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 -وإصالح البشرية  - 19كوفيد  -العامل ما بعد فريوس كورونا 
 وسياسيا -اجتماعيا وقانونيا 



 أحمد محمد املؤمنيد. 

 

 الملخص

وس  تناول هذا البحث مفهوم اجلائحة والنازلة اليت حتل ابلبشرية ومت الرتكيز على اجلائحة يف األنفس مبا حصل يف واقع البشرية يف أزمة في 
 والقانون. ئة يف الفقه ميالداي مع بيان شروطها وعالقة اجلوائح والنوازل  بنظرية الظروف الطار   2020عام  19كوفيد 

اهتماماهتا سياسيا واجتماعيا وعسكراي وصحيا وتعليميا  ة ال بد هلا من أن تعيد النظر فوتوصلت الدراسة أن اجملتمعات بعد هذه االزم  
   سيأيت من ازمات متوقعة.فيما قانونيا يف األمور و ، ا وديني

والتعليمية، وختفيف االنفاق على الرتف وعلى صناعة االسلحة املدمرة، واالنتباه اىل املصائب    ، والصحية   ،والرتكيز على النواحي االجتماعية 
وما يصيب    من الزان والراب والغش والكيد امور الشر كلها،   األخرى اليت هتدد اجملتمعات من اجلشع يف التعامل ابلراب، ومن كثرة الفواحش 

ومعاجلة ذلك ابلعدل    واالفساد يف االرض.  ، باه اىل ظاهرة اجلوع والظلم، وتناول الكحول البشرية من االجحاف يف توزيع الثروة، واالنت 
 والتضامن والتعاضد فيما يسعد البشرية.  ،  واالنصاف 

Summary 

This research dealt with the concept of a pandemic and a descending one that befell mankind. The 

focus was on the pandemic in the souls, with what happened in the reality of mankind in the crisis 

of the Covid virus 19 in 2020 AD with a statement of its conditions and the relationship of 

pandemics  

and catastrophes to the theory of emergency conditions in jurisprudence and law. The study 

concluded that societies after this crisis must review their interests politically, socially, militarily, 

healthily, educationally, and religiously with the expected crises. 

 املقدمة : 
والصالة والسالم على    منه ،مسخرا ماداي أو عقليا،  ض مجيعااألر وسخر له ما يف السموات و   وعلمه البيان  اإلنسان  احلمد هلل الذي خلق 

بني للناس ما نزل اليهم من الوحي والذي وضع منهاجا للبشرية ينقذها من اهلالك والضياع اىل    الذي النيب حممد وعلى أله وصحبه وسلم 
 العزة والنجاح وعلى أله وصحبه وسلم وبعد. 

هللا علينا أن هداان اىل املنهاج الذي يقوم احلياة على الطريق الواضح العادل، وقد اكدت نتائج جتربة جائحة كوروان يف القرن  فمن نعم  
 حيل  احلادي والعشرين أمهية عودة البشرية اىل ما فيه السعادة يف الدنيا واألخرة، واىل اتباع الوحي ليفع هللا عن البشرية العقاب الذي ال

ب طغيان البشر وعدواهنم وتعديهم للحدود اليت بينها هللا يف دين البشرية مجعاء االسالم بكليته عقيدة وخلقا ومعاملة وتنظيما  اال بسب
 لشؤون احلياة جبملتها. 
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وسياسيا -اجتماعيا وقانونيا-" وإصالح البشرية19العالم ما بعد فيروس كورونا "كوفيد   

 

ت املالية  بعد أزمة كوروان من النواحي االجتماعية مرورا بنظام احلياة للبشرية ،وامور التدخال  البشريةوسنفصل فيما نعتقد أن فيه جناح  
واالجتماعية من قبل الدول يف شعوهبا ابهالنقانون الطواريء واعطاء احلكومات الصالحيات الواسعهة اليت حددت حىت حركة الناس  

 ، وانتهاء بقوانني الطواريء واستغالل الصالحيات هبا. والسياحية وعطلت احلياة الزراعية والصناعية والتجارية  
مفهوم اجلائحة والنازلة لغة واصطالحا،مث املنهج االستقرائي يف بيان التصور ملا سيكون   بيانلوصفي يف  منهجية البحث: نسلك املنهج ا 

 وذلك عند احلاجة لذلك.  2020عليه حياة العامل فيما بعد فيوس كوروان 
ية يف مناحي احلياة  وسيكون البحث يف ثالثة اقسام: القسم األول: مفهوم اجلوائح والنوازل،والقسم الثاين: التغيات احملتملة على البشر 

 كلها. القسم الثالث:النواحي القانونية واعالن الطواريء وعالقته ابلقانون الدويل. 

 القسم األول: الجوائح والنوازل والعبرة منها

 يف املال أو النفس.  ابلشخص اجلائحة هي املصيبة حتل  أوال: مفهوم اجلوائح: 
:من اجلوح واجلوح هو االستئصال،وسنة جائحة اي جدبة، ومن هنا يظهر أن اجلائحة يف اللغة تعين املصيبة املذهبة أو  1وهي يف اللغة  

 أو غيها.   النفساملتلفة للمال أو 
 وضع اجلوائح منها: أمر بعليه وسلم على    هللا النيب صلى :اما يف االصطالح  

هذا يف عقود البيع للثمار، والوضع اي التنقيص من القيمة. ويفسره حديث جابر بن  أمر بوضع اجلوائح ،و  وسلمأن النيب صلى هللا عليه 
عبد هللا رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  لو بعت من أخيك مترا فأصابته جائحة فال حيل لك أن أتخذ منه شيئا مب  

 .    رواه الرتمذيأتخذ مال أخيك بغي حق(
، أو مبا اتلف من معجوز عن دفعه    3جاءت : أبهنا ما ال يستطيع دفعه كالربد والريح واحلشيش   2ففي املذهب املالكي  العلماءفقد عرفها  

عادة .فاجلائحة ما اتلف من معجوز عن دفعه عادة من مال أو نفس. وهي اما من جوائح طبيعية أو مساوية ورمبا يكون لالنسان يف  
 ا.  وجوده من جوائح فعال ظاهرا أو خفي

ابرام احد املعامالت يف حالة االمور االعتيادية مث تتغي هذه االمور والظروف قبل   ة الظروف الطاريئة واليت تعين : اما عالقة اجلوائح بنظري 
ريء  رر على االطراف املتعاقدة وهذا ان كان العقد مثال مرتاخي التنفيذ وأن يكون الظرف الطاهذه االمور وهنا األوىل توزيع الضامتام  

 ، وأن يكون الظرف عاما ال خاصا ، خارجا عن املعتاد
،ويتفق هذا الفهم لدى الفقهاء مع القانون مبا يتعلق ابالساس الذي قامت  وان يكون الظرف مما ال ميكن توقعه أو دفعه أو التفليل منه 

 عليه النظرية اال وهي الضرر. 
 

  .409،ص2،ج3م ،ط 1993منظور،لسان العرب،بيوت،دار احياء الرتاث العريب، ابن  -1

 ، 281،ص2،ج1992أبو احلسن املالكي،كفاية الطال،بيوت،دار املعرفة  - 2
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فهي الوقائع واملسائل املستجدة واحلادثة    ، تنزل ابلناس الشديدة من شدائد الدهراالصطالح  اما النوازل فهي وقوع شيء وهبوطه، ويف  
جديدة او ما اشرتك يف تكوينها  غي  ة تقع ألول مرة أو اهنا  دتنزل ابلناس، فاحلادثة اليت تقع بغي مثال سابق فهي اما حوادث جدي

يف العبادات ويف املعامالت ويف حكم االسرة ويف اجلناايت واحلدود  وهي انوع ابلنظر اىل ابواب الفقه    . أكثرمن صورة من الصورالقدمية 
 .  1واالطعمة 

 الثاني: التغيرات المحتملة على البشرية في مناحي الحياة كلها القسم

وروان كوفيد  ال يستطيع املرء ابجلزم بشكل ونظام العامل بعد فيوس كروان ولكن ميكن من النظر اىل حالة اجملتمع واحتياجاته يف ظروف ك   
 أن يستشرف الصورة املثالية اليت ينبغي أن يكون عليها العامل بعد هذه األزمة واملتمثلة مبا يلي:  19
تمع العمرية كلها صغارا وكبارا  الهتمام بطبقات اجملروان ونظامه االجتماعي  ب يتمثل نظام اجملتمع بعد ازمة كو  النواحي االجتماعية: -1

يف بداية األزمة مث عدلت عن ذلك لشدة االنتقاد    وينبغي رفض فكرة ممانعة القطيع اليت كانت بريطنيا تريد تطبيقها  وفقراء وأغنياء،
 والصابة رئيس وزرائعل ابلفيوس وهو يتعدى يف عمره الستني. 

 .  مهما كانت الواهنم أو مبادئهم    مهية الرتكيز على زايدة الوعي أبمهية الشعور مع األخرينأ
وأمهية التعاون والتضامن والتنسيق املسبق بني كافة مكوانت اجملتمع البشري،ونبذ االاننية حىت ولو كان ذلك وقت دفع املوت عن  -

النفس. وقد ضرب املسلمون املثل األمسى على مر التاريخ اباليثار والتضامن يف كل الظروف حىت يف حالة االشراف على املوت يف  
والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون  ) .  تعاىل يف وصفهم:   وائح قالساحات القتال وظروف اجل

 .  9يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون( احلشر 
 عليه وسلم عند هجرته إىل املدينة.  الذين انصروا رسوله صلى هللا  األنصارواملقصود يف اآلية 

فالبشر اخوة يف االصل ويف النسب وتزداد احلاجة هلذا  ،  ة وينبغي الرتكيز على اعادة هذه القيم واالخالق لدى اجملتمعات قاطب- 
على املنتجات  نبذ الصور البشعة اليت حدثت يف االزمة من االاننية يف السطوي    التعاون والتضامن يف مثل ظروف األوبيئة. وينبغي 

يدفع اكثر أو ميلك القوة األكرب هو الذي يستحوذ  يعطي من    اذ عادت اىل قانون الغاب الذي  .  الصحة من بعض البلدان يف ارواب  
 على ما حيتاج النقاذ بعض شعبه وان كان ذلك على حساب شعوب اخرى.

 اثناء  وقد شاهدان   احلرية يف اخلروج والدخول والسفر والعودة الرتكيز على االهتمام ابحلرية اذ شعر اجلميع حبجرهم ملدة اشهر بنعمة  
عاليم االسالم يف بناء  . وتظهر هنا أمهية ت احلجر الكثي من احليواانت اليت متتعت ابحلرية يف تنقلها يف شوارع مدن خاوية من البشر

والذي يرفض الظلم وتكبيل االيدي خلف القضبان جملرد ابداء  .  اجملتمع النظيف املتألف الذي يرنوا اىل احلرية املنضبطة ابلصاحل العام
 رأي خمالف لرأي السلطان. 

 

  .11املعاصرة،جملة جممع الفقه االسالميع حممد عثمان اشبي،املعامالت املالية  د. -1
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عنده اذ أن الدرس الذي ظهر جليا اثناء ازمة كوروان يف أمهية    -باالطعام والشر -  نظمة الغذاءأ اجملتمع كله حباجة اىل مراجعة  -
ق لالنسان يف  لتعافه النفس الزكية.وكان لالسالم يف حتديد ما اابح اخلااألكل من النبات واحليوان والطي ما فيه نفع لالنسان ومما ال  

 دالة االسالم وصالحيته للبشرية. نسان عن كل مضر مبا حيقق عاالكل والشرب مبا فيه من نفع وابتعاد اال
مدى قسوة االنسان وانقطاع   ان على االمم ان تنمي يف نفوس شعوهبا أمهية اللطف والليونة والرمحة والشفقة اذ ظهر يف ازمة كوروان 

الرمحة من قلوب أولئك الذين يتاجرون يف أزمنة احلرب واالزمات ابلبشر مقابل احلصول على املزيد من املال بقلوب اشد قسوة من  
 قلوب الوحوش. 

ة اليت استقى منها،  ن االزمات تكشف معادن الشعوب ومبادئها وتظهر حقيقة االنسان والقيم اليت يتمتع هبا بناء على نبع الثقافا-
مثل ازمة كوروان. ان السلوكيات واالخالق اليت تنفذ بني الناس    وخاصة عند غياب الرقيب من القانون وعند انعدام تنفيذه يف ظروف 

نسان  اهنا افضل حارس لال  م ينبغي الرتكيز عليها.ق سبحانه كما هو يف تعاليم االسال تلقائيا تبعا للعقيدة الصحيحة للسعي لرضا اخلال
 وما حيتاج وخي وازع للبعد عن النهب والسلب واالفساد الذي قارن االزمة. 

اليت حتافظ على نظافتها عقليا وبدنيا هي اليت كانت اقل أتثرا ابالصابة ابجلائحة حيث اظهرت االحصائيات ملن    ان الشعوب-
امللتزمة دينيا ابلطهارة يف الوضوء وغسل اجلوارح واالغتسال فيما يوجبه  م أن الدول والشعوب املسلمة  2020اصيبوا ابجلائحة كوروان  

من بني الشعوب اليت ال تعرف حقيقة النظافة    19ابة ابلفيوس كوفيد  وكذلك من الطهارة املسنونة هلم كان هؤالء االقل اص  ،االسالم 
فاملسلم يغسل جوارحه يف    لشعوب االروبية وامريكا، كما حدث يف ا  والطهارة وغسل اجلوارح واالعضاء زكخارج اجلسد كلها يوميا،

  فكانت اجسادهم مرتعا للفيوس ورمبا يف االسبوع    االخرى ال يغسلها يف اليوم مرة    اليوم مخس مرات بينما جند البعض من الشعوب 
 دون تشفي ولكن هذه حقيقة. 

يف العامل   فعدد الذين ماتوا    ، االقل أتثرا هبذا الفيوس  هي  م  فوجدان ان عدد املصابني ابلفيوس بني الشعوب امللتزمة بتعاليم االسال 
م، مات  2020وما يزيد عن مليون وثالث مائة الف حىت هناية ايلول  م   2020  بسبب هذا الفيوس اربعمائة الف حىت أول ااير

م،  2020حىت هناية ايلول    100000حىت ااير وال يزيد عن    الفا    50منهم يف البالد االسالمية والعربية جزءا منها ال يزيد على  
ممن مات يف    فالعدد   -مليلر ونصف مسلم-املسلمني يف العامل حيث يصل اىل الربع او اخلمس من سكان العامل.   لنظر اىل عدد  اب

مسلمني  ني والعرب ار أن ليس كل من يعيش بالد املسلم% مما اصاب ابقي الشعوب مع أخذ ابالعتب2ال يزيد نسبته عن  كوروان  
 . 1وليس الكل يلتزم بتعاليم الطهارة

% من الوفاايت حىت يف ازمة  4امهية التنبيه لرتك املشروابت الروحية واملخدرات اذ ان منظمة الصحة العاملية نشرت أن اكثر من  - 
نع ملثل هذا املشروابت اليت  وهذا هتديد كبي للبشرية وينبغي أن يتعاون اجلميع ابلتزام امل  ، كوروان كانوا من بسبب استخدام الكحول

 

  م.2020حسب احصائيات منظمة الصحة العاملية يف أواخر نيسان -1
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. وقد كان السبق للدايانت السماوية يف حترمي كل ما  1تذهب ابلعقول وتسبب مثل هذه النسب العالية من القضاء على االنسان 
 يضر بصحة االنسان وعلى رأسها الكحول واملخدرات أبنواعها. 
فتهتم بنظافة االنسان    ،  من منهاج صاحل للبشرية يف كل زمان ومكانان على البشرية أن تعود اىل رشدها وتتبع ما أنزل خالقها اليها  

وأن عليها أن تستثمر بشكل اكرب بكثي يف االمور الصحية بدال مما تصرفه على الرتف واللهوي والتمثيل غي املوجه    ، بدنيا وعقليا 
 واملهرجاانت غي املفيدة . 

ضروراي السعاد االنسان وأن النظام الرقمي اجلديد الذي يروجون له ليست حياة حقيقية  ان االتصال البشري اصبح بعد كوروان أمرا  -
 تغين االنسان عن االتصال املباشر. 

اذ انه يف اليوم الواحد  مثال،   ان على البشرية وعلى قياداهتم وضع سلم لالولوايت مما يعاين منه البشر يف العامل من مصائب كاجلوع 
ومل جند استنهاض اهلمم من الدول وخاصة    ملتحدة ميوت يف العامل بسبب اجلوع اكثر من عشرين الف نفسوحسب احصائيات االمم ا

املسيطرة على العامل غنا وسلطة وجتربا. وابلنظر اىل الرتويج والتهويل الزمة كوروان وهذا ليس تقليال من خطر الفروس ولكن امهية  
عامل اذ ال ميوت من الفيوس يف العامل جزء من اربعني جزءا مما ميوت يف العامل بسبب  االهتمام ابملصائب االخرى كمصيبة اجلوع يف ال

 اجلوع. 
وهذا ال خيفى على أحد   ،ان من يقود العامل اليوم هي الوالايت املتحدة األمريكية سياسيا وعسكراي واقتصاداي   النواحي السياسية: -2

،اذ بلغت موازنة    ويف هذه اجلائحة اظهرت مدى ختبط الساسة فيها،اذ مل تنفعهم الرتسانة العظيمة اليت بنوها خالل املائة سنة األخية 
والتناقض بني  امام جائحة كوروان فظهر التخبط يف االختالف    حبسب تقاريرهم،   2020ليون يف عام  تر   2وزارة الدفاع ما يزيد على  

فرمبا أن ساعة التحول عن قيادة العامل    البيت االبيض واحلكومة،يف التعليمات والتصرحيات،ويف االمور الوقائية واالجراءات املتخذة، 
 قد دنت بعد أزمة كوروان. 

كما يرى البعض انه نوع من احلرب الفيوسية وااللكرتونية فرمبا أن الصني هي اليت    19واذا نظران اىل ان ازمة فيوس كوروان كوفيد  
ابلنظر اىل عدد سكان الصني الذي يزيد عن    ربعة االف شخص بسبب الفيوس فيها مل يتجاوز افازت يف احلرب اذ ان عدد املوتى 

 250000بل زاد عن    م،2020يف ااير    عدد املوتى بسبب الفيوس يف امريكا يزيد على مائة الف شخص   بينما كان  ، مليار ونصف
وابلنظر اىل الفارق الكبي بعدد السكان حيث عدد سكان الصني مليار ونصف مليار تقريبا بينما عدد    م، 2020يف اخر ايلول  

الصني تكسب دون استخدام االسلحة التقليدية أو النووية أما    اهنا اي  .الف شخص     امريكا ال يزيد عن ثالمثائة ومخسنيسكان  
 هذه املرة فهي ابحلرب اجلرثومية. 

 

ابالدمان حسب تقارير احلكومة االملانية عام  خص مصاب شخصا ميوتون سنواي يف املانيا بسبب تعاطي الكحول واملخدرات وبينت احصائيات منظمة الصحة العاملية أن اكثر من مليون وثالمثائة الف ش 730000اكثر من -1

  عام وترتفع النسبة يف االكرب سنا من الشباب. 17اىل   12موان الشباب املراهقني هم األثر أتثرا هبا كم سن 2011
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وسياسيا -اجتماعيا وقانونيا-" وإصالح البشرية19العالم ما بعد فيروس كورونا "كوفيد   

 

مما ظهر من    ، يف االزمة انه جمرد غالف ضعيف ال يعتين ابملثل واالعراف العليا   االحتاد اما ابقي الدول الكربى مثل ارواب فقد ظهر 
من أواخر املسامي يف نعش    19ظهرت بني اعضائه االاننية ورمبا يكون كوفيد    وقد  اخطار واختالف وهتاون يف التعاون بني اعضائه، 

 وبقية الدول كروسيا والربازيل وغيها ظهرت يف تصرفاهتا االاننية والبعد عن الواقع والقيم والتعاون والتضامن.  االحتاد االورويب. 
ال بد من االهتمام ابلوقاية فهي اوىل  اعادة النظر يف حياهتا، و   ثبت من أزمة كوروان أن على الشعوب وقياداهتا   النواحي الصحية:  -3

 بشكل عام.   يف ايطاليا ويف اسبانيا ويف امريكا  من العالج وخاصة بعد ان تذوقت البشرية االم اجلائحة كما حدث 
زانت مالية وعلمية اكرب بكثي مما تصرفه االمم اليوم على االسلحة  واىل ختصيص موا  ، ان صحة االنسان حتتاج اىل جهد مجاعي

وال بد من االهتمام ابألمور الصحية والعاملني هبا من املتخصصني واملهرة يف احلفاظ على حياة    والتصنيع العسكري وعلى الرفاهية، 
االنسب حلياة االنسان لتحقيق الوقاية من األوبيئة  ان العيش يف تباعد ابملساكن القروية أو املتباعدة بعضها عن بعض هي    االنسان. 

 بشكل اكرب من العيش يف شقق متقاربة ببناايت كبية. 
  ، على مجيع املستوايت   19: لقد خصصت اموال كبية وكثية من هنا وهناك الجتياز ظروف فيوس كوروان كوفيد  االحوال املالية  -4

وان يكون ذلك ضمن سلم االولوايت مبا حيافظ    .وهنا ينبغي أن هتتم الدول بعد كوروان جبميع االمور اليت تؤثر على حياة االنسان 
فقد ظهر من االزمة ان الناس بعد ان حجزوا يف بيوهتم ان االعتماد على النفط وحده يف مصادر االنتاج قد    على حياة االنسان،

ان أمهية املشروعية يف اكتساب املال قيمة عليا ينبغي    تتنوع املصادر وان هتتم الدول بذلك.   سة اىل ان ، وأصبحت احلاجة ماضعفت
عمدوا خالل االزمة الكتساب املال بغض النظر عن مدى    الن الكثي من اصحاب النفوس املريضة  ان يركز عليها العامل بعد كوروان ،

 ن يكون املال املكتسب وسيلته مشروعة وغايته كذلك. مشروعيته،وهنا يظهر دور االسالم الذي أوجب ا
فضجت    : هرع الناس على خمتلف مبادئهم ومعتقداهتم عند نزول اجلائحة لالستعانة ابخلالق سبحانه، النواحي العقائدية والدينية -5

العبادة هلا  الواهنا تعج ابلعباد يدعو بعد وقف احلظر،فوجدان املساجد واملقبل و   دور  ن هللا ان يرفع عنهم الوابء  عابدعلى اختالف 
ويشكرونه على تدبيه وحكمته،فضال عما انتشر يف اورواب وامريكا والصني من السماح للمسلمني ابلتكبي والدعاء مبكربات الصوت  

وأمام   االزمات  أمام  ويف الشوارع،وهذه عودة من جتربة كوروان يستفيد منها أويل االلباب. وظهر من هذه اجلائحة أن الناس سواسية 
، ال يفضل شخص على أخر وال جمتمع على جمتمع اال مبقدار علمه وثقافته، فال متييز امام االزمة بني غين وفقي وال قوي  هذا الوابء 
األمريكي ترامب    والرئيس   اصيب اصحاب املناصب العليا يف العامل مثل رئيس وزراء بريطانيا    ابيض فقدوال بني اسود أو    وضعيف 

وس بعض وزراء الصحة كما حدث يف ايران،  اجليش األمريكي، ومات بسبب الفي   وعدد كبي من القادة يف م،2020اواخر ايلول  
  ة املتخذة.الناس كلهم سواسية امام فيوس كوروان اال مبقدار الوسائل الوقائي

يؤدي    وجهان ما   ااالجتماعية، وفيهذتلعبه وسائل االعالم ووسائل التواصل    الذي   الدور الفاعل   لقد ظهر جليا   النواحي االعالمية: -6
 اىل الفوائد اليت حيصل عليها اجملتمع من التسارع الخذ االجراءات الوقائية ومعرفة افضل السبل واكثرها محاية حلياةاالنسان.  

  ، امل مع األحداث عيعطي مؤشرا على أمهية اداء االمانة والصدق يف الت  اهبا، وهذومبقدار مصداقية هذه الوسائل تكون ثقة الناس  
 كيز عليه بعد اجلائحة. والذي سيكون الرت 
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 أحمد محمد املؤمنيد. 

 

والتشكيك بكل ما    ذهول،و   وخوف  جتعل الناس يف ذعر وهلع ، و درجة التضليلاملعلومة اىل  يف    االعالم النفخ يكون دور    واما أن
يسبب االضطراب بني الناس وحىت املتخصصني وهذا   القريب، ممابعض الوسائل اىل تقريب البعيد وابعاد    ت ابالنسان، فعمدحييط  

وأن    ، ان على االعالم أن يراعي االولوية يف نشر اخلرب   وغيها. واسبانيا   خسائر كبية كما حدث اثناء االزمة يف ايطاليا  يؤدي اىل 
ذا مصداقية    وأن ال يتأثر ابلسلطة وال ابملال واسباب الفساد ليبقى اعالما فاعال حمرتما لدى الناس  ،يكون حرا وغي متحيز اىل جهة 

 . عالية 

 النواحي القانونية واعالن الطواريء وعالقته بالقانون الدولي: القسم الثالث:

ابلقيام أبعمال أو    -رئيسا ووزراء-ختول الوزارةمعظم الدول تطبيق قانون الطواريء واليت    اعلنت  19بعد تفشي  فيوس كوروان كوفيد  
لعادية القيام هبا،ويكون ذلك االعالن يف حالة الكوارث واجلوائح والعصيان املدين أو  اسات ال يسمح هلا عادة يف الظروف ا فرض سي

اليت يكفلها الدستور أو القانون    حالة الصراعات والنزاعات املسلحة،وهو اي فرض قانون الطواريء يف الغالب سبب ملنع احلقوق واحلرايت 
 االساسي للبلد. 

وميكنها أن ترد    حالة الطواريء بتقييد احتجاز االشخاص دون حماكمة،أو يف  ومبوجب القانون الدويل جيوز تعليق احلقوق واحلرايت اثناء   
السياسية ويشمل احلق يف احلياة واحلقفي التحرر  من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و   -4-غي القابلة للتنفيذ يف املادةاحلقوق  مجيع  

 . من احلرمان التعسفي،واالستعباد،والتعذيب،وسوء املعاملة
ل. وال ينطبق العهد اال على  قانون الدويل اليت وقعت عليه الدو احلقوق السياسية واملدنية وثيقة من واثئق ال   اخلاصبان العهد الدويل

ال االفراد. ومن هنا جيب أن يعلن حالة الطواريء يف اطار العهد الدويل اخلاص ابحلقوق السياسية  االشخاص الذين يتصرفون بصفة رمسية  
  ي، واملدنية علنا ويتحتم ابالغ األمني العام لالمم املتحدة ومجيع الدول األخرى يف العهد فورا العالن حالة الطواريء واتريخ بدء الطوار 

ففي بعض احلاالت مثل اسرتاليا تنتهي  ،    حلالة الطواريء واتريخ انتهاء حالة الطواريء املتوقعوالتقيدات اليت قد حتدث مع االطار الزمين 
. وهذه التوصيات ال  فرتة الطواريء بعد ثالثني يوما من اتريخ االعالن عنها وجيوز الغائها قبل ذلك بقرار من جملس الشيوخ والنواب، 

 ا. متلك صرامة للتنفيذ أو ايقاع عقوابت للمخالف هل
وقد ذهبت بعض البلدان اىل عدم قانونية تعديل فانون الطواريء أو الدستور اثناء حالة الطواريء،وتتمنع بلدان أخرى حبرية تغيي أي  

،مثا اسرتاليا حيث جيوز لرئيس جملس الدولة يف  تشريع أو اطر دستورية قائمة على احلقوق يف أي وقت خيتار فيه التشريع القيام بذلك
  - اريء القيام أبي لوائح مطلوبة لظمان النظام العام والسالمة العامة، ولرئيس الوزراء حسب قانون اخلدمات االساسية أن يعمل حالة الطو 
 .1أو حيظر أي خدمة أساسية مثل النقل والوقود والطاقة واملاء والغاز حسب احلاجة   - برفع الياء

 

1-Eden burg medal east report 1958.  
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وسياسيا -اجتماعيا وقانونيا-" وإصالح البشرية19العالم ما بعد فيروس كورونا "كوفيد   

 

مثل دولة مصر اعلنت حالة    ،انه أمر اعالن حالة الطواريء غي مرغواب به  وتسعى اليه عادة الدول الدكتاتورية واليت تعلن اىل اجل بعيد  
م  اعلنت قانون الطواريء  1958لسنة    -162-مبوجب قانون رقم   م وبقيت اىل ما يزيد عن ثالثني عاما،1953الطواريء يف عام  

م ومبوجب قانون الطواريء  مت توسيع صالحيات  1882اىل    1981واستثين فرتة اسرتاحة يف عام    ، م  2012ام  م اىل ع1967من عام  
الشرطة وتعليق احلقوق الدستورية واضفاء الصبغة القانونية على الرقابة، حيثيمنع القانون من اي نشاط سياسي غي حكومي، وحظرت  

ة غي املعتمدة على احلكومة ،وحظرت التربعات املالية غي املسجلة رمسيا، واحتجز  املظاهرات يف الشوارع وحظرت التنظيمات السياسي
شخصا. وانتهت فرتة سراين قانون   30000شخصا مبوجب قانون الطواريء ،وبقدر عدد السجناء السياسيني ب  17000اكثر من 

 . 1العالن حالة الطواريء  2013ب ا 14م مث عادت يف الثورة املضادة للحرايت يف 2013-6-31الطواري يف دولة مصر 
وكثي من الدول    اىل أواخر الثمانينات من اقرن العشرين، وكذلك العراق وسوراي  1967وكذلك االردن اعلنت حالة الطواري من عام   

السياسية واملدنية،ويف    سىن حلكوماهتا اخلروج عن حقوق االنسان ملواطنيها واليت حيميها عادة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق العربية،وذلك ليت
، وقد اعلنت احلكومة االردنية  م1970بعض احلاالت تعلن  احلاالت العسكرية وتشكيل حكومات عسكرية كما حدث يف االردن عام  

م بعد أن اصدر امللك عبد  1992اذار بتفعيل قانون الدفاع لعام    17يف    2020حالة الطواريء يف اطار احلد من انتشار ازمة كوروان  
ومنع التجمعات  مثل تقييد التنقل  ، م الذي منح رئيس الوزراء سلطات واسعة 1992هللا الثاين مرسوما ملكيا بتفعيل قانون الدفاع لعام 

العامة واعتقال اي شخص يعيق أو يشكل خطرا على األمن الوطين أو النظام العام وميكن مصادرة أي ارض أو ممتلكات خاصة أو  
شخصية مبا فيه األموال كما حدث يف استغالل موجودات اموال مؤسسة الضمان االجتماعي مبعاجلة بعض األمور املتعلقة بتوفي وسائل  

، وكذلك ختفيف الصعوابت اليت اصابت النواحي الصناعية والتجارية والصناعية بسبب احلظر ومنه العمل  19الفيوس كوفيد  الوقاية من  
 يف فرتة احلضر.  

،   ا تربير الوسائل االعالمية واغالقها دومن  وابلرقابة عليها وعلى  مبراقبة حمتوى الصحف وايقافها ووسائل التواصل،  ويسمح القانون ايضا
يف    -قانون الدفاع-الوزراء ابالحتكام الىقانون يصدره اجمللس مبوافقة امللك حتت مسمى  من الدستور االردين جملس  -142-املادة  وختول

، ويعاقب من خيالف قانون الدفاع السجن حىت ثالث سنوات أو بغرامة قدرها ثالث االف دينار اردين أو العقوبتني  حاالت الطواريء. 
أن تتخذ تلك االجراءات على أضيق صورة ممكنة حسب  اليت تلجأ اىل قانون الطواريء  على أن على الدول    معا. ونص العهد الدويل

م  2013وكذلك يف العراق ويف سوراي وحىت يف مصر  عام    . وكان ينبغي أن ال متس احلقوق االساسية يف تلك الظروفتتطلب الوضع، 
 تقييد احلرايت.   بعد ثورة العسكر، واليت تسمح اجليش بسلطات كبية يف

 : 2ان اعالن حالة الطواريء يشمل االجراءات التالية يف الغالب 
  

 

1-Egypt in state of emergence as clasher leave’s b c.news-14-08-2013.  

2-Emergency Declarations And Authorit.www.astho.org.ie  
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 أحمد محمد املؤمنيد. 

 

 تفعيل خطط االستجابة حلاالت الطواريء واتفاقيات املعونة واملساعدة املتبادلة أو املشرتكة. -1
 تفعيل مركز عمليات الطواريء احلكوميةونظام السيطرة على احلوادث. -2
 األموال وتوزيع األفراد واملعدات واملخزوانت. تفعيل ادارة انفاق  -3
 تفعيل احلصاانت القانونية واحلماية الشخاص مشاركني يف انشطة استجابة حلالة الطواريء. -4
 تبسيط االجراءات االدارية للدول. -5

عرفت املنظمة الدولية للحماية    يف معظم القوانني والدساتي مل يعرف مفهوم احلالة الطاريئة ووضعت بعض االوصاف العالن احلالة . وقد
يف االرواح وتدمي    م بني أن الكارثة امور غي متوقعة انمجة عن قوى طبيعية أو بسبب فعل االنسان ويرتتب عليها خسائر2014املدنية 

املوارد الزطنية وتتطلب  يف املمتلكات ،وتكون ذات أتثي شديد على  االقتصاد الوطين واحلياة االجتماعية وتفوق امكانيات مواجهتها قدرة  
عندما يكون جملس النواب منحال حيق جمللس الوزراء مبوافقة امللك أن يضع    -94-مساعدة دولية. ولقد نص الدستور االردين املادة

ا حدث  من الدستور اذ  -125-حالة احلرب والطواريء..... ونصت املادة    -قوانيني مؤقتة ملواجهة األمور األيت بياهنا:الكوارث العامةب 
عينه   ما يستدعي الدفاع عن الوطن يف حالة وقوع طواريء فيصدر قانون ابسم قانون الدفاع تعطى مبوجبه الصالحية اىل الشخص الذي 
دفاع  القانون الختاذ التدابي واالجراءات الضرورية مبا يف ذلك صالحية وقف قوانني الدولة العادية لتأمني الدفاع عن الوطن،ويكون قانون ال

  من الدستور االردين   -124-ذ املفعول عندما يعلن عن ذلك ابرادة ملكية بصدر بناء على قرار من جملس الوزراء. وجاءت املادة  انف
 وجود وابء.   -اكثر دقة عندما ااتحت اصدار قانون خاص لتنظيم حالة الطواريء لرتمجة ما ورد يف الدستور وقد نص على احلاالت ومنها

سينتبه اىل تغيي كثي من االهتمامات مبا حيقق صحة االنسان وسعادته واالحتياط    19العامل بعد أزمة كوروان كوفيد  انه مما سبق يظهر أن  
 ملا ميكن أن يفاجأبه الناس من اجلوائح والنوازل يف املستقبل. 
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 شرعية رؤية القطيع مناعة



 بدرية بنت عبدهللا علي الغامدي د. 

 ملخص البحث

، واليت تتمثل يف ترك الناس  19  يتناول البحث دراسة اسرتاتيجية مناعة القطيع ، اليت اتبعتها بعض الدول يف مواجهة فريوس كوفيد
  وابلتايل تتعرف أجهزهتم املناعي على هذا الفريوس   حبيث يصاب معظم أفراد اجملتمع ابلفريوس ،ميارسون حياهتم بشكل طبيعي،  

  إال أن هذهويكونون أجساما مضادة ، تقوم مبهامجة الفريوس إذا حاول مهامجة اجلسم مرة أخرى ، وتوصلت يف خامتة البحث  
كثرة الوفيات  ، و  حيث تؤدي إىل انتشار املرضختالف مقصد من مقاصد الشريعة وهو احملافظة على النفس ا الطريقة ال جتوز ؛ ألهن

الثقل الواقع على  ابإلضافة إىل ،  ككبار السن وأصحاب األمراض املزمنة ، وضعيفي املناعة  ، بني السكان املعرضني لإلصابة ابملرض 
 حي. كاهل النظام الص

 المقدمة

شرف األنبياء  أاحلمد هلل رب العاملني الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد والصالة والسالم على  
 واملرسلني سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 اما بعد 
وهي من قدره عز وجل ومن األدلة القاطعة على قدرته تعاىل يف هالك    ، واملصائبقد يبتلي هللا سبحانه وتعاىل اجملتمعات ابألوبئة  

وهي حتدث  ،  اليت يصيب هبا من يشاء من املسلمني ومن غريهم  كما أن هذه األوبئة من سنن هللا  ،من يريد هالكه أبضعف جنوده  
قبل وقوعه وذلك عندما  ء  سالم أبنه تصدى للواب ولكن متيز اإل، وغري ذلك ط  وتتكرر منذ اخلليقة من زالزل وأمراض وجفاف وقح

 واليت منها احلجر الصحي ، ب السالمة اواألخذ أبسبألخذ ابحليطة واحلذر  ل دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
مبنع  أكثر الدول فرضت احلجر الصحي وقامت  ، اختلفت الدول يف التعامل معه،  يف العامل (  كوروان   )19انتشار وابء كوفيد  ذ  ومن

لبس  بو الزمت اجلميع    ،   وفرضت اإلغالق العام أو اجلزئي  ،  إغالق املدارس واجلامعات واملطاعم واألسواق ودور العبادةو التجمعات  
 .   الكمامات وغسل اليدين ابستمرار

معظم أفراد    حبيث يصاب،  وهي ترك الناس ميارسون حياهتم بشكل طبيعي  :  ناعة القطيع  مباتبعت ما يسمى  والقليل من الدول  
 .إذا حاول مهامجتها جمددا   ته وابلتايل تتعرف أجهزهتم على هذا الفريوس وتقوم مبحارب ، اجملتمع ابلفريوس 

يف حمور الدراسات الشرعية  لذلك قمت ابملشاركة يف هذا املؤمتر  واختلفت اآلراء حول أي الطريقتني أفضل يف مواجهة هذا الفريوس  
 . ( مناعة القطيع رؤية شرعية ) بعنوانلبيان حكم هذه االسرتاتيجية مناعة القطيع من منظور شرعي  اإلسالمية والقانون وذلك 

 يف القول والعمل . والسداد و اإلخالص  التوفيق  أسأل هللا  
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 مناعة القطيع رؤية شرعية 

 خطة البحث :

 يف يتم حتقيقها؟ كالتمهيد : معىن مناعة القطيع ، ومرادفاهتا، و 

 وفيه ثالثة مطالب : 
 معىن مناعة القطيع .   املطلب األول :

 املطلب الثاين: مرادفات مناعة القطيع . 
 املطلب الثالث : كيف يتم حتقيق مناعة القطيع ؟ 

 )كوروان(.    19املبحث األول : منافع ومفاسد العمل مبناعة القطيع يف مواجهة فريوس كوفيد 

 :   مطلبان   وفيه 
 )كوروان(  19وس كوفيد  املطلب األول : منافع العمل مبناعة القطيع يف مواجهة فري 

 )كوروان(.  19املطلب الثاين : مفاسد العمل مبناعة القطيع يف مواجهة فريوس كوفيد  
 )كوروان( .   19حكم العمل  مبناعة القطيع يف مواجهة جائحة كوفيد  املبحث الثاين :   

 اخلامتة  
 الفهرس 

 املطلب األول : معىن مناعة القطيع . 
تتعرف  تستند هذه   اجملتمع ابلفريوس، وابلتايل  أفراد  يصاب معظم  طبيعي، حبيث  احلياة بشكل  ممارسة  إىل  ببساطة  االسرتاتيجية 

 )1(أجهزهتم املناعية على الفريوس ومن مث حتاربه إذا ما حاول مهامجتها جمدداً، وبذلك تقل فرص انتشار الفريوس وينحسر تدرجيياً.
 لقطيع : مناعة ا   مرادفاتاملطلب الثاين:  

 )2(".مرادفاهتا : "املناعة ابلعدوى" "املناعة اجلمعية" "مناعة مجاعيةمن  

 املطلب الثالث : كيف يتم حتقيق مناعة القطيع ؟ 
 يوجد مساران لتحقيق مناعة القطيع ومها: 

 املسار األول : اللقحات . 
النهج املثايل لتحقيق مناعة   التسبب يف املرض.  يالقط التطعيم ضد الفريوس املسبب للمرض وهو  ع، فاللقحات ختلق مناعة دون 

أمر ينطوي على بعض التحدايت أحياان، حيث ميكن أن تتضاءل    ، )كوروان(   19وحماولة حتقيق مناعة القطيع فيما يتعلق بكوفيد  
على اجلرعات اليت حيتاجوهنا    احلماية اليت توفرها بعض اللقحات مبرور الوقت، مما يتطلب إعادة التطعيم، وأحياانً ال حيصل األشخاص

 

 www.skynewsarabia.com موقع :  (  1)

 www.alhurra.com موقع :  

 https://aawsat.comجملة الشرق األوسط    (2)
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 بدرية بنت عبدهللا علي الغامدي د. 

حات بسبب خوفهم من املخاطر  ق لتتكون لديهم محاية كاملة ضد املرض. ابإلضافة إىل ذلك قد ميتنع بعض الناس عن تلقي الل
 ( 1) هم بفوائد اللقاح.كاحملتملة أو بسبب ش

 املسار الثاين : العدوى الطبيعية: 
ىف عدد كاف من السكان من املرض، ويكونون أجساماً مضادة تقيهم من العدوى  ميكن أيضاً الوصول إىل مناعة القطيع عندما يتعا 

   يف املستقبل ولكن يوجد بعض املشاكل الرئيسية الكامنة يف االعتماد على عدوى اجملتمع خللق مناعة القطيع ضد فريوس كوفيد
بت    19وليس من الواضح حىت اآلن ما إذا كانت اإلصابة بفريوس كوفيد    ،19 كوين مناعة لدى الشخص ضد اإلصابة  كفيلة 

اإلصابة جمدداً ابلعدوى بنفس الفريوس بعد عدة أشهر أو سنوات بعد  حيث تشري األحباث إىل أنه من الوارد  ،  ابلعدوى مستقبالً  
 والتعايف منها على أن األعراض تكون ضعيفة عادة وحتدث لنسبة قليلة من الناس.   19اإلصابة بفريوس كوفيد 

 (2) واحلاجة ماسة إىل مزيد من األحباث لتحديد التأثري الوقائي لألجسام املضادة للفريوس لدى األشخاص الذين أصيبوا ابلعدوى.

 . )كورونا( 19المبحث األول : منافع ومفاسد العمل بمناعة القطيع في مواجهة جائحة فيروس كوفيد 

 املطلب األول : منافع العمل مبناعة القطيع : 
فالركود االقتصادي سينتج عنه ضحااي  ،    ر على كثري من الدول وخصوصاً الدول الفقرية  قتصادي الذي أث  عدم توقف النشاط اال .1

 . اكثر من مناعة القطيع  
ميكن أن تستمر الدول يف األغالق العام أو اجلزئي يف    تشري كثري من الشواهد أن فريوس كوروان سيقضي معنا وقتاً طوياًل، وال .2

 (3) حماولة لتعزيز مناعة السكان ضد انتشار الفريوس.
 املطلب الثاين : مفاسد العمل مبناعة القطيع  

  نوروان فمعىن ذلك أ كمناعة القطيع تعين ماليني الوفيات: يقول اخلرباء أنه حىت يصل جمتمع ما لفكرة مناعة القطيع يف حالة   .1
 % من أفراده. 70% أو 60يصاب 

%  14% من املصابني لن حيتاجوا ملستشفيات، يف حني سيحتاج 81املؤسسات الصحية حبسب الدراسات فإن حوايل  اهنيار  .2
% للعناية املركزة وأجهزة التنفس الصناعي، وعدم قدرة األجهزة الطبية يف كثري من الدول على  5لدخول املستشفى، وحوايل  

كل هذه األعداد. هذا فضالً عن الذين سيموتون بسبب األمراض األخرى اليت من املمكن عالجها يف الظروف  تياج  احتلبية  
 العادية، بسبب اهنيار املستشفيات. 

 

    myoclonic.orgموقع :  ( 1)

 skynewsarab.comموقع  (2)

 آخر صيحات العلماء ملواجهة شبح كوروان . مناعة القطيع . ايسر بركات .     elmegaz.comموقع جملة املوجز :   (3)

 www.alharra.comموقع 
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 مناعة القطيع رؤية شرعية 

كلما زاد عدد املصابني الذين سيحتاجون لرعاية طبية    زايدة أعداد الضحااي بني األطباء والعاملني يف القطاع الصحي عموماً: .3
وابلتايل ستزداد    ات الوقاية الشخصية ستزداد اإلصاابت بني صفوف العاملني يف القطاع الطيب،و ص املوارد وأدوخصوصاً مع نق 

 الوفيات، مما يعين التضحية ابلعمالة الطبية املدربة، مما سيعجل إبهنيار املنظومة الصحية أيضاً. 
قتصادية  لو تفشى الفريوس. كيف يتوقع أن تعود احلياة اال  قتصادية املرعبة خسائر اقتصادية مرعبة: ال أحد يتحدث عن اخلسائر اال .4

 قتصادية احملدودة. المكاانت ااملرض ووصل للماليني خصوصاً يف الدول ذات اال ىلطبيعتها يف حال تفش
عدم معرفة إىل أي مدى تستمر املناعة: فاحلقيقة أنه إىل هذه اللحظة اليعرف ماهو عمر املناعة اليت تتكون بعد اإلصابة والتعايف،   .5

 فال يوجد دراسات كافية عن املرض حىت اآلن ، فرمبا تستمر هذه املناعة لبضعة شهور ورمبا لسنوات. 
ع، مث تطور الفريوس وظهر  يا إبصابة املاليني على أمل تكوين مناعة القطعدم معرفتنا هبذا الفريوس ومدى تطوره فلو مسحن .6

 وقتها سنحتاج أن نبين مناعة القطيع من جديد.  بنسخة جديدة يف الشتاء القادم 
القول بفصل الفئات األكثر عرضة للوفاة من املرض وترك املرض ينتشر بني األصحاء والشباب، ليكونوا املناعة ، كالم نظري   .7

 ن تطبيقه على أرض الواقع. الميك
وكل من لديه أي مرض مثل السكر والقلب والضغط والسرطان وأمراض الصدر    فتطبيقه يعين أن نعزل كل من هو فوق الستني ،

 (1)إىل أماكن منعزلة ومنعنا التواصل بني الفئتني وهذا ابلطبع شيء غري منطقي أو معقول. ،  والنساء احلوامل  

 . )كورونا( 19المبحث الثاني: حكم العمل بمناعة القطيع في مواجهة جائحة فيروس كوفيد 

مناعة القطيع مسألة مل يتناوهلا العلماء يف دراساهتم املعتادة ألهنا جاءت يف ظرف استثنائي وهو جائحة فريوس كوروان املستجد كوفيد  
 . لذلك تعددت فيها اآلراء . وللعلماء فيها قوالن: 19

 )كوروان(.  19القول األول : جواز العمل مبناعة القطيع يف مواجهة فريوس كوفيد 
 )كوروان(.  19ثاين : عدم جواز العمل مبناعة القطيع يف مواجهة فريوس كوفيد القول ال 
 األدلة : 

 أدلة القول األول : 
 (2) (.َصَفرَ  وال هاَمةَ  وال  ِطرَيََة، وال  َعْدَوى  ال )  :قال : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -عنه  رضي هللا  -  أيب هريرة ثحدي .1

 وجه االستدالل من احلديث : 
 احلديث نفى العدوى . 

 مناقشة هذا االستدالل : 

 

   skynewsarabia.comموقع سكاي نيوز عربية ،   alhurra.comموقع احلرة ،  aawsat.comموقع جملة الشرق األوسط    (1)

 ( 7٧٥5)، ح  صحيح البخاري   (  2)
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 بدرية بنت عبدهللا علي الغامدي د. 

فقد  ،  ور املادية املعروفة  مليس املراد ابلنفي يف قوله صلى هللا عليه وسلم : ) ال عدو( نفي ذات العدوى ، فإهنا اثبتة على أهنا من األ
خالط املرضى ومل يصبه املرض،    كثرياً ما يتخلف. فكم من صحيحتكون املخالطة سبباً للعدوى وانتقال املرض، لكنها سبب عادي  

 وكم من مريض مرض من غري أن خيالط املرضى فالعربة أوالً وأخرياً إبرادة هللا ومشيئته. 
 (1) وهي أهنا مؤثرة بطبعها وذاهتا. ،  فاملراد إذاً نفي صفتها املزعومة يف اجلاهلية 

 (2) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : )ال ضرر والضرار(. ن : أ-رضي هللا عنه  -عن أيب سعيد اخلدري  .2
 وجه االستدالل من احلديث: 

غالق واحلجر الصحي تؤدي إىل شل حركة االقتصاد وترك الناس وظائفهم وأعماهلم يؤدي إىل الفقر واحلاجة ووقوع  أن سياسة اال
 الضرر على الناس يف كسب قوهتم ومعيشتهم. 

 ل: اجلواب عن هذا االستدال 
عداد كبرية جداً بل  أن حفظ األنفس أهم من حفظ املال، فال ميكن أن تعود احلياة االقتصادية لطبيعتها إذا تفشى املرض ووصل أل

 (3) إىل عمله يف حني ميوت الناس بسبب الوابء .  بمن سيذه
والواجب على الدول اإلسالمية واألفراد مساعدة كل من انقطعت به سبل العيش نتيجة هذه اجلائحة، وتعجيل الزكاة عن عام أو  

 ( 4) أكثر جائز خباصة يف هذه الظروف . وكذلك جيب على اجملتمع أن حيرص على القرض احلسن واملساعدة قدر االمكان .
 أدلة القول الثاين : 

 أوال من القران:  د الشرع وهي من الضرورايت اخلمس اليت دلت عليها نصوص الكتاب والسنة داللة قاطعة.حفظ النفس من مقاص
   29) وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيماً( سورة النساء :   قوله تعاىل :  .1

 وجه االستدالل من اآلية : 
 نتشار. اإلنسان نفسه هلذا املرض املعدي سريع اال ع فيه تعريض النفس للهالك بتعريض يالعمل مبناعة القطن أ

    ٧١وقوله تعاىل : ) اي أيها الذين آمنوا خذو حذركم( النساء : .2
 وجه االستدالل من اآلية : 

 (5) أخذ احلذر: هو توقي املكروه ابألسباب املمكنة املشروعة، ألنه سبب شرعه هللا تعاىل لتوقي املكروه، ولكنه المينع املقدور .
االبتعاد عن  و ذلك البد من األخذ ابألسباب ل، و 19د األطباء واملختصون أن التجمعات ، تؤدي إىل اإلصابة بفريوس كوفيد  ويؤك

 (6) التجمعات جبميع أشكاهلا وصورها.

 

  www.alakah.net 1435/ 8/ 15 –  18/9/2014)ال عدوى وال صفر( طه حممد الساكت مقال على شبكة األلوكة ،  شرح حديث : ( 1)

 ( 250)  ة( والسلسلة الصحيح888، صححه األلباين يف إرواء الغليل ) 6/69 (  11,384يف السنن  الكربى ح ) هقي ، البي  2/58رواه احلاكم يف املستدرك  (2)

 alhurra.com ةموقع احلر  (3)

 توصيات ندوة فريوس كوروان املستجد وما يتعلق به من معاجلات طبية وأحكام شرعية  oic.org  20www.-202 4منظمة التعاون اإلسالمي موقع  (4)

  1/277بوبكر اجلزائري أأيسر التفاسري ،   (5)

 توصيات ندوة فريوس كوروان املستجد وما يتعلق به من معاجلات طبية وأحكام شرعية  oci.org-www.oicموقع منظمة التعاون اإلسالمي. (6)
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 مناعة القطيع رؤية شرعية 

 اثنياً: من السنة: 
 (2)  سد(.األ  من فرارك  (1 )اجملذوم  فر من)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:    قال : أيب هريرة رضي هللا عنه  حديث   .1

 وجه االستدالل من احلديث: 
ولكن ليكن ذلك بلطف ولباقة دون إيذاء ملشاعره. وإذا كانت  ،  ر بعدم االقرتاب من املريض املصاب مبرض معد  ميف احلديث أ 

 ( 3) له مع املريض طبيعياً.عاملتايل يكون تاب و   ،فينبغي االستفادة منها هناك وسائل لعدم عدوى املرض إليه 
 اجلواب عن هذا االستدالل: 

 قد يقال إن هذا احلديث منسوخ حبديث نفي العدوى السابق . 
 مناقشة هذا االستدالل: 

والذي عليه أكثر أهل العلم أنه ال نسخ  ذهب مجاعة من العلماء إىل أن أحاديث الفرار من اجملذوم منسوخة أبحاديث نفي العدوى  
األول: أن    وأن الواجب إما اجلمع أو الرتجيح وبكل أخذ طائفة من العلماء والذي يرتجح يل أن اجلمع ممكن وهو أبحد وجهني: 

ديره, أما أمره  يقال: إن املراد بنفي العدوى نفي االعتقاد اجلاهلي من أن املرض يعدي وينتقل بنفسه من غري إرادة هللا تعاىل وتق
ابلفرار من اجملذوم وحنوه فهو بيان منه صلى هللا عليه وسلم أن العدوى من أسباب انتقال األمراض, ففي أمره ابلفرار إثبات لألسباب  

 ويف نفيه للعدوى أهنا ال تستقل ابلتأثري. 
خيالط املريض وال يصاب املخالط بشيء وأما أمره  الثاين: أن يقال: إن نفيه للعدوى نفي هلا ابلكلية وإهنا غري مؤثرة إذ كثرياً ما   

ع  ابلفرار من اجملذوم فهو لئال يقع املخالط يف ذلك املرض تقديراً من هللا تعاىل فيظن عدم مطابقة خرب النيب صلى هللا عليه وسلم للواق
 يف نفيه للعدوى فيفضي به ذلك إىل إثبات ما نفاه هللا ورسوله. 

ملؤمن أن يعتقد أن قول النيب صلى هللا عليه وسلم حق ال تعارض يف شيء منه إذا ثبت عنه وما كان  وعلى كل حال الواجب على ا 
من تعارض قد يظنه الناظر يف قوله صلى هللا عليه وسلم فإمنا هو يف الفهم والذهن واألحاديث وحي كما قال تعاىل:} َوَما يَ ْنِطُق  

  )4 (. ٤-٣:َعِن اهْلََوى. إن هَو إال َوحٌي يوَحَى{ النجم

، َوأَنْ ُتْم ِفيَها، َفاَل خَتُْرُجوا    إَذا   )  :عِن النَّيبِ  ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ   َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيد   .1 ، َفاَل َتْدُخُلوَها، َوإَذا وَقَع أِبَْرض  مِسْعُتْم الطَّاُعوَن أِبَْرض 
َها   (5) (ِمن ْ

 وجه االستدالل من احلديث : 
 اإلنسان مأمور ابلبعد عن أسباب اهلالك واملرض .  أن  
 (6)  : )ال ضرر وال ضرار(   أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قال  - رضي هللا عنه - عن أيب سعيد اخلدري .2

 

 altibbi.comيسبب تقرحات اجللد، وتلف األعصاب وضعف العضالت، ويعد مرض معد مزمن . موقع الطيب  اجلذام: هو مرض معروف منذ العصور القدمية ، (1)

 ( . 5٧07صحيح البخاري ح ) (  2)

 أ.د علي القره داغي  .  .netalmoslim  ( موقع املسلم . 3)

   فر من اجملذوم ....( أ.د. خالد املصلح .  و)…)العدوا وال طرية (اجلمع بني حديث  .موقع طريق اإلسالم   (4)

 ( . 2218ومسلم ح ) واللفظ له ، (  5728البخاري ح ). صحيح   متفٌق عليه    )5  (

 . ٩سبق خترجيه ص  (6)
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 بدرية بنت عبدهللا علي الغامدي د. 

 وجه االستدالل من احلديث. 
أن اإلسالم ال يقر أي سلوك فيه ضرر يصيب حياة اإلنسان ، وعدم األخذ ابألسباب واالبتعاد عن مواطن املرض فيه تعريض للنفس  

 اآلخرين املخالطني بنقل املرض إليهم.  للضرر، ومن مث ضرر 
ع فكرة غري أخالقية وهي تعين البقاء لألقوى، أو مبعىن أدق صاحب املناعة األقوى، واألمراض األقل  ياثلثاً: أن فكرة مناعة القط

ق بني سليم ومعاق،  فظ األنفس وأهنا متساوية يف احلفظ ال فر حب واألصغر سناً. وهذا خمالف ملقاصد الشريعة اإلسالمية اليت جاءت 
  : ، قال تعاىل لذا جعل اإلسالم حفظ النفس مقصوداً لذاته بغض النظر عن حالة النفس فهو اثبت بكل نفس بدون وصف زائد  

يًعا َوَمْن َأْحَياَها ) َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ يًعا َفكَ   أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفس  َأْو َفَساد  يف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ .  32املائدة :   ۚ (   َأمنَّ
 (1) من احملظور شرعاً ربط حفظ األنفس مبنافعها املادية .ف

 الترجيح: 

)كوروان ( ال جتوز وذلك لقوة    19أن العمل مبناعة القطيع يف مواجهة جائحة فريوس كوفيد    -وهللا أعلم  -ملا سبق ترجح عندي  
وحتقيقا يل مقاصد الشريعة اإلسالمية يف وجوب احملافظة على النفس وعدم تعريضيها للضرر أو اهلالك أو ضرر  أدلة هذا القول  

 اآلخرين . 
مثل السويد وبريطانيا يف بداية انتشار املرض شهدت ارتفاعا يف عدد اإلصاابت  و املالحظ أن الدول اليت طبقت مناعة القطيع  

مقارنة ابلدول اليت حتركه سريعا لتطبيق احلجر الصحي ، والتباعد االجتماعي بقوة ، حيث كانت  ،  والوفيات وأغلبهم من كبار السن  
 ك كثري من املواقع اإلخبارية. اقل خسائر كما ذكرت ذل 

 : ةالخاتم

 توصلت يف خامتة البحث إىل عدد من النتائج: 
عدد كبري من الناس ابلفريوس وتتعرف أجهزهتم  حبيث يصاب    أن مناعة القطيع تعين ترك الناس ميارسون حياهتم بشكل طبيعي ،      .1

املناعة ابلعدوى  وتعرف ب "    وتكون أجساماً مضادة تعمل على حماربة الفريوس إذا حاول مهامجتهم مرة أخرى . املناعية عليه ،  
 مناعة مجاعية " . املناعة اجلمعية " أو "  " أو "  

والعدوى الطبيعية ليس من  ،  واللقاحات غري متوفرة اآلن  ،  لقاحات ، أو العدوى الطبيعية  إما ابل مناعة القطيع ميكن حتقيقها   .2
 .  الشخص ضد اإلصابة به مستقبال  اعة لدى ن منيتكو بكفيلة  كوروان    19الواضح إذا كانت اإلصابة بفريوس كوفيد 

 القطيع عدم توقف النشاط االقتصادي ،و أتثريه على حياة الناس وكسب أقواهتم .  من منافع العمل  مبناعة  .3
ملناعة القطيع مفاسد وأضرار كثرية على األفراد اجملتمعات، منها كثرة الوفيات وخصوصا لكبار السن واملرضى، ابإلضافة إىل وفاة   .4

 احملتاجني للرعاية الصحية املشددة. بكثرة أعداد املرضى عدد من الكادر الصحي ، وأتثر النظام الصحي  أ
)كوروان ( ، ملا هلا من أضرار    19خلصت يف هناية البحث إىل أنه  ال جيوز العمل مبناعة القطيع  يف مواجهة جائحة كوفيد   .5

 على النفس البشرية وعدم تعرضها  للضرر  واهلالك . كثرية ، و خمالفتها لقواعد الشريعة من وجوب احملافظة  
 

  yasaloonak. Net   شبكة يسألونك اإلسالمية أ.د حسام الدين عفانه  (1)
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 مناعة القطيع رؤية شرعية 

 اجع :فهرس المر

 ه .١٤٠٥  ٢إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ، للشيخ حممد انصر الدين األلباين  املكتب اإلسالمي ، بريوت  ، طبعة  .1
املدينة املنورة ،  -اململكة العربية السعودية  -مكتبة العلوم واحلكم  لكالم العلي الكبري، للشيخ جابر بن موسى أبو بكر اجلزائري ،أيسر التفاسري   .2

 م .  ٢٠٠٣ – ه ١٤٢٤،  ٥ط 
 بريوت.-أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ، دار املعرفة السنن الكربى،   .3
 .  ه١٣٩٩ ٢بريوت،  ط –سلسلة األحاديث الصحيحة ، حممد انصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي   .4
،  ١القاهرة ط -لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ، حتقيق:  حمب الدين اخلطيب ، حممد فؤاد عبد الباقي املكتبة السلفية صحيح البخاري  .5

 ه . ١٤٠٠
 .   ه١٤١٢،   ١القاهرة ط -صحيح مسلم ، لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ، دار احلديث  .6
 .  املستدرك على الصحيحني ، أليب عبدهللا حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري ،دار املعرفة بريوت .7

 على الشبكة العنكبوتية:  مواقع 
 yasaloonak. Netشبكة يسألونك اإلسالمية  .1
 almoslim.netموقع املسلم .  .2
 altibbi.comموقع الطيب  .3
 www.oic-oci.orgموقع منظمة التعاون اإلسالمي.  .4
 alhurra.com : موقع احلرة .5
  aawsat.comموقع جملة الشرق األوسط    .6
 skynewsarabia.comموقع سكاي نيوز عربية  .7
 www.alakah.net شبكة األلوكة  .8
9. myoclonic.org   

 elmegaz.comموقع جملة املوجز :  .10
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 د. حنان بنت قاسم العنزي 

 

 Summary 

The Prophet’s Sunnah gave great attention to human health, and to protect him from disease 

and plague. Many hadiths of the Prophet came to urge to take care of the health of the body of 

the individual, and the surrounding environment for the safety of the community. Its descent, 

starting from the belief in fate and spreading a spirit of reassurance in the community, passing 

through precautionary measures, so he ordered medication and said: “He forbade contacting 

the sick with healthy people so that the infection does not spread, and he ordered the 

preservation of the environment and made the Sunnah purity a part of faith, and struck 

quarantine on the land on which the epidemic had descended. Hence the idea of the research 

(the Prophet’s guidance in dealing with opaque). This research came in a prelude, three 

demands and a conclusion. 

Smoothing 

The first requirement: Prophetic guidance in the prevention of epidemics 

The second requirement: Prophetic guidance in the face of pandemics and epidemics 

The third requirement: the prophetic guidance in treating ops 

Conclusion 
أولت السنة النبوية  اهتماما كبريا بصحة اإلنسان ، ووقايته من األمراض و األوبة ، فجاءت الكثري من األحاديث النبوية يف احلث  

لبيئة احمليطة به ،فأرشد النيب صلى هللا عليه وسلم أمته للتعامل مع النوازل و األوبة قبل نزوهلا و  سالمة او  بدن  ال على العناية بصحة  
اإلميان ابلقدر وبث روح الطمأنينة يف اجملتمع مرورا ابإلجراءات اإلحرتازية فأمر ابلتداوي وهنى عن خمالطة   بعد نزوهلا ، ابتداء من  

السنة النبوية    وأمر ابحلفاظ على البيئة و جعلت السنة الطهارة شطر اإلميان ، وضربت  ،     املريض لألصحاء لئال تنتشر العدوى
ت فكرة البحث ) اهلدي النبوي يف التعامل مع األوبة ( فجاء هذا  كامومن هنا    ، زل هبا الوابء ين احلجر الصحي على األرض اليت  

 وخامتة .    طالب ثالثة م مقدمة و البحث يف 
 اهلدي النبوي يف الوقاية من األوبئة   األول :  طلب امل

 اهلدي النبوي يف مواجهة اجلوائح و األوبئة   الثاين : املطلب 
 اهلدي النبوي يف عالج األوبة   الثالث : املطلب 
 اخلامتة  

 األول : الهدي النبوي في الوقاية من األوبئة طلب الم

ة العامة وذلك لوقاية  يُعنيت السنة النبوية ابإلجراءات و التدابري الصح ، ف   جاء اإلسالم مبنهج متكامل وشامل جلميع مناحي احلياة
من خطر اإلصابة ابألمراض و خاصة األمراض املعدية اليت تفتك ابألفراد واجملتمع ،وقد  ، و  من األوبئة    اجملتمع مبختلف شرائحه

الوقائي   جتارب   أكدت العا   الدول على أمهية الطب  مة للمجتمع ،ابإلضافة إىل دروة يف خفض  و قدرته يف رفع مستوى الصحة 
ونرى يف تعاليم اإلسالم و يف اهلدي     -المسح هللا    –التكلفة الصحية و خفض العجز املايل الذي يقع يف حال انتشار األوبئة  
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من الزمن ،    النبوي احملمدي اللبنات األساسية يف  مفاهيم و أهداف الطب الوقائي ليسبق بذلك اهليئات الصحية العاملية بعقود 
احملافظة    أمهية الشعار القائل ) الوقاية خري من العالج ( ، وقد استفاضت األحاديث النبوية اليت تدل على أمهية    بعدها  لندرك  
َ العفَو والعافيَة فإنه أحًدا مل يُعَط بعَد ال و ترقيتها    الصحة و العافية  على   يقنِي خريًا  فقال عليه أفضل الصالة و السالم :"َ  سلوا اَّلله

، يدل هذا احلديث داللة واضحة على تنبيه اإلنسان إىل ضرورة احلفاظ على صحة و سالمة بدنه ، كيف ال ؟!    1  "  مَن العافيةِ 
السُّنة النبوية  ، و الشك أن    2املؤِمُن القويُّ َخرٌي وأحبُّ إىل هللِا َتعاىل مَن املؤمِن الضهعيِف" وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم : "  

منها األخذ بوسائل وأسباب الصحة، ووقاية اإلنسان من  من أجل سالمة و صحة اجملتمع  ،    ّية ووقائّية،  تناولت عّدة جوانب طب 
   .فسبقت بذلك الطب احلديث  ، األمراض قبل وقوعها 

ومن اإلجراءات  املتتبع  للسنة النبوية جيدها زاخرة ابلتوجيهات الوقائية هتدف لقطع الطريق على العلة قبل حدوثها    كما يلحظ  
قال ابن    ،    نظافة اجلسد و نظافة البيئة صحة اجلسد االهتمام بنوعية الغذاء و  احملافظة على    النبوية الوقائية اليت دعت هلا السنة  

ومن أتمل هدي النيب صلى هللا عليه وسلم جيده أفضل هدي ميكن حفظ الصحة به ،فإن حسنها موقوف  القيم يف زاد املعاد :"  
فإذا حصلت هذه على الوجه املعتدل املوافق املالئم   على حسن تدبري املطعم و املشرب و امللبس و املسكن واهلواء و النوم و اليقظة

 3  .الصحة والعافية أو غلبتها إىل انقضاء األجل  للبدن والبلد والسن والعادة ـ : كان أقرب إىل دوام
ففيها صحة البدن ، و نظافة    السليمة    التغذية  للمحافظة على الصحة    الوقائية  اإلجراءات    أن من أهموقد أثبت الطب احلديث  

صلى هللا عليه   قالاحلصر التمر ف ببيان بعض األطعمة اليت تقوي املناعة منها على سبيل املثال ال  وقد جاءت السنة النبوية  ,البيئة ،
َيُضرهُه يف َذِلَك اليَـْوِم ُسمٌّ َوالَ ِسْحٌر ( :    وسلم ، فهذا احلديث النبوي يبني أمهية     4  ) َمْن َتَصبهَح ُكله يـَْوٍم َسْبَع مَتَرَاٍت َعْجَوًة ، مَلْ 

َفاُء يف َثاَلثٍَة: َشْربَِة َعَسٍل، َوَشْرطَِة ِِمَْجٍم، وََكيهِة ََنٍر،  : "  اصلى هللا عليه وسلم    كما قال  ،    5الغذاء السليم لصحة اجلسد    الشِّ
منافع عظيمة، فإنه جالء لألوساخ اليت يف العروق واألمعاء وغريها، ِملل  والعسل فيه  : "  قال ابن القيم       6 ِ َوَأهْنَى أُمهيِت َعِن اْلَكيّ 

 .  وقد أثبتت البحوث العلمية الفوائد اجلمة للعسل،   7"  للرطوابت أكاًل وطالء، َنفع للمشايخ وأصحاب البلغم
النيب صلى هللا عليه وسلم :" الطهور شطر  قال    العامة    احملافظة على النظافة  هـم العوامل اليت حتد من انتشار األوبئةأ  ومن      

 واحملافظة على النظافة هلا عدة أشكال منها :  8اإلميان " 

 

 ( 1435رقم )     السنن ، كتاب الدعوات  أخرجه الرتمذي يف  - 1

  (2664)2052/  4يف كتاب القدر، ابب يف األمر ابلقوة وترك العجز، واالستعانة ابهلل، وتفويض املقادير هلل  أخرجه مسلم يف صحيحه  -- 2

 (  167:  4زاد المعاد )    - 3

 (  5152)   كتاب األطعمة حديث رقم لبخاري  أخرجه ا- 4

أما عينات ( حبة متر لكل منهم ،  11  -  9ن )بعنوان : " دراسة أتثري خالصة التمر على إبطال مفعول سم احلية والعقرب "، فكان يف خالصة الدراسة أنه : " مت إعطاء أربعة متربعني م  (Cambridge)يف جامعة  (Biomedical Letters)نشر حبث ِمّكم يف جملة-  5

%( من خالاي الدم احلمراء قبل  3%( ، وأن نسبة امتصاص اهليموغلوبني لسم األفعى وأتثريه على )83( ساعات ، فكشفت الدراسة أن عينات الدم اليت أخذت منهم بعد تناول التمر كانت مقاومة لسم األفعى بنسبة ) 5  -  4الدم فتم أخذها قبل أكل التمر وبعده حبوايل ) 

%( من خالصة التمر أحبطت املفعول  20%( من النشاط السمي لألفعى والعقرب على التوايل ، وأن )71%( و ) 34%( من خالصة التمر أبطلت حوايل )5(، وقد وجدت الدراسة أو التجربة أن إعطاء )0.09( ، وبعد تناول التمر أصبحت ) 0.542مر كانت ) تناول الت

  .%( " انتهى100%( و ) 87بنسب )

  - :وقد متت ترمجة خالصته فيما سبق –تفاصيل هذه الدراسة املنشورة ابللغة االجنليزية ميكن مراجعة املرجع اآليت وللنظر يف 

Abdul-karim j. sallal. A Zuhair S. Amr. A Ahmad M Disi, Inhibition of haemolytic activity of snake and scorpion venom by date extract, Biomedical Letters, 55, 51 - 56,1997. 

 (  5381طب حديث رقم )  أخرجه البخاري كتاب ال -  6

 (  26 )  ص: 2004الطب النبوي ، ابن القيم ، دار املنار ، القاهرة   - 7

 (  360يف ابب فضل الوضوء حديث رقم ) سلم ماخرجه  - 8
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 د. حنان بنت قاسم العنزي 

 

واك - َمْرَضاٌة للرهبِّ   :  الس ِّ لْلَفِم،  َواُك َمْطَهَرٌة  ، وقد أثبَت الِعْلُم احلديُث    1"  قالْت عائشُة: عِن النيبِّ صلهى هللاُ عليِه وسلهَم: السِّ
ملصنهعة  فوائد السواك للَفِم واألسنان، من التنظيف ومقاومِة اجلراثيِم والتسوُّس، وأنه يـَُفوُق يف فوائدِه مجيَع املركهباِت الكيميائية ا

                                 2 يف معاجني األسنان 
هَنَى رسوُل هللِا صلهى هللاُ عليِه وسلهَم َعِن الشُّْرِب ِمْن َفِم الِقْربَِة أِو  -رضي هللا عنه    –  قال أبو هريرة   القِّْربةِّ عدُم الشُّربِّ من َفمِّ   -

َقاِء"  وسلهَم    3السِّ عليِه  هللاُ  صلهى  النيبه  أنه  عنها  هللاُ  رضَي  عائشَة  يُـ " وعن  ذلَك  ألنه  َقاِء  السِّ يف  ِمْن  يُْشَرَب  أْن   .                                              "ْنِتُنهُ هَنَى 
قبل النوم عن أيب  و غسل اليدين    الطهعاِم  عند  قبل الوضوء و بعد االستنجاء و االستجمار  و قبل و بعد      َغْسُل اليدِّ =  

 5وملْ يـَْغِسْلُه، فَأصابَُه شْيٌء، فال يـَُلوَمنه إال نـَْفَسُه«   4هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلهى هللاُ عليِه وسلهَم: »َمْن َنَم ويف َيِدِه َغَمٌر  
الباحثون أن    6من الدراسات   العديد ذكرت   التنفسي ، وقد أكد  التهاابت اجلهاز  اليدين يف احلد من  األاثر احلميدة لغسل 

و    وطهارة البيئة  احمليطة غسل اليدين املتكرر يقلل من اإلصابة ابإلنفلونزا املومسية بصورة واضحة وذات قيمية إحصائية   ،  
  7املكان قال صلى هللا عليه وسلم : طهروا أفنيتكم " 

ُفْض هبا ِفراَشُه،  "ض الفراش قبل النوم فيه، قاَل صلى هللا عليه وسلم: نف  . - إذا أََوى َأَحدُُكْم إىل ِفراِشِه فْلَيْأُخْذ َداِخَلَة ِإزَارِِه، فْليَـنـْ
 .  8  "وْلُيَسمِّ هللَا، فإنُه ال يـَْعَلُم ما َخَلَفُه بعَدُه على ِفرَاِشِه. 

َلًة يـَْنزُِل فيها َواَبٌء، ال مَيُرُّ إبَنٍء لَْيَس  "تغطية اإلَنء، قال صلهى هللاُ عليِه وسلهَم:   - لَيـْ َقاَء، فإنه يف السهَنِة  َغطُّوا اإلَنَء، وَأوُْكوا السِّ
 وي: )واْلَواَبُء َمَرٌض عامٌّ يـُْفضي إىل اْلَمْوِت غالباً(      قال النو  9عليِه ِغطَاٌء، أْو ِسَقاٍء ليَس عليِه وَِكاٌء، إال نـََزَل فيِه ِمْن ذلَك اْلَواَبِء( 

قضاء    عن ل عام فنهت  كومن احملافظة على نظافة البيئة اليت قد تعد ابابً من أبواب انتقال األوبئة احلرص على النظافة بش -
َأنه َرُسوَل اَّللِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: "اتـهُقوا اللهعهاَننْيِ" قَالُوا: َوَما اللهعهاََنِن اَي    احلاجة يف الطرقات و يف الظل الذي يستظله

كمال الشريعة اإلسالمية ومشوهلا من حيث  يف احلديث بيان    10َرُسوَل اَّللِّ؟ قَاَل: "الهِذي يـََتَخلهى يف َطرِيِق النهاِس َأْو يف ِظلِِّهْم". 
 .النظافة والنزاهة والبعد عما يضادها وبيان أماكن قضاء احلاجة واألماكن اليت ال جيوز قضاء احلاجة فيها 

املنازل   - أن تكدس األوساخ داخل  املعلوم  الزوااي داخل املسكن ، ومن  األفنية وهي األماكن و  نظافة  أكثر  احلث على  من 
 . ناسبة لنمو اجلراثيم و انتشار األمراض البيئات امل 

 
 (  21776اخرجة األمام أحمد في مسنده رقم ) - 1

 بتصرف  18ص:     ، ِممد البار و  عا الطب النبوي الوقائي - 2

 (  5628الشرب من فم القربة )  ةاخرجه البخاري يف ابب كراه- 3

 الَغَمُر ابلتهْحرِيِك: الدهَسُم والزُُّهومةُ ِمَن اللْحِم، كالوَضِر ِمَن السهْمنِ  - 4

 (  3852)   رقم   رواه أبو داود - 5

 (  60الطب النبوي  ) ص :  - 6

 ( 145) رواه مسلم - 7

 (  1458ابب ما يقوله عند النوم )   اخرجه البخاري - 8

 (   1402رواه مسلم ) - 9

 ( شرح مسلم .  169:  3رواه مسلم )  - 10

21



 الهدي النبوي في التعامل مع األوبة

 

عدم القدوم على أرض الطاعون، وعدم اخلروج من البلد الذي وقع فيه، )قاَل رسوُل هللِا صلهى هللاُ عليِه وسلهَم: »الطهاُعوُن   -
َوأَ  ِِبَْرٍض،  َوَقَع  َوِإَذا  َعَلْيِه،  تـَْقَدُموا  َفاَل  ِِبَْرٍض،  ِبِه  ْعُتْم  مسَِ فَِإَذا  ِمْنُه( رِْجٌس  ِفرَارًا  ََتُْرُجوا،  َفاَل  هِبَا  اجتناب    1نـُْتْم  احلديث  ففي 

أُمرَن   وقد  به،  لإلصابِة  سبٌب  الطاعوُن  فيه  َوَقع  الذي  البلد  دخول  أن  قدهَر هللاُ  إْذ  للَحْتِف،  النفس  تعريض  وعدم  املهالك 
 . ابألخذ ابألسباب، وهي ال تُعارُض التوكُّل على هللا تعاىل 

-   ( وسلم  عليه  النيب صلى هللا  قال  اْلُمْمِرضُ كذلك  ََيُله  اْلُمِصحِّ َواَل  َعَلى  السليم    2(    اإلنسان  خمالطة  أن  معلوم  هو  وكما 
 للمريض قد تعدي ، وقد جاء الطب بتأكيد احلديث أن الشخص قد يصاب ابملرض من خالل املخالطة  

ِمَن األمراِض، خصوصاً إذا َكثُرْت وانتشرْت, وِمن ذلَك قولُه صلى هللاُ عليه وسلم: "َما ِمْن َعْبٍد يـَُقوُل    الوقايةِ ومن األخذ ِبسباِب  
ِه َشْيٌء يف اأَلْرِض َواَل   َيُضرُّ َمَع امسِْ ِبْسِم اَّللِه الهِذي الَ  َلٍة:  يـَْوٍم َوَمَساِء ُكلِّ لَيـْ اْلَعِليُم، َثاَلَث  يف السهَماِء َوُهَو اليف َصَباِح ُكلِّ  سهِميُع 

 .3َمرهاٍت، فـََيُضرُُّه َشْيٌء" 
 4هللاُ عليه وسلم: "َمِن اْصطََبَح ِبَسْبِع مَتَرَاٍت َعْجَوٍة مَلْ َيُضرهُه َذِلَك اْليَـْوَم ُسمٌّ َوالَ ِسْحٌر"   صلى وقال  

 الثاني : الهدي النبوي في مواجهة الجوائح و األوبئة  طلبالم

  األوبئة و اجلوائح  ينت منهج التعامل مع بل الوقاية، واحلرص على دفع املفاسد، فإهنا بَ الشريعة اإلسالمية على بذل سُ   حثت كما  
والتخفيف على النفس بتأمل مصري من أصيب  ، والرضا بقضاء هللا وقدره،  بتثبيت النفس ودفع الفزع واجلزع عنهاا  وقوعهعند  

  5ابلوابء فمات به، ومن ذلك ما ورد يف صحيح مسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »الطاعون شهادة لكل مسلم« 
 جتاَه هذا املرِض، وأن  عليه أنه جيُب على كلِّ مسلٍم أن يتجنهَب َنشَر ما يُسبُِّب اخلوَف واهلَلَع إلخوانِه املسلمنيَ   التأكيدُ ومما ينبغي  

َث ِبُكلِّ َما  َيذَر من الشائعات اليت تُطَلُق وتروهُج للتهويل من خطورتِِه فقد قال صلى هللا عليه وسلم: "َكَفى اِبْلَمْرِء َكِذاًب َأْن َُيَدِّ 
 رواه مسلمٌ 6مسََِع"  

اَل َعْدَوى، َواَل َهاَم، َواَل َصَفَر، َواَل ََيُله اْلُمْمِرُض    هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "   رسولأن    ،اجتناب نقله إىل الناس عند وقوعه
، َوَما َذاَك؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللِه   ، َوْلَيْحُلِل اْلُمِصحُّ َحْيُث َشاَء، فـََقالُوا: اَي َرُسوَل اَّللِه ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ َعَلى اْلُمِصحِّ     7"    .: ِإنهُه أًَذى َصلهى اَّلله

بعدِم خمالطِة املرَضى مبرٍض ُمعٍد؛ فإنهه ملا َوَفَد َوْفُد ثَقيٍف كان ِمن ِضمِنهم رجٌل جمذوم   األصحاءَ وََيمُر الرسوُل صلى هللاُ عليه وسلم  
   فأرسَل اليه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: " ِإَنه َقْد اَبيـَْعَناَك فَاْرِجْع" رواه مسلمٌ 

فال خيرج من األرض اليت  نزل هبا الوابء و ال     :احلجر الصحي ، وقد يكون من آكدها    ومن سبل معاجة األوبئة عند حلوهلا
الطاعون   مثل  املعدية  األمراض  وانتقال  األصحاء،  من  غريهم  خمالطة  من  الوابئية  ابألمراض  املصابني  ملنع  وذلك   ، عليها  يقدم 
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 د. حنان بنت قاسم العنزي 

 

النيب صلى هللا عليه وسلم  واجلذام ِبِه ِِبْرضٍ    : أنه قال عن الطاعون   ، فقد ثبت عن  ْعُتْم  َوَقَع  »إَذا مسَِ َعَلْيِه، وإَذا  تـَْقدُموا  ، فاَل 
 ِِبَْرٍض َوأَنـُْتْم هِبَا، َفال َْتُرُجوا ِفرَارًا ِمْنُه.« 

ىن على ذلك األجر و حذر من مغبة املخالطة  بَ   الصحي مطلب شرعي و   ابحلجرِ و من خالل احلديث السابق يتبني أن االلتزام  
الّصحية   من    نْ وأ   اليت تفضي ابنتشار الوابء   بتعاليم اإِلسالم  كاً  املُتهرِِّب منها كعقوبِة  له أجر شهيد  ماَت مُتمسِّ ، وجعَل عقوبَة 

َها َكاْلَفارِّ ِمَن الزهْحِف". الفارِّ ِمَن الزحِف، كما يف احلديث السابق: "اْلُمِقيُم هِبَا َكالشهِهيِد، َواْلَفارُّ مِ   نـْ
ما َكَتَب هللاُ له إاله  قال صلى هللا عليه وسلم: »ليس ِمن َرُجٍل يـََقَع الطاعوُن فَيمُكُث يف بَيِته صاِبرًا ُِمَتِسًبا يَعَلُم أنهه ال ُيصيُبه إاله  

  1ويف رواية: )فَيمُكُث يف بـََلِده صاِبرًا(  الشههيدِ كان له ِمثُل أْجِر 
واملهجة ألن   ابلنفس  واملخاطرة  الغرر  ركوب  عن  »النهي  منها:  يستفاد  الوابء  الواردة يف  األحاديث  أن  عبدالرب  ابن  ذكر حافظ 
األغلب يف الظاهر أن األرض الوبيئة ال يكاد يسلم صاحبها من الوابء فيها إذا نزل هبا فنهوا عن هذا الظاهر إذ اآلجال واآلالم  

ق    2" مستورة   األسباب   جتنب   إحداها:  حكم:  عدة  الطاعون  هبا  وقع  قد  اليت   األرض   إىل  الدخول  من  املنع  ويف  القيم:  ابن  ال ، 
  وفسد   عفن   قد  الذي   اهلواء  يستنشقوا  ال   أن   واملعاد.الثالثة:   املعاش   مادة   هي   اليت   ابلعافية  األخذ  منها.الثانية:   والبعد  املؤذية، 

  محاية   اخلامسة:   أمراضهم.   جنس   من   مبجاورهتم  هلم   فيحصل   بذلك،   مرضوا  قد   الذين   املرضى   جياوروا  ال   أن   املرض.الرابعة:   فيصيبهم
  األمر   أرضه  يف  الدخول  عن  النهي  ففي   وابجلملة  هبا،  تطري  من  على  الطرية  فإن  هبما،  تتأثر  فإهنا   والعدوى؛  الطرية  عن  النفوس
   همن   الفرار عن  النهي  ويف التلف،  ألسباب  التعرض عن  والنهي  واحلمية،  ابحلذر

 3الطاعون:  فيه  الذي البلد من  اخلروج  منع   من  احلكمة أما *
  ألن   الفرار،   يفيده   فال   هبا،   ملن   سببه   مداخلة   فالظاهر   وقع   فإذا  به   يقع   الذي   البلد   يف   عاماً   يكون   الغالب   يف   الطاعون   ألن   –

 ابلعاقل.   يليق فال عبثا الفرار  كان   – عنها  االنفكاك  يقع   ال حت  – تعينت   إذا املفسدة
  حياً   يتعهده من  لفقد   املصلحة   ضائع  –  بغريه  أو املذكور  ابملرض – عنه   عجز  من   لصار   اخلروج   على   تواردوا  لو الناس  أن  ومنها:  –

 وميتاً. 
  الزحف   من   الفرار  يف   الوعيد  حكمة  إن  قالوا:   وقد  الضعفاء،  قلوب   كسر  ذلك  يف   لكان   األقوايء  فخرج  اخلروج   شرع  فلو  وأيضاً   –
 خبذالنه.  عليه  الرعب وإدخال يفر  مل َمن قلب  كسر   من فيه  ما
 .   هبا  والرضا   أقضيته على  والصرب  عليه، والتوكل  ابهلل،  الثقة  على  النفوس  محل ومنها:  –
 املوبوءة.  غري  البالد يف  العدوى  انتشار  عدم  على  احلرص  أيضاً: احلكم ومن  –
  إىل   عنه   هللا   رضي  العاص   بن   عمرو   هبم  خرج   عمواس،   طاعون  املسلمني  أصاب  حني  أنه   التاريخ  يف  الكامل   يف   األثري   ابن   كر  ذ

  مجيعاً،  املصابون   استشهد   حت   الزمن،   من  فرتة   اجلبال   يف  اجملموعات  وظلت   ببعض  اختالطها   ومنع  جمموعات،   إىل   وقسمهم اجلبال، 
   املدن.  إىل   ابلباقي  وعاد
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 الهدي النبوي في التعامل مع األوبة

 

 الثالث : الهدي النبوي في عالج األوبة  طلبالم

َأن يسَعى َجاهداً للعالج إْن كاَن ذلَك ممكناً، ويكوُن آمثاً إذا ترََكه،   ِمن األمراِض املعديِة واضح، فيِجُب عَلى املريض اإلسالمِ   يقف
 . وعليِه كذلَك أن يبُذُل كله ُجهِدِه لعدِم انتشاِر َمرِضِه وَتعدِّيِه إىل غريِهِ 

اِء، برأ إبذن هللِا َعزه وَجله : "النيّب صلى هللا عليه وسلم    قال الده َدَواءُ  ُأِصيَب  ويف املسند والسنن: عن أىب  1  "ِلكلِّ داٍء دواٌء، فإذا 
هي  : »َقَدِر هللِا شيئاً؟ فقال   ِخزَامَة، قال: قلُت: اي رسول هللِا؛ أرأْيَت رُقًى َنْسرَتِْقيَها، ودواًء نتداوى به، وتـَُقاًة نـَتهِقيَها، هل تـَُردُّ من

   ما أنزل هللاُ ِمْن داٍء إال أَنـَْزَل َلُه ِشَفاًء"  " :عن أىب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،   من َقَدِر هللا

 الخاتمة 

 تبني   البحث من خالل  
 . و اجملتمع الفرد   ، وأرشدت إىل العديد من التوجيهات اليت تسهم يف احلفاظ على أولت السنة النبوية اهتماماً ابلغاً بصحة اإلنسان   .1
 البحوث العلمية و اإلعجاز العلمي . توصلت لهاشتملت السنة النبوية على أصول  الطب الوقائي والذي  .2
 .ِبيسر الطرق و أقلها تكلفة  ب احلديث  يف كيفية التعامل مع األوبئة و احلد من انتشارهاسبق هدي املصطفى صلى هللا عليه وسلم الط .3
 .يُعد نشر روح الطمأنينة  و بث التفاؤل مطلباً أساسياً يف األزمات واألوبة  .4
 احلث على التداوي ما أمكن الدواء ، والصرب على البالء .  .5
  الوقائية للحد من انتشار العدوى .يعترب احلجر الصحي من أهم اإلجراءات  .6

 المصادر و المراجع 

 هـ 1439حتقيق بشار عواد معروف ، الطبعة الثانية ، التمهيد ، ابن عبدالرب ، .1
 هـ. 1419زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق شعيب األرنؤوط وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثالثة،  .2
 1416سليمان بن األشعث السجستاين ، دار السالم ، بريوت ، سنن أبو داود ، أبو داود  .3
 هـ. 1414سنن الرتمذي، دار الفكر، بريوت، بدون رقم طبعة، سنن الرتمذي  .4
 هـ 1439، أبو عبدهللا البخاري ، دار النوادر، بريوت ، صحيح البخاري .5
 هـ  1429، مسلم بن احلجاج النيسابوري ، دار ابن رجب ، القاهرة ، صحيح مسلم  .6
 2004الطب النبوي ، ابن القيم ، دار املنار ، القاهرة  .7
 الطب النبوي ، للدكتور البار و آخرون ،  .8
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 نظرة شرعية على اللقاح املرتقب لفايروس كورونا



 السلومد. جمانة محمد  -د. جيداء رجب صيام 

 المقدمة

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:  
تعاقبت األزمات واحملن اليت أصابت البشرية عرب التاريخ، كالطواعني واجملاعات، والفيضاانت والزالزل وغريها، وانل املسلمون من  

عرب التاريخ، وقد شهد العامل اآلن انتشار فايروس كوروان، و هو من أخطر ما تتعرض له اجملتمعات البشرية ملا له من آاثر   ذلك الكثري 
 سلبية على مصاحل العباد والبالد املتعلقة حبفظ أنفسهم وأمواهلم. 

وابدر أهل االختصاص يف اجملال الطيب   وابء ،فتداعت منظمة الصحة العاملية، واملؤسسات الدولية واحمللية لبيان كيفية مواجهة هذا ال
بقاً ملنظمة  فط  .للبحث يف طبيعة فريوس) كوروان(، وأسباب ظهوره وعوامل انتشاره، وآاثره، وتبني هلم أنه مرض معد سريع االنتشار 

و  ينتشر بشكل أساسي من شخص آلخر ،  (  19فريوس )كوفيد  فإن   من األمراض والسيطرة عليها الصحة العاملية و مراكز الوقاية  
أعراض املرض  . حيث إن    بشكل رئيسي من خالل الرذاذ التنفسي الذي ينتج عندما يسعل الشخص املصاب أو يعطس أو يتحدث

إعياد و فقدان يف حاسة التذوق و الشم. قد ختتلف هذه األعراض  تبدأ ابحلمى و القشعريرة مع سعال و ضيق يف التنفس يصحبه  
 .1ص آلخر و قد تتفاوت حدهتا اعتماًدا على مناعة اجلسم املصاب من شخ

وقد ثبت )أن وضع الشرائع إمنا هو    زمان ومكان،  لكلكما البد من البحث من الناحية الشرعية ال سيما أن ديننا اإلسالمي صاحل   
هلم، أو لدفع الضرر والفساد عنهم، قال تعاىل: )وما أرسلناك    النفعإما جبلب    كائن(، وذلك  2ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معا 

 (. 107إال رمحة للعاملني( )األنبياء:

فمعىن صالح الشريعة لكل زمان ومكان هو قدرة الشريعة على استيعاب تصرفات الناس وتعامالهتم فـي أحكامها، وقد اقتضت  
موقوتة، فهي ألقوام معيّنني فـي مرحلة زمنية خاصة، وأن تكون شريعة نبينا  حكمة هللا البالغة أن تكون شرائع الرسل السابقني حمدودة  

حممد صلى هللا عليه وسلم عامة خالدة إىل يوم القيامة مهما جتددت األزمان واألعصار. فمن احلقائق املسلمة أّن الشريعة اإلسالمية  
 . رية، وجتّدد مشكالته الزمنية قد وسعت العامل اإلسالمي كله، على تعدد أجناسه، وتنوع بيئاته احلضا

أمام وقائع احلياة املتغرية، منذ عهد الصحابة رضي هللا عنهم،   عاجزة وقواعدها مل تقف يوماً من األايم    ونصوصها مبصادرها  فالشريعة  
 إىل يومنا هذا.   ظلت القانون املقّدس املعمول به فـي بالد  اإلسالم  ؛ بل بعدهمفمن 

اليت تسعى إىل دفع املفاسد عن العباد وجلب املصاحل إليهم منظومة شاملة كاملة ألهنا من وضٍع إهلي    الشرعية إن منظومة املقاصد  
حكيم. وإن علم الطب وممارسته من العلوم املهمة اليت ال يستغين عنها اإلنسان ملا فيه من التسبب إىل أسباب هي من خلق هللا تعاىل  

 
sitrep-reports/20200423-source/coronaviruse/situation-https://www.who.int/docs/default-94-)  موقع منظمة الصحة العاملية  -(  19تقرير الوضع اخلاص بـ)كوفيد  - 1

19.pdf-covid) 
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 نظرة شرعية على اللقاح املرتقب لفايروس كورونا 

 

ضر ابلصحة وجلب ما ينفعها ويصلحها وحيفظها. وإن مهنة الطب تلتقي مع منظومة املقاصد الشرعية يف تعلقها  سخرها لدفع ما ي
 بكٍل من الدين والنفس والعقل والنسل واملال ولو بوجه من الوجوه.  

