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 :تقديم

طاملا كانت األوبئة أحد العوامل الرئيسة في تشكيل عالم اإلنسان 

وحياته، سواء من حيث مالزمة وجوده الفردي، أو من حيث التأثير على حياته 

 االجتماعية:

الدراسات الجينية  فإنفمن حيث مالزمة الوجود الفردي لإلنسان، 

أن الفيروسات تسللت إلى داخل الجسم البشري منذ زمن  أثبتت الحديثة

تشكل ما بين  نهاإحيث  من خريطته الجينية، اسحيق، وأصبحت تشكل جزء

بل إن هذه الدراسات الدقيقة في املائة من مجموع موروثنا الجيني،  10إلى  8

أثبتت كذلك أن عدد البكتريا والفيروسات يفوق بكثير عدد الخاليا البشرية 

 Johnداخل الجسم اإلنساني، وقد عّبر عن ذلك عالم األحياء جون هريك 

Herrick "1بدهشة عندما قال بأننا "نمثل أقلية في داخل أجسامنا . 

لم ينفك مجتمع في تاريخ  ،ومن حيث تشكيل مصير اإلنسان االجتماعي

 يذكرون املؤرخون فالبشرية من مالزمة الوباء له مالزمة دورية يتقلب فيها، 

عن املغرب مثال أنه كانت تتعاقب عليه موجات وبائية بالتناوب مع املجاعات 

كان لهذه املوجات املتتالية أثرها العميق على بنية املجتمع و بصفة دورية. 

عافها دائما، الش يء الذي كان يؤثر بشكل واضح على الديمغرافية التي يتم إض

البنيتين االجتماعية واالقتصادية. بل إن استمرار موجات الوباء في العاملين 

 
 للتوسع في هذا املوضوع يمكن الرجوع إلى:   - 1
فابري، استريد. اإلنسان والفيروسات: هل من عالقة دائمة؟، ترجمة، عبد الهادي   

 .2012اإلدريس ي، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة "مشروع كلمة"، الطبعة األولى 
 bbcتوير، راشل. لو اختفت كل الفيروسات من عاملنا "سنموت بعد يوم ونصف"، موقع:  

arabic. 



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 6  
 

العربي واإلسالمي وانقطاعها نسبيا عن أوروبا بعد الوباء الكبير يعتبر أحد 

، 1رةاملحددات املفسرة للفجوة التي حدثت بين العاملين على مر القرون األخي

فقد أدى انقطاع الوباءات وخفتها في أوروبا إلى وجود نمو ديمغرافي وتراكم 

اقتصادي ساهما في تحقيق االزدهار والتقدم، هذا إلى جانب وجود عوامل 

 أخرى بطبيعة الحال.

ّيل لإلنسان في العقود القليلة املاضية بسبب ما أحرزه من 
ُ
ولقد خ

ه قطع بشكل كبير مع األزمنة التي كانت التقدم الطبي، والفتوحات العلمية أن

فيه الوباءات تشكل تاريخ اإلنسان، وتخط مساره، لكن االنتشار الكبير لوباء 

، أعاد التشكيك في هذه املسلمة، وأظهر أنها مجرد وهم. Covid19كورونا األخير  

فالتفش ي الواسع للوباء، وإجراءات االحتراز الضخمة التي رافقته على مستوى 

 م أعادت للوباء رهبته وسلطانه من جديد على اإلنسان: جسدا وروحا. العال

منذ إعالن منظمة الصحة العاملية فيروس كورونا املستجد وباء عامليا و 

سارعت مختلف الدول التخاذ إجراءات غير مسبوقة حفاظا على صحة 

الصحية، إقرار حالة الطوارئ  اإلنسان، وتمثلت هذه اإلجراءات أساسا في

وحظر التجول والتنقل والسفر، وإقفال املدارس والجامعات واألماكن العامة، 

وإغالق أماكن العبادات والصلوات، وتعطيل األنشطة االقتصادية باستثناء 

 الضروري منها فقط... إلخ.

 إن الطريقة والسرعة التي انتشر بها الفيروس، وكذا الطريقة التي

لكبرى مع االنتشار الهائل للوباء عند بدايته، وأيضا تعاملت بها الصين والدول ا
 

تاريخ األوبة واملجاعات باملغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع   البزاز، محمد األمين. - 1
 .22. ص1992عشر، مطبوعات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، طبعة 
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اإلجراءات املتخذة من طرف الدول ملواجهة الوباء، ثم اآلثار التي خلفتها هذه 

اإلجراءات على املستويات النفسية واالجتماعية والدينية واالقتصادية 

دت العديد من األسئلة  …والبيئية
ّ
قد أثارت الكثير من النقاشات، وول

ستخلص.وامل
ُ
 شكالت، ونبهت إلى الدروس والعبر التي يجب أن ت

تب لها أن تتحول إلى 
ُ
ثيرت ك

ُ
لكن ليس كل هذه األسئلة والنقاشات التي أ

كتب له التداول والحفظ،  امكتوب مقروء، وال كل ما أصبح مكتوبا مقروء

رزأ في أفكار وتأمالت 
ُ
فلعله من بين فواجع اإلنسانية في األحداث الكبرى أن ت

بب كان ها األخرى، ولهذا الس كّنها من توثيقها إضافة إلى أرزائمثقفيها لعدم تم

تب تنمن بين واجبات الوقت أن ي
ُ
هض البعض ملهمة حفظ وتوثيق ما قيل وك

إلى جانب الواجبات الوقتية األخرى التي انتهض لها  في هذه الفترة الحرجة

آخرون، مثل: القيام على حفظ الصحة العامة، أو السهر على حفظ األمن 

 العام، أو املشاركة في التوعية وحمالت التحسيس... وغيرها.

ونظرا لجاللة هذا الواجب وقداسته الرتباطه بالكلمة والفكر فإن مركز 

ث ندب نفسه للقيام بهذا الواجب الوقتي، فمنذ األيام تكامل للدراسات واألبحا

واألسابيع األولى النتشار الوباء تبين بأن الحدث كبير، وأن تداعياته ستكون 

مفصلية على حياة اإلنسان وتاريخه، فتفتقت فكرة ضرورة توثيق أحداث 

املرحلة، وما قيل حولها من أفكار أو كتب من تحليالت وتأمالت. وقد تمخضت 

نقاشات واالستشارات بين أعضاء املركز عن مشروع متكامل يروم محاولة ال

 توثيق أهم وأغلب ما قيل وكتب في هذه الفترة من تاريخ اإلنسانية في جل

  املجاالت الفكرية والحقول املعرفية.

 والقصد من هذا املشروع مزدوج: فهو يروم من ناحية أولى محاولة توثيق
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لتتمكن األجيال القادمة من معرفة ذلك من خالل ما جرى، وكيف جرى، 

إحاطتها بأكبر قدر ممكن من التفاصيل واألحداث، ولتتمكن من خالل ذلك من 

استخالص الدروس لتجنب الكارثة مستقبال، أو لتحسين األداء اتجاهها على 

األقل، ويهدف من ناحية ثانية إلى تقديم طيف واسع من اآلراء واملناقشات 

التي تمس حقوال معرفية متنوعة ومختلفة، بحيث تمكن املطلع من   والتأمالت

مقاربة املشهد من زوايا متعددة، ومداخل معرفية متنوعة، وهو ما يتقاطع مع 

أحد أسس التصور الرئيسة للمركز، واملتمثل في مقاربة الظواهر اإلنسانية من 

 منطلق تكامل املعارف والتخصصات العلمية.

لف واحد حول ولتحقيق الهدفين  
َ
معا فإن املركز لم يكتف بإصدار مؤ

وكتب، بل حاول قدر اإلمكان أن ُيصدر عدة   الجائحة يجمع فيه شتات ما قيل

كتب ومؤلفات، يختص كل واحد منها بمحاولة مقاربة املوضوع من داخل حقل 

معرفي محدد، أو تخصص علمي مضبوط، أو على األقل عبر حقول علمية 

سلسة توثيق بعنوان: ر إلى وجود سلسلة مؤلفات تصدر متقاربة، فآل األم

 . 1ورونا فيروس"في زمن "ك أعمال كتبت

وهذا األمر ال يتناقض مع ما سبقت اإلشارة إليه من املقاربة التكاملية 

التي يهدف املركز إلى تحقيقها، من حيث أن مقاربة املوضوع داخل حقل بحثي  

حثية أخرى، بل يكون هذا االنفتاح هو محدد ال يمنع من االنفتاح على حقول ب

 املطلوب أحيانا، وكذلك من حيث أن تعدد املقاربات والحقول املعرفية يتيح

 من اإلحاطة التكاملية باملوضوع. اللقارئ نوع
 

 صدر من هذه السلسلة قبل أو بالتزامن مع هذا الكتاب املؤلفات الجماعية التالية:   - 1
 قتصادية والسياسية وأبعادها.حالة الطوارئ الصحية: التدابير القانونية واال -
 أي دور للمؤرخ في فهم أزمة كورونا؟ -
 كورونا وقيم العيش املشترك.  -
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ي تمحورت لسلة يأتي هذا الكتاب الجماعي الذوفي إطار هذه الس 

والفكر، وذلك بعد أن صدرت الدراسات فيه حول مجاالت الدين والفلسفة 

كتب أخرى قاربت املوضوع من خالل حقوق معرفية مختلفة مثل القانون 

شارك في هذا الكتاب نخبة من لتاريخ واالجتماع... وغيرها. و واالقتصاد وا

األساتذة واملفكرين بموضوعات متعددة المست املوضوع من زوايا متعددة، 

طرحتها الوضعية الوبائية، أو قراءة  منها: محاولة تقديم إجابات عن مشكالت

في إحدى الظواهر والتمثالت التي أفرزها الوباء، أو معالجة وتحليل ألحد 

املفاهيم التي أبرزتها الجائحة بقوة، أو تأمالت ومالحظات فلسفية عميقة من 

 وحي الوباء... وغيرها.

ات في واخترنا لهذه الدراسات مجتمعة عنوانا هو "الزمان الوبائي: دراس

الدين والفلسفة والفكر"، ويشير العنوان إلى مسألتين: األولى هي الحقول 

املعرفية التي صدرت عنها الدراسات، وهي تحديدا الدين والفلسفة والفكر، 

بحيث يجد القارئ املقاالت في هذا الكتاب تتوزعها الحقول املعرفية الثالثة، 

زمان االنتشار الوبائي الذي  والثانية هي كون زمان إنتاج هذه الدراسات هو 

عرفه العالم خصوصا بعد أن أصبحت الجائحة وباء عامليا، وهذا يشير إلى 

 كون هذه الدراسات كتبت من وحي الحدث وتحت تأثيراته العظيمة.

وتشير كلمة الزمان في العنوان إلى فترة الوباء، إلعالم القارئ واملهتم بأن 

كتبت زمان الوباء، وأن موضوعاتها تقتصر   الدراسات التي يشتمل عليها الكتاب

حصرا على معالجة وتحليل ما جرى في هذه الفترة الزمانية من التاريخ البشري، 

وكلمة الزمان في اللغة العربية مثلها مثل كلمة الزمن تطلق على جميع الدهر 

على فترة محددة من  كذلك وبعضه، وعلى قليل الوقت وكثيره، كما أنها تقع
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فيقال زمان الحر  تطلق على الفصل من فصول السنةالكلي/الدهر، فالزمان 

، وعلى املعنى الثاني تحمل 1على مدة والية الرجل وما أشبههطلق  توزمان البرد، و 

الكلمة في العنوان، ألنها تأريخ لفترة محددة، ودراسة وتحليل لظواهرها، وإجابة 

 على حاجاتها وتساؤالتها.

وفي آخر هذه الكلمة ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر لكل األساتذة 

الفضالء الذين تكرموا باملساهمة ببحوثهم الجادة في هذا الكتاب، وفي تحقيق 

ومتابعتها   وكذا اللجنة العلمية على مجهوداتهاأحد املشاريع الهامة ملركز تكامل،  

أحد ممن كان لهم الفضل   وإن كان لي أن أنوه بمجهودات،  العلمية لهذا العمل

في بروز هذا العمل على ما هو عليه، فإني أتوجه بعميق االمتنان لألساتذة 

 ومصطفى فاتيحي ومفضل أخماش  ونجاة العماري   الفضالء عبد الرحيم العالم

 على مجهوداتهم املشكورة. وسعيد حجي وربيع أوطال وعبد الخالق الطالل

  حفيظ هروس 

 

 

 

 

 

 

 
ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ت،   - 1

13/199. 
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حول جائحة كورونا مالحظات فلسفية  

يعزالعرب لحكيم بنان د.                                                

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

قسم الفلسفة                                                                        

 

 :مقدمة

برأيه في املوضوع، موضوع جائحة ما الذي يبرر تدخل الفيلسوف ليدلي  

 كورونا؟

هذه الجائحة حدث القرن بامتياز، وهو حدث يرفع تحديا كبيرا أمام كل 

املتدخلين في املجال: سواء كان عاملا طبيبا أو مؤرخا أو فاعال سياسيا أو 

فيلسوفا يحاول أن يفهم. ولكنه من الصعب أخذ فكرة تاريخ املخاطر التي 

العودة إلى منظور األنتروبولوجيا التاريخية، قبل أن تحدق باإلنسان دون 

ننتقل بعد ذلك باختصار إلى املنظور الطبي ومفهوم املناعة؛ ثم سنتساءل إلى 

املتجدد حدثا تاريخيا قابال للتفسير مثل األوبئة  19أي حد نعتبر فيه كوفيد 

ما العمل مع  القديمة باملغرب، وسنطرح السؤال اإلشكالي واملفتوح:

كيف تطرح الطوارئ  لفيروسات؟ كما أننا سنجيب عن األسئلة التالية:ا

الصحية تحديات على فلسفة األخالق من الزاوية الحقوقية صعبة؟ وكيف 

نبرر حالة الطوارئ وتعطيل العمل ببعض القوانين؟ سنقدم أمثلة عن 

الشطط في استعمال قانون الطوارئ ضد عودة العالقين، كما سنناقش مفهوم 

 ارئ وحسابات املخاطر في ظروف الدفاع عن النفس وعن اآلخرين.الطو 
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 :اإلشكال الفلسفي كمقدمة إلى املوضوع

 املتجدد تحديا حقيقيا أمام الفيلسوف. ما هو بالضبط؟  19يرفع كورونا  

بيتر  Hans Jonas ويوناس Habermasاهتم الفالسفة أمثال هابرماس 

يعة البشرية، واعتبروا في كتبهم بإشكالية مستقبل الطب Peter Singerزينغر

عن مستقبل اإلنسانية والبيئة والتضامن العالمي أن اإلنسانية تواجه 

 manipulation، والتعديل الوراثي eugénismeإشكاليات: تحسين النسل 

génétique والتدخل في الخاليا الجذعية، واالستنساخ، وتجميد البويضات ،

صيبها حتى بعد تجاوز عتبة الشيخوخة، إلى حين إيجاد الوقت املناسب لتخ

والبيئة، والرفق بالحيوان، واألوزون، واملخاطر التي تهدد اإلنسانية إذا ما تدخل 

 اإلنسان بصورة متهورة في الطبيعة. 

إلى الكوارث املحدقة بنا،  - وكذلك هانس جوناس -انتبه هابرماس 

أن والسيما واتهمه خصومه بأنه يضخم من هول تدخل التقنية في الطبيعة، 

الطبيعة نفسها كانت ستصنع الكرس ي لو كانت تمتلك ساعدي اإلنسان. ودار 

السجال هنا حول عواقب تدخل اإلنسان في الطبيعة، وأنه إذا ما وضعنا 

 لتأكيد املخلفات الكارثية املرتقبة. حدودا أخالقية على الطبيعة سنتجنب با

: فكر الفيلسوف في الهجوماحتل الفيلسوف مع هابرماس موقع 

الطبيعة من موقع العالم املتحكم فيها الذي يخضعها لخدمة اإلنسان، واعتمد 

الفيلسوف على التجارب الجارية في السر وفي العلن داخل املختبرات الدولية 

 ها اللجان األخالقية.والبرامج العلمية التي تجيز 

 انية ــــــتغير الوضع اليوم، ودخلنا وضعا نعتبره غير مسبوق، مع أن اإلنس 
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قد عرفته من قبل وحسبت أنها قد تجاوزته، والحال أننا نعود من جديد من 

موقع الهجوم على الطبيعة إلى موقع الدفاع عن الذات من خالل الهروب من 

 ولوجيا التاريخية.الطبيعة: هذا هو منظور األنتروب

 الفرار عند توقعهذا املوقف هو الذي درس سلوك اإلنسان من موقع 

: وهو ما نسميه اليوم الحجر الصحي والتباعد االجتماعي وما إلى ذلك. الخطر

تحكي أدبيات األنتروبولوجيا التاريخية كيف أن اإلنسان لم يكن في البداية 

التي كانت أكثر منه قوة وبطشا، سيد الطبيعة في حضرة الحيوانات الكاسرة 

  األنتروبولوجيا ويحكي علماء
ً
كيف أن اإلنسان كان يبدو صغيرا وضعيفا

باملقارنة مع الحيوانات التي كان يعيش عالة على فتاتها وبقايا طعامها، فيأكل 

امليتة والفضالت املتبقية، وما ساعد اإلنسان على البقاء هو أنه تميز بخصائص 

 قبل أن يبلور 
ً
 طويلة

ً
الجبن والتخاذل، فتطورت ميكانزمات الفرار لديه مدة

 في ذات الوقت ألنه استطاع 
ً
 وسعيدا

ً
 جبانا

ً
آليات الهجوم، فكان اإلنسان كائنا

أن يضمن لنفسه حظوظا أقوى في البقاء على قيد الحياة؛ وكان الجبن الذي 

يؤدي إلى  يعني اتخاذ أعلى درجات االحتياط في مقابل أقل درجات املجازفة

من غريزة الحرب. ومع  تجنب املواجهة. وهكذا تحّول الجبن إلى غريزة أقوى 

التعاقب التاريخي أصبحت املقاومة أكثر ذكاء من الفرار، بعدما تعلم اإلنسان 

كيف يحتسب املجازفة بما يتناسب مع األمان، وأصبح التمييز واضحا بين 

. كما أن الشجاعة تحولت إلى فضيلة، على نحو 1البطل واملتردد والجبان

صبحت متميزة عن السلوك الجبان واملتهور فضائل العفة والتعقل والعدالة، وأ

 
1 - Peter Sloterdijk : Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1983, 
405. 
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، بما أنها تستند إلى الحكمة وإلى احتساب نسب املجازفة قبل اإلقدام على 
ً
معا

 على املدى البعيد من الجبن 
ً
أّيِّ فعٍل. وهكذا، أصبحت الشجاعة أكثر أمانا

واستطاع اإلنسان أن يطور قدرات الكّرِّ والفّرِّ والتحكم في الطبيعة. وهكذا، 

ب عليها بعد
ّ
ما كان اإلنسان الجبان يقتات من بقايا الحيوانات الكاسرة، تغل

وظل يحتفظ إلى اليوم في ذاكرته التاريخية بالكابوس املرعب الذي كانت تشكله 

ل الخنافس والنسور والدببة واألسود والخفافيش إلى  تلك الحيوانات، فحوَّ

مدى اإلعجاب بها ومدى رموز وطنية ودينية واختزلها في نماذج مصغرة، تظهر 

 الرعب الدفين منها في الالشعور الجماعي.

وقد استطاع اإلنسان أن يتحكم في الطبيعة بعدما استطاع تأمين 

قدرات أفضل على احتساب املجازفة بفضل صناعة السالح واكتشاف النار، 

وهي من بين عالمات السيادة على الطبيعة وتطوير القدرة على قهر املوت. وإلى 

نب السالح والنار كانت ممارسة الطب طريقة أخرى في ممارسة القتال، كما جا

 يظهر ذلك بوضوح هنا مع سلوتاردايك. كيف ذلك؟

 :املنظور الطبي ومفهوم املناعة

تتميز األمراض مثل السيدا أو السرطان بفقدان املناعة بطريقة 

وظائف مكتسبة، أو تؤّدي إلى ضعف املناعة نتيجة الوهن الذي يعتري ال

البيولوجّية األساسية. ويتميز الجسد السليم بمناعة قوية، وما يصدق على 

صحة األفراد يصدق على صحة الجماعة. وقد أثار سلوتاردايك في كتاب "نقد 

كيف أن مصطلح املناعة في األصل مناعة ذاتية، ذلك  1(1983العقل الكلبي" )
 

1  -  Peter Sloterdijk : Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 
1983.  
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 في الواقع من تحالفه
ٌ
مع القوى الطبيعية للحياة  أنَّ سلطة الطبيب مستمّدة

وغريزة البقاء. وعليه، فإنَّ الطبيب يستفيد من حليفين كبيرين، وهما إرادة 

الحياة واألدوية الطبية. وعندما تضعف املقاومة التي اكتسبها من صراعه مع 

الطبيعة يضع املريض نفسه بين يدي الطبيب الذي يساعده على استرجاع 

ا يفّسر برأي سلوتاردايك تلك الثقة العمياء التي قدراته الطبيعية؛ وهذا هو م

وضعها املرض ى في األطباء التقليديين واملعالجين وطقوس العالج السحرية التي 

 1تساعد املريض على استرجاع قدراته الدفاعية الطبيعية
ُ
، وقد تعّززت سلطة

بُّ السائُد هو طبُّ السا ِّ
ّ
دة. الطبيب عندما أصبح طبيب األمراء، فأصبح الط

وظهر بعد ذلك  ،2ومن يعالج أقوى رجل في الدولة يحتل بعد ذلك هرم الدولة

 في 
ً
الفرق بين املوت الذي يأتي نتيجة تدخٍل خارجّيٍ وهو ما ُيعتبُر 'فتكا' أو إماتة

االصطالح الطبي، أو قتال وإعداما واغتياال في االصطالح الجنائي، أو يأتي نتيجة 

بيعة أو نتيجة انطفاء جذوة الحياة. نتقبل املوت توقف القدرة على مقاومة الط

"الرحيم" عن طيب خاطر الذي يعني توقف املناعة أو الحصانة الذاتية اتجاه 

العالم الخارجي. ونحن نعلم أن "الحصانة" في داللتها القانونية الدالة على 

الحصانة البرملانية أو الدبلوماسية قد وردت في األصل علينا من اللغة 

الطبية   كرية. كما أن حصانة الجسد أو مناعته مستمدة بدورها في اللغةالعس 

من اللغة العسكرية، بما أننا نحاول إرجاع قدرة الذات على املقاومة، فنقوم 

بعملية جراحية كما نقوم بعملية عسكرية، ونقاوم هجوم البكتريا والفيروسات 

 
1 - Peter Sloterdijk : Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1983, 
493.  
2 - Peter Sloterdijk : Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1983, 
495 
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اء كما نرفع من نسبة كما نقاوم هجوم العدو، ونرفع من نسبة الكرّيات البيض

الجنود، ونختبئ بموجب الحجر الصحي داخل الحصون كما يختبئ الجنود في 

 حينما كانت 
ً
الخنادق واملالجئ اإلسمنتية املحصنة. كانت لغة الطب مساملة

تعتمد على الوسائل الطبيعية مثل األعشاب واإليحاء والرياضة النفسية، غير 

ا انتقل من تجنب "املوت" إلى تجنب أن الطب تحول إلى لغة عسكرية حينم

 بما أن
ً
 طبيعيا

ً
كل مولود محكوم باملوت  القتل. فإذا كان "املوت" يعتبر حدثا

  " جِّ الخوف   اعنيٌف   احدث  لكونهوفق أجل معلوم، فإن "القتل" "شرٌّ
يؤّدي إلى تأجُّ

ور املرعبة للموت في اإلبادة الجماعية والحروب  من املوت. وقد ظهرت هذه الصُّ

واإلعدام والتعذيب. وعندما تزايد الوعي بالخطورة التي تشكلها األوبئة أصبح 

وجودنا داخل املجتمع مقترنا بوجود تهديٍد قبلٍي للحياة وبعدم استيفاء الحياة 

ملعقولة. لم يعد اإلنسان يتقبل املوت كحدث طبيعي إذا ما خامره وفق آجالها ا

الشكُّ في أسباب الوفاة ولم يستطع إتمام رسالته في الحياة، ولذلك ال بد من 

تعويض هذا الفقدان في عالم آخر داخل اإلسالم واملسيحية. وعليه، تعتبر مثل 

، غير أنَّ 1ياة ذاتهاهذه األديان أننا نتوفر على مزيد من الحياة أكثر من الح

 في معناها الطبيعي ظلت مرتبطة بمواجهة مخاطر املوت اآلتية من خارج. 
َ
الحياة

وقد كان بعض األطباء يعتبرون املوت بمثابة استسالم الجسد لقوانين 

الطبيعة، بعدما استفاد الكائن الحي خالل فترة حياته من استثناء الخضوع 

املوت قدر ال مناص منه فإن الحياة ال تتقبله   لقوانين الطبيعة. وبالرغم من أن

إال بعد صراع ال متناه مع املخاطر الخارجية. ال يعدو اإلنسان أن يكون غير 

 
1 - Peter Sloterdijk : Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1983, 
p. 509. 
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 جهاز بيولوجي يقوم في وجوده على االحتماء بمجاله الحيوي، كما يستند إلى

قدراته الدفاعية ملواجهة املخاطر الخارجية، منذ أن خرج اإلنسان من 

 . 1السافانا

ظهرت طرق مختلفة ملواجهة املوت وتحملها، كأن نعتبرها قدرا طبيعيا، 

فكان الراهب ال يحس بحرج أمام املوت، بينما تحيز الطبيب للحياة ضد املوت، 

وشارك في سلطة الدول، وعايش القوى املسيطرة على الحياة، وتعاظمت ثقة 

سحرة واملشعوذين. وأصبح املرض ى في األطباء بقدر ما كانوا يثقون من قبل في ال

الطب يعيش في دواليب السلطة والبالطات، إلى درجة أن هناك من ادعى أن 

بقاء الفلسفة في العالم اإلسالمي يرجع إلى أن الفالسفة كانوا أطباء في األصل، 

وكانوا يهتمون باملرض ى أكثر من اهتمامهم باملرض ذاته، ويعالجون مخلفات 

 اب. وقد ظل هذا أمرا طبيعيا في الطب إلى اليوم.األمراض عوض معالجة األسب

 هنا آتي إلى التحدي املوضوع أمام الثقافة الطبية:

 :Ludwik Fleck (1896-  1962)  كما جاء في كتاب الطبيب النمساوي 

"لم يكن هدف الطب عامة هو معرفة الظواهر املطردة "العادية"، بل هو معرفة 

حاالت "االنحراف" عن الوضع العادي السليم للجسد." في الكتاب الذي يحمل 

نشأة الواقعة العلمية وتطورها. مقدمة إلى أسلوب التفكير والتفكير عنوان:  

ي ألهمت توماس كون وقد كان فليك من املصادر األساسية الت، 2الجماعي

Thomas Kuhn ممارسة العلم ممارسة اجتماعية،  فكرته األساسية، وهي أن
 

حينما انتقل خطوة إضافية في كتبه املوالية    وهو املوضوع الذي تطرق إليه سلوتاردايك  - 1
(1998  )Les sphères   .إلى أن الوجود في العالم )هيدغر( وجود داخل الفقاعة البيولوجية 

2-  Ludwik Fleck : Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache 
(1935). Suhrkamp.  
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وهي فكرة معروفة في سوسيولوجية املعرفة العلمية والصراعات االجتماعية 

بين املصالح الفردية والجماعية، فقد ذكر توماس كون في مقدمة كتاب "بنية 

ة وفق ترجمة األستاذ الراحل سالم الثورات العلمية" أو االنقالبات العلمي

يفوت، كيف كان فليك سباقا إلى فكرة إنشاء سوسيولوجية الجماعة العلمية، 

بمعنى أننا ندرس الجماعة العلمية، في حالة إذا ما وجدت، كما ندرس الفئات 

  االجتماعية األخرى كاملقاولة واملدرسة واألسرة وما إلى ذلك.

زاوية الجماعة العلمية، هو معرفة  لم يكن هدف الطب عامة، من   

الظواهر املطردة "السوية" )باملعنى العام الذي ال يدخل في التفاصيل التي يمكن 

(، بل هو معرفة حاالت G. Canguilhemمتابعتها في أعمال الفرنس ي كانجيليم 

 "االنحراف" عن الوضع السوي السليم للجسد.

املرضية ال تتعلق باألفراد كما أن صياغة قوانين مطردة حول األحوال  

أنفسهم إال على نحو جد مجرد، إلى درجة أن القواعد املكتشفة أو القوانين ال 

تعتبر صحيحة إال على نحو "إحصائي". اختبار مدى نجاعة دواء ما هو إال 

 اختباره على عينة تمثيلية على املستوى العالمي. 

 يسعى إلى كما أن الهدف من ممارسة الطب عملي خالص، فهو ال  

توسيع معارفنا النظرية بقدر ما يهدف إلى التحكم في األمراض، فكل التصورات 

والنماذج والفروض العلمية التي تحاول أن تقدم تفسيرا نظريا للمالحظات 

املرضية مطالبة بأن تحقق النجاح على املدى القريب. أما الدراسات املجردة 

هوة فاصلة بين املعرفة العاملة العامة فهي غير مقنعة داخل الطب. توجد 

بالكتب واملالحظات التجريبية. في الغالب ال تستطيع املشاكل الطارئة في الطب 
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من أن تصف بما يكفي الحاالت املرضية الفردية بحكم الحاجة املاسة إلى 

 . 1تحصيل نتائج على املدى القريب

يبحث عن   يجمع بين مهنة الطبيب والباحث في األوبئة، وكان  فليككان  

املصل أو اللقاح لعالج التيفوس، فكان يجمع بين البحث النظري والتطبيقي، 

فهو ال يهتم فقط بمخلفات األمراض بل كذلك باألسباب، ومن هنا أهمية 

ل من 
َّ
دراسة علم األوبئة في ارتباطه بالصحة. غير أن ارتباط الطب بالعالج قل

 يريا والفيروسات. أهمية الدراسات النظرية، مثل دراسة الباركت

بطبيعة الحال، اكتشف الباحثون اللقاحات واملضادات الحيوية 

للفيروسات والباكتيريا التي تشكل جزءا من الذاكرة التاريخية مثل التيفوس 

والجذام والطاعون والسل، وأنش ئ مستشفى الطبيب كوكار بفاس لدراسة 

املعدية أو تضاؤل األمراض املعدية. ولكن مع انقراض مجموعة من األمراض 

 احتماالت اإلصابة بها، تراجع االهتمام بها على املستوى الدولي.

 :املتجدد وإشكالية الحدث التاريخي 19كوفيد 

لقد كانت التأمالت الفلسفية السابقة مقدمة لفحص التعامل مع املوت 

والقتل.  génocideفي ظروف غير مسبوقة تجمع بين خطر اإلبادة الجماعية

ذلك أن املوت الفردي احتمال يتزايد مع التقدم في العمر، على خالف املوت 

 يتجاوز القدر املحتوم. نعود إلى اإلرادة 
ً
الجماعي الذي يجب أن نجد له تفسيرا

اإللهية لتفسير املوت الفردي الطبيعي ونبحث عن أسباب مخاطر املوت 

 
1- Ludwik Fleck : Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache 
(1935). Suhrkamp. P. XX.  
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ي وضعية التفكير الحالية في الجماعي، كما هو الحال مع داء كورونا. فما ه

 évènementاملتجدد، وكيف تفكر فيها كحدث تاريخي  19كورونا كوفيد 

historique ؟ حينما يتحدث املؤرخون عن تاريخ األوبئة باملغرب )مثل محمد

األمين البزاز( فهم ينسجون سرديات تثير الظاهرة، في حالة ما إذا كانت حدثا 

 ويبحثون في أسبابها ونتائجها على البنية السكانيةمعزوال أو تحولت إلى ظاهرة،  

 واملعتقدات الدينية والتحوالت االجتماعية.

في هذه الحالة يوجد اختالف بين الكورونا من جهة وباقي األوبئة املرتبطة 

 بالبكتريا أو بالفيروسات. 

الباكرتريا معروفة عن طريق الحشرات والحيوان  انتقالبما أن عوامل 

وعن طريق املستنقعات واألوساخ استطاع املؤرخون أن ينسجوا  أو البشر،

 سرديات تحاول اإلحاطة بالعوامل االجتماعية املختلفة.

وعندما ظهر فيروس السيدا تبين وجود فرق واضح من الناحية 

اإلحصائية بين دول العالم اإلسالمي والدول الغربية من حيث حجم اإلصابة، 

جديدة تفسر هذا االختالف في نسبة اإلصابة بعوامل ثقافية وتّم ابتكار سردية  

ودينية مرتبطة بطرق انتقال العدوى عن طريق الدم والجنس، وقد كانت 

املفردة البارزة في كل الحمالت التحسيسية باملغرب وخارجه هي مفردة السيدا 

ات وليس مفردة الفيروس. ما كان يهمنا أن نعرفه هو طرق انتقال السيدا والفئ

وليس مصدر الفيروس نفسه؛ كذلك عندما اكتشف فيروس   املعرضة للمرض،

لم يعرف نفس النقاش العمومي الذي  1989تشمع الكبد من درجة س سنة 

 اعي بنفس العنف الذي وجهـــــعرفه مرض السيدا ألنه لم يشغل املتخيل االجتم
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 به فيروس السيدا على املستوى الدولي.

 نجد أنفسنا في وضعية خاصة: 19وفيد عندما نصل اليوم إلى ك

 أوال، ال توجد مسافة تاريخية فاصلة وكافية للحديث عن هذا الفيروس بكامل

 املوضوعية. 

 ثانيا، ال يمكن تفسيره بعوامل النظافة والفقر والتخلف واألخالق )كما

نفسر ظهور األوبئة الناجمة عن البكتريا(، ألنه يصيب الجميع في كل أنحاء 

 .العالم

ثالثا، توجد طرق حماية من داء فقدان املناعة املكتسب، ويمكن اتباع 

طرق معلومة للوقاية من داء تشمع الكبد الفيروس ي وغير الفيروس ي، أي أن 

 هذه األمراض ليست خارجة عن السيطرة، ما عدا هذا الداء الجديد.

رابعا، ال نعلم من أين جاء وال إلى أين يسير. لو كان كائنا حيا ألصبح 

 القوة بلغة نيتشه، وألتاح 
َ
 عن إرادةِّ الحياة بلغة شوبنهاور، ولكان إرادة

ً
تعبيرا

لقيم الحياة أن تتطور بصور غير مسبوقة منذ البذرة األولى التي وفدت على 

َما من كوكب آخر أو من النيازك و   املذنبات. األرض ُربَّ

، وهذا ما لم يتنبأ 
ً
 مباشرا

ً
لكننا هنا أمام كائن غير حي يهّدد الحياة تهديدا

به أحد. كنا نعتقد إلى حدود اليوم أن التهديد الحقيقي يأتي من كائنات فضائية 

extraterrestresيرة قد تصطدم باألرض ، أو من مذنبات أو من كواكب متح

علماء الفلك بدقة؛ فكر املخرجون سنوات ضوئية احتسبها  على بعد بضع

السينمائيون في حرب النجوم، وفكرت الدول العظمى في حماية األرض من 

 املذنبات بوضع صواريخ حول الكرة األرضية وموجهة إلى الفضاء في اتجاه خطر 
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 محتمل.

املستوى   لم يدخل هذا الفيروس يوما ما في دائرة احتماالت العلماء على

توقع التهابات التنفس الحاد مرتبطا في كل مستشفيات العالم الدولي، وكان 

باحتماالت التعرض ألمراض الجهاز التنفس ي، ما دامت توجد أمراض يجب أن 

تحظى بقدر مماثل من االهتمام مثل أمراض السرطان، وصحة األم والطفل، 

 واألمراض العصبية النفسية والقصور الكلوي.

لوباء نتيجة مؤامرة أو نتيجة خطأ غير ماذا ينفع اليوم أن نقول إن ا

 مقصود في التعامل مع بعض الفيروسات في املختبرات؟

تحاول هذه السرديات الجديدة أن تبحث عن تاريخ هذا الوباء وعن 

إرهاصاته وعوامله البشرية، كما لو كان يدخل في باب املحتمل واملوقع 

 أن العالم كان يخش ى من أسلحة 
ً
، أي من األسلحة ABCواملرتقب. حقيقة

النووية والباكتيرولوجية والتقليدية، ويمكن الحديث عن مؤامرة بشأن 

 األسلحة الباكتيرولوجية، ألنه يمكن تربية الباكتيريا وتحويلها إلى سالح إرهابي.

 ولكن ما العمل مع الفيروسات؟

نحن هنا أمام واقع جديد يتحدى العالم بالكامل، وال أدري هل باإلمكان 

 كاية جديدة:نسج ح

الصعوبة األولى، وهي أنه يصعب الحديث عن إرهاصات أو أسباب أو   -

عوامل بشرية سبقت ظهور الفيروس، ولو كان األمر كذلك النتبهت عشرات 

 املختبرات لذلك.
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 الصعوبة الثانية، هو أننا ال نستطيع اتهام فئة اجتماعية بنشر العدوى     -

عرقية، فال يميز الفيروس بين الناس وال يعتبر جزاء ألسباب أخالقية أو دينية أو  

وال عقابا، وال ندري هل نجد له دواء أو مصال قبل أن يتفش ى في العالم ويقض ي  

 على شرائح اجتماعية كاملة.

الصعوبة الثالثة، أننا ملزمون باالحتراس من القول لكل داء دواء.   -

فضل هنا إيراد حكمة زهير بن أبي سلمى:
ُ
 أ

برأيت  صِّ
ُ
ت     **  املنايا خبط عشواء من ت مِّ

ُ
ر فَيهَرمِّ ت ئ ُيَعمَّ خطِّ

ُ
 ُه ومن ت

عرفت السينما في العقود املاضية ظهور أبطال نصف خفافيش أو 

نصف عناكب ونصف بشر مثل باتمان وسبايدارمان، ولكن السوبرمان يظل 

انية الجبان في بداية اإلنس    -  هو الجنس األعلى الذي انتقل من مستوى الكائن

ض الطبيعة وكل الحيوانات والحشرات نفسها، وعاد من  إلى الكائن الذي روَّ

الخائف، واملختبئ داخل كهوف اإلسمنت.  -جديد إلى نفس وضعية اإلنسان

وتدخل حكاية انتقال العدوى من الخفاش إلى اإلنسان في يوهان في دائرة هذا 

بل اإلنسان ويعيد املتخيل البدائي الذي جعل الخفاش يشكل تهديدا ملستق

 اإلنسان إلى وضعه األول.

لقد فرضت حالة الخوف والهلع ميكانزمات دفاع بدائية، وهي االختباء 

في الكهوف اإلسمنتية داخل املجال الخاص، وبدأ املجال العمومي والحياة 

االقتصادية يتعرضان ملخاطر االنهيار، وشرع الحجر الصحي في التأثير على 

اخل مساكن ضيقة وواطئة وغير قادرة على تحمل االحتكاك الحياة املشتركة د

 املباشر طيلة النهار والليل.
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 عدنا من جديد إلى حياة اإلنسان البدائي الذي كان يختبئ في الكهوف 

ريثما تمر الجائحة، ولكنه على خالف البدائي أصبح يتخوف بجدية من ضياع 

اقتصادية خارج الكهوف. وبما أن هذه كل املجهودات التي بذلها إلنشاء حياة 

الوضعية الجديدة يعيشها اإلنسان كإنسان يفرض علينا املشاركة في إيجاد 

بدائل محلية في أفق الوصول إلى حلول كونية، ما دامت مخلفاته كارثية على 

مختلف الشعوب بنسب متفاوتة حسب درجة تأثر البنيات االقتصادية. وإذا 

أن يختبئ في الكهوف إلنقاذ الحياة، فإن مشكلتنا نحن   كان يكفي إنسان الغابة

 تتعلق أوال بإنقاذ الحياة، واألداة الوحيدة هي الحجر الصحي، ثم وضع عقار 

 ودواء على املستوى املتوسط، وتتعلق ثانيا باستمرارية الحياة وبالتنمية

 املستدامة والحفاظ على كرامة اإلنسان.

حت على إنسان الكهوف في بدء تطرح مشكلة البقاء علينا كما طر 

اإلنسانية. مشكلتنا اآلن هي مشكلة حماية النوع البشري من املوت، وحماية 

املرض ى والعجزة والحاالت املعقدة في الحاضر، ولكن مشكلتنا هي كذلك 

 مشكلة املستقبل، وكيف نعيد األمل ونبني املستقبل؟ 

ياتنا وحياة اآلخرين، نعيش اليوم تمزقا فعليا بين واجب إنقاذ الحياة، ح

وواجب الحفاظ على الحد األدنى من املؤسسات االقتصادية والحركة 

التجارية، نريد الحفاظ على الحياة دون أن ننهار اقتصاديا واجتماعيا، وإال 

 سنقول قول الشاعر:

 تعددت األسباب واملوت واحد   **   لم يمت بالسيف مات بغيره من
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 :ومخلفات حالة الطوارئ على مغاربة الداخل والخارجفلسفة األخالق 

ولذلك، طرحت على فلسفة األخالق مسألة حقوقية صعبة، وهي تبرير 

حالة الطوارئ وتعطيل العمل ببعض القوانين التي تتعارض مع حالة الطوارئ. 

وإذا كانت حالة الطوارئ تتميز بالحّدِّ من حرية التنقل خارج البيت، فيجب 

الستثناء في كّلِّ الحاالت الضرورية. ولعلَّ االستخفاف بضرورة تبرير تبرير هذا ا

وجود االستثناء في كّلِّ حالة بعينها، مع االكتفاء بوضع كل حاالت الطوارئ في 

 لحقوق اإلنسان األساسية. لقد ذكر 
ً
 فعليا

ً
نفس السلة الواحدة يشكل تهديدا

كان   das nackte Lebenأغامبين كيف أّن "تسييس الحياة في صورتها الخالصة  

 في 
ً
 جذرّيا

ً
، ويشكل منعطفا

ُ
يشكل الحدث الحاسَم الذي عرفته الحداثة

 . وال يمكن في رأي أغامبين إخراج1الفلسفية الكالسيكية" -املقوالت السياسية

السياسة من غفلتها وتوجيه الفكر إلى رسالته العملية إال من خالل  

سياسة، وهي العالقة التي كانت توجه كل فحص العالقة بين الحياة العارية وال

، ولذلك يجب أن يقترن االستثناء من تطبيق القوانين والحريات  اإليديولوجّياتِّ

بوجود خطر فعلي بنسٍب مقبولٍة، دون أن يتحول االستثناء إلى وضٍع طبيعي. 

غير أنني أسعى هنا إلى إبراز بعض املرجعيات الثقافية والدينية التي تكاد تسوغ 

ستثناء كما لو كان هو الوضع الطبيعي لألشياء، والسبب في ذلك هو أن املنع اال 

هو القاعدة العامة في العبادات، بينما تعتبر اإلباحة هي القاعدة العامة في 

املعامالت. وهنا يتم الخلط أحيانا بين العبادات واملعامالت ونعتبر االستثناء من 

ي تدخل في العبادات ويصبح تقييد الحرية كما لو كان من جملة الطقوس الت

 
1 -  Giorgio Agamben: Homo sacer. Die Souveräne Macht und das nackte Leben. 
Suhrkamp, 2002, p 14. 
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الحريات بمثابة الوضع الطبيعي لألشياء. ومن أجل بيان ذلك، سأبرز كيف أن 

 منع عودة املغاربة العالقين جزء من هذا الفهم غير املبرر ملفهوم الطوارئ. 

يوجد تماثل بين حالة االستثناء كما تتجلى في العبادات، واألصل فيها هو 

رمضان، وحالة االستثناء كما تظهر في الطوارئ الصحية، التحريم مثل شهر 

وليس األصل فيها هو تقييد الحريات إال في أوقات محّددة بالقانون. صحيح أن 

بعض القوانين العادية قد تشوش على جهود املغاربة من أجل إنجاح الحجر 

الصحي، وقد يكون من املفيد أن نفكر أوال في البحث عن طوق النجاة من 

ائحة، وأن نقترح قوانين طارئة تتعلق بحالة االستثناء. وقبل أن نبادر إلى الج

اقتراح قوانين تضيق بقوة من حرية التنقل، كان من األنسب تفعيل قوانين 

(، وإشراك املنتخبين املحليين في جهود الخروج 2016الجماعات الترابية )

  قانون الطوارئ.بطريقة آمنة ومتدرجة من هذا الوباء العظيم، وفي تطبيق 

كنت قد سألت أحد الزمالء قبل سنوات في عز االمتحانات الربيعية 

ورمضان والجو حار: "كيف تعيش أجواء الصوم في هذه الظروف الصعبة؟" 

فأجابني: "أعيش هذه األجواء بطريقة عادية، فشهر رمضان مثل باقي األشهر"، 

املشقة التي يعاني منها الصائم تعجبت من كالم الزميل، ألنه لم يدرك حجم 

وهو يشتغل في ميدان العمل أو في قسم الدراسة، وهذا ما أوحى لي بفهم مشقة 

 األشهر 
 
ال يعلم الحكمة منها إال هللا، بناء على خصوصية هذا الشهر من بين كّل

الباقية، وهو ما دعاني كذلك إلى استبعاد الحكمة من الصيام، وهي الحكمة 

جتهاد البشري أنه قد توصل إليها. قد يكون هذا االستثناء الذي التي يدعي اال 

يخرج عن مجرى العادة هو معنى الحديث القدس ي: "كل عمل ابن آدم له إال 

ولذلك سارعت إلى اّدعاء أنه ال ينبغي اعتبار  الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به...".
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ة من وجوده، بل هذا الشهر شهرا عاديا إسوة بباقي األشهر، وإال ضاعت الحكم

ينبغي اعتباره حالة استثنائية في الوضع الطبيعي لألشياء. وال تظهر قيمته إال 

ألنه شهر يختلف عما عداه، فقد قام هذا الشهر على تحريم تناول ما يعتبر 

 أساسيا بين شروط البقاء في الحياة اليومية العادية. بينما يحكم مبدأ 
ً
شرطا

يضع مبدأ التحريم في العبادات الحياة اليومية بين اإلباحة املعامالت اليومية،  

قوسين ويقرر حالة استثناء ال تنتهي إلى مع حلول العيد. ولذلك يتمتع رمضان 

بميزة استثنائية فوق العادة، ويمثل االستثناء بحد ذاته قيمة ذاتية تظهر بقوة 

مبدأ  بعد العودة إلى ممارسة الحياة بصورة طبيعية. وعليه، ال تظهر أهمية

اإلباحة )واالستمتاع بمتع الحياة( في املعامالت إال بعد الوعي بمشقة شهر 

 رمضان واالستثناء الذي يمثله في حياة املسلمين.

ملاذا أقدمت على املجازفة بتأويل شهر رمضان كشهر استثنائي؟ ال أهدف 

وال من ذلك إلى االستطراد في مناقشة آراء عالم القانون األملاني كارل شميت، 

. ولكنني أتساءل هل يجوز لنا Giorgio Agambenالفيلسوف اإليطالي أجامبين  

  -الصحية في معناها القانوني l’état d’exceptionأن نفهم "حالة االستثناء" 

الديني؟ رفض أجامبين تبرير مشروعية إعالن الطوارئ الصحية بدعوى أنها 

مصطلح 'الطوارئ الصحية'  مجرد اسم آخر لحالة االستثناء، بما أننا ال نجد

في املصطلحات القانونية. نكتفي هنا بتقديم مماثلة بين حالة االستثناء كما 

تتجلى في العبادات وحالة االستثناء كما تظهر في الطوارئ الصحية، مع التنبيه 

إلى ضرورة التفكير في التخلص من حالة االستثناء، مخافة استغالله ملآرب 

    أخرى.

 اـــالل هذه السنة. وهنــــبوق خــــالة طوارئ من نوع غير مس ـــنحن نعيش ح
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كذلك نعيش وضعا استثنائيا ال يمكنه أن يتحول إلى وضع عادي مألوف بعد  

التخلص بصورة كاملة من الجائحة. فقد صدر مرسومان، املرسوم األول 

، املتعلق بسّن أحكام خاصة بحاالت الطوارئ واإلجراءات العامة 292، 20/ 2

املتعلق باإلعالن عن حاالت الطوارئ في سائر  293، 20/ 2واملرسوم الثاني 

أرجاء التراب الوطني، وهذان املرسومان بمثابة قوانين. وهنا كذلك ينبغي لنا 

 القوانين العادية، ولذلك 
 
أن نراعي خصوصية هذين املرسومين من بين كّل

ول إنه ال ينبغي اعتبار يسارع املواطنون والحقوقيون ورجال القضاء إلى الق

املرسومين قوانين عادية، بل يجب اعتبارها حالة استثنائية في الوضع الطبيعي 

لألشياء. وال تظهر قيمة املرسومين إال ألنهما مرسومان يختلفان عن ما عداهما 

من مراسيم، وقد قام املرسومان على حظر الخروج نهارا والحظر الكامل ليال، 

بموجب حالة الطوارئ الصحية والدفاع عن النفس  مع استثناءات خاصة،

والحفاظ على األرواح. في مقابل ذلك فإنَّ األصل في الحياة املدنية ينبني على 

الحرية في الظروف العادية، ولذلك يتمتع املرسومان الخاصان بالطوارئ 

الصحية، كما ُسّميت، بميزة استثنائية خارج القانون الذي يظل ساري 

يبرز هذان املرسومان مدى أهمية إلغاء املرسومين ضمن آجال املفعول. و 

معلومة، والعودة إلى ممارسة الحياة بصورة طبيعية. وعليه، ال يجوز الخلط 

بين مبدأ الحرية )الذي يقوم على سلطان اإلرادة في العقود وااللتزامات( في 

 كورونا(.املعامالت اليومية، وبين سلب اإلرادة )في الحالة الخاصة بجائحة 

شهر رمضان شهر العبادة والتقوى ألنه شهر استثنائي. ولكن املسلم  

يعلم كيف يميز بين الوضع العادي لألشياء والوضع االستثنائي، ولو أن عظمة 

رمضان تظهر في كونه يتميز عن باقي أشهر السنة وال يعرف الحكمة منه إال هللا، 
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باطنة. هذه العظمة التي تميز بصرف النظر عن احتماالت منافعه الظاهرة وال

رمضان تميز كل األوضاع االستثنائية التي تخرج عن مجرى العادة. يصبح 

القانون مغريا وجذابا كلما حن إلى حاالت االستثناء وبني على منع أشكال التعبير 

العادية عن الرأي وعلى حظر األفعال التي ترتبط بتفتق قدرات اإلنسان 

را من الدول األوروبية واألسيوية التي ما تزال حديثة ومواهبه، ولذلك فإن كثي

العهد بالديمقراطية قد استغلت حالة الطوارئ الصحية لوضع السكان تحت 

مراقبة الهواتف الذكية، ووضعت تطبيقات سمحت باستعمال املعطيات 

الخاصة في محلها وفي غير محلها. فكان الخروج من حالة االستثناء إيذانا 

ل املعطيات الخاصة على املستوى املركزي التي ال عالقة لها بإمكان استغال

 293و    292،  20/ 2بتتبع حاملي الفيروس. ولعل التزامن امللحوظ بين مرسومي  

املتعلق باستعمال شبكات التواصل االجتماعي  20/ 22ومشروع قانون 

وشبكات البت املفتوح والشبكات املماثلة قد يعطي االنطباع في هذه الظروف 

الذات أن هذا القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بظروف الطوارئ الصحية ب

وبمعالجة زجرية لتعاظم األخبار الزائفة، مع أن القوانين الجنائية سارية 

املفعول كافية لزجرها. والحال أن املراسيم التي ظهرت ملعالجة آثار داء كورونا 

ن من األجدر بنا أن تنتهي بمجرد الخروج املتدرج من هذا الوضع الخاص، وكا

نفصل بين ظروف حالة االستثناء والظروف العادية التي تسمح بفتح نقاش 

 حر وبناء بين سائر الفرق السياسية وغير العادية. 

يعتبر عيد الفطر إيذانا باالنتقال من حالة االستثناء إلى الوضع الطبيعي 

تفكير في طريقة العودة القائم على مبدأ اإلباحة في املعامالت. ونحن نحتاج إلى ال

 ، ولو أن الخطر لن يزول إال بعد19إلى الحياة العادية بعد تراجع خطر كوفيد 
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 إيجاد دواء ناجع ولقاح مناسب. 

كان من األفضل في رأيي االستفادة من القانون التنظيمي املتعلق 

من أجل إشراكها في طريقة الخروج من هذه الحالة   2016بالجماعات الترابية  

ستثنائية، عوض خلق البلبلة بعرض مسودة قانون جديد. توجد جماعات اال 

لم تسجل أية إصابة بداء كورونا، أو على األقل لم يؤكد الفحص أية إصابة؛ 

ولذلك من املمكن أن تعود الحياة فيها إلى وضعها الطبيعي في أقرب األوقات، 

تمارس الجماعات مثل فتح املدارس أو املطاعم واملقاهي. ربما جاءت الفرصة ل

الترابية اختصاصاتها، وهو ما يخفف العبء عن السلطات املركزية. ولو 

استطعنا أن نعيد الحياة العامة إلى الجماعات الناجية من الوباء، فإننا 

نستطيع آنذاك أن نركز بصورة أفضل على الجماعات واملدن التي تحتاج إلى 

 تدبير خاص قبل العودة إلى الوضع الطبيعي. 

عيش حالة استثناء دينية بمناسبة شهر رمضان، ونعيش منذ أسابيع ن

حالة استثناء صحية؛ وقبل طرح قوانين جديدة، كان من املفيد تفعيل قوانين 

الجماعات الترابية وإشراكها في الخروج املتدرج والناجع من حالة االستثناء، 

  وفي تطبيق تلك القوانين.

 :شتركالطوارئ والدفاع عن قيم العيش امل

 
ً
توجد أسباب كثيرة تؤّدي إلى اإلعالن عن حالة طوارئ، قد تكون أسبابا

طبيعية أو سياسية أو اجتماعية، وما إلى ذلك. ونحن ال نناقش الفرق بين حالة 

الطوارئ والحالة االستثنائية، وال الفرق بين القوانين العادية واالستثنائية. هذا 

هة نظر حقوقية لفحص مخلفات شأن فقهاء القانون، وهذا ما ناقشناه من وج
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حالة الطوارئ على املغاربة العالقين في الخارج، في لقاء فكري عقده اتحاد 

. وقد ارتأى األساتذة 2020ماي  14املحامين الشباب بمراكش ليلة الجمعة 

املتدخلون أنه من املناسب، حينما نكون بصدد مناقشة بعض القضايا 

نظور القانوني املسطري وأن ننتقل مباشرة اإلنسانية الشائكة، أن نتجاوز امل

إلى البعد السياس ي، أو أن نتراجع قليال إلى الوراء لطرح قضية الطوارئ داخل 

 بعدها الفلسفي، بمناسبة مناقشة وضعية العالقين بالخارج. 

 ما دخل الفلسفة في هذا السياق؟

، حينما نجد هنا ربطا مباشرا بين البعد األخالقي وسياق القانون الجنائي

املتجدد  19ننتقل من الحديث عن "الطوارئ" التي نجمت عن جائحة كوفيد 

إلى الحديث عن الطارئ الواحد الذي يعترضنا في حياتنا اليومية. نعتذر عادة 

عن عدم االلتزام بواجب االلتزام بالوقت "حدث لي طارئ عائلي منعني من كذا 

ثل حالة استعجال قصوى تبّرر وكذا"، يصبح العذر مقبوال إذا كان الطارئ يم

عدم االلتزام بالعهود، وال يقبل العذر أحيانا إذا ما كان الطارئ ال يمثل الضرورة 

القصوى. قد يكون النوم والنسيان واإلكراه وظروف الحجر الصحي طارئا 

حقيقيا في ظرف ما، وقد يكون العذر أكبر من الزلة في ظروف أخرى نعتبر فيها 

وم كان في الحقيقة استهتارا باملسؤولية، أو نعتبر فيها أن حجة أن االحتجاج بالن

النوم كانت تعبيرا عن عدم االهتمام، أو نعتبر أن حجة الحجر الصحي كانت 

عجزا عن تحمل املسؤولية. وعليه، ال يجوز مناقشة "الطارئ" إال بحسب حجم 

، وانتهاك "الضرورة القصوى" التي تؤدي إلى التحلل من االلتزام واملسؤولية

قاعدة قانونية دون أن يعتبر ذلك "انتهاكا" بحكم الضرورة. ال يسع املقام لشرح 

االستعماالت املتباينة "للطارئ"؛ "حدث لي طارئ" عبارة تحمل معنى مختلفا 
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عن عبارة "واجهت طارئا"، وهذا ما أود توضيحه إلبراز البنية العامة التي 

ارئ عامة على املواطنين عامة داخل نستطيع من خاللها متابعة عواقب الطو 

  املغرب وخارجه.

أشير إلى وجود مراجع المتناهية في املوضوع من زاوية اتجاه املنفعة 

utilitariste وال أتساءل هل هو أكثر أهمية من مدرسة الواجب الكانطية ،

déontologique ذلك أن أهميته في نظري تربوية، ويتيح املقارنة بين حاالت ،

 وأخرى أكثر تعقيدا، وبين اختيار الضرر وأقل األضرار.معقدة 

ينطلق القانون الجنائي من الشخص املسؤول والعاقل الذي يستطيع 

املوازنة بين خيارات متعددة في وضعية التخاطب العادية. في هذا السياق، 

أو حقين في  intérêtsنصبح أمام وضعية طوارئ حينما نكون أمام مصلحتين 

 ..droits à..  يحميهما القانون. ولكن املشكلة هي أنه ال يمكن إنقاذ أكثر من

ٍد أو موجوٍد في حالة خطٍر.  عن مصلحة واحدة أو حق واحد مهدَّ
ً
 مصلحة، زيادة

ال أتحدث اآلن عن عبارة "حدث لي طارئ"، بل أتحدث عن الظروف التي 

 تفرض علي االختيار، شريطة أال أختار الحل األسوأ أو أال تسمح لي الظروف

بأي اختيار حينما تفاجئني الطوارئ في معناها القوي، وال تترك لي فرصة التفكير 

بفعل الحدث الطارئ في  في االختيارات املمكنة. في هذه الحالة األخيرة، أصبح

ضد مصدر خطر مباشٍر،  état de légitime défenseحالة الدفاع عن النفس 

وأواجه ذلك الخطر مباشرة دون االعتداء على طرف غير معني، أما الحالة 

األخرى فهي تعني الدفاع عن النفس من خالل إمكان االعتداء على حقوق 

قدام على فعل قانوني أو غير قانوني طرف غير مشارك في الهجوم علي، وتعني اإل
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. إذا ما خفت 1في الغالب لقصد االحتماء من طوارئ تشكل خطرا على الحياة

على حياتي من اعتداء عصابة مسلحة، أقتحم دون تفكير أول بيت أراه أمام 

عيني، قصد إنقاذ حياتي، ويمكنني أن أمنع صاحب البيت من الخروج بالقوة 

. وإذا ما تأكد أن حياتي موجودة حتى ال ينكشف أمري وأ َعّرَِّض نفس ي للخطرِّ

في خطر، يحق لي أن أنقذ حياتي من خالل انتهاك حرمة بيت ما؛ وهكذا أكون 

قد اعتديت على ممتلكات الغير بعد أن انتهكت حرمة البيت، دون أن أكون قد 

اعتديت عليه شرعا، إذ ملا كانت حجج الدفاع عن النفس معقولة، سيقبل 

البيت إجباره على قبولي في بيته، بل ومنعه من الخروج. ولكن إذا ما صاحب 

اعتقد صاحب البيت أنني بالغت في تقدير حجم الخطر، أو أنني كنت قد 

أصبت بالذعر من قبل، أو إذا ما اعتقد صاحب البيت أنه يمكنه الخروج ألنه 

ري في قادر على مواجهة الخطر بطرقه الخاصة، لن يتقّبل بعد ذلك استمرا

احتالل بيته أو استمرار منعه من الخروج، وسيعتبر أمام املحاكم أن اعتدائي 

على ممتلكاته غير مشروع. سيعتبر صاحب البيت أن احتالل بيته، ومنعه من 

الخروج قد تحول إلى فعل جنائي يعاقب عليه، إذا ما اعتقد بعد لحظات أن 

 في الخارج، وتأكد بعد لحظ
ً
ة أن أفراد العصابة غادرت الخطر لم يعد موجودا

املكان، وربما اعتقد صاحب البيت أنه يملك طرق مواجهة الخطر، أو أن 

الشرطة قد حلت باملكان. ال يمكن االستمرار في انتهاك حق أطراف ال عالقة 

 لها بالخطر إذا لم يعد الخطر على الحياة يحظى باألولوية املطلقة.

 البيت الذي يتقبل في األخير انتهاك حرمةا أّن صاحب ـــترض هنـــنحن نف

 
1 - Jan C. Joerden : Logik im Recht. Grundlagen und Anwendungsbeispiele. 
Springer Lehrbuch, Springer, 2005. P. 159. 
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بيته وحرمة أفراد عائلته، إذا ما تأكد في لحظة أن حق إنقاذ حياة شخص 

 مشرف على املوت يتجاوز كل الحقوق. 

لنأخذ مثاال آخر، وهذه املرة لست أنا من يهاجم حرمة البيت، بل هي 

، وفرضت علي الشرطة التي حضرت إلى عين املكان وأجبرتني على دخول بيتي

أال أخرج منه إال بإشارة منها حّتى تتفرغ للعصابة املدججة بالسالح. في هذه 

 . 24الحالة انتهكت الشرطة حقوقي في التنقل التي يقررها الدستور في املادة 

أعطي اآلن مثاال واقعيا خالل الحرب العاملية الثانية. بعد أن أعلنت  

األمريكية، خاف األمريكان من هجوم  اليابان الحرب على الواليات املتحدة

مباغت لليابانيين على أراضيها، فأقدموا على اختيار جذري ونهائي. اتخذ 

 بمهاجمة أي ياباني صادفوه في طريقهم، املشكلة أنه توجد 
ً
األمريكان قرارا

جالية كبيرة من اليابانيين الذين يسكنون أمريكا، ومن األمريكيين من أصول 

عرضون للقتل أو االعتقال بحكم مالمحهم املشتركة. إذن، يوجد يابانية، وقد يت

خطر على حياتهم. ونظرا للضرورة القصوى التي تتطلب من الدولة حماية حياة 

املواطنين، قامت باحتجاز آالف اليابانيين في مراكز احتجاز إلى حين انتفاء 

لة لحق الخطر. فقد كان االحتجاز من جهة أولى انتهاكا أقدمت عليه الدو 

أساس ي من حقوق املواطنين، وهو لم يكن من جهة ثانية انتهاكا وال احتجازا 

ألنه راعى أولوية الحفاظ على الحياة. وقد ظل النقاش الفقهي مستمرا بعد 

الحرب بخصوص الحق في االحتجاز وضرب مبدأ املساواة بين املواطنين، 

 كيين من أصول صفراء. والتمييز العنصري بين املواطنين األمريكيين واألمري

 اربةـــــــا ونتساءل، ما معنى عدم فتح الحدود أمام املغــــــــــنعود إلى موضوعن
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العالقين، السيما وأنه حق دستوريٌّ تّم انتهاكه. أعتقد من هذه الزاوية 

الفلسفية القائمة على املوازنة بين حقوق متعارضة أن هذا االنتهاك يفقد 

وضة إذا ما اعتبرنا أن الحق في حفظ الصحة حق موجود صفته الجنائية املرف

في خطر، ويتعرض له سائر املغاربة. وآنذاك، يصبح من واجب أصحاب الحق 

املنتهك أن يتقبلوا عن طيب خاطر منعهم من عبور الحدود. يمكننا من زاوية 

سيكولوجية أو طبية أن نعتبر أن دخول العالقين يشكل بحد ذاته خطرا داهما 

باملغاربة، وقد يؤدي إلى انتشار العدوى. هذا هو املنظور الذي يصاب  يحيط

بالذعر من احتمال نقل الوباء من خارج البالد إلى داخلها. ولذلك هناك من 

يعتبر أن إنقاذ حياة املغاربة تحظى باألولوية باملقارنة مع العالقين الذين 

الكبرى العاملية في وضع يحظون برعاية القنصليات املغربية، ويعيشون في املدن  

ليس أكثر مأساوية من وضعنا داخل املغرب. قد يكون تقييم الوضع على هذا 

النحو متطابقا مع حسابات الربح والخسارة؛ وقد يكون الوضع غير مقلق 

بالنسبة ملجموعة كبيرة من العالقين، ولكنه وضع مقلق في حق كثير من 

جدون في حالة صحية نفسية العالقين الذين انقطعت بهم السبل، أو يو 

 .
ً
 أوجسدية مزرية، أو تركوا أطفاال حديثي الوالدة باملغرب، وهلمَّ جّرا

إذا ما نظرنا إلى ملف العالقين من الزاوية الحقوقية فإن حق العودة 

ُل الدولة مسؤولية إرجاع العالقين في أقرب وقت إلى املغرب، وإذا نظرنا  ُيَحّمِّ

ة يملك كل طرف حق االستفادة من حساب إلى حسابات الربح والخسار 

االحتماالت من جانب ما وفي حاالت بعينها، ولذلك فإن التعامل الفردي مع كل 

 الة،ـــــــــات حسب كل حـــــع، ويمكن وضع األولويـــــل األنجـــــالة على حدة هو الحـــــح

 وحسب اإلمكانات والظروف وخطورة الوضع الصحي باملغرب.
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إلى مثالنا األول بخصوص انتهاك حرمة بيت ال يحق لي انتهاكه، بالعودة 

طرح ثالثة أسئلة فلسفية:
ُ
 ت

هل يوجد خطر حقيقي على الحياة، ومن يستطيع تقويم الوضع حق  .1

 قدره بدون تهوين وال تهويل؟

هل يوجب الدفاع عن نفس ي ضرورة انتهاك حرمة بيت شخص ال  .2

 أعرفه أو منعه من الخروج؟

لنا أخالقيا أن نلزم صاحب البيت بأن يقبل عن طيب  يجوز هل  .3

خاطر اقتحام بيته وانتهاك حقوقه ومنعه من الخروج؟ وإذا ما اعتذرنا له عن 

اقتحام بيته ورفض اعتذارنا، هل يستحق العتاب ألنه أبدى عدم تضامن 

وعدم تسامح مع أفعال لم تكن خارجة عن القانون بحكم الضرورة القصوى؟ 

بالقوة إذا لم يتقبل االمتناع عن مغادرة بيته، إذا كان خروجه وهل نجبره 

يشكل خطرا علينا؟ ماذا سيكون حكمنا على املغاربة العالقين، ونحن نمنعهم 

بالقوة من دخول املغرب ألنهم يشكلون خطرا علينا؟ هل يوجد قياس فعلي 

 بين هذه الحاالت الفردية في الدفاع عن النفس وحالة دفاع الدولة عن

 أنفسنا؟

ال يلجأ رجال القضاء عادة إلى تفصيل املسوغات الفلسفية املتعارضة 

بين أطراف الدعوى عند تعليل األحكام القضائية، وال يجيبون عن األسئلة 

السابقة من منظور فلسفي ألن طريق الفلسفة طويل، وهم ملزمون بالحكم 

يلجأ القانون   تحت ضغط الوقت، وباللجوء إلى مقتضيات حفظ النظام العام.

إلى املساطر والقوانين ويحاكم األطراف بتهمة انتهاك القانون واملس بالنظام 

العام، وال ينظر إلى األضرار التي لحقت األشخاص من عظم ولحم إال بالتبعية. 
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نبه العقوبة 
ُ
هذا املنظور القانوني الوضعي هو املنظور الذي اعتمده هيغل، ت

تحويل فعله الجنائي إلى قانون جديد. وقد منع  السجنية الجاني إلى أنه أراد

بعض األجانب أو املغاربة من دخول تراب اململكة، ألن حكم املحكمة في هذا 

االتجاه ينتهك قانونا ساري املفعول. تعني العقوبة في جرائم الحق العام أن 

املحكمة ترفض أن يتحول الجاني إلى مشرع، وأن يحول فعله الجرمي إلى قانون 

يد إذا ما تم التغاض ي عنه، ويعني حكم املحكمة بدخول املغاربة العالقين جد

بالحدود انتهاك قانون الطوارئ، وهنا ستتحول املحكمة إلى ُمشرع. والنتيجة 

املنطقية هي أننا نسوي في هذه الحالة، عن غير حّق،ٍ بين الجاني الذي يريد أن 

 وبين القضاء الذي ال يكتفي بتطبيق
ً
القانون بل يتحول إلى مشرع   يصبح مشرعا

إذا ما أصدر حكما يتعارض مع قرار السلطات اإلدارية؛ وهذا هو التأويل 

املغرض التي يفض ي إليه تأويل التصور الهيغلي الذي يعني أن القاض ي ملزم 

بتطبيق أحكام القانون. فهو بوق القانون، وال يملك حق التصرف فيه، اعتمادا 

 .على مبدأ الفصل بين السلط
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 :خاتمة

يعتمد القانون عامة على حجة حفظ النظام العام في املقام األول.  

وبدأ الطريق الطويل في االجتهادات القضائية، بعيدا عن التأويل الساذج 

لنظرية هيغل، في العمل على تعليل األحكام القضائية تعليال يراعي مبادئ 

 حقوق اإلنسان األساسية والفردية، وبدأ هذا 
ً
التوجه يفرض نفسه شيئا

 في املحاكم العليا، وهو مسوغ وجود املحاكم الدستورية بعد تطور 
ً
فشيئا

منظومة حقوق اإلنسان، وظهور الحاجة إلى املوازنة بين الحقوق واملصالح 

املتباينة. ولكننا في ظروف حالة الطوارئ ال نجد أنفسنا أمام الطوارئ في 

ضحية عن حياته عندما يتعرض لطارئ أو معناها الفردي الذي يهم دفاع ال

هجوم مباغت، بل نجد أنفسنا في هذا الوضع الغريب أمام الضرورة القصوى 

التي تطلبت من الدولة أن تتدخل للدفاع عن الضحايا املحتملين، وحماية 

حياة املواطنين، كما لو أن الدولة تنوب عن املواطن في الدفاع عن النفس. 

احتجاز املواطنين داخل بيوتهم إلى حين حلول الفرج. لم وعليه، قامت الدولة ب

يكن احتجاز املغاربة من جهة أولى انتهاكا أقدمت عليه الدولة بحكم وجود 

قوانين طوارئ صدرت في هذا الشأن، وهو لم يكن من جهة ثانية انتهاكا وال 

ي احتجازا ألنه راعى أولوية الحفاظ على الحياة. لكننا نحتاج إلى نقاش فقه

بخصوص تعميم الحجر الصحي على كّلِّ املغاربة، حتى في املناطق التي لم تعرف 

الوباء. أال نستطيع القول إنَّ الحجر الصحي قد تحول في هذه املناطق إلى 

احتجاز؟ ترتبط اإلجابة بتقدير نسبة املخاطر املحدقة بالسكان، وهي املخاطر 

أهل االختصاص من علماء األوبئة التي قد نبالغ في تقدير نسبتها إذا لم نستشر  

  ورجال القانون.
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و''أزمات العلم'' الطبيعة والثقافة مفهوم الحياة:  

 فريد ملريني د.                                                       

الفلسفة شعبة رئيس                                                     

الناظور  - التخصصات املتعددة الكلية  

 

 مدخل:

االفتراض ي أن أزمنة األوبئة ال من الضروري أن نالحظ في هذا املدخل 

تداهمنا وال تأتينا على حين غرة، سوى في أزمنة أزمة في العلم. هكذا تكشف 

هذه األزمة، بإكراهاتها ومعاناتها والقلق الذي يرافقها، عن خلل معين في دائرة 

فالعلم اليوم في أبهى قوته وإشعاعه الكاسح، هذا  املعرفة العلمية. نعم،

 فيه، إنما علينا أن ننتبه في هذا السياق ألربع مالحظات:معروف وموثوق 

هي أن صدمة الوباء كما تلقيناها، أصبحت تطرح تساؤال   املالحظة األولى

مشروعا يقول: ألم تفرط اإلنسانية في بعض العلوم لصالح بعضها اآلخر؟. 

أعني هل غلبت كفة البحث في حقل العلوم الطبيعية لصالح العلوم الفيزيائية 

والنانو تكنولوجي على حساب علوم البيولوجيا والكيمياء على سبيل املثال. 

العلوم األولى تصنع من بين ما تصنع، حامالت الطائرات والصواريخ والقنابل 

وجميع املتفجرات الجرثومية، ووسائل الدمار الشامل واملفاعالت النووية، وكل 

م بشكل عدواني بغيض. ما يستخدم في الحروب الفظيعة التي يعيشها العال

والثانية تصنع من بين ما تصنع، األدوية واملضادات الحيوية واللقاحات واملواد 

كما أنها  الزراعية )بيو( صديقة البيئة وصديقة الصحة، وصديقة اإلنسان،
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تصنع أيضا كل املنتجات التي تساهم في الرخاء والرفاهية والصحة ورغد 

 تغليب كفة: ''علوم الدمار والحرب'' على كفة:  وبكلمة واحدة، فقد تم  ..العيش..

 ''علوم الحياة والسالم''.؟ 

، هي أن علوم الحياة حققت فتوحات علمية ال حصر املالحظة الثانية 

لها، بل حققت ثورات كبرى، وواجهت في املاض ي والحاضر حروبا وبائية قاتلة 

ن عن التصدي في كل مناطق العالم. لكنها هذه املرة وقفت عاجزة لحد اآل 

لفيروس خطير، أخطر ما فيه أنه سريع االنتقال ونشر العدوى بشكل خارق 

من الصعب محاصرته، وأدى إضافة إلى حصاده اآلالف، بل املاليين من 

الضحايا عبر العالم، إلى توقيف حركة االقتصاد العالمي والدورة الصناعية 

 والتجارية بشكل شبه كلي.

العلم له حس توقعي يتجاوز كل الحدود التي  ، هي أناملالحظة الثالثة 

يمكن أن نصفها في كلمات، وهذا ش يء معروف ومؤكد على املستوى 

االبستيمولوجي... وفي املختبرات العاملية ومراكز البحث العظمى، رجال سافروا 

إلى أزمنة فيزيائية وبيولوجية أخرى غير التي نعرفها نحن.... ولكنهم لم يتوقعوا 

سيم العجيب''، إال إن كان هذا األخير نفسه، قد نشأ ونما نتيجة ''الج هذا

خطئهم االختباري املفرط في الوثوقية؟. وهذا مجرد افتراض على سبيل الشك 

 فقط، إن لم يكن الفيروس نفسه قادما إلينا من الطبيعة.

، هي أن هذا الوباء الذي كبر حتى تحول إلى جائحة املالحظة الرابعة

العالم، فضح إنسانية اإلنسان... وأبان أن االستثمار في الحرب هددت حياة 

 والقتل الهمجي، يفوق االستثمار في الحياة، رغم ضخامة هذا االستثمار األخير.
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واملستقبل وحده سيض يء لنا طريق اإلجابة عن أوضاع العالم، ما بعد 

 الجائحة.

 االستفهام القلق وتلمس معالم الطريق.

توقعات يقينية للمستقبل بعد زمن وبائي فظيع. كل  ينبغي أال نفرط في

 التوقعات قابلة للمراجعة وإعادة التوجيه، وربما تركها نهائيا فيما بعد...

نستطيع أن نرصد فقط فرضيات للتفكير. وهذا يعني أننا ال نملك أجوبة 

شافية وال واثقة عن استفهاماتنا.. فنحن نتلمس معالم طريق للمعرفة فقط، 

هم بالذات، لكي نقدم ما كان يسميه الناقد الحاذق والسيميائي الشهير بل للف

 1''ملسات ''. ( في قراءته لنظرية النص:1980 -1915)  روالن بارث

الفلسفة تشخص، قياسا   -ال أرى نفس ي أستطيع غير القيام بتشخيص  

امللتبس ، لهذا الراهن    -(1984  -1926)  على ''تشخيص الحاضر''، ميشيل فوكو 

والفلسفة في تقديرنا املتواضع، ال  كما عشته و أعايشه على األصعدة كلها.

تعدو أن تكون سوى سعي إلى ما أسماه ميشيل فوكو: ''تعيينا ملا هو الحاضر، 

 .2وبماذا يختلف اختالفا مطلقا عما ليس هو، بمعنى عن ماضينا.''

اقتضاب ويقدمون الحظوا معي أن فالسفة وعلماء كبار اليوم يتحدثون ب

 فقط مشروع رؤية أو أفكارا ما زالت هشة وطرية ومجرد فرضيات توقعية....

..(. وهذا شأن جميع خبراء وكبار   -1925آالن تورين)    -..(  -1921)  )ادغار موران

العلوم اإلنسانية والعلوم الدقيقة واألديان والعقائد املختلفة، واآلداب 

 والفنون وغيرها.
 

1 -  Roland Barthes, Le degré Zéro de l’écriture, Paris 1953. 
2 -  Michel Foucauld, Entretien, In La quinzaine littéraire, N° 01- 15 Mars 1968. 
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 ال طويلةـــــــا وليــــــد، أيامـــادة تشبه كوابيس طويلة األمـــــي العأزمنة األوبئة ف

وكوابيس ال تنتهي بسهولة.. لذلك لن نفهم بوضوح أفضل ما يجري سوى في 

 مساء ''ذلك اليوم العصيب''، وبعد نهاية الصخب، أعني بعد القضاء تماما

 ومباغتة.على هذا الوباء، فاألمر يتعلق بصدمة كونية كاسحة 

أزمنة األوبئة دائما، أزمنة أزمة أو صدمات صاعقة بالضرورة، واألزمة  

حين تكون في حالة ضغط علينا، يصعب محاصرتها كاملة بأفكارنا ومشاعرنا 

 وأنا أتذكر في هذا السياق املرحوم عبد الكبير الخطيبي ونقدنا ألوضاعها.

قة ال ننتبه إليها عادة، بين (، في إثارته لالنتباه إلى عالقة عمي2009 -1938)

والنقد ال يأتي إال حين يكون هناك في الخلف شيئا أو وضعا في  النقد واألزمة..

.وهكذا ينبغي في تقديري، أن نضع مسافة بيننا وبين األزمة التي نعيشها 1أزمة 

اليوم، حين نفحص بعين ناقدة أوضاعنا أثناء وبعد الوباء، خاصة ونحن ما 

 ألزمة.زلنا في قلب ا

 الثقافة والطبيعة والعلم.

أسئلة الثقافة كما أتصورها في زمن وبائي، تقع أنطلوجيا وسوسيولوجيا 

على حد سواء، بين اإلنسان والطبيعة. إن الثقافة هنا هي الوسيط 

 األنتروبلوجي/ التاريخي بينهما. وال يتطور اإلنسان في عالقاته الجميلة واملعقدة

 عالقاته املادية والرمزية، التفاعلية واملنتجة، إال عبر الثقافة.مع الطبيعة، في 

 لكن، ما الطبيعة؟ 

 
)ملف   ة عبد هللا راجع، مجلة الكرمل، عبد الكبير الخطيبي، ''الباحث الناقد''، ترجم  - 1

 .1984، 11حول الثقافة املغربية(، العدد  
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 اــــــــــانية، تدقيقا لغويا وفكريــــــإنني أجد في اللغة والفلسفة والثقافة اليون

جميال وموحيا في هذا السياق التحليلي. ليست الطبيعة، من بين تعريفاتها 

ة مثال(، هي املادة فحسب.. بل إن معناها اللغوي األصلي األخرى )املاهوية واملادي

 323 -385) النشوء... هذا ما يفيده أرسطو  - )اليونانية القديمة( يعني: النمو 

ق.م.( في مقالة الدلتا )الكتاب الخامس( في كتاب ''ما بعد الطبيعة''، حين 

 1يدعونا إلى نطق هذه الكلمة بطريقة مطولة.

النمو بمعنى أنها الحياة ال املادة فقط. والحياة من حيث هي الطبيعة هي  

نشوء مستمر، تعني أنها تحيلنا إلى فكرة املرض واملوت أو الفناء املرتقب 

 أيضا.... وما الثقافة؟

الثقافة هي جملة املجاالت املعرفية والسلوكية والرمزية التي من خاللها 

فة واإلنسان مكتشف. الثقافة هي الطبيعة كاش  نسافر في الطبيعة وفي أنفسنا.

التي تكتشف وتفكك وتصنع وترتب وتصنف وتبرمج وتستثمر في هذا الكشف. 

إن الثقافة تختزل كل املعاني املرتبطة بأشكال التدخل البشري في الطبيعة. 

 ومن بين أقوى التدخالت في الطبيعة، تدخل العلم. 

 هي الفن وهي اللغة،الثقافة كما أتصورها اآلن هي الدين، وهي األدب و 

والفلسفة وكل الطقوس والتقاليد والرموز والرسوم واملعتقدات والتمثالت 

واالستدالالت والبراهين املنطقية وغير املنطقية التي عبرها نضع مساطر وآليات 

 
1 -  Aristote, La métaphysique, Bibliothèque des textes philosophiques, Vrin, Paris 
1986. 

نصوص من ميتافيزيقا أرسطو، الترجمة االنجليزية ديفيد روس، الترجمة العربية إمام    -
 .2005مام، في مدخل إلى امليتافيزيقا، عبد الفتاح إ



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 47  
 

لعالقاتنا اإلنسانية أوال وعالقاتنا بالطبيعة.. إنها تتسرب إلى عاملنا املعيش 

ي ونمط عيشنا.. إنها العقل والروح واملزاج الذي نتمثل وطقسنا ومزاجنا الحيات

به األشياء املادية والرمزية، ونتصور ذواتنا في قلبها. إنها الوعاء الوجودي الذي 

يحتضننا. لكن الثقافة بهذا املعنى هي العلم أيضا.. فوراء العلم هناك في 

يل( هو ثقافته الخلف ثقافة علمية؛ وعلينا أال ننس ى أن للعلم خلفيته )بروفا

بالذات. إنها خالصة تقاليده القديمة والجديدة في البحث والتفكير والعمل 

 واإلنتاج.

ال يزدهر العلم سوى في منبت ثقافي منتج ومحب للعمل واألخالق 

والنزاهة. فالعلم ال يتطور ويكشف عن شهية االكتشاف واملعرفة سوى إن تم 

امح في النمو والتسرب إلى ألغاز زرعه في بنية ثقافية مناسبة لطموحه الج

الوجود وأسرار العالم. ويحتاج بالضرورة، إلى ماء صاف وغير ملوث يروي به 

ظمأه املعرفي وحاجاته املنهجية. كما يحتاج إلى بيئة )قطعة أرضية( نظيفة.. ال 

الطفيليات والحشرات الضارة القاتلة لحياة العلم والعقل. وفوق كل  تخترقها

اج أيضا إلى الشعور باالستقالل، وعدم الخضوع للوصايا هذا، فهو يحت

والوصاية القديمة من أية جهة خارجية معادية للعقل والعمل املنتج النافع.... 

 إنه يحتاج لثقافة تؤمن وتقدس فكرة: ''علمنة العلم''...واملعنى واضح.

الثقافة هي التي تنتج القوانين واألعراف وسيناريوهات ومساطر التدخل 

 إنها الفاعل الرمزي الذي يقف خلف صناعتنا. لفني والصناعي والعقلي.ا

 ظرية الحقــــــــمى بنــــــــــــا يس ـــــــــاق واسع مـــــــــــــوفي األزمنة الحديثة راجت على نط

 -الطبيعي. بحيث أنه، حتى التعاقدات البشرية تم استقاؤها من الطبيعة. 
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 ومن القوانين . 1مونتيسكيو: ''القوانين هي العالقات الضرورية بين األشياء.''

القادمة من الطبيعة، يلج اإلنسان إليها فاتحا، وينظم حياته االجتماعية 

''الطبيعة الطابعة والطبيعة والعمرانية. هنا أتذكر فكرة فلسفية ملهمة: 

 -1165)  ابن عربي    -م(270  -205)  املطبوعة '' في نظرية وحدة الوجود )أفلوطين

(.....(. األولى سماوية الهوتية إلهية، مادة خام 1677  -1632سبينوزا )    -  (1240

تش ي بالحركة والتدفق، وتمتلك كل خصال الوجود الطاهر واملاهوي، بل 

سانية تحولية، مبدعة ومبتكرة وصانعة، لكنها تقع في بعض والثانية إن  املقدس.

األحيان ضحية أخالق الجشع والطمع واملصالح الرخيصة، على حساب أخالق 

 الطهر والصفاء اإلنساني.

وما دامت الثقافة كما حددناها، باعتبارها مكتسبات إنسانية وتفاعالت 

ة ومع املجاالت عقلية وروحية، متعددة ومتنوعة، في عالقاتها بالطبيع

اإلنسانية املختلفة، فهذا يعني أن تحليل وبسط هذه التنوعات التفاعلية 

للثقافة مع أزمات العلم، ومن بينها األزمات الوبائية، يقتض ي مداخل متباينة 

املرجعية االبستمولوجية واألخالقية. لهذا فان مدخلي الخاص سينطلق 

ي الشخصية، أعني من الحقل بالتحديد الدقيق من مجال تخصص ي واهتمامات

 الفلسفي.

 خمس محطات: 

 حين أتأمل هذا الزمن الوبائي، باعتباره مجسدا من ناحية معينة، ألزمة

 
1- Montesquieu (Ch. Louis de Secondât), De l’esprit de lois, Flammarion, Paris 
1979. 
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في العلم؛ أقصد، حين أتأمل هذا الزمن من وجهة نظر فلسفية، أجد  

 نفس ي أتذكر محطات فكرية وعلمية وسياسية، لها دالالت قوية، من بينها:

 :األولى: عالم من علماء البيولوجيا العاملييناملحطة  -أوال

يتعلق األمر بعالم البيولوجيا الشهير وفيلسوف العلم )نوبل  

 (، الخبير الدولي،2013 -1920(: فرانسوا جاكوب )1965الفيزيولوجيا والطب 

 صاحب الكتابين املعروفين في تاريخ العلوم:

انات: محاولة حول لعبة اإلمك - 1976 منطق الحي أو الكائن الحي -1

 .1981التنوع الحيوي 

يدافع فرانسوا جاكوب عن تصور قوي للعالقات بين املقومات 

البيولوجية لإلنسان ومقوماته الثقافية، مشددا على العمق الثقافي للكائن 

  الحي ككائن بيولوجي بمقومات وراثية معينة.

تقريبا، يمكن أن يختزل يرى فرانسوا جاكوب أن: '' كل ما يميز اإلنسانية  

. وإذا أمكن لي أن أقرأ وأؤول هذا السياق الفكري، سأقول 1في كلمة: ' ثقافة'.''

إن الثقافة هنا هي روح الكائن الحي، شخصيته، هويته التي ال تصنع في 

املختبرات. إنها األسلوب الذي من خالله يتفاعل الكائن الحي وهو بيولوجي 

املادي. الثقافة هي الكيفية التي يشكل اإلنسان عبرها   / املنشأ، مع عامله الواقعي

كما يعتبر  تمثالته لذاته ولآلخرين من حوله، وللطبيعة في نهاية املطاف..

 فرانسوا جاكوب، أن الكائن اإلنساني، ''ككل األنظمة العضوية األخرى، مبرمج

 
1 - François Jacob, Le jeu des possibles : Essai sur la diversité du vivant, Fayard, 
Paris. 
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 1وراثيا، غير أنه )أيضا( مبرمج لكي يتعلم.''.

 وهو عالم بيولوجيا وفيزيولوجيا بمقام علمي فرانسوا جاكوب،يتحدث 

دولي، عن الكائن الحي بهذا املعنى، ونحن نعرف اليوم أن العلم ذهب بعيدا في 

وهذا يعني بشكل واضح، أن  تفكيك شفرة الخرائط الوراثية )الجنتيكية(،

ل، لإلنسان ''خريطة روحية'' تكتسب خصائص مادية عملية، إن صح هذا القو 

 وهي مفتاحه للتعلم. هنا تبدو لي مالحظتان أساسيتان:

رغم أصوله البيولوجية)الوراثية(، هي أن أسلوب التعلم،  املالحظة األولى  

هو منتج عملي إنساني. وهكذا يمكن القول أن أسلوب التعلم ذاك، نتيجة 

لحصاد الخبرة الفردية واالجتماعية )الجماعية(. ولهذا بالضبط، تختلف طرق 

 لتعلم وتجاربه ونتائجه كما تختلف أساليب العمل املرتبطة به.ا

هي أن التعلم يعني الكفاءة واالقتدار في ابتكار  املالحظة الثانية 

سيناريوهات ممكنة للحياة نفسها. بمعنى القدرة على التفاعل االيجابي مع 

اهات العالم ومع الطبيعة، في أزمنة الرخاء والسعادة وأزمنة األزمات واإلكر 

العويصة على حد سواء.كما يؤكد فرانسوا جاكوب على فكرة عميقة فلسفيا، 

'' ليست أفكار العلم هي التي تولد مشاعرنا.. بل مشاعرنا هي التي ترى أنه: 

  2تستخدم العلم من أجل أن تدعم قضيتها''.

العلم يصنع الرخاء والرفاهية والعيش الكريم الالئق باإلنسان، كما 

يصنع الحضارة والتحضر ويقيم العمران... ولكن العلم كأفكار متميزة، دقيقة 

 
1 - François Jacob, La logique du vivant : Une histoire de l’hérédité, Gallimard, 
PARIS 1976. 
2 - François Jacob, Op.cit. 
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وصارمة، ليس مولدا للمشاعر واألحاسيس. هذه املشاعر بالكيفية التي نستمتع 

يصنعا العلم والعلم من خاللها بمكاسب العلم واملنتجات العالية الجودة التي  

التقني بشكل خاص، هي تفاعالتنا الروحية والشعورية والنفسية العميقة 

وطريقة احتفالنا وفرحنا بهذه املنجزات الخارقة. وهنا أقول أن التكنولوجيا 

موجودة في العالم بأسره، غنيه وفقيره، شماله وجنوبه، غير أن التفاعل 

السلبي معا، ليس واحدا وال متماثال والحس العملي املحايث له، االيجابي و 

تماما... لكم أن تالحظوا معي اختالف املشاعر في مواجهة هذا الوباء الفتاك 

( من مجتمع إلى آخر في العالم. ويكفي أن نفتح مواقع التواصل 19)الكوفيد 

االجتماعي اآلن، لكي نجد هذه املشاعر في انتظارنا، في الفيديوهات والصور 

ت'' التي يتم تقاسمها على نطاق واسع منذ شهر ونصف بعد ابتالءنا و''األوديوها

بهذا الوباء الفظيع.... إنها تجسد ثقافة املجتمع املعني. لنسأل املؤرخين، عن 

مشاعر وتمثالت أجدادنا املغاربة في القرون املاضية، حين كانت األوبئة 

ليحصد النسل تداهمهم، أقصد، حين كان يأتي الطاعون والكوليرا وغيرهما 

والزرع كليهما، لنستبين كيف كانت تفاعالتهم مع هذه األزمات والكوارث. ومن 

أبرز املؤرخين املغاربة الذين عالجوا هذا املوضوع، على سبيل املثال ال الحصر، 

 . 1محمد أمين البزاز والحسين بولقطيب. 

 خالصة املعنى أن هذا التفاعل هو الذي يحفز العلم ويستخدمه كما

يقول فرانسوا جاكوب. ولعلنا نالحظ اليوم أن املختبرات العاملية والعلماء ذوي 

االختصاص الدولي املعروفين، يتسابقون من أجل إيجاد حل طبي بيولوجي لهذا 
 

ز، تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب خالل القرنين الثامن عشر والتاسع  امحمد أمين البز   -
 .1992عشر، الدار البيضاء 

 .2002وأوبئة عهد املوحدين، منشورات الزمن   الحسين بولقطيب، جوائح - 1
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الفيروس القاتل، وهم مسرعون، نظرا لضغوط مشاعرنا التي تحس بأخطار ال 

درسة يذكروننا مرارا ونحن حصر لها على البشرية كلها... كان املعلمون في امل

أطفال صغار، بحكمة جميلة وبسيطة، تقول: '' الحاجة أم االختراع''. ولعل  

 حاجاتنا العميقة، في جو من القلق والرعب، تفسر طراوة تفاعالتنا وهشاشتها.

وطبيعة هذا التفاعل توازي بالتحديد درجة تطور العلم واملعرفة العلمية في 

 مجتمع معطى.

اعر ليست واحدة، لهذا فهناك من يثق في العلم وهو واثق من ولكن املش

نجاحه، وهناك من ''يتنافس'' مع العلم، ويزاحمه ويتوهم اكتشاف وصفات 

من خارج العلم )العلم مخترق ومختلط بما ليس من العلم في ش يء(. واملشكل 

أن بعض هؤالء من أصحاب هذه الوصفات العجيبة يحسبون أنفسهم علماء 

.. هل نتعامل مع هذه األزمة الوبائية مثال باإليمان الديني الطاهر كبارا.

والعقالني، والثقة في العلم باعتباره عمال منظما ومصنعا مبتكرا ومتطورا 

وفاتحا، ومن نعم هللا علينا، أم نتعامل معه بالخرافات واألباطيل والشعوذة 

طوارئ والكوارث بعقلنا لقد خلقنا لنتعلم ونبتكر ونواجه ال املتعددة األبعاد.؟

اليقظ، ال باستكانتنا للخمول، ال لكي نؤمن بما ال يصح شرعا وال علما. فهل 

يمكن إعداد وصفة طبية وعالجية، للقضاء على وباء مستجد وطارئ يحير 

 العلم في العالم، ‘‘في ستة أيام''؟.

 ملاذا ال يتحدث العلماء ''هناك''، أقصد فيما يسمى عند العوام وفقهاء

اإلسالم السياس ي والتجاري: ''الغرب''، سوى بمنطق العلم؛ العلم حصريا؟ 

أقصد هناك في ذلك الذي يسمونه بإطالق متخلف: ''الغرب''. ولست أدري عن 

 اء، كما أسهبت فيـــــــــلم وثقافة العلمــــــا تحضر ثقافة العـــأي غرب يتحدثون.؟ هن
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 بسطها آنفا. 

 فلسفة الحياة:   - الثانية املحطة  - ثانيا 

هناك مجموعة من الفالسفة، يسميهم مؤرخو الفلسفة: '' فالسفة 

الحياة''. وهؤالء جميعا مناصرون للفعل: ''إنهم فعليون''، عمليون. ويمكن 

القول أن هؤالء أصحاب فلسفة إنسانية، رغم أنهم ال ينتمون إلى التيار 

روبية الفلسفي املعروف بهذا االسم، والذي تعود أصوله إلى عصر النهضة األو 

الذي انطلق من ايطاليا بالذات وحمل اسم النزعة اإلنسية أو الفلسفة 

 اإلنسانية.

هؤالء الفالسفة محبون للحركة والصيرورة. ويناهضون النزعة املادية في 

 1859الفلسفة. تجمع بينهم عبارة شهيرة للفيلسوف الفرنس ي هنري برجسون )

 .1هناك في الوجود.'' (، تقول: ''هناك في الصيرورة أكثر مما1941 -

يتصور فالسفة الحياة الواقع على نحو 'عضوي'، وهو يشكل عندهم 

علم الحياة "البيولوجيا" نفس ما تمثله علوم الطبيعة )الفيزياء بصفة خاصة( 

 -1833بالنسبة ألصحاب املذهب املادي. ربما باستثناء األملاني: فيلهيلم دلتاي )  

ومدرسته، حيث أن هذا األخير يقوم بتسييد علم التاريخ. وهو في نهاية  2(1911

 التحليل علم إنساني. 

 لم: يرفضون ــــــــــصور الوضعي للعـــــــــاهضون للتـــــــاة أيضا، منــــفة الحيـفالس

 
1  - Henri Bergson, L’évolution créatrice (1907), Ed Arnauld François, PUF Paris, 
Coll. « Quadrige », 2007.-  L’énergie spirituelle (1919), PuF, Paris, « Quadrige » 
1996. 

2  - Wilhelm Dilthey, Introduction aux sciences de l’esprit(1883), Presses 
universitaires Saint-Louis, 2017. 



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 54  
 

 اعتبار اإلنسان غير جزء من الطبيعة. وبالنسبة لهم جميعا، فالعالم ليس آلة

 .1حياة ديناميكية وعاملة وفاعلة.  أو مادة، بل

فالسفة الحياة كان لهم حضور قوي في الساحة الثقافية والفلسفية 

العاملية، بشكل خاص من نهاية القرن التاسع عشر إلى حدود منتصف القرن 

العشرين. وسيؤدي ظهور الفلسفة الوجودية التي نهلت إلى حد ما من معينهم 

 أثيرهم.النظري، إلى خفوت إشعاعهم وت

لقد كان فالسفة الحياة مناهضين لكل التوجهات العلمية املفرطة في 

النزعة التجريبية والوثوق في التعليالت املادية املحضة للواقع واإلنسان 

والتاريخ.... كما كانوا على املستوى االبستيمولوجي، معاصرين ألزمة العلم كما 

ها فيزياء نيوتن بشكل جسدتها أزمة العلوم الطبيعية بشكل عام، وجسدت

 خاص.... في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين.

 .20وبداية  19املحطة الثالثة: ''تيار نقد العلم'' في نهاية القرن  - ثالثا

هل ستؤدي بنا هذه األزمة العميقة في الوجدان اإلنساني الكوني إلى أزمة 

( في 1996 - 1922توماس كوهن )حادة في العلم؟ وهل سينتج عنها ما يسميه 

''براديغمات'' جديدة  (:1962رصده املرجعي: '' لبنية الثورات العلمية'' )

. وهل نحن مطالبون اليوم، بأن نعيد طرح السؤال العميق  2للمعرفة العلمية ؟

 ( مليا: ما هو العلم1994  -1902فيلسوف العلم كارل بوبر )  الذي توقف عنده

 
 .(1992ا.م.بوشينسكي، الفلسفة املعاصرة في أوروبا، ترجمة عزت قرني،  - 1

2 -  Thomas’s. Kuhn, the Structure of Scientific Revolutions (1962), university of 
Chicago. Third edition  
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 1العلمية ؟وما هي 

هؤالء العلماء والفالسفة، أقصد تيار نقد العلم، يناهضون بشكل عام، 

هيمنة املصالح التجريبية املحضة على املصالح اإلنسانية الروحية في العلم 

التقني.. ويقدمون تصورات جديدة للعلوم التجريبية.. وقد تقوى هذا التيار 

ع عشر وبداية العشرين.... ومن الذي عرف بهذا االسم، في نهاية القرن التاس

 (1921) ( إميل بوترو 1896 ريتشارد أفيناريوس )توفي  - أهم ممثليه، العلماء:

(. إنهم 1916ارنست ماخ )  - (1916بيير دوهيم )  -(1912هنري بوانكاري )  -

من بناة العلم املعاصر وقد وضعوا مناهج العلوم الطبيعية كلها تحت مجهر 

 الرصد والنقد.

سيقوم في الزمن القريب أو البعيد ما يمكن أن نسميه: ''تيار نقد هل 

؟. وربما قد يقوي هذا التيار في حال 19العلم'' الجديد، بعد جائحة الكوفيد 

عودة النزعات السياسية والثقافية االيكولوجية املنتشرة عير العالم،  تطوره،

شهد تاريخ العلوم وأطروحات املدافعين عما يسمى: ''السالم األخضر''. وقد 

فيما مض ى، مذاهب فكرية كانت ردود أفعال قوية وحادة على أزمات معينة في 

البحث العلمي، وعلى ما أعتبر استهتارا للعلوم الطبيعية باإلنسان وقيمته 

 السيادية السامية. إنهم ال ينتقدون العلم كعلم، بل الطابع التكنوقراطي للعلم. 

 . 2الرابعة: مدرسة فرانكفورترابعا: املحطة 

 افي القوي الذي وجهه رواد مدرسة فرانكفورتــــإنها مدرسة النقد الثق

 
1 -  Karl (Raimund) Pooper Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific 
Knowledge , London: Routledge, 2010  
2 - Martin Jay, L’imagination dialectique : Histoire de l’école de Francfort (1923- 
1950), Trad. E. Moreno et A.Spiquel, Paris, Payot 1977. 

https://www.goodreads.com/book/show/61554.Conjectures_and_Refutations
https://www.goodreads.com/book/show/61554.Conjectures_and_Refutations
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األملان لكل السياسات التي أدت إلى تبخيس الثقافة وتحنيط اإلنسان في 

املجتمعات الصناعية الكبرى، وتسليع اإلنسان في سوق املضاربات واملصالح 

'الكبرى للرأسمال املتوحش. إن . 1هم يعادون ما يسمى: ''الصناعة الثقافية'

وينتقدون نتائجها الوخيمة على األخالق ونظام القيم .كما قدموا تحليال نقديا 

حادا لبعض نتائج وتأثيرات العلم بمفهومه االمبريقي/ االختباري الضيق، على 

حياة اإلنسان ومجاالته الحيوية في اآلداب والفنون والحياة اإلبداعية... 

( وتيوتور 1973 -1895ومدرسة فرانكفورت التي أسسها ماكس هوركهايمر )

( في ثالثينيات القرن العشرين، ما زالت تنشط الحياة 1969 -1903أدورنو )

الفكرية األوروبية والعاملية إلى اليوم، من حيث تشارك في ذلك التيار العريض 

 عد الحداثة.''. الذي تنتمي إليه، ويسميه مؤرخو الفلسفة: ''فلسفة ما ب

وإضافة إلى هؤالء، هناك املاركسيون التاريخانيون بشكل خاص )قبل 

ظهور فالسفة مدرسة فرانكفورت وهؤالء ورثة لها(، وعلى رأسهم جورج لوكا 

القوي  (، في نظرية التشيؤ الرأسمالي، بعد النقد الهيجيلي1971 -1885تش)

تعبر عن احتجاج ثقافي وفلسفي  والعميق لظاهرة االستالب. ونظرية التشيؤ 

 وسياس ي صارخ ضد ما يسميه

 الذي أهان بالنسبة له، إنسانية 2لوكا تش: ''العلم الحسابي الدقيق'' 

اإلنسان لصالح اآللة املنتجة، وبالتالي انهيار األخالق والقيم اإلنسانية 

يعني تحويل اإلنسان إلى أشياء كباقي املواد املصنعة،  الجميلة... إن التشييئ

 
1  - Max Horkheimer, Théodore Adorno, La dialectique de la raison, Trad. 
E.Kaufholz, Gallimard, Paris 1974. 
2 - Georges Lukács, Histoire et conscience de classe, Trad. Kostas Axelos et Jean 
Bois, Minuit, PARIS 1960. 
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وستتطور هذه النظرية بشكل واسع مع نقاد الحداثة وفالسفتها الكبار فيما 

 1بعد. 

 نظرية التنمية املستدامة.  - خامسا: املحطة الخامسة

في هذا اإلطار، يذهب ذهني إلى سيدة راقية، أرى من واجبنا أن نوجه 

لها تحية احترام وتقدير خاص.. إنها الطبيبة والسياسية النرويجية املعروفة: 

 1998كرو هارليم بروندتالند، وهي رئيسة سابقة ملنظمة الصحة العاملية، من  

داد تقرير علمي شامل . برونتالند كانت رئيسة لجنة أممية كلفت بإع  2003إلى  

 1987ودقيق حول أوضاع البيئة في العالم، وفي هذا التقرير الذي صدر سنة 

تشريح دقيق قام به اختصاصيون زمالء لها في اللجنة، لألوضاع الكارثية التي 

نعيش اليوم نتائجها السلبية على الصعيد العالمي. هذا التقرير ليس فقط 

يكوسيستيم( بل صديق لإلنسان وصديق صديقا للبيئة والفضاء الحيوي )ل

 .2للحياة 

والتقرير في إجماله دفاع قوي عن الحياة. وبعبارة أخرى فهذا التقرير 

الذي وقعته برونتالند بالنيابة عن باقي أعضاء اللجنة األممية، ينبهنا إلى مخاطر 

االستخدام العدواني للعلم في الطبيعة. وهو إدانة غير مباشرة في تقديري، 

 لرأسمالية املتوحشة، ودفاع قوي عن حقوق األجيال القادمة.ل

 ا عنـــميا وايكولوجيـــا علـــاعـــمية املستدامة فقط، دفـــليست نظرية التن

 
1 -  A titre indicatif restreint, Jürgen Habermas, La technique et la science comme 
idéologie, Trad. J.R. Ladmiral, Gallimard, PARIS 1973. 
2 - Brundtland report (1987), World Commission Book on Environment and 
Development, Oxford University Press 
  

http://www.google.com/search?q=Oxford+University+Press&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDMtMStU4gAxk6uqcrTUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS0pS8-LL84uyi60KSpNyMoszUosWsYr7V6TlF6UohOZllqUWFWeWVCoEFKUWF-9gZQQAAOVJ5FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMovKvvPzpAhWmA2MBHfkbBHQQmxMoATAaegQIChAD
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الطبيعة، بل أيضا دفاع ثقافي وروحاني وأخالقي عن الطبيعة واإلنسان معا، 

هذا التقرير يعتبر كصانعين ملستقبل البشرية. وبهذا املنطق، يمكن القول إن 

أن حفاظنا على الطبيعة، هو مدخل لحفاظنا على أنفسنا وحفاظنا على 

اآلخرين. ولقد تدخل هذا التقرير في تقديري املتواضع، في لحظة أزمة من أزمات 

العلم، رغم أنها لم تكن معلنة بطبيعة الحال. ونحن ما زلنا نعيش بعض 

 فصولها املؤملة.

 أسير قلقه ورعبه: عود على بدء.العالم  -الحياة في خطر

في هذه األزمة العصيبة التي نجتازها في مواجهة هذه الجائحة البغيضة، 

اكتشفنا أن ال ش يء من قيم الوجود، يعلو على قيمة الحياة.. وبالتحديد، في 

سياق سيكولوجي كوني قلق، دقيق ومتميز، أقصد: في سعينا امللحمي إلى تسييد 

 إلنسان.فاعل معين وخاص هو: ا

توقفت الدورة االجتماعية بقطاعاتها األكثر دينامية ونشاطا: أغلقت 

املدارس والجامعات وكل املؤسسات التعليمية بأصنافها ودرجاتها، وأغلقت 

املالعب الرياضية االحترافية والهاوية، وتوقفت البطوالت الوطنية والدولية 

إلى الوراء، وتأجلت كل وانسحبت )الليغا( التي كانت تلهب حماسة املاليين 

امللتقيات الصغيرة والكبيرة على الصعيدين الوطني والدولي. نس ي الجميع 

للحظة، نجوم الكرة العامليين، نسوا التطاحنات بين الريال مدريد والبارصا. 

كما توقفت كل األنشطة الرياضية والفنية، بل حتى امللتقيات واملهرجانات 

وانسحبت الرداءة الفنية إلى الوراء، كما  الكبرى التي تكون مقررة سلفا،

 ئةــــــالق السيـــــــــعض األخــــــك امللوثة بباع الفرجة الكونية، خاصة تلـــــانسحب صن
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 والقيم القبيحة واملقرفة للعوملة.

توقفت الدورة االقتصادية بشكل شبه كامل، كما تضرر االقتصاد 

عدد كبير جدا من املصانع ودور اإلنتاج إال وتم إغالق  املهيكل وغير املهيكل.

قليال منها، خاصة املراكز املنتجة للمواد والبضائع الضرورية للحياة بالذات. 

 أما ما أعتبر غير ضروري لهذه الحياة، فقد أغلق إلى حين، رغم الخسائر التي

ستلحق بأصحابها ومستخدميهم، فال تجارة وال مقاوالت وال دكاكين موضة وال 

 وال مقاهي وال حانات وال علب الليل قة وتجميل، وال صيحات موضة،حال

 والسهر، وال قاعات للحفالت وال منشطين للمناسبات االحتفالية. 

كان من الضروري أن يتوقف االقتصاد العالمي، إال ما كان منه إنتاجا 

ي بعض ضروريا للحياة بالذات. وربما كان التأخر أو التردد في إعالن هذا القرار ف

الدول األوروبية والواليات املتحدة وأمريكا الالتينية، سببا من األسباب التي 

أدت إلى كوارث ومضاعفات خطيرة على صحة املواطنين. ولم يكن ذلك كله 

متوقعا، إلى حد كبير، بسبب تغليب ميزان األرباح واالستثمارات الربحية على 

لذات. ومن املحتمل أن من أسباب االستثمارات اإلنسانية، أقصد على الحياة با

تغلب الصين على الوباء بكيفية برجماتية، يعود في جانب منه إلى تغليبها 

 بصرامة، ملصلحة اإلنسان ومصلحة الحياة على مصلحة اإلنتاج االقتصادي..

 فال مساجد تفتح أبوابها... ففي خطوة جريئة ومحمودة إلى حد كبير،

بذلك دول أخرى، بإغالق املساجد ودور  قامت الدولة املغربية كما قامت

العبادة، ألن الحفاظ على الحياة هي أسمى وصية إلهية، وال مجال للمزايدة 

على الحق في الحياة بدعوة متطرفة أو شاردة للعبادة والتقوى، ألن الحفاظ 
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على الحياة، من روح التقوى نفسه. وكيف تتأتى التقوى، إذا كانت الحياة، 

نعمة إلهية، مهددة بالزوال ومهددة بمخاطر ال نكاد نستطيع   وهي أعظم وأقدس

توقع جميع مضارها. وأكثر من هذا، فقد جاء شهر رمضان املبارك، وكان من 

الطبيعي، واملساجد في حالة إغالق، أن يتم اإلعالن عن عدم إمكان تأدية 

ا الشرعية املصلين للتراويح والنوافل في املساجد كما العادة، مع إمكانية تأديته

 داخل املنازل، في سبيل نعمة إلهية تسمى بالحياة.

حتى السياسة الدولية توقفت عن العمل، ولم تعد تشتغل سوى عن  

بعد.. العالقات الدولية واملجالس الحكومية أصبحت تتم بالهواتف الذكية 

ت و ''الفيديو كانفرينس''، واألقمار الصناعية والتطبيقا وتقنيات : ''الداتاشو''

الذكية األكثر تطورا. ولم يعد هناك زيارات متبادلة بين السياسيين الدوليين 

واملبعوثين األمميين ورؤساء الدول والحكومات وغير الحكومات. وهكذا،استراح 

وزراء الخارجية الذين لم يكونوا ينزلون من طائرة سوى لالستراحة، في انتظار 

سية املكوكية التي كانت تجعل طائرة أخرى، إذ انفرطت الزيارات الدبلوما

الدبلوماسية الدولية تشتغل ليال ونهارا . وهذا الوضع النشاز كله لم يكن سوى 

نتيجة لألخطار املحدقة التي أصبحت تهدد الحياة وتنذر بتفاعالت خطيرة لهذا 

الوباء القاتل. لقد ''استراح'' رجال السياسة الدولية ونساؤها، لكي يحترموا ما 

بمسافة األمان، ولكي يتجنبوا حرج املصافحة والعناق الحار  أصبح يسمى

املتبادل والضحك بدون سبب ضروري، ونحن نعرف أن اللمس والعناق 

واملصافحة واالبتسام، جزء من العمل الدبلوماس ي. وهكذا لم نعد نسمع في 

قنوات التلفزة والفضائيات عن بنود وال مواثيق وال معاهدات وال مشاريع تعاون 

أما الحروب الهمجية   م إمضاؤها أو تم الخالف بشأنها بين هذا الطرف أو ذاك.ت
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والعدوانية التي يشارك فيها اللوبي الدولي واإلقليمي واملحلي، فقد خمدت 

نيرانهاـ، ال حبا في السالم، بل خوفا من موت فيروس ي غادر، وقصد إعداد 

والتخريب والقتل الهمجي   العدة واللوجستيك الالزم للمرحلة الالحقة من الدمار 

 لألبرياء واألطفال والنساء وفقراء الشعوب املسكينة.

 وفي هذا السياق االستعجالي، تم إغالق الحدود بين الدول وتوقفت

الرحالت الجوية والبحريةـ، في السماء واملحيطات، تلك التي كانت تقطع العالم 

من أبناء كل الدول، عالقين   من أقصاه إلى أقصاه في الليل والنهار... وظل اآلالف

في دول أخرى، بسبب هذه القرارات التي جاءت بسرعة شديدة وحتى بغير قليل 

من التعسف. وكانت فعال مأساة إنسانية بدورها ذهب ضحيتها كل العالقين، 

 ومنهم مواطنون املغاربة.

 العدوان البشري على الحياة....

البغيضة، نستوعب هذه القيمة العليا ليتنا بعد أن تمر هذه الجائحة 

وبعشق أبهى  للوجود في سياق حكيم وبشكل أكثر عقالنية، فنقترب بحب أكبر 

وأطهر إنسانية، وبنزاهة أشمل وأصدق؛ فنقول: ال ش يء يعلو على قيمة الكائن 

الحي. وفي هذا الحضور الكثيف لطقس معنى الوجود، طقس االستماع 

الخالدة، وفي زحمة هذا الزمن املرتقب كزمن  لسيمفونية الوجود وإيقاعاته

للمراجعات واملحاسبات الواسعة النطاق؛ فنقول آنئذ بصوت عال وعلى أوسع 

نطاق: ما هذا الذي فعلناه في حق هذه الطبيعة املسكينة... لقد أهلكناها 

 وقتلنا فيها كثيرا من مقومات وخاليا الحياة.

 أمرها، واملستضعفة التي كنا نرى هذه الطبيعة املغبونة، واملغلوبة على 
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فيها فقط مواد أولية، ومصادر للطاقة ال تنضب ذهبت أرباحها الضخمة، إلى 

جيوب املافيات ولوبيات االقتصاد العالمي املتوحش. ولم نكن نرى فيها غير 

وتتضخم وندخل بها فاتحين منتصرين سوق املضاربات  ثرواتنا وهي تكبر 

ملال، والبورصات العاملية في نيويورك وباريس والسمسرات الوسخة، أسواق ا

 وسيدني ولندن أو في بورصة الدار البيضاء.

