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افتتاحية العدد

كشفت جائحة كورونا COVID 19الستار عن كثير من القضايا الكبرى التي تهم مستقبل
اإلنسان في كرامته وقيمته املعنوية واألخالقية ،ومن حيث عالقته بأخيه اإلنسان في بعدها
القيمي األخالقي ،املتجسد في العيش املشترك لجميع أجناس البشرية رغم التشابكات العالئقية
التي تفرزها حركة اإلنسان فوق األرض ،تلك التشابكات التي قد تكون متوافقة في بعض األحيان،
متناقضة أحيانا أخرى .تجلى ذلك في عدة مظاهر تحكمها من أهمها:
إعطاء األولوية للعنصر االقتصادي على حياة اإلنسان وسالمته الصحية والنفسية« ،
سياسة مناعة القطيع».
العجز الكلي أمام إنقاذ حياة الناس ،بل وترتيب املصابين بين من يستحق أن يموت أوال،
ومن ينقذ من املوت املحقق
تبادل االتهام باملؤامرة على البشرية من حيث االستفادة من الجائحة لصالح جهات معينة ال
تروم إال الربح السريع من وراء الخطر املحدق بالبشرية.
إخضاع الناس للحجر القسري وما يعنيه ذلك من مشكالت تصيب املستضعفين واملحرومين
فوق األرض.
التسابق املحموم لنيل السبق في االكتشاف العلمي بغرض الربح السريع والتحكم في السوق
الطبية بعد الجائحة.
استغالل بعض األنظمة االستبدادية للوضع من أجل تحكم أكثر في حرية الناس وحقوقهم.
وغير ذلك كثير مما يطرح من جديد على البشرية مستقبال ومآال عدة أسئلة جوهرية،
اختارت « هيئة تحرير مجلة منار الهدى « أن تخوض غمار الخطوات األولى (من بين خطوات
كثيرة مماثلة) مقاربة اإلجابة على سؤال األخالق في زمن الجائحة ،من عدد خاص في املوضوع:
كيف تعاملت املرجعيات األخالقية املتنوعة مع تدبير جائحة كورونا Covid 19؟
كيف تقارب األخالقيات اإلسالمية الطريق على من يستغل كورونا  »Covid 19إلشاعة
الخرافية والشعوذة والنصب على الناس ،ومخالفة سنة هللا املؤكدة على اتخاذ األسباب ،وعدم
التطاول على اختصاصات أهل الخبرة الطبية؟
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قواعد النشر

ما هو املشترك اإلنساني الذي ينبغي استحضاره ،واإلشادة به على صعيد منظومة القيم
واألخالق لتجاوز األزمة ،على اعتبار أن األوبئة ال تعرف حدودا وطنية ،ويشترك الناس كلهم في
مشاعر الخوف والقلق والحزن الناتج عنها؟
هل كانت املنظومة األخالقية املؤطرة للطب في مستوى تحدي جائحة كورونا Covid 19؟
هل أدى رجال اإلعالم مسئوليتهم األخالقية أمام جائحة كورونا Covid 19؟
تلك مجموعة من األسئلة ارتأت «هيئة تحرير مجلة منار الهدى» معالجتها في هذا العدد
الخاص !
نعم ،الخاص في سياقه العام ،الخاص في كيفية اشتغال الهيئة عن بعد بسبب الحجر
الصحي العام ،الخاص من حيث التوفر على املصادر املتعددة للمعلومة وتحليلها وتركيبها وبناء
االستنتاجات منها.
حسبنا السعي إلى مقاربة السؤال األخالقي زمن كورونا  ،Covid 19وهو سؤال مركزي في
النقاش اإلنساني املستقبلي العام ،لقضايا اإلنسان ما بعد الحداثة.
نرجو للقارئ الكريم في القراءة وفائدة في التحليل ،وتنويرا في الفكر ،دون أن نن�سى أن
املوضوع ال يزال مفتوحا على نقاشات متعددة األبعاد ال مناص لإلنسانية من اإلجابة عنها.
وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل
الدكتور :عبد الصمد الر�ضى
تخصص االجتهاد والتطورات املعاصرة
أستاذ مناهج البحث ومناهج التدريس
رئيس شعبة التربية اإلسالمية
باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين البيضاء -سطات سابقا
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ملف العدد
منظومة القيم واألخالق
وتحديات جائحة كورونا
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ملف العدد :منظومة القيم واألخالق وتحديات جائحة كورونا

جائحة «كورونا املستجد»
وهواجس االستشراف

Covid-19 pandemic
and prospectival preoccupations

د .فؤاد بلمودن
باحث في الفكر اإلسالمي والدراسات املستقبلية
جامعة شعيب الدكالي

مقدمة:

الشك أن االستشراف نزعة إنسانية قديمة قدم اإلنسان ،تختزل شغفا إنسانيا نحو استكشاف
املستقبل واستكناه مجاهيله واستطالع غوامضه ،وتشتد الحاجة إليه في ظروف األزمات ولحظات
الشدة الفارقة في حياة األفراد واملجتمعات.
وقد شكلت جائحة «كورونا كوفيد  »19حدثا مفصليا في الربع األول من القرن العشرين امليالدي،
بل لعلها أبرز حدث من نوعه يعيشه اإلنسان املعاصر في ظل منظومة العوملة الغربية ،إذ أرخى
بظالله في وقت وجيز على جميع الشعوب والبلدان ،فلم تكد تسلم دولة من آثاره املدمرة على صحة
اإلنسان ،بل وعلى االقتصاد والسياسة واالجتماع ،على تفاوت بينها في التأثير والتأثر ،وإن كانت
الدول الغربية الغنية تبدو األكثر تأثرا من جراء هذه الجائحة بسبب ديناميتها االقتصادية التي تفوق
باقي البلدان.
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ورغم أن جائحة ««كورونا املستجد»» شكلت صدمة من صدمات العوملة املتوقعة على شاكلة
األزمات املالية الكبرى التي تضرب األسواق املالية في العالم بشكل دوري ،نحو أزمة وول ستريت سنة
 1929أو األزمة املالية سنة  ،2008فكذلك الجوائح واألوبئة لها دوراتها الطبيعية التي تضرب العالم
بين الفينة واألخرى ،نحو وباء الكوليرا والحصبة واملالريا وإيبوال واألنفلونزا وغيرها...
إال أن الذي يختلف فيما يتعلق بفيروس «كورونا املستجد»هو سرعة االنتشار ،إذ في غضون
أسابيع قليلة من انتشار الوباء بمدينة ووهان الصينية تحولت كورونا كوفيد  19إلى وباء عالمي،
يهدد حياة ماليين البشر في جميع أنحاء املعمورة ،بحيث اضطرت الدول إلى إغالق الحدود وشل
حركة املدن ،وتوقيف حركة النقل البري واملالحة الجوية والبحرية ،وحبس ماليين البشر في بيوتهم،
في مشهد مثير ومذهل جعل منظمة الصحة العاملية وجميع الفاعلين الصحيين في العالم عاجزين
عن تقدير املوقف وإدراك سبل التعامل معه ،والفارق في هذه الجائحة أنها جاءت في مرحلة تاريخية
تشكل ذروة سنام العوملة بحيث يعيش النظام الرأسمالي في أوج قوته وتوهجه بعد التخلص من
العديد من عوائق الحرب الباردة ،وإثر تجاوز األزمة املالية العاملية لسنة  ،2008والتطور الهائل
لحالة التداخل االقتصادي بين دول العالم وما عرفته سالسل التوريد واإلنتاج من تمدد عبر دول
العالم .ولعل هذا السياق ما يجعل من وباء «كورونا املستجد» بالفعل من أشد الصدمات التي عاشها
اإلنسان املعاصر في ظل منظومة العوملة.
ولعل حالة الصدمة التي أخذت سكرتها بلب العديد من املثقفين والعلماء والباحثين حول العالم،
كانت دافعا قويا ومحفزا على بعث روح االستشراف ملالمح للمستقبل املحلي والعالمي ،لينبعث سيل
من الدراسات واملقاالت والتصريحات ،إما بغرض الجزم بتشكل عالم جديد مختلف عن عالم ما
قبل «كورونا املستجد» ،وليحضر من جديد سؤال املابعديات بصورة مكثفة يحاول أصحابه إقناع
املتلقي بجدية رؤاهم ،بينما الكثير منها تعرض لآلثار املحتملة للوباء على االقتصادات الدولية
واملحلية ،أو أثر ذلك على النظام العالمي والتغير املحتمل في توازن القوة بين األقطاب في العالم،
ومستقبل الدولة الوطنية ،ومستقبل الطاقة األحفورية في العالم وقضايا كثيرة...
وليس الغرض من هذه املقالة استقصاء كل األعمال االستشرافية في هذه املرحلة الضيقة ،وإنما
التعرض ألنماط وسبل التعاطي مع هذه الجائحة من منظورات استشرافية ،تستحضر الدراسات
القبلية التي يفترض أنها تنبأت بالجائحة وحذرت منها بشكل استباقي ،أو بعض األدبيات االستشرافية
العدد التاسع عشر  -ربيع 2020م
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التي صدرت وقت األزمة وهي التي أطلقت عليها عبارة «استشرافيات «كورونا املستجد»» ،مع رصد
محددات الرؤية االستشرافية وخلفياتها واتجاهاتها املعرفية أكثر من االشتغال باألطر املنهجية
والتقنية التي تعد سمة محددة ألصول البحث املستقبلي الرصين والدراسات االستشرافية.
أوال ـ جائحة «كورونا املستجد» موضوعا لالستشراف:

جدير بالذكر أن نشير إلى أن أهم ما يميز لحظات األوبئة هو الهشاشة وطغيان العاطفة وميل
اإلنسان لتصديق كل ما يتناهى إليه من أخبار وشائعات ،فعلى مدار أسابيع تم تداول أخبار ومقاالت
تضمنت تنبؤات وتكهنات ،وقدمت أعمال سابقة على أنها دراسات تنبأت بالوباء قبل وقوعه،
وسنقتصر على دراسة بعض النماذج املتداولة األكثر جدية في هذا الشأن:
 -1رواية «عيون الظالم» 1:صدرت للمؤلف األمريكي (دين كونتيز) سنة 1981م ،والتي تدور أحداثها
حول سيدة تسعى للتأكد من كون ابنها مات قبل عام بسبب فيروس وبائي خالل رحلة استجمام أو أنه
مازال حيا ،وقد تنبأ الكاتب فيها بالفيروس التاجي وأطلق عليه اسم« :ووهان ،»-400ويقصد بذلك
مدينة ووهان الصينية منشأ فيروس «كورونا املستجد» .ويتناول «دين» في روايته نشأة الفيروس في
مختبرات خارج ووهان الستخدامه بوصفه سالحا بيولوجيا فتاكا يقتل كل من يصيبه بنسبة مائة في
املائة ،ويسرد الكاتب كيف أن الفيروس ق�ضى على عدد هائل من سكان املدينة في ظرف تسعة أيام
حسب محطة (�سي إن إن) .وبسب تشابه بعض وقائع الرواية مع ما يجري حاليا ،واستحضار عنصر
املؤامرة في كون فيروس ووهان -400املتخيل في الرواية ثم تصنيعه في الصين الستهداف الواليات
املتحدة األمريكية ،لوال أن أحد الباحثين انشق عنها ليتحالف مع الواليات املتحدة لضرب الصين،
فما تقدمه الرواية في نظر الكثيرين ليس مجرد سرد لوقائع تستند للخيال العلمي ،بل تقدم عمال
استشرافيا يتنبأ بالجائحة ويحدد موطن نشأتها ،وزاد األمر إثارة أن أطلقت أمازون على النسخة
الورقية للرواية اسم« :ووهان »-400بدل االسم األصلي« :طيور الظالم».
وفي حقيقة األمر فالرواية ال تخرج عن نطاق األعمال األدبية التي تبنت خط الصراع واالستهداف
األمريكي للصين عبر ما يسمى بالقوة الناعمة األمريكية ،فمدينة «ووهان» معروفة بأنها موطن
للصناعات الطبية واملختبرات البيولوجية في الصين منذ عقود.
1- Den Coontz: The iyes of Darkness, file:///C:/Users/hp/Downloads/The-Eyes-of-Darkness.pdf
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وبالنظر إلى أن الرواية ظلت مغمورة لثالثة عقود من صدورها ،فإن هناك تشكيك جدي فيما
إذا كان قد طرأ تعديل أو تغيير ملضامينها لتحتفظ براهنيتها االتهامية القائمة على نظرية املؤامرة،
السيما في اعتماد اسم الفيروس التاجي أو حتى ووهان ،-400ففي تقرير أصدرته صحيفة من هونغ
كونغ اسمها« :ساوت شينا مورنينغ بوست» ،أكدت أن الرواية أطلقت اسم ووهان -400بعدما كانت
أطلقت على الفيروس «جوكي »-400نسبة ملدينة روسية قام الروس بتصنيع الفيروس بمختبراتها،
وهو ما اعتمدته النسخ القديمة من الرواية ،ويستبعد أن تكون أمازون هي من غيرت اسم الرواية،
وذلك ما أكدته الصحفية (كيت وايتهايد) في تقريرها بكون التغيير الذي حصل في تسمية الفيروس
من جوكي إلى ووهان جاء في نسخة 1989م من قبل املؤلف نفسه الذي كشف عن نفسه بعدما كان
قد أصدر الرواية باسم مستعار سنة 1981م ،وهو أمر يطرح أكثر من عالمة استفهام حول ما إذا
كنا إزاء عمل أدبي إبداعي أم عمل استخباراتي بطرق ناعمة.
أما ما سوى ذلك من الوقائع التي تسوقها الرواية عن الفيروس ،تبدو أبعد عن الحقيقة ،حيث
تفترض الرواية أن الفيروس من صنع اإلنسان وهو ما يصعب تأكيده أو نفيه لحد اآلن ،رغم أن
هناك دعوات لفتح تحقيق دولي في املوضوع ،كما أن معدل الوفيات لحد اآلن أقل بكثير مما تفترضه
الرواية بحيث لم يتجاوز  3في املائة من املصابين بالعدوى ،كما تختلف فترة الحضانة في الرواية ،إذ
تصل إلى أربع ساعات بينما تصل حضانة فيروس «كورونا املستجد» كوفيد  19إلى أربعة عشر يوما.
ومع ذلك فإن تسمية الفيروس وربطه بمدينة ووهان الصينية واستخدام الكاتب توصيفات
علمية دقيقة ومتخصصة استقاها من علماء األوبئة ،ما جعل الكتاب يسوق من قبل شبكة أمازون
ومن قبل الكثير من وسائل اإلعالم بأنه حقق سبقا في التنبؤ بأخطر وباء فتاك حل بالبشرية في
العصر الحديث.
 -2فيلم عدوى (( :Contagionللسيناريست «سكوت زي بيرنز» الذي عرض عام  ،2011تدور
أحداث الفيلم عن فيروس يدعى ( )MEG-1تحول إلى وباء عالمي بعدما انتقل من خفاش إلى خنزير ثم
إلى إنسان لم يغسل يديه قبل مصافحة إنسان آخر ،وتذكر وقائع الفيلم أن معدل وفيات الفيروس
مرتفع جدا ،إذ يصل إلى خمس وعشرين وإلى وثالثين باملائة ،ومدة حضانته تصل إلى ثالثة أيام.
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ويتم الترويج للفيلم إعالميا على أنه عمل درامي تنبأ بالفيروس قبل وقوعه ،ومن الواضح أنه
استوحى الكثير من الحقائق العلمية املتعلقة بالفيروس املذكور من املعلومات املتوفرة عن األنفلونزا
اإلسبانية لعام 1918م.
ويذكر سكوت أنه استشار خبراء األوبئة ومنظمة الصحة العاملية قبل كتابة السيناريو ،وأن
التشابه بين وقائع الفيلم وجائحة «كورونا املستجد» محض صدفة ال أكثر...
وتظهر جدية املعلومات التي يقدمها الفيلم في تشابه ظروف نشأة الفيروس ( )MEG-1مع
كوفيد ،19فقد نشأ في سوق رطبة للحيوانات بالصين ،ثم انتقل لإلنسان من الحيوان (الخنزير
والخفاش) ،وهي فرضية قائمة بالنسبة لكوفيد 19لكنها تظل غير مؤكدة بمقدار الشكوك حول أصل
الفيروس ،هل هو طبيعي أم مصنع ضمن املختبرات؟ وهل الفيروس مصدره الخفاش أم أن هذا
األخير مجرد ناقل للعدوى؟ وهل اقتصر دوره حينها على نقل العدوى فقط أم أن الفيروس عرف
طفرة جينية قبل انتقاله لإلنسان؟ هذه كلها أسئلة لم يتسن التأكد منها بعد ،لكن فيلم عدوى يطرح
روايته التي ال تخرج عن سياق الفرضيات املطروحة.
طرق االنتقال للعدوى التي يطرحها الفيلم مشابهة لطرق انتقال «كورونا املستجد» كاللمس سواء
باملصافحة أو ملس األشياء امللوثة بالفيروس ،وكذلك الرذاذ الناتج عن العطاس أو السعال.
وتظهر ضمن الفيلم شخصية محصنة ضد الفيروس يجسدها املمثل األمريكي «مات ديمون»،
وهو زوج مريضة بالفيروس ،وهذا أمر غير متحقق لحد اآلن على األقل في الواقع مع فيروس «كورونا
املستجد» ،بل إن ما تظهره بعض التقارير الصادرة من الصين أن أشخاصا تعافوا من الفيروس ثم
أصابتهم العدوى من جديد ،وهذه قضية ال يمكن تبنيها وال يمكن نفيها في اآلن ذاته بسبب ما تتطلبه
الدراسة العلمية من تواتر التجارب وعدم االعتماد على تقارير تعتمد حاالت فردية محدودة.
وتظهر في الفيلم مقترحات العتماد «فورستيا» وهي صبغية األزهار كدواء لعالج الفيروس ،وهو
ما لم تؤكده أي تقارير طبية نجاعته في عالج «كورونا املستجد» رغم وجود ادعاءات بوجود عالجات
طبيعية ترتفع بين الفينة واألخرى ،1بل تظل حتى العالجات الرئيسية املستعملة من قبل بعض الدول
كالكلوروكين وهيدروك�سي كلوروكين موضع تشكيك ومعارضة من الكثير من األطباء.
 -1على سبيل التمثيل ،أنظر :موقع القدس العربي ،مقال بعنوان :رئيس مدغشقر يقول إن بالده اكتشفت عالجا لفيروس
كورونا ،بتاريخ 21 :أبريل  .2020الرابطhttps://www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3- :
العدد التاسع عشر  -ربيع 2020م

ملف العدد :منظومة القيم واألخالق وتحديات جائحة كورونا

13

وتتقارب املدة املفترضة في الفيلم للحصول على لقاح فعال مع املدة التي تطرح في الواقع من قبل
مختبرات األدوية وهي في غضون شهور إلى سنة.
غير أن الفيلم تضمن مبالغات في تقدير األعراض الناتجة عن الفيروس والتي تتجاوز بكثير
أعراض «كورونا املستجد» إلى حالة الهيستيريا والعض والدماء ،وما يصاحب ذلك من اضطرابات
ونهب وتخريب ملنشآت املدينة ،وهو أمر بعيد املنال في وقائع جائحة «كورونا املستجد» التي عرفت
حضورا قويا لألجهزة األمنية والفرق العسكرية لتدبير ظروف الحجر الصحي بمختلف دول العالم
بحيث قلت معه الجريمة بشكل غير مسبوق في العالم.
 -3كتاب «ساعتنا األخيرة إنذار من عالم» :صدر ملؤلفه مارتن ريز سنة  ،2004ترجمة مصطفى
إبراهيم فهمي :تضمن الكتاب مقدمة وخاتمة وإحدى عشر عنوانا في املتن ،وهي كاآلتي:
صدمة التكنولوجيا -ساعة الحساب  -تهديدات ما بعد  :2000اإلرهاب والخطأ.الجناة واملسكنات  -كبح مسار العلم  -خط األساس للمخاطر الطبيعية :االصطدام بالكويكبات تهديدات البشر لكوكب األرض  -مخاطر قصوى :رهان باسكال.فالسفة يوم الحساب  -أهي نهاية العلم؟  -هل ملصيرنا أهمية كونية؟ما بعد كوكب األرض.يرى مارتن ريز أن العلم يتقدم بمعدل سريع على ثالث جبهات :تكنولوجيا حيوية ،وتكنولوجيا
سيبرية ،ونانوتكنولوجيا ،إال أن القضية التي استأثرت باهتمامه هي الجوانب املظلمة للعلم ،فالعلم
الجديد قد تكون له نتائج غير مقصودة ،فالجانب ال�سيء من تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين
قد يكون أكثر استعصاء على العالج من السالح النووي الذي ظل مشكلة النصف الثاني من القرن
العشرين بامتياز.
ويحدد مارتن ريز غرضه من تأليف الكتاب ،وهو التركيز على مخاطر القرن الواحد والعشرين
التي تقل درايتنا بها حاليا ،والتي يمكن أن تكون أكثر تهديدا للبشرية وللبيئة الكونية .1ورغم أن مارتن
ريز عالم كونيات إال أنه عمل على تضمين كتابه بجملة من التوقعات أو باألحرى التحذيرات التي
تشمل مجال البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية ،وقد جسد في هذا الكتاب صورة الرجل األمريكي
 -1مارتن ريز ،ساعتنا األخيرة إنذار من عالم ،ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ،دار العين للنشر ،القاهرة ،2006 ،ص11
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املسكون بهواجس ال تنتهي من التحديات ،فما يكاد يضمحل قلقه من تحدي حتى تنقدح له تحديات
أخرى ،فيستحضر ريز هواجس الحرب الباردة وما حملته من تهديدات نووية مازالت قائمة وإن
تراجعت حدتها ،كما يستحضر خطر الكويكبات في صورة كويكب مارق يصطدم باألرض ويحدث
دمارا هائال أو يعجل بنهاية الحياة على وجه األرض...
وسنركز من جملة توقعات مارتن ريز في كتابه «ساعتنا األخيرة» على ما يوصف بأنه تنبؤ بجائحة
«كورونا املستجد» ،دون سواه.
ففي سياق أحداث  11شتنبر  2001الذي يعد حدثا أعاد تشكيل العقل األمريكي في عالقته
بالعالم وأعاد صياغة تصوراته عن قضايا اإلرهاب وصدام الحضارات ،دبج ريز هذا الفصل الذي
استهله بالعبارات التالية:
«تهديدات ما بعد  :2000اإلرهاب والخطأ .خالل عشرين عاما سيصبح من املمكن بسب إرهاب
1
بيولوجي أو خطأ بيولوجي قتل مليون فرد .ما الذي ينذر به ذلك األجيال الالحقة؟»
يلفت ريز أنظار الرأي العام األمريكي إلى ما هو أخطر من التهديد النووي وهي املخاطر التي تنشأ
عن امليكروبيلوجيا والوراثيات ،دون أن يفوت الفرصة للمز دول تواصل –في اعتقاده -تطوير برامج
هجومية كالعراق ،2ويسوق املؤلف في معرض التحذير من الخطر البيولوجي بوصفه خطرا جديا
تتجاوز قدرته التدميرية السالح النووي ،نموذج البرنامج البيولوجي السوفياتي (بيوبريبات) الذي
كان (كاناتاجان أليبيكوف) واحدا من خبرائه قبل لجوئه للواليات املتحدة سنة 1992م ،وتغيير
اسمه ،حيث ألف كتابه :املخاطر البيولوجية ،والذي روى فيه تفاصيل املجهودات التي بذلت
لتحوير الجراثيم لجعلها أكثر قدرة على العدوى وأكثر مقاومة للقاحات املضادة ،وقد تسبب املختبر
الرو�سي الذي احتضن البرنامج في ست وستين حالة وفاة غامضة سنة 1979م بسبب تسرب جراثيم
األنثراكس.
 -1املرجع نفسه ،ص59
 -2ودون أن يكلف نفسه العودة لتصحيح هذه الكذبة الفجة أو الخديعة التي كلفت مئات اآلالف من الضحايا في الشرق
األوسط ،ورغم أن غزو أمريكا للعراق جاء بعيد إصدار الكتاب بزمن يسير ،وكأن األرواح البشرية البريئة التي يخ�شى عليها
املؤلف من عواقب االستخدام ال�سيء واملشين ملخرجات العلم ال تشمل اإلنسان العربي املسلم ،وهذه واحدة من مفارقات
الخطابات الغربية املتحيزة إن لم نصمها بالعنصرية.
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ويرى الكاتب أن خطر األسلحة البيولوجية يكمن في أنه ال يحتاج لدولة أو منظمة قوية لحيازته،
بل يمكن أن يقوم بذلك أفراد من خالل مواد أو تقنيات وخبرات لها استخدام مزدوج في مجال الزراعة
والطب ،فالسالح النووي أيضا له استخدام مزدوج ،لكنه يتطلب للتحول من االستخدام املدني
إلنتاج الطاقة إلى تصنيع قنبلة نووية سلسلة عمليات طويلة وأجهزة معقدة للتخصيب ،ليست
في استطاعة أغلب دول العالم فما بلك باألفراد واملنظمات ،واألمر يختلف فيما يتعلق باألسلحة
البيولوجية كما يقول (فريد أيكل)« :املعرفة والتكنيكات الالزمة لصنع أسلحة بيولوجية مفرطة
القوة ستصبح موزعة في كل مكان ،بين معامل املستشفيات ومعاهد األبحاث الزراعية ،واملصانع
السلمية .ولن تتمكن إال شرطة دولية بوليسية قامعة من االستيثاق من تحكم الحكومة تحكما كامال
1
في هذه األدوات الجديدة للدمار الشامل».
ويحذر الكاتب من تنامي تكنولوجيا تخليق فيروسات بالتصميم« ،فإذا تعاقب ظهور فيروسات
مهندسة مختلفة ال توجد مناعة ضدها وال عالج ،فقد يكون لها تأثير كارثي على نطاق العالم ،يكون
حتى أكثر كارثية من تأثير اإليدز اآلن في إفريقيا ،وقد يكون مساويا مثال لتأثير فيروس جذري ليس
له فاكسين ،أو حتى فيروس مما ينتشر بسرعة أكبر من الجدري نفسه ،أو تنويع من اإليدز تنتقل
عدواه مثل انتقال األنفلوانزا ،أو نوع من اإليبوال ال تطول فترة حمل املريض له 2».ويلفت ريز االنتباه
إلى مكمن الخطر هو أن القدرة على تصميم الفيروسات املستجدة ال توازيها قدرة مماثلة في تصميم
وإنتاج فاكسينات ضدها ،واألخطر من ذلك أنه يمكن تطوير سالالت بكتيريا لها مناعة ضد املضادات
الحيوية ،بل إن هناك بكتيريا من هذا النوع تنبثق بشكل طبيعي كنوع من الطفرات الطبيعية.
إن ما يقدمه ريز ليس عملية تنبؤ ،سواء تعلق األمر بصور التنبؤ العلمي أو ما يتعلق
بالتنبؤات االنطباعية ،وإنما يندرج مسلكه ضمن ما يمكن تسميته باملستقبليات التحذيرية إذ
يقدم توقعات ال ينتظمها سيناريو مكتمل من الناحية املنهجية والتقنية ،بل هي توقعات مرسلة على
طريقة العلماء والخبراء املوسوعيين ،يستند في صياغتها على خبرته العلمية وسعة اطالعه وإحاطته
بالظاهرة ،فال يستطيع أن يقدر أخطار العلم إال العلماء والخبراء ،ممن خبروا دروب البحث املخبري
وقضوا في كنفه دهرا طويال يؤهلهم لتأليف رؤى استشرافية تحذيرية حتى يكون صانع القرار على
دراية بها التخاذ الخطط الالزمة لتفادي األخطار واجتراح الحلول الناجعة حال الضرورة.
 -1نفسه ،ص60
 -2نفسه ،ص78
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وأما ما تضمنه عنوان الفصل الثاني من الكتاب من اإلشارة إلى رقم  20فال يخرج عن توظيف
سحر الرقم  20الذي يعد ولعا مشتركا لدى الكثير من الباحثين املستقبليين الغربيين ال يضاهيه إال
سحر عام  2000وما كتب حوله من الدراسات والنبوءات التي وصلت حد التنبؤ بنهاية العالم حينها
من قبل بعض املولعين بأحاديث النهايات وسردياتها املثيرة.
لكن التوقعات املرتبطة بالخطر البيولوجي للفيروسات سواء كانت طبيعية أو مصممة ضمن
مختبرات يعد مصدر قلق مشترك للكثير من الباحثين البيولوجيين وغيرهم ،ممن يدركون القدرة
التدميرية للفيروسات املعدية ،وحجم الخطر الذي يمكن أن تشكله على مستقبل اإلنسانية سواء
نتجت عن خطأ علمي أو عن تهديد إرهابي ،وما ساقه من حديث عن الفيروسات املستجدة أو املعدلة
حقيقة قائمة تعيشها البشرية اليوم مع فيروس «كورونا املستجد» الذي يظل اللبس قائما حول
بواعثه هل هي تلقائية أم نتيجة خطأ مخبري أم أنه هجوم متعمد بحسابات سياسية قائمة ،وكلها
فرضيات متداولة من قبل اإلعالم العالمي وإن كانت الفرضية األخيرة أقل حضورا بسبب فظاعتها،
فتجربة اإلنسان املعاصر مع األوبئة الفتاكة التي ضربت العالم على األقل في العقود األخيرة تجعل
من التنبؤ باألوبئة والتحذير من مخاطرها وتأثيرها على حياة اإلنسان وعلى املجتمعات البشرية عمال
ذا مصداقية كبيرة ،فأمام هذه السيرورة من التطور البيولوجي وانخراط املزيد من بلدان العالم في
السعي المتالك التكنولوجيا الحيوية باملوازاة مع باقي التكنوليوجات األساسية األخرى ،فإنه ال حدود
ملخاطر العلم املتوقعة ،وكل االحتماالت تظل مفتوحة بما فيها االحتماالت السيئة واملدمرة وهذه
األخيرة هي التي تولى (مارتن ريز) رصدها والتحذير منها.
ثانيا  -هواجس االستشراف يف زمن «كورونا املستجد»:

نهجت جل دول العالم سياسة اإلغالق والحجر الصحي تدبيرا أساسيا ضمن عدة إجراءات
وتدابير ملواجهة تف�شي الجائحة ،فشكل الحجر الصحي داخل البيوت وضعا مشتركا ،فرض أنماطا
جديدة للتواصل في ظل التباعد االجتماعي ،ليشكل الفضاء االفترا�ضي أفقا واسعا للسباحة
والتجديف ،بعدما ضاق األفق املكاني ولم يعد رحبا بمقدرا سعة العوالم االفتراضية ،تلك الجغرافيا
الجديدة التي اكتشفها اإلنسان املعاصر والالمحدودة بقيود املكان والزمان ،والتي تصفها مارغريت
فيرتهام  Margret Wertheimبالقوة املتعاظمة لوغاريتميا التي تنفجر أمام أعيننا بقوة مذهلة تماما
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كما انفجر كوننا في فضائه املادي من ال �شيء قبل خمسة عشر مليار سنة 1.وال يعني ذلك أننا إزاء
عوالم بديلة سحرية عن الواقع املكاني رغم كل اإلغراءات والتشابكات التي يقدمها ،وإنما يشكل ذلك
امتدادا حقيقيا معززا لألبعاد املتعلقة باملكان والزمان ،وموسعة لدائرة الفعل البشري ،فمن دون
شك فإن شبكة األنترنيت أتاحت لإلنسان في ظل الحجر الصحي إمكانية االستعاضة ولو جزئيا عن
الواقع الفعلي للتخفيف من اآلثار النفسية واالجتماعية للتباعد االجتماعي ،كما أتاحت الحصول
على الكثير من الخدمات واملنافع عن بعد ،سواء منها :اإلعالمية والتعليمية والثقافية واالقتصادي...
لكن ما يخ�شى منه في هذه املرحلة أن تتشكل مالمح ما يمكن تسميته ب»اإلنسان السيبيري» ،بحيث
تتعزز العزلة االجتماعية لبعض الفئات االجتماعية ،السيما الشباب ،اعتقادا منهم أو توهما بأن
العالم االفترا�ضي بكثافته وأضوائه وتشعبه وسرعة التفاعل ضمنه ،يمكن أن يكون بديال عن الواقع
االجتماعي بعالقاته وشخوصه وقيمه وقوانينه وقيوده ،وهذه املخاطر ترتفع كلما طالت مدة اإلغالق
والتباعد االجتماعي .ورغم كل الوظائف التي يضطلع بها املجال السيبيري فإن أحد إيجابياته النظرية
على األقل ،أنه بات يحدد لنا بشكل نسبي اتجاهات رواده وربما أمكن املعنيين بالثقافة والسياسة
واالقتصاد والترفيه تتبع اهتمامات رواده وفق ما يوفره األنترنيت من أرقام وإحصاءات بهذا الشأن،
ولعل من بين هذه االهتمامات في زمن الجائحة ،هو أن يصبح التساؤل عن ما بعد «كورونا املستجد»
سؤاال مشتركا بين مختلف رواد الشبكة ،وهو سؤال يلخص تطلعا استشرافيا للجمهور تجاه
املستقبل القريب ،وإن كان الجميع ال تحركه الخلفية نفسها ،فالبعض ال يعنيه من السؤال سوى
لحظة حصول الفرج وارتفاع القيود املفروضة ،وآخرون معنيون بتأثير الجائحة على الوضع املحلي
كليا أو قطاعيا ،بينما ينشغل الكثير من املثقفين والباحثين بصورة العالم ما بعد «كورونا املستجد».
وارتباطا بموضوعنا املتعلق برصد اتجاهات وأبعاد الرؤى والتصورات االستشرافية الصادرة
في ظل الجائحة ،فقد كان اإلقبال في ظل هذه األزمة كبيرا لحد السيولة ،على كتابة مقاالت ذات
بعد أو مغزى استشرافي أو على األقل من خالل ما توحي به عنواوينها ،وليست جميعها على وزان
واحد من حيث القيمة العلمية واالنضباط املنهجي بمقتضيات الدراسة االستشرافية وقواعدها
ّ
والجاد منها ينخرط ضمن مجال الخبرة االستراتيجية
العلمية ،فالغالب عليها أنها دراسات انطباعية،
التخصصية ألصحابها ،ونرصد في املحاور اآلتية أهم اتجاهات هذه األعمال:
1- Margret WertheimK, the pearly gates of cyberspace: history of space, from dante to the intrnetK new York
w.w.Norton, 1999, p.299
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 -1استشراف تطور الحالة الوبائية للجائحة :صدرت خالل هذه الفترة العديد من املقاالت
والتقارير والتصريحات بشكل يومي ،وقسم منها صادر عن ذوي الخبرة الصحية من أطباء وباحثين
بيولوجيين أو مهتمين بتدبير السياسات الصحية أو رصدها ،فأما التقارير واملقاالت العلمية املتعلقة
بالفيروس ،فالغالب أنها تفتقر لليقين العلمي -أو ما يقاربه -الذي يطبع البحث التجريبي بشكل عام،
والبحث الطبي املخبري بشكل خاص ،فجاءت الكثير من الرؤى االستشرافية مترددة ومتضاربة ال
بخصوص طبيعة الفيروس وطرق انتشار العدوى وسبل الوقاية منه ،بل وصل التضارب والتشكيك
حتى بخصوص بعض األدوية التي اقترح اعتمادها لفعاليتها املفترضة ،وكذلك املدة الكافية للتوصل
للقاح التي تتراوح بين أشهر إلى سنوات حسب منظورات متعددة ،وكل هذا التضارب والتردد كان له
انعكاس كبير على اضطراب الدول في السياسات والتدابير املعتمدة ملواجهة الوباء.
ولعل من األعمال الرصينة التي صدرت بخصوص رصد واستشراف الظاهرة ،على مستوى املغرب،
الدراسة التي أنجزها مجموعة من الباحثين باملدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة شعيب
1
الدكالي باملغرب ،تتعلق باستشراف تطور الحالة الوبائية للمغرب لفيروس «كورونا املستجد»،
استندت الدراسات على قاعدة البيانات املتوفرة من قبل الجهات الرسمية منذ اكتشاف أول حالة
باملغرب بتاريخ  2مارس  2020إلى حدود  13أبريل حيث سجلت  1763حالة إصابة و 126وفاة ،وقد
وضع الباحثون ثالث سيناريوهات لرصد تطور الوباء ترتكز على معامل رئي�سي وهو معدل التماس
بين األصحاء واملر�ضى املتسبب في انتقال العدوى )Contact Rate( ،ويتم قياسه من خالل رصد
درجة احترام املواطنين للحجر الصحي الذي أقرته السلطات الصحية.
وال تخرج السيناريوهات الثالثة معياريا عن التقسيم الثالثي الشائع لبناء السيناريوهات واملشاهد
في حقل الدراسات املستقبيلية ،فجاءت كاآلتي:
أ-السيناريو املفضل ( :)Normative or preferableوهو سيناريو يوصف عادة بأنه معياري،
ويفترض أنه لو طبق املغرب إجراءات الحجر الصحي منذ ظهورالحالة األولى بطريقة حازمة وصارمة
بنسبة مائة باملائة ،ألدى األمر إلى انحسار املرض في مهده .وهذا السيناريو مثالي وغير واقعي البتة
 -1أنظر :موقع جريدة بيان اليوم ،التقرير صدر بتاريخ :بتاريخ 17 :أبريل  ،2020الرابطhttp://bayanealyaoume.press. :
 maوموقع جريدة « « L OPINIONتقرير مختصر حول الدراسة ،نشر بتاريخ 16 :أبريل  ،2020الرابطhttps://www. :
-lopinion.ma/Trois
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لفوات األوان ،السيما وأن عامل الزمن واستباقية اإلجراءات حاسمة في التعامل مع الجائحة ،لكن
1
يحضر هنا ما يسمى في علم النفس بالتفكير الرغبي (.)Wishful thinking
ب -السيناريو املمكن أو االتجاهي ( :)Possibleوهو الذي يعكس مآالت تطور الحالة الوبائية أو
الظاهرة املدروسة بشكل خطي استنادا لفرضية استمرار اإلجراءات الرسمية املعلن عنها ،فنحن
إزاء عملية رصد واقعي يفترض أن درجة احترام الحجر الصحي تتم بنسبة  50في املائة ،بالنظر إلى
أن املغرب يعيش حالة إغالق جزئي يسمح باستمرار الحالة االقتصادية واإلدارية والخدمية وحتى
االجتماعية في حدود معينة ،وحسب هذا السيناريو املستند على دراسة اإلجراءات الرسمية في الفترة
املمتدة من  2مارس و 13أبريل ،فإنه يفترض أن يسجل ما يلي:
ارتفاع حاالت اإلصابة باملرض إلى  2500حالة بحلول  29أبريل .2020تسجيل  0حالة بتاريخ  10ماي .2020وتبدو مخرجات هذا السيناريو أقرب لنتائج دراسة الحقة نشرتها جامعة سنغفورة للتكنولوجيا
والتصميم تتوقع أن تكون نهاية الوباء بالجزائر في  13مايو ،علما أن الحالة الوبائية للجزائر متشابهة
مع املغرب ،كما تتقارب اإلجراءات املتخذة بين البلدين.2
ج-السيناريو املحتمل أو األسوأ ( :)Parobableوهو في حالة إذا تدنت نسبة احترام الحجر الصحي
إلى  20في املائة من املواطنين ،فحينها يتوقع أن تصل عدد اإلصابات  45000حالة بحلول  28ماي
 ،2020كما يفترض أن تتزايد حاالت الوفيات بشكل كارثي.
ورغم أن الدراسة لم تنشر منها سوى تقارير مختصرة وموجزة بوسائل اإلعالم الرقمي ،إال أنها
تضمنت أهم العناصر العلمية الالزمة لتغذية السيناريوهات ،فقد استندت منهجيا على مقاربة كمية
توظف النمذجة الرياضية التي تمزج بين علمي :اإلحصاء(  ( )Statisticsواألنظمة الديناميكية (�Dy
 ،)namical systemsواعتماد السيناريوهات على معامل مشترك وهو درجة احترام الحجر الصحي
 -1أنظر للتوسع :فؤاد بلمودن ،الدراسات املستقبلية األسس الشرعية واملعرفية واملنهجية الستشراف املستقبل ،املركز
الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،2013 ،ط ،1ص124-125
 -2أنظر :موقع مركز ضياء للمؤتمرات واألبحاث ،عنوان املقال :دراسة عاملية بجامعة سنغافورة ،بتاريخ  29أبريل 2020
الرابطwww.diae.events :
وموقع الحرة بتاريخ :الرابط-https://www.alhurra.com/coronavirus :
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والتباعد بين األفراد مع ربط تطوره حصريا بداللة زمنية محددة ،تتضمن استنتاجات محددة ،على
شاكلة نمط نمذجة ( )Modilisationنظم انتشار األوبئة ،التي تهدف إلى مساعدة صناع القرار في
صياغة استراتيجية فعالة للقضاء على الوباء أو التخفيف من آثاره املدمرة ،دون أن يعني ذلك أن
السيناريوهات املقدمة لم تنطو على نقائص تالحق الدراسات االستشرافية واالستراتيجيات التي
تستند على معطيات كمية رياضية ،تظل تفتقر بالضرورة لتعزيزها برؤى معيارية ترتبط بجوانب
إنسانية مؤثرة تتعلق بالعامل الديني واألبعاد الثقافية والسوسيولوجية والسيكلوجية وغيرها .وهذه
الجوانب باتت أكثر استحضارا في حقل االستشراف فيما يعرف باملستقبليات التكاملية ،وهو عامل
ال يمكن الزعم بافتقاده كليا في الدراسات الكمية مثلما ال يمكن االدعاء باستحضاره بصورة علمية
كافية.
ويبدو من خالل تتبع توقعات الدراسة أنه كان يمكن بناء سيناريو رابع وهو (السيناريو األقرب
للوقوع) من خالل استحضار بعض التطورات املتوقعة التي هي باألساس ناتجة عن دراسة طبيعة
صناعة القرار في املغرب وتوقع سلوك الفاعل السيا�سي ،ودراسة سلوك الفاعل االجتماعي والتوقعات
حول السلوك االجتماعي في ظروف األزمة ،وإلى أي حد يمكن االلتزام بحالة الحجر الصحي ،وسبل
قياس ذلك ،وهل سيكون بنسب ثابتة أم متذبذبة تتفاوت من مرحلة إلى أخرى من مراحل تطور
الحالة الوبائية؟ أما السيناريو الثالث فيظل مستبعدا بالنظر لبطء انتشار الوباء باملغرب ،بينما
السيناريو الثاني يبقى مرغوبا فيه لكنه أبعد عن التحقق وسيصبح مع مرور الوقت متجاوزا ،وطبيعة
الوقائع واألرقام تبين أن القضاء على الفيروس كليا بنسة  0تفاؤل مبالغ فيه ،ويؤكد ذلك مجموع
حاالت اإلصابة التي تجاوزت  4500بحلول  1ماي ،وهو مخالف للمتوقع في السيناريو الثاني وهو
 2500بحلول  29أبريل ،مما يدل على أن تحقق نتيجة السيناريو املمكن تتطلب فترة أطول قد تصل
إلى نهاية شهر يونيو  2020أو تزيد عن ذلك ،دون أن يسجل املغرب ذلك الرقم املهول الذي توقعه
السيناريو الثالث وهو 45000إصابة بحلول  28ماي.
 -2استشراف الوضع االقتصادي :يعد االقتصاد أهم عامل يتم استحضاره في ظل الجائحة
بعد العامل الصحي ،وقد نشر في األسابيع القليلة املاضية العديد من الدراسات واملقاالت التي
ترصد الوضع االقتصادي املحلي أو الدولي في ظل الجائحة واآلثار املحتملة على الوضع االقتصادي
العالمي ،ومن بين الدراسات العربية التي صدرت في هذا الشأن ،دراسة بعنوان« :ماذا ينتطر العالم
بعد «كورونا املستجد» :سيناريوهات» للدكتور وائل شديد» والتي نشرها مركز الصفوة للدراسات
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الحضارية ،حاول الباحث أن يجيب عن جملة من األسئلة تتعلق بالعواقب االقتصادية الناجمة عن
الوباء ،وتحديد املستفيدين واملتضررين من الجائحة ،مع رصد أهم السيناريوهات.
يرصد الباحث العديد من القطاعات االقتصادية األكثر تضررا وعلى رأسها قطاع السياحة
والخدمات وأسواق املال واألسهم وقطاع النقل واملالحة الجوية ،وهي قطاعات تسير في طريق االنهيار
كلما طالت حالة اإلغالق الشاملة ،لكن الخسارة األكبر لالقتصاد تأتي من العامل البشري وتزايد
حاالت الوفيات.
أما على املستوى الدولي فيبدو أن االعتماد املتبادل بين الدول سيعيش حالة ركود غير مسبوق،
وهو ما سينعكس على تراجع االقتصاد العالمي وتراجع نسب النمو ،وتبدو الصين ذات االقتصاد
األكثر نموا في العالم هي األقدر على استعادة عافيتها من بين القوى الرأسمالية الكبرى ،رغم حجم
الضرر الذي سيلحق اقتصادها.
ويرصد الباحث أثر السياسيات الصحية املنتهجة على االقتصاد ومنها سياسة مناعة القطيع
التي اعتمدتها بريطانيا ثم تخلت عنها بعد ثبوت فشلها ،ويسوق عددا من التوقعات لخبراء غربيين
1
تتعلق بما بعد «كورونا املستجد» ،منها:
ما عبر عنه (ستيفن وولت) من انغالق الدول على حدودها ،بحيث يصبح العالم أقل ازدهارا وأقل
نماء وأقل حرية ،وأن العوملة ستتراجع بشكل مفرط ،وربما لن يعود العالم إلى العوملة ذات املنافع
املتبادلة كما يرى (روبل نيبلت) .أو ربما تسرع الجائحة من تشكل عوملة متمحورة حول الصين بدل
الواليات املتحدة كما يرى (كوشر محبوباني) وهو ما يفترض تحوال للسلطة إلى الشرق بدل الغرب،
غير أن هذا االنتقال قد ال يكون سلسا ،بل يمكن أن يدخل العالم في معركة صفرية بين القطبين إثر
عدم تقبل الواليات املتحدة ألي تحول في الوضع الجيوسيا�سي العالمي ،كما يدل على ذلك سلوك
إدارة الرئيس دونالد ترمب.
كما ساق الباحث ثالث سيناريوهات ،وعمل في كل سيناريو على تغطية الجوانب التالية 2:حدود
الفترة الزمنية للسيناريو ،واآلثار على النظام االقتصادي العالمي ،والتغيرات في الوضع الجيوستراتيجي
الدولي ،والتحوالت الجيوسياسية للحكومات املحلية ،والتغيرات على الدول النامية.
 -1أنظر بتصرف :وائل شديد ،ماذا ينتطر العالم بعد كورونا :سيناريوهات ،مركز الصفوة للدراسات الحضارية ،ص18-24
 -2املرجع نفسه ،ص  25وما بعدها.
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وبينت الدراسة أن عامل الزمن في السيطرة على الوباء سيكون له دور حاسم في رجاحة
السيناريو ،وأنه في جميع األحوال فإن تغيرا سيحدث للنظام االقتصادي العالمي ،وسيترتب عنه
تغيير في العالقات الجيوستراتيجية الدولية ،إضافة إلى تحوالت في املكونات الجيوستراتيجية للدولة
الواحدة والدول النامية .وفي حال طال زمن احتواء الجائحة ،فإن تغيرات جذرية ستطول النظامي
االقتصادي والسيا�سي العالمي ،ويلفت الكاتب االنتباه إلى حدود الدراسة ،وأنها جاءت محاولة لفتح
1
اآلفاق واملساهمة بتقديم بعض التوقعات في ظل هذا الظرف املعقد والضبابي.
وال تخرج الدراسة في مجملها عن املنظورات االستراتيجية واالقتصادية السائدة سواء في تحليل
واقع األزمة أو في تلمس آثارها املترتبة عنها ،وهي أقرب إلى التوقعات املبنية على التحليل الكمي
للمتغيرات الحاكمة ،وإن لم يجرد الباحث بدقة طبيعة هذه املتغيرات ومستوياتها ،وغالبا ما يوجه
النقد لهذا النمط من التحليالت بكونها ذات طابع قطاعي وليست هذه مشكلة في حد ذاتها ،بل
املشكلة هو أن يعتمد على العامل االقتصادي بشكل أحادي لبناء سيناريوهات تستهدف استشراف
مستقبل الشعوب في مراحل تاريخية فارقة ،ويسود االعتقاد في األوساط الرأسمالية أن االقتصاد
هو املحرك األسا�سي للمتغيرات العاملية وهو كلمة السر ،ولذلك من الطبيعي أن االستشراف بنكهة
رأسمالية يركز أساسا على النمو والوفرة وسبيله في ذلك توظيف البيانات الكمية وتجميعها ودراستها
في عالم يستحيل فيه البشر إلى مجرد أرقام قابلة للزيادة والنقصان حسب ما تقتضيه املصالح
االقتصادية القومية.
 -3استشرافيات «ما بعد «كورونا املستجد»»:
إن املتتبع ملا كتب في فترة الحجر الصحي من مقاالت وتقارير وفيرة تتناول ما بعد جائحة «كورونا
املستجد» ،وذلك من خالل الرصد عبر محرك البحث كوكل .والكثير من هذا األعمال كتبت بهاجس
استشرافي ،ما يجعل من االستشراف هاجسا قويا من هواجس زمن «كورونا املستجد» ،وتتميز هذه
األدبيات التي أطلقنا عليها «استشرافيات ما بعد «كورونا املستجد»» بأربع ْنزعات أساسية:
أ -نزعة انتقادية تحذيرية :وهي امتداد لجهود سابقة درجت على توجيه النقد الالذع للنظام
الدولي الرأسمالي وألقطابه ،وخاصة الواليات املتحدة وأوربا ،وإذا كانت النزعة النقدية في الدراسات
 -1نفسه ،ص47
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املستقبلية 1تهتم أساسا بتغييب البعد الثقافي واملنظورات الحضارية املتعددة ورؤى الشعوب،
فإنها ال تختلف عن املنظورات النقدية األخرى السيما املنظور االشتراكي وكثافة النقد الذي وجهه
للرأسمالية عالقة بتركيزه على نمط توزيع الثروة بدل التركيز على النمو والوفرة اإلنتاجية ،وهو
املسعى الذي عبر عنه تقرير نموذج باريلوت�شي الصادر في ثمانينات القرن املا�ضي باألرجنتين ،كرد
فعل من خبراء ومثقفي العالم الثالث على نموذج نادي روما وتوابعه.

2

ونظرا لكثافة التقارير واملقاالت النقدية التي صدرت في هذه املرحلة والتي ال يسع الباحث
تتبعها جميعا ،ولذلك سأكتفي باإلشارة إلى نموذج رائد في نقد النظام الدولي الرأسمالي ،وهو عالم
اللسانيات األمريكي نعوم تشومسكي ،حيث أعدت صحيفة األندنبندنت تقريرا عن مقابلة أجراها في
حلقة خاصة مع ( )DIEM25 TVحذر فيها من السباق نحو الكارثة بسبب املضاعفات االقتصادية
واالجتماعية للوباء ،كما أعاد التنبيه إلى تزايد مخاطر التهديد النووي ومخاطر االحتباس الحراري،
محذرا من عودة السلطوية واإلجهاز على الديمقراطية ،كآثار محتملة لسياسات اإلغالق املشدد في
أوربا ،ولم يفوت الفرصة لتوجيه سهام النقد لسياسات الواليات املتحدة بقيادة ترمب ،وما تخلفه
من رعب يضاهي الرعب النازي ،منتقدا بشدة التباطؤ األمريكي واألوربي غير املسؤول في التعامل مع
الوباء بسبب الحسابات االقتصادية للنيولبرالية التي تحكم العالم« ،خشية الخسائر التي سيتسبب
بها العزل االجتماعي ،وإغالق املؤسسات والشركات وتعطيل الحياة العامة وملنفعة هؤالء األثرياء.
وبسبب عقلية اقتصاد السوق ،فضلت شركات األدوية تصنيع كريمات البشرة على إيجاد لقاح أو
ً
عالجات لألوبئة املحتملة ألنها أكثر ربحا .هم كانوا يعرفون منذ تف�شي فيروس السارس بوباء «كورونا
املستجد» املحتمل .فقد تم القيام بأبحاث منذ فيروس السارس وتم تحديد التسلسل الجيني لساللة
سارس ،والتي ينتمي إليها فيروس «كورونا املستجد» باعتبارها تطورا جينيا محتمال للساللة ،تم التأكد
منه .ماذا حدث؟ لم تعمد الحكومات وشركات األدوية العمالقة على االنكباب لتصنيع العالجات أو
اللقاحات لحماية الناس».
 -1للتوسع في موضوع املستقبليات النقدية ،ينظر :فؤاد بلمودن :تطور الدراسات املستقبلية بالغرب من النمذجة إلى
املستقبليات املتكاملة ،مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة ،عدد  19سنة  ،2018ص72
 -2للتوسع في موضوع النماذج العاملية ومنها نموذج باريلوت�شي أنظر :فؤاد بلمودن ،املستقبل الحضاري لألمة التحديات
والبدائل ،دار نشر املعرفة األردن.2018 ،
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ويدعو تشومسكي بإلحاح إلى أن التقدم إلى اإلمام يقت�ضي اإلجابة عن سؤال :أي عالم نريد؟
ويرصد جملة من الخيارات التي تتراوح بين تركيب استبدادي للغاية تتحول فيه الدولة إلى وحش ،أو
خيار الراديكالية وإعادة إعمار املجتمع ،أو الخيارات اإلنسانية التي تغلب االحتياجات البشرية على
املنافع االقتصادية لألثرياء واملنظومة النيولبرالية.
ويشدد تشومسكي على استثمار اللحظة الستعادة الوعي بالتحديات العميقة التي تواجه
ً
اإلنسانية« ،فالعالم معيب وليس قويا بما فيه الكفاية للتخلص من الخصائص العميقة املختلة
في النظام االقتصادي واالجتماعي العالمي كله ،واستبداله بنظام عالمي إنساني كي يكون هناك
مستقبل للبشرية قابل للبقاء» .1لكنه يعتقد أن فيروس «كورونا املستجد» «عالمة تحذير ودرس
للبشرية ،وعلينا أن نبحث في الجذور التي تؤدي إلى األزمات ،التي ربما تكون أسوأ مما نواجهه اليوم،
والتحضير لكيفية «التعامل معها ومنعها من االنفجار».2
ب -نزعة تشاؤمية :هناك فرق بين النزعة النقدية والنزعة التشاؤمية ،ففي حين تطرح الرؤى
النقدية خيارات مفتوحة على أفق إنساني أكثر إيجابية ،فإن النزعة التشاؤمة تقع في فخ الحتميات
إذ ال ترى فكاكا أو خالصا من وقوع األسوء ،أو حلوال للكارثة ،وهو خطاب درج عليه الكثير من
الباحثين واملثقفين حول العالم السيما في العالم الثالث ،بسبب اليأس املزدوج من إمكانية إصالح
املنظومات املحلية أو إصالح النظام الدولي الرأسمالي .يتقمص الخطاب التشاؤمي أحيانا طابعا
استشرافيا كما تجسد ذلك ما بعديات «كورونا املستجد» ،إذ يرى أن العالم بعد «كورونا املستجد»
سيكون أسوأ ،وأن املستقبل مظلم وقاتم ،وربما استلهم بعض الرؤى التي تتحدث عن صدام نووي
وشيك بين الصين والواليات املتحدة على الزعامة في معركة صفرية ،وهو رأي تغذيه الخطابات
العدوانية إلدارة الرئيس ترمب املسكونة بجنون القوة والسيطرة .ويسود التشاؤم حتى داخل البلدان
الغربية بسبب التوقعات من ارتفاع مهول للتضخم وارتفاع نسبة العجز وتراجع النمو االقتصادي
ملستويات قياسية ،وهبوط قيمة األسهم .وربما تلبست الرؤى املتشائمة بلبوس ديني لتستحضر من
جديد خطاب النهايات بتكثيف الحديث عن قيام الساعة وعالمات القيامة ونهاية العالم ،وهذه
الخطابات ترتفع حدتها كلما حدثت أزمة خانقة كتعبير عن العجز عن فهم حقيقة األزمة ومسبباتها
 -1أنظر :موقع أندبدنت عربية ،تقرير لسامية عي�سى ،بعنوان :نعوم تشومسكي ما بعد كورونا أخطر من الوضع الراهن،
ضمن ملفات أندبدنت ،بتاريخ :االثنين  13أبريل  2020الرابط/https://www.independentarabia.com/node :
 -2املرجع نفسه.
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وسبل الخروج منها ،وإن كنا ال ننكر حقيقة الساعة ويوم القيامة ،فإن دوافع استحضارها في هذه
اللحظات ،ال يدل على حالة إيمانية راسخة بقدرما يعكس أزمة في الوعي السنني والفاعلية اإليمانية.
وال تشذ عن هذا املنطق كثيرا الخطابات واملقاربات التي تبشر بنهاية منظومة كشرط لصعود
أخرى ،كاشتراط سقوط الغرب لصعود الصين ،ثم سقوط الصين لصعود اإلسالم ،وكأنه شرط
في الحضارة الستنهاضها أن تسقط مثيالتها ،ذلك أن صعود الحضارات وتدهورها ناتج عن عوامل
مزدوجة ،يتضافر فيها الذاتي باملوضوعي ،وتظل العوامل الذاتية هي محور االنطالق ،والعالقة بين
اإلسالم والغرب ليست بالضرورة عالقة مد وجزر كما يصر على ذلك عرابو الصدام والصراع،
فالحضارات يمكن أن تتجاور وتتآلف وتتكامل لخدمة اإلنسانية ،مع الحق في احتفاظ كل منظومة
حضارية بمقوماتها الذاتية وشخصيتها الحضارية.
ج -نزعة تفاؤلية :تشكل النزعة التفاؤلية هامشا ملحوظا ضمن ما اصطلحنا عليه باستشرافيات
«كورونا املستجد» أي األدبيات االستشرافية في زمن «كورونا املستجد» ،وذلك راجع إلى عاملين:
عامل عقدي إيماني ،وعامل إنساني.
ّ
يحصل منها اإلنسان
فيقت�ضي العامل األول أن األوبئة ليست سوى دروس على درب االبتالء،
َ
العبر ليم�ضي في رسالته اإليجابية ببعث األمل والطمأنينة في الحياة.
أما العامل الثاني ،فيقوم على فرضية أساسية تتمثل في أن اإلنسان ال يحصل من حظ الحياة
إال بمقدار تفاؤله ،ولذلك فالذي ُيبقي على اإلنسان هو توقعه وشعوره املستمر بأن القادم أفضل.
ولذلك فالكثير من الرؤى املقدمة في هذا الشأن تسعى لتكريس روح التفاؤل سواء استندت ملعطيات
علمية وموضوعية وجيهة ،أو أنها لم تبرح حدود االنطباعات املحفزة والباعثة على االطمئنان.
وتحضر النزعة التفاؤلية في أدبيات البحث املستقبلي في بناء السيناريوهات واملشاهد الهادفة
لتقديم رؤى متعددة من زوايا مختلفة عن املستقبل ،وذلك برصد املستقبالت املمكنة واملحتملة
واملفضلة ،والسيناريو املفضل هو الذي يعبر عن نزوع تفاؤلي في تصور املستقبل ،فهذا األخير يحكمه
منطق يندرج ضمن سيكولوجيا التفكير الرغبي ،أي أنه محاولة علمية لبناء سيناريو يتالءم مع
انتظارات الباحث ،ومطالب وطموحات املجتمع الذي يعيش فيه.
لكن استشرافيات «كورونا املستجد» في مجملها ليست متقيدة باألبعاد املنهجية والتقنية للبحث
املستقببلي ،بل تطغى عليها غالبا األبعاد االستهدافية واالنطباعية ،فيأتي الخطاب جانحا نحو الذاتية
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أحيانا بصورها الثقافية واإلديولوجية والفئوية ،وربما بلغ التحيز نحو اآلخر مبلغا غير مستساغ،
ولذلك فال يمكن طرح مسألة التوازن في هذه الرؤى االستشرافية بين ما يقتضيه التحذير من تطور
األوضاع نحو سينارويهات محتملة قد تكون األسوأ ،وبين ما يقتضيه بعث التفاؤل والتبشير بسيناريو
مفضل يتطلب استحقاقات معينة ينهض بمقتضاها مختلف الفاعلين لتحققه في الواقع املستقبلي
القريب أو املتوسط.
وتصنف الدراسة التي نشرتها جامعة سنغفورة للتكنولوجيا والتصميم ضمن هذا املسعى
التفاؤلي الجاد والبعيد عن االنطباعية ،حيث نشر نتائج دراسته التي ترى بأن نهاية الوباء ببلدان
العالم العربي خالل شهري مايو ويونيو ،باستثناء لبنان واألردن التي تعد رسميا بلدان تمكنت من
القضاء على الوباء ،وتتوقع الدراسة خلو الفيروس من العالم في  29مايو بنسبة  97في املائة ،وانتهاؤه
1
من العالم كليا في  27نونبر.
وبالنظر للطابع املفرط في التفائل لم تسلم الدراسة من النقد ،إذ وصفها بعض الباحثين منهم
الدكتور إسالم عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار األوبئة بكلية الصيدلة بجامعة مصر
الدولية ،بأنها غير احترافية ،مؤكدا في معرض تعليقه على توقعات الدراسة بخصوص انتهاء الفيروس
من مصر خالل  20مايو ،أن الدراسة ال تحتوي على توضيحات ملصادر املدخالت املغذية للسيناريو،
وأنها تمت بطريقة إحصائية بسيطة وليست احترافية من خالل توقع املنحنى الخاص باإلصابات
2
املؤكدة حتى وصوله ملرحلة االضمحالل.
د -نزعة سلطوية :يعد النزوع السلطوي ظاهرة يتعزز حضورها في أوقات األزمات ،وهو أمر
ملحوظ في ظل أجواء «كورونا املستجد» ،وهو ما ارتفعت أصوات تحذيرية منه بالغرب ،فما بالك
بباقي البلدان التي يعيش أفرادها في ظل أنظمة أبوية استبدادية عريقة ،ويمكن تصور حضور النزعة
السلطوية ضمن استشرافيات «كورونا املستجد» في عنصرين:
احتكار املعلومة وعدم تعميم املعطيات :وهو اتهام ارتفعت أصوات عاملية لتوجيهه لعددمن البلدان بالتعتيم على الوضعية الوبائية كالصين وإيران وغيرها ،ويشمل ذلك أيضا التعتيم
 -1أنظر :موقع مركز ضياء للمؤتمرات واألبحاث ،عنوان املقال :دراسة عاملية بجامعة سنغافورة ،بتاريخ  29أبريل 2020
الرابط www.diae.events :وموقع الروية ،بتاريخ 28 :أبريل  2020الرابطhttps://www.alroeya.com/60-65/2132099- :
 -2موقع املصراوي ،تقرير بعنوان :ليست احترافية ،بتاريخ 26 :أبريل  2020الرابطhttps://www.masrawy.com/news/ :
-news
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على الوضع االقتصادي واملالي ،وعدم الشفافية في تدبير الصناديق املخصصة للتعامل مع اآلثار
االجتماعية للجائحة ،وقد تناولت العديد من الدراسات اآلثار الكارثية املحتملة لحالة التعيتم هذه
وانعكاسها على الدراسات واألبحاث التي تسعى لبلورة دراسات وحلول تخفف من آثار األزمة ،وتبدو
خطورة هذا العنصر أساسا في تعطيل عجلة البحث العلمي وعدم استفادة هذه البلدان من الخبرة
العلمية في املجاالت املختلفة الطبية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية وغيرها.
احتكار التدبير :ينتج عن ذلك انتهاج الدولة لسياسات أحادية غير تشاركية بداعي ظروفاالستثناء واالستعجال في تدبير األزمة ،فيتم تغييب املؤسسات الوسيطة من أحزاب ونقابات
ومجتمع مدني ،وباألحرى تغييب املجتمع في هذه السياسات ،مما يخلق حالة من االمتعاض والرفض
لهذه السياسات األحادية ،بل إن حالة االستثناء قد تشكل فرصة سانحة لبعض الدول االستبدادية
إلعادة إنتاج وتجديد الظاهرة السلطوية ،فيتسيد املشهد فيها رجال السلطة ويختفي باقي أطر الدولة
كاألطباء واملدرسين واملهندسين والحقوقيين وغيرهم ،بل إن تجارب بعض الدول العربية أبرزت كيف
أن جهات نافذة داخل السلطة قد تستغل ظروف الحجر الصحي النتهاز الفرصة للضغط الستصدار
قوانين سالبة للحريات تتعارض مع دساتيرها والتزاماتها الحقوقية.
ويشير مقال بموقع الحرة 1يقوم برصد تحوالت السلطوية زمن «كورونا املستجد» بأن هناك ثالثة
أنظمة عربية على األقل تشعر بالغبطة والسرور ألن «كورونا املستجد» منحتها مشروعية خرافية
في حظر أي فعل احتجاجي وجعله عمال غير قانوني بل غير أخالقي في الظرف الراهن ،وهي لبنان
والعراق والجزائر ،بينما تعيش سوريا لحظة حبور لم تشعر بها منذ تسع سنوات وهي مدينة لـ»كورونا
املستجد» بمنحها الفرصة الستعادة الكثير من منسوب الشرعية الذي افتقدته بفعل إمعان النظام
في أعمال القتل والدمار الناتج عن البراميل املتفجرة واألسلحة الكيماوية ،بينما يرى بأن إيران ستكون
لها الفرصة سانحة إلعادة بناء نظامها لسردية املؤامرة .لكن صاحب املقال غض الطرف عن ابتهاج
أنظمة استبدادية عربية أخرى باتت مضرب املثل في القمع وسحق املعارضين ،وفي تدبير املؤامرات
وبث القالقل في بلدان عربية شقيقة ،والعمل على تفكيك نسيجها املجتمعي ،وهذه ليست سوى
صورة من صور التحيز اإلعالمي كما يعكس ذلك الخط التحريري لشبكة الحرة اإلعالمية األمريكية
مصدر هذا املقال.
 -1مقال بموقع الحرة ،لرستم محمود ،بعنوان :زمن كورونا وإعادة تشييد السلطوية ،بتاريخ 23 :مارس https://www. 2020
alhurra.com/coronavirus-reconstruction-of-authoritarianism
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وفي سياق آخر يتصاعد الخوف من حالة اإلشادة باإلجراءات السلطوية الصادرمة املتعلقة
بفرض الحجر الصحي ،وهو ما قد يتحول من حالة اإلعجاب بقدرة البلدان غير الديمقراطية على
التصدي للفيروس إلى تبني هذه السياسات ،السيما مع حالة الفشل التي منيت بها الكثير البلدان
الديمقراطية في وقف تسارع انتشار العدوى 1 ،علما أن هناك رواية واحدة يتم الترويج لها على نطاق
واسع داخل عدد من الدول السلطوية بأن ما يتحقق من نجاحات في التحكم بالفيروس مقارنة بالدول
الديمقراطية هو بسبب نجاعة السياسات املتخذة من قبل السلطة ،مع تغييب الكثير من العوامل
الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ما يصب في النهاية في خانة تكريس السلطوية حال
نهائيا لهذه املجتمعات ويقلل من قيمة التدبير الديمقراطي لألزمات ،بل ويجعل الحديث عن االنتقال
الديمقراطي في البلدان السلطوية بال جدوى.
وإجماال ،فإن حضور النزعة السلطوية في استشرافيات «كورونا املستجد» تجسد من خالل
الحضور املمركز للدولة الوطنية في تدبير الجائحة وفي رسم السياسات والخطط االستشرافية وفي
حالة االنكفاء داخل الحدود ،كما يظهر ذلك أيضا في الدراسات املحذرة من أن تنامي السلطوية،
قد يسهم في اإلجهاز على املكتسبات الديمقراطية والحقوقية داخل هذه الدول ،لكن جوانب أخرى
أيضا ينبغي استحضارها في معرض نقد السلطوية في عالقتها باالستشراف ،وهو دمقرطة الدراسات
املستقبلية الذي طالب به الدكتور املهدي املنجرة ،وذلك بتبني رؤى الشعوب وتمثالتهم عن الثقافة
والهوية والسياسة واالقتصاد ،وإنهاء هيمنة الغرب على الدراسات املستقبلية وذلك ما أطلق عليه
استعمار الدراسات املستقبلية 2،وهو أمر من الصعب حصوله في ظل نظم سلطوية بدون أفق
ديمقراطي وليس لها تطلع نحو االستقاللية عن التبعية الغربية.
خاتمة:

لقد شكلت نازلة «كورونا املستجد» إحدى القضايا املفصلية في الربع األول من القرن الواحد
والعشرين ،فهي من جنس القضايا البازغة بتعبير جيمس دتور 3،التي من شأنها أن تحدث تحوالت
كبرى بصورة غير متوقعة في أنماط العيش وعلى مستوى املفاهيم والعالقات املؤسسة لالجتماع
 -1أنظر :مقال بموقع الجزيرة ،لخليل العناني ،بعنوان :كورونا بين السلطويات والديمقراطيات ماراثون املقارنات الخاطئة،
بتاريخ :الرابطhttps://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2020/4/8/%D9%83%D9%88%D8%B1% :
 -2املنجرة املهدي ،محاضرة بعنوان :الدراسات املستقبلية والوضع الدولي ،مكناس ،سنة .1993
(.James Dator, Emerging Issues Analysis the Hawaii Judiciary (Honolulu:Hawaii Judciary.1980 -3
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اإلنساني ،وكان من تداعيات ذلك أسهمت في بعث هواجس االستشراف والتطلع نحو املستقبل لدى
املثقفين والخبراء.
وقد انصرف الجهد في هذه العمل إلى دراسة وتتبع أهم الدراسات واألبحاث االستشرافية ذات
العالقة بجائحة «كورونا املستجد» ،سواء الدراسات القبلية التي يفترض أنها تنبأت بالجائحة أو
الدراسات التي كتبت زمن األزمة باتجاهاتها املختلفة ونزوعاتها املتعددة ممثلة في النزعات النقدية،
والتفاؤلية ،والتشاؤمية ،والسلطوية.
ويمكن أن نلخص االستنتاجات األساسية للدراسة في اآلتي:
أن خطر الجوائح البيولوجية واألوبئة هاجس إنساني قديم ،لكنه تراجع مع التقدم الطبياملعاصر ،وبات ينظر إليه بوصفه خطر ال يحظى باألولوية أمام ظهور الخطر النووي ،لكن قلة من
العلماء والخبراء ظلوا يعتقدون بأولوية خطر األوبئة ،وقد ترجمت أعمالهم في نصوص أدبية على
شاكلة رواية «عيون الظالم» ،أو أعمال درامية نحو فيلم «عدوى» ،أو قدمت ضمن أبحاث تحذيرية
منذرة بالخطر على شاكلة كتاب «ساعتنا األخيرة :إنذار من عالم» ،وغيرها.
أن االستشراف في ظل األزمة عملية صعبة ،بالنظر لعدم اتضاح الرؤية وتعذر أخذ مسافة كافيةعن املؤثرات الظرفية لألزمة ،ولذلك جاءت الكثير من الدراسات املقدمة إما أسيرة لالنطباعات
الذاتية أو مطبوعة بطابع التسرع في االستنتاجات ،أو خاضعة ملنطق الحتميات الذي يفترض هيمنة
العامل الخارجي ويهمش العوامل الذاتية ويضع الذات خارج دائرة الفعل واالبتدار.
أن ْالنزعات األربع التي طبعت األدبيات االستشرافية ملا بعد «كورونا املستجد» ،وإن افتقد الكثير
منها للمقومات املنهجية والتقنية املطلوبة في البحث املستقبلي إال أنها تشكل زوايا متنوعة ومفيدة
لإلسهام في تشكيل الرؤية االستشرافية ،وتبقى الحاجة ماسة للنزعة النقدية التحذيرية لتفادي
هيمنة النزعة السلطوية وطابعها االستهدافي األحادي ،كما تفيد النزعة التحذيرية في الحد من اإلفراط
في النزعة التفاؤلية .بينما تفيد النزعة التفاؤلية املتوازنة القائمة على أساس علمي تضبطه العوامل
املغذية للسيناريو املفضل ،يفيد في تالفي الرؤى والنزوعات املفرطة في التشاؤم .أما النزعة التشاؤمية
فليس بالضرورة أن أدبياتها كلها تيئيسية تنطوي على رؤية سوداوية ،وإنما تصلح في تشكيل عوامل
البناء والتغذية للسيناريو املحتمل الذي يفترض وقوع األسوأ ،فيرصد العوامل واملتغيرات الحاكمة
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ملقت�ضى تحققه في الواقع ،فتكون فائدته في سعي صانع القرار لتجنبه بالحرص على إجراء تعديالت
في العوامل واملتغيرات املتحكمة في الظاهرة.
الببليوغرافيا:
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كورونا Covid-19

وبواعث التأسيس للمشترك األخالقي
يف الخطاب الديني والفكر اإلنساني

Covid-19 and grounds for establishing the ethical common in religious discourse and human thought

د .عبدالفتاح صنيبي
دكتوراه :تخصص العقيدة والفكر اإلسالمي
 -جامعة سيدي محمد بن عبدهللا–فاس -املغرب.

