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

ملخصات

قصيدة عن جائحة كورونا
جنيب تمرابط*

اجلزائر 

حــبُّ الطبيــِب صــالُة القــلِب باحلــاِء

دعـــــــــــــــــــــاُء منْــــــجاتِه فـي كـــــــــلِّ أثنـــــــــــــــــاِء

هــذا املــالُك الّرحـيُم الغـوُث شــيمتُه

اُف أْرجــــــــــاِء سلطـــــــــــــاُن مْعــرفٍة طـــــــــــوَّ

حكيــــــــــــُم أْوبئـــــــــــــٍة مْصـــباُح منْفـــــــــــــــــعٍة

أخـــــــــــو عـــــــــــلوٍم يقـــــيم الّلـــيل بالـــــــداِء

أْجســاُد َعــــــــــــاملنا رهــــــــــــــٌن وفـي يــــــــدِه

إّن الفــــــــــــــــــناء غــــــــــــــدا فـي كـلِّ أْنحــــــاِء 

حّيوا معي من يبيت الّليل جمـــــــــتهًدا

حيُّـــو معـــي ُزمـــــــــــــــــــًرا َجــمـَع األطـباِء

هلــْم بكــّل القلـــــــــــوب اليـــوَم مْكـــرمٌة

وأْعــذُب الشـــكِر مــا أْجــرْيُت كالـامِء

ْدهْم بمـــــــــــــــــــــــــْرمحٍة فيــا إلــــــهي تعـــــــــــــــــــــهَّ

واْقبـْل قصـيدي رجـاًء بْعض أْصــدائي

*  عضو احتاد الكتاب اجلزائريني
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المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

ملخصات

التعليم عن بعد في الجامعات التركّية 
في ظل أزمة كورونا: إيجابّياته وسلبّياته

أ.د. يعقوب شويق جيوِلك*
د. محمود قدوم**

تركيا

تلقــي هــذه الورقــة البحثيــة الضــوء عــى واقــع تعليــم اللغــة العربّيــة للناطقــني 
يف  بعــد(  عــن  )التعليــم  وأثــر  كورونــا،  أزمــة  ظــل  يف  الرتكيــة  اجلمهوريــة  يف  بغريهــا 
تدريــس مهــارات العربّيــة وعنارصهــا، متوّقفــة عنــد إجيابّيــات هــذا النــوع مــن التعليــم 

اآلتيــة: املحــاور  مــن  البحــث  ويتكــون  وســلبّياته، 

املحور األول: التعليم عند بعد: إجيابياته وسلبياته

املحــور الثــاين: تعليــم اللغــة العربّيــة للناطقــني بغريهــا يف اجلمهوريــة الرتكيــة 
)عــن بعــد(

املحور الثالث: صعوبات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها )عن بعد( 

خامتة: وتشمل النتائج التي توصل إليها البحث.

وقــد تبــني مــن خــالل البحــث أن )التعليــم عــن بعــد( لــه مــن املزايــا مــا جيعلــه 
هــذا  فــإن  ذلــك  ومــع  بغريهــا،  للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعليــم  يف  جيــدة  فاعليــة  ذا 
النــوع مــن التدريــس يشــتمل عــى عــدد مــن الصعوبــات؛ منهــا مــا يعــود لطبيعــة هــذه 
املهــارات واقتضائهــا التواصــل املبــارش، ومنهــا مــا يعــود إىل طبيعــة التقنيــة املســتخدمة 

*  أســتاذ الدراســات واللغــة العربيــة، العميــد املؤســس لكليــة العلــوم اإلســالمية بجامعــة بارطــن 
الرتكيــة ورئيــس مركــز الدراســات اإلســالمية والبحــوث العلميــة بجامعــة يلــدرم يابزيــد بأنقــرة.

**  أستاذ مساعد قسم الرتمجة – اللغة العربية، كلّية اآلداب بجامعة بارطِن. 
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يف التدريــس، وتتلخــص يف عــدم توفــر األجهــزة أو ضعفهــا وعــدم توفــر اإلنرتنــت أو 
االنقطــاع املتكــرر لــه، ومــن الصعوبــات مــا يتعّلــق باملعلــم كضعــف اســتخدامه هلــذه 
واختبــارات،  وتدريبــات  حمــارضات  مــن  هلــا،  الالزمــة  املتطلبــات  وإعــداد  التقنيــة، 
ومنهــا مــا يتَّصــل بالطلبــة كافتقادهــم البيئــة الصفّيــة التــي اعتادوهــا، وشــعورهم بالبعــد 
عــن اجلامعــة واملعلــم واألقــران واملناهــج، وعــدم هتيئــة الظــروف املناســبة يف أماكنهــم 

للدراســة.

عــى  للتغلــب  والتوصيــات  احللــول  مــن  جمموعــة  الورقــة  اقرتحــت  وقــد 
املشــكالت التــي ظهــرت خــالل فــرتة )التعليــم عــن بعــد(، أمههــا رضورة أن يكــون 
ــني باســتخدام التقنيــات احلاســوبية، وُمَتابَِعــنْي للجديــد يف هــذا  املعلــم والطالــب ُمِلمَّ
ــم دروس املهــارات وفــق أحــدث الطــرق التــي ُتلّبــي حاجــة الطلبــة،  املجــال، وأن ُتصمَّ

اعتادوهــا.  التــي  الصفّيــة  البيئــة  غيــاب  وتعّوضهــم 

كلامت دالة: أزمة كورونا، التعليم عن بعد، املعّلم، املتعّلم، العربية 
للناطقني بغريها، اجلامعات الرتكّية
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الجسلة األولى: الضيوف

الوقت14:30 - 13:00
1 هـ 20 م 8 شوال 441  30 مايو 20

 أ. د. إلياس قارصلي رئيس الجلسة

المتحدثون موضوع الجلسة

التعليم عن بعد يف ظل أزمة كورونا يف الجامعات 

الرتكية: إيجابياته وسلبياته

 تجربة كلية العلوم اإلسالمية لجامعة 

السلطان محمد الفاتح

تأثري كورونا يف قضايا العربية املعارصة

Postmodern Dünyada Bulaşıcı Hastalıklarla 
Yaşamak

Kur’an-ı Kerim Bağlamında Koronavirüs 
Salgınının Bir Cezalandırma Sayılıp Sayılamayacağı 

Meselesi

 Prof. Dr. Yakup CİVELEK
د. محمود قدوم - تركيا

Prof. Dr. Ahmet Turan  
ARSLAN - Turkey

أ. د وليد العنايت - األردن

Dr. Ali YILMAZ  - Turkey

Dr. Mustafa TUNÇER
Turkey
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Postmodern Dünyada Bulaşıcı Hastalıklarla 
Yaşamak

Ali YILMAZ*

 Türkiye

Allah Teâlâ’nın insanlığı yaratıp kainattaki bütün 
yaratılmışları onun emrine vermiş, kainatın düzenli bir şekilde 
devam etmesi için bazı kurallar koymuştur. Sünnetullah diye 
adlandırdığımız bu düzen insanların üzerine düşen vazifeyi 
aksattığı zamanlar denge bozulmuş ve insanlar bazı musibetlerle 
imtihana tabi tutulmuşlardır. Bu tebliğde tarih boyunca bilinen 
bazı salgın ve bulaşıcı hastalıklar tarihi seyir içerisinde kısa ve öz 
bir şekilde verilmeye çalışılacaktır. İlk dönem İslam tarihinde Ebvâs 
salgını diye bilinen bu salgın hastalıklarla Hz. Ömer döneminde 
kalabalığın dağılarak dağlara çıkması sonucu netice alınmış ve 
Hz. Muhammed’in “Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya 
girmeyiniz. Eğer bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan 
ayrılmayınız” hadisi mucibince bu beladan ölenlerin olmasına rağmen 
en az zayiatla salgın sonuçlanmıştır. 1830’lu yıllarda Hindistan’da 
başlayıp, bütün dünyaya yayıldığı gibi Osmanlı devletine de sirayet 
eden salgın hastalığa karşı özellikle dış dünya ile ilişkilerde karantina 
uygulamasına gidilmiştir. Kolera salgını ile ilgili ilk diyebileceğimiz 
bir makale Osmanlı devletinin değişik kademelerinde görev almış 
Mustafa Behçet Efendi’nin yazıp kısa süre sonra Almanca’ya tercüme 
edilen yayınla ile ilgili bazı mülahazalara dikkat çekilecektir.

*  Dr. Öğretim Üyesi, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İslam tarihi 
ve Sanatları Öğretim Üyesi.
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Özgürlüğü ilahlaştıran modern dünyanın Aralık 2019 tarihinde 
karşılaştığı Kovit-19 Korona bulaşıcı hastalığı ile tanışması sonucu 
uygulanmaya çalışılan karantina ve sosyal izolasyon dikta rejimlerde 
olduğu gibi özgürlüğü ilahlaştıran ülkelerde rahat uygulanamamıştır. 
Salgın hastalıkla ilgili mücadelede özgürlüğün beşiği ABD ve 
Avrupa kıtası sınıfta kalmıştır. Bu süreçte bazı ekonomik koşulların 
bozulması ile korona sonrası oluşacak yeni normal göstermiştir 
ki hayatın sadece silah tüccarlığıyla zayıf insanların ezildiği bir 
dünya olamayacaktır. Bu bağlamda yeniden şekillenecek yenidünya 
düzeninde dengelerin biraz değişeceği beklentisi içerisinde tehditlere 
ön hazırlıklı olan ar-ge çalışmalarında ciddi çalışmalar yapan devlet 
veya uluslar bu fırsatı iyi değerlendireceklerdir. Türkiye özelinde 
ise kriz iyi yönetilmiş, her ne kadar 193 ülke içerisinde başarı 
sırası 36. gösterilse bile nüfus yoğunluğuna bakıldığında Türkiye, 
Çin, Japonya ve Vietnam’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 
Bu gerçekten hareketle Türkiye’nin bütün dünyaya yaptığı  
karşılıklı-karşılıksız yardımlar neticesi ülke büyük bir karizma 
yapmış ve insanlığın sadece silah tüccarlığından ibaret olmadığı 
gerçeğini göstermiştir. Tebliğimizde verilen bu özet etrafında 
açıklamalarda bulunulacaktır.
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Kur’an-ı Kerim Bağlamında Koronavirüs Salgınının 
Bir Cezalandırma Sayılıp Sayılamayacağı Meselesi

Mustafa TUNÇER*

       Türkiye

Son üç aydır dünya çapında yüz binlerce insanın ölümüne 
neden olan Koronavirüs salgını Müslüman alimler arasında farklı 
şekillerde yorumlanmaktadır. Bunlardan bir kısmı, bu felakete 
Allah’ın bir gazabı, dünyada işlenen suçlara ve isyanlara karşılık 
bir cezası olduğu şeklinde bakarken, bir kısmı da bu vakayı bir 
imtihan vesilesi olarak görmektedir.

Şüphesiz Yüce Allah, bu evrende yarattığı her varlıktan 
haberdar olduğu gibi her yaratılanın da hangi gaye için dünyaya 
geldiğini, günah işleyenlerin hangilerine bu dünyada ceza 
vereceğini de en iyi bilendir. Bu virüs nedeniyle vefat edenlerin 
gayri ahlakı� ve dine aykırı eylemler veya isyanlar sonucu Allah’ın 
insanları cezalandırdırdığı ihtimali oldukça yüksektir. Nitekim 
Allah, onlarca ayette emir ve yasaklara uymayan pek çok nesli/
topluluğu helak ettiğini, cezalandırdığını belirtmektedir. Fakat 
şunu da ifade etmek gerekir ki, bu salgın hastalık konusunda 
kesin bir yargıda bulunmak ilahı� bir bildirim olmadığı sürece 
mümkün değildir. Bunun dışında yapılacak her türlü açıklama, 
sahibinin tahmininden ve yorumundan öteye gitmeyecektir. 

*  Dr.Ö� ğr. U� yesi. Giresun U� niversitesi İ�slami İ�limler Fakültesi Temel İ�slam 
Bilimleri Bölümü. 



17

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

ملخصات

Kısaca bir anlamda niyet okuma anlamı taşıdığı için söz konusu 
virüs nedeniyle pek çok insanın ölümüne neden olan vakanın 
işlenen menhiyat dolayısıyla gerçekleştiğini aleni bir şekilde 
ilan etmek çok makul ve mantıklı durmamaktadır. 

Bu çalışmada Kur’an’da anlatıldığı üzere bazı kavimlerin 
işledikleri suçlar yüzünden cezalandırılmaları örnekliğinden 
hareketle koronavirisün bir ayet ya da imtihan olduğu konusu 
değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Tefsir, Ayet, İ�mtihan, Korona.
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الجلسة الثانية 

15:00 - 17:00 الوقت
1 هـ 20 م 8 شوال 441  30 مايو 20

أ.د.م ياسر حسين العزاوي رئيس الجلسة

المتحدثون موضوع الجلسة

منهج اإلسالم يف التعامل مع األوبئة وسبل الوقاية 

منها: كرونا أمنوذجا

منهجية اإلفتاء يف نوازل كورونا

أثر جائحة كورونا عىل أداء العبادة اليومية للمسلم

التدابري الفقهيّة ملكافحة األوبئة دراسة فقهيّة

ضوابط مكافحة كورونا بني الرضورات واألولويات 

والكفايات

تدبري األديان الساموية لألزمات الصحية من خالل 

الكتب املقدسة

جائحة كورونا إشكاالت وحلول من منظور الرشيعة 

اإلسالمية

األحكام الرشعية للنوازل يف الفقه املاليك: جائحة 

كورونا منوذجا

أ. د. عبد الرحمن األغربي

اليمن

أ. د. وصفي عاشور أبو زيد

تركيا

أ. د. م. صالح الدين نامق خميس 

الراوي 

د. ربيع محمد محمد عبد 

الرحمن - مرص

د. عبد الجواد حردان - سوريا

الباحث: عبد الرحيم أبو أيوب

املغرب

الباحث: يوسف محمود محمد 

عيل بخيت - السودان

الباحثة: ميينة عبد ايل - الجزائر

المحور األول: دور الدين في جائحة كورونا
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منهج اإلسالم في التعامل مع األوبئة 

وسبل الوقاية منها: كرونا أنموذجا

أ.د. عبد الرحمن األغربي*

اليمن

ال تــزال األوبئــة تعصــف باملجتمعــات يف كل زمــان ومــكان، غــري أن الوبــاء 
الــذي اجتاحنــا اليــوم مل يكــن ليقتــر عــى مــكان بعينــه أو حتــى إقليــم مــا، فقــد عــم كل 

أجــزاء األرض، فنحــن نعيــش حالــة اســتثنائية يف ظــل هــذا الوبــاء اجلديــد. 