تضرر الكائن الحي كثيرا من سلوكياتنا األنانية، وتضرر الشجر والحجر، 

كما تضررت األنواع البيولوجية الكثيرة النادرة وغير النادرة من فظاعة أنانيتنا 

ليفة وغير األليفة، من توحش رأسمال ووقاحتنا... وتضررت الحيوانات األ

جارف يجرف كل ما حوله ويحوله إلى ضيعته والى محفظته الخاصة وملكيته 

 املزيفة.

نحن نعاني اآلن على املستوى العالمي، من تهديد خطير لحياتنا من طرف 

زمن مناسب  ولعله .19جسم أو جسيم بيولوجي سماه العلماء: كوفيد 

عالقة اإلنسان باإلنسان، وفي عالقته بالطبيعة، فكم   ملراجعات ال حصر لها في

من الخاليا انقرضت من الطبيعة نتيجة لصلف اإلنسان الذي قتل فيها الحياة 

وضحى بالروح، في سبيل طمعه وعقله ''املافيوزي'' االنتهازي، في زمن الرأسمالية 

ونحن وكم قتلنا من حياة في الطبيعة،  املتوحشة، اقتصادا وقيما وسلوكا.

، على حياتنا. وال 19اليوم نعاني ونتضرر من اعتداء بيولوجي يسمى كوفيد 

حياة لإلنسان في املستقبل بدون طبيعة حيوية ونظيفة ومتمتعة بماهيتها كما 

بل  يقول الفالسفة.. ومحققة لنموها وتكاثرها بطاقاتها البيولوجية األصلية.

زمن تكنولوجي رقمي. لقد نحن ال نستطيع أبدا أن نستغني عنها، حتى في 

استخرجنا منها الذهب والفضة وكل النفائس. واستخرجنا منها أقوى املواد 
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الطاقية كالكهرباء والبترول )النفط(. وحين أحسسنا بقرب أو إمكانية نضوب 

هذه املوارد.... عدنا إليها ال نلوي على ش يء، نبحث عن طاقات بديلة فاهتدينا 

تنا الشمس الساطعة( تستطيع إنقاذنا من االنهيار وما زلنا نهتدي، بأن )موال

 والهوان ومن كوارث جفاف أو على األقل شح املوارد الطاقية التقليدية.

 فسواء كان هذا الفيروس، من مصدر طبيعي، أم من مصدر بشري تمت

فبركته في املختبر )ال ندري شيئا في هذه اللحظة على األقل(، فان اإلنسان سيد 

الطبيعة، بأسلوب استبدادي غير أخالقي، وفاقد لكل القيم الطاهرة على    نفسه

التي تعلمنا الطبيعة إياها يوميا وتدعونا األديان إليها بشكل مبدئي، وهو اليوم 

وما هي سوى نزوات للعلم، حين يكون   يبكي بحرقة ويحص ي موتاه وضحاياه،

اقة وانكشاف مريضا بكبريائه البغيض وعقله الزائد عن حده )ألن العلم ط 

 حيوي.(.

 الطبيعة سر الوجود: الطبيعة بيتنا اآلمن.

هذه الطبيعة في الحقيقة، لغز من ألغاز الوجود. إنها عالم مركب من 

الرموز، ينبني رياضيا وهندسيا، وفيزيائيا وبيولوجيا وجيولوجيا، على جدلية 

تناقض التي غامضة بين ''البوزيتيف والنيكاتيف''... إنها فكرة التضاد وحتى ال

أسالت كثيرا من املداد الفلسفي والعلمي، عند القدماء واملحدثين كليهما. إنها 

طاقة ساحرة من التدفق واالنكشاف والعطاء، ال تنضب أبدا. وقد كان فالسفة 

عصر النهضة األوروبيين مبتكرين لنظرية فلسفية جريئة انتشرت على نطاق 

 حق الطبيعي.فكري واسع. اسم هذه النظرية: نظرية ال

 موعة كبيرة منـــــــه هؤالء مجــــــتقي منــــدر الذي يس ــــــــعة هي املصــــــــإن الطبي
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الحقوق التي من املفروض أن يتمتع بها اإلنسان، دون حاجة إلى إثبات عقلي 

وبرهان منطقي. وقد اعتنق هذه الفكرة الجميلة، مع تحويالت نظرية من 

فالسفة عصر األنوار أنفسهم، رغم أنهم لم يكونوا ُمحكمين فيلسوف إلى آخر،  

غير العقل، فاإلنسان حر بالطبيعة ومتمتع بحقوقه املدنية كلها بالطبيعة. ومن 

الواضح أن هؤالء أحبوا هذه النظرية لكي يواجهوا االستبداد والحكم املطلق 

د الفكري والنزعة اإلمبراطورية للكنيسة الكاثوليكية وهيمنتها على املشه

والعلمي والثقافي في القرون املاضية. الحظوا معي أن حقوق اإلنسان، منذ هذا 

 التاريخ، تم استقاؤها من الطبيعة بالذات، بغض النظر عن تحكيمنا لها من

 وضعي أم سماوي. مصدر طبيعي أم الهي،

''نظرية العقد/ التعاقد االجتماعي'' عند جون  إن الطبيعة هي أصل:

(. بمعنى أن قيم التضامن واملساواة والحرية 1778 -1712) جاك روسو 

.. وهذا األخير يزكي منطقا إنسانيا 1واالجتماع كلها مستقاة من أصل طبيعي

 يشكل روح إنسانية اإلنسان.

والليبرالية في أصلها تقوم على قدسية الحرية )ليبيرتي(، وكل الرواد 

صر، انطلقوا بصفة إجمالية من املؤسسين لليبرالية في الزمنين الحديث واملعا

األصل الطبيعي للحرية. ويسمونه: حالة الطبيعة، كما بلورها   مبدأ مشترك هو:

 -1632عدد ال حصر له من الفالسفة ومن أهمهم جون لوك االنجليزي )

 (. إن حالة الطبيعة، كما يقول عالم السياسة الشهير: ''جورج بيردو''1704

(: مبدأ أو مكتسب قبلي بالنسبة لألرضية الفكرية التي قامت 1988 -1905)

 
1 -  Jean Jaques Rousseau, Du contrat social, présentation F. Bouchard, Ed. Eglof, 
Paris 1946  
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. وهذا يعني في جميع تجلياته، أن الطبيعة هي أصل  1عليها الليبرالية بالكامل 

إلى تبرير نظري، ألنها ليست فكرة الحرية. ولم تكن هذه الفكرة تحتاج إطالقا 

 قادمة في األصل، من قلب تجارب اجتماعية وسياسية.

 اق بالذات، يحللـــــــــتراض ي، وفي هذا السيــــــــــــ '' أصل اف  الة الطبيعةـــــإن ''ح

فالقوانين   ( القوانين من خالل أصولها الطبيعية،1755  -1689''مونتيسكيو'' )

. ومن 2العالقات الضرورية الناتجة عن طبيعة األشياء''على حد تعبيره: ''هي 

 -السياسية -روح القوانين الطبيعية، انبثقت القوانين املدنية )االجتماعية

الثقافية...(. أليست هذه الطبيعة، من هذا املنظور الفلسفي  -االقتصادية

االفتراض ي، أصال من أصول االجتماع البشري؟ وبالتالي فالتفريط في هذا 

األصل، تفريط في اإلنسان بالذات وتعريضه لكل أشكال املحن واألزمات 

 والكوارث املختلفة: اقتصادية واجتماعية، بيولوجية وفيزيائية.

في تفكيك العالقات املعقدة وامللتبسة، رغم شفافيتها القبلية )كما 

رأينا(، ينجلي لنا تعامل براجماتي وأحيانا انتهازي ومغلب ملصلحة الوقت 

اليدولوجيا( من قبل اإلنسان في العصر الحديث دائما، وهي مصالح لها )ا

مشروعية معينة بطبيعة الحال في ظل السياقات السياسية واألزمنة التي 

طرحت فيها. إنني أفكر اآلن في رائدين من رواد هذا العصر، في حقل الفلسفة 

(. والثاني هو 1527 -1469) السياسية. األول هو االيطالي: نيكوال ماكيافيلي

(. لقد قدم ماكيافيلي كما قدم هوبز، 1679 -1588االنجليزي: توماس هوبز )

 
1 -  Georges Burdeau, Le libéralisme, Seuil Paris 1979  
2 - Montesquieu (Ch. Louis de Secondât), De l’esprit des lois ( Deux tommes), 
Flammarion, Paris 1979. 



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 66  
 

وصفة ونظرية للحكم، خاصة في صيغته االستبدادية، انطالقا مما أسمياه 

حقوقا طبيعية. يحق لألمير بالنسبة لألول، ويحق لإلمبراطور بالنسبة للثاني، 

عتلت إلى مقام حقوق إلهية ال حد أن يتمتع بها بشكل مطلق، وهذه الحقوق ا

 لها...

 وذلك حين يقدمون لنا بعض الثورات–يقول لنا مؤرخو الفلسفة دائما  

الكبرى التي قامت بها األزمنة الحديثة، لتخرج مما سمي: عصور الظلمات )وفي 

هذا الحكم بعض التجني، واملقصود هو القرون الوسطى األوروبية( إلى عصور 

أن اإلنسان حقق  - قل، في سياق تأسيس أركان الحداثةالنور والعلم والع

ثورات وفتوحات كبرى من خالل تطور علوم الطبيعة، بحيث فكك اإلنسان 

واألسرار القديمة التي كانت تجعل من الطبيعة فضاء  من خاللها كل األلغاز 

مغلقا يميل إلى السحر والتفسيرات الغيبية وامليتافيزيقية أكثر مما يميل إلى 

علم. وساهم في هذا التفكيك من عصر النهضة إلى األزمنة الحديثة، مسار ال

علمي شارك فيه علماء كبار، كوبيرنيكوس وكيبلر وجيوردانو برونو وإسحاق 

 نيوتن، إلى ألبرت أنشتاين وغيرهم.

ومما ال شك فيه اليوم أن هذه الثورات انزاحت عن أخالقها وقيمها 

لمي جميل ومسؤول. فما يسمى اليوم بالحروب املبدئية املؤسسة لها في زمن ع

البيولوجية بين كبار العلم والتكنولوجيا، واالستعدادات النووية، في الشمال 

وفي الجنوب معا، والسوق الرائجة ملا يسمى أسلحة الدمار الشامل التي يزداد 

وتتكاثر أسواقها السرية والعلنية، وسلسلة الحروب الهمجية التي  زبناؤها

ا قوى عظمى وإقليمية مختلفة، ويذهب ضحيتها مدنيون في مناطق ترعاه
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عديدة من العالم.. كلها تمثل تشويها ألهداف العلم وتهدد حياة اإلنسان 

 والطبيعة معا.

علمية الفتاكة، فقد قتلت في   -    أما الرأسمالية املتوحشة، بآالتها التقنو 

الناس في ساحات املعارك أكثر مما نحرت من  الطبيعة من الخاليا والكائنات،

الرخيصة والعديمة األخالق... معارك أصبحت برية وبحرية باالسم فقط، إذ 

يتم كثير منها بتقنية: ''الريمووط كونترول'' إنها معارك عن بعد... باألقمار 

الصناعية الخطيرة والتطبيقات الذكية والنانو تكنولوجي، وعلوم الفضاء 

ب أن نجد الصين والواليات املتحدة، من أكبر والطائرات بدون طيار. وال عج

ملوثي الكرة األرضية، وأكثر القوى الكبرى تهربا من توقيع اتفاقية باريس وكل 

املواثيق الدولية التي تحمي بيئتنا الجميلة وطبيعتنا الغالية... أقصد حياتنا 

 بالذات.

التعاقد ألم يكن مطلوبا منذ مدة طويلة، أن ننتقل من مستوى 

االجتماعي الذي بلورته فلسفة األنوار، بل كل أشكال التعاقدات و''التواثقات'' 

التي بلورتها فلسفة ما بعد الحداثة، إلى صيغة بديلة يحضر فيها اإلنساني 

والطبيعي جنبا إلى جنب، أو إلى ميثاق كوني جديد سماه الفيلسوف الفرنس ي 

 . 1تعاقد الطبيعي'' (: '' ال2019 -1930املعاصر ميشيل سير )

 نالحظ أن الطبيعة صارت منذ تعرف عليها اإلنسان: ''بيت الوجود''

وحاضن هذا الكائن العبثي الجشع الذي ال تعرف نزواته حدودا وال أخالقا. 

وهذا اإلنسان لجأ إلى الطبيعة طالبا فك شفرات وجوده وتنمية حياته، عبر 

انية واالجتماعية على حد سواء. العلوم الدقيقة والطبيعية، والعلوم اإلنس
 

1-  Michel Serres, Le contrat naturel (1992), Flammarion, Paris 2009.  
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فالعلوم الطبيعية استخرجت من الطبيعة كل الثروات التي نعرفها، وهي 

الثروات التي بنيت بفضلها الحضارة وتحقق بها العمران والنماء، وازدهرت بها 

الصناعات املختلفة التي طورت مستوى الحياة بالذات في تجلياتها املختلفة. 

طبيا غنيا بكل ما يحتاجونه من  -ء الطبيعة فضاء بيووفي الطبيعة وجد علما

مواد كيميائية وبيولوجية، خلقت مواد حيوية قامت عليها كل التجارب املخبرية 

 الدقيقة التي طورت مستوى جودة الحياة عند الكائن اإلنساني، بحيث شكلت

 له حماية من األمراض واملوت والفناء.

جتماعية، فقد وجدت في الطبيعة، وهي أما العلوم اإلنسانية والعلوم اال 

في كامل بهاءها وإشراقها؛ كما وجدت في أنظمتها وقوانينها املحكمة اإلتقان 

والجريان، كل ما تحتاجه من قوانين وتشريعات لنظامها االجتماعي والسياس ي 

عقلنة وترشيد الحياة اإلنسانية بطبيعة الحال   واالقتصادي، قصد العمل على

 واجباتها ومؤسساتها املختلفة.وضبط حقوقها و 

لنا أن نتصور أن الفلسفة السياسية من عصر النهضة إلى الفلسفة 

الحديثة، استقت واستلهمت من الطبيعة كل املتضادات املفاهيمية التي يمكن 

تصورها... وهكذا، فكما استلهم منها فالسفة ورواد النظرية الليبرالية، 

( وأليكس ي دو 1778 -1712) روسو  ( وجان جاك1755 -1689) كمونتيسكيو 

( وغيرهم.. صفاء القوانين 1704 -1632) (، وجون لوك1859 -1805) توكفيل

وأولوية الحرية واملساواة والحقوق الفردية، ها هو جون لوك يعبر عن هذا 

؛  1االستلهام: ''إن الناس جميعا، بالطبيعة، أحرار، متساوون، ومستقلون.'' 

 
1 -  John Locke, Deux traités du gouvernement, Trad. Bernard Gilson, Vrin, Paris 
1997. 
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كذلك استوحى منها فالسفة نظرية الحق الطبيعي وعلم السياسة في عصر 

( كل 1679 -1588( وتوماس هوبز )1527 -1469) النهضة، نيكوال مكيافيللي

أخالق الحكم االستبدادي والحكم الشمولي. وهوبز يقول: ''إن الطبيعة )أي 

 الفن الذي صنع به هللا العالم ويحكمه( يقلدها فن اإلنسان، كما يقلد أشياء

 .1(1651الليفياتان''  -أخرى كثيرة. ''

-384) لنماء كما قال أرسطو إن الطبيعة تنبض بالحياة؛ هي النشوء وا

 ق.م.( في كتاب ''ما بعد الطبيعة''، وفي قلبها ال توجد املتضادات الكيميائية  322

والبيولوجية فحسب، بل أيضا توجد فيها املتضادات الفكرية والروحية؛ وكل 

هذه املتضادات ال تنجلي سوى حين تخرج من حقل الطبيعة إلى حقل 

""الصنعة"" والفن والصناعة،.... بمعنى في اللحظة التي تتحول فيها هذه املواد 

أو فلسفية أو دينية، البيولوجية واملادية والروحية والفكرية، إلى أبنية علمية 

أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أخالقية. وهذا يذكرني بما يسميه 

مؤسسو الليبرالية: املرور من حالة الطبيعة إلى الحالة املدنية.... والتناقض 

 أصل الوجود وجذره امليتافيزيقي األقوى واألعمق.

ناعة الدمار: كيف أن العلم تطرف في االستثمار في ص ولنالحظ أيضا،

قتل اإلنسان وقتل الطبيعة معا، ولم يوف علوم الحياة حقها من العناية 

البحثية. فبالرغم من كل الفتوحات وكل املوجات العلمية الثورية التي نعرفها 

في البيولوجيا والكيمياء، وجملة العلوم الطبية التي تطور الصناعة الدوائية 

ل الجهود العلمية التي تصون الحياة اليوم والوقائية التلقيحية، وبالرغم من ك

 
1 - Thomas Hobbes, Léviathan-  Traité de la matière, de la forme et du pouvoir 
ecclésiastique et civil, (1651), Gallimard, paris 2014.  
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يتحدانا ويقتل بال حساب ودون أن نتوقع   19وهذا ال شك فيه؛ ها هو الكوفيد  

ذلك. وربما ظهرت غدا فيروسات أخرى ستقف في وجهنا... وستفتك بما ال 

 يمكن أن نتوقعه من األرواح.

 . الحفاظ على الحياة كواجب أخالقي: امانويل كانط االيكولوجي

لنفترض بحسن نية، وهذا واجبنا ما دمنا ال نملك معلومات تفيدنا، أن 

ليس من صنع بشري، لكن: هل لنا أن نعرف كم زرع العلم  19هذا الكوفيد 

من ''الفيروسات'' وهي جسيمات معدية وقاتلة بطبيعة الحال، بمعنى متنقلة 

ذا الزرع العدوى والضرر، في املجال الحيوي )ليكوسيستيم( ؟ أال يؤدي ه

من التوازنات البيئية والبيولوجية،  املجنون إلى عواقب كارثية على عدد كبير 

وعدد ال يحص ى من الكائنات الحية، وربما إلى نفوق عدد كبير منها في البراري 

أليست هذه األمراض الجسدية والبيئية  والبحار واملحيطات في غفلة منا.؟.

لى فضاء )وبالتالي على سبيل املثال فيروسية تنتقل بسرعة معينة من فضاء إ

ال الحصر: انتقالها من الحيوان إلى اإلنسان...؟(، وقد تم زرعها قصدا أو بشكل 

تجريبي غير مقصود. وفي الحالتين، فالنتيجة واحدة بطبيعة الحال.؟. إنها 

 احتماالت مشروعة في ضوء ما يحدث اآلن في العالم.

 -ه تأكد لها بعد القيام بخبرة بيولقد أعلنت منظمة الصحة العاملية أن

لم ينم أو يتشكل مخبريا، على أساس ثبوت عدم   19طبية أن الفيروس كوفيد  

 قابليته للتعديل الوراثي )الجنتيكي(. وتزعم الواليات املتحدة األمريكية أن

 الفيروس خرج إلينا قاتال من مختبرات ووهان الصينية.

 وبعيدا عن هذا السجال؛ وسواء خرج الفيروسبعيدا عن هذه املزايدات  
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من الطبيعة أو من املختبر، فهو في الحالتين جسيم حي جاء إلينا طبيعيا أم 

معدال، من طبيعة تم العبث بها بيولوجيا منذ مدة طويلة. والطبيعة حياة 

علمي، إنتاجها لفيروسات   -تفاعلية عميقة، ويحتمل نتيجة لهذا العبث التيكنو

أو جراثيم؟ ال نعرف اليوم شيئا عن طبيعتها وخريطتها الوراثية رغم أو سموم 

 تقدمنا الخارق.؟

 لم،ــــــــاضر. ولعل العـــا في الزمن الحـــــقة، نحن ال نكاد نعرف شيئـــفي الحقي

وخاصة علوم الحياة )البيولوجيا والعلوم الطبية(، تسابق الزمن قصد البحث 

لقاح يوقف هذا الزحف  ن أجل إيجادعن أدوية فعالة وبشكل خاص م

الفيروس ي الخطير. واملختبرات العاملية الكبرى أعلنت سباقا محموما في هذا 

 قصد تحقيق السبق العلمي العالمي. السياق، في تنافسية على أوسع نطاق،

مرض الطبيعة يعني في كثير من األحيان، مرض اإلنسان. ونحن نجد 

(، يؤكد هذا املعنى البيولوجي 1973 -1899)الفيلسوف األملاني: ليو ستراوس

 والبيو فيزيائي املحض للطبيعة، حين يقول: 

( تعني أساسا "النمو"، ومن يبدو أن الكلمة اليونانية للطبيعة )فيزيس''

ثم فهي تعني أيضا ما ينمو فيه الش يء، إنها تعني لفظ "النمو"، أي الطابع الذي 

يمتلكه ش يء ما عندما يكتمل نموه، أي عندما يستطيع أن يفعل ما يستطيع 

أن يفعله أو يفعله بصورة أفضل، فاألشياء مثل األحذية أو الكراس ي ال "تنمو"، 

ليست" بالطبيعة" بل بالصنعة أو "بالفن". ومن جهة أخرى ولكنها تصنع، فهي  

هناك أشياء "بالطبيعة" دون أن "تنمو" وحتى دون أن تخرج إلى حيز الوجود 

بأية طريقة. إذ يقال أنها "بالطبيعة" ألنها ليست مصنوعة، وألنها " األشياء 



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 72  
 

إلى األولى" التي خرجت منها أو عن طريقها، كل األشياء الطبيعية األخرى 

 الوجود.)...(.

 ومع ذلك، فان الطبيعة إذا فهمت، ال تعرف عن طريق الطبيعة.

 .1فالطبيعة يجب أن تكتشف..'' 

 وفي هذا االكتشاف إن الولوج إلى الطبيعة، هو بالضرورة عمل بشري.

البشري كثير من التجني اإلنساني على الطبيعة. وفي نهاية التحليل، تجن على 

ة ال تكون في وضع انكشاف كامل، إال حين تكتشف وتمر حياته نفسها. والطبيع

إلى حيز الصنعة والفن، وهو الولوج الذي ال يتم إال من خالل الفاعل الثقافي، 

  بتجلياته املادية والرمزية والروحية كلها، ال من خالل الفاعل التقني فحسب.

ازنات فهل يمكننا اليوم، أن نتصور مستقبال طاهرا للحياة، في غياب التو 

هكذا،  الحيوية بين الطبيعة واإلنسان... وهي في نهاية املطاف توازناتنا الذاتية.

أرى هذه الجائحة تستفزنا وتطالبنا بمراجعات كثيرة، تقودها روح فلسفية 

ناقدة وعاشقة للحياة ومحفزة على اإلبداع واالبتكار والتعقل، وروح دينية 

عوذة والتجارة الدينية، وعاقلة متحررة من الوصايا السيئة للخرافة والش 

ومحفزة على العمل والحياة والتفاؤل، ال على الكسل و''التدين االنتهازي'' )الذي 

ال يفيد شيئا على املستوى العملي(، والتشاؤم، دون االكتراث ملا للحياة الدنيا 

قيمة  من حقوق يلزم الوفاء بها؛ وهو ما يحتاج أيضا لروح علمية تغلب

اإلرهابي  اإلنسان على كل القيم املتطرفة للرأسمال املتوحش واالقتصاد

 الجشع.؟
 

من   -الجزء األول  -ليو ستراوس، جوزيف كروبس ي، تاريخ الفلسفة السياسية   - 1
 .2005الى سبينوزا، ترجمة محمود سيد أحمد، ثيوكيديديس
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ال يتحقق التوازن بين ''الطبيعة الطابعة'' و''الطبيعة املطبوعة''، سوى 

في فلسفات وحدة الوجود، وهو تحقق في جميع حاالت إشراقه الروحية، يعتبر 

ا كبشر على مستوى حياتنا نظرية استباقية لرجاء وجودي قلق؛ ومن جهتنا ليتن

املعيشة العملية اليوم نستطيع تقريب املسافات بين الطبيعتين كما أرادها 

أصحاب وحدة الوجود، وكما عشقوا جماليتها وطهرانيتها، ما استطعنا لذلك 

 سبيال.

لقد بات من الضروري في هذا الزمن العصيب، الذي يواجه فيه البشر 

في ميثاق جديد، تلتقي فيه أخالق اإلنسان خطرا محدقا بالحياة، أن نفكر 

بأخالق الطبيعة، وأن نحول الواجب األخالقي)املعياري( كما تصوره امانويل 

كانط، واجبا للذات ''الترنسندنتالية''، إلى واجب'' لذات ايكولوجية''؛ واجب 

تجتمع فيه مصالح اإلنسان ومصالح األرض، واجب يمثل مصدرا لحقوق 

طبيعة في الوقت نفسه، بمعنى مجاال مشتركا لفضاء حيوي اإلنسان وحقوق ال

مزدوج الهوية البيولوجية، هوية إنسانية وهوية طبيعية. وكل قتل لكائن حي، 

هو تعريض لخطر الحياة بالنسبة لكائن آخر، بالنسبة لإلنسان. إن أخالق 

وبالضرورة،  الطبيعة ال تنفصل عن أخالق اإلنسان. وفلسفة األخالق اليوم،

حد إنساني وحد طبيعي... والجوهر في طهرانيته، ال يمكن معاينته  - ها حدان:ل

 صافيا شفافا، إال في اجتماع الحدين معا.

 العقل مطالب بأن يتعقل الطبيعة كما يتعقل ذاته.، أن يتعقل الجسد

كما يتعقل األرض تماما، ألنهما معا كائنان حيان تلتقي مصلحتهما املشتركة في 

بعضهما البعض. بل على العقل نفسه، أن يكون أداة للفحص الحفاظ على 

فالعقل حين يكون في حالة اشتغال، يتحول   والنقد، وهو في حالة عبث بنظامه.
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 . وإذا1في بعض األحوال إلى أداة شطط في استخدام مهاراته وطاقاته الهائلة 

كان كانط قد نبهنا إلى أن أخالق الواجب ال تنفصل عن أخالق الحق 

، على أساس عملي بسيط، هو: أن خضوعنا للواجب، هو في نفس 2الحقوق()

ومن عدوانية اآلخرين واعتدائهم على  الوقت حماية لذواتنا من الشطط،

حقوقنا؛ على أساس أننا حين ننضبط للواجب، فنحن نحفظ حقوقنا 

ونكتسب شرعية أقوى في حمايتها والتمتع بها؛ فان هذه املعادلة النظرية 

 ة، تتناسب تماما مع أخالق ايكولوجية جديدة نحن في حاجة ماسة لها.لعميق

العميقة، ومرجعياتها  وإذا نحن حاولنا تفسير وتبسيط الرؤية الكانطية

الفلسفية، سنقول: إننا حين ننضبط للضوء األحمر مثال كسائقين، فنحن 

نحمي حقوقنا حين نكون راجلين، ألننا حين نترجل، سنطالب بالضرورة بحماية 

أنفسنا من السائقين املتهورين. إننا حين نفتح زجاج سيارتنا فنلقي بعلبة 

ي ش يء غير متحلل كيميائيا، فنحن نضر سجائر فارغة على قارعة الطريق أو أ

بمجالنا الحيوي ونضر بأنفسنا وباآلخرين، وقد نكون غدا نحن بالذات، ضحايا 

مرض فيروس ي وغير فيروس ي جاء نتيجة لسلوكنا املشين، وهو سلوك ينطلق 

من نفس التعسف البشري الذي تقوم به ناقلة نفط تلقي بفضالتها الكيميائية 

في أعماق املحيطات، رغم اختالف جسامة الفعلين  الخطيرة على الصحة،

 )األول والثاني( بطبيعة الحال.

 
1- Olivier Glassey, Jean Philippe Leresche, Olivier Moeschler, (direc), Penser la 
valeur d’usage des sciences, (travaux colloque Lausanne), Editions des archives 
contemporaines, Paris 2013  
2  - Emmanuel Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs(1785), trad. 
Victor Delbos  



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 75  
 

كتب آرني نايس، مدافعا عن امللكية االيكولوجية لألرض)للطبيعة( 

بجانب امللكية البشرية والسيادية للدول على أراضيها، وشارحا مفهوم 

 ''االيكولوجيا العميقة '':

سبيل املثال، إن املواقع الطبيعية في ''ليست األرض ملكا للبشرية. على 

النرويج، وكذلك األنهار واملجموع النباتي واملجموع الحيواني والبحر املجاور، 

ليسا ملكا للنرويجيين. وعلى نحو مشابه، ليس النفط تحت بحر الشمال أو في 

أي مكان آخر، ملكا ألي دولة أو للبشرية. كما أن ''الطبيعة الحرة'' املحيطة 

 ع محلي، ليست ملكا لهذا املجتمع...بمجتم

البشر يقطنون وحسب األراض ي، ويستخدمون املوارد لتلبية حاجاتهم 

الحيوية. وإذا تعارضت حاجاتهم غير الحيوية مع الحاجات الحيوية لغير البشر، 

 1ينبغي على البشر أن يتنازلوا لهم عنها.....'''.

جية واالقتصادية والطبية هكذا يبدو أن كل التدابير والسياسات البيولو 

وطنية وإقليمية ودولية، مطالبة برعاية حقوق األرض،   والعلمية بصفة عامة،

والحفاظ على هذا التوازن الطبيعي وصيانته، في سبيل الحد من األمراض 

وهو  املعدية التي تصيب اإلنسان واألرض في نفس الوقت. ونحن نسمع اليوم،

'' من 19ض قدوم الفيروس التاجي ''كوفيد افترا كالم يقوله خبراء وعلماء،

الحيوان، على سبيل االحتمال بطبيعة الحال. والفضاء الحيوي للحيوان نفسه 

 يشتكي من اعتداء اإلنسان عليه في جميع الحاالت. 

 
مقالة ''حركة االيكولوجيا العميقة: بعض الجوانب الفلسفية'' في، الفلسفة البيئية،    - 1

 .2006مايكل زيمرمان، ترجمة معن شفيق رومية،
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وكتب توماس بيري: ''لكي يكون قابال للحياة، يجب على املجتمع اإلنساني 

من معياره الحالي املتمركز بشريا، إلى   أن ينتقل، على صعيد الحقيقة والقيمة،

 .1معيار متمركز أرضيا..''

(، وهو عاشق 2019 -1930) يشيد الفيلسوف املعاصر ميشيل سير 

الحياة وطهرانية الفكر، أطروحة نظرية قوية حول ما يسميه، ''العقد 

. ميشيل سير يترافع  -(1990وهو باملناسبة، عنوان ألحد كتبه: )  -الطبيعي'' 

من أجل: ''انتقال إنساني، من طبيعة الحق إلى حقوق الطبيعة''. وسأختم 

صار فيه الذكاء أولى امللكات، حيث  ''لقد شيدنا عاملا بكالمه الذي يقول فيه:

العلم والتقنية يدفعاننا إلى األمام،.. ثم نسقط، بإنتاجنا ملزيد من أشكال 

 .2البؤس واملجاعات واألمراض...'' 

دامت لكم الحياة بهية، تستحق فعال أن نعيشها بعشق جميل وعمل 

الجالل العملي جليل. وال ش يء أسمى وأنبل فيها، من هذا العشق الطاهر، وهذا  

 النبيل.

 

 

 

 

 

 
 في الفلسفة البيئية، م.س. ''.  .مقالة ' اإلنسان القابل للحياة  - 1

2-   Michel Serres, Le contrat naturel, Op Cité. 
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 في الختم:

ال يصرح العلم في العادة بأزماته ومشاكله. واإلعالن عن هذه األزمات 

وهذه املشاكل التي يمكن أن تعترض طريق العلم ال تأتينا، إال نادرا، من قلب 

الدائرة الضيقة للعلم ومن الكواليس الحميمة للممارسة العلمية، لسبب قوي 

علم مصالح ولوبيات ومنافسات مشروعة وغير مشروعة. وال هو أن وراء ال

تعرف هذه األزمات، إال حين تطفو على سطح مشاكل محايثة أخرى، قد تكون 

قادمة من قلب األنظمة السياسية واملؤسسات االقتصادية ومن قلب 

أخالقيات )ديونطولوجيا( غير حميدة، تكون مهيمنة على سوق اإلنتاج والتبادل 

ين وعلى ساحة القيم السائدة. وغالبا ما تحضر هذه األزمات على االقتصادي

شكل صدمات تخلخل معارفنا وتهدد حياتنا بشكل من األشكال. وفي هذا 

السياق االبستيمولوجي الدقيق بالضبط، يمكننا أن نعاين بوضوح أزمنة 

أن األوبئة باعتبارها أزمات، صغيرة أو كبيرة، عابرة أم حادة. ونحن نرى اليوم 

'' يحيلنا بطريقة أو أخرى، على 19زمن هذا الوباء الفتاك الذي سمي ''كوفيد 

هذا النوع من األزمات. واألزمة هنا ال تفيد بالضرورة، انحباس طاقة العلم، 

فهو دائم التدفق وله دوما ''بروفايل'' الفاتح العظيم، بل تفيد وضعا 

اتية للعلم وفي قيمة أولوياته ابستيمولوجيا وأخالقيا غير مقبول في القيمة األد

 التقنية والعملية.

لهذا الوضع الوبائي الفظيع،  ومهما تكون التفاسير والتأويالت املمكنة

سواء من طرف العقائد واألديان، أو من طرف العلوم وااليديولوجيات 

املختلفة، ومن طرف الفاعلين واملنتجين املختلفين واملتعارضين على الصعيد 

ألمر في كل األحوال يتعلق بإعالن عن أزمات عميقة قادمة من العالمي؛ فا
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عالقات غير تشاركية وال تصالحية بين الثقافة، كتدخل بشري وعمل منتج 

وكنظام للترميز والتشفير امليتافيزيقي، والطبيعة كفضاء لإلنتاج واالبتكار، 

لعمل، وكتدفق ال يفتأ ينشأ ويحيا من جديد، فيقدم لنا سيناريوهات جديدة ل

مشتكيا من سيناريوهات قديمة، كما قد يعلن باستمرار عن خلل ال نراه، بين 

 الطبيعة والثقافة .

أزمات العلم دائمة التشكل، حتى في مراحل إشعاعه وتدفقه 

االبستيمولوجي الكاسح، غير أنها حين تكون مهددة للحياة، تكون أقس ى وتكون 

خالقيات محتملة جديدة، وبالتالي معلنة إلمكانية قدوم باراديغمات بديلة وأ

 أولويات العلم على األقل. قدوم تحوالت محتملة في سلم
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إلى التفكير في  من أسئلة المعاناة المشتركة
 المستقبل المشترك

 أحمد الفراك د.                                      

 أستاذ الفلسفة بجامعة عبد املالك السعدي

            

 .مقدمة

(، 19وانتشر في العالم كله، وباء فيروس ي خطير )كوفيد بدأ من الصين 

م، فالتفت الجميع إلى الجميع مستغربا، وخاف الكل 2020غطى على أحداث

من الكل متوجسا، وكثر املحللون واملنجمون والخراصون، من جميع األديان 

والثقافات، وكتب الكتاب عنه بجميع اللغات، كل يستدعي من خبرته، ويصيح 

، ويعزف على قيثاره، والجميع مذهول أمام ما يقع مسرعا إلى خوره في دربه

. وقليل من الناس من التفت إلى أنه ال يوجد في الحقيقة وفي الواقع   يستقصيه

ما به نمتنع عن التهديد بالطرد من على ظهر هذا الكويكب الذي سودنا 

بيح لنا اخضراره بجشعنا. ُوجدنا ولم نجد لنا أي تعاقد مع صاحب األرض ي

املكث فيها إلى حين، وال نملك قوة وال حيلة إلرغام القدر أو استعطافه على 

السماح لنا باستئناف الحياة كما نريد. نحن األضعف في هذا الوجود، ُيفعل 

بنا في غيابنا وبال إرادتنا ما ال نملك أن ندفعه عن كياننا، وكأن الثقافة التي 

ذبة كبيرة ن كتشف حقيقتها تحت التهديد واإلحساس لقننا املجتمع مجرد كِّ

 بالذعر.

 اصر إلى التفكير ـــــاناة املشتركة املستجدة اإلنسان املعــــفهل تقود هذه املع
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العاقل والجدي في إنشاء نمط حياة مشتركة جديدة؟ أو قل: هل سننتقل من 

هذه املعاناة املشتركة املحققة إلى استشراف عالم جديد من العيش املشترك؟ 

أم سنرتد على أدبارنا ونكرر تسويفنا ونفوت الفرص؟ وهل تراها تكفي وحدها 

 املعاناة لتوحيدنا وتهذيب جشع أطماعنا وانغالق هوياتنا؟

 أوال: أسئلة املعاناة املشتركة بين التاريخ والواقع.

يشعر اإلنسان حيثما ُوجد باملعاناة طبعا، لكن هل يألفها ويتعايش معها 

اختيارا؟ وهل يكفيه هذا الشعور باأللفة للتخلص من إكراهها وأملها؟ أم أنه 

يجتهد في الخالص منها وتجاوزها؟ وما تزال كذلك حتى تفنيه ويترك الوصية 

م إن املعاناة هي من لخلفه؟ وهل العالم الذي نعيش فيه ممكن بال معاناة؟ أ

تبت على اإلنسان املعاناة؟ وما التعليل 
ُ
صميم الحياة؟ أو بعبارة أخرى: هل ك

بي؟ هل عاملنا كما نعيش فيه هو أفضل ما يمكن أم  املمكن لهذا الحكم الكت 

هناك إمكان وجود عالم آخر يكون هو أحسن العوالم املمكنة كما كان يقول 

وهو ال يعرف إال القشور كما يرى سيجموند هل نعول على العقل،  اليبنتز؟

 كما قال الشاطبي؟ 1فرويد، وهل نسمع ألحكامه و"العقل ليس بشارع"

 املعاناة في التاريخ. -1

جزع الجميع في هذا العالم من وجود الوباء القاتل وانتشاره، بأغنيائه 

وفقرائه، حكامه ومحكوميه، النخبة والعامة، من حيث ال أحد ضمن لنفسه 

من من الخوف، وكذلك وقع في التاريخ، كما تؤكد كتب تاريخ األوبئة، فأبيدت األ 

قرى بكاملها، وسقطت امبراطوريات وانهارت حضارات، كما هي مهددة كل 

 
 .1/23م، 2012، 2الشاطبي، أبو إسحاق. املوافقات، املكتبة التوفيقية، القاهرة، ط  -1
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حضارة بما فيها حضارة العوملة الحالية. فمن أين يأتينا أصل املعاناة؟ هل من 

ن اإلنسان أم من الطبيعة حول ه؟ من هويتنا أم من داخلنا أم من خارجنا؟ مِّ

ف للعقل وللوجود؟ ومن جاء به  ِّ
ّ
 إليناوجودنا؟ وَمن املسؤول عن اإلتيان املكل

 وجيء بنا إليه؟

 : معاناة اإلنسان من الطبيعة.1 -1

يمكن القول إن تاريخ اإلنسان هو تاريخ معاناة الحياة على وجه األرض 

والتاريخ شاهد على   -اإلنسان النوعسواء أكان اإلنسان الفرد أو  -ومكابدتها 

تعايش الناس اضطرارا مع املصائب والحروب واألوبئة والجوائح، يدفعون 

األقدار املنزلة باملستطاع من قوتهم وحيلتهم. هزمت األوبئة الفتاكة قوتهم 

أحايين كثيرة وشتت جموعهم وقلصت نفوذهم وغيرت جغرافية وجودهم، وما 

وفي جسومنا وفي تفكيرنا، حتى وكأن الوباء يمأل التاريخ  تزال آثارها في ثقافتنا

على طوله، وتغلبوا أحيانا أخرى على كثير من األمراض التي كانت تفتك 

كثر من أحزانهم، فوجدوا لها دواء يعتق رقاب املرض ى من الفناء، 
ُ
بجسومهم، وت

 ويؤجل املوت إلى أجله "الطبيعي" املحتوم. 

برا وبحرا وجوا  ال يخلو، الفضاء البشري  أنوإلى اليوم يشعر الجميع ب

من وجود كائنات تزاحمنا وتتقاسم معنا األرض والهواء والغذاء، وإن كانت 

متناهية في الصغر، منها ما يدركه البشر ومنها ما ال يدركه، تحيا حياتها 

الطبيعية فينا ومن حولنا، وال هي تستأذننا وال تأخذ مسألة الحياة الطيبة التي 

 ى إليها في اعتبارها، قادرة على الفتك بحياة البشر في أيام معدودات، مننسع

 حيث ُيعلن الكائن العاقل عجزه وخوره واستسالمه. 
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عينا حب الطبيعة ورعاية البيئة لنعيش بعقل عاطفي تجاهها،  سواء أدَّ

أو اعتدينا عليها وتبرنا خيراتها، بعقل تحكمي جبار، فإننا ال نتجاوز أن نبقى 

رد جزء منها ولسنا أسيادا عليها، نتآكل كما تتآكل جميع الكائنات في مج

كرهنا سنن الحياة على االمتثال لقوانينها بال هوادة، فنخضع ونألف 
ُ
الوجود، وت

ونعاني ونموت. بينما تستمر هي جبارة تفني غيرنا. وما نجزم بمعرفته ونستطيع 

نتقل إلى علم التفسير الحديث عنه هو وصف حالتنا كما نعيشها، أما أن ن

ألحوالنا النفسية واالجتماعية والثقافية فنبحث في العلل واملبادئ األولى 

والغايات، فسنخرج من العلم بمعناه الوضعي العلماني الذي يلقن املعرفة 

مقطوعة عن مبادئ الوجود، ونكسر األسوار التي ضربتها الثقافة السائلة على 

 العقول. 

عاناة متواصلة، نألفها ونحيا بها، وبتشوقنا إلى ما نعيشه حقيقة هو م

رغبات مرتبطة بها نستحسنها ال لذاتها وإنما لتلك الرغبات، وأحيانا نحتار فقط 

بين أنواع املعاناة، فنمارس الحياة ونسهم في استمرارها واستمرارنا معها كرها 

عنا. فنخاف ونقول: "من خاف نجا"، لنساكن الخوف أو يسكن فينا، أي 

"إن عظم  نستحسن الخوف من أجل النجاة. ونخش ى املرض ونخفف أمله بــ

الجزاء مع عظم البالء، وإن هللا إذا أحب قوما ابتالهم فمن رض ي فله الرضا 

"إن الفقراء  . ونكره الفقر، ونخفف قسوته بـ1ومن سخط فله السخط "

إليه  يدخلون الجنة قبل األغنياء"، ونحتاج املال ونسكن من حدة الحاجة

بكونه "همُّ الدنيا"، فنطلبه بجد وكد ونتنافس في مله رغم همه. ونرفض الظلم 
 

كتاب الزهد عن رسول هللا صلى هللا عليه  الترمذي، محمد بن عيس ى. سنن الترمذي،   -1
 2396، باب ما جاء في الصبر على البالء، رقم وسلم

 

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=2226&idto=2338&bk_no=2&ID=1547
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=2226&idto=2338&bk_no=2&ID=1547
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ونتحمله، بل ونصبر عليه ألن "الصبر مفتاح الفَرج"، ونخش ى املوت، ولكن 

 "املوت حق". نكره الحرب وتعجبنا حضارة القتلة فنقلدهم في لغتهم وثقافتهم.

 فتنسف  تاريخ الجماعات البشريةتأتي الجوائح الطبيعية في لحظات من  

كيانها الجماعي وتسرق جهدها في إنشاء مجتمعاتها، وتخطف فلذات أكبادها 

من حضن آبائهم، وتيتم آخرين بموت والديهم، وتقلب طمأنينتها حزنا تنقله 

أهازيج الثقافة والفنون عبر الزمن. وهكذا يتوارث الناس الخوف من املصير، 

كون فجائيا، فنريد يهددنا، الخوف من املستقبل الذي قد ي أنبل من الغريب 

أن نطمئن، دون جدوى، أي ما يسميه جاك دريدا بـ"الصدمة التواقتية"، 

 عندما نخاف من وقت يأتي في املستقبل وال نضمن سالمتنا فيه.

 : معاناة اإلنسان من اإلنسان.2 -1

في التاريخ أيضا يعاني اإلنسان من أخيه اإلنسان، ويخاف من بطشه، 

لكنه غالبا ما يتجنب أذاه ويتحاش ى استفزازه في  يحتاجه في قوام اجتماعه

ط، وقد يطغى فينتقم ويقتل. 
ُّ
د والتسل نفسه، يخشاه ويتقيه ألنه يحب التسيُّ

وفي جميع الحضارات نجد القيم املحيية والقيم القاتلة تتناوبان على استعمال 

رض علينا
ُ
من   العقل في تجميل السلم أحيانا وفي تقديس القتل أخرى. وإذا اعت

جهة وصف القيم بالقاتلة بدعوى أن القيم ال تقتل، فسيكون ردنا هو أن 

 الهويات القاتلة تصنعها القيم القاتلة التي تنش ئ الحضارات اآلكلة للحوم

 البشر واملتوضئة من دماء الضعفاء.

في الحرب معاناة مشتركة، وخالصة ملعاناة اإلنسان من أخيه اإلنسان، 

لة والحرب التدميرية وحروب اإلبادة التي تحدث عنها وخاصة الحرب غير العاد
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كانط في كتابه "من أجل سالم دائم"، وأفظع منها قتل األبرياء غدرا، وانتهاك 

الحرمات جهرا، وسرقة املمتلكات قهرا. وما جراءة االحتالل األوروبي على كثير 

مهوريات من الدول في العالم منا ببعيد، وال ما فعله الجيش السوفياتي بالج

الصغيرة بالحدث الذي ينساه التاريخ، وما احتالل أمريكا للعراق وتدمير بنيانه 

وإذالل إنسانه بالش يء اليسير... فضال عما تتعرض له األقليات من تطهير عرقي 

وديني كما وقع في البوسنة والهرسك، وفي بورما، باإلضافة إلى الحروب 

 عارضات، وتدبير االنقالبات...الداخلية، والقتل االنتقامي وإخماد امل

ولذلك كانت املعاناة موضوعا للتدبر في الدين وللتأمل الفلسفي، تحدثت 

عنها األديان والفلسفات والعلوم )الطب النفس ي، علم األحياء، علم 

األعصاب...( وكلها تدعو أحيانا إلى تفادي املعاناة وأحيانا إلى تحملها، ألنها ال 

تجنب دائما، وإنما ي
ُ
تم تحويلها بالثقافة إلى مرغوب فيه، إلى موضوع لرغبة، ت

فيريدها الفرد وتجازي عليها الجماعة البشرية، ملا يتحصل منها. ويضرب املثل 

بمن تحمل املعاناة أكثر، بمن قدم نفسه فداء لعقيدته، ملن ضحى بنفسه من 

 أجل خالص غيره.

رى وكأنها املعاناة مستمرة معنا ومتواصلة عبر األجيال، ولكثرت
ُ
ها أمست ت

هي الحياة، فأخبار وأحداث املوت واملرض والقتل واأللم والظلم والخوف 

والذعر والهلع والترهيب ال تتوقف، واآلثام والشرور منتشرة في كل مكان، 

والخوف قدر الكائن الذي ال يستطيع دفعه ولو تفلسف على شرط سقراط. 

أن األلم جوهر الحياة؟ أال يمكن  فهل سنضطر إلى آرثر شوبنهاور ليحدثنا على

القول بأن الفن والفلسفة هي تعبيرات عن املعاناة ومحاوالت عالج لها؟ ألم ير 

فريدريك نيتشه أن معرفة حقيقة الحياة تكمن في تجربة املعاناة واملرض 
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والكآبة وانكسار الهزيمة؟ أليست املاركسية في حد ذاتها هي تعبير عن املعاناة 

 اوز اإلذالل املترتب على تربب اإلنسان وتسيده؟ومحاولة لتج

 املعاناة الطارئة. -2

حلقات التاريخ مفتوحة وتتخللها مفاجآت ومنعرجات وأزمات 

ومستجدات. والعالم اليوم في معاناة مشتركة بسبب فيروس مستجد تعامل 

بالعدل مع اإلنسانية، فهو ال يحابي أحدا ملا أجبر اإلنسان على االعتراف 

عوزه وفقره وحاجته، رغم ما ادعى لنفسه من ملكية وتملك واقتدار. بضعفه و 

بل هدده في وجوده بوجوده، وأنزل معدالت اقتصاده إلى الحضيض، وذكر 

م، وأغلق ماليين املصانع واملعامل واملطاعم واملدارس 1929العالم بأزمة 

اق، واملالعب، وبسرعة أصبحت آالف املؤسسات مهددة باإلفالس، وبارت األسو 

وال حياة لإلنسان بال سوق، وقد اكتسح السوَق اليوم كائٌن مارد له من السالح 

 ما ال طاقة لإلنسان به.

 هذه املعاناة املشتركة الطارئة لها وجهان، وجه عادل ووجه ناعم:

 : معاناة عادلة.2 -1

بالتساوي رغم أن املعاناة لم تغادر حياة اإلنسان يوما، فأنها اليوم وزعت  

بين الجميع، ولعل العقل البشري يستيقظ ليعرف أن الرسالة موجهة إلى 

 ليعرف اإلنسان وليس إلى غيره، تسائل نمط تفكيره وأسلوب حياته، وتوقظه

وليهتدي. ليفهم كل فرد فرد بال وصاية، ويعلم اليقين الذي ال يخالطه شك، 

فجأة اختل نظام  اعوجاج.ويلزم الطريق الواضح الذي انتهى إليه تفكيره بال 

التواصل والتبادل والعمل، وفقدت العالقات الحميمية عفويتها وفوضويتها، 
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"إن البلية ليست في  (، في رواية الطاعون:Albert Camusيقول ألبير كامو )

مقدور اإلنسان، ومن أجل ذلك يقول املرء لنفسه: إن البلية غير حقيقية، إنها 

يمر دائما، ومن حلم مزعج إلى حلم مزعج يمر حلم مزعج سيمر، ولكنه ال 

، واستقبل العالم ما لم يكن متوقعا، إذ ليس املتوقع فقط 1الناس أنفسهم"

هو ما يحدث، بل ما ال ُيتصور حدوثه أيضا، وها هي جوائح الطبيعة من جديد 

 توحي بالندرة في حوائج اإلنسان التي ظن في زمننا املعاصر أنه قادر عليها.

وبينما يواصل الناس حياتهم املعتادة، نزل البالء العادل فأنساهم ربيع 

السنة وحّولها إلى خريف نظيف ومخيف، بالٌء في وباء يهدد حياة اإلنسان 

باملرض وباملوت، وكأن الزمان تقارب انتهاؤه، ولم يكن موضوَع حلمِّ أحد من 

ستشراف في جميع مراكز اال  أكبر علماء املعرفة باملستقبليات، ولم تتوقعه 

الجامعات، إنه مجرد فيروس صغير ال تراه العين وال تسمعه األذن، وال يحصل 

على ترخيص لكي يفسد على اآلمنين أمنهم، ويفقدهم استئناف حياتهم على 

الوجه الذي اعتادوه وألفوا العيش عليه. توقفت الحروب ومصانع األسلحة، 

 ريب الخير األول، وأساس جميع وتوجه الجميع إلى "حفظ الصحة التي هي بال 

 كما يقول ديكارت. 2الخيرات األخرى في هذه الحياة"

تسلط اإلنسان على األرض يستغل طيباتها بال ميزان، ويخرق ميثاقها  

بال عقل، وطغى املستكبرون على   3منافع املوجودات"بال حياء، ويفسد "

 
م، ص  1981، 1ألبير، كامو. الطاعون، ترجمة سهيل إدريس، دار اآلداب، بيروت، ط  -1

41 
 195ص  م،1970، 1رينه، ديكارت. مقالة الطريقة، ترجمة جميل صليبا، بيروت، ط  -2
ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد. الكشف عن مناهج األدلة في عقائد امللة، مقدمة     -3

م، 1982ه/1402،  1تحليلية وشرح: محمد عابد الجابري، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط
 .61 -60ص



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 90  
 

تشرت األمراض وشّحت األمطار وارتفعت حرارة األرض واناملستضعفين، 

الناتجة عن الغازات الدفينة، وُدمرت دول ومجتمعات )العراق، سوريا، اليمن، 

ُحق حتى  ليبيا...( بالحروب الظاملة التي تكاد تغطي أغلب بقاع أرض املسلمين،  

ليوقف بها   لكويكب األرض أن يدافع عن نفسه، وإن بتوليد وسائل مستحدثة

 لالمشروع.جشع اإلنسان الالمحدود واستغالله ا

الحسبان، أعادت لإلنسان استغرابه من معاناة طارئة لم تكن في  

وجوده الطبيعي والثقافي على حد سواء، بل أحس بأنه فقد املعنى أو كاد، بتعبير 

، ألن اإلنسان املعاصر طغى بمنجزاته ملا ادعى السيطرة على 1آالن تورين

الظواهر، وإرغامها على الطبيعة والسيادة على الكون، وإعالن التحكم في 

االستجابة لحاجاته الالمتناهية، لكن شعار التملك والسيطرة أفسد نظرة 

الناس إلى الكون في الحضارة املعاصرة، وبالعادة والتبجح ظنوا أنهم تجاوزوا 

مخاطر الحياة الطبيعية واقتدروا على مواجهة جوائح الدهر مهما بدت مخيفة، 

دهم االقتصادي والسياس ي والعسكري مثل قدرتهم على إخضاع العال م لتسيُّ

 والثقافي.

 جد نفسه عاريا ومسكينا أمام هول كائنها هو، في امتحان بسيط، ي

املستجد( يستهدف حياة اإلنسان حيث كان هذا  19 صغير )فيروس كوفيد

اإلنسان، ودون غيره من الكائنات، يا للعجب! وكأنه يعرفه ويقصد في مشيه 

إن الفاني ينبغي أن تكون له "إلى إجباره على التولي والتخفي، وكأنه ينصحه: 

 .2إحساسات الفانين ال إحساسات الخالدين"
 

ق  تورين، أالن. حوار منشور في جريدة أخبار اليوم، حاوره: مارك باسيتس، ترجمة: توفي   -1
 م2020أبريل 4السليماني، ترجمة الحوار إلى العربية في العدد األسبوعي السبت 

،  1أرسطو، طاليس. الخطابة، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، املغرب، ط  -2
 150م، ص2008
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 : معاناة ناعمة.2 -2

الجديدة وهي معاناة مشتركة في األبعاد الثالثة، في الزمان  إن املعاناة

واملكان واإلنسان، جعلتنا نعيش جميعا تحت طائلة تهديد جديد وحقيقي، ال  

يمنع من وجود تهديدات قد تكون أخطر منه وأفتك بحياة الكائنات، مما يجعل 

رق حياة هذه املعاناة خفيفة وناعمة، تضاف إلى سلسلة املعاناة التي ال تفا

فالوالدة معاناة، والتربية معاناة، والعمل معاناة، وكل مشقة وشكوى اإلنسان؛  

وألم هو معاناة. فنتحدث عن معاناة الطفولة، معاناة املرأة، معاناة الفقير، 

معاناة السجين، والدنيا سجن، أي معاناة. وكل األزمات التي تمر على األفراد أو 

ار أنواع ومستويات جيء بنا لنعاني، مع استحضالجماعات هي معاناة... وكأنه 

من حاجة اإلنسان بوصفها معاناة... إلى اإلحساس بانصرام العمر   ءً املعاناة، بد  

 وضعف الصحة وهي معاناة.

عمت الجائحة العالم، فأحدثت ضجيجا في كل أركان املعمور، كائن 

صغير يستولي على املشهد كله، رسمه أطفال العالم في دفاتر مدارسهم، ولونوه 

من داخل سجون الحجر في بيوتهم، وشاركوا برسومهم في مسابقات مدارسهم، 

ال يعترف وهو الذي رسم نمط حياة مرعبة ومخيفة لهم ولذويهم في ظرف وجيز،  

باالختالف وال بالوحدة، فأوقف املشاريع وأفرغ الشوارع، وأغلق املحطات 

وأقفل املطارات، وأبطل الُجمع ومنع التجمعات، وأدخل الناس إلى عقر بيوتهم 

ر نمط الحياة مشرقا ومغربا. وأضحى شبحه يكتسح النفوس على  كرها، وغيَّ

. وتنادى الجميع إلى حفظ الصحة، اختالف أديانها وهوياتها وثقافاتها بال هوادة

قرنا: "خيُر  ثالثة وعشرينكما كان القدماء يقولون، وقد قال أرسطو قبل 
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. 1األشياء فيما أحسب أو على األقل فيما أرى أن يكون املرء صحيح البدن"

 وكل ش يء من أجل الصحة. ومن أجل الصحة يعاني اإلنسان.

البطالة، وانهارت اقتصادات ورغم أن ماليين الناس في العالم هددتهم 

البيوت قبل انهيار اقتصادات الدول، وأسرعت الدول الضعيفة إلى االقتطاع 

من أجور موظفيها الهزيلة أصال، وفكرت أغلب دول العالم في سن تشريعات 

التقشف التقليدية، بما يختلف تماما عن نمط الحياة التي ألفها الناس خالل 

، إال أن املعاناة كانت ناعمة ألن أغلب الناس رينالعش النصف الثاني من القرن  

ث و مواجهة للوباء فرضت املكفي دفء أسرهم بقوا آمنين، وألن  لزموا بيوتهم، و

في البيت ال اإلجبار على الخروج منه، وألن مدة الحجر لم تتجاوز أسابيع قليلة، 

ا ولو طالت لتحولت نعومتها إلى خشونة جارحة بل مميتة، وهي ناعمة أيض

بفضل التضامن االجتماعي واإلحسان التطوعي بين العوائل والجيران 

"ال يتعرف الفرد إلى الخير وقواعده وطرقه واألصدقاء وعموم املواطنين، حيث 

نت الدول ملواطنيها الحد، 2وعالماته إال من خالل العمل االجتماعي"  كما أمَّ

الصحية جهودا جبارة األدنى من السلع الضرورية لإلعاشة، وبذلت املؤسسات  

لحفظ األمن الصحي وعالج املرض ى ووقاية الباقين، ناهيك عن انخراط الناس 

طوعا في تنفيذ نظام املواجهة الذكية للفيروس الغادر. ثم هي ناعمة أيضا ألنها 

االبتهاج بمصائب كانت عامة، ولو أصابت قوما دون قوم ألصاب البعض "

هم وثقافتهم وسيادتهم. وأخيرا ال ننس ى أن اآلخرين"، والشماتة فيهم وفي أصول

 
،  1أرسطو، طاليس. الخطابة، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، املغرب، ط  -1

 150م، ص2008
هانس، كينغ. مشروع أخالقي عالمي، دور الديانات في السالم العالمي، ترجمة: جوزيف     -2

اف، دار صادر، بيروت، ط  .112م، ص 1998، 1معلوف وأورُسوال عسَّ
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اإليكولوجيين استبشروا خيرا بشّرِّ كورونا لِـّما جاء به من خير ال ُيقدر بثمن 

 للبيئة والطبيعة ومستقبل الكائنات الحية.

املعاناة الناعمة هي معاناة يطيقها اإلنسان ويتحمل تبعاتها مؤقتا، وبعد 

املعاناة، فيرجع إلى ما هو مقدور عليه، ومحذور االقتناع بالعافية ثمنا لتلك 

تسعفه وتساعده كل القيم األخالقية األسرية على جبر املعاناة  من خالفه،

بالتحمل والصبر والتلطف والرفق واملواساة، ومع مرور الزمن تستحيل هذه 

، بل 1املعاناة جزءا ال يتجزأ من الحياة االجتماعية التي نضطر إليها لنعيش

ج املعاناة باملكافأة على تحملها، فيحصل أن يكون املعاني أكثر هو الذي تعال

 ُيكافأ أكثر، وتستحيل املعاناة نوعا من التضحية واالعتزاز بالنفس.

 ثانيا: التفكير اإلنساني املشترك في عالم مشترك.

من النظر في املعاناة التي يعيشها اإلنسان اليوم، وكان   اإذا كان هذا شق

منها ما هو مألوف ومقيم، ومنها ما هو تاريخي وقائم، ومنها ما هو طارئ ومباغت، 

يمكن االنصراف اآلن إلى شق آخر يتعلق بهذه املعاناة، وهو كيف يمكن االنتقال 

مشترك في املستقبل  من التفكير في هذه املعاناة املشتركة إلى التأسيس لتفكير 

 الـمنتظر؟

 التفكير في وحدة اإلنسانية.  -1

أورثت املعاناة لإلنسانية تجربة جديدة مشتركة، وتذكيرا عمليا باألصل 

املشترك الذي يشمل الوجود النوعي قبل أن يشمل املنافع واملواجع، ونداء 
 

انظر: ابن خلدون، عبد الرحمن. املقدمة، تحقيق عبد السالم الشدادي، بيت الفنون     -1
 .1/68 م،2005والعلوم واآلداب، الدار البيضاء، 
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تاريخيا للتعاون من أجل عالم ممكن أفضل مما نحن عليه. فبعد عودة 

التفكير في الذاكرة املشتركة إلى تاريخ املعاناة، ينصرف الذهن مباشرة إلى 

 الخالص واإلنقاذ املشترك.

والنشاط اليومي الرتيب لإلنسان غالبا ما يحجبه عن التفكير بعمق في  

الوجود وفي املصير وفي املعنى، فيصاب بالغفلة القاتلة لالنتباه، والنسيان املاحي 

للسؤال، إال أن ُيتدارك بهبة نسيم تهب بسبٍب أو بغير سبب فتنتشله من قعر 

وتحضره من قفاه لتقيمه وجها لوجه أمام مسؤوليته عما هو كائن. اليومي 

تين، وحدوث مثل هذه الفواجع قد يكون مناسبة إلرجاع البصر والبصيرة كرّ 

نظر في العالم ونظر في الذات. لعلنا نلوم أنفسنا على ال عقالنيتنا بتعبير محمد 

 . 1عزيز الحبابي

حد، وشعرنا بوحدتنا األصلية خفنا جميعا، ولم يعد أحدنا متفوقا على أ

"ما كانت النفس الواحدة إال ألن اإلنسانية واحدة، وكأننا نفس واحدة، و

والطريق واحدة، والغاية واحدة، والنهاية املصيرية واحدة، انطالقا من واحدية 

األصل األول، والسبب األول، املوصوف بالتوحيد والوحدة والواحدية 

ير إلنسانيتنا املتبجحة بقومياتها وأقاليمها، كما لم وفي ذلك ربح كب،  2واألحدية"

يعد الواحد منا ينظر ألجنبي عن بلده بأنه من بلد الوباء، إذ احتضنت األرض 

الوباء في جميع أقطارها، وشعر الجميع بنفس التهديد، ونفس الحاجة إلى 

قيمة   العالج، ونفس املصير املرتقب. فال عنصرية في الطبيعة األصلية، ولذلك ال 

 
الحبابي، محمد عزيز. من املنغلق إلى املنفتح، ترجمه محمد برادة، مكتبة األنجلو    -1

 .200م، ص 1973، 2املصرية، القاهرة، ط
عودة حي بن يقظان، دار النشر املغربية، املغرب، )سلسلة شراع، عدد  بنعبود، املهدي.     -2

 .1/42م، 1997، 1( ط16
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وال فضل للدعاية اإليديولوجية واإلعالمية التي تفاضل بين الناس بألوانهم 

كم بنو آدَم وآدُم من 
ُّ
وأجناسهم ومعتقداتهم وأسمائهم وأماكن ازديادهم، و" كل

" عالنِّ نَّ أهوَن على هللاِّ من الجِّ
ُ
هم أو ليكون روَن بآبائِّ

َ
، 1تراٍب، لينتهينَّ قوٌم يفخ

َٰف  ٱ ﴿ رغم ۡمۚۡ  ۡختِل  َٰنِك  ۡلو 
 
ۡم و أ لِۡسن تِك 

 
، وعالقتنا باألرض كعالقة (22 )الروم: ﴾ أ

األبناء باألم، لكل واحد حقه في أمه، وهي في مجموعها ألبنائها جميعا من غير 

اْ  ﴿ استثناء، ولم يعد قوم هم ؤ  َٰٓ بۡن 
 
ه   ّلَلِ ٱأ ؤ  ِحَبَٰٓ

 
أ  (.18 )املائدة: ﴾ۚۥۡ و 

األرض، ووحدة  / وحدة الوجود، ووحدة البيتالناس مشتركون في 

املصير، ووحدة الكليات الدينية والثقافية الكبرى، ووحدة الوصايا الخالدة، 

اإلنسانية نفس واحدة في ذاتها متعددة في ووحدة املصالح الجامعة. بل "

أعيانها، فجميع الناس إخوة من النفخة إلى النفخة، من نفخة الخلق األول في 

ور واالنتقال إلى البعث والنشور. وواحدة ٌفي إرث النبوة الصدور إ لى نفخة الصُّ

ع هللا تعالى عليهم  بوصفهم أبناء النبي آدم عليه السالم وأحفاده، وقد وزَّ

التكريم األول بالعدل فجعلهم بشرا في أحسن تقويم، وهو العدل "الذي ال 

يث "إن أنسابكم ، في الحد2يمكن أن يوجد عدل أكمل منه" بتعبير أرسطو"

 الصاع لم تملؤوه"
َّ

، 3هذه ليست بسباٍب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف

 انية واحدة، أماــــــعة إنس ـــــاك سوى طبيــــــليست هن  ابي: "ــــيقول محمد عزيز الحب

 
الدين. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب األدب، باب فيمن افتخر بأهل  الهيثمي، نور     -1

 .13089الجاهلية، رقم 
الفراك، أحمد. "ترذيل ثقافة العنف والتشدد وأثره في البناء الحضاري"، مجلة ذخائر،     -2

، دجنبر  6مفاد( فاس، عدد   - )تصدر عن مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات 
 123م، ص 2019

ابن حنبل، أحمد. مسند اإلمام أحمد، مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر    - 3
 17313الجهيني، رقم 
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 .1االختالفات فمنشؤها أوضاع الحياة التي تتغير من مجتمع إلى آخر"

املعاناة املشتركة تذكر عقالء اإلنسانية وقادتها في العلم والسلطة والدين 

واملال بالحاجة إلى تقويم نظام قيمي سائد في العالم منذ القرن السابع عشر، 

وبضرورة التفكير في املستقبل املشترك وتوفير الجهد في تمديد عمر الرأسمالية 

يضمن ضرورات الحياة للجميع  العاتية التي ستهوي ال محالة، ألن املشترك

، والحياة مقدمة في بينما رسخ النظام الرأسمالي امليز العنصري والتفوق املطغي

التفوق، ومن داخل املشترك ينشأ ما ال يحص ى من أشكال  الضرورة على

 االختالف الثقافي الذي يغني قوام املشترك وال يهدم أركانه.

 التفكير في مستقبل العالم.  -2

شأن االطمئنان إلى وحدة اإلنسانية أن يقود العقالء إلى تقصيد من 

التفكير في مستقبل العالم بعد هذه الجائحة، رغم تباين اآلراء، وتفاوت 

التصورات، ومراجعة التصورات التقليدية املتحيزة. مستقبل ال تكفي فيه 

في بعض العودة إلى الهوية القومية واالنغالق عليها، وقد تجسدت هذه الفكرة  

التصرفات الالأخالقية التي أقدمت عليها بعض الدول، مثل سرقة بعض 

املعدات الطبية التي كانت متوجهة عبر ترابها أو مجالها البحري إلى دولة أخرى... 

م جهة محددة، أو تغيير قوانين بشأن عالقات دولية، أو انسحاب 
َ
أو حرق عل

عي القومي بحدث الجائحة وجهه من تكتل دولي أو إقليمي معين... وإن كان للو 

اإليجابي بتوجهه إلى مراجعة القدرات الذاتية للدول على تحقيق االكتفاء 

 الذاتي، والغذائي منه خصوصا.

 
 .180الحبابي، محمد عزيز. من املنغلق إلى املنفتح، مرجع سابق، ص   -1
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آن األوان أن تتقلص الدعوات العنصرية في العالم، وتقل الحروب، 

وتسقط الديكتاتوريات، وينجز اإلنسان املعاصر املستقبل الذي استشرفه، 

وجاء املذكر ليستعجله، مستقبال تتحقق فيه الثقة بين أطراف اإلنسانية أكثر 

شارك في مما سبق، وينتهي اختبار الثقة إلى إعداد ميثاق إنساني جديد، ت

صياغته جميع الدول، يكون هو "ميثاق املخالقة الكوكبية"، أو ميثاق "املواطنة 

قة بهوياتها  الـُموسعة" التي تشترك فيها وتنمي إليها كل أشكال املواطنات الـُمضيَّ

املحلية وتاريخها القومي، وتقاليدها املتوارثة، وارتباطاتها الثقافية، وذكريات 

إنصاف كل الناس ومعاملتهم بالحسنى مهما كان ملخالقة "املاض ي وآثاره، ومن ا

ط إلى كل الناس مهما كانت  س  دينهم، ومهما كان قومهم. فالبّر بكل الناس والقِّ

 . 1عقيدتهم"

 كما سماها بيرترام "املخالقة الكوكبية ليست مجرد "قبيلة فائقة

 املخالقة، وإنما هي كما يقول طه عبد الرحمن: "2(Bertram Thomasطوماس )

ال تتقيد بوطن معين، وال بدولة محددة؛ فقد يكون وطنها العالم بإدارة عاملية، 

 .3كما يكون وطنها قرية بإدارة محلية"

ويتّوِّج ميثاق املخالقة جميع املواثيق الحقوقية واالقتصادية والثقافية 

واملدنية، ويعالج نقائصها، ويعيد ترتيب األولويات في منظومة العالقات 

 
،  1ياسين، عبد السالم. الشورى والديموقراطية، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط  -1

وانظر أيضا: ياسين، عبد السالم. اإلحسان، مطبوعات األفق،  ، 146  -145م، ص 1996
 .1/464م، 1998، 1الدار البيضاء، ط

2-  Bertram, Thomas. The Arabs-  The life story of a people who have lefttheirdeep, 
impress on the world, New York, Doubleday, 1937, p 372. 

ان األبتر إلى اإلنسان الكوثر، املؤسسة العربية للفكر  طه، عبد الرحمن. من اإلنس  -3
 .37م، ص2016، 2واإلبداع، بيروت، ط
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الدولية، وتهذيب قوانين السوق االقتصادية بما يخدم تكريم اإلنسان وضمان 

لى توفير حد من عيشه الكريم. والهدف العام هو السعي الجماعي والقاصد إ

الرخاء تستند إليه اإلنسانية في إنشاء عمران جديد، ونظام دولي جديد، قوامه 

األخوة اإلنسانية املشتركة، بوحدة أصلها وأرضها ومصلحتها، وبتعدد روافدها 

الثقافية، وليست وحدة استكبارية عنصرية تفرض تحقيق التجانس عبر 

 تذويب ثقافات اآلخرين ومسخ هوياتهم.

العابر للتحيزات خالقة الحقة هي التي تتأسس على قيمة العدل امل

والحامي لحريات الناس بالتساوي الذي يضمن التكافؤ القبلية والعرقية، 

والتميز باإلنجاز، واملوقف للحروب بالحزم، الرافض للوصاية من القوي وال 

ل، "الفيتو" من الغالب. آنذاك يتحقق األمن في العالم والرخاء في الدو 

والسماحة بين الجميع، و"املحافظة على الحياة والعقل واألخالق وامللكية 

، وال يضام الناس إن اختلفوا 1لتأمين النظام واألمن االجتماعيين الضروريين"

 في معتقداهم، أو في ثقافاتهم، وتلك سبيل إسعادهم وخالصهم.

 لتي قدما تصبو إليه األجيال الحالية هو ضمان النجاة من الكوارث ا

تهدد الحياة مستقبال، والعيش بطمأنينة في عالم من اإلخاء املشترك، عالم 

تتقلص فيه الشرور التي تهدد الجميع، ويحيا اإلنسان فيه معززا ُمكرما، 

منسجما مع فطرته ومشاعره، متخلصا من األحكام املسبقة التي صنعتها 

رة وأسكرت هويات قاتلة وإديولوجيات غادرة جمدت الوعي وغطت الفط

 العقل. 

 
م، 2000ه/1421، 1ياسين، عبد السالم. اإلسالم والحداثة، دار اآلفاق، املغرب، ط  -1

 .192ص: 
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ويتبدى في األفق أن جهد الدول واألفراد على حد سواء سينصرف إلى 

مواجهة الجوائح املستجدة واملتوقعة قصد حفظ الصحة، وإعداد ما يتعلق 

بذلك من وسائل وآليات وأجهزة وقوانين وسياسات، باعتبارها )الصحة( من 

ادة النظر في سياسة تدبير الخير املشترك الذي يتهدده الفوات، مما يستدعي إع

الشأن الصحي، وإيالئه األولوية على حساب مجاالت أخرى أكثر كلفة وأقل 

 نفعا. 

ومن شأن قرارات جذرية وحازمة على مستوى األفراد وعلى مستوى 

الدول، أن تقلص الشر في العالم، وأن تعيد ترتيب أولويات الناس والشعوب 

العقل قبل إعادة تشكيل العالقات بين  والدول واألمم، ولعلها ستعيد تشكيل

األمم، موازاة مع تصحيح تلك الدعاوى العلموية املضللة التي ألهت اإلنسان 

نسته كينونته الحقيقية بوصفه مؤتمنا على وجوده ووجود غيره من 
َ
وأ

املخلوقات التي ُسخرت له. وهو ملزم بمراجعة الفلسفات النفعانية التي دافع 

 .النفعيةمؤسس مذهب  جيرمي بنثامنجليزي عنها الفيلسوف اإل 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D8%AB%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 :خاتمة

إن هذه الجائحة التي أصابت اإلنسان أرغمته على الرجوع إلى الوراء، 

ر بلغات  وته، وزعزعت ادعائه التملك والتسيد، فعبَّ
ُ
ته وامتالك ق وشككته في قوَّ

العالم عن عجزه ومغلوبيته، واستنجد بقوة أعلى منه، لعلها تخلصه من 

بالطمأنينة التي افتقدها، الذي يالحقه من كل جانب، وتبشره  الذعر الخوف و 

فصار ينتظر ألطافا إلهية تنتشله مما هو فيه. كما أننا حيال هذه املعاناة نعيش 

درسا من دروس هذا الزمن؛ إذ يوفر لنا معرفة أشياء كنا نسمع بها فقط، 

فليس كل ما نؤمن به نؤمن به بدرجة واحدة من التصديق، فاهلل يرسل ما به 

 !يزداد املؤمنون إيمانا

على الحياة، لكنه سيذكر   حريصا    -ما بقي  -في املستقبل سيبقى اإلنسان  

املوت معها أكثر، إذ ال يزال القدر يذكره بأسبابه، وينبهه لنسيانه، وها هو الوباء 

يفرض قاموسه مع حضوره في شكل كائن مميت، ُوجد ولم يقترح شروط 

ى وجوده في جسم اإلنسان، بل ُوجد من أجل تعمير األرض التي كاد أن يتالش 

فساده فيها، غير أن اإلنسان قد اكتشف بما ال وإجمالها بعتو الكائن العاقل 

يدع مجاال للريب أنه ليس سيدا على الكون، بل ليس سيدا حتى على نفسه! 

مهدد باملوت في أية لحظة، وقد يأتي بغتة! يحتاج إلى حماية ورعاية، ال يضمن 

 لنفسه وجودا وال إمدادا.

م نظامهغير أنه وُرب ضارة نافعة،  ّوِّ
َ
األخالقي مع نظامه  قد أيقظه لُيق

الصحي وُيحسن نمط تفكيره مع نمط عيشه. ولعله الدافع األكبر إلقالع تنموي 

في بعض الدول التي سُتولي التنمية املحلية أهميتها القصوى، وأذان بإنشاء 
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نمط عمراني دولي جديد، تشارك في تشييده الشعوب واألمم على قدم املساواة 

م، وتطفو على السطح كيانات بقيت مهمشة في نشدان العيش املشترك الكري

فيما سبق، ومن شأن التوازنات الجديدة أن تقلل من مخاطر النزعات العرقية 

والطائفية واالستعمارية، وتقلص نفوذ الفيروسات األكثر فتكا باإلنسان وهي 

األنظمة الشمولية االستحواذية التي تشعل الحروب وتمتص دماء الشعوب. 

ني كلي لألجواء التي نراها سُتصلح أعطاب عقل اإلنسان كل ذلك تيهيء كو 

عده نفسيا الستقب
ُ
ل العالم الجديد املمكن، إن توفقنا جميعا في إنجاز اوت

 مخالقة كوكبية تبنى لتسع الجميع.

 م 2020يونيو  6أحمد الفراك من داخل الحجر الصحي/تطوان 
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، 1كامو. الطاعون، ترجمة سهيل إدريس، دار اآلداب، بيروت، طألبير،  -

 م.1981

أرسطو، طاليس. الخطابة، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، املغرب،   -

 م.2008، 1ط

عودة حي بن يقظان، دار النشر املغربية، املغرب، )سلسلة بنعبود، املهدي.  -
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طه، عبد الرحمن. من اإلنسان األبتر إلى اإلنسان الكوثر، املؤسسة العربية  -

 م.2016، 2للفكر واإلبداع، بيروت، ط

، 1املغرب، طياسين، عبد السالم. اإلسالم والحداثة، دار اآلفاق،  -
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ابن حنبل، أحمد. مسند اإلمام أحمد، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة  -

 م.2001، 1الرسالة، ط

جمة نبيل معلوف، أمين. الهويات القاتلة، قراءات في االنتماء والعوملة، تر  -

 .1999، 1محسن، مطبعة ورد، دمشق، ط

الفراك، أحمد. فلسفة املشترك اإلنساني، مطابع أفريقيا الشرق، الدار  -

 م.2016، 1البيضاء، ط
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امللة، مقدمة تحليلية وشرح: محمد عابد الجابري، دار اآلفاق الجديدة، 
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 في زمن كورونا الفلسفة السياسية
                   

 الشداوي عبد العاليد.                                                      

  باحث في الفلسفة السياسية                          

 

  إنه، كما قيل مرارا، كوننا األول،  "البيت هو ركننا في العالم.
 1كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنى" 

 غاستون باشالر

 توطئة:

تثير هذه املقالة موضوعا للتأمل والنقاش الفلسفيين، ويتعلق األمر 

بالوضع البشري في زمن كورونا، وذلك من منظور الفلسفة السياسية. ومن 

أبرز املبادئ واملواقف التي سنتطرق إليها في ذات السياق، املبدأ السقراطي 

األهم، وأخص والقاعدة األخالقية لكانط ورؤى حنا آرندت السياسية. غير أن 

محاور رئيسة ويتعلق األمر ب: مقاربة الوباء في بعد  ةما تطرحه املقالة، خمس

، 19 -أخالقي؟، ثم التفكير في زمن كورونا، ثم الصديق والعدو في ظل كوفيد

 .19 -وتدبير السلطة للوباء، وأخيرا وضعية الشغل في زمن كوفيد

 طرح السؤال اآلتي: كيفوفي هذا اإلطار، ومن منطلق إشكالي، البد من 

 تنظر الفلسفة السياسية للوباء مقارنة مع باقي التخصصات األخرى؟

 
غاستون باشالر، جماليات املكان، ترجمة، غالب هلسا، املؤسسة الجامعية للدراسات    -1

 .36، ص، 1984لبنان، طبعة،  -والتوزيع، بيروتوالنشر  
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 فيروس". اإلطار اإلبستمولوجي ل"كورونا -1

مع االنتشار العالمي ل"كورونا فيروس" القاتل، لم يخل أحد من شعور 

الفيروس إلى الشك والندم واملراجعة فور عودته إلى املنزل، خشية أن ينقل 

بيته. وفي ذات السياق، فإن الخوف من املوت، قد يترتب عنه بعض األفعال 

الالعقالنية، كتلك التي أثارها الرئيس األمريكي دونالد ترامب حول مدى نجاعة 

حقن املرض ى بمواد التعقيم مادامت أنها تقض ي على الفيروس في أقل من 

ملغربي محمد الفايد املتخصص في دقيقة، أو النصيحة التي نصح بها الدكتور ا

علم التغذية، عندما قدم وصفة العطارين والعشابين لعالج كورونا "بالقرفة 

 والقرنفل".

 لقد أحدثت التصريحات السابقة ومثيالتها، نقاشا محتدما وقويا بين

رواد شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك. ومضمون هذا الجدل، هو أن "الطب 

، على حد تعبير الفيلسوف األملاني إيمانويل 1إنه فن" ليس علما دقيقا، بل

لتجنب الخلط الحاصل  2كانط، "لكن يتعين علينا أن نجعل منه علم الشفاء"

لدى الجمهور حول مهنة الطبيب الذي يعاني منه الفنان، إذ يخلط الحس 

 املشترك في الغناء بين "املغني الشعبي" والفنان، بالقدر نفسه الذي يخلط بين

الطبيب ومن يدعي ذلك، فينس ى أن الغناء باملقابل في الحفالت واألعراس ينفي 

 قلـــــــــــعل من العـــــــــأ عن إرادة حرة تجـــــــادام الفن ينش ــــني، "مــــــــــــصفة الفن عن املغ

 
مأخوذ من: جورج كونغليم، دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها، ترجمة، د. محمد بن   -1

 .556، ص، 2007ساس ي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى 
2 - Mirko Draen Grmek, « réflexions inédites de CL. Bernard sur la médecine 
pratique, » Médecine de France, no. 150(1964) p. 7.  

 .568مأخوذ من: جورج كونغليم، مرجع سابق، ص، 
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 وليس عن األهواء واالنفعاالت. 1أساسا ألفعالها"

ا في مسالك األيديولوجية، فهو يعود وعلى هذا فإن من يريد أن يزج بن

. لذا فما قنديل أم هاشمبنا إلى قصص األولياء كتلك التي تحكي عنها قصة 

أحوجنا اليوم إلى جرأة بطل القصة: الشاب املصري طبيب العيون، وإلى تكسير 

الذي أشاع األنوار بين   1879قناديل الظالم والتطرف واألخذ بمصباح إديسون  

 2من الظلمات إلى النور، وذلك وفق منطق "الجماعة العملية"الناس وأخرجهم  

ال باملعجزة. ومن ثم فالسؤال: كيف تساعدنا الفلسفة في مواجهة املخاطر 

 املحدقة باإلنسان سواء الناجمة عن التقدم البشري أو الناجمة عن تخلفه؟

 األخالق والوباء أية مقاربة؟  -2

تدعم حماية النفس من املخاطر، كثيرة هي املبادئ الفلسفية التي 

واملبادئ املتصدرة لهذا القرب كثيرة، إال أن مبدأين مشهورين في تاريخ 

في ظل الخطر الذي  الفلسفة، يظالن األكثَر نجاعة لتصدي ومواجهة الوباء

 يتهدد البشرية جمعاء.

 املبدأ األول لسقراط: "أيها اإلنسان اعرف نفسك بنفسك".

 نط: "تصرف على نحو تعامل فيه اإلنسانية في شخصكاملبدأ الثاني لــكا

  كما في األشخاص اآلخرين، دوما وفي نفس اآلن كغاية دائما وأبدا وليس مجرد

 
إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، ترجمة، سعيد الغانمي، منشورات الجمل، بيروت   -1

 ، بتصرف.233، ص، 2009لبنان، طبعة 
طوماس كون، بينة الثورات العلمية، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، مركز دراسات   - 2

 .2007الوحدة العربية، الطبعة األولى  
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 . 1وسيلة"

يبدو املبدأ السقراطي: "أيها اإلنسان اعرف نفسك بنفسك"، قريبا من 

: "احمي نفسك من العدوى بنفسك". وبمقارنة هذا  (Covid)املبدأ الكوفيدي 

ك حيث(stay put) -الزم مكانك -املبدأ مع الالزمة الكونية ملكافحة الوباء
ّ
 إن

يجيبك  ? what is coronavirusعندما تسأل غوغل باللغة اإلنجليزية السؤال: 

، والوقاية ترتكز على مبدأ: "احمي نفسك (prévention)في أول سطر: الوقاية 

 Protectواآلخرين من حولك بمعرفة الحقائق واتخاذ االحتياطات املناسبة. 

yourself and others around you by knowing the facts and taking 

appropriate precautionsتباعد االجتماعي. وكما يفيد: ال(social distancing)  

. فالناظر 2بعدما تبين أنه جد فعال في عدم انتقال العدوى من شخص آلخر"

هذا الفكر  ةية الفكر السقراطي، يستنتج راهنيإلى فيروس كورونا من زاو 

د القاعدة يوحيويته في مواكبة الوجود البشري على مر التاريخ. كما ال تح

األخالقية لكانط عن نظيرتها السقراطية، لكونها قريبة من القاعدة الصينية، 

والتي مفادها: "تعامل مع أي شخص على أنه مصاب، وتصرف أنت مع كل 

 األشخاص على أنك مصاب".

من الفيروس باعتماد الفرد على ذاته لتجنب لكن املالحظ أن الحيطة 

املرض ليس هو من يقرر ذلك، بل هناك من يحدد له شروط الوقاية. ويتعلق 

، حيث تم فرض عزل منزلي إجباري كبير قارب األمر بمنظمة الصحة العاملية

خمسة ماليير من البشر، بحظر التجوال في ساعات محددة. وقد ترتب عن هذا 

 
امانويل كانط، تأسيس ميتافيزيقا األخالق، ترجمة وتقديم، د. عبد الغفار مكاوي،   - 1

 .206، ص، 2002منشورات الجمل، الطبعة األولى، 
2-  https://www.healty.gov. 
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رية، لها من السلطة ما يسوغ جز ل مجموعة من القوانين الالدو  القرار، سّن 

لها إجراء املحاكمات وإصدار اإلدانة وتنفيذ األحكام، بدعوى محاصرة الوباء. 

حول هذه النقطة "إن ما يحدث مع كورنا" يشبه ما شخصه مشيل فوكو في 

، عن طريق الدولة في معالجة وباء الطاعون بوصفه املراقبة والعقابكتابه 

لصحي: إخالء الشوارع والساحات من البشر، نموذجا سائدا ملنطق الحجر ا

. وقرار مثل هذا، يبدو الفرد من 1حيث ال يحق التجوال إال للشرطة أو الجيش"

خالله قاصرا، أمام من يظهرون بمظهر القادر على حمايتهم من املوت، وأن 

املصابين العزل باملستشفيات لم يسمح ألقاربهم وأصدقائهم برؤيتهم، كما أن 

 نهم، حرموا من فرصة الوداع األخير.املوتى م

 التفكير في زمن كورونا. -3

من باب حفظ الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، يجد من يريد أن 

يكون منسجما مع نفسه والعالم في الفلسفة منفذا فسيحا، ومن وجهة النظر 

"كما اتفق كانط مع   -وهو الخاصية املميزة للفلسفة -هذه، يعتبر التفكير 

فالطون، هو الحوار الصامت لذاتي مع نفس ي، بما هو انعكاس للذات، وعمل أ

 .2انعزالي تبعا لهيغل"

 دوء عن طريق اعتزالـــلب الهــــــالم، أن التفكير يتطــــــــــــاد من هذا الكـــــيستف

الحشود واالختالء بالنفس، وهي مناسبة الكتشاف الذات واستعادة ألصالتها 

في بعدها الفلسفي. هذا من زاوية الحياة التأملية ملواجهة العزلة في زمن كورونا، 

 
فتحي املسكني، الفلسفة والكورونا: من معارك الجماعة إلى حروب املناعة، مؤسسة   -1

 فبراير.  24مؤمنون بال حدود، 
2 - Hannah Arendt Lectures On Kant’s Political Philosophy, Edited and 
Interpretive Essay by RonaldBriner, The University Of Chicago Press, 1982, p. 40. 
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لكن ماذا عن داللتها السياسية: أي، عن حياة الناس العمومية في ظل هذه 

نخبويا مادام أنه يقتض ي منزال  اثم أال يعتبر التفكير بهذا املعنى شأن األزمة؟

ومكتبا ومكتبة ووقتا وهدوء وحزما؟ ونحن على علم "بمعاناة سقراط الجوال 

التي كانت توبخه لكونه مفكرا، إذ ترى مهنة  (Xanthippe)مع زوجته زانتيب 

؟ واملفكر إن أراد أن يخلصنا من 1التفكير مهمة خطرة وال تدر املال الوفير"

أشكاله، ال بد أن يعطي لنفسه مهلة التفكير والتأمل والتنقيب، العنف بشتى 

ويقتض ي ذلك تعليق جميع األنشطة العادية كما ألحمت إلى ذلك املفكرة 

 ( في كتابها حياة الفكر، متسائلة1906 -1975) األمريكية حنا آرندت -األملانية

 .2"أين نحن عندما نفكر؟

تتوقف على ذلك كما أشرنا  العزلة قدر الفيلسوف إذن، ألن وظيفته

سابقا. وهو بهذا املعنى قد جر الويالت على نفسه، ووصف بأنه ال ينتمي إلى 

العالم باعتزاله عندما راح ينظر إليه من برجه العاجي، وأن عدم التصرف هو 

مصدر كل الشرور االجتماعية والسياسية. فعزلة الفيلسوف في النهاية، "لم 

، لكن "آرندت بدفاعها عن 3جيدة وال فلسفة جيدة"تنتج بالتالي ال سياسية 

فكرة ضرورة وصول أو نزول الفكر إلى العالم واالهتمام باإلنسان كإنسان في 

، مثلت االستثناء الوحيد من هذه العزلة. ألم يكن 4ضعفه وتجاربه ومحنه
 

ماري لومونييه اود النسون، الفالسفة والحب، ترجمة دنيا مندور، التنوير، الطبعة   -1
 .16، ص، 2015األولى، 

حنا آرندت، حياة الفكر الجزء الثاني، اإلرادة، ترجمة، أ. نادر السنوس ي، درا روافد   -2
 .19، ص، 2017الثقافية للنشر، الطبعة األولى، 

الشداوي، من الحب إلى الصداقة بحث في الفلسفة السياسية، مقاربات،  عبد العالي  -3
 .131، ص، 2019

، ترجمة حميد  1975 -1952أنطونيا غرنبورغ، هانا آرندت ومارتن هيدغر رسائل  - 4
،  2015مجلة العرب والفكر العالمي، العددان الثالث والثالثون والرابع والثالثون  لشهب،  

 .138ص، 
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سقراط فيلسوفا ذهب ضحية التفكير العمومي عندما حكم عليه باإلعدام 

د عقول الشباب؟ لقد وجدت الحكومات موطئ قدم في عزلة الناس بتهمة إفسا

ال في تكتلهم واتحادهم، وبالتالي تشكل هذه العزلة. وافتح قوس هنا ألذكر على 

أن كورونا فيروس أذكي نار الديكتاتورية من جديد، وقد وجدت السلطات ما 

على يبرر إفراغها الفضاء العمومي بشتى الوسائل، وقد اعتمدت في ذلك 

الخوف. وقد وازى هذا الخوف تمجيدا ممن يجدون سعادتهم في حياتهم 

األسرية، للفضاء الخصوص ي، ألنهم يسكنون منازل فسيحة. فباتت املدن 

الكبرى وفضاءاتها خاوية على عروشها، بعدما غادر الناس مجال العيش 

اس املشترك. ومن تحوالت الحياة في ظل هذه األزمة، أضحت غالبية حياة الن

مظلمة، في زمن لم تجد فيه فضاء شاسعا تمارس فيه نشاطاتها. ورغم ذلك، 

كل مغربي في أن يكسب قبر الحياة )منزال(، بات واقعا، في إطار "دوائر  فأمنية

الزمن"، اإلشارة هنا إلى كورونا. فكذبت الفلسفة الكلبية التي "تتجاهل النظافة 

 .Covid)- (19، وانتصر الفيروس 1والعائلة واملال والرعاية الصحية"

 .*الصديق والعدو في زمن كورونا -4

 يبدو التفكير في الصداقة قديم قدم الوجود اإلنساني، لكن التفكير فيها

من زاوية فلسفية له جدته مع اإلغريق القدامى، بيد أنهم فكروا فيها من 

 منطلق العالقات اإلنسانية، بدعوى أن الحياة مستحيلة بدون أصدقاء. 

 
؛ التقليد السقراطي: ديوجانس، كريتيس واألخالق الهيلينستية / منشور  أنظر: أي لونك  -1

في كتاب )شارك فيه مجموعة باحثين(: الكلبيون: الحركة الكلبية في املاض ي وتراثها، نشرة  
. نقال من مدونة محمد حلوب الفرحان،  29 -20، صص 1996مطبعة جامعة كليفورنيا 

 .2013ريل أب 2املدرسة الكلبية: فلسفة وفالسفة، 
،  2019لقد شكل كتابي: من الحب إلى الصداقة بحث في الفلسفة السياسية، مقاربات، *

 موضوع تفكير هذا املحور. 
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وفي زمن كورونا ظهرت الحاجة إلى الصداقة أكثر من أي وقت مض ى، 

رت على الصداقة املباشرة، فقد وجد البعض في الهاتف
ّ
 وبما أن كورونا أث

، 1وسيلة للتواصل بين األصدقاء كما نشطت الصداقة االفتراضية )فيسبوك(

زادت من جاذبيته. وقد وجد     -بمناسبة تفش ي الفيروس  -لكن صداقة الكتاب  

العديد من "املتحجرين" في الكتاب عزاء. فصار القارئ يحسب الكتاب صديق 

 عقله، وأدرك عدوه الذي هو جهله.

اإلنسان ألسباب وجوده "واحدة من  تصبح العزلة بمناسبة جهل

 .2املشاغل األساسية لجميع الحكومات املستبدة بل وتزيد من توسيع دائرتها"

إن عدم القدرة على التفكير والعودة إلى الذات هو ما أتاح ألنظمة الحكم و 

الكليانية في القرن العشرين بسط نفوذها، ومكنها من إحكام السيطرة على 

نفس الش يء، فيما يبدو، بصدد وقتنا  ويمكن أن يقال. جميع مفاصل الحياة

الحالي الذي نكرر فيه نفس السيناريو وكأن التاريخ يعيد نفسه. فقط إن ما 

ننا اليوم نواجه واجهة العدو كانت علنية في حين أأن مهو  مّيز أحداث األمس، 

املنزل، شبحا غير مرئي، "عدو كوني قاتل ال مجال من اتقاء شره إال باملكوث في  

 . 3والخروج ال يكون إال للضرورات القصوى"

 
يطبع موضوع الصداقة االفتراضية طابع الغموض والتعويم، فصار بعد أن كان "من   -1

تتداوله منصات  املفاهيم البانية للدرس الفلسفي خالل فترات طويلة، وها هو اليوم 
التواصل االجتماعي ومستخدموها بإطالقات مبهمة، وحدود غير واضحة، ومجاالت غير  

: عبد الفتاح  محددة، تنحو جميعا إلى التعميم والتعويم، والبعد عن املساءلة والتقويم"
، 2019، أكتوبر  144شهيد، الروابط الهشة وهم الصداقة.. غربة الصديق، الدوحة، عدد  

 .140 -143 - صص، 
2-  Hannah Arendt, The Origins Of totalitarianism, New York: Harcourt Brace, 3rd 

edition, 1951.P, 474. 
 .7،ص، 2020أحمد شراك، كورونا والخطاب مقدمات ويوميات، مقاربات،    - 3
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وتحت وقع الصدمة، أصبحنا في حيرة من أمرنا أمام األشياء 

واألشخاص، إلى درجة الوسواس القهري. وفضال عن ذلك، فقد عادت إلى 

الواجهة مقوالت فلسفية تعزز تدخل الدولة للحد من قدرة الفرد على فعل ما 

ة هوبس "اإلنسان ذئب اإلنسان" من حيث كونها يريده. وعليه، صارت مقول

تقنية للحكم، أكثر فعالية في استتباب السلم االجتماعي )التباعد االجتماعي( 

 تحت ذريعة الخوف من انتشار الوباء.

وأمام هذا الوضع الخطير، أصبحنا "كلنا سواء" في مواجهة الوباء، 

 والضرورة أصبحت ماسة الكتشاف الدواء. 

 السلطة في زمن كورونا. -5

بالرجوع إلى موضوع القصور وعالقته بالتسلط، فماهية السلطة ال 

تنحصر فقط في "تقنية الحكم وبمهارة الحاكم وقدراته الخاصة وإنما هي »قدرة 

، وهذا هو الغائب األكبر في تدبير جائحة 1اإلنسان املشتركة على الفعل بدقة"

لناس فقدوا الثقة في السلطة، فتربت في ومرد هذا االحتكار، أن ا كورونا.

سيكولوجيتهم عقدة عدم الثقة، فكانت النتيجة مخيبة لآلمال وهي، أن "أزمة 

السلطة التي أضحت أكثر اتساعا وأكثر عمقا في العصر الحديث من أي وقت 

، إلى درجة لم تعد السلطة تقوم بأي دور في الحياة العمومية، 2انقض ى"

ونا دافعة ارخميدس الستعادة مكانتها ووهجها، لكن فوجدت في فيروس كور 

األمر املؤسف هنا، أن السلطة لم تنتبه إلى كون العنف قد رافقها في تدبير 

الجائحة. إنه عنف رمزي في العمق. ومن أهم مظاهره القرار االنفرادي للحكومة 
 

1-  Céline Spector, Le pouvoir, Flammarion, out 2011, p, 63. 
2-  Hannah Arendt, Between Past and Future, The Viking Press, New York, p. 91. 
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 املغربية الذي نص بموجبه االقتطاع من أجور املوظفين. وكذا اعتراف رئيس

الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني بشكل عمومي "أن الحكومة لم تكّون 

، وأن املواطن الذي صوت لعضو محلي تنكر لناخبه 1بعد الجائحة"  -تصورا ملا

عندما انزوى وراء الجدران األربعة للمنزل، ليس خوفا من املوت وإنما بحكم 

حب الذات مع  . وقد بداعجزه العملي الذي يوازيه عجز نظري في تدبير األزمة

تفش ي الوباء متفوقا على حب املواطن، الذي ينبغي أن يشعر به كل يوم، 

وبشكل أكثر وقت الشدة والضيق، بينما الناس حائرون، تائهون في أرصفة 

الشوارع، ينتظرون تسليم مساعدات مالية من صندوق جائحة كورونا دون 

 مد يد العون واملساعدة من أحد.

سياسة الصحة العمومية على الصعيدين املحلي والوطني، وعلى مستوى  

نالحظ غياب هذه املحلية في التعاطي مع وباء كورونا، فاالستجابة لسياسة 

كما الحظنا أيضا تبخر الصدر "منظمة الصحة العاملية" يعتبر قرارا معوملا. 

األعظم للعمل الجمعوي امليداني وظهور مبادرات تضامنية الكترونية محلية 

بمساهمة أبناءها عن بعد ببعث حواالت مالية ألسر معوزة. وعلى الصعيد 

املحلي أيضا شاهدنا تشدد السلطات املحلية في منح رخص التنقل داخل 

 اإلقليم الواحد ألغراض حيوية.

فنحن إذن، بمناسبة تفش ي فيروس كورونا أبعد مع هذا الوباء من 

. وربما بذات املناسبة قد 2في بعدها السياس ي واالجتماعيالديمقراطية املحلية  

 
  2020/05/08القناة التلفزية األولى، بتاريخ:   -1
حسناء العمراني، الديمقراطية املحلية واملجتمع املدني، مقاربات، الطبعة األولى،   - 2

2016. 
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يكون املثقف هو األقرب لذاته، كما تساءل الكاتب والناقد املغربي أحمد 

أن يكون "الحجر ؟" يمكن  ! شراك، في مقالة له بعنوان "كورونا والحجر الثقافي

 .1الثقافي بمعنى التفرغ للكتابة والقراءة هو عنوان مثقف محجوز؟"

 .19وضعية الشغل في زمن كوفيد  -6

مقالة   "(Philosophy Matters)نشرت صفحة أمريكية "قضايا فلسفية  

 -what Hannah Arendt can teach us about work in time of covidبعنوان:  

 ،2"19. "ما الذي يمكن أن تعلمنا إياه حنا آرندت عن العمل في زمن كوفيد  19

لقد تطرق املقال إلى التفكير في أزمة كورونا من منطلق املقاربة املفهومية لكل 

من الكدح، العمل، والفعل من زاوية سياسية. أي من منظور الحياة الفاعلة 

(Vita Activa)3. 

 
األربعاء   4170لعدد، ؟، جريدة املساء، ا! أحمد شراك، كورونا والحجر الثقافي - 1

 .09، ص، 22/04/2020
2-  https://www.newstatesman.com 

 .  18 -05 -2020ترجمة، عالء الدين أبو زينة، الغد األردنية، 
األقل  ( إشكاال على مستوى النقل إلى العربية. إذ نجد على  Vita Activaيطرح مصطلح )   -3

 ثالث ترجمات وردت على الشكل اآلتي:
الحياة الفاعلة: للباحث الجزائري محمد شوقي الزين، وردت في الكتاب الجماعي:   -1

، مراجعة الدكتور  الفلسفة السياسية املعاصرة من الشموليات إلى السرديات الصغرى 
والدكتور محمد شوقي الزين. وورد املصطلح في مقال لنفس الكاتب "هل    إسماعيل مهنانة

رقي إشكال "البراكسيس، تأمالت في النظرية السياسية لدى حنا  أالفعل السياس ي هو 
 .169 -163آرندت صص، 

تشريح  الحياة العملية: للباحث التونس ي زهير الخويلدي، ورد املصطلح ضمن كتابه:  -2
، منشورات ابن النديم، دار  ت فلسفة العمل في النظر والعملالعقل الغربي مقابسا

 . 332، ص، 2013الروافد الثقافية، الطبعة األولى، 
الفعل  الحياة النشيطة: الترجمة لعلي عبود املحمداوي، وردت في الكتاب الجماعي:  -3

. تنسيق وإشراف علي عبود  السياس ي بوصفه ثورة، دراسات في جدل السلطة والعنف
مداوي، مقالة "حنة آرندت كشف انحجاب الفعل السياس ي أو في مالبسات الوضع  املح

 .62 -12، صص، 2013اإلنساني"، طبعة 

https://www.newstatesman.com/
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بما أن الشغل في بعده الجسماني )الكدح(، يعد النشاط الذي بموجبه 

وجدت الحياة على األرض بفعل جهود اإلنسان، فإن البعض يجد في هذا 

النشاط بأن يبيع العامل قوته، مصدرا لالغتناء والثروة. لذلك فال أحد من 

الناس يظل عاطال مادامت هناك فئات واسعة من سكان العالم يتوقف 

، كما في قطاع ويوميمرارها في العيش بالوجود مع الغير بشكل حضوري است

البناء والنظافة واملناجم والصناعة االستهالكية والقطاع الفالحي... لكن 

"كورونا فيروس" من زاوية "الوجود مع"، أظهرت كما لو أن االقتصاد، هو 

االرتباط برفع . وبالتالي فتعافي االقتصاد مرتبط أشد 1املريض، وليس الناس"

 الحجرين املنزلي والصحي. ومن هنا منشأ اإلشكال. 

رغم وجود وظائف تقوم على العزلة والتباعد االجتماعي، يمكن بف

ملمارسيها أن يظلوا وراء األبواب املغلقة، كالخدمات املكتبية والحرفية 

وهي ما تشكل  واإلبداعية، إال أنها هي أيضا حاسمة في استمرارنا وبقائنا أحياء.

 .حسب آرندت: "البراعة اإلنسانية"

ره، بعدان: بعد جماعي يسهر على تلبية للشغل اإلنساني مما سبق ذك

حاجيات الناس الضرورية، وآخر فردي يعمل على تشكيل الواقع اإلنساني بما 

 هو واقع خالد. لكن ما موقع الفعل مما سبق عرضه؟

 إن من يقرر عودة املياه إلى مجاريها )العيش املشترك( هي الحكومات،

نظرت لها آرندت بإمعان. وتسميها   وهذا بعد ثالث من أبعاد الحياة الفاعلة التي

 . بينما ظل السياس ي هو الغائب األكبر في ظل الجائحة.(Action)بالفعل 

 
1-  ibidm. 
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هكذا إذن، فكال النشاطين )الكدح والشغل في بعده األثري( مشروط 

الناس يعيشون معا. وموقع الفعل من داخل الحياة الفاعلة هو  كون بحقيقة 

والفعل بما هو أرقي األنشطة البشرية،  ة"."شكل من أشكال التأمين على الحيا

، فإنه بهذا املعنى هو املنظم واملؤطر للوضع البشري. 1يرتبط بشرط التعدد"

ومما تم ذكره في ذات املقالة من بدايتها إلى نهايتها، يندرج ضمن مقاربة فلسفة 

 الفعل. 

إجماال، يمكن القول، أن كورونا فيروس، قد أبان عن ضعف البشر 

ة وضعهم. ويبدو باملناسبة أنه يتعين علينا جميعا إعادة النظر في طرق وهشاش

معرفتنا وتفكيرنا، من أجل هندسة معمارية جديدة تراعي وضع الطبقات 

االجتماعية، في عالم باتت فيه الفوارق الطبقية شاسعة. وقد ظهر ذلك 

بالخصوص في التفاوت في تملك الوسائل التكنولوجية ملزاولة األنشطة 

 الحياتية عن بعد.

 

 

 

 

 

 

 

-  Hannah Arendt, The Human Condition,Chicago University of Chicago Press, 
1958, p. 8. 
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 في النزعة نقد تحالف المعرفة والسلطة
 الليبرالية الحديثة االقتصادية

                                                         
 الحسين أخدوشذ.                                                                

 باحث وأكاديمي مغربي

 

 االقتدار« يه »املعرفة
 أوغست كانت

 :مقدمة

باعتبارها قضايا   ،يسّمى باملسائل القريبةمشكالت الراهن، أو ما   أضحت

"هنا" و"اآلن"، موضوعات راهنية للفكر النقدي املعاصر الرافض  الـ

لإليديولوجيات املحايثة لخطابات السياسة واالقتصاد، خاّصة تلك التي تخدم 

عالقات السيطرة ونفوذ ذوي السلطة والهيمنة. في هذا اإلطار، دأبت املقاربات 

اصرة )الفلسفية والسوسيولوجية( على تناول مسائل قريبة من النقدية املع

. 1انشغاالت الناس، خاّصة منها تلك التي تمّس حياة األفراد في معيشهم اليومي

لت مسائل االقتصاد واملعرفة والعلم والسياسة  
ّ
في عالقتها   -في هذا الشأن، شك

هةلبتصورات اإلنسان املعاصر 
ّ
ة مثيرة لالهتمام ، قضي- لحياة الرغيدة املرف

والنقاش،وهذا ما أثار البحث النظري واملنهجي حولها من جديد، وعلى أصعدة 

 مختلفة: سياسية واقتصادية واجتماعية وفلسفية.

 
1  - Catherine Halpern, « Cartographie des pensée critiques » ; in Sciences 
Humaines, num 260, Mai 2014. P 54 
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نهضت بهذه القضايا بعض التحليالت واملقاربات النقدية ذات الخلفيات 

النقدية املعاصرة والفكرية، حيث تجدّدت معها روح النظرية  السوسيولوجية

تعود في أصولها النظرية واملنهجية إلى نقدية نيتشه وماركس وفرويد،  التي

وأساسا إلى رواد مدرسة فرانكفورت املعاصرة )هوركهايمر، أدورنو، كارل 

ها تيارات نقدية
ّ
ية ريبية للنزعات مانهيام...(، وهي كل

ّ
ذات امليول  بخلفيات شك

واتجاه  التيارات الجديدة تيار التواصل النقدي  هذهمن . و 1املهيمنة والشمولية

التفكيك وتيار البيئة والتنمية الذي يمثل نقد الفكر التنموي في جوانبه املتمثلة 

في مركزية االستهالك، باإلضافة إلى مختلف التيارات األخرى الناقدة للتوّجهات 

 2والطبيعة وحرية اإلنسان. املتطرفة املضادة للبيئة

املعرفة باعتبارها سيطرة وقوة في صلب هذا النقاش الدائر تقع مسألة 

حول إشكالية السلطة وبسط النفوذ. فقد كّفت املعرفة عن أن تكون محايدة 

تخدم أسطورة تقّدم اإلنسان، لتتحّول إلى أداة للهيمنة وخدمة عالقات 

السيطرة، سواء بين طبقات املجتمع الواحد، أو فيما بين الدول واألمم 

 تالت االقتصادية والسياسية والعسكرية.والتك

في هذا اإلطار نقترح مساءلة حدود فكرة حيادية املعرفة ببحث وتحقيق 

 نقيضها القاض ي بكونها مجّرد أداة في خدمة عالقات السيطرة والهيمنة القائمة
 

هوركهايمر وأدورنو، جدل التنوير، شذرات فلسفية؛ ترجمة جورج كتورة، الطبعة    -1
 .310، ص 2006لبنان، يناير  -األولى، عن دار الكتاب الجديدة املتحدة، بيروت

هناك مجموعة متنوعة من التيارات الجديدة والنقدية للفلسفة والحداثة والعقالنية،    -2
من قبيل النقد النسوي والنقد املضاد للعنصرية وتيارات ما بعد حداثية وما بعد  
استعمارية، ترمي إلى الكشف عن انحياز املفاهيم الفلسفية التي تعرض على أّنها كونية،  

أوما    -ة باأليديولوجيات في ثناياها. أنظر بهذا الخصوص: حيث غالبا ما تكون مشبع
ناريان، ساندرا هاردنغ: نقض مركزية املركز، الجزء األول، ترجمة يمنى طريف الخولي،  

 .2012، ديسمبر 395منشور في سلسلة عالم املعرفة، العدد 
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 في الواقع، وذلك من خالل بحث التساؤالت اآلتية:

بحث عن سبل التحّرر إلى أداة يف تحّولت املعرفة من أفق التنوير والك

وهل املعرفة محايدة في تداولها واستعمالها   للهيمنة وتكريس الغلبة والسيطرة؟

مين بها؟ إلى 
ّ
بين الناس واألمم؟ أم أنها متحّيزة وحاملة أليديولوجيا وقيم املتحك

أّي حّد يمكن اعتبار العلوم واملعارف أدوات خادمة للتقدم اإلنساني؟ وما دور 

ت اإلنتاج الرأسمالي في توجيه املعرفة لتحقيق أرباحها وبسط نفوذها على شركا

األسواق؟ وهل يمكن تصديق واالعتقاد في مقولة "املعرفة في خدمة "الرفاه" 

 البشري و"التقدم" التاريخي لإلنسان؟ 

 :في الطبيعة املتحّيزة للمعرفة -1

ومعناه أّن  ، 1(Savoir c’est pouvoirقال أوغست كونت ذات يوم )

منذ العصر الحديث إلى  -لم تعد  املعرفة هي سلطة. والواقع أّنها كذلك، إذ

قدرة للعقل على استيعاب وإدراك ما يدور حوله من أشياء  ، مجّرد- اليوم

وحقائق، أو ذلك الوعي الذاتي بالعالم باعتبارها موضوعا يمكن إدراكه وفقا 

لقوانين موضوعية ومفاهيم إجرائية. بقي هذا املعنى توصيفا أّوليا يفيد إبراز 

واملالحظة   كيفية الحصول على املعلومات واكتسابها من خالل القيام بالتجارب

 الع عليه، والتمّعن فيـــا يقوم به اآلخرون واالط ــــــأو عن طريق مراقبة م  أمل،ـــــوالت

 ما يتوصلون إليه من نتائج يمكن االستفادة منها ومشاركتها مع اآلخرين. 

، مجّرد مقـــــــــد املعـــــلم تع
ً
 احة عن طريقـــــــــدركات املتــــــــمن امل دارــــــــــرفة، إذا

 
1- Comte Auguste, Cours de philosophie positive, introduction et commentaire 
Florence Khodoss, collection philosophie, édition électronique, p44.  
In : http://www.ac- grenoble.fr/PhiloSophie 
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سعي دؤوب لديهم في البحث  توظيفهم لعقولهم وسرعة البديهة لديهم، أو مجّرد

عن األشياء املجهولة لهم الكتشافها، ومن ثّم تنمية قدراتهم الفكرية والذهنية 

لصالح تحقيق تقّدم عام في الثقافة والحضارة اإلنسانية؛ بل أصبحت كذلك 

ولقد افتتح فرانسيس بيكون 1طرة وإخضاع اآلخرين.وسيلة للقهر والغزو والسي

العصور الحديثة باعتبار "املعرفة سلطة"، ولم يعمل ديكارت، بعده، سوى على 

م 
ّ
تجذير هذه الفكرة رافعا بذلك املعرفة العلمية إلى مستوى نظرية التحك

 أّن  2املقال في املنهج""املطلق في الطبيعة عندما أعلن في القسم السادس من 

معرفتنا هي التي "تجعلنا سادة على الطبيعة وممتلكين لها."بالتالي يكون مفتتح 

ى العصر كلّية عن نموذج توافق اإلنسان مع الكون 
ّ
العصر الحديث قد تخل

رة 
ّ
م به وتسخيره، وذلك من مدخل اعتبار اإلنسان ذاتا مفك

ّ
لصالح التحك

(Sujet pensantأو بتعبير بليز باسكال هو مجّرد ذ ،)( ر
ّ
 roseauلك الغصن املفك

pensant.)3 

 
1- Simon Tabet, «Zygmunt Bauman et la société liquide »; Sciences Humaine 
magazine, num 254, décembre 2013. 
2- Descartes René, Discours de la méthode. Édition électronique (ePub) v.: 1,0: 
Les Échos du Maquis, 2011, p.38. Le texte: « Elles m'ont fait voir qu'il est possible 
de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie; et qu'au lieu de 
cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver 
une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de 
l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi 
distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les 
pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, 
et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » (Sixième 
partie). 
3 - Blaise Pascal, Pensées : L'homme est un roseau pensant, (Liasses I- XV), 
Collection Folio Sagesses, édition Gallimard, Paris, 2016, p.78. 
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اقترن ظهور هذا املعنى للمعرفة إلى السطح بقيام العلوم الطبيعية 

الحديثة خاّصة علم الفيزياء منها. وبالتالي لم تعد تمارس العلم والحكمة من 

أجل الفضيلة النظرية، كما اعتقد بذلك قدماء اليونان والقروسطيين 

ما هي نظر من
ّ
 أجل النظر بعدهم، حيث املعرفة ال تتوخى تطبيقا تجريبيا، وإن

كنوع من املمارسة األخالقية والحكمية. وقد قطعت العلوم الحديثة مع هذا 

"إقامة معرفة بديلة"  ب املنظور التقليدي لصالح ما يمكن االصطالح عليه

ن اإلنسان، 
ّ
من أن يقهر هذه الطبيعة  - بعد ضبطه لقوانين الطبيعة -تمك

وإذا كانت عالقة السلطة باستعمال قوانينها ضّدها لصالح منفعة البشر. 

