية للنظام احلـايل حى عودة 

االسـتقرار اجليو-سـيايس ))).

 George Friedman, Power and the Rise and Fall of Nations, “Geopolitical Futures”, (4)
May 5, 2020;Hal Brands, Don’t Let Great Powers Carve Up the WorldSpheres of Influ-

 .ence Are Unnecessary and Dangerous , “Foreign Affairs”,Apr20, 2020
.Rudd, Op.Cit )5(

.Rudd, Op.Cit.; Brands, Op.Cit )6(
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د كوفيـد-9) تكايلـف مواجهة أزمـة اعملية يف ظـّل نظام     لقـد حـدَّ
دويل تشـوبه عيـوب. وانلتيجـة األسـوأ يه مواجهـة األزمـة القادمـة بـدون 
نظـاٍم ىلع اإلطـالق )	). ولكـن ما هـو مؤكـد، يف رأي اخلـراء، أّن األزمة قد 

مّزقـت كثـرياً مّما تبـى مـن العالقـات األمريكية-الصينية.  

النظام الدويل بعد كورونا: املتغرّي والثابت

    لـن تكون السياسـة ادلويلـة وانلظام العاليم كمـا اكن قبل فريوس 
كورونـا، واذا اكن هناك من تغرّيات سـتحدث دونما شـك، فـإن هناك ثوابت 
هـا. فـإذا اكنت الصـني والواليـات املتحدة  ال يمكـن للوبـاء احلـايل أن يغرِيّ
قـد دفعتـا لكفـة اقتصاديـة باهظـة نتيجـة الوبـاء، فـإن لكفتهـا السياسـية 
اكنـت أكـر. فقـد تلّقـت الصـني رضبـة سياسـية أيضـا ، إذ أثـار أداؤهـا يف 
بدايـة األزمـة باإلضافـة اىل التسـاؤل حول مصـدر الفريوس، خماوف بشـأن 
مصداقيتهـا السياسـية فضـاًل عـن التسـاؤل عـن مصـدر الفـريوس. فمـن 
يثـق يف االعتمـاد ىلع بدٍل ال يرغب يف اتلرّصف بشـل مسـؤوٍل ىلع املسـتوى 

العاليم؟

    ويف الطـرف اآلخـر اكنـت الواليات املتحـدة حملَّ أمتعاضٍ واسـٍع يف 
أدائهـا واتلعامـل مـع الظـروف اليت جنمـت عن فـريوس كورونـا، وخصوصا 
أداء الرئيـس ترامـب، لكـن العالـم مـازال يمنـح بعـض اثلقـة للواليـات 
املتحـدة )	). وبوسـع بيـل غيتـس ، اذلي حتـدث قبـل أكـث مـن سـنتني عن 
د  احتمـال ظهـور وباء قد يهـدد البرشيـة، أْن يؤكـد أّن خطر هذا الوبـاء يوِحّ
مجيـع ابلالد يف حرٍب مشـرتكٍة، وأّن اسـتئصال هذا ابلالء جديـر بأْن يَكون 
املهمـة املركزيـة للسياسـة اخلارجيـة لل ابلـالد، مثلما جرى يف )) سـبتمر-
د ضـدَّ ما يُعرف بــ »االرهـاب« ))).فهل  أيلـول حينمـا بـدا أّن العالـم قد توحَّ

.Malley, Op.Cit )1(
.2020 world,” Responsible Statecraft ,Apr 19-Robert E. Hunter, What will change and remain the same in a post-COVID )2(

.2020 ,Did”National Interest”, May5 11/9 Nikolas K. Gvosdev, Why the Coronavirus Won›t Transform International Affairs Like )3(
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سـتكون هـذه اللحظـة مشـابهة تللـك؟ وأّن العالـم قـد دخل حقبـة جديدة 
يف العالقـات ادلويلـة؟  بالطبـع اإلجابة سـتكون سـلبية. فمّما الشـّك فيه أّن 
فـريوس كورونـا هل تأثـري ؛ فهـو خيتـر عالقـات اتلحالـف القائمـة، وُيدث 
 يف بِنْيـة العوملـة احلايلـة، ولكـن العالم لم يتعـرَّض لصدمـة واحدة، 

ً
صـداع

مثلمـا حـدث يف ))سـبتمر تـؤدي اىل وقفـة ))). فمـن اثلابـت أنّـه لـن تتغريَّ 
العديـد مـن احلقائق امللموسـة للقـوى العامليـة. إذ تنتج الصدمات األساسـية 
رتنْي يف  للنظـام ادلويل اعدة مـن حـروٍب كبريٍة، كما حـدث بعد َحرَبـنْي ُمدِمّ
القـرن املـايض، وحربٍ بـاردٍة، لكن جاحئة كورونا ليسـت من هـذا احلجم، 

فـيه سـوف تغـرِيّ اهليالك األساسـية للسـلطة ببطء.

    إذ سيسـتمر ادلوالر األمريكـي كعملة اعمليـة، وتمنح هذه احلقيقة 
الواليـات املتحـدة أيضا فوائد كبرية، وتسـاعد يف دعـم دورها العاليم.

   ومن شـبه املؤكد أّن الواليات املتحدة ستسـتمر يف كونها رائدة العالم 
يف إنتـاج األفـار، وكذلـك »املالذ اآلمـن« اتلعليـيم للناس حـول العالم، لك 
هـذه العوامـل تسـاعد ىلع إنتـاج شـعوٍر باالسـتقرار يف انلظـام العاليم. ىلع 
انلقيـض من ذلك، ستسـتمر الـرصااعت احلايلة ىلع السـلطة داخـل ابلدلان، 
وفيمـا بينهـا، ىلع الرغـم من فـريوس كورونـا املنترش حـول العالم، وتسـتمر 
العديـد من هذه األنشـطة واتلفاعـالت بني ابلـدلان. وهكذا؛ بينمـا تتعاون 
روسـيا مـع اآلخريـن ضـد الفـريوس فإنهـا تسـى بنشـاط أيضـا تلحقيـق 

طموحاتهـا، السـيما يف أوربا والرشق األوسـط )5).

  وسـتبى منطقـة الرشق األوسـط أيضـا كما اكنـت من قبـل؛ ُمعرّضة 
لالضطرابـات الـيت لـم تهـدأ فيهـا ابـداً، ولـن ختتـيف املواجهـة بـني إيـران 
وجريانهـا، ومـع الواليـات املتحـدة. ويف الـرشق األقـىص ستسـتمر كوريـا 
الشـمايلة يف اسـتفزازاتها يف املنطقـة املزوعـة السـالح، ولـن تتوقف الصني 

 .Ibid )4(
.Hunter, Op.Cit. Gvosdev, Op.Cit )5(
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عـن جهودهـا الراميـة خللق »وضـٍع راهٍن جديـٍد« يف حبر جنـوب الصني، ويف 
أوربـا لن تتنـازل روسـيا عـن القرم.

       واثبتـت أزمـة الفـريوس أّن االسـتعدادات العسـكرية مبالٌغ فيها، 
إذ إنّهـا ال تصلـح للتعامـل مـع خطـر اتلهديـدات ايلـوم، لكن سـيظل من 
الصعـب حتويـل املوارد مـن مزيانيـة ادلفـاع األمريكية اىل جمـاالت أخرى 

حتتـاج إيلهـا، والسـيما الصحـة واتلعليم وابلنيـة اتلحتية.

    وُيرّجـح أنّـه سيسـتمر اتلأثـري السـيايس للقطاع العسـكري يف احلّد 
مـن قـدرة الواليـات املتحـدة ىلع تكريـس املـوارد، واالهتمـام بـادلروس 

املسـتفادة مـن الوباء.

        فضـاًل عـن أنّـه لـن تـؤدي أزمـة الفـريوس اىل بـذل جهـود أكر 
يف اتلعامـل مـع اتلحـدي الوجـودي احلقيـيق: ويف مقّدمتـه تغريُّ املنـاخ، ولن 

تُؤخـذ هـذه اجلهـود ىلع حَمَْمـل اجِلّد من أكـر االقتصـادات يف العالـم )	).

        كذلـك لـن تتغـريَّ جوانـب أخـرى من السياسـة العامليـة، ومن ثم 
لـن يكون فـريوس كورونـا العامل املركـزي املنظم، بل حمض اعمـٍل إضايٍف، 

وىلع ادلول أْن تتعامـل معه ويه ترسـم مالمح سياسـاتها اخلارجية.

    ولـن يـدث بصفـة آيلـة أْن تنظـر مجيـع ادلول نظـرة واحـدة اىل 
الـرر انلاجـم عـن الوبـاء، بـل إّن مـا ظهـر بـداًل من ذلـك اكن مزجيـاً من 

اتلعـاون واتلصـادم، قائـم ىلع كيفيـة تقديـر لك قـوٍة ملصاحلهـا.

كني يف أّن العالـم ىلع شـفا حتـوٍل هائـٍل يف     ذلـك مـا جيعـل املشـِكّ
العالقـات ادلويلـة يبدون ىلع حـق يف توقعاتهـم. فالعالم منذ سـنني تَوّقع أّن 
مرضـاً معديـاً هائـاًل قـد يظهـر ىلع نطـاق اعلـيم، حى لو لـم نعلم السـبب 
واتلوقيـت ادلقيقـني. صحيـح أّن هنـاك حتـواًل بطيئـاً جيـري يف العالقـات 
ادلويلـة، لكـن الوبـاء لن    يكـون نهايـة اتلنافـس داخل انلظـام العاليم 

 .Hunter, Op.Cit  )1(
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الفوضـوي. لك مـا هنالـك أنّـه سـوف يصبـح جُمـّرد عنـرص جديـد. ففريوس 
كورونـا ال يعـدو »جبعـة رماديـة« كمـا وصفها نيكـوالس جفوسـديف حمرر 

انرتيست«)	).  الـ«ناشـونال 

   وعندمـا يتحـدث جـورج فريدمـان عـن تأثـري كورونـا ىلع تغيـري 
انلظـام ادلويل، فإنّـه يصـف ذلـك باألوهـام، ويقـّر بـأّن األلـم قـوي، لكن 
انلظـام مـازال قّويـا بتعبريه أيضـا ))). ولكـن ربمـا اكن ادلرس اذلي تعلمته 
البرشيـة مـن اجلاحئـة؛ هـو أنّـه ال يمكـن ألِيّ دولـة، وال حـى الواليـات 
املتحـدة أْن تتغلّـب ىلع الفـريوس جبهودهـا ادلاخليـة الَمْحضـة. وجيـب أن 
تقـرتن رضورات اللحظـة يف نهايـة املطاف برؤيـة تعاونية دويلـة. وكما يقول 
ي اتلاريـيخ للقادة هـذه املرة  كيسـنجر؛ اآلن نعيـش فـرتة تارخييـة، واتلحِدّ
هـو إدارة األزمة وبناء املسـتقبل، إذ أنَّ الفشـل يمكن ان »يـرق العالم«))).

مالحظات ختامية  

      -تعـثُّ الواليـات املتحـدة يف اتلعامـل مـع األزمـة، خلـق ثلمـًة يف 
دورهـا يف قيـادة العالم. 

-انلظـام العالـيم وتـوازن القـوى يميـالن اىل اتلغـريُّ ولكـن ببـطء 
شـديد، إذ سـتبى الواليـات املتحـدة مهيمنـة ىلع هـذا انلظـام مـع ظهـور 

منافسـني اقويـاء وأبرزهـم الصـني.

ـني وواشـنطن، فـإنَّ احلقيقـة غـري املريـة  - بالرغـم مـن جهـود بَِكّ
يه أّن قـوة الواليـات املتحـدة والصـني سـتتقلص نتيجة هذه األزمة بشـل 
كبـري. وسـتكون انلتيجـة اجنرافـاً بطيئـاً، ولكنه ثابـت حنو الفـوىض ادلويلة 

بمـا يف ذلـك األمـن ادّلْويل واتلجـارة وإدارة الوبـاء.

- انتهـاء نظـام العوملـة االقتصاديـة واالعتمـاد املتبـادل، وابلحث عن 

.Gvosdev, Op.Cit )2(

Friedman, Op.Cit  )3(

.Kissinger, Op.Cit  )4(
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سالسـل توريـد حملية.

- نسف القواعد احلايلة لعملّيات اتلصنيع واإلنتاج العاملية.

- فشـل املؤسسـات ادلويلـة يف القيـام بدورهـا اذلي اكن متوّقعـا يف 
اتلحذيـر واتلنسـيق للحـِدّ  مـن األزمـة، ومنظمـة الصحـة العامليـة، وأدائها  

خـالل األزمـة ربمـا اكنـت أوضـح األمثلة.

- مزيـد مـن االنكفـاء إىل ادلاخـل وتراجـع القضايـا ادلويلـة ذات 
االهتمـام املشـرتك.

- تقويـة مفهـوم احلكومـة املركزيـة وتعزيـز قبضـة احلكومـات دونما 
معارضة.

- قوة الروح اإلنسانية وجناحها يف مواجهة اخلطر.

د  - املنتـرص يف احلـرب ضد الكورونا هـو اذلي سـيكتب اتلاريخ، ويدِّ
املستقبل بشـٍل كبرٍي.

- سيكون العالم: أقلُّ انفتاحاً، أقلُّ ُحريًة، وأكث فقراً.



521

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

قائمة املصادر:

باللغة العربي�ة:

عمـرو محـزاوي، عـودة ادلولـة يف زمـن الكورونا،7 نيسـان 2020)مركـز اكرنييغ 	 

للـرشق االوسـط)( ىلع املوقع: 

 *www.https://Carnegie – mec.org

باللغة الجنلزيية:.

* Brands. Hal, Don’t Let Great Powers Carve Up the 

WorldSpheres of Influence Are Unnecessary and 

Dangerous , ”Foreign Affairs,Apr“ 2020. 

* Fisher.Joschka, The Future of Global Power, ”Geopolitical 

Futures“, May 2(,2020.

	  Fisher. Joschka, The Virus that Changed the World Apr 

29,2020, ”Project Syndicate“ Apr 29,2020,.

	  Friedman.George, Power and the Rise and Fall of Nations, 

”Geopolitical Futures“, May 2020 ,(.

* Garret. Lauri, A Dramatic New Stage in Global Capitalism, 

in: ”How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic“ 

”,Foreign Policy“,Mar2020.

* Gvosdev. Nikolas K, Why the Coronavirus Won’t 

Transform International Affairs Like ((/9 Did“National 



522

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

Interest“, May2020  ,(.

 Haas. Richard N.s, More Failed States , in: ”How -
 the World Will Look After the Coronavirus Pandemic“

.,“Foreign Policy“,Mar2020

 How the World Will Look After the Coronavirus“-
.Pandemic“ ,“Foreign Policy“,Mar2020

 Hunter Robert E , What will change and remain  -
 world,“ Responsible  (9-the same in a post-COVID

.2020  Statecraft“,Apr

 Ikenberr. G. John y, Democracies Will Come out  -
 of Their Shell, in: ”How the World Will Look After the

.Coronavirus Pandemic“ ,“Foreign Policy“,Mar2020

 –––––––––. ––––– –., The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter -
.the World Order.”Wall Street Journal”, April 3, 2020

 Malley.Robert The International Order After  -
.2020  ,24  Project Syndicate“, Apr”,(9-COVID

 Menon. Shivshankar, This Pandemic Can Serve a -
 Useful Purpose , in: “How the World Will Look After the

.Coronavirus Pandemic” ,”Foreign Policy”,Mar2020

 Niblett. Robin, The End of Globalization as  -
 We Know It, in: “How the World Will Look After the

.Coronavirus Pandemic”,”Foreign Policy”,Mar2020

 Nye. Joseph  s. Jr.American Power Will Need  -



523

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

 a New Strategy, in: ”How the World Will Look After the
.Coronavirus Pandemic ,“Foreign Policy“,Mar2020

 O’Neil  K .Shannon, Lower Profits, but More  -
 Stability , in: ”How the World Will Look After the

.Coronavirus Pandemic“,“Foreign Policy“,Mar2020

.Reuter News Agency“,may28,2020“-

 Rudd. Kevin, The Coming Post-COVID Anarchy,  -
.”Foreign Affairs“, Mar6,2020

 Schake. Kori, The United States Has Failed the  -
 Leadership Test, in: “How the World Will Look After the

.Coronavirus Pandemic”,”Foreign Policy”,Mar2020

 Walt M.Stephen, A World Less Open, Prosperous,-
and Free

 in: “How the World Will Look After the  ,  
.CoronavirusPandemic”,”Foreign Policy”,Mar2020



524

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

االقتصاد يف زمن كورونا التحديات واالسرتاتيجيات

نبي�ل سديري)))
جامعة احلسن األول- كلية احلقوق سطات- املغرب

nabilsdairi@gmail.com

ملخص:

تـرتك األوبئة تأثـريا ىلع انلمو االقتصادي، فيف حالة كورونا ىلع سـبيل 
املثـال، تعتـر ووهان من أهم املـدن الصناعية، وتسـبب انتشـار الفريوس يف 
إغـالق املصانـع وإيقاف حركـة االقتصاد، ما كبـد املدينة خسـائر اقتصادية 
هائلة وكذلك الشـأن بالنسـبة بلـايق ادلول األوربية وأمريـكا وإفريقيا، وقد 
تأثـرت بورصـة شـانغهاي، حيـث تراجعـت بنسـبة 8 %، كمـا تراجـع انلمو 
االقتصـادي يف الصـني حبـوايل 0,2 % يف الربـع األول من 2020 بسـبب كورونا، 
ومـن املتوقـع أن تبلـغ قيمـة اخلسـائر 62 مليـار دوالر، كمـا توقع خـراء أن 

يتكبـد االقتصـاد العاليم خسـائر تفـوق 60) مليار دوالر بسـبب الفريوس.

وتعتمـد عمليـات اتلخطيـط ىلع تقديـر املواقـف وتشـخيص الواقع   
ودراسـة اتلاريـخ واتلفكـري العميـق بعـد اتلحليـل اجلـذري لـل مشـلكة 
يمكنهـا أن تنتـج عـن اجلاحئة، مـا يتطلب عمليـات اتلخيل اذلهـي إىل أين 
سـتصل هـذه اجلاحئة، وذلـك مرتبط بطبيعة السياسـات الـيت تتخذها ادلولة 
ىلع الصعيـد  االقتصـادي وحماربـة حالـة الكسـاد وابلحـث عـن اتلمويـل 

)1( باحث بسلك الدكتوراه تخصص القانون العام والعلوم السياسية جامعة الحسن األول كلية الحقوق سطات مقاالت وطنية ودولية 

مداخالت وطنية ودولية اللغات، الفرنسية، اإلنجليزية، الروسية 
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املناسـب ملواجهـة هـذا الفـريوس، فاإلجـراءات احلايلـة الـيت اختذهـا بعض 
احلكومـات يف وقـف احلياة ملـدة زمنية حلني السـيطرة ىلع الفـريوس يتطلب 
مـن ادلولة رصد املوازنـات الطارئة السـتدامة اتلدفق االقتصادي والسـيولة 
املايلـة بغيـة احلـد مـن اخلسـائر االقتصاديـة الواقعـة ىلع القطـاع اخلـاص 
واحلكومـات وادلول الصاعـدة أو انلامية، إن ادلروس اليت جيب اسـتخالصها 

أنـه ال أحـد يتوفـر ىلع سـيناريو فعـال تلدبري هـذه األزمـة االقتصادية.

مقدمة: 

الصـني  بـني  املتبادلـة  والعقوبـات  اتلجـاري  اتلنافـس  ذروة  يف   
وأمريـكا ظهـر فـريوس كورونـا يف دجنـر املـايض يف الصـني، وحتديـدا يف 
مقاطعـة »ووهـان« املعقـل الصنـايع األضخـم يف الصـني، متسـببا باخنفاض 
كبـري يف اإلنتـاج، وتوقيـف العديـد مـن املصانـع وحركة املواصـالت نتيجة 
اإلجـراءات الـيت فرضتهـا السـلطات يف حماولـة للحـد مـن انتشـار وتقليل 
اخلسـائر املرتتبـة عليـه لكنهـا أخفقـت يف حمارصتـه، وهـو مـا تسـبب يف 
انتشـاره يف اغلـب دول العالـم وقـد جتـاوز عـدد املصابني به حـى منتصف 
)2 مـارس ربـع مليـون ىلع مسـتوى العالم، وتواصـل جاحئة فـريوس كورونا 
)كوفيـد9)) إحلـاق خسـائر فادحـة ومزتايـدة يف األرواح يف خمتلـف بـدلان 
العالـم، وحى يتسـى محايـة األرواح وإتاحـة الفرصة نلظم الراعيـة الصحية 
لـك تواكـب األزمـة، اكن من الـروري اللجـوء إىل عمليات العـزل واحلظر 
العـام واإلغـالق واسـع انلطاق إلبطاء انتشـار الفـريوس، وباتلـايل تتمخض 
األزمـة الصحيـة عـن انعاسـات حـادة ىلع النشـاط االقتصـادي  فنتيجـة 
هلـذه اجلاحئة، مـن املتوقع أن يشـهد االقتصاد العاليم انكماشـا حـادا بواقع 
-%3 يف اعم 2020، وهـو أسـوأ بكثـري ما ترتـب ىلع األزمة املايلـة العاملية يف 
2009/2008، ويف أحـد السـيناريوهات األساسـية، اذلي يفرتض احنصار اجلاحئة 
يف انلصـف اثلاين مـن اعم 2020، وإمانيـة ختفيف جهود االحتـواء باتلدريج، 
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مـن املتوقـع أن ينمـو االقتصـاد العالـيم بمعـدل 8,)%يف )202 مـع موعـد 
النشـاط االقتصـادي إىل طبيعته، بمسـاعدة ادلعـم املقدم من السياسـات))).

