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  الدكتور مصطفى بن أحمد الحك�م �لمة

  لمؤتمرارئ�س     

  icefsت التر���ة األسر�ة استرات�ج�ئ�س مجلس إدارة المركز الدولي لال ر 

  

 لموضوعاتاحسن اختيار س�سھ ع�� أمنذ ت األسر�ةو ت ال��بو�ة اس��اتيجيلال  المركز الدو�� بأد

حقق مقاصد تو  ،خدم رسالتھت القضايا ال�� العناية بانتقاء، و مل والتفاكرأوالت نظرالمطروحة ع�� �ساط ال

ال��  وا��االت ،ش�االت ال�� تطرح�اإل او  ،�ن المؤتمراتو او�و ما يتج�� من خالل عن ؛�شائھإوغايات  ،وجوده

�ط و�ر  ،واصرأل قوي اس�س لنظر فكري جامع يأتروم الت ؛�ات متعددةومقار  ،ات مختلفةن��يبمالمس�ا ت

   .�سانية واالجتماعية والدي�ية وال�ونيةب�ن العلوم اإل �سور ا�

والقضايا المستجدة ال�� تقت���  ،ش�االت الطارئةواإل  ،اختيار المواضيع الرا�نةا��رص ع�� مع 

�� �ذا السياق و ؛ثار�ا وتداعيا��اآومعا��ة  ،جل استفراع الوسع ��ل�اأمن وت�اتف القوى  ،تضافر ا���ود

موضوع  المسلي ؛"الفرص والتحديات: كورونا سرة �� زمنأل ا" : ــــالموسوم ب جاء اختيار موضوع �ذا المؤتمر

  ...�سانيا واقتصاديا�علميا وثقافيا واجتماعيا و و  ��ياة المرحلة ال�� فرضت نفس�ا ع�� العالم الوقت وقضي

حيث  ...ومشا�ل ضاغطة ،وقضايا طارئة ،ش�االت جديدةإفرزت أو  ،يقاعات العالم وحركتھإغ��ت ال�� و 

 وعرض التصورات ،جاباتإل ا ك�شافاو  ،بتداع ا��لول ا للمسا�مة �� تجند العلماء بمختلف تخصصا��م

  ...الشاملة�سانية إلازمة أل من ا ل��روج والسنار�و�ات

مس��ا �ذه التغ��ات فقد  ؛ثرأتلوا ث��ألتعوامل اجتماعية تخضع لا إ�سانيةة مؤسسة سر أل ن اأ�� إلنظر او�

ي والعلم أ��اب الر أصاب تانمما �ستد��  ؛ة ل�ذه ا��ائحةيبثار السلآلاونال�ا نص�ب وافر من  ،التحوالتو 

  .وا��لول المق��حة ،والفرص المتاحة ،حةو ر التحديات المط ضار عالتخصصات الستوا����ة من مختلف 

 من مختلف موضوعحيث تناولت ال ،والتنوع جادةغاية �� ا��دة واإل  كتابجاءت بحوث �ذا الوقد 

   ...وال��بو�ةاالجتماعية ة و الدي�يعالمية و إل واقيمية المقار�ات النفسية والواالتجا�ات و لزوايا ا

  ال��نة العلميةعضاء أو ، لمشارك�ناالباحث�ن ن �شكر جميع أال يفوتنا �� �ذا المقام و 
َّ

مت ال�� حك

دارة المؤتمر والمركز ع�� حسن الشكر موصول إل و  ،بو ياس�نأرئ�س�ا الدكتور وسيم  �مم�مقد�� ومت وقوَّ 

    .ل�ذا الغراس المبارك عناي��ا ورعاي��ا
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  د. وس�م محمد أبو �اسين
  

  رئ�س اللجنة العلم�ة للمؤتمر

  
  �سم اللھ الرحمن الرحيم

سّيد المرسل�ن، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالم�ن وع�� الم ع�� الة والّس والصّ  رّب العالم�ن ا��مد للھ

  آلھ و��بھ أجمع�ن،

  و�عد، 

ر �ذا الف��وس �� ال��بية ولتعليم، 
ّ
لقد غّ�� ف��وس �ورونا العالم بأسره، غّ��ه ب�ل مفاصلھ وتفاصيلھ.. لقد أث

ر �� العالقات األسر�ة واالجتماعية، وكذلك �� االقتصاد والتنمية، و�� ال��ة النفسية والعقلية كما 
ّ
أث

  لألفراد وا��ماعات، وما زال تأث��ه جلّيا �� �ل ���ء من حولنا...

ولطالما سا�مت الدراسات واألبحاث العلمية �� دعم تطور ا��تمعات واألمم نحو ال��وض والتقدم من 

فادة من ا����ات والتجارب ومن خالل وضع ا��طط واالس��اتيجيات ل��يل ا��ا�� ولألجيال خالل االست

القادمة. ومن أ�ّم أ�داف �ذه ا��طط واالس��اتيجيات، مواج�ة األمور المستجّدة والطارئة ع�� مجتمعاتنا، 

رق األمثل للتعامل مع �ذه المستجّدات من خالل
ّ
االس�ناد إ��  مثل ف��وس �ورونا، والوصول إ�� الط

  األساليب العلمية ال�� �عتمد ع�� الدراسات واألبحاث الّرص�نة وال�ادفة. 

راكة مع مخت�� القيم وا��تمع   ICEFSقام المركز الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة واألسر�ةمن �نا، 
ّ

بالش

مركز البحوث مع و ماس�� األسرة والقانون بجامعة المو�� اسماعيل، مع والتنمية بجامعة ابن ز�ر، و 

�عقد مؤتمره  قام عمادة البحث العل�� بجامعة البحر األحمر،مع والدراسات االسالمية با��امعة العراقية، و 

) �� يومي ا��امس Google Meetع�� منصة ( "األسرة �� زمن ال�ورونا: الفرص والتحّديات"الدو�� ا��امس: 

  . 2020والسادس من ش�ر د�سم�� 

ع�� تنظيم المؤتمرات العلمية الدولية ال�� �سا�م المركز الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة واألسر�ة لقد دأب 

�� ترك�� اال�تمام ع�� الشؤون ال��بو�ة واألسر�ة �� ضوء المتغ��ات العالمية وذلك من أجل ���يع الباحث�ن 

من أجل ال��وض بأّمتنا إ�� أع�� والباحثات الم�تّم�ن �شؤون األسرة ع�� المشاركة �� �ذه المؤتمرات 

المراتب. وتماشيا مع رؤ�ة المركز ورسالتھ وأ�دافھ، وكذلك تماشيا مع األوضاع الرا�نة حول العالم، جاء 

  اختيار عنوان المؤتمر عن األسرة �� زمن ال�ورونا كما ذكرنا سابقا.
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وذلك �عد خضوع�ا للتحكيم ات، ثلة من الباحث�ن والباحثلقد تم قبول عدد من األبحاث ال�� شارك ��ا 

العل�� من خالل أعضاء ال��نة العلمية للمؤتمر و�حسب المعاي�� العلمية العالمية للبحث العل��. وجاءت 

  األبحاث ضمن ا��اور التالية:

 اتيورونا : الواقع والتحد�األسرة المسلمة �� زمن ال  

  ائحة �ورونا نموذجئة من منظور فقھ النوازل.. جا�التعامل مع األمراض واألو   

 اببة ��ائحة �ورونا ع�� األطفال والشيمياآلثار التعل  

 اآلثار النفسة ��ائحة �ورونا ع�� أفراد األسرة  

 المسلمة و ة ر�ية ��ائحة �ورونا ع�� ا��تمعات واألسر العياآلثار االجتماعة والنفس

  وأفراد�ا

 سلمةالمو ة ر�ية ��ائحة �ورونا ع�� األسر العياآلثار االقتصاد  

 و�يك�اء االلو�مواج�ة ال� Infodemic ورونا�والشا�عات �� زمن ال   

 جة ��ائحة �ورونا �يد األسرة وا��تمع كنيالفوائد المرجوة ع�� صع  

واب ل�ل من سا�م �� تحقيق أ�داف �ذا المؤتمر من الباحث�ن 
ّ
وختاما، أسأل اللھ �عا�� أن ُيجزل األجر والث

�بو��ن والّنفسي�ن واالجتماعي�ن، وأيضا شر�اء المركز 
ّ
والباحثات األ�ارم، ورؤساء ا��لسات من ا����اء ال�

الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة لمركز األفاضل المذ�ور�ن أعاله، وكذلك بطبيعة ا��ال الشكر موصول ل

ة ممثال ���ص رئ�سھ سعادة الدكتور مصطفى بن أحمد ا��كيم والزمالء األعزاء، وجميع األخوة واألسر�

أعضاء ا��الس وال��ان المشاركة..، كما وأخص بالشكر أعضاء ال��نة العلمية الذين بذلوا ا���ود 

  �� �ذا الكتاب ....المباركة �� تحكيم �ل األبحاث الم�شورة 

قنا و�ياكم ل�ل خ��، إنھ و�� ذلك والقادر عليھ...
ّ
  �سألھ �عا�� أن ينفعنا جميعا بالعلم وأن يوف

  والسالم عليكم ورحمة اللھ...
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  المنظمة اتورقة تع��ف�ة �الجه

  

 -  روا ورت ارا دوز اراicefs  

وو ؤ  ار   ا ادة؛ ذات س إدارة، ون 

ن دون  اس اد اري، وا ا؛ وان 

دا ن ث   20 وأد رو ن أر ن  30ن أر ن 

 تت وارا رات، و .دو  تؤو ،ت ر  ون  

روا وا www.icefs.net   

 وا م وار ا  ر وو  رد رن زا  

 وم اا  ثأ " ا  در  و .را 

."وا  

 واروا https://labolvsd.uiz.ac.ma/  

  ار ارو دة ن دات  ردة اث ا وا - 

   ودان.

روا وا http://rsu.edu.sd/?p=1334  

ر ص  سر ارة واون  او إل  - 

 وا دوا ووم اا   ونرة واا   

را ا  س لإ وا.  

وو رز   اراا رز اوث وادرات ا" دأ"  -

  . ن دو اراق وادرات ودر   م ز اوث 
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  أر اؤر

طواور، واداف، اا ،ا  

رت ة ن ار  وب ارض ن وم و، ور ط م ل... 

 ا ا ظ نإ   ول مذا ا ن رس ر ن ر ديا

روس ورو اد إ ،  ت رات ادول ن ظر اول واق 

ا أو از ؤ، وإن  اطوارئ،  رت رى ارت ا ل 

، ور ن Working at Homeأزون وول  وظ اء وال ن ازل 

ار  و أ  ار  ...رون إ ر ذب ء م 

ول ان ا رو ،ت اراء ا بذ ...دودةم  .ا دو أنو

 رات ن ظر  وأن ارة، ار ر  ارزة اطت إدى ون ٢٠٢٠

ت ا   ه وا ط ،م د ل و ذروة ،مداث ان أء ووا..!   

  ود ن ،راظروف اا  مء اأ  رن ا رة ا ن مرا و

ر ا ر ادول، وآر ار وال وار، وآر اد  ظروف اق واظ

 رو  ر ات، واوا طن ا ددف اوو ،وا و 

ول ام ول ارض، وأرم ات واوت، إ أ  ارم ن ذك ك واد 

اء ار از، واف أراد أ  ًن إر ،زاد ارب اري  إر

 وا  رن ا نا إ  ورزاد ا وى اا و ، رةا

ذك ادو ارس د طت و اص اردي، وت ال ن  م ور 

  اود ن أل إد ج أو ح ذك اوء ات.

ا ت و ،موى ا  توت ات وف ا و ورو روس ح

دول ام  وطق اراءات اراز دى ره ار، وت ك 

اراءات اق ا أو از دارس وات، ورض ظر اول  اواطن، 

ا ر دود اد اوا زامر، وازل وان ا روجل واSocial 

Distancing .  

 ل أط راس اك ا ن ن ذاررس إ رآ و إ  ورو روس ورظ دو أنو

إ ،رو و وورووأ وووو  ن ،اروا وات ادا 

  ًن آذاا ت إ د ن م م، واَا رورة أ -  عو ن مرا 

 وا در -أو ورو ءو مَب اُ أن إ ... ، Covid-19 ود إ د ذيا ،
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طورة ا رق ا د ، ل  ،ون د رد َ ل و  

  .ورات ار ا ر ارن ادي وارون

 و ظروف اع واوا درا إ زداد ا ،د و ورو ر و

  ،نن واء واف ا ل ن  رر اا  لا

 ،رادرة وأا  رك ارات ذ ك ا ر اا وا و

. إ ك ا ول  لت اور رافوا  

ون أل س اوال وال ن ات ا ول   م 

 إ  ال ار ار، ات وات ار؛ن ن 

 د ارز ادو رات ارو وار دوة ان وان واراء 

  ارة  زن اورو ارص وادت".ادو "إ ار  اؤر 

ون ذا اطق دو  ان ن ن أدن أذة ن، ول 

ول ا نء ا  ط رؤط  ا وا ا ر

رت ان واا د ومل ا ل  إ . 

رؤداف اأ 

1 - . لل ارة وا  ورو  رد آد  

   ا   ات.ل ارب واود ا وا  وا - 2

3 -   ن ت ات وان ا ر تن ا ثول واف اا

.ورو   

4 - .ورو  د وا وا رت ال ا رافا  

 

رؤور ا 

ل ت ام ذا اؤر  اور وا ا وو، و ات 

 و ، ر- اا  لل ا  - ور اا 

 ارة ا  زن اورو اوا وادت.  - 

 -  ..وازلا  ظور ن وراض واا  لا.وذ ورو  
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 ار ا  ورو  اطل واب. - 

 ار ا  ورو  أراد ارة - 

 - .رادوأ ر اوا رت اا  ورو  وا ر اا 

 - رر اا  ورو  در اا .وا 

 -  واروء اواInfodemic   توا.ورون از  

 - .ورو   رة واد ا  ةورد اواا 

 -  .وروا  ظل  رن ادا 

 - .ورور ا  روا ا 

 - .ورود ا  ر  مل ا 

 ل ات ا ارة  ر  د ورو. اراف  - 

- .ا رظور ا ن راضوا وا  لا 

- .ا وا  ت اؤدور ا  
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  العلیا للمؤتمر اللجنۀأعضاء 

  

 سا ررؤ .م دد ان أ ط 

 رؤس اب ر ا د ا د .د 

 رؤا  مرف اوس د. ا د در 

 مرف اب ا فر ت دي .د 

 رؤ ا س ان د. ر وم أو 

  دروا ث ادة ا رر اا   

  ارن اطر د ارن د د.

  قس لإ وا  ونرة وار ا 

  إدرس ولد. 

  رد "دأ" ت ادراوث واز ارراا  

  ح وري د اوريد. 

  رد رن زا  وا م وار ارد 

 د. ان و



  : األسرة �� زمن كورونا: الفرص والتحديات�امسكتاب المؤتمر الدو�� ا�                  ICEFS المركز الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة واألسر�ة م�شورات 

  2020 د�سم�� / �انون األول  5-6                                                                                                                                                                                      

  
   

17 

   

موا الملخصات واألوراق ال�حث�ةأعضاء اللجنة العلم�ة 
�
  الذين ح�

 

دوب اا ؤ ما  

 (رس ا ا)وم أو ن   د. ا ا ادو ن

  أ.د. دة ووس ادر وم ا  ار د ازار

ودا  ط   رد أ.د. ز  

  د. ود رو  ا ا  ن 

  أ. د. زام دي ار  رت اراق  

 2طف  ازار  

  

  د. زر وة

  د. د م د ازوارة ازرء   اردن 

  ود د ط وف د.  ا ار ار طن

 
  ان و .أ.د   ان زر  ارب

  د. د طب دوس   ال طن

  د. د ر  رج  ا ا  ن  

  أ.د. م ب د اد  ا ا  ن

  د. م وش  ارز ادو  ام واث ا  ارب  

  د. اوب وف وزارة ار  ارب
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  البیان الختامی للمؤتمر      

  

  

  الأوراق البحثیۀ المحکمۀ
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  ع�� أفراد األسرة (Covid-19) اآلثار النفسية ��ائحة ف��وس كورونا المستجد

  د. عبد العز�ز بن صا�� المطوعأ.

  سابقا جامعة اإلمام عبد الرحمان بن فيصلأستاذ بجامعة 

  المملكة العر�ية السعودية

dr.motawa@gmail.com 

  

 :م��ص البحث

�دفت الدراسة ا��الية إ�� فحص مستوى اآلثار النفسية ل���ر الم���� لو�اء ف��وس �ورونا المستجد 

)COVID-19)  ) ودراسة الفروق النفسية �� آثار ا���ر الم���� لو�اء ف��وس �ورونا ،COVID-19  (

) ع�� عينة ، االستاذ / الطالبإلصابة بف��وس �ورونا ، ا���ساعتماًدا ع�� المتغ��ات (العوامل) التالية (ا

) واإلناث %46(349) فرد من ا���س�ن (الذ�ور 759السعودي�ن وغ�� السعودي�ن مقدار�ا (من 

) سنة، من ا��اضع�ن ل���ر الم���� ن�يجة جائحة ف��وس 65-18)) ت��اوح أعمار�م ما ب�ن (54%(410

أ�عاد (التباعد االجتما��  5الم���� عل��م متضمًنا  ل���ر النفسية األعراض مقياس تطبيق . تم�ورونا

والكسل و��مال الذات  والروت�ن اليومي واألعراض االنفعالية).  أعد�ا الباحث، وتمت برمجتھ إلك��ونًيا 

أظ�رت نتائج الدراسة أن أ�عاد األعراض النفسية �� ا���ر  .خصائصھ السي�وم��ية وتم التأكد من

 �� 
ً
األعراض ثم )، ٪47.48( الروت�ن اليومي)، ٪51.43االجتما�� ( ُ�عد التباعدالم���� األك�� شيوعا

 46.03ثم الكسل/ الملل ()، ٪47.10( االنفعالية
ً
). أظ�رت النتائج أن ٪43.92اإل�مال الذا�ي ()، وأخ��ا

لم يكن �� ح�ن ، والطلبةث، األعراض النفسية ل���ر الص�� الم���� �انت مرتفعة �ش�ل خاص ب�ن اإلنا

�� اآلثار النفسية ل���ر الم���� �� �افة األ�عاد  �COVID-19ناك فروق ب�ن المصاب�ن وغ�� المصاب�ن بــ 

   .األعراض االنفعاليةال�لية فيما عدا ُ�عد  والدرجة

  Covid-19): ا���ر الص�� الم����، اآلثار النفسية، ف��وس �ورونا المستجد ال�لمات المفتاحية
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The Psychological Effects of Coronavirus Pandemic (Covid-19) on family members 

Dr. Abdul-aziz  S. Almutawa 

Professor at Imam Abd al-Rahman bin Faisal University, formerly 

Kingdom Saudi Arabia 

dr.motawa@gmail.com 

 

Abstract: 

The current study aimed to examine the level of psychological effects of the home 

quarantine of the emerging coronavirus (COVID-19) pandemic, and examine the differences 

in the psychological effects of the home quarantine of Coronavirus Pandemic (COVID-19) 

Depending on the following variables (factors) (COVID-19 infection, Gender, faculty / 

Student) on a sample of Saudis and non-Saudis of (759) individuals of both males (349 

(46%)) and females (410 (54%) whose ages range between (18-65) years, who are subject to 

home quarantine as a result of the Coronavirus pandemic. Home quarantine psychological 

symptoms scale has been applied to them included 5 dimensions social distancing, boredom 

/ laziness, self-neglect, daily routine and emotional symptoms) prepared by the researcher, 

and was programmed electronically and its psychometric properties were confirmed. The 

results of the study showed that the most common home quarantine psychological 

symptoms dimensions were social distancing (51.43%), daily routine (47.48%), emotional 

symptoms (47.10%), laziness / boredom (46.03), and finally self-neglect (43.92%).  the 

results demonstrated that higher home quarantine psychological symptoms were 

particularly high among females and students, While there were no differences between 

infected and non-infected with COVID-19 in the psychological effects of home quarantine in 

all dimensions and overall degree, except for the dimension of emotional symptoms. 

  Keywords: Home Quarantine, Psychological Effects, (Covid-19). 
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  المقدمة

وقد نتج الص�ن. ب�� وو�ان  2019) ألول مرة �� د�سم�� Covid-19( �ورونا المستجد ف��وستم اك�شاف    

الطر�قة الرئ�سية النتقال فان�شاره حالة طوارئ عالمية. وقد تم تص�يف العدوى ع�� أ��ا جائحة.  عن

ل العالم �ناك المالي�ن من ا��االت اإليجابية المبلغ ع��ا حو . و العدوى من خالل االتصال الوثيق بالناس

غ�� الم���� ا���ر الص�� ب اإلجراءات االح��از�ة ا��اصةتنفيذ ). ونتج عن Ellepola, 2020( منذ بداي��ا

العديد من  أثر ع�� مما للعزلة االجتماعيةعدًدا كب�ً�ا من األ��اص إ�� �عرض المسبوقة �� الص�ن 

سية، مثل اضطراب ال�لع والقلق جوانب حياة الناس. كما �س�ب �� مجموعة متنوعة من المشا�ل النف

  واالكتئاب. 

وقد لفت ا��تص�ن تأث�� األو�ئة واألمراض ع�� ا��الة المزاجية لإل�سان وسلوكھ وطرق مواج���ا.     

ع�� األفراد  19حيث �ان لالن�شار السر�ع والمفا��ء للو�اء العال�� ف��وس �ورونا والمعروف ب�وفيد 

فسية متمثلة �� اضطرابات سلوكية وانفعالية �اضطرابات النوم والقلق المش�بھ �� إصاب��م بھ آثار ن

).  وقد تختلف اآلثار النفسية 2020واالكتئاب واال���اب االجتما�� والوصمة االجتماعية (رشدي، 

 لدرجة قو��ا من ��ص آلخر حسب ا��الة ال��ية. فبال�سبة لألفراد المتمتع�ن 
ً
ل���ر الص�� تبعا

إم�انية ك��ى ع�� تحمل إجراءات العزل الص��، ع�� عكس كبار السن واألطفال ب��ة جيدة، ل�م 

وكذلك المصاب�ن بأمراض نفسية وعص�ية. وتزداد اآلثار النفسية ل���ر الص�� من خالل معرفة األفراد 

  ). 2020با�عدام وجود دواء خاص للقضاء ع�� الو�اء (يلول، 

حتمل �عرض�م للعدوى، إ�� البحث عن العزلة �� منازل�م أو األ��اص، الذين يُ ت جائحة �ورونا دفع    

 Medina, Jaramillo-Valverde جاراميلو فالف��ديلذلك قام �ل من مدينا و  �� م�شأة ا���ر الص��.

 ف��وس �ورونا المراجعة ا��الية �غرض تحليل اآلثار النفسية الناتجة عن تأث�� جائحةبإجراء  (2020)

COVID-19  آثاًرا نفسية سلبية �� عموم الس�ان و�� العامل�ن ال��ي�ن،  فقد تب�ن أن �ناك. ا��تمعع��

كرب ما �عد : أعراض  من ب�ن األعراض الرئ�سيةو الف��وس،  لمواج�ة �ذاالذين �م �� خط الرعاية األول 

ا���ر الص��، وا��اوف من اإلصابة، ف��ة إطالة �س�ب  الضغوط �شمل ، كماوالغضبالصدمة 

  واإلحباط، والملل، وعدم كفاية اإلمدادات، وعدم كفاية المعلومات، وا��سائر المالية. 

  مش�لة الدراسة 

ع�� الرغم من عدم تص�يف متالزمة ال�وخ (ح�� المقصورة) ع�� أ��ا اضطراب، إال أن التعب واإلج�اد 

�و شعور بالضغط النف���  ،Cabin Feverالمقصورة  المصاحب ل���ر الص��، �شبھ مف�وم ح��

ن�يجة للعزل الصارم. يمكن تفس��ه ع�� أنھ شعور با��وف الناجم عن اال�عزال الناجم عن العزلة �� 

م�ان مغلق لف��ة طو�لة من الزمن. قد �عا�ي �ذا الفرد من �عض األعراض كصعو�ة االس�يقاظ من 

كتئاب، ونقص ال��ك��، والتعب، وانخفاض الدافع، والملل، وال��يج. النوم، وشرا�ة الطعام، والقلق، واال

وقد تم اإلبالغ عن أعراض مماثلة ب�ن العامل�ن �� المنارات والغواصات واألفراد المعزول�ن �س�ب األو�ئة 
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) ونتج عن تنفيذ اإلجراءات االح��از�ة ا��اصة با���ر الص��  Ellepola, 2020أو سوء األحوال ا��و�ة  (

الم���� غ�� المسبوقة �� الص�ن إ�� �عرض عدًدا كب�ً�ا من األ��اص للعزلة االجتماعية مما أثر ع�� 

العديد من جوانب حياة الناس. كما �س�ب �� مجموعة متنوعة من المشا�ل النفسية، مثل اضطراب 

�ئة السعودية وخاصة ال�لع والقلق واالكتئاب . ف�ان من الم�م رصد اآلثار النفسية ل���ر الم���� �� الب

 لعودة الدراسة وضرورة ��يئة �ل من الطلبة واألساتذة للب�ئة ا��امعية �� 
ً
لدى الطلبة واألساتذة نظرا

 ثو��ا ا��ديد.  

اس�شارة اف��اضية  154و�ناء ع�� تجر�ة مركز اإلرشاد ا��ام�� �� تقديم ا��دمات اإلرشادية االف��اضية (

وات ومبادرات اف��اضية) خالل ف��ة التعليق ، فبات من الوا�� لدينا أن ورشة تدر��ية عن ُ�عد وند 50و

الظروف ا��الية المرتبطة بجائحة �ورونا قد أس�مت �� ارتفاع �سبة �عرض الطلبة لألزمات النفسية مما 

سا�م �� ز�ادة الطلب ع�� خدمات مركز اإلرشاد ا��ام��. كما أتاحت االس�شارات النفسية عن ُ�عد 

قبال الطلبة الذين �عانون من صعو�ة �� اإلفصاح عن مشكال��م النفسية �ش�ل مباشر. كما فرصة ا

أظ�ر التواصل االف��ا��� والذي امتد إ�� شر�حة كب��ة من ا��تمع ا��ام�� وا���� مدى حاجة الطلبة 

إشراف وغ���م ل��صول ع�� المعلومات التثقيفية والتدخالت العالجية من المصادر الموثوقة وتحت 

 لدى الطلبة خالل ف��ة  حيث �انت نخبة متم��ة من ا��تص�ن بالمركز.
ً
أك�� المشكالت النفسية تكرارا

) التا��:  
ً
  التعليق لعمالء المركز وفق ال��ت�ب (تنازليا

  قلق المستقبل  .1

  تو�م المرض (العدوى بالف��وس) .2

  الضغوط النفسية واأل�اديمية .3

  نو�ات ال�لع .4

  عدم تنظيم الوقت .5

  االختبارقلق  .6

  اضطرابات النوم وخاصة األرق  .7

  االكتئاب  .8

  القلق االجتما�� .9

  الوسواس الق�ري  .10

  الغضب الظر��  .11

  .انخفاض الدافعية لإلنجاز .12

  الدراسات السابقة

 ,Alkhamees, Alrashed,  Alzunaydiا��يميد وا��و��� و الزنيدي و الراشد و ا��م�س قام �ل من    

Almohimeed & Aljohani (2020)   خالل المرحلة المبكرة من بإجراء دراسة ع�� ا��تمع السعودي
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حيث تم . فرد 1160عدد�ا  عينات من كرة الث�� ع��م�� ع�� اإلن��نت  حيث تم إجراء، الف��وستف��� 

االكتئاب والقلق مقياس ) ، و IES-Rتأث�� ا��دث المعدل (مقياس تقييم األثر النف��� باستخدام 

متوسطة إ��  ة سلبيةنفسي آثار أظ�ر ٪23.6وأظ�رت النتائج  أن حوا��  ).DASS-21( والضغط النف���

من  والضغط النف���أبلغوا عن أعراض االكتئاب والقلق  ٪22.3و ٪24و ٪28.3 أن حوا��و شديدة ، 

  .التوا�� ع�� الشديد، إ��المتوسط 

االبتعاد س �ورونا والذي سماه "من ف��و و�اء �عد  إعادة تصور ا��تمعب Long (2020)كما أو��� لونج    

إن "اإل�عاد" أو "اإلغالق" ل�س �و الطر�قة الوحيدة ال�� يمكن حيث ، "االجتما�� إ�� االحتواء االجتما��

عالية ول�س من الس�ل استدامتھ ع�� المدى مادية ونفسية تحمل ت�اليف اتباع�ا، حيث نتج ع��ا 

ا جديدة ل
ً
لع�ش واالختالط جنًبا إ�� جنب مع احتواء الف��وس المن�شر الطو�ل. لذلك يجب أن نتخيل طرق

  " Social Containmentجتما��اال حتواء اال �ذه اإلس��اتيجية "وقام ب�سمية �� نفس الوقت. 

  ,Orgilés, Morales, Delveccio أورجيلس ومورال�س وديلف�شو وماز���� و�سبادا دراسة ت�دف       

Mazzeschi & Espada,  (2020)   ل���ر الص�� ع�� األطفال والمرا�ق�ن من  االنفعا��إ�� فحص األثر

 بـ
ً
من  1143أكمل حيث . COVID-19 جائحة ف��وس �وروناإيطاليا و�سبانيا، و�ما من أك�� البلدان تأثرا

ت عاًما استطالًعا يقدم معلوما 18و  3أولياء أمور األطفال اإليطالي�ن واإلسبان الذين ت��اوح أعمار�م ب�ن 

 عليھ قبل اإلقامة �� الم��ل. واحول كيفية تأث�� ا���ر الص�� ع�� أطفال�م وأنفس�م، مقارنة بما �ان

وسلوكيات أطفال�م خالل  المزاجيةالحظوا �غ��ات �� ا��الة  الوالدينمن  ٪85.7 إ�� أن النتائجوأشارت 

)، ٪39)، وال��يج (٪52الملل ()، و ٪76.6ا���ر الص��. �انت أك�� األعراض شيوًعا صعو�ة �� ال��ك�� (

)، وا��اوف ٪30.4)، وعدم االرتياح (٪31.3)، والشعور بالوحدة (٪38)، والعص�ية (٪38.8واألرق (

اإلسبان عن أعراض أك�� من اإليطالي�ن. كما �و متوقع، استخدم أطفال كال  الوالدين)، وأبلغ 30.1٪(

ممارسة ال�شاط البد�ي، وناموا ساعات أك�� أثناء البلدين الشاشات �ش�ل متكرر، وقضوا وقًتا أقل �� 

  ا���ر الص��. 

�أحد ���ر الص�� القسري أن �ناك آثار نفسية ل Dubey et al. (2020)وأظ�رت دراسة دو�ي وآخرون    

والقلق  . ومن ب�ن �ذه اآلثار ال�لع ا��اد COVID-19 اإلجراءات االح��از�ة للوقاية من ان�شار ف��وس

واالكتئاب واضطراب ما  Paranoia واالكتناز والبارانو�ا Obsessive Behaviorsالوسواسية والسلوكيات 

العامل�ن ��  كما أنع�� المدى الطو�ل.  �post-traumatic stress disorder (PTSD)عد الصدمة كرب 

�� ش�ل  نفسية سلبيةآثار وكذلك �عانون من  ،أك�� عرضة لإلصابة بالمرض �انوامجال الرعاية ال��ية 

ا��درة والقلق وا��وف من انتقال العدوى واالكتئاب وز�ادة االعتماد ع�� المواد  االح��اق النف���

�عطيل نمط ا��ياة المعتاد  19-�وفيد برامج م�افحة فقد ي�تج عنما �عد الصدمة. كرب واضطراب 

واالجتماعية لكبار  تتأثر ا��وانب النفسيةكما . نف��� وا�� لد��ملألطفال وقد ت�س�ب �� اضطراب 
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السن ومقدمي الرعاية والمر��� النفسي�ن وا��تمعات الم�مشة ��ذا الو�اء بطرق مختلفة و�حتاجون إ�� 

  .عناية خاصة

  ,Al-Hanawi الشر��و المبارك و عنقاوي و القطان  و الشر�ف و موا��  و ا��ناوي كما �دفت دراسة       

Mwale, Alshareef, Qattan, Angawi,  Almubark, & Alsharqi  (2020)  النف���  الضغطأثر  فحص إ��

ا ع�� است�يان  3036 ، وذلك ع�� ب�ن السعودي�ن COVID-19 �ائحة ف��وس �ورونا�
ً
. إلك��و�يمشار�

ضغوط النفسية الناتجة عن من س�ان المملكة العر�ية السعودية �عانون من ال ٪40أن  النتائج أظ�رت 

شديدة.  ضغوط�عانون من  ٪7، و �سيطة ضغوط نفسية�عانون من  ٪33، م��م جائحة ف��وس �ورونا

الشدة مرتفعة �ش�ل خاص ب�ن الشباب واإلناث وموظفي القطاع الضغوط النفسية مستو�ات و�انت 

  ا��اص والعامل�ن ال��ي�ن، وخاصة أولئك الذين �عملون �� ا��طوط األمامية.

الضوء ع�� االضطرابات النفسية ال�� �سب��ا ظ�ور ) إللقاء ��2020 ح�ن �دفت دراسة الس�ا�� (     

ف��وس �ورونا والبقاء �� ا���ر الص�� الم����، ال�� تم تقسيم�ا إ�� عدد من األعراض مثل األعراض 

ا��سدية وشملت (الصداع وشد الرقبة ومشا�ل النوم وانخفاض الش�ية وانخفاض الطاقة والتعب)، 

ت (ا��اوف المتعلقة بالف��وس وا��زن والغضب ومشاعر اإلحباط واألعراض النفسية واالنفعالية وشمل

والرؤ�ة السلبية لألشياء أو األحداث اليومية)، واألعراض السلوكية وشملت (صعو�ة ال��ك�� وال��يج 

  والعدوان والب�اء واال���اب والعزلة وصعو�ة �� اتخاذ القرارات و�عاطي الكحول وا��درات). 

مقابالت   Rosenblatt,  Anderson & Johnson (1984) نبالت أندرسون وجو�سون روز دراسة أجر�ت     

من الرجال وال�ساء �� والية مين�سوتا،  35" مع عينة من المقصورة (متالزمة ال�وخ)حول موضوع "ح�� 

ولكن لم تكن متطابقة مع  المقصورة. تداخلت المفا�يم حول ح�� 84و 17ت��اوح أعمار�م ب�ن 

مشاعر المقابالت �ل من المشاعر األك�� بروًزا �� تقار�ر وشملت لوم السلوكية الشا�عة، مصط��ات الع

 مواج�ةعادة عن ت العينة عدم الرضا �� الم��ل واألرق والملل وال��يج، وا��اجة إ�� كسر الروت�ن. أبلغ

أو المساعدة المقدمة من األصدقاء واألقارب. self-help ح�� المقصورة من خالل المساعدة الذاتية 

  . الممارس�نقد طلبوا المساعدة من م��م قليل و 

  أسئلة الدراسة 

  ما �و مستوى اآلثار النفسية ل���ر الص�� الم���� لدى عينة من ا��اضع�ن ل���ر الم����؟ .1

  �ل �ناك فروق ب�ن ا���س�ن �� اآلثار النفسية ل���ر الص�� الم����؟ .2

فروق ب�ن المصاب�ن وغ�� المصاب�ن �عدوى ف��وس �ورونا �� اآلثار النفسية ل���ر �ل �ناك  .3

  الص�� الم����؟

�ل �ناك فروق ب�ن الطلبة واألساتذة �عدوى ف��وس �ورونا �� اآلثار النفسية ل���ر الص��  .4

 الم����؟

  أ�داف الدراسة 
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من ا��اضع�ن ل���ر  رصد درجة ومستوى اآلثار النفسية ل���ر الص�� الم���� لدى عينة .1

  الم����.

 للعوامل (المتغ��ات) التالية:   .2
ً
  فحص الفروق �� اآلثار النفسية ل���ر الص�� الم���� تبعا

o .ا���س  

o إلصابة �عدوى ف��وس �ورونا. ا  

 

  الدراسة أ�مية

  قد ي�تج عن رصد مستوى اآلثار النفسية ل���ر الص�� الم���� ��ائحة ف��وس �ورونا المستجد

)Covid-19) .عض التوصيات البحثية والعملية ال�� قد �عود بالنفع ع�� المواطن السعودي� 

  قد �س�م �ذه الدراسة �� لفت نظر الباحث�ن، لبناء برامج إرشادية �ساعد ع�� الوقاية من آثار

 مع دور ا��امعات  ،(Covid-19ا���ر الص�� الم���� ��ائحة ف��وس �ورونا المستجد (
ً
�عاونا

    سات ا��تمع �� تحقيق ذلك.ومؤس

  عد الدراسة الرا�نة عامل مساعد �� قياس أي أ�عاد مقياس األعراض النفسية ل���ر الم�����

 لدى عينة الدراسة. 
ً
  �ان أك�� ان�شارا

  ،الكشف عن الدور الذي يمكن أن يلعبھ عدد من المتغ��ات الديموغرافية (�ا���س، والم�نة

  �ورونا) �� تحديد درجة التأثر النف��� با���ر الص�� الم����.ودرجة اإلصابة �عدوى ف��وس 

  عد �ذه الدراسة خطوة مساعدة �� إعادة اندماج األفراد داخل ا��تمع مرة أخرى �عد ف��ة من�

  االنتقال من االبتعاد االجتما�� إ�� االحتواء االجتما��. Long (2020)العزل، أو كما وصفھ لونج 

  من�� الدراسة

 العتماد الباحث �� تقديم المتغ��ات المستقلة ت الدراسة اتبع    
ً
المن�� الوصفي المقارن، نظرا

ومعا����ا ع�� الوصف، ول�س التعديل والتغي�� العمدي، باإلضافة إ�� أ��ا دراسة ميدانية يصعب ف��ا 

  ضبط �ل المتغ��ات الدخيلة.

  الدراسة  عينة

) %46(349) فرد من ا���س�ن (الذ�ور 759مقدار�ا ( س�تم اختيار عينة السعودي�ن وغ�� السعودي�ن

) سنة، من ا��اضع�ن ل���ر الم���� ن�يجة جائحة 65-18)) ت��اوح أعمار�م ما ب�ن (%54(410واإلناث 

ف��وس �ورونا. وقد تم مراعاة اثناء اختيار العينة متغ��ات الدراسة الديموغرافية (العمر، ا���س، 

صابة �عدوى ف��وس �ورونا، إصابة األقارب �عدوى ف��وس �ورونا، ا��الة ا���سية، مستوى التدين، اإل 

  االجتماعية، نوع الم�نة).

  أدوات الدراسة 
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�عض األعراض النفسية الباحث بإعداد مقياس لقياس  قاممقياس األعراض النفسية ل���ر الم����: 

 Chinمثل مقياس ش�ن �عد االطالع ع�� األدب النظري والمقاي�س السابقة الناتجة عن ا���ر الم���� 

-DASS( والضغط النف���االكتئاب والقلق مقياس و  ����Cabin Fever Scale: CFS المقصورة   (2020)

أ�عاد �ما (التباعد االجتما��  ��5 ضوء بند  33للمقياس ع�� ع�� الصورة الرا�نة  ، واستقرت)21

وقد اتبع �ذا المقياس تدر�ج و��مال الذات والروت�ن اليومي واألعراض االنفعالية)،  والملل/ الكسل

 ( 1ليكرت ا��ما��� ي��اوح من 
ً
 ( 5) إ�� أبدا

ً
 )165إ��  33). وت��اوح الدرجة ال�لية ع�� المقياس من (دائما

ب ا���ر الص�� �عرض المشارك آلثار نفسية سلبية �س�، و�ش�� الدرجة العالية ع�� المقياس إ�� درجة

 : من خالل �ذا الرابط Questionproالم���� .كما تم برمجة المقياس من خالل برنامج 

https://ud.questionpro.com/t/ALdl3ZiEVd  . 

تم حساب الصدق الت�و��� من خالل معامالت وقد ا�سم المقياس بخصائص سي�وم��ية جيدة،  حيث 

التأكد من  كما تم )،0.611 -0.278، وتراوحت (ب�ن والدرجة ال�لية للمقياساالرتباط ب�ن درجات البنود 

)؛ مما يدل ع�� 0.882معامل ثبات المقياس من خالل تطبيق معادلة ألفا كرونباخ، وقد بلغت قيمتھ (

حساب معامل ثبات المقياس بطر�قة القسمة النصفية �عد ت��يح درجة ثبات عالية للمقياس. كما تم 

 0.832الطول باستخدام معادلة جتمان، وقد بلغ (
ً
  .) و�و ثبات مرتفع أيضا

 س�تم استخدام لدراسة الرا�نة وتحليل بيانا��الإلجابة ع�� أسئلة ا: أساليب التحليل اإلحصا�ي

  : SPSSحصائية التالية، بناء ع�� ا��زمة االحصائية �� العلوم االجتماعية األساليب اإل 

  ال�سب المئو�ة والمتوسط ا��سا�ي واالنحراف المعياري. .1

  . اختبار ت للفروق ب�ن ا��موعات المستقلة. 2

  . معامل االرتباط ا��طي المستقيم (ب��سون).3

  معامل ألفا كرونباخ والقسمة النصفية.. 4

  نتائج عرض ال

ما �و مستوى اآلثار النفسية ل���ر الص�� الم���� لدى عينة من ا��اضع�ن ل���ر السؤال األول: 

  الم����؟

من العينة لم يظ�ر عل��م آثار نفسية ل���ر الص�� الم����  %15حيث أشارت نتائج الدراسة إ�� أن 

آثار  %9آثار نفسية متوسطة، ب�نما أظ�ر  %��76 ح�ن أظ�ر  ��Covid-19ائحة ف��وس �ورونا المستجد 

احتل ُ�عد التباعد االجتما�� المرتبة األو�� بوزن �س�� )، 1( نفسية شديدة كما �و مو�� �� ش�ل

كما �و  )%43.36)، إال أن ُ�عد إ�مال الذات جاء �� المرتبة ا��امسة واألخ��ة بوزن �س�� (51.06%(

  ) : 2ل () وش�1مو�� �� جدول (

  (الدرجة ال�لية) الص�� الم���� مستوى اآلثار النفسية ل���ر ) 1ش�ل (
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افات المعيار�ة والوزن ال�س�� لآلثار النفسية لــ ) 1جدول ( -COVIDالمتوسطات ا��سابية واالنحر

19   

 رقم

  الُبعد

المتوسط   الُبعد  الرتبة

  ا��سا�ي

االنحراف 

  المعياري 

الوزن 

  ال�س��

 51.43%  5.71  18.00  االجتما��التباعد   1  1

  46.03%  4.75  13.81  الكسل/الملل  4  2

  43.92%  4.26  10.98  إ�مال الذات  5  3

  47.48%  4.28  11.87  الروت�ن اليومي  2  4

  47.10%  7.27  23.55  األعراض االنفعالية  3  5

  47.41%  21.59  78.22  الدرجة ال�لية
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  �� اآلثار النفسية ل���ر الص�� الم����؟�ل �ناك فروق ب�ن ا���س�ن السؤال الثا�ي: 

اإلناث  لإلجابة ع�� السؤال الثا�ي تم االستعانة باختبار ت للمجموعت�ن المستقلت�ن، وقد تب�ن أن

 من الذكور لآلثار النفسية الناتجة عن ا���ر الم���� لــ �انوا 
ً
، كما �و ممثل �� COVID-19أك�� تأثرا

كما تم توضيحھ �� جدول  حيث �انت �افة الفروق ذات داللة إحصائية.الدرجة ال�لية و�افة اال�عاد 

)2:(  

  وأ�عاده ا��تلفة  COID-19الفروق ب�ن ا���س�ن �� اآلثار النفسية لــ ) 2جدول (

اإلنحراف   المتوسط  ن  ا���س  األ�عاد

  المعياري 

  داللة ت  )قيم (ت

التباعد 

  االجتما��

 0.035  2.11-  5.34  17.52  349  ذكر

  5.98  18.40  410  ان��

الكسل/الم

  لل

  0.001  4.58-  4.62  12.96  349  ذكر

  4.74  14.53  410  ان��

إ�مال 

  الذات

  0.001  4.58-  3.90  10.23  349  ذكر

  4.44  11.64  410  ان��

الروت�ن 

  اليومي

  0.001  5.38-  4.31  10.97  349  ذكر

  4.09  12.62  410  ان��

األعراض 

  االنفعالية

  0.001  4.77-  7.03  22.20  349  ذكر

  7.27  24.69  410  ان��

الدرجة 

  ال�لية

  0.001  5.17-  20.83  73.90  349  ذكر

  21.56  81.89  410  ان��

51,43%

46,03%

43,92%

47,48%47,10%

ةاألعراض االنفعالیالروتین الیومي إھمال الذاتالملل/الكسلالتباعد االجتماعي

COVID-19الوزن النسبي ألبعاد اآلثار النفسیة لــ) 2(شكل 
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�ل �ناك فروق ب�ن المصاب�ن وغ�� المصاب�ن �عدوى ف��وس كورونا �� اآلثار السؤال الثالث: 

  النفسية ل���ر الص�� الم����؟

لم يكن �ناك لإلجابة ع�� السؤال الثالث تم االستعانة باختبار ت للمجموعت�ن المستقلت�ن، وقد تب�ن أنھ 

�� اآلثار النفسية ل���ر الم���� �� �افة األ�عاد  COVID-19فروق ب�ن المصاب�ن وغ�� المصاب�ن بــ 

صاب�ن درجة أقل من األعراض والدرجة ال�لية، فيما عدا ُ�عد األعراض االنفعالية الذي أظ�ر فيھ الم

  ):3كما �و مو�� �� جدول ( االنفعالية ل���ر الم���� مقارنة �غ�� المصاب�ن.

�� اآلثار النفسية لـ���ر الم���� وأ�عاده  COID-19الفروق ب�ن المصاب�ن وغ�� المصاب�ن بــ )3( جدول 

  ا��تلفة

عامل   األ�عاد

  اإلصابة

اإلنحراف   المتوسط  ن

  المعياري 

  داللة ت  )(تقيم 

التباعد 

  االجتما��

  غ. دال  1.67-  5.35 16.83  56  مصاب�ن

غ�� 

  مصاب�ن

703  18.09  5.73  

الكسل/الم

  لل

  غ. دال  0.49-  4.89  13.50  56  مصاب�ن

غ�� 

  مصاب�ن

703  13.83  4.74  

إ�مال 

  الذات

  غ. دال  0.78-  4.67  11.46  56  مصاب�ن

غ�� 

  مصاب�ن

703  10.95  4.22  

الروت�ن 

  اليومي

  غ. دال  1.14-  4.06  11.10  56  مصاب�ن

غ�� 

  مصاب�ن

703  11.92  4.29  

األعراض 

  االنفعالية

 0.045  2.04-  6.66  21.78  56  مصاب�ن

غ�� 

  مصاب�ن

703  23.68  7.30  

الدرجة 

  ال�لية

  غ. دال  1.30-  21.01  74.69  56  مصاب�ن

غ�� 

  مصاب�ن

703  78.50  21.62  
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�ل �ناك فروق ب�ن المصاب�ن وغ�� المصاب�ن �عدوى ف��وس كورونا �� اآلثار النفسية السؤال الرا�ع: 

  ل���ر الص�� الم����؟

الطلبة أك��  لإلجابة ع�� السؤال الرا�ع تم االستعانة باختبار ت للمجموعت�ن المستقلت�ن، وقد تب�ن أن

 من ا���ر الم���� من األساتذة �� �ل من الدرجة ال�لية لآلثار النفسية ل���ر الم���� ن�يجة 
ً
تأثرا

COVID-19  �� وُ�عد الروت�ن اليومي واألعراض االنفعالية، �� ح�ن لم ي�ب�ن أي فروق ب�ن الطلبة واألساتذة

  ):4كما �و مو�� �� جدول ( لذات.�ل من ُ�عد التباعد االجتما�� والكسل/الملل و��مال ا

  الفروق ب�ن الطلبة واالستاذة  �� اآلثار النفسية لـ���ر الم���� وأ�عاده ا��تلفة )4( جدول 

الطالب /  األ�عاد

  االستاذ

اإلنحراف   المتوسط  ن

  المعياري 

قيم 

  )(ت

  داللة ت

التباعد 

  االجتما��

  غ. دال  1.60  5.82  19.71  121  الطالب

  5.55  18.15  46  االستاذ

الكسل/الم

  لل

  غ. دال  1.88  4.77  16.00  121  الطالب

  4.86  14.43  46  االستاذ

إ�مال 

  الذات

  غ. دال  1.32  4.95  12.03  121  الطالب

  5.03  10.89  46  االستاذ

الروت�ن 

  اليومي

  0.002  3.14  4.78  13.78  121  الطالب

  3.89  11.52  46  االستاذ

األعراض 

  االنفعالية

  0.039  2.10  7.45  26.53  121  الطالب

  7.79  23.73  46  االستاذ

الدرجة 

  ال�لية

  0.023  2.33  22.21  88.07  121  الطالب

  23.50  78.73  46  االستاذ

  مناقشة النتائج

 أمام ا���ر الم���� وآثاره السلبية، وقد ي�ون ذلك ن�يجة ما يتمتعون  %�15ان   
ً
من العينة أك�� صمودا

الذين أظ�روا  %76بھ خصائص نفسية وأس��اتيجيات مواج�ة للتعامل مع األزمة ا��الية، �� ح�ن يحتاج 

دة وما ي�تج ع��ا من اضطرابات آثار نفسية متوسطة برامج وقائية ح�� ال تتطور �ذه اآلثار ع�� آثار شدي

آثار  %9نفسية �القلق واالكتئاب واضطراب كرب ما �عد الصدمة ع�� وجھ ا��صوص.  ب�نما أظ�ر 

 با���ر الم����، مما يجعل�م �� احتياج ل��امج عالجية ح�� ال تتفاقم 
ً
نفسية شديدة الذين �انوا أك�� تأثرا

اسات عدة اآلثار النفسية السلبية ن�يجة لھ �ا��وف، �ذه اآلثار وتتحول لدرجة اإلزمان. وكشفت در 

من االفراد من القلق الشديد،  ٪30إ��  ٪10، كما عا�ى حوا�� من Hall et al., 2008)والشعور بال��ز (
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وظ�رت مشكالت �القلق )  .Tine et al., 2016وتفاقمت لد��م المشاعر السلبية �عد فرض العزل الم���� (

  ).Sim, Huak , Chong , Chua , & Wen , 2010ولوم الذات (

وعن تصدر ُ�عد التباعد االجتما�� المرتبة األو�� �� ان�شاره داخل العينة، قد يفسر مدى خوف ا��تمع    

من التقارب االجتما�� ، حيث نتج عن إل��ام�م باإلجراءات االح��از�ة آثار سلبية ع�� م�ارا��م االجتماعية 

  Long (2020)، حيث أو��� لونج COVID-19تما��، ع�� عكس ما �ان قبل وتفاعل�م مع ا��يط االج

بإعادة تصور ا��تمع لو�اء ف��وس �ورونا الذي سماه من االبتعاد االجتما�� إ�� االحتواء االجتما��، 

حيث إن "اإل�عاد" أو "اإلغالق" ل�س �و الطر�قة الوحيدة ال�� يمكن القيام ��ا. لذلك يجب أن نتخيل 

ا
ً
جديدة للع�ش واالختالط جنًبا إ�� جنب مع احتواء الف��وس المن�شر �� نفس الوقت. وقام ب�سمية  طرق

  . "Social Containmentأس�� �ذه اإلس��اتيجية "االحتواء االجتما��

، ر�ما يرجع COVID-19أما عن تأثر اإلناث مقارنة الذ�ور باآلثار النفسية الناتجة عن ا���ر الم���� لــ    

التقلبات ال�رمونية، أو ألن اإلناث أك�� عرضة للتوتر �ش�ل عام، أو لدور�ن التقليدي �� العناية  إ��

ال�� أو��ت   Al-Hanawi et al. (2020)باألطفال. كما اتفقت �ذه الن�يجة مع دراسة  ا��ناوي وآخرون

ن الشباب واإلناث. �ان مرتفع �ش�ل خاص ب�  COVID-19أن  أثر الضغط النف��� ��ائحة ف��وس �ورونا 

 �� المظا�ر 
ً
ولم تتوقف �ذه اآلثار ع�� جانب �عينھ ولكن ع�� �افة األ�عاد حيث �انت األناث أك�� تأثرا

التالية (التباعد االجتما�� والكسل و��مال الذات  والروت�ن اليومي واألعراض االنفعالية). حيث أن 

  مقا
ً
   Gerhold (2020)رنة بالذ�ور. وقدمت ج���ولد الت�و�ن العاطفي لألن��  أك�� حساسية وتقلبا

)، و�ان  اإلناث 1242، لدى (19-م��ا شامال بألمانيا، للمخاطر المتصورة ألساليب مواج�ة تف��� �وفيد

  ). 19-وكبار السن أك�� �عرضا ��اطر (�وفيد

-�COVIDعدوى ف��وس و�ال�سبة ل�شابھ اآلثار النفسية ل���ر الم���� ب�ن المصاب�ن وغ�� المصاب�ن      

�عد مؤشر ع�� مدى شدة آثار ا��ائحة ع�� الفئت�ن حيث أ��ا لم تقتصر ع�� المصاب فقط الذي مر  19

بالتجر�ة، بل �غ�� المصاب الذي لديھ قلق مستقبل باحتمالية اإلصابة وما �شملھ من تخيالت مرعبة. 

والدليل ع��  ة ع�� ال��ة النفسية لألفرادحيث أن طول ف��ة العزل الم���� تز�د من تفاقم االثار السلبي

ذلك أن البعد الوحيد الذي أظ�رت التحليالت اإلحصائية خاللھ وجود فروق �ان لصا�� ارتفاع االعراض 

االنفعالية لغ�� المصاب�ن  مقارنة بالمصاب�ن. فال يجب أن �شغلنا التدخالت العالجية للمصاب�ن عن 

 
ً
  لغ�� المصاب�ن ذوي االعراض االنفعالية المرتفعة. تقديم برامج وقائية وعالجية أيضا

أما عن تأثر الطلبة با���ر الم���� مقارنة باألساتذة خاصة �� �ل من الروت�ن اليومي واألعراض االنفعالية. 

حيث دفعت جائحة �ورونا الطلبة ا��تمل �عرض�م للعدوى، إ�� البحث عن العزلة �� منازل�م أو �� 

فقد �انوا أك�� استجابة لآلثار النفسية السلبية. وقد ي�ون ناتج ذلك لتوقف  م�شأة ا���ر الص��.

كما �عت�� المرا�قة مرحلة  . �COVID-19شاط وحيو�ة الشباب ال�� �انت سائدة لد��م �� مرحلة ما قبل 

انتقالية ب�ن الطفولة و سن الرشد وتصاحب �ذه المرحلة العديد من التغي��ات اإلنمائية ال�� تطرأ ع�� 
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جميع نوا�� ال��صية، وحسب المنظور السي�ولو�� �عت�� �و�ة المرا�ق مركز �ذا التغي�� مما تجعلھ 

 ل�ذه األزمة مقارنة باألساتذة ال�� 
ً
. فقد �عا�ي Hamida & Mazouz, 2019)�ش�لت �و���م. (أك�� تأثرا

�عض الطلبة ن�يجة لذلك  من �عض �ذه األعراض كصعو�ة االس�يقاظ من النوم، وشرا�ة الطعام، 

والقلق، واالكتئاب، ونقص ال��ك��، والتعب، وانخفاض الدافع، والملل، وال��يج عندما حاولوا ا��روج 

 Duraku & Hoxhaن جديد. حيث أشارت دراسة دورا�و و�وكسا  واالندماج �� ا��تمع ا��ام�� م

، وما نتج ع��ا من �غي��ات �� نظام  COVID-19إ�� أن الظروف ا��ديدة ال�� �شأت �س�ب ان�شار   (2020)

  التعليم  �ان ل�ا تأث�� ع�� مخاوف الطالب وأولياء األمور. 

  التوصيات

  واألساتذة ت�ناسب مع العودة اآلمنة للطلبة واألساتذة.  إحداث �غي��ات �� برامج ��يئة طلبة ا��امعة .1

لفت نظر الباحث�ن، لبناء برامج إرشادية �ساعد ع�� الوقاية من آثار ا���ر الص�� الم���� ��ائحة  .2

 مع دور ا��امعا(Covid-19ف��وس �ورونا المستجد (
ً
 ت ومؤسسات ا��تمع �� تحقيق ذلك.، �عاونا

االس�شارات النفسية االف��اضية وا��اضرات التثقيفية من قبل المتخصص�ن االستمرار �� تقديم  .3

  ح�� �عد االن��اء من و�اء �ورونا.

  إعداد برامج وطنية لرفع مستوى جودة ا��ياة ا��امعية ب�ن الطلبة واألساتذة. .4

لتواصل ع�� إدارات العالقات العامة با��امعات بث الروح المعنو�ة اإليجابية للطلبة ع�� قنوات ا .5

  ا��تلفة لدى الطلبة. 

  تفعيل ��ان إدارة األزمات با��امعات إلحتواء أزمة جائحة ف��وس �ورونا. .6

�� معزل عن المتغ��ات الديموغرافية خاصة الفروق ب�ن  COVID-19عدم دراسة آثار جائحة  .7

  ا���س�ن.

 من العزل الم����، والوقا�ي  .8
ً
تفعيل منا�� اإلرشاد الثالثة النما�ي للمشارك�ن الذين لم يتأثروا سلبيا

  لذوي اآلثار النفسية المتوسطة، والعال�� لذوي اآلثار النفسية الشديدة. 

  محاولة تفعيل اس��اتيجية االحتواء االجتما�� لمواج�ة التباعد االجتما��.  .9

 لغ�� ال يجب أن �شغلنا ال .10
ً
تدخالت العالجية للمصاب�ن عن تقديم برامج وقائية وعالجية أيضا

  المصاب�ن ذوي االعراض االنفعالية المرتفعة.
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 و�اء كورونا وسؤال القيم

ُ�وس أ.د.
ُ

رشيد ك  

جامعة عبد المالك السعدي-أستاذ التعليم العا�� ب�لية أصول الدين بتطوان  

 المغرب

rachid1433@yahoo.com 

 

  البحث:م��ص 

�س�� �ذا البحث إ�� �عر�ف القيم و�يان آثار�ا، ورصد واقع�ا �� ف��ة �ورونا، مع الكشف عن قيمة 

القيم، والقيم ال�� يدعو إل��ا اإلسالم �� وقت األو�ئة واألزمات والشدائد، و�يان فشل ا��تمع الغر�ي �� 

والسيطرة ع�� الكمامات واألدو�ة والمعدات �ذا ا��ال، �� ظل ال�سابق إ�� ال�سو�ق العال�� للقاحات، 

  الطبية وغ�� ذلك ... وسي�ون ذلك من خالل فروع ثالثة:

  الفرع األول: �� مع�� القيم وأقسام�ا وآثار�ا.

  الفرع الثا�ي: ضرورة القيم للمجتمعات المسلمة زمن �ورونا. 

  الفرع الثالث: اال��يار القي�� للمجتمع الغر�ي. 

  

  : الو�اء، �ورونا، القيميةال�لمات المفتاح
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Abstract:  

This research seeks to define values, explain their effects, and monitor their reality in the 

Corona period, while revealing the value of values, and the values that Islam calls for at a 

time of epidemics, crises and adversity, and demonstrating the failure of Western society in 

this field, in light of the competition to the global marketing of vaccines, and control over 

Masks, medicines, medical equipment, etc. ... and that will be through three branches: 

The first branch: On the meaning of values, their divisions and their effects. 

 The second branch: the necessity of values for Muslim societies at the time of Corona. 

 The third branch: the moral collapse of Western society. 

 

Key words: epidemic, corona, values 
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  مقدمة:

والسالم ع�� سيدنا وحبي�نا محمد المبعوث رحمة للعالم�ن، وآلھ ا��مد للھ رب العالم�ن، والصالة 

  و��بھ ومن اتبع�م بإحسان إ�� يوم الدين.

أما �عد: فيعد البحث �� القيم بحثا حيو�ا متجددا، الرتباطھ بفلسفة ا��تمعات وثقاف��ا، و�� ميداٌن 

  معر�� �عددت فيھ وج�ات النظر وتباي�ت فيھ اآلراء.

إن دراسة القيم وموضوعا��ا من ا��وانب البالغة الدقة واأل�مية أل�مي��ا �� تحقيق تماسك ا��تمع 

  وأمنھ، والسيما �� زمن �ورونا. 

الف��ة �� سائر أنحاء العالم أمام اختبار حقيقي، فخالل  �تمعاتالظرف الو�ا�ي ا��ا�� وضع ا�ذلك بأن 

�� توجيھ ا��تمع وتنظيم شؤون، وحل مشكالتھ،  �انجاح ، ومدىالقيم االجتماعيةتب�ن مدى صالبة 

  .�تمع، كما تب�ن مواطن الضعف، ومقدار ا��ضور القي�� �� ا�ودفع المضار والمفاسد عنھ

ومن ثم فإن القيم اإلسالمية المرجعية �� ال�� تحدد عالقات اإل�سان وتوج�ھ إجماال وتفصيال لي�ون مع 

  ھ اإل�سان ومع مجتمع وال�ون بأسره، وتتضمن �ذه القيم وسائل وغايات. اللھ �عا��، ومع نفسھ، ومع أخي

إ��ا تمثل المبادئ والقواعد ال�� تنظم حياة اإل�سان �� دائرة عالقاتھ الفردية وا��ماعية وا��تمعية 

  واألفقية والعمودية بصورة تحقق مقاصَد اإلسالم وغاياتھ.

  إش�الية البحث:

حياتنا المعاصرة ال�� �ع�ش مجموعة من التحديات واألزمات �ش�ل تحديا كب��ا ��  إن سؤال القيم

و�اء �ورونا أ�م�ا، نظرا إ�� ما خلفھ من أضرار مادية ومعنو�ة كب��ة �� العالم،  والمشكالت، وال�� يمثل

األمر الذي ، و�و واقع ا��تمعات الرا�نةالقيم �� منظومة أعادت إ�� الواج�ة من جديد إش�الية حضور 

  عال�� بالقيم، من أجل ت��يل�ا �� الواقع. و�� قي�� مجتم�� صناعةضرورة العمل ع�� دعو إ�� ي

  ينطلق �ذا البحث لإلجابة عن �ذه األسئلة:من أجل ذلك 

  �ل �س�م منظومة القيم �� التخفيف من اآلثار الناجمة عن و�اء �ورونا؟-

  ما وضع القيم خالل األزمة الو�ائية؟-

ن�� الغرب �� ت��يل القيم الذي رفع شعارا��ا منذ زمن �عيد �� الواقع؟ أم أن األنانية والنفعية  و�ل-

  ال��صية �� سيدة الموقف؟

  أ�مية الموضوع:

ولذلك �س�� �ذه المشاركة إ�� إبراز قيمة القيم، والقيم ال�� يدعو إل��ا اإلسالم �� وقت األو�ئة واألزمات 

الغرب �� �ذا ا��ال، �� ظل ال�سابق إ�� ال�سو�ق العال�� للقاحات، والشدائد، مع بيان إخفاق 

  واالستحواذ ع�� الكمامات واألدو�ة وغ�� ذلك ...

  أ�داف البحث:

  ��دف �ذا البحث إ�� ما ي��:
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  .والنوازل االجتماعية المعاصرة التحديات مواج�ةل القيم تأكيد ضرورة-

  ا��تمعات المعاصرة.��  -حضورا وغيابا–وصف وضعية القيم  -

  إبراز أ�مية القيم �� التخفيف من اآلثار السلبية ��ائحة �ورونا.-

  عناصر البحث:

  لتحقيق األ�داف السابقة سأو�� عناية بالفروع اآلتية:

  الفرع األول: �� مع�� القيم وأقسام�ا وآثار�ا.

  الفرع الثا�ي: ضرورة القيم للمجتمعات المسلمة زمن �ورونا. 

  الثالث: اال��يار القي�� للمجتمع الغر�ي.الفرع  

  من�� البحث: 

سلك �ذا البحث المن���ن الوصفي والتحلي��، وصف واقع القيم إبان و�اء �ورونا، وتحليل �ذا الواقع 

  �غية الوصول إ�� نتائج مثمرة ومفيدة.

   :فرضية البحث

القيم إس�اما كب��ا �� مواج�ة تحديات الوضع الو�ا�ي، و�� تجاوزه بأخف األضرار.. من المتوقع أن �س�م 

ذلك بأن القيم �� المنطلق الوحيد �� التصدي ل�ذا الو�اء، وا��يلولة دون أن يفتك بالعالم، و�خلف 

 أضرارا جسيمة بھ مادية ومعنو�ة. 
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  الفرع األول: 

أقسام�ا وآثار�ا   �� مع�� القيم و

  القيم لغة واصطالحا:-1

  القيم �� اللغة:-أ)

نھ َيُقوُم القيم جمع القيمة، و�� ثمن ال���ء ، قال ابن منظور: "
َ
َواُو أل

ْ
صلھ ال

َ
 الِقَيم، وأ

ُ
: َواِحَدة

ُ
والِقيَمة

ْقِو�م. ْ�ِء بالتَّ
َّ

َمُن ال��
َ
ْ�ِء. والِقيمة: ث

َّ
اَم ال��

َ
قولھ  و�قال: قام فالن ع�� ال���ء إذا ث�ت عليھ وعليھ َمق

وقوم ال���ء ف�و  .1)، أي مواظبة ع�� التدين ثابتة113)) (آل عمران: من أ�ل الكتاب أمة قائمة�عا��:((

قوام الدين استقمت المتاع، أي قومتھ. ومن الباب: �ذا "، 2قو�م أي مستقيم وقامت الدابة وقفت

بالتقو�م، نقول تقاوموه فيما بي��م، ، والقيمة ثمن ال���ء 4، وقيل أي عاملة ل����3"، أي بھ يقوم..وا��ق

، وقيمة ال���ء: 5وما لھ قيمة إذا لم يدم ع�� ���ء و�ذا انقاد ال���ء واستمرت طر�قتھ فقد استقام لوج�ھ.

  قدره وثمنھ.

ْت ومن معان (ق و م) االستمرار �� ال���ء والثبات عليھ، قال ابن منظور: " ْ�ُء َواْسَتَمرَّ
َّ

قاَد ال��
ْ
ا ان

َ
َوِ�ذ

 
َ

ِر�ق
َ
اَم لوجھ.ط

َ
ِد اْسَتق

َ
ق

َ
َ�ِديِث:. ُتُھ ف

ْ
ْيِھ. َوِ�� ا�

َ
اِبُت َعل

َّ
ين: الُمْسَتْمِسك ِبِھ الث اِئم بالّدِ

َ
إنَّ َحِكيَم ْبَن ِحزام  والق

اَل: 
َ
ِھ (ق

َّ
  ص�� اللھ عليھ وسلم َباَ�ْعُت َرُسوَل الل

ً
اِئما

َ
 ق

َّ
 أِخرَّ ِإال

َ
ْن ال

َ
  . 7"6)أ

  

) مرة، م��ا: ��659 القرآن الكر�م حوا�� ستمائة و�سعة وخمس�ن (�ذا وقد بلغت مشتقات �لمة (قوم) 

) مرة، واستقام ومستقيم 160قام، وأقام، وقيام، وقائم، وقيوم، وقوام، وتقو�م، �� حوا�� مائة وست�ن (

  .8) مرة382) مرة، وقوم �� ثالث مائة واث�ت�ن وثمان�ن (70) مرة، وقيامة �� سبع�ن (��47 سبع وأر�ع�ن (

  م��ا �ذه المعا�ي: نذكر

                                                           

  . 12/500، 1417/1997لسان العرب ا��يط، ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، المكتبة التجار�ة، دار صادر،  1 

مختار ال��اح، الرازي، محمد بن أ�ي بكر بن عبد القادر، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصر�ة ، صيدا ب��وت،   2 

  . 363، ص1422/2001

  .817، ص1القاموس ا��يط، الف��وز أبادي، مجد الدين محمد ، تحقيق: يوسف الشيخ البقا��، دار الفكر، دمشق، ط -
�ـ 1399ا��س�ن أحمد بن فارس بن زكر�اء القزو��� الرازي، تحقيق: عبد السالم محمد �ارون، دار الفكر، د.ط،  م��م مقاي�س اللغة، أبو  3

 .44-5/43، مادة قوم،  م1979 -

المدخل لتفس�� كتاب اللھ �عا��، أبو النصر أحمد  بن محمد السمرقندي المعروف با��دادي، تحقيق: صفوان عدنان الداوودي، دار  4 

  .212، ص1408/1988، 1القلم دمشق، ط

  .817القاموس ا��يط، ص 5 
: 1عادل مرشد وآخرون. مؤسسة الرسالة، ط –مسند اإلمام أحمد. أبو عبد اللھ أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط  6

  .28/  24. 15312م. مسند حكيم بن حزام، ح: �2001ـ / 1421

  .500/  12لسان العرب:  7

م، 2020: 1، م�شورات المع�د العال�� للفكر اإلسالمي، أمر��ا، طمنظومة القيم المقاصدية وتجليا��ا ال��بو�ة، فت�� حسن المل�اوي  -8 

  .179ص
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  ﴿ ) أي مستقيم. وقول�م: ما أقومھ شاذ. وقولھ �عا��:قو�م) ال���ء (تقو�ما) ف�و (قّومو(

              

﴾ /إنما أنثھ ألنھ أراد الملة ا��نيفية. ]5[الب�نة   

        ﴿ ) بالفتح: العدل. قال اللھ �عا��:القوامو(

   ﴾ /األمر بالكسر قوام) الرجل أيضا قامتھ وحسن طولھ. و(قوام، و(]67[الفرقان (

  أ�ل ب�تھ. نظامھ وعماده. يقال: فالن قوام

     ﴿ :) أ�ل ب�تھ، �و الذي يقيم شأ��م. ومنھ قولھ تبارك و�عا��قيامو(

           ﴾ /5[ال�ساء[.  

  ) األمر أيضا مالكھ الذي يقوم بھ وقد يفتح.  قوامو(

، و�و لغة، و�وم القيامة » ال�� (القيام) «) اسم من أسماء اللھ �عا��. وقرأ عمر ر��� اللھ عنھ: القيومو(

  .9"معروف

و�ناء عليھ؛ فإن القيم �� اللغة �ع��: االستقامة واالعتدال، واالستمرار، وقوام األمر نظامھ وعماده، وقدر 

  ال���ء وثمنھ، وقد ت��ء القيم بمع�� ا��افظة واإلصالح، والتمسك با��ق والثبات عليھ.

  القيم اصطالحا: -ب)

إن مف�وم القيم �ان حاضرا �� تراثنا اإلسالمي، لكن ل�س بلفظة (القيم)، و�نما �عبارات أخرى تفيد نفس 

ذلك من المصط��ات ال�� "�انت �غطي  المع��: �األخالق، واآلداب، وا��امد، والشمائل والفضائل، وغ��

مساحات كب��ة من خصائص السلوك ال�شري. أما دوافع �ذا السلوك ف�انت ترتبط بأر�ان اإلسالم 

وأر�ان اإليمان، ومفا�يم التقوى والعبادة وا��زاء؛ و�ّل ذلك جعل موضوعات القيم �� موضوعات 

م ش
ّ
ؤون الفرد وا��تمع، وتت�امل فيھ متطلباُت العمل اإلسالم، بوصِفھ عقيدة وشر�عة ونظاَم حياة؛ ُينظ

  .10للدنيا واآلخرة"

�ذا و"قيم األشياء واألعمال �� معاي�� وضوابط حاكمة لسالمة البدء، وسالمة الس�� �� االتجاه 

  .11المستقيم القاصد الذي يتحقق بھ الوصول إ�� المقصد"

                                                           

  .1/262مختار ال��اح، الرازي، مادة قوم،  -9 

  .174منظومة القيم المقاصدية، فت�� حسن المل�اوي،  ص  10 

  .18نفسھ، ص 11 
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"�� محطات ومقاي�س تحكم ��ا ع�� األف�ار �ذا و�عرف الدكتور ماجد عرسان الكيال�ي القيم بقولھ: 

واأل��اص واألشياء واألعمال والموضوعات والمواقف الفردية وا��ماعية؛ من حيث حس��ا وقيم��ا، أو 

  .12من حيث سو��ا وعدم قيم��ا"

فالقيم إذن ��: "أح�ام معيار�ة تتضمن ُمثال وأ�دافا ضابطة للوجود االجتما�� فكرا ونظما وممارسة، 

  . 13صفة الضرورة واالل��ام والعمومية"ول�ا 

  . 14كما عرفت بأ��ا: "القواعد ال�� تقوم عل��ا ا��ياة اإل�سانية، وتختلف ��ا عن ا��ياة ا��يوانية"

وعرف�ا الدكتور محمد عمارة رحمھ اللھ بقولھ: " القيم �� المعاي�� الثابتة ا��الدة، ال�� تمثل مواز�ن 

  . 15ء"صالح األقوال واألفعال واألشيا

 .16أما الدكتور مل�اوي فقال: "القيم �� المعاي�� والضوابط ا��اكمة للسلوك ال�شري"

�� ح�ن ذ�ب المفكر والفيلسوف المغر�ي الدكتور طھ عبد الرحمن إ�� القول: بأن القيم عبارة عن مع�� 

�� �و الذي خفي يجده اإل�سان �� قلبھ وال يدركھ بحسھ، لكن؛ مع وجود �ذا ا��فاء، يبقى �ذا المع

  .��17ديھ �� حياتھ و�ر�� بإ�سان�تھ؛ أو بصيغة أوجز، إن القيم �� عبارة عن معان فطر�ة �ادية وسامية

: "الوصف الذي يك�سيھ الباعث ع�� إنجاز فعل من األفعال، فقد عرف�ا بأ��االدكتور محمد الكتا�ي  أما

من حيث يطلب �وسيلة لتحقيق غاية بحيث �سد حاجة من حاجات اإل�سان الضرور�ة أو الكمالية، أو 

 .18أخرى، أو من حيث �عد تحقيقھ مطلو�ا لذاتھ"

مواز�ن ، و األفعال واألشياءو  المعاي�� الثابتة ا��الدة ال�� تمثل مواز�ن صالح األقوالإذن ��:  فالقيم

ل�� يقاس ��ا وا ،وا��اكمة ل�ل ���ء ،بمثابة الروح السار�ة �� �ل ���ء و��العقائد، والشرا�ع، والسلوك.. 

  .19والروح سار�ة ال س�يل إ�� إن�ار�ا ،صالح أي ���ء ف�� بد��ة ال خالف عل��ا

والمغازي، تضبط تصور اإل�سان ومن �نا �ست�تج أن القيم مف�وم جامع لكث�� من المعا�ي والدالالت 

  .ووعيھ وحركتھ وسلوكھ

ي�يّ �ل وعليھ  يمكن القول: إن مف�وم�ا ينطبق ع��  لقّية و الفضائل الّدِ
ُ

المعا�ي اإل�سانية ة وا��

  .، وتوجھ س��ه، وتحكم تصرفات أفرادهاالجتماعّية ال�� تقوم عل��ا حياة ا��تمع اإل�سا�يو 

                                                           
 . 299، ص 1987فلسفة ال��بية اإلسالمية، ماجد عرسان الكيال�ي، دار القلم، دمشق، ط 12
رؤ�ة مقارنة �� إس�اَمي الغزا�� ومكيافيل��، مصطفى محمود منجود، إسالمية المعرفة، مجلة - القيم والنظام المعر�� �� الفكر السيا��� 13
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أما القيم اإلسالمية ف��: مجموعة من المثل العليا واألخالق والمعتقدات وال�شر�عات والغايات والوسائل 

  والضوابط والمعاي�� والمقاي�س الموج�ة لسلوك الفرد وا��ماعة، مصدر�ا الو��. 

  أقسام القيم: - ثانيا

م جمالية، قيم أسر�ة، قيم ت�نوع القيم إ�� عدة أنواع : قيم دي�ية، قيم إيمانية، قيم خلقية، قي

  اجتماعية، قيم إ�سانية، قيم سياسية، قيم اقتصادية، قيم حضار�ة.. وغ���ا، ف�� تأخذ اسم مجال�ا.

  �� �عر�ف القيم اإليمانية:-أ)

واصطالحا:" مجموعة من المعاي�� واألح�ام النا�عة من تصورات أساسية عن ال�ون وا��ياة واإل�سان 

سالم، وتت�ون لدى الفرد وا��تمع من خالل التفاعل مع المواقف وا����ات واإللھ، كما صور�ا اإل 

ا��ياتية ا��تلفة، بحيث تمكنھ من اختيار أ�داف وتوج�ات ��ياتھ تتفق مع ام�ان�تھ، وتتجسد من 

   .20خالل اال�تمامات أو السلوك العم�� بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشر"

مجموعة من المثل العليا والمبادئ واألح�ام واألصول الثابتة ال�� القيم اإليمانية �� خالصة القول: 

تحكم عقيدة المسلم، وتمثل الدستور الذي يحكم عالقتھ بر�ھ، و�عت�� االل��ام ��ا دليل من دالئل 

  اإليمان، و�� ال تتغ�� بتغ�� الزمان والم�ان.

  �� �عر�ف القيم االجتماعية:-ب)

والمواز�ن والضوابط واألخالق الموج�ة ��ركة اإل�سان، والضابطة للفعل القيم االجتماعية ��: المعاي�� 

االجتما��، ب�ل تنوعاتھ وامتداداتھ، وا��ققة الستقامة اإل�سان �� التعامل مع مفردات ا��تمع 

  وعطاءاتھ، �عيدا عن ألوان التضليل والب�� االجتما��...

  �� �عر�ف القيم االقتصادية:-ت)

 ِمن ال�� 
ٌ
 الشرعية والمبادئ اإل�سانية ضوابِط منظومة

ُ
ات ا�� القتصاد ل الموج�ة قيةلواألدبيَّ

ة   ، من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.والسياساِت الماليَّ

  القيم ا��ضار�ة:  -ث)

لألمة اإلسالمية، متمثلة �� التقدم العق��  �� القيم المتعلقة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالبناء ا��ضاري 

والمادي مًعا، و�� ذات طا�ع اجتما�� عمرا�ي �االستخالف والمسؤولية وا��ر�ة والمساواة والعدل واألمن 

 . 21والسالم وغ���ا

قية:  - ح)
ُ
ل

ُ
  القيم ا��

قي الفاضل عند المسلم ليصبح ��ية وطبًعا 
ُ
ل

ُ
يتخلق بھ و�تعامل �� القيم المتعلقة بت�و�ن السلوك ا��

  بھ مع اآلخر، لت�و�ن مجتمع إسالمي فاضل.

  القيم األسر�ة: - خ)

                                                           
  .�307ـ، ص1432األصول الفلسفية لل��بية قراءات ودراسات، أبو العين�ن وآخرون، ع�� محمد مصطفى، دار الفكر، عمان،   20
  . 24القيم ب�ن اإلسالم والغرب، ما�ع بن محمد بن ع��، ص  21
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�� القوان�ن والمبادئ والضوابط واألخالق ال�� الطر�ق لألسرة وتوجھ س���ا، وتضبط سلوك �ل فرد من 

 أفراد�ا، لتحقيق ا��ياة الطيبة اآلمنة لألسرة.

  وتت��ص القيم �� م�ونات ثالثة:

  النظري، الم�ون الوجدا�ي، الم�ون السلو�ي العم��. الم�ون المعر��

فالم�ون المعر�� النظري يتضمن مجموعة المعارف النظر�ة ال�� �عرفنا بالقيمة وما تحملھ من مغازي 

  ومعا�ي ودالالت.

أما الم�ون الوجدا�ي: ف�و متصل بتقدير القيم واالع��از ��ا، و�و مجموعة من المشاعر الباطنة تجاه 

  و�ذا �و الذي يدفع اإل�سان إ�� التح�� بالقيم والعمل ��ا.القيم، 

أما الم�ون السلو�ي العم��، ف�و ال��جمة العملية والت��يل العم�� للقيم، من خالل سلوك الفرد 

  وتصرفا��ا، ومعامالتھ.

  آثار القيم:-3

  و�ناء ع�� ما تقدم يمكن إجمال آثار القيم ع�� الفرد وا��تمع فيما ي��: 

  ع�� المستوى الفرد: –أ 

اإلل�� لھ، و�حافظ ع��  التكر�م�� مدارج رتقي يل�ي  ��ياة الفرد�س�م �� رسم المن�� المثا��  إن القيم

، �تح�� ��ااإل�سان و  القيم ال�� يتمسك ��اب يرتبط اإل�سانية ر�� ا��ياةذلك بأن ، آدميتھ المكرمة

 قي��.ن باالنحدار الو ر�موانحدار�ا 

القيم �� اإلسالم أعظم وسائل ��ذيب النفوس واستكمال الفضائل، وذلك بحمل النفس ع�� لذلك تمثل 

الفضيلة، والنأي ��ا عن الرذيلة، وتحقق للفرد اإلحساس باألمان، ف�و �ستع�ن بالقيم ع�� مواج�ة 

ضعف نفسھ، والتحديات ال�� تواج�ھ �� حياتھ، والعقبات ال�� �ع��ض طر�قھ، واألزمات واألو�ئة 

  وا��وائح ال�� ت��ل بمجتمعھ.

، فال محالة ال يبقى أمامھ (القيم) ا��زء ا��يوي من ذاتھ وعنوان �و�تھ اإل�سانية فردفقد ال ومن ثم إذا

نزواتھ دون النظر إ�� و ش�واتھ أ�وائھ و إال ا��زء ال��ي�� الذي ��يمن عليھ الغرائز، ف�س�� إ�� إرضاء 

  والغاية.. الوسيلة واألسلوب

  المستوى االجتما��: ع�� -ب 

ال��  الضوابط والقوان�ن واألخالقال �ستطيع أي مجتمع البقاء واالستمرار، دون أن تحكمھ مجموعة من 

بمثابة المعاي�� المعتمدة �� األخالق والمعا�ي الن�يلة  ضوابطتنظم عالقة أفراده، وت�ون تلك القوان�ن وال

  وتصو�ب أخطا��م. وتقو�م انحرافا��م االجتما�� توجيھ سلوك�م

 بارزة �� ا��تمع، وذلك أل�مي��ا �� حفظ تماسكھ وترابطھ وتحقيق أمنھ 
ً
ومن ثم تحتل القيُم م�انة

 للمجتمع،
ٌ
ع�� أساس أن ا��تمَع ال يمكن  واستقراره، وا��يلولة دون تفككھ وا��ياره.. ومن ثم ف�� ضرورة
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، � مفاصيلھ األنانية المفرطة وا��شع المقيتأن �سغ�� عن �ذه القيم، و�ال عمتھ الفو���، وتحكمت �

  ...وال��عات والش�وات الطا�شة

، وذلك بتحديد كما أن القيم �ساعد ا��تمع ع�� مواج�ة التحديات واألزمات واألو�ئة، واقتحام العقبات

وتحقق مصا��ھ العاجلة  االختيارات ال��يحة وال�� تحفظ للمجتمع استقراره وكيانھ �� إطار موحد،

  اآلجلة، ح�� يأمن الناس ع�� أنفس�م وأموال�م وأعراض�م، ومستقبل مجتمعا��م.و 

تأس�س العالقات االجتماعية ب�ن أفراد ا��تمع ع�� أسس كما أن من األ�عاد االجتماعية لمنظومة القيم 

 
ُ

 خ
ُ
 ،�� ا��تمع ب�ئة إيجابيةللمجتمع من خالل واألمن والتماسك س�م �� توف�� مقومات القوة والر�� �قية ل

األزمات ، واالستعداد ا��م�� لمواج�ة وال��احم ع�� أساس التآلف وا��بة والتعاون والتضامن قائمة

األساليب السلمية �� حل  �شاعةالتحديات المتنوعة ال�� �عصف با��تمع، و واألو�ئة والشدائد و 

  مشكالتھ.