إننــا نلحــظ حالــة غــري مســبوقة مــن االرتبــاك تعيشــها كل دول العــامل، فقــد 
إىل  أقصــاه  مــن  كلــه  للعــامل  اســتنفار  حالــة  كورونــا(  )فــريوس  الوبــاء  هــذا  أحــدث 
هــي  فهــا  املفاجئــات،  وانتظــار  الرعــب،  مــن  حالــة  تعيــش  واملجتمعــات  أقصــاه، 
الــدول الكــرى تســتنفد كل طاقاهتــا وتســخر كل إمكانياهتــا للحــد مــن انتشــاره، فــامذا 

نحــن فاعلــون، ونحــن كغرينــا نعيــش احلالــة نفســها. 

الــذي أســتطيع أن أجــزم بــه أننــا املســلمني نملــك األمــل يف التعامــل الســليم 
واإلجيــايب حيــال هــذا وبــاء، فحبــل النجــاة بأيدينــا حســب مــا عندنــا مــن توجيهــات 

قيِّمــة ختفــف عنــا كثــرًيا مــن املعانــاة إذا مــا التزمنــا هبــا.

اجلائحــة  هــذه  إزاء  التعامــل  يكــون  وكيــف  أعنيهــا؟  التــي  التوجيهــات  فــام 
العامــة؟ ومــا النجــا مــن هــذا الوبــاء اجلديــد )كورونــا(؟ ومــا ســبل الوقايــة منــه يف ظــل 

الكليــة للرشيعــة اإلســالمية؟  القواعــد 

*  يعمــل حالًيــا مدرًســا يف جامعــة أديامــان تركيــا يف كليــة الرتبيــة قســم اللغــة العربيــة للناطقــني 
بغريهــا، لــه خــرة طويلــة يف التدريــس حيــث عمــل يف الفــرتة 1994 – 2014م يف جامعــة صنعــاء 
واجلامعــات األهليــة يف تدريــس العلــوم اإلســالمية، مــن ذلــك القــرآن الكريــم وجتويــده، والثقافــة 

اإلســالمية، والعقيــدة اإلســالمية ومــادة اإلعجــاز العلمــي.
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هــذه  عــى  ولإلجابــة  يــوم،  بعــد  يوًمــا  يــزداد  والقلــق  كثــرية،  التســاؤالت 
التســاؤالت قــررت أن أدىل بــام يتســنى يل مــن مجــع شــتات هــذا املوضــوع مــن مظانــه. 

وسوف أقسم ورقتي البحثية إىل مبحثني عى النحو التايل: 

املبحــث األول: مدخــل متهيــدي يتضمــن عرًضــا موجــًزا حــول النظافــة يف 
اإلسالم؛ وكيف أهنا سبيل فعال للوقاية من األوبئة بشكل عام، وفيه مطلبان:  

يف  اإلســالمية  الرشيعــة  هــدي  الثــاين  واملطلــب  مهمــة.  تعريفــات  األول  املطلــب 
التعامــل مــع األوبئــة.

املبحــث الثــاين: ســبل الوقايــة مــن األوبئــة يف ظــل القواعــد الكليــة للرشيعــة 
اإلسالمية، وفيه ثالثة مطالب: املطلب األول قاعدة ال رضر وال رضار، واملطلب 
الثــاين الــرر يــزال، واملطلــب الثالــث احلجــر الصحــي وحديــث ال يــورد ُمـِـِرٌض عــى 

ُمِصح.

وبعد املبحثني تأيت خامتة بالنتائج والتوصيات.
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منهجية اإلفتاء في نوازل كورونا

د. وصفي عاشور أبو زيد*

تركيا

تغيــريات كبــرية  مــن  مــا أحــدث  فــريوس كورونــا وأحــدث  حــني ظهــر وبــاء 
ظهــرت مــع هــذه التغيــريات ظواهــر ونزلــت نــوازل وجــدت مســتجدات، وكل هــذا 
يتطلــب كلمــة الــرشع الرشيــف؛ فــال تنــزل نازلــة إال ولإلســالم حكــم فيهــا، قــد يكــون 
تفصيليــا، وقــد يكــون منهجيــا، فالتفصيــي هــو مــا توجــد أدلتــه بشــكل مبــارش وجزئــي، 
واملنهجــي هــو مــا يدلــك عــى منهجيــة القــول فيهــا والوصــول حلكــم بشــأهنا، فالرشيعــة 
اإٍلالميــة تضمنــت معــامل ومقومــات للصالحيــة احلضاريــة للزمــان واملــكان واإلنســان 

مجيعــا.

ومهمــة اإلفتــاء يف النــوازل مهمــة خطــرية ودقيقــة وصعبــة تتطلــب مهــارات 
نــوازل )كورونــا(، وغريهــا،  تتبــع يف  خاصــة وملــكات أخــص، ومنهجيــة جيــب أن 
وقــد رأت هــذه الورقــة أن تتحــدث عــن كورونــا خاصــة، وتبــني معــامل املنهــج الواجــب 

اتباعــه يف نوازهلــا مــن خــالل العنــارص اآلتيــة:

أوال: ال ينظر يف النوازل إال املؤهلون هلا:

ثانيا: فقه طبيعة النازلة:

*  أســتاذ أصــول الفقــه ومقاصــد الرشيعــة. عضــو عــدد مــن اهليئــات العلامئيــة العامليــة. عضــو حمكــم 
جلنــة  رئيــس  اجلامعــات.  مــن  عــدد  لــدى  األســاتذة  ترقيــة  أبحــاث  ويف  حمكمــة  علميــة  جمــالت  يف 
التزكيــة والتعليــم الرشعــي يف االحتــاد العاملــي لعلــامء املســلمني. رئيــس مركــز الشــهود احلضــاري 
للدراســات الرشعيــة واملســتقبلية. شــارك يف عــرشات املؤمتــرات البحثيــة الدوليــة بــأوراق بحثيــة، 
ولــه ثالثــون كتابــا وبحثــا منشــورا، وألقــى عــرشات الــدورات الرشعيــة وكتــب مئــات املقــاالت يف 

الفقــه واألصــول والدعــوة والرتبيــة واملقاصــد واألرسة والسياســة.
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ثالثا: العلم باألحكام الرشعية املتعلقة بالنازلة:

رابعا: رعاية املقاصد:

خامًسا: رعاية املآالت:

سادسا: احلفاظ عى توقيفية العبادات يف هيئة أدائها.

أدنــى  االجتهــاد  ويكــون  للســالمة،  أقــرب  املجتهــد  يكــون  املعــامل  وهبــذه 
للمنــاط،  وحتقيقــا  النظــر،  يف  صحــًة  ملقاصدهــا:  حمققــة  الفتــوى  وتكــون  للصحــة، 
واســتيعاًبا للواقــع، وحتكيــام للمقاصــد، ورعايــة للمــآالت، وحفاظــا عــى توقيفيــة 

أحكــم. وأعلــم  أعــى  تعــاىل  واهلل  أدائهــا،  هيئــة  يف  العبــادات 

الكلامت املفتاحية: كورونا – اإلفتاء – نوازل – مقاصد – مآالت – فقه
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أثر جائحة كورونا 

على أداء العبادة اليومية للمسلم

أ.م.د. صالح الدين نامق خميس الراوي*

العراق

احلمــد هلل والصــالة والســالم عــى رســول اهلل وعــى آلــه وصحبــه ومــن وااله 
وبعــد:

تعــد جائحــة كورونــا مــن اجلوائــح اخلطــرية التــي مــرت عــى العــامل بــأرسه حتــى 
وصفــت هــذه اجلائحــة بالعامليــة 

وعطلــت مجيــع جوانــب احليــاة السياســية واالقتصاديــة وتوقفــت الفعاليــات 
العلــامء  فأخــذ  والتنقــل  احلركــة  مــن  النــاس  ومنــع  والدينيــة  والثقافيــة  االجتامعيــة 
واملفكريــن واملختصــني يتناولــوا أثــر هــذه اجلائحــة عــى كل تلــك اجلوانــب مــن خــالل 
البحــوث والدراســات والنشــاطات العلميــة املختلفــة التــي اقيمــت وكان للجانــب 

الدينــي نصيبــا ليــس بالقليــل مــن كل تلــك الدراســات.

كاألخــذ  الَعَقــدي  اجلانــب  يتنــاول  مــن  بــني  الدراســات  تلــك  وتنوعــت   
باألســباب والتــوكل عــى اهلل وااليــامن بالقضــاء والقــدر وغريهــا ومنهــم مــن تنــاول 
اجلانــب احلديثــي واملرويــات املتعلقــة بالطاعــون واالوبئــة ومنهــم مــن تنــاول تغــري 

. الوبــاء  هــذا  بســبب  الفقهيــة  واملســتجدات  اداءهــا  الرشعيــة وطريقــة  االحــكام 

ومــن الدراســات الدينيــة املتعلقــة هبــذه اجلائحــة واملرتبــط بحانــب العبــادات 

القــرآن  علــوم  قســم  ورئيــس  األنبــار،  جامعــة  القائــم  الرتبيــة  كليــة  يف  وأصولــه  الفقــه  أســتاذ    *
والرتبيــة اإلســالمية يف الكليــة 200٧-2011م، عضــو هيئــة حتريــر جملــة جامعــة األنبــار للعلــوم 
االســالمية 2010-2019، معــاون العميــد للشــؤون اإلداريــة 2014-201٧، عضــو ومقــرر 
جلنــة الرتقيــات العلميــة يف كليــة الرتبيــة القائــم جامعــة األنبــار، مشــارك يف عــدة مؤمتــرات، ولــه 

العديــد مــن البحــوث املنشــورة يف املجــالت.
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هــو أثــر تطبيــق تلــك االحــكام املتعلقــة بالعبــادة اليوميــة للمســلم وهــي الصلــوات 
اخلمــس والرتاويــح والقيــام وســنن اجلمعــة وغريهــا وأثــر ذلــك كلــه عــى أداء العبــادة 
يف حياة املســلم لذا كان هذا البحث بعنوان )أثر جائحة كورونا عى أداء العبادات 
تلــك اجلائحــة عــى  أثــر  بيــان  البحــث هــو  مــن هــذا  فالغــرض     ) اليوميــة للمســلم 
مســتوى العبــادة لــدى الفــرد املســلم مــن خــالل بيــان أمهيــة العبــادات يف حيــاة املســلم 
واثرهــا عــى ترفاتــه وتعامالتــه وبيــان اهــم الفتــاوى التــي صــدرت املتعلقــة بتعطيــل 
بعــض الشــعائر بســبب احلظــر واحلجــر ومــن الدراســة امليدانيــة واســتبيان الكــرتوين 

شــمل 2٥0 شــخص وتنــاول عرشيــن ســؤاال.
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التدابير الفقهّية 

لمكافحة األوبئة دراسة فقهّية 

د. ربيع محمد محمد عبد الرحمن*

مصر

احلمد هلل رب العاملني والّصالة والّســالم عى خاتم األنبياء املرســلني ســيدنا 
حممــد وعــى آلــه وصحبه وســلم وبعـــد

لقــد اعتنــى الفقــه اإلســالمي ببــدن اإلنســان وتكفــل بالتدابــري احلاميــة لــه مــن 
األوبئــة واألمــراض؛ ألّن احلفــاظ عــى بــدن اإلنســان وصحتــه مقصــد مــن مقاصــد 
الرشيعة اإلســالمية فال علم وال عمل وال مال وال جهاد إال بالصحة؛ لذا اســتعنُت 

بــاهلل واخــرتت أن أكتــب يف )التدابــري الفقهيــة ملكافحــة األوبئــة دراســة فقهّيــة”

منهج البحث: منهج االستقراء.

اهلــدف مــن البحــث: إبــراز دور الفقــه اإلســالمي يف مواجهــة األزمــات عامــة 
وكورونــا خاصــة.

سؤال البحث: ما التدابري الفقهية ملواجهة األوبئة؟

وستكون خطة البحث عى النحو اآليت: 

التمهيد: مكانة احلفاظ عى البدن بني مقاصد الرشيعة 

املبحث األول: التدابري الفقهية ملكافحة األوبئة ويشتمل عى

شــاه  أمحــد  الســلطان  ببهانــج  اإلســالمية  اجلامعيــة  بالكليــة  اإلســالمية  الرشيعــة  حمــارض    *
)KUIPSAS(  بامليزيــا، حاصــل عــى دكتــوراه يف الفقــه العــام كليــة الرشيعــة والقانــون بالقاهــرة 
جامعــة األزهــر 2010 مــن أبحاثــه: التخفيــف مــن وطــأة الفقــر - مصــادر الامليــة اإلســالمي - ركائــز 

الرابعــة. الصناعيــة  الثــورة  اإلســالمي يف مواجهــة  االقتصــاد 
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ترشيع الطهارة والصوم وأثره يف مكافحة األوبئة.

حتريم مجاع احلائض وأثره يف مكافحة الوباء. 

الُرخص املتعلقة باملرض.

املبحث الثاين: األحكام املتعلقة بالطعام والدواء.

األحكام املتعلقة بالدواء )حكم التداوي- التداوي بالنجس(

األطعمة احلالل وأثرها يف مكافحة الوباء.

األحكام املتعلقة بطهارة األعيان ونجاستها وأثرها يف مكافحة الوباء. 

أهم النتائج املتوقعة:

إبراز دور الفقه اإلسالمي يف مكافحة الوباء.

شمولية الترشيع اإلسالمي جلوانب احلياة.

واخلطة قابلة للتعديل حسب مقتضيات البحث

واهلل ويل التوفيق.