أبانت األحداث املتتالية واملتراكمة منذ ظهور كورونا  Covid-19حاجة اإلنسانية إلى بناء أخالقي
يعصمها مما كسبت أيدي الناس ،وما جنته بعض التصورات والتصرفات التي نزعت في كثير من
األحيان نحو األنانية السلطوية الداعية للتكبر والتجبر والعبث في الكون ،جريا على مصلحتها الفردية؛
مما جر الويالت واملصائب على الكون كله ،ودق ناقوس الخطر في أكثر من قضية محورية وأساسية
تهم اإلنسانية في ظل هذا الوباء إلعادة النظر في سلم األولويات املؤسسة للحضارة اإلنسانية.
ال شك أن التطورات الحاصلة واملطردة الناتجة عن وباء كورونا  Covid-19ستنعكس على
القضية األخالقية ،التي تعد األرضية والسقف الذي ينبغي أن يغطي العالقات اإلنسانية في أبعادها
الروحية واالجتماعية والبيئية والسياسية...؛ ذلك أن األزمة التي تكتوي الحضارة اإلنسانية بلظاها
في ظل كورونا  Covid-19ليست أزمة فكر أو علم بل «أزمة في األخالق».1
 -1اإلسالم مالذ كل املجتمعات اإلنسانية ،سعيد رمضان البوطي ،دار الفكر املعاصر ،بيروت/لبنان ،ط1404 ،1هـ1984/م،
ص.250
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وإذا كانت اإلنسانية تشهد للحضارة الغربية بتحقيق الرغد التقني والتكنولوجي من خالل ثوراتها
املتتالية ،والتي كان لها انعكاس إيجابي على باقي املجتمعات اإلنسانية ،فإنها تشهد باملقابل على أن
الحضارة الغربية قد ألحقت األذى باإلنسان «في صميم وجوده األخالقي» ،1وما ذلك إال ألن الرؤية
الغربية دوما كانت تنظر إلى أحد جوانبه وأجزائه ال إلى كليته ،وبذلك فاتها إدراك الحقيقة الكاملة
عن اإلنسان.
من هنا يتعين النظر إلى قضية العالقة بين أخالق اإلنسان وأنماط تفكيره وإحساسه وبواعثه
النفسية ،خاصة ضمن سياق كورونا  ،Covid-19فإذا كان يتبادر إلى الذهن أن هناك إجماعا حول
املشكلة األخالقية وأن الحل إعادة بعث السلوك األخالقي وحفز البواعث األخالقية ،فإن األمر
ليس كذلك أمام التشابك غير املحدود لدوافع بناء السلوك اإلنساني ،وتداخل املعارف واختالف
التصورات الذي أحدثه ظهور وباء كورونا  Covid-19في مقاربة القضايا املجتمعية واإلنسانية على
العموم ،والقضية األخالقية على الخصوص.
وبقدر ما أظهرت األزمة أن العالم أعجز ما يكون عن مواجهة هذا الكائن في حالة االنفراد والتشتت
ُ ّ
والتمزق واملصالح الذاتية ،أظهرت عمق الحاجة إلى تجنب الفلسفات الصراعية امل ِغلفة لكثير من
القرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية...وإلى التعاون والتضامن
والتشارك والتآزر والتكامل ،2وتلك هي األخالق التي ينبغي البحث عن مسالك التأسيس لها في سياق
حضاري يستحضر البعد الكوني واملصالح املشتركة املؤسسة على رؤية سليمة للوجود اإلنساني.
واملالحظ أنه مع ظهور وباء كورونا  ،Covid-19استدعيت القضية األخالقية وبدأ النقاش عن ما
بعد كورونا ،ال�شيء الذي يمكن التساؤل معه ،هل يعني ذلك القطع مع املعارف السابقة التي أثلها
اإلنسان ومحاولة البحث في نسق معرفي جديد خارج األنساق الحالية؟
الحقيقة املاثلة أمام عين املتفحص للقضايا الحضارية ،أن الغرب كان دوما متنكبا عن أخالق
اإلنسان التهذيبية ،منشغال بما يحقق له الثراء املالي والتخمة االقتصادية بما يغني األغنياء ويفقر
الفقراء ،استنادا إلى مرجعيات مادية صرفة ،ولم ينظر إلى الحاجات الحقيقة لإلنسان ،لذلك فإن
 -1سؤال األخالق مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ،طه عبد الرحمن ،املركز الثقافي العربي ،ط2000 ،1م ،ص
.145
 -2يمكن مطالعة مجموعة من التصريحات الحديثة لفالسفة الغرب مثل «إدغار موران» في تصريح صحفي مترجم على موقع
https://lakome2.com/interview/173046
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ما يحتاج إليه العالم هو فتح الباب أمام املرجعيات املسترشدة بالوحي اإللهي والتي تحفل بما يصلح
اإلنسانية في أبعادها املختلفة وفي بعدها األخالقي على الخصوص ،وأمام املرجعيات الفكرية املستنيرة
بنور العقل املحرر من قيود الدوابية املادية.
وإذا كان األمر كذلك فكيف يمكن بناء مشترك أخالقي يحقق املصلحة العليا لإلنسان في بعده
الفردي والجماعي والحضاري في ظل كورونا Covid-19؟ أي كيف نستطيع أن نؤسس لفلسفة
املشترك األخالقي التي تحفظ اإلنسان والعالقات الحضارية في ظل أزمة كورونا Covid-19؟
لذلك تحاول هاته الورقة التنقيب عن بواعث التأسيس للمشترك األخالقي وإمكانات ذلك في
سياق الفكر الديني واإلنساني عموما في ظل  ،Covid-19وسوف تنصب جهود هذا البحث في اإلجابة
عن عناصر هاته اإلشكالية عبر مقاربة قضيتين أساسيتين:
بواعث التأسيس للمشترك األخالقي.
املشترك األخالقي في الخطاب الديني والفكر اإلنساني.
أوال :بواعث التأسيس للمشترك األخالقي

أثبت وباء  ،Covid-19أن املنظومة األخالقية الغربية في عالقتها باآلخر املؤسسة على فلسفة
الحداثة ذات املنزع الفردي تعيش اختالالت بنيوية لعدم انبنائها على أسس سليمة ،وغياب إرادة
منسجمة مع النواميس الكونية ،ذلك أن اإلرادة املنبعثة من تصور مسترشد بمنظور تكاملي للوجود
تؤسس لفلسفة املشترك ،وال يستقيم بناء دون وجود هاته اإلرادة ،ألن «اإلرادة أبدا تستردف
الحركة» ،1وتلك قاعدة مطردة حسا ومعنى ،وبناء املشترك األخالقي بدون باعث ضرب من العبث
وضياع للجهد ،لذا فإن البحث في مسالك بناء املشترك األخالقي والدعوة إليه تستوجب إبراز البواعث
التكوينية والتشريعية والسلوكية ،باعتبارها قواعد متينة يصح البناء عليها.
 -1إحياء علوم الدين ،الغزالي ،أبو حامد محمد ،دار املعرفة ،بيروت ،ج  ،4ص .6
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الباعث التكويني الفطري.

فإذا كانت الفطرة «عبارة عن الهيئة الخلقية والروحية التي انطوت عليها نفس اإلنسان والتي
توصله إلى معرفة عبوديته للخالق» ،1فإن ذلك يشمل اإلنسانية بأكملها ،في صدورها عن مصدر
ََ
اس َّات ُقوا َ َّب ُك ُم َّالذي َخ َل َق ُك ْم م ْن َن ْ
وتعالى{:يا َأ ُّي َها َّ
َ
ُ
س َو ِاح َد ٍة َوخل َق ِم ْن َها
ف
الن
واحد ،وذلك قوله سبحانه
ر
ِ
ِ
ٍ
َ
َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً َ ً َ َ ً َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ
ان َعل ْيك ْم َر ِق ًيبا}،2
زوجها وبث ِمنهما ِرجال ك ِثيرا و ِنساء واتقوا للا ال ِذي تساءلون ِب ِه والرحام ِإن للا ك
فالخطاب القرآني يشير إلى وحدة الخلق التي تميز اإلنسان ،ويؤكد أن االشتراك في املخلوقية الطينية
يقت�ضي االشتراك في االستعداد البشري للتحلي باألخالق الكلية بحكم االنتماء إلى نفس واحدة.
وبالرغم من التباعد االجتماعي الذي تم إقراره ضمن اإلجراءات الوقائية ملحاربة «كورونا
املستجد» ،واتخذ أبعادا فردية وجماعية ودولية ،فإن هذا في نظر الرؤية الرسالية ال تأثير له في
بناء العالقات الحضارية على قواعد أخالقية ،لصدور اإلنسانية عن مصدر واحد ،ذلك أن اشتراك
اإلنسانية في وحدة الخلق مما تؤكده الرساالت السماوية وال ينكره العلم إجماال ،فجميع «البشر لهم
أب واحد وأم واحدة ويؤمن املسلمون والنصارى واليهود أن هذا األب هو آدم عليه السالم ،وأن هذه
األم هي حواء زوجته « ،3وقد جاء في العهد القديم« :جبل الرب اإلله َ
آدم ترابا من األرض ونفخ في أنفه
نسمة حياة فصار آدم نفسا حية « 4
وال يخفى أن االشتراك في املخلوقية يقت�ضي االشتراك في االستعداد الفطري للتحلي باألخالق،
ّ
فهو أنى كان ،باعث على االشتراك في األخالق ،فاهلل عز وجل قد خلق اإلنسان سوي الخلقة ،فقوله
َ
ََ ََ
َ
تعالى{:لق ْد خل ْق َنا اإلنسان ِفي أ ْح َس ِن ت ْق ِو ٍيم} ،5إنما يدل على أنه سبحانه وتعالى قد خلق اإلنسان
َ
ُ
وجبله على ما هو أحسن ،وال شك أن الخلق ضمنا فضال عن الخلق ،ذلك أن املبادئ «األخالقية
التكوينية لإلنسانية تبعا للرؤية اإلسالمية ،ثابتة ومسلم بها ألي إنسان حتى لو كان منتميا إلى دين
 -1تجديد املنهج في تقويم التراث ،طه عبد الرحمن ،املركز الثقافي املغربي ،الرباط ،ط ،2ص .100
 -2سورة :النساء :اآلية.1 :
 -3املشترك اإلنساني نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب ،السرجاني ،راغب ،مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة،
القاهرة /مصر ،ط2011 ،1م1432 /هـ ،ص .144
 -4سفر التكوين ،ص .2-7
 -5سورة :التين :اآلية.4:
العدد التاسع عشر  -ربيع 2020م

36

ملف العدد :منظومة القيم واألخالق وتحديات جائحة كورونا

غير اإلسالم ،أو إلى ثقافة أو حضارة أخرى» .1واحتراما لسنة االختالف املبثوتة في الكون ،فهي وإن
كانت تكوينية فطرية فإنها» تختلف أشد االختالف من شخص إلى آخر».2
إن الحقيقة التي ال يمكن التغافل عنها في ما بعد «كورونا كوفيد  ،»19أن املدخل الحقيقي
لتأسيس حضارة إنسانية هو مدخل أخالقي ،لكونه ينبني على باعث فطري ،وهذا ما يفسر ذهاب
البعض إلى اعتبار أن األخالق «تقررها أساسا طبيعتنا البيولوجية واستعدادنا السيكولوجي» ،3ذلك
أن اإلنسان بحكم جريانه على إرادة هللا التكوينية هو كائن اجتماعي باعتماده على اآلخر «لذلك
كانت له ميول طبيعية كثيرة تؤهله للحياة االجتماعية املتناسقة .وكان قدر كبير من السلوك األخالقي
غريزيا وتلقائيا» ،4بل ذهب البعض أبعد من ذلك حين اعتبر أن األخالق املبنية على الفطرة والطبيعة
َْ
البيولوجية «أق َيم من كل ما عداها وأنها مثال للفضيلة اليسيرة السعيدة التي ينبغي اعتبارها مثال
أعلى».5
وجملة القول فإن املشترك األخالقي قاعد كونية وسنة ربانية ووجودية «اقتضتها اإلرادة التكوينية
لفاطر الكون ومن فيه وما فيه» ،6إذ الخطاب اإللهي مؤسس على فطرية التدين لدى اإلنسانية التي
ُ َّ َ
َ
«لم تستغن يوما عن الدين» ،7يقول هللا تعالىَ ﴿:و ِإن ِّم ْن أ َّم ٍة ِإل خل ِف َيها ن ِذير﴾ ،8واألخالق كلية
من كليات الدين املنغرسة فطريا في اإلنسان الداعية لالنبعاث من جديد لرسم األصول األخالقية
املشتركة وبناء حضارة إنسانية متجددة ملا بعد كورونا .Covid-19
 -1سؤال القيم في املجتمع اللبرالي ،الطيب بوعزة ،سؤال األخالق والقيم في عاملنا املعاصر ،أعمال الندوة العلمية الدولية،
دار ابي رقراق للطباعة والنشر2012 ،م ،ص .85
 -2اإلنسان واألخالق واملجتمع ،جون كارل فلوجل ،دار الفكر العربي ،د.ت ،ص .24
 -3اإلنسان واألخالق واملجتمع ،جون كارل فلوجل ،مرجع سابق ،ص .24
 -4املرجع السابق ،ص .24
 -5املرجع السابق ،ص .24
 -6املنهج القرآني في بناء املشترك ،محماد بن محمد رفيع ،مجلة إسالمية املعرفة ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ع ،66
1432هـ2011/م ،ص .118
 -7منبعا األخالق والدين ،هنري ،برغسون ،ترجمة :سامي الدروبي وعبد هللا عبد الدائم ،الهيئة املصرية العامة للتأليف
والنشر1971،م ،ص .120
 -8سورة :فاطر ،اآلية.24 :
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الباعث التشريعي التكليفي

إذا كان وباء كورونا  ،Covid-19قد أجبر اإلنسانية على إلغاء حدودها في وجهه متجاوزا بذلك كل
السدود ،وأجبرها على االشتراك في كثير من مشاعر الخوف والحزن والقلق ،فإن اإلنسانية مدعوة
إلى فقه البواعث التشريعية التي تؤسس ملشترك أخالقي يوحدها في مواجهة كل التحديات والعقبات.
واملقصود بالباعث التشريعي تلك القواعد والقوانين التي كلف اإلنسان بتمثلها معرفيا ووجدانيا
وسلوكيا استجابة لنداء خالقه ،ذلك أنه إذا كان الجانب الخلقي منغرسا في نفس اإلنسان تكوينيا؛
فإنه بموجب الجانب التشريعي ملزم بغرسها في كيانه ،وهو ما أفصح عنه الخطاب القرآني حين أكد
االشتراك اإلنساني في الدعوة إلى األخالق ،وعلى املهيع نفسه سارت التشريعات اإللهية السابقة ،وهو
الوسم الواضح الذي تنسلك فيه كثير من املرجعيات البشرية ،ال يؤثر على ذلك نشوز بعض اآلراء
في البعد عن األخالق.
وانطالقا من ذلك كانت قضية بناء املشترك األخالقي وتأسيسه ،باعثا تشريعيا انتظم قواعده
الخطاب القرآني والتطبيق النبوي ،إن سنا ملجموعة من القواعد األخالقية التي ينبغي التحلي بها
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ
مثل قوله
ات ِإلى أ ْه ِل َها} ،1أو إخبارا عن الشرائع السماوية ومركزية
تعالى{:إن للا يأمركم أن تؤدوا المان ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
األخالق لديها ،مثل قوله تعالى في مخاطبة نبي هللا شعيب لقومه{َ :ول تفسدوا في ال ْرض َب ْعد إ ْ
صل ِح َها
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
َ ُ َ َُ
ْ
ذ ِلك ْم خ ْي ٌر لك ْم ِإ ْن ك ْن ُت ْم ُمؤ ِم ِن َين}« ،2ألن املقصود األصلي للشرائع الدينية هو تقويم السلوك الخلقي
للفرد ،إن تنظيما لتصرفاته مع الخلق أو ترتيبا ملعامالته مع الخالق».3
والنظر إلى جزئيات التشريع اإلسالمي في مظانه ومباحثه العلمية يؤكد االرتباط الوثيق بتسديد
السلوك العملي ،فالقصد من األحكام الشرعية املختلفة إنما تحقيق سلوك عملي أخالقي يوافق
َ
َْ َ
َّ َ َ َّ َّ َ َ َ
الصلة ت ْن َهى َع ِن الف ْحش ِاء
الفطرة اإلنسانية ،وذلك واضح في مثل قوله تعالى{َ :وأ ِق ِم الصلة ِإن
ُْ َ
َوال ْنك ِر }« ،4فاملقصود الشرعي هو إذن مقصود أخالقي « .5لذا كان التشريع الخلقي يتغيى املواءمة ل
 -1سورة :النساء :اآلية58 :
 -2سورة :النساء :اآلية85 :
 -3تجديد املنهج في تقويم التراث ،طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص383 :
 -4سورة :النساء :اآلية.45 :
 -5تجديد املنهج في تقويم التراث ،طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .99
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«نزوات الطبيعة البشرية التي لم تتغير -أو التي تتغير ببطء -مع حاجات الحياة االجتماعية وظروفها
املتغيرة».1
وذلك ما صرح به كثير من العلماء؛ فالشنقيطي ذهب إلى أن كل من تأمل القرآن الكريم «يجد
مبدأ األخالق في كل تشريع فيه حتى العبادات» .2وهذا شأن جميع الرساالت السماوية ،وعبر الشاطبي
على نفس املعنى بقوله« :والشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم األخالق».3
إن اإلنسانية في ظل كورونا  ،Covid-19أحوج إلى تدبير القضية األخالقية بالتشريع لدنياها من
دينها ،باعتباره األصل ،ذلك أن املنظومات التشريعية التي احتوتها الكتب السماوية املنزلة ،كانت
موجهة «ألفعال املكلفين القلبية والجوارحية للحكم عليها بما ثبت عن الشارع الحكيم» ،4الذي أدت
مخالفته بمقت�ضى الحرية إلى الوضع الألخالقي الذي كشفه وباء كورونا .Covid-19
الباعث السلوكي الكسبي

ُيفترض أن جائحة كورونا  ،Covid-19سيكون لها تأثير متعدد األوجه على السلوك البشري ،لذا
فإن اإلنسانية أمام فرصة الستعادة أخالق اإلنسان بأبعاده املختلفة ،ذلك أنه بإمكانها بناء حضارة
أخالقية مشتركة «تتحدد فيها حقيقة اإلنسان ال بعقله أو بقوله ،وإنما بخلقه أو فعله».5
ُ
ومنطلق ذلك ما يمتلكه اإلنسان من مؤهالت ِخلقية وخلقية لتحمل مسؤوليته ،فقد خلقه هللا
عز وجل وميزه عن جميع املخلوقات ومتعه بالعقل ليميز بين الحسن والقبيح ،فهو عكس الحيوان
الذي يمتلك جبرية الفعل والتصرف الغريزي ،فاإلنسان يمتلك حرية االختيار التي تضعه في دائرة
التمييز وتجعله «كائنا أخالقيا» ،6ويمتلك قابلية التمرن على األخالق واكتسابها ،كما هو قابل
 -1قصة الحضارة ،ويليام جيمس َ
ديورانت ،ترجمة :الدكتور زكي نجيب ُ
محمود وآخرين ،دار الجيل ،بيروت/لبنان1408 ،
هـ1988/م ،ج ،1ص .90
 -2أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،الشنقيطي ،محمد األمين :دار الفكر ،بيروت /لبنان 1415 ،هـ 1995 /م ،ج،8
ص .249
 -3املوافقات ،الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ1997 /م ،ج ،2ص
.124
 -4القصد في القرآن الكريم بين التكويني والتشريعي :مقاربة مقاصدية ،وورقية عبدالرزاق ،مرجع سابق ،ص .32
 -5سؤال األخالق مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ،طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .146
 -6سؤال القيم في املجتمع اللبرالي ،الطيب بوعزة ،مرجع سابق ،ص .72
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لالنسالخ منها ،ألن القول بخضوع اإلنسان لإلرادة التكوينية ال يعني الخضوع الشديد لهاته اإلرادة
بكليتها ،ذلك أن سلوك اإلنسان يخضع لعامل خارجي وهو «عامل التوجيه والتحكم املكتسبين»،1
من خالل البيئة التي تحيط به.
وغير مستغرب القول بذلك إذا كان مفهوم األخالق يحمل في معانيه «العادة» و»الطبع» اللذين
2
أخذت بها املمارسة التراثية ...حيث ينسب ما هو طبيعي إلى مزاج اإلنسان وما هو مستفاد إلى العادة
والتدريب والتمرن ،وقد جاء في لسان العرب أن «اشتقاق خليق وما أخلقه من الخالقة ،وهي التمرين؛
من ذلك أن تقول للذي قد ألف شيئا صار ذلك له خلقا أي مرن عليه ،ومن ذلك الخلق الحسن».3
فكما أن األخالق منها ما هو فطري في اإلنسان 4فإن لها جانبا سلوكيا.5
ومن ثم فإن بعض ما يكتسبه اإلنسان من وسطه املجتمعي وأحوال معيشته ينسب إلى العرف
باعتباره «قوة من القوى التي يقوم عليها النظام االجتماعي ...يخضع لها حتى أكبر الناس استقالال،
وإن العرف قوة يكيف نفسه على قواعدها حتى من لم يؤمن بها فرارا من الجزاء االجتماعي» ،6حتى
رأى البعض أنه مصدر من مصادر األخالق ،ولذلك كان دائما واجبا على «الوالدين أن ينقلوا إلى
األبناء تشريع األخالق».7
ال مندوحة إذن أمام اإلنسانية في استحضار هذا الباعث في مواجهة ما بعد كورونا ،Covid-19
والتأسيس للمشترك األخالقي ،عبر اعتماد كل الوسائل املمكنة في إعادة تشكيل البنى النفسية
والفكرية والتربوية لإلنسان مادامت األخالق مما يمكن تحصيلها واكتسابها الندراجها ضمن قدرة
املكلف ،إذ لو كان مما ال يقدر على كسبه لكان مما ال يطاق ،وبذلك ينتفي التكليف وهذا محال؛ ألنه
مما «ثبت في األصول الفقهية امتناع التكليف بما ال يطاق ،وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج
 -1اإلنسان واألخالق واملجتمع ،جون كارل فلوجل ،مرجع سابق ،ص .24
 -2ينظر :تجديد املنهج في تقويم التراث ،طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص 381
 -3لسان العرب ،ابن منظور ،محمد بن مكرم ،دار صادر ،بيروت ،ط1414 ،3:ه ،ج ،10ص .91
 -4ينظر :املفردات في غريب القرآن ،األصفهاني ،الراغب أحمد ،تحقيق :عدنان صفوان ،دار القلم ،الدار الشامية ،دمشق،
ط 1،1412ه ،ص .297
 -5ينظر :نسيان التخلق :القيم الغربية وإشكالية الداللة ،شريف الدين بن دوب ،مجلة االستغراب ،ع2016 ،4م1437/هـ،
ص .125
 -6تأمالت في فلسفة األخالق ،منصور علي رجب ،مطبعة مخيمر ،القاهرة ،ط1953 ،1م ،ص.283
 -7قصة الحضارة،ويليام جيمس َ
ديورانت ،مرجع سابق ،ج ،1ص .90
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َّ
َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ
للا ن ْف ًسا ِإل ُو ْس َع َها } ،2ومتى تقرر هذا،
خارج عن املعتاد» ،1وذلك قوله سبحانه وتعالى{:ل يك ِلف
اتضح أن اإلنسان بإمكانه االلتزام باألخالق على تفاوت في ذلك باختالف الطبائع والطاقات ،وهو أمر
مشترك بين جميع الناس ،واتضح أيضا أن السلوك الكسبي لإلنسان باعث على التأسيس للمشترك
األخالقي.
يف�ضي إذن القول بقابلية اإلنسان للتمرن والتعلم والكسب الذي تؤكده معاني األخالق اللغوية
واالصطالحية ،والتقارب الفلسفي اإلسالمي مع كثير من الفلسفات القديمة والحديثة في ذلك،
والقول باتساع الخطاب التكليفي للمكلفين لشمول القدرة على اكتساب األخالق- ،يف�ضي كل ذلك-
إلى القول بإعمال اآلليات التنزيلية للمشترك األخالقي إلى واقع الناس.
وحاصل ما سبق ،فإن البواعث اآلنفة دعوة لإلنسانية ملا بعد كورونا  ،Covid-19لبناء تصور
جامع ينقل املشترك األخالقي من الجانب التجريدي إلى الجانب العملي ،ذلك أن الفطرة اإلنسانية
أصل ينبني عليه التشريع النسجام صدروهما عن مصدر واحد ،وعليهما يؤسس الباعث الكسبي
باعتبار القدرات املمنوحة لإلنسان فطريا الكتساب ما شرع له ،وتمرنه عليه بناء على رؤية علمية
ومعرفية واضحة فهما وتنزيال ،وهو ما كان واضحا في الخطاب الديني وبعض إسهامات الفكر
اإلنساني.
ثانيا :املشترك األخالقي يف الخطاب الديني والفكر اإلنساني

إن املتابعة اإلجمالية لبعض اإلسهامات الفكرية في العالم بعد ظهور وباء كورونا  ،Covid-19توحي
في مجملها إلى ضرورة التأسيس للمشترك األخالقي ،بالرغم مما تميزت به في أحيان كثيرة من التضارب
في املباحث الكبرى لألخالق ،إن مصدرا أو وظيفة ولكل حجته ،ومنبع ذلك «األرضية الفكرية التي
يستند إليها املفكر أو الفيلسوف في تحديد مصدر القيم األخالقية أو أصل هذه القيم ،هذا األصل
أو املصدر الذي قد يكون تبعا للمفكر إما إلهيا أو اقتصاديا أو طبيعيا أو غير ذلك».3
واملالحظ أن  ،Covid-19قد أثار القضية األخالقية بما يؤكد االشتراك فيها بين البشر إن كان
مصدرها الدين أو غيره ،وهذا مستقر عند كثير من أهل الدراسات املقارنة ،إذ األخالق كانت أهم
 -1املوافقات ،الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم ،مرجع سابق ،ج ،1ص .155
 -2سورة :البقرة :اآلية.286 :
 -3فلسفة األخالق عند الجاحظ ،عزت السيد أحمد ،منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشق2005 ،م ،ص .64
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املباحث التي شملتها تلك املقارنات ،حتى قال ابن تيمية «كل من تأمل ما عند اليهود والنصارى بعد
النسخ والتبديل من سياسة األخالق ...وجده خيرا مما عند أولئك بأضعاف مضاعفة»1؛ يقصد هنا
فالسفة اليونان الذين اشتهروا بمباحثهم األخالقية ،وهذا تصريح بكون األخالق بقدر ما امتازت بها
شريعة مقابل أخرى ،فإنها عنصر ثابت عند أهل العلوم الوضعية .وقد أدى التأثير والتأثر والتداخل
في األخالق بين مختلف املذاهب األخالقية إلى أن رأى البعض في «املعاني السلوكية املشتركة بين
الدين اإلسالمية وعلم األخالق معاني فطرية وينزلونها منزلة الكليات األخالقية املشتركة بين األمم
جميعا».2
يف�ضي القول إذن إلى االشتراك اإلنساني في األخالق ،التمييز بين اشتراك رسالي رباني أوحى به هللا
عز وجل إلى أنبيائه وأصفيائه من خلقه ،واشتراك بشري تداخلت العوامل واألسباب املستندة إلى
التجربة والعقل والفطرة اإلنسانية في تأكيده ،لذا فإنه يمكن منهجيا تسمية األول باملشترك األخالقي
العمودي والثاني باملشترك األخالقي األفقي.
املشترك األخالقي العمودي

واملقصود به اشتراك الشرائع السماوية في الدعوة إلى األخالق لصدورها من مشكاة واحدة ،ممثلة
في الوحي ،املصدر اإللهي امللزم بقوته الربانية التي يذعن لها اإلنسان بكل سالسة وانقياد ،كما جاء
َ
في قوله تعالىَ ﴿ :ل َي ْأتيه ْال َباط ُل من َب ْين َي َد ْيه َوَل م ْن َخ ْلفه َتنز ٌ ْ َ
يد ﴾ .3وكل الكتب
يل ِّمن ح ِك ٍيم ح ِم ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
التي أنزلها هللا عز وجل لعباده عبر األزمنة والعصور وكان آخرها القرآن الكريم اشتملت على خطاب
أخالقي ،يؤكد االشتراك الحضاري وقد تجمل بها األنبياء والرسل مع أقوامهم.
إن البحث في املشترك األخالقي في الخطاب الديني في زمن كورونا  ،Covid-19إنما هو استدعاء
ألصالة الخطاب النبوي للخلق إذ يشكل األنبياء النموذج العملي ملا جاء من توجيهات إلهية إلى
أقوامهم ،وإذا استقر في العقل والوجدان أن شريعة اإلسالم إنما هي شريعة استمرار واستكمال
وإتمام وإصالح ملنظومة الشرائع السابقة ،فإن ذلك ينسحب على جميع املجاالت املشتركة بين
 -1الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،ابن تيمية ،تقي الدين ،تحقيق :علي بن حسن  -عبد العزيز بن إبراهيم  -حمدان
بن محمد ،دار العاصمة ،السعودية ،ط1419 ،3هـ1999/م ،ج ،5ص .138
 -2تجديد املنهج في تقويم التراث ،طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .388
 -3سورة :فصلت ،اآلية.42 :
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اإلنسانية جمعاء واملنظومة األخالقية في القلب منها .وهو ما صرح به ابن تيمية حين اعتبر أن علوم
األخالق «هي جزء مما جاءت به الرسل ،واليهود والنصارى».1
على أن املشترك األخالقي يشكل الركيزة في الخطاب القرآني باعتباره مؤسسا للمعرفة الكلية
لإلنسان «ال تخص صالح الفرد الواحد ،وال صالح األمة الواحدة ،وإنما تبتغي صالح البشرية
قاطبة» ،2وبالتأمل في اآليات القرآنية تجدها تدور في دائرة األخالق ومكارمها في جميع املجاالت في
ُ
الحرب والسلم في السياسة واالقتصاد واالجتماع ألنها «من أصول اإلسالم ،التي أمر بها املسلمون».3
ََ
وإذا كانت سنة هللا عز وجل في إرسال الرسل تغ ُاير الشرائع باختالف حقبها الزمانية وظروفها
املكانية املعلنة في قوله تعالى{»:ل ُك ّل َج َع ْل َنا م ْن ُك ْم ش ْر َع ًة َوم ْن َه ً
اجا} ،4فإن املشترك األخالقي يجعلها
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
مندرجة ضمن سلك واحد ومنظومة واحدة ،وذلك أمر جلي في كونه قاعدة كلية راسخة في جميع
الرساالت السماوية ،ألن اإلسالم «ليس اسما لدين خاص وإنما هو اسم للدين املشترك الذي هتف
به كل األنبياء وانتسب إليه كل أتباع األنبياء».5
وال غرابة في القول بأن األخالق مشترك إذ تجد كثيرا من الديانات الوضعية تجعل من أركان بنائها
األخالق ،ولذلك يرى أبو زهرة أن «الجزء الخصب في البوذية هو مذهبها في األخالق وإصالح املجتمع
وتخفيف ما فيه من شقاء» ،6عبر اتباع مجموعة من التوجيهات واألعمال التي تدفع صاحبها إلى
7
ارتقاء درجات االستقامة ،مثل الطريق املثمن.
ويؤكد مصطفى حلمي أن «السمات األخالقية بارزة أمام دار�سي البوذية ،بما تشتمل عليه من
الحث على الفضائل واجتناب الرذائل» ،8ذلك أن املطلع على اإلرث البوذي يجد ترسانة من األسس
األخالقية التي يسعى من خاللها إلى «اكتساب الخصال النفيسة والفضائل األخالقية الالزمة ألداء
 -1الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،ابن تيمية ،مرجع سابق ،ج ،5ص .35
 -2سؤال األخالق مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ،طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص.158
 -3اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب الجحيم ،ابن تيمية ،ج ،1ص .52
 -4سورة :املائدة ،اآلية.48 :
 -5الوصايا العشر في اليهودية دراسة مقارنة في املسيحية واإلسالم ،رشاد عبدهللا الشامي ،دار الزهراء للنشر1414 ،هـ1993/م.
ص .123
 -6الديانات القديمة ،أبو زهرة ،دار الفكر العربي،د.ت .ص .71
 -7ينظر :حكمة األديان الحية ،جوزيف كاير ،ترجمة حسين الكيالني ،منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت/لبنان.23 ،
 -8اإلسالم واألديان دراسة مقارنة ،مصطفى حلمي ،دار الكتب العلمية ،بيروت/لبنان ،ط1424 ،1هـ2004/م ،ص 77
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رسالتهم على أحسن وجه» ،1ويشير ديورانت إلى أن بوذا «كانت فكرته عن الدين خلقية خالصة؛
فكان كل ما يعنيه سلوك الناس».2
املشترك األخالقي األفقي

إذا كان وباء كورونا  ،Covid-19قد أبان عن وهم النزعة املادية ،واألنانية الفردية ،فإن الحاجة
قد بدت واضحة إلى إعادة رتق ما انفتق من البنى الفكرية والنفسية لإلنسانية عموما والعقل الغربي
خصوصا ،وهذا يستدعي النبش في الفكر اإلنساني عن ما يؤكد أن الحضارة املادية بقدر ما تطرفت
بالعلم فإنها تطرفت عن األخذ بما ينتجه من مثل وقيم أخالقية مشتركة.
وليس بدعا القول باشتراك اإلنسانية في االهتمام باألخالق منذ أقدم العصور ،يؤكد ذلك
التداخل بين كثير من املذاهب األخالقية في مختلف الحضارات ،فما تركه فالسفة اليونان أعالم
األخالق مثل« :أفالطون» و»أرسطو» و»جالينوس» ،ورثه العقل الغربي منبعا رئيسا للبناء الفكري
لكثير من املفكرين والفالسفة.
غير أن هذا االشتراك يحفظ لكل بيئة خصوصيتها الفكرية ،ألنه وإن كان من تالق بين اإلرث
األخالقي للتراث اإلسالمي واليوناني؛ فإن الجانب اللغوي والعقدي واملعرفي يبقى من أهم مفاصل
التمايز بين التراثين.3
ومن تجليات هذا االشتراك بروز قضية التشابك والتأثر باألخالق اإلسالمية بنظيرتها اإلغريقية،
وهو وإن كان سجاال في الجانب النظري والفكري ،فإن ذلك يعكس االشتراك اإلنساني في االتفاق على
كلية األخالق سواء استند في تأصيلها على الدين أو العقل أو الفطرة ،فحديث «أفالطون» و»أرسطو»
و»جالينوس» عن األخالق بالصيغ التي جاءت بها وانصهار الفكر الغربي في مخرجاته التاريخية ،إنما
هو موافقة للتاريخ والتجربة اإلنسانية على مركزية األخالق لدى الحضارات املختلفة زمانا ومكانا.
وس َ
ديورانت الذي يعطي اهتماما بالغا ومركزا لألخالق في َم ُ
ومما ينبغي اإلملاع إليه أن َ
وع ِته ذهب
إلى اعتبار األخالق من العناصر األساس في املدينة التي «كانت تستحيل بغير أخالق» ،4لذلك فهي
 -1املرجع السابق ،ص .77
َ
 -2قصة الحضارة،ويليام جيمس ديورانت ،مرجع سابق ،ج  ،3ص .78
 -3ينظر :املرجع السابق ،ص .388-390
 -4قصة الحضارة ،ويليام جيمس َ
ديورانت ،مرجع سابق ،ج ،1ص .65
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من»التقاليد التي ترى الجماعة أال غنى عنها لسعادتهم وتقدمهم» ،1وركن أساس وإن استندت على
التقاليد واألعراف ،وهاته األخالق هي التي ترادف التقاليد في املجتمعات البدائية التي ال تعرف «قانونا
مكتوبا تنظم كل جانب من جوانب الحياة اإلنسانية ،وتكسب النظام االجتماعي اطرادا وثباتا».2
ولذا نظر»برتراند راسل» إلى أن لألخالق حضورا قويا في جميع الحضارات واألمم وال يمكن إغفالها
حتى التي لم تتوفر على حضارة أو مدنية إذ «توجد املعتقدات واملشاعر األخالقية في جميع املجتمعات
اإلنسانية املعروفة ،حتى أكثرها بدائية ،فبعض التصرفات تح�ضى بالثناء ،وبعضها يقابل باللوم،
وبعضها يكافأ صاحبها ،وبعضها يعاقب».3
وإذا اتضح أن األخالق مشترك حضاري ،فإن الدعوة إليه يعد ملكا مشاعا وال يحق ألحد ادعاء
أصالته في حضارته ،مما جعل محمد رفيع ينتقد احتكار الغرب ملفهوم املشترك حين ربطه بثقافته
وتاريخه الفكري أو بمفهوم حقوق اإلنسان ،ذلك أن الحضارة اإلسالمية تتميز انطالقا من أصولها
التأسيسية بنصاعة مفهوم املشترك ،حين خاطب الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلنسانية بمقصد
من مقاصد بعثته قائال« :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق» ،4بل إنه جسدها ميدانيا وعمليا وتطبيقيا
َْ ُ َ
في واقع اإلنسانية ،حين دعي إلى حلف الفضول ،فقال صلى هللا عليه وسلم« :ما أحب أن أنكث ُه وأن
لي حمر النعم» .5وهو تأكيد على أن اإلسالم ينظر أنى كانت املكارم األخالقية في نظام القيم اإلنساني
فإنه يؤيدها ويعززها ،وأنى كانت شوائب السوء هذبها ووجهها إلى الطريق الصحيح.6
وملخص القول فإن اإلنسانية ال تملك أمام كورونا  ،Covid-19وما بعدها إال االنخراط الكلي
الصادق في تشييد صرح إنساني متين ،عبر التسلح باملشترك األخالقي لحماية اإلنسانية من االنزالق
نحو ما يهدم كيانها ،ويمزق نسيجها املؤسس على وجود املؤتلف ،ويعصمها كذلك من االنهيار
واالنحالل والفساد الذي يعد من أكبر أسباب سقوط الحضارات عبر تاريخ اإلنسانية.
 -1املرجع السابق ،ج ،1ص .65
 -2املرجع السابق ،ج ،1ص .65
 -3املجتمع البشري بين األخالق والسياسة ،برتراند راسل ،ترجمة عبدالكريم أحمد ،مكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة ،ص .20
 -4السنن الكبرى ،البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت /لبنان،
ط  1424 ،3هـ2003/م ،باب :بيان مكارم األخالق ومعاليها.
 -5املرجع السابق ،باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية.
 -6املنهج القرآني في بناء املشترك ،محماد رفيع ،مرجع سابق ،ص .118 117-
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خاتمة

القصد من الحديث في مسألة األخالق في ظل وباء كورونا  ،Covid-19تأكيد اإلرادة الصادقة التي
ينبغي أن تتحلى بها األطراف الحضارية للم�ضي قدما في التلقي بنية التنفيذ ،وهذا حتما يحتاج إلى
مسالك وقواعد أسمى من املبارزة الفكرية ،تجعل من قبول فكرة اآلخر وإعمالها أمرا عاديا وطبيعيا،
هذه القواعد التي ينبغي أن ال تسلك مسلك اإلقناع والبرهنة وحده ،بل تؤسس على قوة اإلرادة
واالستعداد النف�سي لقبول فكرة اآلخر ،ذلك أن األنبياء كانوا أشد املحاورين واملناظرين إقناعا ،ولم
يكن ليتبعهم إال قلة من أقوامهم ،فاالستعداد النف�سي والصفاء الروحي وقوة اإلرادة من أهم القواعد
التي ينبغي سلكها في محاورة اآلخر لبناء املشترك األخالقي ،ودون ذلك عمل دؤوب وصبر ومصابرة
وتربية ومداومة.
وأهم ما ينبغي الحذر منه بعد كورونا  ،Covid-19أفكار التطرف الحاجبة واملانعة لكل بناء
مشترك ،تلك األفكار والتصورات والرؤى التي تجعل اإلنسان محط تجارب تلحق به األذى في كل
مرة ،فحق أن تصنف ضمن ما يسميه طه عبدالرحمن «أخالقيات السطح» ،التي ينبغي تجاوزها إلى
أخالق أكثر عمقا وقوة ،والتي تق�ضي على أسباب ذلك األذى ،بالنظر لإلنسان في كليته وروحه وعمقه
الجامع بين ظاهره وباطنه وعاجله وآجله ،وذلك ما يدعو إليه دين اإلسالم الذي جاء « ليكون تماما
وكماال لهذه املعاني الروحية».1
املصادر واملراجع

القرآن الكريم
إحياء علوم الدين ،الغزالي ،أبو حامد محمد ،دار املعرفة ،بيروت.
اإلسالم مالذ كل املجتمعات اإلنسانية ملاذا؟ وكيف؟ سعيد رمضان البوطي ،دار الفكر املعاصر،
بيروت/لبنان ،ط1404 ،1هـ1984/م.
اإلسالم واألديان دراسة مقارنة ،مصطفى حلمي ،دار الكتب العلمية ،بيروت/لبنان ،ط،1
1424هـ2004/م.
 -1سؤال األخالق مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ،طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص 26
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،الشنقيطي ،محمد األمين :دار الفكر ،بيروت /لبنان،
 1415هـ 1995 /م.
اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب الجحيم ،ابن تيمية ،تقي الدين ،تحقيق :ناصر عبد
الكريم العقل ،دار عالم الكتب ،بيروت ،لبنان ،ط1419 ،7هـ 1999 /م.
اإلنسان واألخالق واملجتمع ،جون كارل فلوجل ،دار الفكر العربي ،د.ت.
تأمالت في فلسفة األخالق ،منصور علي رجب ،مطبعة مخيمر ،القاهرة ،ط1953 ،1م.
تجديد املنهج في تقويم التراث ،طه عبد الرحمن ،املركز الثقافي املغربي ،الرباط ،ط .2
الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،ابن تيمية ،تقي الدين ،تحقيق :علي بن حسن  -عبد
العزيز بن إبراهيم  -حمدان بن محمد ،دار العاصمة ،السعودية ،ط1419 ،3هـ1999/م.
حكمة األديان الحية ،جوزيف كاير ،ترجمة حسين الكيالني ،منشورات دار مكتبة الحياة،
بيروت/لبنان.
الديانات القديمة ،أبو زهرة ،دار الفكر العربي ،د ت.
السنن الكبرى ،البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بيروت /لبنان ،ط  1424 ،3هـ2003/م .سؤال األخالق مساهمة في النقد األخالقي للحداثة
الغربية ،طه عبد الرحمن ،املركز الثقافي العربي ،ط2000 ،1م.
فلسفة األخالق عند الجاحظ ،عزت السيد أحمد ،منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشق،
2005م.
قصة الحضارة ،ويليام جيمس َ
ديورانت ،ترجمة :الدكتور زكي نجيب ُ
محمود وآخرين ،دار الجيل،
بيروت/لبنان 1408 ،هـ1988/م.
الكتاب املقدس ،دار املشرق ،بيروت/لبنان ،ط 1993 ،2م ،كتاب بولس باسيم.
لسان العرب ،ابن منظور ،محمد بن مكرم ،دار صادر ،بيروت ،ط1414 ،3:ه.
املجتمع البشري بين األخالق والسياسة ،برتراند راسل ،ترجمة عبدالكريم أحمد ،مكتبة األنجلو
مصرية ،القاهرة.
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املشترك اإلنساني نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب ،السرجاني ،راغب ،مؤسسة اقرأ للنشر
والتوزيع والترجمة ،القاهرة /مصر ،ط2011 ،1م1432 /هـ.
املفردات في غريب القرآن ،األصفهاني ،الراغب أحمد ،تحقيق :عدنان صفوان ،دار القلم ،الدار
الشامية ،دمشق ،ط 1،1412ه.
منبعا األخالق والدين ،هنري ،برغسون ،ترجمة :سامي الدروبي وعبد هللا عبد الدائم ،الهيئة
املصرية العامة للتأليف والنشر1971،م.
املوافقات ،الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور ،دار ابن عفان ،ط،1
1417هـ1997 /م.
الوصايا العشر في اليهودية دراسة مقارنة في املسيحية واإلسالم ،رشاد عبدهللا الشامي ،دار
الزهراء للنشر1414 ،هـ1993/م.
املجالت والندوات
مجلة االستغراب ،ع 4السنة الثانية ،صيف 2016م1437/هـ.
أعمال الندوة العلمية الدولية ،دار ابي رقراق للطباعة والنشر2012 ،م.
مجلة إسالمية املعرفة ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي
https://lakome2.com/interview/173046
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العالم ما بعد جائحة كورونا :COVID 19
نحو التأسيس لقيمة التشارك

Covid-19 Post-pandemic: Towards Establishing Sharing Value

ذ .الخواتري محمد
باحث في الفكر اإلسالمي املعاصر

تقديــــم

قبل سنة من اليوم لم يتوقع أكثر املتشائمين من مستقبل اإلنسانية أن جرثومة صغيرة ال ترى
إال بواسطة امليكروسكوبات الدقيقة ،ويستحيل رؤيتها بالعين املجردة سوف تحدث في العالم كل هذا
الهلع والخوف ،وستحصد أرواح اآلالف من البشر عالوة على األعداد الضخمة لإلصابات التي تقدر
باملليون وفوق املليون حالة ،جائحة لم تسلم منها قارة من قارات املعمورة متسببة في تعطيل الحركة
االقتصادية والصناعية ،وتوقف املدارس والجامعات ،وألزمت أزيد من خمسة مليارات من سكان
العالم بلزوم بيوتهم.
استطاع فيروس  COVID 19وفي أقل من شهرين أن يخلخل التوازنات الجيوسياسية واملاكرو-
اقتصادية ما لم تستطع أكبر األزمات السياسية واالقتصادية والبيئية خلخلته ،شأنه في ذلك ال يقل
عن األحداث الكبرى التي طبعت تاريخ البشرية الحديث كالحربين العامليتين األولى والثانية ،وسقوط
جدار برلين وإفالس بنك  ،lehman brothersوغيرها من األحداث الكبرى التي أعادت تشكيل
األحداث في عاملنا املعاصر.
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استطاعت جائحة كورونا  COVID 19التي انطلقت من مقاطعة ووهان الصينية لتمتد عدواها إلى
أوروبا ثم إلى باقي دول العالم ،أن تعري الوجه الحقيقي ملنظومة القيم التي تحكم العالم ،املتجسدة
في الجشع واألنانية والتحيزات الوطنية في أضيق دوائرها ،لقد أماطت كورونا  COVID 19عن الوجه
الحقيقي للنظام العالمي املتوحش املتقنع بقناع «العوملة» الذي يخفي وراءه نوايا النيوليبرالية
واالمبريالية املتسلطة.
أبانت جائحة كوفيد 19إذن عن مثالب هذا النظام املتوقع وقد تكون بحسب تعبير البروفسور
البريطاني روبرت نيبلت« :القشة التي قصمت ظهر بعير العوملة االقتصادية».1
ومن أبشع صور هذه املنظومة العوملية املفترسة ارتكازها على مبدأ االستحواذ واالحتكار لثروات
العالم املادية منها واملعنوية ،احتكار واستئثار أو بتعبير منير شفيق إلحاق اقتصادي وسيا�سي ،قام
باألساس على جنون التسلط والعظمة الذي أصاب العقل الغربي نتيجة االنتصارات العسكرية
والصناعية وقبلهما االنتصارات املعرفية ،ال�شيء الذي أعطى للغرب الحق املتوهم في السيطرة
واالستفادة من ثمرات هذه االنتصارات.
بيد أن هذا الوباء املستجد أعاد للواجهة العديد من اإلشكاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية في ارتباطها بشبكة العالقات خاصة عالقة دول شمال-جنوب ،وهي اإلشكاالت التي ال
يمكن مقاربتها إال في إطارها املعرفي قدر اإلمكان.
والناظر إلى تلك اإلشكاالت يجد أنها منتظمة ضمن إشكالية رئيسة ومؤثرة في بروزها تلك هي
إشكالية االستحواذ الغربي على ترواث العالم املادية واملعنوية والتي تتفرع عنها العديد من التساؤالت
يمكن صياغتها كاآلتي:
أين تتجلى صور سياسة االستحواذ التي تحكم دول الشمال /الغرب في عالقتها باآلخر؟
كيف استطاع فيروس كوفيد  19أن يكشف عن أزمة الغرب ويفضح عمق التردي الذي وصل
إليه النظام العولمي ـ النيوليبرالي ـ ؟
في أفق عالم ما بعد كورونا  COVID 19كيف ننتقل من سياسية االستفراد إلى عالم تسود فيه
قيم املشاركة والتضامن واملشترك الجامع؟
1- https://foreignpolicy.com/2020/3/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/
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أوال :الغرب ومنطق السلطوية االحتكارية القديم

استطاعت الحضارة الغربية أن تحقق من التطور والتقدم املعرفي واالقتصادي والصناعي
ما جعلها تتبوأ الصدراة بين األمم ،أسهمت في ذلك العديد من العوامل التاريخية ومن األحداث
املتسارعة ،وإذا كان ما سمي بعصر النهضة سببا في تحرر الغرب من مخلفات الجهل والفقر ،الذي
خيم على الغرب على مدى حقب من الزمن ،فكان عصر النهضة تدشينا النتقال من وضع حضاري
إلى وضع آخر يكون فيه اإلنسان الغربي سيد العالم ،فإنه باملقابل كان للنزعة االستعمارية التي
رافقت هذا التسيد الحضاري ومهدت له أثرا مهما في وصول الغرب إلى ما وصل إليه من تقدم،
ًّ
وسهل املأمورية أمام بسط السيطرة على رقعة جغرافية غنية باملقدرات الطبيعية واملوارد البشرية،
«فقبل زمن طويل من نشوب الحرب العاملية الثانية ،كانت الواليات املتحدة أعظم قوة اقتصادية
على اإلطالق في العالم ،...إذ باتت تسيطر على نصف الكرة الغربي واملحيطات التي تحف به ومعظم
األرا�ضي املتاخمة له».1
راكم الغرب من العلوم واملعارفّ ،
وطور من النظريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
واستفاد من تجارب الحضارات السابقة ما جعله يصل إلى االزدهار املنشود ،ازدهار ُب ِن َي كذلك على
حساب نهب خيرات ومقدرات شعوب وأمم كانت تحت رحمة اآللة االستعمارية الطاحنة ،ألم يكن
اكتساح الجيوش األروبية ألدغال إفريقيا إال طمعا في الثروات املعدنية الهائلة التي تزخر بها القارة
السمراء؟ وهل اجتياح الجيش األمريكي بمعونة الحلفاء ملناطق الجزيرة العربية وعلى رأسها العراق
إال انطالقا من رغبة في االستحواذ على حقول النفط وتفويتها للشركات املتعددة الجنسيات؟
إنه ملن اليسير جدا التأكيد على املسلمة اآلتية :إن شروط نمو الغرب إنما كانت بالضرورة وليدة
نهب ثروات القارات الثالث ونقلها إلى أوروبا وإلى أمريكا الشمالية ،وباملقابل فإن الغرب هو الذي جعل
ما نسميه العالم الثالث متخلفا.2
هذا النهب للثروات الذي استمر على مدى أكثر من قرن من الزمان -وما يزال -أحدث اختالال
فاضحا في ميزان العدالة االجتماعية وتفاوتا في رتب السلط بين دول الشمال ودول الجنوب أو محور
الغرب ودول العالم الثالث ،فمن الطبيعي جدا أن شريحة قليلة من ساكنة املعمورة تتحكم في نظم
 -1نعوم تشومسكي،الهيمنة أم البقاء السعي األمريكي إلى السيطرة على العالم ،دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
 -2روجيه جارودي ،حوار الحضارات ،عويدات للنشر والطباعة بيروت لبنان ،ط  4ـ 1999م ،ص.42
العدد التاسع عشر  -ربيع 2020م

ملف العدد :منظومة القيم واألخالق وتحديات جائحة كورونا

51

السلط والقوانين وتأخذ بزمام األمر والنهي في العالم ،ما دامت تتحكم في موارد الثروات وطاملا أن
عائدات هذه الثروة والتي يستخدمها الغرب في مجاالت عدة ،منها املجالين العسكري والتكنولوجي من
أجل البقاء في هرم السلطة والسؤدد ،واإلبقاء على دول الجنوب تابعة خانعة تعيش على صدقات
دول الشمال.
إن هذا الشمال بحسب املؤرخة الفرنسية «صوفي بسيس»« :عالوة على كونه ما زال مقتنعا أن
واجبه أن يغرق العالم بمنتجاته ،حتى لو أدى ذلك إلى تقييد تنمية منتجات مماثلة ،فهو ينهل أيضا
دونما قيود من موارد الكوكب الذي مازال يعتبره «سوبر ماركت» من ممتلكاته».1
تضيف «صوفي» في سياق حديثها عن الجشع االقتصادي الغربي في مبحث معنون «بامتيازات
السلطة» تقول« :طاملا كان االعتقاد السائد هو أن هذه املوارد ال تنضب فقد أمكنه تموين ـ دون ما
مشكلة ـ توسعه الالنهائي في االستهالك الذي ظل مع الوقت مرادفا للتقدم».2
باالنتقال إلى العلم واملعرفة والتكنولوجيا فإن سياسة االحتكار في النظام الغربي تمتد لتشمل
هذا املجال أيضا ،فمعظم االنجازات العلمية العاملية أضحت حكرا على الحضارة الغربية وفي
غالبيتها هي تمويل من خزينة العالم الثالث وهذا ما أكد عليه البروفيسور املهدي املنجرة بقوله:
«من الناحية الحضارية ،ومن حيث العلم والتكنولوجيا يجب أن نكون واعيين وأن نفهم شيئا جيدا
يا إنسان الجنوب ،...ففي مرحلة ما بعد االستعمار وهي مرحلتنا الحالية ،أنت من يصرف على هذا
االستعمار».3
ال يقتصر االحتكار الغربي للتكنولوجيا والعلوم املتطورة على منافع هذه العلوم فحسب ،وال
على مصادر تمويلها املؤخوذة من خزائن الشعوب الضعيفة ،بل إن أملع العقول التي أنجبتها دول
العالم الثالث في مختلف التخصصات العلمية من طب وهندسة واقتصاد وغيرها كانت الوقود لهذه
النهضة الغربية العلمية ،فقد قدرت املنظمة الدولية للهجرة أن عدد العاملين املؤهلين من أصل
إفريقي بفرنسا وأمريكا الشمالية يتراوح بين  300.000ألف مهاجر ،بينما تسجل منظمة التعاون
 -1صوفي بيسيس ،الغرب واآلخرون ،ترجمة :نبيل سعد ،منصة كتب عربية اإللكترونية ،د.ط ،ص .156
 -2املصدر السابق ،ص .156
 -3املهدي املنجرة ،الحرب الحضارية األولى ،املركز الثقافي العربي الدار البيضاء املغرب ،ط 2014 9م ،ص 183
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والتنمية االقتصادية ( )OCDEأن أكثر من مليوني إفريقي حاصل على شهادة التعليم العالي موجود
بدول أوروبية وأمريكية.1
مكب لكل منتجات الصناعات الحديثة ،تستهلك وال تنتج،
وبهذا ،أصبحت دول الجنوب مجرد ٍ
تزرع ثمار اآلالف من خيرة عقول أبنائها ويستفيد غيرها ،ولعل من أشد املشاهد إحراجا للعالم الغربي
وهو يصارع جائحة كوفيد  19زيارة الرئيس الفرن�سي ماكرون 2إلحدى املختبرات العلمية ،التي تعكف
لقاح للفيروس ،وعند سؤاله عن جنسيات العاملين باملركز فوجئ بانتماء معظمهم
على الوصول إلى ٍ
لدول إفريقيا والبلدان العربية.
ثانيا :األزمة القيمية ومنطق االحتكار زمن الكورونا COVID 19

يعود املفكر األمريكي «نعوم تشومسكي» في أوج األزمة التي تعيشها اإلنسانية بسبب جائحة كوفيد
 19ليؤكد على الخطر الداهم ،الذي يتهدد مستقبل اإلنسانية ما دامت الحالة الراهنة تحت تحكم
فئة قليلة من العالم تمثل النظام العولمي ،يعتبر «تشومسكي» أن الفيروس التاجي حمل معه أشياء
إيجابية هي إشارات تحذيرية لنا من الخطر الداهم ،الذي يلوح في املستقبل القريب ليحثنا على
التحرك واالستعداد .بخاصة أن الديمقراطية في خطر بسبب حالة االستثناء التي يتحكم فيها «قلة
قليلة هم أسياد النيوليبرالي ،وسيواصلون التحكم برأيه إن لم تتم اإلجابة عن سؤال وجودي يطرحه
3
تشومسكي بإلحاح اآلن تحت السحابة السوداء لهذه األزمة وهو :أي عالم نريد أن نعيش فيه؟
نحتفظ بتساؤل تشومسكي إلى حين ،ونرصد بعضا من جوانب االنحدار القيمي الذي حكم
تعامل الغرب بصفة عامة مع األزمة الوبائية الراهنة نوردها بعضا منها على شكل ِنقاط:
الفيروس الجائحة أعاد للواجهة من جديد املعارك السياسية والدبلوماسية الضارية ،والتي كان
من تجلياتها الواضحة التصريحات النارية للمسؤولين الصينيين التي اتهمت الجيش األمريكي بجلب
الفيروس إلى مدينة ووهان فيما يعرف باإلرهاب البيولوجي ،في حين اتهم الرئيس االمريكي الصين
بالتكتم على الوباء وعدم تحذير املنتظم الدولي من خطورته وسرعة انتشاره ،ويذهب الرئيس
 -1مقال بجريدة  l’Opinionبتاريخ  31غشت  2005تحت عنوان :هجرة الكفاءات في إفريقيا  4مليار دوالر خسارة سنويا.
 -2رابط زيارة الرئيس الفرن�سي للمختبر العلميhttps://www.youtube.com/watch?v=ptTnV4WFCfM :
 -3مقتطف من مقابلة أجرتها قناة  diem25مع املفكر نعوم تشومسكي ،رابط املقابلةhttps://www.youtube.com/ :
.watch?v=t-N3In2rLI4
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االمريكي بعيدا في معركته الباردة مع الصين ليقرر توقيف الدعم الذي كانت تقدمه اإلدارة األمريكية
ملنظمة الصحة العاملية بسبب اتهامه للمنظمة بانحيازها للصين.
الجمهورية اإليرانية التي تف�شى الوباء في ربوعها ويودي بحياة شخص كل عشر دقائق وتجاوز
عدد املصابين العشرين ألفا ،اتهم مرشدها علي خامنئي الواليات املتحدة بشن حرب بيولوجية عليها
ودعا دول العالم إلى الضغط من أجل رفع العقوبات عليها من أجل مواجهة الجائحة ،فردت اإلدارة
األمريكية بتشديد العقوبات وتجديد الوعيد.
إيطاليا تواجه أسوأ أزمة صحية في تاريخها بتجاوز أعداد الوفيات  24ألف وفاة واملصابين ما
يقارب املليون ،واالتحاد األروبي يتخلى عن دوره الداعم إليطاليا وللعديد من الدول األوربية األخرى
في سيناريو ينبي عن انهيار وشيك للمجموعة األروبية.
بروز اتهامات متبادلة بين دول عديدة بنهب مساعدات طبية كانت قادمة إليها ،من قبيل اتهام
تونس للبحرية اإليطالية بالسطو على باخرة تونسية محملة بمستلزمات طبية قادمة من الصين،
وكذا سطو املجر على شحنة مساعدات كانت متوجهة لألرا�ضي اإليطالية في تكرار ملشاهد القرصنة
واإلقطاع التي سادت في زمن املا�ضي.
في أزمة جائحة كورونا  COVID 19تجلت بشكل واضح أيضا قيمة الفردانية باعتبارها من القيم
األساسية التي قامت عليها الحضارة الغربية ،فالتدابير التي اتخذتها الدول من أجل مواجهة الوباء لم
تراع فيها املحيط العالمي أو حتى دول الجوار.
تخلى الغرب -أمام األعداد املهولة للضحايا واملصابين في كل مكان -عن القيم التي كان يرفعها
زيفا وادعاء ،وانسجم مع أنانيته واحتكاره واعتداده بنفسه حتى داخل أفراد املجتمع الغربي ،بحيث
أكدت تقارير أن مستشفيات في أوروبا أصبحت تتخلى عن إسعاف الحاالت املصابة املتقدمة في
السن وتتركها ملصيرها بسبب االكتضاض الحاصل.
فضحت إذن جائحة كوفيد 19املنظومة األخالقية والقيمية التي قامت عليها الحضارة الغرب،
ُ
وكشفت عن الوجه البشع للتقدم الذي اخت ِزل في حجم التطور االقتصادي ،واألصل ـ كما يؤكد
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حسن أوريد« :أنه ال يمكن أن تختزل حضارة ما في معدل التنمية وحجم املبادالت التجارية .كل
حضارة تقوم على قيم ،وحينما تتخلى عن تلك القيم ّ
1
يدب الوهن فيها».
فيروس كورونا  COVID 19النقطة التي أفاضت الكأس وكشفت عن عمق األزمة القيمية التي
يعيشها الغرب ،وكشفت كذلك عن اهتراء املنظومة الصحية؛ إذ أن أغلب األبحاث العلمية خالل
األربعين سنة املاضية كانت موجهة للصناعة العسكرية في خضم صراع الغرب من أجل بسط
السيطرة وتأكيد الغلبة.
ثالثا :نحو التأسيس لقيمة التشارك.

نعود في هذا املحور األخير لنطرح السؤال نفسه الذي طرحه نعوم تشومسكي في خضم حديثه
عن أزمة كورونا  COVID 19واملتمتل في :أي عالم نريد أن نعيش فيه مستقبال؟ نضيف إليه سؤاال
مكمال يتحدد في :ما البديل عن الواقع الحضاري الراهن الذي كشفت عن مثالبه وعيوبه جائحة
الفيروس املستجد؟
ال أحد ينازع في أن ُأ َّ
س األزمة الحضارية التي تعيشها اإلنسانية اليوم يتجلى في االنحدار القيمي،
والذي رصدنا من تمظهراته فيما سبق االحتكار الغربي للموارد والثروات املادية والالمادية واألنانية
في توزيع هذه الثروات على باقي دول العالم خاصة ما يسمى بدول العالم الثالث.
إن الحديث عن قيم الحوار الحضاري واملشترك اإلنساني ال يتأتى دون تفعيل قيمة التشارك
واإلشراك ،والقصد من التشارك هو االقتسام العادل للمجهود اإلنساني في مختلف مجاالته خاصة
املجال العلمي املعرفي بوصفه مقدمة للتنمية والتقدم الحضاريين.
تنمية العالم الثالث من الناحية االقتصادية لن تقوم باملنطق السائد ،املبني على أساس
املساعدات واإلعانات -أو في األحسن األحوال القروض -إن مرحلة ما بعد الجائحة تقت�ضي أن يعيد
الغرب النظر في االستراتيجية التي يعامل بها دول الجنوب ،وعليه أن يدرك كذلك أن منهجية خطة
«مرشال» التي اعتمدتها الواليات املتحدة من أجل التخفيف من آثار الحرب العاملية الثانية على
 -1من مقال إلكتروني لحسن أوريد بعنوان :هل هي البداية الحقيقية ألفول الغرب ،رابط املقال:
https://www.trtarabi.com/article/25279?fbclid=IwAR3Fl79xpWAuoVGs4TLKd8u2tP9bdofpG5Z0a-fZrcy9g91boBqDtYpOrs.
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أوروبا ،لم تعد صالحة في ظل الحاجة امللحة إلى قيم التشارك وقبول اآلخر وتقاسم الثروات املادية
والالمادية.
في املجال املعرفي بالخصوص تبرز الحاجة ماسة لقيم التشارك عبر تقديم الدعم الواجب .عوض
الصدقات الحاطة بالكرامة اإلنسانية للدول خاصة دول الجنوب التي هي في طور النمو ،القصد من
هذه املشاركة تحسين معارف وإدراكات إنسان الجنوب وجعله قادرا على الخلق واالبتكار عوض أن
يبقى مستهلكا تابعا لآلخر املنتج ،وهذا التشارك هو ما يسمى بتقاسم فائدة املعرفة (le partage des
.)bienfaits de la connaissance
يقول «روجي جارودي»« :إن تحقيق تنمية األفراد ،يشترط في املجتمع الشامل األوفر بنيات
ومؤسسات تتيح في كل مرحلة ازدهارا أق�صى في هذه املكونات :إنتاج وتوزيع خيرات مباشرة ( غذاء،
سكن لباس ) على أال يكون ذلك عائقا في وجه الحياة األولية ،وأن يؤلف قاعدة سليمة لنماء سائر
أبعاد الحياة الثقافية والروحية ،عالقات اجتماعية تتيح إسهام كل امرئ إسهاما عظيما في إنضاج
وفي تحقيق مشروعات مشتركة ،ومن ثم تتصف بأنها ال تخلق البتة ضروبا من التميز العميق».1
ويؤكد املهدي املنجرة على هذا املعنى بقوله مخاطبا هذا الغرب املحتكر« :سيكون لديكم باحثين
محنكين ،يتوفر كل واحد منهم على رصيد هائل ،لكن أين هو تقسيم مزايا هذه املعرفة ؟ وأين هي
التسهيالت األفقية التي تسمح لسكان الحاضرة والقرية بالدول املتقدمة أو بالدول النامية بالحصول
عليها».2
ويضيف« :املشاركة ،...هي أوال اقتسام ما لديك بتطبيق فكرة تقديم قطعة من خبز لكل جائع
يموت جوعا بجانبك وأنت تأكل ،وإعطاء بذلة من مالبسك الفائضة ملن يشعر بالبرد ،ويجب التوصل
3
إلى تقوية هذا التضامن في كل مكان مع املشاركة على مستوى التعلم».
ويؤكد الدكتور املنجرة على أهمية قيمة التشارك في عملية التعلم« :علموا مليارا من الناس في
العالم الثالث إلى مستوى مرتفع بالكفاية وستربحون كل �شيء».4
 -1روجي جارودي ،حوار الحضارات ،مصدر سابق ،ص.41
 -2املهدي املنجرة ،قيمة القيم ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء املغرب ،ط2013 5م ،ص.180
 -3املصدر السابق ،ص.181
 -4املصدر السابق ،ص.178
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ىلع سبيل الختم

اإلنسانية اليوم  -وهي تئن تحت وطأة جائحة كورونا  ،COVID 19وتحت هول الخسائر البشرية
واألرقام املرتفعة للقتلى واملصابين أضف إلى ذلك الخسائر االقتصادية  -محتاجة أكثر من أي وقت
م�ضى إلى البحث في املنظومة القيمية واألخالقية ،من أجل الخروج من هذه األزمة بأقل خسائر
ممكنة.
وليس أرفع وال أنفع للبشرية اليوم من قيمة التشارك مخرجا من األزمة الراهنة ،وملا كان ماضينا
ُ
وحاضرنا ومستقبال مشتركا ،فإن التشارك فيما أودع في هذا الكون من خيرات مسخرة لإلنسان حري
بأن تكون قيمة حاضرة في وجدان البشرية؛ إذ ال يتصور أن نخطط للمستقبل ونم�ضي إليه بخطى
عرجاء غير متوازنة ،هي سفينة واحدة تقل الجميع ،فإما أن يحتكر بعضنا كل �شيء فتغلب األنانية
والذاتية فيغرق الجميع ،وإما أن يسود منطق التقاسم وقيمة التشارك فيكون العطاء والتخطيط
مشتركا فينجوا الجميع .وقديما قال األتراك في بعضهم حكمهم« :إذا تقاسمنا نكتفي وإذا انقسمنا
ننتهي».
املراجع

املهدي املنجرة ،قيمة القيم ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء املغرب ،ط2013 5م.
نعوم تشومسكي،الهيمنة أم البقاء السعي األمريكي إلى السيطرة على العالم ،دار الكتاب العربي
بيروت لبنان.
روجيه جارودي ،حوار الحضارات ،عويدات للنشر والطباعة بيروت لبنان ،ط  4ـ 1999م.
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https://www.youtube.com/watch?v=ptTnV4WFCfM

: رابط املقابلة، مع املفكر نعوم تشومسكيdiem25 مقتطف من مقابلة أجرتها قناة
https://www.youtube.com/watch?v=t-N3In2rLI4

: رابط املقال، هل هي البداية الحقيقية ألفول الغرب:من مقال إلكتروني لحسن أوريد بعنوان
https://www.trtarabi.com/article/25279?fbclid=IwAR3Fl79xpWAuoVGs4TLKd8u2tP9bdofpG5Z0a-fZrcy9g91boBqDtYpOrs
https://foreignpolicy.com/2020/3/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/
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شرور «كورونا »COVID 19
وسؤال العدل اإللهي

1

The evils of Covid-19 and the question of divine justice

د.أحمد زقاقي
متخصص في الشأن اإليراني والحوار السني الشيعي

َ
العدل اسم من أسماء هللا الحسنى ،وبالعدل قامت السماوات واألرض قال تعالى{َ :و َّ
الس َم َاء َرف َع َها
ََ َ ْ
ََ َ ْ
وو
ض َع ِال َيز َان} ،2والغرض من الرساالت وإرسال الرسل هو إقامة العدل ،قال تعالى{ :لق ْد أ ْر َسل َنا
َ
ُ ُ َ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
اس ِبال ِق ْس ِط} ،3وما أمر هللا سبحانه ب�شيء مثل
ات وأنزلنا معهم ال ِكتاب و ِاليزان ِليقوم الن
رسلنا ِبالب ِين ِ
ْ
َ
َّ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ
ُ ْ َ َ َّ ْ ْ
4
ال ْح َس ِان َو ِإ َيت ِاء
ما أمر بالعدل ،قال تعالى{ :قل أمر رِبي ِبال ِقس ِط}  ،وقال أيضا{ِ :إن للا يأمر ِبالعد ِل و ِ
ْ
ُْ َ ْ ْ
َْ َ
ِذي ال ُق ْرَبى َو َي ْن َهى َع ِن الف ْحش ِاء َوال ْنك ِر َوال َبغ ِي}.5
َْ
بادي
وحرم سبحانه الظلم على نفسه كما حرمه على خلقه ،في الحديث القد�سي «يا ِع ِ
َ َ
ْ
ُّ ْ
ُ
ّ
َ
ظالُوا» ،6وعلى أساس العدل ُت َ
قت�ضى
ِإني َح َّر ْم ُت الظل َم على ن ْف ِ�سيَ ،و َج َعل ُت ُه ْبي َنك ْم ُم َح َّر ًما ،فال ت
 -1سبق نشر هذا املقال في عدد من املواقع االلكترونية وألهميته في مقاربتة قضية امللف تم نشره في هذا العدد لتعم
االستفادة.
 -2سورة :الرحمن.8 7- :
 -3سورة :الحديد.25 :
 -4سورة :األعراف.29 :
 -5سورة :النحل.90 :
 -6صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة ،باب تحريم الظلم ،حديث .2577دار إحياء التراث العربي ،بيروت
العدد التاسع عشر  -ربيع 2020م

ملف العدد :منظومة القيم واألخالق وتحديات جائحة كورونا

59

حقيرها ُ
الحقوق ،يستوي في ذلك ُ
وكبيرها ،في الحديث املرفوع إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
َ ّ
َ ّ
الحقو َق إلى َأهلها يوم القيامةّ ،
ُ
«لت ُّ
ؤد َّن ُ
القرناء».1
من الش ِاة
الجلحاء
يقاد للش ِاة
حتى
ِ
ِ
ِ
أمام العدد الكثير من النصوص القرآنية والحديثية اآلمرة بالعدل ،والحاضة عليه ،واملرغبة فيه،
ُّ
واملحذرة من تنكب طريقه ،طفت على السطح من جديد أسئلة قديمة في ثوب جديد مع االنتشار
السريع لوباء كورونا  COVID-19متسببا في:
أزمة صحية عاملية لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العاملية الثانية ،وخلفت آالف املوتى ،وماليين
ُ
ُ
املصابين ،وزاد َ
النقص الحاد في املعدات الطبية.
األمر سوءا
أزمة اقتصادية عاملية كان أبرز معاملها :انهيار أسعار النفط ،وتراجع نسب النمو ،وتوقف اإلنتاج
بفعل سياسة اإلغالق الشامل ،وفقدان املاليين من الناس لوظائفهم وأعمالهم.
أزمة طالت الصحة العقلية والنفسية مع انتهاج العالم ألسلوب العزلة واالبتعاد االجتماعي للحد
من انتشار الفيروس ،مما نجم عنه ارتفاع حاالت االكتئاب والقلق واالضطراب والاليقين.
مشاكل اجتماعية كالنزاع بين األزواج ،وسوء استثمار العزلة لتقوية العالقات مع األطفال،
وتضييع فرصة الحفر عميقا في النفس ،لتحقيق السالم الداخلي ،حتى يظهر أثره في الخارج احتضانا
وتضامنا وتحمال وتقبال.
هذه األزمات واملشاكل في حقيقتها شرور ،وإذا شئنا أن نضع أسئلة بشأنها قلنا :ما بال هذا الشر
املستطير «كورونا  « COVID 19يصطلي بناره األبرياء الذين لم يرتكبوا ُجرما ال في حق أنفسهم وال
َُ
في حق البشرية؟ واألطفال الذين ُ«يحبسون» في بيوتهم ،وتقيد حركاتهمُ ،ويمنعون من االلتحاق
بمدارسهم ومالعبهم؟ والشباب الذين ُيحال بينهم وبين جامعاتهم ونواديهم؟ وقد ُيحرم أطفال من
َّ
والديهم أو أحدهما إن تمكن منهم «الفيروس الفتاك»؟ والعمال الذين تم تسريحهم واالستغناء
عنهم ففقدوا بذلك موارد رزقهم؟ على مدار تاريخ البشرية كانت تثار مثل هذه األسئلة كلما ضربت
الناس كارثة ،أو حلت بهم جائحة ،أو خرت عليهم سقوف منازلهم بفعل الزالزل ،أو أغرقتهم مياه
الفيضانات ،أو أذابت ِحمم البراكين أجسادهم ،أو َّ
اغبرت األرض وجف الضرع ويبس الزرع نتيجة
الجفاف ،أو عم ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان بشن الحروب ،وتسلط االستعمار ،وقهر االستبداد،
 -1املرجع السابق :كتاب البر والصلة ،باب تحريم الظلم ،حديث .2582
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وتغلغل الفساد ،زد على هذا ما يتهدد العالم من حروب بأسلحة غير تقليدية ال تبقي وال تذر:أسلحة
نووية وكيماوية وبيولوجية.
التفسير والتحرير