� ب�ن أفراده، و  روح  صناعةس�م �� ��� ا��تمع  كما أن ترسيخ منظومة القيم  �خفف منالتنافس ا��ِ�ّ

أو تمز�ق أو خرق سفي�تھ،  من أي اخ��اق خار�� ��دف إ�� تفت�تھ أو است��اف ثرواتھ،أعبائھ، و�حميھ 

  .م�وناتھعناصره، أو بذر الفتنة ب�ن 

ب��  ا��تمع �� اإلسالم مجتمع معنوي أي : أّن العالقات االجتماعية فيھ"الشيخ محمد أبو ز�رة:  يقول 
ُ
ت

.. ولذلك �ان �ل نظام وضعھ ع�� الروابط األدبية من تواّدٍ وتراحم، ال ع�� أساس العالقات المادية فقط

اإلسالم بالقرآن الكر�م أو السنة النبو�ة، األساس فيھ يقوم ع�� التوجيھ الدي�� الذي �غذي نفوس اآلحاد 

دول��م وليعدلوا مع غ���م بالمثل �� دائرة لتجتمع، ونفوس ا��ماعات لتأتلف، ونفوس ا���ام ليعدلوا �� 

التقوى والفضيلة، ولي�ونوا �� مل تصرفا��م مالحظ�ن المعا�ي اإل�سانية مع �ل إ�سان من غ�� نظر إ�� 

  .22اختالف األجناس والشعوب والقبائل  واأللوان "

فا��تمع الذي �سوده قيم و�ست�تج مما سبق أن للقيم أ�مية �� تأكيد توازن ا��تمع وأمنھ واستقراره، 

ن�يلة و�سوده روح ا����، ف�س�� بذلك ���� ا��ميع، و�أمر بالمعروف و�حارب الشرور والمنكرات، فال 

مجتمع قائم ع�� العدل  فرق �� المعاملة وال �� ا��كم وال �� القضاء ب�ن غ�� وفق�� و��ن حاكم ومح�وم.

  ل، واإليمان بالمص�� المش��ك، والوحدة الوطنية ا��امعة.والمساواة واإليثار واألمانة والتعاون والت�اف

و�ذلك تت�امل الوظائف الفردية لمنظومة القيم مع الوظائف االجتماعية بحيث تصنع ��صية قادرة 

  ع�� التكيف اإليجا�ي مع ظروف ا��ياة، وتؤدي وظيف��ا ا��ضار�ة ع�� الوجھ القي�� المطلوب.

  

   

                                                           

  .89-88ا��تمع اإل�سا�ي �� ظل اإلسالم، دار الفكر العر�ي، القا�رة، ط: د،ت، ص -22 



  : األسرة �� زمن كورونا: الفرص والتحديات�امسكتاب المؤتمر الدو�� ا�                                          ICEFS المركز الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة واألسر�ة م�شورات 

  2020 د�سم�� / �انون األول  5-6                                                                                                                                                                    

 
45 

   الفرع الثا�ي: 

  للمجتمعات المسلمة زمن كوروناضرورة القيم 

  

ل القيم ا��انب المعنوي ت
ّ
تمثل ا��و�ر واألساس الذي  كما، العمران ال�شري اإلسالميالرو�� �� و مث

وصمود�ا ع�� التار�خ وتوا�� األجيال، و�و  تقوم عليھ أي حضارة، و�� ذات الوقت تضمن سر بقا��ا

الدفء المعنوي لإل�سان الذي �و روح ا��ياة والوجود؛ بزوال  يؤذنا��انب الذي إذا اختفى يوما فإنھ 

، ولم �عد �عرف حقيقة وظيفتھقلبھ، وضعف وجدانھ وضم��ه عن أداء  ةفيص�� وقد غادرت الرحم

  .23وجوده فضال عن حقيقة نفسھ وقد بات مكبال بقيود مادية ال �عرف م��ا ف�ا�ا وال خالصا

مّ�ُ� النوع اإل�سا�ي عن غ��ه من ا��لوقات، ولذلك فإ��ا إن القيم �� محددات وضوابط 
ُ
لسلوك الناس، ت

ترتبط بمتطلبات االجتماع اإل�سا�ي والع�ش المش��ك، كما ترتبط بالكرامة اإل�سانية. وتقع قضايا القيم 

  .��24 القلب مما شرعت لھ األديان والفلسفات ا��تلفة منذ بدء ا��ياة اإل�سانية

م جزء من المنظومة ال�لية لثقافة ا��تمع ومركز ارت�از مرجعيتھ و�و�تھ ا��ضار�ة، ومن ثم فإن القي

من حيث إ��ا تمنح الفعل االجتما�� مع�� محددا من خالل معاي�� تجسيد تلك القيم و�عكس�ا، بل إن 

النظر الدقيق �� المرجعية اإلسالمية وتطبيقا��ا النبو�ة يق��� بأن القيم ل�ست مجرد جزء داخل 

منظومة �لية ثقافية، و�نما �� بحد ذا��ا منظومة مت�املة من عناصر وم�ونات �ش�ل �� مجموع�ا ومن 

خالل �سقي��ا و��ي��ا الداخلية التعب�� األس�� عن ثقافة ا��تمع ودرجة فعاليتھ ا��ضار�ة ومستوى 

ت العالمية الك��ى، ال قدراتھ و�م�اناتھ �� خوض التدافعات ا��ضار�ة، وضمان موقع الر�ادة �� التحوال 

  .25سيما ونحن اليوم أمام ثقافات أضاعت قيم�ا و�س�� إل�دار قيم اآلخر

�ذا وتحتل القيم م�انة بارزة �� ا��تمع، وذلك أل�مي��ا �� حفظ تماسكھ وترابطھ وتحقيق أمنھ 

 للمجتمع، ع�� أساس أن ا��تمَع ال يمكن أن �سغ�� عن �ذ
ٌ
ه القيم، و�ال واستقراره، ومن ثم ف�� ضرورة

  عمتھ الفو���، وتحكمت �� مفاصيلھ األنانية وا��شع...

  اوتماسك� اوسالم�� اتأن قوة ا��تمع )19(�وفيد  و�اء �ورونا ظ�رأ�ذا وقد 
ٌ
ال سيما ��  – مر�ونة

ا����ة ال��  اإل�سانية واالجتماعية بمدى حضور ا��انب القي�� ف��ا، إذ كث�� من المبادرات –الشدائد 

ظ�رت �� �ذه األزمة وال�� عا��ت مشكالت عميقة وكث��ة، إنما صدرت بدوافع قيمية فاضلة . كما أن 

�ا تصدع باستغالل ظروف الشدة، إنما مصدرُ  �مآالَم و الناس معاناة السلبية ال�� عمقت  المظا�رِ  �عَض 

  أ��ا��ا إ�� القيم. القيم، أي افتقاُر 

                                                           

 .1األخالق والقيم �� ا��ضارة اإلسالمية، راغب السرجا�ي، ص: 23 

  .179منظومة القيم المقاصدية، فت�� المل�اوي، ص  -24 

  .548، ص 2018-1439، 1ان ال�شري �� الس��ة النبو�ة، عز�ز البطيوي، المع�د العال�� للفكر اإلسالمي، ط: س�ن العمر  -25 
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حر�صا ع�� ترسيخ القيم �� ا��تمعات زمن الشدائد واألو�ئة واألزمات، ذلك بأن اإلسالم �ان ومن ثم فإن 

أمن ا��تمع وتماسكھ واستقراره وسالمتھ وكفايتھ القيم تخفف من الشدائد واألزمات، وتحقق 

  .وطمأني�تھ

ق�ا �� �عز�ز منظومة القيم وتنمي��ا داخل األوطان لمن األمور ال�� �س�� مجتمعات اليوم إ�� تحقي إن

 
ُ
س�م �� حفظ أمنھ االقتصادي مجال�ا ع�� جميع المستو�ات، ذلك بأن ترسيخ القيم �� ا��تمع �

  ال�� يتقلب ف��ا. واالجتما�� والنف��� والص�� �� جميع ا��االت ال�� يمر ��ا، والمراحِل 

(أسر�ة،  :متنوعةو�ن الف��ة ا��رجة ال�� تمر ��ا بلدان العالم اليوم تحتاج إ�� استحضار �ذه القيم ال

اجتماعية، وطنية، إ�سانية، دي�ية..)، من أجل التخفيف من التبعات االجتماعية واالقتصادية والنفسية 

  ل�ذا الو�اء.

و�� وقت الشدائد واألو�ئة وا��وائح منظومة القيم �� �ذا الوضع ا��رج  للعودة إ��ا��اجة ماسة  إن

ة، و�عميق الشعور العقدي الذي يقوم ع�� الرضا بقضاء اللھ �ا �� ا��تمع: (الطمأن�نة اإليمانيوتفعيلِ 

وقدره، والص�� والدعاء وحسن الظن باللھ، والتضامن والت�افل والتعاون وال��احم، والبذل والعطاء، 

، واإلحساس باآلخر�ن، والوحدة الوطنية االجتماعية، والصدق واألمانة، وتحمل اإل�سانية واألخوة

أن�نة والتفاؤل واألمل واإليجابية، والدعم النف���، والتماس األسباب المناسبة المسؤولية، و�شر الطم

  ذلك من القيم .وغ�� ل��روج من األزمة، واألمن الغذا�ي، والمص�� المش��ك،..)، 

و�ناء ع�� ما تقدم؛ فإذا �انت ثقة العالم بالمستقبل قد ا���ت، فإن ثقتنا بقيمنا اإلسالمية ا��الدة ال�� 

 ال ت��حزح.توجھ ا�
ٌ
  �ياة، وتضفي عل��ا الطمأن�نة والسكينة واالستقرار ثابتة

  ومن �ذه القيم:

   القيم اإليمانية: -1

اَل َرُسوُل اللِھ 
َ
اَل: ق

َ
َ� اللُھ َعْنُھ ق ِ�ي َيْحَ�� ُصَ�ْيِب ْبِن ِسَناٍن َر��ِ

َ
ْمِر : «ص�� اللھ عليھ وسلمَعْن أ

َ
َ�َ�ًبا ِأل

ْمَرُه 
َ
ُمؤمِن ِإنَّ أ

ْ
ُھ، وَ ال

َ
ْ�ً�ا ل

َ
اَن خ

َ
�

َ
َر، ف

َ
ك

َ
اُء ش َصاَبْتُھ َسرَّ

َ
ِمِن: ِإْن أ

ْ
ُمؤ

ْ
 ِلل

َّ
َحٍد ِإال

َ
ِلَك ِأل

َ
ْ�َس ذ

َ
ْ�ٌ�، َول

َ
ُھ خ

َ
ُھ ل

َّ
ل

ُ
ِ�ْن �

ھُ 
َ
ْ�ً�ا ل

َ
اَن خ

َ
�

َ
اُء، َصَ�َ� ف َصاَبْتُھ َضرَّ

َ
  .26»أ

 َ�ّمٍ وَ «: و�قول 
َ
 َوَصٍب، َوال

َ
َصٍب َوال

َ
ِة َما ُيِص�ُب الُمْسِلَم، ِمْن ن

َ
ْوك

َّ
� الش ، َح�َّ ّمٍ

َ
 غ

َ
ى َوال

ً
ذ

َ
 أ

َ
 حزٍن َوال

َ
ال

اَياهُ 
َ
ط

َ
ُھ ِ�َ�ا ِمْن خ

َّ
َر الل فَّ

َ
 ك

َّ
َ�ا، ِإال

ُ
اك

َ
  .27»ُ�ش

 أن ر�ھ ال يفعل إال خ��ا، و �علم  حق اإليمان المؤمنف 
َّ
ھ لھ خ�� وأن اللھ �عا�� ير�د و�حب و�دبر أن أمره �ل

و�ن أصابتھ ضراُء أي بلية ومص�بة ص�� ع�� ذلك ور���  فإن أصابھ �سط ورخاء شكر ر�ھ، ..لھ ا����

  بقضاء اللھ وقدره، والزم باب اللھ �عا�� بحسن الظن بھ والدعاء ب�ن يديھ واتخاذ األسباب المشروعة.

                                                           
 .2999ه �لھ خ��، ح��يح مسلم، كتاب الز�د والرقائق،  باب المؤمن أمر  26
 .��5641يح البخاري، ح:  27
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 ،جاء رجل إ�� سفيان الثوري فش�ى إليھ مص�بة أصابتھ«قال:  رحمھ اللھ محمود الدمشقيالشيخ عن 

 َم «فقال لھ سفيان: 
َ
 ��َ  اَن ا �

َ
  ٌد َح ا أ

َ
 ن عَ وَ ْ� أ

َ
  َت ْد َج ما وَ «قال: وكيف ذلك؟ قال:  ،»��ّ مِ  يَك ل

َ
 ًد َح أ

َ
 ا �

ْ
 ش

ُ
 و إِ �

َ
يھ ل

 
َ
 «فقال لھ سفيان:  ،�� أن تدعَو  قال: إنما أردُت » ي؟�ِ �ْ غ

َ
  ٌر بِّ َد ُم أ

َ
  ،نَت أ

َ
قال:  ،ربَّ َد قال: بل ُم » ر؟بَّ َد م ُم أ

» 
َ
  .28»لك ُر بَّ َد ا يُ َم بِ  َض ارْ ف

 ، قال: قال عبد ، فقيمة حسن الظن باللھ �عا��ومن القيم اإليمانية ال�� يدعو إل��ا اإلسالم: 
َ
َمة

َ
ْيث

َ
عن خ

 : «ابن عباس اللھ
ُّ
ْن  والذي ال إلھ غ��ه ما أعطي عبد مؤمن ش�ئا قط

َ
َضَل ِمْن أ

ْ
ف

َ
�عد اإليمان باللھ عز وجل أ

اُه اللُھ ِإيَّ 
َ
ْعط

َ
 أ

َّ
ُھ ِإال نَّ

َ
 ُيْحِسُن َعْبٌد ِباللِھ ظ

َ
ْ�ُ�ُه ال

َ
َھ غ

َ
 ِإل

َ
ِذي ال

َّ
ُھ ِباللِھ َواللِھ ال نَّ

َ
ْ�َ� ِبَيِدِه ُيْحِسَن ظ

َ
�

ْ
نَّ ا�

َ
ِلَك أ

َ
اُه، َوذ

«29.  

ُھ َعْنھُ 
َّ
َ� الل  َر��ِ

َ
ِ�ي ُ�َرْ�َرة

َ
ِ�ّ�ِ  وَعْن أ اَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّ

َ
ُھ ق نَّ

َ
ِھ َعزَّ َوَجلَّ أ ُھ َعْن َرّ�ِ

ُ
غ ِ

ّ
ّنِ َعْبِدي ِ�ي؛ «ِفيَما ُيَبل

َ
ا ِعْنَد ظ

َ
ن

َ
أ

ھُ 
َ
ل

َ
 ف

ً
ّرا

َ
نَّ ش

َ
ُھ، َوِ�ْن ظ

َ
ل

َ
 ف

ً
ْ��ا

َ
نَّ ِ�ي خ

َ
  .30»ِإْن ظ

مور التعبدية ففي حسن الظن باللھ �عا�� راحة القلوب وسكين��ا وطمأن�ن��ا، ذلك بأن حسن الظن من األ 

  ال�� تدل ع�� سالمة إيمان العبد، و�قينھ برحمة اللھ �عا��.

ھ يؤمن 
ّ
طيف بھ، ألن

ّ
ھ الل ھ تحت تدب�� رّ�ِ

ّ
 أن

ّ
ھ م�ما أصابھ من بالء إال

ّ
 أنوالمسلم يؤمن بأن

ٌ
ِطيف

َ
: {اللھ ل

ھ لم ي��ك الناس وال ال�و  اللھ �عا���ؤمن أّن و ِ�ِعَباِدِه}. 
ّ
ر ل�ّلِ ���ء، وأن  مدّبِ

ً
ھ ال راد لقضائھ وال ن �مال

ّ
، وأن

ھ فعاٌل لما ير�د
ّ
  .معقب ألمره، وأن

ِھ  :الدعاءومن القيم اإليمانية: 
َّ
اَل َرُسوُل الل

َ
اَل: ق

َ
ُھ َعْنُھ ق

َّ
َ� الل َ�َسِن َر��ِ

ْ
ْم ملسو هيلع هللا ىلص: «َعِن ا�

ُ
ك

َ
ْمَوال

َ
ُنوا أ َحّصِ

َضرُِّع  َعاِء َوالتَّ ِء ِبالدُّ
َ

َبال
ْ
ْمَواَج ال

َ
وا أ

ُ
، َواْسَتْقِبل

َ
ة

َ
َدق ْم ِبالصَّ

ُ
اِة، َوَداُووا َمْرَضاك

َ
�   .31»ِبالزَّ

ُھ َعنْ و 
َّ
َ� الل  َر��ِ

َ
ِ�ي ُ�َرْ�َرة

َ
ِ�ّ�ِ َعْن أ اَل: ملسو هيلع هللا ىلص ُھ َعِن النَّ

َ
ُھ ق نَّ

َ
ِھ َعزَّ َوَجلَّ أ ُھ َعْن َرّ�ِ

ُ
غ ِ

ّ
ّنِ َعْبِدي ِ�ي، «ِفيَما ُيَبل

َ
ا ِعْنَد ظ

َ
ن

َ
أ

ا َدَعاِ�ي
َ
ا َمَعُھ ِإذ

َ
ن

َ
  .32»َوأ

 أم المؤمن�ن َعْن و 
َ
ة

َ
ُھ َعْ�َ�ا الصديقية  َعاِ�ش

َّ
َ� الل اَل زوج الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم قَر��ِ

َ
ْت: ق

َ
ِھ ال

َّ
َرُسوُل الل

 ملسو هيلع هللا ىلص: «
َ
ِ�ُل ف

ْ
َي�

َ
َء ل

َ
َبال

ْ
ِ�ْل، َوِ�نَّ ال

ْ
ْم َي�

َ
ا ل َزَل، َوِممَّ

َ
ا ن ُع ِممَّ

َ
َعاُء َيْنف َدٍر، َوالدُّ

َ
ٌر ِمْن ق

َ
ِ�� َحذ

ْ
 ُ�غ

َ
َعاُء ال اُه الدُّ قَّ

َ
َيَتل

َيْعَتِ�َ�اِن 
َ
ِقَياَمِة إ -[يتدافعان]- ف

ْ
� َيْوِم ال

َ
�«33.  

                                                           
حلية األولياء وطبقات األصفياء،  أبو �عيم أحمد بن عبد اللھ بن أحمد بن إ��اق بن مو��� بن م�ران األص��ا�ي، السعادة، مصر،  28

 .56/ 7م،  �1974ـ / 1394
 .2/322م، �2003ـ/1423: 1شعب اإليمان للب��قي، مكتبة الرشد، السعودية، ط 29
ُھ َعْنُھ، رقم: 30

َّ
َ� الل . وابن حبان، كتاب الرقائق، باب حسن 9076. مسند اإلمام أحمد، مسند المك��ين من الّ��ابة، مسند أ�ي �ر�رة َر��ِ

ھ جّل وعال �عطي من ظّن ما ظّن إن خ��ا فخ�� و�ن شّرا فشّر، رقم: 
ّ
ھ �عا��، ذكر البيان بأّن الل

ّ
ّن بالل

ّ
  . 639الظ

�ارة، باب �� الّز�اة، رقم: . 31
ّ
. والب��قي، الز�اة، فصل فيمن 1963مرسال. ورواه الط��ا�ي �� األوسط، رقم:  105المراسيل، أبو داود، كتاب الط

  . 3279آتاه اللھ ماال من غ�� مسألة، رقم: 
  .��2675 اللھ �عا��، ح . ��يح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتو�ة واالستغفار، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إ32
كر، رقم:  33

ّ
س�يح والذ

ّ
  .1813المستدرك، ا��اكم، كتاب الّدعاء، والّتكب��، والّ��ليل، وال�
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إياك أن �ستطيل مدة اإلجابة، وكن ناظًرا إ�� أنھ المالك، و��� أنھ لھ: "يقول اإلمام ابن ا��وزي رحمھ ال

ا��كيم �� التدب��، والعالم بالمصا��، و��� أنھ ير�د اختبارك ليبلو أسرارك، و��� أنھ ير�د أن يرى 

، إ�� غ�� ذلك، و��� أنھ ي�تليك بالتأخ��، لتحارب وسوسة إبل�س تضرعك، و��� أنھ ير�د أن يأجرك بص��ك

  .34"و�ل واحدة من �ذه األشياء تقوي الظن �� فضلھ، وتوجب الشكر لھ

تأسيا لتدخل العناية اإلل�ية،  اإلل��، واستدعاءٌ  طفلل البالء النازل بالدعاء، استمطاٌر  دفعأن بذلك 

 ، فَعِن اْبِن بخ�� ال��ية ص�� اللھ عليھ وسلم الذي �ان يالزم الدعاء بالعافية وتمام ال��ة صباح مساء

ِھ 
َّ
ْن َرُسوُل الل

ُ
ْم َيك

َ
اَل: ل

َ
ُھ َعْ�ُ�َما ق

َّ
َ� الل � َوِح�َن ُيْصِبُح: ملسو هيلع هللا ىلص ُعَمَر َر��ِ َعَواِت ِح�َن ُيْم��ِ ِء الدَّ

َ
ال

ُ
ي «َيَدُع َ�ؤ ِ

ّ
ُ�مَّ ِإ�

َّ
الل

 
َ
َعاِفَية

ْ
َعْفَو َوال

ْ
َك ال

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ي أ ِ

ّ
ُ�مَّ ِإ�

َّ
َيا َواآلِخَرِة، الل

ْ
ن  ِ�� الدُّ

َ
َعاِفَية

ْ
َك ال

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ْ�ِ�� َوَماِ�� أ

َ
َياَي َوأ

ْ
  .35»ِ�� ِديِ�� َوُدن

خالل  ومن ثم فإن التح�� بالقيم اإليمانية يحقق لإل�سان المناعة النفسية واألمن الرو��، وذلك من

وحسن الظن باللھ، والص�� ع�� البالء، الذي يقوم ع�� اإليمان بالقضاء والقدر،  عقديال �عميق الشعورِ 

الو�اء، و�حميھ من وعن أمتھ  ھليصرف عن ،الدعاءالتو�ة واالستغفار و ر�ھ بحيث يرجع اإل�سان إ�� 

  ..البالء

(العلم)  أخرى  راقدأ) بئة وا��وائحو�ر (األ ادقواجھ األمألسباب الالزمة لتخاذ ااومن لوازم اإليمان كذلك 

   ئة..و�وذلك باتخاذ اإلجراءات الالزمة، واألخذ باألسباب ال��ية والوقائية من األ 

ھ مع ذلك يحرص ع�� العافية والّسالمة  مع إيمانھ بأّن �لَّ ���ء مكتوٌب  ؤمنالمذلك بأن 
ّ
 أن

ّ
ر، إال ومقدَّ

فاإليمان بالقدر ال �ع�� أن ال يحتاط  و�تخذ األسباب ال�� جعل�ا اللھ �عا�� طر�قا إ�� ذلك، و�س�� إل��ا،

  باألمراض واألو�ئة. ل��تھ �� أوقات األزمات وال �س�� للّسالمة من اإلصابةالمرء 

ال �ع�� أن والتو�ل ع�� اللھ �عا�� التوجھ وال��وء إ�� اللھ بالدعاء وحسن الظن والص�� أضف إ�� ذلك 

�س�سلم للواقع ون�نكب األسباب المناسبة لمواج�ة ا��وائح، بل إن من التوجھ إ�� اللھ �عا�� الس�� 

من اآلثار السلبية ل�ذه ا��وائح وا��د م��ا؛ فإيماننا ا��ث�ث إلدراك ما جعلھ اللھ شفاء ودواء وس�با ل��د 

ال يفصل ب�ن مخت��ات العلم والدعاء والتذلل ب�ن يدي اللھ، ذلك بأن الغفلة عن باب اللھ وتركھ م�لكة، 

  وعدم األخذ باألسباب المفضية إ�� ا��د من ا��وائح �و م�لكة أيضا.

باألسباب الموصلة إ�� مواج�ة ا��وائح والتخفيف من  فاليق�ن بأن اللھ �و �اشف البالء ال �عطل األخذ

  آثار�ا، فاألول يق�ن ال شك فيھ، والثا�ي َواِجـٌب ُمَحـّتــم ال يجوز تركھ.

اللھ  أقدار ، وتدبرِ والعلم ع�� المعرفة القائَم  أّن اإليماَن ومن خالل ما سبق، فقد أكدت جائحة �ورونا 

وتجاوز لآلثار السلبية الناجمة عن األو�ئة  نحو خالص حقيقي سيم��� بنا، واتخاذ األسباب الالزمة

  .وا��وائح

  القيم األسر�ة:-2

                                                           
 .139م، ص �2004ـ/1425، 1صيد ا��اطر، عبد الرحمن بن ا��وزي، اعت�� بھ: حسن المسا�� سو�دان، دار القلم دمشق ط -34
  .5074س�ن أ�ي داود، كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:  35
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فخالل ف��ة ا���ر �� سائر أنحاء العالم أمام اختبار حقيقي،  الظرف الو�ا�ي ا��ا�� وضع األسرإن 

�� تنظم شؤو��ا نجاح القيم األسر�ة ال ، ومدىالعالقات األسر�ة وقو��ا ومتان��امدى صالبة  الص�� تب�ن

وتوجھ س���ا، وتحفظ مس����ا من ا��لل والعثار، كما تب�ن مواطن الضعف، ومقدار ا��ضور القي�� �� 

   األسرة.

�ان عنفا أتفاقم العنف الم���� الذي اجتاح �عض األسر �� أزمة �ورونا، سواء  لقد طالعنا �� اإلعالم مدى

حاالت الطالق، تفاقم ن اإلساءة إ�� ال�ساء واألطفال، و جسديا، وما ترتب ع�� ذلك م ملفظيا أ منفسيا أ

  وغياب المنظومة القيمية الموج�ة لألسرة والضابطة لسلوك أفراد�ا.

ا يب�ن بوضوح أن األسر �� أمس ا��اجة إ�� القيم األسر�ة ال�� تحافظ ع�� تماسك�ا وترابط�ا إن �ذ

، والص�� والتغافل، وا��وار، والتماس األعذار، واستقرار�ا، كقيم المودة والرحمة، والمعاشرة بالمعروف

  .وحسن الظن، وغ�� ذلك

كما أن لقيم التضامن ب�ن أفراد األسرة أو األسرة المتعددة أ�مية كب��ة �� مواج�ة الو�اء، ذلك بأن �عز�ز 

ل�شعر �ل فرد �� أسرتھ الفرد األزمة ضرورة ك��ى للمجتمعات، قيم التضامن �� األسرة �� ظل �ذه 

 وصالبة، وتقار�ا و�عاطفا، الدفء واألمان،ب
ً
ف�سود القيم ال��احمية والمسؤولية  وتزداد العالقات قوة

   .وتذوب األنانية واإل�مال والالمباالة

ْم « عن عبد اللھ بن عمر، ر��� اللھ ع��ما: أن رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم، قال:
ُ

ك
ُّ
ل

ُ
ْم َراٍع َو�

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
� 

َ
ال

َ
أ

وٌل َعْن 
ُ
ْ�ِل َب�ْ َمْسئ

َ
� أ

َ
ُجُل َراٍع َع� ِتِھ ، َوالرَّ وٌل َعْن َرِعيَّ

ُ
اِس َراٍع َوُ�َو َمْسئ � النَّ

َ
ِذي َع�

َّ
اِإلَماُم ال

َ
ِتِھ ، ف ِتِھ ، َوُ�َو َرِعيَّ

 عَ 
ٌ
ة

َ
ول

ُ
ِدِه َوِ�َ� َمْسئ

َ
ْ�ِل َبْ�ِت َزْوِجَ�ا ، َوَول

َ
� أ

َ
 َع�

ٌ
 َراِعَية

ُ
ة

َ
ِتِھ ، َوالَمْرأ وٌل َعْن َرِعيَّ

ُ
� َمْسئ

َ
ُجِل َراٍع َع� ْ�ُ�ْم ، َوَعْبُد الرَّ

ِتِھ  وٌل َعْن َرِعيَّ
ُ
ْم َمْسئ

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
ْم َراٍع َو�

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
�

َ
 ف

َ
ال

َ
وٌل َعْنُھ ، أ

ُ
ِدِه َوُ�َو َمْسئ   .36»َماِل َسّيِ

ف�ذا ا��ديث النبو�ة الشر�ف من جوامع كالم سيدنا رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم، بل إنھ شامل 

سواء أ�انت جماعية أم فردية، أم أسر�ة. والمقصود بالرعاية �� ا��ديث: أداء األمانة للمسؤولية بأنواع�ا 

  والمسؤولية.

ء، فواجب عليھ أداء النصيحة فيھ، ��ل من جعلھ اللھ أميًنا ع�� ��يقول اإلمام ابن بطال رحمھ اللھ: "

  .37"بالنظر ل�ا وصالح أمر�احفظھ ورعايتھ؛ ألنھ ال �سأل عن رعيتھ إال من يلزمھ القيام  �و�ذل ا���د �

 ّ�ِ�ِ اٍس ر��� اللھ ع��ما، َعِن النَّ اَل: ص�� اللھ عليھ وسلمَعِن اْبِن َعبَّ
َ
ْم «، ق

ُ
ْ�ُ�ك

َ
ا خ

َ
ن

َ
ْ�ِلِھ، َوأ

َ
ْم ِأل

ُ
ْ�ُ�ك

َ
ْم خ

ُ
ْ�ُ�ك

َ
خ

��ِ�ْ
َ
  ... فأمرنا باإلحسان إ�� األ�ل �� السراء والضراء، و�� ف��ة األزمات أك��.38»ِأل

أمام األج�زة كما تفرض �ذه الظرفية ��بة األبناء واال�تمام ��م أك��، وعدم ترك�م لساعات طو�لة 

  .ال�� �سرق�م منا، و�سرق م��م أخالق�م وقيم�م وذ�اء�م و�بداع�م..اإللك��ونية وشب�ات اإلن��نت 
                                                           

   .6719]، ح��59يح البخاري، كتاب األح�ام، باب قول اللھ �عا�� {أطيعوا اللھ وأطيعوا الرسول وأو�� األمر منكم} [ال�ساء:  -36 
: 2السعودية، الر�اض، ط -شرح ��يح البخاري، ابن بطال أبو ا��سن ع�� بن خلف، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبرا�يم، مكتبة الرشد  37

 .322/ 7م ، �2003ـ /1423
ِ�ّ�ِ ص�� اللھ عليھ وسلم، ح:  38 ْزَواِج النَّ

َ
ْضِل أ

َ
  .3895س�ن ال��مذي، أبواب المناقب، َباٌب ِ�� ف
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 ال��ية الوقائية، توعية األبناء باإلجراءات وفضال عن ذلك فإن �ذه الظرفية ت��ز وظيفة األسرة ��

والنظافة، والعناية بال��ة، والتباعد االجتما��، وسائر القيم اإلسالمية الن�يلة ال�� يدعو إل��ا اإلسالم 

  زمن الشدائد.

��ر الص�� ا�ومجمل القول: لقد أعادت ظروف الو�اء لألسرة أ�مي��ا، ف�� الدرع ا��ص�ن حقا.. إن 

إلعادة �شكيل لساعات طو�لة، �ان فرصة عظيمة  بيوتد داخل الجميع أفراد األسرة بالتواجالذي ألزم 

واحد، و�تقابلون  تحت سقف�عض، �عد أن �انوا �ع�شون ع�� �عارف �عض�م العالقة ب�ن أفراد األسرة و 

  بالصدفة.

اإليمانية القيم ، �و إحالل والنجاة �� اآلخرةالدنيا والفوز  االستقرار ��العالج الطبي�� المؤدي إ�� �ذا و 

   ��ا ف�ست���ء بھ أ�ل�ا.أرجانور�ا ��  سري ح�� �األسرة  تلك��  واألسر�ة

   القيم االجتماعية: -3

  ، نقتصر م��ا ع�� ما ي��:مستفيضة تدعو إ�� القيم االجتماعية وتحث عل��االنصوص الشرعية ال�� إن 

ِ�ّ�ِ يقول اللھ تبارك و�عا��: 
ْ
� ال

َ
وا َع�

ُ
َعاَون

َ
ُعْدَواِن َو�

ْ
ِم َوال

ْ
ث ِ

ْ
� اإل

َ
وا َع�

ُ
َعاَون

َ
� 

َ
ْقَوى َوال ]. و�قول 2[المائدة: َوالتَّ

ِس�ً�ا (جل وعال: 
َ
ِھ ِمْسِكيًنا َوَ�ِ�يًما َوأ � ُحّبِ

َ
َعاَم َع�

َّ
ِعُموَن الط

ْ
ْم 8َوُ�ط

ُ
ِر�ُد ِمْنك

ُ
 ن

َ
ِھ ال

َّ
ْم ِلَوْجِھ الل

ُ
ِعُمك

ْ
ط

ُ
َما ن ) ِإنَّ

وًرا
ُ
�

ُ
 ش

َ
  [اإل�سان].)9( )َجَزاًء َوال

ْعَماِن وعن  ِ�ّ�ِ  النُّ ُھ َعْ�ُ�َما، َعِن النَّ
َّ
َ� الل اَل: ص�� اللھ عليھ وسلم بن َ�ِش�ٍ� َر��ِ

َ
ِھ «ق

َّ
� ُحُدوِد الل

َ
اِئِم َع�

َ
ُل الق

َ
َمث

َ�ا َوَ�ْعُضُ�ْم 
َ
ْعال

َ
َصاَب َ�ْعُضُ�ْم أ

َ
أ

َ
� َسِفيَنٍة، ف

َ
ْوٍم اْسَ�َ�ُموا َع�

َ
ِل ق

َ
َمث

َ
ِذيَن ِ��  َوالَواِقِع ِف�َ�ا، ك

َّ
اَن ال

َ
�

َ
َ�ا، ف

َ
ل

َ
ْسف

َ
أ

رْ 
َ

ِص�ِبَنا خ
َ
َنا ِ�� ن

ْ
َرق

َ
ا خ نَّ

َ
ْو أ

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
ق

َ
ُ�ْم، ف

َ
ْوق

َ
� َمْن ف

َ
وا َع� ْوا ِمَن الَماِء َمرُّ

َ
ا اْسَتق

َ
ِلَ�ا ِإذ

َ
ْسف

َ
َنا، أ

َ
ْوق

َ
ِذ َمْن ف

ْ
ؤ

ُ
ْم ن

َ
ا َول

ً
ق

وا َجِميًعا، َوِ�ْن 
ُ
�

َ
َراُدوا َ�ل

َ
وُ�ْم َوَما أ

ُ
��ُ

ْ
ِإْن َي�

َ
َجْوا َجِميًعا ف

َ
َجْوا، َون

َ
ْيِد�ِ�ْم ن

َ
� أ

َ
وا َع�

ُ
ذ

َ
خ

َ
  . )39(»أ

�سود فيھ قيم التعاون والت�افل والتعاطف والرحمة ونكراِن للمجتمع الذي  إنھ تصو�ر نبوي محكم

الذات والوحدة االجتماعية، حيث تنجو سفي�ُتھ من الغرق وال�الك.. وا��تمع الذي �سود فيھ األنانية 

  و�غيب فيھ القيم، حيث ست�ت�� سفي�تھ بالغرق وال�الك.. 

ة ا��تمع، و��� المسؤولية المش��كة كما يوجھ ا��ديث النبوي الشر�ف إ�� المص�� المش��ك لسفين

سفينة واحدة يواج�ون  �فا��ميع �الملقاة ع�� عاتق جميع الناس �� ا��تمع الواحد، والوطن الواحد.. 

ومن ثم ، أمّيٍ عالم و غ�� وفق��، وحاكم ومح�وم، وكب�� وصغ��، ورجل وامرأة، و  خطرا واحدا ال يفرق ب�ن

�ن سفينة ا��تمع �� ظل �ذه الظروف الو�ائية ا��رجة سيضر فإن أي خطأ يصدر من أي راكب ع�� م

  با��ميع..

مثل المؤمن�ن �� تواد�م وتراحم�م : «ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اللھ  - ر��� اللھ ع��ما-عن النعمان بن �ش�� و 

  .)40(»مثل ا��سد إذا اشت�ى منھ عضو تدا�� لھ سائر ا��سد بالس�ر وا���� ،و�عاطف�م

                                                           
  . ��2361يح البخاري، كتاب الشركة، باب �ل يقرع �� القسمة واالس��ام فيھ، ح )39(
  .��2586يح مسلم، كتاب ال�� والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمن�ن و�عاطف�م و�عاضد�م، ح )40(
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آلخر�ن واإلحساِس ��م، والتضامِن مع�م، �� أوقات األزمات والشدائد، و�نطلق إ��ا دعوة إ�� مواساة ا

  التضامُن ب�ن أفراد األسرة الممتدة ثم يمتد إ�� ا��تمع.

يا رسول اللھ ! أيُّ «ابن عمر ر��� اللھ ع��ما: أن رجال جاء إ�� رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم فقال :  وعن

: أحبُّ الناس إ�� اللھ أنفع�م للناس، وأحبُّ األعمال إ�� اللھ عز وجل، سرور الناس أحبُّ إ�� اللھ ؟ فقال 

تدخلھ ع�� مسلم، تكشف عنھ كر�ة، أو تق��� عنھ دينا، أو تطرد عنھ جوعا، وألن أم��� مع أخ �� 

  .)41(» حاجة، أحبُّ إ�� من أن أعتكف �� �ذا الم��د، �ع�� م��د المدينة ش�را...

 ع�� إعانة الناس وال��غيب �� خدم��م  مثل ما تجده �� ال وتأس�سا عليھ، ف
َّ

ت�اد تجد ديًنا يضمن ا��ث

  اإلسالم، خاصة �� أوقات الكرب والمصائب.

 َّ��ِ ُھ َسِمَع النَّ نَّ
َ
ُھ َعْنُھ أ

َّ
َ� الل � َر��ِ ِ�ي ُمو��َ

َ
َراَحُموا«َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص عْن أ

َ
� ت ِمُنوا َح�َّ

ْ
ؤ

ُ
ْن ت

َ
 ». ل

َّ
وا: َيا َرُسوَل الل

ُ
ال

َ
َنا ق

ُّ
ل

ُ
ِھ، �

اَل: 
َ
ِة «َرِحيٌم. ق َعامَّ

ْ
 ال

ُ
َ�ا َرْحَمة ِك�َّ

َ
ْم َصاِحَبُھ، َول

ُ
َحِدك

َ
ْ�َس ِبَرْحَمِة أ

َ
ُھ ل   .42»ِإنَّ

َرب «عن أ�ي �ر�رة ر��� اللھ عنھ، عن الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم قال: و 
ُ

 من ك
ً
س عن مؤمٍن كر�ة َمن نفَّ

َرب يوم 
ُ

 من ك
ً
س اللھ عنھ كر�ة ر اللھ عليھ �� الدنيا واآلخرة، الدنيا، نفَّ ر ع�� معسٍر، �سَّ القيامة، ومن �سَّ

  .)43(»ومن س�� مسلًما س��ه اللھ �� الدنيا واآلخرة، واللُھ �� عون العبد ما �ان العبد �� عون أخيھ

�ذا حديث عظيم، جامع ألنواع من العلوم والقواعد واآلداب، فيھ "ابن دقيق العيد رحمھ اللھ: اإلمام قال 

حوائج المسلم�ن ونفع�م بما يت�سر؛ من علم، أو مال، أو معاونة، أو إشارة بمص��ة، أو  فضل قضاِء 

   .)44("نصيحة، أو غ�� ذلك

دائد العظيمة،
َّ

َرَب �� الش
ُ

والناس اليوم �عانون من �ذه الشدة مع �ذا الو�اء المستجد، لذلك  إنَّ الك

ة ال�� تدعو إ�� الت�افل والتضامن ب�ن الناس، من نحتاج إ�� استحضار �ذه األحاديث النبو�ة الشر�ف

أجل مواج�ة �ذه الشدائد وا��وائح، وحماية ا��تمع من آثار�ا السلبية، وتحقيق مناعة اجتماعية ع�� 

  �افة الصعد.

ٍة «:  الن��  وقال
َ
َص َماُل َعْبٍد ِمْن َصَدق

َ
ق

َ
  لصاح��ا.الصدقة تدفع البالء، وتجلب ال��كة وا���� ف .45» َما ن

  نھ؛ وذلك ألن اللھ تو�� شأنھ.ؤو ��ر اللھ لھ من يقوم �شوس�� �� قضاء حوائج�م فمن أعان الناس 

ال�� جاء دي�نا - إن �ذا الوقت العص�ب الذي يمر بھ العالم يحتاج منا إ�� الت��يل العم�� لقيمنا األصيلة 

ولنبدأ باألقارب فكم من غ�� لھ لتعاون؛ �� الواقع. وع�� قائمة تلك القيم الت�افل والتضامن وا -ا��نيف

                                                           
  .6/139القا�رة،  – الم��م األوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مط�� ال���� الشامي، أبو القاسم الط��ا�ي، دار ا��رم�ن) 41(

  .7310. والمستدرك ل��اكم، كتاب ال�� والصلة، رقم: 13671، ح: 187-8/186. مجمع الزوائد، الط��ا�ي، 42
  .��2699يح مسلم،  كتاب الذكر والدعاء والتو�ة واالستغفار، باب فضل االجتماع ع�� تالوة القرآن وع�� الذكر، ح) 43(

ال��يحة النبو�ة، تقي الدين أبو الفتح محمد بن ع�� بن و�ب بن مطيع القش��ي، المعروف بابن دقيق  شرح األر�ع�ن النوو�ة �� األحاديث 44

  .119م، ص�2003ـ/ 1424:  6العيد، مؤسسة الر�ان، ط
  .2325س�ن ال��مذي، كتاب الز�د، باب مثل الدنيا مثل أر�عة نفر، ح:  45
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ثم با�� الفقراء والمساك�ن  أقارب يتضورون جوًعا وفقًرا، وكذلك ا����ان ف�م أو�� بالمعروف من غ���م،

  واليتامى واألرامل. 

عن جابر بن عبد اللھ ر��� اللھ عنھ قال : قال رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم : (خ�� الناس أنفع�م 

   ].رواه الط��ا�ي �� األوسط[للناس) 

، إذ إن التح�� ظلمات الشدائد واألو�ئة وا��وائح�� الطر�ق الذي يخرج اإل�سان  إن القيم اإل�سانية

تحقيق السالم العال��، واألمن االجتما��، والوحدة �س�م �� وتفعيل�ا �� حياة الناس بالقيم اإل�سانية 

  لل�م ونحل�م.اإل�سانية ب�ن اآلدمي�ن بمختلف أطياف�م وم

فرصة ال��زام قيم  الف��ة ا��الية ال�� يواجھ ف��ا العالم بأسره و�اء �وروناإن �ذا وتأس�سا عليھ؛ ف

القيم اإل�سانية.. وفرصة للتعاون ب�ن ال�شر�ة جمعاء ع�� أعمال ا���� وال��، والوقوف  �حياءالفردانية و 

  �� وجھ االستغالل والطمع وا��شع..

�� سر�ة برمتھ، ألن ا��ياة األ  ثم تلقي بظالل�ا ع�� ا��تمعقة تك�سب داخل األسرة، إن �ل القيم الساب

قلعة اإل�سان ا��ص�نة، وال سيما المسلم، ف�� كجنتھ المصغرة ودنياه و مركز تجمع ا��تمعات، 

. القيم ع��ا؛ فإن االضطراب وسوء التفا�م والتعاسة وتخلل العالقات س�سود�ا غابتالصغ��ة. فإن 

  . ب�ن أفراده السامية ال�� تر�ط روابطال افتقدت��ا أل
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  الفرع الثالث: 

  اال��يار القي�� للمجتمع الغر�ي

إن و�اء �ورونا كشف عن سوءة ا��تمع الغر�ي الذي طالما �غ�� �شعارات اإل�سانية والتضامن 

ت��يل شعاراتھ  والتعاون، حيث بي�ت �ذه األزمة الوجھ ا��قيقي للمجتمع الدو�� الذي لم �ستطع

ب�ن المر��� �� تقديم الرعاية الطبية الالزمة، أطباء الغرب  اإل�سانية �� الواقع.. بل األفظع من ذلك تمي��

عن المسن�ن ب��ة اضطرار�م لذلك، رضوخا لما يفرضھ الواقع المتمثل �� الكم ال�ائل من  واتخلحيث 

 كما تخ��الطاقة االس�يعابية للب�يات ال��ية.  إ�� الرعاية الطبية، وال�� تفوق  اإلصابات ال�� تحتاج

  .األبناء عن اآلباء �� عز ا��اجة، و�� أوج االحتياج

أمامنا اإل�سان الغر�ي كما لم نره من قبل،  كما كشف و�اء �ورونا عن االنحدار القي�� للغرب، حيث ظ�ر

القيم وا��قوق  ول �شعارات جوفاء ح ال�شدقو  التجميلدون مساحيق فاقدا للمناعة القيمية، و 

إن الفقر " با�سا فق��ا. ال��يمية، ونزعة البقاء "والفردانية ، �كذا بدى لنا غارقا �� األنانيةوا��ر�ات

 السطو اإليطا�� تا�عنا �� األخبارإ�� األنظمة والدول، فقد  القي�� لم يقتصر �ذا ع�� األفراد، و�نما �عداه

  ��ن �� عرض البحر، �انت محملة بمادة الكحول الط�� قادمة من الص�ن �� اتجاه تو�س.  سفينةع�� 

تتجرع مرارة ا��ذالن �� وترك�ا  �� عز األزمة، إيطاليا، أبوابھ ونوافذه �� وجھاالتحاد األورو�ي  غلقأ وقد

متج�ة إل��ا  استولت جار��ا جم�ور�ة ال�شيك ع�� ��نة من الكمامات الطبية �انتو  ،أحلك الظروف

فإن السلطات ال�شيكية قامت  اإليطاليةقادمة من الص�ن، وحسب ما �شرتھ ��يفة "الر�بو�لي�ا" 

مساعدات إليطاليا تحت غطاء "عملية أمنية قدم��ا الص�ن بمصادرة اآلالف من األقنعة الطبية ال�� 

  نا��ة" إلحباط عملية ��ر�ب لآلالف من المعدات الطبية خارج البالد. 

���نة من أدو�ة  �عض ج��ا��اعن تزو�د �� كذلك امتنعت و ، فلم تخرج عن المسار السابقإسبانيا ا أم

  ب�ن مواطن��ا.  ان�شار الو�اء �� ظلب��ة أ��ا �� حاجة إل��ا األ�سول�ن، 

تؤكد واقع القيم لدى الغرب، وتز�ح اللثام عن الوجھ ا��قيقي للم�شدق�ن بالقيم �� أحداث ووقا�ع 

قيم الوا��شع ا��في وراء مظا�ر ا��داثة وشعارات وال��يمية م�سوب األنانية  ظ�رتوأإل�سان، وحقوق ا

  .اإل�سانية واالجتماعية

الطب�ب جون بول م��ا، �� أحد كبار الباحث�ن الفر�سي�ن �� مجال الطب اعت�� وعالوة ع�� ذلك فقد 

 نالك�شاف لقاحات ل�ورونا، �� إجابتھ ع" الفر�سية، القارة اإلفر�قية حقل تجارب LCIتصر�ح لقناة "

. و�ذا �ع�� عن العنصر�ة المقيتة سؤال عن "إم�انية تجر�ب اللقاح �� إفر�قيا ع�� غرار تجارب سابقة".

  للغرب و�كشف عن الوجھ االستعماري القبيح ل�ؤالء الذين رفعوا شعارات إ�سانية جوفاء منذ عقود..

عن فساد�ا القي�� بتوج��ا��ا الصارمة ال�� عمم��ا سلطات الوالية ع��  بأمر��ا فقد ع��توالية أالباما  أما

�عدم التكفل الط�� وتقديم العالج لأل��اص ذوي إعاقة التوحد ومتالزمة  ألزم��المصا�� ال��ية ا

داون والشلل الدما�� إذا ما أص�بوا بالف��وس، و�عطاء األولو�ة ل��االت األخرى، بم��ر خروج الوضع عن 
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طرة، وعدم كفاية موارد النظام الص�� للتكفل بالعدد الكب�� من ا��االت المصابة ال�� تحتاج السي

  لرعاية طبية. 

من و�فراغ�ا  ،متاجر بيع السالحأضف إ�� ذلك ما نقلتھ وسائل اإلعالم الدولية من سيطرة األمر�كي�ن ع�� 

فضال عن ��� قادمة محتملة، و المسدسات والبنادق وغ���ا من أس��ة ��ماية أنفس�م، خشية من فو 

مما �ش�� إ�� أزمة القيم ال�� ع�� البيوت والمتاجر �� حال اشتداد األزمة، عمليات السرقة والسطو 

، و�و ا�ع�اس لما تمارسھ ع�� ا��تمع وقانون الغاب �ع�ش�ا �ذه الشعوب الغر�ية، وسيطرة القوة

  .عيفةع�� الشعوب والدول الضاإلدارات األم��كية المتعاقبة 

من �ل ما تقدم ي�ب�ن لنا تآ�ل منظومة القيم عند الغر�ي�ن، و�شاش��ا، وانحدار�ا، والسقوط القي�� 

�ت البون الشاسع لكث�� من الزعماء الغر�ي�ن، كما  كشفت ز�ف ما ُس�� بمبادئ التضامن العال��، و�يَّ

  الشدة واألزمة.والفعل �� وقت  ،ب�ن ا��طاب �� زمن الرخاء
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  خاتمة:

لقد ش�لت جائحة �ورونا حدثا عالميا أثارت مجموعة من األسئلة حول المنظومة القيمية لدول العالم 

  وشعو��ا، واخت��ت المستوى القي�� لدى �ل فرد وجماعة، وأسرة ومجتمع، وشعب ودولة..

  وتأس�سا ع�� ما تقدم أختم بالنتائج االتية:

القيم ال�� �سود العالم، و�� األولو�ات ال�� يجب أن إن جائحة �ورونا فتحت ا��ال إلعادة النظر �� -

�س�� إ�� تحقيق�ا ا��تمعات والشعوب، و��� إعادة بناء القيم من جديد، قيم التعاون المش��ك، 

والتضامن والتفاعل، والمصا�� العامة، والتعا�ش االجتما��، واإليمان بالمص�� المش��ك للمجتمعات 

  اإل�سانية...

جتمع ر��ن بمنظومة القيم ال�� توجھ مس��تھ، وتحافظ ع�� تماسكھ وقوتھ وازد�اره، إن نجاح �ل م -

  وتحقق أمنھ، وتخفف من اآلثار السلبية لألزمات والشدائد ال�� نزلت بھ.

  إن القيم ضرورة للمجتمعات المعاصرة من أجل تدب�� األزمات، ومواج�ة التحديات، وتجاوز العقبات.-

معاصرة رفعت دوال قيميا، وأسقطت أخرى من م��ان القيم.. وأكدت أن من ملك إن األزمة الو�ائية ال-

  القيم ملك زمام األمور، وخرج من األزمة بأقل األضرار.

  توصيات:

موضوع جائحة �ورونا، وسائر ا��وائح �عز�ز البحث العل�� ��  أدعو الباحث�ن والمؤسسات البحثية إ��-

  .يد ا��تمعات �� مواج�ة النوازل المعاصرةالمتوقعة، من منظور أخال�� قي��، يف

إعداد مشروع نظري وتطبيقي مت�امل، ومرجعية علمية، تكثيف ج�ود المؤسسات البحثية من أجل -

لألو�ئة وا��وائح  من اآلثار السلبية بتحص�ن ا��تمعات المعاصرةمنظومة الكفيلة  ل��سيخوخطة عملية 

  ).19خالل الوضع ا��ا�� المتعلق بـ (�وفيد  ؛ انطالقا من التجر�ة المك�سبةالمتوقعة

ف�ل سي�� العالم دروس �ذه ا��ائحة الو�ائية و�رفع من مناعتھ القيمية؟ أم س��داد أنانية وانحطاطا 

  قيميا وأخالقيا؟

 ِْذيَن َعاَ�ْدَت ِم�
َّ
ِمُنوَن ال
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 ُيؤ

َ
ُ�ْم ال

َ
ُروا ف

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
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َ

  ].56-55[األنفال:  َوُ�ْم ال

  ".فإن �م ذ�بت أخالق�م ذ�بوا *إنما األمم األخالق ما بقيت "

الل�م اصرف عّنا الو�اء، وِقنا شر الداء، ونجنا من الطعن والطاعون والبالء، بلطفك يا لطيف إنك ع�� 

  ر.�ل ���ء قدي

  وا��مد للھ رب العالم�ن.
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  جائحة الشا�عات �� زمن الكورونـــــــا

  )قراءة تحليلية وتقييمية لمواد �شر��ا وسائل إعالمية ومواد منصات التواصل االجتما��(

  د. ع�� عبد الرحمن عواض

  ا��امعة اللبنانية الدولية أستاذ مشارك ب

  لبنان 

ali.awad@liu.edu.lb  

 :م��ص البحث

ل�س من المبالغة القول بأن جائحة �ورنا، ومضاعفا��ا غ�� المسبوقة ع�� جميع المستو�ات، 

أوجدت األرضية ا��صبة ل�ذا الكم ال�ائل من األخبار غ�� الموثقة، ورسائل التواصل االجتما�� 

وال�� ث�ت أ��ا تفوق �� سرعة ان�شار�ا سرعة ان�شار الف��وس ذاتھ،  والشا�عات المرسلة غ�� المؤكدة..

األمر الذي دفع بالكث�� من المؤسسات العلمية ومراكز الدراسات والبحوث ا�� طرح العديد من 

ال�ساؤالت ال�� تطلبت إجابات سر�عة، وقرعت "طبول" التن�يھ والتحذير من ��مة الشا�عات 

  من المصادر والمراجع ع�� �سمية الظا�رة بف��وس الشا�عات.  المتصاعدة. مما دفع العديد

: �� رصد ومتا�عة عملية تمدد وان�شار الشا�عات 
ً
فالمش�لة البحثية ال�� ت�ناول�ا الدراسة تحديدا

، من أجل الوصول إ�� نتائج علمية وعملية مؤكدة، حول الظا�رة موضوع 19المتعلقة بفايروس �وفيد

الدراسة، وذلك من خالل التحري والمتا�عة والتحليل والتدقيق.  وقد سعت الدراسة إ�� تأصيل مف�وم 

وأ�عاد الشا�عات �� إطار�ا العام، وخطورة ان�شار�ا، وتأث��ا��ا السلبية والس�ئة ع�� جميع الصعد؛ 

ية والسياسية واالقتصادية والعلمية.. وح�� الر�اضية، �� مرحلة غاية �� الدقـــة وا��طورة االجتماع

وا��ساسية من تار�خ اإل�سانية. إذ أن االن�شار الكثيف للشا�عات شمل دول العالم أجمع، المتقدمة 

لطا�ع الص�� م��ا والنامية، وقد أشغلت �ذه الظا�رة ا���ومات والمؤسسات الدولية والمنظمات ذات ا

) ومؤسسات ا��تمع المد�ي ... ح�� وصلت إ�� الدعوة، و�التا�� التنفيذ، 
ً
(منظمة ال��ة العالمية مثاال

لسن قوان�ن واستصدار البنود القاسية والرادعة لم�افحة شا�عات ال�ورونا، كما سنو�� الدراسة �� 

  .سياق الدراسة التفصيلية

، وسائل التواصل، وسائل اإلعالم، 19لشا�عات، ف��وس، �وفيد جائحة �ورونا، المات المفتاحية: ال�

  منظمة ال��ة العالمية. جائحة المعلومات
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Rumors' Pandemic at the Time of Corona 

(An analytical and evaluative reading of materials published by Mass media and social media platforms) 

Dr. Ali Abdel-Rahman Awad 

Associated Professor ـ   Lebanese International University 

Lebanon 

ali.awad@liu.edu.lb 

Abstract  :  

It is not an exaggeration to say that the Corona pandemic and its unprecedented complications, at 

all levels, have created a fertile ground for a huge amount of undocumented news, social media 

messages and rumors, which proved to be spreading faster than the spread of the virus itself. This 

wide spread prompted international institutes, research bodies and scientific references to call the 

phenomenon as "infodemic". This study will review and highlight the authentic and reliable 

literature about misinformation during similar past cases or circumstances in order to mitigate their 

negative consequences proactively. The lack of scientific knowledge by individuals and the 

absence of trust in the governments' official media have increased the consumption of 

misinformation, which is disseminated quickly by the unregulated media, particularly social media. 

Conspiracy theories also prevailed, particularly involving vaccines. The main aim of this study is to 

monitor and follow up the expansion and spread of rumors related to the Covid19 in order to 

reach confirmed scientific and practical results about the phenomenon under study through 

investigation, follow-up, and analysis. The study consolidates the concept and dimensions of 

rumors, in its general context, the danger of its spread, and its harmful effects at all levels. Since the 

heavy spread of rumors included all countries of the world, both developed and developing ones, 

this phenomenon has preoccupied governmental and international institutions, health-related 

organizations (WHO), and civil society organizations and establishments, and consequently 

implementing laws and harsh provisions to battle Corona rumors. 

Keywords   : COVID-19, Coronavirus, Misinformation, pandemic, Rumors, Infodemic, Satire, 

Information Dissemination. WHO 
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  : تقديم

ل�س من المبالغة القول بأن جائحة �ورنا، ومضاعفا��ا غ�� المسبوقة ع�� جميع المستو�ات، أوجدت 

الكم ال�ائل من األخبار غ�� الموثقة، ورسائل التواصل االجتما�� والشا�عات  ل�ذااألرضية ا��صبة 

المرسلة غ�� المؤكدة.. وال�� ث�ت أ��ا تفوق �� سرعة ان�شار�ا سرعة ان�شار الف��وس ذاتھ، األمر الذي 

المؤسسات العلمية ومراكز الدراسات والبحوث ا�� طرح العديد من ال�ساؤالت ال��  دفع الكث�� من

 مما دفع��مة الشا�عات المتصاعدة. من التحذير و  ھالتن�يتطلبت إجابات سر�عة، وقرعت "طبول" 

  . �سمية الظا�رة بف��وس الشا�عاتع�� والمراجع العديد من المصادر 

 أو 
ً
 (ول�س عفو�ا

ً
 متعمدا

ً
وكما �و معروف �� المراجع العلمية، فإن ظا�رة ان�شار الشا�عات �عت�� عمال

)، و�� �� الغالب �شاط مخطط لھ، حيث يتم التحض�� للشا�عة و�طالق�ا، من بر�ئا كما ق
ً
د يبدو ظا�ر�ا

خالل �شر مواد تصمم�ا وتوج��ا وتدير�ا مجموعات محددة ومعتمدة، أو جماعات ومؤسسات (أو ح�� 

معات الواقع السيا��� أو األم�� أو االجتما��، أو ح�� االقتصادي للمجتب ،دول) حيث تتحكم من خالل�ا

والشعوب المس��دفة.. و�عمل �ذه المواد واأل�شطة "االتصالية" ع�� التالعب بمؤشرات االقتصاد 

 ما ت�شط الشا�عات �� زمن 
ً
 �ش�ل مدمر وغ�� منطقي. وغالبا

ً
، أو قد ��وي ��ا �بوطا

ً
واألسواق صعودا

والقنابل  المدمرةاألس��ة ، و��ون ل�ا مفعول يمكن أن يوازي بتأث��ه وشدتھ، واألزماتا��روب وال�وارث 

للثوابت ولألسس الفكر�ة والعقائدية، ومعنو�ات المتلق�ن ل�ا، وقد تفوق �� سرعة  تقو�ض�االفتاكة، �� 

  ان�شار�ا سرعة الضوء. 

و�ش�ل وا��، عن خطورة ومقدرة الشا�عات الفتاكة، وال�� » ��� ج�ن ب�نج«وقد عّ�� الرئ�س الصي�� 

 مع
ً
أجاب عن سؤال التداب�� ال�� اتخذ��ا بالده �� مواج�ة  حيثظ�ور الف��وس،  بدأت باإلن�شار تزامنا

جائحة �ورونا: "إن ا��وف وال�لع والمبالغة واألخبار ال�اذبة حول المرض، �� أوجــع وأخطــر من المرض 

ال�اذبة، أو ، �� إشارة وا��ة منھ إ�� ا��طورة والتأث�� الفع�� والملموس لعملية �شر األخبار 1الفع��"

، والمعاناة (مخت��ات مدينة وو�ان) ع�� األقل غ�� الدقيقة حول الف��وس، حيث �انت انطالقة األزمة

الالحقة لمضاعفاتھ من بــالده. ونذكر �� �ذا السياق، كيف أصر الرئ�س األمر��ي (�� حينھ) دونالد 

، أو مؤتمر ��في للرئ�س ترمب، حيث لم يخلو تصر�حبترامب، ع�� وسم الف��وس "بالف��وس الصي��"، 

  إال واستخدم ف��ا �ذا المصط��.

�� إحدى ا��افظات اإليرانية، حيث  ذكره �� �ذا السياق، ما أظ�رتھ نتائج دراسة علمية ومن المفيد 

خلص تقر�ر الدراسة إ�� أن عدد ��ايا األكذو�ة ال�� شاعت �� منطقة محددة حول "فوائد الكحول 

��ايا الف��وس نفسھ"، كما اإليثل�ن (اإليثانول) �� الوقاية من ف��وس �ورونا المستجد" لم يكن أقل من 

 .أكدت المصادر ال��فية

                                                           
  .م2020إبر�ل  9البدرا�ي، د. فاضل، اإلشاعة الرقمية �� زمن ال�ورونا، ��يفة اخبار ا��ليج، البحر�ن،  1

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1206375  
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 محدودة، من �ذه المنطلقات 
ً
، و�ناء ع�� خطورة �ذا االن�شار غ�� المسبوق للشا�عات، و�� ف��ة �س�يا

وع�� مساحات شاسعة من العالم، �ان ال�دف األسا��� ل�ذه الورقة البحثية �و رصد وتحليل الدور 

ائحة ا��ط�� الذي لعبتھ (وتلعبھ) الشا�عات بتأث��ا��ا المدمرة �� سياق ال�شر والتواصل خالل "مس��ة" ج

  . �ورونا

:  فالمش�لة البحثية
ً
�� رصد ومتا�عة تمدد وان�شار الشا�عات المتعلقة ال�� ت�ناول�ا الدراسة تحديدا

، من أجل الوصول إ�� نتائج علمية وعملية مؤكدة، حول الظا�رة موضوع الدراسة، 19بفايروس �وفيد 

تأصيل مف�وم وأ�عاد الشا�عات وقد سعت الدراسة إ�� من خالل التحري والمتا�عة والتحليل والتدقيق.  

�� إطار�ا العام، وخطورة ان�شار�ا، وتأث��ا��ا السلبية والس�ئة ع�� جميع الصعد؛ االجتماعية والسياسية 

واالقتصادية والعلمية.. وح�� الر�اضية، �� مرحلة غاية �� الدقـــة وا��طورة وا��ساسية من تار�خ 

  . اإل�سانية

ه المرحلة (مرحلة ظ�ور و�دايات وان�شار الف��وس) ��لت وسائل اإلعالم ا��ما���ي، ووسائط ففي �ذ

 مكثفا لألخبار والمعلومات واألرقام و"التحليالت" 
ً
التواصل االجتما��، و�ش�ل ال تخطؤه الع�ن، ان�شارا

، والتعامل معھ و"الرؤى" والتوقعات، تزامنت �ش�ل الفت مع ظ�ور الف��وس والكشف عن تطور ان�شاره

�واقع شغل ال�شر�ة، واس�نفرت ا���ود البحثية ع�� المستو�ات ا��لية واإلقليمية والدولية، ورصدت 

لھ م��انيات غ�� مسبوقة، من أجل السيطرة ع�� تمدده وتوسع ان�شار الو�اء، الذي طال ا��ميع دون 

  است�ناء، مع تفاوت �� ال�سب واألرقام. 

ضرورة التمي�� ب�ن ا���� والشا�عة (وال�� يطلق عل��ا البعض إشاعة). وللتمي�� ب�ن و�نا يجب التأكيد ع�� 

�عتمد ع�� ال���ان والدليل القاطع،  "ا����"فإنھ باختصار يمكن اإلشارة إ�� أن  ،ا���� الموثق والشا�عات

ة وشك. يؤكد فان بر�ا��ا ي�ون با�تا غ�� وا��، وطر�قة ان�شار�ا ومحتوا�ا محل ر�ب "الشا�عة"أما 

 و�شاعة"إعو�دي، �� دراسة لھ �عنوان:  الباحث ا��تار
ً
 : ...أن "اإلشاعة أك�� أس��ة ا��رب النفسية فت�ا

سرد الشا�عة �غرض ال�سلية أو إطالق العنان 
ُ
"الغرض من الشا�عة �و أن يتم تصديُق�ا، ففي العادة ال �

 أن ال�دف م��ا �و ل��يال، و�ذا ما يجعل�ا تتمّ�� عن القصص الطر�فة وال
ً
مغامرات ا��يالية، مؤكدا

الر�ط ب�ن و  ا��ا �� عملية التأكيدو�رى �ابف��ير، عالم االجتماع الفر���� الذي اشُ��ر بدراس .2"اإلقناع"

ا��وانب االجتماعية والنفسية للشا�عة، أن للشا�عات مجموعة من  المم��ات وا��صائص، ال�� يمكن 

 بإجمال�ا 
ً
 :3ما ي��اختصارا

  مصدر اإلشاعة غ�ُ� رس�� (�� غالب األحيان). وت�ون مضاّدة لُسلطة المؤسسات. -

  تتم�� �سرعة ب��ا وان�شار�ا السر�ع. -

                                                           
 و�شاعة" ��س��س، م�شور بتار�خ ا��تار، أعو�دي 2

ً
   2018مارس  19، مقال �عنوان: "اإلشاعة أك�� أس��ة ا��رب النفسية فت�ا

 https://www.hespress.com/opinions/385053.html 

 14. ص. 1، ط2007يلة اإلعالمية األقدم �� العالم، ترجمة تانيا ناجَيا، م�شورات دار السا��، ب��وت جان نو�ل �ابف��ير، الشا�عات.. الوس 3 
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�ا. -
َ
فّسر تداُول

ُ
  قيمة المعلومة �� ال�� ت

 من ا��دث الّرا�ن. -
ً
 باعتبار�ا نوعا

ً
  تن�شر �سرعة أل��ا ت�ون متجاَوزة زمنيا

 بحدث را���، مما يجعل�ا  -
ً
  تأ�ي ع�� ش�ل خ��.تتعلق دوما

وكذلك يؤكد غوستاف لو�ون �� كتابھ "سي�ولوجية ا��ما���: ..."أنھ �� �عض الظروف، يمكن لتكّتل ما 

ل فرد ُ�ش�ل �ذا التكتل؛ حيث 
ُ
 عن خصائص �

ً
من ال�شر أن يمتلك خصائص جديدة مختلفة جدا

رة 
ّ
لة ل��م�ور موج�ة تنطمس ال��صية الواعية للفرد وتصبح عواطف وأف�ار الوحدات الُمصغ

ّ
المش�

ل عندئٍذ كينونة واحدة وتصبح خاضعة لقانون الوحدة العقلية ل��ما���"، مما 
ّ
�� نفس االتجاه، وت�ش�

�ع��، أّ��ا تص�ب حّ�� أولئك األفراد الواع�ن القادر�ن �� الظروف الطبيعية ع�� كشف الشا�عة والتمي�� 

” إلعالمي األستاذ أحمد نوفل بأ��ا، أي الشا�عة، �� عملية..بي��ا و��ن ا��قيقة". كذلك يؤكد األ�ادي�� وا

د المبالغة أو ال��و�ل أو ال�شو�ھ �� سرد خ�� فيھ  ال��و�ج ���� ُمختلق ال أساس لھ من الواقع، أو �عمُّ

جانب ض�يل، أو جزء محدد، من ا��قيقة، وذلك ��دف التأث�� النف��� ع�� الرأي العام.. تحقيقا أل�داف 

، عند مطلق الشا�عة. أما الدكتور محمد عثمان ا��شت، رئ�س جامعة القا�رة، ”.صودةمعينة مق

 أو ع�� وسائل اإلعالم، دون أن يرافقھ “فيضيف بأن: 
ً
، و��تقل شف�يا

ً
 أو جزئيا

ً
الشا�عة خ�� مدسوٌس �ليا

 رواية مصطنعة عن ��ص، أو“و�ضيف، بأ��ا ” أي دليل أو بر�ان، و�قصد بھ تحطيم المعنو�ات.

جماعة، أو دولة، يتم تداول�ا شف�يا أو إعالميا، و�� مطروحة ل�ي يصدق�ا ا��م�ور، دون أن تتضمن 

مصادر�ا، ودون أن تقدم دالئل مؤكدة ع�� �و��ا واقعية.. ودوافع�ا إما أن ت�ون نفسية أو سياسية أو 

 سلبية
ً
  ..4.”اجتماعية أو اقتصادية، وأ�داف�ا غالبا

 :الدراسات السابقة  
ً
  .شا�عات كورونا تحديدا

، تمثل ��ّبة بحثية غ��  �إن االن�شار ال�ائل للف��وس ع�� مستوى العالم استد�
ً
 است�نائيا

ً
 دوليا

ً
ج�دا

تناولت ا��وانب المتعددة والمستجدة للف��وس، وتأث��اتھ المدمرة ع�� حياة الناس والشعوب.  ،مسبوقة

للدراسات والبحوث الطبية وال��ية والصيدالنية غ�� المسبوق والدعم ال�امل و ف�انت االنطالقة 

 �� دراسة وف�م وتفكيك الغموض حول 
ً
والكيمائية، ال�� �انت �� بؤرة اال�تمام والدعم والمتا�عة، أمال

�ذا ا��طر الو�ا�ي القاتل، ��دف التوصل إ�� اللقاحات المطلو�ة (والموثوقة) وا��طوات العملية ال�� 

استكماليھ  ودراساتمواج�ة. وتزامن �ذا اال�تمام البح��، بانطالق ج�ود يجب إتباع�ا �� مرحلة ال

واألبحاث ال�� تناولت التأث��ات االقتصادية وال��بو�ة  اإلختباراتتمثلت بالقيام ��ذا العدد الكب�� من 

 قضية االن�شار غ�والتعليمية والسياحية و.... واإلعالمية ع�� حياة الشعوب وا��تمعات، 
ً
� وتحديدا

وقد علت  .كما ستو�� الورقة �� مراحل متقدمة ،مع ظ�ور الف��وس تزامنتال��  ،المسبوق للشا�عات

الصرخة ال�� تحذر من االن�شار الكثيف للشا�عات دول العالم أجمع، المتقدمة م��ا والنامية، فقد 

ظمة ال��ة أشغلت �ذه الظا�رة ا���ومات والمؤسسات الدولية والمنظمات ذات الطا�ع الص�� (من

                                                           
   ن القا�رة، مصر.1996ا��شت، محمد عثمان، الشا�عات وكالم الناس، أسرار الت�و�ن وفنون المواج�ة، مكتبة إبن س�نا،  4
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) ومؤسسات ا��تمع المد�ي ... ح�� وصلت إ�� الدعوة
ً
لسن قوان�ن  ، و�التا�� التنفيذ،العالمية مثاال

  ، كما ستو�� الدراسة �� مراحل الحقة. لم�افحة شا�عات ال�ورونا واستصدار البنود القاسية والرادعة

 موضوع الورقة البحثية ال�� نحن بصدد�ا (
ً
الشا�عات �� زمن ال�ورونا) فإ�� جانب أما فيما يخص تحديدا

ا���د ال�ائل والدور ال�شط الذي مارستھ وسائل ووسائط التواصل االجتما��، فقد حفلت الساحة 

البحثية والمؤسسات العلمية بكم كب�� من مشار�ع البحوث والدراسات والتحليالت العلمية، وقد �شرت 

  لنماذج محددة م��ا.�� ��الة �عرض ولكن ، لمالدراسات العديدة ال�� ال يمكن رصد�ا �ش�ل شا

دراسة استقصائية أجر��ا جامعة ال��موك �� األردن �عنوان: "أثر الشا�عات ع�� ا��تمع األرد�ي  -

وطبقت ع�� عينة ضّمت معظم محافظات المملكة وقد جاءت نتائج�ا ع��  ."�� ظل أزمة �ورونا

 5:النحو التا��

 أنَّ الشا�عات ��دف إ�� تضليل الرأي العاممن ا��تمع ال يدر�ون  ٪٨٠. 

  من األفراد يأخذون الشا�عات ع�� محمل ا��ّد، قبل أن يتم تأكيد�ا أو نف��ا من قبل  ٪٥٥٫٩

ر سلًبا ع�� روح�م المعنو�ة
ّ
 .ا���ات الرسمية المعنية بذلك؛ مما يؤث

 إ�� مدى مصداقي��ا أو م��م �شرع بتداول�ا ع�� مواقع التواصل االجتما��، دون النظر  ٪٣١٫٤

 .مصدر�ا ا��قيقي

 :وكشفت الدراسة أيضا إ�� أن

 من األفراد �عتمدون ع�� المعلومات المرتبطة بو�اء ال�ورونا من خالل وسائل التواصل ٪٣٣٫٩. 

 من العينة يجدون الشا�عات توّجھ سلوك�م ٪٤٠. 

 يرون أنَّ شفافية ا���ات الرسمية تجعل�م ال يلتفتون للشا�عات، وتحّ��م ع�� أن يل��موا  ٪٦٧٫٧

) من عينة الدراسة ٪ ٨٦٫٤ومن الم�م اإلشارة أيضا، أن الدراسة بي�ت أن الغالبية ( .بقرارات ا���ومة

 ".يوافقون ع�� "... �غليظ العقو�ات بحّق مرو�� الشا�عات

ما توصل إليھ فر�ق  (Medical Internet Research) "اث اإلن��نت الطبية�شرت مجلة "أبح كذلك -

بحث أم���ي قام بتصميم برنامج جديد للتعلم اآل��، يحدد بدقة جميع الشا�عات، ونظر�ات المؤامرة، 

المتعلقة بف��وس �ورونا، والمن�شرة ع�� منصات وسائل التواصل االجتما�� ا��تلفة، و�رصد كيف 

مع الوقت. و�دفت الدراسة إ�� مساعدة مسؤو�� ال��ة العامة �� المستقبل ع�� محار�ة  بدأت وتطورت

حيث أن كث�� من دراسات التعلم اآل�� ال�� تبحث  .مثل �ذه المعلومات المضللة، والقضاء عل��ا �� م�د�ا

ديد مختلف �� اإلشاعات والمعلومات المضللة ال�� تن�شر ع�� وسائل التواصل االجتما�� تركز ع�� تح

أنواع نظر�ات المؤامرة (مواقع التواصل االجتما��)، ومن أبرز المشارك�ن �� الدراسة الدكتورة �ورت�� 

                                                           
م. مركز دراسات الالجئ�ن والنازح�ن وال��رة القسر�ة �� 2021-4-9ل ال�ورونا"، نص��، أمل، "أثر الشا�عات ع�� ا��تمع األرد�ي �� ظ 5

    جامعة ال��موك.

https://www.ammonnews.net/article/529528  
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شي��، األستاذة الباحثة �� مجموعة نظم المعلومات والنمذجة �� مخت�� لوس أالموس الوط�� المشاركة 

ل�� تبحث �� الشا�عات والمعلومات �� الدراسة حيث أشارت إ�� أن "كث��ا من دراسات التعلم اآل�� ا

المضللة ال�� تن�شر ع�� وسائل التواصل االجتما�� تركز ع�� تحديد مختلف أنواع نظر�ات المؤامرة، 

لكننا �� المقابل ركزنا �� بحثنا ع�� بناء ف�م أعمق وأشمل لكيفية بدء �ذه النظر�ات و�غ���ا وتطور�ا 

  . 6يميلون إ�� تصديق الشا�عات خاصة الس�ئة م��ا" �لما زاد ان�شار�ا، ألن الناس بوجھ عام

ا��كمة إ�� أن ...  "التمك�ن االجتما��"توصلت دراسة جزائر�ة �شر��ا مجلة  و�� السياق ذاتھ، -

"وسائل التواصل االجتما�� �� من األدوات ال�� يتم استخدام�ا �ش�ل سل�� للضغط ع�� الرأي العام 

وتوج��ھ، حيث  ال��ك�� ع�� الشا�عات اإللك��ونية، كظا�رة استفحلت �� ا��تمعات ا��ديثة، وأن 

وجيات العالم واالتصال وان�شار استخدام معدالت ان�شار �ذه األخ��ة ت�ناسب طرديا مع التقدم �� تكنول

وسائل التواصل االجتما�� وشب�اتھ ب�ن أفراد ا��تمع، حيث يتم تداول مختلف اإلحصائيات والمعلومات 

ال�اذبة والمضللة حول �ل ما يتعلق ��ذا "الف��وس" ع�� موقع التواصل االجتما��، وما سب�تھ �ذه 

ات ذات أ�عاد نفسية واجتماعية وسط ا��تمع ا��زائري، م�س�بة الشا�عات واألخبار المغلوطة من تأث�� 

�� �شر الذعر وا��وف واالرتباك ب�ن األفراد ،وقد أوصت الدراسة بضرورة ال��ك�� ع�� أن الم�مة ال�� تقع 

ع�� عاتق وسائل اإلعالم �� �ذه المرحلة بالذات تتطلب بالضرورة تكثيف ما �س�� علميا بخاليا إعالم 

ال�� ال بد أن ت�ون ع�� أ�بة االستعداد ألي مستجد أو طارئ لتعمل كنظام تحذير مبكر وكقرون األزمة 

  .7اس�شعار التقاط �ل ما من شأنھ أن يفيد �� �سو�ة �ذه المشكالت، وتجنب وقوع�ا"

 اشارت دراسة علمية أخرى عن ا��تمع ا��زائري �عنوان: " دور شبكة الفا�سبوك �� �عز�ز  -
ً
أيضا

، دراسة ميدانية لعينة من مستخدمي الفا�سبوك." حيث 19ال��ية حول ف��وس �ورونا �وفيد  التوعية

توصلت نتائج الدراسة إ�� الكشف عن المدى الكب�� والتأث�� والدور الذي تمثل �� مسا�مة شبكة 

بلورة الفا�سبوك �� دعم و�عز�ز التوعية ال��ية �� ا��تمع ا��زائري، وتحديد الدور الذي تلعبھ �� 

وتحقيق و�شر التوعية ال��ية، انطالقا من طرق وأنماط االستخدام لدى مت�ب�� صفحة أخبار ف��وس 

�ورونا والتوعية ال��ية. ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة تم اعتماد المن�� الوصفي التحلي�� مع 

استطالع آراء  تطبيق أدا�ي المالحظة بالمشاركة، واالست�يان اإللك��و�ي ع�� عينة قصدية ع��

                                                           
  28/4/2021المؤامرة.. ف��وس �ورونا نموذجا، ا��ز�رة، تكنولوجيا، محمد سناجلة، الذ�اء االصطنا�� يحارب اإلشاعات و�رصد نظر�ات  6 

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2021/4/28/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8

%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-

%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA  
قراءة �� آليات التصدي "بن ر�الة سارة ، سراي سعاد، الشا�عات اإللك��ونية حول "و�اء �ورونا "�� ا��زائر وأثار�ا النفسية ع�� ا��م�ور  7 

 Electronic rumors about the ‘corona pandemic 'in Algeria and its psychological effects on the public " Reading in "والمواج�ة

the mechanisms of confrontation and confrontation"   273م. (ص:  2020، جوان 2، ا��لد  2، مجلة التمك�ن االجتما��، العدد -

287.( http://journals.lagh-univ.dz/index.php/sej/article/view/1022  
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المستخدم�ن للمجتمع االف��ا��� مت�ب�� صفحة أخبار ف��وس �ورونا والتوعية ال��ية من الف��وس 

مفردة، وأسفرت الدراسة ع�� عدة نتائج أ�م�ا: أن شبكة الفا�سبوك  220، حيث ت�ونت من �19وفيد 

ل�� يمكن أن تقدم�ا �� ز�ادة تؤدي دورا فعاال �� �عز�ز التوعية ال��ية السليمة، وأن أ�م المواضيع ا

  8.الو��، والتواصل مع ا���ات الطبية، خاصة �� جانب الفحص الدوري المبكر

ونختتم بدراسة من ا��تمع اللبنا�ي �عنوان: "تناول المؤسسات ال��یة والوسائل اإلعالمية  -

ت نتائج البحث حيث أظ�ر  9ا���ومية وا��اصة اللبنانية ألزمة �ورونا ع�� صفحاتنا �� الف�سبوك"،

، واإلعالم اللبنا�ي ا���ومي وا��اص كنموذج 
ً
الضعف الملموس �� دور المؤسسات ال��ية إعالميا

)، ومدى استعداد�ا ودور�ا �� مواج�ة �ذه   لإلعالم العر�ي، �� التعاطي مع
ً
األزمات ال��ية (�ورونا مثاال

د ا��تمع، �� ظل ان�شار حوامل تنقل �ذه األزمات ومحار�ة الشا�عات ال�� تث�� ا��وف والذعر لدى أفرا

الشا�عات ع�� منصات وسائل التواصل االجتما��، وتد�ي مستوى الو�� الثقا�� لدي المتعاط�ن مع 

أنھ ي�ب�� ع�� وزارة اإلعالم  :وقد قدمت الدراسة العديد من التوصيات �ان أ�م�ا .شب�ات اإلعالم ا��ديث

تواصل االجتما�� تكثيف التغطية اإلعالمية والن�� واإلرشاد وع�� موقع�ا وصفحا��ا ع�� مواقع ال

 
ً
والتأكيد ع�� محار�ة  .للمجتمع اللبنا�ي �ش�ل أك�� مما �� عليھ، �و��ا المصدر ا���ومي األول إعالميا

 الشا�عات والمعلومات المغلوطة.

 لعدٍد من الدراسات الميدانية باللغة اإلن�ل��ية، وال�� ت كما �عرض
ً
وصلت لنتائج ت�شابھ إ�� حد �نا أيضا

�عيد مع الدراسات اإلعالمية �� الوطن العر�ي، حول الشا�عات وخطورة الدور الذي يمكن أن تلعبھ �� 

تدم��، أو �عطيل، الدور العم�� والعل�� الموثق لأل�شطة ال�� تقوم ��ا المؤسسات الرسمية والشرعية �� 

وتأث��ا��ا السلبية  أو بآخر ع�� خطورة الشا�عات�ش�ل ا��تمع. وقد أكدت نتائج �ذه الدراسات 

  المدمرة، ن�ناول نتائج �عض �ذه الدراسات ع�� النحو التا��:

 Rathore FA, and Farooq F. study (2020) entitled: "Information Overload and Infodemic in the 

COVID-19 Pandemic" stated that The world has experienced pandemics worse than the 

coronavirus disease (COVID-19) which resulted in great loss of life and economy. However, the 

global effect of this pandemic has been devastating. Billions of people are in lockdown and 

isolation on six continents around the world. Most have easy access to information due to 

internet connectivity and electronic media, which has helped share information about the 

                                                           

دراسة ميدانية  19 ). دور شبكة الفا�سبوك �� �عز�ز التوعية ال��ية حول ف��وس �ورونا �وفيد2020بوسرسو�ح. ( & ,.بن ع�شوشع  8

 .309-288 ,(2)2 ,مجلة التمك�ن االجتما�� .لعينة من مستخدمي الفا�سبوك صفحة أخبار ف��وس �ورونا والتوعية ال��ية نموذجا

http://journals.lagh-univ.dz/index.php/sej/article/view/1023 

). تناول المؤسسات ال��ية والوسائل اإلعالمية ا���ومية وا��اصة اللبنانية ألزمة �ورونا ع�� صفحا��ا �� 2020ا���دري أ. م. أ. (  9

ة جامعة عدن اإللك��ونّية للعلوم اال�سانّية واالجتماعية .الف�سبوك
ّ
-https://doi.org/10.47372/ejua .222-205 ,(3)1 ,مجل

hs.2020.3.44  
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pandemic. However, information overload during the current COVID-19 pandemic has posed a 

set of challenges not encountered before. There is an "infodemic" in which false news, conspiracy 

theories, magical cures and racist news are being shared at an alarming rate, with the potential to 

increase anxiety and stress and even lead to loss of life. This review highlights some of these 

challenges and suggests general measures to avoid information overload and infodemic in the 

connected world of 21st century10. 