الكلامت املفتاحية: التدابري- الفقهية- مكافحة- األوبئة.
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ضوابط مكافحة كورونا 

بين الضرورات واألولويات والكفايات 

د. عبد اجلواد حردان*
سوري

ر  ويتعــذَّ تتعــارُض  وعندمــا  أولويــات،  واملجتمــع  والفــرد  الدولــة  مــن  لــكلٍّ 
ــر إىل دفــع أعظــم الرريــن  دفــع املفاســد العامــة إال بتفويــت املصالــح اخلاصــة ُنضطَّ
م عــى جلــب املصالــح عنــد تعــذر  بارتــكاب أخفهــام، واألصــل أنَّ درء املفاســد مقــدَّ
-وهــو  الرشعيــة  املقاصــد  أهــمَّ  ُد  هتــدِّ جائحــًة  كورونــا  عــدَوى  غــدْت  ولــام  اجلمــع، 
حفــظ نفــس الفــرد واملجتمــع مــن اهلــالك- أمكــَن القــول بــأنَّ الــرورة قــد حتققــت؛ 
فــال بــد مــن دفعهــا لكــن بــرر أخــف منهــا، فــإذا كان احتــامل اهلــالك يف العــدوى 3 
-  فاملوازنــة تقتــي حســاب اهلــالك الناتــج عــن اإلجــراءات الوقائيــة الامنعــة النتشــار 
مــه الدولــة وأربــاب فــروض الكفايــة مــن بدائــل تســدُّ الرمــق  العــدوى يف ضــوء مــا تقدِّ
وحتفــظ لإلنســان احلــدَّ األدنــى مــن مقومــات احليــاة، وهــو حســاٌب ختتلــف تقديراته من 
بلــد إىل آخــر؛ وعندئــٍذ تغــدو املوازنــة بــني رضورات حفــظ النفــس وأولويــات الفــرد 
واملجتمــع والدولــة أقــرَب إىل الصــواب، فتقــي خمرجــاُت هــذا التفاضــل بتحديــد 
نســب الــرر املحتملــة التــي جيــوز إحلاقهــا بــكل مــن الفــرد واملجتمــع والدولــة، ثــم 
تــأيت فــروض الكفايــة يف حــاالت الطــوارئ لتفــرض إجــراءاٍت ختفــف األعبــاء عــن 
أطــراف العقــد االجتامعــي مجيًعــا مــن وجــٍه وتضيــق عليهــم يف أمــوٍر أو تكلِّفهــم بأخرى 

*  مــدرس طرائــق التدريــس وأصــول الفقــه بكليــة اإلهليــات يف جامعــة ســوجتي إمــام - قهرمــان 
مرعــش، وجامعــة طرابلــس، ورئيــس قســم الرتبيــة يف أكاديميــة مكــة. 2013 دكتــوراه يف )املناهــج 
وطرائــق التدريــس( بتقديــر مرتبــة الــرشف األوىل. 2010م دكتــوراه أصــول الفقــه، قيــد املناقشــة 
يف جامعــة األزهــر. ولــه عــرشات الكتــب والبحــوث، منهــا: العربيــة احلديثــة للناطقــني بغريهــا )٧ 

أجــزاء(.
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عــى ســبيل فــرض الكفايــة علــاًم أهنــا مل تكــن واجبــة عليهــم قبــل نــزول اجلائحــة.

وأمــا الوقائــع والصــور التــي متثــل الــرورات فهــي عــى درجــات، وكــذا القــول 
يف األولويــات فقــد يبلــغ بعضهــا درجــة الروريــات، ومنهــا مــا يكــون يف مســتوى 
فتتناســب  للقادريــن  امللزمــة  الكفايــة  فــروض  ــا  وأمَّ التحســينيات،  أو  احلاجيــات 
درجاهتــا ومقاديرهــا مــع كل مــن الروريــات واأللويــات طــرًدا وعكًســا منًعــا للــرر 
بأطــراف العقــد االجتامعــي ودرًءا للــرار عــن امللزمــني بفــروض الكفايــة املســتحدثة 

بعــد نــزول جائحــة كورونــا.

هــو  كورونــا  مكافحــة  يف  الثالثيــة  هــذه  بــني  املوازنــة  وأســاس 
مــن  رصــده  يمكــن  مــا  ضــوء  يف  عليــه  املقــدور  النســبيِّ  العــدل  التــامس 
اخلمــس. وكلياتــه  ومقاصــده  الترشيــع  يف  إليــه  هاديــة  وأمــارات   دالئــل 

وللبحــث عــن ضوابــط مكافحــة كورونــا عــى هــدي هــذه الثالثيــة تســعى الدراســة 
لإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة:

م الروريات عى األولويات يف .  1 ما الضوابط الترشيعية التي تقدِّ
مكافحة كورونا؟

 ما املوازين الترشيعية التي حتفظ بقاء أعى حدٍّ من األولويات وال ختل .  2
باحلد األدنى من الروريات؟

 ما األسس التي ُتتيح استحداث صور جديدة من فروض الكفاية .  3
للموازنة بني الروريات واألولويات يف مكافحة كورونا؟

كلــامت مفتاحيــة: فقــه األولويــات، مقاصــد الترشيــع، فــرض الكفايــة، مكافحة 
العــدوى، ضوابــط ترشيعيــة، موازيــن ترشيعية.
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تدبير األديان السماوية لألزمات الصحية 

من خالل الكتب المقدسة

عبد الرحيم أبو أيوب*

املغرب

احلمد هلل، والصالة والسالم عى رسول اهلل.

مــع  يتوافــق  متكامــل  ترشيــع  إبــرار  حماولــة  هــو  املوضــوع  هــذا  مــن  اهلــدف 
عرنــا، ويعالــج هــذه األزمــة واقعيــا مــن مجيــع اجلوانــب. وقــد جــاء اختيــاره بعدمــا 
لوحــظ النقــص اهلائــل يف الترشيعــات - خاصــة الوضعيــة - يف تدبــري أزمــة جائحــة 
كورونــا وقائيــا، وبعدمــا لوحــظ اعتــامد بعــض رجــال الديــن عــى النصــوص املقدســة 
إلهنــاء كورونــا عالجيــا. وهــذا النقــص لوحــظ مــن جهتــني؛ مــن جهــة التأســيس لتلــك 

التدابــري ومــن جهــة تنزيلهــا.

وإذا كان اســتقرار جمتمــع واســتمرار حياتــه رهــني بمــدى شــمولية منظومتــه 
احلــاالت  كل  يف  اقتصــاد...(  صحــة،  )تعليــم،  احليــاة  جمــاالت  جلميــع  الترشيعيــة 
الســاموية  األديــان  بــني  مــن  ترشيعــي  نمــوذج  فــأي  جائحــة...(،  حــرب،  )ســلم، 

نجــاة؟ يكــون طــوق  لعلــه  تلــك اخلصائــص  فيــه  توافــرت 

للجــواب عــى هــذا الســؤال، ســأحاول اســتقراء النصــوص املقدســة لألديــان 
الســاموية، واســتخالص التدابــري الصحيــة بطريقــة موضوعيــة، ومقارنتهــا بترشيعات 

العــر، دون حتيــز وال حيــف.

للترشيــع  الصحيــة  التدابــري  تقديــم  هــو  البحــث؛  هــذا  مــن  أرجــوه  والــذي 
بــام اســتطعت مــن الترشيعــات األخــرى خاصــة  الربــاين للعــامل كلــه، بعــد مقارنتهــا 

العامليــة. الصحيــة  منظمــة  وتقاريــر  الســاموية 

وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد

*  أســتاذ التربيــة اإلســامية وباحــث فــي الدكتــوراه تخصــص مقارنــة األديــان. حاصــل 
علــى شــهادة الماســتر فــي الدراســات الســامية ومقارنــة األديــان.
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جائحة كورونا 

إشكاالت وحلول من منظور الشريعة اإلسالمية

يوسف محمود محمد على خبيت*
السودان

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني 
وبعــد، فــإن مــن الســنن الكونيــة التــى حتتــم عــى اخللــق وقوعهــا اإلبتــالءات ومنهــا 
اإلبتــالء يف النفــس باألمــراض واألوجــاع واألوبئــة، ومــن هــذه األوبئــة التــي نزلــت 
عــى األمــة )جائحــة كورونــا(، فقــد مســحت العــامل  رشقــا وغربــا، حتــى عرفــت عنــد 
اهتــم  وقــد  وطــرق عالجهــا،  منهــا  الوقايــة  عــن  النــاس  وتســاءل  والــداين،  القــايص 
الباحثــون بالبحــث عنهــا كل عــى حســب ختصصــه، ومــن هــذا املنطلــق ظهــر كتابــة هذه 
الورقــة مــن منظــور الرشيعــة اإلســالمية، وتكمــن مشــكلة البحــث يف اجلمــع والتفريــق 
بــني اإليــامن بــاهلل واملواريــث الشــعبية يف جائحــة كورونا،وســبل اخلــروج مــن هــذه 
اجلائحــة بالطــرق الوقائيــة منهــا والعالجية،فقــد تناولــت الدراســة القوانــني والســنن 
الكونيــة املتحتمــة عــى الكــون بــأرسه، ومــاوراء ذلــك مــن أرسار ربانيــة ختتلــف فيهــا 
العقــول البرشيــة بــني مؤمــن هبــا وكافــر، وماوضعتــه الرشيعــة اإلســالمية مــن أمــور 

حترزيــة، وتدابــري وقائيــة ،وطــرق عالجيــة.
وهتــدف الدراســة لتأصيــل امللــامت الصحيــة التــى تطــرء عــى العــامل مــن أوبئــة 
وجوائــح تأصيــال رشعيــا ألســباهبا، وفقــه التعامــل عنــد نزوهلــا، وبيــان التدابــري الوقائيــة 

والطــرق العالجيــة هلــا.
يف  األول:مســائل  الفصــل  فصــول،  ثالثــة  مــن  تتكــون  الورقــة  هــذه  وحمــاور 
جائحــة كورونــا، وفيــه أربعــة مباحــث: املبحــث األول:فــريوس كورونــا والطاعــون، 

*  مديــر املركــز التعــاوين لتأهيــل احلفظــة، عضــو االحتــاد الســوداين للعلــامء واألئمــة والدعــاة، عضــو 
اجلمعيــه الســودانية للدراســات اإلســالمية
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املبحــث الثاين:كورونــا وبــاء وبالء،املبحــث الثالــث: إنتشــار العــدوى بــني اإليــامن 
بــاهلل واملواريــث الشــعبية، املبحــث الرابع:جائحــة كورونــا وأثرهــا عــى العبــادات، 
اإلبتعــاد  األول:  املبحــث   ، كورونــا  جائحــة  مــن  الوقائيــة  الطــرق  الثــاين:  الفصــل 
عــن املعــايص واملحرمــات، املبحــث الثــاين: التعويــذات، الفصــل الثالــث: اإلهتــامم 
الثالــث:  الفصــل  املريــض،  عــى  الصحيــح  الرابع:عــدم دخــول  املبحــث  بالنظافــة، 
الطــرق العالجيــة مــن جائحــة كورونــا، وفيــه ثالثــة مباحــث، املبحــث األول:التــرع 
الثالــث: احلجــر الصحــي.  الثــاين: اإلســتطباب، املبحــث  إىل اهلل بالدعاء،املبحــث 
ثــم ذكرالنتائــج والتوصيات.وقــد اســتخدم الباحــث املناهــج التاليــة: منهــج الوصفــي 
املضمون،ومــن  حتليــل  ومنهــج  اإلســتقرائي،  التارخيي،واملنهــج  التحليي،واملنهــج 
املراجــع التــى رجــع إليهــا الباحث:بــذل الامعــون يف فضــل الطاعــون للحافــظ ابــن 
التفسري:تفســري  كتــب  األربعة،ومــن  الســنن  احلديثية:كتــب  الكتــب  ومــن  حجــر، 

القــرآن العظيــم البــن كثــري.
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األحكام الشرعية للنوازل في الفقه المالكي

جائحة كورونا نموذجا 

يمين�ة عبدايل*

اجلزائر

بســم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل والصالة والســالم عى أرشف املرســلني 
وبعد: 

حفــظ  عــى  مبنيــة  ســمحاء  رشيعــة  اإلســالمية  الرشيعــة  إن 
يف  العبــاد  مصالــح  حفــظ  يف  مقاصدهــا  حتقيــق  وفــق  اخلمــس  كلياهتــا 
تعــاىل:  اهلل  قــال  للمكلفــني.  واحلاجيــات  الروريــات  تلبيــة  يف   الداريــن 

يِن ِمْن َحَرٍج� ]احلج: 78[  �َما َجَعَل َعَليُْكْم يِف الدِّ

ومــا  التكليــف  دائــرة  فــإن  التكليــف  حمــور  هــو  العبــد  أن  حيــث  ومــن 
ليــس  بــام  والتيســري  والتخفيــف  احلــرج  برفــع  مقيــدة  أحــكام  مــن  عليهــا  يرتتــب 
 ]286 ]البقــرة:   � ُوْســَعَها  إاِلَّ  َنْفًســا   ُ اللَّ ــُف  ُيَكلِّ اَل   � تعــاىل  لقولــه  الوســع،   يف 
التــي بنيــت عليهــا الرشيعــة ولعــل  فرفــع احلــرج عــن املكلفــني أصــال مــن األصــول 
التأمــل يف قواعدهــا اخلمــس الكــرى رسدا ال تفصيــال )األمــور بمقاصدهــا( و)اليقــني 
ال يــزول بالشــك( و )العــادة املحكمــة( و(املشــقة جتلــب التيســري( و )ال رضر وال 
رضار( كلهــا مندرجــة حتــت أصــل رفــع احلــرج لــذا قــال ابــن العــريب يف كتابــه أحــكام 

القــرآن ولــو ذهبــت إىل تعديــد نعــم اهلل يف رفــع احلــرج لطــال املــرام.

فنجــد يف واقعنــا املعــارص بعــض املســتجدات كنــوازل تقــع عــى املكلفــني ال 
تســمح بــأداء العبــادات كــام هــي مرشوعــة يف األصــل كاألمــراض واألوبئــة ومــا ينــدرج 

ضمــن مســمى النــوازل الرشعيــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن أحــكام رشعيــة.

فــإن  رشعيــة  رضورة  املعــارصة  القضايــا  أو  النــوازل  أحــكام  معرفــة  وألن 

*  باحثة ماجستري يف كلية العلوم اإلسالمية وهران - اجلزائر
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وبــاء  وهــي  املعــارصة  النــوازل  مــن  نازلــة  عــى  الضــوء  تســليط  اىل  هيــدف  البحــث 
كورونــا ومــا يتعلــق هبــا مــن أحــكام رشعيــة وفقــا للفقــه الاملكــي، حمــاوال اإلجابــة عــن 

التــايل: الســؤال 

هل استويف املذهب الاملكي استيعاب النازلة وما يتعلق هبا من أحكام وما 
يرتبط هبا من مستجدات معارصة؟

فتــاوى  بعــض  يف  االســتقرائي  االســتداليل  املنهــج  البحــث  وســيعتمد 
التــايل: النحــو  عــى  البحــث  وجــاء  الاملكــي،  املذهــب  يف  املعارصيــن 

املبحث األول: التأصيل الفقهي للنوازل 

املبحث الثاين: التنزيل الفقهي لنازلة كورونا 

املبحث الثالث: أحكام فقهية لنازلة كورونا  

باإلضافــة إىل مقدمــة تشــمل أهــداف البحــث وأمهيتــه ومنهجــه وخامتــة بأهــم 
نتائجــه وتوصياتــه.