بيان حكم اللقاح املستخدم للوقاية من فريوس كوروان  املقدمات أن يكون للتشريع اإلسالمي أثر مهم يف    هذهإن النتيجة اليت تفرضها  
ضمن اإلطار التكليفي املوافق ملا يرضي هللا تعاىل واجملانب ملا يسخطه، ولكي تتوجه هذه  يقع هذا االستخدام  ، كي  ( 19)كوفيد

ق ملراد الشريعة وتكون معه يف جتانس وآتلف اتّمني. وإن هذا البحث سينب لنا ذلك  املمارسة الطبية حنو حتقيق أهدافها على وجه مواف
 وفق اآليت: 

 أهداف البحث:  
 بيان أعراض فايروس كروان.  .1
 أهم أنواع اللقاح الذي متت جتربته، واملواد املستعملة يف تكوينه.  .2
 رأي العلماء يف مشروعية اللقاح املرتقب.  .3

 املبحث التمهيدي، ومبحثني، وخامتة. خطة البحث: يتكون البحث من  
 وقد مت تقسيم البحث وفق اآليت: 

 املبحث التمهيدي 
 تعريف اللقاح  املطلب األول:
 تعريف فايروس كوروان  املطلب الثاين: 

 املبحث األول: حقائق فايروس كوروان  
 أنواع اللقاح  املطلب األول:
 املواد املستخدمة يف اللقاح  املطلب الثاين: 

 املبحث الثاين: آراء العلماء يف حكم استخدام اللقاح 
 القائلون جبواز استخدام اللقاح وأدلتهم  املطلب األول:
 القائلون بعدم جواز استخدام اللقاح وأدلتهم  املطلب الثاين: 

 الرتجيح بني اآلراء  املطلب الثالث: 
 النتائج.وتتضمن عرض ألهم   :اخلامتة 
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 المبحث التمهيدي

 وفريوس كوروان. سنتحدث عن أهم املصطلحات ذات العالقة ابلبحث ومنها بيان تعريف اللقاح،  
 املطلب األول: تعريف اللقاح 
املناعة والقدرة على مقاومة األمراض. ومنه لقاح    توضع يف جسم اإلنسان أو احليوان الكسابه  التأثري اللقاح: مادة جرثومية خمففة  
تعزيز املناعة من خالل توفري املستضدات الالزمة ملرض معني والذي   و اللقاح ه  اهلدف الرئيسي من .  1اجلدري ولقاح شلل األطفال 

. يتطلب العمل على اللقاح دراسة وافية ملسبب املرض و اعتماد آلية انجحة يف جعل املسبب  يوفر مناعة فعالة ضد هذا املرض
هناك طرق متعددة إلعداد اللقاح اعتماًدا  عند احلديث عن اللقاحات املصنوعة من الفريوسات ،  .  2در الرئيسي يف تكوين اللقاح صامل

املستهدفة   املنطقة  أنواع من  منعلى  مثانية  األساليب  تتضمن هذه  تتم دراستها    آليات  الفريوس.  اليت  حاليا حول فريوس  اللقاح 
   .3اعتماًدا على الفريوس وانقله الفريوسي واحلمض النووي للفريوس واللقاحات القائمة على الربوتني  ،(  19)كوفيد

 املطلب الثاين: تعريف فايروس كوروان 

اجلهاز التنفسي ، وقد مت اإلعالن عنه من قبل منظمة الصحة  الفريوسات التاجية يصيب    إىلكائن جمهري دقيق ينتمي     فريوس كوروان:
وتوصلت إىل  لفريوس  عملت العديد من األحباث على حتديد التسلسل اجليين لنظراً النتشاره السريع. و لقد    عامليةالعاملية أنه جائحة  

الفريوس   أن طفرة  اخلفافيش  قد  استنتاج مفاده  ليس حدثت يف  اخلاص  يف    و  األحباث  السارس  خمترب  أظهرت   . 4بفريوس  حيث 
خيتلف عن ما ُعرف  مزجًيا جديًدا من اجلينات    2020اليت صدرت يف أوائل يناير  (  19من فريوس )كوفيداملعلومات اجلينية املكتشفة  

 .  5يف السابق 

 المبحث األول: حقائق فيروس كورونا

يف سوق املواد    2019شهر ديسمرب    أوائلأشهر على اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بفريوس كوروان يف    عشرةمضى أكثر من  
الفريوس   ، حيث مت اختبارعينات متعددة الصينيةملة يف مدينة ووهان  الغذائية ابجلُ  أعداد    . 6أتكد احتوائها على  نتيجة الرتفاع  و 

املرضى املصابني للوصول إىل مرحلة الشفاء مبا يف ذلك استخدام    خمتلف الج  لع   عديدةمت استخدام خيارات عالجية  املصابني، فقد  

 
 معجم المعاني الجامع  - 1

)كوفيد  - 2 لفيروس  المرشحة  اللقاحات  العالمية  - (  19مشروع  الصحة  منظمة  covid-of-landscape-https://www.who.int/publications/m/item/draft-19-)  موقع 

vaccines-candidate ) 

 ( tracker-vaccine-19-articles/2020/3/covid-wsarticles/ne-and-https://www.raps.org/news)جمعية مهني الشؤون التنظيمية  –( 19تعقُب لقاحات )كوفيد - 3

 (/https://covid19.who.int) (19لوحة معلومات منظمة الصحة لعالمية الخاصة بمرض فاير،س كورونا )كوفيد - 4

بـ)كوفيد  - 5 الخاص  الوضع  العالمية  - (  19تقرير  الصحة  منظمة  )  موقع  source/coronaviruse/situation-https://www.who.int/docs/default-العالمية 

19.pd-covid-94-sitrep-reports/20200423) 

 (  articles/PMC7092819/?report=abstract//pmc.2020مجلة الطب اإلنجليزية الجديدة ، فبراير  ( في الصين، 19الخصائص السريرية لمرض فايروس كورونا )كوفيد - 6
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والذي أظهر معدالت شفاء جيدة بني احلاالت الشديدة اليت    ، مثل }ديكساميثازون{ تهاابت  لاال  اتمضادو   مضادات الفريوسات 
أايم يف احلاالت    8-5من  يرتاوح  متوسط وقت ضيق التنفس من بداية األعراض  . و حيث أن  مت إدخاهلا إىل وحدات العناية املركزة

 . 1بضائقة تنفسية حادة يف احلاالت املتوسطة إىل الشديدة لألشخاص املصابني يوًما    12-8اخلفيفة، و 

 نواع اللقاح  أ املطلب األول: 

لقاًحا مرشًحا    35لقاًحا مرشًحا يف التقييم قبل السريري و    143  الئحة يتم حتديثها بشكل دوري لـالعاملية    الصحةأصدرت منظمة  
مجيع  قبل السريرية و   رحلةيف التقييم السريري يف مراحل سريرية خمتلفة. لكي يكون اللقاح جاهزًا لالستخدام البشري  جيب أن خيضع مل

إىل اختبار لقاح جديد على اخلالاي ومن مث إعطائه حليواانت    دفهت.مرحلة ما قبل السريرية  2املراحل األربعة السريرية قبل املوافقة النهائية 
يهدف التقييم السريري للمرحلة األوىل إىل إجياد أفضل جرعة من     .3مثل الفئران أو القرود ملعرفة ما إذا كان ينتج استجابة مناعية 

مريًضا. هتدف جتربة املرحلة الثانية إىل    30إىل    15يتم اختبار الدواء يف جمموعة صغرية من  حيث  ديد أبقل آاثر جانبية.  اجل  اللقاح 
. يتم إجراء جتارب املرحلة الثانية يف جمموعات أكرب من  بشكل فعليّ   السالمة وكذلك ما إذا كان الدواء يعمل  ات مزيد من تقييم

املرحلة األوىل  بتجارب  الثالثة  تقار   .4املرضى مقارنة  املرحلة  اللقاحن جتارب  املستخدمة يفمقديد  اجل  فعالية  الرعاية    ارنة ابلعقارات 
و اللقاحات  مريض أو أكثر لتقييم الفعالية على نطاق واسع. ختترب جتارب املرحلة الرابعة األدوية    100  حيث يتم تسجيل املعيارية  

 ( 1جدول )  .5اجلديدة اليت وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء 
 ( طبًقا ملرحلة التقييم السريرية19اللقاحات املسجلة لفريوس )كوفيد:  1جدول 

 عدد اللقاحات املسجلة لدى منظمة الصحة العاملية يف كل مرحلة املرحلة السريرية 
 93 السريرية –قبل 

 25 املرحلة السريرية األوىل
 14 املرحلة السريرية الثانية 
 9 6املرحلة السريرية الثالثة 

 ) استخدام حمدود( 3 املرحلة السريرية الرابعة 

 
لـ    - 1 والسريرية  الوبائية  الجديد    99الخصائص  كورونا  فيروس  عن  الناجم  الرئوي  االلتهاب  حاالت  من  ووهان  2019حالة  إبريل  ،  في  الطبية  النسيت  .  2020مجلة 

(https://doi.org/10.1016/ ) 

)كوفيد  - 2 لفيروس  المرشحة  اللقاحات  العالميةم  - (  19مشروع  الصحة  منظمة  covid-of-landscape-https://www.who.int/publications/m/item/draft-19-)  وقع 

vaccines-candidate ) 

 (https://www.nccn.org/patients/resources/clinical_trials/phases.aspx) الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان -مراحل التجارب السريرية  - 3

 ( research-clinical-3-process/step-development-https://www.fda.gov/patients/drug) هيئة الغذاء و الدواء – الخطوة الثالثة من التجارب السريرية  - 4

 (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769612)  2020أغسطس  –مجلة جاما  – مة والمناعةتأثير لقاح معطل ضد السارس على نتائج السال - 5

. حيث وصل عدد المتطوعين الذين حصلوا على  في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ( في دولة اإلمارات العربية المتحدة و هو19يجري حالياً العمل على دراسة لقاح )كوفيد  - 6

قسم الصحة في أبوظبي. هذا اللقاح هو  جنسية و من بينهم الشيخ عبدهللا بن محمد آل حامد مدير    200متطوع من أكثر من    15000إلى    2020جرعة اللقاح األولى في أغسطس  

وق و  الصحة  وزارة  بين  الصينية.  شراكة  ساينوفارم  المصن ِّعة  الشركة  و  الدولة  في  المجتمع  يوليو    – اية   ، ساينوفارم  للقاح  السريرية    2020التجارب 

(trial-uae-vaccine-covid-https://www.clinicaltrialsarena.com/news/sinopharm/ ) 
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صّنع 
ُ
وكما مت ذكره آنفاً، هناك أربع أنواع من اللقاحات الفريوسية   جتهيزه.على الطريقة اليت مت اعتمادها أثناء  يعتمدإن نوع اللقاح امل

 . 1املصنعة، لقاحات تطور ابستخدام الفريوس نفسه، وأخرى ابستخدام الناقل الفريوسي، احلمض النووي للفريوس أو الربوتني الفريوسي 
. يتم  وسية أو تعطيلها ري إضعاف قدرته الفن يف  اللقاحات املطورة ابستخدام الفريوس نفسه تعتمد على حالة الفريوس سواء كاأواًل: 

ولكنها تتطلب اختبارات أمان مكثفة. يتم    تصنيع العديد من اللقاحات احلالية هبذه الطريقة، مثل لقاحات احلصبة وشلل األطفال ، 
تصنيع لقاح الفريوس الضعيف عن طريق مترير الفريوس الفعلي عرب العديد من اخلالاي احليوانية أو البشرية حىت يلتقط الطفرات اليت  

   . فاءة أقلتغيري الشفرة الوراثية حبيث يتم إنتاج الربوتينات الفريوسية بكل  جتعله أقل قدرة على التسبب يف املرض
ُ
عطلة،  يف اللقاحات امل

 .  2يصبح الفريوس غري معدي ابستخدام املواد الكيميائية أو احلرارة
تكاث ر  . الناقل الفريوسي  متكاثر / قابل لالستنساخ أو غري متكاثر هي نوعني  فالنواقل الفريوسية  اليت تعتمد على    اللقاحات  اثنياً:

ُ
امل

احلصبة    لقاح ، ومن األمثلة على هذا النوع  املكونة للمناعة داخل اخلالاي إلنتاج بروتينات فريوس كوروان يف اجلسم    يستطيع االستنساخ 
اللقاحات إىل أن تكون آمنة وتثري استجابة مناعية قوية 3ولقاح اإليبوال املعتمد حديثًا  النقيض من هذا النوع،  . متيل هذه  . على 

   . 4متكاثر حيفز مناعة طويلة األمدغري الالناقل الفريوسي لقاحات 
. يتم إدخال هذه التعليمات اجلينية يف  RNAأو    DNAاألمحاض النووية للفريوس مبا يف ذلك  اليت تستخدم    اللقاحاتاثلثاً:  

واليت تنتج بعد ذلك نسًخا من بروتني الفريوس مما يؤدي إىل استجابة مناعية. اللقاحات القائمة على احلمض النووي    اخلالاي البشرية ، 
 آمنة وسهلة التطوير ألن املادة الوحيدة املطلوبة هي املركب اجليين وليس الفريوس ككل.  

بروتينات فريوس كوروان مباشرة يف اجلسم. ميكن أيًضا استخدام  الربوتني واليت تعتمد على فكرة حقن    على اللقاحات القائمة  و رابعاً :  
 .  5أجزاء من الربوتينات أو أغلفة الربوتني اليت حتاكي الغالف اخلارجي لفريوس كوروان 

 املطلب الثاين: املواد املستخدمة يف اللقاح  

على انقل فريوسي معطل  حيتوي العضلي والعديد منها  احلقن من خالل أسلوب  اليت مت تصنيعها يتم حقنها مجيع اللقاحات املرشحة 
بعض   ُتضاف  متكاثر.  فّعالة أو غري  الغري  املواد   املواد  لغرض معني. وتشمل هذه  اللقاح  مثل    الكيميائية   إىل  التلوث  ملنع  احلافظة 
ى على سبيل املثال ، أمالح األلومنيوم ، واملثبتات مثل  للمساعدة يف حتفيز استجابة مناعية أقو   مواد الثيمريوسال. كما ميكن إضافة 

 
 (y-01221-020-https://www.nature.com/articles/d41586) 2020مجلة الطبيعة، إبريل   -الدليل التوضيحيالسباق على لقاحات فيروس كورونا:   - 1

 (  www.nature.com/reviews/micro) 2011 –مجلة الطبيعة  – مراجعة في علم األحياء الدقيقة   – ، من الماضي إلى الحاضر تطوير اللقاحات - 2

   2020فبراير   – مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منه -ملخص السواغات المضافة للقاحات  - 3

(http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm093833.htm ) 

 ( /pmc/articles/PMC4494222/?report=abstract) 2014سبتمبر   –مجلة اللقاحات  –  التطورات في اللقاحات الفيروسية القائمة على النواقل - 4

 ( /pmc/articles/PMC7103717/?report=abstract) 2018 –مجلة علوم المستقبل  –ي واللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبأحدث التطورات في األدوية  - 5
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و لقد َوَجب التطرق إىل توافر العديد من التطعيمات     .2 1السكرايت أو اجليالتني للحفاظ على فعالية اللقاح أثناء النقل والتخزين
كمثال على هذا، بعض تركيبات لقاح  احملتوية على مكوانت مستخلصة و مستخرجة من النبااتت و احليواانت برتكيزات خمتلفة.  

  عن طريق األنف   عطى كمادة مستنشقة تركيبات أخرى تُ حتتوي على البيض كمادة مثبتة و    اليت تُعطى يف العضل   االنفلونزا املومسي 
  . 4  3لألشخاص الذين يعانون حساسية من منتجات البيض   و هذا النوع خمصص على اجليالتني احليواين كمادة مثبتة أيضاً    تويحت

 املواد املستخلصة من احليواانت تتم معاجلتها ضمن معايري و شروط خاصة قبل أن يتم استخدامها. األمحاض األمينية، اجليالتني،
 .  5من أنواع الربوتينات تعترب أمثلة على مثبتات مستخرجة من املصادر احليوانية   و العديد األنزميات

تلف عن تقييمات السالمة اليت مت إجراؤها على التطعيمات السابقة األخرى.  خي ( ال  19-إن تقييم السالمة العام للقاحات )كوفيد
  البسيطة و اخلطرية مبراقبة أتثري اللقاح األحداث الضارة    جيب أن تشمل تقييمات السالمة يف مجيع مراحل التطوير السريري ، حيث  

عدد كاٍف من املشاركني يف    جيب أن يكون هناك،  تلقي اللقاح. و يف دراسات السالمة للقاحاتبعد  أايم على األقل    سبعة  ملدة
بني اجلسم البشري و اللقاح، و يكون مجيع املشاركني يف هذه النوعية من الدراسات حتت إشراف طيب ال    الدراسة لتوصيف التفاعل

 .  6يقل عن ستة أشهر لضمان سالمة و فعالية التطعيم

 استخدام اللقاح  المبحث الثاني: آراء العلماء في حكم

تخدام اللقاح كنوع من التداوي قبل نزول املرض، كما لو خشي  إذاً حنن أمام أمرين يف هذه املسألة، أواًل: البد من بيان حكم اس
إذا خشي وقوع الداء لوجوب وابء، أو أسباب أخرى خيشى    7وقوعه لوجود وابء أو غريه من األسباب املمرضة،  ال أبس ابلتداوي 

من وقوع الداء بسببها، فال أبس بتعاطي الدواء لدفع البالء الذي خيشى منه؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: من اصطبح بسبع  

 
   – 2020فبراير  –مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منه  -ملخص السواغات المضافة للقاحات  - 1

(http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm093833.htm ) 

 (Excipients.htm-http://www.vaccinesafety.edu/components)2019   - معهد سالمة اللقاحات -   مل جرعة 0.5سواغ في اللقاحات لكل  - 2

 ( https://www.fda.gov/media/83072/download)  - المعلومات الدوائية الُمفصلة في نشرة الدواء للقاح فلوميست -3 

 (https://www.fda.gov/media/119856/download) - للقاح فلوزون  ءالمعلومات الدوائية الُمفصلة في نشرة الدوا  -4

تصنيع  ا -5 في  المستخدمة  األبقار  من  المشتقة  الدواء    –  اللقاحات لمواد  و  الغذاء  about-biologics/questions-blood-https://www.fda.gov/vaccines-)هيئة 

answers#anivac-and-questions-manufacturing-vaccine-used-materials-erivedd-vaccines/bovine ) 

من -6 للوقاية  لقاحات  وترخيص  )كوفيد  تطوير  الدواء    – (  19فيروس  و  الغذاء  guidance-fda-information/search-https://www.fda.gov/regulatory-)هيئة 

19-covid-prevent-vaccines-licensure-and-documents/development) 

يكون قد أعان على قتل نفسه. التميمي، مجموعة الرسائل والمسائل  هناك من ذهب إلى كراهة التداوي قبل وقوع المرض؛ والسبب أنه من باب استعجال البالء قبل نزوله، فربما قتله، ف  - 7

 هـ، والراجح هوجواز التداوي قبل وقوع المرض. 1398، الطائف، دار ثقيف، 1والفتاوى. ط 
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شي من مرض وطعم ضد  ( وهذا من ابب دفع البالء قبل وقوعه؛ فكذلك إذا خ 1مترات عجوة، مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر 
 .  2الوابء الواقع يف البلد فال أبس من ابب الدفاع، كما يعاجل املرض النازل، يعاجل ابلدواء املرض الذي خيشى منه 

مث سنبني حكم استخدام اللقاح بناًء على املواد املستخدمة يف تكوينه، وقد اختلف العلماء يف حكم استخدام اللقاح على  
 قولني:  

 : القائلون جبواز استخدام اللقاح وأدلتهم املطلب األول 

أنه يقي إبذن هللا من هذا املرض ، ومثل هذا له أحكام العالج وهو نوع من أنواع العالج ؛    ابلتجربةالنوع األول : ما عرف أثره  
 وذلك لدخوله يف قوله صلى هللا عليه وسلم ) تداووا ( ، فيأخذ حكم التداوي 

 املستعملة فيه واآلاثر املرتتبة عليها، ومها:  املوادحكم اللقاح يرجع إىل حكم 
يف األصل، وهلا آاثرها النافعة، وهذه جائزة، وهي من نعم هللا تعاىل، وقد ساهم هذا اإلجناز    االستعمالالقسم األول: مواد مباحة  

 الطيب على القضاء على الكثري من األمراض املعدية. 
أصلها؛ ولكنها عوجلت كيميائياً، أو أضيفت إليها مواد أخرى، غريت من امسها ووصفها إىل    يف: مواد حمرمة أو جنسة  القسم الثاين 

 مواد مباحة، وهي ما يسمى ابالستحالة، ويكون هلا آاثر انفعة.  
 . 3اليت غريت اسم موادها، ومواصفاهتا قد غريت حكمها فصارت مباحة االستعمال  االستحالة وهذه اللقاحات جيوز تناوهلا؛ ألن 

 ولكنَّها تسبّ ب أضراراً للبدن أكثر من النفع ، أو ال يكون فيه نفع أصاًل .  ما كان منها مواد مباحة االستعمال ، القسم الثالث:  
 وهذه اللقحات ال شك يف عدم جواز تناوهلا ؛ ملا هنينا عنه من اإلضرار أبنفسنا يف املطعومات واملشروابت واألدوية وغري ذلك . 

 اثرها ، وهناك اختالف بني األطباء واملختصني يف نفعها وفائدهتا . ما كان منها مواد ضارَّة أو حمرَّمة ، وال جُيزم ب  القسم الرابع :
 وهذه اللقاحات ال جيوز تناوهلا ؛ ملا فيه من احتمال تعريض النفس للهالك واألمراض . 

  

 
 (. 2204مسلم، صحيح مسلم. كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، رقم) - 1

، الفوزان، صالح، فتاوى الطب  21، ص 6، ج 1م، ط1993  - هـ  1414دار القاسم،    - ن عبد الرحمن، مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة. الرياضابن باز، عبد العزيز بن عبد هللا ب  - 2

لمتعلقة باألوبئة التي تصيب  محمد بن سند، األحكام الفقهية ا  ،الشاماني،،  والمرضى . من فتاوى ابن باز، وابن إبراهيم، واللجنة الدائمة، الرياض، رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء

 م. 2020  -هـ 1441، 34البارقي، صفوان بن أحمد، الوسائل الشرعية لدفع ورفع البالء والطواعين. مجلة بحوث، العدد . 10، هـ 1440، 18البشرية. مجلة جامعة طيبة، العدد: 

الشرقاوي، سمر مصطفى،    م.2020شركة األدهم،    -عامر محمد نزار، فقه األوبئة. جامعة كايجلعوط،  ،  ،  م(18/4/2016المنجد، محمد صالح، موقع اإلسالم سؤال وجواب. )  - 3

 م. 2020 - هـ1441، 34الضوابط الشرعية االحترازية لتحقيق مقصد حفظ النفس في زمن كورونا. مجلة بحوث، العدد: 
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 مناقشة أدلة اجمليزين: 
من اخلنزير حرام مطلقاً، ألن احلشوة واللحم عند اإلطالق شيء واحد، فاحلشوة وما يستخرج منها شيء    املستخرجاستخدام اجلالتني  

، وأن هللا تعاىل هنى عن الدواء اخلبيث أو النجس، قال رسول هللا: )إن هللا مل جيعل شفاءكم  1واحد، وهي حمرمة كحرمة حلم اخلنزير 
 (. 2فيما حرم عليكم 

 ن بعدم اجلواز وأدلتهم ملطلب الثاين: القائلو ا

إن هذا اللقاح مرض خمفف، ينقل إىل اجلسد؛ ليتمكن اجلسم من حماربة املرض الثقيل، فيتعود البدن على مقاومة املرض، فال   -1
 .   3" جيوز إدخال مرض إىل اجلسد، وهذا مناف حلديث الرسول صلى هللا عليه وسلم: )ال ضرر وال ضرار( 

، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم  4اخلنزير ومن مث فهو جنس وحرام اللقاح خملوط بدهن   -2
 (. 5عليكم

% للوقاية من األمراض، فهناك بدائل غري اللقاح وهي قابلة للتطبيق، كالطب املثلي الذي ثبت  100أن نتائج اللقاح التضمن   -3
عالج من الطب الغريب الكيميائي، وقد ثبت فاعليتها العالية يف هذه احلاالت ؛ وألهنا  أنه أفضل كفاءة عدة مرات يف الوقاية وال 

ليس هلا مكوانت سامة أو آاثر جانبية إضافًة إىل أن الطب املثلي كان فعال يف تعايف وشفاء بعض اإلعاقات النامجة عن استخدام  
 .6ها الطب الغريب التقليدي جناحا ضئيالً التطعيمات، ابإلضافة إىل أمراض مزمنة عديدة أخرى واليت حقق في

 مناقشة أدلة املانعني 
ا  أن املادة احملرمة املستخدمة يف اللقاح )الرتيبسني( أو اإلنزمي املأخوذ من اخلنزير فهذه املادة قد عوجلت كيميائياً، أو أضيفت إليه -

 االستحالة. مكوانت أخرى غريت من امسها ووصفها إىل مواد مباحة، وهو ما يسمى 
 الرتجيح بني اآلراء: 
بكالم األطباء، واألخذ برأي مقدمي اخلدمات الصحية فاللقاح مطلوب شرعاً؛ ألنه نوع من النصح يف    االلتزام جيب على املسلم  

)الدين   عليه وسلم:  قال رسول هللا صلى هللا  اخلمس،  الضرورات  من  الذي هو ضرورة  األمراض  النفس من  الدين، هدفه حفظ 
مهة، بل هي من الضرورايت اليت البد منها حلفظ اجملتمع من تفشي  (، وهنا يعد أخذ اللقاح مصلحة معتربة قطعية غري متو 7النصيحة 

 البشرية من اهلالك. األمراض واحلفاظ على النفس 
 

 (. 189-188يعقوب، علي مصطفى، معايير الحالل والحرام. ) - 1

 البخاري. موقوفا على ابن مسعود، كتاب األشربة، باب شراء الحلواء والعسل. البخاري، صحيح - 2

  adwa.net/?p=181-http://www.al" أحكام فقهية تتعلق باألوبئة " . - 3

جوز التداوي به، أن يكون مما ال يؤكل لحمه إنتاج الدواء من الحيوان له ثالثة أحوال: أن يكون مما يؤكل لحمه، وقد ذكي فالتداوي به مباح، أن يكون مما يؤكل لحمه ولم يذكى فال ي - 4

 (. 287-4/286المكتبة التوفيقية، ) -اهرةفال يجوز التداوي به، وهذا يشمل لحم الخنزير. البارودي، عماد زكي، موسوعة فتاوى معاصرة. الق

 البخاري، صحيح البخاري. موقوفا على ابن مسعود، كتاب األشربة، باب شراء الحلواء والعسل  - 5

 . 9عز الدين، مصطفى، التطعيمات بين الخرافة والحقيقة. ص - 6

 هـ  1422، 1البخاري، صحيح البخاري. كتاب اإليمان، ط - 7
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 الخاتمة

 وتتضمن عرض ألهم النتائج: 
لالنتشار السريع لفريوس )كوفيد -1 العامل، مع مشول املصابني أشخاص ذوو    ( و ارتفاع19-نظراً  عدد حاالت اإلصابة حول 

أمراض مزمنة، فإن اللقاح من أفضل الطرق اليت متنع انتشار املرض الفريوسي. هبذه الطريقة مت منع العديد من األمراض اليت  
لقاحات مطورة و مدروسة    انتشرت سابقاً و تسببت يف إصابة العديد من األشخاص حىت أصبحت اليوم ال تُذكر نتيجة وجود

 ملنع املرض و انتشاره.  
( يف محايته  19-العديد من الدراسات السريرية اليت جترى يف عدد من الدول أظهرت حىت اآلن نتائج واعدة للقاح)كوفيد  -2

ي  سيكون اللقاح متوفرا بشكل رئيس 2021للمتطوعني من التقاط املرض الفريوسي، ومن ضمنها دولة اإلمارات، يف مطلع
الفايروس وحصول مضاعفات خطرية، وبدوره قد   ألصحاب األمراض املزمنة، وكبار السن حيث أهنم األكثر عرضة النتقال 

 حة كوروان جديدة. ئيكون اللقاح سبباً يف محاية اجملتمع من جا 
ن األمراض الذي هو  على املسلم االلتزام بكالم األطباء بوجوب اللقاح؛ ألنه نوع من النصح يف الدين، هدفه حفظ النفس م  -3

 ضرورة من الضرورات اخلمس. 
يعد أخذ اللقاح مصلحة معتربة قطعية غري متومهة، بل هي من الضرورايت اليت البد منها حلفظ اجملتمع من تفشي األمراض    -4

 واحلفاظ على النفس البشرية من اهلالك 

 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل: املراجع العربية 
 هـ.1398، الطائف، دار ثقيف، 1الرسائل واملسائل والفتاوى. طالتميمي، جمموعة  .1
 .1م، ط1993 -هـ 1414دار القاسم،  -ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة. الرايض .2
 الرايض، رائسة البحوث العلمية واإلفتاء. الفوزان، صاحل، فتاوى الطب واملرضى . من فتاوى ابن ابز، وابن إبراهيم، واللجنة الدائمة، .3
 م(. 18/4/2016املنجد، حممد صاحل، موقع اإلسالم سؤال وجواب. ) .4
 يعقوب، علي مصطفى، معايري احلالل واحلرام.  .5
 البخاري، صحيح البخاري. موقوفا على ابن مسعود، كتاب األشربة، ابب شراء احللواء والعسل. .6
 http://www.al-adwa.net/?p=181 أحكام فقهية تتعلق ابألوبئة " . .7
 املكتبة التوفيقية.  -البارودي، عماد زكي، موسوعة فتاوى معاصرة. القاهرة .8
 عز الدين، مصطفى، التطعيمات بني اخلرافة واحلقيقة.  .9

 م. 2020 -هـ 1441، 34البارقي، صفوان بن أمحد، الوسائل الشرعية لدفع ورفع البالء والطواعني. جملة حبوث، العدد .10
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 أثر حظر التجول يف أحكام فقه األسرة



 د. قمزه بنت سالم بن راشد املري 

 الملخص

   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
 هذا ملخٌص لبحٍث عنونته بـ " أثر حظر التجول يف أحكام فقه األسرة" 

للشرائع   اخلامتة  اإلسالمية  الشريعة  تكون  أن  تعاىل  هللا  حكمة  اقتضت  والشمول  فقد  ابلكمال  متصفة  السماوية 
 . مما جيعلها صاحلة لكل زمان ومكان ،والوضوح 

فما من حادثة حتدث وال انزلة تنزل ابملسلمني إال   ؛ ولذا فإن الشريعة اإلسالمية قد اعتنت جبميع جوانب احلياة املختلفة
 . بني حكمها وفيها أنزل هللا على رسوله صلى هللا عليه وسلم من الوحيني ما يكشف عنها وي 

أنه ال    الناس وحتركاهتم؛ وخصوصا  ياة  من البحث؛ لتعلقه ب   هذا املوضوع من النوازل املستجدة اليت تتطلب مزيدا  ويعترب  
 يف وقتنا احلايل. زال يتكرر 

   . به؛ يلجأ إليه صناع القرار السياسي ومعموال   ملموسا    ن هذا املوضوع أصبح واقعا  إ
 ومبحثني.   ةوقد اقتضت طبيعة البحث أن ينتظم يف مقدم 

 . بظر التجول وأسبابه وحكمه املبحث األول: التعريف
    .ثر حظر التجول يف فقه األسرةأ املبحث الثاين: 

ومن مث الفهارس  اليت ستكون مثرة هذا البحث _ إبذن هللا تعاىل_  و   ،مث خامتة البحث اليت تلخص أهم نتائج البحث 
 العلمية 

 والسداد   التوفيق   وهللا أسأل  

 المقدمة

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد: 
متصفة ابلكمال والشمول والوضوح    امتة للشرائع السماوية اإلسالمية اخلفقد اقتضت حكمة هللا تعاىل أن تكون الشريعة  

 . مما جيعلها صاحلة لكل زمان ومكان 
فما من حادثة حتدث وال انزلة تنزل ابملسلمني إال   ، ولذا فإن الشريعة اإلسالمية قد اعتنت جبميع جوانب احلياة املختلفة

 . وفيها أنزل هللا على رسوله صلى هللا عليه وسلم من الوحيني ما يكشف عنها ويبني حكمها 
للوقاية من  الوسائل  المن  و  انتشاره  األوبئةنافعة  التجول"  : اومنع  العامل التقاء وابء  حظر  اتبعته عدد من دول  الذي   "

 . " 19-"كوروان كوفيد
التجول وتطبيقه يف اجملتمعات أمهيته    : تناول يف هذا البحث موضوع  ألذا سوف    ؛من هذا املنطلق كان ملوضوع حظر 

 )أثر حظر التجول يف أحكام فقه األسرة( . 
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أنه ال    الناس وحتركاهتم؛ وخصوصا  ياة  من البحث؛ لتعلقه ب   هذا املوضوع من النوازل املستجدة اليت تتطلب مزيدا  ويعترب  
 . بعد وقت كما هو مالحظ هذه األايم زال يتكرر وقتا  

 . به؛ يلجأ إليه صناع القرار السياسي ومعموال   ملموسا    ن هذا املوضوع أصبح واقعا  إ
 وقد اقتضت طبيعة البحث أن ينتظم يف مقدمه ومبحثني. 

 . بظر التجول وأسبابه وحكمه  التعريف املبحث األول: 
    .التجول يف فقه األسرة أثر حظر  املبحث الثاين:

اليت تلخص أهم نتائج البحث وتوصياته اليت ستكون مثرة هذا البحث _ إبذن هللا تعاىل_، ومن مث    خامتة البحثمث  
   .الفهارس العلمية 

 بحظر التجول وأسبابه وحكمه: المبحث األول: التعريف

 حبظر التجول.   التعريف املطلب األول:
 حظر، جتول. يستلزم تعريف جزئية 

والشيء    ، فأان حاظرٌ حظرا    أحظره    الشيء    حظرت    : يقال   ،يدل على املنع   واحدٌ   والراء أصلٌ   والظاء  احلاء  :حظر   :أولا 

 . (1) رٌ حمظو 

أصلٌ   التجول:   : اثنياا  والالم  والواو  الدورانواحدٌ   جليم  وهو  وجوالان  وال  ]ج    جيول    جال    :يقال   ، ،  احلرب    ، [  يف  وجالوا 

 . (2) فيها  مستقرٍ   غي   طاف   : وجال يف البالد  ، جال بعضهم على بعض ،جولة  

 :تعريف حظر التجول من حيث كونه مركباا 
، لظروف استثنائية، ملدة زمنية معينة، من ِقبل من له السلطة  االبلد أو التنقل فيه  طرقمنع الناس من التحرك يف  "  :هو

 " .)3(ذلك ب

 . (4)التجولأسباب حظر   املطلب الثاين: 

 : أو هنارا   الناس من التجول ليال   األمر أو احلاكم منع   ويل من األسباب اليت يتوجب على  
 أو إعالن حالة احلرب يف البالد.  ،األعداءخارجي من  طرٍ خل تعرض الدولة -

 

 (. 1/377:) الفيوزآابدى (، القاموس احمليط:141/ 1(، املصباح املني: الفيومي: ) 80/ 2فارس: ) (، مقاييس اللغة: ابن 197/ 3ينظر: العني: الفراهيدي: ) ( 1)

 (. 980/ 1: )  الفيوزآابدى(، القاموس احمليط: 130/ 11(، لسان العرب: ابن منظور: ) 1/115(، املصباح املني: الفيومي: )495/ 1ينظر: مقاييس اللغة: ابن فارس: ) ( 2)

 13: رسالة ماجستي للطالب :سعيد سامل القحطاين: جامعة االمام حممد بن سعود :ص:املتعلقة بظر التجول  ( األحكام الفقهية3)

لة  ثة ساجدة طه حممود جم، حظر التجول وأثره يف العبادات: للباح24: رسالة ماجستي للطالب :سعيد سامل القحطاين: جامعة االمام حممد بن سعود : ص:ألحكام الفقهية املتعلقة بظر التجولينظر: ا(  4)

 م. 2014اذار  30 -1435مجادى األول 29( 37العدد )  جامعة بغداد -كلية العلوم اإلسالمية 
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 مة. حدوث خطر داخلي يهدد األمن العام لل   -
 مراض اخلطية. األوبئة واأل انتشار -
   . أو األمطار الشديدةبية  اللعواصف الت تعرض البالد  -

 .حكم حظر التجول املطلب الثالث: 
 خيتلف حكم احلظر بناء على سببه على النحو التايل: 

أعظم من فرضه، أو يغلب على ظنه مثل املظاهرات    ةفإن تيقن املصدر له وقوع مفاسد  سياسيا    منيا  أإذا كان سببه  -
السلطة على  لالنقالب  السعي  أو  السلمية،  وإفساد    ، غي  األرواح  إزهاق  يف  السعي  على  مجاعات  اتفاق  أو 

  ، على األرواح واملمتلكات   سدا للذريعة وحفاظا    جيب عليه أن يفرضه  ةنه يف هذه احلال إ ف  وحنو ذلك   ، (1) املمتلكات

إن نفاذ تصرف الراعي  " :  وهي قاعدة شرعية تعن  (2) "اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة   تصرفبناء على قاعدة "

أو   دينية كانت  الثمرة واملنفعة ضمن تصرفه،  معلق ومتوقف على وجود  أبوا  أو  عليهم شاؤوا  ولزومه  الرعية  على 

 . (3) " عليهم تنفيذهفإن تضمن منفعة ما وجب  ، دنيوية 

أي  وهي من القواعد اليت توجب رفع الضرر عند وقوعه بقدر اإلمكان "   ، أي جتب إزالته  (4) الضرر يزال" وأيضا قاعدة "

 . ذا وقع وجب إزالته بقدر اإلمكانإيقاعه و إ فالضرر منهي عن  (5) " وال ضرارا أن يلحق آبخر ضررا   ألحدٍ  ال جيوز شرعا  

مستحق    ومن خالفه يكون عاصيا    فيكون احلظر يف هذه احلالة واجبٌ   ، جب إزالتهت ف  ،هذه احلالة فالضرر متحقق يف  
 ة. ب للعقو 

ي  إو  تعارضت مفسداتن ال  فهنا  املفاسد بل يشك يف وجودها  تلك  يتيقن وجود  أوهلما: فرض  عظمأيهما  أ علم  ذا مل   ،
ىل اإلخالل ابألمن وإزهاق  إخشية وقوع املفاسد اليت تؤدي   :والثانية  ،ومصاحلهمر ومنع الناس من اخلروج لعباداهتم احلظ

 .  األرواح وإفساد املمتلكات

لو أمرهم بشيء ال  نه " ؛ أل (1) مر وجب على الناس التقييد بهصدر منه األ  ومىت ما   ،إىل اجتهاد احلاكم   األمر  فهنا يعود

االجتهاد  يدرون   حمل  اإلمام يف  اتباع  ألن  معصية؛  يعلموا كونه  مل  إذا  فيه  يطيعوه  أن  هلم  فينبغي  ال،  أم  به  أينتفعون 

 . (2) " ، كاتباع القضاة يف مواضع االجتهادواجبٌ 

 

كتوراه من جامعة االمام  (، رسالة د 369(، السياسة الشرعية يف ظل إدارة االزمات: عبدالرمحن اجلربوي ص: )70ينظر: ضماانت حقوق االنسان يف ظل قانون الطوارئ: أظني خالد عبدالرمحن :ص ) (  1)

 ه. 1426حممد بن سعود 

 ( 72: ابن النجيم، ص: )األشباه والنظائر (،83: السيوطي، ص: )  ( األشباه والنظائر 2)

 ( 309: أمحد الزرقا، ص: )( شرح القواعد الفقهية 3)

 (. 104: ابن النجيم، ص: )األشباه والنظائر (،121: السيوطي، ص: ) األشباه والنظائر (،41/ 1: السبكي: ) ( األشباه والنظائر 4)

 ( 165: أمحد الزرقا، ص: )( شرح القواعد الفقهية 5)

38



 أثر حظر التجول في أحكام فقه األسرة

وتفويتهم    ،فيه من التضييق على الناس   ملا   ؛ ر يف هذه احلالة حرامٌ  فحكم احلظ وكان فرضه تعسفا    ، ن مل توجد مفاسدإف
فنصوص الكتاب والسنة قد جاءت    ، وال مستحق للعقوبة  ، عاصٍ   ر غي  ظهذا احل  فيكون خمالف    ،لعباداهتم ومعامالهتم 

احلرج  ودفع  الضرر  قولهبرفع  ذلك  من  ح ر جٍ )  تعاىل:   ،  ِمْن  ع ل ْيك ْم  لِي ْجع ل   اَّلله   ي رِيد   ب ِعثْـت ْم  :  وحديث   . (3) (م ا  »ف ِإَّنه ا 

ع ث وا م ع سِ رِين « م ي سِ رِي  ْ تـ بـْ ، و مل  ن 
 (4). 

، على النفس أو الغي، قبل وقوعه أو بعده، إال ما  أو خاصا    ، ابتداء أو مقابلة، عاما  مطلقا  "فاألصل نفي الضرر وحترميه  

 . (5) أثبته الشرع كاحلدود والقصاص" 

ه و  الهِذي ج ع ل  ل ك م  اأْل ْرض  ذ ل وال  ف اْمش وا يف م ن اِكِبه ا و ك ل وا  )  ومن ذلك قوله تعاىل: ،التنقلن اإلسالم قد تكفل برية وأل

ومنع    ،واخلروج لطلب العلم   ،والنيب صلى هللا عليه وسلم قد حث على اجلماعة واجلماعات ،  (6) (ِمْن رِْزِقِه و إِل ْيِه النُّش ور  

 . (7) ويف ذلك داللة واضحة على حفظ اإلسالم هلذا احلق ، وأمر إبعطاء الطريق حقه ، من التزاحم يف الطرقات

  -ن مناآل  نعيشه مامثل    راجحةٌ   أو يف فرضه مصلحةٌ   ،أبن تيقن املصدر له وجود املفسدة  إذا كان سببه صحيا   -
ذكرانه    ومما يدعم ذلك ما   ، واحلد من انتشاره  ، اس على أرواح الن  ر التجول حفاظا  فيجب حظ -19فايروس كوفيد 
 للعقوبة.   ا  مستحق  وهي هنا متحققة، ومن خالفه يكون عاصيا   ، ابملصلحة مام على الرعية منوطٌ أن تصرف اإل

جممع الفقه  من    ة الصادر   "املستجد وما يتعلق به من معاجلات طبية وأحكام شرعية  كوروان توصيات ندوة "فيوس    ومن 
جيوز للدول واحلكومات فرض التقييدات على احلرية الفردية مبا حيقق املصلحة سواء  "   أنه التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي  

ياء حمددة، أو املنع من السفر، أو  من حيث منع الدخول إىل املدن واخلروج منها، وحظر التجو ل أو احلجر على أح
وإغالق   والدراسة  األعمال  وتعليق  هبا،  للتعامل  الالزمة  اإلجراءات  وفرض  واملعدنية  الورقية  ابلنقود  التعامل  من  املنع 

شأنه  أاألسواق، كما   من  مما  ذلك  وحنو  االجتماعي  ابلتباعد  يسمى  مبا  واحلكومات  الدول  بقرارات  االلتزام  نه جيب 
ألن تصر فات اإلمام منوطة ابملصلحة، عمال  ابلقاعدة الشرعية اليت تنص    ؛لى تطويق الفيوس ومنع انتشارهاملساعدة ع

 . (8) ( على أن )تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة

 
 . 31: رسالة ماجستي للطالب :سعيد سامل القحطاين: جامعة االمام حممد بن سعود :ص:( األحكام الفقهية املتعلقة بظر التجول 1)

 (. 100/ 7: ) الكاساين :( بدائع الصنائع2)

 ( 6ئدة من اآلية )سورة املا( 3)

 (. 220/ح برقم 54/ 1)  ص بِ  امل اِء ع ل ى البـ ْوِل يف امل ْسِجدِ  :اب ب  أخرجه البخاري يف صحيحه : كتاب الوضوء: ( 4)

 (. 14املنهاج يف علم القواعد الفقهية : رايض  اخلليفي، ص: ) ( 5)

 (. 15سورة امللك :اية ) ( 6)

 (. 33: رسالة ماجستي للطالب :سعيد سامل القحطاين: جامعة االمام حممد بن سعود، ص: ) التجول األحكام الفقهية املتعلقة بظر ينظر: ( 7)

 ينظر: موقع جممع الفقه التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي.  (8)
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   حظر التجول في فقه األسرة أثرالثاني: المبحث 

 املطلب األول: العدل يف املبيت بني الزوجات  
ع  ف ِإْن ِخْفت ْم أ اله  )  قد أابح التعدد يف النكاح يف قوله تعاىل:  هللا ن  إ ث  و ر اب  ف اْنِكح وا م ا ط اب  ل ك ْم ِمن  النِ س اِء م ْثَن  و ث ال 

ة     ، أن يعدل بينهن يف القسم  الزوج الذي له أكثر من زوجةٍ ب على  على أنه جي   (2) ، واتفق الفقهاء (1) (تـ ْعِدل وا فـ و اِحد 
فهل جيب عليه بعد انتهاء    ،ويقام احلظر   ، يف بلدٍ   ةٍ زوج   كأن تكون كلُّ   ؛مينعه من القسم  ولكن قد يعرض له عارضٌ 

 . احلظر أن يقضي نوبة من مل يقسم هلا أم ال؟ 
 قوليني:  على اختلف أهل العلم يف ذلك 

إن   ، ن دخل على غي صاحبة النوبة وجب عليه القضاء مطلقا  إ  : (4) واحلنابلة (3) عية القول األول: مذهب الشاف  -
 حلاجة مل يقض. وإن كان  ، لغي حاجة قضى وإن كان هنارا    ، أو ال سواء كان لضرورةٍ  لبث ليال  

ص لهى هللا   حديث    : تهمأدل اَّللِه  ر س ول   ع نـْه ا: »ك ان   اَّلله   ر ِضي   ع ل ى  ع اِئش ة   د خ ل   الع ْصِر  ِمن   اْنص ر ف   ِإذ ا  و س لهم   ع ل ْيِه 

 » اه نه، ف د خ ل  ع ل ى ح ْفص ة ، ف اْحتـ ب س  أ ْكثـ ر  ممها ك ان  حي ْت ِبس   . (5) ِنس ائِِه، فـ ي ْدن و ِمْن ِإْحد 
أخرى،  أنالدللة:    وجه نوبة  امرأة يف  على  دخل  إذا  عليه وسلم  ع  النيب صلى هللا  نوبة  دخل  النوبة يف  لى صاحبة 

 . (6)االخرى

 . (7) آلدمي ال يسقط ابلعذر حقٌ  أنه  -

جيوز له املكث فوق ضرورته    لكن ال   أنه ال جيب القضاء مطلقا، :  (9) واملالكية  (8) احلنفية  القول الثاين: مذهب -
 . أو حاجته هنارا   ليال  
 أدلتهم: 

وذلك    ، وحتصني املرأة  ،القسم دفع الضرر احلاصل ألن القصد من    ؛ أن األصل عندهم عدم وجوب قضاء القسم -

 

 ( 3ية )آسورة النساء  (1)

 (. 310/ 1:)ابن املنذر: اإلقناع (،1/433: املقدسي:)العدة شرح العمدة (،5:204للشافعي: )(، االم: 3/78: ابن رشد: )بداية اجملتهد  (،332/ 2: ) الكاساين :( بدائع الصنائع2)

 ( 350/ 7: النووي:) ( روضة الطالبني3)

 (. 5/199: البهويت: )( كشاف القناع4)

ائِِه يف اليـ ْومِ  أخرجه البخاري يف صحيحه : كتاب النكاح:( 5) ب  د خ وِل الرهج ِل ع ل ى ِنس   ( 5216م/ح برق7/34)اب 

 . 110: رسالة ماجستي للطالب :سعيد سامل القحطاين: جامعة االمام حممد بن سعود :ص: األحكام الفقهية املتعلقة بظر التجول ينظر: ( 6)

 ( 418/ 4مغن احملتاج : اخلطيب الشربين:) ( 7)

 ( 206/ 3رد احملتار: ابن عابدين :) ( 8)

 ( 2/340حاشية الدسوقي:) ( 9)
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 . (1) يفوت بفوات زمانه

نصفه حرٌ   قياسا   - الذي  العبد  مملوكٌ   على  من سيده   ونصفه  يطالبه ابلقضاء، وال    مث وجده،  ،وأبق  فإن سيده ال 

 .  (2) سب فيه املصلحة لكل منهماحيتفويت الزمن الذي  حيسب الزمن الذي أبق فيه جبامعِ 

  -كحال احلظر-ومل يستطع الذهاب إىل صاحبة النوبة   أو حاجةٍ   لضرورةٍ  النوبةذا دخل على غي صاحبة  إأنه    الراجح:
 ن دخل لغي حاجة أو ضرورة فإنه يقضي. إما  أ و  ، عن إرادته  ألن أمر احلظر خارجٌ  ؛فال جيب عليه القضاء 

 يف غري بيت الزوج   (3) الثاين: اإلحداد املطلب 

ن هللا تعاىل أمر املتوىف  ، إ (4) ( يـ تـ و فـهْون  ِمْنك ْم و ي ذ ر ون  أ ْزو اج ا ي ت  بهْصن  أبِ نـْف ِسِهنه أ ْربـ ع ة  أ ْشه ٍر و ع ْشر ا  و الهِذين  )  قال تعاىل:

لُّ  ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  و   ، اإلحدادوهي فتة    ، عنها زوجها ابالعتداد أربعة أشهر وعشرا »ال  حيِ 

ده ع ل ى م يِ ٍت فـ ْوق  ث ال ِث ل ي اٍل، ِإاله ع ل ى ز ْوٍج أ رْ  بـ ع ة  أ ْشه ٍر و ع ْشر ا«اِلْمر أ ٍة تـ ْؤِمن  اِبَّللِه و اليـ ْوِم اآلِخِر أ ْن حتِ 
 (5)  . 

وهو جممع عليه يف اجلملة   ،ب اإلحداد على املعتدة من وفاة زوجها فيه دليل على وجو )  قال النووي يف شرحه للحديث:

 . (6) (وإن اختلفوا يف تفصيله

األول: احلنفية  القول  الفقهاء من  أن   أنه  (10) ابلةواحلن  (9) والشافعية  ( 8) واملالكية  (7) اتفق  املتوىف عنها يف   تعتد جيب 

، فإذا جاءها نعي زوجها وهي يف غي بيتها  إال لعذر   عنه  تتحولاملنزل الذي مات زوجها، وهي فيه، فال جيوز هلا أن  
 هنا ترجع إىل بيتها. إف

والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم والثوري واألوزاعي والليث بن سعد وأمحد بن  وإليه ذهب مالك  )  قال ابن عبد الرب: 

 

 ( 340/ 2(،حاشية الدسوقي:) 2/190( املدونة:)206/ 3احملتار: ابن عابدين :) ينظر: رد ( 1)

 ( 340/ 2(،حاشية الدسوقي:) 190/ 2ينظر: املدونة:) ( 2)

 . والطيب الزينة هو منعها نفسها من ، واصطالحا : أحدت املرأة إحدادا   : يقال ،ألهنا متنع الزينة ؛وهو املنع ،من احلد: لغة: اإلحداد  (3)

 . (229الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص: (، 285ص ) :حترير ألفاظ التنبيهينظر: 

 ( 234:) اآليةسورة البقرة  (4)

ب  أخرجه البخاري يف صحيحه : كتاب الطالق:  (  5) ا أ ْربـ ع ة  أ ْشه ٍر و ع ْشر ا  :اب  دُّ امل تـ و ىفه ع نْـه ا ز ْوج ه  اِد يف ِعدهِة اْلو ف اِة، و حت ْرميِِه يف غ ْيِ  اب    الطالق:  (، ومسلم ،كتاب53320/ح برقم59/ 7) حتِ  ب  و ج وِب اإْلِْحد 

مٍ  ث ة  أ ايه  (. 1486/ح برقم 1123/ 2) ذ ِلك  ِإاله ث ال 

 (. 10/112املنهاج شرح صحيح مسلم :) ( 6)

 (. 279/ 2) املرغيناين:  (، اهلداية:32/ 6)  املبسوط: السرخسي: ينظر: (7)

 (. 214/ 6: ) عبد الرب ن(، االستذكار: اب 2/223)  ابن عبد الرب: الكايف:ينظر:  (8)

 (. 7/154) الرملي: (، هناية احملتاج:8/410) النووي: ينظر: روضة الطالبني:  (9)

 (. 9/259)  ابن مفلح: (، الفروع:164/ 9)  ينظر: الشرح الكبي: ابن قدامه:  (10)
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وال تبيت إال    ،وسواء كان هلا أو لزوجها  ، إن املتوىف عنها زوجها تعتد يف بيتها الذي كانت تسكنه  : حنبل كلهم يقول

 . (1) (فيه حىت تنقضي عدهتا 

تـ ْرِجع  ِإىل   هنه ا ج اإ حيث    الفريعة بنت مالك بن سنان ديث  ح  : أدلتهم ت ْسأ ل ه  أ ْن  ء ْت ر س ول  اَّللِه ص لهى اَّلله  ع ل ْيِه و س لهم  
ل ه    أ ْعب ٍد  ط ل ِب  يف  ز ْوج ه ا خ ر ج   و أ نه  خ ْدر ة ،  ب ِن  يف  ق ال ْت:  أ بـ ق واأ ْهِله ا  فـ ق تـ ل وه ،  ق ه ْم  حلِ  الق د وِم  ِبط ر ِف  ِإذ ا ك ان   ح ىته   ،

ن ا  ف س أ ْلت   ْ ي ْت ْك يل م ْسك  ِْلك ه  و ال  نـ ف ق ة ، ق ال ْت: فـ ق ال    ر س ول  اَّللِه ص لهى اَّلله  ع ل ْيِه و س لهم  أ ْن أ ْرِجع  ِإىل  أ ْهِلي، ف ِإنه ز ْوِجي مل  مي 
، ح   د اين ر س ول  اَّللِه  ر س ول  اَّللِه ص لهى اَّلله  ع ل ْيِه و س لهم : »نـ ع ْم«، ق ال ْت: ف اْنص ر ْفت  ْسِجِد، ان 

 
ىته ِإذ ا ك ْنت  يف احل ْجر ِة، أ ْو يف امل
: »ك ْيف  قـ ْلِت؟«، ق ال ْت: فـ ر د ْدت  ع ل ْيِه ا  لِقصهة  الهيِت ذ ك ْرت  ل ه  ِمْن  ص لهى اَّلله  ع ل ْيِه و س لهم ، أ ْو أ م ر  ِب فـ ن وِديت  ل ه ، فـ ق ال 

: »اْمك ِثي يف بـ ْيِتِك ح ىته يـ بـْل غ  الِكت اب  أ ج ل ه «، ق ال ْت: ف اْعت د ْدت  ِفيِه أ ْربـ ع ة  أ ْشه ٍر و ع ْشر  ش ْأِن ز ْوِجي ا، ق ال ْت: فـ ل مها  ، ق ال 

ْت ه ، ف اتـهبـ ع ه  و ق ض ى بِه ، ف أ ْخرب   . ( 2) ك ان  ع ْثم ان  أ ْرس ل  ِإيل ه، ف س أ ل ِن ع ْن ذ ِلك 

صلى هللا عليه    -ألن النيب  ؛  (3) عليه اجلمهور  هنا ترجع إىل بيتها وهو ما إ فإذا جاءها نعي زوجها وهي يف غي بيتها ف

ي يف البيت الذي  ويف بعض ألفاظه: »اعتد ِ   ،ومل تكن يف بيت ميلكه زوجها  ،»قال لفريعة: امكثي يف بيتك«  -وسلم  

 . (4) أاتك فيه نعي زوجك« 

، ف ذ ك ر ْت ل ه  و ف اة     أ نه ِعيٍد؛ أ نهه  بـ ل غ ه   حي َْي  ْبِن س  وأثر   السهاِئب  ْبن  خ بهاٍب، تـ و يف ِ . و ِإنه اْمر أ ت ه  ج اء ْت ِإىل  ع ْبِد هللِا ْبِن ع م ر 
. ف ك ان ْت َت ْر ج  ِمن  اْلم ِدين ِة،  ز ْوِجه ا. و ذ ك ر ْت ل ه  ح ْراث  هل  ْم بِق ن اة  ، و س أ ل ْته : ه ْل ي ْصل ح  هل  ا أ ْن ت ِبيت  ِفي  ِه؟. فـ نـ ه اه ا ع ْن ذِلك 

ْرِثِهْم، فـ ت ظ لُّ ِفيِه يـ ْوم ه ا، مث ه ت ْدخ ل    . (5) ، ِإذ ا أ ْمس ْت، فـ ت ِبيت  يف بـ ْيِته ااْلم ِدين ة  س ح را . فـ ت ْصِبح  يف ح 

ومعَن السكَن املبيت يف   ،وأمرها بلزوم بيتها يف الليل ،يف حرثها املتوىف عنها زوجها  املرأةعبد هللا بن عمر أن تبيت    يهن

 . (6) ؛ ألنه وقت السكون واالستقرار يف املسكن فلم يكن هلا أن َتل بهالليل 

 . (7) فمنعت من املبيت خارج بيتها ، ن الليل مظنة الفسادألو 

 

 (. 214/ 6االستذكار: )( 1)

ب  م ا ج اء  أ ْين  تـ ْعت دُّ امل تـ و ىفه ع نْـه ا ز ْوج ه ا؟  التمذي يف سننه،أخرجه ( 2)  ( وقال :حسن صحيح. 1204/ 500/ 3: )اب 

 (. 6/214(، االستذكار: ابن عبد الرب: )32/ 6املبسوط : السرخسي:) ( 3)

 (. 8/159املغن: ابن قدامه: ) ( 4)

 (. 7/212)  رواء:(. ضعفه االلباين يف اإل2195رقم  / أثر4/853ملتوىف عنها زوجها يف بيتها حىت حتل )كتاب الطالق، ابب مقام ا  املوطأ: مالك بن أنس:  (5)

 . ( 138/ 4)  الباجي: ينظر: املنتقى: (6)

 (. 178/ 18)  ينظر: تكملة اجملموع: املطيعي: (7)
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للفظ اخلرب الذي جاء   تربح من مكاهنا الذي أاتها فيه نعي زوجها اتباعا   أهنا ال (1)نقل عن بعض السلف  القول الثاين:

 . (2) ويف لفظ: »اعتدي حيث أاتك اخلرب« ،فيه 

زوجها وهي يف غي بيتها وحبسها احلظر    نعيوعليه لو بلغ املرأة    ،هبا   بشرط أن تكون مدخوال  األول  قول  ال الراجح:  
ن وقته يف العادة  أل   ؛وبعد رفع احلظر تنتقل لبيت زوجها لتكمل عدهتا   ، النعي  هيف البيت الذي وصلها في  هنا تلبث  إف

ألن السكَن    ؛هنا تعتد حيث شاءت إ ن بقيت يف بيت زوجها لكثرة تكرار احلظر، فإن خافت على نفسها  إو   ، يسيٌ 

 .   عذرا   واحلظر يعدُّ  ، (3)ر وجبت بطريق العبادة حقا هلل تعاىل عليها، والعبادات تسقط ابألعذا

 :الخاتمة

 توصلت إليه من نتائج  ويف ختام هذا البحث أذكر ما ،احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

منع الناس من التحرك يف طرق البلد أو التنقل فيه، لظروف استثنائية، ملدة زمنية معينة، من ِقبل  "  :هو أن احلظر   -
 " .من له السلطة بذلك

ليال  من   - التجول  الناس من  منع  أو احلاكم  اليت يتوجب على ويل األمر  الدولة   : أو هنارا    األسباب   طر خل تعرض 
 . مراض اخلطية وغيهاومثله انتشار األوبئة واأل  أو إعالن حالة احلرب يف البالد، ، خارجي من األعداء

 على سببه.  خيتلف حكم احلظر بناء   -

من   - أكثر  له  إذا كان  الزوج  لضرورةٍ   ةٍ زوجأن  النوبة  إىل    أو حاجةٍ   ودخل على غي صاحبة  الذهاب  ومل يستطع 
  ن دخل لغي حاجةٍ إ ما  أو   ، عن إرادته   ألن أمر احلظر خارجٌ   ؛فال جيب عليه القضاء    -كحال احلظر-صاحبة النوبة  

 . لصاحبة النوبة ما فاهتا من القسم  فإنه يقضي أو ضرورةٍ 

الوفاإ - عدة  يف  املعتدة  خافت  نفسها  ع  ة ن  فإلى  احلظر،  تكرار  لكثرة  زوجها  بيت  يف  بقيت  حيث  إ ن  تعتد  هنا 
 شاءت. 

 المصادر والمراجع:: فهرس ثالثًا

 ن الكرمي  قرآ: ال أولا 

حتقيق: سامل حممد عطا،   هـ(463االستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف:   .1
 2000 – 1421الطبعة: األوىل، ، بيوت –الناشر: دار الكتب العلمية  حممد علي معوض

 

 ( 603/ 5زاد املعاد : ابن القيم: ) ( 1)

 (. 8/159املغن: ابن قدامه: ) ( 2)

 (. 206/ 3ئع : الكاساين: ) بدائع الصنا( 3)
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)املتوىف:   .2 املصري  املعروف اببن جنيم  بن حممد،  إبراهيم  بن  الدين  النعمان: زين  أِب حنيفة  والنظائر على مذهب    ، هـ(970األشباه 
الشيخ زكراي عم أحاديثه:  العلمية، بيوت    ،ياتوضع حواشيه وخرج  الكتب    -هـ    1419الطبعة: األوىل،    ،لبنان   –الناشر: دار 

 م 1999
)املتوىف:   .3 السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب  الدين عبد  والنظائر: اتج  العلمية  ،هـ(771األشباه  الكتب  األوىل   ،الناشر: دار  الطبعة: 

 م 1991 -هـ1411
الطبعة: األوىل،    ،الناشر: دار الكتب العلمية   ،هـ(911الل الدين السيوطي )املتوىف:  األشباه والنظائر: عبد الرمحن بن أِب بكر، ج .4

 م1990 -هـ 1411
  ، حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد العزيز اجلربين ،هـ(319اإلقناع البن املنذر: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف:  .5

 هـ  1408 الطبعة: األوىل، ،الناشر: )بدون(
  ، هـ(595بداية اجملتهد وهناية املقتصد: أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهي اببن رشد احلفيد )املتوىف:  .6

 م 2004  -هـ 1425اتريخ النشر:  ،الطبعة: بدون طبعة ،القاهرة –الناشر: دار احلديث 
الناشر: دار الكتب   هـ(587أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي )املتوىف:    بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: عالء الدين، .7

 . م1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية،  ،العلمية
التنبيه .8 ألفاظ  النووي )املتوىف:    ،حترير  الدين حيَي بن شرف  الدقر،  هـ(676أبو زكراي حميي  الغن  القلم  ،  احملقق: عبد    –الناشر: دار 

 . 1408الطبعة: األوىل، ، دمشق
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري: حممد بن إمساعيل أبو  .9

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد    ،احملقق: حممد زهي بن انصر الناصر  ،عبدهللا البخاري اجلعفي
 هـ1422الطبعة: األوىل  ،فؤاد عبد الباقي(

الطبعة:   ،الناشر: دار الفكر  ،   هـ(1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبي: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )املتوىف:   .10
 بدون طبعة وبدون اتريخ

الناشر:    ،هـ(1252عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف:  رد احملتار على الدر املختار: ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز   .11
 م 1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية، ، بيوت-دار الفكر

)املتوىف:   .12 النووي  شرف  بن  حيَي  الدين  حميي  زكراي  أبو  املفتني:  وعمدة  الطالبني  الشاويش  ،هـ(676روضة  زهي  الناشر:   ،حتقيق: 
 م1991هـ / 1412: الثالثة، الطبعة ،عمان  -دمشق -املكتب اإلسالمي، بيوت

الناشر: مؤسسة   هـ(751زاد املعاد يف هدي خي العباد: حممد بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف:   .13
 م1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون ,  مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت -الرسالة، بيوت 

ال .14 ألفاظ  غريب  )املتوىف:  ،  شافعيالزاهر يف  منصور  أبو  اهلروي،  األزهري  بن  أمحد  بن  عبد ،  هـ(370املؤلف: حممد  مسعد  احملقق: 
 . الناشر: دار الطالئع، احلميد السعدين

أمحد حممد   حتقيق وتعليق:   هـ(279سنن التمذي: حممد بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك، التمذي، أبو عيسى )املتوىف:   .15
الناشر: شركة مكتبة    (5،  4وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )جـ    ،(3وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ    (2،  1شاكر )جـ  

 م  1975 -هـ  1395الطبعة: الثانية، ، مصر –ومطبعة مصطفى الباِب احلليب 
الناشر: دار ،  فى أمحد الزرقاصححه وعلق عليه: مصط  هـ[1357  -هـ  1285شرح القواعد الفقهية: أمحد بن الشيخ حممد الزرقا ] .16

 م1989 -هـ 1409الطبعة: الثانية،   ،دمشق / سوراي -القلم 
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 أثر حظر التجول في أحكام فقه األسرة

  ، الناشر: دار احلديث، القاهرة  ،هـ(624العدة شرح العمدة: عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد هباء الدين املقدسي )املتوىف:   .17
 م  2003هـ 1424اتريخ النشر:  ،الطبعة: بدون طبعة

احملقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم   ،هـ(170العني: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )املتوىف:   .18
 الناشر: دار ومكتبة اهلالل  ،السامرائي

يعقوب   .19 بن  طاهر حممد  أبو  الدين  احمليط: جمد  مكتب حتقي  ،هـ(817)املتوىف:    الفيوزآابديالقاموس  مؤسسة  حتقيق:  التاث يف  ق 
  1426الطبعة: الثامنة،  ،لبنان  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت  ،إبشراف: حممد نعيم العرقس وسي  ،الرسالة

 م 2005 -هـ 
الناشر: ،هـ(1051)املتوىف:    احلنبلي كشاف القناع عن منت اإلقناع: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت .20

 . دار الكتب العلمية 
الناشر: ،هـ(711)املتوىف:    اإلفريقي  يلسان العرب: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفع .21

 هـ  1414 -الطبعة: الثالثة  ،بيوت –دار صادر 
، الطبعة: بدون طبعة  ،  بيوت   –الناشر: دار املعرفة    هـ(483)املتوىف:  املبسوط: حممد بن أمحد بن أِب سهل مشس األئمة السرخسي   .22

 م 1993-هـ1414اتريخ النشر: 
الناشر: املكتبة    ،هـ(770املصباح املني يف غريب الشرح الكبي: أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس )املتوىف: حنو   .23

 بيوت –العلمية 
اللغة: أمحد .24 أبو احلسني )املتوىف:    معجم مقاييس  الرازي،  القزوين  السالم حممد هارون   ،هـ(395بن فارس بن زكرايء   ،احملقق: عبد 

 م. 1979 -هـ 1399عام النشر:  ،الناشر: دار الفكر
شر: دار  النا  ،هـ(977مغن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربين الشافعي )املتوىف:   .25

 م 1994 -هـ 1415الطبعة: األوىل،  ،الكتب العلمية
املغن البن قدامة: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهي اببن  .26

 م 1968 -هـ 1388نشر: اتريخ ال الطبعة: بدون طبعة الناشر: مكتبة القاهرة (هـ620قدامة املقدسي )املتوىف: 
الناشر: دار إحياء التاث    ،هـ(676املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: أبو زكراي حميي الدين حيَي بن شرف النووي )املتوىف:   .27

 1392الطبعة: الثانية، ، بيوت –العرِب 
القحطاين: جامعة االمام حممد بن سعود :للعام اجلامعي  : رسالة ماجستي للطالب :سعيد سامل ألحكام الفقهية املتعلقة بظر التجولا .28

 ه1432-1433:
مجادى األول  29(  37العدد)  جامعة بغداد  -لة كلية العلوم اإلسالمية  ساجدة طه حممود جم  للباحثة   حظر التجول وأثره يف العبادات: .29

 م. 2014اذار 30 -1435
 ه1426الب: عبدالرمحن اجلربوي: من جامعة االمام حممد بن سعود السياسة الشرعية يف ظل إدارة االزمات: رسالة دكتوراه  للط .30
 م2009عمان الطبعة األوىل  دار احلامد، الناشر: أظني خالد عبدالرمحن : ضماانت حقوق االنسان يف ظل قانون الطوارئ: .31
 . موقع جممع الفقه التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي .32
 احملقق: ،  هـ(593علي بن أِب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين )املتوىف:    :اهلداية يف شرح بداية املبتدي .33

 لبنان  –بيوت  -دار احياء التاث العرِب  الناشر:، طالل يوسف
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 د. قمزه بنت سالم بن راشد املري 

و عبد هللا، مشس حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أب  :كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي .34
)املتوىف:   احلنبلي  الصاحلي  مث  الراميَن  املقدسي  التكي  احملقق:، هـ(763الدين  احملسن  عبد  بن  هللا  الرسالة  الناشر:  ،عبد  ، مؤسسة 

 م  2003 -هـ  1424األوىل  الطبعة:
املكتب   الناشر:،  زهي الشاويش  إشراف:هـ1420حممد انصر الدين األلباين )املتوىف :    :إرواء الغليل يف َتريج أحاديث منار السبيل .35

 م1985 -هـ  1405الثانية  الطبعة:، بيوت –اإلسالمي 
مؤسسة زايد   الناشر:  ،حممد مصطفى األعظمي  احملقق:،هـ(179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:    :املوطأ .36

 م  2004 -هـ  1425األوىل،  الطبعة:، اإلمارات –أبو ظيب  -بن سلطان آل هنيان للعمال اخليية واإلنسانية 
السبكي واملطيعي(( .37 املهذب ))مع تكملة  النووي )املتوىف:    :اجملموع شرح  الدين حيَي بن شرف  دار   الناشر:هـ(676أبو زكراي حميي 

 الفكر 
شرح   .38 )املتوىف:  أ  :املوطأاملنتقى  األندلسي  الباجي  القرطيب  التجييب  وارث  بن  أيوب  بن  سعد  بن  خلف  بن  سليمان  الوليد  بو 

   هـ 1332األوىل،  الطبعة: ،جبوار حمافظة مصر -مطبعة السعادة  الناشر:،هـ(474
بو الفرج، مشس الدين )املتوىف: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، أ  :الشرح الكبي على منت املقنع .39

 حممد رشيد رضا صاحب املنار  أشرف على طباعته: ،دار الكتاب العرِب للنشر والتوزيع الناشر:،هـ(682
دار   الناشر:،هـ(1004مشس الدين حممد بن أِب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي )املتوىف:    :هناية احملتاج إىل شرح املنهاج .40

 م1984هـ/1404 -ط أخية  الطبعة: الفكر، بيوت
 احملقق:   ،هـ(463أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف:    :الكايف يف فقه أهل املدينة .41

املوريتاين ماديك  ولد  أحيد  حممد  السعودية  الناشر:،  حممد  العربية  اململكة  الرايض،  احلديثة،  الرايض  الثانية،    الطبعة:،  مكتبة 
 م1980هـ/1400
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 كورونا كوفيد من منظور عقدي



 وضيحة سردي الشمري د. 

 

 المقدمة:

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال  
 هادي له، وأشهد أن ال إله هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. 

ال  ادة ويعترب اإلميان ابلقضاء والقدر الركن السادس من أركان اإلميان الذي تعترب األمراض واألسقام من أقدار هللا اليت كتبها على عب
 بذلك    والرضاء التامابلتصديق التام إال  إميان املرء  م يستقي
خلقنه بقدر ء شيأن كل تعاىل: قال 

 . 2دك( بقدر حىت وضعك يدك على خ ء شيكل )عنهما ,قال ابن عباس رضي هللا   1
وسلم :)كتب هللا مقادير اخلالئق قبل ان خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنه وكان عرشه على    وقال النيب صلى هللا عليه 

ونبلوكم  ابلشر واخلري فتنه وإلينا ترجعون هللا على العباد ,قال تعاىل  : ةقدر  مجله ما .  وتعترب األمراض واألسقام من 3املاء( 
4   . 

يبتليك )يعين  عنهما:  هللا  رضي  عباس  ابن  والطاعة  اب م  قال  واحلرام،  واحلالل  والفقر  والغىن  والسقم،  والصحة  والرضاء،  لشدة 
 .  5واملعصية، واهلدى والضالل( 

ومما تسبب به من آاثر اقتصادية واجتماعيه جاءت هذه الدراسة لبيان    19ونظرًا ملا مير به العامل من اجتياح فريوس كوروان كوفيد  
 أثره على اجلانب العقدي 

 حث: لبا  أسباب اختيار 
 جبميع جوانب احلياة.  اإلسالمي الدين  واهتمامأبراز عناية -1
 األوبئة واألمراض  هذهتبيني وتوضيح منهج االسالم يف مثل  -2
 .توضيح املخالفات اليت يقع فيها بعض الناس وهم بذلك خيالفون الشريعة االسالمية فوجب التوضيح هلم-3

 مشكلة البحث: 
االنتشاِر يف شارِق آسياا وأصبحا حاديثا اإلعالِم والتواصِل االجتماعيِ  هذه األايم وال شكَّ أنه مرٌض    يف  كوُروانا فريوٌس مزعٌج، بدأا 

 كغريِِه ِمنا األمراِض يُقدرُُه هللاُ جلَّ وعال على عباِدِه مىت شاءا وكيفا شاءا. 
يسعا  أان  املريِض  املعديِة واضح، فيِجُب علاى  إْن كانا ذلكا ممكناً، جا   ىوماوقُف اإلسالِم ِمن األمراِض  للعالِج  لذلك سوف    اهداً 

 اتناول يف حبثي هذا : 

 

 49سورة القمر آية رقم  -1

 من طريق اآلجري. 1639برقم  , وابن بطة يف: اإلابنة: 195, واآلجري يف: الشريعة: صـ 318/ 1التاريخ الكبري:,  2655رواه مسلم  : برقم     -2

 2653رواه مسلم برقم  -3

 35رقم  آيةورة األنبياء س -4

 (. 25/ 17تفسري الطربي ) -5
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 من منظور عقدي 19كورونا كوفيد 

 

 العالج من خالل اإلميان ابهلل تعاىل وابلقضاء والقدر  -1
 اإلسالم يف نفوس أتباعه الرضا والقناعة، والصرب واملصابرة على ما أصابه.  غرس -2
 اإلسالم ابلوقاية واحلماية أمر  -3
 وي ـ  دالتمر اإلسالم بعد ذلك املسلم ابأ -4
 ع اإلسالم دائرة التداوي ابألدوية والعالج الطيب والعمليات وحنوها. يستو  -5
اإلسالم للناس مجيعاً أبن لكل داء دواء ولكل مرض شفاء علمه من علمه، وجهله من جهله، خيتلف ذلك حسب  توضيح  -6

ى هللا عليه وسلم: )إن هللا مل ينزل  صل العصور واألزمان وتطور األدوية والعالج والوسائل الطبية، حيث يقول الرسول الكري 
داًء، ـ أو مل خيلق داًء ـ إال  أنزل ـ أو خلق ـ له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله إال  السام، قالوا: اي رسول هللا، وما  

 .   1السام ؟ قال: املوت( 
 خطة البحث : 

 فهارس و   هومبحثني وخامت وأسباب اختيار   يشتمل هذا البحث على مقدمه ومتهيد
 التمهيد: أمهية التفكر يف خلق هللا 

 املبحث األول: معىن املرض املعدي وفيه ثالث مطالب: 
 املطلب األول: معىن املرض

 املطلب الثاين: معىن  العدوى  
 املطلب الثالث: معىن الوقاية 

 املبحث  الثاين: ما املقصود ابلعدوى يف اإلسالم وفيه أربعه مطالب: 
 ملرض  ا ام املطلب األول: أقس

 املطلب الثاين: وسائل الوقاية من العدوى من منظور عقدي 
 .   املطلب الثالث: موقف االسالم من األمراض واألسقام 
 املطلب الرابع: الواجب على اإلنسان املصاب ابملرض

 الفهارس: و اخلامتة: بينت فيها  أهم  النتائج والتوصيات.

 

 ( 207/ 4)  1650، واحلديث صححه األلباين يف سلسلة األحاديث رقم 1398رقم باحلديث  روى ( وابن حيان 2/64( رواه النسائي خمتصراً )446/ 1محد )( وسكت عنه، ورواه أ4/401أخرجه احلاكم يف املستدرك ) -1

 ( 78/ 1( واجملموع للنووي ط. شركة االعلماء ابلقاهرة )1/3األم ط. دار ااملعرفة / بريوت )  -  
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 وضيحة سردي الشمري د. 

 

 تمهيد

وهي عبادة األنبياء، ودرب األتقياء، نوٌر ملن تفك ر، وطريٌق موصلٌة للخالق تبارك وتعاىل،    ، مةٌ التفكر يف خملوقات هللا  عبادٌة عظي
ملواله   العقل عندها ويستسلم  املتناهية، ويعجز  والدقة  تعاىل  املعجزات، وقدرة هللا  الباهرات، ومجيل  اآلايت  فيها وجد  تبح ر  من 

 وينصاع، ويؤمن بتفر ده ابأللوهية والربوبية. 
رك املعاصي  ,وت   :الرجوع إىل هللا تعاىل واإلانبة إليهعلى سبيل املثال    اك أسباب  معينه تدعوان للتفكر يف خلق هللا منهاهنل  ولع 

الطاعات,و والذنوب فعل  والشهوات    ,و  املسارعة يف  والشيطان  النفس  الدنيا ,و جماهدة  وراء  اللهث  من  على  ,و التخفيف  احملافظة 
عظيمه للتفكر يف خملوقات هللا منها على سبيل املثال:أقرار العبد بوحدانية هللا تعاىل يزيد قرب  د  ائوهناك فو , الفرائض والواجبات
أحياء للقلب ويزيد   ,وأمهية   حماسبة النفس على أخطائها ,و الزرع   يف النفس اخلوف واخلشية من هللا عز وجل,و العبد من هللا تعاىل 

 . من إميانه ويقينه بقدرة هللا تعاىل وعظمته 
 املبحث األول: معىن املرض املعدي وفيه ثالث مطالب: 

 . املطلب األول: تعريف املرض لغة
 املطلب الثاين: معىن  العدوى 
 املطلب الثالث: معىن الوقاية 

علو  مع  أنبيائه ورسله  منها  يستثن  مل  بل  أحد،  دون  أحد  منها  يستثن هللا  مل  عامة  رابنية  االبتالء ابألمراض واألسقام سنة    يعترب 
مهم وشرف منزلتهم بل لقد كان أنبياء هللا ورسله من أشد الناس ابتالًء وأعظمهم امتحاانً. ولقد كان النيب  صلى هللا علية وسلم  قام

تصيبه احلمى وتشتد عليه فيوعك منها كما يوعك الرجالن وكذلك نيب هللا أيوب عليه السالم ابتاله هللا بداء عظيم يف جسده،  
ه حىت مل يبق من جسده مغرز إبره سليماً سوى قلبه ، ومكث يف مرضه زمناً طوياًل حىت كشف هللا ضره،  سمج  وتناثر حلمه وتدو د

ُه صااِبرًا نِْعما اْلعاْبُد ِإنَُّه أاوَّابٌ  ﴿قال تعاىل:    .  1﴾  ِإانَّ واجاْدانا
إن كانت ذات مرارة وتعب إال أن هللا  و   ئة وميكن القول أبن قضاء هللا وقدره ال خيلو من احلكمة واملصلحة، فهذه األمراض واألوب

وفوائد كثرية، علمها من علمها وجهلها من   التوكل على هللا .   لذلكجهلها  تعاىل قد جعل هلا ِحكماً  قال تعاىل: ﴿    البد من 
ًئا واُهوا شارٌّ لاُكْم   يـْ ًئا واُهوا خارْيٌ لاُكْم واعاساى أاْن ُتُِبُّوا شا يـْ .لذلك البد من يقني    2﴾ يـاْعلاُم واأانـُْتْم الا تـاْعلاُمونا اّللَُّ وا واعاساى أاْن تاْكراُهوا شا

هذه األمراض واألوبئة تعترب مكفرة ألن هللا تعاىل مل يرسل املرض إىل عبده ليهلكه ولكن ليمتحن صربه وإميانه، ويتضرع    ابن القلب  
ونفس راضية ليس معها جذع وال سخط، قال    مطمئن ب  له ابلدعاء واالستغفار؛ لذلك ينبغي التسليم التام بقضاء هللا وقدره بقل

 .  3﴾ماا أاصاابا ِمْن ُمِصيباٍة ِإالَّ ِبِِْذِن اّللَِّ واماْن يـُْؤِمْن اِبّللَِّ يـاْهِد قـاْلباهُ تعاىل: ﴿  

 

 44سورة ص آية رقم -1

 216قمسورة البقرة آية ر -2
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 لب األول تعريف املرض: املط  
يف أي شــيء كان، مــن علــة،    حد الصحة ــه اإلنســان عــن  ب  رج : امليــم والــراء والضــاد أصــل صحيــح، يــدل علــى مــا خيــاملــرض لغــةُ  

أصل  2  واملــرض: هــو الســقم، وأصــل املــرض النقصــان، يقــال: بــدن مريــض، أي: انقــص القــوة  .    1أو نفــاق، أو تقصــر يف أمــر
 3هلا " داعتاملرض الضعف والنقصان ،وهو" إظالم الطبيعة واضطراهبا بعد صفائها وا

 املطلب الثاين: تعريف العدوى: 
 والدال واحلرف املعتل أصل واحد صحيح، يدل على جتاوز يف الشــيءٍ،وأصــل هــذا مــن عــدا يعــدو، إذا جــاوز احلــد،  ني: العلغةً 

 4والعــدوى اســم مــن أعــدى يعــدي، فهــو معــد
 5اجلسد من األمراض    ي ما يعد   والعدوى: 

 لثالث: معىن الوقاية: ا لب املط
فواقهم هللا شر ذاك  .قال تعاىل  6ومحايته منها الضارة    اآلفاتيف اللغة:الصون والسرتة عن األذى ,أي حفظ الشيء عن التلف أو  

من هللا من واق وقال "ماهلم.7اليوم". 
8 

من حدوث اخللل    اإلقالل دون اخلطر أو    لة احليلو اليت هتدف إىل    واملنظمة : جمموعة اإلجراءات واخلدمات املقصودة  االصطالح يف  
 9أو القصور 

 المبحث  الثاني: ما المقصود بالعدوى في اإلسالم وفيه أربعه مطالب

 املطلب األول: أقسام املرض 
 ي نو مرض حسي ومرض مع:وقد ثبت  أن العرب تستعمله استعمالني  

ٌض را مَّ يف قـُُلوهِبِم األول : معنوي ، ويسمى مرض القلب ، قال تعاىل :  
10 . 

 

 464,  املصباح املنري ص5/311مقاييس اللغة -  1

 42/ 6,  لسان العرب12/34هتذيب اللغة  - 2

 843، القاموس احمليط ، ص  80/ 13لسان العرب  - 3

 4/282,لسان العرب 3/114هتذيب اللغة  -4

 644الكليات  -5

 ٢/  ٤)وقـى (, ،اتج العروس : مادة 15/401لسان العرب -6

 11سورة االنسان اية رقم  - 7

 34سورة طه آية رقم -8

قـع املركـز الـوطين ،منشورة على مو  ٥م ، صـ ٢٠٠٥جامعة صنعاء ابليمن ومت إقرار الرسالةعام التدابري الوقائية للحماية من اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة ، أتليف : د/أمحد أمحد صاحل الطويلي ، رسالة دكتوراه من  -9

 للمعلومـات رائسـةاجلمهورية ابليمن على االنرتنت 

 10سورة البقرة آية رقم -10
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: حسي احلركة  1الثاين  وفساد   ، احلس  فساد   : نوعان  "املرض  تيمية رمحه هللا  ابن  اإلسالم  قال شيخ   ، البدن  مرض  ويسمى   ،
.واملراد أبقسام املرض يف هذا املبحث النوع الثاين مرض البدن .وماهو جمال حبثنا هنا هو:تقسيمات املرض عند    2الطبيعية ..." 
 ملرض ابعتبار اإلصابة به ينقسم هبذا االعتبار إىل أنواع ثالثة : ا يم تقس-:األطباء ومنها

املرض العضوي :وهو الذي يصيب أعضاء البدن بسبب دخول ميكروب أو فايروس ، أو نتيجة توقف عضو من األعضاء   -1
أمراض خاص املثال ال احلصر   أقسام عدة منها على سبيل  اىل  ينقسم  القسم  الشخص   ابة  وهو غالب األمراض .وهذا  أو  لبدن 

 منها:أمراض القلب واملخ والباطنية والعصبية  والشيخوخه وغربها الكثري  
املرض الروحي : وهو ما أصاب البدن نتيجة روح خارجية مسلطة عليه كالعني أو اجلن .وله تقسيمات أيضاُ منها على سبيل   -2

 املثال: األمراض النفسية والعصبية. 
ذي يكون يف أصله روحياً ، لكن ينتج عنه أثر عضوي كالسرطان مثاًل ، فأكثر أنواعه تنشأ من  الو   املرض العضوي الروحي، -3

 اإلصابة ابلعني أو تسلط اجلان ،كما ذكر ذلك بعض أهل العلم . 
 تقسيم األمراض ابعتبار كونه معدايً أ ال:  -1

 ينقسم املرض هبذا االعتبار قسمني: 
تقل من شخص إىل آخر ، وأمثلة هذا القسم كثرية تشمل األمراض الوراثية ،  واألمراض  تن  : أمراٌض غري معدية: وهي اليت ال -1

النفسية ، واآلالم املوضعية ،كأمراض الدم ، أو الغذائية نتيجة لنقص بعض العناصر الغذائية يف اجلسم كالفيتامينات والربوتينات أو  
 اض القلب وقصور الكلى والصداع والصرع. مر كأاألورام خبيثة كانت أو محيدة ، وكذا اآلالم املوضعية  

وهي اليت تنتقل من شخص آلخر ِبحدى طرق العدوى، وتشمل أقساماً عدة ابعتبار طريقة العدوى  الثاين : أمراٌض معدية :  -2
 به منها: 

 األمراض اليت تنتقل عن طريق التنفس :  -1
 سي منها على سبيل املثال  نفلت فينتقل فريوس املرض عن طريق التنفس واهلواء كأمراض اجلهاز ا

 كاإلنفلوانزا . 

 الكولريا . ضمي: تنتقال عن طريق الفم مثال األمراض اليت تنتقل عن طريق اجلهاز اهل -2
 األيدز.  ز التناسلي منها على سبيل املثال األمراض اليت تنتقل عن طريق اجلماع: فينتقل فريوس املرض عن طريق اجلها-3
ع  -4 تنقل  اليت  طريق مالمسة طر ن  األمراض  عن  املرض  فريوس  فينتقل  واملخالطة:  املالمسة  جمالسته وخمالطته،   يق  أو    املصاب 

 . كاألمراض اجللدية كاجلذام واجلدري وغريها الكثري  

 

 أي احملسوس واملشاهد ،كاألمراض اليت تصيب اإلنسان واحليوان سواء كانت عضوية أو نفسية  -1

 140/ 10جمموع الفتاوى  -2
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ووخز  -4 الطبية،  واحلقن  الكلى،  األعضاء، وغسيل  وزراعة  الدم،  نقل  ويشمل   : أوالوخز  احلقن  طريق  عن  تنتقل  اليت  األمراض 
اليتشاحلالبعوض و  الكبرات  التهاب  مثال   املرض  تنتقل  املرض  وطريقة  الوابئي.   د  انتقال  املوجز ألهم  طرق  العرض  وبعد هذا 

 األصابة به  . 
الذي يعترب من األمراض املعدية اليت تنتقل من خالل      19سوف نتحدث عن موضوع حبثنا االساسي هو فريوس  كوروان كوفيدا  

الطرق النتقال    أبرز ولعل  ، وقد يبقى على األسطح ألكثر من ثالثة أايم، والرذاذ من فم املريض  اذرذاملالمسة لألسطح اليت عليها  
 هذا الفريوس هي الطريقة األول  االنتقال عن طرق اجلهاز التنفسي. 

 : من منظور عقدي  19مرض كوروان كوفيد  املطلب الثاين: وسائل الوقاية من  
ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن ليصيبه، وقد كان بعض أهل اجلاهلية إذا  ن  وأإن املسلم ليعلم أبن قدر هللا انفذ،  

انُوا ِعنداانا ماا مااتُوا واماا قُِتُلوا  خرج بعض أقارهبم وإخواهنم يف الدين أو النسب يف سفر جتارة، أو غزو فمات، أو قتل قالوا:   لَّْو كا
ُ ِباا تـاْعماُلونا باِصريٌ  ُُيِْيي وامُيِيُت ۗ وااّللَّ  ُ ُ ذاَِٰلكا حاْسراًة يف قـُُلوهِبِْم ۗ وااّللَّ وهذا الكالم اجلاهلي املبين على )لو( واستعماهلا  .1"   لِياْجعالا اّللَّ

د، قال املنافقون: لو  لك النفوس؛ ليجعل هللا ذلك حسرة يف قلوهبم، وملا حدثت مصيبة أحُ الفاسد، إمنا هو حسرة يعذب هبا هللا ت
د، لو جلسوا يف بيوهتم، وما خرجوا من املدينة ما ماتوا وما قتلوا، ولكن كذبوا وهللا، فإن هللا إذا أراد  جلس هؤالء الذين قتلوا يف أحُ 

ليخرج    موهتم سيربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم،  وهي أماكن القتل فاملضجع مكان املوت، فيجعل هللا سبباً وأسباابً 
هؤالء إىل األماكن اليت قدر أن ميوتوا فيها ليموتوا فيها، فال يغين حذر من قدر.حفل اترخينا أبئمة يوضحون الدين، ويبينون قواعد  

إذا كان بسرغا    رضي هللا عنه   اإلسالم.خرج عمر   أبو    -بلدة بسورية  اسم مكان  -سرغااي  –إىل الشام حىت  لقيه أمراء األجناد 
عبيدة بن اجلراح وأصحابه، فأخربوه أن الطاعون قد وقع أبرض الشام، فاستشار عمر أصحابه، مث استقر رأيه على الرجوع وعدم  

قاهلا اي أاب عبيدة! نعم  الدخول حفاظاً على سالمة من معه، فقال له أبو عبيدة بن اجلراح: أفراراً من قدر؟ فقال عمر: لو غريك  
يقول:   ملسو هيلع هللا ىلص نفر من قدر هللا إىل قدر هللا، فجاء عبد الرمحن بن عوف وكان متغيباً فقال: إن عندي من هذا علماً، مسعت رسول هللا 

نعتقد أنه  إذاً:  .2فحمد هللا عمر، مث انصرف،   إذا مسعتم به يف أرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فراراً منه
ال يغين حذر من قدر، وأن كل اإلجراءات االحتياطية إذا اختذت فإن هللا إذا أراد شيئاً سيكون، ولكن هل هذا مينع من اختاذ  
اإلجراءات االحتياطية؟اجلواب: كال، هل هذا مينع من فعل ما هو يف مصلحة الناس؟اجلواب: كال، بل يُفعل ما فيه املصلحة مع  

ا أراد أن ُيدث شيء ابلرغم من كل االحتياطات سيحدث، ونتوكل على هللا، ونلجأ إليه، ونتضرع إليه، وندعوه،  اعتقاد أن هللا إذ
وجنمع بني السبب الشرعي والقدري، جنمع بني اختاذ األسباب الدينية والدنيوية، كما يذاكر الطالب قبل االمتحان ويدعو ربه أن  

 هو الصواب، وهذا هو العقل الصحيح هذا ينجح، وهذا هو اليقني والتوكل احلقيقي، و 
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 : موقف االسالم من األمراض واألسقاماملطلب الثالث: 
بعض األحداث تعيد إىل ذهن املسلم أموراً من العقيدة، وما هو اجلمع بني قول النيب    أ  ن قف الشريعة من انتقال العدوى؟  ما مو 
  ه، ما هو اجلمع بني حديث: ال عدوى وال طرية املتفق علي   2حر ، وبني قوله: ال يوردن ممرض على مص 1: ال عدوى وال طرية ملسو هيلع هللا ىلص

 3تفق عليه؟  وبني حديث: إذا مسعتم ابلطاعون أبرض فال تدخلوها، وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا منهام 
وإ اجلواب أساسها،  من  العدوى  نفي  وليس  ابلكلية،  العدوى  نفي  ليس  العدوى يف حديث: ال عدوى  بنفي  املراد  أن  نفي  :  منا 

  ذلك  . فيجب االعتقاد اجلاهلي أبن املرض يعدي بنفسه، وينتقل بنفسه من غري تدبري هللا وتقديره، وكان أهل اجلاهلية يعتقدون  
 على املريض : 

 أن يكون راضياً بقضاء هللا تعاىل صابراً على مرضه حمتسباً هلل تعاىل األجر العظيم لكل مصاب بقدر مصيبته.  -1
 ض فيجب عليه التوكل على هللا تعاىل وأن ال يكون خائفاً. وأما غري املري 

األخذ ابألسباب بلطف دون إيذاء ملشاعر اآلخرين، وهذا هو املقصود بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم حينما قال: )ال    -2
 بقدر هللا وسنته. أي ال يسري املرض إىل الغري بذاته، بل   4عدوى وال طرية، ويعجبين الفأل الصاحل، والكلمة احلسنة( 

االطمئنان الداخلي من خالل إرجاع األمر كله إىل هللا تعاىل، وحنو األخذ ابألسباب   لإلنسانحرص االسالم على ان يدخل  - 3
 اليت هي سنة من سنن هللا تعاىل، وبذلك جيمع بني اخلريين. 

ر  اجملذوم كما تفر من األسد( حيث قال: ) ال  أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مجع بني قوله: )ال عدوى( وبني قوله: )وف -  4
للتأكيد على هذين األمرين، امر ابإلميان بقدر هللا تعاىل، وأمر األخذ    5عدوى وال طرية.... وفر  من اجملذوم كما تفر  من األسد( 

اب اخلاص  هللا  قدر  إىل  ابلتوكل  اخلاص  هللا  قدر  من  نفر   وأننا  هللا،  قدر  من  وان كليهما  تناقض  ابألسباب،  ال  وأنه  ألسباب، 
 ذلك. بينهما.

 املطلب الرابع: الواجب على اإلنسان املصاب ابملرض 
عامل املسلم مع ما يصيب الصحة من اآلفات ِبا جاء يف الكتاب والسنة من األخذ ابألسباب؛ ألن األخذ ابألسباب هو من  يت

ُيسن طبخ اللحوم اليت خيشى أن يكون فيها ما يضر    صميم التوكل على هللا تعاىل، فهو يراقب، ويرصد، ويتخلص، وكذلك فإنه 
وحنو ذلك، ولعل من لطف هللا أن كان يف هذا الفريوس املنتشر أخرياً أنه ال يعيش بعد مخس دقائق يف درجة حرارة ستني مئوية،  

اختذ ذلك، وأيضاً فإنه ال بد من  وال يعيش دقيقة يف درجة حرارة مائة، فإذا علم العبد من أنواع العلوم الصحية ما ميكنه من الوقاية  
املوازنة بني التوعية، وعدم إفزاع الناس، ال بد من املوازنة بني اختاذ االحتياطات دون اإلضرار ِبمتلكات الناس، ال بد من املوازنة  
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النيب   القتل يف احليوان؛ ألن  البؤر، وكذلك عدم اإلحداث ابإلضرار، مع إحسان  إذا قت   ملسو هيلع هللا ىلصبني القضاء على  لتم فأحسنوا  قال: 
 1القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة. 

، وهو حديث  2تنفس يف اإلانء أو ينفخ فيه" هنى أن ي  ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب  التوقي من األمراض اليت تنتقل عرب التنفس أبمور، ومن ذلك: 
 3" إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض هبا صوته ملسو هيلع هللا ىلصصحيح، وكذلك: "فقد كان النيب  

 :النتائج والتوصيات

العلمية احلديثة يف بيان التدابري الوقائية اليت تقـي   التشريع اإلسالمي ، وإعجازه ، وسبقه على كل االكتـشافات مكانة وأمهية   -1
 ابألمراض املعدية ، واليت يفضي العديد منها إىل املوت.  اإلنـسان اإلصـابة 

 . نظر الشريعة اإلسالمية يف  العالج   أهم   الوقاية   -2
 سالمية وتعددها. لوقائية يف الشريعة اإل تنوع التدابري ا -3
 . حىت تتم السيطرة على املرض والقضاء علية  أن يتقى نقل املرض لغريه نسان املصاب ِبرض معدي   الواجب على اإل -4
اليت تثبت العدوى، فقد مت دفع االشكال   تعاىل بني األحاديث اليت تنفي أو األحاديث هللاتعارض بفضل  يوجد   أنه ال  -5

 .  ذلك فـي موضـعه والتوهم يف 
 وجوب التوكل على هللا مع األخذ ابألسباب   -6

 الفهارس

 القران الكري  .1
 .اتج العروس للزبيدي ، ُتقيق: جمموعة من احملققني ، ط/ دار اهلداية .2
سالة دكتوراه من جامعة صنعاء تدابري الوقائية للحماية من اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة ، أتليف : د/ أمحد أمحد صاحل الطويلي ، ر ال .3

 ،منشورة على موقـع املركـز الـوطين للمعلومـات رائسـة اجلمهورية ابليمن على االنرتنت ٥م ، صـ ٢٠٠٥ابليمن ومت إقرار الرسالةعام 
 م. 2001سنة  ١ط  –بيـروت  –هتذيب اللغة لألزهري، ط/ دار إحياء الرتاث العربـي  .4
 -بيـروت  –للطربي، ط/ دار الفكـر جامع البيان عن أتويل آي القرآن  .5
 .١٣٥٨طبعة سـنة  –الرسالة لإلمام الشافعي ،ط/ دار الوفاء / القاهرة  .6
 بريوت . –سنن أيب داود ، ط/ دار الفكر  .7
 .بريوت –سنن الرتمذي ، ط/ دار إحياء الرتاث العريب .8
 هـ 1411 سـنة ١بيـروت ـ ط –سنن النسائي الكربى ، ط/ دار الكتب العلمية  .9

 

 1955رواه مسلم -1

 3728رواه أبو داود --2

 2745رواه الرتمذي -3
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 وضيحة سردي الشمري د. 

 

هـ( احملقق: الدكتور عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي  360شريعة املؤلف: أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد هللا اآلُجر ِيُّ البغدادي )املتوىف:  ال .10
 م   1999 -هـ  1420الرايض / السعودية الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار الوطن 

 هـ ١٤١٤نة ،س ٢بريوت، ط –صحيح ابن حبان ،ط/ مؤسسة الرسالة  .11
 هـ1406 طبعة سنة ٢ط –اليمامة بريوت  –صحيح البخاري ، ط/ دار ابن كثري  .12
 بريوت .  –صحيح مسلم ، ط/ دار إحياء الرتاث العريب  .13

 . مسند اإلمام أمحد ، ط/ مؤسسة قرطبة/ مصر
 -هــ ١٤١٩سنة –بريوت  –كليات أليب البقاء ، ط/ مؤسسة الرسالة ال .14
 . ١بريوت ط –درا صادر لسان العرب ال بن منظور، ط/  .15
 ,دار الوفاء للطباعة والنشر , املنصورة 3::البن تيمية ,حققه وعلق عليه عبد الرمحن حممد القاسم  طجمموع الفتاوى .16
 اجملموع للنووي ط. شركة االعلماء ابلقاهرة .17
 ف النووي  املؤلف: أبو زكراي حميي الدين ُيىي بن شر :موع شرح املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي(( اجمل .18
 (. هـ( الناشر: دار الفكر )طبعة كاملة معها تكملة السبكي واملطيعي( ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع676)املتوىف:  .19
 هـ .  ١٤١١سنة  ١بريوت. ط –مستدرك للحاكم، ط/ دار الكتب العلمية .20
 . بريوت –صباح املنري للفيومي، ط/ املكتبة العلمية امل .21
م ,مؤسسة الرسالة للطباعة  2005هـ,8,1426جملد الدين الفريوزآابدي, ط  لقاموس احمليط ،احلسني,ط.دار الفكر.مقاييس اللغة ,امحد فارس ااب   .22

 والنشر ,بريوت ,لبنان. 
 الرسالة للطباعة والنشر ,بريوت ,لبنان.  مؤسسةم ,2005هـ,8,1426القاموس احمليط ، جملد الدين الفريوزآابدي, ط .23
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 إعداد:

 د. ودميه غامن بن محوده الظاهري
 اإلمارات العربية املتحدة –جامعة حممد اخلامس أبوظيب

Email: wadeema-binhamoodah@hotmail.com 

 

 

Ref: 2020/ON01/108 

 

 

املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصحية ودورها يف مقصد حفظ 
 واألوبئةالنفس يف زمن اجلوائح 



 د. وديمه غانم علي بن حموده الظاهري 

 

 المستخلص:

يقدم التشريع اإلسالمي األحكام العملية الصاحلة للحياة اإلنسانية يف كل زمان ومكان، وذلك ابلبحث واالجتهاد ابستنباط األحكام   
وهي: حفظ الدين والنفس  الشرعية العملية من أدلتها األصلية، ابالجتهاد يف مجيع املسائل الفقه، مبا يتوافق مع مقاصد الشريعة اخلمسة 

 والعقل والنسل واملال. 
تشريعها   من  الشارع  أرادها  اليت  والغاايت  لألحكام  واإلدراك  ابملالحظة  واالستنباط  الفقه  أصول  من  أصاًل  املقاصد  هذه  أضحت  ولقد 

للنوازل واملستجدا من التصدي  ما يؤكد على صالحية التشريع القرآين لكل زمان ولكل مكان، ومتكنه  ت إبعمال احلكم واملقاصد  وهو 
األر  عمارة  يف  تربز  سامية  مقاصد  لتحقيق  والنوازل،  اجلوائح  أثناء  خاصة  املفاسد  ودرأ  املصاحل  حتقيق  يف  واملتمثلة  التشريع  من  ض  اإلهلية 

 وحفظ األمة، هدفها األساس مقصد حفظ النفس وجوداً وعدماً. 