 Another scientific reference is: "The science of fake news", the rise of fake news highlights the 

erosion of long-standing institutional bulwarks against misinformation in the internet age, and 

the concern over the problem is global. However, much remains unknown regarding the 

vulnerabilities of individuals, institutions, and society to manipulations by malicious actors. A 

new system of safeguards is needed11. 

 Topf JM, Williams PN (2021)studuy entiteled: "COVID-19, Social Media, and the Role of the 

Public Physician. Blood Purif", had came with this result; "The COVID-19 pandemic has resulted 

in an avalanche of information, much of it false or misleading. Social media posts with misleading 

or dangerous opinions and analyses are often amplified by celebrities and social media 

influencers; these posts have contributed substantially to this avalanche of information. An 

emerging force in this information infodemic is public physicians, doctors who view a public 

presence as a large segment of their mission. The physicians felt that confronting and correcting 

misinformation was a core part of their mission. Public physicians on social media are a new 

occurrence and are an important part of fighting online misinformation12. 

 The "Associations Between COVID-19 Misinformation Exposure and Belief With COVID-19 

Knowledge and Preventive Behaviors", was the core of a huge study  came as result of joined 

effort of many researchers, Cross-Sectional Online Study 13. The survey was conducted with 1049 

                                                           
10  Rathore FA, Farooq F. Information Overload and Infodemic in the COVID-19 Pandemic. J Pak Med Assoc. 2020 May;70(Suppl 

3)(5):S162-S165. doi: 10.5455/JPMA.38. PMID: 32515403. 

11 The science of fake news 

By David M. J. Lazer, Matthew A. Baum, Yochai Benkler, Adam J. Berinsky, Kelly M. Greenhill, Filippo Menczer, Miriam J. Metzger, 

Brendan Nyhan, Gordon Pennycook, David Rothschild, Michael Schudson, Steven A. Sloman, Cass R. Sunstein, Emily A. Thorson, 

Duncan J. Watts, Jonathan L. Zittrain, SCIENCE09 MAR 2018 : 1094-1096. 

12  Topf JM, Williams PN. COVID-19, Social Media, and the Role of the Public Physician. Blood Purif. 2021 Jan 14:1-7. doi: 

10.1159/000512707. Epub ahead of print. PMID: 33445176; PMCID: PMC7900472. 

13 Lee JJ, Kang KA, Wang MP, Zhao SZ, Wong JYH, O'Connor S, Yang SC, Shin S. Associations Between COVID-19 Misinformation 

Exposure and Belief With COVID-19 Knowledge and Preventive Behaviors: Cross-Sectional Online Study. J Med Internet Res. 2020 Nov 

13;22(11):e22205. doi: 10.2196/22205. PMID: 33048825; PMCID: PMC7669362. 



  : األسرة �� زمن كورونا: الفرص والتحديات�امسكتاب المؤتمر الدو�� ا�                                          ICEFS المركز الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة واألسر�ة م�شورات 

  2020 د�سم�� / �انون األول  5-6                                                                                                                                                                    

 
67 

adults in April 2020. Respondents were asked about receiving COVID-19 misinformation using 

12 items identified by the World Health Organization, Sources of information associated with 

misinformation exposure were social networking services.  Conclusions: COVID-19 

misinformation exposure was associated with misinformation belief, while misinformation belief 

was associated with fewer preventive behaviors. Given the potential of misinformation to 

undermine global efforts in COVID-19 disease control, up-to-date public health strategies are 

required to counter the proliferation of misinformation". 

 Another study entiteled "Understanding misinformation infodemic during public health 

emergencies due to large-scale disease outbreaks: a rapid review"(2021), which searched and 

examined the literature on misinformation during abrupt large-scale infectious disease outbreaks 

since 2000. Impacted the flow of life and resulted in an immeasurable amount of socio-economic 

damage. However, not all of this damage is attributable to the disease itself; much of it has 

occurred due to the prevailing misinformation around COVID-19. This rapid integrative review 

will draw on knowledge from the literature about misinformation during previous abrupt large-

scale infectious disease outbreaks to enable policymakers, governments and health institutions to 

proactively mitigate the spread and effect of misinformation. Researchers had found that, the 

widespread of misinformation in all aspects of large-scale infectious disease outbreaks since 

2000, including prevention, treatment, risk factor, transmission mode, complications and 

vaccines. Conspiracy theories also prevailed, particularly involving vaccines. Misinformation most 

frequently has been reported regarding Ebola, and women and youth are particularly vulnerable 

to misinformation. A lack of scientific knowledge by individuals and a lack of trust in the 

government increased the consumption of misinformation, which is disseminated quickly by the 

unregulated media, particularly social media. And they reached this conclusion: "The review 

identified the nature and pattern of misinformation during large-scale infectious disease 

outbreaks, which could potentially be used to address misinformation during the ongoing 

COVID-19 or any future pandemic"14. 

أن  ميدان البحثسابقة، �� ال �� جزئية الدراساتحاولت من خالل �ذا العرض السر�ع الذي أوردتھ، 

اعرض لنتائج �عض الدراسات والتجارب العلمية �� أك�� من منطقة جغرافية �� الوطن العر�ي وخارجھ، 

و�ذا غيض من فيض الدراسات �� �ذا اإلطار، حيث أ��ا �ائلة وال ي�سع المقام لتناول عدد أك�� م��ا 

                                                           

14  Chowdhury N, Khalid A, Turin TC. Understanding misinformation infodemic during public health emergencies due to large-scale 

disease outbreaks: a rapid review. Z Gesundh Wiss. 2021 May 1:1-21. doi: 10.1007/s10389-021-01565-3. Epub ahead of print. PMID: 

33968601; PMCID: PMC8088318. 



  : األسرة �� زمن كورونا: الفرص والتحديات�امسكتاب المؤتمر الدو�� ا�                                          ICEFS المركز الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة واألسر�ة م�شورات 

  2020 د�سم�� / �انون األول  5-6                                                                                                                                                                    

 
68 

�� عا��ت القضية بحكم محدودية المساحة المتاحة للبحث، ولكن المالحظ حول جميع الدراسات ال

من خالل استقراء الكتابات التم�يدية والتوج��ات الصادرة عن المؤسسات ذات االختصاص أو 

قضية خطورة مش�لة و �ذا اإلجماع الوا�� حول والتأكيد ع�� الدراسات الميدانية والتحليلية، 

، ودور�ا المدمر وا��ط�� �� اإلخالل بج�ود م�افحة الف��وس والتصدي لھ. الشا�عات
ً
  تحديدا

 :الشا�عات..  والدور اإلعـــالمي  

ال شك بأن ممارسة التضليل والتف�ن �� ف��كة الشا�عات ع�� توظيف التكنولوجيا ا��ديثة قد ي�س�ب �� 

البعيد، خاصة مع كثافة ال�� اإلعالمي انت�اسات اقتصادية واجتماعية ونفسية أو سياسية ع�� المدى 

ع�� وسائل التواصل االجتما��، (ف�سبوك وتو���  و�وتيوب، وتطبيقات وا�ساب وفاي��)، األمر الذي قد 

يحمل الكث��ين ع�� لعب دور العارف و الطب�ب أو العشاب أو الطب�ب النفسا�ي أو المنتج للفكر 

ساحر وفنان �� اختالق الشا�عات، بما �عزز م�انتھ ب�ن والمعرفة، وكث�� من الناس تحول إ�� عراف و 

 
ً
الناس أمام ال�لع والرعب الذي �سمح �شيوع األساط�� وا��رافات �� ظل أزمة �ورونا، ولعلنا نجد توافقا

  .15ب�ن األدبيات العر�ية واألجن�ية حول �عر�ف ودور الشا�عات.

�ا لم يقتصر فقط ع�� ال�سطاء (العامة من والالفت أن أمر الشا�عات المغرضة وقبول�ا و�عادة �شر 

الناس �� ا��تمع) �� زمن �ورونا، إنما وقع �� حبائل�ا الكث�� والعديد من أ�ــل االختصاص اإلعالم والكّتاب 

والفنانون وأدعياء الفكر والثقافة والدين االقتصاد والسياســة وح�� خ��اء ال��ة.  وقد استخدمت �� 

س��ة) التقليدية �الصور المعدلة أو المف��كة، والفيديو�ات القديمة ال�� �عاد المعركة األساليب (األ 

 
ً
�شر�ا ع�� أ��ا جديدة، ع�� وسائل دعائية مستحدثة سواًء مكتو�ة أو مرئية وشب�ات (األن��نت) وصوال

جيھ إ�� مرحلة التالعب �� األرقام والمعلومات واإلحصائيات، والتضليل من خالل اإليحاء، و�عمد تو 

التفك�� إ�� نقاط أو جوانب محددة، ع�� تز�يف الواقع، و�عادة �شكيلھ من خالل إعادة رسم و�شكيل 

األف�ار والمفا�يم والتصورات �� ذ�ن المتلقي ع�� أ��ا حقائق، ومن ثم السيطرة ع�� توج�ات الرأي 

  .16العام

ة محدودة، ليؤمن ��ا من �سمع�ا يمكن ال��ك�� ع�� الشا�عة �و��ا �عتمد عملية توظيف جزئية معلوماتي

 موثوقا، و�ن 
ً
و�عمم�ا ع�� أساس أ��ا حقيقة واقعة. و�طبيعة ا��ال فإن الشا�عة ل�ست عمال إعالميـــــا

�انت �ش��ك مع العمل اإلعالمي باستخدام وسائل ووسائط مش��كة �� الوصول إ�� ا��م�ور المس��دف، 

و�عرف الشا�عة ع�� أ��ا خ��، أو مجموعة أخبار ،مز�فة  و�حداث تأث��ات محددة معرفية أو سلوكية. 
                                                           

15 The notion of "fake news" has gained great currency in intergovernmental policies and regulation. At the same time, no general 

approach on how to deal with the phenomena behind the notion. Some believe "fake news" is the old media practice of disseminating 

"fake information" that was somewhat dealt with by the League of Nations in the 1930s. Others see "fake news" as a new threat and 

challenge to democracy and international order. This article will differentiate disinformation and fake news notions and link the latter 

with the current spread of manipulation in the media. 

ة جمادى اآلخر  05م / 2021يناير  19# الثالثاء،  �21ار، حسان، اإلشاعة والفكر التضلي�� زمن �ورونا.. ا��زائر نموذجا، ا��زائر ـ عر�يز  16  

  (arabi21.com) اإلشاعة والفكر التضلي�� زمن �ورونا.. ا��زائر نموذجا �ـ.1442
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ومف��كة بطر�قة ذكية، �س�ثمر �� ظروف مالئمة إلطالق�ا، و�قدر ما �� مز�فة وفاقدة للمصدر األص�� أو 

المع��، فإ��ا تمتلك جزئية �سيطة (وحقيقية) من المعلومات الدالة ع�� ا��ادثة، ف�س�ثمر�ا لت�ون 

تتحول ا��  فقاعة ��مة، تو�م البعض با��طر الدا�م، بأ�عاد قد ت�ون عسكر�ة  فرصة للنفخ ��ا ح��

أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مما يدفع المتلقي "للمادة المعروضة"، و�توجيھ صا�ع الشا�عة، 

إ�� ما "يق��حھ" ع�� أنھ ا��ل المناسب ل��يلولة دون انفجار�ا و�شظ��ا، و�نفس الوقت فأ��ا تصاغ 

 ما ��دف لزرع بذور الشك وا��وف والرعب س�يال لالس�ســالم
ً
  . 17بطر�قة مقبولة لدى المتلقي، وغابا

اإل�سا�ي، إال أ��ا ك�شاط تواص�� ضارب �� التار�خ،  االتصا��ومع أن الشا�عة عرض مر��� متجدد، �� العمل 

� تركت ندو��ا بوضوح �� التار�خ الشا�عات ال�(األ�اذيب) و أرقام �ائلة من أحداث و والذي تحتفظ ملفاتھ ب

غوستاف لو�ون، �� كتابھ "سي�ولوجية ا��ما���: ..." أنھ  يؤكدخطورة الشا�عة، كما  وتزدادوالعالقات اإل�سانية. 

ل فرد ُ�ش�ل �ذا التكتل؛ 
ُ
 عن خصائص �

ً
ن لتكّتل ما من ال�شر أن يمتلك خصائص جديدة مختلفة جدا ِ

ّ
ُيمك

لة ل��م�ور موج�ة ��  حيث تنطمس ال��صية الواعية
ّ
رة المش�

ّ
للفرد وتصبح عواطف وأف�ار الوحدات الُمصغ

ھ حّ�� 
ّ
ل عندئٍذ كينونة واحدة وتصبح خاضعة لقانون الوحدة العقلية ل��ما���، ما �ع�� أن

ّ
نفس االتجاه، وت�ش�

يقة والكذب، أولئك األفراد الواع�ن القادر�ن �� الظروف الطبيعية ع�� كشف الشا�عة والتمي�� ب�ن ا��ق

 من ا��ما��� ال�� تتأثر ب�ل ما �سمعھ
ً
  . 18".يصبحون، بفعل ال�ارثة، جزءا

 �� 
ً
، ولكنھ قد يأ�ي عفو�ا

ً
 ومدروسا

ً
 منظما

ً
و�� الغالب األعم، ت�ون عملية إطالق الشا�عات وتداول�ا �شاطا

أحيان أخرى؛ حيث ت��أ إل��ا السلطات لتحقيق أ�داف سياسية مخطط ل�ا، ومثال ذلك محاوالت �عض 

، من خالل �شر أخبار �اذبة أو 
ً
ُمضللة حول مدى ان�شار الدول التخفيف من وقع �ارثة �ورونا مثال

الف��وس �� الدولة، أو ت��يم �عض اإلنجازات حول ج�ود الدولة �� احتواء الف��وس �غرض الدعاية 

 ع�� الوضع 
ً
من ج�ة، والسيطرة ع�� حالة الرعب ال�� تدب �� نفوس الناس من ج�ة أخرى، حفاظا

ل، و�و ما يميل الناس إ�� تصديقھ الرا�ن، وللتخفيف من ِحدة تأث�� ان�شار الو�اء ع�� اقتصاد الدو 

. وال يمكن للشا�عة أن تتخطى مديات �عيدة، ما لم 19وتداولھ لما يخلقھ من شعور بالراحة والطمأن�نة

                                                           

  م.2020إبر�ل  3الزمان العراقية،   –اضل البدرا�ي، سباق اإلشاعات لإلعالم �� زمن �ورونا ف 17 

  Azzaman | فاضل البدرا�ي  –سباق اإلشاعات لإلعالم �� زمن �ورونا 
18 The Crowd: A Study of the Popular Mind is a book authored by Gustave Le Bon that was first published in 1895.   ،جوستاف لو�ون

9781855168152/الرقم الدو��  2010- 1958لبنان، - سي�ولوجية ا��ما���، دار السا��، ب��وت   
19 Robert G. Parkinson, Fake news? That is a Very Old Story., WASH. POST, Nov. 25, 2016, Cambridge Dictionary defines fake news as: 

"false stories that appear to be news spread on the internet, or using other media, usually created to influence political views, or as a 

joke. In addition, by Macquarie Dictionary as "disinformation and hoaxes published on websites for political purposes or to drive web 

traffic/ the incorrect information being passed along by social media". False information online was characterized by Nabiha Syed as: "a 

set of the following distinct features: "filters", "communities", "amplification", "speed" and "profit incentives" . Some believe it is an old 

media practice of disseminating "fake news" that has been in existence since the media was established and journalism became a 

profession. Others see it as a brand new threat and challenge to democracy and international order. At the same time, no general 



  : األسرة �� زمن كورونا: الفرص والتحديات�امسكتاب المؤتمر الدو�� ا�                                          ICEFS المركز الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة واألسر�ة م�شورات 

  2020 د�سم�� / �انون األول  5-6                                                                                                                                                                    

 
70 

تحقق فعل ملموس يجعل من "الرواية" قصة منطقية مقبولة و�مكن �ضم�ا. وما أك���ا الشا�عات ال�� 

��وس �ورونا، حيث وصلت ا�� اآلالف.. وال�� وصلت تناولت، ع�� س�يل المثال، أرقام و�سب وفيات ف

لعشرات ومئات اآلالف من المتلق�ن فاك�س�ت لش�ر��ا وسرعة ان�شار�ا مقبولية �� التداول، و��ذا يمكن 

القول إن بروز الشا�عة �عيدا عن أجواء وغرف التحر�ر ال��ا�� أو قدرة ال��افي�ن �� كشف ا��قائق 

 �� �ذه ا��الة ت�تعش الشا�عة، وت�تقل �سرعة ال��ق  ودحض االف��اءات دليل غياب
ً
اإلعالم الفاعل. طبعا

متجاوزة حدود دول وقارات عدة، و��رد الوصول ل�ذه المرحلة تبدأ تلك العقول بج�� نتائج ما خططت 

  لھ، وال ُ�س�بعد أن ت�ون حالة العالم اليوم �� أزمة جائحة �ورونا من �ذا القبيل،

ات من أخطر األس��ة المدمرة، للمجتمعات واأل��اص والثقافة، الم�ونة للمحصلة المعرفية �� و�ـَعــُد الشا�ع

ا��تمعات. حيث تزداد المعلومات المضللة تت�اثر وت�ناسل �ش�ل كب�� �� أوقات األزمات تحديدا، و�� بال شك ال 

 لإل�سان من و�اء 
ً
 ودمارا

ً
ا��اضنة ل�ا من �عض وسائل اإلعالم،  ، حيث نجد لألسف، أن الب�ئة»�ورونا«تقل فت�ا

ووسائط التواصل االجتما��، مستمرة �� النمو والتوسع واالن�شار، ب�شر معلومات تفتقد الموضوعية 

 عن 
ً
  .ورفع �سبة المشا�دة ولو ع�� حساب ��ة وسالمة الفرد وا��تمع» السبق«والمصداقية، بحثا

والدراسات، إنما يتعلق  تث�تت �� إدارة األزمات، كما ولعل أخطر وأشد التحديات ال�� تواجھ ا���وما 

بما يصاحب �ذه ا��وائح واألزمات من ممارسات خاطئة، والعدوى النفسية الناجمة عن ك��ة الشا�عات 

واألف�ار السلبية ال�� تب��ا، وال بد من اإلشارة �نا إ�� أن �ذه الشا�عات، �� الكث�� من ا��االت، تدير�ا 

تحكم من خالل�ا �� توج�ات وخيارات الشعوب وقرارا��ا �� ا��ياة اليومية، حيث أن مؤسسات منظمة ت

، بحيث 
ً
 اساسيا

ً
 وعنصرا

ً
تأث��ا��ا االقتصادية واالجتماعية ا��ط��ة ال تحتاج إ�� دليل، وال�� غدت عامال

�ة الفتاكة ترفع مؤشرات األسواق او ��وي ��ا. و�الفعل فإن �عض �ذه الشا�عات �ان ل�ا مفعول األس�

  والقنابل المدمرة...

وكداللة ع�� خطورة و�ارثية مسألة ان�شار الشا�عات واألخبار غ�� الدقيقة �� ا��تمعات، وصل التحذير 

 ما أشار 
ً
م��ا إ�� أع�� مستو�ات صناع القرار، ونجوم الفكر وقادة الرأي �� ا��تمعات، نذكر �نا تحديدا

ام التاسع لألمم المتحدة، حيث أشار إ�� خطورة الدور الذي تلعبھ مثل إليھ أنطونيو غوت���ش، األم�ن الع

�ذه األخبار المضللة �� �ذه المرحلة ا��رجة وا��ساسة: ".. �� الوقت الذي يحارب فيھ العالم جائحة 

ال�� تمثل أصعب أزمة نواج��ا منذ ا��رب العالمية الثانية، �ش�د أيضا و�اء آخر،  –القاتلة  19- �وفيد

فالناس �� العالم �لھ خائفون و�ر�دون معرفة ماذا يفعلون ومن أين  .و�اء المعلومات المضللة ا��ط���و 

غ�� أن و�اء المعلومات المضللة آخذ ��  .والوقت اآلن �و وقت الِعلم والتضامن .يلتمسون النصيحة

�� كذ .التف��� �� جميع أنحاء العالم با شفاؤ�ا ل�ل األمراض والنصائح الطبية الضارة والوصفات الُمدَّ

وتن�شر �� شبكة اإلن��نت عدوى نظر�ات المؤامرة  .واأل�اذيب تكتظ ��ا موجات األث�� .آخذة �� االن�شار

                                                                                                                                                                                     
normative, institutional, and judicial framework on how to deal with the phenomena behind the notion of "fake news" has been found 

so far. 
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وع�� العالم  .وف��وس الكرا�ية �س�شري، فيص�ب الناس وا��ماعات �شرور الوصم وال�ش�يع .ا��مومة

وأنا  .عا األ�اذيب وال���ات المن�شرة �نا و�ناكأن يتحد لمواج�ة �ذا المرض، أيضا، �يا بنا نرفْض م

اليوم أعلن عن مبادرة جديدة لألمم المتحدة �� مجال المواج�ة اإلعالمية لغمر اإلن��نت با��قائق واألدلة 

العلمية �� الوقت الذي نواجھ فيھ آفة المعلومات المضللة، تلك اآلفة الم��ايدة ال�� �� سمٌّ �عرض 

وقد حددت الباحثة �� علم اإلتصال �ل�� وردل كيفية ف�م الشا�عة �� ت�و�ن  20ل��طر "المز�د من األرواح 

ير المرتقب من خالل مجموعة من النقاط نورد�ا �� �امش الدراسة.
ُ
  21التا

  شا�عات الكورونا: كحالة دراسية محددة وظروف است�نائية:

مع أن الشا�عة، أو الشا�عات، �ش�ل عام، تجد �� الظروف االست�نائية من مشا�ل واضطرابات سياسية 

 خصبة لالن�شار، إال أن ظا�رة الشا�عات �� زمن ال�ورونا 
ً
وصراعات عسكر�ة أو فكر�ة أو عقائدية، أرضا

، و�مكن عة ا��دثات المرتبطة بطبي�ددا�عوامل و �س�ب عدد من الو��امة ان�شار�ا  تم��ت �سرعة

است�تاج�ا من سياق ما أشارت إليھ العديد من الدراسات والتحليالت وال�� أكدت أن من أبرز العوامل 

 والظروف ال�� ساعدت ع�� ان�شار الشا�عات �� ظل ان�شار ف��وس �ورونا �ان التا��:

لتلقف ما �شبع طبيعة الو�اء الغامضة (خاصة �� ف��ة البدايات لظ�ور الف��وس) وحاجة الناس  -

حاجات و�جيب ع�� �ساؤالت الناس حول �ذا القادم الغامض، فتح الباب لتلقف المعلومات دون 

تمحيص أو مساءلة حقيقة حول دقة أو ��ة المعلومات المن�شرة (وال�� �� غال��ا �انت اج��ادات 

 أقرب إ�� اآلراء والتحليالت الفر�ة والسطحية).

                                                           

وأتقدم �نا  .أوال، يجب أن نثق �� الِعلم .كما أشار أنطونيو غوت���ش، األم�ن العام التاسع لألمم المتحدة أن الثقة �� المصل الوا�� 20 

ون صدق جبال األخبار وم�شورات وسائل التواصل االجتما�� المضللة و�جب ع�� شر�ات وسائل  .بالتحية إ�� ال��في�ن وغ���م ممن يتحرَّ

 –ثانيا، ي�ب�� أن نثق �� المؤسسات  .19- التواصل االجتما�� أن تفعل المز�د الجتثاث الكرا�ية و�زالة التأكيدات الضارة �شأن مرض �وفيد

 �� القائم�ن ع�� قياد��ا
ً
 إلدار��ا وطبعا

ً
ا �� اآلخر. فاالح��ام يجب أيضا أن يث .ما دام التجاوب والمسؤولية واالرت�از ع�� األدلة سمة ق �ل مّنِ

�يا بنا نرفْض معا األ�اذيب  .المتبادل والتمسك بحقوق اإل�سان يجب أن ي�ونا �ما البوصلة ال�� ��دينا �� سعينا لمعا��ة �ذه األزمة

لغمر اإلن��نت با��قائق واألدلة  وأنا اليوم أعلن عن مبادرة جديدة لألمم المتحدة �� مجال المواج�ة اإلعالمية .وال���ات المن�شرة �نا و�ناك

و�إم�اننا، إذا  .العلمية �� الوقت الذي نواجھ فيھ آفة المعلومات المضللة، تلك اآلفة الم��ايدة ال�� �� سمٌّ �عرض المز�د من األرواح ل��طر

 وأك�� إنصافا وعدال وأن نب�� ع 19-توحدنا ع�� قضية واحدة وا�تدينا بمنطق األمور وحقائق الواقع، أن نتغلب ع�� �وفيد
ً
الما أوفَر ��ة

 .وتماس�ا
21 To demonstarate the idea we can use the explanations of Claire Wardle, in her study: Fake News. It’s complicated, FIRST DRAFT, Feb. 

16, 2017,( https://firstdraftnews.com/fake-news-complicated/.) She placed “fake news” in the following seven compartments : 

1. Satire or parody (no intention to cause harm but has potential to fool). 

2. False connection (when headlines, visuals of captions do not support the content). 

3. Misleading content (misleading use of information to frame an issue or an individual). 

4. False content (when genuine content is shared with false contextual information 

5. Imposter content (when genuine sources are impersonated). 

6. Manipulated content (when genuine information or imagery is manipulated to deceive) 

7. Fabricated content (new content is 100% false, designed to deceive and do harm). 
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ة ل�شر الشا�عات، من حيث أن �ذا الو�اء استحوذ ع�� ا�تمام �ل أن و�اء �ورونا ش�ل ب�ئة خصب -

�ذه "األخبار"  تناقلالناس بال است�ناء، ما �ع�� أن الناس ون�يجة ا�تمام�م الم��ايد من الس�ل أن 

 وتصديق�ا و�عادة �شر�ا.

 حول ال -
ً
 ونوعا

ً
ف��وس (خاصة �� �� المعلومات قد يدفع باألمر �� �ذا االتجاه. فالمعلومات القليلة كما

المرحلة األو�� لظ�ور الف��وس)، يدفع �عض الناس ل�شر "خ��يات" و"روايات" غ�� موثقة ��دف سد 

 .ال��ر �� المعلومات الصادرة عن ج�ات ذات مصداقية وثقة

بمواقع  اصطالحاس�ولة اقتناء واستخدام وتوافر منصات تناقل األخبار (االتصال)، وال�� �عرف  -

) فرصة �شر الشا�عات (او العمليةا��، األمر الذي وفر ل��ميع (ع�� خطورة �ذه التواصل االجتم

، (ع�� عال��ا) المواد) وتناقل�ا وتصديق�ا
ً
 التثقيف حمالت بالرغم من �ل، و�و ما نراه ونلمسھ يوميا

بار والتوعية وأ�شطة التحذير ال�� تنظم�ا مؤسسات ا��تمع ل��يلولة دون الوقوع �� مصيدة تقبل األخ

 ال�اذبة.

ال��م الذي عاشتھ و�ع�شھ ا��ما��� لتلقف اية أخبار أو مواد �ساعد �� ز�ادة المعرفة، أو ا��صول  -

 .ع�� أخبار إيجابية أو حلول وعالجات ... مما رفع من استعداد ا��م�ور لتلقي أي معلومة حول الف��وس

لمية (خاصة �� المرحلة األو�� غياب المعلومة الدقيقة الصادرة عن مؤسسات ذات مصداقية وثقة ع -

 األمر تم استدراكھ بال��ك�� ال�ائل ع�� �شر المعلومات ال��يحة 
ً
الن�شار األخبار حول الف��وس). طبعا

وت��يح المعلومة المغلوطة �� جميع أج�زة التواصل من إعالمية إ�� وسائط التواصل االجتما�� 

لمعلومات المغلوطة أو الشا�عات ال�� أصبحت �ش�ل وا��، �� محاولة للتصدي لالن�شار الكثيف ل

 سمة من سمات المرحلة.

ال�� �عاملت ��ا العديد من المؤسسات الرسمية والدوائر ا���ومية لم�افحة  ،وعند النظر إ�� الكيفية

 كب��ا بذل، وقرارات قاسية اتخذت، ع�� صعيدي ال�شر�ع والتنفيذ لمواج�ة  ،�ذا "الو�اء"
ً
نجد أن ج�دا

وتنوعت ب�ن العقو�ات االقتصادية الصارمة، لتصل إ�� التجر�م  19الشا�عات" حول ال�وفيد "ظا�رة 

وال��ن الفع�� لمرو�� الشا�عات �� الكث�� من البالد. وقد تناولنا �� دراس�نا �ذه بالعرض والتحليل 

، ل��د من لعدد من نماذج وتجارب واقعية وحقيقية �� عدد من الدول العر�ية، وال�� تم تطبيق�ا فع
ً
ليا

 م��ا �� �ذا ا��تصر ع�� س�يل المثال: 
ً
إصدار وتفعيل قوان�ن ومواد تأث�� جائحة الشا�عات، ونذكر �عضا

  تجرم وتحارب �ذا ال�شاط التواص�� ا��ط��:

  دولة اإلمارات العر�ية المتحدة حاولت استخدام العصا الغليظة �� م�افحة الشا�عات، حيث فرضت

ولئك الذين يقومون ب��و�ج الشا�عات المتعلقة بف��وس �ورونا �� الدولــــة، فقد غرامات موجعة ع�� أ

دوالر)  5500ألف در�م ( 20أشارت و�الة أنباء اإلمارات أن ا���ومة قررت فرض غرامة تصل إ�� 

لمعاقبة من ي�شرون معلومات طبية �شأن ف��وس �ورونا تتعارض مع البيانات الرسمية. و�ان ال�دف 

الذي  19-ا��طوة م�افحة ان�شار المعلومات ا��اطئة والشا�عات المتصلة بتف��� �وفيد من �ذه
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أودى بحياة العديد من أبناء الدولة والمقيم�ن ع�� أرض�ا. وأو��ت الو�الة نقال عن القرار ا���ومي 

ادات أنھ: ..."يحظر ع�� أي ��ص بناء ع�� القرار �شر أو إعادة �شر أو تداول المعلومات أو اإلرش

ال��ية ال�اذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غ�� المعلنة رسميا.. وذلك باستخدام وسائل اإلعالم 

المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل االجتما�� أو المواقع اإللك��ونية أو وسائل 

 تقنية المعلومات أو غ���ا من طرق ال�شر أو التداول".

 نذكر ،
ً
د، من قانون  �77نا ترك�� وتأكيد المؤسسات الرسمية واإلعالمية ع�� أن المادة  و�� مصر مثال

 
َ
 حول ا��رائم المضرة بأمن الدولة من الداخل بحيث �شمل أيضا

ً
العقو�ات المصري يتضمن بنودا

بيان �امل عن الشا�عات، وعن ترو�ج الشا�عات، وعن األضرار ال�� تص�ب ا��تمع من �ذه الشا�عات، 

ألف  200عقو�ات ع�� مرتك��ا. والقانون المصري �عاقب مروج الشا�عات بالغرامة بحد أق���  و�وقع

   .سنوات 3أش�ر إ��  6جنيھ، وا���س من 

  عن القانون ا��زائري، حيث جاء �� المادة 
ً
من قانون العقو�ات ا��زائري،  96وال يختلف الوضع كث��ا

دينار جزائري، �ل من  36000إ��  3600سنوات و�غرامة من أنھ "�عاقب با���س من ستة أش�ر إ�� ثالث 

يوّزع أو يضع للبيع، أو �عرض ألنظار ا��م�ور، أو يحوز بقصد التوز�ع، أو البيع، أو العرض �غرض 

ا من شأ��ا اإلضرار بالمص��ة الوطنية". وجاء �� المادة ذا��ا أنھ 
ً
الدعاية م�شورات أو �شرات أو أوراق

ات أو ال�شرات أو األوراق من مصدر أو و�� أجن��، فإن عقو�ة ا���س ترفع إ�� "إذا �انت الم�شور 

خمس سنوات، و�جوز للمحكمة عالوة ع�� ذلك أن تق��� �� ا��الت�ن السابقت�ن �عقو�ة ا��رمان من 

 .من �ذا القانون و�المنع من اإلقامة 14ا��قوق المب�نة �� المادة 

 األمر استفز الدوائر الرسمية،
ً
ومؤسسات ا��تمع الرسمية وا��اصة، وال�يئات البحثية والفكر�ة  طبعا

والثقافية، �� جميع دول العالم، حيث تحركت ا��تمعات، �ل ع�� طر�قتھ، للمواج�ة ا��تمية ل�ذا 

ا��طر الدا�م ... وقد تزامنت �ذه الظا�رة غ�� المسبوقة، من إنتاج و�شر وتوز�ع لألخبار غ�� الموثقة 

ال��ا) بحملة مضادة من األ�شطة ال�� قامت ��ا ا���ات الرسمية، وا���ومية، ومؤسسات (ع�� تنوع قو 

ا��تمع المد�ي، ع�� مستوى العالم، ل��د من ان�شار �ذه الشا�عات، ومحاولة ضبط�ا وتفنيد�ا، أو ع�� 

أمالك�م أو  األقل التخفيف من آثار�ا، وال�� وصلت �� الكث�� من ا��االت إ�� فقدان الناس ��يا��م أو

����م مدفوع�ن بضغط الكم الكب�� من التحشيد اإلعالمي  وا��وف ال��اك�� الذي �شرتھ �ذه 

  الشا�عات.

ومع أن التحذيرات من ان�شار األخبار المظللة، واألرقام غ�� الدقيقة، بدأت �� مرحلة مبكرة من ان�شار 

مت من خالل�ا التغطية اإلعالمية للبدايات الف��وس، مع ظ�وره األول �� الص�ن، إال أن الكيفية ال�� ت

األو�� ل��ديث عن الف��وس �انت غ�� وا��ة أو واعية.. ال بل مج��أة ومر�بة.. مما فتح الباب أمام 

التفس��ات والتأو�الت ال�� تحولت إ�� مواد تتقاذف�ا وسائل التواصل االجتما�� �ش�ل لم يكن من الس�ل 

إن منصات التواصل االجتما�� الك��ى، �� زمن �ورونا، قامت ب�س�يل ا��د من اندفاعتھ.  و�ال شك، ف
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 ع�� العالم، لكن �ذا "التواصل االجتما��" مع ما 
ً
التعامل ب�ن الناس، خالل ف��ات العزل الطو�لة �س�يا

.
ً
  فيھ من جوانب إيجابية، إال أنھ أفرز تأث��اتھ السلبية أيضا

ازل، اجتاحت العالم من شرقھ إ�� غر�ھ ظا�رة الدراسة والعمل فمع تف��� جائحة �ورونا والعزلة �� المن 

�� الب�ت، واعتمد �ذان التطوران ا��ط��ان، �� ميادين العمل، و�� ميادين التعليم، �ش�ل خاص، ع�� 

منصات ف�سبوك، وخاصة خدمة مسنجر، وخدمات وا�ساب وا�ستغرام، وقدرا��ا ع�� التحاور ونقل 

 �ش�ل الصور والملفات، بمختلف ا
ً
لصيغ واأل��ام. و�كذا بات �ل ما يتعلق بالسوشيال ميديا ناشطا

أّن خدمة  2020آذار/ مارس  24شورة إ�� أن ف�سبوك أعلن �� �است�نا�ي، وقد اشارت األرقام واألخبار الم

مسنجر، باتت تختنق ب��م المواد المرسلة ال�� ت�ساب عل��ا، �عد أن أص�ب وا�ساب �عطالت و�ع�� 

ت�شر  م االتصاالت والملفات المرسلة عليھ. لكن ح�� ع�� مستو�ات البوس�نغ والتعليقات ال���س�ب ��

 .ع�� تايم الين ف�سبوك، فإن التواصل االجتما�� ب�ن المستخدم�ن بلغ مديات غ�� مسبوقة

� وقد �شرت مجلة تايم األمر�كية دراسة لتوج�ات السوشيال ميديا �� الواليات المتحدة االمر�كية ع�

 �� تداول المعلومات 
ً
 حاسما

ً
منص�� ف�سبوك وتو��� بوجھ خاص إبان جائحة �ورونا، باعتبار�ما وسيطا

ال�� يحتاج�ا الناس �� ظل العزلة الوقائية والعمل والدراسة من الم��ل، و�� نفس الوقت فقد باتت �ذه 

 �� ترو�ج معلومات رخيصة تتو�� اإلثارة وشا�عات 
ً
 حاسما

ً
مف��كة وح�� اعالنات المنصات وسيطا

 �� ز�ادة قلق الناس و�شر حاالت ال�لع بي��م
ً
وع�� مستوى تو���  .مف��كة، و�� �� �ذه ا��الة قد باتت س�با

وف�سبوك �� العالم العر�ي لم تخل المنصتان من سيل أ�اذيب وقصص ملفقة وفيديو�ات مف��كة، وقد 

 تركز أغل��ا حول ر�ط جائحة �ورونا بأسباب غيبة، وم
ً
قارنة اإلسالم �غ��ه من األديان بما يصفونھ تصديا

ل��ائحة، وركزت أغل��ا ع�� إيطاليا ال�� ضر��ا الو�اء �شدة، فباتت ماّدة دسمة لألخبار ال�اذبة ذات 

 لرئ�س الوزراء اإليطا�� جوز��� �ون�� 
ً
 م�سو�ا

ً
ا��يال ا��صب. فقد تداولت بوستات و�غر�دات تصر�حا

ال   ، بما يو�� أن البلد ا��ار أمام األزمة، لكن �ذا22األرض واألمر م��وك للسماء" جاء فيھ "ان��ت حلول 

د الكث�� من الشا�عات ال�� غصت ��ا مواقع يتفن أنمنظمة ال��ة العالمية  تتمكنولم  .أصل لھ

رة م، مع اإلشاالتواصل االجتما�� منذ بدء ان�شار ف��وس �ورونا �� الص�ن �� د�سم�� الما��� ح�� اليو 

  إ�� ا���د ال�ائل الذي بذلتھ المنظمة �� �ذا الشأن.

                                                           

جوز��� �ون��، قولھ "ان��ت حلول األرض ن�شر ع�� مواقع التواصل االجتما�� باللغة العر�ية، م�شور ي�سب لرئ�س الوزراء اإليطا�� ا  22

واألمر م��وك للسماء"، إثر فقدان السيطرة ع�� ان�شار ف��وس �ورونا المستجد �� بالده. لكن �ذا ا���� الذي بدأ تداولھ �عيد منتصف 

ء. وأفاد ال��افيون العاملون �� آذار/مارس، لم ُ�ع�� لھ ع�� أثر �� أي موقع إيطا�� رس�� أو وسيلة إعالمية ذات مصداقية أو و�الة أنبا

مكتب و�الة فرا�س برس �� روما والمتا�عون للمؤتمرات ال��افية للمسؤول�ن اإليطالي�ن أ��م لم �سمعوا أي تصر�ح من �ذا القبيل عن 

ع�� صفحات غ�� ذات لسان رئ�س الوزراء. من ج�ة أخرى، ال ُيتصّور أن يخرج مسؤول �� بلد بتصر�ح من �ذا النوع وال يبقى لھ أثر سوى 

مصداقية ع�� مواقع التواصل االجتما��، بحسب "فرا�س برس". وجاء �� �عض �ذه الم�شورات المتداولة بك��ة ع�� موقع ف�سبوك: 

 ع�� ف��وس �ورونا المستجّد (..) رئ�س وزراء إيطاليا قبل قليل �� مؤتمر ��ا�� يقول: ان��ت حلول األر 
ً
ض واألمر "إيطاليا تفقد السيطرة �لّيا

  م��وك للسماء".
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�غذية  �وومن أخطر ما �شأ عن �ذه الممارسات، وخلطة الشا�عات واألساط�� وا��قائق المبالغ ف��ا، 

 (العنصر�ة بقوالب 
ً
 جديدة من ا��وف من اآلخر، خاصة تلك ا���سيات من الشرق األد�ى تحديدا

ً
أش�اال

ھ �عرض العديد من الناس من أصل صي�� أو شرق آسيوي لإل�انة أو االعتداء أو نتج عن والذيجديدة)، 

�ذا وقد �س�ب مستخدمو اإلن��نت الذين �شار�ون مقاطع الفيديو، أو الصور  .ا��رمان من ا��دمات

ال�� ���ر من الف��وس، ولو بحسن نية، ب�شر المعلومات ا��اطئة والمضللة ال�� أدت �� أحيان كث��ة 

��يف خطورة الف��وس، واالس��تار بقواعد التعامل الصارم معھ، و�ناك �� المقابل ظ�رت خطورة إ�� �

المبالغة و�ثارة الذعر واالرتباك ب�ن الس�ان، بحيث أش�ل االمر ع�� الكث�� من الناس مما أوصل العديد 

 .بم��م إ�� عدم التمي�� ب�ن الصواب من ا��طأ، و�التا�� ي�ونون أك�� عرضة للتالع

العديد من الناس ت�ساق خلف الشا�عات واألخبار المبالغ ف��ا، وما تكتنف�ا من أقاو�ل وتفاس�� 

واق��احات ووصفات طبية و��ية وقائية بما �� ذلك توج��ات و�رشادات و�عليمات ��ية ووقائية 

 
ُ
دخل إ�� نفوس�م وعالجية متناقضة، �ذا باإلضافة إ�� األخبار المرجفة ال�� تز�د من �لع وولع الناس وت

الذعر وا��وف غ�� الم��ر أو المتعمد �س�ب المبالغة وعــدم تحري الدقة والموثوقيـة مما يتم تناقلھ. وما 

زاد من الط�ن بلة ����� وتوظيف وسائل اإلعالم ا��ديد ووسائل التواصل االجتما��، الغ�� مراقبة أو 

وكث��ة �� المواقع ال�� سا�مت  و�ف والذعر.منضبطة، واستخدم�ا �� �شر الشا�عات و�ث رسائل التخ

�� عمليات ال�شر �ذه، والذي جعل الكث�� من الناس يتحول إ�� طب�ب أو عشاب أو طب�ب نفسا�ي أو 

منتج فكري �دام، وكث�� من الناس تحول إ�� عراف وساحر وفنان �� اختالق الشا�عة بما �عزز م�انتھ ب�ن 

  ح بإشاعة األساط�� وا��رافات �� ظل أزمة �ورونا.الناس أمام ال�لع والرعب الذي �سم

و�التحديد فإن الشا�عات المتعلقة باألو�ئة، وم��ا ف��وس �ورونا، ��دد بال شك سالمة واستقرار ا��تمع، 

، و�غليظ العقو�ات عل��م، إ�� 
ً
 بف���ا ومالحقة مروج��ا قضائيا

ً
وتتطلب من السلطات تدخال حازما

يتطلب التعامل مع الشا�عة  .توعو�ة ألفراد ا��تمع بخطورة مثل �ذه الظا�رةجانب تكثيف ا��مالت ال

ع�� أساس أ��ا "جر�مة" معلوماتية �عاقب عل��ا القانون الم�س�ب ب��م الضرر الذي أحدثتھ و�سب�ت 

 العامة بضرورة استقاء المعلومة من مصادر�ا الرسمية دون غ���ا
ً
  فيھ، نا��ا

ا للعلوم السياسية با��زائر الدكتور ع�� محمد ر�يج، أن أساليب المواج�ة يؤكد أستاذ المدرسة العلي

تطورت بتطور وسائل اإلعالم وقدرة األنظمة السياسية ع�� �سط نفوذ�ا ع�� تدفق المعلومة وتوج���ا، 

من خالل ����� السيطرة المباشرة ع�� وسائل اإلعالم السمعية والبصر�ة والمكتو�ة، و�ذا بنص 

جراءات ا��االت االست�نائية وحاالت الطوارئ �� وقت م���، لكن �س�ب ثورة تكنولوجيا قوان�ن و�

المعلومات واالتصاالت تراجعت قدرة الدول ع�� السيطرة أو ح�� مراقبة محتوى �ذه الوسائل، مما 

  :سمح �سرعة ان�شار اإلشاعة والفكر التضلي��، ومع ذلك �س�� الدول إ�� مواكبة �ذا التطور من خالل

  تطو�ر مجاالت البحث المعر�� والعل�� لمواج�ة �ذا االستعمال السل�� وال�دام لوسائل اإلعالم

 واالتصال ا��ديثة، �� إطار م�افحة ��ديدات األمن ا��تم�� وأش�ال الفعل اإلجرامي الممن��.
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 تحديث المسطرة القانونية وتكييف�ا مع �ذا النوع من السلوكيات المعادية لوحدة الدولة 

 واستقرار�ا، ول�س النظام السيا��� فقط.

  تدر�ب وت�و�ن أعوان األج�زة األمنية ا��تصة �� مجال ا��ر�مة اإللك��ونية، لتمكي��ا من �عقب

   وشل حركة �ذه المنصات اإللك��ونية، المروجة للفكر التضلي�� واإلشاعة �� وقت األزمات.

 تزو�د المواطن ب�ل ا��قائق، دون تز�يف اعتماد وتب�� عملية اتصالية رسمية شفافة �عتمد ع ��

 أو كذب.

 للعديد من المقاصد 
ً
وت�باين مستو�ات الشا�عات، ال�� يتم تداول�ا بخصوص فايروس �ورونا، تبعا

واأل�داف واالعتبارات السياسية وا��لفيات الثقافية والمعتقدات الدي�ية... مما يز�د من غرابة الكث�� 

 عن تأث��اتھ األنية والمستقبلية ع�� توج�ات األفراد �� �افة مما ي�شر، كما يز�د من خط
ً
ورتھ، فضال

أماكن ان�شار�م. ف�ناك من يروج بأن الف��وس تم تص�يعھ بمصا�ع بيولوجية �� �ذه الدولة أو تلك، 

و�ناك من يردد بأن �عض ال��صيات العالمية وراء تص�يعھ، و�� "روايات" أخرى فإن الفايروس عقاب 

بعض الدول ال�� تضط�د المسلم�ن، كما تناقل ال�شطاء نصائح بأن شرب "المبيضات" �ساعد �� ر�ا�ي ل

واألخطر من  .الوقاية من المرض، �� ح�ن ن�� آخرون باإلكثار من أ�ل الثوم والفلفل ا��ار جدا

اصة الشا�عات ا��اصة بفايروس �ورونا �� حد ذاتھ تلك الشا�عات ال�� تتمحور حول �عض القضايا ا��

بان�شار �ذا الفايروس، والتحليالت غ�� المنطقية بذلك ور�ط�ا بأمور ال أساس ل�ا من ال��ة، مثل 

أن مثل �ذه   ال��و�ج بأن �عض الدول أوجدت �ذا الف��وس للقضاء ع�� المسلم�ن، رغم أنھ من المعلوم

فرق ب�ن مسلم وغ�� مسلم
ُ
  ..23األمور ال ت

  شا�عات:�عدد أساليب وقوالب وآليات �شر ال

: أوال�ا، 24ففي دراسة �شر�ا المس�شار القانو�ي مع�� فانوس، أكد ف��ا أن الشا�عات تأخذ ثالثة صور 

إذاعة أخبار أو بيانات �اذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مث��ة، ما من شأنھ تكدير الرأي العام، أو إلقاء 

حدث �� النفوس الرعب ب�ن الناس، أو إ��اق الضرر بالمص��ة العامة، ال سيما ال
ُ
دعايات المث��ة، ال�� ت

 و�ثارة، و��ب�� أن ي�ون من شأن إذاعة أو بث األمور السابقة، تكدير الرأي العام، أو إلقاء 
ً
 وتوترا

ً
�ياجا

 ع�� أرض 
ً
الرعب ب�ن الناس، أو إ��اق الضرر بالمص��ة العامة، ولكن ال يلزم أن يتحقق ذلك فعال

ة، �� جر�مة ش�لية، تتحقق بالسلوك ا��رد، ولو لم تحدث ن�يجة مادية الواقع، فا��ر�مة �� �ذه الصور 

ولفت إ�� أن الصورة الثانية ل�ذه ا��ر�مة، �� حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات أو  .ل�ذا السلوك

 أو بيانات أو شا�عات �اذبة أو مغرضة، أو دعايات مث��ة، م�� 
ً
 �ان نوع�ا، تتضمن أخبارا

ً
���يالت، أيا

                                                           

لمعلومات واألرقام ان�شرت �� وسائل اإلعالم �ش�ل و�ا�ي بحيث أننا لم نتمكن أن نحدد مصدر�ا األص�� أو مصدر انطالق��ا.. حيث أ��ا ا 23 

  أصبحت جزء من ثقافة المواقع ال�� تناولت الموضوع.

 - خرافات أخطر من ان�شار الف��وس، ��يفة البيان اإلماراتية، د�ي » ونا�ور «نورا األم��، اإلمارات تحاصر�ا �شفافية مطلقة، شا�عات  24 

 م.2020مارس  01

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-03-01-1.3791427  
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نت �ذه ا��ررات أو المطبوعات أو ال���يالت معدة للتوز�ع، أو الطالع الغ�� عل��ا، و�ستوي �� �ذه �ا

ا��يازة، أن ت�ون بالذات أو بالوساطة. فيما الصورة الثالثة، تتمثل �� حيازة أو إحراز أي وسيلة من 

فة وقتية، لطبع أو وسائل الطبع أو ال���يل أو العالنية، استعملت أو أعدت لالستعمال، ولو بص

���يل أو إذاعة األخبار أو البيانات أو الشا�عات ال�اذبة، أو الدعايات المث��ة، وقد ساوى المشرع ب�ن 

  .�ذه الصور الثالث، بحيث يكفي أن يق��ف ا��ا�ي إحدا�ا، ح�� يقع تحت طائلة العقاب

  شا�عات ذات نك�ة محلية الطا�ع ...

ا��تمع األرد�ي ومن أبرز�ا فيديو ��فل زفاف �� مدينة إر�د خالل ف��ة كث��ة �� الشا�عات ال�� تناولت 

 أنھ حصل �� ف��ة سابقة. وتداول األردنيون ���يالت مصورة تظ�ر طر�قة 
ً
حظر التجول، لي�ب�ن الحقا

غ�� إ�سانية لدفن جثث ��ايا �ورونا، لي�ب�ن أ��ا مقاطع مج��أة من فيلم س�نما�ي تم تصو�ره عام 

ن�شرت بكثافة مقاطع تتحدث عن أن است�شاق بخار الماء يقتل الف��وس، ليتم نفي المعلومة . وا2007

 من قبل متخصص�ن.
ً
  المغلوطة الحقا

ومن أبرز اإلشاعات االقتصادية خالل مارس (آذار) الما���، قرار ��ب خدمة اإلن��نت �� األردن من قبل 

ا��، �أحد اإلجراءات المتوقعة للتعامل مع تداعيات ا���ومة وفق ما تداولھ رّواد مواقع التواصل االجتم

الف��وس. أما إشاعة إسقاط الفصل الدرا��� الثا�ي �� ا��امعات والمدارس، وال��وء إ�� خيار تقديم 

، ف�انت أبرز اإلشاعات االجتماعية ال�� تم تداول�ا و�سب�ت بإر�اك وتوتر كب��ين 
ً
االمتحانات إلك��ونيا

 إ�� مف�� عام المملكة مفاده بأنَّ للطالب واأل�ا�� ع�� 
ً
 م�سو�ا

ً
حد سواء، ب�نما تناقل آخرون تصر�حا

جول باطل، األمر الذي نفاه المف�� ع�� الوسائل اإلعالمية. الق خالل أيام حظر التَّ
َّ
  الط

ة، ح�� أن األمم المتحدة أصبح شغل�ا الشاغل، بدل ال��ك�� ع�� التوجيھ والتعليم والنصيحة لمواج�ة ا��ائح

  أصبحت، و�ش�ل شبھ يومي �عد تقر�را تنفي فيھ مزاعم وشا�عات وتو�� جوانب معينة ألخبار محددة. 

وقد تم تداول فيديو ل��ول ا���ش األم���ي إ�� الشوارع لمنع السرقات �عد الفو��� ال�� أحدث��ا أزمة �ورونا، 

  .كر�ة بيوم ا��ار��ن القدامى، و�و الحتفال فرقة عس2014لي�ب�ن أن الفيديو قديم و�عود إ�� عام 

... 
ً
  شا�عات ذات طا�ع إقلي��.. أفر�قيا نموذجا

و�� سياق رصد الشا�عات ال�� ان�شرت �ش�ل جنو�ي �� العالم تلك ال�� تناولت مناطق �عي��ا حيث 

تناسب �ذه المناطق ع�� وجھ التحديد للتمو�ھ وجعل�ا أك�� مقبولية لدى  وألوانرسمت للشا�عة أطر 

المستقبل ل�ا. �عض �ذه الشا�عات تناقلتھ وسائل اإلعالم ع�� أنھ اخبار وقام ب��و�د جما����ا ��ا.. وقد 

جرت عدة محاوالت رسمية ح�ومية أو إعالمية لرصد ومتا�عة �ذه الشا�عات وف���ا و�شر ا��قائق 

ا للتخفيف من تأث��ا��ا السلبية والمدمرة ع�� الشعوب، خاصة تلك ال�� �ان ل�ا ان�شار النار �� حول��

ال�شيم �و��ا ارتبطت ���صيات سياسية أو فنية ل�ا أتباع�ا، ومن الوا�� أن تأث��ا��ا �� ا��م�ور �انت 

العام ل�ا. �التقر�ر الذي �شر  كب��ة. وقد رصدت �يئة اإلذاعة ال��يطانية أبرز تلك الشا�عات مفندة اإلطار
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عرض أل�م �ذه االدعاءات ال�� جرى  25ال��يطانية» �ي �ي ���«ع�� شبكة  ��2020 يونيو من العام 

  تداولھ، و�ـــذا عرض ألبرز�ا:

بدأت �ذه اإلشاعة �عد أن روج رئ�س مدغشقر  :لوقف تطو�ر أفر�قيا عالجا��ا ا��اصة» مؤامرة«�ناك 

ع�� أنھ عالج  «Covid - Organic �وفيد أورغانيك«خدام مشروب عش�� يد�� أندر�ھ راغولينا الست

، حيث جرى تداول م�شورات ع�� مواقع التواصل االجتما��، تد�� أن منظمة ال��ة »�ورونا«لف��وس 

 
ً
وتق��ح �ذه "النظر�ة"، ال�� ال . العالمية عرضت عليھ مبالغ كب��ة من المال ل�سميم �ذا المشروب سرا

�ا من ال��ة، أن منظمة ال��ة تر�د أن تث�ت أن البلدان األفر�قية ال يمكن أن �عتمد ع�� أساس ل

، »�وفيد أورغانيك«وقام كث�� من البلدان األفر�قية باست��اد  .«�ورونا«نفس�ا وتجد عالج�ا ا��اص بـ

عدم الذي يحتوي مادة األرتيم�سيا (المستخلصة من نبات الشيح) وسط تحذير منظمة ال��ة من 

ظ�رت �ذه الشا�عة ألول مرة �� وقد  �ورونا.«وجود دليل عل�� ع�� أنھ يقي األ��اص من اإلصابة بـ

 ب��يفت�ن �� ت��انيا �� «م�شور باللغة الفر�سية جرت مشاركتھ ع�� موقع 
ً
شرت الحقا

ُ
 14ف�سبوك، ثم �

فرا�س «خالل مقابلة مع قناة  -وزعم أحد التقر�ر�ن ال��افي�ن أن راغولينا اع��ف  .م2020مايو (أيار) 

وقد أجرى راغولينا مقابلة مع  .بأن المنظمة عرضت عليھ المال بالفعل ألجل �ذا الغرض –اإلخبار�ة » 24

  ��11 يوم » 24فرا�س «
ً
وقالت منظمة ال��ة العالمية  مايو، ولكنھ لم يطلق �ذه التصر�حات مطلقا

وقالت المتحدثة  ح�ومة مدغشقر �ذه المزاعم،، ورفضت »زائفة«إن �ذه القصة » �ي �ي ���«لشبكة 

تنفي رئاسة مدغشقر رسميا �ّل �ذه االدعاءات. منذ إطالق عالج (�وفيد «ا���ومية لوفا رانورامورو: 

 إ�� الرئ�س أندر�ھ راغولينا. ندين �شّدة �ذه األقوال ا��طأ
ً
س�ت �لمات كث��ة زورا

ُ
وتقول  .«أورغانيك)، �

 من منظمة ال��ة العالمية إ�
ً
�ا ترحب باالبت�ارات القائمة ع�� العالجات التقليدية، ولك��ا حذرت أيضا

 العالجات غ�� ا��ت��.

إصابة وز�رة ال��ة الت��انية بـ�ورونا، حيث ان�شرت شا�عة إصابة وز�رة ال��ة الت��انية، أمي مواليمو،  

» تو���«دد من مستخدمي موقع وقد قام ع .بف��وس �ورونا ع�� نطاق واسع بمواقع التواصل االجتما��

بمشاركة صورة لتغر�دة زعموا أ��ا كت�ت بواسطة مواليمو، وجاء �� التغر�دة: "لألسف؛ أجر�ت اختبار 

ف��وس (�ورونا) وجاءت الن�يجة إيجابية، لكن�� سأستمر �� خدمة أم�� عن �عد كما لو كنت ع�� خط 

، وقد رفضت »تو���«تغر�دة ع�� حساب الوز�رة ع�� ال يوجد أثر ل�ذه الو المواج�ة ح�� تتحسن األمور". 

 .�ل من مواليمو ووزارة ال��ة �ذه المزاعم ووصفتا�ا بأ��ا مز�فة

�ورونا (بطاقات �علق كبطاقات التعر�ف �� المؤتمرات والمناسبات «من ف��وس » الشارات الواقية

 لرئ�س جن
ً
وب السودان سيلفا ك��، وغ��ه من العامة)، فقد تداول رواد مواقع التواصل االجتما�� صورا

                                                           

 - �� أفر�قيا » �ورونا«إ�� حظر الكمامات... أبرز إشاعات » عالج عش��«من �سميم  -��يفة الشرق األوسط السعودية  –ر ��في تقر� 25 

  مـ 2020يونيو  08 -�ـ  1441شوال  17 -االثن�ن 

Home Page | الشرق األوسط (aawsat.com) 
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كبار المسؤول�ن، و�م يرتدون ما �شبھ إ�� حد كب�� نوع�ن من الشارات ال�� تباع ع�� اإلن��نت، و�د�� 

ولكن   "Virus Shut Out"و "Air Doctor" �ورونا وقد عل��ما أسماء �عر�فية: «با�عو�ا أ��ا تقي من ف��وس 

وقال متحدث  ال يوجد أي دليل عل�� موثق ع�� أن �ذه الشارات يمكن أن تقي من الف��وسات والبكت��يا،

إنھ تم تزو�د�م ��ا من قبل أ��اص قالوا إ��م تا�عون » �ي �ي ���«باسم ح�ومة جنوب السودان لشبكة 

 .��ذه الشاراتونفت سفارة اليابان لدى جنوب السودان أي صلة ل�ا  .ل���ومة اليابانية

ان�شرت رسائل مضللة ع�� مواقع التواصل  :الرئ�س الت��ا�ي يحظر ارتداء األقنعة �� األماكن العامة

تزعم �ذه  االجتما�� تد�� أن الرئ�س الت��ا�ي جون ماغوفو�� حظر ارتداء األقنعة �� األماكن العامة

د الزوار األجانب بمجرد است�ناف السفر الشا�عة أن الرئ�س قال إن ارتداء األقنعة سي�شر ا��وف، و�بع

والسياحة الدولي�ن. ودعا المتحدث الرس�� باسم الرئ�س المواطن�ن إ�� تجا�ل �ذه األخبار ال�اذبة، 

 أن ا���ومة الت��انية ���ع المواطن�ن ع�� ارتداء األقنعة �� األماكن العامة وتطبيق قواعد 
ً
مؤكدا

 ..التباعد االجتما��

 ع ولبوس دي��. شا�عات ذات طا�

المعروف أن اإلسالم لھ موقف وا�� وحازم من مطلقي الشا�عات، وقد سما�م القرآن الكر�م 

بالمرجف�ن، وقد حرم اإلسالم اإلرجاف وال�س�ب �� االضطرابات والفو��� ا��تمعية، وا��وض �� األخبار 

ُمَناِفُقوَن  الس�ئة غ�� الموثقة، كما �عامل �شدة مع المتورط�ن �� �ذا العمل: يقول 
ْ
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ْقِتيال
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ُ
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ُ
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ُ
ِقُفوا أ

ُ
ْتِل. مما ث

َ
ق

ْ
ُ�ْم ِبال َّ�

َ
ْسَتأِصل

َ
�

َ
ل

َ
ْ�ِ�ْم؛ ف

َ
َك َعل نَّ

َ
ط ِ

ّ
َسل

ُ
ك ِ�ِ�ْم": َ� ِرَ�نَّ

ْ
ُنغ

َ
: "ل ُّ��ِ

ُ
ُقْرط

يؤكد ع�� الموقف ا��ازم من �ذا السلوك ا��ط�� وال�دام �� ا��تمعات. باعتبار أن اإلشاعة أخطر من 

، فما �س�بھ الشا�عة من خطر ع�� الو�اء نفسھ، فالشا�عة مصدر للفتنة، و"الفتنة أشد من القتل"

ا��تمع قد يؤدي إ�� ا��ياره وا��يار مؤسساتھ. وقد حللت الورقة البحثية لعدد من �ذه الشا�عات ال�� 

ان�شرت �النار �� ال�شيم مس�ندة إ�� نصوص وقراءات وتفس��ات مج��أة للنص الدي�� الصر�ح والوا�� 

  �� �ذه المسألة. 

يل األز�ر السابق، ... أكد أن البعض اعتاد ر�ط ال�وارث واألزمات ال�� تص�ب الدكتور عباس شومان، وك

الناس بالقرآن الكر�م وآياتھ فيحددون آيات �عي��ا، و�فسرو��ا ع�� أ��ا ن��ت ع�� ا��دث، ووقتھ وم�ان 

�نا س�تم��، فألصقوا بالقرآن ما �و منھ براء وأضروا بدي ١١وقوعھ، فعلو�ا من قبل عند وقوع أحداث 

ضررا بالغا، فتصو�ر�م ��ادث إر�ا�ي ع�� أنھ توجيھ قرآ�ي إضرار بالغ بدي�نا و�م يحسبون أ��م 

ي�تصرون لھ، ولذا �ان �ذا الر�ط خ�� داعم لمن ي��مون اإلسالم والمسلم�ن وكتا��م الكر�م بالعنصر�ة 

و��ن سورة المدثر و��شرون �� خضم �لع الناس وترق��م لالبتالء ا��ديد �ورونا ير�طون ب�نھ  .واإلر�اب

الناس بأنھ لن يبقى ولن يذر، و�ل �ذا اف��اء ع�� اللھ وع�� كتابھ وتحميل لإلسالم وكتابھ ما يحدث �� 
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 وعدواًنا
ً

وأو�� أن �ل ابتالء يقع من آن إ�� آخر، للھ حكمة فيھ، وعلينا أن  .دول العالم اآلن ظلًما وج�ال

 26.يمھ، وال نبادر بالعبث الضار بكتاب ر�نا وشر�عتنا الغراءنتعامل معھ حسب توج��ات شرعنا و�عال

والعديد من �ذه الشا�عات اعتمدت التفس��ات القاصرة، والقراءة المرتجلة آليات القرآن الكر�م، 

وحاولت إ��ام الناس، بأن �ذه التفس��ات �� القراءة العملية لواقع وف�م الف��وس، من وج�ة نظر 

 وتأكيدات رسمية، ومن مصادر شرعية أكدت بأن إسقاطات ك�ذه، قد  شرعية. �ذا األمر تطلب
ً
ردودا

 من عوامل فقدان الثقة، أو ال�شكيك، بالمصادر الشرعية، والقراءة ا��قيقية للس�ن 
ً
ت�ون عامال

ية، المتغ��ات �� ا��ياة.  وع�� س�يل المثال   ال ا��صر ما أشار إليھ مركُز األز�ر العال��ُّ للفتوى اإللك��ون

واصل  بأن ".. ف��وس �ورونا لم يذكر �� القرآن �� سورة المدثر، كما زعمت م�شوراٍت ع�� مواقِع التَّ

ر آياِت القرآن الكر�م �ش�ٍل خاطٍئ".  فّسِ
ُ
  االجتما�� ت

ثر، ِبما َ�ش�ده  وأو�� األز�ر �� بيان لھ، أن �عض المواد َرَ�طْت التفس��ات ا��اطئة آليات ُسورة الُمدَّ

وُرونا الُمسَتَجد (�وفيد الَعا
ُ
م اآلن ِمن َجاِئحِة ف��وس �

َ
)، مؤكًدا أنَّ تحميَل آيات الُقرآن الكر�م، ما ال 19 -ل

ْرًعا؛ ِلَما فيھ 
َ

ٌم ش وطة، ال ُمس�نَد ل�ا من علٍم أو لغٍة، أمٌر ُمَحرَّ
ُ
حَتِملھ ِمن دالالٍت فاسدٍة، وتفس��اٍت َمغل

َ
ت

ل واالفِ�َ�اء ع�� ا وُّ
َ

ق وِل عليھ �غ�� علٍم،  .للھ ُسبحانھمن التَّ
َ

َر ا��قُّ ُسبحانھ ِمن الق
َّ

 بأنھ قد َحذ
ً
مذكرا
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ف
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
اًنا َوأ
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ط
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َّ
وا ِبالل
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َ
ك
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ِذيَن َيْف�

َّ
ْل ِإنَّ ال

ُ
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َ
ولفت إ�� أن  .]69]، وقال ُسبحان

ر�عة تفس�� القرآِن الكر 
َّ

ع من ُعلوم الش ِ
ّ
 عالٌم ُمتضل

َّ
وَض ِغَماره إال

ُ
ھ، أو يخ

َ
ِ�َل ميدان

ْ
 َي�

َّ
�ِم علٌم ي�ب�� أال

ة 
َ
ِن أ�ل العلم �� تفس�� القرآن العظيم؛ ِلَما لھ من َم�ان

َ
ن من آالِ��ا وأدواِ��ا، وُمضطِلٌع �َس� ِ

ّ
وآدا��ا، ُمتمك

ھ �م الُمعيِّ 
ُ
ة؛ فأ�ل ة، وُحْرَمٍة َجِليَّ ن�َن �َ�الِلھ وحراِمھَعِلّيِ ِمھ، الُمبّ�ِ

َ
ال

َ
  27.ن�َن لُمراِد اللھ ِمن ك

وقد عرضت دراسة �شر�ا موقع ا��ز�رة اإللك��و�ي ��طورة التفس��ات المفتعلة والقراءة غ�� السليمة 

لألحداث بإسقاطات متعمدة ، حيث أشارت إ�� أن ما ي�شر ع�� مواقع التواصل �ش�ل كب�� من تفس�� 

 ما يتداول حول عالقةمرتجل للواق
ُ
�سورة المدثر ، حيث  COVID-19 ع �و  أقرب ل��رافة، وتحديدا

أسقطت مصط��ات وس�نار�و�ات قرآنية حو��ا السورة ع�� الف��وس المعدي، و�أ��ا تحكيھ و�شرُح ما 

لكر�م خفي من أسراره وال ر�َب أنَّ �ذا النوَع من اإلسقاط خاطئ بال ر�ب، ولكن �ذا ل�س ل��ز القرآن ا

 منھ 
ُ

ٌد مقصود، ال�دف عن قراءة واقعنا، بل لفداحة ا���ِل �� إسقاط الواقع ع�� المعا�ي، ولعلھ �عمُّ

 ا��لل بالمف�وم التفس��ي لمعا�ي القرآن، ومحاولة فصل الو�� اإلسالمي عن منبعھ األصيل، 
ُ

إحداث

                                                           

عالجھ شعرة �� آخر آيات سورة البقرة.. وورد �� نبوءة  محمد الغر�ب، خرافات حول ف��وس �ورونا.. مذ�ور �� القرآن باسم "ناقور".. 26 

 م 08:04 - 2020/مارس/24تراثية.. واإلفتاء ترد: تحر�ف    لمعا�ي آيات اللھ، مجلة اليوم السا�ع،  الثالثاء 

https://www.albawabhnews.com/3950628 
مارس  28مدثر، األز�ر يرد، صوت البلد، القا�رة، مصر، عبد الرحيم، محمد ص��ي، حقيقة ذكر ف��وس �ورونا �� القرآن �سورة ال 27

  م.2020
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�ن، أما القرآن فقد تحدث فعال لتنصرف القلوب إ�� حسابات الدنيا ا��ردة من البص��ة وال�دي الر�اني

عن ال�ورونا وغ�� ال�ورونا بداللة تكرار الشوا�د ودوران األحداث وأخبار األمم السابقة باختالف عناصر 

  28.التكرار، ح�� ي�ون دليال وا�ً�ا �� �ل مرة ل�ست�بط منھ الع�� ونتفقھ بھ أحوال الزمان الذي �ع�شھ

وقد نفت دار اإلفتاء المصر�ة ��ة الم�شور الذي تداولتھ بك��ة مواقع التواصل االجتما��، حيث أورد 

�عض آيات من القرآن الكر�م كدليل ع�� أن ف��وس �ورونا مذ�ور �� القرآن الكر�م. وأشارت دار اإلفتاء 

�� (أننا) �� األز�ر الشر�ف.. " إ�� أن �ذا األمر �و تدل�س ع�� القرآن وتحر�ف لمع�� آيات اللھ، مؤكدة ع

نؤمن بأن اللھ عز وجل أمرنا باألخذ باألسباب والتو�ل ع�� اللھ والدعاء، فعالج �ذا األمر �و اتباع 

التعليمات ال��ية من وزارة ال��ة والدعاء إ�� اللھ عز وجل برفع الو�اء، ول�س ب�شر ا��رافات 

و�ت أيضا بأنھ من ا��رافات المن�شرة حول نبوءة ون ."ومحاولة إثبات ���ء ل�س لھ أساس من ال��ة

فإن ذلك �ع�� ��اية العام، مو��ة أن �ذه خرافة وال أصل ل�ا، وال  20=20تد�� أنھ إذا �ساوى الرقمان 

 ع�� مواقع  .تجوز المسا�مة �� �شر�ا
ً
و�انت دار اإلفتاء المصر�ة قد كذبت مزاعم ان�شرت أيضا

من يضع شعرة �� الم��ف �� سورة البقرة ثم يضع�ا �� الماء و�شر��ا، التواصل االجتما��، تد�� بأن" 

 ."!ف�� �شفيھ من ف��وس �ورونا

و�ان من أبرز الشا�عات ال�� ان�شرت ع�� ش�ل "تفس��ات وقراءة شرعية دي�ية" لف��وس �ورونا، تلك 

  و التا��:الفتوى ال�� تحلل وتفسر وتقيم و�عا�� جائحة �ورونا بطر�قة تفصيلية: ع�� النح

(نص الفتوى).. "اللھ أك��، اللھ أك��، اللھ أك��، لقد جاء اليق�ن، لقد جاء ال���ان الساطع الذي �س�يقن  

بھ أ�ل القرآن، و�زداد بھ الذين آمنوا إيمانا. سبحان اللھ، إن �ذا الف��وس التا�� المس�� #�ورونا، 

مذ�ور �� نفس السورة، و�� سورة المدثر.  إن �ذا مذ�ور �� القرآن الكر�م منذ أر�عة عشر قرنا. �ّل ذلك 

الف��وس الذي حّ�� ال�شر، و�ان س�با �� إز�اق الكث�� من األرواح، فلم ُيبق ولم يذر، سماه العلماء 

)covid19 كر ذلك �� اآلية
ُ
من سورة  30). س�� بذلك ألنھ ظ�ر أواخر سنة ألف�ن و�سعة عشر. وقد ذ

واحة لل�شر، عل��ا �سعة عشر). ظ�ر �ذا الف��وس �� دولة �� حاليا ثا�ي قوة المدثر: (ال تبقي وال تذر، ل

اقتصادية �� العالم، والبلد األول عالميا من حيث الكثافة الس�انية. وقد جاءت اإلشارة إ�� ذلك �� اآليت�ن 

، لقد من سورة المدثر: (ذر�ي ومن خلقت وحيدا، وجعلت لھ ماال ممدودا، و�ن�ن ش�ودا). �عم 13و 12

ظ�ر �� الص�ن، ال�� ش�دت تزايدا �� عدد س�ا��ا ح�� صار يق��ب من المليار ونصف المليار �سمة، 

وصعد اقتصاد�ا وُمّدت أموال�ا خاصة �� بداية �ذا القرن، وال زالت تطمع أن تز�د. وأما كيفية التعامل 

ر و�قّدر و��تظر بحثا ع
ّ

ن العالج، ب�نما �و مذ�ور �� أول مع �ذا الف��وس، فإن العالم �لھ ال يزال يفك

سورة المدثر م��صا �� ستة مراحل: التوعية، والتكب��، والتط���، وال��ر الص��، وعدم االستكثار، 

والص��. و��ساءل الناس عن س�ب ان�شار �ذا الف��وس �� العالم �� �ذا الوقت بالذات. وقد جاء �� 

                                                           
 م.2020-6- 6يوسف عيد، �ورونا والقرآن ب�ن ا��رافة وا��قيقة، مدونات ا��ز�رة،  28

  (aljazeera.net) �ورونا والقرآن ب�ن ا��رافة وا��قيقة
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� وسط المسلم�ن، ف�انت الس�ب �� ان�شار الف��وس، أواخر سورة المدثر بيان أر�عة ظوا�ر ان�شرت �

و��: ان�شار ظا�رة ترك الصالة، وان�شار ظا�رة منع الز�اة، وان�شار ظا�رة ا��وض �� القرآن الكر�م، 

من سورة المدثر: (��  45إ��  42وان�شار ظا�رة اإل��اد والتكذيب بيوم القيامة. وقد جاء ذلك �� اآليات 

�ن، ولم نك نطعم المسك�ن،  جّنات ي�ساءلون، عن
ّ
ا��رم�ن، ما سلككم �� سقر، قالوا لم نك من المصل

ب بيوم الدين) ... 
ّ

وأما اسم الف��وس، فتجدر اإلشارة إ�� أنھ ي�ت��   وكّنا نخوض مع ا��ائض�ن، وكّنا نكذ

). couronneإ�� عائلة الف��وسات الّتاجية، وقد سميت بذلك ألن الف��وس فوقھ قرون �شبھ التاج (

-Na)، وأما �سميتھ الشرعية ال��يحة ف��: #الناقوُر (Co-ro-na Virusولذلك جاءت �سميتھ العلمية (

co-ro Virusِقر �� الناقور، فذلك يوم عس��، ع��  8)، و�و مذ�ور �� اآلية
ُ
من سورة المدثر: (فإذا ن

)، والعياذ باللھ، Coranقرآن ()، أل��ا مشتقة من الCoronaال�افر�ن غ�� �س��)، بل ال تجوز �سميتھ (

  . (ان��ت الفتوى)29ولعل �ذا من كيد الكفار للمسلم�ن، واللھ المستعان"

 لم تتأخر الردود ع�� �ذه ال��كيبة ال��يبة من �ذه التفس��ات المرتجلة والدعاوى الملت�سة، 
ً
طبعا

 من مدارس ورؤى فكر�ة المب�ية ع�� ا��وض والتخم�ن، والقول ع�� اللھ �غ�� علم، وال�� تحوي خليط
ً
ا

)، و�زعمون ١٩جانحة، حيث أ��ا �شبھ دعاوى أ��اب التفس�� من أ��اب ال�وى الذين يقدسون رقم (

لھ خصوصية، و�شبھ أيًضا ضالالت أ��اب التفس��ات ال�� تحوي الت�لف والتعسف، ما ال يخفى ع�� 

 عن عالم. فال يجوز تصديق ما تضمنتھ �ذه الرسالة، 
ً

وال �شر�ا ب�ن المسلم�ن. (بحسب عاقل، فضال

 مجمل الردود ع�� الفتوى أو الفتاوى الشب��ة).

 ومن الشا�عات ال�� تناولت نجوم الر�اضة

، حيث أحاطت الشا�عات نجوم الكرة �� أورو�ا، ع�� 
ً
لم �سلم الر�اضة من �ذه ا��ائحة الفكر�ة ايضا

شاط الر�ا��� �ش�ل �امل، إثر ان�شار س�يل المثال، و�ال��امن مع فرض ا���ر الص��، و�يقاف ال�

وقد إصابات شظايا �ذه الشا�عات الكث��  .ف��وس �ورونا المستجد، و�ش�ل واسع ع�� مستوى العالم

من نجوم وأر�ان العمل الر�ا���. و�ان من أبرز �ذه الشا�عات تلك ال�� ان�شرت �� األوساط الر�اضية 

س اإليطا��، إ�� اإلصابة الرا�عة بف��وس �ورونا المستجد، وال�� "تؤكد "�عرض باولو ديباال العب يوفنتو 

�عد أن تجددت إصابتھ ثالثة مرات سابقة، وال�� تزامنت مع �عليق ال�شاط الر�ا���. وخرج "يوفنتوس"، 

ب�يان رس��، للتأكيد ع�� �عا�� العبھ �ش�ل �امل من اإلصابة، وعدم ��ة ظ�ور ن�يجة الفحوصات 

لرا�عة.  كما تناقلت �عض وسائل اإلعالم �� أورو�ا، خ�� تنازل كر�س�يانو  رونالدو الطبية إيجابية للمرة ا

العب يوفنتوس اإليطا��، عن الفنادق ال�� يملك�ا وتحو�ل�ا إ�� مس�شفيات �ش�ل مؤقت، من أجل 

م�افحة ان�شار ف��وس �ورونا داخل ال���غال "مسقط رأسھ". قبل أن يخرج المتحدث باسم أحد الفنادق 

                                                           

 أنھ مذ�ور �� القرآن الكر�م؟ موقع العقيدة وا��ياة، القا���، األستاذ الدكتور أحمد، ما رأيكم �� رسالة متداولة عن (ف��وس �ورونا)، و  29 

   �ـ-1441-11

http://www.al-aqidah.com/art/s/1212  
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لمملوكة لرونالدو، ليؤكد عدم حصول�م ع�� أذن بتحو�ل الفنادق إ�� مس�شفيات الستقبال ا��االت ا

المصابة ب�ورونا، واستمرار عمل المب�� بوظيفتھ الطبيعية دون إجراء أي �غي��. كذلك ان�شرت شا�عة 

ضمن الشا�عات ال�� إصابة وليد أزارو العب األ��� المعار إ�� صفوف االتفاق السعودي، بف��وس �ورونا 

ان�شرت �ش�ل خط�� �عد �عرض نائب رئ�س النادي لإلصابة بالو�اء المستجد. ونفى "أزارو"، شا�عات 

 بكتابة: "اللھ ��ديكم أنا 
ً
إصابتھ ع�� حسابھ ال����� بموقع التواصل االجتما�� "إ�ستجرام"، مكتفيا

  وا��مد للھ بخ�� و�ل ما يروج �اذب".

  الص��:شا�عات �� اإلطار 

لعل أ�م وأخطر الشا�عات ال�� ان�شرت حول الف��وس، جاءت ع�� ش�ل نصائح أو توج��ات طبية، ع�� 

وجھ التحديد، و�ذا عرض سر�ع ألك�� المزاعم ان�شارا ع�� اإلن��نت وعن رأي العلم ف��ا (بحسب ما 

 ل��ؤول دون تصديق�ا والعمل بتوج��ا��ا، ا
ً
�ذه   .لقاتلة أحيانا)�شرتھ ا���ات ذات االختصاص دفعا

، لدرجة أنھ لم �عد من الس�ل تحديد كيفية ومصدر انطالق�ا وتوسع�ا، 
ً
الشا�عات أصبح ان�شار�ا �ائال

  ولكن أي بحث سر�ع ع�� الشبكة العنكبوتية سيحمل لك الكم ال�ائل من �ذه النماذج.