باغتـت جاحئـة كوفيـد-9) العالـم وهـو يواجـه الفعل آفاقـا ضعيفة   
للنمـو العالـيم، مـع اخنفـاض اتلضخـم وأسـعار الفائـدة االسـمية، ورفعـت 
إىل مسـتوى  العامـة  املايلـة  اتلحـرك مـن خـالل سياسـة  اجلاحئـة رضورة 
غـري مسـبوق، وقـد تكثفـت اتللكفـة اإلنسـانية للجاحئـة بمعـدل مـروع، 
ومـن املتوقـع أن يكـون هلـا تأثـري جسـيم ىلع انلاتـج واملايلـات العامـة 
وينبـيغ أن تكـون اسـتجابات احلكومـات رسيعة ومنسـقة ومتماشـية مع 
حـدة األزمـة الصحيـة، مـع قيـام أدوات املايلة العامـة بدور أسـايس يف هذا 
اخلصـوص، وتتطلب األولويـة األول، ويه إنقاذ األرواح، االسـتجابة الاملة 
الحتياجـات اإلنفـاق ىلع عمليات االختبـار والعالج، األمـر اذلي يدعو إىل 
تنسـيق اجلهـود العامليـة، بمـا يف ذلك دعـم ابلـدلان ذات القـدرات املحدودة 
يف املجـال الصـيح، عن طريـق املنح واتلمويـل املير وإجياد لقـاح منخفض 
اتللكفـة لـل بـدلان العالـم)2) ، ويتطلب إنقـاذ األرواح أيضا مـرااعة اتلباعد 
االجتمـايع، وهو مكون أسـايس يف احلماية اجلماعية حمليـا واعمليا، ما يفرض 
تكايلـف أكـر عن طريق خفض انلاتـج واإليرادات الريبيـة، واحلاجة إىل 
محايـة األفـراد والـرشاكت األكث تـررا، ويمكن حتقيق هذا اهلـدف باختاذ 
إجـراءات كبـرية مؤقتة توجه إىل املسـتحقني يف الوقت املناسـب، اكإلجازات 
املرضيـة والعائليـة  الـيت تموهلـا احلكومـة، وحتويـالت املسـاعدة، وإاعنات 
ابلطالـة، ودعـم األجـور، وتأجيل املدفـواعت الريبيـة، وباملثـل يمكن أن 

يـؤدي إىل دعـم سـيولة الـرشاكت إىل ختفيض خماطـر اإلفالس.

الفرضيـة األول: مـدى فعايلـة السياسـات االقتصادية والسياسـية يف 

.imf.www ،1(  تقرير آفاق االقتصاد العاليم، املوقع الرسيم لصندوق انلقد ادلويل(

org  	2/)2020/0 ىلع الساعة )) ونصف زواال.
)2(  تقرير الراصد املايل، صندوق انلقد ادلويل،  أبريل org.imf.www ،2020  	2/)2020/0 ىلع الساعة )) ونصف 

زواال.
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احلـد مـن أزمة كورونـا والرجـوع إىل العهد السـابق من احليـاة الطبيعية ىلع 
املسـتوى االقتصـادي واملبـادالت اتلجارية. 

ىلع  القضـاء  رغـم  ستسـتمر  االقتصاديـة  اآلثـار  اثلانيـة:  الفرضيـة 
الفـريوس نظرا لآلثـار السـلبية ابلليغة اليت عرفهـا االقتصـاد العاليم، البد 

مـن الوقـت حـى يتعـاىف االقتصـاد وترجـع األمـور لعادتهـا الطبيعية.

من خالل ما سبق نطرح اإلشايلة اتلايلة:

مـا مـدى جناعـة االسـرتاتيجيات االقتصاديـة يف احلـد مـن اآلثـار   
اتلوازنـات  تلحقيـق  املواجهـة  وآيلـات  العالـيم  االقتصـاد  ىلع  السـلبية 

؟ العامليـة  االقتصاديـة 

ويتفرع عن اإلشايلة سؤالني اثنني:  

مـا يه اتلحديـات االقتصاديـة الـيت تواجـه العالـم يف ظـل أزمـة   
؟ كورونـا 

ومـا يه االسـرتاتيجيات االقتصاديـة للحـد مـن اآلثار السـلبية ىلع   
االقتصـاد العالـيم؟

ولإلجابة ىلع السؤالني نقسم املوضوع إىل حمورين :

املحور األول: اتلحديات االقتصادية يف أزمة كورونا

املحور اثلاين: االسرتاتيجيات  االقتصادية للحد من أزمة كورونا 

ودلراسـة املوضـوع نعتمـد املنهـج اتلاريـيخ ذلكـر اتلطـورات الـيت   
جـاءت فيهـا أزمـة كوفيـد-9)، واملنهج اتلحليـيل الوصيف بتحليـل املعطيات 

االقتصاديـة السـتخالص انلتائـج بللـورة آيلـات مواجهـة كوفيـد -9).

املحور األول: التحديات االقتصادية يف  أزمة كورونا  

إن هـذه األزمـة منقطعـة انلظـري ألن هناك أزمـة كبرية مـن املرجح   
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أن تتضـاءل اخلسـائر الـيت أشـعلت فتيل األزمة املايلـة العاملية أمام خسـائر 
انلاتـج املصاحبـة هلـذا الطـارئ الصـيح وإجـراءات االحتـواء املرتبطـة به، 
ثانيـا ىلع غـرار أي حرب أو أزمة سياسـية هناك عدم يقني شـديد ومسـتمر 
بشـأن مـدة الصدمة ودرجـة حدتها، ثاثلا يف ظـل الظروف الراهنـة هناك دور 
خمتلـف تمامـا للسياسـة االقتصاديـة، فـيف األزمـات العادية  يسـى صناع 
السياسـات إىل تشـجيع النشـاط االقتصـادي عـن طريـق حتفـزي الطلـب 
الـيلك بـأرسع وقـت مكـن، أما هـذه املـرة فمعظم األزمـة يرجـع إىل تبعات 
إجـراءات االحتـواء الالزمـة، مـا يزيد مـن صعوبـة حتفزي النشـاط، وجيعله 
أمـرا غـري مرغـوب ىلع األقـل بالنسـبة للقطـااعت األكـث تـررا)))، ومـن 
املرجـح أن يمـر االقتصـاد العالـيم هـذا العـام بأسـوأ ركـود تعـرض هل منـذ 
سـنوات »الكسـاد الكبري«، متجـاوزا يف ذلك لك تداعيات األزمـة املايلة منذ 
0) سـنوات، فمـن املتوقـع أن يتسـبب »اإلغالق العـام الكبـري« يف انكماش 
انلمـو العالـيم بشـدة، ومن املتوقـع حدوث تعـاف جـزئ يف اعم )202، حيث 
يصبـح انلمـو أىلع مـن معـدالت االجتـاه العام، ولكـن ىلع مسـتوى إمجايل 
انلاتـج املحـيل سـيظل أدىن مـن االجتـاه العـام يف فرتة مـا قبل الفـريوس، مع 
قـدر كبـري مـن عـدم ايلقني حـول مـدى »قـوة اتلعـايف«، ومـن املمكن أن 
تكـون نتائـج انلمـو أسـوأ بكثـري وسـيحدث هـذا إذا اسـتمرت اجلاحئـة 
وإجـراءات االحتـواء مـدة أطـول، أو وقـع رضر أكـث حـدة ىلع اقتصـادات 
األسـواق الصاعـدة واالقتصادات انلامية، أو اسـتمر تشـديد األوضاع املايلة، 
أو إذا ظهـرت آثـار اغئـرة واسـعة  انلطاق بسـبب إغالق الرشاكت واسـتمرار 

لة بلطا ا

أوال: على مستوى االحتاد األوريب  

مثلمـا ينـرش فـريوس »كورونا« املعانـاة البرشيـة يف اكفة أحنـاء العالم، 

)1( تقرير آفاق االقتصاد العاليم، املوقع الرسيم لصندوق انلقد ادلويل، org.imf.www  	2/)2020/0 ىلع الساعة 

)) ونصف زواال.
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فإنـه ينـرش كذلك املعاناة  االقتصادية، فهو ليس فريوسـا معديا ىلع املسـتوى 
الطـي فقط ولكنه معـد اقتصاديا أيضا، فـيف 4 مارس 2020 قالـت »املفوضية 
األوربيـة« إن إيطايلـا وفرنسـا معرضتـان خلطـر االنـزالق إىل الركـود، وقـال 
صنـدوق انلقـد ادلويل إنـه يـرى أن االقتصـاد العالـيم يتجـه إىل مسـارات 
أكـث خطـورة، وهـو األمـر اذلي يطـرح بـدوره عدة أسـئلة: كيـف وإىل أي 

مـدى وبـأي رسعة سـوف ينتـرش الرر 

 االقتصادي؟ وإىل مى سيستمر  الرر

؟ ومـايه آيلـات العـدوى االقتصادية؟وفوق لك يشء مـا اذلي يمكن 
للحكومـات أن تفعلـه حيـال ذلـك؟، حـاول عـدد مـن خـراء االقتصـاد 
اإلجابـة ىلع تلـك األسـئلة، واستكشـاف مسـتقبل العالـم العالـيم يف ظـل 

انتشـار فـريوس كورونـا، وذلـك عـر أوراق حبثيـة وتقديـرات)2).

ثاني�ا: األسواق المالية والستثمار 

مـع مطلع العـام اجلديد بدا االقتصـاد العاليم يف طريقـه إىل انتعاش   
جيـد، وأنـه لن يتأثر بشـدة يتلـك اتلوتـرات اتلجارية والسياسـية اليت اكنت 
جاريـة حينئـذ، فانت األسـواق املايلة منتعشـة وتوقعات انلمـو متفائلة، لك 
هـذا حتـول بعد انتشـار فريوس كورونـا يف معظم دول العالـم، حيث تررت 
األسـهم العامليـة حيـث يتم رشاء وبيع أسـهم الـرشاكت، أن تؤثـر ىلع العديد 
مـن االسـتثمارات، خاصة املعاشـات اتلقاعدية أو حسـابات اتلوفري الفردية، 
وشـهدت مـؤرشات FTSE« وداو جونز« الصنايع »ونيـك« اخنفاضات هائلة 
 »FTSEدجنـر، وحقق مـؤرشا »داو وجونز و 	منـذ بدايـة تفي الوبـاء يف )
أكـر اخنفاض هلما يف يوم واحد منذ 987)، وخيى املسـتثمرون من أن يؤدي 
تفـي وبـاء كورونـا إىل تدمري انلمـو االقتصـادي، وأال تكـون اإلجراءات 
احلكوميـة اكفيـة لوقـف الرتاجـع، واسـتجابة هلـذا الوضـع قـررت ابلنـوك 

)2(  حممد حممود السيد، الصدمات اخلمس لالقتصاد العاليم جراء كورونا، مركز أحباث السياسات االقتصادية، 

..05h09 2/)2020/0 ىلع الساعة	تم االطالع     www.futureuae.comمارس 2020، ىلع موقع
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املركزيـة يف العديد من ادلول خفض أسـعار الفائدة ، ومـن املفرتض أن تؤدي 
هـذه اخلطـوة نظريـا إىل تقليل تكلفـة االقـرتاض، وباتلايل تشـجيع اإلنفاق 
ثـم تعزيز حالـة االقتصاد، كما شـهدت األسـواق العامليـة تعافيا بعـد أن أقر 
جملـس الشـيوخ األمريكي مرشوع قانون املسـاعدات املايلـة ملواجهة وباء 
كورونـا بقيمـة 2 تريليون دوالر ملسـاعدة العمـال والرشاكت،لكـن مع هذا 
حـذر بعـض املحللـني من أن األسـواق قـد تشـهد تقلبـا إىل أن يتـم احتواء 
الوبـاء)))، ووصل عدد األشـخاص اذليـن تقدموا بطلبـات للحصول ىلع إاعنة 
ابلطالـة إىل مسـتوى قيـايس يف الواليـات املتحـدة، مـا يشـري إىل نهايـة عقد 
مـن اتلوسـع االقتصـادي يف العالـم،  وتسـيطر حالة عـدم ايلقني حـول عمر 
األزمـة االقتصاديـة الراهنـة اليت تسـبب فيها فـريوس كورونا، فمـن الواضح 
أن هـذه الصدمـة االقتصاديـة يمكـن أن تسـبب آالمـا طويلـة، وربما ترتك 
ندوبـا عميقـة أكـب بكثـري مـن األوبئـة األخـرى الـيت اكنـت تظهـر بعد 
احلـروب الكـرى، هـذا الوباء خمتلف مـن انلاحيـة االقتصاديـة، ألنه رضب 
 ،G7 بشـدة ادلول االقتصاديـة الكـرى، فادلول األكث تررا تشـمل جمموعة
باإلضافـة إىل الصـني. ورغـم تغـري ابليانات الطبية لك سـاعة إال أنـه اعتبارا 
مـن ) مـارس 2020، اكنـت ادلول العرشاألكـث تـررا مـن فـريوس كورونـا 
مطابقـة تقريبـا لقائمـة أكـر عـرش اقتصاديـات يف العالـم، وتـأيت الواليات 
املتحـدة والصـني وايلابـان وأملانيـا وبريطانيا وفرنسـا وإيطايلـا ضمن العرش 

األوائـل األكث تأثـرا باملرض)2).

ثالثا: القوى القتصادية العاملية   

املتحـدة  الواليـات  فقـط  أخذنـا  وإذا  الارثـة،  حجـم  نـدرك  ولـك 
والصـني وايلابـان وأملانيـا وفرنسـا وإيطايلـا، فسـنجد أنهم يمثلـون 60% من 

)1(  لورا جونز-ديفيد براون-دانيال باملبو، فريوس كورونا: ديلل تداعيات الوباء ىلع االقتصاد العاليم، ىلع موقع يب 

يب يس نيوز، com.bbc.WWW  	2/)2020/0 ىلع الساعة اثلامنة صباحا.
)2(  محد حممود السيد، الصدمات اخلمس لالقتصاد العاليم جراء كورونا، مركز أحباث السياسات االقتصادية، 

..05h09 2/)2020/0 ىلع الساعة	تم االطالع     www.futureuae.comمارس 2020، ىلع موقع
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العـرض والطلـب العامليـني )انلاتـج املحـيل اإلمجـايل)، و)6% مـن اتلصنيع 
العالـيم و 4% مـن الصـادرات الصناعيـة العامليـة، وبتعبـري أحـد املحللـني 
االقتصاديـني فإنه:«عندمـا تعطـس هـذه االقتصـادات، سـتصاب بقيـة دول 
العالـم بالرد«، فهـذه االقتصادات سـتصاب، خاصـة الصني وكوريـا وايلابان 
وأملانيـا والواليـات املتحـدة، يه جـزء مـن سالسـل القيمـة العامليـة، ذلا فإن 
أزماتهـا سـتنتج عـدوى »سلسـلة اتلوريـد«يف مجيـع ادلول تقريبـا)	)، ذلا من 

املرجـح أن يتـرر قطـاع اتلصنيـع العاليم.

رابعا: الصدمات القتصادية العاملية   

هنـاك مظاهـر عدة للصدمـات االقتصاديـة اليت يواجههـا العالم حايلا 
بسـبب هـذا الوبـاء، ومـن املرجـح أن تسـتمر ألسـابيع وشـهور مقبلـة، أول 
هـذه الصدمـات يه القائمـة ىلع معتقـدات انلـاس، حيـث أن  حالـة اذلعر 
الـيت تنترش بني انلاس بسـبب انتشـار الفـريوس، وعدم ثقتها يف السياسـات 
والقـرارات احلكوميـة، قـد يدفعهم إىل انتهـاج ما يعرف ب«سـلوك القطيع«، 
املـواد االسـتهالكية،  انلـاس ىلع رشاء  الفـوىض، ويتالـب  تنتـرش  حيـث 
وسـحب أمواهلـم مـن ابلنـوك ، وهـو ما قـد يقـوض بعـض االقتصـادات إىل 

حمققة. كـوارث 

وانكمـاش  العـرض  اخنفـاض  الصدمـة يف  مظاهـر  ثـاين  ويتمثـل   
ادلول  مـن  العديـد  يف  والـرشاكت  السـلطات  أغلقـت  حيـث  اإلنتاجيـة، 
أماكـن العمـل واملـدارس، فقـد أمـرت العديـد مـن الـرشاكت ايلابانيـة 
الكبـرية موظفيهـا بالعمـل مـن املـزل منـذ أواخـر فرايـر، وهـو احلـال يف 
معظـم دول العالـم ، فمـن منظـور اقتصـادي، فـإن عمليات اإلغـالق وحظر 
السـفر تقلـل اإلنتاجيـة بشـل مبـارش، بطريقة تشـبه االخنفـاض املؤقت يف 
اتلوظيـف، حيث تعرضـت صناعة الطـريان ألرضار بالغة، مـع تراجع حركة 

)3(  محد حممود السيد، الصدمات اخلمس لالقتصاد العاليم جراء كورونا، مركز أحباث السياسات االقتصادية، 

..05h27 2/)2020/0 ىلع الساعة	تم االطالع     www.futureuae.comمارس 2020، ىلع موقع
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الطائـرات، وخفضـت رشاكت الطـريان الرحـالت اجلويـة، وألى املسـافرون 
حجـوزات رحالت العمـل والعطالت، كمـا فرضت احلكومات حـول العالم 
قيـودا ىلع السـفر يف حماولـة الحتـواء الوبـاء، وحظـر االحتـاد األوريب دخول 
املسـافرين القادمـني مـن خـارج دول اتلحـاد ملـدة 0	 يوما واليت قـد تتمدد 
يف خطـوة غـري مسـبوقة إلغالق حدوده بسـبب وبـاء كورونـا، ويف الواليات 
املتحـدة األمريكيـة منعـت إدارة »ترامب« دخـول املسـافرين القادمني من 
املطـارات األوربيـة إىل األرايض األمريكية، وتكشـف ابليانات املسـتمدة 
مـن خدمـة تتبع الرحـالت اجلوية، أن عـدد الرحالت اتلجارية ىلع مسـتوى 
العالـم قـد تأثـر سـلبا بشـل كبـري، كمـا أعـرب خـراء صناعـة السـفر يف 
بريطانيـا عـن خماوفهـم بشـأن عدم اسـتقبال السـياح الصينيـني، فخالل 2) 
شـهرا انتهـت يف شـتنر 9)20 زار بريطانيـا حـوايل ))4 ألـف صيـي، وينفق 
املسـافرون الصينيـون ثالثـة أضعـاف مـا ينفقـه أي زائـر أو سـائح آخـر يف 
بريطانيـا بمتوسـط 680) جنيـه اسـرتيلي يف  لك زيـارة)))، فقـد تشـهد املدن 
الـيت تعتمـد ىلع السـياحة يف توفري قـدر كبري مـن دخلها هبوطـا يف تكلفة 
املعيشـة، بسـبب انكمـاش االقتصـاد وهبـوط األسـعار، يف حـال تراجـع 
أعـداد السـاحئني، وهكـذا جـاءت اتلوقعـات اخلاصـة بوحـدة املعلومـات 
بمجلـة »االيكونومسـت« اليت ترصد تكايلف املعيشـة حـول العالم، وقد 
أنهـت تقريرها السـنوي حـول تكلفة املعيشـة يف العالم 2020 يف شـهر نونر 
9)20، قبـل االنتشـار الوبـايئ لفـريوس كورونـا، ذلا مـن املرجـح أن يكـون 
بابتيسـت«، كبـري خـراء  القـادم خمتلفـا تمامـا)2)، وقال«سـيمون  اتلقريـر 
االقتصـاد بوحـدة املعلومات بمجلة اإليكونومسـت:«يرجح أن تشـهد املدن 
اليت تعتمد ىلع السـياحة هبوطا يف األسـعار، ذلا أتوقع أال تتمكن سـنغافورة 
وهونـغ كونـغ مـن االحتفـاظ بالصـدارة يف قائمـة ادلول األكـث غـالء يف 

)1(  لورا جونز-ديفيد براون-دانيال باملبو، فريوس كورونا: ديلل تداعيات الوباء ىلع االقتصاد العاليم، ىلع موقع يب 

يب يس نيوز، com.bbc.WWW  	2/)2020/0 ىلع الساعة اثلامنة صباحا.
)2(  فريوس كورونا: خريطة املدن األكث غالء يف العالم قد تتغري بسبب اتلأثريات االقتصادية، ىلع موقع يب يب يس 

نيوز، com.bbc.WWW  	2/)2020/0 ىلع الساعة اثلامنة صباحا.
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املسـتقبل، وقـد نـرى مدنا خمتلفـة تصـل إىل تلـك القمة«.