باملعرفة قديمة قّدم تفكير اإلنسان نفسه، فإّن مشكلة املعرفة والسلطة 

 جديدة ومستجّدة بالنظر إلى كونها مستشكلة في سياق الفكر النظري الحديث

التصّورات النقدية حول املعرفة  فيما طرحته بعض واملعاصر، خصوصا

 1والقّوة.

النقدية ملقولة “تحرير الوجود اإلنساني من ظروف رّوجت النظرية 

استعباده واستالبه”؛ فكان أن دعا ماركس إلى جعل الفلسفة تنتقل من مجّرد 

فهم العالم إلى ضرورة تغييره. لكن مدرسة فرانكفورت النقدية أدركت، بعد 

قرن من الزمن بعد ماركس، أّن عمليتي فهم وتغيير هذا العالم ال يمكن الفصل 

والواضح، إذن، أّن املعرفة ليست محايدة في نسق القيم  .نهما بسهولةبي

االبستمولوجية والثقافية الحديثة واملعاصرة، ألّنها تحّولت لتصبح أداة طّيعة 

وقد  وقابلة للتوظيف األيديولوجي وكذا االستثمار السياس ي واالقتصادي.

 
1 Jean- Marc Lévy- Lebond, Auto- critique de la science. Ed Seuil, Paris, 1973, 
p.87. 
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ري النقد 
ّ
الثقافي ظهرت بوادر الشّك والريبة لدى العديد من مفك

وبعض  والسوسيولوجي الالحقين، خاّصة لدى رواد مدرسة فرانكفورت

رين املعاصرين، أمثال: مشيل فوكو، بيير بورديو،
ّ
اآلن باديو، سالفوي  املفك

 جيجيك، زيكمونت باومن الخ. لقد كان ذلك دليال واضحا على مدى حضور 

عالقات  ماركس، وحتى نيتشه،حول تحّيز املعرفة الحديثة لخدمة أفكار

 1األيديولوجية. السيطرة والصراع والهيمنة في الخطابات

ه ال سبيل إلى تجّنب تحّيز املعارف والعلوم الحديثة نظرا لكونها 
ّ
الواقع أن

ل استحواذا وسيطرة في بنيتها اإل    -  هي ذاتها  -
ّ
وامليتودولوجية.   ستيمولوجيةبتمث

ل إّنها تنطوي على قيم )القّوة، 
ّ
املوضوعية، االختزال، الوضوح( التي تشك

دت عنها ونمت 
ّ
بدورها عناصر أساسية من املنظومة الثقافية التي تول

وهذه املنظومة الثقافية هي  2)إيديولوجيا العقالنية والتنوير والتقّدم التاريخي(.

ما يتم البحث عن تجاوزه رغم استحواذ أيديولوجيا السوق على مبّررات 

ما يمكن نعته بما بعد الحداثة التي ليست سوى استمرارية لنفس تفكيكها في

املنظومة لكن هذه املّرة بشكل متطّرف نّزاع نحو سحق كّل ش يء تحت غطاء 

 3التوجهات النيوليبرالية لعوملة قيم السوق االستهالكية.

 :وثقافية اجتماعية املعرفة باعتبارها سلطة -2

 ط بين إرادةـــــلطة الربــــول الس ــــاصرة حـــــالفكرية املعات ــــاولت النظريــــح

 
1- Hannah Arendt, La crise de la culture; éd Gallimard, Paris, 1972, p.164. 
2  Jacques Testart, L'humanitude au pouvoir. Comment les citoyens peuvent 
décider du bien commun, Seuil, 2015, p.145. 
3 - Arjun Appadurai et Zygmunt Bauman, L’Âge de la régression, essai collectif à 
l'initiative d'Heinrich Geiselberger, éditions premier parallèle, Paris, 13 avril 
2017, p.64. 
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ك املعرفة الضرورية للسيطرة وبسط النفوذ والهيمنة. تجد عالقة 
ّ
الهيمنة وتمل

ما يمكن االصطالح عليه باملجال   القّوة والسيطرة باملعرفة داللتها الواضحة في

ات املتطّورة في ميدان الواسع لتحالف املعرفة والسلطة، حيث احتكار التقني

الدواء والعالج والتسلح والفالحة والهندسة الدقيقة لغزو الفضاء، وما إلى ذلك 

 من امليادين التي تحتّد فيها املنافسة بين األفراد والدول والشركات.

تخفي املعرفة القوة التي تنطوي عليها، وهذا ما يبرزه الواقع الذي 

بها ملن يمتلكها. املعرفة هنا تجسيد كمي   تنكشف فيه تلك السيطرة التي تسمح

ونوعي للقوة التي سبق أن تّم االستحواذ عليها بعنف التأويل من طرف العارفين 

بها. ولعّل العالم املسكون بقوى شّتى تتناحر فيه بغية االستحواذ على كميات 

 التجسيد الضروري لسيادة القّوة والسيطرة في بنيته
ّ
. 1السلطة فيه، ما هو إال

خضعه، عندها نفهم 
ُ
ولئن كان معنى الش يء هو هذه القّوة التي تستحوذ عليه وت

ملاذا يسكن الصراع عمليات إنتاج املعاني حيث القوة ال تنصبُّ إال على قوة 

 إذا 
ّ
مضادة أخرى. وبالتالي، يصبح كّل معنى غير معطى بشكل مباشر وأّولي إال

ستحوذ بقّوة على تأويل آخر سبق يريد أن ي كان قد تّم في صيغة عنف تأويلي

به، بل وينزل عليه الضرب
ّ
َد من ذي قبل، فيقلبه ويقل للسيطرة عليه  وأن ُوجِّ

 أو إلغائه.

 تدخل القوة، إذن، في نسيج املعرفة وتسكن قلبها، فهي ال تشكل تطبيقا

لها وحسب كما يمكن أن يعتقد للوهلة األولى، وإنما هي قائمة ثناياها، وما 

يات الصراع بين اإلرادات والفئات 
ّ
الصراع بين التأويالت سوى تجّل من تجل

 
املعرفة والسلطة، مدخل لقراءة فوكو؛ ترجمة سالم يفوت، الطبعة   ،جيل دولوز   - 1

 .79، ص 1987الدار البيضاء، سنة األولى، نشرة املركز الثقافي العربي، بيروت،  
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لذلك، يمكننا النظر إلى   .والطبقات، يتولد عن التوظيف اإليديولوجي للمعارف

رية خالصة )مقوالت املعرفة العلمية بوصفها ال تشتمل فقط على قيم نظ

ما أيضا تدخل وتمتزج معها القيم االجتماعية 
ّ
املنطق والعقل والتجربة(، وإن

واالعتبارات األديولوجية، بالتالي التداخل بين ما هو معرفي وما هو اجتماعي في 

 .1املعرفة العلمية

 منذ ظهور 
ً

ه لم يعد الحديث عن حياد العلم املطلق مقبوال
ّ
الظاهر أن

تياب في الفيزياء )حيث ال يوجد في الواقع سوى ما نقحمه فيه(. وأما مبدأ االر 

لدى أصحاب التوجه االجتماعي في العلوم اإلنسانية والفلسفة، فقد تغيرت 

 مفاهيم املوضوعية الخالصة لديهم وحل محلها مصطلح جديد هو "البينذاتية"

(Intersubjectivité)وضوع دراستها. الذي يعني التداخل بين الذات العارفة وم

ومن الجيد أن تسعى العلوم نحو الحياد واملوضوعية قدر اإلمكان، من أجل 

عي خلوها التام من  التطوير املستمر في نظريات العلم، لكنها ال تستطيع أن تدَّ

التوجهات والقيم االجتماعية ومختلف أشكال التحّيزات وعلى رأسها خدمة 

ظهور العلوم واملعارف الحديثة التي  وهذا ما تحّقق بفعل 2السلطة والقوة.

قطعت مع املنظور األخالقي للمعرفة في املنظومة االبستيمولوجية الكالسيكية 

كان ينبغي زحزحة مفهوم السلطة عن معناه التقليدي  للعصور القديمة

وانتزاعه من االحتكار الذي كان الفكر السياس ي يمارسه عليه، وذلك لجعل 

رفة وداخل نسيجها، وبالتالي إقحام التسلط واالستحواذ القوة تقع في قلب املع

 
ستيوارت سيم، بورين فان لوون: أقدم لك النظرية النقدية؛ ترجمة جمال الجزيرى،   -1

نشرة املشروع القومي للترجمة، الطبعة األولى، من املجلس األعلى للثقافة بمصر،  
 .118. ص 2005القاهرة، سنة 

2 - Maurice B. Line, « Savoir c'est pouvoir, or le pouvoir est dangereux ». Bulletin 
des bibliothèques de France (BBF), 1991, n° 4, p. 268- 279. 
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في عملية املعرفة ذاتها. ولفعل هذا األمر، لزم تنقية مفهوم السلطة من رواسب 

سياسية والهوتية ظلت مقترنة به، وجعلته يحيل على تراتبية قّمة الهرم كما 

 1فهمه املنظور السياس ي التقليدي املحتكر الحديث عن السلطة.

تحمل داللة سياسية حصرا، وال هي تشير   -  بهذا املعنى  -عد السلطة  لم ت

ل رأس هرم الدولة، بل تجاوزت نظرية السلطة  فقط
ّ
إلى موقع معين يمث

املعاصرة هذه الداللة املحصورة في املعطى السياس ي فقط، إلى حيث التموقع 

م املجتمع إلى من يمتلك السلطة ومن ال يمتلكها. تطرح في  السياس ي الذي يقّسِّ

ل لدينا، لم تعد هذا السياق إّن عالقة املعرفة بالسلطة، التي هي موضع السؤا

ما هي 
ّ
تطرح ضمن نطاق ضّيق )نظرية الدولة والحكم( هو نطاق الدولة؛ وإن

تشمل مختلف مناحي الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية، وبصفة خاّصة 

ذاك الذي يمكن نعته باألطر االجتماعية  املحّددات الثقافية للمعرفة، أو 

 2للمعرفة.

تلك  النقدي للخطاب إلى إظهار لاتجاه التحلي من جانبه، سعى

العالقات الوثيقة بين اللغة والسيطرة، وعمل على سحبها لتطول عالقة 

املعرفة بنظرية السلطة عبر نقد إيديولوجيا الهيمنة والسيطرة. يقول ميشيل 

أفترض أن إنتاج الخطاب، في كل مجتمع، هو في الوقت «فوكو بهذا الخصوص:  

ومنظم، ومعاد توزيعه من خالل عدد من  نفسه إنتاج مراقب، ومنتقى،

اإلجراءات التي يكون دورها هو الحد من سلطاته ومخاطره، والتحكم في حدوثه 

 
1 -  Michel Foucault, l’archéologie du savoir, édition Gallimard, Paris, 1969, p179. 
2- François Jarrige, Face au monstre mécanique; Une histoire des résistances à la 
technique. Edition Imho, coll Radicaux, 2009, p.110. 
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املعرفة في  بهذه الطريقة، تتحّول 1املحتمل، وإخفاء ماديته الثقيلة والرهيبة«.

م بها )املؤسسات والدول والشركات( من مجّرد بحث 
ّ
دوائر إنتاجها والتحك

ينجز ضمن دائرة املهتمين املتخّصصين في الجامعات واملعاهد العليا أكاديمي 

 2إلى وسيلة فّعالة لكسب الربح وبسط النفوذ والسيطرة على اآلخرين.

إّن امتالك املعرفة كامتالك األداة التقنية الفتاكة التي تساعد على 

م في كّل ش يء: في الطبيعة واملجتمع واملؤسسات، من خالل املما
ّ
رسة التحك

العلمية النظرية والهندسية كما تنهجها املؤّسسات التقليدية )الجامعات، 

ظر إلى املعرفة من املنظور الربحي على 
ُ
ا ن

ّ
املعاهد، ثم الشركات الكبيرة(. ومل

ما تّم رفع نسب االستثمار 
ّ
أساس أّنها رأسمال فكري يمكن أن يدّر دخل كبيرا كل

مرهونة بندرة املوارد كما كان الشأن في للحصول على تنمية غير  فيه، وذلك

ظّل نمط اإلنتاج ألفالحي والصناعي التقليدي. تّم إهمال التحليل النقدي 

 العميق لدور مؤسسات التعليم في نسق اإلنتاج االقتصادي الكالسيكي، إذ

باستثناء الثورة الشبابية لطالب الجامعات الفرنسية في ستينات القرن 

االرتباطات الضمنية ببعض املنظرين اليساريين  هم بعضاملاض ي، الذين كان ل

ونقاد مدرسة فرانكفورت، كان هنالك نوع من اإلهمال لفضح دور املؤّسسات 

التعليمية في تكريس هيمنة توجهات معرفية معينة. وقد ننسب هذا اإلهمال 

ببساطة للدور الهامش ي للتعليم العالي بالذات في تشكيل االلتزامات 

 جية الواسعة في أواخر الخمسينات من القرن املاض ي. األيديولو 

 
ميشل فوكو، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيال، دار التنوير للطباعة والنشر    - 1

 .8، ص2007والتوزيع، بيروت، 
2 -  Heinrich Geiselberger, L’âge de la régression; tr par Frédéric Joly, Jean- Marie 
Saint- Lu ; éd Gallimard, éd Premier Parallèle, 2017, p. .65  
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لكن، منذ أواخر القرن العشرين، وبداية األلفية الثالثة، بدأ االقتصاد 

 على أولئك الذين يسّميهم نيتشه "عّمال املعرفة"،
ً
 كليا

ً
 الغربي يعتمد اعتمادا

 في أرقى الجامعات الغربية واألمريكية
ً
 جيدا

ً
ليخدموا  وهم الذين تلقوا تعليما

مؤسسات اإلنتاج وإعادة اإلنتاج الرأسمالية وديمومة النظام االقتصادي 

. ويبدو أن مساحات شك جديدة قد بدأت تتسع بعد األزمة 1واملالي القائم

بموجة جديدة من النظرية النقدية  (، مّما ينذر2008االقتصادية األخيرة )

السيطرة على كّل مقّدرات الحتكار املعرفة واستغاللها للمزيد من الهيمنة و 

بدأت تصطدم  العالم. ومن الواضح أّن العوملة االقتصادية الحالية قد

بحدودها األخالقية واإلنسانية والبيئية، وهذا في حّد ذاته باعث قّوي على 

م"، وذلك بالنظر إلى الخلل الوظيفي 
ّ
بداية مراجعة سردية "املعرفة سلطة وتحك

تاج املعرفة والهيمنة املعوملة لشركات النخب املتزايد في التفاعل بين إن

 2املسيطرة.

 
( عندما كان يبحث حول موضوع  Adornoيمكننا االستشهاد هنا بتجربة تيودور أدورنو )   -1

استهالك برمجة اإلذاعة مباشرة بعد الحرب العلمية الثانية، فأخبر مدير املشروع، آنذاك،  
ه لكي يكون علميا، ينبغي له أن يتقّيد في بحثه باملنهجية الكمية لقياس وتحديد املقادير 

ّ
بأن

لبيا، مستشعرا خطورة هذا  والتغيرات في البرمجة وتلقي املستمعين. وقد كان رّد أدورنو س
النوع من البحث. اعتبر، مثله مثل مفكرين آخرين مثل ماكس هوركهايمر وهوربرت  
ل  

ّ
ماركيوز، سيادة البحث الكمي خطرا من شأنه أن يختزل الحياة في مجّرد أرقام. وقد يشك

ذلك منطلقا للسيطرة على ميول الناس والعمل على توجيهها بأغراض محّددة سلفا، وهذه  
املنهجيات املوضوعية تخدم بيروقراطيات معّينة هدفها السيطرة على حياة الناس. لقد  
كشف أدورنو، بناًء على ذلك، أّن األفراد في املجتمعات الغربية قد غدوا، شيئا فشيئا،  
أهدافا للمعرفة بدال من أن يكونوا فاعلين حقيقيين فيها؛ حيث أصبحت املعرفة في خدمة  

ية التي تبتغي بها االستهالك إلى الحد األقص ى. ولعّل أهم ما كشفه أدورنو  قوى اإلنتاج املاد
هنا هو أّن التوحيد املفترض للعلم من خالل املنهج له عالقة أكثر بإدارة العالم بدال من  

 فهمه. أنظر بهذا الخصوص: 
، 317مايك كرانغ: الجغرافيا الثقافية؛ ترجمة سعيد منتاق، نشرة عالم املعرفة، العدد    -

 .238. ص 2005يوليوز 
2 -  Heinrich Geiselberger, L’âge de la régression, op, cit., p.176. 
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حسب نقاد الحداثة العلمية، تخفي املعرفة الحديثة بطبعها القوة التي 

تنطوي عليها، غير أّن الواقع الذي تنكشف فيه تلك السيطرة التي تسمح بها 

رفة ملن يمتلكها هو ما يفضح تقّنعها األيديولوجي الهيمني. وبالتالي، فاملع

ما هي التجسيد الكّم 
ّ
ي والنوعي للقّوة املكتسبة في ضوء أطرها األيديولوجية إن

، وهي التي يتّم االستحواذ عليها بعنف تأويالت الذوات العارفة التي ترّوج لها

واملؤّولة معا. أّما العالم الذي تزعم تأويله بتلك القوى املستترة في بنيتها 

 حصيلة تلك القوى التي تتناحر فيه بغية املزيد من 
ّ
األيديولوجية، فما هو إال

لط املوجودة فيه. ف التأويل الذي تزعم االستحواذ على مختلف كميات السُّ

 التجسيد الواقعي لسيادة تلك القّوى املحّركة  - في الحقيقة -انجازه ما هو 
ّ
إال

ا كان معنى الش يء 
ّ
ل عالقات السيطرة بداخله وفي بنيته. ومل

ّ
له، وهو الذي يمث

خضعه، أصبحت إمكانية فهم ملاذا يسكن 
ُ
هو هذه القّوة التي تستحوذ عليه وت

املعاني في املجتمع مثيرة للمتأمل والقارئ النبيه، حيث الصراع عمليات إنتاج 

ه سرعان ما يكتشف كيف أّن كّمية تلك القوة ال تنصبُّ إال على قوة أخرى 
ّ
إن

مضادة لها. وهكذا، غالبا ما ال يتاح املعنى بشكل مباشر هنا، بل ال يكون أّوليا 

ما يتّم في صيغة عنف تأوي
ّ
لي يريد أن يستحوذ كما تعتقد ميتافيزيقا العقل، وإن

 بقّوة على باقي التأويالت األخرى للسيطرة عليها، أو إلغائها كلية.

، في نسيج املعرفة وتسكن قلبها، لذلك فهي 
ً
تدخل السيطرة والقوة، إذا

ال تشكل تطبيقا لها وحسب، كما يمكن أن يعتقد للوهلة األولى، بل صياغة 

بيق املعرفة فسحب، وإنما هي في قائمة لبنيتها األيديولوجية. إّنها ال تتجلى في تط

يات الصراع بين اإلرادات 
ّ
ثناياها، وما الصراع بين التأويالت سوى تجّل من تجل

لذا، كان   والفئات والطبقات، حيث يتولد عن التوظيف اإليديولوجي للمعارف.
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ينبغي زحزحة مفهوم السلطة عن معناه التقليدي وانتزاعه من االحتكار الذي 

ر السياس ي يمارسه عليه، وذلك لجعل القوة تقع في قلب املعرفة كان الفك

 1.وداخل نسيجها، وبالتالي إقحام التسلط واالستحواذ في عملية املعرفة ذاتها

وللقيام بهذا األمر، يلزم تنقية مفهوم السلطة من رواسب سياسية 

مه والهوتية ظلت مقترنة به، وجعلته يحيل على تراتبية قّمة الهرم كما فه

املنظور السياس ي التقليدي املحتكر الحديث عن السلطة. والسلطة بهذا املعنى 

ل 
ّ
لم تعد تحمل داللة سياسية حصرا، وال هي تشير فقط إلى موقع معين يمث

رأس هرم الدولة. لقد تجاوزت نظرية السلطة املعاصرة هذه الداللة املحصورة 

م املجتمع إلى من في املعطى السياس ي، حيث إن التموقع السياس ي هو  ّ
ما يقسِّ

رح ضمن 
 
ط

ُ
يمتلك السلطة ومن ال يمتلكها. بذلك، لم تعد مشكلة السلطة ت

النطاق الضّيق لنظرية الدولة والحكم؛ بل صارت تشمل مختلف مناحي الحياة 

السياسية واالجتماعية والثقافية، وبصفة خاّصة املحّددات الثقافية للمعرفة، 

طر االجتماعية للمعرفة. وهكذا، تحّولت املعرفة، أو ذاك الذي يمكن نعته باأل 

م بها )املؤسسات والدول والشركات(، من مجّرد بحث 
ّ
في دوائر إنتاجها والتحك

أكاديمي ينجز ضمن دائرة املهتمين املتخّصصين في الجامعات واملعاهد العليا 

 2.إلى وسيلة فّعالة لكسب الربح وبسط النفوذ والسيطرة على اآلخرين

 .في النزعة االقتصادية املعرفة باعتبارها أداة للسيطرة -3

د على صناعة وتداول وتقييم املعرفة تقّل فيه إّن االقتصاد الذي   يعتمِّ

 
1 - François Jarrige, Face au monstre mécanique, éditions ihmo, Collection 
Radicaux libres, Paris, 2009, p.87. 
2- Denis Gautier, Environnement, discours et pouvoir, Editions Quæ, Collection 
Update Sciences et Technologies, Paris, 2012, p.46. 
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األهمّية املترتبة على تكاليف العمالة، وال يستخدم فيه تلك املفاهيم التقليدّية 

ما ُيعرَّ 
ّ
ف بكونه نوعا من لالقتصاد، مثل: شّح املوارد، كلفة اإلنتاج.. الخ وإن

أنواع االقتصاد الذي يعتمد نمّوه على نوعّية وكمّية املعلومات املتاحة والقدرة 

ه ينبني على املعارف املستجّدة. لقد تّم بناء القطاعات 
ّ
على الوصول إليها؛ أي أن

االقتصادّية الحديثة على فكرة املعرفة، واالتصاالت، وتكنولوجيا املعلومات 

تطور كبير بالنشاط والفكر اإلنسانّي في كافة املجاالت؛  التي ساهمت بحدوث

إذ لم يبَق كل من النفط والذهب يسيطران على الصناعة التقليدّية، بل 

أصبحت إمكانّية إنتاج برامج معلوماتّية إحدى أولوّيات القطاعات االقتصادّية 

التقنية من الحديثة. ولقد ُعدَّ كلٌّ من اإلبداع واملعلومات والذكاء واملعرفة 

 .املكونات األساسّية إلنتاج الثروة

تعتقد األطروحة الناقدة لهذا للمنظور الربحي للمعرفة، النابع من 

سيادة النزعة االقتصادية، بأّن املعرفة في جوهرها حّق كوني لكل الناس. 

فلذلك، من شأن ربطها بسيرورات اإلنتاج واالستهالك أن يفقدها هذا الجانب 

حاول بعض النقاد وخالفا للتوجهات النيوليبرالية للمعرفة واالقتصاد،   القيمي.

ار املجتمع ما بعد الحداثي، السائد في الغرب أساسا، كسر اإلجماع الذي 
ّ
ظ

ُ
من ن

تحظى به فكرة ربط املعرفة باالقتصاد لتجاوز محدودية املوارد وتعويض شّحها 

باالبتكار واإلبداع في مجال اإلنتاج العلمي التقني واملعرفي. ظلت هذه الدعوى 

رفة في استدامة النمو االقتصادي بتصورات كالسيكية القائلة باستغالل املع

لعقالنية األنوار الغربية املتواطئة مع النزعة االقتصادية الصاعدة بعد الثورة 

الصناعية األولى التي نظرت إلى الطبيعة على أّنها موضوع للسيطرة والغلبة 

 والتحكم. لكن، لقد ثبت اليوم محدودية هذه الدعوى رغم ما تّدعيه من
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عقالنية ونفعية، حيث ظهر لنقاد الليبرالية الرأسمالية كيف أّن تحالف 

 على تبرير منافع الفئات املسيطرة في املجتمعات 
ّ
املعرفة والسلطة ال يعمل إال

 1املعاصرة.

حّفز هذا التوّجه النقدي لدى مدرسة فراكفورت بالتحديد منظورات 

الخلفية  وإسقاط جديدة ومختلفة، وكان أساس دعاوى نقدها مراجعة

األيديولوجية البورجوازية لعقالنية األنوار املستبدة بالطبيعة واملجتمع 

ق على هذا املنظور الجديد: تيار الجنوسة والبيئة والتنمية  لِّ
 
ط

ُ
واالقتصاد.أ

املستدامة. وهو تيار فكري نقدي ينهض بنقد الفكر التنموي االقتصادي 

ادية الحديثة إلى العلم الحديث بما هو البرجوازي من خالل رّد النزعة االقتص

 2نزعة للسيطرة والهيمنة على الطبيعة واملجتمع.

بحسب هذا التيار النقدي الجديد، ال يمكن حفظ الطبيعة وال تعزيز 

الحياة االجتماعية للناس ما لم يتّم تجاوز الخلفيات األيديولوجية للعقالنية 

ق األنوارية، سواء في االقتصاد، أو في العل
ّ
م، أو في السياسة؛ خاّصة فيما يتعل

الغربيين  بمحورية العقل ومركزية الذكورة والتمركز حول الثقافة والنموذج

وفي سبيل ذلك، اعترض هذا التيار النقدي على املنظور  .للحياة االجتماعية

بأّن  من خالل تبّني دعوى مضاّدة مفادها القول  الحداثي للمعرفة واالقتصاد

 ر الحديثة هي عبارة عن أداة شرسة لتدمير البيئة. فلسفة األنوا

 
1 -  Charline Zaitoun, « La science est- elle en crise ? », l’article est dans le site web: 
 https://lejournal.cnrs.fr/articles/la- science- est- elle- en crise? vu le 15.01.2019 
dans le Journal CNRS. FR 
2 -  Dany Rober Dufour, L’individu qui vient après le libéralisme, collection Folio 
essais, édition Denoël, Paris, 2011, p. .143  
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وقد حاول هذا التوّجه النقدي الجديد أن يقيم الدليل على دعواه هذه 

 :بمجموعة من الحجج التي نجملها في مدليا

إن النموذج التنويري للطبيعة والعلم ال يهّمه سوى التحكم في الطبيعة  -

وًدا بتصورات فلسفية والبيئة قصد استغاللها، وهو بهذا 
َ
الفهم يكون ُمق

وميتافيزيقية تعتبر مبادئ الطبيعة خارج نطاق سائر الثقافات اإلنسانية، 

بحيث ال يمكن تعيين أو تفسير نظامها الفريد إال من خالل علم ذي صحة 

كونية ومن ثم مشروعية الدراسة املوضوعية للطبيعة والتعامل معها على أنها 

 .ل إلى ما ال نهايةموضوع قابل لالستغال

ال تسمح الفلسفة األنوارية الحديثة بتفسير العلوم وفلسفاتها في ضوء   -

الثقافة االجتماعية التي أنتجتها؛ إذ تزعم أنها موضوعية وكونية، ومن ثم تريد 

أن تتعالى على األيديولوجيا واملصلحة والثقافة التي أنتجتها، في حين تبقى في 

 .اريخية واالجتماعية التي نشأت فيهاعمقها وليدة الظروف الت

تعتبر فلسفة األنوار الحديثة مسؤولة عن ترسيخ دعائم فلسفة خرقاء   -

للطبيعة والبيئة، إذ ال تحمل في نموذجيتها شروط إمكان فهم الطبيعة خارج 

دائرة املوضوعية. من ثم، فهي محكومة بهاجس التحكم فيها واعتبار اإلنسان 

 .سيدها ومستغلها

والناقدة للنزعة االقتصادية، ممثلة في تيار  تقيم التوّجهات املعارضة

الجنوسة والتنمية املستدامة، الحجج املعارضة لفكرة ارتباط الرفاه والتقدم 

اإلنسانيين بالتحقيق الدائم للنمو االقتصادي، معتبرة ذلك خطرا داهما على 

االعتراض يسائل بقّوة حدود   الطبيعة والبيئة واإلنسانية عاّمة. والواقع أّن هذا

العقالنية الكالسيكية )الحداثة واألنوار(، ومن ثّم يلزم تحرير الطبيعة من 
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قبضة اآللة اإلنتاجية لالقتصاد االستهالكي القائم على جعل املعرفة أداة 

 .للسيطرة على الطبيعة ال غير

  .إسقاط أسطورة التقدم وكشف وهم الرفاه املوعود -4

أن انتصرت النزعة االقتصادية في فرض تصورات معينة للتقدم  بعد

«le progrès»  والرفاه االجتماعي، غدا الفهم املعاصر للتنمية البشرية مجرد

وقد أصبحت الرأسمالية الصناعية سيدة  1زيادة في النمو والربح املادي ال غير.

دت عنها ديكتاتورية السوق الحرة الساع
ّ
ية إلى توجيه هذا املوقف، حيث تول

القيم، وتمثالت الناس لذواتهم والعالم. راوح التفكير في رفاه الجمهور حدود 

أّن املنظور التنموي املحكوم بهذا  زيادة اإلنتاج واالستهالك املاديين؛ والظاهر

ل خطرا حقيقيا على كلّية املوارد الطبيعية املحدودة في كوكب 
ّ
االعتبار يشك

الطبيعة أن توفّر املوارد الكافية لدعم احتياجات   األرض؛ حيث لم يعد بإمكان

سكان الكرة األرضية املتزايدين باستمرار ما لم يغّيروا من عاداتهم االستهالكية 

 املتطّرفة.

 دود أمام مقولة "نمو ـــــــــــــا التي تضع الحـــــــــــــعة هي نفسهـــــــاهر أّن الطبيــــــالظ

ي لطاملا كانت شرطا لتحقيق رفاه وتقدم البشرية. انطالقا االقتصاد" األثيرة الت

من هذه املفارقة اإليكولوجية الصارخة، تعالت األصوات منتقدة النزعة 

االستهالكية املتطّرفة؛ وبدأ السؤال يطول املفاهيم االقتصادية والسياسية 

 وضع  2املرّوجة لفكرة الّرفاه الدائم عبر النمو املطرد ملؤشرات االقتصاد.
 

1-  Charline Zaitoun, « La science est- elle en crise ? », dans le site web: 
-  https://lejournal.cnrs.fr/articles/la- science- est- elle- en crise? vu le 
15.01.2019 dans le Journal CNRS. FR . 

ليزا بورتولوتي، السعادة والفلسفة، ترجمة أحمد األنصاري، مراجعة حسن حنفي.    -2
 .254  -252، ص 2013املركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة األولى، سنة 



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 137  
 

التوّجه املعارض للنزعة االقتصادية نصب اهتمامه التعارض الصميم بين 

اه الدائم املناقضة الستدامة املوارد الطبيعية.
ّ
  اإلنتاج / االستهالك وفكرة الرف

كشفت التصّورات املعارضة للنزعة االقتصادية املتطّرفة مدى تجاهل 

ف، االستدامة، الرشاقة، هذه األخيرة للمفاهيم األخرى للخير  
ّ

)االعتدال، التقش

تدبير الندرة...( التي تستحق أن تكون لها األولوية واالعتبار في إعداد تصّورات 

والظاهر من  1بديلة كفيلة بتأهيل عاملنا املعاصر تجّنبا لوقوع الكارثة البيئية.

عتدلة هذا األمر ضرورة تغيير املنظور االستهالكي الحالي لصالح منظورات م

تأخذ بعين االعتبار املحافظة على البيئة واعتماد تصورات خفيفة رشيقة 

 ومعتدلة للّرفاه االقتصادي والتقّدم االجتماعي.

عملت طفرة اإلنتاج االقتصادي املعاصر على إزالة الحدود وتذويب 

الفضاءات الزمانية واملكانية من خالل عملية تشييء واسعة للموارد والقيم 

. لقد أفقدت هذه 2في صيغ نسبية قابلة لالتجار والتبادل املربحوتسليعها 

الكثير من ضوابطها املعنوية، وجعلت  العملية الثقافة والعالقات االنسانية

معاني الحياة البشرية منسلخة عن أبعادها األصيلة واألخالقية. وقد استخدم 

تبه النقدية السوسيولوجي "زيكمونت باومان" توصيف "السيولة"، في سلسلة ك

للحداثة، إلفادة داللة "امليوعة" التي طالت مختلف مناحي حياة الرفاه 

املوعودة. وكان مقصوده من ذلك وصف ُمُيوَعة كّل مظاهر الحياة املعاصرة: 

 3املشاعر والعالقات واملعاني املقترنة بعدم التحديد، الخ.
 

1-  Dany Rober Dufour, Le Divin marché, collection Folio essais, éd Gallimard, 
Paris, 2011, p.87-  88. 
2 -  Gilles Lipovetsky, Le Crépuscule du devoir; édGallimard, Paris, 1992, p67. 

الخوف السائل؛ ترجمة حّجاج أبو جبر وتقديم هبة رءوف عزت؛   ،زيكمونت باومان  -3
 .87، ص 2017الطبعة األولى، نشرة الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، لبنان، 
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قافة املعاصرة، كان باومن عميقا في وصف الحالة التي استحالت إليها الث

والفاقدة ألّي ضابط من الضوابط األصيلة  من فيض التحوالت املختلفة

قاسمها املشترك استهالك كل ش يء بما في ذلك  لوجودنا البشري حتى أصبح

القيم واملشاعر. أصبح اإلنسان بدون وجهة نتيجة تزييف الوعي الذي تعّرض 

لذلك،   لوجية اآللة االستهالكية.وال يزال يتعّرض له من خالل الّدعاية عبر أيديو 

لم يعد بإمكاننا العودة إلى الوصاية الفكرية كخيار استراتيجي بالنسبة لنمطه 

ه أّن آمال النضج قد غدت الغية وباطلة اليوم، 
ّ
عيشه. األخطر من ذلك كل

وبفعل عمليات التحديث الثقافية والحضارية التي انخرطت فيها أساليبنا 

وقد يصاب املتأّمل للوضعية التي أوقعتنا فيها النزعة  1املعاصرة في العيش.

االستهالكية باليأس جّراء حجم التدمير واالستالب الذي أوصلتنا إليه في العديد 

من مناحي حياتنا اإلنسانية. والواقع أّن هذه الوضعية الحضارية العاّمة ما 

سند العلم واملعرفة   كان لها أن تكبر وتّتخذ هذا الحجم الكبير لوال ارتكازها على

مية.
ُّ
ت من منطلقات ميتافيزيقية وضعية وتحك ُصّورِّ

ُ
 2املوضوعية التي ت

مية للمعرفة العلمية باعتبارها تقنية 
ّ
استثمرت التصّورات التحك

تخصيب للطبيعة غير نهائية كان وراء هذا املنظور معتقد يقض ي باعتبار العلم 

معرفة موضوعية مجّردة من التحّيزات ومستقلة عن املواقع )املؤسسات( التي 

يمية املعروفة قد تنجز وتصنع فيها. لكن، الواقع أن املؤسسات البحثية واألكاد

أصبحت مرهونة للرأسمال الخاص، وبالتالي أصبحت آخر املعارف املستكشفة 

تحت تصّرف الشركات املمولة وشبكات املنتجة للثروة املحّركة لالقتصاد. 
 

1 -  Heinrich Geiselberger, L’âge de la régression; tr par Frédéric Joly, Jean- Marie 
Saint- Lu ; éd Gallimard, éd Premier Parallèle, 2017, p.38.  
2 -  Serres Michel, Le Contrat naturel, Paris, François Bourin, 1990, p.87. 
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هكذا، تحّولت املعارف إلى تقنيات يتم استثمار األموال فيها لكي يستفاد منها 

د، وتحولت املعرفة من طابع أكاديمي بحث في عملية اإلنتاج والتسويق فيما بع

إلى تقنيات لالستعمال التجاري للربح والسيطرة والهيمنة. فهل يعني هذا أن 

م 
ّ
الباحثين قد تحّولوا إلى جيوش متحّيزين لآللة اإلنتاجية أو لدوائر التحك

 والسيطرة والنفوذ؟ 

 ومنيظهر أننا لم نعد نستطيع تأكيد املوقف اإليجابي من املعرفة 

الباحثين الذين ارتموا في أحضان الرأسمال بداعي الخبرة والتخّصص حتى لو 

د. اإلشكالية، هنا، هي أن املعرفة، بطبعها،  لم
ّ
يكن الكّل متحّيزا كما هو مؤك

تسمح بخدمة االعتبارات األيديولوجية ونزوعات السيطرة والهيمنة؛ وهذه 

يطعن هذا األمر 1املسألة تبقى مطروحة حتى في العلوم الدقيقة وامليكانيكية.

ديث في عبارته الشهيرة للعصر الح فيما سبق أن أعلنه فرانسيس بيكون شعارا

املعرفة سلطة”. ولقد تبّين مع مستجدات النظر واملنهج في هذه األلفية “

الجديدة بأّن نوع املعرفة التي لدينا لم تعد معرفة تحررية، حيث بقيت بال 

 2سلطة غير سلطة املال.

 

 
هناك من يطرح مسألة دراسة التنظيم األخالقي للعلم كثقافة تكافئ االجتهاد وتثّمنه،   -1

حديد  بل وتعتمد على الثقة في احترام أفكار االخرين. قد يسمح ذلك بتقييم املعرفة وت
قيمة األفكار من قبل باحثين نقديين آخرين. ويعني هذا أّن األفكار والقوانين ليست منعزلة  
ولكّنها تحّدد أهميتها من قبل جماعة من الخبراء. هناك حاجة إلى نقد املعرفة وإعادة  

 تقييمها.  
ن  يظهر أّن الطموح العظيم الذي كان عند العالم الغربي في لحظة من لحظات الزم   - 2

 منتجين للديمقراطية هؤالء املواطنون تحولوا ويا  
ً
لتعليم شعبه ليصبحوا مواطنين أحرارا

للسخرية من خالل التعليم التعالي إلى رقيق بمرتب وديون لنظام املال العالمي الذي تديره  
 .مصالح السادة الجدد ألجلها هي نفسها
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  :آفاق جديدة لتجاوز املشكلة -5

الناس  لدولة توجيهاقترح إريك فروم بخصوص هذا الترشيد، أن تتولى ا

الناس  نحو طريقة راشدة في االستهالك عبر التربية والتعليم، ألن تغيير أنماط

لحث  وعوائدهم في اإلنتاج واالستهالك ال يتم بمجرد تشريع قانون أو مرسوم

 الناس على ش يء ما؛ بل يتأتى أساسا من خالل عمل تأهيلي تربوي طويل األمد

أساليبهم وأنماط عيشهم وفق أنموذج رشيد يسمح للناس باستبدال 

ه لتحقيق ذلك،  لالستهالك
ّ
يقوم على معايير صحية وإنسانية حقيقية. غير أن

حكومات بلدان العالم أن تحّدد بوضوح معايير االستهالك الرشيد  يتعين على

في مقابل االستهالك املرض ي واالعتباطي السائد. وكمثال على ذلك، يقدم 

حديد ما هو مالئم لدعم قوى الحياة وتمييزه عّما هو مدّمر لها ت "فروم" نموذج

عبر أبحاث العلماء وتوجيهات املختصين والخبراء في مجاالت التغذية والزراعة 

 .التي ينجزونها للهيئات الحكومية والدولية والتصنيع

أو بعبارة  إّن االستهالك العقالني املصاحب بنوع من الغائية األخالقية،

براثن النزعة  ب"االستهالك الرشيد"، لهو أمر ضروري لتجنب الوقوع في"فروم"  

 إذا ما تأتى لنا  االستهالكية السالبة للوعي واإلرادة. وقد ظهر أّن ذلك ال يتم
ّ
إال

االقتصادي  حسن االنتقال من السؤال: ما الذي يجب فعله لخير النظام

خير البشرية وسعادتها؟ ل وتنميته؟ إلى طرح سؤال ما الذي يتوّجب علينا فعله

ما لم نتجاوز الفهم  بصيغة أخرى، ال يمكننا تحقيق سعادة إنسانية حقيقية

ك املقتنيات واستهالك
ّ
املنتجات بدون  املختزل للرفاه االجتماعي املتمثل في تمل

 حدود. 
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الذي تتسّبب فيه  ثبت مع هذا األسلوب، بشكل ملموس، مدى الضرر 

 .البسيطة للحياة الطبيعية السليمة على األرضالنزعة االستهالكية للشروط 

وألجل تحقيق هذا االنتقال )القطيعة مع التوجه االستهالكي(، يقترح "فروم" 

املستهلك واتجاهاته إلى أن تحدث لديه تغّيرات جوهرية  إحداث تبّدل في قيم

وبنائها القيمي، كأن تظهر أخالقيات جديدة للبيئة من  في توّجهات شخصيته

متوازنة تجاه الطبيعة، كما دعا إلى ذلك االقتصادي "أ.  اتخاذ مواقفخالل 

يسّمى عنده بضرورة التغيير الجذري في الشخصية  ف. شوماخر" فيما

الكارثة االقتصادية التي يتجه إليها النظام االجتماعي  اإلنسانية من أجل تجاوز 

 1االستهالك. املعاصر القائم على

لم يعد  استمرارية الجنس البشري على األرضإّن بقاء الحياة الخّيرة و 

أصبح،  مجرد استجابة للمتطلبات األخالقية والدينية التقليدية املعروفة؛ بل

وألول مرة في التاريخ، يتوقف على إحداث تغيير جذري في وجدان وعقل 

لكن إحداث هذا التغيير يلزم أن يطول قلب .  وسلوكه وأنماط عيشه اإلنسان

النزعة التحديثية األنوارية التي تشكل الخلفية النظرية واأليديولوجية للتصنيع 

م ال نهائية للسيطرة. يمكن ذلك متى بدأنا نكف عن 
ّ
واعتبار العلم قوة تحك

عن   اعتبار العلوم محايدة، وبالتالي اعتبار املعرفة العلمية تعد بشكل ما تعبيًرا

أيديولوجية الصفوة التكنوقراطية، ونجد أهم املنتفعين بها، تلك الشركات 

عابرة القوميات التي تزداد مسؤوليتها في تمويل البرامج واملشروعات العلمية 

 2والتكنولوجية.

 
1 -  Gilles Lipovetsky, Le Crépuscule du devoir ; op, cit, p65. 
2 -  Heinrich Geiselberger, L’âge de la régression; op, cit, p89. 
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سنجد حركة معاصرة أكثر راديكالية في منظورها لدعاوى املعرفة 

عَرف باسم »البنائ
ُ
ية االجتماعية«، روادها هم بعض العلمية وأطروحاتها ت

علماء االجتماع واملشتغلين بدراسة ونقد الخلفيات االجتماعية للعلم، إذ 

يعتقد هؤالء أّن البحث املحايد وراء الحقيقة لم يعد هو هدف املعرفة 

العلمية، بل أصبح مجّرد ذريعة لخدمة أغراض أخرى أبرزها السيطرة 

مكنك القول، على سبيل املثال، إن )ي1والسلطة وسطوة الشركات الكبرى 

لي في الفيزياء، وكذلك الهرمون املنبه للغدة الدرقية، ما هما إال  ُجسيم أوَّ

ا(. بَنى اجتماعيًّ
ُ
 تصورات خاصة بالعلماء، ت

ة خاّصة 
ّ
هكذا، لم يعد غريبا أن يتم االستثمار في التقنيات العالية الدق

م والسيطرة للكيانات التي منها الذكاء االصطناعي الذي يعد باملزيد م
ّ
ن التحك

تمتلكه. لقد كّفت املعرفة عن أن تكون مجّرد قدرة كامنة في عقول النجباء، 

مي 
ُّ
وها هي اآلن تتحول لتكون سالحا رقميا واقتصاديا للسيطرة من منظور تحك

ربحي، ولهذا تحّولت نظرة املستثمرين والفاعلين االقتصاديين والسياسيين 

وير الذكاء االصطناعي، وعيا منهم بكونه األداة الجديدة للسيطرة للتركيز على تط

 .وكسب رهان التنمية غير املرهونة بندرة املوارد الطبيعية

 

 

 

 
1 - Denis Gautier, Environnement, discours et pouvoir: L'approche Political 
ecology. Edition Quae, France, 2012, p.23. 
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 على سبيل الختم

املعارف العلمية كّفت عن أن   إّن  في محّصلة هذا العرض، يمكننا القول 

 le bon) تكون مقدارا من املدركات املتاحة لألفراد عن طريق حّسهم السليم

sens) وسرعة البديهة(réflexes) أو بمجّرد سعيهم الدؤوب للتعّرف على ،

األشياء املجهولة، وبالتالي اكتشافها وتنمية قدرات اإلنسان الفكرية والذهنية 

التاريخ. يقينا، تحّولت العلوم الناشئة بدخول باراديغم  لتحقيق تقّدم عام في

م والسيطرة من  (Sujet) الذات
ّ
إلى مسرح الفكر النظري، متخذة طابع التحك

خالل مقوالت العقل الجديدة )السببية والعلية، املوضوعية، القّوة، الفهم، 

مي على قوى الطبيعة.
ّ
 الخ( التي أّسست للمنظور التحك

رفة إلى قّوة وهيمنة تعّمق كثيرا في عصرنا الراهن، خاّصة تحّول املعإّن 

م بها )أي مؤسسات البحث األكاديمية واستثمارات 
ّ
في دوائر إنتاجها والتحك

الشركات الكبرى(، وبذلك تحّولت املعارف العلمية من مجّرد بحوث أكاديمية 

ا إلى ُمنجزة ضمن دائرة املهتمين املتخّصصين في الجامعات واملعاهد العلي

 أدوات فّعالة لكسب الربح وبسط النفوذ والسيطرة. 

ُيستنتج مّما سبق أّن امتالك املعرفة لم يعد فضيلة وحكمة يسترشد 

ما ُيَعدُّ سلطة يمكن السيطرة بها على كّل ش يء في الطبيعة 
ّ
بها في هذه الحياة، وإن

االستثمار فيها اليوم من واملجتمع واملؤسسات. لذلك، لم يعد غريبا أن يتم 

مية ربحية للشركات الكبرى التي تدعم البحوث املعرفية 
ُّ
منظورات تحك

والبّين من هذا التحّول املفارق في دائرة املعرفة لصالح تنمية  املتطورة تقنيا.

ه يلزم عنه
ّ
حدوث تحّول في منظور الناس إليها على أساس كونها  االقتصاد أن
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بعدما كّفت عن ان تكون فضيلة أخالقية كما في  أداة للسيطرة والهيمنة،

 املاض ي بتحّولها إلى مجّرد رأسمال معرفي ُيدّر الدخل والربح الكبير. 
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 جائحة كورونا ومشكلة العيش المشترك
 

حمادي أنوارذ.  

 باحث في الفلسفة

 

 تقديم:

لِّ حدودِّ 
ُّ
مث

َ
إن التفكير في الوباء، أو الفيروس، أو الجائحة، ال يقف عند ت

ما استعجالِّ  ٍص بوجوده، وُربَّ َربُّ
َ
َل من تهديٍد لحياة اإلنسان وت ِّ

ّ
ك

َ
ُنُه أن ُيش ما ُيمكِّ

لِّ 
فناءه؛ وإنما يذهب إلى ما هو أبعد وأعمق من كل هذه الهواجس. فمجرد تأمُّ

ه حال اإلنسان في سياق التفك
ُ
ٌن هّيٌن شأن ير هذا، يكشف عن ضعفه. إنه كائِّ

 إلى درجة إيمانهِّ بضعفه بوثوقيٍة تجعله ال يتوانى عن 
ٌ

في هذا الوجود، ضعيف

ُحُجٍب عديدة، وبُحُجب للُحُجب نفسها، لينس ى ضعفه  تغليف هشاشته هذه بِّ

، وهَم القوة. وهو وهٌم أَزلّي ال يطفو على  هِّ داراتِّ
ُ
ق، ملِّ السطح إال املحتوم، فيعتنِّ

في ظرٍف مأزوم، وفي كبد وضٍع كارثي. إن األزمة، شأنها شأن املرض أو الجائحة، 

ّسر 
َ
ُتك  في الوجود اإلنساني، تتدفق من غياهبه لِّ

ً
 كامنة

ً
 حيوية

ً
حيي قوة

ُ
 ت

ٌ
ة َرجَّ

ر.  رتابة جموده، فتدفعه إلى االنتباه والتيقظ الَحذِّ
َ
 قشرة

ن ألهم ما يملك، وألكثر ش يء كهذه ينتبه اإلنسا في قلب جوائح وأزمات

يطوله النسيان بشكل دائم؛ إنه وجوده الخاص. لكنه، لألسف، انتباُه 

جَبرِّ على االستيقاظِّ من غفوته؛ لذلك 
ُ
َرهِّ واملغلوب على أمره، امل

 
ك
ُ
، امل ّرِّ

َ
ط ض 

ُ
امل

ماعِّ الحقيقة املطلقة   التِّ
َ
فهو ليس باالنتباه األصيل. إنه انتباه مباغت لحظة

 واحدة على حياة باتت ُمغلفة باملوت   وانكشافها
ً
ف دفعة

ّ
ع، وتركيٌز مكث

َّ
 الال ُمَتَوق
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 رهيبة.
ً
هما تجربة

ّ
ل  والعدم، وأضحى املعيُش في ظِّ

رقى في وحل االعتياد، واإليقاع املكرور. وحاملا 
َ
إننا ننس ى وجودنا ونحن غ

نا الخوف من غرابته.
ُ
ك

َّ
ته، ويَتَمل دَّ نا جِّ َره مثل  يظهر جديٌد مباغت، تمتصُّ

 
ك

َ
ن

هذه الجوائح ليس ألنها قاتلة فقط، وإنما ألنها جديدة وغريبة وغير معتادة. 

نا  ت  مستهلكة في تداُولِّ
َ
ا، لدرجة أن َبات

ً
دُّ فتك

َ
ش

َ
نا من األمراض ما هو أ ف  لِّ

َ
فقد أ

اليومي، وصار الواحد منا يكاد ال يشعر بظلها على الواقع، كما لو أنه في منأى 

ُتها/خطورتها أنها عنها، أو أنها ال 
َ
َراف

َ
ط

َ
، ف

ً
 تعنيه في ش يء. أما جائحة كورونا، مثال

عمور، وما من بشرّيٍ إال ويشعر 
َ
َبت األفئدة في كل أقطارِّ امل

َ
ل
َ
الفتة للنظر، ألنها ق

ي بها دونما حاجة ملقدمات أو مؤشرات أو تنبيهات. نِّ
د َوَمع   بأنه ُمَهدَّ

أن تكون ''ال ش يء'' على اآلن فقط أدرك اإلنسان أن الحياة توشك 

طوى بسرعة البرق، ال ندرك 
ُ
 ألن ت

ٌ
اإلطالق، وأن املسافة بينها وبين املوت قابلة

معها كيف يمكن أن يتم هذا التحول أو االنتقال. لكن األهم، في كل هذا، هو 

استيعابه، أخيًرا وبشكٍل بديهي، لدرس عظيم: ''عدالة الطبيعة وحيادها'' في 

سان وأنانيته''. فاملوت فعل طبيعي، كوني وعادل، أما القتل مقابل ''ظلم اإلن

 فإنه ُجرم إنساني، متزمت وجائر.

لذلك في قلب األزمات الصحية واملرضية، وفي عز الجوائح الوبائية، تتهيأ 

 الوعي بأن الطبيعة وحش ال يمكن ترويضه، مهما حاول 
ُ
لإلنسان فرصة

ها نَّ
َ
 التحكم فيها وبسط سيطرته عليها. وأ

ُ
، في اآلن ذاته، مالذه الوحيد حيث

يحتمي بها منها ومن ذاته أيًضا. ومن ثم ال مناص مما أسماه ''ميشيل سير'' 

ـ''التحكم في التحكم''؛ أي أن نعيد ترتيب عالقتنا بالطبيعة على أسس معقولة  بِّ
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ونضيف إلى قول ميشيل سير هذا، أن الطبيعة اليوم، في ظل هذا  (1)ومقننة.

َر إليها في معاٍن أوسع؛ فهناك الطبيعة الواقع امل
َ
رعب والفتاك، يمكن أن ُينظ

اإلنسانية التي تناسيناها وأغرقناها في مادية ُمجحفة وقاتلة. ثم هناك الطبيعة 

في معناها امليتافيزيقي؛ أي فكرة األصل واملبدأ وما يسميه سبينوزا بالطبيعة 

ترتيب مجموعة من التصورات  الطابعة. تستدعي منا هذه األخيرة أيًضا إعادة

والعالقات التي تهم صلة العالم الطبيعي بالعالم ما وراء الطبيعي، وهي الصلة 

التي تشهد هزات وارتجاجات عنيفة تعيد مساءلة الكثير من االعتقادات واآلراء 

التي لطاملا اطمأنَّ إليها اإلنسان، وغاص في سكون ذهني وعقلي ووجودي وهو 

 ب حولها.يحتمي بها ويتحزَّ 

إننا إذن أمام فرصة إلعادة النظر في جملة من األفكار التي تبدو أنها 

تقادمت، وما عاد واقع الحال يتقبل اجترارها وإعادة إنتاجها. وهي فرصة أيًضا 

ا أرحب في شتى 
ً
لخلق قطائع جديدة ذات طابع خالق، تفتح لإلنسانية آفاق

وجودية. ومن بينها على سبيل مناحي الحياة، العلمية وامليتافيزيقية وال

التخصيص، ال الحصر، سننبري في هذا البحث للبعد العالئقي في هذا الحياة، 

 والذي يتعلق أساًسا بسؤال الوجود املشترك في ظل هذه الجائحة.

 الوجود في العالم: .1

أي معنى للوجود والكينونة اليوم؟ وأي ثوابَت ممكنٍة لوجود أصيل في 

أكثر من   vulnérable''عالم'' ُمجتاح ومجروح، أو على األقل بات إنسانُه َعطوًبا  

ذي قبل؟ كيف هي عالقة هذا األخير، اليوم، بذاته وبالعالم، تحَت رحمةِّ هذه 
 

( 1 )-  Serres, Michel (1990): «Le contrat naturel», Editions Champs essais, 
Flammarion, Paris. pp: 58-  59. 
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نى ما زال الحديث ممكًنا الجائحة الطبيعية، الصحية والوجودية؟ بل بأي مع

ُبّوِّ بريقه؟
ُ
 عن فكرة ''العالم'' بعد انطفاءِّ سحره، وخ

َل سحر العالم، ولم تعد اإلنسانية تلهث وراء أوهام ''املواطنة 
َ
ف
َ
لقد أ

العاملية'' و''العوملة'' و''الكونية''، وما تال ذلك من دخول وهمي إلى يوتوبيا ''عالم 

ا من قبضتها، لكنها أحكمت بال حدود''. فجائحة ''فيروس كو  عفِّ حيًّ
ُ
رونا'' لم ت

إغالَق كل الحدود بين الدول والذوات، وكأنه دماٌر يقتنُص املجتمعات والدول، 

َز منيعٍة بينها، حتى صار العالم   ًضا  -  في معناه الكوني األوسع–وُيقيُم حواجِّ  ُمَبعَّ

َب على غيرِّ ما كانت عليه، ويعاد رسمها من 
َ
قل

ُ
وُمقسًما، وتوشك خريطته أن ت

جديد رسًما قد تتالش ى معه دول، ولربما تظهر أخرى جديدة، أو تتسع تلك 

َهمَّ ما في هذا كله هو ''عالم'' اإلنسان 
َ
التي كانت محدودة ومحصورة. بيد أن أ

ذه الظروف التي بات فيها حيث يوجد، أو العالم بما هو مسكن الذات في ه

رِّ إحساٍس ضاٍر 
ي 
َ
الناس قابعين في مساكنهم بشكل إجباري غير مسبوق، تحَت ن

باإلكراه. لقد بات الناس يقطنون أماكَن ال يحسون بأدنى قابلية أو إمكانية ألن 

 يؤنث فيها املكان.

ما أقس ى على املرء أن يقيم في مكان بال مكانة، فيكون ذلك هو إمكانه 

 يحل به؛ ألن الو 
َّ

 يقيم فيه وأال
َّ

 يسكن في مكان ما، وأال
َّ

حيد. إذ ال يمكنه أال

ناٍس 
ُ
 أ

َ
الشرط اإلنساني، كما قال هايدغر، يتأسس على السكن باعتباره إقامة

والسكن هو الكيفية التي يوجد بها اإلنسان الفاني على  (1)فانين على األرض.

ا نقول أنه ي
َّ َ
سكن فمعنى ذلك أنه، وهو على وعي وجه البسيطة. ومن ثم، مل

 

( 1 )-  Heidegger, Martin (1980): «Bâtir habiter penser», in: «Essais et 
Conférences», Traduction de l'allemand par : André Préau. Préface de Jean 
Beaufret TEL- Gallimard, Paris. p: 176. 

http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=36510&SearchAction=OK
http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=12213&SearchAction=OK
http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=12213&SearchAction=OK


 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 152  
 

بسلطة املوت عليه وبقدرته عليه أيًضا، قادر على توجيه وجوده الخاص نحو 

موت يليق به، وصوب إنقاذ األرض وتحريرها. ففي األرض نسكن ونقيم ونموت، 

دها وامتالكها  َسيُّ
َ
وتحريرها هو تحريٌر لنا ولوجودنا كذلك، ومتى نزعنا إلى ت

 
ُ
ّنا بصدد تدمير أركانها وأسسها، وبذلك نهد بنيان عاملنا حيث والتحكم فيها ك

 نوجد.

، être sans mondeإننا نوجد وجوًدا يكاد أن يكون دون فكرة العالم 

 -être- sans- monde- dans- leلكن الخطير أنه وجود دون عالم في العالم 

mondeَدت بنا إلى أصول و 
َ
نا الحيوانية ، أي أن بيننا وبين العالم هوة سحيقة أ

َمّني النفس بالسيادة 
ُ
األولى. صرنا كائنات في الطبيعة، أذعنت بعد أن كانت ت

والتحكم. لم يعد لنا عالم، لكننا صرنا له، فوعينا بضآلة ما نحن عليه، 

منا بذلك تسليًما.
َّ
 وَسل

َدا االحتماء بها 
َ
ال وجود اليوم إال في قلب العزلة، وبين جدران صماء غ

، ثم لنفكر في الحياة، ليأتي آُن التأمل هو  
ً

السبيل الوحيد إلى البقاء. فلنبق أوال

في الوجود الحًقا. ال يمكن ملن ال يأمن بقاءه أن يعيش قلق الوجود. فأن تكون 

املعزول –وتنظر في وجودك معناه أن تحيا حاضرك، اآلن وهنا، أما املنعزل 

هو بعيد كل البعد عن حاضره؛ فإما أنه ف  -  كرًها، واملقيم قسًرا، والساكن قهًرا

ًسا في ما يمكن أن ُيستقبل من  قابع في ذكريات ماضيه املفقود، أو تراه ُمنغمِّ

 حياة قد تستحيل إلى موت في أي لحظة.

َتلَّ وزنه، 
 
َع إيقاع الزمان، واخ  كل ش يء، فتَصدَّ

ُ
لقد أربكت هذه الجائحة

جَّ معه هيكُل الوجود. فمن يعيش زمان
َ
ت ه الحاضر ليس كمن يربط هذا وار 

الزمان باملصير واملآل، ومن يحيا منفتًحا على ما ال يحص ى من إمكانات الوجود 
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ليس كمن ال إمكان له سوى العزلة أو املوت. أوليست العزلة ضرًبا من املوت؟ 

ر عنها كيركيغارد؟  أليس الوجود بال إمكان مكابدة لتجربة االختناق كما عبَّ

ائيف يتحدث عن حق الفرد املقدس في العزلة، وذلك كان نيكوال بردي

سعًيا منه للحفاظ على حياته الخاصة. بيد أنها عزلة ال ُيقصد بها االنقطاع 

التام والكلي عن املجتمع وعن الحياة العامة واملشتركة مع اآلخرين، أو ما يسمى 

ملجتمع، بالعزلة املطلقة؛ إنها محض عزلة نسبية ال يمكن تصورها إال في قلب ا

بمعية الناس والذوات األخرى، وفي إطار العالقة مع الغير. إن العزلة املطلقة، 

 نجعل من عزلتنا 
َّ

يقول برديائيف، هي ''الجحيم والال وجود''، لذلك حريٌّ بنا أال

اليوم، التي توسلناها اتقاًء لشر الجائحة املتربصة بنا، جحيًما ال يطاق، وأن 

َمها بنوع من الحياة سِّ
َ
الجديدة، وذلك بتغيير فكرتنا عن الذات واآلخر والعالم.   ن

هنا يمكننا أن نعيش عزلة نسبية تسمح بنمو النفس، وباستمرار الحياة في 

ٍر'' و''متأّهٍب''.  قالب وجوٍد ''يقظ'' و''َحذِّ

ما عاد ممكًنا لإلنسان أن يوجد خارج ذاته ليفهم العالم، حسبه فقط 

، ال ليفهمها فيجعل منها عامله؛ وإنما ليقيها انزواءُه في غياهب هذه الذات

َن شروط البقاء  ويحفظ بقاءها. لقد تراجعت طموحاته الوجودية وغدا َره 

ف عنده ومعه زمن 
َّ
َوق

َ
َع وصار واقًعا ت

َ
الطبيعية. لذلك فهو وجود بال ممكن، َوق

الوجود املجابه لقدره، الذي هو املوت، ولشبح هذا املوت املتجلي في جحيم 

 آلخر.ا

 اآلخرون هم الجحيم: .2

 بعيًدا عن النقاشات العلمية والسياسية واالقتصادية التي صاحبت  

عــــــــا رأينــــــا؛ ال شك، كمـــــظهور فيروس كورون
َّ
َتَوق

ُ
لِّ غيرِّ امل

َ
بِّ الَجل

 
ط

َ
 ا، أن لهذا الخ
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بمجرد أبعاًدا أخرى وجودية ال مناص من التفكير فيها. فاألمر ال يتعلق، فقط، 

زِّلزاٍل  حصد آالف األرواح دونما توقف أو تمييز، وإنما بِّ
َ
اكة، ت جائحة عاملية فتَّ

رهيب لن يتوانى عن إحداثِّ قلٍب جذرّيٍ وعميٍق في مجموعة من الُبنى واألفكار 

 والتصورات، وحتى املعتقدات.

 على كل هذا االنقالب؟
ُ

 فما الباعث

يكمن السبب، ببساطة، في أن فيروس كورونا وضع اإلنسانية في مواجهة 

ر كل واحد منا بتلك الحقيقة التي نثابر، في كل لحظة، 
َّ
مباشرة مع املوت. وذك

ا فقط؛  ا أو مثاليًّ  نسيانها والتغاض ي عنها. لقد صار املوت يقيًنا، ليس عقليًّ
َ
ُبغية

هوًدا كل يوٍم، نتحرى و 
 

قائعه حول العالم لحظة بلحظة، ويبدو وإنما واقًعا َمش

ًصا أمامنا، اآلن وهنا. بل إن املوت يكاد أن يغدو هو األمر الطبيعي واملعتاد،  شاخِّ

ا سعيًدا، يقتنصهما 
ًّ
في حين توشك الحياة أن تصير فرصة ُعظمى، أو حظ

اإلنسان من بين أنياب املوت ومخالب املرض. ال يعيش اليوم إال من كان 

ا، وم
ً
ن آثر التشبث ببصيص الحياة الذي تتقاذفه رياح الجائحة، محظوظ

ة الطبيعية والوجودية.
َّ
ل  وتعصف به هذه العِّ

اآلن فقط صارت الحياة ذكرى. ولربما نتذكرها بحس نوستالجي قوي 

ا: لقد كنا أحياء، نسكن ذواتنا وبيوتنا والعالم، كنا نعيش ببساطة دون أن  جدًّ

تراث للموت املرتقب. وها نحن اآلن بين هذا وتلك، نفكر في الحياة، وبال أدنى اك

نموت شيًئا فشيًئا، ويفنى كل ش يء من حولنا. ها نحن كمن يعاني دبيَب 

ضني؛ تلك التجربة األليمة الحبلى باملعاناة، والذي 
ُ
م وامل قِّ

س 
ُ
االحتضار البطيء امل

 اصل بين ــــــالف مل األلم في الحدـــــــهو تح - ار ـاالحتض -وصفه إميل سيوران بأنه 
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 (1)الحياة واملوت.

 الفناء بحميمية العالقات اإلنسانية أيًضا. فإذا كانت هذه 
َ

لقد َعَصف

الجائحة قد أعادت لألسرة دفأها، وصار البيت مسكًنا للوجود بعد سنوات 

عت أيًضا من الهوة بين  عجاف من العزلة في قلب الحياة املشتركة؛ فإنها َوسَّ

ًما كما وصفهم سارتر، ولم ''األنا'' و''الغير'' البعيد والغريب. صار اآلخرون جحي

 يعد وجودهم يهدد وجودي فقط، لكنه بات خطًرا يحذق بحياتي برمتها.

لم يعد اآلخر جحيًما ألنه يزاحمني الوجود، ويسلبني حريتي، وألنني 

أتصرف وأوجد معه على غير سجيتي، وألنه يجعلني أخاف وأخجل وأقنط 

مكانه إزهاقها بعد أن أصبح وأرتبك وأتردد...الخ. لقد صار قابًضا لروحي وبإ

ر صفو الحياة التي نتقاسمها، 
ّ
يلوث الهواء الذي نشترك في استنشاقه، وُيعك

ويكدر نقاء الطبيعة التي تحتضننا. لم يعد يوجد معي فقط، وإنما صار موجوًدا 

ب 
َّ
ا باملوت من كل جهة. لقد أل

ً
 للعدوى، يوجد معي ويقبل عليَّ مطوق

ً
حامال

على     -أي الغير–ما عادت تطيق وجودنا، فصرنا ننظر إليه    الطبيعة علينا حتى

 أنه ذلك ''األنا الذي هو ضدي وعدوي أنا''؛ وهو الجحيم واملوت في اآلن ذاته.

إننا اليوم في قلب حرب طبيعية ووجودية على حد سواء. حرب مع هذه 

 الجائحة الطبيعية واملحايدة، والتي ال يمكن وصمها بأي تأويالت أخالقية.

َسّول له نفسه أن يكون تلك الشرارة التي تؤجج نار 
ُ
وحرب وجودية مع من ت

هذه الجائحة، فتلهب فتيلها، وتطلق لنفسها العنان لتعصف بذوات ال ذنب 

 

(1)-  Cioran (1990): «Sur les cimes du désespoir», Texte traduit par: André Vornic. 
Revu par: Christiane Prémont. 1re Publication, Editions L’Herne. p: 22. 
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ـ  لها إال أنها تشترك الوجود مع كائنات مجردة مما يسميه ليفيناس بِّ

 ''املسؤولية''.

 الغير مسؤوليتي:  .3

مع الغير، وتجربة وجود مشترك. قد كل مرض هو بالضرورة عالقة 

أمرض وأتألم في صمت، لكن مرَض من أحب يؤملني أكثر؛ ألنني أتألم ألمله وأتألم 

لحبه. أعلم علم اليقين أنني سأموت، وقد أموت وأنا مهدد بمثل هذا الوباء 

الفتاك والقاتل؛ بيد أن موت من هم أقرب إلى قلبي يقض مضجعي ويثير في 

 هو البعد التراجيدي في املرض واملوت. نفس ي الرعب. هذا

لكن هل هذا يعني أنَّ الذات على استعداٍد كلي وكامل للتضحية بالنفس 

 في سبيل ضمان حياة الغير؟

لقد أماطت كورونا اللثام عن الكثير من الحقائق في هذا الباب الخاص 

ا م ا من كون هذه الجائحة تشكل َهمًّ
ً
ا؛ بالعالقة مع الغير. وذلك انطالق

ً
شترك

ا، 
ً
جعل اإلنسان يدرك وحدة املصير، ويعي أن خالص الفرد لم يعد، إطالق

ا ما دمنا إزاء ''أنا اجتماعي'' طغى على ''األنا الشخص ي'' وبسط  ا وفرديًّ رهاًنا ذاتيًّ

 سيطرته عليه.

إن هيمنة األنا االجتماعي هنا، ال تعني فقط انتشار قيم التعاون 

يد أيًضا وعي كل فرد بأنه لن ينُجو بنفسه فقط والتضامن بين الناس؛ بل تف

وهو في ''حرب'' جماعية، عاملية وكونية. فنجاته من نجاة من يشتركون معه 

الوجود، ومن ثم لن يكون في ُوسع أّي كان تبني موقف الالمباالة إزاء الغير، 

 القريب والبعيد.
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د أن سالمتها الشخصية صارت  كل ذات تتحمل مسؤولية نفسها، بي 

رهينة بسلوك الغير أيًضا، والذي ال يكف عن طي املسافة بينه وبين كل ذات 

 أخرى؛ بهذا املعنى فالغير هو قدر األنا ومسؤوليته.

تتخذ العالقة مع الغير، هنا، شكَل لقاء معه والتقاء به، وهو ما يلغي 

راف كل أنانية ممكنة، ويفسح املجال أمام االنفتاح واالعتراف املتبادل. وهو اعت

بالذات قبل الغير ألنه نابع من حاجتي إليه بقدر حاجته إلّي. عندما ألتقي 

بالغير، وأقترب منه، أجده يطلب مساعدتي؛ وبهذا ينتابني شعور قوي 

ـ''وجهـ''ـــه الذي هو كينونته،  باملسؤولية تجاهه. إذن، فلقائي بالغير هو لقاء بِّ

عوزه وُعرّيه. إن وجه الغير والذي يظهر بؤسه ومعطوبيته وانجراحه وعجزه و 

كمثل ذلك الفقير أو الغريب الذي يستغيث طلًبا للمساعدة، وهو ما يفرض 

على هذه العالقة أن تكون إيتيقية. إذن فوجه الغير هو ما أراعيه فيه وأتحمل 

 أمامي بالضرورة، بل صرت 
ً
مسؤوليته. ومع هذه الجائحة لم يعد وجهه ماثال

تي وسكناتي: ال يجب أن أخرج، وينبغي أن أحتفظ أفترضه وأستحضره في حركا

ا...الخ. كل هذه ممارسات   أبرح مسكني إال مضطرًّ
َّ

باملسافة بيني وبين الناس، وأال

أراعي فيها وجه الغير الذي أعرفه، وحتى ذاك الذي ال أعرفه؛ فأتحمل 

 مسؤوليتي ومسؤولية نفس ي بتحملي ملسؤولية الغير.

ل واستغاثة؛ إنه ينادي يلتقي الغير بي لقاًء في  صيغة نداء وتوسُّ

ا لدي،  َدع سرًّ و 
َ
َمن أ

َ
مسؤوليتي، وبذلك ألتقي به وأكتشف وجهه، ليغدو حينها ك

حفظِّ نفس ي حيث أنا، وبأن أحفظ املسافة   عنه، أحفظه بِّ
ً

فأصير مسؤوال

ا، فال نلتقي ا وجسديًّ  بيننا؛ لكي نبقى مًعا، هو وأنا. قد أختفي وأتوارى عنه ماديًّ

ا يكون صعًبا، وهو ما  ا وإنسانيًّ ا وأخالقيًّ وجًها لوجه، لكن القيام بذلك إيتيقيًّ
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يفسر كيف أنني أتمثله وأستحضره في غيابه، خصوًصا ونحن في أزمة صار فيها 

التباعد والغياب من أكثر السبل ضماًنا للبقاء. إنني َمديٌن للغير، وأشعر كما لو 

 أنني بطٌل تم اختياره، أو رسول  
َ
تم اصطفاؤه، إلنجاز مهمة إنسانية ال مندوحة

لي عن إتمامها؛ ألن في إهمال ذلك كله خيانة لإلنسانية، بما فيها نفس ي. بهذا 

املعنى يكون حمل َهّم اآلخر، والخوف من موته هو بالتأكيد، حسب ليفيناس، 

وهي املسؤولية التي قد تتبخر معها فكرة الغير  ( 1).أساس املسؤولية تجاهه

ا  ا وإنسانيًّ يت كل مسافة ممكنة بين األنوات طيا روحيًّ وِّ
ُ
الغريب، بعد أن ط

ا. هنا بالضبط تجسدت إحدى معاني  ا ومكانيًّ ا، لكنها اتسعت ماديًّ وإيتيقيًّ

 مقولة أرتور رامبو الشهيرة: ''أنا هو اآلخر''.

 واآلخر هو أناأنا هو اآلخر،  .4

أن يكون اإلنسان هو نفسه يعني ذلك، حسب كليمون روس ي، أن ينظر 

إلى ذاته على أنها آخر. لكن هذا التصور يتوقف، بشكل طبيعي، مع املوت؛ 

سنموت منعزلين بلغة باسكال، ومعنى  (2)ألنني أنا الذي أموت وليس صنوي.

لموت. لذلك فاملوت يفيد هذا تفرد الكائن غير القابل لالختزال في مواجهته ل

انتهاء وانتفاء كل مسافة ممكنة، سواء مكانية أو زمانية، بين الذات ونفسها. 

في  André Ruellanومن ثم التطابق العاجل بينهما. إن هذا هو ما عّبر عنه 

 '' عندما قال أن »املوت هو موعد مع الذات:manuel du savoir mourirكتابه ''

 

(1)-  Levinas, Emmanuel (2017): «Éthique et infini», Fayard/ France Culture, Le 
Livre de poche, Paris. p: 117- 118. 
( 2 )-  Rosset, Clément (2017): «Le réel et son double», Editions Gallimard, 
Collection Folio/Essais, Paris. p: 101. 
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 (1)رة واحدة على األقل.«يجب أن تكون دقيًقا م

لكن املوَت أصبَح في زمن جائحة كورونا لقاًء مع الغير سابًقا على املوعد 

ا؛ نلقي املوت ونتلقاه  مع مشهد الحياة الختامي. بل إن اللقاء صار إلقاًء وتلقيًّ

ونلتقي حوله. املوت قدر، لكنه قدُر الُهَناك، واآلخر قدري هنا، وبين املوت وما 

ه تالش ى كل ش يء، بما في ذلك ذاتي وذات غيري؛ تالشينا في قلق يقود إلي

ا ال سبيل إلى فّضه. إننا نشترك الذات نفسها، ولم نعد 
ً
املشترك بيننا اشتراك

ته املنصهرة  يَّ رِّ
َ
ندري كيف ننشطر إلى ذوات متفردة، ليسترجع كل منا آخ

 واملنفلتة منه.

جود، ومن منظور ما أسماه قد أكون أنا هو اآلخر من باب اشتراكنا في الو 

ـ ''ديكتاتورية النحن''   التي تهيمن على   )the dictatorship of the They(2هايدغر بِّ

الذات، وتجعلها تنصهر في الجماعة وفي العيش املشترك. لكن مع فيروس 

كورونا صار اآلخر هو أنا باعتبار وحدة الشروط والسياقات التي باتت تجمعنا؛ 

ست كل الف مِّ
ُ
د الناس واجتمعوا على كسب رهان إذ ط روق الفردية، وتوحَّ

الحياة. حتى أن حياة األنا لم تعد ممكنة في ظل ما يتربص بحياة اآلخر من 

موت، ومن ثم ال مفر من صون وجود الغير لكي ينعم وجودي أنا باالستقرار 

 واالستمرار.

تراجعت كل ذات باحثة عن الخالص، فتوارت عن األنظار واألجساد، 

محتمية بعوالم ضيقة تجمع األنا وتمنعه، لكنها بفعلها ذاك لم تتجرد من 

 

(1)-  Ibid, p: 102. 
( 2 )-  Heidegger, Martin (1996): «Being and Time», Translated by: Joan 
Stambaugh, State University of New York Press, Albany New York. p: 119. 
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اآلخر، وإنما انعزلت محملة به حد التخمة. تلتقي به من خالل لقاء آخر بينه 

، وتحيا وجوًدا وبين ذات أخرى؛ فهذه البينذاتية ال تترك أي ذات لتنعم بعزلتها

َها القريب،  رِّ
َ
 بين الذات وآخ

ًّ
خالًصا. كما أن ما يهدد اآلخر البعيد يغدو حاال

 وهو ما يعني أن الالمباالة أمر مستحيل.

ال يمكن للغير أن يوجد وجوًدا محايًدا؛ أي أنه ال يمكنه الوجود مع األنا 

وجود في ذاته كما لو أنه غير موجود. ألنه ليس مجرد موجود مادي أو طبيعي )

être en soi ٌع شديد، وهو وجود لذاته
 
 être(؛ بل هو وجود له أثٌر عميق َوَوق

pour soi  أيًضا. بمعنى أن الغير عبارة عن كائن واٍع وحر ومستقل، له من

الرهانات والتحديات والتطلعات مثل ما أملكه أنا. وفي قلب هذه األزمات 

الصه الفردي، غير أن هذا السعي الدؤوب الكونية، ينزع كل أنا إلى البحث عن خ

قد يؤدي إلى اصطدام الذوات، والدخول في صراعات وجودية خطيرة. إال أن 

وجود عدو مشترك، هو املرض أو الفيروس، َحاَل دون نشوب تلك الحروب 

اليومية واملألوفة من أجل البقاء والوجود، وتمخض عنه اتحاد الذوات في ما 

ح للعيش املشترك معنى آخر في قلب هذه ''الحرب بينها ملواجهته. فأصب

الكونية''، هذا القدر الذي أضحى واقًعا، وجعل من الناس كائنات ميتافيزيقية 

 أدركت ذلك أم لم تدركه.

إن اإلنسان غير قادر على الهرب من القدر. ومعنى هذا، ببساطة، عجزنا 

 فما هو موجود هو كذلك بالفعل (1)عن الهروب من الواقع.
َّ

، وال يمكنه أال

يوجد. والواقع هو ما وقع، وال يسعنا أن نجعل منه كما لو أنه لم يقع. وواقعنا 

 

(1)-  Rosset, Clément (2017): «Le réel et son double», op. cit, p: 50. 
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اليوم جائحة خفية، ناعمة وزئبقية، طمست كل الحدود الفاصلة بين الذوات، 

فاختزلتها جميعها في نمط وجودي ضيق محصور في ذلك ''الكائن الباحث عن 

درك أخيًرا لحقي
ُ
قته وحقيقة الحياة التي ال تقل تفاهة الواحدة البقاء''، وامل

 منهما عن تفاهة األخرى.

: »الحياة قصة محكية من  Macbethيتحدث ماكبيث 
ً

عن الحياة قائال

هكذا تبدو  (1)طرف أبله، مليئة بالصخب والسخط، والتي ال تعني أي ش يء.«

كل فرد كان  الحياة تافهة اليوم، وكأنها حفلة تفاهة بلغة كونديرا. تافهة ألن

ّل من املوت؛ فإذا به اآلن غارق في كبده. وتافهة أيًضا ألن اآلخر  يرى نفسه في حِّ

الذي كان جحيًما ها هو قد صار أنا، وصرت أنا هو هو. إنها حفلة تفاهة بعد 

أن بات الواحد منا ال يعي ما به يكون هو، فتجرد من هويته، وأمس ى كائًنا 

ا ش ا، أن خالصه بيد جالديه، ومن يملكون مفاتيح هجيًنا وتائًها يعي، وعيًّ قيًّ

 باب جحيمه.

أمام املوت يعترف املرء بقلة حيلته، وُيقرُّ بحجم الوهم الذي كان يتخبط 

فيه، وبتفاهته وهو يدعي بحثه الدائم عن الحقيقة. يتحرى اإلنسان الحقيقة 

ت يتمنى لو طوال حياته، ويبحث عن العيش فيها وفي الواقع. إال أنه لحظة املو 

أن األشياء ليست كما هي عليه، ولو أن حقيقتها غير هذه التي تبدو أمامه، ولو 

ا أن يلهث الكثيرون خلف وهم  أن واقعه هذا ما وقع. لذلك يبدو طبيعيًّ

ج لها.   أو فكرة ُيروَّ
ً

''الوهم''، والتشبث بفكرة أن هذه الجائحة ليست إال تمثال

 هم، وأكثر ضعًفا أمام بصيص األمل الذيهكذا هو اإلنسان؛ ضعيف أمام الو 

 

(1)- Rosset, Clément (2017): «Le réel et son double», op. cit, p: 51. 
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 ينأى به عما يقع، ويعلق حياته باملمكن.

 العيش املشترك وتجربة الوجود عن ُبعد: .5

يقتض ي ''العيش املشترك''، بين األنا والغير، في قلب هذه الجائحة، أن 

تفكر الذوات في تدبيره بكيفية مختلفة عن التدبير املألوف، وأهم شرط هنا هو 

ـ''املسافة''. لذلك فنحن أمام ضرورة وجودية تستدعي منا ما يسم يه ليفيناس بِّ

تجاوز تلك التصورات القائلة باستقبال الغير، االنفتاح عليه، التواصل معه، 

فني األنا والغير مًعا. ومن ثم 
ُ
واستضافته...الخ؛ ألن من شأن تلك األفعال أن ت

نى عن توسيع املسافة بينهما عوض طّيها، و  الحفاظ على برانية ال غِّ

l’extériorité  كل ذات في مواجهة دعوات اللقاء والحميمية والجوانية

l’intériorité .التي قد تصدر من الذوات األخرى 

مع، التي ال يمكن إلغاؤها على اإلطالق،  -إننا هنا ال نلغي فكرة الوجود

في ظل طبيعة الوجود اإلنساني، وفي ظل حاجة اإلنسان امللحة للغير لكي يعي 

وجوده ويضفي قيمة عليه. لكننا بصدد وجود مأزوم وموبوء لم يعد اإلنسان 

دانِّ  َسيَّ
َ
ه، ولم يبَق األنا والغير هما من َيت مِّ

َوهُّ
َ
ه وحده من يملك زمامه، على حد ت

د الذوات لدرجة أن صرنا  ويشتركان في التحكم فيه؛ إنه وجود ثائر ومنفلت، َوحَّ

أمام ''أنا'' بال غير، وغير بال ''أنا آخر''. لقد عاد اإلنسان إلى ذاته، ولم يعد 

َريته واسترجع 
َ
األصل هو الغير، بل أصبح األنا هو القاعدة، بعد أن استعاد آخ

قيَد عيش مشترك يقتض ي منا أن نعيشه خصوصيته املسلوبة. لذلك فإننا 

دّبره عن بعد 
ُ
، وهذه إحدى مزايا ''املسافة'' التي يمكن أن à distanceمًعا، ون

طوى كما أنها قابلة ألن تمتد وتتسع.
ُ
 ت
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يحيل تأرجح املسافة بين الطي والتمدد على أن مشكلة العيش املشترك، 

 في إمكان واحد؛ في ظل جائحة كورونا، وفي قلب هذا الوجود الذي صا
ً

ر مختزال

َحل بالعزلة فقط، واالنزواء 
ُ
هو إمكان العدوى، ومن ثم املوت، ال يمكن أن ت

خارج الحياة والوجود والعالم؛ وإنما ينبغي أن نتحول من قلق العيش املشترك 

. إن هّم كل إنسان اليوم هو أن يعيش، ومن 
ً

إلى االشتراك في قلق العيش أوال

 مع. وإال فإن الوضع سيؤول إلى موت مشترك. -ي العيشثم يمكنه أن يفكر ف
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 على سبيل الختم: ''من مزايا كورونا''

إن الجميل في جائحة كورونا هو أنها اجتاحت العالم اجتياح من ال يختار 

َمّيز بين الغني والفقير، بين املؤمن وغير املؤمن، 
ُ
وال يفاضل بين الناس. فهي ال ت

َمَرت جميَع تفاصيله؛ 
َ
ته، وغ ُرمَّ بين املؤله وامللحد... الخ. لقد اكتسحت العالم بِّ

ُرها. لكن الالفت للنظر هو أن عدم تمييزها ذاك دقيُقها وعظيُمها، صغيُرها وكبي

هو سر االهتمام الشديد بها، بل هو أصل هذا ''الخوف الجماعي'' منها. ليس 

الناس دون  جميعاملقلق فيها هو تهديدها لحياة الناس، بل تهديدها لحياة 

ى عدالة الطبيعة ومساواتها.  استثناء؛ هنا تتبدَّ

 املرض ى وا
ُ

لضعفاء والبؤساء، بسبب الجوع والفقر يموت كل يوٍم آالف

ا 
ً
واملرض والحرب. وما من أحد يكترث لحالهم، لدرجة أن موتهم بات َحَدث

ا، وأخرى  ا مثله مثل أي تظاهرة رياضية. فهناك فئة تتنافس رياضيًّ روتينيًّ

ا. أما الفئة األكثر ُبؤًسا فتقاتل  ا، ورابعة تتبارى فنيًّ ا، وثالثة سياسيًّ اقتصاديًّ

ا؛ تحارب لتعيش، فتقاوم الطبيعة والذات واآلخر، دون وت ا وطبيعيًّ صارع وجوديًّ

 أن يلتفت لها أحد.

لكن، اآلن فقط، صار املوت مدعاة للتفكير. في هذه اللحظة بالذات 

انتبه اإلنسان إلى أنه، في الوقت الذي يحيا فيه حياة عادية وطبيعية، هناك 

املوت أعدل األشياء قسمة بين الناس،   من يموت ألجل أن يحيا. اآلن فقط غدا

ّلٍ منه ومن مسبباته.  فبات للجميع نصيبه األوفر منه، وما عاد في حِّ

في زمن جائحة كورونا هذا، أصبح املوت غباًرا تتقاذفه الرياح، وقد 

يدخل من أي نافذة، دون أن يفرق بين بيٍت صغيٍر وقصٍر كبيٍر. املوت، هذا 
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، ها هو اليوم (1)بلغة جانكيليفتش  rien -presque -unالذي يكاد يكون ال ش يء  

ش يء''؛  صار كل ش يء. بات هذا الفيروس هو كل ش يء بعدما كان في منزلة الـ''ال 

كان حقيًرا يجد مرتعه الخصب في بيئة حقيرة أيًضا، مع أناس أشد بؤًسا 

وحقارة، فإذا به يرتاد أفخم القصور، ويالزم أرقى الشخصيات، ويحجب النور 

 عن أشهر املشاهير.

إن مثل هذه الجوائح تجعل عدًدا كبيًرا من األفراد يتحولون، في كل يوم، 

لنشاط املنتش ي، إلى حالة التضرع والتوسل من حالة الحيوية املنتصرة وا

فيدرك الناس أنه ما من أحد أفضل من   (2)واالبتهال، ووضعية الجثة الهامدة.

ون في  دُّ أحد، وأنهم في حضرة الطبيعة سواء؛ ُيقبلون على الحياة بنهم، وَيجِّ

َدُرهم، وال 
َ
اتقاء املوت دون هوادة. لكنهم سرعان ما يدركون أن الطبيعة هي ق

ملكون إال التخلي عن األنانية والفردانية، ثم العودة إلى اآلخر ملعانقة ي

 اإلنسانية، ومصاحبة الطبيعة من جديد.

يتحدث الجميع اآلن عن جائحة كورونا، وعن هذا الالش يء، ال لش يء إال 

ألنه فيروس ال يرى، ال يختار وال يميز؛ ألنه ال يعرف وال يحكم، لذلك فإنه ال 

ت  أدلجته واالتجار  يخطئ. لو أمكن َتمَّ
َ
للبعض أن يتحالف مع هذا الفيروس ل

به والزج به في غياهب الهوامش بعيًدا عن املركز. ولربما نسمع بفتاوى جديدة 

ُل   -وهذا ما تتقاذفه األلسن اليوم بالفعل -
ّ
َعل

ُ
تبرر مرض البعض بكفرهم، وت

اك يغدو الفيروسادهم وفساد قيمهم وأخالـــــــــــــموت البعض اآلخر بفس 
َّ
ذ  قهم. إِّ

 

( 1 )-  Jankélévitch, Vladimir (2017): «La mort», Précédé d’un entretien avec 
Frédéric Worms. Editions Champs essais, Flammarion, Paris. p: 553. 
(2)-  Thibon, Gustave (1974): «L’épreuve du temps», in: «L’ignorance étoilée», 
Fayard, Paris. p: 138. 
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ل ما ال يحتمل، كما فعل اإلنسان مع فكرة ''اإلله'' نفسها. ا، ُيَحمَّ ا إنسانيًّ
ً
 مخلوق

يعكس هذا الفيروس إذن كونية الطبيعة وقوتها، كونية اإلنسان 

وضعفه، ثم كونية الوجود وعبثيته. ويكشف لنا عن حقيقة اإلنسانية 

املشتركة، وهي ''الهروب الدائم من املوت''. إنها الحقيقة القادرة على أن تغير 

ا.  ا وفلسفيًّ ا واجتماعيًّ ا واقتصاديًّ فقد يهرب املرء كل ش يء في اإلنسان، سياسيًّ

من املوت ولو اقتض ى منه األمر االنسالخ عن ذاته، ويحتمي باآلخر الذي لطاملا 

ا.  اعتبره جحيًما وعدوًّ

ا باإلله، وربما يهرب من 
ً
ا عن الطبيعة، ولوذ

ً
وقد يهرب من املوت بحث

ا عن املوت نفسه. هذا هو قدر اإلنسان، وتلك هي تراجيديا الحياة 
ً
املوت بحث

ملك إال أن نعيشها بتفاؤل وفرح، بألم وأمل؛ نخش ى فيها املوت واملرض، التي ال ن

 لكننا نعيشها وكلنا أمل في سعادة قد تتحقق.

بعيًدا عن كل التأويالت االقتصادية –لربما تكون جائحة كورونا هذه 

نداًء من الطبيعة   -والسياسية واإليديولوجية، ومهما كانت صحتها أو وجاهتها

ذواتنا، فنهتم بالحياة واإلنسان، وبالطبيعة نفسها. إنه نداء لكي نعود إلى 

ت في سبات 
َّ
طبيعي بعد أن فشلت اإلنسانية في إطالق هكذا إشارات، وغط

عميق وعقيم أفقد الحياة معناها. ال شك أنه نداء قوي، ومؤلم، لكنه بليغ 

 وبّين؛ لذلك ال يمكن ألّي كان أن يتحاشاه أو يغض طرفه عنه.
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  والفقه الحضاري اريــاالستظه قهـكرونا بين الف
 - رؤية نقدية -

 

 مصطفى فاتيحي د.                                                   

 باحث في الفكر اإلسالمي وعلوم التربية؛                                             

 املعرفية والدراسات القيم بحث مركز عضو

 

 :مقدمة

جرت العادة من خالل األوبئة التي قرأنا عنها في القدم أنها تأتي في الغالب 

بشكل مفاجئ وغير متوقع، فتداهم الناس على حين غرة، لكن عنصر املفاجأة 

في الحالة الوبائية املعاصرة يختلف عما حدث في السابق نظرا لخاصية 

إلنسان ازدادت التعقيد والتشابك التي تطبع الحياة املعاصرة، فحاجيات ا

 بشكل مهول، ومطالبه تفاقمت، ونمط عيشه شهد انقالبات جوهرية. 

ليأتي هذا الكائن املتناهي في الصغر والعابر للقارات ويربك جميع  

الحسابات، ويشكك الناس في كثير من املسلمات، ويضعف الثقة في الثوابت 

ؤسسات، شف عن كثير من وهن اإلنسان وهشاشة دول ومكواملعتقدات. وي

وتهافت منظومات فكرية وأنساق ثقافية، كما عّرى الكثير من العلل في الفكر 

 والتصور والسلوك.

ومن أهم العلل التي أطلت برأسها وأرخت سدولها الجاثمة، تلك املتعلقة 

بمكّون فاعل في الواقع، سواء االفتراض ي أو العملي، ويتعلق األمر بالعقل 

وُمنَتجه من أشكال الخطاب،  - مع الظاهرة في التعاطي -الفقهي املعاصر 
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وأنماط التفاعل واالستجابة؛ وإذا أردنا أن نستعير مفهوما يكتنز املشكلة ويقرب 

األزمة ونسمي األشياء بمسمياتها فإننا نصف ذلك العقل بالفقه االستظهاري 

 الذي يقابله الفقه الحضاري.

نتج مع عمق أما الفقه الحضاري فهو ذلك النوع من التعاطي ا 
ُ
مل

اإلشكاالت املعاصرة واالستجابة السليمة لتحديات املرحلة، وسعة األفق في 

إدراك واستيعاب األولويات، واالنخراط الحقيقي في معالجة األسئلة الحارقة، 

وحسن التوقع والتموقع إزاء األحداث الجارية، وتحديد مسار االشتغال وانتقاء 

ة( الحضاري يستبطن وعيا جانب االصطفاف، ألن الفقه الصنا
َ
ك

َ
ل
َ
عي )أي امل

يمكن من تصحيح األسئلة الخاطئة، عوض الجواب عنها، وهذا  1بيداغوجيا

مالم يتحل به الذين كانت تطرح عليهم أسئلة خارج السياق فيتهافتون على 

 اإلجابة عنها دون إدراك ملآالت الجواب ومساقاته وحيثياته.

امد متخشب يشتغل خارج السياق، أما الفقه االستظهاري فهو فقه ج

مثقل بكثرة الحدود وسقوف العمل، فقه شكالني مسكون بهاجس الدفاع عن 

 النفس في غير محلها، متمركز حول ذاته منكفئ على نفسه.

والناظر املتأمل والراصد املدقق يجد أن هذا األخير هو الذي هيمن 

 الوبائية.وتغول عند منتجي الخطاب الديني إزاء الحالة 

 الحديث في هذا املوضوع من خالل النقاط اآلتية:  وينتظم

 
املعاصرة إن طرح السؤال مهارة  في العملية التعليمة التعلمية حسب النظريات التربوية    -1

عليا تسهم في بناء الفهم السليم وتحقيق املعرفة الوظيفية، ومنه فإن املدرس املبدع هو  
الذي يحسن اختبار طبيعة األسئلة، ويدرب الطالب على حسن التساؤل ويجدُّ في تمهيرهم  

ة فيجيبون  على ذلك، وهذا الذي فات الدعاة واملفتون عندما يتلقون أسئلة غير سليم
 عنها عوض العمل على تصحيحها. 
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 معالم األزمة؛ ▪

 جذور األزمة؛ ▪

 آفاق ورهانات. ▪

 أوال: معالم األزمة:

لقد أتاحت وسائل التواصل الحديثة إمكانات هائلة لجمع املعطيات 

وإحصائها، ومن ثم املقارنة واالستنتاج، فيكفي أن نقوم بجولة سريعة في 

املواقع واملنتديات لنرصد أهواال في الخطاب اإلسالمي، وكان ذلك منذ اللحظات 

ات ال تخلو من لالنتباه خطاب الفٍت األولى لألزمة الوبائية، حيت طفت بشكل 

 كثير من اآلفات أهمها السطحية والتسرع.

ويتعلق األمر بإظهار بعض التشفي في ما يحدث للشعوب املصابة وتقديم 

تفسيرات متسرعة للحالة الوبائية، غاب فيها الوعي السنني وتعقل النواميس 

الكونية، كذلك انساق الدعاة ومن خلفهم إلى مهاترات وسجاالت ال تنتهي، 

درجوا إلى نقاشات فقهية جزئية حول جواز الصالة خلف شاشة التلفاز واستُ 

وخطبة الجمعة في البيت، والسؤال عن إمامة املرأة وإمكانية تصحيحها للخطأ 

 في التالوة. وتم استدعاء القياس على نماذج فقهية سابقة وفتاوى عتيقة.

ئال من وليس األمر مجرد نقاش عابر وعارض، بل رأينا في ذلك كّما ها

املحاضرات والفتاوى الطويلة والعريضة واستعراض للعضالت وحشد لألدلة 

 أثارت تندر الكثيرين، وكانت موادَّ إثباتا ونفيا، والقيام بمعارك )دنكشوطية( 

دسمة للسخرية اإليديولوجية، بل استغلت من طرف البعض للنيل من الدين 

وما زاد أولئك إال تعنتا  والتقليل من إمكانية إسهامه في البناء الحضاري.

لّمات.
ُ
 وصلفا، ظنا منهم أنهم يحفظون الثوابت ويثبتون عند امل
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 وما كدنا ننتهي من ذلك حتى انتقلنا إلى النقاش املكرر في كل موسم

حول جواز إخراج زكاة الفطر نقدا أو طعاما، وكذلك حول كيفية أداء صالة 

الرؤية الكلية غائبة، وأن القيم العيد في املنازل، وفي كل هذا وذاك نلحظ أن 

العليا الحاكمة مفقودة، لصالح االنهمام بقضايا جزئية مفضولة، ال يقتض ي 

 ذل من أجلها.املقام بذل كل ما بُ 

في الوقت الذي كان ينبغي أن نوجه الجهد إلى اجتراح حلول تساعد على 

جتماعية مزاحمة األمم في تطويق الظاهرة، ونحقق الريادة في عرض القيم اال 

وتمثلها وتثوير النصوص الشرعية املساعدة على ذلك، وكذا املساهمة في 

صياغة النماذج املعرفية واألطر املرجعية التفسيرية، والتركيز على الفقه 

الحضاري من خالل تقديم مقترحات لتطوير القوانين املتعلقة بالثروة والثقافة 

خر والحديث في فلسفة القيم اآل  لعالقة مع البيئة والعالقة معاالستهالكية وا

 وآليات بنائها وسبل استثمارها.

هذا على مستوى مضمون الخطاب، أما على مستوى األسلوب واملنهج 

غلب عليه املنحى  - دون تعميم طبعا -فإن تناول الخطاب اإلسالمي للقضية 

العاطفي كما العادة، حيث غاب التحليل والتفكيك والتركيب والتنسيب 

والنفس االستشكالي، والحذر من إصدار أحكام مطلقة وجاهزة، وكذا انعدم 

حس التوقع ومراعاة حال املتلقي والنظر في مآالت االختيارات واألقوال 

 واألفعال.

ائد عن الحاجة، وهو أمر كمي أكثر ولذا رأينا التزاحم على الوعظ بشكل ز 

منه كيفي ونوعي، عبارة عن موضوعات مكررة تفتقد إلى حس اإلبداع، إلى 

درجة أنك تتساءل أحيانا من يعظ من؟ ويظهر من التأمل في األداء اللغوي أن 
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املتكلمين يتحدثون من املحفوظ بحيث تهيمن اللغة التقريرية والسجع 

خطبة منبرية ولقاء فكري أو برنامج تلفزي أو درس املتكلف، وعدم التمييز بين 

تعليمي، حيث االقتصاد في العبارة وإتاحة الفرصة أمام التساؤل وتنشيط 

 الذهن.

ولنا أن نتقدم بخيالنا إلى املستقبل، ونحاول أن نتأمل موقف األجيال 

القادمة، ونتوقع كيف سيكون موقفها ملا تجد تراثا هائال من الفتاوى حول 

 الجزئيات، وشح وضمور في البدائل ومخارج الحلول.تلك 

 ثانيا: جذور األزمة:

سأحاول هنا أن أنقب في خلفيات األزمة املذكورة آنفا، والبحث في 

تلك التشوهات، وهي جذور يحيل بعضها إلى بعض   الجذور التي أدت إلى تبرعم

 ويؤدي إليه، وهي كاآلتي: 

 األكاديمي والتأطير البيداغوجي:الخلل في التكوين  -1

أفضت التجربة العلمية والعملية لكثير من األساتذة والباحثين إلى 

الوقوف عند كثير من االختالالت املنهجية التي شابت نظام التعليم الجامعي، 

كما توصلت العديد من املؤتمرات والندوات الوطنية والدولية في املوضوع 

 اتها.نفسه إلى رصد االختالالت ذ

 ا يشبهــــــــا تصب في مـــــــاظر في مضمون رؤاهم وكنه تصوراتهم يجدهـــــــوالن

االتفاق على غياب منهاج واضح، يحدد املخرجات واملدخالت والكفايات املراد 

تحقيقها، وأساليب بناء املعرفة وآليات انتقاء املضامين واملحتويات، وطرق 

 االختبار والتقويم واآلفاق املستشرفة.
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وعلى اعتبار أن العلوم الشرعية جزء من النظام التعليمي الجامعي فإنه 

ب غيرها من الحقول املعرفية األخرى؛ وإذا أردنا أن ندقق في أصابها ما أصا

أهم اإلشكاالت التي تعاني منها املنظومة التربوية في الجامعة يمكن إجمالها فيما 

 يلي:

عدم تدقيق مخرجات واضحة للتكوين في مسالك العلوم الشرعية،  ➢

 مما انعكس سلبا على تكوين الطالب.

يتعلق بآليات بناء املعرفة  غياب تصور بيداغوجي واضح فيما ➢

وتحصيل امللكة، إذ غلب على نمط التعليم الطرق التلقينية )نظام 

املحاضرات، وغياب االشتغال على املهارات والحس النقدي، والنفس 

االستشكالي(، ومن ثم فإن قصارى تحصيل الطالب أن يتخرج على ملخصات 

 من معارف شتى.

زل عن التطبيقات العملية واألمثلة اإلغراق في الجوانب النظرية في مع ➢

 الواقعية.

ضعف صياغة املحتويات التي ال يقوم اختيارها على فلسفة  ➢

بيداغوجية واضحة، من حيث الزمان واملكان، فال تزال بعض املضامين 

واألمثلة التي كانت وليدة سياق معين تدرس كما هي )قضايا فقهية قديمة، 

 وزة(.وأمثلة مكررة، ومسائل كالمية متجا

عدم تحقيق التكامل املعرفي واملنهجي بين املواد داخل التخصص  ➢

الشرعي، يدرس الفقه بمعزل عن األصول، والتفسير بعيدا عن اللغة، وكذا 

الحديث والسيرة... )في ظل غياب نسق معرفي ينظم املعارف في ذهن املتعلم 

 فال يحصل املعنى الوظيفي للمضامين والتعلمات(.
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راحل النمائية ) املنطق الذي يحكم اختيار موضوع عدم مراعاة امل ➢

 املادة حسب سنوات التكوين(.

ضمور تصور واضح لقضية التكامل املعرفي مع التخصصات األخرى  ➢

 ) الفلسفة واالجتماع والتاريخ واللغة وعلم النفس واالقتصاد...(. 

 ضعف اإلفادة من التقنيات الحديثة. ➢

مشكلة البحوث من حيث موضوعها وأساليب املعالجة وآفاق  ➢

مشكلة التكرار     -التفعيل واإلفادة ) ضعف االشتغال على االشكاالت الحقيقية  

 غياب الروح النقدية...(.  -واالستهالك

 حجم الغالف الزمني ) عدد ساعات الدراسة(. ➢

آفاق الشغل تحدد طبيعة الطالب الذي يختارون مسلك العلوم  ➢

 شرعية )مشكلة االستقطاب غير املحدود(.ال

غالب البحوث التي تناولت إشكال مناهج العلوم الشرعية في التعليم  ➢

الجامعي وقفت عند مرحلة التشخيص على أهميتها؛ إال أن املقترحات العملية 

ال تزال في حاجة ماسة إلى مزيد من التدقيق والتحقيق وتضافر الجهود من 

 أجل إحكام الصياغة.

كالية انفصال الجامعة عن محيطها الخارجي ومراكز البحث إش ➢

واملؤسسات العمومية )عدم التنسيق بين الجامعة واإلدارات لتبادل الخبرات 

وتحديد األولويات ومعالجة اإلشكاالت الحقيقية وإتاحة الفرصة أمام الباحثين 

 للولوج إلى املعلومات والتدريب امليداني...(.

ق بأزمة البحث العلمي )امليزانية واالستقاللية هناك إشكال عام يتعل ➢

 والحرية....(.
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ضعف أساليب التقويم )األسئلة االسترجاعية والتركيز على تقويم  ➢

 املعارف وإقصاء الجوانب الوجدانية والقيمية واملهارية(.

 غياب التكوين الفكري: -2

هذا اإلشكال متفرع عن الذي قبله، بحيث نجد أن غالب املشتغلين 

يتوجسون خيفة من املمارسة الفكرية،  - إال ما ندر  -بالعلوم الشرعية 

ويعتبرون ذلك من فضول القول ومن الترف الثقافي املفضول، بل ال تزال 

بعض أشكال الوصاية على الباحثين وعدم السماح لهم في مراحل التكوين 

 طالع على الكتب الفكرية، وينصحون بتجنبها، وهناك نقذ الذع ملن استشهدباال 

 1ببعض الكتابات ذات الطابع الفكري.

وكمثال على ذلك يمكن رصد درجة التبرم التي تقاَبل بها الكتب الجديدة 

والتي تناقش قضايا فكرية، باملقارنة مع االحتفاء بالكتب التراثية، وعبارات 

التبجيل التي تضفى عليها، كما يتم االستنكاف عن التعامل مع أطروحات 

 .2جديدة أثارت نقاشات جادة وفاعلة
 

 أحال أستاذ طالبا على كتاب اقتصادنا لباقر الصدر فرفض مشرفه بدعوى كونه شيعيا.  -1
رصد قلة التفاعل من طرف الخطاب اإلسالمي    -على سبيل املثال ال الحصر - يمكن  -2

مع كتاب األزمة الدستورية في الحضارة اإلسالمية ملحمد املختار الشنقيطي، وكذا كتاب  
وائل حالق الدولة املستحيلة، بل إن كتاب عمر بسيوني الدرس العقدي املعاصر وكتاب  

م تلقيا بنفسية متوترة وأثارا ردود أفعال سلبية، وال أقصد أن  ما بعد السلفية ألحمد سال
كل ما ورد في تلك الكتابات صواب ينبغي تقبله، لكن عكست طريقة التفاعل معها  
الحساسية املفرطة تجاه التجديد واملساءلة واملراجعة، والرغبة في االحتماء والركون إلى  

زعمهم يفض ي إلى التشكيك في   املوجود، والتوجس من ممارسة السؤال ألنه حسب 
البديهيات واملسلمات، والناظر في تلك املؤلفات يجدها تشتغل ضمن الثوابت وال تخرج  
عنها. ونفس األمر ينطبق على ما قبلها من مشاريع فكرية كمشروع مالك بن نبي وعبد  
  الوهاب املسيري وعلي عزت بيجوفيتش ومحمد إقبال وماجد عرسان الكيالني، والتي إن
حضرت فإنها تحضر في الصالونات لدي نخبة من املثقفين قليلة جدا. وتعمدت أن أذكر  
من وصفوا باملفكرين اإلسالميين، مع أنه من املفروض االنفتاح على مشروع الجابري،  



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 179  
 

همية املقاربة الفكرية انعكس بشكل سلبي على نمط ومنه فإن الزراية بأ

الخطاب وأشكاله، وكلما غاب التأطير الفكري أثمر اعوجاجات في القول 

 املنهج كتابة وتواصال. والسلوك، وأنتج خلال في

وغياب البناء الفكري يرجع إلى نمط التعليم كما يرى ابن عاشور، يقول: 

التعليم ما تحتاجه من األسلوب الالئق "الغفلة عن إعطاء كل مرتبة من مراتب  

بها والنافع فيها مما له أثر في تقويم الفكر، وذلك باالعتناء بما يجعل ذهن 

التلميذ مراعيا ملا تجب مراعاته من القواعد في املرتبة االبتدائية، ليتمكن وهو 

ناش ئ في التعليم من العمل بما علمه، وذلك أن يطالب باستحضار املهم، وأن 

ى عليه ما له أثر عملي، وأن يكرر سؤاله فيه، وأن يكلف بتحريرات يظهر يلق

 .1فيها أثر معرفته"

وازدراء املسألة الفكرية أدى إلى تغليب التفكير الجزئي على التفكير الكلي، 

والتفكير الكلي هو الذي يرتبط بالكليات، والكليات هي السنن والقوانين ذات 

 ات، وهذاـــــــغير، إن النظر األهم وال شك هو النظر إلى الكليـــــــالطابع املتنقل واملت

 منهج القرآن الكريم الذي اعتمد أسلوب التجريد والتعالي.  

ال يستطيع اإلنسان أن يبني رؤية استراتيجية، وال أن يضع مخططا 

للعمل، إذا كان من الذين يفكرون تفكيرا جزئيا ويعجزون عن ممارسة التفكير 

الكلي. إن املسلمين اليوم، بتياراتهم االجتماعية والسياسية، يسقطون في 

 

وعبد هللا العروي وأبي القاسم الحاج حمد وغيرهم كثير... وقد أثبتت التجربة أن االحتكاك  
سب دربة ومهارة في الكتابة والتحليل وتوظيف املعارف عوض  مع هذه املشاريع يك

 استهالكها.  
محمد الطاهر ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، التعليم العربي اإلسالمي، دراسة   -1

 .111، ص2006 1تاريخية وآراء إصالحية، دار السالم، ط 
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ش ي مع مخطط األعداء الكبار، الذين يوجهونهم إلى الدخول في صراع هام

الخصوم الصغار. وقد وقع هذا كثيرا في تاريخ املسلمين، فبه سقطت القدس، 

كما سقطت غرناطة، وغيرهما كثير. بسبب أن املسلمين عجزوا عن التمييز بين 

 1الخصم والعدو، في حين أن الرؤية الكلية وحدها تسمح بذلك.

املركبة والتمييز بين إن العجز عن الرؤية املتوازنة وإدراك طبيعة األشياء  

الثوابت واملتغيرات، وامتالك القدرة على املمارسة النقدية يوقع ال محالة في 

مطبات ونتائج كارثية غير محمودة الغب، من هنا يمكن رصد أحد أبرز مظاهر 

الغلو أال وهو: الجهل بالطابع املركب الذي خلق هللا به األشياء والقوانين، فبنى 

 بطريق مركبة.على ذلك املفاهيم 

من ذلك أن الغالة ينحون نحو التبسيطية املخلة، فاألمر إما حق وإما 

إما أبيض أو أسود، والحاكم إما  واللون باطل، واملوقف إما هدى أو ضالل، 

مالك أو شيطان، والشخص إما مسلم أو كافر، فال تركيب وال تنسيب وال 

اجتهاد وال عقل، وال خطأ تطييف وال تعقيد وال تشابك، وإذن فال اختالف وال 

وال شك وال حرية وال تطوير وال تحسين؛ وإنما األشياء بسيطة حاسمة جاهزة 

 جازمة.

 وأخطر مظاهر هذه األحادية التبسيطية املخلة، العجز عن التمييز بين

 النص اإللهي والفهوم البشرية النسبية املختلفة املؤسسة لفقه هذا النص،

 ابية لهذاـــــــــــاصدية واالستيعــــــجية واألصولية واملقــــــــــارات املنهــــــــــــــتباء كل االعــــــــــوإلغ

 
  1والدراسات ج  أبو زيد املقرئ اإلدريس ي، القرآن والعقل مؤسسة االدريس ي لألبحاث -1

 وما بعدها. 227ص  2015 – 1ط 
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 . 1النص

ويمكن أن نلخص ما سبق في ضرورة امتالك القدرة على التمييز بين 

الحق والصواب، يعني متى نثير قضية ومتى ال نثيرها، والحجم الذي ُيعطاها 

ق والصواب يفض ي إلى والنظر في املآالت؛ ألن إدراك املسافة الفاصلة بين الح

ت، وعدم االنجرار اف من املرونة واالنسيابية في معالجة اإلشكاال التحلي بقدر ك

 إلى االبتسار والتسطيح وإصدار األحكام القيمية العارية من االستدالل.

 غياب املراجعة النقدية: -3

يعد النقد والتساؤل واملراجعة والتأمل مؤشرات على الحياة ودليل على 

الحيوية، وعند غيابها يقع التكلس والتشرنق بسبب الركون إلى املوجود 

مخاتلتها، وهذا ما تناوله ابن عاشور في سياق بيان أسباب ومطامنة الذات و 

قال: "سلب العلوم والتعليم حرية النقد الصحيح في فساد التعليم والعلوم، 

املرتبة العالية وما يقرب منها، وهذا خلل باملقصد من التعليم وهو إيصال 

ن يبتكر العقول إلى درجة االبتكار، ومعنى االبتكار أن يصير الفكر متهيئا أل 

املسائل ويوسع املعلومات كما ابتكرها الذين من قبله، فيتقدم العلم 

وأساليبه، وال يكون ذلك إال بإحداث قوة حاكمة في الفكر تميز الصحيح من 

العليل مما يلقى إليه)...( ثم أصيب التعليم اإلسالمي في عصور االنحطاط 

فكرة سائدة في  بش يء من سلب حرية النقد، وأصبحت متابعة كل ما يكتب

 .2أهل العلم"

 
أبو زيد املقرئ اإلدريس ي،الغلو في الدين املظاهر واألسباب، منشورات الزمن منشورات   -1

 .19 -18ص  2010الزمن 
 .109أليس الصبح بقريب، مرجع سابق، ص  -2
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والنقد الصحيح وإيصال العقول إلى االبتكار يحصل بوجود جو من 

الحرية ملمارسة التساؤل واالستدراك ومقارعة األفكار، وعصف األذهان وفتق 

األفهام. وقد عبر عن ذلك إدوارد سعيد بقوله: "فأنا أدرس منذ أربعين عاما 

ما أقرأ وأفكر تقريبا، ولطاملا تعلمت أثناء الدروس نفسها. أفتقد لش يء ما عند

من دون وجود طالب. لذلك، طاملا عددت دروس ي ال روتينا مفروضا علي القيام 

به، بل تجربة بحث واستكشاف. وأعتمد كثيرا جدا على ردات فعل طالبي. في 

األيام األولى، عندما بدأت التدريس، كنت أفرط في التحضير، كنت أخطط 

ن طالبي في جامعة كولومبيا كانوا لكل ثانية من الدرس. في ما بعد، نظرا إلى أ

استثنائيين، اكتشفت أن تعليقات الطالب يمكنها أن تحفز أفكارا ونقاشات لم 

 . 1أكن أتوقعها مسبقا. وفي كثير من األحيان كان ذلك يجد مكانه في كتاباتي"

ولنقارن ما ورد عند إدوارد سعيد وثقافة )اخرس وصه(، والثقافة التي 

واالستدراك سوء أدب وقلة حياء، وقد سمعنا أثناء مناقشة ترى التساؤل 

 بعض األطروحات الجامعية االستكثار على الطالب أن ينتقد فالنا أو يبدي رأيا.