 المقدمة:

الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبفضله تتواىل اخلريات، وبرمحته تغفر الزالت، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه    احلمدهللا
 ومن وااله. 

 بعد، أما  
األوامر   من  والقوانني  التشريعات  له  ووضع  األرض،  على  والعيش  للحياة  والوسائل  السبل  له كل  ووفر  اإلنسان  تعاىل  هللا  خلق  فقد 

تعاىل يف ذلك: وال فقال  عليها،  وحتافظ  حياته  تصون  اليت  لُّ ََلحمح الطَّيِ َباِت َوُيحَر ِمح َعَلْيِهمح اْْلََباِئثَ ﴿   نواهي  إطاراً  يقدم  اإلسالم  ف  ،1﴾ َوُيِح
ايا راُسولا  أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتداوي من األمراض، فحني قيل له:  ، ولذا جند  متكاماًل يغطي كل احتياجات احلياة املعاصرة

  : الا اواى؟ ف اقا ، أان اتادا فهو صلى هللا عليه وسلم    ،  2{َتَداَوْوا فَِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ََلْ َيَضْع َداًء ِإَّلَّ َوَضَع َلهح َدَواًء، َغْْيَ َداٍء َواِحٍد اَْلََرمح }اَّللِه
ويبنيين والعقل،  والبدن  النفس  على  احلفاظ  من  ينطلق  والتداوي  العالج  أن  على  والبشرية كلها  املسلمني  شفاء    لنا  به  مرض  لكل  أبن 

، فعلى املصاب أن ال يفقد األمل مهما  يف تطور دائم  األدوية والعالج والوسائل الطبيةف العصور واألزمنة،  مهما اختلفتولكل داء دواء 
  ِإنَّ   } ، وقال عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع:3﴾ َوََّل تَ ْقت حلحوا الن َّْفَس الَِِّت َحرََّم اَّللَّح ِإَّلَّ ِِبْْلَق ِ ﴿:  قال هللا تعاىل  ، كان مرضه خطرياً 

 . 4} ِدَماءَكحْم َوَأْمَواَلكحْم َحَراٌم َعَلْيكحْم، َكححْرَمِة يَ ْوِمكحْم َهَذا ِف َشْهرِكحْم َهَذا، ِف بَ َلدِكحْم َهَذا

 

 . 157سورة األعراف:  1

 . 3855أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطب، ابب يف الرجل يتداوى، رقم:  2

 . 33سورة اإلسراء: 3

 . 1218مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب حجة النيب صلى هللا عليه وسلم، رقم: أخرجه  4

56



 واألوبئة في زمن الجوائح سودورها في مقصد حفظ النف املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصحية

 

 :الصحية تللمؤسساالمسؤولية االجتماعية 

العاملية  ابلتطورات  اجملتمعات  االجتماعي  أتثرت  املسؤولية  جديدة كمفهوم  مفاهيم  بروز  إىل  أدى  مما  يف    ةمنحوهلا،  العاملة  تلك  وخاصة 
 واحملافظة على صحة اإلنسان. اجملال الصحي، ودورها يف تقدمي اخلدمة وحتسينها، إرضاء حلاجات اجملتمع،  

تعريف من  البد  ذلك  يف  الشروع  »هي  وقبل  االجتماعية:  فيه«   املسؤولية  تعمل  الذي  اجملتمع  جتاه  املؤسسة  جملس  1التزام  وعرفها   ،
التنمية   حتقيق  يف  واملسامهة  أخالقياً،  ابلتصرف  األعمال  مؤسسات  قبل  من  املستمر  االلتزام  أبهنا:  املستدامة  للتنمية  العاملي  األعمال 

 . 2« شية للقوى العاملة وعائالهتم، إضافة إىل اجملتمع احمللي واجملتمع ككلاالقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعي

اإلسالمية،  لقد   الشريعة  وأحكام  مبادئ  وفق  أهدافها  لتحقيق  املستشفيات  لكي  »نشأت  ابملستشفيات  املسلمني  عناية  من  بلغ  ولقد 
صحة اجملتمع، أنه كانت توقف األوقاف الكاملة لبناء أحياء  تقوم أبداء اخلدمات الكاملة حنو مرضاها بصورة متكاملة وتسهم يف تطور  

املستشفيات   إنشاء  على  األوقاف  اهتمام  يقتصر  ومل  اآلن،  الطبية  املدن  احلديث  العصر  يف  تنشأ  واملرافق، كما  اخلدمات  متكاملة  طبية 
مبعاجل  اخلاصة  البيمارستاانت  إبنشاء  اهتمت  وإمنا  فحسب،  العضوية  األمراض  بعالج  والعصبية.  اخلاصة  والعقلية  النفسية  األمراض  ة 

أفضل شكل  على  مبهامها  تقوم  جتعلها  اليت  األوقاف  هلا  وهي  3« وخصصت  قائمتها  رأس  على  تضعها  أولوايت  الصحية  املراكز  وهلذه   ،  
العامة  احملافظة الصحة  حفظ  يف  واملسامهة  وعمالئها  موظفيها  صحة  عام   على  واألوبئة،  جوائح  لل   للتصديطط  اخلوضع  مع  ،  بشكل 

 . وختصيص نفقات تودع يف حزم التوفري أتهبا لألزمات الصحية املفاجئة 

 :مقصد حفظ النفس في زمن الجوائح

احلياة لقد   لتنظيم  اإلسالمية  الشريعة  األمسى  وكان    ،اإلنسانية   جاءت  واجملتمع كلهو  هدفها  للفرد  والصالح  اخلري  فللشريعة  حتقيق  ه، 
 املصاحل ودرء املفاسد. مقاصد وغاايت جتتمع يف جلب 

 مقاصد الشريعة مركب لفظي، يتكون من املقاصد والشريعة. 
 تعريف املقاصد ِف اللغة: 

اللغة  يف  إتيان  املقاصد  القصد  قصده    ءالشي:  حنوه  أي و)قصد(  تعاىل: 4حنا  قوله  ومنها  الطريق  استقامة  قاْصُد  ﴿  .والقصد  اَّللِه  عالاى  وا
ائٌِر   ا جا ها ِمن ْ ِبيِل وا لاوْ السه اءا   وا اُكمْ  شا ﴾  هلاادا    أي على هللا تبيني الطريق املستقيم والدعاء إليه ابحلجج والرباهني الواضحة. ، 5أامْجاِعنيا

 

 . 83، ص2009طاهر حمسن الغاليب، اإلدارة اإلسرتاتيجية ملنظمات األعمال املتوسطة والصغرية، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، األردن،   1

 . 80، ص2006والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، اجلزائر، عالل بورحلة، حتليل املنظمات، مكتبة راشد للطباعة  2

 .203ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب واإلسالمي، ص 3

 . 536انظر مادة )ق ص د( خمتار الصحاح، ص 4

 . 9سورة النحل: 5
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 د. وديمه غانم علي بن حموده الظاهري 

 

املع  يف  والقصد  والتقتري.  اإلسراف  بني  ما  وهو  اإلفراط  خالف  الشيء:  يف  والقصد  العدل،  يقال:    أاليشة:  والقصد:  يقرت.  وال  يسرف 
 .1وقد اقتصد فالن يف أمره أي استقام النفقة، فالن مقتصد يف 

 تعريف املقاصد ِف اَّلصطالح: 
املقاصد،  عاشور  ابن  الشيخ  "مقاص  عرف  أو    دفقال:  التشريع  أحوال  مجيع  يف  للشارع  امللحوظة  واحلكم  املعاين  هي  العامة  التشريع 

 . 2"   مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة ص ال ختتمعظمها، حبيث 
س هللا  وضعها  أحكام  وهي  الشرعية،  األحكام  تضمنتها  اليت  واحلكمة  الغاية  هي  عاشور  بن  الطاهر  عرفها  الشريعة كما  بحانه  فمقاصد 

تعاىل،  هلل  العبودية  حتقيق  يف   واملتمثلة  ألجلها  شرعت  اليت  الغاية  حتقيق  سبيل  يف  في  وتعاىل  ما  حتقيق  من  اإلنسان  اخلري    ه ومتكني 
 والصالح يف الدنيا واآلخرة. 

 تعريف الشريعة ِف اللغة: 
ما   والشرعة:  راعا   الشريعة،  ومنه  من   لعباده  هللا  شا َهاًجاَجَعْلَنا ِمْنكحْم ِشْرَعًة    ِلكحل ٍ ﴿  تعاىل:  قوله   الدين،    شرعة   هذه :  أيضا   ويقال   .3﴾َوِمن ْ

ريعاةُ .  مثالن   أي  شرعان   ومها  هذا،  شرع   وهذا  مثلها،   أي  هذه،   شرع   واجلمع  الوتر،:  أيضا   والشرعة  الشاربِة،  موردُ   وهو  املاِء،  ماْشراعاةُ :  الشا
  التفسري   يف  شراعه، وقيل   رفع   قد:  عنقه   رفع   إذا   للبعري   قالوا  ورمبا .  السفينة  شراع :  أيضا  والشراععبيد،    أيب   عن   اجلمع،   مجع   وشراع  وشرع، 

  أي   الطريق،   إىل   اباب   طويل وأشرعت   أي   شراعي،   رؤوسها، ورمح   الرافعة   ، إهنا 4﴾ ِإْذ ََتْتِيِهْم ِحيَتاُنححْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم شحرًَّعا﴿   : تعاىل   قوله   يف
 5سددته.   أي قبله،   الرمح وأشرعت .  فتحت 

 تعريف الشريعة ِف اَّلصطالح: 
 . 6﴾ َجَعْلَناَك َعَلٰى َشرِيَعٍة ِمَن اْْلَْمرِ  ثحَّ ﴿ والشريعة يف االصطالح تطلق على األحكام التكليفية، وقد أخذ هذا التعريف من قوله تعاىل: 

ما سنه هللا   " الشريعة  يشرع شرعاً فهو شارع، وقد  وجاء يف كتاب النهاية البن األثري:  يقال: شرع هلم  لعباده من الدين وافرتضه عليهم 
 .7شرع هللا الدين شرعاً إذا أظهره وبينه " 

 للنفس يف اللغة معاٍن كثرية، وإن كان الروح هو أقرب معىن يف الذهن، ومن هذه املعاين ما يلي: 
  

 

 (. 354\3) منظور، العرب، ابن  ن (. ولسا 95\ 5انظر مادة)قصد(، مقاييس اللغة، القزويين، )  1

 . 351مقاصد الشريعة اإلسالمية، البن عاشور، صانظر  2

 .48سورة املائدة: 3

 . 163سورة األعراف:  4

 (. 262\ 3(، ومقاييس اللغة )1236\3انظر مادة)شرع(، الصحاح اتج اللغة )  5

 . 18سورة اجلاثية: 6

 (. 231\ 2النهاية البن األثر ) 7
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 واألوبئة في زمن الجوائح سودورها في مقصد حفظ النف املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصحية

 

َا ِمْن نَ َفِس الرَّْْحَنِ ََّل َتسحبُّوا النفس: الروح. ويف احلديث:"  •  . 1"  الر ِيَح، فَِإُنَّ
 النفس: الدم.   •
 النفس: العني، يقال: أصابت فالان نفس.   •
أي يف سعة.  وأتيت مبعىن السعة، • أمرك،  أايب ُهرايْ راةا،    أنت يف نفس من  يف احلديث عاْن  أي فرجها، كما  يقال: نفس هللا عنه كربته، 

له  صا هللِا  راُسوُل  قاالا   : "  قاالا  : لهما سا وا عالاْيِه  هللاُ  يَ ْوِم  ى  ِمْن كحَرِب  َعْنهح كحْربًَة  نَ فََّس هللاح  نْ َيا،  الدُّ ِمْن كحَرِب  محْؤِمٍن كحْربًَة  َعْن  نَ فََّس  َمْن 
 . 2"   اْلِقَياَمةِ 

 . 3ويف االصطالح تعرف النفس: أبهنا جوهر روحاين، واجلوهر الروحاين ما كان لطيفا ال يرد شعاع األبصار 
أن  و  ميكن  ما  أيضاً كل  يشمل  بل  إتالفها،  أو  ضررها  يسبب  أن  شأنه  من  ما  عن كل  حفظها  به  املقصود  ليس  النفس  حفظ  مقصد 

 يساعد على تقويتها. فهو مقصد حيفظ أبمرين:  
 ذلك: األول من جانب الوجود: ويقصد احلفاظ على إجيادها، أي وجود اإلنسان وضمان االستمرارية ومن  •
قال    جسمه،جواز أن يفطر املريض واملسافر يف رمضان، خمافة املشقة، وأما الشيخ الكبري الذي عجز عن الصيام فعليه فدية لعجز   -

ٍم أحَخَر َوَعَلى الَِّذيَن يحِطيقحونَهح ِفْديٌَة َطَعاتعاىل:"   ٌة ِمْن َأَّيَّ . وجواز أكل امليتة  4"ِكيٍ مح ِمسْ َفَمْن َكاَن ِمْنكحْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
اهلالك،  خشي  إذا نفسه  تعاىل:  على  القتل 5  رَِحيٌم﴾اْضطحرَّ َغْْيَ َِبٍغ َوََّل َعاٍد َفاَل ِإْثَ َعَلْيِه  ِإنَّ اَّللََّ َغفحوٌر    َفَمنِ ﴿  قال  وحترمي   .  

  : لهما سا وا عالاْيِه  هللاُ  لهى  صا اَّللِه  راُسوُل  ، ِإَّلَّ ِبِِْحَدى َثاَلٍث:    }َّلَ قاالا  ُيَِلُّ َدمح اْمِرٍئ محْسِلٍم، َيْشَهدح َأْن ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ اَّللَّح َوَأّن ِ َرسحولح اَّللَِّ
يِن التَّاِركح    . 6{ِلْلَجَماَعةِ الن َّْفسح ِِبلن َّْفِس، َوالث َّيِ بح الزَّاّن، َواملَاِرقح ِمَن الدِ 

ََّي    ﴿األحكام كالقصاص، والدية، ويعترب القصاص من أقوى  الوسائل يف حفظ النفس، قال تعاىل:  إبقامةالثاين من جانب العدم:   •
َواْْلحنْ ثَ  ِِبْلَعْبِد  َواْلَعْبدح  ِِبْلْحرِ   َلى اْلْحرُّ  اْلَقت ْ اْلِقَصاصح ِف  َعَلْيكحمح  آَمنحوا كحِتَب  الَِّذيَن  ِِبْْلحنْ َثى  أَي َُّها  َشْيٌء  ى  َأِخيِه  ِمْن  َلهح  َفَمْن عحِفَي 

ذَ  بَ ْعَد  اْعَتَدى  َفَمِن  َوَرْْحٌَة  رَبِ كحْم  ِمْن  ََتِْفيٌف  َذِلَك  ِبِِْحَساٍن  ِإلَْيِه  َوَأَداٌء  ِِبْلَمْعرحوِف  أَلِيٌم  فَات َِباٌع  َعَذاٌب  فَ َلهح  ِف    ِلَك  َوَلكحْم 
وََكتَ ْبنا َعَلْيِهْم ِفيها َأنَّ الن َّْفَس ِِبلن َّْفِس َواْلَعْيَ ِِبْلَعْيِ َواْْلَْنَف  ﴿ . وقوله تعاىل:7اْْلَْلَباِب َلَعلَّكحْم تَ ت َّقحوَن ﴾ اْلِقَصاِص َحَياٌة ََّي أحوِل  
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 د. وديمه غانم علي بن حموده الظاهري 

 

ا1﴾ ِِبْْلَْنِف َواْْلحذحَن ِِبْْلحذحِن َوالسِ نَّ ِِبلسِ نِ  َواْلْحرحوَح ِقصاصٌ  مال يدفعه  عن  عبارة  والدية  هللا  .  رسول  حلديث  القتيل،  ألهل  لقاتل 
 .2{ ي حَقادح َوَمْن قحِتَل َلهح قَِتيٌل فَ هحَو ِبَْْيِ النََّظَرْيِن: ِإمَّا يحوَدى َوِإمَّا   }:  ملسو هيلع هللا ىلص

 ابألمور التالية:   نلتمس ذلكو  والرعاية الصحية حفظ النفس مقصد بني   تالزميه وكذلك هناك عالقة  
من   .1 اخلايل  الصحي  اجلو  تعاىل بتوفر  قال  الطيب،  واملأكل  النقية،  واملياه  َما    َّيَ ﴿:  التلوث،  طَيِ َباِت  ِمْن  آَمنحوا كحلحوا  الَِّذيَن  أَي َُّها 

هلا  3﴾ َرَزقْ َناكحمْ  يسبب  ما  أو  األمراض،  عن  بعيداً  واحليواانت  النبااتت،  لنمو  الصحية  البيئة  توفري  خالل  من  إال  ذلك  يكون  وال   .
 اهلالك كاألمطار احلمضية اليت تنتج عن ارتفاع اثين أكسيد الكربيت.   

اآلية   .2 يف  جاء  الطيب كما  املأكل  إىل  آية  السابقة، ابلدعوة  يف  وتعاىل  سبحانه  أتبعها  خطوات    اليت  تتبع  عن  والزجر  ابلنهي  اُخرى، 
وسواء كان   الضرر،  من  نوع  هو  األمراض  من  يسببه  وما  فالتلوث  اإلنسانية،  للنفس  واهلالك  الضرر  يسبب  ما  أي كل  الشيطان، 

أَي َُّها النَّاسح كحلحوا ِمَّا ِف اْْلَْرِض َحاَلًَّل   َّيَ ﴿  وتعاىل: فقال يف ذلك سبحانه    احلالل،أو ما يسبب تلف املأكل    احلرام،ذلك ابملأكل  
   .4محِبٌي﴾ طَيِ ًبا َوََّل تَ تَِّبعحوا خحطحَواِت الشَّْيطَاِن  ِإنَّهح َلكحْم َعدحوٌّ  

ق .3 أيضاً،  احليوان  حياة  إىل  ميتد  اإلسالم  يف  احلياة  محاية  ألن  والتسلية،  اللهو  جملرد  حق  وجه  بغري  احليوان  قتل  عن  تعاىل ابلنهي    : ال 
ِلكحْم َوصَّاكحْم ِبِه َلَعلَّكحْم    ﴿َوََّل  يقتصر هذا على القتل املباشر، بل يشمل    . وال 5تَ ْعِقلحوَن﴾ تَ ْقت حلحوا الن َّْفَس الَِِّت َحرََّم اَّللَّح ِإَّلَّ ِِبْْلَقِ  ذَٰ

غري   واملاء  امللوثة،  أو  الفاسدة  اإلنسان كاألطعمة  بصحة  يضر  أن  ما ميكن  تعاىلكل  قال  للشرب.  َوََّل ت حْلقحوْا ِِبَْيِديكحْم  ﴿  :الصاحل 
بُّ اْلمحْحِسِنيَ  َ ُيِح . وإذا أخذان بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، فيكون كل ما صدق عليه  أنه  6﴾ ِإََل الت َّْهلحَكِة َوَأْحِسن حَوْا ِإنَّ اَّلل 

هذا يف  داخل  فهو  الدنيا  أو  الدين  يف  شيئاً  7هتلكة  تناول  فمن  يف  ،  أوقعها  فقد  اخلمر  وشرب  ابلنفس كاملخدرات    التهلكة، يضر 
فقال:"   عاشور،  ابن  وليس املراد حبفظ النفس حفظها ِبلقصاص كما مث ل َلا الفقهاء، بل جند القصاص هو أضعف  وفسرها 

أنواع حفظ النفوس، ْلنه تدارك بعد الفوات، بل اْلفظح أمهٌّه حفظها عن التلف قبل وقوعه مثل مقاومة اْلمراض السارية،  
 . 8" وقد منع عمر بن اْلطاب اْليش من دخول الشام ْلجل الطاعون 

من وإىل املناطق  املن .4 بنا اخلاطهاِب رضي هللا عنه،    دية املؤ ع  را  أنه ُعما بن عباس رضي هللا عنه،  »فعن عبدهللا  للحد من انتشار املرض؛ 
ءا   ابا ُوُه أنه الوا ابُُه، فأْخربا ةا بُن اجلارهاِح وأاْصحا ْيدا أبُو ُعب ا رااءُ األْجنااِد،  أُما اِم، فلاِقياُه  إىل الشه راجا  عا أباْرِض الشام، فاستشار املهاجرين  قْد وقا خا
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 واألوبئة في زمن الجوائح سودورها في مقصد حفظ النف املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصحية

 

يف ا ُر  ِء، ف انااداى ُعما ُهْم علاى هذا الواابا ت اْرِجعا ابلنهاِس والا تُ ْقِدما ن اراى أن  ِة قُ راْيٍش فاقالوا:  ْشياخا ظاْهٍر  واألنصار وما بٌِِح علاى  ُمصا إيِنِ  لنهاِس: 
مرحتاًل    – بعري  ظهر  أو  طريق،  ظهر  قاا  –على  عليه.  غارْيُكا  فأْصِبُحوا  لو  ُر:  ُعما الا  ف اقا ؟  اَّللِه ِر  قادا ِمن  أفراراً  اجلارهاِح:  بُن  ةا  ْيدا ُعب ا أبُو  لا 

باطاْت واِدايً  لو كانا لكا إِبٌل ها أراأاْيتا   ، ِر اَّللِه ِر اَّللِه إىل قادا ِمن قادا ناِفرُّ  ةا؟ ن اعاْم  ْيدا اي أابا ُعب ا ِصباٌة،  قااهلااا  امُها خا ِن، إْحدا اتا واأُلْخراى   له ُعْدوا
قا  ؟  اَّللِه ِر  دا بقا ا  ها ت ا راعاي ْ اجلاْدباةا  راعاْيتا  وإْن   ، اَّللِه ِر  دا بقا ا  ها ت ا راعاي ْ اخلاْصباةا  راعاْيتا  إْن  أليسا  ْدباٌة،  عاْوٍف  جا بن  عبدالرمحن  اءا  فاجا  : وكانا    –الا

ِتِه  اجا غايًِِبا يف ب اْعِض حا ْعتُ  –ُمت ا : إنه ِعنِدي يف هذا ِعْلًما، مسِا الا ْعتحْم به َِبْرٍض فال  } راسولا اَّللِه صلى هللا عليه وسلم يقوُل: ف اقا إَذا َسَِ
منه ِفَرارًا  ََتْرحجحوا  وأَنْ تحْم هبَا فال  َِبْرٍض  وَقَع  وإَذا  رافا   { تَ ْقدمحوا عليه،  اْنصا ُُثه  ُر  ُعما اَّللها  ِمدا  فاحا بن    ،  1قال:  عمر  استشارة  فدل 

 اخلطاب للصحابة رضي هللا عنهم وإمجاعهم إبعمال عقوهلم على عدم ورود مكان به وابء. 

 الخاتمة:

األساسية،   للناس  اإلسالمية   الشريعة  حددتلقد   والتشريعات  مع  ليكتسبوا   األحكام  التعامل  يستجد   منهج    شؤون   يف   األمور   من   ما 
  من   بنفر   مر   عندما   وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا   رسول   قال  ما  ذلك   يف  نذكر   والسنة   الكتاب   حيكمه   الذي  الشرع   إطار   يف   احلياة اإلنسانية  

َح " قَاَل:  َصلح فَعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِقْوٍم ي حَلقِ ححوَن، فَ َقاَل: " َلْو ََلْ تَ ْفَعلحوا لَ النخيل،    يلقحون   وهم  املدينة   أهل
 . 2ْمِر دحنْ َياكحْم " َفَخَرَج ِشيًصا، َفَمرَّ هِبِْم فَ َقاَل: " َما لَِنْخِلكحْم؟ " قَالحوا: ق حْلَت َكَذا وََكَذا، قَاَل: " أَنْ تحْم َأْعَلمح ِبَِ 

املقاصد ابمتياز، نتبني من خالهلا قدر وعظمة املقاصد الشرعية خاصة مقصد حفظ النفس يف مواجهة    تعد شريعة تظهر فيها ولذا فهي  
»كوفيد   فريوس  بشأن  العاملية  الصحة  منظمة  توصيات  تناولته  مبا  مقارنة  واألوبئة  وغاايت    تجاء  فقد «،  19اجلوائح  مقاصد  لتحقيق 

من   هذه  نوعهافريدة  أبن  التأكيد  مع  االجت،  الصحيةماعية  املسؤولية  تقتصر   للمراكز  بل    ال  على  عليها،  للعمل  مجاعية،  مسؤولية  هي 
 ، مع زايدة االهتمام ابجلوانب التنظيمية واإلدارية هلا.  حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة

Summary: 

Islamic legislation introduces practical rulings that are suitable for human life in every time and 

place, by research and diligence by deducing practical legal rulings from their original evidence, 

with diligence in all matters of jurisprudence, in accordance with the five objectives of Sharia, 

which are: preserving religion, soul, reason, offspring, and money. 

These objectives have become a fundamental principle of jurisprudence and deduction through 

observation and awareness of the rulings and goals that the street wanted from their legislation, 

which confirms the validity of Quranic legislation for every time and for every place, and its 

 

 . 2219مسلم يف صحيحه، كتاب السالم، ابب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها، رقم: أخرجه  1

 . 2363اخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، رقم: 2
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ability to confront the calamities and developments by implementing the rule and the divine 

intentions of legislation represented in achieving interests and warding off evil, especially during 

pandemics. And calamities, to achieve lofty goals that emerge in the architecture of the land and 

the preservation of the nation, its main goal is the aim of preserving the soul, in existence and in 

nothingness. 
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 د. منال بنت طارق القصبي

 

 ملخص الدراسة

مرض معد يسببه آخر فريوس مت اكتشافه من ساللة فريوسات كوروان. ومل يكن هناك أي علم بوجود هذا الفريوس   19مرض كوفيد
 . 2019ديسمرب يف   الصي اجلديد قبل بدء تفشيه يف 

 . ، على ضوء نصوص الكتاب والسنة مصلحة االنسان  تصب يف الت  قاصد الشريعة ويركز هذا البحث على ربطه ب 
حلفظ املقاصد  حتقيق اإلجراءات االحرتازية اليت اختذهتا الدول   من خالل  النظر املقاصدي للتعاطي مع هذا الفايروسيتجلى و 

 الضرورية اخلمس وهي: الدين والنفس والعقل واملال والنسل. 
 .19كوفيد -، جائحة فايروس كوروان املستجد  اخلمس الضرورايت مقاصد الشريعة ،  الكلمات املفتاحية: 

 متهيد:  
 . على رسولنا األمي والسالملصالة هلل رب العاملي ، وا احلمد
يوم  العاملية فريوس )كوروانم،    2020مارس    11  املوافقهـ  1441رجب    16  يف  الصحة  وابًء    (1) (19كوفيد-أعلنت منظمة 

،  أتثرت النواحي الصحية واالقتصادية واالجتماعية بشكل كبري   كما   حيث أصاب مجيع دول العامل،  ؛ كله على العامل    ثّر عاملياً، مما أ
 إنسان.  اثنان وأربعون مليون وجتاوز عدد املصابي به حول العامل حىت كتابة هذا البحث 

يف    -بعد فضل هللا تعاىل–العديد من التدابري الوقائية، واإلجراءات االحرتازية الت سامهت    يف كافة أحناء العامل   الدول وقد اختذت   
ومن منطلق    ابلدراسة والبحث،  ذلك  ختفيف اآلاثر السلبية النتشار هذا الوابء، وكان لزاماً على الباحثي يف شىت اجملاالت تناول

ا فقد  الباحثة  التخصص  انحختارت  من  املوضوع  هذا  اإلسالمية دراسة  الشريعة  مقاصد  حلفظ  حتقيقه  ليكون  ية  البحث  ،  هذا 
مسامهًة يسريًة إلثراء هذا اجلانب )جانب مقاصد الشريعة اإلسالمية( ابلبحث والدراسة، وربطه بتطبيقات معاصرة ملواضيع ذات  

 أمهية على الصعيدين: العلمي والعملي. 
 . خالصاً لوجهه الكري سأل هللا القبول، وأن جيعله علماً انفعاً تو 

كيفية التعاطي مع هذا  ىت يتسىن النظر يف  (، ومعىن )مقاصد الشريعة( ح19كوفيد-كوروان  فايروسوجيدر يف البداية توضيح معىن ) 
 يف ظل مقاصد التشريع. الوابء 

 (:19كوفيد-تعريف فيروس )كورونا طلب األول: الم

امأرااضكائنات دقيقة الا ترى : "الفريوس هو   .  (2) "ابجملهر العادي تنفذ من الراشحات البكتريية وحتدث بعض األأ
من  "  :هي   فريوسات كوروانو  عدداً  أن  املعروف  ومن  واإلنسان.  للحيوان  املرض  تسبب  قد  الت  الفريوسات  من  واسعة  ساللة 

فريوسات كوروان تسبب لدى البشر أمراض تنفسية ترتاوح حدهتا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل متالزمة  
 

.  2019يه يف مدينة ووهان الصينية يف كانون األول/ ديسمرب  هو مرض معد يسببه آخر فريوس مت اكتشافه من ساللة فريوسات كوروان. ومل يكن هناك أي علم بوجود هذا الفريوس اجلديد ومرضه قبل بدء تفش  19كوفيد  (1)

 /https://www.who.intاملرجع: موقع منظمة الصحة العاملية  .إىل جائحة تؤثر على العديد من بلدان العامل 19كوفيدوقد حتّول  

   .2/708املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، جممع اللغة العربية،  (2)
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احلادة  التنفسية  واملتالزمة  )مريس(  التنفسية  األوسط  مرض    الشرق  مؤخراً  كتشف 
ُ
امل فريوس كوروان  ويسبب  )سارس(.  الوخيمة 

، وقد يتسبب بضاعفات قد تصل إىل الوفاة،  والسعال وضيق التنفس واآلالم العضلية  ، الذي من أعراضه: احلمى(1) "19كوفيد
 سات املماثلة. ريوس بسرعة انتشاره مقارنًة بغريه من الفريو وقد متيز هذا الف

مرض معد يسببه آخر فريوس مت اكتشافه من ساللة فريوسات كوروان. ومل يكن هناك أي علم بوجود هذا  "  :هو  19مرض كوفيدو 
الصينية   ووهان  مدينة  يف  تفشيه  بدء  قبل  ومرضه  اجلديد  عام  الفريوس  من  األول  مجادى  املوافق1441شهر  األول/   هـ    كانون 

   .(2) "من بلدان العامل   إىل جائحة تؤثر على العديد 19. وقد حتّول كوفيد 2019ديسمرب 

 تعريف )مقاصد الشريعة( المطلب الثاني:

اللغة:   الشيءاملقاصد يف  اكتناز يف  واآلخر على  هِّ،  إتيان شيء وأامِّّ أحدها على  يدل  ثالثة،  أصول  والدال  ،   (3) القاف والصاد 
 . [ 9]النحل:  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ  . قال تعاىل:(4) واملقصود هو املتجه إليه أبقصر الطرق

 عن املعىن اللغوي حيث يدور حول إرادة الشيء والعزم عليه.  املعىن االصطالحي وال خيرج 
وهي مورد الشاربة    أصل واحد، وهو شيء يفتح يف امتداد يكون فيه. من ذلك الشريعة  الشي والراء والعيالشريعة يف اللغة:  أما  

 ام  يلُّ  ، وقوله: [48]املائدة:    َّىن نن من زن رن ُّ  :والشريعة، قال تعاىل املاء، واشتق من ذلك الشرعة يف الدين  

 .[18]اجلاثية:  َّمن  زن رن مم
 . (5) كل ما شرعه هللا من العقائد واألعمال"  انتظمهي: "اسم  ويف االصطالح

الشريعة( كلقب على علم  مل يؤصل علم املقاصد كعلم مستقل إال يف العصور املتأخرة؛ ولذا مل يعّرف العلماء األوائل علم )مقاصد  و 
 من العلوم، حيث كانوا يعربون عنه بصطلحات أخرى، كالعلل، واحلِّكم، واملعاين، واملصاحل، واألسرار. 

"املعاين واحلِّكام وحنوها    : أهنا وهلذا فقد عاّرف بعض العلماء املعاصرين مصطلح )مقاصد الشريعة( بعدة تعريفات اصطالحية، منها 
 .(6)  التشريع عموماً وخصوصاً، من أجل حتقيق مصاحل العباد" الت راعاها الشارع يف 

القول أبن مقاصد الشريعة هي غاايهتا، و"غاية الشريعة هي مصلحة االنسان كخليفة يف اجملتمع الذي هو منه،   وإمجااًل، ميكن 
واالجتماعية، والطمأنينة النفسية    وكمسؤول أمام هللا تعاىل الذي استخلفه على إقامة العدل واالنصاف، وضمان السعادة الفكرية 

 .(7) لكل أفراد األمة" 
 

 /https://www.who.int( موقع منظمة الصحة العاملية 1)

 /https://www.who.int( موقع منظمة الصحة العاملية 2)

 مادة )قصد(. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  (3)

 مادة )قصد(. ابن منظور، لسان العرب،   (4)

 . 19/306 ، ابن تيمية،جمموع الفتاوى ( 5)

 . 37مقاصد الشريعة، اليويب، ص  (6)

 . 8مقاصد الشريعة، عالل الفاسي، ص ( 7)
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 على ضوء مقاصد الشريعةالمطلب الثالث : التعاطي مع فايروس كورونا 

  كلياهتا ، و مراتب املقاصد بدرجاهتا الثالث حفظ  يتجلى النظر املقاصدي يف تعاطي اجملتمع اإلسالمي مع فايروس كوروان من خالل  
 .اخلمس
 تنقسم املقاصد حبسب درجتها يف القوة إىل ثالثة مراتب: ضرورايت، وحاجيات، وحتسينيات.  حيث

األصول؛ "ويقوم على فكرة واضحة معتادة يف التقسيمات الرتبية، أو الرتتيبية،  وهو تقسيم اصطالحي اجتهادي عرف عند علماء  
 . (1) وهي أن هناك درجة عليا، ودرجة دنيا، ودرجة متوسطة بينهما"

"فاملصلحة ابعتبار قوهتا يف ذاهتا تنقسم إىل ما هي يف رتبة الضرورايت، وإىل ماهي يف رتبة احلاجات، وإىل ما يتعلق ابلتحسينات  
 . (2) لتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة احلاجات، ويتعلق أبذايل كل قسم من األقسام ما جيري منها جمرى التكملة والتتمة هلا"وا

وهي "الت البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة،    املقاصد الضرورية: أوهلا:  
 .  (3) فوت حياة. ويف األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع ابخلسران املبي"بل على فساد وهتارج و 

ودفع  ،  دافع احملافظة على أرواح الناس م  هحيرك  بكافحة هذا الفريوس،  نلحظ اهتمام أصحاب احلل والعقد يف كل البالد اإلسالميةو 
، وذلك من خالل التشديد يف كافة اإلجراءات واالحرتازات الت من  آاثره  وأ  هبذا املرض أو أعراضه   اهلالك  عنهم أو  خطر املوت 

بكافةشأهنا   االلتزام  على  والتأكيد  الفايروس،  هبذا  العدوى  انتشار  من  تالتعليمات    احلد  عن الت  اخلطر  من  الناس   بعد  ؛ كاملنع 
وفرض  والعزل الصحي للمصابي،  ، -مرضى األمراض املزمنةال سيما كبار السن أو    – جتهيز املستشفيات لعالج املصابي السفر، و 

كل ذلك حفاظاً على  ؛  ومنع التجمعات  إغالق املدارس واألسواق وأماكن العمل،  و   وإيقاف الصالة يف املساجد،  احلجر املنزيل، 
 . الناس  حياة

حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة  وهي ما كان مفتقراً "إليها من  : املقاصد احلاجية:  واثنيها
راع دخل على املكلفي على اجلملة احلرج واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل  ـبفوت املطلوب، فإذا مل ت

لليسر والسعة، واحتما(4) العامة" الناس  إليها  التكليف وأعباء احلياة"، فاحلاجيات أمور "حيتاج  ، فهي أقل درجة من  (5) ل مشاق 
الضرورايت إذ "مل تبلغ فيها احلاجة مبلغ الضرورة؛ حبيث لو فقدت الختل نظام احلياة وتعطلت املنافع، ولكنها لو فقدت ألصاب  

، وذلك بناًء على القاعدة  (6) الناس حرج ومشقة تعّكر عليهم صفو حياهتم، وربا أدى ذلك إىل اإلخالل ابلضرورايت بوجه ما"
 الفقهية: )احلاجة تنزل منزلة الضرورة(. 

 

 . 177حماضرات يف أصول الفقه، الريسوين، ص  (1)

 . 174املستصفى، الغزايل، ص  (2)

 . 5/220 ،. واحملصول، الرازي602/ 2 ،. وينظر: الربهان، اجلويين9/ 2املوافقات، الشاطيب،  (3)

 . 11-10/ 2املوافقات، الشاطيب،  (4)

 . 101. معجم أصول الفقه، خالد رمضان، ص60. أصول الدعوة، زيدان، ص200انظر: علم أصول الفقه، خالف، ص (5)

 .  316. معجم مصطلح األصول، هالل، ص 134-133انظر: علم مقاصد الشارع، الربيعة، ص ( 6)
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كاختاذ التدابري الوقائية الت من شأهنا احلد من انتشار الفريوس بي الناس؛  من هذه املرتبة  ما يكون  ويف التعاطي مع فايروس كوروان  
استمرار اخلدمات احليوية فرتة  بي األشخاص عند التجمعات الضرورية أبعداد حمدودة، و   كلبس الكمامات، وترك املسافة اآلمنة

مواجهة هذا  ، كذلك استخدام التقنية يف  احلجر كخدمات التوصيل، وفتح التموينات والصيدليات مما حيتاج إليه الناس يف معاشهم
،  فرتة احلظر، وأخذ اإلذن ابلتجول للضرورة  د لعمل املسحات الوابء كالتطبيقات الت تسهل عملية معرفة املصابي وحجز املواعي

 وحنو ذلك . 
التحسينية:   املقاصد  الثالثة:  العقول  املرتبة  أتنفها  الت  املدنسات  األحوال  العادات، وجتنب  من حماسن  يليق  با  وهي: "األخذ 

يلحقهم حرج وال ضيق  ،  (1) الراجحات" الناس برتكها وال  التحسيين ال تقتضيه ضرورة وال  فهي مما "ال يتضرر  فاملقصود  برتكها؛ 
 .(2) تدعو إليه حاجة، ولكنه يرجع إىل التحسي والتزيي ورعاية مكارم األخالق"

 . (3) فاملقاصد التحسينية حامية للمقاصد احلاجية، وخادمة للمقاصد احلاجية والضرورية
الضرورايت وال احلاجيات، ولكنها من املكمالت    تدخل ضمنال  بعض اإلجراءات الت  :  ويدخل ضمن هذا النوع من املقاصد

 وحنو ذلك. ، وحالقي الشعر للرجال، والنوادي الرايضية  تأخري فتح الصالوانت النسائية، ك  واحملسنات،
 وقد عّد أهل العلم الضرورايت أو الكليات يف مخسة أمور، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، واملال، والنسل. 

بي الضرورايت اخلمس واملراتب الثالث تداخل وجتانس؛ حيث أن كل مصلحة من املقاصد اخلمسة تتفاوت حبسب    واملالحظ أن
املراتب الثالث؛ "فمصلحة الدين متفاوتة، منها ما يقع يف رتبة الضرورة واألصل ابلنسبة لبقية املصاحل، وهي التصديق واالعرتاف  

هلل واليوم اآلخر. ومنها ما يقع يف رتبة احلاجة؛ وهي العبادة والعمل بناًء على األوامر  بوجود احلقيقة الكربى وهي مرتبة اإلميان اب 
اجلازمة وهذه مرتبة توابع اإلميان املكملة ملقصوده كالصالة والزكاة وغريها. ومنها ما يقع وقع التزيي والتحسي، وهي نوافل اخلري  

ه تلي املرتبة الثانية وتكملها مثل نوافل الصلوات والصدقات ونوافل الصيام  وكل األعمال الت تعتمد على أوامر غري جازمة، وهذ
 وحنوها.  (4) واحلج"

النفس، يندرج حتته درجات ثالث؛ أعالها ما جيعل االنسان يف موقع الضرورة فتتعرض نفسه للهالك أو   وكذلك مقصد حفظ 
والعسر، وأدانها احلالة العادية الت تكون فيها النفس موقع السعة واليسر  تقاربه، وأوسطها ما يوقع النفس يف احلرج واملشقة والضيق 

 فتحّسن وضعها ابلكماليات. 
عليها   يتوقف  الت  النافعة  يقيم أصله وحيافظ على وجوده ابملأكوالت واملشروابت  با  فيحفظ ابلضروري  العقل؛  ومثلهما مقصد 
العلم   بسالح  ابلتسلح  ويراعى يف حفظه  وفناءه كاملسكرات واملخدرات،  إتالفه  إىل  يؤدي  أو  يؤذيه  قد  ما  بقاءه، ومينع من كل 

يف  يكون  مما  اجلهل  ورفع  مرتبة  واملعرفة  يف  يقع  مما  واالبتكار  البحث  على  حتفيزه  ويتممه  احلفظ  ذلك  ويكّمل  احلاجي،  مرتبة   
 التحسينات.  

 

 . 11/ 2املوافقات، الشاطيب،  (1)

 . 137علم مقاصد الشارع، الربيعة، ص  (2)

 . 38 أثر األدعية املأثورة يف حفظ مقاصد الشريعة، عبدالقادر اخلطيب، ص (3)

 . 227-226املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، العامل، ص  (4)
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الزوجة    إليه، وحيفظ ابحلاجي ابختيار  املؤدية  الزىن وكل طرقه  الزواج وحتري  الضروري بشرعية  النسل؛ فيحفظ برتبة  وكذا مقصد 
 ابلتحسيين من مراعاة حماسن العادات مما يرقى ابلنشء ملدارك األمم املتقدمة.  الصاحلة وتربية النشء الرتبية احلسنة، وحيفظ 

وينطبق ذلك أيضاً على مقصد حفظ املال؛ فيحفظ ابلضروري من إابحة أصل املعامالت التعاقدية، وحتري السرقة وتضمي قيم   
للتسهيل   واعتبار  للحرج  رفع  فيه  مما  ابحلاجي  حتفظ  إدخال  يف  والتخفيفاألموال، كما  من  ابلتحسيين  وحيفظ  املعامالت،   

 للخدمات الت تكّمل تلك التعامالت وتسهل العمل هبا.   
أثر   عن  احلديث  سيتم  فإنه  اخلمس  األصول(  )أو  الكليات  من  واحد  لكل  الثالث،  الرتب  تلك  بي  التداخل  هذا  على  وبناًء 

ال19كوفيد  -فريوس "كوروان    تعاطي مع ال التحسيين الختالف ذلك  القادمة، دون حت  سطور "يف  الضروري من احلاجي من  ديد 
 أحياانً ابختالف احلال، وله تفصيل قد ال يتسع مثل هذا البحث املختصر إليراده. 

 ما يلي:  فيمن خالل التعاطي مع وابء فايروس كوروان؛ تلك الكليات أو الضرورايت اخلمس   و يتجلى حفظ 
مبا  أوالا  فايروس كوروان  مع  التعاطي  مقصد حفظ :  الرمسية    ذلك   ويظهر ؛  الدين  حيقق  اجلهات  توصيات  من  ماورد  من خالل 

تعزز   والت  اإلعالم،  نُشرت يف وسائل  والت  املعتمدة،  وبياانهتم  الرمسية،  مواقهم  برزت يف  الت  والدعاة،  املساجد  لألئمة وخطباء 
ورد يف شريعتنا الغراء من أحكام ومبادئ سامية، وبـُّثت يف خطب  اإلجراءات االحرتازية املتخذة، وحتث على االلتزام هبا، تذكرياً با  

   اجلمعة والدروس العلمية والفتاوى؛ وقد تضمنت التأكيد على: 
وابلتايل فإن املرء املسلم حينما يتلقى أخبار هذا الوابء ويعلم بوقوعه فإنه يعلم يقيناً أن هذا مما قّدره هللا  تعزيز اإلميان ابلقدر،    -

   تعاىل على عباده حبكمته البالغة، وإن كان يف ظاهره ما قد يظنه البعض أنه شر لكنه يف احلقيقة خري كله. 
التزام عدم الدخول إىل البالد الت انتشر هبا الوابء، وعدم اخلروج منها،    ، فمع محل النفوس على الثقة ابهلل تعاىل والتوكل عليه-

النبوية   من اإلجراءات   وعزل املصابي عن السليمي، وغري ذلك اليقي إبرادة هللا    بذل    الت دلت عليها السنة  للسبب مع كمال 
وهذا مما يساعد على حفظ مقصد الدين ابستشعار قوة    وتعظيم  لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم،  وقدرته يف إنزال املرض أو رفعه، 

كما أن وقت اجلوائح من الشدائد الت  -  . ، وزايدة إميان ابملصدر الثاين من مصادر التشريعالتوكل على هللا تعاىل مع بذل األسباب
تبارك وتعاىل  لربه  الو   دقةواالستكثار من األعمال الصاحلة والص  واالستغفار  ابلتوبة  يتجه فيها املسلم  ضر  يتضرع له ابلدعاء لرفع 

 .  بتلك العبادات املتنوعةفظ مقصد الدين ابلتعّبد هلل تعاىلوكشف البالء؛ وفيه حتقيق حل 
وغري ذلك من أمساء هللا تعاىل وصفاته الت تتجلى  تعميق اإلميان أبمساء هللا وصفاته كـ "القدير" و"اخلبري" و "احلكيم" سبحانه،    -

عند أتمل هذا الوابء فيستقر يف النفس اإلميان هبذا الركن من أركان اإلميان مما يزيد العبد خشيًة هلل ويدفعه للعمل الصاحل، وبذلك  
 ملرء لدينه. يتحقق حفظ ا

وهنج املسلم املستشعر لذلك    التأمل يف تبدل األحوال وتغرّي األوضاع؛ ذلك ألن التغيري سنة كونية خلق هللا تعاىل اخللق عليها،  -
التغيري احلرص على احلفاظ على النعم، وأداء شكرها، وعدم اإلسراف والتبذير، واملسارعة للتوبة، واملبادرة للعمل الصاحل فإنه ال  

 لم كيف يكون حاله غداً. وكل هذا ابلتأكيد مما يعي على حفظ مقصد الدين. يع
،  حسن الظن ابهلل أبنه ما أنزل هذا البالء إال حلكمه، وأنه القادر على رفعه سبحانه، مما يورث طمأنينة القلب وراحة النفس  -

 وحيقق التعبد هبذه العبادة القلبية حفظ الدين من وجه. 
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أنه إذا أصابه ما يسره قال: "احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات"، وإذا أصابه    --وشكره؛ فقد كان من هديه  محد هللا    -
( بي نعمة العافية من  19كوفيد   –، واملسلم يف ظل أوضاع تفشي فريوس )كوروان  (1) غري ذلك قال: "احلمد هلل على كل حال"

اإلصابة به وأهله فهي نعمة تستحق احلمد والشكر، وبي االبتالء ابإلصابة به أو أحد من أهله فهو بالء يستحق احلمد والصرب،  
 وال شك أنه يف احلالي حافظ  لدينه. 

السالمة، فتأمل املوت  ه  إنه حيمد هللا ويسألاالتعاظ ابملوت؛ فاملسلم حينما يسمع عن أعداد حاالت الوفاة جراء هذا املرض ف  -
 وهذا ظاهر يف حفظ مقصد الدين. ، مما يدفعه للعمل الصاحل، من أشد األمور أتثرياً على نفس املسلم

أتكيد للقواعد املقررة، واملبادئ املعتربة شرعاً الت تناسب التعامل مع مثل هذه األحداث والنوازل؛ الت تنص على وجوب رفع    -
، والت تشرّع التخفيف والتيسري على املسلمي عند احلاجة كقاعدة:" املشقة  (2) الضرر عن املسلمي كقاعدة: "ال ضرر وال ضرار"

مما حيتاجه   واملعامالت،  العبادات  فروع  الفرعية يف  تطبيقاهتا  هلا  اإلسالمية، وكلها  الشريعة  احلرج يف  رفع  ومبدأ   ، التيسري"  جتلب 
بعضها،  املسلمون يف مثل   الوابء على  انتشار هذا  ينبغي، وأتثري  والقيام ابملعامالت كما  العبادات  أداء  ملعرفة كيفية  الوقت  هذا 

يف   يعد ظاهراً  الوابء، مما  انتشار  العلماء خالل فرتة  فيها؛ وقد ظهر هذا يف خطب اجلمعة، ودروس وفتاوى  الشرعية  واألحكام 
 حفظ مقصد الدين. 

األذان شعرية من شعائر اإلسالم    ها، والشك يف أن حلرص على تعقيم وصيانة املساجد خالل فرتة إغالقا، و استمرار رفع األذان-
 . العناية ببيوت هللا ومرافقها حفظ ملقصد الدينالتعبدية الظاهرة، و 

الدول على مستوى  إن أساس كل اإلجراءات الت أخذت هبا  التعاطي مع فايروس كوروان مبا حيقق مقصد حفظ النفس:  :    اثنياا 
ذلك بنع التجمعات ألعداد كبرية من الناس يف مكان  هو احملافظة على النفس البشرية من اإلصابة ابملرض، و بشكل عام،    العامل

؛ كاملنع من السفر وتوقف  لحد من انتشار العدوى بكل الطرق املمكنة واحد، إال للضرورة وبضوابط معينة، واختاذ التدابري الالزمة ل
،  ، ومنع اخلروج من املنازل ، وإيقاف صالة اجلمعة واجلماعة يف املساجد، وفرض حظر التجول اجلزئي أو الكلي ت بي الدول الرحال 

الت مسح هبا النظام كالتموينات والصيدليات،    رئيسية إلزام احملالت التجارية لألنشطة ال و احملالت، وتعليق العمرة والزايرة،    وإغالق 
بتطبيق التدابري االحرتازية كقياس درجة حرارة العمالء قبل الدخول، والتعقيم، وتوفري الكمامات والقفازات واملعقمات عند املدخل.  

ت املناسبة للمخالفي، كل  وكذلك ضمان التزام مندويب التوصيل، وموظفي املطاعم والتطبيقات بكل تلك التدابري، وفرض العقواب 
 ذلك حفاظاً على أرواح الناس، مما حيقق حفظ مقصد النفس. 

الناس من خالل احلرص على نشر املعلومات  ف : التعاطي مع فايروس كوروان مبا حيقق مقصد حفظ العقل:  اثلثاا  احرتام عقول 
ليات احلد من انتشار العدوى وحنو ذلك من احلقائق الت  الضرورية للتعريف ابملرض وطبيعته، وكيفية انتقاله، وسبل الوقاية منه، وآ 

والصور   واملنشورات  والسمعية،  املرئية  املواد  وبث  الصحفية،  املتنوعة: كالتصرحيات  ابلوسائل  وذلك  معرفتها،  إىل  الناس  حيتاج 
الرمسية يساهم يف حفظ عقول    ، واعتماد ذلك يف قنواهتمالتوضيحية بوسائل اإلعالم املتنوعة للوصول ألكرب عدد من املستفيدين

 

 .  2/861، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، 3803رواه ابن ماجه، كتاب األدب، ابب فضل احلامدين، برقم  (1)

 . 2/1249، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، 2341رواه ابن ماجه، كتاب األحكام، ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره، برقم  (2)
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بث الطمأنينة يف نفوس الناس من خالل التصريح ابملعلومات املهمة  كما أن يف  الناس ابلتسلح بسالح العلم وعدم تفشي اجلهل.  
حفظ ملقصد العقل، ومنع من انتشار الشائعات املضللة واملعلومات املغلوطة الت قد تسنح الفرص لنشرها من قبل ضعاف    بدقة

الدعوة للبحوث والدراسات يف اجملاالت املتنوعة ذات االرتباط هبذا الوابء سواًء من انحية شرعية أو طبية، أو  وكذلك    .النفوس 
و  تقنية؛  أو  قانونية  أو  جماله.اقتصادية  يف  والدراسات كل   البحوث  تلك  نتائج  من  الندوات    االستفادة  من  العديد  عقدت  كما 

ويف هذا حفظ ملقصد العقل   واللقاءات عن بُعد عرب الربامج التقنية املتعددة ملناقشة هذا الوابء وتقدي أوراق العمل والبحوث حوله.
 يف خمتلف اجملاالت املتعلقة هبذا الوابء. ابستثمار تلك النعمة العظيمة للوصول إىل أفضل النتائج 

احلرص على غسل اليدين جيداً  أن    و موافقة العقل العلمي املعاصر من أن النظافة هي أهم عنصر من عناصر الطب الوقائي،  ويف  
: "الطهور شطر  --النظافة هي أجنع وسيلة للقضاء على الفريوس، فال عجب أن عدها اإلسالم نصف اإلميان، حيث قال  و 

  [. 222]البقرة:      َّ حس جس مخ  جخ مح جح مجُّ  ، وهي سبب من األسباب اجلالبة حملبة هللا تعاىل، قال سبحانه:(1) اإلميان"
 ذلك حفظ ملقصد العقل الذي يؤيده العلم احلديث غالباً ويتجلى يف مثل هذه النوازل.   ويف

يف  وكذلك   االشأن  ضياع  عدم  لضمان  االفرتاضي  التعليم  الدراسية تفعيل  حيث    لسنة  والطالبات؛  الطالب  مجيع وجهعلى    ت 
ق الدراسة، با يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية  التعليم بتفعيل املدارس االفرتاضية والتعليم عن بُعد خالل فرتة تعلي  اراتوز 

اجلهل    وال   . وجودة النسل ورفع  تعليم  بعد، حفظ ملقصد  التعليمية عن  العملية  استمرار  التعليم على  أن حرص وزارات  شك يف 
 . عنهم، وحفظ أوقاهتم من الضياع 

تشري البحوث إىل احتماالت إصابة األطفال واملراهقي بعدوى    النسل: : التعاطي مع فايروس كوروان مبا حيقق مقصد حفظ  اا رابع
)كوروان   لإلصابة  19كوفيد  -فريوس  عرضة  أقل  وإن كانوا  األخرى،  العمرية  الفئات  ختتلف عن  للعدوى ال  نشرهم  وإمكانية   )

؛ مما  (2) لإلصابة بضاعفات املرض  بضاعفات املرض، وأنه من املهم أن يتجنب األطفال خمالطة كبار السن واآلخرين األكثر عرضة 
أاثر قلق اآلابء واألمهات على أطفاهلم، واختذت احلكومات مجلة من اإلجراءات حلفظ األسرة وخاصًة األطفال واملراهقي وتقليل  

عقل  اجتماعهم ابلكبار قدر اإلمكان، والعمل على حتقيق مصاحلهم املختلفة؛ والت يالحظ تداخلها مع حفظ مقصد النفس وال
خول  دمن    15ومنع األطفال دون سن    ،تعليق الدراسة يف املدارس واجلامعاتاحملافظة على النشء من خالل    فمن ذلك   أيضاً،

محاية الصغار والشباب من انتشار الفريوس بينهم حيث يزيد  وفيه    ؛احملالت التجارية، وإغالق احلدائق العامة واملالعب التابعة هلا 
 أبعداد كبرية يف مكان واحد من احتمالية انتشار الفريوس بشكل كبري. جتمع األشخاص 

ابلرغم من أن أغلب الدول صرفت الكثري من األموال لتنفيذ  مقصد حفظ املال:  : التعاطي مع فايروس كوروان مبا حيقق  اا مسخا
عل أهنا حرصت  إال  لذلك،  استثنائية خاصة  ميزانية  الوابء، حيث رصدت  ملكافحة هذا  تضمن  خطتها  الت  اإلجراءات  ى فرض 

منع االحتكار، ومعاقبة كل من حياول احتكار شيء من البضائع أو السلع    :حفظ أموال املواطني وغريهم، ومن تلك اإلجراءات
اجلائحة  وقت  الناس  استغالل  األسعار هبدف  ومراقبة  العادل،  والتسعري  وجدت،   ،  إن  ارتفاعها  أسباب  من  وفرض    والتحقق 

 

 (. 223الوضوء، برقم )( رواه مسلم، كتاب الطهارة، ابب فضل 1)

 /https://www.who.intنظر موقع منظمة الصحة العاملية ا (2)
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املناسبة ملن خيالف ذلك، التأكد من توافر    العقوابت  التموينية واالستهالكية، وذلك  وكذلك  الغذائية والسلع  السلع خاصًة املواد 
لتخفيف    املبادرات اإلضافيةحزمة من صدار بعض الدول إب  كما قامت   ،من استغالل بعض التجار  حفظاً ألموال الناس ومحايًة هلم

االقتصادية    الصغرية واملتوسطة با سيزيد من احلركةودعم املشاريع    تبعات فريوس كوروان على األنشطة االقتصادية والقطاع اخلاص،
ع اإللكرتوين  إلزام البقاالت والتموينات بتوفري وسائل الدفوكذلك    .يف السوق احمللية وتوجيه الطلب حنو املنتجات واخلدمات احمللية

الناس من خالل تقليل تداول النقد  التسرت واحلرص على سالمة  أنه.  ملكافحة  يف بعض الدول متت إحالة املنازعات املالية    كما 
املتأثرة هبذه اجلائحة للقضاء؛ حيث أثرت هذه اجلائحة يف بعض جوانبها على بعض التعاقدات املالية للمكلفي، كعقود العمل،  

 كل ذلك حفاظاً على أموال الناس من الغنب أو الظلم.   البيع أو اإلجارة، وغريها؛وعقود 

 الخاتمة

 :  أهم النتائج 
 بعد توفيق هللا ومنته يف استكمال هذا البحث، أعرض أهم نتائجه فيما يلي:  

يسببه فريوس )كوروان   .1 الذي  املرض  الت حلت  19كوفيد-أن  اجلوائح واألوبئة  أعظم  يعترب من  ربيع اثين  (  هناية  ابلعامل يف 
 ، وذلك لضخامة آاثره وخطورهتا. (1)م2019هـ املوافق بداية ديسمرب 1441

مشولية الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكل زمان ومكان، ومرونتها يف استيعاب املستجدات يف كافة اجملاالت ونواحي احلياة،   .2
،  --  واملبادئ الراسخة؛ املستمدة من الوحيي: كتاب هللا العزيز، وسنة نبيه الكرييف كل عصر، ابلرجوع للثوابت األصيلة، 

منها يف جماالت حياته   اإلنسان  األوبئة وحفظ  دفع هذه  إن  بل  املتعلقة جبائحة كوروان،  املناسبة  األحكام  إجياد  ذلك  ومن 
 عة وغاايهتا، كما بينته يف هذا البحث. املختلفة )فيما خيص دينه ونفسه وعقله ونسله وماله( هو من مقاصد الشري 

أن حكومات الدول اإلسالمية ممثلًة ابجلهات الرمسية ذات العالقة قد اختذت حزمة من التدابري الوقائية واإلجراءات االحرتازية   .3
عل على حرصها  يدل  مما  ملقاصدها،  وحمققة  الغراء،  الشريعة  أحكام  ذلك  مراعيًة يف  الوابء،  هذا  انتشار  ى سالمة  ملكافحة 

 املواطني واملقيمي والزوار. 
، وقد ظهر ذلك من خالل:  مقاصد الشريعة؛ ألنه أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما   على رأسحفظ الدين  أن   .4

له، ودعائه وا إليه واالفتقار  والتضرع  تعاىل  إىل هللا  واإلميان أبمساء هللا وصفاته، واللجوء  ابلقضاء والقدر،  إليه،  اإلميان  لتوبة 
 وغريها. 

أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الت جتلى حفظها يف هذه األزمة وعليها مدار اإلجراءات االحرتازية املتخذة يف كثري   .5
و  واجلوية،  الربية  املعابر  إغالق  مثل:  الدول، وذلك  الدول،  من  الرحالت بي  وتوقف  السفر  من  اجلزئي  املنع  املنزيل  واحلجر 

 ظر التجول، وإغالق احملالت التجارية، وغريها. والكلي، وح 

 

 م، واملتوقع أن ترتفع آاثرها خالل األشهر القادمة إبذن هللا بشكل تدرجيي. 2020هـ  / مايو 1441واستمرت حلي إعداد هذا البحث يف رمضان  (1)
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بث الطمأنينة يف نفوس الناس من خالل التصريح ابملعلومات  أن ما قامت به أغلب حكومات الدول اإلسالمية فيما خيص   .6
ؤكد على  ويف الوقت املناسب، والتوعية بكافة أشكاهلا وصورها واستمرار الربامج اإلرشادية والتوعوية، كل ذلك ي  املهمة بدقة

 حفظ مقصد العقل. 
حلفظ   .7 االحرتازية  اإلجراءات  أهم  من  وإن  جوانبه،  من  يف كثري  النفس  مقصد  مع حفظ  متداخل  النسل  مقصد  أن حفظ 

عاما من دخول احملالت    15النسل: تعليق الدراسة يف املدارس واجلامعات مع استمرار التعليم عن بعد، ومنع األطفال دون  
 تهم. التجارية حرصاً على سالم 

من   .8 وإن  األمهية؛  حيث  من  والنفس  الدين  حفظ  بعد  أييت  وإن كان  املال  مقصد  حبفظ  عنايتها  الشريعة  من كمال  أن 
اإلجراءات االحرتازية حلفظ املال: منع االحتكار، ومعاقبة كل من حياول احتكار شيء من البضائع هبدف استغالل الناس  

، وقد اعتنت أغلب احلكومات بذلك عنايًة ابلغة من خالل عمليات الرصد  وقت اجلائحة، والتسعري العادل إذا دعت احلاجة 
 واملتابعة اليومية وجمازاة املخالفي. 

 ثراء علم مقاصد الشريعة، واستيعابه لكل ما قد يطرأ للمسلمي من حوادث ونوازل يف كل مناحي احلياة.  .9
 والتيسري عليهم وقت األزمات والكروب. مساحة الشريعة اإلسالمية، وأتكيد مبدأ رفع احلرج عن املسلمي،  .10

 أهم التوصيات: 
(، ودراسته من مجيع جوانبه  19كوفيد  –االهتمام واحلرص بتداعيات انتشار فريوس )كوروان  أمهية  وتتلخص توصيات الباحثة يف 

لتحسي اخلدمات، وجتويد اخلطط  الشرعية والصحية واالجتماعية واالقتصادية، توثيقاً للمرحلة، واستفادًة من الدروس والتجارب  
 للمستقبل. 

   هذا وما كان يف هذا البحث من صواب فهو بتوفيق هللا، وما كان فيه من خطأ أو زلل فمن نفسي والشيطان.
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه الكرام 

 المصادر والمراجع

الرايض،  -عبدالقادر بن ايسي اخلطيب، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعوديةأثر األدعية املأثورة يف حفظ مقاصد الشريعة،   .1
 م. 2018الطبعة األوىل 
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 م. 1995 -هـ 1416علم أصول الفقه، عبدالوهاب خالف، دار الفكر العريب، مصر،  .6
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التعلم االلكرتوني املالذ األمن الستمرارالتعلم يف األزمات و الكوارث 
 امنوذجا()اجلائحة الصحية 



 ندى فيصل د. 

 

 الملخص

  . داهتا و متطلباهتا عن املدرسة االلكرتونية وح  التدريس فضاليتناول البحث موضوع التعلم االلكرتوين مفهومه و خصائصه و توظيفه يف  
للمعلومات و   العاملية  الشبكة  تقنيات احلاسوب و  املعتمدة على  بيئة تفاعلية غنية ابلتطبيقات  اجياد  اىل  التعليم االلكرتوين  و يهدف 

اثرفعال يف تعزيز جودة التعليم و التعلم من حيث     ، و له متكن الطالب من الوصول اىل مصادر التعلم يف اي وقت و من اي مكان  
 املعلومة و فهمها و تطبيقها بشكل اكثر سرعة و دقة و اختصار و يعد من احدث االجتاهات يف التدريس ، و قد  امكانية الوصول اىل

عن طريق االجتاه حنو بيئة تعليمية غنية مبصادر متعددة ثرية ابملعلومات ،  ،طور التعلم االلكرتوين مفهوم التعلم داخل الفصول الدراسية  
اليها خالل وقت ب العلمية للطلبة سواء كانوا يف  يسهل الوصول  العقبات اليت متنع وصول املواد  سيط ، و هذا االمر يسمح بتخطي 

كما هو احلال يف  - تفشي االمراض الوابئيةاماكن انئية او خارج احلدود االدارية ملدهنم السباب تتعلق ابحلروب او الكوارث الطبيعية او 
و قد    من االسباب اليت قد حتول بينهم و بني ارتياد املؤسسات التعليمية بكافة اشكاهلا ،  غريهاو    -اجلائحة احلالية اليت دمهت العامل  

كان للتعلم االلكرتوين االثر الواضح يف استمرار العملية التعليمية و عدم توقفها يف ظروف اجلائحة الصحية اليت دمهت العامل و لوال  
  هتا اال ان وجوده كان مبثابة حلقة بني الطلبة و املؤسسات التعليمية بكافة مستوي   هذه التقنية لتوقفت عجلة التعلم و حلدث انقطاع اتم 

كذلك فانه يتيح امكانية تطوير املناهج  الوصل اليت عملت على استمرار العملية التعليمية رغم صعوابت التواصل و احلجر الصحي .   
و الربامج التعليمية تبعا ملتطلبات العصر و اخلطط التنموية ، دون ان حيمل املؤسسات التعليمية اي تكاليف مرتفعة فضال عن تنوع  

التغذية  الدروس  و تقدمي  تلقي  املتعلم اختيار االنسب منها  يف  التعليم االلكرتوين مما يسهل على  الراجعة بشكل مستمر    اساليب  
 . بذلك يتم اختصار الوقت و واجلهد يؤدي اىل معرفة التقدم الذي وصل اليه املتعلم  و 

 : ) التعريف بالبحث ( المبحث االول

 هدف البحث:  
االلكرت ي التعلم  اغوار  سرب  اىل  احلايل  البحث  و  هدف  من   امكانية وين  االفادة  الرتبوي    ميزاته   حتقيق  امليدان  يعرف  يف  ما  أبستحداث 

، لتوسيع مفهوم عملية التعلم و التعليم حبيث تتجاوز حدود الفصول التقليدية و االنطالق اىل بيئة غنية متعددت  ابملدرسة االلكرتونية  
، و تعدهذه االلتفاته  م و املتعلم  اغة دور كل من املعلاملصادر يكون لتقنيات التعليم التفاعلي عن بعد دورا اساسيا فيها  حبيث تعاد صي 

التعليمية يف ظروف الكوارث و االزمات الصحية و غريها ،   البديل عن ارتياد املدارس و املؤسسات  التعلم مبثابة  النوع من  حنو هذا 
   . مثلما هو احلال يف اجلائحة الصحية اليت دمهت العامل اليوم 

 و امهيته   مشكلة البحث 
ول  حيث كان له الفضل اال  ة ،التعليمي   العملية لكرتوين االثر البالغ يف استمرار عجلة التعلم و عدم انقطاع او توقف  لقد كان للتعلم اال

( اليت دمهت العامل    19بسبب جائحة )كوفيد    املنزيل و احلجر  الصحي  يف اغلب املؤسسات التعليمية يف ظروف العزل  يف استمرارها  
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هو التعلم و ذلك  دون انقطاع  الوحيد الذي ظل مستمر و متواصل    الشئ بكل مفاصلها ، اال ان  احلياة  حركة  على حني غرة و اوقفت  
حثيثة قامت هبا املؤسسات التعليمية و كوادرها اليت وقفت على قدم و ساق ، لتدارك االمر و االجتاه حنو نوع اخر من التعلم مل  جبهود  

الشبكة  طريقة  عن  التعلم  هو  و  اال  قبل  من  مطروحا  املؤسسات    يكن  تواصل  استمرار  التدابري يف  هذه  قد جنحت  و   ، االلكرتونية 
التعليمية يف اداء رسالتها اىل حد ما ، و هذا االمر لفت االنظار اىل امهية و جدوى هذا امليدان الذي ظل على اهلامش لفرتات ليست  

يعاين    املنطقة ، حيث  اثرت على العملية التعليمية  يف دول   ابلقليلة يف حني انه كان ميكن استغالله يف مواجهة الكثري من االزمات اليت 
اخلدمات   من  الطلبة  من  استفادة شرحية كبرية  امكانية  من  اليت حتد  االزمات  و  املشكالت  من  الكثري  النامية  الدول  اليوم يف  التعليم 

تطيع توفري ابسط مقومات التعليم من كتب و مراجع  التعليمية اليت تقدمها الدولة و السباب عدة منها قلة االمكانيات املادية اليت التس 
جتهيزات  ، اضافة اىل قلة الكوادر التعليمية  انشاءات و  املدارس و مايرتبط هبا من  كتوفري بيئة تعليمية مناسبة  نية  عدم امكافضال عن  

املناطق   اىل  الوصول  من  تتمكن  اليت  املدربة   و  او  املؤهلة  النائية  الساخنة  او  اىل   . الريفية  اليوم    اضافة  العامل  اليت دمهت  اجلائحة  ان 
من    غري قليلة تسرب اعداد    فأن  كذلك   ،  سلطت االضواء على امهيته و ضرورة االفادة من تقنياته و استغالهلا يف التعليم و التنمية

م  دول املنطقة و اليت تسببت  ظو االقتصادية اليت تعاين منها مع الطلبة من السلم التعليمي بسبب االضطراابت السياسية و االجتماعية  
بسبب او  املعيشية  بسبب ظروفهم  التعلم  يتمكنون من مواصلة  الذين ال  املهاجرين  و  املهجرين  من  اجيال  يعوهلم    بظهور  غياب من 

التعليمية   االلتحاق ابملؤسسة  فان من استطاع  املنهج  قد    ه فان ،  ..فضال عن ذلك  مبا يفرزه  املتمثلة  السلبية  املظاهر  الكثري من  يواجه 
اضافة اىل تفشي    –كاجلائحة اليت دمهت العامل اليوم    –اليت تنتقل ابلعدوى   اخلفي من سلوكيات غري الئقة و تفشي االمراض و االوبئة 

هلذه االسباب و غريها كان البد     .مور على ابنائهم من التاثر هبا  مظاهر االدمان و افكار اجلماعات املتطرفة و اليت خيشى اولياء اال 
ود حلول انجعة هلا  كالتوجه حنو  من البحث عن الوسائل اليت تعني على ختفيف بعض هذه االزمات و املشكالت و العمل على وج

  استعمال التعلم االلكرتوين الذي يساهم يف زيدة فرص االلتحاق ابلتعليم دون زيدة التكلفة الن زيدة عدد الطلبة اليت تلتحق ابلتعلم 
يتالىف اكرب نفقات التعليم   االلكرتوين تتناسب عكسيا مع التكلفة بعكس التعليم النظامي القائم على املؤسسات ،الن التعليم االلكرتوين

ضخامة و املتمثلة ابالنشاءات و البىن التحتية  حيث انه حيقق ما ال حيققه غريه من حيث قلة معدل االنفاق مع زيدة عدد الطلبة  
اكادمية و ادارية    د الطلبة ) مباين و انشاءات ،موارد مادية و بشرية اعدافمن املعروف ان كلفة تقدمي اخلدمة التعليمية تزداد مع ازديد  

اىل  ،    ....(  تصل  نسبة  متثل  فيها حيث  يقبل  طالب  مع كل  الكلية  املتوسطة  التكاليف  تتناقص  االلكرتوين  التعلم  ابستخدام  بينما 
للجامعة  ( Wagner% مقارنة بكلفة الطالب يف الذي يراتد املؤسسة التعليمية ، و قد جاء يف دراسة احلالة اليت قام هبا ) واجنر  44

  فتوحة _االلكرتونية _ يف انكلرتى ان هذا النوع من التعليم يتميز ابملرونة خبالف نظم التعليم االخرى و ايضا بقلة تكلفته املادية و امل
اعادته االمل للكثري من شرائح اجملتمع اليت حرمت من االنضواء حتت مظلة التعليم احلكومي ، و ليس هذا فحسب بل انه يعطي فرصة  

 (  2010مج اخرى .) درزكلي و الكعود :للتسجيل بربا
زيدة على    لذا يعد هذا النوع من التعليم فرصة لشرحية كبرية من الطلبة حرمت من االخنراط يف نظام التعليم احلكومي لسبب او الخر . 

ا تفشي املرض الوابئي  كونه اصبح اليوم احلل الوحيد الستمرار العملية التعليمية بعد اجراءات الغلق و احلضر الصحي اليت تسبب هب
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و املقصود ابلتعلم االلكرتوين هنا هو استعمال الوسائط االلكرتونية يف    .الذي تعاين منه دول العامل املتقدمة و النامية على حد سواء  
من خالل مناهج مت حتويلها اىل كتب الكرتونية . و  ،  التعلم و التعليم عن بعد من خمتلف مصادر املعرفة اليت تتيحها البوابة االلكرتونية  

فهو يشجع على التعلم مدى احلياة فضال عن انه ال يتحدد بوقت  ،  يعد هذا النوع من التعلم من ارقى انواع التعلم و اكثرها استمرارا  
تية فهو اذا يساعد على مراعاة الفروق  امعني اذ يرتك خيار حتديد الوقت للمتعلم حيث يسري فيه املتعلم وفقا المكانياته و قدراته الذ

البحث و االستقصاء   املتعلم يف  التعلم و على جمهود  املتعة يف  قائمة على  تفاعلية  تعليمية  بيئة  يوفر  املتعلمني و  ان  ،  الفردية بني  اذ 
يوم شغوفة ابمتالك االجهزة  اجلهاز االلكرتوين حبد ذاته يعد مشوق و ميتلك امكانيات تيسر التعلم و تسرعه و الن معظم  الناس ال

االلكرتونية  و هلا القدرة  على  استخدامها ببساطة و يسر، فلم ال يتم استخدامها للتعلم ابقصر وقت و اقل جهد و اكثر فائدة  بدل  
العربية للتعلم االلكرت   و    .(    2009مهدي:  اضاعة الساعات يف ما ال فائدة منه .)عبود و  وين لغرض  بدأ ظهور الكثري من املواقع 

التجربة و اجراء الدراسات و االحصاءات و معظم االحصائيات اثبتت ان التعلم االلكرتوين افضل من التعلم التقليدي و له أتثري كبري  
مة  يف منو ادراك الطلبة و التطور اللغوي هلم فضال عن االستنتاج .و البد قبل الشروع بتنفيذ هذا النوع من التعلم من توضيح املالمح العا

 : للتعلم االلكرتوين و عناصره اليت البد ان تؤخذ بنظر االعتبار و كااليت 
اساليب    - عن  فضال  يرتمجها  حمتوى  توفري  و  االهداف  و حتديد  العمرية  مرحلتهم  و  املتعلمني  نوع  بتحديد  :يتمثل  الرتبوي  اجلانب 

الية التقومي سواء للمتعلم او البيئة التعليمية او املقررات    تطبيقها بوجود مرشد و موجه ام ابالعتماد على املراجع فقط . كذلك حتديد
 املعروضة . 

حيث البد من ختطيط البنية التحتية كاالدارة و االجهزة االلكرتونية و الربجميات فضال عن املوظفني املؤهلني الدارة    اجلانب الفين  :  -
 املنظومة التعليمية ، و تصميم الصفحات و املواقع . 

تقاليد اجملتمع الدينية و  اجلانب االخالقي: يعد هذا اجلانب من اهم العناصر اليت جيب ان تؤخذ بنظر االعتبار اذ البد ان يراعي    -
االخالقية فضال عن حتصيل القبول لتطبيقه من قبل الدول املستفيدة من تطبيقه مبا ال يتعارض مع سياسة هذه الدول و ذلك للحصول  

 (  2009على الدعم املؤسسي لتنفيذ هذا املشروع و التعاون اداري و ماليا من اجل اجناحه .) انظر عبود و مهدي :
 التعلم االلكرتوين :   / صطلحات حتديد امل

عرف ابنه :نظام تعليمي يستخدم تقنيات املعلومات و شبكات احلاسوب االيل يف تدعيم و توسيع نطاق العملية التعليمية من خالل  
ختصني يف جماالت  جمموعة من الوسائل منها اجهزة احلاسوب االيل ، الشبكة العاملية للمعلومات و الربامج االلكرتونية املعدة من قبل امل

 (   2003لوم :االلكرتونيات .)غ
و عرف ابنه : هو طريقة للتعليم ابستخدام اليات االتصال احلديثة من حاسوب و شبكاته و وسائطه املتعددة من صوت و صورة و  

انواعها التقنية جبميع  اليات حبث و مكتبات الكرتونية فضال عن بواابت االنرتنت ، و هو استخدام  يف ايصال املعلومة    رسومات و 
 (  2005ارك :للمتعلم ابقصر وقت و اقل جهد .) املوسى و املب
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تعرفه  الشبكة    و  بواسطة  تعليمية جمانية  تقدم خدمات  التعليمة  املؤسسات  الباحثة اجرائيا ابنه : تصميم منظومة تعليمة دولية حتاكي 
لشرحية املتسربني من التعليم النظامي و الذين ال تسمح هلم ظروفهم املعيشية ابالنتظام يف  للحد من ااثر اجلائحة او  العنكبوتية العاملية  
 و يطلق على  هذه املنظومة  ) املدرسة االلكرتونية ( . ، مؤسسات التعليم 

 الداهية ..  : هي البلية و التهلكة و  جلائحة جاء يف معجم املعاين اجلامع ان ا :اجلائحة  
ح اجلائحة : هي االنتشار العاملي ملرض يشمل العديد من الدول و يشري البعض اىل ان مصطلح اجلائحة يعين ايضا ان  و يف االصطال 

كما يشري تعريف اجلائحة اىل ان املرض اصبحت    .  املرض يتحدى السيطرة و هذا يفسر انتشاره دوليا و عدم احنساره يف دولة واحدة  
 (  2020العاملية :منظمة الصحة )  . جتماعية على نطاق عاملي له تداعيات اقتصادية و سياسية و ا

 : ) المدرسة االلكترونية ( البحث الثاني

 :  عرب االجيال  التعلم االلكرتوين مفهوم   تطور 
هناك ثالث اجيال تطور خالهلا التعلم االلكرتوين ليصبح على ما هو عليه اليوم ،فكانت  ان املتتبع ملراحل تطور التعلم االلكرتوين جيد  

يتم    االول   اجليلبدايت   املدجمة حيث  االقراص  بواسطة  بدأ استعمال احملتوى االلكرتوين  اذ  املنصرم ،  القرن  الثمانينات من  اوائل  يف 
العملية التعليمية عرب وسائل اتصال تقليدية ايضا كاملراسلة و الفاكس ، و التفاعل    ايصال املادة اىل املتعلم بطريقة تقليدية ، و تتم ادارة 

، و كان يبدو يف ذلك  فردي بني الطالب و املعلم مع الرتكيز على دور الطالب . و مسي هذا اجليل ابجليل االول من التعلم االلكرتوين  
فاعل بني فرد و جمموعة بشكل مباشر . لذا اقتصر استعمال هذا النوع من  احلني تراجعا عن مفهوم التعليم التقليدي الذي يتسم ابلت

 التعلم على احلاالت االستثنائية جدا كتعذر حضور الطالب اىل اجلامعة . 
توى  قة ايصال احملتوى اىل طريقة شبكية و تطور معها احمل استعمال االنرتنت ، حيث تطورت طري فبدايته كانت مع بداية الثاين اجليلاما 

، اال ان  جمموعة من الطلبة مع استاذ معني   ايضا اىل حد ما ، كما و تطورت عملية التواصل و التفاعل من فردية اىل مجاعية يشرتك فيعا 
فع  ادارة العملية التعليمية بقيت تستعمل الوسائل التقليدية .   و من مث حدثت النقلة النوعية مع ظهور مفهوم التجارة االلكرتونية و الد

لك  ، حيث اصبح ابالمكان ادارة العملية التعليمية عرب شبكة االنرتنت ، و رافق ذااللكرتوين يف اواخر التسعينات من القرن املنصرم  
من التعلم االلكرتوين بتطوير بيئة افرتاضية    الثالث  اجليلتطور سريع يف الوسائط املتعددة و الواقع االفرتاضي ، مما ااتح اجملال لظهور  

تتشابه اىل حد كبري مع اجلامعة التقليدية من حيث اخلدمات الطالبية و االدارية و االكادميية اليت تقدم للطلبة . و بذلك ظهر مفهوم  
و غريهم لاللتحاق ابلصفوف االفرتاضية و  لتعلم االلكرتوين الذي فتح اجملال امام عدد كبري من الراغبني ابلتعلم من طلبة و موظفني  ا

سي  التفاعل فيما بينهم ابستعمال التقنيات احلديثة اليت توفر هلم بيئة تعليمية يف اماكن تواجدهم دون احلاجة اىل االنتقال اىل مبىن مدر 
( جامعة و مؤسسة تعليمية يف    900)    العمل او تغيري منط حياهتم . حيث بلغ تعداد اجلامعات و املعاهد االفرتاضيىة حبدود   او ترك 

 ( 2005الدول املتقدمة و النامية .) جراح : 
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 املدرسة االلكرتونية :  
املعلومات   توصيل  االتصال هبدف  شبكات  و  االلكرتونية  االجهزة  و  احلواسيب  تستخدم  و  االنرتنت  على  املبين  للتعلم  مدرسة  هي 

اال ان املستهدفني  -الرقمية االلكرتونية اىل املتعلمني بغض النظر عن اماكنهم  سواء كانوا متواجدين داخل اسوار املدرسة او خارجها .
 . ة على ارتياد املؤسسات التعليمية االوىل هم الشرحية املتسربة من التعليم النظامي السباب قاهرة حالت دون القدر  هبذا البحث ابلدرجة 

 وحدات املدرسة االلكرتونية :   
عن   فضال  االهداف  حتقق  اليت  النصوص  من  جمموعة  يتضمن  حمتوى  و  اهدافا  تتضمن  اليت  التعليمية  الربامج  من  مبجموعة  وتتمثل 

 و االسئلة لتقومي مدى تعلم الطالب و استفادته من الربانمج . االنشطة 
 معايري تصميم عناصر التعلم يف املدرسة االلكرتونية  

واملقرر االلكرتوين هو مقرر يستخدم يف تصميمه انشطة و مواد تعليمية تعتمد على احلاسوب و حمتوى غين مبكوانت الوسائط املتعدد  
و يرى ) امحد    املعايريمدة على شبكة االنرتنت و ختضع عملية انتاج املقررات االلكرتونية جملموعة من  التفاعلية يف صورة برجميات معت

( ان املعايري عبارة عن اراء حمصلة لكثري من االبعاد السيكولوجية و االجتماعية للموضوع املراد تقوميه ،    2003اللقاين و علي اجلمل :
ن الذي  الشئ  احكام على  اىل  الوصول  )  او  يرى   ، يف حني  اداءه  و  قادرين على عمله  يكونوا  و  الطلبة  يعرفه  ما  نوعية  و   ، قومه 

ان املعايري اجراءات امنوذجية لالداء و مقاييس للتقومي و ارشادات ابعثة و حمركة للتطوير و التحسني ،    (  1999مصطفى جودت :
املعيار   يعرف  ان  . و ميكن  القرار  اختاذ  اداة مساعدة على  تطبيق  فضال عن كوهنا  اليت ميكن يف ضوئها  االداء  اعلى مستويت  أبنه 

 . الفنية عند تصميم عناصر التعلم  ا من النواحي الرتبوية و النفسية و التكنولوجية وجمموعة من املواصفات االجرائية املتفق عليه
فت الدراسات و  شو على اساس املعايري يتم تصميم و تطوير املنتجات التكنولوجية و على اساسها يتم تقوميها و احلكم عليها و قد ك

 اساسها اىل عدم وجود معايري النتاج هذه الربامج و هذا بدوره  البحوث عن اخطاء و عيوب عدة يف نظم الوسائط املتعددة ترجع يف
 (  2014) عقل، جمدي سعيد  :   يؤدي اىل حدوث فجوة بني نتائج البحوث و تطبيقاهتا عند التصميم .

 املعايري العاملية ملقررات التعليم االلكرتوين  
اللكرتوين نفسه و من املعايري الشائعة اليت اخذت ابالنتشار خالل السنوات  ان امهية املعيارية يف التعليم االلكرتوين تعد مالزمة للتعليم ا

سكورم   )معايري  املشاع(  SCORMاالخرية   ( التشاركي  احملتوى  ملكوانت  املرجعي  )النموذج  تعين  هي  و   )Sharable 
Content Object Reference Modelجم ثالث  عن  عبارة  سكورم  معايري  و  من  (  املقاييس  موعات  و  املعايري 

التقنية تكون مبجموعها مرجعا فنيا لصناع احملتوى  ) التعليمية و  الزمن ( اجملمعة من خمتلف اجلهات  املواصفات( الرتاكمية ) تنمو مع 
 الرقمي التعليمي و اجملموعات الثالثة هي : 

 (   Content Aggregation Modelمنوذج جتميع احملتوى الرقمي )  •
 (    Run-Time Environment)  البيئة املثالية  •
 (    Sequencing and Navigationالتتابع و التقصي )  •
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التجميع و  و  الرقمي اىل مكوانته االصلية و جعلها قابلة للتشارك من خالل  من مميزات معايري سكورم اهنا تعتمد على جتزئة احملتوى 
عند تطبيقها يف بناء احملتوى الرقمي التعليمي مميزات منها امكانية نشر  التكوين وفق متطلبات العملية التعليمية . و حتقق معايري سكورم  

احملتوى الرقمي ) او جزئياته ( بسهولة ، كما ميكن استخدامه مرات عدة و ابشكال متعددة ، فضال عن امكانية متابعة اداء املتعلم و  
: )  و ميكن ان يتكون احملتوى الرقمي من اجلزئيات االساسية االتية مبا يف ذلك تقييم الوقت الالزم للتعلم ، و غريها من امليزات . تطوره  

اخلرائط  ..الفيديو و الرسوم املتحركة  ..التسجيالت و املؤثرات  الصوتية  ..الرسوم التوضيحية و الصور الفوتوغرافية  ..النصوص املكتوبة  
 ( .  التوضيحية  

املمتنوعة ضروري الكتمال عجلة التعليم االلكرتوين ، و احملتوى ليس جهاز قابل للعطل او الفناء  و يعد توفر احملتوى الرقمي أبشكاله   
ة  و امنا هو تراكم معريف ينمو مع الزمن و يشرتك يف املسامهة يف منوه و تطوره عدد كبري من املختصني و الرتبويني ، و هو يعد ثروة وطني 

ات املتخصصة بذلك ، و الدول اليوم تفتخر مبا لديها من خمزون تراكمي من احملتويت الرقمية ،  جيب العناية هبا و تنميتها و انشاء اهليئ
و تعمل على ان تغطي هذه احملتويت اكرب شرحية ممكنة من املتعلمني و املتدربني ، لذا البد من حث املعلمني على املسامهة يف تطويره  

 (  2020) امحد ، عدي على : و منوه . 
 ج املقررات يف املدرسة االلكرتونية :  مراحل انتا 

 : متر عملية انتاج املقررات االلكرتونية بثالث مراحل هي 
: التطوير حبيث يعمل املطورون على حتويل االفكار اليت وضعها خبري املادة العلمية و مصممي احملتوى ، على شكل منتج تعليمي    اوال

الذي يشمل املقرر بصفة عامة و معرفة    تعليمية ( و ذلك من خالل التحليل متكامل يتكون من ) خطط و مصادر و اعداد مواد  
،  و التغلب على معيقات التعلم -مي  حبسب املرحلة العمرية اليت يتوجه هلا الربانمج التعلي –احتياجات املؤلف و حتليل شخصية املتعلم 

حتديد انواع و مستويت االهداف التعليمية مث التصميم و يتمثل  و من مث حتليل التدريس ابالعتماد على حتليل احملتوى و الذي يتم فيه  
يف تصميم احملتوى التعليمي حبسب مواصفات معينة تستلزم املرونة و التوازن يف تصميمه ، و من مث ترمجة احملتوى التعليمي اىل تطبيق  

 عملي ابعداد الصفحة االلكرتونية على املوقع . 
عدة املتدربني على التعرف على احملتوى االلكرتوين اجلديد و العمل على تدريبهم و التاكد من قدرهتم  : التطبيق و يعتمد على مسااثنيا

 على استخدام احملتوى . 
:التقييم من اجل التحقق من مدى فاعلية و جودة املقرر و يتم على مرحلتني ، االوىل التقييم البنائي و يشمل تقييم املقرر و مجع    اثلثا

بداي املراحل املالحظات  املقرر    ة من  بناء  انتاج و  املقرر و ذلك  ،  االوىل من  تطبيق  بعد مرحلة  التقييم االحصائي و يكون  الثانية  و 
 ابجراء اختبارات عليه . 

 مكتبة املدرسة االلكرتونية  
االلكرتونية ( و هي نظام حيتوي على قاعدة بياانت شاملة تسمح المني املكتبة بعمل    و من وحدات املدرسة االلكرتونية ) املكتبات 

ملية  ارشفة كاملة للمصادر الورقية ، او االكرتونية مثل الكتب و املوسوعات و امللفات الصوتية ابالضافة اىل املواقع االلكرتونية لتوفري ع
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املصادر ابستخدام االنرتنت و وحدة اخر  تعد من اجهزة  البحث و حجز  اليت  املعامل االلكرتونية و  او  تتمثل ابملخابر االفرتاضية  ى 
 احملاكاة اليت تسمح للطلبة ابجراء التجارب الكيميائية و البيولوجية ، و يعد وسيلة تعليم واسعة النطاق . 

قمية ، و قد اظهرت دراسات عدة امهية  و ابالضافة اىل ذلك هناك املستودعات التعليمية اليت تسهم يف انتاج و تبادل املعلومات الر 
املستودعات التعليمية يف مساعدة املتعلمني على سهولة االستخدام و البحث عن مصادر التعلم الرقمية و ختزين و تبويب وحداهتا ،  

 (  2014كما تبني ان هلا فاعلية يف تبادل اخلربات و املعلومات بني املتعلمني  .) عقل : 
 متطلبات املدرسة االلكرتونية : 

تتطلب املدرسة االلكرتونية التقومي املدرسي و هو تقومي ميكن استعماله لتحديد مواعيد االختبارات و تسليم الواجبات ولوحة اعالانت  
قائمة و   ، الطلبة  و  للمعلم  الشخصية  الصفحات  عن  فضال   ، املدروس  املقرر  حول  للطلبة  املوجهة  الرسائل  فيها  املراجع    توضع 

اعداد االختبارات فتتكون من ادوات العد  و   االلكرتونية الية  اما  املقرر ،  تتعلق ابملوضوع  انرتنت  اد االسئلة و حتديد  تتضمن مواقع 
املخ توزيعها ، كما و  ص الدرجات  نتائجهم و درجاهتم مع طريقة  الطلبة على  يطلع  فيه  و  الدرجات  املعلم و سجل  قبل  هلا من  صة 

لتقدمي احصائيات عن تكرار مكوانت املقرر و االطالع علىى صفحات الزوار و الوصالت اليت  يتضمن السجل   للمقرر  االحصائي 
توفري  اجل  من  االلكرتوين  الربيد  يوجد    يستخدموهنا و مركز  و  الزمالء  او  االستاذ  مرفقات مع  اي  او  اخلاصة  الرسائل  تبادل  امكانية 

التعليمي و اليت يقوم الطلبة بتحميلها و صفحة املالحظات اليت تسمح  كذلك امللفات املشرتكة و هي ملفات موجود ة على املوقع 
على   اجاابت  يقدم  الذي  االلكرتوين  االرشادي  الدليل  و  الواجبات  بعض  االستاذ  وضع  و  مالحظاهتم  و  افكارهم  بتسجيل  للطلبة 

شبه اىل حد كبري ما يعرف اليوم ابلصف  .و هو ياستفسارات املستخدم و اعطاء وصف مفصل ملكوانت املقرر و كيفية استخدامه  
 . (   Google classroom)   االلكرتوين 

 معيقات التعلم االلكرتوين  
 التطور السريع يف املعايري القياسية العاملية مما يتطلب تعديالت كثرية يف املقررات االلكرتونية  

 عدم وجود وعي كايف لدى افراد اجملتمع املستهدف هبذا النوع من التعليم  
السرية   و  اخلصوصية  الرمسية  اجلهات  بعض  من طرف  هبا  معرتف  غري  من خالله  استحصاهلا  يتم  اليت  اخرتاق  الشهادات  يوجد  اي 

 للمحتويت و االمتحاانت  
م  اال انه ميكن تذليل هذه العقبات بتقدمي مواد معرفية يسريه تعني املتعلم على تعلم القراءة و الكتابة و اللغة على االقل فضال عن تعل

عة و احلرف البسيطة و ذلك من اضعف  ة على الصحة و استغالل موارد البيئة الطبيعية و الزراظاالساسية اليت تعينه على احملاف  املبادئ
 االميان . 
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 الخاتمة

ليمية ال يزال مستمرا  عان االجتاه حنو استعمال التعلم االلكرتوين من االمهية مبكان ، فعلى الرغم من ان التعلم التقليدي يف املؤسسات الت 
منها قلة املوارد املادية و البشرية  ،  و اثبت جناحة على مدى السنوات ، اال ان احلاجة اىل التعلم االلكرتوين تستدعيها اسباب عدة  

نزوح اىل اماكن  ني بسبب التهجري و الالالزمة للتعلم التقليدي سواء يف االماكن اليت تعاين من احلروب و كثرة عدد املتسربني من املتعلم
 ال تتوفر فيها ابسط امكانيات احلياة الكرمية فضال عن التعليم و ما يتطلبه من موارد مادية و بشرية  

كذلك فان ازديد اعداد املراتدين للمؤسسات التعليمية فوق الطاقات االستيعابية هلذه املؤسسات بسبب ارتفاع اعداد الطلبة املستمر  
 سباب اليت توجب االجتاه حنو التعلم االلكرتوين  مع مرور الوقت يعد احد اال

ظروف اجلائحة اليت دمهت العامل اليوم تعد من االسباب الرئيسة و املهمة لتطوير االجتاه حنو هذا النوع من التعلم ، حيث   فضال عن ان
   ري من االزمات يف ميدان التعلم   ان اجتاه اغلب املؤسسات و الطلبة اىل استعماله يف الوقت احلاضر ، اثبت جدارته يف حل الكث

ولكي تتم االفادة من هذا النوع من النعليم البد من العمل على تدريب و أتهيل كوادر متخصصة ، و قيام الدول بتوفري ميزانيات مالية  
لالنفاق على هذا النوع من النعليم ، فضال عن ضرورة وجود تعاون دويل بني املنظمات املتخصصة لتحديد الشرائح املستفيدة من هذه  

اعمار و مستويت التعلم اليت تستهدفها املنظومة ، فضال عن حتديد طبيعة املعارف و املعلومات اليت تقدم ، و حتديد    اخلدمة و حتديد
  الية النظام سواء ابلتعلم الذايت او ابالستعانة بكوادر تدريسية مؤهلة و مدربة ، فضال عن ضرورة وجود تعاون دويل لتوفري خدمة انرتنت 

 . يمية و املتعلمني للمؤسسات التعل جمانية  

 المراجع

 . 2020ق امحد ، عدي علي ، منشورات مشروع التعليم االلكرتوين يف اجلامعات العراقية ، دائرة البحث و التطوير ، وزارة التعليم العايل / العرا .1
اثر التدريس ابستخدام الفصول االفرتاضية عرب شبكة العاملية االنرتنت على حتصيل طالب كلية الرتبية يف تقنيات التعليم   . املبارك ، امحد بن عبد العزيز   .2

 ه( 1424و االتصال جبامعة امللك سعود ، رسالة ماجستري ، الريض ) 
  2005/ العراق  39بدر ، التعلم االلكرتوين يف العراق ، جملة اداب البصرة ، العدد / جراح ،ندى .3
، جملة جامعة املدينة العاملية للعلوم الرتبوية ،  -طريقة التعلم االلكرتوين او التعلم ابحلاسوب  –خليل ، حسن ، طرق التدريس القائمة على جهد املتعلم   .4

   2013/ 28/ع 1جملد 
رية ،  مسري و الكعود ، صاحل ،دور التعليم االفرتاضي يف احلد من ازمة االنفاق على التعليم العايل و الطلب عليه يف اجلمهورية العربية السو دركزنلي ،حممد   .5

   2010مستل من رسالة ماجستري ، كلية االقتصاد ، جامعة حلب / سوري 
بيئة   .6 لبناء  املعرفة  ادارة  ،اقرتاح  ،عالء  احلمامي  و  ،عماد  ،  سرحان  البيت  ال  ، جامعة  الدراسات  و  للبحوث  املنارة  ،جملة  االلكرتوين  للتعليم  حقيقية 

   2015/ االردن 2/ع  21جملد
    2008مصر  /التعلم االلكرتوين طريقة مبتكرة للتعليم و زيدة املعرفة و مستقبل مشرق حنو تقنيات اكثر تفاعلية يف التعليمسعد الدين ، حممد ،  .7
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للعلوم /جملد    عبود ، حسام فاحل و .8 الرافدين اجلامعة  العراقية ،جملة كلية  التعلم االلكرتوين يف اجلامعات  العراق   25مهدي ،عمار فاحل ، مستقبل    /
2009   

 .  2014/  6عقل ، جمدي سعيد ، معايري تصميم التعلم مبستودعات التعلم االلكرتوين ، جملة جامعة فلسطني لالحباث و الدراسات /ع  .9
التعليم االلكرتوين يف كلية االتصاالت و املعلومات ابلريض :دراسة حالة ،ورقة عمل مقدمة اىل ندوة  .د صاحل و احلامد ،امحد بن عبد هللا العويد ، حمم .10

 ه( 1424)التعليم املفتوح يف مدارس امللك فيصل ، الريض 
 ، املنظمة العربية للتنمية االدارية ، مصر القاهرة    التعلم االلكرتوين :مدخل اىل التدريب غري التقليدي 2003الغراب ،اميان حممد  .11
 2020منظمة الصحة العاملية ، مراكز مكافحة االمراض و الوقاية منها ، رابطة املهنيني يف مكافحة العدوى و علم االوبئة / .12
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 االثار النفسية املرتتبة عن جائحة كورونا يف اجملتمع اجلزائري



 د. سليمة حمودة

 الملخص : 

عينة من اجملتمع اجلزائري  الشدة النفسية يف ظل جائحة كوروان على    مستوى هتدف الدراسة احلالية اىل معرفة   اهلدف من الدراسة : 
العمرية والتعليمية واالجتماعية  الفئات  النساء والرجال و خمتلف  الفروق بني  النفسية .  والتعرف على     املنهجية : يف درجة الشدة 

على   .وبعد التحقق من صالحية األداةجلمع املعلومات  (K10)مقياس كيسلر للشدة النفسية لتحقيق هدف الدراسة اعتمدان على 
والثبات   الصدق  مقاييس  ابستخدام  استطالعية   مقدراها  عينة  تبلغ  عينة  على  الدراسة  ابجراء  املقياس    225قمنا  توزيع  ،مت 

وبرانمج     22االصدار    SPSSبرانمج      املنهج الوصفي وعلى كل من   على  االعتماد يا عرب مواقع التواصل االجتماعي .مت  الكرتون 
AMOS      لدى عينة      انتشار الشدة النفسية توصلت نتائج الدراسة اىل    النتائج : للتحليل االحصائي للبياانت .  23االصدار

درجة الشدة    ه هناك فروق بني االانث والدكور يف ،حيث اظهرت ان بسسبب احلجر الناتج عن جائحة كوروان   من اجملتمع اجلزائري 
ومل يكن هناك فروق يف الشدة النفسية بني  لصاحل االانث وهناك فروق بني خمتلف احلاالت االجتماعية لصاحل العزاب    النفسية  

خاصة لدى  تسبب جائحة كوروان يف ارتفاع الشدة النفسية لدى اجملتمع اجلزائري  خالصة :  خمتلف االعمار واملستوايت التعليمية.  
 النساء والعزاب من الشباب  . 