ويتعلـق األمـر اثلالـث من مظاهـر الصدمـة باملدى الزمـي واملاين   
لألزمـة، حيـث إن فـريوس كورونا ليس أول صدمة يشـهدها العالـم، فهناك 
»الصدمـات انلفطيـة » يف السـبعينات مـن القـرن املايض، وتسـونايم تايالند 
وزلـزال ايلابـان اعم ))20، لكـن لك هـذه الصدمـات واألزمـات اكن هلـا 
نطـاق جغـرايف حمـدد، دون توسـع مـادي، وكذلك إطـار زمي بلغـت خالهل 
اذلروة ثـم توقفـت، إال أن فـريوس كورونـا أتبـث أنـه قابـل للسـيطرة، فهـو 
ينتـرش يف اكفـة بقـاع العالم يلـرتك آثـار الصدمـة ىلع معظـم االقتصاديات، 
وكذلـك ليـس هنـاك إطار زمـي واضح مـن املحتمـل أن ينتيه خـالهل هذا 
الوبـاء، وباتلـايل هناك حالة مـن عدم ايلقني حـول حجم اآلثـار االقتصادية 
املحتمـل وقوعهـا يف اكفـة أحنـاء العالـم، وهـو األمـر اذلي قـد يـودل بـدوره 

سياسـات وردود فعـل اكرثيـة اتلأثري.

ويرتبـط رابع مظاهـر الصدمة بسلسـلة اتلوريد، فاعتبـارا من أوائل   
مـارس 2020، اكن وبـاء كورونـا متمركـزا يف الصـني، واكنـت جبانـب ايلابـان 
وكوريـا، أكـث ادلول تـررا وبانلظـر إىل مركزيـة هـذه ادلول يف سالسـل 
اتلوريـد العالـيم، وتلـيق قطـاع اتلصنيـع صدمـات قويـة يف آسـيا وأوربـا 
وأمريـكا الشـمايلة، خاصـة يف ظـل اتلأثـري الواضـح للوبـاء ىلع دول مثـل 

أملانيـا وإيطايلـا وفرنسـا وبريطانيـا والواليـات املتحـدة.

ويظهـر خامـس مظاهـر الصدمـة يف جانـب الطلـب، واذلي مـن   
املتوقـع أن يتقلـص بشـل كبـري، حيـث أن حظـر اتلجـوال   وتقييـد حركة 
املواطنـني والسـفر سـيقلل مـن حجم الطلب ىلع السـوق بنسـبة مـا، وذلك 
ىلع مسـتوى املسـتهلكني، أمـا ىلع مسـتوى املسـتثمرين، فستسـود حالـة 
مـن احلـذر والرتقـب، الـيت سـتمنعهم من ضـخ أي أمـوال يف مـرشواعت أو 

اسـتثمارات جديـدة)	).

)3(  محد حممود السيد، الصدمات اخلمس لالقتصاد العاليم جراء كورونا، مركز أحباث السياسات االقتصادية، 
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وسـتؤدي فاشـية كوفيـد-9) وعواقبها املايلـة واالقتصاديـة إىل زيادة   
كبـرية يف عجـز املايلة العامة ونسـب ادلين العام مقارنة باتلوقعات السـابقة، 
فمـع هبـوط انلاتـج ترتاجـع اإليـرادات  حبـدة أكـر إذ يتوقـع السـيناريو 
األسـايس لعـام 2020 أن تقل اإليرادات بنسـبة %2.5من إمجـايل انلاتج املحيل 
العالـيم عـن اتلوقعـات الـواردة يف عـدد أكتوبـر )))9)20، وسـتقع ىلع املايلة 
العامـة تكايلـف مبـارشة أيضـا بسـبب املرصوفـات الصحيـة  الروريـة 
والـرشاكت،  األفـراد  دلعـم  واإلنفـاق  بالرائـب  املتعلقـة  واإلجـراءات 
وتقـدر هـذه اتلايلـف حايلا بنحـو 	,	 تريليـون دوالر ىلع مسـتوى العالم، 
وباإلضافـة إىل ذلـك بالرغـم مـن أن قـروض القطـاع العـام وعمليـات ضخ 
والضمانـات  أمريكـي)  دوالر  تريليـون   (,8( املسـاهمة  األمـوال  رؤوس 
وغريهـا مـن االلزتامـات االحتمايلـة)2,7 تريليـون دوالر أمريكي) يمكن 
أن تدعـم املؤسسـات املايلـة وغـري املايلـة، فإنهـا ختلـق خماطـر ىلع املايلـة 

العامـة يف نفـس الوقت.

مرحلـة  مرحلتـني:  ىلع  األزمـة  صدمـات  مـع  اتلعامـل  وسـيتعني   
االحتـواء وحتقيـق االسـتقرار تليها مرحلـة اتلعـايف، ويف كال املرحلتني هناك 
دور حاسـم لـل مـن الصحـة العامـة والسياسـات االقتصادية، وتكتسـب 
أهميـة  االجتمـايع  واتلباعـد  العـام  واإلغـالق  الصـيح  احلجـر  عمليـات 
حاسـمة يف إبطـاء انتقـال العـدوى، مـا يعطـي نظـام الراعيـة الصحيـة وقتا 
اكفيـا للتعامـل مـع طفرة الطلـب ىلع خدماتـه وإمهـال ابلاحثني وقتـا اكفيا 
ملحاولـة إجيـاد أدويـة ولقـاح، ويمكـن أنـن تسـاعد هـذه اإلجـراءات ىلع 
جتنـب ركود النشـاط االقتصـادي بصورة أشـد وأطـول أمدا وتهيئة السـبيل 

تلعـايف االقتصـاد)2).

..06h00 2/)2020/0 ىلع الساعة	تم االطالع     www.futureuae.comمارس 2020، ىلع موقع
)1(  تقرير الراصد املايل، صندوق انلقد ادلويل،  أبريل org.imf.www ،2020  	2/)2020/0 ىلع الساعة )) ونصف 

زواال.
)2(  تقرير آفاق االقتصاد العاليم، املوقع الرسيم لصندوق انلقد ادلويل، org.imf.www  	2/)2020/0 ىلع الساعة 

)) ونصف زواال.
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يمكـن اعتبـار أن اكفـة اتلدفقـات االقتصاديـة عـر احلـدود يه   
قنـوات عـدوى للمخاطـر والكـوارث االقتصاديـة املرتبطة بانتشـار فريوس 
كورونـا، مـن بضائع، وخدمـات، وأشـخاص، ورأس مـال، واسـتثمار أجني، 
ومصـارف دويلـة، ىلع مسـتوى ابلنوك يرجـح العديد من اخلـراء أن القطاع 
املـرصيف قـد تعلـم مـن درس األزمـة املايلـة 2008، وأصبـح من غـري املرجح 
أىلع  االحتياطـات  أصبحـت  حيـث  للعـدوى،  رئيسـيا  ناقـال  يكـون  أن 
وانلظـام املـرصيف بشـل اعم أكـث أمانـا ، ولكـن تظـل هنـاك خمـاوف من 
تأثـري الصدمـات واتلوقعـات السـلبية، الـيت قـد تدفـع املواطنـني حلالـة من 
اذلعـر يف تعاملهـا مـع ابلنـوك، وكذلك قـد تدفـع املواطنني حلالة مـن اذلعر 
يف تعاملهـا مـع ابلنـوك، وكذلـك قـد تدفع حالـة الركـود بعض الـرشاكت إىل 
اإلفـالس واتلخلـف عـن سـداد القـروض واألقسـاط للبنـوك، وهـو مـا قد 
يتسـبب يف أزمـة حقيقيـة حال توسـع نطاق تأثـريه)	). كما سـتترر جمموعة 

مـن القطـااعت الصناعيـة واملرصفيـة وتتمثـل يف :

).  القطاع املصريف والمايل

ويتمثـل اخلطـر األكـر يف القطاع املـايل غري املـرصيف، فالرشاكت يه   
األكـث عرضـة للخطـر إذا تدهـورت خالة اثلقـة والسـيولة، ويتنبـأ اخلراء  
بمشـالك مايلـة ضخمـة، حيـث يتعـني ىلع الـرشاكت دفـع ادليـون واألجور، 
ويتعـني ىلع انلـاس دفـع أقسـاط الرهـن العقـاري أو دفـع اإلجيـارات، وإذا 
تركـت وحدهـا جـون مسـاعدات، فيمكن أن تكـون هنـاك موجة ضخمة 
مـن اإلفـالس الـيت قـد تـؤدي إىل اكرثـة مايلـة. ولكـن أغلـب املحللـني 
ركـزوا ىلع انتقـال عـدوى إغـالق املصانـع وكسـاد بعـض الصنـااعت بـني 
ادلول، فـادلول املنكوبـة سـتتقلص صادراتهـا بشـل كبـري، وهـو ما سـيؤثر 
ىلع القطـاع الصنـايع يف دول أخـرى تعتمد ىلع ادلول املنكوبـة يف إمداداتها 

)3(  محد حممود السيد، الصدمات اخلمس لالقتصاد العاليم جراء كورونا، مركز أحباث السياسات االقتصادية، 

.06h08 2/)2020/0 ىلع الساعة	تم االطالع     www.futureuae.comمارس 2020، ىلع موقع
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الصناعيـة، وبنظـرة أكـث تفصيـال، سـنجد أن الـرشاكت الصناعيـة داخـل 
ادلول اثلـالث الكـرى يف رشق آسـيا)الصني، وكوريـا اجلنوبيـة، وايلابـان) 
تـزود الواليـات املتحـدة األمريكيـة بأكث مـن )2% من وارداتهـا الصناعية 
احلديـث عـن  %50 عنـد  مـن  النسـبة ألكـث  هـذه  وترتفـع  بشـل اعم، 
قطـاع  الكمبيوتـر وااللكرتونيـات))).  فعـى سـبيل املثـال هنـاك مقاطعة يف 
الصـني تسـى«هويب«، يطلـق عليهـا »وادي ابلرصيـات«، نظـرا العديـد مـن 
الـرشاكت الـيت تصنـع مكونـات األيلـاف ابلرصيـة هنـاك ظن حيـث يوجد 
يف املقاطعـة مـا يقرب من ربـع اكبالت وأجهـزة األيلاف الضوئيـة يف العالم، 
مقاطعة«هـويب« أيضـا موقع ملصانـع تصنيع الرقائـق ادلقيقة املتقدمـة للغاية، 
والـيت تصنـع منهـا رقائـق اذلاكـرة املحمولة املسـتخدمة يف اهلواتـف اذلكية 
ىلع سـبيل املثـال ومن املتوقع أن انتشـار الوبـاء يف »هويب« فقـط، يمكن أن 

خيفـض 10 % مـن الشـحنات العامليـة للهواتـف اذلكية.

2. قطاع السيارات والطريان 

إن قطـاع السـيارات وخاصـة يف رشق آسـيا، قـد تعطـل بالفعـل 
بسـبب اتلمزقـات  يف سالسـل اتلوريـد ادلويلة. ىلع سـبيل املثـال أجر 
نقـص األجـزاء القادمة من الصـني رشكة »هونـداي« الكوريـة لصناعة 
كذلـك  كوريـا،  يف  السـيارات  مصانـع  مجيـع  إغـالق  ىلع  السـيارات 
أغلقـت رشكة »نيسـان« ايلابانية مصنعـا يف ايلابان مؤقتـا، وقد وصلت 
الصدمـة إىل أوروبـا، حيـث حـذرت رشكـة Fiat-chrysler مـن أنها 
قـد توقـف قريبا اإلنتـاج يف أحد مصانعهـا األوربيـة)2).  ويتوقع اخلراء 
أنـه يف حـال احتـواء الوبـاء قريبـا، فسـيتباطأ نمـو االقتصـاد العالـيم 
بنسـبة %0.5فقـط خـالل اعم 2020، وسـريتفع تلـك النسـبة إىل .%5يف 

)1(  محد حممود السيد، الصدمات اخلمس لالقتصاد العاليم جراء كورونا، مركز أحباث السياسات االقتصادية، 

..06h18 2/)2020/0 ىلع الساعة	تم االطالع     www.futureuae.comمارس 2020، ىلع موقع
)2(  محد حممود السيد، الصدمات اخلمس لالقتصاد العاليم جراء كورونا، مركز أحباث السياسات االقتصادية، 

..06h32 2/)2020/0 ىلع الساعة	تم االطالع     www.futureuae.comمارس 2020، ىلع موقع
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حالـة السـيناريو األسـوأ، وهو انتشـار الوبـاء ىلع نطاق أوسـع يف نصف 
الكـرة الشـمايل، حينئـذ سـتكون ايلابـان يه أكـث دول العالـم تررا، 
حيـث سـتخر حـوايل%10 مـن انلاتـج املحـيل اإلمجـايل دليهـا، تليها 

أملانيـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة خبسـائر تبلغ حـوايل8%.
مـن جراء إجـراءات احلجـر الصيح بغيـة مافحة تفـي الفريوس،   
تأثـرت قطـااعت اقتصادية بشـل كبري، خصوصـا قطاع الطريان والسـياحة 
وأسـواق األسـهم وانلفط، ووفقا تلقريـر »أونكتاد« فمـن املتوقع أن تنكمش 
صـادرات الصـني من قطـع الغيـار واملكونات احليويـة ملنتجات تـرتاوح بني 
السـيارات واهلواتف اخللوية بنسـبة%2 ىلع أسـاس%20  من اتلجارة العاملية 
يف املنتجـات الوسـطية تأثرت )7 دولـة ، وتعد دول االحتـاد األورويب املترر 
األكـر مـن تفـي هـذا الفـريوس، حيـث بلـغ خسـارته قرابـة 6,)) مليار 
دوالر، يف حـني تـررت ايلابان بنسـبة 2,) مليـارات دوالر، وكوريا اجلنوبية 
بنسـبة 8,	 مليارات دوالر، وتايوان بنسـبة 2,7 مليار دوالر، وفيتنام بنسـبة 

دوالر)	). مليار   2,	

وقـد تلقـت صناعـة السـيارات رضبـة موجعة مـن فـريوس كورونا   
بعـد إغـالق عـدة مصانـع يف الصـني يف ينايـر وفرايـر، يظهـر اإلنتـاج يف 
هـذا القطـاع تعافيـا تدرجييـا يلقـرتب مـن مسـتويات مـا قبـل الفـريوس، 
وقـد يـؤدي هـذا اتلعـايف إىل املزيـد مـن الرتاجـع يف أسـعار السـيارات، إذ 
يرتاكـم املخـزون مـن تلـك السـيارات دلى املصنعـني والـوكالء، وقالـت 
»آنـا نيكـول«، مديـرة شـؤون القطـااعت االقتصاديـة يف وحـدة املعلومـات 
بمجلـة االكونوميسـت:«بمجرد بـدء تعايف الطلـب، نتوقع أن ترتاجع أسـعار 
السـيارات وسـط حمـاوالت مـن املصنعـني والـوكالء تعويـض ما فقـدوا من 
اعئـدات، ويف بعـض ادلول واملناطـق الـيت تعتمـد ىلع صناعـة السـيارات، 

)3(  مركز الفكر االسرتاتييج لدلراسات، تقدير موقف، تأثريات كورونا ىلع اتلنافس االقتصادي بني الصني 

وأمريكا،2020، ص8.
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بصفة أساسـية سـوف يؤدي ادلعـم اذلي توفره احلكومات لصناع السـيارات 
إىل املزيـد مـن اخنفاض األسـعار«، وأضافت أن املسـتهلكني سـوف يتجهون 
تعرضهـا  يقـل  الـيت  الراسـخة  اتلجاريـة  العالمـات  ذات  السـيارات  إىل 
لالضطرابـات، وذلـك لضمان توافر قطـع الغيار ومسـتلزمات التشـغيل«)))، 
وتوقعـت وحـدة املعلومـات بمجلة«االيكونوميسـت« أن ترتفـع تكلفـة 
املعيشـة يف بعـض املدن بسـبب اإلجـراءات اليت تسـتهدف احلد من انتشـار 
فـريوس كورونـا من زيـادة انلفقات العامـة للرشاكت. يتضح مـن خالل هذا 
املحـور أن األرضار سـتكون بليغـة يف ظـل أزمـة كورونـا واتلأثـريات الـيت 
سـتتبعها بعـد القضـاء ىلع الفـريوس مـا يتطلبـا وقتـا وجهـدا كبـريا ووضع 
اسـرتاتيجيات اقتصاديـة وسياسـية تلعايف االقتصـاد العاليم من آثـار األزمة 

هـذا مـا سـنتطرق هل يف املحـور اثلاين.

املحور الثاين: االسرتاتيجيات  االقتصادية للحد من أزمة كورونا   

ىلع الرغم من لك ما سـبق من توقعـات، إال أن حجم الرر االقتصادي 
واسـتمراره سـيتوقف بشـل أسـايس ىلع كيفيـة تعامـل احلكومـات مع هذا 
الوبـاء، حيث أن طبيعـة األزمة احلايلة وانتشـارها بني خمتلـف دول وقارات 
العالـم، فرضـت خلـق روح تعاونيـة بني خمتلـف احلكومات مع هـذا الوباء، 
حيـث أن طبيعـة األزمـة احلايلـة وانتشـارها بـني خمتلـف احلكومـات يف 
مواجهـة األزمـة، وجعلـت مـن الـروري حـدوث عمليـة تنسـيق رفيعـة  
املسـتوى أثنـاء عمليـة صنـع القـرارات واختاذهـا. ويـرى اخلـراء أن هناك 
العالـم  حكومـات  اسـتجابة  عمـاد  تمثـل  أن  جيـب  رئيسـية  أطـر  ثالثـة 
للتداعيـات االقتصاديـة املحتملـة النتشـار فـريوس كورونـا، والـيت تتمثـل 

يف)2):

)1(  فريوس كورونا: خريطة املدن األكث غالء يف العالم قد تتغري بسبب اتلأثريات االقتصادية، ىلع موقع يب يب يس 

نيوز، com.bbc.WWW  	2/)2020/0 ىلع الساعة اثلامنة صباحا.
)2(  محد حممود السيد، الصدمات اخلمس لالقتصاد العاليم جراء كورونا، مركز أحباث السياسات االقتصادية، 

..06h42 2/)2020/0 ىلع الساعة	تم االطالع     www.futureuae.comمارس 2020، ىلع موقع
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أول: أن تتخـذ ابلنـوك املركزيـة قراراتهـا املتعلقة بالسياسـة انلقدية   
بنـاء ىلع تنسـيق وتعاون مشـرتك فيمـا بينها، وبدال مـن القـرارات املنفردة، 
فـيف الواليـات املتحـدة األمريكيـة ىلع سـبيل املثـال، فـإن خفـض سـعر 
الفائـدة الطارئـة مـن قبـل االحتيـايط الفـدرايل لـم جيعـل الوضـع أسـهل 
للبنـوك املركزيـة إىل أنهـا مسـتعدة للتدخالت املنسـقة، وتوفري السـيولة يف 

حـال حـدوث خلـل خطـري يـؤدي إىل الضغـط ىلع الوسـطاء املايلـني.

ثانيـ�ا: نظـرا لطبيعـة هـذه الصدمـة، قـد تكـون الـرشاكت الصغرية   
واملتوسـطة مـن بـني أكـث الـرشاكت تعرضا ألزمـات السـيولة، وباتلـايل من 
املهـم توفري التسـهيالت ملواصلة إقـراض تلك الرشاكت الصغرية واملتوسـطة.

مسـاعدة  تسـتهدف  اقتصاديـة  قـرارات  اختـاذ  مـن  البـد  ثالثـا:   
األشـخاص املترريـن مـن احلجـر الصيح ونقـص ادلخـل، كما تـم بالفعل 
يف إيطايلـا، سـواء مـن خـالل تقديم دعـم مايل مبـارش، أو  يف هيئـة خدمات 
أساسـية جمانيـة أو ذات أسـعار خمفضـة، وذلـك ملنـع انلـاس مـن اإلفـالس.