َ
ُ
على املحك إذا كانت إشكالية وجود الشرور في العالم تضع قيمة «العدل» ،وتثير الجدال حول
قضية «اإليمان واإللحاد» ،فالعجز عن تفسير املسألة أو عدم االقتناع بالتفسيرات املقدمة لها
أدى بالبعض إلى «الشكية» أو «الالأدرية» أو «اإللحاد» بإنكار وجود «إله» أصال ،واختلف املؤمنون
بوجوده بين النزوع إلى التوحيد ،والقول بتعدد اآللهة ،واالختالف حول تعريف «اإلله» وماهيته،
فعديد من الفالسفة واألنتروبولوجيين فسروا ظهور الدين بعجز اإلنسان عن فهم الكثير من
الظواهر الطبيعية مما دفعه إلى اإليمان بقوة قاهرة قد تكون نارا أو شمسا أو حجرا (األصنام) ،أو
بشرا أو بقرا...إلخ.
َّ
في التاريخ اإليماني الذي َسطر األنبياء – عليهم السالم -أنصع صفحاته ،وتتابعوا ظهورا للتبشير
بحقيقة واحدة هي «التوحيد» ،غير أنهم لم يكونوا أصحاب نظريات ال شأن لها بواقع الناس،
ُ
حسنون فقط تشقيق الكالم ،ومطاولة الخيال واملحال ،مما قد ُيحيل دعواتهم التوحيدية إلى
ي ِ
طالسم وألغاز ،وإنما سعوا إلى:
أوال :فتح أعين الناس على ذواتهم ،والتفكر في أنفسهم ،وما هو مركوز فيهم من الفطرة التي لم
تتلوث ولم تتغير قال تعالى{َ :وفي َأ ْن ُفس ُك ْم َأ َف َل ُت ْبص ُر َ
ون}.1
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ثانيا :نسج عالقة مع محيطهم وبيئتهم قائمة على الفهم العميق للغاية من الخلق ،وعلى ت ُّبين
َ َ
َ ََ َْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ف ُخ ِل َق ْت َوإ َلى َّ
الس َم ِاء ك ْيف
ال ِب ِل كي
دالئل التصميم الذكي في الكون ،قال تعالى {:أفل ينظرون ِإلى ِ
ِ
ُ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ ْ َ َ َْ
ال ْر َ ْ َ ُ
َ ْ 2
ُ ْ ُ
ْ َْ
ر ِفعت و ِإلى ال ِجب ِال كيف ن ِصبت و ِإلى
ض
ِ
ض كيف س ِطحت }  ،وقال أيضا{ :قل ِسيروا ِفي الر ِ
َ ْ ُ َ َ َ ْ َْ
فانظ ُروا ك ْيف َب َدأ الخل َق}.3
 -1سورة :الذاريات.21:
 -2سورة :الغاشية.20 - 17 :
 -3سورة :العنكبوت.20:
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ثالثا :رفع التناقض بين االعتقاد والعمل ،ال سيما في قصص األنبياء مع بني إسرائيل قال سبحانه
ْ
للا َق ُالوا ُن ْؤم ُن ب َما ُأ ْنز َل َع َل ْي َنا َو َي ْك ُف ُر َ
يل َل ُه ْم آم ُنوا ب َما َأ ْن َز َل َّ ُ
وتعالىَ {:وإ َذا ِق َ
ون ِب َما َو َر َاء ُه َو ُه َو ال َح ُّق
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َ ّ ً َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َن َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ
َ 1
للا ِمن قبل ِإن كنتم مؤ ِم ِنين} .
مص ِدقا ِلا معهم قل ف ِلم تقتلو أن ِبياء ِ
هذا االنفصام بين القول والفعل ،وبين اإليمان والعمل -إذ العمل الصالح هو املظهر الخارجي
لإليمان -شر أدى في كثير من األحيان إلى فقدان ثقة الناس في املصلحين ،وبالتبع َّأدى إلى وضع
«العدل اإللهي» موضع الريبة والشك:
فال معنى إليمان لدى حاكم ّيدعي األلوهية والفاعلية املطلقة وعدم املسؤولية عما يفعل  -كما
َّ ُّ
ُ ّ
التخلص من الفرعونية واالستبداد
عرض باملستبدين -ولذلك جاءت دعوة مو�سى إلى
كان الكواكبي ي ِ
مقترنة بدعوته إلى التوحيد واإليمان والعدل ،أي التخلص من شر «معصية سياسية».
وال معنى الحتواش األموال ومراكمة الثروات وتطفيف امليزان ،فجاءت دعوة شعيب إلى محاربة
ّ
املتوحشة» ،وكان األجدر بك أن
هذه اآلفات ،فرد عليه قومه ردا مفاده أن ال شأن لك «بلبراليتنا
ِ
َ
َ ُ َ ُ َْ ُ ََ ُ
صلت َك
تقتصر على دعوتنا للصالة فقالوا كما حكى هللا سبحانه على ألسنتهم{ :قالوا يا شعيب أ
َ
َْ
َ َْ
َ َ
َُ َ َ َ
تأ ُم ُر َك أ ْن نت ُر َك َما َي ْع ُب ُد َآباؤنا أ ْو أ ْن ن ْف َع َل ِفي أ ْم َو ِال َنا َما نش ُاء} ،2فاستغربوا أن تجمع دعوته ورسالته
بين الدعوة إلى التوحيد وااللتزام األخالقي والدعوة إلى سلوك سبيل العدل بضبط املعامالت املالية
واجتناب الجشع ،فدعاهم للتوبة من «معصية اقتصادية».
وال معنى إليمان يتعايش مع رذائل األخالق ،واملثلية الجنسية ،لذلك جاءت دعوة لوط إلى التخلي
والتنزه عن هذا الشذوذ املاسح للفطرة مقترنة أيضا بدعوته إلى التوحيد والعدل بعدم ظلم النفس
ومسخ الفطرة ،أي التوبة من «معصية أخالقية».
وأخيرا ال معنى لتوحيد وإيمان يتساكنان مع الصنمية واآلبائية في التفكير ،قال سبحانه
َ ُ
َ َ
َ َّ
َ
وتعالى{:قالوا َب ْل نت ِب ُع َما َو َج ْدنا َعل ْي ِه َآب َاءنا} ،3ومع الجبرية الحتمية السالبة للحرية اإلنسانية ،قال
َ َ َ َ ُ َ َ ً َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ْ
َْ َ
للا ل َيأ ُم ُر ِبالف ْحش ِاء} ،4ومع
تعالى{ :و ِإذا فعلوا ف ِاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وللا أمرنا ِبها قل ِإن
-1
-2
-3
-4

سورة :البقرة.91:
سورة :هود.87:
سورة :لقمان،21:
سورة :األعراف28:
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التسلط والظلم واالعتساف ففي الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة» ،1فجاءت دعوة محمد عليه
الصالة والسالم حربا على كل ذلك مقترنة بدعوته إلى التوحيد الحقيقي املؤسس على «من أصبح آمنا
في سربه (األمن االجتماعي) ،معافى في بدنه (األمن الصحي) عنده قوت يومه (األمن الغذائي) فكأنما
حيزت له الدنيا بحذافيرها».2
فال مجال إذا ملثالية حاملة ،بل هي واقعية إيمانية ال يمكن بتاتا أن تف�ضي إلى إلحاد أو إفساد.
الشرور والصدفة والعلم

َ
العالم البريطاني «أنتوني فلو» الذي كان يعتبر من
لقد أ َّرقت مشكلة وجود الشرور في العالم ِ
أعمدة اإللحاد «العلمي» في العالم ،إذ قال»:إن أحد األسباب املبكرة ُّ
لتحولي إلى اإللحاد كان موضوع
الشرور في العالم» ،3لكنه بعد مسيرة علمية حافلة أعلن بكل شجاعة انفصاله عن «مدرسة اإللحاد»
مؤمنا بوجود إله ،وقد ضمن مبررات انفصاله ذاك كتابه «هناك إله كيف غير أشهر ملحد رأيه».
وقد ق�ضى في البحث العلمي خمسين عاما اقتفى فيها منهجا صارما قال عنه وعن نتيجته»:إن
رحلة اكتشافي للمقدس كانت إلى حد بعيد رحلة عقل ،لقد اتبعت الحجة إلى حيث قادتني ،وقد
قادتني إلى القبول بوجود إله ذاتي الوجود ،ال يتغير ،غير مادي ،على كل �شيء قدير ،وبكل �شيء
عليم» ،4وفي نهاية الرحلة الحظ «خمس ظواهر في الخبرة اإلنسانية املباشرة ال يمكن تفسيرها إال
بحجة اإليمان بإله»:5
األولى :العقالنية املتضمنة في جميع خبراتنا الحسية عن العالم الفيزيائي.
الثانية :الحياة والقدرة على الفعل بنحو مستقل.
الثالثة :الوعي والقدرة على أن تكون مدركا.
 -1صحيح مسلم ،مرجع سابق :باب تحريم الظلم ،الحديث .2578
 -2تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،أبواب الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ،دار الكتب العلمية بيروت ،حديث
 ،2346ج ،7ص.9
 -3أنتوني فلو ،هناك إله ،كيف غير أشهر ملحد رأيه ،ترجمة:صالح الفضلي ،املركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية،
النجف ،العراق ،ط1438 ،2هـ ،ص .19
 -4املرجع السابق :ص 215
 -5املرجع السابق :ص227
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الرابعة :الفكر التصوري والقدرة على التعبير وفهم الرموز كتلك املوجودة في اللغة.
الخامسة :النفس البشرية مركز الوعي والفكر والفعل.
ويخلص «فلو» إلى القول»:إن النظام في الكون يعكس نظام العقل الخارق الذي يحكمه»
ولقد كانت أطروحات أصحاب شبهة الشرور تتقاطع مع مسالة «الصدفة» كتفسير لوجود الكون،
فـ»دافيد هيوم» سبق أن تساءل كيف يجيز إله يوصف بالعدل والقدرة املطلقة والخير العميم وقوع
كم هائل من الشرور العظيمة ،فهل يقصد الرب إيقاف الشر لكنه ال يقدر؟ إذا فهو عاجز ،أم هو
قادر ولكنه ال يريد؟ ،وقريبا منه رأى «جون ليزي» أن وجود الشر ال ينسجم مع الصفات اإللهية
كالعلم املطلق والقدرة املطلقة وإرادة الخير املحض ،ولخص مسألة الشرور في ثالث قضايا اعتبرها
متناقضة :األولى هللا قادر ،والثانية هللا خير مطلق ،الثالثة مع ذلك فالشر موجود ،فإذا صدقت
اثنتان من هذه القضايا فالثالثة كاذبة ،والختصار الطريق في الرد على هذه القضايا ركز «فلو» على
أمرين»:
األول :التأكيد على أن قضية وجود الشرور في العالم «موضوع منفصل عن التساؤل عن وجود
إله ،1وأن «وجود اإلله ال يعتمد على الظفر بتبرير لوجود الشر أو عدم الظفر بتبرير وجوده».2
الثاني :نقض الزمة «الصدفة» ،برسم أمور منها:
الصدفة تفسر كيفية الحدوث ال تحديد الفاعل
تكرار الحدث يقلل من احتمالية الصدفة
تعارض الصدفة مع قانون االحتماالت
الصدفة ال تتناسب مع الدقة والنظام
وبخصوص االستنتاج األخير يبدو التفسير اإللحادي متهافتا ومتناقضا عندما يدفع أوال بحجة
«التطور والصدفة» ،ثم يضطر ثانيا تحت ضغط توالي الكشوف العلمية إلى اإلقرار «ببعض
النظام» في الكون ،ومن ثم ال يستطيع جوابا عن سؤال :هل يمكن أن يصدر «النظام» عن «الفو�ضى
والصدفة»؟ ،يبلغ «فلو» شأوا بعيدا حين يعتقد بأن كل �شيء في الكون قد صمم على أساس «أننا
 -1أنتوني فلو ،هناك إله ،كيف غير أشهر ملحد رأيه ،مرجع سابق ،ص 115
 -2املرجع السابق :ص.116
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قادمون» ،وأن صوت العقالنية يسمع من خالل آليات املادة ،وأن قوانين الطبيعة صيغت على نحو
يحرك العالم باتجاه نشأة حياة ،كما أن اإليمان بوجود إله أو عدم وجوده يحددان شكل السلوك
اإلنساني ،ولذلك قال «دوستيوفسكي»« :إذا كان اإلله غير موجود فإن كل �شيء مباح» ،وقد شكل
اكتشاف «الشيفرة الوراثية» وما أبانت عنه من تعقيد وتصميم ذكي ضربة قاضية ألطروحة «التطور»
ُ
َ
التي أريد لها أن تكون بديال عن أطروحة «الخلق» ،ولطاملا نعت كهنة «كنيسة اإللحاد املعاصر» إله
املؤمنين «بإله الفجوات» وهم يقصدون أن «املؤمنين» عندما يعجزون عن التفسير العلمي للظواهر
يلجؤون إلى الحل الجاهز «فعل اإلله» ،وهو ما رد عليه «أنتوني فلو» بما أوردناه آنفا ،والحق هو أن
ُ
التطوريين عندما تخرسهم مصاديق العقالنية والتصميم الذكي في الكون ،يلجؤون إلى املخرج السهل
«إنه التطور» ،علما بان التطور -على فرض صحته دائما -ال يفسر «التنوع الوراثي» ،كما أنه ال يقدم
فهما دقيقا لثالثية «الحياة والفكر والذات».
وكان لعالم االجتماع البولندي «زيجمونت باومان» وقفات مع مسألة الشرور السيما الشرور
املعاصرة ،وخصها بكتاب «الشر السائل» الذي جمع محاوراته مع الفيلسوف «لونيداس دونسكيس»
( ،)1962-2016وميزه عن «الشر الصلب» الذي كان قائما «على رؤية اجتماعية ترى األمور من خالل
لونين األبيض واألسود ،حيث يمكننا بسهولة تحديد ماهية الشر في واقعنا االجتماعي والسيا�سي»،
أما «الشر السائل» في زمن «الحداثة السائلة» فإنه «ال تدركه األبصار بل يتوارى عن األنظار»،1
و»يرتدي ثوب الخير والحب ...ويستعرض نفسه كأنه تقدم الحياة املحايد واملتجرد من األهواء،
وكأنه السرعة غير املسبوقة للحياة والتغير االجتماعي بما ينطوي عليه من نسيان وفقدان للذاكرة
ً
ُ
الحياد القيمي
األخالقية» و»يرتدي عباءة غياب البدائل وامتناعها ،ويصبح املواطن مستهلكاُ ،ويخفي
َ
حقيقة االنسحاب» ،2ويسعى «أبطال» الشر السائل إلى « تجريد اإلنسانية من أحالمها ومشروعاتها
البديلة وقوى الرفض واملمانعة» ،3ويسستثمرون في الخوف «فال سوق لألخبار السارة ألنه ليس
هناك من يهتمون بها ،وهذا ما يؤدي إلى االنتشار الشامل للذعر وصناعة الخوف» ،4ويستغلون
«األنترنت» للقضاء على «األمن» و»الخصوصية» (حرمة األشخاص والبيوت) فصار مجتمع األنترنت
 -1زيجمونت باومان ،الشر السائل ،ترجمة حجاج أبو جبر ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت /لبنان ،ط2019 ،1م،
ص .6
 -2املرجع السابق :ص11
 -3املرجع السابق :ص 14
 -4املرجع السابق :ص 11
العدد التاسع عشر  -ربيع 2020م

ملف العدد :منظومة القيم واألخالق وتحديات جائحة كورونا

65

ً
ً
مجتمعا «يستحوذ عليه الخوف ،وصار مكانا مثاليا لكل ما يتعلق بصناعة الخوف واإلثارة املمنهجة
للذعر والهلع ،إنه يبرز ويكشف صعود التكنوقراطية املرتدية قناع الديموقراطية .وفي الوقت
نفسه ،فإن مجتمع اإلنترنت واملجال العام يغذيان تلك املكونات الضرورية للتكنوقراطية ويرعيانها
ّ
باعتبارها أداتية ومنفصلة عن القيمة في كل تجلياتها» ،وأصبح الفرد يبوح بأسراره طواعية ويقدمها
قربانا على مذبح «الشهرة ُ
والعجب واألنانية» ،وانطالقا من مفهوم السيولة لدى «باومان» يمكن
القول إن ذلك «الشر السائل» يجري وينسكب وينساب ويتناثر وينهمر ويتسرب ويفيض ويسيل،
بينما تحتفظ األجسام الصلبة بأشكالها وتظل «محددة ومقيدة بفضائها» ،1ويشترك «الشر» مع
«الخوف» في السيولة فاعتبرهما «باومان» «كالتوائم السيامية املتالصقة» ،2ويشكل «الخوف» األثر
النف�سي «للشر»:هلع واكتئاب وقلق ووساوس انتحارية.
كان ذاك هو نصيب العلم واالجتماع من اإلجابة عن أسئلة وجودية لها تعلق بمغزى وجود
الشرور في العالم ،وجدلية اإليمان واإللحاد ،كما كان للمكتلمين واملتصوفة والفالسفة نصيبهم،
وقديما صارت املانوية الفارسية إلى القول بثنائية الخير والشر والنور والظالم ،كعاملين متصارعين
ومكتفيين ،وظلت املسيحية تحت عبء «الخطيئة األصلية» وما جره ذلك من تالعب بالدين،
ومحاربة العلم «صكوك الغفران ،محنة جاليلو» ،غير أن الرؤية القرآنية ملسألة الشرور رسخت
وتبثت مفهوم «العدل اإللهي» لذلك كانت رؤية شاملة ومكتملة ،فهي:
َ َ َ َ
�سى أ ْن
تنظر في عواقب األمور ومآالتها ،فقد تكون البدايات خيرا ونهاياتها شرا قال هللا تعالى{ :وع
َ َُ
َ
َ ْ َُ َ ًْ َ ُ َ ٌَْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ
�سى أ ْن ت ِح ُّبوا ش ْي ًئا َو ُه َو ش ٌّر لك ْم }.3
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وع
تعتبر الحياة ابتالء وامتحانا لتحقيق األجود واألحسن بمعيار الصواب الديني والصالحية التقنية،
ْ َ ُ ُ َ ُ َ
ً
َّ
َ َ َْ
قال تعالى{ :ال ِذي خل َق ال ْو َت َوال َح َياة ِل َي ْبل َوك ْم أ ُّيك ْم أ ْح َس ُن َع َمل } ،4واالبتالء قد يكون بالشر وقد
َ ُ ُ
ً
َّ ْ َ
يكون بالخير قال تعالى{َ :ون ْبلوك ْم ِبالش ّ ِر َوالخ ْي ِر ِف ْت َنة}.5
-1
-2
-3
-4
-5

زيجمونت باومان ،الشر السائل ،مرجع سابق ،ص .29
املرجع السابق ،ص .6
سورة :البقرة.216:
سورة :امللك.2:
سورة :األنبياء.35:
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ََ ُ ُ
وتعالى{:ول َن ْبل َو َّنك ْم َح َّتى
تمييز املبادئ من الشعارات ،والحقائق من الزيوف قال سبحانه
َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ
َ َ ُْ
ين َون ْبل َو أخ َب َارك ْم} ،1ومعرفة من يثبت ممن ينقلب على األعقاب،
ن ْعل َم ال َج ِاه ِدين ِمنكم والص ِاب ِر
ُّ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ََ
َ
َّ
َ
ات أ ْو ق ِت َل انقل ْب ُت ْم َعلى
قال سبحانه وتعالى{َ :ما ُم َح َّم ٌد ِإل َر ُسو ٌل ق ْد خل ْت ِم ْن ق ْب ِل ِه الرسل أف ِإن م
َ َ ُ
أ ْعق ِابك ْم}.2
التفريق بين اإلرادة اإللهية التكوينية واإلرادة اإللهية التشريعية ،فمن األولى قوله تعالى:
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ
�ش ْيء م َن ْال َخ ْوف َو ْال ُجوع َو َن ْ
الصابر َ
َ{و َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم ب َ
ات َو َب ّشر َّ
الث َم َ
ين}،3
ر
و
س
ف
ن
ال
و
ال
و
م
ال
ن
م
ص
ق
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
وهذه هي التي ينطبق عليها «ال ينفع الحذر مع القدر» ،فاملطلوب إزاءها الصبر والرضا ،أما اإلرادة
التشريعية فمبنية على األمر والنهي ،والتقدير والتدبير ،وتحديد املصالح واملفاسد ،وهذه هي التي
َ
ْ
ْ ْ ُ ُ
ينصرف إليها معنى اآلية في قوله تعالى{َ :ول َيأخذوا ِحذ َر ُه ْم َوأ ْس ِل َح َت ُه ْم} ،4فاملطلوب إزاءها أوال دفع
َ
القدر بالقدر ،وعليها يتنزل قول عمر ر�ضي هللا عنه ملا ضرب الطاعون الجزيرة العربية «ن ِف ُّر ِم ْن
َ ََ
ََ
هللا» 5ردا على من استغرب خروجه من أرض الوباء ،وثانيا اتخاذ األسباب املتصلة
هللا ِإلى قد ِر ِ
قد ِر ِ
بالتدابير االحترازية التماسا للعافية في األبدان حتى تحصل العافية في األديان ،واحترام قواعد
السالمة العامة ،وتوجيهات الجهات املنظمة.
َ
{ظ َه َر ْال َف َس ُاد في ْال َب ّر َو ْال َب ْحر ب َما َك َس َب ْت َأ ْيدي َّ
اس
الن
شرور بشرية بسبب اإلنسان قال تعالى:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
ُ َ َّ
َ
ض ال ِذي َع ِملوا ل َعل ُه ْم َي ْر ِج ُعون} ،6شرور تتجلى في السعي المتالك كل وسائل» التدمير
ِلي ِذيقهم بع
الذاتي» للعالم ،بحيث وجدت البشرية نفسها «في مواجهة شرور من صنع اإلنسان تزخر بوحشية
وبرود وقسوة وعشوائية وامتناع عن التنبؤ».7
َّ َّ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ
وه ش ًّرا لك ْم
الف ِك عصبة ِمنكم ل تحسب
نسبية الشر في الطبيعة قال تعالى{ِ :إن ال ِذين جاءوا ِب ِ
َ َُ
َب ْل ُه َو خ ْي ٌر لك ْم } ،8فما قد يظهر أنه شر قد يكون في جوهره خيرا ،وقد تحدثت تقارير علمية عدة
 -1سورة :محمد.31:
 -2سورة :آل عمران.144:
 -3سورة :البقرة.155:
 -4سورة :النساء.102:
َ ُ َّ ُ ن َ ّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
ْ
الطير ِة والكهان ِة ونح ِوها ،حديث .2219
 -5صحيح مسلم ،مرجع سابق ،باب الطاعو ِ و ِ
 -6سورة :الروم.41:
 -7زيجمونت باومان ،الشر السائل ،مرجع سابق ،ص .78
 -8سورة :النور.11:
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عن اآلثار اإليجابية لفيروس كورونا  COVID 19على الغالف الجوى والبيئة بعد توقف آالف املعامل
واملصانع التي كانت تنبعث منها غازات سامة في جميع أنحاء العالم ،وبعد أن فشلت الكثير من
االتفاقيات الدولية حول املناخ ،فضال عن أن الكثير من الشرور ّ
تطهر الطبيعة ،واضطرت البشرية
ِ
إلى القيام «بحملة نظافة عامة» لألرض.
َّ
تعالى{:إ َّن َما ُي َوفى
قاعدة جبر الضرر معمول بها قرآنيا في حق من صبر على البالء ولم يجزع لقوه
ِ
الصاب ُر َ
َّ
ُ
ون َأ ْج َر ُه ْم ب َغ ْير ِح َساب} ،1وقوله صلى هللا عليه وسلم« :ال يز ُ
املؤمنة في
باملؤمن أو
البالء
ال
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
جسده وفي ماله وفي ولدهّ ،
حتى يلقى َ
هللا وما عليه ِمن
خطيئة».2
ٍ
ِ
ِ
ومن أعظم ما يعين على تفسير مسألة وجود الشرور في العالم هو أن ُيفتح لإلنسان باب الفهم
فيها كما قال الحكيم ابن عطاء هللا السكندري« :ربما أعطاك فمنعك ،وربما منعك فأعطاك ،متى
فتح باب الفهم في املنع – عاد املنع عين العطاء ،متى أعطاك أشهدك ِب َّره ،ومتى منعك أشهدك قهره،
َُ ّ
عرف إليك ُوم ْقبل بوجود لطفه عليك ،إنما يؤملك املنع لعدم فهمك عن هللا فيه»،
فهو في كل ذلك مت ِ
و»من لم يقبل على هللا بلطائف اإلحسان سيق إليه بسالسل االمتحان».
خالصة الكالم:

إن إدراج مسألة «العدل اإللهي» ضمن نسق كلي ،ينطلق من معرفة الخالق أوال ،من حكمة
َ
الخلق ثانيا ،ومن خصائص املخلوق ثالثا ،ومن رسالته ووظيفته ثالثا ،ومن بيئة الحياة التي هي ميدان
االبتالء واالختبار رابعا ،ومن العلم باملآل واملصير لتقديم كشف الحساب خامسا ،ومن استحضار
أقوال حكماء البشر في املسألة قديما وحديثا كفيل بتوضيح الرؤية ،وتحقيق العدل مع هللا ومع
النفس ومع مخلوقاته ،وكفيل أيضا بتحقيق تصالح كوني على معنى العدل ،وإال ستصير املصلحة
لوحدها هي معيار العدل في العالقات الدولية واإلنسانية ،الخاصة والعامة ،فيلبس الظلم لبوس
العدل ،وخوفا من الوصول إلى هذا الحد تعالت أصوات تدعو من اآلن إلى العدل وتكافؤ الفرص في
الوصول إلى اللقاحات املنتظر ابتكارها للقضاء على «فيروس كورونا  ،« COVID 19كما دعت من
قبل إلى إحقاق العدل في تمكين جميع املصابين من املتابعة الطبية بال فرق بين شاب ومسن ،وال بين
رجل وامرأة ،وال بين املواطن واألجنبي املغترب.
 -1سورة :الزمر.10:
 -2مسند اإلمام أحمد ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،دار الحديث ،القاهرة ،ط1995 ،1م ،ج ،7ص.509
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املصادر واملراجع:

القران الكريم
أنتوني فلو ،هناك إله ،كيف غير أشهر ملحد رأيه ،ترجمة:صالح الفضلي ،املركز اإلسالمي
للدراسات االستراتيجية ،النجف ،العراق ،ط1438 ،2هـ.
تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،أبواب الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ،دار الكتب
العلمية بيروت ،حديث  ،2346ج ،7ص.9
زيجمونت باومان ،الشر السائل ،ترجمة حجاج أبو جبر ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر،
بيروت /لبنان ،ط2019 ،1م.
صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة ،باب تحريم الظلم ،حديث .2577دار إحياء التراث العربي،
بيروت.
مسند اإلمام أحمد ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،دار الحديث ،القاهرة ،ط1995 ،1م.
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القيم الخلقية يف النوازل الفقهية

Moral values in jurisprudence

د.محمد الناسك
دكتوراة في علوم القرآن والتفسير

تقديم:

الشريعة اإلسالمية شريعة األخالق بامتياز ،فما من حكم هلل جل وعال إال ويتضمن أخالقا
رفيعة ،وحكما سنية ،كيف ال واملبعوث بها صاحب الخلق العظيم ،قال تعالى في مدحه -صلى هللا
َ َ ُُ
عليه وسلم{َ :-و ِإ َّن َك ل َعلى خل ٍق َع ِظ ٍيم} ،1بل إن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -حصر بعثته في
تتميم مكارم األخالق ،فعن أبي هريرة -ر�ضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إنما
بعثت ألتمم مكارم األخالق».2
فالشريعة اإلسالمية حنيفية سمحة ،تمتاز بالتيسير ،وتشمخ بالشمول لكل منحي الحياة ،وتعم
أحكامها سائر املكلفين على اختالف أصنافهم ،وتعدد أحوالهم ،واتساع حاجاتهم ،قال الشاطبي –
رحمه هللا -متحدثا عن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -أنه جاء« :بملة حنيفية ،وشرعة باملكلفين
بها حفية ،ينطق بلسان التيسير بيانها ،ويعرف أن الرفق خاصيتها ،والسماح شأنها ،فهي تحمل
الجماء الغفير ضعيفا وقويا ،وتهدي الكافة فهيما وغبيا ،وتدعوهم بنداء مشترك دانيا وقصيا،
وترفق بجميع املكلفين مطيعا وعصيا ،وتقودهم بخزائمهم منقادا وأبيا ،وتسوي بينهم بحكم العدل
 -1سورة النحل القلم4 :
 -2السنن الكبرى للبيهقي  -كتاب الشهادات -باب :بيان مكارم األخالق ومعاليها التي من كان متخلقا بها  -حديث:19331
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شريفا ودنيا ،وتبوئ حاملها في الدنيا واآلخرة مكانا عليا ،وتدرج النبوءة بين جنبيه وإن لم يكن نبيا،
وتلبس املتصف بها ملبسا سنيا حتى يكون هلل وليا ،فما أغنى من واالها وإن كان فقيرا ،وما أفقر من
عاداها وإن كان غنيا».1
هكذا تميزت الشريعة اإلسالمية بالقيم السنية ،واألخالق الفاضلة في أصولها وفروعها ،وقد جلى
رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -ذلك في كل أحكامه وفتاواه ،وعلى أثره سار املفتون من بعده ألن
«الحوادث متعاقبة الوقوع ،والنوازل يضيق عنها نطاق املوضوع ،واقتناص الشوارد باالقتباس من
املوارد واالعتبار باألمثال من صنعة الرجال ،وبالوقوف على املآخذ يعض عليها بالنواجذ».2
والقول على هللا بغير علم جريمة كبيرة ،وشنيعة عظيمة ،تخرج الناس من الشريعة وإن زعمت
إدخالهم إليها ،وتفسد على الناس حياتهم ،وتفوت عليهم مصالحهم العاجلة واآلجلة وإن زعمت عكس
ذلك ،فالشريعة مبنية على مصالح العباد في املعاش واملعاد ،وقد «وقع بسبب الجهل به غلط عظيم
على الشريعة ،أوجب من الحرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي
في أعلى رتب املصالح ال تأتي به ،فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في املعاش
واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورحمة كلها ،ومصالح كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل
إلى الجور ،وعن الرحمة إلى ضدها ،وعن املصلحة إلى املفسدة ،وعن الحكمة إلى العبث ،فليست
من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ،فالشريعة عدل هللا بين عباده ،ورحمته بين خلقه ،وظله في
أرضه ،وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله».3
فكيف تمسك العلماء بأخالق الشريعة وهم بصدد بيان أحكامها في نوازلهم؟
هذا ما ستحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة عنه –بحول هللا تعالى -من خالل املحاور التالية:
الفصل األول :تعريف مركب :األخالق في النوازل الفقهية
الفصل الثاني :القيم األخالقية املبثوثة في نماذج تطبيقية من النوازل الفقهية
 -1أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات في أصول الشريعة ،تحقيق الشيخ عبد هللا دراز ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األولى.2004 ،ص .14
 -2برهان الدبن املرغيناني ،الهداية شرح بداية املبتدي تحقيق نعيم أشرف نور أحمد ،كرات�شي ،إدارة القرآن والعلوم
اإلسالمية ،الطبعة األولى 1417 ،ه ،ج  ،1ص .88/89
 -3ابن قيم الجوزية ،إعالم املوقعين عن رب العاملين ،،تحقيق أبي عبيدة مشهور ،الدمام ،دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى،
 1423ه .ج  ،4ص .337
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الفصل األول :تعريف مركب :األخالق يف النوازل الفقهية

األخالق في النوازل الفقهية مركب من ثالثة أجزاء ،وسوف أقوم –بحول هللا تعالى -بتعريف كل
جزء لغة واصطالحا في ثالثة مباحث ،كل مبحث يتكون من مطلبين.
املبحث األول :تعريف األخالق لغة واصطالحا
املطلب األول :تعريف األخالق لغة

ُُ
بضم الالم وسكونها -هو ّّ
الدين والطبع والسجية واملروءة ،وحقيقته
األخالق جمع خلق ،والخلق
ِ
ِ
َْ
أن صورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها املختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة
وأوصافها ومعانيها».1
َْ
ُْ
َْ
وقال َّ
الخلق بالهيئات واألشكال والصور
الراغب« :والخل ُق والخل ُق في األصل واحد ...لكن خص
ُُ
املدركة بالبصر ،وخص الخل ُق بالقوى والسجايا املدركة بالبصيرة».2
املطلب الثاني :تعريف األخالق اصطالحا

عرف الجرجاني الخلق بقوله« :الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة
ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية ،فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها األفعال الجميلة عقال وشرعا
بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا ،وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة سميت الهيئة خلقا سيئا،
وإنما قلنا إنه هيئة راسخة ألن من يصدر منه بذل املال على الندور بحالة عارضة ال يقال خلقه
السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ،وكذلك من تكلف السكوت عند الغضب بجهد أو روية ال يقال
خلقه الحلم ،وليس الخلق عبارة عن الفعل ،فرب شخص خلقه السخاء وال يبذل إما لفقد املال أو
ملانع ،وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء».3
 -1الفيروز أبادي ،القاموس املحيط ،القاهرة ،مؤسسة الخلبي للنشر والتوزيع ص  .881ابن منظور ،لسان العرب ،القاهرة،
دار الحديثة 2003 ،ج  ،10ص .86
 -2األصفهاني ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق صفوان عدنان داوودي ،دمشق ،دار القلم ،الطبعة الرابعة  ،2009ص .297
 -3الجرجاني ،معجم التعريفات ،تحقيق محمد صديق املنشاوي ،القاهرة ،دار الفضيلة ،ص .89
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وعرفه ابن مسكويه بقوله« :الخلق :حال للنفس ،داعية لها إلى أفعالها من غير فكر وال َّ
روية،
ًّ
وهذه الحال تنقسم إلى قسمين :منها ما يكون
طبيعيا من أصل املزاج ،كاإلنسان الذي يحركه أدنى
�شيء نحو غضب ،ويهيج من أقل سبب ،وكاإلنسان الذي يجبن من أيسر �شيء ،أو كالذي يفزع من
ً
ً
أدنى صوت يطرق سمعه ،أو يرتاع من خبر يسمعه ،وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدنى �شيء
ً
يعجبه ،وكالذي ُّ
يغتم ويحزن من أيسر �شيء يناله .ومنها ما يكون
مستفادا بالعادة والتدرب ،وربما كان
ً ً
َّ
ً 1
بالروية والفكر ،ثم يستمر أول فأول ،حتى يصير ملكة وخلقا»
مبدؤه
املبحث الثاني :تعريف النوازل لغة واصطالحا
املطلب األول :تعريف النوازل لغة

عرف ابن منظور النازلة بأنها« :الشدة من شدائد الدهر»

2

وفي املعجم الوسيط ،هي« :املصيبة الشديدة ،جمعها نازالت ونوازل»

3

املطلب الثاني :تعريف النوازل اصطالحا

النوازل جمع نازلة ،وهي« :مسألة مستجدة وقعت بين الناس ،وليس فيها قول خاص على أهل
املذهب ،فيعمد الفقيه إلى استنباط حكمها من األدلة الشرعية او تخريجه على قواعد مذهبه،
ل 4
وجمعها الواقعات والنواز »
املبحث الثالث :تعريف الفقه لغة واصطالحا
املطلب األول :تعريف الفقه لغة

عرف ابن منظور الفقه بأنه « العلم بال�شيء والفهم له ،وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه
5
وفضله على سائر أنواع العلم ،كما غلب النجم على الثريا ،والعود على املندل»
 -1ابن مسكويه ،تهذيب األخالق ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى ،1985 ،ص .25/26
 -2لسان العرب ،البن منظور ،ج  ،8ص .525
 -3مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الوسيط ،طهران ،املكتبة العلمية ،ج  ،2ص .329
 -4أبو ياسر سعيد بن محمد ،فقه الواقع ،اإلسكندرية ،الدار العاملية للنشر والتوزيع ،ج  ،1ص .163/164
 -5لسان العرب ،البن منظور ،ج  ،7ص .145
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ْ
َْ ُ َ
َ
وغ َل َب ْ
على ِع ِلم
والفطنة
وعرف اليروزآبادي في القاموس املحيط بأنه»ال ِعل ُم
ِ
بال�شيء والف ْه ُم له ِ
َ
الدين لش َر ِف ِه».1
ِ
املطلب الثاني :تعريف الفقه اصطالحا

الفقه عند علماء األصول هو« :العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية».2
الفصل الثاني :القيم األخالقية املبثوثة يف نماذج تطبيقية من النوازل الفقهية

في هذا الفصل سوف نتناول -بحول هللا تعالى -أربع نوازل تتضمن جملة من القيم األخالقية
اإلسالمية ،األولى نزلت برجل في حياة رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -وكان هو املفتي فيها ،وقد
بدأت بها باعتبار رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -إسوة املفتين ،وقدوة العلماء العاملين والناس
أجمعين.
والثانية نزلت بصحابي جليل من أهل الفتوى ،فتصرف فيها وفق ما أخذه عن املعصوم –صلى
هللا عليه وسلم -فأعطى بذلك النموذج دليال عمليا على نجاح رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -في
كونه مربيا ومعلما.
والثالثة فنزلت ببجاية ،واختلف في أمرها فقيهاها العالم األشهر أبو عبد هللا سيدي محمد بن
بلقاسم املشدالي ،والفقيه املدرس أبو العباس أحمد بن سعيد بن الشاط ،حيث اتحد مقصدهما في
طلب الحق ،واختلفت أنظارهما في الطريق املوصل إليه.
والقاسم املشترك بين الثانية والثالثة أنهما وقعتا في زمن الوباء ،ونحن نكتب هذا في زمن وباء
 covid-19نسأل هللا تعالى العافية.
أما الرابعة فنزلت بنا بسبب فيروس كورونا ،وهي إغالق املساجد وتعطيل الجمع والجماعات،
قديما لكلية حفظ النفس ،على جزئية إقامة الشعائر التعبدية في املساجد.
 -1القاموس املحيط ،للفيروز أبادي ،ج  ،4ص .289
 -2السبكي ،تقي الدين وولده ،اإلبهاج في شرح املنهاج ،بيروت ،دار الكتب العلمية 1416 ،ه ،،ج  ،1ص .28
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املبحث األول :النازلة األولى :وتتضمن قيم الرحمة والرفق والتيسير والتبشير

تعتبر قيم الرحمة والرفق والتيسير والتبشير من األخالق اإلسالمية التي حض عليها الشارع ورغب
فيها ،ورتب لها ثوابا معتبرا ،ففي الحض على خلق الرحمة نورد هنا ما رواهعبد هللا بن عمرو يرفعه إلى
النبي صلى هللا عليه وسلم قال « :الراحمون يرحمهم هللا ،ارحموا أهل األرض يرحمكم أهل السماء،
الرحم شجنة من الرحمن ،فمن وصلها وصله ،ومن قطعها قطعه».1
وفي أمر الشارع بالتيسير والتبشير ونهيه عن ضدهما نقف مع ما رواه سعيد بن أبي بردة ،عن
أبيه ،عن جده ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم بعث معاذا وأبا مو�سى إلى اليمن ،قال « :يسرا وال
تعسرا ،وبشرا وال تنفرا ،وتطاوعا وال تختلفا».2
وفي األمر بالرفق والحرص عليه حتى مع املخالف ما ورد عن عائشة -ر�ضي هللا عنها -زوج النبي
صلى هللا عليه وسلم قالت :دخل رهط من اليهود على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقالوا :السام
عليكم ،قالت عائشة :ففهمتها فقلت :وعليكم السام واللعنة ،قالت :فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم« :مهال يا عائشة ،إن هللا يحب الرفق في األمر كله» ،فقلت :يا رسول هللا أولم تسمع ما قالوا؟
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « :قد قلت :وعليكم».3
وإننا لنجد كل هذه القيم األخالقية حاضرة في أجوبة رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم-على
النوازل التي كانت تعرض عليه للفتوى وبيان حكم هللا فيها ،فعن أبي هريرة -ر�ضي هللا عنه -قال :بينما
نحن جلوس عند النبي صلى هللا عليه وسلم إذ جاءه رجل ،فقال :يا رسول هللا هلكت .قال« :ما لك؟»
قال :وقعت على امرأتي وأنا صائم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :هل تجد رقبة تعتقها؟»
قال :ال ،قال« :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» ،قال :ال ،فقال« :فهل تجد إطعام ستين
مسكينا» .قال :ال ،قال :فمكث النبي صلى هللا عليه وسلم ،فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى هللا
عليه وسلم بعرق فيها تمر  -والعرق املكتل  -قال « :أين السائل؟ « فقال :أنا ،قال « :خذها فتصدق
 -1املستدرك على الصحيحين للحاكم  -كتاب البر والصلة ،وأما حديث عبد هللا بن عمرو  -حديث:7343.
 -2صحيح البخاري  -كتاب الجهاد والسير ،باب ما يكره من التنازع واالختالف في الحرب  -حديث:.2894
 -3صحيح البخاري  -كتاب األدب -باب الرفق في األمر كله  -حديث:5685.
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به» فقال الرجل :أعلى أفقر مني يا رسول هللا؟ فوهللا ما بين البتيها  -يريد الحرتين  -أهل بيت أفقر من
أهل بيتي ،فضحك النبي صلى هللا عليه وسلم حتى بدت أنيابه ،ثم قال « :أطعمه أهلك».1
فنجد هنا التيسير النبوي باديا وهو يعرض على املستفتي أنواعا من الكفارات ،ثم يتدرج به برفق
نبوي من األعلى إلى األدنى ،حتى ذكر عجزه عنها جميعا فلم يوبخه أو يعنفه ،حتى إذا جاءه –صلى
هللا عليه وسلم -تمر أعطاه إياه ليكفر به عن فساد صومه ،وكأن تيسيره ورفقه –عليه السالم -أطمع
السائل في مزيد فضل املسؤول فأخبره أنه ال يوجد في املدينة من هو أفقر منه ،وهنا تجلت مظاهر
الرحمة النبوية ،والرفق املحمدي ،فأمره أن يطعمه أهله ،فاستفاد من جهتين :من جهت أنه كفر
عن نفسه وخرج من ذنبه ،ومن جهت أن الكفارة نفسها صارة طعاما يوسع به على أهله ،فهل وجدت
قيم أخالقية في الدنيا تضاهي هذه الرحمة اإلالهية ،والرفق النبوي ،والتيسير املحمدي؟.
املبحث الثاني:النازلة الثانية :وتتضمن قيمة إقامة العدل حتى يف أشد الظروف
صعوبة

إن الشريعة اإلسالمية هي شريعة العدل ،فبالعدل أمر هللا عباده ،وبالوفاء ألزمهم في قوله تعالى:
ْ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ
ُ ُ َ َّ ُ
ُْ َ ْ ْ
َْ َ
ال ْح َس ِان َو ِإ َيت ِاء ِذي ال ُق ْرَبى َو َي ْن َهى َع ِن الف ْحش ِاء َوال ْنك ِر َوال َبغ ِي َي ِعظك ْم ل َعلك ْم
ِ«إن للا يأمر ِبالعد ِل و ِ
َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ً
يدها وقد جعلتم للا عليكم ك ِفيل
للا ِإذا عاهدتم ول تنقضوا اليمان بعد تو ِك ِ
تذكرون وأوفوا ِبعه ِد ِ
َّ َّ َ َ
َ ُ َ
ِإن
للا َي ْعل ُم َما ت ْف َعلون».2
وعندما شرع هللا تعالى للرجل تعديد األزواج لعلمه –جل وعال -بحاجته لذلك ،كان هذا التشريع
َ ْ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ
ََْ َ َ ْ ُ َ َ َ َُ ْ َ ّ
الن َس ِاء
مشروطا بالعدل ،قال تعالى« :و ِإن ِخفت ْم أل تق ِسطوا ِفي اليتامى فان ِكحوا ما طاب لكم ِمن ِ
ًَ
َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ
َ َّ َ ُ َ
َ ْ َ َ َُ َ َ َُ َ َ
مثنى وثلث ورب
اع ف ِإ ْن ِخ ْف ُت ْم أل ت ْع ِدلوا ف َو ِاح َدة أ ْو َما َملك ْت أ ْي َمانك ْم ذ ِل َك أ ْدنى أل ت ُعولوا» ،3وقد كان
رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -النموذج الكامل في هذا الباب ،فعن عائشة أن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان يقسم بين نسائه ،فيعدل ،ويقول« :اللهم هذه قسمتي فيما أملك ،فال تلمني فيما تملك
وال أملك».4
-1
-2
-3
-4

املرجع السابق - ،كتاب الصوم ،باب إذا جامع في رمضان  -حديث:1847.
سورة النحل ،اآليات .90/91
سورة النساء ،اآلية .3
سنن الترمذي -أبواب النكاح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ،حديث:.1095
العدد التاسع عشر  -ربيع 2020م

76

ملف العدد :منظومة القيم واألخالق وتحديات جائحة كورونا

بل جاء عنه –عليه السالم -تحذير شديد من مآل عدم العدل بين الضرائر ،فعن أبي هريرة ،عن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال« :من كان له امرأتان يميل إلحداهما على األخرى جاء يوم القيامة أحد
شقيه مائل».1
وقد كان الصحابة يتربون بين يدي رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -ويتعلمون منه أحكام
الشرع ،ويتلقون أمره بنية التنفيذ.
فهذا معاذ بن جبل –ر�ضي هللا -يعطي مثاال حيا في العدل بين زوجتيه ،فعن يحيى بن سعيد قال:
«كانت تحت معاذ بن جبل امرأتان ،فإذا كان عند إحداهما لم يشرب من بيت األخرى املاء».2
ولم يكتف بالعدل بينهما في الحياة الدنيا ،بل حرص على العدل بينهما حتى بعد املوت ،والناس في
بالء ،وهو األمير الذي أنيطت به هموم الناس ،فعندما أصيب الناس بطاعون عمواس في خالفة عمر
بن الخطاب كان أميرهم أبو عبيدة ابن الجراح فأصيب بالطاعون ومات به ،وقبل موته استخلف
معاذ بن جبل فأقره عمر ،فقام معاذ في الناس خطيبا وواعظا ،فعن عثمان بن عطاء ،عن أبيه ،أن
معاذ بن جبل ر�ضي هللا عنه قام في الجيش الذي كان عليه حين وقع الوباء فقال« :يا أيها الناس هذه
رحمة ربكم ،ودعوة نبيكم ،ووفاة الصالحين قبلكم» ،ثم قال معاذ وهو يخطب« :اللهم أدخل على آل
معاذ نصيبهم األوفى من هذه الرحمة» فبينا هو كذلك إذ أتي فقيل :طعن ابنك عبد الرحمن ،فلما
أن رأى أباه معاذا قال :يقول عبد الرحمن :يا أبت ،الحق من ربك فال تكونن من املمترين ،قال :يقول
معاذ« :ستجدني إن شاء هللا من الصابرين» ،فمات من الجمعة إلى الجمعة آل معاذ كلهم ثم كان هو
آخرهم».3
فمات في جمعة آل معاذ ،وهم زوجتاه وابناه ،فلما أراد أن يدفن زوجتيه لم ينس العدل بينهما
في أيهما تقدم أوال في القبر ،فعن يحيى بن سعيد« :أن معاذ بن جبل -ر�ضي هللا تعالى عنه -كانت
له امرأتان ،فإذا كان يوم إحداهما لم يتوضأ من بيت األخرى ،ثم توفيتا في السقم الذي أصابهما
بالشام ،والناس في شغل ،فدفنتا في حفرة فأسهم بينهما أيتهما تقدم في القبر».4
 -1السنن الصغرى  -كتاب عشرة النساء -ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض  -حديث:3902
 -2حلية األولياء  -معاذ بن جبل حديث:831.
 -3املستدرك على الصحيحين للحاكم  -كتاب معرفة الصحابة ر�ضي هللا عنهم ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة
معاذ بن جبل ر�ضي  -حديث:5148.
 -4حلية األولياء ،مرجع السابق - ،معاذ بن جبل ،حديث:830.
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لقد تعلم معاذ –ر�ضي هللا -في املدرسة املحمدية أن العدل قيمة أخالقية من القيم اإلسالمية
العليا ،يبذل املؤمن في سبيل تحقيقه النفس والنفيس ،فحرص على تطبيق العدل في أشد اللحظات
قسوة ،وبين أقرب الناس إليه ،حتى وإن كانتا قد استغنيتا عن عدله باملوت.
املبحث الثالث :النازلة الثالثة :وتتضمن قيمة الوفاء بالعهد وأداء الحقوق إلى
أهلها

لقد ذم القرآن الكريم صنفا من بني إسرائيل يستهينون بحقوق الناس ويأكلونها بغير حق
َْ
َ َ َ
َ ْ َْ ْ َ
اب َم ْن ِإ ْن تأ َم ْن ُه ِب ِق ْنط ٍار ُيؤ ِ ّد ِه ِإل ْي َك
معتقدين أن ذلك جائز في حقهم ،قال تعالى« :و ِمن أه ِل ال ِكت ِ
ُْ
َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ّ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ً َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ
و ِمنهم من ِإن تأمنه ِب ِدين ٍار ل يؤ ِد ِه ِإليك ِإل ما دمت علي ِه قا ِئما ذ ِلك ِبأنهم قالوا لي
س َعل ْي َنا ِفي ال ِّم ِّي َين
َ ٌ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ ْ َ
َ َ
للا الك ِذ َب َو ُه ْم َي ْعل ُمون» ،1وعندما ذم الحق جل وعال هذا السلوك ،ووصف
س ِبيل ويقولون على ِ
مسوغاته بأنها افتراء للكذب على هللا عز وجل ،أمر املؤمنين بضده ،أي بأداء الحقوق إلى أصحابها،
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ
اس أ ْن
والوفاء بالعهود ،قال تعالى«ِ :إن للا يأمركم أن تؤدوا المان ِ
ات ِإلى أه ِلها و ِإذا حكمتم بين الن ِ
َ ْ ُ
للا َك َ
للا نع َّما َيع ُظ ُك ْم به إ َّن َّ َ
ْ َ ْ َّ َّ َ
ان َسم ً
يعا َب ِص ًيرا».2
تحك ُموا ِبالعد ِل ِإن ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
في ضوء هذه املبادئ اإلسالمية السامية كان املفتون يصدرون فتاواهم ،إال أن الحرص على أداء
حق ما قد يعترضه حق آخر ،فتختلف أنظار العلماء لذلك ،وهذا هو الذي وقع في النازلة التي بين
أيدينا ،فقد مات شخص وترك ماال وترك وصية بثلث ماله واعتراف بدين في ذمته ،فهل يخرج الدين
من رأس املال مع ما فيه من إضرار بالوارث ،أم يخرج من الثلث مع ما في ذلك من مصادرة حق امليت
في الوصية بثلث ماله.
وهذا نص النازلة كما أورده صاحب املعيار« :وهي أن رجال من أكابر التجار...كان عهد في زمن
الوباء وهو بحال صحة وجواز أمر من قبل مدة وفاته بمدة قريبة بثلث بثلث جميع ما يخلفه ميراثا
عنه على أن تخرج منه وصايا معينة ،ويكون باقي الثلث وجه عينه أيضا .واعترف مع ذلك بأن في ذمته
لرجل لم يعين اسمه وال نسبه وال بلده وال حياته وال موته مائة وخمسين ذهبا ،وأنها كانت أمانة بيده
ثم علقها بذمته وزعم أن ربها أمره أن يتصدق بها على الفقراء واملساكين .واملعترف املذكور ليس
 -1سورة آل عمران ،اآلية .75
 -2سورة النساء ،اآلية .58
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ممن يقصد في العادة بتفريق الصدقات على يديه ،وال تقرب منزلته من ذلك ببلده ،وتضمن عهده
واعترافه املذكورين رسم واحد متميز فيه العهد بصيغته وجد بدار املعترف املذكور بعد وفاته.
ولم يخلف من الورثة سوى أخوين شقيقين له ،وبينه وبين أحدهما عداوة مشتهرة منذ زمان
طويل متصلة بوفاته ،والعدو منهما حاضر ببلد املتوفي املذكور زمن صحته ومرضه ووفاته ،واآلخر
غائب عن البلد املذكور ببالد املشرق نحو عامين اثنين متقدمين عن وفاة العاهد املذكور».1
هذا نص النازلة ذكرته بطوله ألنه يتضمن تفاصيل مؤثرة في الحكم ،هذه التفاصيل هي التي
أنتجت الخالف الذي حصل بين فقيهي بجاية ،وهما :العالم األشهر أبو عبد هللا سيدي محمد بن
بلقاسم املشدالي ،والفقيه املدرس أبو العباس أحمد بن سعيد بن الشاط.
فذهب األول إلى أن املائة والخمسين ذهبا تخرج من الثلث ،ألن امليت هنا قد يكون متهما بأنه إنما
أراد أن يضيق على الورثة ،خصوصا وأن بينه وبين أحد الورثة عداوة مشتهرة طويلة ومتصلة بزمن
وفاته ،وقد «وقع في املبسوط البن كنانة واملخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن أبي سلمة أنه ال �شيء
له وإن أقر له في صحته إذا لم يقم عليه بذلك حتى هلك ،إال أن يعرف لذلك سبب مثل أن يكون باع
له رأسا أو يكون أخذ له من موروثات أمه شيئا ،وهو قول له وجه من النظر ،ألن الرجل يتهم أن يقر
بدين في صحته ملن يثق به من ورثته على أن ال يقوم به حتى يموت فيكون وصية لوارث».2
وذهب الثاني إلى أن املائة والخمسين ذهبا تخرج من رأس املال ،ألن «اإلقرار في الصحة حكمه
اللزوم والخروج من رأس املال ،هكذا نص عليه أئمتنا .قال ابن حارث :وكل من أقر في صحته بدين
فإنه يلزمه إقراره ،كان املقر له أجنبيا أو وارثا...قال القا�ضي ابن رشد :هذا املعلوم من قول ابن
القاسم وروايته عن مالك املشهور في املذهب».3
فهذه النازلة تبين بجالء حرص علماءنا على ضمان قيمة أداء الحقوق ،والوفاء بالعهد في فتاواهم،
كل من وجهة نظره لتعارض األدلة وتضارب القرائن املتوفرة لديهم.
 -1أبو العباس الونشري�سي ،املعيار املعرب ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية ،1981 ،ج  ،6ص .6
 -2املعيار ،مرجع سابق ،ج  ،6ص .8
 -3املرجع السابق ،ج  ،6ص .7
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املبحث الرابع :النازلة الرابعة :قيمة الحفاظ ىلع النفس البشرية

في أواخر سنة  2019للميالد نزل بالناس وباء فتاك ،انتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم
مطلع سنة  ،2020فحظر على الناس بسببه بكل ما ألفوه من تجمعات ،وتبادل للمصافحة والقبالت.
وكان أق�سى أنواع الحظر هو غلق املساجد ،وحظر الجمع والجماعات ،فاختلفت أنظار العلماء
في هذه النازلة فمن قائل إن تعطيل املساجد هدم لكلية الدين التي أمرنا بالحفاظ عليها ،وقائل إنه
يمكن الجمع بين الحفاظ على النفس البشرية بمنع التجمعات في املساجد مع عدم تعطيلها بأن تقام
الجمعة والجماعات بالحد األدنى من إمام املسجد واملؤذن وعمال النظافة...الخ ،وقائل إن الحفاظ
على النفس البشرية بغلق املساجد وتعطيل الجمع والجماعات هو حفاظ على كلية من الكليات
الشرعية ،مقابل تعطيل لجزئية من كلية الدين.
وبالقول األخير قال جمهور العلماء ،كاالتحاد العالمي لعلماء املسلمين ،واألزهر الشريف ،وهيئة
كبار العلماء باململكة العربية ،ومجلس اإلفتاء األوروبي ،واملجلس العلمي األعلى للمملكة الغربية...
الخ.
وقد كان القصد من هذا الحكم الشرعي هو الحفاظ على النفس البشرية وصيانتها من انتقال
العدوى ،خصوصا وأن عمار املساجد أغلبهم من كبار السن الذين يفتك بهم هذا الوباء أكثر من
غيرهم.

َ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ
الت ْهلك ِة
وهذه الفتوى لها سندها الشرعي من كتاب هللا ،كقوله تعالى« :ول تلقوا ِبأي ِديكم ِإلى
َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ُ
ُْ
َو َأ ْحس ُنوا إ َّن َّ َ
ان ِبك ْم َر ِح ًيما».2
للا ُي ِح ُّب ال ْح ِس ِن َين» ،1وكقوله تعالى« :ول تقتلوا أنفسكم ِإن للا ك
ِ ِ

ومن سنة رسوله –صلى هللا عليه وسلم -الذي نهى كل من يحمل أذى من الحضور إلى املسجد،
فعن أبي النجيب مولى عبد هللا بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أنه ذكر عند رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم الثوم والبصل والكراث ،وقيل :يا رسول هللا وأشد ذلك كله الثوم ،أفتحرمه؟
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « :كلوه ،ومن أكله منكم فال يقرب هذا املسجد حتى يذهب
 -1سورة البقرة ،اآلية .195
 -2سورة النساء ،اآلية 29
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ريحه منه» ،1فإذا كان هذا في حق الروائح الكريهة ،فإنه في حق األمراض املعدية أوجب ،فعن عمرو
بن الشريد ،عن أبيه ،قال :كان في وفد ثقيف رجل مجذوم ،فأرسل إليه النبي صلى هللا عليه وسلم
«إنا قد بايعناك فارجع» ،2وعن أبي سعيد الخدري ر�ضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال « :ال ضرر وال ضرار ،من ضار ضاره هللا ،ومن شاق شاق هللا عليه».3
وهناك نصوص شرعية كثيرة في هذا الباب ،وقواعد فقهية تقرر هذا املعنى وتؤكد يسر الشريعة،
وحفظها للنفس البشرية ولو بترك ما شق من التكاليف وعسر القيام به ،وهنا تظهر حنكة الفقيه
املتمكن من علم الشريعة ،املحصل للملكة الفقهية التي تعطيه القدرة على املوازنة بين األحكام،
وترتيب األولويات في صورة جذابة تبرز جمال الشريعة وسعتها ويسرها ورحمتها بالناس ،وصالحيتها
لكل زمان ومكان ،دون تعارض مع العلم ،وال تهور في الفهم.
خاتمة:

إن الشريعة اإلسالمية ال وجود لها بغير أخالق ،فالحضور األخالقي في األحكام الشرعية بارز،
ومشاهد لكل منصف وإن كان مخالفا ،والحضور األخالقي في الحكم الشرعي الذي تفرضه النوازل
أشد ظهورا واكثر بروزا.
واملفتي الذي يغيب عنه ذلك ال يعتبر اجتهاده في النوازل حكما شرعيا وإن ألبسه لباس الشريعة،
ودبجه بالنصوص القرآنية والنبوية ،يظهر ذلك على سبيل القطع من خالل ما م�ضى ،ويعرفه كل من
له أدنى اطالع على أحكام الشريعة اإلسالمية.
وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد آله وصحب وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.
الئحة املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.
الجامع للحديث النبوي
 -1صحيح ابن خزيمة  -كتاب اإلمامة في الصالة جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة  -باب النهي عن إتيان
املسجد آلكل الثوم حديث:1567.
 -2صحيح مسلم  -كتاب السالم  -باب اجتناب املجذوم ونحوه  -حديث:4234.
 -3املستدرك على الصحيحين للحاكم  -كتاب البيوع وأما حديث معمر بن راشد  -حديث:2286
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ابن قيم الجوزية ،إعالم املوقعين عن رب العاملين ،،تحقيق أبي عبيدة مشهور ،الدمام ،دار ابن
الجوزي ،الطبعة األولى 1423 ،ه.
ابن مسكويه ،تهذيب األخالق ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى.1985 ،
ابن منظور ،لسان العرب ،القاهرة ،دار الحديثة.2003 ،
أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات في أصول الشريعة ،تحقيق الشيخ عبد هللا دراز ،بيروت ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األولى.2004 ،
أبو العباس الونشري�سي ،املعيار املعرب ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية،
.1981
أبو ياسر سعيد بن محمد ،فقه الواقع ،اإلسكندرية ،الدار العاملية للنشر والتوزيع.
األصفهاني ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق صفوان عدنان داوودي ،دمشق ،دار القلم ،الطبعة
الرابعة .2009
برهان الدبن املرغيناني ،الهداية شرح بداية املبتدي ،تحقيق نعيم أشرف نور أحمد ،كرات�شي،
إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ،الطبعة األولى 1417 ،ه.
الجرجاني ،معجم التعريفات ،تحقيق محمد صديق املنشاوي ،القاهرة ،دار الفضيلة.
السبكي ،تقي الدين وولده ،اإلبهاج في شرح املنهاج ،بيروت ،دار الكتب العلمية 1416 ،ه.
الفيروز أبادي ،القاموس املحيط ،القاهرة ،مؤسسة الخلبي للنشر والتوزيع.
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الوسيط ،طهران ،املكتبة العلمية.
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كورونا COVID 19

وجذور اإلخفاقات األخالقية للنظام الدولي

Covid-19 and the roots
of ethical failures of the international system

ذ.محمد النويني
محام وباحث في القانون الدولي اإلنساني.

بات العالم مع وباء كورونا  COVID 19في حالة حرب مع عدو ال مرئي ،حيث بلغت نسبة املصابين
أرقاما مخيفة ،وكذلك نسبة الوفيات جراء هذا الفيروس ،ناهيك عن الخسائر االقتصادية
واالجتماعية وكذا القالقل واالضطرابات التي يمكن أن تترتب عليه ،والتي ستؤدي ال محالة إلى تهديد
لألمن والسلم الدوليين ،إن تمادي الفيروس في االجتياح مستمر عبر العالم ودون أن يكون قادته في
مستوى اللحظة التاريخية،حيث تخطت أعداد ضحايا فيروس كورونا املستجد ،إلى غاية اآلن قرابة
1.8مليون إصابة ،حول العالم ،فيما توفي أكثر من  108ألف و 867شخصا.
اإلخفاقات األخالقية للنظام الدولي

إن أخطر ما سجل على النظام العالمي من إخفاقات جراء هاته الجائحة هو بدال من أن َّ
يتزعم
هذا النظام املتمثل في منظمة األمم املتحدة ،ومنظمة الصحة العاملية التابعة له ،تنسيقا عامليا
ملجابهة الوباء وتطويقه ،تم االكتفاء بمتابعة الوضع ،وإصدار البيانات ،ومتابعة معدل انتشار الوباء
وتعداد املوتى.
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َّ
يتشدق بها هذا النظام العالمي أمام أزمة وبائية
هكذا هوت املبادئ اإلنسانية الكونية التي
كشفت زيف ما ُسمي بمبادئ التضامن العالميَّ ،
وبينت البون الشاسع بين الخطاب في زمن الرخاء
والفعل في وقت األ مة ،إذ وجد األطباء ّ
ومقدمو الرعاية الصحية بدول الغرب أنفسهم تحت ضغط
ز
نقص املساحة واملعدات ،أمام اختيار صعب ومأساوي للقيام بـ»فرز» بين مرضاهم وفق معايير ال
أخالقية ،تتنافى مع قسم أبقراط الطبي امللزم أخالقيا.
ولعل أخطر تداعيات هذا الوباء هو ذلك السقوط األخالقي املدوي الذي ظهر على مستوى
العالقات الدولية ،عندما أغلقت دو ٌل كبرى حدودها على نفسها ،وامتنعت حكوماتها ليس فقط عن
تقديم املساعدة والدعم إلى دو ٍل كانت في ّ
أمس الحاجة إلى العون الطبي ،بل امتنعت حتى عن بيع
أو تصدير معدات طبية إليها ،بدعوى إثارة مواطنيها على مواطني دول أخرى تقتسم معها الفضاء
نفسه أو تعتبرها حليفتها وشريكتها في القيم واملبادئ نفسها! وتفاقمت األزمة األخالقية ،وأخذت بعدا
إعالميا ودوليا أكبر ،عندما احتدمت حرب دنيئة وال أخالقية بين كبرى الدول على ّ
الكمامات الطبية،
وتعدت ذلك إلى قرصنة طلبيات بعضها من ّ
ّ
معدات طبية وتحويل مسارها إيثارا للنفس أوال ،وقلب
كل القيم واملعايير التي قام عليها مفهوم العالقات الدولية ،في خرق سافر ملقتضيات املادة  23من
ميثاق مجلس األمن الدولي الذي أن�شئ ،من قبل األمم املتحدة ،من أجل الحفاظ على السلم واألمن
الدوليين ،وهو الجهاز الذي له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم الدول األعضاء بتنفيذها بموجب امليثاق،
ومن مراميه التخطيط ملواجهة األخطار التي تهدد السالم العالمي ،وهذا ما غيب إطالقا خالل هاته
األزمة العاملية.
األخالق بين الفكر والسياسة

إن األخالق عنوان الشعوب ،وهي موضوع كان حاضرا في األديان والثقافات وفي مختلف املذاهب
الفكرية والفلسفية؛ في الفلسفة اليونانية مع سقراط وأرسطو وأفالطون ،وفي الفلسفة الغربية مع
ديكارت الذي اعتبر األخالق أم العلوم ،ومع سبينوزا الذي ألف كتابا أسماه «علم األخالق» ولم يسمه
فلسفة األخالق»..
إن هاته القيم واملثل فقدها املجتمع الغربي في أول تمرين له عندما حلت به أزمة مفاجئة ،إذ
أن الشعب البريطاني لم يستسغ الخطاب املرعب الذي وجهه رئيس وزرائها بوريس جونسون ،الذي
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قال فيه «استعدوا لفراق أحبائكم» ،وبدت كلماته أشد وقعا وخطرا من فايروس «كورونا» نفسه،
منتهجا خيار «مناعة القطيع».
وهاته النظرية هي امتداد لكل األفكار العنصرية التي كان مصدرها في األساس بريطانيا مثل الداروينية
االجتماعية واملالتوسية الجديدة التي كانت من املكونات الفكرية للنازية والفاشية وكل النظريات
واإلديولوجيات العنصرية املشابهة لها في الجوهر ،ألن القاسم املشترك بينها هو االستهتار بحياة
الفقراء وذوي الدخل املحدود وسوقهم إلى املهالك والحروب لكي تبقى الرأسمالية املتوحشة هي
السائدة واملتحكمة بمصائر الشعوب.
لقد ظهر الداروينيون االجتماعيون في بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية وبعض بلدان الغرب
الرأسمالي ونظريتهم قامت على أساس الدعوة إلى تطبيق نظرية العالم االنجليزي الشهير تشارلز
دارون حول االنتخاب الطبيعي والبقاء لألقوى (مناعة القطيع) ،من الحيوان إلى اإلنسان ،أي على
املجتمعات البشرية وهي بالتالي دعوة صريحة للخالص من الضعفاء ملصلحة األقوياء واألغنياء.
كما ظهر املالتوسيون الجدد وهم أتباع وتالمذة االقتصادي االنجليزي في القرن السابع عشر
توماس مالتوس في بريطانيا أيضا ونظريتهم تقوم على أساس أن عدد السكان في العالم يزدادون
بمتوالية هندسية ،بينما الخيرات املادية من غذاء وكساء ومأكل ومشرب ودواء ووسائل معيشة تزداد
بمتوالية حسابية ،مما يؤدي دائما إلى وجود نقص في وسائل املعيشة ،وبالتالي إلى حدوث توترات
وصراعات طبقية تهدد أمن واستقرار األنظمة الرأسمالية ،األمر الذي يتطلب تخفيض عدد السكان
بشتى الطرق حتى لو كانت إجرامية وغير أخالقية.
إن هاته النظرة الدنيئة من قبل العقالني الغربي إلى اإلنسان ،ما جعلت املفكر والفيلسوف طه
عبد الرحمان يوجه نقدا لهاته الحضارة ،ويدعو إلى تخليق الحداثة على اعتبار أن الحضارة الحديثة
تحمل لنا آفات أربعة (النقص والظلم والتأزم والتسلط) بما يجعلها حضارة ناقصة ظاملة متأزمة
متسلطة تؤذي اإلنسان في صميم وجوده األخالقي لتجعله يائسا من الصالح في حاله والفالح في مآله،1
ألنه يرى أنها حضارة اآلفات فال التعديالت وال التصحيحات تستطيع أن تغيرها نحو األحسن أو
تقومها،وأن أخص �شيء يتميز به اإلنسان هو األخالقية وليس العقالنية،وبهذا يكون الفعل الحضاري
 -1ينظر :سؤال األخالق مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ،طه عبد الرحمن ،املركز الثقافي العربي ،ط2000 ،1م،
ص .145
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اليوم مفتقرا إلى أسمى القيم ،مما جعل منه عاملا بئيسا ،بل غارقا في الجهل والظلم ،نازال إلى درك
البهيمية ،بل أضل.
أخالق الغرب مع اآلخر يف زمن املحن

إن أخطر تدني أخالقي عرفته الحضارة الغربية في عز أزمة وباء كورونا  COVID 19ما عبرت عليه
العنصرية املقيتة من قبل أطباء فرنسيين ،بدعوتهم إلى جعل األفارقة فئران تجارب للوصول إلى
مصل مجد لكورونا  ،COVID 19هذه الواقعة تذكرنا بما أقدمت عليه اليابان إبان الحرب العاملية
الثانية ،حينما عمدت إلى إجراء األبحاث املرتبطة باستخدام األسلحة البيولوجية على السجناء،
والسيما ميكروبات األنثراكس ،والنيسيرية ،والكوليرا فضال عن بكتيريا الطاعون ،مما جعل عشرات
اآلالف من هؤالء السجناء يلقون حذفهم ما بين  ،1945 1932-وقد اعترف العلماء اليابانيون الذين
تم أسرهم بعد الحرب العاملية الثانية بأنهم استخدموا األسلحة البيلوجية في  12محاولة أثناء
هجومهم على  12مدينة صينية.
وفي سنة 1915م أثناء الحرب العاملية األولى اتهمت ايطاليا أملانيا باستخدام ميكروب الكوليرا في
حربها ضدها ،فضال عن ذلك فقد ُأت ِهم األملان باستخدام ميكروب الطاعون في حربهم ضد الروس في
مدينة «سان بطرسبرج».
وفي محاولة من املنتظم الدولي للتصدي ملثل هذه األسلحة بعد الحرب العاملية األولى جاء بروتوكول
جنيف عام 1925م ليحظر استخدام الغازات السامة ،والكائنات الدقيقة ،والبكتيرليوجية ،ونلحظ
أن هذه املعاهدة لم تحظر إجراء األبحاث أو امتالك مثل هذه األسلحة ،ولم يكن هناك نوع من
الرقابة ،والتفتيش على إنتاجها مما أدى إلى زيادة الدول التي تعمل على إنتاج هذه األسلحة بسرية
تامة على الرغم من كون أغلبها قد وقعت على بروتوكول 1925م.
وفي مشهد بئيس تناقلته عدسات الكاميرات بكبريات القنوات والصحف الدولية ما وقع بالواليات
ُ
املتحدة األمريكية ،بلد الحرية األكبر ،والبلد األقوى واألغنى في العالم،حيث أفرغ الناس متاجر
بيع السالح تماما من املسدسات والبنادق وغيرها من أسلحة لحماية أنفسهم ،خشية من فو�ضى
قادمة محتملة ،وسرقات وسطو على البيوت واملتاجر في حال اشتداد األزمة ،1وقد رأينا نماذج من
1الواليات-املتحدة-كورونا-أسلحة-متاجر-نيوجر�سيhttps://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/18/-
كاليفورنيا
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اشتباكات باأليدي في املراكز التجارية ،مما يشير إلى أنه مجتمع ضعيف ومتفكك ،يفتقد إلى األخالق
األساسية ،وال يؤمن إال بالقوة وقانون الغاب ،وهو انعكاس ملا تمارسه اإلدارات األميركية املتعاقبة
في العالم تجاه األمم الضعيفة.
من جذور االنحدار األخالقي للغرب

إن ما سبق يعد أحد تجليات االنحدار القيمي ألخالق الغرب ،حين اعتد بقوته وفاته بناء قيمه،
وذلك ما حذرت منه مجموعة من الكتابات حين تناولت الظاهرة الغربية في جذورها ،ذلك أن مفهوم
التقدم والتخلف غير مرتبط باملاديات إنما له جذور البناء الفلسفي والنسقي لألمم ،وهذا ما حدا
باألستاذ عبدالسالم ياسين إلى إعادة النظر في مفهوم التخلف ،1ذلك أن كثير من الناس يعتقد
أن التخلف في املاديات واألدوات ،والحال إنما التخلف في الروح والقيم ،فحين تتحكم املصالح
واألغراض الحزبية أو الشخصية فقط في السياسة ،تصبح السياسة تراجيديا مقرفة جدا وسيئة
للغاية ،وهكذا دحض كتاب (ما وراء السياسة) ملؤلفه الدكتور إدريس مقبول 2من خالل حفرياته
املعرفية في الفلسفة السياسية لألستاذ عبد السالم ياسين ،مزاعم وزيف أفكار الحرية واملساواة
اإلنسانية بكشف هيمنة الليبيرالية ،ومركزية املاركسية ،ووحشية النازية… إذ ظل اإلنسان غارقا
وسط منظور انشطاري ،وتجربة تخلو من سمو املعنى ليسقط في العدمية والعبثية وموت الضمير.
وال بديل أمام التجربة الغربية اليوم إال أن تنشد نظاما أخالقيا يبني املجتمع برمته ويعيد تأسيسه
على قواعد متينة تجعل اإلنسان حجر الزاوية في عملية البناء ،وتلك رسالة اإلسالم لإلنسانية ،وقد
دعا األستاذ ياسين إلى ذلك حين أشار إلى أن اإلنسانية ينبغي أن تسعى إلى تأسيس مجتمع العمران
األخوي الذي يبنى على املحبة واألخوة والتعاون ،وينبذ األنانية املستعلية والذاتية املقيتة ،حيث
يقول رحمه هللا «دخول دولة القرآن في الساحة ال نريده أن يكون عامل مزيد في الفو�ضى والقرصنة
في العالقات ُّ
الدولية ،فليس من صالح الدعوة اإلسالمية ،وهي الوظيفة العليا لدولة القرآن ،أن
ُ
ُ
ُ
َ
وظلم العباد .بل ُي ْ
والس ُ
وغمط الحقوقُ ،
يسود االستقر ُار َّ
لم ورعاية املصالح
ص ِل ُحها أن
يزداد العنف،
 -1ينظر :في االقتصاد البواعث اإليمانية ،والضوابط الشرعية ،عبد السالم ياسين ،مطبوعات األفق،ط1995 ،1م ،ص10
 .77 -2ما وراء السياسة ..املوقف األخالقي في فكر عبد السالم ياسين ،إدريس مقبول ،دار أفريقيا الشرق2016 ،م ،ط.1
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املشروعة لكل الدول ،بإدخال الدو ِل الكبرى التي يجب أن نساهم في الضغط عليها بكل ُوسعنا،
والثورة عليها إن اقت�ضى الحال ،لينشأ ُّ
جو الصداقة واإلنصاف بين بني اإلنسان».1
ِ
وخالصة القول لقد وافق الصواب املثل القائل« :إذا أردت أن تعيش لسنة فازرع بذرة ،وإذا أردت
أن تعيش لعقد فازرع شجرة ،وإذا أردت أن تعيش كل الحياة فكن ذو ضمير» .وقد أصاب الحكمة
الشاعر الذي قال:
وإنما األمم األخالق ما بقيت فان هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.