 ضمور الوعي السنني: -4

من جذور األزمة فقدان الوعي السنني، بما هو تفاعل بناء مع الكون، 

ستثمار نواميسه وتعقل دائم ومستمر لقوانينه ونظمه، وسعي حثيث ال 

وتسخيرها، وبذل للجهد واستفراغ للوسع في منافسة األمم ومزاحمتها في 

الفعالية واإلنتاجية، واطراح كل أنماط الفكر التبريري والعقلية االنتظارية 

 والذهنية التواكلية، التي تنتظر حرق السنن الكونية، من أجل حدوث معجزات

 

. 
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 تحابي املسلم ألنه مسلم.

الوعي السنني له تمظهرات شتى، تصورا وسلوكا، من ذلك وإن فقدان 

طريقة ومنهجية تعاطي وتعامل املسلم مع الدعاء. واليوم نشهد بشكل جلي 

عمق األزمة وتجذرها، واستحكامها في عقول الناس ووجدانهم، ولقد ظهر ذلك 

في عدم االقتدار على التمييز بين وظيفة الدعاء في زمن الجائحات وبين لزوم 

 ، فبدا األمر وكأن بينهما تنافرا وتقابال.1تخاذ األسباب والتزام الحيطة والحذرا

فكنا مرة أخرى مع أفهام مغلوطة وتأويالت كليلة صادمت بين الحاجة 

إلى الدعاء كموقف إيماني راسخ، بحيث نرتبط من خالله برب األسباب جل 

باعتبارها جملة من القوانين وعال، وبين وجوب وتحتم اتخاذ األسباب 

والنواميس املبثوثة في كل زوايا الكون وجزئياته، وذلك من مسؤولية اإلنسان 

املستخلف املكلف ببذل منتهى الجهد واستفراغ الوسع في ركوب تلك النواميس 

 وتسخير معطياتها لصالحه.

إن فقدان الوعي السنني أدى إلى عدم استيعاب وتقدير موازين القوى  

ى ذلك منير شفيق، مقارنا بين التجربة النبوية  في
ّ
التدافع الحضاري كما جل

وواقع السيرة واألحداث التاريخية، وما آل إليه حال املسلمين فيما بعد، من 

 تنكب عن النواميس الكونية وطغيان اعتبار املكونات الروحية واإلخالل بآليات

 . 2اإلعداد الجيد

 
ية مضطربة  إذا حاولنا تحليل مضمون كثير من األدعية املتداولة نجدها تصدر من نفس   -1

وعقلية انتظارية ومتواكلة تروم حدوث املعجزات لتحابي املسلم ألنه مسلم، وتتمنى  
 تعطيل السنن الكونية وقوانين التدافع.

 م.2005، 2منير شفيق، في نظريات التغيير، املركز الثقافي العربي، ط2
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 الفصل بين القيم والفقه: -5

صل الفقه عن القيم ضاع الخطاب اإلسالمي وتاه في التفاصيل مل
ُ
ا ف

والجزئيات، وُبددت الجهود فيما ال طائل تحته؛ وقد أحسن عبد الوهاب 

املسيري رصد ذلك من خالل مجموعة من األمثلة يقول: ولنضرب مثال على 

التناول غير املعرفي للمفكر التربوي اإلسالمي الذي يقدم مشروعا إلصالح 

التعليم، وإلنجاز ذلك يقترح إطالة الفسحة التي يأخذها التالميذ حتى يتسنى 

لهم أداء صالة الظهر في املدرسة في موعدها، كما يقترح إيقاف الدراسة كلما 

حان موعد إقامة الصالة، وهذه مطالب في غاية النبل ولكنها ال عالقة لها 

ال املطروح هو: ماذا عن باملستوى املعرفي )الكلي والنهائي(، إذ يظل السؤ 

مضمون الدراسة قبل الصالة وبعدها؟ ماذا عن منهج الدراسة ككل، 

ومجموعة النماذج والقيم الحاكمة الكامنة فيها؟ وبعد أن يؤدي الطلبة 

الصالة، هل سيذهبون إلى أستاذ يحدثهم عن حتمية تقدم العلوم، ويبين لهم 

يد مجرد من األخالق ينظر إلى أن العلم قد حقق هذا التقدم، ألنه نشاط محا

 .1العالم باعتباره كما محضا، أم سيستخدم نموذجا إسالميا"

ومثال آخر معبر يصفه املسيري بالطرافة، يقول: أذكر أنني كنت أجلس 

مع بعض األصدقاء املسلمين وحانت ساعة املصارعة الحرة في التليفزيون، 

اب بالغثيان، وبدال من أن والتي أحس باالشمئزاز منها لدرجة أن معدتي تص

أطلب من األصدقاء أن يغلقوا التليفزيون حاولت أن أكون كيسا معهم، 

معنا، أكان سيوافق على هذه املصارعة الحرة.  ملسو هيلع هللا ىلصفسألتهم: لو كان الرسول 

 
لتي عقدت  عبد الوهاب املسيري، نحو نظام معرفي إسالمي، أعمال الحلقة الدراسية ا 1

م، املعهد العالمي للفكر  2000، 1م. ط1998)يونيو(  11 -10في عمان، األردن يومي 
 . 48اإلسالمي، ص 



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 185  
 

فسارع اإلخوة بالنفي، وحينما سألتهم عن السبب: قالوا ألن املصارعين ال 

يرتدون )سرواال شرعيا( وهكذا فاتتهم بنية الصراع الدارويني التي حولت 

الكلي  املتصارعين إلى كتلتين من اللحم املتصادمتين، أي أن البعد املعرفي،

 .1والنهائي، لم يسترع انتباههم على اإلطالق"

األمثلة الطريفة التي ذكرها املسيري ال تزال تتكرر بصور شتى، هذه 

نتيجة غياب الوعي بالنموذج املعرفي وآليات التفسير واملواقع األساسية التي 

تدار فيها املعارك الحقيقية، ال الوهمية؛ فلما فصلت القيم عن الفقه نرى هذه 

ي جواز الصالة التصورات املضحكة، وهذا ما حدث من هدر الجهد والطاقة ف

خلف التلفاز، بينما غيرنا يفكر في الحلول إلنقاذ البشرية، فعندما تغيب الرؤية 

 الكلية النسقية املوجهة نضيع في التفاصيل والجزئيات.

واملعارك الوهمية وعدم إدراك خلفيات التدافع ومساقات االختيارات 

لخطاب اإلسالمي الفكرية جعلت "جفري النج" يرصد كثيرا من االختالالت في ا

في الغرب، وعدم االقتدار على ترتيب األولويات، والخلط الفظيع بين مبادئ 

اإلسالم وبعض املمارسات الثقافية التي ترجع إلى البيئة، من خالل مجموعة 

املناخ والبيئة واالقتصاد والتاريخ  من العوامل واملؤثرات التي يتداخل فيها

 .2واألعراف

لفقه تجلى في الفتاوى العرجاء في زمن الوباء والفصل بين القيم وا

واالهتمام بجزئيات فقهية على حساب القيم العليا الناظمة، والسقوط في 

 
 . 49نفسه ص  1
جفري، النج، حتى املالئكة تسأل، رحلة اإلسالم إلى أمريكا، ترجمة منذر العبس ي، دار   2

 م.2001، 1الفكر، ط
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شرك الجزئيات وحمأتها تفكير موسوم بالقصور والطفولية وذلك ما يرمي إليه 

مالك بن نبي، فالفكر غالبا ما يكون ذريا في خطواته األولى، كما كان الحال في 

ا قبل )ديكارت(، وكما صارت إليه الحال بعد عصر ابن خلدون في العالم أورب

 .1في العالم اإلسالمي، عندما توقف كل جهد عقلي

: عجز العقل عن التعميم، « l’atomisme »واملقصود بصفة الذرية 

ونزوعه إلى تجزئة اإلشكاالت بحيث يرد كل جزئية إلى كليها، ويحل مشكلتها في 

 . 2سياقها وضوئها

وفي تراثنا الفقهي ما ال يجحد ممن نزعوا في التفقه والتشريع إلى اإلغراق 

في التجزيء والتفريع، واإليغال في التفكيك والتقطيع، خاصة في مراحل التراجع 

والقهقرى من تاريخنا، وهو ما أشار إليه مالك بن نبي )بما بعد ابن خلدون(،  

عتركات ومالحم، في مسائل ليست وذلك ممتد إلى عصرنا ويومنا، تطالعك به م

من العظائم، يسع فيها ما وسع الصحابة األكارم، فترى من يكتب )الصراحة 

في حكم جلسة االستراحة(، فيرد عليه اآلخر )بالصياحة على اإلطاحة(، وهكذا 

 .3اصطراع بألفاظ لها بريق، واحتراب على بنيات الطريق

 األمر طارئ وليس أصيال، ألن التراثويستدرك مالك بن نبي مشيرا إلى أن  

الثقافي الذي خلفته الحضارة اإلسالمية للحضارة الحديثة، يظل شاهدا على 

ما كان يتصف به الفكر اإلسالمي في عصوره الذهبية، فلقد اتسم كفاحه في 

 
،  2مالك بن نبي، وجهة العالم اإلسالمي، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، ط 1

 .17م، ص 2002
مهندو، محمد، الكليات التشريعية وأثرها في االجتهاد والفتوى، املعهد العالمي للفكر  2

 .13م.ص 2016، 1اإلسالمي ط
 . 14نفسه، ص  3
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مجاالته كافة باإلحساس )بالقانون(، وهو يستلزم القدرة على التركيب، 

 .1ية وبناها الفقهاء على قواعد )األصول(فوضعت النظريات القانون

 غياب الوعي بقوانين الخطاب وقواعده:  -6

من القضايا التي لم تعد بحاجة إلى أن يتكلف لها الحد أن اللغة ليست 

تعكس تصورا للوجود ورؤية  2مفاهيم بل هي مجرد ناقل للفكر وقناة له،

بيات التواصل وإنتاج للعالم، ومن ثم أصبحت العناية بها بشكل مهم في أد

نا في الخطاب اإلسالمي الذي 
ّ
األفكار واالشتغال الفلسفي؛ وهنا نسجل خلال بـيـ

 يعوزه الوعي بأهمية هذا املكون، وما له من تأثير بالغ في عملية التلقي.

وما دامت اللغة بتلك األهمية فإنه ينبغي مراعاة هذه السمة في التعبير  

وراته، على مستوى الشكل واملضمون، وعدم عن عاملية قيم اإلسالم وتص

ال ريب أن التركيز على املشترك ف الوعي بهذا املكون يوقع في االنكفاء على الذات.

اإلنساني، واالنطالق من اإلنسان وقضاياه يقرب املسافات، ويطوي 

التعصبات، ويمكن من تالفي الحزازات، واألحكام املسبقة التي تحول دون 

 األدنى من التفاهم الفعال والناجع.تحقيق الحد 

 انية هو ما يعوز الخطاب اإلسالمي اليوم،ـــالم بآفاق إنس ــــإن عرض اإلس

وهو واجب الوقت يستدعيه الظرف والسياق، في حين نجد أن الكثيرين من 

  -الخرجات -املحسوبين على الفكر اإلسالمي اليوم يغلب على خطابهم بعض 
 

 .18ص  اإلسالمي، مرجع سابق،  العالم مالك بن نبي، وجهة  1
الحياة وليس مجرد كلمات ومصطلحات.   مقومات  له وكائنا حضاريا خزانا  املفاهيم  تعد 2

،  1املصطلح خيار لغوي وسمة حضارية، سلسلة كتاب األمة القطرية ط )ينظر سعيد شبار
م، وينظر بناء املفاهيم، دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، تحرير طه جابر العلواني.  2000

 م.1998، 1للفكر اإلسالمي، ط  املعهد العالمي
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اإلعالمية غير املوفقة، والتي ال تراعي السياق وال الظرف وال املقام، وتستثمر 

أبسط ما   -أن -'' من طرف خصومها إلى أبعد الحدود، لذا وجب التذكير بـ:

نتعلم من علم الخطاب املعاصر، هو نظرية الوظائف اللغوية الستة لرومان 

به منتج الخطاب إلى ست وظائف للغة، غالبا ما ال ينتبه 
َ
ن
ُ
)ياكبسون(، والتي ت

إال لواحدة منها، وهي'' الوظيفة املرجعية'' املتعلقة بمضمون الخطاب، أما 

قد تكون آثارها سلبية إن لم ينتبه لوجودها، الوظائف الخمس األخرى، والتي 

لق ببال املتلقي وتؤثر فيه أكثر، فغالبا ما ال يفقهها هؤالء الدعاة  ع 
َ
والتي قد ت

وهي: الوظيفة االنفعالية، والوظيفة الشعرية والوظيفة اإليعازية والوظيفة 

لغوية، والوظيفة اللغوية. وهذه الوظائف الست تنتج من تفاعل  -الفوق 

 .1املرسل إليه'' -الرسالة -اصر التواصل الخطابي الثالث: املرسلعن

فهل الخطاب اإلسالمي اليوم يراعي هذه الوظائف، أم هو خطاب من 

 السهل استدراجه إلى حيث ينجح املناوئ ويتفوق املتربص؟

ومن هذا املنطلق دعا كثير من العلماء املستنيرين واملثقفين العضويين، 

اقع عصرهم إلى التمييز بين املساقات والظروف والحيثيات؛ واملكتوين بلظى و 

إن الخطاب  ألن هناك بون شاسع بين من يصنع الواقع ومن يصنعه الواقع.

الذي ال يراعي مقتض ى الحال، ينتج ردود أفعال سلبية توقع مدبري الشأن 

العام في حرج كبير، وتجهز على املكتسبات وتشتت الجهود في فتح جبهات دون 

 وى. مما يدل على قصور في الرؤية، وعياء في الفكر.جد

من ذلك ما رصده الباحث عبد الحميد األنصاري من أسباب الغلو 

غلبة مفهوم التعصب على مفهوم املواطنة  -1حاصرا إياها في ثمانية أسباب: 
 

 .2015 \ 1اإلدريس ي، رهانات الخطاب اإلعالمي ، مؤسسة اإلدريس ي ط  املقرئ  زيد  أبو 1
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تشويه مفهوم  -3تشويه مفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر والحسبة.  -2

التصور التآمري  -5التصور الطوباوية لنموذج الدولة اإلسالمية  -4الجهاد 

التصور املاضوي الزاهر واملجيد  -7التصور املشوه للحضارة الغربية  -6لألخر 

شكل وتصاغ في قوالب وهذه األشكال من ال .1النظرة الدونية للمرأة -8
ُ
غلو ت

لغوية ضاغطة تولد ردود أفعال سلبية وتنفر الناس وتحدث عندهم تمزقات 

 نفسية.

هنا نصل إلى أن البحث في أسباب أزمة الخطاب املذكور يقع في صلب  ها

املوضوع، إذ كيف يمكن أن تقع تلك االنجرافات في القول دون أن تش ي بمكامن 

، فاقتض ى تسلسل األفكار تجاوز مجرد الوصف والعطب الخلل ومواطن الداء

إلى الغوص في آليات تحصيل ذلك املنتوج؛ ومما زاد الفتق اتساعا وجعل 

الخطب جلال أن القضية محور الجدل والنقاش ليست قضية ترف فكري وال 

تقع ضمن املختلف فيه من صغريات املسائل، وإنما هي جائحة مدمرة اقتضت 

 دخارا للجهد في ما ينفع الخلق ويدفع البالء والضر.وعيا جمعيا مستبصرا، وا

وأثبتت األحداث الجارية أننا أمة من أشد األمم تعلقا بالتاريخ وأكثر 

ارتباطا وجدانيا به واالفتخار بمنجزاته، ولكن نحن أقلها استلهاما لدروسه 

نا واعتبارا بوقائعه وملماته، ولو كانت عندنا ثقافة مرجعية عميقة وبانية ألفد

من كتابات وازنة أرخت لألوبئة ورصدت أخطاء التعامل معها. ) ابن خلدون، 

ولسان الدين ابن الخطيب، وابن بطوطة...(. كما نستحضر في هذا الصدد 

خالفات أتباع املذاهب على جزئيات فقه الصالة في اللحظة التي كانت التتار 
 

 اإلدريس ي  املقرئ  عبد الحميد األنصاري، الجذور الفكرية للتطرف في الخليج، نقال عن1
التاسع والعشرون،  الغلو في الدين، املظاهر واألسباب، منشورات الزمن، الكتاب  زيد أبو

 , 60م. البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ص 2010
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ساجد إلى إسطبالت يخططون لغزو بغداد، فاجتاح التتار املدينة وحولوا امل

للخيول، فما بقيت الصالة وال جزئياتها، وهذا ما يعكس ضياع البوصلة، 

 ويمكن أن نشبه كرونا بالتتار.

 ثالثا: اآلفاق والرهانات:

استحضارا ملا ذكر سابقا من معالم وجذور لألزمة فإن بعض بصيص 

إمكانات منهجية األمل يتبدى من خالل ما توفره علوم اآللة املعاصرة من 

وآفاق في التكوين والتأطير، وأقصد بعلوم اآللة علوم االجتماع واللسانيات 

وفلسفة التاريخ وعلوم التربية، وتسميتها بعلوم اآللة استرواحا بالتسمية 

القديمة لعلوم الوسائل، وشأن الوسائل التجدد حسب حاجات املجتمع 

 وظروف الزمان واملكان.

أصلوا ألهمية مراعاة فقه الواقع فإن مقتض ى  فإذا كان القدامى قد

ذلك أن تستثمر كل وسيلة تساعد على استبانة هذا الواقع وفك شفراته 

وتحليل عناصره وجزئياته. فال ينكر ما وفرته اليوم الدراسات االجتماعية من 

أدوات للرصد والتتبع واإلحصاء والتوقع واالستشراف، والنهل من هذه املعارف 

 تخصيب األفكار، وتجديد املفاهيم واالنفتاح على عوالم واسعة.يفض ي إلى 

كما يكسب االحتكاك بتلك الحقول املعرفية امتالك مهارات التحليل 

والبناء املنطقي والبعد عن السطحية في الطرح، واالستعجال في تقرير النتائج 

زالي والنأي عن لغة التقرير والحسم وعبارات القطع واإلطالق. وإذا كان الغ

قديما كتب عن املنطق معتبرا إياه معيارا للعلم وضابطا ملنهجية التفكير والبناء 

العقلي السليم، فإن العلوم اإلنسانية واالجتماعية قمينة بالقيام بنفس الدور 

 في الوقت الراهن.
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واليوم نشاهد كثيرا ممن حصلوا قدرا كبيرا من هذه الحقول املعرفية 

كبير من الرصانة والجدة واإلبداع، والقدرة على  أن إنتاجاتهم تتسم بقدر 

املمارسة النقدية واالقتدار على استعمال املهارات العليا من تفكيك وتركيب 

 واستشكال وافتراض ونهج سبيل االحتمالية في الطرح والنسبية في العرض.

وهذا ما تناوله الكثير من الباحثين واملفكرين عند حديثهم عن التكامل 

، من ذلك ما ورد عند عماد الدين خليل في سياق نقده للفصل بين املعرفي

الحقول املعرفية وانعكاساته السلبية، يقول: نجد املعاهد والجامعات 

اإلسالمية التي فرضت على نفسها العزلة عن املعارف اإلنسانية، فتخرجت 

أجيال من الطلبة منفصلة عن مطالب الواقع وتحدياته وضروراته، ذلك أن 

تخصص في علوم مثل علوم القرآن والحديث والفقه وأصوله والعقيدة، إلخ، ال

ال يمكن أن تؤتي أكلها، وتمارس فاعليتها إال في واقع الحياة )...( ولن يتأتى ذلك 

إال بأن يكون املتخصص في العلوم اإلسالمية على قدر كبير من اإلملام بمعارف 

ره )...( إذ كيف يتأتى لهذا العصر التي تمسك برقبة العالم، وتشكل مصائ

الخريج أن يضع يده على الدواء اإلسالمي املناسب إن لم يخبر مواطن الداء 

جيدا؟ وكيف يتأتى له أن يعيد صياغة الحياة، وهو منعزل عما يضطرب في 

 1جنبات هذه الحياة ومفاصلها األساسية؟

راكمة ليست إذن الدعوة إلى التكامل املعرفي مجرد جمع للمعلومات وم

للمعطيات، بل الغاية من ذلك تحقيق الوظيفية املعرفية باملعنى البيداغوجي. 

وعليه، نفترض أن الخطاب اإلسالمي لوال استحكام جذور األزمة لدى منتجيه 

 
عماد الدين خليل، التكامل املعرفي، أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية، تحرير    -1

 .716م، ص 2012، 1رائد جميل عكاشة، املعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 192  
 

 لكان مضمونه مباينا ملا رأينا، ففي الوقت الذي أهدرت فيه الطاقات فيما ال 

 .ارتيادها طائل تحته هناك بدائل وآفاق يمكن

إننا اليوم جميعا كل حسب موقعه أمام مسؤولية تاريخية جسيمة 

وثقيلة من حيث االنخراط اإليجابي والفعلي في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة، 

وال مراء أنه ستأتي أجيال بعدنا لتدرس ما خلفنا من أعمال وإنجازات حضارية، 

له أسالفنا، فعلينا أن ال نخلف املوعد وأن نستجيب للتحدي كما استجاب 

ونحن في هذه اللحظة نفخر بما تركوا من أمجاد تليدة، وسيكون من التنكر 

لعظيم صنعهم أن نظل نتغنى به دون استلهامه واعتباره طاقة خالقة لإلبداع، 

 وروحا باعثة على التوفز والتضحية.

ل وتبلور نماذج 
ُّ
في الوقت الراهن ال تخطئ عين املتأمل الحصيف تشك

مرجعية إلنقاذ البشرية برمتها، وستراجع كثير من األطروحات  معرفية وأطر 

والنظريات والنظم واملذاهب الفكرية، وستنحسر العديد من االتجاهات 

، ويمكن الحديث عن عصر نهايات جديد. والتصور 1والبرامج واملقوالت

اإلسالمي يملك إمكانات هائلة للتغيير والتأثير، وإن الشهود الحضاري الذي 

حلما يراود كثيرا من املفكرين واملصلحين آن األوان للعمل على ترسيخ ظل 

 أركانه ودعائمه.
 

ارمة والنفعية )في أخالقيات الصحة  من ذلك مذهب الحرية املطلقة والفردانية الص  -1
العامة في زمن األوبئة نحن أمام موازنة بين منهجين: منهج يعطي األولوية الحترام حقوق  
األفراد وعدم تقييد حريتهم إال بالقدر الضروري فقط، ومنهج يعطي األولوية القصوى  

ه اإلسالمي  ملصلحة الجماعة ولحفظ الصحة العامة، ولكن الرأي الذي ينسجم مع الفق
وقواعد املصالح هو أن مصلحة الجماعة مقدمة هنا؛ خصوًصا أننا نتحدث عن إجراءات  

دة بظرف محدد تزول بزواله( معتز الخطيب:   استثنائية ومقيَّ
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2020/4/1/ كورونا

 .2020ماي  22.  بتاريخ_ األوبئة  -وأخالقيات 

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2020/4/1/كورونا%20وأخلاقيات%20-%20الأوبئة
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2020/4/1/كورونا%20وأخلاقيات%20-%20الأوبئة
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ومنه ينبغي أن يكون نظرنا نظرا استشرافيا نرنو من خالله إلى تقدير 

مآالت األعمال، والقدرة على توقع النتائج اإليجابية والسلبية الختياراتنا، ومن 

جزئية في تفاصيل فقهية مفضولة،  ثم وجب الحذر من االنجرار إلى نقاشات

 فاألمر يستدعي التركيز على الكليات الجامعة واألنساق الحاكمة.

نحتاج اليوم إلى استفراغ الوسع في تجديد فقهنا ملسألة الواجبات 

الكفائية، واللحظة مواتية ملراجعة النماذج واألمثلة التي غلب عليها في بعض 

ن املوتى. ال مناص إذا من استدعاء النصوص األحيان التمثيل بفقه الجنائز ودف

الشرعية واالجتهادات الفقهية املفصلة للفروض الكفائية بنظر أصولي مكين 

وبيان مقاصدي أصيل، خصوصا إذا استحضرنا أن القوانين عاجزة وحدها 

عن تحقيق األهداف املنشودة مما يجعل الركون إلى الوازع الديني مستندا 

ابن عاشور: "ولضعف الوازع النفساني في املسلمين اليوم ومالذا راجحا، يقول  

ولتحريفهم حقيقته ظهر فيهم انحطاط األخالق الدينية وضعف تنافسهم في 

الصالحات، ولهذا الوازع األثر املباشر في اإلصالح االجتماعي فضال عن أثره في 

 .1إصالح الفرد الذي بصالحه يصلح كامل املجتمع"

في هذا السياق ما قام به يوسف إبراهيم يوسف  ومن الجهود املعتبرة

في كتابه "إنفاق العفو في اإلسالم بين النظرية والتطبيق" حيث حرر مصطلح 

ي ۡس  ﴿العفو الوارد في قوله تعالى:  َۖ ق ِل     و  ون  اذ ا ي نِفق  ۡفو   ٱل ون ك  م  (. 219 )البقرة: ﴾  لۡع 

ِذ    ﴿  وفي قوله تعالى: ۡفو  ٱخ  ِ  لۡع  ۡر ب م 
ۡ
أ ۡرِف ٱو  ِن    لۡع  ۡعرِۡض ع 

 
أ َِٰهلِي  ٱو  (. 199  األعراف:(  ﴾  ۡلج 

 مل العفو ـــــــــــسع ليش ــــــطلح العفو يتــــــسرين أن مصـــــفتوصل من خالل أقوال املف

 
محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، الشركة التونسية   - 1

 .73، ص 2للتوزيع، ط
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 املالي، والعفو من الجهد البشري.

وبهذا تكون الدعوة إلى إنفاق العفو تكليف يُعّم كل صاحب "عفو" من 

املسلمين، وقد يتمثل في اإلنفاق على املصالح االجتماعية، كما يتمثل في 

اإلنفاق االستثماري الذي يقوم به الفرد، ويحقق مصالح الجماعة، وإن 

الظروف التي تحيط بصاحب "العفو" هي التي تحدد أي صور إنفاق "العفو" 

 .1يفضل"

ملفهوم العفو تعد من أهم وهذه املعاني التي توصل إليها يوسف إبراهيم  

 من تستدعيه الظروف التي نعيش في ظلها اليوم:

قضية فكرية؛ واملوقف الفكري للمسلم  - كما هو واضح -إن القضية 

من "العفو" هو أهم ما فيها؛ وشحن املسلم بأبعاد هذه الفكرة، بإدخالها في 

 
ً
أ عليه، كي تظهر بعد ذلك في امليدان العملي، سلوكا البرنامج التربوي الذي ينشَّ

 يحياه، ويمارسه، وتصطبغ به حياته، هو املقدمة التي 
ً
يعيشه املسلم، وواقعا

بد منها التخاذ سياسات تمويلية تتمحور حول هذه الفكرة: "فكرة العفو" ال 

 لتحقيق التقدم االقتصادي 
ً
 .2وتستخدم طريقا

 ادينــــــــاالت اإلنتاج، وشتى ميـــــــــــالم كل مجــــــعل اإلســــــوبهذا الخصوص يج

كفاية،  األعمال املطلوبة للنهوض باملجتمع، وتحقيق مصالحه، يجعلها فروض

على كل قادر عليها أن يقوم بها، ويقع التكليف بهذه الفروض على األفراد 

املخاطبين بها، حتى إذا نهض كل فرد بما يمكنه النهوض به، واستنفد كل 

 
بيق، كتاب األمة،  إنفاق العفو في اإلسالم بين النظرية والتطيوسف إبراهيم يوسف،  -1

 .27م، ص 1993قطر، 
 . 28نفسه، ص  2
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قدرته، ولم تتحقق مصالح املجتمع، انتقل التكليف بها إلى عاتق الجماعة 

 .1ككل

روض الكفاية فقال: ولقد صور الشاطبي دور كل فرد في الوفاء بف

"مواهب الناس مختلفة، وقدراتهم في األمور متباينة ومتفاوتة، فهذا قد تهيأ 

للعلم، وهذا لإلدارة والرئاسة، وذلك للصناعة أو الزراعة، وهذا للصراع. 

والواجب أن يربي كل امرئ على ما تهيأ له، حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه، 

 في   -هو فرض كفاية -فعل ومال إليه. وبذلك يتربى لكل 
ً
قوم، ألنه سير أوال

طريق مشترك، فحيث وقف السائر، وعجز عن السير، فقد وقف في مرتبة 

محتاج إليها في الجملة، وإن كانت به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقص ى 

الغايات في املفروضات الكفائية، وبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال اآلخرة 

لقد أنتجت هذه الرؤية العميقة ، 2"ل اإلسالم بمثل هذا التوزيعويوزع أه

مجتمعا مدنيا حيا يسد حاجاته بنفسه ويشكل أفراده  للواجبات الكفائية

 بنيانا مرصوصا أمام امللمات والصعاب، وهذا هو التحدي الحقيقي اآلن.

ونحتاج أيضا إلى تعميم تحقيق العلماء األصوليين ملسائل املباح، فكثير 

من املباحات اليوم تأخذ أحكاما أخرى حسب املناطات، فقد يصبح املباح 

راما أو مندوبا أو واجبا، حسب ما يؤول إليه الفعل أو الترك، فإذا مكروها أو ح

كانت على سبيل املثال كثير من املمارسات تدخل ضمن منطقة املباح في 

الحاالت العادية، فإن حكمها يناله التغيير بالنظر إلى االستثناءات والطوارئ، 

الجتماعي من من قبيل بعض أنماط االستهالك، وما يقع في مواقع التواصل ا

 
 . 2نفسه، ص  1
أبو إسحاق الشاطبي، املوافقات، في أصول الشريعة، بشرح عبد هللا دراز، دار املعرفة،   2

 .285/ 1م. 1975. 2بيروت، ط
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نشر لصور تخدش مشاعر الناس ونكث ومهاترات، يتستر أصحابها وراء 

الصفحات اإللكترونية، ونستحضر في هذا السياق أن استيعاب فلسفة 

الحقوق عند أسالفنا مكنهم من إبداع آليات للرقابة الذاتية والوعي الجمعّي،  

دش الحياء العام من ذلك حديثهم عن خوارم املروءة، وهي كل فعل أو قول يخ

 ويدنس الكرامة اإلنسانية، وإن كان مباحا.

ويرتبط بذلك حديث األصوليين عن منطقة الفراغ التشريعي أو املنطقة 

املفوضة أو منطقة العفو، التي تتيح للعلماء مجاال واسعا الستنباط األحكام 

املحققة ملصالح الناس، ومن ثم عرض الشريعة باعتبارها رحمة للخلق، 

ظان الفقهية حافلة بالنوازل والفتاوى التي أنتجتها عقول العلماء في وامل

 اللحظات الحرجة من أجل تأطير سلوكات العامة.

وال يخفى على الناظر في هذه اآلونة ما تعج به الساحة اإلعالمية من 

املعلومات املتدفقة بال ضابط وال مصفاة، بسبب أن أهل   فوض ى عارمة في كم

بأنفسهم عن هذا، لكن واجب الوقت يحتم عليهم البيان االختصاص ينأون 

والقيادة التربوية واإلمامة االجتماعية، ويجب عليهم استثمار ما يملكون من 

تقدير لدى جماهير الناس، وفي مثل هذه األحداث العاصفة واألوضاع الحرجة 

، تظهر الحاجة إلى أن يضطلع املثقف بمسؤوليته الحضارية وأدواره الطالئعية

 .1وأن ينزل من برجه العاجي، لينخرط في هموم الناس

نلحظ بشكل جلي يدعو إلى القلق احتراب إيديولوجي تغذيه األخبار 

 الشائعة وتجار األزمات، مما يقتض ي من قادة الفكر أن يحرروا محل النزاع في

 
الستيعاب مسؤولية املثقف وواجباته الحضارية وأنماطه ينظر كتاب ) مسؤولية   - 1

 (.2018حامد األحمري، منتدى العالقات العربية الدولية املثقف، محمد 
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 كثير من القضايا العالقة، تفاديا لتبديد الجهود فيما ال طائل تحته.

ماسة لفقه استباقي ينكب على تدبير أزمة ما بعد كورونا  إن الحاجة

واقتراح بدائل واجتراح حلول تخفف من حدة األزمة، فهناك قضايا مالية 

واقتصادية واجتماعية تحتاج جهود جماعية للبت فيها، والحكم في مساقات 

الرخص والعزائم، وسنحتاج إلى سن كثير من القوانين ومراجعة أخرى، فحري 

علماء الشريعة والباحثين واملفكرين أن يساهموا في ذلك بما يحقق مصالح إذا ب

املجتمع ويحفظ حقوق الفئات الهشة واملستضعفة، وهناك أوراش كبيرة 

تتطلب تضافر الجهود الجماعية منها التشريع واألخالق، ألننا رأينا بعض 

 ملتخذة.السلوكات غير الحضارية في التعامل، وسوء االستجابة لإلجراءات ا

نستطيع في ضوء فلسفة الحقوق في التصور اإلسالمي تصحيح كثير من 

التصورات الخاطئة واألفهام الكليلة التي تجعل من الوحي في مقابلة مع السنن 

الكونية، في حين أنها فلسفة تروم بناء اإلنسان اإليجابي الفاعل البعيد عن 

الكاللة، إنها فلسفة تدعو إلى العقلية التبريرية والثقافة االنتظارية وذهنية 

تعقل السنن الكونية وتقحم لجتها واستيعاب عناصرها وجزئياتها، إنها فلسفة 

تتسم بالوسطية واالعتدال ال روحية غنوصية انسحابية، وال مادية صلبة 

 صارمة، وكال التطرفين مؤذنان بخراب العمران.

لقد أثبتت بعض الدراسات التاريخية دور الفكرة الدينية في البناء 

الحضاري على مر العصور، وإذ تقع اإلنسانية في ظل الحالة الوبائية على 

مفترق طرق، فإن الدين قادر على االستمرار في أداء أدواره بما يملك من القدرة 

ا، ولكن هذا رهين على بث روح التضحية واالنفكاك من هيلمان املادية وسطوته
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بحسن استيعاب تلك األدوار وحسن تنزيل األحكام بما يحقق مصالح الناس 

 كافة، وحسن ترتيب األولويات وفقه املآالت.

وأخيرا، ال أزعم تعميم خلو الخطاب اإلسالمي مما ذكرت من نماذج 

للقضايا ذات الراهنية والتي يقتضيها املقام والسياق، ولكن إذا استحضرنا 

ادلة الكمية كان حضورها باهتا باملقارنة مع القضايا التي هيمنت وأخذت املع

 أوسع املساحات.
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 : خاتمة

على الفقه الحضاري  بعد التحليل السابق لهيمنة الفقه االستظهاري 

إزاء الجائحة، ومحاولة رصد األسباب وتفكيك منطلقات ذلك، نخلص إلى أن 

الحاجة ماسة إلى استيعاب إكراهات اللحظة وتحدياتها، والتفكير الجاد في 

استنبات منظومات قيم حضارية بانية بآفاق إنسانية وخلفية سننية، وإدراك 

ى أن القيم ال تلقن وإنما تبنى، وبناؤه
ّ
ا يحتاج إلى سيرورة ومسار، حيث تجل

للجميع هيمنة املنطق األناني ومذهب الفردانية الجارف والحرص على الخالص 

الفردي، وترسيخ القيم يستدعي وعيا مركبا وتفاعال بناء، وهذا ما خال منه 

د.
َ
 نمط الخطاب املنتق

كانت إذن، جائحة كرونا اختبارا حقيقيا لتمحيص املقوالت ووضع 

ماذج التفسيرية على املحك، وإعادة السؤال الثقافي إلى الواجهة لتحليل الن

البنى واألنساق الفكرية، وهي محطة حافزة على إحداث تغييرات جذرية، 

وملهمة ملمارسة النقد الذاتي وتصحيح الوجهة، ألن سياسة الهروب إلى األمام 

اص من مواجهة ومطامنة الذات اكتفاء بما هو موجود ال تجدي نفعا، وال من

الحقيقة املرة وامتالك الجرأة والشجاعة على مجابهة نقاط الضعف واالعتراف 

 بمكامن الخلل، وما أجدر أن يقع ذلك من داخل املنظومة املنتجة لذلك.

وعندما ننتقد الخطاب اإلسالمي فليس ذلك من باب االنسياق وراء 

ا سابقا فإن األزمات )موضة( خالبة، ولكن ألن األمر يقتض ي ذلك، وكما ذكرن

تعري األعطاب الحقيقية وتكشف مكامن الخلل، وجائحة كورونا فرصة لتأمل 

 املنطلقات واختبار نجاعة االختيارات والوقوف عند أهمية بناء الوعي الجمعي،
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 ألن حجم الخلل ال تجدي فيه الحلول الفردية.

ة فهل ستكون صدمة الجائحة فرصة إلحداث رجات وتصدعات في البني

 التقليدية الغارقة في سباتها؟ أم سنخلف املوعد مرة أخرى؟
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 وأهمية التجديد التربوي جائحة كورونا...
 المغربوالفقهي في 

 عبد هللا الجباري  د.                                                   

 اإلسالمية الدراسات في باحث

 

م فيروس كورونا 2019عرفت جمهورية الصين الشعبية أواخر سنة 

دول العالم ، ولم يبق حبيس الحدود الصينية، بل انتشر في  (covid19)  القاتل

كله، مما فرض على كثير من الحكومات فرض إجراءات صارمة للحجر الصحي، 

بقت حاالت طوارئ استثنائية وصارمة في عدد من الدول.
ُ
 وط

هذه الحالة االستثنائية؛ التي فرضت على الدول إغالق الحدود وتعطيل 

لها، حركات الطيران، وأجبرت كثيرا من الدول على تعطيل حركة اإلنسان داخ

، كما ألجأت اإلنسان إلى مالزمة بيته إال في 
ً
 وبّرا

ً
ومنعت السفر الداخلي جوا

حاالت الضرورة االستثنائية؛ لم تمكث قليال، بل طال أمدها، وفاقت الشهرين 

في كثير من األقطار واملجتمعات، مما فرض ظهور ما كان خافتا، سواء على 

األمريكي، أو على املستوى  مستوى السياسة الدولية، مثل الصراع الصيني

االقتصادي أو التنموي أو الصناعي أو الطبي أو السوسيولوجي أو النفس ي أو 

التربوي أو غير ذلك من املجاالت، وكل واحدة منها قمينة بالدراسة والتحليل، 

واملقاربةِّ متعددة الزوايا، إضافة إلى محاولة االستشراف املستقبلي، لتجاوز ما 

تأسيس مجتمع ما بعد )كورونا( أسلَم وأفضل من مجتمع ما تبّين قصوره، و 

 قبله.
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 ائحةـــــــدا عن هذه الجـــــــــاف على املتتبعين، أن املغرب لم يكن بعيـــــوغير خ

العاملية، وأنه انخرط في معركة مواجهتها على مستويات متعددة، لذلك كان 

البحث كل ما له عالقة باملوضوع، لزاما على الباحثين أن يبسطوا فوق طاولة 

كلٌّ من زاوية اشتغاله وتخصصه، استشرافا ملستقبل أفضل، وبناء مجتمع 

 أرشد.

ويحق لنا أن نتساءل كما يتساءل غيرنا عن أهم ما قد نستفيده من 

هذه الجائحة لتطوير بنيتنا التربوية والفقهية، وبنائها بطريقة أكثر صالبة 

 التي نواجهها بطريقة غير سليمة وغير متينة. ملواجهة التحديات الكبرى 

فما هي القضايا التربوية التي يجب علينا الوقوف عندها في هذا املقام؟ 

 وما هي أهم اإلشكاالت الفقهية التي يتحتم علينا مقاربتها واقتحام عقبتها؟

 أوال: على املستوى التربوي.

تبنى املغرب منذ عقود مسلك االزدواجية اللغوية، وعرف التعليم لغتين 

 معتمدتين: 

اللغة الرئيسة: هي اللغة الفرنسية، وهي لغة تدريس الرياضيات منذ 

االبتدائي، إضافة إلى مادة اللغة الفرنسية. وهي لغة تدريس مواد العلوم 

انوي، وكذا تدريس مواد الفزيائية والطبيعية والفلسفة وغيرها في التعليم الث

 االقتصاد والعلوم في الجامعة. 

هي اللغة الثانية من الناحية العملية، هي اللغة العربية، و اللغة الثانية: 

 وهي لغة تدريس ما بقي من تلك املواد.
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 وبعد هذه املرحلة، عملت الحكومات املتعاقبة على تنزيل برنامج التعريب 

، واإلبقاء على الفرنسة في التعليم العالي، وهو في التعليم االبتدائي والثانوي 

واقع غير سليم، حيث يصطدم املتعلم باالنتقال الفجائي من دراسة معربة 

 ملواد بعينها، إلى دراسة مفرنسة لتلك املواد في الجامعة.

هذه الحالة، جعلت الجهات املسؤولة عن القطاع التعليمي تفكر في سن 

، وهو ما تم تنزيله 2018اللغوي" في أسالك التدريس سنة "التناوب  ما سمي بـ

 .2020 -2019على استعجال في املوسم الدراس ي 

هذا االستعمال القانوني لكلمة "التناوب اللغوي" قد نفهم منه اعتماد  

لغات متعددة في مسالك علمية، مما يحقق لنا اختيارا بيداغوجيا للغات 

مأنة، لكن  متعددة، بناء على مبدأ املساواة،
ّ
وهو ما كان ُيتداول في سياق الط

ما إن تم تبني القانون بعد نقاش مجتمعي غير سليم وغير مؤسس، حتى انفردت 

"التناوب" دون غيرها من اللغات، فتم تثبيت اللغة الفرنسية   اللغة الفرنسية بـ

 في املواد العلمية في اإلعدادي والثانوي، وإقصاء اللغة العربية.

ي جعل الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون يسرع في التنويه به هذا التبن

، دون أن نرى تنويها أو إشادة به من قادة دول أخرى، 1أياما قليلة بعد إقراره

وهو ما يجعلنا نتعامل بنوع من الريبة، خصوصا أنه يمس مجاال من املجاالت 

 االستراتيجية واملقدسة في حضارات األمم املاضية واملعاصرة.
 

تبنى مجلس النواب املغربي "القانون اإلطار املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث   -1
من نفس الشهر أرسل الرئيس ماكرون إلى العاهل املغربي   31، وفي  2019العلمي" في يوليوز  

رسالة تهنئة بمناسبة عيد العرش، ضّمنها التنويه بالتزام املغرب بالتعددية اللغوية. نقال 
(، ويالحظ أن تبني البرملان لهذا  2020 - 5 -26)تاريخ االقتباس:  arabi21.comع عن موق

القرار كان في شهر يوليوز، والتطبيق كان في شهر شتنبر، رغم أن هذه القضية مصيرية،  
 يجب النأي بها عن االرتجال والتسرع.

https://arabi21.com/
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والسؤال هو ملاذا انفرد الرئيس الفرنس ي بهذا التنويه؟ وملاذا أشار إليه 

 في رسالته؟

قد نجد الجواب عن هذا السؤال في الخطة التي وضعتها فرنسا للنهوض 

استراتيجية فرنسا بلغتها وترسيخها في سياق العوملة الكاسح للثقافات، وهي 

، التي أعلن عنها الرئيس اتالدولية املتعلقة باللغة الفرنسية وبتعدد اللغ

 م(.2018مارس  20إيمانويل ماكرون في اليوم العالمي للفرنكفونية )

وبالرجوع إلى موقع وزارة الخارجية الفرنسية، نجد قصاصة منشورة في 

 نشر اللغة الفرنسية أولوية الديبلوماسيةم، بعنوان 2019شهر مارس 

 : 1الخطة وآلياتها، وفيها. يتضمن الحديث عن أهم محاور هذه الفرنسية

تدبيرا هادفا إلى التعلم والتواصل  ثالثة وثالثينتتمحور الخطة حول  •

 واإلبداع باللغة الفرنسية.

سعي الديبلوماسية الفرنسية إلى تعزيز اللغة الفرنسية  •

 والفرنكوفونية، وهما واسطتان تحققان إشعاع فرنسا ونفوذها.

السلطات املحلية بغية تعزيز مكانة اللغة اعتماد سياسة ثنائية مع  •

ظمها التعليمية.
ُ
 الفرنسية في ن

ولنا أن نتأمل عبارة "تعدد اللغات"، وهي العبارة املعتمدة في الخطة 

الفرنسية، وفي رسالة التهنئة املشار إليها، مما يعني أن عبارة "التناوب اللغوي" 

 غربية.ليست إال تدليسا أو تمويها اعتمدته الحكومة امل

 
)تاريخ   diplomatie.gouv.fr/arلخارجية الفرنسية النسخة العربية ملوقع وزارة ا - 1

 (.2020 -5 -26االقتباس: 
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وبالرجوع إلى موقع وزارة الخارجية الفرنسية، نجد النص اآلتي: "يوفر 

زهاء خمسين بلدا في العالم تعليما فرنكفونيا ثنائي اللغة، ملليوني تلميذ تقريبا، 

 واحدة أو عدة 
ً
وتدّرِّس هذه البلدان، إلى جانب تدريس اللغة الفرنسية، مادة

ل العلوم والتاريخ والرياضيات والجغرافيا مواد غير لغوية باللغة الفرنسية، )مث

ظم املدرسية الوطنية"  .1وغيرها(، وذلك حسب النُّ

من خالل هذا التباهي الفرنس ي، املنشور في موقع رسمي، يتبين لنا أن 

املغرب قام بتنفيذ الخطة الفرنسية في الحد األقص ى، حيث لم يكتف بتدريس 

 نشير إلى أن مواد االقتصاد والفيزياءمادة واحدة باللغة الفرنسية، ويكفي أن 

َدّرس في التعليم الثانوي باللغة 
ُ
والكيمياء وعلوم الحياة واألرض، كلها ت

 الفرنسية.

وإذا تجاوزنا مفاهيم الهوية والحضارة واالستقالل وغيرها مما يجب 

استحضاره في مناقشة السياسة اللغوية لكل بلد، فإننا سنكتفي بسؤال 

وهل تحقق فرنسة املواد التعليمية نجاعة على املستوى املردودية فقط، 

التربوي؟ وهل يستفيد التالميذ؟ بل يمكننا أن نتساءل: هل يفهم التالميذ 

 أساتذتهم؟ وهل األساتذة مرتاحون مع هذه الفرنسة؟

هذه األسئلة التي ال جواب لها إال من خالل امليدان، تؤكد بالتواتر 

تها، ويكاد يحصل إجماع املهتمين حول اعتبار امللموس فشل الخطة وعدم نجاع

اللغة الفرنسية عائقا يحول دون التواصل املفروض تحقيقه بين األستاذ 

 وتالميذه.

 
 . diplomatie.gouv.fr/arالنسخة العربية لوزارة الخارجية الفرنسية  -1
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هذه الكارثة البيداغوجية ستظهر بشكل أعمق مع أزمة كورونا، وذلك 

 من خالل تجليين اثنين:

التعليم عن بعد، األول: تعميق الهوة بين التالميذ وأساتذتهم في عملية 

حيث ازداد األمر عسرا، مما فرض على كثير من األساتذة االستعانة باللغة 

 العربية في التدريس.

الثاني: فرضت جائحة كورونا على الدولة اعتماد سياسة تواصلية عبر 

قنوات التلفزة وغيرها من وسائل اإلعالم، إضافة إلى لوحات اإلشهار املتناثرة 

، واملالحظ أن الدولة اعتمدت اللغة العربية وحدها في هذه في الشوارع الكبرى 

 السياسة التواصلية االضطرارية.

ملاذا لم تتواصل الدولة مع املواطنين باللغة الفرنسية؟ ألم يتلقوا اللغة 

 الفرنسية في تعليمهم منذ عقود؟ وأليس للفرنسية اليد الطولى في اإلعالم

 خصوصا القناة الثانية؟ املغربي،

هذه الجائحة، كانت الدولة مجبرة على التواصل مع املواطنين،  في

والوصول إلى عقولهم ووجدانهم، لذا نأت بنفسها عن اللغة الفرنسية، 

واعتمدت اللغة العربية، وأحيانا العامية، وهذا وحده كفيل ببيان أن الدولة 

 على يقين بأن الشعب املغربي ال يحقق التواصل إال باللغة العربية.

سة، إذ من غير املعقول و 
َ
هذا ما يدعونا إلى الوقوف ملّيا مع عائق الفرن

أن تنفق الدولة جزءا غير يسير من ميزانيتها على تعليٍم هي تعمل على إعاقة 

 نجاحه.

 لذا أرى ضرورة توقف الهيئات والشخصيات الوطنية عند هذه النقطة



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 209  
 

صلية للتقييم الحضارية املهمة، وأن يتخذوا من جائحة كورونا محطة مف

والتقويم، وأن نؤسس ملرحلة قادمة باعتماد سياسٍة لغوية راشدة وقاصدة، 

تعتمد التمييز الحقيقي بين لغات التدريس وتدريس اللغات، إضافة إلى اعتماد 

تناوب لغوي حقيقي، يجعل للغات اإلنجليزية واألملانية والصينية موطئ قدم 

 في الخارطة التربوية املغربية.

ويكفي أن أشير إلى أن تدريس العلوم واملواد باللغة الوطنية هو سبيل 

األمم املتقدمة، ويمكن استحضار التجربة الفرنسية في هذا املجال، ألن فرنسا 

التي وضعت االستراتيجية املشار إليها، هي نفسها تبنت سياسة موازية لها، 

التربوية ابتداء من وبرمجت إقصاء اللغات والثقافات األجنبية من برامجها 

، حيث أعلن الرئيس إمانويل ماكرون في شهر 2021 -2020املوسم الدراس ي 

وقف نظام الدورات االختيارية باللغات األجنبية املعروفة  2020فبراير 

طالب  80000[، وهو النظام الذي يستفيد منه ELCO  -]إيلكو اختصارا بـ

س على اتفاقيات ثنائية مع  عدد من الدول، منها املغرب، سنويا، وهو مؤسَّ

وقال ماكرون أثناء إعالن تجميد هذا البرنامج: "من بداية العام الدراس ي 

، سيتم وقف التدريس باللغات والثقافة ذات املنشأ 2020الجديد، سبتمبر 

 .1األجنبي في كل مكان على تراب الجمهورية"

 ثانيا: على املستوى الفقهي:

 اجون ـــايا يحتــــــحياتهم الفردية أو الجماعية نوازل وقضتعترض الناس في  

 اء ليمدونهم بالفتوى ـــــــأون إلى الفقهـــا إلى معرفة الحكم الشرعي فيها، فيلجـــــــمعه

 
 . arabic.euronews.comمن املوقع اإللكتروني  2020 -5 -26تم االقتباس بتاريخ  -1
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املناسبة، لكن كثيرا ما تعترض العقل الفقهي املغربي املعاصر عدة معوقات، 

 ذاتية أو موضوعية. منها: 

يه؛ خصوصا املنتسب إلى الهيآت الرسمية، كاملجلس ** عدم قدرة الفق

العلمي األعلى أو املجالس العلمية املحلية؛ على الخوض في قضايا مجاالٍت 

بعينها، خوفا من رد فعل غير متوقع من جهات ذات نفوذ على الشأن الديني، 

لهذا السبب، نجد هيآت علمائية غير مغربية تحظى بمصداقية داخل املغرب، 

ا على مناقشة ما ال يقوى عليه فقهاء املجالس الرسمية املغربية، مثل لقدرته

مطالبة االتحاد العالمي لعلماء املسلمين؛ في بداية جائحة كورونا؛ كّل 

الحكومات إلى "إطالق سراح جميع السجناء املظلومين، وغيرهم من املعرضين 

حيث إن من سنة   للوباء في سجونهم، ورفع الظلم والفساد علن البالد والعباد،

. وهذا املطلب يعّد تطورا نوعيا في 1هللا القاضية أن الظلم سبب لهالك األمم"

األدبيات العلمائية املعاصرة، يسجله التاريخ لهذه الهيأة في هذه الظرفية 

االستثنائية، وهو تنزيل عملي للكليات املقاصدية، حيث ال يعّد إطالق السجناء 

إال آلية من آليات ضمان كلية حفظ النفس املجمع في ظل هذا الوباء الخطير 

 عليها بين عقالء اإلنسانية.

** عدم قدرة الفقيه املغربي املنتظم في الهيآت الرسمية على املشاركة 

الفعالة في صناعة الفتوى وتطويرها، خصوصا بعد إحداث املجلس العلمي 

غربي يتلكأ في اإلفتاء، األعلى للهيأة العلمية املكلفة باإلفتاء، فصار الفقيه امل

 ا، وليس )فتوى(، مع أنـــــــا )رأيا( فقهيـوى فإنه يصر على تسميتهــــــــدر فتـوإن أص

 
، 2020 -3 -26هـ/1441شعبان  2در بتاريخ بيان االتحاد العالمي لعلماء املسلمين الصا -1

 موقع من قبل رئيسه الدكتور أحمد الريسوني، وأمينه العام الدكتور علي القره داغي. 
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 الفرق بينهما ليس إال فذلكة لغوية.

** عدم قدرة الفقيه الرسمي املغربي على الخروج عن املوروث الفقهي، 

أو التراث املذهبي إال اضطرارا، وهذا ما ُيظهره بمظهر الخائف من مواجهة 

النازلة، فيلجأ إلى االحتماء بأقوال املتقدمين، وممارسة االعتقال القسري 

طوير الفقه دون اقتحام لقدراته العقلية في الصناعة االجتهادية التي ال بديل لت

عقبتها. ويمكن أن أورد أمثلة لهذا من التراث النوازلي للهيأة العلمية املكلفة 

 باإلفتاء.

سئلت الهيأة عن حكم إطالق اسم "حريسة البراق" على حريسة  –أ 

، 2009مارس  25فالحية لتربية الخيول، وأجابت بفتوى من صفحتين بتاريخ 

جواز، وأسست هذا الحكم الفقهي استنادا على خلصت من خاللها إلى عدم ال

ثالثة مستندات، منها ما أسميته االحتماء باملتقدمين، فَوَرَد في نص الفتوى: 

"ثانيا: لم يثبت في تاريخ اإلسالم وفتوحاته الدعوية الهادية من عهد الصحابة 

فمن بعدهم مثل هذا اإلطالق: )كتيبة البراق(، على كتيبة من كتائب الفتح 

النصر، وال على مركوبها من الخيل واإلبل، ولو من باب التبرك والتفاؤل، ولو و 

كان ذلك جائزا ألطلقوه على فتح من فتوحات اإلسالم، أو ملحمة من مالحمه 

 .1التاريخية العظيمة"

سة فقهيا، ووقعت في نوع   مة علميا، وغير مؤسَّ
ّ
وهذه الفتوى غير مسل

لى، ويمكن صياغته في نصف غريب من الشرود، مع أن القول بال جواز هو األو 

صفحة أو أقّل، نظرا لعدم وجود دليل مانع قطعي أو قوي، وسيتبين شرود 

 
 .151(: 2012 -2004فتاوى الهيأة العلمية املكلفة باإلفتاء ) -1
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اسم )قطار  2018هذه الفتوى أكثر حين أطلق امللك محمد السادس في نونبر 

البراق( على القطار فائق السرعة، هذا التدشين قد يضطرها إلى مراجعة 

باحة، ألنه ثبت أن اللجنة تراعي كثيرا املواقف امللكية الفتوى ونسخها بفتوى اإل 

 .1أثناء صناعة الفتوى الفقهية

رفع املجلسان العلميان بإقليمي الرشيدية وجرادة إلى الهيأة سؤاال   –ب  

حول حكم إقامة صالة الجمعة بفضاء غير املسجد، سيما في حالة إصالح 

ت، لجأت في صفحتين وترميم بعض املساجد، فأصدرت فتوى من ست صفحا

منها لالحتماء وراء األقوال الفقهية التراثية، فأوردت أقوال ابن عبد البر 

والقاض ي عبد الوهاب البغدادي وابن رشد الجد وابن جزي والشيخ خليل وابن 

. وملا املرشد املعين، على الضروري من علوم الدينعاشر صاحب منظومة 

قول بالجواز، سردت في صفحة كاملة أرادت الهيأة االنتقال إلى تخريجة لل

أقوال ابن العربي املعافري والشيخ ميارة والشيخ الطالب ابن حمدون وغيرهم. 

وملا لجأت اللجنة إلى االستدالل؛ وهو جوهر الفتوى ولبها؛ فإنها اختصرته في 

أقل من صفحة، واعتمدت على عمومات النصوص، والقواعد العامة 

 
سئلت الهيأة عن حكم صالة الغائب على فقيد آل بصير الشهيد محمد بصير، فأجابت    -1

بفتوى من صفحتين، أوردت فيها القول املشهور والراجح في املذهب،   2009ماي  28يوم 
القاض ي بعدم جواز صالة الغائب، وذكرت قولي الشيخ خليل وابن جزي. ثم ذكرت القول  
املقابل في املذهب، وهو الجواز مع الكراهة أو بدونها، ثم رجح أعضاء الهيأة القول الثاني،  

عمل من التمسك باملشهور، وقالوا: "واعتبارا لهذه املسألة  خالفا ملا جرى عليه ال
وخصوصياتها بما اكتنفها من ظروف وفاة فقيد الزاوية البصيرية الشيخ محمد بصير،  
ومكانته فيها...، واستحضارا ملا تحظى به هذه الزاوية ومريدوها وطريقتها الشاذلية  

ة لها، شأن سائر زوايا اململكة، وتعرب  من عناية أمير املؤمنين، ورعايته الكبير الدرقاوية  
، فإن الرأي  عنه في كل مناسبة من والء وإخالص لجاللته، وتعلق بعرشه العلوي املجيد 

الفقهي في املسألة هو جواز إقامة صالة الغائب على الشيخ املذكور، خاصة وأنه لم يكن  
 .153قد صلي عليه ...". فتاوى الهيأة العلمية املكلفة باإلفتاء: 
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بالجواز. وكان بإمكانها أن تعتمد على تلك األدلة للشريعة، لتخلص إلى القول 

ابتداء، واإلعراض عن أقوال املانعين، خصوصا أنها أوردت في الفتوى قول ابن 

العربي وهو مالكي: "ومن شروط أدائها املسجد املسقف، وما علمت له وجها في 

ع، الشريعة إلى اآلن، ومذهبي في هذه املسألة أن الجمعة في كل موضع، في جام

 .1وفي مسجد، وفي الفالة، وليس من شروطها عندي السقف خاصة"

هذه الفتاوى وأمثالها نتيجة حتمية لتلك العوائق التي تعرقل العقل 

الفقهي الرسمي املغربي، مما تجعله ينأى بنفسه عن االجتهاد الفقهي، ويستمرئ 

الركون إلى التقليد وحكاية أقوال السابقين، ويتعامل معها كأنها الشرع نفسه، 

د تكون مخطئة ومرجوحة، مع العلم أنها أقوال ال ترتقي إلى درجة الحجية، وق

وقد تكون صويبة في سياقها الزماني واملكاني، وليست صويبة في سياقنا 

املعاصر، وقد تنبه العالمة عالل الفاس ي إلى هذه اآلفة، فدعا إلى التمييز 

و"التفرقة بين أحكام الشريعة األساسية، وفروعها املثبتة بنص قطعي، أو ظني 

لفقهاء الذين أعطوا للشريعة ثروة هائلة، هي هذا صريح. وبين آراء املجتهدين وا

 .2الفقه املدون في مختلف الكتب والنوازل"

وكالم العالمة الفاس ي له وزنه واعتباره، ألنه من العلماء املّيالين إلى 

االجتهاد والداعين إليه، إضافة إلى معرفته الكبيرة باملقلدة، سواء من خالل 

م ومناقشتهم، وقد كان سابقا لزمانه رحمه مصنفاتهم، أو من خالل معاشرته

هللا، حيث دعا إلى مخالفة مذهب املالكية في قضايا ال تساير روح العصر، 

رغم أنه ابن األرومة املالكية، وبعض أعالم عائلته آل الجّد كانوا رموزا للمذهب 
 

 .213فتاوى الهيأة العلمية املكلفة باإلفتاء:  -1
. 2010،  5عالل الفاس ي، دفاع عن الشريعة. منشورات مؤسسة عالل الفاس ي، الطبعة:    -2

 .110ص: 
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في املغرب، ومع ذلك نقرأ له نصوصا مثل قوله في قضايا النساء خاصة: "ولكننا 

رى أنه ينبغي العمل في هذه املسألة بغير مذهب املالكية، نظرا للمصلحة التي ن

تفرضها الظروف الحالية لحماية املرأة ومساعدتها، وكبح جماح الرجال الذين 

، وقوله أيضا: "وقد اختير في األعمال الجارية أضيق 1يتسرعون للتطليق"

اإلمام مالك في منع املرأة من األقوال وأصعبها على املرأة، هكذا أخذ مثال بقول  

التبرع بما زاد على الثلث إذا لم يكن بإذن زوجها، مع أن مذاهب أخرى تقول 

بغير ذلك. ونحن نرى أن يعمل بغير ما مض ى عليه اإلمام مالك في هذه املسألة، 

 .2ألنه األوفق واألنسب ملا تقتضيه روح املساواة السائدة في هذا العصر"

إلى القطيعة مع التراث الفقهي، بقدر ما ندعو إلى عدم   ونحن هنا ال ندعو 

القطيعة مع االجتهاد، وعدم القطيعة مع النص الشرعي، وعدم القطيعة مع 

أصول الفقه باعتباره اآللة الضابطة للصناعة االجتهادية، أما التراث الفقهي 

واألقوال الفقهية فنستعين ونسترشد بها، وهذا ما صرح به العالمة عالل 

الفاس ي رحمه هللا بقوله: "فالعودة للنظر في الكتاب والسنة، يحرر املسلمين في 

كل جيل وعصر من مجموع اآلراء التي قالها الفقهاء، والتي ال يبقى لها إال قيمة 

م الكتاب والسنة  ضوء  فيرأي أصحابها. فيمكن إذن للعصور املقبلة، فه 

بالثروة   االستعانةلديهم، مع    الظروف التي يعيشون فيها، والحاجات املستجدة

 .3الفقهية، وبما تعرضه من آراء ومن طرق للفهم أو لالستدالل"

 هذا العقل الفقه الرسمي املعاصر، بمواصفاته املذكورة، جعل الفقهاء

 
 .224عالل الفاس ي، النقد الذاتي. الطبعة الثانية، تطوان. ص:  -1
 .228عالل الفاس ي، النقد الذاتي:  -2
. ص: 2017يع اإلسالمي. منشورات مؤسسة عالل الفاس ي. عالل الفاس ي، تاريخ التشر  -3

157. 
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الرسميين املغاربة يقفون وجها لوجه، مع نوازل طارئة ومفاجئة ذات عالقة 

بجائحة كورونا، ومنها نازلة صالة التراويح خلف إمام بعيد عبر استعمال ما 

ُيصطلح عليه بوسائل التواصل االجتماعي، وذلك بعد أن اتخذت السلطات 

، واالكتفاء بشعيرة قرارا بإغالق املساجد قبل رمضان، ومنع الُجَمع والجماعات

 األذان. فكيف تعامل مع هذه النازلة فقهاء املجلس العلمي باملغرب؟.

)فتوى( تبيح صالة التراويح  1صدرت عن الدكتور الحسين أيت سعيد

عن بعد، وانتشرت بشكل سريع بين املهتمين، وقد أصدر بعضهم أشرطة 

لدكتور محمد وا 2منتقدة لفتواه، كما صدرت عن الدكتور مصطفى بنحمزة

فتاوى مانعة، تضمنت انتقادات للقائلين باإلباحة، دون اإلشارة إلى  3الروكي 

 فتوى زميلهم في املجلس األعلى. فإلى أي حد تتجلى سمات العقل الفقهي

 أشرنا إليها سابقا؛ في هذه املنشورات؟ الرسمي املعاصر؛ التي

كانت مراعية يبدو أن فتوى اإلباحة الصادرة عن الدكتور أيت سعيد 

ملبدأ اليسر، خصوصا أن كثيرا من املسلمين املقيمين في أوربا وأمريكا، أو في 

 
من أعضاء املجلس العلمي األعلى، خريج الجامعات السعودية، حاصل على الدكتوراه   -1

نة في شريط صوتي، نشر على شبكة   في علم الحديث، وفتوى اإلباحة الصادرة عنه، مضمَّ
 ، ورابطها: 2020أبريل   17األنترنيت يوم 

 https://www.youtube.com/watch?v=lPZQ6- 5J4iI 
من أعضاء املجلس العلمي األعلى، له مشاركات علمية ومجتمعية نوعية، وهو من صفوة   2

كة  علماء املغرب املعاصرين. وفتواه املانعة لصالة التراويح عن بعد، منشورة على شب
 ، ورابطها:  2020أبريل   18األنترنيت يوم 

https://www.youtube.com/watch?v=oUafhVcNcCw 
من أعضاء املجلس العلمي األعلى، حاصل على الدكتوراه في الفقه، وفتواه املانعة   -3

، ورابطها: 2020أبريل  19ى شبكة األنترنيت يوم لصالة التراويح عن بعد، منشورة عل
https://www.youtube.com/watch?v=AqWVkKcvCCM  وأصدر بعدها فتوى مطولة ،

 . https://www.youtube.com/watch?v=EAWAJpHjok4في شريط صوتي، ورابطها: 

https://www.youtube.com/watch?v=lPZQ6-5J4iI
https://www.youtube.com/watch?v=oUafhVcNcCw
https://www.youtube.com/watch?v=AqWVkKcvCCM
https://www.youtube.com/watch?v=EAWAJpHjok4
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املغرب، ال يتقنون قراءة القرآن، ومنهم من ال يقرأه قراءة سليمة، ومنهم من 

 يقع في تحريف النص.

 أو معارضة، أصدر د.أيت سعيد بيانا 
ً
بعد التفاعل مع فتواه موافقة

ى نقاط متعددة، منها قوله: "هذا نقل وعرض ملا في املسألة، ، بناه عل1مستغربا

وليس فتوى، ألن الفتوى تكون جماعية ال فردية، والذين سموها فتوى، فذلك 

شأنهم، وليس في كالمي من بدايته إلى نهايته ما يشير إلى أنها فتوى، وحتى لو 

 كانت فتوى، فليست ملزمة ألحد".

أشرت إليه من عدم قدرة الفقيه هذا النص وحده كاف في بيان ما 

الرسمي املعاصر على إنتاج الفتوى خوفا من عتاب جهة ما، لذا تجده يصر 

على رفض تسمية تصريحه أو رأيه أو منشوره )فتوى(، وقد كانت براءة الدكتور 

 من هذه الكلمة بينة واضحة.

لها ونظرا ألن هذه البراءة غير مبنية على أساس، فإن املعني باألمر يحشد  

ما يعضدها ولو كان ذلك أوهن من بيت العنكبوت، فيقول بأنها وإن سميت 

فتوى من الغير، فإنها ليست ملزمة ألحد، وهذا ال داعي لذكره والتذكير به، 

ألنه من باب السماء فوقنا كما يقال، ومتى كانت فتاوى العلماء ملزمة؟ وقديما 

 قيل: املفتي مخبر، والقاض ي مجبر.

تور املحترم كان في سياق البراءة من فتواه، فإنه سيضطر وبما أن الدك

إلى فصلها عن املغرب واملغاربة، بدعوى أن رأيه مقيد بزمانه ومكانه، وأنه 

موجه إلى مسلمي دولة أوربية، وال عالقة له باملغرب واملغاربة، وليدلل على أنها 

 
شر البيان التوضيحي يوم  -1

ُ
،  /http://howiyapress.comعلى موقع  2020أبريل  19ن

 .2020 -6 -7واقتبست منه يوم 

http://howiyapress.com/
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ّهة لبلدييه، حشد أقواال فاقدة لكل قوة حجاجية إقن اعية، فقال: "إذ غير موجَّ

كيف يمكن لواحد في املغرب عنده العصر، وواحد في املشرق عنده العشاء، 

أن يقتدي به في التراويح، وهو لم يصّل بعد املغرب، ولم يدخل عنده العشاء"، 

وهذا من القصر القسري للمسألة على جزء منها، ولو كان الدكتور أيت سعيد 

ذا، ألنه منقوض بصالة التراويح التي تسبق في سياق علمي غير تبريري، ملا قال ه

صالة الصبح في املشرق، ووقُتها ال يتنافى مع صالة القيام عند من يوجد في 

 املغرب.

م أن يورد كالما ال يصمد أمام  والسياق التبريري ذاته، يفرض على العالِّ

املناقشة العلمية الصرفة، فيقول: "وتبقى املسألة منحصرة في مكان واحد، 

رك أهله في اتحاد وقت الصالة، وحتى في البلد الواحد ال تجوز املسألة عند يشت

اختالف األوقات، فمثال واحد في مراكش ال يصح له أن يقتدي بواحد في وجدة، 

 ألن العشاء فيها متقدم بخمس عشرة دقيقة أو أكثر".

 وهنا نجده يركز على شرطين:

هم من السياق.اتحاد البلد، ويقصد به الوطن الُقطري  •
ُ
 حسبما ف

 اتحاد الوقت. •

مان، ألننا قد نجد بين من في الحدود الغربية الجزائرية 
ّ
والشرطان ال ُيسل

والحدود الشرقية املغربية من الجوار والتقارب ما ال نجده بين أبناء الوطن 

الواحد، كمن في وجدة وأكادير. والحدود بين الدول ال تعد حائال بين املسلمين 

مثل هذه النوازل. كما أن اتحاد الوقت ال ضرورة إليراده هنا، ما دمنا في 

 نتحدث عن النافلة، فيصلي الوجدي بعد العشاء بثلث أو نصف ساعة، ويكون 
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 ذلك مالئما للمراكش ي، فانتفى االعتراض وثبت االنتقاض.

وملا كانت القضية حساسة جدا، وهي ليست كذلك، فإنه سيلجأ إلى 

عوائق التي أشرت إليها، وهي محاولة االحتماء بأقوال من سبق، عائق آخر من ال

فقال: "هذه القضية قد أجاب عنها بعض املعاصرين، ولم تثر أي إشكال، فقد 

، وكتب فقيه مالكي بامتيازكتب فيها الشيخ أحمد بن الصديق كتيبا، وهو 

 على فيها األستاذ عبد هللا بن الطاهر حفظه هللا مقاال قيما موثقا ومفصال 
ّ
 داال

منذ ثالث سنوات تقريبا أو سنتين، ولم يثر ذلك أي  تمكنه من الفقه املالكي 

 ".لم أقل أنا أكثر مما قاله هؤالء الجلةإشكال، و

السياق التبريري للدكتور فرض عليه أن ينتقي سلفه في هذه النازلة 

وهي أوال، وأن يطعم ذلك بالبهارات الرئيسة التي تمنح مسوغاته قبوال ما، 

التركيز على الصفة املذهبية لسلفه، وهذا مهم جدا، ولم يخطئ حدس الدكتور 

فيه، ألنه يعلم أن خطابه موجه إلى جهة ال تشفع له عندها إال هذه الصفة، 

مع العلم أن وصف ابن الصديق الغماري لم يكتف بكونه فقيها مالكيا 

ليس فقيها مالكيا فحسب، بل أضاف إليه كلمة "بامتياز"، وهو على يقين أنه 

من األصل، وهو يعلن عن نفسه في مواضع من كتبه أنه تخلى عن املذهب 

املالكي وتمذهب بالشافعي، ثم ترك الكل ومارس االجتهاد، وفقهاء املغرب 

 الرسميون يعرفون هذا جيدا.

أما األستاذ محمد الروكي، فإنه وإن اختلف في الحكم مع زميله، إال أنه 

ركيز على كلمة الرأي بدل الفتوى، فكرر في بداية الشريط تطابق معه في الت

ي[ ثالث مرات، حتى يكون املتلقي على  يِّ
 
الصوتي الذي أصدره باملناسبة كلمة ]رأ



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 219  
 

بينة أنه لم يقتحم مجال الفتوى الذي أريد له أن ُيحصر في لجنة بعينها، وهذا 

لى شخصية ما لم نجده في شريط العالمة مصطفى بنحمزة، ولعل هذا راجع إ

الرجل، وقدرته على إبداء الرأي دون تحفظ ولو في قضايا شائكة ومتشابكة، 

ارة، كالتسوية بين الذكور واإلناث كمشاركاته التفاعلية مع قضايا مجتمعية موّ 

في اإلرث، وتوريث ابن الزنى، وعقوبة املرتد، والحريات الفردية، والتدريس 

ووصف رسالته باإلرهاب،  ملسو هيلع هللا ىلصم النبي بالعامية، والرد على املتطاول على مقا

 وغيرها من املعارك الفكرية التي تدور رحاها غالبا على بساط مواقع اإلعالم.

إذا تجاوزنا هذا االختالف الشكلي بين د. الروكي ود. بنحمزة، فإنهما 

سيتوافقان في حكم املنع، وسيتفقان معا في االستناد على مبدأ سد الذرائع، 

ي املجمع عليه بين الفقهاء عمليا، لكن املالكية تميزوا به وهو األصل التشريع

تأصيال وتطبيقا، بل تميزوا باملبالغة في تطبيقه، فقالوا بكراهة القبض في 

، وقالوا بكراهة صيام ست من شوال خشية 1الصالة خشية القول بوجوبه

هما، . وعلى هذا الوزان في املبالغة جرى األستاذان في فتوا2إلحاقها برمضان

فقاال باملنع سدا للذريعة، خشية ترك الجماعة باملرة، وهجر املساجد وعدم 

ارتيادها. وهذا االستدالل في الحقيقة وبعد إعمال النظر، نجده استدالال 

متوهما ال أثر له، وقد كان الناس متشوفين لفتح املساجد، وكلهم شوق للرجوع 

 ح املساجد في بعض الدول، حيثإليها، وقد تبين ذلك جليا في أول صالة بعد فت

 
ة اعتقاد  قال الشيخ خليل في املختصر: "وهل كراهته في الفرض لالعتماد، أو خيف -1

 . 33وجوبه، أو إظهار خشوع؟ تأويالت". املختصر: 
ورد في املوطأ حكاية عن اإلمام مالك: "أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها،   -2

ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته،  
 .1/310". املوطأ: اءأن ُيلحق برمضان ما ليس منه أهُل الجهالة والجفو
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إليها، ولم يهجروها رغم تعودهم على الصالة في البيوت  هرع الناس بكل شوق 

 ملدة شهرين أو أكثر.

سعيد إلى هذه املغاالة، وأشار إليها في بيانه إشارة  تنبه الدكتور أيت

نقدية، لينبه زميليه وغيرهما أنهما ماال في الذرائع إلى جهة واحدة دون األخرى، 

فقال: "كما نحرص على سد الذرائع، يجب أن نحرص على فتحها، وأن ال نجعل 

 الدين كله ذرائع. فاملسألة تخضع للموازنات".

واملبيحة، وغيرها من الفتاوى التي صدرت عن  هذه الفتاوى املانعة

املجلس؛ وقد أوردنا بعضها؛ تكشف لنا عمق اإلشكاالت التي يعاني منها العقل 

الفقهي الرسمي املعاصر، وتفرض علينا أن ندعو علماءه إلى ممارسة االجتهاد 

 " الواردة في حديث: "إن هللا يبعث لهذه األمةِمنليظفروا باالنخراط في عموم "

، ألن املبالغة في واجب التحفظ، 1يجدد لها دينها" منعلى رأس كل مائة سنة 

ن"،  م محروما من بركة تلك الـ"مِّ والتحرَج من االجتهاد واإلفتاء، يجعل العالِّ

إضافة إلى أن إيثار سالمته النفسية يسهم ال محالة في نشر الجمود وغيره من 

 اآلفات.

فقهاء الشريعة بقسط من الحرية،   كما ندعو في الوقت نفسه إلى تمتيع

قياسا على زمالئهم من فقهاء القانون، الذين عملوا على تطويره باجتهاداتهم 

 القضائية.

والفقهاء ال يمكنهم تطوير الفقه إال باالجتهاد، وال يمكنهم ممارسته إال 

بالتحرر من القيود والعوائق املشار إليها، ويكفي أن أذكر في هذا السياق، 

 
 رواه أبو داود.  1
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ص من كثير   نموذج
ّ
العالم املغربي املتحرر، الدكتور أحمد الريسوني، الذي تخل

تبه 
ُ
من قيود الرقابة الذاتية، وسمح لنفسه بإصدار اجتهادات جريئة، إن  في ك

أو في فتاواه، وبالتالي، ال يجد نفسه مجبرا على أن يصبغها بصبغة "الرأي" أو 

بعد في جائحة كورونا، فإنه   "الفتوى"، ومن ذلك فتواه حول صالة التراويح عن

مال إلى الجواز، وقال: "صالة التراويح اقتداء بإمام غائب بعيد، ال مانع منها 

شرعا، بل األدلة تشهد لها، وتتأكد مشروعيتها ملن ال يحسنون قراءة القرآن، 

وال يجدون من يصلي بهم من الرجال والنساء، فال شك عندي أن صالتهم 

خير من التفويت والحرمان منها، وخير من األداء غير وقيامهم مع إمام غائب 

املرض ي لهذه الصالة، بالتعثر أو االنقطاع، أو بقراءة املعوذتين وما جاورهما 

 طيلة رمضان"، وبعد هذا التقديم املهم عمد إلى االستدالل لرأيه.

ويكفينا أن نتلمس من هذه الديباجة التقديمية لفتواه، منهجه  

من العوائق املعرقلة لصناعة الفتوى وممارسة االجتهاد، حيث الفقهي املتحرر  

لم يلجأ إلى االحتماء بأقوال من سبق، ولجأ مباشرة إلى التعامل مع القواعد 

 الشرعية، واالستعانة بالُعدة املقاصدية، فارتكز على اآلتي:

 ** عدم وجود دليل الحظر واملنع أدعى إلى القول بالجواز.

 األدلة تشهد للجواز وتعضده. ** عمومات

** ترجيح مصلحة االئتمام باإلمام البعيد على مفسدتي الحرمان من 

 الصالة أو القراءة غير السليمة للقرآن أثناءها.

ولإلشارة، فإنه قال بالجواز كثير من الفقهاء املعاصرين في العالم  

 اإلسالمي، مثل الفقيه عبد هللا بن بيه املوريتاني وغيره.
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 .تمةخا

كشفت لنا جائحة كورونا كثيرا من الحقائق، وجعلتنا نضع أصبعنا  

على كثير من مواطن الهشاشة في مجتمعنا، ودعتنا إلى مراجعة ذواتنا، وعدم 

انتهاج سياسة اإلهمال واإلغفال مع القضايا الكبرى، لذا كان لزاما علينا أن 

، وبما يَرّسخ الهوية نراجع سياستنا اللغوية بما يَحّصل مصلحة التلميذ أوال

 والوطنية في املجتمع ثانيا، دون امليل نحو االنغالق، أو التفريط في قيم االنفتاح.

كما أن هذه الجائحة كانت بمثابة إنذار للفقهاء إلى ضرورة االجتهاد  

وعدم الركون إلى التقليد، وحبس النفس على ما قرره السابقون، وهذا إنذار 

ذارات سابقة كثيرة من علماء كبار، كالعالمة عالل قَدري، بعد أن صدرت إن

الغماريين، وغيرهم  الفاس ي، والعالمة الحجوي الثعالبي، والعلماء الصديقيين

 من الطاقات العلمية التي أجبها وطننا.
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تحديات  كورونا،زمن  دفن المسلمين بفرنسا
 وفقهية وقانونية تنظيمية

 يــوسـف نــويــوارد.                                                  

 االجتماع والدراسات اإلسالمية، علم في باحث                                      

 عضو البعثة الثقافية املغربية بمونبوليي سابقا 

 

 مقدمة

يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على إشكالية مهمة حاضرة في 

املشهد الديني اإلسالمي بفرنسا خاصة والغرب عموما. وتفاقمت حدتها خالل 

أزمة كورونا وإغالق الحدود مع البلدان األصلية للمهاجرين املسلمين خاصة 

مر بدفن موتى املسلمين باملقابر الفرنسية وما يثيره باملغرب العربي. يتعلق األ 

من إشكاالت تنظيمية وقانونية، وما يترتب عنه من آثار نفسية واجتماعية، قد 

تغيب حيثياتها عن جمهور املسلمين بالبلدان االسالمية، بل وحتى في صفوف 

حث املسلمين وبعض املسؤولين عن تدبير املساجد بفرنسا. سأحاول في هذا الب

التطرق إلى مثال فرنسا. هل توجد مقابر إسالمية بفرنسا؟ كيف يدبر املسلمون 

القضايا املرتبطة بموتاهم وبخاصة عملية الدفن؟ ما هي االجراءات املعمول 

بها واالختيارات التي سلكها مسلمو فرنسا في تدبير هذا املوضوع؟ ما هي 

عن نظيره في البلدان  خصوصية القانون املنظم للمقابر بفرنسا وما يميزه

االسالمية؟ هل تكيف املسلمون مع الواقع األوروبي أم أن اإلشكال ما يزال 

قائما؟ هل كان لجائحة كورونا وما صاحبها من حجر صحي تأثير على عملية 
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تدبير موتى املسلمين بفرنسا؟ ما هي الحلول التي سلكها مسلمو فرنسا للتأقلم 

 الجائحة؟مع الواقع الجديد الذي فرضته 

 أوال: العلمانية أساس اإلطار القانوني املنظم للمقابر بفرنسا

تؤطر العلمانية الفرنسية مجاالت متعددة، من بينها املقابر العمومية 

لدفن املوتى. وتتوفر فرنسا على حزمة من القوانين والتشريعات واالجتهادات 

هذه القوانين  القضائية، وعلى تراكم تاريخي في تدبير هذا املجال. وتنص

واملراسيم على حياد األماكن املخصصة لدفن املوتى، فال تجد قانونيا داخل 

املدينة الواحدة مقبرة خاصة للنصارى، وأخرى خاصة لليهود، وأخرى 

للمسلمين، ورابعة للبوذيين مثال؛ ألن الطابع التشاركي بين األديان هو السائد 

ث يسمح بدفن جميع املوتى على في تدبير املقابر العمومية الفرنسية، حي

اختالف دياناتهم وقناعاتهم، وحتى الالدينيين أو املالحدة، في مقبرة املدينة دون 

 تمييز.

، أصبح 1885أبريل  5وقانون  1881نونبر  14منذ صدور قانون  

إحداث مقابر خاصة بدين معين ممنوعا، وصار أي تجميع للموتى على أساس 

الواحدة ممنوعا أيضا. وعليه، فاملقابر املنشأة قبل ديني داخل فضاء املقبرة 

مازالت تتمتع باستقالليتها وبخصوصيتها الدينية، وال يطبق عليها  1881سنة 

القانون السالف الذكر. وهذا ما يفسر وجود عدد من املقابر البروتستانتية 

التي  املستقلة، أو اليهودية مثال بنسبة أقل فوق التراب الفرنس ي. أما املقابر 

أنشئت بعد هذا التاريخ، فالقانون يوجب فتحها للدفن في وجه الجميع دون 

. ويسهر رئيس املجلس البلدي ويعتبرها مساحات "مشتركة بين األديان" تمييز،
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باملدينة أو الجماعة املحلية على تطبيق هذا القانون الذي يلزمه بالحياد في 

 Alsace » زاس لورين"التعامل مع هذا املوضوع. وتتمتع منطقة " أل

lorraine » بالشمال الشرقي لفرنسا بخصوصية في هذا الباب، وال يطبق عليها

السالف الذكر، ألن هذه املنطقة كانت خاضعة ألملانيا وقت  قانون الالئكية

صدوره. وقد شيدت بها مقبرة إسالمية حديثة استفادت من التمويل العمومي، 

بمدينة ستراسبورغ بحضور عمدة املدينة  2012فبراير  6وفتحت أبوابها في 

الشخصيات الدينية  ورئيس املجلس الفرنس ي للديانة االسالمية وعدد من

 لسياسية.وا

مبدأ الحياد الذي يتسلح به رئيس املجلس البلدي في تنظيم املقابر  

العمومية وتدبيرها، أصبح يعاني من الضغوطات التي تمارس عليه يوميا من 

أصحاب العقائد والنحل املختلفة. فنجده دائم البحث عن نقطة توازن بين 

عتقد للمواطنين، والذي مبدأ الحياد ومبدأ احترام الحرية الدينية أو حرية امل

يعتبر مبدأ أصيال في الالئكية الفرنسية. وتجد املصالح البلدية بالجماعات 

املحلية نفسها في مواجهة العديد من الطلبات التي ترد عليها يوميا لدفن املوتى 

من ديانات متعددة، وفق شروط وعادات تتالءم وكل دين على حدة. 

صة بهم، وأمام تعذر االستجابة لهذا املقترح، فاملسلمون مثال يرغبون بمقبرة خا

يطالبون بمربع مستقل داخل مقبرة املدينة عن "املربعات" املخصصة 

للنصارى، وتلك املخصصة لليهود... أو يطالبون بمساحة أوسع "للمربع" 

الخاص باملسلمين لالستجابة لطلبات الدفن املتزايدة، ويطالبون باحترام اتجاه 

  الدفن، وإمكانية الصالة على الجنازة، الخ. القبلة في عملية
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وبالرغم من القوانين السالفة الذكر، فقد كشف البحث أن واقع املقابر 

الفرنسية منظم، بحيث يوجد داخل مقبرة املدينة مساحات و"مربعات" 

مخصصة لكل ديانة على حدة، تفصل بينهما ممرات. ويحظر الفصل بينها ولو 

. تثبيت أي عالمة دينية في مكان آخر غير املقابر بجدار منخفض، وال يمكن

ويمكن التمييز بين قبور الطوائف الدينية املتعددة من خالل شكل القبور 

واتجاها وحجمها وطاقتها االستيعابية والكتابات والرموز والزخرفة املوضوعة 

  ا.عليه

وليس لهذا التمييز بين "املربعات املستقلة" داخل فضاء املقبرة أي سند 

قانوني متين، ويتعارض مع قانون الالئكية الذي يدعو الى الحياد وعدم تجميع 

في تقريره الصادر  1القبور على أساس ديني. وقد صرح مجلس الدولة الفرنس ي 

في املقابر غير ممكن  " أن تأسيس امليادين أو املساحات الطائفية 2004سنة 

. وقد عملت وزارة الداخلية في العقود األخيرة على التأقلم، عبر  2في القانون"

، مع واقع 2008فبراير  19، وبخاصة تلك الصادرة في 3العديد من املذكرات

تجميع القبور على أساس ديني، خاصة إذا عّبر الهالك قيد حياته، أو عّبرت 
 

1  https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-
etudes/etudes-annuelles/un-siecle-de-laicite-rapport-public-2004 )اقتباس  

( 2020يونيو  7بتاريخ   
 
2  Emmanuel AUBIN, Professeur agrégé de droit public, université de Poitiers 
« CIMETIÈRES ET CONCESSIONS FUNÉRAIRES : CARRÉ CONFESSIONNEL." le 
lien 
http://web.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/07_2012/pages/dossie
r-special.php 

  2008فبراير  19مذكرة وزير الداخلية الفرنس ي الصادرة بتاريخ  - 3
(NOR/INT/A/08/00038/C  بشأن تدبير املقابر وتجميع القبور ) 

https://www.amf.asso.fr/m/document/document.php?id=8350 

https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/etudes-annuelles/un-siecle-de-laicite-rapport-public-2004
https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/etudes-annuelles/un-siecle-de-laicite-rapport-public-2004
http://web.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/07_2012/pages/dossier-special.php
http://web.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/07_2012/pages/dossier-special.php
https://www.amf.asso.fr/m/document/document.php?id=8350
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يدفن في املكان الذي ينسجم ومعتقداته. وإلى هذا عائلته عن رغبتها في أن 

 املنحى ذهب الوالة في توجيهاتهم وتوصياتهم نحو املجالس البلدية.

 ثانيا: دفن املسلمين بفرنسا وإشكالية االندماج.

لم يحظ موضوع دفن املسلمين بفرنسا بالرعاية واالهتمام في األوساط 

بالنقاش الكافي حتى بين صفوف املسلمين السياسية واإلعالمية، بل لم يحظ 

واملسؤولين عن الديانة اإلسالمية بفرنسا. واستقطبت مواضيع أخرى من قبيل 

اإلرهاب، والحجاب، وبناء املساجد، والتغذية الحالل وتكوين األئمة... العناية 

 . ولعل مرّد ذلك إلى سببين رئيسين: 1في النقاش العمومي واالهتمام األكاديمي 

: تركيز مطالب املسلمين خالل العقود األخيرة من القرن العشرين لهماأو 

 ومطلع الواحد والعشرين على بناء دور العبادة اإلسالمية، وتعليم اللغة

 .العربية، ونقل التراث الثقافي والديني لألجيال الجديدة

: العرف السائد بنقل من مات من املسلمين بفرنسا في الغالب إلى ثانيهما

 األصل. وقد تخصصت في ذلك بعض األبناك وشركات التأمين.  بلده

 وتساءل بعض علماء االجتماع والصحافيين عن السّر وراء نقل جثامين

 
هناك بعض الكتب التي أشارت إلى هذه اإلشكالية في معرض تحليلها وحديثها عن   - 1

اإلسالم واملسلمين بفرنسا، وبعض املقاالت القليلة التي أفردت هذا املوضوع بالدراسة،  
ات الطائفية بمقابر باريس، مثال الدين  من بينها مقال للباحثة جولييت نونز حول الفضاء

 (.1957- 1857اإلسالمي )
Nunez Juliette, « La gestion publique des espaces confessionnels des cimetières 
de la Ville de Paris : l'exemple du culte musulman (1857-1957) », Le Mouvement 
Social, 2011/4 (n° 237), p. 13-32. DOI : 10.3917/lms.237.0013.  
URL : https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-4-page-13.htm 
 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-4-page-13.htm
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 في عملية 
ً
املسلمين إلى بلدانهم األصل، ووصف بعضهم هذا األمر بكونه خلال

اندماج هذه الفئة من املجتمع. فكيف يولد الشخص بفرنسا، ويدرس بها، 

بها، ويتزوج وينجب أطفاله، بها ثم إذا مات، نقلته أسرته ليدفن بجانب ويعمل  

أجداده بالجزائر أو املغرب؟ أال تستفسرنا هذه املعادلة عن طبيعة اندماج 

أن يدفنوا في   1املسلمين بهذه الديار؟ وملاذا يفضل املسلمون الفرنسيون 

بات دينية تؤطر بلدانهم األصل؟ ومن الناحية الشرعية، هل هناك شروط وواج

هذه العملية؟ كلها أسئلة مشروعة تطالب املسؤولين عن الديانة اإلسالمية 

والسياسيين بفرنسا على حد سواء بتوفير إجابات منطقية وحلول معقولة 

ملعضلة "منسية"، أصبحت تفرض نفسها بحدة في املشهد الديني اإلسالمي 

 بفرنسا خاصة بعد جائحة كورونا.

فرنس ي أولى اإلدارات الفرنسية التي أولت اهتماما ويعتبر الجيش ال

ملوضوع إدماج املسلمين في صفوف قواتها املسلحة. واحتلت إشكالية دفن 

الجنود املسلمين الذين وقعوا في ساحات الحرب حيزا هاما من التفكير. وتعود 

جذور هذا االهتمام إلى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حين 

خرط في القوات الفرنسية آالف من الجنود املسلمين القادمين أساسا من ان

مستعمراتها بالجزائر وتونس واملغرب والسينغال وتشاد وجزر القمر وغيرها. 

وكان القادة العسكريون يولون العناية باندماج الجنود املسلمين، ويسعون إلى 

ا يقاتلون جنبا إلى جنب الحفاظ على الروح املعنوية لهؤالء الجنود الذين كانو 

مع الفرنسيين، ويخشون أن يدفنوا عقب املعارك في ُحفر جماعية مع باقي 

الجنود النصارى والالدينيين وغيرهم. وألجل ذلك، اتخذ املسؤولون حزمة من 

 

الحديث هنا عن املهاجرين املسلمين وأبنائهم وأحفادهم، وال يشمل الفرنسيين الذين    1
 تحولوا من النصرانية أو اإللحاد إلى اإلسالم. 
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التدابير تتعلق بالتغذية الحالل واإلرشاد الديني بالثكنات، وأصدرت القيادة 

ليه قبر املسلم بما يتالءم وأحكام الشريعة نموذجا ملا ينبغي أن يكون ع

 اإلسالمية )انظر النموذج أسفله(.

 

Figure 1صورة لقبر مسلم من إعداد وزارة الدفاع الفرنسية 

وبعدما أبلى الجنود املسلمون البالء الحسن في الحرب العاملية األولى، 

مسجد للمسلمين بالعاصمة الفرنسية، فكرت وأمام تنامي الدعوات بإنشاء 

السلطات الفرنسية في اقتراح مشروع سياس ي ثالثي األركان، ملكافأة هؤالء 

الجنود واالعتراف بتضحياتهم. ويتمثل في بناء مسجد باريس، وإحداث 

ن  »Bobigny «تعد مقبرة بوبيني و . 1مستشفى، ومقبرة خاصة باملسلمي
 

1. Revue Patrimoine en Seine-Saint-Denis N°24, Bobigny : Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis, 2007, p. 12. (Consultable sur internet) 
Voir aussi : d’ADLER Marie-Ange, Le cimetière musulman de Bobigny : lieu de 
mémoire d’un siècle d’immigration, Paris : Éditions Autrement, 2005, p. 166. 
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الباريسية إحدى أركان هذا املشروع املتكامل، حيث فتحت هذه بالضاحية 

. وتعتبر معلمة تاريخية بارزة شاهدة على الحضور 1937املقبرة أبوابها سنة 

اإلسالمي بفرنسا خالل النصف األول من القرن العشرين، وقد صنفت سنة 

املخصصة   فرنسيا. ولإلشارة، فهذه املقبرة هي األولى في فرنسا  تراثا وطنيا  2006

كلية للمسلمين )باإلضافة إلى املقبرة االسالمية بستراسبورغ والتي شيدت 

املستشفى الفرنس ي اإلسالمي  حديثا في سياق خاص بقانون الكونكوردا(، أما

، فقد فتح hôpital Avicenneالذي أصبح اسمه فيما بعد بمستشفى ابن سينا  

د من التمويل العمومي، وشكل هذا املشروع الذي استفا. 1935أبوابه سنة 

، واملنظم 1905استثناء وحدثا مفصليا لقانون الالئكية الفرنسية الصادر في 

والذي ينص في مادته الثانية على   ،1لعالقة الدولة باألديان والجمعيات الدينية

قانون الالئكية أن الجمهورية الفرنسية ال تعترف وال تمول نفقات أي دين. وألن  

الدين، وإنما يعترض ويمنع الدولة من التدخل في املجال  الفرنس ي ال يلغي

الديني، ويطالب من يمثلها بالحياد والوقوف على نفس املسافة من األديان 

 املختلفة.

 ثالثا: دفن مسلمي فرنسا قبل جائحة كورونا.

تشكل وفاة أحد األقارب أو األصدقاء حدثا مؤملا لذويه ومحبيه، ولحظة 

تستدعى الحزن والتأمل في املصير املحتوم. وفي الوقت ذاته، يسارع األهل إلى 

القيام باإلجراءات اإلدارية لدفن امليت عمال بمقولة: "إكرام امليت دفنه"، 

 
: "تحمي الجمهورية حرية املعتقد، وتضمن املمارسة الحرة للعبادات مع مراعاة  1. املادة 1

: "ال تعترف  2عليها فيما يلي، وذلك لصالح النظام العام". املادة القيود، املنصوص 
الجمهورية وال تدفع رواتب وال تمّوِّل نفقات أية عبادة، إال فيما يتعلق بنفقات املدارس  

ات والسجون".   وُدور املسنين واملصحَّ
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رض ي هللا  عليٍّ  ده عنفي مسن أحمد روى اإلماموبالحديث النبوي الذي رواه 

: الصالة  علي ثالثة ياال: "عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق ال تؤخرهنَّ

. فنجد حرص أهل 1"إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، واأليم إذا وجدت كفؤا

امليت على اإلسراع بدفنه، لكن الظروف والشروط في البلدان األوروبية تختلف 

 اإلسالمية. عن نظيراتها في البلدان 

تفرض علينا خصوصية اإلقامة بالغرب، وبفرنسا على سبيل املثال 

موضوع الدراسة، أن نميز بين مرحلتين زمنيتين في معالجة هذا املوضوع: 

وتتعلق األولى بدفن املسلمين قبل جائحة كورونا، والثانية بمرحلة دفن 

إلى أن الحضور املسلمين أثناء جائحة كورونا. وال بأس من إشارة تاريخية 

اإلسالمي بفرنسا حديث نسبيا، وله اتصال مباشر بهجرة املسلمين من 

مستعمراتها السابقة؛ وبخاصة دول املغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء؛ 

تجاه فرنسا خالل النصف الثاني من القرن العشرين. ينضاف إلى ذلك آالف 

ل الحرب العاملية األولى من الجنود املسلمين الذين حاربوا ألجل فرنسا خال

 والثانية.

ال توجد مقابر إسالمية بفرنسا، وال يسمح القانون الفرنس ي بإنشاء 

املقابر والتمييز بينها على أساس ديني. وقد اصطدمت األجيال األولى من 

املهاجرين املسلمين بهذا الواقع املختلف، ولم تجد بدا من التفكير في حلول 

لى دفن موتاهم باملساحة املخصصة للمسلمين )إن لهذه املعضلة. فعملوا ع

وجدت( داخل مقبرة املدينة، والتي تضم مختلف الديانات، أو نقل جثمان 

 

( ، 828 - 197 \2مســـــــند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق شـــــــعيب األرناؤوط وآخرون، )   1
 ؤسسة الرسالةم
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امليت إلى بلده األصل. ولعل الحل الثاني هو ما جرى به العمل في الغالب. لكن 

األمر مكلف من الناحية املادية في الحالتين، ويشمل نفقات كثيرة، وإجراءات 

 رية محكمة. إدا

إلى  1500تتراوح مصاريف الدفن وكراء القبر ما بين  الحالة األولىففي 

، حسب الجهات واملدن واملساحة واملدة الزمنية. وهنا كشف 1أورو 7000

َحّبس على صاحبه كما جرت بذلك األعراف في البالد 
ُ
البحث على أن القبر ال يـ

 30أو    15أو    10محدودة، تتراوح بين  اإلسالمية، وإنما يوضع في قبره ملدة زمنية  

سنة كحد أقص ى. وكلما طالت املدة زاد ثمن وتكلفة كراء القبر )الذي  50أو 

يعتبر ملكا للبلدية(. وتجب على عائلة الهالك، أو من يمثلها، بعد هذه املدة 

تجديد الكراء لفترة إضافية. وفي بعض الحاالت كشف البحث عن تواجد عدد 

 ة بالعالم القروي تجيز الدفن ملدة غير محدودة في مقبرتها.من الجماعات خاص

بعد انصراف األجل، وإضافة مهلة سنتين لتمكين العائلة من تجديد 

كراء القبر وأداء املستحقات املادية، فإنه يعود إلى ملكية البلدية قانونا، ويحق 

امليت لها التصرف فيه كما تشاء. وقد تساءلنا في هذا البحث عن مصير رفات 

الذي لم يجدد كراء قبره. أفادت املسؤولة عن تدبير هذا املرفق ببلدية 

مونبوليي، أن البلدية قد تلجأ إلى عملية تجميع عظام وبقايا امليت في علبة 

 Chambre à»ترقم وتصنف وتخزن في مكان يعرف بغرفة العظام 

ossements». 

 
1-  https://www.obseques-infos.com/pendant/concession-funeraire  اقتباس(  

( 2020يونيو  7بتاريخ   

https://www.obseques-infos.com/pendant/concession-funeraire
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ن فرنسا إلى بلده ، فيتمثل في نقل جثمان امليت مالحالة الثانيةأما 

األصل، وقد تخصصت بعض األبناك وشركات التأمين في اإلشراف على هذه 

العملية وتأطيرها إذا كان للهالك تأمين خاص بهذا اإلجراء قيد حياته. وإذا لم 

نا، فإن عائلته تكون مضطرة إلى دفع مبلغ يتراوح بين   5000و 3000يكن مؤمَّ

اجد الفرنسية طلبات للمساعدة تحث أورو لنقله. وكثيرا ما نسمع باملس 

املصلين على املساهمة في نفقات نقل ميت إلى بلده األصل. وقد يبقى الهالك 

أياما عديدة بثالجة املستشفى في انتظار جمع املبلغ. وإذا تعذر جمع املصاريف 

الالزمة لنقله، يدفن باملقابر الفرنسية، على أن الدفن بها يتطلب أيضا تكلفة 

 ا سبقت اإلشارة إلى ذلك.مالية كم

وقد اهتمت في السنوات األخيرة السلطات اإلدارية في البلدان األصلية 

للمهاجرين بهذا املوضوع وأضحت تمد يد املساعدة لألسرة الفقيرة واملحتاجة 

للدعم اللوجستيكي بهذا الصدد. وصرح القنصل العام للمملكة املغربية 

ء معه: "أن السلطات املغربية تستجيب بمونبوليي السيد أحمد أكركي في لقا

من خالل القنصليات املتعددة للطلبات التي ترد عليها في هذا املوضوع، وتعمل 

على مساعدة الحاالت االجتماعية الهشة. وتتكلف إما بنقل امليت الى أرض 

الوطن، أو بمصاريف دفنه بفرنسا. وأكد السيد القنصل أن تدبير هذا األمر 

  1دون تأخر".يمر في سالسة و 

 رابعا: إشكالية دفن مسلمي فرنسا خالل جائحة كورونا.

 استشعر املجلس الفرنس ي للديانة اإلسالمية منذ بداية الحجر الصحي

 

  2020ماي  18لقاء مع القنصل العام للمملكة املغربية بمونبوليي  بتاريخ   1



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 235  
 

هذه اإلشكالية، وطالب رئيسه السيد محمد موسوي في اجتماع عبر  1بفرنسا

من رئيس الجمهورية  2020مارس  23بتاريخ  audioconférenceتقنية 

الفرنسية السيد إمانويل ماكرون بضرورة إحداث فضاءات جديدة لدفن 

املسلمين بفرنسا. كما أعلم املجلس الوزير األول ووزير الداخلية ورئيس البرملان 

. وورد في بيان املجلس 2الفرنس ي بذلك، و أصدر بيانات عديدة في املوضوع

الفرنس ي للديانة اإلسالمية أن هذا املطلب حظي بدعم املسؤولين عن الديانات 

األخرى بفرنسا. كما وضع املجلس أرقاما هاتفية، مع مداومة طيلة أيام 

ة، وأعّد دليال األسبوع، لإلجابة على استفسارات املسلمين بخصوص الجائح

بتنسيق مع املرشدين الدينيين باملستشفيات، تضمن بعض البيانات وعددا 

 .3من األسئلة واالستفسارات األكثر ورودا في هذه األزمة

كل اإلكراهات والصعوبات السالفة الذكر ماتزال حاضرة خالل أزمة 

بصعوبة دفن كورونا. حيث عمقت هذه الجائحة إحساس املسلمين بفرنسا 

ووقف الرحالت بين فرنسا وعدد من  موتاهم، خاصة أمام إغالق الحدود

الدول. وقد أدى هذا اإلغالق إلى تراكم عدد املوتى، وكشف في الوقت ذاته عن 

 نقص كبير في "املربعات" املخصصة للمسلمين في املقابر الفرنسية. 

 

م، 2020مارس  17فرضـــت الســـلطات الفرنســـية الحجر الصـــحي ابتداء من يوم االثنين     1
 م.2020يونيو  2ورفعته تدريجيا ابتداء من 

2 - Communiqué du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) « N’ajoutons 
pas à la douleur des familles, la souffrance de ne pas honorer leurs morts », 
signé par Mohammed MOUSSAOUI le 13 avril 2020.  
https://www.cfcm-officiel.fr/2020/04/13/najoutons-pas-a-la-douleur-des-
familles-la-souffrance-de-ne-pas-pouvoir-honorer-leurs-morts/ (consulté le 31 
mai 2020. 
3-  Plateforme téléphonique COVID-19 soutien psychologique et spirituel 

https://www.cfcm-officiel.fr/2020/04/13/najoutons-pas-a-la-douleur-des-familles-la-souffrance-de-ne-pas-pouvoir-honorer-leurs-morts/
https://www.cfcm-officiel.fr/2020/04/13/najoutons-pas-a-la-douleur-des-familles-la-souffrance-de-ne-pas-pouvoir-honorer-leurs-morts/


 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 236  
 

ن عدد وال توجد إحصائيات دقيقة تمكن من إعطاء صورة واضحة ع

ونسبة املسلمين الفرنسيين الذين يدفنون في فرنسا أو ينقلون إلى بلدانهم 

من املربعات اإلسالمية   600إلى    500األصل. وهناك توافق غير رسمي حول عدد  

من املوتى املسلمين في فرنسا تنقل في األوقات العادية  80بفرنسا، ونسبة ٪

ألولى دول املغرب العربي، حسبما نحو بلدانهم األصلية، حيث نجد في املراتب ا

. ويعتقد البحث أن 24في حوار مع فرانس  1صرح به الباحث عز الدين غاس ي

جائحة كورونا ربما قد تقلب املعادلة وتدفع بغالبية املسلمين الفرنسيين أن 

يدفنوا موتاهم بفرنسا ونسبة قليلة جدا تدع موتاها باملستشفى أو بما يشبه 

 ملبنية باملقبرة في انتظار نقلهم لبلدانهم األصل. القبور الجماعية ا

وعمدت الجزائر وتركيا في ظل هذه األزمة على توفير إمكانية نقل توابيت  

رعاياها من فرنسا عبر طائرات الشحن التجارية، دون أن يشمل هذا اإلجراء 

 من مات بسبب وباء كورونا. 

الذي   باملستشفى  ومن تداعيات هذه الجائحة كذلك، تعذر تغسيل امليت

أغلق الحجرة املخصصة لذلك في األيام العادية، وتعذر الصالة عليه باملسجد 

وقد تلتمس األسر بعض الحلول بنقل امليت الى مكان آخر لتغسيله     .2قبل دفنه

وفق التعاليم اإلسالمية. أما إذا ثبت أن الهالك مصاب بالفيروس، فال يغسل 

ذي وضع به لتمكين أسرته من إلقاء نظرة عليه. وال يسمح حتى بفتح التابوت ال

وال يمكن نقله إلى بلده األصل. ونّبه املجلس الفرنس ي للديانة اإلسالمية إلى أنه 

 
1 - https://www.france24.com/ar/  (2020اقتباس بتاريخ 7 يونيو) 

، أصبح باإلمكان تيسير  2020ومع تخفيف الحجر الصحي بفرنسا مطلع شهر يونيو   - 2
صالة الجنازة باملسجد مع احترام عدد من الشروط كالتباعد بين املصلين وارتداء القناع  

 الواقي وغيرها. 

https://www.france24.com/ar/
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فردا من العائلة لتشييع امليت والصالة   20ال يسمح في هذه الظروف بأكثر من 

لدينية ، وأشارت املرشدة ا1أفراد 5عليه، وفي بعض املناطق ال يتجاوز العدد 

في حوار أجريناه معها بهذا الصدد: "ستترك جائحة كرونا من  2فتحية املومني

دون شك آثارا عميقة في تدبير ملف موتى املسلمين بفرنسا. وبحكم عملي 

كمرشدة دينية باملستشفى الجامعي بمدينة "نيم"، وقربي من املرض ى وبخاصة 

(، أقف  (patients en fin de vie au soins palliatifمن هم على مشارف املوت 

على حاالت كثيرة، وأملس معاناة العائالت وقلة حيلتهم حينما ال يجدون مقبرة 

إسالمية لدفن موتاهم، أو حينما ال يستطيعون تلبية الوصية األخيرة للوالد أو 

أحد األقرباء بدفنه في بلده األصل. ومما يزيد الطين بلة، أن بعض الوكاالت 

 وتى استغلت ظرفية جائحة كورونا لتزيد في أسعارها". وشركات دفن امل

ونظرا لحساسية هذا املوضوع وراهنيته، وسعيا للتخفيف من حدة هذا 

س املساجد ب"رون ألب"   3املشكل، أصدرت بعض املنابر الدينية، كمجل

«Rhône-Alpes »   فتوى تجيز دفن املسلمين في املربعات واملساحات املخصصة

)انظر الصورة أسفله( في حاالت خاصة جراء عدم إمكانية نقل  غير املسلمينل

جثمان الهالك إلى بلده األصل، أو عدم توفر مساحات مخصصة للمسلمين. 

 
1  - https://www.cfcm-officiel.fr/2020/03/18/organisation-des-ceremonies-
funeraires/ 

مرشدة دينية جهوية بجهة أوكستاني بجنوب فرنسا. تساهم في الحوار بين األديان   - 2
ة العيش املشترك حاصلة على وسام االستحقاق من فرنسا. أجريت حوارا معها  وأنشط
 .2020يونيو  5بتاريخ 

ـــــم حوالي   2020ابريل   9صــــــــــدرت الفتوى بتاريخ   -3  ـــــجدا بمنطقة  40عن مجلس يضـــــ مســـــ
"الرون" وســـط فرنســـا. وتفتقر هذه املنطقة على شـــســـاعتها، ألماكن لدفن املســـلمين حيث 
ال يتوفر اإلقليم ســوى عشــرة مربعات مخصــصــة لدفن املســلمين. وكلها مكتظة في الوقت 

 رونا.الحالي بسبب الوفيات التي خلفها وباء كو 

https://www.cfcm-officiel.fr/2020/03/18/organisation-des-ceremonies-funeraires/
https://www.cfcm-officiel.fr/2020/03/18/organisation-des-ceremonies-funeraires/
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وهو توجه مخالف ملا ذهب إليه املجلس الفرنس ي للديانة اإلسالمية بضرورة 

ث رؤساء املجالس البلدية إيجاد حلول عملية ملطالب املسلمين من خالل ح

إحداث املربع الخاص بدفن املسلمين أو بتوسعته في حالة االكتظاظ وازدياد 

 الطلب. 

 

Figure 2  صورة لقبر مسلم مدفون باملربع الخاص بالنصارى 

: "وباء 1وتعليقا على هذا املوضوع صرح األستاذ محمد املهدي قرابش

كورونا كشف عن عدة إشكاليات من بينها االرتجال في الفتوى دون األخذ بعين 

االعتبار ما هو في اإلمكان. فمثال الفتوى التي تجوز دفن املسلم مع غير املسلمين 

للمسلمين، تحتوي في نظري لعدم توفر املكان في املربع أو املساحة املخصصة 

على تسرع وعدم فقه للمآالت، وقد حاورت بعض األشخاص الذين أصدروا 

 هذه الفتوى فتبين لي أنهم لم يأخذوا بعين االعتبار النقاط التالية:

: رفض كثير من العائالت دفن أقربائهم مع غير املسلمين ألسباب أوال

  .دينية

 
  وخطيب جمعة. ،مرشد ديني بمستشفيات مونبوليي وضواحيها - 1
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الرأي إال عند الضرورة القصوى، فآخر : ال ُيلجــأ في نظري إلى هذا ثانيا

العالج الكي كما يقال، وقد اتصلت وزارة الداخلية بالوالة وعمداء املدن إليجاد 

الحلول املناسبة لدفن موتى املسلمين في املربعات اإلسالمي، ومن بين الحلول 

املقترحة، إمكانية الحصول على تصريح استثنائي لدفن األموات في املدن 

 .التي تتوفر على املربعات اإلسالمية املجاورة

: إن الدفن في املربعات غير اإلسالمية ال يحترم شرط الدفن تجاه ثالثا

 القبلة.