اتلضامـن  درجـات  رفـع  اخلـراء  يقـرتح  األوريب  املسـتوى  وىلع    
وفتـح  الطبيـة،  األدوات  تبـادل  مثـل  األوربيـة،  ادلول  بـني  واتلنسـيق 
املستشـفيات السـتقبال مـرىض مـن دول أوربيـة أخـرى، وإاعرة املمرضـات 
واألطبـاء، وكذلـك هنـاك دعـوة تلوسـيع »صنـدوق اتلضامـن األوريب«، وهو 
اذلي تـم إنشـاؤه اعم 2002 دلعم ادلول األعضاء يف االحتـاد األوريب يف حاالت 
الكـوارث الكبـرية، حيـث يمكـن هلـذا الصنـدوق اتلدخل تلوفـري اإلاغثة 
للمناطـق املتـررة خـالل األزمـة أو املراحـل اتلايلـة، ويزعـم اخلـراء أن 
حتقيـق هـذا انلمـط مـن اتلعـاون ربمـا يمنـح قبلـة احليـاة لالحتـاد األوريب 
القـارة  األزمـة سـببا يف تصحيـح مسـار سياسـات  جمـددا، تلكـون هـذه 
العجـوز. وقـد مـرت عرش سـنوات ىلع قيـام ابلـدلان األعضـاء يف الصندوق 
بزيـادة مـوارده ملسـاعدة ابلدلان الـيت اكنت تمر بضائقـة مايلة أثنـاء األزمة 
العامليـة يف الفـرتة 2008-2009، واآلن يعـود الصندوق إىل االخنراط النشـط يف 
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دعـم اجلهـود املبذولـة ىلع مسـتوى السياسـات الوطنيـة للحد مـن األرضار 
االقتصاديـة، مـن خـالل تسـهيالته املوجهة لإلقـراض، بما يف ذلـك اتلمويل 
الطـارئ اذلي يقـوم ىلع الـرصف العاجـل للمـوارد املطلوبـة ومـرة أخـرى 
تبـادر بدلانـه األعضـاء بزيـادة مـوارده مـن جديـد يف سـياق مـا يبـدو أنـه 
أزمـة أكـر مـا شـهدناه  يف العقـد املـايض، وستسـاهم هـذه اجلهـود بالكثري 
حنـو ضمـان عـودة االقتصـاد العاليم للوقـوف ىلع قدم راسـخة بعد احنسـار 
اجلاحئـة، وإاعدة فتـح أماكـن العمـل واملـدارس، وحتسـن خلـق الوظائـف، 
وعـودة املسـتهلكني إىل األماكن العامـة، وباختصار ضمـان إمانية عودتنا 
إىل أوضاعنـا االقتصاديـة املألوفـة وتفاعالتنـا االجتماعيـة املعتـادة اليت كنا 

نعترهـا أمـرا مسـلما بـه منـذ وقت طويـل))).

ويف ضـوء اسـتجابات السياسـات حـى اآلن، يتوقـع أن ترتاجع أرصدة 
املايلـة العامـة يف اعم 2020 يف لك مـن ابلـدلان تقريبـا، مـع حـدوث توسـع 
مـايل كبـري يف الواليـات املتحـدة والصـني، وعـدة مـن االقتصاديـات أوربية 
وآسـيوية أخـرى، وبالرغـم مـن أن الزيـادة  الكبـرية يف العجز هـذا العام أمر 
رضوري ومالئـم بالنسـبة لكثـري مـن ابلـدلان، فـإن هنـاك مواطـن ضعـف 
العالـيم  العـام  املبـديئ يف بعـض احلـاالت )إذ أن ادليـن  الوضـع  يفرضهـا 
بلـغ %83 مـن إمجـايل انلاتـج املحـيل يف اعم 9)20)، ويثـري الوقـف قلقا أكر 
يف حالـة اقتصـادات األسـواق الصاعـدة واالقتصـادات انلاميـة الـيت تواجه 
صدمـات متعـددة تتضمـن اجلاحئـة واتلدهـور املفـائج يف أوضـاع اتلمويل، 
وضعـف الطلـب اخلـاريج، وكذلـك اخنفاض أسـعار السـلع األويلـة، وحى 
بعـد جهـود املجتمـع ادلويل تلخفيـف هـذه القيـود اتلمويلية، فسـيكون ىلع 
هـذه ابلـدلان إاعدة ترتيب أولويات اإلنفـاق بالرتكزي ىلع القطـاع الصيح مع 
محايـة اخلدمـات العامة األساسـية )انلقـل والطاقـة واالتصـاالت) واحلماية 

)1(  تقرير آفاق االقتصاد العاليم، املوقع الرسيم لصندوق انلقد ادلويل، org.imf.www  	2/)2020/0 ىلع الساعة 6) 

ونصف زواال.



5 41

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

االجتماعيـة)2)، وهنـاك عـدم يقني كبـري يف الوقـت الراهن حول مـدى تأثري 
جاحئـة كوفيـد-9) ىلع املايلـات العامـة، وهـو أمـر لـن يرتهن بمـدة اجلاحئة 
فقـط بـل يعتمد أيضـا ىلع ما إذا اكن االقتصاد سـيتعاىف برعـة أم أن األزمة 
سـتليق بظالهلـا لفـرتة طويلـة، ونظـرا ألن دعـم القطـاع العام يتـم تقديمه 
ىلع نطـاق اسـتثنايئ، بمـا يف ذلـك اسـتخدام أدوات اكلقـروض والضمانـات، 
فـإن للشـفافية أهمية بالغـة يف إدارة املخاطـر اليت تتعرض هلا املايلـة العامة، 
ومـع تقـدم ابلدلان يف احتـواء اجلاحئة وإنهـاء االغالقات، وسـيصبح اتلحفزي 
املـايل املنسـق ىلع نطـاق واسـع، أداة أكث فعايلـة يف تعزيز اتلعايف، وسـيكون 
مـن املالئـم أيضـا إيقـاف العمـل باإلجـراءات االسـتثنائية املطبقـة أثنـاء 
األزمـة،ن وبمجـرد تعـايف االقتصادات سـيصبح مـن الالزم حتقيـق تقدم يف 

ضمان بقاء ادلين يف حدود يمكن حتملها.   

وبينمـا االقتصـاد يف حالـة توقـف، سـيكون ىلع صنـاع السياسـات 
اتلأكـد مـن أن األفراد قـادرون ىلع سـد احتياجاتهم وأن مؤسسـات األعمال 
يمكـن أن تنتعـش مـن جديـد بمجـرد مـرور املراحل احلـادة مـن اجلاحئة، 
ويتطلـب هذا إجـراءات جوهرية موجهة مـن خالل املايلة العامة والسياسـة 
انلقديـة والقطـاع املـايل للحفـاظ ىلع الروابـط االقتصاديـة بـني العمالـة 
والـرشاكت واملقرضـني واملقرتضـني، مـا يافـظ ىلع سـالمة ابلنيـة اتلحتيـة 
االقتصاديـة واملايلة للمجتمع، فيف بدلان األسـواق الصاعـدة وابلدلان انلامية 
ذات القطـااعت غـري الرسـمية الكبـرية، ىلع سـبيل املثال يمكن اسـتخدام 
اتلكنولوجيـا الرقميـة اجلديدة تلقديم ادلعم املوجه ملسـتحقيه، ومن املشـجع 
أن صنـاع السياسـات يف كثري من ابلـدلان ارتفعوا إىل مسـتوى هذا اتلحدي 
غـري املسـبوق بـاإلرساع إىل اعتمـاد جمموعـة واسـعة مـن اإلجـراءات)	). 

)2(  تقرير الراصد املايل، صندوق انلقد ادلويل،  أبريل org.imf.www ،2020  	2/)2020/0 ىلع الساعة )) ونصف 

زواال.
)3(  تقرير آفاق االقتصاد العاليم، املوقع الرسيم لصندوق انلقد ادلويل، org.imf.www  	2/)2020/0 ىلع الساعة 

)) ونصف زواال.
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ويمكن أن يؤدي تقديم تسـهيالت واسـعة انلطاق للتحفزي وتوفري السـيولة 
بهـدف احلد مـن الضغـوط انلظاميـة يف انلظام املـايل إىل رفع مسـتوى اثلقة 
واحليلولـة دون حـدوث انكمـاش أعمـق يف الطلـب عـن طريـق احلـد من 
توسـع الصدمـة يف انلظام املـايل وتعزيز توقعـات اتلعايف االقتصـادي يف نهاية 
املطـاف، وهنـا أيضا سـاهمت اإلجـراءات العاجلة والكبرية مـن جانب عدة 
بنـوك مركزيـة بـدور حيـوي وأدت إىل جتنـب هبـوط أكـث حـدة يف أسـعار 
األصـول ومسـتوى اثلقـة، ومن اإلجـراءات اليت اكتسـبت أهميـة خاصة يف 
هـذا الصـدد تفعيـل وإنشـاء خطـوط تلبـادل العمالت بـني ابلنـوك املركزية 

الكـرى مـن أجل توفـري السـيولة ادلويلة.

وسـيتغري املشـهد االقتصـادي كثـريا طوال مـدة األزمة وربمـا لفرتة   
أطـول مـن ذلك مع زيـادة اخنراط احلكومـات وابلنوك املركزيـة يف االقتصاد، 
واالقتصـادات املتقدمـة يف وضـع أفضـل تلجـاوز األزمـة بمـا يتمتـع به من 
قـدرات قويـة يف جمـال احلامـة ونظـم راعيـة صحية جيـدة اتلجهـزي، ومزية 
إصـدار عمـالت االحتيـايط، ولكن هنـاك العديد مـن األسـواق الصاعدة 
واالقتصـادات انلاميـة الـيت ال تملك أصـوال ماثلـة وتواجه أزمـات صحية 
واقتصاديـة ومايلـة مزتامنة، وسـيكون حباجة إىل مسـاعدة ادلائنني اثلنائيني 
مـن االقتصـادات املتقدمة ومسـاعدة املؤسسـات املايلة ادلويلة)))، وسـيكون 
اتلعـاون متعـدد األطـراف رضوريـا، فباإلضافـة إىل تبـادل املعـدات واخلرة 
املتخصصـة تلعزيـز نظـم الراعيـة الصحيـة حـول العالـم، جيب القيـام جبهد 
اعلـيم يضمـن للبـدلان الغنيـة والفقـرية ىلع السـواء احلصـول ىلع األدويـة 
واللقاحـات املطلوبـة لفـريوس كوفيـد-9) فـور اتلوصـل إيلهـا، وسـيحتاج 
املجتمـع ادلويل أيضـا إىل تكثيف املسـاعدات املايلة لكثري مـن اقتصادات 
األسـواق الصاعـدة واالقتصـادات انلاميـة، وبالنسـبة للبـدلان الـيت تواجـه 
مدفـواعت كبـرية لسـداد ديونهـا، قـد يتعـني انلظـر يف تأجيـل سـداد ادلين 

)1(  تقرير آفاق االقتصاد العاليم، املوقع الرسيم لصندوق انلقد ادلويل، org.imf.www  	2/)2020/0 ىلع الساعة 

6) ونصف زواال.
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هيلكته. وإاعدة 

وأخـريا جيدر اتلفكـري يف إجـراءات يمكـن اعتمادها ملنـع تكرار   
أحـداث كهـذه اجلاحئـة، فيمكـن  تعزيـز أمـن الصحـة العامـة واالقتصاد 
العالـيم معا من خالل حتسـينات يف ابلنيـة اتلحتية للصحة العامـة العاملية، 
زيـادة تبـادل املعلومات عـن األمـراض املعدية غـري املعتادة وتعزيـز الطابع 
اتللقـايئ هلـذا اتلبـادل، واتلبكـري يف اختبـارات الكشـف عـن الفـريوس 
وتوسـيع نطاقهـا، وبناء خمـزون اعليم من معـدات الوقاية الشـخصية، ووضع 

بروتوكـوالت حتظـر القيـود ىلع اتلجـارة يف املسـتلزمات الرورية)2).

خاتمة:

جتـاوزت آثـار فريوس كورونـا الصني اقتصادا وصحـة وحتول إىل   
وبـاء اعليم ضحاياه جتـاوزت ربع مليون إنسـان رغم حمدوديـة الوفيات 
حبـدود 2) ألفـا حـى )2 مـارس اجلـاري، وىلع املسـتوى االقتصـادي 
فقـد أحدث شـلال وخسـائر تقـدر بمئـات املليـارات وفـق اتلقديرات 
األويلـة. أمـا فيما يتعلـق باالقتصاد الصيـي فيبدو أنه  املتـرر  األكر 
من جـراء هذا الفـريوس، نتيجة لإلجـراءات الصارمة الـيت اختذت من 
أجـل مافحـة الفريوس، إضافـة إىل عدم قدرتها ىلع االسـتفادة املبارشة 
مـن خمرجـات املرحلـة األول مـن االتفـاق اتلجـاري بينهـا وأمريكا ، 
وتـرر سـمعتها اليت حتتـاج إىل وقـت تلجاوزهـا، لكن وفقـا تلقارير 
حديثـة فـإن اإلجـراءات الصارمـة الـيت اختذتهـا الصـني يف مافحـة 
الفـريوس، إضافـة إىل تقديمها مسـاعدات طبية، وإرسـال خـراء لدلول 
املنكوبـة، كرصبيـا وإيطايلا، قـد تمكنها من  حتويل اكرثتهـا االقتصادية 
إىل فرصة سياسـية ملنافسـة الواليـات املتحدة األمريكيـة اليت أخفقت 

)2(  تقرير آفاق االقتصاد العاليم، املوقع الرسيم لصندوق انلقد ادلويل، org.imf.www  	2/)2020/0 ىلع الساعة 

6) ونصف زواال.
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يف االضطـالع بدورهـا العالـيم يف جانب اإلاغثـة اإلنسـانية، ىلع غرار 
دورهـا خـالل فرتة تفـي فريوس »سـارس وإيبـوال«. وأيا تكـن اآلثار 
الـيت سـيخلفها الفـريوس فمـن املؤكـد  أن اتلنافـس االقتصـادي بـني 
ابلدليـن لـن يتوقف، لكـن الفواتـري ابلاهضة الـيت سـيدفعها الطرفان 
القطـاع  إنعـاش  إاعدة  تضمـن  آيلـات  اتلوافـق ىلع  إىل  تدفعهمـا  قـد 
االقتصـادي مـن أجـل تعويـض اآلثـار الـيت خلفهـا انتشـار فـريوس 

كورونـا، ثـم معاودتهمـا اتلنافـس االقتصادي.
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Kur’an-ı Kerim Bağlamında Koronavirüs Sal-
 gınının Bir Cezalandırma Sayılıp Sayılamayacağı

Meselesi

Mustafa TUNÇER(1)

Özet         

 Son üç aydır dünya çapında yüz binlerce insanın
ölümüne neden olan Koronavirüs salgını Müslüman âlim-
ler arasında farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bunlar-

 dan bir kısmı, bu felakete Allah’ın bir gazabı, dünyada
işlenen suçlara ve isyanlara karşılık bir cezası olduğu şek-

 linde bakarken, bir kısmı da bu vakayı bir imtihan vesilesi
.olarak görmektedir

Şüphesiz Yüce Allah, bu evrende yarattığı her varlık-  
 tan haberdar olduğu gibi her yaratılanın da hangi gaye
 için dünyaya geldiğini, günah işleyenlerin hangilerine bu
dünyada ceza vereceğini de en iyi bilendir. Bu virüs ned-
eniyle vefat edenlerin gayri ahlakî ve dine aykırı eylem-

 ler veya isyanlar sonucu Allah’ın insanları cezalandırdığı
 ihtimali oldukça yüksektir. Nitekim Allah, onlarca ayette
 emir ve yasaklara uymayan pek çok nesli/topluluğu helak
ettiğini, cezalandırdığını belirtmektedir. Fakat şunu da if-

 ade etmek gerekir ki, bu salgın hastalık konusunda kesin
 bir yargıda bulunmak ilahî bir bildirim olmadığı sürece
 mümkün değildir. Bunun dışında yapılacak her türlü
 açıklama, sahibinin tahmininden ve yorumundan öteye

)1( Dr.Öğr. Üyesi. Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilim-
leri Bölümü (Tefsir) 
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 gitmeyecektir. Kısaca bir anlamda niyet okuma anlamı
 taşıdığı için söz konusu virüs nedeniyle pek çok insanın
ölümüne neden olan vakanın işlenen menhiyat dolayısıy-

 la gerçekleştiğini aleni bir şekilde ilan etmek çok makul
 .ve mantıklı durmamaktadır

Bu çalışmada Kur’an’da anlatıldığı üzere bazı ka-
 vimlerin işledikleri suçlar yüzünden cezalandırılmaları
örnekliğinden hareketle koronavirisün bir ayet ya da im-
.tihan olduğu konusu değerlendirilmektedir

 :Anahtar Kelimeler

.Kur’an, Tefsir, Ayet, Ceza, İmtihan, Korona

Giriş

 Tüm dünyayı kasıp kavuran ve pek çok ülkenin
ekonomisi ile demografik yapısını oldukça etkileyen koro-

 navirüs salgınının Allah tarafından bir uyarı veya imtihan
mı, yoksa bir ceza mı olduğuna ilişkin bazı insanların cid-
di kaynaklara dayanmayan bilgilerle yüzeysel yaklaşım-

 larda bulundukları görülmektedir. Bu çalışmada bu tür
 düşüncelerin Kur’an’ın ruhuna ne kadar uyup uymadığı
.irdelenmektedir

 Kur’an-ı Kerim’in uyarılarına kulak tıkayan, emir
 ve yasaklarını dikkate almayan insanların, gerek hayatın
her türlü iş ve işleyişi ve gerekse sağlık açısından çeşit-

 li sıkıntılara maruz kalmaları mukadderdir. İster kolera,
 veba, sıtma vb. bulaşıcı hastalıklar, ister deprem, tsunami,
 kasırga gibi insanlara topluca zarar veren felaketler olsun
 beşeriyet için hepsi birer uyarıcı konumunda olup Yüce
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 Yaratıcının rahmet ve gazabının eseridirler. Bütün
 bunlar bir yönüyle rahmet olduğu söylenebilir, çünkü
 insanların yanlışlarını görüp düzeltilmelerini, ibret alıp
 günahlardan kaçınmalarını sağlamaktadır. Bir yönüyle
de azap olduğu ifade edilebilir; zira onca uyarılara, fela-
ketlere rağmen isyanda ısrar edenler cezalandırılmak-

 tadır. Bir başka ifadeyle Kur’an’da her birinin ayet olarak
nitelendirildiği bu tür ikazlara aldırış etmeyen, onları ta-

 biatın normal seyri olarak telakki edenler bazen derhal
 .bazen de gecikmeli olarak azaba uğratılmaktadır

Belli bir topluluk arasında meydana gelen felake-  
 tin sebebi bazen toplumun tüm fertleri olmayabilir. Bir
 başka ifadeyle bazı kişilerin işledikleri suçlar yüzünden
 tüm toplum cezalandırılabilir. Bu durumu Resûlullah bir
hadislerinde şöyle ifade eder: “Allah bütün topluma ba-

 zılarının günahı yüzünden azap etmez, fakat aralarında
 kötülük meydana gelir, bu kötülüğü hoş karşılamamakla
 birlikte güçleri de yettiği halde müdahale yapmazlarsa
o zaman Allah hepsine azap eder.”(1) Meydana gelen zu-

 lüm ve kötülük engellenmezse bütün bir toplumu sarar.(2)

 İyiliği emretme kötülükten sakındırma müslümanların
 üzerine düşen bir görevdir. Öyle ki en azından bir grup
 bu görevi mutlaka yerine getirmelidir. Zira Yüce Allah
 “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden
 buyurmaktadır. (104/3 bir topluluk bulunsun,” (Âl-i İmrân
 Özellikle kötülükleri engelleme noktasında herkesin
 duyarlı olması ve bu konudaki sorumluklarını mutlaka
yerine getirmesi gerekir. Bu durum ancak toplum bilin-

 cine sahip olan ve sosyal prensipleri üstün bir anlayış ve

)1( Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed İbn Hanbel eş-Şeybânî, el-Müsned, )İstanbul: 

Çaİrı Yayınları, 2. Baskı, 1412/1990(, 4/192.
)2( Ebû Dâvûd, Ebû Bekr Abdullah b. Süleyman b. Eşʽas es-Sicistânî, es-Sünen, 

(İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), “Melâhim”, 17. 
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sorumluluk duygusuyla hareket eden bireylerin öz-
verili çalışmasıyla yerine getirilebilir. Dolayısıyla toplu-

 mun herhangi bir kesiminde oluşan sıkıntılı bir durum,
 virüs gibi o toplumun diğer katmanlarına da zamanla
ulaşabilir. Bu yüzden iyiliği emredip kötülükten sakındır-

 manın (emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker) önemi çok
.daha belirgin hal almaktadır

(. Kur’an-ı Kerim’e Göre Cezalandırılan 
Topluluklar ve Sebepleri

İslam’a göre suçların bireyselliği esastır. Hiç kim-  
 senin başkasının günahını yüklenmeyeceğine(1) dair
 ayetlerdeki vurgu, suçların ferdiliğine işaret etse de her
 müslümanın iyiliği emretme kötülükten sakındırma(2)

 görevi dolayısıyla içinde bulunduğu toplumdan bigâne
 yaşamamalı, bu konudaki uyarma sorumluluğunu yerine
 getirmesi gerekir. Aksine Hz. Peygamber’in verdiği şu
 .örnekteki gibi akıbetine katlanmak zorunda kalacaktır

 Allah’ın hududuna giren meseleleri tatbik eden, bu”  
 konuda gösteriş ve gevşeklik gösteren kimse ile yasakları
 çiğneyenlerin durumları, bir gemiye binip kur’a çekerek,
 geminin alt ve üst katlarına yerleşen yolculara benzer.
 Öyle ki, alt kattakiler su ihtiyaçlarını giderirken üsttekileri
 yanından geçip onlara rahatsızlık veriyorlardı. Bu yüzden
 alttakiler geminin dibini delmeye başladılar. Üsttekiler
 onlara gelip “ne yapıyorsunuz bu şekilde?” deyince onlar
da “Size rahatsızlık vermeden su ihtiyacımızı buradan gi-

 dereceğiz” cevabını verirler. Üsttekiler eğer onlara mani
olsalardı hem kendilerini hem de onları kurtarmış olur-

 lardı. Şayet yaptıkları işte serbest bıraksalar hem onları

)1(  Fâtır 35/18: Necm 53/38.
)2(  Âl-i İmrân 3/104; Tevbe 9/71. 
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 (1)“.helak ederler hem de kendileri helak olurlar

Yüce Allah suç işleyenleri bir taraftan cezaland-
 ırırken; suça bulaşmamış, emre karşı gelmemiş olanları
 da cezalandırmayacağını ifade etmektedir: “Allah onlara
 zulmetmiş değildi, asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi.”
 (Tevbe 9/70) “Allah kullara asla zulmedici değildir.” (Âl-i
.(44/10  Yûnus  ;5/8  Enfâl  ;182/3  İmrân

 Şu halde insanların başına gelen bela ve musibetler
 başta bütün çeşitleri ile fuhuş ve zina olmak üzere azgınlık
 ve sapkınlıkların, zulüm, fitne, fesat, itaatsizliklerin
 neticesi ve isyanların karşılığıdır.(2) Bu husus ayetlerde

:açık bir şekilde dile getirilmektedir

ــْم  ــبَْت اَيْدۗيُك ــا َكَس ــٍة فَِبَم ــْن ُمصۗيبَ ــْم ِم ــا اََصابَُك  َوَمٓ
 Başınıza gelen her musibet kendi” َكثۗيــٍرۗ  َعــْن  َوَيْعُفــوا 
yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da

)1( Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail el-Buharî, Câmiʻu’s-sahîh, (İstanbul: Çağrı 
Yayınları, 1992), “Şirket”, 6, “Şehâdet”, 30; Muhammed b. İsa et-Tirmîzî, Sünen, 
)İstanbul: Çaİrı Yayınları, 1992(, “Fiten”, 12.

)2( Bazı müfessirler bu durumu pek çok yöreyi etkileyen kıtlık, büyük yangın, sel 
gibi dünya üzerinde meydana gelen musibetlerin artması şeklinde tefsir eder-
ken, “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden” ifadesini de yaptıkları 
haksızlık ve günahlar” şeklinde yorumlamaktadırlar. (Bk. Muhammed b. Cerîr et-
Taberî, Câmi’u’l-Beyân an te’vîl-i âyi’l-Kur’ân, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1405/1984), 
21/50; Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an hakâiki’t-tenzîl ve uyûni’l-
ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl, (Tahran: İntişârâtu Afitâb, ts.), 3/224;  Ebû Abdillah 
Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin er-Râzî, et-Tefsîru’l-kebîr, (Beyrût: 
Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 3. Baskı, ts.), 25/127-128.) Muhammed Esed ise, 
bela ve musibetlerin artmasını toprağın, havanın ve suyun sanayi atıkları ve 
şehir çöpleri yüzünden dizginlenemeyen bir şekilde kirlenmesine, uyuşturucu 
ve görünürde faydalı ilaç kullanımı sebebiyle insanın kendi vücudunda oluşan 
her çeşit genetik bozulmalara, nükleer felaketlerin ve cinsel sapıklıkların art-
masına, özetle insanın maddi ilerlemeyi yegâne hedef sayıp Allah’a ve ahlakî 
değerlere karşı vurdumduymazlığının sonucuna bağlamaktadır. (Muhammed 
Esed, Kur’an Mesajı Meal Tefsir, çev. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, (İstanbul: 
İşaret Yayınları, 2002), 828.)
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 (1).(30/42 bağışlar.” (Şûrâ 

 Bunu akıl ve mantık da doğrular. İnsanların maruz
 kaldıkları çoğu musibetler, zararlar, tehlikeler kendi amel
 ve tasarruflarının sonucunda meydana gelir. İnsanların bu
 şekilde oluşan olumsuz neticeleri kınayıp sebebini başka
 mecralarda aramaları doğru olmaz.(2) Onların görevi, her
türlü iş ve eylemlerinde bu zarar ve tehlikelerden korun-
.mak için düşünce üretmeleridir

İn-”  َْحــِر بَِمــا َكَســبَْت اَيِْدي انلَّــاِس ــَرِّ َوابلْ
ْ
َفَســاُد يِف ال

ْ
 َظَهــَر ال

 sanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve
 (3).(denizde düzen bozuldu.” (Rûm 30/41

 Eğer siz”  ۗــْم ــَكْرُتْم َوٰاَمنْتُ ــْم ِاْن َش ُّٰ بَِعَذابُِك ــُل اهلل ــا َيْفَع  َم
 iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin?”
 .((Nisâ 4/147

 Ayrıca yapılan her türlü uyarılara rağmen doğru
yolu bulamayan veya kötülükleri işlemekten vazgeçmey-
en kişilerin üzerine felaket yağdığı belirtilmektedir. “Son-

 ra içlerinden hakkı çiğneyenler, sözü değiştirip kendilerine
söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğne

)1( Bireylerin sebep olduğu suçların karşılıklarını mutlaka bu dünyada bulacak-
ları veya başlarına her ne sıkıntı geliyorsa bir eylemin karşılığı olması gibi 
mutlak bir kuraldan söz edilmez. Ancak toplulukların başına gelen musibetler 
mutlak surette isyan vari yaptıklarının karşılığıdır. (Ahmed Mustafa Merağî, 
Tefsîru’l-Merâğî, (Mısır: Mustafa el-Bâbî el-Halebî, ts.), 9/39). Aslında ayette 
geçen “Başınıza her ne musibet gelirse…” şeklinde çoğul kalıbının kullanılması 
buna işarete etmektedir. (Sait Şimşek, Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri, (İstanbul: 
Beyan Yayınları, 2016), 4/453.)

)2( M. İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-hadis, çev. Şaban Karataş vd. (İstanbul: Düşün 
Yayıncılık, 2014), 3/357.
)3( Buradaki “deniz” kelimesi ile neyin kast edildiği konusunda müfessirler ihtilaf 

etmişlerdir. Çoğunluğa göre “kara” kelimesi ile iç bölgeler, “deniz” kelimesi ile 
ise kıyı şeritleri kast edilmiştir. (Bk. Muhammed Âbid el-Câbirî, Fehmu’l-Kur’an 
Nüzul Sırasına Göre Tefsir, çev. Muhammed Coşkun, (İstanbul: Mana Yayınları, 
3. Baskı, 2017), 2/449.
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 dikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik.”
.((Aʽrâf 7/162

 İnsanların başlarına gelen bela ve musibetler,  
 kendilerinin inat edip muhalefette bulunmalarından
 dolayı genelde semavî afet(1) veba, taun, kıtlık gibi çeşitli
salgın hastalık ve felaketler(2) şeklinde gerçekleşmekte-
.dirler

 Şu hususu da ifade etmek gerekir ki, Allah’tan gelen  
her türlü musibet ve belayı, işlenen bir cürmün netices-
ine bağlamak elbette mümkün değildir. Bunun aksi, zor-

 lama bir yorum olur.(3) Eğer mesele bu şekilde anlaşılmış
 olsaydı, her türlü kötülüğü işleyip isyan bataklığında
 yüzen kâfirlerin musibetlerden başlarını kaldıramamaları
gerekirdi. Hatta Kurtubî’nin de ifade ettiği gibi(4) şayet kâ-
firlerin babalarını günahları yüzünden helak etseydi, kâ-
firler olmazdı. Bu konu Fâtır suresinde şöyle dile getiril-

 ir: “Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen
cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı kal-

 mazdı.” (Fâtır 35/45). Burada dile getirilen “insanlar”dan
kastın, inkârcıların yanı sıra tüm insanlar için geçerli old-
(5).uğunu söyleyenler de vardır

 Kâfirler için cezalandırmanın derhal olmamasının  
en önemli nedeni, “İnkâr edenler, kendilerine vermiş old

)1( Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, (İstanbul: Eser Kitabevi, 1971), 
6/4356.

)2( Muhammed Ali es-Sâbûnî, Safvetü’t-tefâsîr, (Beyrut: Dâru’l-Kur’ani’l-Kerîm, 
1981), 1/257; Lütfullah Cebeci, Kur’an’da Şer Problemi, (Ankara: Akçağ Yayın-
ları, 1985), 309; Zeki Tan, Kur’an’a Geçmiş Kavimlerin İnkırazında Ma’siyetin 
Rolü, (Ankara: Kitap Neşriyat, 2011), 70-71. 

)3( Ömer Özsoy, Sünnetullah, (Ankara: Fecr Yayınları, 1994), 96. 
)4( Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Kurtûbî, el-Câmiʻ li ahkâmi’l-Kur’an, 

(Kahire: Dâru’l-Kâtibi’l-Arabî, 1387/1967), 10/119. 
)5( Kurtûbî, el-Câmiʻ li ahkâmi’l-Kur’an, 10/119.
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 uğumuz fırsatın sakın onlar için hayırlı olduğunu
 sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını
artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı azap vardır,” (Âl-

 ayetinde belirtildiği üzere azaplarının  (178/3  i İmrân
(1).artırılmasına yönelik olduğu görülmektedir

 Bu ayetlerde Allah, inkârcıların işledikleri her  
 suçun cezasını bu dünyada verilmediğini ifade ederken
 “Haksızlık edenler, neye nasıl dönüşeceklerini (başlarına
  (227/26  nelerin geleceğini) yakında görecekler,” (Şuʽarâ
 ayetinde de bazılarının cezalarının bu dünyada karşılığının
.olacağını belirtmektedir

İnkârcıların işledikleri suçların cezası, ister bu dün-  
 ya için belli bir süre ertelenmiş, ister derhal verilmiş olsun
 ahirete yönelik cezalarının ebedi olacağı muhakkaktır.(2)

 Burada görüldüğü gibi Yüce Allah küfür, şirk ve isyan
yüzünden kimilerinin cezasını derhal kesmekte, kimile-

 rininkini tövbe ve pişman olma şansı tanıyarak kıyamete
kadar herhangi bir zaman dilimine ertelemekte, kimileri-
.nin cezasını ise ahirette vereceğini bildirmektedir

 Pek çok ayet benzer şekilde isyanları yüzünden  
bu dünyada cezalandırılan toplulukların örneklerinl-

 den bahsetmektedir. Bütün ilahi kitap ve peygamberlere
 rağmen bir kısım insanlar gaflet ve dalalet, küfür, şirk
 ve nifak içerisinde hayatlarını sürdürmüş ve akabinde
 .cezalandırılmışlardır

 Gelen uyarıcıları dinlemeyip haktan sapan tarihteki  
pek çok topluluk işledikleri günahlar, kötülükler, zulüm-
ler, zorbalıklar vb. yüzünden cezalandırılıp helak edilm

)1( Derhal azap yerine mühlet verilmesinden söz eden bazı ayetler için bk. Aʽrâf 
3/183. 
)2( Hûd 11/106-107; Nebe 78/23.
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 işlerdir. Bu konuya işaret eden ayetlerden bazıları
 :şunlardır

Nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları se-”  
bebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller mey-
(1).(dana getirdik.” (Enʽâm 6/6

Sizden önceki nice nesilleri, haksızlık ve kötülük yol-”  
 una saptıklarında yok ettik; hâlbuki peygamberleri onlara
 apaçık deliller getirmişlerdi, ama onların iman edecekleri
yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezaland-
.(ırırız.” (Yûnus 10/13

 Nuh’tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik.””  
.((İsrâ 17/17

 Biz, ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak”  
.(ederiz.” (Kasas 28/59

 Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük.””  
(2).((Zuhrûf 43/8

 Ayetlerden anlaşıldığına göre ilahî ikazlara aldırış  

)1( Bu ayette özel olarak müşrik Araplar’a hitap edilmekle beraber genel olarak 
sürekli kötülük işlemek suretiyle helaki hak eden her topluluğa yönelik bir 
uyarı özelliği taşımaktadır. Eski toplulukların kötülük ve zulümleri, azgınlaşıp 
isyana varmalarından dolayı ortadan kaldırılma sahnelerinin anlatılması sure-
tiyle insanların bundan ibret almaları, mevcut imkânlarının kendilerini bu gibi 
akıbetten koruyamayacağını bilmeleri ve hayatlarını buna göre şekillendirm-
eleri istenmektedir. (Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, haz. Hayrettin Karaman 
vd. (Ankara: DİB Yayınları, 5. Baskı, 2014), 2/376-377.) Ebû Hayyan’ın ifades-
ine göre bu ayette, önceki nesillerin helak edildiği gibi, isyan ettiklerinde muha-
tapların da aynı akıbete maruz kalacağı ima yoluyla bildirilmektedir. (Bk. Ebû 
Hayyan, Muhammed b. Yûsuf b. Ali b. Yûsuf b. Hayyan, el-Bahru’l-muhît, (Riyad: 
Mektebetü ve Metâbiʽu’n-Nasri’l-Cideyşe, ts.), 4/77.)

)2( Helak edilen topluluklar için bk. Hicr 15/4; Meryem 19/74, 98; Tâhâ 20/128; 
Enbiyâ 21/9; Şuʽarâ 26/139; Kasas 28/58; Secde 32/26; Yâsîn 26/31; Sâd 
38/3; Ahkâf 46/27; Kâf 50/36; Kamer 54/51; Aʽrâf 7/4; Enbiyâ 21/6, 9; 
Duhân 44/37; Muhammed 47/13; Hâkka 69/5-6.
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 etmeyen ve isyana sürüklenen topluluklar ya derhal
ya da belli bir süreliğine cezaları tehir edilip yok edilmr-
.işlerdir

 Kur’an, helak edilen toplulukların nasıl yok  
edildiğine ilişkin bilgiler de verir. Bu topluluklardan ba-

 zıları deprem(1), bazıları korkunç ses (sayha)(2), bazılarının
üzerine taş yağdırma(3), gibi çeşitli felaketlerle cezalanda-

 ırılmışlardır. Bunların ilahi iradeye karşı çıkanların doğal
 afetlerle cezalandırılabildiğine dair de bazı örneklerin
.varlığı dikkat çekmektedir

Eski Ahit’te Allah’ın buyruklarına karşı gelen İs-  
 railoğullarının salgın hastalıklarla cezalandırıldığı şu
.şekilde ifade edilmektedir

Rabbe sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzün-  ”
 den el attığınız her işte O sizi lanete uğratacak, şaşkına
 çevirecek, paylayacak. Sonunda üzerinize yıkım gelecek
ve çabucak yok olacaksınız. Rab, mülk edinmek için gide-

 ceğiniz ülkede sizi yok edinceye dek salgın hastalıkla
cezalandıracak. Veremle, sıtmayla, iltihapla, yakıcı sıcak-

 lıkla, kuraklıkla, samyeliyle, küfle cezalandıracak. Siz yok
oluncaya dek bunlar sizi kovalayacak. Başınızın üstünde-

 ki gök tunç, ayağınızın altındaki yer demir olacak. Rab siz
 yok oluncaya dek gökten yağmur yerine ülkenize toz ve
(4)“.kum yağdıracak

Benzer şekilde Hz. Dâvûd döneminde İsrailoğul-  
larından 70 bin kişinin bulaşıcı hastalıklar yüzünden

)1( Aʻrâf 7/78; Naziât 79/6-9.
)2( Hicr 15/73; Sâd 38/15; Hûd 11/82-83.
)3( Hicr 15/74-75.
)4( Kutsal Kitap, “Yasanın Tekrarı”, 28/20-24.
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(1).öldüğü belirtilmektedir

 Kur’an’da toplulukların helakinin gündeme geldiği   
 ayetlerde helak edilenler arasında herhangi bir topluluğun
 cezalandırılmasının bulaşıcı hastalıklardan olduğuna
 dair açık bir ayet yer almamakla birlikte Aʽrâf suresinde
 Firavun’a uyanların ders almaları için ürün kıtlığı ile
 cezalandırıldıkları, başlarına bir felaket geldiğinde bunu
 Hz. Mûsâ’nın uğursuzluğuna bağladıkları ve Hz. Mûsâ’ya
 “Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana
 inanacak değiliz” dedikleri(2) anlatılır. Bunun üzerine Yüce
Allah onlara yönelik şöyle buyurur. “Biz de açık seçik mu-

 cizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge haşarat,
 kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar
ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerler-

 ine çökünce, ‘Ey Mûsâ! Sana verdiği söz hürmetine, bizim
 için rabbine dua et! Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka
sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğulları’nı seninle gön-
dereceğiz’ derlerdi. Ulaşacakları bir müddete kadar onlar-

 dan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi.”
ــا َوَقــَع  Bazı müfessirler, bu ayette .(Aʽrâf 7/130-135) (َولَمَّ
 sözü edilen “ricz” kelimesini “taun” anlamında (َعلَيِْهُم الرِّْجــُز
 olduğunu söylemektedirler. Onlara göre veba hastalığının
 Arapçadaki adlarından biri riczdir. Dolayısıyla Mısırlıların
böyle bir hastalıkla da cezalandırılmış olabileceğini be-
(3).lirtmektedirler

(. Koronavirüs Salgını Bir Ceza mı Yoksa 

)1( Kutsal Kitap, “1. Tarihler”, 21/10-30.
)2( Aʻrâf 7/130-132.
)3( Ebû Muhammed Abdülhak b. Galib İbn Atıyye, el-Muharreru’l- vecîz fî tefsîri’l-

kitâbi’l-azîz, nşr. Abdüsselam Abdüşşafî Muhammed, (Beyrut: Dâru’l-Kütü-
bi’l-İlmiyye, 1413/1993), 7/144; Muhammed Tahir b. Muhammed İbn Âşûr, 
Kitâbu’t-Tahrîr ve’t-tenvîr, (Tunus: ed-Dâru’t-Tunusiyye, 1984), 9/71; Kur’an 
Yolu Meal ve Tefsir, 2/578.
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(. Bir İbret mi?