ْ ُُ
َ
القائل...»:و ُح ْس ُن الخل ِق
وقد صدق صاحب الخلق العظيم الذي كان خلقه القرآن الكريم
َْ
َو ُح ْس ُن ْالج َوار َي ْع ُم َران ّ
الد َي َارَ ،و َي ِز َيد ِان ِفي ال ْع َم ِار».2
ِ ِ
ِ ِ
املراجع:

املسند ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،مؤسسة
الرسالة ،القاهرة ،ط 1421 ،1هـ  2001 -م.
إمامة األمة ،عبد السالم ياسين ،دار لبنان للطباعة والنشر ،ط1430 ،1هـ2009/م ،ص .274
سؤال األخالق مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ،طه عبد الرحمن ،املركز الثقافي
العربي ،ط2000 ،1م ،ص .145
في االقتصاد البواعث اإليمانية ،والضوابط الشرعية ،عبد السالم ياسين ،مطبوعات األفق،ط،1
1995م ،ص.77 - 10
ما وراء السياسة ..املوقف األخالقي في فكر عبد السالم ياسين ،إدريس مقبول ،دار أفريقيا
الشرق2016 ،م ،ط.1
الواليات-املتحدة-كورونا-أسلحة-متاجرhttps://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/18/-
نيوجر�سي-كاليفورنيا
 -1إمامة األمة ،عبد السالم ياسين ،دار لبنان للطباعة والنشر ،ط1430 ،1هـ2009/م ،ص .274
 -2املسند ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،مؤسسة الرسالة ،القاهرة ،ط،1
 1421هـ  2001 -م ،ج  ،42ص .153
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تجليات التربية اإليمانية اإلحسانية يف زمن األوبئة

The manifestations of perfection faith education in pandemic time

د .املصطفى السماحي
باحث في الفقه وأصوله -املغرب

مقدمة:

ال تخفى أهمية األخالق والقيم في املجتمعات واستقرارها ،فهي رمز تقدمها ّ
ورقيها ،حتى قال شوقي:
إنما األمم األخالق ما بقيت......فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.
فالقيم واألخالق موجودة قديمة قدم اإلنسان ،فهي فطرة فطر هللا الناس عليها منذ األزل ،إال
أنها مع مرور الزمان تشوبها الشوائب ،تماما كما وقع للشرائع السابقة ،فجاءت شريعة اإلسالم
َْ
وأضفت عليها الجمال والجالل ،وألبستها الحلل ،حيث كانت من مهام رسول اإلسالم
فأزالت شوائبها
صلى هللا عليه وسلم أن يكمل مكارم األخالق وصالحها ،ويظهر نصاعتها وحسن صورتها ،مما جعل
الناس يعجبون منها.
ُ
فاألخالق هي املثل العليا التي ترفع اإلنسان في الدنيا لدرجات الكمال البشري ،وتصنع منه
شخصية قادرة على التفاعل مع املجتمع ،ومعيار الحكم على سلوكاته بالقبول أو الرفض ،وهي أيضا
معيار للقرب في اآلخرة ،كما تواترت بذلك النصوص من القرآن والسنة.
وال يخفى على أحد ما تعيشه املجتمعات املعاصرة من انتكاسة على مستوى القيم واألخالق،
بسبب التغيرات الكبيرة التي عرفها العالم ،سواء على مستوى املعلومات حيث صار قرية صغيرة،
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أو على مستوى العالقات االجتماعية؛ أسريا ومجتمعيا ،وقد أظهرت لنا أزمة كورونا COVID 19
مجموعة من السلوكات املجتمعية ،خاصة في الدول الغربية ،املتنافية مع القيم اإلنسانية ،فقد
ُتركت بعض الدول ،كإيطاليا ،تواجه الوباء لوحدها وجها لوجه ،ورأينا سطو بعض الدول على بعض
املستلزمات الطبية املوجهة لدول أخرى ،وتمت التضحية بكبار السن والتخلص منهم عن طريق ما
بات يعرف بمناعة القطيع ،وسمعنا من أراد أن يجرب اللقاح في الدول اإلفريقية ،مما يجعلنا نتساءل
عن مصير تلك الشعارات التي لطاملا تغنوا بها من قبيل حقوق اإلنسان ،واملساواة ،والتضامن؟.
ففي هذه األوقات العصيبة ،وأمام هذه االنتكاسة األخالقية ،تظهر أهمية التربية اإليمانية
اإلحسانية التي جاء بها ديننا الحنيف ،والتي تجمع بين التنظير العلمي والسلوك العملي ،فاألخالق في
اإلسالم ليست شعارات تلوكها األلسنة ،بل هي سلوك عملي تتربى عليه األجيال ،متدرجة في مدارج
اإلسالم واإليمان وصوال إلى كمال اإلحسان .هكذا ربى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحابته،
بالقول والفعل ،حتى صاروا جيال فريدا في تاريخ البشرية ،وكانوا اللبنة األولى في تأسيس الحضارة
اإلسالمية.
فلم تقتصر التربية اإليمانية اإلحسانية في اإلسالم على عالقة اإلنسان بربه عبودية فردية ،بل
تتعداه إلى عالقة اإلنسان بغيره ومحيطه ابتداء باإلحسان إلى الوالدين واألقربين وسائر الخلق
أجمين ،إلى إحسان عمله وإتقانه ،فتلك املعاني الثالثة التي تشكل شخصية املسلم املرغوب فيه،
الفاعل في مجتمعه.
وبناء على ما سبق ارتأيت أن أقسم هذا البحث إلى ثالثة مباحث ،خصصت لكل معنى من معاني
اإلحسان مبحثاّ ،
وديلت ذلك كله بخاتمة ذكرت فيها حوصلة البحث وأهم نتائجه.
املبحث األول :اإلحسان يف عالقة اإلنسان بخالقه سبحانه:

إن اإلحسان بهذا املعنى رتبة في الدين ودرجة في التقوى ،يتطلع إليها ذوو الهمم العالية ،ففي
حديث جبريل املشهور ملا سأل النبي صلى هللا عليه وسلم عن اإلحسان قال« :أن تعبد هللا كأنك
تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ،وفي آخر الحديث قال صلى هللا عليه وسلم ألصحابه رضوان
هللا عليهم «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» ،1فاإلحسان بهذا املعنى هو أعلى مراتب الدين ،ومن
 -1أخرجه البخاري في :كتاب اإليمان ،باب سؤال جبريل النبي صلى هللا عليه وسلم عن اإليمان واإلسالم واإلحسان وعلم
الساعة رقم  .50ومسلم في :كتاب اإليمان ،باب معرفة اإليمان واإلسالم والقدر وعالمة الساعة رقم .8
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معانى العبادة ،بل مخها ولبها ،خاصة في زمن األوبئة .الدعاء والتضرع إلى هللا تعالى ،فمن ال يدعو ربه
يغضب عليه ،ومن ال يدعو ربه يوهم نفسه بالكبرياء والعظمة ،والغنى والكمال ،وعدم الحاجة إلى
ُُ َ
ين َي ْس َت ْكب ُر َ
ال َرُّب ُك ُم ْاد ُعوني َأ ْس َتج ْب َل ُك ْم إ َّن َّالذ َ
مواله ،قال تعالى{َ :و َق َ
ون َع ْن ِع َب َاد ِتي َس َي ْدخلون َج َه َّن َم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َداخر َ
ين} ،1فالناس ،أفرادا وجماعات ودوال ،خاصة في زمننا هذا ،زمن العلم والتطور التكنولوجي،
ِ ِ
ّ
ّ
تجبر وطغى وكاد أن يتأله ،فن�سي ربه ،ولسان حاله يقول «ال إله والحياة مادة» ،فتأتي هذه األوبئة
والجوائح ّ
لتعرفه قدره ،ولترده إلى مواله ،وتظهر فقره وعجزه ،فلم تعد تنفع ال حامالت الطائرات وال

الصواريخ العابرة للقارات ،فيلجأ مضطرا ،إلى هللا ،منكسر الرأس ،منحني الجبين ،متذلال بين يديه،
قال الحق سبحانه{َ :يا َأ ُّي َها َّ
اس َأ ْن ُت ُم ْال ُف َق َر ُاء إ َلى َّ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ َ َ
الن ُ
ات
للا وللا هو الغ ِن ُّي الح ِميد ِإن يشأ ُيذ ِه ْبك ْم وي ِ
ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َّ
ُ
َْ َ
للا ِب َع ِز ٍيز} ،2وهي آية تومئ إلى أن الناس ،كل الناس ،على اختالف طبقاتهم
ِبخل ٍق ج ِد ٍيد وما ذ ِلك على ِ
وأعراقهم ومعتقداتهم ،فقراء إلى هللا تعالى ،وهو الغني ،ويظهر ذلك جليا واضحا في زمن الضعف
والعجز ،وفي زمن األوبئة والنكبات ،فهو وحده القادر على أن يبدل خوفهم أمنا ،وضعفهم قوة ،وهو
سبحانه القادر على إخراجهم من الكرب واملصائب ،وأن يكشف الغم ويفرج َ
اله َّم عنهم ،ويرفع ما هم
فيه من البالء والوباء.
فاإلنسان بفطرته ،إال من خرج عن الفطرة والطبيعة البشرية ،يلجأ إلى هللا في حالة الضعف،
ْ ْ
ُ َّ
َ
ُ
فتنطق فطرته ويتكلم لسانه كما ّ
تعالى{:ه َو ال ِذي ُي َس ِّي ُرك ْم ِفي ال َب ّ ِر َوال َب ْح ِر َح َّت ٰى ِإذا
تبين اآلية في قوله
ُ َ
َْ
ٌ
ََّ َ َ ُ َ َ ََْ ٌ َ
ُُْ ْ ُْْ َ َ ْ َ ْ
اصف َو َج َاء ُه ُم ال ْو ُج ِم ْن ك ِ ّل َمك ٍان
كنتم ِفي الفل ِك وج َرين ِب ِهم ِب ِر ٍيح ط ِيب ٍة وف ِرحوا ِبها جاءتها ِريح ع ِ
َ َ ُّ َ َّ ُ َ
َ َ ُ َّ َ ْ
َ َ ُ ّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ
الشاكر َ
الدين ل ِئن أنجيتنا ِمن ه ِذ ِه لنكونن ِمن
ين}،3
وظنوا أن ُه ْم أ ِحيط ِب ِه ْم دعوا للا ُمخ ِل ِصين له ِ
ِ ِ
فها هو العالم اليوم ،في زمن كورونا  ،COVID 19بكل طبقاته ولغاته وعلى اختالف معتقداتهم،
يلجؤون إلى هللا عز في عاله بالدعاء والتضرع ،ليرفع هذا الوباء ،بعدما عجزت أسباب األرض ،وها هو
رئيس أعظم دولة في العالم ،رئيس الواليات املتحدة األمريكية ،دونالد ترامب ،وغيره من قادة الغرب
والشرق يدعون شعوبهم إلى الدعاء والصالة ،من أجل رفع البالء ،وصدق هللا القائل في محكم كتابه:
 -1سورة :غافر60 :
 -2سورة :فاطر15-17 :
 -3سورة :يونس22 :
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ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ً َ َ َ ُ ْ ً َ َ َ ُ َ َ
َّ
ْ ُ
للا
للا ِإن أراد ِبكم س
وءا أ ْو أ َراد ِبك ْم َرح َمة ول ي ِجدون ل ُه ْم ِمن دو ِن ِ
{قل من ذا ال ِذي يع ِصمكم ِمن ِ
َ َ
َوِل ًّيا َول ن ِص ًيرا}.1
فاهلل تعالى يبتلي عباده باملحن لعلهم يرجعون ويتذكرون ،فيلجؤون إليه مضطرين مخبثين،
َ
العبد من
فيجيبهم وينجيهم ،قال العالمة ابن القيم رحمه هللا»:لوال محن الدنيا ومصائبها ألصاب
أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هالكه عاجال وآجال ،فمن رحمة أرحم
الراحمين أن يتفقده في األحيان بأنواع من أدوية املصائب ،تكون حمية له من هذه األدواء ،وحفظا
لصحة عبوديته ،واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة املهلكة منه ،فسبحان من يرحم ببالئه ،ويبتلي
بنعمائه».2
وإذا كان حال الناس عامة ،املسلم وغيره ،أنهم يتوجهون إلى هللا بالدعاء اضطرارا ال اختيارا ،فإن
الدعاء بالنسبة للمؤمن يعد غذاء لروحه ،وراحة وطمأنينة لقبله ،يدعو ربه استجابة ألمره بالدعاء،
َ
َ ََ
َُ
ََ َ ُ
َ ّ
ال َرُّبك ُم ْاد ُعو ِني أ ْس َت ِج ْب لك ْم} ،3وقال سبحانه{َ :و ِإذا َسأل َك ِع َب ِادي َع ِ ّني ف ِإ ِني
حيث قال تعالى{:وق
َ
يب َد ْع َو َة َّ
يب ُأج ُ
َ ٌ
الد ِاع ِإذا َد َع ِان} ،4يرفع يديه بالدعاء عبودية اختيارية هلل عز وجل ال اضطرارية
ق ِر ِ
ُ
قبل بكليته عليه سبحانه ،متذلال بين يديه ،مستسلما ألمره ونهيه ،فيخاف أن يراه حيث
فحسب ،في ِ
نهاه أو يفتقده حيث أمره ،إجالال هلل وتعظيما ،ومحبة وقربا ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا:
«والقلب فقير بالذات إلى هللا من وجهين :من جهة العبادة ،وهي العلة الغائية ،ومن جهة االستعانة
والتوكل ،وهي العلة الفاعلية ،فالقلب ال يصلح وال يفلح وال يلتذ وال ُيسر وال يطيب وال يسكن وال
يطمئن إال بعبادة ربه ،وحبه واإلنابة إليه ،ولو حصل له كل ما يلتذ به من املخلوقات لم يطمئن ولم
يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه ،ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه».5
وفي زمن البالء يدعو املؤمن ربه بتذلل وانكسار وهو موقن باإلجابة ،معتقد أن الدعاء دافع
للبالء ،جالب للمنفعة ،فقد أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أن الدعاء والتوبة واالستغفار وغيرها من
 -1سورة :األحزاب17 :
 -2زاد املعاد في هدي خير العباد ،ملحمد بن أبي بكر ،شمس الدين ابن القيم الجوزية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ومكتبة املنار
اإلسالمية -الكويت ،ط27/1415هـ-1994م.179 /4 ،
 -3سورة :غافر60:
 -4سورة :البقرة185 :
 -5العبودية لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ،تحقيق محمد زهير الشاويش ،املكتب اإلسالمي-
بيروت ،ط7/1426هـ-2005م ،ص .97
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الطاعات تدفع البالء ،وتصارع األقدار ،ففي الحديث أنه عليه الصالة والسالم قال« :والدعاء ينفع
مما نزل ومما لم ينزل ،وإن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» ،1أي يتصارعان،
وروى الترمذي بإسناد حسن عن سلمان قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ال يرد القضاء
إال الدعاء» .2وفي حديث آخر« :إن هللا تعالى حيي كريم ،يستحيي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا
خائبتين» ،3فهذه األحاديث وغيرها تدل بما ال شك فيه أن الدعاء يرد البالء ،ويرفع هللا به النقم،
ومن ّ
ثم قال ابن القيم رحمه هللا «والدعاء من أنفع األدوية ،وهو عدو البالء ،يدفعه ويعالجه ،ويمنع
نزوله ،ويرفعه أو يخففه إذا نزل ،وهو سالح املؤمن» ،4ونقل السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه
عن الغزالي أنه قال« :فإن قيل :فما فائدة الدعاء مع أن القضاء ال ّ
مرد له ،فاعلم أن من جملة
ْ
ّ
ّ
البذ َر سبب لخروج
القضاء رد البالء بالدعاء ،فإن الدعاء سبب رد البالء ،ووجود الرحمة ،كما أن ِ
ُّ
الت ْر َ
س يدفع السهم ،كذلك الدعاء يرد البالء».5
النبات من األرض ،وكما أن
ّ
وحادي املؤمن في ذلك عمل األنبياء واملرسلين عند نزول البالء ،فقد أخبرنا القرآن الكريم أنهم
إذا نزل بهم البالء استغاثوا ربهم وتضرعوا إليه مخلصينا له الدين ،فيستجيب لهم ويرفع البالء،
ويكشف السوء عنهم ،فهذه سورة األنبياء تقص علينا قصص ثالثة من األنبياء ّ
غير الدعاء ما نزل
وب إ ْذ َن َادى َرَّب ُه َأ ّني َم َّسن َي ُّ
بهم من البالء ،فقال تعالى عن أيوب عليه السالم ملا ّ
مسه الضر{َ :و َأ ُّي َ
الض ُّر
ِ
ِ
َ ِ
ً
َْ
َ
َ ََ َ
ُّ َ َ
َو َأ َ
نت َأ ْر َ
الراحم َينَ ،ف ْ
ُ
َّ
ءآت ْي َن ُاه أ ْهل ُه َو ِمثل ُهم َّم َع ُه ْم َر ْح َمة ِّم ْن
اس َت َج ْب َنا ل ُه فكش ْف َنا َما ِب ِه ِمن ض ٍر و
م
ح
ِ ِ
ين} ،6وقال عن يونس عليه السالم وهو في بطن الحوت{َ :و َذا ُّ
عند َنا َوذ ْك َرى ل ْل َعابد َ
النون إذ َّذ َهبَ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ُّ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ّ ُ ُ َ َّ
ُ َ ً َ َ َّ َ َّ َّ ْ َ َ َ ْ َ
الظالينَ،
َ
َ
ات أن ل ِإله ِإل أنت سبحانك ِإ ِني كنت ِمن ِ ِ
اضبا فظن أن لن نق ِدر علي ِه فنادى ِفي الظلم ِ
مغ ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ َ َ َّ ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َف ْ
است َج ْبنا له َون َّج ْين ُاه ِمن الغ ِ ّمَ ،وكذ ِلك ن ِنجي الؤ ِم ِنين} ،7وعن زكريا عليه السالم قال{ :وزك ِرياء ِإذ
 -1أخرجه الحاكم في املستدرك على الصحيحين ،كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ،رقم  ،1813وقال هذا
حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،وحسنه األلباني في الجامع.
 -2سنن الترمذي ،أبواب القدر ،باب ما جاء ال يرد القدر إال الدعاء رقم .2139
 -3نفسه ،أبواب الدعوات ،باب بدون ترجمة رقم  .3556وقال حديث حسن غريب.
 -4الجواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء ،ملحمد بن أبي بكر ،شمس الدين ابن القيم الجوزية ،دار
املعرفة -املغرب ،ط 1/1418هـ-1997م ،ص .10
 -5كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ملحمد بن عبد الهادي ،أبي الحسن نور الدين السندي ،دار الجيل -بيروت ،بدون
طبعة ،ص .47
 -6سورة :األنبياء83 82- :
 -7سورة :األنبياء86-87 :
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َ َ َ َّ ُ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ ً َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
صل ْح َنا ل ُه َز ْو َج ُهِ ،إ َّن ُه ْم
نادى ربه ر ِب ل تذرِني فردا وأنت خير الوا ِرِثين ،فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأ
َ ُ ُ َ ُ َن ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ً َ َ َ ً َ َ ُ َ َ َ
اش ِع َين}.1
كانوا يسا ِرعو ِفي الخير ِ
ات ويدعوننا َرغبا ورهبا وكانوا لنا خ ِ
ومن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ما رواه البخاري عن أنس بن مالك أن رجال دخل
املسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائم يخطب،
فاستقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما ،ثم قال :يا رسول هللا ،هلكت األموال وانقطعت
السبل ،فادع هللا يغيثنا ،فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه ،ثم قال« :اللهم أغثنا ،اللهم
أغثنا ،اللهم أغثنا» ،قال أنس وال وهللا ،ما نرى في السماء من سحاب وال قزعة ،وما بيننا وبين سلع من
بيت وال دار ،قال :فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ،ثم أمطرت،
فال وهللا ما رأينا الشمس ستا ،ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قائم يخطب ،فاستقبله قائما ،فقال :يا رسول هللا هلكت األموال وانقطعت السبل ،فادع هللا
يمسكها عنا ،قال :فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه ثم قال« :اللهم حوالينا وال علينا ،اللهم
على اآلكام والظراب وبطون األودية ،ومنابت الشجر» ،قال :فانقلعت ،وخرجنا نم�شي في الشمس.2

وروى أبو داود بإسناد صحيح ،عن أنس أيضا أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقول« :اللهم إني
أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ،ومن سيئ األسقام».3
فاملؤمن يدعوّ ،
ويلح في الدعاء ،ويكرر كما جاء في حديث االستسقاء ،وهو موقن بأن هللا تعالى
َ
{خ ْي ٌر ِح ِف ًظا َو ُه َو َأ ْر َح ُم َّ
الر ِاح ِم َين}.4
ومن تمام إيمان املؤمن التصديق بأن ما ينزل من البالء قدر من أقدار هللا ،وأن كل �شيء في
هذا الكون يسير بأمر هللا ،وأن األعمار بيد هللا ،وأن نفسا لن تموت قبل أجلها ،وأن الحياة كلها
َ ُ ُ
َ
َّ ْ َ
َ ُ
ابتالء بالشر والخير ،قال تعالى{َ :ون ْبلوك ْم ِبالش ّ ِر َوالخ ْير ِف ْت َنة َو ِإل ْي َنا ت ْر َج ُعون} ،5فيفوض أمره إلى هللا،
ويتعامل مع األقدار بمنطق الصبر والشكر كما جاء في الحديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 -1سورة :األنبياء88-89 :
 -2أخرجه البخاري في :كتاب االستسقاء ،باب االستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة رقم .1014
 -3سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب االستعاذة رقم .1554
 -4سورة :يوسف.64 :
 -5سورة :األنبياء35 :
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قال« :عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خير ،وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته ضراء صبر
فكان خيرا له ،وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له».1
فإيمان املؤمن بالقدر خيره وشره ،مع اعتقاده بأن ما قد يراه شرا قد يكون هو عين الخير كله
َ َ َ َ
َ َّ ُ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ً َّ ُ
�سى أ ْن
وه شرا لكمَ ،ب ْل ُه َو خ ْي ٌر لك ْم} ،2وقال أيضا{ :وع
لو فتح له باب الغيب ،قال تعالى{:ال تحسب
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
�سى َأ ْن ُتح ُّبوا َش ْي ًئا َو ُه َو َش ٌّر ل ُك ْمَ ،و َّ ُ
َت ْك َر ُهوا َش ْي ًئا َو ُه َو َخ ْي ٌر َل ُك ْمَ ،و َع َ
للا َي ْعل ُم َوأن ُت ْم ل ت ْعل ُمون}،3
ِ
فمن شأن اإليمان بالقدر أن يهون من وطأة البالء ،ويخفف األلم ،ويبعث على األمل ،فهو بمثابة
الوسائد الهوائية « »Airbagعند وقوع حوادث السيارات ،فيتلقى عنك الضربات ،ويمنعك من
اليأس والقنوط واالكتئاب ،على عكس غير املؤمن الذي إذا أصابته مصيبة كفر وضجر ،ولربما
انتحر ،كما فعل بعضهم مع جائحة كورونا .COVID 19
املبحث الثاني :اإلحسان يف عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان:

يشمل اإلحسان الناس جميعا كالوالدين واألقربين واليتامى واملساكين وكل املسلمين ،وسائر
الخلق أجمعين.
َّ
َ َّ َ
فالوالدين واألقربين هم أولى الناس باإلحسان ،قال تعالى{َ :و َق َ
�ض ٰى َرُّب َك أل ت ْع ُب ُدوا ِإل ِإ َّي ُاه
ْ
َو ِبال َو ِال َد ْي ِن ِإ ْح َس ًانا} ،4وفي حديث أبي هريرة ر�ضي هللا تعالى عنه قال« :جاء رجل إلى رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،فقال :يا رسول هللا ،من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال« :أمك» ،قال :ثم من؟
قال« :ثم أمك» ،قال :ثم من؟ قال« :ثم أمك» ،قال :ثم من؟ قال« :ثم أبوك» .5وفي زمن األوبئة تزداد
أهمية اإلحسان إلى الوالدين واألقربين ،وصلة رحمهم ،ففي الحديث «من أحب أن ُيبسط له في رزقه،
ُوينسأ له في أثره ،فليصل رحمه» ،6فإذا كان الوباء يفرض علينا الحجر الصحي ،من باب الوقاية
 -1أخرجه مسلم في :كتاب الزهد والرقائق ،باب املؤمن أمره كله خير رقم .2999
 -2سورة :النور.11:
 -3سورة :البقرة214:
 -4سورة :اإلسراء23 :
 -5أخرجه البخاري :في كتاب األدب ،باب من أحق بحسن الصحبة رقم  .5971ومسلم :في كتاب البر والصلة واآلداب ،باب بر
الوالدين وأنهما أحق به رقم .2548
 -6أخرجه البخاري :في كتاب األدب ،باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم رقم  .5986ومسلم :في كتاب البر والصلة
واآلداب ،باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها رقم .2557
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وأخذ األسباب ،فإنه ال يحول دون صلة الرحم واإلحسان إلى الوالدين واألقربين ،فال بد من االتصال
بالهاتف والسؤال عن أحوالهم ،واالطمئنان عليهم ،وصلتهم بالعطاء واإلنفاق.
وال ننس اإلحسان إلى األهل واألوالد ،فمعاملة الرجل ألهله وولده هي معيار الخيرية ،كما قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :خيركم خيركم ألهله ،وأنا خيركم ألهلي» ،1وضرب لنا عليه الصالة
والسالم املثل األعلى في معاملة زوجاته وأوالده بالود واإلحسان ،ومعاشرتهن باملعروف ،فكان يشاركهن
في أمور البيت .ونحن أحوج إلى ذلك ،في زمن الحجر الصحي ،لتخفيف الضغوط النفسية على األهل،
فقد سئلت زوجه عائشة ر�ضي هللا عنها كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيته فقالت«:كان
يخيط ثوبه ،ويخصف نعله ،ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم» 2فلم تكن النبوة ومتطلباتها عائقا
دون مشاركتهن أعمال البيت.
وبنفس اإلحسان واألسلوب الرحيم كان عليه السالم يتعامل مع أوالده وأحفاده ،فقد كان
يالعبهم ويداعبهم ويمازحهم ،فعن أبى هريرة ر�ضي هللا عنه قال« :كنا نصلي مع النبي صلى هللا عليه
وسلم العشاء ،فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ،فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه
أخذا رفيقا ،فيضعهما على األرض ،فإذا عاد ،عادا حتى ق�ضى صالته» .3وكان عليه الصالة والسالم
يحملهما على ظهره ،ويطوف بهما ماشيا على أربعة ،قال جابر ر�ضي هللا عنه :دخلت على رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وهو يم�شي على أربعة ،وعلى ظهره الحسن والحسين ر َ
�ضي هللا عنهما وهو يقول:
«نعم الجمل جملكما ،ونعم العدالن أنتما» ،4وهكذا ينبغي أن تكون العالقة مع األهل واألوالد قائمة
على الحب واملودة ،واللعب واملداعبة ،واملشاركة في أعمال البيت ،خاصة في زمن األوبئة وامللمات،
فينعكس ذلك على سلوك املجتمع واستقراره ،إذ األسرة هي نواة املجتمع وأساسه ،يصلح بصالحها
ويفسد بفسادها.
وفي زمن األوبئة يكون الناس أكثر حاجة إلى التضامن والتكافل ،ابتداء من الجيران وسكان الحي
وباقي املجتمع ،واإلنسانية جمعاء ،فالناس في هذه الظروف الصعبة أحوج ما يكونون إلى الوحدة
 -1أخرجه الترمذي في السنن ،في أبواب املناقب ،باب في فضل أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم رقم .3895
 -2أخرجه اإلمام أحمد في املسند ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ر�ضي هللا عنها رقم  .24903وقال شعيب األرنؤوط
حديث صحيح
 -3نفسه ،مسند أبي هريرة ر�ضي هللا عنه ،رقم  .10659وحسنه شعيب األرنؤوط.
 -4املعجم الكبير للطبراني ،باب الحاء ،بقية أخبار الحسن بن علي ر�ضي هللا عنه ،رقم .3/52 ،2661
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وجمع الكلمة في مواجهة األزمة ،ففي الحديث «مثل املؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» .1وقد ضرب األشعريون مثاال
ناجحا في التضامن واإليثار استحقوا به ثناء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونسبتهم إليه ،فعن أبي
مو�سى ر�ضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو،
أو قل طعام عيالهم باملدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ،ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد
بالسوية ،فهم مني ،وأنا منهم» ،2فالناس في مثل هذه الظروف في حاجة إلى التواد والتراحم ،واملواساة،
وأن يخفف بعضهم عن بعض ،مع الترفع عن التباغض وتنافر والتناجش والحسابات الضيقة ،فقد
أخبرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه« :من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ،نفس هللا عنه
كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يسر على معسر يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة ،ومن ستر مسلما
ستره هللا في الدنيا واآلخرة ،وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».3
ثم إن الصدقات واإلنفاق ،وتقديم املساعدات والخدمات في زمن األوبئة ملن شأنه أن يدفع
الوباء ،ويخفف وطأة البالء ،ففي الحديث «صنائع املعروف تقي مصارع السوء ،وصدقة السر
تطفئ غضب الرب ،وصلة الرحم تزيد في العمر» ،4وقد أبانت املجتمعات اإلسالمية بحمد هللا فيما
تعيشه اإلنسانية اليوم من وباء كورونا  COVID 19عن هذا الحس التضامني ،فرأينا ما يقر العين
من التراحم وتوزيع املساعدات على الفقراء وفاقدي الشغل ،ولم يقتصر التضامن والتكافل على
األفراد ،بل شمل أيضا الدول والجماعات ،وقد أبانت الدولة التركية بحق عن هذا الحس اإلنساني،
وأعطت نموذجا مشرقا ومشرفا استحق ثناء املنتظم الدولي بأسره ،بعيدا عن الجشع واألنانية التي
أبانت عنها دول أخرى.
ومن اإلحسان بين الناس الذي نحتاجه في زمن األوبئة العفو والصفح والتسامح ،ورد املظالم إلى
َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َّ َ
الت ْو َبة َع ْن
أهلها ،فنستمطر عفوه سبحانه بالعفو والصفح فيما بيننا ،قال تعالى{ :وهو ال ِذي يقبل
 -1أخرجه البخاري في :كتاب األدب ،باب رحمة الناس والبهائم رقم  .6011ومسلم في :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تراحم
املؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ،رقم  ،2586واللفظ ملسلم.
 -2أخرجه البخاري في :كتاب الشركة ،باب الشركة في الطعام والنهد والعروض رقم  .2486ومسلم ،كتاب فضائل الصحابة
ر�ضي هللا عنهم ،باب من فضائل األشعريين ر�ضي هللا عنهم رقم .2500
 -3أخرجه مسلم في :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر رقم .2699
 -4أخرجه الطبراني في املعجم الكبير ،باب الصاد ،من حديث عبد الرحمن أبو زيد عن أبي أمامة ،رقم .8/261 ،8014
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ََ
َّ ّ َ
جل وعال{َ :و ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْ
ات َو َي ْع َل ُم َما َي ْف َع ُلو َن} ،1وقال ّ
ص َف ُحوا ،أل ُت ِح ُّبو َن
ِع َب ِاد ِه َو َي ْع ُفوا َع ِن
الس ِيئ ِ
َ َ ْ َ َّ ُ َ ُ
ُ
للا لك ْم} ،2فالعفو صفة من صفات األنبياء واملرسلين ،وخلق من أخالق الصالحين ،ألم
أن يغ ِفر
يعفو يوسف عليه السالم عن إخوته بعد كل ما فعلوه به ،ويعقوب عليه السالم عن أبنائه ،ومحمد
صلى هللا عليه وسلم عن قومه ،فعلى دربهم ينبغي أن نسير ،فهم القدوة ،وبهم يكون التأ�سي ،قال
ص َف ُحوا َو َت ْغف ُروا َفإ َّن َّ َ
ور َر ِح ٌ
سبحانه{َ :وإ ْن َت ْع ُفوا َو َت ْ
للا َغ ُف ٌ
يم} ،3وقد كان ،ومازال ،من عادة املغاربة
ِ
ِ
ِ
تبادل الصفح والتسامح عند توديع الحجاج ،مخافة الفراق وعدم التالقي مرة أخرى ،وكل واحد يريد
أن يلقى ربه بقلب سليم ،وهو ما ينطبق تماما على الجوائح والكوارث واألوبئة ،فما أحوجنا إلى هذا
التسامح والصفح ورد املظالم إلى أهله.
املبحث الثالث :إحسان العمل وإتقانه:

ُ
حسن ،إذا أجاد وأتقن وأتى بال�شيء على أحسن وجه وأكمله ،وفي
اإلحسان بهذا املعنى من أحسن ي ِ
أوس ر�ضي هللا عنه ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :إن هللا كتب
الحديث عن شداد بن ٍ
ّ
اإلحسان على كل �شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا ْ
الذ ْبحةْ ،ول ُيح َّد ُ
أحدكم
القتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا ِ
ِ
ِ
ْ
شفرته ،فل ُي ِر ْح ذبيحته» ،4ومن حديث عائشة ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال« :إن هللا تبارك
وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه» ،5فهذا توجيه نبويه رفيع يحث على التمييز واإلتقان
في العمل ،وهو باملفهوم املخالف نهي عن اإلهمال والتقصير ،فهو توجيه لكل ذي مسؤولية ،فردية
أو جماعية؛ توجيه للحاكم واملحكوم ،للوزير في وزارته ،وللمدير واملدرس في مدرسته ،وللطبيب
واملمرض في مستشفاه ،وللتاجر في محله ،ولكل أصحاب الوظائف العامة واملهن الحرة ،توجيه
يحثهم على إتقان األعمال.
 -1سورة :الشورى.23:
 -2سورة :النور.22:
 -3سورة :التغابن.14:
 -4أخرجه مسلم في :كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ،باب األمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة رقم
.1955
 -5رواه البيهقي في شعب اإليمان ،في :األمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها رقم  .4929وحسنه األلباني :في صحيح الجامع
الصغير وزياداته رقم .1/383 ،1880
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وقد أبانت أ مة كورونا  COVID 19بالفعل عن ّ
تجند الجميع واملساهمة بإتقان في مواجهتها،
ز
خاصة قطاع الصحة ،فاألطقم الطبية ،من أطباء وممرضين وتقنيين ،بحق كانوا هم رجال املرحلة،
فمع هشاشة الوضع الصحي ،وشح األجهزة واملستلزمات الطبية ،وضعف البنية التحتية في بالدنا،
وقلة العدد واملدد ،والبعد عن األهل والولد ،مع كل ذلك أيناهم في الصف األول ّ
مجندين يواجهون
ر
الوباء بكل ما أوتوا من القوة.
لكن في املقابل ،فإن أزمة كورونا  COVID 19قد كشفت املستور عن هذا القطاع ،وبينت
هشاشته؛ سواء على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية ،أو على مستوى ضعف املوارد
البشرية ،مما يتطلب من الدولة ،من باب اإلتقان ،القطع مع املرحلة السابقة ،وإعادة االعتبار
لهذا القطاع بما يوفر خدمات صحية جيدة للمواطن من جهة ،ويوفر ظروف عمل مشجعة لألطر
والعاملين بالقطاع.
ومن أهم املجاالت التي تقت�ضي اإلتقان بمفهومه اإلحساني مجال التعليم ،فمباشرة بعد اتخاذ
اإلجراءات االحترازية من أجل الحد من انتشار وباء كورونا  COVID 19وتوقف الدراسة ،وفرض الحجر
الصحي ،تجند رجال ونساء التربية والتعليم ،للدراسة عن بعد ،لضمان االستمرارية البيداغوجية
والتحصيل الدرا�سي للتالميذ والتلميذات ،وعبر كل الوسائل املتاحة؛ سواء عبر األقسام االفتراضية
واستعمال خدمات مسطحة  Teamsوالقنوات الرسمية ،أو عن طريق وسائل التواصل االجتماعي
املختلفة «الفيسبوك ،الواتساب ،»...رغم شح اإلمكانات وقلة الخبرة ،وضعف وهزالة األجور.
وفي املقابل قد كشفت أزمة كورونا  COVID 19أهمية هذا القطاع أيضا وما يتطلبه من الدولة،
من باب املسؤولية وإتقان العمل ،من القطع مع املرحلة السالفة ،وإعادة االعتبار لهذا القطاع
اإلنساني بامتياز ،فهو الذي يزود املجتمع باألطر في كل القطاعات والتخصصات« ،وقد أثبتت
التجارب أن الدول والبلدان التي تمثل اليوم قوى صاعدة مثل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة
وماليزيا وغيرها ،هي تلك التي استثمرت في الرأسمال البشري ،وفي تكوين املواطن املؤهل ،املتشبع
بقيم املواطنة وبثقافة الحقوق والواجبات ،وجعلت ّ
همها تربية اإلنسان وال �شيء غير التربية ومن
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ّ
ثم تظهر أهمية التربية على القيم ،وتظهر معها أهمية املدرسة ودورها في اإلصالح والتغيير باعتبارها
ذرعا مجتمعيا بالغ األهمية».1
وال يقتصر أمر اإلتقان في املجاالت اآلنفة الذكر بل يتجاوزه إلى جميع املجاالت الحيوية القائمة
بها مصالح الناس مثل :األمن ،واإلعالم ،والفالحة وسائر الوظائف والخدمات ،التي أظهرت هذه
األزمة أهميتها وانخراطها في مواجهة الجائحة بكل تفان ونكران للذات ،وما يتطلبه ذلك من الدولة
من تحمل املسؤولية اتجاهها ،وإعادة االعتبار لها ماديا ومعنويا ،وهي قطاعات كلها تتمحور حول
اإلنسان ودوره في التغيير والبناء والتنمية.
خاتمة:

في ختام هذه الدراسة خلصت إلى النتائج التالية:
أهمية األخالق والقيم في رقي املجتمعات وتقدمها.
أن املجتمعات املعاصرة تعيشه انتكاسة على مستوى القيم واألخالق ،طفت إلى السطر مع أزمة
كورونا  COVID 19حيث ظهرت مجموعة من السلوكات املنافية للقيم اإلنسانية.
أن األخالق والقيم ليست شعارات تلوكها األلسن ،وإنما هي فعل وممارسة سلوكية في واقع الناس.
أن التربية اإليمانية اإلحسانية تهدف إلى تربية املؤمن تربية متدرجة في مدارج الدين؛ من إسالم
إلى إيمان وصوال إلى كمال اإلحسان ،تربية تجعله قادرا على التفاعل اإليجابي مع مجتمعه ومحيطه.
أن معنى اإلحسان يقع على دالالت ثالث ،تشكل موصفات املؤمن الصالح في نفسه ومجتمعه؛
املعنى األول :وهو أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك .والثاني :اإلحسان إلى الناس
كالوالدين واألقربين وسائر الخلق أجمعين .والثالث :إحسان العمل وإتقانه.
كما خلصت إلى التوصية التالية:
يجب على دول العالم إعادة االعتبار للقطاعات اإلنسانية ،خاصة قطاعي الصحة والتعليم ،بدل
التنافس في تكديس األسلحة املدمرة ،وتبذير األموال الطائلة في األمور التافهة ،فقد كشفت أزمة
 -1التربية على القيم في منهاج التربية اإلسالمي للدكتور املصطفى السماحي ،مجلة كراسات تربوية ،العدد  /4مارس ،2019
ص .126-127
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كورونا  COVID 19هشاشتهما ،خاصة في دول العالم الثالث؛ سواء على مستوى البنية التحتية
والتجهيزات الطبية ،أو على مستوى الخصاص في املوارد البشرية.
وفي األخير نسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع عنا هذا الوباء وعن اإلنسانية
جمعاء ،وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
املصادر واملراجع:

القرآن الكريم
اإلحسان لعبد السالم ياسين ،مطبوعات األفق -الدار البيضاء ،ط 1/1998م.
الجامع املسند الصحيح املختصر من أور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه =صحيح
البخاري ،ملحمد بن إسماعيل ،أبي عبد هللا البخاري ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق
النجاة ،ط 1/1422هـ.
الجواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء ،ملحمد بن أبي بكر ،شمس الدين ابن
القيم الجوزية ،دار املعرفة -املغرب ،ط 1/1418هـ-1997م.
زاد املعاد في هدي خير العباد ،ملحمد بن أبي بكر ،شمس الدين ابن القيم الجوزية «ت751 :هـ»،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ومكتبة املنار اإلسالمية -الكويت ،ط27/1415هـ-1994م.
سنن أبي داود ،ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاني «ت275 :هـ»،
تحقيق محمد محيي الدين عبد املجيد ،املكتبة العصرية -صيدا ،بيروت.
سنن الترمذي ملحمد بن عي�سى الترمذي أبي عي�سى «ت ،»279 :تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر
ومحمد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي-
مصر ،ط 2/1395هـ-1975م.
شعب اإليمان ألحمد بن الحسين بن علي الخرساني ،أبو بكر البيهقي «ت458 :هـ» ،حققه وراجع
ّ
نصوصه وخج أحاديثه الدكتور عبد العلي عبد املجيد حامد ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند
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صحيح الجامع الصغير وزياداته ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباني «ت1420 :هـ»،
املكتب اإلسالمي.
العبودية لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ،تحقيق محمد زهير الشاويش،
املكتب اإلسالمي -بيروت ،ط7/1426هـ-2005م.
كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة= حاشية السندي على سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد
الهادي ،أبي الحسن نور الدين السندي «ت1138 :هـ» ،دار الجيل -بيروت ،بدون طبعة.
املستدرك على الصحيحين ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد النيسابوري «ت:
405هـ» ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ط1/1411هـ1990 -م.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني «ت241:هـ»،
تحقيق شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط 1/1421هـ-2001م.
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم=صحيح
مسلم ،ملسلم بن الحجاج ،أبي الحسين القشيري النيسابوري «ت261:هـ» ،تحقيق محمد فؤلد عبد
الباقي ،دار إحياء التراث العربي -بيروت.
املعجم الكبير لسليمان بن أحمد اللخمي الشامي ،أبي القاسم الطبراني «ت360 :هـ» ،تحقيق
حمدي بن عبد املجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،ط .2
التربية على القيم في منهاج التربية اإلسالمي للدكتور املصطفى السماحي ،مجلة كراسات تربوية،
العدد  /4مارس .2019
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التربية ىلع القيم االقتصادية يف ظل جائحة كورونا ،COVID 19
وسؤال بناء اإلنسان والعمران
« يف الحاجة إلى رؤية اقتصادية استشرافية منهاجية أخالقية»

Education on economic values in light of the Corona pandemic Covid-19, and the question of building human and urbanism
»«in the need for an economic, futuristic, ethical, and moral view

ذ .عبد العزيزتكني
باحث في القيم وعلوم التربية

تقديم

تواجه اإلنسانية اليوم في ظل جائحة كورونا  ،COVID 19أزمة أخالقية حضارية عميقة،
متعددة األوجه واألبعاد ،وانفصاما نكدا في قيمها االقتصادية ،على مستوى التمثل املعنوي والتمثل
الواقعي ،وما خلفته هذه الجائحة وما تزال من تداعيات عاملية ،كان لها األثر البليغ على كل امليادين
واملجاالت؛ االقتصادية واالجتماعية والسياسية والرياضية ،..لم تستثني أي قطاع ،حيث أصيبت
حركة التجارة الدولية بالشلل والركود التام ،والهبوط الكبير واملقلل ألسعار النفط ،..وارتفاع نسبة
اإلصابة والوفيات في أرجاء املعمور بشكل مستمر مما دفع بمنظمة الصحة العاملية ،اإلعالن أن
فيروس كورونا  COVID 19كوفيد« 19جائحة عاملية» على الدول مواجهته بكل صرامة عن طريق
اتخاذ تدابير وقائية واحترازية ،للحد من انتشاره وأخذ الحيطة والحذر من تفشيه ،والبحث عن
لقاح يعالجه ويخفف من آثاره.
العدد التاسع عشر  -ربيع 2020م

ملف العدد :منظومة القيم واألخالق وتحديات جائحة كورونا

103

ومن املعلوم أن االقتصاد»الحر» في الواقع املعاصر ،صار غوال مخيفا ُ«ي ُق ُّ
ض شبحه مضاجع
الحكام ،على نجاحه يتوقف نجاح كل نظام حاكم ،ومن خالله يتدخل االستعمار ،وبواسطته يتحكم
األغنياء واألذكياء املاكرون واملحتكرون على الرقاب واألرض وما عليها» 1وعبره يشهد العالم اليوم
حرية منفتحة ،ال تعرف القيود وال الحدود وال الخصوصيات وال الضوابط ،وال األخالقيات ..بحيث
يمكن أن نسميها إن شئنا «حرية غابوية» ،في حياة الغاب؛ ال حديث فيها إال عن» أخالق املنافسة
الغابوية ،والربا ،واالحتكار ،وظلم الشعوب ،واستعباد العامل ،ودرجه في عداد آالت اإلنتاج ،وجعل
اإلنسان دابة تكدح وتستهلك» ،2وكمدخل ملواجهة هذه األزمات واملتغيرات وجب إعادة االعتبار
ملوضوع التربية على القيم االقتصادية ،لكونه مجاال خصبا وحساسا للبحث ،وملركزيته في فلسفة بناء
اإلنسان وتربيته على قيم العدل والرحمة واإلحسان والعمران األخوي ،والتعاون والتضامن والتكافل
واإليثار والتبرع ..عبر تغيير ذهنيته الرعوية وسلوكه ،وتنمية قدراته وصقل مواهبه ،والقضاء على
كل أشكال الفساد واالستعباد والظلم والطغيان ،واالحتكار واملضاربة والجشع واألنانية املستعلية،
والفردانية املستكبرة ،..ألن» األخالق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين الفساد؛ ألن اإلنسان
إنما هو إنسان باقتداره على جلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في ذلك...وإذا فسد
اإلنسان في قدرته ثم في أخالقه ودينه فقد فسدت إنسانيته وصار مسخا على الحقيقة» ،3فجمال
النفس اإلنسانية إذا وطمأنينتها ،وحملها على مد يد العون لبني اإلنسان أيا كانت مرجعيته وديانته
وجغرافيته..والتآزر والتعاون واإلحسان ،يتجلى في جمال السلوك الخلقي واملمارسة االقتصادية
األخالقية املنهاجية الصادقة بكل تمظهراتها وتجلياتها ،وفي تربية الذوق اإلحساني والبذل والعمران
األخوي اإلنساني الراقي ،حيث يربى النشء على التحلي بقيم العطاء والكرم واملعروف والصدق
والسالم والسعي لإلصالح في هذه األرض التي سخرها هللا عز وجل لخدمة هذا اإلنسان ،ليعمرها
ويبدع فيها معنى ومبنى.
لدى ستروم هذه الورقة البحثية أن تسهم بقدر اإلمكان في بسط النقاش وإثرائه حول« :التربية
على القيم االقتصادية في ظل أزمة جائحة كورونا  COVID 19وسؤال بناء اإلنسان والعمران «في
الحاجة إلى رؤية اقتصادية استشرافية منهاجية أخالقية» حيث جعلتها في تقديم ومحورين أساس ثم
 -1في االقتصاد البواعث اإليمانية ،والضوابط الشرعية ،عبد السالم ياسين ،مطبوعات األفق،ط1995 ،1ص.73
 -2املرجع نفسه ص.76
 -3املقدمة ،عبد الرحمان بن خلدون ،ط ،2004دار يعرب ،دمشق ،ص .468
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خالصة واستنتاجات ،علها تصيب ظمأ األفكار والهم املشترك حول هذا املوضوع الحساس ،الذي
يتسم بالراهنية والواقعية ،..وحسبي أنها إملاعات تفهم اللبيب ،وتسهم بقدر اإلمكان في إثراء النقاش
الجاد واملسؤول ،والعمل على تقديم خالصات وتوصيات جادة ومسؤولة بخصوصه .فأي معنى
لقيم الحياة واألمن واملحبة والتعاون ،والسعادة والرفاهية والسكينة واإليثار واليقين في زمن»كورونا
 « COVID 19التي اختبرت أخالق وقيم دول منحت أهمية لالقتصاد على حساب نفع اإلنسان،
وأبانت عن األنانية والفردانية؟ ما املعايير والتمثالت الفلسفية للتربية على القيم االقتصادية في ظل
جائحة فيروس كورونا COVID 19؟ وكيف يمكن االستفادة منها في بناء اإلنسان والعمران وفق رؤية
اقتصادية منهاجية أخالقية ،حسا ومعنى ،في ظل جائحة كورونا COVID 19؟
أوال:التربية ىلع القيم االقتصادية بين التمثل املعنوي والتمثل الواقعي.

إن الحديث عن التربية على القيم االقتصادية في ظل جائحة كورونا  COVID 19ليس ترفا فكريا
اجتماعيا ،بل هو حديث عن تمثل وتصور ،تتم ترجمته إلى سلوك إنساني أخالقي ،يعبر من خالله عن
جوهره ،وعن نفسه وتراحمه وتعاطفه ،وإتقانه ،وصدقه وإنسانيته ،مترجما ألحاسيسه وعواطفه
وأفكاره في قالب فني راق ،لذا نجد أنفسنا في حاجة إلعادة النظر في فهم فلسفة بناء هذا اإلنسان ذو
التركيبة النفسية الفريدة ،التي عرت عن االنفصام األخالقي ،واألنانية الفردية ،والجشع املادي ،وعن
الوجه األسود والعديد من املمارسات الإلنسانية لدى الكثير من الشعوب واألفراد ،وهذا إن دل فإنما
يدل على الجانب الخفي ،واملخيف ملثل هذه األوبئة والفيروسات والحروب الجرثومية ،والذي شعاره
الكبير الفساد واالستبداد الفرعوني ،والظلم واالستعباد بين دول الشمال ودول الجنوب ،والطبقية
املمسوخة ،بين فئات املجتمع الواحد ،بحيث يزداد الغني غنى فاحشا ،والفقير فقرا مدقعا ،يا حسرة
على اإلنسانية في ظل جائحة كرونا العاملية؟
واملتأمل في الحضارة اإلنسانية املعاصرة ،يجد أنها أصبحت أسيرة وخاضعة لسلطة املال واإلنتاج
واالستهالك ،واملعامالت االقتصادية املرتبطة بأخالق البورصة ارتفاعا وانخفاضا ،املعروفة باملضاربة
والجشع والربا ..دون استحضار ألدنى مقومات إنسانية اإلنسان ،حتى صار العقل املادي املعا�شي
الصرف هو املتحكم في البوصلة القيمية؛ والذي ال يسعى تفكيره في الغالب إال فيما يقودها نحو
التدمير الذاتي ،والنظام االقتصادي الرأسمالي -وحتى االشتراكي قبله -هو الوحيد الذي يمتلك آليات
التحرر املادي املتوحش ،وعدم الخضوع ألية قيم أخالقية كيفما كان شكلها ومصدرها.حتى صار
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العرب النفطيون ،في ظل جائحة فيروس كورونا « COVID 19مسخرة العالم أخالقا ،على هامش
التاريخ وتحت أقدام االستكبار العالمي وجودا لتفاهة األحالم» 1رغم توفر املكنة االقتصادية والقوة
املادية.
إن ما غاب عن الكثير من الرؤى والتصورات هو استحضار الروح األخالقية للتنافس االقتصادي
َ َ َ
ْ
َ
وأدوات إنتاجه التي ال تخضع للمعايير املادية وحدها ،قال تعالى َ{ول ْو أ َّن أ ْه َل ال ُق َرى َآم ُنوا َو َّاتق ْوا
َ ُ ْ
َ
َ َ َّ َ َ َ ْ َ
َل َف َت ْح َنا َع َل ْيه ْم َب َر َك ٍ َ َّ َ َ ْ َ ْ
ض َول ِك ْن كذ ُبوا فأخذن ُاه ْم ِب َما كانوا َيك ِس ُبون } ]2هذا هو مفتاح
ات ِمن السم ِاء والر ِ
ِ
التوفيق اإللهي الذي ال تحسبه العدادات االلكترونية ،وال يحصيه املخطط .فيكون مقدمة علم
االقتصادي األخالقي املنهاجي ،ومداره ومحوره ،علم التقوى واإليمان الكفيلين بفتح بركات األرض
والسماء.
وقد حرصت املجتمعات الغربية خصوصا في الواقع املعاصر ،على االهتمام باملجال االقتصادي،
والبحث عن السبل املشروعة والغير املشروعة لغزو السوق العربية اإلسالمية ،واالستحواذ على
خيراتها ،وطمس هويتها ومسخها ،بدعوى االنفتاح واالقتصاد «الحار» وليس الحر وهلم جرا من
التعابير ،..التي ظاهرها الرحمة باطنها فيه العذاب األليم ،في تغييب تام للقيم االقتصادية األخالقية،
فانصب اهتمامها األعمى فقط ،في البحث عن سبل تلبية الحاجات الغريزية املادية ،..من تملك
وتحكم في خيرات األرض ،فال ترى إال مصالحها ومتطلباتها املادية الصرفة ،ولو على حساب قيمة
اإلنسان وهويته ،ألنها تعتبره حسب تصورها الرأسمالي املتوحش ،رقما وشيئا كباقي األشياء ،وآلة
إنتاج واستهالك ،بحيث ال ُينظر إلى آدميته التي كرمها هللا تعالى ورفع عن املرتبة الدوابية ،والى كينونته،
وهكذا ،وفي ظل هذا التصور األرعنُ ،ي َرَّبى اإلنسان على أخالق اقتصادية ،شعارها الكذب والتضليل
والربا واالحتكار والنهب واالستغالل والحرمان ،والتفقير والتجويع ،..فال يتمكن من امتالك املعايير
والقيم االقتصادية التي من خاللها تحصل لديه تزكية النفس وتنمية الوعي االقتصادي وتتقوى قيم
الرحمة واإلحسان والعدل والحس املرهف واملشاعر الجياشة ،فيبنى الجسد قلبا وعقال ،جمعا بين
التمثل املعنوي والتمثل الواقعي للتربية على القيم االقتصادية ،خصوصا في ظل املحن واالبتالءات
واألوبئة واألزمات.
 -1في االقتصاد البواعث اإليمانية ،والضوابط الشرعية ،مرجع سابق ،ص.64-65
 -2سورة:األعراف.96 :
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ولذلك يجد املتأمل في هذه الحضارة اإلنسانية املعاصرة ،على أنها أصبحت أسيرة وخاضعة
لسلطة العقل وسلطة املال..؛ فصار سعيها ،ومقصدها االسمي في هذه الكرة األرضية عن سبل نشر
ثقافة الفساد واإلفساد ،والتفكير املستمر في البحث عن آليات التدمير والتخريب ،وال حديث لها
عن قيم اإلصالح الحقيقي واإلبداع في امتالك آليات تحرير هذا اإلنسان املغلوب على أمره من ربقة
االستعباد واالستبالد واالستغالل واالحتقالل والتخلف ،..وعدم إخضاعه ألية هيمنة كيفما كان
شكلها ولونها ومصدرها .سوى الخضوع واالفتقار والتذلل للرحيم الرحمان خالق اإلنسان ومبدع
االكوان جال جالله ،ومن تم فالتربية على القيم االقتصادية برؤية منهاجية أخالقية ،في ظل جائحة
كورونا  ،COVID 19من شأنها أن تحرر اإلنسان وتعطيه عمق النظر في األشياء واملشاهد والكلمات،
بذوق فني راق ،وهي بذلك نتاج لقاء بين» مفهوم التربية» وبين «مفهوم علم االقتصاد»؛ يتم ذلك
عبر تأسيس «نظام مصرفي إسالمي يكون مفتاح التنمية ،وتساير أهدافه أهداف الدولة اإلسالمية،
وتربطك النزاهة واألخالقية فيه بمبدإ اإلنتاجية والجدوى ،نظام نابع من واقعنا ،ناظر إلى مستقبلنا،
1
مبناه التعاون على البر والتقوى كما أمر ربنا الغني الحميد»
لذا فاإلنسان مكرم من قبل هللا عز وجل الذي خلقه ليستخلفه في األرض ويعمرها ،فينطلق
فيها بما يحمله من قيم التخطيط والتدبير االقتصادي ،على حدود طاقته واستعداداته ،وفضائله
ََ
ْ
ورذائله ،وضعفه وقوته ،وشرته وفترته...مستجيبا لألمر القرآني {فأ ِق ْم َو ْج َه َك ِل ِّلد ِين َح ِن ًيفا ِفط َر َت
َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ ّ ُ ْ َ ّ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
اس ل َي ْعل ُمون} 2ويبدوا
للا ذ ِلك ِ
للا ال ِتي فطر الناس عليها ل تب ِديل ِلخل ِق ِ
ِ
الدين الق ِيم ول ِكن أكثر الن ِ
التكريم اإللهي لإلنسان في أنه زوده خالقه بفطرة تنطوي على قانون دقيق من التوازن بين عنصري
تكوينه الطبيعي :عنصر ترابي مادي ،وعنصر روحي جمالي عقلي ،وقد لخص ذلك قوله تعالى َ{وإ ْذ َق َ
ال
ِ
َ ْ َ َ ّ َ ٌ َ َ
َ َ َ ُْ ُ َََ ْ ُ
ْ َ َ ْ ُ
ْ
ْ َْ َ
ُ
وحي
َرُّبك ِلل َمل ِئك ِة ِإ ِني خ ِالق بش ًرا ِمن صلص ٍال ِمن ح َم ٍإ مسنو ٍن ( )28ف ِإذا س َّويته ونفخت ِف ِيه ِمن ر ِ
َف َق ُعوا َل ُه َساجد َ
ين }3؛ فهو من قبل روحه موصول باهلل تعالى ،ينهل من معين وجيه الرحمة والنور
ِ ِ
والهدى ،وموصول من قبل جسمه باألرض يعمرها عمرانا أخويا إنسانيا بالخير والنماء ،ولكن في غير
إسراف أو فساد يقعد بالروح عن طلب سموها ،وتعطيل كماالتها .لذلك فإن كل رؤية اقتصادية
ال تتناول اإلنسان من نواحيه املادية واملعنوية معا ،ناقصة ال تناسب طبيعته املتميزة ،وأهدافه
 -1املرجع نفسه ،ص .68
 -2سورة:الروم.30 :
 -3سورة:الحجر.29 ،28 :
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الغائية ،فهي بعيدة كل البعد عن أن تحقق له السعادة والهناء في خاصية نفسه ،وفي األسرة وفي
املجتمع وهذا هو شأن الفلسفة املادية التطورية الرأسمالية وحتى االشتراكية الشيوعية التي لم
تنظر إال إلى الجانب املادي في اإلنسان ،متجاهلة في أحايين كثيرة تطلعاته الروحية وقيمه الجمالية
ومشاعره الرقيقة ،وأشواقه املنسجمة مع الغاية من خلقه.
لقد سخر هللا تعالى الكون وما فيه من مخلوقات لخدمة هذا اإلنسان ولتحقيق سعادته ،ومنحه
حرية االستمتاع بها وتذوق جمالها ،وفتح له آفاق اإلبداع فيها ،والتداول في خيراتها ،ومد يد العون،
َ
َ َ َ َ
والتضامن والتكافل ،..قائال سبحانه{َ :ف َل ْم َي ْن ُظ ُروا إ َلى َّ
الس َم ِاء ف ْوق ُه ْم ك ْيف َب َن ْي َن َاها َو َزَّي َّن َاها َو َما ل َها ِم ْن
ِ
ُُ َ َْ
ُ َ َّ
ُ
َْ ْ
َ
ْ
ض َم َد ْد َن َاها َو َأ ْل َق ْي َنا ف َيها َر َ
ْ
َ
ال ْر َ
و
ا�س َي َوأن َبت َنا ِف َيها ِمن ك ِ ّل زو ٍج ب ِه ٍيج}  1وقال سبحانه{ :هو ال ِذي
فر ٍوج و
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ً
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُّ
ُ
ُ
َ
ْ
ض ذلول ف ْامشوا في َمناكب َها َوكلوا م ْن رزقه َوإل ْيه النش ُ
َج َع َل َلك ُم ال ْر َ
ور} 2فهذا يدل على أن املقصد
ِ ِ ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
األسنى من الوجود على ظهر هذه البسيطة ،هو تحقيق معنى العبودية هلل تعالى في كل �شيء ،حتى
يشعر اإلنسان بتمام النعمة ،التي أنعمها هللا عليه وفضله بها عن سائر خلقه .فيحسن صالحه
وفالحه ،ومن تم يتناغم سلوكه االقتصادي التعبدي مع العادات واألنشطة السليمة واألعراف
والتقاليد ،فيتحقق بذلك البعد التربوي ،من خالل النموذج االقتصادي املنهاجي املقاصدي ،ومن تم
تصفو روحه فيرتقي إلى مراقي أهل الجمال ،وأهل العدل واإلحسان ،حقا وحقيقة ،فتنعم اإلنسانية
3
كلها «باألمن املعي�شي على مستوى كريم ،ال مقتر قاس ،وال مترهل متنعم»
يف الحاجة إلى رؤية استشرافية اقتصادية منهاجية أخالقية ،تبني اإلنسان

والعمران

خلق هللا تعالى اإلنسان واستخلفه في هذه األرض ،وسخرها له لكي تخدمه ،وتسعده بخيراتها
وبركاتها ،وفي نفس السياق حمله تعالى أمانة عمارتها بالصالح واإلصالح والعدل ،واإلسهام في أنشطتها
االقتصادية بايجابية وأخالقية راقية ،تحفظ كرامته ،وآدميته ،والسعي بالخير واملعروف بعبادة
اقتصادية جامعة بين املعنى واملبنى ،وعدم اإلفساد فيها ،واالعتداء على الحرث والنسل ،قال تعالى:
ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ ْ َ
اس َت ْع َم َر ُك ْم ف َيها َف ْ
ال ْرض َو ْ
يب ُمج ٌ
اس َت ْغ ِف ُر ُوه ُث َّم ُت ُوبوا إ َل ْي ِه إ َّن َرّبي َقر ٌ
يب} 4يقول ابن
{هو أنشأكم ِمن
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
-1
-2
-3
-4

سورة:ق.7 ،6 :
سورة:امللك.15 :
في االقتصاد البواعث اإليمانية ،والضوابط الشرعية ،مرجع سابق ،ص .110
سورة:هود.61 :
العدد التاسع عشر  -ربيع 2020م

108

ملف العدد :منظومة القيم واألخالق وتحديات جائحة كورونا

خلدون «فإذا قعد الناس عن املعاش ،وانقبضت أيديهم عن املكاسب ،كسدت أسواق العمران،
وانتقضت األحوال ،وابذعر (تفرقوا) في األفاق من غير تلك االيالة في طلب الرزق فيما خرج عن
نطاقها .فخف ساكن القطر ،وخلت دياره ،وخربت أمصاره ،واختل باختالله حال الدولة والسلطان،
1
ملا أنها صورة للعمران ،تفسد بفساده مادتها ضرورة»
إن عمران األرض الحقيقي ،في تصور الفلسفة االقتصادية املنهاجية ،هو ذاك العمران األخالقي،
للا َّالذ َ
املشروط تحقيقه باإليمان والعمل الصالح ،قال تعالى{َ :و َع َد َّ ُ
ين َآم ُنوا م ْن ُك ْم َو َعم ُلوا َّ َ
ات
الص ِالح ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ َ َ َ
َ َّ َ
َّ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ف َّالذ َ
�ضى ل ُه ْم َول ُي َب ِّدل َّن ُه ْم
ين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم َول ُي َم ِكن َّن ل ُه ْم ِد َين ُه ُم ال ِذي ارت
ض كما استخل
ِ
ليستخ ِلفنهم ِفي َالر ِ
َ
ِم ْن َب ْع ِد خ ْو ِف ِه ْم أ ْم ًنا } 2لإلسهام الحقيقي في بناء اإلنسان والعمران األخوي املطلوب ،حسا ومعنى،
جسدا وروحا ،فاملقصود واملطلوب هو يقرأ اإلنسان املؤمن اليوم عالم االقتصاد خصوصا في ظل
جائحة كورونا  COVID 19أحداثه وتداعياته وآثاره ،من خالل منظار الوحي القرآني ،وبوصلة املنهاج
النبوي ،دون إغفال سنة هللا تعالى في الكون ،وقدره الكوني الذي يحكم حركية العالم ،وناموسه
وأحداثه املتتالية« ،وإننا لنرجو أن نتلقى أمر هللا عز وجل من جديد -في ظل هذه الجائحة العاملية-
بنية الطاعة ونشمر عن ساعد الجد ونستعمر األرض االستعمار الصالح ،فيبارك هللا جهدنا ،وتبقى
َْ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
ص ِم َن ال ْم َو ِال
ذكرى التخلف موعظة من باب قوله تعالى{ :ولنبلونكم ِب�شي ٍء ِمن الخو ِف والج ِوع ونق ٍ
َ ْ َ ْ ُ َ َّ
الصابر َ
ات َو َب ّشر َّ
الث َم َ
ين} .3الخوف والجوع والنقص تكون بمجموعها معادلة التخلف.
ر
سو
ِ
ِ
والنف ِ
ِِ
ِ
ع�سى ذلك يكون لنا عبرة .ومن اإلقبال على هللا عز وجل بتوبة اقتصادية أن نحارب ثالث موبقات:
الربا ،والطغيان الرأسمالي ،والتعسف الشيوعي».4
يحتاج بناء اإلنسان والعمران اليوم وغدا ،وفي املستقبل القريب والبعيد بإذن هللا تعالى ،في
ظل جائحة كورونا  ،COVID 19وما خلفته من تداعيات اقتصادية عاملية ،كان األثر البليغ على
كل امليادين واملجاالت ،لم تستثني أي قطاع ،إلى أنزيمات القيم االقتصادية ،والى النموذج املنهاجي
املقاصدي ،حيث مدرسة املنهاج النبوي ،التي تربى فيه جيل فريد ،ال يعرف في معامالته االقتصادية
وتجارته املالية ،االنفصام النكد بين طلب الرزق ،واإلنتاج وتنمية الثروة والسعي في األرض بالصالح،
-1
-2
-3
-4