 Covid19الشدة النفسية، جائحة كوروان  ت املفتاحية :الكلما
Abstract  

Objectif of study: The current study aims to  define the level of psychological distress impact 

of the Corona pandemic in Algerian society, and to identify the differences between women 

and men and the different age, educational levels and civil status in the degree of 

psychological distress. Method : To achieve the  objective of the study we  choose  Kessler 

psychological distress scale (K10) to collect information .After checking the validity of the 

tool we conducted the study on a sample of 225 , The scale was distributed electronically via 

social media. The descriptive approach was based on both SPSS version 22 and AMOS 

version 23 program for statistical analysis of data. Results:  The results of the study reached 

the prevalence of distress among a sample of Algerian society and there are differences 

between females and males  in distress ,and there are differences between  civil status and 

there were no differences in psychological distress between different ages and educational 

levels. 

Conclusion , as it showed that the degree of psychological distress was higher for females as 

well as for singles,                              Keywords  Psychological Distress ,COVID19 

 مقدمة  
، وخلف العديد من احلاالت و املوتى    2019مرة مبدينة ووهان الصينية يف دبسمرب    ألول ظهر    ا املاضية وابء  األشهر انتشر خالل  

العامل خملفا عجزا و صدمة  لدى الدول   افريقيا  مث امريكا فبقية دول  انتشاره ليمتد بعد ذلك اىل آسيا و اورواب،  بسبب سرعة 
جتربة مشرتكة هتدد حياته اجلسدية  لدويل ابسره فهو يعيش  املتقدمة ملواجهته انهيك على الدول االخرى. مما انعكس على اجملتمع ا

لدى االنسان واجملتمع العاملي ابلنظر خلطورة انتشار    حقيقية فانعكاساته السلبية خلقت معاانة    . والنفسية واالجتماعية واالقتصادية 
 الفريوس وغياب عالج له اىل حد الساعة . 
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ُتشري سيكولوجيا األوبئة إىل وجود طبيعة مزدوجة للسلوك اإلنساين، حيث يغلف بقشرة من العقالنية ُُتفي اجتاهات وحتيزات ال  
الفرد حنو سلوكيات متناقضة غري منطقية  األمور بزمام    عقالنية منطقية. يف األزمات أتخذ الال   ، ويدفع اخلوف والقلق واالرتياب 

ه ابحلياة البدائية غري املتحضرة )اهلروب أو القتال( واليت حتركها املشاعر واالحتياجات البدائية حىت تسيطر  ويستعيد الفرد منطًا أشب 
هذه املشاعر افرزت حالة من الرعب و عدم االستقرار نفسي ظهرت على شكل مشكالت نفسية واضطرايت    على الفرد متاًما. 

 ( 2020،هالة احلفناوي نفسية .) 
واىل فقدان املعىن          (Agarwal, V., et al,2020فلقد استطاع هئا الوابء ان خيلق حالة من الرعب واخلوف واهللع واالكتئاب 

نفسية  اىل    توصلت دراسات  و.    Sanderson et al (2020)والشعور ابلوحدة وفقدان السند والشعور ابالحباط وقلق مزمن  
  Lin, C. Y. (2020)واخلوف من املوت   والوصم  من االصابة اخلوف من  كل  ب  وابء الكوروان   انتشاروجود عالقة 

العقلية    االمراض  مستشفى  من  اطباء  وانعكاس    Denis-Saint-Seineوحتدث  املنزيل  للحجر  ان  اىل  على  ا بباريس  ته 
 اىل انتشار حاالت اهلالوس واهلذااين يف وسط الشباب.  أدت واالقتصادي اجلانب النفسي واالجتماعي 

تؤدي  اىل    املصاحبة ابحلجر املنزيل النفسية  الصدمة  أن    اىليف جريدة الوطن اجلزائرية    مصرحا (  2020و وضح حممود بودارن )
  PTSD(Post Trauma stress Disorder)ظهور اضطراابت نفسية متتثل خاصة يف انتشار اضطراب مابعد الصدمة  

احلايل      اجلزائروتعيش   االسبوع  ب  ارتفاعاخالل  املصابني  لعدد  السابقة       Covid-19فريوس  كبريا  ويعود  ،  مقارنة ابالشهر 
حيث سجلت اول حالة مبدينة بليدة مشال اجلزائر ملغرتب    2020فيفري   25اىل يوم    يف اجلزائر    Covid-19انتشار فريوس  

علن احلكومة اجلزائرية حالة التأهب القصوى يوم  جزائري قادم من فرنسا لتصبح البليدة بؤرة انتقال املرض لكامل القطر اجلزائري، لت
بليدة وحجر جزئي على كامل املدن ، حيث مت اغالق املدارس واجلامعات   فتقرر قيام حجر كلي على مدينة    2020مارس    17

كما مت فرض لبس  ن.و منع التنقل عرب الوالايت و خارج الوطو اماكن التنزه واملطاعم واحملالت استثين منها حمالت املواد الغذائية  
 الكمامة وضرورة التباعد االجتماعي كتدابري وقائية. 

خ من  عن حناول  البحث  الدراسة  هذه  النفسية   الل  جلائحة كوروان    املشكالت  التساؤل املصاحبة  على  االجابة  ما  خالل  هو  : 
احلجر  اجلزائري  يف ظل  اجملتمع  من  عينة   لدى  النفسية  الشدة  عن جائحة كوروان؟   مستوى  الناتج  الشدة    املنزيل  ملستوى  وهل 

 النفسية عالقة مبتغريات اجلنس والسن و احلالة االجتماعية املستوى التعليمي ؟ 
 فرضيات الدراسة : 

جائحة  يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن لدى عينة  من اجملتمع اجلزائري   توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشدة النفسية  .1
 كوروان  تبعا ملتغري اجلنس. 

يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة  لدى عينة  من اجملتمع اجلزائري   توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشدة النفسية  .2
 كوروان  تبعا ملتغري السن. 

حلجر املنزيل الناتج عن جائحة  يف ظل الدى عينة  من اجملتمع اجلزائري   توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشدة النفسية  .3
 كوروان  تبعا ملتغري احلالة االجتماعية. 

توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشدة النفسية يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان  تبعا ملتغري املستوى   .4
 التعليمي. 
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 نفسية الناجتة عن : حماولة البحث عن اآلاثر التكمن أمهية الدراسة من خالل :  أمهية الدراسة 
 ظهور وانتشار فريوس الكوروان  كصاعقة على العامل أمجع.  -

 حالة التغري اليت تعيشها اجملتمعات على املستوى الشخصي و االجتماعي واالقتصادي واالكادميي.  -

يقول من املختصني  ظهور  تعيش اجلزائر ارتفاعا كبريا يف عدد االصاابت ابلفريوس ابالضافة اىل عدد املوتى املرتفع هناك من   -
 موجة اثنية من انتشار الفريوس وبشكل اكرب من االوىل. 

دق انقوس  اخلطر من طرف خمتصني يف علم االوبئة أن هذه اجلائحة مازالت وقد تستمر اىل سنتني مامل تتوصل املخابر اىل   -
 صناعة لقاح. 

 . االخبار املنتشرة حول املؤامرات واحلروب البيولوجية بني الدول العظمى  -
 :    من خالل فهمن ملوضوع الدراسة فاننا نسعى من خالل هده الدراسة اىل  :    الدراسة اف أهد

 يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان   الشدة النفسية يف وسط اجملتمع اجلزائري   التعرف على مستوى  -

وخمتلف  بني كل من اجلنسني  يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان   التعرف على الفروق  يف درجة الشدة النفسية  -
   واحلالة االجتماعية.  االعمار واملستوايت العمرية

 متغريات الدراسة : 
 يعرف كما يلي :   19-مرض كوفيدحسب منظمة الصحة العاملية فان  

كتشف مؤخراً. معد  مرض   19-مرض كوفيد
ُ
 يسببه فريوس كوروان امل

األمراض   إىل  الشائعة  الربد  نزالت  من  ترتاوح حدهتا  اليت  التنفسي  اجلهاز  البشر حاالت عدوى  لدى  تسبب  ففريوسات كوروان 
كتشف  األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة )السارس(. ويسبب فريوس كوروان  

ُ
امل

 .19-مؤخراً مرض فريوس كوروان كوفيد
 عن طريق األشخاص اآلخرين املصابني ابلفريوس.  19-مكن أن يصاب األشخاص بعدوى مرض كوفيد

وميكن للمرض أن ينتقل من شخص إىل شخص عن طريق الُقطريات الصغرية اليت تتناثر من األنف أو الفم عندما يسعل الشخص  
 يعطس.  أو  19-املصاب مبرض كوفيد

إذا تنفسوا الُقطريات اليت ُترج من الشخص املصاب ابملرض مع سعاله أو    19-كما ميكن أن يصاب األشخاص مبرض كوفيد
 أقدام(.  3زفريه. ولذا فمن األمهية مبكان االبتعاد عن الشخص املريض مبسافة تزيد على مرت واحد )

 ون أن يشعروا ابملرض. ويصاب بعض الناس ابلعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ود
 %( من املرض دون احلاجة إىل عالج خاص. 80ويتعاىف معظم األشخاص )حنو  

حيث يعانون من صعوبة التنفس.    19-أشخاص يصابون بعدوى كوفيد  6وتشتد حدة املرض لدى شخص واحد تقريباً من كل  
القلب أو داء   وتزداد احتماالت إصابة املسنني واألشخاص املصابني مبشكالت طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض 

 السكري، أبمراض وخيمة.  
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شخاص الذين ُأصيبوا ابملرض. وينبغي لألشخاص الذين يعانون من احلمى والسعال وصعوبة التنفس  % من األ2وقد توىف حنو  
 . التماس الرعاية الطبية 

غري    وانفعاالت  شاعرحالة نفسية تتميز مب"  على اهنا      APAاامريكية للطب النفسي    اجلمعية عرفها قاموس    الشدة النفسية :
الفرد من خالل توليد سوء تكيف نفسي و    متحكمة ذات  التاثري السليب على حياة الشخص ، ويؤدي اىل خماطر صحية على 

 واجتماعي انتج عن  الشعور خبسائر وهتديدات خارجية"  

 إجراءات الدراسة الميدانية:

   أوال: الدراسة االستطالعية:
أدوات   صالحية  من  التأكد  إىل  االستطالعية  الدراسة  وقد  هتدف  احلالية،  الدراسة  عينة  على  تطبيقها  إمكانية  ومعرفة  القياس 

 مستجيبا.   40تكونت عينة الدراسة االستطالعية من 
 وصف أداة الدراسة:  -1

   kissler Psychological Distress scale (k10)  مقياس كيسلر للشدة النفسية:  
من   دافيد  قام إبعداده كل  و  االجتماعية    (   R kissler et D Morczek 1994 ،  مورسزاك ) روانلد كيسلر  العلوم  مبعهد 

جبامعة ميشغان لقياس مستوايت الشدة النفسية لألفراد يف جمتمعاهتم. استعمل هذا املقياس بشكل واسع يف الدراسات املسحية  
النفسية يف هذه اجملتمعات: كالوالايت   الضيق والشدة   انتشار حاالت  للوقوف على مدى  املتحدة األمريكية وبريطانيا  واملمتدة 

واسرتاليا، وكذا يف متابعة مدى فعالية عالج اضطراابت الصحة العقلية. كما يستعمل أيضا يف جمال الصحة العمومية، ويروج له  
 Clinical Research Unit for Anxiety)بشكل واسع من طرف وحدة البحوث العيادية حول اضطرايب احلصر واالكتئاب  

Disorders CRUFAD)  .على أنه مقياس تقرير ذايت لتحديد حاجة األفراد إىل العالج 
بند(، تقيس مستوايت الشدة النفسية    5000بنود ) الصورة األولية كانت حتتوي على    10حتتوي الصورة النهائية للمقياس على  

د خالل فرتة الثالثني يوم السابقة  اعتمادا على درجة انتشار أعراض احلصر واالكتئاب لدى األفرا  -مقياس غري نوعي   –عموما  
يستخدم املقياس على أساس أحادي البعد لقياس درجة الشدة النفسية    .((Andrew G, Slade T, 2001, p 496  لالختبار.

تتم اإلجابة على بنود املقياس أبسلوب تقريري  و كذلك على أساس أنه يقيس درجة خطر اإلصابة ابضطرايب احلصر واالكتئاب. و 
. تنحصر درجات اإلجابة على هذه  )أبدا، اندرا، أحياان، غالبا، دائما( وفق سلم ليكرت" التدرج اخلماسي" على النحو التايل:  

لما ارتفع أو  فك   درجة عالية من خطر اإلصابة ابضطرايب احلصر أو القلق.  50حبيث متثل الدرجة    50-10البنود بني الدرجتني  
خطر اإلصابة ابحلصر واالكتئاب لدى  اخنفض جمموع الدرجات املتحصل عليها يف كل املقياس دل على ارتفاع أو اخنفاض درجة  

 الفرد. 
ملقياس   املعدلة  النسخ  من  العديد  النسختيني    كيسلرتوجد  مها  استعماال  أكثرها  النفسية،  املختصرة  (k10)للشدة    والنسخة 

(k6)  وقد اعتمدان يف هذه الدراسة على النسخة األوىل ألهنا أكثر استعماال وأكثر دقة. حبيث يؤكد  كيسلر  ذلك من خالل .
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يف املائة   50إىل    20دى األفراد قد يزيد ب  نتائج دراسته اليت توصلت إىل أن الدقة يف حتديد خطر اضطراب احلصر واالكتئاب ل
 .((R. C. KISSLER et al, 2003, p 188.   (k6)  ابملقارنة مع النسخة املختصرة   (k10)ابستعمال النسخة  

ثالث مستوايت حتدد خطر اإلصابة ابحلصر    CRUFAD  )حددت وحدة البحث العيادية حول اضطرايب احلصر واالكتئاب )  
 . مستوايت الشدة النفسية بداللة درجة خطر االضطراب يوضح   ( 1واالكتئاب يف أوساط جمتمعات الدراسة. اجلدول رقم )

النفسية   يتميز   للشدة  بلغ معامل    نسخته يف  مقياس كيسلر  ألفا كرونباخ  األصلية ابالجنليزية خبصائص سيكومرتية جيدة. حيث 
 ,T. FASSAERT et al.    0.74و     0.43( ، ومعامالت االرتباط واالتساق الداخلي تراوحت بني  0.93لكل املقياس )
2009, 164)   .) 

التشخيصابلنسبة   مقابلة  و  النفسية  للشدة  كيسلر  مقياس  بني  التقاريب  املختصرة    للصدق   Compositeالدولية 

Internaltional Diagnostic Interview-Short From. CIDI-SF    االرتباط معامل  مستوى    0.69بلغ  عند  دال 
من   أقل  العاملية 0.001داللة  الصحة  ملنظمة  العقلي  العجز  تقييم  قائمة  مع  أما   . World Health Organisation 

disability Assessment Schedule. WHO-DAS      0.001دال عند مستوى داللة    0.71بلغ معامل االرتباط   R. 

C. KISSLER et al, 2003, p 186))   .  من التباين     %  70بينما كشف التحليل العاملي عن عامل أساسي يفسر أكثر من
T. FASSAERT et al, 2009, 164) (    . 

( إىل اللغة العربية ، وبعد دراسة اخلصائص  2015العقون حلسن،)وقد متت ترمجت وتقنني هذا املقياس يف دراسة سابقة من طرف 
النتائج أبن    للمقياس وجدت  النفسية  السيكومرتية  للشدة  يتميز خبصائص سيكومرتية جيدة.  مقياس كيسلر  العربية  نسخته  يف 

معامل   بلغ  )حيث  املقياس  لكل  تراوحت0.88ألفا كرونباخ  بينما   ، الكلية   بني  االرتباط  معامالت  (  والدرجة  املقياس  بنود 
أما بني البنود فيما بينها فرتاوحت معامالت    0.01داللة أقل من   مستوى عند إحصائًيا دالة  وهي  ( 772.يؤ 0 و    0.550)

 بدرجة يتمتع املقياس   أن كد مما.  0.01كلها دالة إحصائيا عند مستوى أقل من    وهي(  0.632و    0.183االرتباط بني )  
بلغ    تشاؤم ألمحد عبد اخلالق للصدق التقاريب بني مقياس كيسلر للشدة النفسية  و مقياس الابلنسبة  الداخلي.    االتساق من عالية 

االرتباط   من    0.55معامل  أقل  داللة  مستوى  عند  االرتباط  0.001دال  معامل  بلغ  لتايلور  الصريح  القلق  مقياس  مع  أما   .
العاملي عن عامل أساسي يفسر أكثر من     0.001دال عند مستوى داللة    0.66 التحليل  بينما كشف  من    %  0.48.  

 (. 202-196ص ص  2015حلسن،  العقون  ) التباين.  
 يف الدراسة احلالية :  اخلصائص السيكومرتية لالستبيان -2

مستجيبا(، وبعد تفريغ  40)   على أفراد العينة االستطالعية   تطبيقهامن أجل التأكد من اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة، مت  و 
)عن طريق    استخدم معامل ألفا كرومباخ والتجزئة النصفية النتائج مت حساب الصدق اعتمادا صدق االتساق الداخلي، يف حني  

 حلساب الثبات.  حساب االرتباط بني العبارات الزوجية والفردية(
املقياس ككل  ارتباط الفقرات مع  ( يوضح  2اجلدول رقم)مع اجملموع ككل، و   الفقرات   مت حساب ارتباط   حساب الصدق:  -أ(   

 . النفسية ملقياس الشدة 
من   أننالحظ  اجلدول  الفقرات    خالل  عند  دالة كل  إىل  ،  0.01احصائيا  األداة  هذه  صالحية  تقدير  حماولة  آلت  فقد  وعليه 

 االطمئنان عليها.   
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 من أجل قياس ثبات أداة الدراسة مت االعتماد على معامل ألفا كرومباخ، ومعامل االرتباط بني نصفي االختبار.   الثبات: -ب(
(، فأظهرت النتائج أن معامل  SPSS.26ابستخدام برانمج)  كرومباخمت حساب معامل الثبات ألفا    كرومباخ: معامل ألفا    -1

 وهو معامل ثبات جيد.  0.89الثبات تقدر قيمته بـ 
د  ، وبع0.83بـاالرتباط بني النصفني  فردية، وُقدر معامل  بنود  و   زوجية قسيم االختبار إىل نصفني، بنود  مت ت التجزئة النصفية:  -2
 وهو معامل ثبات جيد.  0.90وقيمة جومتان تقدر بـ 0.91تقدر بــ  صحيحه من أثر التجزئة أصبحت قيمة سبريمان براون  ت

 التحليل العاملي التوكيدي ملقياس الشدة النفسية: 
 Confirmatoryالتوكيدي  العاملي   التحليل   أسلوب  ستخداماب  البنائي ملقياس الشدة النفسية    دق الصالدراسة احلالية    فحصت

Factor Analysis)   برانمج طريق  عن   )24AMOS  األقصى االحتمال  طريقة  استخدام  مت  وقد   ،Maximum 
Likelihood النفسية.  ملقياس  التوكيدي  العاملي   التحليل   من  املستخلصة   املؤشرات   التايل   اجلدول   ، ويبني جدول رقم  و   الشدة 

 .للنموذجمؤشرات املطابقة  يوضح    (3)
مما يدل على مطابقة النموذج  فيما أن    0.90جاءت قيمته أكرب من    املقارن قد نالحظ من خالل النموذج أن مؤشر املطابقة  

 النموذج، والشكل التايل يبني تشبعات مقياس الشدة النفسية:  ىنجاح  مما يدل علRMSEA  مربع   متوسط  جذر  مؤشرقيمة  

 
 الشدة النفسية ابستخدام التحليل العاملي التوكيدي ( تشبعات مقياس  1شكل رقم ) 

 (مؤشرات صدق النموذج 04) دول رقمالثبات و ال  فقد بلغت قيمة   النموذجوابلنسبة لصدق  
 من خالل استعراض مؤشرات جودة املطابقة وكذا صدق النموذج وثباته نطمئن إىل صالحية املقياس لقياس ما صمم لقياسه. 

 :  االساسية إجراءات الدراسة   -اثنيا
عينة من املستجيبني يف ظل  النفسية لدى    الشدةانطالقا من طبيعة الدراسة اليت هتدف إىل معرفة مستوى    الوصفي  املنهج  مت إتباع

الدراسيواختالفها ابختالف  جائحة كوروان،   الدراسة  ، واملنهج  اجلنس والسن واحلالة االجتماعية واملستوى  وطبقا  املتبع يف هذه 
 لألهداف سالفة الذكر، قام على الدراسة االستكشافية من جهة، وعلى الدراسة املقارنة من جهة أخرى. 
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  جويلية   ، ومت إجراء هذه الدراسة خالل شهر دولة اجلزائر اختيار  مت  : ابلنسبة للمجال اجلغرايف اإلطار املكاين والزماين للدراسة  -1
 .   2020من عام 

الدراسة:    -2 مجيع  جمتمع  من  الدراسة  جمتمع  اجلز اتكون  اجملتمع  يتواصلون  فراد  الذين  و  االجتماعي  ائري  التواصل  موقع 
Facebook . 

الدراسة:    -3 )  تكونت عينة  من  الدراسة  ومستجيبة (  225عينة  بطريقة  مستجيبا  اختيارهم  مت  االستبيان  ،  طريق  عن  عرضية 
الدراسة و ،   Facebookالتواصل االجتماعي    الذي مت توزيعه عرب بعض صفحات موقع  االلكرتوين  موزعة يف    خصائص عينة 
   ( 05)رقم  اجلدول 

املستخدمة:    - اإلحصائية  استخداماألساليب  احلسايب،    مت  املتوسط  التكرارات،  املئوية،  النسب  التالية:  اإلحصائية  األساليب 
من   أكثر  بني  للفروق  اختبار)ف(  مستقلتني،  جمموعتني  بني  للفروق  اختبار)ت(  واحدة،  لعينة  اختبار)ت(  النظري،  املتوسط 

 جمموعتني. 

 ثالثا: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

 السؤال األول:    عرض نتيجة -1
 عينة من املستجيبني يف اجلزائر يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان؟ النفسية لدى  الشدةما مستوى 

السؤال  النظري،    استخدام  مت   لإلجابة على هذا  املعياري واملتوسط  الدول رقم  النتائج موضحة يف  املتوسط احلسايب واالحنراف 
(06 .) 

تشعر أبنك متعب)ة( دون سبب حقيقي، أبنك متوتر)ة(" جاءت هي األعلى من حيث  نالحظ من خالل اجلدول أن فقريت"  
فقرة" تشعر أبنك   تليها  للقيام أبدىن شيء ،  " تشعر أبنك حتتاج)ين( إىل جمهود  فقرة  تليها   ، املقياس ،  فقرات  ترتيب متوسط 

 .   شديد)ة( احلزن لدرجة أنه مل يعد شيء يفرحك"

تبعا    يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان  النفسية  مستوى الشدة  اليت تنص على ما يلي: توجد فروق دالة إحصائيا يف  
 ملتغري اجلنس. 

والنتائج موضحة يف  للفرق بني متوسطي عينتني مستقلتني،     (T test) للتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار)ت(
 ( 07دول رقم)اجل
توجد  ، وابلتايل نقبل الفرض القائل أبنه:  0.05عند مستوى داللة  3,148-يتضح من خالل اجلدول أن قيمة )ت( قد بلغت   

 كوروان  تبعا ملتغري اجلنس لصاحل االانث. فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشدة النفسية يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة  
 :  نتائج الفرضية الثانيةعرض  -2

دالة إحصائيا يف مستوى الشدة النفسية يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان  تبعا    فروقاليت تنص على ما يلي: توجد  
  (  08رقم )  ،واجلدول  (F test) للمقارنة بني اجملموعات استخدام حتليل التباين    مت   الفرض   هذا  صحة   من  للتحقق  . السنملتغري  

 . اإلجراء هذا  يوضح نتائج
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توجد  :  الفرض القائل أبنه   نرفضوابلتايل    0.05  أكرب من  عند مستوى داللة  0,988يشري اجلدول إىل أن قيمة )ف( قد بلغت  
 فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشدة النفسية يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان  تبعا ملتغري السن.  

 :   الثالثةعرض نتائج الفرضية   -3
فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشدة النفسية يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان  تبعا    توجداليت تنص على ما يلي: 

 ملتغري احلالة االجتماعية)أعزب، متزوج(. 
  ( 09رقم) للفرق بني متوسطي عينتني مستقلتني، واجلدول     (T test) للتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار)ت(

 .  اءيوضح نتائج هذا اإلجر 
توجد  ، وابلتايل نقبل الفرض القائل أبنه:  0.01عند مستوى داللة  2,633يتضح من خالل اجلدول أن قيمة )ت( قد بلغت  

فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشدة النفسية يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان  تبعا ملتغري احلالة االجتماعية)أعزب،  
 . متزوج( لصاحل االعزب 

 : الرابعة نتائج الفرضية  عرض  -4
توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشدة النفسية يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان  تبعا  اليت تنص على ما يلي:  

 . ملتغري املستوى الدراسي 
  يوضح نتائج   (10رقم )    ،واجلدول (F test) استخدام حتليل التباين للمقارنة بني اجملموعات   مت الفرض  هذا  صحة   من  للتحقق 

 اإلجراء هذا
توجد  :  وابلتايل نرفض الفرض القائل أبنه   0.05عند مستوى داللة أكرب من  1,450يشري اجلدول إىل أن قيمة )ف( قد بلغت  

 التعليمي.   يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان  تبعا ملتغري املستوى النفسية فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشدة 
 مناقشة النتائج  

نالحظ من خالل اجلدول  ابلنسية لالجابة على التساول األول حول مستوى الشدة النفسية لدى افراد العينة فان النتائج تشري اىل  
املقياس  تشعر أبنك متعب)ة( دون سبب حقيقي، أبنك متوتر)ة(" جاءت هي األعلى من حيث ترتيب متوسط فقرات  أن فقريت" 

ل، إذ بعد فرتة حوايل أربعة أشهر من احلجر  ي ، وهذا راجع إىل طول فرتة احلجر املنزيل واليت بدأت تظهر نتائجها على املدى الطو 
واالصاابت املتزايدة بفريوس كوروان بدأ املستجيبون يشعرون ابلتعب بدون سبب، وكذا التوتر خصوصا يف ظل زايدة اإلصاابت كل  

الذي تتم فيه كتابة هذه الدراسة، تليها فقرة " تشعر أبنك حتتاج)ين( إىل جمهود للقيام أبدىن شيء" وهي نتيجة  يوم اىل الوقت  
حتمية لإلرهاق من اجللوس ابلبيت وعدم القيام ابلنشاطات العادية وتغري الروتني اليومي لألفراد وحتول اىل روتني مضطرب وجمهد،  

 ن لدرجة أنه مل يعد شيء يفرحك" ،  تليها فقرة" تشعر أبنك شديد)ة( احلز 
أن   )Hanawi et al.2020)-Alولقد توصلت دراسة    السعودي تشعر     %  40اىل  نتيجة  من عينة من اجملتمع  بشدة نفسية 

فرغم    والضفوط النفسية بسبب احلجر الصحي.   قلق اىل ارتفاع ال   .Fardin, M. A. (2020)جائحة الكوروان. وتتوافق مع دراسة  
التطور الذي مت التوصل إليه مل يعد مبقدور االنسان مواجهة هذا الفريوس كما أن عدد اإلصاابت والوفيات وكذا املستقبل الغامض  
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شعور ابلتوتر واليأس  يف ظل هذا الفريوس قد جعل االفراد يشعرون ابحلزن، أييت بعدها الشعور ابالكتئاب مث الشعور ابلعصبية فال
 وأخريا الشعور بعدم القيمة. 

وذكرت  دراسة املانية اىل وجود عالقة بني  خمتلف املستوايت الشخصية  و املشكالت النفسية املصاحبة جلائحة الكوروان خاصة  
  zki et al  (2020).Modersitاالنبساطية )االجتماعية،مستوى الطاقة(،العصابية )االكتئاب،احلصر( واالنفتاح )احلساسية (. 

ا النفسية مقارنة ابلذكور  على درجة أكرب  الانثوعن حصول  النتيجة مع دراسة  يف الشدة     )Hanawi et al.2020-Al  فتتوافق 
لـ)سليمة محودة  ودراسة    . كوروان لدى االانث أكثر من الذكورانتشار خوف    اليت توصلت اىل lu,et al. (202). ğBakioدراسة و 

الذكور على متوسطات أعلى جوهراًي من اإلانث، يف املتغريات: السعادة،وتقدير الصحة  واليت توصلت اىل أن  (   2018وأخرون ،
فاالانث يقضني وقتا أكرب يف البيت خصوصا مع توقف املدارس واجلامعات وبقاء األوالد ابلبيت مما      .النفسية اجلسمية، والصحة  

 ضاعفة ويسبب هلن شدة نفسية اكرب. جيعل مسؤولية االانث م 
( اشار  ابلرجل 2010مظهر،  سليمان ولقد  مقارنة  النفسية  واألزمات  النفسية  املشكالت  اىل  عرضة  أكثر  العربية  املرأة  ان  اىل   )  

 مازالت ُتضع لسلطة وهيمنة الرجل واليت انعكست  على حالتها النفسية. نتيجة اىل طبيعة االسرة العربية اليت  
يف الشدة  ف املستوايت التعليمة توخم احلالية اىل انه مل يكن هناك اختالف بني خمتلف الفئات العمرية    الدراسة توصلت كذلك    ولقد 

  ، جلائحة كوروان  نتيجة  أعمارهم النفسية  ابختالف  وجائحة كوروان  املنزيل  احلجر  مع  للتعامل  مضطرون  االفراد  أن كل  ذلك 
 )Hanawi et al.2020)-Al  دراسة   وهي نفس النتيجة اليت توصلت اليها  ومستوايهتم الدراسية

سجلت اهنا  وهذا  النفسيةالشدة    غري  ابملتزوجني  مقارنة  العزاب  لدى  نتيجة    ارتفاعا  ابالسرة  املتزوجني  األفراد  ارتباط  مايفسر 
الصحي اال  واألدوارللمسؤوليات   احلجر  ساهم  حيث  االسرة  داخل  يف  يلعبوهنا  اليت  وتقاسم      جتماعية  األسرية  الروابط  زايدة 

التلفزيوني  األنشطة االهتمامات و   الربامج  الوقت مع بعضالرتبوية ومشاهدة  عكس    ة وتنازل الطعام مع بعض بظلك قضاء كل 
 العزاب الدين يفضلون قضاء احسن اوقاهتم خارج البيت مع االصدقاء وزمالء العمل. 

 خالصة : 

دراستنا   خالل  من  نتيجة    امليدانية تبني  نفسية  واضطراابت  نفسية  مشكالت  انتشار  يف  تسببت  جائحة كوروان  وسط  أن  يف 
أن التعب    و   املنزيل يف ظل وابء الكوروان   الشدة النفسية الناجتة عن احلجر   اجملتمعات ، فلقد توصلت الدراسة اىل أن ارتفاع مستوى 

عا لدى  االشدة النفسية سجلت ارتفأفراد عينة الدراسة .وان    لدى مجيع  سية و التوتر بدون سبب كانت ابرز مؤشرات الشدة النف
 لدى العزاب مقارنة ابملتزوجني .  كذا  ومقارنة ابلذكور   اإلانث

 قائمة المراجع :

(. التثاقف ، اهلوية واضطراابت الشدة النفسية لدى الشباب اجلزائري، أطروحة دكتوراة يف علم النفس العيادي ، جامعة    2015)  .العقون   ،حلسن .1
 202-196ابتنة، اجلزائر. ص

90



 املجتمع الجزائري  في  اآلثار النفسية املترتبة عن جائحة كورونا 

من طلبة اجلامعة    والتدين  لدى عينة    ابحلياة الطيبة    ( .السعادة وارتباطها2017).زين العابدين،فارس  ؛    عبد اخلالقمحد أمحد،؛  ،محودةسليمة   .2
 . 31واالجتماعية، جامعة ورقلة،العدد  ة،جملة العلوم االنساني

 ( .نظرية املواجهة النفسية االجتماعية :مصدر املواجهة .اجلزائر :دار تالة للنشر .2010) ، مظهر.سليمان  .3

4. Agarwal, V., Sharma, S., Gupta, L., Misra, D. P., Davalbhakta, S., Agarwal, V.,  & 

Aggarwal, S. COVID-19 And Psychological Disaster Preparedness–An Unmet 

Need. Disaster medicine and public health preparedness, 1-9. 

5. Al-Hanawi, M. K., Mwale, M. L., Alshareef, N., Qattan, A. M., Angawi, K., Almubark, 

R., & Alsharqi, O. (2020). Psychological Distress Amongst Health Workers and the 

General Public During the COVID-19 Pandemic in Saudi Arabia. Risk Management and 

Healthcare Policy, 13, 733. 

6. Bakioğlu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2020). Fear of COVID-19 and Positivity: 

Mediating Role of Intolerance of Uncertainty, Depression, Anxiety, and 

Stress. International Journal of Mental Health and Addiction, 1. 

7. Fardin, M. A. (2020). COVID-19 and anxiety: A review of psychological impacts of 

infectious disease outbreaks. Archives of clinical infectious diseases, 15(COVID-19). 

8. Covid19.sante.gov.dz/carte/ 

9. Dictionary.apa.org/distress 

10. futureuae.com/ar-

AE/Mainpage/Item/5379?fbclid=IwAR3bzdEqlLKx5AMUgu2bBUdm3DV-

U9NNbB7YJzdjP9xJ_tWDUEn3ffqdhPE 

11. www.elwatan.com/edition/actualite/le-confinement-est-une-epreuve-psychologique-et-

sociale-05-04-

2020?fbclid=IwAR2KH5yhvFEIOILU4BQY2TlQXhu16TGmiHXPgq6BX5Lry19U33C

GWs5ApBo 

12. lepoint.fr/societe/je-suis-le-covid-des-psychiatres-face-aux-pathologies-du-confinement-

01-05-2020-

2373711_23.php?fbclid=IwAR2gcjibJPpz8zUuiX1irI_LCyGXjhH6rWRF1FFkoaRNwgR

hC9sfrBGdoXg 

13. .who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

14. Lin, C. Y. Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19) Social Health 

and Behavior. 2020; 3 (1): 1–2. doi: 10.4103/SHB. SHB_11_20.[CrossRef][Google 

Scholar]. 

15. Pang, N. T. P., Kamu, A., Hambali, N. L. B., Mun, H. C., Kassim, M. A., Mohamed, N. 

H., ... & Jeffree, M. S. (2020). Malay Version of the Fear of COVID-19 Scale: Validity 

and Reliability. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-10. 

16. Sanderson, William & Arunagiri, Vinushini & Funk, Allison & Ginsburg, Karen & 

Krychiw, Jacqueline & Limowski, Anne & Olesnycky, Olenka & Stout, Zoe. (2020). The 

Nature and Treatment of Pandemic-Related Psychological Distress. Journal of 

Contemporary Psychotherapy. 50.   

 

91

http://covid19.sante.gov.dz/carte/
https://dictionary.apa.org/distress
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5379?fbclid=IwAR3bzdEqlLKx5AMUgu2bBUdm3DV-U9NNbB7YJzdjP9xJ_tWDUEn3ffqdhPE
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5379?fbclid=IwAR3bzdEqlLKx5AMUgu2bBUdm3DV-U9NNbB7YJzdjP9xJ_tWDUEn3ffqdhPE
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5379?fbclid=IwAR3bzdEqlLKx5AMUgu2bBUdm3DV-U9NNbB7YJzdjP9xJ_tWDUEn3ffqdhPE
http://www.elwatan.com/edition/actualite/le-confinement-est-une-epreuve-psychologique-et-sociale-05-04-2020?fbclid=IwAR2KH5yhvFEIOILU4BQY2TlQXhu16TGmiHXPgq6BX5Lry19U33CGWs5ApBo
http://www.elwatan.com/edition/actualite/le-confinement-est-une-epreuve-psychologique-et-sociale-05-04-2020?fbclid=IwAR2KH5yhvFEIOILU4BQY2TlQXhu16TGmiHXPgq6BX5Lry19U33CGWs5ApBo
http://www.elwatan.com/edition/actualite/le-confinement-est-une-epreuve-psychologique-et-sociale-05-04-2020?fbclid=IwAR2KH5yhvFEIOILU4BQY2TlQXhu16TGmiHXPgq6BX5Lry19U33CGWs5ApBo
http://www.elwatan.com/edition/actualite/le-confinement-est-une-epreuve-psychologique-et-sociale-05-04-2020?fbclid=IwAR2KH5yhvFEIOILU4BQY2TlQXhu16TGmiHXPgq6BX5Lry19U33CGWs5ApBo
https://www.lepoint.fr/societe/je-suis-le-covid-des-psychiatres-face-aux-pathologies-du-confinement-01-05-2020-2373711_23.php?fbclid=IwAR2gcjibJPpz8zUuiX1irI_LCyGXjhH6rWRF1FFkoaRNwgRhC9sfrBGdoXg
https://www.lepoint.fr/societe/je-suis-le-covid-des-psychiatres-face-aux-pathologies-du-confinement-01-05-2020-2373711_23.php?fbclid=IwAR2gcjibJPpz8zUuiX1irI_LCyGXjhH6rWRF1FFkoaRNwgRhC9sfrBGdoXg
https://www.lepoint.fr/societe/je-suis-le-covid-des-psychiatres-face-aux-pathologies-du-confinement-01-05-2020-2373711_23.php?fbclid=IwAR2gcjibJPpz8zUuiX1irI_LCyGXjhH6rWRF1FFkoaRNwgRhC9sfrBGdoXg
https://www.lepoint.fr/societe/je-suis-le-covid-des-psychiatres-face-aux-pathologies-du-confinement-01-05-2020-2373711_23.php?fbclid=IwAR2gcjibJPpz8zUuiX1irI_LCyGXjhH6rWRF1FFkoaRNwgRhC9sfrBGdoXg
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


 د. سليمة حمودة

 (: مستوايت الشدة النفسية بداللة درجة خطر االضطراب 1الدول رقم )
 درجة أعراض اضطرايب احلصر أو االكتئاب ( k10نتائج )
 درجة خطر ضعيفة أو منعدمة  10-15
 درجة خطر متوسطة 16-29
 درجة خطر عالية  30-50

 
 ارتباط الفقرات مع املقياس ككل ملقياس الشدة النفسية  (:2)رقم الدول 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط الفقرات 
1 ,5820 0.01 
2 ,6150 0.01 
3 ,7270 0.01 
4 ,7430 0.01 

5 ,7590 0.05 
6 ,7890 0.01 
7 ,7180 0.01 

8 ,6970 0.05 
9 ,8050 0.05 

10 0,664 0.01 
 

 مؤشرات املطابقة للنموذج.  ( يوضح3)رقم جدول 
 التقدير املؤشر  قيمة مؤشرات حسن املطابقة 

 حيب أن يكون غري دال  127,413 مربع كاي 
 لقبول  املطابقة  0 90.تساوي أو أكرب من CFI 0,913 مؤشر املطابقة املقارن 
SRMR 0,063  0.08أقل من 
 0.90تساوي أوأكربمن  GFI  ,8870 مؤشر حسن املطابقة
 RMSEAمؤشر جذر متوسط مربع 
 خطأ التقريب 

 0.06أقل من  0,109

 
 صدق النموذج  مؤشرات يوضح( 4)رقم جدول 

CR الثبات املركب AVE عن طريق برانمج اوميغا املوزونة  متوسط التباين املستخلصJASP  
 0.90 0,487 0,905 مقياس الشدة النفسية 
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 املجتمع الجزائري  في  اآلثار النفسية املترتبة عن جائحة كورونا 

 الدراسة حسب متغريات الدراسة توزيع عينة  :(05رقم )ل اجلدو
 التكرارات والنسب املئوية  متغريات الدراسة

 اجلنس 

 ذكور 
 91 التكرار 

 40,4 النسبة املئوية 

 إانث
 128 التكرار 

 56,9 النسبة املئوية 

 البياانت املفقودة 
 6 التكرار 

 2,7 النسبة املئوية 

 السن

سنة  18أقل من   
 1 التكرار 

املئوية النسبة   ,4 

 سنة  23 -18
 24 التكرار 

 10,7 النسبة املئوية 

 سنة 30 _24
 72 التكرار 

 32 النسبة املئوية 

 سنة 40 _31
 69 التكرار 

 30,7 النسبة املئوية 

 سنة 50 _41
 48 التكرار 

 21,3 النسبة املئوية 
سنة  51-60  

 
 5 التكرار 

 2,2 النسبة املئوية 

سنة  61-70  
 2 التكرار 

 9, النسبة املئوية 

 بياانت مفقودة 
 4 التكرار 

 1,8 النسبة املئوية 

 احلالة املدنية 

 أعزب
 122 التكرار 

 54,2 النسبة املئوية 

 متزوج
 93 التكرار 

 41,3 النسبة املئوية 

 مطلق 
 10 التكرار 

 4,4 النسبة املئوية 

 املستوى الدراسي 

 اثنوي 
 17 التكرار 

 7,6 النسبة املئوية 

 جامعي
 80 التكرار 

 35,6 النسبة املئوية 

 ماجستري 
 59 التكرار 

 26,2 النسبة املئوية 

 دكتورااه 
 65 التكرار 

 28,9 النسبة املئوية 

 بياانت مفقودة 
 4 التكرار 

 1,8 النسبة املئوية 
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 د. سليمة حمودة

للشدة النفسية لدى املستجيبني يف الزائر يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن ( : املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 6جدول رقم)
 جائحة كوروان

االحنراف  الرتتيب 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

 خالل األايم الثالثني املاضية، هل غالبا ما كنت تشعر...... 

 . أبنك متعب)ة( دون سبب حقيقي. 1 3,04 963, 1
 متوتر)ة(. . أبنك 2 3,04 962, 1
 . أبنك شديد)ة( التوتر لدرجة أنه مل يعد شيء يهدئك. 3 2,16 1,044 6
 . أبنك ايئس)ة(.4 2,16 1,106 6
 .أبنك عصيب)ة( لدرجة أنك عاجز عن اهلدوء والسيطرة على حركتك5 2,21 1,049 5

 اللوس. . أبنك كثري)ة( الضجر واالضطراب لدرجة أنك عاجز عن 6 1,96 1,035 7 .
 . أبنك مكتئب)ة(. 7 2,26 1,123 4
 . أبنك حتتاج)ين( إىل جمهود للقيام أبدىن شيء.8 2,57 1,128 2
 . أبنك شديد)ة( احلزن لدرجة أنه مل يعد شيء يفرحك.9 2,29 1,165 3
 .أبنك بال قيمة. 10 1,63 951, 8

 
الشدة النفسية يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان  تبعا  ( : نتائج اختبار)ت( للمقارنة الفروق يف مستوى 7جدول رقم)

 ملتغري النس. 
 مستوى الداللة  قيمة)ت(  املتوسط احلسايب 

 21,31 الذكور 
-3,148 0.05 

 24,57 اإلانث
 

متوسطات إجاابت عينة الدراسة على   حلساب الفروق بني  (F test) (  حتليل التباين البسيط للمقارنة بني اجملموعات8جدول رقم )
 مقياس الشدة النفسية يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان تبعا ملتغري السن 

 التباين  مصدر متوسط جمموع املربعات F test النسبة الفائية  مستوى الداللة 

 0,988 0.05أكرب من 
 بني اجملموعات  350,242

 اجملموعاتداخل  12640,047
 الكلي 12990,290

 
 كوروان تبعاللمقارنة الفروق يف مستوى الشدة النفسية يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة   اختبار)ت(  (: نتائج9جدول رقم )

 أعزب، متزوج(.)االجتماعية ملتغري احلالة 
 مستوى الداللة  قيمة)ت(  املتوسط احلسايب 

 24,35 أعزب
2,633 0.01 

 21,59 متزوج 
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 املجتمع الجزائري  في  اآلثار النفسية املترتبة عن جائحة كورونا 

حلساب الفروق بني متوسط اجاابت عينة الدراسة على  (F test) (: حتليل التباين البسيط للمقارنة بني اجملموعات10جدول رقم )
 مقياس الشدة النفسية يف ظل احلجر املنزيل الناتج عن جائحة كوروان  تبعا ملتغري املستوى الدراسي 

 التباين  مصدر متوسط جمموع املربعات F test النسبة الفائية  مستوى الداللة 

0.05أكرب من   1,450 
 بني اجملموعات  255,264

 داخل اجملموعات 12735,026
 الكلي 12990,290

 

 ( k10مقياس الشدة النفسية )
 (1994إعداد د.كيسلر و د. مورزاك )

( يف اخلانة املناسبة ) أبدا أو اندرا أو أحياان أو  xيرجى وضع عالمة )اهلدف من األسئلة التالية هو معرفة شعورك خالل األايم الثالثني املاضية،  
 غالبا أو دائما( أمام العبارة اليت تصف ابلشكل األفضل ما مدى إحساسك هبذه املشاعر: 

األايم الثالثني املاضية، هل غالبا ما كنت تشعر...... خالل  ابدا  اندرا  أحياان  كثريا  دائما   

. أبنك متعب)ة( دون سبب حقيقي. 1       
. أبنك متوتر)ة(. 2       
. أبنك شديد)ة( التوتر لدرجة أنه مل يعد شيء يهدئك. 3       
. أبنك ايئس)ة(.4       
حركتك..أبنك عصيب)ة( لدرجة أنك عاجز عن اهلدوء والسيطرة على 5       
. أبنك كثري)ة( الضجر واالضطراب لدرجة أنك عاجز عن اللوس.  6       
. أبنك مكتئب)ة(. 7       
. أبنك حتتاج)ين( إىل جمهود للقيام أبدىن شيء.8       
. أبنك شديد)ة( احلزن لدرجة أنه مل يعد شيء يفرحك.9       
.أبنك بال قيمة. 10       
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  دراسة يف منهج حتقيق املناط  –أثر اجلوائح يف األحكام الشرعية 

 )جائحة كورونا أمنوذجا(



 مريم بنت سعيد بن حمد العزريةد. 

 

 ملخص البحث:

، مركزة على مرحلة  الطارئة )اجلوائح( يف األحكام الشرعية بوصفها أحد املؤثرات املغرية هلا الظروفهتدف هذه الورقة إىل دراسة أثر 
األصلّية وفقا ملا يطرأ عليها من العوارض الطارئة والقرائن املؤثرة    ا الركيزة األساسية يف تغري األحكام بتغري مناطاهتاحتقيق املناط؛ ألهن

.  يف تطبيق احلكم وحتقق مقصوده، مبا يدل على مسايرهتا لظروف الناس عموما وما يطرأ عليها من تبدالت طارئة تستوجب املراعاة 
  أسس يف األحكام واستكشاف    ة اجلوائحالشرعي لرعاي التأصيل  حماولة  مع    حقيقة حتقيق املناط واجلوائح،من خالل بيان    وذلك 

  ات التطبيق  إبراز   من خالل ضبط حركة التطبيق العملي    ثر مجيع ذلك يفأتوضيح  مع    يري األحكام وفقها والضابطة هلا، ضرورة تغ
اجلة اآلاثر الناجتة  عجائحة كوروان سواء من جهة تشريع اإلجراءات االحرتازية ووسائل السالمة الطبية أو م  أحكام  على  ة الفقهي
 . عنها

 املقدمة 
« املعروف  19  -أمامه فرصة واسعة لتفعيل االجتهاد يف ظل متغري مل تشهده البشرية وهو وابء »كوفيد  ر إن الفقه اإلسالمي املعاص

احلضاري واالجتماعي واإلنساين الشامل مع الواقع احلاصل والتداعيات احملتملة    التعامل من خالل قدرته على    كوروان« إعالمياً بـ»
يتمثل يف أصالته وواقعيته ومرونته ومتيزه برؤى مستنرية يف   مبا يستلزم اشتباكه مع جماالت علمية وإنسانية أخرى، وهذا بال شك 

العصر وطوارئه، من خالل رعايته لظروف الزمان واملكان    منهج االجتهاد الرصني املتمثل يف استجابته لتغريات الواقع ومستجدات
وأحوال الناس واستنفاره ألجل ذلك أدوات االجتهاد ومولدات األحكام اجلزئية يف ظل مقاصدها والكليات الكربى للشريعة وهذا  

ب يسمى  )ما  املناطـمرحلة  وهو  حتقيق  الف ي(،  العمود  التطبيق عترب  يف  االجتهاد  لعملية  احل  ؛قري  ابلتجريد  ألن  يتسم  الشرعي  كم 
يفضي إىل  إذن  عن اعتباره  املرشد إىل تنزيل النص من خالل معرفة ودراسة الواقع ومالبساته، فالتغافل    يقوم بدور  هوو   والعموم،

 . تطبيق احلكم على خالف مقتضياته املعتربة شرعا مبا يرجع على املقاصد الشرعية لألحكام ابملخالفة واملعارضة 
هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة أثر الظروف الطارئة واألزمات )اجلوائح( يف األحكام الشرعية بوصفها أحد املؤثرات  ومن هنا  
ا الركيزة األساسية يف تغري األحكام بتغري مناطاهتا األصلّية وفقا ملا يطرأ عليها من  ، مركزة على مرحلة حتقيق املناط؛ ألهناملغرية هلا 
الطارئة والقرائن املؤثرة يف تطبيق احلكم وحتقق مقصوده، مبا يدل على مسايرهتا لظروف الناس عموما وما يطرأ عليها من  العوارض  

وملا كانت تلك العوارض الطارئة كثرية ومتنوعة، فإن هذه الدراسة حتاول الرتكيز على    .تبدالت وحاالت طارئة تستوجب املراعاة
  ألسس والركائز مع التأصيل الشرعي لرعايتها يف األحكام واستكشاف ا حقيقتها  اجلوائح من خالل بيانعارض الظروف الطارئة أو 

 . وأثر الظروف الطارئة يف تغيريه  ا تغيري األحكام وفقها والضابطة هلالدالة على ضرورة  
الدراسة كذلك توضيح   العملي   ثر مجيع ذلك يف أ وتروم  التطبيق  التطبيق  ضبط حركة  جائحة    أحكام   على   ة لفقهيا   ات من خالل 

، آملة يف اإلسهام يف إثراء  اجلة اآلاثر الناجتة عنهاع كوروان سواء من جهة تشريع اإلجراءات االحرتازية ووسائل السالمة الطبية أو م
وضبطه  املعاصر  الفقهي  املقاصدي  االجتهاد  البعد  توظيف  خالل  املتقلب    من  الواقع  أرض  على  تطبيقها  يف  األحكام  لتشريع 
 وسيتم مناقشة ذلك وفق اخلطة اآلتية:   . املتمثل يف اجلوائح أمنوذجا واملختلف على مر الزمان واملكان
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 كورونا أنموذجا( دراسة في منهج تحقيق املناط )جائحة  –أثر الجوائح في األحكام الشرعية 

 ، وفيه فرعان مها:حقيقة حتقيق املناط واجلوائحملطلب األول: ا

 حتقيق املناطحقيقة الفرع األول:   
 اجلوائح  حقيقةالفرع الثاين:   

 ، وسيتم توضيح حتت فرعني مها:املطلب الثاين: التأصيل الشرعي لتغري األحكام بتغري مناطاهتا
 اليت تنهض بتغري األحكام بتغري مناطاهتاالفرع األول: األدلة الشرعية   
 الفرع الثاين: املبادئ العامة اليت يرتكز عليها بناء األحكام وتغيريها عند اجلوائح   
 : ضوابط رعاية اجلوائح يف األحكام الشرعيةلثالفرع الثا  

  ، ويتضمن فرعني مها:جائحة كوروانبطروء اجلوائح على : تطبيقات فقهية لتغري األحكام ثالثاملطلب ال
 تشريع اإلجراءات االحرتازية ووسائل السالمة الطبيةالفرع األول: من جهة   
 الفرع الثاين: من جهة معاجلة اآلاثر الناجتة عنها  

 وأسأل هللا التوفيق والقبول، والعفو عن التقصري والزلل. 

 حقيقة تحقيق المناط والجوائحاألول:  طلبالم

فهم    من خالل معرفة احلكم الواجب تطبيقه  ولذا ال بد بعد    ؛ ووقائعهمإن احلكم الشرعي ليس مفهوما ذهنيا جمردا عن حياة الناس  
يف كيفية تنزيله يف الواقع على مقتضى مقصود الشرع منه،    النظرأن يتم    احلاكمة له  األدلة الشرعيةالنظر يف  اليت تتعلق به و الواقعة  

وقد اصطلح عليه بعض املعاصرين بـ)االجتهاد    . جتهاداال، وهو آخر مراحل    وهذا العمل الفقهي عرفه األصوليون بـ)حتقيق املناط( 
، فهو يُعىن ابجلانب العملي فيما مت حتصيله من حكم شرعي؛ ألجل تطبيقه على احملّل املناسب له، وذلك بعد التحقق  (1) التنزيلي(

 . (2) من وجوده يف الصورة املعينة
 حتقيق املناط حقيقة الفرع األول: 

 املناط أوال: مفهوم حتقيق  
الشيء والكشف عن صحته    اللغة هو لفظ مركب من كلمتني: كلمة حتقيق. وهي من حقق، وتعين إحكام  املناط يف  حتقيق 

. وكلمة املناط من انط الشيء أي تعلق به وعهد به إليه. فهو موضع التعليق. فيكون معىن حتقيق املناط يف اللغة  (3) والتيقن منه
 . (4) يتعلق به الشيء يف الواقع والتيقن منههو: الكشف عن وجود ما 

 

؛ وورقية عبد الرزاق: ضوابط االجتهاد التنزيلي يف ضوء الكليات املقاصدية،  38، ص1م(، ج2008  -هـ1429، )بريوت: مؤسسة الرسالة،  2: حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، ط فتحي عبد القادر الدريين( ينظر:  1)

 . 26م(، ص2003-هـ1424، )بريوت: دار لبنان للطباعة والنشر،  1ط

 .  122، ص1؛ الدريين: حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، ج 236م(، ص2011-هـ1432، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1فوزي ابلثابت: فقه مقاصد الشريعة يف تنزيل األحكام أو فقه االجتهاد التنزيلي، ط )2(

؛ أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، )بريوت: املكتبة العلمية، د.ت(،  49، ص10ج  ، )بريوت: دار صادر، د. ت(،1ينظر: حممد بن أكرم بن منظور: لسان العرب، ط  )3 (

 . 144ص ،1ج

 .  963، ص2إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط، حتقيق جممع اللغة العربية، )د. م: دار الدعوة، د. ت(، ج؛ 418، ص7لسان العرب، ج ينظر: ابن منظور:  )4 (
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وأما يف االصطالح، فللمناط عند األصوليني استعماالن مها: االستعمال األول: هو العلة. قال الغزايل: »اعلم أان نعين ابلعلة يف  
ال الثاين: فهو له معىن  وأما االستعم  .(1) الشرعيات: مناط احلكم. أي ما أضاف الشرع احلكم إليه وانطه به ونصبه عالمة عليه«

واسع يشمل كل ما يتوقف عليه إحلاق احلكم ابلواقعة، سواء كانت العلة اجلزئية أو العلة العامة من املصاحل الكلية أو احِلكم أو  
 .(2) األسباب والشروط وانتفاء املوانع... وكل ما يصح تعلق احلكم التكليفي به

للمناط واسع وجياوز   التعريف األخري  العلماء وتتبع مناهجهم يف االجتهاد؛ إذ  وهذا  العلة اجلزئية للحكم، ومستخلص من أقوال 
. فمن املقرر يف اجتهاداهتم أهنم يعلقون األحكام على املصاحل املرسلة والقواعد الكلية  (3)  كان حاضرا يف أذهاهنم وإن مل ينصوا عليه

األفعال كذلك، فال حيكم اجملتهد على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني ابإلقدام    ، وينظرون يف مآالت (4) بضوابطها املعروفة
: »وال يتمكن املفيت وال  يف قوله   هذا املعىن  علىابن القيم    وقد نص .  (5) أو ابإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل

أحدمه الفهم:  من  بنوعني  إال  واحلكم ابحلق  الفتوى  من  ابلقرائن  احلاكم  وقع  ما  علم حقيقة  واستنباط  فيه،  والفقه  الواقع  فهم  ا: 
واألمارات والعالمات، حىت حييط به علما. والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم هللا الذي حكم به يف كتابه أو  

 .  (6) يف هذا الواقع، مث يطبق أحدمها على اآلخر« على لسان رسوله 
الوقائع مع اعتبار مناطاهتا املتغرية سواًء يف  م ميكن  وبناًء على تقد النظر يف كيفية تنزيل األحكام على  املناط أبنه  تعريف حتقيق 

ذ إهنما يف احلقيقة )أي الفعل واملكلف( مها العنصران اللذان ميثالن حمل احلكم ومناطه يف الواقع وعند  جانب الفعل أو املكلف؛ إ
عادة   احلكم  مناط  مصدر إطالق  هو  )احلاكم(  فإن  إىل جمموعهما؛  القصد  إهلي  يتوجه  وهو مساوي  النصوص    احلكم  متمثل يف 

 . (8) ، وأما )احلكم نفسه( بقسميه الوضعي والتكليفي فهو يرجع إىل اخلطاب وهو )احلاكم((7) الشرعية
 اثنيًا: أقسام حتقيق املناط 

إن احلكم الشرعي متعلق مبناطه واتبع له، فحيث حتقق املناط على األحوال األصلّية للمكلفني واألفعال تكون األحكام التابعة له  
أصلية حمافظة على الوضع الشرعي األول، وبقدر ما يتغري املناط وتطرأ عليه األحوال العارضة االستثنائية ينتقل حكم الوقائع من  

 

 .  281، ص1هـ(، ج1413، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1أبو حامد حممد بن حممد الغزايل: املستصفى يف علم األصول، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، ط  )1 (

 . 250ينظر: عبد الرزاق: ضوابط االجتهاد التنزيلي يف ضوء الكليات املقاصدية، ص )2 (

 حممد بن ؛ أبو عبد هللا518، ص2م(، ج1994، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1إدريس الصنهاجي القرايف: الذخرية، حتقيق: سعيد أعراب، ط بن ؛ شهاب الدين أبو العباس أمحد281، ص1ينظر: الغزايل: املستصفى، ج )3(

 . 277، ص1هـ(، ج1399، )الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود، 2أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة املقدسي احلنبلي: روضة الناظر وجنة املناظر، حتقيق: عبد العزيز عبد الرمحن السعيد، ط

امللك(  4) املعايل عبد  أبو  الربهان يف   بن عبد هللا بن ينظر:  الديب، طيوسف اجلويين:  العظيم حممود  الفقه، حتقيق: عبد  الوفاء،  4أصول  الكايف  721، ص2هـ(، ج 1418، )مصر: دار  الدين علي بن عبد  أبو احلسن تقي  ؛ 

 . 185، ص3ـ(، جه1404، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1السبكي: اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي، حتقيق: مجاعة من العلماء، ط

؛ الدريين: حبوث مقارنة يف 117، ص 4م(، ج2003  -هـ1423حممد اللخمي الشاطيب: املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق: حممد عبد القادر الفاضلي، )بريوت: املكتبة العصرية،   بن موسى بن ( ينظر: أبو إسحاق إبراهيم5)

 . 122، ص1الفقه اإلسالمي وأصوله، ج 

 . 87، ص1ج  م(،1973قيق: طه عبد الرؤوف سعد، )بريوت: دار اجليل، أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي املشهور بـ)ابن القيم(: إعالم املوقعني عن رب العاملني، حت (6)

؛ السبكي:  235، ص2ج  م(،1981هـ ـ  1401يد بن سلوم الساملي: شرح طلعة الشمس على األلفية، )مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة،  نور الدين أبو حممد عبدهللا بن مح؛  66، ص1( ينظر: الغزايل: املستصفى، ج7)

 . 35ص، م(2010-هـ 1431، )الرايض: مكتبة الرشد، 1أقسامه(، ط -شروطه -أركانه -يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني: احلكم الشرعي )حقيقته؛ 135، ص1اإلهباج، ج 

 . 109، ص1ج هـ(،1400، )بريوت: مؤسسة الرسالة،  1؛ أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن األسنوي: التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، حتقيق: حممد حسن، ط66، ص1( ينظر: الغزايل: املستصفى، ج8)
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 كورونا أنموذجا( دراسة في منهج تحقيق املناط )جائحة  –أثر الجوائح في األحكام الشرعية 

وذلك ألن الشرع الكرمي ملا يقرر حكما أصليا يقصد به جلب مصلحة أو دفع مفسدة،    ؛(1)  ىل األحكام التبعّيةاألحكام األصلّية إ
الطارئة اليت تستند على دليل شرعي، فيعدل حينئٍذ عن ذلك    الظروفمث ملا أييت عارض يؤدي إىل مشقة وضرر حمقق وحنوها من  

. وهكذا يتضح لنا أن حتقيق املناط ينقسم إىل قسمني مها: حتقيق  (2) قصودةاحلكم إىل حكم آخر يكفل حتقيق أصل املصلحة امل
 املناط األصلي، وحتقيق املناط التبعي. وبياهنما على النحو اآليت: 

: وهو احلال األصلية اليت يكون عليها املكلف يف كامل استعداده لتلقي التكاليف، وهي كمال قوته يف بدنه  حتقيق املناط األصلي   (1
التكليف(3) وعقله لوجوب  الالزمة  بـ)األهلية(  أسبابه وشروطه وموانعه؛ حبيث  (4) ، وتسمى  الفعل مستجمعا  إىل حال  . ابإلضافة 

 يتمكن احلكم من حتقيق مقصد الشارع منه.  
التبعي :   (2 املناط  احلالة  حتقيق  على  طارئة  وعوارض  وإضافات  وتوابع  بقيود  الواقع  يف  جمّسدة  مّعني  فعل  أو  مكلف  حالة  وهو 

 عها مظنة ملعارضة قصد الشارع منه أو خمالفته.  ، حبيث يكون استمرار تطبيق احلكم م (5) األصلّية
ويالحظ أن هذين القسمني مها يف احلقيقة مرحلتان متتاليتان يف االجتهاد يف املناط؛ إذ إن األصل هو تنزيل احلكم على مناطه  

يني أن األصل يف إفادة  األصلّي وال يصرف عنه إىل مناطه التبعّي إال بدليل يدل على ذلك. وهذا بناًء على ما تقرر عند األصول
. مث إذا طرأ ظرف على  (6)الدليل للحكم أن حيمل على عني احملكوم فيه وذاته أصالة، وال حيمل على خالفه إال بدليل يدل عليه 

  ذلك مقتضى احلكم األصلّي االبتدائي، فإنه يتوجه قصد الشارع حينئٍذ إىل تلك احلالة الطارئة، فيكون احلكم هنا إضافيا تبعّيا؛ 
 .  (7)لتعلقه ابحلالة القائمة والظرف الطارئ

 اجلوائح   حقيقة الفرع الثاين: 
 أواًل: مفهوم اجلوائح  

واجلائحة: الشدة والنازلة العظيمة اليت جتتاح املال من  ،  سنة جائحة أي جدبةال، و واهلالك  اجلائحة لغة: من اجلوح وهو االستئصال  
ياتية كالصحة  احل قومات  من امل  أو غريمها   للمالللنفس أو    متلفة   اجلائحة يف اللغة هي مصيبة مذهبة أن    فهم منه وي  .(8) سنة أو فتنة 

 وحنوها. 
االصطالح:     يف  اجلائحة  والريح  فوأما  كالربد  دفعه  يستطاع  ماال  و (1)   واحلشيشهي  الفقهاء  ،  استعمال  عن  البحث  هلذا  عند 

ولكن ميكن    ،(2) قضي عليهتلفه وت فت   ومثاره وزرعه  حتل مبال الفرد  صيبةللداللة على امل غالب استعماهلم له يف  يالحظ    املصطلح فإنه
 

 . 330( ينظر:  عبد الرزاق: ضوابط االجتهاد التنزيلي يف ضوء الكليات املقاصدية، ص1)

 . 138، ص2جم(، 2010 -هــ1431، )دمشق: دار القلم، 4عبد السالم السلمي: قواعد األحكام يف إصالح األانم )القواعد الكربى(، حتقيق: نزيه كمال محاد وعثمان مجعة ضمريية، ط  بن عز الدين عبد العزيز (2)

 . 303التنزيلي يف ضوء الكليات املقاصدية، ص ؛ عبد الررزاق: ضوابط االجتهاد245، ص2( ينظر: الساملي: طلعة الشمس، ج3)

ملشروعة له وعليه، وتتمثل يف وجود ذمة صاحلة. والثانية: أهلية األداء: أي صالحيته  ( األهلية هي: صالحية املكلف لصدور الفعل منه وطلبه منه وقبوله إايه. وهي ضرابن: أحدمها: أهلية الوجوب: أي صالحيته لوجوب احلقوق ا4)

ه. وللعلماء تفصيل كبري يف ابب األهلية وأقسامها. ولالستزادة ينظر: مشس  فعل منه على وجه يعتد به شرعا، وهي نوعان: قاصرة، ابعتبار قوة البدن. وكاملة، تبتىن على قدرتني مها قدرة فهم اخلطاب وقدرة العمل بلصدور ال

 وما بعدها.  245، ص2؛ الساملي: طلعة الشمس، ج340، ص2)بريوت: دار املعرفة، د.ت(، جأيب سهل السرخسي،: أصول السرخسي،   بن أمحد بن الدين أبو بكر حممد

 . 304( ينظر: عبد الرزاق: ضوابط االجتهاد التنزيلي يف ضوء الكليات املقاصدية، ص5)

؛ عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري: كشف األسرار عن 169، ص1هـ(، ج1398،  )بريوت: مؤسسة الرسالة،  2: ختريج الفروع على األصول، حتقيق: حممد أديب صاحل، ط( ينظر: أبو املناقب حممود بن أمحد الزجناين6)

؛ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي الشاطيب: االعتصام، حتقيق: سليم بن عبيد  379ص،  1م(، ج1997-هـ  1418أصول فخر اإلسالم البزدوي، حتقيق: عبد هللا حممود حممد عمر، )بريوت: دار الكتب العلمية،  

 . 34، ص2م(، ج2010 -هـ 1413، )الرايض: دار ابن القيم للنشر والتوزيع؛ القاهرة: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، 1اهلاليل، ط

 . 420م(، ص2006-هـ1426، )األردن: دار النفائس، 1لثبات والصالحية، دراسة أصولية ترصد دعاوى العصرانيني يف ثبات األحكام وتغريها، ط( ينظر: عبد اجلليل زهري ضمرة: احلكم الشرعي بني أصالة ا7)

 . 410-409، ص2( ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ج8)
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 مريم بنت سعيد بن حمد العزريةد. 

 

واحلاجة    والشدة  فجأة المعىن  فيه  و   معاين متقاربة تدور حول معىن األمر احلادث غري املعتاد، هلا  مالحظة استعماهلم أللفاظ أخرى  
احلادثة والنازلة والواقعة.   ليس مبعتادوالقهر، كمصطلح  الذي  املنكر  الشديدة من  (3) فاحلادثة: هي األمر احلادث  . والنازلة: هي 

تنزل ابلناس  الدهر  الشديدة من شدائد  (4) شدائد  النازلة  أو هي  النازل،  احلادث  األمر  ف(5) الدهر وصروفه. والواقعة: هي  رتاهم  . 
النازلة   شدةخصوا  فيه  يكون  الذي  ابلطارئ  قالوا:    كاملصائب  غالبا  ولذلك  وحروب؛  وجماعات  أمراض  من  ابلناس  تفتك  اليت 

، وذكروا منها ما عاصروه يف زمنهم فقالوا: »وال شك أن  (6)»القنوت عند نزول النوازل وحلول املصائب مشروع يف الصالة كلها« 
، وذكروا منها كذلك: »والظلمة اهلائلة ابلنهار والريح الشديدة والزالزل والصواعق وانتشار  (7) من أشد النوازل املعضالت« الطاعون 

   .(8) الكواكب والضوء اهلائل ابلليل والثلج واألمطار الدائمة وعموم األمراض واخلوف الغالب من العدو، وغري ذلك من النوازل«
صيب  ت  العامة املفاجئة غري املعتادة ال يستطاع دفعها واالنفكاك عنها، النازلةللداللة على  استعمال مصطلح اجلائحة يمكن عليه فو 

املعىن يف حتديد مدلول مفهوم  بدنه وصحته وماله عموما.  املرء يف   من ذلك  استفادوا  املعاصرين  الفقهاء  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
احلوادث    . فهي تدل على( 9) ا: األمور الغريبة اخلارجة عن العادة اليت حتدث فجأة دون توقع هلاالظروف الطارئة، فعرفها البعض أبهن

  االستثنائية العامة غري املألوفة أو املعتادة وغري متوقعة احلدوث واليت قد ينجم عنها أضرارا فاحشة، وتعذرا يف تنفيذ االلتزامات من 
بوقوعها، مما يستلزم رفع احلرج ودفع الضرورة املرتتبة عليها، وختفيف أثرها بردها إىل احلد املعقول يف  غري تساهل أو رضى أو تسبب 

 من ابب العدالة والرمحة والتيسري.  االلتزامات والعقود املالية، 
لح الظروف الطارئة  من مصطلحات فإنه إذا ورد يف أثناء الدراسة مصط  يقاربه وبناًء على ما ظهر من مدلول ملصطلح احلوائج وما  

أو الظروف الطارئة أو النوازل أو اجلوائح فتحمل كلها على املعىن نفسه الشرتاكها يف املعىن واملؤدى عموما، وإن كان مصطلح  
ألن هذا األخري يف أصله ذو دالالت جزئية خبالف األول الذي    (؛ اجلوائح )أليق مبعاجلة قضااي هذه األزمة من مصطلح  (الطوارئ)

 . (10) عنصر املفاجأة وغموض املصدر وشدة الوقع ومشولية اآلاثريتضمن 

 

  . 281، ص2(، ج 1992القريواين، )بريوت، دار املعرفة،   ( أبو احلسن  علي بن خلف املنويف املصري املالكي، كفاية الطالب الرابين لرسالة أيب زيد1)

وت:  ، )بري 1؛ أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة املقدسي احلنبلي املغين، ط156، ص2( ينظر: أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب: بداية اجملتهد وهناية املقتصد، )بريوت: دار الفكر. د.ت(، ج2)

 . 216، ص4هـ(.ج1404دار الفكر، 

 . 131، ص2( ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ح3)

 . 273، ص1م(، ج 1995هـ ـ 1415؛ حممد بن أيب بكر الرازي: خمتار الصحاح، حتقيق: حممود خاطر، )بريوت: مكتبة لبنان، 656، ص11( ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ج4)

 . 353، ص2؛ حممد مرتضى احلسيين الزبيدي: اتج العروس من جواهر القاموس، حتقيق: جمموعة من احملققني، )د.م: دار اهلداية، د.ت(، ج409، ص8ب، ج( ينظر: ابن منظور: لسان العر 5)

  م(، 1998  -هـ1418، )بريوت: دار الكتب العلمية،  1روق )الفروق مع اهلوامش(، طإدريس الصنهاجي القرايف: أنوار الربوق يف أنواء الف بن شهاب الدين أبو العباس أمحد؛  192، ص2( ابن عبد السالم: قواعد األحكام، ج6)

 . 182، صزين العابدين بن إبراهيم ابن جنيم: األشباه والنظائر، )بريوت: دار الكتب العلمية، د. ت(؛ 191، ص2ج

، )بريوت: 1مد احلنفي احلموي، ط؛ شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيين احلنفي احلموي: غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر، حتقيق وشرح: السيد أمحد بن حم191، ص2( القرايف: الفروق مع هوامشه، ج7)

 . 133، ص4م(، ج1985 -هـ 1405دار الكتب العلمية، 

 . 384-383شباه والنظائر، ص( ابن جنيم: األ8)

 . 19م، ص2007هـ/1428يعة والقانون يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، ( عماد عبد الرحيم أمحد مقاط: أثر الظروف الطارئة على حد الزان يف الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستري من قسم الفقه املقارن بكلية الشر 9)

لتعاون مع رابطة العامل اإلسالمي يف مكة  الطوارئ.. معامل فقه ما بعد جائحة فريوس كوروان(، واليت عقدهتا دائرة اإلفتاء وجملسها األعلى يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، اب( كما نص على ذلك البيان اخلتامي لندوة )فقه  10)

يومي   يف  القعدة    28  –  27املكرمة،  املوافق    1441ذي  عرب  2020يوليو    19  –  18هـ/  بعد  عن  وذلك  رابط  .OOM)(Zم،  البيان  صحيفة  موقع  the-https://www.albayan.ae/across-  ينظر 
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 كورونا أنموذجا( دراسة في منهج تحقيق املناط )جائحة  –أثر الجوائح في األحكام الشرعية 

   اثنيا: طبيعة اجلوائح 
إىل مساوية   أسباهبا  طبيعتها حسب  تتنوع يف  اآلدمية يف    وآدمية اجلوائح  االعتداد ابألسباب  الفقهاء يف  اختالف  مكتسبة، ورغم 

لنار،  اآلفات الطبيعية أو السماوية تعترب من اجلوائح مثل: احلر، الريح، اجلراد، ا اجلوائح إال أهنم اتفقوا على االعتداد ابألسباب و 
. واملتأمل يف واقع كالمهم واختالفهم يف األسباب املكتسبة أو اآلدمية يدرك  أهنم يعتدون مبا كان من  (1) العفن، اجلليد، الطري

، ولذلك اعتدوا إبتالف اجليوش يف احلروب وارتفاع األسعار وأوامر السلطان ومل يعتد  (2) األسباب قاهرا لشبهها ابجلوائح السماوية
على اجلوائح السماوية من  . فيكون نّصهم  (3) لبا قاهراً، بل ميكن دفعه واالحرتاز منهمجهورهم ابلسرقة مثاًل؛ ألن السبب ليس غا

 . الغالب وذكر األعم ال ينفي غريه  ابب األعم

 المطلب الثاني: التأصيل الشرعي لتغير األحكام بتغير مناطاتها

 اليت تنهض بتغري األحكام بتغري مناطاهتاالفرع األول: األدلة الشرعية  
واألسباب  من   العلل  إىل  تكون حمالة  أن  األحكام  األصل يف  وأن  ومقاصدها،  بغاايهتا  مرتبطة  الشرعية  األحكام  أن  فقهاً  املقرر 

املعتربة هبا، حبيث يكون ترتيب احلكم على علته حمصال للحكمة املقصودة من تشريعه. وتلك العلل هي مناطات حتقيق األحكام  
. ولكن ذلك الفرع الذي يراد حتقيق احلكم فيه قد يزول عنه مناطه، فريتفع  (4) ود الشرعي منهايف الفروع، ويوزن هبا حتقق املقص 

. وأحياان قد يعرتي تلك املناطات عوارض طارئة  (5) احلكم بذلك. وهذا معىن القاعدة األصولية )إذا ثبت احلكم لعلة زال بزواهلا(
 يقبلها الشارع، أو يعارض مقصوده من احلكم أو خيالفه، ففي هذه  يفضي تطبيق احلكم يف ظلها إىل نتائج ضرورية ومآالت ال 

تلك   مراعاة  فأوجب  احلكم،  ذلك  اجلمود على  الشارع عدم  أقر  إىل    الظروف احلالة  األصلّي  احلكم  تطبيق  والعدول عن  الطارئة 
 .  (6) حكم آخر مناسب هلا

من أمثلة كثرية يف أبواب خمتلفة تؤكد أن تغري املناط معترب يف تغري األحكام،    هللا    رسولوخري شاهد على ذلك، ما جاء عن  
عن املباشرة للصائم، فرخص له، وأاته آخر فسأله، فنهاه. فإذا الذي رخص    "أن رجال سأل النيب    ومنه: ما رواه أبو هريرة : 

 

الشرح الكبري، حتقيق: حممد عليش، )بريوت: دار  ؛ أبو الربكات سيدي أمحد الدردير:  507، ص4م(، ج1398، )بريوت: دار الفكر ،  2( أبو عبد هللا حممد بن عبد الرمحن احلطاب: مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، ط1)

 . 185، ص3الفكر. د.ت(، ج

 . 141، ص2( ينظر: ابن رشد: بداية اجملتهد، ج2)

  10-9هـ/ املوافق  1441رمضان   17-16بعون، املنعقدة يف الفرتة من  نظرة من خالل القواعد الكلية واملقاصد العامة، حبث مقدم لندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي األر   -( ينظر: مسلم بن حممد الدوسري: اجلوائح والقوة القاهرة3)

 . 6م، ابململكة العربية السعودية، ص2020مايو 

، )السعودية: دار كنوز 1؛ أسامة بن حممد بن إبراهيم الشيبان: تغري االجتهاد )دراسة أتصيلية تطبيقية(، ط 428-427؛ ضمرة: احلكم الشرعي بني أصالة الثبات والصالحية، ص285، ص2ينظر: الشاطيب: املوافقات، ج  )4 (

 . 324، ص2م(، ج2012-هـ1433إشبيليا، 

؛ جنم الدين سليمان بن 251، ص4م(، ج2000  -هـ 1421، )بريوت: دار الكتب العلمية،  1ن حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي: البحر احمليط يف أصول الفقه، حتقيق: حممد حممد اتمر، طينظر: أبو عبدهللا بدر الدي  )5 (

؛ أبو حممد عبدهللا بن حممد البهلوي ابن بركة:  299، ص2م(، ج1987  -هـ    1407، )د.م: مؤسسة الرسالة،  2ط  عبد القوي بن الكرمي الصرصري الطويف: شرح خمتصر الروضة، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،

 . 547، ص2اجلامع، حتقيق وتعليق: عيسى حيىي الباروين، )مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة، د.ت (، ج 

 . 429-427ينظر: ضمرة: احلكم الشرعي بني أصالة الثبات والصالحية، ص )6 (
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 مريم بنت سعيد بن حمد العزريةد. 

 

ينظر بعضهم إىل بعض متعجبني من التفريق بينهما،  ذلك عندما رأى الصحابة    ، وقد علل النيب  (1) له شيخ والذي هناه شاب"
نفسه"فقال   الشيخ ميلك  إن  إىل بعض،  نظر بعضكم  بعد  (2) : "قد علمت مل  . ويف هني رسول هللا عن أكل حلوم الضحااي 

الدافة أجل  من  هنيتكم  "إمنا  فقال:  النيب  دفت اليت    (3) ثالث.   مراعاة  يؤكد  فهذا  وتصدقوا".  وادخروا  فكلوا   ،    احلكم لعلة 
ومناطه، فلما تغري املناط تغري تبعا له احلكم امللحق به، قال الشافعي: »فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك حلوم الضحااي بعد  

 .(4) ثالث، وإن مل تدف دافة، فالرخصة اثبتة ابألكل والتزود واالدخار والصدقة« 
وقضوا يف قضااي عديدة خبالف ما نص عليه احلكم الشرعي األصلّي. فقد    ومراعاة لتغري األحكام بتغري مناطاهتا أفىت الصحابة  

يف حد    ، وزاد  (5)طالق الثالث بلفظ واحد؛ ملا رأى تساهل الناس واستعجاهلم يف إيقاع الثالث دفعة واحدة  أمضى عمر  
الشرب تردعهم عن  تعد  فلم  العقوبة،  وتقاّلوا  الناس يف شرهبا  اهنمك  ملا  مثانني جلدة  إىل  اخلمر  أمر عثمان  (6) شرب    . كما 

لتغري األحوال وفساد ذمم الناس يف زمنه، مما يفضي إىل ضياع األموال، وعدم حتقق  اإلبل مع ورود النهي عن ذلك؛   ابلتقاط ضوالّ 
 . (7) مناط النهي عن التقاطهن

من شىت املذاهب الفقهية يف كثري من املسائل بعكس ما أفىت به متقدموهم،    املتأخرون ومن أجل ذلك السبب نفسه أفىت الفقهاء   
وصرحوا أبن سبب خمالفتهم هو تغري مناطات األحكام من اختالف الزمان وأحوال الناس وتغري املصاحل وحنوها. وأشاروا إىل أن  

، ومن هنا  (8) لعدلوا عن فتواهم إىل ما قاله املتأخرون الفقهاء القدماء لو رأوا ما هم فيه وعايشوا اختالف الزمان وتغري أحوال الناس

 

(1( )الذابئح(، برقم  )األحكام(، ابب  الربيع يف مسنده، يف كتاب  )الصوم(، ابب )كراهيته للشاب(، برقم )244(، ص620( أخرجه  أبو داود  يف سننه، يف كتاب  الربيع بن حبيب  [.  312، ص2(، ج2387؛ وأخرجه 

هـ(؛ أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين 1415، )بريوت: دار احلكمة؛ مسقط: مكتبة االستقامة،  1اجلامع الصحيح، ترتيب: أيب يعقوب يوسف بن ابراهيم، حتقيق: حممد إدريس, عاشور بن يوسف، ط  الفراهيدي:

 .  ](األزدي: سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: دار الفكر. د.ت 

أمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ) مصر: مؤسسة    [.185، ص2(، ج6739، برقم )، وأول مسند عبدهللا بن عمرو بن العاص (( أخرجه أمحد يف مسنده، يف مسند )عبدهللا بن عمر  2)

 . ]قرطبة، د.ت(

 . 57، ص10للمواساة. ينظر: بدر الدين حممود بن أمحد العيين: عمدة القاري شرح صحيح البخاري. )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(، ج ( الدافة هي: من ورد من ضعفاء العرب 3)

 .  28، ص10د.ت(، ج ، ( أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين: فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتقيق: حمب الدين اخلطيب العسقالين، )بريوت: دار املعرفة 4)

م؛ فأمضاه عليهم".  وأيب بكر، وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أانة، فلو أمضيناه عليه قال: "كان الطالق على عهد رسول هللا  ( عن ابن عباس 5) 

شريي النيسابوري: صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار إحياء . ]أبو احلسني مسلم بن احلجاج الق1099، ص2(، ج 1472أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب )الطالق(، ابب )طالق الثالث(، برقم )

 الرتاث العريب، د. ت([. 

". أخرجه دود مثانني، فأمر به عمر  : أخف احل، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرمحن  أيت برجل قد شرب اخلمر، فجلده جبريدتني حنو أربعني، قال: وفعله أبو بكر    : أن النيب  ( عن أنس بن مالك  6) 

 .  1330، ص3(، ج1706مسلم يف صحيحه، يف كتاب )احلدود(، ابب )حد اخلمر(، برقم )

أمر بتعريفها مث تباع، فإذا جاء صاحبها   ان عثمان بن عفان  أحد، حىت إذا كان زم( عن مالك بن أنس أنه مسع ابن شهاب يقول: "كانت ضوال اإلبل يف زمان عمر بن اخلطاب إبال مؤبَّلة )أي كاملقتناة( تَناَتُج ال ميسها  7) 

. ]ينظر: مالك بن أنس أبو عبدهللا األصبحي: موطأ اإلمام مالك، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )مصر:  759، ص2(، ج 1449أعطي مثنها". أخرجه مالك يف موطئه، يف كتاب )األقضية(، ابب )القضاء يف الضوال(، برقم )

 .  ]ياء الرتاث العريب، د.ت(؛ أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي: مسند الشافعي، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت(دار إح

؛ مسفر بن علي بن حممد  123، ص2م(، ، ج2000  -هـ  1421والنشر،  كر للطباعة  ( ينظر: حممد أمني أفندي الشهري بـ)ابن عابدين(: حاشية رد احملتار على الدر املختار الشهري بـ)حاشية ابن عابدين(، )بريوت: دار الف8) 

، )دمشق: دار القلم، 1؛ مصطفى أمحد الزرقا: املدخل الفقهي العام، ط335م(، ص2003-هـ1424، )جدة: دار األندلس اخلضراء،  1القحطاين: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة، دراسة أتصيلية تطبيقية، ط 

 .  924-923، ص2م(، ج 1998 -هـ1418
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األزمان واألحوال( بتغري  األحكام  تغري  ينكر  )ال  قاعدة  الفتوى واختالفها  (1) قررت  تغري  مطواًل يف  القيم فصاًل  ابن  . وهلذا حّرر 
 . (2)لشواهد واألمثلة حبسب تغري مناطاهتا من األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد، ودعمه بكثري من ا

والقرائن املؤثرة يف تطبيق    الظروفبتغري مناطاهتا األصلّية وفقا ملا يطرأ عليها من    األحكامتغري  جواز  يف إقرار الشريعة اإلسالمية  و  
الناس واستيعاهبا جلميع أحواهلماحلكم وحتقق مقصوده دليل على   مبسايرهتا لظروف    دميومة الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لعموم 

كل ما يطرأ  الناس وما يطرأ عليها من تبدالت وحاالت طارئة تستوجب املراعاة واستيعاهبا ما يستجد من حوادث ونوازل؛ إذ إن  
من تغيري فهو عائد إىل تنفيذ ما أمر به الشارع وتطبيق ملا دعا إليه من جعل بعض األحكام تدور مع  الزمان واملكان واحلال،  

 . (3) صالحية والدوام للشريعةلتحقيق ال 
 اجلوائح    عند وتغيريها الفرع الثاين: املبادئ العامة اليت يرتكز عليها بناء األحكام

يرتكز عليها بناء األحكام يف  ميكن التعريج بصورة موجزة إىل أسس مهمة    مناطاهتا   بتغريالشرعي لتغري األحكام  يف إطار التأصيل   
 وهي:   وتغيريها، وأكثرها تعترب بواعث لتغري األحكام بسبب اجلوائح، اجلوائح

 أواًل: فهم الواقع 
للنازلة   واملكاين  الزماين  اإلطار  املتمثل يف  الواقع  فهم  ال  هلا   العميق   فهم ال ضروري يف    إن  السليم  ألجل  الشرعي  احلكم  إىل  توصل 

إنه احملل الذي سينزل عليه احلكم. وهذا يتأكد يف العصر    ؛ إذيف تنزيل األحكام  كبريةمراعاته هلا أمهية  فاملالئم ملقاصد الشريعة،  
كوروان    احلايل دقيق ف ،  مثالً وجائحة  وفهم  عميق  لنظر  حيث    تحتاج  واخلصائص  املعامل  واضح  مالللوقائع  فيها  بسات  تتداخل 

وكلما كان فهم  ،  الشرعي واإلنساين والطيب واالقتصادي واالجتماعي والسياسيجوانب متنوعة بني  يشتبك فيه  و وظروف كثرية،  
  عليه فإن . و الواقعة يف إطارها الواقعي أقرب للحقيقة والواقع كان تطبيق األحكام أقرب للصواب وحتقيق مقاصدها آكد وأعمق 

االختالف   األحكامنشأ  بعض  التصور  م  يف  تفاوت  إىل  واالجتماعية  ال  نازلةللالعميق  مرده  النفسية  أببعاده  الواقع  من  قريبة 
 . واالقتصادية واملآالتية 

 راعاة مقاصد الشريعة اثنيًا: م
وأن  أمهية املقاصد يف االجتهاد وأنه شرط أساسي فيه،  من  مقاصد الشريعة؛ ملا تقرر    ضوء يف    بناء األحكام وتغريها  أن يتمّ بد    ال  

املقاصد   ميدانفقه  هو  بينها  واملوازنة  الشرعية  اخللل؛  اجملتهدين   وأصوهلا  تطرق  إىل  يؤدي  هبا  اجلهل  االجتهاد  ألن  ووقوع  يف   ،
مقاصد الشريعة على    حيث قال الشاطيب: »إمنا حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني: أحدمها: فهم  العمل. االضطراب يف  

؛ ولذلك كانت الغفلة عن اعتبار املقاصد من األسباب الكربى  (4) كماهلا، والثاين: التمكن من االستنباط بناًء على فهمه فيها«
اخلمس املشهورة )حفظ الدين    من الكليات املقاصدية   النازلة   حتديد موقع . ومن عمل اجملتهد يف هذا اإلطار  (5) للخطأ يف االجتهاد

 

 . 113م(، ص1986 -هـ1407، )كراتشي: الصدف ببلشرز، 1( حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت: قواعد الفقه، ط 1)

 وما بعدها.  3، ص3( ابن القيم: إعالم املوقعني، ج 2)

)حقيقته، اترخيه، حجيته، ضوابط3) املقاصدي  االجتهاد  اخلادمي:  خمتار  الدين  نور  ينظر:  املعاصرة(، ط(  وتطبيقاته  معامله  مستلزماته، جماالته،  ابن حزم،  1ه،  دار  )بريوت:  بن حممد  127م(، ص2010-هـ 1431،  عبدهللا  ؛ 

 . 108م(، ص2005ه_1425، )األردن: دار النفائس، 1اجلبوري: الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، ط

 . 63، ص4( الشاطيب: املوافقات، ج4)

 . 101، ص4( املرجع نفسه، ج5)
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واملال(،   والنسل  والعقل  داخلها    ورعاية والنفس  اجلزئية  واملفاسد  املصاحل  ترتيب  يف  يف  التفاوت  حتما  يؤثر  أحكام  مما  اختالف 
والتنزيل االستنباط  يف  وجزئياهتا  وكذلك  فروعها  ب،  العناية  املقاصدية   تدرجضرورة  الكليات  مراتب   تلك  )الضر ال  هاإىل  وري،  ثالثة 

، مع مراعاة تداخلها وترابطها فيما بينها ترابطا حمكما، حبيث يتوقف وجود بعضها على البعض  ومكمالهتا   واحلاجي، والتحسيين( 
  .(1) اآلخر، ويؤثر بعضها على البعض اآلخر

   رفع احلرج وإعمال الرخص اثلثًا: 
  احلرج   نفي و الرخص، املبين على أصل التيسري،  إعمال  احلرج و أصل رفع  على    الظروف الطارئة واجلوائح  أحكام االجتهاد يف    يقوم

الشريعة   أصل  يف  و   قطعي  عام  تعاىل:   ، الشريعة   قواعد  من  أساسية   قاعدة ومقصد  قوله  أمهها  كثرية،  ذلك  على    واألدلة     

                                                      

                                                                  

                                                     

                                                      (  :املائدة

العلماء على أساس نفي احلرج والعسر عدة قواعد وأصول  (،٦ التيسري(  وقد بىن  ، فهذه تعد من القواعد  (2) منها: )املشقة جتلب 
قاعدة األخذ ابلرخص أوىل من العزمية حفظاً  منها  و   ترجع إليها  وختفيفاتهاخلمس اليت بين عليها الفقه؛ إذ إن مجيع رخص الشرع  

وقد شرعت الرخص والتخفيفات واملستثنيات الشرعية لضمان حتصيل الضروري  ،  (4) وكذلك )إذا ضاق األمر اتسع(  ،(3)  للنفوس
 . (5) يف حال احلرج واملشقة وحنوها من العوارض املانعة من القيام ابلضروري على الكمال والتمام

 عموم البلوى رابعًا: 
مسائل كثرية    تفرزهوما  اجلوائح  ملا كانت     من أص   تعرتيها من  فإنه كان  أحكامها هو عموم احلاجة واملشقة،  االجتهاد يف    ول 
؛  ( 6) يقصد به ما متس احلاجة إليه يف عموم األحوال وينتشر وقوعه حبيث يعسر االستغناء واالحرتاز عنه إال مبشقة زائدةو   لبلوى، ا

. وقد وقع مثل ذلك يف  ( 8) اجملاعة العامة واحلرب الشاملة والكوارث وسائر اجلوائح العامة  ا ومثاهل .(7) نظرا خلفائه أو كثرته أو انتشاره
 احلديث، وغريها.   ، واالستعمار (1) ، وهجوم التتار واملغول(9) المية، كاجملاعة عام الرمادة وطاعون عمواساتريخ األمة اإلس 

 

 . 20-9، ص2( ينظر تفصيل هذه الضوابط يف املوازنة بينها: املرجع نفسه ج1)

 . 75؛ ابن جنيم: األشباه والنظائر، ص76هـ(، ص 1403، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي: األشباه والنظائر، ط )2 (

 . 8-7ينظر: السيوطي: األشباه والنظائر، ص )3 (

 . 83؛ السيوطي: األشباه والنظائر، ص59، ص1م(، ج 1991هـ، 1411اتج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكايف السبكي: األشباه والنظائر، )بريوت: دار الكتب العلمية،  )4 (

 . 10-9، ص2املوافقات، ج؛ الشاطيب: 175، ص1( ينظر: الغزايل: املستصفى، ج5)

 . 232م(، ص 1998 -هـ1408( صاحل بني سليمان اليوسف: املشقة جتلب التيسري، )الرايض: املطابع األهلية لألوفست، 6)

 . 347م(، ص2000هـ، 1430، )دمشق: دار الفكر، 4( ينظر: عبد الرمحن إبراهيم الكيالين: قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب عرضا ودراسة وحتليال، ط7)

 . 207( عبد الرزاق: ضوابط االجتهاد التنزيلي يف ضوء الكليات املقاصدية، ، ص8)

 .   171-165، ص3م(، ج1987 -هـ 1407، )بريوت: دار الكتاب العريب، 1( ينظر: مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب: اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق: عمر عبد السالم تدمرى، ط9)
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مسائل   النوازل  تلك  أفرزت  دعت    ومشاكلوقد  واستنبالصحابة و كثرية  فيها  النظر واالجتهاد  إىل  املسلمني  األحكام  علماء  اط 
، ومنع قطع يد السارق يف عام اجملاعة  (2) زكاةأتخري ال   ومن ذلك اعتماد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ،  الشرعية املالئمة هلا

عمواس طاعون  الشام ألجل  دخول  من  اجليش  ومنعه  هبا(3) العامة،  وقع  أرض  دخول  من  عموما  الناس  الفقهاء  منع  بل  ؛  (4) ؛ 
وقد تعامل علماء     .(5) ه، وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه": "إذا مسعتم به أبرض فال تقدموا علي استدالال بقوله  

عامة  من هذا الباب نوازل  ؛ بل وافرتضوا (6) يف مباحث خاصة حتت مسميات خمتلفة منها )عموم البلوى(النوازل  املسلمني مع تلك  
. وأدركوا  (8) محلة الشريعة، وخلو الزمان عن األئمة ووالة األمة، وكذلك انقراض  (7) افرتاض إطباق احلرام على مجيع الناسكمل تقع،  

ال الطارئة أن تلك  إىل    نوازل والظروف  مراعاة  فهم و حتتاج  تطبيقها، مع  املناسبة هلا وحسن  استنباط األحكام  نظر عميق؛ ألجل 
وضوابط يف كيفية التعامل معها، وقد ثبت من قواعدهم: و)احلاجة  فوضعوا قواعد  ،  احملافظة على كليات الشريعة وأصوهلا العامة

وعظموا كذلك واجب اإلمام لضبط  ،  (10) ، و)املصلحة العامة تقدم على املصلحة اخلاصة((9) تنزل منزلة الضرورة خاصة أو عامة(
العامة وأعطوا حق   العامة   تقييدالصاحل  أن   املباح يف حدود اختصاصه مراعاة للمصلحة  الرعية  فنصوا على  )تصرف اإلمام على 

 . (11) منوط ابملصلحة العامة(
 : ضوابط رعاية اجلوائح يف األحكام الشرعية لثالفرع الثا

على األحوال األصلّية للمحل عندما يكون جمردا عن التوابع واإلضافات، وأما املناط    متحققا لقد تقدم أن املناط األصلّي يكون  
التبعّي فيكون متحققا على األحوال الطارئة واالستثنائية للمحل عندما يكون مقيدا بتوابع وإضافات تؤثر فيه، وتبعا لذلك تنتقل  

يتو  فهنا  التبعّية.  األحكام  إىل  األصلّية  األحكام  من  )الفعل  األفعال  عليه  واحملكوم  فيه  احملكوم  يف  التابعة  احلالة  إىل  النظر  جه 

 

 . 33-25، ص48( ينظر: املرجع نفسه، ج1)

ه ن خيرجوا، فأخذوا عقالني، فأمرهم أن يقسموا فيهم عقاال ويقدموا عليه بعقال". أخرج ( روى حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب: "أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة، فلم يبعث السعاة، فلما كان قابل ورفع هللا ذلك اجلدب، أمرهم أ2)

. ]ينظر: ابن حسام الدين عالء الدين علي املتقي اهلندي: كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، حتقيق: حممود 284، ص12(، ج35902علي املتقي يف كنز العمال، يف كتاب )الفضائل(، ابب )فضائل الصحابة(، برقم )

 م( [. 1998-هـ1419، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1عمر الدمياطي، ط

 . 89م(، ص2009 -هـ2430، )تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع؛ مصر: دار السالم، 4( ينظر: حممد الطاهر ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ط3)

 . 27، ص4؛ ابن حجر اهليتمي: الفتاوى الفقهية الكربى )د.م: دار الفكر، د.ت(، ج187-186، ص10( ينظر: ابن حجر: فتح الباري، ج4)

؛  1281، ص3(، ج3286((، برقم )9)الكهف:                    :  رجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب )األنبياء(، ابب )قوله تعاىل( أخ5

.  ]ينظر: أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي: اجلامع الصحيح املختصر، حتقيق: مصطفى 1737، ص4(، ج2218وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب )السالم(، ابب )الطاعون والطرية والكهانة وحنوها(، برقم )

 م([.  1987 -هـ  1407ن كثري؛ اليمامة، ، )بريوت: دار اب3ديب البغا، ط

حممد  بن ؛ أبو احلسن علي130، ص2م(، ج1978، )بريوت: دار املعرفة للطباعة والنشر، 3أيب سهل السرخسي: املبسوط شرح الكايف، ط بن أمحد بن ؛ مشس الدين أبو بكر حممد136، ص1( ينظر: الغزايل: املستصفى، ج6)

 . 22، ص2؛ الساملي: طلعة الشمس، ج127، ص2ه(، ج1404، )بريوت: دار الكتاب العريب، 1م، حتقيق: سيد اجلميلي، طاآلمدي: اإلحكام يف أصول األحكا

 . 132، ص2؛ الشاطيب: االعتصام، ج 313، ص2(ابن عبد السالم: قواعد األحكام، ج7)

 .  13م(، ص1979، )االسكندرية: دار الدعوة، 1حتقيق: فؤاد عبد املنعم ومصطفى حلمي، ط( أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين: غياث األمم والتياث الظلم، 8)

 . 144، ص57هـ(، ج1408ة، ؛ حممد بن إبراهيم بن سليمان الكندي: بيان الشرع، حتقيق: سامل بن محد احلارثي، )مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقاف91؛ ابن جنيم: األشباه والنظائر، ص88( السيوطي: األشباه والنظائر، ص9)

 . 283م(، ص2009؛ هالل بن حممد بن انصر الراشدي: القواعد الفقهية عند اإلابضية تنظريا وتطبيقا، )القاهرة: مركز الغندور، 119، ص2؛ الشاطيب: االعتصام، ج271، ص2( الشاطيب: املوافقات، ج10)

 .  246، ص2؛ ابن بركة: اجلامع، ج123باه والنظائر، ص؛ ابن جنيم: األش309، ص1( الزركشي: املنثور يف القواعد، ج11)
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طروء   ظل  يف  مراعاة    الظروفواملكلف(  على  تعينه  وقواعد  إىل ضوابط  وقتئٍذ  اجملتهد  فيحتاج  احلكم،  لتطبيق    الظروف املالبسة 
  أبمان بدون زيغ أو ظالل. الطارئة وتغيري األحكام وفقها، فيتم االنتقال من املناط األصلّي إىل املناط التبعيّ 

الطارئة، ومن مث ضوابط تغيري األحكام    الظروفوهنا يستوجب النظر البحث عن الضوابط العامة اجلامعة العتبار جمموع تلك  
 وفقها. وميكن حصر وبيان تلك الضوابط على النحو اآليت: 

 جلوائح ابأوال: الضوابط اخلاصة 
ال الشرعية   الطارئة  ظروف إن  بتطبيق األحكام  تلحق  اليت  يتمثل يف حلوق  ولكن    تتنوع وختتلف  أو اجلوائح  جيمعها عامل مشرتك 

للتحيل على   طريقا  أو  املفاسد والبدع،  لوقوع  ذريعة  التصرف  أو يكون  للمكلف،  الراجحة  واحلاجة  أو االضطرار  الغالب  احلرج 
   ب اعتبار مآالت تلك األفعال وحسم الفساد فيها.ستوجاليت تاألحكام الشرعية، وحنوها من أوجه الفساد 

تشكل موانع متنع اقتضاء العلة حلكمها، فتكون العلة معهما منعدمة أو يف حكم العدم، مبا يدل على أن    الطارئة  الظروفوتلك   
م إجراء احلكم  سيختل معه قصد الشارع منها. ولذلك كان توجه الشارع إىل عد  الظروف إجراء األحكام وتطبيقها يف ظل هذه  

أو إيقاف تطبيق احلكم ريثما    من ذلك احلكم أو احلكم عليها حبكم آخر   ابستثنائها، وذلك  (1) الظروفاألصلي مع وجود هذه  
إلزام  عن طريق وذلك  ،  (3) ؛ بل ومنهجه الدائم احلرص على حسم مادة الفساد أو تقليلها مهما أمكن (2) تزول تلك املفسدة املتوقعة

اجملتهد ابلنظر يف مآالت األفعال قبل احلكم على أفعال املكلفني وإنزاهلا يف الواقع؛ إذ قد يرتتب عليه مفسدًة يف املآل مساوية أو  
   راجحة على مصلحته املتوقعة، فيستلزم اعتبارها ومراعاهتا. 