 وع�� س�يل المثال ال ا��صر �ستعرض لبعض م��ا:

 الثوم

وتقول منظمة  .�ة ع�� موقع ف�سبوك تو��� ب�ناول الثوم لمنع اإلصابة بف��وس �وروناان�شرت رسائل كث�

ال��ة العالمية إنھ ع�� الرغم من أّن الثوم "طعام ص�� وقد �ساعد �� مواج�ة الميكرو�ات"، ال يوجد 

�� �عض  لكن، ر�ما تصبح ضارة .دليل ع�� أّن تناول الثوم قد يح�� من اإلصابة بف��وس �ورونا المستجد

األحيان. فقد �شرت ��يفة "ساوث �شاينا مورن�نغ بوست"، ع�� س�يل المثال، قصة امرأة اضطرت 

  .كيلوغرام من الثوم 1.5لتلقي العالج �� المس�شفى �س�ب �عرض�ا الل��اب شديد �� ا��لق �عد تناول�ا 

 "ا��ل "الم��زة

منصات مختلفة ع�� مواقع التواصل موقع يوتيوب جوردان ساثر، الذي لديھ آالف المتا�ع�ن ع�� 

االجتما��، أكد أّن ثا�ي أكسيد ال�لور، و�و عامل تب�يض �ستخدم �� مواد التنظيف وتب�يض األقمشة 

و�انت قد حذرت إدارة الغذاء والدواء األمر�كية ��  .والبقع، �ساعد ع�� "التخلص" من ف��وس �ورونا

ر ع�� ال��ة. كما أصدرت السلطات ال��ية �� بلدان العام الما��� من مخاطر شرب ثا�ي أكسيد ال�لو 

وتقول إدارة الغذاء والدواء األمر�كية إّ��ا "ل�ست ع�� علم بأي بحث  .أخرى ت�ب��ات حول �ذا الموضوع

يث�ت أن �ذه المنتجات آمنة أو فعالة لعالج أي مرض". وحذرت من أّن شرب "منتجات ثا�ي أكسيد ال�لور 

  ."والقيء واإلس�ال وأعراض ا��فاف الشديديمكن أن �س�ب الغثيان 

:
ً
  معقم اليدين المصنوع م��ليا

�� إيطاليا، ال�� �عد أحد النقاط الساخنة للف��وس، أدت ا��اوف من تف��� المرض إ�� اختفاء معقمات 

و�عد ان�شار تقار�ر عن نقص كميات معقم اليدين �� المتاجر، ان�شرت وصفات  .اليدين من المتاجر
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إال أّن الوصفات بدت أك�� مالءمة لتنظيف  .معقم �� الم��ل ع�� وسائل التواصل االجتما��لصنع ال

وتحتوي معقمات اليدين ع�� م�ونات  .األسطح، إذ يقول العلماء إ��ا ال تص�� لالستخدام ع�� ا��لد

ة ا��امعية، وتقول األستاذ .�� المئة من الكحول  70إ��  60تجعل�ا مناسبة لل�شرة، باإلضافة إ�� �سبة 

سا�� بلومفيلد، من �لية لندن لل��ة والطب ا��لدي، إ��ا ال �عتقد أنھ بإم�ان أحد صنع منتج فعال 

لتعقيم اليدين �� الم��ل؛ فح�� مشروب الفود�ا الكحو�� الذي قرر البعض استخدامھ، يحتوي فقط ع�� 

  .من الكحول  40٪

 :"فضة صا��ة للشرب"

���ع البعض ع�� استخدام ما �عرف بـ"الفضة الغرو�ة"، و�� جز�ئات صغ��ة من الفضة �� سائل، 

لكن �ناك توصيات وا��ة من السلطات ال��ية األمر�كية �عدم وجود دليل  .لمواج�ة ف��وس �ورونا

  .ع�� أّن �ذا الطر�قة فعالة مع أي حالة ��ية
ً
جان�ية خط��ة، واأل�م من ذلك، أنھ يمكن أن �س�ب آثارا

  .بما �� ذلك تلف الك�� ونو�ات الصرع ومشا�ل �� األوعية الدمو�ة

 دقيقة: 15شرب المياه �ل 

دقيقة لطرد  15نقلت إحدى الم�شورات ع�� ف�سبوك نصيحة من "طب�ب يابا�ي" يو��� �شرب المياه �ل 

 .ألف مرة 250من  وتمت مشاركة ال���ة العر�ية من �ذا الم�شور أك�� .أي ف��وس قد يدخل الفم

وتؤكد األستاذة ا��امعية، بلومفيلد، أنھ ال يوجد أي دليل، ع�� اإلطالق، ع�� أّن شرب المياه يطرد 

  .الف��وسات من ا��سم

 ا��رارة وتجنب اآل�س كر�م

ول�ذا يوجد توصيات �شرب  -�ناك الكث�� من النصائح ال�� �ش�� إ�� أّن ا��رارة المرتفعة تقتل الف��وس 

وتّد�� إحدى الم�شورات ال��  .الساخن واالستحمام بمياه ساخنة أو باستخدام مجفف الشعر الماء

س�ت زورا إ�� منظمة  -تداول�ا العشرات من مستخدمي وسائل التواصل االجتما�� �� بلدان مختلفة 
ُ
و�

يجب  و�قول الم�شور إنھ - يون�سيف، أّن شرب الماء الساخن والتعرض ألشعة الشمس سيقتل الف��وس 

وقالت شارلوت غورني���ا، ال�� �عمل ع�� األخبار الزائفة حول �ورونا بالمنظمة:  .تجنب أ�ل اآل�س كر�م

"رسالة خاطئة حديثة من�شرة ع�� اإلن��نت... يزعم ناشرو�ا أ��ا صادرة عن يون�سيف وتن�� بتجنب 

ض. و�ذا بالطبع، غ�� ��يح اآل�س كر�م واألطعمة الباردة األخرى بدعوى أ��ا �ساعد �� ان�شار المر 

 خارج ا��سم خالل فصل الصيف، ولكننا ال �عرف �عد  ."بتاتا
ً
�علم أّن ف��وس اإلنفلونزا ال �ع�ش كث��ا

وتقول بلومفيلد إّن محاولة ����ن جسمك أو �عر�ض  .كيف تؤثر ا��رارة ع�� ف��وس �ورونا المستجد

 
ً
لسوائل الساخنة لن �غّ�� درجة حرارة ا��سم كما أّن شرب ا .نفسك ألشعة الشمس غ�� فعالة أبدا

  30.الفعلية، ال�� تظّل مستقرة ما لم تكن مر�ضا و�عا�ي من ارتفاع �� درجة ا��رارة

                                                           

  2020مارس/ آذار  8 - �ي �ي ���  - تدقيق الوقا�ع  وحدة -تقر�ر ل�يئة اإلذاعة ال��يطانية، ف��وس �ورونا: شا�عات طبية عليك تجا�ل�ا  30 

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51787845 
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  األنفلونزا العادية والكورونا ..

إذا كنت قد أص�ت بمرض اإلنفلونزا، فمن المر��  اظ�ر م�شور واسع االن�شار ع�� ف�سبوك يقول أنھ

و�قول الم�شور أن ذلك �س�ند لدراسة �شر�ا ا���ش األمر��ي.  .19- �ش�ل كب�� أن تصاب بـمرض �وفيد

أي قبل أن �عرف أن ف��وس �ورونا المستجد �و  2019و�شرت الدراسة �� أكتو�ر/�شر�ن األول 

 �2018 اس�ندت ل�ا الدراسة تتعلق بموسم األنفلونزا لعامي . والبيانات ال�19-المسؤول عن مرض �وفيد

ولقطع الشك باليق�ن يمكن القول إنھ ال يوجد دليل ع�� أن لقاح اإلنفلونزا يز�د من خطر  .2017و

إن التوج��ات الصادرة عن مراكز مراقبة وم�افحة األمراض �� الواليات  .19- االصابة بمرض �وفيد

"إن التطعيم ضد اإلنفلونزا ال يجعل األ��اص أك�� عرضة لإلصابة المتحدة تقول �ش�ل صر�ح: 

  ."بال��ابات ا���از التنف��� األخرى 

خ�� آخر مضلل تم تداولھ �ش�ل كب�� ع�� وسائل التواصل االجتما�� جاء فيھ أن ارتداء الكمامة لف��ات 

للغة اإلسبانية وتم تداول�ا وظ�رت تلك الكذبة ألول مرة ع�� اإلن��نت با .طو�لة �ش�ل خطرا ع�� ال��ة

وتمت ترجم��ا للغة اإلنجل��ية، و�شرت �� العديد من  .ع�� نطاق واسع �� أمر��ا ا��نو�ية والوسطى

وتزعم المقالة  .ألف مرة ع�� ف�سبوك 55المواقع ومن بي��ا موقع إخباري نيج��ي وتمت مشارك��ا أك�� من 

ة يؤدي إ�� است�شاق ثا�ي أكسيد الكر�ون مما يجعل الناس أن التنفس لف��ات طو�لة أثناء ارتداء الكمام

وقال  .دقائق �10شعرون بالدوخة و�حرم ا��سم أيضا من األوك���ن، وتن�� برفع الكمامة �ل 

الدكتور ر��شارد م��يجو من منظمة ال��ة العالمية ، ل�� �ي ��� إن �ذه المزاعم غ�� ��يحة وقد 

 
ً
مصنوعة من قماش م�سوج �ساعد ع�� التنفس، و�جب أن �سمح  وقال: "الكمامة .ت�ون خط��ة فعال

و�قول إن النصيحة ال�� تقول إنھ  ."الكمامات بالتنفس �ش�ل طبي�� وتمنع ا��ز�ئات من المرور ع���ا

  .يجب ع�� الناس االستمرار �� رفع الكمامة لالست�شاق لتجنب اآلثار الضارة يمكن أن �عرض�م للمرض

 الف��وس درء �� �ساعد التدخ�ن

و�ذا ادعاء يتكرر باستمرار، �و ادعاء يأمل المدخنون لو �ان ��يحا، لكنھ �� واقع األمر ال أساس لھ. 

فال يوجد دليل ع�� أن المدخن�ن أقل عرضة ��طر ف��وس �ورونا المستجد، ولكن �ناك الكث�� من 

. فع�� س�يل المثال
ً
جاء �� مادة �شر��ا ��يفة ميل  المقاالت ال�� �ش�� إ�� أ��م قد ي�ونون كذلك فعال

أون صنداي أونالين وتمت مشارك��ا عشرات اآلالف من المرات، أنھ توجد "أدلة إضافية ع�� أن التدخ�ن 

قد يقلل من خطر اإلصابة بف��وسات �ورونا". وقالت إن مراجعة دراسات من عدد من الدول أظ�رت أن 

��م المطاف �� المس�شفى أقل مما �ان متوقعا. الذين ي�ت��  19- �سبة المدخن�ن ب�ن مر��� �وفيد

  وأضافت أن ا����اء �انوا عاجزون عن تقديم تفس�� لذلك.

وأشارت إحدى الدراسات ال�� أجرا�ا مس�شفى فر���� رائد إ�� أن مادة الني�وت�ن قد توقف ان�شار عدوى 

 األبحاث لمعرفة تأث�� لصقات الني�وت�ن والع
ً
الجات البديلة للني�وت�ن ع�� ف��وس �ورونا. وتجري حاليا

 معلومات �افية لتأكيد أي صلة ب�ن 
ً
ف��وس �ورونا. لكن منظمة ال��ة العالمية تقول: "ال توجد حاليا
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". وتضيف قائلة إن المدخن�ن س�تأثرون أك�� من 19-التبغ أو الني�وت�ن �� الوقاية أو عالج مرض �وفيد

مشا�ل ��ية أخرى مرتبطة بالتدخ�ن. و�ناك نصيحة  غ���م عند االصابة بف��وس �ورونا �س�ب وجود

 تدعو المدخن�ن إ�� التوقف عن التدخ�ن خالل مرحلة تف��� الو�اء ألنھ يز�د 
ً
طبية وا��ة حاليا

  احتماالت إصاب��م بمرض صدري حاد.

 شا�عات أو أ�اذيب تداول�ا مستخدمو وسائل التواصل االجتما�� ع�� نطاق واسع 10كما �عرض �نا أبرز 

�شأن ف��وس �ورونا خالل الف��ة الماضية، ورد منظمة ال��ة العالمية عل��ا، وفق ما نقلت أور��ت 

  . 31نيوز 

تقول منظمة ال��ة العالمية إن ف��وس �ورونا "ال يمكن أن ي�تقل عن طر�ق  :البعوض ينقل �ورونا

ئل تو�� بأن ف��وس لدغات البعوض وا��شرات"، مضيفة أنھ "ال تتوفر ح�� اآلن أي معلومات أو دال 

 ."�ورونا يمكن أن ي�تقل ع�� البعوض

فندت منظمة ال��ة العالمية �� حسا��ا ع�� ف�سبوك �ذه  :االستحمام الساخن يقتل الف��وس

الشا�عة قائلة إن "االستحمام بماء دا�� أو ح�� ساخن جدا ال يمنع اإلصابة بف��وس �ورونا"، بل ع�� 

 .العكس قد يضر جلد اإل�سان

: قالت منظمة ال��ة العالمية �� تدو�نة ل�ا ع�� حسا��ا �� ف�سبوك، إن رش اخ األنف يمنع اإلصابةبخ

 .األنف من الداخل بالماء الما�� �ش�ل منتظم، كما �عتقد البعض، ال يمنع من اإلصابة بف��وس �ورونا

فحة العدوى بمنظمة أكدت المس�شارة اإلقليمية للشرق المتوسط لم�ا :المتو�� ب�ورونا ينقل العدوى 

ال��ة العالمية، إن المتو�� �س�ب ف��وس �ورونا ال ينقل العدوى بصورة �املة، و�ناك إجراءات أثناء 

 .�غسيل ا��ثمان لمنع انتقال العدوى 

كشفت منظمة ال��ة العالمية، أن ف��وس �ورونا المستجد قادر ع��  :الف��وس ال يص�ب الشباب

المنظمة بتجنب االختالط ونقلھ إ�� كبار السن وغ���م من الفئات األك��  إصابة وقتل الشباب، وطالب��م

 .عرضة للمخاطر

قالت منظمة ال��ة العالمية �� م�شور ع�� حسا��ا بموقع ف�سبوك، إن  :المدخن محصن من الف��وس

ونقل رجيلة، يز�د من فرص إصابة المدخن بف��وس �ورونا نالتدخ�ن ب�ل أنواعھ، سواء �ان ��ائر أو 

 .العدوى لآلخر�ن

: أكدت منظمة ال��ة العالمية أن اللقاحات المضادة لالل��اب لقاح االل��اب الرئوي يقي من �ورونا

الرئوي "ال توفر الوقاية من ف��وس �ورونا، وأضافت أن ف��وس �ورونا جديد تماما ومختلف، مشددة 

 .ع�� أنھ يحتاج إ�� لقاح خاص بھ

                                                           

  15 20-04-2020تار�خ ال�شر:  -متا�عات  –أور��ت نت  -شا�عات أو أ�اذيب جرى تداول�ا عن �ورونا  10أبرز  31 

  (orient-news.net) شا�عات أو أ�اذيب جرى تداول�ا عن �ورونا 10أبرز 
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تقول منظمة ال��ة العالمية إنھ ال يوجد دليل �ش�� إ�� أن الغرغرة با��ل  :ناالغرغرة با��ل ت�افح �ورو 

 .أو المياه الما��ة تق��� ع�� ف��وس �ورونا، و�ن ذلك قد �ساعد ع�� الشفاء من نزالت ال��د العادية

ل جددت منظمة ال��ة العالمية التأكيد ع�� أن ف��وس �ورونا ي�تق :�ورونا ي�تقل ع�� ال�واء مباشرة

من خالل رذاذ ال��ص المصاب إ�� اآلخر�ن من خالل السعال أو العطس، وال ي�تقل ع�� ال�واء مباشرة، 

 .و�ن �ان الرذاذ يمكن أن يبقى معلقا لف��ة �� ال�واء

قالت منظمة ال��ة العالمية إن ف��وس �ورونا "ال يمكن أن  :الف��وس ي�تقل من أبراج ا��يل ا��امس

ديو أو شب�ات ال�اتف المتحرك"، بما �� ذلك شب�ات ا��يل ا��امس المصنوعة ي�تقل ع�� موجات الرا

 .�� الص�ن

و�� محاولة من شر�ات عالمية كف�سبوك ل��د من ان�شار المعلومات ا��اطئة وا��وف من تف��� 

ف��وس �ورونا أك�� فأك��، أكدت الشركة (ف�سبوك) ا��ا س�شدد قواعد�ا ا��اصة باإلعالنات، وستقوم 

 لما نقلھ موقع "ب���س إ�سايدر" عن أحد بحظ
ً
ر اي إعالنات تّد�� أ��ا توفر عالجات لعدوى �ورونا. ووفقا

 بتطبيق سياسة ��ظر اإلعالنات ال�� �ش�� 
ً
المتحدث�ن باسم الشركة، حيث قال ان ف�سبوك بدأت أخ��ا

ج أو وقاية. ولم تكتف إ�� #ف��وس �ورونا وال�� تخلق شعور الطوارئ مثل الك ال�� �ش�� ا�� وجود عال 

ف�سبوك بحظر �ذه األمور ع�� مستوى اإلعالنات، بل كذلك ضمن قسم المتجر فإ��ا ستحظر إدراج أية 

 مثل منصات التكنولوجيا األخرى، مع موجة 
ً
، تماما

ً
أدو�ة وعالجات للف��وس. و�صارع ف�سبوك حاليا

��ص  79000الن بمرض أك�� من ، والذي �س�ب ح�� اCOVID-19الذعر وا��ادثات المضللة حول 

  ��ص خالل األش�ر القليلة الماضية. 2600ع�� مستوى العالم وقتل أك�� من 

وقد اتخذت العديد من الشر�ات التقنية األم��كية مواقف مشا��ة، فقد حذرت أمازون من أ��ا س��يل  

  من المتجر أية منتجات تد�� أ��ا �عا�� أو �شفي من ف��وس �ورونا. 

ت مواقع التواصل �� الوقت عينھ ل��صول ع�� األخبار وآخر المعلومات المتعلقة بالف��وس وقد ج�د

من مصادر تا�عة لمنظمة ال��ة العالمية وغ���ا من المؤسسات الرسمية والمصادر الموثوق ��ا. 

 و�عاونت ف�سبوك مع سلطات ��ية رسمية حول العالم لمراقبة ا��توى الم�شور ع�� الشبكة وتقييمھ

 ح�� تمنع ان�شاره.
ً
و�� �ذا السياق يذكر ان شرك�� ف�سبوك  و�زالة أي محتوى تراه غ�� ��يح ومضلال

وا�ستغرام �انتا قد بدأتا حر��ما ع�� ا��توى المضلل المتعلق بالف��وس منذ �انون الثا�ي الما��� 

�� تحمل طا�ع السرعة ). وقد وضعتا سياسة وا��ة وصارمة تجاه حظر �ذا النوع من اإلعالنات ال2020(

  .32مثل الكمية ا��دودة أو تضمن الوقاية من المرض أو عالجھ

  

                                                           
المصدر: "ب��ن�س  10:49|  2020- 02-27 "��يفة ال��ار اللبنانية، تقر�ر �عنوان: قواعد صارمة من فا�سبوك حيال عالجات "�ورونا 32

  ا�سايدر"

  (annahar.com) ال��ار | '�ورونا'قواعد صارمة من فا�سبوك حيال عالجات 
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 : رمنظمة ال��ة العالمية تدق ناقوس ا��ط

أكدت المنظمة أن �شر التداب�� الوقائية ال�اذبة، مثل العالجات األفر�قية التقليدية والعالجات المز�فة، 

مثل تناول أطعمة أو نباتات محددة وشرب الماء الدا�� الممزوج �شرائح الليمون، �عوق م�افحة المرض، 

سائل التوصل االجتما�� وال يقل خطورة عن الف��وس نفسھ، حيث تتطفل المعلومات ا��اطئة ع�� و 

وتخلط ا��قائق مع الشا�عات مما يؤدي لتف��� األخبار المز�فة، وقد وصفت منظمة ال��ة العالمية 

. األمر الذي حتم ع�� منظمة ال��ة العالمية أن تو�� المعلومات حالة و�ائية�ذه الظا�رة بأ��ا 

 ا��اطئة والشا�عات المتداولة ع�� �عض وسائل االعالم ووسائل 
ً
التواصل االجتما��، وال�� أوجدت ذعرا

 �� مواج�ة الف��وس األمر الذي أدى �� حاالت كث��ة إ�� سلوكيات 
ً
 خط��ا

ً
.. أو خلال

ً
 أو اقتصاديا

ً
اجتماعيا

 �� ارتفاع �سبة ال��ايا و�التا�� المآ���. كما اتخذت المنظمة العديد من 
ً
 حاسما

ً
 وعامال

ً
�انت س�با

األخبار المز�فة، ولم ت��دد الدول �� تطبيق المالحقات ا��نائية المتعلقة ب�شر اإلجراءات ل��د من تداول 

، تتوفر خدمات التحقق من 
ً
شا�عات حول ف��وس �ورونا المستجد، ففي مقاطعة كي�يك بكندا مثال

 و�ستخدم منظمة ال��ة العالمية شبك��ا ا��الية المسماة .ا��قائق مثل �اشف الشا�عات ل��م�ور 

EPI-WIN تعقب المعلومات ا��اطئة �عدة لغات، وتز�ل "جوجل" المعلومات المضللة حول الف��وس ل

عمدت منظمة ال��ة كما  .و�� اإلعالنات Play من "يوتيوب" وخرائط جوجل ومنصات التطو�ر مثل

ل المعلومات الموثقة والُمتاحة حول طبيعة الف��وس وآليات 
ُ
العالمية إ�� مضاعفة ج�ود�ا لتوف�� �

اية منھ ع�� موقع�ا الرس��، و�نا يمكن ���يل الدور الفعال  الذي لعبتھ مواقع التواصل االجتما�� الوق

د من ��ة األخبار المتعلقة ب�ورونا ال�� تن�شر ع�� الموقع 
ّ

و�األخص ف�سبوك؛ بحيث أتاح خاصية التأك

وقد عملت العديد من ��ميع المستخدم�ن، وقد �انت �ذه ا��اصية �� السابق ُمتاحة لل��في�ن فقط، 

 عن عشرات 
ً
المواقع اإلخبار�ة ع�� إ�شاء أقسام خاصة لكشف األخبار ال�اذبة حول الف��وس، فضال

فت 
ّ
�شأت لغرض التحّقق من ��ة األخبار واإلشاعات قبل ا��ائحة، وكث

ُ
المنصات والمواقع ال�� أ

  ج�ود�ا �عد ان�شار الف��وس.

 من خالل ا��دول التا�� �ستعرض فيھ ألش�ر 
ً
وسنحاول �� سياق �ذه الورقة البحثية تقديم عرضا

، وال�� ضمن��ا منظمة ال��ة العالمية تقر�ر�ا ا��صص لف�� الكث�� من 
ً
الشا�عات وأك���ا تداوال

��طورة �� الشا�عات، وال�� ردت عل��ا، وعملت ع�� تفنيد�ا، �ش�ل عل�� وتفصي��.  وأو��ت جوانب ا

حال تصديق و�شر �ذه المعلومات المغلوطة. (مواد منتقاة من ا��دول التفصي�� الم�شور والذي يحوي 

 وم��ا ع�� س�يل مثال): –ذكر عدد من الشا�عات ال�� أوردت، و الرد عل��ا �� نفس ا��دول 

  ا��قيقــــــــــــــــــــــــــــــــة  الشا�عة

ف��وس �ورونا المستّجد 

تطيع االنتقال ع�� �س

  لدغات البعوض؟

ال يمكن أن ي�تقل ف��وس �ورونا �ذا من خالل لدغات البعوض: ول�ست �ناك، ح�� �ذه ال��ظة، 

معلومات أو أدلة �ش�� ا�� أن الف��وس يمكن أن ي�تقل ع�� البعوض. و�� التفاصيل، أن �ذا الف��وس 

�تج عن سعال أو عطسة ��ص مصاب، أو من تنف��� و�ن�شر �� ش�ٍل أسا��� من خالل القطرات ال�� ت

خالل قطرات لعاب أو إفرازات أنفية. ��ماية نفسك، اغسل اليدين �� ش�ل مستمر وافرك�ما بمط�ر 
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  كحو�� أو بالمياه والصابون. وتجنب االتصال الوثيق مع ��ص �عا�ي من العطس والسعال.

تن�� منظمة ال��ة 

العالمية �عدم �شر�ح 

  ا��ثث

االدعاء غ�� ��يح. أصدرت منظمة ال��ة العالمية توج��ات حول "الوقاية من العدوى  حقيقة: �ذا

" تتضمن االحتياطات ال�� يجب 19-وم�افح��ا �� اإلدارة السليمة ��ثث المو�ى �� سياق جائحة �وفيد

  https://bit.ly/2ztB2owاتخاذ�ا عند �شر�ح ا��ثث. الوثيقة ال�املة �نا 

 COVID-19يجب معا��ة 

باستخدام "المضادات 

ا��يو�ة ومضادات 

االل��ابات ومضادات 

  التخ��"

�ستخدم المضادات ا��يو�ة لعالج االل��ابات البكت��ية ول�س الف��وسية ، لذلك لن ت�ون فعالة ضد 

قد يقرر �عض األطباء استخدام المضادات ا��يو�ة مع مر���   .  COVID-    19الف��وس الذي �س�ب 

COVID-19  إذا رأوا أن ذلك ضروري ��ار�ة عدوى أخرى ناتجة عن البكت��يا ال�� ر�ما غزت ا��سم �س�ب

ضعف المناعة. من الشا�ع لدى العديد من المر��� عندما ي�ون لد��م ال��اب رئوي ف��و��� أن ي�ون 

ل االل��اب الرئوي البكت��ي، نراه كث�ً�ا عند مر��� اإلنفلونزا ع�� س�يل المثال. لد��م أيًضا مضاعفات مث

تظ�ر العديد من عمليات ال�شر�ح �� الص�ن أن الس�ب الرئ���� للوفاة �و ال��اب حاد �� الرئت�ن من 

ال�� �عا�ي  الف��وس نفسھ. قد يقرر األطباء أيًضا استخدام أنواع أخرى من األدو�ة لعالج األعراض ا��تلفة

  م��ا مرضا�م اعتماًدا ع�� حاال��م واألعضاء ال�� تأثرت بالمرض أو استجابة ا��سم لألدو�ة.

عندما يصبح الطقس 

، سي�ت�� الف��وس 
ً
مشمسا

  �� فصل الصيف

�ش�� األدلة إ�� أن ف��وس �ورونا يمكن أن ي�تقل �� جميع المناخات بما �� ذلك ا��اّرة والرطبة. �غض 

مناخ البلد الذي �ع�ش فيھ، و��ماية نفسك من الف��وس، اغسل يديك �ش�ل متكرر وحافظ النظر عن 

  ع�� التباعد االجتما��

حقن المر�ض بال�لور أو 

شر�ھ لھ س�شفيھ من 

  ف��وس �ورونا

جميع أنواع المعّقمات مضّرة بال�ّ�ة وقد تؤدي إ�� الوفاة إذا تم تناول�ا أو حق��ا. استخدم المعقّمات 

للتعليمات المكتو�ة ع�� العبوة من قبل الشركة المصنعة. استخدم الماء والصابون أو المعّقمات  وفًقا

  مثل المبيض، لتنظيف و�عقيم األسطح. واحم يديك دائًما عند االستخدام

ف��وس �ورونا ي�تقل ع�� 

  الذباب

  

الذباب. ين�شر الف��وس �ش�ل  ال يوجد دليل أو معلومات، حّ�� اآلن، �ش�� إ�� أن ف��وس �ورونا ي�تقل ع��

أسا��� من خالل القطرات ال�� ت�تج عن سعال أو عطسة ��ص مصاب، أو من خالل قطرات لعاب أو 

 عن طر�ق لمس سطح ملوث ثم لمس العين�ن أو الفم أو األنف قبل 
ً
إفرازات أنفية. يمكن االصابة أيضا

ألقل من اآلخر�ن وقم بتط��� األسطح ال�� غسل اليدين. ��ماية نفسك، حافظ ع�� مسافة م�� واحد ع�� ا

�ر كحو��، وتجنب 
ّ
يتم لمس�ا �ش�ل متكرر. نظف يديك جيًدا و�ش�ل متكرر، بالماء والصابون او بمط

  لمس العين�ن والفم واألنف

�عرضك ا�� أشعة الشمس 

اوا�� درجات حرارة تز�د 

درجة مئو�ة  25عن 

  تحميك من ف��وس �ورونا

تحت ع�ن الشمس، �غض النظر عن حرار��ا، بدليل إبالغ البلدان ذات الطقس  19 يمكنك التقاط  �وفيد

. لذا، لتح�� نفسك، تأكد من نظافة اليدين جيدا، و�� ش�ٍل متكرر، 19ا��ار عن إصابات بف��وس �وفيد 

  وتجنب لمس العين�ن والفم واألنف.

الطقس البارد والثلوج 

يقضيان ع�� ف��وس 

  �ورونا

أن يقتل الث�� والصقيع ف��وس �ورونا: ال يوجد س�ب لالعتقاد أن الطقس البارد يمكن أن ال يمكن البتة 

يقتل ف��وس �ورونا أو أي من مسّ�بات األمراض األخرى. وما يج�لھ أ��اب �ذا الظّن، بأثِر الصقيع 

درجة  37ة ودرجة مئو� 36,5والثلوج ع�� الف��وس، �و أن درجة حرارة جسم اإل�سان الطبيعية ت��اوح ب�ن 

مئو�ة، �غض النظر عن درجة ا��رارة ا��ارجية والطبيعة المناخية. و�ذا �ع�� أن الطر�قة األك�� فعالية 

ل��ماية من الف��وسات ف��وس �ورونا ت�ون ب�نظيف اليدين وفرك�ما �� ش�ل متكرر بالمعقمات أو 

  بالمياه والصابون.

لم تكن �ناك حاجة أبًدا 

حدات إ�� أج�زة ال��و�ة وو 

  العناية المركزة �� إيطاليا.

يد�� أن إيطاليا ت��م اللبنانية  OTV �ذا االدعاء غ�� ��يح. من ا��دير بالذكر أن التقر�ر اإلخباري لقناة

منظمة ال��ة العالمية بخداع�ا والمبالغة �� ��م تف��� المرض. �ذا التقر�ر يحتوي ع�� ترجمات باللغة اإلنجل��ية �� 

  :تقول العكس تماًما الدقائق التالية
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غسل األنف بانتظام 

بمحلول مل�� �ساعد �� 

الوقاية من العدوى 

  بف��وس �ورونا المستجد

  .ال توجد أي بّ�نة ع�� أن غسل األنف بانتظام بمحلول مل�� يقي من العدوى بف��وس �ورونا المستجد

�ساعد �� الشفاء من الز�ام �سرعة ولكن توجد بّ�نات محدودة ع�� أن غسل األنف بانتظام بمحلول مل�� 

  أك��. ومع ذلك، لم يث�ت أن غسل األنف بانتظام يقي من األمراض التنفسية.

تناول الثوم �ساعد �� 

الوقاية من العدوى 

  بف��وس �ورونا المستجد

�عد الثوم طعاًما ��ًيا، و�تم�� باحتوائھ ع�� �عض ا��صائص المضادة للميكرو�ات. ومع ذلك، ال توجد 

  أي بّ�نة من الفاشية ا��الية تث�ت أن تناول الثوم يقي من العدوى بف��وس �ورونا المستجد.

يدوم الف��وس فعليا ع�� 

 12جميع األسطح مدة 

 ساعة

أّيام ع�� األسطح، حسب نوع السطح الموجود  5ممكن ان �ع�ش الف��وس لساعات قليلة أو ح�� لغاية 

أو الب�ئة العاّمة. �� �ل حال، إذا كنت تظّن أن السطح قد ي�ون مصابا، عليھ، أو ا��رارة، أو �سبة الرطو�ة 

قّم ب�نظيفھ فورا بمعقم يق��� ع�� الف��وس و�حميك واآلخر�ن من انتقالھ. نظف يديك جيدا وافرك�ما 

 .بمط�ر كحو�� أو بالمياه والصابون وتجنب لمس العين�ن والفم واألنف

 10ف��وس �ورونا �ع�ش 

 يديندقائق ع�� ال

�� تنظيف اليدين  19دقائق ع�� اليدين، وأفضل طر�قة ��ماية نفسك من �وفيد  10يمكن أن �ع�ش الف��وس أك�� من 

�� ش�ل متكرر. و�ذا �ساعدك ع�� التخلص من الف��وسات الموجودة ع�� اليدين وتجنب انتقال العدوى �� حال لمس 

 .العين�ن والفم واألنف

ي�تقل ف��وس �ورونا �� 

واء و�مكن أن يص�ب �ل ال�

 ال�شر

ف��وس �ورونا ي�تقل من خالل قطرات صغ��ة (جز�ئات سائلة صغ��ة) من األنف أو الفم تن�شر عند 

 1,5سعال ��ص مصاب، و�ذه القطرات ثقيلة �س�يا، ما يمنع�ا من االنتقال �� ال�واء مسافة تز�د عن 

نظمة ال��ة العالمية �غسل اليدين �� م��، �عود ل�سقط �عد�ا ع�� األسطح/ ل�ذا الس�ب تو��� م

انتظام، واالل��ام بالمسافات االجتماعية اآلمنة و�آداب السعال و�عقيم األسطح المعرضة للمس. �ناك 

أمر آخر يف��ض أن �عرفوه و�و أن ا��طر الوحيد النتقال �ذا الف��وس �� ال�واء ي�ون �� المرافق 

ذ �ناك و�ي��ا: الشفط واستخدام األناب�ب وما ا�� ذلك، و�و الطبية، من خالل �عض اإلجراءات ال�� تتخ

ما يولد مادة محصورة، مضغوطة، قد تتفلت كرذاذ ناعم وجز�ئات صغ��ة جدا �� ال�واء. و�ذا �و الس�ب 

�� أن منظمة ال��ة العالمية تو��� باستخدام �عض معدات الوقاية ال��صية المتقدمة خالل الرعاية 

  ".95"أن  ال��ية و�ي��ا أقنعة

  ... وغ���ا الكث��

 اللقاحات ال�� أعلن التوصل إل��ا: ح�� يالحق "ف��وس الشا�عات" 

، و�الرغم من ا���ود المض�ية 19 حملة الشا�عات الممن��ة ال�� رافقت ظ�ور وان�شار ف��وس �وفيد

لدحض�ا، ومحاولة المؤسسات ا���ومية وا��اصة ومنظمات ا��تمع المد�ي والمنظمات الدولية 

��ار���ا، إال أ��ا جددت الظ�ور، و�نفس الشدة، مع اإلعالن عن البدء بحمالت التلقيح ضد الف��وس. 

ح المك�شف آمن �ش�ل �سمح باالعتماد عليھ دون وأصبح السؤال الذي يتم تداولھ �ش�ل كب��.. �ل اللقا

تخوف من التأث��ات ا��ان�ية أو مضاعفات خط��ة ل�ذا اللقاح! و�ان من أبرز ما ركزت عليھ الشا�عات �و 

ف�� التقنيات ال�� استخدمت �� تحض��ه و�نتاجھ. إ�� جانب ال��ك�� ع�� أن اللقاح لم يأخذ الف��ة 

  ة �� حاالت شب��ة.الزمنية المطلو�ة أو المعتاد

وقد اضطرت المؤسسات الرسمية، وأج�زة اإلعالم، ع�� جميع المستو�ات، للقيام بحمالت ال تقل ضراوة 

عن تلك ال�� صممت ��ار�ة الشا�عات، حول الف��وس نفسھ، وأعلن العالم حر�ا أخرى ضد المعلومات 
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ع�� تطو�ر�ا العلماء �� مختلف  المضللة ال�� �س��دف مصداقية �ذه األبحاث واللقاحات ال�� عكف

أنحاء العالم، حيث ان�شرت الشا�عات والمعلومات المضللة �سرعة كب��ة، واستخدمت ف��ا ��صيات 

  ) من نجوم الفن والسياسة والر�اضة.. وغ���ا.Celebritiesعامة (

، فقد القت تقنية ا��مض النووي الرسول 
ً
رة األو��، ) ال�� �ستخدم ع�� اإل�سان للمmRNA (وتحديدا

موجھ من االنتقادات، وحملة من الشا�عات ال�� تب�ت نظر�ة المؤامرة، دون ال��وء لمصادر علمية أو 

وقد ا��مت �ذه التقنية ا��ديدة بتغي�� المادة الوراثة الفردية، حيث ال��ك�� ع��  .تفس��ات تقنية مقننة

بداخل �ل خلية، و�ناء ع�� �ذه الشيفرة جزئية ا��مض النووي الذي يحمل الشيفرة الوراثية ل�ل إ�سان 

وعليھ، فقد ركزت الشا�عات ع�� أن اللقاح  .الوراثية يتم تص�يع ال��وت�نات الالزمة ل�ل العمليات ا��يو�ة

ا��ديد �عتمد ع�� "التالعب ا��ي��"، �� شا�عات �س��دف بالضرورة اللقاحات ال�� �عمل وفقا ل��مض 

الرسول �و ا��زيء الذي يحمل �ذه الشيفرة و�ذ�ب ��ا إ�� مطبعة وا��مض النووي  .النووي الرسول 

وتحقن ا��اليا ال�شر�ة ��ذا ا��مض  .ال��وت�ن ال�� �عرف بالر�بوزوم، وف��ا تتم صناعة �ل ال��وت�نات

النووي الرسول، الذي يدفع�ا لتص�يع بروت�نات مماثلة ل��وت�نات الف��وس من دون استخدام الف��وس 

قوم �ذه ال��وت�نات بتحفز ا��سم ع�� صناعة أجسام مضادة ل�ا، �عمل ع�� مواج�ة ذاتھ، حيث ت

وقد استخدمت الشركت�ن الرائدت�ن تقنية ا��مض النووي  .الف��وس ذاتھ �� حال أص�ب بھ اإل�سان

الرسول، و�ما شركة فايزر األم��كية مع شر�ك��ا بايونتاك األلمانية، والشركة األخرى �� موديرنا 

  33.��كيةاألم

ومع أن اللقاح مّر بمراحلھ المعتمدة، والمتبعة �� حاالت مثيلة، فإن الشا�عات لم ترحم ا���ود المض�ية 

  واالختبارات العلمية ال�� اتبعت �� التحض�� الختباره، من خالل مروره �� مراحل ثالث ع�� النحو التا��:

المرحلة األو��: ُ�عطى اللقاح لعدد صغ�� من المتطوع�ن لتقييم مأمون�تھ وتأكيد توليده لالستجابة  

خت�� اللقاحات �� �ذه المرحلة لدى متطوع�ن من الشباب 
ُ
، ت

ً
المناعية وتحديد ا��رعة المناسبة. وعموما

 .البالغ�ن والمتمتع�ن ب��ة جيدة

لعدة مئات من المتطوع�ن لمواصلة تقييم مأمون�تھ وقدرتھ ع��  المرحلة الثانية: ُ�عطى اللقاح �عد ذلك

توليد االستجابة المناعية. و�تمتع المشار�ون �� �ذه المرحلة من االختبار بخصائص مماثلة (مثل السن 

جرى عادة تجارب متعددة �� �ذه المرحلة 
ُ
وا���س) ��صائص األ��اص الذين �س��دف�م اللقاح. وت

درج عادة مجموعة من األ��اص غ�� لتقييم مختلف الفئا
ُ
ت العمر�ة ومختلف تركيبات اللقاح. وت

المطعم�ن باللقاح �� �ذه المرحلة كمجموعة للمقارنة من أجل تحديد ما إذا �انت التغي��ات الطارئة �� 

 .مجموعة األ��اص المطعم�ن �عزى إ�� اللقاح أو ما إذا حدثت بالصدفة

                                                           
33 Ben Quinn and Niamh McIntyre, Medical experts v anti-vaxxers: the Covid-19 information battle, , The Guardian, Sat 19 Sep 2020. 

(cited)  

https://www.theguardian.com/world/2020/sep/19/medical-experts-v-anti-vaxxers-covid-19-information-battle 
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اح �ورونا �عطى �� �ذه المرحلة آلالف المتطوع�ن، وُ�قارن بمجموعة أما �� المرحلة الثالثة، فإن لق

 �أساس للمقارنة، لتحديد 
ً
 مستخدما

ً
موا باللقاح لك��م تلقوا منتجا مماثلة من األ��اص الذين لم يطعَّ

مدى نجاعة اللقاح ضد المرض الذي �س��دف الوقاية منھ ولدراسة مأمون�تھ لدى مجموعة أك�� بكث�� 

جرى التجارب �� ظل المرحلة الثالثة �� معظم األحيان ع�� نطاق عدة بلدان وعدة من األ��ا
ُ
ص. وت

 .مواقع داخل بلد مع�ن لضمان انطباق نتائج أداء اللقاح ع�� عدة فئات س�انية مختلفة

خفى ع�� المتطوع�ن والعلماء الذين يجرون
ُ
جرى �� المرحلت�ن الثانية والثالثة، ت

ُ
 وأثناء التجارب ال�� ت

الدراسة المعلومات عن أي المتطوع�ن تلقى اللقاح قيد االختبار أو المنتج المستخدم �أساس للمقارنة. 

و�و تدب�� ضروري لضمان عدم تأثر المتطوع�ن والعلماء �� تقييم�م ” التعمية“وُ�س�� �ذا التدب�� 

كشف للمأمونية أو النجاعة بمعرفة من تلقى أي منتج. و�عد ان��اء التجر�ة وا��صو 
ُ
ل ع�� جميع النتائج، ت

للمتطوع�ن والعلماء الذين أجروا التجر�ة المعلومات عن �و�ة من تلقى اللقاح ومن تلقى المنتج 

  .  34.المستخدم �أساس للمقارنة

 �� معركة التصدي 
ً
 حقيقيا

ً
جائحة المعلومات "المز�فة" كما أسم��ا �عض المصادر، �عت�� تحديا

يھ. ولعل االقتباسات تؤكد ما �ش�� إليھ. فالطب�ب محمد جمال �شر �� للف��وس ومحاولة السيطرة عل

صفحتھ ال��صية ع�� تطبيق ا�ستغرام مقطعا توعو�ا يحذر فيھ مما وصفھ بـ "جائحة المعلومات 

و�قول ا��راح ال�و���: "ب�نما �ان األطباء �ستغرقون  ."المز�فة ال�� تن�شر أك�� من المعلومات ال��يحة

اية المر���، والعلماء يجرون أبحا��م ل��صول ع�� لقاح ضد الف��وس، �عمل المز�فون وق��م �� عن

ب�شر الباطل ��ار�ة �ذه اللقاحات وال�� أثب�ت فعاليا��ا من خالل الدراسات، لكن ا��اجة باتت م��ة 

ت تؤدي للقاح من نوع آخر، و�و لقاح ا��ق ضد الباطل"، مش��ا إ�� أن المعلومات المضللة عن اللقاحا

  .35إ�� امتناع الكث�� من الناس عن التطعيم

ومع الفرحة ال�� ظ�رت ع�� الوجوه، من خالل �شارة التوصل للقاح الموعود، إال أن حمالت ال�شكيك 

وال�شو�ھ �انت أك�� من وا��ة ومؤثرة �� الرأي العام، ح�� أصبحنا نرى �ش�ل دائم من يخرج لوسائل 

، وقد عرضت �عض الدراسات ل��وانب بال�� اإلعالم و�ع�� عن رفضھ التلقي
ً
 أو مخونا

ً
 أو مشك�ا

ً
ح م��ما

�انت محط "اع��اض" للمنادين بالتأ�ي أك��، ورفض التلقيح �� مراحلھ ا��الية.. أو رفضھ بال�لية، من 

  :36خالل ال��ك�� ع�� ا��وانب التا��
                                                           

 

- 12- 31ردا ع�� ا��اوف �شأن آثاره ا��ان�ية وفعاليتھ ، �كذا تتم صناعة وتطو�ر لقاح �ورونا حسب ال��ة العالمية،  الشروق أونالين  34 

2020  

  Azzaman | فاضل البدرا�ي  –زمن �ورونا  سباق اإلشاعات لإلعالم ��

  رابط المرجع - 2020د�سم��  02د�ي،  –�غ�� جينات ال�شر".. األ�اذيب ونظر�ات المؤامرة تحيط بلقاحات �ورونا، ا��رة   "أزمة �ورونا 35 

 (alhurra.com) األ�اذيب ونظر�ات المؤامرة تحيط بلقاحات �ورونا | ا��رة .."�غ�� جينات ال�شر"

ع��  2020-12- 31بتار�خ   (DW)ول لقاح �ورونا .. فاين ا��قيقة"، تقر�ر �شرتھ الفضائية األلمانية تقر�ر �عنوان: "سبع خرافات ح 36 

 DW | 31.12.2020 | سبع خرافات حول لقاح �ورونا .. فأين ا��قيقة؟ | ��ة | معلومات ال بد م��ا ل��ة أفضل  الرابط التا��:
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  ذه من أك�� االدعاءات ال�� دارت حول بيون�يك".  ر�ما �عد �-"لم يتم إجراء اختبارات �افية للقاح فايزر

اللقاح، إذ �ساءل كث��ون حول "عملية الموافقة السر�عة" ع�� اللقاح الذي أنتجتھ شركة بيون�يك 

  األلمانية بالتعاون مع فايز األمر�كية. 

  اللقاح ال �عمل ضد السالالت المتحورة من �ورونا". قبل وقت قص�� من بدء التطعيم �� ألمانيا، تم"

ك�شاف طفرات لف��وس �ورونا �� بر�طانيا وجنوب إفر�قيا، ورغم ا��اوف ال�� تدور حول �ذه ا

 ضد�ا، ومع ذلك فاألمر غ�� مؤكد
ً
 .الطفرات، إال أنھ من ا��تمل أن اللقاح سيعمل أيضا

 " ففي ح�ن "اللقاح �غ�� ا��مض النووي ال�شري ،
ً
 �ذه ا��رافة �� أغرب االدعاءات ال�� ان�شرت مؤخرا

، ولكنھ مستحيل من الناحية 
ً
 علميا

ً
أن التالعب �� ا��مض النووي ال�شري من خالل لقاح قد يبدو مث��ا

بيون�يك، أحد اللقاحات ال�� �عتمد ع�� ا��مض النووي الر�بوزي  -و�عد لقاح فايزر  .البيولوجية

�� أجزاء مختارة من "الرسول"، أي أنھ ال يحتوي ع�� ف��وسات ضعيفة أو ميتة، �أغلب اللقاحات، بل ع

ا��ينوم ا��اص بالف��وس، وال يتم حقنھ �� ا��مض النووي ال�شري، بل �� األ���ة العضلية، حيث 

 مضادة لم�اجمتھ والتغلب عليھ
ً
  .يتعرف عليھ ا���از المنا�� ع�� أنھ "جسم غر�ب"، و�ش�ل أجسادا

 "ع�� ظا�رة "لقاح ا��صبة"، إذ أن ،  و�ذه ا��رافة بن�ت "يمكن اإلصابة ب�ورونا من خــالل اللقاح

حوا�� خمسة �� المئة من األطفال الذين تم تطعيم�م ضد ا��صبة أص�بوا ��ا �ش�ل خفيف �عد 

تطعيم�م. �ذه الظا�رة موجودة لدى اللقاحات ال�� �عتمد ع�� مادة ف��وسية، ولذلك، ألن لقاح �ورونا 

ي مادة ف��وسية، فال يوجد �ناك خطر �عتمد ع�� ا��ينوم ا��اص بالف��وس، وال يحتوي ع�� أ

  .لإلصابة بھ من خالل التطعيم

 "وردت تقار�ر متفرقة عن مر��� أص�بوا بصدمة تحسسية �عد التطعيم "اآلثار ا��ان�ية ��دد ا��ياة .

باللقاح، ومع ذلك، فإن �ذه ا��االت فردية، فغالبية اال��اص الذين تم تطعيم�م تحملوا اللقاح 

يجب توقع األعراض ا��ان�ية التالية: ألم وحكة �� م�ان إعطاء اللقاح، وصداع �ش�ل جيد. ولكن 

  .وغثيان و�س�ال، وح��، وآالم �� العضالت والمفاصل، وقشعر�رة طفيفة

 "الشر�ك  "اللقاح فعال ألسبوع�ن فقط .
ً
ال �ستطيع العلم �عد تحديد المدة ال�� س�بقى ��ا اللقاح فعاال

ك أوغور شا��ن، قال خالل مؤتمر ��في، إنھ وفر�قھ يف��ضون أن المؤسس ورئ�س شركة بيون�ي

 لثالثة أش�ر ع�� األقل، و�طمحون إ�� تمديد ف��ة ا��ماية إ�� عام�ن ع�� األقل
ً
 .اللقاح سي�ون فعاال

 و�� من أش�ر نظر�ات المؤامرة ال�� ظ�رت منذ البدايات األو�� الن�شار  ""بيل غي�س وراء �ل �ذا

النظر�ة �ذه، إن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غي�س وزوجتھ مسؤوالن عن  الف��وس. وتقول 

و�اء �ورونا، و�تفرع من �ذه النظر�ة أجزاًء أصغر، تقول إن غي�س ير�د فرض مطلب تطعيم 

عال�� ألن مؤسستھ تكسب المليارات من خالل تطو�ر اللقاح، كما أنھ يخطط ��عل س�ان 

 العالم خاضع�ن من خالل شرائح الكمب
ً
 .يوتر المزروعة سرا
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 �� �عض األحيان، 
ً
و�ذا �ان من الصعو�ة السيطرة ع�� الف��وس غ�� المر�ي، الذي ال �س�ب أعراضا

و�ن�� باالبتعاد ا��سدي والتداب�� ال��ية وارتداء األقنعة �وسيلة ل��د من ان�شاره، فإن اليقظة �� 

وقد أظ�رت دراسة أمر�كية سابقة،  .والمز�فةواحدة من أفضل الطرق للقضاء ع�� األخبار ال�اذبة 

أجر�ت ع�� ف��وس "ز��ا"، أن الشا�عات قللت من ثقة الناس �� دقة المعلومات الو�ائية لمنظمة ال��ة 

 من فك شفرة المعلومات المعقدة
ً
   .العالمية، إذ يميل الناس للتمسك بالتفس��ات الت�سيطية بدال

  األثر اإليجا�ي لشا�عات الف��وس:

عد �ذا العرض التحلي�� لتأث�� الشا�عات �� مس��ة وان�شار ا��ائحة �ان من الطبي�� التوقف عند �

�عض اإلشارات ال�� تناول��ا �عض المصادر اإلعالمية ل��وانب اإليجابية للف��وس، وتأث��ا��ا "اإليجابيـــة" 

. ف
ً
�� س�يل المثال، ان�شرت صور ) ع2020في ش�ر ف��اير/ شباط من العام ا��ا�� (ع�� الب�ئة تحديدا

لو�الة الفضاء األمر�كية (ناسا) التقط��ا أقمار صناعية فوق األجواء العليا �� الص�ن، أظ�رت كيف تراجع 

مستوى تلوث ال�واء �ناك �عد فرض ا���ر الص�� �س�ب جائحة �ورونا. صور ناسا أظ�رت انخفاضا �� 

��� �� �شاط المصا�ع الص�نية، �عدما أوقف مستو�ات أكسيد الني��وج�ن وذلك �عد تراجع قيا

المصنعون اإلنتاج �� إطار ج�ود �س��دف احتواء الف��وس. أكسيد الني��وج�ن �و غاز ضار ي�بعث من 

محر�ات المركبات والم�شآت الصناعية. وقد تم رصد مستو�ات انخفاض أك�� �� المناطق القر�بة من 

  .نمركز ان�شار الف��وس �� وو�ا

�واء معضلة كب��ة �� الص�ن، وع�� غرار �ل المدن الك��ى، حيث �انت مدينة وو�ان ال�� فتلوث ال 

انطلقت م��ا ا��ائحة �عا�ي من الضباب الكثيف الذي �غذيھ عوادم السيارات و�ل ما تفرزه المصا�ع 

الك��ى من نفايات ومخلفات صناعية. ومع فرض ا���ر الص�� جفت العديد من منا�ع التلوث وأصبح 

ال�واء نقيا. تجر�ة مفتوحة لم يكن خ��اء الب�ئة وا��تص�ن بالغالف ا��وي لألرض يحلمون ��ا ح��. ألول 

مرة، تمكنوا من قياس ومراقبة الكيفية ال�� يت�ون ��ا ال�واء النظيف �� المدارات ا��ضر�ة للمدن 

  .37يھالك��ى وتحديد �سبة التلوث مح�� الصنع ومقدار مسا�مة الصناعة الملوثة ف

كما أنھ يمكننا إيراد �عض ا��وانب ال�� �عت�� إيجابية للشا�عات، وال�� غزت العالم، ما أشارت إليھ 

دراسات وتقار�ر عالمية بأنھ �انت لألخبار ال�� �شر��ا منصات التواصل االجتما��، مثل �عض 

اس و�م ي�ساقطون �� الفيديو�ات ال�� �شرت �� الص�ن و�� إيران واأل�وادور و بلدان أخرى تظ�ر الن

 يردع الناس 
ً
 الع��اف تلك الدول بتف��� ا��ائحة، ثم باتت س�با

ً
الشوارع صر�� ف��وس �ورونا، �انت س�با

�� بلدان أخرى �عيدة عن ا��روج إ�� الشوارع و�ح��م ع�� االعتصام بالم��ل للوقاية من المرض، ما بدد 

مؤامرة ممن يزعمون أّن �ل ما يجري يصب �� ا��رب إ�� حد كب�� من أو�ام ي�شر�ا المؤمنون بنظر�ة ال

  !التجار�ة ب�ن الواليات المتحدة والص�ن

                                                           
  م.2020.10.09سياسة واقتصاد: �ورونا ـ جائحة قاتلة بتأث��ات إيجابية لم تكن �� ا��سبان!    DWقر�ر الفضائية األلمانية ت 37  

  DW | DW | 09.10.2020 منظور أوسع من�ورونا ـ جائحة قاتلة بتأث��ات إيجابية لم تكن �� ا��سبان! | سياسة واقتصاد | تحليالت معمقة ب
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وأفادت دراسة أجرا�ا موقع "�ار�ون بر�ف" ال��يطا�ي المع�� بالب�ئة، أن معدل انبعاثات ثا�ي أكسيد 

المفروض �� البالد ��  الكر�ون �� ال�ند انخفض للمرة األو�� منذ أر�عة عقود، و�رجع ذلك جزئيا إ�� اإلغالق

إطار م�افحة و�اء �ورونا. وأظ�رت الدراسة أن انخفاض الطلب ع�� الك�ر�اء إضافة إ�� منافسة مصادر 

الطاقة المتجددة، أديا إ�� تراجع الطلب ع�� الوقود األحفوري ع�� مدى أش�ر الماضية ح�� قبل أن تتف��� 

أذار/ مارس �و الذي أدى إ�� ز�ادة االنخفاض  25اية من ا��ائحة �� ال�ند. وأو��ت أن اإلغالق المفا�� بد

خالل ش�ر  %��15 االنبعاثات. ووفقا للدراسة، انخفضت انبعاثات ثا�ي أكسيد الكر�ون �� ال�ند بنحو 

 %��1 ن�سان / أبر�ل. وجاء �� الدراسة أن "االنبعاثات انخفضت ب�سبة  %30أذار/ مارس الما���، و�حوا�� 

 ."38، حيث انخفض اس��الك الفحم والنفط2020الما�� المنت�� �� أذار/ مارس تقر�با �� العام 

�� السياق ذاتھ، أظ�رت دراسة أخرى أن االنخفاض الكب�� �� تلوث ال�واء الناجم عن تداب�� اإلغالق من  

ألف ��ص �� أورو�ا، وقد أدت اإلجراءات المتخذة لم�افحة الو�اء إ�� تباطؤ  11شأنھ أن ينقذ حياة 

و�� اس��الك النفط ب�سبة  % �40ائل �� االقتصاد األورو�ي، ما قلل من إنتاج الك�ر�اء من الفحم ب�سبة 

وتراجع ترك�� ثا�ي أكسيد الني��وج�ن وا��سيمات  و�انت الن�يجة انخفاض تلوث ال�واء.  الثلث تقر�با.

ع�� التوا��، وفقا للدراسة ال�� أجرا�ا مركز أبحاث الطاقة  % 10و % 37الدقيقة �� ال�واء ب�سبة 

  .وال�واء

 رصد دور ال
ً
شا�عات (الغ�� سل��) �� عمليات الضبط االجتما��، حيث �ان ومن زاو�ة أخرى يمكن أيضا

) ومن بلدان أخرى تظ�ر الناس و�م 
ُ
ل�شر  مقاطع فيديو من الص�ن ومن إيران واأل�وادور  (مثال

 الع��اف تلك الدول بتف��� ا��ائحة، و�التا�� 
ً
ي�ساقطون �� الشوارع صر�� ف��وس �ورونا، �انت س�با

 لردع الناس 
ً
�� بلدان أخرى �عيدة، عن ا��روج إ�� الشوارع وح��م ع�� "ا���ر الم����" باتت س�با

اإلجباري أو االختياري للوقاية من المرض، ما بدد إ�� حد كب�� ،من أو�ام ي�شر�ا المؤمنون بنظر�ة 

ر وأن األم !المؤامرة، ممن يزعمون أّن �ل ما يجري يصب �� ا��رب التجار�ة ب�ن الواليات المتحدة والص�ن

 منضبطا.
َ
  ال يتجاوز اللعبة اإلعالمية الم��مجة، والمعدة إعدادا

ظا�رة الشا�عات ال�� شغلت الناس �ش�ل مؤٍذ و�دام �� حاالت كث��ة، وا��مالت المنددة باألخبار غ�� 

الموثقة، وا��رضة ع�� تحري المعلومة ال��يحة الموثوقة ��ا والداعية للو�� والتعامل بجدية 

سا�م �� اس�نفار ا��م�ور بحيث أن مساءلة المعلومات الواردة وعدم األخذ �عفو�ة  ومسؤولية مع�ا

وسطحية ل�ل ما تقدمھ العديد من وسائل ووسائط التواصل من اتصال جما���ي أو وسائط التواصل 

  االجتما��. 

  

  

                                                           
 عن تقر�ر �شره موقع  38

ً
، 40اإلمارا�ي، �عنوان: انخفاض االنبعاثات الكر�ونية �� ال�ند ألول مرة منذ  24نقال

ً
/  2020مايو  12الثالثاء  عاما

  40انخفاض االنبعاثات الكر�ونية �� ال�ند ألول مرة منذ  14:03
ً
  (ae.24) عاما
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  توصيات الدراسة:

يد المتوقع، والغوص �� التغي��ات قضية �ورونا، وتأث��ا��ا الم��تبة، ع�� المدى القر�ب، وع�� المدى البع

 دراس��ا �ش�ل جاد ومكثف، وع�� 
ً
الكب��ة ال�� أحد��ا وستحد��ا ا��ائحة ع�� ال�شر�ة جمعاء، يتم حاليا

جميع المستو�ات و�� جميع أنحاء العالم، ومن زوايا متعددة: اقتصادية وتر�و�ة وثقافية وسياسية وأمنية 

 ا��وان
ً
 من �ذه التأث��ات واجتماعية ... ول�س أخ��ا

ً
ب اإلعالمية. ولعلنا �� دراس�نا �ذه حاولنا رصد �عضا

 �� التفاعل والتعامل مع -من ا��وانب االتصالية
ُ
، �ونھ ا��انب األك�� فعالية وتأث��ا

ً
اإلعالمية تحديدا

��ا، الواقع والمتغ��ات. وحاولنا من خالل العرض والتحليل ل�ذه الظا�رة، وضع األصبع ع�� �عض إفرازا

ودراس��ا تحت مج�ر التحليل والدراسة، ولعلنا �� دراسات الحقة �ش�� إ�� جوانب التأث�� الذي احدثتھ 

المواد اإلعالمية، ومدى فعالي��ا ومستوى تصديق�ا، من خالل دراسة �غوص �� معرفة الرأي العام أو ما 

  �س�� بدراسة ا��م�ور حول ظا�رة أو سؤال بح�� محدد.

 ��داثة  بالتأكيد، يمكن
ً
التوسع أك�� وأعمق �� �عض النقاط ال�� تناول��ا الورقة البحثية، ولكن نظرا

الظا�رة وجد��ا وجدنا أنفسنا ملزم�ن باالعتماد ع�� ما ت�شره المواقع اإلخبار�ة والعلمية والمواد 

ظل  الم�شورة ع�� صفحات اإلن��نت، حيث غدت األداة الطبيعية ل��صول ع�� المعلومات، خاصة ��

  ا���ر وتوقف العديد من المؤسسات عن القيام بأ�شط��ا المعتادة.

ونختتم ببعض التوج��ات ال�� ت�بع من واقع التوصيات واالق��احات ال�� �ستخر�ا من أدبيات ومواد  

الدراسة، وال�� بالتأكيد تتفق مع الكث�� من التوصيات والتوج��ات ال�� أورد�ا العديد من المؤتمرات 

وآراء ا����اء �� مواد عرضت و�شرت �� المواقع الموثقة وع�� منصات التواصل ومواقع البحث  وتقار�ر

العل��، وال�� م��ا ما يتعلق بتصديق األخبار غ�� الموثقة من عدمھ وضرورة إعداد ا��م�ور وت�ب��ھ 

ل المسؤولية للتحديات ال�� تفرض�ا �ذه الشا�عات، ا�� توصيات ودعوة ��ث ا���ات ذات العالقة لتحم

  المش��كة �� مواج�ة التحدي اإلعالمي الكب��، �ل من موقعھ:

  ضرورة التأكد قبل تناقل االخبار و�شر�ا ع�� صفحاتنا. والتأكد من مصدر�ا، �أن ننقل األخبار من

وسائل االتصال الموثوقة مثل ال��ف اليومية ومحطات الراديو والتلفاز وال��ف االلك��ونية 

� ت�شر األخبار بم�نية عالية ومشغولة �ش�ل دقيق، ف�ذه الوسائل تنقل ا���� كما �و، المعروفة، وال�

وال يتم �شر الشا�عات من خالل�ا �و��ا مؤسسات مرخصة تحاسب ع�� االخبار ال�� ت�شر�ا و�تم 

 مراجعة �ذه االخبار من خالل �وادر متخصصة ومدر�ة و�تم التأكد من ا���� من مصدره قبل �شره.

  كيد ع�� توفر الشروط الفنية ع�� ا���� عندما ي�شر، ومن ا�م �ذه الشروط وجود مرجعية أو التأ

مصدر محدد يمكن العودة إليھ من أجل أن يؤكد أو ينفي المعلومة الم�شورة (التعرف ع�� مصدر�ا، 

 ومساءلة مضمو��ا).
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  حقائق موثقة، بل قد ت�ون التأكيد ع�� حقيقة أن ما ت�شره وسائل التواصل االجتما�� ل�س بالضرورة

آراء أو تصورات موج�ة أو غ�� واقعية، أو تحتوي �عديالت معينة ألغراض محددة، يجب مساءلة 

 محتوا�ا. 

 .ضرورة اإلبالغ عن المعلومات ال�اذبة أو ا��طئة 

  تحميل السلطات والمؤسسات األمنية الرسمية مسؤولية متا�عة ومعاقبة مرو�� األخبار والمعلومات

 ذبة ��طورة وفداحة إيذا��م للمجتمعات واألفراد.ال�ا

  ،عدم الت��ل �� �شر المعلومات ال�� تصل ع�� شب�ات التواصل االجتما�� �ش�ل تلقا�ي، وعند الشك

 .ال بد من البحث والتحري للتحقق من المعلومات قبل �شر المعلومات المتبادلة

  .تفعيل دور مؤسسات ا��تمع المد�ي 

 يع مواقع وحسابات ا��موعات ال�� �عرض و�ش�ر بالصور  واألخبار مف��كة عن مساعدة دعم و���

 الف��وس، ال�� يقوم بدحض الشا�عات وف�� مواد�ا..

  ،ضرورة اعتماد مصادر علمية موثقة �� التعرف ع�� اإلجابات ع�� �ساؤالتنا العديدة حول الف��وس

 و�التا�� عدم تلقف �ل معلومة ت�شر�ا صفحات التواصل.

  التأكيد ع�� ضرورة تجر�م و�التا�� معاقبة �ل من يتعمد �شر معلومات وأضاليل وأ�اذيب وآراء غ��

 موثقة سواء �ان بحسن نية أو �سوء قصد.

 ... 

، إ�� أن الورقة ا��الية، تناولت بالرصد والتحليل مرحلة معينة ومحددة من اإلشارةال بد �� ا��تام من 

ھ من �غطية إعالمية، ومواد �شرت �� مواقع التواصل االجتما��، إال أن تطور ان�شار الف��وس، وما رافق

تطور الف��وس والكيفية ال�� ستؤول إل��ا األمور ومضاعفات وتأث��ات �ذا الو�اء، و�م�انية السيطرة 

عليھ، والكيفية ال�� س�تم التعامل مع�ا حول المستجدات، قد ت�ون موضوع دراسة أو دراسات قادمة، 

  للدراسة ا��الية، بحكم الوقت، أن �غط��ا. ال يمكن
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  المصادر والمراجع:

    العر�ية:

  د�ي،  –أزمة �ورونا " �غ�� جينات ال�شر".. األ�اذيب ونظر�ات المؤامرة تحيط بلقاحات �ورونا، ا��رة

�غ�� جينات ال�شر".. األ�اذيب ونظر�ات المؤامرة تحيط بلقاحات " … رابط المرجع - 2020د�سم��  02

  (alhurra.com) �ورونا | ا��رة

  تقر�ر م�شور �� موقع  40انخفاض االنبعاثات الكر�ونية �� ال�ند ألول مرة منذ ،
ً
اإلمارا�ي،  24عاما

 م.2020مايو  �12عنوان: الثالثاء 

  ،إبر�ل  9البدرا�ي، د. فاضل، اإلشاعة الرقمية �� زمن ال�ورونا، ��يفة اخبار ا��ليج، البحر�ن

 .     http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1206375. م.2020

 ) .دور شبكة الفا�سبوك �� �عز�ز التوعية ال��ية حول ف��وس 2020بن ع�شوش ع., & بوسرسو�ح .(

دراسة ميدانية لعينة من مستخدمي الفا�سبوك صفحة أخبار ف��وس �ورونا والتوعية  �19ورونا �وفيد 

-http://journals.lagh .309- 288), 2(�2ن االجتما��, ال��ية نموذجا. مجلة التمك

univ.dz/index.php/sej/article/view/1023 

 تقر�ر الفضائية األلمانية DW    �� سياسة واقتصاد: �ورونا ـ جائحة قاتلة بتأث��ات إيجابية لم تكن

سبان! | سياسة واقتصاد | �ورونا ـ جائحة قاتلة بتأث��ات إيجابية لم تكن �� ا�� .م2020.10.09ا��سبان! 

  DW | DW | 09.10.2020 تحليالت معمقة بمنظور أوسع من

  ي  -وحدة تدقيق الوقا�ع  - تقر�ر ل�يئة اإلذاعة ال��يطانية، ف��وس �ورونا: شا�عات طبية عليك تجا�ل�ا�

  https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51787845 2020مارس/ آذار  8 -�ي ��� 

  ل �ابف��ير، الشا�عات.. الوسيلة اإلعالمية األقدم �� العالم، ترجمة تانيا ناجَيا، م�شورات دار جان نو�

  14. ص. 1، ط2007السا��، ب��وت 

 ) .تناول المؤسسات ال��ية والوسائل اإلعالمية ا���ومية وا��اصة اللبنانية ألزمة 2020ا���دري أ .(

ة جام
ّ
-205), 3(1عة عدن اإللك��ونّية للعلوم اال�سانّية واالجتماعية, �ورونا ع�� صفحا��ا �� الف�سبوك. مجل

222. https://doi.org/10.47372/ejua-hs.2020.3.44  

  الرقم الدو�� 2010- 1958لبنان، -جوستاف لو�ون، سي�ولوجية ا��ما���، دار السا��، ب��وت/

9781855168152 - The Crowd: A Study of the Popular Mind is a book authored by Gustave Le 

Bon that was first published in 1895.   

  ،ا��شت، محمد عثمان، الشا�عات وكالم الناس، أسرار الت�و�ن وفنون المواج�ة، مكتبة إبن س�نا

   ن القا�رة، مصر.1996

 19الثالثاء، #  21ز�ار، حسان، اإلشاعة والفكر التضلي�� زمن �ورونا.. ا��زائر نموذجا، ا��زائر ـ عر�ي 

  .�ـ1442جمادى اآلخرة  05م / 2021يناير 

  سارة بن ر�الة، سراي سعاد، الشا�عات اإللك��ونية حول "و�اء �ورونا �� ا��زائر وأثار�ا النفسية ع��
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 Electronic rumors about the ‘corona pandemic 'in"ا��م�ور" قراءة �� آليات التصدي والمواج�ة

Algeria and its psychological effects on the public " Reading in the mechanisms of confrontation 

and confrontation"   287-273م. (ص:  2020، جوان 2، ا��لد  2، مجلة التمك�ن االجتما��، العدد(. 

http://journals.lagh-univ.dz/index.php/sej/article/view/1022 

 ا.. فاين ا��قيقة، تقر�ر �شرتھ الفضائية األلمانيةسبع خرافات حول لقاح �ورون (DW)  12-31بتار�خ -
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  م��ص البحث:

عرفت ال�شر�ة حدثا من األحداث النادرة والغر�بة، قّل أن ش�دتھ ع�� التار�خ، تمثل �� اجتياح و�اء �ورونا 

للعالم برمتھ؛ فلم �سلم منھ أي منطقة من مناطقھ. وأيقن من �عتقد و�ؤمن بوجود خالق ل�ذا ال�ون أن 

إليھ، ف�انت مناسبة للتو�ة واألو�ئة إليھ سبحانھ عند فئة، و�غراقا �� موجة ال م��أ وال من�� من اللھ إال 

من الرعب وال�لع لدى فئة أخرى. و�� نزول �ذا البالء تمحيص لمعدن ال�شر، فالمؤمن  الموحد �علم أن 

ر عن ما من بالء ي��ل إال وُرفع بإذن اللھ. وقد أبانت �ذه ا��ائحة عن تضامن ب�ن ب�� ال�شر، �غض النظ

ما أظ�رت �ذه ا��نة نكرانا للذات وت��يات، واج��ادات �� انتما��م الدي�� أو العر�� أو اللغوي... ك

  جميع ا��االت؛ م��ا ا��ال الص�� واالجتما�� والفق��...

 ا��ال الفق�� وما أثارتھ �ذه ا��ائحة من نقاش حول �عض القضايا والنوازل  دراسةاله وما ��منا �� �ذ

خلق نوعا من ا��راك والتدافع من أجل اإلجابة و�يجاد حلول ل�ذه النوازل والفتاوى المستجدة، مما 

   .المثارة �� زمن �ورونا، تأصيال ثم �سديدا وتوج��ا

إ�� أي حد ُوفق العلماء و�يئات اإلفتاء العالمية �� بدل الوسع و�عمال الرأي، مس�ندين إ�� نصوص ف

ستحضر البعد المقاصدي، و�عا�� ا��وادث والنوازل المطروحة زمن الو�اء، الشرع، ل��روج بفتاوى �

  وتواجھ تحدياتھ؟

و�ل بإم�ان �ؤالء ا����دين من علماء األمة إيجاد أجو�ة ل�ل النوازل والمستجدات أم فقط لبعض  ما �ع��ض حياة 

اإلسالمي، من خالل فقھ النوازل، قادر ع�� المسلم�ن �� �ذه الظرفية االست�نائية ال�� فرض��ا ا��ائحة؟ و�ل الفقھ 

  التصدي ل�ل النوازل واإلجابة ع�� �ساؤالت الناس وما �عا�شونھ من تداعيات �ذا الو�اء؟

  �ذه �عض األسئلة ال�� حاول البحث اإلجابة ع��ا من خالل �ذه الدراسة.

 جائحة �ورونا. -األو�ئة  –النوازل  –اإلفتاء  –االج��اد الت��ي��  ال�لمات المفتاحية:
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Abstract 

Humanity has known one of the rare and strange events that it has rarely seen throughout 

history, which was the outbreak of the Corona epidemic in the entire world; none of his 

regions were spared. And the monotheistic believers were certain that there is no refuge or 

escape from God except to Him, and it was an occasion for repentance to Him, Glory be to 

Him, for one group of them, and drowning in a wave of terror and panic among another 

group. And in the coming down of this affliction is a scrutiny of the nature of human beings, 

for the monotheist believer knows that every affliction descends is lifted by God’s 

permission. This pandemic has demonstrated solidarity among human beings, regardless of 

their religious, ethnic or linguistic affiliation... It has also demonstrated self-denial, sacrifices, 

and diligence in all fields. Including the health, social and jurisprudence fields... 

What concerns us in this study is the field of jurisprudence and the discussion raised by this 

pandemic about some emerging issues and events, which created a kind of movement and 

scramble for the answer and finding solutions to these events and fatwas raised in the time 

of Corona, rooting, repaying and directing. 

To what extent have the scientists and the international fatwa bodies agreed to make the 

effort and implement the opinion, based on the texts of the Sharia, to come up with fatwas 

that evoke the objective dimension, treat events and issues in the time of the epidemic, and 

face its challenges? 
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Can these diligent scientists among the nation’s scholars find answers to all events and 

developments, or only to some of what obstructs the lives of Muslims in this exceptional 

circumstance imposed by the pandemic? Is Islamic jurisprudence, through the jurisprudence 

of events, capable of addressing all facts and answering people’s questions and what they are 

experiencing from the repercussions of this epidemic? 

These are some of the questions that the research tried to answer through this study. 

Keywords: AL ijtihad attanzili - fatwas - events - epidemics - corona pandemic. 

 

   



  : األسرة �� زمن كورونا: الفرص والتحديات�امسكتاب المؤتمر الدو�� ا�                                          ICEFS المركز الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة واألسر�ة م�شورات 

  2020 د�سم�� / �انون األول  5-6                                                                                                                                                                    

 
104 

  :مقدمة

 .من الزمن انتاب��ا مشاعر الفزع والرعب من �ول ما حل ��ا جراء جائحة �ورونا ح�نأ�ى ع�� ال�شر�ة 

واجتاحت البعض انت مناسبة للتو�ة واألو�ة، و� م��أ وال من�� من اللھ إال إليھ،  أيقن البعض أن الف

 او�قين ان إيمانو ن الموحدو د المؤمناوازد، ز�قت �سب��ما أرواح أو �ادت. ا��وف وال�لع اآلخر موجة من

عند اللھ عز وجل. و�� نزول �ذا البالء تمحيص لمعدن ال�شر؛ فالمؤمن �علم علم اليق�ن أن ما  اواح�ساب

ن من بالء نزل إال وُرفع بإذ  ِ�� ِكَتاٍب ّمِ
َّ

ْم ِإال
ُ

نُفِسك
َ
 ِ�� أ

َ
ْرِض َوال

َ ْ
ِص�َبٍة ِ�� األ َصاَب ِمن مُّ

َ
ن اللھ. قال �عا��: ﴿َما أ

ِھ َ�ِس�ٌ�﴾ [ا��ديد:
َّ
� الل

َ
ِلَك َع�

َٰ
َ�ا ِإنَّ ذ

َ
ْ�َ�أ ن نَّ

َ
ْبِل أ

َ
 ]21ق

حسناتھ أن أبان عن اجتاح �ذا الو�اء األرض مشرق�ا ومغر��ا، و�و بالء امتحنت فيھ ال�شر�ة، ف�ان من 

تضامن ب�� ال�شر، بقطع النظر عن الدين أو العرق أو اللغة. كما أظ�رت �ذه ا��نة نكرانا للذات 

  وت��يات، واج��ادات �� جميع ا��االت؛ م��ا ا��ال الص�� واالجتما�� والفق��...

ل �عض القضايا والنوازل، وما ��منا �� �ذا المقام ا��ال الفق�� وما أثارتھ �ذه ا��ائحة من نقاش حو 

مثل: إغالق المساجد وتوقيف صالة ا��ماعة وا��معة ف��ا...ف�ان البد من ��ذ �مم الفق�اء والعلماء 

والباحث�ن ا��تص�ن ومن إعمال النظر واالج��اد وتحري ا��كم الشر�� �� �ذه النوازل المستجدة، و�و 

�يجاد حلول ل�ذه النوازل والفتاوى المثارة �� زمن ما خلق نوعا من ا��راك والتدافع من أجل اإلجابة و 

  �ورونا، تأصيال ثم �سديدا وتوج��ا للمستفسر�ن والمستفت�ن. 

  إش�الية البحث

إ�� أي حد ُوفق العلماء و�يئات اإلفتاء العالمية �� بدل  يمكن ت��يص إش�الية البحث �� األسئلة اآلتية:

الوسع و�عمال الرأي، مس�ندين إ�� نصوص الشرع، ل��روج بفتاوى �ستحضر البعد المقاصدي، و�عا�� 

  ا��وادث والنوازل المطروحة زمن الو�اء، وتواجھ تحدياتھ؟

لنوازل والمستجدات أم فقط لبعض  ما و�ل بإم�ان �ؤالء ا����دين من علماء األمة إيجاد أجو�ة ل�ل ا

�ع��ض حياة المسلم�ن �� �ذه الظرفية االست�نائية ال�� فرض��ا ا��ائحة؟ و�ل الفقھ اإلسالمي، من 

خالل فقھ النوازل، قادر ع�� التصدي ل�ل النوازل واإلجابة ع�� �ساؤالت الناس وما �عا�شونھ من 

  تداعيات �ذا الو�اء؟

  اول البحث اإلجابة ع��ا من خالل �ذه الدراسة.�ذه �عض األسئلة ال�� ح

  أ�داف البحث

 تمت مقار�ة محاور البحث من خالل األ�داف اآلتية:

  ضرورة استحضار العلماء وا����دين البعد المقاصدي، واإللمام التام بالواقع عند

بصفة إصدار�م فتاوى للنوازل المستجدة زمن األو�ئة عموما و�� جائحة �ورونا 

 خاصة.
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  النظر �� مآالت األفعال �عت�� من ضوابط االج��اد الت��ي�� �� التعامل مع النوازل

 وا��وادث المرتبطة با��ائحة.

  و�جابات ع�� ال�ساؤالت والنوازل، ومواج�ة  حلوالاس�شراف الفقھ اإلسالمي

المستجدات والمتغ��ات بو�� حضاري  وتفاعل إيجا�ي ينم عن مرونة وسعة �ذا 

      يتھ ل�ل زمان وم�ان و��سان.الفقھ، وصالح

  تم اعتماد المن�� الوصفي واالستقرا�ي التحلي�� �� �ذه الدراسة. : من�� البحث

  خطة البحث 

 مقدمة تناولت موضوع البحث وأ�ميتھ، و�ش�اليتھ، وأ�دافھ، ومن��ھ، وخطتھ. - 

للقضايا وا��وادث المبحث األول: استحضار البعد المقاصدي �� اج��اد الفق�اء ومعا����م  - 

 والنوازل المرتبطة بجائحة �ورونا.

  المبحث الثا�ي: فقھ الواقع ضابط أسا��� من ضوابط االج��اد الت��ي�� - 

 المبحث الثالث: النظر �� مآالت األفعال الزم وضروري �� االج��اد الت��ي��. - 

 خاتمة: ��صت أ�م نتائج البحث، وان��ت إ�� �عض التوصيات. - 

تحضار البعد المقاصدي �� اج��اد الفق�اء ومعا����م للقضايا وا��وادث والنوازل المبحث األول: اس

            المرتبطة بجائحة كورونا

�� بداية �ذا المبحث، الذي ا�تم بدراسة كيفية استحضار البعد المقاصدي �� اج��اد الفق�اء 

ن التعر�ف بمصط���ن محور��ن �� ومعا����م أل�م القضايا والنوازل المرتبطة بجائحة �ور�نا، ال بد م

ن مدى إم�انية استعارة لفظ جائحة  للداللة ع�� و�اء �ورونا. ب�ُّ
َ
  �ذه الدراسة؛ و�ما: الو�اء، وا��ائحة، وت

 �عر�ف الو�اء:  - 

الو�أ: الطاعون بالقصر «اختار صاحب لسان العرب عند �عر�فھ للو�اء أن يجعلھ مرادفا للطاعون فقال: 

جٌز. وجمع رِ ء وقيل �و �ل مرض عام، و�� ا��ديث: إن �ذا الو�ا« ثم أضاف قائال:، 1»والمد وال�مز

  2.»الممدود أو�ئة وجمع المقصور أو�اء

  3.»الو�أ: الطاعون، و�ل مرض فاش عام «و�ذا التعر�ف قر�ب مما جاء �� الم��م الوسيط: 

لف وقصر�ا، و�اء عام، و�و (...) الو�اء بالفتح وتخفيف الموحدة ومد األ«وعرف ال��انوي الو�اء قائال: 

الموت العام. وقال األطباء �� فساد �عرض ��و�ر ال�واء ألسباب سماو�ة أو أرضية �الماء اآلسن 

                                                           
 ).4751، ص 6ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، د. ط، د. ت، مادة و�أ (مج  - 1
 ابن منظور، لسان العرب، مادة و�أ. - 2
 .1007م: ص  �2004ـ/  1425، 4الم��م الوسيط، مجمع اللغة العر�ية، مكتبة الشروق الدولية، ط.  - 3
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وا��يف، والمراد بفساد ال�واء أن يص�� حقيقتھ غ�� صا��ة لما أوجدت لھ من إصالح جو�ر الروح ودفع 

  4.»عون األبخرة، و�غذي األبدان... وقيل الو�اء �و الطا

ففي �ذا التعر�ف نجد أن الو�اء يرد بمع�� الموت العام، و�بدو أن �ذا المع�� استوحاه صاحبھ مما 

ي��تب عند استفحال المرض وان�شاره، كما يحدث عند ان�شار الطاعون مثال. وأورد صاحب التعر�ف 

ساد ن�يجة أسباب سماو�ة أو أيضا كالما دقيقا لألطباء ب�يا��م أن الو�اء �و ما �عرض ��و�ر ال�واء من ف

  أرضية. كما ورد الو�اء عنده بمع�� الطاعون، غ�� أنھ ساقھ بصيغة "قيل".    

لكن �ناك من العلماء من نبھ إ�� الفرق ب�ن المف�وم�ن، م��م اإلمام السيوطي نقال عن ابن ��ر وغ��ه، 

ي�ون بطاعون، وقد ال ي�ون.  الطاعون أخص من الو�اء، فإن الو�اء �و المرض العام، فقد«حيث قال: 

    5.»ف�ل طاعون و�اء، ول�س �ل و�اء طاعونا

  6وأما م��م الدوحة التار��� فقد عرف الو�اء بأنھ المرض العام المن�شر.

أما : «، جاء فيھة والثقافة والعلومبي� �منظمة العر�ية للوتم �عر�ف �ذا المصط�� ب�شر�ة متخصصة لل

 مجتمع �� المتوقع من أع�� ع�� نحو المرض حاالت عدد �� وسر�عة مفاجئة ز�ادة ) ف�وEpidemicالو�اء (

  8.»أوسع جغرافية رقعة يمتد ع�� لكنھ ،7الفاشية مع ا��ال �و كما مع�ن

و�أ�ي �ذا التعر�ف، و�عر�ف م��م الدوحة التار���، مع ما نبھ إليھ السيوطي، ليجعل مف�وم الو�اء غ�� 

إن �ذا المف�وم شامل وعام ومحدد ل�ذا المصط�� بخالف با�� مقتصر ع�� مرض من األمراض، بل 

  التعر�فات ال�� عرفتھ بأنھ الطاعون، والموت العام.

 �عر�ف ا��ائحة: - 

ا��يم والواو وا��اء أصل واحد و�و االس�ئصال. ُيقال َجاَح «ذكر ابن فارس �� �عر�فھ لمادة "جوح" أن 

  9.»ةال���ء َيُجوُحھ استأصلھ. ومنھ اشتقاق ا��ائح

و�ذا التعر�ف الذي تضمن مع�� االس�ئصال لمادة "جوح" �و ما ذ�ب إليھ ابن منظور ثم أضاف قائال: 

ا��وحة وا��ائحة: الشدة والنازلة العظيمة ال�� تجتاح المال من سنة أو فتنة و�ل ما استأصلھ: فقد «

                                                           
 .1753، ص2م: ج 1996، 1ال��انوي محمد ع��، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تحقيق د. ع�� دحروج. مكتبة لبنان، ط.  - 4
 .149: ص 1997دمشق،  -السيوطي، ما رواه الواعون �� أخبار الطاعون، تحقيق محمد ع�� البار، دار القلم - 5
   https://dohadictionary.orgم��م الدوحة التار���، ع�� الموقع:  - 6
�شر�ة األلكسو العلمية، العدد ينظر مقال حنان ع���� مل�اوي "تداعيات جائحة ف��وس �ورونا المستجد ع�� األمن الص�� العر�ي" ب -7

 أعداد ز�ادة ، فقد عرفت صاحبة المقال مصط�� الفاشية [أو التف��� كما يصط�� عليھ البعض] بأنھ: "7: ص 2020يونيو  -الثا�ي 

 قليل أو عدد فقط واحدة مرضية تصنف حالة وقد المتوقع، العدد عن مع�ن مجتمع أو محددة جغرافية منطقة مع�ن �� بمرض المصاب�ن

 الفاشية تظ�ر وقد مدة طو�لة المرض عنھ غاب مجتمع �� أو ��ائيا، فيھ المرض غياب يتوقع مجتمع حدثت �� حال �� ا��االت "فاشية" من

  .م��امن" نحو ع�� مجتمعات عدة ��
، طباعة رقمية للمنظمة العر�ية لل��بية والثقافة والعلوم، 2020يونيو  -العدد الثا�ي  -�شر�ة األلكسو العلمية، �شر�ة متخصصة  - 8

 http://www.alecso.org بالموقع: 
 .492، ص1م: ج�1979ـ/ 1399ابن فارس، مقاي�س اللغة، تحقيق عبد السالم محمد �ارون، دار الفكر، د. ط،  - 9
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ز�ري عن أ�ي عبيد: ا��ائحة جاحھ واجتاحھ، وجاح اللُھ مالھ وأجاحھ، بمعً��، أي أ�لكھ با��ائحة، األ 

حل بالرجل �� مالھ فتجتاحھ �لھ
َ
  10.»المص�بة ت

ا��وح: اإل�الك واالس�ئصال، «وذكر الف��وز آبادي مصط�� "ا��ائحة" عند �عر�فھ ل��وح فقال: 

   11.»�اإلجاحة واالجتياح، ومنھ ا��ائحة: للشدة ا��تاحة للمال

بأ��ا المص�بة �ستأِصل المال ونحوه. كما أ��ا ترد بمع�� وأما م��م الدوحة التار��� فقد عرف ا��ائحة 

. وقد اس�ند الم��م  �� �ذا التعر�ف إ�� كتب الفقھ، مش��ا إ�� 12اآلفة العظيمة تص�ب الثمار ونحو�ا

. 13ا��ديث النبوي الشر�ف: "لو �عت من أخيك ثمرا، فأصابتھ جائحة، فال يحل لك أن تأخذ منھ ش�ئا"

     14ن ا��ائحة من السن�ن �ع�� ا��ِدبة.و�ّ�ن الم��م أيضا أ

ا��ز��ية،  والبيولوجيا الدقيقة ا��ية ال�ائنات علم �� ح�ن تم �عر�ف ا��ائحة، عند أ�ل االختصاص ��

 يصاب ما وعادة أو قارات بلدان عدة إ�� الو�اء ين�شر عندما ) فتحدث (Pandemicوأما ا��ائحة«بقول�م: 

  .15»الس�ان من كب�� عدد

مما تقدم من �عر�فات ل��ائحة أن �ذا المصط�� يرد �� معاجم اللغة بمع�� االس�ئصال  �ستخلص

واآلفة والمص�بة وال�الك الذي ي��ق بالثمار، و�رد بمع�� ا��دب. و�رد �ذا االصطالح بمع�� الو�اء 

  المن�شر ع�� القارات، المك��� لعدد كب�� من الس�ان.