: إن وجود قبور املسلمين بجانب قبور املسيحيين وغيرهم، قد رابعا 

يؤول من طرف اليمين املتطرف والتيارات املعادية لإلسالم على أنه زحف 

بر غير املسلمين، وبخاصة عند أداء األدعية وصالة الجنازة. ومحاولة ألسلمة مقا

إضافة إلى أن بعض عمداء املدن واملجالس البلدية قد يتكئون على هذه 

الفتوى لرفض توسعة األمكنة املخصصة لدفن املسلمين خدمة العتبارات 

 . 1سياسية واهية وأحيانا عنصرية"

ينهما، على اعتبار أن ما ذهب وبعد التأمل في املوقفين، ال أجد تعارضا ب

 إليه مجلس مساجد الرون يندرج في خانة الضرورة القصوى، وعند تعارض

مفسدتين )مفسدة دفن املسلم مع غير املسلمين، ومفسدة تركه بغير دفن(، 

يرى الفقهاء جواز األخذ بأخف الضررين، أي أن يدفن امليت )ولو مؤقتا( 

لى أن ينقل الحقا إلى مكان آخر ببلده باملساحة املخصصة لغير املسلمين، ع

 اليم الدين الحنيف، ــــــــل، أو بموضع خاص بموتى املسلمين تراعى فيه تعــــــــــــاألص

 

 .2020يونيو  5حوار مع ذ محمد املهدي قرابش بتاريخ  -1 
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 .1وبعده من مكان إلى آخر بشروط الدفن قبل امليت وقد جوز املالكية نقل

املقابر من وهناك اتجاه يـحث رئيس الجمهورية على نزع اختصاص تدبير  

املجالس البلدية. وهو رأي بعيد املنال في نظر البحث لتعقيدات قانونية 

وسياسية باألساس. وقد ال حظنا في هذا البحث تباينا في موقف عدد من 

الكاثوليك والبروتستانت، حيث نجد بعضهم ال يحبذون فكرة أن يدفن 

ملسلمين التي تخص املسلمون بجانبهم وأعلنوا في املقابل عن دعمهم ملطالب ا

حقهم في الدفن في املربعات اإلسالمية، وهناك من ال يلقي باال لهذا املوضوع 

 وليس له أية حرج في أن يدفن املسلم بجانبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  دار الكتب العلمية .421ص  1الفقه على املذاهب األربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج  1
 2003 - 1424الطبعة الثانية، 
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 :خاتمة

لم يفكر املسلمون املهاجرون إلى فرنسا في السنوات األولى من هجرتهم 

موضوع دفن املوتى الذين قضوا خالل النصف الثاني من القرن العشرين في 

نحبهم بديار الغربة. وانصب االهتمام بالخصوص على بناء املساجد وتعليم 

العربية لألجيال الصاعدة، لكن الواقع الفرنس ي وضعهم أمام إكراهات صعبة، 

وفي مقدمتها انعدام مقابر إسالمية، وبتوالي السنوات، أصبحت هذه اإلشكالية 

شهد الديني اإلسالمي، وتفاقم الوضع خالل جائحة تفرض نفسها بحدة في امل

كورونا، التي أماطت اللثام عن جانب من إشكالية اندماج املسلمين بفرنسا، 

وسلطت الضوء على عدد من اإلكراهات القانونية والتاريخية والسياسية التي 

تخص الشعائر واإلجراءات التي تخص عملية الدفن، وقد تغيب هذه 

ات عريضة من املسلمين بالبالد االسالمية، بل وحتى في الصعوبات عن فئ

 أوروبا نفسها.

وتخضع املقابر العمومية في فرنسا لقانون الالئكية الذي ينظم هذا 

الفضاء، ويضفي الطابع التشاركي بين األديان في االستفادة منه، وصدرت 

بعض الفتاوى في هذا الباب تحت ضغط الحاجة، كما ساهمت سلطات 

ن األصلية للمهاجرين بمجموعة من اإلجراءات للتخفيف من حدة البلدا

األزمة، وربما من حسنات هذه الجائحة أو هذه املرحلة أنها عمقت الوعي لدى 

املسؤولين عن تدبير اإلسالم بفرنسا بضرورة التصدي بحزم وإلحاح مللف طاملا 

سلمين بفرنسا احتل الرتب الدنيا في سلم األولويات، ولعل حل إشكالية دفن امل

وتيسير دفنهم في مقابر ومساحات وفق الشريعة اإلسالمية، سيكمل تلك الحلقة 

ــــقد اندماجهم بهذه الديار.  املفقودة في عِّ
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 :املصادر واملراجع املعتمدة

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب األناؤوط وآخرون، مؤسسة  -

 الرسالة.

، الرحمن الجزيري، دار الكتب العلمية الفقه على املذاهب األربعة، عبد -

 2003 الطبعة الثانية،

- ADLER Marie-Ange, Le cimetière musulman de Bobigny : lieu de 

mémoire d’un siècle d’immigration, Paris : Éditions Autrement, 2005. 

الطائفية بمقابر مقال للمحافظة العقارية "جولييت نونز" حول الفضاءات  -

 (.1957- 1857باريس، مثال الدين اإلسالمي )

Nunez Juliette, « La gestion publique des espaces confessionnels des 

cimetières de la Ville de Paris : l'exemple du culte musulman (1857-

1957) », Le Mouvement Social, 2011/4 (n° 237), p. 13-32. DOI : 

10.3917/lms.237.0013.  

URL : https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-4-

page-13.htm 

 تقارير املجلس الفرنس ي للديانة اإلسالمية بفرنسا خالل جائحة كورونا -

- Rapports du Conseil Français du Culte Musulman, consultables sur le 

site : https://www.cfcm-officiel.fr/2020/03/18/organisation-des-

ceremonies-funeraires/ 

مقال إمانويل أوبان، أستاذ القانون العام بجامعة بواتييه، حول املقابر ومنح   -

 الجنائز وساحات الدفن 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-4-page-13.htm
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-4-page-13.htm
https://www.cfcm-officiel.fr/2020/03/18/organisation-des-ceremonies-funeraires/
https://www.cfcm-officiel.fr/2020/03/18/organisation-des-ceremonies-funeraires/
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Emmanuel AUBIN, Professeur agrégé de droit public, université de 

Poitiers " CIMETIÈRES ET CONCESSIONS FUNÉRAIRES : CARRÉ 

CONFESSIONNEL."  

http://web.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/07_2012/pag

es/dossier-special.php 

 موقع خاص بوكاالت دفن املوتى بفرنسا -

https://www.obseques-infos.com/pendant/concession-funeraire 

 واملتخصصة في شؤون الديانة املسيحة موقع مجلة الكروا -

https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Coronavirus-musulmans-

peinent-enterrer-morts-2020-04-24-1201090970  

، يتعلق بالتدابير املتبعة خالل 2020مرسوم وزاري صادر في فاتح أبريل  -

 جائحة كورونا بفرنسا

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/1/SSAZ2008891

D/jo/texte 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/07_2012/pages/dossier-special.php
http://web.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/07_2012/pages/dossier-special.php
https://www.obseques-infos.com/pendant/concession-funeraire
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Coronavirus-musulmans-peinent-enterrer-morts-2020-04-24-1201090970
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Coronavirus-musulmans-peinent-enterrer-morts-2020-04-24-1201090970
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/1/SSAZ2008891D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/1/SSAZ2008891D/jo/texte
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 :الّدين وإعادة التّشكل في الّزمن الكوفيدي
 .طوفوا حول اإلنسانّية

                                                       
 منية العلمي .ة.د                                                     

 تونس - الزيتونة بجامعة أستاذة

 

لطاملا تحّدثنا في مناسبات عديدة ومتّنوعة، عن ضرورة االنتقال من 

تبلغ  ة، نحو زاوية مقاصدّيةيمعاينة النّصوص الدينّية من زاوية حرفّية ظاهر 

"ومن لم يتفطن  روح األحكام وجوهر الّدين، وعلى رأي الجويني في برهانه:

ريعة"
ّ

 . 1لوقوع املقاصد في األوامر والّنواهي فليس على بصيرة في وضع الش

ولطاملا حاورنا، وكتبنا، وحاضرنا، حول هذه الّرؤية املنهجّية في عديد 

هذا املنهج الّداللي في عملّية املناسبات، ودافعنا عن الحاجة املاّسة لتّوخي 

لفنا 
ّ
لفنا ذلك ما ك

ّ
القراءة والفهم والتبليغ، وكذلك اإلرشاد والّتوجيه. ولقد ك

من عنف في بعض ردود األفعال من أصحاب الفكر املحّنط، على مستوى 

شخص ّي، وعلى مستوى ثقافّي واجتماعّي، كّل ذلك حدث ضمن إطار عاّم 

يخش ى املواجهة املنهجّية، كما يخش ى الخروج  متّمسك بالحرفّيات والّنقول،

بمفاهيم جديدة غير الّتي يباركها العاّمة ويعتقد فيها قيادّيوهم ورموزهم 

 الدينّية.

 ، ومن خالل19-واليوم، ومع ما يعيشه العالم جّراء تفش ي فيروس كوفيد

 
ه(: البرهان في أصول  478الجويني أبو املعالي، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف )ت - 1

 .101، ص:1، الناشر: دولة قطر، ج1الفقه ، تحقيق: عبد العظيم الديب، ط



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 245  
 

عّية متابعتنا ألغلب ردود األفعال الفردّية والجماعّية واملنتمية لطبقات اجتما

وثقافّية متّنوعة، لفت نظرنا تحّصن شّق كبير من التونسّيين والتونسّيات، 

وغيرهم من كامل البالد العربّية، بما نسمه باملقاومة الروحّية / الدينّية، والّتي 

لجأ إليها غالبّية البشر في مختلف أنحاء املعمورة كرّد فعل فطرّي في مواجهة 

جماعا منهم على تثمين البعد الّروحي واإلنساني هذه الجائحة. فكان أن الحظنا إ

العميق للّدين، مّركزين في تفاعالتهم تلك، على مفاهيم إيتيقّية، وروحّية، في 

غياب تاّم لالهتمام بمفاهيم مستمّدة من سياقات محدودة، منتصرة ملصلحة 

فردّية، أو خادمة لجهة على حساب أخرى، أو مغّيبة لجنس أو نوع على حساب 

ل دافعا لنا لصياغة هذه املشاركة. فلقد الحظنا في إطار آخ
ّ
ر... ولعّل ذلك ما مث

في أشغالنا العلمّية، نجح  -رّبما–متابعتنا تلك، أّن ما عجزنا عن تبليغه 

عين في دفع املجموعات البشرّية نحو الوعي به. 
ّ
 الفيروس الل

في  وعليه، تطرح هذه املشاركة خاصّية التفاعل الطبيعي/الفطري  

العالقة بالنّص الّديني، هذا من جهة، كما تطرح من جهة أخرى، في تفريع 

أّيا كانت درجة إيمانه -لتلك الخاصّية، ديناميكّية العالقة بين الفرد املؤمن

ات العلية، وذلك من خالل تّوسل املنهج املقاصدي في قراءة  -والتزامه
ّ
والذ

ن يفرض علينا مراجعات وتّدبر النص الديني، فهل تّمكن الفيروس من أ

 منهجّية ومضمونّية طاملا وقع تأجيلها في عالقة الفرد باملقّدس؟

كان منهجنا نظرّيا، وكان منهج الفيروس تطبيقّيا، مباشرا، وشامال، غير 

معنّي بالّتصنيفات، وال بالّتقسيمات، وال بالطبقات، وال باألنساب، وال بغيرها. 

قفون والّدعاة املستنيرون، في نجح الفيروس حيث فشل األكاديمّيو 
ّ
ن، واملث

وفق تراتيب قيمَية، إنسانَية، عاملَية،  إعادة تشكيل الوعي باملسألة الدينّية
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بل واألغرب من  مستمَدة من التصَور اإليماني لإلنسان وللوجود من حوله،

ذلك، نجح في إلغاء وظيفة من أقدم الوظائف على وجه األرض، وهي وظيفة 

العبد وخالقه، فال منابر، وال دعاة، وال مناسك، وال شعائر منعت الوساطة بين  

 من تحقيق الّتواصل املباشر بين هللا واإلنسان.

فمثال الحظنا أّن الجامع املانع بين مختلف الّتدوينات ذات املحتوى 

الّديني على صفحات الّتواصل االجتماعي، والّصادرة عن رّواد له من الجنسين، 

لمّيا مختلفا، ومن شرائح عمرّية مختلفة، ومن مناطق جغرافّية تلقوا تكوينا ع

متنّوعة، أّن اللجوء كان في تلك الّتدوينات والنشرّيات، للّدعاء في املرتبة األولى، 

كشكل مباشر للعالقة مع هللا، ثّم إلى األناشيد الصوفّية، وأيضا إلى اآليات 

ي، أو لألحاديث النبوّية الّداعية القرآنّية ذات البعد القيمّي األخالقي واإلنسان

ة كذلك على خلق 
ّ
راحم، والّتكافل، واإليثار، والحاث

ّ
إلى الفضائل وإلى قيم الت

اإلحسان، والّتضحية والعطاء، حّتى أضحت تلك الوسائط التواصلّية 

 االفتراضّية، فضاء لعائلة روحّية واحدة ملتفة حول املشترك الّديني اإلنساني.

لقد نجحت هذه األزمة العاملّية في إحياء وتعزيز املنهج املقاصدي في 

الّتعامل مع الّنصوص الدينّية، هذا املنهج الذي أثبت جدارته في كّل مّرة على 

والواقع أّن عالقة االلتحام بالواقع البشرّي بتقلباته وبأحواله املختلفة، 

ته املختلفة ورهاناته املعاصرة، املقاصد بالتفسير املنشغل بواقع الّناس في تقلبا

عالقة تأسيسّية، فالقرآن الكريم هو املصدر الرئيس ي لتعيين املقاصد الكلّية، 

ومنه استنبطت الكثير من األحكام والعلل الجزئّية، ومنه استخلص علماء 

األصول القواعد الفقهية الكلّية، ويظهر ذلك جلّيا في استدعاءهم آليات القرآن 
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 باعتبارها منظومة مقاصدّية لها أصولها (1)على تلك القواعد الكريم كشاهد

 الحاكمة، ونماذجها التطبيقية، في فقه الّصحابة، والّتابعين، وتابعي الّتابعين. 

شريع، مثل العقالنّية، 
ّ
فمن القرآن نفسه تّجلت الخصائص العاّمة للت

 واملرونة، والّسماحة، والّرفق، والّرحمة، وغيرها.

 هذا الّنفس املقاصدّي في أهّمها 
ّ

والّناظر في كتب الّتفسير يستشف

وأبرزها، من ذلك مثال أّن القرطبّي جعل القرآن مشتمال على ثالث خصائص 

ه 
ّ
وهي: الّتوحيد، واألحكام، واملواعظ، ولهذا ورد عنه صلى هللا عليه وسلم أن

ها توحيد  (،2)نقال: قل هو هللا أحـــد تعـــدل ثــــــالث القــــــرآ
ّ
. وقد استخدم (3)ألّنها كل

الطبري لفظ "املعاني" وأراد بها: املقاصد الشرعّية، ومن ذلك قوله في تفسيره 

عن مقاصد الّزكاة: "والصواب من ذلك عندي: أراد هللا تعالى جعل الصدقة في 

ة املسلمين، واآلخر معونة اإلسالم وتقويته"
ّ
، ( 4)معنيين، أحدهما: سّد خل

 مقصد القرآن الهدائي كان حاضرا عند املفّسرين.ف

ولقد عمل املفّسرون في قضّية املقاصد بطريقتين، فهم انطلقوا من 

اطبي 
ّ

استقراء وتفسير النّص القرآني لتجلية املقاصد وهذا ما وسمه الش

 
من ذلك قاعدة "الضرورات تبيح املحظورات"، واملشقة تجلب التيسير"، و"الضرورة   - 1

 يقين ال يزول إال بالشك". تقدر بقدرها"، و"العادة محكمة"، و"ال
، كتاب فضائل القرآن،  9العسقالني، بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج:    - 2

 .72-71، ص: 5013باب فضل: )قل هو هللا أحد(، حديث رقم: 
القرطبي، أبو بكر: الجامع ألحكام القرآن، تح: عبد هللا بن عبد املحسن التركي ومحمد  - 3

م، مقدمة سورة   2006، 1ؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط رضوان العرقسوس ي، م
 .  171، ص: 1الفاتحة، مج 

ابن جرير الطبري، محمد بن يزيد: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: عبد هللا   - 4
شر، ج: 

ّ
، في معرض تفسيره لسورة التوبة، آية مصارف  12التركي، دار هجر للطباعة والن

 الزكاة.
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رجيح بين الظّنيات
ّ
وفي استنباط  ،*بتقصيد النّص، ثم استثمروا املقصد في الت

قهّية، وفي االنتصار ملذهب على آخر، وفي التخصيص والبيان األحكام الف

، وفي تجلية الّنكت البيانّية والبالغّية، وفي ترجيح أن **واالستثناء من العموم

لكن الّسؤال   (،1)يكون النّص على الحقيقة أو يكون على املجاز اعتدادا باملقصد

هنا هل يّسمى استثمار أو توظيف املقصد بهذه الطريقة ضابطا تأويلّيا أو 

 حضورا آلّيا منهجّيا فحسب؟ 

نلمح في هذا الّسياق حضور املقاصد تنظيرا وتفعيال في تفسير الّتحرير 

يخ العالمة التونس ي محمد الطاهر بن عاشور 
ّ

فالّرجل رائد  ، 2والتنوير للش

جاه املق
ّ
ي االت

ّ
ريعة"، وهو يجل

ّ
فه: "مقاصد الش

ّ
اصدي في الّتفسير، وضع فيه مؤل

املسألة بقوله: "مراد هللا في كتابه، بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد 

الّدين وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطابا بّينا وتعبدنا 

 
، في كتاب أحكام القرآن البن العربي، فقد رّجح أن يكون  33الحرابة: املائدة/كما في آية  *

ه "أنكى وأفضح، وبه يتحقق معنى الّردع األصلح. 
ّ
 النفي هو الّسجن، ورّجح الّصلب حّيا ألن

ومنه استثناء ابن العربي عموم مصرف الغارمين في الزكاة، من استدان في سفاهة،   **
 ومستنده نظره إلى املآل، ففي ذلك تشجيع له على االجتراء على سفاهة مثلها. 

رشواني، سامر، االتجاه املقاصدي في تفسير بن عاشور، املعهد العالمي للفكر   - 1
وما بعدها.   81م، ص:  2000السنة السادسة  ،23اإلسالمي، إسالمية املعرفة، العدد 

وكذلك: الوزاني، التهامي: توظيف املقاصد في فهم القرآن وتفسيره، املوقع االلكتروني:  
 مجالس الطريق إلى الجنة. 

، تنحدر أسرته من  تونس ي عالم وفقيه ( 1879/1973بن عاشور، محمد الطاهر )ت -2 
ثم   ،تلقى تعليمه بجامع الزيتونة األدارسة،ترجع أصولها إلى أشراف املغرب  األندلس و

في الّدقة  أصبح من كبار أساتذته، أّما كتبه ومؤلفاته فقد وصلت إلى األربعين، وهي غاية 
ها كتابه في  

ّ
العلمية، وتدل على تّبحر الشيخ في شتى العلوم الشرعية واألدبّية. ومن أجل

ريعة اإلسالمية"، وكتابه حاشية التنقيح   .التحرير و التنوير "التفسير 
ّ

وكتابه "مقاصد الش
للقرافي، و"أصول النظام االجتماعي في اإلسالم"، و" أليس الصبح بقريب"، و"التوضيح  

التصحيح في أصول الفقه"، و"موجز البالغة"، وكتاب "اإلنشاء والخطابة"، شرح ديوان  و 
بشار، وديوان النابغة.... وال تزال العديد من مؤلفات الشيخ مخطوطة منها : مجموع  

 .الفتاوى، وكتاب في السيرة، ورسائل فقهية كثيرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
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املفّسر بيان ما يصل إليه ، ويتابع قائال: "غرض  (1)بمعرفة مراده واإلطالع عليه"

وما يقصده من مراد هللا تعالى بأتّم بيان يحتمله املعنى وال يأباه اللفظ من كل 

ما يوضح املراد من مقاصد القرآن أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم أو يخدم 

 .(2)املقصد تفصيال وتفريعا"

فسير، ويذهب ابن عاشور إلى اعتبار أصول الفقه آلّية من آلّيات الت

ريعة هي آلّية من آلّياته باعتبارها جزءا منه، فأصول 
ّ

بمعنى أّن مقاصد الش

الفقه في نظر ابن عاشور ليست ماّدة أساسّية للتفسير، ولكّنها تخدمه من 

 جهتين:

الجهة األولى هي: "أّن علم األصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من 

أهمل الّتنبيه عليها علماء العربّية طرق استعمال كالم العرب وفهم موارد اللغة  

 مثل مسائل الفحوى ومفهوم املخالفة.

والجهة الثانية: أّن علم األصول يضبط قواعد االستنباط ويفصح عنها، 

واعتبر ابن عاشور  (،3)فهو آلة للمفّسر في استنباط املعاني الشرعّية من آياتها

شريع، وعاب على أّن أعظم وظيفة للمفّسر، هي الوصول إلى كلّيات ال
ّ
ت

ي معاني القرآن عن انتزاع كلّيات التشريع" وبهذا  (،4)املفّسرين انشغالهم بتقص ّ

جعل ابن عاشور تفسير القرآن، الطريق لبيان املقاصد، بل اعتبر وظيفة 

املفّسر األساسّية هي تجلية املقاصد القرآنّية، وهناك موضع ذكر فيه أّن العلم 

 
الثة، ج1984تفسير الّتحرير والتنوير، الّدار التونسية للنشر، د.ط ،- 1

ّ
،  1، املقّدمة الث

 28ص:
 .26-25املصدر نفسه، املقّدمة الثانية، ص: - 2
 .26-25، ص: 2ابن عاشور، التحرير، م.س، املقدمة - 3
 .13م.س، املقدمة األولى، ص :  - 4
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من شروط املفّسر، فلقد ورد عنه: "وجب على اآلخذ بمقاصد القرآن األصلّية 

. وذكر ثمانية (1)في هذا الفّن أن يعلم املقاصد األصلّية التي جاء القرآن لتبيانها"

مقاصد أصلّية للقرآن، وجعل الطريق ملعرفتها هو استقراء النّص القرآني، 

علم املفّسر وهذه رؤية تكاملّية في اعتبار ابن عاشور للمقصد، وذلك ألّن شرط  

باملقاصد، خطوة منهجّية ضرورّية لبلوغها، إذ كيف يمكن للمفّسر أن يدرك 

كلها، فاملفّسر مطالب 
ّ

تلك الغاية وهو يجهل مضامينها ومحاورها وأساليب تش

مع ما في مصطلح "النزع" الذي اختاره  -كلّيات التشريع–بانتزاع تلك املقاصد 

ديد و  -ابن عاشور 
ّ

الجهد الكبير لبلوغ تلك الغاية، من معنى الحرص الش

فاملقاصد على هذا الوجه من الحضور، غاية ووسيلة، فهي ضابط منفك عن 

 باقي الضوابط التأويلية بال ريب. 

جاها جديدا، ومتأّصال، 
ّ
والواقع أّن القراءة املقاصدّية تّمثل ات

يبحثون عن قراءة ال تهدر قيمة النّص وخصوصّياته من حيث  فالتقصيدّيون 

تكامله الّداخلي وعدم إلغاءه لبعضه البعض، وغايتها تنزيل معاني القرآن 

قافي، فهي تسعى للّضخ في حركة التفسير 
ّ
الكريم في سياقها الحضارّي والث

السيما باإلضافة إليها وتطويرها، فاملقصد لديهم ضابط أولّي في عمل املفّسر، 

والدعوات الحداثّية إلعادة القراءة وتحديد البحث في األصول تلقى اهتماما 

خب الباحثين في االختصاص واملثقفين عموما، فال ريب من أّن 
ُ
بالغا لدى ن

عند املطالبين بتفعيلها كضابط في ضوابط التفسير تعتبر  -القراءة املقاصدّية 

إمكانا منهجّيا مطلوبا في سبيل مسايرة الوقائع واملستجّدات ومواءمة نسق 

 الحياة الّسريع الذي تشهده املجتمعات اإلسالمّية، بما يّمكن من تطبيقات أكثر 

 
 .39م.ن، املقدمة الرابعة، ص :  - 1



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 251  
 

 مرونة وأوسع مجاال لألحكام.

متلك القدرة على تفعيل آلّية فاملنهج املقاصدي هو املنهج الذي ي

 الّسياق، وعلى مراعاة األحوال، وعلى اعتبار املصلحة.

غة واللفظ 
ّ
فمن جانب الّسياق، وما بين داخلي وخارجّي، يمتطي األخير الل

ركيب، كما املكان والّزمان واملوضوع، بغرض استكناه الّداللة، وفّض 
ّ
والت

نزلة األقرب ملراد هللا تعالى في خطابه املعنى، واستنباط الحكم، وتنزيل الجميع امل

 املقّدس للبشر.

ولعّل فيما أورده الّزركش ي في محيطه، من قول الشيخ عّز الدين بن عبد 

 في كتاب "اإلمام"، أفضل  1الّسالم

تبيان ألهمّية الّسياق في استجالء املراد اإلالهي، إذ يقول: "الّسياق ُيرشد 

حتمالت، وتقرير الواضحات، وكّل ذلك بعرف إلى تبيين املجمالت، وترجيح امل

االستعمال، فكّل صفة وقعت في سياق املدح كانت مدحا وإن كانت ذّما 

بالوضع، وكّل صفة وقعت في سياق الذّم كانت ذّما، وإن كانت مدحا بالوضع، 

نت  ﴿ كقوله تعالى :
 
ِزيز  ٱذ ۡق إِنَك  أ ِريم  ٱ لۡع   (2)(.49)الدخان/  ﴾ ۡلك 

 والواقع أّن اهتمامي بمبحث الّسياق تكاثفت دواعيه وتعّددت مراميه،
 

القاسم بن الحسن الّسلمي  هو عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي -1
ّقب بسلطان العلماء، ولد سنة  

ُ
افعي، شيخ املذهب، ل

ّ
هـ أو    577الدمشقي ثم املصري الش

هـ، دّرس وأفتى وصّنف وبرع في املذهب، وبلغ رتبة االجتهاد، ولي قضاء مصر، وصّنف    578
إلى اإليجاز   املصّنفات الحسان، منها: تفسير القرآن، والقواعد الكبرى والصغرى، واإلشارة

 هـ. 660في بعض أنواع املجاز، واإلمام في بيان أّدلة األحكام، توفي سنة  
وطبقات    235/ص  13. البداية والّنهاية، ج  209/ص  8انظر: طبقات الشافعّية الكبرى، ج  

 .315/ص: 1املفّسرين للداودي، ج: 
د ثامر، دار الكتب  الزركش ي، بدر الدين: البحر املحيط في أصول الفقه، تح: محمد محّم - 2

 .357، ص:  4م، ج :  2000هـ/ 1421،  1العلمّية، بيروت، لبنان، ط 
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صيقة له بالقراءة املقاصدّية 
ّ
غير أّن أبرزها في هذه املشاركة، هذه العالئقّية الل

فهو أداة فاعلة من أدواتها ال يمكن لها أن تتحقق من دونه، سواء كان من 

ه ،كالّسياق االجتماعي أو داخل النّص كسياق اآلية والّسورة... أو من خارج

الثقافي للّتنزيل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ما أثبته من حسم وجزم في 

باعتبار ما ثبت له من ارتباط وثيق بعلوم -تناوله للمعنى وتحديده للحكم، فهو  

د في منظومة لسانّيات النّص وتحليل 
ّ
القرآن وبمقاصده، ومن حضور مؤك

ا ومستعجال في ظّل ما نشهده في واقعنا اليوم، من ُيعّد غرضا مَرُوًم  -الخطاب

بس في املعنى وخلط في األحكام أّدى إلى شبهات طالت الكتاب العزيز من خالل 
ُ
ل

قراءات مغلوطة تتعّمد هدم املباني القرآنّية القيمية واألخالقّية والتشريعّية 

 وحتّى العبادّية.

أّنها  -وفق الغزالي -وأّما من جانب املصلحة، والتي يرد في تعريفها

ارع الحكيم 
ّ

رع، أو هي املنفعة التي قصدها الش
ّ

املحافظة على مقصود الش

فهي مّحل إجماع العلماء على أهمّية مراعاتها في  -وفق البوطي-لعباده

شريعات اإلسالمّية، على اعتبار أّنها من أبرز القواعد املق
ّ
اصدّية التي ذكرها الت

ريعة 
ّ

ريعة، دفعت إلى تداول القول بأّن الش
ّ

ابن عاشور كقاعدة كلّية في الش

ارع الحكيم ينحو نحو تغليب املصلحة في جميع األوامر 
ّ

ها مصالح، فالش
ّ
كل

ده القرافي في فروقه حين وصف  
ّ
مراعاة املصلحة بأنها عادة والخلق، ذلك ما أك

 وضع التشريعات.هللا تعالى في الخلق وفي 

نا نورد هذه الّتفاصيل األكاديمّية إلبراز االستعداد الطبيعي للفرد 
ّ
إن

املتدّين للّتعامل والّتفاعل مع النّص، عبر وسائط ذاتّية تّحقق الفهم اإلنساني 

امل للوضع البشري في كّل حاالته، ذلك ما سّجلناه خالل مالحظة 
ّ

العميق والش
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عياتها الروحّية والنفسّية على املتدّينين، وحّتى على هذه األزمة الكارثّية، وتدا

غيرهم مّمن انخرطوا في قّداس عالمّي يجّسم املشترك الّديني، وُيفّعل مقّوماته 

وخصائصه، في ظرف استثنائي استشعر فيه العبد عجزه، وضعفه، وحاجته 

ات العلّية، فهو وفق اآلية الكريمة "رّب العاملين ا
ّ
لرحمان املاّسة لرحمة الذ

 الّرحيم".

ولن يتّم ذلك دون تعميق الّنظر في علم املقاصد ذاته، بما يّوفره من 

ه قد ّدشن توسيع االهتمام 790فهم خصب للّدين. وال يخفى أّن الشاطبي 

بهذا العلم في موافقاته، حيث نقل النّص القرآني من خالله، من وضع لفظّي/ 

ضع جامع/ كلّي ال يستقيم بلوغ إلى و  -أّسس له األصولّيون من قبله-لغوي 

 من خالله.
ّ
 غائّية الوحي والتنزيل إال

فهذا املنهج هو وحده من يمتلك القدرة على تجاوز الفهم التقليدي الذي 

تضيق به أحوال الّناس، ويّمكن من استجالء املعاني املمتّدة غير املّسطحة، 

ا هو حالها اليوم والجامع بين هموم البشرّية أينما كانت، وكيفما كانت، كم

 نتيجة تّفش ي الوباء اللعين. 

وإن كان الحرف بّوابة املعنى، فالنّص ُملزم في روحه ال في حرفه، ولسنا 

من غالة املتّصوفة لننطق بذلك، لكّننا من غالة اإليمان الفطري أو الحاجة 

اس الفطرّية لإليمان، أليس يقول هللا سبحانه وتعالى: "فطرة هللا الّتي فطر النّ 

، كما أّن النبّي محّمد ذكر: "كّل مولود يولد   30عليها ال تبديل لخلق هللا" الروم/ 

 نغدو1على الفطرة.."
ّ
نا من غالة الّتعاطي الواقعي مع الّنص، وإال

ّ
 ، إلى جانب أن

 
، كما نجده في صحيح  1358حّدث به أبو هريرة كما في صحيح البخاري، رقم الحديث  - 1

 وغيرهم.  15589كما أخرجه أحمد في سننه، رقم الحديث:  مسلم.
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كما هي عليه غالبّية املجتمعات العربّية اإلسالمّية، في حالة "ضيق 

باع والتقليد، سكيزوفريني" بين معتقداتها، وحقائ
ّ
قها الحرفّية القائمة على االت

خشية الّزيغ عن الجماعة ولو كانت تلك الجماعة على غير حّق، وبين تدابيرها 

الفطرّية غير الخارجة عن روح الّدين بل نعتبرها األقرب إلى جوهره، فأكثر ما 

ات العلّية، ليستحضر
ّ
 دون   -يكون املرء على صدق حين تعاطيه الفردي مع الذ

ر الّصابرين" 
ّ

منبر أو جماعة أو حلقة، ودون إمام مذهب أو قائد إيديولوجي: "وبش

ور/155البقرة/ 
ّ
نك بأعيننا" الط

ّ
، و"ال تحزن إّن هللا 48، "واصبر لحكم رّبك فإ

، وغيرها من النصوص املّبشرة بالفرج واالنتصار وتجاوز 40معنا" الّتوبة/

 ا و روحّيا.األزمات، واملرشدة لكيفّية إدارتها فرديّ 

ففي زمن األزمات، يعود العبد لنقائه األّول قبل مأسسة عالقته 

باملقّدس، فنلحظ تنامي عادة األذكار، واألدعية، والصّدقات، ورّد األمانات، 

جوء إلى 
ّ
ورفع املظالم، ونلحظ العودة الستحضار آيات الّرحمة، والفرج، والل

مرتبطة بثواب أو عقاب، قال تعالى: هللا في حركة فطرية ذاتّية غير ملزمة، وال 

، وفي زمن األزمات كذلك تتوحد 43"فلوال إذ جاءهم بأسنا تّضرعوا" األنعام/ 

الفطرة البشرّية في االلتجاء إليه ولو كانت في وضع دينّي مختلف، قال تعالى: " 

فإذا ركبوا في الفلك دعوا هللا مخلصين له الّدين فلّما نّجاهم إلى البّر إذا هم 

 .65يشركون" العنكبوت/ 

فما بين الفهم املقاصدي املّزكي واملذكي للعالقة الفردّية بين العبد 

ل ذاتّي لإليمان، وما بين املنهج التراثي النقلّي املنتصر 
ّ
والّرب، والّدافع نحو تمث

كل ويبلور مدارس فقهّية وفكرّية 
ّ

باع والتقليد والخارج حّتى عنه أحيانا، ليش
ّ
لالت

ع توظيفها إيديولوجّيا لتقسم املسلمين وتقتل باسم الّدين، بين متشّددة وق
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هذا وذاك يجد املؤمن نفسه لحظة األزمة ولحظة الخوف، في بعد آخر للّدين 

ولعالقته بّربه، ُبعد منتصر للّتوحيد وألصل األديان، وألصل اإلنسانّية، بعيدا 

 عن كل ّشعائر التفرقة، وخالفات املذاهب، وعناد الفقهاء.

فأن تكون مسلما أو متدّينا على وجه العموم، يعني أن تبلغ بفهمك 

للّدين، املنهج اإلنساني العميق، عندما تنتصر لعمقه، ولجوهره، وعندما تّندد 

بضيق الفهم وتحّجره. عندها تفهم أّن العالقة الفردّية باملقّدس هي عالقة 

ي تحّفز العقل، في حين أّن االنصهار في الجماعة عن غير  
ّ
وعي، من شأنه أن يغذ

زعة الّدغمائية ويجهض كّل امتداد للفكر.
ّ
 الن

في إعادة تشكيل املسألة الدينّية والوعي بها، في عمقها،   19  -  نجح كوفيد

وفي وسائطها، وفي أدواتها، نجح في زعزعة املناهج املوروثة، وفي خلق عالئقية 

جديدة مع النّصوص تتوّسل املبادرة الفردّية، وتعدم املّسلمات التفسيرّية 

ن توّسل مباركة املوروثة املغذّية للعصبّية، نحو قداسة للنّص وحده بعيدة ع

"رجال الّدين"، نجحت في عودة فردّية لألصل، للقراءة بأدوات الّرهبة واألمل، 

بأدوات الكورونا التي دمرت النزعة الفردية وجعلت البشر يؤمون بأن خالصهم 

 واحد.

أثبتت أزمة كرونا اليوم، أن ال أحد يمتلك الحقيقة املطلقة، فال معبد، 

لحياة، كما دفعت هذه املحنة بمعظم املتدّينين إلى وال حّراس له، أمام قيمة ا

استحضار فعل الّتأمل، والتّدبر والتّفكر في الكون، وفي ملكوت هللا، وقدرته 

وجبروته، متوّسلين لطفه تعالى ورحمته، بدافع ذاتي فطري بعيدا عن كّل 

أشكال الوسائط التقليدّية. ما يجعلنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة تفعيل 

اءة املقاصدّية للقرآن الكريم، وعلى االلتفاف حول النّص برؤية غائّية، القر 
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واستشرافّية ملضامينه وألحكامه، من دون تقديس ملوروث أنتجه أصحابه 

يغلق   فالفكر اإلسالمّي بتقديسه لذلك املوروثكفكر بشري مداره حول النّص،  

ل فعل القراءة للمقّدس األصل: القرآن الكريم، 
ّ
على نفسه منافذ اإلبداع، ويعط

ون في حرمه كهنوت جديد، أثبت 
ّ
ّيدت له املعابد، وتك

ُ
إّن ذلك الفكر الذي ش

اليوم وفي ظل هذه الجائحة العاملّية، إفالسه على مستوى إدارة األزمة، فقد 

عي البصري، ووسائل التواصل على وسائل الّتواصل الّسم يظهر أصحابه

داعين لجهاد مغشوش في العراق وفي سوريا، أو  االجتماعي بإطالالتهم البهّية،

،  بال حياء، وال ضمير إنساني، أو دينّي، أو أخالقيّ   محللين ملا يّسمى بجهاد النكاح

وقد يظهروا كذلك مقّدمين فتوى حول رضاع الكبير، أو مبتكرين لنوع جديد 

ساء، من أنواع الزّ 
ّ
واج، هذا دون الحديث عن إبداعاتهم الخالدة في شأن الن

 عقاب 
ّ
وحّتى في شأن الكورونا، حيث تبّين ألحدهم مثال، أّن هذا الوباء ما هو إال

 إالهّي لتونس جّراء منعها لوضع الّنقاب. 

غير أّن هؤالء لم، ولن يظهروا، لدفع الّناس الذين يصنعون أمجادهم، 

ونحن -هم ألجل العمرة والحّج لإلسهام في إنقاذ اإلنسانّية نحو تقديم مّدخرات

والعالم في ظروف استثنائية ألغت فيها الّسعودية الحّج لهذه السنة كما ألغت 

 املاليين من أتباعهم ومريديهم لدفع مّدخراتهم تلك،  –العمرة
ّ

لم يظهروا لحث

وجية، أو لتجهيز ألجل إنشاء مراكز ومخابر لألبحاث العلمية والتحاليل البيول

املستشفيات أو لبناء غيرها باملناطق الّتي ال توجد بها أدنى مؤّسسة صحّية، 

وإقناعهم بأّن صنيعهم ذاك يحتسب عند هللا صدقة جارية تدخلهم جّنتي 

علما وأّن تكاليف الحّج بلغت في -الّدنيا واآلخرة فضال عن إدخالهم الّتاريخ 

دت، وأّن 14000الدينّية في تونس، ما يناهز    الّسنة الفارطة وفق وزارة الشؤون



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 257  
 

عوضا عن بناء مسجد يوجد غيره  -حاّجا11000عدد الحّجاج كان قد ناهز

على بعد مئات من األمتار، ففي تونس مثال لدينا أكثر من خمسة آالف بين 

 مسجد وجامع. 

لم يظهر هؤالء لتذكير مّتبعيهم ومريديهم بآيات من قبيل "ومن أحياها 

م
ّ
، أو ليشرحوا ويبّينوا لهم معاني ودالالت 32ا أحيا الّناس جميعا.." املائدة/ فكأن

 .1طالعة القرآن" اقـــــرأ" العلق/ 

د أّن كوفيد
ّ
من ضمن ما نجح فيه، هو تعريته لعديد  19 - مّما يؤك

الحقائق وفي مجاالت متعّددة، سياسّية واجتماعّية وغيرها، ومنها املجال 

ل املتعاطين مع القرآن الكريم، والسّنة الشريفة، الّديني، وتحديدا مجا

واملوروث اإلسالمي عموما، من الّدعاة واملفتين ومن يعتبرون أنفسهم "رجال 

 دين" يؤثرون في شرائح واسعة من املجتمعات اإلسالمّية.

إّن الفيروس اللعين قد صنع من حيث ال يدري، املتدّين الكونّي، واملسلم 

هر 
ّ

بشيوخ الفتنة و االقتتال، صانعي ثقافة املوت مّمن املقاصدي، كما ش

حّققوا أمجادهم على حساب ثقافة الحياة ومعاني اإلنسانية، معدمين كّل 

 
ّ
أنفاس التحّرر املبثوثة في القرآن الكريم، ذلك أّن الّدين ال يمكن أن يكون إال

 إكسير حياة.
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 املصادر واملراجع الئحة

 القرآن الكريم. •

ه(: البرهان 478الجويني أبو املعالي، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف )ت -1

 ، الناشر: دولة قطر.1في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم الديب، ط

ابن جرير الطبري، محمد بن يزيد: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح:  -2

شر.
ّ
 عبد هللا بن عبد املحسن التركي، دار هجر للطباعة والن

العسقالني، بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تح: محمد فؤاد  -3

 ، املطبعة السلفية، القاهرة.1عبد الباقي ومحيي الدين الخطيب، ط

القرطبي، أبو بكر: الجامع ألحكام القرآن، تح: عبد هللا بن عبد املحسن  -4

، 1ط  التركي ومحمد رضوان العرقسوس ي، مؤّسسة الرّسالة، بيروت، لبنان،

 م  2006

الزركش ي، بدر الدين: البحر املحيط في أصول الفقه، تح: محمد محّمد ثامر،   -5

 م. 2000هـ/  1421، 1دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، ط 

الّسبكي، تاج الّدين، طبقات الشافعّية الكبرى، تح: محمود محمد الطناحي،   -6

شر والّتوزيع، ط
ّ
 ه1413، 2دار هجر للطباعة والن

ابن عاشور، محمد الطاهر: تفسير الّتحرير والتنوير، الّدار التونسية للنشر،   -7

 .1984د.ط ،

جاه املقاصدي في تفسير بن عاشور، املعهد العالمي  -8
ّ
رشواني، سامر: االت

 م. 2000، السنة السادسة 23للفكر اإلسالمي، إسالمّية املعرفة، العدد 

 صد في فهم القرآن وتفسيره، مقال الكتروني.الوزاني، الّتهامي: توظيف املقا  -9
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 تكامل الفقه والطب في الوقاية والحد من
 )جائحة كورونا نموذجا( انتشار األمراض واألوبئة

                                     

 محمد مرزوكذ.                                 

 العلوم الشرعية والبناء الحضاري  فيباحث 

            

 مقدمة

إن الفقه اإلسالمي يتميز بخصائص كثيرة كالواقعية واملرونة والشمولية، 

وله أصول ومبادئ تجعله قادرا على التفاعل مع املستجدات وحل املشكالت 

باعتبارهما املصدرين  -اإلنسانية في شتى املجاالت، ورغم أن القرآن والسنة 

اس وليسا مصدرين مهمتهما األولى الهداية واإلرشاد للن - الرئيسين للفقه

طبيين، لكنهما حويا من القضايا الطبية الش يء الكثير. وقد ظهر في وقتنا 

الحاضر وباء كورونا وانتشر في العالم كله وأصبح جائحة عاملية تهدد النفس 

البشرية، وظهرت معه نوازل تحتاج حال، مما جعل تنسيق الجهود وتكامل 

املسلمين من أوجب واجبات األدوار بين قطاعات حفظ الصحة والفقهاء 

الوقت. وقد وقع هذا التكامل والتعاون فعال، فلما انتشر الوباء في العالم وجدنا 

أن منظمات حفظ الصحة والقطاعات الحكومية املكلفة بالصحة في الدول 

اإلسالمية تعتمد تدابير وإجراءات محددة للنظافة والعالج ومجابهة األمراض 

يبا منها ما جاء به الفقه اإلسالمي، فقام الفقهاء املفتون واألوبئة هي نفسها أو قر 

اليوم خاصة في املجامع الفقهية ذات االجتهاد الجماعي بإصدار فتاوى تبرز هذه 

اإلجراءات اإلسالمية. وبلغ التكامل والتعاون بين الطرفين درجة كبيرة بإصدار 
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العالجية والتدابير املجامع الفقهية فتاوى تلزم املسلمين شرعا باتباع الخطط 

الوقائية املتخذة من طرف السلطات الصحية. فكان ثمرة هذا التكامل 

والتفاعل بين النص الشرعي والعقل الطبي الحد من خطورة الوباء والوقاية 

 من انتشاره.

 أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا املوضوع في إبراز أهمية فكرة التكامل املعرفي بين الفقه 

في تجويد الدراسات اإلسالمية املعاصرة للنوازل الصحية، وما   والطب، ودورها

يقدمه هذا التكامل من تحقيق ملراد الشارع في حفظ األنفس، ومن حل 

ملشكالت الفرد واملجتمع بالعالم اإلسالمي املتعلقة بالنوازل التي تخلفها األوبئة 

 خاصة جائحة كورونا.

 إشكالية البحث:

يطبع بعض االجتهادات الفقهية خاصة إن ضعف التكامل الذي كان 

الفردية منها في مجال النوازل الصحية، وجنوح العقل الطبي نحو إجراءات 

وأعمال وابتكارات ال تحترم الخصوصيات الدينية وال تستنير بنور الوحي بل 

يكون فيها ضرر ببني البشر وتغيير لخلق هللا وتعطيل ملراده ومخالفة ألوامره، 

مية كبيرة تقتض ي من البحث العلمي توجيه دفته نحوها من تعد إشكالية عل

 أجل معالجة هذا الخلل.

 املنهج املستعمل:

سأعتمد في هذا البحث على منهج وصفي يبرز أهمية التكامل، بل وجوبه 

بين توجيهات الوحي والعقل الطبي، وكيف أن تكامل األدوار بينهما خاصة في 
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كما أعتمد على منهج تحليلي من أجل جائحة كورونا قد أعطى نتائج جيدة، 

بيان التكامل في بعض النوازل الصحية سواء في تاريخ الغرب اإلسالمي أو في 

 جائحة كورونا في عصرنا الحالي.

 خطة البحث:

 سأتناول هذا البحث في مقدمة وثالثة مباحث: 

مقدمة: أعرض فيها أهمية البحث، ومشكلته واملنهج املستعمل وخطة 

 البحث

التكامل بين الفقه والطب في التراث النوازلي بالغرب حث األول: املب

 اإلسالمي:

 طرق فقهاء النوازل في تصور النوازل الطبية املطلب األول: 

نماذج من رجوع فقهاء النوازل املالكية لألطباء من أجل املطلب الثاني:  

 تصوير النوازل الطبية

الوقاية والعالج من وباء املبحث الثاني: تكامل الفقه والطب من أجل  

 كورونا ودفن موتاه بعد فشل العالج للحد من انتشار العدوى 

 املطلب األول: تكامل الفقه والطب في الوقاية من وباء كورونا

 أوال: غسل األيدي للوقاية من فيروس كورونا •

 ثانيا: العطس في الثوب واتخاذ الكمامة •

تجمعات العامة ومنها ثالثا: وجوب االلتزام بالحجر الصحي ومنع ال •

 صالة الجمع والجماعات في املساجد زمن وباء كورونا
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املطلب الثاني: تكامل الفقه والطب في مجال التداوي والعالج ودفن املوتى 

 بعد فشل العالج من وباء كورونا 

 إلزام الناس بعالجات معينة وفق السلطات الصحية املختصة •

 19 -يدتغسيل وتكفين ودفن املوتى بفيروس كوف •

 الخاتمة: أعرض فيها أهم نتائج وخالصات البحث.
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 املبحث األول:

 .التكامل بين الفقه والطب في التراث النوازلي بالغرب اإلسالمي

            

إن املتأمل في تاريخ الفقه اإلسالمي يجد أنه رجع في الكثير من األحيان 

آلراء األطباء من أجل البث في قضايا ال يدركها الفقيه بل هي من اختصاص 

الطبيب، فعملية إصدار الفتوى ليست بالسهولة التي يتصورها البعض بل 

يكون موافقا   تعتمد مراحل وجب احترامها والتزامها من أجل الوصول إلى حكم

ملراد الشارع أو قريبا منه. وألهمية مرحلة تصور النوازل نذكر في هذا املبحث 

األول بعض طرق الفقهاء في الوصول لتصور صحيح لكل نازلة، ونماذج من 

الرجوع الفعلي للفقهاء ببالد املغرب واألندلس لرأي األطباء قبل إصدار الفتوى، 

 بين الفقه والطب قديما.  وهذا مظهر كبير من مظاهر التكامل

 املطلب األول: طرق فقهاء النوازل في تصور النوازل الطبية

إن من مجاالت التعاون والتكامل بين الفقهاء واألطباء قديما وحديثا هو 

مجال النوازل الطبية، فإن الفقهاء قديما كانت ترد عليهم نوازل يحتاجون في 

فهمها وإدراكها اإلدراك الصحيح إلى رأي أهل االختصاص من األطباء. وقد وضع 

منهجية علمية دقيقة تسلك   الفقهاء النوازليون خطة للنظر في النوازل تتم عبر 

فيها خطوات معروفة من أجل إعطاء الحكم الشرعي املناسب، وأهم مراحل 

هذه الخطة مرحلة تصور النوازل، فهي تعد األساس الذي يبنى عليه ما بعده، 

فإن كان هذا األساس متينا كان البناء متينا متماسكا، وإن وقع خلل في األساس 

 اـــــــاء نذكرهــــــــا الفقهــــدرك هذه املراحل التي وضعهــــء كله، ولناـــــــــوقع خلل في البن



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 264  
 

 :1إجماال كما يلي

 :وهي من أهم املراحل، ذلك أن تصور النازلة  مرحلة تصور النازلة

تصورا صحيحا سبب في إعطاء حكم صحيح لها، وهذا التصور نوعان: تصور 

 .2للنازلة في ذاتها، وتصور للواقع املحيط بالنازلة

 :أي البحث عن الدليل الشرعي الذي يصلح  مرحلة االستدالل

قتفيناه في السنة، فإن لم للنازلة، والدليل قد يكون من القرآن أوال فإن عدم ا

 نجد اعتمدنا أدلة أخرى نقلية أو عقلية.

 :)وهي مرحلة  مرحلة التنزيل )تنـزيل الحكم الشرعي على النازلة

مهمة أيضا ذلك أن الفتوى تتغير باألعراف والعادات والزمان واملكان وغيرها. 

 وى تختلف. فإنه وإن وجد الدليل الشرعي إال أن تنزيله على الوقائع يجعل الفت

إن أهم ما يؤتى منه بعض املفتين هو الخطأ أو القصور عن تصور 

النوازل ومنها النوازل الطبية، كالجهل بحقيقة األمر الذي يتحدثون فيه، 

لك. فالبد إذن من ذفالناس في واقعهم يعيشون أمًرا، وهم يتصورونه بخالف 

ا وظروفها وأصولها فهم املسألة من جميع جوانبها والتعرف على جميع أبعاده

 .3وفروعها ومصطلحاتها وغير ذلك مما له تأثير في الحكم عليها

 ولقد فطن عمر رض ي هللا عنه لهذه املسألة وأهميتها، ونبه عليها والَيه، 
 

انظر مراحل النظر في النازلة الفقهية، سعد بن ناصر الشثري وناصر بن عبد هللا امليمان    -1
وخالد بن عبد هللا املزيني، وهي ملخص للبحوث املقدمة لحلقة البحث التي عقدها مركز  

هـ. جامعة اإلمام محمد بن سعود  1430التميز البحثي في فقه القضايا املعاصرة سنة 
 اإلسالمية.  

ظر: اإلمام أبو عمران الفاس ي: جهوده في اإلصالح ومنهجه في اإلفتاء، محمد مرزوك،  ا  -ا2
  -86م، ص: 2019املغرب، الطبعة األولى،   -شركة سجلماسة للطباعة واملكتبة، مكناس 

88. 
 .2/848انظر: جامع بيان العلم وفضله:  -3
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أبا موس ى األشعري رض ي هللا عنه، في كتاب أرسله إليه حيث جاء فيه: ))أما 

دلَي إليك؛ فإنه ال 
ُ
بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أ

ينفع تكلم بالحق ال نفاذ له ]...[ ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك 

عند ذلك، واعرف األمثال، ثم  مما ليس في قرآن وال سنة، ثم قايس األمور 

 .1اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى هللا وأشبهها بالحق((

هو   -  الذي ينتمي له املغرب  -والحقيقة أن ما ميز فقهاء الغرب اإلسالمي  

كثرة رجوعهم لألطباء قبل إصدار الفتوى في النوازل الصحية التي ترد عليهم، 

ول وقواعد املذهب املالكي الذي وهذا يرجع لعدة عوامل لعل أهمها سعة أص

يعتمدونه في الفتوى، فهو يراعي األعراف والعادات، ويكثر من إعمال األصول 

العقلية التي ال يعتمدها غيره. ولهذا سنالحظ في املطلب الثاني حجم التعاون 

والتكامل الذي وقع بفضل ذلك بين فقهاء الغرب اإلسالمي واألطباء في عملية 

 ي النوازل الصحية.إصدار الفتوى ف

املطلب الثاني: نماذج من رجوع فقهاء النوازل املالكية لألطباء من أجل 

 تصوير النوازل الطبية.

إن كل مجال من مجاالت الحياة إال وله مختصون به، عاملون بأسراره 

ودقائق أموره أكثر من غيرهم، لذلك فتصوير النوازل الطبية تصويرا صحيحا 

دقيقا ال يقدر عليه إال األطباء، وليس كل األطباء مهما بلغت كفاءتهم، بل 

طيع تصوير املختصون منهم بمجال النازلة، فطبيب الجهاز التنفس ي ال يست

نوازل الجهاز الهضمي تصويرا صحيحا رغم اشتراك االثنين في الطب ودراستهما 

له، فإن اهتمامات طبيب الجهاز التنفس ي ومعلوماته وقدرته على اإلحاطة بكل 

 
 .20324، ح10/15أخرجه البيهقي في السنن الكبرى:   -1
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دقائق الجهاز الهضمي ال تصل ملستوى الطبيب الذي يختص في الجهاز 

 الهضمي، والعكس صحيح. 

الغرب اإلسالمي أروع األمثلة في التكامل املعرفي بين وقد سطر فقهاء 

الفقه وباقي االختصاصات ومنها الطب، فقد رجع الكثير منهم لرأي األطباء 

والقوابل وغيرهما في حسن تصور النوازل املتعلقة بكل اختصاص، ولم 

يتجاوزوا غيرهم، بل طلبوا مساعدتهم ومعرفتهم قبل الحكم على النوازل، وهذا 

لك يبرز عظمة هؤالء الفقهاء وتمكنهم من امللكة الفقهية، مما جعل املس 

 أجوبتهم أقرب ملراد الشارع وتلقتها األمة بالقبول.

ومن النماذج على ذلك ما سئل عنه األستاذ أبو سعيد بن لب )توفي 

هـ( رحمه هللا عمن وهب في مرضه وضّمن كاتب الوثيقة أن الواهب بحال   782

صحيح العقل، فما كان منه إال أن أجاب بما هو معروف   مرض مزمن، وهو معه

في الفقه من قضية هبة املريض مرض املوت وهي بطالن الهبة، لكنه استثنى 

أن يكون املرض ليس بمرض موت مخوف منه فحينئذ تكون هبة الرجل 

صحيحة. لكن معرفة أنواع املرض هل هو مرض موت أم مرض عادي يرجع 

رفة باألمراض، لذلك وجدنا ابن لب يعلق الحكم على حصرا لألطباء أهل املع

"مهما كان هذه النازلة بحكم األطباء عن طبيعة املرض، قال رحمه هللا: 

الواهب وقت الهبة ملتزما للفراش واتصل حاله كذلك، ولم يظهر له إفاقة 

إلى أن توفي بعد ذلك باألشهر اليسيرة فهبته لورثته باطلة، إال أن يشهد 

هل املعرفة باألمراض أن مرضه كان وقت الهبة مرضا غير شهود من أ

 .1مخوف، وحدث له بعد ذلك آخر توفي منه
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وقد رجع الفقهاء لقول األطباء وخبرتهم من أجل تحديد األعذار املوجبة 

هـ( على فتوى للخمي في هذه املسألة بقوله:   841للفطر، فقد علق البرزلي )ت  

صوم يضره ويزيده ضعفا أفطر، ويقبل قول "وأجاب ابن أبي زيد: إذا كان ال

 .1الطبيب املأمون أنه يضر به "

ومما يبرز رجاحة عقل فقهاء الغرب اإلسالمي ووسطيتهم أنهم كانوا 

يرجعون ألقوال األطباء غير املسلمين من أجل قضية دينية حساسة هي 

فقيه استنباط األحكام الشرعية التي تعتبر توقيعا عن هللا عز وجل. فهذا ال

هـ( يسأل عن حكم نكاح  794 القاض ي أبو سالم سيدي إبراهيم اليزناسني )ت

رجل تزوج في حال النقاهة من املرض، وبقيت معه زوجته ثالث سنين قبل 

موته، فما كان منه إال أن اعتبر أن املدة الزمنية التي قضاها الزوج مع زوجته 

األمراض املزمنة  وهو مريض من املرض املتطاول الذي يدخل ضمن قائمة

وليست الحادة مستندا في ذلك على أقوال األطباء خاصة منهم الطبيب 

اإلغريقي الشهير جالينوس، وكذلك أبقراط امللقب بأبي الطب وهما غير 

مسلمين، فقال رحمه هللا: "...وإنما جعلنا املرض الذي يطول ثالث سنين 

 التفاق األطباء عن آخرهم على وصف ما زاد
ً
من األمراض على فصل  متطاوال

واحد من فصول السنة بكونه مما ينتظر بجريان إلى فصل آخر، وبهذا املعنى 

ر جالينوس وغيره قول بقراط في كتاب األسابيع األمراض الصيفية تنقض ي  فسَّ

في الشتاء، واألمراض الشتوية تنقض ي في الصيف... فقد ثبت صحة النكاح 

 .2التوفيق على كل تقدير، وذلك ما أردنا وباهلل

 
 ..420/  1، وانظر املعيار املعرب: 526/  1فتاوى البرزلي:  1
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 ومما يبرز بجالء رجوع الفقهاء لقول األطباء قبل الحكم على النوازل 

 التي ترد عليهم ما أورده الونشريس ي في معياره والبرزلي في فتاويه أن أبا حفص

هـ( سئل عن رجل كان يصنع الخل في داره، فاعترض  428العطار )توفي سنة 

عليه الجيران بأن رائحة الخل تضرهم وتضر حيطانهم، فكان من حكمة املفتي 

أن ُيرجع األمر إلى أهل االختصاص في تقدير الضرر من عدمه، فأمر بسؤال 

أهل الطب عن إمكان إيقاع رائحة الخل الضرر واإليذاء في أجسام الجيران،  

بسؤال أهل البناء عن أثر الخل في الحائط، فإن ثبت الضرر فعال كما أمر 

"إذا قال أهل الطب إن فيجب حينئذ إزالته. قال أبو حفص رحمه هللا: 

الرائحة تؤذي وقال أهل البناء إن ذلك يؤذي الجدران منع من ذلك إال أن 

 يمنع الوصول إلى حيطانهم وال يكون يؤذيهم فال 
ً
 يبني دون حيطانهم حائطا

 باملنع من أجلهم 
ً
يمنع، وذكر أن الشيخ أبا بكر بن عبد الرحمن أفتى أيضا

 .1"ومن أجل الحيطان

ومن النماذج الجلية كذلك في هذا الباب ما سئل عنه أبو قاسم العقباني 

هـ( عن إمكان تأجيل املعترض أمال في عالجه بعدما ذكر له أن بعضهم 854)

كان منه رحمه هللا إال أن قرر أن القول يقول بتأجيله ملدة عشرة أشهر، فما 

في عالجه من عدمه ليس اختصاص الفقهاء بل هو منوط باألطباء فقال بكل 

 . 2هذا مردود إلى أهل الطب"حزم: "... 

وال يتسع املجال لذكر الكثير من األمثلة التي رجع فيها الفقهاء لألطباء 

الصحة، فكتب النوازل وأهل االختصاص من كل مجال من مجاالت حفظ 

 حبلى بالعشرات منها.

 
 .389/  4، فتاوى البرزلي: 412/   8املعيار املعرب:  -1
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 املبحث الثاني:

تكامل الفقه والطب من أجل الوقاية والعالج من وباء كورونا ودفن موتاه 

 بعد فشل العالج للحد من انتشار العدوى.

            

 وباء كورونا. املطلب األول: تكامل الفقه والطب في الوقاية من 

إن الفقه والطب الحديث قد اشتركا في مجموعة من اإلجراءات الوقائية 

من األمراض واألوبئة، وسنعرض في هذا املبحث جملة من اإلجراءات والتدابير 

التي تكاملت فيها توجيهات الفقه اإلسالمي، خاصة املجامع الفقهية، مع 

 منظمة الصحة العاملية.توجيهات السلطات الصحية وعلى رأسها 

 أوال: غسل األيدي للوقاية من فيروس كورونا. •

يعتبر غسل األيدي جزءا من العبادة في اإلسالم وليس عادة فقط، 

فغسل اليدين من فرائض الوضوء التي ال تصح الصالة إال به، وغسل اليدين 

قد نص عليه أول مصدر من مصادر التشريع في اإلسالم وهو القرآن، فقال 

ا  ﴿ عالى:ت ه  يُّ
 
َٰٓأ ۡمت ۡم إَِل   ٱََّلِين  ي  ْ إِذ ا ق  ن وٓا ِ ء ام  ة ْ ف   ٱلَصل وَٰ ۡم إَِل   ٱۡغِسل وا يِۡدي ك 

 
ۡم و أ ك  وه  و ج 

افِقِ  ر  ْ و   ٱلۡم  وا ح  ۡم إَِل   ٱۡمس  ل ك  رۡج 
 
أ ۡم و  ن بِر ء وِسك  ۡعب ۡيِ ، كما أن السنة النبوية 1﴾   ٱلۡك 

أكدت بدورها على أهمية غسل اليدين، وإذا كان القرآن يعطي في بعض 

السنة النبوية تأتي لتشرح هذه املبادئ األحيان أحكام ومبادئ عامة فإن 

وتفصلها، وقد تأتي بتشريع إضافي، فإذا كانت اآلية الكريمة حصرت غسل 

بوية قد أكدت هذا املعنى وأمرت اليدين من أجل الصالة فقط، فإن السنة الن

 
 .06سورة املائدة، اآلية:  -1
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بغسل اليدين ألجل غايات أخرى مثل غسلهما قبل األكل وبعد الجماع وقبل 

إدخال اليدين في اإلناء وقبل النوم وفي حاالت أخرى، فقد روي عن عائشة 

إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو  ملسو هيلع هللا ىلص))كان رسول هللا رض ي هللا عنها أنها قالت: 

كما أنه روي أن عائشة رض ي هللا تعالى عنها ، 1ينام توضأ وضوءه للصالة((

إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد   ملسو هيلع هللا ىلص))كان رسول هللا  قالت كذلك:  

 .2أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب((

الوضوء واعتبره سالحا للمؤمن، مما يجعل وقد ندب اإلسالم إلى كثرة 

املسلم دائم النظافة في كل أحواله، وفي هذا وقاية من األمراض واألوبئة ومنها 

 وباء كورونا.

وقد وجدنا في جائحة كورونا أن أهم إجراء دعت إليه السلطات الصحية 

للوقاية من وباء كورونا هو اإلكثار من غسل اليدين، فقد أظهرت منشورات 

نظمة الصحة العاملية أن هذا اإلجراء هو قطب الرحى في الوقاية، جاء في م

"االعتبارات املتعلقة بما ينبغي اتخاذه دليل ملنظمة الصحة العاملية سمته 

من تدابير الصحة العمومية والتدابير االجتماعية في مكان العمل في سياق 

"نظافة اليدين" حيث   أن أول إجراء من " اإلجراءات الوقائية" هو   "19  -كوفيد

غسل اليدين بانتظام غسال شامال بالصابون واملاء... قبل بدء " أرشدت إلى

العمل، وقبل تناول الطعام، وأكثر من مرة أثناء نوبة العمل... وبعد الذهاب 

. وقد 3للحمام، وبعد مالمسة اإلفرازات الخارجية والداخلية وسوائل الجسد..."
 

ب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل  صحيح مسلم كتا -(1)
 ( 305الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، ح)

سنن النسائي أبواب ذكر ما يوجب الغسل وما ال يوجبه، باب اقتصار الجنب على غسل    -(2)
 ( قال الشيخ األلباني: صحيح. 257يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، ح)

االعتبارات املتعلقة بما ينبغي اتخاذه من تدابير الصحة العمومية والتدابير االجتماعية   -3
 .03، ص: 2020، منظمة الصحة العاملية، مايو 19 -في مكان العمل في سياق كوفيد 
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يعتقد البعض أن هذه النصائح موجهة لعموم الناس، لكن منظمة الصحة 

العاملية تؤكد أن غسل األيدي خطوة مهمة وإجراء رئيس كذلك في حق العاملين 

في مراكز الرعاية الصحية، فقد اعتبرت أن أول إجراء يجب على العاملين في 

حسب منظمة الرعاية الصحية فعله هو "ممارسات نظافة األيدي" التي تعد 

الصحة العاملية "عنصرا في غاية األهمية لتوقي انتشار الفيروس املسبب ملرض 

ضرورة عقد دورات ووضع برامج في ببل أوصت املنظمة الدول  ،1"19 -كوفيد

م الطرق السليمة 
ّ
جميع املؤسسات الصحية يكون هدفها الوحيد هو تعل

ينبغي أن يكون لدى "ه لنظافة اليدين وتوفير مستلزمات ذلك، حيث أكدت أن

جميع مرافق الرعاية الصحية برامج تهدف إلى تعزيز أفضل املمارسات الخاصة 

بنظافة األيدي، وضمان توفر البنية األساسية الالزمة في هذا الشأن ) املعدات 

. ونظرا لألهمية القصوى لغسل اليدين في منع انتشار فيروس 2واملستلزمات("

ة الصحة العاملية دليال خاصا فقط بنظافة فقد أعدت منظم 19 -كوفيد

األيدي جمعت فيه الكثير من التوصيات الواجب اتخاذها في عملية غسل 

"توصيات للدول األعضاء بشأن تحسين ممارسات نظافة األيدي سمته 

مما يبرز أن عملية   3"19 -األيدي ملساعدة في منع انتقال فيروس كوفيد

ل هي وسيلة فاعلة للمنع من انتقال غسل األيدي ليست إجراء عاديا ب

 الفيروس التاجي.

 إن ما ذكر من حرص الفقه اإلسالمي على نظافة اليدين، وما دعت إليه

 
، منظمة  19  -املياه واإلصحاح والنظافة العامة وإدارة النفايات في سياق جائحة كوفيد  -1

 .04م، ص: 2020الصحة العاملية ومنظمة يونيسف، أبريل 
 املرجع السابق، املوضع نفسه.  -2
أن تحسين ممارسات نظافة  انظر هذه التوصيات في دليل: توصيات للدول األعضاء بش 3

 .2020، منظمة الصحة العاملية، أبريل  19  - األيدي ملساعدة في منع انتقال فيروس كوفيد
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منظمة الصحة العاملية من إجراءات لغسل ونظافة اليدين يبرز أنهما متكامالن 

وأن توجيهاتهما تكون أقرب إلى التطابق، وهذا يسهم في الوقاية من انتشار 

 .19 -كوفيدمرض 

ثانيا: العطس في الثوب واتخاذ الكمامة وأثر ذلك في الحد من انتشار  •

 عدوى وباء كورونا.

يعتبر العطس من الحركات الالإرادية التي يخرج فيها اإلنسان الهواء من 

األنف أو الفم، وهي حركة عنيفة وقوية للجهاز التنفس ي يتبعها تأثر لكل أعضاء 

لكثير من األحكام الفقهية واآلداب التي ندب إليها الجسد. وقد سن اإلسالم ا

الناس كتشميت العاطس، كما أن له توجيها سديدا متعلقا بالصحة وهو وضع 

كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلص))أن النبي اليد أو الثوب أثناء العطس، فقد ورد عن أبي هريرة 

، وهذا التوجيه منه (1)عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته((

الصالة والسالم يبرز حرص اإلسالم على عدم رمي اإلنسان رذاذه ومخاطه عليه  

 الخارج من الفم ليلقيه على الناس فيؤذيهم.

ونفس التوجيه النبوي في تغطية الوجه أثناء العطس نجد السلطات 

الصحية توص ي به خاصة عند مرض ى الزكام، وكل األمراض التي يمكن نقلها 

الذي أكدت الدراسات  19 -نها مرض كوفيدعن طريق الجهاز التنفس ي، وم

واألبحاث أنه ينتقل عن طريق الرذاذ واملخاط عبر الجهاز التنفس ي إثر العطس 

أو السعال، فمنظمة الصحة العاملية أصدرت في مارس من هذا العام دليال 

"مركز معالجة حاالت سمته    19  -مفصال لكل ما يتعلق بالتكفل بمرض كوفيد

 
سنن الترمذي كتاب األدب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب ما جاء في خفض (  1)

 ( قال الشيخ األلباني: حسن صحيح. 2745الصوت وتخمير الوجه عند العطاس، ح)
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وذكرت فيه طرق انتقال عدوى وباء  الحادة الوخيمة"العدوى التنفسية 

، كما أمرت منظمة الصحة العاملية السلطات الصحية بالحرص على 1كورونا

  -إجراءات منع انتشار الوباء من خالل ضرورة إخضاع جميع مرض ى كوفيد

لتنفيذ الكثير من "االحتياطات املعيارية" التي وجب التقيد بها، وقد جعلت 19

 :2االحتياطات ما يلي أول هذه

  التأكد من تغطية جميع املرض ى ألنوفهم وأفواههم بمنديل ورقي أو

 في تجويف مرفق الذراع عند السعال أو العطس.

  تقديم قناع طبي )كمامة( للمرض ى الذين يشتبه إصابتهم بعدوى

، أثناء وجودهم في مناطق االنتظار العامة، أو في 19 -فيروس كورونا املستجد

 غرف مجموعات األتراب.

ونظرا ألهمية وضرورة تغطية األنف والفم بارتداء الكمامة، فقد أعدت 

منظمة الصحة العاملية في أبريل املاض ي دليال خاصا بكيفية ارتدائها بطرق 

صحيحة حتى تؤدي دورها بفاعلية مطلوبة، وقد ضمنت هذا الدليل مجموعة 

 .3من جائحة كورونانصائح في االستخدام األمثل للكمامة في ز 

وفي إطار االنسجام والتكامل بين الفقه والطب، فقد اعتبر مجمع الفقه 

اإلسالمي أن لبس الكمامة وغسل األيدي بالصابون واجب شرعي وجب االلتزام 

به، فقد جاء في توصية ندوة عقدت بتقنية الفيديو عن بعد لعلماء املجمع أنه 

 الخاصة طاتواالحتيا العامة الشخصية النظافة بأحكام االلتزام "يجب

 
انظر: مركز معالجة حاالت العدوى التنفسية الحادة الوخيمة، منظمة الصحة العاملية،   -1

 .  05، ص: 2020مارس 
 .03انظر: املرجع السابق، ص:  -2
، منظمة الصحة  19 -انظر: نصائح بشأن استخدام الكمامات في سياق جائحة كوفيد -3

 .2020العاملية، أبريل 
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 بهذه الجائحة ومنها: غسل اليدين باملاء والصابون ولبس الكمامات

 .1والقفازات"

إن املتأمل في إجراءات السنة النبوية بضرورة تغطية الوجه واألنف أثناء 

العطس، وتوجيهات منظمة الصحة العاملية التي توص ي بارتداء الكمامة 

ل بل التطابق التام بين توجيهات وتغطية أنوف املرض ى وأفواههم، يجد التكام

اإلسالم وتوصيات السلطات الصحية مما يمكن معه االستنتاج أن الفقه 

 والطب يلتقيان في هذه املسألة، وهو ما سيحد من انتشار الوباء.

ثالثا: وجوب االلتزام بالحجر الصحي ومنع التجمعات ومنها صالة الجمع  •

 والجماعات باملساجد زمن وباء كورونا.

ن لإلسالم نظريته في وجوب االلتزام بالحجر الصحي، وقد صدرت الكثير إ

من الفتاوى في زمن كورونا سواء من أفراد العلماء أو من املجامع الفقهية 

توجب ضرورة االلتزام بالحجر الصحي، ومن هذه الفتاوى فتوى األمين العام 

القرة داغي، حيث لالتحاد العالمي لعلماء املسلمين الدكتور علي محيي الدين 

"عدم جواز الخروج من البلد الذي وقع أوجب فيها الحجر الصحي وأكد فيها

، واستدل على حكمه 2فيه الطاعون أو الوباء، وعدم جواز الدخول إليها"

 
فيروس كورونا املستجد وما يتعلق به من معالجات طبية  انظر التوصية الرابعة لندوة "   -1

وأحكام شرعية"، الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي،  
، انظر: موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي على الرابط:  2020 ابريل 16 يوماملنظمة 

http://www.iifa- aifi.org/5254.html :10/06/2020، تاريخ االطالع. 
انظر فتوى الدكتور علي القره داغي املسماة "فتوى مفصلة حول األحكام املتعلقة   -2

"، في موقع االتحاد العالمي  19 - بانتشار املرض الوبائي فايروس كورونا املستجد )كوفيد
 لعلماء املسلمين على الرابط:

http://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=11019#  :تاريخ االطالع ،
10/06/2020. 

http://www.iifa-aifi.org/5254.html
http://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=11019
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))الطاعون قال:    ملسو هيلع هللا ىلصهذا بما جاء في صحيح مسلم عن أسامة بن زيد أن النبي  

عباده فإذا سمعتم به فال تدخلوا آية الرجز ابتلى هللا عز وجل به ناسا من 

كما أن الندوة سالفة الذكر   .(1)عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تفروا منه((

ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي قد نصت في 

إحدى توصياتها على وجوب االلتزام بالحجر الصحي الذي اعتمدته الدول، فقد 

 على التقييدات فرض والحكومات للدول  يجوز صية الرابعة أنه: "جاء في التو 

 املدن إلى الدخول  منع حيث من سواء املصلحة يحقق بما الفردية الحرية

 السفر،  من  املنع  أو   محددة،  أحياء  على  الحجر   أو   التجّول   وحظر   منها،  والخروج

 لالزمةا اإلجراءات وفرض واملعدنية الورقية بالنقود التعامل من املنع أو 

 االلتزام  يجب  إنه  كما  األسواق،  وإغالق والدراسة  األعمال  وتعليق  بها،  للتعامل

 من مما ذلك ونحو  االجتماعي بالتباعد يسمى بما والحكومات الدول  بقرارات

 .  2انتشاره" ومنع الفيروس تطويق على املساعدة شأنه

اإلسالمية إلى ومن أجل إنجاح الحجر الصحي فقد عمدت جل الدول  

منع صلوات الُجَمع والجماعات في زمن جائحة كورونا، انسجاما مع توجيهات 

السلطات الصحية، فقد رأينا تكامال بين دور مجامع الفقه وتوجيهات منظمة 

الصحة العاملية، ففي املغرب أصدر املجلس العلمي األعلى باململكة املغربية وهو 

"فتوى بإغالق املساجد مؤقتا سواء بالنسبة    اءالهيئة الشرعية املخول لها اإلفت

معتمدا على أدلة شرعية، كما أن مجمع   3للصلوات الخمس أو صالة الجمعة" 

 
 ( 2218صحيح مسلم كتاب اآلداب، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، ح) -1

فيروس كورونا املستجد وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية، مجمع الفقه    -2
 اإلسالمي الدولي، مرجع سابق.  

ابط:  انظر الفتوى في موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية على الر 3
http://www.habous.gov.ma/ :11/06/2020، تاريخ االطالع. 

http://www.habous.gov.ma/
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الفقه اإلسالمي أمر كذلك بإغالق املساجد وكل التجمعات التي يمكن بواسطتها 

نقل العدوى، فقد جاء في توصياته أن إجراءات التباعد الواجب اتخاذها شرعا 

 التراويح، وصالة والجماعة الجمعة لصالة املساجد إغالق "جواز  تشمل

 األعمال، وتعليق والعمرة، للحج املسلمين أداء وتعليق العيد، وصالة

 والجامعات  املدارس  وإغالق  التجوال،  ومنع  املختلفة،  النقل  وسائل  وإيقاف

 صور  من وغيرها األخرى، التجمع وأماكن ُبعد عن التعليم بمبدأ واألخذ

 ".1إلغالقا

ورغم أن منظمة الصحة العاملية ال تفرض الحجر الصحي كإجراء   

احترازي ملنع انتشار الوباء، بل تكتفي بتوجيهات " املباعدة الجسدية"، إال أنها 

توص ي إذا لم ُيتمكن من ذلك بمنع أي نشاط جماعي، فقد جاء في أحد الدالئل 

يام باألنشطة التأكد من املباعدة الجسدية عند الق"التي نشرتها أنه يجب 

ومن  ،2"الجماعية، فإن لم يكن ذلك ممكنا، فينبغي إلغاء تلك األنشطة

هذه األنشطة حتما االجتماع للصالة في الجمع والجماعات. وبما أن إجراءات 

التباعد الجسدي يصعب تنزيلها على أرض الواقع بفعل الالمباالة أو الجهل أو 

تدابير احترازية على رأسها فرض  لعوامل أخرى، فإن الكثير من الدول اتخذت

الحجر الصحي من أجل تحقيق التباعد الجسدي الذي أوصت به منظمة 

الصحة العاملية، وهذا يتطابق مع قرارات املجامع الفقهية، ومنها الفتوى 

السالفة الذكر للمجلس العلمي األعلى باململكة املغربية. وقد كان لهذا التكامل 

 
فيروس كورونا املستجد وما يتعلق به من معالجات طبية   "التوصية السابعة لندوة -1

 وأحكام شرعية"، مرجع سابق.
الرعاية الطويلة األمد في سياق  إرشادات بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق    -2

 .03، ص: 2020، منظمة الصحة العاملية، مارس 19 -مرض كوفيد
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 ية وتوصيات منظمة الصحة العاملية األثر الكبير فيبين فتاوى املجامع الفقه

 الحد من انتشار الفيروس املسبب لوباء كورونا خاصة بين املصلين.

املطلب الثاني: تكامل الفقه والطب في مجال التداوي والعالج ودفن املوتى 

 بعد فشل العالج من وباء كورونا.

 السلطات الصحية املختصة.أوال: إلزام الناس بعالجات معينة وفق  •

إن اإلسالم أرشد إلى التداوي والعالج من األمراض، وقد ورد في هذا 

الكثير من النصوص الشرعية، ومن ذلك ما روي عن أسامة بن شريك قال 

))يا رسول هللا أال نتداوى، قال، نعم يا عباد هللا تداووا فإن قالت األعراب: 

و قال دواء إال داء واحدا، قالوا: يا رسول هللا لم يضع داء إال وضع له شفاء أ

، وهذا األمر في املرض غير الساري الذي يصيب (1)هللا وما هو، قال: الهرم((

اإلنسان، أما إذا كان املرض يسبب العدوى فإن التداوي والعالج يكون آكد في 

حق صاحبه ألنه سيؤذي نفسه ويكون سببا في إيذاء الغير، كما أنه يحرم ترك 

اس عرضة للفناء بسبب الوباء، ولهذا وجدنا مجمع الفقه اإلسالمي يوجب الن

العالج على املرض ى وعلى غيرهم بعالجات تراها السلطات الصحية كفيلة بعالج 

 لجهات يحقوتحد من انتشاره، فقد أكد املجمع أنه" 19 - مرض كوفيد

 وتدخالت  بإسعافات  القيام  لها  ويحق  معينة،  بعالجات  الناس  إلزام  االختصاص

 والشفاء  املرض  أن  املسلم  عقيدة  تقتضيه  مما  أن  ذلك  بالجائحة،  خاصة  طبية

 في تعالى هللا أودعها التي باألسباب أخذ والعالج التداوي  وأن وجل، عزَّ  هللا بيد

 بقاء ينبغي بل رحمته، من القنوط أو  هللا روح من اليأس يجوز  ال  وأنه الكون 
 

سنن الترمذي كتاب الطب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب ما جاء في الدواء   -1
 ( .2038والحث عليه، ح)
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 أو  القطيع بمناعة يسمى ما اإلسالم يرفض لذلك هللا...، بإذن الشفاء في األمل

  املرض انتشار  لترك يدعو  والذي الجمهور،
ً
 الذين به سيهلك والذي  أوال

 ذلك في ألن أمراضهم، تعددت الذين ومن سن كبار  من الهالك يستحقون 

" املطلوبة جةاملعال عن اتقاعس
ً
 .1شرعا

 الذين  املرض ى  لعالج  كثيرة  دالئل  وضعت  فقد  العاملية  الصحة  منظمة  أما

 العالجي  "التدبير   سمته  دليال   وضعت  فقد  ،19  -كوفيد  بفيروس  إصابتهم  ثبتت

 اإلصابة في االشتباه عند الوخيمة الحادة التنفسية للعدوى  السريري 

 املنهجية الخطوات الدليل هذا ضم وقد ،املستجد" كورونا فيروس بعدوى 

 وجمع الحاالت، ومراقبة مبكرا الداعم العالج تقديم ومنها: املرض ى لعالج

 الناجم  التنفس ي  للفشل  العالجي  والتدبير   املخبري،  التشخيص  ألغراض  العينات

 العالجي والتدبير  الحادة، التنفسية الضائقة ومتالزمة األوكسجين نقص عن

 املحددة النوعية واملعالجة املضاعفات، من قايةوالو  اإلنتانية، للصدمة

 النساء من باملرض ى الخاصة واالعتبارات املستجد، كورونا لفيروس املضادة

 .2الحوامل

 فهذه العاملية، الصحة ومنظمة الفقهية املجامع تكامل يظهر  هنا من

 احترامه أوجبت الفقهية واملجامع محددا، عالجيا بروتوكوال  اعتمدت األخيرة

 البشرية. النفس لحفظ أمثل وتعاون  تام تناسق في واعتماده

 
طبية   فيروس كورونا املستجد وما يتعلق به من معالجات "التوصية الثالثة لندوة - 1

 وأحكام شرعية"، مرجع سابق.
  اإلصابة في االشتباه عند الوخيمة  الحادة التنفسية  للعدوى  السريري  العالجي التدبير  -2

 .01، ص: 2020منظمة الصحة العاملية، يناير  املستجد، كورونا فيروس بعدوى 
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 .19 -ثانيا: تغسيل وتكفين ودفن املوتى بفيروس كوفيد •

 على بّينة اليوم حتى توجد ال  أنه تقر  العاملية الصحة منظمة أن رغم

 اإلصابة بسبب توفي شخص لجثة التعرض نتيجة بالعدوى  أشخاص إصابة

 ولذلك البراز، طريق عن ينتقل الفيروس أن أكدت أنها إال  "،19 -بكوفيد

 مرض ى جثث مع التعامل في االحتياطات من الكثير  اتخاذ بضرورة أوصت

 مع التعامل طرق  يبين مفصال  دليال  الغرض لهذا أصدرت وقد ،19 -دكوفي

 عدة  الدليل  هذا  تضمن  وقد  الوباء،  انتقال  من  والحد  الوقاية  أجل  من  الجثث

 موجها  آخر   دليال   أصدرت  كما  دفنه،  ثم  وتجهيزه  امليت  تحضير   من  بدءا  إجراءات

 معتقد  كل   يةخصوص  تحترم  إجراءات  بعدة  تنصحهم  العالم  في  الدينيين  للقادة

 سمته خاصا محورا الدليل هذا في جعلت وقد العدوى، انتشار  من تقي لكن

 هذين في العاملية الصحة منظمة أوصت فقد اآلمنة". الدفن "ممارسات

 واملخرج،  واألنف  كالفم  الفوهات  من  الجثة  تفرزها  سوائل  أي   باحتواء  الدليلين

 بقماش الجثة وتغليف ،ممكن حد أدنى إلى ومناولتها الجثة تحريك وتقليل

 كان إن املوتى تغسيل يخص وفيما املشرحة. إلى ممكن وقت أسرع في ونقلها

 ضرورة إلى الصحية الرعاية في العاملين املنظمة أوصت فقد ضروريا، ذلك

 املناسبة الشخصية الحماية معدات ارتداء من االحتياطات كل  اتخاذ

 كما للعينين، وواقي والكمامات لاالستعما وحيد للماء مانعا ورداء كالقفازات

 تحنيط منعت كما تقبيله، أو  كورونا بوباء امليت ملس من األسرة أفراد منعت

 مراسم أما كثيرة. أخرى  وإجراءات الجثة، ومناولة ملس كثرة لتفادي  الجثث

 على ويجب حرقها، أو  الجثث دفن يمكن أنه املنظمة أكدت فقد الدفن

 وأن  قفازات،  ارتداء  املحرقة  أو   القبر   في  وإنزالها  ةالجث  بنقل  املكلفين  األشخاص
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 الدفن،  إجراءات  من  واالنتهاء  القفازات  نزع  بعد  والصابون   باملاء  أيديهم  يغسلوا

 ساخن بماء القماشية ومتعلقاته املتوفى مالبس غسل الواجب من أنه كما

 . 1املالبس غسل وبصابون  مئوية درجة 80 و  60 بين حرارته تتراوح

 الطريقة  في  تساهلت  الفقهية  املجامع  من  الكثير   نجد  املقابل  طرفال  وفي

 في خاصة كورونا، بوباء املوتى على والصالة ودفن وتكفين لغسل الصحيحة

 كل على محددة وإجراءات خاصة تدابير  تفرض التي اإلسالمية غير  الدول 

 ففي والدفن، التكفين في خاصة وإجراءات املوتى تغسيل كمنع املواطنين

 الصين بعد كورونا بوباء الوفيات عدد في دولة ثاني كانت التي نموذجا يطالياإ

 إجراءات جعل مما األلف، يتجاوز  األيام بعض في الوفيات عدد كان حيث

 بالجمعية الفتوى  لجنة فأصدرت صعبا، أمرا املسلمين ودفن وتكفين تغسيل

 هذه مع عاملالت في مفصلة فتوى  واملرشدين لألئمة اإليطالية اإلسالمية

 خاصة  أخرى   فقهية  ومجامع  آخرون  علماء  الفتوى   هذه  على  وافق  وقد  النازلة،

  الغرب. دول  في املسلمة األقليات عند

 يكفي  "  أنه  اللجنة  قررت  فقد  املرض،  بهذا  املتوفي  بتغسيل  يتعلق  ما  ففي

 من  عليه  املاء  بصب  غسله    -العدوى   انتقال  خش ي  أو   بتغسيله،  يسمح  لم  إذا  -

 دفن وإال  ُيّمم، ذلك تعذر  فإن للمغسلين، الالزمة االحتياطات أخذ مع ،بعيد

 ،2امليت" من أولى الحي ألن وذلك العدوى، النتقال دفعا تيمم، وال  غسل دون 
 

انظر كل هذه التوجيهات في: " الوقاية من العدوى ومكافحتها في اإلدارة السليمة لجثث   -1
.  3 -1، 2020"، منظمة الصحة العاملية، مارس 19 -املوتى في سياق جائحة كوفيد 

  - اعتبارات عملية وتوصيات للقادة الدينيين واملجتمعات الدينية في سياق جائحة كوفيد
 .4 -3، ص: 2020، أبريل 19

  الفتوى  لجنةانظر: فتوى تجهيز امليت ودفنه والصالة عليه في ظل تفش ي الوباء،  - 2
، هذه الفتوى موجودة في كتاب " نوازل  واملرشدين لألئمة اإليطالية اإلسالمية  بالجمعية
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 الشرعي  بالكفن  التكفين  تحري   على  أكدت  اللجنة  فإن  بالتكفين  يتعلق  فيما  أما

 تيسر، إن فيها مات التي ثيابه على ثوب "فيلف ذلك تعذر  فإن ذلك، تيسر  إن

 الكفاية فروض من فإنها عليه الصالة أما .1فيها" توفي التي ثيابه فكفنه وإال 

 املسلمين  من  قليل  فعدد  ولذلك  اآلخرين،  عن  سقطت  البعض  بها  قام  إذا  التي

 اللجنة  واعتبرت  املسلمين،  باقي  عن  الوجوب  يسقط  فإنه  عليه  الصالة  أدى   إذا

 أن اللجنة واستدلت فيه، مات الذي املكان في املسلم نيدف أن األصل أن

 فيها، ماتوا التي األماكن في دفنوا بل والدتهم، مواضع إلى ينقلوا لم الصحابة

 تعذر   فإن  املسلمين،  مقابر   في  بكورونا  املتوفى  املسلم  يدفن  أن  األولى  أن  واعتبرت

 هو  املسلم ينفع الذي  ألن املسلمين، غير  مقابر  في ولو  يدفن أن فيمكن ذلك

 . 2دفنه مكان وليس عمله

 من الدول  بعض بها تقوم التي الدفن في اإلجراءات هذه أن والحقيقة

 القرون منذ املالكية فقهاء عليها أكد قد لكثرتهم بالوباء املوتى تغسيل عدم

 املذهب  أئمة  من  هـ(238  توفي  )  حبيب  بن  امللك  عبد  اإلمام  فهذا  لإلسالم،  األولى

 املذهب أمهات من يعتبر  الذي  "الواضحة" كتاب وصاحب ملشهورينا املالكي

 يجوز  أنه يغسلهم من وجود وعدم بالوباء املوتى كثرة حالة في أنه يؤكد

 واحد قبر  في يجمع وأن غسل، غير  من دفنهم أو  واحدة غسلة على االقتصار 

 من  اسالن  على  اشتد  وما  الوباء،  عند  بأس  ال "  هللا:  رحمه  قال  املوتى  من  النفر 

 املاء ويصّب  وضوء، بغير  واحدة بغسلة فيهم يجتزأ أن لكثرتهم املوتى غسل

 

األوبئة"، محمد علي بالعو، مؤسسة ابن تاشفين للدراسات واألبحاث واإلبداع، برمنجهام،  
 .54، ص: 2020بريطانيا(، نيسان اململكة املتحدة)

 املرجع السابق، املوضع نفسه.  -1
 نفسه.  -2
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ا. عليه  الغرباء. وموت جًدا. املوتى فيه يكثر  الذي الفظيع األمر  نزل  ولو  صبًّ

 النفر  منهم ويجعل يغسلهم. من يوجد لم إذا غسل بغير  يقبروا أن بأس فال 

 يبرز  االستثنائية  للظروف  حبيب  ابن  من  السديد  الفهم  هذا  إن  .1واحد"  قبر   في

 املشكالت حل أجل من الواقع مع التكيف على وقدرته اإلسالمي الفقه مرونة

 للناس. تقع التي

إن هذا التيسير في الفتوى الذي أعملته لجنة اإلفتاء في بريطانيا يبرز 

الفهم السديد للواقع وضروراته، ويتكامل مع توجيهات منظمة الصحة العاملية 

داعية إلى أخذ االحتياطات في تغسيل وتكفين ودفن املوتى، بل إن الفتاوى ال

الشرعية أخذت بعين االعتبار توجيهات املنظمة، ومن ناحية أخرى حاولت 

مراعاة حفظ النفس الذي يعتبر من الضروريات الخمس للشريعة اإلسالمية. 

ق املسلم ورغم أن جل الدول اإلسالمية لها سلطات صحية مسلمة تتفهم حقو 

الخاصة بتغسيل امليت وتكفينه ودفنه، إال أنها اعتمدت نفس اإلجراءات التي 

، ومنعا من انتشار 19 -اتخذت في الدول الغربية وقاية من فيروس كوفيد

 العدوى به.

 

 

 

 
 

يمي املازري املالكي )املتوفى:  -1 مِّ
شرح التلقين، أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التَّ

د املختار الّسالمي، دار الغرب اإلِّسالمي، الطبعة األولى، 536 /  1م: 2008هـ(، تحقيق محمَّ
1119. 
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 :خاتمة

 من خالل هذا البحث يمكن استخالص النتائج والخالصات التالية:

   اإلسالمي منهجا فريدا في تناول وحل النوازل التي أبدع العقل الفقهي

تقع للمسلمين، وكان تصّور النوازل تصورا صحيحا أهم مرحلة من مراحل 

هذا املنهج ألن الحكم عن أي ش يء فرع عن تصوره. ومن أجل تصوير النوازل 

ال بد من فقه الواقع فقها صحيحا وسؤال أهل االختصاص ومنهم أهل الطب 

 صحية والطبية.في النوازل ال

  التكامل املعرفي بين الفقهاء واألطباء ليس أمرا جديدا فرضته بعض

الفلسفات أو الظروف، بل هو أمر وقع فعال في تراث املسلمين خاصة في بالد 

املغرب واألندلس التي كانت تسمى بالغرب اإلسالمي، فقد رأينا نماذج مشرقة 

حل املشكالت الصحية عبر آلية للتعاون والتكامل بين الفقهاء واألطباء في 

الفتوى، وكان الفقهاء ال يقدمون على الفتوى في النوازل الصحية حتى يسألوا 

 أهل الطب في املسألة.

  ظهر تكامل عجيب وتعاون بين أحكام الفقه وبين السلطات الصحية

ممثلة عامليا بمنظمة الصحة العاملية في مجال الوقاية من األمراض واألوبئة 

باء كورونا املستجد، فظهر أن غسل األيدي واجب شرعي بنص القرآن ومنها و 

وسنة مندوبة في الكثير من األنشطة اليومية في حياة املسلم، وهو في نفس 

الوقت إجراء كبير جدا أوصت به منظمة الصحة العاملية ودعت لعقد مؤتمرات 

ها، ودورات تكوينية فيه ونشرت دالئل خاصة من أجل غسل األيدي ونظافت

وهذا يؤكد تكامل الفقه والطب باعتماد غسل األيدي الذي يقي من العدوى 

 وانتشارها.
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  من التوجيهات اإلسالمية املهمة تغطية الوجه باليد أو الثوب أثناء

العطس، وهذا اإلجراء نفسه أوصت به منظمة الصحة العاملية عبر وجوب 

السعال، وهو ما يبرز ارتداء الكمامة وأكدت أن العدوى تكون بسبب العطاس و 

 تطابق وتكامل التوجيهات وكان سببا في الوقاية من وباء كورونا ونقله.

  إن الحجر الصحي آلية اعتمدها اإلسالم منذ بدايته عبر توجيهات

بتحريم الخروج من أرض الوباء ملن كان فيها وتحريم الدخول ألرض  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ة في هذا العصر، وهذه موبوءة، وهذا األمر قد أصدرته املجامع الفقهي

اإلجراءات نفسها التي أوصت بها منظمة الصحة العاملية، والهدف من توجيهات 

 الفريقين الحرص على الوقاية من الوباء ومنع انتشاره.

  لم يقتصر التكامل بين الفقه والطب في مجال الوقاية، بل إن املجامع

العالج وأفتت  الفقهية أوجبت احترام توصيات السلطات الصحية في مجال

بإلزام املسلمين بالعالجات التي تقررها السلطات الصحية، مما يعتبر مرحلة 

 جد متقدمة في التعاون والتكامل.

  ألن إجراءات غسل املوتى املسلمين وتكفينهم ودفنهم تقتض ي احترام

عدة أحكام فقهية، فإنه في وقت األوبئة ومنها وباء كورونا الحالي يصعب 

ي ذلك من تهديد بخطر نقل العدوى، لذلك قررت املجامع الفقهية تطبيقها ملا ف

ولجان اإلفتاء االقتصار على الشروط الدنيا من الغسل والتكفين والدفن وإن 

تعذر ذلك إلغاء بعضها كلية، وذلك بعدم غسل وال تكفين املوتى بل الصالة 

لنفر من عليهم بعدد قليل ودفنهم، وإن تعذر الدفن في قبر لكل واحد جمع ا

الناس في قبر واحد. وهذه اإلجراءات السابقة تتكامل أو تتطابق مع توجيهات 

 منظمة الصحة العاملية في الدالئل التي نشرتها.
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 املصادر واملراجع:الئحة 

إرشادات بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الطويلة  -

 .2020، منظمة الصحة العاملية، مارس 19 -األمد في سياق مرض كوفيد

االعتبارات املتعلقة بما ينبغي اتخاذه من تدابير الصحة العمومية والتدابير  -

ة العاملية، مايو ، منظمة الصح19  -االجتماعية في مكان العمل في سياق كوفيد

2020 . 

اعتبارات عملية وتوصيات للقادة الدينيين واملجتمعات الدينية في سياق  -

 .2020، أبريل 19 -جائحة كوفيد

إعالم املوقعين عن رب العاملين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس   -

هيم، محمد عبد السالم إبرا :هـ(، تحقيق751الدين ابن قيم الجوزية )املتوفى:  

 م.1991  -هـ 1411/ 1ييروت، ط–دار الكتب العلمية 

اإلمام أبو عمران الفاس ي: جهوده في اإلصالح ومنهجه في اإلفتاء، محمد  -

املغرب، الطبعة األولى،     -مرزوك، شركة سجلماسة للطباعة واملكتبة، مكناس

 م.2019

 في االشتباه عند الوخيمة الحادة التنفسية للعدوى  السريري  العالجي التدبير  -

 .2020منظمة الصحة العاملية، يناير    املستجد،  كورونا  فيروس  بعدوى   اإلصابة

توصيات للدول األعضاء بشأن تحسين ممارسات نظافة األيدي ملساعدة في  -

 .2020، منظمة الصحة العاملية، أبريل 19 -منع انتقال فيروس كوفيد

املحقق: أبو األشبال الزهيري، دار جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر،  -

 م.1994 –هـ 1414/ 1الدمام، ط–ابن الجوزي 
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رة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي،  - سنن الترمذي، محمد بن عيس ى بن َسو 

هـ(، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي 279أبو عيس ى )املتوفى:  

صر، الطبعة الثانية، م  -وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

 م. 1975  -هـ  1395

ردي  - جِّ
َرو  س 

ُ
السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى الخ

محمد عبد القادر عطا،  :هـ(، املحقق458الخراساني، أبو بكر البيهقي )املتوفى: 

 م. 2003  -هـ  1424/ 3دار الكتب العلمية، بيروت ط

حمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، سنن النسائي الكبرى، أبو عبد الر   -

هـ(، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي   303النسائي )املتوفى:  

 م.1991  -ه 1411بيروت، الطبعة األولى،  -حسن، دار الكتب العلمية 
يمي املازري املالكي  - مِّ

شرح التلقين، أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التَّ

د املختار الّسالمي، دار الغرب اإلِّسالمي، الطبعة 653)املتوفى:   هـ(، تحقيق: محمَّ

 م.2008األولى، 

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )املتوفى:  -

 بيروت لبنان.    -هـ(، تحقيق: فؤاد عبد الباقي، دت، دار إحياء التراث العربي  261

فتاوى البرزلي: جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتين والحكام،  -

 بالبرزلي، دار الغرب اإلسالمي،أبي القاسم بن أحمد البلوي التونس ي املعروف 

 .2002/ سنة 1ط

موقع وزارة فتوى املجلس العلمي األعلى حول إغالق مساجد اململكة املغربية،    -

 األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية على الرابط: 

http://www.habous.gov.ma/ 

http://www.habous.gov.ma/
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فيروس كورونا املستجد وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام فتوى  -

شرعية، الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، 

موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي على الرابط:   ،2020أبريل    16املنظمة يوم  

http://www.iifa- aifi.org/5254.html. 

فتوى مفصلة حول األحكام املتعلقة بانتشار املرض الوبائي فايروس كورونا  -

"، علي القره داغي، موقع االتحاد العالمي لعلماء املسلمين 19  -املستجد )كوفيد

 http://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=11019#على الرابط: 

مراحل النظر في النازلة الفقهية، لسعد بن ناصر الشثري وناصر بن عبد هللا  -

وخالد بن عبد هللا املزيني، وهي ملخص للبحوث املقدمة لحلقة البحث   امليمان

هـ. جامعة 1430التي عقدها مركز التميز البحثي في فقه القضايا املعاصرة سنة  

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

مركز معالجة حاالت العدوى التنفسية الحادة الوخيمة، منظمة الصحة  -

 .2020العاملية، مارس 

املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب )ط.   -

أوقاف املغربية(، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريس ي، وزارة األوقاف 

 –هـ 1401/ 1ودار الغرب اإلسالمي، ط  -والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية 

 م.1981

 -ة وإدارة النفايات في سياق جائحة كوفيداملياه واإلصحاح والنظافة العام -

 م.2020، منظمة الصحة العاملية ومنظمة يونيسف، أبريل 19

، منظمة 19 -نصائح بشأن استخدام الكمامات في سياق جائحة كوفيد -

 .2020الصحة العاملية، أبريل 

http://www.iifa-aifi.org/5254.html
http://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=11019
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نوازل األوبئة، محمد علي بالعو، مؤسسة ابن تاشفين للدراسات واألبحاث  -

 .2020ع، برمنجهام، اململكة املتحدة)بريطانيا(، نيسان )أبريل( واإلبدا

النوازل الجديدة الكبرى فيما ألهل فاس وغيرهم من البدو والقرى املسماة  -

"املعيار الجديد الجامع املعرب عن فتاوى املتأخرين من علماء املغرب، أبي 

ملكة املغربية، عيس ى املهدي الوزاني، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بامل

 م.1996ه/ 1417، 1ط

الوقاية من العدوى ومكافحتها في اإلدارة السليمة لجثث املوتى في سياق  -

 .2020، منظمة الصحة العاملية، مارس 19 -جائحة كوفيد
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 رائعتان فكريتان ولدتا من "رحم" العزلة

 د.أحمد زقاقي                   

 عضو االتحاد العالمي لعلماء املسلمين،                        

 وعضو هيئة التدريس باملعهد األوروبي للعلوم اإلسالمية

 بروكسيل                        

 

 "  ما نفع القلب ش يء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة" 

 ابن عطاء هللا السكندري 

َزله "البيولوجي" )رحم 
َ
عت

ُ
يخرج اإلنسان إلى صخب الحياة بعد مغادرته مل

خب إال بعد دخوله  َزله "الجيولوجي" األم(، وال ينفك عن ذلك الصَّ
َ
إلى ُمعت

ين يشقى الجسد في السعي لنيل مطالبه، وتشرئب الروح 
َ
عتَزل

ُ
)القبر(، وبين امل

إلى نيل منازل الجمال والكمال، وليست الحضارة إال محصلة نشاط بشري 

مادي وعقلي إلحراز مطالب الروح والجسد، ولقد كان كل إنسان يعمل على 

 األديان، وامللل والنحل، واألعراق واألجناس،شاكلته بحسب اختالف املذاهب و 

كما كانت الحرب سجاال بين نوازع الخير ونوازع الشر، بين املصلحين 

واملفسدين، بين األحرار وسدنة املعابد الطاغوتية، بين النفوس األمارة بالسوء 

امة واملطمئنة، وفي معمعان الحركة، كانت األرواح  وَّ
َّ
واألجساد والنفوس الل

تخرج من وطيس املعارك اليومية بهزيمة أو انتصار، بانشراح أو انقباض، بغم 

 أو فرح، بشظية أو رصاصة، بإعاقة حركية حسية، أو نفسية عقلية.

ما تتاح لإلنسان لحظات من الصفاء، وأخذ مسافة من األشياء،
َّ
 إنه قل
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  -و معنى التفكروهذا ه -للشروع في عملية تفكير تنصب على األنفس واآلفاق 

لفهم مغزى الحياة واملمات، وقياس مسافة الرحلة بينهما، واإلجابة عن سؤال: 

ما هو املصير واملنتهى؟، ومن األساليب التي تم اتباعها لتحصيل ذلك الصفاء 

والبعد عما ُيشّوِّش الفكر، ويشاغب على العقل، ويبلبل الروح: "العزلة"، إما 

لكثير من األديان والثقافات ك"الرهبنة املسيحية"، باختيار كما كان الشأن في ا

و"التصوف اإلسالمي"، و"التأمل البوذي"، وإما باضطرار كالنفي والسجن 

واإلقامة اإلجبارية، والحجر الصحي، على غرار ما سلكه املجتمع العالمي أخيرا 

، منذ أول ظهوره بالصين COVID- 19للحد من انتشار وباء "كورونا" املستجد 

 .2020طلع عام م

أن "أول ما بدئ به     -رضوان هللا عليها  -في تاريخ الرسالة، ذكرت عائشة  

ب إليه الخالء"، فكان يعتزل  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم ُحّبِّ

في غار حراء للتفكر والتأمل، وتقوية القلب لتلقي القول الثقيل "إنا سنلقي 

الستعداد ملخالطة الناس والصبر على أذاهم، (، وا5عليك قوال ثقيال" )املزمل:

والضرب في األرض للتبشير باملشروع الجديد، وتكوين الرجال والنساء، 

وتحريرهم من الخوف والخرافة والغفلة والعنف والتعصب والعنصرية، وتنوير 

القلوب، وتوحيد الشعوب، وكذلك املشاريع العظيمة في تاريخ البشرية، كان 

ها وزعمائها الحفر عميقا في النفس لتأمين "الجبهة الداخلية" يتعين على أصحاب

 لخوض معارك "الجبهة الخارجية": معارك البناء والتغيير، واالجتهاد والتفكير.

وال شك في أن "الحجر الصحي" الذي يلزم بمقتضاه أكثر من ثلث ساكنة 

" يشكل فرصة  COVID- 19األرض بيوتهم اتقاء عدوى "الفيروس الفتاك 

رضت ابتداء بقرارات 
ُ
لعيش تجربة "العزلة"، واالنتقال بها من "عزلة إجبارية" ف
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تنظيمية، إلى "عزلة اختيارية" بوضع برنامج حر للذكر والفكر، القتناص 

الحكمة املبثوثة في كتاب هللا املسطور، واالطالع على الكتب العظيمة التي 

نسانية، ومنها رائعتان بلورت حضارتنا املغربية والعربية واإلسالمية واإل

فكريتان خرجتا من رحم العزلة هما "إحياء علوم الدين" لإلمام أبي حامد 

م(، و"حديث الطريقة" )أو مقال في 1111 -م1058هـ/ 505 -هـ450الغزالي )

م(، قص الغزالي تجربته في كتاب )املنقذ 1650  -م1596املنهج( لرونيه ديكارت )

 الطريقة(.من الضالل(، وقصها ديكارت في )

ق.
ُّ
حق

َّ
ك طريق الت

ُّ
شك

َّ
 الغزالي: الت

ه أوال بعدم الرضا عن النفس، بالرغم مما حققته من الحظوة 
ُّ
بدأ شك

ر مجلس التدريس في املدرسة النظامية ببغداد عن جدارة  تصدُّ والجاه بِّ

واستحقاق لتضلعه من علوم املعقول واملنقول، إال أنه أراد التخلص من سحر 

املكانة االجتماعية التي تخطف األنظار، وهي اآلفة التي أدرك الشيخ العارف 

باهلل أحمد الرفاعي خطورتها فكان يخاطب طلبته قائال: "أي أخي أنت أحسن 

، ثم قام بعملية عصف 1مني زحمتك ذلة التلقي، وأنا أخذتني سكرة التعليم"

ما ال يعلمه على الوجه ذهني فشك في جميع علومه ومعارفه، إذ ظهر له أن كل  

الحقيقي وال يتيّقنه "يقينا ينكشف فيه املعلوم انكشافا ال يبقى معه ريب، فهو 

، فجرب أوال املحسوسات وظن أنها من الجليات، 2علم ال ثقة به وال أمان معه"

لكن سرعان ما فقد الثقة بها أيضا، ألنها تخدع أحيانا "فحاسة البصر تنظر 

 
، دار الكتاب النفيس، تحقيق: عبد الغني نكه مي،  18رفاعي، البرهان املؤيد ص  أحمد ال  -1

 ، بيروت، لبنان. 1408، 1ط
 ، دار الكتب الحديثة، مصر. 163أبو حامد الغزالي، املنقذ من الضالل، ص  -2
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إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك، وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة 

، فانتقل إلى تجريب "حاكم العقل" 1واملشاهدة، بعد ساعة، تعرف أنه متحرك"

كه في الذي قض ى بع
َّ
ب وجوه النظر، وشك

َّ
دم الوثوق باملحسوسات، فقل

"العقليات" إشكال املنام إذ ترى النفس أشياء تدرك بعد االستيقاظ أن ال 

حقيقة لها، فوقف حائرا ال يستطيع جوابا "قريبا من شهرين أنا فيهما على 

مذهب السفسطة بحكم الحال، ال بحكم النطق واملقال، حتى شفى هللا تعالى 

لك املرض واالعتالل، وعادت النفس إلى الصحة واالعتدال، ورجعت ذ

. ولئن كان صاحبنا قد 2الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين"

حّصل االطمئنان العقلي إال أنه لم يحصل االطمئنان القلبي، ألسباب قال عنها 

بي من الجوانب... "الحظت أحوالي فإذا أنا ُمنغمس في العالئق، وقد أحدقت 

ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه هللا تعالى، بل باعثها 

 .3ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت؛ فتيقنت أني على شفا ُجُرف هار"

وبعد تخليص النية، وتأمين قوت األطفال، وبعد طول تردد، عزم على 

فية "حذرا أن يطلع خوض غمار "العزلة" على مراحل، فبعد أن غا
ُ
در بغداد خ

 من سنتين ال شغل 4الخليفة وجملة األصحاب"
ً
، قصد الشام "وأقمت به قريبا

 بتزكية النفس، وتـهذيب 
ً
لي إال العزلة والخلوة؛ والرياضة واملجاهدة، اشتغاال

، ثم انتقل إلى بيت املقدس، وأغلق 5األخالق، وتصفية القلب لذكر هللا تعالى"

على نفسه، واتجه بعد ذلك إلى مكة واملدينة قاصدا الحج، ثم باب صخرتها 
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أخذ منه الحنين إلى الوطن واألطفال مأخذه فرجع إلى بغداد، وبها أيضا سلك 

ر عليه صفوها  ِّ
ّ
سبيل العزلة "حرصا على الخلوة "، ولم ُينكر أن مما كان ُيعك

ا خلصت أحيانا "حوادث الزمان، ومهمات العيال، وضرورات املعاش"، وهكذ

له عشر سنين بتمامها من العزلة قال عن نتيجتها: "انكشفت لي في أثناء هذه 

 .1الخلوات أمور ال يمكن إحصاؤها واستقصاؤها"

أودع الغزالي خالصة تجربته في كتابه الضخم )إحياء علوم الدين(، وهو 

في حقيقته مشروع لتجديد الدين، وإعالء شأن العلم والقلم، وتحرير العلماء 

من قبضة أصحاب السيف والسلطة، احتفل بكتابه الدارسون واملفكرون 

والباحثون واملستشرقون، واملؤلفون واملخالفون، وتهجمت عليه التيارات التي 

تجمد على حرفية األقوال واألفعال، وأبدع أبو حامد في طريقة التصنيف، 

اه ربع فجعل كتابه أربعة أقسام، قسم سماه ربع العبادات، وقسم ثان سم

العادات، وقسم ثالث سماه ربع املنجيات، وقسم رابع سماه ربع املهلكات، وكان 

غرضه تمكين قارئه من معرفتين: معرفة جزئية تتمحور حول األحكام واآلداب، 

ومعرفة كلية تتمحور حول موضوع إشكالي ابتغى الغزالي من وراء طرقه رفع 

روحه ومقاصده، ويحيله إلى  التهديد الذي كان على وشك أن ينزع من الدين

مجموعة من األحكام الفقهية "القانونية" الجافة والصارمة، أي إحداث 

 انفصام بين "التدين" و"التخلق"، بين "النص" و"الروح"، وقد ظهرت أمارات

 ذلك االنفصام في ثالث مجاالت:

 األول: في علم "الفقه"، إذ لم يعد لطلبته من هم إال اإلحاطة "بالخالف
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 عالي"، وأقوال أئمة املذاهب مع غياب النظرة الكلية والفقه الجامع.ال

الثاني: في علم "الكالم"، إذ لم يعد للكثير من "املتكلمين" من هم إال طلب 

"عبارة عن صناعة   -يقول الغزالي -النزال العقدي واملناظرة، وصار التوحيد 

الكالم ومعرفة طريق املجادلة واإلحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على 

، وهذا بعكس التلقائية والعفوية 1التشدق فيها بتكثير األسئلة وإثارة الشبهات"

والفطرية التي تلقى بها املسلمون األولون كلمة التوحيد، إذ ما كانوا ينطقون 

تى تراهم ساعين في تغيير النفس والعالم من حولهم، بها، ويدركون أبعادها ح

ف جعلوا من تلك الكلمة موضوعا ملجادالت عقدية 
 
ثم خلف من بعدهم خل

عقيمة نتج عنها "التعصبات الفاحشة والخصومات الفاشية املفضية إلى 

أنفسهم "شرطة" للعقيدة،   ، ونصب املتعصبون 2إهراق الدماء وتخريب البالد "

حة عقيدة أحد حتى يعلن البراءة بحضرتهم من الجهمية ال يسلمون بص

واملعتزلة والخوارج والشيعة والزيدية واملرجئة واملاتوريدية واألشاعرة والزنادقة 

واملالحدة، واستفحل األمر عندما تحالف "متكلمون ومتسلطون" ناقشوا طويال 

مناقشة "الحرية اإللهية" )وهي تحصيل حاصل في عقيدة املسلم( وسكتوا عن 

 حرية الناس في اختيار من يحكمهم ويسوسهم.

اظ كثيرون يتوسلون "بالسجع  الثالث: في علم "التصوف"، فكان ُوعَّ

 املَزخَرف" إلشاعة السلبية والدروشة.

وبذلك اكتملت املعضلة: "الفتوى" و"الجدل" و"اللعب باللغة"، فلم ير  

 اـــــيدة للحرام، واستدراجاملتسببون في هذه املعضلة "ما سوى هذه الثالثة مص
 

 ، دار املعرفة، بيروت1/33أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين  -1
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 .1للعوام، وشبكة للحطام"

لكن ما هي األبعاد النفسية للمعضلة؟ يجيب الغزالي بذكر األسباب  

في أعماق النفس، فما النفس أوال؟ وما عالقتها بالبدن ثانيا؟ وبالعقل  الثاوية

 ثالثا؟ وباألخالق رابعا؟

ي هو محل املعقوالت، َوهَو من   - َجوهر الذِّ
 
أوال: من حيث حقيقتها هي "ال

مر"
َ  
 .2َعالم امللكوت: من َعالم األ

ي  ثانيا: من حيث عالقتها بالبدن، فهي - يست منطبعة فِّ
َ
 "ل

َ
بدن َوال

 
ال

َصرُّف" ير َوالتَّ بِّ
د  ة التَّ

َ
بدن عالق

 
ن تكون عالقتها َمَع ال

َ
يجب أ

َ
هِّ ف َمة بِّ ائِّ

َ
و"ال  ،3ق

، ولها ميزة 4تعلق للنفس في الوجود بالبدن بل تعلقه في الوجود بالجود اإللهي"

، ويوافقه 5الخلود، فهي "ال يتطرق إليها الفناء والعدم، والفساد والهالك"

على هذا النظر، وال ينفي الغزالي االنفعال بين النفس والبدن، فينيط  ديكارت

َياسِّ  قِّ
 
ال بدن َوُهَو السياسة، َوفعال بِّ

 
ى ال

َ
ل َياسِّ إِّ قِّ

 
ال بالنفس فعلين اثنين: فعال بِّ

ى مبادئها َوُهَو التعقل، ويؤكد على أن الفعلين "متعاندان متمانعان 
َ
ل اتها َوإِّ

َ
ى ذ

َ
ل إِّ

ت
 

ذا اش ُه إِّ نَّ إِّ
َ
جمع َبين ف

 
يهِّ ال

َ
َصرف َعن اآلخر، ويصعب َعل

 
غل بأحدهما ان

" نِّ
مري 

َ  
 .6األ

 ثالثا: من حيث عالقتها بالعقل، يشرع في بيان حقيقة العقل في الباب -
 

 . 1/2م.ن  -1
، دار اآلفاق الجديدة،  15أبو حامد الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة األنفس ص   -2

  .1975، بيروت، 2ط 
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 :1السابع من كتاب العلم، فيقسمه إلى أربعة أقسام

الوصف الذي يفارق اإلنسان به سائر البهائم وهو الذي استعد به  .1

م النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية... فكما أن الحياة لقبول العلو 

غريزة بها يتهيأ الجسم للحركات االختيارية واإلدراكات الحسية، فكذلك العقل 

 غريزة بها تتهيأ بعض الحيوانات للعلوم النظرية.

هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل املميز بجواز الجائزات  .2

واستحالة املستحيالت كالعلم بأن االثنين أكثر من الواحد وأن الشخص 

 الواحد ال يكون في مكانين في وقت واحد.

علوم تستفاد من التجارب بمجاري األحوال فإن من حنكته التجارب  .3

 وهذبته املذاهب يقال إنه عاقل في العادة.

ة عقل به يستطيع اإلنسان أن "يعرف عواقب األمور ويقمع الشهو  .4

الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها، فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها عاقال 

من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب ال بحكم 

 .2الشهوة العاجلة"

فالعقل األول يحدد املاهية والهوية وهو كامن، والثاني يمثل مبتدأ 

ينفعل باملحيط، ويسلك سبيل للعمليات العقلية وهو طبعي، والثالث 

املالحظة، ويخوض غمار العمل، فهو عقل تجريبي ظاهر، والرابع به يميز الخطأ 

من الصواب فهو عقل أخالقي أو عملي، ويندرج هنا أيضا كالمه عن النفس 

 واألخالق.
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 باألخالق، ابتدر الغزالي بيان هذه العالقة  رابعا: من حيث عالقة النفس  -

ق فأفاد بأنه "عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر بتوضيح معنى 
ُ
ل
ُ
الخ

، إال أن هذه السهولة تنتج 1األفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية"

عن تربية ومجاهدة إذ إن "مثال النفس في عالجها بمحو الرذائل واألخالق 

بدن في عالجه بمحو الرديئة عنها وجلب الفضائل واألخالق الجميلة إليها مثال ال

، وبذلك "يظهر فقه النفس شيئا فشيئا على 2العلل عنه وكسب الصحة له"

، وحدد أصول األخالق الجميلة في 3التدريج مثل نمو البدن وارتفاع القامة"

أربعة وهي: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، فمعنى الحكمة هو "حالة 

، والشجاعة 4األفعال االختيارية"للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع  

، والعفة هي"تأدب قوة 5هي انقياد "قوة الغضب للعقل في إقدامها وإحجامها"

الشهوة بتأديب العقل والشرع"، والعدل هو "حالة للنفس وقوة بها تسوس 

الغضب والشهوة وتحملهما على مقتض ى الحكمة وتضبطهما في االسترسال 

، وحتى تنشط الجوارح واألعضاء للعمل 6واالنقباض على حسب مقتضاها"

الصالح والعبادة يحتاج العقل في نظر الغزالي إلى مشارطة النفس أوال، 

ومراقبتها ثانيا، ومحاسبتها ثالثا، ومعاقبتها أو معاتبتها رابعا، فاملشارطة قبل 

العمل بنفي الرياء، وأثناء العمل باجتناب الُعجب، وبعد العمل باجتناب 

 الغرض األساس هو تحقيق اإلخالص.التسميع، و 
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 وأمام أخطار الهلع والخوف واالكتئاب التي تحيق بالصحة النفسية

، يجمل بنا أن ننبه  -التي تقبع اآلن في "عزلة" الحجر الصحي -لساكنة العالم 

عند حديثة عن الخوف     -كخبير في آفات العزلة  -على اللفتات الدقيقة للغزالي  

سيم ما يالقيه اإلنسان من مكروه ومحبوب "إلى موجود املرض ي، فانطلق من تق

مض ى، وإلى منتظر في االستقبال، فإذا خطر ببالك  في الحال، وإلى موجود فيما

كان ما خطر بقلبك موجودا في  موجود فيما مض ى سمى ذكرا وتذكرا، وإن

الحال سمى وجدا وذوقا وإدراكا، وإن كان قد خطر ببالك وجود ش يء في 

، ثم عرف الخوف بأنه 1وغلب ذلك على قلبك سمى انتظارا وتوقعا"االستقبال  

، ويجاوز 2"عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في االستقبال"

هذا الخوف حد االعتدال فيصير خوفا مفرطا "حتى يخرج إلى اليأس والقنوط 

رض ، وقد يفض ي أيضا "إلى امل3وهو مذموم أيضا ألنه يمنع من العمل"

، وهذه هي أعراض ونتائج 4والضعف وإلى الوله والدهشة وزوال العقل"

االكتئاب كما شخصها علم النفس واألطباء النفسيون: االنتظار ثم االنتظار ثم 

االنتظار هو العنوان الكبير لالكتئاب، وأشار الغزالي إلى أهمية التفكير في اللحظة 

س باهلل وملك الحق قلبه  كوقاية من الخوف املرض ي من املستقبل، ألن "من أنِّ

لم يبق له التفات إلى  ه مشاهدا لجمال الحق على الدواموصار ابن وقت

أراد من وراء كثرة ترغيبه في الرجاء أن  ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر بأن رسول هللا 5املستقبل"

 .6"يعالج به صدمة الخوف املفرط املفض ى إلى القنوط"

 
 .4/142اإلحياء، -1
 .4/155م.ن  -2
 .4/157م.ن  -3
 م.ن.  -4
 .4/155م.ن  -5
 .4/157م.ن  -6



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 300  
 

 ديكارت: هللا والنفس والوجود.

ديكارت هو أبو يعتبر الكثيرون من دارس ي الفلسفة وتاريخ الفكر أن 

الفلسفة الحديثة، قاده اجتهاده الدراس ي والعلمي إلى النبوغ في الفيزياء 

والرياضيات والفلسفة، وما كان له أن يحقق ذلك لوال انخالعه من ربقة 

التقليد، واتباعه لنهج التأمل العميق في النفس والطبيعة والعالم، هذا النهج 

ر  ب 
ُ
ا بكل املواضيع التي يتداولها أبناء هو الذي كان ينقصه بعد أن أحاط خ

ح كل الكتب الدارسة للعلوم، إال أنه قرن إلى التأمل الشك في  عصره، وتصفَّ

كل معلوماته "تعلمت أال أثق بش يء وثوقا نهائيا من ما لم أتعلمه إال من التقليد 

، ثم عزم على تعضيد ثنائية الشك والتأمل بالعزلة، إال أنها عزلة 1والعادة"

ت أقرب ما تكون إلى "خلوة في جلوة" أي عزلة شعورية تأملية، ولم يكن كان

يتاح له االنقطاع التام عن الناس واملخالطين إال قليال، وعلى هذا النحو قض ى 

(، قال عنها: "لم أفعل شيئا سوى الضرب في 1628إلى  1619عشر سنين )من

في املهازل التي تدور األرض بعصا الترحال ساعيا إلى أن أكون مشاهدا ال ممثال  

فيها، كنت أنتزع من فكري كل األخطاء التي أمكنها التسرب إليه في املاض ي...،  

، و"دفعتني تلك الرغبة إلى االبتعاد 2هدفي لم يتجه بتاتا إال إلى الظفر باليقين"

عن كل األماكن التي لي فيها بعض من أعرفهم وإلى االعتزال هنا، أي في بلد 

يه األمد الطويل الذي دامته الحرب نظما لم تزدها كثرة )هولندا( فرض ف

، وتعلمت "أن 3العساكر املحتشدة إال ضمانا كي ينعم الناس بثمار السلم"

 
، املنظمة  1، تحقيق وترجمة: عمر الشارني، ط66رينيه ديكارت، حديث الطريقة، ص  -1

 .2008العربية للترجمة، بيروت، لبنان، 
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، وانتهى به املطاف إلى ابتكار القواعد 1أعيش وحيدا كما في أقص ى الصحاري"

ليها األربع ملنهج وطريقة الوصول إلى الحقيقة في الفكر والعلوم، فلننبه ع

 بلسانه:

األولى: "أن ال أقبل أبدا أي ش يء على أنه حقيقة دون أن أعرف معرفة   -

جلية أنه كذلك، أي أن أبتعد تمام االبتعاد عن التسرع والظن، وأن ال أشمل 

بأحكامي أكثر مما يتقدم لفكري بقدر من الوضوح والتميز ال يدع أي فرصة 

 ميها "الجليات".، هذه الواضحات كان الغزالي يس 2للشك فيه"

الثانية: "تقسيم كل من الصعوبات التي أفحصها إلى ما يمكن من  -

 . 3األجزاء وما ينبغي لحلها على أفضل وجه"

الثالثة: "في تفسير أفكاري حسب نظام مبتدأ بأبسط املواضيع وأيسرها   -

على املعرفة لالرتقاء شيئا فشيئا وحسب التدرج إلى معرفة أكثرها تركيبا 

 ومفترضا وجود نظام حتى بين التي ال تتتابع بصفة طبيعية".

الرابعة: "أن أقوم في كل املواطن بتعددات على درجة من االكتمال  -

، 4ومراجعات على درجة من الشمول بحيث أكون واثقا أني لم أهمل شيئا"

وحاصل هذه القواعد يشكل الخطوات املتبعة: التماس اليقين فالتحليل 

االستقراء واالنتقال من الجزئيات إلى الكليات والقيام بمراجعات فالتركيب ف

ومراقبات ومحاسبات، وهي خطوات يرعاها ما يسميه ديكارت "النور الفطري"، 

ر بالنور الذي أخرج الغزالي من حيرته خروجا "لم يكن بنظم  ِّ
ّ
ذك

ُ
وهي فكرة ت

 
 م.ن.  -1
 . 95 -94م.ن ص  -2
 . 98م.ن ص  -3
 .100 -99م.ن ص  -4



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 302  
 

لنور هو مفتاح دليل وترتيب كالم، بل بنور قذفه هللا تعالى في الصدر وذلك ا

، إال أن هذا النور في الحقيقة ولد من رحم املعاناة واملجاهدة، 1أكثر املعارف"

بهما يستحق اإلنسان النور كهبة إلهية ملا يعلمه منه من خلوص النية، وصدق 

التوجه، وقوة العزم، فبين نور البدايات )واقتصر ديكارت على هذا الصنف 

 ل شرطا للوصول ونيل املأمول.فقط( ونور النهايات ينتصب العم

ى ديكارت تثبيت القواعد األربع بذكر   نَّ
َ
وملا كان العلم تقوده األخالق، ث

 ما سماه "األخالق املؤقتة"، وقد حددها أيضا في أربع:

األولى: "أن أطيع قوانين بلدي وعاداته محتفظا على الدوام بالدين  -

 .2الطفولة"الذي مّن على اإلله بتلقنه منذ 

الثانية: "أن أكون أشد ما يمكن عزما في أفعالي وثباتا عليها وأن ال أكون  -

أقل حرصا على اتباع أكثر اآلراء ريبة عندما أكون قد قررت اتباعها مما لو كنت 

 .3شديد اليقين"

الثالثة: "أن أسعى دوما إلى مغالبة نفس ي ال إلى مغالبة الصدفة، وإلى  -

 .4غيير نظام الكون"تغيير رغباتي عوض ت

الرابعة: "مراجعة مختلف رغبات الناس في هذه الحياة حتى أحاول  -

 اختيار أفضلها، أي أن أسخر كل حياتي لتهذيب عقلي والتقدم قدر املستطاع

 .5في معرفة الحقيقة تبعا للطريقة التي وضعتها لنفس ي"

 
 .115امنقذ من الضالل ص   -ا1
 .118الطريقة ص  -2
 .123م.ن ص  -3
 .127م.ن ص  -4
 .134 -133م.ن ص  -5
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نين البلد فالقاعدة األخالقية األولى ذات خطين: الخط األول: طاعة قوا 

وعاداته، يتجه به إلى السلطة السياسية الزمنية، والثاني الحفاظ على الدين 

ويتجه به إلى السلطة الدينية و"اإلكليروس الديني"، حيث كان الرهبان 

والقساوسة يتدخلون في كل ش يء: في السياسة، وفي طريقة الحياة، وفي طبيعة 

عّرِّض "الحقائق العلمية" التي يجب على الجمهور اع
ُ
تقادها واإليمان بها، وت

مخالَفها أو ُمنكَرها لالتهام "بالزندقة والهرطقة"، السيما وأن "ديكارت" يعلم 

باملحنة التي طالت "جاليليو" على يد الكنيسة الكاثوليكية، ولذلك تراه في 

مقدمة كتابه "تأمالت في الفلسفة األولى" يهدي الكتاب لرعاة تلك الكنيسة، 

م بخطاب ال يخلو من كثير من عبارات املجاملة واالستجداء كقوله: ويتوجه إليه

، ويطلب 1"فال شك عندي أنكم إذا تعطفتم فشملتم هذا الكتاب بعنايتكم"

، وال أقل من تنبيهه "إلى ما قد 2إليهم "تصحيحه ثم إضافة ما ينقصه إليه"

إقرار ما جاء ، ويدعوهم إلى 3يكون فيه من عيوب حتى أعمل على تصحيحها"

،  4في مباحث الكتاب من "حقائق" وتأييدها "وإعالن شهادتكم بصحتها ويقينها"

وإن شئنا أن نقيم مقارنة في هذا الباب )موقف أصحاب السيف من أصحاب 

القلم( نجد أن الغزالي كانت تؤرقه هموم أخرى لم يكن من بينها بتاتا "الَحجر 

الكنيسة زمن "ديكارت"، فقد عايش على االجتهاد والعلم" كما كانت تفعل 

الغزالي أوال التمدد السلجوقي في دولة "الخالفة" وصراعاته مع حركات املعارضة 

املسلحة، وثانيا النزاعات واالشتباكات الطائفية بين السنة والشيعة، وثالثا 

 
، ترجمة: عثمان علي، املركز القومي  45رينيه ديكارت، تأمالت في الفلسفة األولى، ص -1

 . 2009للترجمة، القاهرة،
 م.ن.  -2
 م.ن.  -3
 م.ن.  -4
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الحركات الباطنية التي اختارت نسف اإلسالم من الداخل بتقويض بنيانه 

ري من خالل تأويالت مغرقة في الرمزية والتحريف، وتسعف العقائدي والفك

التيارات الدموية بالتبريرات واملسوغات "الشرعية"، ورابعا: الهجمات الصليبية 

العاتية، وكان الفقهاء والعلماء يحثون الناس على املقاومة واملواجهة لدفع 

تدادا في العدوان الخارجي، لكن في املقابل زحف عدوان داخلي كان أبعد ام

الزمان، وأشد تأثيرا في النفوس، وأقوى تشكيال للعقل الفقهي والسياس ي هو 

 "االستبداد". 

في القاعدة األخالقية الثانية وبالنظر إلى القاعدة األخالقية األولى التي   

يراعي ديكارت بمقتضاها "الدين والقانون واألعراف" يتضح أنه يضع موضع 

بينما اتجه الغزالي إلى جعل املعتقدات أيضا موضع الشك اآلراء ال املعتقدات،  

تساؤل، وعدم االكتفاء "بتلقينات" األجداد، إذ رأى "صبيان النصارى ال يكون 

لهم نشوء إال على التنُصر، وصبيان اليهود ال نشوء لهم إال على التهود، وصبيان 

ك حقائق ، فاختار لنفسه مسلكا لدر 1املسلمين ال نشوء لهم إال على اإلسالم"

األمور "فتحرك باطني إلى طلب حقيقة الفطرة األصلية، وحقيقة العقائد 

العارضة بتقليد الوالدين واألستاذين، والتمييز بين هذه التقليدات، وأوائلها 

" إلى أن" انحلت عني رابطة التقليد، وانكسرت علي العقائد  ، 2تلقينات

 .3املوروثة"

 تي يسعى من خاللها إلى مغالبة نفسه، في القاعدة األخالقية الثالثة ال 

 
 .110املنقذ من الضالل ص  -1
 م.ن.  -2
 م.ن.  -3
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انصبت جل اهتماماته العلمية والفكرية على "معرفة النفس" و"معرفة هللا"، 

وفي هذين العنوانين وافق ديكارُت الغزالَي، لكنهما اختلفا في التفاصيل 

والتفاريع، فلم يتعد مفهوم معرفة هللا عند ديكارت إقامة األدلة على وجوده، 

ماده األذكار والعبادة بينما لم يكتف الغزالي بذلك بل سلك مسلكا عمليا ع

واملجاهدة والعزلة، فضيق على نفسه إذ اقتصر على "الحقوق" ولم يلتفت إلى 

"الحظوظ"، فأتعب في مراد معرفة هللا والنفس جسَده، وخرج من "التجربة 

الشخصية" برؤية جديدة لفلسفة الدين ومقاصد الشريعة والسياسة 

الطريق، وبشهود مكين على  الشرعية، وبفقه واسع لطبائع النفوس، وعقبات

 ثقافة عصره.

استخلص ديكارت وجوده من شكه، واستخلص من شعوره بالنقص  

وجود الكامل املطلق، ألن اإلنسان لو كان خالقا لنفسه ملنحها كل الكماالت 

حتى ال يحتاج إلى أحد، مما يثبت فكرة وجود هللا، وهي فكرة اعتقد بأنها وجدت 

ة جدا ومتميزة جدا، وتتضمن في ذاتها من الوجود معه مذ خلق، وأنها "واضح

، ألنه "ما من ش يء يقوى على إقناعي اقناعا 1املوضوعي أكثر من أي فكرة أخرى"

، والالفت لالنتباه أن ديكارت لم يضع 2تاما إال ما أتصوره واضحا متميزا"

وهو العالم  -عقيدة التثليت املسيحية موضع تساؤل، فكيف يسوغ رياضيا 

 االعتقاد بأن الثالثة تساوي واحدا.  -رياضياتبال

 وفي القاعدة األخالقية الرابعة: ينتقل ديكارت من تهذيب النفس إلى 

تهذيب العقل وتنصيبه مصدرا للمعرفة، بتوجيه من "النور الفطري"، الش يء 

 
 .154التأمالت ص  -1
 .217م.ن ص  -2
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الذي عارضه الفالسفة الذين جاؤوا من بعده كجون لوك الذي لم يعترف 

الفطرية ونصب التجربة مصدرا للمعرفة، وكانط الذي جمع بين بالقبليات 

العقل والتجربة، وسبق الغزالُي الجميَع بالقول: " َوالعقل الغريزي ليس كافيا 

ي تفهم مصالح الدين والدنيا وإنَما تفيدها الّتجرِّبة واملمارسة"  .1فِّ
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 خاتمة.

تحديين كبيرين: تحدي الصحة إن العالم اليوم يجد نفسه أمام  

في حدوث أزمة صحية عاملية لم  COVID- 19، تسبب وباء 1وتحدي الفراغ

األرض  أكثر من ثلث ساكنة يسبق لها مثيل منذ الحرب العاملية الثانية، وأوقع

في عزلة اضطرارية مكنتها من الحصول على "فائض الوقت"، مما يمثل فرصة 

سئلة املعنى واملصير، وإعادة النظر في العالقات ملراجعة النفس، واإلجابة عن أ

االجتماعية والدولية، وابتكار سلم جديد لألولويات يحتفل أول ش يء بإرساء 

أسس السالم الداخلي على مستوى األفراد، والسالم الخارجي على مستوى 

الدول واملجتمعات، وهو سالم تهدده النزعات العنصرية والقومية والشعبوية 

وفوبيا والصهيونية، ويمكن للمسلمين أن يسهموا بجهد وافر في تحقيق واإلسالم

هذا السالم إذا هم حرروا عقلهم من فقه القطيعة الذي يقسم العالم إلى دار 

حرب ودار إسالم، واستفادوا من ثراء منظومة القيم واألخالق لديهم، إلسماع 

ن داهمه الوباء رسالة املعنى والفطرة لعالم عنيف ظل يراكم السالح إلى أ

فتأخر في إيجاد "اللقاح" حتى أزكمت رائحة املوت األسود األنوف، وكم من 

لقاح يحتاج هذا العالم قصد عالج "فيروسات" األنانية والعبثية والعنف 

والظلم والحروب واالستكبار والحداثة املعطوبة، والخروج من سطحية الثرثرة 

الذي لم تشاغب عليه  إلى عمق الصمت، وبفضل هذا الصمت العميق

الشواغب صار من املستحيل إنكار األثر الكبير ألبي حامد الغزالي في تشكيل 

 
َما   في الحديث النبوي الصحيح )  -1 يهِّ ُبوٌن فِّ

 
، َمغ َعمِّ هللاِّ  نِّ

ن  َمَتانِّ مِّ ع  ، نِّ
َ
َفَراغ

 
 َوال

َ
ة حَّ نَّ الّصِّ إِّ

اسِّ  َن النَّ يٌر مِّ ثِّ
َ
، تحقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد،  4/177( )مسند اإلمام أحمد، " ك

التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة:   وآخرون إشراف: د عبد هللا بن عبد املحسن 
 م. 2001  -هـ  1421األولى، 
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العقل الفقهي والفلسفي واملقاصدي اإلسالمي، وما زالت اجتهاداته مثار جدل، 

وموضوع دراسة،كما أثر رونيه ديكارت في العقل الغربي والفلسفة الغربية 

 ملية للفلسفة الحديثة.فأعطى االنطالقة النظرية والع
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 املصادر واملراجع:الئحة 

 .القرآن الكريم

 أبو حامد الغزالي:  -

 املنقذ من الضالل، دار الكتب الحديثة، مصر. ✓

 بيروت إحياء علوم الدين، دار املعرفة، ✓

، 2معارج القدس في مدارج معرفة األنفس، دار اآلفاق الجديدة، ط   ✓

 . 1975بيروت، 

أحمد الرفاعي، البرهان املؤيد، دار الكتاب النفيس، تحقيق: عبد الغني نكه  -

 ، بيروت، لبنان.1،1408مي، ط

وعادل مرشد، وآخرون.  أحمد بن حنبل: املسند، املحقق: شعيب األرنؤوط -

بن عبد املحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة:  إشراف: د.عبد هللا

 م. 2001  -هـ  1421األولى، 

 رينيه ديكارت: -

، املنظمة العربية 1حديث الطريقة، تحقيق وترجمة: عمر الشارني، ط ✓

 .2008للترجمة، بيروت، لبنان، 

تأمالت في الفلسفة األولى، ترجمة: عثمان علي، املركز القومي للترجمة،  ✓

 .2009هرة،القا
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 الصراع المتجّدد مع كل وباء: الّدين والعلم
                           

 عبد الرحيم العالم  د.                          

 أستاذ تاريخ الفكر السياس ي، جامعة القاض ي عياض

 

 :مقدمة

خبرنا الكتابات التاريخية التي وث
ُ
األوبئة على مّر العصور، أنه كان   قتّّ ت

في اإلمكان أن تتجنب البشرية سقوط ماليين األرواح، لو أن رجال الدين لم 

يرفضوا العلم ومقوالته وتوجيهاته، فضال عن أسباب أخرى ليس هذا 

حث عن موضوعها؛ لقد ساهمت الكنائس في ذلك عندما منعت الناس من الب

الدواء لدى األطباء، ووجهتهم إلى الكنائس لرفع الدعاء بدل نصحهم بالبقاء في 

بيوتهم، فاستفحل الوباء وتعاظم، بل رفضت الكنائس والبيع اليهودية حتى 

اجتهادات رجال الدين من داخلها، والذين تعاملوا مع الوباء بطريقة مغايرة. 

ث ساد الجهل لدى كثير من ونفس الش يء حدث في الدائرة اإلسالمية، حي

 الشعوب، وتسبب تخلف الكثير من الفقهاء في قتل آالف الناس.

تقودنا املالحظة السابقة، إلى تسجيل مالحظة أخرى تتعلق بالعالقة بين 

سمت بالخصومة في غالب األحيان، وحتى نكون أكثر 
ّ
الدين والعلم، حيث ات

وليس الدين نفسه، ما دام   دقة، فإن الذي تخاصم مع الدين هو القول الديني

ق إال على لسان املتحدثين به، فإن ُهم خاصموا العلَم، قيل أن  الدين ال ينطِّ

"الدين يرفض العلم"، وإن هم عرفوا حقيقة العلم وتبنوا طروحاته، قيل أن 

"الدين ال يحّرم العلم"، بمعنى أن املشكلة األساسية هي في القول الديني وليست 
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اته، ألن هذا األخير قابل للتأويل تقدما أو تخلفا حسب في الدين في حد ذ

 الحيثية االجتماعية والثقافية والسياسية للخائضين فيه. 

من وحي هذا التصور، أمكن االستنتاج بأن القول الديني في صلته 

بالعلم، تأثر برغبة رجال الدين في أن يجعلوا جميع األمور شديدة االلتصاق 

لوا في أ
ّ
دّق تفاصيل الحياة، ولم يتركوا مجاال لينفلت من بهم، حيث تدخ

قبضتهم، فما استطاعوا التدخل فيه وتوجيه العامة ألخذ رأيهم فيه هو الحالل 

في عرفهم، وما لم يجدوا سبيال الحتكاره، حّرموه ولعنوه، وحذروا الناس من 

 مغبة االقتراب منه. 

ات، وتدخلوا لقد تدخل رجال الدين في االقتصاد وخلقوا لهم اقطاعي

في السياسة وربطوها بحاللهم وحرامهم، وتدخلوا في حيوات الناس الخاصة 

وفّصلوها كما يشتهون، ورفضوا العلم ألنه يخوض في أشياء أكبر من فهمهم، 

وضيقوا على العلماء، واعتبروهم أعداء لهم، وملا سمعوا منهم عبارة: "منظاري 

، وقتلهم. وما كان للطاعون وباقي أصدق من كتبكم" شَرعوا في سجنهم، ونفيهم

األوبئة أن تحصد ماليين األرواح، خالل املحطات التي "زارت" فيها هذه األوبئة 

االجتماع اإلنساني، لوال أن "رجال الدين" حّرموا التداوي بمنتجات مختبرات 

العلم، موجهين العباد لتلقي بركة الرهبان، ألنه "ال عدوى إال من هللا"، و "ال 

مة لغضب هللا"، و"ال مفر من مكتوب هللا"، و"ال يجوز البحث عن الشفاء مقاو 

)الدعاء( كافية لدفع البالء"، و"ال علم نافع  إال في دور العبادة" وأن "الصالة

ي يوم الزحف".
ّ
 إال ما يؤدي إلى طاعة هللا"، و"الهروب من الوباء كالتول

د التاريخ أسماء عشرات العلماء الذين ُسج
ّ
نوا وقتلوا وُزندقوا لذلك خل

على أيدي رجال الدين، ولم تخفت حدة األمر إال بعد أن قامت اإلصالحات 
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الدينية والسياسية، التي أعادت االعتبار للعلم والعلماء، وطردت رجال الدين 

إلى محاريبهم، وأبعدتهم عن املضمار السياس ي واالقتصادي، حيث اقتصرت 

بلوغ مدينة السماء، على أن يتركوا مهمتهم على مساعدة أتباعهم من أجل 

للعلماء في باقي املجاالت، تحسين شروط العيش في مدينة األرض. وهكذا بدأ 

القول الديني يفقد مساحات كثيرة، فاسحا املجال للعلم كي ينزع الطابع 

للظواهر الطبيعية،  لوجيةو السحري عن العالم، بعيدا عن التفسيرات امليث

التي كانت مفهومة في غياب التفسيرات العلمية. وقد أفض ى هذا النزال إلى أن 

 غاب مّدعي النبوة في زمن العلم. 

إذا كان األمر على هذا النحو تاريخيا، فإن محاوالت عودة القول الديني  

إلى   إلى سابق عهده لم تنته، ما دام رجال الدين يأبون أن يتم تهميشهم ودفهم

دائرة الظالم، وُهُم املشاهير الذين لم يخُل منهم بيت أو مناسبة. من الصعب 

عليهم أن يقعدوا مع القاعدين، منتظرين أن تجود عليهم املختبرات 

ولم يكن ممكنا أن يشاهدوا كيف أنه ألول مرة في تاريخ األديان،  باللقحات،

غلق دور العبادة في كل العالم  
ُ
ن الفيروسات، وهي التي كان  خوفا م  -  تقريبا  –ت

ُيلجأ إليها وإلى أهلها من أجل التداوي وتلقي البركات، لم يهضموا ما حدث، 

 ويحدث، ألنه ال سابقة له، وال أجوبة عليه في القول الديني. 

لم أمضِّ بعيدا عن موضوع هذا التقديم، فقط أردت الوصول إلى أنه  

زمنة؛ ولم يسلم منه أي بلد أو ُوجد التخلف باسم الدين في كل األمكنة واأل 

مذهب، يلبس تارة لباس املسيحية، وأخرى لباس اليهودية أو البوذية أو اإلسالم 

أو غيرها من األديان، سواء كانت سماوية أو أرضية؛ فبينما حاول العالم تمرير 

ت بالعالم عام 19األزمة الناتجة عن الحّمى التاجية )كورونا فيروس 
ّ
(، التي أمل
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بأقل الخسائر في األرواح واالقتصاد، حاول البعض اآلخر توريط ، 2020

فة.
ّ
 اإلنسانية أكثر في الوباء بسبب قراءات دينية متخل

وليس هذا الكالم تجّنيا أو تزّيدا، وإنما توجد عليه عشرات األدلة،  

وتؤيده عشرات الوقائع التي أوردتها األخبار التي حملت عناوين أعادت لإلنسان 

القة الوطيدة بين الجهل واألوبئة، فذلك مذهب يهودي يرفض إغالق ذكرى الع

ه، وتلك كنيسة ترفع دعوى قضائية ضد الدولة بسبب إغالقها، وأولئك  َيعِّ بِّ

شيعة يتمّسحون باألضرحة ويرفضون إغالق الحسينيات واملقامات، وتلك 

مات جماعات دينية تستأنس بقوتها العددية في بلدان شرق آسيا، وتجبر الحكو 

على ترك املساجد مفتوحة رغم أن بلدانها قد سجلت آالف اإلصابات والوفيات 

 بسبب الوباء.

، ألن 2020وهنا تثار مسألة التغيير الذي سيواكب جائحة كورونا لعام   

ما حدث ويحدث خالل هذه األزمة الوبائية، سيؤثر على العديد من املجاالت، 

وليس املجال الديني استثناء، ألنه ألول مرة يصادف واقعا لم يسبق له 

وإذا جاز لنا استعارة مفهوم الباراديغم من "طوماس كون"، فإن  مثيل.

عيد تشكيل العالم، االفتراض حاصل بأن األحداث التاريخية الكبرى هي التي ت

ل بعدها باراديغم جديد، 
ّ
شك

َ
حيث كلما وقعت خلخة كبرى للعقل البشري، ت

ُمنهيا معه الباراديغم القديم؛ فقد شكل اكتشاف النار عاملا مختلفا، وأعطى 

الحسم في كروية األرض للبشرية تصورا مغايرا عن الوجود، بموجبه حدث 

ر جذري في االقتصاد والسياسة والد ين... وكذلك الشأن مع ظهور اآللة تغيُّ

البخارية والطباعة، ومن شأن ما أحدثه فيروس كورونا، أن يعصف بالنموذج 

 املعرفي السائد، معلنا عن باراديغم جديد ستبرز تجلياته أساسا في االقتصاد
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 الخ. والسياسة والدين وأنماط السلوك..

 الفقرة األولى: العلم والقول الديني فصٌل دون وصل.

نا في التقديم أعاله أفكارا حول السيطرة الدينية على العقل  
 
أجمل

اإلنساني، لكن ذلك اإلجمال ينطوي على تاريخ طويل من التضييق على 

العلماء، ويثوي تفاصيَل أكثر حول ما حدث في هذا النزال غير املتكافئ بين علماء 

ى سحق كل ما ال حيلة لهم، ورجال دين مزودين بكل املشروعيات القادرة عل

ال يتوافق وطموحاتهم. وهذا ما دفع باملؤرخين املهتمين باملوضوع، إعالن انتصار 

العلم على القول الديني، وتوثيق أهم األحداث التي شكلت بداية تحول 

اإلنسان، من الجلوس على عتبة "القس، والفقيه، والحاخام"... إلى مراقبة 

تبرِّه"، ولم يعد التعارض بين القول الكون وفهمه من خالل "منظار العالم ومخ

 الديني والقول العلمي، يؤول لصالح األول.

لقد ساهم انتشار العلم خالل عصر النهضة العلمية في كسر االحتكار 

النخبوي للحقيقة، وبعد أن كانت الكنيسة ورجالها املصدر الوحيد للمعرفة 

ق عليه الكنيسة، وال نظريات إال ما يتساوق مع  -الدينية  وافِّ
ُ
إذ ال علم إال ما ت

الناس، ولكل من ثابر فإن املجال أصبح مفتوحا لعموم  - "نموذجها املعرفي"

من أجل توظيف قدراته العلقلية. ومن ثّم أمست العلوم املستجّدة في متناول 

م في الحقيقة. 
ّ
األفراد واملجتمعات، ولم يعد باإلمكان إخفاء املعلومة أو التحك

وهنا بدأت املعرفة العلمية والعلوم التاريخية تقف مّتحدة في مواجهة املعرفة 

رجمت الكتب الدينية التي كان الدينية ورفدت النا
ُ
س بمعلومات جديدة، وت

َيستند عليها اإلقطاع الديني ـ السلطوي، الستغالل "الرعايا"، ولم يلبث أن 
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انتقل هذا التحول "من دائرة املفكرين والعلماء إلى دائرة الوجدان العام، 

دام وعندما زالت ُمسحة القداسة والعصمة من الخطأ، أّدى ذلك إلى زوال وانه

د في نفوسهم عنصر الجرأة"
ّ
 . 1ما كان يتصّوره الناس من الحق املنيع، وتول

ويوثق املؤرخون إحصائيات تبرز الهوة بين الناس والعلم، وذلك بأن ظل 

التعليم امتيازا تختّص به طبقة النبالء واملالكون، وهو الوضع الذي انطبق، 

في متناول املواطنين من مثال، على الحالة البريطانية، حيث لم يكن العلم 

الطبقة الوسطى وما دونها، بل كان حكرا على العائالت الكبرى صاحبة األمالك. 

(، هي التي كانت حاملة KARL POPPERوهذه العائالت، حسب كارل بوبر )

للثقافة، ومنها خرج الباحثون والعلماء، الذين غالبا ما كانوا أصحاب نفوذ، 

اسيين، والكهنة، والقضاة والضباط. وهذا ما وأصحاب الوظائف العليا كالسي

يفّسر، من وجهة نظر كارل بوبر، ملاذا "كان الصراع املظّفر ضد الفقر في 

بريطانيا شكال من أشكال الصراعات الدينية على مستوى آخر، وهو الصراع 

بل األرستقراطيين والطبقة  الذي لعب فيه استدعاء الوعي الديني من قِّ

، بينما كان الصراع في دول أخرى من وحي فكرة التحّرر الوسطى دورا حاسما

 .2الذاتي عن طريق املعرفة"

م األبجدي 
ّ
وعند الحديث عن العلم، فإن املقصود هنا ليس فقط التعل

وانتشار وسائل املعرفة، فهذه املسائل ضرورية في الحياة البشرية ومن شأنها، 

كما قلنا، إحداث تغيير مهم على مستوى الذهنيات املجتمعية، ولكن الدور 

 
،  1)بيروت، ط 1عبد الكريم سروش، الدين العلماني، ترجمة أحمد القبانجي، ط  -1

 .62( ص 2009
)مركز الحوار   1كارل بوبر، في الحرية والديمقراطية، ترجمة: عقيل يوسف عيدان، ط  -2

 .28( ص 2009، للثقافة، الكويت
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مات األهم كان من نصيب العلوم الحقة، وقدرتها على تجاوز األمو 
ّ
ر املعتبرة مسل

بالنسبة لرجال الدين واملؤسسة الدينية. وقد تم تسجيل كيف أن الكنيسة 

حّرمت كتابات أرسطو بداية، ثم ما لبثت أن جعلتها من ضمن البرامج الدراسية 

في جامعاتها، وذلك بتأثير من التوفيقات الالهوتية التي قام بها طوماس 

ام وألبير  األكويني، واملساهمات الفلسفية لكل
ّ
من مارسليوس ودانتي وأوك

 الكبير، وغيرهم من الفالسفة والعلماء الذين واجهوا الكنيسة. 

ه العقل في لحظة من 
َ
غير أن الكنيسة كانت تجنح دائما إلى اعتبار ما بلغ

اللحظات اإلنسانية، هو ذروة ما يمكن أن ينتجه في تناغم مع "الوحي"، مما 

، كما أشرنا، جزءا أساسيا من اإليمان الديني، أفض ى إلى أن أضحت األرسطية

ر خارج الباراديغمات املعهودة 
ّ
هذا اإليمان الذي لم يكن َينظر ألي عقل يفك

بنظرة إيجابية، من قبيل اعتباره )أي اإليمان الديني الكنس ي( نفي أن تكون 

األرض مركزا للكون وأنها تدور حول الشمس محض ابتداع يؤّدي بصاحبه إلى 

فير والحرمان من املباركة الدينية، بل على صاحبه أن يتحّمل صنوفا من التك

 املالحقات واملحاكمات، كما حدث مع عالم الفلك والفزيائي "جاليليو"

(GalileoG.  )(1564- 1642 الذي تبنى نظرية "كوبرنيكوس" املقّوِّضة للفكرة ،)م

األرسطية، واستلزم األمر ما ينيف عن السّتة قرون لكي يتم االعتذار   /  الدينية

بل  م، وُيؤَمر بنشر أفكاره، بل وُيصنع له تمثال من قِّ للعلم في شخص هذا العالِّ

نكار ما جاد به عقله، ومنعت البابوية التي كادت أن تعدمه، وأرغمته على إ

 تداول أفكاره بين "رعاياها".

لم، كان األخير يفتتح كل يوم هّوة  في مقابل هذا التضييق الديني على العِّ

رين وباقي أفراد 
ّ
قّربه أكثر من الفالسفة واملفك

ُ
ده عن الكهنوت وت بعِّ

ُ
جديدة ت

http://ar.wikipedia.org/wiki/1564
http://ar.wikipedia.org/wiki/1642
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صفوف الفالسفة املجتمع. وذلك بأن أحدثت العلوم الحّقة تأثيرا كبيرا حتى في  

( عن Isaac Newton؛ فالخالصات التي توصل إليها إسحاق نيوتن )1أنفسهم

جديدا استفادت منه الفلسفة السياسية، إذ  الجاذبية مثال، فتحت بارديغما

إن نظرية نيوتن كانت قد شّجعت من الناحية الفلسفية على الشك وعدم 

اليقين، على أساس أن "نزعته اآللية يمكن أن توجهنا سواء نحو الالهوت أو 

نحو املادية، والنقطة التي يتوقف عندها التفسير غير موضحة بجالء، كما ال 

يمة نعلم ما إذا كا تِّ
َ
ن في مستطاع الذهن أن يذهب إلى أبعد من الصفات الك

املعطاة للتجربة، فثمة تصادر يبعث على الدهشة بين دقة النتائج وبين عدم 

هو   ((Emile Bréhierصالبة املبادئ". وهذا التصادر الذي عبر عنه إميل بريهييه  

نهم جون املوضوع الضمني ألغلب فالسفة السياسة في القرن الثامن عشر وم

( بقوله: "إذا كان نيوتن قد أبدع OLMBERلوك، وهو ما نّبه إليه "أملبير" )

الفيزيقا، فإن لوك قد ]أبدع امليتافيزيقا[ في إشارة إلى كتاب "جون لوك" 

 .2املعنون بـ ]محاولة في الفهم البشري["

را جدا في الحياة البشرية، ليس فقط من
ّ
 لقد كان اإلسهام العلمي مؤث

ونه ساعد على التّقدم السريع للوسائل التقنية، بل ُيحسب أيضا حيث ك

للعلوم الحقة أنها َرفدت الفلسفة والقراءات النقدية لالهوت، بمختلف 

 
عظم العلماء في القرن السادس عشر كانوا في  يرى أحد مؤّرخي التطور العلمي أن أ -1

أغلبهم غير "مثّقفين"، فضال عن ذلك، لم تحدث الثورة العلمية الحقة إال في فجر القرن  
السابع عشر. وهذا يعني أن الفضل يعود إلى ذلك التفاعل بين الفلسفة السياسية  

وبوجوان: تاريخ الفلسفة والعلم في أوربا الوسيطية، ترجمة علي  والعلوم الحقة. )جونو 
د، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، 

ّ
 (.167ص، 1993زيعور، وعلى مقل

إميل برهييه،تاريخ الفلسفة، الجزء الخامس، ترجمة جورج طرابيش ي، دار الطليعة، )د  2
 .13، ص 1981ت(، الكتاب األصلي صدر في بارس، 
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الحجج العقلية التي أثبتت زيف التأويالت الدينية للكون وتفاصيله، 

وبمحدودية العقل البشري في سلك طريقه نحو خالصه الذاتي بمعزل عن 

، نستحضر هنا العبارة الشهيرة للفيزياء البريطاني "ماكسول" التي الكهنوت

يقول فيها :"إن العلم منتوج ألسمى ُبعد من أبعاد وجود اإلنسان، أي بعده 

العقالني، واإلنسان ذو أبعاد مختلفة ولكنه عندما يدخل ميدان العلم فإنه 

 .1ينطلق من بعده العلمي والعقالني املحض"

املجال العلمي العديد من العلماء الذين ذاع صيتهم ولقد بَرع في   

وانتشرت نظرياتهم، وبما أن املجال ال ينفسح لحصر جميع هؤالء، إال أنه يمكن 

أن نقصر الحديث على بعض أوائل من كان لهم سبق في هذا املجال )في العالم 

ل لذلك بشخصيت
ّ
ين املسيحي قبل أن يتحول إلى العالم الغربي(. ويمكن أن نمث

 بارزتين تنوابتا على القرنين السابع عشر والثامن عشر.

م( مطلع بداية 1650ـ1596)René Descartesبرز اسم "رينيه ديكارت" ) 

القرن السابع عشر كواحد من أهم فالسفة عصره، وأهمم علًما على اعتبار 

أنه عالم رياض ي وأحد مؤسس ي الهندسة التحليلية. وكانت له مساهماته الكثيرة 

ي املجالين العلمي والفلسفي، إذ ربط بشكل وثيق بين فلسفته وبين نظريته في ف

لم نشأة الكون والفيزياء، وقد صاغ القانون العام للفعل والفعل  الرياضيات وعِّ

املضاد، وحدد الغاية القصوى من املعرفة بأنها تحكم اإلنسان في قوى 

م بالدعوة إلى ا لتوظيف الحَسن للعقل، الطبيعة. لقد ارتبط اسم هذا العالِّ

حيث لم يكن ديكارت ليهّمه أن يكون لإلنسان عقل جيد فحسب، بل ينبغي 

 
 .50الدين العلماني، ص سروش،1
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أن ينال هذا العقل استخداما جّيدا أيضا. والجودة التي كان يتحّدث عنها 

صاحب الكوجيطو هي التي تتعلق بالقدرة على التفكير "أنا أفكر إذن أنا 

 موجود".

بالتفكير واإلبداع، وتجاُوز االعتماد على   ارتبط الوجود، في نظر ديكارت، 

النقل والتقليد، فضال على عّده الشك أسمى عبارات اليقين. ورغم أن فلسفة 

ديكارت لم تكن تالمس املسألة الدينية بشكل كبير، وهو نفسه كان مؤمنا، 

بل الكنيسة، وأدرجت مؤلفاته في الئحة الكتب  فإن أعماله تعّرضت للمنع من قِّ

 ، التي من أشهرها "تأمالت في الفلسفة األولى"، و"مبادئ الفلسفة"املحّرمة

وجل ما كتبه داعية الشك، كان في ظل عزلة اختارها  1و"مقالة في املنهج"،

لنفسه، بعيدا عن ضوضاء املحاكمات، وخفية عن تلصص األعين التي تحص ي 

 أنفاس مخالفي حّراس املعبد.

كان لديكارت التأثير البارز على بداية القرن السابع عاشر، فإن  وبينما 

نهاية هذا القرن ستعرف ظهورا لعالم آخر لم يكتف بتطوير الديكارتية وإنما 

–1642أّسس على أنقاضها، نظريته العلمية، واملقصود هنا هو إسحاق نيوتن )

نيكية، دون ساهم نجاحه في صياغة القوانين الطبيعية امليكام(، الذي 1727

قيد يفرضه الزمان أو املكان، مؤكدا االفتراض القائل بأن األحداث السياسية 

واالقتصادية يمكن معالجتها بنفس األسلوب ذي الطابع العام إلى حد كبير، 

ه جورج اسباين، وهو واحد من أبرز مؤرخي الفكر السياس ي، جوهذا ما استنت

عام للعقل، والذي يجري تصوره   حيث يرى أن "اقتراح لوك بشأن تاريخ طبيعي

وفق خطوط شبيهة في جوهرها بالخطوط التي اتبعها علم الطبيعة عند نيوتن، 
 

 .33كارل بوبر، في الحرية، ص  -1
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هذا االقتراح تضمن التفسير السيكولوجي للعمليات االجتماعية دون اإلشارة 

إلى قيود يفرضها التاريخ أو تطور األنظمة. كان نيوتن ولوك الكاتبين اللذين 

ل فيزياء   ارتفع سلطانهما إلى أعلى الدرجات خالل القرن الثامن عشر، وكان جع 

نيوتن وفلسفة لوك في متناول مدارك الجمهور، املشروعين اللذين جاء بهما 

 . 1م"1729فولتير من انجلترا عندما عاد إلى فرنسا في سنة 

وقد يظهر الحديث عن نيوتن رفقة فولتير ضرب من التناقض، لكن 

ن أن األمر كذلك، فرغم أن ميكانيكا نيوتن ترتبط مجريات األحداث لم تبيّ 

بالثيولوجية؛ إذ إن "إلهُه هندس ي يعرف كيف يؤالف بين عناصر املنظومة 

بحيث نشأت عنه حالة من التوزان"، لكن هذه الثيولوجية لم تمنع مفكرا 

أنواريا من طينة "فولتير"، من أن يقبل بعلم نيوتن ويّتخذه أساسا لديانته 

إذ سعى جاهدا في سبيل نشر الروح النيوتوني في فرنسا، والذي اشتهر الطبيعة،  

م كانت تاريخ نجاحه النهائي، وذلك في إشارة إلى ظهور 1730"إن سنة  :بقوله

 .2نظرية نيوتن عن الجاذبية وأفول الفلسفة الديكارتية"

( وديكارت .Galileo Gوإذا لم يتعّرض نيوتن، على عكس جاليليو )

(R.Descartes للتضيق من قبل الكنيسة ورجال الدين، فإن الوضع لم يكن ،)

 Charlesكذلك بالنسبة للكثير من العلماء الذين جاؤوا بعده، )مثل داروون 

R. Darwin وذلك عندما اشتدت الخصومة بين املحراب واملختبر، حيث ألفى .)

مادام قد  زه مع النصوص الدينية،و العلم نفسه في صدام غير ممكن تجا

"اقتحم ميدان دراسة تطور الحياة البشرية، وطبقت أساليب البحث التاريخي 

 
، ترجمة علي ابراهيم السير، الهيئة املصرية  4جورج سباين، تطور الفكر السياس ي، ج    -1

 .36للكتاب، )د.ت(، ص 
 .9وص  5، ص 5برهييه، تاريخ الفلسفة، ج -2
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بكثافة ال سابق لها على الكتاب املقّدس، وال سيما منذ ثالثينيات القرن التاسع 

 .1عشر"

الرياض ي "بيير   العالم( أن  E. HOBSBAWMإريك هوبزباوم )  املؤرخيروي  

( أجاب نابليون، الذي سأله عن موقع هللا في منظومة P.Laplaceالبالس" )

القّبة السماوية التي تصورها، بالقول: "يا سيدي، ال حاجة لي إلى هذا 

االفتراض". كما يعرض هوبزباوم العديد من الوقائع التي تظهر الجانب الروحي 

الصريح أمرا نادرا نسبيا، وإن كانت   السابق لعصر الثورات، حيث "كان اإللحاد

لية القوم  الذين املستنيرين املسيحية أكثر ندرة في أوساط العلماء والكتاب وعِّ

حددوا املسارات الفكرية في أواخر القرن الثامن عشر، وإذا كان ثمة من ديانة 

مزدهرة في أوساط النخب في أواخر القرن الثامن عشر، فإنها كانت ديانة 

. والحال أن اعتقادا 2ن األحرار: عقالنية، مستنيرة، معادية للكنيسة"املاسونيي

وا كل 
ّ
ساد في هذه الظروف، يفيد بأنه بوسع البشر أن يفهموا كل ش يء ويُحل

املعضالت بإعمال العقل، وأن الجنوح إلى السلوك غير العقالني واملؤسسات 

ستنارة، واتجهوا، غير العقالنية من شأنه أن يؤدي إلى اإلبهام بدال من اال 

فلسفيا إلى املادية التجربية كما يليق بأيديولوجيا تستمّد قوتها وأساليب عملها 

من العلم، وفي هذه الحالة، من الرياضيات والفزياء اللتين طورتهما الثورة 

 .3في القرن السابع عشر العلمية

 االستعاضة عن التصّورات الدينية السائدة حول الكون بتلك  وساهمت

 
  1(، ترجمة: فايز الصباغ، ط1848 -1789، عصر الثورة، أوروبا )إريك هوبزباوم - 1

 .413( ص 2007)املنظمة العربية للترجمة،بيروت، 
 .407املرجع السابق، ص -2
 .435املرجع السابق، ص  -3
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التي استخلصها العقل البشري، في أن يصبح العلم، على حد تعبير ماكس فيبر، 

الناقل النهائي، لسيرورة التحّرر من األوهام التي أطلقها الدين نفسه بانعتاقه 

األفكار  السيرورة، تخضع تدريجيا من السحر، وفي الفصل األخير من هذه

العلمية نفسها لسيرورة العلمنة مع تحرير العلم، وفي نهاية األمر، كان ملحاكمة 

نقرأ ألرندت في هذا السياق: "إرهاصات الجّدة .  1العلم الحديث نتيجة معاكسة

ميز العصر الحديث قد احتاجت نحو قرنين لتخرج من العزلة 
ُ
الغربية التي ت

ل إلى ميدان السياسة"النسبية للفكر العلمي والفسلفي ول . وتستشهد 2تصِّ

أرندت بمجموعة من األقوال منها: قول غاليليو الذي شدد فيه على "الجدة 

 املطلقة"، وقول ديكارت أنه ما من فيلسوف قديم قد نجح في الفلسفة.

لم أمضِّ بعيدا عن املوضوع في راهنيته، ما دامت املوضوعات ال تتحدد 

جذورها في التواريخ، فضال على أنه لم يكن ممكنا فهم بالحاضر دون تتبع 

بعض التشنجات خالل "جائحتنا"، من غير العودة إلى "جوائح" املاض ي وأزماته، 

ألن االفتراض حاصل بأنه من دون هذه العودة، فإن من شأن بعض األحداث 

ــــــــــة املنــــــــــــر عزيمتـــــــأس بسبب ذلك، وتفـــــــــــخم، وقد يعّم اليـــــالراهنة أن تتض  ادينــــــ

 
يروى أحد الباحثين األمريكيين كيف أن محاكمة نظرية داروون في الواليات املتحدة   -1

عكسية للمناوئين للعلم والعقل. فرغم أن إحدى الحركات   األمريكية، قد جاءت بنتيجة 
املناهضة للنشوئية قد تمكنت من ربح محاكمة أحد أساتذة هذه املادة "جون سكوبس"  
في والية تينيس ي األمريكية، إال أنها خسرت الجمهور العريض واملعركة الكبرى. فقد كتب  

لعام والصحافة، كان واضحا أن القرن  "مارسدن" قائال: "في املحاكمة التي أجراها الرأي ا
العشرين واملدن والجامعات حققت نصرا باهرا وتبين أن الريف، أي الجنوب واألصوليين،  
كان مذنبا بالتهمة التي ألصقت به، بعد املحاكمة انهارت الحركة األصولية، وبعد أن زالت  

خوسيه  ت التاريخ". )من الساحة العامة اعتقد معظم املفكرين أنها ألقيت في سلة مهمال 
كازانوفا، األديان العامة في العالم الحديث، ترجمة قسم اللغات الحية والترجمة في جامعة  

 (.214ص ، 2005، 1البلمند، املنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط
)املنظمة العربية للترجمة،   1حّنة أرِّندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوهاب، ط - 2

 63( ص 2008بيروت، 
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ميته.  بالتغيير، وتنتصر نظرية تخلف التاريخ، وتتالش ى النظرية التي تقول بتقدُّ

 الفقرة الثانية: هل اختلف حاضر املسلمين عن ماض ي غيرهم؟.

عنوان هذه الفقرة تعّمد تغييب عبارة "ماض ي املسلمين"، ألن   لم نشأ في

القارئ سيتساءل بدوره عّماذا حدث في ماض ي املسلمين أنفسهم، وما إذا كان 

ماضيهم مختلفا عن ماض ي غيرهم. ومن شأن هذا السؤال أن يكون في الحقيقة 

يكون  نفى املسلمون أن أنه غالبا ماسؤال األسئلة، من عدة نواح؛ األولى، 

الدين اإلسالمي قد حّرم العلم، أو رفض نتائج الباحث العلمي. الثانية، أنه 

غالبا ما تجاهل املسلمون االتهامات املوجهة لرجال الدين بكونهم قد اقترفوا 

نفس املمارسات التي سبقهم إليها رجال الدين في املسيحية واليهودية، وذلك 

رجال الدين"، ولم يجعل بين هللا من منطلق أن اإلسالم لم ينص على "طبقة 

لم وسيادة وبين عبده من وسيط. الثالثة، أن بالد املسلمين عرفت انتشار الع

على أهل العلم، بل إن العلماء أنفسهم كان يتميزون   العلماء، ولم يضيق أحد

بموسوعية املعارف، وجمعوا بين العلوم الحقة والعلوم الدينية ووظيفة 

 م من عاش في حماية السلطة.القضاء والفتوى، ومنه

إنها إذن، مجموع مبررات يتوّسل بها العقل املسلم املعاصر، لكي  

يواجه إشكالية أو باألحرى مشكلة تعارض العلم والدين، متجاهال عشرات 

األديان في الجذر امليتافيزيقي نفسه، الدالئل والوقائع، التي تؤشر على اشتراك 

ات، وتندرج تحت هذا الفهم، فرغم أن ومن ثّم فهي تخضع لنفس الصيرور 

األديان تنشأ بداية من دون كنائس، وال رجال دين يحتكرون العالقة املباشرة 

مع هللا أو الوحي، إال أنه مع مرور الزمن تنشأ على هامش كل دين نصوص 
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ومؤسسات تّدعي امتالك "حق تأويل ُمراد هللا"، وتخلق نّصا موازيا للنص 

 ر التلمود إلى جانب التوارة في اليهودية، وتعّددت األناجيلاألول، وذلك بأن ظه

في املسيحية، وبرزت املصّنفات الحديثية في اإلسالم. وهو ما صاحبه قيام 

مؤسسات تمنع على الناس الخوض في شؤون الدين إال بمشورة منها )الكنيسة 

في الحضارة املسيحية، واملشيخة ودار اإلفتاء والحوزة في الحضارة اإلسالمية(، 

أخذوا مكانها في أكثر من فضال على بروز رجال دين نافسوا السلطة السياسية و 

تجربة سياسية، كما ُوجدت دعوات دينية ترفض نتائج العلم )الداروينية مثال( 

وتقول بالخرافة وتحارب استعمال العقل، وال ترى من القوانين إال ما تعتقده 

الشريعة التي تؤّولها، وتزندق العلماء، وتصدر فيهم فتاواها القاضية 

 .1تطليقهم من أزواجهمبـسجنهم"تحليل دمائهم" أو 

طرح أثناء املقارنة بين املسيحية ول
ُ
توضيح هذه املسألة التي غالبا ما ت

نعث املسيحية بأنها تحارب العلم والعلماء بناء على 
ُ
واإلسالم، وذلك حينما ت

ر وجود املؤّسسة الدينية  مة، كما ُيصار إلى قص  مقوالت الهوتية اعُتبرت حاسِّ

مة )الكنيسة( ع ِّ
ّ
لى الحضارة املسيحية. لكن ما أظهرته لنا دراسة التجربة املتحك

ق بالغرب املسيحي فحسب، وإنما 2التاريخية اإلسالمية
ّ
، هو أن املسألة ال تتعل

ت في أشكال متعددة من 
ّ
هي ظاهرة موجودة لدى املسلمين أيضا، وقد تجل

ّيتها ال تختلف عن م سِّ ؤّسسية "املأسسة"، وربما ال نبالغ في القول بأن مؤسَّ

ة اإلسالم( التي 
َ
الكنيسة املسيحية، فضال عن مؤسسات رجال الدين )َمشيخ

 أّدت دورا الفتا في خلق التصورات السياسية واملجتمعية في العديد من الدول.
 

أنظر: عبد الرحيم العالم، العلمانية والدولة املدنية: تواريخ الفكرة، سياقاتها وتطبيقاتها    -1
 (.2015بيروت، املركز الثقافي للكتاب، (1،ط 

 املرجع السابق. 2
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يتبادر إلى القول بأن ما عرفته التجربة اإلسالمية ليس من صميم  وقد

. لكن هذا القول إنما يقارِّن الدين اإلسالمي وإنما هو من وحي التجربة البشرية

بما هو حضارة وتجربة، كما يماثل  اإلسالم، وبين 1بين املسيحية بما هي دين

بما هو دين واملسيحية بما هي حضارة. والحال، أن التاريخ املسيحي   اإلسالمبين  

ُوجد فيه من يدعو إلى العلم كما ُوجد من يحاربه، وكال الطرحين استندا على 

ؤيد مسعيهما، رغم أن الغلبة كانت للتيار املحارب للعلم. نصوص دينية ت

وبدوره، فإن التاريخ اإلسالمي ُوجدت فيه تجارب تدافع عن العلم وأخرى 

ل بأصحابه، وأكيد أن الغلبة كانت أحيانا للتيار العلمي بسبب 
ّ
تناهضه وتنك

أيضا   دعم السلطة السياسية، بينما تسّيد التيار املناهض للعلم املشهد، بدعم

م كال املذهبين نصوصا  من سلطة سياسية تحمل أفكارا غير مستنيرة. ولم يعدِّ

عّضد رأيهما. 
ُ
 دينية ت

وفي سياق الدفاع عن منظور املسلمين للعلم، فإن غالبا ما يكون 

الجواب عندما يسأُل املسلمون عن موقف الدين اإلسالمي من العلم، أن يأتي 

عن التالي: "اإلسالم ال يحرم العلم مثل  الجواب على نحو ال يختلف عن كثير 

املسيحية، بل إن الحضارة الغربية نفسها مدينة لعلماء مثل: ابن رشد وابن 

سينا وابن الهيثم والخوارزمي وأبو حيان التوحيدي والرازي وابن مسكويه وابن 

الراوندي وابن خلدون ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم من العلماء الذين 

. لكن السؤال املطروح هو: هل فعال قرأ 2ل الحضارة اإلسالمية"أبدعوا داخ

 
أتوقع أن األستاذ عبد هللا العروي أشار إلى هذه الفكرة، أو أنني استوحيتها من بعض   -1

 يحضرني النص أثناء كتابة هذا الدراسة. أفكاره، لكن لم 
، لم يبدعوا في الحجاز   -وللغرابة -هل من الصدفة أن أغلب هؤالء، إن لم يكن كلهم،   -2

 وإنما برعوا في الشام وبالد فراس واألندلس؟
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املسلمون ما كتَب هؤالء؟ وهل جامعات ومدارس الدول اإلسالمية تدّرس أفكار 

هؤالء؟ ألم يتم تكفيرهم، كلهم تقريبا )يمكن الرجوع لكُتب امللل والنحل 

حرقت
ُ
كتبهم  املختصة في تصنيف العلماء(، ونعتهم باإللحاد والزندقة وأ

ومكتباتهم وكّبلوا بجانب املساجد يبصق عليهم املصلون دخوال وخروجا كما 

حدث مع ابن رشد مثال؟ هل يستشهد الناس بأقوالهم وأفكارهم أم بأقوال من 

 زندقوهم ورقصوا على جثتهم؟

ع الوقوف عند تفاصيل تجارب عديد العلماء في الدائرة  ومع أنه بالُوس 

صنوف العذاب والتضييق، لوال أن املجال ال ينفسح  اإلسالمية وما القوه من

كثيرا لذلك. إال أن اإلشارة واجبة إلى أننا ال نتذكر أولئك العلماء إال عندما نريد 

ز الجانب السمح واملستنير والعلمي في حضارة املسلمين، ولكن عندما  برِّ
ُ
أن ن

دّرس أبناءنا، فآخر ما نضعه أمامهم هي كتب هؤالء، وإنما ند
ُ
رسهم أفكار ن

الذين كفروهم واتهموهم بالزندقة. نضع كتبهم على الرف ونطلق أسماءهم 

م داخل تلك املؤسسات 
ّ
عل

ُ
على املدارس والجامعات )إذا حدث ذلك(، ولكن ن

أفكاَر من كفروهم وقتلوهم. نتحدث عن علماء اإلسالم املستنيرين، في اإلعالم 

غتنا للفكر املتطرف وللمحّدثين كي وأثناء املحاججة واملجادلة، بينما نسلم أدم

يشنفوا األسماع بأحاديث قتل املرتد والتضييق على الكفار في الطريق وعدم 

موالة غير املسلمين، والتحجير على النساء، والبراء من املنافقين، ونتبع مروجي 

الطب النبوي والتداوي ببول البعير، ومعالجة األمراض بالوهم أو الخرافة، 

في انتقال األمراض بالعدوى... ومع ذلك تجد من يتهم الغير بأنه والرجم، ون

يريد أن يطفئ نور اإلسالم وكأن مشايخ الخرافة والتطرف ينيرون طريق 

 البشرية.
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هم فقط للزينة ولالستهالك  1بمعني، أن ابن سينا وابن رشد وأمثالهما

نا. ولذا، فإن الخارجي أما االستهالك الداخلي فبضاعته ال تنفصل عن واقع حال

هوة ساحقة بين الحديث عن اإلصالح وبين ممارسته، عالوة على البون 

باع خطاهم في البحث 
ّ
الشاسع بين التفاخر بعلماء االستنارة املسلمين وبين ات

علماء الفكر والعقل   قدوتنا    -إن وضعنا  -  العلمي وترجيح العقل. لألسف، نضع

لكن فهمنا وممارستنا إنما نستقيهما من الجهل املقدس والخرافة املتسربلة 

 بالعلم.

 الفقرة الثالثة: حياة اإلنسان بين الجهل والوباء.

لقد أشرنا سابقا إلى أنه رغم غياب وجود طبقة "رجال الدين" في النص 

بث أن عرفت التجربة ، إال أنه ما ل2التأسيس ي لإلسالم الذي هو القرآن

اإلسالمية هذه الفئة على غرار ما حدث في اليهودية واملسيحية، حيث تشكلت 

م األدلة  فئة العلماء وتميزت عن باقي املسلمين بلباسها وطقوسها، ولم تعدِّ

القرآنية على شرعيتها، وإنما أّولت العديد من النصوص من أجل إثبات 

بة على أشخاصها، فأصبحت آية ]اسألوا أهل الذكر إن  وجودها، وخلعِّ الهي 

 
يحاجج البعض، بأن التضييق على هؤالء ليس بأسباب علومهم الحقة من طب   - 1

قالوا أشياء في الدين لم يواقهم عليها "إجماع علماء األمة".  وهندسة وفلك... وإنما لكونهم  
وإن كان هذه القول مردودا ألن هناك عشرات الوقائع التي تثبت أن التضييق إنما تم بناء  
على مواقف علمية، إال أنه من املستغرب كيف يريد "إجماع األمة" أن يرفض ابن سينا  

نه "إمام املالحدة"( ما جاد به عقله طبيا  مثال )الذي تصنفه كتب امللل والنحل على أ
ويرفض ما استنتجه دينيا. أليس العلمان نفسهما من العقل ذاته؟ أليس املنهج العلمي  
الذي اعتمده في العلوم الحقة هو نفسه الذي قاده إلى استنتاج أفكاره حول الدين وهللا  

 والوجود؟
 

 يشجع على تكريس هذه الطبقة!هناك من يعتقد أن النص الديني التأسيس ي نفسه،  -2
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كنتم ال تعلمون[، تشير إلى هذه الفئة، في عرف بعضهم، وخلقوا أحاديث 

منسوبة إلى النبي تدعو إلى توقيرهم وعدم نقدهم، وأضفوا القداسة على 

مقولة: "لحوم العلماء مسمومة"، وتم تحريم مجادلتهم أثناء إلقاء الخطب 

 تد
ّ
ل هذه الفئة في مواجهة الحكام والسالطين، فقد األسبوعية. ومن أجل أال

ُ
خ

عملت على مستويين: األول، تأويل نصوص أو وضع نصوص حديثية تدعو إلى  

طاعة أولي األمر وإن ظلموا أو تسلطوا على الناس بسيوفهم. الثاني، تملق 

  الحكام والدعاء لهم وتحريم الخروج عليهم.

من خالل إيهام الناس بأن  وبهذا تكون هذه الفئة قد ضمنت "العامة"

القرآن والحديث يدعوان إلى احترامها، كما ضمنت الحكام بأن أوجدت 

وجب طاعتهم، كما ابتعدت عن كل القضايا السياسية التي 
ُ
النصوص التي ت

من شأنها االحتكاك بالسالطين. وكّرست نفسها من أجل االشتغال بما أسمته 

طب وهندسة ورياضيات وفلسفة وأدب   "العلم النافع" وكأن العلوم األخرى من

وقانون وفيزياء غير نافعة، وتطور األمر إلى أن بدأ تدريس الدين بشكل محترف 

ورسمي، وأصبحت لهذه الفئة شواهد جامعية تجعل القول في الدين محصورا 

في من يحصل على تلك الشواهد، وكأن املسلم سُيسأل عن أقوال هؤالء ال 

 كل مسلم بنفسه )استفتي قلبك ولو أفتاك الناس(.عن قول هللا كما يفهمه 

لقد تشكلت فئة رجال الدين على مّر القرون، وتطورت إلى أن ظهرت 

مهنة "رجل الدين"، التي يمارسها أشخاص ال عمل لهم باستثناء الوعظ 

واإلفتاء والدعاء للحكام، بل أصبح الدين ال يخرج إال من أفواههم، بأن أصبح 

القرآن من أجل التبرك ومراكمة حسنات القراءة، ثم ُيقّبلونه املسلمون يقرؤون  

ويضعونه جانبا، ويتوجهون إلى رجل الدين من أجل الحصول منه على تفسير 
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أو تأويل معين، بما أن اآللة الفقهية قد أقنعته بأنه "غير قادر على فهم مراد 

تفسيرا  هللا من دون وساطة البشر"، فإذا إذا كان املفتي مستنيرا أعطاه

مستنيرا، وأما إذا كان متطرفا أعطاه تفسيرا يشبهه، وإذا كان شيعيا منحه 

القراءة الشيعية للدين وغيرها من القراءات التي تتلّون وتتنوع بتنوع مذاهب 

وتصورات طبقة رجال الدين، فأصبحت هذا الفئة فاعلة أكثر من فعالية 

نفوذ واملشاهير الذين ُيخطب رجال السياسة، بل ظهر منها األغنياء وأصحاب ال

 وّدهم من أجل حضور حفل أو "بيع" دعاء.

وحتى ال نبتعد عن موضوع هذه الدراسة، بما أن املناسبة شرط، فإنه 

ال بأس من استحضار بعض األمثلة على تعامل بعض "رجال الدين" في اإلسالم، 

ت باملسلمين في أكثر من محطة، إذ تفيدنا امل
ّ
دونات الفقهية مع األوبئة التي أمل

التي اهتمت بموضوع األوبئة والطواعين بأن التاريخ اإلسالمي لم يختلف كثيرا 

عن تواريخ الديانات األخرى، في عالقة الدين بالعلم، ونظير ذلك ما أورده ابن 

، الذي قد يكفي 1في كتابه "بذل املاعون في فضل الطاعون"حجر العسقالني 

يدور في الدائرة اإلسالمية من مواقف، وما  وحده لرسم صورة عامة عّما كان

يعتمل من ممارسات طاردة للعلم، إذ بلغ برجال الدين املسلمين أن تناظروا 

حول ما إذا كان الفرار من الطاعون ُيعّد فرارا من القدر وتوّلٍ يوم الزحف، 

منهم املحرم ومنهم املؤول، ومنهم املتحفظ، ومنهم القلة املستغربة. فنسبوا 

حاديث للرسول التي تنهي عن الفرار من الطاعون، وترفض القول بالعدوى، األ 

 واختلفوا حول ما إذا كان امليت من الطاعون يعتبر شهيدا، ومنهم من تعسف

 
بذل املاعون في فضل الطاعون، تحقيق أحمد عصام )دار  ابن حجر العسقالني،  - 1

 العاصمة، الرياض ٍد ت[(. 
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 في تأويل آيات قرآنية حتى تنطق بلسانه الرافض للتداوي بالعقاقير.

وربما كانت هذه اإلشارة اإلجمالية إلى كتاب ابن حجر كافية لتحقيق 

املراد من االستعانة به في هذه الورقة، حيث الرغبة في البرهنة على أنه وجد 

في الدائرة اإلسالمية من يحرم الرأي العلمي مفضال وضع األحاديث ولي أعناق 

الدليل على القول، لكانت اآليات. ولوال الضرورات األكاديمية التي تفرض إيراد  

تلك اإلشارة كافية، ولكن حسبنا بعض االقتباسات القليلة التي من شأنها 

تسليط الضوء على غرابة املواقف املتخاصمة مع العلم، بل الرافضة حتى  

لرفع الدعاء من أجل رفع البالء، معتبرة ذلك بمثابة الدعاء لرفع أمٍر فرضه 

البن حجر، في سياقه، مناقشته للرافضين لرفع   هللا على عباده رحمة بهم. نقرأ

الدعاء دفعا للوباء: "وقد نازع في ذلك بعض الحنابلة، فقرأت في الجزء الذي 

جمعه املنبجي، أنه يكره الدعاء برفعه، ألن معاذا امتنع من ذلك واعتل بكونه 

لحمى، شهادة ورحمة ودعوة نبينا ألمته )...( وال يرد على ذلك ورود الدعاء برفع ا

ألن املوت بها ال يقع غالبا، بخالف الطاعون، ألن املوت غالبا به، فيتضمن 

الدعاء برفع املوت، واملوت حتم مقض ي ال يتقدم وال يتأخر من انقض ى أجله 

 .1طرفة عين"

هكذا نظرت هذه الفئة من رجال الدين املسلمين إلى الطاعون في عالقته 

مت باملوت بسببه، و 
ّ
رفضت حتى اللجوء إلى الدعاء من أجل باإلنسان، إذ سل

شتهى. ولئن كان 
ُ
رتجى، ورحمة ت

ُ
تجاوزه، بما أنه موت محقق، وبما أنه شهادة ت

صحيحا أن فئة من العلماء رفضت هذا القول، فإن رفضها أيضا ليس من 

 
 .318املرجع السابق، ص  -1
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باب اللجوء إلى العلم وإنما من باب استحضار نصوص دينية تؤكد على الدعاء؛ 

صحاب هذا الرأي، أورد صاحب "بذل املاعون في فضل ففي سياق مناقشته أ

الطاعون" فقرة، تظهر نظرته للتداوي بما تنتجه مختبرات العلماء، قائال: "وال 

شك أن التداوي باألدعية أنجح من التداوي بالعقاقير. والطاعون ليس هو 

املوت، وإنما هو مرض من األمراض، فيدعى برفعه ويستعاذ منه، كما في سائر 

مراض، وإن كانت تكّفر الذنوب، واملوت ببعضها شهادة، وقد ثبت أنه من األ 

مرنا باالستعاذة منهم"
ُ
. هي إذن نظرة أسطورية للمرض 1وخز الجان، وقد أ

كون من مات بشكل عام دفعت البعض إلى التمييز بين األمراض من حيث 

 ببعضها شهيدا ومن مات ببعضها اآلخر غير شهيد.

ص أحد املشا
ّ
يخ الذين اعتمده ابن حجر، أهم اآلراء الدينية في ويلخ

املوضوع، بهدف التعليق عليها، على النحو اآلتي: أحدها، الطاعون رحمة، 

فكيف يطلب رفعه؟ ثانيها، أن الصابر له مثل أجر شهيد، فطلب رفعه تبرٌم 

بهذا الثواب الجزيل؛ ثالثها، أن اإليمان بالقدر يقتض ي أال يصيب أحدا إال ما 

ب عليه، فطلب ما قدر رفعه تحصيل الحاصل، وطلب ما قدر وقوعه كت

مستحيل؛ رابعها؛ ثبوت النهي عن الفرار منه، وفي طلب رفعه نوع فرار؛ 

. لم يكن هذا 2خامسها، أن النبي دعا به ألمته، ففي طلب رفعه معارضة له

الشيخ بصدد تصنيف مواقف "العامة" من األوبئة، وإنما كان في سياق جمع 

  مواقف رجال الدين، ويرد عليهم.

 ول ــتلف اآلراء حــــــــــــام هذه الورقة عرض مخـــــــــــ ا أنه ال يدخل في اهتمـــــــــوبم

 
 املرجع السابق.  -1
وي، في "حّل الحبا.."، وقد أورده ابن حجر في املرجع    -2

ّ
هذا ما جمعه الشيخ ولي الدين املل

 . 91قة، ص .الساب
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سخط، وما املوقف من الدعاء أو الخالف حوله، وما إذا كان الوباء رحمة أم 

ذلك من بسط أدلة كل طرف في هذا املوضوع، فإنه يمكن تنصيف  يستتبع

القول الديني في املوضوع إلى عدة أصناف: يرى األول أن الوباء رحمة من هللا 

وينبغي عدم الفرار منه أو تجنبه، ونفى وجود العدوى، بل يمكن حتى أن يطلب 

هذا الصنف وّده، وكأن اإلنسان في سعي ملعانقة األوبئة، وقد أورد أصحاب 

د موقفهم، واستصحبوا  1أحاديث اختلفوا في درجة صحتها، وأّولوا آياٍت تسنِّ

وقائع تؤكد رأيهم؛ بينما تأكد للصنف الثاني أن الطاعون ُمعٍد، لكن ليس 

بطبيعته، وإنما باحتكاك الصحيح باملعتل، ولذلك فهو من هللا، ومن مات منه 

ء من أجل زواله، وال يوجد دليل فهو شهيد، لكن لن يمنع ذلك من رفع الدعا

الثالث فهم القلة على تحريم الفرار منه، رغم أنه فضل من هللا؛ وأما الصنف  

أن يكون الوباء رحمة أو فضال من هللا، وإنما هو مرض ينبغي الذين رفضوا 

دفعه بالعقاقير، وواجٌب على الناس الفرار منه والتزام الحجر الصحي، 

ا فيها الدينية. يغلب على تركيبة هذا الفئة األطباء والتوقف عن التجمعات بم

والفالسفة من أمثال ابن سينا وأبو بكر الرازي، ولسان الدين ابن 

إذا تركنا جانبا هذا السجال النظري، فإن املمارسة امليدانية  الخطيب...إلخ.

لدى  أثبت غالبا، أن الرأيين األول والثاني هما األكثر تسّيًدا في املشهد الوبائي

املسلمين، بينما ظل الرأي الثالث مهجورا، وأحيانا تم التنكيل بالقائلين به، 

موا بـ الذي عرفته دمشق عظم  يروي ابن بطوطة عن الطاعون األ "الكفر".    وُوسِّ

م، قائال: "صام الناس صيام ثالثة أيام متوالية، ثم اجتمع األمراء 1342حوالي  

 
وقال القرطبي في "املفهم": "العدوى من أوهام جهال العرب؛ ألنهم كانوا يعتقدون أن   -1

املريض إذا دخل في األصحاء أمرضهم، فنفى النبي ذلك وأبطله، وأزاح شبهتهم بكلمة  
 .342واحدة وهو قوله: "فمن أعدى األول؟"، املرجع السابق، ص 
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بقات في الجامع حتى غّص بهم، وباتوا والشرفاء والقضاة والفقهاء وسائر الط

وا الصبح وخرجوا جميعا على 
ّ
ليلة الجمعة بين ُمصّل وذاكر وداٍع، ثم صل

أقدامهم وبأيديهم املصاحف، واألمراء يتقدمونهم حفاة، وخرج جميع أهل البلد 

ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وخرج اليهود بتوراتهم، والنصارى بإنجيلهم.... 

ون متضرعون إلى هللا بكتبه وأنبيائه، وقصدوا مسجد األقدام، وجميعهم باك

وأقاموا به في تضرعهم ودعائهم إلى قرب الزوال، وعادوا إلى البلد، وصلوا 

. هكذا واجه الناس الوباء الذي ينبغي أن يتفرقوا بسببه بدل أن 1الجمعة"

 يجتمعوا ويلتصقوا ببعضهم بعضا.

 الرواية، بشكل يكاد يكون متطابقا، منويؤكد بعض املؤرخين هذه  

قبيل ما أورده ابن حجر العسقالني، على لسان "ابن أبي حجلة"، بخصوص 

هـ، والذي راح يوّصف األمر على نحو التالي: "وأما في   749ما عاصره حولي سنة  

دمشق، فإنني كنت بها، فشاهدت حالها الحائل، وحائطها املائل. ورأيت بها 

األحبة، ثم نفث الدم والكبة. فأناخ بها، وهبت شماله ذات اليمين وذات موت 

الشمال. وفي شهر ربيع األول، اجتمع الناس على قراءة البخاري، وقرأوا سورة 

نوح بمحراب الصحابة ثالثة آالف وثالث مائة وثالثا وستين مرة، اتباعا لرؤيا 

 لواتـــــــــــ نوت في الصــــــــطيب في القــــــاعون. ثم شرع الخـــــرآها رجل. ودعوا برفع الط

 الئحة املراجع:ع والدعاء، وحصل للناس الخضوع والخشوع والتضر 

 الصراع املتجدد مع كل بل ألن التأويل االسالمي السائد هو الذي ال زال

 
بطوطة، تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار،  ابن بطوطة، رحلة ابن  -1

ص  ، الجزء األول،1987،  1تحقيق: عبد املنعم العريان، دار إحياء علوم الدين، بيروت، ط
116. 
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]...[ ثم نودي في البلد في نزاع مع العقل ومنتجاته. ومؤثرة، فهذا يدعوع واإلنابة  

ة أيام، ففعلوا. ثم وقفوا بالجامع، كما يفعلون في شهر رمضان، ثم ثالثبصوم  

خرجوا يوم الجمعة، سابع عشر الشهر، إلى املسجد القَدم، فتضرعوا إلى هللا 

تعالى في رفع الطاعون. وخرج الناس من كل فج عميق، حتى أهل الذمة 

يزدد األمر إال  واألطفال، وانتشروا في الطرقات، وأكثروا التضرع والبكاء، ولم

. هكذا إذن! فبسبب رؤيا رآها رجل قرأوا البخاري 1شدة وال املوت إال كثرة"

مرة، ال أقل وال أكثر، بينما لم تقنعهم دعوات العلماء الذين نصحوهم  3363

بتجنب العدوى ونبذ التجمعات، وإنما فضلوا "الشهادة"، على النجاة، ولم 

 واليهودي.يختلف األمر بين املسلم واملسيحي 

ن تجاهٍل   وعلى غرار ما ساد في كل الحضارات ولدى معتنقي الديانات، مِّ

"صاحب املنظار"، مقابل التبّرك بالخرافة والجهل في سبيل مواجهة الوباء،  لـ

د  الذي كان
ّ
ينبغي التصدي له بالعلم والعقل، فإن تراثنا اإلسالمي قد خل

العديد من األسماء، وأكيد أنه أغفل الكثير منهم ما دام التاريخ يكتبه املنتصر 

أو من يدور في فلكه، ونموذج ذلك ما حدث مع لسان الدين بن الخطيب )توفي 

املجاالت  م( الذي جمع بين الطب والفقه وبرع في العديد من 1374سنة 

اء الجهل والخرافة، ـــــــاألخرى، لكنه لألسف تعرض لهجمة شنيعة من طرف علم

 .2ومنهم من تتلمذوا في مدرسته، لكنهم تعاملوا على أستاذهم

 
 381ص   العسقالني، بذل املاعون،  - 1

ماني الغرناطي، املتوفى سنة - 2
 
ل م. 1374أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن الخطيب السَّ

رجح بعض الروايات أنه قتل على يد بعض تالمذته، ولم يستفد من مقولة "نجت  ت
الفلسفة من بطش أعدائها، بامتهان الفالسفة مهنة الطب، وتغاض ي الحكام عن وشايات  

في سبيل إشفائهم"، ألنهم تسللوا إلى سجنه وخنقوه  أعائدهم مقابل ما يقدمونه لهم 
داخله، ونبشوا قبره وعرضوا جثمانه للشمس إلى أن احترق. وهناك رأي يعتقد أن "باب  
املحروق" في مدينة فاس إنما سمي عليه. لكن كل هذه الرواية تحتاج إلى دليل مادي  
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، وشتت جهده بين البحث عن 1لقد عانى ابن الخطيب كثيرا مع الجهل

ن الرد على منكري  العدوى بناء على   سبل معالجة الوباء وإبعاد الناس عنه، وبي 

د وثيقة نادرة توضح هذا املجهود القّيم الذي قام به 
ّ
نصوص دينية، وقد خل

نعة السائل عن  في سبيل التوعية بخطورة الجائحة، عنونها بعنوان معّبر: "ُمق 

 749، واملقصود هنا الوباء الذي ضرب األندلس حوالي عام 2املرض الهائل"

كن وبدل أن يواجهونه بالعلم وباالعتزال هجرية، الذي عصف بآالف الناس. ل

مخافة العدوى، أنكر فريق منهم العدوى ورفض ما نسميه اليوم بـ"الحجر 

الصحي"، ما دفعه إلى بسط الحجج العلمية والدينية للرد على هؤالء، نقرأ له: 

"فإن قيل: وكيف نسلم دعوى العدوى وقد ورد الشرع بنفي ذلك؟ قلنا: وقد 

بالتجربة واالستقراء والحس واملشاهدة واألخبار املتواترة،  ثبت وجود العدوى 

ط هللا عليهم من بعض 
ّ
وهذه مواد البرهان". ويضيف في موضع آخر: "وسل

 .3املفتين من اعترضهم بالفتيى اعتراض األزارقة من الخواج للناس بالسيوف"

وألن الرجل قد جمع بين الطب والفقه وبرع فيهما معا إلى جانب   

اسة )يلقبونه بذي الوزارتين(، فإنه لم يّدخر وسيلة تساعده في إقناع السي

فها، فتارة يأتي بقصة الرجل الذي بنى 
ّ
الناس باعتزال بعضهم بعضا إال ووظ

َك الناس جميعا ولم تسلم إال 
َ
باب داره على أهله في مدينة سال، حتى هل

 

املوضوع ملن هو مختص في  يثبتها، وإنما أوردتها هنا فقط من باب الدعوة إلى البحث في
 ذلك.

هو نفسه من تحدث أكثر من مرة في "ُمقنعته" عن الجهل، من مثل هذا البيت الشعري    -1
 الذي أورده: "ما يبلغ األعداء من جاهلِّ ما يبلغ الجاهَل من نفسه".

 
نعتمد هنا هذه النسخة: ُمقنعة السائل عن الوباء الهائل، تحقيق حياة قرة، منشورات    -2

 .2015دار األمان، الرباط، 
 .72نفسه، ص  -3
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تب املؤرخين، وعلى رأسهم ا1عائلته
ُ
بن بطوطة، كيف ، وتارة يروي لهم من ك

أن أهل الجبال واملساجين هم األقل تضررا من انتشر الوباء بداية في الصين، و 

جَهل 
ُ
األوبئة، وتارة يعود بهم إلى النقاش الفقهي، نقرأ له: "ومنا ألصول التي ال ت

أن الدليل السمعي إذا عارضه الحّس واملشاهدة لزَم تأويله، بما ذهب إليه 

العدوى"، قبل أن يختم بقوله: "والكالم في القول طائفة ممن أثبت القول ب

بالعدوى أو بعدمها شرعا، ليس من وظائف هذا الفن، وإنما جرى مجرى 

ثل، وله تحقيق في محله"
ُ
 . 2الجمل املعترضة وامل

الواضح أن لسان الدين ابن الخطيب لم يكن في "ُمقنعة السائل" يرد  

ين مسلمين أنكروا العلم ورفضوا على القساوسة والرهبان، وإنما على رجال د

القول بالعدوى، وهذا دليل ملموس على أن الجهل والتخلف ُوجد ويوجد في 

، كل الحضارات، كما ُوجد ويوجد من تصدى ويتصدى له في كل الحضارات

بل لم يتحرج لسان الدين بن الخطيب في وصف هؤالء املفتين بـ"الزعارة 

ر 
ُ
على هللا، واسترخاص نفوس املسلمين"، وأورد فيهم أبياتا شعرية  والّتصاق

كونهم يّدعون باللسان ما ال تصدقه قلوبهم، وألصق بهم تهمة   تصفهم بالجهل،

 عدم اإلملام بما هم خائضون فيه.

 

 

 

 
"كالزاهد ابن أبي مدين بمدينة سال، وكان من القائلين بالعدوى، وقد تزود ملدة، وبنى  -1

أ نسمة واحدة بطول تلك املدة".  باب داره على أهله وهم كثيرون، وفنيت املدينة، ولم يرز 
 .75املرجع السابق، ص 

 . 74، ص املرجع السابق -2
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 خاتمة:

ال يسعنا في خاتمة هذه الدراسة إال إبراز نقطة طاملا تم تأجيلها إلى هذا 

ق هذه العمل، املستوى من  البحث، وهي تلك التي تتصل باستدراك قد يالحِّ

مفاده أن األمثلة الواردة في البناء الحجاجي، ال تؤكد أن الدين في خصومة 

علمية مع العلم، وإنما هناك أقوال دينية هي التي تؤّول الدين بما يتناقض مع 

ركزت أكثر العلم، وتجعل األمر يبدو في صورة خصومة بينهما، وأن الدراسة 

على النماذج السلبية في تعاطيها مع املوضوع، وأغفلت حاالت عديدة أّيد فيها 

 أصحابها الطرح العلمي. 

إن ما حاولت أن أجادل عنه في الفقرات السابقة، لهو شديد االتصال 

سم 
ّ
بالقول الديني وليس بالدين نفسه، قناعة مني بأن الدين حّمال أوجه، ويت

تجعل لكل قراءة موطئ قدم في دائرته، وسواء كان ذلك بمرونة من شأنها أن 

دينا إسالميا أو مسيحيا أو يهوديا.. إلخ. ألنه إذا كان ينظر تاريخا للمسيحية على 

أنها ضد العلم، فإن هذا النظر يمكن أن ينطبق تماما على نظرتنا لإلسالم، 

هم، كما مادام قد ُوجد في امليسيحة من يرفض تكفير العلماء والتضييق علي

وجد في اإلسالم من يرفض أقوال العلم، ويشجع على الجهل والخرافة. والحال 

أن األمر ال شأن له بدين يرفض العلم وإنما برجل دين تأّول الدين مدفوعا 

بـ"ما قلبياته" )والتعبير الذي بين مزدوجتين لسروش عبد الكريم( الطاردة 

لدين على نحو إيجابي بخصوص للعقل، املرّحبة بالنقل، أو برجل دين قرأ ا

العلم، مدفوعا بـ"ما قبلياته" املستنيرة. بمعنى آخر: إن الدين ال ُينطقه إال 

اإلنسان، وهذا اإلنسان إما أن يكون مدركا ألهمية العلم أو مدافعا عن 

 "النص".
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وليس ألن الكنيسة أصبحت في العالم الغربي اليوم ضعيفة، فإن ذلك 

ن املسيحية لم تعد تناهض العلم وتقتل العلماء، وتكسر يؤدي إلى االستنتاج بأ

"منظارهم"، وإنما ألن تيار العقل املنادي بأسبقية املنظار على النص، قد انتصر 

اني(، طاردا 
َ َ
وتسّيد، واستعمر مساحات إضافية في املضمار الزماني )الَعامل

ي الحكم بأن التأويل الخرافي للمسيحية نحو خفايا مظلمة. وال يمكن التسرع ف

تلك التأويالت قد اختفت تماما، ولكنها تنتظر دائما خفوت نداء العقل لكي 

تتسيد املشهد من جديد، وقد ذاق العالم بعض لدغاتها في أكثر من منطقة 

خالل السنوات القليلة املاضية. وألن الش يء بالش يء يذكر، فإن ما نقوله عن 

أيضا بخصوص اإلسالم؛ فليس املسيحية هو نفس القول بخصوص اليهودية، و 

سة للنص، ال تزال قوية ومؤثرة، فهذا يعني أن اإلسالم ضد  ألن األصولية املقّدِّ

العلم، بل ألن التأويل اإلسالمي السائد هو الذي ال زال في نزاع مع العقل 

 ومنتجاته.

خالل جائحة  من دول شرق آسياإن ما حدث في باكستان وفي غيرها 

دى املسلمين أو املسيحيين أو اليهود أو غيرهم ممن كورنا فيروس، سواء ل

دليل إضافيٌّ على أن البشرية 
َ
يرفضون إعمال العقل في التصدي لألوبئة، ل

ستعود القهقرى إذا ما احتضنها التخلف املتسربل بالدين، صحيح أن جل 

أمر إغالق دور العبادة مثال، وأن  (2020املجتمعات تقبلت اليوم )بداية عام 

ر من فقهائها ورجال دينها قد فتشوا في تراثهم ووجدوا ما يعّضض موقف الكثي

اإلغالق، لكن األكيد أن أصوات الرفض إذا حازت القوة واألتباع فإن رأيها هو 

الذي يسود، وما حدث في باكستان لهو خير دليل على هذا القول، بما أن 

ترضخ لهم، وما  مشايخ الدين هناك لديهم من القوة واألتباع ما جعل الدولة
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وا شرعيا" 
ّ
شطحات اإلنجيليين الجدد في الواليات املتحدة األمريكية الذين "رق

الرئيس "ترامب" أمام وسائل اإلعالم، وطافوا شوارع نيويورك، قارئين 

الطالسين في محاولة منهم لطرد الجن، لدليل آخر على أن العالم قد يعود إلى 

 نقل.الخلف إذا ما تراجع العقل وتقدم ال
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 الئحة املراجع:
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 (.1981الطليعة، بدون تاريخ، الكتاب األصلي صدر في بارس سنة 
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ّ
 (.1993مقل
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. )بيروت، 1سروش عبد الكريم. الدين العلماني، ترجمة أحمد القبانجي ط ✓

2009.) 

ة في العالم الحديث، ترجمة قسم اللغات كازانوفا خوسيه. األديان العام ✓
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تأمالت من : (19كوفيد  )كوروناجائحة العصر 
 زوايا ثالث

 
 د. حسن الطالب                                              

 زهر ابن جامعة اآلداب بكلية أستاذ

 

 حقيقة أغرب من الخيال كانت البداية هكذا:

 العالم على هول ُصورٍ ( استفاق  2019في شهر ديسمبر من العام املاض ي )

، حيث ظهر فيها بعض ووهان قادمة من الشرق األقص ى في الصين بمدينة

الصينيين في املدينة وهم يتساقطون كالذباب وسط شوارع مدن شبه خالية. 

لم يكن ظهور فيروس هنا أو هناك في بقاع العالم بالش يء الجديد، فقد اعتاد 

كاملالريا والجدري،  األمراض الفتاكةفيما مض ى على سماع أخبار بعض  الناس

، سواء أكان ذلك في القديم أو الحديث، فضال عن أنواع 1والكوليرا، والتيفوئيد

أخرى من الفيروسات املعروفة أو غير املعروفة، السيما في إفريقيا وآسيا. لكن 

الجديد هو أن تخلق هذه الصور التي تداولتها معظم املحطات التلفزيونية 

ة الهلع في قلوب املشاهدين في أنحاء العالم، ومعظمهم من جيل لم العاملي

يسبق له أن عايش وضعا شبيها، فانتهوا إلى االعتقاد، بادئ األمر، بأن يد 

الفيروس لن تمتد إلى خارج الصين، وأن هذا البلد الذي مأل الدنيا وشغل 

على أن  الناس في السنوات األخيرة، باعتباره قوة اقتصادية صاعدة، قادر 
 

: الدليل الذي  19"فهم كورونا كوفيد    Understanding Corona virus. انظر للتوسع كتاب 1
وهو    (TonnyRutakirwa)أنت في أمس الحاجة إليه" )باالنجليزية( للطبيب طوني روتاكيروا

 .  11متوفر على الشبكة. ص 
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يتغلب عليه بتقنياته وحكمة ساسته وصرامتهم في التنظيم املحكم املعهود في 

سياساتهم الشيوعية الصارمة، والذي شهد عليه القاص ي والداني. وإذا 

بالفيروس يكسر كل الحدود الجغرافية، ويعيد ترتيب أولويات االقتصادات 

سن سياسة الطوارئ   والسياسات متحديا جبروت أعتى الدول التي أرغمها على

ل كل املشاريع الصناعية والسياسية والثقافية والتعليمية 
ّ
واالنعزال، وعط

، فضال عن الكثير من املؤتمرات والفعاليات املحلية والفنيةوالرياضية 

واإلقليمية والدولية إلى أجل غير مسّمى، وكأن حال لسانه يقول مخاطبا 

مت عليكم شوارعكم ومقاهيكم   الجميع: من دخل منكم داره فهو آمن، فقد حرَّ

ومصانعكم ومدارسكم وجامعاتكم ونواديكم ومسارحكم، وكل أشكال التجمع 

 .التي ألفتموها من قبل، فادخلوا مساكنكم أو ألحطمنكم

ليصل بسرعة قياسية إلى باقي ووهان ثم إذا بالفيروس ينتقل إلى خارج 

ران وإيطاليا وفرنسا املدن الصينية، بل إنه تجاوز الحدود ليصل إلى إي

وإسبانيا، وينتشر بسرعة البرق أيضا في أكبر القوى االقتصادية والسياسية 

م أن األمر لم يكن 
َ
ية كأمريكا وروسيا وأملانيا وهلم جرا. حينها أدرك العال

َ
العامل

يتعلق بفيروس عادي، ووقعت حكومات العالم كلها في حيص بيص تضرب 

س األخبار، منتظرا الدور على من يأتي، أخماسا في أسداس، وكل منها يت حسَّ

د " اللهم حوالينا وال ولتبدأ عملية عّدِّ املرض ى املصابين، وأصبح الجميع يرّدِّ

إلى إعالن  2020مارس  11"، لتنتهي أخيرا منظمة الصحة العاملية يوم علينا

. هكذا بدأت القصة ولم تنته بعَد الجائحة وباء عامليا ال منجاة ألي بلد منه

ّلِّ ما عانته البشرية خالل الشهور التالية )السيما فبراير ومارس وأبريل ذروة 
ُ
ك

انتشار الفيروس(، ودخل العالم كله بدءا من شهر فبراير في حالة أشبه 
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ولعبت اآللة اإلعالمية الجهنمية دورا بارزا في إشاعة الرعب في بالهستيريا، 

م وهي تنشر صورا من إيران وفرن
َ
سا وإسبانيا يظهر فيها كل بقاع العال

املئات، إن لم نقل اآلالف من املرض ى الذين ُينقلون بسيارات اإلسعاف إلى 

ن داخلها صورا مرعبة لطوابير من املرض ى املمددين على املستشفيات،  ومِّ

رة ال يكاد الناظر يميز وجوههم مما عالها من أجهزة التنفس وأسالكها،  األسِّ

رأس املريض الواحد )كل  لذين احتشدوا عندومن كثرة املمرضين واألطباء ا

مريض كان يتطلب أربعة إلى خمسة كوادر طبية على مدار الساعة(.. انتشر 

املرض في بقاع العالم بسرعة قياسية حاصدا الكبار قبل الصغار، الشباب 

والعجزة، ال يفرق بين الناس ال في مراتبهم، وال في أعمارهم وال في قوة مناعتهم 

كما لم يفرق بين الغني والفقير، وال بين الدول النامية والدول  أو ضعفها،

الفقيرة. كان أشبه ببقعة زيت تمتد في كل لحظة وكل دقيقة إلى كل بلد وإلى 

 كل صقع قريبا كان أم بعيدا. 

لقد عّرى هذا الوباء البشرية كلها حقيقة كل ما تصورته إنجازا غير 

ب كيف أن هذا اإلنسان الذي وصل مسبوق في كل األصعدة، وظهر لكل ذي ل

إلى القمر، وصانع الصواريخ العابرة للقارات، وصاحب املبتكرات واالكتشافات 

العلمية التي ال تكاد تحص ى في عشرات امليادين العلمية واملعرفية 

والتكنولوجية، هذا اإلنسان بدا عاجزا عن معرفة أسرار فيروس خفٍيّ ال ُيرى 

متجدٌد ومتحوٌل، ال وجه له وال شكل، يفتك بكل َمن   بالعين املجردة.. فيروس

يقف في طريقه؛ فيروس أوقف عجلة اإلنسان في العالم كله، وفي مختلف 

لها إلى جمود  أنشطته االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتعليمية فحوَّ

واستحالت الحياة في كل أبعادها إلى ما يشبه املوت والسكون رهيب، 
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مت فخلت الشوارع من كل دبيب، ودخل الناس بيوتهم والجمود والص

وارتسمت في خياالتهم مذعورين فأغلقوا من ورائهم األبواب والنوافذ، 

سيناريوهات هوليودية ال عد لها وال حصر، فاختلط الحابل بالنابل في تصديق 

أو تكذيب مئات من األخبار املرتبطة بحقيقة الفيروس، وتعددت التفسيرات 

ت، وزاد من ذلك ما كان ينشره زعماء الشعوب وساستها في خطبهم والتأويال 

من معلومات وحقائق عن حقيقته وحدود الخطر وآفاقه، وانبرى الخبراء من 

أطباء وعلماء الفيروسات يطلقون التصريحات والتصريحات املضادة، مما 

 أدخل الشعوب كلها وحكوماتها في دوامة من الشك والريبة من حقيقة األمور.

وأمام كل ذلك اكتفى عامة الناس من الذين لم يفهموا شيئا من التناقضات 

ق؟كلها بطرح سؤال بسيط:  نا و من نصّدِ
َ
ما الذي حدث ويحدث في عامل

  ؟اليوم

ما بين شهر ديسمبر الذي بدأت فيه بوادر املرض في الظهور في مدينة 

( تقاطر سيل من الكتابات 2020يونيو    15ووهان بالصين إلى حدود يومنا هذا )

)تشومسكي/  1حول فيروس كورونا، سواء من كبار الكتاب واملفكرين العاملين

أو من الصحفيين  لوكليزيو/ مونديانو/ ه.كيسنجر / الطاهر بن جلون/ ..إلخ(،

الكبار واألساتذة الجامعيين في مختلف بقاع املعمور، كيف ال وقد أتاحت وتيرة 

ظهور الفيروس وانتشاره في املعمور، فضال عن مختلف مشاعر الخوف 

والهواجس التي أثارها في النفوس، مجاال للكتابة والتأمل وإعادة ترتيب 

ي، حتى أمكن القول إن عشرات األولويات في دالالت التقدم والتطور البشر 

 
1 . Des écrivains parlent de Corona Covid 19, article publié dans Le monde 
diplomatique, n : Avril 2020.  
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ج خالل الوباء، وكل ما  املجلدات ال تكفي لتتبع ورصد وتحليل كل ما كتب وُدّبِّ

ج بعده، وأنه جدير بالروائيين أن يتخذوا من هذا الوباء منطلقا  سُيكَتب ويدبَّ

. بعضهم 1"الحب في زمن الكوليراملادة روائية شبيهة برائعة غارسيا ماركيز "

القول إن ثمة حدا فاصال بين زمنين حاسمين: ما قبل وما بعد  ذهب إلى حد

كورونا، وإن عاملنا لن يبقى أو يعود كما كان قبل كرونا، فكثير من األشياء 

ستتغير ال محالة، سواء ما تعلق بظهور قوى اقتصادية ستقود العالم بدال من 

ير أن الش يء الذي أمريكا، أو ما تعلق بأولويات صنع القرار الخارجي والداخلي، غ

اتفق حوله الجميع هو أن النظام الصحي العالمي، وعلى خالف املتوقع، كان 

أضعف وأهون مما يتصور الجميع، وأن مجرد الوصول إلى حالة االستجداء 

من قبل دول عظمى كالواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا لطلب أجهزة 

مغا على أن الدول املحسوبة على التنفس من بلدان كالصين يكفي دليال دا

الدول الصناعية الكبرى أهملت قطاعا حيويا كالصحة، ولم تخصص ما يكفي 

روا بوالدة عالم من العدة ملواجهة فيروس مثل كورونا. 
َّ

تاب آخرون بش
ُ
ك

وإنما صعبة جدا ألن التعافي من اآلثار جديد مختلف لن تكون بدايته سهلة،  

يروس، وانعكاساته السلبية على نمو الناتج الخام الوخيمة التي ترتبت عن الف

للدول، وتزايد أعداد هائلة من العاطلين عن العمل، فضال عن االنكماش 

االقتصادي الذي دخله العالم بأسره، وغير ذلك من التأثيرات الكارثية، كلها 

ـــــــــار تتطلب عقدا على األقل للخروج منها، أو على األقل استعـــــــــــآث  ادة التوازن فيـــــ

 
.  1. الحب في زمن الكوليرا، غراسيا ماركيز، ترجمة صالح علماني ، سلسلة نوبل، ط 1

1991 . 
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 . 1مجاالت حيوية كالتشغيل والنمو االقتصادي

وكمثقف معني بما يجري من نقاش بشأن هذه الجائحة عّنت لي زوايا 

ثالث يمكن أن تكون مدخال لتسليط الضوء على وقع جائحة كرونا على 

املستوى الكوني وهي: زاوية السلطة اإلعالمية وتضارب املعلومات، وزاوية 

جائحة والبيئة؛ وثالث الزوايا البحث العلمي في عاملنا العربي ودوره في مثل ال

 هذه الحالة. 

 زاوية السلطة اإلعالمية وتضارب املعلومات ودور اإلشاعات: .1

منذ بدايات انتشار املرض وخالل الحجر الصحي تقاطر سيل من 

، حتى  2الكتابات واملعلومات بشأن الجائحة، وتدفقت من كل حدب وصوب

هل كان أصبح من العسير على املتتبع العادي االهتداء إلى املعلومة الصحيحة.  

الفيروس طبيعيا أم أنه مصطنع في مختبرات ووهان التي كثر الحديث عنها 

  -بناء على مقاصد تخريبية–وعن وجودها في هذه املدينة؟ وهل تعّمد أحد 
 

نعوم تشومسكي في حوار مع وكالة "فرانس   ستراتيجيات -. عّبر العالم اللساني والجيو1
بريس"عن هواجسه بشأن مستقبل البشرية ما بعد كورونا، والسيما فيما يتعلق بطبيعة  
التفكير اإلنساني وعالقته بالبيئة، ونظرته ملفاهيم التطور والتقدم التكنولوجي، مؤكدا أن  

ظرة مراجعة لكل األسس التي  النموذج األمريكي في طريقه إلى االنهيار، وهو ما يتطلب في ن
قام عليها تعاملنا مع العوملة. "سنخرج من الوباء، لكن بثمن باهظ، لن نتعافى من ذوبان 
الغطاء الجليدي في القطبين، وارتفاع منسوب البحار، واآلثار األخرى املترتبة عن التغير  

 . https://www.alaraby.co.uk/politicsاملناخي". انظر الحوار على رابط: 
. نشير فقط إلى انخراط الكتاب واألدباء في تدوين ما واكب الجائحة من جهود من قبل  2

كاتبا ومبدعا )ميشيل بيس ي، مارك   64املمرضين والكوادر الطبية، فقد التأم أكثر من 
ليلفي، إريك أورسينا، لكريستيان طوبيرا، دانييل ستيل، مارك ليفي...إلخ( على إصدار  

)ضمن   Des mots par la fenêtreوان " كلمات من النافذة" كتاب جماعي تحت عن
شر الكتاب مجانا على موقع  (. Editisمنشورات 

ُ
 . انظر رابط:Lisez.comوقد ن

 : https://www.ouest- france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus- 64- 
ecrivains- s- unissent- pour- un- recueil- de- nouvelles- au- profit- des- soignants- 
6802500 
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دينة أم أنه خرج ملجرد إخراج الفيروس من ردهات املختبرات ونشره في امل

ِد السيطرة عليه فانتشر انتشار النار في الهشيم؟
ْ
ق

َ
  ف

في البداية أفادت بعض التصريحات األمريكية أن الصين حولت مدينة 

ووهان إلى مختبر للفيروسات في إطار استراتيجية جديدة لتدشين ما يسمى 

بعض الدول كحل  بالحروب أو األسلحة الجرثومية الجديدة التي قد تلجأ إليها

أخير وسهل إلبادة منافسيها مستقبال. ثم سرعان ما جاء الرد من الصين التي 

اتهمت جنودا أمريكيين زاروا ووهان فنشروا الفيروس فيها!. بعض التحليالت 

التي ظهرت في بعض القنوات التلفزية ذهبت إلى حد القول إن من يقف وراء 

يب األوراق على املستوى الكوني عبر خلط ظهور الفيروس خبراء أرادوا إعادة ترت

وإحداث بلبلة وفوض ى كبيرة، يكون التشتت والهلع وعدم التركيز من أقوى 

أسلحتها التدميرية مما سيفسح املجال لظهور قوى اقتصادية جديدة ونكوص 

أخرى، ولو كان ذلك على حساب التضحية ببضعة ماليين من البشر. محللون 

مجرد إشاعة، وأنها نوع من األنفلونزا قول إن كورونا  آخرون ذهبوا إلى حد ال

وأن هالة الخوف العادية التي تظهر بين الفينة واألخرى في تاريخ البشرية، 

والفزع التي تم اصطناعها مجرد فزاعة كان من ورائها شركات أدوية مصلحتها 

مراكمة مليارات الدوالرات. أما رئيس حكومة بريطانيا فقد صب املزيد من 

على الزيت على النار ليلقي الرعب في ماليين من البريطانيين عندما صّرح: "

"، ثم تلى الكثير من األسر أن تنتظر فقدان أقربائها بسبب فيروس كورونا

جت مناعة القطيعذلك بروز مفهوم صادم ملشاعر البشر هو مفهوم " " الذي روَّ

نتشار الفيروس إال له حكومته، مفهوم مؤداه أنه كلما توسع نطاق ودائرة ا

وتنامت املناعة الوطنية عند األجيال رغم ما يترتب عن ذلك من ضياع كثير 
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كل هذا وغيره خلق املزيد من التشويش واالضطراب في املعلومات . من األرواح

املتضاربة أصال. وعموما فقد كان لآللة اإلعالمية دور كبير في خلق حالة من 

اط الناس، الش يء الذي خلق لدى الكثيرين الهلع والخوف واالضطراب في أوس

هواجس نفسية تحولت فعال إلى أمراض نفسية لن ُيبرأ من آثارها بسهولة. 

والالفت للنظر في هذه اآللة اإلعالمية دخول شركات األدوية على الخط للترويج 

لهذا الدواء أو ذاك، أو لدحض فكرة وجود دواء ناجع للداء وقبول أو الطعن 

ر بها بعض األطباء هنا أو هناك )حالة الطبيب ديديي في أدوية أ و لقاحات بشَّ

راوول في فرنسا(، ثم ما أعقب ذلك من تنافس محموم بين هذه الشركات 

 نفسها في أفق التخطيط لتحقيق أرباح مادية طائلة.

لم يكن املغرب استثناء في هذا املجال، ولم يسلم بدوره من تأثير اإلشاعة 

املجتمع. فقد كان تدفق املعلومات بخصوص الجائحة في في مختلف شرائح 

بداية ظهورها من القوة إلى حد أصبح املواطن العادي يسمع خبرا ونقيضه في 

م من تضارب اآلراء 
َ
ل اليوم نفسه، وحتى تصريحات املسؤولين الحكوميين لم تس 

وتناقضها حول حقيقة املرض وُسبل الوقاية منه. وقد استغلت وسائل 

ل االجتماعي هذا التضارب و"حولته" إلى فيديوهات مثيرة للسخرية التواص

والضحك تصب كلها في هدف واحد وهو التشكيك في مختلف ما يصدر عن 

الحكومة من إرشادات ونصائح. وقد أثار تصريح رئيس الحكومة بعدم جدوى 

ارتداء غير املصابين باملرض للكمامة، موجة من السخرية والتنكيت على وسائل 

التواصل االجتماعي بعد ما تبّين، مما خلصت إليه األبحاث العلمية وتوجيهات 

منظمة الصحة العاملية، أن ارتداء الكمامة هو من أوجب الواجبات لدى 

األصحاء اتقاًء من انتقال عدوى املرض. تلى ذلك تضارب في طرق انتقال 
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لبشر، ومن العدوى بين األشخاص، فمن قائل إنه ينتقل عبر الحيوان إلى ا

ع في مختبرات الفيروسات، ومن قائل إنه طبيعي شـأنه شأن  قائل إنه مصنَّ

الفيروسات التي ظهرت من قبل، ومن قائل إنه عقاب الهي لبني آدم على ما 

كل هذا يؤكد أن  بلغته البشرية من فسق وفساد وقتل وهرج ومرج... إلخ.

قت الفوض ى والتشتت الشائعة لعبت دورا خطيرا في تشكيل وعي الناس، وخل

في أذهان الكثيرين منهم، ولم تفلح وسائل اإلعالم الجادة في إقناعهم بما كان 

يدور من أخبار بشأن الجائحة، وال أين يمكن التماس املعلومة الصحيحة من 

 فرط تضارب األخبار وانتشار الشائعات.

ى ولعل هذا أحد األسباب التي دفعت حكومات عديدة، ومنها املغرب، إل

ج ملثل تلك الشائعات، حفظا للسالمة  سن قوانين زجرية في حق كل من ُيرّوِّ

العامة واألمن العام، والضرب بقوة على يد كل الذين يهدفون إلى خلق 

التشويش والبلبلة في املجتمع. أما بعض املثقفين فقد ذهب إلى حد طرح سؤال 

جديرة بكل هذه  يشكك في التهويل اإلعالمي الذي رافق الجائحة، وهل كانت

الضجة والصخب اإلعالميين، وما إذا كانت الحكومات قد بالغت حقا في اتخاذ 

اإلجراءات واالحتياطات وإلزام األفراد واملؤسسات باللجوء إلى محاجرهم 

والكف عن كل النشاطات الفردية والجماعية؟ وربما دفعت هذه األسئلة 

بأن هناك منظمات سرية تعمل بعض املشككين أكثر في كل األسباب إلى الزعم  

 ألجندات جديدة ترمي إلى 
ً
دمة في الخفاء وتحرك العالم من وراء الستار، خِّ

تغيير منطق القوة وخلط األوراق بناء على أهداف تعد بنظام عالمي من نوٍع 

 جديد. 
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 الجائحة والبيئة. -2

طة الزاوية الثانية التي أريد أن أنظر من خاللها إلى هذه الجائحة مرتب

بما تم تداوله على نطاق واسع، سواء في قصاصات األخبار أو في وسائل 

التواصل االجتماعي أو في التحقيقات أو "الروبورتاجات"، من اآلثار اإليجابية 

التي خلفتها الجائحة على كوكب األرض كله. وأول تلك اآلثار ما شاع من تقلص 

د اتساعه في العقود األخيرة، حجم ثقب األوزون الذي طاملا كثر الحديث عن تزاي

فقد الحظ العلماء أن انخفاض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون أدى إلى تقلص 

عُتبر دليال دامغا على أن انبعاث األوكسيد هو 
ُ
دائرة اتساع الثقب، وهو ما ا

 السبب الرئيس فيما يشهده كوننا من تقلبات مناخية وطبيعية وجغرافية. 

كوس" األوروبية ملعلومات تغير املناخ، نقل موقع فنقال عن وكالة "كوبيرني

"مغرس" خبرا عن انغالق الثقب الذي شهدته طبقة األزون أعلى املنطقة 

القطبية الشمالية، خالل شهر مارس املاض ي وأبريل الجاري، وأكدت الوكالة: 

"إن الثقب غير املسبوق لطبقة األوزون في نصف الكرة الشمالي الذي تشكل 

، وحسب الوكالة األوروبية فإن الثقب املذكور، كان قد "انغلق قد 2020في 

تشكل بعد استنفاد قياس ي لطبقة األوزون خالل الشتاء املاض ي، بسبب املواد 

الكيماوية الصادرة عن كبرى املعامل والشركات املوجودة بالدول العظمى 

 صناعيا كالصين وأمريكا.