وملا مل يكن املقصود من التكليف إعنات الناس؛ بل حتقيق مصاحلهم وما فيه خريهم يف حياهتم ومماهتم، فكان من الراجح أن الشرع  
قصد دفع الضرر ورفع احلرج واملشقة اخلارجة عما اعتاده الناس يف طاقتهم، وما ال ميكن املداومة عليها إال بتلف النفس أو املال أو  

 . (4) الداء، وهذا ال جيوز يف التكليف به ابتداًء؛ ملنافاته مقصد الشرع العجز املطلق عن
فيقتضي حينئٍذ التخفيف، وقد قرر املشرع احلكيم مبادئ دفع الضرورة ورفع احلرج    يعرتض التكليف أمثال هذه املشاق  ولكن قد 

ورة واحلاجة الشديدة ورفع املشقة املفضية إىل احلرج  تقيد العمل مببدأ دفع الضر  الضوابطجمموعة من قرر الفهاء   وقدبتيسري املشاق، 
والرتخيص، وهي: أن تكون الضرورة واملشقة جارية على أصول الشرع وقواعده، أن تكوان متفقتني مع مقاصد الشريعة ومبادئها  

ني ال متوقعتني، أال  األساسية، وترجعان إىل حفظ أمر ضروري أو حاجي شديد، أن تكوان حمققتني ال متومهتني، أن تكوان قائمت
ميكن اخلالص منهما بوجه مشروع، أال تؤدي إزالتهما إىل ضرر أكرب منها، أال يرتتب على إزالتهما إحلاق مثلهما ابلغري، أن تقدرا  

املصاحل واملفاسد واختالفها وتفاوهتا يف   اليت تعرتي  الضرورات واملشاق  تزاحم  منهما، وعند  فيقتصر ابحلد األدىن  عمل  ال بقدرمها، 
املصاحل واملفاسد بينها  املوازنة  تراعى ضوابط   أن  فإن  (5) الواحد، جيب  اإلسالمية جاءت الشريع ؛  املصاحل وتكميلها،    ة  بتحصيل 

 

 . 431-429ينظر: ضمرة: احلكم الشرعي بني أصالة الثبات والصالحية، ص )1(

 . 122، ص1؛ الدريين: حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، ج117، ص4( ينظر: الشاطيب: املوافقات، ج2)

 . 269، ص2، ج67، ص1؛ الشاطيب: املوافقات، ج59، ص2؛ القرايف: الفروق مع هوامشه، ج152، ص1ينظر: القرايف: الذخرية، ج )3 (

 . 431-430؛ الباحسني: رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، ص195م(، ص1946ينظر: حممد سالم مدكور: مباحث احلكم عند األصوليني، )مصر: املطبعة العاملية،  )4 (

؛ يعقوب بن عبدالوهاب  67-64م(، ص2003-هـ 1424مية؛ املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،  ، )جدة: البنك اإلسالمي للتن2ينظر: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة، آفاق وأبعاد، ط  )5(

 . 489-483هـ(، ص1420الباحسني: رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، )الرايض: مكتبة الرشد، 
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وتعطيل املفاسد وتقليللها، وترجيح خري اخلريين وشر الشرين، وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدانمها، وتدفع أعظم املفسدتني  
وللعلماء مسلك خاص يف املوازنة بني املصاحل واملفاسد عند تزامحها أو تعارضها، وهو يقوم على منهج متفق    ، (1) أدانمهاابحتمال  

عليه فيما بينهم. ويتلخص يف حماولة اجلمع قدر اإلمكان لتحصيل املصاحل، مث الرتجيح بينها عند تعذر اجلمع بينها، وكذلك حماولة  
: لو تعددت  القاعدة، أوجزها يف  (2) ح بينها عند تعذر دفعها كلها. ويتم ذلك ابعتبارات وطرق كثريةدفع كل املفاسد، مث الرتجي

. وقد عين هبذا الباب كثري من الباحثني املعاصرين  (3) األعمال أو ختالفت األحوال، فالشيء يعرف بثالث: نفسه وقرينته وضده
 .(4) وفصلوا يف مبدأ املوازنة بني املصاحل واملفاسد

 بطروء اجلوائح اثنيًا: الضوابط العامة لتغري األحكام 
األصلية    األحكام  يغري  ال  أن  اجملتهد  على  انضباط    وينقلها يتعني  له  أتكد  إذا  إال  تبعي  آخر  عليه    الظروفإىل حكم  الطارئة 

 :  (5) بضوابطها املقررة فقها وهي
مما هو معلوم شرعا وجوب التمسك ابلنص الشرعي وتطبيق أحكامه،  :  أن يكون التغري مستندا إىل دليل شرعي ومسوغ معتب  (1

فال يصح العدول عنه إال بوجود األسباب املوجبة بتغيريها، وأن يستند إىل دليل شرعي ومسوغ معترب؛ فإن الظروف الطارئة ينبغي  
ا أو تصادم شيئا منها. وأما ابلنسبة  أن ال تعارض النصوص القطعية الصرحية، وأن تكون مندرجة حتت األصول الشرعية وال تناقضه

لشرط استناد الظروف الطارئة إىل مسوغ شرعي معترب، فيتمثل يف وجوب ارتباط احلكم بسبب شرعي، يقوم عليه ويتقدر به؛ فهذه  
؛ فإن  ضرورة تقتضيها طبيعة األحكام االجتهادية. ويظهر ذلك جليا يف ثبوت أن االجتهادات املبنية على املصلحة والعرف تتغري

املصلحة تتبدل من حال إىل حال، ومن زمن إىل زمن، ومن شخص إىل شخص غريه، وكذلك العرف فهو متجدد قابل للتغري من  
 . (6)زمن إىل زمن آخر، ومن بلد إىل بلد آخر

الشريعة  (2 التغيري موافقا ملقاصد  يكون  الناس ودرء املفاسد عنه:  أن  م، وهذا هو  لقد تقرر أن الشريعة مبنية على جلب مصاحل 
املقصود الشرعي منها، والشريعة مل حتصر كل الوسائل اليت يتوصل هبا لتحقيق مصاحل الناس، وإمنا اكتفت ابلنص على القواعد  
واملبادئ العامة اليت حتكمها، ومن مث فأي وسيلة تؤدي إىل حتقيق مصلحة من مصاحل الناس، وقد شهدت هلا األدلة ابالعتبار وال  

فة شرعية فإهنا تصبح مشروعة. ولكن احلكم مبشروعية وسيلة ما يظل رهنا ابستمرار الظروف اليت وجدت فيها،  تنطوي على خمال 

 

سالم ابن تيمية )جمموع الفتاوى(، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي، )د. م: مكتبة ابن تيمية، د. ت(،  ( ينظر: أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين: كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإل1)

 .  284، ص28ج

؛  187، ص4وما بعدها؛ الشاطيب: املوافقات، ج  372، ص1ضة الناظر، جوما بعدها؛ ابن قدامة: رو   347، ص 1( هذا املنهج اثبت ابستفاضة عمل األصوليني عند املوازنة بني األدلة. ينظر مثال: الغزايل: املستصفى، ج2)

 . 131-122، ص3اخلليلي: متهيد قواعد اإلميان، ج 

 . 122، ص3( اخلليلي: متهيد قواعد اإلميان، ج3)

املوازنة، ط4) فقه  الكمايل: أتصيل  عبدهللا حيي  ينظر:  ابن حزم،  ، )د.م 1(  دار  طيبة،  108م(، ص2000-هـ1412:  دار  )دمشق:  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  األولوايت يف ظالل  فقه  الكربويل:  علي  عيادة  السالم  عبد  ؛ 

 . 256-255م(، ص 2008-هـ1429

؛ إمساعيل  434-418، ص1؛ الشيبان: تغري االجتهاد، ج563-510م(، ص2010-هـ1431دار السالم،    ، )القاهرة:1( ينظر: حممد قاسم املنسي: تغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام يف الشريعة اإلسالمية، ط5)

 .283-257م(، ص2000 -هـ1421، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1كوكسال: تغري األحكام يف الشريعة اإلسالمية، ط

 . 432، ص1( ينظر: الشيبان: تغري االجتهاد، ج6)
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 مريم بنت سعيد بن حمد العزريةد. 

 

وحتقيق املصلحة املرتتبة عليها، فإذا تغريت الظروف ومل تتحقق املصلحة املنوطة هبا فقدت الوسيلة مشروعيتها، واستبدل غريها هبا  
 .  (1)الوسائل بتغري الظروف ومقاصده وفقا للضوابط املقررة هلا، وهكذا تتغري

من املقرر فقها أن الظروف الطارئة ومصاحلها املفضية إليها ينبغي أن تكون حقيقية ال متومهة أو اندرة؛  :  أن يكون التغري جوهري  (3
أو املصلحة  حىت تكون مفضية لتغري جوهري وجذري يف احلكم؛ ذلك ألن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا تغريت العلة  

اجلديدة املصلحة  أو  العلة  يناسب  مبا  تغيريه  لزم  معينة  ظروف  يف  احلكم  تطبيق  من  ترجى  الفقهية:  (2) اليت  والقاعدة  عربة  ،  )ال 
؛ وذلك ألن املتيقن منه هو  (4) يف درجة املتيقن منه أو املظنوان ظنا قواي به  والتغري احلقيقي يف الشرع هو الذي يكون   .(3) للتوهم(

، ولكن ملا كان اليقني عزيز املنال، فقد ُجّوز احلكم بناء على غالب الظن  (5) العلم الذي جيزم ويقطع به ويطمئن القلب إىل حقيقته
   .(6) املستند إىل دليل معترب

لبة هو أن  ومعىن االطراد هو أن يكون مستمرا حبيث ال يتخلف يف مجيع احلوادث، ومعىن الغ:  أو غالباً   أن يكون التغري مطرداً  (4
يتعلق هبم كثريا، وال يتخلف إال قليال  الذين  الغالب األعم؛ إذ ميكن  (7) يكون عدد  . فإن الشريعة اإلسالمية تبين األحكام على 

 .(8) االستدالل بقطعيته. والقواعد الفقهية تشهد على ذلك )العربة للغالب الشائع، ال للقليل النادر(

 جائحة كوروناعلى  طروء الجوائح: تطبيقات فقهية لتغير األحكام بثالثالمطلب ال

منذ أوائل   19للداللة على ما نزل ابلعامل من الوابء الفريوسي كوفيد واإلعالمية العلمية( يف األوساط  جائحة كوروان)ترددت عبارة 
العاملية أعلنتم، و 2019شهر ديسمرب عام الصحة  يُشكل   م2020يناير  30رمسًيا يف   منظمة  الفريوس  تفشي  حالة طوارئ   أن 

 م. 2020 مارس  11إىل جائحة يوم  ه  صحية عامة تبعث على القلق الدويل، وأكدت حتول 
املو  مناطاهتا وأسسه و تطبيق  حماولة    قام سيتم يف هذا  بتغري  األحكام  ال  ه ضوابط تغري  اجلوائح   ظروفبسبب  أو  من خالل    الطارئة 

  الراسخة   القدمية   حكام األتعلقة جبائحة كوروان اليت اقتضت طبيعة اجلائحة ومتطلباهتا تغيري  امل  الشرعية دراسة بعض مناذج األحكام  
أحكام جديدة املتمثلة يف    إىل  ومقاصده  اإلسالمي  التشريع  روح  من  وتنبثق  اجلائحة  طبيعة  مع  يف  تتالءم  العباد  ملصاحل  رعايتة 

اإلسالميمرونو   الدارين، الفقه  أت  ة  واملتغريات ورعايهبه  يف  األحوال مل   ته للمستجدات  اجلائحة   يف ضوء   قتضى  واقع  ومراعاة    فهم 
املصاحل  بني  واملوازنة  واحلاجات  الضرورات  فقه  األمور  ميزان  ملآالت  والنظر  مت    واملفاسد  ما  ركائز وضوابط  يف ضوء  من  أتسيسه 

 يكون على النحو اآليت: تغريها وفق مناطاهتا املتغرية وسضوابط حاكمة لبناء أحكام اجلائحة و 

 

 . 552الظروف وأثره يف اختالف األحكام، ص( ينظر: املنسي: تغري 1)

؛  املنسي: 517، ص10م (، ج1985هـ ـ 1405،  )جدة: مكتبة اإلرشاد، 3؛ حممد يوسف اطفيش: شرح النيل وشفاء العليل، ط214، ص2؛ الشاطيب: املوافقات، ج38-36، ص3( ينظر: ابن القيم: إعالم املوقعني، ج2)

 . 535م، صتغري الظروف وأثره يف اختالف األحكا

 . 363؛ أمحد الزرقا: شرح القواعد الفقهية، ص107، ص1ينظر: الربكيت: قواعد الفقه، ج  (3)

 . 489-487م(، ص2003-هـ1424، )الرايض: مكتبة الرشد، 1؛ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني: قاعدة املشقة جتلب التيسري، دراسة نظرية أتصيلية تطبيقية، ط279، ص3( ينظر: ابن القيم: إعالم املوقعني، ج 4)

 . 193، ص1(احلموي: غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر، ج5)

 . 79( أمحد الزرقا: شرح القواعد الفقهية، ص 6)

 . 45، ص1( ينظر: علي حيدر: درر احلكام شرح جملة األحكام، تعريب: احملامي فهمي احلسيين، )بريوت: دار الكتب العلمية، د. ت(، ج7)

 . 235؛ أمحد الزرقا: شرح القواعد الفقهية، ص45، ص1؛ حيدر: درر احلكام، ج91كيت: قواعد الفقه، ص( الرب 8)
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 (1) الفرع األول: من جهة تشريع اإلجراءات االحرتازية ووسائل السالمة الطبية
   الشرعية  واألخالق يف جمال الصحة واآلداب أواًل: 

حمددة يف    ومبادئ   إرشادات  تشتمل على   إن الشريعة اإلسالمية   وجوب االلتزام ابلتدابري االحرتازية للوقاية من فريوس كوروان:  (1
تفرضها  و   األمراض  التعامل مع اليت  التدابري  مع  تتوافق  انتشار فريوس كوروان    احلكوماتاألوبئة  االلتزام أبحكام    واملتمثلة يف ملنع 

  ؛ فإن االجتماعي بني الناس و والتباعد اجلسدي   ين ابستمرار غسل اليدك  النظافة الشخصية العامة واالحتياطات اخلاصة هبذه اجلائحة
:  ألدلة كثرية منها قوله تعاىلة يف اإلسالم عبادة وقُربة  النظاف                              

                                                               

         (  :٢٢٢البقرة ،)من قواعد الشريعة اإلسالمية ودفع الضرر ودرء املفاسد وتقليلها وجلب    وهذه التدابري منبثقة
املسلمني ملصاحل  احلافظة  القواعد  من  وغريها  مقصد  املصاحل  إىل  اإلنسان ، ابإلضافة  وصحة  النفس  محاية  على    ،ضرورة  فيجب 

مية إنقاذ األرواح واألنفس من اهلالك،  املسلمني أن حيافظوا على أنفسهم بقدر املستطاع من األمراض، وقد أوجبت الشريعة اإلسال
تعاىل    :  يقول                                                    (  :البقرة

حقا لكل فرد ابلوقاية من األمراض واألسقام قبل حدوثها وابلتداوي  ضرورية و وجعلت إنقاذ النفس من مقاصد الشريعة ال  ،(١٩٥
 . (2) "إن هللا أنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وال تتداووا حبرام "بعد حدوثها، وقد قال صلى هللا عليه وسلم:  

و جواز   (2 املدارس  وإغالق  األعمال  التجمع وخمتلف    واألسواق   اجلامعات تعليق  أن  إذ    :أماكن  واملختصون  األطباء  يؤكد 
واالبتعاد عن التجمعات جبميع أشكاهلا وصورها،    شرعا  ولذلك ال بد من األخذ ابألسباب مظنة انتشار فريوس كوروان، التجمعات 
  قال تعاىل:                                    (  :٧١النساء ،)   تماشى مع  ي فإن ذلك

 األساسية.  حفظ النفس من الوفاة أو الضرر من الضرورايت  اليت تنص على أن مقاصد الشريعة اإلسالمية 
احلرية الفردية مبا حيقق  فرض التقييدات على ( شرعا لدول واحلكومات للحاكم )ا جيوز   جواز فرض احلجر الصحي وحظر التجول:  (3

  ،املصلحة سواء من حيث منع الدخول إىل املدن واخلروج منها، وحظر التجّول أو احلجر على أحياء حمددة، أو املنع من السفر 
انتشاره ومنع  الفريوس  تطويق  على  املساعدة  شأنه  من  مما  ذلك  فإن  وحنو  اجلهات  ؛  من  الصادرة  الصحية  ابلتوجيهات  االلتزام 

ألن تصرّفات اإلمام منوطة ابملصلحة، عمالً ابلقاعدة الشرعية )تصرف اإلمام على    من أجل حفظ النفس،  واجب شرعاً   املسؤولة
 . (3) ة(الرعية منوط ابملصلح

واجب شرعاً، وال جيوز ملن ظهرت عليه أعراض املرض أن خيفي ذلك عن السلطات  يعترب  عزل املريض املصاب ابلفريوس    وكذلك (4
وكذلك عن املخالطني له، كما ينبغي على من يعرف مصاابً غري آبه ابملرض أن يعلم اجلهات الصحية عنه ألن  الطبية املختصة  

ذلك يؤدي إىل انتشار هذا املرض واستفحال خطره، وعليه تنفيذ كل ما يصدر عن السلطات الطبية املختصة، وعليها أن تعزر من  
  أصيب هبذا املرض وأخفاه، قال هللا تعاىل:                                              

 

(  19حتت عنوان "فريوس كوروان املستجد )كوفيد ــ  ،2020ابريل  16ة مؤمترات الفيديو يوم ينظر: توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية جملمع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي، واليت عقدت عرب تقني( 1)

 oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar-https://www.oic موقع منظمة التعاون اإلسالمي رابط ."وما يتعلق به من معاجلات طبية وأحكام شرعية

 . 7، ص4(، ج 3874( أخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب )الطب(، ابب )يف األدوية املكروهة(، برقم ) 2)

 . 246، ص2؛ ابن بركة: اجلامع، ج123؛ ابن جنيم: األشباه والنظائر، ص309، ص1( الزركشي: املنثور يف القواعد، ج3)
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        (  :١٩٥البقرة،)    :أبرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع    -الطاعون–مسعتم به  إذا  " وقال النيب صلى هللا عليه وسلم
 .  (2) "ال َضَرَر وال ِضرَارَ " وقال عليه الصالة والسالم:  ، (1) خترجوا فرارا منه"أبرض وأنتم هبا فال 

يَقّدم من يُرجى شفاؤه على من ال يُرجى  ف   يف التعامل مع مرضى كوروان وعالجهم:  االلتزاُم ابملعايري الطبية واألخالقية وجوب   (5
التنفس الصناعي عند تعدد املرضى وقلة   كول إىل فريق  األجهزة، ذلك أن العالج يف موضوع اجلائحة مو شفاؤه يف توزيع أجهزة 

التصرف على  )وفقا لقاعدة:    وخيضع أمر عالج املريض إىل املصلحة واملرجحات الطبية، إن مل يوجد فريق،    طيب، أو إىل الطبيب
أحد يف التزاحم على احلقوق    ال يقدم)؛ فتصرف الطبيب أيضاً على املرضى منوط ابملصلحة، ولقاعدة  (3) (الرعية منوط ابملصلحة 

مبرّجح عل(4) (إال  بناء  جيتهد  أن  عليه  فالطبيب  مهنته ؛  ألخالقيات  ووفقاً  خرباته  منها:    ى  مرجحات  على  )يف  القدرة  اختبار 
بسرعة بتقدميه    ( االستفادة  األحق  هو  ومن  غريه،  من  أكثر  إجياابً  اإلسعاف  عليه  يؤثر  ومن  املرضى،  بني  اخلطورة  درجة  ملعرفة 

التقدمي عند  لإل إذا تساووا يف مرجحات  املرجحات، وأما  بناء على هذه  للمريض  فيقدم اجلهاز  املريض،  مراعاة رغبة  نعاش، مع 
، فال يقدم صاحب املنزلة االجتماعية على غريه، وال يقدم الصغري على الكبري، فكيف يقدم ذو اجلاه على  (5) التزاحم فيقرع بينهم

ى اآلابء، فكلهم متساوون يف اإلنسانية، ولذا يرفع اجلهاز عن املريض الذي ال يُرجى شفاؤه، وذلك  غريه، وكيف يقدم األبناء عل
أو أنه بعد الرفع لن تستمر حياته حياة مستقرة اعتيادية فال مانع من    تزداد سوءا، أو مل يستجب للجهاز  إذا تبني أن حالة املريض

 .رفع اجلهاز عنه 
جيب تغسيل املوتى وتكفينهم ولو برش املاء فإن تعّذر فالتيمم، فإن تعّذر يسقط وجوب  :  روانالتعامل مع املوتى من ضحاي كو  (6

الغسل على أن يقوم بذلك امللتزمون صحياً، فال بد أن يرتدي املغسلون واملغسالت مالبس حافظة، وجيب أن يكون هناك حد  
الفريوس،   انتقال  خماطر  من  للتقليل  املوتى  لغسل  الناس  من  املختصني  إ  فاألوىل أدىن  اخلرباء  إشراف  والدفن حتت  التكفني  جراء 

أكياس بالستيكية حمكمة اإلغالق، مث    مراعاة لعدم انتقال العدوى مع االلتزام أبي إجراءات يقرروهنا مثل وضع جثث املوتى يف 
اجلثمان املغسل، رغم    ترك غسل املتوىف بفريوس كوروان عند مظنة العدوى إذا اقرتب من  وقد أقر بعض الفقهاء جوازيصلى عليه.  

أن غسل امليت املسلم واجب على الكفاية عند مجهور الفقهاء، إال أن الضرورة هنا قدمت فيه حق احلي على امليت، ومرتبة حفظ  
بعض تلك الفتوى بناء على ظنية العدوى، والظنية عندهم هنا أن انتقال العدوى  الأنكر  إن النفس أعلى من الغسل وهو حتسيين، و 

   . ضعيف  احتمال
 جمال العبادات   اثنيًا: يف

يؤكد  إذ    :جواز إغالق املساجد لصالة اجلمعة واجلماعة وصالة الرتاويح وصالة العيد وتعليق أداء املسلمني للحج والعمرة  (1
التجمعات  األطباء واملختصون أن التجمعات تؤدى إىل اإلصابة بفريوس كوروان ولذلك ال بد من األخذ ابألسباب، واالبتعاد عن  

:  جبميع أشكاهلا وصورها، قال تعاىل                          (  :٧١النساء ،)  
صالة اجلماعة  و   ،الضرورايت تماشى مع مقاصد الشريعة اإلسالمية؛ ألن حفظ النفس من الوفاة أو الضرر يُعّد من  ي فإن ذلك،  

بني حفظ الدين املتمثل يف    هنا  تعارضوال حيتج بوجود  ،  الضرورية  وليس من املقاصد  حلفظ الدين  من املكمالت يعترب  واجلمعة  
 

 ( سبق خترجيه  1

 . 745، ص2(، ج 1429)األقضية(، ابب )القضاء يف املرفق(، برقم ) ( أخرجه مالك يف املطأ، يف كتاب 2)

 . 392( ابن جنيم: األشباه والنظائر، ص3)

 . 246، ص2؛ ابن بركة: اجلامع، ج123؛ ابن جنيم: األشباه والنظائر، ص309، ص1( الزركشي: املنثور يف القواعد، ج4)

 . 124، ص1( ينظر: ابن عبد السالم: قواعد األحكام، ج 5)
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 كورونا أنموذجا( دراسة في منهج تحقيق املناط )جائحة  –أثر الجوائح في األحكام الشرعية 

ألن مرتبتها ال  حفظ الدين؛    أصولات ليست من  ألن واجلمع واجلماع  ؛اجلمع واجلماعات من جهة، وبني حفظ النفس من جهة 
إن  ف  ، ليس هلا بدل إن ماتت فهو أصل  ضروري و   وهو إقامتها يف البيوت، خبالف حفظ النفس   هلا بدالً وألنه    الضروري تصل إىل  

 . (1) يحفظ النفس يف ُسلم الضرورات ُمَقدم على حفظ الدين يف مرتبة احلاجيات أو التحسيني
،  ألنه من شعائر اإلسالم  ؛ ال بد عند تعطيل املساجد يف اجلمع واجلماعات من اإلبقاء على رفع األذان   : اإلبقاء على رفع األذان (2

 ولعدم وجود دليل على تركه وال مسوغ معترب له. 
فالصيام ال يؤثر على الصحة بصفة عامة، وال يزيد من خطر    عدا املرضى الذين يشق عليهم:   بصيام شهر رمضانبقاء وجب   (3

الصائم الفريوس  إصابة  املناعة ضد  يقلل من  الفم  أن جفاف  إنه ال يوجد دليل علمي على  فيبقى    ؛ ابلفريوس، كما  حكم  ولذا 
، وقد أكد األطباء واملختصون أبنه ال أتثري لفريوس  وال يتغري لعدم وجود الدليل وال املسوغ املعترب   صوم رمضان على أصله وجوب  

فطار بدعوى وجود فريوس كوروان، وجيب الصيام على كل مكلف قادر صحيح مقيم.  كوروان على الصيام، ولذلك فإنه ال جيوز اإل
وأما املريض املصاب واملشتبه به، فإن حكم صيامهما يتوقف على ما يقرره الطبيب املعاجل، فيجب على الناس الصيام إال إذا كان  

الذين قد    وكذلك جيوز للممارسني الصحيني   . ميؤثر على صحة بعض األشخاص برأي األطباء النصحاء الثقات املعاجلني حلالته
وقد ينشغلون فرتة اإلفطار عن الفطور والسحور معاً فيجوز هلم الفطر، وعليهم أن يلتزموا مجيعاً مبا جيب    يلحقهم الضعف والوهن

 . عليهم من قضاء أو كفارة يف حالة العجز عن القضاء وذلك أبن يطعموا عن كل يوم مسكيناً 
، وقد اتفق الفقهاء على جواز التعديل الزكاة وخاصة  فهو جائز لتخيف آاثر اجلائحة على الناس  : زكاة عن احلولتعجيل وأتخري ال (4

لو طرأت أحوال خاصة، كحاجة فقري ملحة وحنوها قبل متام احلول، فيمكن العدول عن منع تقدميها قبل احلول إىل جواز؛ مراعاة  
ىل أن تشريع الزكاة إمنا  ، ال سيما وأن كثريا من العلماء ذهب إ (2) للمصلحة بدليل قصة تعجيل زكاة العباس عامني بسبب احلاجة 

كما أنه جيوز    هو لسد حاجة الفقراء وإغنائهم، وهذا يتالءم مع مقصود الشرع الذي يراعي األحوال الطارئة يف تشريع األحكام.
 . على الرتاخي وليس على الفور األن وجوهب الزكاة عن احلول؛ أتخري إخراج

 الفرع الثاين: من جهة معاجلة اآلاثر الناجتة عنها
 د مبختلف أنواعهاتنفيذ العقو يف  وال: أ

  الشريعة اإلسالمية   ، إال أن (3) الطارئة على النحو الوارد يف القوانني الوضعية  ظروفنظرية عامة لل فيه إذا كان الفقه اإلسالمي مل ترد  
أرحب    "وهي  احلرج عنهم،ألن تقيم أحكامها على أساس العدالة والرفق ابلناس ورفع  هبا؛  قد سبقت غريها من الشرائع ابألخذ  

ألهنا ال تشرتط يف مراجعة نتائج العقد ورفع أضراره ما يعتربه القانون قوة قاهرة بل تراعي ما دوهنا كاحلوادث  وأوسع وأشد مرونة  

 

 . 11-10، ص2ينظر: الشاطيب: املوافقات، ج (1)

ما صنع العباس، فقال: "أما علمت اي عمر أن عم الرجل صنو أبيه، إان كنا احتجنا فاستسلفنا العباس  ساعيا، ومنع العباس صدقته، وأنه ذكر للنيب  عمر  قال: بعث رسول هللا  نص احلديث الثابت : عن أيب هريرة  (2)

ه القصة يف تعجيل صدقة  . قال ابن حجر بعد أن تعقب الطرق اليت نقلت هبا هذه القصة: ليس ثبوت هذ111، ص4(، ج7159صدقة عامني". أخرجه البيهقي يف سننه، يف كتاب )الزكاة(، ابب )تعجيل الصدقة(، برقم )

 .  ]334، ص3ينظر: ابن حجر: فتح الباري، ج   العباس ببعيد يف النظر مبجموع هذه الطرق.

. ويكون اجلزاء هو رد االلتزام املرِهق إىل احلد املعقول وتوزيع اخلسارة على الطرفني. أما إذا كما هو متفق عليه غالباً تطبَّق نظرية "الظروف الطارئة" يف احلاالت اليت يكون فيها تنفيذ االلتزام مرِهقاً ألحد األطراف أو كليهما  (3)

أما إذا مل تتجاوز اخلسارة احلد املألوف فال جمال   أخرى هي نظرية "القوة القاهرة" اليت ختتلف أحكامها عن أحكام نظرية "الظروف الطارئة". واجلزاء فيها هو فسخ العقد وانقضاء االلتزام.استحال التنفيذ فُيطّبق على األمر نظرية  

القاهرة "القوة  القا   ."لتطبيق  والقوة  الطارئة  الظروف  بني  الكوروان  الفاضل:  أمحد  العربية  ينظر:  موقع  يف  منشور  مقال  اخلميسهرة،  رابط2020مارس   19 - هـ  1441رجب   24 بتاريخ   ، 

https://www.alarabiya.net/ar/politics/2020/03/19   
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النظرية، أمههاالفقه اإلسالمي  عرف  . وقد  (1) " الطارئة وما هو أعم من ذلك   اإلجيار واملزارعة : األعذار يف  تطبيقات خمتلفة هلذه 
 هبا. للعذر  العقود  فسخت واملساقاة، حيث 

 :(2) ومن هذا املنطلق ميكن التفصيل يف خمتلف أنواع العقود املتعثرة بسببها على النحو اآليت 

على الدائنني أن ينظروهم إىل   :وما نتج عنها من تعثر يف سداد الديون  االلتزامات اآلجلة يف عقود املؤسسات املالية والتمويلية (1
                  ولقوله تعاىل:   ميسرة ختفيفاً على املدنيني وتيسراً عليهم لثبوت عجزهم عن الوفاء

                  (  :٢٨٠البقرة .) 

للمتضرر أن يطلب ابلصلح أو التحكيم    : فيجوزاملقاوالت والتوريدات وما شاهبها من العقود املرتاخية التنفيذ ما خيتص بعقود   (2
القضاء و أو  العقدية ،  وااللتزامات  احلقوق  تعديل  يف  على    فيها   النظر  اخلسارة  من  فيه  املتجاوز  القدر  توزع  بصورة  وذلك  ممكن 

الطرفني املتعاقدين، كما جيوز ألطراف العقد فسخه يف مجيع العقود اليت مل يتم تنفيذها، إذا كان الفسخ أصلَح للمتعهد أو امللتزم،  
للمحكمة وتبعاً    فيجوز يهدده خبسارة فادحة    إذا كان تنفيذ االلتزام التعاقدي مرهقاً للمدين حبيث ، و مع تعويض عادل للملتزم له 

احلادث  ، ال سيما وأن  للظروف وبعد املوازنة بني مصلحة الطرفني أن ترد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول، إن اقتضت العدالة ذلك
   ال بد أن يكون استثنائياً وعاماً ومل يكن يف الوسع توقعه مبفهوم مرهق للمدين وأن مل يصبح مستحيال. 

املبدئيةوأما   (3 والصاالت وحنوهال  احلجوزات  والفنادق  الوفاء هبا لطريان  مع مراعاة    ، فما كان قد متت االستفادة منها فيجب 
تقتضيه   ما  تنتهي األزمة، أو فسخها حبسب  العقود حىت  الرتاضي بني أتجيل  إىل  فيعدل  يتم  املوسر واملعسر، وما مل  التفرقة بني 

وجوب   مع  اجلميع،  استحقاقها مصلحة  لعدم  احلجز  مبالغ  يتحلل    ،رد  أن  إىل  تؤدي  اجلائحة  فإن  ابخلدمة  الوفاء  صعب  وإذا 
 املستأجر من احلجز وله احلق يف اسرتداد أي عربون وضعه. 

ة  فيفرق فيه بني ما مت االستيفاء منه، فيجب الوفاء برسومه، وما مل يتم أو حدث تطور يف أدائه بوسائل التقني   التعليمعقود  وأما   (4
 .املرئية، فكانت التكلفة معه أقل مما لو كان حضورايً، فتعدل االلتزامات مبا تقتضيه العدالة بني املستفيد واملؤسسة

مبا تقتضيه األنظمة املرعية يف الدول،    ني ما كان قد ابشره وما توقف عنهوما طرأ هلا من تعطل مزاولة، فيفرق ب  أما عقود العمل  (5
 . ومراعاة مصلحة املؤسسات والعاملني على حد سواء

، ولكثرة حدوث هذا  ابلنظر إىل األضرار اليت تلحق أبحد أطراف العقد الذي يتعذر عليه الوفاء ابلعقد حسب أسعاره األوىل  (6
جملس اجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي قد    فإن   ملحاً النوع من األحداث يف العصر احلديث أصبح النظر يف مثل هذه القضااي

فجعل   العدالة،  وحتقيق  النزاع  حلل  هذا ضرورة  واعتبار  الطرفني،  عن  للضرر  رفعا  يكفل  قراراً  بشأهنا  وأصدر  املشكلة  هذه  حبث 
اخلسارة على الطرفني املتعاقدين،    للقاضي عند التنازع والطلب من أحد الطرفني تعديل احلقوق وااللتزامات العقدية، بصورة توزع

 .منعاً للضرر املرهق ألحد العاقدين 
 

 

ذي    28  –  27ات العربية املتحدة، ابلتعاون مع رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة، يف يومي  ( ينظر: ندوة )فقه الطوارئ.. معامل فقه ما بعد جائحة فريوس كوروان(، واليت عقدهتا دائرة اإلفتاء وجملسها األعلى يف دولة اإلمار 1)

reports/2020-and-uae/news-the-https://www.albayan.ae/across-ينظر موقع صحيفة البيان رابط .  (ZOOM)م، وذلك عن بعد عرب 2020يوليو  19 – 18هـ/ املوافق  1441القعدة 

1.3916119-19-07 

وذلك عن بعد عرب   عودية،م، ابململكة العربية الس2020مايو    10-9هـ/ املوافق  1441رمضان   17-16ينظر البيان اخلتامي لندوة الربكة األربعون لالقتصاد اإلسالمي )وضع اجلوائح والقوة القاهرة(، املنعقدة يف الفرتة من    (2)

(ZOOM). ينظر موقع الربكة رابط  https://albaraka.org/symposiums 
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 كورونا أنموذجا( دراسة في منهج تحقيق املناط )جائحة  –أثر الجوائح في األحكام الشرعية 

   مراقبة األسعارمحاية املستهلكني و اثنيًا: 
ألن التالعب فيها حرام شرعاً، وجيب وضع اخلطط االقتصادية املناسبة هلذا    وذلكهبدف منع االحتكار ووضع األسعار املناسبة  

الوضع لتأمني كل السلع احملتاج إليها، وأن ختزين السلع الضرورية فوق احلاجة ال جيوز ألن يف ذلك رفعاً لألسعار كما أنه يؤدي  
 (1) .لإلسراف املنهي عنه شرعاً 

 الخاتمة

 يف األحكام، ميكن اخللوص إىل نتائج عدة، أمهها:  اجلوائحيف هناية هذه الرحلة السريعة املباركة يف موضوع أثر 
تعريف حتقيق املناط أبنه النظر يف كيفية تنزيل األحكام على الوقائع مع اعتبار مناطاهتا املتغرية سواًء يف جانب الفعل أو  ميكن   (1

 . املكلف
يقرر حكما أصليا يقصد به جلب مصلحة أو دفع مفسدة، مث ملا أييت عارض يؤدي إىل مشقة وضرر حمقق  الشرع الكرمي ملا   (2

يكفل حتقيق أصل   إىل حكم آخر  احلكم  فيعدل حينئٍذ عن ذلك  دليل شرعي،  تستند على  اليت  الطارئة  الظروف  وحنوها من 
 . املصلحة املقصودة 

لتان متتاليتان يف االجتهاد؛ إذ إن األصل هو تنزيل احلكم على مناطه األصلّي  مرح  إن حتقيق املناط بنوعيه األصلي والتبعي مها (3
 وسبب مغري كالظروف الطارئة.   وال يصرف عنه إىل مناطه التبعّي إال بدليل 

وتعذرا يف  اجلوائح هي احلوادث االستثنائية العامة غري املألوفة أو املعتادة وغري متوقعة احلدوث واليت قد ينجم عنها أضرارا فاحشة   (4
تنفيذ االلتزامات من غري تساهل أو رضى أو تسبب بوقوعها، مما يستلزم رفع احلرج ودفع الضرورة املرتتبة عليها، وختفيف أثرها  

 بردها إىل احلد املعقول يف االلتزامات والعقود املالية، من ابب العدالة والرمحة والتيسري. 
اوية وآدمية مكتسبة، وال تنحصر يف سبب حمدد لكن ال بد أن يتصف ابلفجائية  اجلوائح تتنوع يف طبيعتها حسب أسباهبا إىل مس (5

 والقهر. 
بتغري مناطاهتا األصلّية وفقا ملا يطرأ عليها من  جواز  الشريعة اإلسالمية    أقرت (6 والقرائن املؤثرة يف تطبيق    الظروفتغري األحكام 

  دميومة الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لعموم الناس واستيعاهبا جلميع أحواهلم على    يف أدلة كثرية، مما يدل   احلكم وحتقق مقصوده
 . مبسايرهتا لظروف الناس وما يطرأ عليها من تبدالت وحاالت طارئة 

كام بسبب اجلوائح: فهم  وتغيريها، وتعترب كذلك بواعث لتغري األح  رتكز عليها بناء األحكام يف اجلوائحمن األسس املهمة اليت ي (7
 ورفع احلرج وإعمال الرخص، وعموم البلوى. الواقع ومراعاة مقاصد األحكام، 

جيمعها عامل مشرتك يتمثل يف حلوق احلرج  ولكن    تتنوع وختتلف   أو اجلوائح اليت تلحق بتطبيق األحكام الشرعية   الطارئة   ظروف ال (8
 . الغالب أو االضطرار واحلاجة الراجحة للمكلف

عليه   (9 الطارئة  العوارض  انضباط  له  إذا أتكد  إال  تبعي  إىل حكم آخر  وينقلها  األصلية  األحكام  يغري  أن ال  اجملتهد  يتعني على 
  عدم خمالفتها لدليل شرعي :  وهيدل على أن عملية التغيري يف الشرع تقوم على أساس قوي منضبط،  واليت ت  ، بشروطها املقررة

 

(  19، حتت عنوان "فريوس كوروان املستجد )كوفيد ــ 2020ابريل  16جملمع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي، واليت عقدت عرب تقنية مؤمترات الفيديو يوم  الثانيةالفقهية ينظر: توصيات الندوة الطبية ( 1)

 oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar-https://www.oic موقع منظمة التعاون اإلسالمي رابط ."وما يتعلق به من معاجلات طبية وأحكام شرعية
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 مريم بنت سعيد بن حمد العزريةد. 

 

وأن يكون التغري الطارئ جوهراي فيكون اجملتهد على درجة يقينية من العلم    قتها ملقاصد الشرع، غ معترب، ومواف وانبنائها على مسو 
 أو ظنا غالبا بتحققه وحتقق مصلحته، وأن يكون العرض الطارئ مطردا غالبا ال اندرا. 

الشريعة اإلسالمية   (10 التعامل مع  ومبادئ   إرشادات   تشتمل على  إن  تفرضها  و   األمراض   حمددة يف  اليت  التدابري  تتوافق مع  األوبئة 
 والتعامل معه، وكذلك معاجلة اآلاثر املرتتبة عليه.  ملنع انتشار فريوس كوروان احلكومات 

 ميكن اخلروج بتوصيات مهمة هي:   التوصيات:  •
 رعية واالجتماعية. يف اجلوانب الطبية والش كوروان جائحة  الدولية املتعلقة بـ  املؤمترات بعقد االهتمام  توجيه املزيد من (1
املتفرقة، وترمجتها إىل    حكام والفتاوىكوروان جتمع مجيع املؤمترات والبحوث واأل  جبائحةإنشاء موسوعة شرعية شاملة متخصصة   (2

 .ا وصالحيتها لكل زمان ومكان عمق الشريعة وعامليتهمبعاين اإلنسانية   فداللغة اإلنكليزية لرت 
 واحلمد هلل أوال وآخرا، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.                          
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 كورونا أنموذجا( دراسة في منهج تحقيق املناط )جائحة  –أثر الجوائح في األحكام الشرعية 
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املتحدة، ابلتعاون ندوة )فقه الطوارئ.. معامل فقه ما بعد جائحة فريوس كوروان(، واليت عقدهتا دائرة اإلفتاء وجملسها األعلى يف دولة اإلمارات العربية  .77
م، وذلك عن بعد عرب  2020يوليو    19  –  18هـ/ املوافق    1441  ذي القعدة  28  –  27مع رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة، يف يومي  
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 : حنو إتاحة رقمية4.0املصاحبة 



 يوسف زكار د. 

 

 ملخص عربي

يف نفس    ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش ب  4.0جتربة املصاحبة  يف    الرقمية جائحة كوروان يف تسريع اإلاتحة    أسهمت كيف  
األفعال  جمموع  عين  مقطعا من مقاطع التجارب الطالبية اجلامعية واليت ت   ابعتبارها  التجربة ذاهتا،  يف  الفاعلوناحلني الذي عرب فيه  

، عربوا  املتجمعة واملوجهة إىل أجرأة قيم التضامن واملواطنة السياقية التموقع، واملستعملة لفاعلني بشريني وال بشرين  اجلماعية الطالبية 
     الفقد: فقد أشياء من جراء استعمال تقنيات التواصل يف حصص مصاحبتهم وما أمسيناه ابألوبرة. فيه عن

لبيان درجة    ؛اعتمادا على نظرية شبكة الفاعلني  ،حلظة حتليل أطوارها  . أوال،حلظتني يف    4.0املصاحبة    ل جتربةنقارب يف هذا املقا
 .  اإلاتحة

 اإلاتحة الرقمية  -عام كوروان -4.0املصاحبة  الكلمات املفتاح:

 تقديم

واألوبرة4.0املصاحبة  ’‘  د تع االاتحة  بني  مقاالت  ’’:  سلسلة  من  الرابع  وببناء  مقالنا  عموما  الرقمي  االستهالك  تعىن مبوضوع 
م   املفتوح ب  ر  ط  ؤ  موضوع  التعليم اجلامعي  التحديد،  سوسويولوجيا  إجرائيا    .1على وجه  جمموع األفعال  ، أبهنا  4.0املصاحبة  عرفنا 

رقميني، مكنوا    قيم التضامن واملواطنة السياقية التموقع، واملستعملة لفاعلني بشريني وال بشرين   الطالبية اجلماعية املوجهة إىل أجرأة
من لقيا شبكة فاعلي التجربة: طلبة املاسرت املصاحبني وفئاهتم املستهدفة من الطلبة يف مستوايت أقل، قصد مصاحبتهم يف استيعاب  

اللغوية  بناء كفاءاهتم  يف  التجربة اس.  2دروسهم واإلسهام  نعت  عليه كلوز شواب    ، 4.0’‘’’مبسمى  تلهمنا  أطلق   Klausمما 

SCHWABأو ما امساه لوك فريي  ابلثورة الصناعية الرابعة  ،، املؤسس والرئيس التنفيذي للملتقى االقتصادي العاملي .Luck 

 

: سوسويولوجية  معنون  عن املطبعة والوراقة الوطنية. الفصل    2019MO5061حتت رقم    ’’ميادين علم االجتماع: قضااي نظرية و دراسات’’حتت عنوان ، يف فصل من مؤلف مجاعي   2019األول سنة    املقال    صدر  1

ابلذاكرة اجلمعية    وسوم  املالثاين   املقال  ع راهنية مرتبطة هبوس االستهالك. ونقدم فيه بعض النظرايت املرتبطة هبذا احلقل. أما   االستهالك بني اجلدة والراهنية. ونتحدث فيه عن أمهية سوسويولوجيا االستهالك يف مقاربة مواضي

، اإليداع القانوين  ISSN : 2605-6410، حتت رقم  3/2019واملنشور مبجلة ضفاف للعلوم اإلنسانية، عدد    االستهالكية: دراسة يف سوسيولوجيا االستهالك والتبضع املساحات التجارية الكربى مبراكش أمنوذجا.  

2018PE0010  ،  أهم مؤشرات هذا التغري الذي حصل إن على مستوى مظاهر االستهالك اليت اخرتقت اجملتمع املغريب املعاصر حيث تضاعف   نتحدث فيه عن144 الصفحة  إىل  121ويتموقع املقال يف اجمللة من الصفحة

ات االستهالكية ونوع السلع اليت أتخذ االليكرتونيات حصة من ميزانيات  ، حسب إحصائيات البنك الدويل، وإن على مستوى املمارس2010و 1960يف املائة ما بني سنيت    4125%فيه االستهالك النهائي لألسر املغربية  

زاخرا  اجتماعيا و يف جمرد فضاء جتاري "للتبضع" فقط، بقدر ما أهنا تشكل فضاء وطرق استعمال السلع املقتنية. ففي هذا املقال، ال خنتزل املساحات التجارية الكربى يف إحدى التشكيالت املعقدة للعالقات التجارية، أ ،األسر

.ويعد املقال يسمى جتارة القرب  خمتلفا عن احلانويت بدكانه "التقليدي"''ابحلومة'' و''السويقة"او''الرحبة''أو ''اجلوطية'' السوق األسبوعي أو  ''القيسارية''، أو ماابلرموز مؤطرا ابلعلوم، مهيأ للقيا فونة وفلورا السلع ابملستهلكني،  

، يعد اخللفية واملنطلق الذي يعتمده مقالنا هذا يف قراءة نتائجه ابعتماد نظرية شبكة الفاعلني. يتحدث املقال  ، مقاربة سوسيولوجية ومالحظات أولية، والذي سينشر يف كتاب مجاعي4.0وسوم ابملصاحبة الثالث حتت الطبع وامل

تعاوين، عصبه تقدمي املساعدة االكادميية لطلبة من مستوايت صصاهتم، يقومون بفعل مجاعي عن جتربة رائدة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش. وهي جتربة تدخل يف إطار املهارات اللينة، ومفادها أن طلبة املاسرت جبميع خت

جتماعية وقد قدمنا يف املقال الثالث معظم حيتياث التجربة وبعض املالحظات األولية حماولني حتويلها من واقعة اأقل بطريقة وجاهية وبعني املكان. لكن، ومع سياق كوروان، كان النقلة من التفاعل الوجاهي إىل التفاعل عن بعد.  

ع النقلة يف نبين الفواعل الالبشرية بلغة برونوالتور. وحنن يف هذا املقال نقرأ التجربة إىل موضوع لعلم االجتماع ، يرابض بني حقلني سوسيولوجيا االستهالك وسوسويلوجيا التعليم اجلامعي.ومرتبطة سياقيا بزمن كوروان الذي سر 

 ت أو الرتمجة لربونو التور.متوسلني زاوية رؤية سوسيولوجية االرتباطا

 ، مقاربة سوسيولوجية ومالحظات أولية، مقال حمكم يف طور النشر.4.0ملصاحبة ابيوسف زكار،  2
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 : نحو إتاحة رقمية 4.0املصاحبة 

 

FERRY   الثالثة الصناعية  انطلقت   .1ابلثورة  اآلداب  التجربة    وقد  القاضي  من كلية  التابعة جلامعة  مبراكش،  اإلنسانية  والعلوم 
 .22020يونيو    30و 2020مارس  16وامتدت ما بني   بسبب جائحة كوروان، عياض، خالل احلجر الصحي 

. ونعرفها  3اإلاتحة الرقمية وهذا ما أطلقنا عليه مسمى    الكلية،من طرف فاعلي    الرقميةسرعت جائحة كوروان من وترية تبين الفواعل  
من مصاحبتهم، رغم سياق التباعد    املستفيدين إجرائيا، بكوهنا انسيابية تواصل طلبة ماسرت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش مع  

  ، يتيحها أي نوع من أنواع التواصل الرقمي.  لكن   اليتاملرتتب عن جائحة كوروان، وذلك بتوسل جمموع اإلمكاانت واالستعماالت  
من مصاحبتهم،    املستفيديننسيابية التواصل الشبكي للفواعل الطالبية واالليكرتونية، أي، التفاعل بني طلبة املاسرت والطلبة  رغم كل ا

  ’’دالفق  ’‘عرب عنه بتعابري خمتلفة، عصبها   ، ولدت توجسا’‘ بعد نع  ’‘فإن الدخول يف املقارانت بني جتربة احلضوري وجتربة ال  
قدر ما تتيحه رقمنة اجلامعة يف التواصل املرن والسريع  بف4ابستعمال التواصل الرقمي مقارنة مع التواصل الوجاهي.   انه أي ما مت فقد

 عن خوف من الفقد: فقد العالقات اإلنسانية وفقد العمل وغريها.     رب   ع  على كل املستوايت، بقدر ما ي   
اليت    الرقمية،   على ضوء نظرية شبكة الفاعلني، بغية تبيان درجة اإلاتحة   4.0اجلامعية  املصاحبة إىل قراءة نتائج جتربة    املقال  يهدف

من جائحة كوروان  اجلامعيني    مكنت  الفاعلني  شبكة  طرف  من  الرقمية  الفواعل  تبين  وترية  وجه    ، عموماتسريع  على  والطلبة 
للسؤال    ، يف نظرية شبكة الفاعلنياستعمال  أرشدان  التحديد. مدى إسهام "عام    الذي طرحناه حول البحث عن عناصر جواب 

دراسة حلالة ماسرت  مت اختياره عشوائيا. وابستعمال  على    تمادااعوذلك  كوروان" يف التأثري على مفهومي الزمان واملكان اجلامعيني؛  
وسنعرض نتائجها يف    من التسجيل لل ِّقاء التقييمي للتجربة مع الطلبة.تقريرا، وعلى أربع ساعات    22معطيات اعتمدانها عرب حتليل  

 ثالث حمطات:  
 اعلني؛ التشكل املتجدد لفكرة املصاحبة عرب التفاعل املستمر ألفراد شبكة الف -1
 التنظيم من وجهة نظر شبكة الفاعلني؛  -2
 . التباعد املولد للتضامن  -3

  

 

1 Luc Ferry - La révolution transhumaniste, PLON, 2016 

نقسم هذه الوحدة إىل ثالثة أجزاء متكاملة:  إىل اآلن، على برجمة وحدات تكوينية مكملة لوحدات التكوين األساس يف سلك املاسرت، كان من بينها وحدة املهارات الذاتية واحلياتية. ت  2018دأبت جامعة القاضي عياض منذ سنة 2

من بني املكوانت اليت خيتارها الطلبة  الذات واملشروع املهين: مهارة بناء املشاريع وحتديد األهداف واملشروع االجتماعي: قيم التعاون، مساعدة اآلخر املواطنة املتموقعة. و التطوير الذايت: تقنيات إدارة الوقت والعواطف والعالقات و 

. اخنرط يف هذه التجربة مجيع طلبة 4.0ائحة مت جتريب املصاحبة عن بعد واليت أطلقنا عليها يف هذا العمل اسم املصاحبةيف هذا األخري، مكوين املصاحبة اجلامعية واملصاحبة املدرسية. ويف هذه السنة االستثنائية، وبسبب اجل

ص ابلذكر مؤسسة املدرسة العليا لألساتذة وهي مؤسسة غري  ومت جتريبها هناك. خن  املاسرت الذين يؤطرهم مكونون متخصصون. وبعد اقرتاحنا عليهم فكرة العمل عن بعد، و متت األجرأة. لقد مت نقل الفكرة إىل مؤسسات أخرى،

ة تنظيمني. وقد كان نقاشنا مع الدكتور عزيز بنعدي، مكون يف جمزوءة املهارات احلياتيجامعية. لكن االختالف بينها وبني الكلية من حيث طبيعة االستقطاب وأهنا غري جامعية، لرمبا ميكننا من إجراء تقابالت ومقارانت بني ال

وقوف على الفروقات بني التجربتني يف الشق املرتبط هبامش املناورة: املقارنة بني نتائج طريقة والذاتية يف كال املؤسستني، واقرتحنا عليه فكرة كتابة مقال يف هذا الصدد نقارن فيه التجربة من خالل مؤسستني. إضافة إىل إمكانية ال

 العلوم اإلنسانية للفئة املستهدفة. يا لألساتذة لفئاهتم مستهدفة انطالقا من الئحة امسية معدة مسبقا هلذا املوضوع، ومقارنتها بطريقة حرية اختيار الطلبة كلية اآلداب و إلزامية اختيار طلبة ماسرتات املدرسة العل

 غوجية، التواصلية، التدبريية.جمموع ما تتيحه التقنية من إفادة داخل اجلامعة من إمكاانت على مجيع املستوايت: التنظيمية، األندرا  3

 سنعود إىل هذا املفهوم يف مقالنا املقبل حول رقمة اجلامعة بني الولوجية واألوبرة. 4
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  شبكة الفاعلين ضوء نظريةعلى  مناقشةحيثيات و :4.0 المصاحبة

 : 1شكلت مخس ماسرتات جمتمع الدراسة يف هذا العمل كما هو موضح يف اجلدول 
 املاسرت وجنس الطلبة :جمتمع الدراسة حسب ختصص 1 جدول

 العينة حسب التخصص واجلنس   
 مسمى املاسرت 

 اجملموع 
 ذكور  إانث

 % احلصيص  % احلصيص 
 اتريخ الفلسفة  75 21 25 7 28
 الرتمجة  56 14 44 11 25
 اللسنيات  54,17 13 45,83 11 24
 دينامية األوساط  68,18 15 31,82 7 22
 طلبة الفقه  83,33 15 16,67 3 18
 اجملموع العام 66,67 78 33,33 39 117

 املصدر: يوسف زكار )تنسيق(، املصاحبة اجلامعية عن بعد، 

 2020التجربة امليدانية لعينة ماسرتات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش، من مارس إىل يوليوز 

، موزعة بشكل متفاوت حسب األعداد وحسب اجلنس، كما  أعاله ينتمي مئة وسبع عشرة طالبا وطالبة للخمس ماسرتات املذكورة  
 25إاناث. وينتمي    %25ذكورا و   %75طالبا إىل ملاسرت اتريخ الفلسفة موزعني حسب اجلنس بنسبة   28. ينتمي  1يبني اجلدول

إاناث. يليهم ماسرت    %44ذكورا و %56طالبة، مقسمة نسبهم حسب اجلنس إىل    11اب وطا   14طالبا ملاسرت تقنيات الرتمجة منهم  
طالبة. وتتفاوت نسبة انتماء    11طالبا و  13طالبا وطالبة منهم    24إاناث، وما جمموعه    %46ذكورا و %54اللسنيات بنسبة انتماء

طالبا وطالبة   22ابلنسبة لإلانث، وما جمموعه  %32ابلنسبة للذكور و  68%الطلبة، حسب اجلنس، ملاسرت ديناميات األوساط: 
طالبات بنسبة   3و ،% 83,33طالبا بنسبة  15طالبا وطالبة منهم  18إاناث. أما ماسرت الفقه، فينتمي إليه  7ذكورا و 15منهم 

16,67%  . 
. لكن،  %64الفقه بزايدة تتجاوز    نالحظ تقارب أعداد الطلبة اإلمجايل نسبيا، ابستثناء الفرق بني ماسرت الفلسفة مقارنة مع ماسرت

اجلنس، خصوصا يف ماسرت الفقه واتريخ الفلسفة بنسب متثيلية لإلانث، على التوايل،    حسبنسجل التفاوت يف نسب متثيلية الطلبة  
مجة.  . كما نالحظ أن أعلى نسب متثيلية اإلانث هي مباسرتي اللغة اإلجنليزية: ماسرت اللسانيات وماسرت تقنيات الرت %25و %16

 . %44و %46وتصل هذه النسب، على التوايل إىل 
ميكن تفسري التقارب يف األعداد اإلمجالية للطلبة ابملتغري التنظيمي لسلك املاسرت والذي حيدد األعداد القصوى والدنيا يف كل ماسرت.  

وقد انتقينا ماسرت من أصل مخسة،    حسب اجلنس مفتوحة وحتتاج إىل دراسة.  الطلبةليبقى تفسري التفاواتت املالحظة يف متثيلية  
 ليشكل احلالة اليت اعتمدان نتائجها الكرطوغرافية يف هذا العمل. 
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 : واإلاتحة الرقمية عرب وسائط التواصل1حالة الدراسة 

املعتمدة نتائج جتربة مصاحبة طلبته يف العمل اخلرائطي هلذا العمل. وكما رأينا حني    األمنوذجفماسرت دينامية األوساط الطبيعية هو  
من لإلانث، مبا    25 %من الذكور و  75%هي    اتريخ الفلسفةانتماء الطلبة حسب اجلنس ملاسرت    فنسبة  تقدمينا جملتمع الدراسة،

 إاناث.  7ذكورا و 21طالبا وطالبة منهم  28جمموعه 
رقمية  فواعل    فقد استعملوا      تضح اإلاتحة الرقمية  .لطلبة هذا املاسرتالتقارير املنجزة عن جتربة املصاحبة،    حتليل حمتوىمن خالل  

"واتساب"  خمتلفة  :(Watsupp)"للقاءات و" كوكل   ،(Google Meet) "زوم" و   ،(Zoom)   "بوطوم بلو  "بيك   و 
(BigBleuBottom) ،  أقسام غوغل االفرتاضي  Google classroom  .وغريها من الفواعل ، 

 2020-2019فوج   اتريخ الفلسفةمن طرف طلبة ماسرت  4.0: الوسائط الرقمية املستعملة يف جتربة املصاحبة1 رسم بياين

 
 2020-2019ملوسم  4.0حول جتربة املصاحبة   اتريخ الفلسفةاملصدر: حتليل حمتوى تقارير طلبة ماسرت 

  %63.64ث استعملة منصة زووم بنسبة  ي. ح 4.0للوسائط يف جتربة املصاحبة  متفاوتة، نسب استعمال  2يوضح الرسم البياين  
  %متساواين بنفس النسبةمنهم لوسيط واتساب، ووسيط غوغل ميت وغوغل للقسم على التوايل    %28.57من الطلبة واستعمال  

13.64  . 
هي نفس النتائج املتوصل إليها ابلنسبة    نالحظ أن وسيط زوم حظي أبكرب نسبة استعمال ويليه يف ذلك واتساب وغوغل ميت 

.  الستعمال الوسائط ابلنسبة ملاسرت دينامية األوساط من حيث تراتبية استعماهلا، ومن حيث أمهيتها االستعمالية من طرف الطلبة 
واملستعملة تلقائيا يف احلياة    تيص ر الطلبة، إىل كون الوسيطني زوم وواتساب من الوسائط الذائعة الوتفسري ذلك يرجع، حسب تقاري

 اخلاصة للطلبة بل ويستعمل واتساب، على نطاق واسع، يف مهام التنسيق عموما بني الطلبة واألساتذة. 

 

 ات األخرى. بدراسة حالة أتثري سياق جائحة كوروان على كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش يف انتظار تقدمي عمل واسع النطاق، يهم ابقي املاسرت  اتريخ الفلسفةخصصنا ماسرت   1
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وبني    ،واحلس املشرتك  االرتسامات،إىل الفصل بني    وستوصلناعند البداايت.    هاته،  4.0  حتليل جتربة املصاحبة-عملية ميتاتضعنا  
، على ضوء نظرية  إذن  نتائج التجربةسنناقش  .  املنهجيبعده  نطالق من  ه اكان لزاما علينا تقدمي الذي    ، ا املوضوع البناء العلمي هلذ

 من خالل الثالثة نقاط املذكورة سابقا.  1شبكة الفاعلني 

 :التشكل المتجدد لفكرة المصاحبة عبر التفاعل المستمر ألفراد شبكة الفاعلين .1

اعتمدان يف جمرايت حديثنا عن تولد اهليبوس الشبكي على كلسنة اللحظات احلوارات والتفاعالت عرب وسائط اثنوية. واعتربان أن  
يتموقع هبا وعربها الفاعلون يف أزمنة العيش الشبكي    . عناصر ذاكرة كلسنة اللحظات تلك، هي مبثابة ذاكرة الفاعلني الشبكيني

فئاهتم  و   طلبةال  إعادة فهم التقاءاملراحل األربعة: يف    يف   التور  قدمهااليت  و   ،تغيري الشبكة عرب اجلديد   رةسريو   ستسعفناالالمكانية. و 
  4.0وبقراءة سريورة تكوين جتربة املصاحبة.  هذا التفاعل يف البعد البشري فقط   اختزال   وعدم   ابقي الفاعلني،املستهدفة وتفاعلهم مع  

ومرحلة تقسيم    intéressementومرحلة توليد الفائدة    Problématisationمرحلة األشكلة  املتمثلة يف    مراحل التورعرب  
سيتضح أن "]ف[سريورة مفهمة التجربة جيب أن أتخذ بعني االعتبار  Mobilisation التعبئةمت مرحلة    Enrôlementاألدوار  

 .2سبة لكل الفاعلني املشاركني فيها" القيم واالنتظارات واملعارف والفائدة من وراء التجربة ابلن
كل النقاشات بني كل الفاعلني، حول توضيح فكرة    ،4.0مرحلة األشكلة ابلنسبة لتجربة املصاحبة  تشمل   مرحلة األشكلة:  -

   ؛ املصاحبة وكل ما تضمنته املرحلة األوىل من األجرأة 
  ، هذه املرحلة عند التور مع أجرأة هامش املناورة يف جتربتنا   تتطابق مرحلة اسرتاتيجية.    تعد مرحلة توليد   : مرحلة توليد الفائدة -

وجدير ابلذكر يف  عليها ماداي ورمزاي.    سيحصلونوالنتائج اليت    احملصل عليها، يف الفعل، رهني مبدى الفائدة    الطلبةكون اخنراط  
ابالعتماد على حرية فعل الطلبة واالنطالق من قيم مساعدة اآلخر يف    ،أن االنطالق من توليد القابلية لالخنراط   هذا الباب،

ساعة تفاعل مع    3581، أثره واضح على املنتوج النهائي كميا  توسل التقنية   سياق كوروان، وقيم التجديد يف طرق الفعل عرب 
البياين  مستفيد  723 الرسم  املعرب عنها 1،  العوائق  كثر تكررا ضعف صبيب  نذكر منها األ  ؛ SWOT    يف حتليل   ، رغم 

لكن رغم ذلك، تضح من خالل كم ساعات التفاعل    طلبة ماسرت حالة الدراسة   من %95األنرتنيت الذي جاء على لسان  
سريورة مجاعية يتفاوض عربها    سريورة املفهمة ف")...(  .  بني الطلبة وفئاهتم املستهدفة دور الفواعل الرقمية يف إاتحة التواصل

 .  3" (االبتكار. )... املعبئة عرب الفوائد 

 

1Theory, Oxford University, 2005-Network-Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor  تور وميشال كالون ومادلني أكرش،  طور برونو ال

ز هذه املقاربة عن مثيالهتا الكالسيكية، أبخذها، على حد سواء، املكوانت البشرية يف مثانينيات القرن املاضي، مقاربة سوسيولوجية موسومة بنظرية الفاعل الشبكي أو نظرية شبكة الفاعلني أو بسوسيولوجيا الرتمجة. تتماي

رؤية موحدة عن مشكل يستدعي املعاجلة للوصول يف األخري إىل ابتكار  ية معينة.  أما الرتمجة فتقدمها النظرية على أهنا سريورة التفاوض والتعبئة واإلقناع اليت ينتهي هبا فاعلون خمتلفون إىل احلوار حولوالالبشرية يف حتليل وضع

 ة. بني اإلاتحة واألوبر  4.0جديد، يتجسد يف موضوع مقالنا هذا يف املصاحبة 

Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford University, 2005 -; Michel CALLON, Robert 

L’HOMME, Jean FLEURY. Pour une sociologie de la traduction en innovation. In : Recherche & Formation, N°31, 1999. Innovation et 

formation des enseignants. pp. 113-126; John LAW, after ANT: complexity, naming and topology, The Editorial Board of The Sociological 

Review. Blackwell Publishers 1999; Gerard DE VRIES, Bruno LATOUR, Cambridge, UK Malden, MA, Polity Press, 2016  

2 Michel Callon, Robert Lhomme, Jean Fleury. Pour une sociologie de la traduction en innovation. Ap cite, p114 

3 Michel Callon, Robert Lhomme, Jean Fleury, Idem, p 114 
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 حسب جنس الطلبة  4.0: عدد ساعات املصاحبة  2 رسم بياين

 
 املصدر: يوسف زكار )تنسيق(، املصاحبة اجلامعية عن بعد، 

 2020كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش، من مارس إىل يوليوز  التجربة امليدانية لعينة من ماسرتات

السؤال حول من  مرحلة تقسيم األدوار - الفاعلني وتقسيم عملهم. فطرح  تقسيم أدوار  إىل أهدافها دون  الشبكة  : ال تصل 
جيعل متثل واستيعاب وممارسة    ،مصاحبك  هدور و دوره كطالب    بني الطالب    فتمييزسيعمل ماذا وكيف؟ يعترب سؤاال تنظيميا.  

   الكفاءة. من ذلك الوضوح من طرف الشبكة على مستوى النجاعة و   يستفادوإجراءات واضحا.    مهماتبه من    طما يرتبكل  
من هذا التمييز على مستوى املخرجات:    يستفاد والتمييز بني دور األستاذ املسؤول عن التجربة ودور الباحث الدارس للتجربة.  

التنظيم املتمثلة يف إهناء برانمج املصاحبة املرتبط بوحدة املهارات الذاتية، أو خمرجات الدراسة املتمثلة يف اإلسهام    سواء خمرجات 
 يف هذا العمل اجلماعي أو يف مقاالت علمية أخرى هلا معايريها.  

الكل إىل ممارسة فعلية لتغيري الشبكة وللوصول    ترمجةتعد مرحلة التعبئة أهم املراحل إجرائية. فعربها تتم مرحلة  :ةالتعبئ مرحلة   -
وقضاء مدة زمنية يف حتديد األهداف املشرتكة بينهما    التجربة يف    لالخنراطإقناع الطلبة لفئاهتم املستهدفة    ةفسريور   .األهداف إىل  

الفكرة والفعل والقول يف مزيج يستهدف قبول اجلديد واملبتكر يف سياق    ضمنهاتضافر  تليت  مؤشر دال على مرحلة التعبئة ا
 هذا الكل املركب مكن من إاتحة تواصلية يف سياق استثنائي هو سياق كوروان.  كوروان. 

وليس    ،الداخلي   ه نطقنتاج م إسريورة  عرب النفاذ إىل    زمن كوروان،   4.0املصاحبة  جتربة   يسعفنا هذا التحليل للتشكل املستمر لفكرة
  التوقف عنده كمتوج هنائي، يف أخذه أمنوذجا وإمكانية حتليل أي نوع من تفاعل شبكة فاعلي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش 

 ، وذلك بطرح السؤال على السريورات. ابعتبارها تنظيما 
 

الترجمة الفلسفة الجغرافيا اللسنيات الفقه طلبة المجموع العام

عدد الساعات المنجزة إنات 330 213 210 330 90 1173

عدد الساعات المنجزة ذكور 420 696 438 393 461 2408

عدد الساعات المنجزة المجموع 750 909 648 723 551 3581
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 الفاعلينالتنظيم من وجهة نظر شبكة  .2

من التفاعل الوجاهي إىل التفاعل    فاالنتقال  سريورة الوصول إىل أهداف أي تنظيم وبدرجات متفاوتة.يف  هذه السنة    "كوفيد"أثر  
  ابعتبارها تنظيما   اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش،   التفكري يف حتليل كلية   إعادة   بطريقة مطلقة ودون استثناء، يستدعي  ، عن بعد 

، لكنها  من وجهة نظر تنظيمية مقاربة ضروريةكلية  ال  مقاربةف  إىل أهدافه.  ه وازيه تنظيمات أخرى وشبكات موازية تسهم يف وصولت
 ان سريورة  الفاعلني، على، عرب توسلنا مقاربة شبكة وقفنا  ،خاصة يف سياق أزمة كوروان. لكن ،كمدخل فهمي  ،لوحدها غري كافية 

  فضاء التفاعل عرب  إىل    -افضاء اجتماعيابعتبارها    -التفاعل الفيزيقي الوجاهي يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش االنتقال من  
اليت رصد  افرتاضي احلداثية  ابلرموز والدالالت  املها من خالل خطاب  انيزخر  البشري  الطلبة  الفاعل  وفئاهتم  وزمالئهم  تحقق يف 

، الضيقة النطاق، يف حتليل شبكة فاعلي  4.0قد يفيدان حتليل إسهام شبكة الفاعلني يف تبين فكرة املصاحبة    ؛ املستهدفة واألستاذ 
ْت ح  من روح العصر. فكل حتليل سوسيولوجي للتعليم العايل اجلامعي حسب نظرية شبكة الفاعلني،    التعليم العايل اجلامعي من وجهة مت 

  ، طاملا أن مدى إاتحة اإلستكمال التحليل بل فاعال غري مستغىن عنه يف    ، فقط  لإلنسان ليس ابعتبارها امتدادا    ، يستوجب أخذ التقنية 
 .    الوظيفي الكلية ابعتبارها تنظيما والتوصل إىل أهدافها يف ظرفية استثنائية مثل سياق كوروان

 التباعد المولد للتضامن .3

نتفي. وأن األمهية تعطى للروابط. فرغم استبعاد كوروان الفيزيقي،  يبينت مقاربة التجربة بنظرية شبكة الفاعلني، ان مفهوم املسافة   
  ي ال يستدع  ،1مكن من توليد صنف أخر من التضامن شبكة فاعلني آخرين،    ضمن   الال بشري  االليكرتوين  استدماج الفاعل فإن  

الفيزيقي والذي   لعينة من    االنتماء   أسفله اليت توطن   ريطة اخل. وهذا ما تظهره  4.0  التضامن   نسميه متغري املسافة  شبكة  اجلغرايف 
 وفئاهتم املستهدفة. الفاعلني يف جتربة املصاحبة: الطلبة  

. كون مقر سكىن الطلبة وجهاهتم: جهة  وجاهيا   مل تكن لتسعفنا يف إجناز التجربة   اإلقليدية املسافة    أن   ، 1  من خالل اخلريطة   نالحظ 
: جهة درعة اتفاللت وجهة بين مالل  نياملستهدف شبكة الفاعلني آسفي وجهة كلميم وادي نون، خمتلفة عن جهات انتماء -مراكش

 

1 Bruno LATOUR, Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-brise, Op cite, p3 

 األنشطة والسلوكيات واألفعال اليت يرغب أال يعود إليها لسبب من األسباب   ن كلآن األوان لطرح السؤال عن املعيش قبل وبعد توقف العامل بسبب كوروان. والفرصة ال تعوض ليختلي كل بنفسه ويقف مع ذاته مسائال إايها ع

يف هذا   - ( -1947التور )هكذا قدم عامل االجتماع والفيلسوف برونو    تقنية الوصف الذايت.بعد انزايح املانع املتمثل يف كوروان؛ أو األنشطة اليت حرم منها ويتمىن عودهتا فيما بعد. لن تتأتى عملية التحديد والرصد هاته إال 

انيا. لكن الطريق  وخملصة من املبتذل ومن األفعال والشوائب اليت امتزجت ابحلياة واملعيش يف زمن الليربالية والرأمسالية.  صحيح أن خطاب التور كان طهر  طريقة مطهرة  -عام كوروان  احلوار أعاله حول األحوال املرجوة بعد  

ط قد تبدو كرونولوجية: وعي ابلواقع، وبعدها متييز بني املرغوب ة واجلمعية، ومزيلة للوسائط، واضعة القرار يف يد األفراد.  وحىت يتم إيصال املعىن، نورد مستوايت حتليل طريقة برونو ابختصار يف نقاإىل ذلك عابرة للذوات الفردي

ارن به التور واقعه ، واستغالل متعدد األبعاد لسياق كوروان، ووضع األفكار احملصل عليها يف الفعل. طريقة نقول عنها أهنا مرتبطة بنوستاجليا زمن معني يقواملنبوذ فيه، مث توليد قابلية للتغري، وقفة نقدية فردية ومجاعية مع الذات

 االرتكاسفراد واجملموعات فرصة االرتكاس لوال توقف العامل املفاجئ عام كوروان. )استعملنا كلمة  وواقع معاصريه، ابحثني عن أفضليات إنسانية وفردوس مفقود يف زمحة سيولة املرجعيات=، =بلغة زيكموند ابومان، مل يكن لأل

؟ ومدى اجلمع بني قيم الغريية والعناية  . لنطرح السؤال مع التور برونو حول مدى عودة عالقات العيش معا مع الوجود معاظاهرة وراثية انقطعت زمنا وعادت إىل الظهورمبعناها الداليل يف لسان العرب البن منظور ابعتبارها  

تفز مخس ورقات لذات الباحث كل قارئ. اخرتان منها ثنائية التباعد والتضامن لعنوان هذه بقيم اإلجناز وحتقيق الذات؟ وأسئلة أخرى حول ممكنات وإمكاانت التوفيق بني السرعة والسيولة واخلفة وبني البطء والتبات والكثافة. تس

- بة املصاحبة اجلامعية عن بعد، عرب توسلهم وسائط وتقنيات االتصال، إىل تضامن  بلغة القرائن، نفس فكرة برونو التور، أن التباعد الذي أنتجته كوروان ترمجه طلبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش، خالل جتر الفقرة لنبني

 . وهو االسم الذي حييل إىل الصيغة الرابعة من صيع الثورة الصناعية اليت نعيشها. صيغ نعيشها عرب التكنولوجيا والويب والروبوت. 4.0نة أطلقنا عليه يف سياق آخر اسم املواط  -ولو اصطناعي يف بدايته
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( عرب  Nods)العقدية  االلتقاءات  لوال أن يتم    ، 4.0فعل تضامن لمل يكن   أنه  إذن  سنالحظ   احلمراء. ة خنيفرة وجهة العيون الساقي
 . تضامنية رقمية إاتحة مما ميكن أن نطلق عليه . والبشريني الفاعلني االلكرتونيني الالبشريني
 4.0: اإلنتماء اجلغرايف لعينة من شبكة الفاعلني يف جتربة املصاحبة  1 خريطة 

 
 عن بعد التقييمية  تقارير واملقابالتالتركيب املصدر: 

 2021-2019إعداد: عبد اجمليد حسين: طالب ماسرت دينامية األوساط، فوج 

 خاتمة 

انقشنا يف هذه الفقرة ثالث نقاط هامة: األوىل مفادها أن فكرة املصاحبة جتددت ابستمرار من خالل املراحل األربع تغيري الشبكة:  
تقسيم األدوار مت مرحلة التعبئة. هذه النقطة ستحيلنا على فكرة إعادة حتليل كلية اآلداب  األشكلة، ومرحلة توليد الفائدة، ومرحلة  
تقنية من زاوية نظرية شبكة الفاعلني، مما مكننا، يف النقطة الثالثة، من الوقوف على نوع  - والعلوم اإلنسانية مبراكش مقاربة اجتماع

، زمن األزمة الصحية  : استعمال الوسائط الرقمية الروابط االجتماعية املتناغمة مع روح العصر  ، تعزز عربه آخر من أنواع التضامن 
  كوروان. فبقدر ما يتأثر هذا النوع من التضامن ابملسافة الفيزيقية اليت خلقتها كوروان، بقدر ما يتجاوزها عرب الثنائية الضدية البعد 
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ء الذي يستدعي طريقة متثيل أخرى معتمدة على العقد واجلسور والتقاطعات واإللقاءات  القريب، اليت تسهم هبا الفواعل التقنية. الشي
   ابعتبارها أنواع تفاعل تتجاوز الطول والعرض واالرتفاع. وهذه هي إضافة نظرية شبكة الفاعلني للتحليل السوسيولوجي. 

اجلواب عن    بناء عناصر  سريورةأن    والتضامنية إىلة والوظيفية  ، بعد التوصل إىل األنواع الثالثة لإلاتحة الرقمية: التواصلي نشري بقي أن  
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  جتربة ب  أي  أو  -4.0يسهم فريوس يف بناء جتربة املصاحبة  منه، حول الكيفية اليت  سؤال الذي انطلقنا  ال

دون أخذ التكنولوجيا بعني    ابجملتمعي فهم كل ما يتعلق    مدى سهولة   عن   السؤال   أمام أمهية تضعنا    -يف سياق عام كوروانمبراكش،  
إعادة النظر يف  و   .1إعادة هيكلة علم االجتماع   اجلريئة إىلدعوته    برونو التورأجل نظرة واقعية حيال اجملتمع، دعا    فمن  .االعتبار 
وعرب النفاذ إىل الوجه    . لتكوينات خمتلفة  املستمرة   والتجميع االرتباطات    إعادة   من   من نوع خاص   ة ابعتباره حرك  " االجتماعي "تعريف  

:  4.0"اجلامعة  املوسوم    نال مقاوجتارب أخرى يف    ،التجربة  هذه   به ابقي حيثيات  سنقاربوهذا ما  .  2كشوف للعلم اخلفي وغري امل
،  ابملعىن البوماين للكلمة  املرض السائل  كوروان،   لفهاخت بعض الدروس اليت    االعتبار أتخذ بعني    ،مقاربة نقدية  "3واألوبرة   الولوجية بني  

فنويك   اترة  من  إليه كل  توصل  مبا  مبراكش  عياض  القاضي  جامعة  سياق  إدوارد    Tara FENWICKمقارنني  ورتشارد 
Richard EDWARDS  4ابلربازيل . 
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 د. عبد الحميد الراقي

 

 ملخص البحث

  القصد من هذا البحث إبراز بعض السمات اليت متّيز هبا فقه األوبئة واجلوائح يف النظر الفقهي، وبيان املدارك الشرعية اليت يصدر عنها 
هو إبراز اسرتسال الشريعة على    -إضافة إىل أنه من واجب الوقت-  هذا يف مواكبته ملسائل الوابء احلاّل ابلناس. والسبب الداعي إىل  

الفقهي حيوم  خمتلف أحو  النظر  النافع لإلنسان يف دينه ودنياه. ولقد كان  التكليف هو حتقيق الصاحل  ال املكلفني. على أن مآل هذا 
حول هذا احلمى ويسرتشد به فيما كل ما يعرض للمكلفني من نوازل، سواء يف فقه العبادات أو فقه املعامالت، حبيث سيبدو واضحا  

 ظ النفس، وحفظ املال، وصيانة حقوق الغري املرتتبة يف الّذمم. حفأن القصد من ذلك ثالثة أمور: 

 مقّدمة

مواكبة ما يعرض للناس من قضااي يف خمتلف أحواهلم، واإلجابة عما ينزل هبم من وقائع يف حياهتم    -وال يزال -كان من وظائف الفقه  
وصا كتب النوازل اليت انتصبت لإلجابة عن قضااي  جلي ملن مارس مصّنفات الفقهاء عاّمة، خص  حنوالعامة واخلاصة. يربز هذا على  

 الناس العامة واخلاّصة، وكذلك ما أّلف منها على منهج التأصيل واالستدالل اليت تقصد إىل إبراز املدارك الشرعية وتعليل األحكام. 
أن ترتاوح أحوال املكلفني بني ضيق    وإذا كان اإلنسان يف دار الدنيا معّرضا لالبتالء، حكمًة من اخلالق وامتحاان، فقد قضى مبشيئته 

، ومل يكن ليخليهم من التكليف رغم ذلك االختالف؛ ليبقى العباد مهما تقّلبت أحواهلم يف دائرة  وصحةورخاء، وشدة ويسر، وسقم  
ناس يف خمتلف الظروف،  التعّبد، مطيعني ممتثلني ألمره وهنيه. ولقد أوكل اخلالق هذا التكليف ألهل الفقه الذين انتصبوا ملهمة البيان لل

ومنها: ظروف األوبئة واجلوائح؛ مسرتشدين ابلشريعة نصوصا وقواعد ومقاصد، معتربين أحوال املكلف املذكورة، مراعني متغّّيات الزمان  
 املتقّلب. 

 عليه البحث على النحو اآليت:  يقومومن مثّ، نصوغ اإلشكال الذي 
،  الشريعة مسرتسلة على مجيع األزمنة من غري انقطاع إىل قيام الساعة، شاملة ملختلف أحوال املكّلفني إذا كان من املسّلمات أن

فإىل أّي حّد كان اهتم النظر الفقهي  ، عليها  ما من واقعة تنزل ابلناس إال ويف الشريعة حكمها والدليلوتقّرر عند أهل األصول أنه 
 يف التعامل مع األوبئة واجلوائح؟مبسائل األوبئة واجلوائح؟ وما هي مداركه 

البحث لإلجابة عنه يف مبحثني،   الذي يسعى هذا  للجوائح واألوبئة.  هلماأوّ هذا  الفقهية  الرؤية  الفقهي يف  واثنيهما:  النظر  : مدارك 
 مواجهة األوبئة واجلوائح. 

 المبحث األول: الرؤية الفقهية للجوائح واألوبئة

 منها مستني اثنتني.  نذكر وبئة واجلوائح ببعض السمات اليت جتعل النظر الفقهي متميزا يف هذا املقام. تتسم الرؤية الفقهية يف مسائل األ 
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 مسة االجتماعية  -أ

، تطغى عليه مسة احلضور اجلماعي للمكلفني؛ ذلك أن  مل يكن الفقه املختص ابلوابء فقه أفراد فحسب، بل كان فقه مجاعة وجمتمع 
تقتصر على فرد واحد أو بعض أفراد فحسب، وإمنا تتجاوزهم إىل من سواهم يسكن البلد املصاب، وإذ كان  طبيعة الوابء طبيعة ال  

 الشأن كذلك، فلم يكن النظر الفقهي ليخرج يف تعامله مع الداء عن طبيعته. 
الفقهية، سواء يف فقه العبادات أو  تكمن هذه الرؤية االجتماعية يف النظر الفقهي يف احلضور البارز للجوائح واألوبئة يف خمتلف األبواب  

إال أن حضوره    1فقه املعامالت، وسواء يف الفقه العام أو يف فقه النوازل الذي يتميز خبصوصية احملّل، ظرفا كان احملّل أو شخصا مكّلفا. 
لرفعه، واالحرتاز ع القنوت  اقتصر األمر هناك على جواز  إذ قد  املعامالت؛  منه يف  أقل  العبادات  فقه  ند غسل من مات بسبب  يف 

وهو نظر  وشيء من هذا القبيل. بينما اتسع الكالم يف املعامالت، حنو: الوصااي، واملواريث، واحلجر، والشهادات وغّيها...    2الوابء 
الرتبة. وكل  ، وكالمها من مقاصد الشريعة الضرورية مع تقدم األول على الثاين يف  حيوم اترة حول حفظ النفس، واترة حول حفظ املال

 كالم الفقهاء فيما يتعلق الوابء ال يكاد خيرج عن هذين املقصدين، مع اختالف اآلليات الفقهية يف حتقيقهما يف الوجود. 
 االحرتاز والتاليف مسة   -ب

. تتعلق األوىل  تدراكية تدابري اس، والثانية  تدابري احرتازية وقائية بسمتني اثنتني، األوىل  واجلوائحلقد اتسم النظر الفقهي يف مسائل الوابء 
إبعاد اإلنسان عن حالة اخلطر. وللفقهاء هنا مقامان،   : األخذ ابألسباب الظاهرة  أوهلمامبرحلة ما قبل نزول اجلائحة، والقصد منها 

الفقهاء هنا على جهة االختصاص ومن أبيديهم   أحال  ارتباط األسباب ابملسّببات. وقد  أجراه هللا يف  الذي  العادة  قانون  جراي على 
إذ    )هـ  973ت(مقاليد سياسية الناس، ورأوا أن العمل مبا توصي به هااتن اجلهتان الزم. يدّل على هذا ما نقل عن ابن حجر اهليتمي  

التحرُز أايم الوابء من أمور أوصى هبا بعض حّذاق  :  -أخذا مما مّر ِمن مْنع التعرض للبالء، ومن مشروعية الدواء-... ينبغي  يقول: " 
 وما ِفعل عمر رضي هللا عنه إال من هذا القبيل.  . 3 ، واالعتناء أبمور أخرى، مثل: إخراج الرطوابت الفضلية، وتقليل الغذاء..."األطباء 

؛ ألن  4" وجب امتثال أمره لو أمر أهل بلدة بصيام أايم بسبب الغالء أو الوابء  احلنفّية أن احلاكم "   فقهاءومنه ما قد روي عن بعض  
العامة إذا رأى أن الصوم أايم الوابء من شأنه أن حيمي الناس من املرض، وحيّد من انتشاره بينهم.    مصلحةأمره هنا حممول على ما فيه  

 

، ص  40ص  ،1ج  ، اعتناء مجاعة من الفقهاء إبشراف الدكتور حممد حجي، بدون طبعة وبدون اتريخ.أهل إفريقية واألندلس واملغرب  ىاملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاو  .الونشريسي ،أمحد بن حيىيانظر خبصوص النوازل:  1

 ...  305، ص 301

 . 333، ص 1بّيوت. ج  –م، دار الفكر 1989 -هـ 1409شرح خمتصر خليل،  اخلرشي. د،حممانظر:  2

 . 28، ص 4، دار الفكر. ج الفتاوى الفقهية الكربىابن حجر، اهليتمي.  3

 . 54، ص 7م، دار الفكر للطباعة والنشر. ج 2000 -هـ 1421،حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار .ابن عابدينحممد،  4
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مبعزل    -وهو أيخذ ابألسباب -حىت ال يكون العبد    1فاالستعانة ابلدعاء والقنوت والتضرع إىل هللا تعاىل لرفع الوابء؛   املقامني:   اثن أما  و 
 عن ربّه، ويظن أنه مستغن بنفسه.  

"، ومفادها أن اختاذ التدابّي الوقائية قبل وقوع الضرر أيسر  املنع أسهل من الرفعمجلتها إىل قاعدة: "  يف هذه الرؤية االحرتازية ترجع    إن 
 وهذا ضرب من االحتياط الواجب العمل به.  2وأخّف من رفعه بعد الوقوع. 

وتالفيه بعد وقوعه إذا أمكن، أو حصره يف موضعه حىت ال يتعّدى غّي    الضرر [ فالقصد منها جرب  االستدراكية]   السمة الثانيةوأما  
  )هـ   782ت  (املصابني، أو غّي هذا مما تقتضيه املصلحة العامة للناس. ومن هذا الباب ما سئل عنه الفقيه أبو سعيد بن لّب الغرانطي  

هل يف ذلك فسحة أم    ،م من حقوق إخواهنم ملا عاينوا من سراين الوابء يف األكثر وا عن بعض ما جيب عليهوقع فيهم الوابء ففرّ ن  عمّ "
الفناء أمجعون  املواضع على  بعض  أشرفوا يف  وقد  أن "ال  فكان جوابه  التمريض؟"  من  املسلمني    ، والدفن  ،والغسل  ،القيام حبقوق 

وليس القول مطلقا يف عيادة    . 3" عليه فال ينبغي ترك ذلك  ب الشرع فيه وحضّ فما رغّ   . ، وكذلك عيادة املرضىفرٌض ال جيوز إمهاله 
املرضى عند الوابء، بل هو مقّيد مبا إذا مل يفض إىل إصابة الساملني، وهو ما يفهم من منعهم الذهاب إىل بلد عّم فيه الوابء، وكذلك  

 4اخلروج منه. 
 هو: ، هذا أوان إبرازها، و شرعية وقد صدر الفقه يف رؤيته هذه عن منطلقات 

 المبحث الثاني: مدارك النظر الفقهي في مواجهة الجائحة

بينها تعترب مرجعية   تناوله قضااي الوابء، سواء يف العبادات أو املعامالت، وهي    النظرهناك ثالث منطلقات مرتابطة فيما  الفقهي يف 
عن:   وأصولموّجهة   صد امقعبارة  وقواعدحاكمة  ،  من  مساعدة   ،  أن كال  مرتابطة  بكوهنا  واملقصود  بعض.  حبُجز  بعضها  أيخذ   ،

، وهو ما قّرره أبو إسحاق الشاطيب مستدالّ  األصول والقواعد تؤول يف هناية أمرها إىل حتقيق ذينك املقصدين: حفظ النفس وحفظ املال
فلم تكن القواعد واألصول مبعزل عن املقصد الشرعي بوجه    5على قطعّية أصول الفقه حني بنّي أهنا راجعة إىل كليات الشريعة الثالث. 

 ما، وهو ما سيربز يف ثنااي هذا املبحث من خالل بعض النماذج. 
  