ر��� أنھ اقتصر ع�� ما يص�ب المال والثمار ونحو�ا من ا��وائح، وما يالحظ �� �عر�ف م��م الدوحة التا

. واقتصار مف�وم ا��ائحة ع�� ما يص�ب المال والثمار 16دون التوسع �� �عر�ف�ا ور�ط�ا بان�شار الو�اء

ونحو�ا �و ما يجده الباحث أيضا �� كتب ا��ديث والفقھ؛ فا��وائح من المسائل ال�� ألف ف��ا الفق�اء 

لك أن أحاديث نبو�ة شر�فة تطرقت ل�ذه النوازل. وقد اختلف �عر�ف�م ل�ا فنتج عن ذلك سابقا  ذ

. وم�ما يكن من أمر �ذا االختالف �� 17اختالف�م �� ما يوضع م��ا وما ال يوضع، و�� مقدار الوضع ل�ا

 التعر�ف فإن المف�وم يقتصر عند�م ع�� الثمار وا��اصيل والمال، ولم يكن �ناك ر�ط لمسائل

  ا��وائح بالو�اء �� أي باب من أبواب الفقھ ال�� عا��و�ا. 

                                                           
 ).719، ص 1ابن منظور، لسان العرب، مادة جوح (مج  - 10
 .216م: ص  �2005ـ / 1426، 8الف��وز آبادي، القاموس ا��يط، مؤسسة الرسالة، ط.  - 11
 م��م الدوحة التار���. - 12
 ].1190، ص 3[ج  ��1554يح مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب وضع ا��وائح: حديث رقم  - 13
 التار���.م��م الدوحة  - 14
ينظر مقال حنان ع���� مل�اوي، "تداعيات جائحة ف��وس �ورونا المستجد ع�� األمن الص�� العر�ي" ب�شر�ة األلكسو العلمية، المشار  - 15

 إليھ سابقا.
عليھ �� ، أي قبل ان�شار وتداول مصط�� "جائحة" بالش�ل الذي �و 2018يمكن عزو ذلك إ�� �ون آخر تحديث ل�ذا الم��م �ان سنة  - 16

 الوقت الرا�ن �عد أن اجتاح و�اء �ورونا العالم �لھ. 
 . 160م: ص  �2008ـ/  1429، 1دمشق، ط.  -ينظر م��م المصط��ات المالية واالقتصادية �� لغة الفق�اء، نز�ھ حماد، دار القلم - 17
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و�مكن القول، من خالل �عر�ف ا��ائحة عند المتقدم�ن أو المعاصر�ن، إن �ذا المف�وم ينطبق ع�� 

و�اء �ورونا؛ فكما أن ا��ائجة تجتاح المال والثمار، فتأ�ي عليھ بال�الك واالس�ئصال، فإن �ذا الو�اء 

، �و أيضا جائحة باعتبار اجتياحھ لسائر القطاعات واس�ئصالھ لألنفس واألموال 19المستجد، �وفيد 

  �� �ل بقاع األرض.

االج��اد �� ومن ثم �ان ل�ذا الو�اء دور �� تحف�� العلماء والفق�اء من أجل االج��اد و�ذل الوسع؛ ذلك أن 

فرصة لتطبيق ما ورد �� الفقھ ، ، و�� النوازل المتعلقة ��ذا الو�اء ع�� ا��صوصالنوازل المعاصرة

�يان اإلسالمي وال���نة ع�� فعاليتھ وحيو�تھ ومسايرتھ للمستجدات وا��وادث ال�� ت��ل بالمسلم�ن، و 

اإلمام محمد الطا�ر بن عاشور �� كتابھ مقاصد  . و�ذا ما أشار إليھم�انزمان و صالح �ذه الشر�عة ل�ل ل

ال�شر �� سائر العصور مما أجمع عليھ المسلمون، وقد أجمعوا فعموم الشر�عة لسائر «: بقولھ الشر�عة

َتصور و�� عندي ... ع�� أ��ا مع عموم�ا صا��ة للناس �� �ل زمان وم�ان
ُ
الكيفية بكيفيت�ن: تحتمل أن ت

األو��: أن �ذه الشر�عة قابلة بأصول�ا و�ليا��ا لالنطباق ع�� مختلف األحوال بحيث �ساير أح�ام�ا 

الثانية: أن ي�ون مختلف أحوال العصور واألمم الكيفية  ..دون حرج وال مشقة وال عسر. مختلف األحوال

أح�ام اإلسالم دون حرج وال مشقة وال عسر، كما أمكن �غي�� اإلسالم لبعض أحوال  وفققابال لل�شكيل 

ا وال عسرا �� العرب والفرس والقبط وال��بر والروم والتتار وال�نود والص�ن وال��ك من غ�� أن يجدوا حرج

   18.»ةاإلقالع عما نزعوه من قديم أحوال�م الباطل

فاالج��اد الفق�� �ش��ط فيھ عدم ا��مود عند ظوا�ر النصوص، وضرورة استحضاره للبعد المقاصدي 

�� مواج�ة ا��وادث والنوازل الطارئة �� زمن األو�ئة واألمراض عامة، و�� جائحة �ورونا ع�� وجھ 

وال��ام ا���ر الص��... كما أن  ،لمساجد و�عطيل صالة ا��معة وا��ماعةا��صوص؛ مثل إغالق ا

استحضار البعد المقاصدي �� العملية االج��ادية فيھ تطبيق لمبدأ الت�س�� ورفع ا��رج، و�ظ�ار لمرونة 

�ل زمان وم�ان، ��  وما �ستجد من نوازل  قضايا �ل عصر و�ل ب�ئة وقدرتھ ع�� معا��ةالفقھ اإلسالمي 

   ..يرا�� الموازنة ب�ن تحقيق المصا�� ودرء المفاسد، والموازنة ب�ن مص��ة الفرد ومص��ة ا��ماعة. ف�و

 ��ذا المف�وم �و ما يصط�� عليھ "االج��اد الت��ي��"؛ و�و 
ً
بذل ا����د الوسع لت��يل حكم «إن االج��اد إذا

ل شر�� ع�� واقعة  معينة بصورة يف��� ف��ا �ذا الت��يل إ�� المقصد  َّ�
َ
  .19»الشر�� من ا��كم الم�

م ومصا�� العباد �� المعاش والمعاد، «يقول ابن القيم مب�نا ذلك: 
َ

إن الشر�عة مبنا�ا وأساس�ا ع�� ا�ِ�ك

و�� عدل �ل�ا، ورحمھ �ل�ا، ومصا�� �ل�ا، وحكمة �ل�ا، ف�ل مسألة خرجت عن العدل إ�� ا��ور، وعن 

                                                           
، 2دار لبنان للطباعة وال�شر، ط.  محمد الطا�ر بن عاشور، مقاصد الشر�عة اإلسالمية، تحقيق محمد الطا�ر الم�ساوي، - 18

 ..252 -251م: ص  �2011ـ/1432
 . 30م: ص 2003 -�ـ1334، 1وورقية عبد الرزاق، ضوابط االج��اد الت��ي�� �� ضوء ال�ليات المقاصدية، دار لبنان للطباعة وال�شر، ط. - 19
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المفسدة، وعن ا��كمة إ�� العبث، فل�ست من الشر�عة، و�ن الرحمة إ�� ضد�ا، وعن المص��ة إ�� 

دخلت ف��ا بالتأو�ل
ُ
  .20»أ

رع �� ذلك االغفلة عن اعتبار مقاصد الش«��طأ �� االج��اد اب�ن اإلمام الشاط�� أن من ب�ن أسباب  وقد

  .21»المع�� الذي اج��د فيھ

ايا ا��ديدة والنوازل المستجدة. و�ذه وجب اعتماد المن�� المقاصدي �� تناول القضواعتبارا لما تقدم، 

�عض الفتاوى المتعلقة ��ا، وال�� رو�� ف��ا �ذا المن��، فتمت ف��ا  الموازنة ب�ن المصا�� والمفاسد 

  والنظر لمآالت األفعال: 

 �عليق ا��معة وا��ماعات �� ظل جائحة كورونا.   .1

�عت�� صالة ا��ماعة إحدى ا��صائص المم��ة ل�ذه األمة، كصالة ا��معة والعدين وغ���ما، اقتداء 

برسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم، وتحصيال لفضل�ا كما ورد �� األحاديث النبو�ة ال��يحة. وقد اختلف 

الكفاية. وقال ا��م�ور إ�� القول بأ��ا سنة، أو فرض ع�� العلماء �� حكم صالة ا��ماعة؛ فذ�ب 

أ��اب مذ�ب الظا�ر�ة ع�� أ��ا فرض ع�ن ع�� �ل م�لف. واختالف الفر�ق�ن �� ا��كم س�بھ �عارض 

ما ف�موه من اآلثار الواردة �� ذلك، و�و ما ذكره ابن رشد، مب�نا أن ظا�ر قولھ عليھ الصالة والسالم: 

صالة �� ا��ماعات من ج�س �ع�� أن ال، 22»�سبع وعشر�ن درجةصالة ا��ماعة تفضل صالة الفذ «

المندوب إليھ و�و قول ا��م�ور. وأما حديث الرجل  األع�� الذي استأذن رسول اللھ ص�� اللھ عليھ 

وسلم �� التخلف عن صالة ا��ماعة لعدم إيجاده من يقوده، فقد ورد فيھ أنھ عليھ الصالة وسلم رخص 

ال أجد لك «قال �عم. قال:  »أ�سمع النداء؟«لم: لھ �� األول، فلما و�� دعاه، فقال لھ ص�� اللھ عليھ وس

   .24، ف�و �النص �� وجو��ا مع عدم العذر عند من قال بأ��ا فرض ع�ن23»رخصة

حديث عا�شة ر��� اللھ �سقوط ا��ماعة، واستدلوا ع�� ذلك بالفق�اء أما عند وجود العذر فقد قال 

، 25 »مروا أبا بكر فليصل بالناس«قال: ولم �ستطع أن يؤم الناس، ص�� اللھ عليھ وسلم ح�ن مرض  ع��ا

الذ�اب إ�� الم��د مشقة ظا�رة، أو  ةشقممرض أو لھ عذر من ع�� أن المسلم إذا �ان  يلدل�و ف

  .ترك ا��ماعة �� المساجد قد أباح لھ الشرعف أو تفاقمھ، المرض خشية

                                                           
: مج 1423، 1ط. -السعودية -حسن آل سلمان، دار ابن ا��وزيابن القيم ا��وز�ة، إعالم الموقع�ن عن رب العالم�ن، تحقيق مش�ور بن  - 20

 .337، ص4
، 4لبنان: ج -الشاط�� أبو إ��اق، الموافقات �� أصول الشر�عة، تحقيق عبد اللھ دراز، طبعة بدون تار�خ، دار الكتب العلمية، ب��وت - 21

 . 122ص 
 ].216، ص 1[ج  645ة، حديث رقم: أخرجھ البخاري �� ��يحھ، كتاب اآلذان، باب فضل صالة ا��ماع - 22
 ].452، ص 1[ج  653أخرجھ مسلم �� ��يحھ، كتاب المساجد، باب إتيان الم��د ع�� من سمع النداء، حديث رقم:  - 23
�ـ/  1416، 1ابن رشد، بداية ا����د و��اية المقتصد، تحقبق ع�� محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط.  -  24

 .278 -273، ص 2م: ج  1996
 ].221، ص1[ج  ��664يح البخاري، كتاب األذان، باب حد المر�ض أن �ش�د ا��ماعة، حديث رقم  - 25
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 ،�� المساجد الناساجتماع فمنعوا  �األو�ئة ونحو�اعند وقوع ا��وائح وقد أخذ العلماء بقول ا��م�ور 

 تعطيل صالةب وأفتواالمسلم�ن, ب ضرر ال و���اقلمفسدة ازدياد ان�شار المرض  ألن ذلك سيؤدي حتما

من الكتاب األدلة  إ�� ، اس�ناداظ�ًراال�� تؤدى �� �ذه ا��الة وكذلك صالة ا��معة  ،�� المساجد ا��ماعة

 ﴿ كقولھ �عا��:
َ

ةَوال
َ

ك
ُ
ْ�ل ْم إ�� ال�َّ

ُ
ْيِديك

َ
ُقوا ِبأ

ْ
ل

ُ
 :ص�� اللھ عليھ وسلم ]. ومن السنة، قول الن��194، [البقرة: ﴾ت

 .26 »إذا سمعتم الطاعون بأرض فال تدخلو�ا و�ذا وقع بأرض وأنتم ف��ا فال تخرجوا م��ا«

 ليقتعب إلفتاءا �� �ل نازلة م��االمص��ة  اقتضت ،ةأحداث عديد وع�� التار�خ اإلسالمي �انت �ناك

ا��روب و القتال  ما �و الشأن �� ظروفك لزامياإ التعليق إمان و �و� ،ا��مع وا��ماعات �� المساجد

ا ك و�ما ع�� النفس والمال واأل�ل،ا��وف و  والف�ن   ظروف األو�ئة والطواع�ن.  اختيار��

ابن ��ر أنھ �� أوائل  هذكر  مامن ب�ن األمثلة ال�� جسدت �عامل الفق�اء واألئمة سابقا مع تلك األو�ئة و 

 �� ر�يع األول  واصر من ماتوقع بمكة و�اء عظيم بحيث مات �� �ل يوم أر�عون نفسا، وُح «�ـ: 827سنة 

لم يصل معھ �� تلك األيام إال اثنان، و�قية األئمة بطلوا لعدم  ألفا وسبعمئة، و�قال إن إمام المقام ف�انوا

   27.»من يص�� مع�م

�اء الذي تحدث عنھ ابن ��ر �شبھ إ�� حد كب�� ما أحدثھ و�اء �ورونا �� يومنا �ذا، وما خلفھ ذاك الو 

و�و حفظ  ضرور�امقصدا  راعت . و�ذه الفتوى وا��ماعات ةتعليق ا��معبفجاءت فتوى العلماء 

أن مرتبة �ذه ال تصل  ذلك ات؛وا��ماع قدم ع�� ا��مع، والذي �عت�� من الضرور�ات ا��مس، فيالنفس

دم ع�� حفظ الدين �� مرتبة ا��اجيات أو  مرتبةإ�� الضروري، وألن حفظ النفس �� 
َ

الضرورات ُمق

 لدين.لكما أن حفظ النفس �و حفظ  ،التحسي�يات

استل�اما «�� �عاملھ مع جائحة �ورونا:  فتوى ا��لس العل�� األع�� بالمغربواعتبارا ل�ذا المقصد جاءت 

  الشرع ال�� تؤكد ع�� ضرورة حفظ األبدان، وع�� تقديم دفع المضرة ع�� جلب المص��ة. من نصوص 

وعلما بأن من شروط الصالة، وال سيما �� المساجد، حصول الطمأن�نة، وحيث إن ا��وف من �ذا الو�اء 

  ي�تفي معھ شرط الطمأن�نة.

علمية لإلفتاء با��لس العل�� األع�� تف�� ل�ل �ذه االعتبارات الشرعية والعقلية االح��از�ة؛ فإن ال�يئة ال

  بما ي��:

ضرورة إغالق أبواب المساجد سواء بال�سبة للصلوات ا��مس أو صالة ا��معة ابتداء من �ذا  - 

  .�ـ1441رجب  21الموافق لـ  2020مارس  16اليوم 

بإقامة طمأنة المواطن�ن والمواطنات بأن �ذا اإلجراء لن �ستمر. وستعود األمور إ�� نصا��ا  - 

 .بمجرد قرار السلطات ا��تصة �عودة ا��الة ال��ية إ�� وضع�ا الطبي��الصالة �� المساجد 

                                                           
كتاب السالم، باب الطاعون ]، و��يح مسلم، 41، ص 4[ج ��5728يح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر �� الطاعون، حديث رقم:  - 26

 .] 1737، ص 4[ج  2218رقم: يث والط��ة والك�انة ونحو�ا،، حد
 .326، ص3م: ج  �1998ـ/  1419ابن ��ر العسقال�ي، إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق حسن ح����، القا�رة،  - 27



  : األسرة �� زمن كورونا: الفرص والتحديات�امسكتاب المؤتمر الدو�� ا�                                          ICEFS المركز الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة واألسر�ة م�شورات 

  2020 د�سم�� / �انون األول  5-6                                                                                                                                                                    

 
111 

 .28»وجوب استمرار رفع األذان �� جميع المساجد - 

فقد جاءت �ذه الفتوى للمجلس العل�� األع�� لتؤكد ما أفتت بھ أغلب ا��الس العلمية لإلفتاء، ولتقول 

ا��معة وا��ماعات. إال أن �ناك من العلماء من عارض �ذا األمر وأف��  بجواز إغالق المساجد و�تعليق

بضرورة اإلبقاء ع�� المساجد مفتوحة لرفع الو�اء. وقد تم الرد عل��م، من قبل مجالس العلماء لإلفتاء، 

. كما أن ا��سم 29مقدم ع�� حفظ الشعائر �احفظ بما تتطلبھ مقاصد الشرع من حفظ النفس ذلك أن

ق أو الفتح، الذي يق��� بھ أولو األمر والعلماء، يتوقف ع�� ما تقدمھ التقار�ر الطبية حول تطور �� اإلغال 

ال إ��  وا���ات المسؤولةوضعية الو�اء وال�� ُ�س�ند ف��ا إ�� أ�ل االختصاص المعت��ين من األطباء 

 .العاطفة واأل�واء

 .عدم ��ة صالة ا��معة �� البيوت .2

م�ان��ا �� الشرع، فيكتفى بصال��ا ظ�را؛ ألنھ ة التوقيف �� العبادات وحفظ روعيت قاعد �� �ذه الفتوى 

األصل، وا��معة بدل عنھ. كما أن من يقول بجواز صالة ا��معة �� البيوت يفتح ذر�عة ��اون الناس �� 

�� . ودليل�م 30أدا��ا ح�� �� األحوال العادية، و�ذا يخالف مقصد الشارع من ت�ليف الناس بصالة ا��معة

سر اش��اط ا��امع وا��ماعة �� ا��معة بخالف غ���ا من الصلوات، أ��ا «ذلك ما ذكره المازري قائال: 

صالة قصد ��ا المبا�اة واإلشادة واإلعالن. ول�ذا ج�ر بالقراءة ف��ا، و�ن �انت صالة ��ار، وجعل ف��ا 

أو�� أن �سلك، واإلخفاء واالس�تار نقيض ا��طبة، ف�ل مع�� تكمل المبا�اة فيھ و�ز�د �� ��اء اإلسالم �ان 

 .  31»�ذا الغرض الذي أشار إليھ الشرع

ال��امج و  ، ع�� الوسائلالفتوى �عدم ��ة االئتمام �� صالة ا��معة خلف النقل المباشر .3

 .ا��ديثة

مقاصد ل ةو�و موضوع ك�� حولھ ا��دال واختالف اآلراء، ف�ان الرا�� م��ا القول �عدم ا��واز مراعا

. و�ذا ما أف�� بھ االتحاد العال�� لعلماء ��الفتھ للشروط واألر�ان الشرعيةو ، �معة وا��ماعاتا�

ن أنھ  ال يجوز أن ُيخ��َع بديٌل متعلق ��يأ��ا، أو محل�ا، وال أن ُ�ستحدث �� دين اللھ �عا�� «المسلم�ن، فب�َّ

نقُل عن صفة األصل وذاتھ، و�غ�� عن التلفيق ب�ن صور العبادة، 
َ
���ء جديٌد، حال وجود رخصة ت

بوسائل التلفاز �أن ُ�س�بَدل باالقتداء ا��قيقي باإلمام، اقتداٌء مجازي (أو اف��ا���)   والت�لف �� أدا��ا.

والمذياع ووسائل التواصل االجتما�� أو غ���ا، ف�ذا يناقض حقيقة صالة ا��ماعة وجو�ر�ا، الذي �و 

                                                           
  .http://www.habous.gov.maالموقع الرس�� لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب:  - 28
من ب�ن العلماء والدعاة الذين أفتوا بمنع إغالق المساجد الشيخ  محمد ا��سن ولد الددو والدكتور حاكم المط��ي، والمقام �نا ال   -  29

ي�سع ل�سط وج�ة نظر�م وال لعرض ما بھ تم الرد عل��م من قبل مجالس العلماء واإلفتاء، و�نظر، ع�� س�يل المثال، ما ورد حول �ذه 

 . 36-35ب نوازل األو�ئة للدكتور بالعو، ص المسألة: كتا
م: ص �2020ـ/  1441محمد ع�� بالعو، نوازل األو�ئة، م�شورات مؤسسة ابن تاشف�ن للدراسات واألبحاث واإلبداع، المملكة المتحدة،  - 30

44. 
 .972، ص 1: ج 1997، 1المازري، شرح التلق�ن، تحقيق محمد ا��تار السالمي، دار الغرب اإلسالمي، ط.  - 31



  : األسرة �� زمن كورونا: الفرص والتحديات�امسكتاب المؤتمر الدو�� ا�                                          ICEFS المركز الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة واألسر�ة م�شورات 

  2020 د�سم�� / �انون األول  5-6                                                                                                                                                                    

 
112 

إنما «: �� م�ان واحد، لقولھ ص�� اللھ عليھ وسلم االجتماع خلف إمام يقتدى بأفعالھ وأقوالھ �� الصالة

 . 32»و�ذا ص�� جالسا، فصلوا جلوسا ،او�ذا رفع فارفعو  ،فإذا ركع فاركعوا ،جعل اإلمام ليؤتم بھ

إحداث �ذه الكيفية ل��معة وا��طبة يؤدي إ�� إخالل بالمقاصد العالية ال�� كما بي�ت تلك الفتوى أن  

مقوما من مقومات األمة اإلسالمية، وعنصرا من عناصر االنتظام �� ا��تمع ؛ ف�� �عت�� تتعلق با��معة

 .33والدولة

 . ة �� زمن كورونافتوى تتعلق بفر�ضة الز�ا .4

أجمع العلماء واألئمة ع�� أن إخراج الز�اة لھ شروط، م��ا تمام ا��ول للمال البالغ النصاب، الذي ي�ون 

مل�ا لصاحبھ وتحت تصرفھ، �ذا إن وجد الناس �� ظروف عادية. أما و�ن �غ��ت الظروف واقتضت 

حصول  المص��ة ���يل إخراج�ا قبل متم ا��ول، فقد أجازوا ذلك؛ كحدوث �وارث طبيعية، أو

عن مجاعة، أو ان�شار أو�ئة، كما �و واقع �� زماننا باجتياح و�اء �ورونا للعالم. والدليل ع�� ذلك ما ورد 

أن العباس بن عبدالمطلب عم رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم، سأل «ع�� بن أ�ي طالب ر��� اللھ عنھ 

، فرخص  . 34»لھ �� ذلك الرسول عليھ الصالة والسالم �� ���يل صدقتھ قبل أن تحلَّ

 .�عليق ا��� والعمرة .5

جاءت �ذه الفتوى حماية للمسلم�ن جميعا، ضيوفا ومضيف�ن، لدرء مفسدة العدوى ��ذا الف��وس 

صدرت عدة بيانات عن مختلف ال�يئات وا��معات اإلسالمية تف�� بتعليق القاتل والسر�ع االن�شار، فقد 

ال�� تحرص ع�� منع �ل ما يؤدي إ�� العدوى باألمراض مقاصد الشر�عة ا���اما مع  ،35العمرة وا���

من ورد عن رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم  . واستدلوا ل�ذه الفتوى بماالسار�ة واإلضرار بالناس

ْ�ذوِم كما تفرُّ من األسد« أحاديث، م��ا:
َ
إذا سمعتم بالطاعوِن بأرٍض فال تدخلو�ا، و�ذا «و، 36»ِفرَّ من ا�

خرجواوقَع بأرٍض وأنت
َ
ال «ا��ديث ال��يح من قول الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم: و ، 37»م��ا م ف��ا فال ت

� ُمِ�ٍ�ّ 
َ

   .38»ُيورَدنَّ ُمْمِرٌض ع�

إضافة إ�� �ذه اآلثار ال��يحة المستدل ��ا ، فقد اعتمد �ؤالء العلماء ع�� فتاوى من تقدم�م من 

 اإلمام ابن رشد و�و ما أف�� بھتوفر االستطاعة، ت الفق�اء واألئمة الذين افتوا سابقا بتعليق ا��� إن لم

                                                           
. وأخرجھ البخاري �� ��يحھ: كتاب 17و 16أخرجھ مالك �� الموطأ ، كتاب صالة ا��ماعة، باب صالة اإلمام و�و جالس، حديث رقم:  - 32

 . 688األذان، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم بھ، حديث رقم 
  https://iumsonline.org، الموقع الرس�� لالتحاد: 2020مارس  24لالتحاد العال�� لعلماء المسلم�ن، بتار�خ  3فتوى رقم  - 33
 .  1624أخرجھ أبو داود �� س�نھ، كتاب الز�اة، حديث رقم:  - 34
، و�يان االتحاد العال�� لعلماء aifi.org-https://www.iifa: 2020ف��اير 29بيان الموقع الرس�� للمجمع اإلسالمي الدو�� بتار�خ  -  35

 https://iumsonline.orgم  بالموقع الرس�� لھ: 2020مارس  3المسلم�ن ��  
 ].37، ص 4[ج 5707 رقم:أخرجھ البخاري، كتاب الطب، باب ا��ذوم، حديث  - 36
 ا��ديث �� ��يح البخاري و�� ��يح مسلم، وقد سبق تخر�جھ. - 37
 ].50، ص4[ج ��5771يح البخاري، كتاب الطب، باب ال �امة، حديث لرقم:   - 38
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ا��� ساقط �� زماننا عن أ�ل األندلس، لعدم االستطاعة، و�� القدرة ع�� «قال: ف القرط�� األندل���

  39.»الوصول مع األمن ع�� النفس و المال، و�ذا سقط الفرض �ان نفال مكرو�ا للضرورة

ة، وقد بّ�ن ابن رشد أن االستطاعة �ع�� القدرة ع�� إذ �ان س�ب �عليق ا��� وق��ا عدم االستطاع

، أَما وقد ا�عدم األمن وخاف المرء ع�� النفس و المال الوصول إ�� م�ان ا��� لكن شر�طة األمن ع��

نفسھ ومالھ من ال�الك والتلف، ف�سقط عنھ �ذا الفرض، و�ن قام بھ ُعد نفال مكرو�ا، بل �ناك من 

ف الفتوى و�� �� �ذه الظروف ف�و آثم؛ ألنھ ألقى بنفسھ إ�� ال��لكة. و�و ما الفق�اء من اعت�� أن من خال

 سقطا��� حرام ع�� أ�ل المغرب، فمن خالف و�� «: ، حيث قالاإلمام أبو بكر الطرطو���أف�� بھ 

       40.»فرضھ، ولكن أثم بما ارتكبھ من الغرر 

شار و�اء �ورونا واستفحال خطره؛ إذ فت�ون �ذه الفتوى صا��ة للتطبيق �� واقعنا المعاصر مع ان�

�عت�� �ذا س�با من أسباب عدم االستطاعة �� وقتنا الرا�ن. فتم �عليق ا��� والعمرة حفظا لألنفس، 

  .الشر�عةوتحقيقا لمقاصد 

 حكم غسل الميت المتو�� �س�ب فايروس كورونا  .6

 إليھ ذ�با و�و م، 41فرض ع�� الكفاية ھأن، ففر�ق يرى الفق�اء �� حكم �غسيل الميت تباي�ت أقوال

ن غسل الميت سنة وفر�ق ثان قال إ الشافعية وا��نابلة.قال بھ أيضا ا��نفية، والمالكية �� قول، و 

  �� قول آخر.  ا��نفية والمالكية ، و�و ما ذ�ب إليھمؤكدة

سل؛ فإنھ قيل فيھ: إنھ فرض ع�� «: مب�نا �ذا ا��كم يقول ابن رشد
ُ
الكفاية، وقيل: ُسنة فأما حكم الغ

  42. »[أي مذ�ب مالك] ع�� الكفاية، والقوالن كال�ما �� المذ�ب

كما بّي�ن الفق�اء السابقون حكم غسل الميت  المصاب بالو�اء؛ فقد أف�� ابن حب�ب بجواز دفن الميت 

مو�ى وال بأس عند الو�اء وما �شتد ع�� الناس من غسل ال«�غ�� غسل �� �ذه ا��الة العص�بة، فقال: 

 ولو نزل األمر الفظيع فك�� فيھ المو�ى فال بأس 
ً
لك����م أن يج��ؤوا فيھ �غ�� وضوء يصب الماء عل��م صبا

     43.»أن يدفنوا �غ�� غسل إذا لم يوجد من �غسل�م و�جعل النفر م��م �� ق�� واحد. وقالھ أصبغ وغ��ه

ة، وأخذا �ع�ن االعتبار الظروف ال�� �ع�ش�ا و اس�نادا إ�� ما أف�� بھ علماء األمة سابقا �� نوازل األو�ئ

ترك غسل المتو�� ��ذا الو�اء إن غلب ع�� جواز العالم �س�ب جائحة �ورونا، فقد أف�� علماء المسلم�ن ب

  بحسب التقر�ر الط��، خشية انتقال الف��وس من الميت إ�� ال��. ، الظن العدوى 

                                                           
الوزا�ي محمد الم�دي، النوازل ا��ديدة الك��ى فيما أل�ل فاس وغ���م من البدو والقرى، ت��يح وتخر�ج عمر عباد، وزارة األوقاف  - 39

 .229، ص 2: مج  �1996ـ/  1417ن اإلسالمية المغر�ية، والشؤو 
 .229، ص 2النوازل ا��ديدة الك��ى للوزا�ي، مصدر سابق: مج  - 40
 .304، ص 2م: ج  �1997ـ/  1418، 1ابن نجيم، البحر الرائق شرح ك�� الدقائق، دار الكتب العلمية، ط.  - 41
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ند ا��م�ور، كما تمت اإلشارة إليھ آنفا، إال أنھ فاألصل �� الشرع أن �غسل الميت، و�و فرض كفاية ع

تتغ�� الفتوى بتغ�� األحوال والزمان والم�ان. و�� ظل �ذا الو�اء المعدي ترا�� مجموعة من القواعد، 

م��ا: "الضرورات ت�يح ا��ظورات"، "المشقة تجلب الت�س��"، "ال واجب مع ال��ز"، "الم�سور ال �سقط 

لعلماء، عند �عذر االق��اب من المتو�� المصاب ��ذا المرض، غسلھ بصب الماء بالمعسور". لذلك أجاز ا

م، و�ال ُدفن دون غسل وال تيمم.      1عليھ من �عيد، فإن �عذر ذلك ُيّمِ

ن الميت المصاب ب�ورونا ، إن �عذر إذا ما تم االق��اب من جثمالكن ما يالحظ ع�� �ذه الفتوى أنھ 

غسلھ وتم اختيار ا��ل الثا�ي المتمثل �� التيمم، ف�و أخطر من األول القا��� بصب الماء عليھ من 

�عيد. فاألو�� �� �ذه ا��الة، إن غلب ع�� الظن العدوى �ش�ادة األطباء، أن ال ي��أ إ�� التيمم عند �عذر 

ومرتبة حفظ النفس ن اإلبقاء ع�� حيا��م أو�� من غسل الميت، الغسل، حفاظا ع�� أرواح األحياء، أل 

    .2سابقة عن الغسل الذي �عت�� تحسي�يا

  

اقع ضابط أسا��� من ضوابط االج��اد الت��ي��   المبحث الثا�ي: فقھ الو

ضابط أسا��� من ضوابط الفقھ الت��ي��. ألنھ لمام بالواقع اإلج��اد اال من يتصدى للفتوى و وجب ع�� �ل 

بالظروف ال��  ةوكذا اإلحاط والفقھ فيھ بصفة عامة، الواقع معرفةفا����د يلزمھ قبل استصدار الفتوى 

، مستعينا بالقواعد ال�لية. فما �ان يص�� لزمان من بصفة خاصة تمر ��ا ال�شر�ة �� زمن �ذه ا��ائحة

، ال يمكن أن يص�� فتاوى وحلوأل لنوازل �� زماننا و�� مثال سطاعون عمواكفتاوى وقت و�اء سابق، 

ففي زمن �ذا الطاعون وغ��ه من الطواع�ن ال��  الختالف الظروف والب�ئة ف��ما. ؛ظرفي�نا ا��الية

أعقبتھ، لم يكن الطب والدراسات حول األو�ئة متقدمة بالقدر الذي �� عليھ اآلن، لذلك فالفقيھ وق��ا 

لة بما لديھ من رصيد معر�� وفق�� و�ما �ونھ من تصور ��يح عن الواقعة فتأ�ي الفتوى يج��د �� الناز 

ن �� ا��كم ع�� ال���ء فرع من تصورهم���مة مع ذلك الواقع اس�نادا إ�� قاعدة " ". وعند تق��� ما ُدّوِ

�ر كتب المتقدم�ن وما �سطوه ف��ا من أحداث عن الواقع الذي ساد زمن تلك الطواع�ن نجد ابن �

اجتمع الناس ع�� قراءة البخاري وقرأوا سورة نوح « يصف ذلك، و�ب�ن كيف تفاعل الناس معھ بقولھ: 

بمحراب ال��ابة... ثم شرع ا��طيب �� القنوت �� الصلوات والدعاء وحصل للناس ا��ضوع وا��شوع... 

اللھ �عا�� �� رفع  ثم وقفوا با��امع، كما يفعلون ش�ر رمضان، ثم خرجوا يوم ا��معة...فتضرعوا إ��

. غ�� أن ابن ��ر ان�بھ إ�� خطورة �ذه 3»الطاعون. وخرج الناس من �ل فج عميق... وان�شروا �� الطرقات

، «�ذه السلو�ات وما ي��تب ع��ا من ز�ادة تف��� الو�اء و��الكھ للعباد، فعقب قائال: 
ً
ولم يزد األمُر إال شّدة
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"
ً
أ�ل دمشق �� التجمع والتضرع زمن الطاعون، حيث قال:  حال . ثم استمر �� وصف1وال الموت إال ك��ة

"و�قي الناس نحو ثالث ساعات، يجأرون إ�� اللھ �عا�� و�ستغفرونھ... فلم ينقص عدد األموات، بل استمر 

� السنة. و�لغ عدد من يموت، داخل السور خاصة، �� �ل يوم ألف نفس
ْ

. ف�نا 2»الطاعون بدمشق إ�� ِس�

�� أن التجمعات من أجل الدعاء لرفع الو�اء ال تز�د األمور إال استفحاال، وال الموت أيضا �ش�� ابن ��ر إ

    والو�اء إال اس�شراء.  

، ومع تأس�س مجمعات ومجالس عالمية �س�م ف��ا نخبة من كبار تطور العلوم وا����ة ال�شر�ةإنما مع 

الطبية الموثوقة، فال يمكن بأي حال  العلماء والمفت�ن الذين �س�ندون �� إصدار أح�ام�م إ�� التقار�ر

من األحوال أن تصدر ع��م فتوى تدفع الناس إ�� التجمع �� المساجد واالن�شار �� الطرقات ل��أر إ�� اللھ 

بالدعاء، سيما وأن و�اء �ذا العصر سر�ع االن�شار والفتك بالناس، ف�ان أن أصدرت تلك ا��الس 

با���ر الص��، و�الصالة �� البيوت، أو بالتباعد ب�ن المصل�ن  وا��معات فتاوى تدعو�م إ�� االل��ام

تمكن المف�� الواقع وفق�ھ  ومعرفةفالفتوى �� ثمرة تفاعل النص مع الواقع،  .عند فتح المساجد ثانية

ال يتمكن و «مو��ا ذلك:  يقول ابن القيم رحمھ اللھ لمص��ة.اة امراعمن و  واهفتمن مقار�ة الصواب �� 

ا��اكم من الفتوى وا��كم با��ق إال بنوع�ن من الف�م: أحد�ما: فْ�م الواقع والفقھ فيھ،  المف��، وال

، والنوع الثا�ي: ف�م 
ً
واست�باط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات، ح�� يحيط بھ علما

ذا الواقع، ثم الواجب �� الواقع، و�و ف�م حكم اللھ الذي حكم بھ �� كتابھ أو ع�� لسان رسولھ �� �

  3.»يطبق أحد�ما ع�� اآلخر

وفقھ الواقع �� الظروف ال�� �ع�ش�ا العالم، �� زمن تف��� و�اء �ورونا، يتمثل �� المعرفة با��قائق الطبية 

  .. و�قدر إحاطة الفقيھ ��ذه ا��قائق ومعرفتھ ��ا ت�ون فتواه أقرب للصواب4المتعلقة ��ذا الف��وس

المبحث السابق، الذي رو�� فيھ البعد المقاصدي،  تم رصد الواقع ف��ا وت�بعھ وفيما تقدم من فتاوى �� 

الفتاوى ال��  أح�ام أقرب للصواب. و�ذه نماذج أخرى من من أجل إصدار ،ت�بعا دقيقا من قبل العلماء

  �:الواق� البعد ؛رو�� ف��ا �ذا الضابط الم�م

  .ا��مع ب�ن الصالت�ن �� ظل نازلة ف��وس كورونا .1

ر العلماء من المالكية و الشافعية و ا��نابلة ع�� جواز ا��مع لعذر، مع اختالف�م �� تحديد و جم� أجمع  

ص�� رسول اللھ ص�� «ا��مع �س�ب ا��وف، ودليل�م ما رواه سعيد بن جب�� عن ابن عباس قال: �  .العذر

بو الز��� فسألت سعيدا لم اللھ عليھ وسلم الظ�ر والعصر جميعا بالمدينة �� غ�� خوف وال سفر. قال أ
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 .382-381سابق، ص ابن ��ر، بذل الماعون �� فضل الطاعون، مصدر  - 2

 .165، ص 2ابن القيم، إعالم الموقع�ن عن رب العالم�ن، مصدر سابق: مج  - 3

 .25بالعو، نوازل األو�ئة، ، مصدر سابق، ص  - 4



  : األسرة �� زمن كورونا: الفرص والتحديات�امسكتاب المؤتمر الدو�� ا�                                          ICEFS المركز الدو�� لالس��اتيجيات ال��بو�ة واألسر�ة م�شورات 

  2020 د�سم�� / �انون األول  5-6                                                                                                                                                                    

 
116 

نو  .1»فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألت�� فقال: أراد أن ال يحرج أحدا من أمتھ �ذا  قد ب�َّ

  .الس�ب المبيح ل��مع و �و رفع ا��رج عند ا��اجة إليھ كما نص عليھ ابن عباس أيضا ا��ديث

تقليل إم�انية  من أجلب�ن الصالت�ن �ان ا��مع فباعتبار ظروف الناس وأحوال�م، و�معرفة واقع�م، 

المصل�ن من كسب أجر ا��ماعة ألنھ �� �عض البلدان يمنع التنقل  تمك�ن �م، وقصدان�شار العدوى بي�

 من المصل�ن فال حرج حي��ا من ا��مع ب�ن الصالت�ن �� 
ً
�� الليل أو يقيد اجتماع الناس �عدد قليل جدا

  تجول و�ان ا��مع ب�ن الصالت�نالم��د. وكذلك إن �ان �� البلد حظر 
ّ

ن الناس من كسب أجر يمك

ا��ماعة أو �� ا��مع رفع ل��رج ع��م �� التنقل، أو �ان تردد�م ع�� الم��د فيھ خوف عل��م فل�م 

الصالة �� بيو��م ع��  �اتھو�ن لم تكن ثمة حاجة ظا�رة ومص��ة را��ة فل�م وا��ال . حي�ئذ ا��مع

  2وال يجمع للصالة إال �� الم��د. .ر ا��ماعةوق��ا و�م معذورون من حضو 

ا��مع ب�ن الصالت�ن لصعو�ة خلع المال�س ا��تصة باألطقم الطبية �� ظل تف���  .2

  .19كوفيد 

 ال يجزئ 
ً
ِمِن�َن  :�� غ��ه كما قال �عا�� من أن تؤدىل�ل صالة وقت محدد شرعا

ْ
ُمؤ

ْ
� ال

َ
ْت َع�

َ
ان

َ
� 

َ
ة

َ
ال ﴿ِإنَّ الصَّ

وتً 
ُ
 ما قالھ رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم�� وقت أداء الصالة   األصل]. كما أن 102[ال�ساء:  ا﴾ِكَتاًبا َمْوق

كما  ،سفر ومطر وخوف وغ�� ذلك �س�ب فإن �عذر تحقيق �ذا األصل، . 3»صل الصالة لوق��ا«: أل�ي ذر

فال حرج لألطقم الطبية أن يجمعوا ب�ن الظ�ر والعصر، و��ن المغرب والعشاء،   �و ا��ال �� �ذه النازلة،

 ل��رج، �شرط
ً
 للمشقة ورفعا

ً
   ل�م.وأن ال يتخذ ذلك عادة أن ت�ون ا��اجة موجبة لذلك،  تجنبا

والمغرِب والعشاء بالمدينِة من غ�ِ� خوف وال  ،وقد جمع الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم ب�ن الظ�ر والَعصرِ 

  .نفاآ و�و حديث سبقت اإلشارة إليھ 4.ن ال يحرج أمتھأفقيل البن عباس: ما أراد إ�� ذلك؟ قال: أراد  ،مطر

  

  م وضروري �� االج��اد الت��ي��.ز بحث الثالث: النظر �� مآالت األفعال ال الم

ا�تمام ا����د بالنظر  إ�� جانب استحضار البعد المقاصدي وفقھ الواقع �� العملية االج��ادية، ال بد من

�عت��  واآلثار النتائج. ف�ذه �� مآالت األفعال، وذلك باس�شراف النتائج واآلثار الم��تبة عن تلك األفعال

تطبيقا عمليا ل��انب النظر ومن ثم ي�ون �ذا . 5"الثمرة العملية المتوخاة من االج��اد ال�شر��� �لھ"

  النظري من االج��اد الفق��.
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أخرجھ مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب كرا�ية تأخ�� الصالة عن وق��ا ا��تار وما يفعلھ المأموم إذا أخر�ا اإلمام، حديث  -3

 ].448، 1[ج  648رقم 

 .2020أبر�ل  11تحاد العال�� لعلماء المسلم�ن بتار�خ فتوى بالموقع الرس�� لال - 4
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؛ قال رحمھ اللھ مو��ا من أصول ال�شر�عال عاما أصوقد اعت�� اإلمام الشاط�� النظر �� مآالت األفعال 

النظر �� مآالت األفعال معت�� مقصود شرعا، �انت األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن ا����د ال « ذلك:

إال �عد نظره إ�� ما يؤول إليھ  باإل��امأو  باإلقداميحكم ع�� فعل من األفعال الصادرة من الم�لف�ن 

  .1»ذلك الفعل

فإلغاء شع��ة ا��معة مثال، مع تحقق سرعة ان�شار الو�اء، �و نظر �� مآل الفعل وما ي��تب عنھ إن تم  

الو�اء من تنقل العدوى ب�ن المصل�ن بأعداد غف��ة. ف��ص واحد يمكن أن  تجا�ل النتائج الم��تبة عن

حفظ  ي�ون  ،عند ال��جيح ب�ن قيمة حفظ الشعائر وقيمة حفظ ا��ياةو . من األ��اص �عدي مئات

ع�� حفظ الشعائر، خصوًصا أن �ناك بدال عن صالة ا��معة، و�و صالة الظ�ر، ول�س  اا��ياة مقدم

  �ناك إلغاء حكم ت�ليفي أو �عطيلھ. 

آلنفة الذكر، فقد ، اصالة ا��معة �� البيوت بمتا�عة ا��طبة ع�� وسائل االتصال الشب�يوأما مسألة 

ل�ا مآالت �عود « األخ��ةن �ذه �انت الفتوى ف��ا �عدم ا��واز باعتبار المآل الم��تب عن �ذه ال�يأة؛ أل 

ِرعت، فا��معة عيد المسلم�ن األسبو�� 
ُ

ضِعف مقاصَد�ا ال�� من أجل�ا ش
ُ
ع�� �ذه العبادة بالنقض، وت

حون و�تفقدون أحوال�م و�تعاونون ع�� ال�� الذي يجتمعون فيھ ع�� صعيد واحد، فيتعارفون و�تصاف

       ....والتقوى 

ف��� البتداع صورة جديدة لصالة ا��معة وا��ماعة، �أن يص�� الناس خلف إمام     
ُ
كما أن �ذه ال�يأة ت

ا��رم ع�� التلفاز، أو خلف إمام ال�� من البيوت، وال يخفي ما �� ذلك من ابتداع �يأة ُمخ��عة للصالة، 

�شروط�ا وأر�ا��ا ومقاصد�ا. �� حال وجود رخصة �غ�� عن �ل ذلك، و�� رخصة اس�بدال وذ�اٍب 

، واالس�بدال مقيد بالنص فيتوقف عنده
ً
 2.»ا��معة ظ�را

   

                                                           
 . 140، ص 4الشاط��، الموافقات، مصدر سابق: ج  - 1
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    خاتمة

  �� ختام �ذا البحث يمكن إجمال أ�م النتائج والتوصيات �اآل�ي:       

 .صالح الشر�عة اإلسالمية ل�ل زمان وم�ان وظروف وأحوال 

  خلق حراك وتدافع �� مجال االج��اد الفق�� لإلجابة عن القضايا والنوازل المستجدة

 �س�ب و�اء �ورونا الذي حل بال�شر�ة جمعاء.

  ما تقدم من فتاوى وقع فيھ اختالف وتضارب �� اآلراء ب�ن الفق�اء، �ل حسب ما اس�ند

تلك اآلراء، و�و الذي أقره إليھ من دليل يؤ�د موقفھ وفتواه، إال أنھ تم اعتماد الرا�� من 

 جم�ور العلماء، وتواتر عمل األمة عليھ.

 المتمثل �� المعرفة با��قائق الطبية و فقھ الواقع لدى �عض المفت�ن ب عدم اإللمام التام

 .�ورونا المتعلقة بف��وس

  ،ضرورة إعطاء أ�مية كب��ة لالج��اد الت��ي�� بمراعاة البعد المقاصدي، وفقھ الواقع

 مآل األفعال. واعتبار

 .معا��ة النوازل المستجدة بمقار�ة متعددة التخصصات 

  توجھ المسلم �� طلبھ للفتوى �� النوازل إ�� ا��معات ومجالس اإلفتاء العلمية

قوم واألقرب للصواب من اج��اد األاإلسالمية �ي يظفر بثمرة االج��اد السديد،، ف�و 

 د.افر األ 
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  مزايا المن�� اإلسالمي �� التعامل مع البالء وأثر ذلك ع�� األسرة المسلمة

 د. العر�ي ��نيك 

 مكناس  -أستاذ مؤّ�ل بجامعة موالي إسماعيل 

 المغرب

L.LAKHNIG@umi.ac.ma 

  

 :م��ص البحث

يا لعظيم قدرتھ. و�ذا �ان البالء �� حق 
ّ
من س�ن اللھ �� خلقھ أن يوقع ��م البالء تمحيصا وتجل

ت بھ إال بالعذاب 
ّ
المؤمن رحمة، رغم ما فيھ من األلم، فإنھ �� حق غ�� المؤمن نقمة ال �عود ع�� من حل

المصائب من أمراض مع سوء المنقلب . و�عت�� �ذا الف�م مفتاحا للف�م عن اللھ وفقھ التعامل مع 

حادات، فإن أثره األبلغ 
ّ
وجوائح وغ���ا. و�ذا �ان العالم برّمتھ يرزح تحت وطأة و�اء أ��ز أقوى الدول واالت

سر، من حيث �و��ا المؤّسسة األك�� تحّمال لمثل �ذه الظوا�ر.كما أّن الّناس 
ُ
والمباشر قد  أصاب األ

لنوازل  فق�ا ��و�ر�ا ومقاصد�ا، وا�تداء ��سن ل�سوا ع�� وزان واحد �� التعامل مع مثل �ذه ا

  السلوك إزاء�ا. 

ضمن �ذا اإلطار يروم �ذا البحث استقراء نصوص الو�� وس�� �عض أ�ل التحقيق، �غرض 

وضع قواعد وصوى ُ��تدى ��ا �� حسن التعامل مع البالء، بحيث ي�تقل المرء با��نة من حال الضيق 

ح، و�جعل من ظروف ا�ِ��ر ُ��رة لتلّقي الف�م عن اللھ واستخالص واالضطراب إ�� حال الفرج والنجا

الع��، ومن ظروف االجتماع المستمر لألسرة فرصة لت��يح األعطاب الطارئة، والعودة ��ذه المؤّسسة 

  إ�� قواعد االجتماع اإلسالمي ال��يح.

  البالء ،األسرة المسلمة، ال��بية، القواعدلمات المفتاحية: ال�
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Abstract   :  

One of God’s laws in his creation is to inflict affliction upon them in order to investigate and 

manifest the greatness of his power. And if the affliction is a mercy for the believer, despite 

the pain that is in it, then it is against the unbeliever a curse that will return to the one who 

befalls him with torment and a bad turn. This vision is considered a key to understanding 

from God and the jurisprudence of dealing with calamities such as diseases, pandemics and 

others. And if the whole world is suffering under the weight of an epidemic that has 

incapacitated the most powerful countries and unions, its great and direct impact has 

affected families, in terms of being the institution that bears the most tolerant of such 

phenomena. Likewise, people are not on the same level in dealing with such issues, knowing 

their depth and purposes, and being guided by good behavior towards them. 

In this context, this research aims to extrapolate the texts of revelation and the biographies of 

some religious scholars, with the aim of setting rules and recommendations that guide them 

in dealing with affliction, so that one moves the ordeal from a state of distress and turmoil to 

a state of relief and success, and learn from it,And considering the conditions of the 

continuous family meeting as an opportunity to correct the emergency defects, and to return 

this institution to the rules of the correct Islamic meeting. 

key words: grief, Education, Muslim family Guidelines. 
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  :تقديم

يا لعظيم قدرتھ. و�ذا �ان البالء
ّ
�� حق المؤمن  من س�ن اللھ �� خلقھ أن يوقع ��م البالء تمحيصا وتجل

ت بھ إال بالعذاب مع سوء 
ّ
رحمة، رغم ما فيھ من األلم، فإنھ �� حق غ�� المؤمن نقمة ال �عود ع�� من حل

المنقلب . و�عت�� �ذا الف�م مفتاحا للف�م عن اللھ وفقھ التعامل مع المصائب من أمراض وجوائح وغ���ا. 

حادات، فإن أثره األبلو�ذا �ان العالم برّمتھ يرزح تحت وطأة و�اء أ��ز أقو 
ّ
والمباشر  قد   غى الدول واالت

سر، من حيث �و��ا المؤّسسة األك�� تحّمال لمثل �ذه الظوا�ر. كما أّن الّناس ل�سوا ع�� وزان 
ُ
أصاب األ

  واحد �� التعامل مع مثل �ذه النوازل  فق�ا ��و�ر�ا ومقاصد�ا، وا�تداء ��سن السلوك إزاء�ا. 

اإلسالمي، بدءا بمرحلة النبوة، ومرورا بف��ة ا��الفة الراشدة ثم عصر التا�ع�ن ومن  و�الرجوع إ�� التار�خ

ل رصيدا معرفيا وسلوكيا 
ّ
تال�م ضمن سلسلة الوراثة واالقتداء، فإننا نجد من الّس�� والنصوص ما �ش�

لذات. لقد من شأنھ التخفيف من وقع ا��ائحة، و موردا معينا ع�� اس�ثمار وضع ا���ر �� إعادة بناء ا

�انت ا��لوات بال�سبة أل�ل التحقيق من العلماء فرصا لالس��ادة من طلب العلم واالج��اد �� القرب، 

 واال�تداء لل�� �� أقوم.

  مش�لة البحث:

ش�ل و�اء �ورونا حدثا �ونيا عم بطشھ ال�شر�ة جمعاء، وقد س�ب ا��طر والعنت الذين أصابا العالم 

تحّديا كب��ا لرجال السياسة والمرجعيات وصا��� القرار بالنظر إ�� ضرورة إيجاد البدائل واألساليب 

��� الذين اقتض��ما الكفيلة بحماية الناس ورعاي��م ��يا ونفسيا، �� ظل حالة اإلغالق وا���ر الم�

ظروف ا��ائحة. و�� مثل �ذه الظروف يلوذ ا��يارى بالمرجعيات العلمية وال��بو�ة إليجاد الشفاء 

نزعم بأن منظومتنا  -نحن المسلم�ن-والسلوة وتخفيف وطأة ما �شبھ اإلقامة اإلجبار�ة. و�ذا كنا

لذي نحن وعامة الناس تحت المرجعية �ش�ل مرجعا ومالذا عند �ل ا��طوب، فأين �� من الوضع ا

وطأتھ؟ و�ل استقراء نصوص الو�� كفيل بإيجاد قواعد الف�م وحسن السلوك بإزاء الباليا م�ما �ان 

مدا�ا وحّد��ا؟ و��� أي حّد يمكن أن تنقل تلك القواعد دنيا الناس من واقع ا��نة إ�� ف��ة األمل 

ح من تلك النصوص وما تنطوي عليھ من قواعد والفرج؟ و�أي ف�م وأية إرادة يمكننا االستل�ام ال��ي

  ومبادئ؟ 

  أ�داف البحث

ضمن �ذا اإلطار يروم �ذا البحث النظر �� نصوص الو�� وس�� أ�ل التحقيق، عن �ل ما لھ صلة بف�م 

حقيقة االبتالء ومقاصده، والمطلوب شرعا بإزائھ. �ل ذلك �غرض وضع قواعد وصوى ُ��تدى ��ا �� حسن 

ث ي�تقل المؤمن التعامل مع الوضع الذي �ع�ش ال�شر�ة وضم��م ا��تمعات االسالمية تحت �ل�لھ، بحي

المتبّصر بحقيقة ا��نة من حال الضيق واالضطراب إ�� حال الفرج والنجاة، و�جعل من ظروف ا�ِ��ر 

ُ��رة لتلّقي الف�م عن اللھ واستخالص الع��، ومن ظروف االجتماع المستمر لألسرة فرصة لت��يح 
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مي ال��يح. حسن الف�م عن اللھ، األعطاب الطارئة، والعودة ��ذه المؤّسسة إ�� قواعد االجتماع االسال 

والتح�� بخصال اإليمان، �و الم��اج الذي يمنح صاحبھ ��ة النظر �� فعل اللھ �� خلقھ، وما ي�بع ذلك 

من ف�م وحسن �عامل مع قضاء اللھ وقدره. و�� ذلك من المزايلة والظفر ما ال ي��يأ لغ�� أ�ل القرب 

  والف�م. 

  من�� البحث:

  مرسومةال األ�داف ولتحقيق
ً
راسة، ل�ذه سلفا  االستقرا�ي التحلي��، بالنظر �� المن�� سأعتمدالّدِ

اآليات القرآنية، ذات الصلة بالموضوع واست�باط امتدادا��ا الداللية، وما تنطوي عليھ من  من مجموعٍة 

و الّس�� ذات الصلة بالموضوع، �غرض وضع  كتب ا��ديث الشر�ف ومراجعة قواعد �� الف�م والسلوك 

اللبنات والمبادئ ال��بو�ة البانية للم��اج االسالمي �� التعامل مع االبتالء. ولبلوغ المراد قمت بتص�يف 

تلك المضام�ن �� عناو�ن ش�لت المباحث ال�� انب�ت عل��ا �ذه الدراسة، ثم ختمت بح�� بأ�م 

ضة عن دراسة النصوص المعتمدة، واألقوال ا��ادمة ل
ّ

  �ا.ا��الصات والقواعد المتمخ
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  المبحث األول: حقيقة االبتالء وحتميتھ:

خلق اللھ �عا�� اإل�سان �� دار الدنيا و �� دار ابتالء وتمحيص، و�� سنة اللھ الماضية �� خلقھ من غ�� 

."
ً
ْحَسُن َعَمال

َ
ْم أ

ُ
ك يُّ

َ
ْم أ

ُ
َوك

ُ
 لَيْبل

َ
َ�َياة

ْ
َمْوَت َوا�

ْ
َق ال

َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
والتعليل �نا يبّ�ن  تمي�� أو محاباة، قال �عا�� : " ال

اَن 
َ
ا � الغاية من وجود اإل�سان �� الدنيا و�� العبودية واالبتالء، �عّزز �ذه ا��قيقة ما ورد �� قولھ �عا��" مَّ

ِب "(آل عمران: ّيِ
َّ
 ِمَن الط

َ
ِب�ث

َ
�

ْ
� َيِم�َ� ا� ْيِھ َح�َّ

َ
نُتْم َعل

َ
� َما أ

َ
ِمِن�َن َع�

ْ
ُمؤ

ْ
َر ال

َ
ُھ ِلَيذ

َّ
 بد لھ ) . فاإل�سان ال179الل

من  أن يخضع لالختبار، و�ذا االختبار ي�ون با���� كما ي�ون بالشر؛ فقد يظن المرء أن �� الُ�سر خ��ا، 

 و��ون ذلك ع�ن العطاء �� 
ً
و�و �� حقيقتھ استدراج أو تمحيص، كما قد يظّن الّضنَك والشّدة نقمة

فعل اللھ �عا�� �سليما واح�سابا م��ان اللھ �عا��. و�� ا��الت�ن معا يطلب من المؤمن التأّدب مع 

  واستمطارا للرحمة وحسن العاقبة.

إن ما يحل بالمؤمن من مصائب ل�س نقمة من اللھ ، بل �و �� ��يح النظر رحمة من اللھ ومنة ؛ حيث  

ما اق��نت قوة الص�� 
ّ
ص من ا��طايا وز�ادة اإليمان والظفر ب��اء القرب. و�ل

ّ
يفتح اللھ لعباده أبوابا للتخل

: أيُّ الناس أشد بالًء؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلصقوة البالء إال وازدادت رفعة المؤمن ودرجتھ عند اللھ ، فقد سئل الن�� ب

، و�ن �ان ��  "
ً
� الرجل ع�� حسب دينھ، فإن �ان �� دينھ صالبة ِز�َد صالبة

َ
ُل فاألمثل، ُي�ت�

َ
األن�ياء، ثم األْمث

ف عنھ، وال يزال البالء بالعبد ح� ّفِ
ُ

 خ
ٌ
ة

َّ
  .  �1 يم��� ع�� األرض ما لھ خطيئة"دينھ رق

 بالناس  
ّ
ومن أنواع البالء الذي �سلطھ اللھ ع�� عباده المرض، و�ذا النوع من االبتالء قد ي�ون حاال

فالمص�بة قد ت�ون �� البدن أو ��  منفردين، كما يمكن أن ي�ون عاما �� ال�ون ع�� ش�ل أو�ئة وطواع�ن.

ن، و�ذا ما عّ�� عنھ اإلمام ع�� ر��� اللھ عنھ بمرض القلب �� قولھ: " إن الرزق، لكّن أشّد�ا ي�ون �� الّدي

ب اللھ 2من البالء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب"
ّ
. وقد رت

� الّصابرون أجَر�م �غ�� 
ّ
سبحانھ ع�� الّص�� أعظم ا��زاءات حيث قال سبحانھ:" إنما يو�

فمن ص�� ع�� البالء واح�سب ذلك عند اللھ، عّوضھ اللھ �عا�� عن الذي فقده بخ�� )؛ 3حساب"(الزمر:

 
ٌ
َصاَبْ�ُ�ْم ُمِص�َبة

َ
ا أ

َ
ِذيَن ِإذ

َّ
ال. وأفضل العوض ما �ان �� الدين والعاقبة، قال �عا�� : "ال ال أو مؤجَّ منھ م��َّ

 
َ
ِئَك َعل

َ
ول

ُ
ْيِھ َراِجُعوَن ،أ

َ
ا ِإل ِھ َوِ�نَّ

َّ
ا ِلل وا ِإنَّ

ُ
ال

َ
ُمْ�َتُدوَن"(البقرة ق

ْ
ِئَك ُ�ُم ال

َ
ول

ُ
 َوأ

ٌ
ِ�ْم َوَرْحَمة َواٌت ِمْن َرّ�ِ

َ
  ) .118ْ�ِ�ْم َصل

  أصناف الناس �� التعامل مع الباليا:المبحث الثا�ي: 

إن الناظر �� ما يص�ب اإل�سان من بالء �� الدنيا، يدرك أنھ ال �عدل قطرة من بحر إذا ما قورن ببالء 

اآلخرة، والّنصوص الّدالة ع�� ذلك كث��ة. كما أّن بالء الدنيا قص�� أمده، محدودة شّدتھ، مقدور ع�� 

  تحّملھ واستطابتھ لمن فتح اللھ بص��تھ ع�� كنھ األشياء وحقائق�ا. 

تلّقى ��ا،فإ
ُ
أدرك �س�ي��ا.  ذا ما تمّعن ذو بص��ة �� ا��وادث ال�� تحّل بالناس، والفرق ب�ن الوجوه ال�� ت

فما �و شّدة وضيق وضنك عند عامة الناس �و عند أ�ل الصالح رحمة تقابل بالر���؛ ذلك أن المنظار 

                                                           

  ) دون السؤال، وقال عقبھ: �ذا حديث حسن ��يح.3289)، وال��مذي (1494)، كتاب الرقاق، وأحمد (2783الدارمي ( -1 

  . 385ن�� البالغة ص  -2 
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وادث �عو�نات القرآن والسنة. الذي يرون بھ تلك ا��ن �و منظار الف�م عن اللھ من خالل النظر إ�� ا��

ف��ى �ؤالء �� المصائب مصا�� ومكّفرات وأسباب تمحيص ومرا�� �� المقامات لمن ص�� واح�سب 

ور���. ب�نما يرى أ�ل الع�� والضاللة �� المصائب نكدا ونقمة وسوَء حظ، و�� النعم فرصا ومغانَم، 

  وذلك لعمري ع�ن اإلمالء واالستدراج؛ يقول �عا��: "
َّ
 َوال

َ
 ال

ُ
ْن َحْيث ْسَتْدِرُجُ�م ّمِ

َ
 ِبآَياِتَنا َس�

ْ
ُبوا

َّ
ذ

َ
ِذيَن ك

ُموَن 
َ
ْيِدي َمِت�ٌن   َ�ْعل

َ
ُ�ْم ِإنَّ ك

َ
ْمِ�� ل

ُ
  ).183، 182(األعراف:"  َوأ

واالستدراج �و أن يؤخذ المرء بالتدر�ج من م��لة إ�� ال�� دو��ا، ح�� يقع �� مغّبة جر�رتھ؛ قال اإلمام ع�� 

"إذا رأيت اللھ سبحانھ يتا�ع عليك البالء فقد أيقظك، و�ذا رأيت اللھ سبحانھ يتا�ع عليك  كرم اللھ وج�ھ:

  .3النعم مع المعا��� ف�و استدراج لك"

إن ما يص�ب الناس �� دنياه من أو�ئة وأمراض أو أي بالء آخر �� الرزق أو �� العقب  أو أي ���ء آخر، �و 

طھ اللھ ع�� عباده ليأخذ بيد�م من الغفلة إ��  ذو وج��ن؛ فقد ي�ون �س�ب  خروج عن ا��ادة
ّ
، ف�سل

� ع�� 
ّ

اليقظة وال��وة، �ذا إن �م ف�موا مراد اللھ من فعلھ، وقاموا بما يلزم إزاء ذلك. أما إن غ��

ط و "شرك األسباب" ف��دادون �عدا عن ا��قيقة �� الدنيا 
ّ

قلو��م فإ��م يتلّقون قدر اللھ بال���

ن مقاصد االبتالء الك��ى استدراج العباد للتو�ة والقرب. كما أن اللھ جعل عوضا و�خسرون �� اآلخرة. فم

� للصابر�ن ع�� ابتالئھ. يقول �عا��:"
ّ
وَن  مو�

ُ
وا َ�ْعَمل

ُ
ان

َ
ْحَسِن َما �

َ
ْجَرُ�ْم ِبأ

َ
ِذيَن َصَ�ُ�وا أ

َّ
َنْجِزَ�نَّ ال

َ
"( النحل َول

َمَراِت وَحْ�ِس ).   يقول اإلمام ع�� كرم اللھ وج�ھ "إنَّ اللھ َي�ْ 96
َّ
ِة، ِبَنْقِص الث

َ
ئ ِ�ّ

ْعَماِل السَّ
َ
َتِ�� ِعَباَده ِعْنَد األ

ٌر وَ�ْزَدِجَر ُم  ِ
ّ

ك
َ

َر ُمَتذ
َّ

ك
َ

اِئٌب، وُ�ْقِلَع ُمْقِلٌع وَ�َتذ
َ
ْ�َ�اِت ِلَيُتوَب ت

َ
�

ْ
َزاِئِن ا�

َ
ِق خ

َ
ال

ْ
اِت، وِ�غ

َ
��َ�َ

ْ
اَس ال نَّ النَّ

َ
ْو أ

َ
ْزَدِجٌر... َول

ِ�ُل ِ��ِ 
ْ
�
َ
�ِح�َن ت

َ
ِزُعوا ِإ�

َ
َعُم، ف ُزوُل َعْ�ُ�ُم الّنِ

َ
ُم، َوت

َ
ق لَ  ُم الّنِ

ُ
ْ�ِ�ْم �

َ
َردَّ َعل

َ
وِ��ْم، ل

ُ
ل

ُ
ٍھ ِمْن ق

َ
اِ��ْم، َوَول ِ�ْم ِبِصْدٍق ِمْن ِنيَّ  َرّ�ِ

اِسِد" 
َ
لَّ ف

ُ
ُ�ْم �

َ
َ� ل

َ
ْص�

َ
اِرٍد، َوأ

َ
  .4ش

  :بالبالءال��بية المبحث الثالث: من�� 

عالجا، وت�ون ن�يجة العالج مضمونة، فإن السلوك الطبي�� لذلك عندما يصف الطب�ب للمر��� 

المصاب �و شكر الطب�ب ولزوم معاقرة ذلك الدواء الناجع. فكيف ا��ال إذا علم أن م��ل الشفاء �و 

اللھ سبحانھ �عا�� وان مصدر الدواء مو صيدلية النبوة. كيف ا��ال إذا أيقن المرء اّن الّس�ب معت�� وأن 

�� اللھ، في��أ إليھ رافعا ش�واه وراجيا منھ رفع بلواه، ف��يل البالء �� طرفة ع�ن، و�رفع عن ال مسّ�ب غ

ا��لق ما ُ�ع�� ال�شر�ة جمعاء من أو�ئة وأمراض �ش�� أنواع�ا. إن وعد من اللھ �عا�� مضمون باالستجابة 

رت شروط الدعاء وانتفت موا�ع االستجابة؛ يقول �عا��:"
ّ
  إن توف

َ
ا َسأ

َ
ِجيُب َوِ�ذ

ُ
ِر�ٌب أ

َ
ي ق

ّ
ِإِ�

َ
� ف َك ِعَباِدي َعِ�ّ

َ
ل

ا َدَعان" (البقرة 
َ
اِع ِإذ  الدَّ

َ
ك�� من الدعاء، و�ن األمة تدعو بالليل وال��ار 186َدْعَوة

ُ
). وقد يقول المرء إ�ي أ

ل ل��فع ع��ا وعن العالم�ن �ذا الو�اء، وال إجابة �� واقع ا��ال. ف�ذا ل�س ألن اللھ �عا�� ال �ستجيب، ب

�س�ب أن ا��ّل الذي صدر منھ الدعاء غ�� صا�� لت��ل عليھ االستجابة ثم ألن االستجابة مو�ول أوا��ا 

                                                           

  .305م��ان ا��كمة محمد الر�ش�ري، -3 

  تحقيق صب�� الصا��. 143ن�� البالغة،  -4 
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، َعِن 
َ
ِ�ي ُ�َرْ�َرة

َ
� بأسبا��ا. َعْن أ

ّ
إ�� اللھ �عا��. وقد ورد التأكيد ع�� حتمية االستجابة، والدعوة إ�� التح�

ا
َ
َم ق

َّ
ْيِھ َوَسل

َ
ُھ َعل

َّ
� الل

َّ
ِ�ّ�ِ َص� َعاِء  "َل النَّ � ِمَن الدُّ

َ
َعا�

َ
ِھ �

َّ
� الل

َ
َرَم َع�

ْ
ك

َ
ْ�ٌء أ

َ
ْ�َس ��

َ
.فإذا �ان الدعاء ��ذه الم��لة "5ل

ھ 
ّ
عند اللھ، فكيف �غفل عنھ او �غفل عن شروطھ. بل إن اللھ �عا�� جعل الدعاء لّب العبادة وجو�ر�ا، ألن

 ر 
َ
ِ�ي ُ�َرْ�َرة

َ
ق باللھ وتفو�ض  لھ �� األمور �ل�ا. َعْن أ

ّ
اَل �عل

َ
م ق

َّ
�ّ�ِ ص�� اللُھ عليھ وسل  " :��� اللھ عنھ عن النَّ

َ
ال

ْم َ�ْسَتْ�ِ�ْل 
َ
ِطيَعِة َرِحٍم، َما ل

َ
ْو ق

َ
ٍم أ

ْ
ْم َيْدُع ِبِإث

َ
َعْبِد َما ل

ْ
ِقيَل: َيا َرُسوَل اللِھ َما اِالْسِتْ�َ�اُل؟  ،"َيَزاُل ُ�ْسَتَجاُب ِلل

اَل:
َ
ْد َدَعْوُت،  "ق

َ
ْد َدَعْوُت َوق

َ
َعاءَ َيُقوُل: ق ِلَك َوَ�َدُع الدُّ

َ
َ�ْسَتْحِسُر ِعْنَد ذ

َ
َر َ�ْسَتِجيُب ِ��، ف

َ
ْم أ

َ
ل

َ
  .  "6ف

كما أن اللھ سبحانھ و�عا�� رفع اإلجابة إ�� مرتبة اليق�ن، ح�� ال يبقى شك �ساور المؤمن �� استجابة رّ�ھ 

س�ستجيب لھ بالصفة ال�� توافق لھ، فال يدعو اللھ ع�� س�يل االحتمال والظن، بل يدعوه موقنا بان اللھ 

م مش�ئة اللھ �عا��.
َّ
اَل َرُسوُل اللِھ ص�� اللُھ عليھ وسل

َ
اَل: ق

َ
 ر��� اللھ عنھ ق

َ
ِ�ي ُ�َرْ�َرة

َ
اْدُعوا اللَھ " :َعْن أ

َِجاَبِة"
ْ

ُتْم ُموِقُنوَن ِباإل
ْ
ن

َ
 . 7َوأ

مقدر كما سبق، ولكن المراد أن ما و�ذا ال �ع�� التعارض ب�ن القدر والدعاء وال  �غي�� القدر، فإن الدعاء 

�� أيدي المالئكة من ال��ف قد يتغ��، فمن أوشك أن ي��ل بھ البالء فدعا اللھ، صرف عنھ ذلك. إن 

التوفيق إ�� الدعاء من قدر اللھ، واالستجابة من قدر اللھ. وحسن الظن باللھ �و المفتاح ل�ل فرج. فمن 

ة وصادف دعاؤه االستجابة. وذلك مصداق قولھ ص�� اللھ عليھ حُسن ظّنھ باللھ فقد أو�ي مفاتيح اإلجاب

ّنِ َعْبِدي ِ�ي" "وسلم �� ا��ديث القد���:
َ
ا ِعْنَد ظ

َ
ن

َ
�: أ

َ
َعا�

َ
اَل اللُھ �

َ
. ع�� وفق الظّن باللھ ي�ون العطاء. 8ق

بھ الباليا لذلك فإن ال��بية ع�� اليق�ن �� اللھ وحسن الظن باللھ وتفو�ض األمر إليھ من أعظم ما تواجھ 

��ة 
ُ
ال�� �عّم الناس. إن تحققت �ذه المز�ة لألسرة فإ��ا تنقل أفراد�ا من واقع الضيق وا��رج إ�� ف

�س باللھ. فيتحول حال ا���س وا���ر إ�� رحابة ا��لوة واأل�س باللھ.
ُ
َرج واأل

َ
  الف

� عن إن العبد ال يدري ما يمكن أن يحل بھ فردا أو من خالل ما �عم الناس ، ولذلك ال
ّ

 ي�ب�� أن ال يتخ�

الدعاء وأن يجعل لھ حّ��ا معت��ا �� المناسبات واألوقات الفاضلة، وأن يالزمھ قبل نزول البالء وأثناء 

"والدعاء ينفع مما نزل ومما لم  :أن الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم قال عا�شة عن ا��اكم روى.حلولھ و�عده 

التوجھ ا�� اللھ �� دفع ال��بية ع�� لزوم  .9يعت��ان إ�� يوم القيامة "ي��ل، و�ن البالء لي��ل فيتلقاه الدعاء ف

جابھ 
ُ
ة �� القلب والقوة �� العز�مة ما بھ ت

ّ
البالء مران ع�� دوام العبادة والصلة باللھ، وف��ا من الرق

  الصعاب والمصائب؛ فم�� اشتد الفزع، فإ�� اللھ الَمفزع، و�و وحده مالذ ا��يارى والمضطّر�ن.

  مبحث الرا�ع: سنة اللھ �� نزول البالء:ال

                                                           

  ).3829)، ابن ماجة (3370ال��مذي ( -5 

  ).9137)، احمد (3387)، ال��مذي (2735)، ومسلم (5981(البخاري  -6 

َ�اِمع (6655)، أحمد (3479ال��مذي ( -7 
ْ

ِ�يَحة (245)، و انظر َ�ِ�يح ا�   ).594)، ال�َّ

ُھ ". 2675، ومسلم 6970. البخاري  -8 
َ
ل

َ
ا ف ر�

َ
نَّ ش

َ
ُھ، َوِ�ْن ظ

َ
ل

َ
ْ�ً�ا ف

َ
نَّ ِ�ي خ

َ
  . وعند اإلمام أحمد " ِإْن ظ

  ).669/ 1المستدرك ع�� ال��يح�ن ل��اكم ( -9 
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بتالءات وأنواع�ا وحقيق��ا، وعن الفرق بي��ا و��ن العقاب اإلل��، و�ل �� ي�ساءل الناس عادة عن اال 

  نقمة أم �عمة. وع�� وفق اال�تداء لل�� �� اقوم �� �ذا األمر ي�ون التوفيق �� حسن التعامل مع�ا.

ا��قيقة، النظر �� أحوال العباد ع�� اختالف منازل�م. و�استقراء ما ي�ون ومن أو�� المسالك لتبّ�ن تلك 

االبتالء الس�� الواردة �� الو�� نجد أن أك�� ما ي�ون االبتالء ب�ن الناس عند الرسل واألن�ياء ومن يل��م من 

لت يا ق حيث قال:"  المؤمن�ن الصا���ن و�كذا دواليك. مصداق �ذه القاعدة حديث سعد بن أ�ي وقاص

... ح��  رسول اللھ أي الناس أشد بالء ؟ قال : األن�ياء ، ثم األمثل فاألمثل ، ي�ت�� الرجل ع�� حسب دينھ

  . 10يم��� ع�� األرض وما عليھ خطيئة"

�عّرف من اللھ �عا�� إ�� عبده، حّ�� يفتح لھ باب اليقظة الدائمة ، وحّ�� يمكن   إن االبتالء �� التحقيق

� ا��ال�� من اللھ  لعباده العبد من معرفة حق
ّ

يقة ظا�ره و�اطنھ بالنظر إ�� مرآة التمحيص. و�ذا التج�

�و الذي يصل المؤمن بالموكب النورا�ي أل�ل السابقة واالصطفاء �األن�ياء والصديق�ن و الوارث�ن لنور 

ن اإليما�ي والعطاءات ا��ما
ّ

إن النفس  .ليةالعلم وال�داية و�رفع صاحبھ إ�� الدرجات العالية من التمك

ت ��ا نوازل ق�ر�ة 
ّ
ال�شر�ة بطبع�ا مّيالة إ�� الّدعة وا��مول والس�� وراء إشباع غرائز�ا، فإذا ما حل

،و�عّرضت لتمحيصات رّ�انية، مثل األمراض واآلالم والصعاب والمدل�ّمات، و�ل ما �عسر ع�� النفس 

�� ذلك مما تكر�ھ بطبع�ا فإ��ا  ت���� و�ؤلم�ا �النقص �� األموال واألنفس والظلم وأذية ا��لق وغ

و�غضب وتضطرب وتنفر. فالنفس ال�شر�ة، بطبع�ا، ال تحب �ل تلك ا��وادث الق�ر�ة، وترغب وتميل 

دائما إ�� ما فيھ  راحة البال والنفس والبدن، وطول األمل. و�ذا ما يفسر  حب الّدنيا واإلقبال الشديد 

ش�وات  وأ�واء، وت���� اآلخرة وحقائق�ا؛ قال �عا�� "زّ�ن للناس ع�� ما ف��ا مما تنجذب لھ النفس من  

حب الش�وات من ال�ساء والبن�ن والقناط�� المقنطرة من الذ�ب والفضة وا��يل المسومة واأل�عام 

  ).14وا��رث ذلك متاع ا��ياة الدنيا واللھ عنده حسن المآب" (آل عمران اآلية 

ا لتخلية النفس من ا��الق المذمومة والعادات إن المقصد من االبتالء �و أن يجعل ال
�
عبد م��ا ِمح�

مة، و قوة العز�مة ، والتأ��� �� �ل  .المنكرات، وتحلي��ا بالصفات الَمرضية
ّ

ومع وجود صدق النية والذ

األحوال بالن�� ص�� اللھ عليھ وسلم ، فإن اللھ �عا�� ين�� للعبد طر�قھ و��ديھ إ�� الف�م الذي بھ يرتاح إ�� 

َرج ، قال �عا�� "والذين جا�دوا فينا ل��ديّ��م سبلنا و�ن اللھ لمع 
َ

قدره، و��� السبل الموصلة إ�� الف

  ).69ا��سن�ن"(العنكبوت: 

إن حال ال�سليم لفعل اللھ �عا�� وتقديره، والرض�� بذلك واإليقان بأن �ذه الداَر داُر عبور وفناء ال دار 

ل الّسلوان الذي ��ون بھ بقاء واستقرار، وأن المستقبل ا��قي
ّ
قي  ال موطن لھ إال �� اآلخر؛ �ل ذلك �ش�

  المصائب وتدوب شّد��ا. ما يف�� م�ما عظم يضمحّل إذا ما وضع بجنب ما يبقى و�دوم.

                                                           

أخرجھ الدارمي وال�سا�ي �� " الك��ى " وابن ماجھ و���ھ ال��مذي وابن حبان وا��اكم �ل�م من طر�ق عاصم ابن ��دلة عن مصعب بن  -10 

  سعد بن أ�ي وقاص عن أبيھ.
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�ا، فا��ن منحة �� حّق من ف�م س�ن اللھ  
ُ

واالبتالء قد ي�ون بما �سعد النفس �� العاجل أو بما �سوؤ

� �شروط�ا، أما 
ّ

االبتالء بال�سط وا����، فقد ي�ون استدراجا، و�ذا ال يدركھ إال من صقل منظاره وتح�

بنور الو�� والمعرفة. فإذا نزلت نوازل بما يتوافق مع رغبات النفس وش�وا��ا، فإن ذلك ر�ما ي�ون 

ت قدمھ من الناس يقول المقالة الرائجة: "لو لم أكن محظوظا  لما م
ّ
نح�� استدراجا للعبد ، وتجد من زل

ھ استدراج، فاللھ �عا�� �عطي 
ّ
اللھ �ذه النعمة"، في�سب ما حصل عليھ إ�� استحقاقھ، من حيث يج�ل أن

واالستدراج ال ي�ون للكفار فقط؛ و�نما يقع ع�� ال�افر الدنيا للمؤمن وال�افر، ليبلو الناس ع�� أعمال�م. 

 ْبِن َعاِمٍر ر��
َ
ِ��ِّ   � اللھ عنھوالمسلم ع�� حد سواء، فقد جاء َعْن ُعْقَبة اَل:    ص�� اللھ عليھ وسلم  َعْن النَّ

َ
ق

 
َ
مَّ ت

ُ
َما ُ�َو اْسِتْدَراٌج، ث ِإنَّ

َ
، ف � َمَعاِصيِھ َما ُيِحبُّ

َ
َيا َع�

ْ
ن َعْبَد ِمْن الدُّ

ْ
َھ ُ�ْعِطي ال

َّ
ْيَت الل

َ
ا َرأ

َ
ِھ "ِإذ

َّ
ص��   ال َرُسوُل الل

ُروا بِ  ِ
ّ

ك
ُ
ُسوا َما ذ

َ
ا � مَّ

َ
ل

َ
اُ�ْم اللھ عليھ وسلم : "ف

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
وا أ

ُ
وت

ُ
ِرُحوا ِبَما أ

َ
ا ف

َ
� ِإذ ْ�ٍء َح�َّ

َ
ّلِ ��

ُ
ْبَواَب �

َ
ْ�ِ�ْم أ

َ
َتْحَنا َعل

َ
ِھ ف

ا ُ�ْم ُمْبِلُسوَن"
َ
ِإذ

َ
 ف

ً
َتة

ْ
). و  األشّد من ذلك أن تجد المرء  ُمِصّرا ع�� ا��الفة، و�و مغ�ّ� 44(األ�عام  11َ�غ

ھ �� �ّ�ة بحلم اللھ، ُمس��ِ�� �س�ن اللھ، وعزاؤه الوحيد ا
ّ
ة، و����� ان

ّ
ھ من أ�ل المل

ّ
� بھ نفسھ أن

ّ
لذي �س�

ْصِر النظر ع�� أفعال اآلخر�ن، وال يلتفت إ�� قول الرسول ص�� 
َ

االستدراج، فيتغا��� عن قبح فعلھ بق

  اللھ عليھ وسلم الذي سبق ذكره.