الاملكــي،  املذهــب  النــوازل،  فقــه  الرشعيــة،  األحــكام  املفتاحيــة:  الكلــامت 
كورونــا.
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الجلسة الثالثة

17:30 - 19:30 الوقت
1 هـ 20 م 8 شوال 441  30 مايو 20

   أ. د. إبراهيم فضل الله رئيس الجلسة

المتحدثون موضوع الجلسة

الحالة النفسية لألزواج يف ظل جائحة فريوس كورونا: 

دراسة عرب ثقافية

العامل بعد فايروس كورونا – كوفيد 19: رؤية 

اجتامعية

أهمية التكافل االجتامعي يف ظل أزمة كورونا

حال اإلنسان يف أزمة كورونا مقاربة نفسية فلسفية

فعالية شبكات التواصل االجتامعي يف التثقيف 

الصحي حول وباء كورونا املستجد لدى عينة من 

الشباب املنخرطني يف دار الشباب االفرتاضية لوالية 

قاملة – الجزائر

 أ. د. كاظم كريدي العاديل- الدمنارك

أ. م. د. عباس ناجي األمامي

 أ. م. د. حمدان رمضان محمد

د. م. هيفاء يونس حسني - العراق

د. سعد املغازي عبد املعطي 

محمود - مرص

 الباحثة: هبة لعرابة  - الجزائر

الباحثة: سلسبيل بن قاسم

 الباحثة: غوافرية رشيدة

الباحثة: دخيل فاتن - الجزائر

المحور الثاني كورونا والعلوم االجتماعية والنفسية
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الحالة النفسية لألزواج في ظل جائحة فيروس 
كورونا دراسة عبر ثقافية

أ. د. كاظم كريدي العاديل*
أ. م. د. عباس ناي األمايم**

الدنمارك

العاملــي  احلــدث  تواكــب  التــي  الدراســات  مــن  واحــدة  الدراســة  هــذه  تعــد 
ومــا  بــأرسه  والعــامل  البرشيــة  هيــدد  الــذي   )19 كوفيــد  كورونــا  فايــروس  )جائحــة 
فرضــه ويفرضــه مــن توقــف جلميــع مفاصــل احليــاة ، لتقــوم هــذه الدراســة خــلال هــذه 
الفــرتة بالتعــرف عــى احلالــة النفســية لــألزواج مــن خمتلــف اجلنســيات لعــدد مــن دول 
العــامل العربيــة واألجنبيــة منهــا، ومــن كال اجلنســني وبأعامرهــم املختلفــة ومســتوياهتم 
اختيــار  وتــم   ، عليهــم  املفــروض  الصحــي  احلجــر  فــرتة  خــالل  املختلفــة،  العلميــة 
البيانــات  املعلومــات  مجيــع  اىل  للوصــول  الدراســة  هلــذه  املســحي  الوصفــي  املنهــج 

أهدافهــا. لتحقيــق  الالزمــة 

Abstract

The global event Pandemic virus ( Corona CÖVİD - 19), 
threatens humanity and the entire world and what it imposed 
and imposed on all joints of life, this study identifies the psycho-
logical state of the spouses from different nationalities for many 
countries in the Arab world and foreign ones. From both gender 
and different ages and different educational levels as well. 

During the imposed quarantine period, the descriptive 
survey for this study was chosen to access all data and informa-
tion necessary to achieve its objectives.

*  رئيس أكاديمية شامل واربا يف الدنامرك 
**  أستاذ علم النفس الفسيولوجي يف أكاديمية شامل أوربا ونائب رئيس األكاديمية.
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العالم بعد فايروس كورونا – كوفيد 19

رؤية اجتماعية

أ. م. د حمدان رمضان محمد*
د. م هيفاء يونس حسني

العراق

يســعى هــذا البحــث إىل التعــرف عــى جائحــة كورونــا أو مــا يســمى باإلرهــاب 
البيولوجــي التــي اكتســحت العــامل بــأرسه يف وقــت واحــد، وأصبحــت مثــار اهتــامم 

عاملــي شــغل الــكل يف هــذ العــامل.

ونحن إذ نتابع ونشاهد ونتفاعل مع هذا احلدث من خالل وسائل اإلعالم 
املختلفــة، نجــد أن أغلــب مــا يثــار وينــرش حولــه يتعلــق بالسوســيولوجيا أكثــر بكثــري 
مــن املنظــور العالجــي الطبــي، ربــام يعــود ذلــك إىل طبيعــة هــذا الفــريوس اجلديد الذي 
مل تتمكــن العلــوم الطبيــة مــن اكتشــاف عالجــه حتــى اللحظــة، األمــر الــذي يركــز جهــد 
األفــراد واملؤسســات والــدول حــول عمليــة الوقايــة منــه ولعــل أمههــا تلــك الوقايــة 

املتمثلــة باحلجــر والعزلــة، وهــي شــأن اجتامعــي خالــص.

  باإلضافــة إىل ذلــك ال خيفــى عــى اجلميــع مــا أصــاب املجتمعــات البرشيــة 
كافــة مــن جــراء انتشــار هــذا الفايــروس، وتفشــيه بــني أغلــب الــدول املتقدمــة، ناهيــك 

*  أســتاذ مســاعد يف جامعــة املوصــل، حاصــل عــى شــهادة مــا بعــد دكتــوراة مــن جامعــة بنجــاب يف 
اهلنــد، حاصــل عــل شــهادة دكتــوراة مــن جامعــة بغــداد يف اختصــاص علــم االجتــامع، لديــه عــرشات 
كتــب الشــكر والتقديــر مــن اجلامعــات العراقيــة والعامليــة، شــارك يف عــرشات املؤمتــرات الدوليــة 
واملحليــة، لديــه عــرشات البحــوث املنشــورة يف املجــالت العامليــة واملحليــة، عمــل مــع املنظــامت 
الامجســتري  مــن رســائل  العديــد  عــى  اإلنســان. أرشف  العامليــة حلقــوق  منظمــة  العامليــة وخاصــة 

والدكتــوراه.
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عــن الــدول الناميــة التــي عجــزت يف احلــد مــن تنقــل عــدوى هــذا املــرض، وحتجيــم 
انعكاســاته عــى األمــن االجتامعــي والنفــي والصحــي الــذي أخــذ هيــدد حياة املاليني 

مــن النــاس يف الوقــت الراهــن.

تأثــريات جائحــة كورونــا متعــددة ومتنوعــة، ومل  فضــال عــن ذلــك نجــد أن 
واقــع  عــى  تداعياتــه  انعكســت  إذ  احليــاة،  جوانــب  مــن  معــني  جانــب  منهــا  يســلم 
احليــاة االجتامعيــة، وفعالياهتــا وقطاعاهتــا املختلفــة؛ الصحيــة واالجتامعيــة والنفســية 
واالقتصاديــة، وحتــى السياســية التــي أصاهبــا الشــلل والتعطيــل عــن أداء أدوارهــا 
ومهامهــا، وخضعــت طوعــا أو كرهــا للتدابــري االحرتازيــة والوقائيــة مــن املــرض، 
وتأثرياتــه عــى احليــاة بكافــة مفاصلهــا، وعــى واقــع املجتمعــات البرشيــة مجيعــا التــي 
أصاهبــا الذعــر واهللــع واخلــوف مــن جــراء انتشــار فايــروس كورونــا، وتفشــيه يف كافــة 

األوســاط مــن الــدول يف العــامل.

 الكلامت املفتاحية: العامل، أزمة، كورونا، املرض، الوقاية، املعاجلة.
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أهمية التكافل االجتماعي 

في ظل أزمة كورونا

د. سعد املغازي عبد املعطي محمود*

مصر

للمجتمــع  حقــق  املحكمــة  وأنظمتــه  الســامية  ومبادئــه  بترشيعاتــه  اإلســالم 
املســلم  الفــرد  يف  ريب  فاإلســالم  الشــامل،  بمعنــاه  التكافــل  صــور  أســمى  املســلم 
الشــعور باملســئولية جتــاه إخوانــه، ليــس يف الديــن فقــط؛ وإنــام مــد ظاللــه لــكل إنســان، 
ومل ال أليــس اإلنســان هــو حمــور التكريــم اإلهلــي؟ قــال ســبحانه: “ولقــد كرمنــا بنــى 
آدم ومحلناهــم في الــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات وفضلناهــم عــى كثــري مــن 

تفضيــالً” خلقنــا 

الفــرد  روح  لرتبيــة  نظامــًا  ليكــون  االجتامعــي؛  بالتكافــل  عنــى  فاإلســالم 
وضمــريه وســلوكه االجتامعــي؛ وليكــون نظامــًا للعالقــات االجتامعيــة، فمدلــوالت 
الــر واإلحســان والصدقــة تتضــاءل أمــام هــذا املدلــول الشــامل للتكافــل االجتامعــي 

كــام عنــاه اإلســالم، وكــام طبقــه يف واقــع احليــاة.

والتكافــل  التعــاون  أن  يف  احلقائــق  بعــض  إبــراز  البحــث:  هــذا  مــن  اهلــدف 
والتــآزر ســمة مــن ســامت هــذا الديــن، ودائــام مــا يدعــو أفــراد املجتمــع إليــه، ومــد يــد 
الــذي جيتــاح  الوبــاء  الراهنــة، وهــذا  الظــروف  لــكل حمتــاج، ال ســيام يف ظــل  العــون 
العــامل، وخيــم عليــه مــن مرشقــه ملغربــه، قــال تعــايل: )وتعاونــوا عــى الــر والتقــوى وال 

اجلامعيــة اإلســالمية  بالكليــة  مــن جامعــة األزهــر ويعمــل حمــارضا  املقــارن  الفقــه  *  دكتــوراه يف 
املقاصــد الرشعيــة  املنشــورة:   مــن بحوثــه   KUIPSAS ماليزيــا  أمحــد شــاه(  )الســلطان  ببهانــج 
للــزكاة - دور الســنة يف فهــم مقاصــد الرشيعــة - األغذيــة املحــورة - املرابحــة املرفيــة - الوقــف 
ميــاه املجــاري املعاجلــة بوســائل  اســتعامل  اســتثامره  - اجلـيـالتـيـــن اخلنـزيـــري -  مقاصــده وطــرق 

احلديثــة. التقنيــة 
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تعاونــوا عــى اإلثــم والعــدوان”.

فاإلنســان الــذي كرمــه اهلل ســبحانه يف قرآنــه، وجعلــه حمــور الرســالة اخلامتــة، 
وذلــل لــه األرض؛ لينتفــع مــن خرياهتــا، مــا كان ليســتطيع أن ينهــض بمهمتــه يف احليــاة 

إال بتكاتفــه مــع اآلخريــن.

منهــج البحــث: ســلكت يف هــذا البحــث منهــج االســتقراء لبعــض نصــوص 
الرشيعــة، ورؤيــة بعــض العلــامء ملفهــوم التكافــل.

النتائــج املتوقعــة هلــذا البحــث، إبــراز كيــف كان اإلســالم ســباقًا عــن غــريه مــن 
األنظمــة والترشيعــات الوضعيــة يف تقريــره هلــذا اجلانــب املــرشق )التكافــل(، وحــث 

أفــراده عــى هــذا األمــر، بــل إجيــاب ذلــك عليهــم وقــت األزمــات.
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حال اإلنسان في أزمة كورونا 

مقاربة نفسية فلسفية
هبة لعرابة*

 سلسبي�ل بن قاسم**

اجلزائر

النــاس هــذه  بــني  كورونــا لعلــه املصطلــح األكثــر شــيوعا وتــداوال وانتشــارا 
يف  عجيبــا  تأثــريا  أحــدث  املجــردة،  بالعــني  يــرى  ال  الــذي  الفــريوس  ذلــك  األيــام، 
حيــاة النــاس، وتســبب يف اهللــع والفــزع واخلــوف والذعــر، وكان أول ظهــوره كــام هــو 

معــروف لدينــا يف الصــني الدولــة املتطــورة طبيــا وصناعيــا. 

والقلــق  اخلــوف  اإلنســان  ينتــاب  قــد  الفــريوس  هــذا  مــن  الوقايــة  فــرتة  يف 
والضغــط مــن اإلصابــة بــه بشــكل أو بآخــر، هــذه األعــراض النفســية التــي تظهــر نتيجــة 
ردود أفعــال طبيعيــة اجتــاه هــذا االلتهــاب الرئــوي الناجــم عــن فــريوس كورونــا، حتتــاج 
إىل أن يتــم التعامــل معهــا بشــكل صحيــح كــي نتفــادى تطورهــا إىل اضطرابــات نفســية. 

ومــن جهــة أخــرى قــد نســتطيع التحكــم يف هــذا القلــق، واخلــوف مــن اإلصابــة 
هبــذا الفــريوس مــن خــالل أفــكار جيــدة وجديــدة، نســتطيع بمقتضاهــا تغيــري حياتنــا 
احلاليــة إىل مــا هــو أفضــل، فالبــد أن يرتبــط جتــدد الفكــر بالقــدرة عــى حتويــل األفــكار 
واألقــوال إىل أفعــال، فامهيــة اإلنســان ليســت يف أنــه كائــن مفكــر بــل يف أنــه كائــن فاعــل 
قــادر عــى حتويــل الفكــرة إىل خطــة عمــل ناجحــة يتغــري مــن خالهلــا واقعــه إىل األفضــل.

 وهــذه هــي الرؤيــة الفلســفية هلــذه األزمــة الوبائيــة، ووقوفــا عــى هــذا هتــدف 
مــن  التخفيــف  النفــس والفلســفة يف  مــن علــم  الدراســة احلاليــة إىل معرفــة دور كل 
مــن خــالل  الفــريوس  مــن اإلصابــة هبــذا  أعــراض اخلــوف والقلــق وحتــى الضغــط 

فلســفية. نفســية  مقاربــة 

*  باحثــة دكتــوراه الســنة الثانيــة ختصــص علــم النفــس املــدريس بجامعــة حممــد ملــني دباغــني ســطيف- 
2-اجلزائــر، حاصلــة عــى شــهادة الليســانس ختصــص علــم النفــس العيــادي ســنة2014م، وشــهادة 

الامســرت ختصــص صعوبــات التعلــم ســنة 2016م.
**  باحثــة دكتــوراه الســنة الثانيــة ختصــص فلســفة القيــم وأبســتمولوجيا العلــوم اإلنســانية بجامعــة 
حممــد ملــني دباغــني ســطيف -2-اجلزائــر، حاصلــة عــى شــهادة الليســانس ختصــص فلســفة عامــة ســنة 

2014 م، وشــهادة الامســرت ختصــص فلســفة القيــم ســنة 2016م.
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فعالية شبكات التواصل االجتماعي 
في التثقيف الصحي حول وباء كورونا المستجد 

لدى عينة من الشباب المنخرطين في دار الشباب 
االفتراضية  لوالية قالمة – الجزائر

غوافرية رشيدة*
دخلي فاتن

اجلزائر

هتدف الدراسة احلالية إىل إبراز فعالية شبكات التواصل االجتامعي يف تنمية 
الوعي الصحي حول مرض كورنا املستجد لدى عينة من الشباب املنخرطني يف دار 
الشباب االفرتاضية اخلاصة بوالية قاملة – اجلزائر- من هنا جاء سؤال اإلشكالية 

وفق الصياغة التالية: 

هل لشبكات التواصل االجتامعي دور فعال يف التثقيف الصحي حول وباء 
 – االفرتاضية  الشباب  دار  املنخرطني يف  الشباب  من  عينة  لدى  املستجد  كورونا 

لوالية قاملة – اجلزائر؟ 

الشباب  دار  يف  املنخرطني  من  شابا   120 من  الدراسة  عينة  وتكونت 
االفرتاضية وترتاوح أعامرهم من )35-20( وامتدت الدراسة خالل شهر )أفريل 

و ماي( واعتامدا عى  برنامج spss22 استخلصت النتائج التالية: 

إن شبكات التواصل االجتامعي فعالة يف زيادة الرصيد املعريف حول وباء 

*  حاصلــة عــى دكتــوراه علــوم علــم النفــس العيــادي، وماجســتري اإلرشــاد النفــي، لدهيــا أربــع 
ســنوات خــرة يف التدريــس، عملــت أســتاذة مؤقتــة بجامعــة قاملــة وعنابــة، شــاركت يف جمموعــة مــن 

امللتقيــات الوطنيــة، ونــرشت جمموعــة مــن مقــاالت جمــالت علميــة حمكمــة وطنيــة ودوليــة.
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كرونا املستجد لدى عينة الشباب املنخرطني يف دار الشباب االفرتاضية، لوالية- 
قاملة – اجلزائر.