 XXI. yüzyılın gelişmiş ekonomi ve teknolojilerinin
çaresiz kaldığı, altında ezildiği koronavirüs salgınının Al-

 lah’ın bir cezası olup olmadığı konusunun Kur’an’a arzı
ehemmiyet arz etmektedir. Acaba pek çok kişinin ifade et-

 tiği gibi inançsızlığa, ahlaki çöküntüye uğrayan insanlığa
 karşı Allah’ın kızgınlığının bir karşılığı, işlenen günahlar
 yüzünden vermiş olduğu bir cezanın ifadesi midir? Yoksa
 bir imtihan vesilesi midir? Şüphesiz her iki senaryo için
 kesinlik bildiren ifadelerle konuyu yorumlamak oldukça
 zordur. O halde burada yapılması gereken en doğru şey,
bu hadiseye daha temkinli yaklaşmak ve kullanılan ifadel-
.eri daha özenle seçmektir

Tüm dünyayı dize getirip çaresiz bırakan korona-
 virüs salgınının Allah’ın insanlığa bir cezası olduğunu
savunanlar, yukarıda ifade edilen ve tarihte uyarılara uy-

 mayıp cezalandırılan topluluklardan bahseden ayetleri
 ve Hz. Peygamber’in, “Bulaşıcı hastalık, Allah’ın dilediği
 kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptır,”(1)

şeklindeki hadisini delil göstererek yorumlarını yapmak-
tadırlar. Şüphesiz bu yorum için ‘kesinlikle yanlıştır’ den-

 mez. Zira günümüzde inançsızlığın, ahlakî çöküşün, inkâr
ve isyanların arttığı söylenebilir. Mademki tarihte benze-
ri sonuçların ortaya çıkışıyla Allah kendilerini cezaland-

 ırmıştır, bugün de aynı şekilde meydana gelen benzeri
 sonuçlara karşı da Allah bu şekilde koronavirüsü ortaya
.çıkararak insanları cezalandırmaktadır

 Koronavirüsün biyolojik bir silah olup olmadığı
 bir taraftan tartışılmaya devam etsin, korona dâhil
 kâinatta meydana gelen her şey Allah’ın külli iradesi ile
 gerçekleşmektedir. Onun dilemesi dışında hiçbir şey

)1( Buhârî, “Tıb”, 31; Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc, el-Câmiʻu’s-sahîh, (İstan-
bul: Çağrı Yayınları, 1981), “Selâm”, 92-95.
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 yaratılmayacağına göre, her insan bu olaydan da
mutlaka bir pay çıkarmalıdır. Şayet inanan bir insan, sa-

 dece mikroskopla görülebilen bir mikroba karşı acizliğini
 görüp bir ders çıkarabiliyor, Allah’a karşı görevlerini daha
 iyi yerine getirebiliyorsa, o insan için bu vaka bir imtihan
 olur; yok eğer küresel çapta bu kadar ağır sonuçlarına
rağmen aymaz tavır ve isyanlarına devam ediyorsa el-
.bette o kişi için de bir cezadır, musibettir

 Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs salgınını bir milyon
 Uygur Müslümanına uyguladığı işkenceye karşı Allah’ın
 Çinlilere bir cezası şeklinde çok özel sebeplere bağlayıp
 kesinlik bildiren ifadelerle konuyu değerlendirmek aşırı
cesurca bir çıkış olacağı muhakkaktır. Nitekim benze-
ri çıkışlar daha önce yaşanan felaketler için de dillendi-

 rilmişti. Örneğin, 2004 yılında 230 bin kişinin ölümüyle
 sonuçlanan Endonezya’nın sahillerini kasıp kavurduğu
 tsunami için içki içen ve ahlakî çöküntüye uğrayanlara;
17.480 kişinin vefat ettiği 1999 yılı Marmara bölgesi de-

 premi için de fuhşa bulaşmış insanlar için Allah’ın verdiği
 bir bela olduğu söylenmişti. Bütün bu ve benzeri yaşanan
 felaketler için tam olarak ne maksatlı gerçekleştiğini
bilemediğimiz için meseleyi bu tür bir yaklaşımla değer-

 .lendirmek doğru olmasa gerektir

 Öte yandan bu tür vakaların Allah’ın bir cezası
 olmadığını, eğer Allah’ın cezası olsaydı buralarda yaşayan
 pek çok masum insanın sıkıntılara, felaketlere maruz
 kalmasının Allah’ın adaletiyle çelişeceğini söylemenin
 

َ
ال فِتْنَــًة  َواتَُّقــوا   de yanlışlığını belirtmek gerekir. Zira Allah
Sa-” ِعَقاِب

ْ
َّٰ َشــدۗيُد ال ــوا اَنَّ اهلل ًةۗ َواْعلَُمٓ اصَّ ۗيــَن َظلَُموا ِمنُْكــْم َخٓ

َّ
ۗيــَنَّ اذل صتُ

 dece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan
fitneden sakının ve bilin ki Allah’ın cezası şiddetlidir,” (En-
fâl 6/25) ayetiyle musibetlerin çeşitli sebeplere meb
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ni olarak sadece suçu işleyen ve o suça seyirci kalan-
 larla sınırlı kalmayacağını bildirmektedir. Görüldüğü gibi
 bu ayette birilerinin ortaya çıkardığı fitne ateşine karşı
 herkesin uyanık olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.
 “Kurtubî’nin bildirdiğine göre bazı sahabîler “la tusîbenne
şeklinde tel- ( ــَنَّ ُصۗي )  ifadesini “letusîbenne“ (تلَ ــَنّ  تُصۗي

َ
(ال

 affuz ettiklerini ifade etmektedirler. Bu durumda anlamı
“özellikle zulmedenlere isabet eden fitneden sakının” an-

 lamına gelecek şekilde okumanın mümkün olduğudur.(1)

 Dolayısıyla şu söylenebilir: Meydana gelen fitne sadece
 suçun sahiplerinin cezası değil, o fitneden korunmayıp
 ortaya çıkışına seyirci kalanların görev ihmallerinin bir
.cezasıdır

 Allah’ın ortaya koyduğu yasakları çiğneyenlerin,
 cezalandırılmalarının yanı sıra bu yasağa karşı hiçbir
engelleme çabası içine girmeyenlerin de cezalandırılabi-

  leceğini gösteren bir örnek Âl-i İmrân, Bakara ve Mâide(2)

 surelerinde anlatın İsrailoğullarından bir grubdur.
 Cumartesi avlanma yasağını çiğneyenlere karşı seyirci
 kalıp hiçbir müdahale örneği göstermeyenlerin akıbeti
 konusunda çoğu müfessir, yasağı çiğneyenleri engellemek
 şöyle dursun, “yasağı çiğneyenlere nasihat edenlere ‘o yasak
tanımaz olanlara herhangi bir tavsiyede bulunmanın fay-
dası yoktur’ diyen bu grubun da maymuna çevrilmiş olabi-
leceğini ifade etmektedirler. (3) Bu grubun cezalandırılan-

 lardan olduğunu savunan Müfessir Mevdudî, Kur’an’ın
 ayetlerinin iyice düşünüldüğünde cezalandırmanın daha
doğruya yakın olduğunu, zira bir musibet anında, o musi-

 bete maruz kalan kasabanın sadece iki gruba ayrıldığını;
 ,bir grubun musibete uğratılanlardan

)1( Kurtûbî, el-Câmiʻ li ahkâmi’l-Kur’ân, 8/393.
)2( Âl-i İmrân 3/163-166; Mâide, 560; Bakara 2/65.
)3( Taberî, el-Câmiʻu’l-beyân, 9/6364; Kurtûbî, el-Câmiʻ li ahkâmi’l-Kur’an, 7/307.
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diğer grubun da Kur’an’ın ifadesiyle bu afetten kur-
tulanlardan oluştuğuna göre, ortada kalan ve engellem-

 eye çalışmayan grubun cezaya çarptırılanlar arasında yer
 almış olmaları gerektiğini belirtmektedir. Ona göre böyle
 bir çıkarımın doğru olma ihtimali daha yüksektir. Zira ona
 göre bu durum ayette geçen “Rabbinize karşı bir mazeret
 sunabilmek için” ifadesiyle ve akabinde gelen ayetlerle
 .(1)  .desteklenmektedir

 Şu halde bir kimse sadece Allah’ın yasaklarına
 karşı gelmemek ve pasif kalmakla kurtuluşa eremez,
 aksine iyilikleri hâkim kılma yolunda çaba göstermeli
 ve kötülükleri de temizlemek için her türlü gayreti
 sergilemelidir. Bu itibarla helak edilen önceki nesillerin
 başına gelen felaketleri göz ardı etmeden günümüzde de
yüz binlerce insanın ölümüne, pek çok ülkenin ekonomis-

 inin çöküşüne neden olan günümüz doğal afetleri, ortaya
çıkan fitnenin sadece suça bulaşan insanlara ulaşmak-

 la kalmayacağı bilinciyle değerlendirilmeli ve buna göre
.sürekli teyakkuzda bulunulmalıdır

(.(. “Korona” Kelimesinin Kur’an’da 
Geçtiği İddiası

Korona” kelimesinin Kur’an’da yer alıp almaması-”
 na dair yapılacak kısa taramada bu kelimenin asıl formu
ile hiçbir şekilde mushafta yer almadığı hemen görülece-

 ktir. Ne bu kelimenin orijinal yazılımı olan “corona” ile ne
de kelimenin başındaki harfin “kaf“ (ق) (قُرونــا) ve “kef“ (ك) 
 harfi ile yazılış şeklinin hiçbir surette Kur’an’da (ُكرونــا) 
yer almayan bu kelimenin İnternette yer alan bazı sitele

)1( Ebu’l-A’lâ Mevdûdî, Tefhimu’l-Kur’an, çev. Muhammed Han Kayani vd. (İstan-
bul: İnsan Yayınları, 1996), 2/98-99.
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rde(1) Kur’an’da geçtiği konusunda bilgiler yer al-
 maktadır. Üstelik sadece birkaç kere değil, tam 15 kere
yer aldığı ve bunun mucizevî bir şekilde 14 asır öncesin-

 den kutsal kitabımızda bildirildiği iddia edilmektedir.
 Hem bu iddia öyle kesin ifadelerle dile getirilmektedir ki,
“korona”nın Kur’an’da işareten ya da üstü kapalı bir şekil-

 de ifade edildiğinin söylenmesinin bile Kur’an’a atılacak
 bir iftira olduğu ifade edilmektedir. Hatta o kadar ki, bunu
reddeden veya yok sayanların cehennemlik olacağına ka-
.dar iş vardırılmaktadır

.6/6 Enʻâm :1 Örnek

ْرٍن
َ
اَلَْم يََرْوا َكْم اَْهلَْكنَا ِمْن َقبِْلِهْم ِمْن ق

 yeryüzünde önce onlardan ,ki mi Görmediler”
“.ettik yok nesilleri nice

 Verilen anlam: “Görmediler mi helak ettik nice
 “…kabileyi korona’dan

.Örnek 2: İbrahim 14/49

َْصَفاِدۗ
ْ

ُمْجِرمۗيَن يَْوَمئٍِذ ُمَقرَّنۗيَن يِف اال
ْ
َوتََرى ال

 zincirlere  -halinde  sıra–  suçluların  ,gün  O”
“.göreceksin  olduklarını  vurulmuş

Verilen anlam: “Görürsün suçluları o gün koro-
“.na’lı ve bezler içinde

.33/33  Ahzâb :3 Örnek

)1( https://www.erdemcetinkaya.com/kuranda-korona-virusu-mucize/, erişim: 
21.05.2020. Benzer şekilde Kur’an’da “Aids” kelimesinin Furkân 25/38. ayetin-
de ــوَد۬ا ــاًدا َوثَُم  .Âd ve Semûd” kelime grubunda; “Hiv” kelimesinin ise, Kâria 101/9“ َع
ayette ٌَۜهاويَــة ــهُ  .geçtiği iddia edilmektedir  فَاُمُّ
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ىل ُو۫
ْ

َاِهِليَِّة اال
ْ
َج اجل  َتَرَّْجَن َتَرُّ

َ
ْرَن ف۪ي ُبيُوتُِكنَّ َوال

َ
 َوق

 cahiliye önce daha ve oturun Evlerinizde”
 “.sayılmayın açılıp gibi olduğu döneminde

 şeklinde ... buyûtikunne fî korona Ve(
)okunarak

içinde oturun evleriniz- Korona” :anlam Verilen
“…de, burçlar içinde ilk cahiller gibi

.25/41  Fussilet :4 Örnek

اَء   َرَنٓ
ُ
  َوَقيَّْضنَا لَُهْم ق

“.Onların yanına bazı arkadaşlar verdik”

Verilen anlam: “ Biz onlara birtakım yakın-
 “.lar )Korona( musallat ettik

Kur’an’da “k-r-n” kelimesi zaman, boynuz, mil-
 let, nesil(1) gibi anlamlara gelmektedir.(2) Hiçbir ayette
virüs anlamında kullanılmamıştır. Oysa bu örnekler

)1( Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mukerrem b. Alî İbn Manzûr, Lisânu’l-Ar-
ab, (Beyrût: Dâru lisâni’l-Arab, ts.), 13/331; Zemahşerî, el-Keşşâf, 2/497. Bu an-
lamlardan biri olan nesil karşılığında kullanıldığını Hz. Muhammed’in şu had-
isinde de görmek mümkündür: “Nesillerin (kurûn) (قُــرُون) en hayırlısı benim 
neslim (karn)  (قــرن( sonra onların peşinden gelenler, daha sonra da bu sonun-
cuları takip eden nesildir.” (Buharî, “Şehâdet”, 9; Tirmizî, “Fiten”, 45.) 

)2( Nesil bir dönemde yaşayanlar yani nesil anlamında kullanıldığında bu sürenin 
ne kadar olduğu noktasında ileri sürülen görüşlerden ortalama 70 yıllık bir 
insan ömrüdür. Şu halde kelimeyi toplumların uğradıkları dönemlerden biri, 
tarihi bir dönem şeklinde anlamak mümkündür. Hatta bu anlamı, Kur’an’daki 
kullanılışına daha yakın görünmektedir. (bk. Muhammed Reşid Rıza, Tefsîru’l-
Kur’ani’l-Hakîm, (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2. Baskı, ts.), 7/306.) Daha kapsamlı bir 
ifadeyle “bir tarihi dilimi” veya “bir medeniyeti” anlamı taşımaktadır. (bk. Esed, 
Kur’an Mesajı Meal Tefsir, 224.)
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de görüldüğü üzere “korona” kelimesinde bulu-
 nan harfler yukarıdaki ayetlerde yan yana geldi diye
 “korona”nın Kur’an’da çağlar öncesinden belirtildiği
iddia edilmektedir. Bu harfler ayette varmış gibi, ba-
zen harf ilave edilerek, bazen harf silinerek çok ace-
mice bir metotla iddialar desteklenmeye çalışılmak-

 tadır. Öte yandan “korona”, Latince kökenli bir kelime
 olup “taç” anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca şunu
da belirtmek gerekir ki, “korona” kelimesinin aslı La-
tincede “corona”dır. Bu virüs elektron mikroskobun-
da incelendiğinde “taç”a benzediği için ona bu ad ve-

 (1).rilmiştir

 Korona” kelimesinin Kur’an’da yer aldığı iddia”
edilen birçok ayetten sadece birini ele alarak incele-

 yelim: Yukarıda da geçtiği üzere Ahzâb 33. ayette Hz.
 Muhammed’in eşlerine hitaben onların diğer kadınlar
gibi olmadığı, olur olmaz kişilerle konuşarak ortalık-
ta dolaşmamaları ve evlerinde oturmaları istenmek-

 aslından  kelimenin  başında  kelimesinin ــْرَن 
َ
َوق  .tedir

 “görmezlikten gelinmekte, ayrıca “nûn vav” olan“ )و( 
harfi ilave edilmektedir. Oysa kelimenin sonunda- )ن(
ki “nûn” harfi, cem-i müennes-i gâibe formunda ka-
dınlara yönelik kullanılan bir zamir olan “nûn-u nis-

 ve”dir. Bu şekilde kelime, “evlerinizde oturun” anlamı
verilerek tutarsız bir şekilde “korona”ya benzetilme-

 ye çalışılmıştır. Oysa yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim
 kehanetlerde bulunmak için değil, insanları doğru
.yola ve mutluluğa ulaştırmak için vardır

Sonuç

 Yüce Allah insanların hem bu dünyada hem de

)1( https://eksisozluk.com/korona--84426?p=4, erişim: 22.05.2020.
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 ahirette huzurlu bir hayat sürmeleri için gönderdiği
 peygamberlere tabi olunmasını, getirdikleri mesajlara
 uyulmasını insanlardan istemiştir. Ancak çoğu kere
görevlendirilen bu elçilerin açıkladığı kurallara uymayan-

 ları Allah çeşitli şekillerde cezalandırdığını belirtmiştir.
 Bu vakaların dışında bildirmediği ya da günümüzde
 yaşanan felaketlerin ve özellikle korona salgınının işlenen
 günahlar sebebiyle mi gerçekleştiği, yoksa rutin hayatta
 zaman zaman yaşanabilen ibretlik vaka mı olduğu sorusu
.herkesi meşgul etmektedir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs fela-
ketini kimileri aile bağlarının çözülüp fuhşun yaygın-

 laşmasına, kimileri Afrika’da fakirlikle mücadele eden
insanlara, kimileri Filistin’de, Arakan’da, Çin’deki insan-

 lık trajedilerine, kimileri dünya nimetlerinin hoyratça
 israf edilmesine, kısaca Allah’a itaatin yok oluşuna, emir
 ve yasaklara uyulmamasına bağlamaktadır. Koronavirüs
vakasının tüm dünyayı esir aldığı bir felaketi insanlar is-

 ter bela, ister ibretlik bir vaka olarak okumuş olsun, şayet
 sonuçlarını doğru anlayıp değerlendirebilirse dünya ile
 ilişkisini yeniden gözden geçirecek, kendisiyle yüzleşecek
 ve yaratıcıya karşı tavır ve davranışlarını yeniden gözden
 .geçirecektir

 İnsanları evlerine hapseden, başta Kâbe olmak
 üzere tüm ibadethanelere kilit vurduran koronavirüsün,
 ölen insanların günahkâr olmaları nedeniyle Allah’ın
 kendilerini cezalandırdığı bir felaket olma ihtimali elbette
 vardır. Nitekim pek çok ayet, emir ve yasaklara uymayıp
isyan eden bazı toplulukların helak edildiğinden bahset-

 mektedir. Ancak dünyanın baş belası haline dönüşen
 koronavirüsün de aynı şekilde işlenmiş bazı suçlar veya
 kötülükler sonucu insanlara yönelik bir cezalandırma
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 olduğu konusunda ilahî bir bildirim olmadığı sürece
kesin bir yargıda bulunmak mümkün değildir. Dolayısıy-
la bu noktada yapılacak her türlü yorum, bir bakıma Al-

 lah’ın irade kastını tahmin etme anlamı taşıyacağı için
 vefat eden binlerce insanın veya ortaya çıkan zararların
 işlenen günahlar yüzünden ortaya çıktığını söylemek çok
 .ikna edici durmamaktadır
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 Postmodern Dünyada Bulaşıcı Hastalıklarla

Yaşamak

Bulaşıcı Hastalıkların Tarihsel Serüveni

  Dr. Ali YILMAZ(((

Türkiye

 İlk peygamber Hz. Âdem’den bu yana Allah’ın yarattığı
 yer kürede zaman zaman bulaşıcı hastalıkların olduğu
 muhakkaktır. Zira Hz. Âdem’in oğlu Kabil ile başlayan
 yeryüzünün ifsadı yani sünnetullah’ın aksine hareketler
 dünya düzenini bozmaya başlamıştır. Toplumda bazı
 yanlış değerlendirmelere değinmek gerekir ki; Allah’ın
 peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği ilahi mesajlara karşı
 gelen geçmiş kavimlerin helaki il bulaşıcı hastalıklarla
 insanların ölümünü aynı değerlendiremeyiz. İnsan
davranışlarında meydana gelen bazı bozukluklar/
aşırılıklar bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma sebeplerin-

 den biridir. Salgın hastalıklar; insandan insana, böcekten
 insana, hayvandan insana, gıdadan canlılara, anneden
 çocuklara ve medikal işlemlerden insanlara olmak üzere
altı şekilde bulaşmaktadırlar. Salgın hastalıkların özel-

 likle hayvanlardan insanlara geçmesi daha yaygındır.
 Köpekler evcilleştiğinde kızamık, inekler evcilleştiğinde

(1) Dr. ÖğretimÜyesi, GiresunÜniversitesiİslamiİlimlerFakültesi, İslam 
tarihiveSanatlarıÖğretimÜyesi.
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 tüberküloz ve difteri insanlara bulaşmıştır. Milyonlarca
 insanın ölümüne sebep olan çiçek, verem, sıtma, kolera ve
kızamık gibi hastalıkların çoğu bu hayvanların evcilleşme-

 si neticesinde onlarla olan ilişkilerde aşırılıklardan dolayı
ortaya çıkmıştır.(2) Ancak bulaşıcı hastalıkları sadece hay-

 vanlara bağlayıp onlara mesafeli yaklaşmak da doğru
değildir. Gerekli olduğu kadar temizlenmeme, hijyene riay-

 et etmeme gibi sebepler de bu hastalıkları doğurmaktadır.
Dünyayı etkileyen bulaşıcı hastalıklardan hiç birisinin İs-

 lam coğrafyasından yayılmamış olması Müslümanların
 temizliğe dikkat etmelerine ve hayvanlarla ilişkilerinde
.orta yol -itidal - tutturabilmesine bağlanabilir