مقدمة ابن خلدون ،مرجع سابق ،ص .354
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واالهتمام بزهرة الحياة الدنيا ،وبين قصد أعز ما يطلب ،وأنفس ما يسعى إليهُ ،وي ْج َتهد في تحصيله،
هو طلب وجه هللا تعالى ،جيل جعل الدنيا مزرعة لآلخرة ،لم يكن عبدا للدرهم أو الدينار ،عاملا
َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ
َ
الدن َيا َوأ ْح ِس ْن ك َما
وعامال بمقتدى قوله تعالى{ :وابت ِغ ِفيما آتاك للا الدار ال ِخرة ول تنس ن ِصيبك ِمن
َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
ال ْرض إ َّن َّ َ
للا َل ُيح ُّب ْالُ ْفسد َ
ين} 1وما تعرفه اإلنسانية اليوم،
أحسن للا ِإليك ول تب ِغ الفساد ِفي
ِ ِ
ِ
ِ ِ
فيما بات يعرف ب  COVID 19الذي أعلنت منظمة الصحة العاملية أنه «جائحة عاملية» ،حيث
أصيبت حركة التجارة الدولية» بحالة من الشلل عقب إغالق الدول حدودها ،وتعليق رحاالتها
الجوية ،وتقييد انتقاالت السلع واألفراد ،حيث أشار صندوق النقد الدولي في هذا الصدد إلى دخول
االقتصاد العالمي في مرحلة ركود أعمق من تلك التي شهدها خالل فترة الكساد العالمي العظيم
( ،)1929-1939وخالل األزمة املالية العاملية في عام .2»2008
ومن تم فإن البشرية مستقبال ،في ظل هذه األوضاع العصيبة واملتأزمة ،ستعرف ال محالة
نظام اقتصادي عالمي جديد ،بمؤشرات جديدة ،وما سيحدث ال قدر هللا تعالى ،من تغيرات بيئية
ومناخية ،ومن قتل وأبئة وحروب فيروسية وخراب وفساد ،إن لم ترجع وتتراجع اإلنسانية عن
فسادها وظلمها وطغيانها ،وعن وحشيتها...،وعن فرضها لقيود التبعية ولسياسة التركيع والخنوع
ُ
ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
َّ
ََ َ ْ َ َ ُ َّْ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ َْ
ض ال ِذي َع ِملوا
اس ِلي ِذيقهم بع
واإلذالل ،قال تعالى{ :ظهر الفساد ِفي الب ِر والبح ِر ِبما كسبت أي ِدي الن ِ
َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َّ ْ َ ُ َ
َ َ ْ َ َّ َ ْ ْ ُ
ات م َن َّ
الس َم ِاء
لعل ُهم ي ْر ِجعون} 3وقال جل شأنه{ :ولو أن أه َل الق َرى آمنوا واتقوا لفتحنا عل ْي ِهم ب َرك ٍ ِ
َ ُ ْ
َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ُ َن 4
َ ْ َْ
ض َول ِك ْن كذ ُبوا فأخذن ُاه ْم ِب َما كانوا َيك ِسبو }
والر ِ
لقد صارت األوضاع األخالقية في ظل سيادة النظام العالمي الجديد ،جد مقلقة وال سبيل
للنجاة والنجاح واالنعتاق والتحرر إال بنبذ النظام الرأسمالي «عدو اإلنسان ،ذلك الوحش الذي
يحمل في طبيعته خطر العدوان على املجتمع البشري بما فيه من أنانية ال تعرف إال مصلحة الفرد،
تجيز له افتراس اآلخرين بالناب واملخلب ،ال نستطيع بالرأسمالية أن نلبي حاجة الشعب للتجهيزات
األساسية ،والصحة والتعليم ،والرخاء ،وسائر مقومات الحياة الكريمة العامة .فالرأسماليون
 -1سورة:القصص.77 :
 -2التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا املستجد على الدول العربية ،الوليد أحمد طلحة ،صندوق النقد العربي2020 ،م،
اإلمارات العربية املتحدة.
 -3سورة:الروم.41 :
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يوجهون السوق ،ويتحكمون فيها ،وال يستثمرون إال في املشاريع السريعة الربح ،ال يأبهون بعمل
العاطل ،وال بحق املسكين» .1التي أنتجت تشوها في التوازن العالمي بين مجتمعات ضاربة في الفقر
والحاجة وبين مجتمعات اغتنت بفعل مراكمتها لثروات األولى وبذلك وضعت املجتمعات الفقيرة أمام
خيار» تبعية مكره لعدوه ،فإذا اختارت إحداهما فقد مكنت لها في وطنها ،والحال أنه ينبغي» أن نبني
ألنفسنا بنيانا اقتصاديا على أساس التقوى من أول يوم .نضع حجرة األساس يوم نعلنها دولة قرآنية
ال من غرب الجاهلية وال من شرقها».2
إن التربية على القيم االقتصادية الحقيقية ،هي التي تستحضر في جوهر فلسفتها إنسانية
اإلنسان ،جسدا وروحا ،ال أن تلغيها وتجعل منه فقط آلة لإلنتاج واالستهالك ،أو تمارس عليه كل
أشكال السلب والقهر والظلم ،ومعظم صور الفساد واالستعباد ،فاإلنسانية اليوم ،تحتاج إلى تربية
ُ ْ
اقتصادية منهاجية ،برؤية أخالقية إنسانية «تخ ِضع سلوك الفرد والجماعة والدولة في ميدان املال
والنشاط االقتصادي لنفس الضوابط األخالقية التي تفرضها عليهم في سائر أوجه الحياة .ومحور
هذه الضوابط الشرعية العدل ،وامتداده وهو اإلحسان.فتحصيل املنفعة ،وأداء هذه الوظيفة
االجتماعية ،شرط مشروط على املالك الفردي ،والسعي لتعميم املنفعة والتعاون على أداء تلك
الوظيفة شرط مشروط على الجماعة .ومراقبة العملية االقتصادية للتعريف بما هو نافع ،وتخطيط
3
كيفية االنتفاع ،والسهر على تؤدى وظيفة املال االجتماعية ،شرط مشروط على الدولة»
وقد خلق هللا تعالى اإلنسان وفضله بالعقل ليميز به بين الخير والشر ،وبين القبح والجمال،
ولينسجم مع حياته ويتصرف بفن وبحس ذوقي ،ولقد توارث اإلنسان عبر الحضارات السابقة وامللل
والنحل والفلسفات قيم الجمال الباطنة والظاهرة عن طريق منظومات متكاملة ومعايير وأشكال
ورموز وأبنية ورسومات وسلوكات متفاعلة عبر من خاللها على ما يسكن كيانه ،وما يصدر عنه سلوكيا
على املستوى األخالقي (كالعدل والرحمة والتعاون واإليثار والحب والشجاعة والخير والحق والكرم.)..
ومن املعلوم أن الكمال كما يؤكد عالم املستقبليات املهدي املنجرة« :ليس من طبيعة هذا العالم،
خصوصا فيما يتعلق بمنظومة القيم..،لذلك يجب االستعداد لبعض التحوالت ،عندما يتعلق األمر
بتكيف وتطور القيم في املستقبل ،وأهمها ربما ،تلك التي تمس بنية األسرة إننا نلمس توجها كبيرا في
 -1في االقتصاد البواعث اإليمانية ،والضوابط الشرعية ،مرجع سابق ،ص .76
 -2في االقتصاد البواعث اإليمانية ،والضوابط الشرعية ،مرجع سابق ،ص 85-86
 -3املرجع نفسه ،ص .44
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معظم دول البحر املتوسط بخصوص مفهوم العائلة وتبعاتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وبدون الدخول في االعتبارات التاريخية ،سواء لنقذ أو تبرير ظاهرة ما ،نالحظ أن وضع املرأة ،هو
الذي أدى الثمن ،وكل تحسين حقيقي لهذا الوضع ،لن يتحقق إال بتغيير حقيقي ملنظومة القيم
الناتجة عن بنية األسرة».1
ولعل الحديث عن حقيقة الرأس مال البشري اليوم ،وفي ظل جائحة كورونا  ،COVID 19ليست
قيمته في ذاته فحسب ،بل قيمته أيضا فيما ينشده من قيم اقتصادية أخالقية ،وفيما يشيده من
عمران أخوي إنساني ،وما ينشئه من آثار عملية في السلوك الفردي واالجتماعي ،بحيث ينزع إلى
التسامي من خالل بعده الروحي في ما يشده البعد املادي إلى األرض وهو يتحرك بين هذا وذاك بقدر
ما تتيحه له إرادته حتى يصبح ساحة صراع وتجاذب بين طين يتدنى وروح تتسامى.
لذا فاإلنسانية اليوم ،وفي ظل جائحة فيروس كورونا  COVID 19بشكل خاص ،في أمس الحاجة
من أي وقت م�ضى ،ملثل هذه الرؤية املتكاملة ،بحيث يصير اإلنسان كونيا كوثريا فاعال ومؤثرا بعدله
في هذا الوجود ،وبذوقه العمراني الراقي ،وبقيمه االقتصادية األخالقية ،السامية بحيث» لو إنخرم
هذا القوام التركيبي بامليل إلى احد العنصرين على حساب اآلخر لسقط اإلنسان في أحد وضعين
مرذولين :فإما روحانية مغرقة يضطهد فيها الجسد فال يقوى على فعل تعميري .وإما مادية مغرقة
تكل بها الروح عن أن تتصل بربها لتستلهم هداه ،وتصل اإلنسان به على حبل من العبادة ،وفي كال
2
الوضعين يتعطل الترقي في ذات الفرد ،بل يكون االنتكاس في مجال الخالفية».
إن اإلنسانية اليوم في ظل هذه الجائحة العاملية ،وما ستخلفه من تداعيات مختلفة ،أن تبحث
لنفسها عن نموذج يصون كرامتها وإنسانيتها ،التي أصبحت مهددة في قيمها وأخالقها ،إنها حرب
القيم بامتياز ،حرب أخالقية ،رحم هللا تعالى عالم املستقبليات املهدي املنجرة ،صاحب الكتاب
القيم» قيمة القيم» ،والذي شكل دور القيم في التنمية االقتصادية واالجتماعية –والثقافية على
الدوام ،انشغاال كبيرا في كل أنشطته وجل كتاباته..يقول رحمه هللا »:إن مستقبل اإلنسانية اليوم،
رهين بدرجة االعتبار الذي نعطيه للروح اإلنسانية ،وباالحترام املتبادل للقيم ،تلك التي تشكل أساس
استمرار الحياة في ظل الكرامة .ومن تم ،القيمة املتصاعدة للقيم في أيامنا العصيبة هذه ،حيث
 -1قيمة القيم ،املهدي املنجرة ،املركز الثقافي العربي املغرب /البيضاء ط،2008 ،4ص33
 -2عبد املجيد النجار ،فقه التحضر اإلسالمي ،ص .55
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أصبحت الالمباالة بمعاناة اآلخرين أمرا مقبوال..وأن هذه الحرب القاسية على القيم ما هي إال امتدادا
وحشيا ومالزما»للحرب الحضارية األولى» ،ودون شك ،فان مستقبل اإلنسانية سيكون رهينا بالثمن
املخصص للحياة البشرية بدون تمييز ،واالحترام املتبادل للقيم :روح البقاء البشري في ظل الكرامة.
1
«ومن تم قيمة القيم»؛ «وسيعلمون غدا من الكذاب األشر» صدق هللا العظيم»
خالصة واستنتاجات

إن أسمى مقصد تسعى إليه التربية على القيم االقتصادية املنهاجية ،هو إعداد إنسان ذو
شخصية متزنة متكاملة ،وليس كما يظن البعض أنها مجرد آلة إنتاج ورقم من األرقام..ودابة تأكل
فوق األرض ،وتنام وتتناسل ،..وإنما هي رسم لشخصية إنسان يفكر ويتخيل ويتصور ويخطط ويبدع
ويبتكر ويغير ،إنسان في حاجة إلى رؤية اقتصادية منهاجية أخالقية ،في ظل كورونا  ،COVID 19تعيد
له إنسانيته ،وجوهره ،ومن تم فالعالقة بين اإلنسان والتربية على القيم االقتصادية ،هي بمثابة
الرأس من الجسد والجزء مع الكل.كما أن على هذا اإلنسان أن يعلم «أن هناك فترات يؤدي فيها
االنفتاح التلقائي ،وليس االنتقائي ،إلى غزو كبير وإضعاف أعز ما لإلنسان :هويته الثقافية ،وهي
الخالصة وسبب وجود منظومة القيم» ،2االقتصادية واالجتماعية والسياسية...
وختاما لهذه الورقة البحثية وجب اإلشارة إلى خالصات واستنتاجات ،جعلتها في شكل اقتراحات،
من أجل رؤية فلسفية منهاجية أخالقية لتربية اقتصادية معاصرة؛ تجمع بين التمثل املعنوي نظريا
والتنزيل الواقعي عمليا ،وتسعى في أساسها وجوهرها إلى بناء إنسان حامل لقيم الحياة واألمن واملحبة
والتعاون ،والسعادة والرفاهية والسكينة واإليثار واليقين والعدل والتضامن والتآزر والذوق الراقي،
يسهم بفعالية وايجابية في تنمية ذاته ومجتمعه اقتصاديا واجتماعيا وفنيا ..بحيث يعمر األرض
عمرانا أخويا إنسانيا ،يشرق بإنسانيته في هذه األرض صالحا وإصالحا وإبداعا وجماال:..
ضرورة التفكير في فلسفة تربوية اقتصادية منهاجية أخالقية تجديدية ،تتناسب مع اختيارات
املجتمع وتوجهاته في تدبير املجال التربوي لبناء اإلنسان وتربيته على القيم االقتصادية ،وجعلها
ً
هدفا ووسيلة يتحقق من خاللها عمران أخوي إنساني على أسس تربوية تضامنية تراحمية ،ائتمانية
جمالية وذوق راق.
 -1قيمة القيم ،مرجع سابق ،ص15
 -2املرجع السابق ،ص.31
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ينبغي أن تسعى التربية على القيم االقتصادية إلى تسهيل االندماج والتفاعل بكل ايجابية مع
الحركية الزئبقية التي يعرفه عاملنا املعاصر ،وأال تقتصر فقط على اإلنتاج واالستهالك ،وإذا ما قصد
ً
ً
ً
منها أن تمثل شيئا آخر ،عندها يجب أن تتيح نظرة خاصة أو تفسيرا وتحقيقا لإلدراك الحقيقي
إلنسانية اإلنسان ،وتنمية أخالق الرحمة والتكافل والتعاون...لديه ،من أجل بناء مجتمع العمران
اإلنساني األخوي.
أن تسهم التربية على القيم االقتصادية املنهاجية األخالقية ،في تحرير اإلنسان من كل أشكال
ً
ً
ً
ً
التسلط ،سواء أكان قهرا معنويا أو رمزيا أو ماديا وإكسابه معنى التعاون وقبول اآلخر وعدم نفيه،
واإليمان بأن التعدد والتنوع في الفكر االقتصادي ،واآلراء الزم وضروري الستمرار الحياة اإلنسانية،
ً
ً
وبالتالي البد من تحرير التربية االقتصادية بوصفها منتجا اجتماعيا وسياسيا يعبر عن تطور الواقع
ً
في لحظة ما ،فضال عن ضرورة تحرير النظام االقتصادي العالمي من من كل بطش رأسمالي متوحش،
أو طغيان شيوعي جائر عاجز.
أن نجعل التربية على القيم الجمالية أولوية في التربية والتعليم من خالل فلسفة بناء املناهج
الدراسية وبرامج وطرق التدريس وتنشيط الحياة املدرسية ،من خالل العمل على إشاعة لغة الجمال
فيما نكتب ونرسم ونعمل وتفعيل دور األندية واملتاحف ،وأماكن التراث واإلعالم وذلك لالرتقاء
بالتذوق الفني والتربوي املوجه للطفل.
ينبغي أن يربى اإلنسان في أسرته ومدرسته ومجتمعه ،على علم االقتصاد وأسراره معنى ومبنى
وأن يتمثل قيمه وأخالقه من خالل تعويده على التعاون والتكافل والتآزر والعدل في توزيع الثروات،
واالبتعاد عن كل أشكال االحتكار والربا والجشع والغش ،والظلم ،وفعل الخير واحترام الحق
والواجب في توجيه السلوك وتهذيبه.
حاجة اإلنسان في الواقع املعاصر ،وفي ظل جائحة كرونا إلى الوعي االقتصادي األخالقي ملا له من
أهمية بالغة في ترسيخ اإلحساس بقيم التضامن والحق والعدالة والحرية ،والتصدي لكل أشكال
العنف والكراهية والفساد واالستبداد واالستفراد والفردانية الفرعونية..
ضرورة االنفتاح على الكونية ،وفق رؤية اقتصادية منهاجية أخالقية تجديدية ،تحترم
الخصوصية ،وتواكب التطورات العلمية واالبتكارات التكنولوجيا في مختلف ميادين الحياة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والفنية ،..من أجل اكتساب املهارات ،وتنمية املعرفة
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واتساع اإلدراك ،وتعميق الرؤية .ومن هذا املنطلق ،فإن التربية على القيم االقتصادية سيشكل خير
وسيلة النفتاح اإلنسان على املشترك اإلنساني ،وفي ظل التحوالت السريعة واملختلفة التي يواجهها
عاملنا املعاصر.
املراجع

التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا املستجد على الدول العربية ،الوليد أحمد طلحة،
صندوق النقد العربي2020 ،م ،اإلمارات العربية املتحدة.
املقدمة ،عبد الرحمان بن خلدون ،ط ،2004دار يعرب ،دمشق،
عبد املجيد النجار ،فقه التحضر اإلسالمي.
في االقتصاد البواعث اإليمانية ،والضوابط الشرعية ،عبد السالم ياسين ،مطبوعات األفق،ط،1
.1995
قيمة القيم ،املهدي املنجرة،املركز الثقافي العربي املغرب /البيضاء ط.2008 ،4
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أبعاد ما حل بالناس من جراء فيروس كورونا COVID 19
إضاءات اإلبصار ومشاهد االعتبار

Dimensions of what has been caused to people by the Covid-19,
visual illuminations and sight scenes

ذ .البشيرقصري
باحث في الفكر اإلسالمي املعاصر ،ومقاصد الشريعة.

تقديم:

نعيش اليوم أزمة تعصف باإلنسانية ،وتهز أركانها بعنف وشدة ،متمثلة في وباء باغت العالم
كله ،وحصد –ومازال -مئات اآلالف من الضحايا ،وخلف من األثار املدمرة على كل األصعدة ما
يستع�صي عن الحصر وهللا به أعلم ،ليقلب املوازين ،ويخلط األوراق ،ويربك الحسابات ،حيث وقف
قرب موطنه أو ُ
الناس –كل الناس -مشدوهين حيارى في مشهد ال يرضاه فاضل ألي إنسان ُ
بعد،
وافق معتقده أو خالف ،حبست األنفاس وعجزت العقول وخضع الجميع ...،إنه فيروس أو جائحة
«كورونا  ،»COVID 19والتي حلت بكوكبنا لتكشف الحقائق وتوجهنا إلى الدرب السالك بعدما طال
تماهينا مع واقع ُمزجت فيه الحقائق بسيل من األراجيف ،وركام من الخرافات ،وجبال من األباطيل
وغرق اإلنسان في تلكم الفتن والظلمات أو كاد ،وتبعا لذلك كما هو معهود إبان األزمات يكثر القيل
والقال ،ويفجر املوقف الواحد ألف سؤال حول الجديد ،بل حتى ما كان في غاية الوضوح َيطاله
التساؤل ،فتعين كشف الحجاب ،وإماطة اللثام وتحريك الهمم لعلها تظفر ببريق من األمل تبصر به
صحيح العلم وصالح العمل ،والبداية لن تكون إال بإعالن صريح وواضح يبرز الحقائق ويخلصها من
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الشوائب ،يعرف بالدنيا ميدان ما جرى ،وما هللا به حكم وق�ضى ،ووظيفة اإلنسان التي إليها القرآن
هدى ،والنظر في كل ذلك إلى أبعد مدى.
ُ
وهذا ما سأحاول االقتراب منه في هذه الورقة مسترشدا بقول هللا عز وجل{َ :ف ْ
اع َت ِب ُروا َيا أ ِولي
َْ
ال ْب َ
ص ِار} ،1إذن فاملطلوب في مثل هذه الظروف وأمام الوقائع واألحداث الجسام التي يمر بها العالم
جراء هذه الجائحة أمران إبصار واعتبار ،بما هو وعي باملنطلقات وفهم للما�ضي والحاضر ،وعبور
آمن نحو املستقبل.2
املحور األول :إضاءات اإلبصار.
الدنيا وقف مقدس ،وليست بدكان تاجر.

ُ
يعظم غرور اإلنسان الغافل عن حقيقة وجوده فيطمع في الترامي على أمالك الغير ،بل يعمل
جهده كله ليحوز األرض وما عليها ،ويقيم عليها سلطانه ،ويستفرد بإدارة أمورها وفق ما يهوى ،وقيادة
البشرية إلى الهالك والردى ،وإن شئت قل منازعة الخالق في ُّ
ترببه وتدبيره-على حد تعبير الدكتور طه
عبد الرحمن -والناظر املستبصر ال يخفى عليه أن هذه الدنيا وقف مقدس ،وليست بدكان تاجر،
ّ
َ
وقد ُوفق أبو الحسن الندوي إلى حد كبير ملا اختار ذاك التعبير توفيقه في شرحه وبيان مقتضياته،
ومما قال« :حيث إن دنيانا هذه في الواقع هي وقف مقدس ،وإنما يصلح لتوليتها أولئك الذين يعرفون
تمام املعرفة مقاصد هذا الوقف ،وال يهتمون بأهداف الواقف فحسب ،بل يخلصون لها في غاية
األمانة والوفاء».3
 -1سورة الحشر آية 2
 -2يقول الفخر الرازي في تفسير اآلية السالفة الذكر :فاالعتبار مأخوذ من العبور واملجاوزة من �شيء إلى آخر ،ولهذا سميت
عبرة ألنها تنتقل من العين إلى الخد ،وسمي َ
العبرة ْ
ْ
املعبر معبرا ألن به تحصل املجاوزة ،وسمي العلم املخصوص بالتعبير ،ألن
صاحبه ينتقل من املتخيل إلى املعقول ،وسميت األلفاظ عبارات ألنها تنقل املعاني من لسان القائل إلى عقل املستمع ،ويقال
السعيد من اعتبر بغيره ،ألنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه ،ولهذا قال املفسرون :االعتبار هو النظر في
حقائق األشياء وجهات دالالتها ليعرف بالنظر فيها �شيء آخر من جنسها .وفي قوله تعالى (يا أولي األبصار) وجهان :األول :قال
ابن عباس :يا أهل اللب والعقل والبصائر ،والثاني :قال الفراء :يا من عاين تلك الواقعة املذكورة .ينظر مفاتيح الغيب للرازي،
موقع التفاسير http//www.altafsir.com
 -3الندوي ،محاضرات إسالمية في الفكر والدعوة ،وجمع وتحقيق وتعليق :سيد عبد املجيد الغوري ،دار ابن كثير دمشق-
بيروت ،الطبعة األولى سنة 2001م ،الجزء األول ،ص .87
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وها هو الظلم استفحل ،والجهل عم وطم ،فأصبحت الدنيا اليوم وقفا مظلوما منهوبا مسلوبا،
في مؤامرة خطيرة ضد اإلنسانية واألخالق ،ضد حاضر اإلنسان قبل مستقبله ،ويومه قبل غده،
وإن مصلحة البشرية في الحال واملآل تقت�ضي العمل على إحباط هذه املؤامرة وإخماد لهيبها ،وإعادة
األمور إلى نصابها ،فاهلل تعالى خلق الكون وفطر األرض وعمر عليها اإلنسان واستخلفه فيها ،قال هللا
َْ
َّ
ََ َُ
ال ْرض َجم ً
يعا }  ،1ونظائرها في القرآن كثيرة.
عز وجل{ُ :ه َو ال ِذي خل َق لك ْم َما ِفي
ِ ِ
أال له الخلق واألمر.

َ ْ
يقول هللا عز وجل {إ َّن َرَّب ُك ُم َّ ُ
ض في س َّتة َأ َّيام ُث َّم ْ
الس َم َاو ِ َ ْ َ ْ َ
للا َّال ِذي َخ َل َق َّ
اس َت َوى َعلى ال َع ْر ِش
ات والر ِ ِ ِ ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َّ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ً َ َّ
َّ
س َوال َق َم َر َو ُّ
الن ُج َ
الش ْم َ
ُيغ ِ�شي الليل النهار يطلبه ح ِثيثا و
ات ِبأ ْم ِر ِه أل ل ُه الخل ُق َوال ْم ُر} ،2
وم ُم َسخ َر ٍ
ُ
ّ
يذيل هللا عز وجل هذه اآلية بما يؤكد ما ذكر قبله ،ويؤسس لغير ما لم يذكر قياسا« ،أال له الخلق
ِ
واألمر» يعني « :له الخلق الذي صدرت عنه جميع املخلوقات علويه وسفليه ،أعيانها وأوصافها
وأفعالها ،واألمر املتضمن للشرائع والنبوات» ،3فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية ،واألمر
يتضمن أحكامه الدينية الشرعية.
َ
ولعل املتدبر لهذه اآلية يبصر أن هلل تعالى كتابين ،منشور ومسطور ،فالكتاب املنشور هو العالم
أو الكون -وهو كل ما سوى هللا تعالى -ويتألف من آيات تكوينية ،بينما الكتاب املسطور وهو القرآن،
وإن جاز لنا توسيعه لقلنا الدين ،وهو عبارة عن آيات تكليفية ،والكتابان يصدق كل منهما اآلخر
لكونهما منزلين من جهة واحدة وهي هللا تعالى ،وموجهين لجهة واحدة وهي اإلنسان ،ولغرض واحد
وهو هداية اإلنسان بدءا بالداللة على من له الخلق واألمر ،فاآليات املنزلة املتلوة واآليات الكونية
 -1سورة البقرة اآلية.29 :
 -2سورة األعراف اآلية 54
 -3عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،تحقيق عبد الرحمن بن معال اللويحف .دار
التقوى القاهرة .،الطبعة األولى سنة 2015م ،ص .269
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الباهرة 1تتميز بالتعدد واالتحاد ،واالختالف واالئتالف ،والتغير والثبات ،ولهذا الترابط بين العالم
والدين تجليات كثيرة أذكر منها:2
العالم والدين أو اآليات التكوينية واآليات التكليفية يشتركان في الداللة على وجود الشاهد األعلى
بالسوية ،بحيث يكون ارتباط الدين بهذه الداللة على قدر ارتباط العالم بها.
الصلة بين الدين والعالم باقية ببقاء اإلنسان ،وذلك ألن اإلنسان يجمع بين النوعين من اآليات،
ُ
ْ
َ
فهو من جهة خلقه آية تكوينية كبرى ،ومن جهة خلقه آية تكليفية عظمى ،ومن ثم فإنه يظل من
جانبه التكويني متعلقا بالعالم ،ومن جانبه التكليفي متعلقا بالدين ،وال حياة له من غير هذا التعلق
املزدوج.
ُ
ُ
ُ
عالقة بالدين كعالقته بالعالم وجودا وشعورا ،وذلك ألن الدين أنزل إليه وأمر به ،والعالم خلق
له وسخر ،فهذا يتحرك به وذاك يتحرك فيه ،وذا يخرج إليه وذاك يعرج إليه.
تالزم عالقة اإلنسان بالدين والعالم ،أي بنوعي اآليات ،تالزم الظاهر والباطن ،ويسلك لذلك
طريقين ،طريق االستدالل وطريق االستبصار.3
فلسفة اإلسالم فيما يجري به القضاء والقدر من نعم ومصائب.

إن التأمل فيما يجري به القضاء من نعم ومصائب في الحياة الدنيا نالحظ أنها أمور اقتضتها
حكمة هللا في عالم االبتالء ،وهذا األخير هو الطريق الحتمي لعالم الجزاء ،فاملسمى خيرا واملنعوت
بالشر في الدنيا أحكام نسبية ،فال تعدو أن تكون مظاهر لحكمة هللا.
 -1العبير للدكتور أحمد الريسوني ،في معرض تحقيقه لآليات التسع التي أوتيها مو�سى ،والتسع األخرى التي أرسلها اللع على
فرعون .ينظر كتابه الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية ،إصدارات حركة التوحيد واإلصالح ،الرباط2007 ،م ،ص .46
 -2مستفاد من الدكتور طه عبد الرحمن ،من خالل كتابه بؤس الدهرانية الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت الطبعة
األولى 2014م .صفحات :من  95إلى .98
 -3يرجع إلى الكتاب املذكور ،الكتشاف نظريته االئتمانية املؤسسة للتدبير األخالقي للعالم.
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يقول عبد الرحمن حنبكة امليداني في كتابه القيم «الحضارة اإلسالمية»« :ولكل من النعم
واملصائب الربانية أبواب تتجلى فيها حكمة الخالق العظيم ،فمنها ما يكون لالبتالء ،ومنها ما يكون
للتربية ،ومنها ما يكون للجزاء ،وقد يحمل القضاء الواحد أكثر من غاية من هذه الغايات الثالث»،1
فهي إذن ثالثة مقاصد من وراء ما ينزل بالناس من نعم وخيرات ،أو من مصائب وويالت.
املقصد األول :االبتالء

َّ
َّ
َ ْ ُْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ّ َ َ
َ َ َْ
ْ َ
َ
�ش ْي ٍء ق ِد ٌير ال ِذي خل َق ال ْو َت َوال َح َياة
قال هللا عز وجل{ :ت َبا َر َك ال ِذي ِبي ِد ِه اللك وهو على ك ِل
َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ
ُ ُّ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ْ َ ُ َ َ ً 2
س ذا ِئقة ال ْو ِت
ف
ن
ل
أيضا{:ك
وقال
ويختبركم،
ليمتحنكم
أي
ليبلوكم
،
}
ل
م
ع
ن
س
ح
أ
ِليبلوكم أيكم
ٍ
َ ُ ُ
َ
َّ ْ َ
ً َ ُ
َون ْبلوك ْم ِبالش ّ ِر َوالخ ْي ِر ِف ْت َنة َو ِإل ْي َنا ت ْر َج ُعون }.3
املقصد الثاني :التربية والتأديب والتنبيه

ْ َ
َ
ُ َْ ُُ
َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ َ
اط َن ك ِث َير ٍة َو َي ْو َم ُح َن ْي ٍن ِإذ أ ْع َج َب ْتك ْم كث َرتك ْم
وإليه يشير قول هللا عز وجل{ :لقد نص َرك ُم للا ِفي مو ِ
ََ ْ ُ ْ َْ ُ ْ َ ًْ َ َ َ ْ ََْ ُ ُ َْ
َ َ
ض ب َما َر ُح َب ْت ُث َّم َو َّل ْي ُت ْم ُم ْدبر َ
ين ُث َّم َأ ْن َز َل َّ ُ
ال ْر ُ
للا َس ِكين َت ُه َعلى
فلم تغ ِن عنكم شيئا وضاقت عليكم
ِ
ِِ
ين َك َف ُروا َو َذل َك َج َز ُاء ْال َكافر َ
ودا َل ْم َت َر ْو َها َو َع َّذ َب َّالذ َ
َر ُسوله َو َع َلى ْالُ ْؤمن َين َو َأ ْن َز َل ُج ُن ً
ين} ،4أصابهم هللا
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِِ
عز وجل بالهزيمة املستحقة ملا ظهر منهم من تهاون وتواكل مخالفات لسنن هللا عز وجل ،ألن هللا
تعالى ال يحابي ولو نبي ،ولكن أعقبهم هللا تعالى تربية عظيمة جنبتهم داء االغترار بالعدة والعدد.
املقصد الثالث :الجزاء املعجل يف الدنيا

إن من عناية هللا عز وجل بخلقه تعجيل بعض الثواب ألهل الطاعة فتتحفز هممهم لالستزادة
من الخير ،وكذلك تعجيل بعض العقاب ألهل املعصية حتى يتوبوا وينتهوا عن الشر ،وشواهد ذلك
-1
-2
-3
-4

عبد الرحمن حنبكة امليداني ،الحضارة اإلسالمية ،دار القلم دمشق ،الطبعة الثانية 2014م ،ص.104:
امللك اآليتين  1و.2
سورة األنبياء اآلية .35
سورة التوبة اآليتين  25و.26
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َّ َ َ
َ َ
ٌ َ
ْ
ُّ ْ
الدن َيا َح َس َنة َول َد ُار ال ِخ َر ِة خ ْي ٌر َول ِن ْع َم َد ُار
ين أ ْح َس ُنوا ِفي َه ِذ ِه
كثيرة أذكر منها قول هللا عز وجل{ِ :لل ِذ
َ
َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ
ُْ
َ َ
ْ َ َ ُ
اب ال ِخ َر ِة أك َب ُر ل ْو كانوا َي ْعل ُمون }.2
ال َّت ِق َين } ،1وقوله أيضا{ :فأذاقهم للا ال ِخزي ِفي الحي ِاة الدنيا ولعذ
هذه فقط نماذج لبعض املقاصد القدرية أو الكونية ،وإال فعددها ال يحصر كما أشار عبد هللا بن
بيه« :وهناك مقاصد للباري جل وعال في الخلق واألمر ال تح�صى وال تستق�صى» ،3وأعطى أمثلة لذلك
تنظر هناك .في حين حصر أحد الباحثين مقاصد االبتالءات واملصائب في أربع مستويات :مستوى
التوعية ،ومستوى التنقية ،ومستوى التربية ،ومستوى الترقية 4.وأما الدكتور محمد رفيع فقد ميز
بين مقاصد هللا الكونية من إنزال البالء وبين مقاصده التشريعية من ذلك ،5فذكر في األولى أربع وفي
الثانية مثلها ،فأما األربعة الكونية فهي :قصد االبتالء وقصد التحذير والتنبيه وقصد تحقيق سنة
األخذ بالذنب ،وقصد رفع درجة املؤمنين املصابين بالوباء إلى مقام الشهادة .في حين األربعة الشرعية
فهي :تحقيق حالة االضطرار إلى هللا ،والتسليم بقضاء هللا ،واستفراغ الوسع في األخذ بأسباب
الوقاية ،وتحقيق التضامن االجتماعي.
ُ
ومن األسئلة التي ترد على ما ذكر من جهود في البحث عن املقاصد وتحديدها -مع العلم أن
البحث عن املقاصد مطلب شرعي -6سؤاالن:
األول :وهو سؤال الحصر خاصة مع ما مر معنا من اختالف في التحديد.
الثاني :إذا كانت اآليات التكليفية أو الشرعية تفصح عن مقاصدها من خالل لفظها ،فبما تفصح
اآليات التكوينية أو القدرية عن مقاصدها؟ أم أنها تبقى احتمالية تحدد بأثرها وتفاعل اإلنسان
معها؟ أم نستعين بآيات الكتاب املسطور لفهم مقاصد الكتاب املنشور؟
املحور الثاني :مشاهد االعتبار
 -1سورة النحل آية .30
 -2سورة الزمر آية .26
 -3عبد هللا بن بيه ،مشاهد من املقاصد ،مركز املوطأ الطبعة الرابعة ،سنة 2017م ،ص.137 :
 -4محمد محتريم ،الدرس الكوروني في ضوء سنة االبتالء كتاب النبراس ،كتاب جماعي ،إعداد وتنسيق :محمد البنعيادي
ومصطفى شعايب ،إصدار إلكتروني ،منشورات جمعية النبراس للثقافة والتنمية  -وجدة .،أبريل 2020م ،ع ،8ص 59-73
 -5أنظر في املرجع السابق مقاله املعنون ب :وباء كورونا بين قصد هللا الكوني وقصده الشرعي ،صفحات.)46-58( :
 -6بن بيه مرجع سابق ص.16 :
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إذا نظر اإلنسان إلى ما وقع ويقع وفتح بصيرته بقدر ما يفتح بصره ،الحت له بصائر ،وهي صناعة
تتم في محيط النفس البشرية ،لتنتقل إلى داخل النفس مولدة العبرة وهي ثمرة النظر إلى مآالت
اآليات بنوعيها وعواقبها في النفس واملجتمع ،وهو املسمى اعتبار ،وهو مشاهد استفدتها من فوائد
ابن القيم 1رحمه هللا تعالى:
إذا جرى لإلنسان مقدور يكرهه ،فله فيه ستة مشاهد:
أوال :مشهد التوحيد ،يعني أن هللا هو الذي قدره وشاءه وخلقه.
ثانيا :مشهد العدل ،وأنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه.
ثالثا :مشهد الرحمة ،وأن رحمته في هذا املقدور غالبة لغضبه وانتقامه.
رابعا :مشهد الحكمة ،وأن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت ذلك ،لم يقدره سدى وال قضاه عبثا.
خامسا :مشهد الحمد ،وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه.
سادسا :مشهد العبودية ،وأنه عبد محض من كل وجه ،تجري عليه أحكام سيده وأقضيته ،فهو
محل لجريان هذه األحكام.
وحري بنا أن نشير في هذا الباب إلى نقطة وثيقة الصلة باملوضوع وهي التمييز بين الرضا
بالقضاء والقدر بما هو تدبير هللا عز وجل يقابل بمشاهد االعتبار السالفة الذكر ،وبين املق�ضي أو
املقدور ،والذي يمكن أن يكون محل تألم ومقاومة وإبعاد عن طريق الوقاية أو العالج ،بهذا نجمع
طمأنينة النفس إلى جانب األخذ باألسباب ،إذ ال يمكن لإلنسان أن ينهض لدفع ما استطابه ورضيه
واستحسنه ،أو يسأل هللا رفعه ،بل يحسن به طلب املزيد!! ،وما هذا بقول سديد ،وال عمل حميد.
وأترك اإلمام القرافي يوضح املسألة« :فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء ،وال نتعرض لجهة ربنا إال
باإلجالل والتعظيم ،وال نعترض عليه في ملكه ،وأما َّأنا أمرنا بأن تطيب لنا الباليا والرزايا ومؤملات
الحوادث فليس كذلك» ،2فاملقصود باملق�ضي واملقدور أثر القضاء والقدر.
 -1ابن القيم ،الفوائد ،املكتبة العصرية ،بيروت2006 ،م ،ص.45 :
 -2القرافي ،الفروق ،تحقيق عبد الحميد هنداوي ،املكتبة العصرية ،بيروت2003 ،م ،جزء  4ص  ،175الفرق 262
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فالرضا بالقضاء واجب على اإلطالق ،والرضا باملق�ضي تتنزل عليه األحكام الخمسة ،فقد تألم
النبي صلى هللا عليه وسلم لفقد عمه حمزة ر�ضي هللا عنه ،وحزن ملوت ابنه إبراهيم ،وأكد القرافي
ذلك بقوله« :ونجزم أن األنبياء عليهم السالم طباعهم تتألم وتتوجع من املؤملات وتسر باملسرات.1».
خاتمة

إن التاريخ التصنعه الصدف ،أو يشيده فيروس كورونا  ،COVID 19وال غيره من فاقدي اإلرادة،
ولكن التاريخ يصنعه اإلنسان الخليفة ،لذلك سيواصل اإلنسان سعيه ورحلته في الدنيا محفوفة
ّ
ومبصرة بآمال وسيكون
بابتالءات الخير والشر ،وتقلبات الدهر حلوها ومرها ،فاتحة بذلك فرصا ِ
من الالزم أن يفكر في عيش مشترك كريم مع أفراد جنسه ،وعبور آمن من الدنيا إلى اآلخرةُ ،
وسيغلب
تارة ُويقهر أخرى ،ويسعد مرة ويشقى مرة ،ألنها الدنيا على الدائرات تدور ،ال تثبت على حال،
فسبحان مبدل األحوال.
وسيبقى السؤال امللح –سؤال العارفين -كيف أخرج من هذه الدنيا التي أنا فيها مغلوب مقهور
سعيدا بسعادة أهل الجنة؟
الئحة املصادر واملراجع:

القرآن الكريم:
مفاتيح الغيب للرازي ،موقع التفاسير http//www.altafsir.com
الندوي ،محاضرات إسالمية في الفكر والدعوة ،وجمع وتحقيق وتعليق :سيد عبد املجيد الغوري،
دار ابن كثير دمشق -بيروت ،الطبعة األولى2001 ،م.
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،تحقيق عبد
الرحمن بن معال اللويحف .دار التقوى القاهرة .،الطبعة األولى2015 ،م.
أحمد الريسوني ،الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية ،إصدارات حركة التوحيد واإلصالح،
الرباط2007 ،م.
 -1املرجع السابق ص .178
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طه عبد الرحمن ،بؤس الدهرانية ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت الطبعة األولى،
2014م.
عبد الرحمن حنبكة امليداني ،الحضارة اإلسالمية ،دار القلم دمشق ،الطبعة الثانية 2014م.
عبد هللا بن بيه ،مشاهد من املقاصد ،مركز املوطأ الطبعة الرابعة2017 ،م.
كتاب النبراس ،كتاب جماعي ،إعداد وتنسيق :محمد البنعيادي ومصطفى شعايب ،إصدار
إلكتروني ،أبريل 2020م ،منشورات جمعية النبراس للثقافة والتنمية بوجدة.
ابن القيم ،الفوائد ،املكتبة العصرية ،بيروت2006 ،م.
القرافي ،الفروق ،تحقيق عبد الحميد هنداوي ،املكتبة العصرية ،بيروت2003 ،م.
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كورونا COVID 19

وسؤال الحقوق والحريات يف ظل حالة الطوارئ
دراسة قانونية تحليلية

Covid-19 and the Question of Rights and Freedoms in a state of
Emergency: An Analytical Legal Study

ذ .علي املغراوي
باحث في القانون العام والعلوم السياسية

دفع وباء كورونا  COVID 19العديد من الدول إلى إقرار حالة الطوارئ الصحية ،التي استندت
في مراجعها ملجموعة من األسس الدستورية والقانونية ،إال أن الكثير من الدول التي تعيش نوعا من
السلطوية ،استغلت ظروف حالة الطوارئ لتكريس مزيد من اإلجراءات والتدابير املوغلة في البطش
والتسلط باملواطنين ،مما جعل منظمة األمم املتحدة 1والكثير من املنظمات غير الحكومية املهتمة
بحقوق اإلنسان ،تدق ناقوس الخطر ،وتحذر من االنتهاكات الحقوقية املرتكبة تحت غطاء حالة
الطوارئ ذلك أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،قنن بشكل صارم هذه الحالة ،وفرض مجموعة
من القيود على الدول الحترام الحقوق والحريات مهما كانت الظروف ،فما مقتضيات حالة الطوارئ
في ضوء القانون الدولي؟ ،وما الحقوق والحريات التي ال يجوز تعطيلها بمناسبة حالة الطوارئ؟ وما
األسس الدستورية والقانونية التي استند إليها املغرب إلعالن حالة الطوارئ الصحية؟ وما آثار هذه
الحالة على وضعية الحقوق والحريات باملغرب؟
 -1لبنى الفالح« :األمم املتحدة :املغرب على رأس الدول التي استغلت حالة الطوارئ لتصفية الحسابات مع معارضيها»15:19 ،
أبريلhttps://alhayatalyaoumia.ma/%D8%A7%D9%84%D8 ،2020
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أوال :حالة الطوارئ يف القانون الدولي والوطني
حالة الطوارئ يف القانون الدولي.

حالة الطوارئ أو ما يسمى باألحكام العرفية أو الظروف االستثنائية تتحقق إذا ما نشأت في تلك
الدولة ظروف وعوامل تجعل السلطة التنفيذية مضطرة التخاذ تدابير وإجراءات لحماية األمن
العام ملواطنيها ،1فهي ظرف استثنائي غير عادي ،تفرضه الدولة عندما يتهدد أمنها ونظامها العام،
نتيجة خطر داهم حصل جراء ظروف داخلية أو خارجية ،كوقوع حرب أو نتيجة الضطرابات داخلية
أو قالقل اجتماعية خطيرة أو انتشار وباء أو كوارث عامة.
وقد نصت املادة الرابعة في فقرتها األولى 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
على إعالن حالة الطوارئ في حال وجود أي تهديد يهدد حياة األمة ،واتخاذ التدابير الالزمة في مواجهته
في حال إعالنها بشكل رسمي ،فيما تناولت الفقرة الثانية من املادة الرابعة على الحريات التي ال يمكن
املساس بها في حال إعالن الدولة لحالة الطوارئ وهذا ما سنتطرق إليه الحقا.
كما نصت الفقرة ( )1من املادة ( )15من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لعام 1950م 3على
حالة الطوارئ وأيضا املادة  27من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام 1969م ،4واملادة الرابعة
 -1عمر سعد هللا ،معجم في القانون املعاصر ،ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر ،الطبعة االولى ،2005 ،ص161
ً
 -2في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تهدد حياة األمة واملعلن عن قيامها رسميا يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ
في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير ال تتقيد بااللتزامات املترتبة عليها بمقت�ضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه
التدابير لاللتزامات األخرى املترتبة عليها بمقت�ضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العراق أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي
 -3في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة األمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف االلتزامات
املنصوص عليها في هذا امليثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط أن ال تتناقض هذه التدابير مع بقية االلتزامات
املنبثقة عن القانون الدولي
 -4أكدت املادة( )27/1منها على أنه ال يمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما في الحاالت الطارئة
التي تهدد استقالل الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها بموجب االتفاقية الحالية ولكن فقط بالقدر وخالل
املدة التي تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ شريطة أن تتعارض تلك اإلجراءات مع التزاماتها األخرى بمقت�ضى القانون الدولي
وال تنطوي على تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.
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من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان ،1التي جاءت مطابقة للمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق
املدنية والسياسية ،2ويالحظ أن أغلب هذه االتفاقيات واملواثيق استندت فيها صياغتها عند تطرقها
إلى حالة الطوارئ إلى املادة  04من االتفاقية الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية.
وإذا كانت حالة الطوارئ ،تستوجب مجموعة من القيود والتدابير التي يجوز اتخاذها كإمكانية
وضع قيود على حرية األشخاص واإلقامة والتنقل واملرور في أماكن أو أوقات معينة ،....فإن مقتضيات
القانون الدولي قيدت تلك اإلجراءات ،حيث نصت الفقرة األولى من املادة الرابعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة 1966م على ما يلي« :في حاالت الطوارئ االستثنائية التي
تتهدد حياة األمة ،واملعلن قيامها رسـميا ،يجـوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ ،في أضيق
الحدود التي يتطلبها الوضع ،تدابير ال تتقيد بااللتزامات املترتبة عليها بمقت�ضى هذا العهد ،شريطة
عدم منافـاة هـذه التـدابير لاللتزامات األخرى املترتبة عليها بمقت�ضى القانون الدولي وعدم انطوائها
علـى تمييـز يكون مبرره الوحيد هو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو األصـل االجتماعي».
لذلك فإن إعالن حالة الطوارئ في الدول األطراف في هذه املعاهدة ،يشترط فيه:
ً
أوال :وجود حالة عامة تهدد حياة األمة وأن تكون الدولة الطرف قد أعلنت رسميا حالة الطوارئ.
ثانيا :أن تتقيد الدولة عند إعالنها حالة طوارئ ،بااللتزامات األخرى املترتبة عليها بمقت�ضى
القانون الدولي.
ووفقا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية لسنة 1966م ،ال سيما الفقرة الثانية من املادة الرابعة منه ،يجب على الدول التي
تعلن حالة الطوارئ عدم تعليق الحقوق غير القابلة للتقييد وهي :الحق في الحياة وتحريم ممارسة
التعذيب أو املعاملة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة ،أو اإلخضاع للتجارب الطبية أو العلمية دون
املوافقة وحظر الرق واالتجار بالرقيق والعبودية وحظر اعتقال أي شخص ملجرد عجزه عن الوفاء
 -1في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة ،واملعلن قيامها رسميا ،يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ،
في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ،تدابير ال تتقيد بااللتزامات املترتبة عليها بمقت�ضى هذا العهد ،شريطة عدم منافاة هذه
التدابير لاللتزامات األخرى املترتبة عليها بمقت�ضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي
 -2محمد حسن دخيل ،الحريات العامة في ظل الظروف االستثنائية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى2009 ،م،
ص.64 :
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بالتزام تعاقدي ومبدأ املساواة في مجال القانون الجنائي ،أي اشتراط أن يقتصر االستناد في تقرير
كل من املسؤولية عن ارتكاب الجريمة والعقاب عليها على أحكام واضحة ودقيقة في القانون الذي
كان موجودا وساري املفعول وقت حدوث الفعل أو االمتناع عنه ،باستثناء الحاالت التي يصدر فيها
قانون ينص على عقوبة أخف ولكل إنسان الحق بأن يعترف لـه بالشخصية القانونية ،وحرية الرأي
والعقيدة.
وتأسيسا على ما سبق ،فإن حالة الطوارئ تعتبر ضمن الحاالت الواردة ضمن نظرية الظروف
االستثنائية ،التي أجازها القانون الدولي لحقوق اإلنسان ملواجهة األخطار ،مع اشتراط التقيد
بمجموعة من الشروط الضامنة للحقوق والحريات الغير القابلة للتعطيل.
حالة الطوارئ يف القانون الوطني املغربي:
يف الدستور املغربي لسنة 2011

بتحليل مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011م ،ال نجدها تحدثت عن إعالن «حالة
الطوارئ» ،وال عن «حالة الطوارئ الصحية» ،لكن نجدها تحدثت عن حالة الحصار في الفصل
 ،74التي يتداول بشأنها في املجلس الوزاري (الفصل  ،)49حيث يمكن للملك إعالن حالة الحصار
بمقت�ضى ظهير موقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة .كما نصت الوثيقة الدستورية على حالة
االستثناء (الفصل  ،)59التي سبق وأن عاش املخرب تجربتها في عهد امللك الحسن الثاني سنة 1965م.
وتأسيسيا على ما سبق ،فإن إعالن حالة الطوارئ الصحية باملغرب ،أحدث نقاشا قانونيا
ودستوريا بخصوص مشروعية إجراءات الحكومة 1بعد صدور بالغ لوزارة الداخلية ،2الذي سبق
صدور املرسوم الذي ينظم هذه الحالة ،والتي ال تعتبر حالة حصار وال حالة استثناء ،وتختلف عن
حالة الطوارئ التي نصت عليها املواثيق الدولية ،ذلك أن إعالن حالة الطوارئ الصحية غير مرتبط
بالخطورة التي تهدد نظام الحكم واستقرار البالد والسير العادي للمؤسسات الدستورية ،لكنها
 -1خالد العسري« :هل تعترف الحكومة أن إجراءاتها كانت خارج القانون؟» 24 ،مارسhttps://banassa.com/،2020،3:27
opinions/14713.html?fbclid=IwAR2A3h
 -2أعلنت وزارة الداخلية باملغرب في بالغ لها يوم  19مارس  2020عن حالة الطوارئ الصحية في كامل تراب اململكة تمتد إلى
غاية  20أبريل ،2020
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مرتبطة بخطر يهدد الصحة العمومية نتيجة تف�شي وباء كورونا  .COVID 19كما أنها ال تقيد بشكل
شامل حقوق وحريات األفراد.1
املرسوم بقانون رقم 2.20.292

بتاريخ  23مارس 2020م ،صدر هذا املرسوم في إطار التدابير املتخذة من طرف الحكومة ،ويتعلق
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها .ويخول املرسوم بقانون 2أن تتخذ
جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها الحالة ،بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية ،أو بواسطة
مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها
مناشير وبالغات .ويمكن أن تكون هذه التدابير ِ
العمل غير أنها ال تحول دون ضمان استمرارية املرافق العمومية الحيوية ،وتأمين الخدمات التي
تقدمها للمرتفقين .وقد جاء في الجريدة الرسمية في تقديم مرسوم بقانون رقم  2.2.292يتعلق
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،أنه يأتي بناء على الفصول213
 -1خالد الشرقاوي السموني« :التأصيل الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ الصحية» 1 ،ماي ،2020الخامسة مساء
https://ladepeche24.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9
 -2تتوزع مضامين هذا املرسوم بقانون على سبع مواد ،من أهمها:ـ يمكن اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم
يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين املكلفتين بالداخلية والصحة ،يحدد النطاق الترابي لتطبيقها ،ومدة سريان
مفعولها ،واإلجراءات الواجب اتخاذها ،وذلك كلما كانت حياة األشخاص وسالمتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية
أو وبائية؛ـ على الرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،تقوم الحكومة ،خالل فترة إعالن حالة
الطوارئ ،باتخاذ جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها الحالة ،وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية ،أو بواسطة
مناشير وبالغات؛ـ يعاقب على مخالفة عدم التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى
ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين  300و 1300درهم ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل بالعقوبة الجنائية األشد.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية املتخذة تطبيقا لهذا املرسوم بقانون؛ـ يخول هذا
املرسوم بقانون للحكومة ،إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك ،أن تتخذ ،بصفة استثنائية ،أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو
مالي أو اجتماعي أو بيئي يكت�سي صبغة االستعجال ،والذي من شأنه اإلسهام ،بكيفية مباشرة ،في مواجهة اآلثار السلبية املترتبة
عن إعالن حالة الطوارئ الصحية املذكورة؛ ـ بموجب هذا املرسوم بقانون يوقف سريان مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها
في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ الصحية ،ويستأنف احتسابها ابتداء من
اليوم املوالي ليوم رفعها ،باستثناء آجال الطعن باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص املتابعين في حالة اعتقال ،وكذا مدد
الوضع تحت الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي.
 -3الفصل 21من الدستور املغربي لسنة « :2011لكل فرد الحق في سالمة شخصه وأقربائه ،وحماية ممتلكاته .تضمن
السلطات العمومية سالمة السكان ،وسالمة التراب الوطني ،في إطار احترام الحريات والحقوق األساسية املكفولة للجميع»
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و( 24الفقرة  1)4والفصل  812من الدستور 2011م ،وبناء على اللوائح التنظيمية ملنظمة الصحية
العاملية ،3وباتفاق مع اللجنتين املعنيتين.
املرسوم رقم 2.20.293

صدر هذا املرسوم املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة
تف�شي كورونا  COVID 19والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني ،ابتداء
من يوم  20مارس  2020إلى يوم  20أبريل  2020في الساعة السادسة مساء .وينص هذا املرسوم على
التدابير التي تتخذها الحكومة ملنع األشخاص من مغادرة مساكنهم واملحالت االستثنائية التي يسمح
لهم فيها بذلك ،كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من األشخاص ألغراض
غير مهنية .وعلى إغالق املحالت التجارية واملؤسسات التي تستقبل العموم ،إال أن هذا املرسوم طرح
إشكاالت قانونية بخصوص أجل السريان ،فدورية رئيس النيابة العامة رقم  13بتاريخ  24مارس
 -1الفقرة الرابعة من الفصل  24املشار إليها في هذا املرسوم بقانون فإنها ترتبط بحرية التنقل عبر التراب الوطني وفق
القانون ،ومفادها أنه ال يمكن الحد منها إال بقانون وهو ما جاء في هذا املرسوم بقانون ،في هذا الفصل « ....حرية التنقل عبر
التراب الوطني واالستقرار فيه ،والخروج منه ،والعودة إليه ،مضمونة للجميع وفق القانون».
 -2الفصل  81من الدستور الجديد لسنة « ،2011يمكن للحكومة أن تصدر ،خالل الفترة الفاصلة بين الدورات ،وباتفاق مع
اللجان التي يعنيها األمر في كال املجلسين ،مراسيم قوانين ،يجب عرضها بقصد املصادقة عليها من طرف البرملان ،خالل دورته
العادية املوالية .يودع مشروع املرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب ،وتناقشه بالتتابع اللجان املعنية في كال املجلسين،
بغية التوصل داخل أجل ستة أيام ،إلى قرار مشترك بينهما في شأنه .وإذا لم يحصل هذا االتفاق ،فإن القرار يرجع إلى اللجنة
املعنية في مجلس النواب»
 -3املغرب عضو في منظمة الصحة العاملية ،والحكومة املغربية ملتزمة بتنفيذ الظهير الشريف رقم  1.09.212صادر في 26
أكتوبر  2009بنشر اللوائح الصحية الدولية ( )2005التي اعتمدتها جمعية الصحة العاملية في دورتها الثامنة والخمسين
بتاريخ  23ماي  ،2005ونشر في الجريدة الرسمية عدد  5784بتاريخ  5نونبر  ،2009حيث تنص املادة  15من اللوائح الصحية
الدولية ،في فقرتها األولى على أنه»:إذا تأكدت وفقا للمادة  ،12حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ،يصدر املدير
العام توصيات مؤقتة وفقا لإلجراء املنصوص عليه في املادة  ،»49كما تنص في فقرتها الثانية على أنه« :يجوز أن تشمل
التوصيات املؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا ،أو دول
أطراف أخرى ،فيما يخص األشخاص و/أو األمتعة والحموالت والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة
دون انتشار املرض على النطاق الدولي»
وتبعا للمادة أعاله ،فقد أصدر املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ،توصياته املؤقتة في  29فبراير  ،2020أكد من خاللها أنه:
« وفقا مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدولي ،للدول األعضاء الحق السيادي في التشريع ،وتطبيق تشريعاتها الوطنية
وفقا لسياساتها الصحية ،حتى ولو كان ذلك يعني تقييد حركة األشخاص».
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 2020اعتبرت أن فترة حالة الطوارئ تمتد من  20مارس  2020إلى  20أبريل فيما يتعلق بتوقيف
اآلجال التشريعية والتنظيمية ،أما فيما يخص التدابير الزجرية املنصوص عليها في املرسوم بقانون
فإن رئيس النيابة العامة أمر بتطبيقها على جميع األفعال املرتكبة من يوم  24مارس 2020م وهو
تاريخ نشر املرسوم بقانون ،وإلى غاية الساعة السادسة من يوم  20أبريل 2020م.
أما املحافظ العام على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطي ،فقد
اعتبر في املذكرة رقم 06/2020 :بتاريخ  25مارس 2020م أن توقيف اآلجال التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها سيتم ابتداء من تاريخ  20مارس
2020م معتمدا على املادة األولى من مرسوم إعالن حالة الطوارئ الصحية والتي ال تتضمن إطالقا
تاريخ بداية هذه الفترة .ولعل اجتهاد نقيب هيئة املحامين بالدار البيضاء ،الذي وجه بتاريخ  25مارس
 2020تنبيها هاما وعاجال لزمالئه في املهنة يشدد فيه على أن تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية
هو اليوم املوالي لتاريخ نشر املرسوم أي  25مارس  ،2020يشكل في نظرنا رأيا قانونيا فاصال في هذا
املوضوع.
ثانيا :الحقوق والحريات يف ظل حالة الطوارئ الصحية باملغرب

لقد شكلت حالة الطوارئ الصحية باملغرب ،فرصة سانحة الختبار مدى إرادة الدولة في ترسيخ
ثقافة الديمقراطية ،لكن املالحظ أن جل اإلجراءات اتجهت في منحى لتكريس مزيد من السلطوية،
عبر العديد من املمارسات الخارجة عن القانون ،ومنها تلك الحمالت االستعراضية التي تتم بمناسبة
تنفيذ تدابير الحجر الصحي واملصحوبة بسلوكات منافية للقانون ،ومنها الضرب والشتم ،وتصوير
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، الذي يعتبر من أهم ضوابط التشريعات1 وهذا يتنافي مع مبدأ التناسب،ونشر الحياة الخاصة لألفراد
 يجب أن، التي تتخذها السلطة اإلدارية،والذي يعتبر قيدا مفاده أن مختلف التدابير واإلجراءات
 كما يتعارض،2 التي دفعت باإلدارة إلى اتخاذ القرار الضبطي،تكون متالئمة ومنسجمة مع الظروف
 التي اتخذت اإلجراءات والتدابير، الذي يقت�ضي أن تلتزم السلطات اإلدارية،ذلك مع مبدأ الضرورة
 بشكل ال يمس بالحقوق،3الضبطية بمقدار الضرورة التي تفرضها ظروف اتخاذ تلك القرارات
 خاصة عندما يتعلق األمر بأهم حق.4والحريات األساسية التي ضمنتها التشريعات الدولية والوطنية
 من، الذي قد يتم انتهاكه على إثر أخطاء ربما تكون فردية، وهو الحق في الحياة،من حقوق اإلنسان
 أو من خالل التعذيب الذي قد يتعرضون له،خالل ممارسة العنف الجسدي على بعض املواطنين
 وقد، أو من خالل تجاوزات لبعض أفراد السلطة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة،في بعض املخافر
 الذي اعتبر فيه مجلس الدولة الفرن�سي1909  فبراير19  الصادر فيAbbé Olivier  ظهرت بوادر مبدأ التناسب منذ قرار-1
 وإقامة مواكب جنائزية فيها يقع ارتداء مالبس ذات إيحاءات دينية،أن القرار البلدي القا�ضي بمنع تنظيم تظاهرات دينية
ّ
قرارا غير شرعي بالنظر إلى كونه شططا وغير متناسب مع الغاية وكذلك الظروف واملالبسات التي دفعت برئيس البلدية إلى
ّ
: يراجع القرار عند،اتخاذه
Pauline GERVIER: « La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public », Prix de Thèse
du Conseil constitutionnel 2014, Prix de thèse de l’école doctorale de droit de l’université de Bordeaux, Bibliothèque constitutionnelle et de sciences politiques Tome 143, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
Lextenso éditions, p. 179. N°588. « Le maire est chargé par l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884 du maintien de
l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois… il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28
décembre 1904 sur les pompes funèbres que l’intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui
concerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n’y porter
atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l’ordre…alors qu’il résulte de l’instruction
que dans la commune aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre sur la voie publique ne pouvait être
invoqué par le maire pour lui permettre de réglementer, dans les conditions fixées par son arrêté, les convois
funèbres et notamment d’interdire aux membres du clergé, revêtus de leurs habits sacerdotaux
Jean-Paul COSTA « le principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil d’État », AJDA, 1988, -2
.p. 434
Stavroula KTISTAKI: « L’évolution du contrôle juridictionnel des motifs de l’acte administratif », Paris, -3
.L.G.D.J. , 1991. P:93
Le principe de proportionnalité est un « principe d’adéquation de la réaction à l’action ».Lexique des termes -4
.juridiques, 22e édition, DALLOZ. 2014-2015. P. 778
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سبق للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،أن أكد في مناسبة سابقة ،أن سبب وفاة الشهيد كمال
عماري ،هو تعرضه للضرب من طرف مجموعة من العناصر األمنية بمناسبة مشاركته في إحدى
مسيرات حركة  20فبراير سنة 2011م بمدينة أسفي ،كما نذكر هنا في سياق حالة الطوارئ ،فقد
سجلت إحدى املنظمات الحقوقية املغربية في بيان رسمي صادر عنها وفاة شاب قاصر ( 17سنة)
بالجديدة ،1مما يعيد طرح موضوع عدم اإلفالت من العقاب للواجهة.
وهذا يدفعنا إلى تركيز الحديث عن موضوع مناهضة التعذيب باملغرب ،الذي جرمه الدستور
املغربي في جميع الظروف ،ولو كانت ظروفا استثنائية ،أي أنها ال تعطي مجاال لتبرير اللجوء ألساليب
التعذيب ،ولو تعلق األمر بخطر اإلرهاب ،أو بحالة حرب ،أو عدم استقرار ،2وهنا نجدد التساؤل
عن دور املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 3الذي من املفروض فيه أن يواكب مثل هذه الحاالت،
حيث يسجل أن هذا املجلس أصبح متخصصا في إعداد تقارير لتبييض االنتهاكات الحقوقية،4
التي ترتكبها الدولة حيث أصدر تقرير في عز الوباء ،يشخص فيه وضعية حقوق اإلنسان باملغرب،
ويفند ادعاءات التعذيب التي تعرض لها معتقلي حراك الريف ،علما بأن جريمة التعذيب ال تسقط
بالتقادم ،وهذا األمر يستهدف كل األشخاص كيفما كانت صفاتهم ومراتبهم مما يجعل هذا التصور
يتالءم مع تطور مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية بشكل عام.5
 -1أنظر بالغ منتدى الكرامة لحقوق االنسان بتاريخ  28أبريل  2020بخصوص متابعة الوضعية الحقوقية في حالة الطوارئ
والذي ذكر فيه خبر وفاة شاب قاصر ( 17سنة) بالجديدة ،موضوع تحت تدابير الحراسة النظرية لخرقه حالة الطوارئ
الصحية ،حسب ما أعلنت عنه املديرية العامة لألمن الوطني ،وعليه فإن املنتدى يدعو إلى فتح تحقيق قضائي من طرف
قضاء التحقيق املختص ،للوقوف على دواعي تدابير الحراسة النظرية ،وأسباب الوفاة ،وعن الحالة الصحية للمعني أثناء
إيقافه ،وترتيب الجزاءات القانونية عند ثبوت أي تقصير أو تجاوز موجود على رابط الصفحة الرسمية للمنتدىhttps://
./www.facebook.com/montadalkarama
 -2أقنوش زكرياء :املسألة الحقوقية باملغرب من خالل دستور  ،2011مجلة مسالك ،العدد ،2014 ،27/28ص24:
 -3مؤسسة وطنية محدثة بموجب ظهير شريف رقم  1.11.19صادر في  25ربيع األول ،1432 ،فاتح مارس  ،2011خاص
بإحداث املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،منشور بالجريدة الرسمية ،عدد  ،5922صادرة في  27ربيع األول3 ،مارس .2011
 -4بيان الهيئة الحقوقية لجماعة العدل واإلحسان بتاريخ  19أبريل  :2020تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان تبييض
للسلطوية وتغطية على االنتهاكاتhttps://www.aljamaa.net/ar/158621/%D8%A7%D9 ،
 -5محمد ملرابطي :سؤال حقوق االنسان على ضوء االصالحات الدستورية الجديدة ،مداخلة في اليوم الدرا�سي الذي نظم من
طرف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،حول الدستور املغربي الجديد ،املنعقد بمدينة الناظور ،السبت  ،12/5/2012نقال
عن املوقع www.region.tat.ma, 272
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ولقد تعالت مجموعة من األصوات الحقوقية باملغرب ،التي نبهت إلى االنزالقات التي تتم بمناسبة
هذه الحالة الوبائية ،والتي تؤدي إلى مزيد من التضييق على الحقوق والحريات ،مطالبة الدولة
بضرورة احترام القانون ،الذي يفرض نوعا من تالؤم الحدود ،التي تفرضها السلط العمومية على
ممارسة الحقوق والحريات ،مع الظروف واملالبسات التي فرضت تلك التدابير ،والغاية التي دفعتها
لذلك ،أي أن يكون وضع الضوابط ،التي قد تحد من ممارسة الحقوق والحريات ،يتسم بنوع من
العقالنية ،بمعنى أن تكون متناسبة مع الظروف التي فرضت ذلك ،1خاصة وأن هذه الفترة شهدت
حملة واسعة على املدونين تحت طائلة عقوبات مفرطة ،مما يعتبر إجهازا على حرية الرأي والتعبير،
التي تعرف تراجعا كبيرا باملغرب.
وارتباطا بموضوع حرية الرأي والتعبير ،التي نص عليها دستور2011م من خالل الفصل »25
حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها « ،فإن محاكمة العديد من املدونين بسبب التعبير
عن رأيهم يعتبر مسا بعلوية القواعد الدستورية ،التي من املفروض احترامها بصيانة حقوق املواطنين
مهما كانت الظروف ،وإال أصبح الدستور مجرد برنامج سيا�سي ،في أق�صى الحاالت ملزم على املستوى
األخالقي أو مجرد مجموعة من النصائح التي يتلقاها املشرع ،والتي يكون حرا في األخذ أو عدم األخذ
بها« ،على حد تعبير الفقيه « ،2Charles EISENMAحيث مازال يسجل استمرا محاكمة العديد من
الصحفيين ،وبقاء آخرين وراء القضبان ،3عالوة على التضييق على الصحافيين مما جعل وضعية
املغرب في التصنيف الجديد ملنظمة مراسلون بال حدود في تقريرها لسنة 2019م ،يحتل املركز 135
من أصل  180دولة.
ولعل ما أثار استغراب ،وسخط جل الفاعلين واملتتبعين وجمهور املواطنين املغاربة ،هو الحديث
عن مصادقة الحكومة في مجلسها بتاريخ  19مارس 2020م على مشروع قانون الخاص بشبكات
التواصل االجتماعي وشبكات البث املفتوح والشبكات املماثلة للعلن ،والذي يتكون من  13املادة،
تضمنت  16جريمة ،وبغض النظر عن مشروعية هذا القانون من حيث مسطرته ومضامينه والتي
George BURDEAU, « Les libertés publiques », Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2ème édition, -1
.1961, p. 39
2- Charles EISENMANN, La justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d’Autriche, Paris/ Aixen-Provence, Economica, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1986, p: 22
 -3ومنهم :توفيق بوعشرين ،وحميد املهداوي ،وهاجر الريسوني ،وعمر الرا�ضي ،ومتابعة الصحفية كوثر زاكي وعبد اإلله
سخير وعبد الحق بلشكر ومحمد أحداد بتهمة نشر معلومات تتعلق بلجنة تق�صي الحقائق
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تبقى من اختصاص املحكمة الدستورية ،فإن املالحظ أن هذا املشروع أريد له أن يكون سريا ويمرر
في صمت نظرا ملا يحتويه من مضامين خطيرة ،تطرح سؤال من له املصلحة في هذا القانون.
ومن تلك املضامين مثال ،ما نصت عليه املادة  14من النسخة املسربة من املشروع ،والتي تنص
على السجن من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من  5000درهم إلى  50000درهم ،لكل من
قام على شبكات التواصل االجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض
على ذلك كما أشار أيضا إلى مجموعة من العقوبات ،التي توسع مجال التجريم ،وتضييق مساحات
الحقوق والحريات التي قد تمس أحيان بجوهر الحق ،مما يطرح السؤال حول طبيعة املؤسسة
التشريعية باملغرب ومدى استقالليتها ،وجدوى وجودها؟
إن محاولة تمرير هذا القانون بالطريقة التي تم بها تجعل املؤسسة التشريعية محط تساؤل
أخالقي حين ال يقوم «نواب الشعب» بمهمتهم ،مما يرسم قدوة سيئة لباقي العاملين في ظل حالة
الطوارئ ،ويخرق الدستور ويجعل مرسوم الطوارئ والتشريعات تفتقد للدستورية ،يسهل الطعن
في شرعيتها ألنها صادرة عن برملان يجتمع بطريقة تخالف الدستور ،ولو كان هذا البرملان يتقن عمله
لكان لدينا اليوم قانون الدفع بعدم الدستورية الذي بموجبه يمكن الطعن في القوانين التي ستصدر
عنه ،ولكان للمجتمع قانون جنائي يواكب الطوارئ ،ويتضمن العقوبات البديلة عن العقوبات
الحبسية ،رغم أن املشروع جاثم في دهاليزه منذ خمس سنوات لكنهم لم يخرجوه لسبب بند «اإلثراء
من دون سبب» ،في مقابل تعجيل الحكومة بإخراج/تهريب مشاريع الحجر على الضمير .1وهي قوانين
تمس جوهر الحقوق ،وتعتبر متناقضة مع ضوابط والتزامات التشريع ،التي أطرها الفقه الدستوري،
الذي يفرض عقلنة التشريعات الصادرة بخصوص ضوابط الحقوق والحريات أي عقلنة النشاط
التشريعي في ميدان الحقوق والحريات لتتالءم مع شرط مفهوم جوهر الحق ،2وهذا هو دور املشرع
في إصدار قانون متالئم مع النص الدستوري ،3لبناء دولة الحق والقانون.
ويقت�ضي بناء دولة الحق والقانون ،وجود قضاء مستقل ،يضمن محاكمات عادلة ،ويصون
الحقوق والحريات ،ألن «وضع حكم قضائي موصول بحماية الحقوق والحريات يماثل نسبيا فترة
ٌ
تشريع في زمن الكورونا وبين أحضان املال»،21:28 ،/4/5/2020 ،
 -1عبد الرحيم العالم»:
https://lakome2.com/opinion/178629
2- Xavier PHILIPE. Rapport précité. P:23-24
حماد“ ،املبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية” ،طبعة ثانية ّ
محمد رضا بن ّ
ّ -3
محينة .2010 ،ص 203
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املخاض التي تؤدي إلى ميالد حياة جديدة» .1وفي هذا اإلطار فإن منهجية املحاكمات املعتمدة اليوم،
من خالل تغييب الحضور املادي للمتهم أمام الجلسات بدعوى حالة الطوارئ الصحية ،يعتبرا ضربا
لشروط املحاكمة العادلة ،التي قد تذهب بقرينة البراءة التي تعتبر من الحقوق األساسية التي ال
يمكن حدها ،مهما كانت الظروف ،ولو تحت طائلة مبدأ الظروف القاهرة .2وبهذا الصدد نسجل
باستغراب كبير استعجال الحكومة في إخراج مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط اإللكترونية
في اإلجراءات املدنية والجنائية الذي تحتاج مناقشته تفكيرا هادئا متحررا من كل الضغوط ،وإشراكا
حقيقيا لكل أطراف املنظومة واملهتمين باملجال موضوع التشريع ،وليس إشراكا صوريا في ظل ظروف
الحجر الصحي.3
إن الغاية من التشريع ومن إصالح القوانين أو تعديلها ،هو تحقيق العدالة ،التي هي واجب الدولة
املترتب على السيادة التي منحت لها ،4من أجل بناء دولة الحق والقانون ،وليس غايته استغالل
الظروف لتمرير ترسانة قانونية ،تخنق الحقوق والحريات ،وهذا ما جعل بعض الفقه الدستوري،
يؤكد على وجود عالقة تالزمية بين القضاء ومفهوم دولة القانون 5ونشير هنا بكل موضوعية ملا أثله
تاريخ القضاء املغربي ،وخاصة منه القضاء اإلداري ،من مكتسبات نوعية في حماية حقوق اإلنسان،
حيث أن ما قام به يعتبر من األهمية بمكان ،6تمثلت في ترسيخ مبدأ الشرعية وتحصين الكثير من
1- Michel DRAN, Le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, Paris, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence, 2éme édition, 1968. p.605.
2- Yadh BEN ACHOUR, « Droit Administratif », Centre de publication universitaire, 3ème édition 2010, p:303.
N° 384.
 -3حسن هاروش« :ال تسألني عن ضمانات وشروط املحاكمة العادلة» 5 ،ماي ،15:21 ،2020
https://lakome2.com/opinion/178776
4- Jean Etienne- Marie Portalis, Cité Par Khalil FENDRI, « L’indépendance de la justice à travers la nouvelle
constitution », in Nouvelle constitution tunisienne et transition démocratique, actes du colloque franco-tunisien organisé par la faculté de droit de Sfax et la faculté de droit Paris-Est, Paris les 31 mars et 1er Avril 2014,
Lexis Nexis 2015. P. 113.
5- Néji BACCOUCHE, « La justice comme nécessaire garant des libertés », in. Justice et démocratie, textes réunis par GABRIAU (S.), PAULIAT (H.), Actes du colloque organisé à Limoges, les 21-22 novembre 2002, Presses
universitaires de Limoges, 2003, p.188.
 -6عبد القادر مساعد ،القضاء اإلداري املغربي ضمانة للحقوق والحريات ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،
1998ـ ،1999ص149 :
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حقوق األفراد واملؤسسات من االنتهاك ،وحسم الكثير من اإلشكاالت التي تتطلب التوفيق بين
املصلحة العامة وحقوق األفراد ،1وذلك سيرا على نهج القضاء اإلداري املقارن ،الذي اتجه نحو
تقييد سلطة اإلدارة في الحد من الحقوق والحريات.2
وختاما نسجل بأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية في ظل الحجر الصحي ،عرفت انحدارا من
خالل ارتفاع معدالت البطالة ،والفقر ،بالرغم من بعض اإلجراءات التي قامت بها الحكومة ،والتي
تظل غير كافية ،أمام الظروف التي يعيشها املغاربة ،والتي تحتاج إلى سن سياسات عمومية أكثر
فعالية ونجاعة ،ألن وجود الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،يعتبر تعبير عن الحضور السيادي
للدولة ،وعن الشرعية التي تفرضها مقتضيات دولة القانون ،3التي من واجباتها ترسيخ ثقافة حقوق
اإلنسان والنهوض بها ،وحمايتها وصيانتها من كل انتهاك ،ولذلك فمغرب اليوم في حاجة ملصالحة
وطنية شاملة تقطع مع املمارسات الغير الديمقراطية ،وتؤسس لفعل تغييري جوهري يكرم اإلنسان
ويوطن الحرية.
املصادر واملراجع:

املراجع العربية:
عمر سعد هللا ،معجم في القانون املعاصر ،ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر ،الطبعة األولى،
2005م.
محمد حسن دخيل ،الحريات العامة في ظل الظروف االستثنائية ،منشورات الحلبي الحقوقية،
الطبعة األولى2009 ،م.
 -1أمعيوة خديجة :القا�ضي اإلداري وحماية الحقوق والحريات باملغرب ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس2004 ،ـ،2005ص80:
2- Issam BEN HASSEN: « Le contrôle des motifs de fait dans le recours pour excès du pouvoir », Thèse pour
l’obtention du Doctorat en droit public, Edition PUBLISUD, Paris 2011 p:222
3- Tran VAN MINH: « Réflexions sur l’État de droit dans le tiers monde », in Mélanges Pierre François CONIDEC, Paris, L.G.D..J., 1985, p:301. « Pas de légalité sans hiérarchie des normes, c’est là une exigence connue
»à tout État de droit 
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ّ محمد رضا بن
ّ
 طبعة ثانية،” “املبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية،حماد
ّ
.2010 ،محينة
.2011 الدستور املغربي لسنة
.2011 مارس3 ، ربيع األول27  صادرة في،5922  عدد،الجريدة الرسمية
 أطروحة لنيل شهادة، القا�ضي اإلداري وحماية الحقوق والحريات باملغرب:أمعيوة خديجة
.2005ـ2004 ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس،الدكتوراه في القانون العام
 أطروحة لنيل الدكتوراه، القضاء اإلداري املغربي ضمانة للحقوق والحريات،عبد القادر مساعد
.1999ـ1998 ،في القانون العام
املراجع الفرنسية
Jean Etienne- Marie Portalis, Cité Par Khalil FENDRI, « L’indépendance de la justice à travers la nouvelle constitution », in Nouvelle constitution tunisienne et transition démocratique,
actes du colloque franco-tunisien organisé par la faculté de droit de Sfax et la faculté de droit
Paris-Est, Paris les 31 mars et 1er Avril 2014, Lexis Nexis 2015.
Stavroula KTISTAKI: « L’évolution du contrôle juridictionnel des motifs de l’acte administratif », Paris, L.G.D.J. , 1991
Charles EISENMANN, La justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d’Autriche, Paris/ Aix-en-Provence, Economica, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1986,
George BURDEAU, « Les libertés publiques », Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2ème édition, 1961
Issam BEN HASSEN: « Le contrôle des motifs de fait dans le recours pour excès du pouvoir », Thèse pour l’obtention du Doctorat en droit public, Edition PUBLISUD, Paris 2011
Jean-Paul COSTA « le principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil
d’État », AJDA, 1988
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Le principe de proportionnalité est un « principe d’adéquation de la réaction à l’action ».
Lexique des termes juridiques, 22e édition, DALLOZ. 2014-2015..
Michel DRAN, Le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2éme édition, 1968.
Néji BACCOUCHE, « La justice comme nécessaire garant des libertés », in. Justice et
démocratie, textes réunis par GABRIAU (S.), PAULIAT (H.), Actes du colloque organisé à Limoges, les 21-22 novembre 2002, Presses universitaires de Limoges, 2003
Tran VAN MINH: « Réflexions sur l’État de droit dans le tiers monde », in Mélanges Pierre
François CONIDEC, Paris, L.G.D..J., 1985
Yadh BEN ACHOUR, « Droit Administratif », Centre de publication universitaire, 3ème édition 2010:. N° 384.