كام أظهرت الدراسة إن شبكات التواصل االجتامعي غري فعالة يف اكتساب 
سلوكيات الصحية التي تقي من اإلصابة بفريوس كوفيد لدى أفراد عينة الدراسة، 

حيث أظهروا سلوكيات هتاون وإمهال للقواعد الصحية والوقاية.

دار  الصحي،  التثقيف  االجتامعي،  التواصل  شبكات  املفتاحية:  الكلامت 
الشباب االفرتاضية، وباء كورنا املستجد.
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12:00 - 14:00 الوقت
1 هـ 20 م 9 شوال 441  31 مايو 20

 رئيس الجلسة

الجلسة األولى

اليوم الثاني

موضوع الجلسة

 تعويُذ البقاء يف أنشودة الشبح األمل 

للشاعر حبيب يونس

األدب يف ظل جائحة الكورونا

كورونا يف الشعر العريب الحديث

األدب واسترشاف املستقبل: وباء كورونا منوذجا

السياسة األدبية لتعليم العربية لغة ثانية أبان جائحة 

كورونا

قراءة شعرية لفقه القيم اإلنسانية وانعكاساتها عىل 

الحياة الواقعية

جائحة كورونا يف القصيدة املوريتانية قراءة يف 

األسلوب واملوسيقى الشعرية

د. رزق الله الياس قسطنطني 

لبنان

أ. د. إبراهيم فضل الله

 أ. م. د. عبد املنعم جبار عبيد

م. م. إرساء خلف اكريم - العراق

د. هاين إسامعيل رمضان - تركيا

د. أماين فرح الخليفة سليامن

السودان

أ. د. خميس فزاع عمري الدليمي

العراق

الباحث: عبد الوهاب الشيخ 

الحطاب الشيخ سعدبوه موريتانيا

المحور الثالث: كورونا في األدب والفنون
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األدب في ظل جائحة الكورونا 

أ. د. إبراهيم فضل هللا*

لبن�ان

شــهدت دول العــامل عــى مــدى التاريــخ أمراًضــا كثــرية، وقــد عــاش ســكان هــذه 
الــدول مشــاعر متنوعــة مــن اخلــوف، والدهشــة، والتوتر...الــخ، بســبب تلــك األوبئــة 
التــي فتكــت بأعــداد كبــرية مــن النــاس، وتركــت مدنــا كبــرية خراًبــا.، واليــوم تعيــش 
اإلنســانية قاطبــة رصاًعــا مريــًرا مــع انتشــار فــريوس كوفيــد 19، ويتفاعــل معهــا النــاس 
كٌل بحســب موقعــه، وميولــه الفكريــة والعقائديــة، ونحــن يف هــذا البحــث نحــاول أن 

نكشــف عــن تفاعــل األدب مــع مثــل هــذا الوبــاء الذيــن نعيشــه يف هــذه األيــام.

نرشوهــا  إبداعيــة  بأعــامل  بدوهلــم  حّلــت  التــي  املحــن  املثقفــون  واجــه  فقــد 
التــي  اإلثــارة  أفــالم  األوبئــة  انتشــار  فــرتة  املواطنــني، وهكــذا شــهدت  بــني  للتوعيــة 
تثــري املخــاوف اإلنســانية، كــام انتــرشت القصائــد التــي واجــه هبــا الشــعراء األمــراض، 
املتلقــي  منحــت  إىل  املبدعــة  األعــامل  عــر  هــذه  التوعيــة  وســاهم األدب يف معركــة 
املقــدرة عــى فهــم مشــاعره، بعــد اطالعــه عــى مشــاعر األخريــن مــن خــالل معرفــة 
مشــاعر األديــب الــذي يكشــف عنهــا يف أعاملــه األدبيــة. فنحــن نتعــرف عــى مشــاعرنا 
مــن خــالل االطــالع عــى مشــاعر األخريــن، ومــن املعلــوم أننــا نحــن نقــرأ أنفســنا يف 
أعــامل األخريــن، وهلــذا القــت رواًجــا واســًعا روايــات الروائيــني التــي تكشــف عــن 
احلــاالت األليمــة التــي يمــّر هبــا األنســان يف زمــن املحــن، وقــد أّدت مســامهة األدب 
يف التوعيــة مــن األمــراض يف مــّد اإلنســانية بأســباب القــوة التــي مكنتهــا فيــام بعــد مــن 
التخلــص مــن هــذه األوبئــة ومنهــا أعــامل خالــدة كتبــت منــذ مئــات الســنني، وماتــزال 
تتمتــع بميــزة احلضــور الدائــم، فنحــن عندمــا نقــرأ هــذه األعــامل األدبيــة نشــعر كأهنــا 
تعالــج قضايانــا املعــارصة بينــام هــي تعالــج قضايــا مــّرت عليهــا قــرون مديــدة، وهكــذا 

*  رئيــس قســم اللغــة العربيــة يف كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية باجلامعــة اللبنانيــة، عضــو احتــاد 
الكتــاب اللبنانيــني، وعضــو جلنــة قبــول املشــاريع، وعضــو مركــز األبحــاث، 
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عــن حمنــة  يتحــدث  نًصــا  تقــرأ  أنــك  زمــن حتســب  الروايــات يف أي  هــذه  قــرأت  إذا 
اليــوم، وهلــذا بقيــت هــذه األعــامل خالــده ألهنــا المســت عمــق النفــس اإلنســانية، ويف 
املحــن تظهــر النفــس اإلنســانية الواحــدة مهــام تنــوع اللــون أو اجلنــس أو اللغــة....

هكــذا واجــه الفــن واألدب واإلبــداع عمومــا األوبئــة واألمــراض عــى مــّر التاريــخ، ما 
مــّد األمــم بأســباب الصمــود واملواجهــة، ومكنهــا يف النهايــة مــن االنتصــار عــى حمنهــا 
ومصائبهــا والويــالت التــي حّلــت فيهــا، ويف هــذه الورقــة البحثيــة نــدرس كيــف عالــج 
األدبــاء  هــذه األوبئــة يف أعامهلــم التــي نرشوهــا هبــدف توعيــة املجتمــع يف مواجهــة 

هــذه األمــراض.
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قراءة شعرية لفقه القيم اإلنسانية 

وانعكاساتها على الحياة الواقعية

أ.د خميس فزاع عمري*

العراق 

حضارته،  وأساس  تقّدمه،  عنوان  هي  جمتمع  كّل  يف  اإلنسانّية  القيم  فإّن 
قصائدهم  يف  الّشعراء  هبا  وتغنّى  املصلحون،  هبا  ونادى  الّدين،  عليها  حّث  وقد 
السرتجاع  ومنصة  املسار  توجيه  إلعادة  حمطة   )19 )كوفيد  شكل  ولقد 
وتقّيم مارساهتا  بعناية  واقعها  لتقرأ  البرشية  تتعايش يف ظالهلا  األنفاس ومساحة 
– الكرم  الشجاعة-  مثل  القيم؛  تلك  ظالل  يف  واقعها  إنتاج  وتعيد  بمصداقية، 
 االحرتام-االيثار-املروءة-االحسان-اجلرأة-احللم-احلكمة-التعاون-الخ

وحالة  األنانية  وسيطرة  األنا  نزغات  تعر  والتي  بحثنا  موضوعات   وهي 
الشخصنة، لتستشعر يف أحداثه مفهوما أعمق إلنسانية اإلنسان، واملوقع الذي جيب 
 أن حيتله يف عامل مضطرب؛ وتتجسد خالله منظومة القيم واألخالقيات التي تصنع

احلياتية  واألنامط  واملفردات  املفاهيم  منظومة  مع  الواعي  التعايش  يف  الفارق 
واالجتامعية وآليات العمل والتعامل وأساليب العيش واملستجدات التي فرضها 
كورونا عى أن جتسيد كورونا ملنظومة القيم واألخالقيات أعاد إنتاج تطبيق القيم يف 
 حياتنا ، وقد اخرتت من هذا البحر العريض أن أكتب يف القيم اإلنسانية يف الشعر،

وانعكاساهتا  االنسانية  القيم  لفقه  شعرية  )قراءة  باسم  بحثي  وسمت   وقد 
عى الواقع (.

*  أســتاذ اللغــة يف جامعــة االنبــار –  كليــة الرتبيــة بالقائــم، وعميــد الكليــة ســابقا، وأســتاذ اللغــة 
العربيــة لغــري الناطقــني هبــا يف قســم اللغــة العربيــة، يف كليــة االهليــات  جامعــة 18 اذار تركيــا جنقلــة يف 

2012 – 2013م، ورئيــس جلنــة الرتقيــات العلميــة  يف الكليــة حاليــا
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 أوال: أمهّية البحث:
تأيت أمّهّية هذه الّدراسة من كوهنا تتناول توظيف القيم اإلنسانّية عند الشعراء مع 

ربطها بقيم اإلسالم العظيمة:

ما القيم اإلنسانّية التي كانت سائدة يف املجتمع ؟. 1

موقف اإلسالم من هذه القيم اإلنسانّية؟. 2

 ثانيا: أهداف الّدراسة:
هتدف الّدراسة املتواضعة إبراز القيم اإلنسانّية عند االدباء وربطها بواقعنا 

اخلطري.

 ثالثا: منهج الّدراسة:
اّتبعت الّدراسة املنهج االستقرائي الّتحليّي يف تتّبع أخبار الّشعراء، والبيئة التي 
عاشوا فيها والقيم السائدة فيها، ويف توظيفيهم هلذه القيم يف شعره، مع ربطها 

بقيم اإلسالم العظيمة.
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كورونا في الشعر العربي الحديث

أ. م. د عبد املنعم جبار عبي�د*   
م. م إسراء خلف اكريم

العراق

      

يمثــل الشــعر _ يف أحــد تعريفاتــه_ انعكاســا للحيــاة يصــور مــا فيهــا مــن آالم 
وآمــال ومــا حيــل فيهــا مــن كــوارث مــن خــالل عدســة برشيــة هــي عــني الشــاعر ومــا 
يتكــون لديــه مــن رؤى وأفــكار ومشــاعر نتيجــة ردة فعــل لفعــل معــني يف البيئــة التــي 
يتحيــز فيهــا ذلــك الشــاعر؛ ألنــه ابــن بيئتــه التــي ال ينفــك يغــرف منهــا وينهــل مــن 
أحداثهــا التــي تقــدح شــاعريته فيســجل موقفــه شــعرا مــن الكــون والوجــود ومــا يــدور 

فيــه مؤقتــا أو دائــام.

العــامل  مــن  واســعة  أرجــاء   )covid19(اجتاحــت جائحــة كورونــا وحينــام 
امتــدادا مــن الصــني لبقيــة أجــزاء املعمــورة، ومــا رافقهــا مــن تغطيــة إعالميــة نقلــت 
أن  الطبيعــي  مــن  كان  الشــعوب،  عانتهــا  التــي  املأســاة  وصــورت  األمــور،  دقائــق 
تصــدح حناجــر الشــعراء العــرب متخذيــن موقفــا معينــا مــن كل مــا حصــل وحيصــل.

لقــد توافــر الشــعر العــريب احلديــث خــالل األشــهر املنرمــة مــن هنايــة عــام 
عــى  البحــث  هــذا  كتابــة  2020زمــن  عــام  مــن  األوىل  أشــهر  األربعــة  2019اىل 
الــذي  والســبب  الكورونــا  فــريوس  وصــف  عــى  توزعــت  التــي  الفاجعــة  تصويــر 
عــزاه بعضهــم لنظريــة املؤامــرة، ووصــف املــوت والشــكوى واالســتغاثة والدعــاء 

أحيانــا. االستســالم  او 

*  أســتاذ جامعــي يف كليــة الرتبيــة ابــن رشــد جامعــة بغــداد، ناقــد وشــاعر وعضــو يف جلــان حتكيميــة 
وإعالمــي ســابق.
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تنــاول بعضهــم  وقــد عــزا بعــض الشــعراء القضيــة اىل االنتقــام اإلهلــي، فيــام 
اآلخــر رثــاء الوطــن املحــاط باملــوت مــن كل اجلهــات، ووصــف العــزل واخلــوف وتــم 
وصــف ووهــان ومناداهتــا وتطمينهــا كــام ختاطــب احلبيبيــة، ومــدح بعضهــم الصــني، 
وقــدم  واحلــريب،  العلمــي  بالتقــدم  اســتهزاء  نجــد  وربــام  واألطبــاء،  العلــامء  ومــدح 
بعضهــم نصائــح وخلطــه آخــرون بالغــزل، وتــم ذكــر الصــالة يف املســاجد وغياهبــا 

والشــوق هلــا.