 

 . 333، ص 1ج . شرح خمتصر خليلنظر: اخلرشي،  1

 . 1032-1031، ص 11لبنان. ج  –م، مؤسسة الرسالة، بّيوت  2003 -هـ  1424الطبعة األوىل، صدقي. موسوعة القواعد الفقهية،  ،حممدنظر:  2

 . 439-438، ص 1، ج املعيار". ال يرتك املصابون ابلوابء عرضة للفناء قد ترجم الونشريسي للنازلة بقوله: " 3

 . 441، ص 1، ج املعيارنظر خبصوص القول يف املنع من الدخول إىل بلد مصاب أو اخلروج منه:  4

 . 18-17، ص 1م، دار ابن عفان، ج 1997هـ/ 1417، حتقيق مشهور آل سليمان، الطبعة األوىل املوافقات يف أصول الشريعةالشاطيب.  ،نظر: أبو إسحاق 5
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 األول: املقاصد املوّجهة 

اليت عليها مدار التكليف، وهو أحد الضرورايت اخلمس، واليت أتيت    حفظ النفس البشرية:  أحدمهافمقصدان ضروراين،    صداقاملأما  
مباشرة بعد حفظ الّدين من حيث الرتبة ابتداء، إال أن للفقهاء هنا تفصيال يف بعض احلاالت جيعل النفس يف مرتبة أوىل؛ وذلك ما إذا  

جزئي   مع  النفس  ذروة كوروان. تعارض كلّي  زمن  واجلماعات  اجلمعات  ترك  قرار  عند صدور  به  األخذ  مت  الذي  وهذا  الدين.   1يف 
، وهو ابرز يف حديث الفقهاء عن الوابء يف ابب الوصااي واملواريث واحلجر والتفليس؛ ألن مدار هذه األبواب  حفظ املال:  واثنيهما

 الفقهية على األموال كما هو معلوم. 
 األصول احلاكمة الثان:  

وكل منها اثبت يف مسالك الشرع على حنو مقطوع    ا وفتحا، والذرائع سدّ ،  3النظر يف املآالت أصل  ، و 2االحتياط   فأصلأما األصول  
 به.  
يف حترمي الدخول ألرض فشا فيها وابء من شأنه نقل العدوى إىل الغّي احتياطا للمرء يف نفسه ولغّيه. ومل يعترب    أصل االحتياط يربز  

الفقه ذلك معارضة للقدر مادام الشارع قد أمر أبخذ احليطة واحلذر يف موارد عديدة يف الشريعة إىل احلّد الذي ميكن اعتبار ذلك أمرا  
إلقاء املرء نفسه يف التهلكة، والدخوُل إىل مكان انتشر فيه الوابء خماطرة ابلنفس وابآلخر. واالحتياط هو   كما أنه هنى عن   4مقطوعا به. 

 .5البارز من امتناع عمر رضي هللا عنه عن السفر ابلصحابة أايم نزول الطاعون ابلشام 
ا قرروه من أن من مات من اهللكى يف الوابء، وال  لقد راعى الفقهاء هذا األصل فيما ذهبوا إليه من أحكام تتعلق ابلوابء، من ذلك م

نظرا   األموات يف ذلك،  معهم  يدخل  األحياء، وال  لورثتهم  تركتهم  فإن  بينهم،  قائما  اإلرث  أوال، وكان سبب  منهم  يعرف من مات 
 .6للجهل ابلسابق منهم والالحق 

الذي استفحلت خطورته خترجيا على حاضر القتال، يقول    احلجُر على الناس زمن الوابء  -مبقتضى هذا األصل أيضا-وقد تقرر عندهم  
  . وحنوه الذي أذهب نصفهم أو ثلثهم  زمن الوابء القتال الناسُ  صف   ومثل حاضر  يف شرحه ملختصر خليل: "   )هـ 1292ت  (عليش  

 

 على ذلك.  ذلك: إابحة امليتة وحلم اخلنزير عند الضرورة. وإابحة شرب اخلمر إلذهاب الغّصة. والتلفظ بكلمة الكفر إبقاء على النفس يف حق من أكرهحنو  1

 الت. ومن ذلك قوهلم: "يبين الظان على ظّنه والشاك على االحتياط". مرت الشريعة ابالحتياط يف مجلة من املوارد حىت تقرر أصال مقطوعا به، وبىن عليه الفقهاء كثّيا من الفروع يف العبادات واملعام 2

 . 177، ص 5، ج املوافقات يف أصول الشريعة .الشاطيب  انظر: 3

 وما خرج عن ذلك فهو من ابب النادر الذي ال يبىن عليه حكم.  4

 . 454-453، ص 5، ج شرح معان اآلاثرالطحاوي.  ،انظر: أمحد 5

 . 856، ص 2م، دار ابن عفان. ج 1997ه/ 1417، حتقيق الدكتور صالح الدين الناهي، الطبعة األوىل، النتف يف الفتاوىالسعدي.  ي،انظر: عل 6
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والتقييد يف وصاايه أبال تتجاوز الثلث، وهو مما  . فكما حيجر على املريض من التصرف يف ماله،  1" كاملرض إنه    : أفىت به الربزيل قائال
 ، فكذلك من ذُكر قبل؛ ألن الوابء شأنه شأن املرض املانع من التصرف. وهذا من االحتياط للمكّلف. 2أفىت به الفقهاء يف زمن الوابء 

قام شخص سليم من املرض زمن    مل يقف الفقه يف موضوع الوصااي على حكم فعل املريض، بل جتاوزه إىل الصحيح أيضا، وذلك ما إذا
. واملسلك  3الوابء ابلتربع مباله، هل لذلك مقدار أم أنه يتربع مبا شاء؟ وقد أحلقه الفقهاء ابملريض، فال جيوز من تربعه ووصاايه إال الثلث 

جيتزأ منه بغسلة واحدة، بغّي  وال أبأْسأ عند الوابء، وما يشتد على الناس من غسل املوتى لكثرهتم أن  ذاته مراعًى يف قول ابن حبيب: "
 . 4" اوضوء، ويصب املاء عليهم صبّ 

ء إذ  ومبقتضى االحتياط لصاحب احلّق مل تعتّد زوجة املفقود يف زمن اجملاعة أو الوابء إال بعد ذهاهبما، وسّر ذلك أنه رمبا يظهر بعد الواب
ألخذ ابالحتياط أصل حاكم للفقهاء خصوصا يف حاالت  حيتمل أن يكون قد فّر من املكان الذي فشا فيه ذلك حفاظا على نفسه، وا

 5زوجة املفقود. 
وللفقهاء هنا  إىل غّي املصابني،  نقلهافيربز يف النظر إىل ما ميكن أن يرتتب عن ذلك، من احتمال اإلصابة أو    املآلأصل مراعاة وأما 

؟ أما التحّقق فواضح. وأما الّتوّقع فإن الفقه  6الوقوع كالواقع أم ال ، ومن قواعد الفقه: هل متحّقق  اعتبار جامع بني الّتحّقق والّتوّقع 
التخّصص، وحتقيق املناط يف مدى إمكانية اإلصابة وحجمها يرجع إىل خرباء اجملال الّصحي، فإذا تقّرر احتمال   حييل فيه على أهل 

 العامل واإلنسان.  اإلصابة قّرر الفقه منع كل حركة ونشاط من شأنه نقل العدوى حفاظا على سالمة
فبارز يف املنع واالمتناع من السفر إىل أرض حّل هبا وابء ما؛ حىت ال يكون ذلك سببا يف نقل العدوى إىل البلد    7الذرائع   سدّ وأما  

بشرط  املسافر إليه أو جلبها منه. وميكن للذريعة أن تفتح عند قيام املقتضي الداعي لذلك، فيجوز ما كان ممنوعا يف بعض احلاالت،  
 8عدم اإلفضاء إىل الوقوع يف الوابء. 

 

تعطيه عبارته: ومثُل حاضٍر صّف القتال الناس زمن الوابء". والتخريج . وقد خرّج الشيخ عليش مسألة أهل الوابء هنا على مسألة: من حضر صّف القتال املنصوص عليها، وهو ما  130، ص  6، ج  منح اجلليل عليش.   ،نظر: حممد 1

 على القول آلية اعتمدها الفقهاء من خمتلف املذاهب الفقهية. 

 . 16، ص 2، بدون اتريخ، دار الفكر. ج الفتاوى الفقهية الكربى ،اهليتميانظر:  2

.  16، ص  2. ج  املصدر نفسه. وانظر أيضا:  14، ص 4، ج  الفتاوى الفقهية الكربى  لها يف التصرف كحكم املريض مرض املوت، سواء من أصابه ومن مل يصبه".وإذا وقع الطاعون يف بلد كان حكم أهيقول ابن حجر اهليتمي: "  3

 . 147، ص 4، بدون طبعة وبدون اتريخ، دار املعرفة. ج  فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالكوانظر أيضا: عليش، 

 . 548، ص 1م، دار الغرب اإلسالمي، بّيوت. ج  1999الطبعة األوىل،  ، حتقيق الدكتور عبد الفّتاح حممد احللو،النوادر والزايدات على ما يف املدّونة من غريها من األمهات القّيواين، ابن أيب زيد.  4

 . 1026، ص 3مكتبة الثقافة الدينية. ج  ، حتقيق رضا فرحات، بدون اتريخ،القريوانالفواكه الدوان على رسالة ابن أيب زيد النفراوي.  ،انظر: أمحد 5

عليه، ألنه واقع ال حمالة. انظر: خليل  قوع فإهنا تطلق عليه يف احلني، دون انتظار حصول املعلق  اعترب الفقهاء الشرط حمّقق الوقوع مثل الواقع، ورتبوا عليه األحكام انجزة، من ذلك أهنم قالوا: من علق طالق زوجته على شرط حمقق الو  6

 .  395، ص 4ج  مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث. م.2008 -هـ 1429، حتقيق د. أمحد بن عبد الكرمي جنيب، الطبعة األوىل، الفرعي التوضيح يف شرح املختصربن إسحاق بن موسى، 

 . 263، ص 3، ج املوافقاتانظر: الشاطيب. 7

 الرحالت اجلوية اليت مسحت هبا بعض الدول عند تفشي وابء كوروان خترّج على هذه القاعدة، بشرط احرتام ضوابط االحرتاز. ولعل  8
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 اثلثا: القواعد املساعدة 

 منها:   نذكرفكّلها قواعد حتوم حول رفع الضرر ودرء املشّقة غّي احملتملة،  القواعدوأما 
عليه عند العجز عن  ، ومقتضاها درء املشقة عن الناس زمن الوابء، ومن صورها سقوط الواجب املتفق 1" املشقة جتلب التيسري قاعدة: " 

فال أبس أن يقربوا بغّي    ، جًدا وموت الغرابء  نزل األمر الفظيع الذي يكثر فيه املوتى ولو  القيام به، وهو ما يربز يف قول ابن حبيب: "
يوجد من  وهذا الذي قاله ابن حبيب صحيح إذا مل  "، وقد عّلق عليه املازري مبيّنا ُمدركه ورجحانه: " غسل إذا مل يوجد من يغسلهم 

 .2" فكيف هبذا املختلف فيه   ،ألن الواجب املتفق عليه يسقط ابلعجز عنه  ؛ يغسل
صيانة حلقوق الناس، هذا ما يربز   الوابءومبقتضى القاعدة نفسها توّسع النظر الفقهي يف اعتبار مدة الطول يف حق شهادة السماع زمن  

إذا وقع  من قوهلم: "إ  الوابء  فيها؛ ألن كثرة الوابء  وكثر املوت جازت شهادة السن  لو مل يكن وابء ما جازت  ماع يف املدة اليت 
الّتوّسع يف    -واحلالة هذه  -؛ إذ كان يف طول الزمان خوف اندراس العقود، وموت البّينات، فوجب3" كطول السنني واندراس األمر

  4املدة صيانة للحقوق. 
حكم العادة اجلارية إىل    وعدول عننتقال من العزائم إىل الرخص،  اوعلى اجلملة، فقد كان تعامل النظر الفقهي مع الوابء عبارة عن  

العادية، ويتوسعون فيما ضاق أمره، أو    األحوال اعتبارا حبالة الوابء، وهو ما جعل الفقهاء جييزون ما ال جيوز يف    ؛مقتضيات االستثناء 
فيما  إىل احلفظ والصيانة: حفِظ    5اتسع شأنه،   يضيقون  الباب، واليت ترجع يف هناية أمرها  إىل غّي ذلك من وجوه تصرفاهتم يف هذا 

 احلقوق، وصيانِة األنفس واألموال. 

 خاتمة

إن   القول  اخلتام، ميكن  الفقهيويف  مواكبا   النظر  احملنة،    كان  زمن  نوازل يف  للناس من  يعرض  الشريعة    صادراملا  هلا عن  التصدي  يف 
يف خمتلف األبواب الفقهية؛ مما يدل    . ومل يكن حضوره مقتصرا على ابب فقهي دون آخر، بل كان حضورا نصوصا وقواعد ومقاصد

وأنه هو املقصود ابحلفظ يف نفسه   نسان يف منظومة الشريعةأولوية اإل ، وهو ما يبنّي  على االهتمام البارز به، ألنه من قضااي الشأن العام
 وماله وحقوقه. 

 

 ، القاعدة السادسة عشرة، املادة السابعة عشرة. شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أمحد مصطفى. انظر:  1

 . 1119، ص 1دار الغرب اإِلسالمي. ج  م، 2008املختار السالمي، الطبعة األوىل، ، حتقيق حممد شرح التلقني. حممداملازري،  2

 . 130ص  ،8دار ابن حزم. ج  م، 2007 -هـ 1428الطبعة األوىل،  ، اعتىن به أبو الفضل الّدميأاطي،مَناِهُج الت حِصيِل ونتائج لطائف الت ْأِويل يف َشرِح املَدو نة وَحلِّ ُمشِكالهتا الرجراجي، علي. 3

 . 130، ص 8، ج املصدر نفسهانظر:  4

 . 94، ص 2. ج بّيوت  -دار الكتاب العريب ،1982 ،يف ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع يقول الكاساين: "ومن التعّبد الرّتّخص مبا يسهل على املريض حتصيله، والتضييق مبا يشتّد عليه". 5
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املقام الفقهي  انتقال    لقد ظهر على حنو ابرز يف هذا  الرخص،النظر  تكليف  إىل  العزائم  تكليف  األحوال    والعدول  من  من مقتضى 
وغّيها مما يندرج    اعد رفع احلرج واملشقة، ودرء الضررقو و   العادية إىل مقتضى االستثناء، وهو ما أفضى به إىل استدعاء قواعد التيسّي،

 حتت النظر املصلحي. 
فقه األوبئة  يستحق أن يسمى " بنفسهجيعلنا نقول: إن هناك فقها قائما  مما تقّدم  هل ما ثبت عند أهل الفقه يف مسائل األوبئة وعليه، ف
منثورة هنا وهناك، على غرار بعض املسائل اليت تذكر عندهم    وإن مل يوضع له ابب معنّي، أم أن ذلك يبقى جمّرد مسائل  "واجلوائح
ة  يف دراسة وافية مستقلّ   نقيم الربهان على صّحتها أو فسادها؟ وعلى اجلملة، فهذه دعوى ميكن أن نّدعيها اآلن، يف انتظار أن  للحاجة

 حبول هللا تعاىل. 

 قائمة المصادر والمراجع

 .7م، دار الفكر للطباعة والنشر. ج 2000 -هـ 1421،احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصارحاشية رد  حممد. ،عابدينابن  .1
 .1بّيوت. ج  –م، دار الفكر 1989 -هـ 1409شرح خمتصر خليل،  .داخلرشي، حمم .2

مركز جنيبويه    م.2008  -هـ  1429األوىل،  ، حتقيق د. أمحد بن عبد الكرمي جنيب، الطبعة  الفرعي  التوضيح يف شرح املختصرخليل بن إسحاق،   .3

   .4ج  للمخطوطات وخدمة الرتاث.

 1428الطبعة األوىل،    ، اعتىن به أبو الفضل الّدميأاطي،مَناِهُج الت حِصيِل ونتائج لطائف الت ْأِويل يف َشرِح املَدو نة وَحلِّ ُمشِكالهتا  الرجراجي، علي. .4

 . 8دار ابن حزم. ج   م، 2007 -هـ

 ، القاعدة السادسة عشرة، املادة السابعة عشرة. شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أمحد مصطفى.  .5

 .2م، دار ابن عفان. ج 1997ه/ 1417، حتقيق الدكتور صالح الدين الناهي، الطبعة األوىل، النتف يف الفتاوىالسعدي، علي.  .6

 .5، 1م، دار ابن عفان، ج 1997هـ/ 1417ل سليمان، الطبعة األوىل ، حتقيق مشهور آاملوافقات يف أصول الشريعةالشاطيب، أبو إسحاق.  .7

 .11لبنان. ج  –م، مؤسسة الرسالة، بّيوت  2003 -هـ  1424الطبعة األوىل، صدقي، حممد. موسوعة القواعد الفقهية،  .8

 .5ج  http://www.al-islam.comبدون اتريخ،  ،شرح معان اآلاثرأمحد.  الطحاوي، .9

 عليش، حممد.  .10

 .4، بدون طبعة وبدون اتريخ، دار املعرفة. ج فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك .11

 .6ج   بّيوت، -دار الفكر،  م1989 -هـ 1409، شرح خمتصر خليل منح اجلليل .12

 1999الطبعة األوىل،    ، حتقيق الدكتور عبد الفّتاح حممد احللو،املدّونة من غريها من األمهاتالنوادر والزايدات على ما يف  القّيواين، ابن أيب زيد.   .13

 .1م، دار الغرب اإلسالمي، بّيوت. ج 
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 .2. ج بّيوت -دار الكتاب العريب ،1982 ،يف ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع .عالء الدين ،الكاساين .14

 .1دار الغرب اإِلسالمي. ج  م، 2008املختار السالمي، الطبعة األوىل، ، حتقيق حممد شرح التلقني. حممداملازري،  .15

 . 3مكتبة الثقافة الدينية. ج  ، حتقيق رضا فرحات، بدون اتريخ،الفواكه الدوان على رسالة ابن أيب زيد القريوان .النفراوي، أمحد .16

 .2، بدون اتريخ، دار الفكر. ج الفتاوى الفقهية الكربىاهليتمي، ابن حجر.  .17

واملغربأمحد.  الونشريسي،   .18 واألندلس  إفريقية  أهل  فتاوي  املغرب عن  واجلامع  املعرب  الدكتور حممد  املعيار  الفقهاء إبشراف  من  اعتناء مجاعة   ،

 حجي، بدون طبعة وبدون اتريخ. 
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 ملخص بحث

( وما ترتب عليه من أمور مثل العزل املنزيل والتباعد االجتماعي أدى إىل تغيري يف االستجاابت  19-إن خطر فريوس كوروان)كوفيد
 العادية بني األفراد. هذا دفعهم اىل التصرف بطرق غري معتادة بني أبناء اجملتمع الواحد وبني األسرة الواحدة.  للتفاعالتالنفسية  

وزايدة الضغط اإلعالمي والصحي على جمموع األفراد يف اجملتمع ميكن أن يتسبب يف خلق أزمة اجتماعية بسبب    إن استفحال الوابء
واملساواة بني أفراد اجملتمع. وبسبب األزمة عاىن الكثريين من فقدان الوظائف وزايدة األعباء العائلية، ألهنم إما    الفرص عدم تكافؤ  

ألهنم يعملون يف قطاعات خدمية أو ابليومية، تلك الوظائف األكثر ُعرضة للخطر من االتصال  أقل قدرة على العمل من املنزل، أو  
كل هذه القضااي دفعت املسؤولني يف    ابلفريوس، ابإلضافة اىل ظهور بعض األمناط السلوكية بني االفراد واليت مل تكن موجودة سابقا.

العلم للتوصل اىل أساليب معينة  مؤسسات اجملتمع االهلية واحلكومية ومراكز البحث  ي اىل اجراء مزيدا من الدراسات يف حماولة 
 متكنهم من التصدي لألاثر املرتتبة عن هذا الفريوس. 

Research summary 

)The new societal Status during the pandemic of COVID 19 ( 

The threat of Coronavirus (Covid-19) and the consequent matters such as home isolation and 

social distancing have led to a change in psychological responses to normal interactions 

between individuals. This prompted them to act in unusual ways between members of the same 

community and the same family. 

The exacerbation of the epidemic and the increase in the media and health pressure on all 

individuals in society may cause the creation of a social crisis due to unequal opportunities and 

equality among members of society. Because of the crisis, many people have suffered from job 

losses and increased family burdens, because they are either less able to work from home, or 

because they work in service or day sectors. Those jobs are most at risk from contact with the 

virus, in addition to the emergence of some behavioral patterns among individuals that were 

not present previously  .All these issues have prompted officials in civil society, government 

andscientific research centers to conduct more studies in an attempt to find certain methods that 

enable them to address the consequences of this virus 

 املقدمة:
ورغم ما أصاب به العامل من صدمة وختبط يف التفاعل مع كل ما حييط ابألفراد، إال أهنا بال شك    املستجد إن انتشار فريوس كوروان  

منها: الفرد واجملتمع والتعليم    متعددة،استخداماً مرانً للتكنولوجيا األكثر تعقيًدا. وقد ظهر لألزمة أتثريات متباينة يف جماالت  أاتحت
 ملراجعة موقفنا من احلياة.  فرص فريدةانتجت واالقتصاد والسياسة واحلكومة، إال أهنا 

لقد مجعت أزمة تفشي فريوس كوروان املستجد الناس على هم وهدف مشرتك، فأعادت تقوية قيم التضامن والتكافل االجتماعي،   
ومنحت جمتمعات العامل فرص حقيقية لتقدير احلياة والبيئة والصحة العامة، وتقدير كثري من النعم اليت غفلنا عن ُشكرها وتعاملنا  

  قابل للفقد.  معها وكأهنا منط ُمكتسب غري 
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احلياتية اليت اعتاد افراد اجملتمع عليها، واحل بدهلا احلجر الصحي والعزلة  واسهمت نتائج جائحة كوروان يف تغري الكثري من األمور  
عمل  علينا بناء مرونة وافية يف سلوكنا وأنظمتنا يف ميادين ال  هذه األزمة أكدت أنه  والتباعد االجتماعي، حفاظا على الصحة العامة. 

والتعليم وغريه من املصاحل اخلاصة والعامة، حيث أظهر االنتشار السريع للفريوس أمهية بناء القدرات احمللية والصمود يف مواجهة  
 التهديدات املختلفة من: األمراض الوابئية إىل العنف املتطرف وانعدام األمن املناخي.  

اليت حيتاجها اجليل القادم من أبناء اجملتمع للتعامل بشكل أفضل مع ما ال ميكن    ابملهارات اجملتمعات  متثل اجلائحة أيًضا فرصة لتذكري  
أن جائحة   صحيح .واحللول اإلبداعية الناجعة، ورمبا قبل كل شيء القدرة على التكيف معها   املستنري التنبؤ هبا، ومنها الوصول للقرار  

أجربتنا على إعادة النظر يف طريقة  يف الوقت نفسه  ، لكنها  سرة واجملتمعالكثري من االاثر السلبية على الفرد واال  احدثتفريوس كروان  
امهية الكثري من القيم اليت اغفلناها    إعادة اكتشاف تفكريان وعالقتنا بعقيدة جمتمعنا وهويتنا. ولعله على املدى الطويل، ستقودان اىل  

 لعامل اليوم. تطور التكنولوجيا، والتغريات السريعة اليت متر هبا جمتمعات ا  بفعل
نتائج جائحة كوروان اجملتمع   الدويل ستدفع  الصعيد  منها    الدويل إىلوعلى  النامية  املختلفة  العامل  التعامل مع دول  أسلوب  إعادة 

قوية او دول ضعيفة ابملقاييس التقليدية، وامنا هناك دولة   دول  ال توجدانه  واملتقدمة واملتخلفة أيضا. فحقيقة جائحة كوروان كشفت 
من بلدان العامل الثالث. يف حني وقفت دول  ملواجهة فريوس كوروان، وقد تكون هذه  السريعة  اإلجراءات الوقائية    اختاذمتكنت من  

 .عاجزة عن هذه املواجهةكربى 
وما نشاهده اليوم من تفاقم املشكالت االجتماعية بفعل االنتشار السريع لفريوس كوروان ما هو إال نتيجة لعدم تفعيل دور العلوم  

ومن مث اقرتاح احللول املناسبة ملشكالهتا،   اجملتمع، ها االجتماعية ودعمها ابلشكل الذي جيعلها قادرة على رصد التغريات اليت يشهد
ويف الوقت نفسه ضعف تعامل بعض االفراد مع منظومة القيم االجتماعية اليت اكدت نتائج جائحة كوروان أمهيتها كوسيلة ضبط  

اول هذا املوضوع على  ولذلك سوف نتن  اجتماعي مهم يف ظل عجز اإلجراءات الصحية يف كثري من جمتمعات العامل عن مواجهتها. 
 وفق احملاور اآلتية: 

 أوال: إشكالية الدراسة ومنهجيتها. 
 . Covid 19 - فريوس كوروان  اثنيا: ما هو

 اثلثا: جائحة كوروان والواقع اجملتمعي العاملي. 
 كوروان. وجائحة  رابعا: علم االجتماع 

 ااثر جائحة كوروان.  خامسا:
 سوسيولوجية للعالقة بني كوروان ومنظومة القيم اجملتمعية. سادسا: عامل ما بعد كوروان قراءة  
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 إشكالية الدراسة ومنهجيتها أوال: 

يف مواجهة فريوس كوروان ومنها الدول    منهايعيش العامل ازمة عاملية عصفت بدول العامل امجع، وكشفت أوجه الضعف لعدد كبري  
 االاثر السريعة املرتتبة على االنتشار السريع هلاذا الفريوس. ى اليت عجزت يف بداية االمر عن مواجهة الكرب 

وبرزت احلاجة لدور العلوم  كوروان( ضاعف احلاجة العاملية للبحث العلمي يف هذا اجملال،    فريوسان اشكالية انتشار الوابء العاملي )
الفريوس، وما هو الدور الذي تلعبه هذه العلوم يف إعادة  رتتبة على هذا  امل  اآلاثر االجتماعية يف اجراء املزيد من الدراسات حول  

على أمهية منظومة القيم االجتماعية    والتأكيد  صياغة السلوك االجتماعي مبا يتناسب مع الواقع الراهن يف ظل انتشار فريوس كوروان. 
سر يف التصدي هلذا الفريوس مبا  كوسيلة ضبطية يف حتديد وتنميط السلوك االجتماعي ابالجتاه الذي يضمن متاسك االفراد واال

 . يضمن سالمة افراد االسرة
اذن احلاجة امللحة دعت اىل تضافر اجلهود البحثية واجملتمعية االهلية واحلكومية يف البحث عن أفضل السبل ملواجهة اآلاثر السلبية    

طبيعة  ن  ا  معة لتطوير واستمرارية البحث العلمي االطراف جمت  هلذا الفريوس على الواقع اجملتمعي. ولذا من الضروري توحيد جهود هذه
حتديد املكوانت املؤدية إىل وضعية معينة، والعمل على وصف  الذي يقوم على  اتباع املنهج الوصفي التحليلي.  تستلزمهذه الدراسة 

املنهج الوصفي التحليلي فهو    العالقة املوجودة بني عناصرها، وهو يُزّود الباحث بصورة دقيقة عن الظاهرة اليت يقوم بدراستها. أما 
أحد فروع املنهج الوصفي املتخصصة واليت كانت مبثابة أحد التطورات اليت قام الباحثون العلميون إبضافتها على صورة املنهج الوصفي  

املالحظة و  الظواهر عن طريق  إىل جانب وصف  مرونة وفائدة،  أكثر  إضافية  بوظيفة  التحليلي  الوصفي  املنهج  فيها  طرقها  ليقوم 
 . املختلفة، حيث يقوم بفعل ما يطلق عليه حتليل الظواهر ومقارنتها بشكل أكثر تفصيالً 

تستخدم بشكل واسع يف العلوم السلوكية والرتبوية واالجتماعية، كوهنا تزود الباحثني مبعلومات حقيقية وواقعية    والبحوث الوصفية 
قيمة هذه البحوث يف أهنا تتوصل إىل نتيجة تؤيد ما هو قائم، أو أهنا    عن الظواهر املدروسة، واملؤثرة يف موضوع البحث، وتكمن 

إضافيا من احلقائق واملعارف على   ترشد إىل سبيل تغيريها حنو الوضع الذي جيب أن يكون عليه، فضاًل عن أهنا تضيف رصيداً 
الظواهر احمليطة، والتنبؤ حبدوثها، بشكل أكثر دقة،    معرفة كيفية التعامل معرصيدان من املعرفة والعلوم، األمر الذي يساعدان يف  

والبحث الوصفي حبث تقريري يف جوهره ومهمة الباحث أن يصف الوضع الذي توجد عليه الظاهرة، أو موضوع حمل الدراسة يف  
نة املتعلقة بطبيعة  الوقت احلاضر، أي وقت إجراء البحث أو الدراسة. وتعرف الدراسة الوصفية أبهنا تتضمن دراسة احلقائق الراه 

-269،ص  2008)نوفل،عبد الفتاح،  ظاهرة أو موقف أو جمموعة من الناس أو جمموعة من األحداث أو جمموعة من األوضاع
270 ) . 

إن البحث الوصفي ال يقف عند حدود وصف الظاهرة وإمنا يذهب إىل أبعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن ويقيم بقصد الوصول  
 بقصد التبصر بتلك الظاهرة. فضاًل عن أن األحباث الوصفية ال تقتصر على التنبؤ ابملستقبل بل إهنا تنفذ  إىل تقييمات ذات معىن

 . (97، ص 2008،العزاوي ابحلاضر )من احلاضر إىل املاضي لكي تزداد تبصراً 
ة اليت استجّدت مع تفّشي فريوس  االجتماعي  أمناط السلوك  بعض  التعرف على تتجلى األمهية العلمية هلذا البحث يف كونه أوال حياول  

.  واحمللية  االجتماعية لألفراد جتاه هذا املرض وانتشاره يف اجملتمعات على املستوايت العاملية  التمثيالت، وكذلك رصد  ( 19  – كوفيد  )
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سؤولني وصناع  والنتائج اليت تتوصل اليها يف مساعدة املومن الناحية األخرى ممكن ان تسهم البحوث االجتماعية يف هذا اجملال  
اعتمد الباحث يف دراسته على جمموعة من    واجملتمع. وقدالقرار يف القرارات املتخذة ملواجهة آاثر هذا الفريوس على الفرد واالسرة  

وهلذا حتاول الدراسة احلالية اإلجابة    يف ظل معطيات الواقع الراهن.  سيسيولوجياحصل عليها وحتليلها  النظر اليتاملقاالت ووجهات 
 على التساؤالت اآلتية: 

 اجملتمعي؟ ( على االمن 19كوفيد-ما هي التداعيات احملتملة جلائحة كوروان
 الواجب إتباعها ملواجهة هذا الفريوس؟  ئلوماهي الوسا 

 Covid   19 -ما هوفيروس كورونا: ثانيا

هويب،    ووهان، مقاطعة مت االبالغ عن العديد من حاالت االلتهاب الرئوي ملسببات مرضية غري معروفة يف    ،2019ديسمرب    8منذ  
الصني. يف املراحل األوىل من هذا االلتهاب الرئوي، حدثت أعراض عدوى تنفسية حادة شديدة مع  تطور حاالت بعض املرضى  

  فريوسيناير، مت حتديد    7نفسي حاد، ومضاعفات خطرية أخرى .يف  ، وفشل ت (ARDS)بسرعة مبتالزمة الضائقة التنفسية احلادة
من خالل عينة مسحة احللق للمريض، ومت تسميته    (CDC)اتجي جديد من قبل املركز الصيين ملكافحة االمراض والوقاية منها  

  شكل رئيسي يف البشر، من قبل منظمة الصحة العاملية .وهو يسب التهاابت يف اجلهاز التنفسي ب   COVID-  19)  الحقا )
( حيث يعاين معظم املرضى من    MERS  7-5مثل متالزمة اجلهاز التنفسي احلادة )سارس( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )

 اعراض خفيفة وخيضعون لتشخيص جيد. 
تثمل     فصيلة كبرية  واليت هي  فريوسات كوروان  فصيلة  من  العاملية  الصحة  ملنظمة  تبعا  التاجي  الفايروس  او  يعترب فريوس كوروان 

فريوسات قد تسبب طائفة من االمراض لإلنسان، ترتاوح بني نزالت الربد الشائعة ومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم )السارس(.  
الساللة اخلاصة من فريوس كوروان مل حتدد    احليواانت. هذهملنتمية اىل هذه الفصيلة عددا من االمراض لدى  كما تسبب الفريوسات ا

السريري. ونظرا الن هذا النوع من    وأثرهاملتاحة حمدودة للغاية عن انتقال هذا الفريوس ووخامته    بعد. واملعلومات من قبل يف البشر  
ية عاكفة على العمل مع البلدان والشركاء من اجل مجع مزيد من املعلومات عنه وحتديد  الفريوس مستجد، فان منظمة الصحة العامل 

 . (12-11،ص2020)السكايف،ااثره على الصحة العمومية 

 : جائحة كورونا والواقع المجتمعي العالميثالثا

يعيش سكان العامل حتت وطأة تبعات جائحة كوروان اليت اِنعكست سلًبا على مجيع األصعدة السياسية وااِلقتصادية وااِلجتماعية،  
وأدخلت العامل يف معركة للسيطرة على هذا الفريوس اّلذي يشهد اِنتشارا متزايدا عرب العامل، وحيصد الكثري من األرواح يف ظل عدم  

ضاء عليه، وال اتريخ ُمفرتض لزواله، هذا الغموض جعل سكان العامل يعيشون حالة من الريبة والرتقب، خصوًصا  وجود دواء انجع للق 
بعد فرض أغلب دول العامل احلجر الصحي على مواطنيها، وهو ما تسبب يف فقدان الكثري منهم ملصدر رزقهم، إضافة إىل تغري  
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لنسبة للدول اليت تعتمد يف اِقتصادها على الريع البرتويل هو هتاوي أسعار  جذري لنمط حياهتم، وما زاد الوضع سوءا خصوًصا اب
 برميل النفط بشكٍل غري مسبوق، وهو ما زاد املشهد أكثر ضبابية وإاثرة للقلق لدى شعوب هذه الدول. 

ختصني يف ِعلم ااِلجتماع خاصة  
ُ
هم للباحثني وامل

ُ
فرع سوسيولوجيا الصحة واملرض  أمام هذا الوضع الراهن يظهر لنا جلًيا الدور امل

لدراسة جتليات جائحة كوروان، على املستوى ااِلجتماعي، وحماولة تشخيص وفهم تفاعل األفراد يف ظل هذا الوابء، فخوف البشر  
ل على ذلك  من اإلصابة ابملرض واملوت وتعلقهم ابحلياة جيعلهم يُ ْقِدمون على أمناط من السلوك تتميز ابألاننية والفردانية، وخري مثا

رمني  هتافت املواطنني على اِقتناء املواد الغذائية وتكديسها يف منازهلم أكثر من حاجاهتم، واليت رمّبا يُرمى الكثري منها بسبب تلفها، حا
 . بذلك مواطنني آخرين من هذه السلع، وهذه صورة واضحة وجلية لألاننية

وهي ظاهرة العنف املنزيل، فبالرغم من غياب إحصائيات حوهلا    تمعاتبعض اجملكما جتدر اإلشارة إىل نقطة أخرى ِاستفحلت يف  
إالّ أّن ظروف احلجر الصحي يف املنازل اليت تتميز أغلبها بعدم توفر ُسبل الراحة والعيش الكرمي سواء من حيث املساحة أو من  

ستجد  حيث التجهيزات، كّل هذا يُؤثر سلًبا على نفسية الفرد وجيعله أكثر إحباطًا ويف حا 
ُ
لة من التوتر والقلق بسبب هذا الوضع امل

اّلذي مل يتعّود عليه، وهو ما جيعله أكثر إقباالً على القيام بسلوكيات عنيفة ألتفه األسباب، تنفيًسا عن غضبه، فيذهب ضحيًة هلذا  
م. وقد  الغضب بعض أفراد العائلة الزوجة مثال أو األبناء 

ُ
ارسات اخلاطئة لدى أفراد اجملتمع  كشفت لنا جائحة كوروان العديد من امل

تُعترب جماالً خصًبا للدراسة والتشخيص من ِقبل الباحثني يف ميدان ِعلم ااِلجتماع، من أجل فهم وتقومي هذه السلوكيات وحماولة تغيري  
عطاء ِاهتمام أكرب  الذهنيات خصوًصا يف فرتة األزمات واليت من بينها األوبئة، وهذا ال يتحقق على أرض الواقع إالّ من خالل إ

 ( www.annasronline.com › index.php)بوزارة ،    ابلباحثني يف هذا اجملال ودعم دراساهتم وحبوثهم
جائحة انتشرت عرب العامل أصطلح على تسميتها جبائحة فريوس كوروان املستجد.   2020واجه العامل خالل األشهر األوىل من عام 
االنغالق على نفسها، ومن ذلك تطبيق احلجر املنزيل وحظر االنتقال وإيقاف مظاهر وأنشطة  أجربت هذه اجلائحة معظم دول العامل  

 .نشأان عليها، مما خلق أزمات حقيقية يف خمتلف جوانب احلياة حولنا
ة واملقاهي  األزمة تسببت يف تقليل أعداد العاملني يف القطاعات احلكومية واخلاصة، وإىل اغالق املدارس واجلامعات واحملال التجاري 

ومعظم مناحي العيش اليت كنا نعتقد أهنا أشكاالً حتمية للحياة الطبيعية. نتيجة لذلك، أُعيد توجيه عالقة املواطنني يف كل الدول  
حبكوماهتم، وابلعامل اخلارجي، بل وحىت مع بعضهم البعض، لذلك قام العديد من املراقبني بتوقع تغيريات سوف تظهر اىل السطح يف  

والسنوات القادمة. قد يبدو بعض تلك التوقعات غري مألوف أو مقلق، لكنها يف جمملها تشري ايل أن العامل سيبدو خمتلًفا    األشهر
 . بشكل كبري عما اعتدان أن نراه ونعيشه

 علم االجتماع وكورونا: رابعا

العلوم االجتماعية بدراسة القضااي االجتماعية املرتبطة ابلصحة واملرض والكوارث واألزمات وانعكاساهتا على الواقع اجملتمعي.    اهتمت
يهتم ابلقضااي اجملتمعية املرتبطة ابلصحة واملرض وهو علم االجتماع الطيب، ويطلعنا الرتاث    ه ويف جمال علم االجتماع هناك فرع من

مي واملعاصر عن العديد من الدراسات والنظرايت العلمية اليت تفسر عالقة اجملتمع ابملرض، وقد ظهر ذلك يف  السوسيولوجي القد
أعمال علماء االجتماع األوائل، واملعاصرين الذين أعطوا ُجل اهتمامهم يف تفسري هذه اجلوانب، اليت حبثت عالقة املرض وانتشار  
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والروابط االجتماعية والتضامن االجتماعي واخلوف اجملتمعي، وما لذلك من أتثري على بنية  األوبئة، بسوسيولوجية االفراد واجلماعات  
 اجملتمعات وسريورهتا. ال سيما تلك اآلاثر اليت تشمل عامة اجملتمعات الناجتة عن حاالت تفشي األوبئة واالمراض اخلطر. 

( اىل ضعف منظومة القيم االجتماعية يف جمتمع ، وانعكاسها على الواقع اجملتمعي  اميل دوركامي  )عامل االجتماع الفرنسي    وقد حتدث
اميل    املختلفة. وتناول عندما انقش موضوع االنتحار والتضامن االجتماعي يف اجملتمع الذي يواجه التحدايت واألزمات والكوارث  

الكمي)االحصائي( يف دراسته اجلوانب املختلفة لالنتحار،   دوركهامي من خالل دراساته األخالقية والقيمية، وحاول استخدام املنهج
القيم   ومنظومة  االسرة  يف  التماسك  درجة  مع  عكسيا  تناسبا  يتناسب  ابنه  االنتحار  عن  اجتماعي  قانون  استنباط  اىل  وتوصل 

اخنفض عدد املنحرين من    وكلما  االجتماعية. فكلما كان هذا التمسك قواي، كلما اشتدت سلطتها على االفراد الذين ينتمون اليه
 ( 2010،259أعضائها )احلسن:

، الذي أخربان ونبهنا إىل املخاطر اليت    ( أولريخ بيك  ) وعلى هذا األساس جاء علماء االجتماع املعاصرين أمثال عامل االجتماع األملاين
االلفية الثالثة سوف حتمل لنا كثريا من  إذ يرى ان  (  جمتمع املخاطرة    )سوف تواجهها البشرية يف عاملنا املعاصر، يف كتابه الشهري  

املخاطر الناجتة عن تلك املمارسات اليت تقوم هبا بعض الدول الصناعية الكربى مثل إشعاع املفاعالت النووية، والتلوث، والفريوسات  
ماعي اليوم، ويضيف أن  وان هتديدات احلياة يف احلضارة الصناعية قد صارت عرضه لتحوالت اخلطر االجت،  اليت تفتك حبياة البشرية

اخلطر القادم يتسم بنفس مسات القوة املدمرة للحرب، فيصيب األغنياء والفقراء، ويعم مجيع الدول املتقدمة واملتخلفة على حد سواء،  
 ومن مث يصعب السيطرة على تلك املخاطر. 

الذي حتدق به    (العامل املنفلت )ملنا اليوم مبا امساه  عن املخاطر اليت يواجها عا  (أنتوين غدنز )من جانبه عرب عامل االجتماع الربيطاين  
عل م االجتماع مبا حيي ق ابجملتمع م ن خماط ر من ذ هناي ات الق رن العشرين، وص  در لعامل االجتماع االملاين    املخاطر. واهت مكثري من  

آث  ار احلداث  ة ع ل ى اإلنسان والبيئ  ة، أحلق ه  ،عال  ج في  ه    (1986جمتم  ع املخاطر يف  ) كت  اب   Beck Ulrich ) أولري  ش بي  ك)
لريصد في ه آث ار العوملة يف نش ر خماط ر احلداث ة يف البيئ ة واالقتصاد واألمن واإلنسان وأس ماها    (جمتم ع املخاطر العاملي)آبخ ر ح ول  

يف ص  ورة تس  تدعي اىل الذه ن سلس لة الس وائل واحلداث ة الس ائلة  العاب  رة للح  دود والت  ي ميكن أن حتي  ق ابلعامل أمج  ع،    املخاطر الطي ارة، 
دنز(، وتش كل حول جمتم ع املخاطرة ج  دل كبي  ر  غلعامل االجتماع البولن دي )زجيمون تّ  ابوم ان( ، وعامل االجتماع االمريكي )أنت وين  

والدة ختص ص فرع ي جدي د عل م اجتماع املخاطر أو عل م اجتماع الك وارث،  س  اهم في  ه ع  دد م  ن علم  اء االجتماعً  جع  ل مع  ه ممكن  ا  
م ن موضوع ات فيه ا  يط رح  التخصصات وما  غنيا هلذه  نظراي  إط ارا  الغربي ة  للحداث ة  الناق دة  املسامهات  ،  2013)بيك،واعتربتً  

 (. 7ص
وأصبحت مثار اهتمام عاملي شغل الكل يف هذه املعمورة، وحنن إذ  إن جائحة كروان اليت اكتسحت العامل ابسره يف وقت واحد،  

نتابع ونشاهد ونتفاعل مع هذا احلدث من خالل ما ينشر وتتداوله مجيع وسائل االعالم والتواصل االجتماعي، فهو مل يقتصر عن  
يثار وينشر حوله يتعلق اب  لسوسيولوجيا أكثر بكثري من  موضوع املرض من املنظور الطيب االكلينيكي فحسب، بل إن أغلب ما 

العلوم الطبية من اكتشاف عالجه حىت   املنظور العالجي الطيب، رمبا يعود ذلك إىل طبيعة هذا الفريوس اجلديد الذي مل تتمكن 
العزلة،  اللحظة، األمر الذي تركز جهد األفراد واملؤسسات والدول حول عملية الوقاية منه ولعل أمهها تلك الوقاية املتمثلة ابحلجر و 

 . وهي شأان اجتماعيا خالصا
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إن احلجر واملكوث يف املنازل قد غري كثريا يف منط السلوك والتفكري عند الناس، خالل هذه الفرتة القصرية، إذ صب اهتمام الكثري  
الوقائية املتعددة. النصائح  الفنية والرس   يف متابعة وتبادل األخبار اليت حتمل  النكات والشعر واملقاطع  وم املتحركة والصور  وكذلك 

، فالنكات عادات  الكوروان اجلائحة، وتصور حياة الناس يف زمن  وتتحدث عنالكاريكاتريية اليت تعج هبا وسائل التواصل االجتماعي 
هلا الناس بوصفها تعبريا ساخرا السيما يف زمن األزمات للرتفيه عن النفس وتقلل من الفزع واخلوف الذي أحدثته كروان،    يلجاما  
. ان حدث الكوروان سيظل زمن فاصل عما قبله وسوف  ضال عن مترير وقت الفراغ الطويل الذي يعيشوه الناس يف حماجر منازله ف

 الربيعي،)حتمل الذاكرة اجلمعية أشياء كثرية عن هذا الفريوس الذي ال يراء يف العني العادية اجملردة، وكيف انه غري من حياة البشر
almashhadalaraby.com      . ) 

منذ إعالن فريوس كوروان جائحة من طرف منظمة الصحة العاملية يف مارس املاضي، سعى أساتذة وعلماء علم االجتماع اىل فهم  
اليت خلفها   الكونية  األزمة  تداعيات  األفراد واجملتمعات ودراسة  احملتملة على  انعكاساهتا  اجتماعية وحتليل  جائحة كوروان كظاهرة 

 . وان انتشار فريوس كور 
دائما تكشف األزمات السمات املخبوءة يف بنية اجملتمع وجماالته، وأبرزها تلك األزمات اليت هتدد حياة األفراد واستمرارية االجتماع  

خطر أن يدق املوت اببك بشكل مباشر، أو أبواب من    ،والعمران اإلنساين بشكل مباشر، واليت حتمل يف طياهتا اخلطر وعدم اليقني
اليقني حول مستقبل هذا اخلطر، ومىت وكيف ينتهي؟ ووفًقا لتلك املعاين السابقة، أعترب أزمة تفشي فريوس الكوروان  حولك، وعدم  

ويعترب علم االجتماع األوبئة واألمراض املعدية    .إحدى األزمات الكاشفة اليت تضرب أرجاء العامل، بال رمحة أو هوادة  (، 19-كوفيد)
تكمن قوهتا يف حصد األرواح، وتتضح دالالهتا يف الكشف عن خفااي    ، نواع اخلطر وأكثرها داللةوالفريوسات القاتلة، من أقوى أ

 .البنية االجتماعية برمتها، وأهنا اختبار حقيقي لإلنسان ونوعيته، حيث إن هذا اخلطر قد خيرج أحسن ما لديه، أو أسوأ ما خيفيه. 
دية، تتمثل يف خوف كل شخص من اإلصابة أو العدوى، وميكن أن نتأمل  يظهر للوهلة األوىل أن تفشي وابء الكوروان كمشكلة فر 

، واليت تشري إىل ضرورة التفكري يف مشاكلنا  )اخليال االجتماعي (حول     Wright Mills) رايت ميلز) ذلك على ضوء أطروحة  
ة وأننا يف أغلب األوقات  وفهمها على ضوء القضااي الكربى، خاص  – مشكلة اخلوف من اإلصابة بفريوس الكوروان    – الشخصية  

ال نربط مشاكلنا الشخصية بقضااي اجملتمع ككل، وقد نعتقد أن مشاكلنا الشخصية ميكن حلها من خالل آليات التأقلم الفردية  
وحدها، ويف ظل هذا الفهم، تبقى حقيقة واحدة مؤكدة هي أن: فريوس الكوروان وابء عاملي وقضية عامة ومصدر للقلق يف العامل  

 .وميثل هذا االعرتاف جمرد بداية، وبعدها يصبح من املهم التقدم حنو فهم هذه املشكلة والكشف عن جوانبها األخرى كله، 
حول جمتمع املخاطر العاملي  (     Ulrich Beck )أولريش بيك(ولكي نتقدم خطوة اثنية يف التحليل، ميكن لنا أن جند يف مقاربة   

على أن املخاطر العاملية الناجتة عن التغري املناخي وانتشار األمراض    ( بيك ) بعض املفاهيم املفسرة حلالنا يف ظل هذا الوابء، فلقد أكد  
احلكومات والشركات  املعدية واألوبئة عرب العامل، هي إحدى مسات عاملنا الرأمسايل املعاصر، وأنه يف سياق كهذا جيب على األفراد و 

والدول، أن يكونوا قادرين على التعايش مع املخاطر ومواجهتها والتكيف معها، عرب خمتلف جوانب احلياة، مبا يف ذلك الصحة  
احتواء    (بيك) واملرض. ولقد أكد   التأثري سوف يكون مدمرًا ويصعب  أنه يف حال حدوث أي كارثة أو وابء عاملي، فإن  على 
 .ا بعض ما يتجسد أمامنا وحنن نتابع تطور وسرعة انتشار وابء الكوروان، وحصده آلالف األرواح عرب العاملتداعياته، ولعل هذ
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على ضوء التحليل السابق، جيب أن نفهم وابء الكوروان، ليس ابعتباره مشكلة فردية فحسب، بل خطرا عاما، ومصدرا للقلق يطول  
الثة ردود أفعال جتاه أي خطر عاملي ميكن أن نعايشه: اإلنكار، أو الالمباالة،  أن هناك ث   ( بيك ) اجلميع، وعلى هذا األساس يذكر 

أو التغيري. من خالل اإلنكار نتصرف كما لو كان اخلطر غري موجود. أما من خالل الالمباالة ميكن للمرء أن يعرتف ابخلطر دون  
بسبب وابء الكوروان ال ميكن االعتماد على اإلنكار أو الالمباالة،    أن يعطيه أي اهتمام. وابلنظر إىل الواقع القائم يف غالبية دول العامل

لذلك ال سبيل لنا إال من خالل التغيري، فمن خالله جيب على كل شخص إعادة النظر يف تصرفاته، وأن يتوافق مع اإلجراءات  
خيار أمامه إال أن يساهم يف هذا العمل    جيب على كل فرد أن يؤمن أبنه ال و   .اجلماعية العاملية اليت ينصح أبن يلتزم هبا اجلميع

 .اجلماعي الحتواء الوابء ووقف انتشاره، حىت لو كنا حتت قيود احلجر الصحي واملنزيل 
ظاهراًي، تبدو جهودان فردية وشخصية بشكل حبت، وليست على قدم املساواة، مع جهود بعض األفراد يف احلكومة وبعض وزاراهتا  

بقينا يف منازلنا، كما نصحنا اخلرباء، وأشارت علينا  أو املؤسسات   إن  الصحي، ولكن  العاملني يف اجملال  اخلدمية، وجهود مجيع 
احلكومة، وتوقفنا عن نشر األخبار الكاذبة حول الوابء، واليت تغذي اخلوف والقلق واالرتباك، وحتكمنا يف تصرفاتنا وابتعدان عن  

راعي معاانة من يقفون يف خط الدفاع األول ويواجهون اخلطر، وشاركناهم التضامن واشعرانهم  السخرية واالستهتار، وتصرفنا مبا ي 
أننا نلحظ جهودهم ونقدرها، وحبثنا عمن تضرروا من الوابء، وعانوا بسببه أكثر منا، وقدمنا هلم الدعم واملساعدة مبا يتناسب مع  

ومة ووثقنا يف إدارهتا، وفق ما هو متاح هلا من موارد وإمكانيات، فإننا بكل  إمكانياتنا ومواردان مهما كانت قليلة، وقدران جهود احلك 
هذا نقدم خدمًة كبريًة وفعاًل عظيًما ليس ألنفسنا فحسب، بل ولألخرين أيًضا. فبالرغم من أن وابء الكوروان مبثابة خطر عاملي إال  

   smtcenter.net)  و دوح،)أب  أن هذا ال ينبغي أن خيدعنا أبن جهودان الفردية غري ذات أمهية 

 اثار جائحة كوروناخامسا : 

 : االاثر االجتماعية 1

التبعات االجتماعية لكوروان  الغربية. ففي تلك    تعترب  تبعاته االقتصادية، خاصة يف اجملتمعات  أثرا من  أكرب حجما وأعمق وأدوم 
الناحية   الفرد أكثر هشاشة من  احلياة، يصبح  لتقلبات  يتعرضوا  أفرادها حياة انعمة منضبطة ومستقرة، ومل  يعيش  اليت  اجملتمعات 

ف املناعة النفسية للفرد واجملتمع، وتظهر العديد من األمراض النفسية  النفسية. ومع طغيان النزعة الفردية يف هذه اجملتمعات، تضع
واالجتماعية. كما أن تفاقم تلك اجلائحة هبذا الشكل الكبري والسريع يف دول الغرب املتقدم، مل يثر الذعر واإلحباط لدى األفراد  

أنه مع كوروان واحَلْجر الصحي وتزايد حاالت   »Scientific American» وترى جملة  .فقط، بل لدى احلكومات والقيادات
  البطالة، فقد أصبح القلق، واإلحباط، ونوابت اهللع، واالكتئاب، وامليول االنتحارية، شائعة جًدا أثناء اإلغالق. وتتوقع بعض التقارير 

الت االنتحار يف الغرب،  أن يكون ضحااي االنتحار بسبب جائحة كوروان أكرب بكثري من ضحااي الفريوس نفسه. وأن تزايد معد
انحية اثنية، وىف ظل هذه الظروف االجتماعية، من املتوقع أن تنخفض معدالت    الصغار. من ليس بني كبار السن فقط، بل بني  

املواليد، املنخفضة للغاية أصال، ىف أورواب والوالايت املتحدة. كما أن تلك املناطق ستكون أقل إغراًء للمهاجرين عما كانت عليه  
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بل كوروان؛ وهو ما يعىن أنه سيكون هناك تناقص سكاين حاد يف تلك املناطق، وهو ما سوف يكون له تبعات اقتصادية حادة يف  ق
 (. 2020)ابوقرين،  هذه الدول 

إن استفحال الوابء وزايدة الضغط اإلعالمي والصحي على جمموع األفراد يف اجملتمع ميكن أن يتسبب يف خلق أزمة اجتماعية بسبب  
دم تكافؤ الفرص واملساواة بني أفراد اجملتمع. فقبل األزمة ساهم االنفتاح على التعليم يف اتساع الطبقة املتوسطة من ذوي الدخل  ع

احملدود واليت نشأت نتيجة طبيعية لتكافؤ فرص التعليم، ذلك أاتح لقطاع واسع من أبناء اجملتمع أن  وفرت فرص عمل جيدة يف  
منهم املعلمني واملهندسني واألطباء، وحصل الكثري منهم على فرص أاتحت هلم حتقيق معدالت عالية من    اجملاالت املهنية، فكان 

الدخل، والعيش يف منازل مناسبة، واستخدام االتصاالت احلديثة واإلنرتنت والذي مكنهم من العمل عن بُعد، مما أاتح هلم حىت  
قه كسب عيش كرمي واحلصول على احتياجاهتم. إال أنه يف املقابل فإنه  خالل األزمة احلصول على دخل مناسب يستطيعون عن طري 

وبسبب األزمة عاىن الكثريين من فقدان الوظائف وزايدة األعباء العائلية، ألهنم إما أقل قدرة على العمل من املنزل، أو ألهنم يعملون  
صال ابلفريوس التاجي، إهنم قطاع من اجملتمع يفتقر  يف قطاعات خدمية أو ابليومية، تلك الوظائف األكثر ُعرضة للخطر من االت

فرصة العمل عن بُعد، وابلتايل فإنه يف كثري من احلاالت هناك احتمال أن ال يكسب أطفاهلم تعليماً مكافئاً من املنزل، ألن    اىل
نت عايل السرعة الذي يتيح التعليم  آابءهم لن يتمكنوا من توفري احتياجاهتم من األجهزة التعليمية، أو الفتقارهم الوصول إىل اإلنرت 

 اجليد عن بُعد، فضالً عما قد يضطرون إليه من دفعهم مبكراً للعمل. هذا كله سوف يزيد من الفجوة بني الطبقات ويف عدم املساواة. 
 جائحة كوروان والتباعد االجتماعي

رون ا ذات اخلصائ ص الثالث الت ي جتع ل منه ا موضوع ا قاب اً  مرت اجملتمعات البشرية بلحظ ات اترخيي ة فارق ة، وه ي تواج ه جائح ةً  كو 
، تقتح م في ه أع ماق عل م االجتماع أو تالمس ح دوده املتداخلة م ع ختصص  ات أخ  رى، كنم  ط االنتشار  اجتماعي-العل ملل درس  

ال  ذي ط  ال االنساق مجيعه  التأث  ر  العاملية، وعم  ق  إىل  احمللية  م  ن  الع امل  املتدرج  املادية والوظيفي  ة، وأتثريه  ا يف رؤي ة  بنيته  ا   ا يف 
وإذا كان  ت العل  وم ق  د نش  أت بفع  ل األحداث اجلس  ام، وتط  ورت ع  ن ث ورات    .والتص ورات اخلاص ة ابحلي اة والوج ود واملصري اإلنساين

ف  إن ه  ذا ح  ال عل  م االجتماع وه  و يواج  ه حتدي  ات    ، تص ورات الراس  خةعلمي ة تل ت اس تعصاء فه م احلاالت الش اذة وتفس رها وف ق ال
ص ة يعي دون  انش  ئة ع  ن التحوالت العميق  ة يف بني  ة اجملتمع وأش  كال التجمع  ات وأمناط احلي  اة والتفاعالت، ويس تنهض العل اء جلعله ا فر 

أو جمتمعات مغاي رة، وم ا أحوجن ا إىل ذل ك واحل دث عاملي صاغ ه  ذه املرة، يف ه  ذا اجل  زء  فيه ا النظ ر مبسلمات مراح ل اترخيي ة س ابقة  
  ( 8)ملكاوي،صم  ن العامل ال  ذي آن ل  ه ف  رض حض  وره على الس  احة العلمي  ة يف إط  ار العل  وم االجتماعية 

األسرة، وتالشى اجملتمع لصال ح االنكفاء ع لى ال ذات، والنك وص إىل   اختفت فج  أة مجي  ع أش  كال التجمع  ات البشرية خ  ارج إط  ار 
ابخلط  ر  الوح دة األصغر يف مكوانت ه، ويف حال ة فري دة م ن تكبي ل اجلس د، زادت الريب ة م ن كاف ة أش كال التق  ارب، خال  ط ذل  ك ش  عور  

ع  ات لطاملا قام  ت على منط ثقايف يع  زز الثق  ة والتق  ارب، فانه خيشى أن  واخل  وف م  ن انتق  ال الع  دوى واملرض، كل ذل  ك يف جمتم 
  .كائن ات اجتماعية بطبعها ظه رت أش كال جديدة من حماوالت التكيف   وألنناجتع ل التجمع ات البشرية اليومي ة إرثً ا م ن املاضي،  

بتعظي  م دور اجملتمع وجعل  ه مهيمن  ا على الف رد يف صياغ ة    (دوركاي  م)ب  دأ عل  م االجتماع م  ع  والعزل ة، فإن ه ي  ر التباع د  يطال ت تداب  وألن
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وبقي ة منظ ري التفاعلي ة الرمزية    ميد(،   ج ورج هرب رت   ) واهتمامه ابلفع ل االجتماعيّ  ومعاني ه، ط ًور   ( رب في   )   حيات ه وس لوكياته، وم ع
 ي يف إعطاء معىن  للعامل االجتماعي . تص ورا مينح الف رد دورا حمور 

ولع ل اللج وء   .ومع أصحاب مدرسة البناء االجتماعي للواقع، أصبح ت تص ورات الف رد وأف كاره ق ادرة عل ى صياغ ة واقع ه االجتماعي
  دة يف أوق  ات اجلوائ  ح، الت  ي يصب  ح  إىل عل م النف س االجتماعي يك ون مدخ اً لفه م عالقة الفرد ابجملتمع ابعتباره  ا وجه ي ن لعمل  ة واح

ين  فيه ا الف رد قادرا حق ا ع لى صن ع واقع ه مبا ميلك م ن أدوات الوع ي الكافي ة لذل ك، وم ا يش كله اإلحساس ابملسؤولية جت اه اآلخر 
لعامل جت ري خالهلا إع ادة تش كيل لل ذات واجلس د  م ن ضغوط ات نفس ية، ويف حال  ة ن  ادرة م  ن العزل  ة أصاب  ت أك ث ر م  ن ثل  ث س  كان ا

الف ردي والثق ة ابآلخرين، واملوت، واخل وف م ن هتدي د غ ر  أهن ا تث ريً  أف كارا ح ول اخلالص    كمفاهي م ذات أبع اد اجتماعية، كم ا 
ال  اجملاالت  االجتماعية يف  احلركة  الت ي ش لت  االجتماعي  التباع د  تداب ر  االجتماعيةمرئي، وكذل ك  وأطاح  ت ابملسافات    - عام  ة، 

وقلب ت مقاييس ها، ويلزمن ا كذل ك فه م ن زوع الن اس إىل التن در وحب ك الن كات للتعبري    - احلميمي  ة والش خصية واالجتماعية والعام ة
   .عم ا جي ري م ن مفارق ات مثي رة، وه ذا حييلن ا إىل ختص ص فرع ي آخ ر ابلضرورة

بنائي  ة الوظيفي  ة ستش  هد ع  ودة قوي  ة، إذا م  ا ثب  ت جن  اح التضام  ن االجتماعي داخ  ل االسر واجملتمعات، دون أن يعن  ي  أظ  ن أن ال
 ن، وق د نضط ر إىل مواجه ة صراعاتنا ه ذه املرة مبنظور  يذل  ك أف  ول التص ورات الصراعية، فالوج ود االجتماعي ال حيتم ل أح د لون 

وق د حنت اج إىل أكث ر م ن منظ ور لدراس ة وفه م م ا جي ري داخ ل البي وت واالسر يف ه ذه األثناء وق د غ دت س احة    ، أو العك س  وظيف ي، 
م للج زء االكرب م ن الفع ل االجتماعي، وحتول ت م ن جم ال خ اص اىل جم ال ع ام يط ل من ه املاليني عل ى العامل وه م ميارسون أدواره 

 (. 10-9)ملكاوي،ص   م ع ن بع دووظائفه
إن السلوك االجتماعي هو تلك احلوادث اجلارية يف حياة الفرد اليومية، واألنشطة اليت يقوم هبا الفرد ويتفاعل هبا مع جمموعة من  

فات يف  األفراد ويتفاعلون هبا معه، ونستطيع مالحظتها موضوعياً، وتتمظهر على شكل تعبريات لفظية أو غري لفظية، وهناك اختال
 بعض التعبريات غري اللفظية، خاصة اإلشارات حسب ما هو سائد يف ثقافة الشعوب. 

يتحدد من خالل تفاعل احلاالت البيئية  و لقد تناول الكثري من الباحثني يف علم االجتماع وعلم النفس مفهوم السلوك االجتماعي،     
إىل ارتباط هذا السلوك مبوقف معني ويستفيد اإلنسان من خرباته وطاقاته املعرفية  بني األفراد، وأتثرهم ابلتفاعل فيما بينهم، مما يؤدي  

وأن األفراد قادرون على تقدير سلوكهم االجتماعي ونتائج استجاابهتم اخلاصة من خالل وعيهم لألحداث يف املواقف    ،يف ذلك 
األفراد  )منظم( طريقة خاصة به ال ميكن تعميمها بني    املختلفة، وأن مجيع األفراد هلم جمموعة من االتساقات الداخلية ولكل فرد 

 االخرين. 
(  Macionisفريوس كوروان. وقد عرف )ماكينوس    أتثريات لقد فرضت جائحة كوروان على االفراد تغيري سلوكهم مبا يتناسب وحجم  

( ابنه التبدل يف أمناط السلوك   Farleyالتغري السلوكي ابنه التحول يف تنظيم الفكر والسلوك عرب الزمن. يف حني عرفه )فاريل  
 (. 293، ص2013اإلنساين والعالقات االجتماعية والبناء االجتماعي )عبد اهلادي،
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 االاثر الرتبوية  - 2

( واليت أدت اىل   COVID 19( يواجه العامل كارثة انمجة عن تفشي عدوى فريوس )كوروان املستجد2020ومع بداايت ) عام  
اىل خسائر ضخمة يف الكثري من قطاعات االقتصاد، والنقل والسياحة واجملاالت    العامل إضافة خسائر بشرية هائلة ويف اغلب دول  

بتلك اجلائحة هي    أتثروكان من ابرز ما   العامل ،عرب    الطاقة   ؽ الرتفيهية، مع اهنيار البورصات العاملية ، وتدين وتسارع هبوط أسوا
ؤسسات التعليمية، مما تطلب من متخذي القرار على مستوى العامل البحث والتحري والسعي حنو إجياد خطط بديلة الستكمال  امل

بعد صدور قرارات تنفيذية يف شىت بقاع األرض إبغالق هذه املؤسسات التعليمية    التعليمية خاصةالسنوات الدراسية بتلك املؤسسات  
 . ءفرتة من الزمن لتاليف هذا الواب

 COVIDويف ضوء الظروف االستثنائية اليت مير هبا العامل االن، وجب بناء نظرية معاصرة متعلقة إبدارة جائحة فريوس كوروان ) 
(، ويتم هذا االمر من خالل تبين رؤية جديدة يف إدارة الكوارث ابملؤسسات التعليمية عن طريق مناذج معدة، يتم التخطيط هلا  19

،  2020جاهزة للتعامل مع هذه الكوارث الطارئة، وحتسبا للفشل يف إدارة مثل هذه الكوارث الطارئة )حمروس،من قبل ، وتكون  
 .(478-473ص

لعل أكثر اجلوانب اليت تغريت نتيجة هلذه اجلائحة هو تغري أسلوب التعليم يف معظم أحناء العامل. فمع انتشار الوابء اختذت دول كثرية  
مارس، قدرت    13تخفيف من تطور اجلائحة، وكان منها توقف احلضور اىل املدارس واجلامعات. ويف  إجراءات سريعة وحامسة لل

دولة. وقد نُِقل ماليني    39مليون طفل قد أتثروا بسبب اإلغالق يف    (421)  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن أكثر من  
ة. وعلى الرغم من أنه من املؤكد أن هذه التغيريات قد سببت درجة  الطالب إىل حاالت التعليم املنزيل اليت يظن البعض أهنا مؤقت 

كبرية من اإلزعاج والقلق لدى الطالب وأولياء األمور يف بداية األمر، إال أهنا دفعت إىل أشكال جديدة من االبتكار التعليمي.  
وان املستجد على أنظمة التعليم، إال أن هناك  وعلى الرغم من أنه من السابق ألوانه احلكم على كيفية أتثري أزمة انتشار وابء كور 

 التعليم. إشارات إىل أن األزمة سيكون هلا أتثري دائم على مسار 
ستبعد العودة اىل 

ُ
عتاد قبل اجلائحة، حيث جند العديد من العائالت اآلن تفضل التعليم    إننا نعتقد أنه سيكون من امل

ُ
أسلوب التعليم امل

ميكن أن تصف شكل التحوالت املستقبلية    ثالثة اجتاهاتاملنزيل الكامل أو اجلزئي أو الواجبات املنزلية عرب اإلنرتنت. لقد ُحّددت  
 ي: الناجتة من انتشار الوابء على التعليم، هذه االجتاهات ه

إنتاج أفكار جديدة وابتكارات مفاجئة: كان امليدان التعليمي قد عاىن حالة من بطء وترية التغيري يف املؤسسات األكادميية نتيجة  -1
كتظة واليت عفا عليها الزمن،  

ُ
مناهج التدريس القائمة على احملاضرات منذ قرون، والتحيُّزات املؤسسية الراسخة، والفصول الدراسية امل

كان يقلل من كفاءة وجودة التعليم. ولكن انتشار الوابء َظَهر حمفزًا اجباراي للمؤسسات التعليمية للبحث عن حلول جديدة    كل ذلك
يف فرتة زمنية قصرية للتعامل مع مواجهة انتشار الفريوس حبتمية منع االتصال املباشر بني الطالب واملعلمني وبعضهم البعض، وقد  

مليون صيين على مواد    120املنزل عرب تطبيقات تفاعلية عرب شبكة االنرتنت. فمثال يف الصني، حصل  كانت البداية ابلتعلم يف  
 Microsoftتعليمية من خالل البث التلفزيوين املباشر. وقامت دول أخرى ومنها دولة االمارات اليت تفوقت يف استخدام برامج  

Teams  العامل، فمثال يف إحدى املدارس النيجريية، مت تعزيز أدوات    حول- ا  أقل إبداعً   ليست- ، بينما مت تنفيذ حلول أخرى أبسط
، كل هذا دفع الطالب إىل تعلم مهارات رقمية  Google Classroomالتعلم غري املتزامنة عرب اإلنرتنت مثل مواد القراءة عرب  

 جديدة.  
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لبدائل وحلول سريعة دفع ابهليئات التعليمية اىل تكوين  الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال التعليم: إن احلاجة    ازدايد-2
شراكات مع القطاع اخلاص، وذلك لتأسيس أمناط جديدة من التواصل بني املعلمني والطلبة يف إنقاذ للعام الدراسي ودعم العملية  

التكنو  ومقدمي  واملعلمني  العلمية  واملؤسسات  والناشرين  احلكومات  بني  شراكات  فنشأت  شبكات  التعليمية،  ومشغلي  لوجيا 
االتصاالت، صب كل ذلك يف منصات رقمية كحل مؤقت لألزمة. لقد أصبح من الواضح أن االبتكارات التعليمية حظيت ابهتمام  
جتاوز املشروع االجتماعي النموذجي الذي اعتادت احلكومات على متويله، وهنا جند مثار واضحة لالستثمار الكبري الذي أسس له  

،  كوروان يف توسيع منتجاته من خالل تقدمي أشكال خمتلفة من الربامج والبدائل لتطوير التعليم قبل أزمة تفشي وابء  القطاع اخلاص  
ومن ذلك ما قامت به شركات كربى مثل  ميكروسوفت وجوجل يف الوالايت املتحدة وسامسونج يف كوراي وبينج وعلي اباب وتنسنت  

أكرب قدر من الطالب حىت يكون هؤالء    يف الصني، فكل هذه الشركات كانت تستهدف التحول الرقمي يف التعليم والوصول به اىل
النطاق ومعزولة نسبًيا، لكن تفشي الوابء مهد  الطالب مستهلكني جديدين ملنتجاهت املبادرات حمدودة  م. لقد كانت معظم هذه 

الطريق لتشكيل حتالفات واسعة مع هذه الشركات لتحقيق أغراض كال الطرفني مما نتج عنه كما ذكران التأسيس لشكل تعليمي جديد  
 ومشرتك. 

ملناطق املتأثرة حلواًل مؤقتة ابستخدام شبكة االنرتنت ملواصلة التدريس،  الفجوة الرقمية: لقد اختذت معظم املدارس يف ا  اتساع-3
ولكن اتضح أن جناح هذه احللول وجودة التعلم هبذا األسلوب اجلديد يتأثر بشكل كبري مبستوى وجودة الوصول الرقمي. فإذا علمنا  

عدد ليس ابلقليل من الدارسني لن حيصلوا على  ٪ فقط من سكان العامل يستخدمون اإلنرتنت، فهذا معناه أن هناك  60أن حوايل  
التعليم املناسب او سوف يكون تعليمهم أقل كفاءة. كما أنه من الواضح أن املشكلة ستكون أكرب ُعمقاً يف الدول حمدودة اإلمكاانت  

االنرتنت    ف وجودة الوصول اىلأو األسر قليلة املوارد واليت ال تتمكن من توفري األجهزة الرقمية للطالب. لذلك إذا مل تنخفض تكالي
يف كل بلدان العامل، أو إن مل تنخفض أسعار األجهزة الرقمية يف البلدان الفقرية، فسوف خيسر الكثري من األطفال حق التعليم،  

تزيد أكثر  وسوف تتفاقم الفجوة يف جودة التعليم، وابلتايل ستزداد الفجوة يف املساواة االجتماعية واالقتصادية. وهذه الفجوة سوف 
 . ( www.acrseg.org،  2020)النجار، وعامر، إذا مت اعتماد التقنيات احلديثة يف التعليم

 االاثر االقتصادية  - 3

إىل تعطيل النشاط االقتصادي االعتيادي واحلياة اليومية العامة يف مجيع أحناء العامل. ويف إطار التصدي    19-أدت جائحة كوفيد
العديد من حكومات العامل تدابري صارمة ملنع تفشي املرض، ولضمان األداء السليم لنظام الرعاية الصحية ومحاية  هلذا الوابء، اختذت  

الفئات األكثر ضعفا. ومع ذلك، فبسبب تزايد حالة عدم اليقني والضعف الناجم عن إغالق األعمال التجارية وفرض قيود السفر  
قصرية األجل وشيكة من حيث اخنفاض اإلنتاج واالستثمارات واألرابح بشكل يؤدي إىل  وتدابري االحتواء، فإن اآلاثر االقتصادية  

 ارتفاع معدل البطالة 
أكرب من أن تنحصر يف أزمة صحية، فهي كارثة إنسانية تؤدي إىل تغريات وحتوالت هامجت قلب اجملتمعات    19-إن جائحة كوفيد

اآلاثر االجتماعية    عبئ لفقراء والفئات احملرومة هم الذين يتكبدون بشكل أكرب  واقتصاداهتا. وتشري األدلة املبكرة ابلفعل إىل أن ا
تقدر األمم املتحدة   وفعالة.والصحية واالقتصادية للفريوس يف مجيع أحناء العامل، مما يستوجب وضع تدابري سياستيه عالجية عاجلة  
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واآلاثر االقتصادية األخرى النامجة عن تفشي املرض    أن ما يقرب من نصف عمال العامل قد يفقدون وظائفهم بسبب االقتطاعات
خبصوص آفاق النمو أن العامل قد دخل يف حالة ركود    2021و    2020أحدث توقعات صندوق النقد الدويل لعامي    وتشري-

   .(3اإلسالمي، ص)منظمة التعاون اسوأ. ان مل يكن  2009مبستوى سوء سنة 
ثري انتشار فريوس كوروان املستجد على األوضاع االقتصادية يف املنطقة العربية، لكن ميكن  قد يكون من الصعب حالياً التنبؤ مبدى أت

عدة عوامل ذات عالقة أتثرت ابنتشار اجلائحة، فمثال يظهر أن صدمة الوابء جعلت من اجملتمع يقبل التعديل على    اإلشارة اىل
ا مهددة بظروف احلضر. خاصة وأن بعض احلكومات والكثري من  الثقافة االستهالكية، وذلك للحفاظ على املوارد اليت يبدو أهن

الشركات قد استغلت املوقف لصاحل ختفيض رواتب العاملني وتعديل أنظمة املكافآت. ولعل من أهم العوامل اليت أتثرت ابجلائحة  
ال أن الكثري من الدول انتقلت  سالسل التوريد، فبالرغم من عدم وجود ما يشري إىل أن الفريوس التاجي ينتقل من خالل السلع، إ

ايل سالسل التوريد احمللية، وذلك بسبب القيود الكبرية اليت فرضتها تلك الدول على احلدود واملنافذ اجلمركية، مبا يف ذلك إغالق  
 املوانئ واملطارات وتقييد الصادرات والواردات. 

مل أن يتأثر قطاع التمويل، خاصة وأن التأثري االقتصادي للفريوس  ومع استمرار االزمة وحالة عدم اليقني الذي سببته، فإنه من احملت
التاجي على االقتصاد العاملي غري واضح حىت اآلن، لذلك قد يرتدد املستثمرون يف املخاطرة ابالستثمار يف العديد من القطاعات  

حتمل يف استثماراهتم املتأثرة خ
ُ
الل هذه الفرتة املضطربة. أما حتدايت سوق األسهم  املتضررة، وقد حيتفظون أبمواهلم لتغطية العجز امل

فان أرابح الربع األول ستتأثر حتًما، مما يرتك قدرًا كبريًا من عدم اليقني بشأن مدى أتثري ذلك على أسعار األسهم. وسيكون التحدي  
أخرى، أو ما إذا كانت هذه هي املرحلة    أمام املستثمرين على املدى القصري هو احلكم على ما إذا كانوا يتوقعون أن ترتفع األسهم مرة 

األوىل من االهنيار املدّوي. أضف اىل ذلك، أنه من املرجح أن ترتاجع مبيعات السلع االستهالكية والكماليات، فاملزيد من الناس  
فكك األعمال الناتج  جيدون ابخلروج للسوق والتجّول بني املتاجر أمراً حمفوفاً ابملخاطر واالصابة ابلفريوس. كل هذا من أسباب ت 

عن االضطراابت يف السوق واليت ستواجهها الشركات املتعثرة وتضعها على حافة اهلاوية. ولعل األخطر من ذلك احتمال اهنيار  
االجتماعي الداعم له، مما حيتم على احلكومات أن تتدخل لضمان استقراره وضخ األموال يف االقتصاد    والنظام - املنظومة االقتصادية  

)النجار،     لي ومحاية ماليني العمال الذين سيفقدون وظائفهم أو اخنفاض دخلهم منعاً من وقوع الدولة يف حالة الكساد والفوضىاحمل
 . ( www.acrseg.org،  2020وعامر،

 االاثر السياسية   -4

رأينا كيف أمكن مترير واختاذ   الدول، فمثالً  انتفاضة سياسية داخل وخارج  التاجي اىل  الفريوس  انتشار  أن متتد آاثر  من احملتمل 
اليت جلأت اىل فرض احلجر ابالستعانة ابألجهزة األمنية والعسكرية، مت ذلك حبمالت   الدول  أمنية وسياسية يف معظم  إجراءات 

ب من الوابء أقنعت اجملتمع املستهدف أن األمر عاجل وان هذا ضمن علميات اإلنقاذ السريع هلم.   إعالمية نشرت الشعور ابلرع
يف مقال نشره خالل ذروة انتشار الوابء يف أورواب، وهو أستاذ العالقات الدولية يف جامعة هارفارد األمريكية،    ( ستيفن م. والت)يقول  

تتبىن احلكومات جبميع أنواعها إجراءات طارئة إلدارة األزمة، وسيكره الكثريون التخلي  أن هذا الوابء سيقوي الدولة ويعزز القومية. س 
- 1918مبا يف ذلك وابء اإلنفلونزا )االسبانية( يف    - عن هذه السلطات اجلديدة عند انتهاء األزمة. وأضاف إن األوبئة السابقة  
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اون العاملي، وفريوس كوروان لن يفعل ذلك أيضاً. واتبع: سوف  مل تنِه تنافس القوى العظمى ومل تبشر بعصر جديد من التع   -1919
نشهد تراجع العوملة، حيث يتطلع املواطنون إىل احلكومات الوطنية حلمايتهم، بينما تسعى الدول والشركات للحد من نقاط الضعف  

ا أقل انفتاحاً وأقل ازده
ً
اراً وأقل حرية. هذه اجلائحة سوف حتّول  يف املستقبل. وختم ابلقول: ابختصار، سيخلق فريوس كوروان عامل

، فإن تبين  كوروان   التصويت اإللكرتوين، فبينما يتصارع املسؤولون حول كيفية السماح ابلتصويت اآلمن يف خضم وابء  النتخاابت اىلا
سوف يصبح أكثر    –  يف ذلك التصويت اآلمن والشفاف والفعال من حيث التكلفة من األجهزة احملمولة  مبا- تكنولوجيا أكثر تقدًما  

شّرعون بنموذج التصويت اهلجني الذي يتكون من التصويت اإللكرتوين وبطاقات االقرتاع  
ُ
احتمالية. وعلى املدى القريب، قد يقبل امل

   الورقية معا.  
حتمل لتأثري انتشار وابء الكوروان على السياسة هو اخنفاض االستقطاب، يقول  

ُ
أستاذ    ( بيرت ت. كوملان) ولعل الشيء اإلجيايب امل

أن الصدمات غري العادية اليت جتلبها جائحة مثل الفريوس التاجي هلا القدرة على حترير اجملتمعات من  :    علم النفس جبامعة كولومبيا
عاما، وعلى تغيري املسار حنو وطنية وتضامن أكثر،    50تصاعد االستقطاب السياسي والثقايف الذي وقعت فيه منذ ما يزيد عن  
العدو املشرتك، حيث يتجاوز الناس عن خالفاهتم عندما  :  ويقول إن هناك سببان لالعتقاد أبن هذا ميكن أن حيدث: السبب االول  

يواجهون هتديًدا خارجًيا مشرتًكا. فقد قدم لنا وابء كروان املستجد عدّواً هائاًل لن مييز بني عرق او لون وأصبح عدو واحد مشرتك  
موجة الصدمة السياسية، حيث أظهرت    هو  الثاين: وجهات واالعراق واجلنسيات واألداين خمتلفة. السبب  للكل، مهما كانت الت

الدراسات أن األمناط ذات العالقات القوية والدائمة غالًبا ما تصبح أكثر عرضة للتغيري بعد أي صدمة قوية. وقد وجدت دراسة  
سنوات من    10% منها انتهت يف غضون  75أكثر من    أن  1992و  1816نزاًعا مستمرًا بني الدول حدثت بني    850على  

، وفيه جمموعة من    للسالم الدويل نشرت مؤخرًا تقريراً حول االستقطاب والوابء   كارجني صدمة كبرية حدثت هلم. وقد كانت مؤسسة  
 (. www.acrseg.org،  2020)النجار، وعامر،  .دراسات احلالة اليت تبحث يف عشر دول نشأت فيها صراعات  

 وهي: أوجه على النظام الدويل من أربعة   التأثرياىل ان اجلائحة احلالية إبمكاهنا  (،2020، عبد الشايف) ويف هذا اجملال يشري
الوجه األول: هو التداعيات على الوحدات الدولية، حيث من املنتظر ان تتعزز الدولة الوطنية يف ظل إجراءات االمننة اليت ابشرهتا  

احلكومية   الفعالية  انكشاف هشاشة  ظل  العامل، يف  دول  املتحدة    ألقوىمعظم  الوالايت  الدويل، وتضرر صورة  النظام  يف  الدول 
 االمريكية كقائد للعامل. 

الدولية دون    الثاين: هو الوجه   البنيان الدويل، حيث من املتوقع ان حتقق القوى الشرقية بعض املكاسب  التداعيات احملتملة على 
 التسبب يف تغيري جذري لطبيعة توزيعات القوة. 

ل وتقدمي اخلطط والبدائل،  أمهية الدور الذي تلعبه املؤسسات الدولية يف عمليات رصد الوابء والتحلي   بتأكيد يتعلق    :الوجه الثالث 
 وضمان فضاءات التعاون الدويل ضد العدو املشرتك. 

يرتبط ابلعمليات الدولية، واليت أصبحت سلبية بسبب اجلائحة حيث أدت اىل مزيد من االنعزالية واالحتقان الداخلي،    الرابع: الوجه  
 ية والتنظيم االقتصادي العاملي. وأضحت تطرح حتدايت حقيقية على التعاون الدويل ودور الدبلوماسية الصح
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ومن خالل قراءة هذه األوجه األربعة ميكننا القول ابن جائحة كوروان إزالة الستار وكشفت الكثري من زيف الصور اليت كانت تصلنا  
جهتها، ويف  إعالميا عن بعض الدول الكربى وهتديدها لبلدان العامل األخرى ابلقوة، لكنها امام هذه اجلائحة وقفت ضعيفة يف موا

 الوقت نفسه ابدرت بعض دول العامل الثالث يف اختاذ اإلجراءات السريعة ملواجهة تداعيات هذه اجلائحة 
نتيجة للجائحة سوف تستعيد احلكومات أمهيتها وسوف تزداد ثقة اجملتمعات فيها، ولن تستمر الفكرة اليت انشرت منذ فرتة كبرية  

حكومي سيئ. هذا احلدث أعطى دليالً على أن وجود حكومة عاملة أمر ابلغ األمهية  وأن كل شيء  ، أبن احلكومة هي طرف آخر
جملتمع سليم. كما سنجد أن هذه األزمة سوف ختلق ما يُطلق عليه فيدرالية املدن، فعندما ننظر إىل ما حدث خالل أشهر األزمة،  

ل أفضل من غريها، وكان العنصر املشرتك بني تلك  مع األزمة بشك  تعاملت -يف نفس الدولة    –سنرى أن بعض املدن واجملتمعات  
املدن أن انضم فيها قادة اجملتمع مع احلكومة والقطاع اخلاص ليعملوا مًعا بروح التضامن من أجل الصاحل العام، هذا أعطي نوع من  

مهم وأساسي للخرباء  تلك املدن. كما وجدان أنه ظهر شكل متميز من اإلصالح داخل احلكومات، ووجدان دور    الفيدرالية اىل
واملختصني العلميني )وليس املوالني السياسيني( يف مجيع مفاصل اختاذ القرار الصحي واألمين، لقد خلقت األزمة حاجة عظيمة اىل  
موجهات علمية تشرتك يف محاية صحة اجملتمع واحلفاظ على حرايته واإلشراف على أمنه القومي، وظهر أن القرارات جيب أن تُ ّتخذ  

على املعرفة االجتماعية واملعرفة التارخيية واجليوسياسية، وليس على    ة خالل عملية سياسة مستنرية ومبنية على األدلة العلمية القائممن  
 احلقائق البديلة، أو النفعية السياسية البحتة. 

ري، وبشكل خاص عندما يتعلق  كما، سنشهد عودة إىل الدبلوماسية املتعددة األطراف، وإىل فهم أن التعاون مع اجلميع أمر ضرو 
األمر ابلتعامل مع املشكالت العاملية مثل تغري املناخ والصحة العامة. إال أن هذه األزمة من جانب آخر عززت بعض املظاهر السيئة،  

سلطة،  فَتحَت غطاء السيطرة على انتشار الفريوس التاجي اختذت عدة حكومات تدابري استبدادية هتدف إىل تعزيز قبضتها على ال
إن الذعر اجلماعي الذي نتج عن ارتفاع عدد الوفيات كان مبثابة الصدمة اجلماعية املطلوبة اليت حتتاجها األنظمة االستبدادية الغتنام  

نعومي كالين يف كتاهبا الكاتبة  ذكرت  جمتمعاهتم، وذلك كما  للدميقراطية يف  مظهر  أي  ولتقويض  الصدمة  اللحظة  )عبد    عقيدة 
 ( 9-6 ، ص2020الشايف،

لقد خلقت جائحة كوروان اىل ضرورة حتقيق التضامن االجتماعي بني مؤسسات اجملتمع احلكومية واألهلية ويف الوقت نفسه ضمان  
علمية تشرتك يف    العدو. مبوجهات االسهام يف تقدمي الدعم املادي واملعنوي حلشد مجيع اإلمكاانت يف مواجهة هذا    االفراد يف حق  

 محاية صحة اجملتمع واحلفاظ على حرايته واإلشراف على أمنه القومي. 
ضوء هذه التغريات االجتماعية واالقتصادية الكربى واملتسارعة اليت أحدثها وابء كوروان، تتشكل عامليا ظاهراتن مهمتان هلما أثر    يف

على قيادة العامل، وانشغال تلك القوى بنفسها وانغالقها، إىل حد كبري،  كبري على العامل النامي، ومها: تصاعد صراع القوى الكربى  
حجم    يف نظرا للتفاوت الكبري    ، تشري العديد من التقارير إىل أن صراع القوى الكربى قد ازدادت حدته بعد هذا الوابء و   .حنو الداخل 

طبيعة نظمها    يف ات هذه األضرار، نظرا للتفاوت الكبري  الضرر املتوقع أن يلحق هبذه القوى، وىف مدى قدرة اجملتمعات على حتمل تبع
السياسية واالقتصادية. وترى تلك التقارير أبن من خيرج أوال من حمنة كوروان سيتمكن من حتقيق نقاط هائلة على سلم السيطرة. وهو  

  وسياسية جديدة.  ما ستتبدل معه الكثري من التحالفات وظهور تكتالت اقتصادية

150



 نظرية تحليلية دراسة-كوروناالوقع املجتمعي الجديد في ظل جائحة 

 

أنه قد قلص تطلعاهتا وقدراهتا االستعمارية،  من انحية اثني ة، فقد جعل كوروان تلك القوى مشغولة بنفسها، إىل حد كبري. كما 
فبجانب انشغال اجليوش يف املشاركة يف عمليات جماهبة الوابء داخليا، فإن انتشار الوابء داخل اجليوش، وخاصة على حامالت  

ة اخلارجية. ويكفي هنا أن نشري إىل ما قامت به العديد من هذه القوى من سحب  الطائرات، حيد بشكل كبري من سطوهتا العسكري 
قواهتا من اخلارج. وعليه، فمن املتوقع أن تتقلص األطماع االستعمارية للقوى الكربى لصعوبة حتقيقها. كما أهنا قد صارت أكثر  

حل نزاعاهتا، أو حتقيق أطماعها، قد صار أبعد مما كان  العسكري يف    حاجة إىل التعاون لتحقيق منو اقتصادي أفضل. كما أن اخليار 
وأخريا، فإن الفجوة التنموية بني العاملني، املتقدم والنامي، قد بدأت يف التناقص نتيجة الخنفاض انتشار  .عليه يف أي وقت مضى 

وفر فرصة اندرة لصياغة نظام عاملي جديد  هذه املتغريات ت.كوروان واخنفاض كلفته االقتصادية يف العامل النامي مقارنة ابلعامل املتقدم
إذا إن التفاوض يف هذه احلالة لن يكون بني منتصر ومهزوم، كما كانت احلال عند صياغة النظام العاملي احلايل، بل    ، أكثر عدال

أكثر عدال   نظام دويل  للضغط لصياغة  النامي  للعامل  يوفر فرصة اندرة  الوضع  الناحية    من سيكون بني مهزوم ومهزوم جدا. هذا 
 (.2020االقتصادية واالسرتاتيجية )ابوقرين، 

 عالم ما بعد كورونا قراءة سوسيولوجية للعالقة بين كورونا ومنظومة القيم المجتمعية(سادسا: 

(، وما كشفت عنه املواقف من  19  على الرغم من األحداث املتغايرة اليت يعيشها العامل الناجتة من انتشار فريوس كوروان )كوفيد 
تناقضات وتباينات اثبتت عجز بعض األنظمة عن مواجه هذه اجلائحة والتكيف مع ظروفها، لكنها يف املقابل أعطت مساحة كبرية  

مراجعة مسار   العامل بضرورة  الضعف،    سياستها، وتقييملدول  القوة وجوانب  املسؤوليات والوقوف على مكامن  األدوار ومراجعة 
 تفرض جائحة كوروان واقعا جديدا على العامل التعامل معه بوعي. ل
واقعا جديدا عليها أن تتعاطى معه بوعي، وتدرك مسؤولياهتا األخالقية حنو هذا العامل يف ظل  فرضت جائحة كوروان على العامل   

مان ومسارات التقارب ومنصات التكامل  مشرتك اإلنسانية ومؤتلفها القيمي ابعتبارها الرابطة األقوى اليت تضمن هلا مساحات األ 
املتباينة  وعرب آتلفية القيم واستنطاقها، لتبدأ خالله احلياة دورهتا اجلديدة وثوهبا املتجدد، فتقرأ يف جهود الدول املتغايرة وآليات تعاملها  

نسان إىل إنسانيته الناصعة  مع الوضع، حبجم ما حتمله من قيم حضارية وممكنات أخالقية وإنسانية، وموجهات تستهدف نقل اإل 
بياضا والسامقة عطاء، فتعظّم قدره وتؤسس له مقومات جناحه، وتبين له مسارات التطوير والتميز عرب ترقية الفكر وتقوية رصيد العلم  

تغري الناتج عن هذه  والبحث والتفكري واالخرتاع واالبتكار واإلنتاجية، اليت جتسد حقيقة القيم وتنقلها إىل فرضية التأثري يف الواقع امل
لإلنسانية   التأثري يف مواجهتها، لريسم  تنشيط كل اجلهود وتفعيل خطوط  اليت تستهدف  املمكنات والفرص  اجلائحة واحتواء كل 

 طريقها الذي جيب أن تسلك، ويوجه بوصلة عملها لتصل إىل بر األمان. 
لدو  مفهوما أعمق  تغريات  ارتبط هبا من  وما  أحداثه  لقد جسدت أحداث كوروان  مع  التعاطي  القيم يف  اربكت  ر  اليت  املضطربة 

ويف الوقت نفسه ولدت لدى    املرحلة،وخلقت لديها حالة من الشعور أبمهية التعاون وجتاوز اخلالفات يف هذه    العامل،جمتمعات  
واالبتعاد عن روح االان    االخرين،   ة مراعاة مصلحاالفراد واالسر أمهية الوحدة والتعاون وروح العمل اجلماعي القائم على االميان أبمهية  

 الفردية. 
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الكثري من القيم االجتماعية واالقتصادية الداعية إىل االعتدال والتخفيف على الناس ومراعاة ظروفهم املادية    انتجت احداث اجلائحة 
، فتعلمت اإلنسانية منه أخالق  يف دفع اإلجيارات واملستحقات الشهرية املرتتبة عليهم وغريها من املمارسات االقتصادية والتجارية 

  اإلنسان الواعي يف التزامه وتنفيذه للقوانني وسعيه احلثيث على العمل مبقتضياهتا مبا عربت عنه اإلجراءات والتدابري االحرتازية اليت 
 .  وحتقيق النجاحوضعتها الدولة من مساحات أمان صنعت له القوة يف املواجهة وعززت من شعوره بقيمة االلتزام يف صناعة الفارق  

إعادة   فهي  فقط.  السلبية  ابجلوانب  حتديدها  ميكن  ال  جائحة كوروان  على  املرتتبة  االاثر  التكامل    لألسران  مفهوم  واجملتمعات 
على غرار العصبية اخللدونية اليت حتدث عنها املفكر العريب عبد الرمحن ابن خلدون يف مفهوم    االجتماعيةاالجتماعي والعصبية  

العائلة وغي ر  أدركالعصبية. فقد   التفاعل    ابن خلدون وجود تضامن اجتماعي يف مجاعات غري  نتيجة  القبيلة، ألن العصبية أتيت 
 (. 64،ص1997)البعلي، املهن املختلفة  وعلى فعاليات   االجتماعي املبنية على جتارب طويلة متبادلة

  وهذا يعين أن ابن خلدون ي رى أَنه ل يس م ن الضروري أن تكون العصبية مبنية على عالقة الدم وإن كانت األساس، فكم ا تك ون 
ن العصبية نتيجة  اعتداء خارجي، ميكن أن تكو  العصبية داخل القبيلة بني أفرادها مبنية على عالقة الدم للدفاع عن القبيل ة ض د أي

ا عالقات ومصاحل مشرتكة مثل العمل يف مهن ة معين ة أو   التفاع ل االجتم اعي ب ني أف راد ال السكن يف منطقة    تربطهم عالقة الدم، وإمنم
 (.722-721،ص1981)الدقس،معينة أو امليول حنو شيء معني 

مشكلة مجاعة واحدة قوية بصورة تلقائية، وجيري ذلك    واحدة  فالعصبية عند ابن خلدون تشد األفراد وجتمعهم حول بعضهم يف دائرة 
يستخدم مصطلحات    خالل صلة الرحم والنسب العام واخلاص والوالء واحللف، وجند ف ي املقدم ة أنم ه   حبسب رأي أبن خلدون م ن

 .  (489-484،ص1981ن خلدون،)اب  والصلة، والوصلة، والنعرة )اللحم ة، وااللتح ام،   خمتلفة ملعىن العصبية الذي يقصده مث ل
االجتماعي والعصبية    التضامن وضهور مبدا    أن جتسيد كوروان ملنظومة القيم واألخالقيات أعاد إنتاج تطبيق القيم يف حياة اجملتمع،
لقد وضعت أحداث جائحة كوروان العامل أمام    اجملتمعية واي مفهوم اخر يؤكد على أمهية العمل اجلماعي ملواجهة العدو املشرتك.