 İnsanlığı olumsuz etkileyen bu salgın hastalıklar,
 veba, kolera, tifüs, kızamık, Rus/İspanyol gribi, Hiv/aids ve
 virüsü olarak kendilerini göstermişlerdir. 19 en son Kovit
 Bu tebliğimizde salgın hastalıklarla ilgili ayrıntılara
 girmeksizin dünyada, İslam coğrafyasında ve Osmanlı’da
 gözüken vakalardan örneklemler gösterilerek Korona
 üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız.
 En çok zihinlerde kalan ve birçok insanın ölmesine sebep
 olan ilk en büyük yıkıcı salgın olan veba hastalığı son 1500
 yılda üç büyük pandemi oluşturmuştur. Pandemi en basit
anlamıyla eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fa-

 zla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen

(2)  Yolun, Murat, İspanyol Gribinin Dünya ve Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkil-
eri, Adıyaman, Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman, 
2012, 20-23.
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 isimdir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tanımlamasına
göre bir hastalığın pandemi olabilmesi için bazı kriterler-

 in aranması gerekmektedir. Bu kriterler, hastalığa sebep
olan virüsün daha önce rastlanmayan yeni bir virüs ol-

 ması, insanlara kolayca bulaşabilmesi ve insandan insana
kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması olarak tespit edilm-

 .iştir

Dünyada ilk ciddi salgın hastalığı “Kara ölüm” şek-
 linde isimlendirilen Veba salgınıdır. İlk olarak Mısır’da
 çıkan veba salgını, Filistin ve Bizans topraklarını etkisi
 altına aldıktan sonra Akdeniz ve bütün dünyaya buğday
 gemileriyle yayılmıştır./sirayet etmiştir. Bu salgın, toplam
 50 milyon insanın ölümüne sebep olarak dünya nüfusunun
 %26’sının kaybına yol açmıştır. İkinci salgın, XIV. asırda
başlayıp; kilim, halı, elbise ve ev eşyaları taşıyan kervan-

 larla önce Kırım’a oradan da Avrupa’ya yayılan, Avrupa
 nüfusunun üçte birinin, dünya genelinde ise 100 milyon
 insanın ölüne sebep olan bir diğer veba salgınıdır. Üçüncü
 salgın ise XIX. yüzyılda Orta Asya ve Çin’den başlayarak
 bazı ülkelerde etkili olan hastalıktır.(1) Bu salgında da 15
 .milyon insan ölmüştür

 Bir başka salgın hastalık humma diye de bilinen tifüs
 hastalığıdır. XVI. yüzyıldan sonra Avrupa’da hamamların
 ortadan kalkmasıyla oluşmaya başlayan temizlik zafiyeti

(1)  Ayar, M. Özçelik, T. “XIX. Asır Ortalarına Kadar Osmanlı’da Veba Salgın-
larının Tarihçesi” , Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla Mücadele, (ed. İbrahim 
Paşaoğlu, vd.) Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2015, 47-75.
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nedeniyle kirliliğin ve onun neticesi oluşan bitlerin insan-
 ları ısırması nedeniyle tifüs salgınları meydana gelmiştir.
 Bu salgında Avrupalılar, salgının sebebini aramak yerine
 birbirlerini suçlamaya başlamışlardır.(2) Peki, insanları
 etkileyen bulaşıcı hastalıklar ulaşım araçlarının sınırlı
 olduğu zamanlarda bu kadar nasıl hızlı yayılmıştır? Bu
 hastalıklar, ya ticari faaliyetlerde bulunan tüccarlar veya
tüccarların elindeki metalar vasıtasıyla ya da devletler-

 in birbirleriyle yaptıkları savaşlarda birbirleriyle yakın
markaj savaşmak zorunda kalan insanlar eliyle kolaylık-

 la geniş kitlelere bulaşmıştır. 1877-1878 yılları arasında
yapılan Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı askerleri bu bu-
(3).laşıcı hastalıklardan önemli ölçüde etkilenmişlerdir

Zihinlerde iz bırakan diğer bir salgın hastalık ise İs-
 panyol gribi olarak tarihe geçen fakat çıkış yeri ABD olup,
 Avrupa’ya savaşmak için gelen askerler vasıtasıyla yerel
olmaktan çıkıp ulusal bir sorun haline gelen ve dünya nü-

 fusunun %15’inin ölümüne neden olan hastalıktır. 1918
 yılında İspanya Madrid’de haber ajanslarında yapılan grip
anonsundan dolayı İspanyol gribi olarak meşhur olmuş-

 tur. I. Dünya savaşı yıllarında bu bulaşıcı hastalıklardan
 etkilenmeyen ülke hemen hemen yoktur. Sovyet lider
 Vladimir Lenin, bu konuda çok mustarip olacak ki “bit ve

(2)  Nikiforuk, Andrew, Mahşerin Dördüncü Atlısı Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar 
Tarihi, (trc. Selahattin Erkanlı) İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, 131-157.
(3) Ot, İnci, “Tanzimat Sonrası Osmanlılarda Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele” , 
Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla Mücadele, (ed. İbrahim Paşaoğlu, vd.) Çamlıca 
Yayınları, İstanbul, 2015, 130-131.
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 tifüs ile ordularının üzerine bir kırbacın sallandığı”, ancak
 maddi kaynakların kısıtlı olmasına rağmen karizmatik bir
devrimci olarak vatandaşlarını motive etmek için “Sosyal-
izmin bitleri yeneceği” söylemi akıllarda kalan anekdot-

 (1).lardan birisidir

 Salgın hastalıklarından birisi de Kolera hastalığı idi.
 1817 yılında içme sularından kaynaklanan bu bulaşıcı
hastalığın merkezi Hindistan’dır. Sanayileşmenin başla-
ma yıllarına rastlayan tarihlerde bu durumu iyi değerlen-

 diren İngiltere, Hindistan’ı sağmal bir inek gibi sömürerek
 ülkenin hatırı sayılır zenginliklerini ülkelerine taşımıştır.
 1830’lu yıllarda Avrupa’ya ulaşan bu bulaşıcı hastalık
 nedeniyle çoğunluğu İspanya ve Fransa’da olmak üzere
beş yüz bine yakın insan telef olmuştur.(2) Aynı hastalık Os-
manlılarda 1831 yılında görülmeye başlanmış, 1854 yılın-

 da Kırım savaşına katılan batılı Fransız askerleriyle yine
 gündemdeki ağırlığını korumuş, Osmanlı-Rus savaşında
 da kendini göstermiştir. Bu tarihlerde hastalığın aşısı ve
 tedavisi bulunamamış olacak ki bu sürecin devamında
hac mevsiminde yaşanan olay akıllardaki tazeliğini de-

 .vam ettirmektedir

 Aynı zamanda Haccı Ekber’e de denk gelen 1893 yılı
 haccında Hicaz’da yaşanan kolera salgını nedeniyle bazı
hacılar ibadetlerini yarıda keserek haclarını tamamlaya-

(1)  Yolun, İspanyol Gribi, 54.
(2)  Ayar, XIX. Asır, 79-82.
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 mamış, tamamlamaya çalışanlardan otuz bine yakın hacı
ise kolera yüzünden ölmüştür. Aynı yıl İstanbul da bu kol-
eradan nasibini almış, burada iki bin kişi hayatını kaybet-

 miştir.(3) Osmanlı devleti o günün şartlarında hastalığa
 yakalananlara gerekli yardımda bulunmuştur. Karantina
altına alınan vatandaşların bütün ihtiyaçları karşılanma-
ya çalışılmasına rağmen yabancı basın aynı korana sal-

 gınında olduğu gibi olayları çarpıtmıştır. Halbuki hastalar,
 imkanlar ölçüsünde belediyelerin özel hastanelerinde
 tedavi altına alınmış, mekanlar dezenfekte edilmiş ve
 hastaların elbiseleri yenileriyle değiştirilmiştir.(4) Hastalık
 görülen haneler dezenfekte edilerek eşyalar basınçlı sular
.ile temizlenmiştir

İlk Dönem İslam Tarihinde Amvâs Salgını

 İlk dönem İslam tarihine baktığımızda bölgesel bir
 salgın hastalığı görmekteyiz. Hicretin on sekizinci yılı, Hz.
 Muhammed’in vefatından sekiz yıl sonra meydana gelen
 salgında İslam ümmetinin halifesi/başkanı Hz. Ömer idi.
 Bilindiği üzere O’nun hilafeti İslam kurumlarının tesis
 edildiği, İran Sasani devletinin tarih sahnesinden silindiği
 ve Bizans üzerine gidilip fetihler yapıldığı zamanlardır.
Şam bölgesine yapılan seferlerde Halid b. Velid’in azlin-
den sonra ordu komutanlığını Ebû Ubeyde b. Cerrah yap-

 makta idi. Tarih kitaplarında ilk görüldüğü yer olan Emvâs

(3) Ayar, XIX. Asır,  83-92.
(4)  Ayar, XIX. Asır,  97-98.
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 beldesinden dolayı salgın bu isimle de meşhur olmuştur.(1)

Bu salgın neticesinde ordu komutanı Ebû Ubeyde ile on-
 dan sonra başkomutanlığa geçen Muâz b. Cebel ve Fadl b.
Abbas da bu veba salgını sırasında vefat etmişlerdir. Yak-

 laşık yirmi beş bin kişinin öldüğü salgında ölenlerin birisi
de Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olup Hz. Peyg-

 amber ve Hz. Ebû Bekir zamanında devlet bürokrasisinde
 yer alamayan ancak Hz. Ömer zamanında bu veba salgını
 sebebiyle ordu kısım komutanlığına getirilen Yezid b. Ebû
 .Süfyan’dır

 Bu veba sırasında, üzerinde askeri harekât yapılan
 yerleri teftiş için ikinci kez Suriye topraklarına giden
Hz. Ömer, salgın ve bulaşıcı hastalık olan bölgelerin teft-

 işi konusunda karar vermede zorlanmıştır. Kimi ashab
buraya kadar gelmişken mutlaka vebalı toprakların zi-
yaret edilmesini isterlerken bazıları bu bölgeye girilme-

 mesini söylemişlerdir. En sonunda bölgeden uzaklaşma
 kararı alan Hz. Ömer, sadece kendisi değil başkomutan
 Ebû Ubeyde ile birlikte askerlerin de geri dönmelerini
söylemiş, ancak Ebû Ubeyde savaş mevziisinden dönme-

 meye karar vererek bunu Hz. Ömer’e bildirmiştir. Ebû
 Ubeyde verdiği dönüş kararından dolayı da Hz. Ömer’e
serzenişte bulunmuş, ama bu serzeniş onun verdiği karar-

 dan dönmesini sağlamamıştır.(2) Ebû Ubeyde’nin Allah’ın

(1)  Belâzurî, Ebû’l-Hasen Ahmet b. Yahya b. Câbir, Futûhü’l-Buldan, Beyrut, 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1983, I, 165.
(2)  Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, II, 95.
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 kaderinden mi kaçıyorsun diye sitemine Hz. Ömer: “Evet
 Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyoruz. Ey
 Ebû Ubade! bir deve sürün olsa bir taraf çorak diğer taraf
 verimli bir vadi olsa, sen hangisine götürürsün? Kaldı ki
 onları nerede otlatırsan otlat Allah’ın kaderiyle otlatmış
 olmaz mısın?” diyerek cevap vermiştir. Onların aralarında
 geçen bu diyaloğa şahit olan Abdurrahman b. Avf: “Bende
 bunun cevabı olacak bilgi var diyerek, Allah’ın elçisinin:
 “Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz.
 Eğer bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan
.ayrılmayınız.”(3) dediğini aktarmıştır

 Görüldüğü gibi bu tür bulaşıcı hastalıkların hüküm
sürdüğü zamanlarda bilimin ve aklın önderliğinde başka-

 larına da bulaştırıp onların vebaline girilmemesi için bu
karantina önlemleri tarihi süreç içerisinde devam et-

 miştir. Hz. Ömer, Medine’ye gelince Ebû Ubeyde’ye yazdığı
 mektupta vebalı bölgeden ayrılması gerektiğini belirtmiş,
Ebû Ubeyde halifenin bu emri üzerine ordusunda bulu-

 nan Muâz b. Cebel’i halifenin işaret buyurduğu bir yer
 araştırması için görevlendirmiş, ancak Muâz b. Cebel’in
hanımının da bu hastalığa yakalanması nedeniyle araştır-
ma tamamlanamamış ve Ebû Ubeyde de bu hastalığa ya-

 kalanıp vefat etmek üzereyken askerlerine bunun bir bela
 ve musibet değil şehitlik olduğu manasına gelen konuşma
 yapmayı da ihmal etmemiştir. Bu vebanın bir bela olduğu

(3)  Buhari, Tıp, 30.
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 serzenişine yeni komutan Muâz b. Cebel de itiraz etmiş ve
 Ebû Ubeyde gibi bu hastalığı bir rahmet ve şehitlik olarak
 tarif etmiştir. Sonra o da halefi gibi veba hastalığından
 kurtulamayarak vefat etmiştir. Muâz b. Cebel’in de vefatı
 sonrası komutanlığa geçen dört Arap dâhisinden birisi
 olan Amr b. el-As; “Bu hastalık ortaya çıktığında ateş gibi
yakar, ondan korunmak için dağlara çıkın diyerek kendi-

 si dâhil diğer askerler ve insanları dağlara çıkararak ayrı
 bölgelere yerleştirmiş ve toplu yaşamlara bir nevi önlem
almıştır. Aldığı bu çözüm odaklı tedbirden dolayı da biz-
zat Hz. Ömer tarafından takdir edilmiştir. Her kriz bir kah-

 raman doğurur ilkesinden hareketle bu salgın öncesi Hz.
Ömer tarafından ilk defa devlet görevine getirilen Ebû Sü-

 fyan’ın büyük oğlu Yezid b. Ebû Süfyan’ın bu vebada ölümü
daha sonra Emevi devletinin kurucusu Muaviye’nin kamu-

 da göreve getirilmesiyle önlenemez yükselişine sebep
 olmuştur.(1) Görüldüğü gibi bu salgın hastalık bazılarının
 vefatlarına sebep olsa da her musibet yeni ufuklara yelken
 açar anlamında bazı fırsatların doğmasına ve bazılarının
.yıldızının parlamasına sebep olmaktadır

Osmanlıdan Miras Olan Karantina Kültürü

Yukarıda belirttiğimiz gibi salgın hastalıklardan biri-
si de Kolera’dır. 1817 yılında ilk defa Hindistan’da mey-

 dana gelip, Rusya’dan bütün dünyaya yayılan ve dünyada

(1)  Belâzurî, Futûh, I, 167; İbn Asâkir, Ebû’l-Kasım Ali b. Hasan, Tarihi Dımaşk, 
thk. Amr b. Garametü’l-Amerevî, I-VXXX. yy. Dâru’l-Fikr, 1995, LIX, 117.
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 50 yıldan fazla bir süre devam eden Kolera salgınından
 Osmanlı devleti de nasibini almıştır. Biz bu Kolera salgını
 ile ilgili olarak milyonlarca insanın ölmesine neden olan
hastalıktan daha ziyade Osmanlı devletinde ilk karşılaşıl-

 masına rağmen o günün şartlarında bu bulaşıcı hastalıkla
 nasıl mücadele edildiği üzerinde durup, devamı olmakla
iftihar ettiğimiz Osmanlı Devleti’nde bu hastalıkla mü-
cadele eden, Osmanlı devletinin yetiştirdiği devlet adamı/

 sağlıkçı Mustafa Behçet Efendi’den bahsetmek istiyoruz.
 Osmanlı imparatorluğunun gerileme döneminde 1774
 yılında sağlıkçı bir ailenin torunu olarak dünyaya gelen
Mustafa Behçet Efendi, o günün şartlarında medrese eğiti-

 minden sonra tıp ve yabancı dil de öğrenerek kendisini
 yetiştirmiş birisidir. O, 1827 yılında Tıphane-i Âmire’nin
kurulması için zamanın Padişahı olan II. Mahmut’a sun-

 duğu layiha değerlendirilerek bu kurumun kurulmasına
 vesile olmuş ve öncülük etmiştir. Tıp mektebinde Batı’da
okutulan anatomi, fizyoloji ve pratiğe dayalı klinik der-
slerine ağırlık verilerek, bu dersleri okutması için Avru-
pa’dan hocaların getirilmesine vesile olmuştur. Aynı za-

 manda Mustafa Behçet Efendi 14 Mart tıp bayramının da
 banisi sayılmaktadır. İlklerin adamı olan Mustafa Behçet
 Efendi, dünyada meydana gelip Osmanlı devletinde daha
 çok 1831 yılında kendisini hissettiren hastalıkla cesur
bir şekilde mücadeleye girişmiştir.  Salgın hastalığın Os-

 manlı devletine sıçraması, Mısır valisi Kavalalı Mehmet
 Ali Paşa’nın isyanı karşısında devletin önce İngiltere’den
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 daha sonra Rusya’dan yardım istemesi üzerine Rusya’nın
 15.000 kişilik donanma gücüyle boğazlara gelmesiyle
olmuştur. İşin ciddiyetini anlayan Mustafa Behçet Efen-

 di, bu gemilerden Osmanlı tebaasına bulaşın olmaması
için Karadeniz’den gelen gemilere onar günlük karanti-

 na uygulanması için bir takrîr hazırlayarak kaymakam
Paşa’ya arz etmiş ve gereği yapılmıştır.(1) Bu gayreti ile bu-
.laşın yayılmasını bir süre önlemiştir

 Mustafa Behçet Efendi’nin bu takrîri Matbaa-i
 Amire’de basılarak vatandaşlara dağıtılmıştır. Bu sağlıkçı
 Osmanlı aydınının günümüz Türk hekimlerinin aşı
arayışlarına destek ve motive edici yönü olduğunu hatır-
latmak isteriz. İçerisinde bulunduğumuz Korona sal-
gın hastalığı aşısı ve tedavi edici ilacın Türkiye’den çık-

 acağına inanmalıyız. Bu örnek 1750 sanayi devrimi ile
kaçırdığımız kalkınma fırsatlarının telafisi olarak Türk in-

 sanının kendisine duymaya başladığı özgüvenle yeniden
 canlanacaktır. Bu sıçramanın sadece sağlıkta değil bütün
beşeri ve dini ilimlerde kendisini göstermesi gerekmek-

 tedir. Zira 1831 yılında meydana gelen Kolera salgını ile
ilgili olarak Mustafa Behçet Efendi’nin kaleme almış old-

 uğu “Kolera Risalesi”, Türk bilim adamları için bir örnek
olması gerekmektedir. O, kolera mikrobunun keşfind-

 en elli bir yıl önce epidemiyolojik gözlemlerini yazmayı
 başarmıştır. XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde bütün dünyayı

(1)  BOA, HH, nr.4795 2-a’dan nakille bilgi veren; Armağan, Mustafa, Mustafa Be-
hçet Efendi, Derin Tarih Dergisi, Nisan 2020, sayı. 97, 48.
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etkileyen kolera salgını hakkında malumat verip nasıl te-
davi edileceği hakkında bilgiler içeren küçük ama kıymet-

 li eser Fransızca, Almanca ve diğer dillere de tercüme
edilmiştir.(2) Bir Osmanlı aydını olan Mustafa Behçet Efen-

 di’nin kolera hastalığı konusunda yaktığı meşale dünyayı
aydınlatırken, kendisi genç yaşta şarbon hastalığına yaka-

 (3).lanarak 1834 yılında vefat etmiştir

Koronavirüs’ün Ekonomik ve Sosyal Sarsıntıları

 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wohan kentinde ilk defa
 görülüp bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalık
nedeniyle bütün dünyada küresel tedarik zincirleri kop-

 tuğundan hava taşımacılığı vs. ticari faaliyetler durma
 noktasına girmiştir. Ülkeler, sınırlarını kapatmış ve kendi
 vatandaşlarının temel hak ve özgürlük alanlarında bazı
kısıtlamalara gitmiştir. Özellikle enerji piyasaları ve pet-
rol fiyatlarındaki dalgalanma bu piyasaların bozulması-

 na ve belirsizliğin artmasına sebep olmuştur. İşyerleri
kapanmaya başlamış, restoranlar, cep telefonu dükkân-

 ları, zincir dükkânlar ve Alış Veriş Merkezleri kapanarak
 çalışanlar işsiz kalmışlardır. Sadece sabit gelirli memurlar
 .ve kamu işçileri bu krizden etkilenmemişlerdir

 Küreselleşme süreci içerisinde kapitalist toplumlarda yeni
 süreci örgütleyecek ülke olarak Çin konuşulmaya başlandı. Çinin