وقــد اختلطــت العواطــف اإلنســانية مــن خــوف ويــأس وأمــل ورجــاء بشــكل 
عشــوائي نتيجــة لــام أصــاب اإلنســانية مــن مفاجــأة، ومل تــر النصــوص املختلفــة عــى 
وتــرية واحــدة؛ فلقــد هبــط قســم منهــا ومل يشــكل عمــال شــعريا وإنــام ردة فعــل فقــط، 

فيــام وجــدت نصــوص جيــدة تليــق بحجــم القضيــة.
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 البقاء في أنشودة” الشبح األمل” 
ُ
تعويذ

للشاعر” حبيب يونس”

د. رزق هللا الياس قسطنطني*

لبن�ان

قيــة ُيرقــى هبــا اإلنســان مــن فــزع أو جنــون  التعويــذ بحســب اللســان هــو )الرُّ
ألّنــه ُيعــاذ هبــا.” وقصيــدة “الشــبح األمــل” للشــاعر “حبيــب يونــس” حتاكــي الوطــن 
الــذي عــاش يف حمنــة وبــاء “الكورونــا – الشــبح”، ولكــن بصــورة ختالــف الوضــع 
الــرّشّ  ذاك  لَِطــرد  فننشــدها  هبــا،  نتعــّوذ  واحليــاة،  لألمــل  قصيــدة  إهّنــا  املأســاوّي؛ 

املهيمــن عــى البرشّيــة كّلهــا.

وهنــا يف بحثنــا املَعنــَون )تعويــُذ البقــاء يف أنشــودة )الشــبح األمــل( للشــاعر 
)حبيــب يونــس(( ســنحاول قــراءة القصيــدة يف ضــوء املنهــج األســلويّب الســيميائّي  
Sémiostylistique، لنقرأ الســامت األســلوبّية التي ظهرت يف القصيدة، فنبدأ 
باإليقــاع ومــا محلــه مــن دالالت يف أســلوب الشــاعر لنكمــل يف اإليقــاع الداخــّي ومــا 
أحدثــه مــن تنســيقات صوتّيــة وهندســات موســيقّية يف إظهــار املعنــى الــذي نكشــف 
عنــه مــن خالهلــا، فنصــل إىل الرتكيــب ودالالتــه الرفّيــة النحوّيــة ومــا جــاء فيهــا مــن 

أبعــاد أســلوبّية يف ســيمياء النــّص األديب.

ســنطرح يف هــذا البحــث أدبيــة النــّص األديّب Littéraritée، فنحصــل عــى 

 )Stylistique – Thèmatique( أســتاذ جامعــّي وشــاعر، متخّصــص يف النقــد احلديــث  *
واللغــة. يعمــل أســتاًذا حمــارضأ يف اجلامعــة اللبنانيــة ويف اجلامعــة اللبنانّيــة األمريكّيــة - جبيــل. ختّرج 
مــن اجلامعــة اللبنانّيــة بإجــازة تعليمّيــة يف اللغــة العربّيــة وآداهبــا، ومــن جامعــة الــروح القــدس-
ا Très honorable . لــه عــّدة مؤّلفــات يف  الكســليك بشــهادة دكتــوراه بدرجــة مــرّشف جــدًّ
الشــعر والنقــد والرتبيــة، حائــز عــّدة جوائــز مــن بينهــا جائــزة مهرجــان لســنديان الثقــايف – طرطــوس 
2009، وقــد شــارك يف مهرجانــات شــعرّية ومؤمتــرات أدبّيــة ونقدّيــة وعلمّيــة يف بلــدان عربيــة 

متعــّددة.
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أجوبــة واضحــة لألســئلة التاليــة:

مــا هــي الســامت اخلاصــة بأدبّيــة النــّص األديّب يف ظــّل التعــارض احلاصــل . 1
يف العنــوان؟ 

كيــف حّقــق اإليقــاع اخلليــي )وزن القصيــدة العــرويّض( معنــى القصيــدة . 2
املطــروح؟ 

إىل أي حــّد بــدت إيقاعــات النّــّص الداخلّيــة موافقــة لشــبح العــامَل وأمــل . 3
الشــاعر؟ 

مــا هــي الــدالالت التــي أّدت املعــاين الثانيــة يف تراكيــب النــّص الرفّيــة . 4
والنحوّيــة؟
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األدب واستشراف المستقبل

وباء كورونا نموذجا

د. هاين إسماعيل رمضان*

مصر

يتســم األدب باحلــدس والتنبــؤ واســترشاف املســتقبل، وذلــك لــام يملكــه مــن 
اســتبصار لبواطــن األمــور، ولــام يتمتــع بــه مــن حــس مرهــف، يتجــاوز بــه حــدود الزمــان 

واملــكان.

ولعــل األدب هــو البوتقــة التــي جيتمــع فيهــا اخليــال العلمــي مــع اخليــال األديب، 
بــني  الفاصــل  اخلــط  يتســاقط  األدب  ويف  املبــدع،  وروح  املفكــر  عقــل  فيهــا  ويمتــزج 

والرؤيــة. الرؤيــا 

قهــا الواقــع  ويتضــح هــذا يف اســترشاف األدب جلملــة مــن األحــداث التــي صدَّ
والتاريــخ، التــي تعــد خــري شــاهد عــى النظــرة األديــب الثاقبــة وقراءتــه الواعيــة لــام جيــرى، 

وتوقعاتــه امللهمــة لــام ســيكون، ويــأيت وبــاء كورونــا شــاهدا آخــر يؤكــد ذلــك.

فقــد اســترشفت بعــض األعــامل األدبيــة ووصفــت وبــاء كورونــا وإن مل تســمه، 
بــل تنبــأت بــأن خيــرج مــن الصــني، كــام يف قصــة )عــن الطيــور نحكــي( للكاتــب أمحــد 

خالــد توفيــق.

*  أســتاذ اللغــة العربيــة والبالغــة املســاعد بجامعــة جريســون الرتكيــة، ومديــر املنتــدى العــريب الرتكــي 
للتبــادل اللغــوي، مــن مؤلفاتــه يف النقــد واألدب املقــارن: نظريــة احلداثــة الشــعرية بــني صــالح عبــد 
الصبــور و ت. س. إليــوت، وأثــر إدجــار آالن بــو يف األدب العــريب احلديــث، ويف جمــال تعليــم العربيــة 

للناطقــني بغريهــا، لــه العديــد مــن الكتــب واألبحــاث.



53

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

ملخصات

كورونــا  لوبــاء  تارخييــة  مقاربــة  تقديــم  إىل  هيــدف  البحــث  هــذا  فــإن  وعليــه 
يف األدب، يكشــف مــن خاللــه عــن دور األدب يف التنبــؤ والتوعيــة مــن جهــة ويف 
املنهــج  عــى  ذلــك  يف  معتمــًدا  أخــرى،  جهــة  مــن  الواقــع  عــن  والتعبــري  التوصيــف 

التــايل: النحــو  عــى  يقســم  أن  البحــث  طبيعــة  اقتضــت  وقــد  التحليــي،  التارخيــي 

متهيد: االسترشاف يف األدب- 
األوبئة يف األدب بني االسترشاف والتوصيف- 
استرشاف كورونا يف األدب- 
خامتة بأهم النتائج والتوصيات.- 
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السياسة األدبية 

لتعليم العربية لغة ثانية أبان جائحة كورونا 

د أماين فرح اخلليفة سليمان*

السودان

قــال ابــن خلــدون عــن األدب: )هــو حفــظ أشــعار العــرب وأخبارهــا واألخــذ 
مــن كل علــم بحــرف ) فأثبــت اشــتامله لكافــة علــوم العربيــة، واحتــوى األدب ذروة 
إتقــان العربيــة املتمثــل يف النــص القــرآين الكريــم، كل ذلــك جعلــه مــادة دســمة لتعليــم 
العربيــة للناطقــني بغريهــا مــادة تتســم باملرونــة والتعــدد ومواكبة األحداث ومســايرهتا.

العــامل وألقــت بظالهلــا عــى جوانــب  انتظمــت  ونحــن اآلن يف واقــع جائحــة 
احليــاة، فجــاءت فكــرة البحــث حماولــة لبيــان كيفيــة حتويــل آثارهــا إىل بــث تطــور يف 

ثانيــة.  جمــال البحــث يوضــع ختطيــط أديب لتعليــم العربيــة لغــة 

هدف البحث:

وضــع سياســة مقرتحــة لتعليــم األدب للناطقــني بغــري العربيــة بطريقــة ميــرة 
وفعالــة باالســتفادة مــن معطيــات واقــع كورونــا وآثــار اجلائحــة.

منهجية البحث:

 يشتمل البحث عى متهيد وثالثة مباحث وخامتة. 

التمهيد: األوبئة واألدب – كورونا وتعليم العربية لغة ثانية.

*  أســتاذ األدب والنقــد املســاعد يف جامعــة األمــري ســطام بــن عبــد العزيــز1441-2020 رئيســة 
قســم اللغــة العربيــة بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية 1433-143٧هـــ عضــو االحتــاد الــدويل 

للغــة العربيــة 2016 شــاركت يف مؤمتــرات دوليــة وملتقيــات باألبحــاث واحلضــور.
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الدراســات  ثانيــة  لغــة  العربيــة  تعليــم  يف  األدب  دور  األول:  املبحــث 
اجلائحــة. فبــل  ونتائجهــا  والتجــارب 

املبحــث الثــاين: تطويــر طــرق تدريــس األدب لغــري الناطقــني بالعربيــة وإجيــاد 
حلــول للمعوقــات بنــاء عــى معطيــات واقــع كورونــا.

املبحــث الثالــث: مقــرتح لسياســة أدبيــة فاعلــة لتعليــم العربيــة لغــة ثانيــة إبــان 
جائحــة كورونــا.

اخلامتة: حتوي النتائج والتوصيات

النتائج املتوقعة:

بطريقــة . 1 العربيــة  اللغــة  تعليــم  مــن  متكــن  فاعلــة  أدبيــة  لسياســة  الوصــول 
ميــزة. احرتافيــة 

االستفادة من معطيات اجلائحة يف تطوير طرق تدريس األدب. 2
اقــرتاح برامــج تدريبيــة الكتســاب مهــارات األدب لغــري الناطقــني بالعربيــة . 3

بطريقــة تتناســب مــع واقــع كورونــا املعــريف 
بث روح املواكبة يف تعليم العربية لغة ثانية يف الظروف املختلفة . 4

هذا واخلطة قابلة للتغيري حسب ما يقتضيه املوضوع.
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صدى جائحة كورونا في القصيدة الموريتانية

قراءة األسلوب والموسيقى الشعرية.

عبد الوهاب الشيخ احلطاب الشيخ سعدبوه*

موريت�اني�ا

مــن  العــامل أمجــع، ومــا خلفتــه  ال خيفــى عــى  حــد خطــر األزمــة املطبقــة عــى 
ســلبيات عــى الصعيــد الــدويل.  وقــد حــاول كل إنســان التفاعــل معهــا نفعــا ألمتــه، 
ودفاعــا عنهــا. ونظــرا لتعــدد الوســائل وتنــوع األســاليب اخــرتت أن يكــون البحــث 
كورونــا،   داء  انتشــار  مــن  للتخفيــف  الســاعية  املجتمعيــة  املبــادرات  إحــدى  ضمــن 
والتوعيــة مــن خطورتــه الفتاكــة . وليكــن ذلــك الشــعر، اعتبــارا للــدور الريــادي للشــعر 

وحركيــة تفاعلــه مــع قضايــا العــامل.

ظــل الشــعراء منــذ أمــد يتفاعلــون مــع احليــاة ومســتجداهتا، يواســون املنكــوب، 
وحيضــون عــى الثبــات يف أوج األزمــات، وكل هــذا ســعيا منهــم يف  مواجهــة األخطــار  
بــآالم  يشــعر  احلــق  فالشــاعر  النبيلــة،  اإلنســانية  للقيــم  ترســيخا  باإلنســان،  املحدقــة 
األمــة وأّناهتــا املوجعــة، فيســارع   يف نفــث بثــه  مــن خــالل شــعره الرقــراق، مســاندة منــه 

للمجتمــع، مــن هنــا جــاءت فكــرة الورقــة.

إن البحث يروم الكشف عن صدى كورونا يف القصيدة الشعرية املوريتانية، 
هبــدف استكشــاف األســاليب املتنوعــة التــي اتــكأ عليهــا الشــعراء يف توصيــف وبــاء 

كورونــا. 

*  حمــارض مــادة النحــو يف قســم اللغــة العربيــة، كليــة اآلداب والعلــوم االجتامعيــة، جامعــة الشــيخ 
القرآنيــة،  والدراســات  اللغــة،  علــوم  علميــة يف  بحــوث  لــه  موريتانيــا،  الشــنقيطي-  األمــني  حممــد 

شــارك يف نــدوات علميــة  ومؤمتــرات دوليــة.
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و ذلك استنادا إىل حماور ثالثة، وخامتة، فاملحاور هي:

املحور األول: نامذج من أشعار كورونا.

املحور الثاين: املصطلحات الشائعة يف زمن كورونا دالالهتا  اللغوية 
والتداولية يف القصيدة

املحور الثالث: دراسة  األسلوب واملوسيقى الشعري يف قصائد كورونا. 

 خامتة وتوصيات.
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الجلسة الثانية

14:30 - 16:00 الوقت
1 هـ 20 م 9 شوال 441  31 مايو 20

د. مريم غبان  رئيس الجلسة

المتحدثون موضوع الجلسة

كورونا والتداعيات الدستورية يف إسبانيا وأوربا

النظام الدويل بعد كورونا: بوادر تغيري أم استمرار 

للنظام القديم: مقاربة نقدية

االقتصاد يف زمن كورونا التحديات واالسرتاتيجيات

اشكاليات القطاع االقتصادي ورهانات التحدي لدي 

الدول العربية خصوصا يف القطاع الفالحي

د. سامر النارص - أسبانيا

د. فرح صابر - العراق

الباحث: نبيل سديري - املغرب

الباحث: إبراهيم اوبال - املغرب

المحور الرابع: االقتصاد والسياسة في زمن كورونا
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دور الخطب المنبرية في تحليل مشكالت كورونا 
في نيجيريا: دراسة تحليلية إلحدى خطب اإلمام 

نور الدين نتعالى هوسارى

بشر ماليم ساعي*
صفي القاسم سوالوا**

نيجرييا 

القــارات،  يف  فتدخلــت  الــكي،  باالهنيــار  العــامل  هتــدد  كورونــا  أصبحــت 
وخطفــت النــاس كأهنــا ملــك املــوت، حصــدت يف العــامل أرواحــا كأهنــا األضاحــي، 
فكــدرت األفــراح، وقطعــت العالقــات، فتحولــت املــدن حتــول احلربــاء، فانخــرط 
النــاس يف التأليــف واإلنتــاج تعبــريا عــام تواجهــه جمتمعاهتــم مــن املشــكالت شــعرا 
ونثــرا، يبثــون هبــا فلســتهم جتــاه املجتمــع. وكان األدبــاء النيجرييــون كغريهــم مــن 
النقــاد يف مواجهــة النــوازل بالنقــد والتحليــل، فألفــوا الكتــب القيمــة، وألقــوا خطبــا 
أثــرت يف املجتمــع، كــام كتبــوا مقــاالت وقرضــوا قصائــد رائعــة تعــر عــن حالــة وقــع 
فيهــا املجتمــع النيجــريي خاصــة، والعــامل عامــة. ومــن أشــهر هــؤالء النقــاد صيتــا 
وتأثــريا يف املجتمــع النيجــريي اإلمــام اخلطيــب حممــد نــور الديــن نتعــاىل هوســارى. 