  المبحث ا��امس: س��ة األن�ياء والرسل �� التعامل مع البالء: 

و�استقراء س�� األن�ياء والرسل عليھ السالم نجد النماذج ا��ّية لعظم البالء الذي حّل ��م مع عظم 

ص���م و�سليم�م وتفو�ض�م، وكيف أن تلك األحوال زاد��م قوة إ�� قو��م وسناء إ�� سنا��م و��ة إ�� 

ة. ومن أنصع األمثلة ع�� ذلك ����م. �ذا مع �ل ما وعد�م بھ اللھ �عا�� من لذائذ مادية ومعنو�ة �� اآلخر 

ما القاه ابرا�يم ا��ليل عليھ السالم الذي ابت�� بمعاداة أبيھ لھ ، وأعظم بھ من ابتالء ، كما ابت�� باإللقاء 

وِ�ي َبرْ 
ُ
اُر �

َ
َنا َيان

ْ
ل

ُ
اِعِل�َن ، ق

َ
نُتْم ف

ُ
ْم ِإْن ك

ُ
وُه َوانُصُروا آِلَ�َتك

ُ
وا َحّرِق

ُ
ال

َ
� �� النار؛ قال اللھ �عا��:" ق

َ
ًدا َوَسالًما َع�

َسِر�َن " 
ْ

خ
َ
َناُ�ْم األ

ْ
َجَعل

َ
ْيًدا ف

َ
َراُدوا ِبِھ ك

َ
 ).70-68(األن�ياء:ِإْبَراِ�يَم ، َوأ

ھ رسول 
ّ
كما أن مو��� عليھ السالم لقي من العداء والتنكيل من لدن قومھ ال���ء الكث��، رغم علم�م بأن

��ّق فيقلبون ا��قائق، و�ل�سوا ع�� الناس اللھ. وأشّد ما ي�ون األلم حينما �علم الناس أنك ع�� ا

هُ 
َ
أ َّ��َ

َ
� ف ْوا ُمو��َ

َ
ِذيَن آذ

َّ
ال

َ
وا �

ُ
ون

ُ
�

َ
 ت

َ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
َ�ا ال ُّ�

َ
ا  ل�سّف�وا ا��ّق الذي أنت عليھ، قال �عا�� : "َيا أ ُھ ِممَّ

َّ
الل

ِھ َوِج�ً�ا
َّ
اَن ِعنَد الل

َ
وا َو�

ُ
ال

َ
لمرء اّن اللھ �عّبدنا باالبتالء كما �عّبدنا . لكن حينما يوقن ا)69"  (سورة األحزابق

 بأح�امھ، فإن �ّل ذلك يصبح مس�ساغا �� جنب اللھ، و��ون البلسم والّسلوان �� النظر إ�� العاقبة.  

كما أن محمدا ص�� اللھ عليھ وسلم، خ�� ا��لق، رغم م��لتھ العليا عند اللھ، لم �سلم من البالء، فقد 

لت س��تھ م��اجا ��سن
ّ
د �� التعامل مع�ا؛ فقد ابت��  ش�

َ
التعامل مع البالء ومصدرا ألسباب القوة وا�َ�ل

ص�� اللھ عليھ وسلم بتكذيب قومھ وأقرب الناس إليھ ومحار���م لدعوتھ، وتنكيل�م بأتباعھ , قال �عا�� : 

وا َح 
ُ
وذ

ُ
ُبوا َوأ ِ

ّ
ذ

ُ
� َما ك

َ
َصَ�ُ�وا َع�

َ
ْبِلَك ف

َ
َبْت ُرُسٌل ِمْن ق ِ

ّ
ذ

ُ
ْد ك

َ
ق

َ
ِلَماِت اللِھ" "َول

َ
َل ِل� ا َوال ُمَبّدِ

َ
ْصُرن

َ
اُ�ْم ن

َ
ت

َ
� أ َّ�

                                                           

  ).17311رواه اإلمام أحمد ( -11 
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. كما ألصقوا بھ ص�� اللھ عليھ وسلم شّ�� النعوت والّ��م، وأخرجوه من موطنھ الذي  )34(األ�عام: اآلية 

ل أعز البالد ع�� قلبھ، وازداد عليھ البالء بفقد أعز الّناس ع�� قلبھ، خديجة ر��� اللھ ع��ا ال�
ّ
� �ان �ش�

آوتھ وواستھ وآزرتھ �� أحلك الظروف، �ذا فضال عن فقد عّمة، وَعِقِبھ. كما ذاق جسُده الشر�ف  المرَض 

ُي �ذه ا��داث 
ْ
الذي الزمھ ح�� لقي رّ�ھ. �ّل ذلك حّل بھ ص�� اللھ عليھ وسلم و�و سيد ا��لق. إن َح�

� واالقتداء، ولمعرفة ما بھ تنال  المراتب العليا و��ون ا��الص و النجاح ل�س لل�سلية والتبا��، بل للتأ��ّ

 �� االختبار. 

ھ مستجاب الّدعاء، ولو سأل اللھ ألبّره، لكّنھ أراد  وقد ابت��
ّ
ة ذات اليد، رغم أن

ّ
ص�� اللھ عليھ وسلم بقل

ھ ال يدوم. لذلك �ان ص��
ّ
منا أن �ل ما �� الدنيا زائل، فالِغ�� م�ما عظم زائل والفقر م�ما اشتّد فإن

ّ
 أن �عل

ْت 
َ
ان

َ
َ�ا �  ؛ أ�َّ

َ
ة

َ
 ، َعْن َعاِ�ش

َ
ل �� ع�شھ، فعْن ُعْرَوة

ّ
م ال ي��ر من محدودية رزقھ، و�ان يتقل

ّ
اللھ عليھ وسل

ٍة 
َّ
 اِ�ل

َ
ة

َ
الث

َ
ِ�الِل ، ث

ْ
مَّ ال

ُ
ِ�الِل ث

ْ
مَّ ال

ُ
�الِل ث

ْ
� ال

َ
ُر ِإ�

ُ
َنْنظ

َ
ا ل ِ�� ِإْن كنَّ

ْ
خ

ُ
ِھ َيا اْبَن ا

َّ
ُقوُل: "َوالل

َ
ْ�َرْ�ِن ، ت

َ
وِقَد ِ��  ِ�� ش

ُ
َوَما ا

ِت : االْس 
َ
ال

َ
ْم ؟ ق

ُ
ك

ُ
ش اَن ُ�َعّ�ِ

َ
َما �

َ
 . ف

ُ
ة

َ
ال

َ
ُت : َيا خ

ْ
ل

ُ
اَل : ق

َ
اٌر . ق

َ
ِھ ص�� اللھ عليھ وسلم ن

َّ
َوَداِن اْبَياِت َرُسوِل الل

َماُء"
ْ
ْمُر َوال . كما ابت�� ص�� اللھ عليھ وسلم أشد ما ابت��، �� حادثة اإلفك، حينما ا��موا عا�شة 12التَّ

 طا�رة �� عرض�ا، و�� من �� �� قلبھ، ومن ي�ون أبو�ا عنده.ال

وقد عّدد ابن القيم ا��كم الر�انية �� ابتالء االن�ياء و�� ذلك درس وتر�ية لمن دو��م من طال�� الكماالت، 

حيث قال: " فإنھ سبحانھ كما يح�� األن�ياء و�صو��م و�حفظ�م و�توال�م في�تل��م بما شاء من أذى 

م : ل�ستوجبوا كمال كرامتھ ،ولي�س�� ��م من �عد�م من أمم�م وخلفا��م إذا أوذوا من الناس الكفار ل�

فرأوا ما جرى ع�� الرسل واألن�ياء ص��وا ورضوا وتأسوا ��م ...ف�ذا من �عض حكمتھ �عا�� �� ابتالء أن�يائھ 

 .13ورسلھ بإيذاء قوم�م ، ولھ ا��كمة البالغة . والنعمة السا�غة"

اقف ال��ابة والالمبحث السادس: نماذج     :مع البالء �� التعامل ّسلفمو

إّن مواقف األذى واالبتالء ال�� �عرض ل�ا ��ابة الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم كث��ة ومتعددة، القوا فيھ 

 خباب ر��� اللھ عنھ مدى األذى والبالء الذي �عرضوا لھ ح�ن قال أشد أصناف العذاب. و�صور لنا

إ�� رسول اللھ ص�� اللھ عليھ و سلم و�و متوسد بردة لھ �� ظل الكعبة، قلنا لھ: أال �س�نصر  ش�ونا :

لنا؟، أال تدعو اللھ لنا ؟، قال ص�� اللھ عليھ وسلم: "�ان الرجل فيمن قبلكم، يحفر لھ �� األرض فيجعل 

�مشط بأمشاط فيھ، فيجاء بالم�شار فيوضع ع�� رأسھ، ف�شق باث�ت�ن وما يصده ذلك عن دينھ، و 

 �س�� ح�� األمر، �ذا ليتمن واللھ دينھ، عن ذلك يصده وما ا��ديد ما دون ��مھ من عظم أو عصب،

وقد  .14اللھ أو الذئب ع�� غنمھ، ولكنكم قوم �ست��لون " إال يخاف ال حضرموت إ�� صنعاء من الراكب

. لقد وحسن عاقبتھ ع�� بيان ُسن�ية االبتالء وعمومھ �� �ذا الموقف  حرص الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم

                                                           

  ).5416) ومسلم (2567البخاري(  -12 

  ).�2/452ع الفوائد (بدا -13 

  ).3416البخاري ( -14 
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�ان الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم، رغم البالء الذي شملھ �و أيضا، �شعر بما �عانيھ أ��ابھ من أذى 

و�الء، و�تألم لھ، لكنھ ص�� اللھ عليھ وسلم �ان ير�ي أ��ابھ ومن يأ�ي �عد�م ع�� أن االبتالء من س�ن 

البد من البالء والص��، فالرسل وأتباع�م ُيْ�تلون ثم ت�ون ل�م العاقبة، قال اللھ  اللھ، وأنھ قبل النصر

 ُيَردُّ  �عا��:"
َ
اُء َوال

َ
ش

َ
َ� َمْن � ُنّ�ِ

َ
ا ف

َ
ْصُرن

َ
ِذُبوا َجاَءُ�ْم ن

ُ
ْد ك

َ
ُ�ْم ق َّ�

َ
وا أ نُّ

َ
ُسُل َوظ َس الرُّ

َ
ْي�

َ
ا اْس�

َ
� ِإذ ُسَنا َعِن  َح�َّ

ْ
القوم َبأ

أل��ابھ ع�� الص�� ع�� االبتالء، �ان ي�ث    مع تر��تھ صلوات اللھ وسالمھ عليھو ).110"( يوسف ا��رم�ن

التفاؤل والثقة �� قلو��م، و�فيض عل��م مما أفاض اللھ عليھ من سلوان ب�شارة انتصار اإلسالم وان�شاره. 

�� حضرموت واللھ ليتمن �ذا األمر، ح�� �س�� الراكب من صنعاء إ ومن ذلك قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم :"

  .15ال يخاف إال اللھ أو الذئَب ع�� غنمھ، ولكنكم �ست��لون"

ة ع�� أثر ال��بية ع�� الم��اج النبوي �� التعامل مع االبتالء، ما نزل �عروة بن الز��� 
ّ
ومن ب�ن النماذج الّدال

ھ أصاب��ا األ�لة
َ
ھ، فبعث إليھ ، فصعدت �� ساق 16عروة بن الز��� ر��� اللھ عنھ، فقد ذكر الذ��� أن رجل

فقال عروة  17الوليد، فُحمل إليھ ودعا األطباء فقالوا: ل�س لھ دواء إال القطع، وقالوا لھ: اشرب الُمرِقد

للطب�ب: "امض لشأنك، ما كنت أظن أن خلًقا �شرب ما يز�ل عقلھ ح�� �عرف بھ"، فوضع الم�شار ع�� 

، فلما قطع�ا جعل يقول: "ل �ن أخذت لقد أبقيت، ول�ن ابتليت لقد ركبتھ ال�سرى، فما ُسمع لھ حسٌّ

ا قط أص�� من �ذا"، ثم إنھ 
ً

عافيت" وما ترك ُجزَءه من القرآن تلك الليلة، قال الوليد: "ما رأيت شيخ

أص�ب بابنھ محمد �� ذلك السفر، ركضتھ �غلة �� إصطبل، فلم ُ�سمع من عروة �� ذلك �لمة، فلما �ان 

 
َ

ِقيَنا ِمْن َسف
َ
َصًبابوادي القرى قال: "ل

َ
ا ن

َ
ا َ�ذ

َ
الل�م �ان �� بنون سبعة، فأخذت واحًدا  )،63"(الك�ف:ِرن

وأبقيت �� ستة، و�ان �� أطراف أر�عة، فأخذت واحًدا وأبقيت ثالثة، ول�ن ابتليت لقد عافيت، ول�ن أخذت 

 .      18لقد أبقيت"

حيث ، القرآن الش���ةومن نماذج حسن التعامل مع البالء، موقف اإلمام أحمد بن حنبل �� قضية خلق 

ت فيھ آثار االقتداء بالن�� و��بھ �� مثل تلك المواقف ح�ن قال لمن جاء يواسيھ و�لتمس منھ لينا 
ّ
تجل

وتقّية لكّنھ صّد�م بقولھ: "وكيف تصنعون بحديث خباب: "إن من �ان قبلكم �ان ي�شر أحد�م 

�و سبط معاو�ة قولھ: "ضرب أحمد بن .  وقد ورد عن أ�ي غالب و 19بالم�شار، ثم ال يصده ذلك عن دينھ"

يق�ن، �� العشر األواخر من رمضان سنة عشر�ن ومائت�ن"  .20حنبل بالسياط �� اللھ، فقام مقام الصّدِ

وأل�ابر �ذه األمة أقوال خالدة �� بيان ما ي�ب�� أن ي�ون عليھ أ�ل األتباع عند لقاء البالء، ومن ذلك قول 

أفضل ع�ش أدركناه بالص��، ولو أنَّ الص�� �ان من الرجال �ان  عمر بن ا��طاب ر��� اللھ عنھ: "إنَّ 

                                                           

  نفسھ. -15 

  األ�لة: داء يقع �� العضو فيأت�ل منھ. (انظرلسان العرب مادة أ�ل). -16 

  المرقد: ���ء �شرب فينوم من شر�ھ و�رقده. انظرلسان العرب مادة رقد). -17 

  ).4/430س�� أعالم النبالء للذ��� ( -18 

  سبق تخر�جھ. -19 

  ).4/409لسيد العفا�ي (صالح األمة  -20 
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. وقال ع�� بن أ�ي طالب ر��� اللھ عنھ: "أال إنَّ الص�� من اإليمان بم��لة الرأس من ا��سد، فإذا 21كر�ًما"

: . وقال عمر بن عبد العز�ز22قطع الرأس باد ا��سد، ثم رفع صوتھ فقال: أال إنھ ال إيمان لمن ال ص�� لھ"

ضھ خ�ً�ا مما  "ما أ�عم اللھ ع�� عبد �عمة فان��ع�ا منھ، فعاضھ م�ان ما ان��ع منھ الص��، إال �ان ما عوَّ

ْ�ِ� ِحَساٍب" (الزمر اآلية
َ
ْجَرُ�م ِ�غ

َ
اِبُروَن أ � الصَّ

َّ
َما ُيَو�  .23 )10ان��ع منھ، ثم قرأ:"ِإنَّ

ط وال يبدي  أية قوة �اتھ وأي تحّمل �ذا، أن ي�ت�� المرء بمثل ما ابت��
ّ

ف وال ي���
ّ
بھ �ؤالء وال يتأف

جزعا. أي شفاء أعظم من �ذا. وع�� أي م��اج تر�ى �ؤالء. أل�ست ال�شر�ة �� حاجة إ�� من يلق��ا �ذه 

    الدروس لتخليص�ا مما �� فيھ؟

 :البالءسلية أ�ل �مداخل المبحث السا�ع: 

بالنظر ف��ا بمنظار القرآن �و المدخل ال��يح �علمنا السنة النبو�ة أن ف�م األمور ع�� ما�� عليھ 

��سن التعامل مع�ا، فالعقل المس�ن�� ينظر إ�� الدنيا وما ف��ا من خ�� أو شر �� �س�ي��ا. وحقيقة ذلك 

  تتج�� �� العناصر اآلتية:

-  
ّ

  المبت�� �و اللھ وحده:معرفة أن

إن المدخل ��سن التعامل مع االبتالء �و معرفة مصدره، فالذي ي�ت�� بحّق �و اللھ �عا��. حكمة بالغة. 

فاللھ �عا�� �و ا��الق والبارئ، والمعطي والما�ع، ، الذي لھ ا��لق واألمر، و�و وحده الذي ال �سأل عما 

د، و�و ا��كيم ا��ب��، لذلك يفعل، و�ل من دونھ مسؤول، و�و وحده من �علم منت�� المصا�� والمفاس

ھ م�سوب إ�� اللھ وحده، وقد وردت بذلك آيات كث��ة؛ قال �عا��: 
ّ
وجب التفو�ض وال�سليم بأن البالء �ل

. وقال �عا�� :"و�و الذي جعلكم خالئف األرض ورفع �عضكم فوق �عض 92 النحل:"إنما يبلوكم اللھ بھ" 

. وقال �عا�� : "الذي خلق  165األ�عام اب و�نھ لغفور رحيم" درجات ليبلوكم �� ما آتاكم إن ر�ك سر�ع العق

  ).2(الملك: الموت وا��ياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال و�و العز�ز الغفور" 

 الدنيا دار امتحان وابتالء . معرفة أن   -

ِذي فالدنيا ال تخلو من بلية وال تصفو من محنة و رز�ة ألن الدنيا دار بالء، و�م وعناء , قال اللھ �ع
َّ
ا��: "ال

ُفوُر" ( الملك
َ
غ

ْ
َعِز�ُز ال

ْ
 َوُ�َو ال

ً
ْحَسُن َعَمال

َ
ْم أ

ُ
ك يُّ

َ
ْم أ

ُ
َوك

ُ
 ِلَيْبل

َ
َ�َياة

ْ
َمْوَت َوا�

ْ
َق ال

َ
ل

َ
ِذي 2 :خ

َّ
). وقال أيضا: "َوُ�َو ال

َك َسرِ  ْم ِإنَّ َر�َّ
ُ

اك
َ
ْم ِ�� َما آت

ُ
َوك

ُ
َيْبل ِ

ّ
ْوَق َ�ْعٍض َدَرَجاٍت ل

َ
ْم ف

ُ
َع َ�ْعَضك

َ
ْرِض َوَرف

َ
 األ

َ
ِئف

َ
ال

َ
ْم خ

ُ
ك

َ
ُھ َجَعل اِب َوِ�نَّ

َ
ِعق

ْ
�ُع ال

ِحيٌم" ( األ�عام اآلية  ُفوٌر رَّ
َ
غ

َ
 ). 165ل

كتب عمر بن عبد  تالء فإن المرء ف��ا ال �سلم من المصائب والرزايا.وطالما أن الدنيا دار امتحان واب

العز�ز إ�� ا��سن طالبا منھ موعظة جامعة ما�عة، فكتب إليھ: "إن رأس ما �و مص��ك وُمص�� بھ ع�� 

رت �
ّ

� يديك : الز�د �� الدنيا ، و�نما الز�د باليق�ن ، واليق�ن بالتفكر ، والتفكر باالعتبار ، فإذا أنت فك

                                                           

  .   23الص�� والثواب عليھ البن أ�ي الدنيا ص  -21 

  .24نفسھ ص -22 

  .   30نفسھ ص -23 
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كرم�ا ��وان الدنيا ، فإن الدنيا دار بالء 
ُ
 أن ت

ً
 أن ت�يع ��ا نفسك ، ووجدت نفسك أ�ال

ً
الدنيا لم تجد�ا أ�ال

 . 24وم��ل رحيل"

َك ِمْن َداٍر، من �� ف��ا سقم ومن سقم 
َ
 ل

ُ
ِصف

َ
لب من ع�� ر��� اللھ عنھ وصف الدنيا فقال: "َوَما أ

ُ
وقد ط

غ�� ف��ا ف�ن. حالل�ا حساب وحرام�ا عقاب وم�شا���ا عتاب من ف��ا برم ومن افتقر ف��ا حزن ومن است

 .25طل��ا فاتتھ ومن قعد ع��ا أتتھ ومن بصر ��ا بصرتھ ومن نظر إل��ا أعمتھ"

 اعتبار الدنيا دار ممر ال دار بقاء ومقر. -

ْوِم ِإنَّ 
َ
َيا لقد خلق اللھ �عا�� الدنيا وجعل�ا دار عبور ال دار م�وث ومقّر، قال �عا��:" يا ق

ْ
ن  الدُّ

ُ
�ياة

ْ
َما َ�ذه ا�

َراِر" (غافر،
َ

ق
ْ
 ِ�َ� َداُر ال

َ
). وال�س�ية �نا ل�ست متصلة بالزمان فقط، بل أيضا بحقيقة 39َمَتاٌع َوِ�نَّ اآلِخَرة

ناِء متاع�ا، 
َ
ِ��ا، وف سبِة إ�� اآلخَرِة من حيث ِقَصِر ُمدَّ ِ

ّ
نيا بال� ما ينالھ المرء من الدنيا. و�يان ذلك أن الدُّ

ُق باإلصَبِع الذي أدخل �� البحر عند ود
َ
ذي َ�عل

َّ
واِم اآلخرِة، ودواِم لذائذ�ا ، �و أشبھ ما ي�ون بالماِء ال

مقارنتھ بالبحر نفسھ. و�ذا ما يبّ�ن حقارة و��الة الدنيا �� مقارن��ا باآلخرة. ولو �انت الدنيا ذات قيمة 

ھ �عط��ا للمومن وال�افر عند اللھ الختّص ��ا الصا���ن من عباده، ولكن ل�وا��ا 
ّ
عنده سبحانھ و�عا��، فإن

 
ً
ع�� السواء. يقول الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم: " لو �انت الدنيا تزن عند اللھ جناح �عوضة ، ما سقى �افرا

 .  26م��ا شر�ة ماء"

ب�� وذكر ابن رجب �عضا من وصايا المسيح عليھ السالم أل��ابھ حيث قال ل�م قال ل�م: " من ذا الذي ي

"
ً
خذو�ا قرارا نيا ، فال تتَّ ُم الدُّ

ُ
 ، تلك

ً
. و اإليقان بأن الدنيا ل�ست دار مقام وال مقر  27ع�� موِج البحر دارا

ص المؤمن من ا��زن عل��ا أو �س�ب ما يص�بھ أو يفوتھ ف��ا.
ّ
 خلود من شأنھ أن يخل

� ��ا البلسم والشفاء من �ل بالء، كما أ��  
ّ

ا �عطي للمصائب أ�عادا أخرى، �ذه المعا�ي �ش�ل لمن تح�

 عنھ وطأ��ا 
ّ

بحيث يرى ف��ا المؤمن ا���سب تجليات الرحمة اإلل�ية فيتقّبل�ا بقبول حسن، فتخف

وأثر�ا. و�ذا لعمري ما ت�شده �ل ال�شر�ة حينما تحل ��ا ا��وائح و�عّم�ا الباليا، ف��ا�ا تل�ث وراء ما يمكن 

س والياس، ونحن معشر المسلم�ن، لدينا �ّل ���ء لكّننا تركنا �ّل أن يخّفف ع��ا الوطأة و�رفع ع��ا البأ

 الزاد الذي جاءنا بھ كتاب اللھ وسّنة رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم ورحنا نل�ث وراء �ل ال�ث.   

ت ومحدود. -
ّ
عيم �� الدنيا مؤق

ّ
 اإليقان بأن أمد البأس والن

ء ، فقد حكم عل��ا بأن ت�ون دار عبور وضعن ال دار لما جعل اللھ �عا�� الدنيا دار عمل واختبار وابتال

 يدوم �عيم�ا وال يدوم شقاؤ�ا، فال يدوم حال ألحد فال يدوم فقر وال 
ّ
إقامة وم�وث ، لذلك �ان طبيعيا أال

غ��، وال ��ة وال سقم، �ّل ذلك يف�� بفنا��ا. و�ذا �ان األمر كذلك ، فلم الفرح بما ال �غ�� من �ول 

                                                           

  .1/68الز�د الكب�� للب��قي :  -24 

  .30الز�د البن ا�ي الدنيا ص  -25 

  ).2320س�ن ال��مذي، باب ما جاء �� �وان الدنيا ع�� اللھ  ( -26 

  .59ا ص كتاب الز�د البن ا�ي الدني -27 
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��زع مما �و �� جو�ره مقّدمة للسعادة األبدية. �ذا النظر �� �س�ية أمد الدنيا �عطينا مستقبل، ولم ا

ْعَناُ�ْم ِسِن�َن ،  تَّ ْيَت ِإن مَّ
َ
َرأ

َ
ف

َ
نظرا �� �س�ية �ل ما ف��ا و�س�ية ألم�ا وفرح�ا وخ���ا وشّر�ا. يقول �عا�� : "أ

وا ُيوَعُدوَن ،
ُ
ان

َ
ا � مَّ َجاءُ�م مَّ

ُ
َ�� َع�ْ  ث

ْ
غ

َ
ُعوَن" (الشعراء : َما أ وا ُيَمتَّ

ُ
ان

َ
ا �  ).205ُ�م مَّ

� �ل مأ صابھ من متع  من رزايا ��  وإن المرء إذا �ان �� إدبار عن الدنيا و�قبال ع�� االخرة، فإنھ ي���ّ

: "يؤ�ي بأ�عم أ�ل الدنيا من أ�ل النار فيصبغ 
ً
الدنيا؛ فاآلخرة ُم�ِسية للدنيا ب�ّل ما ف��ا. روى أ�س مرفوعا

 قط، و�ؤ�ي ببأس 
ً
 قط؟ فيقول: ال واللھ ما رأيت �عيما

ً
�� النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم �ل رأيت �عيما

 قط؟ فيقول: ال واللھ أ�ل الدنيا من أ�ل ا��نة فيصبغ �� ا��نة 
ً
صبغة ثم يقال: يا ابن آدم �ل رأيت بؤسا

 قط "
ً
 .28ما رأيت بؤسا

 الرسل عل��م السالم : النظر �� أحوال -

من خصائص الس�ن اإلل�ية وم��ا سنة االبتالء أ��ا عاّمة �� ا��لق جميعا ال تحا�ي وال �س�ث�� أحدا.  

تص�ب الصا�� والفاسد ، ال تنظر إ�� المراتب، تص�ب الرسل كما تص�ب من دو��م. بل إن المرء �لما 

ص ل�س نقمة من اللھ، بل عالمة ازدادت م��لتھ عند اللھ إال وازداد بالؤه. �ذا ال�شديد �� البتالء والتمحي

ع�� شّدة حّب اللھ لعباده، ف�و بذلك يز�د �� إدنا��م منھ، ب��كي��م وتط����م وز�ادة رفع��م. َعْن َسْعد بن 

مَّ ا
ُ
ِ�َياُء , ث

ْ
ن
َ
اَل : األ

َ
دُّ َبالًء ؟ ق

َ
ش

َ
اِس أ يُّ النَّ

َ
ِھ : أ

َّ
ُت : َيا َرُسوَل الل

ْ
ل

ُ
اَل : ق

َ
ُل أ�ي وقاص ر��� اللھ عنھ ق

َ
ْمث

َ
األ

َ
ُل ف

َ
ْمث

َ
أل

 
َّ
اَن ِ�� ِديِنِھ ِرق

َ
ُه , َوِ�ْن �

ُ
َتدَّ َبالؤ

ْ
ًبا اش

ْ
اَن ِديُنُھ ُصل

َ
ِإْن �

َ
� َحَسِب ِديِنِھ , ف

َ
ُجُل َع� � الرَّ

َ
ُيْ�َت�

َ
� َحَسِب , ف

َ
 اْبُتِ�َ� َع�

ٌ
ة

 
َ
� األ

َ
� َع� ُھ َيْم��ِ

َ
ُ�ك

ْ
� َي� َعْبِد َح�َّ

ْ
َبالُء ِبال

ْ
َما َيْ�َ�ُح ال

َ
"ِديِنِھ , ف

ٌ
ة

َ
ِطيئ

َ
ْيِھ خ

َ
 . 29ْرِض َما َعل

 معرفة أن البالء يكون با���� كما يكون بالشر: -

بمجّرد ذكر االبتالء ينصرف الذ�ن إ�� تصّور المصائب والشرور، لكن القرآن الكر�م قّرر قاعدة مفاد�ا 

� قد ي�ون اشّد ان االبتالء قد ي�ون با���� كما قد ي�ون بالشّر قد ي�ون بالنعم ؛ بل إن االبتالء با���

وطأة ع�� النفس. فكم من الناس، ال يلتفتون إ�� ما يفيضھ اللھ عل��م من �عم و��سون ما قد ي��ب 

ذلك من أصناف الغواية واالستدراج، فيقع الكث�� �� بطر النعمة والعلو والفساد، وأي ز�غ أك�� من عدم 

 
َ

�
ْ

ّرِ َوا�
َّ

م ِبالش
ُ

وك
ُ
ْبل

َ
ْرَجُعوَن" شكر المنعم. قال �عا�� : " َون

ُ
ْيَنا ت

َ
 َوِ�ل

ً
قال البغوي ��  ).35:سورة األن�ياء(ْ�ِ� ِفْتَنة

والسقم ، والغ�� والفقر ، وقيل : بما تحبون وما بالشدة والرخاء ، وال��ة    تفس�� �ذه اآلية: "نخت��كم

 . 30" تكر�ون ، ( فتنة ) ابتالء لننظر كيف شكركم فيما تحبون ، وص��كم فيما تكر�ون 

 البالء �� حق ال�افر نقمة و�� حق المؤمن �عمة و  -
ّ

 :  رحمةمعرفة ان

ح�� �عود و�ؤوب و�توب ، أما ما ي��ل إن الباليا ال�� ي��ل�ا اللھ �عا�� بالعا��� �� حقيق��ا تذك�� و�نذار لھ 

من ذلك بالمؤمن ف�و تط��� وتمحيص وتكف�� لس�ئاتھ وذنو�ھ ورفع لدرجاتھ ومحو ��طاياه؛  قال �عا��: 

                                                           

  ).2807رواه مسلم ( -28 

  . 3402) وذكره األلبا�ي �� ��يح ال��غيب وال���يب 2398رواه ال��مذي ( -29 

  ).319-5تفس�� البغوي ( -30 
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اِفِر�َن"( آل عمران ،
َ
�

ْ
 َوَ�ْمَحَق ال

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ُھ ال

ّ
َص الل ). فالباليا جعل�ا اللھ مصا�� إيمانية من 141"َوِلُيَمّحِ

وا��طايا ومرقاة �� سلم القرب من اللھ، بيان ذلك �� قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم: "َما ُيِص�ُب الذنوب 

 
َ

َ�ا ، ِإال ك
ُ

اك
َ

ة ُ�ش
َ

ّم ، َح�� الشْوك
َ
 غ

َ
ذًى ، َوال

َ
 أ

َ
 َحزن ، َوال

َ
 َ�ّمِ ، َوال

َ
 َوَصب ، َوال

َ
َصب ، َوال

َ
مسِلَم ِمْن ن

ْ
َر اللِھ ال فَّ

اَياُه"
َ
ط

َ
�ات أ�ل الطاعات حاَل ابتال��م أ��م إذا منع��م الموا�ع من طاعة �انوا مواظب�ن . ومن م�31ِ�َ�ا ِمْن خ

عل��ا، فإن ثوا��ا يكتب ل�م رغم عدم قيام�م ��ا؛ فقد جاء �� ��يح البخاري قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم: 

" 
ً
 ��يحا

ً
وال ومآالت . و�� المقارنة ب�ن أح32" إذا مرض العبد أو سافر كتب لھ مثل ما �ان �عمل مقيما

ْرِع َيِفيُء " �ل من المؤمن وال�افر بإزاء البالء يقول الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم: اَمِة الزَّ
َ

ِل خ
َ
َمث

َ
ِمِن ك

ْ
ُمؤ

ْ
ُل ال

َ
َمث

 
ُ
أ فَّ

َ
ِمُن ُيك

ْ
ُمؤ

ْ
ِلَك ال

َ
ذ

َ
ْت َوك

َ
َنْت اْعَتَدل

َ
ا َسك

َ
ِإذ

َ
ُ�َ�ا ف ّفِ

َ
ك

ُ
ْ�َ�ا الّرِ�ُح ت

َ
ت

َ
 أ

ُ
ُھ ِمْن َحْيث

ُ
ْرَزِة َوَرق

َ ْ
ِل األ

َ
َمث

َ
اِفِر ك

َ
�

ْ
ُل ال

َ
ِء َوَمث

َ
َبال

ْ
ِبال

اَء"
َ

ا ش
َ
ُھ ِإذ

َّ
� َيْقِصَمَ�ا الل  َح�َّ

ً
ة

َ
اَء ُمْعَتِدل  . 33َصمَّ

وقال ص�� اللھ عليھ وسلم :" ما يزال البالء بالمؤمن والمؤمنة �� نفسھ وولده ومالھ ح�� يلقى اللھ �عا�� 

 . 34وما عليھ خطيئة"

 �� جعل البالء فرصة لالستغراق �� العبادة واالنتاج العل��؛ ولقد ضرب علماء السل
ً
 را�عا

ً
ف الصا�� مثال

ف 
َّ
تبُھ الرا�عة مثل "جامِع األصوِل"، و"ال��ايِة" وقد أقعدتھ العا�ة، كما أل

ُ
ف ابُن األث�ِ� ك

َّ
فلقد أل

، مثلھ  ح�سھ �� ا�ُ�ّبِ
ّ
 مستغال

ً
دا

َّ
�� ذلك شيخ االسالم  السرخ��� كتابھ " الم�سوط " �� خمسة عشر مجل

 ابن تيمية الذي اصدر معظم فتاواه و�� �� عقو�ة ال��ن...

� بالص�� و  -
ّ

 احسن دواء: هاعتبار ال�س�

ال حديث �� زمن الو�اء إال عن مناعة البدن، و����� �ل من ع�� قلبھ غشاوة ان المناعة ا��قيقية �� 

د ع�� أ�مية مناعة اإليمان ، الذي يورث الص�� الذي �و خ�� دواء وأفض
ّ

سم .بل إن الطب ا��ديث اك
ْ
ل َبل

الراحة النفسية �� رفع المناعة ا��سدية وأية سكينة تتحّصل بأفضل مما �عطيھ ذكر اللھ و�طالة الفكر 

�� فعل اللھ وأفضالھ. فالص�� �و حلية األولياء اللھ المقر��ن، و�و أ�م سالح يمكن أن يواجھ بھ �ذا 

ولو �علم الناس ما ي��تب ع�� الص�� من الفرج واألجر العميم، لما ��روا،  البالء الذي عّم العالم�ن.

وْ  قَّ
َ
 َوُ�ل

ْ
 ِبَما َصَ�ُ�وا

َ
ة

َ
ْرف

ُ
غ

ْ
ـِئَك ُيْجَزْوَن ٱل

َ
ْول

ُ
موا أمر�م إ�� اللھ واطمأنت نفوس�م لقدر اللھ.  قال �عا�� " أ

ّ
سل

َ
َن ول

" (الفرقان:
ً
 َوَسالما

ً
ة ِحيَّ

َ
ِنْعَم ُعْقَ�ٰ� ) ، وقال �عا�� �� 75ِف�َ�ا ت

َ
ْم ف

ُ
م ِبَما َصَ�ْ�ت

ُ
ْيك

َ
ٌم َعل

َ
حق أ�ل ا��نة: "َسال

اِر"   .)24الرعد:(ٱلدَّ

فل�س المصاب من حّل بھ البالء، بل المصاب �و من ُحِرم الثواب، فالبالء يف�� أما الثواب فال يف��. َعْن 

اَل َرُسوُل اللِھ ص�� اللھ عليھ وسلم: " َيَودُّ 
َ
اَل : ق

َ
ْ�ُل  َجاِبٍر ، ق

َ
ى أ

َ
ِقَياَمِة ، ِح�َن ُ�ْعط

ْ
َعاِفَيِة ، َيْوَم ال

ْ
ْ�ُل ال

َ
أ

                                                           

اِري(  -31 
َ

  ).8014) وأحمد (6660) ومسلم (5641الُبخ

  ). 2996البخاري ( -32 

  ).10785)  وأحمد (5644البخاري ( -33 

  ).5815حديث حسن ��يح وا��اكم وقال ��يح ع�� شرط مسلم (��يح ا��امع: (رواه ال��مذي وقال  -34 
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اِر�ِض"
َ

َمق
ْ
َيا بال

ْ
ن ِرَضْت ِ�� الدُّ

ُ
ْت ق

َ
ان

َ
وَدُ�ْم �

ُ
نَّ ُجل

َ
ْو أ

َ
َواَب ، ل

َّ
ِء الث

َ
َبال

ْ
اَل َرُسوُل اللِھ 35ال

َ
اَل : ق

َ
ٍس ، ق

َ
�

َ
. وَعْن أ

َراَد اللُھ ِ�َعْبِدهِ 
َ
ا أ

َ
رَّ ،  ص�� اللھ عليھ وسلم: ِإذ

َّ
َراَد اللُھ ِ�َعْبِدِه الش

َ
ا أ

َ
َيا ، َوِ�ذ

ْ
ن  ِ�� الدُّ

َ
ُعُقوَ�ة

ْ
ُھ ال

َ
َل ل َّ��َ ،�َ�ْ

َ
�

ْ
ا�

ِقَياَمِة"
ْ
� ِبِھ َيْوَم ال

َّ
� ُيَو� ِبِھ ، َح�َّ

ْ
ن

َ
ْمَسَك َعْنُھ ِبذ

َ
  .36أ

روى ابن ذلك أنھ يورث األ�س باللھ و�� ذلك راحة النفس وطمأن�نة القلب.  حسن الظن باللھ �عا��: -

ا  قال: "إنَّ  -ص�� اللھ عليھ وسلم- حبان �� ��يحھ من حديث أ�ي �ر�رة أن الن��
َ
ن

َ
 َيُقوُل: أ

َ
اللَھ َجلَّ َوَعال

ُھ"
َ
ل

َ
ا ف ر�

َ
ُھ، َوِ�ْن ش

َ
ل

َ
ْ�ً�ا ف

َ
ّنِ َعْبِدي ِ�ي، ِإْن خ

َ
 .37ِعْنَد ظ

ھ ال �سعف المضطر  :دوام الصلة باللھ ذكرا وتضّرع -
ّ
رَّ   ال اللھإفإن

َ
ُمْضط

ْ
ْم َمْن ُيِجيُب ال

َ
، قال �عا��:" أ

ُروَن 
َّ

ك
َ

ذ
َ
 َما ت

ً
ِليال

َ
ِھ ق

َّ
ٌھ َمَع الل

َ
ِئل

َ
ْرِض أ

َ ْ
اَء األ

َ
ف

َ
ل

ُ
ْم خ

ُ
ك

ُ
وَء َوَ�ْجَعل  السُّ

ُ
ِشف

ْ
ا َدَعاُه َوَ�ك

َ
قال ابن .)  62"( النمل:  ِإذ

لعقاق�� الطبية، وأن تأث�� ذلك اللھ أنجع وأنفع من ا "إن عالج األمراض �ل�ا بالدعاء وااللتجاء إ�� :��ر

وانفصال البدن عنھ أعظم من تأث�� األدو�ة البدنية، ولكن إنما ين�� بأمر�ن: أحد�ما من ج�ة العليل 

األدو�ة �ل�ا  .38و�و صدق القصد، واآلخر من ج�ة المتداوي و�و قوة توج�ھ وقوة قلبھ بالتقوى والتو�ل"

 أسباب لكن المسّ�ب �و اللھ.

، واألمر الثا�ي  و�� ذلك أمران: أول�ما أن األخذ باألسباب، أمر مطلوب شرعا شرك األسباب:التحّرز من -

اإليقان بأن تلك األسباب جعل�ا اللھ طرقا إ�� النتائج وأن المسّ�ب األوحد �و اللھ �عا��. لذلك فإن من 

 ينظر إ�� عظم المس�ش
ّ
فيات وم�ارة األطباء وما أص�ب بداء �� بدنھ عليھ أال يتعلق قلبھ باألسباب، وأال

يصفون ، بل إن �علق القلب �� تلك ا��ال يجب أن يّتصل بمن ُي��ل الّداء والّدواء و�و اللھ سبحانھ 

ِف�ِن" (الشعراء:  " :و�عا��. قال �عا��
ْ

ُ�َو َ�ش
َ
ا َمِرْضُت ف

َ
  ).80َوِ�ذ

: ذلك أن اليأس من حلول الشفاء من عالمات ضعف اإليمان والشك ��  عدم اليأس واست��ال الفرج-

  قدرة اللھ. حسن الظن باللھ واليق�ن �� أمره وفعلھ من اإليمان؛ قال �عا�� :"
َّ

ِھ ِإال
َّ
 َيْ�ئأُس ِمْن َرْوِح الل

َ
ُھ ال ِإنَّ

اِفُروَن 
َ
�

ْ
ْوُم ال

َ
ق

ْ
 ). ومن اليأس است��ال الشفاء.87" (يوسف:  ال

  

  حسن التعامل مع االبتالء: لثامن: فوائدالمبحث ا

قد يظن البعض أن نزول البالء عالمة ع�� غضب اللھ، لكن الن��  ص�� اللھ عليھ وسلم نفى ذلك، و�ّ�ن  

ر��� اللھ عنھ ـ قال: قال رسول اللھ ص�� اللھ  - أ�س بن مالك أن البالء عالمة ع�� حب اللھ لعبده، فعن

ع عظم البالء، و�ن اللھ �عا�� إذا أحب قوما ابتال�م، فمن ر��� فلھ :"إن ِعظم ا��زاء م عليھ وسلم

   و�مكن إجمال فوائد البالء �� ما ي��:.39الر���، ومن ��ط فلھ ال��ط"

                                                           

ْ�ِمِذي ( -35  ِ
ّ
  ) .2402أخرجھ ال�

ْ�ِمِذي ( -36  ِ
ّ
  ).2396أخرجھ ال�

  ).2675)، ومسلم (7405أخرجھ البخاري ( -37 

  ).115/ 10فتح الباري" ( -38 

  ).1510) و���ھ االلبا�ي �� ��يح ال��مذي (2396ال��مذي ( -39 
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ْد  االبتالء فيھ تمحيص وتنقية ، وتمي�� ل��ب�ث من الطيب، قال اللھ �عا��:"ف؛ الصدق أنھ مقياس-
َ

ق
َ
َول

ِذيَن ِمْن 
َّ
ا ال َتنَّ

َ
اِذِب�َن"( العنكبوت: )ف

َ
َمنَّ ال�

َ
َيْعل

َ
وا َول

ُ
ِذيَن َصَدق

َّ
َمنَّ اللُھ ال

َ
َيْعل

َ
ل

َ
ْبِلِ�ْم ف

َ
ُھ  :، وقال3ق

َّ
اَن الل

َ
" ما �

ِب " (آل عمران ِيّ
َّ
 ِمَن الط

َ
ِب�ث

َ
�

ْ
� َيِم�َ� ا� ْيِھ َح�َّ

َ
نُتْم َعل

َ
� َما أ

َ
ِمِن�َن َع�

ْ
ُمؤ

ْ
َر ال

َ
). كما أن قيادة ال�شر�ة  179ِلَيذ

ألخذ بيد�ا إ�� نور ال�داية وا���� يحتاج إ�� جيل فر�د، ال ���� أمام االبتالءات، وال يضعف أمام ا��ن. وا

وال شك أن ذلك يحتاج إ�� رجال مؤمن�ن صادق�ن، صابر�ن مح�سب�ن، ثابت�ن ع�� ا��ق ال �ست��لون 

ِمنِ  الثمرات والنتائج، رجال وصف�م القرآن �� قولھ �عا��:
ْ

ُمؤ
ْ
ْيِھ، " ِمَن ال

َ
َھ َعل

َّ
وا َما َعاَ�ُدوا الل

ُ
�َن ِرَجاٌل َصَدق

" (األحزاب:
ً

ْبِديال
َ
وا ت

ُ
ل ن َي�َتِظُر، َوَما َبدَّ ْحَبُھ َوِمْ�ُ�م مَّ

َ
� ن َ��

َ
ن ق ِمْ�ُ�م مَّ

َ
  ).  23ف

ِث�ٍ�"  ؛تكف�� الس�ئات -
َ

ْم َوَ�ْعُفو َعن ك
ُ

ْيِديك
َ
َسَ�ْت أ

َ
ِبَما ك

َ
ِص�َبٍة ف ن مُّ م ّمِ

ُ
َصاَبك

َ
قال �عا��: "َوَما أ

قال: "ما يص�ب المؤمن من وصب وال نصب -ص�� اللھ عليھ وسلم-عن أ�ي �ر�رة  أن الن��  )،30(الشورى:

  . 40وال سقم وال حزن ح�� ال�م ��مھ إال كفر بھ من س�ئاتھ"

فالمرض مع الص�� واالح�ساب من أسباب معية اللھ وقر�ھ، جاء �� ا��ديث  ؛رب من اللھالقالظفر ب-

 .41القد���: "ابن آدم، عبدي فالن مرض فلم �عده، أما لو عدتھ لوجدت�� عنده"

فعن أ�س مرفوًعا: "إن عظم ا��زاء من عظم البالء، و�ن اللھ إذا أحب  ؛ونيل الدرجات مضاعفة ا��زاء-

 ابتال�م، 
ً
 . 42فمن ر��� فلھ الرضا، ومن ��ط فلھ ال��ط"قوما

ُيكتب لھ من األعمال ما �ان مواظبا عليھ حال �ّ�تھ  المؤمن أنحسن الوّد من اللھ �عا��؛ ذلك  -

وسعتھ، ح�� إن منعھ عذر ما�ع من ذلك. ففي مسند أحمد عن عبد اللھ بن عمرو عن الن�� ص�� اللھ 

عليھ وسلم: "ما من أحد من الناس يصاب ببالء �� جسده إال أمر اللھ عز وجل المالئكة الذين يحفظونھ، 

 .  43م وليلة ما �ان �عمل من خ�� ما �ان �� وثا��"فقال: اكتبوا لعبدي �ل يو 

  خاتمة وخالصات:

و�� سنة اللھ الماضية �� خلقھ من  .دار ابتالء وتمحيص جعل�ا خلق اللھ �عا�� اإل�سان �� دار الدنيا و 

غ�� تمي�� أو محاباة، فاإل�سان ال بد لھ من  أن يخضع لالختبار، و�ذا االختبار ي�ون با���� كما ي�ون 

. والناس �� لقاء االبتالء بالشر؛ فقد يظن المرء أن �� الُ�سر خ��ا، و�و �� حقيقتھ استدراج أو تمحيص

�� مقاصده فيتقّبلھ بقبول حسن، وم��م من تزّل قدماه و�ع�� بص��تھ ل�سوا ع�� وزان واحد، فم��م من �

عند الرسل واألن�ياء ومن يل��م من  المؤمن�نأك�� ما ي�ون االبتالء ب�ن في�ون البالء �� حّقھ انتقاما إل�يا. و 

  المؤمن�ن الصا���ن و�كذا دواليك. 

                                                           

  ).2573أخرجھ مسلم ( -40 

  ).2569رواه مسلم ( -41 

  ).2396رواه ال��مذي ( -42 

  ).��3421يح ال��غيب(  -43 
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�عّرف من اللھ �عا�� إ�� عبده، حّ�� يفتح لھ باب اليقظة الدائمة ، وحّ��   ،�� التحقيق،االبتالء  ذلك أن

ا  األساس يمكن العبد من معرفة حقيقة ظا�ره و�اطنھ. المقصد
�
من االبتالء �و أن يجعل العبد منھ ِمح�

  .اتخالق المذمومة والعادات المنكرات، وتحلي��ا بالصفات الَمرضيلتخلية النفس من األ 

�ا، فا��ن منحة �� حّق من ف�م س�ن اللھ  واالبتالء
ُ

قد ي�ون بما �سعد النفس �� العاجل أو بما �سوؤ

� �شروط�ا، أما االبتالء بال�سط وا����، فقد ي�ون استدراجا
ّ

  .وتح�

وقد قّدم األن�ياء والرسل لل�شر�ة ،من خالل س���م، نماذج خالدة ��سن التعامل مع البالء واإلفادة منھ. 

وقد قف األذى واالبتالء ال�� �عرض ل�ا ��ابة الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم كث��ة ومتعددة، مواكما أن 

ة ع�� أثر ال��بية ع�� الم��اج النبوي �� التعامل مع االبتالءش�لت 
ّ
  .نماذج ّدال

 مداخل ال��بية النبو�ة ل�سلية أ�ل المصائب:و�مكن إجمال 

  .المبت�� �و اللھ وحدهمعرفة أّن  - 

 الدنيا دار امتحان وابتالء . معرفة أن  - 

 اعتبار الدنيا دار ممر ال دار بقاء ومقر. - 

ت ومحدود. - 
ّ
 اإليقان بأن أمد البأس والّنعيم �� الدنيا مؤق

 .سلوك الرسل عل��م السالم  تحّري األسوة �� - 

 .أن البالء ي�ون با���� كما ي�ون بالشر - 

 �عمة وعِ معرفة اّن البالء �� حق ال�افر نقمة و�� حق المؤمن  - 
َ
 .ةظ

 .دواءال أن الص�� والدعاء أنجع   - 

 .حسن الظن باللھ �عا�� - 

 .التحّرز من شرك األسباب - 

 عدم اليأس واست��ال الفرج :  - 

  :�� ما ي�� فوائد حسن التعامل مع االبتالءوتتمثل 

ھ. االبتالء م��ان الصدقأن   - 
ّ

 ومحك

 .دوام الصلة باللھ ذكرا وتضّرعا - 

 لمكّفرات والمصا�� اإليمانية.البالء مع الص�� من أعظم ا - 

ھ من أعظم أبواب القرب من اللھ - 
ّ
 .مضاعفة ا��زاء ،وس�ب ل أن
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  :الئحة المصادر والمراجع

  القرآن الكر�م.

  البن قيم ا��وز�ة؛ أ�ي عبد اللھ، شمس الدين محمد بن أ�ي بكر بن أيوب بن بدا�ع الفوائد

 جدة. –مجمع الفقھ اإلسالمي  سعد الزر�� الدمشقي، تحقيق ع�� بن محمد العمران،

    ل��افظ أ�ي بكر، عبد اللھ بن محمد بن عبيد بن سفيان بن ق�س البغدادي الز�د ،

 م1999 –ه 1420، دار ابن كث��(  م )823-ه 208 (القر���، البغدادي الملقب بأ�ي الدنيا     

.( 

    ، تحقيق عامر أحمد ، قيأل�ي بكر ؛ أحمد بن ا��س�ن بن ع��، الب��الز�د الكب�� للب��قي

 مؤسسة الكتب الثقافية. -دار ا��نان ، حيدر

  أل�ي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن ع�� ا��راسا�ي، ال�سا�ي (المتو��: الس�ن الك��ى

تحت إشراف شعيب األرناؤوط،  �ـ)، حققھ وخرج أحاديثھ: حسن عبد المنعم شل��،303

 م. 2001 -�ـ  1421ب��وت، طبعة  –مؤسسة الرسالة 

  أل�ي عبد اللھ محمد بن يز�د القزو���، وماجة اسم أبيھ يز�د (المتو��: س�ن ابن ماجھ

 فيصل ع���� البا�ي ا��ل��. - دار إحياء الكتب العر�ية ، تحقيق: محمد فؤاد عبد البا��،�ـ).273

 ال�ي محمد عبد اللھ بن عبد الرحمن بن الفضل بن َ��رام بن عبد الصمد  الدارمي  س�ن

�ـ)،تحقيق: حس�ن سليم أسد الدارا�ي، دار 255، التمي�� السمرقندي (المتو��: الدارمي

 م.). 2000 -�ـ   1412المغ�� لل�شر والتوز�ع، المملكة العر�ية السعودية(

  أل�ي عبد اللھ  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذ���، س�� أعالم النبالء

 ار الدولية.تحقيق حسان عبد المنان، ب�ت األف�

  ل��افظ أ�ي بكر، عبد اللھ بن محمد بن عبيد بن سفيان بن ق�س  الص�� والثواب عليھ

تحقيق محمد خ��  م )، 823-ه 208البغدادي القر���، البغدادي الملقب بأ�ي الدنيا (  

 ).1997 -1418رمضان يوسف، دار ابن حزم،( 

  المكتب اإلسالمي،  ن األلبا�يال�ي عبد الرحمن محمد ناصر الدي ��يح ا��امع الصغ�� ،

 م.1988 –ه 1408سنة ال�شر: 

  ـ، تحقيق 261القش��ي الن�سابوري (المتو��: مسلم بن ا���اج أ�ي ا��سن ��يح مسلم�

 م2006 –ه 1427نظر بن محمد الفار�ا�ي أبو قت�بة، دار طيبة: 

  م).1997 –ه 1417عفا�ي:(دار ال - لسيد حس�ن العفا�ي، مؤسسة الرسالة  صالح األمة �� علو ال�مة 

  مد بن مكرم بن ع��، أ�ي الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري لسان العرب��

 ب��وت. –الرو�ف�� اإلفر�قي، صاحب ،دار صادر 
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  أل�ي عبد اللھ ا��اكم محمد بن عبد اللھ بن محمد بن حمدو�ھ المستدرك ع�� ال��يح�ن

عيم بن ا��كم الض�� الط�ما�ي 
ُ
 �ـ)،405الن�سابوري المعروف بابن البيع (المتو��: بن �

 . )م1990 – ه 1411(،دار الكتب العلمية ب��وت، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

 عبد اللھ أحمد بن محمد بن حنبل بن �الل بن أسد الش�با�ي  مسند اإلمام أحمد ال�ي

 .)م 1995 - �ـ  1416 (القا�رة –�ـ)،تحقيق أحمد محمد شاكر، دار ا��ديث 241(المتو��: 

 ـ1422،الشيخ محمد الر�ش�ري، دار ا��ديث للطباعة وال�شر والتوز�ع; الطبعة: االو��  م��ان ا��كمة�. 

   اإلمام ع�� بن ا�ي طالب كرم اللھ وج�ھ، تحقيق صب�� الصا��، دار الكتاب ن�� البالغة ،

 .)2004 ( دار الكتاب اللبنا�ي –المصري 

  اللھ ؛ محمد بن إسماعيل بن إبرا�يم بن المغ��ة البخاري، ،دار  ال�ي عبد ��يح البخاري

 . م)2002 –ه 1423دمشق ب��وت ( -ابن كث�� 

 أل�ي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللھ، ، ز�ي الدين  ��يح ال��غيب وال���يب

 م). 2000 -�ـ  1421،تحقيق محمد ناصر الدين األلبا�ي، مكتبة المعارف ( المنذري 

 أل�ي ع���� ؛ محمد بن ع���� بن سورة بن مو��� السل�� البو��  ��يح س�ن ال��مذي

 م).1998 –ه 1419ال��مذي ،تحقيق  محمد ناصر الدين األلبا�ي، مكتبة المعارف (

 أل�ي ا��س�ن مسلم بن ا���اج بن مسلم القش��ي الن�سابورى، تحقيق نظر  ��يح مسلم

 .م)2006 -ه  1427(بن محمد الفار�ا�ي أبو قت�بة،دار طيبة

 (السلسلة ال��يحة) أل�ي عبد  سلسلة األحاديث ال��يحة و���ء من فق��ا وفوائد�ا

 م). 1995 –ه 1415الرحمن محمد ناصر الدين األلبا�ي، مكتبة المعارف: (

 (ا��امع الكب��) أل�ي ع���� ؛ محمد بن ع���� بن سورة بن مو��� السل��  س�ن ال��مذي

 م.�1996شار عواد مدار الغرب اإلسالمي:  تحقيق: البو�� ال��مذي، 

 الطيال��� أل�ي داود سليمان بن داود بن ا��ارود الطيال��� البصرى (المتو��:  مسند أ�ي داود

 م). 1999 -�ـ  1419(  :مصر –محمد بن عبد ا��سن ال���ي ، دار ��ر   �ـ)، تحقيق204

 (تفس�� البغوي) د البغوي،  تحقيق محمد عبد أل�ي محمد ا��س�ن بن مسعو  معالم الت��يل

 م). 1989 -�ـ  1409سليمان مسلم ا��رش، دار طيبة ( -عثمان جمعة ضم��ية  -اللھ النمر 
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  ب�ن التجديد والتبديد القيم األسر�ة �� ضوء جائحة كورونا

  توفيق ع�� ز�اديد. 

ابقا)والباحث �� مركز تفس�� للدراسات القرآنية( س أستاذ التفس�� وعلوم القرآن المشارك  

 مصر

towfeekali@hotmail.com 

 :م��ص البحث

��دف �ذا البحث إ�� بيان كيف يمكن لألسرة المسلمة ال�� �� عماد ا��تمع من توط�ن نفس�ا 

ع�� ما نزل ��ا من البالء، بما وضع ل�ا الشرع ا��نيف من منظومة من القيم العليا؛ �ساعد�ا �� النجاح 

�� 
ً
، و��ون س�با

ً
  رضا ر��ا ع��ا. ع�� مواج�ة األو�ئة وا��وائح جائحة �ورونا نموذجا

  توصل البحث إ�� النتائج اآلتية:و  جمع الباحث �� �ذه الدراسة ب�ن االستقراء والتحليل للنصوص. وقد 

  أن االبتالء سنة من س�ن اللھ �� ا��ياة، يقابل�ا المؤمن بالص�� ا��ميل.  -1

  إ�� جازع وصابر.من صور االبتالءات نزول ا��وائح واألو�ئة؛ فينقسم ال�شر �� التعامل مع�ا   -2

  �وائح واألو�ئة.�اأن اإلسالم سنَّ مجموعة من القيم األسر�ة ��سن التعامل مع ما ي��ل بالناس من   - 3

األسرة �� ا��صن ا��ص�ن �� التعامل مع مثل �ذه ا��وائح واألو�ئة، ف�� المس�شفى، والمدرسة،   - 4

النفسية؛ مما يتطلب من الوالدين حسن االستعداد  وال��لمان الم����، و�� ساحة األلعاب وال��و�ح، و�� العيادة

  لذلك.

  و�انت أ�م التوصيات:

مداد المراكز البحثية، ومؤسسات اإلرشاد األسري، ووسائل اإلعالم الم�تمة باألسرة، والعلماء إ  -1

  والوعاظ واألئمة بمخرجات �ذا المؤتمر.

التعاون ب�ن المراكز البحثية، والمؤسسات األسر�ة �� مشروع (األسرة ودور�ا ا��ضاري   -2

  والعمرا�ي). 

:
ُ
 المفتاحية

ُ
 التبديد –التجديد  -�ورونا  –األسر�ة  -القيم  ال�لمات
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Family values during the corona pandemic between renewal and waste 
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Egypt 
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Abstract: 

This research aims to show how the Muslim family, which is the mainstay of society, can settle 

itself in the affliction that has befallen it, as the Shariah set for it a system of supreme values; 

Helping her succeed in facing epidemics and pandemics, the Corona pandemic is a model, and it 

will be a reason for her Allah’s satisfaction with her. 

Study Approach: In this study, the researcher combined induction and analysis of texts. 

The research reached the following results: 

1.  The affliction is one of Allah’s laws in life, which the believer counters with beautiful patience. 

2.  One of the types of plagues, the descent of pandemics and epidemics; People are divided in 

dealing with them into indignant and patient. 

3.  Islam enacted a set of family values in order to deal well with the pandemics and epidemics 

that befall people. 

4.  The family is the bulwark in dealing with such pandemics and epidemics. It is the hospital, 

the school, the home parliament, the arena for games and recreation, and it is the psychiatric 

clinic, Which requires the parents well-prepared for it. 

The most important recommendations were: 

1.  Providing research centers, family guidance institutions, media interested in the family, 

scholars, preachers, and imams with the outputs of this conference. 

2.  Cooperation between research centers and family institutions in the project (the family and 

its cultural and urban role). 

Keywords: values - family - corona - renewal - waste   
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  مقدمة:

إن ا��مد للھ نحمده، و�ستعينھ، و�ستغفره، و�عوذ باللھ من شرور أنفسنا، ومن س�ئات أعمالنا من ��ده 

   اللھ فال مضل لھ، ومن يضلل
ً
فال �ادي لھ، وأش�د أن ال إلھ إال اللھ  وحده ال شر�ك لھ، وأش�د أن محمدا

ْسِلُمون}[آل ٹ ٹ عبده ورسولھ،   نُتم مُّ
َ
 َوأ

َّ
نَّ ِإال

ُ
ُموت

َ
 ت

َ
اِتِھ َوال

َ
ق

ُ
َھ َحقَّ ت

ّ
 الل

ْ
ُقوا  اتَّ

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
َ�ا ال ُّ�

َ
{َياأ

 رَ ٹ ٹ ]، و102عمران:
ْ
ُقوا اُس اتَّ َ�ا النَّ ُّ�

َ
 ِمْ�ُ�َما {َياأ

َّ
َق ِمْ�َ�ا َزْوَجَ�ا َوَ�ث

َ
ل

َ
ْفٍس َواِحَدٍة َوخ ن نَّ م ّمِ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
ُم ال

ُ
ك َّ�

ْم َرِقيًبا}[
ُ

ْيك
َ
اَن َعل

َ
َھ �

ّ
ْرَحاَم ِإنَّ الل

َ
وَن ِبِھ َواأل

ُ
َساءل

َ
ِذي �

َّ
َھ ال

ّ
 الل

ْ
ُقوا ِث�ً�ا َوِ�َساء َواتَّ

َ
 ك

ً
َ�ا ]، 1ال�ساء:ِرَجاال ُّ�

َ
 {َياأ

 َسِديًدا
ً
ْوال

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َھ َوق

َّ
ُقوا الل ِذيَن آَمُنوا اتَّ

َّ
ُھ . ال

َ
َھ َوَرُسول

َّ
ْم َوَمن ُيِطْع الل

ُ
وَ�ك

ُ
ن

ُ
ْم ذ

ُ
ك

َ
ِفْر ل

ْ
ْم َوَ�غ

ُ
ك

َ
ْعَمال

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
ُيْصِ�ْ� ل

ْوًزا 
َ
اَز ف

َ
ْد ف

َ
ق

َ
  .]71-70[األحزاب:َعِظيًما} ف

  �عد،،،أما 

لي�ب�ن الصادق من ال�اذب،  الء؛ وال�� منھ نزول األو�ئة وا��وائح؛بأنواع من الب�عا�� ي�ت�� عباده فإن اللھ 

، فإذا نزلت �ذه األو�ئة وا��وائح بالناس؛ انقسم الناس وا��ازع من الصابر، و�ذه س�تھ �عا�� �� عباده

  مع�ا إ�� قسم�ن:

  :جازع�ن وصابر�ن

فوات ما �و أعظم م��ا، ، حصلت لھ المص�بتان، فوات ا��بوب، و�و وجود �ذه المص�بة، و فا��ازع

ففاز با��سارة وا��رمان، ونقص ما معھ من اإليمان، وفاتھ الص��  ؛و�و األجر بامتثال أمر اللھ بالص��

  والرضا والشكران، وحصل لھ ال��ط الدال ع�� شدة النقصان.

 ،فح�س نفسھ عن ال���ط، قوال وفعال األو�ئة وا��وائح؛وأما من وفقھ اللھ للص�� عند وجود �ذه 

واح�سب أجر�ا عند اللھ، وعلم أن ما يدركھ من األجر بص��ه أعظم من المص�بة ال�� حصلت لھ، بل 

أل��ا صارت طر�قا ��صول ما �و خ�� لھ وأنفع م��ا، فقد امتثل أمر اللھ،  ؛المص�بة ت�ون �عمة �� حقھ

 وَ قال �عا�� :  وفاز بالثواب
ْ

وف
َ

�
ْ

َن ا� ْ�ٍء ّمِ
َ

ْم ِ���
ُ

ك َونَّ
ُ
َنْبل

َ
ِر {َول ِ

ّ
َمَراِت َوَ�ش

َّ
َمَواِل َواألنُفِس َوالث

َ
َن األ ْقٍص ّمِ

َ
ُ�وِع َون

ْ
ا�

اِبِر�ن ْيِھ َراِجعون . الصَّ
َ
ـا ِإل ِھ َوِ�نَّ

ّ
ا ِلل  ِإنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
ِص�َبة َصاَبْ�ُ�م مُّ

َ
ا أ

َ
ِذيَن ِإذ

َّ
 . ال

ٌ
ِ�ْم َوَرْحَمة ِ�ّ ن رَّ َواٌت ّمِ

َ
ْ�ِ�ْم َصل

َ
ـِئَك َعل

َ
ول

ُ
أ

ـِئَك ُ�ُم 
َ
ول

ُ
ُمْ�َتُدون}[البقرة:َوأ

ْ
  .]157-155ال

لتخف و�س�ل، إذا وقعت،  ؛توط�ن النفوس ع�� المصائب قبل وقوع�او�ذه اآليات �ش�� إ�� ضرورة 

  و�يان ما تقابل بھ، إذا وقعت، و�و الص��، و�يان ما �ع�ن ع�� الص��، وما للصابر من األجر.

ومما يؤدي إ�� توط�ن النفس ع�� حسن استقبال االبتالء؛ استحضار األسرة لدور�ا االستخال�� 

  والعمرا�ي.

من توط�ن نفس�ا ع�� ما نزل ��ا  عماد ا��تمعو�� �ذا البحث نب�ن كيف يمكن لألسرة المسلمة ال�� �� 

عد�ا �� النجاح ع�� مواج�ة من البالء، بما وضع ل�ا الشرع ا��نيف من منظومة من القيم العليا؛ �سا

 �� رضا ر��ا ع��ا.
ً
  األو�ئة وا��وائح، و��ون س�با

: مش�لة البحث: 
ً
  أوال
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  تتحدد مش�لة البحث �� اإلجابة ع�� السؤال اآل�ي: 

��ا ع�� الص�� لتحصيل يما القيم العليا ال�� �ع�ن األسرة ع�� النجاح �� مواج�ة األو�ئة وا��وائح، وتوط

  األجر؟

: أ
ً
  �داف البحث: ثانيا

)، القيم العليا ال�� �ساعد األسرة �� النجاح �� مواج�ة األو�ئة وا��وائح��دف الدراسة إ�� الكشف عن (

  من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: 

  )؟التجديد، التبديد، األسرة، القيمما المقصود بـ ( .1

  أ�مية القيم األسر�ة؟ما  .2

 ع�� النجاح �� مواج�ة األو�ئة وا��وائح؟ ما �� منظومة القيم األسر�ة ال�� �ع�ن .3

: أسباب اختيار الموضوع:
ً
 ثالثا

المسا�مة �� كيفية التعامل �� نازلة من النوازل ال�� أصابت العالم و�� جائحة �ورونا؛ وذلك ب�يان القيم 

من رب  ال�� �ع�ن األسرة ع�� مواج�ة �ذه النازلة؛ لتحصيل أجر الصابر�ن ع�� البالء، ونيل أجر الرضا

  العالم�ن.

  را�عا: أ�مية الموضوع 

  . األسرةخدمة  -1

 ا��انب القي�� �� نازلة من النوازل. إبراز -2

  سادًسا: من�� البحث 

تقت��� طبيعة البحث �عدد المنا��؛ ولذلك فإن الباحث جمع �� �ذه الدراسة ب�ن االستقراء والتحليل 

موضوع البحث �� المصدر�ن األساسي�ن الكتاب القيم المتعلقة بللنصوص. أما المن�� االستقرا�ي: ففي 

. أما المن�� التحلي��: وذلك بتحليل النصوص المستقراة، والوقوف ع�� المعا�ي الدقيقة ال�� والسنة

  تحتمل�ا ول�ا عالقة وثيقة بموضوع البحث. 

 و�انت خطة البحث ع�� النحو اآل�ي: 

، وأسباب اختيار الموضوع، وأ�مية المقدمة، وتحدثت ف��ا عن مش�لة البحث، وأ�داف البحث

  الموضوع، ومن�� البحث.

  وتكونت ا��طة من مبحث�ن:

  المبحث األول التعر�ف بمصط��ات البحث.

  المبحث الثا�ي: منظومة القيم األسر�ة.

  ا��اتمة وف��ا أ�م النتائج والتوصيات.
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  المبحث األول :

  التعر�ف بمصط��ات البحث:

  وجدنا أن:إذا رجعنا إ�� كتب اللغة 

(قوم) القاف والواو والميم أصالن ��يحان، يدل أحد�ما ع�� جماعة ناس، ور�ما استع�� �� غ���م. 

  .)1(واآلخر ع�� انتصاب أو عزم

  واألصل الثا�ي �و المناسب لبحثنا.

  .)2(صفة مش��ة تدل ع�� الثبوت من قام: قيمو 

  والقيم �� االصطالح:

  م��ا و�ّتخذون  بي��م، فيما عل��ا يّتفقون  الناس، ب�ن المعنو�ة المعاي�� والمقاي�س، من مجموعة
ً
 م��انا

  .)3(والمعنو�ة المادية ع�� تصرفا��م بھ و�حكمون  أعمال�م، بھ يزنون 

  األسرة �� اللغة:

  ا��ص�نة.الدرع  :أصل األسرة، و )4(أسرة الرجل: من يتقوى بھ

  واألسرة �� االصطالح:

 �� واألسرة �لھ، النوع اال�سا�ي حفظ طر�ق�ا عن يتم ال�� و�� ا��تمع، �� األو�� االجتماعية الوحدة ��

  .)5(أوالد من الزواج �ذا عن وما ي�تج شر��، زواج عالقة بي��ما تر�ط وامرأة رجل صور�ا، أ�سط

  القيم األسر�ة:

�ا ال�� والضوابط القوان�ن و�َعّرِف الباحث القيم األسر�ة بأ��ا : " أفراد  ل�ل و�عا�� سبحانھ اللھ س�َّ

النا��ة، وال�� تتغلب ��ا ع�� ما يقابل�ا من  األسر�ة ا��ياة لتحقيق ا��ياة؛ جوانب �افة �� األسرة

  متاعب ومصائب".

 :
ً
غة

ُ
 التجديد ل

ُ
  �عر�ف

ِق"
َ
ل

َ
ِقيُض ا��

َ
 ، و�و ن

ً
 ، َصاَر َجِديدا

ً
ة : "َجدَّ ال���ُء َيِجدُّ بالكسر ِجدَّ   . )6(قال ا�َ�وَ�ريُّ

"وقال 
ً
َ�ه َجِديدا َدُه : أي َص�َّ ُه ، وَجدَّ ُه واْسَتجدَّ  ، وأَجدَّ

ً
َد ال���ُء َصاَر َجِديدا جدَّ

َ
 : "وت

ً
  . )7(أيضا

: نقيُض الَ�ْزِل ، ُيقاُل: َجدَّ فالٌن �� أمِره إذا �ان ذا حقيقٍة َوَمضاٍء...وأَجدَّ   :"ا��دُّ
ُ

يث
َّ
: وقال الل وقال األز�ريُّ

ه...وا�َ�   واْسَتجدَّ
ً
�ار"ثو�ا يل وال�َّ

َّ
اِن: الل   .)8(ِدَيَداِن ، واألَجدَّ

                                                           
  .43/ 5مقاي�س اللغة، البن فارس:  1
  .1878/ 3م��م اللغة العر�ية المعاصرة، نخبة من العلماء: 2
  .�2013علم القيم و�عليم�ا، ل��الد،  3
  .76القرآن : مفردات غر�ب  4
 47ابرا�يم جابر السيد، التفكك األسرى االسباب والمشكالت وطرق عالج�ا،  5

  ) مادة (جدد). 2/454انظر: ال��اح لھ ( ) 6( 
 لسان العرب (2/454) نفس المصدر السابق (7( 

ً
  ).1/485) ، وم��م م�ن اللغة (2/202) المادة نفس�ا ، وانظر أيضا

  ) ، مادة (جدد).10/462() انظر: ��ذيب اللغة 8( 
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يِن  �اُر ا��ديَديِن واألَجدَّ يُل وال�َّ
َّ
� الل  ، ولذلك ُ�س�َّ

ً
اُم َجِديدا � �لُّ ��ٍ� لم تأت عليھ األيَّ وقال ابن فارس:" ُسّ�ِ

ل واحٍد م��ما إذا جاَء ، ف�و جديٌد"
ُ
  .)9(، ألنَّ �

  ة يدور حول البعث واالعادة، و�حياء ما اندرس. مما سبق ي�ب�ن أنَّ التجديد �� اللغ

  والتجديد �� االصطالح:

َدَرس من العمل بالكتاب والسنة واألمر بمقتضا�ما": التجديد
ْ
  . )10(إحياء ما ان

 م�انھ، ف�ذا : يوسف القرضاوي  �قول الدكتور و 
ً
 جديدا

ً
"وتجديد ال���ء ل�س معناه أن تز�لھ، وت���� ش�ئا

ولكن ترمم منھ ما  ،وخصائصھل�س من التجديد �� ���ء، تجديد ���ء ما أن تبقي ع�� جو�ره ومعالمھ 

  .)11(ب��، وتقوي من جوانبھ ما ضعف

ف��ا عودة األسرة لقيم�ا المستمدة من المصادر الشرعية؛ عودة " بأنھ :التجديدو�عرف الباحث : 

  كما يجدد المؤمُن ُوُضَوءه للصالة". ،ال�شاط وا��يو�ة

  :التبديد

ْبِديُد (
َّ
ُھ ِف�ِ�ْم الت

َ
ق رَّ

َ
اَء ف

َ
َعط

ْ
ُ�ْم ال َبدَّ

َ
ْفِر�ُق َوأ ْي  ،) التَّ

َ
ُھ أ

َ
ت  ِمْ�ُ�ْم ُبدَّ

�
ال

ُ
ى ك

َ
ْعط

َ
ُتُھ أ

َ
َتھُ َوَحِقيق   .)12(ِحصَّ

: أن يطالب �ل فرد من أفراد األسرة بحقھ، و����� واجبھ الذي يجب عليھ أن يؤديھ لآلخر؛ ونقصد بھ �نا

َرق بذلك منظومة القيم األسر�ة؛ و�نفرط عقد�ا؛ بما يؤدي إ�� ضعف أو فقدان قيام األسرة برسال��ا 
َ

فُتف

  �� ا��ياة.

  أ�مية القيم األسر�ة:

 التوافق النف��� واالجتما��. .1

2.  
ُ
� 

َ
 ش

ّ
د ذاتھ، وتقّوي إرادتھ� �نة، وتوّحِ

ّ
  .ل ��صية المسلم الم�

 .إيجاد نوع من التوازن والثبات ل��ياة االجتماعية .3

    

                                                           
  ).المادة نفس�ا.1/409انظر: م��م مقاي�س اللغة () 9( 
  ). 11/386) انظر: عون المعبود (10( 
  ).26) ، ومن أجل ��وة راشدة (ص:31) انظر: �موم المسلم المعاصر (ص:11( 

ِزّى:  12 ّرِ
َ
  .36المغرب �� ترت�ب المعرب، الُمط
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  المبحث الثا�ي

  منظومة القيم األسر�ة

  ال�� �ع�ن ع�� النجاح �� مواج�ة األو�ئة وا��وائح:

  

 من القيم ال�� �ع�ن األسرة ع�� مواج�ة األو�ئة وا��وائح: 

: من 
ً
  القيم اإليمانية:أوال

)1( :(
ً
  اإلقبال ع�� اللھ(أنموذجا

 ؛فزع أعدائھ وأوليائھ؛ مبالعبادة واإلجالل والتعظيم وا��بة والذلفاإلقبال ع�� اللھ بتوحيده و�فراده 

ا  ،فينج��م من كرب الدنيا وشدائد�ا ؛فأما أعداؤه مَّ
َ
ل

َ
يَن ف ُھ الّدِ

َ
ِلِص�َن ل

ْ
َھ ُمخ

َّ
ِك َدَعُوا الل

ْ
ُفل

ْ
ا َرِكُبوا ِ�� ال

َ
ِإذ

َ
{ف

ا ُ�ْم 
َ
َ�ّ�ِ ِإذ

ْ
� ال

َ
اُ�ْم ِإ� جَّ

َ
ون} ن

ُ
ِر�

ْ
  .]65[العنكبوت:ُ�ش

فنجاه اللھ من  ؛ولذلك فزع إليھ يو�س؛ وأما أولياؤه فينج��م بھ من كر�ات الدنيا واآلخرة وشدائد�ا

َناَدى، قال �عالظلمات
َ
اِلِم�ن}[األن�ياء: ا��: {ف

َّ
نُت ِمَن الظ

ُ
ي ك ِ

ّ
َك ِإ�

َ
نَت ُسْبَحان

َ
 أ

َّ
َھ ِإال

َ
 ِإل

َّ
ن ال

َ
َماِت أ

ُ
ل
ُّ
  .]87ِ�� الظ

  - رحمھ اللھ  –يقول ابن القيم 
َّ

َ�ا ِإال
ُ
 ُيِز�ل

َ
، ال

ٌ
ة

َ
ِھ. َوِفيِھ َوْحش

َّ
� الل

َ
َباُل َع�

ْ
ق ِ

ْ
 اإل

َّ
ُھ ِإال مُّ

ُ
 َيل

َ
، ال

ٌ
َعث

َ
ِب ش

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ِ�� ال

َوِتِھ.
ْ
ل

َ
ُس ِبِھ ِ�� خ

ْ
�
ُ ْ
ِتِھ. األ

َ
ِتِھ َوِصْدِق ُمَعاَمل

َ
ُروُر ِبَمْعِرف  السُّ

َّ
ِ�ُبُھ ِإال

ْ
 ُيذ

َ
  َوِفيِھ ُحْزٌن ال

َّ
ُھ ِإال

ُ
ن ِ

ّ
 ُ�َسك

َ
ٌق ال

َ
ل

َ
َوِفيِھ ق

ْيِھ.
َ
ُھ ِإل

ْ
ِفَراُر ِمن

ْ
ْيِھ، َوال

َ
ِفُ�َ�ا اِالْجِتَماُع َعل

ْ
 ُيط

َ
 َحَسَراٍت: ال

ُ
اِئِھ،  َوِفيِھ ِن�َ�ان

َ
ض

َ
ْ�ِيِھ َوق

َ
ْمِرِه َو�

َ
ا ِبأ

َ
 الّرِض

َّ
ِإال

اِئِھ 
َ

ِت ِلق
ْ
� َوق

َ
ِلَك ِإ�

َ
� ذ

َ
ْ�ِ� َع�  الصَّ

ُ
ة

َ
ق

َ
وَ�ُھ. .َوُمَعان

ُ
ل
ْ
وَن ُ�َو َوْحَدُه َمط

ُ
ْن َي�

َ
 ُدوَن أ

ُ
 َيِقف

َ
ِديٌد: ال

َ
ٌب ش

َ
ل
َ
َوِفيِھ  َوِفيِھ ط

ا
َ
ن ِ

ْ
ُتُھ، َواإل  َمَحبَّ

َّ
َ�ا ِإال  َ�ُسدُّ

َ
: ال

ٌ
ة

َ
اق

َ
ْم ف

َ
َيا َوَما ِف�َ�ا ل

ْ
ن ْعِطَي الدُّ

ُ
ْو أ

َ
ُھ. َول

َ
ِص ل

َ
ال

ْ
ِخ

ْ
ِرِه، َوِصْدُق اإل

ْ
ْيِھ، َوَدَواُم ِذك

َ
 ِإل

ُ
َبة

 ِمْنُھ 
َ
ة

َ
اق

َ
ف

ْ
َك ال

ْ
ُسدَّ ِتل

َ
َبًدا�

َ
ُھ ِمْن ، قال �عا��: )13( أ

َ
َما ل

َ
وًرا ف

ُ
ُھ ن

َ
ُھ ل

َّ
ْم َيْجَعِل الل

َ
وٍر} {َوَمْن ل

ُ
  .]40[النور: ن

، و�ذا مقصد الشرع؛ 
ً
، وعبوديتھ اضطرارا

ً
وقد جمعت �ذه ا��ائحة ب�ن عبودية العبد للھ اختيارا

المقصد الشر�� من وضع الشر�عة إخراج الم�لف عن داعية �واه، و  -رحمھ اللھ  –قال الشاط�� 

 
ً
  ح�� يكون عبدا

ً
، كما �و عبد للھ اضطرارا

ً
  .)14(للھ اختيارا

الصلوات الفردية وا��ماعية، والدعاء الفردي وا��ما��، واإل��اح ع�� اللھ أن : ومن صور �ذا اإلقبال

يقي العبد من ���ء األسقام، وال�س�يح والذكر الفردي وا��ما��، والتو�ة واالستغفار، وقراءة القرآن 

ووضع خطة ��فظھ أثناء ا���ر، و�علم العلم النافع وفعل الصا��ات المنجيات... فما أعظم �ذا 

  ظات المبار�ات.ال��

َم: 
َّ
ْيِھ َوَسل

َ
� اللُھ َعل

َّ
ِھ َص�

َّ
اَل َرُسوُل الل

َ
ْت: ق

َ
ال

َ
ُھ َعْ�َ�ا ق

َّ
َ� الل ، َر��ِ

َ
ة

َ
َعاُء «َعْن َعاِ�ش َدٍر، َوالدُّ

َ
ٌر ِمْن ق

َ
ِ�� َحذ

ْ
 ُ�غ

َ
ال

َيْعَتِ�َ�ا
َ
َء ل

َ
َبال

ْ
َعاَء َوال ِ�ْل، َوِ�نَّ الدُّ

ْ
ْم َي�

َ
ا ل َزَل َوِممَّ

َ
ا ن ُع ِممَّ

َ
� َيْوِم  -أي يتصارعان -ِن َيْنف

َ
ِقَياَمِة ِإ�

ْ
  . )15( »ال

                                                           
  .1/71إغاثة الل�فان، البن القيم:  13
  .1/289الموافقات للشاط��:  14
  33الدعاء للط��ا�ي:  15
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اللھ (األو�ئة وا��وائح) بأقدار  اللھ ال�ونية أقدار �ةومن لوازم اإليمان كذلك اتخاذ األسباب الالزمة لمواج

ْ�ِ�� ِ��َ  ؛)الدواء(الشرعية
َ
ْس�

َ
� �

ً
َتَداَوى ِ�َ�ا َوُر�

َ
 ن

ً
ْدِوَ�ة

َ
ْيَت أ

َ
َرأ

َ
ِھ، أ

َّ
ُت: َيا َرُسوَل الل

ْ
ل

ُ
اَل: ق

َ
ا َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم، ق

اَل: 
َ
ِھ؟ ق

َّ
َدِر الل

َ
ُردُّ ِمْن ق

َ
ت

َ
َدِر «أ

َ
َ�ا ِمْن ق ِھ ِإ�َّ

َّ
  .)1( »الل

 ِ�ّ�ِ ِھ، َعْن النَّ
َّ
ھُ  -وَعْن َعْبِد الل

َّ
� الل

َّ
َم  َص�

َّ
ْيِھ َوَسل

َ
ُھ َدَواًء"  -َعل

َ
َزَل ل

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ُھ َداًء ِإال

َّ
َزَل الل

ْ
ن

َ
اَل: "َما أ

َ
  .)2(ق

؛ فيجمع العبد ب�ن اعتماد وذلك باتخاذ اإلجراءات الالزمة، واألخذ باألسباب ال��ية والوقائية من األو�ئة

  رحمن.قلبھ ع�� اللھ، واألخذ باألسباب، و�حقق بذلك كمال اإليمان بالرب ال

  المودة والرحمة )2(

ة تقت��� اإلحساَن ، و��: )3( المعاملة: صفة تبعث ع�� حسن والرحمة: ا��بة، المودةو 
ّ
َمْرُحوِم إ��  رق

ْ
  .)4( ال

)4(.  