املجالت واملواقع االلكتروينية
م2014 ،27/28 العدد،مجلة مسالك
https://www.aljamaa.net/ar/158621/%D8%A7%D9
https://www.facebook.com/montadalkarama/.
www.region.tat.ma
https://lakome2.com/opinion/178776
https://ladepeche24.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9
https://banassa.com/opinions/14713.html?fbclid=IwAR2A3h
https://lakome2.com/opinion/178629
https://alhayatalyaoumia.ma/%D8%A7%D9%84%D8
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تطورات اإلعالم يف زمن كورونا COVID 19
الصدى إلى التوازي واإلحالل
من ّ

Covid-19 Media Developments:
From Echo to Parallel and Substitution

ذ .عبد القادرالدحمني
كاتب روائي وباحث مهتم بقضايا اإلعالم

لقد بات في حكم املؤكد أن انتشار وباء كورونا  COVID 19سيقود العالم إلى مرحلة جديدة
ّ
ستتغير فيها الكثير من الرؤى واملفاهيم واألفكار ،كما ستتغير أشكال التفاعل
على كل املستويات،
ّ
اإلنساني وسلم أولوياته تبعا ّ
لتغير أنماط حياته وبنية تمثالته للعديد من املواضيع واملجاالت .وال
ّ
ّ
سيتقوى ُ
شك أن اإلعالم من الواجهات التي
دورها بشكل أكبر وأوسع ملا صار يشكله من معطى فاق
كونه مجرد منصة لتبليغ الخطاب أو صناعة التأثير ،أو مجرد وسائط ووسائل لتسهيل التواصل
ّ
ً
فضاء موازيا للحياة الواقعية ،يقوم بنقل كل تفاصيلها إلى
وتبادل الخدمات ،إلى كونه صار يشكل
ّ
ومنصاته ،أي إلى أفضية بديلة تشكل عوالم موازية للحياة العامة ،بل األخطر من ذلك ،أنه
عوامله
ّ
صبغها بصبغته وخلصها من العديد من اشتراطاتها امليدانية ،ولم يعد مجرد وسيلة محايدة ذات
طبيعة آلية ،بمعنى أن اإلعالم استطاع أن يصبح واقعا جديدا موازيا ،بل بديال في كثير من األحيان
يحل ّ
صار ّ
محل الواقع العيني امللموس في الكثير من جوانبه.
فما هي أبرز ّ
التغيرات التي حصلت في املجال اإلعالمي نتيجة انتشار كورونا  COVID 19وفرض
الحجر الصحي في بعض الدول؟
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انزياح ّ
تمثل اإلعالم يف األذهان عن صورته التقليدية:

إن بنية اإلعالم بمفهومه الجديد الذي زادت من ترسيخه مضاعفات انتشار وباء كورون ا �CO
 VID19في العالم ،وفرض الحجر الصحي في معظم دول العالم ،تشكل تحديا حقيقيا يجب التعاطي
ّ
ّ ّ
مثل الذي ّ
كرسه عهد وسائل «اإلعالم
معه بنظرة جديدة وبوعي استراتيجي يتجاوز مخلفات الت
الجماهيري» في تواصله العمودي البائد .فقد غدا اإلعالم ُم ْن َط َل ًقا ّ
حيويا ولم يعد شكال موازيا يغطي
ّ
األحداث وينقل األخبار ويقوم بالدعاية ،أي أنه انتقل من دور التابع الذي يشكل مجرد صدى ملا
يحدث في الواقع ،إلى معطى أولي يفرض ر ّد فعل واقعي.
وهو األمر الذي بدا واضحا في كون التدخل لتصحيح بعض االختالالت لم يكن نتاج استراتيجيا
سياسية بل بسبب الضغط الذي ّ
تسبب فيه اإلعالم الجديد ،فكثير من عناوين الجرائد الورقية
صارت مجرد تكرار وصدى ملا يروج ويعوج في منصات التواصل االجتماعي ،مسايرة الهتمامات الناس
ّ ّ
تطور تمثل
وقضاياهم التي صاروا يعبرون عنها بأنفسهم ويدافعون عنها بأصواتهم ،وهو ما أسهم في
مفهوم اإلعالم ووظائفه في األذهان ،بحيث انتقل من كونه ّ
مجرد منصة إلرسال الخطاب وتلقيه ،إلى
ّ
وموجه له في نفس اآلن ،ووسيلة للكسب املادي والتأثير غير التقليدي
متدخل في صناعة الخطاب
ّ
التكسب من عدد مشاهدات اليوتوب ،ظاهرة البوز.)..
(ظاهرة
ّ
إن ّ
التغير الذي طرأ على تمثل مفهوم اإلعالم بأبعاده املختلفة يظهر بشكل جلي في االنتقال من
اعتبار ّ
منصات التواصل االجتماعي وسيلة للعبث وتضييع الوقت ،إلى فضاء يمكن توظيفه فيما
يعود بالفائدة ،ليس فقط على مستوى ّ
تلقي األخبار وتداولها فقط ،بل على مستوى إثارة القضايا
الحقوقية واإلنسانية ،واإلفادة من مجموعات الدراسة والبحث والتخصصات واللغات املختلفة،
تحولت العديد من الصفحات الفيسبوكية واملجموعات إلى أفضية ّ
فقد ّ
لتلقي الثقافة واملعرفة
والتوعية واإلسهام فيها ،وإلى منصات للدروس التعليمية ومنابر للخطابات الدينية والسياسية ،وهو
ّ
األمر الذي وفر مادة إعالمية متنوعة نافست بشكل كبير الوسائل واملنصات اإلعالمية التقليدية بما
فيها اإلعالم الرسمي.
لقد ازدادت أهمية اإلعالم وتضاعفت فعاليته مع انتشار وباء كورونا  COVID 19في العالم
ّ
وفرض الحجر الصحي ،ليس فقط ألنه شكل أداة توعية وتحذير وتعبئة وتداول للخبر واملعلومة ،بل
يطل منها اإلنسان ليرى ما يجري حوله ،وليتواصل مع اآلخرينّ ،
ألنه صار النافذة الوحيدة التي ّ
وليعبر
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ّ
ّ
ليحتل مساحة أكبر في
وامتد
عن مطالبه ورغباته وتخوفاته ،أي أنه أصبح فاعال اجتماعيا حيويا،
ّ
الحياة ،حتى أنه صار بمثابة شريان هذه الحياة ،تتعطل إذا افتقدته (انقطاع األنترنيت يشكل أزمة
اآلن) ،ونحن هنا نتحدث عن اإلعالم في بعده ّ
الرقمي االتصالي وفي أبعاده التواصلية أيضا.
تطور مفهوم اإلعالم واكتشاف املجتمع ّ
إن ّ
لقوته ،وتضاعف انخراط الجميع في صناعته وتوجيهه
بما يخدم قضاياهم ّ
ويعبر عن هوياتهم وعن توجهاتهم وخياراتهم ،يشكل عامال ثوريا حقيقيا يخلخل
بنية سلطة املعرفة وسلطة التوجيه التي كانت تحتكرها الدولة ،ويجعل من رهان إعادة التوازن
لإلعالم الرسمي ،وفتح املجال اإلعالمي أمام مختلف القوى الشعبية ومكوناتها الثقافية والسياسية
وحساسياتها الفكرية واإليديولوجية ،مدخال من مداخل رأب الصدع في أفق عقلنة املشهد اإلعالمي
ّ
من زاوية الحرص على التعددية واإلثراء والتكامل ،ال من زاوية الضبط والتحكم والخنق ،ألن كل
منع ال يطرح البدائل املعقولة مآله الفشل ،وكل حصر ال يوفر القنوات املنطقية لتصريف هذا
النهر اإلعالمي الجارف ،ال يسهم سوى في صناعة تقاطب إعالمي لن يكون في صالح منطق االستقرار
ّ
املرجو.
والبناء
تراجع منسوب التفاهة والتسطيح:

تعتبر املشاعر مدخال أساسيا ملخاطبة اإلنسان وتوجيه سلوكه ،وبوابة جد ّ
فعالة لتمرير
الخطابات وصناعة التأثير عبر االنتقال من دغدغتها واستثارتها إلى تمرير الرسائل واستمالة املواقف
وممارسة التحريض أو التعييب والشيطنة .ولذلك فإن وسائل اإلعالم غالبا ما تراهن على هذا املدخل
ُ
كي تجلب انتباه الناس وتضاعف من ق ّرائها أو مشاهديها وتسهم في صناعة الرأي العام املستند
بشكل كبير إلى االعتبارات النفسية واالجتماعية .وهي ظاهرة كانت قد حادت إلى وقت قريب عن
الحد املعقول من الرغبة في االستمالة ،إلى درجة ممارسة الكذب الصراح والبهتان ،وتوظيف التهويل
واإلثارة واللعب على العواطف وتحريض املخيلة ،وإثارة البعد النف�سي واالجتماعي من زواياه الدنيا
واهتماماته الهابطة .وبالتالي فإن عددا كبيرا من املنابر قد سقطت في منطق البروباغاندا الفارغة
ّ
التي تثير الفزع وال تقدم الحقيقة ،بل تنزاح عنها صوب الظنون
والتجني( .العناوين املثيرة الكاذبة،
الصور الخادعة ،)...بشكل يسهم في التالعب بسلم أولويات املتلقي ،ويتسبب في خلق ذائقة إعالمية
رديئة ،تروم اإلثارة وتتعلق بالتفاهة وتنحرف بوظيفة اإلعالم عن دور اإلسهام في البناء ،والدفع في
اتجاه التأسيس لحياة ديمقراطية كريمة ،ودعم االستقرار اإليجابي ،وشحذ الشعور باملسؤولية
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والواجب ،إلى أدوار اإلغراق في اللهو ،وسطحية تناول القضايا ،وغياب التعاطي مع أسئلة الواقع
الحقيقي للناس.
وقد شكل حدث انتشار كورونا  COVID 19لحظة مفصلية ،استعاد فيها املتلقي زمام ترتيب
أولوياته اإلعالمية على مستوى ّ
التلقي ،فبات يبحث ّ
عما يريد ال ما يتم فرضه ،مدفوعا بغريزة
الخوف ،والرغبة في إدراك أفق األحداث ومساراتها ،وفق بوصلة تأمين وجوده الفردي من جهة،
واإلسهام في حماية محيطه االجتماعي من جهة ثانية ،وهو ما جلعه ّ
يتحرى املعلومة الصحيحة
والخبر الصادق ،فلم يعد تهافت املنابر واملواقع والقنوات التي كانت تعتمد على التهويل والفبركة
ّ
وتصيدها
واإلشاعة وعدم مطابقة العناوين للمحتويات ،واالنحراف عن التناول املنهي واملوضوعي،
ّ
للتصفحات والنقرات واإلعجابات ،حاجزا أو مانعا من أن تستعيد املواقع الجادة والقنوات الرصينة
ّ
ّ
وجاذبيتها التي تستند بشكل أسا�سي على قيمة املنتوج اإلعالمي الذي يمتاز باملصداقية والجودة
قوتها
تترجح ّ
ودقة املعلومة وتوازن التنازل ومهنية األداء ،وال زالت الفرصة سانحة لكي ّ
كفة األداء املنهي
ومطلب الجودة واملضمون الجاد والرسالة النبيلة ،بشكل أكبر وأقوى وأنجع.
ُ
وتشجع خيار ّ
ّ
ادة التي كانت تدفع ّ
وال تخفى على ّ
التتفيه والتسطيح
وتمول بسخاء
املتتبع اإلر
وتحريف النقاشات العمومية املطلوبة ،وهو الخيار الذي لم يكن يخدم سوى استدامة وضع
متنام من املفروض أن تسهم في دعمه وتطويره
التسلط وتأبيد السيطرة واالحتكار ،بعيدا عن وعي ٍ
وسائل اإلعالم الحرة واملستقلة ،كما عاشت ذلك العديد من تجارب البناء الديمقراطي في العالم.
كما ُيعزى انتشار التفاهة والسطحية والتجاوزات املختلفة بشكل كبير في اإلعالم االجتماعي
ّ
تدني مستوى ّ
التلقي اإلعالمي الناتج أساسا عن ضعف حصيلة التعليم والتوعية من
املوازي إلى
جهة ،ومن جهة ثانية ،يرجع األمر كذلك ،إلى ّأن نسبة كبيرة من صناع املحتوى في اإلعالم املوازي
مجرد هواة وال يتوفرون على مستويات تعليمية عليا ومؤهالت ثقافية معتبرة.
ّ
التلقي:
وتطور أشكال
غزارة اإلنتاج
ّ

اتسم اإلنتاج اإلعالمي في ظل الحجر الصحي بغزارة املحتوى ،كما اتسم في غالبيته العامة بالتركيز
على الخطر املهدد وباء كورونا  ،COVID 19وبالتالي فقد ارتبطت أغلب املواضيع بكورونا ،وحتى
بعض املحتويات واملواضيع البعيدة نسبيا عن الوباء سعت لالرتباط به والتمسح بعباءته من أجل
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ّ
اصطياد املتلقي ،باستثناء عدد من البرامج التي ظلت بعيدة عن أجواء الحدث وتداعياته النفسية
ّ
واالجتماعية ،وشكلت نوعا من االستفزاز الواضح لفئات اجتماعية كثيرة( .نموذج سهرات غنائية
بثتتها القنوات التلفزية الوطنية في ظل تضاعف وفيات كرونا بالبلد).
ّ
التسرع والتضارب في
ويمكن اإلشارة كذلك على مستوى اإلعالم االجتماعي ،إلى سيادة نوع من
ّ
املتعلقة بكورونا  ،COVID 19بحيث ّ
تميزت األخبار واملعلومات املنتشرة بغياب الدقة
املحتويات
ّأو ضعفها في أغلب ما تم تداوله ،خاصة فيما يخص أصل الفيروس وطرق انتشاره ،وهو ما يطرح
ضرورة اللجوء إلى ذوي التخصص في كل مجال ،وإتاحة الفرصة لهم ،ال�شيء الذي بدأت الكثير من
صفحات اإلعالم االجتماعي ومنصات اليوتوب في تداركه.
ويمكننا القول كذلك بأن اإلنتاج اإلعالمي الرسمي املرتبط بالتوعية الفعالة وسرعتها الالزمة ،كان
متواضعا جدا ،إن لم نقل ضعيفا ودون التطلعات ،باملقارنة مع حجم اإلمكانيات البشرية واملادية
واللوجستية املرصودة له ،وباملقارنة مع الصناعة الحرة للمحتوى في منصات التواصل االجتماعي
كالفيسبوك واليوتوب والواتساب واألنستاغرام وزوم وغيرها ،والتي كانت أسرع وأنجع وأشمل في
الوصول إلى عدد كبير من املواطنين رغم كل املالحظات املسجلة عليها.
لقد وجد اإلعالم الرسمي نفسه متأخرا عن مواكبة االحتياجات اإلعالمية ّ
امللحة ،العتماده بشكل
كبير على آليات اإلنتاج التقليدية من جهة ،ومن جهة ثانية الرتهانه إلى نفس الرؤية األحادية التي
تحكم الخط التحريري العام الذي لم يتحرر من إصر الرقابة ولم يخرج من عباءة الخطاب العمودي
واملتوجس من أية صورة تبرز ّ
ّ
ّ
تقدم الديناميات االجتماعية املدنية
املتخوف من الصوت املختلف،
وجرأتها وقوتها االقتراحية والعملية باملقارنة مع التدبير الرسمي للدولة في كثير من املجاالت ،ومنها
على سبيل املثال ال الحصر ،غياب التفاعل الجاد مع االبتكارات الكثيرة التي كان أبطالها باحثون
شباب ومغاربة غيورون لم يتأخروا في التفاعل مع إكراهات الوضعية وواصلوا الليل بالنهار ليقدموا
شيئا لهذا البلد.
وعلى مستوى ّ
التلقي كذلك ،ال ّبد من اإلشارة في البداية إلى ّأن ارتفاع نسبة التصفح واملشاهدة
في ظل الحجر الصحي راجع بشكل كبير إلى انتشار الهواتف جغرافيا وفئويا ،واتساع دائرة الربط
العام بالشبكة العنكبوتية ،ولو أن كلفتها ال زالت مرتفعة مقارنة بمستوى الدخل الفردي ،ومقارنة
مع دول أخرى اتخذت إجراءات تخفيض الكلفة أو اإلعفاء التام منها في ظل ظروف استثنائية يمر
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منها املواطنون .كما يرجع ارتفاع نسبة الولوج واملشاهدات إلى لزوم نسبة كبيرة من الناس لبيوتهم،
وسعيهم إلى البحث عن حقيقة ما يقع وتتبع مختلف التطورات ذات العالقة.
إكراهات تأهيل األداء اإلعالمي بين ضعف الوعي وصعوبة املمارسة:

لقد بات من عادة املتتبعين إرجاع سبب انتشار الشائعات بشكل أسا�سي إلى ضعف مستوى
الوعي ،وعدم تثبت بعض وسائل اإلعالم ووسائطه وهي بصدد البحث عن السبق اإلعالمي ،كما يتم
ّ
التسيب وعدم تقدير
ربطها أحيانا بتهور بعض الشباب بسبب عدم تقديرهم للعواقب ،وطغيان
حجم خطورة تلك األفعال ،وهي الحقائق التي ينبغي أن تأخذ حجمها الطبيعي ،لنتساءل عما ّ
يتسبب
ّ
والتقبل.
فعال في انتشار الشائعات ومن ييهئ لها أرضية االنتشار واالنتعاش
لقد أثار ما سمي بمشروع قانون تكميم األفواه  22.20الذي صادقت عليه الحكومة املغربية في
أواسط مارس املا�ضي ،قبل أن تضطر لتأجيل النظر فيه إلى ما بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية
والحجر الصحي ،قضية الحق في الحصول على املعلومة وتسهيل الولوج إليها بطريقة واضحة ،إذ تم
انتقاد الحكومة بشكل واسع ،ليس فقط ألنها استغلت ظرفا استثنائيا لتمرير قانون يتعارض مع
املبادئ الدستورية املعلنة ،ويحتاج إلى نقاش عمومي كبير ،بل ألن تمرير مشروع القانون كان بطريقة
سرية ّ
ومهربة ،بحيث لم يتم الكشف عنه إال عبر تسريب ألحد الناشطين ،وهو ما يعد خرقا كبيرا
لحق االطالع على املعلومة وإمكانية الولوج إليها ولزوم توفيرها للعموم.
وهو نفس األمر الذي تعرضت فيه الحكومة وبعض وزاراتها لالنتقاد بسببه ،على خلفية شح
املعلومة ،وصعوبة الوصول إليها ،والبطء الكبير في إخراجها في أحسن األحوال ،وهو ما أدى ّ
ويؤدي
إلى تغطية الفراغ املتروك ،بظهور الشائعات وانتشارها الواسع مع ما يشكله من خطورة على صحة
املواطنين وحياتهم ،ويؤثر على معنوياتهم في وقت ُيطلب إليهم التركيز والصمود والتكافل والتجاوب.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه بعض األصوات من أجل عقلنة املشهد اإلعالمي والقضاء على بعض
ظواهره السلبية ،خاصة فيما يتعلق بانتهاك الحياة الخاصة واالبتزاز ونشر الشائعات ،تتدخل
السلطة بمنطق راديكالي تقليدي يهدف إلى تجريف املشهد ّ
برمته ،والسماح فقط ألبواق الدعاية
والتمجيد باالستمرار ،وهو الخيار الذي يتغافل عن دور الدولة في تشجيع التفاهة من خالل املنابر
الرسمية ،وإباحة ّ
تتبع الحياة الخاصة ،ولو للمشاهير الذين صنعهم ذلك اإلعالم نفسه ،كما يتم
العدد التاسع عشر  -ربيع 2020م

ملف العدد :منظومة القيم واألخالق وتحديات جائحة كورونا

145

إهمال دور الدولة في ترشيد املمارسة اإلعالمية بإعطاء النموذجية ،واإلسهام في تأهيل الحقل
اإلعالمي بشكل عام ،عبر إعادة االهتمام بالبرامج الثقافية والتوعية الجادة ،وإتاحة باب املمارسة
املهنية لعدد كبير من املمارسين الذين تم إقصاؤهم طبقا للمدونة الجديدة ،وهو ما نؤشر عليه
بعدد املواقع املحلية التي أغلقت بشكل نهائي ،أو ّ
جمدت عملها في انتظار النظر في اإلجراءات املعقدة
للممارسة املهنية التي فرضتها املدونة ،واملساطر التعجيزية التي تعترض الكثير من املشتغلين باملجال،
إضافة إلى النظرة الدونية إلى الصحافة املستقلة ،والتي تفضحها العديد من املمارسات القريبة،
كاالعتداء على صحفيين وهم يمارسون مهمتهم ،والبالغ الذي حرم أغلب صحفيي القطاع الخاص من
العمل ليال في ظل حالة الطوارئ الصحية ،في مقابل السماح لصحفيي اإلعالم الرسمي وجزء ضئيل
من الخواص ،وهو األمر الذي أثار ضجة واستياء كبيرين وسط اإلعالميين ،وبين بجالء حقيقة الرؤية
َ
التي تمتلكها السلطة إزاء الصحافة مع كامل األسف ،مما استدعى تصحيحه بعد ل ٍي.
تو ّتر العالقة بين السلطة واإلعالم:

ّ
التوجس والرقابة ،فإن هناك فترات ارتاحت فيها
إذا كانت العالقة بين السلطة مبنية دوما على
السلطة قليال بعد أن كبحت جماع الصحافة املستقلة ،وضبطت إيقاع ما تبقى منها عن طريق
التحكم في صنبور الدعم والتمكين من صفقات اإلشهار واالحتضان ،وقد سعى النظام املغربي إلى
املبادرة بشكل مبكر الحتواء تطور وسائط اإلعالم وانتشار منتديات التواصل االجتماعي وما قد
تشكله من خطورة على سياسته ،عبر محاولة التحكم في مجموعة من الهياكل الناشئة للصحافة
ُ
اإللكترونية والسعي إلى اختراق تشبيكاتها املختلفة ،وهو ما ت ّ ِوج بطرح مدونة الصحافة واإلعالم
في خطوة هدفت إلى فرض مجموعة من الشروط والعوائق أمام املمارسة اإلعالمية املفتوحة التي
ّ
شوشت كثيرا على سياسته قبل  20فبراير  2011وما تالها من سنوات.
ّ
غير أن واقع اإلعالم الذي كانت اإلدارة تسعى إلى توجيهه رسميا وبشكل كلي ،والذي كان يتم
تدبيره بنفس منطق وسائط االتصال الجماهيري كاإلذاعة والتلفزيون في عهدهما الزاهر ،بحيث
كانت تبث الرسالة الجاهزة ّ
املعدة من جهة واحدة واملتجهة ّ
سلبي قهرا وواقعاّ ،
ّ
تغير بشكل
ملتلق
ٍ
كبير ،مرورا بنشأة الصحافة املستقلة التي قاومت ضربات املنع والوأد ألكثر من عقدين (األحكام
الشهيرة بالغرامات الخيالية ،وحكم املنع من الكتابة )..وانتقاال إلى إعالم جديد بمنطق مغاير ،بحيث
صار هذا اإلعالم الجديد يشكل إعالما موازيا ملا تنتجه الدولة وأدرعها ،وهو إعالم يسهم في إنتاجه
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الشعب أفرادا ومجموعات ،عبر صيغ وأشكال جديدة ومتجددة وغير معهودة ،ويحمل خطابا مضادا
ُ
ال ينخرط في أجندة السلطة ،بل يسلط ّ
الضوء على قضايا لم تكن تعيرها وسائل اإلعالم الرسمية
اهتماما كبيرا ،أو أنها كانت ّ
تغيبه بشكل تام ،واألدهى من ذلك أن اإلدارة لم تعد تعرف بتاتا اتجاهات
رياحه ،وال منطق اشتغال بوصلته.
َّ
املجسدة في الجيش
إذا كان كل نظام يرتكز في تدبيره للسلطة على مرتكزين اثنين :القوة املادية
ّ
والشرطة والسجون وكل أدوات اإلكراه ،ثم القوة الناعمة املتمثلة في اإليديولوجيا التي يحكم بها،
والتي ّ
تعد املدرسة واإلعالم مرتعها الحيوي ،حيث يتم تمرير اإليمان بمشروعية النظام ،وترسيخ
عقيدة التماهي معه وعدم االنفكاك عنه ،فإن أحد ّ
أهم هذين املرتكزين قد تم تقويضه بشكل كبير،
ّ
من خالل االنفتاح الذي وفرته شبكة األنترنيت ،بإشاعتها للمعرفة ،وإتاحتها فرصة االطالع على ما
يجري في العالم من تطورات في مختلف املجاالت ،وهو ما خلق لدى األنظمة السلطوية التقليدية
أزمة حقيقية من جهة تأطير املجتمع وفق إيديولوجيتها املركزية .ففي الوقت الذي كانت تتحكم فيه
بما يمكن أن يقال للشعوب ،في التوقيت الذي تريد وبالشكل الذي يناسبُ ،وتق�صي من تشاء ّ
وتغيب
ّ
ّ
َ
من تشاء وتبخس من تشاء ،صار بإمكان أي مواطن أن يحمل هاتفه ويبث بشكل مباشر خطابه
لآلالف ،دون أن يطلب ترخيصا أو يؤسس حزبا أو يحمل كرسيا أو يغادر بيته.
ويالحظ أن هناك موجة كبيرة للنزوح نحو تنظيم األنشطة الثقافية والفكرية والسياسية عن
بعد ،بتوظيف منصات التواصل االجتماعي بمختلف مستجداتها (الفيسبوك والزوم وغيرهما) ،وهي
ّ
الظاهرة التي باتت تثير أكثر من سؤال ،سوسيولوجيا وإعالميا وسياسيا كذلك .فهل يتعلق األمر
باحتقان اجتماعي عام وجد متنفسا للتعبير عن نفسه بعيدا عن اشتراطات السلطة وتضييقاتها
ومعايير قنواتها وأفضيتها العامة؟ أم هي دينامية سياسية جديدة اكتشفت فعالية اإلعالم في
الوصول إلى املتلقي /املواطن بأقل كلفة وأقل جهد وبدون عوائق؟ أم أن األمر ال يعدو أن يكون نفورا
من أشكال العمل القديمة وصيغها املتجاوزة ،التي فقدت بريقها وجدواها؟
كما أن النظام اتجه إلى التعاطي مع املساحة املتزايدة التي يشغلها اإلعالم املوازي في التأثير على
الرأي العام وصناعة املحتوى بمعايير ال توافق معايير السلطة واشتراطاتها ،عبر ثالثة تدابير أساسية:
عبر محاولة استصدار قوانين ّ
تعقد املمارسة اإلعالمية وتجعلها ضربا من املستحيل.
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عبر محاولة التضييق على هذه املساحة املتاحة عبر التشويش على الفاعلين والرموز من جهة
(عبر التشويه والتخوين واالفتراء.)..
عبر حملة اعتقاالت واسعة ملجموعة من الشباب والناشطين بتهم مختلفة من جهة ثانية (أغلبها
مرتبط بالتدوين في الفيسبوك أو اليوتوب).
ّإن الحملة التي ظن النظام أنها يمكن أن تخفف من حدة اتساع الهوة بين أداء اإلعالم التقليدي
املتحكم فيه بدرجة كبيرة ،وبين اإلعالم االجتماعي املوازي الذي ال يعترف باألوفاق التقليدية وال
بالخطوط الحمراء التي تسيج الفضاء العام امليداني ،لم تفلح في إيقاف زحف اإلعالم االجتماعي
ومشتقاته ،بل أحيانا كانت بنتائج عكسية تماما ،وهو ما جعل السلطة تسارع الوقت من أجل إخراج
قوانين زجرية إضافية تحد من حرية التعبير وتقنن إنتاج املحتوى ومشاركتهً ،
بدءا بمدونة الصحافة
في نسخها املختلفة ،وانتهاء بمشروع قانون تكميم األفواه  22.20الذي تم تأجيل النظر فيه بعد
موجة رفض شعبية واسعة.
تراجع نسبة ّ
تحكم املال وعودة الرسالة يف اإلعالم االجتماعي:

إن دور اإلعالم بات خطيرا وحاسما أكثر من أي وقت م�ضى ،ألنه صار الوسيلة األساسية للتواصل
والتفاعل وإجراء عدد كبير من العمليات ذات الطابع التعليمي والتربوي كما ذات الطابع االقتصادي
واملالي ،وقد بدأت الكثير من التعامالت املالية والتجارية واإلجراءات اإلدارية تسير بسرعة كبيرة نحو
الرقمنة ،بحيث وجدت الدول املتباطئة في تبني خيار الرقمنة َ
نفسها في ورطة حقيقية (نموذج توزيع
املساعدات االجتماعية خالل الحجر الصحي).
ولم يكتف اإلعالم بتعويض الحضور املؤسساتي في تمظهره املادي ،بل صار سوقا حيويا إلجراء
مختلف التعامالت وتنظيم الحياة العامة وتوجيه الناس في معاشهم ودقائق أمورهم ،وهو ما نافس
القنوات التقليدية للتربية والتعليمّ ،
وأحل فاعلين اجتماعيين جدد مكان األطر املحسوبة على الدولة.
ورغم أن فلسفة اإلعالم الجديد ّ
كرست نوعا من الديمقراطية اإلعالمية ،من حيث إمكانية
توفر كل مواطن على منبر للكالم والتعبير ،وإيصال صوته وفكره وثقافته ونمط حياته ،فإن البنية
الرأسمالية لطبيعة الحوامل الرقمية للمنتديات االجتماعية ووسائط التواصل الجديدة ال زالت
قائمة بدورها على بنية االستثمار ،وقانون الربح والخسارة ،وبالتالي ،فإن الشرط املالي ال زال يتدخل
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بشكل كبير ،ولو في حدود ال تسمح بالتحكم التام والسيطرة على الجمهور ،من خالل تمويل إشهار
القنوات واملنصات والبرامج واملواد ،وهو ما يترك فسحة لنفس بنيات الخطاب القديمة أن تقتحم
املجال وتنتشر بشكل واسع استنادا إلى قوة اإلشهار املدعوم ،مع بقاء إمكانية التفاعل السلبي
كوسيلة ديمقراطية تتيحها وسائط التواصل اإلعالمي الجديدة للتعبير عن مستوى تقييم املنتوج
(ظهر هذا في التعاطي مع بعض برامج القناة الثانية املغربية في اليوتوب).
خالصة عامة:

إن تدبير الواجهة اإلعالمية يحتاج إلى رؤية استراتيجية بعيدة املدى ،وال يرتهن للمقاربة العتيقة
التي تختزل وظيفة اإلعالم في اإلخبار والتوجيه والترفيه فقط ،وهو ما يستدعي وعيا رفيعا بمستجدات
التوجهات العاملية الكبرى ،ورصد التطورات املختلفة في الوعي اإلنساني ووسائل التواصل والتدبير التي
باتت تتطور بشكل سريع ومذهل .كما أن التعاطي مع الواجهة اإلعالمية يحتاج إلى إحكام املنطلقات
الرؤيوية والرسالية في اإلعالم املستقل واالجتماعي ،ودعم النماذج الناجحة وإبراز التجارب املتميزة،
وبناء جبهة إعالمية موسعةّ ،
تكرس ممارسة إعالمية ترتقي باضطراد ،وتنتصر للمشترك ،وتتجاوز
مناورات اإلرهاق واإلشغال والتحريف املقصودة ،بل تجتهد لتبني مؤسسات وفعاليات إعالمية كبرى
تنتصر لصوت الحقيقة وتحمل بصمة الهوية الوطنية في انفتاح إيجابي متوازن ،وتقوم بأدوار
تاريخية مرتقبة في مسيرة البناء الديمقراطي والحضاري.
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رسالة العلماء زمن الوباء
نظرات تصورية ومناقشات علمية

The mission of scholars during the epidemic:
conceptual perspectives and scientific discussions

ذ .إدريس علمي
مفتش تربوي ،باحث في العلوم الشرعية
وقضايا التربية والتكوين.

لقد من هللا على أمة اإلسالم إذ بعث فيها خاتم األنبياء واملرسلين رحمة للعاملين وهداية
لخلق هللا أجمعين ،واستأمن على هذه النعمة العظمى واملنة املثلى من بعده عليه الصالة والسالم
ورثته من علماء األمة ودعاتها الذين يمشون في األمة بهدي القرآن وينيرون لها طريق الحق بالبرهان،
فظلوا على مدى الزمان منارات الهدى ومصابيح الدجى مطوقين بما أخذه هللا عليهم من ميثاق على
َ
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َّ
اس َول
البيان ونفي الكتمان في قوله سبحانه« :و ِإذ أخذ للا ِميثاق ال ِذين أوتوا ال ِكتاب لتب ِيننه ِللن ِ
َ ْ ُ ُ َ ُ َََ ُ ُ ََ َ ُُ ْ َ ْ
س َما َي ْش َت ُر َ
اش َت َر ْوا ب ِه َث َم ًنا َق ِل ًيل َفب ْئ َ
ور ِهم و
ون».1
ِ
تكتمونه فنبذوه وراء ظه ِ
ِ
فما زال العلماء مالذ السائلين عما ال يعلمون من دين هللا القويم ائتمارا بقول هللا تعالىَ :
«ما
َْ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ّ ْ
ُ َ َ َ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ً ُ
الذك ِر ِإ ْن ك ْن ُت ْم ل ت ْعل ُمون» ،2ومرجع االحتكام
وحي ِإلي ِهم فاسألوا أهل ِ
أ ْرسلنا ِمن قب ِلك ِإل ِرجال ن ِ
َ
َ
َ
عند التنازع فيما أشكل من شرع هللا واشتبه ،مصداقا لقول هللا تعالى«َ :و ِإذا َج َآء ُه ْم أ ْم ٌر ِّم َن ٱأل ْم ِن
َ
َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ َ
َ َ
ْ ُ َ
ٱأل ْمر م ْن ُه ْم َل َعل َم ُه َّٱلذ َ
ٱلر ُسول َوإ َل ٰى ُأ ْ
ين َي ْس َتن ِبطون ُه ِم ْن ُه ْم َول ْوال
ي
ل
و
ِ
ِ
ِ ِ
أ ِو ٱلخو ِف أذاعوا ِب ِه ولو ردوه ِإلى َّ ِ ِ ِ
 -1سورة آل عمران ،اآلية .187
 -2سورة النحل ،اآلية .43
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َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ َّ َ ً
ان ِإال ق ِليال» ،1وقيادة حركة التجديد الدائمة في األمة
ٱلل عليكم ورحمته التبعتم ٱلشيط
فضل ِ
دفعا النتحال املنتحلين ومقاومة ألهل التحريف وفلول الزيغ املبطلين على اختالف صورهم وتلون
مناهجهم.
لقد اهتم اإلسالم بشـأن العلم وأهله ورفع من قدرهم ومكانتهم ،فعن أبي الدرداء ر�ضي هللا
عنه قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول « :من سلك طريقا يطلب فيه علما ،سلك
هللا به طريقا من طرق الجنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ،وإن العالم ليستغفر له
من في السماوات ومن في األرض ،والحيتان في جوف املاء ،وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر
ليلة البدر على سائر الكواكب ،وإن العلماء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما ،ورثوا
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر».2
فال غرابة أن يحظى العلماء في األمة بهذه املنزلة في التربية والتعليم والتوجيه والتقويم ،وجعلهم
صمام أمان وضمان استقامة الناس على هدي هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وال غرو أن
تشتد حاجة األمة إلى علمائها الصادقين في زمن املحن وعند اشتداد الفتن ،ليستبين الناس منهم
الحق فيعرفونه وينصرونه ،ويميزون الباطل فيدفعونه فإذا هو زاهق ،قال اإلمام ابن قيم الجوزية
رحمه هللا »:فقهاء اإلسالم ،ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين األنام ،الذين ُخ ُّ
صوا باستنباط األحكام،
ُ
وعنوا بضبط قواعد الحالل والحرام ،فهم في األرض بمنزلة النجوم في السماء ،بهم يهتدي الحيران
في الظلماء ،وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب ،وطاعتهم أفرض عليهم من
يع ْوا ّ َ
بنص الكتاب ،قال هللا تعالى«َ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
للا َو َأط ُ
ين َآم ُن ْوا َأط ُ
طاعة األمهات واآلباء ّ
يع ْوا َّ
الر ُسو َل
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َ ّ
الر ُسول إن ُك ُنت ْم ُت ْؤم ُنو َن ب ّ َ ْ َ ْ
َ ُ ْ َْ
للا َو َّ
اآلخ ِر ذ ِل َك
الل واليو ِم ِ
ِ ِ ِ
وأو ِلي األم ِر ِمنكم ف ِإن تنازعتم ِفي �ش ْي ٍء ف ُردوه ِإلى ِ
ِ ِ
َ َ
َْ ً
خ ْي ٌر َوأ ْح َس ُن تأ ِويال».3
لقد ظل العلماء الصادقون أوفياء ألمانة الوراثة النبوية قائمين هلل شهداء بالقسط ،فالتفت
األمة حولهم أفرادا وجماعات ،ملا ألفوا فيهم من مالذ مرجعي آمن ،يقصدونهم كلما حزبهم أمر من
 -1سورة النساء ،اآلية .82
 -2أخرجه أبو داوود في كتاب العلم ،باب الحث على طلب العلم ،رقم ،3641:واللفظ له .والترمذي في كتاب العلم ،باب ما
جاء في فضل الفقه على العبادة ،رقم  .2682وابن ماجة في املقدمة ،باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ،رقم .223
وهو حديث حسن.
 -3ابن قيم الجوزية ،إعالم املوقعين عن رب العاملين ،ج  1ص  ،8دار الكتب العلمية.
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أمور الدنيا والدين في السرائر والشدائد استهداء واسترشادا ،فتستكين بأجوبتهم النفوس وتستقر
بأنوار فتاواهم األحوال ،ال يصدهم عن ذلك ظلم الظاملين ،وال فساد املفسدين ،وفتنة الفاتنين،
خصوصا بعد افتراق أهل السلطان عن أهل القرآن ،حيث واصل العلماء العاملين األجالء طريق
اإلرشاد واإلصالح والتوجيه في األمة في كل أحوالها االضطرارية واالختيارية.
يؤكد هذا التقرير أحد الدعاة الصادقين أبو الحسن الندوي رحمه هللا بقوله »:من الحقائق
التاريخية أن تاريخ اإلصالح والتجديد متصل في اإلسالم .واملتق�صي لهذا التاريخ ال يرى ثغرة وال ثلمة في
جهود اإلصالح والتجديد ،وال فترة لم يظهر فيها من يعارض التيار املنحرف ،ويكافح الفساد الشامل،
ويرفع صوت الحق ،ويتحدى القوى الظاملة أو عناصر الفساد ،ويفتح نوافذ جديدة في التفكير»،1
نذكر من رموز هذه القيادة العلمية الرشيدة العلماء من آل البيت وعمر بن عبد العزيز واألئمة
األربعة والغزالي والعز بن عبد السالم ،وابن تيمية وأبا إسحاق الشاطبي ،واملفسر القرطبي والقا�ضي
عياض ،وبعدهم العالمة املحدث أبا الفيض جعفر الكتاني وعبد الحميد بن باديس وعبد هللا كنون
واملختار السو�سي وشعيب الدكالي ،وعالل الفا�سي والطاهر بن عاشور...وغيرهم كثير.
والسلسلة من العلماء الربانيين الصادقين ماضية بإذن هللا تعالى» إن األمة املوعودة بالظهور
والخالفة في األرض كانت وال تزال بحاجة لرجال يذكون فيها جذوة اإليمان ،ويربون ،ويعلمون،
ويجددون ما بلي من عقيدة ،وما فسد من أخالق ،وما تبلد من عقول ،وما فتر من همم .أكابرهم
ظهروا ويظهرون في فترات طويلة عينها الوحي بمائة سنة .وخالل كل قرن رجال مجددون تابعون،
يحافظون على ذكرى جهاد م�ضى ،أو يهيئون جهادا مقبال .وهكذا الى اإلمام املهدي عليه السالم.2».
ولن ينهض بهذه املهام الجسيمة من إحياء ملا بلي من الدين في األمة وتجديده إال العلماء الربانيون
َّ ّ
باني
الصادقون الذين قال عنهم اإلمام ابن القيم الجوزية رحمه هللا محددا ومبينا بقوله»:ومعنى الر ِ
َ َ
في اللغةَّ :
الرفيع الدرجة في العلم ،العالي املنزلة فيه ،وعلى ذلك حملوا قوله تعالى« :ل ْول َي ْن َه ُاه ُم
َ
ُ ُ
َّ
الر َّبا ِن ُّيون» ،3وقوله تعالى« :كونوا َر َّبا ِن ِّي َين» ،4قال ابن عباس« :حكماء فقهاء» ،وقال أبو رزين« :فقهاء
ُ
ُ
سألت ابن
«سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو «الرباني»؛ فقال:
علماء» ،وقال أبو عمر الزاهد:
 -1أبو الحسن الندوي ،رجال الفكر والدعوة ،ط الثالثة ،دار القلم الكويتية ص.26
 -2عبد السالم ياسين ،رجال القومة واإلصالح ،منشورات الصفاء لإلنتاج ،ص .43 ،42
 -3ـ سورة املائدة.63 :
 -4ـ سورة آل عمران79 :
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األعرابي؛ فقال« :إذا كان الرجل عاملا عامال معلما قيل له هذا رباني فإن خرم عن خصلة منها لم نقل
له رباني».1
وملا حل باألمة وباإلنسانية هذه األيام ما حل بها من وباء  ،covid19واضطربت األحوال في العادات
والعبادات ودب الهلع في الناس ،هب أهل الوراثة من العلماء منذ اللحظة األولى للبيان بمختلف
وسائل التبليغ والتعليم تصحيحا للتصورات وترشيدا للتصرفات العادية والتعبدية يردون بعلم
وحكمة املتنطعين والتسيبين إلى جادة الوسطية واالعتدال.
هذا وقد تعددت رؤى العلماء في تفاعلهم مع الجائحة فبين مبرز ألهمية التقيد بالتوجيهات
الحكومية في مختلف األقطار ،وبين من أخذ منها ما يراه محققا ملقاصد الشرع ومقاصد املكلف
تحقيقا ملصلحة الدارين ،وبين من تفاعل مع خطورة الوباء وفق فهمه الخاص لنصوص الشرع
ومقاصده.
فمن خالل تعدد رؤى العلماء األفاضل في التفاعل مع الجائحة املستشرية في كل ربوع العالم تبرز
أسئلة عديدة يمكن إجمالها في اآلتي:
كيف يمكن تقييم حضور العلماء في توجيه األمة في هذه الشديدة من شدائدها؟
ما املداخل العلمية واملنهجية الضامنة للبيان العلمائي أن يكتمل ويؤثر في األمة؟
كيف قارب العلماء األحكام الفقهية املتعلقة بالنوازل التي أبرزتها الجائحة؟
ماهي مظاهر خطاب العلماء التربوي املبشر واملطمئن لعموم األمة؟
لقد انبرى لإلجابة على هذه اإلشكاالت الجوهرية موقع منار اإلسالم بعقد ندوة دولية عن بعد
يومه  18رمضان 1441ه استضاف فيها نخبة من السادة العلماء األجالء والدكاترة الفضالء ملقاربة
املوضوع من خالل املحاور اآلتية:
أوال :التقعيد األصولي واملقاصدي لفقه الوباء؛
ثانيا :صناعة الفتوى زمن الجائحة األسس النظرية واملآالت التنزيلية؛
ثالثا :األحكام الفقهية الصادرة زمن الجائحة رؤية نقدية؛
 -1ابن قيم الجوزية ،مفتاح دار السعادة ،ج  1ص .124
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رابعا :الوظيفة التربوية اإليمانية للعلماء زمن الجائحة أسس وقضايا.
قام ببسط القول في املحور األول املوسوم بـ «التقعيد األصولي واملقاصدي لفقه الوباء» الدكتور
نور الدين الخادمي» ،1حيث جاءت مداخلته مرتكزة على النقاط اآلتية نذكرها اختصار وتركيزا في
اآلتي:
الجزء األول من مداخلته :تأسيس الفتاوى الفقهية «وقد حدد في مداخلته الفتوى الفقهية
البارزة واملتعلقة بفتوى غلق املساجد « زمن وباء كورونا على املقاصد الشرعية األساسية التالية:
مقصد حفظ الدين :حيث بين فيه أن فتوى الجنوح إلى إغالق املساجد هو العدول إلى الرخص
الشرعية إن قامت املرجحات الشرعية على ذلك ،وهي متحققة حسب رأيه في واقعنا املعيش زمن
الوباء.
مقصد النفس :وقد وضح فيه الدكتور أن الفتوى القائمة على إغالق املساجد إنما شرعت
للحفاظ على األنفس من الهالك بسبب انتشار الوباء.
اعتبار مآالت األفعال وفقه األولويات :حيث أكد في قوله أن هذا الوباء معدي ومهلك ومؤدي
للموت ،وبالتالي فاألحكام الشرعية لجملة من النوازل في هذه الظرفية الخاصة االستثنائية تستند
إلى فقه مآالت األفعال وترتيب األولويات.
الجزء الثاني من املداخلة :تحدث فيه الدكتور الخادمي عن املقاصد الخاصة ،جريا على تقسيم
الطاهر بن عاشور رحمه هللا في تقسيماته املقاصدية ،وقد حدد املحاضر في مداخالته املقاصد
الخاصة بالوباء وهي كاآلتي:
املقصد األول :مقصد االبتالء ،أي هذا الوباء ابتالء من هللا تعالى لكير يختبر خلقه ويمتحنهم.
املقصد الثاني :مقصد الرجوع إلى هللا تعالى والتضرع إليه زمن الوباء؛
املقصد الثالث :مقصد التخفيف والتيسير ،أي أن الظرفية الحالية تعتمد الرخص في العبادات
وتأجيل الفروض وغيرها.
 -1أستاذ التعليم العالي ورئيس وحدة البحوث بكلية الشريعة بحامعة قطر حاليا ،الوزير األسبق للشؤون الدينية بتونس،
رئيس مركز تونس الدولي ملقاصد الشريعة ،عضو مجلس األمناء باالتحاد العالمي لعلماء املسلمين ،له أكثر من ستين كتابا
منشورا وعشرات املقاالت...
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الجزء الثالث :خصصه املحاضر في وسائل املقاصد في فقه الوباء ،وحصرها في اآلتي:
وسائل إحياء البيوت إحياء للشعائر واملشاعر؛
وسائل إحياء املجتمع بالعمل الخيري؛
وسائل إحياء الدولية بإحياء النظم والدساتير الصالحة للناس؛
وسائل العالقات الدولية في مختلف املجاالت العلمية والفكرية والحقوقية وغيرها.
لقد عقب على هذه املداخلة القيمة الدكتور محماد رفيع ،1حيث وصفها بأنها مداخلة علمية
ضافية تمثل األساس املقاصدي للقول الفقهي في نازلة كورونا املستجد ،انتظمت مقاصد خاصة
لهذا الوباء ،وتقصيد اإلجزاءات االحترازية املتخذة من إغالق املساجد والحجر املنزلي.
ومن النقط البارزة في املداخلة أنها جمعت في مقاصد هذا الوباء بين إحياء البيوت واملجتمع
ومؤسسات الدولة ،غير أن لي عليها ملحظين:
أولهما القول بإغالق املساجد رأسا دون التمييز بين الدول القادرة على تأمين الصلوات في املساجد
في حدها األدنى ،وبين غيرها العاجزة عن ذلك.
ثانيهما :منع االقتداء باإلمام عن بعد باشتراط اتحاد املكان يفتقر إلى التحقيق من جهة التأصيل
ومن جهة التنزيل.
وتطرق الدكتور محمد الناسك 2للمحور الثاني املتعلق بـ» صناعة الفتوى زمن الجائحة األسس
النظرية واملآالت التنزيلية» ،حيث بين في مداخلته القيمة أن للفتوى منزلة عظيمة ،ومكانة رفيعة ،إذ
ُ
قد توالها هللا جل جالله في قوله تعالىَ « :ي ْس َت ْف ُت َون َك ُقل َّ ُ
للا ُي ْف ِتيك ْم» ،3ثم توالها رسوله – صلى هللا
ِ
عليه وسلم -في حياته ،فاملفتي موقع عن رب العاملين ،ونائب عن رسوله األمين.
 -1أستاذ أصول الفقه واملناظرة ومقاصد الشريعة بفاس ،رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
–ظهر املهراز -بفاس
 -2دكتور متخصص في علوم القرآنوالتفسير.
 -3سورة النساء ،اآلية 176
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ولخطورة الفتوى كان السلف الصالح يتدافعونها ،ويود كل واحد منهم لو أن غيره كفاه ،وإذا
اضطروا للفتوى تثبتوا منها ،وكان ال يتوالها إال من حصل شروطها العلمية والعملية ،وكانوا يحرصون
على االجتهاد الجماعي لتقليل نسبة الخطأ ،وتجنب زلة العالم التي قد تهدم الدين.
ومن الشروط العملية للمفتي دوام االفتقار والتضرع للكريم الوهاب ،فهو املعلم وامللهم ،وقديما
قالوا:
وإذا لم يكن للفتى عون من هللا *** فأول ما يجني عليه اجتهاده
وإذا كان االفتقار واجبا على كل عبد هلل ،فوجوبه على العالم أحرى ،ألن العلم يجعل صاحبه
عارفا بنفسه وبذلك ينعدم االدعاء ،عارفا بربه وبذلك يصح االفتقار ،قال ابن القيم  -رحمه هللا « :-
ينبغي للمفتي املوفق إذا نزلت به املسألة أن ينبعث من قلبه االفتقار الحقيقي الحالي ال العلمي املجرد
إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على
حكمه الذي شرعه لعباده في هذه املسألة فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق وما أجدر من
أمل فضل ربه أن ال يحرمه إياه فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طالئع بشرى التوفيق فعليه أن
يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد وهو النصوص من القرآن
والسنة وآثار الصحابة فيستفرغ وسعه في -تعرف حكم تلك النازلة منها فان ظفر بذلك اخبر به وان
اشتبه عليه بادر إلى التوبة واالستغفار واإلكثار من ذكر هللا فإن العلم نور هللا يقذفه في قلب عبده
والهوى واملعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد وال بد أن تضعفه».1
كما ينبغي للمفتي املداومة على مطالعة الكتب الفقهية ،فمنها تعرف األحكام الفرعية ،ومن خالل
معالجتها تكتسب امللكة الفقهية ،بمعرفة مناهج االستنباط عند أئمة اإلسالم ،وتدرك علل األحكام،
ويعرف الخالف وأسبابه ،فالقاعدة أنه ال يجوز األمر باملعروف وال النهي عن املنكر فيما اختلف فيه،
كما أن من لم يعرف الخالف لم يشم رائحة الفقه.
َ
ُ ُ َّ ُ ُ ْ
للا ِبك ُم ال ُي ْس َر َول
الشريعة اإلسالمية هي شريعة التيسير ،جاء النص عليها في قوله تعالى« :ي ِريد
ُ ْ
ُي ِر ُيد ِبك ُم ال ُع ْس َر ،»2وفي قوله -عليه السالم « :-يسروا وال تعسروا ،وبشروا ،وال تنفروا» ،3واستنبط
 -1إعالم املوقعين ،البن القيم ،ج  ،4ص .172
 -2سورة البقرة ،اآلية .186
 -3صحيح البخاري  -كتاب العلم -باب ما كان النبي صلى هللا عليه وسلم يتخولهم باملوعظة والعلم  -حديث:69
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العلماء من هذه النصوص وغيرها جملة من القواعد الفقهية ،ولكن التيسير ال ينبغي أن يكون
مطلوبا بنفسه ،وال مقصودا لذاته ولو على حساب األدلة الصحيحة ،والقواعد الواضحة ،كمن
يتتبع رخص املذاهب ،ويتمسك بزلة العالم ،فالحرص على التيسير قد يوقع في اإلثم ،فعن عائشة
ر�ضي هللا عنها أنها قالت « :ما خير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أمرين إال أخذ أيسرهما ،ما لم
يكن إثما ،فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ،وما انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه إال أن
تنتهك حرمة هللا ،فينتقم هلل بها».1
النظر في املآالت برهان على حنكة العالم ،وتمكنه من فهم الشريعة ،ومعرفة الواقع ،فالعالم قد
يصدر فتوى باإلباحة أو التحريم ،لجلب مصلحة أو دفع مفسدة ،فيحدث عكس مراده ،إذا غاب
عنه اعتبار املآل ،واملعرفة بأحوال الناس ومقاصدهم ومشاربهم ،وتحصينا الفتوى من أن تكون
وسيلة لتحقيق األهواء ،أو تحصيل املكاسب اآلثمة باسم الشريعة.
كان سيدنا عمر والخلفاء الراشدون إذا نزلت بهم نازلة جمعوا لها أهل الشورى من علماء
الصحابة وفضالئهم ،وكان الفقهاء السبعة من بعدهم إذا نزل بهم أمر تدارسوا وال يقطع القا�ضي
أمرا دون الرجوع إليهم ومعرفة رأيهم ،فاالجتهاد الجماعي ليس بدعا من القول ،بل عمل به سلفنا
الصالح ،ملا فيه من الشورى التي أمرنا بها ،ولتقليل نسبة الخطأ ،والعصمة من الزلل في الفتوى.
فاالجتهاد ينبغي أن يصبح مؤسسة حرة ال تخضع لجهة أو سلطة ما ،تجمع نخبة من كبار العلماء
في مختلف التخصصات ،مع نخبة من الخبراء في شتى املجاالت.
املحور الثالث من الندوة« :األحكام الفقهية الصادرة زمن الجائحة رؤية نقدية « فقد انبرى لبسط
القول فيه الدكتور وصفي عاشور أبو زيد ،2حيث قدم مداخلته القيمة متضمنة املآخذ التي الحظها
على السادة العلماء زمن الوباء ،نختصر أهمها في النقاط التالية:
التنويه بتفاعل العلماء مع النوازل املستجدة زمن الوباء وما صاحب ذلك من فتاوى فقهية لجملة
من القضايا املستحدثة.
نبه إلى التسرع في بعض األحكام الفقهية زمن الوباء(فتوى إغالق املساجد).
 -1صحيح البخاري  -كتاب املناقب -باب صفة النبي صلى هللا عليه وسلم  -حديث: 3883
 -2أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة ،وعضو مجلس أمناء االتحاد العالمي لعلماء املسلمين ،عضو الهيأة االستشارية
ملوقع منار اإلسالم.
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عدم املشاورة في بعض الفتاوى الفقهية ،حيث كان األجدر صدور فتاوى جماعية عصمة لألمة
من الخطأ والزلل.
الحظ بعض اإلشكاالت في االستدالل لفتاوى فقهية تستند إلى بعض األقوال املرجوحة في
املذاهب الفقهية.
اعتبر املسائل الطبية العلمية والتوجيهات الوقائية في الباب من شرع هللا ،التي يجب التقيد بها
واحترامها.
حذر من بعض الرؤى الالأخالقية أثناء مناقشة والرد على آراء وفتاوى فقهية ،حيث يجب التحلي
بآداب التناظر والجدل املحمودين.
نبه إلى عدم استصحاب فتاوى وأحكام فقهية لواقع سابق تحكمه سياقات متعددة ،تختلف كليا
عن واقعنا الحالي.
وقد عقب على هذه املداخلة القيمة الدكتور عبد العظيم صغيري ،1بدءا بتثمين املداخلة وانتهاء
بتقديم إضافات مكملة لها ،ويمكن تلخيص أهم اإلضافات في التالي:
ضرورة مراجعة مناهج تكوين الفقهاء وتأهيلهم ،عبر االهتمام بالجانب القيمي واألخالقي ،بشكل
متكافئ بين رعاية األدب واملراهنة على التحصيل العلمي واألكاديمي؛
الدعوة إلى بناء مرجعية فقهية موحدة للمسلمين؛
دعوة الفقهاء للتحرر من االرتهان لكل ألوان االصطفافات واالستقطابات والتوظيفات ،ألن حرية
الفقيه تؤهله للتوقيع عن هللا تعالى بصدق وتجرد؛
الدعوة إلى تحيين الفتاوى الفقهية ،وجعلها مواكبة للمستجدات والتطورات ،فهذا أدعى لتطبيقها
والتفاعل معها من قبل املخاطبين بها من األفراد والجماعات؛
دعوة الفقهاء للتمييز بين مقتضيات الفتوى املوجهة للعامة ،وتلك املوجهة للخاصة؛
دعوة الفقهاء واملشايخ الكبار لالنضباط لفتاوى الهيئات العلمائية التي يمثلونها؛ لضمان ثقة
الناس في فتاواهم ،وحرصا على لم شمل املسلمين ،خاصة في الكوارث والجوائح؛
 -1أستاذ العقيدة والفكر اإلسالمي بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط
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ليس شرطا في كل الفتاوى الفقهية ،استدعاء نوازل مشابهة لها عند السلف ،مع التكلف في ذلك،
بل إن الرهان يجب أن يتوجه ابتداء لرعاية الدليل ،وتنزيله على الواقع بشكل يراعي فقه التدين فهما
وتنزيال.
املحور الرابع» الوظيفة التربوية اإليمانية للعلماء زمن الجائحة أسس وقضايا» حيث فصل فيه
القول الشيح محفوظ إبراهيم فال ،1فجاءت مداخلته القيمة مبرزة أهمية القرآن الكريم في مثل
هذه األزمات ،وقد تضمنت محاضرته العناصر التالية نذكر أهمها اختصارا:
الخطاب العلمائي ينبغي أن يكون قرآنيا ابتداء وانتهاء ،حيث ينبغي أن تتميز نظرة العلماء لهذه
الجائحة بالنظرة القرآنية.
الجائحة الحالية أبرزت ضعف اإلنسان أمام قدرة هللا سبحانه وتعالى وقهره.
الرجوع إلى هللا تعالى واللجوء إليه والتضرع والتوبة إليه سبحانه وتعالى هو املخرج من هذه
الجائحة التي حلت باإلنسانية جمعاء ،وينبغي أن يصطبغ خطاب العلماء بهذه الصبغة التربوية
اإليمانية.
األخذ باألسباب من احترام للتوجيهات الطبية الوقائية من شرع هللا ،التي يجب االلتزام بها.
وقد عقب على مداخلته الدكتور إبراهيم الهاللي ،2حيث تضمن تعقيبه تأكيدا لبعض ما قاله
املحاضر مشكورا ،مع إضافة بعض القضايا املرتبطة باملوضوع ثم تنبيهه على بعض األمور ،وأجمل
كل ذلك في اآلتي:
رسالة العلماء وخطابهم التربوي ينبغي أن يصدر عن علم نافع من قلب خاشع ،وخطاب العالم
ووعظه وفتواه تنفذ إلى القلب قبل أن تطرق كلماته آذان السامعين.فالكالم الذي يعدم الخشية
والتقوى يمر فوق الرؤوس دون أن ينفذ إلى القلب ،ولو رصع وجمل باآليات واألحاديث ونمق باأللفاظ
الفصيحة.
 -1الشيخ محفوظ إبراهيم فال ،نائب املدير العام ملركز تكوين العلماء بموريتانيا ،امام وخطيب جامع أسامة بن زيد بعرفات،
مقيم بنواكشوط بموريتانيا.
 -2دكتور متخصص في القراءات القرآنية ،عضو االتحاد العالمي لعلماء املسلمين.
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رسالة العلماء ال ينبغي أن تكون منقطعة ومنبثة ومجزأة ،فعليها أن تنبثق من نظرة شاملة عن
الكون وخالقه ،واإلنسان ومصيره ،والتاريخ وسنة هللا فيه ،وحركية اإلسالم في الزمان واملكان،
ومستقبل اإلسالم ووعد هللا فيه.
رسالة العالم وخطابه ال ينبغي أن تتقيد بالنصوص وحدها بل ال بد من مراعاة الواقع وتضاريسه
ومهاويه وآفاته ،فإغفال الواقع وسياقه يرسل خطاب اليأس والقنوط ،ويوحي بانقطاع األمل ويضجر
صاحبه من الواقع فال يصبر .وأما عكسه فيمنح األمل ويبتسم في وجه قدر هللا وعجيب صنعه،
ويكون له مع قدر هللا أجل ووعد أن يدخل هللا اإلسالم بيت كل حجر ومدر ،وهللا ال يخلف امليعاد.
رسالة العالم وخطابه حين امتالك الحكمة تتسلل إلى أعماق اإلنسان زمن الشدة واألوبئة حين
تقتحم املنايا والرزايا سكون الناس وحين يقرع الطارق املزعج األبواب.
رسالة العالم وخطابه مع الناس وفي الناس في أسواقهم ومنتدياتهم ومساجدهم يأمل آلمالهم
ويألم آلالمهم ،يكون مرجعا ومالذا ،ال ينزوي عنهم مستعليا بمنبره ومحرابه وكرسيه وشواهده
وإجازاته ...يبين للناس ما نزل إليهم ،وال يحتجب عن فقرهم وحاجتهم وجهلهم.
خطاب العالم ملثله من أهل العلم والفضل املعاصرين والسابقين ال يجوز أن يتجاوز حد األدب
واللياقة ،فعليه أن يعرف لهم حقهم ،ويحفظ لهم حرمتهم ،ويراعي قصدهم ويلتمس لهم األعذار ما
أمكن.
يجمل بالعالم وهو يبلغ رسالته أال يربط دائما الوباء والجائحة وما يقع من زالزل وفيضانات بأنها
عقوبة إالهية ،فيربطها بمواقف وأحداث ،فذاك من التألي على هللا تعالى.
وختاما فإن رسالة العلماء العاملين الربانيين زمن الوباء رسالة عظيمة الشأن ،عالية القدر ،تروم
في مختلف أحوال الناس تذكيرهم بخالقهم والداللة عليه سبحانه وتعالى ،وتعريف الناس بشرع هللا
تعالى وأحكامه في أحوالهم التربوية اإليمانية الخلقية والتشريعية واالقتصادية والسياسية ،يقول
اإلمام ابن قيم الجوزية-رحمه هللا -في شأن العلماء َّ
الربانيين -هم« :ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم،
ً
وهم القائمون بما بعثوا به علما وعمال ودعوة للخلق إلى هللا على طرقهم ومنهاجهم ،وهذه أفضل
مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة...وهؤالء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط
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بين الرسول وأمته فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه ،1»...ولن تكتمل رسالتهم النيرة
الخالدة إال باجتهاد جماعي جامع تهفو إلى تحقيقه النفوس الطاهرة ،والعقول النيرة ،والهمم العالية،
عصمة لألمة من الزلل والخطأ ،ونشدان الصواب في التصورات واألحكام ،وفي هذا السياق يورد
األستاذ عبد السالم ياسين رحمه هللا قوله »:البد إذن من اجتهاد جماعي تتكامل فيه الخبرات العملية
مع العلم بالنصوص ،والتخصص الفقهي ،وبعد النظر األصولي».2
املصادر واملراجع:
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الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل ،أبي عبد هللا البخاري ،تحقيق محمد زهير بن ناصر
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عبد السالم ياسين ،إمامة األمة ،دار لبنان للطباعة والنشر ،الطبعة األولى.
عبد السالم ياسين ،رجال القومة واإلصالح ،منشورات الصفاء لإلنتاج.