يف صناعة التغيري وإعادة هندسة الواقع، ويف إطار اندماج القيم مع    حقيقة جتسدت من خالهلا القناعة أبمهية ودور منظومة القيم
الرتابط والتعاون والتكاتف   عززت وبناء اجتاهات إجيابية حنو الواقع والذات واآلخرين،   حياة الفرد واجملتمع وقدرهتا على صياغة فكر

بني  لتذوب كل الفوارق بني البشر اليت انصهرت يف بوتقة الوطن الكبري ليصبح التنافس    ، وحس االنتماء للوطن    ، والشعور ابملسؤولية
كرب من جمرد  قيد التنفيذ، ويصبح التعامل مع جائحة كوروان أ  افراد اجملتمع قائم على االلتزام بتوجهات القيادة واجراءاهتا ووضعها

تعليمات على املواطن واملقيم أن ينفذها بقوة القانون، بل عقد اتفاق ذايت مع النفس بتحقيق التزام يصنع الفارق على األرض،  
يعصمه من اخللل ويبعده عن اخلطر ويوجهه إىل اختيار أجنع السبل وانتقاء أفضل العادات والتزام أنضج اخليارات اليت حيمي هبا نفسه  

 وجمتمعه ووطنه.   واسرته
  من وإمنا يستمد التكافل االجتماعي    مبدأ التكافل االجتماعي ليس مبنياً على تقدمي أوجه املساعدة وقت الضعف واحلاجة فقط،ان  

اً  ونالحظ أن القرآن الكرمي مليئ ابآلايت اليت حتث املسلمني على التكافل سواء تطبيق   اليت تؤكد على أمهية التعاون   الشريعة اإلسالمية 
مثِْ َواْلُعْدَواِن ۚ     والتقوى َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ  ) سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيله    املادية ويقول ملبدأ التعاون أو املساعدة    َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ

َ َشِديُد اْلِعَقابِ  َ   ِإنم اَّللم رمية تتحدث بشكل واضح وصريح عن حتقيق مبدأ التعاون  فهذه اآلية الك  (، 2( سورة املائدة، اآلية  َوات مُقوا اَّللم
 الذي خيرج من رحم التكافل الذي أمر به اإلسالم. 
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على تقدمي املساعدات املادية لألسر الفقرية واليت أتذت بفعل    جائحة كوروان دفع افراد اجملتمع  ظروفظل  التكافل االجتماعي يف  
دميومة احلياة فيها ابإلضافة إىل األمر ابملعروف واإلصالح بني الناس لذا علينا    الستمرارية واليت ال يوجد معيل هلا  ااثر هذه اجلائحة ،  

ِثرٍي مِّن جنمَْواُهْم ِإالم َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح َبنْيَ النماِس ۚ  الم َخرْيَ يف كَ )تطبيقها بيننا تنفيذاً لقوله تعاىل يف سورة النساء  
ِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اَّللِم َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما   (. 114سورة النساء، آية (َوَمن يَ ْفَعْل ذََٰ

حتث املسلم واملسلمة على دفع املال للمحتاجني واملساكني والذي يُعد إحدى صور  وكذلك هنالك الكثري من اآلايت القرآنية اليت  
لمْيَس اْلربم َأن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولََِٰكنم اْلربم َمْن آَمَن اِبَّللِم    ) التكافل االجتماعي، يقول سبحانه وتعاىل بسورة البقرة  

َساِكنَي َواْبَن السمِبيِل َوالسمائِِلنَي َويف الرِّقَاِب  اآْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنمِبيِّنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلىَٰ ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرََبَٰ َواْليَ َتاَمىَٰ َواْلمَ َواْليَ ْوِم  
ُهُم    وأولئكا َعاَهُدوا   َوالصماِبرِيَن يف اْلَبْأَساِء َوالضمرماِء َوِحنَي اْلَبْأِس ۗ أُولََِٰئَك المِذيَن َصَدقُوا    َوأَقَاَم الصماَلَة َوآَتى الزمَكاَة َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإذَ 

 (. 177سورة البقرة، آية (اْلُمت مُقونَ 
مع  راد ويعد نواه صلبة جملتشأنه تقوية الروابط الروحية بني األف  كوروان من االجتماعي يف ظل خطر تفشي فريوس    التكافل والتعاضد 

املخاطر   أمان ضد  الفريوس  االجتماعيةمتكامل وصمام  سببه  ملا  وفقر وضغوطات    نظرا  بطالة  احلياة    اقتصاديةمن  بسبب شل 
ا  نزيل من مالزمة مستمرة بناءوما سببه العزل امل  ضمن التدابري االحرتازية للحيلولة دون تفشي فريوس كوروان يف اجملتمع،   االقتصادية 

 الفريوس. على توجيهات القيادة واملؤسسات املسؤولة عن التصدي هلذا 
ا بعض االفراد  هين منااليت يع األضرار املادية واملعنوية والتخفيف منإن مشاركة أفراد اجملتمع يف احملافظة على املصاحل العامة واخلاصة  

الزوجني واالبناء وذلك بتحمل كل  ويبدأ التكافل االجتماعي يف حميط األسرة بني    يشعرهم ابلراحة ويعطيهم االمل يف غد مشرق. 
 القيام بواجبات األسرة ومتطلباهتا.  مبسؤولياته يففرد يف االسرة 

تلعبه العلوم االجتماعية عامة وعلم االجتماع خاصة يف مواجهة  ي ومن خالل ما تقدم عرضه الذي أكد على أمهية الدور البارز الذ
نطاق البحث    بتوسيع اعيات هذه اجلائحة على الصعيد الفردي واالسري واجملتمعي. ويف الوقت نفسه يؤكد على أمهية االهتمام  تد

، وميكن من خالل نتائج هذه الدراسات التنبؤ مبا  ملوجهة االزمة احلالية واألزمات املستقبلية  واالجتماعية يف جمال العلوم اإلنسانية  
يعتقد الباحث ان االسهام    اآلخر يف حالة حصول أزمات أخرى مستقبلية هذا من جانب، ومن اجلانب  سيكون عليه املستقبل  

ميكن القول ابن جائحة    ا،اليه  املوكلال للعلوم االجتماعية من خالل اجملال اجملتمعي الذي تعمل من خالله ، والدور املهم  عالف
يتالءم مع متطلبات الوضع الراهن ، وأكدت أمهية منظومة القيم  ية مبا  القيم االجتماع   منظومة التعامل مع    ضرورةكوروان انتجت  

 كوسيلة ضبطية يف ظل حالة التوتر واخلوف من املستقبل الذي انتجته تداعيات فريوس كوروان. 
واليت تعد    جلائحة كوروان ومن خالل ما مت عرضه يقرتح الباحث بعض احللول املناسبة ملوجهة اآلاثر املرتتبة على االنتشار السريع  

 مبثابة اإلجابة على تساؤالت البحث ابآليت: 
اشراكهم يف األنشطة اجملتمعية احلكومية واألهلية املتضمن اختاذ اإلجراءات املناسبة للتصدي    االفراد وضرورةالتاكيد على أمهية  -1

 هلذا الفريوس. 
 ضبط السلوك الفردي واالجتماعي.  التأكيد على أمهية منظومة القيم االجتماعية وامهيتها يف -2
 االعرتاف خبطورة اآلاثر املرتتبة على جائحة كوروان، والبحث عن خمتلف الوسائل ملواجهتها. -3
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لدعم اجلهود الرامية ملواجهة    إمكاانهتا التأكيد على أمهية التعاون اجملتمعي بني مؤسسات الدولة احلكومية واألهلية يف استثمار كل  -4
 جلائحة. تداعيات هذه ا

على الدور احلكومي يف حتقيق التالحم اجملتمعي من خالل إصدار القرارات التنفيذية الالزمة لتخفيف الضغوط على    التأكيد-5
 فئات اجملتمع املختلفة. 

الصادرة واملتعلقة أبساليب مواجهة حت-6 القرارات  بتنفيذ  التقيد  التضامن والتكافل اجملتمعي من خالل  أمهية  دايت  التأكيد على 
 فريوس كوروان. 
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 العزيز شحاتهد. أسماء فتحي عبد 

 

 ملخص البحث

األسقام،   من  خالية  بصورة سوية  اإلنسان  على حياة  اإلسالمية  الشريعة  من وجودحرصت  املقصود  عبادة هللا  همبا حيقق  وهو   ،
أبن  تعال  يشهد  والواقع  واملوت    اجلائحة ،  األمراض  وتفشي  العدوى  انتشار  سرعة  حيث  أبسره؛  ابلعامل  تعصف  فإهنا  نزلت  إذا 

 احملقق. 
الوقائية، والتداوي حال اإلصابة ابملرض، والتعايش اآلمن مع اجلائحة،   التدابري  يبني البحث حرص الشريعة اإلسالمية على سن 

 هتا. عليها أو التخفيف من حد  للقضاء والعمل على إجياد احللول 
ى تفعيل  لتأكيد عل، وابخماطرهااسرتاتيجيات متكاملة ملكافحة والعمل على وضع  ، لتصدي ملواجهة اجلوائحيوصي البحث اب و 

عن  ، و عن األوبئة   الدوري احلرص على الكشفيف اجلوائح، و  منظمة الصحة العاملية  ، واالستفادة من إرشاداتاالحرتازات
 البيولوجية. االستخدام السيئ للعوامل 

 المقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل كما ينبغي ويليق جلالل وجهه ولعظيم سلطانه، أنعم علينا بنعم عديدة ال نستطيع إحصاء واحدة  
عمة، صلى  منها، كما أنعم علينا بنعمة ذكره، واإلانبة إليه، والصالة والسالم على معلم البشرية الذي أكمل هللا به الدين وأمت به الن

 متالزمني إل أن تقوم الساعة. دائمني هللا عليه وعلى آله صالة وسالًما  
 وبعد،،، 

اهتمت الشريعة اإلسالمية حبفظ اجلسد اإلنساين، وأولته جانًبا كبريًا من العناية والرعاية مبا حيقق املقصود من وجود اإلنسان،  فقد  
على حياة    حرصت ف ،  [168]الذارايت جزء من اآلية  وهو عبادة هللا عز وجل، قال تعال: ﴿وَما َخَلْقُت اجِلنَّ واإلنَس إالَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾  

ابملأكل، واملشرب، وامللبس، واملسكن إل    حفظه على    تقتصر يف رعايتها مل  ، و خالية من األوجاع واألسقام بصورة سوية    ناإلنسا
ه مبا حيقق صيانته، ويساعده على استمرارية احلياة ،  تله الكون ، وأمد  تعلى سائر ما حييط به، وسخر   ت غري ذلك ، وإمنا حافظ

 حتقق سالمة البيئة اليت هبا يقطن ، ومن أرضها ودواهبا أيكل، ومن هوائها يتنفس . فال ميكن أن تتحقق سالمته دون  
وملا كان من سنن هللا تعال وجود جوائح تعصف ابلعامل ال دخل لإلنسان فيها، كما أن فيها ما تدخل فيه اإلنسان ابلتسبب يف  

العجز الصحي الذي قد يودي  و   مأمن من التعرض للمرض  ي يكون يف أضراره وعواقبه، كان ال بد من قيامه إبجراءات احرتازية؛ ك
بسبب جائحة كوروان كوفيد    حبياته،  العامل  العدوى  19وما شهده  انتقال  من  ثبت  أرواح، وما  من  اجلائحة  ، وما حصدته هذه 

   .دليل على ضرورة األخذ هبذه االحرتازات  بسرعة فائقة 
  العمل و   ن ال بد من التعايش اآلمن مع وجودها، ، كاإلنسان، ويقيد معيشته اوملا كانت هذه اجلوائح تستغرق وقًتا يشل من حركة  

 على إجياد احللول للقضاء عليها أو احلد والتخفيف منها.  يف نفس الوقت 
ضرورة   على  والتأكيد  الوقائية،  واالحرتازات  التدابري  سن  على  اإلسالمية  الشريعة  حرص  بيان  يف  البحث  أمهية  جاءت  هنا  من 

 جهة هذه اجلوائح مبا ال يسبب خطرًا على اإلنسان. التكاتف ملوا
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ا فقد  وجل  لذا  عز  هللا  واالستشارات  ستخرت  للبحوث  األوريب  للمركز  األول  االفرتاضي  العلمي  الدويل  املؤمتر  يف  مشاركيت  يف 
األحكام الشرعية للتعامل مع  " : عنونته ب    ببحث ، وآثرت أن أشارك  )اجلائحة والعامل من منظور الدراسات اإلنسانية واالجتماعية( 

 " اجلائحة العاملية
 األسئلة التالية:  حياول البحث اإلجابة على  :مشكلة البحث 

 هل اجلائحة ابتالء مساوي أم يشرتك البشر يف حدوثها وتفاقم آاثرها؟  .1
 ؟ ، وما شرعته من التعال قادرة على احتواء اجلوائح مبا سنته من تدابري اإلسالمية هل الشريعة  .2
 يف وضع آمن مع وجود اجلوائح؟  كيف يتحقق التعايش البشري .3

 . وخامتة  انتظم البحث يف مقدمة، وأربعة مباحث،  خطة البحث:
 وخطته.  ، ومشكلة البحثيف أمهية املوضوع،   املقدمة 

 تعريف اجلائحة وبيان أنواع اجلوائح. املبحث األول: 
 التدابري الوقائية جتنًبا للعدوى.  سناملبحث الثاين:  

 التعامل مع املرض حال وقوعه. املبحث الثالث: 
 مع وجود اجلائحة. اآلمن  التعايش : رابعاملبحث ال 

 وتشمل أهم نتائج البحث والتوصيات. اخلامتة:  

 تعريف الجائحة وبيان أنواع الجوائح: المبحث األول

لغة:   الدهرهي  اجلائحة  يقال   :اجلائحة، و النكبة من  املال جتوحه جوحً   :اآلفة  اآلفة  أهلكته جاحت  إذا  فهي    وجتيحه جياحة  ،ا 
  ، (1)   (أََمَر ِبَوْضِع اجْلََواِئِح  أن النيب صلى هللا عليه وسلم  ):  ديثاحلويف  ،  وهي سنة جائحة: يعين جدبة ،  وائح جواجلمع    ، َجاِئَحة  

 .(2) اوية ال يؤخذ منه صدقة فيما بقي أصيب من الثمار آبفة مس فما  ،واملعىن بوضع صدقات ذات اجلوائح
 .(3)  صيبة عظيمة، وفتنة ُمِبريَةكل م هي  اآلفة اليت هُتلك الثمار، واألموال وتستأصلها أبمر مساوي، و واصطالًحا: 

للتعبري عن  و  الفقهاء يستعملون مصطلح )جائحة(  لإلنسان  أكثر  بفعل مساوي ال دخل  الثمار واألراضي  اليت حتدث يف  املصيبة 
 . (4) ( للداللة على نفس املعىنتلف، هالكعاهة، ، )آفة كما استعملوا ألفاظ   فيها،

 

 بريوت. -(، دار إحياء الرتاث العريب1554) -17، رقم 1190ص  3وائح ج أخرجه مسلم يف صحيحه من رواية جابر بن عبد هللا/ كتاب املساقاة/ ابب وضع اجل (1)

املصباح املنري ه،  3،1414بريوت، ط  –، دار صادر  431ص    2ج   بن منظورلسان العرب ال  م ،1987،  1ط،  بريوت  –، دار العلم للماليني  378ص   1ج   بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي  مجهرة اللغة أليب  (2)

 . بريوت –، املكتبة العلمية  113ص  1ج  لفيوميل

 م. 1979-ه1399بريوت -، املكتبة العلمية312، 311ص  1ألثر البن األثري ج النهاية يف غريب احلديث وا (3)

، دار الفكر، 482ص   5م، اجملموع شرح املهذب للنووي ج 1989-ه1409بريوت،  -، دار الفكر425ص   7م، منح اجلليل حملمد عليش ج 1993-ه1414بريوت  -، دار املعرفة170  ص  13املبسوط للسرخسي ج   (4)

 . 1994-ه1414، 1، دار الكتب العلمية،ط45ص  2الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل البن قدامة ج 
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هي كل آفة ال صنع لآلدمي فيها كالريح الشديدة، والربد القارس، واحلر الشديد، واجلراد    اجلائحةويف موسوعة الفقه اإلسالمي:  
     . (1)  وحنو ذلك من اآلفات السماوية 

 : تتنوع اجلوائح إل نوعني  : أنواع اجلوائح
 جائحة ال دخل آلدمي فيها.  النوع األول:

 إذا حصل بتعمد منه.  من قبل اآلدميالنوع الثاين: جائحة 

الفقهاء يف   بني  اجلائحة على  وال خالف  أم إطالق  األول،  اختالفهم يف  القسم  فيه حسب  الفقهاء  اختلف  فقد  الثاين  القسم  ا 
 . (2) اعتبار ذلك عاًما أو ال، وكذلك حسب ما ينجم عنه

وترى الباحثة أن اجلائحة كما تكون طبيعية دون تدخل من البشر يف حدوثها، حتدث كذلك إذا قام البشر ابلتدخل يف وقوعها  
وعدم  كله،  عن طريق التجارب والتالعب يف البيئة مبا يسبب خلاًل تكون نواجته غري متوقعة، وكذلك ابلنظر إل اجتياحها العامل  

 . واحدرها يف جمتمع  اصاحن

 التدابير الوقائية تجنًبا للعدوى سن: حث الثانيالمب

 ما يلي: ومنها   هذه التدابري، وأمرته إبعمال حلفظ اإلنسان من املضار واملكاره،   الوقائيةسنت الشريعة اإلسالمية مجلة من التدابري 
ومعاهدة اجلسد ابالغتسال،    ، اإلانءا يف  مغسل اليدين ابنتظام حىت قبل إدخاهلو إعمال سنن الفطرة،  ك  العامة  العناية ابلنظافة   -أ

يدل على ذلك ما روي عن عائشة رضي    ، وغري ذلك مما حيقق هذه النظافة،متكرر من غسل أعضاء الوضوء بشكل  ويف العبادات
َوِإْعَفاءُ اللِ ْحَيِة، َوالسِ َواُك، َواْسِتْنَشاُق اْلَماِء،  َعْشر  ِمَن اْلِفْطرَِة: َقصُّ الشَّاِرِب،  :)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  هللا عنها قالت:  

اْلَماءِ  َوانِْتَقاُص  اْلَعانَِة،  َوَحْلُق  ِبِط،  اإْلِ َونَ ْتُف  اْلرَبَاِجِم،  َوَغْسُل  اأْلَْظَفاِر،  أن  و   ،(3) ....( َوَقصُّ  عنه  ما روي عن أيب هريرة رضي هللا 
َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نَ ْوِمِه، فَ ْليَ ْغِسْل َيَدُه قَ ْبَل َأْن يُْدِخَلَها يف َوُضوئِهِ إِ   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:)  ما روي عنه  و ،  (4)   (َذا اْستَ ي ْ

ٍم  :) قال   النيب صلى هللا عليه وسلم  أيًضا أن  َأايَّ َعِة  َسب ْ يَ ْغَتِسَل يف ُكلِ   َأْن  ُمْسِلٍم َحقٌّ،  تَ َعاَل َعَلى ُكلِ   وما روي عنه  ،  (5) (  يَ ْوًما ّلِلَِّ 
: َذِلَك  أََرأَيْ ُتْم َلْو َأنَّ هَنَرًا بَِباِب َأَحدُِكْم يَ ْغَتِسُل ِفيِه ُكلَّ يَ ْوٍم ََخًْسا، َما تَ ُقولُ   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:)أنه مسع    كذلك

ًئا، قَاَل:   قَالُوا: اَل يُ ْبِقي  (،  ؟  يُ ْبِقي ِمْن َدرَنِهِ  ُ بِِه اخَلطَاايَ )ِمْن َدَرنِِه َشي ْ    .(6)  (َفَذِلَك ِمْثُل الصََّلَواِت اخلَْمِس، مَيُْحو اّلِلَّ

 

، 1، بيت األفكار الدولية، ط450ص   3ج   إبراهيم بن عبد هللا التوجيري   مد بنحمل  موسوعة الفقه اإلسالميوسع حول اجلوائح واملقدار الذي تضعه، واعتبارها جائحة أو ال. ينظر مراجع الفقهاء يف ذلك،  للفقهاء تفصيل م  (1)

 م. 2009 -ه   1430

 . 332ص  79إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ج جملة البحوث اإلسالمية للرائسة العامة  يراجع: (2)

 . 261، رقم 223ص   1ابب خصال الفطرة ج ْضَمَضَة(.أخرجه مسلم يف صحيحه/كتاب الطهارة/: َوَنِسيُت اْلَعاِشرََة ِإالَّ َأْن َتُكوَن اْلمَ )قال مصعب جزء من حديث تكملته: ( 3) 

 م. 2001-ه1421، 1، مؤسسة الرسالة، ط9995،رقم 57ص  16ضي هللا عنه ج مسند أيب هريرة ر كثرين من الصحابة/املمسند أخرجه أمحد يف مسنده/ ( 4)

 . 896، رقم 5ص  2لصبيان وغريهم؟ ج  أخرجه البخاري يف صحيحه/ كتاب اجلمعة/ ابب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل من النساء وا (5)

 ، مسلم يف صحيحه/ كتاب  528، برقم 112ص  1أخرجه البخاري يف صحيحه واللفظ له/ كتاب الصالة/ ابب الصلوات اخلمس كفارة ج  (6)

 . 667، رقم 462ص  1املساجد ومواضع الصالة/ ابب املشي إل الصالة متحى به اخلطااي، وترفع به الدرجات ج       
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صلى هللا عليه    رسول هللا   لا : ققال رضي هللا عنه  فعن أسامة بن زيد    منها ألمراض واالحتياط  لمخاطر وا عدم التعرض ل  -ب
َلُكْم، فَِإَذا  ):  وسلم ْعُتْم بِِه أِبَْرٍض، َفاَل تَ ْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا  الطَّاُعوُن رِْجس  أُْرِسَل َعَلى طَائَِفٍة ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل، َأْو َعَلى َمْن َكاَن قَ ب ْ مسَِ

ائِِم ُُثَّ  : )يب صلى هللا عليه وسلمأىب هريرة عن الن   عن و ،  (1)   (َوَقَع أِبَْرٍض، َوأَنْ ُتْم هِبَا َفاَل ََتُْرُجوا، ِفرَارًا ِمْنهُ  اَل يَ ُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يف اْلَماِء الدَّ
َوقَارَِعِة  ات َُّقوا اْلَماَلِعَن الثَّاَلثََة: اْلرَبَاَز يف اْلَمَوارِِد،  )  هللا صلى هللا عليه وسلم: وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول  ،  (2) (  يَ ْغَتِسُل ِمْنهُ 

ْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اأَلَسدِ : )صلى هللا عليه وسلم كما قال ،  (3) (  الطَّرِيِق، َوالظِ ل ِ 
َ
 . (4) ( ِفرَّ ِمَن امل

التهلكة  ،للبالء ا  تعرضً   ى هذه املخاطر وحنوها فإن يف القدوم عل العادة    ا لألمور اليتوتسببً   ، وإلقاء ابأليدي إل  أجرى هللا تعال 
 .  (5) ال ملجأ من هللا إال إليهو  ، يف قدره وسوء ظن ابهلل عز وجل  وارتياب ، يف الفرار منه تسخط لقضاء هللا عز وجلو  ،مبضرهتا 

ِطريََ :)  يف أول حديث اجملذوم  وال يتعارض هذا مع قوله صلى هللا عليه وسلم َعْدَوى َوالَ  يزعمه أهل    كاننفي ما  إذ املراد  (؛  ةَ الَ 
بقدر  حصول الضرر   يف آخر احلديث ويف غريهومل ينف  ،  أن املرض والعاهة تعدي بطبعها ال بفعل هللا تعال اجلاهلية ويعتقدونه من 

تعال: لقوله  أتييًدا  وفعله،  أبَِ   ﴿   هللا  تُ ْلُقوا  الت َّْهُلَكِة  َواَل  ِإَل  واملفصون  ،  [  195  :  البقرةسورة  ]    ﴾ْيِديُكْم  واألجسام  نافع  النفوس 
 . عن األسباب املفسدة واجب واألعضاء

  ًً الضروري منها استبقاء  ابلق در  (6)فقد أوج ب اإلس  الم على اإلنسان تن اول املباح  ات، عدم اإلسرافمع  تناول املباحات      -ج
 ذلك  والفيتامينات وغريها، وبني    ، واألمالح  ،والدهنيات   ،الربوتيناتومنحه مزجياً من خمتلف أنواع األغذية من    ،الستمرارية حياته

اَي   ﴿  وقوله سبحانه:،  [168  :سورة البقرة  ]﴾اَي أَي َُّها النَّاُس ُكُلواْ ممَّا يف اأَلْرِض َحاَلاًل طَيِ باً    ﴿ يف مجلة آايت قرآنية منها قوله تعال:  
ِدْفء  َوَمَناِفُع  َواألَنْ َعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها    ﴿وقوله عز وجل:    ،[172]سورة البقرة :    ﴾أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكُلواْ ِمن طَيِ َباِت َما َرَزقْ َناُكمْ 

َها أَتُْكُلونَ  وُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء لَُّكم مِ ْنُه َشرَاب  َوِمْنُه َشَجر  ِفيِه ُتِسيُموَن*    ﴿وقوله تبارك امسه:  ،  [5:    النحل]سورة  ﴾َوِمن ْ
َوِمن كُ  َواأَلْعَناَب  َوالنَِّخيَل  َوالزَّيْ ُتوَن  الزَّرَْع  بِِه  َلُكم  الثََّمرَاتِ يُنِبُت  النحل  ]  ﴾ لِ   بعدم  [،  10،11:  سورة  أمره  بنيته  إطار سالمة  ويف 

َواَل ُتْسرُِفواْ   ﴿اإلسراف، فقال هللا تعال:   َواْشرَبُواْ  وروي عن مقدام بن معدي كرب قال: مسعت  ،  [  31  :سورة األعراف  ]    ﴾وُكُلواْ 
آَدِمي  ِوَعاًء َشْراً ِمْن َبْطِنه، حِبَْسب اْبن َآدَم أُُكاَلٍت يُِقْمَن ُصْلَبُه، فَِإْن َكاَن اَل حَمَاَلة  َما َمأَل  )يقول:    صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  

   . (7)  فَ ثْ ُلث  ِلَطَعاِمه، َوثُ ُلث  ِلَشراِبه، َوثُ ُلث  لِنَ َفِسِه (

 

 ، ومسلم يف صحيحه/ كتاب السالم/ ابب  3473، برقم 175ص  4األنبياء/ ابب حديث الغار ج  أخرجه البخاري يف صحيحه/ كتاب أحاديث (1)

 .  2218، رقم 1737ص  4الطاعون والطرية والكهانة وحنوها ج       

 .   282حديث رقم  235ص  1املاء الراكد ج  صحيحه / كتاب الطهارة/ابب النهى عن البول يف  ( أخرجه مسلم يف2)

-ه1430،  1، دار الرسالة العاملية، ط  عنده حسن  فهو  ، وقد سكت عنه أبو داود26حديث رقم    7ص    1فيها ج    عن البول   صلى هللا عليه وسلمهنى النيب  سننه/ كتاب الطهارة/ابب املواضع اليت  و داود يف( أخرجه أب3)

 م. 2009

 . 5707، رقم 126  ص7صحيحه /كتاب الطب/ابب اجلذام ج ي يف ( جزء من حديث أخرجه البخار 4)

 م. 1990 -ه  1410، 1الدمام، ط  –، دار ابن القيم 988ص   3ج احلكمي  افظ بن أمحدحل  معارج القبول بشرح سلم الوصول إل علم األصول (5)

-ه1،1421جدة، ط -، دار املنهاج50ص     4ح أليب احلسني العمراين    يعمذهب اإلمام الشاف  ، البيان يفم2013-ه1،1434دار ابن حزم، ط،  297ص البن جزي  القوانني الفقهية    ،9ص  2( املبسوط للسرخسي ج 6)

    م.1968-ه1388، مكتبة القاهرة 14ص   7م، ا ملغين البن قدامة ج 2000

 م. 1998بريوت -، دار الغرب اإلسالميهذا حديث حسن صحيح، وقال أبو عيسى:  2380رقم  510 ، 509ص   4( أخرجه الرتمذي يف اجلامع الصحيح / كتاب الزهد / ابب ما جاء يف كراهية كثرة األكل/ ج 7)
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 العزيز شحاتهد. أسماء فتحي عبد 

 

وأن يكون بقدر ما ينتفع    ،من الطعام والشراب عوض ما حتلل منه   البدنهللا تعال عباده إل إدخال ما يقيم    قال ابن القيم :أرشد
 .  (1) وكالمها مانع من الصحة جالب للمرض ،ا يفية ، فمىت جاوز ذلك كان إسرافً به البدن يف الكمية والك

إل   الغذاء يؤدي بصورة مباشرة  أن اإلسراف يف  الطب  أثبت  إل    ، التخمة إل  اضطراب اهلضم و وقد  مباشرة  ويؤدي بصورة غري 

ومن أمهها: مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض شرايني القلب  ،  أمراض فرط التغذي ة اليت يقال هلا اليوم ) أمراض الرخاء ( 

   .وما إل ذلك ، وأمراض شرايني الدماغ املؤدية إل السكتة   ،احملدثة للذحبة واجللطة 

التام تغطي  -د واألشربة وحفظها  األطعمة  اإلسالمية ال  تأمر فقد  ،  ة  الشراب    شريعة  و  الطعام  أواين  اإلنسان    ؛ بتغطية  ليتناول 
فقد روى عن عطاء أنه مسع جابر  ،  ة وبذلك تكمل التغذية املتوازن،    له جلسده غري مؤذ    اا ،انفعً  صحيً ا ، ويشرب شراابً طعاما نظيفً 

َها  :)صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا    يقول:  رضي هللا عنهبن عبد هللا   َعَلي ْ تْعرُِضوا  َأْن  َوَلْو  اْسَم هللِا،  آنِيَ َتُكْم ، َوْاذُكرُوا  َوََخِ رُوا 
 .(2) ، َوَأْطِفئوُا َمَصابِِيَحُكْم(َشيئاً 

 مجيع مراحل التصنيع وليس يف التغطية فقط. ذية يف  حفظ األغويف هذا إشارة إل 

على احلفاظ على    نحيث ال تعمال   ؛ ماالتغذي هب  حرمةة اإلسالمية  الشريع  اليت بينت  ،والنجاسات  جتنب تناول احملرمات  -ه
األحوال   اإلنسان يف  تعال:   العادية صحة  فقال  َواْلُمْنَخِنَقُة    ﴿   ،  ِبِه  اّلِلِ   ِلَغرْيِ  أُِهلَّ  َوَما  اخْلِْنزِيِر  َوحلَُْم  ُم  َواْلدَّ َتُة  اْلَمي ْ َعَلْيُكُم  ُحر َِمْت 

ُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُّصُ  ]سورة   ﴾ْستَ ْقِسُمواْ اِبأَلْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسق   ِب َوَأن تَ َواْلَمْوُقوَذُة  َواْلُمرَتَدِ يَُة  َوالنَِّطيَحُة  َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّي ْ

  [. 157]سورة األعراف :  ﴾ر ُِم َعَلْيِهُم اخْلََبآِئثَ َوحيَُ ﴿  وقال سبحانه: ،[3: املائدة
واألذكار   -و والتحصينات  ابألدعية  النفس  على    وذلك   ،إرواء  وتالوة  ابملداومة  واملساء،  الصباح  أذكار  الكرمي،  قراءة  القرآن 

اللهم إين أعوُذ بَك ِمن الرَبَِص  ومن األدعية املتعلقة بتوقي املرض: )،  ، واملداومة على ذكر هللا تعال والرقية   وخاصة آايت التحصني 
اللُهم إين أعوُذ بَك ِمن اهلَم واحلََزن، وأعوُذ بَك ِمن الَعجِز والكَسل، وأعوُذ بك ِمن اجُلنب  )(،  واجلُنون، واجلُذاِم، وِمن سيئ األسَقام

ِة نِْقَمِتَك، ومَجيِع  اللهم إين أعوذ بك ِمن َزواِل نِغَمِتك، وحَتَوُِّل َعاِفَيِتَك، وُفجاء)  (، والُبخِل، وأعوُذ بَك ِمن غَلبِة الدين وقْهر الرجال 
 وغريها كثري.  (4)  (اللَُّهمَّ َعاِفَنا، َواْعُف َعنَّا) (3)  (َسَخِطكَ 

  

 

 م. 1994 -ه   1414/ الطبعة الثانية 206( الطب النبوي البن قيم اجلوزية ص 1)

  َذا َذَهَب َساَعة  ِمَن اللَّْيلِ : )ِإَذا َكاَن ُجْنُح اللَّْيِل، َأْو أَْمَسيْ ُتْم، َفُكفُّوا ِصبْ َياَنُكْم، َفِإنَّ الشََّياِطنَي تَ نْ َتِشُر ِحيَنِئٍذ، َفإِ ( جزء من حديث نصه : ما روى عن عطاء أنه مسع جابر بن عبد هللا رضى هللا عنهما يقول : قال رسول هللا  2)

، َفِإنَّ الشَّْيطَاَن اَل يَ ْفَتُح اَباًب ُمْغَلًقا، َوَأوْكُ  ، َوَلْو َأْن تَ ْعُرُضوا َعَليْ َهاَفُحلُّوُهْم، َفَأْغِلُقوا األَبْ َواَب َواذُْكُروا اْسَم اّلِلَِّ ، َوََخِ ُروا آنِيَ َتُكْم َواذُْكُروا اْسَم اّلِلَِّ صحيحه/   يف يا، َوَأْطِفُئوا َمَصابِيَحُكْم(. أخرجه البخار َشيْ ئً  وا ِقرََبُكْم َواذُْكُروا اْسَم اّلِلَِّ

  .5623/ حديث رقم  111ص   7كتاب األشربة/ ابب تغطية اإلانء/ ح 

  وما بعدها. 650ص   2هذه األدعية ذكرها أبو داود يف سننه/ كتاب فضائل القرآن/ ابب يف االستعاذة ج ( 3)

   ه.1409،  1، مكتبة الرشد ابلرايض، ط65ص   6شيبة ج  املصنف يف األحاديث واآلاثر البن أيب( 4)
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 األحكام الشرعية للتعامل مع الجائحة العاملية 

 التعامل مع المرض حال وقوعه: المبحث الثالث

وأرشدته إل الرضا بقدر هللا تعال والصرب مع األخذ أبسباب التعال كما   املرضبينت الشريعة اإلسالمية لإلنسان كيفية التعامل مع 
 يلي: 

إقدامه على ذلك من    توأعد  ،هناء حياته إبرادته إب   حرمت الشريعة على اإلنسان أن يقوم فقد  ،  منع االعتداء على النفس   -أ
من امتنع عن األكل والشرب واالستكنان حىت مات أوجب على    :] يحىت قال السرخس،  (1)أكرب الكبائر بعد الشرك ابهلل تعال 

  النساء سورة  ]  ﴾وال تَ ْقتُ ُلوا أَنُفَسُكْم إنَّ اّلِلََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيماً   ﴿ تبارك وتعال: احلققال    . (2)قصداً[ألنه قتل نفسه   ؛ نفسه دخول النار 

 [.195:  البقرةسورة ] ﴾إَل الت َّْهُلَكِة  وال تُ ْلُقوا أِبَْيِديُكمْ  ﴿ سبحانه: وقال [، 29: 
الفقهاءوقد   أ   روي عن   فقد ؛  إل القول بكراهة متىن املوت   (3) ذهب  َّ  ):  قال: قال  نه  أنس بن مالك رضي هللا عنه  يَ َتَمننيَّ الَ 

فَاِعالً  فَِإْن َكاَن اَل بُدَّ  َأَصابَُه  ِمْن ُضرٍ   اْلَمْوَت  الَوفَاُة َخرْيَاً    َأَحدُُكُم  ِإذ ا َكاَنِت  احْلَياُة َخرْيَاً يل، َوتَ َوفينَِّ  َأْحِييِن َما َكاَنِت  اللَُّهمَّ  فَ ْليَ ُقْل 
 . (4) (يل 

ِبَغرْيِ ِحَسابٍ   ﴿   ل هللا تبارك وتعال: اق ،  االبتالءصرب على  اليصاحب ذلك   َأْجَرُهم  يُ َوَّفَّ الصَّابُِروَن  َا  النيب  ،  [10]الزمر:  ﴾إمنَّ وقال 
أن   مبيًنا  وسلم  عليه  املسلم  صلى هللا  يصيب  قوله:   له   خريما  َذَاَك    ابً َعجَ )   يف  َولَْيَس  َخرْي .  أَْمَرُه ُكلَُّه  ِإنَّ  ْؤِمن 

ُ
امل ِإالَّ  أَلْمِر  أَلَحِد 

َله(،  أَصابَ ْتُه َسرَّاءُ َشَكرَ   نْ . إِ للُمْؤِمنِ  له. َوِإْن َأَصابَ ْتُه َضرَّاَُء َصرَب، َفَكاَن َخرْياً  انًصا على تكفري خطااي  وقال أيضاً  .(5)   َفَكاَن َخرْيَاً 
تعال  الصابر حسبة هلل  َنَصبٍ املسلم  ِمْن  ْسِلُم 

ُ
امل ُيصِيُب  )َما  َوَصبٍ   (6) :  الشَّوَْكة    (7) َوالَ  َحىتَّ  َغمٍ   والَ  أََذًى  َواَل  َحزٍن  والَ  َهمٍ   َوالَ 

 .(8) يَُشاُكَها إالَّ َكفَّر هللاُ هِبَا ِمْن َخطااَيُه(
أ  (9) الشريعة اإلسالمية  أابحته   الذي من األمراض،    التداوياملسارعة إىل    -ب الشافعيةحلفظ الصحة، بل  فقهاء  يف    (10) وجبه 

  ا استنادً ،  األطباء إبفادته وضرورته يف حق املريض، وهذا منوط ابجلائحة والعدوى الشديدة املرتتبة على ذلك   أبن قطع حال تعينه  

 

 طبعة مكتبة املتنيب. ،134شمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ص ل ( كتاب الكبائر1)

 . 266ص   30( املبسوط للسرخسى ج 2)

للشربيين اخلطيب مغىن احملتاج  ه،  1،1322مطبعة السعادة، ط،  69ص     1ح للباجي  املنتقى شرح املوطأ  ه،  1،1322املطبعة اخلريية،ط،  102ص     1ح للعبادي  اجلوهرة النرية    :ظريُنويفهم من كالمهم أن الكراهة حترميية.    (3)

 م. 1982-ه1402لبنان -، دار الفكر بريوت80ص    2ح يت للبهو كشاف القناع   م، 1985-ه1377مصطفى البايب احلليب ، 357ص   1ح 

ص    4، مسلم يف صحيحه / كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار/ ابب كراهة متىن املوت لضر نزل به/ ح  5347رقم  2146ص  5( أخرجه البخاري يف صحيحه واللفظ له/ كتاب املرضى/ ابب هني متين املريض املوت/ ج 4)

 (. 2680) -10رقم  2064

 (. 2999)  -64رقم  2295ص    4صحيحه/ كتاب الزهد والرقائق/ ابب املؤمن أمره كله خري/ ح   أخرجه مسلم يف( 5)

 (. 62ص    5غريب احلديث واألثر ح  النصب : التعب. )النهاية يف( 6)

 (.  190البدن. )املصدر السابق ص   والفتور يفدوام الوجع ولزومه، وقد يطلق على التعب  ( الوصب :7)

أو حنو ذلك  صحيحه/ كتاب الرب والصلة/ ابب ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن    ، مسلم يف5318رقم    2137ص     5ح   كفارة املرضى  صحيحه واللفظ له/ كتاب املرضى/ ابب ما جاء يف  يف  ي( أخرجه البخار 8)

 (. 2573)  – 52رقم  1993،  1992ص   4حىت الشوكة يشاكها ح 

،   م1983  -ه   1357مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر    ،407ص     2ح     لعلي أيب احلسن املالكيالرابين  كفاية الطالب  م،1973-ه1393،  1دار املعرفة بريوت، ط،  354ص    5وى اهلندية ألىب املظفر ح االفت  (9)

 . 76ص   2، كشاف القناع للبهوتى ح  98،   97ص   5اجملموع شرح املهذب للنووى ح 

 م. 1990-ه 1410، 4، دار السالم، ط210ص  3فتح العالم بشرح مرشد األانم للجرداىن ح  (10)
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أن رسول هللا  ما روى عن أسامة بن شريك  و   ،[  195البقرة:  ]سورة  ﴾وال تُ ْلُقوا أِبَْيِديُكْم إَل الت َّْهُلَكةِ ﴿  :تبارك وتعال إل قول احلق  
َ مَلْ َيَضْع دَ   )   قال : صلى هللا عليه وسلم   التيقن أبن الشايف هو  مع  ،  (1)   ...(اًء ِإالَّ َوَضَع َلُه ِشَفاءً نَ َعْم، اَي ِعَباَد اّلِلَِّ َتَداَوْوا، فَِإنَّ اّلِلَّ
 .[80سورة الشعراء: ] ﴾َيْشِفنيِ َوِإَذا َمرِْضُت فَ ُهَو ﴿ هللا وحده. قال تعال: 

 مع وجود الجائحة.اآلمن التعايش  رابع:المبحث ال

يتواءم   مبا  احلذر واحلرص  أسباب  بتعاطي  اليومي  الروتني  تغيري يف  احلياة بشكل طبيعي مع  ممارسة  إل  اإلسالمية  الشريعة  دعت 
وينسجم مع وجود اجلائحة، وعدم جتاهلها، وذلك اباللتزام ابلتدابري الوقائية السابقة، والتقليل كذلك من كل ما يؤدي إل انتشار  

ل بديلة يضع حًدا لتفاقم املشكلة كتفعيل التعلم الطاليب وسائر أنواع التعامالت البشرية بصورة إلكرتونية  األمراض ابستخدام وسائ 
 حيقق احلماية من األمراض بنسبة كبرية. 

العواقب،   متسبًبا يف هذه  لكان  فعل هذا  لو  إذ  اجلوائح؛  منتظرًا ملخاطر  األيدي  مكتوف  اإلنسان  يقف  أن  الشريعة  تطلب  وال 
ابل   مشرتًكا اآلخرين  وحياة  حياته  إفناء  املتحققة؛  يف  املعنية  تهلكة  اجلهات  وتعمل  وجودها،  مع  ويتعايش  يتكيف  أن  بد  ال  لذا 

سري احلياة بوضع آمن، لن يتأتى  فمن الضروري أن تابلبحوث والتجارب للوصول إل عالج انجع هلذا الوابء، وإل أن يتم ذلك  
اتف اجلميع يف القضاء على األوبئة واجلوائح، ويف هذا تؤكد الشريعة اإلسالمية على املسؤولية  إال إبعمال التدابري واالحرتازات وتك

 . (2)  ُكل ُكُم رَاَع َوَمْسئَ ُول  َعْن َرعيت ِه(اجملتمعية، اليت ال ينفك عنها أي أحد، مصداقًا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:)
اجملتمعية تشكل جانًبا   املسؤولية  التخفيف من حدة اجلائحة، وال سيما يف القضاء عليها حال تكاتف    أساسًياوال شك أن  يف 

 اجلهود، وال ميكن ألي جمتمع أن يعيش أفراده منعزلني عن بعضهم. 
 ما يلي: يف أمور كثرية من أمهها    اخلصوصوقد بينت الشريعة األحكام املتعلقة ابلتعايش وتفعيل مسؤولية مجيع أفراد اجملتمع يف هذا 

الدولة  .1 تقررها  اليت  الوقائية  والتدابري  ابالحرتازات  وجتنب  االلتزام  االجتماعي،  والتباعد  والقفازات،  الكمامات  ، كارتداء 
ابلفح واملسارعة  اجملتمع،  أبفراد  اإلضرار  وعدم  البيئة،  بنظافة  وااللتزام  الورقية،  التعامالت  وتقليل  حال  التصافح،  الطيب  ص 

 ظهور أي أعراض للجائحة. 
 . ؛ فال يصبح املريض بؤرة وابء ال متناهيةإل األصحاء  إسعاف املرضى مع التحوط التام من انتقال املرض .2
روي  : ما  ودليل ذلك،  يتقلص انتشار املرضال تنتشر العدوى، و من اجلائحة، فااللتزام ابحلجر الصحي على من حلقه ضرر   .3

  الشَّرِيدِ وما روي عن عمرو بن  ، (3)   (اَل يُورُِد مُمِْرض  َعَلى ُمِصح ٍ رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:) عن أيب هريرة  
   .(1)  (اَبيَ ْعَناَك فَاْرِجعْ ِإانَّ َقْد ) النيب صلى هللا عليه وسلم : َكاَن يف َوْفِد ثَِقيٍف َرُجل  جَمُْذوم ، فََأْرَسَل ِإلَْيِه ، قال  عن أبيه

 

، َوَما ُهَو؟ َقاَل: اهلََرمُ   تكملته:)  جزء من حديث  (1) حديث   383ص     4أخرجه الرتمذي يف اجلامع الصحيح واللفظ له/ كتاب الطب/ ابب ما جاء يف الدواء واحلث عليه ج   (.  َأْو َقاَل: َدَواًء ِإالَّ َداًء َواِحًدا، َقاُلوا: اَي َرُسوَل اّلِلَِّ

 ، وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 2038رقم 

، ومسلم يف صحيحه / كتاب اإلمارة / ابب فضيلة اإلمام   2278رقم  848ص  2أخرجه البخاري يف صحيحه واللفظ له / كتاب االستقراض / ابب العبد راٍع يف مال سيده وال يعمل إال إبذنه/ ج زء من حديث مطول. ج (2)

 ( . 1827)  18رقم  1458ص  3يهم/ ج العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق ابلرعية والنهي عن إدخال املشقة عل

 . 2221، رقم 1743ص   4أخرجه مسلم يف صحيحه/ كتاب السالم/  ابب ال عدوى، وال طرية، وال هامة، وال صفر، وال نوء، وال غول، وال يورد ممرض على مصح ج  (3)
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اجلنائز  .4 بعدم حضور  وااللتزام  الضرورة،  آمنة، ومجاعية حال  بطريقة  املوتى  املتوَّف  دفن  من  احملتمل  املرض  انتشار  من  منًعا  ؛ 
وال أبس عند الوابء، وما اشتد على الناس من  ]: من علماء املالكية حيث قال ابن حبيب ويدل على ذلك ما ذكره  ابجلائحة،

لفظيع الذي يكثر فيه  ولو نزل األمر ا ،  صبًّا  م وضوء، ويصب  املاء عليهغسل املوتى لكثرهتم أن جيتزأ فيهم بغسلة واحدة بغري
الغرابء   ، املوتى جًدا ق  ، وموت  النفر يف  إذا مل يوجد من يغسلهم. وجيعل منهم  بغري غسل  يقربوا  ،  (2)   [رب واحدفال أبس أن 

 منع اإلضرار ابألحياء. األوبئة؛ لتناسب الوضع القائم، ولتفتتغري األحكام الشرعية عند نزول اجلوائح و 
استغالل البيئة دون ضابط وال انظم  ال شك أن  ، و يعيد االعتدال إليها إنتاج ما يفسدها و   تعزيز الرصيد الصحي يف البيئة مبنع  .5

ُكُلواْ  ﴿قال تعال :    من اإلفساد فيها.  قد منعت الشريعة اإلنسانمن هنا فو   ظهور أمناط وابئية غري متوقعة،أمر قد ينتج عنه  
َواَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد يف األْرِض ِإنَّ    ﴿وقال عز وجل :  ،  [60  :سورة البقرة  ]  ﴾َواْشَربُواْ ِمن ر ِْزِق اّلِلَِّ َوالَ تَ ْعثَ ْواْ يف اأَلْرِض ُمْفِسِديَن  

اْلُمْفِسِديَن   تُ ْفِسُدواْ يف   ﴿وقال سبحانه وتعال :  ،  [77  :القصص  ]سورة    ﴾اّلِلََّ الَ حيُِبُّ  ِإْصاَلِحَهاَوالَ  سورة  ]  ﴾  اأَلْرِض بَ ْعَد 
 .[85 :األعراف 

 الخاتمة

 تتلخص أهم نتائج البحث فيما يلي: 
 الشريعة اإلسالمية على حفظ احلياة اآلمنة اخلالية من السقم والعجز. حرص  .1
 إن اجلائحة قد تكون مساوية ال دخل للبشر فيها، وقد تكون بواسطتهم. .2
تدابري الوقاية من العدوى ملنع االنتشار احملتمل للجائحة، خاصة وأن التوصل إل العالج الناجع حيتاج العديد  ضرورة إعمال   .3

 الدراسات واألحباث والتجارب، وال شك أن هذا يستغرق زمًنا حىت تثبت فعاليته. من 
 وي من األمراض اليت تعصف حبياة اإلنسان، وعدم التهاون يف نعمة احلياة.  وجوب التدا .4
 ومواجهة اجلوائح.  مجيع أفراد اجملتمع مسؤولون يف احلفاظ على كيان اجملتمع .5
 تمع حىت تشرق مشس الصحة من جديد. ضرورة التعايش اآلمن بني أفراد اجمل .6

 التوصيات: 

   .خماطرها اسرتاتيجيات متكاملة ملكافحة العمل على وضع التصدي ملواجهة اجلوائح و  .1
يف  لعاملي ةمنظم ة الص حة ا م ن إرش اداتكذلك االستفادة  التأكيد على ضرورة تفعيل التدابري الوقائية اليت نص عليها الشرع، و  .2

 اجلوائح واألوبئة وما يتعلق حبفظ الصحة بوجه عام.
 عن االستخدام السيئ للعوامل البيولوجية.، والكشف بصورة دورية وعدم انتظار وقوعها احلرص على الكشف عن األوبئة .3

 

 . 2231، رقم 1752ص   4املرجع السابق/ كتاب السالم/ ابب اجتناب اجملذوم وحنوه ج  (1)

 م. 1،2008، دار الغرب اإلسالمي، ط1119ص  1شرح التلقني أليب عبد هللا حممد املازري ج  (2)
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بنون إال    ينفع مال وال جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، وأن يثقل به امليزان يوم ال  حيفظ البالد والعباد و وهللا أسأل أن  
 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد  هللا رب العاملني.   ،من أتى هللا بقلب سليم

 ثبت المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي. .1
جدة،  -دار املنهاج،  الشافعي/ حتقيق: قاسم حممد النوريأبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين  البيان يف مذهب اإلمام الشافعي   .2

  م.2000-ه1،1421ط
 م. 1987، 1بريوت، ط –م للماليني دار العلحتقيق:رمزي منري بعلبكي، مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي،  .3
النرية .4 القدور   اجلوهرة  النعمان    يف  يملختصر  أىب حنيفة  األعظم  اإلمام  احلدادفقه مذهب  بن حممد  بن على  بكر  اخلرييةيألىب  املطبعة   ، 1، ط، 

 ه .  1322
 حممد كامل ،  يب األرنؤوطي السِ ِجْستاين، حتقيق: شع: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدسنن أيب داود .5

 . م 2009 -ه   1430، 1، ط دار الرسالة العاملية ، قره بللي
الغرب اإلسالمي  :  الرتمذيسنن   .6 أبو عيسى، حتقيق: بشار عواد معروف، دار  الرتمذي،  الضحاك،   –حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن 

 م.  1998بريوت 
هللا   .7 عبد  أليب  التلقني  التَِّميميشرح  عمر  بن  علي  بن  ،  ،  املازري  حممد  الس المي  املختار  حممَّد  الشيخ  اإلسالمي،  حتقيق:  الغرب    ،1طدار 

 م. 2008
 ه . 1422، 1حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحيح البخاري .8
 بريوت  -بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق:حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب  : مسلمصحيح مسلم .9

 م. 1994 -ه   1414بن قيم اجلوزية / الطبعة الثانية الطب النبوي ال .10
  –مذهب اإلمام األعظم أىب حنيفة النعمان: أتليف العالمة الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند األعالم، دار املعرفة بريوت    يفالفتاوى اهلندية   .11

 م.  1973 –ه   1393، 3، طلبنان 
 م.1990 -ه  1410 ،4،ططبعة دار السالم  ،مد عبد هللا اجلرداينحملالعالم بشرح مرشد األانم يف الفقه على مذهب السادة الشافعية  فتح  .12
 م، 2013-ه1،1434القوانني الفقهية البن جزي ، دار ابن حزم، ط .13
 .1994-ه1414، 1الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل البن قدامة، دار الكتب العلمية،ط .14
 الكبائر لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ،طبعة مكتبة املتنيب.   .15
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 التداعيات النفسية جلائحة كورونا وسبل مواجهتها



 الزهراء الكتانيفاطمة د. 

 

 ملخص

  كوفيد   جائحة  بسبب  العامل  حول  شخص   مليار  من   أكثر   على  املفروض  الصحي  احلجر  أن  على  العقلية  الصحة   أخصائيو   يتفق
 . لألفراد   النفسية الصحة  على خطرية  تداعيات  له  كان،  19

  وكذا   فرتة احلجر الصحي  خالل   كروان  النفسية لوابءيات  التداع  برزا  الكشف عن  ةالنظرية يف حماول   دراستنا   أمهيةتكمن    ،من هنا
الدعم النفسي واإلنصات على املستوى الوطين يف  وحدات    دور   إل   . خلصت الدراسة للتقليص من حدهتا   املتخذةالتدابري  بعض  

املواطنات   لدى  التكيفية  القدرات  من  الرفع  مع  النفسية،  وتداعياته  الوابء  هذا  خطورة  من  تدبري  التخفيف  وحسن  واملواطنني 
 .انفعاالهتم النفسية 

Abstract 

Mental health professionals agree that the quarantine imposed on more than a billion people 
around the world due to the Covid 19 pandemic has had several repercussions on the mental 
health of individuals . 
The aim of this contribution is to reveal the most prominent psychological repercussions of the 
Corona epidemic during the quarantine period, as well as some measures taken to reduce its 
severity. The study concluded the importance of  Listening and Psychological Support Units, 
mitigating the effects of the epidemic on the psychological state of citizens, and developing their 

adaptive capabilities . 
 الكلمات املفاتيح 

 الدعم النفسي  –خالاي االستماع   –احلجر الصحي   - الصحة النفسية  -19كوفيد

Keywords: 
COVID-19 - Mental Health - Quarantine - Listening Units - Psychological Support 

 تمهيد

  ، املستجد  كوروان  لفريوس  واملباغت   السريع  االنتشار   ظل  يف  صحتنا   على   احلفاظ   شأهنا   من  بتوصيات  يوميًّا  اإلعالم  وسائل   تغمران
  فال   . "الكبرية   التجمعات  وجتنَّب  بيتك  الزم...األقل  على  اثنية  20  ملدة  والصابون   ابملاء   يديك   اغسل"  قبيل:   من   النصائح  من   سيل

  وسكن   الطرقات  احتل   إنه  قيل   حت   واجملاالت،  األجواء  مجيع  على  سيطر   الذي  كوروان"  "فريوس  عن  سوى  غري  اآلن  حديث
  آخر.   إشعار   حت   الصالحية   ومعدوم   احليلة،  قليل   مذعورًا،  أمامه  وقف   الذي   آدم  ابن   حماصرًا  البناايت،   وجدران   األسطح

  هلذا   السريع  االنتشار   من   للحد  املتزايد  العاملي   للتنبيه  استجابة  حتمية،  ضرورة  منازهلم  يف   لعامل ا  حول  البشر   ني مالي  بقاء   أصبح  فقد
 املراوغ.  العجيب  الفريوس 
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  يف   صعوبة  من  الكثريون  ويعاين  الضغوطات  زدادت  "كوروان"،  قبل   الطبيعية  احلياة  لعودة  حمدد  موعد  معرفة  دون  احلال  هذا  دوام  ومع
  يتناف  إذ  سهاًل؛   أمرًا   ليس  االجتماعي"  "التباعد  ضرورة من  الصحة   اومسئولو   املختصون   منا  يطلبه فما  الراهنة.  الظروف   مع   التكيُّف 

 .الفريوسات بسبب إجراءهكذا وغري مؤهل طبيعياً للتعايش مع  بطبعه"   اجتماعي كائن  "فاإلنسان البشرية،  الطبيعة  مع
طرح جمموعة من األسئلة، من بينها، ما املقصود ابلصحة النفسية؟ ما    تعميق النقاش يف هذا املوضوع عرب  إل  يدفعنا إن هذا األمر  

 ما هي سبل التدخل واملواجهة؟   و هي آاثر فريوس كوروان على الصحة النفسية للفرد ؟ 

 :19جائحة كوفيد 

فريوس أن كوروان  اجلميع  التاجية،    SARS-COV-2املستجد    COVID-19يعلم  الفريوسات  من  هو ساللة جديدة 
، فهو خيتلف عن األمراض األخرى اليت يسببها الفريوس التاجي  1قد تسبب املرض يف احليواانت أو يف البشر   اليتوهي فريوسات  

، إذ ينتشر بسرعة وال يوجد له لقاح حت اآلن، على الرغم  2003الذي ظهر سنة    SARSمثل متالزمة اجلهاز التنفسي احلادة  
سان، قد يؤدي إل  ، إذ يتسبب مبرض معدي يصيب اجلهاز التنفسي لإلن2من أن اجلميع يعمل بشكل عاجل الكتشاف اللقاح 

 مضاعفات يف بعض احلاالت. 
الصينية لينتشر بعدها عامليا، بعدما    " ووهان"  مبدينة  2019أواخر شهر دجنرب    الفريوس حسب املعلومات املتداولة   مت اكتشاف  

العاملية أعلنت  الصحة  يشكل منظمة  الفريوس  تفشي  أن  يناير  شهر  القلق  رمسيا  على  تبعث  عامة  صحية  طوارئ  ،  الدول   حالة 
مليون    43من    زيدأ  2020أكتوبر    27إل جائحة شهر مارس، حيث بلغ عدد اإلصاابت إل حدود    تفشي وأكدت حتول ال 

مصاب. ابملغرب بلغ  مليون    29ما يناهز  ألف حالة وفاة، وتعايف    مليون ومائة ومخسون، تتضمن أكثر من  بدول املعمورإصابة  
 حالة وفاة.  3373مصاب، و ألف   165إصابة، وتعايف أكثر من  200000يقارب   نفس التاريخ ماعدد اإلصاابت إل حدود 

 مفهوم الصحة النفسية

ستطيع  العافية ي  ن بل هي حالة م  جمرد غياب االضطراابت النفسية،  تأبهنا ليس"الصحة النفسية    يةلمالعامنظمة الصحة    تعرف
 "ليواإلسهام يف جمتمعه احمل  ومفيد اخلاصة والتكيف مع حاالت الّتوتر العادية والعمل بشكل منتج  فيها كل فرد إدراك إمكانياته

 . ( 2007،منظمة الصحة العاملية)
النفسية  جتدر اإلشارة إل أن مفهوم الصحة النفسية مبعناه احلديث يضم بني طياته جمموعة من اخلصائص، من بينها أن الصحة  

الصحة    تتحسن الصحة النفسية    ية، كل جانب يؤثر يف اآلخر، فبتحسنجزء ال يتجزأ من الصحة اجلسدية، ومها يف عالقة دينام 
دى الرضا الوجداين والتكيف السلوكي وقدرة اإلنسان على االستمتاع ابحلياة والشعور  والعكس صحيح. إهنا انعكاس مل  اجلسدية

واالست  وابلكفاءة  القول  ابلسعادة  ميكن  اجملتمع. هكذا،  تطوير  واملسامهة يف  الذاتية  نقيض  أب قاللية  النفسية هي  الصحة  حالة  ن 

 

1https://www.who.int/news-room/articles-detail/standardization-of-vaccines-for-coronavirus-disease-COVID-19 

2ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA FRENTE LA COVID-19, Organización Mundial de la Salud, 14 de abril de 2020, p.3. 
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  ل ا مأو الكء  . وابلتال، فالسواشخصية األفراد   نواع تتنوع بتنوعدرجات وأهذه األخرية ميكن تصنيفها إل  ،  املرض أو االضطراابت 
 . اليومي وتنوع مصادره ومسبباته عنف املعيش ل  مرضى بدرجات متفاوتة نظرا فكل األفراد  ، نفسي اخلالص غري موجود يف عاملناال

  الصحة النفسية:وكورونا 

األحباث امليدانية يف  ندرة الدراسات و ل   نظراجد، سيكون سابقا ألوانه  النفسية النامجة عن فريوس كوروان املست  اآلاثرإن احلديث عن  
التأكيد على فكرة    لمية خاصة ابجملتمع املغريب. غري أنه ينبغي حت نستطيع تقدمي خالصات عهذا الصدد من وجهة علم النفس  

بطبعه كائن املخاطر السيما    وف والقلق مت واجهخيضع النفعاالت نفسية كاخل  انفعال  أساسية مفادها أن اإلنسان  خطرا من 
 الوابئية منها. 

املتخصصة يف جمال "سيكولوجيا األوبئة" إل أن األوبئة جيعل اجملتمعات تشهد موجات من اخلوف والقلق    الدراساتتشري  إذ   
وتدفع و   واالرتياب  متناقضة  سلوكات  حنو  منطقية ابألفراد  وغري  مت  العقالنية  عن . كما  الشخصية    الكشف  مسات  بعض  ارتباط 

اإلجيابية  النفسية  التأقلف  ، ابلنتائج  أمناط  ذوو  والتوتر األفراد  للقلق  أقل  أعراض  عليهم  تظهر  ما  عادًة  اإلجيابية،   Wang etم 
 .,2020)al 0;,202Moccia et al. )1،    أن املشاركني الذين حصلوا على مزيد من الدعم االجتماعي ووقت للراحة  كما

 .2( Zhang et al.,2020) أثناء الوابء أظهروا مستوايت إجهاد أقل 
سريع التطور حياة الناس بشكل جذري ، فضاًل عن جوانب متعددة من االقتصاد العاملي والعام واخلاص.  ال  الوابء هذا  لقد غرّي  

تفشي   املالية بسبب  السياحة والطريان والزراعة والصناعة  اقتصادية حيوية يف  تراجع يف حركة قطاعات    COVID-19رافقه 
(Nicola et al., 2020 )3  سلبا على التوازن العاطفي  وتلة من اإلجراءات االحرتازية    األفرادبني    االجتماعي ثر التباعد  أ . كما

عزل املرء  إجراء قصري يروم إل    احلجروعليه ف.  اآلخرين تواصل مع  ال وفطرته حتّتم عليه    هطبع يف    اجتماعي  األخريهذا  لإلنسان، ف
أداء شعائره  قد يؤدي  هواايته ومواقع أنسه ومتعته، فحرمان من    و   اجتاه ذاته وحميطه   لتزاماته و إخالل اب  عامله الطبيعي   عن منعه 

يف مساحة  نقص  لاب ينمي الشعور  مشاركاته ابألعراف اإلجتماعّية،  القيام بزايرات عائلية ألقاربه وتقييد  أماكن العبادة و يف  الروحّية  
 .حريته وأسباب توازنه النفسي

قد بّينت الدراسات أبن احلجر  . فأيضا  لغري ولقد تسيء للذات    للقيام بردود أفعالملعّوض قد يدفع املرء  هذا النقص احلاد غري ا
وامل  تصرفات  الصحي  على  سلبيات  له  للتخطيط  وأفعاهلم،   األفراد نزل  السامية  املندوبية  دراسة  من    املغربية،  4فحسب  أكثر  فإن 

 

1  Moccia,L.,  Janiri, D.,  Pepe, M.,  Dattoli, L.,  Molinaro, M.,  Martin, V.D.,  Chieffo, D.,  Janiri, L.,  Fiorillo, A.,  Sani, G.&  

Nicola,M.D., (2020), Affective temperament, attachment style, and the psychological impact of the COVID-19 outbreak: an early report on 

the Italian general population, Brain Behav. Immun., 10.1016/j.bbi.2020.04.048 

2  Zhang, Y. & Ma.Z.F.,  (2020), Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and quality of life among local residents in Liaoning 

Province, China: a cross-sectional study, Int. J. Environ. Res. Public Health, 17 (7) , p. 2381, 10.3390/ijerph17072381 

3 Nicola,M.,Alsafi,Z., Sohrabi,C. , Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., Agha,R., 2020, The socio-economic implications of the 

coronavirus pandemic (COVID-19): a review, Int. J. Surg., 78, pp. 185 193, 10.1016/j.ijsu.2020.04.018 

ملغرب،  ، املرحلة الثانية من البحث حول أتثري فريوس كوروان على الوضع االقتصادية واالجتماعي والنفسي لألسر، املندوبية السامية للتخطيط، ا19انظر يف هذا الصدد دراسة العالقات االجتماعية يف ظل جائحة كوفيد    4
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  لوحظ فقد    فرنسا   يف . أما  صراع مع األشخاص الذين قضى معهم فرتة احلجر الصحي االت  مر حب  مغاربة   مغريب من بني كل أربعة 
النز  أن  احلصر،  وليس  املثال  سبيل  األسبوع  على  يف  ارتفعت  العائلية  املنزل  اعات  احلجر  من  من  إلاألول  عن    %30  أكثر 

الكشف عن  كما  ،  العادية   1معدالهتا  املزاج   ارتفاعمت  التدخني و   اإلسراف، مع  واضح يف حدة  الكحول. كما  يف  صرحت  تناول 
املختصة   يشكون  عن  املواطنني    بشكاويالدوائر  أشخاص  من  اهلاتفية  املكاملات  بعدد  مسبوقة  مستوايت زايدة غري  ارتفاع  من 

أخرى شت، انهيك عن ارتفاع    وامللل والكآبة وصعوبة النوم واضطراابت  وزايدة أو فقدان الشهية   واألرق   الشعور ابلقلق والتوتر
 نسب االنتحار. 

بيّنت شركة أدوية "إكسربيس سكريبتس" األمريكّية مؤخرا ومن خالل جتربتها اخلاصة أبن هناك زايدة ملحوظة  يف نفس السياق،   
مارس،    15فرباير و  16بني    %21بنسبة    الطلب عليها حيث تزايد    ،يف استهالك األدوية املخصصة هلذه االضطراابت النفسّية 

ابلتزامن   ذروهتا  أن  وبلغت  العاملية  الصحة  منظمة  إعالن  عاملية    COVID19مع  جائحة  املتحدة  وإعالن  هي  الوالايت 
الوطنية.  الطوارئ  حالة  املضادة  حيث    األمريكية  األدوية  معدالت  بنسبة  لارتفعت  لألو   %18,6الكتئاب  املضادة  رق  األدوية 

 .2%22,7مقارنة مع الرجال بنسبة  %39,6لدى النساء بنسبة السيما    %34,1والقلق بنسبة  14,8%
وإمكانية    انتشارهوالذي أثبت سرعة  ومالحمه  مكوانته  يشرتكون يف قلقهم إزاء هذا الوابء اجلديد الغريب يف    الناسرغم أن معظم  ابل

من األمريكيني يعتقدون أبن القلق من جراء وابء كوروان أثّر سلبا على حالتهم    45%ن  حة اإلنسان ومبصادر عيشه، فإفتكه بص
التأثريات    حول  كيزر فاميلي" األمريكّية مؤخرا أجرته مؤسسة "  استطالع النفسّية والعقلّية بشكل ملحوظ، حسبما جاء ذلك يف  

سم يشفي  ة مستقبلية واضحة وفقدان الثقة بوجود عالج حاي واليت تتزايد يوما بعد يوم يف ظل غياب رؤ   السلبّية هلذا الوابء   النفسية
 .          3انتشاره مينع   املرض أو لقاح أكيد جاهز 

يؤكد مركز الدراسات الربيطاين "معهد كينجز كوليدج" يف دراسة نشرت ابجمللة الصحية "دو لنسي"، أن "احلجر الصحي عموما  
، ويعترب أن "العزل عن األهل واألحباب، فقدان احلرية، االرتياب من تطورات املرض   " خيضعون لهية ابلنسبة ملن  رض  ري م  هو جتربة غ
الدراسة للخروج من هذه املرحلة أبقل األ و   مأساوية".  ا عوامل ميكنها أن تتسبب يف نتائجوامللل، كله النفسية، تؤكد هذه    ضرار 
". "فالتواصل ابنتظام عرب توفري احلقيقة بشأن احلجر الصحي  أساسيةاملعلومة يف هذا الظرف ويعتربها "  تشارك  على أمهيةالربيطانية  

 .  " نييل غرينورغ"، حسب الربوفيسور  " وشرح ما حيدث، جيعل من السهل قضاء هذه الفرتة الصعبة واالستثنائية
على أن احلجر الصحي يساعد يف احلفاظ    يف خطاهبم  دواأنه "ينبغي على مسؤول الصحة العامة أن يشد  أيضاتفيد الدراسة  كما  

أول أو  السن  الذين هلم سوابق صحية خطرية(، إضافة  على سالمة اآلخرين، وال سيما األكثر ضعفا )مثل صغار وكبار    إل ئك 
  من شأنه أن   ، هذا" دعوهتا من أجل الصحة العامةملواطنيها، ألهنم استجابوا ل  اخلالص  امتناهنذلك، على السلطات أن تعرب عن ا

، إل  حد ما على احلفاظ على سالمتهم النفسية   إلمما يساعد    على البقاء يف بيوهتم بنوع من االرتياحطمأنة الناس وتشجيعهم  
 

1  Voir le sit ; https://www.franceinter.fr/monde/les-signalements-lies-a-des-violences-contres-les-femmes-explosent-un-peu-partout-dans-le-

monde. 

2 AMERICA’S STATE OF MIND, U.S. tends in medication use for depression, anxiety and insomnia, AN Express Scripts report, I April, 

2020, P.3. 

3  https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/press-release/election-2020-where-trump-and-biden-stand-on-mental-health-and-substance-use-

issues/ 
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املوازية كإنشاء   اإلجراءات  من  عدد  الستفسارات جانب  خمصص  هاتفي  احلجر    وحاجيات   خط  رهن  املوجودين  األشخاص 
 بني املواطنني ومؤسسات الدولة وأهنم يف صلب التفكري واالهتمام والفعل.  ثقة بغرض خلق عالقة  الصحي 

دينامية على  شهد املغرب بدوره    ، يف عدد من دول العامل ملعتمدة ملواجهة جائحة فريوس كوروان املستجدا  التدابري  هذه  ابملوازاة مع
مارس املاضي، بلغ جمموع    16مستوى العمل التطوعي، انطلقْت إبحداث صندوق لتدبري جائحة كوروان بتعليمات ملكية، يوم  

 .مليارات درهم 32.7ماي املنصرم   19إل حدود موارده 
صندوق تدبري    املسامهة يف  تنامي أشكال التضامن، من خالل   على نطاق واسع من الرتاب الوطين املغريب  الوابءصاحب انتشار  

كذا  و هلذا الغرض    جزء منه من امليزانية العامة للدولة    إل توجيهإضافة  ،  من ق بل أشخاص معنويني وآخرين ذاتيني   جائحة كوروان 
شكل   على  مهمة  إضافية  مالية  موارد  تعبئة  من  مّكن  ما  العمومية؛  وشبه  العمومية  واملؤسسات  اهليئات  من  العديد  مسامهات 

مع  ابمل  تربعات.  التطوّع،  وازاة  مبهذا  واملبرزت  للمواطنني  عديدة  تطوعية  املغرب ادرات  مناطق  مجيع  واجلمعيات يف  يف    واطنات 
وخماطره الصحية    19ملواجهة وابء كوفيد    خاطر اجلائحة وابلسلوكات اليومية الضروريةجماالت شت، تشمل التحسيس والتوعية مب 

 . واالقتصادية  وآاثرها النفسية واالجتماعية
  ، اقتصاداي ونفسيا   لفئات اهلشة ا  خاصة ليوم، الدعَم النفسي للمواطنني،  مشلت املبادرات التطوعية اليت ما زالت مستمرة إل اكما  

ار  لألسر والعائالت واألطفال والشباب وكبخبصوص إجراءات السالمة الصحية  تقدمي نصائح وتوجيهات وإرشادات    إلهتدف  
وحدات   خلق  عرب  إعاقة،  وضعية  يف  واألشخاص  النفسي    لإلنصات   يةتدخلالسن  الذين  والدعم  االشخاص  تزويد  إل  هتدف 

مبعينات ذاتية   يف السابقعدد من األزمات النفسية اليت كانت موجودة    إل يعانون من مشاكل نفسية بسبب هذا الفريوس تنضاف 
يسهر  مواطن املغريب بواسطة تطوير مهارات لتدبري انفعاالهتم النفسية يف هكذا وضع. إذ  العصبية لل  -للحفاظ على املناعة النفسية

املبادر  هذه  النفس أخصائ ات  على  علم  أساتذة  من  متطوعون  ييون  التواصل  ،  وسائل  عرب  ضرورية  وإرشادات  نصائح  قدمون 
 . وعدد من مجعيات اجملتمع املدين االجتماعي

 والدعم النفسي بالمغرب اإلنصاتخاليا 

النفس اإلكلينيكي احلديث،    النفسي عن بعد إحدى جماالت علم  النفسي والعالج  اليوم وأكثر من أي  ميثل الدعم  إذ أضحى 
اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصال،    اإلمكانياتوقت مضى أقدر على مواكبة اجملتمع الشبكي، من خالل االستفادة من  

، هبذا أصبحت  1العالج التشخيص و اهلاتف النقال يف  الذي يعتمد على    " لصحة النقالة "امفهوم  هيم جديدة من قبيل  برز معه مفا
تقييم والتشخيص  الفحص والتقدمي خدمات كانت يف املاضي مباشرة كاملمارسة اإلكلينيكية هبدف    من هذه التقنية جزءا ال يتجزأ  

 والدعم النفسي والعالج. 

 

 انظر يف هذا الصدد:   . 1

FELIPE SOTO-PEREZ y otros, internet y psicología clínica: revisión de las ciber-terapias, Asociación Española de Psicología Clínica y 

Psicopatología, Revista de Psicopatología y Psicología Clínica Vol. 15, N°1, pp. 19-37, 2010, p: . 20. 
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 التداعيات النفسية لجائحة كورونا وسبل مواجهتها 

 

إن شئنا القول بنوع من التحفظ، تسريع االنتقال ابلطب إل مرحلة متقدمة    19اجلانبية لكوفيد    االجيابياتقد يكون من بني   
من   املعلوموسعت  التكنولوجيا  استخدام  تعين  اليت  اإللكرتونية  الصحة  الصحي. نطاق  القطاع  يف  واالتصاالت  فالعالج    اتية 

 
 
امل العالج  أو  املسَ حوْ اإللكرتوين  االنرتنيتب  اعتباره كحزمة  قدم عرب شبكة  ميكن  تقدم  ،  اليت  والسلوكية  النفسية  العالجات  من 

النقالة الذكية وتطبيقاهتا املختلفة املرتبطة ابلسالمة الصحية. يف هذا السياق  اب ستخدام الوسائل اإللكرتونية كاحلاسوب واهلواتف 
إبشعار املواطنني ابلسرعة الالزمة    ستباقية إهام وقائية  طبيق "وقايتنا" الذي يقو مب جتربة املغرب السّباقة يف هذا اجملال عرب ت  إلنشري  

إصابتها ابلقرب من الشخص املعين    أتكيدالختاذ تدابري الضرورية املتعلقة ابلتباعد االجتماعي يف حالة املخالطة أو وجود حالة مت  
 . 1( n, 2020Traومنع الذعر من الشائعات واملعلومات الكاذبة، وطمأنة املواطنني ) يف إطار سياسة احلد من انتشار الفريوس 

بعد،    الدعمعملية  من مزااي   للالنفسي عن  بنيات  املادية واقتصارها فقط على وجود  أهنا  ربط اإللكرتوين،  اخنفاض تكلفتها  كما 
أين ما كان وكيف ما كان، مع توفري تقنية التحكم يف تدخل املستخدم وتعزيز إمكانية تنظيم الربانمج  و يف أي وقت  متاحة للجميع 

اليت يتلقاها املستخدم من اخلدمة وكلها إجراءات تدخل يف إطار ما ميكن  مراقبة وتعزيز املعلومات    إل جانب    ب،من قبل الطبي
تركيز أكثر على مالحظة األمور البسيطة من  إمكانية الرفع من الرعاية، مع    ، تتيح 2لعالج املكثف أو املكمل يف املنزل تسميته اب 

مسالك علم النفس  حتت إشراف من هذا املنطلق انبثقت عدة خالاي لالستماع والتوجيه ابجلامعات املغربية   خالل االستماع اجليد. 
 الناجتة عن  جائحة كوروان. اآلاثر النفسية مجعيات اجملتمع املدين بغية ختفيف   د منعداخنراط وأيضا 

العال دور ابلغ األمهية يف إيف السياق املغريب،   التعليم  النفسي عن بعد  كان ملؤسسات  لتقدمي الدعم  طالق مبادرة خالاي الدعم 
الناتج  النفسي  الضغط  مواجهة  من  متكينهم  قصد  للمواطنني  النفسية  فريوس كوفيد  عن  واملواكبة  طريق  .19  تفشي  تقدمي    عن 

إضافة إل توفري دالئل وملصقات وفيديوهات علمية، يف   ،حول الصحة النفسية دروس وتكوينات تقدمي و النصح والتوجيه واإلرشاد 
واجهة الضغط  هارات ذاتية ملمبتزويده مع  النفسية العصبية للمواطن ومساعدته على تدبري انفعاالته النفسية،  املناعةدعم حماولة منها 

ي جلمعيات اجملتمع املدين واألسر واألشخاص  وتقدمي الدعم النفسي الرتبو   الصارمة   اجلائحة وإجراءاهتا االحرتازية   النفسي الناتج عن 
 يف وضعية إعاقة.  

، يشرفون على تلقي الرسائل عرب اهلاتف ووسائط  فس جمموعة من الدكاترة املختصني يف علم النكما أسلفنا الذكر  اي  هذه اخلال تضم  
ومساعدهتم على حترير انفعاالهتم السلبية وإمدادهم   آنيا لطمأنة املواطننيمعاجلتها  االجتماعي )فيسبوك، واتساب...( تتم    التواصل

وتوجيههم حنو سبل التكيف مع   سلوكية ونفسية للتخفيف من حدة االضطراابت النفسية الناجتة عن التوتر والقلق واخلوفبتقنيات 
مستثمرين يف ذلك    ايب، تعزيز قدراهتم التكيفية وعقلنة واقعهم اجلديد واستثماره بشكل فعال وإجيابلتال  وضع احلجر الصحي، و 

النفسية العالجية الضرورية للرفع  تطوير    إل   فعال من إنصات  والعالجية الالزمة    السيكولوجية خمتلف اإلمكانيات   االسرتاتيجيات 
 من جودة حياة اإلنسان املغريب. 

 

1 Tran, B.X.,  (2020), Coverage of  Health Information by Different Sources in Communities: implication for COVID-19 Epidemic 

Response, Int. J. Environ. Res. Public Health, 17 (10) , p. 3577, 10.3390/ijerph17103577 

2 Op, cit, p.22. 
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نفسي، نذكر يف هذا الصدد ما  أيضا منظمات اجملتمع املدين يف ركب املساعدة النفسية وتقدمي الدعم ال  اخنرطتيف نفس املنحى  
قام به املكتب اإلقليمي للهالل األمحر املغريب فرع مدينة تطوان، الذي أحدث خلية للدعم النفسي أطلق عليها اسم" ألو هالل  

على يد جمموعة من الدكاترة من خمتلف اجملاالت، إضافة إل    نة من مسعفني خضعوا لدورات تدريبية مكثفة للدعم النفسي"، مكوَّ 
العملية، بغية متكني املتصل من استعادة سيطرته   النفس والقانون واالجتماع يف هذه  اخنراط جمموعة من املختصني يف جمال علم 

حلالته ووضعيته، وذلك لتخفيف    املختص املناسب   مباشرة إل   حتويله على عرب  ، ومساعدته وتوجيهه وترشيده  1على صحته النفسية 
 . وما يرافقه من مشاكل امتدت إل فقدان وظائفهم ومصدر عيشهم  حدة وطأة احلجر الصحي املنزل

هذه   جانب  للطب    املبادرات إل  املغربية  اجلمعية  أطلقتها  اليت  املبادرة  يف  النفسيني  األطباء  من  جمموعة  اخنرط  عرضها،  مت  اليت 
بت اهليئالنفسي،  مع  خالل  نسيق  من  لألطباء،  الوطنية  نداءات  ة  واستقبال  ملعاينة  اإلشارة  رهن  نفسيني  أخصائيني  أطباء  وضع 

، وضعت اجملالس اجلهوية لألطباء، أرقام هواتف يف جمموعة من املدن رهن إشارة املواطنني، من الساعة  املواطنني. ويف هذا االجتاه 
هبدف تقدمي املتابعة النفسية خالل هذه الفرتة. إذ يتواجد،    ، ل الستقبال اتصاالهتمالثانية بعد الزوال إل الساعة الرابعة بعد الزوا

من آاثر  يسامهون بشكل نشط يف التخفيف  طبيبا نفسانيا حتت إشراف اجلمعية املغربية للطب النفسي،    250أزيد من  حاليا،  
ساعات    ة ستملدة  يف مجيع أحناء املغرب،    هم هاتفجماان، عرب    املواطنني املغاربة، إذ ميكن هلؤالء االتصال ابألطباء  نفسية اجلائحة على 

 كل يوم. 
مل تتسبب فقط يف خطر الوفاة بسبب العدوى فحسب، بل جلب أيضا ضغوطات  أن جائحة فريوس كروان    القول عموما، ميكن  

املعمور خصوصا لدى  سواء يف املغرب أو سواء يف ابقي مناطق  ال تطاق    2(  Cao, 2020Wenjunنفسية على األفراد )
اليوم ويف ظل استمرار اإلجراءات االحرتازية وحالة الطوارئ يف عدد من الدول من    19، غري أن أاثر كوفيد  الفئات اهلشة نفسيا

املتكرر واليومي لضغوطات    التعرضللخطر بسبب  معرضة  ال تعاين من أمراض نفسية، غري أهنا  فئات  قد امتدت إل  بينها املغرب  
   جة خطورة الفريوس من جهة وصرامة اإلجراءات االحرتازية وتكريس املقاربة األمنية بشكل مفرط.نفسية نتي 

 خاتمة:

خنلص مما تقدم، إل التأكيد على أمهية الصحة النفسية يف التصدي لوابء كوروان وتداعياته اخلطرية واحلفاظ على التوازن النفسي  
  واملتخصصني عموما فيما يتعلق بتدبري أطباء وعلماء النفس    بتوصياتلتدبري مرحلة ما بعد هذه اجلائحة. ومن املهم أيضا األخذ  

ملضاعف تفاداي  ابلنسبة األزمة،  مراحل الحقة. السيما  نفسية يف  اجلسدية نفسيا   اهلشة   للفئات   ات  السالمة  بقواعد  االلتزام  مع   ،  
 آاثر الوابء. والنفسية كإجراء وقائي ملواجهة 

 

حكم فيه، لذلك وجب أن تقوم املساعدة على حتفيز مواطن القوة لديهم وإعادة إبرازها على اعتبار أن لكل شخص موارده الذاتية للتعامل والتحكم يف األزمة والضغط إذ تنشأ األزمة من حماولة املرء التحكم يف ما ال ميكن الت  1

 للوجود وتكييفها مع الوضع احلال. 

2 Wenjun Cao, Z. F. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. (Elsevier, Éd.) Psychiatry 

Research , 287. 
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 التداعيات النفسية لجائحة كورونا وسبل مواجهتها 

 

النفسية    ابلصحةإن االهتمام    للتخفيف من اآلاثر  اجلسدية من طرف احلكومات عموما واملغرب حتديدا، واكبه عدة جمهودات 
للجائحة، عرب برامج وتكوينات ومبادرات لقطاعات عمومية وأخرى تنتمي للمجتمع املدين، وابلرغم من اجملهودات احلثيثة، إال أن  

الو  إمكانيات  تفوق  زالت  ما  الشياحلاجة  احلال،  تظاقع  يستدعي  الذي  بل  ء  فحسب،  احلكومية  املؤسسات  ليس  جهود  افر 
انجع للتعايف من هذا الوابء، يظل  دواء  ، خصوصا النفسية منها. ويف انتظار  19  كوفيد  اثروأ   تمعية إمجاال، اعتبارا حلجم أضراواجمل

طنني وتزويدهم مبهارات ذاتية ملواجهة األزمات،  تطوير األساليب التدخلية واملواكبة النفسية السالح األبرز للحفاظ على سالمة املوا
 م ابإلجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة اجلسدية.  sمع احلرص على االلتزا
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 دراسة ميدانية يف اجلزائر 19حرية التنقل يف ظل كورونا كوفيد 



 عائشة يعقوب مخباط د. 

 

 ملخص:

حرية التنقل  و حتتاج اىل السفر واالكتشاف.    مضايقات من أمسى احلقوق ألن شخصيته إن حق االنسان يف التنقل بكل حرية دون  
يف ظروف  الضماانت اليت تكفل حرية التنقل، فيتم خرقها    وجسدته اهليئات الدولية. ورغمحق كفلته التشريعات الوطنية والدولية  

 خاصة. 
عجزت الدول عن  اجلائحة اليت حلت ابلعامل.  و   بسبب  دراسة يف طبيعة العالقة بني حق يكفله الدستور وبني قيدهالأمهية    تكمن

،  ب االهتمام بكيفية الوقاية منه تطلاألمر الذي  ،  السريع  بسبب انتشاره  2019يف ديسمرب  (  19كوروان )كوفيد    فايروسحماصرة  
التدابري  املستجد ابختاذ    العاملي   الوابء   هذا  انتشار   نسبة   من  احلد   يف  اجلزائر  جتربة   مدى  تبيان  اىل   الدراسة   هذه   هتدفو  مجلة من 

 واالجراءات الوقائية. 
 . الوطين، التدابري الوقائية الرتابجائحة كوروان، الفايروس، حرية التنقل،  الكلمات املفتاحية 

Abstract: 

The right of man to move freely without harassment is one of the highest rights because his 

personality needs to be traveled and discovered. Freedom of movement is a right guaranteed 

by national and international legislation and embodied by international bodies. Despite the 

guarantees guaranteeing freedom of movement, it is violated in special circumstances. 

The importance of the study lies in the nature of the relationship between a right guaranteed 

by the constitution and its restriction due to the pandemic that has befallen the world. 

Countries were unable to besiege Corona virus (Covid 19) in December 2019 due to its rapid 

spread, which required attention to how to prevent it, and this study aims to show the extent 

of Algeria's experience in limiting the spread of this emerging global epidemic by taking a set 

of preventive measures and measures. 

key Word :  Freedom of movement, the virus, the Corona pandemic, the national territory, 

preventive measures . 

 مقدمة:

املتنوعة كالتجارة   لقضاء حاجاته  السفر  و  التنقل  إىل  حتتاج  االنسان  أن شخصية  و  احلركة  اىل  حتتاج  البشرية  احلياة  إن ظروف 
جل   تناولت  هلذا  العالج.  أو  العلم  أو  الرزق  العلمية    حرية  التشريعات وطلب  اهليئات  عليها  وحثت  بضماانت،  وكفلتها  التنقل 

 العاملي حلقوق االنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.  كاإلعالنالدولية  
معينة اقتضتها ظروف كل دولة وخاصة تلك اليت تعاين    ألسبابغري أن ممارسة هذا احلق ليس مطلقا حيث تضطر الدول إىل خرقه 

يف هذا املقام هو الوضع الراهن من منظور اجلائحة اليت حلت ابلعلم أبسره واليت   إليهية وإقليمية. وما ميكن التطرق  من أزمات داخل
 الذي انتشر بشكل سريع عرب احلدود.  19وهي وابء عاملي مستجد امسه كوروان كوفيد ، 2019ظهرت يف هناية 

ين منها  اول ومدى تقييده أو خرقه لظروف خاصة كاألزمة الصحية اليت يعتظهر أمهية الدراسة يف التمييز بني حق كفلته دساتري الد
، األمر  2020جانفي    20العامل بسبب جائحة كروان املستجد، وخصوصا بعد اعالن منظمة الصحة العاملية حالة الطوارئ يف  

 االهتمام بكيفية الوقاية منه. ابة هبذا الوابء اخلطري و الذي فرض على حكومات الدول اختاذ تدابري صارمة لتجنب خطر اإلص
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العامة. كما   الصحة  اليت تكفل محاية  العام والضماانت  التنقل وبني حتقيق األمن  إجياد توازن بني حرية  الدراسة اىل  هتدف هذه 
اليت  هتدف اىل التطرق ألهم األسباب اليت فرضت بعض القيود على حرية التنقل، وإىل التعرف على التدابري واإلجراءات العملية  

 بناء على ما تقدم نطرح اإلشكالية التالية: . وانتشارهامن خماطر هذه اجلائحة    اختذهتا اجلزائر للوقاية
 " ( على أرض الواقع19)كوفيد    مدى ضمان حرية التنقل مع التدابري االحرتازية اليت وفرهتا اجلزائر يف ظل كروان املستجد"

الصحية اجلديدة جملاهبة   التدابري  اعتمادا على  التطبيقي  املنهج االستقرائي والتحليلي، واملنهج  اتبعنا  لإلجابة على هذه اإلشكالية 
  ) املبحث األول( يف اجلزائر وقسمنا دراستنا إىل التوازن بني حرية التنقل والظروف االستثنائية يف اجلزائر    19جائحة كوروان كوفيد  

 )املبحث الثاين(. ات والتدابري املعتمدة يف اجلزائر جملاهبة تفشي فايروس كوروان املستجد مث اإلجراء

 التوازن بين حرية التنقل والظروف االستثنائية في الجزائرالمبحث األول : 

الضعيف، وبفضل ثورات الشعوب تظافرت اجلهود الدولية اليت    على لقد عاش االنسان فيما مضى ظلما وطغياان وسيطرة القوي  
اندت ابحرتام حقوق االنسان ومحايتها وخاصة حرية التنقل وتناولتها بعد ذلك دساتري الدول، لكن هذه احلرية ليست مطلقة فقد  

تقي اىل  تؤدي  مما  استثنائية  ا تعيقها ظروف  العامة، كالصحة  وللمصلحة  احلاجة  عند  و يدها  عندئذلعامة  األوبئة.  من  هل    الوقاية 
استطاعت الدول أن توازن بني اطالق حرية التنقل وتقييدها؟ يف هذا نتطرق للتنظيم القانوين حلرية التنقل مث القيود الواردة على  

 حرية التنقل يف حالة الطوارئ يف املطلبني التاليني: 
 التنظيم القانوين حلرية التنقل  املطلب األول:
واحلرايت العامة واالعرتاف هبا يف تشريعات الدول كاحلق يف التعليم وحرية    احلقوقة والسالم يف العامل هو ضمان  إن أساس احلري

احلقوق   بقية  ممارسة  أساس  التنقل هي  اللصيقة ابإلنسان، ألن حرية  احلقوق  من  تعترب  واليت  التنقل،  وأيضا حرية  والرأي  التعبري 
 األخرى.

من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان يف    13اليت تناولت حرية التنقل يف املادة  واملواثيق الدولية    اإلعالانتولقد أقرت هذه احلقوق  
كما جسد الدستور اجلزائري هذا احلق يف املادة    1976من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية يف   12وأيضا املادة  1948

التنقل ومنح هلا أمهية على أوسع نطاق حبيث تكون داخل الوطن أو خارجه.  إن  منه. وهبذا  كفل املؤسس الدستوري حرية    55
سواء داخل بلده أو  احلركة قوام احلياة وضرورهتا إذ تضمن حرية التنقل إمكانية الفرد من االنتقال والسفر من مكان إىل آخر حبرية،  

ائل النقل املتاحة سواء النقل الربي أو البحري أو اجلوي، أي  ، ويكون التنقل عرب كل وس   1خارجه أو العودة إليه دون قيد أو منع 
  ض ال تتعار ابلسيارة أو ابلباخرة أو ابلطائرة وأيضا راجال. وعليه فإن تنظيم هذا احلق ضروري حىت يستفيد منه كافة الناس، وحىت  

 . 2لة احلياة مصاحل األفراد يف استعماله، ألن احلركة وسيلة للعمل والعمل وسيلة للكسب والكسب وسي
هذا ومباشرة هذ احلق من قبل األفراد خيضع للقوانني والتنظيمات الداخلية للدولة واإلجراءات املعمول هبا مثل جواز السفر وأتشرية  

. وبناء عليه فقد ضمنت محاية حرية التنقل لتحقيق متتع أفراد اجملتمع حبرية السفر و التنقل  بحريو ال اجلويابستثناء النقل 3الدخول 
 

 . 14 ص 2011، ووسيم حسام الدين، الدليل يف احلقوق واحلرايت العامة منشورات احلليب، لبنان 138، ص2003، عمان، 1هاين سليمان الطعيمات، حقوق االنسان وحرايته األساسية، دار الشروق، طبعة   1

 Robert jaque, Libertés publiques, édition Montchrestien, Paris P262.138اين سليمان الطعيمات، املرحع السابق، ص  2

  .60ص 2007-2006جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، شاشوا نور الدين، احلقوق السياسية واملدنية ومحايتها يف اجلزائر، رسالة ماجيستري يف القانون العام 3
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.  ومع ذلك تظل ممارسة حرية التنقل نسبية  ابلتساوي ودون متييز على أساس الدين أو املذهب أو اجلنس أو الوضع االجتماعي 
ضيات الوضع األمين أو السياسي أو االقتصادي أو الصحي  غري مطلقة، فقد تعرتضها جمموعة من القيود يف ظروف خاصة كمقت 

. وهذا الوضع األخري حمل الدراسة يندرج ضمن الظروف االستثنائية اليت متنع الفرد من التنقل حبرية ويقيد أبوقات معينة  1يف الدولة 
 . يت أعلنت فيه حالة الطوارئمثل الوضع الذي عرفته اجلزائر أثناء العشرية السوداء يف التسعينيات بسبب اإلرهاب وال

 القيود الواردة على حرية التنقل يف حالة الطوارئ   املطلب الثاين: 
تتعرض  العام، واستثناء  الدولة يف األصل حالة من االستقرار  القانونية    تعيش  القواعد  يف بعض األحيان ألخطار جسيمة تصبح 

 عاجزة عن مواجهتها، فتلجأ للقواعد االستثنائية إذا اقتضت حالة الطوارئ واليت تستلزم تدابري وإجراءات استثنائية. الداخلية 
ر من خالل نظام حركة السفر والتنقل  إن األسباب املؤدية إىل إعالن حالة الطوارئ يف الوقت الراهن هي الوابء العاملي ، الذي انتش

 . 2النظافة والسياحة واملطارات والتبادل التجاري الذي سهل انتقال الفايروس وكذلك االحتكاك املباشر بني املصابني وانعدام 
. إثر انتشار سريع لفريوس كوروان عرب العامل  20203جانفي    30رمسيا حالة طوارئ صحية بتاريخ    العاملية أعلنت منظمة الصحة  

 والذي اجتاز أقاليم وقارات يف وقت وجيز. 
. فأقرت املنظمة بعد ذلك عن اإلصاابت  2019هان الصينية يف شهر ديسمربذا الفايروس ألول مرة يف مدينة وو لقد اكتشف ه

اليت شكلت   الدوليالعديدة  واهللع  لقاح  نيالقلق  أو  إجياد عالج  انتظار  املمكنة يف  الوقائية  التدابري  اختاذ مجيع  إىل  ، كما دعت 
مة الصحة العاملية فايروس كوروان جائحة عاملية كوروان  صنفت منظ  2020مارس   11ك. وبتاريخ  مناسب أو فعال هلذا الوابء الفتا

 . مث أبلغت املنظمة عن أرقام رهيبة وهي يف ازدايد مستمر. 4ن الوابء العاملي ألن اجلائحة أكثر شدة واتساعا م 19 كوفيد  
بلدان   النقل وكذا  انتقال الفريوس عن طريق كل وسائل  بلدان جماورة للصني بسبب سهولة  لقد ظهرت هذه اإلصاابت يف عدة 

اجلزائر   أما يف  البليدة    فظهرت أوروبية،  إصابة يف مدينة  اجلزائر    )تقعأول  نقلها سائح    2020فرباير    25العاصمة( يف  جنوب 
وهو حامل للفايروس عن غري علم وهكذا انتشرت العدوى بشكل سريع بسبب  إيطايل مث مغرتب من فرنسا زار عائلته ابلبليدة  

 انتقل بسرعة مذهلة إىل مدن أخرى عرب الوطن.  والعزاء مث االحتكاك يف وليمات األفراح 
دعت منظمة الصحة العاملية الدول إىل    بة املصابني وارتفاع عدد الوفيات إىل حد اآلن وازدايد نس  لقاح ومع عدم إمكانية وجود  

 اختاذ تدابري وإجراءات صارمة للحد من انتشار هذا الوابء الذي يهدد الصحة العاملية يف انتظار الوصول إىل عالج مناسب. 