  .)5( الشيطانقبل  من - البغض -و�ن الفرك الفيض الر�ا�ي ع�� األسرة،من �عمتان  المودة والرحمةو 

و�نما  ؛ال تقوم ع�� مجرد العواطف الفطر�ة، ال�� تمل��ا طبيعة اإل�سان ال�شر�ة و�ذه ا��بة األسر�ة

 
َ
دُّ  ت�بع من أصل العقيدة واإليمان قال �عا��: ؛عقدية ي�ب�� أن يضاف إ�� مبان��ا محبة

َ
ش

َ
ِذيَن آَمُنوا أ

َّ
﴿َوال

ا للِھ﴾   ).165(البقرة:   ُحب�

 �عض�م: ا�وقال 
ُ
 النفسھ، و  حالة حاجِة  �بة

ُ
 .صاحبھ إليھ حالة حاجِة  رحمة

ول�ذا فإن الزوجة قد تخرج عن محل الش�وة بك�� أو  ؛ت�ون أوال ثم إ��ا تف��� إ�� الرحمة المودةو 

  .)6( و�بقى قيام الزوج ��ا و�العكس ؛مرض

ثم من تمام رحمتھ بب�� آدم أن جعل أزواج�م من ج�س�م، وجعل بي��م :" -رحمھ اللھ –قال ابن كث�� 

فإن الرجل يمسك المرأة إما ��بتھ ل�ا، أو لرحمة ��ا، بأن  ؛و�� ا��بة، ورحمة: و�� الرأفة و�ي��ن مودة:

  .)7( ذلكي�ون ل�ا منھ ولد، أو محتاجة إليھ �� اإلنفاق، أو لأللفة بي��ما، وغ�� 

ھ عليھ وسلم ـ وتامل رحمة رسول اللھ
َّ
ف عل��ا �انت اب�تھ رقية مر�ضة، و  ،سار إ�� بدر؛ لما ـ ص�� الل

َّ
فتخل

ھ عليھ وسلم
َّ
ھ ـ ص�� الل

َّ
  ؛ لرعاي��ا وتمر�ض�ا.عثمان بأمر رسول الل

                                                           
ھ األلبا�ي �� كتاب تخر�ج مش�لة الفقر:(7431المستدرك ع�� ال��يح�ن ل��اكم، برقم ( 1 )، و��يح 11)، قال الذ���: ��يح، وحسنَّ

  ).1171موارد الظمآن، (
)، وقال حديث ��يح، وقال األلبا�ي : ��يح، انظر: 3437ط برقم (س�ن ابن ماجھ: باب ما أنزل اللھ داء، إال أنزل لھ شفاء، ت: األرناؤو  2

  ).518و  452ال��يحة (
  21/72التحر�ر والتنو�ر:  3
  .347مفردات غر�ب القرآن:  4

 .3/473الكشاف للزمخشري: 5 
 .25/92تفس�� الرازي:  6
 .6/309تفس�� ابن كث��:  7
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�و آية من آيات و �ث ا��ياة بدف��ا و�����ا �� شراي�ن ا��ياة األسر�ة، ي ذيالنابض ال القلبا��ب �و ف

زْ 
َ
ْم أ

ُ
نُفِسك

َ
ْن أ م ّمِ

ُ
ك

َ
َق ل

َ
ل

َ
ْن خ

َ
 اللھ ال�� أودع�ا القلوب؛ (َوِمْن آَياِتِھ أ

ً
ة َودَّ م مَّ

ُ
ْ�َ�ا َوَجَعَل َبْ�َنك

َ
ُنوا ِإل

ُ
ْسك

َ
� ِ

ّ
 ل

ً
َواجا

) (الروم: 
ً
  ا��ابر لضعف أفراد األسرة. ا��صن ا��ص�ن، والرحمة )21َوَرْحَمة

، ن��ظ ذلك �� جواب الن�� ص�� اللھ ا��ب �� الب�ت و�شره ب�ن األسرة لذلك ال بد من التعب�� عن

َم، عن عليھ وسلم الذي ورد �� البخاري 
َّ
ْيِھ َوَسل

َ
� اللُھ َعل

َّ
ِ��َّ َص�

َّ
نَّ الن

َ
ُھ، أ

ْ
ُھ َعن

َّ
َ� الل َعْمُرو ْبُن الَعاِص َر��ِ

اَل: 
َ
ْيَك؟ ق

َ
َحبُّ ِإل

َ
اِس أ

َّ
يُّ الن

َ
: " أ

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
ُھ ف

ُ
ْ�ت

َ
ت

َ
أ

َ
ِسِل، ف

َ
ال اِت السُّ

َ
� َجْ�ِش ذ

َ
ُھ َع�

َ
 «َ�َعث

ُ
ة

َ
، وعندما رأى )1( »َعاِ�ش

 
ً
األقرع بن حا�س الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم يقّبل ا��سن فقال: إن �� عشرة من الولد ما قبلت واحدا

 ُيْرَحُم «م��م، فقال رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم: 
َ
 َيْرَحُم ال

َ
، من �نا يت�� كيف أن التعب�� )2(»َمْن ال

  ل �ذه القيمة �� حياة األسرة.عن ا��ب بال�لمات واالحتواء والسلوك �و ما يفعّ 

  قيمة اإلحسان والتعاون: )3(

- التعاون �� م�مات الب�ت وأعمالھ؛ لما سئلت عا�شة اإلحسان و الب�ت المسلم قائم ع�� إحياء معا�ي 

ِر «�� ب�تھ؟ فأجابت:  �عمل -ص�� اللھ عليھ وسلم-ما �ان رسول اللھ “ :- ر��� اللھ ع��ا
َ

َ�ش
ْ
ًرا ِمَن ال

َ
اَن َ�ش

َ
�

ْفَسھُ 
َ
ُدُم ن

ْ
ُھ، َوَ�خ

َ
ات

َ
ُب ش

ُ
ْوَ�ُھ، َوَ�ْحل

َ
 .)3( »َيْفِ�� ث

َم 
َّ
ْيِھ َوَسل

َ
� اللُھ َعل

َّ
ِ��ُّ َص� اَن النَّ

َ
ُھ َعْ�َ�ا، َما �

َّ
َ� الل  َر��ِ

َ
ة

َ
ُت َعاِ�ش

ْ
ل

َ
ْسَوِد ْبِن َيِز�َد، َسأ

َ
ْ�ِت؟ ، َيْصَنُع ِ�� البَ َعِن األ

ْت: 
َ
ال

َ
اَن «ق

َ
ذ

َ
ا َسِمَع األ

َ
ِإذ

َ
ْ�ِلِھ، ف

َ
وُن ِ�� ِمْ�َنِة أ

ُ
اَن َي�

َ
َرَج �

َ
  .)4( »خ

إعداد وتدر�ب عناصر األسرة ع�� قانون العمل الصا��، و�و فقھ ي�ب�� أن يجعل الرا�� إنھ البد من 

حصيل ا��ياة الطيبة يحفز أفراد األسرة ع�� عمل الصا��ات، واس�ثمار�ا �� ا��ياة األسر�ة، من أجل ت

ْجرَ  قال �عا��:
َ
ُ�ْم أ َنْجِزَ��َّ

َ
 َول

ً
َبة ِيّ

َ
 ط

ً
ُھ َحٰيوة ُنْحِيَ�نَّ

َ
ل

َ
ِمٌن ف

ْ
� َوُ�َو ُمؤ

َ
�

ْ
ن

ُ
ْو أ

َ
ٍر أ

َ
ك

َ
ْحَسِن ﴿َمْن َعِمَل َصاِ�ً�ا ِمْن ذ

َ
ُ�ْم ِبأ

وَن﴾
ُ
وا َ�ْعَمل

ُ
ان

َ
  الصا��ات﴿َوَمْن َ�ْعَمْل ِمَن  ) وقال �عا��:97(النحل: َما �

َ
ِئَك ِمْن ذ

ٰ
ول

ُ
أ

َ
ِمٌن ف

ْ
� َوُ�َو ُمؤ

َ
�

ْ
ن

ُ
ْو أ

َ
ٍر أ

َ
ك

ِق�ً�ا﴾
َ
ُموَن ن

َ
ل
ْ
 َوال ُيظ

َ
ة َ�نَّ

ْ
وَن ا�

ُ
ل

ُ
  ).124(ال�ساء: َيْدخ

  و�� ا���ر الص�� فرصة جليلة؛ إلحياء �ذه القيم المباركة.

 �َ يجب أن �ُ  ؛تن�� األسرة �� أداء رسال��ا ول�ي « - :رحمھ اللھ- الشيخ محمد الغزا��يقول 
َ

، الطباعُ ب ذ

  وتختفي
ُ
  .»، و�تمرَّن �ل طرف ع�� اإلحسان والتعاون مع الطرف اآلخراألثرة

إن من أكمل المؤمن�ن إيمانا أحس��م خلقا وألطف�م « :وسلمعن عا�شة قال رسول اللھ ص�� اللھ عليھ 

  .)1( »بأ�لھ

                                                           
� ال 1

َّ
ِ�ّ�ِ َص� ْوِل النَّ

َ
َم: ��يح البخاري: َباُب ق

َّ
ْيِھ َوَسل

َ
 «لُھ َعل

ً
ِليال

َ
ا خ

ً
ِخذ ْنُت ُمتَّ

ُ
ْو ك

َ
  ).3662،( »ل

َقِتِھ، ( 2
َ
ْقِبيِلِھ َوُمَعان

َ
ِد َوت

َ
)، أخرجھ مسلم �� الفضائل باب رحمتھ ص�� اللھ عليھ وسلم الص�يان ��5997يح البخاري: َباُب َرْحَمِة الَول

  2318والعيال، رقم 
  )، قال األلبا�ي: ��يح.��541 ب�تھ، ( األدب المفرد: باب ما �عمل الرجل 3
ْ�ِلِھ، ( 4

َ
ُجِل ِ�� أ   ).��5363يح البخاري: َباُب ِخْدَمِة الرَّ
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  .)2(»خ��كم أل��� خ��كم خ��كم أل�لھ وأنا«عن عا�شة، قالت: قال رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم: و 

فاألسرة النا��ة تتآزر فيما بي��ا، فالن�� ص�� اللھ عليھ وسلم �ان �� خدمة أ�لھ يتعاون مع�م �� �ل ما  

يخص المع�شة، و�انت أم المؤمن�ن خديجة ر��� اللھ ع��ا تؤازره ص�� اللھ عليھ وسلم بما تملك من مال 

ما يقوم بھ من خدمات في ؛وج�د ودعم نف���، و�ا �و عمر بن ا��طاب �شرك زوجتھ أم �لثوم معھ

  .)3( للرعية

إن قيمة التعاون والمشاركة تمنح األسرة مساحات واسعة من ال��ابط، وتمنح ا��ياة األسر�ة التجدد 

  .الذي يطرد الفتور والملل

 قيمة ا��وار: )4(

 من أجل حياة أسر�ة سعيدة و��ية، وا��وار يمنح ا��ياة األسر�ة 
ً
ا��وار قيمة ال يمكن تجاوز�ا أبدا

، و�� الوقت 
ً
؛ فال أسوأ من حياة أسر�ة �سود�ا ا��رس، و�نعزل �ل فرد م��ا �� جز�رة منفردا

ً
 وجماال

ً
تألقا

ِ��  ا��:تأمل قولھ �عذاتھ �و وسيلة إصالحية فعالة سواء ع�� مستوى الزوج�ن 
َّ
ْوَل ال

َ
ْد َسِمَع اللُھ ق

َ
﴿ق

� اللِھ 
َ
َتِ�ٓي ِإ�

ْ
ش

َ
َك ِ�� َزْوِجَ�ا َو�

ُ
َجاِدل

ُ
َما﴾ ت

ُ
َحاُوَرك

َ
  .)1(ا��ادلة: َواللُھ َ�ْسَمُع ت

ِرْك ِباللِھ﴾ وذلك ظا�ر �� قولھ �عا��:؛ األوالدأو 
ْ

ش
ُ
ُھ َيا ُبَ��َّ ال �

ُ
ْقَماُن الْبِنِھ َوُ�َو َ�ِعظ

ُ
اَل ل

َ
 ق

ْ
  ).13(لقمان:  ﴿َوِ�ذ

  قيمة العدل:  )5(

؛ ألن األسرة بدون قانون العدل ف�� معرضة لمفاسد ال يحمد العدل �� �سي�� نظام األسرة قيمةتحقيق 

عقبا�ا، ومن ذلك أن �عدل اإل�سان ب�ن أبنائھ �� العطاء والمعاملة والعطف والرعاية، قال 

ْم﴾ �عا��:
ُ

ِدك
َ
ْوال

َ
ُم اللُھ ِ�� أ

ُ
 ؛فإن رأوا ف��ا العدل ؛ألن األسرة ناظرة �� تصرفات الرا��؛ )11(ال�ساء: ﴿ُيوِصيك

اطمأن ا��ميع، و�ن رأوا ف��ا �عدا عن العدل أحدثوا حر�ا أسر�ة تفقد األسرة دور�ا اإلصال��؛ ول�ذا قال 

وا ِمْن َ�ْعِدِه  ﴿ �عا�� ع�� لسان إخوة يوسف:
ُ
ون

ُ
�

َ
ْم َوت

ُ
ِبيك

َ
ْم َوْجُھ أ

ُ
ك

َ
ُل ل

ْ
ْرًضا َيخ

َ
َرُحوُه أ

ْ
ِو اط

َ
 أ

َ
وا ُيوُسف

ُ
ُتل

ْ
اق

ْوًما صٰ 
َ
ال  )، وقال �عا��:9(يوسف: ِ�ِ��َن﴾اق

َ
ى أ

ٰٓ
ْد�

َ
ِلَك أ

َ
ْم ذ

ُ
ك

ُ
ْيَمان

َ
ْت أ

َ
ك

َ
ْو َما َمل

َ
 أ

ً
َواِحَدة

َ
وا ف

ُ
ْعِدل

َ
ال �

َ
ِإْن ِخْفُتْم أ

َ
﴿ف

وا﴾
ُ
ُعول

َ
  ).3ء:(ال�سا �

 والصفح:العفو  )6(

ا 
َ

غِة، يقال َعف
َ
ْبِ�ية الُمبال

َ
ْمس و�و من أ

َّ
ْ�ُو والط

َ
ھ ا�

ُ
صل

َ
ْرُك الِعقاِب عليھ وأ

َ
جاُوُز عن الذنب وت العفو �و التَّ

ُفور 
َ
ِقھ واللھ �عا�� الَعُفوُّ الغ

ْ
ل

َ
، قال الليث الَعْفُو َعْفُو اللِھ عز وجل عن خ  ف�و عاٍف وَعُفوٌّ

ً
 .َ�ْعُفو َعْفوا

  :والعفو

فا��ياة األسر�ة �� حياة قد يختلط ف��ا رغد الع�ش  ؛لتماسك األسرة المسلمة يةمن الر�ائز األساس 

، بنكده، والسعادة وا��بة با��صام والتنافر، من �نا �ان العفو وال�سامح عما يحدث من زالت و�نات
                                                                                                                                                                                     

من طر�ق أ�ي قالبة ع��ا، وقال ال��مذي: حديث حسن، وال �عرف أل�ي قالبة  1/53، وا��اكم 2612، وال��مذي 99و  6/47أخرجھ أحمد  1

  سماعا من عا�شة.
  )، �ذا حديث حسن ��يح، وقال األلبا�ي: ��يح.3895س�ن ال��مذي: باب �� فضل أزواج الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم، (  2
  انظر البداية وال��اية البن كث�� السنة الثالث والعشر�ن. 3
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إذ التمسك با��قوق دائما قد يؤول إ�� ما ال  ،مظنة الستمرار�ا ؛ومن عدم أداء ا��قوق �� �عض األحيان

ذلك بأن  ؛قد يجعل العالقات أك�� ��مة وارتباطا ؛بل إن قبول الم�سور من أخالق الناس ؛يحمد عقباه

لذلك �ان العفو تر�اقا شافيا لكث�� من  ؛ومشا�ل ا��ياة ت�ناسل ،وأحاديث النفس تف��ق  ،الطباع تختلف

  .المعضالت واألزمات األسر�ة

نب من الّصفحو 
ّ

  .)1( الّنفس: إزالة أثر الذ

ھ و 
ّ
ّية واعتباره �أن لم يكن، أّما العفو فإن

ّ
نب بال�ل

ّ
الّصفح أبلغ من العفو؛ ألّن الّصفح تجاوز عن الذ

ّم فقط، وال 
ّ

وم والذ
ّ
واب يقت���يقت��� إسقاط الل

ّ
  .)2(حصول الث

َ�اوقد قر��ما اللھ �� سياق واحد فقال :  ُّ�
َ
ُروُ�ْم  َياأ

َ
اْحذ

َ
ْم ف

ُ
ك

َ
ا ل ْم َعُدو�

ُ
ِدك

َ
ْوال

َ
ْم َوأ

ُ
ْزَواِجك

َ
ِذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن أ

َّ
ال

ُفوٌر َرِحيٌم (
َ
َھ غ

َّ
ِإنَّ الل

َ
ِفُروا ف

ْ
غ

َ
ُحوا َو�

َ
ْصف

َ
ْعُفوا َوت

َ
  .)14التغابن: َوِ�ْن �

ح و�غفر عن المذنب و�نما �عفو المرء و�صف؛ فيما يصدر م��م مما يؤذيكم ؛أوالدكم وأزواجكم المراد من

  .)3( المرءإذا �ان ذنبھ متعلقا بحق ذلك 

ھُ (االقتصاد)  )7(
َّ
اُه الل

َ
ن

ْ
غ

َ
 أ

َ
َصد

َ
ت

ْ
 :َمِن اق

اَل َرُسوُل اللِھ ص�� اللھ عليھ وسلم:عن 
َ
اَل: ق

َ
َتَصَد َما َعاَل َمِن « َعْبِد اللِھ ْبِن َمْسُعوٍد، ق

ْ
أي: ما  .)4( »اق

  اإلسراف.افتقر من أنفق قصدا، ولم يجاوزه إ�� 

َم: 
َّ
ْيِھ َوَسل

َ
ُھ َعل

َّ
� الل

َّ
ِھ َص�

َّ
اَل َرُسوُل الل

َ
ِھ، ق

َّ
 ْبِن ُعَبْيِد الل

َ
َ�ة

ْ
�

َ
ھُ «َعْن ط

َّ
َناُه الل

ْ
غ

َ
َتَصَد أ

ْ
 .)5(»َمِن اق

؛ لذلك األسرة ا��كيمة �� إدارة موارد�ا �ستطيع مواج�ة األزمات والظروف االقتصادية والمالية القاسية

وضع خطة لدراسة الدخل بطر�قة عملية من ناحية  ؛الظروف االقتصادية الصعبةع�� األسرة �� وجب 

إم�انيا��ا واحتياجا��ا بحيث تحاول إشباع االحتياجات حسب األولو�ة واالبتعاد عن الصرف �� الكماليات 

��ولية. وال��فيھ والمصروفات غ�� الضرور�ة، مع ضرورة االقتصاد �� اس��الك المياه والك�ر�اء والمواد الب

كما فرضت األزمة ز�ادة اال�تمام بالصرف ع�� بنود معينة مثل التكنولوجيا الرقمية وتحس�ن سرعة 

نظًرا ل��اجة الشديدة إل��ا �� ا��صول ع�� ا��دمات والعمل والدراسة عن ُ�عد.  ؛اإلن��نت �� المنازل 

ت صبغة أسر�ة �شعر ف��ا ا��ميع ولز�ادة الفاعلية وتحقيق الفائدة المرجوة يجب أن ت�ون الم��انية ذا

وأن يطلع األبناء  ،بالمسؤولية، أي بمع�� أن �شارك �ل فرد �� األسرة ب�شاط وفاعلية �� وضع الم��انية

                                                           
 ).71/ 2ا��امع ألح�ام القرآن ( 1
  ) بتصرف.666ال�ليات للكفوي ( 2
  .28/528انظر: التحر�ر والتنو�ر:  3
ثنا أبو عبيدة ا��داد، عن ُسك�ن بن عبد العز�ز العبدي، 4269( 1/447أخرجھ أحمد  4 ) قال َعْبد اللِھ بن أحمد بن حنبل: قرأت ع�� أ�ي: حدَّ

ثنا إبرا�يم ال��ري، عن أ�ي األحوص، فذكره.  حدَّ
��ذا اإلسناد، ولم �سمعھ إال من عمران؛ وقال ال�يث��:  إال -ص�� اللھ عليھ وسلم  -؛ وقال: ال �علمھ يروى عن الن�� 4/223كشف األستار:  5

  .10/252رواه ال��ار، وفيھ ممن أعرفھ اثنان. مجمع الزوائد: 
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من أجل التعاون والبحث عن البدائل والع�ش ��  ؛�شفافية ع�� طبيعة الوضع االقتصادي المتأّزم لألسرة

  .حدود اإلم�انيات المتوفرة

 ن ت�ون األسرة منتجة ��اجا��ا، ومساعدة لغ���ا من األقارب واألرحام، وصاحبة دخل من تلك المنتجات.مع ضرورة أ

  : فوائد األخذ ��ذه السياسة ا��كيمةأ�م ومن 

تقدير ��م اإليرادات والنفقات المتوقعة خالل ف��ة معينة ما �ساعد ع�� معرفة مقدار الفائض أو ال��ز  .1

 المتوقع.

 وترشيد النفقات واالس�ثمار األمثل لألموال الفائضة،  .2

 واإلحساس بقيمة المال واالدخار،  .3

 و�ساعد ع�� مواج�ة األزمات و��عاد األسرة عن عبء و�موم الديون،  .4

 وا��افظة ع�� مستوى الرفا�ية وجودة ا��ياة والمع�شة،  .5

 ك تحت إشراف وتوجيھ الوالدين، وتدر�ب األبناء ع�� كيفية إدارة الب�ت مالًيا قبل زواج�م وذل .6

7.  
ً

 .ومساعدة األسر ع�� تحقيق أ�داف مالية مستقبال

ا���از المركزي للتعبئة العامة ، أعده "أثر ف��وس كورونا ع�� األسرة المصر�ةتقر�ر �عنوان "و�� 

 .لتصرفات ال�� قامت ��ا األسر منذ ف��وس �ورونا ��اولة �غطية احتياجا��ا، رصد فيھ اواإلحصاء

 89.8لتغطية احتياجا��ا، و ؛بالمائة من األسر اعتمدت ع�� أنواع أرخص من الغذاء 92.5وذكر أن 

 .خفضت من �سبة االس��الك األسبو�� من ال��وم والطيور واألسماك ؛بالمائة من األسر

بالمائة قللت  36بالمائة من األسرة اعتمدوا ع�� مساعدات من األصدقاء واألقارب،  50.1كما أشار إ�� أن 

 .بالمائة من األسر اتج�ت إ�� تقليل عدد الوجبات الغذائية 19.8من كمية الطعام �� الوجبات، و
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  ال��و�ح عن القلوب: )8(

ف��ة، واالن�ساط، و�زالة *، وال�� تدور حول معا�ي: السعة، وال)روح( مأخوذ من مادة ال��و�ح �� اللغة

 
ً
  .)1( منھالتعب والمشقة، و�دخال السرور ع�� النفس، واالنتقال من حال إ�� آخر أك�� �شو�قا

  .)2( المباحةإدخال السرور ع�� النفس، وتجديد �شاط�ا بوسائل الل�و وال��فيھ و�� �� االصطالح: 

  ومن أمثلة ذلك:

  :ال�سر�ة عن األطفال ومداعب��م

  بالبنات (العرا�س):اللعب  .1

َم  
َّ
ْيِھ َوَسل

َ
� اللُھ َعل

َّ
ِ�ّ�ِ َص� َبَناِت ِعْنَد النَّ

ْ
َعُب ِبال

ْ
ل

َ
ْنُت أ

ُ
ْت: ك

َ
ال

َ
ُھ َعْ�َ�ا، ق

َّ
َ� الل  َر��ِ

َ
ة

َ
اَن ِ�� َصَواِحُب َعْن َعاِ�ش

َ
، َو�

َعْ�َن َمِ��، 
ْ
َل «َيل

َ
ا َدخ

َ
َم ِإذ

َّ
ْيِھ َوَسل

َ
� اللُھ َعل

َّ
ِھ َص�

َّ
اَن َرُسوُل الل

َ
�

َ
َعْ�َن َمِ�� ف

ْ
َيل

َ
�َّ ف

َ
ُ�ُ�نَّ ِإ� ُ�َسّرِ

َ
ْعَن ِمْنُھ، ف مَّ

َ
  .)3(»َيَتق

  :اللعب بالمراجيح .2

ْت: 
َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
َجِ��«َعْن َعاِ�ش َزوَّ

َ
َنا  ت

ْ
َ�ل

َ
�

َ
 ف

َ
َمِديَنة

ْ
ِدْمَنا ال

َ
ق

َ
 ِسّتِ ِسِن�َن، ف

ُ
ا اْبَنة

َ
ن

َ
َم َوأ

َّ
ْيِھ َوَسل

َ
� اللُھ َعل

َّ
ِھ َص�

َّ
َرُسوُل الل

ْعِري 
َ

� ش
َ
ْو�

َ
أ

َ
ْعِري، ف

َ
َق ش َتَمزَّ

َ
ُت، ف

ْ
ُوِعك

َ
ْت: ف

َ
ال

َ
ْزَرِج، ق

َ
�

ْ
َ�اِرِث ْبِن ا�

ْ
 ِ�� َبِ�� ا�

َ
مُّ )4( ُجَمْيَمة

ُ
ي أ ّمِ

ُ
ْتِ�� أ

َ
ت

َ
أ

َ
ُروَماَن،  ، ف

ْرُجوَحٍة َوَمِ�� َصَواِحَباٌت ِ��
ُ
ِفي أ

َ
ي ل ِ

ّ
  .)5(»...َوِ��

  المسابقات العلمية وا��وائز. .3

 

َم: 
َّ
ْيِھ َوَسل

َ
� اللُھ َعل

َّ
ِھ َص�

َّ
اَل َرُسوُل الل

َ
اَل: ق

َ
ُل «َعِن اْبِن ُعَمَر، ق

َ
َ�ا َمث َ�ا، َوِ��َّ

ُ
 َوَرق

ُ
 َ�ْسُقط

َ
 ال

ً
َ�َرة

َ
َ�ِر �

َّ
ِإنَّ ِمَن ال�

وِ�ي َما ِ��َ ال
ُ
ث َحّدِ

َ
، » ُمْسِلِم، ف

ُ
ة

َ
ل

ْ
خ َ�ا النَّ َّ�

َ
� أ ْف��ِ

َ
َع ِ�� ن

َ
ِھ: َوَوق

َّ
اَل َعْبُد الل

َ
َ�ِر الَبَواِدي ق

َ
اُس ِ�� � َع النَّ

َ
َوق

َ
ف

اَل: 
َ
ِھ ق

َّ
َنا َما ِ�َ� َيا َرُسوَل الل

ْ
ث وا: َحّدِ

ُ
ال

َ
مَّ ق

ُ
اْسَتْحَيْ�ُت، ث

َ
 «ف

ُ
ة

َ
ل

ْ
خ   .)6( »ِ�َ� النَّ

  إدارة الوقت: )9(

 �عد آخر، 
ً
�عد "إدارة الوقت" �� ظل "األزمات" م�ارة م�مة للغاية �� ظل الضغوط ا��ياتية ال�� ت��ايد يوما

 ب�ل التوقعات، و�عرقل مجرى ا��ياة 
ً
والتعقيدات العصر�ة والتغ��ات المفاجأة ال�� �عصف أحيانا

  .الطبيعية، و�عيق تنفيذ الكث�� من ا��طط واالس��اتيجيات

 لنظر�ة األولو�ات �� إدارة األ�داف؛ وضع خطة من خالل تحديد ب التنمية اإلدار�ةخ��اء ين��  
ً
وفقا

  .غ�� م�م وغ�� عاجل] -غ�� م�م وعاجل -م�م وغ�� عاجل -الوقت [م�م وعاجل

                                                           
 23، ال��و�ح، للعودة: 454/ 2انظر: مقاي�س اللغة، البن فارس:  1
  .164فلسفة ال��و�ح �� اإلسالم، حلقة بحث ال��و�ح �� ا��تمع اإلسالمي:  2
 .)6130البخاري: باب االن�ساط إ�� الناس، (��يح  3
  .224/  7مجتمع شعر الناصية، انظر: فتح الباري، البن ��ر:  4
 ).3894 ��يح البخاري: باب تزو�ج الن�� ص�� اللھ عليھ وسلم عا�شة، وقدوم�ا المدينة، و�نائھ ��ا،( 5
6  �ْ

َ
� أ

َ
 َع�

َ
ة

َ
ل

َ
ْرِح اِإلَماِم الَمْسأ

َ
ِم(��يح البخاري، َباُب ط

ْ
َتِ�َ� َما ِعْنَدُ�ْم ِمَن الِعل

ْ
). وأخرجھ مسلم �� صفات المنافق�ن وأح�ام�م 62َ�اِبِھ ِلَيخ

 2811باب مثل المؤمن مثل النخلة رقم 
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دون و��ل أوقات الم�ام واألعمال الثابتة، مثل الصالة، وشراء حاجيات الم��ل، والطبخ، والنوم  -1

 األخبار.. إ��، وكذلك إذا كنت �عمل بوظيفة ثابتة أو تطوعية �� ظل األزمة.والراحة، ومتا�عة 

  خصص أوقات ذروة �شاطك لألمور الم�مة والمست��لة. -2

خصص أغلب أوقاتك ألمور م�مة وغ�� مست��لة، فمن عادة النا���ن تخصيص معظم أوقا��م  -3

  للم�مات غ�� المست��لة.

  إلنجاز الم�ام.تجنب ال�سو�ف بتحديد مواعيد ��ائية  -4

تجنب الم�ام المتعددة �� وقت واحد، والمش�تات الذ�نية، وال سيما عند إنجاز الت�اليف  -5

  الم�مة والمست��لة.

6-  ،
ً
 للوقت وا���د، مثل طلب احتياجات الم��ل �اتفيا

ً
استخدم البدائل لبعض األ�شطة توف��ا

  واس�ثمار خدمة التوصيل الم����.

ظل �ذه األوضاع وحظر ا��روج، وأوقات الراحة واللعب  تخصيص أوقات ثابتة لألسرة �� -7

  وال��فيھ مع أبنائكم و�خوانكم.

  

  :القيم األسر�ة �� ظل ا��ائحة برنامج إلحياء منظومة

اتخاذ م��د �� الم��ل، و�و ال �عوض الم��د ا��قيقي، ولكنھ است�ناء وفرصة لتعلم آداب  .1

  .�ب لب�ت اللھالصالة واك�ساب روحاني��ا، وتم�يد وتدر�ب وتحب

بھ،  والعملاجتماع األسرة حول كتاب اللھ قراءة وحفظا و�علما، و���يع األطفال وتحف���م ��ملھ  .2

ي���ء األرجاء، لليحتل القرآن �� األجيال القادمة إن شاء اللھ م�انة الشمس �سطع نوره  ��يئة

  .يروي أرا��� القلوب المتعطشة ثوم�انة الغي

 .و���يع�م ع�� طلب العلماالستمرار �� الدراسة  .3

 ع�� أحد�م.  .4
ً
 توز�ع األدوار ب�ن أفراد األسرة؛ ح�� ال ي�ون عبئا

التواصل مع صلة األرحام وا����ان واألصدقاء واألحباب ومساعد��م؛ إذا احتاجوا لذلك، وتوظيف  .5

 من �ستطيع ذلك من األوالد.

 الل�و وال��و�ح المباح. .6

 لية لمواج�ة �ذه الظروف.االقتصاد �� المع�شة، و�عداد خطة ما .7

  

  و��ذا أ�ون ان��يت من البحث

 �ذا واللھ من وراء القصد و�و ��دي الس�يل
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  ا��اتمة

  ا��مد للھ الذي أعان�� ع�� إكمال �ذا البحث، و�سألھ القبول ا��سن.

  :النتائج و�انت أ�م 

 أن االبتالء سنة من س�ن اللھ �� ا��ياة، يقابل�ا المؤمن بالص�� ا��ميل. -1

 من صور االبتالءات نزول ا��وائح واألو�ئة؛ فينقسم ال�شر �� التعامل مع�ا إ�� جازع وصابر. -2

أن اإلسالم سنَّ مجموعة من القيم األسر�ة ��سن التعامل مع ما ي��ل بالناس من جوائح واألو�ئة  -3

العدل  -��وارا – اإلحسان والتعاون  -صلة األرحام -المودة والرحمة -اإلقبال ع�� اللھوال�� م��ا : (

 اس�ثمار الوقت). -ال��و�ح  -االقتصاد -العفو والصفح -

األسرة �� ا��صن ا��ص�ن �� التعامل مع مثل �ذه ا��وائح واألو�ئة، ف�� المس�شفى،  -4

والمدرسة، وال��لمان الم����، و�� ساحة األلعاب وال��و�ح، و�� العيادة النفسية؛ مما يتطلب من 

  ذلك.الوالدين حسن االستعداد ل

  و�انت أ�م التوصيات:

، ووسائل اإلعالم الم�تمة باألسرة، والعلماء ومؤسسات اإلرشاد األسري  ،امداد المراكز البحثية -1

 بمخرجات �ذا المؤتمر. والوعاظ واألئمة

التعاون ب�ن المراكز البحثية، والمؤسسات األسر�ة �� مشروع (األسرة ودور�ا ا��ضاري  -2

  والعمرا�ي).
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  والمصادرالمراجع 

: القرآن الكر�م.
ً
 أوال

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبرا�يم بن المغ��ة البخاري، أبو ، األدب المفرد بالتعليقات .1

مستفيًدا من تخر�جات  حققھ وقابلھ ع�� أصولھ: سم�� بن أم�ن الز���ي ، عبد اللھ

تبة المعارف الناشر: مك، و�عليقات العالمة الشيخ ا��دث: محمد ناصر الدين األلبا�ي

  م  1998 -�ـ  1419الطبعة: األو��، ، لل�شر والتوز�ع، الر�اض

المؤلف: أبو عبد اللھ محمد بن أ�ي بكر بن أيوب ابن ، إغاثة الل�فان �� مصايد الشيطان .2

الناشر: ، يثھ: مصطفى بن سعيد إي�يمدخرج أحا، حققھ: محمد عز�ر شمس، قيم ا��وز�ة

  �ـ 1432الطبعة: األو��، ، المكرمة مكة -دار عالم الفوائد 

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث�� القر��� البصري ثم ، البداية وال��اية .3

  م 1986 -�ـ  1407عام ال�شر: ، الناشر: دار الفكر، الدمشقي

، »تحر�ر المع�� السديد وتنو�ر العقل ا��ديد من تفس�� الكتاب ا��يد«التحر�ر والتنو�ر  .4

الناشر : الدار ، المؤلف : محمد الطا�ر بن محمد بن محمد الطا�ر بن عاشور التو����

  �ـ 1984سنة ال�شر: ، تو�س –التو�سية لل�شر 

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث�� القر��� البصري ثم ، تفس�� القرآن العظيم .5

الطبعة: ، �شر والتوز�عالناشر: دار طيبة لل، ا��قق: سامي بن محمد سالمة، الدمشقي

 م 1999 -�ـ 1420الثانية 

ا��امع المسند ال��يح ا��تصر من أمور رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم وس�نھ وأيامھ =  .6

ا��قق: محمد  المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبداللھ البخاري ا��عفي، ��يح البخاري 

عن السلطانية بإضافة ترقيم  الناشر: دار طوق النجاة (مصورة، ز��� بن ناصر الناصر

 �ـ1422الطبعة: األو��، ، محمد فؤاد عبد البا��)

المؤلف: أبو عبد اللھ محمد بن أحمد بن أ�ي بكر ، ا��امع ألح�ام القرآن = تفس�� القرط�� .7

تحقيق: أحمد ال��دو�ي و�برا�يم ، بن فرح األنصاري ا��زر�� شمس الدين القرط�� 

 م 1964 -�ـ 1384الطبعة: الثانية، ، القا�رة –المصر�ة الناشر: دار الكتب ، أطف�ش

المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مط�� ال���� الشامي، أبو القاسم ، الدعاء للط��ا�ي .8

الناشر: دار الكتب العلمية ، ا��قق: مصطفى عبد القادر عطا، �ـ)360الط��ا�ي (المتو��: 

  1413الطبعة: األو��، ، ب��وت –

أبو عبد اللھ محمد  -وماجة اسم أبيھ يز�د  - المؤلف: ابن ماجة ، ماجھ ت األرنؤوط س�ن ابن .9

د �امل  -عادل مرشد  - ا��قق: شعيب األرنؤوط ، �ـ)273بن يز�د القزو��� (المتو��:  محمَّ

طيف حرز اللھ - قره بل�� 
ّ
 -�ـ  1430الطبعة: األو��،  الناشر: دار الرسالة العالمية، َعبد الل
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  م 2009

المؤلف: محمد بن ع���� بن َسْورة بن مو��� بن ال��اك، ال��مذي، أبو ، س�ن ال��مذي .10

ومحمد فؤاد عبد ، )2، 1أحمد محمد شاكر (جـ  تحقيق و�عليق:، �ـ)279ع���� (المتو��: 

الناشر: شركة ، )5، 4و�برا�يم عطوة عوض المدرس �� األز�ر الشر�ف (جـ ، )3البا�� (جـ 

  م 1975 -�ـ  1395الطبعة: الثانية، ، مصر –البا�ي ا��ل�� مكتبة ومطبعة مصطفى 

المؤلف: أحمد بن ع�� بن ��ر أبو الفضل العسقال�ي ، فتح الباري شرح ��يح البخاري  .11

  1379ب��وت،  - الناشر: دار المعرفة ، الشاف��

  .صا�� أنور بلوفلسفة ال��و�ح �� اإلسالم، حلقة بحث ال��و�ح �� ا��تمع اإلسالمي:  .12

المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ، الكشاف عن حقائق غوامض الت��يل .13

الطبعة: الثالثة ، ب��وت –الناشر: دار الكتاب العر�ي ، �ـ)538الزمخشري جار اللھ (المتو��: 

 �ـ 1407 -

المؤلف: أيوب بن مو��� ا��سي�� ، ال�ليات م��م �� المصط��ات والفروق اللغو�ة .14

محمد  -ا��قق: عدنان درو�ش ، �ـ)1094ي، أبو البقاء ا��نفي (المتو��: القر��� الكفو 

  ب��وت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، المصري 

المؤلف: أبو عبد اللھ ا��اكم محمد بن عبد اللھ بن محمد بن ، المستدرك ع�� ال��يح�ن .15

عيم بن ا��كم الض�� الط�ما�ي
ُ
الن�سابوري المعروف بابن البيع (المتو��:  حمدو�ھ بن �

الطبعة: ، ب��وت –الناشر: دار الكتب العلمية ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، �ـ)405

  1990 – 1411األو��، 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد اللھ أحمد بن محمد بن حنبل بن �الل بن أسد  .16

القا�رة،  –محمد شاكر، الناشر: دار ا��ديث  �ـ)، ا��قق: أحمد241الش�با�ي (المتو��: 

 م 1995 -�ـ  1416الطبعة: األو��، 

المؤلف: د أحمد مختار عبد ا��ميد عمر (المتو��: ، م��م اللغة العر�ية المعاصرة .17

  م 2008 -�ـ  1429الطبعة: األو��، ، الناشر: عالم الكتب، �ـ) بمساعدة فر�ق عمل1424

: أحمد بن فارس بن زكر�اء القزو��� الرازي، أبو ا��س�ن المؤلف، م��م مقاي�س اللغة .18

عام ال�شر: ، الناشر: دار الفكر، ا��قق: عبد السالم محمد �ارون، �ـ)395(المتو��: 

 م.1979 -�ـ 1399

المؤلف: ناصر بن عبد السيد أ�ى الم�ارم ابن ع��، أبو الفتح، بر�ان الدين ، المغرب .19

ِزّى (المت ّرِ
َ
الطبعة: بدون طبعة ، الناشر: دار الكتاب العر�ي، �ـ)610و��: ا��وارزمي الُمط

  و�دون تار�خ

المؤلف: أبو عبد اللھ محمد بن عمر بن ا��سن بن ، مفاتيح الغيب = التفس�� الكب�� .20
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الناشر: ، �ـ)606ا��س�ن التي�� الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتو��: 

 �ـ 1420 -الطبعة: الثالثة ، ��وتب –دار إحياء ال��اث العر�ي 

المؤلف: أبو القاسم ا��س�ن بن محمد المعروف بالراغب ، المفردات �� غر�ب القرآن .21

الناشر: دار القلم، الدار ، ا��قق: صفوان عدنان الداودي، �ـ)502(المتو��:  األصف�ا�ي

  �ـ 1412 -الطبعة: األو�� ، دمشق ب��وت -الشامية 

إبرا�يم بن مو��� بن محمد ال���� الغرناطي الش��� بالشاط��  المؤلف:، الموافقات .22

، الناشر: دار ابن عفان، ا��قق: أبو عبيدة مش�ور بن حسن آل سلمان، �ـ)790(المتو��: 

  م�1997ـ/ 1417الطبعة: الطبعة األو�� 
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�� ا��تمع الفلسطي�� خالل أزمة كورونا   االجتما��مستوى العنف المب�� ع�� النوع   

 من وج�ة نظر الشرطة الفلسطي�ية

 د. داليا �واري  

  ��اتيجيةمحاضر �� قسم العلوم االمنية ورئ�س قسم األبحاث األمنية بمركز االستقالل للدراسات اإلس

  جامعة االستقالل

 فلسط�ن

daliahawari@yahoo.com 

  

 :دراسةم��ص ال

�� ا��تمع الفلسطي��  االجتما��التعرف ا�� مستوى العنف المب�� ع�� النوع  ��دفت الدراسة ا�      

جراءات ال�� ي�بع�ا ج�از الشرطة الفلسطي�ية �� التعامل مع العنف خالل أزمة �ورونا من خالل معرفة اإل 

نطلقت الدراسة بال�ساؤل إ تواج�ھ، وزمة والعقبات ال�� خالل ف��ة األ  االجتما��المب�� ع�� النوع 

�� ا��تمع الفلسطي�� خالل أزمة �ورونا من وج�ة  االجتما��الرئ���� ما مستوى العنف المب�� ع�� النوع 

 االجتما��أن �ناك ز�ادة �� حاالت العنف المب�� ع�� النوع  ةالباحث واف��ضت الفلسطي�ية؟نظر الشرطة 

  �ورونا.خالل أزمة 

�عمل مقابالت مع أفراد الشرطة (وحدات حماية األسرة  ةالباحث تولإلجابة ع�� �ساؤالت الدراسة قام

 من الضباط العامل�ن �� الوحدة 11ألحداث) وعدد�م وا
ً
، ومن من جميع مناطق الضفة الغر�ية فردا

و�عزو الباحثة  2020عام  االجتما��انخفاض عدد قضايا العنف األسري المب�� ع�� النوع نتائج الدراسة 

مشتك�ن لمراكز ذلك �س�ب ظروف ا���ر الم���� و�جراءات �ورونا اإلح��از�ة ال�� حالت دون وصول ال

والسيما ضد ال�ساء �� ف��ة  االجتما��الشرطة ولكن إزداد �ش�ل م��وظ حاالت العنف المب�� ع�� النوع 

ومن توصيات الدراسة العمل ع�� �شر�ع قوان�ن صارمة ل��د من العنف المب�� ع�� النوع أزمة �ورونا، 

اء والفتيات من العنف وتفعيل ا��ط من ال�س المعنف�ن�� فلسط�ن وتوف�� أماكن ��ماية  االجتما��

  .االجتما��ستقبال ش�اوى العنف المب�� ع�� النوع الساخن إل 

  ، أزمة �ورونا ، الشرطة الفلسطي�ية االجتما��، النوع  العنفلمات المفتاحية: ال�
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The level of gender-based on violence in Palestinian society during the Corona crisis 

from the point of view of the Palestinian police 

Dr. Dalia mohammad Hawari  

Lecturer in the Department of Security Sciences and Head of 

the Security Research Department at Al-Istiqlal Center for 

Strategic Studies - Al-Istiklal University  

Palestine 

daliahawari@yahoo.com 

Abstract: 

The study aimed to identify the level of gender-based on violence in Palestinian society 

during the Corona crisis by knowing the procedures that the Palestinian police force follows 

in dealing with gender that based on violence during the crisis period and the obstacles that 

it faces so the study started with the main question of what level of constructed violence On 

the gender issue in Palestinian society during the Corona crisis, from the point of view of the 

Palestinian police? The researcher assumed that there was an increase in cases of gender-

based on violence during the Corona crisis. 

To answer the study’s questions, the researcher made interviews with the 11 police officers 

(Family Protection Units and Juveniles) who are working in the unit from all regions of the 

West Bank. Among the results of the study is the decrease in cases of domestic violence on 

gender in 2020, and the researcher attributes this to the conditions of home quarantine. So 

the Corona precautionary measures that prevented the complainants from reaching police 

stations, but cases of gender-based on violence increased significantly, especially against 

women during the Corona crisis period so the recommendations of the study is to work on 

enacting strict laws to reduce gender-based violence in Palestine to provide places to protect 

the women and girls from violence and activating the hotline to receive complaints of 

gender-based violence. 

Keywords  : Gender-based violence - Corona crisis - Palestinian police 
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  مقدمة :

 ما تتجنب ال�ساء والفتيات تقديم الش�اوى المتعلقة بالعنف القائم ع�� النوع 
ً
��  االجتما��غالبا

با��ديث عن العنف و�شعر ال�ساء  للمرأةا��تمعات العر�ية �س�ب التقاليد والعادات ال�� ال �سمح 

   1.وا��اكموعدم الرغبة �� التورط مع إجراءات الشرطة  واإلرتباكبا��وف 

أو ما �س�� بفايروس �ورونا و�و مرض معدي  19و�� اآلونة األخ��ة إجتاح مدن العالم فايروس �وفيد 

ومميت �� �عض األحيان وتم إغالق المطارات والمدن والمؤسسات التعليمية توقف العمل إغالق ا��ال 

منا�� ا��ياة االعتيادية و�جبار الناس باالل��ام �� منازل�م مما أدي ا�� ان�شار  التجار�ة واالسواق و�ل

 ذلك ع�� ا��انب 
ً
ا��وف والذعر بي��م، و�التا�� اصبح �ناك شلل �� ا��ياة اليومية مما أثر سلبا

لنوع وع�� العالقة ب�ن أفراد األسرة حيث ازداد استخدام  العنف المب�� ع�� ا االجتما��االقتصادي و 

داخل األسرة، و�� دراسات حول العنف خالل ف��ة �ورونا بالمملكة المغر�ية ذكر أن الفئة  االجتما��

 ا���ر، ظل �� أصوا��ن إسماع �ستطعن ال ال�ساء المتضررة ��ذا العنف �انت من ال�ساء واألطفال أن

 ل�ن يتوفر ال وأغل��ن ثة،ا��دي التكنولوجيا وسائل مع التعامل و�ج�لن المنازل، من يخرجن ال أل��ن

سري شمل اإلعتداء ع�� األبناء واإلس�يالء ع��  إن��نت، وال ذكية �واتف وال حواس�ب
ُ
وأن العنف األ

 معانا��ن عّمقت ال�� ال��ية الطوارئ  ظروف �� الزوجية مدخرات الزوجة وال��ديد بالطرد من ب�ت

  2أك��.

 �� ف��ة �ورونا �ان الم���� العنف أن المرأة وتمك�ن ا���س�ن ب�ن للمساواة المتحدة األمم �يئة تقول 

 6 �� نجو�ا مالمبو فومز�ل التنفيذي المدير وأشار بذلك اإل�سان، حقوق  ان��ا�ات أك�� أحد بالفعل

 ا������ للعنف �عرضن عاًما 49و 15 ب�ن أعمار�ن وفتاة ت��اوح امرأة مليون  243 حوا�� أن أبر�ل،/ ن�سان

فايروس  تف��� استمرار الماضية، ومع ش�ًرا عشر اإلث�� خالل أزواج�م أو شر�ا��م قبل من ا��سدي أو

  3العدد. �ذا يزداد أن المر�� من �ورونا،

حالة عنف أسري �� أول  1534حاالت العنف األسري فلقد ��لت  و�� المملكة االردنية فقد إزدادت

مقارنة مع الف��ة ذا��ا �� العام الما���، ب�نما يبلغ عدد جرائم القتل  %33ش�ر من ا��ظر بز�ادة قدر�ا 

داخل األسرة بحق الفتيات وال�ساء، و�رتفاع �سبة ا��رائم اإللك��ونية وتزايد إستخدام مواقع التواصل 

  4اآلف  جر�مة خالل ف��ة ا��ائحة. 3فقد ��لت  االجتما��

                                                           
و�صالح قطاع األمن، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية  االجتما��، دليل النوع جتما��اال . إصالح أج�زة الشرطة والنوع 2008، تارا دي��ام 1

  20ع�� القوات المس��ة، جنيف،  ص
 https://alarab.co.ukا���ر الص�� �شعل نار العنف الم���� ضد المرأة المغر�ية  2
violence-domestic-%E2%80%98trapped%E2%80%99-supporting-https://www.un.org/ar/coronavirus/un-األمم المتحدة  3

victims-during-covid-19-pandemic  
" ، االجتما��: أثر جائحة �ورونا �� مجاالت ال��ة والعنف األسرى واإلقتصاد �� األردن بحسب النوع �2020يئة األمم المتحدة للمرأة   4

 ، عمان، المملكة األردنية ال�اشمية. االجتما��ا��لس اإلقتصادي و  إعداد
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 مع األزمات ت��افق ما غالبا" قائلة الوضع وصفت  ال�سوي �� فر�سا، اإلئتالف عضو �اس دي أما �ارول�ن  

  فاأل��اص يواج�ون . العنف معدالت تصاعد
ً
  ��را

ً
 العنف من يتطور العنف قد منازل�م �� ��يا

  . 5قتل جرائم ارت�اب إ�� وح�� وا������ ا��سدي العنف إ�� والمعنوي  النف���

مع ازدياد  االجتما��أما �� ا��الة الفلسطي�ية ف�� كبا�� الدول �عا�ي من العنف المب�� ع�� النوع    

 غزة، إن وقطاع الغر�ية الضفة �� حيا��ن فقدن وفتاة امرأة 17-15 ب�ن فما حاالت القتل بدا�� الشرف،

الفلسطي�ية، وقدمت �عض  ا���ومة فرض��ا ال�� اإلغالق ف��ة خالل كب�� �ش�ل زاد األسري  العنف

 المنازل  وقد ت�ون  المنازل، داخل بالبقاء مرتبط داخل األسرة والمف�وم العنف الدراسات بأن �ناك ز�ادة

 أو سو�ة غ�� عالقات األسر داخل العالقات أو االجتما�� النوع عالقات وت�ون  بالس�ان، مكتظة أحيانا

  6العائ��. العنف �� أثر و�ذا إيجابية، غ��

  من �نا تنطلق دراس�نا بال�ساؤل الرئ���� التا��:

�� ا��تمع الفلسطي�� خالل أزمة كورونا من وج�ة نظر  االجتما��ما مستوى العنف المب�� ع�� النوع 

  الشرطة الفلسطي�ية ؟

  ال�ساؤالت الفرعية :

 االجتما��جراءات ال�� ي�بع�ا ج�از الشرطة الفلسطي�ية �� ا��د من العنف المب�� ع�� النوع ما �� اإل  -1

  خالل أزمة �ورونا؟

�� ا��تمع  االجتما��ما العقبات ال�� تواجھ الشرطة الفلسطي�ية �� ا��د من العنف المب�� ع�� النوع  -2

  �ورونا؟الفلسطي�� خالل أزمة 

  فرضية الدراسة :

خالل أزمة �ورونا من وج�ة نظر  ��االجتماأن �ناك ز�ادة �� العنف المب�� ع�� النوع  احثة��ض البتف

  الشرطة الفلسطي�ية

  الدراسة:أ�مية 

خالل ف��ة �ورونا �� فلسط�ن  االجتما��تكمن أ�مية البحث �� إلقاء الضوء ع�� العنف المب�� ع�� النوع 

ز الشرطة الفلسطي�ية ل��د م��ا والعقبات ال�� تواج�ھ وذلك من خالل معرفة اإلجراءات المتبعة من ج�ا

�� ا��تمع الفلسطي�� وتفعيل دور  االجتما��ل��روج ب�تائج �سا�م �� ا��د من العنف المب�� ع�� النوع 

  . الشرطة الفلسطي�ية ��ماية المعنف�ن داخل األسرة

  الدراسة:أ�داف 

  �� ا��تمع الفلسطي�� خالل أزمة �ورونا  االجتما��معرفة مستوى العنف المب�� ع�� النوع  -1

                                                           
5 https://www.france24.com/ar/20200323 - 

  : أزمة �ورونا زادت من العنف األسري ضد ال�ساء والفتيات �� فلسط�ن، أخبار األمم المتحدة 2020الز�ان، �بة  6

https://news.un.org/ar/story/2020/07/1057572  
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 االجتما��جراءات ال�� ي�بع�ا ج�از الشرطة الفلسطي�ية �� ا��د من العنف المب�� ع�� النوع معرفة اإل  -2

  �� أزمة �ورونا

 االجتما��معرفة العقبات ال�� تواجھ ج�از الشرطة الفلسطي�ية �� ا��د من العنف المب�� ع�� النوع  -3

  الفلسطي��.تمع �� ا��

  أدوات الدراسة :

  .ذات الصلة  والمراجعأداة المقابلة ��مع المعلومات  ةالباحث استخدمت

  عينة الدراسة :

  .الشرطة الفلسطي�ية �� الضفة الغر�ية واألحداث �� وحدات حماية األسرة مدراء 

  من�� الدراسة :

  ت�بع الدراسة من�� الوصفي التحلي�� .

  مصط��ات الدراسة:

المادي ا��قيقي  االستعمالالمتعمد للقوة الف��يائية أو القدرة سواء بال��ديد أو   اإلستخدام�و  : العنف

ضد الذات أو ضد ��ص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع بحيث يؤدي إ�� حدوث إصابة أو موت أو ضرر 

  7النمو أو ا��رمان. اضطراباتنف��� أو 

  ةاالجتماعي: يتج�� �� األدوار  االجتما��النوع  
ً
 �� إطار مجتمع ما وفرض�ا تلقائيا

ً
ال�� يتم �شكيل�ا ثقافيا

 ���سھ بتلك األدوار وما
ً
تحملھ من  ع�� �ل ج�س �عينھ فيتوقع ا��تمع بالتا�� االل��ام �ل فرد منھ تبعا

  8مشاعر وقيم مع التعب�� ع��ا �� السلوك اليومي.

� يطلق ع�� أي فعل إيذاء والذي يرتكب ضد إرادة  مصط� �و:  االجتما��العنف المب�� ع�� النوع  

 ب�ن ا���س�ن من الذ�ور واإلناث، و�عد  ةاالجتماعي االختالفات��ص، و�س�ند ع�� 
ً
لعدد من  إن��ا�ا

  9".واالتفاقياتالمواثيق الدولية  ��احقوق اإل�سان العالمية وال�� تحم

م التقليدية إلنفاذ القانون �� األرا��� �� ا���ة ا���ومية الم�لفة بالم�ا: الشرطة الفلسطي�ية 

ا��اضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطي�ية، و�� جزء من قوى األج�زة األمنية الفلسطي�ية. تقوم 

  بم�مة حفظ األمن والنظام العام بالمدن الفلسطي�ية الك��ى والمناطق ا��ضر�ة باإلضافة إ�� 

�� ا��رائم والقبض ع�� ا��ناة، كما تؤدي م�ام  ضمان حماية اال��اص والممتل�ات وكذا التحقيق

  .10الشرطة الروتي�ية األخرى كمراقبة حركة المرور

                                                           
7 World Health Organization 2002: world Report on violence and Heath, Geneva, Switzerland 

 ا��ندر: التنوع الثقا�� وا��صوصية الثقافية االجتما��كمال، �الة : النوع  8

http://scholar.cu.edu.eg/?q=halakamal/files/genderdiversityspecificitylnw_ltnw_wlkhswsy.pdf  
  ��14 أوقات السلم وا��رب، ب��وت، ص االجتما��: دليل تدر��� م�افحة العنف القائم ع�� أساس النوع 2015مم المتحدة األ  9

10https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%

D9%86 
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�و أحد أنواع ف��وسات �ورونا ال�� �عت�� عائلة كب��ة من الف��وسات ال�� تص�ب : فايروس كورونا 

نزالت ال��د إ�� أمراض اإل�سان وا��يوان، و��س�ب �� اإلصابة بال��ابات �� ا���از التنف���، ت��اوح من 

، ومتالزمة ا���از التنف��� ا��ادة الوخيمة »MERS«أك�� خطورة مثل: متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

»SARS« وأخ�ً�ا ف��وس �ورونا المستجد ،»covid 19« ، ولم يكن �ناك أي تواجد لف��وس �ورونا

  .11 ��2019 د�سم��” �نيةوو�ان الص“، قبل أن بتم اك�شافھ بمدينة »�19وفيد «المستجد 

  نتائج الدراسة:

من خالل احصائيات الشرطة الفلسطي�ية فإن عدد من�س�� ج�از الشرطة الفلسطي�ية العامل�ن �� إدارة 

ماب�ن ضابط وضابط صف وأفراد موزع�ن ع�� �افة ا��افظات ��  116حماية األسرة واألحداث �و 

  الضفة الغر�ية.

وح�� تار�خ  �1/1/2020 �سبة لل�ساء المعنفات خالل ف��ة ا���ر ماب�ن وتب�ن من اإلحصائيات بأن أع�

ة ف�انت األع�� ب�ن االجتماعيسنة ، أما ا��الة  64-�30انت ل�ساء ت��اوح أعمار�ن ماب�ن  1/10/2020

ال�ساء الم��وجات، و أما عن م�ان السكن ف�انت ال�سب األع�� لل�ساء الذين �سكن �� القر�ة ، وأك�� 

، و�عزو الباحثة ذلك ظروف ا���ر خالل ف��ة 12العنف ضد ال�ساء ف�انت من ال�ساء العامالت حاالت

�ورونا وتوقف العمل و�عض الرجال فقد وظائف�م وأعمال�م �س�ب اإلغالق مما أدى ا�� ضائقة مالية 

وخوف من ا���ول فا��الة النفسية لكال الطرف�ن س�ئة للغاية، باإلضافة ا�� اعتماد الرجل ع�� 

��روج من األزمة ال�� �سب��ا و�اء �ورونا �� تلبية مدخرات زوجا��م سواء نقود أم مصاغ ذ�ب ل

االحتياجات األساسية للمع�شة باإلضافة ا�� �شوب األزمة اإلقتصادية �� األرا��� الفلسطي�ية مصاحبة 

ألزمة �ورونا وعدم استطاعة السلطة الوطنية الفلسطي�ية دفع رواتب الموظف�ن والموظفات �� 

  ش�ور . 6قيمة الراتب الش�ري لمدة  من %50مؤسسات الدولة حيث ا��ا  

  

  

  

  

   

                                                           
11https://www.mah6at.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ 
�خ مقابلة ��صية: اللواء/ محمد ا����ي��: المساعد األم�� لوز�ر الداخلية الفلسطي��، وزارة الداخلية ، رام اللھ، فلسط�ن، ا��م�س، بتار  12

29/10/2020  
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 :
ً
  �� ا��تمع الفلسطي�� خالل أزمة كورونا  االجتما��العنف المب�� ع�� النوع أوال

   2020-2019احصائيات قضايا حماية االسرة خالل عامي  

  2020/9  2019  البيان  #

  1517  3860  قضايا األسرة  1

  843  504  ال�ساء المعنفات  2

  8  7  ال�ساءقضايا قتل   3

  3  3  اإلنتحار التام  4

  80  185  محاوالت اإلنتحار  5

  549  1177  اإليذاء  6

  296  265  �روب من الم��ل   7

  135  583  ��ديد  8

  97  85  �ش���  9

  20  54  إب��از  10

  47  94  تحرش ج����  11

  906  1250  حولت للنيابة  12

  611  2610  حفظ و�ع�دات  13

  وزارة الداخلية الفلسطي�ية المصدر :

وكذلك  2019عنھ ��  2020من ا��دول السابق تب�ن من اإلحصائيات إرتفاع �سبة ال�ساء المعنفات عام 

عن  2020ال�روب من الم��ل ولقد قلت محاوالت االنتحار واإليزاء واإلب��از والتحرش ا������ وال��ديد عام 

  واإلنتحار التام وال�ش��� �انت نتائج�ا متقار�ة.،  اما بمقارنة قضايا قتل ال�ساء 2019عام 

: حاالت العنف االسري الموجھ ضد المرأة خالل ف��ة الطوارئء من تار�خ
ً
 -5/3/2020ثانيا

31/5/2020  

عدد القضايا ال�� حولت   عدد القضايا  ا��افظة  

  للنيابة

  20  25  ب�ت ��م  1

  12  102  ا��ليل  2

  54  75  رام اللھ  3

  3  8  قلقيلية  4

  13  47  جن�ن  5

  12  13  أر�حا  6
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  21  21  طو�اس  7

  31  35  طولكرم  8

  6  16  سلفيت  9

  8  44  نابلس  10

  40  42  القدس  11

  214  428  ا��موع  

  المصدر : وزارة الداخلية الفلسطي�ية

ف��ة الطوارئ مجموع�ا  ولقد تب�ن من خالل احصائيات الشرطة الفلسطي�ية بأن حاالت العنف  خالل

ونابلس  40قضية والقدس  75قضية، ورام اللھ  �102انت معظم�ا �� المدن التالية مدينة ا��ليل  428

قضية للنيابة �� مدينة  54قضية، وتب�ن من االحصائيات أك�� القضايا ال�� حولت  47قضية وجن�ن  44

قضية  428قضية من أصل  214ولت للنيابة رام اللھ و�� أع�� المدن بقضايا االسرة،  و �ش�ل عام ح

  �عزو الباحثة ذلك ألن ا��تمع يفضل ا��لول السلمية وترا��� االطراف.

  : نتائج  أسئلة الدراسة

  �ل �ناك اختالف �� نوعية القضايا خالل ف��ة كورونا عن الف��ات السابقة؟

ل ف��ة �ورونا، ما عدا فرد واحد أجمع جميع أفراد العينة بأن ال يوجد إختالف �� نوعية القضايا خال

  �13انت إجابتھ بأنھ �عم وجود اختالف حيث أن  عدد قضايا اإلب��از اإللك��و�ي أك�� من السابق

  ؟ االجتما��لعقبات ال�� واج�تك خالل أزمة كورونا �� حل �عض قضايا العنف المب�� ع�� النوع ا ما

 ة والنيابة العامة)االجتماعيالتنمية  �عطيل المؤسسات ا���ومية وخاصة الشر�اء ( وزارة -

 عدم تمكن المواطنون من وصول ا�� قسم الشرطة �س�ب اإلغالقات. -

ة بخصوص فحص ال�ورونا وعدم االجتماعيفرض قانون الطوارىء الذي أصدره وز�ر الشؤون  -

 استقبال المعنفات ح�� ظ�ور ن�يجة الفحص 

اش��اط بيوت اإليواء بالفحص وعدم وجود م�ان لإليواء خالل ار�عة وعشرون ساعة مدة ظ�ور   -

 الن�يجة وعدم وجود م�ان ��ر ص�� للمعنفات ح�� لو �انت بحاجة ا�� إيواء.

 صعو�ة الوصول لأل��اص المشت�ى عل��م  -

 ز�ادة ضغط العمل والمشاركة با��واجز ودور�ات الشرطة  -

 ��� لدى الطاقم من عدوى الو�اء القلق والضغط النف -

 اصابة �عض حاالت العنف بو�اء �ورونا أو أفراد العائلة من الدرجة األو��. -

                                                           
 1/11/2020مقابلة ��صية : عقيد حقو�� : عبد اللھ قاللوة، شرطة طو�اس، المدير�ة العامة للشرطة ، وزارة الداخلية بتار�خ  13
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 عدم استقبال ملفات من قبل النيابة العامة إال إذا �ان �� الملف موقوف�ن . -

عدم إنتظام الدوام �� ا��اكم الشرعية أدى ا�� عدم انتظام وخلق مشكالت جديدة ب�ن  -

 أولياءاألمور �� إستضافة األطفال ورؤ�ة والد��م.

عدم قدرة وصول ��ايا العنف لمركز الشرطة للش�وى �س�ب �عطل المواصالت العامة خالل  -

 ف��ة الطوارىء.

ة ا��لوس مع المعنف�ن ح�� ظ�ور ن�يجة فحص �ورونا االجتماعيرفض الشر�اء من وزارة التنمية  -

 �يجة الفحص.وتبقى �� ع�دة الشرطة ح�� ظ�ور ن

ما �� اإلجراءات ال�� اتبع��ا وحدات حماية األسرة خالل ف��ة كورونا ��ل قضايا العنف المب�� ع�� 

  ؟ االجتما��النوع 

 إستقبال ال�ساء المعنفات وعمل فحص �ورونا  -

 التواصل مع الشر�اء ��ل المش�لة  -

�االت يتم التنازل عن العمل ع�� اإلصالح األزواج المتخاصم�ن و�رسال�م للنايبة فبعض ا� -

 الش�وى حسب األصول و�عض�ا يرفع و�ستكمل اإلجراءات.

إذا �انت المشتكية عن طر�ق خط الطوارىء يتم إرسال مرشدة إجتماعية من قبل وحدة حماية  -

 األسرة ا�� م��ل المعنفة واإلضطالع ع�� ا��الة ومساعد��ا.

 ا��الس.اإلستعانة �ش�ل أك�� بال��صيات اإلعتبار�ة ورؤوساء  -

 تقديم الن�� واإلرشاد للمنتفعات بما اليتعارض مع المص��ة الفض�� ل�ن. -

 من حاالت العنف المب�� ع�� النوع 
ً
( ال�ساء، الفتيات، الرجال،  االجتما��من أك�� الفئات تضررا

  األوالد) ولماذا ؟ كما أشارت نتائج المقابالت ا�� أن :

 �ن ال�ساء �س�ب ال -
ً
ضائقة المالية ال�� تمر ��ا البالد �س�ب اإلغالق و �س�ب أك�� الفئات تضررا

  الدائقة المالية ال�� تمر ��ا السلطة الفلسطي�ية �� دفع رواتب الموظف�ن �ش�ل عام.

األطفال والفتيات : �س�ب ظروف ا���ر الم���� و إغالق المدارس مماجعل�م عرضة للعنف من  -

 ون ل�ا.قبل الرجال �س�ب للضغوط النفسية ال�� يتعرض

أن �ناك ز�ادة اشارت النتائج ا�� قبول الفرضية ال�� اف��ض��ا الباحثة وال�� تنص ع��  ن�يجة الفرضية :

  خالل أزمة �ورونا من وج�ة نظر الشرطة الفلسطي�ية االجتما���� العنف المب�� ع�� النوع 
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  مناقشة النتائج :

اإللك��و�ي �� ف��ة ا���ر الم���� و�نخفاض قضايا القتل  اثب�ت نتائج الدراسة ا�� ز�ادة عدد قضايا اإلب��از

و�عزو الباحثة ذلك لظروف ا���ر وعدم إختالط الناس ببعض حيث اليوجد إحت�اك مباشر بي��م ولكن 

توفر اإلن��نت �� المنازل أدى ا�� ز�ادة قضايا اإلب��از، باإلضافة ا�� �عطل وشلل المؤسسات ا���ومية 

العديد من قضايا العنف داخل األسرة، وايضا �عطل شبكة المواصالت ادت ا��  ادى ذلك ا�� عدم حل

 �� ف��ة ا���ر 
ً
عدم تقديم الش�اوى ضد جرائم العنف، واثب�ت نتائج الدراسة بأن الفئة األك�� تضررا

الص�� خالل ف��ة أزمة �ورونا �ن ال�ساء والفتيات و�عزو الباحثة ذلك للضغط النف��� الذي �عا�ي منھ 

الرجال وعدم إعتياد�م ا��لوس �� الم��ل لف��ات طو�لة، وفقدان �عض�م مصدر الدخل، باإلضافة ا�� 

 �ستخدم حل االصالح بدون 19-خوف�م من الو�اء و�صاب��م بالفايروس ( �وفيد
ً
)  و إن الشرطة �انت غالبا

من من العدوى أثناء ، باإلضافة ا�� خوف رجال األ االجتما��ش�وى ��االت العنف المب�� ع�� النوع 

  تقديم�م ا��دمات ا�� المعنف�ن، وز�ادة ضغط العمل عل��م.

  

  

  توصيات الدراسة :

 سن قوان�ن صارمة تفيد بمعاقبة أي معتدي ح�� لو تم التنازل من قبل المشت�ي . -

 سن قوان�ن ��ماية األسرة . -

ادات والتقاليد المنافية رفع الو�� ا��تم�� من خالل الندوات ووسائل اإلعالم، إل��اء �عض الع -

 للشر�عة االسالمية مثل توز�ع االرث وحق المرأة �� الم��اث.

عن طر�ق تضم�ن المنا�� الدراسية ��  االجتما���شر التوعية ضد العنف المب�� ع�� النوع  -

 مدارس وا��امعات .

 اجراء �عديل ع�� قانون العقو�ات. -
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 لتعلم عن �عد أثناء جائحة كورونادور األسرة األردنية �� �عز�ز احتياجات ا

 الباحثة. صفاء احمد دغيمات                                                                          د. سعاد فايز مل�اوي             

  وزارة ال��بية والتعليم                                                                   جامعة الفالح/ د�يب أستاذ مساعد

  األردناإلمارات                                                                                                                                    

suad.malkawi1@gmail.com                                                                  sdghaimat75@yahoo.com                           

 

 :م��ص البحث

�دفت الدراسة التعرف لدور األسرة األردنية �� �عز�ز احتياجات التعلم عن �عد اثناء جائحة �ورونا ،         

واستخدمت الدراسة المن�� الوصفي التحلي��، وتم جمع المعلومات من خالل اس�بانة، بلغت عين��ا 

موزعة ع�� فقرة  19بانة من ولية أمر، وت�ونت االس� 80و�� أمر و 60) من أولياء األمور، م��م 140(

 ،دور األسرة األردنية �� �عز�ز احتياجات التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا مجال�ن األول �و واقع

 وا��ال الثا�ي آليات تفعيل دور األسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا. 

دور األسرة األردنية �� �عز�ز احتياجات التعلم عن  وم��ا:أن وتوصلت الدراسة إ�� العديد من النتائج،   

جاءت بدرجة متوسطة، وجاء مجال الدراسة األول و�و دور األسرة االردنية ��  �عد خالل جائحة �ورونا

آليات تفعيل دور األسرة األردنية �� بدرجة متوسطة، أما ا��ال الثا�ي،  -�عز�ز اتجا�ات التعليم عن �عد 

 بدرجة متوسطة حسب التحليل �عز�ز ا
ً
تجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا فقد جاء أيضا

  اإلحصا�ي. 

 لمتغ�� المستوى التعلي�� لو�� األمر عند مستوى   
ً
كما ظ�ر بأنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا

واألداة ك�ل ب�ن المتوسطات ا��سابية لدور األسرة األردنية الفع�� �� �عز�ز  للمجاالت  α=0.05الداللة 

  احتياجات التعلم عن �عد اثناء جائحة �ورونا.

 �عد ضرورة  تفعيل  نماذج وآليات التعلم عن ت؛ م��او�ناء ع�� نتائج الدراسة، وضع العديد من التوصيا   

والمشرفي�ن ال��بو��ن ��  ،والمعلم�ن ،ق اإلدارات المدرسيةبالت�سيق ب�ن وزارة ال��بية والتعليم عن طر�

القطاع ا���ومي وا��اص إلنجاحھ، وتدر�ب أولياء األمورع�� �عض الم�ارات األساسية لتعز�ز احتياجات 

 . ووسائل التواصل االجتماعية التعلم عن �عد عن طر�ق وسائل اإلعالم والتفاعل مع المدارس

 ة �ورونا، التعلم عن �عد .جائحلمات المفتاحية: ال�
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Abstract   :  

The study aimed to identify the role of the Jordanian family in enhancing the needs of 

distance learning during the Corona pandemic, and the study used the descriptive and 

analytical approach, and the information was collected through a questionnaire, whose 

sample reached (140) parents, including 60 male and 80 female guardians, and the 

questionnaire consisted of 19 Paragraph distributed on knowing the role of the Jordanian 

family in promoting distance learning needs during the Corona pandemic, and the second 

area is the mechanisms for activating the role of the Jordanian family in promoting distance 

learning trends during the Corona pandemic. The study reached many results, including: The 

role of the Jordanian family in promoting distance learning needs during the Corona 

pandemic came to a medium degree, and the first field of study came, which is the role of the 

Jordanian family in promoting distance education trends - with a medium degree, and the 

second area, mechanisms to activate The role of the Jordanian family in promoting distance 

learning trends during the Corona pandemic, it also came with a moderate degree according 

to statistical analysis. It also appeared that there are no statistically significant differences 

according to the parent educational level variable at the significance level α = 0.05 for the 

fields and the tool as a whole between the arithmetic averages of the actual role of the 

Jordanian family in promoting distance learning needs during the Corona pandemic. Based 

on the results of the study, several recommendations were made; Among them is the need to 

activate learning models and mechanisms in coordination with the Ministry of Education 

through school administrations, teachers and educational supervisors in the public and 
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private sector, to make it successful, and to train parents on some basic skills to enhance 

distance learning needs through the media and interact with schools . 

Key words: Corona Pandemic, Distance Learning. 
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  المقدمة:

التعليم  أبرزهو  ،لقد ��أت العديد من الدول إ�� اس�بدال نظام�ا التعلي�� التقليدي إ�� النظام اإللك��و�ي

عن �عد، إما �ش�ل ك�� والذي �عتمد ع�� الدراسة �ش�ل �امل من خالل المنصات اإللك��ونية، أو �ش�ل 

واس�بدال بقية األيام الدراسية  ،جز�ي من خالل تقليل عدد ساعات وأيام الدوام المدر��� �� �عض الدول 

دور األسرة �� التعليم عن ُ�عد يختلف المعتادة باأليام الدراسية اإللك��ونية، و�� كال ا��الت�ن، فإن 

 والمسؤولية، اال�تمام درجة تقوم بھ خالل التعليم التقليدي سواء ���انت �ش�ل كب�� عن الدور الذي 

 والتقو�م.  ،لمتا�عةو 

 �� حياة وثقافة ا��تمع األرد�ي من خالل تطبيق المعاي�� الدولية �� أنظمتھ 
ً
 أساسيا

ً
يلعب التعليم دورا

 وطنية متقدمة ترا�� التقدم التكنولو��، التعليم
ً
ية، ول�ذه الغاية وضعت وزارة ال��بية التعليم منا��ا

 إ�� العالمية، و�عت�� التعليم 
ً
، وصوال

ً
 فش�ئا

ً
 من عن �عد وا��روج من دائرة التعلم التقليدي ش�ئا

ً
واحدا

 لتطو�ر األنظمة التعليمية المتطورة. لذلك اتخذت الكث�� من الدول العر�ية �� 
ً
المنطقة وم��ا األردن طرقا

  أنظم��م ال��بو�ة التعليمية بما ت�ناسب ومتطلبات التعلم المستقب�� .

و�عد التعليم عن �عد من ثمرات االقتصاد المعر�� الذي يقوم ع�� �شر المعرفة وتوظيف�ا �� جميع 

االعتماد ع�� استخدام إ��  ا��االت، كما �س�� إ�� تجسيد مبدأ التعلم المستمر/ مدى ا��ياة، و�ش��

التكنولوجيا �� عرض ا��توى التعلي��، والذي �عد من المبادىء الرئ�سة للتطو�ر ال��بوي �� األردن، كما 

  .1يمنح الفرص لظ�ور تجارب اإلبداع والتجديد �� مختلف ا��قول العلمية

 للدور التقليدي لألسرة، و�ضع عبًئا أك�� ع�� �ا�ل�ا    
ً
ا مختلفا

ً
غ�� أن نظام التعليم عن ُ�عد يفرض نمط

إلنجاح عملية التعليم و���يع األبناء ع�� االنتظام �� الدراسة، و�و الدور الذي �ان يقوم بھ المعلم �� 

الطالب، ومدى اس�يعا��م للمادة النظام التعلي�� التقليدي، حيث يتا�ع المعلم �ش�ل يومي تطور 

�التعز�ز وال���يع ع��  الطرق ال��بو�ةواستفسارا��م، واعتماد  ،العلمية المقدمة، واإلجابة ع�� أسئل��م

  .التحصيل الدرا��� بأفضل صورة ممكنة

دولة من دول العالم لعقد مؤتمر عن �عد ب�نظيم من اليو�س�و لدراسة سبل  70تداعت أك�� من     

"المستجد، و�� األردن فقد 19-ضمان استمرار�ة التعليم ع�� العالم �س�ب ان�شار ف��وس �ورونا "�وفيد

ة أن ت�ون جا�زة ألي أمر و�افة مؤسسات الدول ،أكد وز�ر ال��بية والتعليم أن ع�� وزارة ال��بية والتعليم

م عن �عد خالل ف��ة �عطيل المؤسسات التعليمية ومن 
ُ
برز�ا أطارئ، وذلك بوضع خطة مت�املة للتعل

  .2المدارس

أصبحت ا��اجة م��ة لبناء مجتمعات قادرة ع�� المواج�ة، والتكيف مع ال�وارث ع�� المستوى      

والمعلومات الدقيقة، والتعامل مع ا��اطرع�� نحو  الوط�� والعال��، وم��ا �عز�ز ا��وكمة الرشيدة،

                                                           
  34األساليب ا��ديثة �� التعليم والتعلم، ياسم�ن ن��ان،اليازوري للتوز�ع وال�شر، عمان،ص، 1

  .14-12التعلم عن �عد ب�ن ا��اجة والضرورة،ز�د أبو ز�د،��يفة عمون،األردن،ص، 2 
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مت�امل، ولقد �عامل األردن مع جائحة �ورونا ب�ل صرامة، وتخطيط رشيد للتقليل من ��م ا��اطر، 

ظمة �عليمية إلك��ونية نلم مع مستجدات ا��ائحة، وخاصة �� مجال التعليم، حيث وضعت أأقوالت

من خالل المنصات التعليمية لتعز�ز التعليم، و�ا نحن ع�� أعتاب  إف��اضية للتأقلم مع تبعيات ا��ائحة

بضرورة التغي�� وتقبل ا��ديد والتدرب عليھ ودعم م�ارات التعلم جديد ال بد من الت�بھ  فصٍل درا���

  )1(3اإللك��و�ي

 161) من طالب العالم عن مدارس�م وجامعا��م �� 1.6ولقد �سب�ت جائحة �ورونا بانقطاع ما يقارب(   

 حول العالم اي ما يقارب من (
ً
) بالمائة من الطلبة الملتحق�ن بالمدارس حول العالم، �� الوقت 80بلدا

 ب�وما �س ،منية تأزمت بطر�قة كب��ة أثناء ا��ائحةأزمات اقتصادية وسياسية و اذاتھ العالم �عا�ي من 

  بأزمات �عليمية حقيقية.

 الدراسات السابقة 

معرفة واقع التعليم خالل جائحة �ورونا وذلك �� مالمح�ا وظروف�ا،  �دفتم 2020قناوي دراسة  أجرى    

وتحديا��ا  �� مصر، حيث حدد واقع األزمة ومس�با��ا، والتعليم وقت الطوارىء، والتحديات التعليمة 

ات، حيث ب�ن والمق��حات لمعا��ة التحدي ،والعالجية،والتقنية، والفرص واالس��اتيجيات الوقائية 

الباحث اال�غالقات ع�� مستوى العالم للمدارس، حيث استفاد من البيانات الدولية بخصوص اغالقات 

المدارس ووظف�ا �� دراستھ، ومتغ��ات مستوى الدعم ا���ومي التق�� للمعلم�ن ، ثم ر�ط�ا عما يحدث �� 

  .4مصر �إحدى دول شمال أفر�قيا

نصائح ألولياء األمور يقدم�ا األ�ل للتعلم �� المنازل ومساعدة  10م، حيث قدم 2020و�� دراسة لشنودة  

وتنظيم  ا��دول  ،أينا��م �� التعلم عن �عد، والتأقلم مع تحديات، من خالل تنظيم ساعات الدراسة

امھ، وضرورة التواصل وساعات استخد ،نت� اليومي، وال��ك�� ع�� األمور األيجابية �� استخدام األن�

وا��لوس مع العائلة، وطبيعة  ،أوقات لممارسة ال�وايات يصاالجتما�� لألطفال مع ذو��م، وتخص

  .5ف��وس �ورونا وكيفية الوقاية منھ، والتأقلم مع ظروف ا��ائحة

والوقا�ع المستجدة ��  ،م دراسة تحليلية اس�شرافية �دفت تحليل الظروف 2015كما أجرى  خم����  

عالم �عد ظ�ور �ورونا وما أدت من زلزلة �� النظم ا��تمعية، وع�� رأس�ا نظم التعليم، وقد اتبع ال

واألدبيات �� ضوء الدراسات النظر�ة ��  ،يل والنقد حيث �ع�� بالوصف التحلي�� للبياناتلمن��ية التح

ة) و�عرضت الدراسة للشراكة مجال ادارة األزمات والتعليم عن �عد،  والتعليم الم���� وفلسفة (الالمدرسي

                                                           

  .10- 7ص،العرب و�ورونا:إدارة أزمة، أم أزمة إدارة، لونا أبو سو�رح،مركز دراسات الوحدة العر�ية، القا�رة، 3 

 جائحة �وروناوالتعليم عن �عد، مالمح األزمة وآثار�ا ب�ن الواقع والمستقبل، شاكر قناوي، ا��لة الدولية للبحوث �� العلوم ال��بو�ة، 4 

  .260-225،ص،4،ع3المؤسسة الدولية آلفاق المستقبل،مج

أقلم مع وضع االل��ام بالبقاء بالم��ل،إجالل شنودة، مجلة نصائح ألولياء األمور لمساعدة األطفال ب�ن الت ��10 ظل جائحة �ورونا:  5 

  .142- 137،مصر،ص،4،ع3الطفولة والب�ئة،ا��لس العر�ي للطفولة والتنمية،مج
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بيات اب�ن األسرة والمدرسة، وأ�مي��ا �� التفاعل مع ا�ع�اسات ا��ائحة، كما �عرضت الدراسة اليج

 .6وعن إم�انيات الدول العر�ية �� تحف�� الب�ية التحتية للتعلم اإللك��و�ي ،التعلم عن �عد وسلبياتھ

 2020أجرى  الرقاص    
ً
 عليميا

ً
 �� ظل جائحة �ورونا من منطلق  دراسة قدمت إطارا

ً
للتعليم الموجھ ذاتيا

  ،المسؤولية ا��تمعية للمعلم
ً
، واق��حت الدراسة تصورا

ً
وال�� تقف ع�� نماذج التعليم الموجھ ذاتيا

، والنماذج أيكشف عن مظا�ر التغ�� �� سلوكنا 
ً
بان ا��ائحة، ودوا�� اإل�تمام بالتعليم الموجھ ذاتيا

 من األطروحات ال��  العلمية ال�� تطبق
ً
�� التعليم الموجھ نحو التعلم الذا�ي، وقدمت الدراسة عددا

 أيمكن 
ً
  . 7ن تدرس مستقبال

حول التعلم اإللك��و�ي خالل جائحة �ورونا من  2020عام  Garradio & Vervedeو�� دراسة قام ��ا          

) واعتمدت من��ية ��SLRالية (مراجعة األدبيات المن��ية ا حيث �دفت الدراسةمنظور �علي��. 