ى تداعيات األزمة التي ويرجع الكثيرون سبب انغالق ثقب األوزون إل

تسبب فيها انتشار فيروس "كورونا"، والتي أدت إلغالق العديد من املصانع 

والشركات التي تعتبر املصدر األول للتلوث، باإلضافة إليقاف حركة السير في 



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 352  
 

العديد من الدول الكبرى، بسبب إجراءات الحجر الصحي املتبعة بالعديد من 

 . وأكد مركز البحوث املناخية الدولية في أوسلو1اءالبلدان ملحاربة انتشار الوب

(CICERO)    أن تلوث الهواء في أجزاء كبيرة من الصين قد انخفض بنسبة تتراوح

 بمستويات العام  30إلى  20ما بين 
ً
باملائة بين شهري فبراير ومارس، مقارنة

ال حول اآلثار اإليجابية لكورونا  املاض ي، كما نشر موقع "لوسيل" مقاال مفصَّ

 100إلى  50وع ما بين ، فقد توقع علماء املركز أنه يمكن تجنب وق2على البيئة

 
ً
ألف حالة وفاة مبكرة في الصين وحدها، إذا بقي مستوى تلوث الهواء منخفضا

ملدٍة طويلة، إذ أكدت منظمة الصحة العاملية أن تلوث الهواء يقتل حوالي 

، مما يضع في االعتبار 
ً
سبعة ماليين شخص في جميع أنحاء العالم سنويا

 في ظل الفوائد الصحية النخفاض معدالت تل
ً
وث الهواء التي يتم رصدها حاليا

انتشار الوباء. كما أفادت التقارير الواردة من الهند أن وقف العمل التام في 

البالد أدى إلى تخفيف مستويات تلوث الهواء، وبالتالي أصبح باالستطاعة رؤية 

 جبال الهيمااليا على بعد أكثر من مئة ميل في والية البنجاب شمال الهند للمرة

 .األولى منذ عقود

القصة نفسها تكررت بخصوص انخفاض تلوث الهواء املرتبط 

بإجراءات اإلغالق في إسبانيا وإيطاليا والواليات املتحدة األمريكية واململكة 

املتحدة وبلدان ومدن كبرى أخرى. وأشار »سكوت كوليس«، عالم الغالف 

 في امللوثات مثل الجوي في مختبر »أرجون« الوطني، إلى دراساٍت تظهر ان
ً
خفاضا

أكسيد النيتروز وأول أكسيد الكربون، في نيويورك بسبب انخفاض حركة 
 

 https://www.maghress.com/elbotola/2004291856. موقع "مغرس" انظر رابط: 1
 . موقع "لوسيل" )الدوحة( انظر الرابط:  2

https://lusailnews.net/article/more/jokes/30/04/2020/ 
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 بسبب 50املرور، وانخفضت مستويات التلوث في نيويورك بنسبة 
ً
٪ تقريبا

 بالوقت نفسه من العام 
ً
إجراءات احتواء الفيروس عما كانت عليه مقارنة

 ما تصنف كإحدى أسوأ مدن التي عاد  -املاض ي، كما أصبحت لوس أنجلوس  
ً
ة

 باملدن     -الواليات املتحدة من حيث جودة الهواء
ً
 من أنظف املدن مقارنة

ً
واحدة

 بأكبر مقدار من الهواء العالي الجودة منذ 
ً
الكبرى األخرى، حيث تتمتع حاليا

 .19951عام 

: أن العدو وتؤكد املعطيات السالفة حقيقة ال ينكرها إال مكابر عنيد

، فأينما حل اإلنسان ال يحل اإلعمار لطبيعة والبيئة هو اإلنساناللدود ل

فقط، وإنما الخراب والفساد أيضا. وقد يكون الخراب نتيجة طبيعية لإلعمار 

نفسه، فمن فرط االستغالل والجشع املالي، وسياسات بعض الشركات الدولية 

على البيئة العابرة للقارات أصبحنا أمام سياسة منتظمة وممنهجة في اإلجهاز 

الطبيعية لإلنسان والحيوان، وبالتالي يمكن للجائحة أن تقطع الشك باليقين 

في كشف هوية املتسبب الرئيس فيما آل إليه كوننا من فساد طبيعي وخراب 

بيئي حقيقي، كانت له وما تزال آثار وعواقب وخيمة على التساقطات وجفاف 

وية التي كانت حتى األمس القريب األنهار في كثير من املناطق الزراعية والغاب

 تنبض بالحياة واملاء والخضرة. 

وحسب املوقع نفسه استفادت الحيوانات البرية في جنوب أفريقيا من 

استمرار عمليات اإلغالق، ففي حديقة كروجر الوطنية الشهيرة، ُصّوِّرت 

 األسود وهي تنام على قارعة الطرق الفارغة، كما شوهدت الكالب البرية ترتع

في مالعب الغولف. وفي مدينة برشلونة اإلسبانية، رصدت الخنازير البرية تسرح 

 
 . املصدر نفسه.  1



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 354  
 

في وسط املدينة بمجرد بدء اإلغالق. وأصبحت »أدياليد«، إحدى أكبر املدن 

 لدرجة أن حيوانات الكنغر شوهدت تقفز عبر شوارعها 
ً
األسترالية، هادئة

 في حديقة نارا املهجورة وسط املدينة. وبدأت غزالن السيكا، التي تع
ً
يش عادة

اليابانية، تتجول في املدن املجاورة. أما في »ويلز«، فقد شوهد قطيع من املاعز 

وال شك أن  .الذي يقطن »غريت أورم«، يتجول في بلدة الندودنو الساحلية

 لألزمة الحالية لها تأثير 
ً
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات والشعوب استجابة

ويبقى السؤال، إلى متى ستستمر هذه اآلثار األم.  إيجابي على الطبيعة

اإليجابية على البيئة، وماذا سيحدث بمجرد انحسار الفيروس؟ هل سيسعى 

البشر إلى الحفاظ على الطبيعة، أم سيستأنفون بسرعة نمط الحياة املعتاد 

وغير املستدام ويتسببون بأضرار صحية واقتصادية مستقبلية مماثلة لتلك 

 ؟." أو حتى أسوأ منها19ا "كوفيد التي يسببه

 الجائحة والبحث العلمي. -3

حي من الذاكرة في األسابيع  من بين سيل الصور املتدفقة التي لن تمَّ

ين على فحص طبيعة األولى من انتشار جائحة كورونا صور علماء منكبّ 

الفيروس، ومحاولة معرفة طبيعته وأصله تمهيدا للعثور على أدوية أو لقاحات 

فّعالة له. حينها اكتشف الناس وقد رأوا خطر املوت الداهم يحدق بهم، وصور 

النعوش تتقاذفها تلفزيونات العالم، خاصة في إيطاليا وإسبانيا، أن العلماء 

. وطفق األخير الذي يمكن للبشرية االحتماء املالذواألطباء واملمرضون هم 

الناس يقارنون ما كانوا عليه من "ضالل" حقيقي وهم يمجدون املغنين والعبي 

كرة القدم وأصحاب األزياء و"املوضات" املشهورة واملاركات وملكات الجمال... 

إلخ، وبدا الجميع وكأنه دخل في حالة من الندم و"التوبة النصوح" على ما فات 
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ن وضع الثقة فيمن ثقتهم عابرة وهشة وزائلة، وأن العلماء واألطباء هم م

الجنود الحقيقيون الذين كانوا في الصفوف األمامية للدفاع عن املواطنين 

معرضين حياتهم للخطر، وأن العلماء الذين انزووا داخل املختبرات للبحث 

هم، السيما عن دواء ولقاح ضد الفيروس هم أجدر بالثقة واإلعجاب من غير 

بعدما اختفى نجوم كرة القدم والسينما والتلفزيون واملغنون واملمثلون في 

"جحورهم"، فأصبح العامة من الناس يرددون بالعامية "ال يصح إال الصحيح" 

تلميحا ألهمية العلم والعلماء. وفعال كان الوضع كذلك، فقد استفاق الجميع 

مقارنات عديدة خالل الجائحة  على أهمية العلماء والبحث العلمي، وظهرت

تقارن بين العب كرة قدم يشارف أجره على املليون دوالر أو أكثر، وبين أطباء 

وعلماء في املختبرات بالكاد يجدون ما يؤمن لهم حياة كريمة تليق 

ومكانتهم العلمية. ثم إذا باملقارنة تشهد زخما عندما تناقلت األخبار  بجهودهم

صرعى املرض في الصفوف األمامية، مما زاد من تأثر سقوط ممرضين واألطباء 

 البشرية وتقديرها لهم ولنكرانهم ذواتهم في سبيل إنقاذ آالف األرواح.

غير أن الذي لفت نظري أنه في الوقت الذي دخلت فيه املختبرات 

العلمية الغربية في سباق محموم من أجل إيجاد اللقاح والدواء للوباء انبرت 

واصل االجتماعي في معظم البالد العربية للترويج ألدوية أغلب وسائل الت

 مستقاة إما من الطب النبوي أو من التراث الطبي الشعبي، وتم الترويج لـ

"وصفات" طبية غريبة ومضحكة ثبت في النهاية بأنها ال تقدم وال تؤخر في 

وبينما كان العرب في األوساط الشعبية تستغل الوسائط محاربة الوباء. 

العلمية   جتماعية للترويج ألدوية تقليدية، كانت األخبار تتوافد من املختبراتاال 

 عن تجارب علمية واعدة للقضاء على الوباء. 
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وعلى حد علمنا يعتبر املغرب إلى جانب تونس من البلدان العربية القليلة 

 2020من يونيو  3التي انخرطت بجدية في سبيل تشجيع البحث العلمي منذ 

بوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي في  قطاع التعليم العاليحين أعلن 

رسالة توصلت بها مختلف الجامعات واملراكز واملؤسسات العلمية باملغرب 

مشروعا علميا ذات الصلة بوباء كورونا كوفيد  88عن إطالق وتمويل 

. ومن األمور التي تبعث على االطمئنان على مستقبل وآفاق البحث املستجد

العلمي في املغرب ظهور عدد من املبادرات العلمية الواعدة من داخل البلد قام 

بها مواطنون مغاربة شباب بخصوص تطوير وتجويد بعض املبتكرات خاصة 

ما يتعلق بابتكار أجهزة للتنفس مغربية الصنع، وصنع كمامات بوفرة هائلة، 

ت االبتكارات التي وتطوير أدوات التعليم والتواصل عن بعد، وغيرها من عشرا

يضيق هذا املقام بالوقوف عندها جميعا. ولهذا داللة ومغزى، وهو أن الحاجة 

أم االختراع كما يقال، وأن االبتكارات تخرج من رحم األزمات. بيد أنه ال مجال 

ر للشباب املغربي من إمكانيات ووسائل ملمارسة البحث 
َّ
للمقارنة بين ما ُيوف

، وما هو متاح في البلدان املتقدمة علميا. فممارسة العلمي على وجهه الصحيح

رفع في أوقات عابرة، 
ُ
البحث العلمي ليس مجرد أمنيات، وال مجرد شعارات ت

هو رؤية واستراتيجية تقوم على أسس واضحة وشعور وطني شامل وإنما 

. ولسنا بضرورة تكريسه في وجدان كل نفس وعقل ومؤسسة ومدينة ووطن

أن البحث العلمي في كل القطاعات، والسيما القطاع الطبي   بحاجة إلى التأكيد

واملختبرات املرتبطة به، هو السبيل األوحد لقيام مجتمعات سليمة عقال 

ونفسا، وبالتالي مجتمعات قادرة على اإلنتاج وتحقيق التقدم وتطوير 

لقد أثبتت جائحة كورونا بما ال يدع مجاال املؤسسات ومجابهة كل األخطار. 
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وأن أي دولة ال تعنى أن أهمية البحث العلمي ضرورة ال غنى عنها.  للشك

بعلمائها، وال بتطوير املراكز العلمية في كافة  تعنى بشؤون البحث العلمي، وال 

املجاالت العلمية واالجتماعية واإلنسانية ال يمكنها أن تدعي انخراطا في 

 املجتمعات الحداثية أو املعاصرة. 

لقد كثر الحديث أثناء انتشار جائحة كورونا عن العلم والعلماء والبحث 

العلمي، وأصبح الجميع على يقين أن الرهان الحقيقي للحكومات مستقبال رهيٌن 

ها لسياسات حقيقية في مجال البحث العلمي. وأعتقد  برعايتها وتشجيعها وسّنِّ

أكادير(     -الدشيرة  أن مجرد تكليف عالم مغربي مثل منصف السالوي )مواليد

من قبل أعلى هرم في الواليات املتحدة باإلشراف على اللجن العلمية املكلفة 

بإيجاد لقاح ضد الوباء، وكذلك تكليف الدكتور عمر بن همان )مواليد تزنيت( 

)وهو خريج إجازة سابق بشعبة علم االجتماع بكلية اآلداب بأكادير( لإلشراف 

اآلثار االقتصادية واالجتماعية على واليتي  على مشروع علمي غايته دراسة

فيكتوريا وتاسمانيا، حافز كبير إلعادة الثقة في انتمائنا وهويتنا املغربية 

املعطاءة، فضال عن إعادة الثقة في مدرستنا املغربية التي عانت عبر تاريخها 

 دوما من النقد واللوم والفشل. 

هاجرة يختلف في البلدان صحيح أن مسار هؤالء وغيرهم من األدمغة امل

التي تألقوا فيها، غير أن هذه املالحظة إنما تؤكد أن الرعاية وتوفر اإلمكانات 

املادية واملعنوية والتحفيزية شرط ال بد منه لالستثمار في عقولنا املغربية، وهذه 

مسؤولية الدولة املغربية أوال وأخيرا، إذ ال ُيعقل بتاتا أن تصرف الدولة على 

مهم هدية في هذه ال عقول ماليين الدراهم طوال مدة دراستهم باملغرب لتقّدِّ

طبق ذهبي للمؤسسات الغربية على اختالفها، إنه نزيف ينبغي أن يوضع له 
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وفر لها كل ما 
ُ
حد. فمثل هذه العقول ينبغي أن تبقى بيننا، لكن يجب أن ت

وا بقدر  كانت تصبو إليه في البالد الغربية، كما ينبغي لهؤالء العباقرة
ّ
أن يتحل

عال جدا من الوطنية والشعور باألمانة واالعتراف لبلدانهم األصلية التي 

عهدتهم بالرعاية، ووفرت لهم كل ما تستطيع من اإلمكانيات كي يتلقوا تعليما 

في بلدانهم. والحقيقة أن املغرب، شأنه   -وإن لم يكن في املستوى املأمول  -

لى سياسة ملموسة في محاربة هجرة األدمغة. شأن الجزائر وتونس، ال يتوفر ع

صحيح أنه أثيرت بشأن هذا اإلشكال املؤرق نقاشات عديدة، وعقدت حوله 

عّدت برامج كثيرة، لكن األمور لم تزدد إال سوءا. فالنزيف 
ُ
ندوات ومؤتمرات وأ

ما يزال مستمرا، وما زالت الجامعات املغاربية تلقي بعباقرتها املميزين في فروع 

ول وتخصصات عديدة إلى فضاءات ومؤسسات علمية غربية مثل األنهار وحق

التي ال يستفيد منها إال أهل املصب رغم مرورها على فضاءات قاحلة ومجدبة 

 ومتصحرة.
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 :خاتمة

أن تكون محطة فاصلة، ومنطلقا إلعادة   19  إن من شأن جائحة كوفيد

النظر في كثير من السياسات العلمية في بالدنا، فاالستثمار في العقول ملحاربة 

الوباء أصبح ضرورة ال مهرب منها. وقد أثبتت الجائحة كذلك أن الدول التي 

لها سياسة علمية متقدمة تستطيع التحكم في انتشار املرض والتهديد األمني 

مع من أي خطر كيفما كان نوعه. وهذا درس يستحق التأمل والتبصر للمجت

  إلعادة النظر في مقومات أي نهضة أو تقدم منشود في بلدنا املغرب.
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 املراجع: الئحة

- TonnyRutakirwa , Understanding Corona virus  

- Des écrivains parlent de Corona Covid 19, article publié dans Le 

monde diplomatique, n : Avril 2020. 

-  Des mots par la fenêtre, Editis 

https://www.ouest- france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus- 

64- ecrivains- s- unissent- pour- un- recueil- de- nouvelles- au- profit- 

des- soignants- 6802500 

 انظر الحوار مع نعوم تشومسكي على الرابط: -

 https://www.alaraby.co.uk/politics 

 موقع "مغرس": -

https://www.maghress.com/elbotola/2004291856 

 موقع "لوسيل" )الدوحة(:  -

https://lusailnews.net/article/more/jokes/30/04/2020/ 
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النظام العالمي وسؤال األخالق في زمن جائحة 
 كرونا

 صابر موالي أحمد د.

 كاتب وباحث مغربي                                                                   

 

كبيرة بسبب العدوى؛   امن البديهي أن األوبئة واألمراض التي تجتاح بلدان

وانتقالها من بلد إلى بلد؛ ومن قارة إلى أخرى؛ كانت مالزمة لإلنسانية في مختلف 

األزمنة؛ فوجه االختالف يكمن في طبيعة تعامل كل الحضارات؛ مع األوبئة التي 

تحل بها؛ وهو أمر تحدده طبيعة الثقافة والعلم واملعرفة التي كان عليها الناس 

ت؛ فيما مض ى من الزمن كان الحجر الصحي هو الحل الوحيد في تلك الحضارا

للحد من األمراض املعدية التي تتحول إلى جائحة ووباء؛ فضال على األدوية 

 املعروفة حينها وطبيعة الغذاء.

فالحضارة التي تظللنا اليوم عرفت تقدما كبيرا غير مسبوق؛ في الحد 

باء؛ بفضل األدوية واللقاحات؛ من األمراض املعدية التي تتحول إلى جائحة وو 

مرض معين.  وهي مستحضرات بيولوجية، تقدم املناعة الفاعلة املكتسبة اتجاه

؛ تخطى العالم بشكل عام زمن العشرينبعد عقد الثمانينات من القرن 

األوبئة؛ وفي حالة ظهور مرض فتاك معد في دولة ما من العالم يتم التخلص 

تشكلت قناعة عند عموم الناس بما فيهم  م21منه بنجاح. في مطلع القرن 

املثقفين، وقطاع واسع من املختصين في علوم الصحة؛ مفاده أن الحضارة 

الحديثة قطعت بشكل نهائي مع األمراض التي تتحول إلى جائحة ووباء يعم 
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العالم؛ وحتى األمراض التي ظهرت تمت السيطرة عليها؛ مثل فيروس "سارس" 

تنحصر في مجموعة من األمراض املزمنة مثل   لصحيةفاملشكلة ا  م.2003سنة  

 السرطان وداء السكري والضغط املرتفع وأمراض القلب والشرايين...

ال أحد خطر على باله أن مرضا ما سيكون سريع االنتشار؛ وسيفاجئ 

الجميع؛ إلى درجة العودة إلى وسيلة احترازية كانت هي الحل الوحيد للوقاية 

ة املاضية، وتتمثل في الحجر الصحي؛ الذي ترتب عنه شلل من الوباء في األزمن

في حركة العالم االقتصادية. حينها أدرك كل الناس في العالم أن الحضارة 

الحديثة لم تقطع مع زمن انتشار األمراض املعدية؛ التي تتحول إلى جائحة 

بفعل الحركة والتنقل السريع للناس عبر العالم؛ الذي تحول إلى ما يشبه 

  لقرية الصغيرة؛ التي من السهل أن يلتقي سكانها فيما بينهم في أقرب وقت.ا

  :الحجر الصحي والعودة إلى الذات •

وضع الحجر الصحي؛ الذي فرضته جائحة كرونا على كل الناس في 

العالم؛ وضع تصدق معه مقوله "مكره أخاك ال بطل"، ال أحد اختار هذا 

الذين لهم ظروف خاصة تجعلهم  الوضع عن طيب خاطره؛ حتى ولو كان من

يلزمون بيوتهم طول الوقت. مع الحجر الصحي لم يعد وقت الذهاب واإلياب 

إلى العمل... واختفت لحظات الجلوس واملواعد واللقاءات في املقهى وفي مقرات 

العمل... ببساطة اختفت العديد من مالمح الوجوه البريئة وغير البريئة؛ الفتية 

اعنة في السن، التي يصادفها اإلنسان كل يوم صباحا ومساء، أو الشابة أو الط

لصالح الحضور العيني والدائم ملالمح أفراد األسرة الصغيرة؛ وببساطة اختفى 

الفضاء الواسع للشارع أو الحديقة أو املقهى، لصالح البيت واملأوى الذي يعود 
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يته في البيت؛ إليه اإلنسان مساء كل يوم؛ مع الحجر الصحي أعاد املطبخ مركز 

فجل األطعمة سارت تعد داخل البيت؛ كما أن أوقات تناول الطعام لم تعد 

 ذات أهمية. أمور كثيرة جدا انقلبت رأسا على عقب.

مع حالة الحجر الصحي وتبعاته؛ يعود كل إنسان إلى ذاته؛ طالبا النجاة 

كون له دور لها وألهله وألقربائه؛ وفي الوقت ذاته يكون على كامل االستعداد لي

في نجاة اآلخرين؛ حينها سيتواضع أكثر وسيتحرر من أوهام الحضارة الحديثة 

التي توهمت بأنها قطعت بالكامل مع زمن األوبئة واألمراض املعدية، وجعلت 

أكبر املشاكل الصحية محصورة في األمراض املزمنة. مع الحجر الصحي؛ يدرك 

سه أمام قاعدة في علم النفس اإلنسان عن قرب بأنه خلق ضعيفا؛ وسيجد نف

وًعا )
ُ
َق َهل لِّ

ُ
َساَن خ

 
ن ِّ

 
نَّ اإل ا 19وفي علم االجتماع مفادها قول هللا تعالى: " إِّ

َ
ذ ( إِّ

رُّ َجُزوًعا ) ُه الشَّ ُر َمُنوًعا، )املعارج، 20َمسَّ ي 
َ
خ

 
ُه ال ا َمسَّ

َ
ذ (، وهذه آيات 21( َوإِّ

 نظر...ليست للوعظ؛ بقدر ما هي قاعدة للدراسة والتحليل وال

الوضع النفس ي واالجتماعي واالقتصادي... املصاحب لحالة الحجر 

على مستوى الفرد والجماعة، واملصاحب في الوقت ذاته لجائحة  الصحي

"كرونا" ال شك أنه ستكون له تبعات على مستوى ما هو ثقافي وفني وأدبي 

 وعلمي... عند عموم لناس.

اب الّديني قبل وبعد  •
َ
 : جائحة "كورونا"الخط

يعرف العالم اإلسالمي قبل جائحة كورونا، اتجاها من الخطاب الديني، 

مهمة اإلصالح والتجديد الديني؛ ألنه يعلي من قيمة  يعول عليه للمساهمة في

االعتدال وما يلزمها من مقومات علمية وتواصلية، ويؤمن باالجتهاد في فهم 
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اه تبعا لروح العصر، وهو يمثل عموم الناس في العالم اإلسالمي؛ الدين وقضاي

مع العلم بأن هذا الجزء ال يعرف انسجاما كامال من حيث وجهات نظره 

ومواقفه تجاه الكثير من القضايا واإلشكاالت املعاصرة، وكذلك من حيث 

جعله مرجعياته الفقهية واملذهبية، كما أنه ال يتصف بالفاعلية الكافية التي ت

يواكب طبيعة متطلبات الزمن الحاضر عبر بسط تصورات وأفكار جديدة 

ومعاصرة للمسألة الدينية. وهناك جزء آخر من الخطاب الديني في العام 

اإلسالمي، يعاني من انحراف معرفي ومنهجي وأخالقي في فهم قضايا الدين 

د في فهم الدين والتدين واملجتمع ومجريات الحياة؛ وذلك ألنه ال يقبل باالجتها

وقضاياه بأي وجه من الوجوه؛ وفي الوقت ذاته يتبنى العنف بقتال كّل من 

خالفه الرأي واملوقف، وقد جسدت الجماعات األصولية املتطرفة مثل: 

)القاعدة وداعش...( ذلك االنحراف الذي أدى إلى سلوكيات وممارسة يومية 

ألبرياء الذين تم قتلهم أو تتصف بالعنف والتوحش والدمار في حق الكثير من ا

 تشريدهم...

مع األسف، األصولية املتطرفة استثمرت شبكات اإلنترنيت لنشر خطابها 

املتطرف الذي يخلو بالكامل من أي وجه من وجوه العقل، ويتعارض بالكامل 

مع منظومة اإلسالم األخالقية، وهي منظومة أخالقية، تقدم قيمة العقل 

ة الجهل، وتقدم قيمة الرحمة والسلم والسالم واألمن والعلم واملعرفة على قيم

واألمان على قيمة الحرب والقتل والقتال. ولهذا، من البديهي أن يشتق اإلسالم 

اسمه من قيمة السلم والسالم؛ فمسألة القتال في اإلسالم مسألة عارضة 

وحالة استثنائية، وجزء صغير ينبغي قراءته من داخل ما هو كلي من داخل 

رآن الكريم الذي تبتدئ كل سوره بقيمة بسم هللا الرحمن الرحيم؛ ورحمة الق
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هللا وسعت كل ش يء؛ فقيمة الرحمة تعني من بين ما تعني اإلعالء من قيمة 

صناعة الحياة، بدل صناعة املوت والدمار وسفك الدماء. وعندما نؤكد بأن 

العناية بكل نظم اإلسالم يعلي من قيمة العقل والعلم واملعرفة... فذلك يعني 

املعرفة الحديثة في مجال الفلسفة وعلوم اإلنسان وعلوم الطبيعة؛ فالفلسفة 

في مداراتها الكبرى تحث على القيم الفاضلة، وتنظر إلى اإلنسان في بعده 

 اإلنساني املتجاوز لبعده البيولوجي والجسدي.

 مع األسف؛ األصولية الدينية تستعدي الفلسفة والعلم، وكل ما هو 

معاصر ويتصل بتصورات اإلنسان عن العالم والحياة، وكيفية العيش وبناء 

األسرة والعالقة بين املرأة والرجل والزوج والزوجة، واملوقف من الفن 

واألدب...، باختصار، فهي ترفض كل ما له صلة بحياتنا التي نحياها اليوم، 

ى وانتهى تبعا لتصورا
ّ
تها الذهنية حول وتتوهم استرجاع نموذج من املاض ي ول

مجتمع الصحابة وغيرهم؛ والغريب أننا في الوقت ذاته، نجد األصولية املتطرفة 

تستثمر كل ما هو حديث في من وسائل التواصل وغيرها في نشر خطابها 

املتطرف. ولهذا، عندما ظهرت جائحة كورونا، واتخذت الدول اإلجراءات 

الحرم املكي وإغالق املساجد في الالزمة، سمعنا أصواتا متطرفة تستنكر إغالق  

العالم اإلسالمي، وهناك من دعا إلى الذهاب إلى املساجد، وغير ذلك من 

حماقات الخطابات املتطرفة؛ وكل هذا يؤكد لنا أن هؤالء يستعدون العلم 

واملعرفة، وال يراعون على اإلطالق الصالح العالم للناس جميعا؛ ولو كان لهم 

في حماقاتهم كثيرا. ولهذا، فجائحة كورونا تكشف لنا نوع من النفوذ لتمادوا 

 مرة أخرى، عن جيوب األصولية في العالم اإلسالمي. 

ــــــــــــــن العــــــــــــــــمية في الوط ـــــــــــــــات العلــــــــــــــــات واملؤسس ـــــــوأنا أدعو كل الحكوم  ربيـ
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الالزمة بورش اإلصالح والتجديد الديني والثقافي، بعد إلى العناية  واإلسالمي؛

 جائحة كورونا؛ ألن العالم سيتغير بعد هذه الجائحة بشكل معين، وال نعرف

طبيعة ذلك التغيير وحجمه؛ فنحن ينبغي أن نواكب تحول وتغير العالم، لنكون 

 في مستوى التطلعات املنتظرة.

  :املركزية الغربية وسؤال األخالق •

ة كما هي في الغرب ليست شيئا مكتمال، فهي في حاجة إلى نقد  الحداث

وتقويم ومراجعة وترشيد؛ فالكل يعرف بأن املركزية الغربية تحمي الصهيونية 

العاملية التي عاثت في أرض فلسطين فسادا، وإلى غير ذلك من مشكلة التلوث 

إلنسان البيئي، ومشكلة أسلحة الدمار الشامل، ومشكلة التحيز في كل ش يء ل

الغربي على حساب غيره من بني اإلنسان؛ فمقوالت حقوق اإلنسان شعار 

 يخدم مصالح اإلنسان الغربي... 

عندما ظهر املرض في الصين؛ لم تأخذ املركزية الغربية وكذلك منظمة 

الصحة العاملية األمر على محمل الجد؛ كأن املوضوع يعني الصين لوحدها؛ وال 

مي من لدن الصين في األيام األولى لبداية انتشار املرض نغفل هنا التعتيم االعال 

بمدينة ووهان؛ وعندما انتقل املرض إلى إيطاليا وبدأ باالنتشار؛ لم تتخذ 

اجراءات حازمة من لدن الدول األوروبية بهدف الحد من انتشار املرض في 

ل التفكير أوروبا ومنها إلى كل دول العالم؛ فالجميع كان يفكر في األشياء أوال قب

في اإلنسان؛ وهذه مشكلة أخالقية سواء على املستوى النظري أو العملي؛ تدعو 

 للتفكير من جديد في ماهية اإلنسان والعالم. 

 عنا بوجه جديد  ــــــالم؛ كشف لنــــــــــــــا" الذي غزا العـــــاء جائحة "كورونـــــــــفوب
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النظام العالمي الذي من ورائه "املركزية الغربية" ]النظام العالمي[  أن حقيقة

غير مؤّهل ملحاربة عدّوٍ يستهدف اإلنسان؛ ألنه مصمم للدفاع عن األشياء، 

ذت، تدور في فلك  خِّ
حتى لو تّم سحق اإلنسان. لذلك، كانت اإلجراءات، التي اتُّ

ول املحسوبة على العالم [ أما وضع الد1الدفاع عن األشياء وليس اإلنسان".]

اإلسالمي وغيرها، فهي تتطلع من بعيد ومن قريب وتنتظر من يصنع اللقاح، 

لتكون أول من يشتريه. فعموم املسلمين اليوم، ال يملكون علما وال مختبرات 

بمقاس عالمي، ال ش يء بين أيديهم إال صيحات األدعية واألذكار من أعلى 

ه؛ وقد سبق للكاتب مصطفى محمود أن شرفات املنازل في حالة الضعف هذ

وصف هذه الحالة بقوله: "لو انتشر فيروس قاتل في العالم وأغلقت الدول 

حدودها، وانعزلت خوفا من املوت املتنقل ستنقسم األمم في الغالب إلى فئتين: 

فئة تمتلك أدوات املعرفة تعمل ليال ونهارا، الكتشاف العالج، والفئة األخرى 

املحتوم، وقتها ستفهم املجتمعات أن العلم ليس أداة للترفيه، تنتظر مصيرها 

 [2بل وسيلة للنجاة".]

املوروث االنساني العالمي من  اإلنسان اليوم عليه استثمار قراءة

ْ ِِف  ﴿ نصوص وتجارب؛ فعندما نقرأ في القرآن الكريم؛ قوله تعالى: وا َل  ت ۡفِسد  و 
ۡرِض ٱ

 
ۡعد   ۡۡل ا و  ب  َِٰحه  وه  ٱإِۡصل  ۚۡ إَِن ر ۡۡح ت   ۡدع  ًعا م  ط  ۡوٗفا و  ِن   ّلَلِ ٱخ  ۡحِسنِي  ٱق ِريٞب م   ﴾ لۡم 

(؛ فهذه آية ليست للوعظ أو لتقرأ على األموات أو تتلى في 56)األعراف، 

قيمة أخالقية إنسانية عليا، تحذر الحضارة  الصلوات، وانتهى األمر. إنها

 
منشور بموقع مؤمنون بال حدود؛  محمد العاني؛ كورونا وآلهة العصر؛ مقال؛   1

20/3/2020   https://www.mominoun.com / 
 2020مارس  16موقع جريدة اليوم السابع / االثنين،  2

https://www.youm7.com/  

https://www.mominoun.com/
https://www.mominoun.com/
https://www.mominoun.com/
https://www.youm7.com/
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علم والحضارة إلى آلة فساد في األرض تهلك الحرث واإلنسان؛ من آفة تحول ال

والنسل؛ فعواقب كل ذلك ستكون وخيمة وشديدة األثر على اإلنسان الحر في 

اإلرادة وفي الفعل واالختيار؛ اإلنسان عليه أن ال يكون سببا في خراب البيت 

الذي هو فيه وعليه؛ أي األرض؛ وهذه معضلة وإشكالية فلسفية اليوم؛ ويمكن 

نحددها في إشكالية أخالقية العلم؛ هل العلم سيتصرف بما يريد البعض  أن

من الناس، بمعزل عن القيم واألخالق التي تراعي إنسانية اإلنسان وكرامته؛ 

مع العلم أن اإلنسان يستمد كينونته األخالقية من الجانب املتعالي فيه وهو 

كل ما هو متعاٍل الروح. وعندما نتحدث عن الروح، فإننا نتحدث عن موطن 

(؛ فال يمكن بحال من األحوال، أن الثقافة  -الفن  - وإنساني بطبعه )الدين

نختزل اإلنسان في جانبه البيولوجي والطبيعي واالستهالكي. وإذا كان ذلك تبعا 

ملصالح البعض، فال شك أننا سنكون أمام إنسان فاقد للضمير ولألخالق؛ 

فبإمكانه أن يقوم بكل ش يء. إنه اإلنسان املشّيأ؛ اإلنسان الذي أريد له أن 

ة؛ إلى درجة يتصور معها أنه سيسيطر على الطبيعة نفسها يختزل في الطبيع

ر   ﴿نتيجة غروره. القرآن يفاجئنا بحتمية املصير قال تعالى:  ه  اد  ٱظ  س   لۡب  ِ ٱِِف  لۡف 
يِۡدي  ۡۡل ۡحرِ ٱو  

 
ب ۡت أ س  ا ك  م ب ۡعض   نلَاِس ٱبِم  ه  ون   ََّلِيٱِِل ِذيق  ۡم ي رِۡجع  لَه  ْ ل ع  ِمل وا )الروم،  ﴾ ع 

(، صحيح أن هذه آية قرآنية ونص ديني، ولكنه يفتح أعيننا على قضية 41

فلسفية تتصل باملصير وبالوجود اإلنساني ككل؛ أليست قضية التلوث البيئي، 

وقضية أسلحة الدمار الشامل، وقضية األسلحة النووية وغير ذلك، من 

يوم أمام القضايا املهددة للمجتمع اإلنساني ككل. ال شك في أن اإلنسانية ال

امتحان صعب؛ وال شك أن االختالف بين العلماء اليوم؛ حول "فيروس كورونا" 

هل هو مصنع بالكامل، أو تمَّ تطويره مما هو طبيعي إلى ما هو صناعي؛ أمر 



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 369  
 

يجعل من موضوع سؤال العلم واألخالق؛ موضوع سؤال ونظر؛ اإلنسانية 

ك أن هذا سيسهم في ش اليوم تتذوق بعضا مما عملته أيدي بعض منها؛ وال 

تغيير الكثير من املسلمات الفكرية والفلسفية بعد جائحة كرونا التي جعلت 

  كل الناس في العالم يدركون عن قرب أن مصير اإلنسانية مصير واحد.

 :جدل الدين والعلم •

القارئ لتجارب القدماء في التعاطي مع الوباء بهدف الحد من انتشاره؛ 

اختالفهم؛ فالبعض من الفقهاء وغيرهم كانوا ضد األخذ سيتبين له طبيعة 

بمطلب الحجر الصحي؛ وهو الحل الوقائي الذي تلجأ إليه السلطات أحيانا أو 

فمثال؛ عرف عن املتصوف أحمد بن  1يوص ي به الحكماء واألطباء وغيرهم؛

م( عندما فرضت السلطات الحجر الصحي على تطوان؛ 1747  –  1809عجيبة )

عون رفضه الحجر الصحي على املدينة بقوله: "إن املوت والحياة بسبب الطا

فالواجب على   بيد هلل وال تأثير لش يء من األسباب في املوت وغيرها، بل األمر هلل؛

، وفي 2العبد أن يسكن تحت مجاري األقدار وينظر ما يفعله الواحد القهار"

والذي كان معاصرا للسلطان م أفتى املؤرخ أحمد بن خالد الناصري؛  19القرن  

 روفـــحي املعــجر الصـــحريم الحــــــــن األول وأحد موظفي املخزن بتـــــــــالحس 

 بدعوى أن الحجر الصحي؛ له عواقب فادحة على االقتصاد. 3“الكرنتينة”
 

تحث على الحجر الصحي؛ والتطبيب؛ والعناية بطبيعة  من بين مؤلفات القدماء التي  - 1
الغداء في الحد من األوبئة؛ كتاب: مقنعة السائل عن املرض الهائل؛ ألبي عبد هللا محمد  

م( تحقيق وتقديم؛ حياة قارة؛ منشورات دار  1374 - بن عبد هللا بن الخطيب الغرناطي )
 م2015؛ 1األمان؛ الرباط؛ ط.

؛ تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع  محمد األمين البزاز - 2
م؛ سلسلة رسائل   1992عشر؛ منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ الرباط؛ 

  338؛ ص. 18وأطروحات رقم
 405نفسه؛ ص. املصدر  - 3



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 370  
 

يروي ابن بطوطة عن الطاعون األسود الذي عرفته دمشق حوالي 

أجل مواجهة الوباء، قائال: "اشترك كل أهل م، كيف توّحد الجميع من 1342

دمشق في الصيام ملدة ثالثة أيام، ثم اجتمع األمراء والشرفاء والقضاة والفقهاء 

وسائر الطبقات في الجامع حتى غّص بهم، وباتوا ليلة الجمعة بين ُمصّل وذاكر 

وا الصبح وخرجوا جميعا على أقدامهم وبأيديهم املصاحف 
ّ
وداٍع، ثم صل

راء يتقدمونهم حفاة، وخرج جميع أهل البلد ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، واألم

وخرج اليهود بتوراتهم، والنصارى بإنجيلهم.... وجميعهم باكون متضرعون إلى 

 . 1هللا بكتبه وأنبيائه"

إذا تمعنا هذه النصوص من جهة؛ ونظرنا من جهة أخرى إلى الكثير من 

رفضت الحجر الصحي؛ واحتجت على قرار املواقف في املغرب باألخص؛ التي 

إغالق املساجد؛ وقد تابعنا إعالميا من نزلوا إلى الشوارع في األيام األولى من 

الحجر الصحي مهللين ومكبرين؛ وتابعنا كذلك الذين يهللون ويكبرون من أعلى 

األسطح بعد غروب الشمس؛ فإننا نجد نوعا من التقارب بين ما أقبل عليه 

ما تفيده النصوص واملواقف التي جئنا على ذكرها؛ فاملشكلة هنا هؤالء وبين 

بدرجة أولى؛ مشكلة في الفهم والتصور والوعي؛ فالكثير من الناس اليوم يقبلون 

على الحياة بآثار وأقوال من سبقوهم؛ دون أي اعتبار للزمن وللمحيط واملعرفة 

السطح إشكالية العلمية التي تظللنا اليوم؛ وبفهمهم الخاطئ؛ تظهر على 

معرفية سال كثير من املداد حولها؛ ترتبط بسؤال العلم والدين؛ بالرغم من 

أن هؤالء ال يمثلون الدين في جوهره وروحه التي تعلي من شأن العلم واملعرفة؛ 
 

ئب  محمد بن عبد هللا بن محمد بن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرا - 1
 69األمصار وعجائب األسفار ؛ دار القلم؛ لبنان؛ دون تاريخ وعدد الطبعة؛ ص.
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وقد تجد آخرين يتحدثون باسم العلم كنقيض للدين؛ بالرغم من أنهم ال 

؛ يجعلهم يفهمون نقط االتصال يملكون تصورا معرفيا؛ عن الدين والعلم

ب بين "الّدين" و"العلم"  واالنفصال بين املجالين؛ والحقيقة ثمة جداٌل صاخِّ

جائحة مرض "كورونا" فكيف نفهم هذه  وقد تجدد هذا األمر بقدر معين مع

 العالقة؟

نحن اليوم في حاجة لنخرج من التفكير الذي يعتمد الثنائيات؛ من  

قل/ النقل، النص الديني/ النص الفلسفي، اإلسالم/ قبيل الدين/ العلم، الع

العلمانية... التفكير بمنطق الثنائيات التي ينظر إليها بأنها متضادة؛ في الغالب 

يفض ي بصاحبه إلى انسداد أيديولوجي مع هذا االتجاه أو ذاك؛ واأليديولوجية 

عي؛ بمفهومها السلبي طبعا؛ دائما تكون ضد ما هو علمي، وضد ما هو موضو 

سواء كانت أيديولوجية باسم الدين أو أيديولوجية باسم العلم أو أيديولوجية 

 باسم فكر أو مذهب أو مدرسة ما... 

لهذا، نحن في حاجة لنطرح السؤال ما هو الدين؟ مع العلم أن اإلنسان  

كائن متدين تبعا ملا يقول به علم األنثروبولوجيا؛ هل أمر الدين ينحصر في 

ناس وفي سلوكياتهم تجاه الدين وثقافتهم وطباعهم وعاداتهم طبيعة تدين ال

وتصوراهم ومختلف علومهم...؟ لن نخلص إلى نموذج واحد في تعريف الدين، 

إن سلكنا هذا املسلك؛ إذ سنجد أنفسنا أمام أنماط ال متناهية في فهم الدين، 

اسمه، وفي طبيعة السلوكيات واألقوال واألفعال والطباع التي تفرعت عنه وب

بمعزل عن تقييمها؛ هل هي مفيدة أم غير ذلك. في تقديري، الدين هو منظومة 

القيم واألخالق التي دعا إليها القرآن الكريم؛ فالقصص القرآني بما فيه 

استرجاعه لوقائع تاريخ النبوة، واآليات والسور التي تحدثت عن الوجود 
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خالق؛ يدفع القرآن والكائنات... كل ذلك تكمن من ورائه منظومة قيم وأ

القارئ تجاهها بدرجة أولى؛ فمثال عندما تستفيض سورة البقرة في الحديث 

عن بني إسرائيل، فليس الهدف بدرجة أولى هو التأريخ ملا كان عليه شعب بني 

إسرائيل، وليس الهدف األول حفظ متن السورة وتكرارها في املناسبات وما 

أن يكون له حضور عملي في الواقع هو  شابه؛ الهدف األول الذي يريد القرآن

القيم األخالقية التي تكمن من وراء سردية سورة البقرة. ولهذا، من البديهي 

أن نجد القرآن يخاطب الروح والعقل والنفس والجسد والجوارح، وهو 

يتواصل مع القارئ، وعندما يتمثل اإلنسان الفرد والجماعة منه منظومة 

رة الفعل اإلنساني القابل للصواب والخطأ تبعا القيم تلك؛ فنحن داخل دائ

للمحيط االجتماعي والثقافي الذي يظلله. نحن اليوم تظللنا الحضارة الحديثة، 

فنحن من جهة ينبغي أن نعيش زماننا نحن؛ وليس زمن من مروا من اآلباء 

واألجداد، وفي الوقت ذاته ينبغي أن نكون قادرين على نقد وتحليل مقتضيات 

ة، لنتجنب منزلقاتها وآفاتها، وفي الوقت ذاته تكون لنا القدرة لننتقد الحداث

أنماط التدين املوروث وامليت الذي لم يعد مناسبا للحياة التي نعيشها اليوم. 

وبهذا، يكون لنا تدين يليق بزماننا وفي الوقت ذاته معرفة راشدة تعلي من قيمة 

لك نتيجة الخروج من ثنائية النقد، ومن قيمة ما هو أخالقي وإنساني؛ كل ذ

الدين/ والعلم؛ فروح الدين وجوهره ال تتعارض مع فضيلة العلم والفلسفة؛ 

ألن اإلنسان قبلتهما؛ بالرغم من أننا قد نصادف نمطا منحرفا من التدين ال 

مصلحة فيه لإلنسان؛ فاملشكلة تكون في التدين، وليس في الدين، أو في نمط 

ب عنهما إساءة بليغة لإلنسان؛ فاملشكلة في التفلسف من الفلسفة والعلم، تترت

الجمع بين ف ،وليست في الفلسفة، وفي نتائج العلم وليس في العلم؛ ولهذا
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مقتضيات الدين كرؤية أخالقية للوجود واإلنسان وبين العلم، ليس إشكاال 

 على اإلطالق، وباألخص عندما نتحدث عن القرآن الكريم.
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 املراجع: الئحة

محمد األمين البزاز؛ تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب في القرنين الثامن عشر   - 

م؛  1992والتاسع عشر؛ منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ الرباط؛ 

  .18سلسلة رسائل وأطروحات رقم 
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 من وحي الوباء
                                            

محمد عبد الوهاب رفيقيذ.                                                  
اإلسالمي والفكر  الدراسات في باحث  

 

األحداث املرجعية في ذاكرة الشعوب لها أهمية قصوى في معرفة كيفية 

التفاعل، والبناء عليه لتطوير سبل املواجهة والدفاع حين يتعلق الحدث بكارثة 

أو فاجعة، فحين يضرب الزلزال بقعة ما ويحدث بها عددا من الخسائر، يشكل 

لها ذاكرة مرجعية مهمة، فلو عاد الزلزال مرة أخرى لكانت الخسائر أقل يقينا 

ولى وسائل دفاعية للتعامل مع لكون أهل تلك الرقعة قد طوروا في التجربة األ 

 الزلزال وأثاره.

رغم أن املغرب عرف عبر التاريخ عددا كبيرا من األوبئة، وكان كل قرن 

ال يخلو من ثالث أوبئة إلى أربعة، إال أنه لم يعرف هذا الجائحة منذ أكثر من 

قرن من الزمن، مما لم يترك عند األجيال الحالية جائحة مرجعية تستطيع بها 

اعل مع وباء كوورنا، وهذا ما يفسر كثيرا من االرتباك الذي كان بداية التف

األزمة، سواء من حيث استيعاب املوضوع، أو من حيث االلتزام بمقتضيات 

الحجر الصحي، خاصة وأن املوضوع يشتبك فيه ما هو ديني مع ما هو صحي 

هذا ومع ما هو دوائي وغذائي، فكيف تعاملت املؤسسات الدينية مع حدث ب

الحجم والحساسية؟ وكيف كان التفاعل تاريخيا مع األوبئة الكثيرة التي عرفها 

املغرب والعالم اإلسالمي؟ وما أثر هذه النازلة على العالقة التاريخية بين الدين 

والعلم؟ وما عالقة ذلك بما ظهر من نقاش حول النظام الغذائي والدوائي 

 بعاملنا؟
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 سالمي وكورونا:املؤسسات الدينية بالعالم اإل 

بما أن العالم اإلسالمي ليس به مؤسسة دينية واحدة تمثل اإلسالم، وال 

مرجعية موحدة يعتمد قولها في القضايا الكبرى، فقد كان التفاعل بين هذه 

املؤسسات مختلفا، وإن اتسم عموما باإليجابية والتوجه نحو االلتزام 

مقارنة أداء املؤسسة الدينية بإيران مثال بالتعليمات الطبية، إال أنه ال يمكن 

مع مثيلتها باملغرب، حيث كان املجلس العلمي األعلى وهو مؤسسة الفتوى 

ضمن منظومة إمارة املؤمنين صارما في التعامل مع املوضوع، ومتقدما في 

الحسم في عدة قضايا مرتبطة بالحدث، كقرار إغالق املساجد مع شدة 

، وإلغاء صالة التراويح بكل ما 1د سابقة تاريخيةحساسية املوضوع وعدم وجو 

تحمل من دالالت روحانية وما تعرفه من طقوس متجذرة في مألوف املغاربة، 

، والدعوة إلقامة صالة العيد في 2واإلفتاء بعدم تغسيل من مات بالوباء

البيوت، وقرار استمرار إغالق املساجد رغم إجراءات تخفيف الحجر الصحي، 

ت لكل ما قد يرد على ذلك من إشكال، بل حسمت حتى في اختالف ولم تلتف

املقاصديين حول تعارض حفظ الدين مع النفس، واعتبرت في كل مواقفها أن 

حفظ النفس والحياة واألبدان مقدم على كل ش يء بما في ذلك شعائر الدين 

 ورموزه.

، بل ولم تكن الجهات املعنية بالشأن الديني خالل األزمة تغرد لوحدها

كانت في كل قراراتها منسجمة مع كل التعليمات الصادرة عن باقي الجهات 

الحكومية كالداخلية والصحة ومزكية لها، بل داعمة لها بالدليل الديني املحفز 

 
  http://www.habous.gov.maاإلسالمية  والشؤؤون  األوقاف وزارة  موقعـ 1

2- https://www.hespress.com/societe/468961.html 

https://www.hespress.com/societe/468961.html
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على االلتزام، وأكثر من ذلك، كان التعامل مع كل متدخل ديني مخالف لتوجه 

أحد الدعاة الذي عرف الدولة بصرامة وسرعة في التفاعل، كما حدث مع 

بتكفير مخالفيه، وكانت حوله مطالبات عدة بتوقيفه عن التنظير والتكفير، 

ولم يستجب لذلك، لكنه حين اعتبر إغالق املساجد إعالنا لكفر الدولة 

واعتبارها دار ردة، كانت اإلجراءات في حقه سريعة ونافذة، وكل ذلك يحسب 

 ل األزمة.ملا لعبته املؤسسة الدينية الرسمية خال

وقد كان لهذا األداء من املؤسسة الدينية الرسمية دور داعم في تعزيز 

دور الدولة خالل األزمة، وهو ما لم يكن يقع في أوبئة سابقة، حيث لم تكن 

مؤسسة املخزن بالقوة التي تمكنها من مواجهة التداعيات، فكانت الزوايا تلعب 

، مما جعل لها قوة وسلطة 1م العزاءهذا الدور، وتقدم الطعام والدواء كما تقد

مجتمعية، ورغم ما حاولته بعض الجمعيات اليوم من لعب هذا الدور، إال 

 أنها لم تتمكن من اختراق املجتمع بسبب قوة الدولة ومبادراتها االستباقية.

 تراثنا واألوبئة:

رغم ما عرفه املغرب بل كل أنحاء العالم اإلسالمي من أوبئة متتابعة، 

ن كل قرن من الزمان كان ال يخلو باملغرب من ثالث أوبئة إلى أربعة، وهو بل إ

ما يدفع للظن بداهة بأنه قد كتب الكثير حول املوضوع، إال أن تراثنا حول 

التعامل مع األوبئة ضعيف جدا، مما يضطرنا للبحث عن نصوص قديمة 

ات جدا، أما تفاصيل التفاعل مع األوبئة وما يمكن اتخاذه من إجراء

واحتياطات، فليس إال تفسيرات غيبية، وحديث عن القضاء والقدر، وبعض 
 

راجع: ” تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر”   - 1
 ملحمد األمين البزاز. 
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االحترازات التي عند الشعوب جميعا، دون إي إبداع خاص أو بصمة محلية، 

وهذا ما يدفع لالعتقاد بأن األمراض يومئذ كانت جزءا من الحياة اليومية 

وهو ما يفسر الطبيعية، وليست عدوا ينبغي مواجهته كما هو الحال اليوم، 

كيف أن األمراض قضت على نصف سكان املغرب، ولوال هذه األوبئة حسب 

بعض الباحثين لكان عدد سكان املغرب ثالثة أضعاف ما هو عليه اليوم، ومع 

 كل هذا ليس لهذا األمر أي أثر في تراثنا إال الش يء القليل جدا. 

 اديكالية فيكانت سببا في تغييرات ر  نفس هذه األوبئة حين ضربت أوربا

الوعي والخريطة الجغرافية، وهو نفس ما حدث باملغرب، لكن رافقته هناك 

إنتاجات وإبداعات في مختلف العلوم والفنون، وهو ما ال نعثر عليه في أدبياتنا، 

فهل كانت سيطرة فكرة القضاء والقدر على الوعي الجمعي سببا في ذلك؟ 

 قضية تحتاج لبحث ومدارسة.

 :الطاعون الكبير

يجمع كل من أرَّخ ملا جرى باملغرب من حوادث ونوازل على أن تاريخ 

املغرب هو تاريخ أوبئة ومجاعات، وعلى أن ما عرفه املغرب من ذلك كان سببا 

في حدوث تغييرات بنيوية باملجتمع املغربي، ديموغرافيا وجغرافيا واقتصاديا 

األوبئة واملجاعات عامال واجتماعيا، وأن التركيبة التي نعرفها اليوم كانت هذه 

 مهما في صياغتها.

والذي   1799كما يجمعون كذلك على أن الوباء الذي ضرب املغرب عام  

عرف بالطاعون الكبير كان أشد فتكا باملغاربة من كل ما سبقه وما تاله من 
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أن عدد  1"االبتسام" ويحكي عبد السالم بن سليمان الفشتالي في كتابه أوبئة،

 65شخص في اليوم الواحد، وأن فاس فقدت  2500لغ وحدها ب املوتى بفاس

ألفا، وفقدت غيرها من املدن آالف  50ألفا من سكانها، فيما فقدت مراكش 

أخرى، كما يتحدث أيضا كيف أن الجثث تكدست بالطرق واألزقة حتى كانت 

تأكلها الكالب، وكيف كان الناس يتهافتون على شراء األكفان استعدادا للموت 

 ي ال مفر منه، وقد فقد املغرب أكثر من ربع سكانه خالل هذا الوباء.الذ

 فقه السلطة وسلطة الفقه:

ما يعنيني اآلن من حوادث هذا الوباء العظيم وما كان بعده من نتائج 

مدمرة وعواقب وخيمة على املغرب اجتماعيا، هو ما أقدم عليه سلطان املغرب 

والذي كان فقيها ملقبا بسلطان   -ليمان  حينذاك زمن الوباء، فقد جهز املولى س

جيشا من فاس نحو آسفي ليجعلها تحت حكمه،   -الفقهاء وفقيه السالطين

ويأخذ بيعة عبد الرحمن بن ناصر بها، وكان أغلب الجيش مصابا بالوباء، حتى 

قال محمد الضعيف الرباطي في تاريخه: "كان السلطان قد نهض بجندين، 

، وقد كان مرور الجيش بعدد من املدن 2جند من العسكر وجند من الوباء"

با في إصابة أهلها بالطاعون وانتشاره في أنحائها، مما جعل كالرباط وغيرها سب

 هذه "الحركة" أحد أكبر أسباب انتشار الوباء باملغرب.

وأعظم من ذلك ما نقله محمد املنصور في كتابه "املغرب قبل 

االستعمار" عن دعوة القناصل األجانب املولى سليمان التخاذ إجراءات الحجر 
 

ة نقل منها أمين البزاز كثيرا في كتابه  كتاب "االبتسام عن دولة بني هشام"، وهي مخطوط   -1
 تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب.

محمد الضعيف الرباطي، كتاب تاريخ الضعيف، تحقيق وتعليق: أحمد العماري، نشر    - 2
 .315دار املأثورات ص 
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، 1ا باعتبار هذه اإلجراءات مخالفة ل"شرع هللا"الصحي، لكنه رفض ذلك مطلق

يقصد طبعا أن عقيدة القضاء والقدر بمنظوره وهو الفقيه تتعارض مع اتخاذ 

هذه االحتياطات، وأنه ال بد من التسليم للقضاء، وكان رأيه هذا من أعظم 

 أسباب حصد ذلك الوباء لألخضر واليابس.

 انهــــــــــقل الفقهي في عدم إيمــــــذا عن العان شاـــــــــطبعا لم يكن املولى سليم

بالعدوى، فاملؤرخ الزياني املعروف يعتبر خضوعه للكارنتينة، وهي الحجر 

"بعد يومين، جاءنا اإلذن بدعة في الدين وحراما، حتى قال:    1794عام    الصحي،

تيكي  بالنزول إلى الكرنتينة الشنعاء املمنوعة عرفا وشرعا..... وأنزلونا بقلعة

وسط البحر بقصد بدعة الكرنتينة التي جعلوها دفعا للوباء قبح هللا 

 .2مبتدعها"

 ا والفقيه املؤرخ ملا أوردـــــاصري أيضا صاحب االستقصــــــــاس النــــــــأبو العب

وصية السلطان املنصور البنه بأال يقرأ كاتبه عليه الرسائل إال بعد غمسها في 

الخل خوفا من الوباء، علق على ذلك قائال: "وهذا عمل من أعمال الفرنج ومن 

يسلك سبيلهم في تحفظهم من الوباء املسمى عندهم بالكرنتينة"، وحكم على 

ينة اشتملت على مفاسد إجراءات الحجر بالحرام فقال: "فالحاصل أن الكرنت

كل منها محقق، فتعين القول بحرمتها، وجلب النصوص الشاهدة لذلك من 

 .3الشريعة ال تعوز البصير"

 
محمد املنصور، املغرب قبل االستعمار: املجتمع والدولة والدين، ترجمة: محمد   -  1

 .170ز الثقافي العربي الدار البيضاء، ص حبيدة، املرك 
 .363، ص 1967الزياني أبو القاسم، الترجمانة الكبرى، مطبعة فضالة، سنة   -2
الناصري أحمد بن خالد، االستقصا ألخبار دول املعرب األقص ى، الدار البيضاء، مطبعة     -3

 .183ص 5،ج1952دار الكتاب 
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 حين أنكر الفقهاء وجود العدوى:

هو نفسه العقل الفقهي الذي كان غالبا في جل أنحاء العالم اإلسالمي 

إن لم يكن كلها، مستندا إلى عقيدة جبرية أرادت لها السياسة أن تكون طاغية 

ومؤطرة تحقيقا ألغراض الساسة، مدعومة بنصوص مروية عن أنه ال عدوى 

ن املجذوم وال فائدة من اتقائها، مع إهمال لنصوص أخرى حثت على الفرار م

وعدم ورود املمرض على املصح، مع ثقافة متجذرة في التكاسل وقلة األخذ 

باألسباب والتواكل بحجة األقدار املكتوبة، حين تحدث لسان الدين ابن 

الخطيب باألندلس عن العدوى وثبوتها باالستقراء واالستشهاد والحس واألخبار 

رض الفقهاء قوله وشنعوا عليه، املتواترة، في سبق حتى عن العالم األوربي، اعت

 ورأوا فيه مخالفة للدين والشريعة.

كثير من الفقهاء اعتبروا أن الطاعون ليس إال وخزا من الجن، 

ومجتمعاتنا لألسف الشديد لم يؤطرها أمثال ابن الخطيب، وإنما أطرتها 

 السلطة املتحالفة مع الفقه التقليدي، فكانت النتيجة ما حل ببالدنا من خراب

 واحتالل وتخلف.

كل هذه الثقافة املوروثة هي ما يجعل كثيرا من الناس اليوم مستهينين 

بعواقب البالء وأثره في تدمير املجتمعات وإنهاكها، وهو ما يجعل اليوم شرذمة 

من مدعي التدين يخالفون تعاليم الحجر الصحي وقوانين الدولة للخروج في 

وتهليلهم سيمنع نشر الوباء وذيوعه،   مظاهرات مكبرين ومهللين، وكأن تكبيرهم

وهو ما يجعل من االستدالل باملكتوب والقضاء والقدر ذهنية عامة في املجتمع 

وأسلوبا للتملص من أخذ االحتياط عند كثير من الناس، رغم كل ما بلغه 
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العلم من تقدم وتطور وازدهار، وفي عهد عوملة املعلومة وبلوغها في أسرع وقت 

 وبأوضح عبارة.

سيتحدث الناس يوما ما، وسيقفون في مقررات التاريخ عن وباء " 

كورونا"، وحينذاك إما أن نخلد ذكرنا بالحديث عن مواجهتنا للوباء بكل تحضر 

ورقي وعلم، وعن تغلبنا عليه جميعا دولة وشعبا بكل ما تقتضيه الحرب ضد 

أحفادنا كيف أن يقرأ   -ال قدر هللا  -الوباء من احتياطات وإجراءات، وإما 

تمكن منا الوباء بسبب عقائد فاسدة وأفكار متخلفة، وإن كانت كل املؤشرات 

اليوم تبعث على االرتياح، وترجح االحتمال األول، مما قد يعني موتا أيضا لكل 

 هذه األفكار الفاسدة.

 انفالتات باسم الدين:

 من الواضح أن وباء كورونا لم يقدم للعالم املوت واملرض فقط، بل

يقدم أيضا عددا من الدروس، ويعيد إنتاج جملة من املفاهيم أو يصحح عددا 

 من االختالالت، أو يؤسس لنماذج جديدة من العالقات.

بكوريا الجنوبية انحنى "لي مان هي" زعيم إحدى الطوائف الدينية 

املسيحية أمام الشعب لطلب الصفح، بعد أن تورط في مخالفة قوانين الحجر 

، وبفلوريدا 1م قداسا بكنيسته مسببا في انتشار الوباء باملنطقةالصحي، وأقا

براوني" كل تعليمات الحجر مرارا  الكاهن "رودني هووارد األمريكية تحدى

وتكرارا، بل إنه احتج بأن كنيسته مفتوحة ولن تغلق، ألنه "يربي إحيائيين 

 
1 https://www.bbc.com/arabic/world- 51700368 

https://www.bbc.com/arabic/world-51700368
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، وبعض جماعات الحريديم اليهودية لم تستجب هي أيضا 1وليس مخنثين"

لتعليمات الطوارئ االحترازية، بل إن وزير الصحة اإلسرائيلي نفسه، وهو 

ت مما أدى إلصابته وزوجته بالفيروس، وهو حاخام حريدي خالف التعليما

 .2القائل سلفا: " فيروس كورونا عقاب ضد املخنثين"

في عاملنا اإلسالمي لم نكن بعيدين أيضا عن هذه االنفالتات الدينية، 

بإيران اقتحمت الحشود الغفيرة ساحات مرقد اإلمام علي الرضا بمشهد، 

قهما من طرف السلطات ومرقد السيدة فاطمة بقم، احتجاجا على إغال

، وبعدد من الدول السنية أقيمت صلوات الجمعة في الشوارع 3الحكومية

احتجاجا على قرارات إغالق املساجد، وخرج متظاهرون باملغرب ومصر يهللون 

 ويكبرون متحدين قوانين الحجر الصحي.

لكن هذه األحداث كلها تبقى محدودة مقارنة بحجم االستجابة لهذه 

والتعليمات، أو ظهرت مع بداية الوباء قبل طغيان الوعي العام  القوانين

بخطره، وسرعان ما تالشت ولم نعد نجد لها أثرا في الشوارع وال في الخطابات، 

فهل يفك كورونا االشتباك التاريخي بين الوباء والدين خصوصا في نسقنا 

هذا  اإلسالمي واملحلي؟ وهل يؤسس لعالقة جديدة بين الدين والعلم في

 النسق؟

 صراع الدين والعلم:

 لم ـــــــقي بين العــــــــــــاول البعض إخفاء وجود صراع حقيـــــالواقع أنه مهما ح

 
1  https://news.abs- cbn.com/overseas/03/31/20/evangelist- rodney- howard- 
browne- arrested- for- ignoring- quarantine- holding- services 

    https://www.skynewsarabia.comعربية نيوز  سكاي  موقعـ  2
 https://www.skynewsarabia.com عربية نيوز  سكاي موقع 3

https://news.abs-cbn.com/overseas/03/31/20/evangelist-rodney-howard-browne-arrested-for-ignoring-quarantine-holding-services
https://news.abs-cbn.com/overseas/03/31/20/evangelist-rodney-howard-browne-arrested-for-ignoring-quarantine-holding-services
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ونمط التدين الغالب في محيطنا، إال أن التاريخ يحيلنا بقوة ملفردات هذا 

الصراع وتجلياته، وكيف كان التنافس حادا بين الطرفين حول من يمتلك 

الحقيقة املطلقة، في ظل االعتقاد العام بأن الحقيقة لها مسار واحد، إما أن 

 يقدمها العلم أو يقدمها الدين.

ويمكن القول بأن الضعف الذي عرفه العلم في فترات سابقة، إضافة 

للتحالفات الدينية السياسية، جعل للعقل الفقهي سيطرة على املجتمعات 

لدينية التقليدية في تحليل كل األحداث والظواهر اإلسالمية، وانتصارا للرواية ا

بما فيها األمراض واألوبئة، مما جعل الناس يلجأون في مثل هذه األوضاع للفقيه 

 وليس للطبيب.

لكن ما وقع من تطور في العلم، واتساع لهيمنته ومجاالت تأثيره، وما  

واقعا  كان فيه من قفزات كبيرة على مستوى التشخيص والعالج، مما جعله

مفروضا، ومرجعية عليا عند غالب الناس وحتى عند الدول واألنظمة، جعل 

الفقه التقليدي يحاول جاهدا البحث عن املصالحة بينه وبين منتجات الطب 

الحديث، من خالل القول بأن كل هذه االكتشافات واالختراعات قد سبق لها 

سبقت العلم في الدين منذ قرون، وأن النصوص الدينية قد تحدثت عنها و 

 اإلشارة إليها.

يذكرني كل هذا بما أثاره مؤخرا مختص مغربي في علوم التغذية، له 

سابقا جهد مشكور في تخصصه، بتوعية الناس بما يصلح من األغذية النافعة 

وما ال يصلح، وتنبيههم ملضار الطعام املصنع وأثره على الجسم، وكل ذلك برأيي 

ف به، لكن الرجل تجاوز ذلك ملهاجمة النظريات مما ينبغي أن يذكر له ويعتر 

العلمية وتسفيهها، واالدعاء بأن ما يقدمه يعتبر بديال لكل ما أنتجه الطب وما 
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قدمه للعالم من خدمات، ابتداء من وسائل التشخيص وانتهاء باألدوية 

والعالجات، بل بلغ األمر إلصدار الفتاوى التي قد تضر بصحة اإلنسان وتؤدي 

املوت والهالك، كقوله بأن الصيام عالج ملرض السكري مخالفا كل  به إلى

 تعليمات األطباء وإرشاداتهم.

ويعود هذا الرجل إلثارة الجدل اليوم حين يدعي أن الصوم عالج 

لكورونا، وتتجاوب معه الجماهير الغفيرة وتدافع عن رأيه وتنتصر له، مما ُينبئ 

بيب و" لفقيه" ما زال مسيطرا على بأن ذلك التداخل القديم بين وظيفة الط

األذهان، فقديما كان "لفقيه" الحامل لكتاب هللا، واإلمام الراتب للصلوات 

الخمس، هو نفسه املعالج سواء بالرقى واألدعية، أو ببعض الوصفات 

ما زال   الطبيعية واألعشاب البرية، ورغم ما عرفه الطب من عصرنة وتحديث،

يبحثون عن نموذج الرجل الذي يقدم العالج مغلفا بقال هللا كثير من الناس 

وقال رسوله، مطعما حديثه بمصطلحات علمية ال أدري شخصيا مدى دقتها 

من عدمها، مع إتقان التواصل بلغة قريبة من الناس ومعيشهم، كل هذا 

يضمن له قبوال واستجابة وتأييدا من طرف ذهنية عامة ما زالت ال تميز بين 

 والدين كمسارين مختلفين في التصور واألدوات واملعالجة.العلم 

واألسوأ من هذا كله برأيي هو التالعب بالعقول بدعوى أن كل ما أنتجه 

الطب ليس إال مؤامرة غربية من لوبيات صناعة األدوية، وأن في ثقافتنا ما 

في أوج أزمة صحية يقف  يغنينا عن كل هذا العلم، وتمرير مثل هذا الخطاب

عالم عاجزا أمامها له آثار سلبية وخطيرة ، على صحة الناس أوال ثم على ال

الدين نفسه واملعتقد، فالكل يبحث اليوم عن الحل، وخالل مثل هذه األوقات 

العصيبة يغيب التوازن النفس ي، ومن يملك مفاتيح اللغة والتواصل هو 
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موهوما هو   صاحب الصوت األعلى، ومن يقدم األمل اليوم كان أمال صحيحا أو 

من يتقدم الصفوف اليوم، لذلك ال غرابة من كل هذا التأييد، وإنما الخطر 

حين يستيقظ الناس من الوهم، كما وقع للكنيسة زمن الطاعون األسود حين 

عجزت عم مواجهته بعد ادعائها ذلك، مما كان أحد أسباب التخلي عنها في 

 املجتمع.

 مسافة األمان بين الدين والعلم:

تاجه اليوم هو أن نؤسس ملسافة واسعة بين العلم والدين، إذ أن ما نح

إقحام الدين في قضايا علمية محضة يضر به وال ينفعه، ويقامر بصورته في 

عالم تجريبي يتغير من وقت آلخر، ومن أراد أن يقدم لنا نظرية علمية أو حججا 

، حيث تخضع طبية، فمجاله املختبرات واملجالت املحكمة واملجتمعات العلمية

النظرية للدراسة والتجربة املضادة والنقد، وال تتعدى كونها احتماال إلى أن يتم 

إثباتها عبر سنوات من العمل واملتابعة، أما اليوتوب ومنصات التواصل فهي 

 مجال للتوعية والتحسيس، وليس لطرح النظريات العلمية.

 قنوات اإلفتاء الغذائي:

الفضائية منتصف التسعينات، وانتشار األنترنت منذ ظهور القنوات 

بعدها، كثر الحديث عن الفتاوى الدينية الصادرة عبر هذه املنصات، وما عرفته 

من فوض ى جعلت الفتاوى الرقمية تتفرق يمينا وشماال دون مراعاة الختالف 

الخصوصية والبيئة واملكان، وأحيانا حتى دون االعتماد على معرفة شرعية 

 مما أحدث خلخلة في أنماط التدين بكثير من دول العالم اإلسالمي.صحيحة، 

 اهرة أخرى تستحق الرصد والتوقف،ــــــاء كورونا اليوم يكشف عن ظ ــــوب
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وهي املواقع واملنصات الصحية على األنترنت التي تثير نفس فوض ى املنصات 

متخصصة في مجاالت السابقة، وتوزع املعلومات يمينا وشماال، وتدعي أنها 

التغذية والطب البديل، وتسوق ألفكار غير علمية بل كاذبة على أنها معرفة 

صحيحة، وتخلط معلوماتها بكثير من اإليديولوجيا لضمان االنبهار والتأثير، ثم 

أخيرا تزعم أنها تحارب الغرب ومنظمة الصحية العاملية وكل العالم اآلخر املتآمر 

املتفوق على كل أنظمة الغذاء بالعالم، خلطة كفيلة  إلفساد نظامنا الغذائي

 بأن تصنع لنجوم التغذية الجدد بريقا وإقباال وشعبية.

وقفت مؤخرا على محاضرة ألحد نجوم الفتاوى الغذائية وهو يتحدث 

عن االستعمار والنظام الغذائي، متناسيا أنه إن صح الحديث عن ذلك 

د العروبي، متى كانت الحبة السوداء االحتالل الغربي فلم ال يتحدث عن امل

وتمر العجوة وأبوال اإلبل جزءا من نظامنا الغذائي أو الدوائي؟ وهل لم يعرف 

املغاربة الذين يستوطنون هذا البلد منذ آالف السنين عاداته الغذائية إال مع 

مجيء املسلمين قبل ألف وثالثمائة سنة؟ هل الكسكس الذي يعود تواجده ملا 

د جاء به عقبة بن نافع أو موس ى بن نصير أو من كان معهم من جيوش قبل امليال 

جاءت من بالد ال تعرف إال ثقافة التمر واإلبل، وال عهد لها بنظام غذائي قائم 

 على الزراعة ومنتجات األرض؟

 ال شك أن العرب استقدموا معهم عددا من العوائد الغذائية والصحية،

تذوب وسط نظام غذائي متكامل مرتبط بما لكنها لم يكن بإمكانها سوى أن  

توفره الطبيعة من إمكانيات، وما تمنحه من منتجات، ليتراكم ذلك عبر السنين 

ويتحول إلى موروث جيني يظهر أثره في السحنات والطباع وطبيعة تفاعل 

األجسام مع محيطها ومع األمراض، فالذين على ضفة البحر ويقتاتون من 
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ساحل تقل عندهم أمراض القلب لكثرة تناولهم السردين كأهل جنوب ال

، وأهل الشاوية مثال يعظمون اللحم ملا تحيط بهم من سهول ومراعي 3لألوميغا  

وما يسقط عندهم من أمطار، واألمازيغي يعتمد في قوته على املدخرات ولحوم 

املاعز حيث ليس حوله إال الصخور والجبال، وأهل الصحراء يستهلكون التمر 

ملواجهة قحولة الطبيعة وانسجاما مع ما تعطيه، وينعكس ذلك على   والشحوم

الدواء واالستشفاء، فال يمكن ملريض بالزكام في بيئة صحراوية أن ينصح بشرب 

البرتقال، كما ال يمكن ملن يعيش بين املروج وأشجار البرتقال والنارنج أن ينصح 

 بأكل سبع تمرات.

لغذائية، وغّيرنا كثيرا من طقوسنا صحيح أننا فقدنا كثيرا من عاداتنا ا

الصحية، لكن ذلك ليس بسبب االستعمار كما يزعم صاحبنا، ولكن بسبب 

اختالف النظام االقتصادي، وتراجع املجال القروي نحو التحضر واملدنية، 

حيث يبنى كل ش يء على توقيت اإلنتاج، وهو ما يقتض ي سرعة في تحضير 

مما ضّيع علينا كثيرا من العادات الغذائية   الوجبات الغذائية وسرعة في أكلها،

 الجميلة.

يضرب شيخنا مثاال على هذا االستالب املزعوم بطبق السالطة الذي 

يقدم قبل الغذاء، ويعتبره عادة غريبة عن تاريخنا الغذائي، فيما لو كلف نفسه 

قليال وعاد ملا كتبه مثال املؤرخ والكاتب السوري فاروق مردم بيك في كتابه 

مطبخ زرياب" ليعرف كيف أن هذا املوسيقي البارع الفار من حضن "

العباسيين لقصور بني أمية باألندلس قد أحدث ثورة في طرق الحياة بمقره 

الجديد، وكيف تحولت بوجوده موائد القصر، وكيف جلب الثلج من قمم 

الجبال لتبريد األشربة، وحرصه على تأسيس جيش من الطهاة لصناعة ألذ 
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أال يضعوا كل ش يء على مائدة الطعام، وأن يبدأوا  ، وكيف علمهمالطعام

 بالشوربة الحلوة املالحة أو الحارة ثم يقدمون األطباق ثم الحلوى.

سيعرف أيضا كيف علم األندلسيين طرق الجلوس للمائدة، وكيفية 

الكالم بتأن عند األكل والتحدث بأناقة، وطرق وضع املناديل على املائدة، 

يدين وواحدا للشفتين، وأخرى للجبهة والعنق، وتمييز مناديل النساء واحدا لل

عن الرجال بتعطيرها وتلوينها، وغير ذلك من عادات الطعام وقواعد اإلتيكيت 

التي أخذها الغرب عن هذا الفتى القادم من بغداد، فأين االستالب ومن أثر 

 على اآلخر؟

عصومة من الخطأ وكأنها ثم من قال أن كل عاداتنا وأنظمتنا الغذائية م

وحي معصوم أو كتاب منزل، هي ثقافة ككل الثقافات فيها السليم والعليل، 

والصحي واملرض ي، ونحن اليوم أمام وباء عالمي أجبرنا على تغيير كثير من 

عوائدنا اليومية، أي العادتين أكثر صحية؟ األكل في طبق واحد مع سرعة 

لعدوى؟ أم ارتباط كل شخص بصحنه انتقال الفيروسات اليوم وإمكانية ا

أيهما أصلح لصحة اإلنسان وسالمة بدنه؟ أن يأكل بالشوكة التي  وطعامه؟

تعفيه من أطنان من الخبز يأكلها في حياته، وما يترتب على ذلك من أمراض 

ومضاعفات، أم أن يضطر عند كل طعام يأكله ألن يفسده بكل تلك النشويات 

 والسكريات؟

إيديولوجيات وال أديان، هي عادات مرتبطة باألرض  نظم الغذاء ليست

والطبيعة والبيئة، وبفعل ما وقع تاريخيا من اشتباكات بين مختلف األمم 

والبلدان، حصل ذلك بتراكم آلالف السنين وال عالقة له بظهور دين أو غياب 

أخر، واألخطر في املوضوع هو حين تتحول أكشاك الفتاوى الغذائية من مجرد 
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ث عن منافع بعض األعشاب إلى تعريض صحة الناس للخطر، وتحميلها الحدي

ما ال يمكن أن تحتمل، وهنا ال بد من مواجهة شيوخ الفتاوى الغذائية بمثل 

 ما واجهنا به شيوخ الفتاوى الدينية. 

رغم أن البشرية اليوم مدينة للعلم بما عرفه من تطورات وتقدم مبهر، 

ا مضاعفة، إال أن تداعياته على العالم بما لواله لكان عدد الضحايا أضعاف

فيه سياقنا اإلقليمي ستكون كبيرة جدا، ليس فقط على املستوى االقتصادي، 

وإنما أيضا على مستوى الوعي واألفكار، وعلى مستوى الفصل بين 

التخصصات، ومعرفة األولويات، وترتيب مصادر املعرفة، وعلى مستوى 

بالصحة واألجسام، مما يعني أننا بصدد لحظة   العادات اليومية وطرق العناية

فاصلة في الزمن، ستتحدث عنها األجيال القادمة باعتبارها درسا تاريخيا كانت 

 له أثاره املتعددة على مختلف مناحي الحياة.
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 ثقافة اإلبداع ودينامية السياق االجتماعي وأشكال

 قراءة في اإلبداع في زمن الوباء التواصل:
                                       

 إبراهيم حسناوي د.                                     

 األمازيغية للثقافة امللكي باملعهد باحث أستاذ

 

إن فهم مسارات اإلبداع ودورها في بروز ثقافة أو ثقافات بديلة أو 

انتقادية أو معارضة أو احتجاجية أو موسمية، ال ينفصل عن هذه العالقة 

التفاعلية املجتمعية. وبناء على هذه املقاربة، فإن ما يعرف بـ"الثقافة 

وجوده الحضرية" أو الشعبية املالزمة لحدث ما، مهما كان نظامه وعوامل 

تتأسس وتتشكل بناء على املشاركة التفاعلية الفردية والجماعية ونشاطها. إن 

هذه الثقافة اإلبداعية املستجدة تعتبر بدورها فضاء مجتمعيا حركيا تنتشر 

فيه إبداعات ثقافية تأخذ من موضوع الوباء أو الجائحة على سبيل املثال، 

لشعبي الجمعي والفردي بقسط سندا ومتنا أساسيا لها، ساهم فيها املتخيل ا

وافر، وزاد من انتشارها وسرعة تداولها باإلضافة إلى حجم الكارثة وتأثيرها في 

النفوس، وسائط التواصل التكنولوجي واإلعالم الرقمي الذي جعل هذا اإلبداع 

 املستمد من "الفيروس" يتناسل ويتداول بسرعة.

قة بوباء كورونا، تجعل إن تحليل خطابات ثقافية وفنية مثل تلك املتعل

آلية للتحليل التي تساعد  métalinguistiqueمن القراءة اللسانية الوصفية 

على التجلي والظهور. كما يمكن أن نستدل كذلك بالقراءة   messageاإلرسالية  
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، يتعلق األمر من Mythologies1السيميولوجية لروالن بارت في كتابه: أساطير 

زاوية أخرى بتحليل هذا اإلبداع ليس باعتباره تأويال اجتماعيا أو شعبيا لألزمة 

الصحية فقط، وإنما باعتباره عمال للمتخيل الذي يساهم في إبراز دوره في 

 حقل اإلبداع الثقافي العام ويجعل منه موضوعا للبحث والتحليل. 

يتداولها رواد االنترنيت تعتمد  إن هذه اإلبداعات الخاصة بالوباء التي

كذلك تقنيات في األسلوب والشكل مرنة وبسيطة مغايرة لقواعد الفن املنهي أو 

املحترف إن صح التعبير، وكأن مبدعوها يضحون بالتقنية والبعد الجمالي 

 لفائدة توثيق اللحظة التاريخية.

إلبداع آليات التواصل الرقمي والسندات اإلعالمية ودورها في تداول ا

 الثقافي لألزمة الصحية.

لقد ساهمت هذه السندات الرقمية في سرعة اإلبداع الخاص بالوباء 

وسهولة انتشاره وتعدد أشكاله، التي تتباين وتختلف بين الصورة الثابتة 

واملتحركة والرسم الكاريكاتوري والرسوم املتحركة وامللصقات واألغنية والنكتة 

م، وغيرها وأدب السخرية والوصف والهج
َ
ك اء والتمثيل والشعر واألمثال والحِّ

من األشكال التعبيرية التي عرفت حضورا الفتا في التواصل اإلعالمي وفي 

 الفضاء العمومي باملغرب، حضورا يوازي حضور الجائحة نفسها.

وتسعى هذه اإلبداعات إلى مقاربة الوباء من زوايا متعددة، تتأرجح بين 

وأخذ الحيطة والحذر، والتقليل من مخاطره وآثاره التحسيس بمخاطر الوباء 

وتأثيره في السلوك الفردي واألسري والحياة الجماعية والعيش املشترك، وتغيير 

 
1 -  Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957. 
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مجريات الحياة العامة واقتراح الوصفات العالجية البديلة، وبروز قيم األنانية 

ن والتضامن، وقيم التدين واألخالق، وعجز اإلنسان واستسالمه والخوف م

املستقبل والشعور بالحنين إلى املاض ي وأخذ العبارة مما يحدث اآلن، ثم مبدأ 

الحكيم \ القناعة والرضا بنوع املعيشة مهما كان متدنيا، ورد االعتبار للطبيب

أو الطبيب املثقف أو املفكر، مثلما هو أبقراط والكندي والرازي والفارابي وابن 

ل هذه اإلبداعات أن "الجمال كله" سينا وابن رشد وغيرهم. لقد أظهرت مجم

يكمن في الحياة السابقة عن زمان األزمة مهما كانت مشاكلها، ألنها ال تهدد 

حياة اإلنسان بالشكل الذي هي عليه اآلن. إن هذه التعبيرات وإن بدت واقعية 

ومباشرة في صيغتها وصياغتها، فإنها كذلك إبداع خاص باملتخيل الفردي 

 رمته.والجمعي للمجتمع ب

منذ مدة إلى أن تطور الصحافة يعتبر   P. Bourdieuلقد تنبه بيير بورديو  

مؤشرا من مؤشرات االمتداد واالنتشار غير املسبوق لسوق امللكيات الثقافية 

الذي يرتبط في إطار عالقة سببية دائرية بظهور وتدفق مجموعة مهمة من 

املتوسطة والشعبية من الشباب من غير امليسورين الذين ينتمون إلى الطبقة 

سكان العاصمة باريس والضواحي الذين جاؤوا يبحثون عن مسار منهي ليكونوا 

. وبغض النظر عن تباين السياق التاريخي والثقافي واملجتمعي 1كتابا وفنانين"

املتن الذي نحن بصدد مقاربته، فإنه \ الذي يتحدث عنه بورديو عن السياق

يؤشر مع ذلك على عنصرين أساسيين مؤثرين في عملية اإلبداع، وانتقالها من 

محيط النخبة إلى محيط الطبقات الشعبية واملتوسطة، ويتعلق األمر 

صحافة والشباب اللذين يعتبران عنصرين فعالين في سوق التداول الفني، بال

 
1-  Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, Paris, Editions de Seuil, 1992, 1998, p : 95. 
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وتبادل املنتوج اإلبداعي "الجديد" الخاص باألزمة الذي ساهم في تطوره بشكل 

كبير الشباب وإبداعاتهم مثل: املوسيقى، الغناء، الرسم، الجداريات، 

 وغيرها.  Graffiti الخرباشات

 ة بين اإلبداع والتلقي.اإلبداع الثقافي لألزمة الصحي

لقد اختلفت كذلك مواقف وآراء الجمهور واملتلقين لهذه اإلبداعات 

الخاصة بـاألزمة وتقييمهم لها. فاملبدع واملتلقي يوجدان في وضع مزدوج يتميز 

بتبادل األدوار، إذ يصير املبدع متلقيا والعكس صحيح، وعليه فإن هذا اإلبداع 

عارضية وتناقضية تدور بدورها حول قطبين ينبني وفق "عالقة تواصلية ت

اثنين: قطب الجذب وقطب الرفض واالزدراء القائم بين الفاعلين في املحيط 

. إن هذا التواصل اإلبداعي يجد مكانه إذن في الفضاء العمومي، 1االجتماعي"

ويولد مسارا من الفعل ورد الفعل التواصلي بين مختلف الفئات من الجمهور، 

وهذا ما الحظناه في وسائط التواصل االجتماعي واإلعالم التلفزيوني أيضا، 

واملربي حيث تحول الصحفي واملنشط إلى دور رجل السلطة والواعظ واملرشد 

ورب األسرة والفاعل الجمعوي واملدني، واستعمل خطاب اللغة املتوسطة 

والتعبير "الدارج" والتواصل اليومي الستهداف مختلف الفئات االجتماعية. فهل 

كان هذا الوضع الصحي االستثنائي يستوجب وضع عملية تواصلية بعيدا عن 

املعلومة باللغة التي يفهمها مبدأ التعدد اللغوي، والحق في الوصول إلى الخبر و 

كل فرد متفرج؟ وهل حقق هذا التواصل هذه املناقشة االجتماعية والتفاعلية 

 ؟2في وصفه للفضاء العمومي  Y. Habermasالتي يتحدث عنها يورغن هابرماس  
 

1- Antigone Mouchtouris,(2008), « Graffiti Esthétisme Populaire », in. Actualité 
Graffiti, S / D de Antigone Mouchtouris&Kheira Belhadj – Ziane, PUP, p : 81. 
2-  Cité par.Thierry Paquot, 2009, Espace public, La Découverte, Paris, p : 29. 
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لقد قادت هذه الدينامية االجتماعية التي ولدها الوباء والحجر الصحي 

الفردي والجماعي املتميز باملشاركة واالنخراط في إلى ميالد سياق من اإلبداع 

سيرورة الخلق بغض النظر عن صفة املبدع وموقعه االجتماعي واملعرفي 

وتوجهه الفني والجمالي. إنها كذلك إبداعات "الالمبدع" والهاوي واملبتدئ الذي 

ال تهمه قواعد الفن، بقدر ما يستهويه توثيق اللحظة و"الذكرى" الخاصة 

ء وتقديم شهادة عنها سواء بوعي أو بغير وعي. إنه يقدم كذلك شهادة عن بالوبا

محيطه االجتماعي واألسري خالل مرحلة يوجد فيها مصير الناس بين مخالب 

الفيروس، واجتياحه للزمان واملكان االجتماعيين بقوة. ويمكن القول إن هذه 

تندرج في "أفق  الثقافة اإلبداعية اإلعالمية والرقمية والحضرية والقروية

" التي ولدت كذلك 1سياس ي تتولى تنظيمه وضبطه حركة الثقافة املضادة

 بمحض الصدفة وخارج دوائر الثقافة الرسمية. 

وبالنظر إلى هذه الشروط الصحية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية 

والنفسية املستحدثة التي ولدها وباء كورونا، يمكن القول إن هذه الثقافة 

بداعية تندرج في إطار دينامية ثقافية تنفلت من مفهوم الهيمنة االجتماعية اإل 

واإلبداع النخبوي أو الَعالم. فالتعبير عن التمظهرات املختلفة للوباء واألزمة 

الصحية، يأخذ أحيانا طابع النقد االجتماعي والسخرية الواقعية، وأحيانا 

لعمومية، وتكريس قيم أخرى طابع االحتجاج السياس ي ونقد السياسات ا

التضامن واملواطنة واملبادرة الجماعية أحيانا تالية. أما وسيلة التعبير عن ذلك، 

فهي التعبير الفني الذي مكن مختلف الفاعلين من الكشف عن مواقفهم 
 

1- Kheira Belhadj – Ziane, (2009), « Le rap : parole mythique et culture urbaine », 
in. Culture et pratiques culturelles, S/D de A. Mouchtouris, Presses universitaires 
de Perpignan, 2009, p : 90. 
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وعواطفهم واستيهاماتهم وآرائهم إزاء ما يحدث حولهم اآلن وفي املستقبل. 

لوا اإلبداعات وأشكال الت عبير املتعددة الجنسيات إلى أشكال محلية، وحوَّ

وأضفوا عليها مسحة اجتماعية محلية عن طريق الترجمة والعنونة واستبدال 

لغة الحوار والكالم وخلق االنسجام بين الصورة "األجنبية" واللسان املحلي 

بطريقة تخلق مضمونا محليا أساسه وباء كورونا. إن التعبير أصبح كونيا وإن 

غات وأشكال الفن والسندات والحوامل، فالفيروس هو من خلق تعددت الل

 هذه العاملية الفنية التي تتخطى كل الحدود.

املنتوج الثقافي والفني لألزمة الصحية بين التأويل االجتماعي والسياس ي 

 والشعبي وعمل املتخيل.

لقد تميزت هذه الحركية "الفنية الوبائية"، بهيمنة النص والصورة 

والالفتة والجدارية وامللصق والكمامة والفيلم اإلشهاري والنكتة... والخربشة 

باعتبارها منتوجا منتهيا صالحا للتداول على حساب اسم املبدع وموطن 

اإلبداع. إن الوجود الفعلي في الفضاء العمومي وفي سوق التداول واالستهالك 

، وليس للمبدع الذي الثقافي لألزمة الوبائية، هو لفائدة اإلبداع بالدرجة األولى

جهل هويته أحيانا كثيرة، وقد يكون فردا أو مجموعة من األفراد.
ُ
 ت

لقد تحول الفضاء العمومي الذي وحدته األزمة إلى فضاء رمزي للتعبير 

عن هذه الرغبة الوجودية في الحياة التي أصبحت مهددة بضراوة الفيروس 

يع لها. ومع ذلك تمكن اإلبداع وسريته املطلقة في انتقال العدوى واالنتشار السر 

الثقافي والفني "الالمنظم" من حيث املعرفة الفنية من تحويل عناصر األزمة 

والخوف واملرض إلى أداة وصيغ وقوالب للضحك والسخرية، ونقد الفرد 
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والجماعة والسياسة واملسؤولين، ونقد القوى الكبرى في العالم، وتبيان عجزها 

يرى بالعين املجردة. فهذا الهزل والضحك وحتى  عن مواجهة فيروس صغير ال 

االشمئزاز الذي تثيره لدينا هذه املنتوجات الفنية يعبر عن معرفة عميقة كما 

يقول برغسون، "إن األصالة الهزلية، العاقلة بحسب طريقتها، حتى في 

تجاوزاتها العظمى، املنهجية في جنونها، الحاملة، وأنا أصر على ذلك، وإن كانت 

قَبل في الحال وتفهم من مجتمع بأكمله تثي
ُ
كيف ال توضح  -ر في الحلم رؤى ت

لنا وسائل عمل التخيل البشري، وبصورة خاصة التخيل االجتماعي، الجماعي، 

الشعبي؟ إن األصالة الهزلية تنبثق عن الحياة الواقعية، وتقترب من الفن، 

وهذا ما جعل هذه  .1فكيف ال تقول لنا كلمتها أيضا في الفن وفي الحياة؟"

الثقافة الفنية تندرج في إطار بعد سياس ي وإن اختلف مضمونها وشكلها عن 

مضمون الخطاب السياس ي واإلعالمي املؤسساتي في املغرب مثال. لقد تمكنت 

هذه املواد اإلبداعية املختلفة من اختراق الفضاء العمومي املحلي وزمان األزمة 

 بسرعة فائقة جدا.

سكان في املدن والقرى القصية واملداشر أنباء املرض لقد تبادل ال 

والوباء، وقصائد شعرية عن زمان الرغد والطمأنينة واالستقرار والنفور مما 

آلت إليها أوضاع البشرية اليوم التي فقدت اإلحساس باآلمال واألمان رغم 

التقدم. وأخرى تنتقد السلوك البشري وتبدل األحوال املناخية، وتعتبرها 

سبب في انتشار األوبئة، كما تنتقد بالد الصين موطن الوباء وتصفها بالهمجية ال

وأكل لحوم الحيوانات والقوارض، ولذلك فهي تدفع ثمن أفعالها الالأخالقية 

 
هنري برغسون، الضحك، ترجمة علي مقلد، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر    -1

 .10، ص:2007، بيروت، لبنان، 2والتوزيع، ط: 
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املناقضة لنواميس الكون حسب الشعراء الشعبيين الزجالين الناظمين لهذه 

يم عن بعد، وعن . وهناك قصائد شعرية أخرى تتحدث عن التعل1األشعار

اإلكراهات وأسباب النزول واملآل، ومبدأ تكافؤ الفرص والعبء االقتصادي، 

وقد جاءت إحدى هذه القصائد في شكل محاورة شعرية بين الشاعر والوزير 

 . 2القائم على القطاع

 
ل مسن من ساكنة إغرم التابع  قصيدة شعرية زجلية باللغة األمازيغية، نظمها رج -1

إلقليم تارودانت في بداية الحجر الصحي، وقد تم تداولها عبر الواتساب بالصورة والصوت  
اللذين التقطا بواسطة هاتف خلوي متنقل في الشارع العام. أما مؤدى القصيدة التي  

 ترجمها إلى العربية الدارجة عبد هللا الفداح فهي كالتالي:
 ودارت بينا الدنيا حاول علينا املرض

 غابت الشتا ذاع املرض 
 كيضارب البحر مع راسو وكيهضر مع راسو 

 قاصد اليابسة لبغا إخرج ليها 
 املواج هايجة والحوت هربان 
 دا الريح املرض وكيتسارا بيه 
 عطا لكاع البلدان شويا شويا

 ذاع الخوف والناس كلها كتغوت
 خايفين إوصلهم مرض الصين 

 الناس سدوا الجوامع ومبغاوش الخير 
 حطينا القرآن اللي فيه النور 

 وهزينا املرايات )الهواتف( اللي فيها الشياطين 
 غضب هللا غادي إضرب كل كافر

 أما اللي حنان ما يخافو والو 
 والصين هللا إمسخكم واملاكلة ديالكم

 كالو الضفادع والكالب والحلوف
 غير بالحرام  هللا إسخط عليكم عايشين 

 . 2020مارس  25املصدر، واتساب، تاريخ االطالع عليه، 
تبادل رواد الواتساب كذلك قصيدة شعرية لشاب من إحدى الجبال املغربية في    -8

األطلس املتوسط كما يظهر من لسانه وتعبيره األمازيغي، وقد استهل النص الشعري الذي  
هللا لكي يرفع الوباء والبالء عن البالد  يتحدث فيه عن التعليم عن بعد بالتضرع إلى 

املغربية والشفاء لجميع املرض ى، كما أبرز قبل بداية قصيدته أنه إنسان محايد سياسيا  
وال ينتمي إلى أي حزب سياس ي، كما أنه ليس شاعرا محترفا، وإنما هي موهبته وسليقته  

ن اإلكراهات التي تواجه  التي تذكي فيه الرغبة في النظم. جاءت بداية القصيدة للتعبير ع
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إن هذه اإلبداعات تجعلنا نتساءل كذلك عن دور الثقافة اليومية أو 

الشعبية ووضعها اآلني وعالقتها باملجتمع. فعالقة الثقافة باملجتمع كما يقول 

قد تغيرت. فالثقافة لم تعد مقتصرة على  M. De Certeauميشيل دوسارتو

ملهنية محيط ما ومرصودة له. إنها لم تعد ملكا خاصا لبعض التخصصات ا

)جامعيين، مهن حرة(؛ إنها غير مستقرة كذلك وتتحدد وتعرف بواسطة سنن 

، فإن الفن H. Arendt. وإذا أخذنا بفكرة هانهاروند1يوجد في متناول الجميع"

. ثم إن هذه اإلبداعات 2هو بمثابة النموذج واملثال بالنسبة للفرد داخل العالم

بالغية للحياة اليومية خالل األزمة،   الخاصة بوباء كورونا تعبر كذلك عن رؤية

فالصور والرسومات واألدب النثري والساخر وغيرها من النصوص تعتبر كذلك 

ن حولهم.  استعارة اجتماعية تعبر كذلك عن رؤية أصحابها لألزمة مِّ

 اعي مجموعة منـــــــــــواصل االجتمــــــــــرنيت ومواقع التـــــادل رواد االنتـــــــلقد تب

 

املتمدرسين بالبوادي والقرى املغربية، كيف لهم أن يحصلوا على الدعامات الرقمية  
ملتابعة الدروس عن بعد ومسايرة زمالئهم اآلخرين الذين لهم اإلمكانيات الخاصة بذلك ال  

كاهل  سيما في املدن الكبرى. واعتبر هذا التحول املدرس ي والتربوي عنصرا إضافيا يثقل 
اآلباء في الجبل إلى جانب العبء االقتصادي. لقد شعرت بالبكاء )يقول الشاعر( وأنا  
اسمع البني وهو يطلب مني توفير الدعامة االلكترونية ليتابع دروسه؛ قلت له إننا نعاني 
من نقص في شبكة االتصال، وهو ما يؤثر سلبا في مبدأ تكافؤ الفرص بين معظم  

ي )يضيف الشاعر( على حجم املشاكل التي نعاني منها يوميا في  املتمدرسين. تعرفوا مع 
الجبل. موجها كالمها إلى وزير التربية الوطنية مذكرا إياه باالسم قائال بلسانه األمازيغي: 
"أيا مزازي أواصغد أداك ساعفغ أوال أراو ن جبل أوا ماغ إد أم وين كازا أوال رباض أوال  

فرقإكوديأومايكار تفرغ تاكوات أ كاتششا قبل أد إزدغ أد  فاس أوال ديغ كل الشمال، إال ل
إتوتشا كل". لنقرأ النص مترجما إلى العربية: )استمع إلى كالمي يا أمزازي، هل هناك  

أطفال الجبل وتالميذ الدار البيضاء والرباط وفاس ومدن الشمال، إن  \ مساواة بين تالميذ
كم إيجاد التوازن والتكافؤ املطلوب قبل  ثمة فرقا شاسعا بينهما وخلل كبير، ويتوجب علي

 .2020أبريل  7فوات األوان.(. اطلعت على هذا الفيديو عبر تقنية الواتساب بتاريخ 
1-  Michel De Certeau, La culture pluriel, Paris, Editions de Seuil, 1993, p : 87. 
2-  Hannh Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard, Folio, Essais, 1972. 
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الفرد املغربي /  النصوص النثرية الساخرة في توصيفهم للعالقة بين اإلنسان

ووباء كورونا، وتفاعله مع الوضع الصحي املستجد، هذا توصيف وإن جعل  

هذا الفرد موضع النقد والسخرية، فهو لم يفصله عن سياقه السياس ي 

العمومي وانتمائه الوطني، واالجتماعي واالقتصادي واألحداث املؤثرة في فضائه  

مثل، األحداث الرياضية. إن هذا التوصيف الرمزي للفرد والجماعة ولواقعهما 

. 1في زمان األزمة يعبر في اآلن ذاته عن "نظام خفي خاص باشتغال الخطاب"

خطابا مستترا   2فثمة في هذه األقوال املشار إليها في هامش هذه الصفحة

لقائي وعرض ي وذاتي، هو الخطاب السياس ي ونقد ومتواريا وراء خطاب عفوي ت

السياسات العمومية وتدبير القطاعات الحيوية في البالد، وعالقة السلطة 

باملواطن، وكذا نقد السلوك الفردي والجماعي في تعاطيه مع الظاهرة الوبائية. 

ففي الوقت الذي أّمن فيه املواطن جزءا من مخزونه الغذائي ضرب بعرض 

عنصر في الوقاية من الوباء وانتشاره، أال هو التزام البيوت وتفادي   الحائط أهم

االختالط، كما جاء في إحدى هذه النصوص. لقد عكس الشعب املعادلة؛ 

فعوض أن يظل هو في الحجر جعل القوت اليومي يحل مكانه ويخرج هو للسير 

 
1 -  Raymond Quivy, & Van Luc Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences 
sociales, Paris, Dunod, 1995, p : 223.  

 من بين هذه النكات واألقوال التي تبادلها رواد االنترنيت وفضاءات التواصل االجتماعي:    -2
"إن شاء هللا ما ندوزوش للمرحلة الثانية ديال الوباء أصال ولفنا ديما نخرجو من الدور     -1

 األول للمنافسات الدولية، لهال يحشمنا حتى فهادي." 
حط املواد الغذائية في الحجر الصحي وهو خرج   "حنا هما الشعب الذي أبهر العالم   -2 

 لبرا يدور."  
"أول مرة نحس بلي الدولة العبة دور األب واألم، والشعب العب دور داك البعلوكلي    - 3

 خاصو قتلة د العصا باش يريح األرض."  
غيرها  " أمريكا والصين وفرنسا وأملانيا تبحث عن الدواء، املغاربة كيقلبو على املقدم." و    -  4

 من األقوال والنصوص "الشعبية" التي تشهد عن هذه اللحظة من زمان الوباء باملغرب.
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ب، ونقد والدوران. أما املقولة األخرى فتحيلنا على رياضة كرة القدم باملغر 

مسلسل اإلخفاقات في االستحقاقات الرياضية القارية والعاملية، وهذا ما جعل 

مبدع هذا النص يقرن زمان انتهاء الوباء في املجتمع بزمان خروج الفرق 

الرياضية املغربية من املنافسات العاملية التي تغادرها غالبا في الدور األول، 

رونا منافسة استثنائية تتجاوز هذا الدور ولهذا فإن التمني هو أال يشكل وباء كو 

 املعتاد بالنسبة للمغاربة.

إن هذه الثقافة الناشئة الدائرة حول الوباء، ال تنفصل إذن عن سياقها 

التاريخي واالجتماعي والسياس ي، كما تبرز هذه النصوص أيضا، سياق إخفاق 

ة البحث املؤسسات وتدبير العالقة اإلدارية بين املواطن والسلطة ووضعي

العلمي، وهيمنة املقاربة اإلدارية على حساب املقاربة العلمية واملعرفية، الخ. 

لقد ولدت هذه الثقافة والحالة هذه للتعبير عن هذه الدينامية االجتماعية 

التي يعتبر التواصل والتواصل الرقمي ووسائط التكنولوجيا الحديثة أحد 

يما الشباب، من خلق فضاءاتهم أعمدتها األساسية، إذ مكنت األشخاص، الس

الثقافية الخاصة والتعبير عن فهمهم واستيعابهم لألزمة الصحية، بعيدا عن 

ثقافة املؤسسات التي لم تشكل بدورها استثناء عن هذه الدينامية االجتماعية 

والثقافية الناشئة حول الوباء، وإنما حاولت االنخراط فيها عبر مجموعة من 

دف نقل الثقافة والفن إلى الناس في البيوت بطريقة لم العمليات التي تسته

 تكن متداولة ومتاحة من ذي قبل.

 مثال، باعتباره املؤسسة 1لقد عمدت مؤسسة املركز السينمائي املغربي

 
يعلن فيه عن برمجة   2020مارس  30أصدر املركز السينمائي املغربي بالغا رسميا في  -1

فيلما مغربيا، إلتاحة الفرجة للجمهور عبر االنترنيت وعلى موقعه الرسمي، في هذه   25
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املشرفة عن قطاع السينما باملغرب، إلى وضع برنامج تطبيقي منذ بداية الحجر 

األفالم املغربية الروائية  الصحي إلى اليوم، تبث من خالله مجموعة من

التي لم تكن للمشاهد املغربي فرصة مشاهدتها من قبل، بالنظر  1والوثائقية

إلى محدودية العرض السينمائي في املغرب واقتصاره على املهرجانات 

 السينمائية.

إن هذه البرمجة السينمائية، وإن كانت تنخرط في هذا السياق 

الوباء، فإنها تلفت النظر كذلك إلى أهمية  االجتماعي والتاريخي الذي فرضه

السينما باعتبارها فنا وثقافة وفرجة جماهيرية وعنصرا أساسيا لتشكيل 

الذوق الفني، وملمحا يمكن املهتمين والجمهور من فهم طرق اشتغال املتخيل 

السينمائي وطرق إنتاجه للصورة الخاصة باملغرب مهما كانت شروط بثها. ولهذا 

أن "طرح ُمنتج جديد أو إنتاج جديد إلى السوق خالل مرحلة زمنية   يرى بورديو 

. فهذا املنَتج السينمائي وإن لم يكن جديدا 2معينة يمثل نموذجا جديدا للذوق"

على مستوى اإلنتاج، فهو كذلك على مستوى سوق التداول والفرجة واملعرفة 

 الجمالية ووسائل التعبير السينمائي.

 

 

 

الحجر الصحي وإغالق دور العرض السينمائي وتعليق املهرجانات   الظرفية من زمان
 لسينمائية.  

، بمعدل فيلم لكل  2020يونيو    10مارس إلى    31فيلما ويمتد من    36يتضمن هذا البرنامج  
 يومين، )انظر الصفحة الرسمية للمركز السينمائي املغربي على االنترنيت(  

1 -://www.ccm.ma https 
2-  Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, op.cit., p : 265. 
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 خاتمة:

اإلبداع الثقافي والفني الخاص باألزمة الصحية التي فرضها وباء إن 

كورونا، هو تعبير عن الوجدان واألحاسيس والخوف والتوجس؛ إنه كذلك تعبير 

عن واقع يومي في زمان األزمة. أما اللغة املستعملة في معظم هذه الخطابات 

الحديثة، فتمثل التي ساهمت في انتشارها وسائل اإلعالم الرقمي والتكنولوجيا  

نوعا من التصوير الرمزي واالستعاري للنسق االجتماعي وتفاعله مع األزمة 

الصحية غير املسبوقة واملستجدة التي لم تكن في حسبان العالم املعاصر. إن 

هذه الخطابات تمثل أيضا واقعا تواصليا لتبادل اآلراء حول املرض؛ آراء وإن 

فهي تؤشر أيضا عن الوضع االقتصادي كانت تحيل في ظاهرها على الوباء، 

والسياس ي واالجتماعي والثقافي للمغرب. وكذلك تتضمن اللغة املستعملة في 

هذه "النصوص اإلبداعية" ونسقها التواصلي حمولة رمزية وأفكارا وقيما 

مختلفة. إنها كذلك إنتاج للمتخيل الفردي والجمعي الذي يجعلنا نتحدث عن 

 مان الوباء."استعارية الواقع" في ز 

إن ميسم الزوال والسرعة الذي تتسم بها املجتمعات املعاصرة التي  

 sociétésيطلق عليها علماء االجتماع "املجتمعات العابرة" أو "سريعة الزوال" 

éphémères وكذا طبيعة النص البصري وحوامل اإلعالم السمعي البصري ،

لقا على جمع وتوثيق التي تعتبر نصا منفلتا باستمرار، يجعل الرهان مع

وتصنيف هذه املادة الثقافية اإلبداعية التي ولدها وباء كورونا، بحيث تكون 

مادة للبحث العلمي والفني والثقافي ومشروعا علميا وثقافيا يمكن للمؤسسات 

الجامعية واألكاديمية ومراكز البحث العلمي واملؤسسات الثقافية والفنية 
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وي لدراسة هذه النصوص املتعددة األشكال املغربية االنخراط فيه بشكل ق

 واملضامين وتحليل أنظمة التواصل الحاملة لها.
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َمدى ُصموِد قيمة التضاُمِن اإلنساني أثناَء جائحِة 
 ُكوروَنا

 عبد هللا كوعلي ذ. 

 

يعيش العالم بأسره في األشهر األخيرة على وقع صدمة كبيرة، وفزع 

شديد، وخوف عز نظيره، وُرعب قل مثيله، إثر التفش ي الواسع لفيروس كورونا 

" الذي انطلق من "ووهان" بجمهورية الصين، ليتمدد بعد ذلك في 19"كوفيد

عدد املصابين به في العالم إلى حدود أواسط أغلب أرجاء األرض، وقد تجاوز 

عتبة الثالثة عشر مليونا من البشر، فيما أودى بحياة مئات   2020شهر يوليوز  

جهري يواصل االنتشار في أصقاع األرض وبقاع  اآلالف منهم، وما زال الفيروس املِّ

بُد 
َ
 إلى حدود هذه -الدنيا، والفتَك بحياة بني آدم، شيبهم وشبابهم، ولم ت

مؤشراٌت قوية تبشر بقرب انتهائه أو تقهقره، بل بدأ الحديث عن   -اللحظات

موجة أخرى أشد فتكا من األولى. لقد تأثرت حياة الناس بكيفية لم  َيكن أحٌد 

يتصورها قبل هذه الجائحة؛ من ذلك إغالق الدول حدوَدها البرية والجوية 

عبادة، وإخالء الفضاءات والبحرية في وجه األشخاص، وإغالق املساجد ودور ال

العامة والشوارع، وتوقيف كافة األنشطة العلمية والدينية والثقافية، وبدأت 

االقتصادات الوطنية واالقتصاد الدولي في االنكماش. إنها أجواء استثنائية، لم 

يشهد العالم َمثيلها ولو في زمن الحربين العامليتين، لقد داهم البشرية عدوٌّ 

فلة، لكنه عدو غير مرئي. وفي هذه الظروف الحرجة، واألوضاع لدود على حين غ

الصعبة، تتأكد حاجة اإلنسان إلى أخيه، والجار إلى جاره، فردا كان أو جماعة، 
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إلحياء قيم التضامن والتعاون، وتوحيد الجهود للقضاء على هذا الخطر 

 الداهم، والوباء القاتل.

منعطف خطير، وأمام تحد شك إذن أن البشرية تمر هذه األيام في  ال 

على –كبير، إثر تفش ي فيروس كورونا املستجد، مما سينعكس بكيفية واضحة  

على مستقبلها من حيث ترتيب األولويات، ونسج التحالفات، وكذا  - األرجح

تصور جديد للقيم اإلنسانية وتمثلها. ومن تلك القيم التي وضعتها جائحة 

حك، وأمام اختبار صع ب، قيمة التضامن اإلنساني، سواء بين كورونا على املِّ

 الدول واألمم أو بين األفراد داخل دولة واحدة.

 فماذا تعنى قيمة التضامن، وما أهميتها لإلنسان؟

وكيف اختبرت جائحة كورونا قيمة التضامن اإلنساني، سواء على 

 املستوى الدولي أو على املستوى الشعبي؟

ي يعيشها العالم، بسبب تفش ي من هذا املنطلق، وفي هذه الظرفية الت

وباء كورونا، نودُّ دراسة مدى صمود قيم التضامن والتعاون والتكافل في 

أو   -أي التضامن بين دول العالم–املجتمع اإلنساني، إن على املستوى الدولي 

على املستوى الشعبي داخل دولة واحدة، حيث سنتخذ الشعب املغربي نموذجا 

 لك وفق ثالثة محاور:في هذا الجانب للبحث. وذ

 املحور األول: مفهوم التضامن، وأهميته في املجتمع اإلنساني.

َفل به"
َ
: ك

ً
 وَضَمانا

ً
نا َن الش يَء وبه َضم  ، 1جاء في لسان العرب: "َضمِّ

فالتضامن هو التكافل. واملقصود بقيمة التضامن ههنا التكافل بين مختلف 
 

 .257، ص13ابن منظور جمال الدين، لسان العرب، دار صادر بيروت، ج -1



 الزمان الوبائي: دراسات في الدين والفلسفة والفكر

 

 409  
 

فئات املجتمع اإلنساني وأطيافه، والتعاون فيما بينها لتحقيق ما فيه الخير 

كل منهم أن يؤدي عن اآلخر ما للجميع. وفي املعجم الوسيط: ")تضامنوا(: التزم  

ضاُمُن(: التزام القوّي يقصر عن أدائه.  أو الغنّي معاونة الضعيف أو  )التَّ

 .1الفقير"

إن التضامن والتعاون بين بني البشر أمر مطلوب للغاية، وضرورة ملحة 

أيما إلحاح، إذ ال تقوم حياة املرء إال بتعاونه مع أبناء جنسه، وال تستقيم 

معيشته إال بتضافر جهده بجهود إخوانه، قال عبد الرحمن بن خلدون: 

ما  "فالَواحُد من البشر  مِّ سيَّ
 واحٍد من الحيواناتِّ الُعج 

َ
ه قدرة

ُ
م قدرت ال تقاوِّ

ه أيضا باستعمال 
ُ
ي قدرت فِّ

َ
، وال ت ها وحَده بالجملةِّ املفترِّسة فهو عاجٌز عن ُمَدافعتِّ

ة لها، فال ُبد في  عدَّ
ُ
نائعِّ واملواعين امل ها، وكثرةِّ الصَّ ة للُمدافعةِّ لكثرتِّ َعدَّ

ُ
اآلالتِّ امل

هِّ من الّتعا ِّ
ّ
عاُون فال يحصل ذلك كل ه، وما لم  يكن هذا التَّ سِّ

 
ن ونِّ عليه بأبناء جِّ

ذاء  عالى عليه من الحاجةِّ إلى الغِّ
َ
به هللا ت

ّ
ه ملا رك

ُ
ذاٌء، وال تتمُّ حيات له قوٌت وال غِّ

 
ً
الح، فيكون فريسة ه، وال يحُصل له أيضا دفاٌع عن نفسه لُفقدانِّ الّسِّ في حياتِّ

ه الَهالُك عن 
ُ
ل "للحيوانات، ويعاجِّ رِّ

َ
طل نوُع الَبش ه ويب   . 2َمدى حياتِّ

إن التعاون بين الناس ال بد منه لحفظ نسلهم، ولتيسير معيشتهم. وال 

يمنع من ذلك اختالف أديانهم أو ثقافاتهم، فاألصل املوحد يجمعهم، وكوكب 

األرض الذي يعيشون فيه يأويهم جميعا، فليس أمامهم إذن إال أن ينفتح 

َها بعضهم على بعض، ويتبادل يُّ
َ
وا العون واملنفعة فيما بينهم، قال هللا تعالى: "َيا أ

 
، مكتبة الشروق بمصر،  2004املعجم الوسيط، ملجموعة من املؤلفين، الطبعة الرابعة  -1

 .544ص 
، دار يعرب دمشق،  ابن خلدون عبد الرحمن، املقدمة، تحقيق محمد الدريوش عبد هللا   -2
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م  
ُ
َرَمك

 
ك

َ
نَّ أ وا إِّ

ُ
َتَعاَرف َل لِّ َبائِّ

َ
ُعوًبا َوق

ُ
م  ش

ُ
َناك

 
ٰى َوَجَعل

َ
نث

ُ
ٍر َوأ

َ
ك

َ
ن ذ ّ

م مِّ
ُ
َناك ق 

َ
ل
َ
ا خ نَّ اُس إِّ النَّ

يٌر" بِّ
َ
يٌم خ َه َعلِّ

َّ
نَّ الل  إِّ

م 
ُ
اك

َ
ق

 
ت
َ
هِّ أ

َّ
نَد الل  .1عِّ

التضامن الدولي، مرجعيته، ومدى صموده أمام جائحة املحور الثاني: 

 كورونا.