َبــرَشْ َمامَلِــي َســاِعي؛ باحــث لرســالة الدكتــوراه يف األدب العــريب، جامعــة عثــامن بــن فــودي    *
صكتــو، نيجرييــا، ونائــب الرئيــس ملؤسســة BFIA Sokoto, ومديــر ملكتــب املراقبــة والتقويــم 
للمؤسســة ســابقا. عضــو لَِلجنــة التحكيــم ملجلــة اللغــة باهلنــد 2020م، وعضــو للجنــة مراجعــة 
بمؤسســة  عــرش  الثالــث  الوطنــي  املؤمتــر  تنظيــم  للجنــة  وعضــو   ،BFIA بمؤسســة  املقــررات 

أســّلني201٧م. شــارك يف مؤمتــرات، ونــرش مقــاالت قيمــة.
 ، **  صفــي القاســم ســوالوا؛ حمــارض، قســم اللغــة العربيــة، كليــة عيســى َكيْــَت للرتبيــة، دوظــامَّ
واليــة كتشــينا-نيجرييا، ورئيــس مكتــب رصــد االمتحــان للكليــة، وباحــث لرســالة الامجســتري 
يف األدب العــريب، بجامعــة عثــامن بــن فــودي، صكتــو – نيجرييــا، لــه مقــاالت قيمــة، نــرشت يف 

جمــالت علميــة حمكمــة. 
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اختــذ هــذا اإلمــام منــره اإلعالمــي األســبوعي وســيلة يغــرس هبــا يف املجتمــع عزمــة 
إيامنيــة وثقافيــة زائــدة وحيلــل هبــا املشــاكل التــي يعــاين هبــا املجتمــع البــرشي.

هــذا الــذي جــذب انتبــاه الباحثــني إىل اختــاذ احــدى خطــب اإلمــام بالدراســة 
بغيــة استكشــاف مــا فيهــا مــن القيــم الفنيــة الرائعــة، بعنــوان: )دور اخلطــب املنريــة يف 
نــور  حتليــل مشــكالت كورونــا يف نيجرييــا: دراســة حتليليــة إلحــدى خطــب اإلمــام 

الديــن نتعــاىل هوســارى. وتتكــون املقالــة مــن العنــارص التاليــة:

امللخص. 1
حياة اخلطيب. 2
جائحة كورونا يف نيجرييا. 3
الدراسة التحليلية للخطبة. 4
اخلامتة. ٥
اهلوامش واملراجع. 6
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كورونا والتداعيات الدستورية في إسبانيا وأوربا

د. سامر الناصر*
إسباني�ا

 

تداعيــات جائحــة كورونــا ال تقتــر عــى النطــاق الصحي، وال االقتصادي، 
إنــام هــي جائحــة نزلــت عــى َجــمِّ املفهــوم القانــوين، ليــس فقــط فيــام يتعلــق بتطويــق 
الضامنــات  ذلــك ولتعليــق احلقــوق، وهــدر غــري معهــود يف  لتقنيــع  إنــام  احلريــات، 

الدســتورية.

لــذا حتــاول هــذه الورقــة اســتعراض تداعيــات األزمــة مــن حيــث احلريــات   
التــي  الشــخصية، وملتبســات رشوط احلجــر الصحــي مــع الضامنــات الدســتورية 
تداخلــت فيــام بــني بعضهــا مــن حيــث حقــوق فرديــة ومجاعيــة، ومــن إدارات األنظمــة 
التــي  الرقابيــة  الســبل  دون  واحليــل  ترفاهتــا  لتقنيــع  الفرصــة  النتهــاز  السياســية 

أُســتغرق عقــود بــل قــرون عــدة لبنائهــا.

الــذي  القضائــي  النــزاع  عــى  الضــوء  تســليط  ســتحاول  الورقــة  فهــذه   
تــواله مقدمهــا ضــد حاكــم إقليــم األندلــس والتــي أثــارت ضجــة إعالميــة يف شــتى 
األوســاط ولــام انتهــى لــه مــن فــوز الســيادة الدســتورية وفــرض قــوة القانــون، بالرغــم 
مــن التلكــؤ الســيايس يف اخلضــوع هلــا بحجــة محايــة املصلحــة العامــة. وأصــداء هــذا 

العربيــة. الدســتورية  املثــال عــى األنظمــة 

*  أستاذ تاريخ القانون والفكر السيايس املشارك بجامعة كارلوس الثالث - إسبانيا
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النظام الدولي بعد كورونا

بوادر تغيير أم استمرار للنظام القديم

مقاربة نقدية

الدكتورة فرح صابر  *

العراق

 يمثــّل فــريوس كورونــا أكــر أزمــة عــى مســتوى العــامل يف هــذا القــرن، وقــد 
تفــوق تداعياهتــا االقتصاديــة والامليــة األزمــة الامليــة لعــام 2008-2009.وهــي أزمــة 

تتعلــق أيضــا بشــكل النظــام العاملــي، وتــوازن القــوى كــام نعرفــه حتــى اآلن.

اإلجابــة  إىل  والتحليــل،  والرصــد،  املتابعــة،  عــر  احلاليــة،  الورقــة  وهتــدف 
عــن أســئلة جوهريــة عــدة؛ تتعلــق بطبيعــة التغــريات العميقــة التــي ســتطرأ عــى بنيــة 
املجتمعــات البرشيــة، واالهنيــار االجتامعــي، والــرر االقتصــادي الــذي تســببت بــه 

الكونيــة. اجلائحــة 

ووظيفتهــا  الدولــة  مفهــوم  حــول  الحقــا  أثــري  الــذي  احلــاد  اجلــدل  وكذلــك 
حتديــدا، ومفهــوم العوملــة خاصــة يف بعــده االقتصــادي، ومســارات التعــاون الــدويل، 
وانعكاســات األزمــة عــى القضايــا اخلارجيــة املهمــة، كاهلجــرة الدوليــة، وأزمــة املنــاخ، 
عــى  تأثريهــا  وأخــريا  املتطــرف،  اليمــني  وخطــاب  الشــعبوية،  السياســات  وتصاعــد 
انتقــال القــوة، والتأثــري بــني مراكــز االســتقطاب العامليــة. فمــام ال شــك فيــه أن األزمــة 
ســتعيد تشــكيل هيــكل القــوى العاملــي بطــرق يصعــب ختيلهــا. وسيســتمر الفــريوس يف 

الضغــط عــى النشــاطات االقتصاديــة، وزيــادة التوتــر بــني الــدول. 

احلديــث  التاريــخ  ختصــص  بغــداد  بجامعــة  اإلنســانية  للعلــوم  الرتبيــة  كليــة  يف  مســاعد  أســتاذ    *
واملعــارص- العلــوم السياســية، نــرشت )84( بحثــا منشــورا يف جمــالت أكاديميــة وعلميــة وثقافيــة 
ومؤمتــراٍت وملتقيــاٍت علميــة، داخــل العــراق وخارجــه، هلــا أحــد عــرش كتابــا مطبوعــا، وأربعــة أخرى 
قيــد الطبــع، شــاركت يف أكثــر مــن )1٥0( مؤمتــرًا، عضــو استشــاري يف عــدد مــن املراكــز البحثيــة 
والنــرشات  املجــالت  مــن  عــدد  حتريــر  وعضــو  حتريــر  ســكرتري  والثقافيــة،  العلميــة  واملؤسســات 

والثقافيــة. العلميــة 



63

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

ملخصات

وعــى املــدى الطويــل ســيخفض الوبــاء القــدرة اإلنتاجيــة لالقتصــاد العاملــي. 
كــام أن خطــر العوملــة ســيكون كبــريا خاصــة عــى الــدول الناميــة والتــي لدهيــا جــزء 

كبــري مــن العاملــة غــري املحصنــة اقتصاديــا. 

حلاميــة  ضامنــات  حيمــل  جديــد  عاملــي  نظــام  بنــاء  عــن  الــدول  تبحــث  وقــد 
آخــر  بمعنــى  أو  للــدول،  محايــة  أكثــر  بشــكل  املتبــادل  االعتــامد  ويديــر  الدولــة، 
ســتخرج الديمقراطيــات الغربيــة عــن قوقعتهــا، وحتــاول البحــث عــن نــامذج أكثــر 

املشــرتك. للتعــاون  أمانــا 

يف األحــداث احلاســمة، ووبــاء كورونــا حاســم يف الوعــي، تكثــر دعــوات 
التغيــري التــي ينبغــي أن تكــون عامليــة، الن املشــكالت عامليــة، إنــام مــن الــذي يدفــع 
التكلفــة، واألمــر اآلخــر مــن الــذي حيمــل بواعــث الرســالة، هــذه املقاربــات وغريهــا 

ســتحاول الورقــة مناقشــتها وإخضاعهــا للنقــد والتحليــل. 
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االقتصاد في زمن كورونا 

التحديات واالستراتيجيات

نبي�ل سديري* 
 املغرب

تــرتك األوبئــة تأثــريا عــى النمــو االقتصــادي، ففــي حالــة كورونــا عــى ســبيل 
املثــال، تعتــر ووهــان مــن أهــم املــدن الصناعيــة، وتســبب انتشــار الفــريوس يف إغــالق 
املصانــع وإيقــاف حركــة االقتصــاد، مــا كبــد املدينــة خســائر اقتصاديــة هائلــة وكذلــك 
بورصــة  تأثــرت  وقــد  وإفريقيــا،  وأمريــكا  األوربيــة  الــدول  لباقــي  بالنســبة  الشــأن 
الصــني  النمــو االقتصــادي يف  تراجــع  كــام  بنســبة 8 %،  تراجعــت  شــانغهاي، حيــث 
بحــوايل 0.2 % يف الربــع األول مــن 2020 بســبب كورونــا، ومــن املتوقــع أن تبلــغ 
قيمــة اخلســائر 62 مليــار دوالر، كــام توقــع خــراء أن يتكبــد االقتصــاد العاملــي خســائر 

تفــوق 160 مليــار دوالر بســبب الفــريوس.

وتعتمــد عمليــات التخطيــط عــى تقديــر املواقــف وتشــخيص الواقع ودراســة   
التاريــخ والتفكــري العميــق بعــد التحليــل اجلــذري لــكل مشــكلة يمكنهــا أن تنتــج عــن 
اجلائحــة، مــا يتطلــب عمليــات التخيــل الذهنــي إىل أيــن ســتصل هــذه اجلائحــة، وذلــك 
مرتبــط بطبيعــة السياســات التــي تتخذهــا الدولــة عــى الصعيــد  االقتصــادي وحماربــة 
حالــة الكســاد والبحــث عــن التمويــل املناســب ملواجهــة هــذا الفــريوس، فاإلجــراءات 
احلاليــة التــي اختذهــا بعــض احلكومــات يف وقــف احليــاة ملــدة زمنيــة حلــني الســيطرة عــى 
الفــريوس يتطلــب مــن الدولــة رصــد املوازنــات الطارئــة الســتدامة التدفــق االقتصادي 
والســيولة الامليــة بغيــة احلــد مــن اخلســائر االقتصاديــة الواقعــة عــى القطــاع اخلــاص 
واحلكومــات والــدول الصاعــدة أو الناميــة، إن الــدروس التــي جيــب اســتخالصها أنــه 

ال أحــد يتوفــر عــى ســيناريو فعــال لتدبــري هــذه األزمــة االقتصاديــة.

*  باحــث بســلك الدكتــوراه ختصــص القانــون العــام والعلــوم السياســية جامعــة احلســن األول كليــة 
احلقــوق ســطات مقــاالت وطنيــة ودوليــة مداخــالت وطنيــة ودوليــة اللغــات، الفرنســية، اإلنجليزيــة، 

الروسية
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إشكاليات القطاع الفالحي 

ورهانات التحدي لدى الدول العربية 

إبراهيم اوبال*

يعتــر القطــاع الفالحــي واحــد مــن املجــاالت الــذي أبــان عــن دوره الفعــال يف 
 تأمني غداء الدول خالل فرتة احلجر الصحي الدي أماله انتشار فريوس كورونا ، 
مــا جيعــل الفــالح يقــف يف الصــف األول إىل جانــب العاملــني يف القطــاع الصحــي 

واالمــن والنظافــة والنقــل خــالل هــذه اجلائحــة التــي يمــر هبــا العــام. 

القــدرة عــى  البرشيــة أعطاهــا  عــز وجــل  ان خلــق اهلل  فمنــد  تعلمــون  فكــام 
الســعي واالنتشــار يف األرض ويف هــذا التاريــخ كلــه تظهــر أمهيــة القطــاع الفالحــي يف 
حيــاة اإلنســان وتأثــريه عــى ســلوكه، أصبــح توفــر الغــداء والطعــام وكل مالــه عالقــة 
بالقطــاع الفالحــي رشطــا الزمــا لالســتقرار واالســتيطان، ولذلــك أصبحــت الزراعــة 

بــكل انواعهــا دورا مهــام وحاســام يف تطويــر احليــاة البرشيــة واســتقرارها. 

اليــوم  تنتــج  الزراعــة واصبحــت  تطــور  ازداد  البــرشي  التطــور  ازديــاد  ومــع 
أغذيــة متنوعــة ) االنتــاج النبــايت واالنتــاج احليــواين( واصبحــت  الزراعــة هــي علــوم 

العــر احلديــث، 

فــال شــك أن األزمــة الوبائيــة واالقتصاديــة أثــرت عــى هــذا القطــاع  خصوصــا 
اليــد العاملــة  إتــالف بعــض املحاصيــل الزراعيــة و نقــص يف  بالــدول العربيــة بعــد 

نتيجــة التباعــد االجتامعــي واحلجــر الصحــي الــدي فرضتــه الــدول عــى شــعوهبا.

هــذه  فيهــا  تســببت  التــي  اإلشــكاليات  هــذه  عــرض  إىل  البحــث  وسيســعى 
األزمــة الوبائيــة العامليــة وطــرح بعــض املقرتحــات واحللــول التــي قــد تســهم يف جتــاوز 
آثــار هــذه األزمــة عــى القطــاع الفالحــي أو تقلــل منهــا عــى أقــل تقديــر وتدفع بالعجلة 

االقتصاديــة للــدوران مــن جديــد.