م��ا (أ) مواضيع البحث ؛ (ب) النظر�ات  محاور  3الدراسة  ع�� دراسة ا��الة، حيث قسمت الدراسة ل

األك�� صلة ؛ (ج) أك�� الطرائق ال�� تم البحث ع��ا ؛ (د) من��يات البحث المستخدمة، وتحقيقا ل�ذه 

أدوات مختلفة إلدارة الببليوغرافيا، واستخراج ، واستخدمت  PRISMAالغاية ، تم اتباع بروتو�ول 

المتخصصة ��  JCR-SSCIالنصوص، تم اختيار األدب �� ثالث مجالت من الر�ا�� األول مف�رسة �� 

مادة من العينة ال��ائية، حيث حدد تحليل النصوص ثالث  248تكنولوجيا التعليم، يت�ون ما مجموعھ 

نقاط رئ�سية: (أ) الطالب ع�� اإلن��نت ؛ (ب) المعلم�ن ع�� اإلن��نت ؛ و (ج) ب�ئات التعلم التفاعلية 

ا، �ان مجتمع �ان أك�� طرق التعلم  MOOCللمنا��. وكشفت نتائج الدراسة أن 
ً
اإللك��و�ي بحث

  . 8االستقصاء ونموذج القبول التكنولو�� من أك�� النظر�ات استخداًما �� الدراسات ا��للة

�ان الغرض من �ذه الدراسة �و إجراء استطالع ع�� اإلن��نت يتعلق  Nambiarو�� دراسة أجرا�ا  

ية) بالدروس ع�� اإلن��نت. و�انت الفصول وا����ة المتعلقة(الكفاية الفن ،واإلدراك ،بالمعلم والطالب

 ،تصف �ذه الدراسة تصورات المعلم�نو الدراسية عن �عد �� ال�ند �� أعقاب الوضع الو�ا�ي ل�ورونا. 

مع ا��ا أصبحت إلزامية ��  ،الفصول الدراسية ع�� اإلن��نت باتباعومخاوف�م فيما يتعلق  ،والطالب

 و  70وت�ونت العينة من  .COVID19 أعقاب
ً
 من ال�ليات وا��امعات �� مدينة بنغالور.  407معلما

ً
طالبا

ر���  وحددت مجاالت الدراسةتم استخدام طر�قة الم�� ع�� اإلن��نت لل�دف من جمع البيانات. 

المعلم�ن والطالب عن الفصول الدراسية ع�� اإلن��نت ، و�ذه ا��االت ��: ا��ودة و�� الوقت المناسب، 

                                                           
تجس�� الفجوة ب�ن الب�ت والمدرسة، سالمة خم����،ا��لة الدولية للبحوث �� العلوم ال��بو�ة، مصر،   Covid19التعليم �� زمن �ورونا 6

  .73-52ص، ،4، ع3مج

 كمدخل للتعليم �� ظل أزمة ف��وس �ورونا المستجد، تصور مق��ح، خالد الرقاص،ا��لة ال��بو�ة للبحوث �� العلوم  7 
ً
التعلم الموجھ ذاتيا

  .388-357، ص 4، ع3ال��بو�ة، القا�رة، مج
8  Sestanability Review Trends in the Educational research about E-learning(2008-2019) Garradio, C., & Vervede. ). art and 

education sciencem Catholic University, P231-144 
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ب واألستاذ ، وتوافر الدعم الف�� ، التنظيم ع�� اإلن��نت للدروس ، والتعديالت والتفاعل ب�ن الطال

  .9الس�يعاب الطلبة

م من. ناقشت تنفيذ التعلم ع�� اإلن��نت 2020وآخرون  عام   Almazva ,Cryloavaو�� دراسة قام ��ا (  

و�حثت �� التحديات ال�� يواج��ا أساتذة  ،�� سياق التعليم العا�� الرو��� COVID-19وسط و�اء 

ا��امعات خالل �ذه الف��ة لتحديد استعداد�م للتعليم وأجر�ت دراسة �� جامعة بي�� الك��ى �� سانت 

بطرس��غ للفنون التطبيقية. وقد استخدمت مجموعة متنوعة من أساليب البحث العل�� وال��بوي بما �� 

مل مع البحوث والعمل التجر���، والمراقبة، والدراسات ذلك التحليل ال�يك�� الم���� ، والع

مدرسا جامعيا الرد ع�� عدة مجموعات من األسئلة ال��  87االستقصائية، وما إ�� ذلك، مع طلب من 

. وقد ساعد COVID-19تصف تجر���م التعليمية ع�� اإلن��نت �عد إطالق التعليم ع�� اإلن��نت وسط و�اء 

ع�� تحديد التحديات الرئ�سية التالية ال�� يواج��ا أساتذة ا��امعات وم��ا:  تحليل إجابات المشارك�ن

مستوى محو األمية ا��اسو�ية، والب�ئة اإللك��ونية ا��امعية والدعم، واستعداد أعضاء �يئة التدر�س، 

لك��و�ي واستعداد الطالب للتعلم ع�� اإلن��نت، واألخ��ان �ما أ�م عائق�ن أمام تنفيذ عملية التعليم اإل

الفعالة. كما أكد معظم ا��يب�ن أن العمل الم���� للمعلم �� ب�ئة �عليمية رقمية يختلف عن أساليب 

التدر�س التقليدية. و�التا��، فإنھ ال بد من تقو�ة برامج الدعم النف��� والتكنولو��، والم����، و�رامج 

ثر السل�� للتغ��ات السر�عة �� العملية التطو�ر الم�� للمعلم�ن لما ل�ا من أ�مية حيو�ة لتقليل األ

  .10التعليمية وضمان كفاءة التعليم ع�� اإلن��نت

تناولت الدراسة التاث��ات السلبية ع�� التعليم �ش�ٍل عام ��  Ghandy (2020و�ناك دراسة قام ��ا  (

سات التعليم ال�ند  حيث تم إغالق ا��امعات ونقل التعليم والتعليم ع�� االن��نت، فقد تفاعلت مؤس

العا�� �ش�ل إيجا�ي وتمكنت من ضمان استمرار�ة التعليم والتعلم والبحث وا��دمات للمجتمع ببعض 

األدوات والتقنيات خالل ان�شار الو�اء. وتناقش �عض التداب�� ال�� اتخذ��ا مؤسسات التعليم العا�� 

وتناسب ظروف جائحة �ورونا  ،وممكنة ،والسلطات التعليمية �� ال�ند لتوف�� خدمات �عليمية سلسة

"، ظ�رت العديد من أساليب التعلم ا��ديدة، ووج�ات نظر جديدة، واتجا�ات 19-و�س�ب و�اء "�وفيد

جديدة، وقد �ستمر �ذا األمر �� المستقبل �� نظرة جديدة للتعليم. لذلك أش�� إ�� �عض االق��احات 

لطلبة �� المدارس وا��امعات ع�� حٍد سواء المثمرة لالضطالع بأ�شطة تثقيفية أثناء حالة الو�اء ل

  .�11ل ��اوتثقيف األ 

                                                           

19: students’ and teachers’ perspective, Licensee, Nambiar; The International -The impact of online learning during COVID 9

Journal of Indian Psychology, Volume 8, Issue 2,P241-264.  

)1(  Nadezhda,19: Teachers’ Perspective, -Challenges and Opportunities for Russian Higher Education amid COVID 10

Almazova, Elina Crylova, Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg 195251, Russia.  
11 Teaching learning in the times of Covid 19,Gandhi, International Journal of Advanced Education and Research (IJAER), 

Vol-5, Issue-3, Pg-77-81 (2020) DOI- 
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  التعقيب ع�� الدراسات السابقة وموقع الدراسة ا��الية

إن المت�بع لقراءة الدراسات السابقة بخصوص التعليم عن �عد، يجد بأ��ا �� البحث ا��ا�� ركزت ع��   

فاعلية استخدام تطبيقات إلك��ونية  �التعليم اإللك��و�ي ودور األسرة فيھ مثل دراسة شنودة، ودراسة 

الل جائحة �ورونا، ب�نما اس�شرافية مثل دراسة خم����، أو دراسة الرقاص عن التعلم الذا�ي الموجھ خ

ركزت الدراسات األجن�ية ع�� التعليم العا�� �ش�ٍل عام، وكيفية استمرار�ة التعليم خالل ا��ائحة 

بواسطة التعليم عن �عد باستخدام االن��نت، و�شا��ت الدراسة ا��الية مع دراسة شنودة ،والمازوفا �� 

ا��ديثة ال�� �عد، و�� ع�� �ل حال من الدراسات  �سليط�ا الضوء ع�� دور األسرة �� �عز�ز التعلم عن

  ر�ط التعليم ونجاحھ من خالل مراعاة التغ��ات المعاصرة وأ�م�ا(جائحة �ورونا). سلطت الضوء ع��

  مش�لة الدراسة

من أبرز األ�داف ال�� تركز عل��ا وزارة ال��بية والتعليم �� األردن، �� اال�تمام بالتعلم اإللك��و�ي ، من   

ل توفر األج�زة الذكية وأنواع�ا، ور�ط�ا باألن��نت، وقواعد بيانات معدة ل�ذا النوع من التعلم بحيث خال

ا ال��بو�ة والتعليمية مومن خالل خ���� تان�عطي أفضل النتائج �� حال ال��وء إليھ،  ولقد الحظت الباحث

وأن �ذا النوع لوحده لم �عد  بأن معظم األسر ما زالت ���ع التعليم التقليدي �� الصفوف الدراسية،

 قلة �� ا����ة 
ً
، وما زالت �ناك أيضا

ً
 �� العديد من الظروف ا��رجة وم��ا جائحة �ورونا مثال

ً
�افيا

بأن ا��اجة ماسة  تانالتكنولوجية لبعض الطلبة وأوليا��م �� طرق التعليم ا��ديثة،  فلذلك ترى الباحث

جھ الب�ئة التعليمية التعلمية �� تطبيق �ذا النوع من لتجاوز التحديات وتخطي الصعو�ات ال�� توا

التعلم(التعليم عن �عد)، لذلك تحددت مش�لة الدراسة بالتعرف إ�� دور األسر االردنية �� �عز�ز 

  اتجا�ات التعلم عن �عد خالل"جائحة �ورونا".

  �دف الدراسة وأسئل��ا: 

ألردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل تكمن أ�داف الدراسة ا��الية بتعرف�ا ع�� دور األسرة ا

جائحة �ورونا، وذلك من خالل مجا�� الدراسة و�ما: معرفة دور األسرة األردنية �� �عز�ز احتياجات 

التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا وا��ال الثا�ي آليات تفعيل دور األسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات 

  �ورونا. التعلم عن �عد خالل جائحة 

من خالل اإلجابة ع�� سؤال الدراسة التالية:  ما دور األسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات  التعلم عن �عد 

  :خالل جائحة �ورونا ؟ ، و�تفرع من �ذا السؤال األسئلة التا��

 ما الدور الفع�� لألسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة جائحة �ورونا ؟ - 1

) �� دور األسرة األردنية �� �a≥0.05ل توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة (  -2

 �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا ؟ 

  ما آليات تفعيل دور األسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عدخالل جائحة �ورونا؟ -3
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  أ�مية الدراسة:

�مية الموضوع �� حد ذاتھ، فالتعرف ع�� دور األسرة األردنية �� �عز�ز تندرج أ�مية الدراسة من أ

اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا التعلم ، معناه معرفة الواقع الفع�� ل�ذا النوع من التعلم، 

لتعلم و�التا�� معرفة التحديات الرئ�سة وراء الصعو�ات والتحديات ال�� �ع��ض األسرة االردنية �� تطبيق ا

عن �عد، والذي يقود للبحث عن اآلليات الناجعة لمعا��ة التحديات الموجودة، و�عت�� �ذه الدراسة من 

 ال�� بحثت موضوع التعلم عن �عد �� ظل أزمة ان�شار �ورونا  وت�بع أ�مية 
ً
الدراسات القليلة جدا

دنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم الدراسة كذلك من أ�مية بناء إطار نظري �سا�م �� معرفة دور األسرة االر 

ساير �ذه الدراسة أحد االتجا�ات العالمية ال��بو�ة المعاصرة �� مختلف 
ُ
عن �عد �� األوقات الرا�نة، و�

دول العالم.�ل أسرة أردنية �� ا��تمع األرد�ي، من خالل ما توصلت لھ الدراسة من �عرف ع�� دور األسرة 

  �ورونا األردنية الفع�� �� مواج�ة تحديات 

 مصط��ات الدراسة:

     :
ً
�و نوع من أنواع التعليم االف��ا��� بحيث توظف تكنولوجيا االتصاالت �� التعلم عن �عد  - إصطالحا

 
ً
 12توصيل المعلومات والتعا�ش مع�ا إلك��ونيا

بأنھ الوصول لمصادر التعليم عن طر�ق اإلن��نت من أي م�ان و�� أي   ,Holmes, Gardenerوعرفھ     

 .13زمان

         
ً
�عد) عن �عد، : �� معرفة دور األسر االردنية �� �عز�ز اتجا�ات �ذا النمط من التعلم(عن إجرائيا

 خالل جائحة �ورونا.

 :
ً
 جائحة كورونا اصطالحا

ع�� المرض  19، لكن قبل إطالق اسم �وفيد ��2019 ظ�ر مصط�� جائحة �ورونا ألول مرة و�ان ذلك    

 الف��وس التا�� �ورونا  العلماء�ان 
ً
يلقبون �ورونا باسم ف��وس �ورونا ا��ديد، و�� �سمية �ع�� حرفيا

المستجد �و ساللة جديدة من ف��وس �ورونا تم التعرف عليھ ألول مرة �� مجموعة من حاالت االل��اب 

�ب الرئوي �� مدينة وو�ان بمقاطعة �و�ي الص�نية. و�ص�ب �ذا الف��وس ا���از التنف���، و�س

  .14الصداع، والسعال، و��تقل بالعدوى من ��ص آلخر

و�طلق ع�� ا��ائحة �ذا االسم الجتياح المرض لمعظم ال�شر �� نفس الوقت وامتداده �� أك�� من 

 .15منطقة �� العالم

    :
ً
  و �عرف دور األسرة االردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عنة �عد خالل جائحة �ورونا. إجرائيا

   
                                                           

  ، عمان، األردن.ا��موعة العر�ية للتدر�ب وال�شر)، 2015التعليم اإللك��و�ي والتعليم االف��ا��� ، عبدالرؤوف عامر ( 12 
13 .E-learning concepts and practice ,Holmes, Gardener. (2010). London: Sage,p12-16.. 

  .2020\11\13تم االس��داد بتار�خ  https://ar.wikipedia.org). 2020: و�كي�يديا، (20-2019جائحة ف��وس �ورونا  14 
15 Corona Virus (Covid19)World health org. (2010, feb 20). Retrieved from www.who.net 12/7/2020 
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  البحث:من��ية 

استخدمت الدراسة المن�� الوصفي التحلي�� باعتباره األ�سب لتحقيق أ�داف الدراسة والسيما أنھ يتم    

بدراسة الظا�رة كما �� من خالل جمع البيانات وتحليل�ا وتحليل النتائج وتفس���ا من خالل ارتباط�ا 

ز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل بالواقع، و�� ضوء ذلك يتم التعرف ع�� دور األسرة األردنية �� �ع

 جائحة �ورونا.

 حدود الدراسة:

م.اعتمدت 2020/2021اقتصرت الدراسة ع�� عينة من األسر األردنية خالل الفصل الدرا��� األول   

لقياس معرفة دور األسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد  تانالدراسة ع�� أدوات أعد��ا الباحث

  ورونا.خالل جائحة �

  مجتمع الدراسة:

  م  2020/2021ت�ون مجتمع من مجموعة األسر�� األردن ممن ل�م أبناء �� المدارس للعام الدرا���    

  عينة الدراسة:

ت�ون مجتمع الدراسة من مجموعة من األسر األردنية وتبلغ عينة الدراسة وال�� تم اختيار�ا بطر�قة  -

  ) ولية أمر.80) و�� أمر، و (60)، أسرة (140عشوائية (

 لمتغ��ات الدراسة1جدول (
ً
  ) توز�ع أفراد العينة وفقا

  التكرار  الفئة  المتغ��ات
ال�سبة المئو�ة 

(%)  
  ا��موع

  ا���س
 37.7 60  ذكر

140 
 62.3 80  أن��

  المستوى التعلي��
 60.0 180  فوق الثانو�ة العامة

300 
 40.0 120  دون الثانو�ة العامة

  : إ�� ما ي���1ش�� بيانات جدول 

 ) أما الذ�ور بلغت %62.3غالبية أفراد عينة الدراسة حسب ا���س �م من اإلناث ب�سبة بلغت ،(

 ).%�37.7سب��م (

  غالبية أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعلي�� �م من المتعلم�ن فوق الثانو�ة العامة

  ).%40.0التعلي�� دون الثانو�ة العامة بلغت �سب��م ( )، أماالمستوى %60.0ب�سبة بلغت (

  أداة الدراسة:

لتحقيق �دف الدراسة و�و معرفة "دور األسرة االردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن  تم تطو�ر آداة    

�عد خالل جائحة �ورونا "ع�� ش�ل اس�بانة، وتم تطو�ر االس�بانة من خالل االطالع ع�� األدب النظري 
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م�ارات ) فقرة موزعة ع�� مجال�ن: أثر تفعيل التعليم المدمج ع�� 19المتعلق بالموضوع، وت�ونت من (

    ) فقرات. 9وت�ونت من ( عن �عدتفعيل التعليم  آليات) فقرات. 10الطلبة ، وت�ونت من (

  صدق آداة الدراسة:

سيحكم ع�� صدق آداة الدراسة من خالل عرض�ا ع�� مجموعة من ا��كم�ن ا��تص�ن، للتأكد من      

) كما تم �Face Validityري (سالمة للتحقق من صدق أداة الدراسة وتم اعتماد طر�قة الصدق الظا

تكنولوجيا التعليم من ي ــف) محكم�ن ممن يحملون درجة الدكتوراه �� 8عرض األداة بصور��ا األولية ع�� (

لب من ا��كم�ن إبداء مالحظا��م وأرا��م حول مدى  ،أعضاء �يئة التدر�س �� ا��امعات األردنية
ُ
وط

م��ق أ) قبل التحكيم،  و�ضافة أية فقرة يرو��ا مناسبة، وتم ��ة الفقرات ومناسب��ا،  بصور��ا األولية (

) محكم�ن كحد أد�ى، أي �سبة �7عد ذلك تفر�غ اس�بانة التحكيم، واخذ الفقرة ال�� حصلت ع�� إجماع (

ـل قبــن ة مـفقرلم) فأع�� مع األخذ �ع�ن تم التحقق من صدق آداة الدراسة وثبا��ا التعديالت ا80%(

 بصورتھ المقياس وت�ون  ،سھقيا لجأ نم دتعأ ما مثيلعلى تدرة قال أداة بأفضـروج ـللخ، كم�نلمحا

  ).ب م��ق( الدراسة طبيعة مع يتالءم بما ال��ائية

  وتم اعتماد المقياس اال�ي لت��يح المقياس الثال�ي

  المستوى   المقياس

  منخفض  1.66 – 1

  متوسط  2.33 – 1.67

  مرتفع  3 - 2.34

  ) فقرة ومجال�ن.19من آراء ا��كم�ن، وأصبحت بالش�ل ال��ا�ي( %80باآلداة، وتم األخذ 

  ثبات آداة الدراسة:

يقصد ب�بات أداة الدراسة استقرار النتائج واعتمادي��ا وقدر��ا ع�� الت�بؤ أي مدى التوافق أو اال�ساق    

ر اال�ساق الداخ�� �� نتائج االست�يان إذ طبق أك�� من مرة �� ظروف مماثلة، وقد تم استخدام اختبا

عن �ل األسئلة  )، إذ يق�س مدى التناسق �� إجابات المبحوث�نCronbach Alphaكرونباخ ألفا (

الموجودة �� المقياس، كما يمكن تفس�� (ألفا) بأ��ا معامل الثبات الداخ�� ب�ن اإلجابات، و�دل ع�� 

) وما فوق، و�� %60) وتكن قيمتھ مقبولة عند (1-0ارتفاع قيمتھ ع�� درجة ارتفاع الثبات و���اوح ما ب�ن (

  ��دول التا�� يب�ن ذلك.) وما فوق و�حسب وا%70دراسات أخرى ت�ون مقبولة عند (

وللتحقق من ثبات األداة، تم اح�ساب معامل كرونباخ الفا، باعتباره مؤشرا ع�� التجا�س الداخ��، حيث 

  ) و�� �سبة مرتفعة و�ش�� إ�� ثبات األداة.  0.81بلغ معامل الثبات (كرونباخ الفا) الك��(
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  لفا ومعامل االرتباط ب��سون ) معامل اال�ساق الداخ�� حسب معادلة  كرونباخ أ2ا��دول (

 ا��ال  ا��ال
عدد 

 الفقرات

كرونباخ 

 الفا

معامل االرتباط 

  للمجال باألداة ك�ل

1 

دور األسرة األردنية �� �عز�ز احتياجات التعلم 

  عن �عد خالل جائحة �ورونا. 

  

10 0.82  .882**  

2  

وا��ال الثا�ي آليات تفعيل دور األسرة 

اتجا�ات التعلم عن �عد األردنية �� �عز�ز 

  خالل جائحة �ورونا

9  0.86  .851** 

  -  0.81  19  ك�� لألداة  

 ( 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( * 

0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) ** 

ألفا للمجال األول دور  ) ان معامالت اال�ساق الداخ�� حسب معادلة  كرونباخ�2ش�� بيانات جدول (    

) ، وللمجال  0.82األسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا حيث بلغت (

الثا�ي نآليات تفعيل دور األسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا، بلغت  

  و�� قيم مرتفعة دالة إحصائيا.) 0.81)، و�لغ معامل الثبات لألداة ك�ل ( 0.86(

ول دور كما تجدر اإلشارة إ�� ان معامالت االرتباط باستخدام معامل االرتباط ب��سون  بلغت للمجال األ     

)، وللمجال الثا�ي آليات **882.األسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا (

  ).**851.�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا،  حيث بلغت  (تفعيل دور األسرة األردنية �� �عز 

  وللتحقق من صدق البناء تم حساب معامل االرتباط ب��سون للفقرات مع الدرجة ال�لية للمقياس.   

معامل االرتباط ل�ل فقرة مع ا��ال الذي ت�ت�� اليھ للمجال األول دور األسرة األردنية  ) 3جدول رقم (

  �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة كورونا 

  )rمعامل االرتباط (  رقم الفقرة  )rمعامل االرتباط (  رقم الفقرة

1  .776** 6  .880** 

2  .764** 7  .885** 

3  .808** 8  .844** 

4  .811** 9  .846** 

5  .800** 10  .854** 

)  أن معامالت االرتباط ب�ن �ل فقرة والدرجة ال�لية لألداة �انت موجبة ودالة �3ش�� بيانات ا��دول (

  ). **885. - **764.إحصائيا ، حيث تراوحت معامالت االرتباط ب�ن(
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 ) 4جدول رقم (

الذي ت�ت�� إليھ للمجال الثا�ي الثا�ي آليات تفعيل دور  معامل االرتباط ب��سون ل�ل فقرة مع  ا��ال

 األسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة كورونا

رقم 

  الفقرة

  )rمعامل االرتباط (  رقم الفقرة  )rمعامل االرتباط (

1  .884** 6  .869** 

2  .868** 7  .894** 

3  .827** 8  .800** 

4  .861** 9  .874** 

5  .820** 10  .866** 

  

)  أن معامالت االرتباط ب�ن �ل فقرة والدرجة ال�لية لألداة �انت موجبة ودالة �4ش�� بيانات ا��دول (  

  ).  **894.- **800.إحصائيا ، حيث تراوحت معامالت االرتباط ب�ن(

 ).SPSSالمعا��ات اإلحصائية باستخدام الرزمة اإلحصائية (

 المتوسطات ا��سابية واالنحرافات المعيار�ة  -

 معامل كرونباخ الفا، ومعامل االرتباط ب��سون  -

 التكرارات وال�سب المئو�ة. -

  اختبار (ت) لفحص الفروق ب�ن المتوسطات ا��سابية -

  نتائج الدراسة ومناقش��ا:

  فيما ي�� عرض لنتائج الدراسة ومناقش��ا:  

ما الدور الفع�� لألسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة  السؤال األول:- -4

 جائحة �ورونا ؟

ولإلجابة عن السؤال األول، تم استخراج المتوسطات ا��سابية، واالنحرافات المعيار�ة، وتم اعتماد   

منخفض، تب�ن نتائج ) 1.66 – 1) متوسط ، (2.33 – 1.67) مرتفع، (3 – 2.34المقياس اآل�ي، لتقدير: (

  ذلك، وع�� النحو التا��:
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) المتوسط ا��سا�ي واالنحراف المعياري  للمجال األول أثر تفعيل التعليم المتمازج ع�� 5جدول (

  تنمية م�ارات الطلبة من وج�ة نظر المعلم�ن والمعلمات �� األردن

  الفقرات  الرقم
المتوسط 

  ا��سا�ي

االنحراف 

  المعياري 
  المستوى   الرتبة

4 

تحفز االسرة أبنا��ا ع�� التعلم الذا�ي 

من خالل تنو�ع مصادر المعرفة 

 وممارسة اال�شطة التعليمية.

 متوسط 1 0.69 2.21

10 

يتا�ع اولياء األمور ابنا��م �� انتظام 

الدراسة وتحدي مشكال��ا ومتا�عة 

 واجبا��م التعليمية المدرسية.

 متوسط 2 0.77 2.18

5 

الم��لية المناسبة للطلبة تنعدم األجواء 

للتعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا �� 

 األردن.

 متوسط 3 0.74 2.01

6 

يصعب ع�� األ�ل �شغيل التطبيقات 

التعليمية ا��اصة بالتعلم عن �عد ع�� 

 األج�زة اإللك��ونية المتعددة �� الم��ل 

 متوسط 4 0.76 1.99

8 
�ساعد االسرة أبنا��ا ع�� اإلبداع وتنمية 

 م�ارات التفك�� العليا.
 متوسط 5 0.72 1.80

3 

تتا�ع االسرة �علم أبنا��ا وتقد�م �� 

الدراسة وخاصة من �م المراحل 

 التم�يدية.

 منخفض 6 0.69 1.62

2 
�شيع األسرة جو من الطمان�نة واالل��ام 

 واالبتعاد عن الضغوطات ومس�با��ا.
 منخفض 7 0.63 1.53

1 
الم�ان المناسب توفر األسرة ألبنا��ا 

 للتعلم عن �عد
 منخفض 8 0.65 1.51

7 
تك�شف األسرة موا�ب وقدرات أبنا��ا 

 أثناء التعلم عن �عد �� ظل ا��ائحة
 منخفض 9 0.65 1.46

9 
�ساعد أولياء االمور أبنا��م ع�� تنظيم 

 برنامج�م الدرا���
 منخفض 10 0.67 1.44

 متوسط - 0.35 1.78 الك�� 
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)، �ان أعال�ا للفقرة  2.21 –1.44) إ�� أن المتوسطات ا��سابية تراوحت ب�ن (5ا��دول( �ش�� بيانات    

) ال�� تنص ع�� " تحفز االسرة أبنا��ا ع�� التعلم الذا�ي من خالل تنو�ع مصادر المعرفة وممارسة 4رقم (

) و�ذا يدل 0.69) بدرجة متوسطة ،و�انحراف معياري ( 2.21اال�شطة التعليمية. " بمتوسط حسا�ي بلغ  (

ع�� أن �ناك أ�تمام كب��من قبل اال�ل ل���يع التعلم الذا�ي البنا��م وتوف�� المصادر التعليمية 

الممكنة وخاصة مع الطلبة �� المراحل األساسية �و�ذا بال��اية ���ع ع�� استمرار�ة التعلم، و�ذا ما 

) ال�� تنص ع�� ". يتا�ع أولياء األمور ابنا��م �� 10أكده مجموعة كب��ة من أولياء األمور، تل��ا الفقرة رقم (

) 2.18انتظام الدراسة وتحدي مشكال��ا ومتا�عة واجبا��م التعليمية المدرسية." بمتوسط حسا�ي بلغ  (

)، و�ذا يدل ع�� ان األسر األردنية �عطي الفرصة لمتا�عة 0.77بدرجة متوسطة، و�انحراف معياري(

باعتبار�ا جزء اسا��� من مسؤوليات األسرة، واالطالع ع�� المشكالت ال��  االبناء �� التعليم الم����

 متا�عة الواجبات المدرسية و�رسال�ا للمعلم�ن، مما يخلق 
ً
تواج��م �� �ذا النمط من التعليم، وأيضا

المور ) ال�� تنص ع�� " �ساعد أولياء ا9فرص اإلبداع، واالبت�ار، والتم��، و�المرتبة األخ��ة الفقرة رقم (

) بدرجة منخفضة، و�انحراف 1.44أبنا��م ع�� تنظيم برنامج�م الدرا���. "  بمتوسط حسا�ي بلغ   (

) مما يدل ع�� أن أولياء األمور والطلبة ما زالوا يواج�ون مش�لة عدم متا�عة ا��دول 0.67معياري(

نمط التعلم عن �عد  الدرا��� بطر�قة منتظمة مع المعلم�ن او المنصات التعليمية ال�� اعدت لتفعيل

و�ذا لھ تفس�� آخر و�و ك��ة الضغوطات ع�� أولياء األمور من خالل عدم تمك��م من متا�عة جداول 

الدراسة البنا��م ال�شغال�م بأعمال�م و سواء �انت عن �عد أو داخل مراكز عمل�م أو �سب الظروف 

حاالت االنفصال ،ب�نما بلغ المتوسط  االجتماعية و�� ك��ة ا��الفات ب�ن الزوج�ن ع�� س�يل المثال او

  ). 0.35) بدرجة متوسطة،وانحراف معياري(1.78ا��سا�ي الك�� (

) �� دور األسرة األردنية �a≥0.05ل توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة (السؤال الثا�ي: 

  �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا ؟

، لتحديد الفروق �� استجابات أفراد عينة الدراسة ع�� األداة  حسب متغ�� t-testتم استخدام اختبار 

  ) ذلك. 6صفة المعلم أو المعلمة، و�ب�ن جدول (

) للكشف داللة الفروق اإلحصائية ب�ن متوسطات استجابات أفراد عينة t) نتائج اختبار ( 6جدول (

 لمتغ�� (ا���س)
ً
  الدراسة تبعا

  العدد  الفئة  ا��ال
المتوسط 

  ا��سا�ي

اإلنحراف 

  المعياري 

درجات 

  ا��ر�ة
  قيمة ت

مستوى 

  الداللة

  األول 
 0.764 0.301 298 0.39 1.78 113  ذكر

 0.32 1.77 187 أن��

  الثا�ي
 0.842 0.200 298 0.35 1.91 113  ذكر

 0.28 1.90 187 أن��
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 0.770 0.292 298 0.33 1.85 113  ذكر  الك��

 0.25 1.84 187 أن��  

وا��ال الثا�ي، واألداة ك�ل، و�ذا  للمجال األول, )  أن قيمة (ت)  غ�� دالة  إحصائيا�6ش�� نتائج جدول (

) لمتغ�� α= 0.05يدل عدم ع�� وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (

  ا���س.

ب�ن متوسطات استجابات أفراد عينة ) للكشف داللة الفروق اإلحصائية t) نتائج اختبار (7جدول (

 لمتغ�� (المستوى التعلي��)
ً
 الدراسة تبعا

  العدد  الفئة  ا��ال
المتوسط 

  ا��سا�ي

اإلنحراف 

  المعياري 

درجات 

  ا��ر�ة
  قيمة ت

مستوى 

  الداللة

  األول 

فوق مستوى 

  الثانو�ة العامة

180 1.80 0.37 298 1.353 0.177 

دون مستوى   الثا�ي

 العامةالثانو�ة 

120 1.88 0.26 
      

  الك��
فوق مستوى 

  الثانو�ة العامة

180 1.86 0.31 298 1.553 0.121 

  
دون مستوى 

 الثانو�ة العامة

120 1.81 0.24 

للمجال األول وا��ال الثا�ي واألداة ك�ل، و�ذا  )  أن قيمة (ت)  غ�� دالة  إحصائيا�7ش�� نتائج جدول (

) المستوى α= 0.05يدل ع�� عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (

  التعلي��.

 

ما آليات تفعيل دور األسرة األردنية �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل السؤال الثالث:  -5

 جائحة �ورونا؟

افات المعيار�ة آليات تفعيل دور األسرة األردنية �� �عز�ز ) 8جدول ( المتوسطات ا��سابية واالنحر

 اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة كورونا.

  الفقرات  الرقم
المتوسط 

  ا��سا�ي

االنحراف 

  المعياري 
  المستوى   الرتبة

 متوسط 1 0.75 2.27يتا�ع أولياء األمور المستجدات  4
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التعليمية عن �عد مع المدرسة 

 باستمرار

5 

ت�شر األسرة الثقافة اإللك��ونية ب�ن 

أبنا��ا باعتبار أن التعلم عن �عد قائم 

 ع�� مبدأاستخدام االن��نت.

 متوسط 2 0.70 2.24

1 

توفر االسرة أج�زة ا��واس�ب الذكية 

ال�� �ساعد االبناء ع�� التعلم عن �عد 

 اثناء جائحة �ورونا.

 متوسط 2 0.74 2.24

2 

يتذمر أولياء االمور من صعو�ة متا�عة 

 ابنا��م اثناء التعلم عن �عد.

 متوسط 5 0.75 2.18

6 

يناقش اولياء األمور باستمرار أبنا��م 

الطلبة �� الصعو�ات ال�� �ع��ض�م 

 اثناء عملية التعلم عن �عد

 متوسط 6 0.71 1.69

7 

يقتنع أولياء األمور بأن دور األسرة 

للمدرسة �� التعلم عن تكمي�� ومعاون 

 �عد خالل جائحة �ورونا

 منخفض 7 0.69 1.59

9 

تحرص األسرة ع�� توف�� االحتياجات 

ال��ف��ية خالل اإلجازات األسبوعية 

 ألفراد�ا.

 منخفض 8 0.69 1.59

8 

�س�� األسرة إ�� �عز�ز جوانب التوعية 

ألبا��ا من خطورة ف��وس �ورورنا ع�� 

 �عد .����م و���يع التعلم عن 

 منخفض 9 0.60 1.57

3 

يمتلك أولياء األمور إم�انات معرفية 

وم�اراية �ساعد �� �علم االبناء 

 وتوج���م.

 منخفض 10 0.63 1.50

 متوسط - 0.31 1.91  الك��

)، �ان أعال�ا للفقرة  2.27 –1.50) إ�� أن المتوسطات ا��سابية تراوحت ب�ن ( �8ش�� بيانات ا��دول(    

) ال�� تنص" يتا�ع أولياء األمور المستجدات التعليمية عن �عد مع المدرسة باستمرار. " بمتوسط 4رقم (

) بدرجة متوسطة، و�ذا يدل ع�� أن األ�ل متا�عون ألية 0.75) و�انحراف معياري(2.27حسا�ي بلغ  (

� ظل التعليم عن �عد، �� التواصل مع مؤسسة مستجدات �عليمية تطرا ع�� العملية التعليمية �
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المدرسة والعامل�ن ف��ا ومع المدير�ات التعليمية بالسؤال واالستفسار والتوضيح ب�ل س�و�ة و�سر 

بنا��م وت�س�� السبل أو�طر�قة مستمرة و�ذا إن دل ع�� ���ء فانھ يدل ع�� و�� األ�ل با�مية �عليم 

) ال�� تنص ع��." ت�شر األسرة الثقافة اإللك��ونية ب�ن 5رة رقم (لذلك خالل جائحة �ورونا، تل��ا الفق

) 2.24استخدام األن��نت " بمتوسط حسا�ي بلغ  ( أبنا��ا باعتبار أن التعلم عن �عد قائم ع�� مبدأ

) و�درجة متوسطة، مما يو�� بأن حصول الطالب ع�� أسس الثقافة 0.70و�انحراف معياري(

 ل�م من
ً
واألج�زة الذكية ال��  ،قبل أ�ال��م من خالل �عز�ز�ا وتوف�� شبكة االن��نت االلك��ونية موج�ا

يحتاج�ا �ذا النوع من التعليم، و�� الوقت نفسھ طرح ايجابيات الثقافة اإللك��ونية، وسلبيا��ا بحيث 

م  يركز الطلبة ع�� اإليجايبات
ّ
لالستفادة من مقررات الدراسة، ول�ذه الثقافة دور كب�� �� ب�ئة الّتعل

اإللك��ونية حيث إ��ا �عوض ا��ضور المباشر للطلبة، وتمكن من النقاش حول األف�ار المرتبطة 

بموضوع الدروس، ومناقشة إجابات الُمتعلم�ن عن ت�ليف مع�ن، و طرح آرا��م �� مواضيع مختلفة، 

، وعرض مراجع مفيدة  من األن��نت أو المكتبة الم��لية ، و�المرتبة األخ��ة جاءت الفقرة وعرض الواجبات

) ال�� تنص ع�� " يتذمر أولياء االمور من صعو�ة متا�عة ابنا��م اثناء التعلم عن �عد "  بمتوسط 2رقم (

التحديات موجودة ) مما �ش��ع�� ما زالت 0.63) بدرجة منخفضة، و�انحراف معياري(1.50حسا�ي بلغ   (

إزاء �ذا النوع من التعليم من قبل األ�ل ن�يجة الضغوطات ال�� تداعت �س�ب ا��ائحة، سواء �انت 

اجتماعية او اقتصادية أو �عليمية كما ان ك��ة أعداد التعلم�ن من االبناء داخل االسرة الواحدة �ش�ل 

 ع�� األم واالب 
ً
 كب��ا

ً
  ضغطا

النت والضغط عل��ا لمشكالت تقنية مفاجئة كما يرتبط بتذمر اال�ل  ابنا��م و�مكن ان �ش�ل شب�ات

الوضع االقتصادي المتد�ي الذي رافق ا��ائحة وفقدان العديد من أر�اب األسر لوظائف�م وغ���ا من 

) بدرجة متوسطة.، مما يدل 0.31) و�انحراف معياري(1.91أسباب وغ���او�لغ المتوسط ا��سا�ي الك�� (

سرة �� �عز�ز اتجا�ات التعلم عن �عد خالل جائحة �ورونا، قد أتت بدرجة متوسطة حيث ع�� أن دور األ 

يجب الوقوف ع�� أسباب مشكالت �ذا النوع من التعلم بال�سبة لألسر، واألسباب ال�� �ع��ي تلك 

  المش�لة، مع البحث عن مز�د من اآلليات الناجعة ال�� �عزز تلك االتجا�ات .
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  التوصيات

استعراض النتائج فال بد لألسر األردنية من التواصل المستمر مع وزارة ال��بية والتعليم بمديرا��ا �عد     

، من أخذ االف�ار المتعددة ومن خالل مدارس ابنا��م سواء �انت ح�ومية او خاصة �� المدن او البلدات

، أو التثقيف عن  م الطلبةال�� �عزز التعليم عن �عد أو حضور الدورات ال�� �عي��م ع�� متا�عة أبنا��

طر�ق وسائل التواصل االجتماعية من حضور الروابط التعليمية ال�� �عزز اتجا�ات التعلم عن �عد، وال 

  بد من اق��اح التوصيات التالية:

ضرورة  تفعيل نمط التعلم عن �عد وم�اراتھ، ومستلزماتھ بالت�سيق ب�ن جانب وزارة ال��بية والتعليم،  -

  درسية �� القطاع ا���ومي وا��اص  وا��انب اآلخراألسر األردنية إلنجاحھ.واإلدارات الم

 �� �ل الظروف العادية  -
ً
تدر�ب ااألسر ع�� نظام التعليم عن �عد عن طر�ق الدورات لي�ون جا�زا

 واالست�نائية بحيث يتحول لسمة من سمات التعليم المستقب��. 

 تأس�س ��نة علمية �� المدارس �ع�� بم�مة التواصل مع اال�ل لمتا�عة �ذا النوع من التعليم  . -

تقييم األبناء من خالل األسر باطالع�م ع�� األ�شطة المتنوعة ال�� �عزز نمط التعليم عن �عد ��  -

زء ال يتجزأ من التقييم ل�ذا النمط التعلي�� باعتبار�م ج مشارك��ممعظم المواد التعليمية،  وكذلك 

 الشراكة التعليمية ال��بو�ة.
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 :ملخص البحث

مثلت جائحة كرونا نازلة، ألقت بظاللها وامتد تأثيرها على الحياة بصورة عامة في هذه الفترة، وبحكم 

انتشار الجائحة وما اكتنفها من مشكالت معقدة موصولة بطبيعة الوباء ومدى خطورته ووسائل تمدده 

ني من حيث التعامل معها وفق وكيفية التصدي له، هذه املخاطر مثلت تحديات أمام املجتمع اإلنسا

المنطلقات اإلنسانية التي تعزز التعاون والتآزر واتراحم، واستدعاء القيم السامية، السيما في مساعدة 

الدول الفقيرة والضعيفة التي ال تستطيع توفير مقتضيات المواجهة والحماية مما استدعى إيراد عدد من 

االستراتيجية واإلستشرافية لصناعة شبكة حماية إنسانية  التوصيات في هذا الصدد منها: تطوير الرؤى

تمثل الوقاية من وقوع مثل هذه النوازل، والعمل على حماية البيئة وتعزيزها  بالنصوص والقوانين 

الرادعة واالبتعاد عن كل مما من شأنه أن يؤدي إلى تطور الفايروسات والجراثيم، وتجريم كل نشاط يؤدي 

اء الصناديق الخيرية التي تهدف لتقديم الدعم للمحتاجين عند وقوع مثل هذه األوبئة إلى ذلك، وأيضا إنش

 والجوائح على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي.  

 ـ القيم اإلنسانية كورونا ـ  التحديات ـ الموقف اإلنسانيلمات المفتاحية: الك
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Corona pandemic - challenges of the epidemic and summoning the humanitarian 

situation 
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Abstract   :  

The Corona pandemic represented a coming down, casting its shadows and extending its 

impact on life in general during this period, and by virtue of the spread of the pandemic and 

the complex problems surrounding it related to the nature of the epidemic, the extent of its 

danger, the means of its expansion and how to address it, these risks represented challenges 

for the humanitarian community in terms of dealing with them according to humanitarian 

premises. Which enhances cooperation, synergy and compassion, and invokes lofty values, 

especially in helping poor and weak countries that cannot provide the requirements of 

confrontation and protection, which necessitated a number of recommendations in this 

regard, including: developing strategic and forward-looking visions for the manufacture of a 

human protection network that represents the prevention of such calamities, And work to 

protect the environment and strengthen it with deterrent texts and laws and to stay away 

from everything that would lead to the development of viruses and germs, and to criminalize 

every activity that leads to that, as well as establishing charitable funds that aim to provide 

support to the needy when such epidemics and pandemics occur at the national, regional 

and global levels. 

Keywords   : Corona - the challenges - the humanitarian situation - human values 
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 :قدمةم

مثلت جائحة كرونا والتي انتشرت على امتداد العالم كانتشار النار في الهشيم، صورة كاشفة ملجموعة من 

القضايا في هذه المرحلة من عمر اإلنسان وتطوره الحضاري، فقد لفتت هذه الجائحة إلى ضعف اإلنسان 

ال سقف يمكن تحديده لهذه أمام األمراض واألوبئة وأنه مهما وضع من املحاذير واتخذ من الوسائل فإنه 

الجوائح والنهاية يمكن التنبؤ بها . كما بينت هذه الجائحة أن األمراض والجوائح في عصر العولمة 

والتقارب الكوني، كغيرها من المنتجات يسرع انتقالها ويعظم تأثيرها، إضافة إلى ذلك فإن األوبئة تنتقل 

يؤدي إلى االضطراب واإلرباك ، كما نبهت هذه الجائحة دون استئذان أو اخطار ألحد كما هو معلوم، مما 

بغض النظر عما أثير حولها ومدى صلة ذلك باجتهاد اإلنسان بل وعبثه بخصائص الفيروسات، والنطاق 

الحيوي، لها فقد نبهت إلى ضرورة احترام السنن الكونية والتشريعية، والنأي بالتطبيقات البيولوجية عن 

افسة في دائرتي التسليح والردع فإن األخطار التي تترتب على ذلك ال يمكن دائرة المناورات والمن

محاصرتها، وهذا يؤكد حقيقة أن ال مخرج لإلنسانية من األوبئة والجوائح بعد عولمتها إال بالتعاون والـتآزر 

 وتعزيز القيم اإلنسانية بغية املحافظة على اإلنسان والحياة.

 أهداف البحث

 كرونا وأثرها من خالل البعد العالمي والواقع اإلنساني. التعريف بجائحة-1

التنبيه على املحافظة على البيئة وحمايتها، والتحذير من عبثية التجارب والتوظيف الخاطئ للعلوم -2

 والمعارف مما يؤثر على حياة اإلنسان.

 يط االستراتيجي والرؤية الشاملة.الحث على إحياء القيم اإلنسانية في التصدي للجوائح واألوبئة من خالل التخط-3

 أهمية البحث

 لفت النظر إلى تداعيات جائحة كرونا وأثرها على اإلنسان ووسائل التصدي لها.-1

تشكيل رؤية علمية في املحافظة على الحياة وعدم التأثير على عناصرها من خالل التوظيف الخاطيء -2

 .للحقائق العلمية مما ينعكس سلبا على حياة اإلنسان

 تعزيز العمل على أحياء القيم اإلنسانية في التصدي للجوائح الفتاكة واستنهاض الهمة اإلنسانية.-3

 مشكلة البحث

 يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل طرح األسئلة اآلتية:

 ماهي طبيعة جائحة كرونا وما مدى خطورتها؟-1

 والحضاري لإلنسان؟ ماهو األثر العالمي لهذه الجائحة وصلة ذلك بالتطور العلمي-2

 ما هو الدور اإلنساني في التصدي لهذه الجائحة وكفكفة آثارها؟ -3

 الدراسات السابقة

بحكم جدة الموضوع فإنه لم ترد هناك دراسات سابقة تناولت هذا العنوان أو محتوياته، وفق المقاصد 

 البحثية المرادة. 
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 المبحث األول 

 والتأثير وجائحة كروناالعولمة أقدار التواصل 

يبدو الحديث عن العولمة وخصائصها مدخال مهما للحديث عن جائحة كرونا وخطورتها وسرعة 

إنتشارها، ذلك أن التطور العولمي هو الذي أتاح الفرصة لسرعة االنتشار واالنتقال والتأثير وهذا يؤكد 

ض يتحدث عن العولمة في فترة من أن ظاهرة العولمة مازالت تحدث تأثيراتها الضخمة، وإن ظل البع

الفترات، وكأن التعامل معها أمر اختياري يمكن لألفراد والشعوب أن يحددوا ويضبطوا تواصلهم مع 

قضاياه ومشكالته، وربما اتخذوا موقف اإلختيار واإلصطفاء من إفرازات التالقي العولمي، بمعنى اختيار 

ناهج، وترك السالب والضار الذي يؤثر على القيم ويشغب اإليجابي من الصناعات والقيم والمباديء والم

على الهوية، فإن العولمة قد أصبحت أمرا المفر منه، فقد زالت الحواجز والمسافات والحدود وأصبح 

العالم وكأنه إقليم واحد، وأصبحت الدول تتلمس سيادتها وخصوصيتها وتكاد تجد ذلك وكأنه قد أصبح 

 من التاريخ   . 

ن هذه الظاهرة معقدة للغاية ، ومحاولة تبسيطها ماهو إال هروب من الواقع وانكفاء اليأتي وقد ظهر ا

 بخير وقد تشكلت مجموعة من اآلراء حول الموقف من هذه العولمة  نذكر منها اآلتي:

الرأي األول: يرى أن العولمة قدر حتمي المفر من قبوله، بغير تحفظ على زعم أنها تطور من أجل مصلحة 

 نسان، والشك أن هذا الرأي ينظر إلى الجانب اإليجابي للظاهرة. اإل

الرأي الثاني: وهذا الرأي يرفض العولمة جملة وتفصيال ويرى فيها أداة إلنتاج الهيمنة االستعمارية. وإعادة 

انتاج ذلك النظام االستعماري القديم الذي يتركز في االستغالل وتحقيق أعلى معدالت الربح ولو على 

 اب الفقراء وشعوب دول العالم الثالث وان اختلفت الوسائل.حس

بالظاهرة ووصفها، وكأنه يتخذ  الرأي الثالث: وهو أقرب للموقف األكاديمي العلمي، الذي يهتم  بالتعريف

موقفا محايدا ليحدد كل إنسان موقفه وفق تعامله الشخص ي ، وربما أبرز هذا الرأي بعض الجوانب 

 اإليجابية والسلبية بصورة عامة.  

وما له صلة بموضوعنا هذا إنما يتصل بالبعد االجتماعي للعولمة، وقد اتخذت العولمة مسارا مضطربا في 

لم تحدد آليات إيجابية تتعامل مع الواقع اإلنساني من منظور مجرد، وإنما انعكس الجهد هذا الجانب، و 

في هذا الجانب على عقد المؤتمرات والملتقيات خاصة  تلك التي تختص بالسكان والمرأة والتنمية والتي 

ر من مظاهرها، كان الهدف منها خلق منظومة جديدة تتعارض مع التراث والقيم والموروثات الدينية في كثي

وجعل حرية اإلنسان هي المرجعية الوحيدة لهذه القضايا، والحظنا ذلك في المؤتمر العالمي للسكان 

( وجميعها 1991( ومؤتمر اإليواء البشري استنبول )1991( ومؤتمر المرآة بكين )1991والتنمية القاهرة  )

العالمي الجديد ، ورغم النقد الموجه لهذا  كانت تحت رعاية األمم المتحدة، باعتبارها أهم آليات النظام

المسلك إال أننا نرى عدم االهتمام بالجوانب االجتماعية الموصولة بالحياة واملحافظة عليها واالعتناء بها 
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ووضع حصانة لها ضد األمراض واألوبئة والعلل وربما اهتمت بعض الجهات بهذا الجانب، غير ان 

 أن يكون لها الحضور األكبر واألوضح في مثل هذه القضايا . المؤسسات اإلجتماعية كان ينبغي 

من ثم يمكن أن نتحدث عن أقدار التواصل والتأثير في الفضاء العولمي والذي أخذ مجموعة من األشكال، 

العولمة اإلعالمية وهذه تجلت في النشاط اإلعالمي الشامل بوسائله ووسائطه وآلياته، العولمة المعرفية 

نشر العلمي والمعرفي من خالل التعاون المؤسس ي، ثم العولمة االقتصادية والتجارية التي وظهرت في ال

ظهرت في األنشطة التجارية الكبرى وحركة الشركات العابرة للقارات وقد سبق الحديث عن العولمة 

 االجتماعية . 

، فان سرعة انتقال واآلن ظهرت عولمة الجوائح، في عالم أصبح جسدا واحدا من حيث التأثير والتأثر

الناس من مكان إلى آخر وهم محملين بثقافات وعادات وتقاليد وقيم وأخالق وربما علل وأمراض كل ذلك 

 شكل وسطا لسرعة التأثير والتأثر.

إنما أحدثه وباء كرونا يفتح لنا صفحة جديدة، لنتحدث عن عولمة الجوائح واألمراض والعلل ، وانتقال  

عة مذهلة من أقص ى العالم إلى أقصاه، مما يفرض تحديات معقدة على العالم األمراض الفتاكة وبسر 

اليوم، تمس كافة الجوانب وربما كان التأثير األخطر على الدول الفقيرة والنامية ذات القدرات واإلمكانات 

 الشحيحة، ان لم تكن المعدومة وهذا يؤكد ما أسميناه القيم الوظيفية بما كما سوف يرد الحقا.

 االت التأثيرمج

، ويعطي الحديث عن مجاالت التأثير لهذه الجائحة هو الذي يكشف األبعاد ويوضح حقائق  املخاطر

الرؤية من لكيفية العالج والمالحقة، لقد بدأ هذا المرض يحدث تأثيرا في كافة املجاالت مما دفع المنظرين 

والعلماء وقادة الدول إلى البحث في املخاطر التي صنعها، والنظر في الوسائل التي يمكن من خاللها 

 التصدي لآلثار الفتاكة له ونشير إلى بعض تلك األثار: 

 التأثير النفس ي:-أوال

ويتأثر ذلك بحالة اإللتباس التي أحاطت بهذه الجاحئة وطبيعة هذا الفايروس وقدراته ومخاطره وفي هذا  

املجال فقد عرف بأنه أي الفايروس  نتج عن عالقة بين الحيوان ثم انتقل من بعد إلى األنسان ونسب ذلك 

بعض الباحثين أن الفايروسات متقاربة  إلى الخفافيش، وقد أخذت بعض العينات في الصين واكتشف

، وتوصل علماء صينيون في )معهد ووهان( للفيروسات وفي SARSجدا جينيا مع فايروس السارس 

)مستشفى ووهان( إلى بعض الحقائق  وأظهروا دراسة تفصيلية توضح ان التركيب الجيني الجديد يتشابه 

، وقد تداخلت المعلومات الصحيحة مع الخاطئة مع تكوين الفايروس الموجود في الخفافيش %91بنسبة 

والمضللة بشأن حقيقة انتشار هذا الفايروس، وقد ساد الخوف والقلق ، وسادت مزاعم حول وجود 

مختبرات سرية ومؤامرات حكومية وتالعب ضمني بالفايروس ضمن المنافسة الجيوستراتيجية 

ان، وهكذا وبفضل وسائل االتصال تمددت واإلقتصادية بين الواليات المتحدة والصين، وربما اير 
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المعلومات وانتشرت وولدت الذعر في جميع انحاء العالم ، السيما أن الجهل بطبيعة هذا الجائحة صنع 

 بيئة مواتية ، وانعكس ذلك على الوضع النفس ي العام . 

 التأثير اإلقتصادي:-ثانيا

من حيث حركة البيع والشراء والتعاقدات ،  لقد أثرت هذه الجائحة على الجانب االقتصادي أثرا واضحا

ونقل البضائع وابرام الصفقات، مما أدى إلى إفالس العديد من الشركات وفقدان العديد  من الوظائف 

وقد أثر ذلك بالضرورة  على حركة االنتاج واالستهالك وتسبب في ركود اقتصادي، وتقدر األمم المتحدة أن 

يفقدون وظائفهم، باإلضافة إلى اآلثار االقتصادية األخرى، وتشير  مايقارب من نصف عمال العالم قد

بخصوص آفاق النمو أن العالم قد دخل في  2221-2222آخر التوقعات لصندوق النقد الدولي لعامي 

 %122حالة ركود بمستوى س يء للغاية، ومن المتوقع أن تنكمش االقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة 

وسوف يكون التأثير االقتصادي في  %22يبلغ معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي حيث من المتوقع أن 

الحياة اإلجتماعية لألفراد واملجتمعات واألمم وفقا للتوقعات اإلقتصادية العالمية وستهوي هذه الجائحة 

 .  2222( مليون شخص إلى حافة الفقر بنهاية 29ب  )

 التأثير االجتماعي-ثالثا

هذه الجائحة بصورة واضحة على الجانب االجتماعي، ذلك أن الحياة االجتماعية هي  لقد انعكس تأثير

المرآة التي تتجلى فيه كافة التغيرات التي تصيب الحياة اإلنسانية، ويمتاز الجانب االجتماعي بشموله إذ 

 هو الشبكة التي تشكل عالقات اإلنسان في الدوائر الصغيرة  ثم التمدد واإلتساع.  

ك تأثير  الوباء على منظومة القيم ومطلوبات التواصل بين أبناء املجتمع ،السيما املجتمع ومن ذل

اإلسالمي، وهو المؤسس لهذه القيم والمتداعي للمحافطة عليها يقول صلى الله عليه وسلم )تصافحوا 

سأ له في آثره يذهب الغل وتهادوا تحابوا(، ويقول صلى الله عليه وسلم )من سره ان يبسط له في رزقه وين

فليصل رحمه( ، وجاء في الحديث القدس ي )قال تعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من 

 اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته( .

هذا الوباء منع المصافحة بين الناس وقطع التزاور وقلل من المشاركة اإلجتماعية وأدى إلى زيادة معدالت 

قد الكثير من الموظفين لوظائفهم وهكذا أحدث اضطرابا غير مسبوق في األنساق الفقر، وإلى ف

 .ية سوف تستمر آثاره لمدة قد تطول اإلجتماع
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 المبحث الثاني

 جاحئة كرونا االنتشار واملحاصرة

دون  بدأت جائحة كرونا وكأنها نازلة من النوازل التي حفل بها التاريخ ، تنزل دون ميقات وتصيب الناس

رحمة وتحصد األنفس واألروح دون قيد والحد، غير آبهة بما توصل إليه اإلنسان في هذا العصر،  عصر 

الغرور العلمي والطغيان جراء ماتوصل إليه  اإلنسان من اكتشافات وفتوحات في أبواب الطب والصحة 

ر بأصول اإلرشاد والهداية والتعامل مع األمراض والجراثيم والفايروسات، كما أن الموروث اإلنساني زاخ

في التعامل مع الجوائح واألمراض السيما في اإلسالم، فاإلسالم بشمول شريعته يخبرنا عن العلل التي 

تصيب اإلنسان وعن أسبابها، ودور االنسان في ذلك ومنهج التعامل معها، وطبيعة العالج والدواء ومداخل 

لسان ابراهيم )واذا مرضت فهو يشفين(   ، يقول صلى الله  الشفاء وربط ذلك بأقدار الله، يقول تعالى على

عليه وسلم )ما نزل الله داء اال نزل له شفاء( ، وعند مسلم )لكل داء دواء فاذا أصيب دواء الداء برأ بإذن 

الله( ، ونجد التفصيل في باب التداوي مما يشير الى عمق هذا الفقه، فعلى سبيل المثال ذكر العلماء 

لتي يكون فيها التدواي واجبا ومن ذلك ، أن يكون المرض مما يؤدي إلى الهلكة ويكون التداوي في الحاالت ا

مثله يحصل بقاء النفس ال بغيره، وقد ذهب ابن حزم إلى وجوب مداوة المريض على من قدر عليه من 

الم كافر أو مؤمن  المسلمين حيث يقول )ومما كتبه الله علينا استنقاذا لكل متورط في الموت ، إما بيد ظ

 متعد أو حية أو سبع أو نار او سيل أو هدم أو حيوان أو من علة صعبة نقدر على معافاة منها( .

الحالة الثانية: إذا كان المرض يؤي الى تعطيل ما اوجب الله، فيجب حينئذ دفعه بما يسره الله ليتم أداء 

 الواجب.

الحالة الثالثة: إذا كان المرض معديا ينتقل ضرره الى اآلخرين، يجب التداوي هنا لرعاية المصلحة العامة 

إذ قد علم من قواعد الشرع أنه الضرر والضرار ويجب حماية المسلمين من شر ذلك المرض وقد يتم 

 ذلك بالعزل واإلبعاد.

عاقة الدائمة واألمراض، التي يطول بقاؤها أن تعالج الحالة الرابعة: األمراض التي تؤدي إلى الزمانة واإل 

ويلزم من ذلك القعود عن العمل وضياع نفقة االسرة باإلضافة للمشقة الحاصلة ألهل المريض بسبب 

تمريضه ومحاولة تلبية حاجاته وحاجات أسرته، فان كان العالج متيسرا وجب لما فيه من رفع الضرر عن 

 المريض وأهله.  

الطاعون قوله صلى الله عليه وسلم )إن هذا الوجع رجز و عذاب فاذا كان بارض وأنتم بها فال كما جاء في 

تخرجوا منها(  وفيه عدم التعرض سليم للمرض وعدم نقله للصحيح ويدخل في ذلك كافة اجراءات 

 الوقاية، والتي قد تتغير بحكم تطور حياة اإلنسان واتخاذه للوسائل المشروعة.

ائحة كرونا وكيفية التعامل معها، واستدعاء الموقف اإلنساني في هذا الظرف أوجد من إن الحديث عن ج

مجموعة من األسئلة، والتي مازلت تتردد، وهي موصولة بطبيعة االنتشار ووسائل املحاصرة، ومن ذلك من 

نتيجة  أين أتت وكيف ؟ وهل لها صلة بالحرب البايويوجية وعبث االنسان بالحياة وسنن الخلق ، أم هي
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للفساد واالضطراب البيئي جراء عمل االنسان بعيدا عن الضوابط القيمية واألخالقية؟ إن غياب 

المعلومة الدقيقة والشافية فتح الباب واسعا امام الشائعات والتخرصات والتي أدت بدورها الى مشكالت 

تضارب حول وسائل االنتقال حول منهج الحماية والوقائية واملحاصرة، السيما وقد بدأت أحيانا مظاهر ال

وعدد المصابين، وكيفية انتقال الفايروس وغير ذلك، ويشرح جوفان بيورغ األختصاص ي النفس ي في 

الجامعة المفتوحة األمر بقوله: ترسم نظريات المؤامرة عالما منظما، ويمكن التحكم فيه، وتظهر 

المتاحة لفهم العالم، إنها غير مناسبة لما  نظريات المؤامرة عندما تتعطل اآللية االجتماعية وتثبت الطرق 

 يجري.  

ثم بدأ الحديث من بعد، حول األطماع الخاصة، وتجارة األدوية والمعقمات والعقارات واألمصال وتنافس 

 الشركات الكبرى وأسئلة حول هل هناك أسرار  وراء هذه الجائحة لم تكشف حتى اآلن ؟

عمل من أجل محاصرة هذه الجاحئة، من خالل العمل الصادق إن كل ماسبق يدعو إلى االنتباه إلى ال

والعزيمة القوية والجهد المعملي االستكشافي لإلحاطة بحقيقتها ثم بيان المنهج الوقائي منها عبر وسائل 

علمية دقيقة وأمينة تمنع اإلشاعات، وتقطع دابر التهويل الموظف من البعض من أجل إدخال الخوف 

س ثم تعزيز التعاون الدولي من أجل اتخاذ كافة اللوازم للتصدي للجاحئة، وكفكفة والذعر في قلوب النا

آثارها مع االستفادة من كافة االجتهادات والمعارف لبناء استراتيجية إنسانية شاملة تساعد في وضع 

 منظومة عالمية وهو ماسنختم به المبحث القادم غير أننا نشير إلى بعض الجهد العلمي الذي قام به

باحثون من دول متعددة فقد نشر باحثون أمريكيون دراسة جديدة في مجلة سينس العلمية حددوا من 

خاللها ثالث مسببات رئيسة النتشار الوباء بسرعة كبيرة وأكد فريق الباحثين في بالتيمور  أن جزءا كبيرا 

لدراسات السابقة  أكدت من عدوى فيروس كرونا يحدث في المنازل، وأشار الباحثون إلى أن العديد من ا

من اإلصابات بالفايروس تحدث بسبب اختالط الناس في المنازل، كما أن المؤسسات النتي  %11.11أن 

توؤي عددا كبيرا من األشخاص مثل السجون ودور االيواء الجماعي ومرافق الرعاية تكون مصدرا النتشار 

مثل في االختالط أثناء األحداث الكبرى التي الفايروس بسرعة. وأشارت الدراسة إلى السبب الثاني المت

يجتمع فيها عدد كبير من الناس، وهي مناسبات تؤدي إلى االنتشار السريع لكرونا مثل حفالت الزفاف 

قليميا ودوليا فسببه السفر، إذ إه واالجتماع في دور العبادة، والسبب الثالث الذي يتسبب في انتشار 

ن التحكم في الموضوع ومنع التنقل قد يبطئ من انتشار الوباء وذكرت أشارت الدراسة األمريكية إلى أ

الدراسة أن الضوابط الصارمة التي اتخذتها الصين بشأن السفر أثرت في انتشار الوباء غير أن الصحيفة 

األلمانية )زود دوتشه تسيا تونغ( ذكرت أنه مازال هناك العديد من األسئلة التي لم تتم اإلجابة عليها 

وص موضوع انتشار العدوى إذ أن العلماء وصفوا الخطر بالنسبي في المطاعم واملحالت وكذلك بخص

تأثير التدابير للحد من انتقال العدوى من تلك األماكن واعتبروا أن سد هذه الفجوات المعرفية بخصوص 

 هذه النقاط يوضح أكثر سبل الحد من انتشار الوباء وكيفية مكافحته .
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 المبحث الثالث

 الموقف اإلنساني ومواجهة الوباء

على الرغم من أن العالم كان دائما يحتاج إلى أخالق عالمية، إال أن هناك متغيرات كثيرة في العالم اليوم 

جعلت هذه الحاجة أكثر إلحاحا، وهي متغيرات كثيرة العدد شديدة التنوع، ومن تلك المهددات األخالقية 

ابط اإلنساني مثل النسيبة والحتمية واألداتية والبراغماتية وغيرها من والتي لها صلة وثيقة بتحقيق التر 

المهددات ذات الوجهة اآليدولوجية ومن ذلك أيضا االكتشافات الحديثة في مجال االتصاالت 

والمواصالت، وفي مجال الطب واألسلحة ووسائل التنصت والتجسس والتغيرات البيئية، والمتغيرات 

-ذلك ظهور متغيرات اجتماعية كالجريمة العالمية واألمراض العالمية )االيدز السياسية، إضافة إلى 

وأخيرا كورنا( إن ذلك مجتمعا يلفت إلى أهمية تعزيز القيم اإلنسانية سواء  -انفلونزا الطيور  -جنون البقر

متداد من المدخل الديني اإليماني أو اإلنساني المصلحي.  هذه الجائحة كرونا وقد ضربت وأثرت في اال 

الجغرافي  واإلنساني ولم تستثن موضعا تستدعي من الجميع التعاون والتصدي واملجابهة، وإيجاد الحلول 

الناجعة وهذا يتطلب تعزيز  القيم اإلنسانية سواء كانت قيما دينية تقوم على عقيدة راسخة، أو قيما 

 وظيفية حياتية تتوخى مصلحة اإلنسان مطلق اإلنسان.

 سؤال القيم

مما ينبغي اإلشارة إليه عند الحديث عن القيم، تلك القيم التي تتصل بموضوع البحث وهي قيمة التواصل 

والتراحم بين الناس، فاإلسالم يدعو الى مبدأ الوحدة ويعزز هذا المفهوم مع مراعاة الخصوصيات والتي 

ا اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ
َ
ُعوًبا  هي في حقيقتها ظاهرة انسانية يقول تعالى )َيا أ

ُ
ْم ش
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ْ
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َ
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ُ
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َ
رز بصورة َوق

باره المدخل العملي للتعبير عن منهجية لتحقيق مقصد اللقاء االنساني، ولتعزيز معنى التعارف باعت

فاعلية العالقات ومن خالل ذلك يتم تبادل المنافع وتعمير الكون ، ومما يعزز التواصل الحضاري كما 

نجده في اإلسالم، الدعوة إلى اإليمان بجميع الرسل السابقين، دون تفريق بينهم وبالكتب السماوية 

عة اإلسالمية ذات مضمون عالمي تمتاز بخاصية السابقة كما نزلت دون تحريف وهكذا جاءت الشري

الرحمة العالمية للجميع يقول تعالى )وما أرسلناك إال رحمة للعالمين(  وهذا يتجلى في مقاصد الشريعة 

اإلسالمية والتي أتت لتحفظ أصول الحياة وتحافظ على استمرارها.  كما عززت الشريعة االسالمية قيمة 

  التعاون بين الناس على أساس
َ
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ْ
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ْ

ى اإل
َ
وا َعل

ُ
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 ت

ف التي يمر بها العالم إن هذا التأسيس القيمي هو الذي تحتاجه اإلنسانية ال سيما في مثل هذه الظرو 

جراء هذا الوباء الفتاك، إن استدعاء الموقف اإلنساني في هذا الظرف يتجلى من خالل مجموعة من 

 القضايا والتي نتناولها في اآلتي:
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 تنمية مبادئ التعاون الدولي وقيم اإلحسان: -أوال

وات في تعزيز التالقي االيجابي، إن التعاون الدولي اآلن يأخذ أبعادا جديدة و ذلك أن العالم قد خطى خط

من خالل المنظمات والمؤسسات الخيرية والصناديق الدولية واالقليمية الهادفة إلى تقديم العون 

والمساعدة، غير أن التناقضات بدت ظاهرة في قيام بعض الجهات بأعمال واجتهادات هددت البيئة، 

لتقني السيما في مجال األسلحة بكافة أنواعها ، وافسدت الحياة تحت دعاوى التجارب العلمية والتطوير ا

لقد أثبتت هذه لجائحة أنه اليجوز التهاون بالحياة وبعناصرها االساسية وال التفريط في سالمة البيئة، 

وأنه التوجد منطقة بمعزل عن األخرى، حتى ينعم الغني ويشقى الفقير، فإن طمأنينة الغني تقتض ي 

 دأ التعاون على البر واإلحسان والتصدي للمخاطر من منظور مصلحي.اطمئنان الفقير وهذا يؤكد مب

اقع الدول الفقيرة والنامية: -ثانيا  االهتمام بو

إنه من الخلل البائن في حضارة اليوم هذا التناقض الواضح والفوارق الكبرى بين الدول الفقيرة التي تعاني 

ء، التي تنعم بكل ضروب الرفاهية دون االلتفات من العلل واألمراض، وشح الموارد  والدول فاحشة الثرا

 لآلخرين، مما يعكس صورة سيئة لألنانية وحب الذات.

إن جائحة كرونا لفتت إلى ضرورة االنتباه لواقع الدول الفقيرة من منظور قيمي إنساني، والعمل على 

ان تسهم في استقرار دعمها بكافة الوسائل حتى تطور من قدراتها وتنمي إمكانياتها، وتستطيع من ثم 

العالم وتطوره، والتصبح عالة على اآلخرين، إن اضعاف مثل هذه الدول قد يحولها الى بؤر ألنواع من 

 الجوائح والعلل يمكن أن تنفجر في اي لحظة لتعم العالم كما هو مالحظ اليوم. 

 االستراتيجية العالمية والوطنية لمكافحة الجوائح:-ثالثا

لمية والمعرفية والمادية، النجاح مشاريع مقاومة الجوائح واألوبئة يحتاج الى ضرب إن حشد الطاقات الع

من التخطيط  االستراتيجي، يتناسب مع هذه التحديات، فالتخطيط االستراتيجي هو الذي يسعى لتشكيل 

 المستقبل من خالل بلورة وتحقيق أهداف كبرى غالبا ماتوصف بالجرأة والمبادرة، وقد يسبق تحقيقها

إجراء تغيرات اساسية وجوهرية في البيئة ، فهو اليسعى للتنبؤ بالمستقبل كما في حال التخطيط بمفهومه 

التقليدي،  بل يسعى إلى بلورة عدد من األهداف طويلة المدى أو المتوسطة التي يهدف من خاللها الى 

جي وهكذا يمتاز التخطيط إحداث التغيرات المطلوبة لقيام المشروع المعين، وتحقيق الهدف االستراتي

 االستراتيجي بالمبادرة.  

 العمل على سالمة البيئة ومقاومة تهديد سالمتها:  -رابعا

إن املحافظة على البيئة بسعة مفهوم البيئة مقصد إنساني وواجب كوني ، فالفساد الذي يحل بالبيئة ما 

ن  ِ
م م 
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وقد حث اإلسالم عل التزام ضوابط النظافة والطهارة وتحريم كثير من المداخل التي تؤدي الى التلوث 

ودمار البيئة ، ويلفت إلى أن البيئة مشترك إنساني ينبغي النظر إليه من هذه الزاوية حتى اليتجرأ البعض 

ى إحداث خلل كوني دون مراعاة لحقوق اآلخرين.  إننا وبغض النظر  عن األسباب التي أدت إلى ظهور عل
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الفايروس وااللتباس الذي يحيط بظهوره، فإن األمر يفض ي إلى أهمية االعتناء بحياة االنسان ومعرفة 

 
َ
ْد ك

َ
ق
َ
َناُهْم ِفي قدرها وأن البشر مكرمون، وهي كرامة مقدسة من عند الله يقول تعالى )َول

ْ
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمل رَّ

. )
ً

ْفِضيال
َ
ْقَنا ت

َ
ل
َ
ْن خ مَّ ِ

ِثيٍر م 
َ
ٰى ك

َ
َناُهْم َعل

ْ
ل ضَّ

َ
َباِت َوف ِ

ي 
َّ
َن الط ِ

َناُهم م 
ْ
َبْحِر َوَرَزق

ْ
ِ َوال

َبر 
ْ
 ال

وهذا يقتض ي عدم االستسهال في التعامل مع هذه الحياة وتعريضها للمخاطر، واالبتعاد عن توظيف 

ت العلمية والمعرفية في صناعة األوبئة ووضع بذروها لتصبح مهددة لحياة اإلنسان ومفسدة للكون القدرا

، كما ظهر من االحصائيات التي اصدرتها بعض الجهات الموثوقة، وهذا يقتض ي سن  العقوبات بما فيها 

ر للحياة، وعدم المالية واالقتصادية بل والمقاطعة للدول التي تشجع أو تتعامل في هذا الحقل المدم

محاصرة حقوق اإلنسان في بعض الزوايا وفق رؤية مصلحية تضعها الدول الكبرى بناء على سياساتها 

 وقيمها ، إن تجريم هذه األعمال والممارسات ينبغي أن يصبح ثمرة مستفادة من مثل هذه الجوائح.

   عدم االستثمار في الجوائح واألمراض بواسطة الشركات التجارية: -خامسا

ينبغي االنتباه الى قضية مهمة السيما في عصر العولمة والمطامع الكبرى  للشركات التجارية، وذلك بالعمل 

على عدم اشعال التنافس التجاري وتحويل المرض والجوائح الى سوق  الستنزاف الموارد وتدمير 

 للعولمة .االقتصاديات الضعيفة ليزداد الفقير فقرا والغني غنى وهذا هو الوجه البشع 

إن من أسوأ وأبشع الصور التي تالزم مطامح الجهات التي تبحث عن مصالحها الخاصة وال تهتم كثيرا 

بقيمة اإلنسان صورة المتاجرة وتسويق العلل والمشكالت  التي تمر بها الشعوب وهذا ما ظهر مع هذه 

وبرز سؤال   الجائحة ، وبدأ الحديث عن صناعة األمصال واللقاحات وتسويق ذلك من منظرو تجاري،

تكلفة العالج وعجز الفقراء عن ذلك، وتسابق الشركات الكبرى في هذا المضمار، والشك أن البحث عن 

المصلحة والربح من أهم الدوافع في األسواق العالمية غير أن النظر إلى خطورة هذه الجائحة يقتض ي 

بدأت تختفي بعض المعينات التعامل معها بقدر من األخالق والقيم اإلنسانية فعلى سبيل المثال 

واالحتياجات ذات الصلة بالمقاومة والحماية من هذا الفايروس، بل ارتفع سعر شراء )الكمامة( إن لم 

تكن قد انعدمت من الصيدليات ودخولها السوق السوداء، ان االستثمار في األمراض والعلل قد يؤدي إلى 

 ن أن يصل إليه طمع اإلنسان. تفاقهما واليؤدي إلى محاصرتها وهذا من أسوأ مايمك

افق العالمي على إصدار التشريعات والقوانين ملجابهة الجوائح -سادسا  التو

إن ظهور  هذه الجوائح وأثرها على االستقرار العالمي كما ظهر، يدعو لتوسيع دائرة النظر وتطوير 

ذلك حتى تدفع هذه الوسائل اإلنسانية للمواجهة وربما تخصيص صناديق داعمة ذات صفة عالمية، و 

الجوائح عن اإلنسانية عامة وتتشكل حماية للفقراء والضعاف وهم األكثر تضررا، إن إصدار القوانين 

والتشريعات يحقق تعزيزا للقيم االنسانية ويعمل على تطوير العالقات بل وحمايتها، وبناء شبكة إنسانية 

أخالقي مسنود بنص قانوني ملزم، ويمكن  قوية وفاعلة، ويصبح التصدي من ثم مؤسسا على منظور قيمي

للمشرع العالمي أن يستفيد من التراث الضخم للمنظمات العالمية في التصدي للكثير من المشكالت، 
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ومعالجة آثارها  وفق  منظور التعاون الدولي، مع التجديد في الوسائل واآلليات حتى اليصبح الجهد جزءا 

 مالحقة المستجدات.  من التاريخ ويعجز اللقاء العالمي عن

 الخاتمة

وفي ختام هذه الورقة، التي تناولت جائحة كورونا من خالل النظر في تحديات الوباء وكيفية استدعاء 

الموقف االنساني، وهو الموقف الذي يساعد على تحقيق أعلى درجة في التقارب بين الناس، وتعزيز قيم 

االستراتيجيات الهادفة الى التقليل من آثار الجوائح ما أمكن ثم الترابط والتعاون مما يعين على وضع 

 التعاون بين أفراد المنظومة اإلنسانية للتصدي لها وقد خلص البحث إلى النتائج اآلتية:

إن التقارب الكوني وظاهرة العولمة، قد نقلت العالقات بين الناس إلى مرحلة جديدة زالت فيها -1 

 نتقال الوباء كصورة سالبة في هذه المرحلة.الحواجز والموانع وظهر ا

إن التقارب العولمي كانت له ميزات وايجابيات مشهودة ومعلومة غير أن هذا التقارب أصبح أداة لنقل  -2

 بعض األوبئة واألمراض بحكم التواصل والتداخل المشهود.

نية وهو تعاون قيمي اخالقي إن التعاون بين المنظومة اإلنسانية واجب تقتضيه طبيعة الحياة اإلنسا -3

 كما أنه مصلحي حياتي فان العلل واألمراض إن لم يالحقها األغنياء في بالد الفقراء الحقتهم في بالدهم.

إن التعاون بين المنظمات والجمعيات والمؤسسات العلمية والخيرية، تتجلى أهميته في هذه المرحلة  -1

 والحامية. وفي مثل هذه المواقف لتعزيز القيم الحافظة

 التوصيات

تطوير الرؤى االستراتيجية واالستشرافية لصناعة شبكة حماية إنسانية تمثل الوقاية من وقوع مثل -1

 هذه النوازل.

العمل على حماية البيئة، وتعزيز ذلك بالنصوص والقوانين الرادعة، واالبتعاد عن إجراء التجارب -2

الفايروسات والجراثيم وتجريم كافة الممارسات التي تهدد  المعملية  وكل ما من شأنه ان يؤدي إلى تطور 

 حياة اإلنسان وتؤثر على وجوده .

إنشاء الصناديق الخيرية التي تهدف لتقديم الدعم للمحتاجين عند وقوع مثل هذه األوبئة والجوائح،  -3

 على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي.

اإلعالم، بصورة إيجابية لبث الوعي ومحاربة الشائعات، نشر ثقافة األمن الصحي، وتوظيف وسائل -1

 وتبصير املجتمعات بما تحتاجه من ثقافة طبية وصحية.

 

 والله ولي التوفيق
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 فهرس المراجع

 )ظاهرة العولمة بين رفض العرب واإلسالميين والترويج الغربي( للدكتور بركات محمد مراد.-1

 سوق األزبكية. -منشورات الزمن)عولمة العولمة( للمهدي المنجرة -2 

-)دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة(  دفتحي أبو الفضل وعزالدين حسنين ومحمد القفاص ي-3

 .  2221األعمال الفكرية، ط-مكتبة األسرة 

 .  12212)العولمة التشريعية ( د.سلوى عبدالعال علي أحمد، الخرطوم ط -1

   1122 1كة العربية السعودية، دار بلنسية للنشر  ط)العولمة( سليمان بن صالح، الممل -1

-)تقرير التحوالت الجيوسياسية لفايروس كرونا وتآكل النيوليبرالية( محمد الشرقاوي،  قناة الجزيرة-1

2222   

ترجمة مصطفى قاسم  )الشبكة اإلنسانية نظرة محلقة على التاريخ االنساني( جون روترت ماكنيل -7

 .  2212الكويت عالم ط

 .2221)الموطأ(  لإلمام مالك  مكتبة الصفاء ط أولى  -2

 . 2222)موسوعة الكتب الستة( ، دار السالم للنشر ط  -9

   1132 2)أحكام األدوية( د.حسن بن احمد الفكي ، المملكة العربية السعودية مكتبة دار المنها  ط-12

 م، بيروت، دار اآلفاق الجديدة )املحلى( البن حز  11

بمزاعم كيو انان عن عبدة الشيطان( بي  19-)فيروس كرونا كيف التقت نظريات المؤامرة عن كوفيد  -12

 2222سبتمبر  1 -2ماريا سيرنغ مايك ويندغ ، وحدة مكافحة األخبار المضللة -بي س ي عربي 

  dw.comتفش ي كرونا( عن  دراسة جديدة  بعنوان  )العوامل الثالثة الحاسمة في -13

  1ط–دار العلوم العربية للنشر واألعالم  –)قضايا في فلسفة وعلم األخالق( د.عبدالله حسن زروق -11

2217   

أعمال مؤتمر كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  –العولمة وموقف الفكر اإلسالمي منها( ) -11

 الدار المصرية   -1999-جامعة األزهر  -باإلسكندرية

دار الجنان  -األردن–د.محمد الحسن أبي صالح  -)التخطيط االستراتيجي القومي منهج  المستقبل(-11

   2211 1ط–للنشر والتوزيع 

على الدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي(  19 -)اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد  -17

  2222-مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  ط–
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  البیان الختامی للمؤتمر      

  

  

  البیان الختامی للمؤتمر      
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  م ا ارن ارم

  اد  واة وام  رول ا ود،

  ونرة وار ا ر، ون زا  وا م وار ا  راّ

او ال، و رز اوث وادرات ا  ارا، و دة اث 

د  ICEFS ارز ادو رات ارو وار ا  ار ار، م

)  ر تدرص واا ورو نز  رةا سا دوره اؤGoogle Meet (

  .  2020و اس وادس ن ر در 

ر ا19  دأت ا ا ا ارة وت رش ن ح وم ات 

م. دأت ا ور ن ن ات اظ وارا  2020در  5 اواق  1442

ؤر، واوف ال و ن ان وات، دأت وة آت ن اذر ام، م 

روا ورت ارا دوز ارس ار ICEFS  د ن ط وردة ا

  أد ام، وت  اراز وات ارء  ذا اؤر. 

  دت واا و ت اك اد ذ توار  6و  5ورض 2020د م ث ،20 

 م و رض ل ت اؤر. ود رأس ذه ات أوة وأوات أرم ن 

.روة وارت اا  راءا  

  

توا  

ت اون ا رؤض ا وارش واذا ا ل ن  

إداد اراز واؤت وات ا ل  ارد اري رت ذا   .1

.طوا ن رة  ون ر؛ؤا  

2.  ا وات اداد ار  إ ر؛ؤذا ا تر رةؤون ا  ل

.ووا  

3.   .(واوا وت او  رةا) ق تت واا  رةت ا ّ  

  داول ب اؤر ن اراز واؤت ا ا درات ارة.  .4
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5.   دةوا ا ور اء اا  د آوا زر ارات ا ن

  وآ اروع ل ذه ارات.

  ر اؤل ل رات ار از واذي ر ن أب اّة.  .6

7.    دا ت اّظت ووز دور ازو ل دو دوق وط ءرورة ا

  ادل ادود  وا ن  ام ن د. دم ات ذوي

ر ام ا ا وا اّ وازام  وا ن  ف وطة   .8

ا  

  ر او ن أل ق اطن  ارة ون أل اد ن ت اف اري.   .9

10.   أ  ددر ا ن رت واول اذ وأ  دوا ري ا

.درار ان ا ا رر ل  ت اا  لن أ ،دةو وو  

11.   را رة إل اداد دإ وروا رت ارا دوز ارا ّ أن

  ءم ا   ره  لوس وام اد وا ن مل واا در 

.رت اا  

12.    ولت وددة و رن ظوا رةص ا توو   س

.روا ورت ارا دوز ار روا وا  

  ارت ا.و آت ذ ل ن   .13

  

 