 -1ابن قيم الجوزية ،طريق الهجرتين ،ج.516 ،1
 -2عبد السالم ياسين ،إمامة األمة ،دار لبنان للطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،ص 239
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واقع الحداثة وضياع اإلنسان
زمن جائحة كورونا COVID 19
مقاربة منهجية ملشروع أخالقي بديل عند طه عبد الرحمن

The reality of modernity and human
loss during the time of the Corona pandemic Covid-19:
a systematic approach to an alternative ethical project to Taha Abdel Rahman

د.ربيع الحمداوي
باحث في الفكر اإلسالمي

تقديم:

في خضم أزمة صحية عاملية نتجت عن تف�شي وباء عالمي مصدره كورونا  ،COVID 19والذي بسببه
تم الحجر الصحي على ثلث ساكنة العالم ،فتعطلت عادات اإلنسان االجتماعية ،وكل النشاطات
ُ
االقتصادية ،وأمام هذا العجز العالمي عن مواجهة الداء وحماية اإلنسان من هذا الوباء ،تطرح
عدة تساؤالت منهجية لها أهميتها من قبيل :هل نموذج الحداثة املعاصرة لها من املؤهالت املعرفية
ّ
واملنهجية ما يمكنها من مواجهة هذه الجائحة العاملية؟ هل يمكن للعالم أن يواجه هذه الجائحة
بالبعد املادي والتقني في غياب أي بعد أخالقي؟ أال يمكن القول إن نموذج الحداثة اليوم أصابه من
الوهن ما يعبر عن عجزه في رد االعتبار إلنسانية اإلنسان؟ خصوصا وأننا نجد دوال موبوءة فضلت
ُّ
املصلحة االقتصادية على حماية النفس اإلنسانية ،فأدى بها ذلك إما إلى التستر في كشف حقيقة
انتشار الوباء منذ بدايته ،وإما إلى التهوين من مخاطره في هالك البالد والعباد ،في غياب أي وازع
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أخالقي في ذلك؟ كل هذه تساؤالت تجعلنا نسائل واقع الحداثة اليوم بنقد أخالقي ومقاربة منهجية
ملشروع بديل ،أحد أعالمه مفكر مغربي كبير هو طه عبد الرحمن.
لقد أصبح السياق العالمي الذي تمر منه اإلنسانية اليوم في ظل هذه الجائحة العاملية ،يتميز
ّ
بالتشرد والتيه وفقد املعنى ،وذلك نتيجة انعدام اإليمان
أكثر من أي وقت م�ضى بشعور اإلنسان
باليقينيات واملطلقات الغيبية ،التي كانت على الدوام تزود اإلنسان بالرجاء ّ
وتمده بطاقة العطاء
واإلبداع ،وهذا ما جعل اإلنسان في واقع هذا الوباء العالمي ُيشعره بضعف شديد نتيجة فراغ روحي
رهيب ،أماله واقع فرض نفسه عندما ظن إنسان الحداثة املعاصرة أنه مستغن عن البعد الروحي،
وأن الوسائل املادية كفيلة بتحقيق رغباته املعيشية وتطلعاته اإلنسانية ،وفي ظل هذا السياق ال
نستغرب إن وجدنا من أبناء الحداثة الغربية نفسها من يدعو صراحة إلى ضرورة العودة إلى األخالق،
من أجل إنقاذ اإلنسانية مما تعيش فيه من تدهور أخالقي وانحطاط سلوكي ،ومما ينتظرنا في املستقبل
من انهيار حقيقي وخراب ُم ّ
دمر ،تفقد معهما اإلنسانية صفتها اآلدمة ،يقول ألبرت أشفيتسر» نعيش
ُ
ونسير في حضارة ليس وراءها مبدأ أخالقي تستند إليه (ُ )...ومثل الحضارة التي يحتاج إليها هذا العصر
ُ
ليست جديدة أو غريبة عنه ،بل كانت في ُمث ِل اإلنسانية من قبل ،ويمكن أن تعثر عليها في كثير من
الصيغ العتيقة ،وليس علينا أساسا إال أن نعيد إليها ما كان لها قديما من احترام ،وأن ننظر إليها
نظرة حديثة حينما نربط بينها وبين الواقع املاثل أمامنا».1
تتمثل أطروحة طه عبد الرحمن في نقده للحداثة وتأسيس البديل على مقاربة «روح الحداثة»
بدل «واقع الحداثة» ،وقد استعان الدكتور طه في بناء مشروعه الفكري على عدة مؤلفات ،لكن أبزها
تأصيال ملنظور الحداثة ونقدها حسب هذه الدراسة كتابان ،األول كتاب «سؤال األخالق :مساهمة
في النقد األخالقي للحداثة الغربية» ،ثم كتاب «روح الحداثة :املدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية».
في هذه الدراسة أسعى إلى بيان معالم الحداثة عند طه عبد الرحمن ،والتي تتأسس لديه على
فرضيات :أولها أن الحداثة أنواع كثيرة ،وبالتالي فالنموذج الغربي ليس هو النموذج الوحيد الواجب
االقتداء ،وثانيها أنه يجب االنتقال من واقع الحداثة إلى روح الحداثة في التأسيس.
 -1ألبرت أشفيتسر»فلسفة الحضارة» ،ترجمة :عبد الرحمن بدوي ،مراجعة :زكي نجب محمود ،املؤسسة املصرية العامة،
ط1963 ،1م ،ص.35-57
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إن السؤال املحوري الذي يسعى البحث اإلجابة عنه هو :كيف أسس طه عبد الرحمن ملنطق
جديد في الحداثة يتجاوز األعطاب التي خلفتها العقالنية املجردة فيه ،والتي أسهمت في هذا الواقع
املأزوم الذي تعيشه اإلنسانية ؟ وكيف تجاوز بهذا املنطق فكر التقليد وأحيا فكر االجتهاد والتجديد؟
هذا ما يسعى البحث اإلجابة عنه وفق املحاور اآلتية:
أوال :واقع الحداثة ومبدأ نقد العقالنية الغربية عند طه عبد الرحمن
العقالنية ّ
املجردة وأزمة إنسانية اإلنسان في الحداثة الغربية
النموذج املادي للحداثة الغربية وفصل العلم عن األخالق
ثانيا :املشروع األخالقي البديل لنموذج الحداثة عند طه عبد الرحمن
مبادئ روح الحداثة في التصور اإلسالمي
روح الحداثة في ضوء النظرية األخالقية اإلسالمية
أوال :واقع الحداثة ومبدأ نقد العقالنية الغربية عند طه عبد الرحمن

إن ما يميز فلسفة طه عبد الرحمن بشكل ملفت هو أنها ال تنشغل بمشكلة اإلنسان املسلم
فقط ،بل تنشغل أيضا وبقوة بمشكلة اإلنسان عموما ،وبذلك فهي فلسفة ذات بعد كوني تبتغي
إخراج اإلنسانية الحديثة من املآ�سي واملتاعب واملصائب التي تسبب فيها نموذج الحداثة الغربية،
وبذلك اتخذ طه عبد الرحمن مسلكين هما :نقد العقالنية الغربية املجردة ،ونقد فصل العلم عن
األخالق في هذا النموذج.
العقالنية املجّردة وأزمة إنسانية اإلنسان يف الحداثة الغربية

العقالنية أهم املقومات التي ُبنيت عليها الحداثة الغربية حتى أضحت لصيقة بها ،لكنها أنواع
كما يقول طه عبد الرحمن ،ومن لم يدرك ذلك سيعتقد املثال الغربي لها هو النموذج الوحيد فيها،
ولذلك يقول «وقد التبس األمر على دعاة العقالنية من َ
املحدثين ،فظنوا أن العقالنية واحدة ال ثانية
لها ،وأن اإلنسان يختص بها بوجه ال يشاركه فيه غيره ،وليس األمر كذلك إذ العقالنية على قسمين
ّ
املجردة من األخالقية ،وهذه يشترك فيها اإلنسان مع البهيمة ،وهناك
كبيرين ،فهناك العقالنية
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املسددة باألخالقية ،وهي التي يختص بها دون سواه ،وخطأ َ
ّ
املحدثين أنهم َ
حملوا العقالنية
العقالنية
على املعنى األول وخصوا بها اإلنسان».1
نظرا ملا للعقل من أهمية فقد تكلم فيه العلماء باختالف مشاربهم ،فعن العقل تكلم الفقهاء
واألصوليون من حيث هو مناط التكليف ،فلم ُيعنو بالبحث في حقيقته في ذاته ومعرفة ماهيته
كما فعل الفالسفة ،وإنما بحثوا في وظيفته وابتعدوا عما ال طائل تحته ،كالبحث في العقل عرضا
أو جوهرا ،والجدل في عالقته بالنفس والروح ،لقد صرح الجويني بصعوبة تعريف العقل ،ولذلك
َّ
انصب اهتمامه على البحث في وظيفته ،وذك َرنا في معرض كالمه أن أبرز من أولى اهتمامه بحقيقة
العقل الحارث املحاسبي ،2كما اعتبر الغزالي البحث عن تعريف منضبط للعقل غير ممكن ،حيث
قال»إذا قيل ما حد العقل فال تطمع في أن تحده بحد واحد ،فإنه هوس».3
وإذا كان موقف علماء املسلمين في تعريف العقل مختلف عن غيرهم ،إال أنهم لم يهملوه بل عرفوه
بوظيفته ،مهتمين بدوره في فهم الحجج وإدراك املعاني وتفسير الظواهر واالستدالل على القضايا،
فالبحث إذن في ماهية العقل وكنهه» بحث ليس وراءه طائل ،ولم تثمر فيه املباحث منذ الفلسفة
اليونانية إلى اليوم ما يعود بفائدة على واقع املعرفة اإلنسانية ،واستشعار هذا السبب هو الذي حول
البحث في العقل من مجال الوجود إلى مجال املعرفة»4في التصور اإلسالمي ،عكس التصور اليوناني
القديم مع أرسطو وسليله في العصر الحديث ديكارت ،الذي رأى أن العقل بإمكانه معرفة الحقيقة
دون مساعدة خارجية ،بل وقصر الفكر الغربي هذه املعرفة على الجوانب املادية ،مع استبعاد كل
ما هو أخالقي روحي ألنها حسب زعمهم تبعد ميدان الفكر العلمي عن املوضوعية ،يقول طه عبد
الرحمن» أصبحت املعاني الدينية والقيم األخالقية ُت ّ
عد عندها بمنزلة عوائق ،أو عقبات ّ
تثبط العمل
العلمي وتخرجه عن حقيقته وفائدته ،والصواب أن تحصيل تمام املوضوعية غير ممكن ،وكل ما
 -1طه عبد الرحمن «سؤال األخالق مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية» ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط،1
2000م ،ص.14
 -2ينظر :الجويني أبو املعالي عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف «البرهان في أصول الفقه» ،تحقيق :د .عبد العظيم محمود
الديب ،طبعة الوفاء  -املنصورة – مصر ،الطبعة 1418 ،1ه ،ج ،1ص.95
 -3الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطو�سي «املستصفى من علم األصول» ،تحقيق :محمد سليمان األشقر ،مؤسسة
الرسالة،بيروت،ط1417 ،1ه1997/م ،ص.20
 -4النجار عبد املجيد «خالفة اإلنسان بين الوحي والعقل بحث في جدلية النص والعقل والواقع» ،املعهد العالمي للفكر
اإلسالمي ،سلسلة املنهجية االسالمية  ،5ط1413 ،2ه1993/م ،ص.72
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تفعله هذه املمارسة العقالنية هو أنها تستبدل باملعاني األخالقية الدينية معان وقيما أخرى ،غير
دينية وغير أخالقية بما فيها املوضوعية نفسها».1
وبهذا فإن املنهج العقلي والعلمي الذي ارتكزت عليه الحداثة العقلية ،ال يستند إلى مفاهيم
إنسانية أخالقية تحترم كرامة اإلنسان ُ
وتصون ِق َيمة ،وفي هذا يرى عبد الوهاب املسيري أن املفهوم
العلمي والتكنولوجي للتقدم ،الذي تتبناه الحداثة الغربية إنما هو مفهوم مادي محض للتقدم،
يطغى على أي جانب من الجوانب اإلنسانية للتقدم ،وال يعترف بها إال كجوانب ثانوية أو كجوانب
ًّ
ًّ
ذاتية تخص األفراد كال على حدة ،أو كال على هواه ومعاييره الذاتية الخاصة به وحده دون غيره.2
ًّ
فالعقل ّ
املجرد إذن الذي كان ُيؤمل منه تحقيق التقدم والتنوير املطلوب ،صار عقال محتال
َ
العقل الوسيلة
بشهوة املصلحة واالستحواذ ،فكانت نتائجه كارثية على اإلنسان خصوصا حين جعل
األشد فظاعة الستالب اإلنسان ،يقول طه عبد الرحمن في ذلك «فالعقل املجرد هو بالذات العقل
ُ
الذي يخلو من اليقين في نفع املقاصد التي اختارهاْ ،
وباألولى من اليقين في نجوع الوسائل التي اتخذها،
وال نستغرب إذ ذاك ألن ينقلب بالضرر على اإلنسان ،إن قليال أو كثيرا».3
وتبعا لعدم وفاء العقالنية ّ
املجردة بتحقيق النفع في املقاصد والنجوع في الوسائل ،يرى طه عبد
الرحمن «أن هذا لن يتحقق إال في ظل العقالنية اإلسالمية اإليمانية ،فالتصور اإلسالمي له ربط
إجرائي من نوع آخر مختلف تماما ،حيث إنه يربط بين الوسيلة والقيمة ،فيربط األسباب بالقيم،
َ
ألنه في هذا التصور سترفع القيمة الوسيلة إلى مستوى فوق املادي ،حتى لو كانت الوسيلة مادية،
فهي ُتحقق دائما معنى ًّ
مثاليا ،فالعقالنية اإلسالمية اإليمانية تقت�ضي اختيار القيمة التي يحصل
اليقين في نفعها ،واختيار الوسيلة التي يحصل اليقين في نجاعتها ،والوحي هو الذي يمد اإلنسان بهذا
اليقين».4
 -1طه عبد الرحمن «سؤال األخالق مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية» ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط،1
2000م ،ص.67
 -2ينظر :عبد الوهاب املسيري «دراسات معرفية في الحداثة الغربية» ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،ط2006 ،1م،
ص.37-38
 -3طه عبد الرحمن «سؤال األخالق» ،ص.68
 -4بوزبرة عبد السالم»طه عبد الرحمن ونقد الحداثة» ،جداول للنشر والتوزيع ،بيروت ،ط2011 ،1م ،ص.104
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ولذلك يقترح طه عبد الرحمن نسقا عقليا أوسع لتجاوز النسق الحداثي الضيق ،ومرتبة أعلى
ّ
املسددة ،والتي يقول فيها «وملا كان العقل
من العقالنية املجردة اصطلح على تسميتها :العقالنية
ّ
املجرد بفضل تنزيله على العمل وتوجيهه على مقتضاه ،يأخذ في ترك وصفة العقالني األصلي ليتجه
إلى االتصاف بوصف عقالني أفضل وأعقل ،ارتأينا أن نخص هذا العقل الذي ُي َس ِّد ُده العمل ويجدد
ّ
املسدد ،ونحن ماضون بإذن هللا إلى وصفه والنظر في مدى وحدود إمكاناته في
لباسه باسم العقل
ّ
املسدد عبارة عن
تكميل الحال العقلي لإلنسان» ،1وفي مزيد تعريف العقل املسدد يقول« :إن العقل
الفعل الذي يبتغي به صاحبه جلب منفعة أو دفع ّ
مضرةُ ،متوسال في ذلك بإقامة األعمال التي فرضها
ّ
املسدد حتى
الشرع» ،2وبذلك حدد طه عبد الرحمن ثالثة شروط أساسية يجب توافرها في العقل
يكون محل اعتبار ،وهي :موافقة الشرع ،واجتالب املنفعة ،والدخول في االشتغال.
ّ
املسدد إال أن هناك مرتبة أعلى وأفضل يورثها العمل
لكن على الرغم من ُعلو منزلة العقل

الشرعي ،وهو الذي اصطلح عليه طه عبد الرحمن العقل ّ
املؤيد ،وهو «العقل الذي اهتدى إلى
تحصيل الوسائل الناجعة فضال على تحصيل املقاصد النافعة» ،3فهو املرتبة األسمى من العقالنية
التي تمكن صاحبها من تلق الخطاب القرآني بمعانيه الروحية ،وليس برسومه اللفظية ،وكأن املتقرب
ُ
في ترقيه إلى مرتبة العقل املؤيد غايته تدارك اآلفات الخلقية والعلمية التي ورثتها كل من العقالنيتين
املجردة واملُ ّ
ّ
سددة ،وبهذا فالعقل املؤيد ال يقوم على مجرد اعتقاد اعتيادي باطني وتصديق وجداني
حي يقيني ُي ّ
وإقرار لفظي ،وإنما هو باألساس اعتقاد ّ
صدقه العمل وقول ُيحققه الفعل.4
النموذج املادي للحداثة الغربية وفصل العلم عن األخالق

إن االنتكاسة التي عرفتها املعرفة التي أنتجها عقل الحداثة الغربي على مستوى االرتقاء بإنسانية
اإلنسان ،راجعة إلى كون هذا الفكر انبنى على مبدأين جعال هذه املعرفة تنحصر تطلعاتها في أفق
املادة ،وتقصر عن إدراك األشياء في كليتها ،وهذان املبدآن هما:
-1
-2
-3
-4

طه عبد الرحمن»العمل الديني وتجديد العقل»،املركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ،املغرب،ط1997 ،2م ،ص.53
نفسه ،ص.58
طه عبد الرحمن»سؤال األخالق» ،ص.83
بوزبرة عبد السالم»طه عبد الرحمن ونقد الحداثة» ،ص.116-118
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األول :فصل العقل عن الغيب ،فكل ما ال تفيد التجربة الحسية وال تقديرات العقل املجرد في
اإلحاطة به أو بوصفه ،ينبغي إبعاده من مجال العلم وإدراجه في دائرة األسطورة أو الالعقل الذي
يخص حياة الفرد الشخصية.
الثاني :فصل العلم عن األخالق ،فال مجال في العلم لالعتبارات التي تصدر عن التسليم بقيم
معنوية مخصوصة ،أو عن العمل بقواعد سلوكية معينة ،على اعتبار أن العلم ينبغي أن يخضع
ملبدأ املوضوعية فقط ،الذي يستبعد أي تدخل للقيم الخلقية والروحية في مسار العلم».1
لقد أدى األخذ بهذين املبدأين في املمارسة العلمية في نظر طه عبد الرحمن إلى إنتاج معرفة
ذات طابع أداتي آلي» تنزل كل �شيء منزلة الظاهر الذي ينبغي التحكم فيه ،وال تتطلع إلى ما وراءه من
ُ
الدالالت الخفية ،وال إلى ما َبطن من األسباب املمتنعة عن املراقبة اآللية» ،2وال يخفى أن املعرفة
ُ
األداتية ال يمكن أن تشكل الحداثة الحقيقية التي يتطلع اإلنسان إليها ،ألنها معرفة قاصرة ال تبصر
ّ
إال الجانب املحسوس فيه ،ناسية أو متناسية جانبه الروحي واألخالقي ،وال شك أن الحضارة التي
تنبني على مثل هذا التصور الناقص ال يمكن أن تتجه باإلنسانية إال إلى دمارها ونقص إنسانيتها،
ولذلك نجد بعض علماء الحضارة الغربية يدقون ناقوس الخطر ،منبهين اإلنسانية وقادة العالم إلى
أن االستمرار في هذا التوجه من الحداثة سيف�ضي ال محالة إلى الكارثة ،التي لن تعود على اإلنسانية
إال باملساوئ بدل جلب املصالح ،3يقول ألبرت أشفيتسر» الخاصية املروعة في حضارتنا(أي الحضارة
الغربية) هي أن تقدمها املادي أكبر بكثير من تقدمها الروحي( ،)...إن الحضارة التي ال تنمو فيها إال
النواحي املادية دون أن يواكب ذلك نمو متكافئ في ميدان الروح ،هي أشبه ما يكون بسفينة اختلت
قيادتها ومضت بسرعة متزايدة نحو الكارثة التي ستق�ضي عليها».4
فالنظام العلمي والتقني للحداثة الغربية في َس ْع ِيه على السيادة بعيدا عن األخالق ،يكون قد
كشف عن سلبياته بعد أن كان أنصا ُره يعتقدون أن التقدم العلمي والتقني قادر أن يرفع عن اإلنسان
أسباب الشقاء ،وأن ّ
يمده بأسباب السعادة ،فإذا به ُيلقي باإلنسان في ّ
دوامة من الشك والقلق على
 -1طه عبد الرحمن «سؤال األخالق» ،ص.92
 -2نفسه ،ص.94
 -3ينظر :مصطفى أمقدوف «األخالقية أفقا للتغيير نحو بناء إنسانية جديدة بحث في فلسفة طه عبد الرحمن» ،عقول
الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،ط1439 ،1ه2018/م ،ص.119-120
 -4ألبرت أشفيتسر «فلسفة الحضارة» ،ص.107
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مصيره ،ملا ورثه من آفات ال حصر لها «وبترك هذه العقالنية َ
املتع َّمد لجانب االشتغال من األخالق
ِ
الدينية ،تكون قد تركت املصدر األسا�سي الذي ظل يمد أطواره الثقافية والحضارية بمعاني الحياة،
ومعايير السلوك وقيم العمل ،فأغلقت دونها باب تحصيل املعاني االشتغالية التي لها من القوة ما
تستطيع أن تضاهي به قوة التمكنات املادية التي انفتحت لها ،فتحفظ هذه التمكنات من أسباب
الضرر التي قد تتطرق إليها».1
لقد سد اإلسالم هوة الثغرة في التجربة التاريخية بين العلم واألخالق بإحداث توازن بين ُع َ
نصري

الروح واملادة ،وأخالقية الحياة والعلوم ،فاإلسالم ال ّ
يفرق بين العقيدة والعلم والتقنية ،بل على
العكس يوحد بينها في بنية واحدة متماسكة ،ألن «كل تقدم مادي يتطلب ّ
تقدما روحيا يفوقه أو على
األقل يساويه حتى يحصل االنتفاع به» ،2ومن هنا يرى طه عبد الرحمن أن الحداثة الغربية بنظامها
العلمي والتقني ال يمكن درء آفاتها إال بالعودة إلى اإلسالم ،أي تخليق النظام العلمي والتقني َوفق
املبادئ األخالقية التي جاء بها.
ّ
والتخلق ،أما ّ
وال يتحقق ذلك إال وفق مبدأين أساسيين هما ّ
التعقل فإنه ُي ّ
عد من أهم
التعقل
ُ
الفضائل التي ت ّميز اإلنسان عن غيره من املخلوقات األخرى ،يق�ضي بتحصيل املعرفة املفيدة التي
ُ
ّ
ُت ّ
«التعقل هو التحفظ من
جنب اإلنسان ما تخ�شى عواقبه من األفعال ،يقول طه عبد الرحمن
ّ
والتصون من اإلكثار من هذه الوسائل َد ً
ُّ
فعا لسوء العواقب» ،3وأما التخلق
اصطناع تقنية ممكنة،
ّ
فهو جوهر اإلنسان وماهيته ،فاإلنسان املتخلق هو الذي يجعل القيم األخالقية والروحية في ُ
صلب
ُ
أفعاله ،بحيث ال تكون هذه األفعال نافعة ومشروعة إال إذا سعت إلى تحقيق هذا املقصد الخلقي
ّ
الروحي ،فالتخلق إذن «عبارة عن االشتغال الذي يدفع عن اإلنسان آفة العمل بمبدأ السيادة،
ويجلب له الحكمة في اختراع التقنية والتأييد في استثمارها».4
إنه ال سبيل إلى تحصيل هذين املبدأين عند طه عبد الرحمن إال طريق التغيير من الداخل
بواسطة تجربة عملية ،وال تجربة في نظره أقدر على النفوذ إلى باطن اإلنسان من التجربة الخلقية
 -1طه عبد الرحمن «سؤال األخالق» ،ص.120
 -2طه عبد الرحمن «روح الحداثة املدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية» ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط،1
2006م ،ص.233
 -3طه عبد الرحمن «سؤال األخالق» ،ص.132
 -4نفسه ،ص.113
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َ
الدينية ،إذ «تجعلنا نهتدي إلى مناهج عقلية تستمد كمالها من نور الفطرة اإلنسانية ،كما نهتدي إلى
نتائج علمية تستمد هي األخرى نفعها من هذه الفطرة ّ
املكرمة» ،1والنتيجة أن الحداثة بهذا املعنى
والعالم أو املفكر خصوصا بالفطرة ،على أساس أن هذه الفطرة
ستوطد صلة اإلنسان عموما،
ِ
هي معين القيم الروحية والخلقية التي جاء الوحي اإللهي على وفقها تأييدا لإلنسان ،وإعانة له على
النهوض بمسؤولية األمانة التي تحملها في امليثاق الغيبي األول ،وبالتالي سيستعيد اإلنسان في عصر
الحداثة الغربية نوره األصلي ،فيصبح مبصرا ملا غاب عنه قبل هذه التجربة الدينية.2
وبناء على هذا فالنظرية األخالقية اإلسالمية تسعى إلى إضفاء طابع ديني على العلوم بتناول
ُ
غاياتها في املقام األول ،واألهداف التي يجب أن تناط بالبحث العلمي ثانيا ،وهذا من شأنه أن يسخر
هذه العلوم الزدهار اإلنسان وصيانة الخلق ،ال تدميره وتغييره.
ثانيا :املشروع األخالقي البديل لنموذج الحداثة عند طه عبد الرحمن

بعدما بسط طه عبد الرحمن نقده للحداثة الغربية في كتابه سؤال األخالق باعتبارها حداثة
ُ
وافدة َجرفت كثيرا من العقول ،بما نسج حولها من أوهام ،ها هو يبسط في كتابه (روح الحداثة) ُرؤية
حداثية جديدة بعيدة عن تقليد حداثة اآلخرين ،الفتقارها إلى األساس األخالقي ،فهو بذلك يدعو
َ
إلى إنشاء فلسفة أخالقية إسالمية معاصرة بديلة ،وذلك باالجتهاد في وضع ل ِبناتها وإقامة بعض
قواعدها.
ملا كانت األخالق في نظر طه عبد الرحمن عبارة عن صفات ضرورية يختل بفقدها نظام الحياة،
ُ
فإن النقد األخالقي يتوجه إلى الحداثة الغربية لكونها أخلت بهذه الصفات الضرورية التي تعطي
لإلنسان معنى وجوده وتحقق إنسانيته« ،فالقيمة األخالقية أسبق على غيرها من القيم ،بحيث ال
فعل يأتيه اإلنسان إال ويقع ابتداء تحت التقويم األخالقي».3
هكذا تتبدى لنا مشروعية النقد األخالقي للحداثة الغربية عند طه عبد الرحمن ،فلننظر في
كيفية بناء دعوى تأسيس الحداثة اإلسالمية على هذا النقد األخالقي.
 -1نفسه ،ص.98-99
 -2ينظر :مصطفى أمقدوف «األخالقية أفقا للتغيير» ،ص.119
 -3طه عبد الرحمن «روح الحداثة» ،ص.15
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مبادئ روح الحداثة يف التصور اإلسالمي

ينطلق طه عبد الرحمن في مشروعه لبناء الحداثة اإلسالمية من فكرة مؤداها التفريق بين
(روح الحداثة) التي ينبغي في نظره حفظها ،و(واقع الحداثة) الذي ينبغ مغادرته نتيجة ما أصاب
روح الحداثة من أعطاب عند تنزيلها في التطبيق الغربي ،حيث آل هذا التطبيق إلى مآالت جحدت
ّ
بمكتسبات الحداثة كما نظر لها الفكر الغربي.
وقد استقى طه عبد الرحمن هذا التمييز من التعريفات املختلفة املتعددة للحداثة في الفكر
ُ ّ
الغربي ،وهي تعريفات أدخلت الفكر املقلد في متاهة ال خروج منها ،وال قدرة له على استيعابها إال بهذا
ّ
التمييز بين روح الحداثة وواقع الحداثة ،وفي ذلك يقول« :كذلك ّ
يتعين أن نبدأ بالتخلص من هذا
الت�شيء الذي أدخلته هذه التعاريف على مفهوم الحداثة ،والسبيل إلى ذلك هو أن نفرق في الحداثة
بين جانبين هما :روح الحداثة وواقع الحداثة»ُ ،1
فروح الحداثة هي جملة القيم واملبادئ القادرة على
النهوض بالوجود الحضاري لإلنسان في أي زمان وأي مكان ،ألن «هذه الروح عبارة عن جملة من
املبادئ ،ومعلوم أن املبدأ ال يستنفذه أبدا تطبيق واحد ،إذ هو بمنزلة القاعدة العامة التي تجري
على حاالت مختلفة» ،2أما واقع الحداثة فهو ّ
تحقق هذه القيم واملبادئ في زمان مخصوص ومكان
مخصوص ،وبالتالي فالنموذج الغربي ليس سوى وجه من وجوه التطبيقات املمكنة لروح الحداثة،
من بين تطبيقات ممكنة أخرى ،ما تزال غير ُمنزلة على الواقع ،وبهذا فإن التطبيق اإلسالمي لروح
الحداثة كما ّ
عبر عنه طه عبد الرحمن يكشف عن تطبيق يسمو بروح الحداثة بما ال يسمو به
النموذج الغربي لها.3
وبناء على هذا فإن طه عبد الرحمن يؤكد أن روح الحداثة التي يفترض أن واقع الحداثة ُي ّ
طبقها
أو ُي ّ
حققها ،تقوم على ثالثة مبادئ أساسية هي:
مبدأ النقد :وهو فاعلية العقل على النظر والتمحيص والحكم ،سواء باإلثبات والقبول أو النفي
والدحض ،مع تقديم شرط الدليل على قبول األمر أو رفضه« ،ومقت�ضى هذا املبدأ أن األصل في
 -1نفسه ،ص.24
 -2نفسه ،ص.30
 -3ينظر :إبراهيم مشروح»طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري» ،مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،بيروت ،ط،1
2009م ،ص.230
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الحداثة االنتقال من حال االعتقاد إلى حال االنتقاد ،واملراد باالعتقاد هنا هو التسليم بال�شيء من
غير وجود دليل عليه ،ومقابله هو االنتقاد ،فيكون ُّ
حده هو املطالبة بالدليل على ال�شيء كي يحصل
التسليم به» ،1والنقد هنا ليس غاية في ذاته ،وإنما هو تجربة حية تؤهل صاحبها ملمارسة املعرفة
املستقلة عن كل املسلمات التي ال تخضع ملنهج النقد.
مبدأ الرشد :ويقصد به الخروج من حال القصور بالتبعية لآلخرين إلى حال النضج ،وبذلك
حققوا مبدأ الرشد ألنهم ظلوا تابعين ُم ّقلدين لغيرهم ،فلم ّ
فاملقلدون للغرب لم ُي ّ
تتحقق فيهم
الحداثة الحقة ،كونهم مستغرقين في االتباع ويعوزهم االبداع ،فمبدأ الرشد كركن أسا�سي في
التطبيق اإلسالمي للحداثة كما يرى طه عبد الرحمن ،لن يقوم إال إذا استند بدوره إلى مبدأ
االستقالل ،فيتحقق اإلبداع املوصول بما تقرر نفعه ،ال اإلبداع املفصول ،مقطوع الصلة باملاض،2
يقول طه عبد الرحمن «ال �شيء يجب على املسلم أن يمارس فيه استقالله على أبلغ وجه مثلما يجب
عليه في مجاالت اتصاله بعطاءات اآلخرين الذين سبقوه إلى الحداثة ،وذلك لكي يتمكن من حفظ
خصوصيته».3
مبدأ الشمول :وهو مبدأ تتأسس عليه كذلك روح الحداثة ،لكن إذا كان التطبيق الغربي لها
يقوم على استغراق جميع األفراد استغراقا شموليا يستوجب تجاوز الخصوصية ،وبذلك اتخذت
نموذجين لها هما :التوسع املادي ،أي اعتبار القيم املادية واملصالح الدنيوية واملنافع العاجلة قبل
غيرها ،والتعميم البشري ،أي امتداد آثار الحداثة إلى الجنس البشري وحده ،فإن طه عبد الرحمن
اتخذ مجاال مغايرا ملبدأ الشمول أرقى وأوفى من غيره ،إذ أكد أن آلية التطبيق اإلسالمي له يتخذ
نموذجين مغايرين عن التطبيق الغربي وهما :التوسع املعنوي ،أي اعتبار القيم الروحية واملصالح
الدنيوية واملنافع اآلجلة قبل غيرها ،والتعميم الوجودي ،أي امتداد آثار الحداثة إلى كل املوجودات
في هذا العالم ال الجنس البشري فقط ،وفي ذلك يقول «ينبغي ملجاالت التطبيق اإلسالمي املعتبرة أن
ُ
يبلغ فيها تغلغل التوسع املعنوي والتعميم الوجودي أعلى درجة».4
-1
-2
-3
-4

طه عبد الرحمن»روح الحداثة» ،ص.26
ينظر :بوزبرة عبد السالم «طه عبد الرحمن ونقد الحداثة».198-199 ،
طه عبد الرحمن «روح الحداثة» ،ص.144
نفسه ،ص.210
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ما يمكن أن نخلص إليه إذن ،هو «أن التطبيق الغربي ملبادئ الحداثة قد أف�ضى باإلنسان إلى
آفات أخالقية ال عدد وال حصر لها ،ومن هنا كانت الدعوة إلى ضرورة االشتغال بالتطبيق اإلسالمي
لروح الحداثة ،الذي ال يقل مشروعية عن االشتغال بالتطبيق الغربي لهذه الروح وفق املبادئ نفسها
التي ّ
أسست عليها الحداثة الغربية ،لكن َوفق ضوابط وغايات أخالقية أعطت للحداثة اإلسالمية
ُبعدا عامليا ّ
صحح من خالله واقع الحداثة الحالي ،وأعاد للحداثة روحها األصلية ،وهذا بالربط بين
املوروث الثقافي اإلسالمي القويم والكسب اإلنساني الحديث».1
روح الحداثة يف ضوء النظرية األخالقية اإلسالمية

لقد أصبح اإلنسان في واقع الحداثة الغربية اليوم في أزمة أخالقية حقيقية لم يسبق لها مثيل
في تاريخ البشرية ،فالحضارة التي أنشأها انقلبت عليه بالشقاء بدل السعادة ،وباالنحدار األخالقي
بدل السمو الروحي ،وبالقلق النف�سي بدل االطمئنان القلبي...إلخ ،وانطالقا من هذا الواقع الحضاري
الكوني الحديث ،تراءى للفيلسوف طه عبد الرحمن أنه ال مخرج لإلنسانية إال وضع نظام أخالقي
عالمي جديد ،وهذا في نظره ُي ّ
حتم علينا نحن املسلمين أن نجتهد في انشاء نظرية أخالقية مستمدة
من تعاليم ديننا الحنيف ،نجتهد في تعريف غيرنا بما حوته من أخالق وقيم كونية ،ألن اإلنسان
املنتظر ال يحتاج إلى �شيء أشد من احتياجه إلى هذه النظرية األخالقية اإلسالمية.
ولعل املتتبع ملشروع طه عبد الرحمن يجد حضور معالم النظرية األخالقية اإلسالمية في ّ
جل
ّ
ّ
كتبه إن لم نقل كلها ،فهو في كتابه (سؤال األخالق) يذكر بذلك ،ويقول «ليس يخفى أننا كنا نسعى
منذ صدور كتابنا (العمل الديني وتجديد العقل) إلى اإلسهام في تجديد الفكر الديني اإلسالمي ،بما
يؤهله ملواجهة التحديات الفكرية التي ما فتئت الحضا ة الحديثة َّ
تتمخص عنها ،بل كنا نسعى على
ر
ُ
وجه الخصوص إلى وضع نظرية أخالقية إسالمية مستمدة من صميم هذا الفكر ،نظرية تفلح في
ُ
التصدي للتحديات األخالقية لهذه الحضارة بما لم تفلح به نظائرها من النظريات األخالقية غير
اإلسالمية» ،2وكذلك في كتابه (الحق اإلسالمي في االختالف الفكري) حيث قال« :ينبغي وضع الجواب
اإلسالمي في سياق الغرض الذي توخينا تحقيقه في جملة من ُ
كتبنا من ضمنها هذا الكتاب ،3وهو
 -1بوزبرة عبد السالم « طه عبد الرحمن ونقد الحداثة» ،ص.245
 -2طه عبد الرحمن «سؤال األخالق» ،ص.171
 -3من بين كتبه األخرى في ذلك نجد :العمل الديني وتجديد العقل ،تجديد املنهج في تقويم التراث ،سؤال األخالق ،بؤس
الدهرانية ،روح الدين...إلخ.
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اإلسهام في إنشاء فلسفة أخالقية إسالمية معاصرة ،وذلك باالجتهاد في وضع بعض لبناتها وإقامة
ّ
بعض قواعدها» .1فكيف نظر طه عبد الرحمن لروح الحداثة في ضوء النظرية األخالقية اإلسالمية؟
تمتلك النظرية األخالقية اإلسالمية من وجهة نظر طه عبد الرحمن مشروعية تجعلها أقدر
من غيرها على التصدي لآلفات التي تسببت بها الحداثة بالنموذج الغربي ،ومرد ذلك توفر شروط
أساسية فيها تميزها عن النظريات األخالقية األخرى ،وهي:
أنها مستمدة من خارج نظام الحداثة الغربي.
أن مصدرها أقوى من مصدر هذا النظام.
أنها أخالق كونية ال محلية.2
وال يمكن أن تتوفر هذه الشروط مجتمعة حسب طه عبد الرحمن إال بالرجوع لسلطة الدين،
ألنه األقدر على فرز هذا النظام بهذا الشكل ،ولذلك يقول« :ال يكفي في تقويمها إال القدر األعلى
ّ
من األخالق ،وال كون ذلك إال باللجوء إلى دين واحد مأخوذ من كليته ،والدين الذي يقدر على قهر
العوملة ،أو قل الحداثة على ضبط مسلكها التعقلي ،إنما هو دين اإلسالم» ،3ويرجع هذا الفضل
للدين االسالمي في التقويم األخالق العتبارين هما:
أوال .أنه دين ٌ
خاتم للرساالت السماوية كلها :ويقت�ضي هذا أنه جمع ما كان في سالف األديان
والشرائع السماوية من حقائق اإليمان ،بل وزاد عليها حقائق ليست فيها ،وبالتالي فالدين اإلسالمي
جاء بتقرير أصل االستمرارية والتواصل في رساالت السماء ،وفي االستيعاب التقويمي والتصحيحي
النهائي الذي قامت به رسالة الختم ،فتصبح «القوة اإليمانية للدين اإلسالمي أوسع مدى من القوة
اإليمانية لغيره من األديان» ،4كما يقت�ضي هذا أن تكون أخالق اإلسالم مكملة ّ
ومتممة ألخالق سابق
األديان السماوية ،إذ أتى بأخالق تضيف قيما سلوكية لم تعرفها األمم السابقة ،بل جعل هذه
 -1طه عبد الرحمن «الحق اإلسالمي في االختالف الفكري» ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط2005 ،1م ،ص291-
.292
 -2طه عبد الرحمن»روح الحداثة» ،ص.86
 -3نفسه ،ص.87
 -4طه عبد الرحمن»الحق اإلسالمي في اإلختالف الفكري» ،ص.25
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األخالق مراتب ومقامات عليا ،وبذلك تكون «القوة األخالقية للدين اإلسالمي أعلى رتبة من القوة
األخالقية لغيره من األديان».1
ثانيا .أن الزمن األخالقي خاص بهذا الدين :أي أن الزمن الذي تتقلب فيه الحضارة اإلنسانية اليوم
هو الزمن األخالقي اإلسالمي ،ألن لكل دين سماوي طورا زمنيا ،يبتدئ بظهوره وينتهي لحظة نسخه
بشريعة أخرى ،فيكون هذا الطور عبارة عن زمنه األخالقي الذي يكون أهله مسؤولون عن إصالح ما
ّ
اعوج فيه من أخالق« ،وإذا كان األمر كذلك ،جاز أن نرتب أطوار هذا التاريخ بحسب هذه الشرائع،
ُ
فننزلها منزلة أزمنة أخالقية تختلف باختالف الشرائع ،فيكون الزمن األخالقي هو الطور الذي يبتدئ
عند ظهور الدين وينتهي عند ظهور دين غيره متى ُو ِجد ،فمثال الزمن األخالقي املسيحي يبتدئ بانتهاء
الزمن األخالقي اليهودي ،وينتهي بابتداء الزمن األخالقي اإلسالمي» ،2فاإلسالم بوصفه خاتم الرساالت
السماوية يكون هذا الزمن زمنه األخالقي ،ولذلك وصفه طه عبد الرحمن بالزمن األخالقي اإلسالمي،
الذي يصبح فيه املسلمون «مطالبون بقومة روحية وأخالقية تنهض بتخليق هذه الحداثة في مختلف
مظاهرها وتجلياتها ،وتقويم أخطائها وإصالح أعطابها ،وهذه القومة الروحية واألخالقية يوجبها على
املسلمين مقت�ضى التكليف اإللهي ،ألن هذا الزمن هو زمن أخالق اإلسالم ،وبما أن الحداثة الغربية
تقع في الزمن األخالقي اإلسالمي فهي في نظره – حقيقة إسالمية  ،-ال بمعنى أنها من إنتاج املسلمين،
بل بمعنى أن مسؤولية النهوض بتقويم اعوجاجها األخالقي ودفع آفاتها املضرة ،تقع ْ
باألولى على عاتق
املسلمين».3
َ
صانعها التاريخي ،ألن الزمن
وبذلك يصبح «كل مسلم معاصر مسؤول عن العوملة ولو لم يكن
األخالقي ُ
منه هو دون سواه ،ألنه زمن القيم التي تجددت ُّ
تجد َدها اآلخر مع دينه ،وتفريغ ذمته من
ز
ُّ
ُّ
هذه املسؤولية يوجب عليه أن يبادر إلى تعقب مظاهر العوملة – أو الحداثة – وتفحص إمكانات
ّ
َّ
َ
التخلق التي تحملها ،فإن كانت هذه اإلمكانات تزيد في التخلق ،أخذ بها وحث عليها ،وإن كانت ت ُنقص
ّ
ّ
التخلق ،استنهض ّ
همته في دفعها والتحذير منها وتغييرها ،وإن كانت ال تزيد في التخلق وال
من هذا
ُ
تنقص منه ،خ ّير فيها ،إن شاء أخذ بها وإن شاء دفعها».4
-1
-2
-3
-4

نفسه ،ص.25
طه عبد الرحمن «روح الحداثة» ،ص.87
مصطفى أمقدوف «األخالقية أفقا للتغيير» ،ص.168
طه عبد الرحمن «روح الحداثة» ،ص.89
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إن اإلسالم إذن بموجب خاتمية رسالته وكمال أخالقه قد ّ
حصل تراكما قيميا أخالقيا لم يحصله
غيره ،وهذا يجعل النظرية األخالقية اإلسالمية نظرية متكاملة ومؤهلة للنهوض بالهموم األخالقية
إلنسان الحضارة املعاصرة ،وبهذا املسلك التخليقي نستطيع تصحيح مسار التغير الحضاري «ابتداء
بتحديث األخالق ،يليه تحديث األفكار ،ثم تحديث املؤسسات ،فتحديث اآلالت» ،1ألن ما نراه اليوم
في مجتمعنا اإلسالمي ليس إال استنساخا لواقع الحداثة الغربية املادية ،بينما ينبغي في نظر طه عبد
الرحمن أن يكون تغييرا «يؤسس لحداثة ذات توجه معنوي بديلة عن الحداثة ذات التوجه املادي
التي يعرفها املجتمع الغربي».2
خاتمة:

بناء على ما تم ُ
عرضه وتحليله في هذا البحث من نظرية قائمة الذات عند طه عبد الرحمن
في تأسيس الحداثة اإلسالمة ،يمكننا القول إجماال إن فكر الرجل يشكل مشروعا حضاريا ًّ
حيا
َ ً
بالعطاء ،ملا تضمنه من ّ
صدا
جدة في الطرح ،وإبداع في املفاهيم واملناهج ،ولذلك ظلت آراؤه تجد
ً
واسعا في فضاء الفكر اإلسالمي املعاصر على امتداد السنين األخيرة ،ومما اد فكره ّ
تجدرا ورسوخا
ز
ُ
اهنيته لكل ما يعانيه الفكر اإلنساني املعاصر من أزمات ،والذي من تجلياته اليوم ما يعانيه العالم
ر
من جائحة نتيجة تف�شي هذا الوباء الخطير.
ّ
ً
لقد خط طه عبد الرحمن لنفسه مسارا متفردا حاول من خالله الخروج من الجمود والتقليد
ُ
ُ
بطلب االجتهاد والتجديد ،املف�ضي إلى االنتماء الواعي للحاضر مع استشراف أفق مستقبلي لهذا
ُّ
الفكر ،ال يتنكر ألصوله وال يجتث ذاته من جذوره ،وبذلك جابه هذا املفكر كل دعوات التقليد التي
ترتمي في أحضان الحاضر وتنقطع أو تنخلع عن املا�ضي ،ألنه تقليد يستمد حداثة لم يكن لنا أي
حضور فيها ،وبالتالي فهي غير ُمعبرة عن واقعنا بل هي ُمعبرة فقط عن واقع غيرنا.
لقد توصلت في هذا العمل إلى مجموعة من النتائج بناء على الفرضيات التي ُ
صغتها في املقدمة،
والتي تشكل محاور هذا البحث ،وهي كاآلتي:
 -1نفسه ،ص.55
 -2نفسه ،ص.16
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أوال :إن مشروع الحداثة عند طه عبد الرحمن ينطلق من بيان واقع الحداثة الغربية ،بإظهار
ُ
آفاتها ومفاسدها ،حتى تنتفي كل األوهام التي نسجت حولها ،وبالتالي تخليص العقل اإلنساني عموما
واإلسالمي خصوصا من التبعية لها ،فيكون ذلك دعوة للتجديد ،وهروبا من الجمود والتقليد.
ثانيا :إن مشروع الحداثة عند طه عبد الرحمن يرتكز على تأصيل رؤية أخالقية عاملية معاصرة،
ألن اإلنسانية في عصرها الحديث أغرتها املظاهر املادية وأصبحت تعوزها الضوابط األخالقية،
وبذلك تمثل الرؤية اإلسالمية حسب طه عبد الرحمن حال لكثير من العقبات ،عن طريق وصل
األخالق بالدين بدل منطق الفصل بينهما.
املصادر واملراجع

إبراهيم مشروح»طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري» ،مركز الحضارة لتنمية الفكر
اإلسالمي ،بيروت ،ط2009 ،1م.
ألبرت أشفيتسر»فلسفة الحضارة» ،ترجمة :عبد الرحمن بدوي ،مراجعة :زكي نجب محمود،
املؤسسة املصرية العامة ،ط1963 ،1م.
بوزبرة عبد السالم»طه عبد الرحمن ونقد الحداثة» ،جداول للنشر والتوزيع ،بيروت ،ط،1
2011م.
الجويني أبو املعالي عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف «البرهان في أصول الفقه» ،تحقيق :د .عبد
العظيم محمود الديب ،طبعة الوفاء  -املنصورة – مصر ،الطبعة 1418 ،1ه.
طه عبد الرحمن»الحق اإلسالمي في االختالف الفكري» ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
ط2005 ،1م.
«العمل الديني وتجديد العقل»،املركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ،املغرب،ط1997 ،2م.
«تجديد املنهج في تقويم التراث»املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط( ،2د ن ).
«روح الحداثة املدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية» ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
ط2006 ،1م.
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«سؤال األخالق مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية» ،املركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،ط2000 ،1م.
عبد الوهاب املسيري»دراسات معرفية في الحداثة الغربية» ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة،
ط2006 ،1م.
الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطو�سي «املستصفى من علم األصول»،تحقيق:محمد سليمان
األشقر،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط1417 ،1ه1997/م.

مصطفى أمقدوف «األخالقية أفقا للتغيير نحو بناء إنسانية جديدة بحث في فلسفة طه عبد
الرحمن» ،عقول الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،ط1439 ،1ه2018/م.

النجار ،عبد املجيد»خالفة اإلنسان بين الوحي والعقل بحث في جدلية النص والعقل والواقع»،
املعهد العالمي للفكر االسالمي ،سلسلة املنهجية االسالمية  ،5ط1413 ،2ه1993/م.
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مفاتيح الفرج وإشراقات النور
حديث أصحاب الصخرة «أنموذجا»

The Keys of outlet and luminaries of Light:
»Hadith of the Rockers «A Model

ذ.خالد حميد
باحث في االقتصاد اإلسالمي

من سنن هللا عز وجل في كونه أن يبتلي الناس بصنوف من االبتالءات لتمحيصهم ،وهي سنة كلية
وكونية ال تفرق بين مؤمن وغيره ،وإذا كانت تشكل للثاني ضيقا وانزعاجا فإنها لألول فرصة للتقرب
إلى هللا عز وجل ،بصنوف من األعمال الصالحة واألقوال النافعة والقلوب الصافية ،وذلك شأن
خطاب الوحي حين يبين أن غاية اإلنسان آن تسمو به روحه إلى التعلق باهلل عز وجل.
ما أحوج املسلم إلى التفاعل مع الوحي في كل أحواله ،ليجد مفاتيح الفرج وإشراقات النور ،في
مختلف نصوصه ،وهذا ما تسعى إليه هاته الورقة حين تجول بين مضامين حديث نبوي شريف
بمثابة منهاج ملواجهة املحن ومشاكل الحياة ،ومصاعبها والدفع بالنفس القتحام العقبة ،في حال
الفرح والسرور ،وفي حال البالء والشدة ،وفي كل األحوال والظروف التي يتقلب فيها العبد ،وهو
حديث يرشدنا أيضا إلى وجوب التوجه إلى سنة نبينا صلى هللا عليه وسلم ،وكيف ال وهو سبيلنا لرفع
العنت والحرج ،والخروج من الظلمات إلى النور ،ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة؟
وكم كانت لطائف الرحمة تحف العباد في كل لحظة بما يسوقه هللا تعالى من فرج وفتح ،ال يد
لهم فيه وال حيلة ،إال ما كان من صدق االقتداء بمن أرسله هللا رحمة للعاملين صلى هللا عليه وسلم.
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وفي زمن الحجر الذي فرضه شيوع الوباء ،وقد صار الناس طوعا وكرها جلس بيوتهم ال يبرحونها.
يعيشون على أخبار اإلصابات والوفيات ،مترقبين منحنياتها ،منتظرين ساعة الفرج .فان الحاجة
ماسة إلى التأمل في ما ذكره الحديث النبوي الشريف من حال يشبه حال األمة اليوم ،حال أصحاب
الصخرة الوارد ذكرهم في الحديث الصحيح .الذين أواهم قدر املطر إلى الغار ،وشاء هللا أن يطبق
عليهم الغار ،ليظهر منهم التوسل واالفتقار.
وما أدخل الناس مساكنهم اليوم إال قدر هللا تعالى ،وال يبرحونها إال بقدر منه سبحانه ،وبين القدر
والقدر تلمح إشراقات وتنقدح العبر ،هذا الحديث الذي تناوله أغلب من تناوله في باب اإلخالص
وجواز التوسل إلى هللا تعالى بصالح األعمال ،غير أنه يمكن تناوله من زاوية أخرى لتمس إشراقات
ومفاتيح حقيقية تفتح أبواب االقتداء الصحيح زمن البالء والوباء ،وترفع عنا ما نحن فيه ،كما
رفعت الصخرة عن أصحاب الغار.
َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ
َ ْ َ ْ َّ
َح َّد َث َنا إ ْب َراه ُ ْ ُ ُ ْ
للا ْب ِن
يم بن املن ِذ ِر ،حدثنا أبو ض ْم َرة ،حدثنا مو�سى بن عقبة ،عن نا ِف ٍع ،عن عب ِد ِ
ِ ِ
ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َّ ّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َُ
�ضي للا عنهما ،ع ِن الن ِب ِي صلى هللا علي ِه وسلم قال « :بينما ثالثة نف ٍر يمشون ،أخذهم املطر،
عمر ر ِ
ال َب ْع ُ
ص ْخ َر ٌة م َن َ
َف َأ َو ْوا إ َلى َغار في َج َبلَ ،ف ْان َح َّط ْت َع َلى َفم َغاره ْم َ
الج َبلَ ،ف ْان َط َب َق ْت َع َل ْيه ْمَ ،ف َق َ
ض ُه ْم
ِ
ِ ِِ
ٍ
ٍِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ً
ْ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ً
َّ
َّ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ َ َ
ْ ُ
ْ
َْ
للا ب َها ل َعله ُيف ّر ُج َها َعنك ْم ،ق َ
ال أ َحد ُه ْم :الل ُه َّم
ض :انظ ُروا أع َمال ع ِملت ُموها ص ِالحة ِ ِ
ل ،فادعوا ِ
ِلبع ٍ
ِ
ٌ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ
إ َّن ُه َك َ
ان ِلي َو ِال َد ِان ش ْيخ ِان ك ِب َير ِانَ ،و ِلي ِص ْب َية ِصغ ٌار ،ك ْن ُت أ ْر َعى َعل ْي ِه ْم ،ف ِإذا ُر ْح ُت َعل ْي ِه ْم َحل ْب ُت،
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ف َبدأت ب َوالد َّي أ ْسقيه َما ق ْب َل َبن َّيَ ،وإني ْ
آت َح َّتى أ ْم َس ْيت ،ف َو َجد ُت ُه َما ن َاما،
استأخ ْرت ذات ي ْو ٍم ،فل ْم ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ُ
َ َْ َُ َ ْ ُ َُ َ ََْ َُ َ ْ َ ْ َ َّْ َ َ َّْ ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ ََْ ُ َ َ
الصبية
فحلبت كما كنت أحل ُب ،فق ْمت ِعند ُر ُء ِ
الصبية ،و ِ
وس ِهما أكره أن أو ِقظهما ،وأكره أن أس ِقي ِ
َ ُ َ َ َ َ ْ
َ ْ َ َ ً
ََ َ َ
اغ ْو َن ْ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ
الف ْج ُر ،ف ِإ ْن ك ْن َت ت ْعل ُم أ ِّني ف َعل ُت ُه ْاب ِت َغ َاء َو ْج ِه َك ،فاف ُر ْج ل َنا ف ْر َجة َن َرى
يت ض
ِعند قدمي حتى طلع
َ
ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َّ
ْ
ََ َ
َ َ
ال اآلخ ُر :الل ُه َّم ِإ َّن َها كان ْت ِلي ِبن ُت َع ٍ ّم أ ْح َب ْب ُت َها كأش ِّد َما ُي ِح ُّب
ِمنها السماء ،ففرج للا ،فرأوا السماء ،وق
ََ
َ ََ
َ
ََ َ
َّ ُ ّ
َ
َ َ
ََ
الن َس َاء ،فطل ْب ُت ِم ْن َها ،فأ َب ْت َعل َّي َح َّتى أت ْي ُت َها ِب ِمائ ِة ِد َين ٍار ،ف َبغ ْي ُت َح َّتى َج َم ْع ُت َها ،فل َّما َوق ْع ُت َب ْي َن
الرجال ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ّ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ْ ُ ُ ْ ََ
للا ات ِق للا ،وال تفت ِح الخاتم ِإل ِبح ِق ِه ،فقمت ،ف ِإن كنت تعلم أ ِني فعلته اب ِتغاء
ِرجليها ،قالت :يا عبد ِ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ ُ َّ ّ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ً َ َ َ ُ ّ َ َ َّ َ َ َ
�ضى َع َمل ُه،
وج ِهك ،فافرج عنا فرجة ،ففرج ،وقال الث ِالث :اللهم ِإ ِني استأجرت أ ِجيرا ِبفر ِق أر ٍز ،فلما ق
َ
َ ّ َ َ ْ ُ ََْ َ
َق َ َ ْ
َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ
اع َي َها ،ف َج َاء ِني
ال :أع ِط ِني ح ِقي ،فع َرضت علي ِه ،ف َر ِغ َب عنه ،فل ْم أزل أزرعه حتى ج َمعت ِمنه بق ًرا ور ِ
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َ َ َ َّ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ َّ َ َ َ
َ ْ ّ
للا َوال ت ْس َت ْه ِز ْئ ِبي ،ف ُقل ُتِ :إ ِني
فقال :ات ِق للا ،فقلت :اذهب ِإلى ذ ِلك البق ِر ورع ِاتها ،فخذ ،فقال :ات ِق
َ
َ
ََ
َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ 1
ال أ ْس َت ْه ِز ُئ ِب َك ،فخذ ،فأخذه ،ف ِإن كنت تعلم أ ِني فعلت ذ ِلك اب ِتغاء وج ِهك فافرج ما ب ِقي ،ففرج للا»
اإلشراقة األولى :داللة النفر الثالثة.

داللة العدد :ثالثة في الحديث ،وهو أقل عدد الجمع في العربية .فهؤالء النفر الثالثة هم املجتمع
املسلم الذي ال مفر من رفع الصخرة الجاثمة على صدره إال بتكامل العمل الصالح بين أفراده ونزع
األنانية املقيتة التي تجر على األمة الويالت.
ومع إيثار أول النفر وتجرده من أنانيته كانت بداية النور وأول مالمح الفرج.
ومع عفة ويوسفية الثاني تحركت صخرة البالء حتى ظهرت السماء.
ومع العدل العمري الذي توسل به ثالث النفر أشرق النور في الغار ،ورفع البالء ،وخرجوا من
الغار يمشون.
اإلشراقة الثانية :تكامل العمل الصالح يرفع الشدة.

تضرع النفر الثالثة إلى هللا بصالح أعمالهم ،ويخبر الصادق املصدوق عن تكامل هذه األعمال
الصالحة املتوسل بها ،لتكون القوة املعنوية الرافعة للبالء ،لذلك وجب على املسلم.
أن يدرك في خاصة نفسه أن خيره يعم األمة ،وأن شرة جذوة تحرق الجميع .وكم من أحداث في
سيرة املصطفى تؤكد ذلك.
ففي غزوة بدر الكبرى كان التوجه الجماعي إلى هللا فانتصر املسلمون وهم قلة.
وفي غزوة أحد انهزم املسلمون ملخالفة فئة منهم «الرماة» أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم.
ثم يتأكد نفع التضامن والتكامل في العمل الصالح وقت الشدة واألزمات.
ويتحدث الناس عن صنوف التكامل االقتصادي والتجاري وغيرها ،وال خبر لهم بأن أساس كل
التكامل هو «اإلنسان» حامل املبادئ والقيم املثلى ،الذي يسعى إلى التكامل األخالقي.
 -1الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل ،أبي عبد هللا البخاري ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط
1/1422هـ ،كتاب املزارعة ،باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم ،وكان في ذلك صالح لهم ،حديث .2333
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هذا التكامل هو سالحه الوحيد للخروج من األزمة ورفع الصخرة ،فما ينفع عمل الواحد واالثنين
أمام معاول الهدم من الجماعة ،وما تجدي استقامة البعض أمام استهتار األغلبية الساحقة ،وما
تزيد أنانية البعض سفينة املجتمع إال غرقا.
لقد شبه حبيبنا املصطفى تضامن مجتمع املؤمنين وتراحمه بالجسد الواحد الذي تتداعى كل
أعضائه وتتأثر أللم إحداها.
هذا هو التكامل الحقيقي الذي يعول عليه لدفع الشدائد وجلب املصالح.
إن مفهوم الجسد الواحد يفرض أن تتوجه جميع األعضاء إلى اإلنقاذ ،وتفزع وقت الشدة ليتحمل
كل عضو مسؤوليته حسب ما حباه هللا به من قدرة وإمكانات.
اإلشراقة الثالثة :قوة األمة يف اإليثار واألشعرية.

ٌ َ ُ َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ
َّ
الل ُه َّم إ َّن ُه َك َ
ان ِلي َو ِال َد ِان ش ْيخ ِان ك ِب َير ِانَ ،و ِلي ِص ْب َية ِصغ ٌار ،ك ْن ُت أ ْر َعى َعل ْي ِه ْم ،ف ِإذا ُر ْح ُت َعل ْي ِه ْم
«
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َح َل ْب ُت ،ف َب َدأ ُت ب َوال َد َّي أ ْسقيه َما ق ْب َل َبن َّيَ ،وإني ْ َ َ ُ َ َ
آت َح َّتى أ ْم َس ْي ُت ،ف َو َج ْد ُت ُه َما
استأخ ْرت ذات ي ْو ٍم ،فل ْم ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ُ
َ َْ َُ َ ْ ُ َُ َ ََْ َُ َ ْ َ ْ َ َّْ َ
َ
ُ
ُ ُ َْ
َ َ َ ََْ ُ َ َ ْ ُ ْ
الصبية،
ناما ،فحلبت كما كنت أحل ُب ،فق ْمت ِعند ُر ُء ِ
وس ِهما أكره أن أو ِقظهما ،وأكره أن أس ِقي ِ
َ ْ َ
َ ُ َ َ َّ َ ْ
َ َّْ ُ ََ َ َ
َ
اغ ْو َن ْ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ
الف ْج ُر ،ف ِإ ْن ك ْن َت ت ْعل ُم أ ِني ف َعل ُت ُه ْاب ِتغ َاء َو ْج ِه َك ،فاف ُر ْج ل َنا
الصبية يتض
ِعند قدمي حتى طلع
و ِ
َ
َ
َ
ً
الس َم َاء ،ف َف َر َج َّ ُ
للا ،ف َرأ ُوا َّ
َف ْر َجة َن َرى م ْن َها َّ
الس َم َاء.»،
ِ
كان هذا ما توسل به أول املتوسلين في قصة أصحاب الغار ،وقد فاق ما توسل به في قوته وثقله،
قوة وثقل الصخرة التي أغلقت باب الغار ،لذلك انفرجت بدعائه فرجة ظهرت منها تباشير الفتح.
اإليثار والبذل يرفع البالء وينفس الكرب ،وأن الناس ال زالوا في بحبوحة الخير والفضل ،يأملون
الفرج من هللا ما تجردوا عن أنانيتهم.
في هذا السلوك إيثار ،وحسن مواساة ،ورعاية اجتماعية ،ونكران للذات ،وصلة وأشعرية ،وكلها
صفات هي عمد املجتمع املسلم وقوامه ،وهي مالذه في الشدائد واملحن.
وما أحوج العالم اليوم إلى إيثار األنصار وتضامن األشعريين لتجاوز األزمة ،ومعالجة آثارها.
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َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُّ َ َّ ُ َ
َّ
َ
َْ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم«ِ :إ َّن األش َع ِرِّي َين ِإذا
قال عليه السالم فيما يرويه أبو مو�سى ،قال :قال الن ِبي صلى
َ َُ
َ
ُ
َْ َ َ ُ َ َ َ
ان ع ْن َد ُه ْم في ث ْوب َواحد ،ث َّم ْاق َت َس ُم ُ
َْ َْ َ َ َ ُ َ
وه َب ْي َن ُه ْم
ٍ ِ ٍ
أ ْرملوا ِفي الغز ِو ،أو ق َّل طعام ِعي ِال ِه ْم ِبال ِدين ِة ج َمعوا ما ك ِ
ِ
َ
ََ
في إ َن ٍاء َو ِاح ٍد ب َّ
ُْ ْ 1
الس ِو َّي ِة ،ف ُه ْم ِم ِ ّني َوأنا ِمنهم»
ِ ِ
ِ
إيثار ومواساة ،يعبر عنهما السلوك األشعري ،وحقيقته قوة في النفس تغالب شحها ،فتنتصر
عليه ملصلحة الجماعة ،ففي وقت القلة واألزمات تظهر النفوس كوامنها من البخل ،والتقتير ،واألثرة،
وتغل اليد املنفقة إلى العنق فال تكاد تبسط ،وإذا كان الناس في سعة فال معنى لإليثار واألشعرية.
قال صلى هللا عليه وسلم :فهم مني ،وأنا منهم ،مبالغة في الثناء عليهم ،وكأنه يقول :فهم متصلون
بي ،وأنا متصل بهم ،هذا العمل من عملي ،وهم على طريقتي ،وسنتي وهديي ساعة الضيق والقلة.
فهذه سنة تقريرية ثابتة فأين ذوي الهمم لالقتداء في وقت الوباء والبالء؟
كشفت جائحة كورونا  COVID 19عن سلوكيات اجتماعية لدى بعض الناس بعيدة كل البعد
عن أخالق اإلسالم؛ تهافت الناس وتسابقوا على املواد الغذائية حتى خلت األسواق منها ،وتعارك
الناس على املعقمات ووسائل الوقاية حتى تضاعف ثمنها ،ون�سي الجميع أن الذي حرم املواد الغذائية
إذا أملت به الحاجة سيضطر إلى الهجوم على من مأل مخازنه ،وأن الذي ترك دون وسائل وقاية ،خطر
يهدد جاره الذي تبضع ما يكفيه لسنة.
وسلكت بعض الدول نفس السلوك األناني ،وقد كانت تزعم الحرية والتحضر ،وتنصب نفسها
حامية لحقوق اإلنسان ،حين استولت على شحنة كمامات ومعقمات كانت موجهة غوثا ومساعدة
لدول أنهكها الوباء.
ما أحوج العالم اليوم إلى سلوك الذي بلغ به اإليثار أن صبر لجوعه وصياح أطفاله حتى يسقي
والداه ،وهو في إيثاره يشبه سلوك األسرة األنصارية التي آثرت أن تقدم للضيف قوت صبيتها .فأنزل
َُ ْ ُ َ ََ َْ ُ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌ
اصة}.2
هللا في حقها قرآنا يتلى{ :ويؤ ِثرون على أنف ِس ِهم ولو كان ِب ِهم خص
في زمن األزمة وتحدي الخروج منها ،ال بد ألهل التخصص من دراسة واعية للسلوك األناني لألفراد
والدول ،وبيان األسباب وراء هذه الظواهر.
 -1الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل ،أبي عبد هللا البخاري ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط
1/1422هـ ،كتاب الشركة ،باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ،حديث .2486
 -2سورة :الحشر9 :
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اإلشراقة الرابعة :مفتاح الخروج من األزمة عفة يوسفية.

ََ
َ ََ
َ
َّ ُ َّ َّ َ َ َ ْ ْ ُ َ ّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ّ َ ُ ُّ ّ َ ُ ّ
الن َس َاء ،فطل ْب ُت ِم ْن َها ،فأ َب ْت َعل َّي َح َّتى
الرجال ِ
« اللهم ِإنها كانت ِلي ِبنت ع ٍم أحببتها كأش ِد ما ي ِحب ِ
َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َّ َّ َ َ َ َ
َ
ْ
للا ات ِق للا ،وال تفت ِح
أتيتها ِب ِمائ ِة ِدين ٍار ،فبغيت حتى جمعتها ،فلما وقعت بين ِرجليها ،قالت :يا عبد ِ
َ ُ َ َ َّ َ ْ
َ َ َّ
َ
َ ْ
َ
َ ً ََ
الخات َم ِإل ِب َح ِّق ِه ،ف ُق ْم ُت ،ف ِإ ْن ك ْن َت ت ْعل ُم أ ِني ف َعل ُت ُه ْاب ِتغ َاء َو ْج ِه َك ،فاف ُر ْج َع َّنا ف ْر َجة ،فف َر َج».
هكذا استحضر أحد النفر عفته اليوسفية حين توفرت ظروف الفاحشة ،فتذكر حين ذكر باهلل
وعف عن الحرام ،ذلك أن العفة مفتاح للصالح واإلصالح ،والخروج من الشدائد واألزمات ،ومفتاح
لصالح حال الفرد الذي يستتبعه إصالح حال املجتمع.
لذلك كان من أسباب األوبئة واألوجاع في األمم السابقة التجرد عن خلق العفة وما يسببه من
فشو املفاسد والرذائل.
ونرى أن ركيزة النهوض باملجتمع ،التحلي بالعفة اليوسفية ،فهي منجية من املهلكة ،وفاتحة
لألمل ،وقد يترجى بها أسباب الفرج وتستمطر بها الرحمات ،ونخرج بها من الضيق إلى السعة ،كما
خرج بها يوسف من السجن إلى القصر ،ونحفظ بها البالد والعباد من عواقب األزمات وتبعاتها ،كما
حفظ يوسف بعفته مصر من مجاعة محققة حين عفت نفسه عن خزائن األرض فكان حفيظا عليها
عليما بتدبيرها.
حين تتوفر أسباب الفاحشة وتتهيأ ظروف تلبية الشهوة املحببة إلى النفس ،ويتحرك وازع العفة
في النفس معلنا ممانعته ،آنذاك نعلم أن األمة تنعم بعافية وصحوة ضمير ال تسقطها شهوة وال
تعصف بها أزمة .فيستأمن كل راع على رعيته ،ألنه يتحلى بتقوى هللا وال يفتح الخاتم إال بحقه.
فأي عفة نتحدث عنها في وقت الشدة واملجتمع تسحق فيه الفئة الضعيفة ذات البضاعة املزجاة.
فال يوف لها الكيل من ثروة بلدها ،وال يتصدق عليها مما استحوذ عليه املستحوذون من بني جلدتها ؟
ومن املؤسف أن تجد دوال غربية أدركت هذه الحقيقة ،ووعت بأهمية هذا املدخل في اإلصالح
والنهضة ،فيبادر فيها رؤوس الدولة وأصحاب القرار إلى التخلي عن معاشاتهم لشهور رفعا للضرر
واملسغبة ،وال تجد نضيرا لهذه املبادرات في دولنا العربية اللهم االقتطاع من أجور صغار املوظفين،
ورفع األسعار وزيادة في نسب الضرائب ،وما شاكل ذلك من إجراءات.
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فال مخرج لألمة إال أن تعف النفوس عن الفواحش فيصلح حالنا مع هللا ،وتعف البطون عن أكل
املال الحرام ،ويعف أصحاب السلطة والقرار عن شهوة جمع املال والثراء غير املشروع على حساب
املصلحة العامة .فتحفظ الحقوق ،ويمحق الفقر الذي قد يدفع الناس إلى ما ال تحمد عاقبته.
وفي الحديث إشارة إلى جريمة أخالقية كادت أن تقع ،ولو وقعت لكان الفقر أهم أسبابها.
امتنعت الفتاة وصبرت على حفظ عرضها ،لكن صبرها اهتز وانهزم عندما أغريت باملال ،ولوال
الفقر ملا استسلمت لإلغراء.
إن وقوع الفقراء في املحظور إثم ،يشاركهم فيه أغنياء األمة الذين جعلوا املال دولة بينهم،
ويشاركهم بالقدر نفسه من وكل لهم األمر .فجعلوا السلطة في خدمة الثروة،
فطريق عفة الناس عن الفواحش التوزيع العادل لثروات األمة ،وأن يعف أصحاب السلطة
والقرار عن أرزاقهم فال يبخسوهم حقا تحفظ به الكرامة ويصان به العرض.
وحين ينصف املظلوم ترفع صخرة البالء والشقاء على البالد والعباد.
اإلشراقة الخامسة :العدل يرفع البالء.

توجه آخر النفر إلى هللا تعالى بعدله وأمانته طالبا الفرج ،فرفعت الصخرة وخرج النفر يمشون.
الظلم االجتماعي هو أحد املهددات التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط املجتمع وانهياره ألنه يفتك
بالروابط واألواصر ،وهو من بين العوامل الحقيقية التي تنشر الفساد في األرض وتتسبب في القطيعة
بين الناس ،لذلك كان استقرار البنية الداخلية للمجتمعات والحفاظ على قوتها رهين بتحقق مطلب
العدل فيها ،فبه تتقوى الروابط واألواصر في املجتمع ،ويصبح أقوى من أن تكسر عوده النكبات أو
تعصره األزمات.
ومن املعلوم شرعا أن البالء يرفعه الدعاء ،وأن الدعاء يرد القدر ،لكن كيف يستقيم الدعاء مع
ظلم الناس واالعتداء على حقوقهم ،وكيف يستقيم حال األمة وقد رضيت بالظلم ولم تكلف نفسها
رفع الضيم ،واإلنكار على الظالم.
فقد ذكر الرسول عليه السالم حال األشعث األغبر الذي يمد يديه إلى السماء بالدعاء ومطعمه
حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له.
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َ َ َ َ
إن هللا تعالى وضع قوانين في الكون ال تتغير وال تتبدل ،ومنها الوارد في قوله تعالى{َ :و ِإذا أ َر ْدنا أ ْن
َ
َ ً َ َ ْ
َ َْ َ َ َ
ََ
ُن ْه ِل َك ق ْرَية أ َم ْرنا ُمت َر ِف َيها فف َس ُقوا ِف َيها ف َح َّق َعل ْي َها الق ْو ُل ف َد َّم ْرن َاها ت ْد ِم ًيرا}.1
فطريق الهالك والتدمير والفساد والفسق والظلم غياب العدل.
تحدث الدول وقت األزمات صناديق التضامن ،وتفتح له في البنوك حسابات ،والفاصل في نجاح
هذه املبادرات ،بناء جسور الثقة الحقيقية في مؤسسات الدولة ،بمبادرات جريئة تجعل املسؤولين
في كل بلد يتقدمون الركب ويمنحون القدوة ،ال باإلنفاق من أموالهم بل من باب األولى ،برفع اليد
عن أموال الناس التي كسبوها ظلما في شكل معاشات وتعويضات سمينة مليحة ال حق وال نصيب
لهم فيها.
حين يرفع الظلم وينصف املظلوم فردا كان في املجتمع ،أو دولة في املجتمع الدولي ،تستقر األحوال
ويعم التآلف وتنشر املحبة ويسود التعاون ،ويكون السعي والتسابق إلى الصالح ال إلى السالح.
املصادر واملراجع:

القرآن الكريم
الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل ،أبي عبد هللا البخاري ،تحقيق محمد زهير بن ناصر
الناصر ،دار طوق النجاة ،ط 1/1422هـ.