 ابهة تفشي فايروس كورونا المستجدلمج المبحث الثاني: اإلجراءات والتدابير المعتمدة في الجزائر

إليها دول العامل ابلنظر إىل تفاقمها أدت إىل اختاذ إجراءات وتدابري جدية ملواجهة جائحة كوروان    آلتإن خطورة األوضاع اليت  
 هلذا الوابء العاملي. والتقليل واحلد من اإلصاابت. وعليه نتناول فيما يلي تدابري احلكومة اجلزائرية منذ ظهور اإلصاابت   19كوفيد 

 

 .   405، ص2020، 1، العدد 57سياسية واالقتصادية، اجمللد ، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية وال 2016من التعديل الدستوري 55مرزوق أمينة، حرية التنقل، دراسة حتليلية للمادة   1

 .291، ص 2020، سبتمبر 26، العدد 20(، مجلة األحياء، المجلد COVID19لويزة مكسح، التدابير الشرعية للوقاية من جائحة كورونا المستجد )  2

 . 23، ص2020، أوت  Cواضح، انتشار جائحة كوروان ونظام البطالة اجلزئية، جملة قانون العمل والتشغيل صنف رشيد   3

 19:37سا  2020أكتوبر  24اتريخ االطالع  عريب،   BBCمنظمة الصحة العاملية تؤكد أن فريوس كوروان  وابء عاملي، موقع   4
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 السكان يف اجلزائر واحلجر الصحي  املطلب األول: تقييد حرية 
 واملرافق وتطبيق احلجر الصحي اجلزئي أو الكلي. قيد حركة الطريان وغلق احلدود كعديدة   إجراءاتالعامل  يف مجيع أحناء  فرضت 
النقل  أوال:  وسائل  حركة  من    :قيد  ابتداء  اجلزائر  فريوس كوروان    2020جانفي    21ابشرت  من  للوقاية  األولية  اإلجراءات 

بكوراي   أوىل  حالة  مث أتكدت  ابلصني،  ظهر  غامض  فريوس  انتشار  من  اجلزائرية  احلكومة  احليطة حيث حذرت  أبخذ  املستجد 
نة كورية  الذي نقلته مواط (SRAS)بفريوس الكوروان  اجلنوبية لفريوس غامض من نفس زمرة متالزمة اجلهاز التنفسي احلاد املرتبط 

الطائرة   إىل  ووها من   قادمةعرب  ابلنظر  بالدان  إىل  ودخوله  الصيين  اإلقليم  الوابء خارج  انتشار  من  التخوف  من حدة  زاد  مما  ن، 
ا الوفد اجلزائري الذي يشارك يف  الرحالت الدولية املتكررة حنو الصني واليت تنقل عددا من اجلالية الصينية اليت تعمل ابجلزائر وأيض

 عمليات التجارة اخلارجية. 
جل حركة  على هذا األساس شرعت احلكومة اجلزائرية بتكليف املسؤولني بوضع جهاز تنبيه خمفف على مستوى املطارات اليت تس 

 .   1املوانئ  وكذا ،ءات الوقائية من أجل اختاذ اإلجرايسمح الكشف عن احلاالت احملتملة احلاملة للفريوس مما  الصنيجوية من و إىل 
تنفيذي رقم  ال رسوم وفق امل  بتقييد حركة السكان داخل الوطن  كوروانواصلت احلكومة يف وضع تدابري وقائية ملكافحة تفشي جائحة  

 ن العمل. احلد من االحتكاك اجلسدي ومنع التجمعات يف األماكن العمومية وأماك يتضمن ،  20202مارس 21يف  20-69
للمسافرين على الشبكة الداخلية وكذا النقل الربي يف كل االجتاهات داخل الوطن وأيضا النقل    اجلوي مت تعليق نشاطات النقل  

من املرسوم(    03  اجلماعي وسيارات األجرة ) املادة  اهلوائية والنقل  ابملصاعد ابلسكك احلديدية أو عرب امليرتو والرتامواي و النقل  
صة عند دخول مدينة البليدة اليت مشلها حجز صحي شامل ابلنظر إىل االنتشار  وهبذا املنع تفاجأ املسافرون ابحلواجز األمنية خا 

وابء داخلها، عدا بعض وسائل النقل املرخص هلا من الوالية املعنية لتموين املواطنني، مث بدأت قوافل التضامن ملد املعونة  لل السريع  
 نعت احلركة والتنقل من وإىل بعض الوالايت. ، خاصة ملا م3للعائالت املتضررة حتت رقابة أعوان محاية املستهلك 

اختاذ هذه اإلجراءات األ توقيف عدة  يبدو واضحا من  اجلزائرية    نشاطاتولية  العام واخلاص. وأن احلكومة  القطاع  اقتصادية يف 
 ووعيها للخطر الذي يهدد األمن الوطين أولت ابلدرجة األوىل اهتماما ابلسالمة اجلسدية للمواطنني. 

الرحالت اجلوية الدولية بقي مواطنون عالقني يف عدة دول، فاضطرت احلكومة إىل إجالئهم بوضع ختطيط حمكم. مث    ومع تعليق
 . وضعهم يف فنادق لقضاء احلجر الصحي قبل تسرحيهم درءا من انتشار العدوى 

األشخاص غري املرضى هذا ما أكدته منظمة الصحة العاملية ويتميز عن العزل الذي    ألنشطة معناه تقييد    :اثنيا: احلجر الصحي
 هو فصل املصاب ابملرض أو العدوى عن اآلخرين للوقاية من تفشي العدوى. 

تبون    2020مارس    23بتاريخ   السيد عبد اجمليد  للمجلس األعلى لألمن وخرج هذا االجتماع  عقد رئيس اجلمهورية  اجتماعا 
كة من وإىل هذه الوالية، وفرض  أايم قابلة للتجديد مع منع احلر   10رير من بينها فرض احلجر الكلي لوالية البليدة ملدة   بعدة تقا 

ا ، وتعميم هذا اإلجراء على كل  صباح  07إىل الساعة    مساء  07جزئي على مستوى والية اجلزائر العاصمة من الساعة    حجر
 

   . 2020جانفي  27من وزارة األشغال العمومية والنقل بتاريخ  إرسالية  1

  15عدد 2020مارس  21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بتاريخ (  ومكافحته، 19المتضمن تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  2

   . 7ص

 .  2020ماي  08صادرة عن وزارة التجارة بخصوص تنظيم قوافل التضامن في مذكرة    3

178



 عائشة يعقوب مخباط د. 

 

الفايروس حسب املالحظات اليومية لوزارة الصحة والسكان و إصالح املستشفيات كما  الوالايت اليت ظهر فيها أو سيظهر فيها  
 قرر االجتماع منع التجمعات ألكثر من شخصني.  

استحداث جلنة والئية يرتأسها وايل الوالية، والنائب العام، وقائد جمموعة الدرك الوطين ورئيس  لتنفيذ القرارات،    قرر جملس األمن 
وممثل  الوالية  لألمن    أمن  العامة  الوالية   الداخلي املديرية  لعاصمة  البلدي  الشعيب  اجمللس  ورئيس  الوالئي  الشعيب  اجمللس     1ورئيس 

حيدد التدابري التكميلية للوقاية من انتشار    2020مارس    24بتاريخ    70-20رقم    تنفيذي وتنفيذا هلذه القرارات صدر مرسوم  
من    19وابء كوروان كوفيد   اخل  املواطنني...  ومتوين  التجارية  األنشطة  وأتطري  احلركة  وتقييد  للحجر  أنظمة  بوضع  ومكافحته 

 . 2التدابري 
 اجلزائرية إجراءات احلجر اجلزئي تدرجييا إىل بعض الوالايت حىت تشمل مجيع الوالايت.  احلكومة مددت  2020مارس 28بتاريخ 

الغد. ويف    07بعد الظهر إىل الساعة    03مث عدل نظام احلجر الصحي عند ارتفاع عدد املصابني من الساعة   صباحا من يوم 
صباحا، إعتبارا لعادات اجلزائريني يف التسوق، وختوفا من تفاقم    07إىل  مساء  05شهر رمضان املبارك أصبح التوقيت من الساعة  

صباحا مع منع التنقل ابلسيارات    07زواال إىل    01عدل احلجر الصحي ليصبح من    الفطر األوضاع وزايرة األقارب مبناسبة عيد  
 . والدراجات النارية، سواء داخل الوالايت أو بينها

   ض املؤسساتتطبيقات ميدانية يف بع املطلب الثاين: 
 هتدف إىل أخذ احليطة واحلذر، وتوقيع العقوابت أيضا.   أو اخلاصة يف كل القطاعات العامة   التدابري اليت اختذهتا اجلزائر إن 

على غلق حمالت بيع املشروابت ومؤسسات    69-20من مرسوم    05نصت املادة  أوال: غلق بعض األنشطة ومحالت توعوية  
 منعا من االحتكاك اجلسدي.  3وفضاءات الرتفيه والتسلية واملطاعم ابستثناء تلك اليت تضمن خدمة التوصيل إىل املنازل 

من  مؤسسات أغلقت كل    2020مارس    12بتاريخ   العايل ختوفا  التعليم  إىل  االبتدائي  التعليم  من  نظا  التعليم،  الوابء  را  نتشار 
، أضافت  عا لذلك تب  . ببعضهم البعض. مث مت غلق املساجد عرب الرتاب الوطين  والطلبة واالحتكاك  والوفري للتالميذللتعداد اهلائل  

استثنائية مدفوعة األجر،    %   50وضع  ب  06املادة   واستثنت  على األقل من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية، يف عطلة 
ملستخدمني على سبيل املثال مستخدمو الصحة والتابعون للمديرية لألمن الوطين ومستخدمو مراقبة اجلودة وقمع  بعض ا  07املادة  

األولوية   إعطاء  مع  للمادة  الغش،  واملصابني أبمراض    املرسوممن    08  وفقا  الصغارـ،  أبنائهن  برتبية  احلوامل واملتكفالت  للنساء 
من املوظفني مع اإلبقاء عليه لفائدة النساء احلوامل واللوايت    % 50اص بوضع  مزمنة. مث جاءت التعليمة الوزارية إللغاء اإلجراء اخل

عن   أعمارهم  تقل  أطفال  برتبية  االس  .4سنة   14يتكفلن  العطلة  ألغيت  يف  مث  األوىل  الوزارة  لتعليمة  تنفيذا  أوت    31تثنائية 
20205 . 

 

 19:03على  2020-10-25تاريخ االطالع:  https://www.facebook.com/AlgerianPresidencyالموقع:  1

 10ص  16عدد  2020مارس   24الجزائرية الديموقراطية الشعبية بتاريخ الجريدة الرسمية للجمهورية   2

 السابق اإلشارة إليه.  2020مارس  21في   69-20مرسوم تنفيذي رقم   3

 . 2020جوان 14الخاصة بالعطلة االستثنائية مؤرخة في  1295مذكرة صادرة عن وزارة التجارة رقم   4

 . 2020أوت   31في   188تعليمة وزارة التجارة رقم   5
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،  طلب اختاذ  2020أفريل    28نشطة التجارية يف  وأضافت التعليمة الوزارية املتعلقة ابلتأطري الصحي اخلاص ابستئناف بعض األ
من   األقل  األطفال  دخول  منع  أجل  من  اإلجراءات  ولو ك  16كافة  حىت  التجارية  الفضاءات  إىل  أو  سنة  أوليائهم  برفقة  انوا 

   .1أبشخاص راشدين 
هذا وجلأت احلكومة اجلزائرية بعد اإلجراءات السابقة إىل محالت توعوية يف كل وسائل اإلعالم لتحسيس املواطنني خبطورة جائحة  

والصحة واحليطة والتباعد يف املسافة، كما نبه األطباء على مواقع التواصل االجتماعي    النظافة ، وااللتزام بشروط  19كوروان كوفيد  
كي ال  حي وعدم االستهزاء به، والبقاء يف املنزل حىت خيفف عناء األطباء من ازدحام املصابني يف املستشفيات  عن أمهية احلجر الص 

 . يف انتشار العدوى، مثل ما وقع يف إيطاليا عند عدم احرتام قواعد احلجر حىت خرجت األمور عن السيطرة يتسببوا  
خماطر   من  للوقاية  التوعية  محالت  ابشرت  وسائل  عمله  الوابء كما  واستعمال  االجتماعي  والتباعد  الكمامات  ارتداء  إبلزامية  ا 

اهليئات  التنظيف   التحسيسية ابشراك خمتلف  املدارس. وواصلت احلمالت  إىل  اجلامعات والتالميذ  إىل  الطلبة  بعد عودة  وخاصة 
 ابء املميت.  نشاطها حىت يستوعب األفراد مدى خطورة الوضع الراهن وكيفية التعامل والتعايش مع هذا الو 

ملا لوحظت تقصريات من طرف املواطنني يف تطبيق احلجر املنزيل والتدابري الوقائية     اثنيا: عقوابت عدم تطبيق تدابري الوقاية   
ببعض   تسمح  اليت  اخلاصة  احلاالت  ابستثناء  املخالفني  على  تطبق  صارمة  ردعية  عقوابت  اجلزائرية  احلكومة  قررت  األخرى، 

دينار جزائري أو احلبس ملدة ثالثة أايم على    6000دينار جزائري إىل    3000التنقالت. تتمثل العقوابت يف غرامات ترتاوح من  
الوالة2األكثر  فإن  ذلك  ولتطبيق  اإلدارية    ،  العقوابت  تطبيق  على  ابلعمل  النارية  ملزمون  والدرجات  السيارات  من خالل حجز 

 املنزيل. كما شددت مصاحل األمن من اإلجراءات الرقابية بتنقلها عرب األحياء لرتقب املخالفني.  للمخالفني لقواعد احلجر الصحي 
احلجر  رفع  إىل  السلطات واملواطنني جلأت  بتكاتف جهود  البالد  الوضع يف  السيطرة على  اجلزائرية  استطاعت احلكومة  وملا    هذا 

احملالت التجارية مع مراقباهتم يف االلتزام بتدابري  صاابت وأيضا فتح بعض  نزيل تدرجييا لبعض املدن اليت مل تسجل فيها إالصحي وامل
 الوقاية من طرف أعوان املراقبة وقمع الغش. 

 خاتمة 

فريوس كوروان كوفيد   اجلانب    تزايديف    19إن  على  ذلك  فأثر  الوفيات،  عدد  وارتفاع  املصابني  نسبة  معه  وازدادت  مستمر 
 وبناء على ما تقدم يف هذه الدراسة يف اجلزائر توصلنا إىل النتائج التالية:  ، االقتصادي يف الدولة اليت سخرت له مبالغ معتربة

وخاصة األطفال  ل مما أثر سلبا على معنوايت البعض  تنقالطالت مدة انتشار العدوى وطالت معها القيود الواردة على حرية   .1
 أشهر يف حميط مغلق ال تتوفر فيه أدىن شروط الرتفيه كما ينقصهم االتصال ابألصدقاء.  07الذين مكثوا ألكثر من 

ء، ولو  ظهرت هبجة األطفال عند عودهتم يف شهر أكتوبر هذا ملدارسهم مما يعرب عن احلنني للحياة اليت كانت قبل ظهور الواب .2
 قامت بعض اجلمعيات يف فرتة احلجر أبلعاب هبلوانية يف األحياء للتقليل من حدة التوتر و امللل. 

 

 .  2020أفريل  28التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة التجارة في   1

   تتعلق بالتزام قواعد الحجر الصحي وتموين المواطنين 2020أفريل  07تعليمة الوزير األول في   2
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بق .3 إمياان  الطيب كلهم  الطاقم  إنقاذوأعضاء  واجبهم وحماولة  أداء  ولو مسح هلم حبرية    دراهتم على  النبيلة،  البشر أبداء مهمتهم 
 ني جدران املستشفيات لشهور بعيدين عن عائلتهم. التنقل إال أن هذه احلرية ابتت حمدودة جدا ب

 ان السلطات املعنية جتندت للتصدي هلذا الوابء بال هوادة. باقي دول العامل فكظل الظرف الصحي الذي تعرفه اجلزائر   يف .4
 أرواحهم. ان احلجر الصحي واملنزل الذي كان له أتثري على النشاطات االقتصادية وعلى حرية األفراد من شأنه محاية  .5
          يف النهاية مل تتجاوز اجلزائر يف ترسيمها للتدابري الوقائية عما تطلبته املواثيق الدولية.  .6

 المراجع

 الكتب  
-2006اشوا نور الدين، احلقوق السياسية واملدنية ومحايتها يف اجلزائر، رسالة ماجيستري يف القانون العام جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، ش .1

2007.  
   .2003، عمان، 1هاين سليمان الطعيمات، حقوق االنسان وحرايته األساسية، دار الشروق، طبعة  .2

 .2011وسيم حسام الدين، الدليل يف احلقوق واحلرايت العامة منشورات احلليب، لبنان  .3

4. Robert jaque, Libertés publiques, édition Montchrestien, Paris  

 اجملالت: 
، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية والسياسية واالقتصادية، اجمللد 2016من التعديل الدستوري 55مرزوق أمينة، حرية التنقل، دراسة حتليلية للمادة  .5

 .   2020، 1، العدد 57
 .2020، سبتمرب 26، العدد 20(، جملة األحياء، اجمللد COVID19مكسح لويزة ، التدابري الشرعية للوقاية من جائحة كوروان املستجد ) .6

 . 2020، أوت Cالبطالة اجلزئية، جملة قانون العمل والتشغيل صنف  انتشار جائحة كوروان ونظام رشيد، واضح .7
 مواقع الكرتونية 

 19:03على  2020-10-25يف https://www.facebook.com/AlgerianPresidencyاملوقع:  .8
عريب، الرابط:     BBCمنظمة الصحة العاملية تؤكد أن فريوس كوروان  وابء عاملي، موقع   .9

51811322-https://www.bbc.com/arabic/world 19:37سا  2020أكتوبر  24  يف 

 مصادر قانونية 
 .2020رس ما 23بيان اجمللس األعلى لألمن يف  .10
  15عدد  2020مارس  24اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية بتاريخ  2020مارس  21يف  69-20مرسوم تنفيذي رقم  .11

 .07ص
 .10ص 16عدد  2020مارس  24)ج.ر.ج.ج.د.ش( يف  2020مارس  24يف  70-20مرسوم تنفيذي رقم  .12
 تتعلق ابلتزام قواعد احلجر الصحي ومتوين املواطنني  2020أفريل  07تعليمة الوزير األول يف  .13
 . 2020أفريل  28التعليمة الوزارية املشرتكة بني وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية ووزارة التجارة يف  .14
 . 2020جوان 14االستثنائية مؤرخة يف اخلاصة ابلعطلة  1295مذكرة صادرة عن وزارة التجارة رقم  .15
 . 2020أوت  31يف  188تعليمة وزارة التجارة رقم  .16
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 القيم الرتبوية الواجب اكسابها للفرد آلدارة األزمات

 )أزمة كورونا منوذجا( 



 د. نجالء فتحي زناتة 

 

 المقدمة:

حىت    ملحا،ميوج العامل اليوم ابلكثري من التغريات اليت عصفت ابلكثري من الثوابت واليت ابت معها تلمس خطاان اإليديولوجية أمرا  
  مواجه الكثري نتمكن من حتسب خطاان الرتبوية. واجلدير ابلذكر أن الرتبية تساهم درجة كبرية ى بناء اجملتمع وإعطائه القدرة على  

وأيضا    املستخدمة،فالرتبية هي العملية اجملتمعية اليت تغري بىن اجتماعية من خالل اآلليات الرتبوية    العصور، من التغريات على مر  
أبنا اليت مت  هي القدرة على جماهبة األزمات من خالل السياج القيمي الذى تغرسه يف نفوس  الواحد على مر  نح اجملتمع  ء اجملتمع 

حاكم إلدارة    قيمي   ق و ضع نستتضح ضرورة  لوعى خبطورة االزمة وضرورة التصدي هلا ،  ومن هنا  العصور، ومن خالل بث ا 
 . ألزمات ا

   السابقة: الدراسات 
تناولت   دراسة  على  الباحثة  تعثر  األزمات    القيم مل  ت   خاصة. ولكن وجائحة كوروان    عموما، الرتبوية جملاهبة  دراسات  ناولت  هناك 

 مساعدة: كدراسات   االزمات استخدمتها الباحثة
 (1) .2020دراسة حسن أمحد حممد أمساعيل  

   . للمؤسسات احلكومية املصرية يف إدارة األزمات  االتصاىلبعنوان اسرتاتيجيات اخلطاب 
إدارة األزمات ولكن البد أن يكون هناك تغري يف املمارسات ويلزم تبدل قيمي   أنه كان دور املؤسسات جيدا يف  وتوصلت إىل 

 ابجملتمع. 
 (2) .2019دراسة السيد سامح عبد البديع  

 حنوها .   واجتاهاتهودورها يف تشكيل معارف اجلمهور    القوميبعنوان معاجلة الفضائيات املصرية لقضااي األمن 
ام  % واالهتم1,8% وأدانها االهتمام ابلقضااي الدينية  19,6فبلغ    نسبةوتوصلت إىل أن االهتمام بقضااي اإلرهاب كان أعلى  

يف ضرورة وضع منظومة قيمية مستمدة من ديننا احلنيف وتكسب الفرد    احلال ومن هنا تتضح أمهية البحث   ،%6بقضااي الصحة  
 احلالية. قيم دينية وأخالقية وصحية متكنه من التعامل بوعى مع أزمة كوروان 

 (3) .2019بدر حممد  أمان دراسة 
إدارة األزمات "دراسة تطبيقية " وتوصلت إل ارتفاع نسب   النخبة لدور املتحدث الرمسي ابملؤسسات احلكومية يف  تقييم  بعنوان 

 لألزمة. املتحدثني وما يقع على عاتقهم من التبصري الصريح  لتصرحياتمتابعة النخبة 

 

 .2020، ماجستري ،آداب جامعة سوهاج، األزماتاسرتاتيجيات اخلطاب االتصايل للمؤسسات احلكومية يف إدارة حسن أمحد أمساعيل: ( 1)

 . 2019دكتوراه آداب جامعة املنصورة ، معاجلة الفضائيات املصرية لقضااي األمن القومي ودورها يف تشكيل معارف اجلمهور واجتاهاته حنوهاالسيد سامح عبد البديع:  )2(

 . 2019، دكتوراه، آداب جامعة املنصورة ،تقييم النخبة لدور املتحدث الرمسي ابملؤسسات احلكومية يف إدارة األزمات أماين بدر: (3)
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 ( 1) .2015دراسة فطيمي غصييب  
Fatemy Gazebo: The role of media in crisis management, A Case study of A Azerbaijan 

earthquake.(2015) 

   . أذربيجانإلعالم يف وقت األزمات وذلك أثناء زلزال دور اوتناولت 
 (2) .2009 دراسة سعيد املهريي سعيد

: وتوصلت إىل خطورة أثر الفضائيات على النشء املسلم وفيما يتعلق ابإلنرتنت، ذكر  األخالقية   القيم  على  اإلعالمأتثري  بعنوان  
الباحث أيضا عدة إحصاءات عربية وعاملية حول الساعات اليت يقضيها املستخدمون على شبكة اإلنرتنت وأصبح االنرتنت هو  

كثريا من الناس عن صلة األرحام واخلروج من املنزل    املصدر األول لتلقي العلوم والثقافات بل وأغنت فضاءات املواقع االجتماعية
 . للتنزه أو جتديد النشاط وصار كثري من الناس حبيسي البيوت واملقاعد

 البحث: مشكلة 
متخليا عن قيم اجتماعية من نسيج اجملتمع مصدرها   عامليعلى ثقافات عديدة فرضت عليه االنضمام إىل نسق    العرب انفتح الفرد  

 التجديد. والسنة فأصبح ذو هوية ممسوخة مل يستطع احملافظة على أصالته وال املشاركة يف القرآن 
    تشكيل وعى اجلماهري   يف تؤثر فعليا    اليت ومن مث أثر ذلك يف وعيه ابلكثري من القضااي واألزمات ،وإذا كانت وسائط الرتبية هي   

إذا كانت   ملة خاصه  ومتطلباهتا ضرورة  االهتمام ابلرتبية  من    الرتبية فإن  تطرح  الذي  اإلطار  ونتاج عصرها، وهي  وليدة جمتمعها 
خالله مشكالت اجملتمع وتقدم احللول العلمية والعملية القادرة على معاجلتها من خالل اآلليات املختلفة هلا داخل اجملتمع .كما  

ما  السؤال الرئيس التال:    يف سد الفجوة بني الفكر والواقع  .ومن هنا فتتحدد مشكلة البحث احلال    يفريا  أن لرتبية هلا دورا كب
 ؟ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية : ( أزمة كوروان منوذجا )زمات  ألالواجب اكساهبا للفرد إلدارة االرتبوية  القيم

 للمجتمع؟ ا  وما أمهيته  ومصدرها؟ القيم؟ ما  .1
 ؟ وهنج الصحابة النبوي،كما تتضح من النهج   األزمةإدارة  مفهوم وما وما أنواع األزمات   (،كورواناالزمات )أزمة   ما مفهوم .2
   األزمات؟للتعامل مع اكساهبا للفرد ما القيم الرتبوية الواجب  .3
 كوروان؟ أزمة   واجهة مل لغرس هذه القيم ما أهم اآلليات الرتبوية   .4
 كوروان؟ ما سيناريوهات التعامل املقرتحة للتعامل مع أزمة   .5

 منهج البحث  
" وأيضا    الوصفي" املنهج    البحث   سيستخدمومن مث    الظاهرة،  الباحث التزام منه أو أكثر ملعاجلة  تدعو  اليت   هيإن طبيعة البحث  

 التحليل. ملفردات املوضوع حمل  والكيفي اسلوب حتليل املضمون حيث التجريد 

 

(1(  Fatimay Gazebo: The role of media in crisis management, A Case study of A Azerbaijan earth quake.(2015),International Journal of  health 

system .Vol (3).Issue(2).2015. 

 . educ.com -www.new،2009،مؤمتر اإلعالم املعاصر  ، ورقه حبثية األخالقية القيمعلى  اإلعالمأتثري سعيد املهريي :  (2)
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 د. نجالء فتحي زناتة 

 

تسهم يف توجيه سلوكيات الفرد    النبوية واليت أزمة كوروان من القرآن والسنة    إلدارةالوقوف على منظومة قيمية تربوية    : البحث هدف 
 املختلفة. بصورة إجيابية واكساهبا له من خالل وسائط الرتبية 

   الصحية.للتعامل مع أزمة كوروان من الكتاب والسنة.   الرتبوية على استخالص القيم  احلالالبحث  : يقتصر البحث حدود 
 األزمات. ومصادر اثنوية متثلت يف الكتاابت عن إدارة  ، النبوية أولية القرآن الكرمي والسنة   : مصادرالبحثمصادر 

 البحث: منطلقات 
 الرتبية غاية قيمية.  •
 العالقة بني الرتبية واجملتمع عالقة جدلية.   •
 البنية اجملتمعية يف حاجة إىل نسق قيمي إلدارة األزمات.  •
 القيم. نسبية  •
 االجتماعي. والتغيري   الوعيالرتبية هلا دور يف خلق  •

 : مصطلحات البحث
من الفئة االجتماعية واليت توجه سلوكها للتعامل مع معطيات العصر    ومقبولةجمموعة القواعد واملبادئ الثابتة نسبيا    القيم الرتبوية

 . املختلفة ومنها األزمات بطريقة إجيابية فتكسبه خربات يتم تداوهلا عرب األجيال  
أي  ا  األزمات: إدارة   مع  للتعامل  العلمية  واالسرتاتيجيات  متلطرق  غري  األفراد  هتديدا  وممتلكات  ومعتقدات  وقيم  ألهداف  وقع 

 . حتد من عملية اختاذ القرار  واملنظمات، والدول، واليت
 البحث: خمطط    

 : التمهيدي  الفصل
 . وأمهيتها ومصادرهامفهوم القيم  األول: املبحث 
   . كوروان ومفهوم إدارة األزمات  أزمةوما  األزمات، : أنواع الثاين املبحث
   .من القرآن والسنة إلدارة أزمة كوروان للفرد   اكساهبا: القيم الرتبوية الالزم الثالث املبحث

 إلدارة أزمة كوروان .  . هذه القيم للفرد إلكسابالرتبوية أهم اآلليات  الرابع:املبحث 
 كوروان .   .مع أزمة  للتعامل ريوهات املطروحة : السينااخلامس املبحث
   .وتصور  : خامتة السادس  املبحث

 واألهمية:: القيم المفهوم والمصادر األولالمبحث 

شكلتها البيئة الثقافية واالجتماعية للفرد وتوجه سلوكياته حنو موضوع أو موقف مادى أو    اليت"جمموعة األحكام واملعايري  القيم هي 
 . "  معنوي 
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م  تتعدد  وأمهيتها:  القيم  اجملتمع  مصادر  ومنها  القيم  العادات  صادر  وفق  ألخر  جمتمع  من  ختتلف  والدين، حبيث    والثقافات، 
 ( 1) العلم.و   والفلسفة،
األفراد    وأمهيتها: سلوك  على  احلكم  مرجع  القيم  دوافع  -تعترب  ابعتبارها  تصنف  فهي  وابلتال  العمل،  على  ابعثًا  القيم  تعترب 
تساعد الفرد على حتمُّل املسؤولية جتاه حياته؛    -القيم الفرد من معرفة ما يتوقعه من اآلخرين، وماهية ردود أفعاله  متك ِّن -اجتماعي

يتعامل مع   جتعلهن حيث  نه الشخصي، والتمعن يف قضااي احلياة اليت هتمه، وتؤدي إىل اإلحساس ابألما ليكون قادرًا على تفهُّم كيا
 (2) طريقة إجيابية .باألزمات 

 األزمات.أنواع األزمات ومفهوم إدارة  الثاني:المبحث 

 طبيعية كاآليت:    يلي، إماهناك أزمات تقسم حسب املصدر كما 
 . كالفيضاانت:  حدوث كوارث الطبيعية  •
 . نشوب احلرائق  •
   . اتشار األمراض والعدوى •

طبيعية غري  السالمة    أو  على  يؤثر  مما  ابلصناعة،  مبشكالت  تتعلق  أو  الكهرب  التيار  وانقطاع  ختريب  وأعمال  سرقات  كوجود 
 واألمن. 
 . معها كأزمة كوروان أو خفيفة ميكن احتوائها التعامل أزمات حسب الشده أما عنيفة يصعب  وهناك

تفشى فريوس كوروان    أزمة كوروان  أزمة انجتة عن  )   ابملتالزمةاملرتبط    2: هى  الشديدة   Severe:  ابإلجنليزيةالتنفسية احلادة 

acute respiratory syndrome coronavirus 2 )  2-كوف-ويُعرف اختصارًا سارس  (SARS-CoV-2 ) 

  2كما يعرف ابسم سارس كوف    (nCoV-2019ويشار إليه اختصارًا    ]2019وكان يعرف سابقا فريوس كوروان املستجد  
االجتاهذو    فريوس كوروان ، هو  ( SARS-CoV-2:  ابإلجنليزية ) إجياب  اخليط،  ريبوزي مفرد  نووي  الفريوس  محض  بني    معد. 

 متوفر له .  لقاح (. ال يوجد 19-)كوفيد  2019مرض فريوس كوروان البشر وهو مسبٌب  
األزمات   وأساليب  إدارة  املألوفة  التنظيمية  األشكال  تتجاوز  املبتكرة،  واألسس  والقواعد  اإلجراءات  من  جمموعة  لتطبيق  "حماولة 

 . (3) اإلدارة الروتينية املتعارف عليها، وذلك هبدف السيطرة على األزمة والتحك م فيها وتوجيهها وفًقا ملصلحة الدولة 
ى  ضقت طاعون عمواس زمن عمر ر و و ،  صلى هللا عليه وسلم  النيبة  وات يف حياووقت احلصار يف شعب اىب طالب واحلروب والغز 

 . عنه خري مثال على إدارة األزمات هللا

 

 . 69،ص 132،ص 82م ، ص 1990، اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ،   علم اجتماع القيمحممد بيومى :  (1)

    http// aluka.net،  2/9/2019،  دور املدرسة ىف القيم األخالقية شريين لبيب خورشيد : (3)

 . 2006(، 5، ع ) جريدة الدفاع الوطين اللبنان جريدة الكرتونيةىف و ،2-1، ص. 2003، كانون الثاين، 43، العدد جملة الدفاع الوطينكمال محاد، النموذج االسرتاتيجي األمريكي يف إدارة األزمات الدولية،  (3)
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 كورونا.القيم التربوية الواجب اكسابها للفرد ألدارة أزمة  الثالث:المبحث 

   :السياسية أوال القيم 
امْحارا عالاى أاْسوادا واالا  يف خطبته يف حجة الوداع: )الا فاْضلا    ملسو هيلع هللا ىلص وقال  املساواة   -1 لِّعارابِّ ٍّ عالاى أاْعجامِّي ٍّ واالا لِّعاجامِّي ٍّ عالاى عارابِّ ٍّ واالا ألِّ

لت اْقواى(   (1)  أاْسوادا عالاى أامْحارا إِّالا ابِّ
 .[159 :آل عمران ] " قوله تعاىل "وشاورهم يف األمر  الشورى والالمركزية يف أختاذ القرار :   -2
هلا أن تدرك القمر وال الليل    ينبغي ال الشمس  ويعىن النظام بني املؤسسات يف أتدية األدوار قال تعاىل "    املؤسسيالتكامل   -3

 . [40]يس: سابق النهار وكل ىف فلك يسبحون"
   :  قيم اقتصاديةاثنيًا: 

 .  [49 -43:سورة يوسف  ]التخطيط  : يف  .1
 .  31"األعراف آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وأشربوا وال تسرفوا إنه ال يب املسرفني "  ايبىناالدخار  " قال تعاىل  .2
 .  (  البخاري )صحيح 0 املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا: ملسو هيلع هللا ىلص يقول النيب التكافل  .3
 .  (3098" )صحيح مسلم رقم    اخلاطئ "ال حيتكر  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب عدم االحتكار : قال  .4

   صحية: قيم تروحيية اثلثًا: 
حىت يسألا عن عُمرِّه فيما أفناه، وعن علمِّه فيما فعال، وعن مالِّه من أين    ال تزول قدم عبدا يوم القيامةاحملافظة على الصحة   -1

 .(24172الرتمذي ) أخرجه  . صحيح أبالهوفيما أنفقاه، وعن جسمِّه فيما  اكتسابه 
 وقع وأنتم ابلبلد فال خترجوا منها ".   تدخلوها، وإن إذا مسعتم الطاعون أبرض فال  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب قول  الوقاية:  -2
وهنى عن ورود ممرض على مصح وغري ذلك من   األنية،وأمر بتغطية   ، البول يف املاء الراكد  عن   ملسو هيلع هللا ىلص التثقيف الصحي هنى النيب  -3

 األحاديث. 
تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنباً إال عابري سبيل حىت تغتسلوا وإن  )اي أيها الذين آمنوا ال  النظافة   -4

فامسحوا   طيباً  فتيمموا صعيداً  فلم جتدوا ماء  النساء  أو المستم  الغائط  كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
 .   [ 43 :النساء ]"  بوجوهكم وأيديكم إن هللا كان عفواً غفوراً( 

    :قيم ثقافيه علمية رابعًا: 
وحثنا اإلسالم على فقة التوقع عندما توقع ذلك ما حدث ىف غزوة أحد وحث  م عل العلم التام جبوانب األزمة  التنبؤء وتقو  -1

  البخاري ) ملسو هيلع هللا ىلصكسرى وحلاق سراقه بن مالك ابلرسول   أساوروقصة   اخللف،عليهم من    ال يغارحىت    أماكنهمالرماة أال يغادروا  
 ( .3906رقم 

 

 .شرح العقيدة الطحاوية( وصححه األلباين يف 47/478) -22391-رواه أمحد  )1(
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االبتكار حيثنا االسالم على البحث دائما عن االحسن واالبتكار قيمه هامه ىف طرح حلول غري مألوفة للتعامل مع األزمات   -2
 . 128"وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني" النحل 

صححه    220" طلب العلم فريضة على كل مسلم   ملسو هيلع هللا ىلص وقوله    28العلم قال تعاىل " أمنا خيشى هللا من عبادة العلماء " فاطر   -3
 ماجة. ح سنن بن  يصح  األلباين 

 .   [80 : املؤمنون]العقالنية " وله اختالف الليل والنهار أفال تعقلون "  -4
 : وأخالقية  قيم عقائدية خامسًا: 

ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة  الصرب "  -1
 . قالوا إان هلل وإان إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون،(( 

 .  (  3)الطالق:  حسبه( يتوكل على هللا فهو  )ومن   التوكل على هللا -2
حسن الظن ابهلل تعاىل من    رضي هللا عنه ، أنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إن   : فعن أب هريرة  ابهلل  حسن الظن -3

 . حسن العبادة« رواه أبو داود والرتمذي
 3571: "سلوا هللا من فضله فإن هللا حيب أن يسأل من فضله وأفضل العبادة انتظار الفرج " أخرجه الرتمذي انتظار الفرج  -4

 :  القيم األخالقية سادسا 
األزمات  والشفافية    الصدق  مايريبك  وقت  إىل  يريبك  ما  يريبك، :"دع  ال  ما  الكذب    إىل  وإن  طمأنينة  الصدق  فإن 

 (  2518ريبة")الرتمذى
   : قرابية:  سابعا

والقو  -1 األمان  الفرد  مين  األسري  ملواجه  الرتابط  ومنة  "   األزمات:﴿  إليها  لتسكنوا  أزواجا  أنفسكم  من  لكم  خلق  أن    آايته 
   (. 21)الروم:

  أبن وصلها  ملسو هيلع هللا ىلصعلى لسان رسوله    سبحانه وتعاىلألزمات ووعد من هللاوقت ا  صله األرحام متنح الطمأنينة إن صلة األرحام :   -2
 . الصحيحان  له يف أثرة فليصل رمحة "  وينسأ  من سره أن يبسط له يف رزقة،"  يف  األجل يطيل 

  :دور المؤسسات التربوية في اكساب الفرد قيم إدارة أزمة كورونا: المبحث الرابع 

اإلسالم   قيم  مرجعه  ليس  قصور  من  اليوم  املسلمني  أصاب  والعمل،    ومبادئهما  العلم  بني  الفرق  سببه  وإمنا  وغاايته،  ومقاصده 
والفصل بني العقيدة واملبادئ والقيم، واللحاق بركب احلضارة ال يكون على حساب الثوابت، إن ثوبتنا وقيمنا، حنن املسلمني، هي  

ن العقيدة هي اليت تبين القوى،  سبب عزان، وهي سبب تقدمنا، وجيب أن يعرف كل فرد يف األمة، اليت تريد النهوض إىل اجملد، أ 
للسالكني. الطريق  العزائم، وتضيء  إدارة األزمات    وتبعث  قيم  الفرد  املسئولة عن اكساب  الرتبوية داخل اجملتمع هي  واملؤسسات 

 ويتضح دورها يف االيت: 
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السائدة فيها، واحرتام األنظمة االجتماعية  هي املؤسسة الرتبوية األوىل، املسئولة عن تنشئة األفراد على احرتام القيم    األسرة: .1
ومن مث يقع على عاتقها الدور األكرب يف اكساب    ومعايري السلوك، واحلفاظ على حقوق اآلخرين، ونبذ السلوكيات اخلاطئة. 

تنا وخاصة  الفرد القيم الرتبوية إلدارة أزمة كوروان وخاصة مع  انتشار وسائل التواصل االجتماعي  وأتثريها السلىب على هوي 
العربية أحد أهم   اللغة  العربية واالهتمام بتنمية  بثقافتنا  العربية ،فيجب على األبوين ربط األبناء  القيم املربية داخل جمتمعاتنا 
مالمح هويتنا الثقافية ، وتدعيم اجلانب الديين والعقائدي لدى األبناء ، بتقوية األميان ابهلل سبحانه وتعاىل واللجوء إليه يف كل  
أمور حياتنا بتنمية قيمة التوحيد ، وأيضا تنمية القيم األخالقية املستمدة من ديننا ، وتربيتهم على املرونة وكيفية التعامل مع  

شريعتنا   ثوابت  أهم   ، فذلك  والنفس   الصحة   على  واحملافظة  الوقاية  على  وتربيتهم   ، الرتابط    اإلسالميةاألزمات  وتنمية 
م األخوة ،وذلك يكون من خالل جو من احلب والرتاحم داخل األسرة فالعاطفة تؤثر نفسيا على  والتعاون وصلة األرحام وقي

 مقاومة الفرد للكثري من األزمات ومنها أزمة كوروان. 
تُعد املدرسة مؤسسًة اجتماعية متخصصة، وهي تؤدي دورًا ال ميكن إغفالُه يف ترسيخ القيم الرتبوية؛ حيث تستخدم    املدرسة:  .2

مبا الدراسة  طرقًا  مواد  يف  صراحة  القيم  هذه  بتناول  وذلك  ومقصودة،  الطالب  .  (1)   وشرحهاشرة  إعداد  يف  دورها  ويتضح 
ازمة التعامل مع االزمات من خالل    ملواجهة  فاملعلم جيب أن يكون قدوة ويعلمهم كيفية  املختلفة  آلياهتا  كوروان من خالل 

طرق التدريس اليت تعتمد على املشاركة الفعالة وطرق حل املشكالت والعمل كفريق واحلوار والنقد، وتنمية األبداع من خالل  
مل ابتكارية  وحلول  بدائل  لطرح  مسابقات  هبا  شكإقامة  يتقدم  النظافة ابأل   واالهتمام الطالب،  الت  ،  نشطة كجماعات 

  تضم ملقرر الدراسات االجتماعية -  أو وحدةوأن تضع وزارة التعليم منهج    املدرسية، من اجلماعات    وغريها واملناظرة    واخلطابة، 
قيم إدارة ازمة كوروان مبا تنتهجه من إدارة  الطالب ل   املدرسية دورا هاما يف اكساب_ عن إدارة األزمات . وأيضا تلعب اإلدارة  

 ومبوضوعية. ويل وال فوضوية األمور دون هتطية واعية تسمع جلميع اآلراء، وإدارة دميقرا
املسجد ميكن أن يؤدي  ومن مث ف  الرتبوية. املسجد يف الواقع هو امتداد طبيعي لبيت األسرة، وهو رأس املؤسسات  :  املسجد  .3

وذلك من خالل التوعية ابملنهج الرابين    ،روحًيا وأخالقًيا واجتماعًيا دوره الرايدي مرة أخرى يف حياة املسلمني، وتربية الفرد  
 والنبوي يف التعامل مع األزمات ومنها أزمة كوروان املستجدة. إذا عادت للمسجد أمهيته مرة أخرى، ومكانته يف قلوب الناس. 

لدى    عالم: اإل .4 للتبذير  وأدت  احلياء  قيم  القيم وذلك سلبيا على  األكثر واألخطر أتثري على  احلال  الوقت  األعالم يف  يعد 
 .(2) الشباب والطمع وعدم تقدير العلم وضعف القيم الدينية وهذا ما اكدت علية الدراسات 

اكساب يف  األعالم  دور  عن  اعالم    وابحلديث  حمايد،  إعالم  الشفافية،  أعالم  عن  نتحدث  فنحن  أزمة كوروان،  إدارة  قيم 
وذلك ابلتوعية خبطورة جائحة كوروان  ،  التثقيف والرتبية، إعالم احلرية اإلعالم احلر، إعالم املوضوعية وليس التهويل او التقليل 

انب التثقيفي، الرتبوي،  شاهدانه، ومت اغفال اجلعلى مجيع املستوايت وليس اجلانب اإلخباري اإلحصائي فقط بكما حدث و 
ولكن  أيضا حنتاج لدور تقييمي    وهذا ما حنتاج إليه يف التعامل مع أزمة كوروان ليس الصدق فقط يف االحصائيات،   ،التفاؤل 

 على كافة املستوايت ملا مت أخذه من تدابري وقائية وعالجية واحرتازية . 
 

 .مرجع سابق خورشيد:شريين لبيب  )1(

إثر املسلسالت املدبلجة يف القنوات الفضائية العربية على القيم لدى الشباب اجلامعي وىف نعيم املصري: ، 2005، سلطنة عمان، اثر البث الفضائي املباشر على اهلوية الثقافية العمانية، رسالة دكتوراه ،:سامل املعشين )2)

 . 2012الفلسطيين )دراسة ميدانية(، 
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 :ع أزمة كورونامطروحة للتعامل مالمبحث الخامس: السيناريوهات ال

إنكاري: • واظهار  سيناريو  حدوثها،  وانكار  األزمة  على  اعالمي  تعتيم  ممارسة  تتم  بسطحية  التعامل  األزمة  صالبة        ينكر 
للوابء اواي   التعرض  املوقف وان األحوال على أحسن ما يرام وذلك لتدمري األزمة والسيطرة عليها. وأفضل مثال هلا انكار 

 مرض صحي وما إىل ذلك. 
على استنفار جهود مؤسسات الدولة، وال يعتمد على    فقط التعامل الوقيت مع األزمة أو الكارثة، ويعتمد    سيناريو عالجي: •

 طيط واالستعداد املستقبلي إىل أي أزمات مغايرة. التخ 
يف االهتمام إبكساب القيم الرتبوية املربية للفرد حلسن إدارة    متمثل : وذلك بوضع سياج وقائي:  سيناريو وقائي نقدي تنبؤي  •

و  بتكوين  واألزمات  القضااي  من  لكثري  مستقبلي  استشراف  ويضع  واستنفار األزمة،  ابألزمة،  البشرية  القو   عى مجاهري ى  ى 
 الستخدام مهارات التفكري النقدي، واإلبداعي لوضع بدائل مغايرة تتخطى األمر الواقع وحتسن إدارته. 

 وتصور:المبحث السادس: خاتمة 
يرى  إذا كانت دراسات علم اجتماع الرتبية ميزت بني اجتاهني اجتاه التوازن الذي يرى الرتبية حمايدة واجتاه الصراع أو النقدي والذي 

الضوء على دور الرتبية اهلام    البحث احلالكما يلقى  ، و سيطرهتا الوضع القائم وفرض    الرتبية أداه يف يد الطبقات احلاكمة لتكريس
أن  يف اجملتمع   لتفسري    تقود اجملتمع وليسيؤكد على ضرورة  فإننا حباجة إل طرح جديد  التغيري، ومن هنا  لعدم  كوهنا اتبع وأداة 

ال بني  الكثري  العالقة  تغيري جملتمع وحل  إمكانيات  متتلك  الرتبية  أن  اليت  رتبية واجملتمع، وهذا يؤكد على  من املشكالت واألزمات 
 اجملتمع.  تواجه 

 :لمراجع ا
 .القرآن الكرمي  (1)
 .صحيح البخاري ومسلم وسنن الرتمذي  (2)
 . 2020، ماجستري، آداب جامعة سوهاج ،اسرتاتيجيات اخلطاب االتصاىل للمؤسسات احلكومية يف إدارة األزماتحسن أمحد أمساعيل:  (3)
، دكتوراه، آداب  معاجلة الفضائيات املصرية لقضااي األمن القومي ودورها يف تشكيل معارف اجلمهور واجتاهاته حنوهاالسيد سامح عبد البديع:  (4)

 . 2019رة ،جامعة املنصو 
 . 2019، دكتوراه، آداب جامعة املنصورة ،النخبة لدور املتحدث الرمسي ابملؤسسات احلكومية يف إدارة األزمات أماين بدر حممد: تقييم (5)
 .  2009 مؤمتر اإلعالم املعاصر، ورقه حبثية، األخالقية القيمعلى  اإلعالمأتثري سعيد املهريي:  (6)
 م .1990، اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ،  علم اجتماع القيمحممد بيومي :  (7)
 http//aluka    ، 2/9/2019، دور املدرسة يف القيم األخالقية شريين لبيب خورشيد: (8)
 . 2005، سلطنة عمان،،: اثر البث الفضائي املباشر على اهلوية الثقافية العمانية، رسالة دكتوراهسامل املعشين (9)

 . 2012املسلسالت املدبلجة يف القنوات الفضائية العربية على القيم لدى الشباب اجلامعي الفلسطيين )دراسة ميدانية( ، اثرنعيم املصري:  (10)
(11) Fatimy Gazebo: The role of media in crisis management, A Case study of A Azerbaijan 

earth quake.(2015),International Journal of  health system .Vol (3).Issue(2).2015 
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 زيزيت مصطفى نوفل د. 

 

 ملخص الدراسة

احلاضر   إىل  املاضي  من  حضارته  واستمرار  وثباته  اجملتمع  بقاء  طريقها  عن  يستمر  اليت  اإلنساين  للمجتمع  األوىل  النواة  تعد  األسرة 
التوافق يف العالقات  ابلعناصر اجلديدة من خالل عملية اإلجناب، ومسامهتها يف خلق  أبمداده  للمجتمع    عطائهاويستمر    ، واملستقبل

االنتماء للمجتمع وفكرة الضبط االجتماعي وأساليبه، وتعمل أيضاً على توسيع مدارك أفرادها   داخل اجملتمع، وتعليم أفرادها  االجتماعية
التنشئة االجتماعية  للعمل والتعاون مع اآلخرين من خالل عملية  األسرة دوراً  لعب  ت ، و وتغذي أفكارهم ومتنحهم معتقداهتم وتدفعهم 

تعزيز التوعية لدى األبناء ابتباع السلوكيات واملمارسات الصحية، اليت جيب أن تقرتن  توفري االمن االجتماعي ألفرادها و  مهماً وحمورايً يف
   .منذ الصغر، حىت تصبح ثقافة ميارسها األطفال يف سلوكياهتم وتعامالهتم اليومية 

خارجية أو داخلية تؤدي هبا إىل القصور يف أداء وظائفها على الوجه األكمل األمر الذي  لكن قد تتعرض األسرة ألزمات أو عوائق  
 يساعد على اكتساب أبنائها أمناطاً سلوكية منحرفة، ومن هذه األزمات والعوائق  
اخنفاض مكانة  ليها من  ، وما ميكن ان يرتتب ع  «19احلالة االستثنائية اليت يعيشها العامل يف مواجهة فريوس كوروان املستجد »كوفيد  

التفكك األسري،   أو  أو اضطرارها إىل اهلجرة من مكان إىل آخر،  توعية األسر ألبنائهم أبمهية احملافظة على  األسرة االقتصادية  فإن 
األسر جتاه    العادات والسلوكيات الصحية السليمة، وغرس ثقافة النظافة يف نفوسهم للوقاية من األمراض تعد أمراً ضرورايً ويزيد مسؤولية 

من أدوار للحفاظ على العالقات االسرية السوية وعلى توازن حالتها االقتصادية  ابإلضافة ملا ميكن ان تقوم به االسرة  ،  أبنائهم واجملتمع
 هدف رئيسي واهداف فرعية كالتايل: وتسعى الدراسة اىل   والنفسية.

 اهداف الدراسة: 

 تدعيم االمن االجتماعي يف ظل جائحة كوروان" هلدف رئيسي وهو " حتليل دور االسرة يف  ا
 ينبثق من اهلدف الرئيسي اهداف فرعية كالتايل: 

 توضيح دور االسرة لتحسني ميزانيتها يف ظل جائحة كوروان  .1
 عرض دور االسرة لتدعيم العالقات االسرية يف ظل جائحة كوروان  .2
 جائحة كوروان تفسري دور االسرة لتحسني الصحة النفسية ألفرادها يف ظل  .3

   .االمن االجتماعي –الدور   –االسرة   –جائحة كوروان   األساسية: املفاهيم 
Abstract 

The family is the first nucleus of the human society through which the survival and stability of 

society continues and the continuation of its civilization from the past to the present and the 

future, and continues to give the society new elements through the process of reproduction, and 

its contribution to the creation of harmony in social relations within society, and to teach its 

members to belong to the community and the idea of social control and methods, and also works 

to expand the perception of its members and feed their ideas and give them their beliefs and 
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motivate them to work and cooperate with others through the process of socialization, and the 

family plays an important and central role in providing social security for its members and 

promoting awareness. Children follow healthy behaviors and practices, which must be associated 

from a young age, so that it becomes a culture practiced by children in their daily behaviors and 

dealings.  

However, the family may experience external or internal crises or obstacles that lead them to 

underperform their functions to the fullest, which helps their children, acquire deviant patterns of 

behavior, such as these crises and obstacles.  

The exceptional situation that the world is experiencing in the face of the new Coronavirus 

(Covid 19), and the resulting low status of the family economically or having to migrate from one 

place to another, or family disintegration, the awareness of families to their children about the 

importance of maintaining healthy habits and behaviors, and instilling a culture of hygiene in 

them to prevent diseases is necessary and increases the responsibility of families towards their 

children and society, in addition to the roles that the family can play in maintaining family 

relationships and balancing their economic situation, and psychological. The study seeks a major 

goal and sub-objectives as follows:  

Study objectives:  

The main objective is to "analyze the role of the family in strengthening social security in the 

context of the Corona pandemic"  

The main objective sits with sub-objectives as follows:  

1. Explaining the role of the family to improve its budget in the light of the Corona pandemic  

2. Introducing the role of the family to strengthen family relations in the light of the Corona 

pandemic  

3. Explaining the role of the family to improve the mental health of its members in the context 

of the Corona pandemic  

Basic concepts: Corona pandemic, family, role, social security.  

 مشكلة الدراسة وامهيتها  

كونه يعد جائحة خيتلف منط انتشارها عن سابقاهتا من الفريوسات  (    19تعيش البشرية هلع كبري من فريوس كوروان املستجد )كوفيد  
ومؤسسات   افراد  من  يشمله  مبا  للمجتمعات  االجتماعي  البناء  على  اثرت جائحة كوروان  وقد  التنفسي،  اجلهاز  تصيب  اليت  التاجية 

سسات االجتماعية وأقدمها، حيث تشري  وأنظمة وقد أتثرت االسرة كأحد اهم عناصر البناء االجتماعي  ، وتعّد األسرة من أهم املؤ 
نية،  الدراسات إىل أنَّ اإلنسان بدأ حياته االجتماعية ابألسرة، ألهنا تشكل اخللية اليت تستطيع أن تليب له احتياجاته البيولوجية واإلنسا

مع  ، و    The Cradle of Personalityواليت تدور حوهلا مجيع عناصر تكوين شخصيته، حيث متثل األسرة مهد الشخصية
الواقع اجلديد تشكلت لدى األفراد سلوك وامناط    ا ظهور جائحة كوروان مكث الناس يف منازهلم حتت شعار احلجر الصحي ، ومع هذ

وهذا اجللوس اإلجباري داخل املنازل جعل األسرة تُنتج خصائص ،    اسرية جديدة ومتنوعة، واليت ميكن أن نطلق عليها ثقافة العزلة ، 
قبل  ومس املتغريات جعلت  و ات مل تكن موجودة من  ) االء انصر اجلهيمان(  أبن  سعداء    سرمن األ  جمموعةهذه  كما اكدت دراسة 
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ة  جائحة كوروان هلا عدد من اإلجيابيات منها التقارب األسري، استشعار نعم هللا علينا، تعاون أفراد األسرة يف أعمال املنزل ، االستفاد
مفيد بدورات  األسرة ةاباللتحاق  احتياجات  توفري  يف  أكرب  بشكل  االهتمام   ، االدخار  وزايدة  املصروفات  يف  اجلهيمان ،التحكم   (

اآلخر ،( 2020، البعض  السلبيات  من  ولكن  من  اجلائحة ابلعديد  عليهم  أبو    ،  االسر عادت  الفقي، حممد  )امال  وقد توصلت دراسة 
الفتوح( اىل ان تواجد افراد االسرة لفرتات طويلة أدى لشيوع بعض املشكالت االسرية نظرا لرتكيز الوالدين على تصرفات األبناء وهو  

 ( 2020)الفقي، أبو الفتوح،امر مل يعتادوا عليه.  

إىل أن األب    ، ابإلضافةالتعود على هذه األمناط اجلديدة  عدم    ألسباب مع واقع غري مألوف وذلك    لتكيفاإىل عدم   ذلك ويعود   
التعليمية التعاون،    اليت تستدعي  ،واألم حتول دورهم إىل دور املعلم يف كل اجلوانب  التماسك والشعور ابآلخر وشراكة اسرية يسودها 

املتغريات اليت نعيشها يف    يف ظل ،ياة ختالف املألوف وهذا الواقع حيدث ألول مرةهذه احلفرص البقاء و   من اجل توفريوالتعايش اجلمعي 
كثري من خصائص ومسات اجملتمع  و   ،ريت السلوك ث املتسارعة اليت غ واألحدا  ،  والعوملة، واالنفتاح الثقايف واالجتماعيعصر احلداثة،  

 عميقا داخل األسرة.  ومع خضم هذا الواقع اجلديد اليت تغريت فيه السلوك واالمناط األسرية تغريا ،  العرب 
ل  الدور الذي يقع على اآلابء واألمهات يف رفع مستوى الوعي لدى أبنائهم حول فريوس كوروان، والتثقيف الصحي من أج مما يزيد من  

الصحية،   السلوكيات  ومصادر    واحلد تعزيز  االجتماعي  التواصل  وسائل  عرب  املرض  هذا  يصاحب  الذي  والتهويل  اإلشاعات  من 
 .املعلومات غري الرمسية 

كما إن كثرياً من اآلابء يتعرضون للعديد من األسئلة املوجهة إليهم من األطفال حول املرض وأسبابه ومدى خطورته وكيفية الوقاية منه؟  
منطقية وصحيحة بعيدة عن التهويل والتخويف الذي تنشره بعض وسائل اإلعالم، ويتم تناقله    إجاابتوهي أسئلة تتطلب من اآلابء  

ال الناس دون  ومن االمهية منح األطفال مزيداً من الوقت ألهنم يف وقت األزمات  ،  رجوع إىل املصادر الرمسية ملثل هذه املعلومات بني 
 .حيتاجون أكثر لالهتمام ومناقشة كل ما يريدون معرفته حول األزمة أو أي شيء آخر 

»كوفيد  و  املستجد  فريوس كوروان  وانتشار  ظهور  املخاطر،  19-مع  من  جمموعة  برزت  لألمن  «  فعلى  بتهديد  مجيعها  ارتبطت 
فرة حوله، وعدم وجود العالج  يع للفريوس ونقص املعلومات املتو املقدمة، نتيجة االنتشار السر   يفجاءت املخاطر الصحية  و   االجتماعي

انتشاره، وقد برز  الناجح ، حبسب منظمة  2020  حىت اخر اكتوبرخلفها    اليت دولة، وصلت أعداد اإلصاابت    190حنو    يف   خطر 
األمريكيتني وأفريقيا    يف وسط توقعات بتفاقم اإلصاابت    حالة،  11.747.09تُوىف منها  حالة،   44.475.634الصحة العاملية، حنو

  وجنوب آسيا.

بدايتها    يف كون  ت  اليت تتزامن مع انتشار األوبئة،    اليت  اجلماعي على األفراد واجلماعات، نتيجة حالة اخلوف    النفسي ارتبط بذلك التأثري   
كما تسود اجملتمعات حالة من عدم اليقني والشك    ،أمراضاً جديدة، غري معروف نطاق انتشارها، أو كيفية حتورها، أو سبل مواجهتها 

وكشفت بعض التقارير    ، أو أن يكون هو مصدر نقل العدوى،قدرته على النجاة  يفيتشكك    الذي، بدءاً من الفرد ذاته  شيءكل    يف
« كأحد  االجتماعيالصحية بضرورة مراعاة »التباعد    التعليمات ظل    يفانتاب األفراد    الذيتناولت ذلك مظاهر اخلوف    اليت اإلعالمية  

  سبل الوقاية من الفريوس.
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وزير العلوم والتكنولوجيا  العديد من الدول ومنها الصني، حيث أعلن انئب    يفكما انتشرت اخلرافات حول سبل الوقاية، كما حدث   
كذلك واجهت اجملتمعات    والتقليدي،  الدوائي البالد تلقوا مزجياً من العالج    يف% من مرضى كوروان  85أن    املاضيفرباير    يف  الصيين

ات  ذلك احلاجة ملعلوم  يف وغريها، وساعدها    االجتماعيتزايدت حدهتا مع وسائل التواصل    اليتخماطر بث الشائعات حول الفريوس،  
 سريعة ومطمئنة، دون انتظار معلومات رمسية بطيئة. 

 تسعى الدراسة هلدف رئيسي وهو " حتليل دور االسرة يف تدعيم االمن االجتماعي يف ظل جائحة كوروان"  : اهداف الدراسة 
 ينبثق من اهلدف الرئيسي اهداف فرعية كالتايل: 

 كوروان توضيح دور االسرة لتحسني ميزانيتها يف ظل جائحة   .1
 االسرة لتدعيم العالقات االسرية يف ظل جائحة كوروان  عرض دور .2
 دور االسرة لتحسني الصحة النفسية ألفرادها يف ظل جائحة كوروان   تفسري .3

 : تساؤال الدراسة
 دور االسرة يف تدعيم االمن االجتماعي يف ظل جائحة كوروان" ما هو التساؤل الرئيسي " 

 الفرعية:  التساؤالت 
 جائحة كوروان  يف ظل  االسرة لتحسني ميزانيتهاما هو دور  .1
 جائحة كوروان  يف ظل   العالقات االسريةدور االسرة لتدعيم  ما هو  .2
 ألفرادها يف ظل جائحة كوروان الصحة النفسية لتحسني دور االسرة  ما هو  .3

 مفاهيم الدراسة 
   مفهوم جائحة كوروان: .1

املرتبط ابملتالزمة التنفسية احلادة  )فريوس كوروان    (، سببها19-)كوفيد  2019ملرض فريوس كوروان   حالًياعاملية  مستمرًة   جائحة   هي
مدينة  ، )الشديدة يف  األوىل  للمرة  املرض  عام   ووهان تفّشى  ديسمرب  شهر  أوائل  يف  فرباير  .2019الصينية  العاملية  الصحة  )منظمة 

،  رئ صحية عامة تبعث على القلق الدويل حالة طوا يناير أن تفشي الفريوس يُشكل   30يف    رمسًيا  منظمة الصحة العاملية أعلنت ( 2020
، وقد تطورت نسبة اإلصابة مبعدالت كبرية ومتفاوتة وميكن توضيح    ( 2020)منظمة الصحة العاملية مارس  مارس  11إىل جائحة يوم  وأكدت حتوله  

 ( 2020 ويكبيداي) ذلك من خالل االحصائيات التالية
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 10/2020/  29إحصائيات حسب القارات 

 حاالت الشفاء  جمموع الوفيات جمموع اإلصاابت وفيات اليوم إصاابت اليوم  القارة

 409.268 120.529 1.264.464 411 11.967 أورواب

 144.588 58.800 1.039.334 201 4.320 مشال أمريكا 

 223.397 17.062 467.856 111 7.192 اسيا 

 48.001 6.023 131.375 19 226 جنوب أمريكا 

 9.773 1.392 31.863 13 761 أفريقيا 

تبدأ ابلزواج مثَّ إجناب    التبين وهيأهّنا رابطة اجتماعّية جتمع بني شخصني أو أكثر بروابط القرابة، أو الزواج، أو    مفهوم االسرة: .2
 ( 1975مدكور، ( .األطفال أو تبّنيهم، وفيها يهتم األبوان برعاية أطفاهلما وتوفري حاجاهتم املختلفة 

الدور:  .3 احلقوق    مفهوم  بعض  حول  يرتكز  منـوذج  أبنه  االجتماع،  علم  قاموس  يف  الدور  تعريف  إىل   " غيث  عاطف  "حممد  يذهب 
لل  بوضع حمدد  ويرتبط  عن طريق  والواجبات،  موقف  أي  الشخص يف  دور  ويتحدد  معني،  اجتماعي  موقف  أو  داخل مجاعة  مكانة 

منط من الدوافع واألهداف واملعتقدات والقيم واالجتاهات  هو  ، و (1997)غيث،جمموعة توقعات يعتنقها اآلخرون كما يعتنقهـا الفرد نفسه 
يروه فيمن يشغل   يتوقع أعضاء اجلماعة أن  اليت  السلوك  والسلوك  الذي يصف  ما أو حيتل وضعا اجتماعيا معينا والدور  وظيفة 

وحيمل معه توقعات معينه لسلوكه   الفرد  املتوقع من شخص يف موقف ما. وهو الوظيفة أو املركز واإلداري يف املنظمة الذي يقوم به 
  (2014)نوفل،كما يراها اآلخرون

  االجتماعي:  األمنمفهوم   .4
جمال البحث عن »األمن«،   يف  غري عسكريةقطاعات  املاضيمثانينيات القرن  يف أضافت مدرسة كوبنهاجن ألحباث السالم واألمن 

   . واجملتمعي، والبيئي، االقتصاديمنها القطاع 
البشرية عام    يفكذلك تبنت األمم املتحدة   التنمية  عاة احتياجات  يركز على مرا  الذي «،  اإلنساين مفهوم »األمن    2011تقرير 

)هيئة   والغذائية.الصحة كاحلماية من األمراض واألوبئة، أو االحتياجات الشخصية واالجتماعية والبيئية    يف اإلنسان وحتقيقها سواء  

 ( 2011األمم املتحدة،
خمتلف جوانب احلياة اإلنسانية، تعددت   لشموليته أحد اجملاالت الرئيسية لألمن. ونتيجة  االجتماعيظل هذا التطور كان األمن  يف

العمل  "    " يهدف إىل حتقيق سالمة األفراد واجلماعات من األخطار الداخلية واخلارجية "تعريفات الباحثني له، لعل من أمهها أنه  
وعدم اخلوف، واحلرص على استغالل كل الطرق والوسائل والسبل   بث الطمأنينة  يف ويتمثل جوهره العام    "على التحرر من التهديد

االستقرار   أتمني  أجل  من  تنمية    يف املمكنة  ىف  وتطلعاته  أهدافه  لتحقيق  اإلنسان  تدفع  أساسية  متطلبات  هذه  وتعترب  اجملتمع. 
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اجناز   يستطيع  ال  وبدونه  ابل  أياجملتمع،  يصيبه  ما  عنه،  البحث  إىل  وجهده  فكره  وينصرف  العضوية  عمل،  األمراض  من  كثري 
 ( 1995،)امحد والنفسية.

كما انه جمموعة    ،)United Nation(2006,  ويعد األمن االجتماعي جمموعة من اإلجراءات هتدف إىل محاية اجملتمع من كافة املخاطر
اإلجراءات والربامج واخلطط اليت هتدف إىل توفري الضماانت الشاملة اليت حتيط بكل فرد يف اجملتمع ابلرعاية الالزمة وتوفر له سبل  

  ) Man)Michael  والعدالةدود من احلرية السياسية حتقيق تنمية قدراته وإمكانياته وأقصى قدر من الكفاية الذاتية يف ح
 كالتايل: المن االجتماعي اجرائيا يف هذه الدراسة  ويعرف ا

الضماانت حتقق األمن واألمان   أو االحتياج جملموعة من  الشعور  ليعرب عن حاله من اإلحساس أو  به االسرة  هو نشاط حيايت تقوم 
 ألفرادها وهذه الضماانت تتمثل يف االيت: 

الصحية النفسية املناسبة يف ظل    الرعاية-العالقات االجتماعية السوية    توفري -توفري ميزانية مالية كافية إلشباع احتياجات افراد االسرة  
 . جائحة كوروان املستجد

   : منهجية الدراسة
يتوفر هلا العديد    احلديثة، والحيث ان املشكلة تعد من املشكالت    كشفيةالجتد الباحثة ان انسب دراسة هي الدراسة  :  نوع الدراسة 

 . من الدراسات السابقة 
 . وهو انسب املناهج وفقا لنوع الدراسة التحليلي  االستقرائيتعتمد الدراسة على املنهج :  منهج الدراسة 
 اإلطار النظري 

"كوفيد املستجد  فريوس كوروان  جائحة  ذلك  19-تسّببت  ومن  الدول،  مجيع  احلياة يف  لسري  وتعطيل  هائل  اضطراب  إحداث  يف   "
تقليصها يف قطاعات   أو  بُعد، انهيك عن خفض الوظائف  العمل عن  التجارية وبعض جماالت  إغالق املدارس والشركات واألعمال 

يود املفروضة على السفر الدويل والداخلي، وكذلك حظر التجمعات العامة كبرية العدد، إىل إلغاء أو  وأّدت الق  ( 2020)اجمللة الرتبوية    أخرى.
أنشطتها  تستمر  أن  إال  احلياة  اجملتمعية؛ لكن أتىب  املناسبات والفعاليات  من  التخرُّج وغريها  الرئيسة وحفالت  املؤمترات  انعقاد    إرجاء 

 االضطراابت.  وأحداثها املعتادة على الرغم من كل هذه 

 االثار السلبية للجائحة على االسرة:

لى  ومع أمهية الرتكيز على املنافع اإلجيابية املتحققة يف خّضم هذا الوضع العصيب، فال بد أيًضا من إدراك قدر الضغوط اهلائلة امللقاة ع
ن  عاتق اأُلسر، واليت قد تُفضي بدورها إىل تداعيات سلبية؛ إذ تشري التقارير إىل ارتفاع حاالت العنف املنزيل يف مجيع أحناء العامل، أ 

العنف األسري يعتمد على فرض القوة والتحكم وعزل الضحية عن حميط األسرة واألصدقاء، ويف ظل التباعد االجتماعي) اجلسدي(  "
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واحَلْجر املنزيل الذي تفتضيه إجراءات الدول ملنع تفشي جائحة كوروان، وكذلك ازدايد الضغوط النفسية اليت يّولدها هذا الوضع، فإنه  
 يب العنف األسري استغالل الوضع واالستمرار يف التعنيف بل وزايدته. ميكن للمعتدين ومرتك 

تنبين عليه   أولوية إاتحة الفرص الالزمة  الفقد بذلت    اجملتمعات،وملّا كانت اأُلسرة تشّكل ركًنا أصياًل  دول جهوًدا حثيثة للرتكيز على 
خري دليل على وضع هذه األولوية يف بؤرة   –كمراسم الزواج    –لأُلسر خالل هذه األزمة، ويُعّد تيسري إقامة املناسبات احلياتية املهمة  

 االهتمام.  

الص القادرة على  االجتماعية  األمناط  أكثر  اأُلسر هي  إن  القول  تبادر  وميكن  البشر؛ هلذا  والتأقلم يف عامل  اغتنام  احلمود  إىل  كومات 
الفرص الساحنة للتأكيد على أمهية استقرار اأُلسر يف اجملتمع، فضاًل عن مواءمة خدماهتا يف سبيل مؤازرة اأُلسر ودعمها يف ظل األزمة  

 .الراهنة 
تبتكرها اليت  اإلبداعية  الطُرق  القصص حول  السنوية وحفالت  مثل  اأُلسر،    ومن مجيع األحناء أتتينا  امليالد والذكرايت  االحتفاء أبايم 

"،  19-مبواساة بعضها بعًضا على فقدان فرٍد من أفراد األسرة أو صديٍق هلا جرّاء اإلصابة بفريوس "كوفيد  اوالزفاف ومراسم التخرُج،  
جدانية النامجة عن هذه اجلائحة، يكمن وراء كل  أو بسبب ظروف أخرى ال مّتت بصلة إىل جائحة كوروان. وإىل جانب املضاعفات الو 

 .مرحلة يف دورة احلياة تداعيات لوجستية معّقدة تطرح أمامنا مجلة من التحدايت غري املسبوقة
اجملتمع قوام  عليها  ينبين  اليت  األساسية  الركائز  من  إذن  اأُلسرة  تؤكد  خاصة    تظل  هلذا  العرب؛  واخلليج  األوسط  الشرق  منطقة  يف 

ات والقرارات احلكومية على أمهيتها، ويزداد هذا التأكيد خاصًة يف مواجهة االجتاهات السائدة مؤخرًا من ارتفاع املهور وتكاليف  السياس
فريوس   إىل  تنظر  الدول  فإن  اإلقليميني،  احملللني  أحد  الطالق. وكما خيلص  وارتفاع معّدالت  الزواج أبجنبيات  الزواج وزايدة حاالت 

ابعتب19-"كوفيد وهي  "  غريها،  عن  الشعوب  هبا  تتمايز  اليت  الوراثية  اخلصائص  جمموع  متييع  احتمالية  على  ينطوي  آخر  هتديًدا  اره 
 .مسألة تثري بواعث القلق عند معظم دول جملس التعاون اخلليجي

 الجائحة:جهود دول مجلس التعاون في مواجهة 

بناء   إمكانية  على  هبا  والنهوض  العربية  اأُلسر  رفاه  بدعم  املعنية  احلكومية  واجلهات  الوزارات  أكّدت  التعاون،  جملس  دول  مجيع  ويف 
مبا يف    –العالقات واملشاركات اأُلسرية اإلجيابية أثناء مالزمة املنازل بسبب األزمة الراهنة؛ فعقب إغالق كافة أماكن التجّمعات العامة  

ومع تعليق الدراسة وبقاء األطفال يف منازهلم وتسيري أولياء األمور أعماهلم عن بُعد، صار أفراد اأُلسر اآلن    –تنزهات واملالعب  ذلك امل
اإلجيابية املتوخاة من زايدة مشاركة اأُلسر وتوطيد الروابط بني أفرادها    اآلاثر العديد من    جندقابعني مًعا طيلة الوقت. ويف سياق كهذا،  

 .م العديد من التحدايت املاثلة يف خضّ 
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 التحليل السوسيولوجي للجائحة:

وقت يدعى فيه البعض أن هذا املوضوع    يفبشكل خاص حول األوبئة اجلديدة    الوابئي علم االجتماع بشكل عام وعلم االجتماع    ان 
وجيادل علماء االجتماع أبن مثل هذه االدعاءات ال أساس هلا وتشكل نقصا ىف    ، هو اختصاص علماء األحياء والفريوسات واألطباء

األوبئة  هو ظهور  املثري لالهتمام    الشيء ، فإن  الوابئي من وجهة نظر علم االجتماع  و ،  توجد فيه  الذيفهم كيفية ارتباط الطب ابلعامل  
 ومنها االيت:  ،اجملتمع تقريبا  يفالقدرة على إصابة اجلميع   الديهم  ومهاالنفسية واالجتماعية 

الصني، كان هناك ختوف لدى الناس من احتمال    يف  ووهانمقاطعة    يفوعندما كان حمصورا    جائحة كوروانبداية    يف:  وابء اخلوف  .1
 منها االيت:  املميزة ئص وصوله إليهم ولوابء اخلوف العديد من اخلصا

فهناك خوف من    ،كما أن وابء اخلوف مزيج من القلق والشك ،  لخوف هو رد فعل للتعامل مع التهديدات املتصورة# السمة األوىل ل
ومع ارتفاع عدد احلاالت املرضية املؤكدة، ازداد القلق العام الذى  ،  أن يكون مصااب ابلفعل به   يفأن يصاب الشخص ابلفريوس والشك  

 .الشعور ابلعجز والضعف  يغذي 
اهلوس بعادات جديدة مثل غسل اليدين املتكرر واحلفاظ على مسافة عن    هياجلديد    الوابئيالسمة الثانية للخوف من هذا املرض  #  

 .عادة من خالل املصافحة والتقبيل أييتى الذ االجتماعي التعاطف  يف اآلخرين واالنقطاع املفاجئ 
الثالثة  # البارزة  تلعبه    اليت الطريقة    هي السمة  الذى  الدور  بسبب  وذلك  الوابء  واقع  عن  متاما  منفصلني  والشك  اخلوف  فيها  يصبح 

 .نشر الشائعات واألخبار الكاذبة   يفوسائل اإلعالم  
ولفهم ذلك علينا اإلشارة إىل    ،لتفشى األوبئة املعدية   اجملتمعية  من االاثر  االخرين  إن وصمة العار وكره    وابء الوصم واألخالق:  .  2

املناعة    يف مفهوم   النفس يسمى »جهاز  املناعة    ،« السلوكيعلم  أن جهاز  يعتمد على فكرة  املفهوم  ليس كافيا    البيولوجيهذا  لدينا 
  يف فعلى سبيل املثال    أورواب كثرية   يف واألمثلة    ، الظهور   يف ملساعدتنا على جتنب العدوى، لذلك يبدأ اخلوف من األشخاص املهاجرين  

بشكل عام، ومت وصم الصني سياسيا    آسيويومن أصل    صيينالوصم جتاه أشخاص من أصل    يفالوالايت املتحدة كان هناك تصاعد  
 .صني من خالل وصف الوابء أبنه فريوس 

التجمع بشعارات حماربة الوابء بدال من حماربة الناس وفهم احلقائق والعلم،    يف إال أن حركة مضادة بدأت تظهر حيث بدأ الناشطون  
إيران ظهرت    يف وحاول الكثري مشاركة االخرين للتخلص من الوابء االجتماعي على سبيل املثال    ،فالفريوسات ال متيز بني األشخاص 

حماولة للحفاظ على معنوايهتم حيث تواجه البالد    يف للعاملني بقطاع الصحة يرقصون ويغنون    االجتماعياصل  لقطات على وسائل التو 
 .أسوأ تفشٍّ لفريوس كوروان خارج الصني

هم  يشعرون ابلقيود املفروضة على حريتهم الشخصية فقاموا بفتح نوافذ  منازهلم  يفأما أورواب فقد بدأ اإليطاليون والفرنسيون احملاصرون  
البشر مييلون ألن يكونوا أكثر تعاوان وحمبة للغري  ،والغناء لتوليد الدعم الناحية االجتماعية عندما يتعلق األمر ابلبقاء جتد  ومع  ،  فمن 

  الفريوس تواجه معاجلة تفشى    اليتزايدة الصعوابت    يفمعظم البلدان يلعب دورا    يفذلك ال يزال انعدام الثقة بني الناس واحلكومات  
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والعميقفالت الراسخ  والذعر    باين  واخلوف  الثقة  عدم  من  تزيد  وسائل  والشفافية، كلها  املساءلة  إىل  األزمات   يف واالفتقار   .حالة 

 نتائج الدراسة 
 محاور األربعة الرئيسية املتمثلة يف اهداف وتساؤالت البحث كالتايل: التحليل السسوسيولوجي للوىف هذا الصعيد سوف اعرض 

 توضيح ااثر جائحة كوروان على ميزانية االسرة  األول: احملور   .1
ظل   ميزانياهتم يف  إدارة  على  األسر  بقدرة  مباشر  بشكل  تتعلق  اقتصادية  جائحة  فريوس كوروان،  يسببها  اليت  الصحية  اجلائحة  يرافق 

 .حاالت احلجر املنزيل وتراجع عجلة االقتصاد
« السلبية على مجيع القطاعات واجتاه العديد من الدول إىل فرض تدابري  19-املستجد »كوفيدمع استمرار تداعيات فريوس كوروان  

أرابب   التزام  املواطنني، أييت ضرورة  التداعيات على  تلك  من  التخفيف  إىل  اليت هتدف  القرارات  من  العديد  وقائية جبانب  وإجراءات 
 .عدم اللجوء إىل االستدانة األسر على العمل لتنظيم وضبط امليزانية املالية ألسرهم ل

عدم    األمر الذي يدفعهم إىل  حمدوديته،   الدخل أو  وتعاين العديد من األسر من مشكالت يف ضبط ميزانية اإلنفاق خصوصاً مع أتثر 
ر واليت  االستدانة واالقرتاض وهو ما يزيد من تفاقم املشكالت وأتزم األوضاع، يف ظل غياب ثقافة االدخاوابلتايل    اشباع االحتياجات

   .يتم التعلل لعدم تنفيذها إىل غالء املعيشة 
 حتديد انعكاس اجلائحة على العالقات االسرية  احملور الثاين:  .2

انعكاسات اجتماعية وتداعيات أسرية محيدة على الرغم من خطورهتا على الصحة العامة للمواطنني،   جائحة كوروان له انتشار  قد يكون  
ومعروف وطبًقا للدراسات االجتماعية احلديثة فإن اجتماع  إال أن هذا الفريوس جنح يف إعادة روح التآلف والتالحم بني أفراد األسر  

روح املودة واحملبة، ويرفع مؤشر لغة احلوار املنزيل يف قالبه اإلجياب، وينمي املشاعر    األسرة على املائدة ولو مرة واحدة يف اليوم يؤصل
الوجدانية، وحيقق التوازن النفسي واالنفعايل والسلوكي، ويعزز من قيم الوعي يف نفوس ووجدان األبناء، فضاًل عن تعويد األطفال على  

مبفهوم األسرة اليت تشكل األمان واحلصن واالطمئنان للفرد، وكذلك زايدة شعور  أمهية وجود وقت لألسرة، وابلتايل يزيد من ارتباطهم  
األطفال ابملسؤولية جتاه وجودهم كأفراد ضمن هذه األسرة، وارتباط األخوة بعضهم ببعض؛ ولذلك من األمهية مبكان أن تستثمر األسرة  

ع والفائدة. وميكن التخلص من )الطاقة السلبية( اليت ظهرت على البعض  أوقاهتا مع احلجر املنزيل الوقائي )املؤقت( مبا يعود عليها ابلنف
  بسبب عدم تعودهم على البقاء يف املنزل من خالل مزاولة التمارين الرايضية مع األبناء واستثمار الوقت يف القراءة وتعويد األبناء على 

القراءة منذ الصغر  التغريات االجتماعية والتحوالت  توا   حالة من الال   بعض االسر    كانت تعيش   ، حيث.ُحب  زن بسبب شدة رايح 
االجتماعية  العزلة  رفع سقف  اليت تسببت يف  االجتماعية  التواصل  بروز وظهور شبكات  مع  الثقافية خاصة  والتحدايت  )  االقتصادية 

املنزيل، وأتصيل    اجلسدية(  التالحم األسري والتضامن  الذي أسهم يف غياب روح  الرتابط والتقارب بني  والتباعد األسري، األمر  مبدأ 
( على انه إذا كانت مشاعر األمن واالستقرار تغلب على العالقات االجتماعية وما  2001وقد اكدت دراسة )بشري الرشيدي ،  .أفراد 

 ( 2001)الرشيدي،فيها من مؤثرات فان ذلك يعرب عن األمن االجتماعي 
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 تفسري أتثري اجلائحة على الصحة النفسية لألسرة   احملور الثالث: .3
وقد حذر أطباء وعلماء نفسانيون  .  تعود املشكلة للتَّباين يف حاالت أفراد األسرة املزاجيَّة والعصبيَّة، وطرق انفعاهلم اجتاه الظروف احمليطة

ا هؤالء الباحثون إىل استغالل اهلواتف الذكية يف  ودع،  من آاثر "عميقة" لوابء كوروان على الصحة النفسية يف الوقت احلاضر ومستقبال 
 .القيام مبراقبة آنية حلال الصحة النفسية لفئات جمتمعية بعينها، ال سيما األطفال والعاملني يف اخلطوط األمامية يف قطاع الصحة

ية للصحة النفسية يف اململكة املتحدة إن  اخلري   مايندوقالت مجعية  ،  وتشري دراسات إىل أتثُّر العامة ابلقلق والعزل جرّاء فريوس كوروان
يف العزل االجتماعي، والوحدة، والقلق، والتوتر، واإلعسار املايل، هي مبثابة   خاصة  العامة يعانون فعليا للوصول إىل ما حيتاجون من دعم

 ."عواصف قوية جتتاح الصحة النفسية للناس
ر واالكتئاب، فيلجأ البعض إىل تعاطي الكحول واملخدرات ولعب القمار، وقد  أن البطالة هتيئ صاحبها لإلصابة ابلتوت  أوكونور وأوضح  

التشرد  إىل  البعض  البطالة  ابلنفس،  ،  تدفع  واإلضرار  واالكتئاب،  القلق،  معدالت  مراقبة  تكون  أن  األولوية جيب  إن  الباحثون  وقال 
 .واالنتحار وغريها من األمراض اليت تصيب النفس 

 عرضة للخطر؟ ما الفئات األكثر 
 : حيدد الباحثون مثاين فئات قد تتأثر ابلوابء أكثر من غريها من فئات اجملتمع

 ( -----،   األطفال، وصغار السن )إغالق املدارس، العنف األسري -
 ( -----، املسنون وَمن يعانون مشكالت صحية )العزل، الوحدة، الفقد  -
 عن العالج وحدوث انتكاسات( الذين يعانون مشكالت يف الصحة النفسية )التوقف  -
 الصفوف األمامية من الطواقم الطبية )خماوف من العدوى، والتوتر بسبب العمل(  -
 الذي يعانون صعوابت يف التعلم )تغري يف الروتني والدعم(  -
 الوظيفة وعدم األمان االقتصادي( فقد أصحاب الدخول املتدنية ) -
 الجتماعي( السجناء، واملشردون، والالجئون )النبذ ا -

 دور االسرة يف تدعيم االمن االجتماعي ألفرادها: 
 ااثر جائحة كوروان على ميزانية االسرة دور االسرة يف مواجهة   .1
حتديد أولوايت اإلنفاق الضرورية لألسرة واليت ال  ، و   ضرورة إشراك أفراد األسرة يف وضع امليزانية واالتفاق على كل أوجه اإلنفاق  •

مثل   التعليمميكن أتجيلها  واالنتقاالت ومستلزمات  والغاز  والدواء  واملسكن  تشكل  ،  الطعام  اليت  العادات  عن  االستغناء  ضرورة 
 ضغطاً مالياً إضافياً على امليزانية املالية لألسرة، وخاصة يف ظل تداعيات انتشار فريوس كوروان 

ابح  • قائمة  الطعام. كتابة  مآدب  يف  املبالغة  وعدم  الغذائي  اإلسراف  قبل  تقليل  السلع  من  والضرورية  األساسية  األسرة  تياجات 
 الذهاب إىل التسوق 
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القصوى  • إال للضرورة  الشهر وعدم جتاوزه  للصرف خالل  فرد من األسرة  العمل  و   ختصيص مبلغ حمدد لكل  االتفاق على ضرورة 
العمل على زايدة املبلغ  و   جداتمبلغ مايل بسيط يتم استقطاعه من ميزانية األسرة لالدخار ملواجهة أي مست   ادخارلتحقيق هدف  

   اخلاص ابالدخار تدرجيياً لتكوين احتياطي اسرتاتيجي للطوارئ
على   • احلصول  عند  الشراء  عملية  متويل  يتم  حيث  الشهرية  األسرة  ميزانية  خارج  من  الكبرية  البيت  مستلزمات  لشراء  التخطيط 

 .مكافآت أو دخل استثنائي لألسرة 
 انعكاس اجلائحة على العالقات االسرية دور االسرة يف مواجهة   .2
  املشاركة والتعاون وتعزيز القيم، وتبادل األدوار يف أداء املهام األسرية حيث أن جناح ومتيز األسرة يف إدارة هذه الظروف، واألجواء،  •

 يت يعيشها العامل يقاس مبقدار احلب، واإلجيابية اليت تزرع يف نفوس أفرادها رغم صعوبة الظرف العام يف هذه املرحلة ال 
تقوم به األسرة لتطبيق وترسيخ اإلرشادات الصحية لدى كل أفراد األسرة مبن فيهم األطفال، لتصبح سلوكاً ومنط حياة    الذي الدور   •

  أمهية اختيار املصادر التثقيفية الصحيحة واملوثوقة للمعلومات،   معيومياً لتفادي خمتلف األمراض مبا فيها فريوس كوروان املستجد،  
اليت تتعلق مبرض فريوس كوروان وعدم االنصياع وراء الشائعات وتناقلها بني أفراد األسرة، والعمل على نبذ هذه الشائعات، وتعليم  
األطفال وتوجيههم إىل اختيار املصادر املوثوقة للحصول على املعلومة الصحيحة يف املستقبل واالبتعاد عن املعلومات املغلوطة،  

 االت القلق واخلوف غري املربر بني أفراد اجملتمعاليت قد تزيد من ح
االبتعاد عن التوتر أو إلقاء اللوم على اآلخرين، وعدم إصدار تعليقات سلبية ميكن أن تشعر األطفال ابلقلق، ومتابعة األخبار من   •

 وسائل إعالم موثوقة ملعرفة التطورات حول الفريوس، وعدم ادعاء معرفة مجيع اإلجاابت 
ن األسرة اليوم، أن متارس جبميع أفرادها، أدواراً إجيابية مثمرة، تنعكس على هيئة آتلف، وتوافق، وانسجام، بني الزوجني  املطلوب م   •

خصوصاً، واآلابء واألمهات واألبناء، عموماً، وحتماً فإن سعادة األسرة تزداد، وتتأكد أكثر مىت كان الرتابط والتماسك والتفاهم  
 قائمة 

اجللوس   • املفاهيم  ا  معأمهية  تصحيح  هبدف  العمرية  لفئتهم  وفقاً  املرض  حول  املناسبة  ومعلوماهتم  أفكارهم  على  والتعرف  ألبناء 
الوقائية   ابإلجراءات  وتعريفهم  وطمأنتهم  معهم  واحلديث  االجتماعي،  التواصل  لوسائل  الواسع  االنتشار  ظل  يف  لديهم  املغلوطة 

، وتشجيعهم على اتباع إجراءات الوقائية، مبا فيها غسل اليدين ابستمرار ابملاء  واالحرتازية، اليت تتخذها خمتلف اجلهات الصحية 
 والصابون أو ابملطهرات اليت حتتوي على الكحول، وأمهية عدم تبادل األغراض الشخصية مع اآلخرين 

وهي فرصة    .العمل تنمية املهارات الشخصية من خالل حضور بعض الدورات واحملاضرات والتدريب على برامج جديدة يف جمال   •
حقيقة قد ال حتدث جمدداً إلعادة التفكري يف احلياة واالقرتاب بشكل أقرب من األسرة الصغرية، وتوفري وقت للتواصل مع األهل  

 واألصدقاء من خالل وسائل التواصل االجتماعي وأداء الصلوات يف أوقاهتا، وقراءة القرآن 
تنظيم بعض املسابقات، وحتفيزهم على املشاركة والعمل على تنويع الربامج اليومية  ختصيص أوقات للتسلية مع األبناء من خالل   •

بينهم، ومراعاهتا   الفردية  للتعرف إىل احتياجات األبناء ورغباهتم، وميوهلم، والفروق  لعدم الشعور ابمللل، وهي كذلك تعترب فرصة 
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ت احلياتية اليت قد تواجههم يف املستقبل، وغرس القيم الدينية  وتوجيه األبناء للجوانب اإلجيابية اليت تساعدهم يف ختطي املشكال 
الطعام،   أداب  وتعليمهم  مجاعي،  بشكل  الغذائية  الوجبات  وتناول  املنزل،  يف  مجاعة  األسرة  صالة  خالل  من  واالجتماعية 

ليت جيب اتباعها لوقايتهم من  واإلتيكيت واالعتماد على النفس يف تنظيف وغسل مستلزماهتم اليومية، وتوعيتهم ابألمور الصحية ا
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Abstract  

During this challenging phase of coronavirus (Covid 19), individuals and societies 

are finding it difficult to cope with many feelings of fear, loss, economic burden, 

uncertainty and many other issues. Many Sūrahs in the Qur’ān help people to cope 

with addressing these hardships. One of these Sūrahs is ’Āl ‘Imrān, which 

analyzes these challenges; internal and external. Preserving steadiness is the 

theme of the Sūrah and the main tool to generate the ability to face many 

challenges including adversities, calamities and hardships the world is witnessing. 

Key words: Sūrah ’Āl ‘Imrān, Challenges, Steadfastness, Covid 19. 

Introduction  

Each Sūrah in the Quran is revealed to achieve certain purposes and aims that fall 

within the purposes of the Great Qur’ān. Sūrah ’Āl ‘Imrān is one of the two Sūrahs 

which the Prophet (PBUH) mentioned and recommended to learn and described 

them as the two lights.  This Sūrah dealt with different challenges Muslims face 

such as psychological challenges, internal challenges, external challenges and 

conflicts… The Sūrah presents a key tool for steadying the mind in confronting 

challenges. This steadiness provides Muslims with the ability to face adversities, 

calamities and hardship in life.  

This Sūrah has a verse about which the Prophet - peace be upon him - said, “Woe 

to those who read it without reflecting upon it: Verily, in the creation of the 

heavens and the earth, and in the alternation of night and day, there are indeed 

signs for men of understanding.” (Sūrah ’Āl ‘Imrān: 190). This paper is an attempt 

to shed light on this important key concept of dealing with the Pandemic within 

the analytical reading of purposes of Sūrah ’Āl ‘Imrān .  
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1. Facing challenges in Sūrah ’Āl ‘Imrān  

Sūrah ’Āl ‘Imrān was revealed in Madīnah and addressed the challenges faced by 

Muslim communities internally or externally1.  Muslims experienced various 

events fluctuating between peace and war. Even when they were in a state of 

peace, they were not spared from the machinations of hypocrites and others who 

oppose the call of Islam in Madīnah. It might be wondered what is most needed 

for the individual and society when they face internal and external challenges. 

The answer comes in the same Sūrah, explaining that the steadfastness and the 

means of achieving it are one of the most important purposes and goals of this 

Sūrah2. The firmness is important and there can be no firmness without a human 

being who thinks, ponders and reflects. People who are endowed with insight, 

who have great minds and pure and clear wisdom, are mentioned frequently in 

Sūrah ’Āl ‘Imrān. 

Therefore, one of the most prominent qualities of the people of sound minds with 

which the verses of Sūrah ’Āl ‘Imrān stated, is their supplication to Allāh 

Almighty, calling upon Him in humility and turning themselves with devotion to 

Him, as in the verse [’Āl ‘Imrān: 8].  

Deviation here means departing from the path of truth and drifting away from it. 

It is a disease that first ails the heart and then is reflected in the human behavior 

and conduct. Sūrah ’Āl ‘Imrān treats the disease of deviation as being the 

antithesis of steadfastness and firmness3. 

 

1 - Abū Zahrah, M. b. Zahrat At-Tafāsīr. Dār Al-Fikr Al-‘arabī.p. 15. Shaltūt, M. (2004). Interpretation of the Holy Qur’ān. Dār Ash-Shurūq. 

P. 24. Al-‘alwānī, R. Ṭ. (2006). Reading in the Controls of Interpretation and their Methodological Dimensions in the Contemporary Qur’ānic 

Studies. Retrieved from ruqaia.com 

2 - Al-Ghazālī, M. (2010). How to Deal with the Qur’ān. Dar Nahḍit Miṣr. 

Al-Khazrajī, ‘. B. (2011). Context and its Impact on the Qur’ānic Text. Journal of the Basic Education College (68), p. 123. 

3 - Al-Yandūzī, R. (n.d.). The Link between the Causes of Revelation and the Elements of Context and their Role in Understanding and 

Application. Retrieved from https://vb.tafsir.net/tafsir20457/#.WJlysm8rLIU 

Aṣbān, I. (n.d.). The Context between Sharia Scholars and Modern Language Schools. Retrieved from Journal of Revival [Al Iḥyā‘ Journal]: 

http://alihyaa.org/Article.aspx?C=5741 
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These supplications and invocations to Allāh Almighty reflect the believer’s fear 

and concern about being afflicted by deviation, trials, relapse and drifting away 

from the way of guidance and the path of truth established by Sūrah Al Baqarah 

in the heart of believer. Therefore, the Messenger of Allāh (peace be upon him) 

supplicated frequently: “O Controller of the hearts, make my heart steadfast in 

Your religion”.   

Steadfastness is the main focus around which Sūrah ’Āl ‘Imrān revolves. Sūrah 

’Āl ‘Imrān defends those believing in it as much as they believe in its approach 

and apply it. 

The first part of the Sūrah dealt with the internal challenges of the soul. Then the 

conclusion of the Sūrah summarized how to face the challenges. Between the 

beginning and the end, it presented examples of prophets and sincere believers 

who remained steadfast despite all the challenges they faced in their lives.  

There is no doubt that this is achieved through monotheism which is the 

fundamental issue of the believer as provided for by Sūrah ’Āl ‘Imrān. Moreover, 

it did not stop at the issue of monotheism, but it showed the believer many things, 

means and challenges that he might face in life, such as intellectual challenges, 

psychological challenges, internal challenges, external challenges and conflict 

with certain groups in society and in real life. 

2. Overcoming Challenges in the Surah 

Sūrah ’Āl ‘Imrān, with its great verses, provided the believer with the truly 

effective weapon by which he can overcome all these challenges and difficulties.  

The wife of ‘Imrān is an example of remaining steadfast and firm under the 

pressure of society and the prevailing cultural environment which is recurrent 

today and in every age. Many people may collapse under such pressure of 
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difficulties but Mariam, the daughter of ‘Imrān, faced her community and people 

with steadfastness1.  

Then the Sūrah presented examples of external challenges that the Muslim 

community could face. For instance, patience was mentioned in the Sūrah in a 

number of great verses and positions at the individual and community levels. 

Patience means thinking about the future, foresight, planning, forethought and 

prudence. It allows us to reach a state of steadiness. 

Speaking on the purpose of steadfastness, the main objective of the Sūrah, many 

verses provide examples of the proper understanding of the trials and mechanisms 

of dealing with the calamities of life (’Āl ‘Imrān: 140-141). It is a process of 

scrutiny that purifies faith. 

The believer, as a human, may commit mistakes, errors and violations but he 

should not be trapped in such violations. The Qur’ān provides him with an 

approach to handle mistakes by trying to take advantage of the mistakes that 

occurred and draw lessons from them to move forward. 

The verses of Sūrah ’Āl ‘Imrān (’Āl ‘Imrān: 191) move on to the conclusion, to 

one of the greatest acts of worship without which no believer can keep steadfast– 

reflection. The greatest means is the one that brings together all means of 

steadfastness mentioned by the great Sūrah ’Āl ‘Imrān. By reflection, the 

believer’s heart holds the great signs of Allāh in the universe. So, he becomes 

aware of the absolute power of Allāh and he prostrates in humility before Allāh 

Almighty. He remembers Allāh standing, sitting and lying on his sides and reflects 

upon the creation of Allāh. Ibn Al Qayyim says, “Reflection moves the believer 

from the death of acumen to the life of insight, from the hardships to the liked and 

desirable things, from the prison of this world to the wide-open space of the 

Hereafter, and from the illness of doubtfulness to the unshakeable peace of 

 

1 - Būdrā‘, ‘. R. (n.d.). The Effect of Context in Understanding the Qur’ānic Text. Retrieved from Journal of Revival [Al Iḥyā‘ Journal]: 

www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5786 
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certainty. All in all, the origin of all acts of worship is reflection. Reflection and 

self-reflection are one of the greatest acts of hearts. Sūrah ’Āl ‘Imrān concludes 

with these mechanisms and means of steadfastness, which have been asserted and 

encouraged by the Sūrah from the beginning to the last verse of it.  

Conclusion 

To conclude, Surah Al Imran’s purposes can be identified by several methods 

including the name of the Surah and its spatial and temporal context. The surah 

presents several types of challenges including external, internal and the universal 

challenges that face the Muslim community. The Surah highlights some of the 

challenges faced by Al Imran family, namely his wife and daughter. The surah 

provides believers with methods to overcome all types of challenges; including 

steadfastness, supplication, endurance and reflection. 
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