 أوال: املرجعية التي يستند إليها التضامن الدولي.

لقد مّرت البشرية خالل تواجدها على األرض عبر أوضاع كثيرة، وتجارب 

مختلفة، تشمل حاالت الرخاء والشدة، والسالم والحروب، والعافية 

وهذه التجارب املتراكمة في تاريخ اإلنسانية  واألمراض، والخصب واملجاعات...

ألهمت اإلنسان ضرورة أن يأخذ بيد أخيه اإلنسان، ويستند بعضهم على 

دة لوجود الجنس  بعض، خاصة في الظروف العسيرة، ملواجهة األخطار املهّدِّ

البشري، فيرتقي التضامن اإلنساني والتعاون البشري، من مستوى مجتمع 

األدنى، إلى أن يبلغ مستوى املجتمع الدولي وهو املستوى  األفراد وهو املستوى 

 األعلى، فهذه يمكن أن نسميها مرجعية إنسانية تاريخية.

إن هذه املرجعية اإلنسانية والتاريخية للتضامن بين الدول، والتعاون 

بين األمم تّم تأطيرها باملواثيق الدولية، لتكتس ي صبغة شبه إلزامية؛ فقد أشار 

م املتحدة في املادة األولى منه إلى أهم أهداف ومقاصد هذه الهيئة ميثاق األم

الدولية، ومنها: "تحقيق التعاون الدولي على حل املسائل الدولية ذات الصبغة 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية"، كما أكدت ذلك أيضا املادة 

ة على: تيسير الحلول من نفس امليثاق حيث جاء فيها: "تعمل األمم املتحد 55
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للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز 

التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم." غير أن قيمة التضامن الدولي ذات 

املرجعية اإلنسانية، والتي تحميها املواثيق الدولية، ستمر باختبارات كبرى، 

صمود في وجه التحديات؛ وأكبر تحد لهذه القيمة ستكشف مدى قدرتها على ال

. فهل ستنحو الدول الكبرى 19اليوم، هي جائحة تفش ي فيروس كوفيد

واملنظمات األممية منحى التضامن والتعاون ملواجهة هذا التحدي، أم ستعلو 

 قيم األنانية والفردانية؟

 ثانيا: مدى صمود قيمة التضامن الدولي أمام جائحة كورونا.

فيروس كورونا املستجد أول األمر بوالية "ووهان" وسط جمهورية ظهر 

م، 2019مليون نسمة، وذلك أواخر سنة    11الصين الشعبية، والتي تضم زهاء  

واستمرت العدوى في االنتشار في تلك املنطقة بشكل كبير، حسب التقارير 

ها وحَد لتتصدى السلطات الصينية للفيروس اإلعالمية الواردة من هناك، 

لدعم الدولي من أجل القضاء على الوباء قبل غياب ا مستعينة بإمكانياتها، في

سطوته وتمكنه. أما منظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة فلم تعلن 

للعالم أن وباء كورونا يعتبر جائحة عاملية إال في الثلث الثاني من شهر مارس 

عالم. وكانت إيران ثم إيطاليا م، حين تفش ى الفيروس في مختلف دول ال2020

من أكبر ضحايا هذا الفيروس في بداية األمر بعد الصين، لتلتحق فيما بعد 

 دول أخرى كثيرة.

إننا إذا تأملنا سيرورة هذه األحداث، وكيفية تعاطي الدول العظمى 

واملنظمات األممية معها يتضح لنا بجالء أن ما يصطلح عليه بالتضامن األممي، 
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الدولي لم يقو على الصمود أمام هذه الجائحة، ولم َيبد لنا ما يمكن والتعاون 

أن يجعلنا مطمئنين إزاء قيمة التضامين بين األمم والتعاون فيما بينها، لصد 

األخطار املحدقة باإلنسانية، بل ظهرت لنا مشاهد األثرة والفردانية، التي 

لعالمي والقرار الدولي. تتبناها األنظمة الرأسمالية املسيطرة على االقتصاد ا

 ومن املظاهر التي تبّين فشل املجتمع الدولي في إظهار قيمة التضامن ما يلي:

بعد ظهور الفيروس في جمهورية الصين، وبدئه في املظهر األول: 

االنتشار، وحصد األرواح، لم تتخذ منظمة الصحة العاملية وكذا الدول الكبرى 

را بدعم الصين لتطويق الوباء قبل أن يصير جائحة عاملية،  ِّ
ّ
موقفا إنسانيا مبك

لم تخبر لكن في املقابل تّدعى الدول الغربية أنها لم تتلق دعوة من الصين، التي  

هت الصين العالم فلم  العالم بخطورة الفيروس في بداية ظهوره. وسواء نبَّ

يستجب، أم تكتمت عن الوضع حتى خرج عن السيطرة، فكلتا الحالتين 

وعدم استعدادها الحقيقي   -يها الصينبما ف -تعكسان أنانية الدول الكبرى 

 للتضحية والتضامن من أجل مصلحة اإلنسان والعالم.

بعد انتشار الوباء في منطقة )ُووهان( الصينية بدأ انتقاله هر الثاني:  املظ

بعد  -إلى مناطق مختلفة من العالم، حيث تأثر به بشكل أكبر في بداية األمر 

كل من إيران وإيطاليا. والش يء الالفت هنا، أنه رغم تفش ي الوباء  - الصين

بين به، رفضت الواليات بشكل كبير جدا في إيران مثال، وموت اآلالف من املصا

املتحدة األمريكية رفع العقوبات االقتصادية التي كّبلت اقتصاد هذا البلد، ولو 

لظروف إنسانية. فاالختالف والصراعات في اللحظات العادية أمر وارد 

ومستساغ، لتعارض املصالح السياسية واالقتصادية واالستراتيجية للدول، 

قتض ي األمر تحييد الخالفات ولو مؤقتا، لكن في لحظة األزمات والجوائح ي
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وتقديم املعونة واملساعدة للطرف املنكوب مهما كانت حدة الخالفات. أما 

بالنسبة إليطاليا فرغم كونها دولة عضوا في اإلتحاد األوربي إال أنها تشكو من 

تخلي هذا التكتل اإلقليمي عنها في لحظة العسر، وتركها تواجه مصيرها 

ولة من دوله مهتمة بشؤونها الخاصة وبحماية اقتصادها دون لوحدها، وكل د

 التفات إلى الجار املكلوم.

بعد إعالن منظمة الصحة العاملية أن فيروس كورونا  املظهر الثالث:

املستجد ُيعد وباء عامليا، إثر انتشاره في أغلب دول العالم شرقا وغربا، وتوفي 

ات السياسية، وتبادل بسببه عشرات اآللف من البشر، بدأت الصراع

االتهامات بين دول الغرب من جهة، والصين من جهة أخرى، حول مالبسات 

ظهور الفيروس وظروف انتشاره في العالم، لينتهي األمر إلى وقف الواليات 

املتحدة األمريكية دعمها املالي ملنظمة الصحة العاملية، وعزمها االنسحاب منها 

في التصدي للوباء، وعدم تنبيه العالم إلى خطورته. نهائيا، بعد اتهامها بالتقصير  

في حين أن املطلوب في هذه الظروف هو توحيد الجهود، وتعاون جميع الدول 

الشرقية والغربية واملنظمات الصحية واإلنسانية للحد من الكارثة وتطويق 

الوباء. لكن هذا لم يحصل، ففشل العالم في إبراز تضامنه املنشود وتعاونه 

 غوب.املر 

إن جائحة كورونا أظهرت لنا أن التضامن الدولي هشٌّ إلى أبعد حد، 

حيث لم يقو على الصمود في اللحظة الحرجة، فقامت مكانه الفردانية 

واألنانية. والحقيقة أن هذه الهشاشة ليست وليدة اليوم، بل هي واضحة 

ل ما يزيد عن عقدين من الزمن أشار ال ب 
َ
خبير املغربي للخبراء منذ أمد بعيد؛ فق

الدكتور املهدي املنجرة إلى هذا األمر، ونبه إليه حيث قال رحمه هللا: "تخترق 
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التعاون الدولي أزمة حقيقية، تعود إلى االنطالق الذي سار عليه بعد الحرب 

العاملية الثانية، وإلى ما اكتسبه خالل العقود األخيرة منذ تأسيس هيئة األمم 

 رف تفككا يوما بعد يوم.، التي تع1945املتحدة سنة 

ولعل هذا التراجع يعود بوجه خاص إلى النصف الثاني من السبعينيات، 

حيث تتضافر عدة أسباب مختلفة ومن بينها: ]...[ غياب املقاصد التي هيمنت 

عند نهاية الحرب، وعلى األنساق القيمية التي تدعم ذلك، التي هي عاجزة عن 

مننا وعن التحرر عن التمركز البدائي عن تحديد غايات متوافقة مع تحديات ز 

 . 1الذات."

املحور الثالث: قيمة التضامن في املجتمع املغربي، جذورها، ومدى ثباتها 

 أثناء جائحة كورونا.

 أوال: قيمة التضامن في تاريخ املجتمع املغربي.

بعودتنا إلى التاريخ املغربي القديم والحديث، نجد أن له إسهاما مشرفا، 

وذكرا محمودا في ميدان التضامن والتالحم، في لحظات الشدة والرخاء معا. 

وترجع جذور هذه القيم املتأصلة في املغاربة إلى مصدرين هما: الثقافة 

 األمازيغية والشريعة اإلسالمية.

إن الثقافة األمازيغية األصيلة في املغرب، والتي تعد مكونا من املكونات 

، تزخر بموروث شفهي وسلوكي هائل يثبت أصالة قيمة الكبرى للهوية املغربية

التضامن والتعاون في املجتمع املغربي، ويمكن أن نمثل في هذا السياق بعادة 

 
املنجرة املهدي، الحرب الحضارية األولى، مكتبة الشروق بمصر، الطبعة السابعة    -1
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يَزة" املنتشرة في مختلف بقاع املغرب وتعني: "مساعدة جماعية تطوعية  وِّ
 
"الّت

لفرد ]...[ تقدم عن طواعية وبدون أي إكراه من طرف أهل الدوار أو القبيلة 

أو عائلة ال تستطيع بمفرد طاقتها أن تقوم بذلك العمل، وهي ال تلزم املستفيد 

أداء أي أجر أو مقابل. والتعبئة الجماعية قصد إنجاز بعض األشغال ظاهرة 

عرفتها كثير من املجتمعات، إال أنه في شمال أفريقيا على العموم واملغرب على 

اضد االجتماعي، يطلق عليه الخصوص يتميز بكونه نوعا من أنواع التع

 .1"التويزة"

وقد دّعم اإلسالم هذه الخصال، وثّبت هذه القيم بآي الذكر الحكيم 

م  ملسو هيلع هللا ىلصوأحاديث النبي الكريم، كقوله  هِّ َواّدِّ
َ
م  َوت هِّ َراُحمِّ

َ
ي ت يَن فِّ نِّ مِّ

ؤ 
ُ
َرى امل

َ
: "ت

هُ 
َ
َداَعى ل

َ
ًوا ت ى ُعض 

َ
َتك

 
ا اش

َ
ذ ، إِّ لِّ الَجَسدِّ

َ
َمث

َ
، ك م  هِّ فِّ

ُ
َعاط

َ
َهرِّ َوت السَّ هِّ بِّ ُر َجَسدِّ  َسائِّ

ى" ، ولقبيلة األشعريين باملدينة املنورة في العهد النبوي سلوك تضامني 2َوالُحمَّ

سديد، ال يختلف كثيرا عن ثقافة "التويزة" التي ابتكرها املغاربة؛ ففي الحديث 

قال في معرض الثناء عليهم: "إن األشعريين إذا أرملوا في  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا 

و، أو قلَّ طعام عيالهم باملدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم الغز 

، قال ابن حجر: 3اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني، وأنا منهم"

 "وفي الحديث فضيلة عظيمة لألشعريين، قبيلة أبي موس ى، ]...[ فضيلة اإليثار 

 
، 1989معلمة املغرب، الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سال سنة   -1

 .2652، ص8ج
بيروت، الطبعة   -البخاري محمد أبوعبد هللا، الجامع الصحيح، دار ابن كثير دمشق  -2

 .6011، حديث رقم:2002األولى
بيروت، الطبعة   -البخاري محمد أبوعبد هللا، الجامع الصحيح، دار ابن كثير دمشق  -3

 .2486، حديث رقم:2002األولى
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 .1إلقامة أيضا، وهللا أعلم"واملواساة، واستحباب خلط الزاد في السفر وفي ا

ولقد مرَّ املغرب على مّرِّ التاريخ في جوائح كبرى، وشدائد شتى، أكسبته 

أسلوبا في التعامل مع مثل تلك الظروف، وكان سلوك التضامن يطبع كل تلك 

املحطات رغم قساوتها، وقد ذكر الدكتور محمد أمين البزاز بعض مظاهر 

ة في زمن الجوائح بقوله: "إن الذين يدخرون التضامن واملواساة لدى املغارب

هم بالطبع األغنياء، أما الفقراء فلم يكن لهم ش يء يّدخرونه، إال أن هؤالء 

كانوا يستفيدون من أعمال البر واإلحسان التي احتلت مكانا واسعا في املجتمع 

املغربي]...[ فلم تكن أية مدينة من املدن املغربية تخلو من عائالت خّصصت 

طا من أمالكها لإلسعاف االجتماعي، وهي األوقاف املعينة للخبز، مثال، قس 

والذي كان يوّزع أسبوعيا ويوميا حسب أهمية األرياع، ومن الوثائق والرسوم 

دعى عوالي  18العدلية بتطوان الراجعة إلى القرن 
ُ
]...[ تطالعنا وصية امرأة ت

بثلث متخلفها ليشترى بنت سيدي قاسم ابريل األندلس ي التطواني التي أوصت  

 .2بمدخوله خبز يوزع على الفقراء واملساكين"

 ثانيا: مدى صمود قيمة التضامن في املجتمع املغربي أثناء جائحة كورونا.

منذ ظهور أولى حاالت اإلصابة بفيروس كورونا باملغرب مطلع مارس 

لى كافة بدأت الدولة ومعها املجتمع املدني باتخاذ إجراءات وقائية ع 2020

عد، لتجنيب البالد  كارثة كبرى ال قدر هللا. ويمكن رصد قيمة التضامن الصُّ

 لدى املغاربة أثناء جائحة كورونا على مستويين، الرسمي واملدني.
 

ابن حجر شهاب الدين العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، نشر مؤسسة    -1
 .69، ص8، ج2013الرسالة العاملية، الطبعة األولى  

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   البزاز محمد األمين، تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب،  -2
 354، ص.1992بالرباط، ط
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 املستوى الرسمي: -1

حيث عملت الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها على التعبئة والتأهب 

ملواجهة الجائحة، والتخفيف من تداعيات األزمة على الوطن بقدر اإلمكان، 

وكانت من أولى املبادرات إعطاء جاللة امللك محمد السادس نصره هللا تعليماته 

كان جاللته السامية بإنشاء صندوق خاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا، و 

أول من ساهم فيه ماديا،كما تلقت هذه املؤسسة الوطنية التضامنية 

مساهمات من مختلف الفئات االجتماعية، ومن أشخاص اعتباريين وذاتيين، 

خصص مداخيل هذه املؤسسة التضامنية، 
ُ
رجال أعمال وموظفين وغيرهم، وت

الفئات  التي تجاوزت ثالثين مليار درهم لتأهيل القطاع الصحي، ودعم

 االجتماعية املتضررة من الجائحة.

وحسب البالغات الرسمية للحكومة املغربية، فقد أنفق قسط كبير  

من ميزانية هذا الصندوق لدعم األسر الفقيرة، التي تضررت من توقف 

األنشطة االقتصادية اليومية، بسبب إجراءات الحجر الصحي، حيث استفاد 

شهر زهاء خمسة ماليين ونصف املليون أسرة من هذا الدعم، على مدار ثالثة أ

 مغربية.

 املستوى املدني: -2

ال يخفى على الجميع أن جائحة كورونا أثرت سلبا على كافة القطاعات 

االقتصادية، وتضررت منها أغلب الفئات االجتماعية، خاصة فئة العّمال 

رادا واألسر ذات الدخل املحدود. األمر الذي يستدعي من املغاربة قاطبة، أف
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وهيئات، إحياء قيم التضامن والتكافل فيما بينهم، للتخفيف من معاناة 

 املتضررين، فيكونون بذلك خير خلف لخير سلف.

فقد تبرع الكثير من املواطنين بأقساط من أموالهم لشراء حاجيات األسر 

املعوزة، وكذلك أيضا فعلت الكثير من جمعيات املجتمع املدني. كما أرشد 

ة أبرزهم الدكتور مصطفى بنحمزة إلى جواز تقديم دفع زكاة فقهاء مغارب

 عامين، لسد حاجيات الفقراء في هذا الظرف الصعب.
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 خاتمة:

إن جائحة كورونا تعد اختبارا حقيقيا للبشرية جمعاء، أفرادا وجماعات 

ودوال، وامتحانا صعبا ملنظومة القيم التي ما فتئ اإلنسان املعاصر يدعي الدفاع 

عنها وتمثلها في لحظات معينة، كالتضامن واإلخاء واملواساة. وبتتبع سلوك 

-لشعب املغربي أنموذجاا  -وكذا سلوك الشعوب      -خاصة العظمى منها  -الدول  

 في التعاطي مع هذه الجائحة يمكن لنا الخروج بخالصات واستنتاجات منها: ، 

ضرورة إعادة النظر في القيم التي تحكم النظام العالمي حاليا، ذات   -1

البعد الرأسمالي املحض، واملبنية على حماية املصالح الخاصة لفرد أو جماعة 

دون سواها، وعدم االكتراث للمصلحة العامة واملشتركة بين كافة الناس؛ 

 . خاصة في أوقات األزمات العاملية، والجوائح العابرة للحدود

إن نظام العوملة الذي تسعى الدول الغربية الكبرى إلى تعميمه على   -2

كل أصقاع األرض، لئن نجح في إشاعة نمط معين من الثقافة في العالم، 

ونموذج محدد من القيم، فإنه فشل في نشر القيم النبيلة كاألخوة اإلنسانية 

 والتعاون وحب الخير للغير.

ت الشاملة تنزع دول العالم وشعوبها من املالحظ أنه في أوقات األزما -3

إلى نفسها، وتفرغ قدراتها الذاتية، لدفع الضرر عنها، دون الكثير من املباالة 

بدول وشعوب أخرى؛ مما سيدفع الكثير منها بعد جائحة كورونا إلى العمل على 

 تحقيق أمنها الغذائي والطبي تأهبا ألي جائحة أخرى.

تجذرة في املجتمع املغربي، ويظهر التضامن والتكافل من القيم امل  -4

 أثرها في الظروف الحرجة، وينبغي تثمينها وتعزيزها بكافة الوسائل املمكنة.
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 الئحة املراجع:

 لسان العرب البن منظور اإلفريقي، دار صادر بيروت. -

املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفي وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر  -

 ، مكتبة الشروق بمصر.2004عة الرابعة ومحمد علي النجار، الطب

بيروت،     -الجامع الصحيح، البخاري محمد أبو عبد هللا، دار ابن كثير دمشق  -

 .2002الطبعة األولى 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر شهاب الدين العسقالني، نشر  -

 .2013مؤسسة الرسالة العاملية، الطبعة األولى 

ن عبد الرحمن، تحقيق محمد الدريوش عبد هللا، دار املقدمة، ابن خلدو  -

 .2004يعرب دمشق، الطبعة األولى 

الحرب الحضارية األولى، املنجرة املهدي، مكتبة الشروق بمصر، الطبعة  -

 .1995السابعة 

موسوعة معلمة املغرب، الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع   -

 .1989سال سنة 

بئة واملجاعات باملغرب، البزاز محمد األمين، كلية اآلداب والعلوم تاريخ األو  -

 .1992اإلنسانية بالرباط، طبعة 
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 االلتزام بالحجر الصحي بين االمتثال لتعاليم الدين
 حاالت في قراءة: واالمتثال لتعاليم العلم

                                                           
 عبد الرحيم بوداللذ. 

 باحث في علم االجتماع                                                                 

 

 مقدمة: 

لتفادي انتشار الوباء ينطلق الحظر الصحي من نظريات علمية ترى أنه 

البد من تحقيق التباعد االجتماعي بين األفراد وااللتزام بالتدابير الوقائية، لهذا 

ألغيت جميع التجمعات والخدمات الدينية في املساجد والكنائس واملعابد 

بينما يوجد داخل كل ديانات  اليهودية على حد سواء لتقليل انتشار الفيروس.

نها تقوية الروابط االجتماعية وتقريب األفراد بعضهم شعائر جماعية الغرض م

، فإنه زيادة على ذلك ترى بعض الديانات أن الوباء يمكن 
ً
ببعض اجتماعيا

رفعه بااللتحام الديني عن طريق الدعاء والصالة جماعة أكثر من املكوث في 

 املنزل، ألن الذي أنزل الوباء هو هللا تعالى وهو وحده من يمكنه رفعه.

ت بعض السلوكيات في بعض مدن املغرب مثل الخروج ليال لطلب ظهر 

 اللطيف، إال أن هذا التصرف واكبه شجب ورفض من طرف كل املغاربة،

 على مواقع التواصل االجتماعية. كما خرج بعض 
ً
حيث ظهر هذا الرفض جليا

يدينون قرارات الدولة في  وبعض الطوائف في دول أخرى  الدعاة ورجال الدين

 دور العبادة.إغالق 
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 الدينية الوقوف على بعض الحركات والطوائف وتهدف هذه الورقة إلى

 الذرائع االلتزام بالحظر الصحي، ورصد امتنعوا عن ورجال الدين الذين 

 الوقوف على عالقة الديني بالعلمي.  والحجج التي تحجج بها كل هؤالء، ثم

 كورونا: جائحة من الرسمي الدين موقف

صعوبة كبيرة في  الدولة الحديثة التي تخلصت من االستعماروجدت 

التوفيق بين الدين ومدنية الدولة، حيث أعطت هذه الدول للحكومات 

مؤسسات دينية  في إدارة الحياة الدينية للمجتمع من خالل واسعة صالحيات

عصرية: التعليم الديني واملساجد واإلعالم الديني السمعي والبصري. فقلصت 

مجموعة من الدول من حرية الفعل االجتماعي في املجال الديني بذلك 

 
ً
لإلشغال من داخل  للطوائف الدينية والحركات اإلسالمية، ووجهتهم عمليا

الدينية الرسمية. إال أن  املؤسسات عبر باملرور مؤسسات الدولة، وألزمتهم

نشأة وتطور هذه املؤسسات وفق تجارب تاريخية مختلفة لكل دولة، وفي 

تنجح في تدبير الشأن الديني  سياقات وظروف مغايرة، جعل بعض الدول 

 وإعادة هيكلته وتأهيله وفق متطلبات عصرية، بينما فشلت دول أخرى. 

هذا التباين بين الدول في تدبير الشأن الديني ظهر بقوة مع وباء كورونا، 

فتاوى   حيث نجحت دول كثيرة في إلحاق القرار الديني بالصحي عن طريق إصدار 

  في املجتمع، لكن دوال  رسمية كان لها صدًى وتأثير 
ً
كثيرة  أخرى وجدت أصواتا

 مناهضة لقراراتها، ومعارضة إلغالق دور العبادة واملساجد. 

عديدة إغالق املساجد ودور العبادة كافة إسالمية فقد قررت دول 

  بشكل مؤقت في إطار اإلجراءات املتخذة ملواجهة فيروس كورونا
ً
مع  تماشيا
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القرار الرسمي في اإلعالن عن حالة الطوارئ، إذ أن التجمعات داخل هذه الدور 

مثلها مثل باقي التجمعات األخرى. لهذا قررت  رغم ما تحظى به من قدسية فهي

دور العبادة وتعليق الصالة والخدمات داخلها، ومنها الجزائر  دول كثيرة إغالق

، وفي فلسطين، أعلنت دائرة 1اراتواإلم والكويت والسعودية وتونس واألردن

األوقاف اإلسالمية في القدس إغالق املصليات املسقوفة داخل املسجد 

 . 2األقص ى "كإجراء وقائي" ملنع انتشار فيروس كورونا املستجد

في موضوع إغالق املساجد  فتوى  املجلس العلمي األعلى  وفي املغرب أصدر 

امللك محمد السادس كونه رئيس املجلس ناًء على طلب فتوى من ب :3مؤقتا

 ملا صدر من توجيهات من الجهات املختصة، بما فيها 
ً
العلمي األعلى، واعتبارا

وزارة الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغالق أماكن عمومية 

 وخصوصية.

السعودية الصالة في كافة املساجد فيها، باستثناء املسجد  وأوقفت

ة املكرمة واملسجد النبوي في املدينة املنورة، للحد من انتشار الحرام في مك

ثم بعد ذلك أوقفت صالة   .الفيروس، بحسب ما أوردت وكالة األنباء السعودية

 الجمعة فيهما وسمحت بالصالة العادية مع أخذ مسافة األمان.

 مع إجراءات الحظر 
ً
وفي الجزائر أيضا ً تم إغالق املساجد تماشيا

ام هذه اإلجراءات التي سارعت باتخاذها املؤسسة الدينية الصحي، وأم

 
 . أنظر: 24املوقع االلكتروني فرونس  -1

https://www.france24.com/ar 
 نفسه.   -2
 موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية:  -3
 http://www.habous.gov.ma 

https://www.france24.com/ar
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الرسمية، خرج أقطاب السلفية بأفرعها املختلفة، ليعلنوا صراحة معارضتهم 

لقرار غلق املساجد وخاصة قرار تعليق صالة الجمعة، وقد برز في هذا االتجاه 

مية زعيم التيار املدخلي في الجزائر، الشيخ فركوس، ورئيس الجبهة اإلسال 

لإلنقاذ املنحل علي بلحاج، بل وحتى الشيخ شمس الدين الوجه اإلسالمي البارز 

في القنوات الجزائرية، ورئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد هللا جاب 

 .1هللا

القرار الرسمي  وفي مصر ساير قرار شيخ الجامع األزهر أحمد الطيب

للدولة في إيقاف صالة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع األزهر ملدة أسبوعين، 

 ليتم تمديده بعد ذلك. 

وقد قدمت هذه الحكومات من خالل مؤسساتها الرسمية ووعاظها 

تبريرات من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ األبدان، وتقديم دفع 

من شروط الصالة، والسيما في املساجد،  املضرة على جلب املصلحة؛ وأن

ما انطلق ك  .حصول الطمأنينة، والخوف من هذا الوباء ينتفي معه هذا الشرط

إذ أن من الكليات الخمس حفظ النفس، وأنه  البعض من مقاصد الشريعة،

 وإنما تعليقها...
ً
 لم يتم تعطيل الصالة نهائيا

قت دول أخرى، نجحت دول في فرض الرؤية الدينية الرسمية وأخف

وظهرت أصوات قوية معارضة في بعض الدول بينما كانت هناك أصوات 

ضعيفة في دول أخرى لم يكن لها أي صدى أو تأثير. وكل هذا راجع باألساس 

 
 (. 2من  1زهار: كورونا.. وأزمة العقل الفقهي املعاصر بالجزائر ) حسان  -1
 https://arabi21.com/story/ 

https://arabi21.com/story/
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لتأهيل القطاع الدينية وهيكلته وفق رؤية علمية حديثة تستجيب ملتطلبات 

 العصر.

ستطاعت تقديم نموذج الدولة املغربية ا أن يرى الباحث امحمد جبرون

لدولة إسالمية حديثة، متوازنة في عالقتها مع الدين، وناجحة بشكل كبير سواء 

في مواجهة ضغوطات العلمنة، أو في التخفيف من وطأة مشروع الحركة 

. فالذي أرس ى قواعد الدين في الدولة املغربية الحديثة 1اإلسالمية النشيطة

ف أعلى سلطة في الدولة وهو امللك مثال هو االحتالل الفرنس ي تحت إشرا

بصفته "أمير املؤمنين وحامي امللة و الدين"، ثم مرت هذه التجربة بمحطات 

كثيرة في تأهيل الحقل الديني، من خالل مواجهات مع الحركات اإلصالحية 

سواء اإلسالمية املحافظة أو اليسارية املنفتحة، مما دفع بالدولة إلى تبني مزيد 

 حقل الديني. من التأهيل لل

 أهم الطوائف ورجال الدين الذين امتنعوا عن االلتزام بالحظر الصحي:

قد يساهم رجل الدين وخبير الصحة ورجل الدولة بما يملكون من 

إقناع الناس بالبقاء في  الجماهير والتأثير فيهم من أجل مقومات وسلطة تأطير

بعض القادة الدينيون في البيوت، فاملوضوع ديني وصحي وسياس ي. لهذا ساعد  

السيستاني في العراق، الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى طائفته وله  ذلك مثل

السيستاني املرجع الشيعي في العراق: "من نقل  حضور قوي، حيث قال علي

، مؤكًدا أنه 2العدوى دية عليه أن يدفعها، بغض النظر عن دينه أو مذهبه"
 

قراءة في تجربة   املعاصرة الدولة في الدينية  الوظيفة  جبرون امحمد: دراسة إشكالية -1
 .2011. مكتبة اإلسكندرية 4كراسات علمية تأهيل الحقل الديني باملغرب. مراصد.  

 تمام أبو الخير: بين الجمود والتجديد.. كورونا وضرورة تغّير الخطاب الديني. -2
.https://www.noonpost.com/content/36469 

https://www.noonpost.com/content/36469
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آلخرين مطلًقا، وأن عليه أن يلتزم من غير الجائز للمريض أن يختلط با

 التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

ولكن رغم الفتاوى الرسمية في بعض الدول إال أن مشايخ ورجال الدين 

وبعض الحركات والطوائف كان لهم دور كبير في نجاح أو فشل الحظر الصحي، 

 اقيةلواجهت الحكومة العر  مثال؛ لوال فتوى السيستاني لهذا يقول الخبراء

 من الصعوبات في تطبيق الحظر الصحي
ً
 .1مزيدا

كما أثارت فتاوى أخرى الجدل، ففي تونس تحديدا أصدر 

اعتناق اإلسالم ضمن االحتياطات  إجراءات قراًرا يقض ي بتعليق اإلفتاء ديوان

 هو إصدار املفتي  املتبعة للحد من انتشار
ً
فيروس كورونا، وما زاد االستياء شدة

عثمان بطيخ، فتوى اعتبر فيها موتى كورونا شهداء ال يغسلون وال تجوز  الشيخ

صالة الجنازة. كل هذه الفتاوى سواء املؤيدة أو  عليهم صالة الغائب وال حتى

 واسعة.  املعارضة
ً
 للحجر الصحي أثارت ردودا

الشيخ عبد هللا املنيع عضو هيئة كبار  أجازحيث   وتكررت هذه املواقف،

العلماء بالسعودية، للحكومة معاقبة من يتعمد نقل عدوى فيروس كورونا 

يًرا، وأكد املنيع في فتواه التي نشرتها للغير عن طريق مخالطتهم بالقتل تعز 

صحيفة عكاظ السعودية، أن الخروج للتجمعات رغم التحذيرات التي أكدتها 

 الجهات الخاصة بالدولة جريمة وأذى.

 خرج أحد مشايخ السلفية التقليدية هو عبد الحميد
ً
 وفي املغرب أيضا

 
 : الُبعد الديني لالستجابة لفيروس كورونا في العراق.رائد أحمد -1

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/Iraq- Coronavirus- 
Religion- Sunni- Shia 

https://www.arabnn.net/Section_245/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_47239
https://www.okaz.com.sa/english/na/2016291
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/raed-ahmed
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/Iraq-Coronavirus-Religion-Sunni-Shia
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/Iraq-Coronavirus-Religion-Sunni-Shia
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يدين الدولة  أبو النعيم في شريط مصور له على مواقع التواصل االجتماعي

 ، حيث قال1املغربية على غلق ملساجد وتعليق صلوات الجماعة والجمعة

البلد الذي تغلق فيه املساجد وال تصلى فيه الصلوات الخمس هذا بلد ارتد "

 ."عن دينه وكفر بعد إيمانه وأصبح دار حرب وليس دار إسالم

مقتدى  أنصار وأحد، وهو قائد ديني قاسم الطائيوفي العراق نجد "

الصدر، صرح بأن املسلمين املؤمنين لن يصابوا بفيروس كورونا. وخالل تجمع 

 
ّ

الطقوس الدينية آخر الشعب على مواصلة أداء املراسم و  قائد ديني عام، حث

 .2كاملعتاد"

الء الحرم املكي من الطائفين واملصلين 
َ
كذلك أثارت صور وفيديوهات خ

ألول مرة مشاعر الحزن واألس ى لدى عامة املسلمين الذين اعتادوا على رؤيته 

 من الصدمة واالستغراب وعدم 
ً
، مما ولد لدى العقل الجمعي نوعا

ً
ممتلئا

مدى تعلق املسلمين بمثل هذه املقدسات التي رغم الذي يوضح   الش يء التقبل،

 األزمات يجب أن يبقى لها حضورها في الشعور الجمعي. 

 عالقة الديني بالعلمي وسؤال الصراع واإلقصاء:

 تتعلق األوبئة ومنها كورونا بمستويين:

 ينتشر بسرعة، 
ً
األول يخضع للتجربة املادية من جهة كونه مرًضا خطيرا

مع إمكان قياس األضرار املادية والنفسية املترتبة عليه. فكورونا املستجد 

يتسبب في أعراض خطيرة مثل الحمى والسعال وضيق التنفس، والذي قد 

 
 https://www.akhbarona.com/religion/294027.htmlللمزيد من التفاصيل: -1
 رائد أحمد: م س.  -2

https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/191464/%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%85-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://www.islamist-movements.com/37433
https://www.youtube.com/watch?v=nWUTREFgyc8
https://www.youtube.com/watch?v=nWUTREFgyc8
https://www.youtube.com/watch?v=nWUTREFgyc8
https://www.akhbarona.com/religion/294027.html
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 إلى الوفاة. كما يحدد العلم عن طريق التجربة ماهي
ً
ة الفيروس يؤدي أحيانا

 عالج
ً
الفيروس  وطريقة العالج وطريقة الوقاية منه. وتحدد التجربة أيضا

 
ً
من مجموعة تفاعالت مفهومة ومعقولة ولها قواعدها العلمية املبنية  انطالقا

لم يظهر بمعزل عن إرادة هللا، ولم  عليها. إال أنه لدى املتدين فهذا الفيروس

 في علم الغيب. ينتشر ولن ُينشر إال بتدخل القدرة اإل
ً
لهية، ودواؤه مقدر سلفا

فكل ش يء في الكون يتم بقدر هللا وقدرته وتحت علمه، فهو املبدئ والظاهر 

 والباطن وكل ش يء عنده بأجل مسمى.

أما املستوى الثاني فهو املستوى املعياري املتعلق بنظرة املتدين للوباء، 

فهو للمؤمنين في الدنيا والذي ال يخرج عن أمرين وهما؛ االبتالء والعذاب، 

بع ذلك إما شهادة للمؤمن املصاب به وعتق 
 
ابتالء لكنه للكافرين عذاب، ويت

 من النار، أو عذاب ونار للمصاب به من الكفار من مات به ولم يتب. 

" كما أّصل vision du mondeكل هذا يدور حسب نظرة الناس للعالم "

بالعلم أن هذا العالم يسير وفق قوانين لذلك ماكس فيبر، فلدى املعتقد 

طبيعية واجتماعية ال تخرج عن هذا العالم، وأن الظاهرة االجتماعية يجب 

أن يقابلها ما هو اجتماعي قابل للقياس، ويوضح إميل دوركايم أنه ال يمكن 

تفسير الظاهرة من خارج العالم بل من داخله، وأن كل ما هو اجتماعي يفسر 

فالظاهرة منها "جزء ال يتجزأ من بقية املجتمع، ومنها ما يرجع   بما هو اجتماعي،

، وأن الظاهرة الطبيعية 1للتأثير املتبادل بينها وبين املجتمعات التي تجاوره"

 رجـالم تنتمي إليه وال تخـــــــا وفق قوانين من هذا العــــاعية يجب تفسيرهـــواالجتم

 
إميل: قواعد املنهج في علم االجتماع. ترجمة محمد قاسم. مكتبة النهضة   دوركايم - 1

 .229. ص 1961املصرية 
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 عنه. 

التحدي الذي يواجه اإلنسان بعد   في هذا السياق يذكر جورج زيمل أن

نزع السحر عن العالم هو تنظيم العالم وفق قوانين مدنية تنتمي إليه وليس 

 عنه، حيث يوضح أن الذهنيات التي يجب أن تتولد داخل املدينة البد 
ً
خارجا

أن تكون من إنتاج املدينة نفسها، بعيدة عن مؤثرات الدين والتراث وكل أنواع 

 آخر غير تمثل املجتمع نفسه، حيث يقول "إن الالهوت، فاملجت
ً
مع ليس شيئا

، بالتالي 1املجتمع هو الوحدة املوضوعية التي ال تحتاج إلى مالحظ خارج عنها"

 
ً
كاجتماعيين  يحتاج املجتمع إلى وعي به ومنه، أن َيعرف األفراد بعضهم بعضا

افق مصالحهم ينتمون لنفس املجال، وأن ُيشرِّعوا من القوانين الوضعية ما يو 

طريقة  أمام مسؤولية جسيمة في املشتركة، مما يضع اإلنسان حسب زيمل

 لشؤون املدينة. إدارته وتدبيره

كما أن االختالف بين العلم والدين في نظرته للوباء يتعلق باالختالف في 

دينية تقدم املركزية األخروية الغيبية في كل التفسيرات، الاملركزية، فاملرجعية  

وبالتالي فالوباء ال يتعلق بالفيروس في حد ذاته، بل بما يترتب عنه في اآلخرة 

 أو رحمة، وبالتالي  
َ
فالالهوت حسب املفكر السوداني أبو القاسم حاج إما عذابا

حمد قد سلب املسلم إرادته، حيث يشير للجدل بين الغيب والطبيعة فيقول: 

"فجدل الطبيعة ينفي جدل الغيب... أما جدل الغيب فإنه ال ينفي جدل 

. وانتشار الوباء أو 2الطبيعة، ولكنه يستحوذ عليه ويحتويه في قبضته الكلية"

 
يولوجيا، ترجمة وتقديم  وس جورج زيمل، الفرد واملجتمع: املشكالت األساسية للس - 1

 .73. ص 2017القاهرة، الطبعة األولى   -رؤية للتوزيع والنشرحسن احجيج، مؤسسة  
حاج حمد محمد أبو القاسم: العاملية اإلسالمية الثانية: جدلية الغيب واإلنسان   - 2

 .273. دار الساقي. ص 2012، 3والطبيعة. الطبعة 
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تعلق برحمة هللا وعذابه، ولدى املؤمن أنه "ال يرفع املصيبة إال انحساره م

 الدعاء"، وأحسن الدعاء هو الدعاء الجماعي الذي يتم في بيوت هللا. 

 ظرةــــــــــمية عن النــــــظرة العلـــــــــددة تختلف النــــــــــ ات املتعـــــــــعبر هذه املستوي 

األسباب املادية املجربة التي لها منطقها وسننها   الدينية، حيث يعتمد العلم على

املعقولة، ومعرفتنا الواضحة التي بها تطور العلم. أما النظرة الدينية فهي نظرة 

غامضة وعامة ال يمكن الوقوف على أسبابها وحيثياتها وال على مخرجاتها 

 ومنتهاها، ألن توسع الفيروس وانحساره قائم على قوة مفارقة غير واضحة،

تتواصل مع العالم من خالل نصوص عامة غير دقيقة وواضحة، أو نصوص 

 تنتمي لسياق وظروف اجتماعية مغايرة.

 داخل الدين اإلسالمي التي 
ً
ال ننكر أن هناك رؤية دينية أكثر اعتداال

تلخص التعامل مع الوباء من خالل الطريقة التي تعامل بها عمر بن الخطاب 

واس، والتي تقترب من طريقة اليوم في تحقيق رض ي هللا عنه مع طاعون عام

التباعد االجتماعي وعزل املصابين عن األصحاء، حيث اعترض عليه أحدهم 

فر من قضاء هللا"، فقال: "بل من قضاء هللا إلى قضائه". من هذا 
َ
بقوله "أن

َنافًيا 
َ
املنطلق يمكن القول أنه إذا ما اخذنا باألسباب املادية السننية ال نجد ت

ن كون الوباء سبًبا للرحمة أو للعذاب، وبين السعي للوقاية منه أو دفعه؛ بي

َدر 
َ
فاملرء ال يستطيع أن يخرج من سنن هللا في كونه، "وال يفتأ يتحرك بين ق

، بمعنى البد من التمييز بين القدر اإللهي الكلي املحيط بكل 1واقع أو متوقع"

 
ز الجن: هل ينحسر الغيبي مع التقدم العلمي؟    -1

 
مقاالت وجهات  معتز الخطيب: الوباء وَوخ

 نظر. الجزيرة: 
https://www.aljazeera.net/opinions 

https://www.aljazeera.net/opinions/2020/6/17/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D9%8E%D8%AE%D9%92%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9
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الكلي ال تخرج عن قضاء هللا ش يء، وبين األخذ باألسباب التي هي ضمن هذا 

وقدره. إال أن املوضوع فلسفي ومعقد يصعب على عامة الناس فهمه واألخذ 

 به. 

 جرعة سيكولوجية مهمة وقت األزمات، فعندما يفشل 
ً
يقدم الدين أيضا

العلم أو يتأخر في تقديم أجوبة وأدوية صحيحة، فإن اإلنسان يلجأ إلى قوة 

واملواساة، ومن أجل إيجاد بعض األجوبة ألمور   مفارقة للعالم من أجل التذرع

 
ً
 استشكلت على العلم، لهذا يكون الدين في أصعب األوقات وأعتى املحن مصدرا

ويوفر الطاقة النفسية الالزمة.كما يمكن للدين بالنسبة  للسكينة والطمأنينة

  ملعتنقيه أن يكون 
ً
  مصدرا

ً
 عندما يتوجه املؤمنون صفا

ً
 لرفع املعاناة، خصوصا

 
ً
لخالقهم وخالق الوباء، كما يمكن له املساعدة على التزام الناس داخل   واحدا

البيوت من أجل إنجاح الحظر الصحي، لهذا صدرت مجموعة من الفتاوى 

 الداعمة لقرارات الدولة.

بنى بعض السلفية موقفهم من الوباء على حديث "...لم تظهر الفاحشة 

هم الطاعون واألوجاع التي لم تكن مضت في قوم قط حتى يعلنوا بها، إال فشا في

ن باهلل واليوم اآلخر1في أسالفهم الذين مضوا.." مِّ
عليه أن  ، بمعنى أن الذي ُيؤ 

يؤمن أن فيروس كورنا املستجد هو من جملة الطواعين واألوبئة التي يسلطها 

هللا سبحانه على بني البشر، فاملعاص ي هي التي استدعت غضب هللا تعالى، وال 

يرد غضبه إال إرضاؤه عز وجل بالتوبة والدعاء وعدم املؤاخذة على ما فعل 

 .السفهاء

 

رقم    .في كتابه: صحيح الجامع رواه ابن ماجه والحاكم والبزار والبيهقي وصححه األلباني1  -
 . 1321ص  .7978الحديث: 
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لصيق ومرتبط بانتشار الفواحش من زنا ولواط  إذن فظهور كورونا

وسحاق، وفشو الكبائر التي تواطأ عليها الجميع الحاكم واملحكوم، ومن ال يرى 

 .وب من غفلتهاألمور بهذا املنظور فهو ناقص في إيمانه عليه أن يت

ظهور األوبئة سببه  مقدمة كبرى مفادها أن تقوم هذه املغالطة على

تفش ي الفواحش، بمعنى ثمة عالقة سببية بين األوبئة والفواحش، وبما أن 

كرونا وباء فسببه الفواحش. وتقوم هذه الفرضية على تأويلين: أولها أن األوبئة 

يف دون تأويل، والفرضية حرفية للحديث الشر  سببها الفواحش، وهي قراءة

أن املجتمعات الحالية تنتشر فيها الفواحش أشد انتشار، على أساس  الثانية

أنه تم قياس الفواحش بمعايير معينة سلفية، فكانت النتيجة أن هذه 

املجتمعات تعج بالفواحش، وهو نوع من القياس األرسطي االختزالي الذي 

 يعتمد على مقدمتين ثم نتيجة.

إرجاع تفش ي وباء كورونا ألسباب  مكن اعتماد نفس القياس فيي إال أنه

مادية فنقول مثال: توجد حروب بيولوجية بين الدول الكبيرة، وكورونا صناعة 

، إذن كورونا إنتاج بشري جاء نتيجة حروب بيولوجية. قد يكون هذا 1مختبرية

تنتمي لهذا   من بين التفاسير املادية التي تربط ظهور الفيروس بأسباب عقالنية

العالم وال تخرج عنه، تتعلق بالحروب االقتصادية والصراعات السياسية التي 

هي نتاج وتدبير بشري محض ال عالقة له بالغيب، وبالتالي فاإلنسان وحده من 

 حلول ولقاحات لهذا الفيروس.  له القدرة على إيجاد

 نة علىكما ينطلق املؤمن الصادق من فكرة مفادها أن لديه حظوة ومكا

 
 قدمنا هذا كمثال فقط. ال ندعي أن كورونا صناعة مختبرية، لكن -1
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ز على الجميع، وال يخضع لنفس القوانين الطبيعية  اآلخرين، فهو متعاٍل ومميَّ

واالجتماعية التي يخضع لها اآلخرون، فهو محصن من عند هللا، ولن يستطيع 

. وتقوم فكرة االختيار واالصطفاء على اآلخرين على أساس 
ً
الفيروس إليه سبيال

هذا اإليمان هو املنقذ الوحيد من كل  لى،ااإليمان، والقرب والبعد من هللا تع

اآلفات ولو اجتمعت اإلنس والجن على األذية والضرر. وبالتالي لن تنفع أسباب 

 الوقاية املادية من املنع من الوباء إن غاب اإليمان واالعتقاد في الخالق. 

كذلك ينظر لدور العبادة من طرف الذين يترددون عليها على أنها مجاالت 

مقدسة، ال تخضع للدنيوي املحايث بل للسماوي املفارق، وبالتالي ال تخضع 

للقوانين االجتماعية التي تنظم العالقات على أساس تحقيق الحظر الصحي، 

د في العالم بل تخضع لقوانين مفارقة يتحكم فيها الغيب. لهذا أصبح الفر 

يعيش داخل مجالين مختلفين: املجال  العربي الذي يسير في اتجاه الحداثة

األسطوري املقدس واملجال الدنيوي املعيش، يعرف األول االستمرارية 

،ويحمل  والتواصل في حياة األفراد ألنه مخّزن في الوعي الجمعي والذاكرة

لفوارق، وهو استمرار تصورات ميثولوجية طبعته بمجموعة من التمايزات وا

بين املاض ي والحاضر. في حين أن الثاني هو دنيوي ولحظي معاصر يستمد 

مكانته من العلم، ومن تدبير الناس لشؤونهم الدنيوية. والذي يحتاج لصيرورة 

طويلة في تحويل املقدس لدنيوي، "وهو التغيير الذي أتاحه تجريد الكون من 

 القدسية "في املجتمعات الغربية" ت
ً
حت تأثير الفكر العلمي، خصوصا

 ".1االكتشافات املثيرة في ميادين الفيزياء والكيمياء

 
ترجمة: نهاد خياطة،  مرسيا إلياد، املقدس والدنيوي: رمزية الطقس واألسطورة.  - 1

 .50(، ص 1987)دمشق: العربي للطباعة والنشر والتوزيع. 
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ابتالء من هللا  لقد أثيرت أسئلة كثيرة تتعلق بالوباء من قبيل هل هو 

وقدر، أم هو إنتاج بشري؟ وهل اتخاذ األسباب املادية إليجاد الحلول أو الحد 

 ات كالميةــــــــا نقاشـــــــاه إرادة هللا ومراده أم ضدهما؟... وهي كلهــــمنه تسير في اتج

 والهوتية قديمة تم إحياؤها من جديد.

 
ً
 في  ثم طرحت أسئلة كثيرة تتعلق بُدور العبادة، على أنها تلعب دورا

ً
مهما

هذه  فكيف يتم إغالقها وهي من توفر تخليص البشرية ورفع املصيبة عنها.

 بهة الوباء...؟الخدمة في مجا
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 خالصة:

يختلف املرجع الطبي عن املرجع الديني واألخالقي؛ حيث ينظر األول في 

املؤشرات واألرقام ويبني عليها حكما معينا، بينما ينظر الثاني في املسوغات 

األخالقية واملبررات لذلك الفعل. وقد تكون مبررات غيبية خارج العالم. في 

وغير متدينين  يتطلب إنجاح الحظر الصحي التزام الجميع متدينيناملقابل 

بتعاليم الحجر الصحي، إال أن بعض الدول التي طبقت الحظر الصحي رفضت 

بعض الطوائف داخلها الخضوع لهذه التعاليم بدعوى أنه تخالف تعاليم 

 الدين.

طة كما أنه من منطلقات العلم كونه فوقي يتم تمريره عبر القوانين وسل

الدولة القمعية، بينما االهتمام بالوازع األخالقي هو اهتمام بالوازع الداخلي 

إيجاد أرضية يبني عليها الناس أفعالهم، ال يعني أن الطب مثال ال  للناس في

يقدم مبررات علمية، بل قد ال يفهمها الكثيرون، أو في حالة تعارضها مع الدين 

ديم تبريرات دينية وفتاوى، والبد من تدخل أيهما يقدم املتدين. لهذا البد من تق

 رجال الدين من أجل إقناع األتباع بضرورة االلتزام بالحظر. 

كما ينطلق العلم في حالة الطوارئ الصحية من قاعدة العزل والتباعد 

االجتماعي، في مقابله يستغل الدين الشعائر الجماعية من أجل تقوية الروابط 

  لخطاب السياس ي املؤطر للمتدينينكما يجب على ا  االجتماعية.
ً
أن يكون متسقا

 في اعتبار إغالق املساجد ليس ألنها مساجد، بل ألنها تجمعات عامة 
ً
وواضحا

 مثل باقي التجمعات.

 وبينــــــالق دور العبــــــارة إلى أنه يوجد فرق بين إغــــا تجدر اإلشـــكم
ً
 ادة كليا
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محدد، لكن البعض خلط بين األمرين وكان تعليق الصلوات واألدعية لوقت 

. كما أنه تم تعويض هذه العبادات الرسمية ببدائل عنها تتعلق 
ً
موقفه راديكاليا

برنامج تلفزيوني لقداس يوم األحد بدال من الذهاب إلى الكنيسة كما  بُمشاهدة

في املنزل لدى الدول املسلمة  في بعض الدول، وصالة التراويح وصالة عيد الفطر

كما ورد في بعض الفتاوى. وأن الدول التي ال يوجد فيها طوائف والتي تخضع 

في الغالب لدين رسمي بمذهب واحد وعقيدة واحدة مثل املغرب، نجح فيها 

 الحظر الصحي إلى حد كبيرن وامتثل املسلمون للفتاوى الرسمية.
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قراءة في تمثالت  الدين والتدين في زمن كورونا:
 لآلخر المخيال السلفي

 
 حفيظ هروسد.                                                             

 اإلسالمي الفكر  في باحث

 

بالصين،  covid19بمجرد ظهور األنباء األولى عن انتشار فيروس كورونا 

وتسرب األخبار عن الفتك الذي أحدثه الوباء، وما رافق ذلك من حاالت الهلع 

هناك، بدأت اإلرهاصات األولى تظهر عندنا لدى عامة  والخوف

اليومية العادية في الشارع، وفي التعليقات  وخاصتهم: في األحاديث الناس

في النكت الساخرة املختلفة على هذه األخبار في وسائل التواصل االجتماعي، و

العابرة لوسائط التواصل، وفي بعض املسلكيات الدينية الدالة على فهم محدد 

 للوباء وطريقة التصرف إزاءه.

 وقد اتخذت التعليقات األولى مظهرين دالين على األقل هما:

األول تمثل في حس الفكاهة الشديد التي قابل به املغاربة األخبار األولى 

ويدل ذلك على أنهم ال يخافون هذا املرض وال يأبهون له، اآلتية من الصين، 

نوعه،   من    -فرادة كل ش يء لديه كما يعتقد  -وُيثبتون بأن تعامل "املغربي" فريد  

بحيث يمكنه أن يقابل أشد الفيروسات فتكا بالفكاهة واملرح، هذا في وقت لم 

 تسجل في املغرب بعد أية حالة وبائية.

لكن كلما اقترب الوباء منا أكثر أحسست بنبرة الذعر في كالم الناس 

 وأحاديثهم الجدية عن الوباء، وهي غير نبرة الفكاهة والالمباالة التي كانت سائدة
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ما كان الوباء بعيدا، والخطر غير محدق، ولعلها مسألة مفهومة على ضوء عند

 التحليل النفس ي املفسر لالنفعاالت املتعلقة بردود الفعل على الخطر الوشيك.

الثاني ظهر على شكل تأويالت ومسلكيات دينية مختلفة، فقد اعتبر 

ة الصينية، جمهور عريض من الناس وباء كورونا عقابا إلهيا للصين، وللحكوم

نكاية بها على معاملتها السيئة للمسلمين اإليغور، واعتبره آخرون غضبا إلهيا 

حلَّ بالعالم، كما حاول البعض اآلخر إثبات اإلعجاز القرآني للحادثة، ألن وباء 

ورد ذكره في القرآن، محاولين التدليل على ذلك من خالل     -في زعمهم  -كورونا  

دثر، وخرجت أيضا املسيرات في بعض املدن تفسير غريب آليات سورة امل

 والبلدات قصد الدعاء واالستغفار.

بعد ذلك بدأت إجراءات الحظر الصحي وما رافق ذلك من إغالق لدور 

العبادة، فثار النقاش حول قرار إغالق املساجد، حيث رفض الكثير من الناس 

ءا من الحرب هذا القرار، فاعتبره البعض "اعتداء خطيرا على املساجد" و"جز

اإلسالم قد جاء "بأحكام شرعية إيمانية، وأسباب   العاملية على املساجد"، وبأن

طبية مشروعة، ملواجهة مثل هذه األوبئة، ليس منها قطعا إغالق املساجد 

، بل إن األمر قد وصل بالشيخ السلفي املغربي عبد الحميد 1ومنع املصلين منها"

ة األوقاف واملجالس العلمية املسؤولة عن أبو النعيم في معرض تحذيره لوزار 

الشأن الديني في املغرب من إغالق املساجد أن قال: "وقد ذكر بعض العلماء 

صلى فيه الصلوات الخمس، هذا بلد 
ُ
غلق فيه املساجد، وال ت

ُ
أن البلد الذي ت

 
م، واملوقع 2020مارس    27، املوافق ل1441شعبان    3بيان "مؤتمر األمة" يوم الجمعة    - 1

 باسم أمينه العام د.حاكم املطيري. انظر املوقع اإلليكتروني ملؤتمر األمة: 
https://al-omah.com 
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، كما أن 1ارتد عن دينه، وكفر بعد إيمانه، وأصبح دار حرب وليس دار إسالم"

من الناس سارعوا إلى أداء الصالة في أبواب املساجد تعبيرا عن رفضهم الكثير 

 لقرار اإلغالق.

كانت هذه بعض التأويالت الرائجة في األحاديث العادية، وعلى مواقع 

التواصل االجتماعي، وفي تصريحات بعض الدعاة والشيوخ املعروفين، وأيضا 

دهم سواء على انتشار بعض األفعال التي أتى بها الناس بشكل جماعي في ر 

الوباء أو على اإلجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات املختلفة، والتي مّست 

 في بعض جوانبها الحقل الديني. 

سأخصص هذا املقال املتواضع لدراسة املظهر الثاني دون األول، محاوال 

تنتشر اإلجابة عن األسئلة التالية: كيف يمكننا أن نفهم هذه التأويالت؟ وملاذا  

بين الناس بسرعة البرق؟ وما هي أبرز تجلياتها املتعلقة بتعامل الناس مع وباء 

 رد تأويالتـــــــــــــلية أم هي مجــــــــة بالدين في نصوصه األصـــــــــــــا؟ وهل لها عالقــــــــــكورون

 تستند إلى الثقافة واملجتمع والتاريخ؟ وتمثالت تدينية

إن املقاربات التي يمكننا على ضوئها تفسير هذه التأويالت ودراستها كثيرة 

ومتنوعة، وقد انحزُت في هذه املقالة إلى بحث املسألة من خالل النموذج 

التفسيري املستند إلى دراسة الظواهر الدينية في أبعادها الثقافية واالجتماعية، 

ُيدرس الدين باعتباره "ظاهرة حية متواصلة.. بعيدا عن املنهج الذي بحيث 

 
ول من قناة دروس الشيخ عبد الحميد أبو النعيم على اليوتيوب. تاريخ  الكالم منق - 1

 .2020يونيو  18الزيارة: 
https://www.youtube.com/watch?v=5wTEJ21fahA&t=394s 

https://www.youtube.com/watch?v=5wTEJ21fahA&t=394s
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دسية متعالية عن كل اجتماع"
ُ
، وذلك من خالل 1كان يقدم الدين كظاهرة ق

بحث معتقدات الناس، ودراسة مسلكياتهم الجماعية والفردية في الحياة، 

لدين ومحاولة تفسير األفعال التي يأتون بها على مقتض ى ما يفهمون به ا

درس بعض جوانبه في"علم اجتماع األديان"، 
ُ
ويتمثلون أساسياته، وهو ما ت

-الذي من مهماته "أن يدرس بعمق علمي وميداني كامل التأثيرات للرأي العام 

 .2وتصوراته وعواطفه وأحواله النفسية.." - الديني

 ومن املفاهيم اإلجرائية التي يمكنها أن تساعدنا على تقريب هذه املهمة

نجد مفهوم التدين، الذي يميزه الكثير من الباحثين عن مفهوم الدين من حيث 

ارتباطه باالجتماع اإلنساني، ولصوقه بالزماني والتاريخي، وباعتباره كذلك 

املسلك الواقعي الذي من خالله ينجز اإلنسان التأويالت والتمثالت املختلفة 

بحيث هناك من أصبح للنصوص األصلية، والقضايا الدينية التأسيسية، 

فرعا لعلم االجتماع الديني، يروم  3اليوم يتحدث عن "علم اجتماع التدين"

من خالله الباحثون مقاربة أفعال الناس، وتمظهرات سلوكهم املتعّينة في 

التاريخ واالجتماع، وعدم االكتفاء فقط باملنطلقات العقدية الجاهزة والثابتة، 

الفرع من الدراسات في علم االجتماع الديني  يقول أحد املهتمين بتأسيس هذا

من غير مجانبة املنطلقات العقدية  لعلم اجتماع التدين"ال يمكن التأسيس 

 .4الجاهزة في نقد الظاهرة الدينية، واستبدالها بمنطلقات )العلمية( املحايدة..."

 
والتدين: دراسات في النظرية االجتماعية  شحادة، حسن أحمد. اجتماعيات الدين  - 1

 .21، ص2010اإلسالمي، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، ط
 .111املرجع نفسه ص - 2
 .46املرجع نفسه ص - 3
 .50املرجع نفسه ص - 4
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 الدين والتدين. -1

باإليمان في هذا املقام هو الدين في جوهره هو اإليمان، واملقصود 

"اإليمان بحد أدنى من العقيدة.. واإليمان بالغيب تتلوه العبادة، وهي تواصل 

، وهذا هو املعنى الذي يميز اإليمان الديني عن كونه مجرد "تجربة 1مع الغيب"

للمقدس" أو قل الشعور األصيل في النفس اإلنسانية باملقدس، هذه التجربة 

سير من خالل عوامل الثقافة أو املجتمع أو االقتصاد كما التي ال تخضع للتف

، فاملقدس هنا "ليس هو هللا أو األجداد بالضرورة كما في 2يرى مرسيا إلياد

الديانات املعروفة، بل هو ما تحس به في حضرة املقدس وأنت تمر بتجربته، 

 إنه اإلحساس بمعنى وبحقيقة نفسية روحية تختلف عن التفصيالت اليومية

 .3املادية"

يصعب وصفها ودراستها  - بناء على هذا املعنى–"تجربة املقدس" ـ ف

لتعلقها بالغيبي، بينما اإليمان باملعنى املذكور هو الذي يجعل من الدين "ظاهرة 

 ، يقول عزمي بشارة في بيان الفكرة: "الدين4اجتماعية ثقافية ونفسية مركبة.."

 يميزه من مجرد تجربة املقدس هو اإليمان،ظاهرة اجتماعية، والفرق الذي 

 . 5وعبادة موضوع اإليمان، والعبادة مؤلفة من طقوس وغيرها"

 دأــــدأين: مبـالم تقوم على مبـــا اإلســــان التوحيدية التي من ضمنهـــفاألدي

باعتباره "الذات التي   -الوحي املفارق لالجتماع اإلنساني، ومبدأ تفاعل اإلنسان  
 

بشارة، عزمي. الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء األول، املركز العربي لألبحاث   - 1
 .189 -188، ص2013، 1سة السياسات. بيروت، ط ودرا

 .353املرجع نفسه ص - 2
 .353املرجع نفسه ص - 3
 .385صاملرجع نفسه  -4
 . 10املرجع نفسه ص  - 5
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مع ما جاء به الوحي والنص من خالل اللغة التي هي  - 1الدين وتمارسه"تتلقى 

 كائن اجتماعي تاريخي، وذلك في محيط اجتماعي وزماني محدد.

فاملبدأ األول هو ما يسميه عبد الجواد ياسين في دراسته )الدين والتدين: 

الثاني هو التدين، "الدين في ذاته"، بينما املبدأ ـ ب 2التشريع والنص واالجتماع(

ولعل مراد الرجل من خالل هذا التمييز الذي نتفق معه عليه في املجمل هو 

 تحقيق غرضين، نتفق معه في أحدهما، ونختلف معه في اآلخر:

فأما ما نختلف فيه معه فهو محاولته إثبات تأثير االجتماع في النص 

اعل األول للواقع الديني مطلقا من خالل مقولة التدين، حيث يرى أن في التف

مع النص التشريعي زمان صدوره يمكن مالحظة كيف "يبدأ االجتماع فعله في 

، بحيث "يصير االجتماع جزء من بنية 3الدين بالحضور املباشر في النص ذاته"

، وهو ما يسميه ب"االجتماع املنصوص"، وإذا كان لهذه الفكرة نصيب 4النص"

لحوادث التي تضمنها النص جوابا على من الصحة من خالل أسباب النزول وا

حاجات الواقع التشريعي األول، فإنه ال يلزم عنها ما ذهب إليه من إخراج غير 

النسبي   األلوهية واألخالق الكلية من دائرة املطلق، وإلحاق التشريع كله بدائرة

، إذ أن التشريع أيضا يشمل كليات ومبادئ 5الذي يمكن تغييره عند االقتضاء

بل اإلبطال والتغيير مثل كليات التحريم املتعلقة باملطعومات ال تق

 واملشروبات... وغيرها.

 
ياسين، عبد الجواد. الدين والتدين: التشريع والنص واالجتماع، املركز الثقافي العربي   - 1

 .6، ص2014، 2ومؤمنون بال حدود. ط
 الجواد ياسين، الدين والتدين.. مرجع سابق. عبد  - 2
 .27املرجع نفسه ص - 3
 .27املرجع نفسه ص - 4
 .26املرجع نفسه ص - 5
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وأما ما نتفق فيه معه، وهو أساسا الغرض من التمييز بين الدين 

والتدين، هو أن هذه التفرقة تساعدنا على إخضاع الجانب االجتماعي في 

اعية.. فيما ال يجوز الدين، وهو ما ندعوه ب"التدين"، "ملنهج التجربة االجتم

االكتفاء بذلك في خصوص الدين )الدين في ذاته( بسبب الطبيعة الجوانية 

، وأشير إلى أن اإليمان هنا يتوافق مع مفهوم 1املركبة لفكرة اإليمان في ذاتها..."

 "تجربة املقدس" التي سبقت اإلشارة إليها.

نصل اآلن إلى بيان املراد بالدين والتدين على وجه التحديد في هذه 

الدراسة، فإذا كنا قد سقنا في البداية محاولتين اثنتين للتميز: إحداهما عامة، 

واألخرى نختلف معها، فإنني أبسط هنا محاولة ثالثة للتميز وهي التي اتفق 

هذا التمييز على الدين معها، نظرا لدقتها في تناول التمييز من حيث قصرها ل

اإلسالمي بالتحديد، ولكونها ال تطرح التباسات في الفهم واللزوم تؤدي إلى 

 الدخول في نقاشات فرعية ليس هذا مقام الخوض فيها. 

 املقصود بهذه املحاولة هي تمييز عبد املجيد عمر النجار بين الدين

عنده هو جملة "التعاليم   ، فالدين2والتدين في كتابه "فقه التدين فهما وتنزيال"

، بينما التدين هو "الكسب 3اإللهية التي خوطب بها اإلنسان على وجه التكليف"

اإلنساني في االستجابة لتلك التعاليم، وتكييف الحياة بحسبها في التصور 

 .4والسلوك"

 
 .11املرجع نفسه ص - 1
،  2النجار، عبد املجيد عمر. فقه التدين فهما وتنزيال، الزيتونة للنشر والتوزيع، ط - 2

1995. 
 . 9املرجع نفسه ص - 3
 . 9املرجع نفسه ص - 4
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في امتثاله ملا  الكسب اإلنسانيفاملقصود بالتدين في هذه الدراسة هو 

ورد في النصوص األصلية للوحي املتضمنة لألمر اإللهي سواء ما يتعلق باالعتقاد 

أو العمل، وأيضا جملة التأويالت التي يجترحها املتدين معتقدا أنها تمثل الفهم 

الصحيح ألصول الدين وكلياته، وسنركز في هذه الدراسة على بعض التأويالت 

يحملها املتدين بخصوص األوبئة والظواهر  والتصورات املختلفة التي

الطبيعية، والتي ال يمكن اعتبارها بأي من األحوال تمثل الدين الصحيح في 

صورته املكتملة، بل تعتبر جزء من التدين، ومتفاوتة في درجة االقتراب من 

حقيقة الدين أو االبتعاد عنه، ومما يدل على هذه الحقيقة هو وجود اختالفات 

ن املتدينين بخصوص التأويالت املتعددة للقضايا الرئيسة داخل الدين بارزة بي

 الواحد، ومنها نظرتهم إلى األوبئة والظواهر الطبيعية. 

وتشكل مجموع هذه التمثالت ما أصبح ينعت في العلوم االجتماعية 

، والذي أصبح ُيشكل imaginaire socialeباملتخيل أو قل املخيال االجتماعي 

التفسير املهمة التي ُيمكن من خاللها تفسير التمثالت والتصورات أحد أدوات 

والتاريخي واالجتماعي، فهو بذلك أحد   التي يأتي بها املتدينون في وسطهم الثقافي

 املناهج املهمة في "علم اجتماع التدين" الذي أملحنا إليه سابقا.

 اســت الناهر هذا التدين املتعلقة بتمثال ـــــبعض مظ والغرض من دراسة

لجائحة كورونا، وما أتوا به من أفعال على مقتض ى هذا الفهم، هو محاولة 

"اكتشاف املنطق االجتماعي للسلوك الديني، ومسارات تطوره اإليجابية 

، وبيان التنوع الذي يمكن أن ُيضفى على الحقائق الدينية من خالل 1والسلبية"

 
 . 22شحادة، حسن أحمد. اجتماعيات الدين والتدين.. ص - 1
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الطبيعة النسبية واملتغيرة لهذه  االستجابات والتأويالت املختلفة لها، وإظهار 

االستجابات والتأويالت رغم سعي أصحابها إلى محاولة إضفاء طابع املطلق 

 والثبات واملعيارية عليها.

 كورونا الذي نحب. -2

ال يكون الوباء دائما مكروها، بل يكون في بعض األحيان مرغوبا فيه 

ومطلوبا، ال لذاته وإنما ملا يتعلق به من املصالح واملنافع في اعتقاد بعض 

الناس، فقد قيل قديما مصائب قوم عند قوم فوائد، وتتحقق هذه املصالح 

ة، أو تتحقق في في شكل منافع مادية كما هو الشأن عند شركات األدوية العاملي

لة، وذلك عندما يستطيع الوباء أن يحقق رجاء بعض  شكل منافع معنوية متخيَّ

املتدينين الذي عجزوا هم عن إنجازه في الواقع، وذلك حينما يحل بأعدائهم 

من الكفرة وامللحدين وأهل البدع في الدين، أال ترى إلى إخالص الكثير من 

على الكفار واملشركين    -باء الجمعةوخصوصا بعض خط  -املسلمين في الدعاء  

عامة باألسقام واألمراض، وأيضا بالهالك العام والزوال بالزالزل والفياضات 

والقحط وما شابه، وذلك مثلما أهلك هللا قوم عاد وثمود وقوم نوح، كل ذلك 

 بصيغ العموم دون تخصيص وال تميز.

 اس يفرحون إذالهذا ليس من الغرابة في ش يء عندما نرى الكثير من الن

ت ببعض األمم والدول غير املسلمة الجوائح الوبائية أو الكوارث الطبيعية، 
َّ
حل

وُيبدون قدرا غير قليل من الشماتة بهم، بل ويعتقدون بأن العقاب اإللهي قد 

حّل بدار الكفر استجابة لدعائهم. وهو األمر الذي عايناه مع بداية وباء كرونا 

Covid19 ّبر الكثير من املسلمين: عامتهم وخاصتهم عن في الصين، حيث ع
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اغتباطهم بما حّل بالصينيين من العقاب اإللهي، وأرجعوا سبب ذلك لكون 

السلطات الصينية تضطهد املسلمين اإليغور، وتمارس ضدهم سياسات 

 عقابية وتميزية بسبب دينهم.

قع وبما أنه يصعب رصد ردود أفعال العامة من الناس التي عّجت بها موا

التواصل االجتماعي، وضجت بها األحاديث الخاصة، فسأكتفي باإلشارة إلى 

ردود أفعال بعض الدعاة املشهورين، وتصريحات بعض شيوخ امليديا، التي 

يمكنها أن تقدم لنا فكرة عن الطرق التي يتأول بها بعض املسلمين الوباءات 

 والظواهر الطبيعية التي تظهر بين الفينة واألخرى.

اعية التونس ي املعروف بشير حسن الذي يقيم في فرنسا، قال في فالد

تعليقه على األخبار الواردة من الصين عن انتشار الوباء في أيامه األولى: "هؤالء 

الصينيون، الذين يرتكبون أنواعا فظيعة من املجازر في حق هذه الفئة املسلمة 

نا هللا... انظر إلى هذا املستضعفة فئة اإليغور... ال لش يء إال أنهم قالوا رب

الفيروس، فيروس الكورونا، جند من جنود هللا... هذا الفيروس يجتاحهم 

اجتياحا ضاريا ال يجدون له دواء وال عالجا ألنه أمر هللا تعالى الذي ال رّد 

 أو حكام 
ُ
لحكمه.."، ثم يضيف: "إذا خذل هؤالء اإلخوة املستضعفين األمة

 موجود، لن يخذلهم، فهذا لون من ألون العقوبة،  العرب الخونة، فاهلل عز وعال 

 .1وجند من جنود هللا، ينصر به من شاء من خلقه وعباده"

 لكن بعد أن ظهر أن هذا الفيروس لم يقتصر على الصين فقط بل بدأ

 
، 31/01/2020الكالم مأخوذ من فيديو منشور على القناة الرسمية للشيخ بتاريخ  - 1

 .09/06/2020اطلعت عليه يوم 
https://www.youtube.com/watch?v=ibtjky15SGQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ibtjky15SGQ
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يجتاح العالم كله بما فيها بلدان املسلمين اضطر الشيخ إلى تعديل موقفه، 

املعلقين من التناقض في تصريحه األول، بأن ذلك معتقدا أن ما أبداه بعض 

مجرد شبهة، وأن الجواب عنها يكمن في التفريق بين العقاب واالبتالء، فالوباء 

نفسه يمكن أن يكون عقابا للكافرين وابتالء للمسلمين، يقول في مقاله "كورونا 

فيروس كورونا كما أنه نوع من أنواع العقوبة واإلنسان.. قصة رعب": "

وقد رأيت  لمجرمين واملتمردين على ربهم، فهو أيضا بالء وابتالء للمؤمنين...ل

من يثير الشبهة من خالل هذا الحدث ويقول: ألم تقولوا أنه عقاب سلطه هللا 

على الصينيين الذين يظلمون املسلمين فها هو يصاب به بعض املسلمين في 

 الكويت واإلمارات وغيرهما من بالد العرب؟

على هذه الحماقة، أن املصائب بما فيها األمراض ال يسلم منها والجواب 

مخلوق، إال أنها للمؤمن ابتالء وتطهير له من ذنوبه، وللكافر واملنافق عذاب 

ومن جهة أخرى، قد يشمل العذاب   معّجل في الدنيا قبل اآلخرة. هذا من جهة،

 الصالح فريضةأهل الصالح، ويعم هللا الجميع به بال استثناء، إذا ترك أهل 

 .1األمر باملعروف والنهي عن املنكر.."

الداعية املصري وجدي غنيم ذهب إلى نفس التمييز الذي آل إليه بشير 

حسن، أي اعتبار كورونا ابتالء للمؤمنين وعقابا للكافرين، ولكنه عمّم العقاب 

 على كل الكفار الذين يحاربون الدين في نظره وليس فقط على الصينيين، ولعل

ذلك يرجع إلى أن إبداءه لهذا املوقف كان في وقت متأخر حيث كان وباء كورونا 

 
، وقد اطلعت عليه بتاريخ  05/02/2020املقال منشور على موقع األمة بتاريخ  - 1

09/09/2020. 
 https://al-omah.com األمة  موقع
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قد انتشر في العالم كله، أما حديث بشير حسن أول مرة فالوباء لم يكن قد 

برح الصين بعد، لهذا وجدها الشيخ غنيم فرصة ليعمم العقاب على كل الكفار 

لدول األوروبية التي خصوصا الذين حاربوا النقاب، إشارة منه إلى بعض ا

حظرت النقاب في األماكن العمومية وخصوصا فرنسا، قال في مقطع فيديو 

 
َ
منشور على قناته على اليوتيوب بعنوان )تعليقي على فيروس كورونا(: "ايه َبأ

فيروس كورونا ذا؟ ذا ابتالء من هللا لينا؟ آه ابتالء، ملين؟ ابتالء للمؤمنين، 

يضيف: "حرب على اإلسالم، وحرب على املسلمين، وانتقام من الكافرين" ثم 

فهم كلهم عند حّدهم، يبقى ذا انتقام... ذا ابتالء 
ّ
وحرب على النقاب، فربك وق

 .1لينا، وانتقام من اللي حاربوا النقاب، آمنت باهلل، رّبنا لّبس الرّجالة النقاب.."

 ولم تقتصر التصريحات املتضمنة لهذا التأويل على هذين الشيخين

الشيخ أحمد عيس ى املعصراوي،  فقط بل شملت شيوخا ودعاة آخرين مثل

ومحمد الزغبي، وطارق السيد "أبو عمر الباحث" وغيرهم، وأما في املغرب فنجد 

مثال الشيخ عمر الحدوش ي في كلمة مباشرة على الفيسبوك بعنوان )فيروس 

مقولة  ، قد أطر موقفه ضمن2020مارس  4كورونا جند من جنود هللا( يوم 

"ما نزل بالء إال بذنب، وال ُرفع إال بتوبة"، وقد أشار إلى أن هذا املرض من 

ط هللا عليهم 
ّ
جنود هللا تعالى "أراد هللا أن يذل به الجبابرة"، وأن "الطواغيت سل

فيروسا صغيرا قهرهم وأذلهم"، وقال عن القوى العظمى في العالم "هؤالء ال 

ء ال نشك أنهم قّتلوا في املسلمين، وهتكوا نشك أنهم أذلوا املسلمين، هؤال

األعراض، وسفكوا الدماء.."، خصوصا أمريكا التي ُيحّملها معظم املصائب التي 

 
 .2020مارس  12الفيديو منشور على قناة وجدي غنيم يوم  - 1

https://www.youtube.com/watch?v=T2w2xsGu1Sw&t=623s 

https://www.youtube.com/watch?v=T2w2xsGu1Sw&t=623s
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ت باملسلمين، أما ما يصيب املسلم فهو "إما أن يكون كفارة وإما أن يكون 
ّ
حل

 رفعا للدرجات".

لصين رغم أنه بدأ كلمته بأنه ال يريد التشفي بدولة ما، ولم يسم ا

مباشرة في تحديد العقاب، لكنه أشار إلى مسؤوليتها على ما يقع للمسلمين 

، وبالتالي يشملها ما يشمل 1اإليغور "نرى ما يقع في إيغور وال أحد يتكلم.."

الطواغيت والجبابرة من العقاب اإللهي الذين لم يستثن منهم طواغيت العرب. 

لمين والكفار التي أشرنا إليها سابقا، كما تحضر في كلمته مسألة التمييز بين املس 

وذلك أنه عندما تحّل الكوارث والفواجع الطبيعية بالجميع، فإنها تكون للكفار 

 عقابا، بينما تكون للمسلمين كفارة ورفعا للدرجات.

األستاذ محمد عبادي األمين العام لجماعة العدل واإلحسان قال في 

جأ إلى هللا تعالى" املبثوثة على قناة كلمة بعنوان "نحتاط ونأخذ باألسباب ونل

الشاهد: "هذه األوبئة التي تفتك أحيانا باآلالف واملئات واملاليين من البشر، 

هي جند من جنود هللا، األصل في خلقتها أن تكون في خدمة اإلنسان، فلماذا 

تثور في وجهه؟ تثور في وجهه عندما يتخلى اإلنسان عن وظيفته، فتغضب هلل 

، فهي جند من جنود هللا، فيسخرها هللا عز وجل ليعذب بها اإلنسان وتنتقم هلل

 . 2ليرجع إلى مواله... فهي من رسائل هللا التي تدعو اإلنسان إلى أن يرجع إلى ربه"

 لفة بعض الش يء عنــــــــــاذ عبادي مختـــــــا أن نالحظ أن كلمة األستــــيمكنن

 
 الكلمة موجودة أيضا في قناة الشيخ على اليوتيوب.  - 1

https://www.youtube.com/watch?v=LfCJ3loxYTs 
قناة الشاهد قناة على اليوتيوب وهي مقربة من جماعة العدل واإلحسان، ورابط   - 2

 الكلمة على القناة هو: 
https://www.youtube.com/watch?v=MQUla4iXUug 

https://www.youtube.com/watch?v=LfCJ3loxYTs
https://www.youtube.com/watch?v=MQUla4iXUug
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السابقة، فرغم أنه يعتبر أن األوبئة من جنود هللا، وأن املواقف والتصريحات 

هللا يمكن أن يسخرها ليعذب بها اإلنسان، لكنه لم يصرح بتاتا بأنها عقابا 

إلهيا خاصا بالكافرين، بل على العكس من ذلك فقد اعتبرها رسائل إلهية 

 موجهة لتنبيه جنس اإلنسان ليرجع إلى ربه.

مواقف وتصريحات بعض العلماء هذه باملجمل بعض العينات من 

والشيوخ والدعاة وقادة العمل اإلسالمي املنظم حول فيروس كورونا، وقبل أن 

أحاول تحليلها وتفكيكها على ضوء املنهج املصرح به مسبقا أشير إلى بعض 

 املالحظات العامة التي عّنت لي، والتي يمكن استثمارها عند مناقشة التفاصيل:

م أن هذه املواقف والتصريحات متفاوتة فيما بينها، أوال: يظهر بوضوح تا

وليست على وّزان واحد، بل تمتد على مساحات واسعة بين التخفيف 

والتشديد بخصوص اعتبار كورونا عقابا إلهيا خاصا بالكفار، فثمة موقف 

يدافع بشكل جلي على أن األوبئة عقاب إلهي للكفار، ويخصص وباء كورونا 

ديدا بسبب ما تفعله باملسلمين اإليغور هناك، ويمثل هذا بالدولة الصينية تح

املوقف الداعية التونس ي بشير حسن، يليه املوقف الذي يعمد إلى تعميم 

العقاب اإللهي على جميع الكفار، بحيث ينظر إلى األوبئة هو اآلخر على أنها 

ن عقاب إلهي للكفار، لكنه يسحب هذا املوقف على جميع الكفار الذين يحاربو 

املسلمين ويضّيقون عليهم مثل أمريكا كما هو الشأن عند الشيخ عمر 

الحدوش ي، أو الذين يحاربون النقاب كما الشأن بالنسبة ملوقف الداعية 

املصري وجدي غنيم، ولعل أخف املواقف هو موقف األستاذ عبادي األمين 

هللا التي العام لجماعة العدل واإلحسان الذي اعتبر أن األوبئة جنود و"رسائل 

 تدعو اإلنسان إلى أن يرجع إلى ربه".
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باإلضافة إلى املواقف السابقة يستحسن اإلشارة هنا إلى وجود بعض 

رت منذ البداية من هذا النوع من التفسير ملا له من 
ّ
املواقف األخرى التي حذ

ة جديدة إذا لم يتحقق االنتقام اإللهي من  مآالت خطيرة قد تتمثل في موجة رِّدَّ

ملين، فقد حذر إياد قنيبي الداعية األردني من االنجرار إلى تفسير وباء كورونا الظا

بأنه عقاب إلهي، وذلك في كلمة له على قناته على اليوتيوب بعنوان "الحذر من 

الحديث عن الوباء كأنه انتقام هللا املرتقب"، ومما جاء في هذه الكلمة: "علينا 

نه االنتقام الرباني املرتقب الذي سيمرغ الحذر من كثرة الحديث عن الوباء وكأ

أنوف الجبابرة"، والعلة املوجبة لهذا التحذير في نظره هي أن نتائج سياسات 

التعامل مع الوباء قد تكون مخيبة لآلمال وعكس املنتظر، بحيث تزداد 

األنظمة العاتية سيطرة، ويزداد الظاملون تسلطا، عندئذ "سيتساءل جماعة 

أهكذا انتقام هللا؟ أين هللا؟... وقد ترى بعدها موجة من الّردة هللا ينتقم لنا 

 .1من تلك النفوس املتواكلة"

ورغم تنوع واختالف املواقف الدينية من مسألة اعتبار األوبئة عقابا 

إلهيا للكفار فإنه يمكن مالحظة أن موقف قادة العمل اإلسالمي املنظم كان 

ستاذ عبادي بأن األوبئة هي رسائل إلهية أكثر املواقف تسامحا، فقد اعتبر األ 

 لإلنسان ليرجع إليه بغض النظر عن دينه، ولعل أسباب ذلك ترجع إلى أمرين:

األول، كون املتدين الذي ينتمي إلى العمل الحركي املنظم يستشعر مسؤولية ما 

يقول وما يصدر عنه من مواقف أكثر من الداعية الحر، فهو يمثل تنظيما 

أتباعه وخصومه على حد سواء، بينما ال يمثل الداعية الحر إال مسؤوال أمام 

 
 .2020أبريل  10بتاريخ  الكلمة موجودة على قناة الداعية قنيبي - 1

https://www.youtube.com/watch?v=rDIU1DHyqHk 

https://www.youtube.com/watch?v=rDIU1DHyqHk
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نفسه. الثاني، كون تمثالت املحسوبين على التيار اإلسالمي للوباء مختلفة 

 باختالف املخيال الديني واالجتماعي الذي يستمدون منه تصوراتهم.

ثانيا: املواقف التي عبر عنها هؤالء الشيوخ والدعاة هو املوقف نفسه 

ي تبنته فئات عريضة من املسلمين، ودافعت عنه فئات أخرى سواء في الذ

األحاديث العادية بين الناس أو على منصات التواصل االجتماعي، وإذ يصعب 

من الناحية البحثية استقصاء هذه املواقف نظرا لكثرتها وتشعبها، فقد 

عة اكتفيت بالنماذج املذكورة باعتبارها معبرة عن شرائح اجتماعية واس

تستمد من تصور معين للدين ُيشكل في نهاية املطاف نموذجا تدينا منتشرا وذا 

حضور قوي في الواقع، وذلك بفعل قدرة هؤالء الشيوخ والدعاة على التأثير 

 على الرأي العام املسلم كما سأشير إلى ذلك في املالحظة الرابعة.

واقف التي ثالثا: ثمة مالحظة أساسية يجب االنتباه إليها بخصوص امل

تجعل من األوبئة والظواهر الطبيعية عقابا إلهيا للكفار، وهي أن هذه املواقف 

ال تعمم مسألة العقاب على جميع الكفار، وإنما تربطها حصرا بالكفار الذين 

يحاربون اإلسالم واملسلمين حسب ما يصرح به أصحاب هذه املواقف، لهذا 

من اعتبر وباء كورونا عقابا إلهيا  لم نسمع مثال من بين أصحاب هذا املواقف

 لكوريا الجنوبية، رغم أنهم هم أيضا كفار عندهم، وقد حّل الوباء بدارهم.

رابعا: رغم اتساع رقعة املعبرين عن التفسير العقابي لآليات الطبيعية، 

إال أنهم في الغالب يعبرون عن نمط محدد من التدين هو التدين السلفي، ومن 

باإلضافة إلى كون معظم املستشهد بهم معروفين بميوالتهم  -مؤشرات ذلك 

اعتبار الوباء عقابا إلهيا ملن حارب النقاب الذي يحرص معظم  - السلفية
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السلفيين على اعتباره أحد الشعائر الرئيسة التي يجب على املرأة املسلمة 

 . 1التمسك به

ير من اعتبار وإذا كان بعض املعبرين عن املوقف السلفي انزاح إلى التحذ

وباء كورونا عقابا إلهيا للكفار مثلما هو واضح عند إياد قنيبي، فإن هاجسه 

األساس كما رأينا هو املآالت السيئة التي يمكن أن يفض ي إليها هذا املوقف من 

خالل انبعاث موجة جديدة من الردة عند أولئك الذي وثقوا بشكل أعمى في 

اعتبار التفسير العقابي لآليات الطبيعية هذا التفسير، ولم يكن منطلقه أبدا 

نشازا ومجانبا للصواب في حد ذاته، وإن نّبه في آخر كلمته إلى ضرورة مراعاة 

 السنن اإللهية في الكون والطبيعة واإلنسان.

ويحسن بنا أن نلفت انتباه القارئ إلى قدرة أصحاب املواقف املعّبر عنها 

أحد أوجه تفسير انتشار هذا النوع من  هنا على التأثير في الرأي العام، وهو 

 ا سببين ــــــــــــاب كثيرة أذكر منهــــــــــــأويل بين عامة الناس، ولعل مرّد ذلك إلى أسبــــــــــالت

 رئيسين هما: 

السبب األول هو قدرة شيوخ امليديا ومواقع التواصل االجتماعي على 

ويمكن إدراك ذلك بيسر من خالل التأثير الواسع على الرأي العام اإلسالمي، 

الرجوع إلى عدد املشاهدات التي تحققها مرئيات هؤالء الدعاة، وكذا عدد 

املشتركين في قنواتهم على منصات التواصل االجتماعي، وسأكتفي هنا فقط 

بقنوات هؤالء الشيوخ على منصة يوتيوب من حيث عدد املشتركين في هذه 
 

يعتبر مؤلفا كتاب "ما بعد السلفية" أنه من بين االختيارات الفقهية التي تميزت بها   - 1
األخرى "التزام النساء بتغطية الوجه، حتى من  السلفية املعاصرة وفارقت بها التيارات 

يختار عدم وجوب التغطية". سالم، أحمد وبسيوني، عمرو. ما بعد السلفية: قراءة نقدية 
 .33، ص2015،  1في الخطاب السلفي املعاصر، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، ط
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ققتها املرئيات املستشهد بها في هذا البحث، القنوات، وعدد املشاهدات التي ح

 .2020يونيو  18وكل اإلحصائيات التي يتضمنها الجدول تّم االطالع عليها يوم 

 

 اسم الشيخ

 أو الداعية

عدد املشتركين في 

 القناة

عدد مشاهدات 

 الفيديو

 174K 94106 بشير حسن

 405K 496682 وجدي غنيم

 11K 4915 عمر الحدوش ي

عبادي/قناة محمد 

 الشاهد
51.5K 3657 

 653K 112030 إياد قنيبي

يظهر في هذا الجدول، من خالل عدد املنخرطين في القنوات وعدد 

املشاهدات للمرئيات، أن هناك تفوقا واضحا للشيوخ والدعاة على قادة العمل 

اإلسالمي املنظم، كما يظهر أيضا تفوق الدعاة واملشايخ املشارقة على أقرانهم 

حسوبون على تيار املغاربة، كما يالحظ بشكل ال غبار عليه أن أغلب األولين م

 إسالمي محدد هو التيار السلفي. 

السبب الثاني، وهو أحد نتائج ما خلصنا إليه في السبب األول، يرجع إلى 

هيمنة التدين السلفي على حقل التدين اإلسالمي املعاصر، وانتشاره بين 

الجمهور وإن بشكل خفي، بحيث ال يتلبس عادة بنفس شكليات التدين التي 
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هارها السلفي امللتزم باعتبارها تميزه عن غيره، ولكنها كامنة في يحرص على إظ

التصورات والتمثالت التي سرعان ما تطفو على السطح عندما توجد الظروف 

املواتية لذلك، ويعبر عن ذلك محمد أبو رمان أحد أهم املهتمين بدراسة 

ة متوسعة االتجاهات السلفية املعاصرة "ال نبالغ إن قلنا أن هناك حالة ممتد

 .1من "التسلف" في العالم العربي"

ولعل انتشار هذا النوع من التدين، وتمدد هذه العقليات والتصورات 

هو الذي جعل الكثير من العلماء واملفكرين في املغرب الكبير يظهرون في أحيان 

عديدة امتعاضهم من "الغزو السلفي"، باعتباره نمطا من التدين مستوردا، 

نمط التدين التقليدي الذي ساد لقرون طويلة في املغرب الكبير ويعاكس 

وشمال إفريقيا، ويتخوفون من اختفاء نمط التدين املحلي وانحساره أمام املد 

 السلفي اآلتي من املشرق بفعل الدعم املالي والسياس ي الكبيرين اللذين يوفرهما

 النظام السعودي لهذا الشكل من التدين.

 ا أن نطرح األسئلة الرئيسةــــــامة واألولية يمكننــــــات العــــــبعد هذه املالحظ

التي انتدبت هذه الدراسة نفسها ملحاولة اإلجابة عنها، وأهمها: كيف يمكننا أن 

نفهم ونفسر هذه املواقف والتأويالت املختلفة لألوبئة واألمراض؟ وهل تمثل 

أم هي مجرد فهوم وتمثالت هذه التأويالت الدين في نصوصه ومواقفه األصلية  

 تستند إلى الثقافة واملجتمع والتاريخ؟

 

 
خيلة لدى السلفيين، مؤسسة  أبو رمان، محمد. أنا سلفي: بحث في الهوية الواقعية واملت  - 1

 .16، ص2014فرديريش إيبرت، عمان، ط
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 املخيال السلفي: اآلخر عدوا. -3

لقد استنتجنا بوضوح من خالل املالحظات السالفة أن التفسير العقابي 

لآليات الطبيعية يظهر بشكل بارز عند نموذج محدد من التدين هو التدين 

للتدين، وبّينا أن تدين العامة في العالم العربي السلفي أكثر من أي نموذج آخر  

اليوم يميل هو أيضا إلى هذا النوع من التفسير نظرا للتأثيرات الكبيرة التي 

أصبح يمارسها التدين السلفي اليوم على الواقع ألسباب معروفة أشرت إلى 

 بعضها.

لكن البد من اإلشارة هنا إلى كون التدين السلفي نفسه ليس نمطا 

دا وجامدا بل تخترقه تيارات وأطياف متعددة تختلف فيما بينها حول محد

، لهذا هناك من يعمد إلى "إضافة وصف ثان للتميز بين 1العديد من التفاصيل

الحركات والدعوات السلفية، كأن يقال السلفية العلمية، التقليدية.. 

ز بين "السلفية ، كما يعمد آخرون إلى التميي2الحركية، اإلصالحية أو الجهادية"

، ولعل االختالف في 3املنهج"، وبين التحققات التاريخية املختلفة لهذا املنهج

بعض التفاصيل املتعلقة بخصوص املوقف من كورونا بين شيوخ السلفية 

 الذين سبقت اإلشارة إليهم يعكس جزء من هذه الحقيقة.

 
 يرى محمد أبو رمان أنه يمكن تقسيم السلفية عموما إلى أربعة اتجاهات:  - 1
 االتجاه املحافظ أو العلمي/الدعوي.  -
 االتجاه القائم على مبدأ "تحريم الخروج على ولي األمر". -
 تيار السلفية الجهادية. -
 السلفية الحركية الذي يؤمن باإلصالح السياس ي والتغيير السلمي.تيار   -

 .38 -37 -36أبو رمان، محمد. أنا سلفي.. ص 
 .35املرجع نفسه ص - 2
 .38سالم، أحمد وبسيوني، عمرو. ما بعد السلفية.. ص - 3
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من لكن رغم االختالف في التفاصيل فثمة شبه اتفاق على مجموعة 

املبادئ التي تشكل الرؤية السلفية العامة، وتميزها عن باقي أنماط التدين 

األخرى السائدة في العاملين العربي واإلسالمي، هذه الرؤية العامة هي التي تسمح 

لنا بنوع من اإلطالق والتعميم عندما نتحدث هنا عن املوقف السلفي من 

ها بخصوصها، كما ثمة مالحظة الظواهر الطبيعية، ونوع التأويالت التي يقدم

أخرى جديرة باالنتباه وهي أنه رغم االختالفات املعتبرة املنوه بها فإن ثمة غلبة 

وما تفرع عن يمينه أو يساره من التيارات األخرى مثل   -لتيار السلفية الوهابية  

على غيره من السلفيات   -املدخلية أو السلفية الجهادية /  السلفية الجامية

لسلفية اإلصالحية والوطنية التي تراجعت كثيرا األمام املد الوهابي، خصوصا ا

رغم أن منهجها يقوم على أساس املزاوجة بين النزوع "العقالني املتأثر بالعلوم 

، وأسباب ذلك كثيرة ليس هذا محل 1واملعارف الغربية وبين أسس السلفية.."

 .2التفصيل فيها

ت في تقديم محاولة تفسيرية لسبب وسأجتهد بناء على هذه االستنتاجا 

انزياح هذا النوع من التدين إلى تأويل اآليات الطبيعية على أنها مظهر للغضب 

والعقاب اإللهيين اللذين يحالن غالبا على املخالفين في الدين واالعتقاد، إذ 

 
 .47أبو رمان، محمد. أنا سلفي.. ص - 1
 ة هي:يرجع محمد أبو رمان أسباب ذلك إلى عوامل ثالث - 2
"العامل السعودي" املتمثل في حرص الدولة السعودية على نشر ورعاية السلفية   -

 الوهابية. 
ارتباط ظروف العالم العربي في دولة ما بعد االستقالل بتحديات مختلفة عن تلك التي   -

رحت زمان االستعمار والتي واجهتها السلفية اإلصالحية. 
ُ
 ط
يات املطروحة بين جواب جاهز ومبسط تقدمه  االختالف في نمط الجواب عن التحد -

السلفية الوهابية، وجواب مركب ويحتاج إلى جهد ووقت تقدمه السلفية اإلصالحية. أبو  
 . 249 -248رمان، محمد. أنا سلفي.. ص 
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املالحظ أن التفسير العقابي لألوبئة والجوائح الطبيعية من زالزل وفيضانات 

ب الكفار واملخالفين في الدين واالعتقاد ليست مسألة جديدة، بل التي تصي

أصبحت ثابتة ومطردة عند كل حدث مشابه، بحيث كلما حّل وباء أو كارثة 

بقوم أو أمة إال سارع املنتمون إلى هذا التيار واملتعاطفون معه إلى توزيع 

ت بهم الكارثة، وبأن هللا يعاقبهم أو ينتق
ّ
 م منهم. االتهامات على من حل

وتزعم هذه الورقة أن السبب الرئيس الذي ُيفض ي بالعقل السلفي إلى 

التأويل العقابي لآليات الطبيعية كامن أساسا في نظرته إلى اآلخر، بحيث غالبا 

ما يتمثل هذا العقل اآلخَر املخالف باعتباره عدوا، سواء كان محاربا تجب 

أو التودد إليه بأي حال من  محاربته، أو كان غير محارب ال تنبغي مواالته

األحوال. وهذه القضية تعتبر في الحقيقة من الركائز األساسية عند التيارات 

 السلفية املختلفة، وليست خاصة بالسلفية الوهابية فقط، ألنها تنبني عندهم

على أسس عقدية غير قابلة للنقاش مثل "مبدأ الوالء والبراء"، وهي بذلك 

 سلفية العامة التي تسمح لنا بالتعميم واإلطالق.تشكل جزء من الرؤية ال

 إن تمثل اآلخر وإضفاء صورة محددة عليه ال يمكن اعتبارها من صميم

 الدين بل هي على الحقيقة جزء من التدين لسببين على األقل: 

أولهما: االختالف بين املنتمين لدين معين في تمثل وتخّيل صورة محددة 

أن ننعته ب"اآلخر املتخيل"، وهذه الصورة هي على لآلخر املخالف، أو ما يمكن  

الحقيقة مزيج بين النصوص والوقائع األصلية لذلك الدين، وبين التأويالت 

التي يضفيها املؤمن أو الجماعة املؤمنة املنتمية لذلك الدين على تلك النصوص 

 والوقائع املتعلقة بموضوع اآلخر، وبذلك فهي تخرج من نطاق الدين باعتباره

جملة التعاليم اإللهية التي خوطب بها اإلنسان، لتدخل في مجال التدين 
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باعتباره كسبا إنسانيا يشمل فيما يشمله التأويالت التي يجترحها املتدين، حتى  

وإن كان هذا املتدين غير واع بحقيقة هذه التمثالت، ويعتقد أنها تمثل الفهم 

 الصحيح ألصول الدين وكلياته.

ثانيهما، أثر السياقات التاريخية واالجتماعية في رسم هذه الصورة 

املتخيلة عن اآلخر، إذ يمكن القول بأن هذه الصورة تختلف عند املتدين من 

زمان إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، فبخصوص الزمان ال يمكن أن تكون صورة 

وص املكان اآلخر عند املسلم مثال حالة الحرب هي نفسها حالة السلم، وبخص

 فإن تمثل املسلمين في الغرب لآلخر املخالف ليست هي نفسها في بالد املسلمين.

وفي الحالتين معا يلعب املتخيل أو قل املخيال االجتماعي والديني دورا 

االجتماعي والديني عموما على   أساسيا في رسم هذه الصورة. ويستخدم املخيال

نسق مترابط من الصور، والدالالت، واألفكار، واألحكام املسبقة عن  أنه "عبارة  

، ونستخدمه 1التي تشكلها كل فئة أو جماعة أو ثقافة عن نفسها وعن اآلخرين"

في هذه الدراسة بكونه: جملة التمثالت التي يتصور من خاللها السلفي اآلخر، 

ا التصور يبني طرق التعامل معه، وذلك ألن "العملية التي يتشكل وبناء على هذ

 .Représentation"2املتخيل بواسطتها، ويتعزز بجهودها، فهي عملية التمثيل 

وسأستعرض املوضوع هنا في فقرتين، أبين في األولى منهما موقف 

ليها "املخيال السلفي" من اآلخر عموما، وكذا األسس واملرجعيات التي يستند ع

لرسم هذه الصورة، وأحاول في الثانية بيان الوظائف االجتماعية والنفسية 

 
كاظم، نادر. تمثيالت اآلخر: صورة السود في املتخيل العربي الوسيط، املؤسسة العربية    - 1

 .20، ص2004روت، الطبعة األولى، للدراسات والنشر، بي
 .39املرجع نفسه ص - 2
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الالمفكر فيها التي يمارسها املخيال، واملخيال السلفي على وجه الخصوص 

 عندما يعمد إلى تمثل اآلخر غالبا باعتباره خصما وعدوا.

 اآلخر في املخيال السلفي. -أ

، لهذا تتأسس نظرة 1عقدي""يرى الخطاب السلفي العالم من منظور 

السلفيين إلى اآلخر على أسس دينية وعقائدية صرفة، وسأقتصر هنا على 

اإلشارة إلى أساسين فقط من هذه األسس باقتضاب نظرا لكون حجم الدراسة 

 ال يسمح بالتوسع:

األساس األول هو مقولة الفرقة الناجية التي تعتبر مفهوما مركزيا 

السلفية ومواقفها املختلفة من اآلخر، ويحضر اآلخر ومفتاحيا لفهم الشخصية  

فانطالقا من  في هذا املستوى غالبا باعتباره املسلم املخالف في االعتقاد.

الفرقة الناجية املشهور "ترى السلفية أنها هي الفرقة الناجية، وأن  2حديث

فرق النارية ، وهذه ال3باقي الفرق التي تخالفها في االعتقاد هم من الفرق النارية"

التي هي تحديدا غير السلفيين تكون في نظر السلفي منحرفة عن الصراط 

املستقيم، ومتنكبة عن العقيدة الصحيحة التي جاء بها الدين وكان عليها 

 ا التياراتــــــــــادئ العامة التي اتفقت عليهــــــــالح، لهذا يكون من املبـــالسلف الص

 .4ضرورة "الرد على املخالفين في العقيدة واتهامهم بالبدعة"السلفية املختلفة 
 

 .78محمد أبو رمان، السلفيون والربيع العربي. ص - 1
لم يرد الحديث في الصحيحين، وإنما أخرجه أصحاب السنن بروايات مختلفة بعضها   - 2

فة في:  بزيادة "كلها في النار إال واحدة"، وبعضها بدون هذه الزيادة. انظر الروايات املختل
ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد. جامع األصول في أحاديث الرسول،  
تحقيق: عبد القادر األرنؤوط، مكتبة الحلواني ومطبعة املالح ومكتبة دار البيان، طبعة  

 وما بعدها. 10/32، 1972
 .52سالم، أحمد وبسيوني، عمرو. ما بعد السلفية.. ص - 3
 .39محمد. أنا سلفي.. ص أبو رمان،  - 4
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األساس الثاني هو عقيدة الوالء والبراء بحيث "يدخل في صميم املنظومة 

العقائدية السلفية في أبعادها السياسية واالجتماعية، مفهوم الوالء والبراء، 

والتبرؤ مما واملقصود الداللي له هو ضرورة موالة الدين والرسول واملؤمنين 

، ويحضر اآلخر في هذا املستوى باعتباره 1يخالف ذلك ومعاداة أعداء اإلسالم.."

املخالف في الدين. ورغم أن املخالف في الدين يظهر في األدبيات السلفية 

باعتباره موضوعا للدعوة، ومرشحا ليصبح عضوا في األمة املسلمة إذا 

م للدخول في اإلسالم فيجب التبرؤ استجاب، فإنه إذا رفض أو لم يبد أي اهتما

منه سواء كان محاربا أو غير محارب باعتبار أن أي شكل من أشكال املواالة 

والتعاطف معه هو مواالة للكفر التي هي الفيصل والحد في العقيدة. ومن هنا 

يسوغ التفسير العقابي لآليات الطبيعية في حق هؤالء الكفار الذين يصبحون 

عقاب اإللهيين بسبب معاداتهم لإلسالم واملسلمين أو موضوعا للغضب وال

فقط بسبب كفرهم وصدودهم عن اإليمان بالدين الحق. فبالرجوع إلى مواقف 

الدعاة والشيوخ التي استعرضناها سابقا يظهر أنهم يستعملون غالبا كلمة 

الكافر أو الكفار الذين استحقوا العقاب اإللهي بكورونا بصيغة العموم، وكأن 

ف الكفر نفسه هو مظنة وقوع االنتقام، وال يعمدون إلى تحديد هؤالء وص

 الكفار بكونهم أولئك الذين اعتدوا على اإلسالم واملسلمين إال في مرحلة تالية.

من خالل األساسين معا يظهر أن تمثل "املخيال السلفي" لآلخر املخالف 

ض اآلخر بوصفه سواء كان مسلما غير سلفي أو كان غير مسلم، هو تمثل يفتر 

خصما وتهديدا للهوية السلفية املغلقة على تراث السلف املتخيل في التعامل 

، 2مع اآلخر، ف"الهوية السلفية هي هوية غير متسامحة، عموما، تجاه اآلخر..."
 

 .254املرجع نفسه ص - 1
 .257املرجع نفسه ص - 2
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ألن هذه الهوية تقوم من جهة على ثنائيات حدية غير قابلة للمساومة مثل 

ر، الصح والخطأ.."، وعليه فاألحكام التي "ثنائية الحق والباطل، الخير والش 

تلحق هذا اآلخر هي أحكام مطلقة وقطعية وغير قابلة للنقاش، كما أنها من 

جهة أخرى "ال تنظر لآلخر من باب التنوع والتعددية بل من منظور االختالف، 

 .1ليس على قاعدة التعاون والتفاعل، بل القلق والخوف والخصومة.."

لوظائف الدينية واالجتماعية والنفسية التي يؤديها ما فما هي إذن أهم ا

 أسميناه ب"املخيال السلفي" عندما يتمثل اآلخر على هذه الصورة؟

 الوظائف الدينية واالجتماعية ل"املخيال السلفي". -ب

تسمح التمثالت املختلفة التي ينسجها املخيال االجتماعي والديني حول 

للفرد والجماعة، بحيث تشكل هذه الوظائف   اآلخر بأداء وظائف مهمة بالنسبة

نوعا من املنطق االجتماعي الذي يجعل السلوك الديني معقوال وقابال للفهم 

والتفسير، وسأذكر هنا أبرز هذه الوظائف الدينية واالجتماعية والنفسية مع 

 ربطها باملخيال السلفي تحديدا لكونه هو موضوع الدراسة:

متماسكة للعالم تؤبد تماسك الجماعة واستمرارها، تقديم رؤية  -1

وتحفظها من التفكك والزوال، فاملتخيل في نهاية املطاف يعني "الدالالت الكبرى 

، والهدف األساس هو محاولة تحصين 2التي تجعل املجتمع يبدو متماسكا ككل"

الهوية من أية اختراقات قد تضعف وحدتها، وتفكك تماسكها، وعلى هذا 

اس يتم غالبا تمثل اآلخر، إذ "إن أبرز غايات التمثيل وأعمقها تلك الرغبة األس

 اتـــــــــــــــــــــــا من اختراقـــــــــافة" وحراستهـــــصين "هوية الثقــــــــــــــالواعية أو الالواعية في تح
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 .1الثقافات األجنبية"

السلفي" من خالل تمثله اآلخر  وبناء على ذلك فإن هدف"املخيال

بالطريقة التي أبرزناها في هذه املقالة هو حفظ الهوية املنغلقة للجماعة والفرد 

 السلفيين، وذلك من ناحيتين: 

فمن الناحية االجتماعية فهو يؤبد استمرار تماسك الجماعة املنبنية  

الذي قد  على وحدة الدين والعقيدة، والتي قد تتفكك بفعل تدخل هذا اآلخر 

يحول بين املسلمين وبين دينهم إن كان كافرا، أو قد يؤدي إلى تكدير صفاء 

العقيدة إن كان مسلما مخالفا في املذهب واالعتقاد، لهذا يظهر اآلخر في املخيال 

السلفي دائما باعتباره مصدر تهديد وخطر للهوية الجمعية للجماعة السلفية، 

غم كونها "هوية متخيلة" فهي تشكل روح ويمكننا أن نقول بأن هذه الهوية ر 

 التدين السلفي، وسبب بقائه واستمراره.

ومن الناحية النفسية فإن التمثل املذكور يمكن اعتباره بمثابة محاولة 

لإلجابة على تحديات الفجوة الحضارية التي تفصل املسلمين "املتخلفين" عن 

لعقل السلفي: يتمثل القلق الكفار "املتقدمين"، والتي تعكس قلقا مزدوجا لدى ا

األول في كون املسلمين رغم أنهم على حق فإنهم يتذيلون األمم في سلم الحضارة 

والتقدم، ويظهر القلق الثاني الناتج عن األول، في عجز املسلمين عن رد 

االعتداءات التي يفترض العقل السلفي أن اآلخر الكافر يمارسها اليوم ضد 

م هذا العجز ال يكون تحقيق هذا االنتصار واالنتقام اإلسالم واملسلمين، وأما

من الناحية النفسية إال بفسح املجال للتدخل اإللهي املباشر لالنتقام من 

 الكفار ومعاقبتهم في الدنيا قبل اآلخرة.
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إعادة تركيب املفاهيم وبنائها من جديد بما يخدم الحاجات  -2

ل شيئا زائفا "مختلقا" بقدر ما االجتماعية والنفسية، بحيث "ال يعادل املتخي

يعادل عملية إعادة تركيب املفهوم أو إعادة بنائه، ويكون فيه مفهوما "جديدا"، 

 .1ويسهم في صناعة معناه من جديد.."

فإعادة تعريف اآلخر على مستوى املتخيل غالبا ما يتم قياسا إلى الذات، 

 يتحدد إال بالقياس إلى فاآلخر هو "الكائن املختلف عن الذات، ذلك أن اآلخر ال 

، وبما أن الذات السلفية في "املخيال السلفي" 2نقطة مركزية هي الذات"

مقرونة بالعقيدة الصحيحة، فإن اآلخر املخالف يصبح خصما عقديا منحرفا 

وضاال إذا كان مسلما مخالفا في االعتقاد واملذهب، أو يصبح خصما دينيا كافرا 

 ين.وعدوا إن كان مخالفا في الد

الحق، واآلخر يمثل الكفر  تمثل  - هنا الذات السلفية -وبما أن الذات 

أو الضالل واالنحراف، فإن النتيجة التي يؤول إليها هذا التصور هو أن الذات 

السلفية ال يمكن أن يلحقها انتقام أو غضب إلهي البتة، بينما املخالف الذي 

ليس على الحق قياسا على الذات فيمكنه أن يكون من الناحية النظرية 

لهيين، على تفاوت في إلحاق هذا االنتقام به من موضوعا للغضب واالنتقام اإل

 الناحية العملية حسب الظروف والسياقات.

 

 

 
بشارة، عزمي. في اإلجابة عن سؤال: ما السلفية. املركز العربي لألبحاث ودراسة   - 1

 .17. ص2018األولى، سبتمبر السياسات، بيروت، الطبعة 
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 .الخاتمة

برزت في العقود القليلة املاضية ظاهرة غريبة عند بعض املسلمين، 

تتمثل في نزوعهم إلى تفسير اآليات الطبيعية واألوبئة التي تقع في الدول غير 

للكفار. ورغم أن الظاهرة ليست جديدة، فإنها قد املسلمة بكونها عقابا إلهيا 

طفت اليوم على السطح بقوة، وامتدت إلى شرائح واسعة من املتدينيين، وذلك 

بفعل الدعم السياس ي وكذا الطفرة اإلعالمية اللذين مكنا الكثير من اآلراء 

 الشاذة والغريبة من االنتشار والتمكن.

ن سارع الكثير من الناس إلى فمع بداية ظهور فيروس كورونا في الصي

القول بأنه عقاب إلهي للصين بسبب تنكيلها باملسلمين اإليغور، ولم يتوقف 

األمر عند عامة املسلمين بل وجدنا األمر حاضرا عند الكثير من العلماء والدعاة 

 وشيوخ امليديا.

وقد عملت من خالل هذه الدراسة على تتبع أهم هذه األقوال 

توصلت إلى كون أغلبها صادر عن نمط محدد من التدين واإلدعاءات، حيث 

وخصوصا السلفية  -هو التدين السلفي، لكن بما أن هذا النمط من التدين 

 وجد الكثير من أسباب املكنة والغلبة فقد برز بقوة.  -الوهابية

ونظرا لالختالف البّين في تأويل اآليات الطبيعية واألوبئة، ليس بين أنماط 

تلفة في العالم اإلسالمي فقط بل داخل التدين السلفي نفسه، فقد التدين املخ

جنحنا إلى اعتبار األمر لصيق بالتدين باعتباره كسبا إنسانيا أكثر مما هو معبر 

عن الدين في ذاته، ويشمل معنى التدين هنا وجوه االمتثال اإلنساني لألمر 

املتدين عن العالم من  اإللهي بما فيه جملة التأويالت والتمثالت التي ُيكونها

 حوله.
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، أو قل املخيال الديني واالجتماعي، Imaginaireوقد توسلت باملتخيل 

 منهجية ملحاولة دراسة وتفكيك التمثالت التي يكونها ما أسميناه 
ً
أداة

ب"املخيال السلفي" عن اآليات الطبيعية واألوبئة، حيث يعمد إلى تفسيرها 

 يدا.تفسيرا عقابيا يخصه بالكفار تحد

وتوصلنا كذلك إلى كون أسباب هذا التمثل كامنة أساسا في نظرة 

صورة محددة لآلخر،  "املخيال السلفي" لآلخر، حيث يستبطن هذا املخيال

معتقدا أنها تشكل الصورة الحقيقة للدين، وتكمن هذه الصورة في اعتبار 

اآلخر غالبا خصما وعدوا ُيعّرض الهوية السلفية لالختراق، ويهدد الجماعة 

 السلفية بالتفكك واالنحالل.
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