 -1سورة اإلسراء ،اآلية16:
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كورونا COVID 19

وفرز أخالق البشر

Covid-19 and sorting human morals

ذ .عبد الغني اسراوي
باحث في سلك الدكتوراه

تصدير:

َ
َ
وتف ُّ
ضله
تعد القيم واألخالق من الثوابت الراسخة لفرز النفوس ،وبها يرتهن ت َم ُّيز اإلنسان
على سائر املخلوقات ،وإذا تجرد هذا الكائن الذي اصطفاه هللا تعالى لخالفته في األرض من القيم
واألخالق ،فإنه ينسلخ من إنسانيته ،ويفقد مقومات التميز التي حباه الخالق سبحانه بها .ولعل تقلب
حوادث الدهر يمكن اعتباره اختبارا ملدى صدق هذه القيم وثباتها .ولذلك حاولت الحضارة العربية
اإلسالمية بناء منظومتها األخالقية على أس متين ثابت هو مصدر التشريع اإلسالمي عامة ،وركناه
الثابتان؛ كتاب هللا وسنة رسوله عليه أفضل الصالة والتسليم.
ولعمري إن هذه السمة هي التي تضمن لقيم األمة ثباتها واستقرارها مهما تحولت بها الظروف،
وتقلبت عليها نوائب الدهر .وفي املقابل نجد بعض الحضارات التي بنيت على أسس مادية محضة
سرعان ما تنسلخ من جلدها بمجرد زوال األسباب التي من أجلها وضعت مقاييسها لألخالق والقيم.
وفي ضوء هذه املفارقة نحاول في هذا املقال رصد بعض مالمح الثبات والتحول في األخالق والقيم في
املنظومة الحداثية الغربية مقارنة بالبنية األخالقية في املرجعية اإلسالمية ،ومستثمرين ما أفرزته
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مواجهة جائحة كورونا من مواقف وإجراءات في مجموعة من البلدان التي سنعتمد بعض املشاهد
اإلعالمية املرتبطة بها عينات للدراسة والتحليل.
منظومة الحداثة يف مواجهة كورونا:

اشرأبت األعناق مهللة بإشراق شمس الحداثة الغربية التي بشرت العالم بعهد جديد يقطع مع
كل البنى املهترئة التي ال تقدر قيمة اإلنسان ،وال تكفل حقوقه الضرورية .فاستبشر الناس خيرا بدنو
التخلص املزعوم من قيود التقليد ،وإعادة االعتبار للفئات الهشة التي عانت الويالت إبان الحروب
واألوبئة .ولم تنحصر رقعة الحداثة في منبتها عند الغرب ،بل امتدت لتضع إرث جميع الحضارات
على املحك ،وآمن الجميع «أن الحداثة إلى حد ما قدر هذا العصر» 1على حد قول املفكر املغربي
محمد سبيال ،ولم تكن الحضارة العربية اإلسالمية في منأى عن هذا الزحف ،بل إن العديد من
املفكرين هرولوا للتشكيك في قدرة املوروث الثقافي لألمة في قيادتها إلى بر األمان في ظل تلكم التقلبات
املتالطمة أمواجها .فووجهت القيم األصيلة بنظرة انتقائية تؤمن بما يواكب الفتح الجديد فحسب.
ولعل سنن الكون تقت�ضي أن «دوام الحال من املحال»؛ فاملنظومة الحداثية التي كان ينتظر
أن تقود العالم إلى مرفأ األمان ،سرعان ما انكشفت هشاشة قيمها وأخالقها مع ظهور وباء كورونا
املستجد ،فقد هبت الرياح الشرقية لهذه الجائحة من الصين ،وأيقنت البلدان املتقدمة أنها آمنة
مستقرة بفضل ما بنته خالل مسارها الحداثي ،فلتعصف كورونا كما تشاء ،فإنها ستظل في الصين،
وربما تصيب غيرها من البلدان التي تفتقد ملقومات املناعة الالزمة .غير أن كوفيد تسعة عشر حقق
نبوءة املفكر الكندي مارشال مكلوهان ( )Marshall McLuhanالقرية الكونية 2في العام 1962م ،فقد
تنكر الفيروس الخفي لكل األعراف واملواثيق الدولية بشأن الحدود الجغرافية ،وانطلق في مسيرته
ينخر أوصال الدول تباعا ،ولعل في امتداده من الصين إلى إيران تجسيد للعالقات الديبلوماسية
القوية بين البلدين ،وحين حط الرحال بإيران ،لم تصمد أمامه حضارة فارس .ثم سار نحو روما ال
يبقي وال يذر ،وهناك لم يوقفه شرطي وال حارس ،فسدت الطرق واملسالك نحو روما بعد أن كانت
تقود إليها من كل حدب وصوب .وما هي إال أيام حتى خضعت بلدان أوروبا وتهاوت تباعا .أما شمال
إفريقيا وجنوبها ،وبالد الخليج العربي ،والعراق الشام ،فقد كانت فيها الخسائر أقل بكثير وبدرجات
 -1سبيال محمد ،دفاعا عن العقل والحداثة ،منشورات الزمن ،ع  ،39ص .85
.McLuhan، M. 1962. The Gutenberg Galaxy، The making of typographic man. London، Routledge. P31 -2
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متفاوتة .وأخذت العزة أمريكا شمالها وجنوبها ،فتوهم حكامها أن لهم من املاديات ما يقيهم وأهاليهم
شر البلوى؛ فذكرها الفيروس أنه «ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان» 1كما قال نعيمة.
وخالصة القول إن تدبير األزمات ال يحتاج إلى العدة والعتاد ،وإن كانا الزمين ،ومن باب أولى
يحتاج إلى إنسان يؤمن بحقيقة وجوده ،ويستحضر زاده من القيم واألخالق التي تخول له مناعة
شاملة .ويظل التقدم العلمي مؤشرا داال على القوة واملنعة ،لكن شريطة أن يقرن باألدب وحسن
الخلق تجاه النفس واآلخر والكون من حولنا.
قيم الحداثة بين الثبات والتحول:

لعل جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع مع نهاية السنة املاضية ،وامتدت طوال األشهر
التي انقضت من السنة الحالية ،تظل أكبر اختبار عرفه عصر الحداثة والعوملة .ومعلوم أن األزمات
تكشف معادن األفراد في عالقتهم بجماعاتهم الصغرى والكبرى معا؛ وتتمثل الجماعة الصغرى في
األسرة والعائلة ،أما الجماعة الكبرى فتشمل الجوار والحي واملدينة ،ثم الدولة التي تنوب عن األفراد
في نسج العالقة مع دول أخرى ،مما يجعلنا أمام ارتباطات كونية تشمل اإلنسان ومحيطه الحيوي.
وفي سعينا إلى تقويم قيم الحداثة ،نبدأ بما أفرزه التقدم الرأسمالي املتوحش من إضرار باألرض
وغالفها الجوي ،مما تسبب في عدة اختالالت على مستوى النظام الكوني عامة .فال غرو إذن أن
ينظر ذوو األلباب إلى أن محنة كورونا قد تحمل في طياتها منحا كثيرة أهمها فترة الراحة البيولوجية
التي استفادت منها جميع مكونات البيئة ،وتكفي متابعة قصاصات األخبار لالطالع على زرقة سماء
نيودلهي بالهند في مشهد غير مألوف ،أو مالحظة الهدوء في جميع شوارع العواصم العاملية ،فضال
عن توقف الطيران ،وتخفيف نشاط املالحة البحرية ،واستراحة مراكب الصيد...
ويحتل الجانب االجتماعي مكانة الصدارة في ضوء ارتفاع نسب اإلصابة بوباء كوفيد
تسعة عشر عبر العالم ،وما نجم عنه من فرض للحجر الصحي وحظر التجول في مختلف املناطق
املنكوبة أو التي تتوخى التخفيف من حدة االنتشار .فانقطعت العالقات املباشرة بين الناس ،وأصبح
االجتماع واللقاء الحميمي مدعاة للتوجس والخوف ،بعدما كان عربون محبة ووفاء .بيد أن الصورة
التي أود تسليط الضوء عليها بهذا الخصوص تتصل أكثر بالروابط االجتماعية .إذ هناك من يستثمر
مثل هذه الفترات العصيبة لتمتين عالقاته باملحيط القريب والبعيد ،فضال عن التعبير عن سمو
 -1نعيمة ميخائيل ،الغربال ،ط 1991 ،15م ،نوفل ،بيروت ،لبنان ،ص .219
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األخالق والقيم التي تشبع بها بين أحضان أسرته ومجتمعه .وعلى النقيض من هذه الصورة املشرقة
تظهر بعض املواقف النشزة التي تعكس هشاشة القيم التي تشربها الفرد في محيطه ،أو نزوعا فرديا
نحو الخسة والدناءة .وبين هاتين الصورتين تتراءى مشاهد االستقرار والثبات في األخالق من جهة،
ومشاهد التحول واالندثار من جهة أخرى.
لقد تشبعنا في ثقافتنا األصيلة على استدعاء قيمنا اإليجابية في مواجهة األزمات التي تحدق
بنا فرادى وجماعات .ورغم امتداد املادية املتسلطة التي قست معها بعض القلوب ،إال أن مثل هذه
الظواهر تجلي املعدن األصيل لإلنسان املسلم الذي تشبع بقيم التضحية واإليثار وحسن الجوار؛
نبراسه في ذلك هدي النبي الكريم عليه أفضل الصالة والتسليم .وقد اخترت ثالثة من األحاديث التي
ترسم معالم األخالق التي تنبني عليها عالقاتنا في ما بيننا داخل املجتمع عموما .قال رسول هللا صلى
َ ْ
«ما ُيؤ ِم ُن
هللا عليه وسلم«« :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق» .1وقال عليه أفضل الصالة والتسليم:
َ
َم ْن َب َ
ات َش ْب َع َ
ان َو َجا ُر ُه َطاو إ َلى َج ْنب ِه» 2.وقال صفوة خلق هللا صلى هللا عليه وسلم«َ :ل ْي َ
س ِم َّنا َم ْن ل ْم
ِ
ٍِ
ُ َ
َ َ َ َ َُ َ ّ َ َ ََْ ُ َ ْ
وف َو َي ْن َه َع ِن امل ْنك ِر» 3.إن من يستنير بمثل هذه التوجيهات
ي ْرح ْم ص ِغ َيرنا ،ويو ِق ْر ك ِب َيرنا ،ويأم ْر ِباملع ُر ِ
السامية مهما تغيرت ظروفه ،فال بد أن يستشعر حقيقة وجوده وقيمته الحقيقية التي تذكره أنه
إنسان مسؤول تجاه كل ما يحيط به .ولقد أثبتت هذه املحنة أن الخير متجذر في هذه األمة ،حيث
عشنا العديد من املظاهر التي تعزز االنتماء للوطن ،وتناسلت مشاهد إعالمية تجسد التماهي
بين الحكام واملحكومين ،فضال عما تداولته منصات التواصل االجتماعي من رسائل صوتية ومن
فيديوهات توضح نوعية الخطاب الذي واكب األزمة ،وكله مؤشر على اإلحساس بالذات وباآلخر،
عالوة على ما وازى كل اإلجراءات االحترازية من فتاوى استباقية تنم عن ُيسر ديننا الحنيف وتكاليفه
التي ال تترك للمكلفين مجاال للتعلل باالستحالة أو الصعوبة؛ وذلك خدمة للمقاصد العليا للشريعة
السمحة.
 -1السنن الكبرى ،البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت /لبنان،
ط  1424 ،3هـ2003/م ،باب :بيان مكارم األخالق ومعاليها.
 -2املؤلف :أبو بكر بن أبي شيبة ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط1409 :1ه ،ج ،6ص .164
 -3سنن الترمذي ،ملحمد بن عي�سى الترمذي ،تحقيق ،أحمد محمد شاكر وآخرون ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
الحلبي -مصر ،ط 2/1395هـ-1975م ،ج ،4ص .322
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وبالعودة إلى ما كانت تبشر به الحداثة والعوملة من سيادة للحقوق والعدالة الكونية بغية
ُ
خلق مناخ تحترم فيه كرامة اإلنسان ،فمن املؤسف أن هذه األكذوبة انكشفت ،وأضحت َو ْهما
وسرابا .وأول ما يمكن التوقف عنده في هذا الشأن ذلكم اإلرهاب النف�سي الذي مورس ،عن قصد أو
عن غير قصد ،على كبار السن في مختلف املنابر اإلعالمية .ولم يتوقف األمر عند حدود الترهيب،
بل امتد ليصبح واقعا معيشا بعد تناقل مجموعة من الفيديوهات التي تبين أن بعض البلدان التي
كانت توسم باملتقدمة ،تسحب األسرة من تحت املسنين إلعطاء الفرصة للشباب أو الصغار ألنهم
عماد املجتمع في املستقبل ،وأن املسن ّ
مودع للحياة بينما الصغير ُم ْقبل عليها.
ِ
ومن الصور املؤملة في هذا الباب نبأ وفاة والد الرئيس الفرن�سي األسبق فرانسوا هوالند في إحدى
دور العجزة ،وخروج السيد الرئيس بعد ذلك لشكر العاملين باملؤسسة الذين تكفلوا بالوالد منذ
سنة ،وأنه يأسف لكونه لم ير وجه والده إال بعد م�ضي يوم على الوفاة .وهذا قد يبدو مشهدا عاديا
في مجتمع تسوده املادية املطلقة التي ال مجال فيها للعواطف .لكن ن�سي هؤالء أن اإلنسان جسد
وروح وأن الكرامة حق للجميع ،وأن املواثيق الدولية التي تنادي بحقوق اإلنسان جاءت لتحمي
الفئات الهشة .لكن ما دمنا نقبل وضع الصغار منذ والدتهم في دور الحضانة ،فال بأس أن نقبل وضع
الشيوخ في دور العجزة ،وإذا ظهر السبب بطل العجب ،فالفراغ العاطفي الذي أصبحنا نشاهده في
مجتمعاتنا هو الذي أفرز انتشار العنف وكثرة العاهات النفسية.
وال شك أن عجوزا عاش حياته يقدم التضحيات لبلده وأبنائه لن يستسيغ حرمانه من حق
العالج أو من حق االستمتاع بالدفء العائلي من حوله في آخر أيام عمره؛ وهذا مظهر لخرق حقوق
اإلنسان سيظل وصمة عار في جبين الرأسمالية املتوحشة املنسلخة من هويتها اإلنسانية .وهناك
مشهد آخر أقل ما يقال عنه كونه مقززا ،وهو املتعلق بدعوة طبيبين فرنسيين على الهواء مباشرة
في إحدى القنوات الفرنسية اإلخبارية إلى تجريب اللقاح املفترض ضد فيروس كورونا على األفارقة،
ضاربين عرض الحائط كل التشريعات الكونية التي تدعو إلى املساواة بين سائر البشر في الحقوق
والواجبات ،بل وينكؤوا جراحا قديمة متصلة بالعنصرية التي عانت ويالتها الشعوب املضطهدة في
العالم باسم التبشير بالديمقراطية والعدالة ،ويتناسوا إسهام أبناء إفريقيا في تمثيل فرنسا في كل
املحافل الدولية التي لوالهم ملا سمع لها ذكر بين البلدان.
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وصحيح أن املجتمعات العربية اإلسالمية قد تشهد بدورها انزالقات أخالقية من ذوي
النفوس املريضة الذين يعبرون عن مواقف تتنافى واملبادئ السامية التي بنيت عليها هوية األمة
وحضارتها ،فتجدهم يتسابقون الحتكار السلع ،أو الزيادة في األسعار ،لكن بادرت معظم البلدان إلى
سن قوانين وعقوبات زجرية ،دون إغفال جانب التوعية ،خصوصا أن في مثل هذه الظروف تتعلق
سالمة الفرد بسالمة املجتمع ونجاته.
خاتمة:

تلكم التفاتة تذكر الطين األسود أنه طين ،وتنبه الغافل إلى أن ما فوق التراب تراب ،لذلك
وجب االعتزاز بالقيم األصيلة املبنية على أس متين ال تجرفه العوادي .وأن اللبيب من يقوم بغربلة
ما يتوصل إليه البحث اإلنساني في شتى املجاالت ،ويأخذ منه دون الوقوع في االستنساخ والتقليد،
شريطة تكييف كل جديد مستحدث مع ثوابت الهوية الحضارية لألمة ومقوماتها التي من دونها ال
تقوم قائمة ألبنائها مهما اجتهدوا في االنسالخ منها.
املراجع

أبو بكر بن أبي شيبة ،تحقيق :كمال يوسف الحوت،مكتبة الرشد – الرياض ،ط1409 ،1ه.
نعيمة ميخائيل ،الغربال ،ط 1991 ،15م ،نوفل ،بيروت ،لبنان.
السنن الكبرى ،البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بيروت /لبنان ،ط  1424 ،3هـ2003/م.
سنن الترمذي ،ملحمد بن عي�سى الترمذي ،تحقيق،أحمد محمد شاكر وآخرون ،شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -مصر ،ط 2/1395هـ-1975م..
سبيال محمد ،دفاعا عن العقل والحداثة ،منشورات الزمن ،ع .39
McLuhan، M. 1962. The Gutenberg Galaxy، The making of typographic man. London،
Routledge.
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حوار مع الطبيب الدكتور عبد العزيز حنون
حول فيروس كورونا املستجد وأخالقيات الطب يف ظل الجائحة.

Covid-19 and the question of ethics in the medical field

رغبة في تسليط الضوء على هذا الوباء وابتغاء االستفادة من أهل التخصص الطبي ،وتكريما
لجهود الطواقم الطبية ببالدنا التي أبلت البالء الحسن في مواجهته ،أجرت هيئة تحرير منار الهدى
حوارا حول وباء كورونا مع الدكتور عبد العزيز حنون ،أحد األطر الطبية املقتدرة ببالدنا ،وهو طبيب
متخصص في الصحة العمومية ،من املدرسة الوطنية للصحة العمومية مسلك الصحة الجماعاتية،
صحفي وباحث في التواصل الصحي ،مسؤول إقليمي عن املراقبة الوبائية.
كما تسعى مجلة منار الهدى لتقديم رؤية تخصصية تشخص الواقع الوبائي للعالم ،وما يحيط
بذلك من تبعات مست جل حياة اإلنسانية عامة واألخالقي خاصة ،وتستشرف املستقبل واالنتظارات
والتغييرات املمكنة ملا بعد كورونا.
السؤال األول :ما الحقيقة العلمية لهذا الوباء؟

وباء كورونا هو ضمن األوبئة التي كانت فيما قبل تصيب فقط الحيوانات وتنقلها فيما بينها،
طورت نفسها ومرت في مرحلة ثانية إلى انتقال العدوى من الحيوان إلى اإلنسان .وفي مرحلتها الحالية
التي نعيشها اآلن أصبحت تنتقل ليس فقط من الحيوان إلى اإلنسان بل أصبحت لها قدرة كبيرة
لالنتقال من اإلنسان إلى اإلنسان أيضا ،أو بمعنى آخر مرت إلى مرحلة العدوى بين الكائنات البشرية.
أنواع كثيرة من الفيروسات نذكر منها ،انفلونزا الخنازير ،انفلونزا الطيور ،كورونا الجمال ،واليوم
كورونا املتجددة  19التي فاق مستواها في االنتشار والعدوى كل األنواع السابقة.
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من خصائص هذه الفيروسات أنها تجدد نفسها باستمرار لتهجم من جديد في غفلة من جهاز
املناعة الذي ال يجد الوقت الكافي للتعرف عليها وضبطها ،من خصائصها أيضا أنها عابرة للقارات
تنتقل أينما ينتقل اإلنسان من مناطق الوباء إلى مناطق أخرى غير موبوءة ،هذا بشكل عام دون
الدخول في التفاصيل التقنية التي ال تفيد في املقام.
السؤال الثاني :البعض يقول إنها حرب بيولوجية ،بين الكبار ،إلى أي حد يتميز هذا

الرأي باملصداقية؟

الحرب البيولوجية باملعنى الذي يحيل على املؤامرة وأن هذه الفيروسات مطورة في املختبرات هذا
تحليل تجده عند أصحاب عقلية املؤامرة التي يريدون بها تفسير كل �شيء في هذا الكون ،وهو منهج
ال يستقيم أمام التطور العلمي امليكروبيولوجي .مصدر الوباء معروف هو الحيوانات ،لكن إذا كنت
تقصد بالحرب البيولوجية االعتداء على البيئة ،فأتفق معك وكلنا يساهم في تخريب الكون بمستوى
من املستويات بعالقتنا غير النظيفة فيزيائيا وكيميائيا وإحيائيا في تعاملنا مع الطبيعة ،نعم إذا
كنت تقصد هذا فهذه هي الحرب البيولوجية الحقيقية وهذه هي املؤامرة البارزة للعيان التي ينبغي
تعديلها ،نتعامل بعشوائية مع محيطنا البيئي وأصبحنا نستهلك أي �شيء ونختلط بشكل عشوائي
مع الحيوانات ،ونأكل ونبيع حيوانات من املفروض أن مجالها الطبيعي هو الغابات كي تقوم بدورها
في التوازن الذي تحتاجه الكائنات الحية التي هي في االنقراض مقابل التوسع العمراني والصناعي،
واالستهالك الجائر للموارد الذي ترك الكرة األرضية قاعا صفصفا إال من االسمنت املسلح ،إن كان
هذا هو املقصود بالحرب البيولوجية فأنا أتفق معك تماما ،غير هذا ال يسلك عند التغير السليم.
السؤال الثالث :تسببت هذه الجائحة يف طرح السؤال األخالقي يف املجال الطبي،
حبذا لو تسلطوا بعض األضواء ىلع التحديات الخلقية يف مواجهة جائحة كورونا؟

مجال الصحة عموما والطب خصوصا وما يرتبط بالبحث العلمي والعالج يحتاج لضوابط
أخالقية صارمة ذاتية في شخصية الباحث ومنظمة من طرف املهنيين يراقب بعضهم بعضا من
االنزالق وقانونية أيضا ،لكن يبقى الضابط األخالقي هو األهم وااللتزام الشخ�صي ألن القانون يضبط
اإلطار العام واملمارسة تضبطها شخصية الباحث والتداول األخالقي لفريق البحث ،ملا أقول األخالق
ال أقصد بها املصطلح الفلسفي الذي يبحث في الخير والشر والفضيلة بشكل مجرد بل أقصد بها
مجموعة من املبادئ والقيم التي تبنى على أساسها ضوابط صارمة تساعد على أخذ القرارات في
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بعض املواقف التي ال تنفك تطرح مشكال أخالقيا حتى بالنسبة ألكثر الفرق الطبية نزاهة ،على سبيل
املثال مع كورونا يكثر الطلب على اإلنعاش وال نتوفر على األسرة الكافية ،وبالتالي عندما نوجد أمام
سرير واحد ومريضين فأيهما سنختار؟ األمر ليس هينا؛ هناك فرق تفضل الشاب املأمول في نجاته
وطول حياته عن شيخ متقدم في السن وحالته شبه ميؤوس منها واألعمار بيد هللا .أيهما سيختارون؟
وقعت وستقع.
سؤال األخالق هنا مهنيا طبيا وحتى دينيا سيخضع للتغير واالجتهاد بالقواعد الصارمة عادة
هناك مبادئ منها العدل واإلنصاف بين الناس واملساواة بينهم في الوسائل ،واإلحسان الذي هو فعل
أحسن ما لدينا ،وعدم اإلساءة يعني تفادي أكثر ما يمكن من املخلفات املمكنة التفادي ،وبصيغة
أخرى قبول أخف تأثير جانبي غير ممكن التفادي للتدخل الطبي مقابل إيجابيات كثيرة وكبيرة ،وهي
تشبه القواعد األصولية الفقهية جلب املصالح ودفع املفاسد ونحمل أخف الضررين .مبدأ أخالقي
ثالث هو االختيار عن بينة من طرف املريض ألنسب العالجات التي يراها مناسبة له ضمن العروض
التي ينبغي أن تقدم له كل البينة والتفاسير التي تالئم فهمه ليختار عن طواعية ما يالئمه بما في ذلك
الحق في رفض العالج.
هذا املستوى من األداء املنهي وأثناء البحث العلمي وتجريب الدواء قد ال يتم احترامه ،وقد عرف
التاريخ وقائع يندى لها الجبين كالتجريب في السجناء في الحروب العاملية ،والتجريب في إفريقيا بالنسبة
للسيدا ...واليوم نجد أنفسنا أمام أصوات عنصرية تنادي بتجريب لقاح كورونا في إفريقيا .نستغرب
كيف أن هذه العقليات ما زالت تروج في املجال البحثي .نعم التجريب ضروري وال بد منه لتطوير
املمارسة الطبية لكن ينبغي أن يتقاسم نتائجه كل العالم وتشارك فيه كذلك الطبقات وليس فقط
فقراء ومهمشوا العالم من الدول واألشخاص الذين غالبا هم من يقع فيهم فعل التجريب .لكن هناك
نقطة ضوء بدأت تبزغ على العالم وهي تضامن األطباء واملهنيين عامليا فنحن نرى كيف أنه وبسرعة
قياسية يتم تقاسم النتائج األولية لألبحاث الكلينيكية ونتائج البروتوكوالت الدوائية الجديدة التي
صيغت بشكل استعجالي وفي نفس الوقت يتم تعديلها وتطويرها بشكل تصاعدي من طرف فرق
متعددة التخصصات عبر منهجية التوافق التي هي الحد األدنى املقبول علميا عندما يكون التجريب
بقواعدة غير متاح ،ألنه ال ينبغي انتظار كل املدة الطويلة إلتمام األبحاث بل ينبغي التدخل إلنقاذ
األرواح ،وهنا يصبح ضروريا بل إلزاميا تلبية الواجب األخالقي وهو فعل أحسن ما هو موجود لكن
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عن بصيرة علمية ال عن شعوذة إلنقاذ األرواح .ولذلك تم البدء بما تم تجريبه من بروتوكوالت بين كل
دول العالم وشعوبها التي مر فيها الوباء في أسابيع مع املالحظة العلمية السريعة والتجربة الكلينيكة
املستقاة من الحاالت املختلفة .،وهكذا أصبح العالم العلمي يتقاسم كل املعلومات بسرعة كبيرة في
تضامن علمي استثنائي واألول من نوعه عامليا وذلك بقوة الواقع الوبائي السريع الذي أغرق الجميع.
خلق التضحية من قبل األطر الصحية وخلق الصبر والتحمل مرده إلى نبل املهنة ومبادئها التي فد
ال تظهر في األوقات العادية .الطبيب واملمرض هو إنسان قبل كل �شيء وال يمكن أن يرى املرض
يتف�شى في املجتمع ويبقى مكتوف األيدي .ولذلك دخل متطوعون من الشباب وأيضا من املتقاعدين
حتى بدون تأمين صحي عن املضاعفات واألحداث املحتملة التي قد تصيبهم .نعم تصيبهم ألن من بين
املهنيين األكثر إصابة بهذا املرض هم األطباء الذين عدد من يصيبهم مرض كورونا  Covid 19حسب
اإلحصائيات قد يصل إلى  10في املائة منهم .الدخول إلى املعترك يعكس فعال خلق التضحية والبذل.
أيضا هناك عامل آخر وهو اإلحساس بالخطر املشترك ،وهذا في علم االجتماع واضح ألن الكل يكون
في سفينة واحدة والكل يريد الخروج من األزمة بسرعة ،وقد يغامر الجميع حتى في ظل محدودية
اإلمكانات من أجل إنقاذ الصحة العامة للمجتمع.
هذا من جهة من جهة أخرى هذا التحمل يصبح نموذجا ويذكي خلق التحمل حتى من جهة عامة
املواطنين إزاء أداء قطاع الصحة ،وتفهمهم لإلكراهات ومساهمتهم الفعالة في إنجاح خطة املواجهة
ألنه بدون مشاركة وإشراك الجميع فيما يرتبط بتمتين اإلجراءات الوقائية والسهر على التطبيق
الدقيق لها ،والتي تحتاج أيضا للصبر على االنحباس بين الجدران مدة طويلة ربما حتى مع الضائقة
املادية التي عليها طبقات عريضة من املجتمع ،قلت بدون تحمل ضغط اإلكراهات فإن األمور لن
تسير بشكل سوي نحو األمان ،والتحلي بمزيد من الصبر من طرف الجميع هو صمام أمان حقيقي
في هذه املرحلة.
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السؤال الرابع :هل تتوقعون تغيرات استراتيجية يف أخالق مهنة الطب بعد
الوباء؟

ربما األخالقيات في بعدها الفردي نعم لكن تغيير االستراتيجيات الكبرى لن يكون باألمر السهل
ألن األمور في عمقها تسير من طرف الليبرالية املتوحشة التي تتحكم في العالم وفي جميع املجاالت،
منها مجال الخدمات الطبية وتحديد طبيعة األنظمة الصحية التي توافقها اقتصاديا.
فمعروف أن تغيير صحة املجتمع مرتبط مباشرة بالخيارات االقتصادية واالجتماعية .وحلحلة
هذه البنيات املاكرواقتصادية واجتماعية لن تقوم بها جائحة ما يبدو لي هو أن األنظمة الليبرالية
ستكتفي بالتأقلم مع هذا الوضع الطارئ لتعود إلى ترتيب أوراقها بوضع روتوشات هنا وهناك..
املهنة واملهنيين في مجال الطب والصحة أعطوا دروسا كبيرة للسيا�سي واالقتصادي لكنهم ضعفاء
أمام أصحاب القرار واملاسكين بالدواليب.
التغيير يحتاج لنفس ولوعي جديد متجدد وفعل تغييري عميق من الشعوب وإال ستبقى األمور
كما كانت عليه وربما أكثر ضراوة من السابق ،نظرا للتأثيرات املؤقتة على االقتصاد الليبرالي الذي قد
يلجأ ملبدأ تعويض ما ضاع ولن يكون بطبيعة الحال إال على حساب أشياء أخرى منها الشق االجتماعي
الذي تنتمي إليه الصحة.
نشكركم فضيلة الدكتور على هذا الحوار املفيد والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .الدكتور عبد
العزيز حنون طبيب متخصص في الصحة العمومية من املدرسة الوطنية للصحة العمومية مسلك
الصحة الجماعاتية ،صحفي وباحث في التواصل الصحي ،مسؤول إقليمي عن املراقبة الوبائية.
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الرمزية األخالقية يف الحكاية الشعبية.
ووظيفتها يف التنشئة االجتماعية
«جرادة مالحة» نموذجا

Moral symbolism in the folk tale
and its function in social upbringing,
«a salty grasshopper» as a model

ذة .حنان ركيك
باحثة في األدب الشعبي

الحكاية نص إنساني يحمل القيم والعبر والعظة والحكمة ،ويرسم طريق الفرد إلى الصواب
والحق بصوره ترفيهية ،تجعل الفؤاد يأنس والعقل ينضج والخيال يتسع واإلبداع يتفجر.
قد يستغرب البعض هذا القول على اعتبار أنه ال يرى فيها إال وسيله للتسلية والترفيه خاليه من
الجوهر والقيم واملغزى ،وهذا حكم مجحف في حق هذا التراث الحضاري الذي تناقله أجدادنا من
جيل إلى جيل ،أجداد في شيبهم وقار واطمئنان ،وفي عقلهم مجمع حكمة السنين ،وفي سلوكهم منهج
حياة ورؤية متأنية.
ومن جهة أخرى يتنا�سى البعض أن الحكي أسلوب حياة ،ال يقوم التواصل إال به ،ومرتكزا مهما في
علم الخطابة الذي يعتمد الحكايات والقصص وسيلة لإلقناع واالستدالل والتأثير.
هذا باإلضافة إلى أن الخطاب القرآني وظف أسلوب الحكي في سرد قصص حقيقية باهرة غنية
بالغرابة واإلعجاز والخوارق ،سلبت عقول الفئات االجتماعية املثقفة والعامة بأسلوبها ومعانيها التي
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ُ
تبث العبر والحكم ،وتوجه وترشد الكائن البشري إلى املثل وترفع مقامه إلى اإليمان بالغيب واإلعجاز،
غير أن القصص القرآني ليس عمال فنيا متخيال كالحكاية ،ذلك «أن القصة في القرآن الكريم حقيقة
ال خيال أي قصص القرآن ما هي إال الحقائق التاريخية تصاغ في صور بديعة من األلفاظ املنتقاة
واألساليب الرائعة».1
لذا ال يستطيع املرء املسلم إنكار القضايا القرآنية ذات البعد الحكائي سواء تلك التي انطوت
على توظيف السحر أو التي صورت كالم سيدنا سليمان عليه السالم مع الحيوان وتسخير الجن له،
ونجاة سيدنا إبراهيم عليه السالم من النار...هذه الخوارق واملعجزات الخاصة باألنبياء وإن حاول
البعض نقضها أو إنكارها بحجة عدم معقوليتها ،فإن استدالالت الواقع والكون تدل على وجود
أشياء بسيطة حولنا ال تخضع ملنطق العقل وما زال اإلنسان عاجزا عن الكشف عنها« ،ومهما كانت
درجة العقالنية في هذه التعليالت فهي تحتوي على معنى الغائب الذي يحاول اإلنسان أن يستحضره
في كليته وضبابيته املكثفة».2
إن الحديث ليس الغرض منه إنزال الحكاية منزلة الواقع بقدر ما هو كشف عن رمزية الحكاية في
عالقتها باملرجعية املؤطرة ألغراضها وأحداثها وخوارقها املتخيلة ،ورصدا لألبعاد االعتقادية التي ولدها
إيمان األجيال السابقة بمعجزات األنبياء واملالئكة والشيطان والغيب ...فاستمد العقل البشري تلك
األيقونات والشخصيات الخارقة في خلق نموذج سردي تناقلته األجيال عبر التاريخ لتستأنس به
من جهة ولتثبت القيم اإلنسانية و»العقائد والتصورات ،التي تسعى الحكاية إلى تأکيدها» 3من جهة
أخرى.
ثم إن تناقل الحكاية الشعبية من جيل إلى جيل ،وجعلها في حقبة ما نموذجا ألسمار الليالي،
وصمودها القوي أمام تغيرات االجتماعية الجارفة لن يكون لعبثيتها وانعدام جدواها ،بل ألنها مست
جوانب اإلنسان الفكرية واملعرفية والجمالية والتخيلية والقيمية والخلقية واالعتقادية.
وقد يقصر البعض دورها على األطفال دون الكبار أو على العامي دون املثقف في محاولة
لتبخسيها ،لكن ما إن يحتك بها حتى يجد نفسه مشدودا إليها ،مبهور بمغزاها وأسلوبها الشيق القريب
 -1دور القرآن في تهذيب النفوس ،أحمد عزوز ،النداء التربوي العدد ،2005 14/15 :ص.71:
 -2اإلنسان والكون في التعبير الشعبي ،نبيلة إبراهيم ،املكتبة األكاديمية ،مصر ،ص.64:
 -3القصص الشعبي في السودان ،دراسة في فنية الحكاية ووظيفتها ،عز الدين إسماعيل ،الهيئة املصرية العامة للنشر
والتأليف1971،م ،ص.182:
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إلى الفهم البعيدة عن التعقيد ،وقد ال يرى أثرها على ذاته إال بعد توالي سماعها فيكتشف عندئذ
نضجه الجمالي والتخيلي والفكري واإلبداعي واألخالقي املنبثق منها ،وكأنها نقطة ماء في أرض قاحلة،
لكن مع توالي القطرات تثمر جنة خضراء يعشقها الناظر ويستفيد منها صاحبها واملجتمع.
ويسعى هذا العمل إلى اإلجابة عن إشكالية الوظيفة األخالقية للحكاية ،الشعبية في التنشئة
االجتماعية؟ هل يمكن أن تكون الحكاية وسيلة من الوسائل التي تستطيع اإلسهام في التنشئة
االجتماعية؟ وهل تنطوي الحكاية الشعبية على قيم أخالقية؟
ولذلك ،ستحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الرمزية األخالقية مقتفية دور الحكاية
في بناء الفرد اجتماعيا وتنشئته تنشأة سليمة بواسطة خطاب مليء بالقيم األخالقية الذي سنكتشف
إيقوناته ودالالته الرمزية من خالل نموذج من التراث املغربي.
ولكي ال تبقى الورقة في سماء النظر والتصور ستحاول االشتغال على نموذج حكائي مغربي
مشهور في األوساط االجتماعية املغربية تناقلته األجيال ،وتسامرت به الجدات مع األحفاد واألمهات
1
مع األبناء ،وهو متن «جرادة مالحة»
وقد اقتضت املعالجة املنهجية تقسيم للورقة العلمية إلى عناصر ثالثة:
أوال الحكاية والتنشئة االجتماعية.
ثانيا :البعد األخالقي في الحكاية الشعبية.
ثالثا :الرمزية األخالقية في الحكاية الشعبية « جرادة مالحة» نموذجا.
 -1حكاية جرادة مالحة تروي هذه الحكاية قصة «عاقسة» .وتشاء الصدف أن تعيش في زمنها امرأة تدعى «الصالحة» وكان
هذا األمر يغيض عاقسة لكن ما استفزها أكثر هو أن في تلك الليلة جمعت عاقسة كل شياطينها قصد حرق بستان الصالحة
لكن الشياطين عادوا خائبين وعقلهم الباطن يردد البستان محروس بالرعاية الربانية .بعد حين اهتدت عاقسة لسرقة إبنا
الصالحة عبر غارة لقبيلة مجاورة حتى ال يفتضح أمرها .تلك القبيلة بمجرد حلول عاقسة برحابها أضحى َ
سمكها يفسد
بسرعة .وكثر الخصام بين األهالي فقررت قبيلة القا�ضي «بومفتاح» تق�صي األمر من خالل طير اسمه «الزرزور» كان يأتي
القا�ضي بمجمل األخبار مثل سيدنا سليمان .طير فضح أمرها فحكم عليها باملسخ مع الخيار بين ضفدعة أو جرادة .فاختارت
الجرادة مع إرجاع الطفلين لألم .في صباح اليوم التالي جمعت سرب جراد اسود بنية التهام أشجار بستان الصالحة غير أنهم
ملا وصلوا للبستان وجدوا كل أشجارها مالحة تماما وغير صالحة لألكل .فصار الجراد صيدا سهال لألهالي إال جرادة واحدة
كانت ملوحتها فائقة (عاقة) وباتت لعبة األطفال من خالل مردداتهم األثيرة أجرادة مالحة فين كنت سارحة في جنان الصالحة
أش كلتي واش شربت غير التفاح والتفاح والحكمة بيديك يا القا�ضي يا بومفتاح .ينظر حفريات في املوروث الشعبي املغربي
مقاربات نقدية،محمد رمصيص ،معهد الشارقة للتراث ،ط2019 ،1:م ،ص.223/224 :
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أوال :الحكاية والتنشئة االجتماعية.

إن ارتباط الحكاية الشعبية بالجماعة والبيئة االجتماعية جعل منها نبعا أساسيا يخدم مصالحها
ويوفر لها ضوابط قيمية سواء على املستوى االجتماعي أو التربوي واألخالقي والتعليمي ،ويحميها من
االنجراف واالنحراف عن املسار العام «ألنها عبارة عن سرود تنتجها طبقات الشعب وتجتر قيمها
باستمرار وتتوارثها وتحافظ عليها حتى تضمن لها البقاء وتساعد تجاوز قساوة الظروف التي تعيش
فيها».1
ولذلك يصنف البعض الحكاية الشعبية في دائرة وسائل التنشئة االجتماعية ويعتبرها « عامال
مساعدا في تكوين الشخصية» 2وحقال واسعا لزرع القيم األخالقية ،ورافدا مهما في نشرها وترسيخها،
ومعلمة أساسية في بناء الفرد والجماعة بناء قويما ،ومختبرا تتفاعل فيه مقومات الدين واملعتقدات
والتقاليد واألعراف ،لتثبت صالت اإلنسان بذاته ومجتمعه وبيئته.
ولعل الصورة النمطية التي ترسخت في العقل الباطني لهذا الجيل ،هي تلك الحلقة التي تجمع
األحفاد والجدة الراوية املبدعة ،صوره تم افتقادها في ظل األسرة النووية وكثرة وساءل الترفيه
والتسلية لكن لهفة الصغار على الحكاية مازالت حاضرة في ظل هذه التغيرات االجتماعية ،ويرجع
أحمد مدكور سر هذا امليل إلى أن الحكاية «تحمل إلى الطفل معاني وصورا جديدة من الحياة
والحوادث ال يجدها في بيئته ولذلك فهي مصدر من مصادر إشباع رغبته في املعرفة».3
مما بجعل إدماج الحكاية الشعبية في التنشئة االجتماعية أمر ضروري وملح ألن نصوصها تقدم
تجربة إنسانية محملة بالعبر والدروس الرامية إلى تكييف الفرد داخل املجتمع ،وتوريث القيم
اإلنسانية بطريقة يسيرة وسهلة في الولوج إلى العقل الباطني للفرد ،تخاطب بأحداثها املتراكبة
واملتداخلة العاطفة والفكر واملتعة .ولها قدرة على «استبدال الجانب البيولوجي بأبعاد اجتماعية
وثقافية لتصبح هي املوجهات األساسية لسلوك الفرد في املجتمع».4
-1
-2
-3
-4

حكاية الشعبية املغربية بنيات السرد واملتخيل ،محمد فخر الدين ،دار نشر املعرفة ،ط2014 ،1:م ،ص.22:
تدريس فنون اللغة العربية ،علي أحمد مدكور ،دار الشواف للنشر والتوزيع ،ص.238:
املرجع السابق ،ص237 :
الطفل واملجتمع ،التنشئة االجتماعية وأبعاد االنتماء االجتماعي ،علي ليلة ،املكتبة املصرية ،القاهرة ،2006 ،ص.193 :
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فالحكاية تستقطب املتلقي وتسلب فؤاد القارئ واملستمع بأسلوبها البسيط وأحداثها الشيقة
التي تحقق املتعة والتسلية للفرد ،لكنها تحمل في طياتها أسلوبا اجتماعيا «هدفه اإلصالح والتقويم
والتوجيه واملرونة في مجال الحياة العامة ،لذا نجد فيها النقد الالذع والسخرية أو اإلقناع بحقيقة
الواقع األليم» ،1والتأسيس للمواقف الرافضة للظلم االجتماعي والسيا�سي ،والثتبيت للقيم
اإلنسانية االيجابية وتربية النفس على النفور من القيم السلبية ،والتشجيع على التمييز وأخذ
املبادرة والثقة بالنفس والقوة والشجاعة ،وهي صفات غالبا ما تمييز شخصية البطل في الحكاية
الشعبية؛ والذي ال ينحسر دوره في إدارة األحداث وتكثيفها ،بل هو موجه أسا�سي لعقل املتلقي من
خالل حمله على تقبل جملة من املبادئ والقيم وتهيئه إلى التضامن النوعي معه.
ولذلك ليس غريبا أن تكون الحكاية آلية من آليات التنشئة االجتماعية ووسيلة تربوية لها
فلسفتها الخاصة في بناء الفرد واملجتمع« ،فهي خلق فني يتميز بالقدرة على استيعاب املخيالت،
والوعي بالوسط الذي تترعرع فيه متوسلة بالسرد املباشر املمتع واملؤثر».2
وقد يزخر الخطاب الحكائي بكم هائل من القيم األخالقية التي تكرس سلوكيات إيجابية للفرد
واملجتمع وتنفر النفس اإلنسانة من كل السلوكيات السلبية لتحقيق نظام اجتماعي متوازن،
ّ
ولتعزيز املنهج التربوي والتعليمي للجماعة ،كما تعكس تفاصيل العالقات االجتماعية ونزاعاتها حول
الدين واألخالق واملعتقدات واألعراف والتقاليد والقيم وكل ما يشكل بنية مشتركة داخل الجماعة،
فاإلنسان يكتسب مثال القيم من ثقافته ومن خالل دخوله في عالقات اجتماعية ،لذا نجد كل مجتمع
يتعامل مع قيمه بموجب قانون الجماعة والعرف ،ألنه وإن كانت القيم ثابتة في عمقها وجوهرها فإنها
تخضع لتغيير ظاهري في طرق ممارستها داخل كل املجتمع.
ثانيا :البعد األخالقي يف الحكاية الشعبية.

يطفو سؤال األخالق عادة على اإلبداع الفني والجمالي في محاولة جادة لتأطير اإلبداع أخالقيا
ودينيا من جهة ،وفي اعتبار اإلبداع ملك جماعيا ال ينحصر تأثيره على الفرد فقط من جهة أخرى؛
لذلك يسمو اإلبداع املحقق للمصلحة واملنفعة العامة.
 -1الحكاية الشعبية ،توفيق عزيز عبد هللا ،دار زهران للنشر والتوزيع ،ط2013 ،1:م ،ص.12 :
 -2القصص الشعبي باملغرب دراسة مورفولوجية ،مصطفى يعلى ،شركة النشر والتوزيع املدارس ،ط2001 ،1:م ،ص.53:
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والحكاية الشعبية إبداع جماعي يسطر بدالالته البسيطة وبطوالته الخارقة طريق يجمع بين
روح الجماعة واملثل األخالقية ،فال سبيل إلى تمرير سلوك منبوذ داخل الجماعة« ،حيث التفاعل
البيني يشكل الضمير الجمعي الذي يحرس القيم واألخالق وبصوغ وجدان األفراد» ،1بكيفية مسلية
وشيقة لكن هدفها ووظيفتها األساسية «تمرير القيم واملثل االجتماعية إلى الناشئة الجترارها من
جديد في حلقات محكمة من التواصل الشفاهي الذي يلهب الذاكرة والسماع» ،2مما يرسخها في
الذاكرة ووجدان األمة.
إن القراءة األخالقية للحكاية الشعبية تقوم بنيتها على عنصريي التقابل ،خاصة من خالل ثنائية
الخير والشر التي تعتبرها نبيلة إبراهيم جوهر الحكي وتصلح أن تكون «معيارا لتمييز بين حكاية
وأخرى ،فكلما بالغت الحكاية في قهر القوي الشريرة للبطل ،كان البطل الخير أكثر روعة وجاذبية
والعكس صحيح» ،3فعادة ما نجد النص الحكائي يعالج قضية الخير والشر بطريقة فنية ،توصل
الفرد إلى الغايات الظاهرة أمامه بشكل رموز داللية تعلي من شأن الخير وتبخس من شأن الشر الذي
يؤدي إلى أسوء العواقب.
ولذلك فإن كثيرا من الحكايات الشعبية تتضمن صراعا بين قوى الظلم والعدل ،والخير والشر
الذي تتفرع عنها قيما عديدة ،سواء كانت ايجابية كالعدل والحرية واملساواة واإلخاء والصدق ..أو
سلبية كالكذب والنفاق والعنصرية واملكر الحسد...
وتعتمد الحكاية أسلوب الترميز في بثها للمعالم األخالقية ومناظرتها للواقع بنزعاته اإلنسانية،
بالتركيز على حدث مركزي معين وبشخصيات محدودة ،لكن آليات األحداث الفرعية بخوارقها
الخرافية تحمل من املعاني الرمزية ما ينقل الحكاية من السطحية والبساطة التي ينخدع بها القارئ
العابر إلى التعقيد الرمزي الذي يعجز القارئ بأسراره العميقة ورسائله املشفرة فبقدر «ما يكشف
لإلنسان عن الحقائق الكونية يظل مسدال على هذه الحقائق غطاء شفافا ليكشف أشياء ويخفي
أشياء» ،4وهنا ال تنكشف الطاقة الرمزية التي تختزنها الحكاية إال من خالل قدرتها على توجيه وضبط
 -1حفريات في املوروث الشعبي املغربي مقاربات نقدية ،محمد رمصيص ،معهد الشارقة للتراث ،ط2019 ،1:م ،ص.214:
 -2حكاية الشعبية املغربية بنيات السرد واملتخيل ،محمد فخر الدين ،دار نشر املعرفة ،ط2014 ،1:م ،ص27:
 -3اإلنسان والكون في التعبير الشعبي ،نبيلة إبراهيم ،املكتبة األكاديمية ،مصر ،ص.54:
 -4املرجع السابق ،ص.65 :
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الذات اإلنسانية نحو القيم األخالقية ،حيث تبرز وظيفتها في التربية األخالقية واالجتماعية ،فهي لم
تهمل الواقع بل وظتفه جماليا ودالليا في خطابها لترسيخ الخبرات والعبر والدروس.
وحتى ال يبقى حديثنا حبيس التنظير املحض ،والكالم املشفر ،فبإمكاننا استدالل على كثافة
حضور القيم األخالقية من خالل نموذج سردي شعبي مغربي لنا احتكاك به ويكاد جل املغاربة
مطلعين عليه وهي حكاية «جرادة مالحة».
ثالثا :الرمزية األخالقية يف الحكاية الشعبية «جرادة مالحة» نموذجا.

مما ال شك فيه أن أخالق الفرد تنعكس داخل املجتمع ،فاآلثار السلوكية كما يقول طه عبد
الرحمان هي»بالذات املسمى الذي وضع لفظ األخالق للداللة عليه» ،1فمن خالل سلوك الفرد
املذموم أو املحمود يمكن االستدالل عن القيم األخالقية التي يحملها.
وحكاية جرادة مالحة متن حكائي يضم شخصيات محدودة تؤطر بسلوكياتها االجتماعية أحداث
متعددة وتفرز قيما أخالقية بأسلوب ترميزي بسيط ذو دالالت متشعبة وعميقة.
تبدأ حكاية «جراة مالحة» بمقدمة تعريفية لرمزي الخير والشر من خالل رصد األوصاف
املتناقضة لشخصيتين الرئيسيتين« :الصالحة» و»عاقسة»:
رمزية الصالح

فرمز الصالح «الصالحة» التي في حوزتها بستان تجود بخيراته على أهل قبيلتها بسخاء وإكرام،
رسم شخصية ذات صورة اجتماعية ودالالت أخالقية تحققت أوال في اسمها «الصالحة» الدال على
االستقامة وحسن األخالق ،ثم في ما تعارف عليها الناس من كثرة جودها وسخاءها.
رمزية الشر

رمز الشر والعدوان يتجسد في شخصية «عاقسة» الساحرة العاقر التي ملكت األرض والدنيا
بسحرها ،وكانت بغيضة وحسودة جمعت شياطينها قصد حرق بستان «الصالحة» ،وهنا يتجسد
الشر في فساد أخالق «عاقسة» التي تحمل صفات سيئة تظهر في اسمها الذي يحيل على معنى
 -1سؤال األخالق ،طه عبد الرحمان ،املركز الثقافي العربي ،ط2000 ،1:م ،ص.53 :
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االلتواء ،ويحمل داللة سلبية في الفكر الجمعي املغربي والذي يترجم عادة بالشمطاء واملرأة الشريرة،
وال ينحصر هذا الفساد في اسمها ،بل هو متمركز في سريرتها الحاملة للبغض والحسد والسحر
واألذى والسرقة والكذب التحايل واملكر.
رمزية الصراع بين الخير والشر

إن صراع الخير والشر صراع وجودي تتناثر من خالله القيم األخالقية ونرى بوضوح داخل
املتن الحكائي «جرادة مالحة» أيقونات هذا التصارع من خالل سلوكات «رمزية» متناقضة تعبر عنها
املواقف اجتماعية «للصالحة» التي هي رمز الخير من خالل سمعتها الطيبة وبدلها وجودها وخدمتها
ألهل قبيلتها حتى أضحت منارا أخالقيا يحتذى به ومطمعا للحساد الذي سيؤذي إلى إنتاج صورة
الشر التي تمثلها «عاقسة».
وقد تبلور هذان الرمزان ليشكال الحدث الرئي�سي للحكاية الشعبية ،حيث اهتدت «عاقسة»
لسرقة ابني «الصالحة» ،التي وضع في االختبار الصعب الذي يمس أمومة املرأة التي تحققت بعد
طول انتظار ،اختبار يضع الحكاية في سياق نسقي رمزي آخر له دالالت عميقة حمل في طياته العديد
من القيم االجتماعية واألخالقية التي تؤطر املنظومة الفكرية اإلنسانية منهجا وسلوكا ،باعتبار
1
«العقل الجماعي كنظام للقيم يوجه سلوك الجماعة ،سلوكها الفكري الروحي ،وسلوكها العملي»
في الحكاية قيد الدراسة يتحول الشر والفساد إلى رمز إلثارة الفتنة والفو�ضى« ،فعاقسة» شريرة
سارقة أينما حلت وارتحلت تجلب الويل والسخط للقبيلة التي أوت إليها ،فبمجرد حلولها برحاب
القبيلة األولى أضحى سمكها يفسد بسرعة ،وفي القبيلة الثانية كثر الخصام بين األهالي بعدما كان
السالم واألمن أهم سماتها ،ولم يشهد القا�ضي الخصام والنزاع بين أفرادها ،فجأة يتحول باب
القا�ضي إلى طوابير متنازعة ،مما سيثير الدهشة ويدفع إلى البحث عن األسباب الفتنة.
وهنا تظهر قوة الشر وسلطته التي ال تنحصر في ذات الفرد بل تتمدد ليصل أثرها إلى املجتمع،
فكان الشر سبب الفساد في األرض وإثارة الفتنة والنزاع والفو�ضى في املجتمع ،ولذلك امتداد في
2
الخطاب الديني بحيث تتأثر الجماعة بأخالق الفرد.
 -1العقل األخالقي العربي ،الجابري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط2001 ،1:م ،ص.24:
 -2ينظر عا�صي بني إسرائيل كتاب :التوابين ،ابن قدامة املقد�سي دار ابن حزم ،ط1424 ،1:هـ2003/م ،ص.55 :
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إن الحكاية توصل مغزى مفاده أن ذات الفرد مهما استقلت عن املجتمع والجماعة ،إال أن أثر
ْ
َ َْ
فسادها أو صالحها ينعكس مباشرة على املجتمع بأكمله وصدق قوله تعالى{ :ظ َه َر الف َس ُاد ِفي ال َب ّ ِر
ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
ُ َ َّ
َ
َو ْال َب ْحر ب َما َك َس َب ْت َأ ْيدي َّ
اس ِلي ِذيقهم بع
الن
ض ال ِذي َع ِملوا ل َعل ُه ْم َي ْر ِج ُعون}.1
ِ
ِ ِ
ِ
رمزية العناية اإللهية

تبرز الحكاية رمزية العناية اإللهية التي يحف هللا بها الصالحين والصادقين ،فصدق سريرة
«الصالحة» جعل العناية اإللهية تحفظ أموالها من سحر «عاقسة» ،التي جندت جنود الخفاء من
الجن والشياطين إللحاق الضرر وحرق البستان الذي يرعاه هللا بمالئكته من كل سوء ،فيتحول
بذلك البستان إلى أيقونة للصراع الالمرئي بين املالئكة رمز األمن والحفظ واملدد وبين الشياطين
والجن رمز األذى والسحر ،باإلضافة إلى أن هللا حمى البستان من الكوارث الطبيعية والتي تتجسد في
هجوم الجراد على البستان حين تحول إلى غلة مالحة ال يستطيع الجراد التهامها.
كما تتجلى العناية اإللهية في حفظ ابني «الصالحة» بعد خطفهما رغم أن الشر يحيط بهما ،وهما
بؤرة النزاع األصلي والحدث الرئي�سي الذي دفع «عاقسة» إلى الفرار ،ووضع «الصالحة» واألقوام
املتضررة من شرها في صلب االختبار الصعب ،ففساد سمك القبيلة وخصام ونزاع القبيلة األخرى ما
هي إال إشارة واضحة لعناية هللا «بالصالحة» ضحية الحسد والبغض ،العناية التي ستدفع السمك
إلى الفساد والناس إلى النزاع ليصل األمر القا�ضي؛ الذي يشكل بسلطته أيقونة حل العقدة.
رمزية العدل

على خالف كثير من الحكايات التي تلجأ إلى الحيل والخطط لحل العقدة ،حضر القا�ضي هنا
برمزيته املعتادة لرفع املظالم وإحقاق الحق ،وهذا ما انزل الحكاية منزلة الواقع وأضفى نوعا من
اإلقناع املنطقي واملعقول ،إال أن هذه الواقعية لم تكن خالصة بل ملفوفة بنسق ديني وخيالي حولت
القا�ضي من مجرد وسيلة لتحقيق العدل إلى شخصية خارقة تضاهي سيدنا سليمان عليه السالم،
باعتماده على وسائل خارقة تعلي من شأن سلطته وترفع مقام العدل إلى درجة تجعل العدل الحق
ال يتحقق إال في عهد األنبياء.
 -1سورة الروم.41 :
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إن القا�ضي في حكاية جرادة مالحة استعانة بالطير اسمه «الزرزور» رمز التحقيق والتق�صي الذي
يأتي باألخبار للقا�ضي في محاولة إلسقاط البعد الديني لقصة سيدنا سليمان على الحكاية من أجل
تعبئة طاقتها التأثيرية ،وإعطاء قوة للخطاب األخالقي ،واستنطاق العدل الذي تجند جنود السماء
واألرض لتحقيقه.
كما يظهر العدل جليا في إحقاق الحق بواسطة السحر رمز العقاب بعد ما كان رمز الشر ،وهو
قوة ال ينفرد بها القا�ضي فقط بل هي من خصائص صفات الجانية املعتدية «العاقسة» ،والقا�ضي
اعتمد عليه كوسيلة للعقاب بتحويلها إلى جرادة ،فصار السحر أنجع وسائل العدل على اعتبار أن
«العاقسة» هي ساحرة أصال وتوظفه في إذاء «الصالحة» املحفوفة بعناية هللا ،والحكاية هنا تشير
إلى أن األصل في العقاب أن يكون من جنس الشر ،وهذا له من الدالالت املقاصدية ما يجعل العقاب
محقق للتكافؤ ،وليس وسيلة للجور والظلم فلو عوقبت من غير جنس العمل يكون العقاب أخل
بقيمة العدل.
والحكاية ال تقدم السحر على أنه ميزة إيجابية ،بل هي تقر أنه وسيلة لألذى سواء في توظيفه
السلبي املتمثل في املحاولة الفاشلة للسحر الصالح والقضاء على بستانها أو في توظيف القا�ضي له
كوسيلة لدرء فساد «عاقسة» وعقابها ،فصفة األذى لصيقة بالسحر حيث ما حل ووجد.1
إن هذا النموذج يثبت مدى غنى الحكاية الشعبية املغربية بالقيم األخالقية ،فإن كنا تطرقنا إلى
قيمة العدل والصالح أو الصدق والفساد عموما ،فإن قيم الكذب والحسد والعنف والقيم أخرى
مازال تختزنها هذه الحكاية ،وسبب االرتكاز على هذه القيم فقط ألنها تشكل صلب مضمون الحكاية
وجوهرها.
وعموما فإن عالم الحكاية الشعبية عالم يزخر بالقيم األخالقية الكامنة في أغوار هذا املوروث
الشعبي البسيط ،والذي طاملا استصغره واستحقره الكثير ،إال أنه لقي اهتمام الدراسات األدبية
واالجتماعية التي استخرجت خصائصه وميزاته وأبرزت قيمه اإلنسانية ودالالته العميقة التي
تناقلتها الشعوب.
صل ُح َع َم َل ْالُ ْفسد َ
ال ُم َ
و�سى َما ج ْئ ُت ْم به ّ ْ َّ َّ َ َ ُ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ
 -1قال تعالى{َ :ف َل َّما َأ ْل َق ْوا َق َ
ين} [يونس/ ]82 ،81 :
السح ُر ِإن للا سي ْب ِطله ِإن للا ل ي ْ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ََ
ََْ َ َ َ َْ َ ْ
ص َن ُعوا إ َّن َما َ
ف َما َ
ص َن ُعوا َك ْي ُد َس ِاحر َوَل ُي ْف ِل ُح َّ
الس ِاح ُر َح ْيث أتى } [طه]69 :
قال تعالى{:وأل ِق ما ِفي ي ِمي ِنك تلق
ِ
ٍ
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وتظل األخالق كنزا إنسانيا وجب تثبيتها وغرسها في املجتمع بتوظيف الحكاية باعتبارها أحد أهم
مختلف األدوات التربوية والوسائل التعليمية ،إلعداد النشء وتربية الفرد والجماعة ،وعيا بدورها
في التوجيه وإقرارا بأهمية أسلوبها في االستيعاب وتقريب املعاني بطريقة مشفرة ترسخ في الذاكرة.
املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.
اإلنسان والكون في التعبير الشعبي ،نبيلة إبراهيم ،املكتبة األكاديمية ،مصر.
تدريس فنون اللغة العربية ،علي أحمد مدكور ،دار الشواف للنشر والتوزيع.
التوابين ،ابن قدامة املقد�سي دار ابن حزم ،ط1424 ،1:هـ2003/م.
حفريات في املوروث الشعبي املغربي مقاربات نقدية ،محمد رمصيص ،معهد الشارقة للتراث،
ط2019 ،1:م.
حكاية الشعبية املغربية بنيات السرد واملتخيل ،محمد فخر الدين ،دار نشر املعرفة ،ط،1:
2014م.
الحكاية الشعبية ،توفيق عزيز عبد هللا ،دار زهران للنشر والتوزيع ،ط2013 ،1:م.
سؤال األخالق ،طه عبد الرحمان ،املركز الثقافي العربي ،ط2000 ،1م.
الطفل واملجتمع ،التنشئة االجتماعية وأبعاد االنتماء االجتماعي ،علي ليلة ،املكتبة املصرية،
القاهرة.2006 ،
العقل األخالقي العربي ،الجابري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط2001 ،1:م.
القصص الشعبي باملغرب دراسة مورفولوجية ،مصطفى يعلى ،شركة النشر والتوزيع املدارس،
ط2001 ،1:م.
القصص الشعبي في السودان ،دراسة في فنية الحكاية ووظيفتها ،عز الدين إسماعيل ،الهيئة
املصرية العامة للنشر والتأليف1971،م.
مجلة ،النداء التربوي ،العدد 2005 14/15م.
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أجوبة كرونا...عن أسئلة عالقة ؟؟؟

Covid-19 answers ... about pending questions

ذة :رجاء الرحيوي
أستاذة التعليم الثانوي

انهالت أسئلة جمة على أم أيمن غيرت املسار واملسير ،ما كانت خريطة حياتها والتي حسبت أنها
خطتها لنفسها بإحكام تصبح على هذا النحو ،كل �شيء تغير بين ليلة وضحاها ،وبدأت األسئلة تتوارد
تباع ،هل األحالم تالشت أم الزال بصيص من أمل يتفتق أمام املرأة التي تخطت منعرجات رغم
كبواتها ،واستطاعت النهوض واالستمرار وهي تعلم أن ال نهاية للطريق إال بلقاء املولى عز وجل وقبوله
لها كرما منه وفضال .فما الذي كان وما الذي تغير ؟؟؟
كان يا مكان حلم راود أم أيمن ال تبارحه وال يبارحها ،حلم مجالسة العلماء وسلك دروب العلم
واقتناصه حيثما كان ،والتماس أهله صحبة ومجاورة.
وغدت قاطرة الزمان على هذا النحو والحلم يتجدد واقعا كلما تيسر لذلك سبيل.
وجاء القدر ومعه أسئلة ال تنفك تخالج ذهن أم أيمن ،بل وتعصف بكل األفكار التي ال تدور في
هذا الفلك ،ما الذي تغير ؟؟؟
رزقت أم أيمن بطفل ليس كباقي األطفال ،من عالم مالئكي يحسبه البعض رزقا ،ويحسبه آخرون
ثقال ،هو طفل ينتمي إلى عالم أطفال متالزمة داون ،بعضهم يسميهم هرمون السعادة يبتسمون
معظم الوقت يميلون إلى الفرح واجتماعيون بطبعهم ،لكن...كل هذا ال يشفع لهم في مجتمع ينظر
إليهم بعين النقص ويعتبرهم متخلفين عن غيرهم ،فاحتياجاتهم وتعلماتهم تختلف عن باقي األطفال.
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هنا بدأت معاناة أم أيمن منذ أخبرت بقدوم هذا الضيف الجديد ،وهنا بدأت أسئلتها العالقة،
كيف تتعامل معه؟ هل توجد مراكز في بالدنا املتخلفة قادرة على مواكبة مثل هذه الحاالت؟ هل توجد
مدارس تستوعب هؤالء األطفال باحتياجاتهم املختلفة؟ وهل خصصت لهم أماكن بمستشفياتنا
املهترئة؟ هل وهل وهل؟
واستمرت األسئلة والحنين إلى الحلم املا�ضي الزال يراودها ،استنهضت همتها وبدأت البحث من
أجل تحسين وضع هذا الطفل ولو كان األمر على حساب وقتها وجهدها وصحتها ،لكن مؤشرات
البحث داخل الوطن كلها تشير إلى ضعف اهتمام دولنا املتخلفة بهذه الفئة بل ال تبالي بها مطلقا،
إال أن لهفة أم أيمن وأمومتها الحانية جعلتها تستشير القريب والبعيد علها تجد مالذا وهي توقن أن
مالذها هللا تعالى أوال وأخيرا ،ولكنها تلتمس األسباب املطلوبة من باعث مسؤوليتها التي ستحاسب عنها
يوم نبعث جميعا أمام خالق األكوان.
بعد أيام التقت ببعض من سبقوها في تجارب مماثلة ،فأشاروا عليها بالتوجه إلى دولة من الدول
الغربية فهم أكثر اهتماما بهذه الفئة واملستقبل هناك سيكون أفضل لهذا الطفل الصغير ،والحقيقة
أن أم أيمن داخليا لم ترحب بالفكرة ،فتعلقها بوطنها وجذورها جعلها تنبذ كل فكرة تبعدها عنه،
لكن ماذا لو...فوتت فرصة تتيح لهذا الطفل مستقبال أفضل ؟؟ بدأت الحيرة تدب أركان عقلها الذي
أنهكته األسئلة وال جواب تستقر عليه.
ماهي إال أيام وعم الوباء «كرونا» أرجاء العالم وبدأت األسئلة العالقة تجد لها جوابا...جلست
أم أيمن تستمع إلى أخبار العالم حول جائحة «كرونا» فإذا بخبر يصعق مسامعها وينخر صرح
كل القيم ،قررت بعض الدول الغربية إعطاء أولوية العالج للمصابين بوباء «كرونا» ملن هم أصغر
سنا ويتمتعون بسالمة ذهنية وجسدية ،وتم حرمان من يعانون من متالزمة داون الحق في العالج..
الحرمان ثم الحرمان..ثم الحرمان..إنها القيم التي بنت عليه الدول الغربية حضارتها إن كان ذلك
الهرج واملرج يعد حضارة حقا.
تأملت أم أيمن كثيرا وهي تردد بلسان الحال...ماذا لو كنت هناك وأي مصير سيلقاه ابني؟ إنها
أجوبة كرونا عن أسئلة عالقة.
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الوباء القديم
د.عبد املالك بومنجل
شاعر وباحث في اللسانيات والفكر اإلسالمي
جامعة سطيف – الجزائر

فعل���ت بن���ا ُ'كرون���ا'
ي�س�ي�ر م���ا
ِ
ٌ
ُ
قب���ل ق���د ُذقن���ا طوي�ل�ا
ف�إنّ���ا
َّ
الوب���اء بن���ا قدمي���ا
ح���ل
لق���د
ُ
وق���د �أه���وى بن���ا الفريو����س �أر�ض���ا
ّ
ت���ول
�ش���رف
نزلن���ا م���ن ُرب���ى
ٍ
ُ
خال���دات
���ره
ق�صائ���دَ
ٍ
ونن�ش ُ
هوان��� ًا
ُي�ش���ب ُعنا
فاال�س���تبدا ُد
ِّ
ال���ذل ت�صن ُعن���ا �صخ���ورا
وروح
ُ
َ
نقب���ع ال ُنب���ايل
اجله���ل
وخل���ف
ِ
ُ
���ل
�ش�س��� ِع َن ْع ٍ
يبيع���ونَ الب�ل�ا َد ِب ْ
ه���م ع�س���ى � ْأن
�إىل احلام���ي منا�ص َب ْ
فه���م �أب���دا ،وال َ�ش ٌ
���رف لديه���م
ري���اح الع���ز ِم نام���وا
�إذا ه ّب���ت
ُ
و�إن َمط���رتْ حق���ول النف���ط قام���وا
حم ُ
ه���م
ونح���نُ عل���ى امل�س���افة ْ
����ض َو ٍ
وال ن���دري ب����أنَّ الق���و َم باع���وا
ث���راء
و�أنَّ الق���و َم ق���د �ش���بعوا
ً
���م ُق َ
د�س���وا
بي���ل
ِ
�أمل ترهُ ْ
الفج���ر ّ

ب���ك الظنون���ا
ظ���ن ال ُغ�ل�ا ُة
و� ْإن
َّ
ِ
م���ن الأدواءِ والبل���وى ُفنون���ا
ُقرون���ا
أن�ش���ب يف مرابعن���ا
و� َ
املُق َعدون���ا
فنح���ن
و�أقعدن���ا،
ن�ؤ ِّلفُ���هُ
ُمتون���ا
َد َر ٍك
�إىل
و ُم ْ�ش َب ً
ُدهونا!
عة
ُمعن َْت ًة
و ُن�ش��� ِب ُعهُ
فن�أ َلفُ���هُ
ُ�س���كونا
له���م ُح�صون���ا
ي�ش���يدُ به���ا ال ُعت���ا ُة
ْ
مب���ا �صن��� َع ال ُ
أراذل مي ُكرون���ا
�إىل الغ���ازي ،و ُيه���دون ال ُغ�صون���ا
ي���دو ُم لر ْك ِبه���م م���ا يركبون���ا
ِّ
وي�ش�ت�رونا
الذم���ا َم
يبيع���ون
وغا�ص���وا يف ال���رداءة ي�ش���خرونا
اخل�ي�رات ،قام���وا َينهبون���ا
�إىل
ِ
ُن�صف ُ
و ِللَّذون���ا
للذي���ن
ِّ���ق
جزائرن���ا ،مل���ن م�ل��أَ البطون���ا
َ
خب���ز ال���رداء ِة �أ�ش��� َبعونا
وم���ن
ِ
يفتكون���ا
وراح���وا
خمال َبه���م
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الح ومل ُي ِّ
���ر
الفج���ر
ب�ض���وء
ِ
َ
عط ْ

أر����ض اجل���ذو َر وال الغ�صون���ا
م���ن ال ِ

َ�س َ
م���ام
���طوا ب���دم الغ���زا ِة عل���ى ِز ٍ

كرمون���ا
ُم َ

لي َله���م

وم���دوا
ّ

يف

كل

�س���قا ُه

ق���وم
ٌ

الطه���ر
َ

�ش�ب�ر
ٍ

فم���ا ترك���وا الق�ل�ا َع وال احل�صون���ا
دني���ا

ودين���ا

مب���ا

هُ دين���ا

وعاث���وا بع���دُ يف دمن���ا ف�س���ادا

�ش���ربنا

ُم��� َّر ُه

ُ
نط���وف عل���ى املوائ���د كاليتام���ى

ونح���نُ

أغني���اء
ال
ُ

فن���� ُ
ال�ش���رق حين���ا
�ض�ل�ال
أكل م���ن
ِ
ِ

الغ���رب حين���ا
ون�ش���رب م���ن ظ�ل�ا ِم
ُ
ِ

ويف

ٍّ
كل

غرقن���ا
ِ

حركن���ا
ُي ِّ
يف

امله���ازل
ٍ

الندام���ى

�إىل

وامل�آ�س���ي

وناد ْمن���ا

وملّ���ا � ْأن �صح���ا �ش���عبي قلي�ل�ا
�س���طا َرت ُ
�صب���اح
ْ���ل الغ���زا ِة عل���ى
ٍ
���ر
فد ّم َ

ل���م
ُح َ

أرواح
� ٍ

ا َ
���ك
حل َل ِ

غرقون���ا
ل ُي ِ

البهي���م
التخلَّ َ
���ف

كرهين���ا
ُم َ

َ
أو�ش���ك �أن ُي ِع��� َّز ل���هُ
و�
ت���راءى

جبين���ا
دلين���ا
املُ ِ

لل�س���را ِة
ُّ

ت�س���امتْ

�إىل العلي���اءِ  ،ب���ل فا�ض���تْ حنين���ا

رو����س
وه���اج بن���ا �إىل
ح���رب َ�ض ٍ
َ
ٍ

غرقن���ا يف الدم���اءِ به���ا �س���نينا:
ِ

ُ
بع�ضن���ا

منه���م
ْ

َب ِنين���ا

ح���رج ،ويق ُت ُلن���ا َبنون���ا !
ب�ل�ا
ٍ

ُكلُّن���ا،

ونظ���لُّ

�أ�س���رى

ن�صف ُ
ِّ���ق

للغ���زا ِة

�أ�ش���ب َعنا

وب���اء
ً

ُو ٌ
الة

فا�س���دونَ

ُيقت ُ
ِّ���ل
فنخ�س���ر
ُ
لق���د،

واهلل،

الرابحين���ا

!

و ُمف�س���دونا

�ش���وم
���ب َغ ٍ
ر َمون���ا يف لظ���ى َل َه ٍ

وغا�ص���وا

�صائحن���ا :كفاك���م !
�ص���اح
وملّ���ا
َ
ُ

هرمن���ا ،فارحل���وا عنّ���اَ ،دعون���ا !
ِ

���ر
���راب َف ْج ٍ
�أ َر ْون���ا يف النه���ا ِر َ�س َ

وظل���وا يف اللي���ايل ميكرون���ا

وه���ا �إنّ���ا عل���ى ق���دَ ٍر ُن���وايل

ُ'كرون���ا'
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ه���م
ُكرو َن َت ْ

يف

مب���ا

املَرا ِت��� ِع

فعل���تْ

ينهبون���ا
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رحماك رباه
ذ.خالد برادة
شاعر وباحث في الفكر اإلسالمي ،عضو رابطة األدب اإلسالمي

اليا����س
م���ا للرباي���ا طوته���م �س���طوة
ِ

احلائري���ن ف���ذا ن���ا ٍع وذا �آ�س���ي؟
أرما����س
ك� ّأن���ا �أخ���ذوا م���ن بط���ن �
ِ

فه ��ل وع ��وا م ��ا ( ِلـ ��كرورنا) الفظي ��ع ف ��ذا

ا����س
جه���ل احلي���اري ب���دا م���ن خ���زي ن ّه ِ

ح�ي�رى الأم���اين ،ف�ل�ا ي�س���عى له���م � ٌ
أم���ل

البا����س
�إال و�أردى علي���ه مع���ول
ِ

ك�أنه���م غرب���اء ال���دار يف وط���ن

وهرما����س
م���ن �أر�ضن���ا ب�ي�ن ثعب���انٍ
ِ

�اقي الق ��وم ك�أ� ��س الذع ��ر مرتع ��ة
ي ��ا �س � َ

ا����س
ه��� ّون علي���ك فل�س���نا ب�ي�ن نخّ ِ

مل ن�ب�رح ال���دار وال�ش���هر الف�ضي���ل �أت���ى

أنفا����س
باجل���ود عرف���ا �ش���ذى ي�س���ري ب� ِ

ه���ذي القل���وب جل�ي�ن ال���روح خافق���ة

لق�سطا����س
باحل���ب هلل والداع���ي
ِ
ّ

تهف���وا القل���وب �إىل الن���ور املب�ي�ن دج���ى

آ����س
ويف التق���ى نفح���ات الزه���ر وال ِ

ت���دب فيه���ا لي���ايل الأن����س بارق���ة
ّ
���ح ٍر
ن����س املح ّب�ي�ن م���ن دا ٍع ل���دى َ�س َ
�أُ َ

أعرا����س
من���ح عظم���ى ك�
هلل م���ن
ِ
ٍ
أجنا����س
م���ا �ض���اق يوم���ا ب�أن���واءٍ و�
ِ

�إن���ا لف���ي بل�س���م ،واللي���ل �أجنم���ه

ونربا����س
م���ن حولن���ا ب�ي�ن �أن���وا ٍر
ِ

ال ي�صم ��د الرج� ��س يف �ش�ب�ر فل�س ��ت ت ��رى

�إال

ّــ���ا�س
وخن ِ

حم���اك رب���اه �إين �ض���ار ٌع َو ِج ٌ
َ
���ل
ُر

البا����س
خفّ���ف ع���ن املدجل�ي�ن �س���طوة
ِ

مي�ش���ون يف الب�أ����س �أ ّيام���ا مط ّول���ة

م�آتــ���م

طغيـــ���انٍ
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استراحة املنار

«داء الكرونا»
ذ .إسماعيل حضري
شاعر وباحث في الفكر اإلسالمي

داء «الكرون���ا»
دَهَ ���ى �أوطا َن َن���ا
ُ
َح َّ
���ل �ضيفــــ���ا
خمل���وق �صغ�ي�ر
�أي���ن القناب���ل �أم �أي���ن ال�صواري���خ
و�أي���ن التق���دم و�أي���ن التطـــ���ور
بالأم����س قالوا:م���ن �أ�ش���د من���ا
ُحزْ ن���ا نوا�ص���ي كل العلـــ���وم
وخ�ب�رة..
واقت�ص���اد
�س�ل�اح
�صرع���ى
�ص���اروا
والي���وم
يف���ر بع�ضه���م م���ن بعــــ����ض
�أغلق���ت
وامل�س���اجد
املدار����س
�أال �أيه���ا الغري���ب مهــــــ�ل�ا
غزانــ���ا
«الكرون���ا»
وب���اء
�س���اد الف�س���اد والدم���ار ده���را
فع���م الب�ل�اء يف كل �أر����ض
في���ا رب عف���وك ي���ا كريــ���م
و�ضــ���عف
افتق���ار
�س�ل�احنا
�أن ترف���ع عن���ا وب���اء و�س���قما
بج���اه حمم���د ط���ب القلـــ���وب
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يعرتيـــــ���نا
واخل���وف
والهل���ع
يقُ����ض م�ضاج���ع كل ال�س���اكنينا
الت���ي �صنع���ت عل���ى م���ر ال�س���نينا
�أم �أي���ن جه���ود العلم���ا والباحثين���ا
ق���وة فنح���ن �أق���وى العامليــــــ���نا
و�س���ائر م���ا يف الك���ون ب�أيدين���ا
فم���ن ذا يف ال���ورى يدانيـــ���نا ؟
م���ن جمه���ري حق�ي�ر خائفـــــ���ينا
وكله���م يف البي���وت قابعــــ���ينا
ال�سائليــــــ���نا
هج���ران
ت�ش���كو
فم���ن تك���ون ب���اهلل علي���ك فيـــ���نا؟
يف عق���ر الدي���ار ونح���ن �س���املينا
وطغي���ان عل���ى رب العاملين���ا
واحل���ال َجنْ���ي م���ا ك�س���بت �أيدينــ���ا
ف�ل�ا تواخذن���ا بفع���ل ال�س���فها فيـ���نا
ودع���اء ي���ا رج���اء اخلائفيــــــ���نا
ي���ا م���ن يجي���ب دع���وة امل�ضطرين���ا
�صل���وات رب���ي عل���ى �إم���ام املر�س���لينا
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خاتمة
أشرف هذا العدد من مجلة منار الهدى على الختام ،قدمنا فيه للقارئ العزيز مقاربة قيمية
أخالقية لقضية جائحة كورونا ،COVID 19وما أحدثته ـ وسوف تحدثه ـ من ارتدادات عميقة على
الحياة اإلنسانية قاطبة ،الفردية منها والجماعية ،واألخالقية منها والصحية ،واالجتماعية منها
والسياسية ،واالقتصادية واإلعالمية والحقوقية وغيرها.
ال ندعي أننا أحطنا باملوضوع من جميع جوانبه املتشعبة ،وال استقصينا مختلف قضاياه
املتشابكة ،وال أجبنا عن سيل إشكاالته املتناسلة ،في ضوء شح املعلومات املتعلقة بالفيروس
وتضاربها ،وندرة املراجع العلمية املواكبة أو املؤسسة للموضوع ،وإنما سعينا ملساءلة منظومة القيم
واألخالق بمرجعياتها املتنوعة ،حول فلسفتها في ترشيد التعامل مع مستجدات الجائحة املتقلبة على
كل املستويات ،والتخفيف من وطأة التحوالت الكبرى املنتظرة ،في أفق التأسيس لنظرة استشرافية
علمية أخالقية متكاملة دقيقة غير حاملة وال متسرعة ،تقي البشرية هول الكارثة ،أو تقلل من
خسائرها األكيدة.
إن البشرية جمعاء اليوم أمام خطر داهم وتحديات جسيمة تحتم على صناع القرار مراجعة
سلم أولويات الدول واملجتمعات ،واالهتمام باملصير اإلنساني املشترك ،وعلى املثقفين واملفكرين
إعادة النظر في الفلسفات املادية املؤسسة لالجتماع اإلنساني ،وجعله قائما على نظرة كلية تودع
قلب اإلنسان إيمانا ساميا ،وعقله علما نافعا ،وسلوكه قيما راقية.
من أرض بأساء كورونا  COVID 19تتطلع اإلنسانية األسيرة في قبضة املترفين املتمكنين في األرض
وأرزاقها وخيراتها وأهلها إلى تكافل اجتماعي ،إلى أخوة باذلة ،حانية تأسو الجراح ،وحرية مسؤولة
ُ
تطلق السراح.
َ
ن ِعد القارئ الكريم إصدار أعداد قادمة إن شاء هللا ـ ملجلة منار الهدى تالحق تطورات الحدث
العلمية والفكرية بما يناسب خطنا التحريري الذي يتغيى الجدة في املواضيع ،والدقة في املنهجية،
والشمولية في الرؤية.
وهللا ولي التوفيق ،والعاصم من الخطل والزلل
رئيس التحرير

الدكتورمحمد زاوي
متخصص في الفكر اإلسالمي ومشاريع التجديد

العدد التاسع عشر  -ربيع 2020م