(2)  Kazancıgil, Aykut, Osmanlıda Bilim ve Teknoloji, Ketebe Yayınları, İstanbul, 
2020, 319.
(3) Sarı, Nil, “Mustafa Behçet Efendi”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1992, V, 345.
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 Covit-19 krizine müdahale ederken gösterdiği başarı, sadece Çin
 ile ilişki yumağı içerisinde olan ülkelerde değil, Batı ülkelerinde
 de konuşulmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri başkanının
 virüsün adını özellikle Çin ön takısı ile kullanması, dikkatlerden
kaçmaması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin mev-

 cut başkanı Donald Trump, sürekli bu virüsün biyolojik bir saldırı
 olduğunu telaffuz etmesi, tam söyleyemese de bütün küresel
güçler olarak Çin’e karşı altından kalkamayacağı nispette tazmi-

 nat davalarının dillendirilmesi, salgın sonrası dünyada dengelerin
 değişeceği olası bir yapılanmada Çin’in önünün kesilmesine yönelik
 .çalışmalar olarak gözükmektedir

 Bu salgınla mücadelede en başarısız ülkeler –Almanya ve
diğer bazı küçük ülkeler hariç- demokrasisinin daha üst düzey-

 de olduğunu iddia eden ülkelerdir. Bunun sebebi aşırı özgürlüğü
kendisine din olarak kabul etmiş zümrenin hayat ve hareket tar-

 zlarının sınırlandırılması konusunda ülke yöneticilerinin toplumun
 nabzını tutarak atacağı adımlarda tereddütlü davranmasından
 kaynaklanmaktadır. Diktatörlükle idare edilen ülkelerde yönetime
karşı çok ses çıkaramadıklarından dolayı; Müslüman coğrafya-
da da inançları gereği belirlenen sınırların çiğnenmesi konusun-

 daki sorumluluk duygusu bu ülkelerin daha başarılı olmalarında
 etkili olmuştur. Ülkelerin gösterdikleri bu başarıda sadece halkın
 sağduyusunun değil zamanında etkin ve etkili tedbirler almada
inisiyatif alan yöneticilerin de katkısını unutmamak gerekmek-

 tedir. Diğer yandan Çin’de iki aylık bir kuluçka döneminde erken
 davranıp bilim ve tıbbın ışığında sosyal hareketlenmeyi de hesaba
 katarak erken davranan sorumlu devlet idarecileri bu yarışta bir
adım öne geçmişlerdir. Bununla birlikte büyük devlet olmasını si-

 lah sektörüne yaptığı yatırımla eşdeğer gören modern! ülkeler
 kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın yüksekliğine güvenerek
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sosyal işlere pek kafa yormamışlardır. Kapitalist sistem dünya nü-
fusunun fazlalığından şikâyetle sürekli pompaladığı nüfus planla-

 ması neticesinde batıda oluşan yaşlı nüfus gerçeği de bu pandemi
 sürecinde önlerine bir problem olarak gelmiş ve onunla yüzleşmek
 zorunda kalmışlardır. Vahşi kapitalizmde duygusallığa yer olmadığı
gerçeğinden hareketle yaşlı kesime üretime faydası olmayan tüketç-
iciler diye baktıklarından dolayı üzerinde masraf etmeye değmey-
en grup olarak değerlendirilmiş ve yaşlı bakım evlerinin çoğu te-

 davi konusunda gündeme bile alınmamıştır. Bu ülkeler,  Özgürlük
 adına içerisine düştükleri şartlanmışlıkla, asıl hürriyetlerini
 kısıtlamışlar ve dini inançları da problemler içerdiğinden bu sınavı
iyi verememişlerdir. Kapitalist sistemlerde her şey mal/kapital üze-

 rinden değerlendirildiğinden ABD gibi sosyal güvencesi olmayan
insanların test yaptıramaması virüsün bulaştığı insanların çoğal-

 masına dolayısıyla bulaşın diğer insanlara iletilmesinin yolunun
.açılmasına sebep olmuştur

 Türkiye Bu Süreci Yönetmede Nasıl Başarılı

?Oldu

 Sağlık altyapısını güçlendiren Türkiye ve benzeri devletler bu
krize daha hazırlıklı yakalanmışlardır. Çin’de iki ay önce görüldüğün-
den tedbir almak için zamanın olması tezi başarıyı itibarsızlaştır-

 maktan başka bir şey değildir. Türkiye’de bu krizde, belli başlı
büyük şehirlerin yerel idarecileri ile daha senkronize çalışılabilsey-
di başarının daha da yüksek olacağı kesindi. Bazı yerel idarecil-

 er parti merkezlerinden yanlış yönlendirilmeyip kendi hallerine
 bırakılsalardı çok daha başarılı hizmetler üretebileceklerdi. Şu bir
gerçek ki kriz anlarında bütün risk iktidarda olanların üzerlerinded-

 ir. Başarının da başarısızlığında iktidarda olanlara sayılacağından
 hareketle muhalefet partilerine mensup yerel yöneticilerin toplu
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taşıma araçlarında gerekli hassasiyeti göstermemesi, önlem al-
 ması gerekirken olayı provokasyon olarak başka yerlere çekmesi
 bunlardan sadece bir örnektir. Ayrıca yerel yönetimlerin yetkisi
 olmadığı halde fuar aparatı olarak kullanılan bir yapıdan hastane
çıkarmaya çalışması zihinlerin bulanmasından başka bir işe yara-

 mamaktadır. Açtığınız hastane standardizasyonunu veren merkezi
hükümet olmasına rağmen iş yapmaya çalışmak ucuz siyaset yap-
maya çalışmanın diğer adıdır. Bir büyük ilimizde karşılaşıldığı şek-

 .liyle illere özgü bilim heyeti kurma çabaları beyhude çalışmalardır

 Türkiye’de krizin başarılı bir şekilde yürütülmesinde en büyük
 pay sahiplerinden birisi de iyi yetişmiş sağlık kadrolarının özverili
 çalışmalarıdır. İyi yetişmiş sağlık personellerinin sahip olduğu ve
 diğer insanların sağlığı konusunda daha etkin müdahalede dini
inancın verdiği heyecan da eklenince sağlık çalışanlarının perfor-
mansları ikiye katlanmıştır. 193 ülke arasında Türkiye nüfus yoğun-

 luğu açısından 83.154.997 nüfus sayısı ile dünyada 18. sırada yer
 almaktadır.(1) İngiltere’de yapılan bir araştırmada ise Türkiye 193
 ülke arasında 36. sırada yer almaktadır. Bu başarı ölçütü vaka sayısı
ve bu salgında vefat eden kişilerin matematiklerine göre yapılmak-

 tadır. Bu tabloya bakarak Türkiye’nin çok da başarılı olmadığı gibi
bir düşünceye kapılmanın doğru bir yaklaşım olmadığını değer-

 lendiriyoruz. Korona virüsle en etkili mücadele eden ülkelere
 bakıldığında -örneğin birinci gözüken İsrail- nüfus sayısı düşük
 ülkelerden oluşmaktadır. Nüfusu Türkiye’den fazla olup sıralaması
yukarıda olan ülkelere bakınca sadece Çin, Japonya ve Vietnam ol-

 mak üzere üç ülke bizden daha yukarı sıralardadır. Bu bağlamda
kalkınmakta olan öncü bir ülke olarak bu başarıyı görmezden ge-

 lemeyiz. Türkiye’de eski zihniyetle oluşan muhalefet hariç ülkeyi

(1)  https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCfuslar%C4%B-
1na_g%C3%B6re_%C3%BClkeler_listesi
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 başarısız değerlendiren yoktur. Türkiye’nin kendisini yetiştirmiş
 en iyi bilim adamlarından oluşan bilim kurulunun rehberliğinde,
 mevcut iktidarın kurulun tavsiye ettiği önlemleri almada ciddi
davranması olayın kontrolden çıkmamasına sebep olmuştur. Tür-

 kiye’de çok azı müstesna olmak üzere yazılı ve görsel basının da bu
 imtihanı başarı ile geçtiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Türkiye’yi
 oluşturan halkın çoğunun Müslüman olmasının da bu başarıda rolü
 büyüktür. Zira Müslüman olan kimse “elinden ve dilinden diğer
 Müslümanların emin olduğu kişidir.”(2) düsturundan hareketle bu
 süreçte ilmi verilerin ışığında sağlıkçıların gösterdikleri yolda ve
 verdikleri bilgiler doğrultusunda sadece kendisi için değil kendisi
 vasıtasıyla diğer kişilerin zarar görmesi durumunda kendisinin de
 sorumluluk taşıyacağının bilinciyle hareket etmiştir. Hem sosyal
 hayattaki bazı kısıtlamalara uymada, hem de sürekli uyarılan fiziki
 mesafe, maske ve zaten alışkın olduğu temizlik konusunda gerekli
hassasiyeti göstermiştir. Burada şu konunun da altını çizmek ger-

 ekir ki zihinlerde yerleşmeye başlayan ve yanlış kullanılan sosyal
 mesafe diye tanımlanan durumu düzeltmek gerekmektedir. Zira
Müslüman hayatının son demine kadar karşısındaki muhataplarıy-

 la aralarına sosyal mesafe koyamaz. Muhatapları ister Müslüman
 .olsun ister olmasın onunla sosyal iletişim kurmak zorundadır

Korona virüs Sonrası Fırsatlar ve Tehditler

 Yukarıda da belirtildiği gibi dünyanın yaradılışından itibaren
insanlığın Allah’ın koyduğu sünnetullah’ın aksine hareketleri ned-

 eniyle meydana gelip birçok insanın vefatına yol açan ve en son
 2019 Aralık ayında Çin’in Wohan kentinde ortaya çıkan salgın, 170
kadar ülkeyi etkisi altına almıştır. Birçok insanın ölümüne ve hür-
riyetlerinin kısıtlanmasına sebep olan bulaşıcı hastalık, aşı veya te-

(2)  Buhari, İman, 4.
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davi edici ilacın bulunmasıyla kısa zamanda sona erecektir. Yukarı-
 da da belirtildiği gibi salgın sürecinde ekonomik ve sosyal olarak
 bütün ülkeler bu durumdan etkilenmişlerdir. Bir insanın sağlığının
 bütün diğer faktörlerden daha değerli ve kıymetli olması bir tarafa
hayatın devam ettiğini de unutmamak gerekmektedir. Müslüman-

 lar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekle birlikte
 şunun farkında olmalıyız: Belli bir süreliğine yaşam sürdüğümüz
bu dünyada bütün yaratılanlar insanlığın emrine verilmekle birlik-

 te zaman zaman Allah yarattığı insanları imtihana tabi tutmaktadır.
 Bu gibi salgın hastalıkları, yapılan kötülüklerin bir karşılığı olarak,
 Allah’ın intikamı olarak değerlendirmek yerine Kur’an’da ifadesini
 bulan şu ayet ışığında konuya yaklaşmanın daha doğru olduğunu
değerlendiriyoruz: “Biz sizi kimi zaman düşman ve ölüm korku-
suyla, kimi zaman kıtlık-kuraklık ve açlıkla, kimi zaman da mal-
larınızda, canlarınızda ve ürünlerinizde bir kısım kayıplarla mut-

 laka sınayacağız. (Ey Peygamber!) Sen bütün bunlara göğüs gerip
 (1)“.sabredenleri (cennetle) müjdele

 Bu düşünceler içerisinde yeni normale dönülmesi ile birlikte
bu kriz ortamını ülke ve Müslümanlar olarak nasıl fırsata çevire-
ceğiz? Aslında bu krizi, salgın sürecinde ar-ge çalışmalarını iyi yap-

 an ülke ve milletler daha kolay atlatacaktır. Silah sanayinin dışında
 sağlık sektörü gibi alanlara yönelip yatırım yapan ülkeler bir adım
 daha ileriye gidecektir. Bu salgın sonrası vahşi kapitalizm kısa bir
süre sarsılsa bile kaldığı yerden insanlığı sömürmeye devam ede-

 cektir. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerin bu fırsatı daha iyi
değerlendireceklerini düşünüyoruz. Zira ülkelerin sınırlarını kapa-

 tmak zorunda kaldığı bu süreçte dış dünya ile irtibatı kesmeden
 belki belli miktarda bedel de ödeyerek ithalat politikalarında yeni
 normale göre bir değerlendirme yaparak yaşamsal sektörlerden

(1)  Bakara, 2/155.
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 başlamak suretiyle millileşme yolunda süratli ve kararlı adımlar
atmak gerekmektedir. Salgın sürecinde insani olarak olayı değer-

 lendirip ihtiyaç sahibi ülkelere tıbbi malzeme noktasında yardımda
 bulunan Türkiye’nin dünya piyasasındaki popülaritesi arttığından
 bu krizden sonra öngörülmeyen bir olumsuzluk yaşanmazsa ki
-emperyal güçler bu hususta çalışacaklardır- Çin ile birlikte bu fırs-

 atları en iyi değerlendirebilecek muhtemel ülkeler arasında öncü
 .olacaktır

 Tehditlere gelince; Şayet küresel güçler insanlığın karşı
karşıya kaldığı bu salgın hastalığı bir biyolojik saldırı olarak yarat-

 tıkları algıyı dünya kamuoyunda kabul ettirebilirlerse bu krizin
 faturasını Çin’e kesmeye çalışacaklardır. Bu yaklaşım dünyada yeni
 kamplaşmalar ve çatışmalar meydana getireceğinden bu kaotik
 ortamdan yine silah tüccarları ve onların taşeronu küresel güçler
karlı çıkacaklardır. Bunun ipuçları daha kriz bitmeden görülm-
eye başlanmıştır. Mesela; Covid-19 salgını ile mücadelede Amer-

 ika Birleşik Devletleri’nin bazı ülkelere uyguladığı yaptırımların
kaldırılması yönünde beyanlarına kulak asmayarak onlara inat in-
sani yardım göndermekte ısrarcı olan Çin, dünyanın daha sağduyue-

 lu ülkelerini yanına çekerek bu konuda en kazançlı ülke durumuna
 .dönüşebilir

Tarih boyunca bütün krizlerin sonucunda ağır faturalar birile-
 rine kesilmiş ve buhranlı günler yaşamasına sebep olmuştur. Tarihi
 gerçekler ışığında belki de beklenmeyen bu kriz sonucu yeni dünya
düzeni kurulacak ve daha yaşanabilir bir dünya ile insanlık buluşa-

 caktır. Özelde Türkiye genelde bütün İslam ülkelerine düşen XVIII.
 yüzyılda meydana gelen sanayi devriminden sonra hammaddeleri
 sömürülen ve pazar haline dönüşen geçmişimizle yüzleşmek ve
dersler çıkarmaktan geçmektedir. İslam dünyası teknolojik gelişm-
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 elere duyarlılığını hat safhaya çıkararak gelişmelerin takipçisi değil
 öncüsü olma yönünde irade beyanında bulunmasının gerekliliği
 konusuna kilitlenmelidir. Eğer siz ürettiklerinizle öncü olup takip
 edilen olamazsanız, kaçınılmaz olarak üretenlerin peşine takılan
 taklitçiler olmak zorunda kalmaya mahkumsunuzdur. Bu bağlamda
yeraltı ve yerüstü zenginliklerle bezenmiş İslam coğrafyası bu pan-

 demi sürecini iyi okuyarak, geleceği inşa yönünde üzerine düşeni
yapmaya çalışacağına olan güven ve inancı zinde tutmak gerekme-
.ktedir
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توصيات املؤتمر

يف ختـام مؤتمرنـا هـذا املوسـوم بـــ : »العالـم يف ظـل أزمـة كورونـا 
إشـايلات وحلـول« املنعقـد عـر تقنيـة )زوم) منـذ يومـني 0	 و )	 مايـو، 
الحظنـا أن جاحئـة كورنـا قـد أاعدت البرشيـة مجعـاء إىل إاعدة انلظـر يف 
نواميـس احليـاة وقوانينهـا، إذ مسـت مجيـع املسـتلزمات ايلوميـة للمواطـن 
البسـيط؛ اجتماعيـا، ودينيـا ونفسـيا، وثقافيـا وحـى سياسـيا؛ وىلع هـذا 
األسـاس جـاء هـذا املؤتمر اذلي نشـطه ثلـة مـن ابلاحثـني األاكديميني عر 
العالـم؛ لتسـليط الضـوء ىلع بعض اجلوانـب اليت ظهرت جليـة يف حماور هذا 

املؤتمـر املرسـومة سـالفا مـن قبـل املرشفـني ىلع فعايلاتـه ويه:

دور ادلين يف جاحئة كورونا 

مستقبل اتلعليم يف زمن كورونا

كورونا والعلوم االجتماعية وانلفسية

االقتصاد يف زمن كورونا

كورونا واإلعالم اجلديد

كورونا واتلكنولوجيا

كورونا يف األدب والفنون

وقـد اسـتطاع املتدخلون بسـط القضايا املختلفة بـكل جدية علمية 
متمزية، وتم ىلع أساسـها رصـد اتلوصيات اآلتية:

)- صناعـة ميثـاق فتـوى، يتضمن تنظيـم العالقة بني املفتـني واخلراء 
وخباصة يف فتـاوى انلوازل.

2- وضع سياسة حكيمة تلطوير االفتاء اجلمايع يف انلوازل.
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	-االهتمـام باتلعليـم عـن بعـد )اتلعليـم االلكـرتوين) ودعُمه بكل 
الوسـائل املاديـة، واملعنوية.

4- نرش جهود العلماء املسلمني يف مواجهة اجلوائح واتلدابري الوقائية.

)- اتلأكيـد ىلع أهميـة فقه االسـترشاف وعلـم املسـتقبليات وخباصة 
يف أزمنـة انلـوازل واجلوائح.

6- فتـح احلـوار بـني األديـان املختلفـة يف كيفيـة مواجهـة مثـل هذه 
انلوازل.

7- عقـد مؤتمرات مسـتقبلية تهتـم بمختلف اجلوانب اليت المسـتها 
جاحئـة كورونا.

8- أعمـال هـذا امللتـى سـوف تنـرش بعـد إرسـال املقـاالت مـن قبل 
املحارضيـن وإخضاعهـا للتحكيـم يف كتـاب خـاص بمؤتمر املنتـدى العريب 
الـرتيك للتبـادل اللغـوي اتلابـع جلامعـة غريسـون تركيـا، كمـا سـوف تنـرش 
بمجلـة املرتـى اتلابعة للمدرسـة العليـا لألسـاتذة مسـتغانم اجلزائر حبكم 

أن هـذه املدرسـة رشيـكا يف تنظيـم املؤتمر.  

ويف ختـام هـذه اتلوصيـات البد من شـكر لك ابلاحثني اذلين شـاركوا 
يف إجنـاح فعايلـات هـذا املؤتمر، شـكرا هلـم مجيعـا ىلع أن سـاهموا يف كر 
رتابـة هـذا احلجر اذلي نعيشـه، شـكرا هلم ىلع مسـاهماتهم ابلحثية، شـكرا 
هلـم ىلع أنهـم أفـادوا واسـتفادوا، كمـا ال يفوتـي أن أشـكر اللجنـة املنظمة 
هلـذا املؤتمـر، وال أخـيف عنكم إذا قلـت لكم أنهـم بذلوا جهـدا مضاعفا 
غـري معتـاد، فإذا كنا حنـس بثقل تنظيم املؤتمـرات العلمية يف األيـام العادية 
الـيت يتوافـر فيهـا العنـرص البـرشي يف جمموعـة متقاربـة فكيـف هـو احلال 
بالنسـبة للجنـة اتلنظيم هـذه اليت تعمل بمبـدأ اتلباعـد اذلي فرضته جاحئة 
كورونـا، فـل اتلقديـر والشـكر واالمتنـان هلـؤالء األبطـال وىلع رأسـهم 
ادلكتـور هـاين إسـماعيل رمضـان مديـر املنتـدى العـريب الـرتيك للتبـادل 
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اللغـوي، كمـا تشـكر جلنة اتلوصيات الروفيسـور عبـد القادر مـزاري مدير 
املدرسـة العليا لألسـاتذة مسـتغانم اجلزائر

والشـكر موصـول إىل اذلين سـاهموا يف إجنـاح فعايلات املؤتمـر، وهم: 
نائـب رئيـس جامعـة غريسـون الروفيسـور حسـني بكـر رئيسـا فخريـا 
للمؤتمـر، وابلوفيسـور إيلـاس قارصـيل رئيـس املؤتمـر، ونائبـا عميـد لكيـة 
العلـوم اإلسـالمية ادلكتور يلع يلمـز، وادلكتور مصطىف تنجـر، ورئيس مركز 
الواقـع املعـزز ادلكتـور مصطـىف رساكن عبد السـالم، وإىل لك هؤالء الشـكر 
اجلزيـل ىلع مّدهـم لك أسـباب انلجـاح هلـذه املؤتمر وجعـل اهلل عملكم يف 

حسـناتكم. مزيان 