عــى  وحاصــل  باملغــرب،  الفالحيــة  املعاهــد  أحــد  خريــج  مغــريب،  فالحــي  ومرشــد  باحــث   *
دبلــوم االعالميــات ITIAM  بتارودانــت، وشــهادة الكفــاءة املهنيــة يف مراقبــة األمــن الصحــي 
املكافحــة  عــى  تدريــب  ملــول، وشــهادة  ايــت    Centrale Acadmy بـــ الثلفبــف  يف حمطــات 

باكاديــر  . الزراعيــة  لآلفــات   املتكاملــة 
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الجلسة الثالثة

16:30 - 18:00 الوقت
1 هـ 20 م 9 شوال 441  31 مايو 20

 رئيس الجلسة د. هاني إسماعيل رمضان

المتحدثون موضوع الجلسة

أثر التعلم عن بعد يف مخرجات التعلم بالعصف 

الذهني يف ظروف جائحة كورونا 2020م.

رؤية استرشافية لجهود اململكة العربية السعودية يف 

 التعليم عن بعد 

يف ظل جائحة كورونا

Language Assessment In Distance 
Learning Creating An Assessment

تعليم الكورونا عن بُعد يف فرتة الحجر الصحي

أزمة التعليم يف زمن كورونا

أ. د. أحمد محمد خلف املومني

األردن

د. منى عبده محمد الشاقي

السعودية

د. أماين منديل - أمريكا

د. محمد بسبايس - فرنسا

الباحثة: الوردية كروم - املغرب

المحور الخامس:  التعليم في زمن كورونا
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 أثر التعلم عن بعد 
 في مخرجات التعلم بالعصف الذهني 

في ظروف جائحة كورونا 2020م.

أ.د. أحمد محمد خلف املومين*

األردن

مــن أهــداف التعلــم التحصيــل العلمــي اجليــد الــذي يتــم باملشــاركة بني املعطي 
يتــم حتقــق نســبة كبــرية مــن  واملتلقــي، ومــع التطــور التقنــي أصبــح مــن املمكــن أن 
املشــاركة بــني املــدرس والطالــب يف عمليــة التعلــم عــن بعــد. وخاصــة يف الظــروف 
التــي يفرضهــا التباعــد بــني األفــراد وحظــر التجمعــات كظــرف جائحــة كورونــا كوفيد 
19 ، إذا اعتمــدت الــدول طريقــة التعلــم عــن بعــد وســنت القوانــني العتــامده أســلوب 

تعلــم حديــث. 

واحتــوى البحــث عــى قســمني األول: يبحــث يف مفهــوم العصــف الذهنــي 
ومــدى حتققــه يف العلــم عــن بعــد: فالعصــف الذهنــي هــو جمموعــة اإلجــراءات التــي 
يتــم ختطيطهــا مســبقا مــن قبــل القائــم بالتدريــس الســتخدامها يف ضــوء اإلمكانــات 

املتاحــة.

*   أستاذ جامعي يف كلية القانون والرشيعة، جامعة عامن العربية.
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 رؤية استشرافية 
 لجهود المملكة العربية السعودية 

في التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا

د. مىن عبده محمد الشايق*
السعودية

مقدمة: التعليم عن ُبعد أسلوب للتعليم الذايت واملستمر يكون فيه املُتعلِّم 
بعيــًدا عــن ُمعلِّمــه، ويتحمــل مســؤولية تعّلمــه، باســتخدام مــواد تعليميَّــة يتــم نقلهــا 
صــني يف  إليــه عــن طريــق أدوات ووســائل تكنولوجيَّــة خمتلفــة، بوســاطة أســاتذة ُمتخصِّ

ســة التعليميَّــة التــي ينتمــي إليهــا.  املُؤسَّ

وأقرانــه  الطالــب  بــني  املــزدوج  االتصــال  عــى  بعــد  عــن  التعليــم  ويعتمــد 
ومعلميــه؛ حيــث ُيطلــب مــن الــدارس القيــام ببعــض الواجبــات أو األعــامل ثــم يقــوم 
ــة والتــي بدورهــا تــرد عــى الــدارس ببعــض التعليقــات  ســة التعليميَّ بإرســاهلا إىل املُؤسَّ

واإلرشــادات فيــام يســمى بالتغذيــة الراجعــة.

 لقــد أصبــح هــذا النــوع مــن التعليــم رضورة تفرضهــا احلاجــات التعليميــة يف 
بعــض البلــدان نظــًرا لظــروف سياســية أو اقتصاديــة أو صحيــة أو اجتامعيــة وغريهــا.

عنارص البحث:

التعليم عن بعد وتربويات احلاسوب.. 1
العربيــة . 2 بعــد يف اململكــة  التارخيــي للتعليــم عــن  التطــور  نبــذة تارخييــة عــن   

الســعودية.

*  دكتــوراه يف علــم اللغــة التطبيقــي، جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، مرشفــة تربويــة 
يف وزارة التعليــم، مــن املنجــزات العلميــة: تصــورات لغويــة عربيــة قديمــة ولســانية حديثــة إلعــادة 
تنظيــم دالالت حــروف املعــاين يف اللغــة العربيــة، الفضــاءات الدالليــة والبنــى التصوريــة ألفعــال 
احلــس يف اللغــة العربيــة، شــاركت يف عــدد مــن املؤمتــرات وقدمــت عــددا مــن البحــوث وأوراق 
الصينيــة ضمــن  اللغــة  تعليــم  اســترشافية إلدراج  العمــل داخــل اململكــة وخارجهــا، منهــا: رؤيــة 
اللغــة العربيــة التخطيــط  اللغــوي، سياســات تدريــس  التعليــم الســعودية، قيــاس اإلبــداع  مناهــج 

اللغــوي وإعــداد املعلمــني، املهــام اللغويــة التواصليــة وتعليــم اللغــة العربيــة.
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 اســتعراض أبــرز جهــود اململكــة العربيــة الســعودية يف التعليــم عــن بعــد يف . 3
ظــل جائحــة كورونــا.

 تقارير وإحصاءات عن التعليم عن بعد يف اململكة العربية السعودية.. 4

منهج البحث: املنهج الوصفي

النتائج والتوصيات:

كمدخــل . 1 واعتــامده  بعــد  عــن  للتعليــم  الناجحــة  التجــارب  حتليــل  أمهيــة 
تعليمــي معتمــد ملواجهــة األزمــات الطارئــة عــى بيئــة التعلــم كجائحــة كورونــا 

ســنة:2020م. العــامل  منهــا  عانــى  التــي 
 تضمــني خطــط السياســة التعليميــة أهــداف التعليــم عــن بعــد هبــدف تبنــي . 2

مــن  االســتفادة  أمهيــة  مــع  والتقويــم،  للتعليــم  الالمركــزي  التعليــم  أســلوب 
املجــال. هــذا  واملعلمــني يف  األســاتذة  مالحظــات 

بحيــث . 3 بعــد  عــن  التعليــم  برامــج  تدعــم  حمكمــة  برامــج  بإعــداد  التوصيــة 
املرجــوة. ثامرهــا  تــؤيت  حتــى  عــالٍ  مســتوى  عــى  وإدارة  حمكــم  تصميــم  تتضمــن 



70

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

ملخصات

Language Assessment in Distance Learning 
Creating An assessment

Amani Mandil*

       USA

The CÖVİD19 pandemic has changed education forever. 
The CÖVİD19 has result in schools shut across the world 
Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom. As a 
result, education has changed dramatically, with the distinctive 
rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and 
on digital platforms.

For educators, the CÖVİD-19 Pandemic is a quintessential 
adaptive and transformative challenge, one for which there 
is no precunei gored playbook that can guide appropriate 
responses. Education leaders must swiftly design responses – 
and with specific contexts in mind – as the pandemic runs its 
course. This brief session presents the rapid design process 
and implementation of adaptive responses to the emerging 

* Amani Mandil hold a Bachelor’s Degree in Law from Cairo University, a second 
Bachelors in Education from Sudan University and a Masters in Teaching Foreign 
Language from Concordia Language College, she is pursuing her doctoral degree 
in Curricullum Design from New York University. She also has Modern Standard 
Arabic certification and certified training teacher. She works at NewYork universi-
ty research center. She has over 20 years of Arabic Language, Health, and Islamic 
History  teaching experience.
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education challenges, and to protect young people’s educational 
opportunities during and following the pandemic. İn this 
session İ will share the Arabic language teachers experience 
and İ will focus on effective language assessment became a 
major concern for Arabic language educator with the shift to 
online learning. İn this session, we will explore how a focus on 
performance or product- based tasks can be the key to accurate 
and fair assessments. İ will discuss technology tools that can 
facilitate learning and assessment according to the need of 
different age group. Also, İ will share sample of how to build 
a unit plan during CÖVİD 19 and engage students and unleash 
their creativity
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تعليم الكورونا عن ُبعد في فترة الحجر الصحي

د. محمد بسنايس*

فرنسا

وبــاء  حــول  رحــاه  دار  تعليمــي  حمــور  بتــدارس  البحثيــة  الورقــة  ســتنهض 
الكورونــا 19 املســتجد، قــدم لتالمــذة فرنســيني عــن بعــد، وخــّص مســتوى التعليــم 
موضــوع  معاجلــة  حمتــوى  الدراســة  وســتعرض   ،)middle school( املتوســط 
كورونــا، بالّتعريــج عــى أهــم مــا تــّم التطــرق لــه مــن حمــاور درس أساســية، وكيــف 
وثيقــا  اتصــاال  يتصــل  الــذي  الّتعليمــي  املحتــوى  هلــذا  التالميــذ  اســتجابة  كانــت 
بالراهــن ومــا جيــري مــن مســتجدات بشــأن الوبــاء العاملــي، ومــن املعلــوم أّن خمتلــف 
دول العــامل جلــأت إىل غلــق املــدارس ضمــن مجلــة التدابــري التــي تبنتهــا احلكومــات 
مكرهــة تفاديــا لتفاقــم العــدوى مــن جهــة ومــن أجــل تعزيــز اإلجــراءات االحرتازيــة 
الصحّيــة مــن جهــة أخــرى. كــام تبنـّـت مبــدأ الشــغل عــن ُبعــد بوصفــه حــال قريــا، طــال 
كذلك املدارس واملؤسســات التعليمية، إذ نشــط التعليم عن بعد بل وفرض نفســه 
بوصفــه بديــال إجرائيــا المنــاص منــه إلمتــام العــام الــدرايس بأخــف األرضار املمكنــة 

وملرافقــة التالميــذ حّتــى يواصلــوا حتصيلهــم الرتبــوي بــدون إفــراط أو تفريــط.

*  دكتــوراه يف الرتمجــة واملصطلحّيــة وتعــّدد األلســن، جامعــة ليــون 2، 2102م. اســتاذ اللغــات 
والرتمجــة ومراجــع يف جمــالت وحمــرر مســاعد ومرتجــم وباحــث جامعــي يف النــرش والتأليــف لــدي 

كتــب ومقــاالت منشــورة ومشــاركة يف كتــب مجاعيــة وملتقيــات دوليــة.
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أزمة التعليم في زمن كورونا 

الوردية كروم*

املغرب

يف عرنــا احلــارض ظهــر هــذا الوبــاء املخيــف )كوفيــد 19( الــذي حــري العلــامء 
وعــزل  الصحــي،  احلجــر  تطبيــق  هــو  معــه  التعامــل  يف  جهدهــم  وأقــى  واألطبــاء، 
املناطــق املوبــوءة للحــد مــن انتشــاره، وال شــك أن هلــذا العــزل تبعــات يف مجيــع املياديــن 

أمههــا ميــدان التعليــم. 

تســببت جائحــة فــريوس كورونــا كوفيــد 19يف انقطــاع عــدد كبــري مــن التالميــذ 
والطــالب، وجــاء ذلــك يف حقبــة تعــاين فيهــا معظــم الــدول مــن أزمــة تعليميــة. 

يف هــذه الظــروف العصيبــة مشــاكل التعليــم عــن بعــد جــد متفاقمــة ومــن بينهــا: 
قلــة  التعليميــة،  النظــم  يف  املســاواة  انعــدام  الدراســة،  يف  الرســوب  معــدالت  زيــادة 
تكافــؤ الفــرص؛ فالعديــد مــن التالميــذ ال يملكــون احلواســب املحمولــة وال اهلواتــف 

الذكيــة يف حــني حيظــى آخــرون بــكل الوســائل املطلوبــة.

مــن  اآلثــار وذلــك  هــذه  مــن  للحــد  اختاذهــا  يمكــن  متعــددة  إجــراءات  هنــاك 
األنرتنــت. عــر  أو  بعــد  عــن  التعلــم  اســرتاتيجيات  خــالل 

الســتمرار العمليــة التعلميــة عــن بعــد جيــب اســتخدام مجيــع الوســائل املمكنــة 
أدوات  اســتخدام  فيمكــن  اخلدمــة.  إيصــال  يف  احلاليــة  التحتيــة  البنيــة  توفرهــا  التــي 
التعليميــة  والــدروس  الفيديــو،  ومقاطــع  الــدروس،  خمططــات  إتاحــة  يف  األنرتنــت 

*  أســتاذة بالثانــوي التأهيــي، عضــوة يف اجلمعيــة الفرنكوفونيــة للدفــاع عــن اللغــة العربيــة، مثلــة 
املحــور اإلنســاين العاملــي للتنميــة واألبحــاث يف األردن باملغــرب، عضــو يف منظمــة الســالم، عضــوة 
يف اهليئــة االستشــارية حلكومــة الشــباب املوازيــة، حاصلــة عــى شــهادة ريــادة األعــامل، حاصلــة عــى 

شــهادة مســاعدة ســفري الســالم، شــاركت يف مؤمتــر بموســكو عــن التبــادل الثقــايف واللغــوي.
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االســتعانة  أيضــا  وينبغــي  واملدرســني.  التالميــذ  لبعــض  املــوارد  مــن  وغريهــا 
بالتســجيالت الصوتيــة ويلــزم العمــل مــع رشكات االتصــاالت عــى تطبيق سياســات 
بواســطة  التعلميــة  العمليــة  لتســهيل  املســتخدمني  عــى  الرســوم  قيمــة  مــن  ختفــف 

الغالــب. الطــالب يف  أكثــر  التــي حيملهــا  الذكيــة  اهلواتــف 

إىل  يتعــداه  بــل  فقــط  اإلنرتنــت  اســتخدام  عــى  يقتــر  ال  بعــد  عــن  التعلــم 
مــن  عــدد مكــن  أكــر  اىل  بنقلــه  تقــوم  التــي  الوســائط  مــن  توظيــف جمموعــة خمتلفــة 

التالميــذ. 

وأمــام أي نظــام تعليمــي هــدف واحــد، إال وهــو التغلــب عــى أزمــة التعلــم 
التــي نعرفهــا مؤخــرا، وأخــذ العــرة مــن هــذه التجربــة للعــودة إىل مســار حتســني التعلــم 

بوتــرية أرسع .




