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هدحو هسفن صّلخي نأ عيطتسي دحأ ال

مالّسلا َقُرُط اًعم مسرنل Covid-19 نم ديدج نم أدبن

 

َّقَح َنوفِرعَت مكَّنَأل اهيف مكيَلِإ َبَتكُي نَأ ،ةَوخِإلا اهُّيَأ ،مُكِب َةجاح الف تاقوَألاو ُةَنِمزَألا اَّمَأ"
لهأ ىلإ ىلوألا سلوب سيّدقلا ةلاسر) "ليَّللا يف ِقِراَّسلاَك يتأَي ِّبَّرلا َموَي َّنَأ ةَفِرعملا
.(2-1 ،5 يقينولاست

،عوسي ّبّرلا عم ءاقللا رظتنت يهو ،يقينولاست ةعامج سلوب لوسّرلا اعد ،تاملكلا هذهب .1
مامتهاب رظنلا ىلع ًةرداقو ،ضرألا يف ،اهبلقو اهيمدقب ،ةّوقب ًةسرغنم ،ةتباث ىقبت نأ ىلإ
انعفُد انّنأب انرعشو اًّدج ةّيواسأم انتايح ثادحأ تدب ول ىّتح ،كلذل .خيراتلا ثادحأو عقاولا ىلإ
انبلق يِقبُن نأ ىلإ نوّوعدم نحنف ،ةاناعملاو ملّظلا ببسب بعّصلاو ملظملا قفنلا ىلإ
يف اندنسيو ،نانحب انقفاري يذلاو ،اننيب ُرُضحَي يذلا هللاب نيقثاو ،ءاجّرلا ىلع اًحتفنم
،رهست نأ ىلع رارمتساب ةعامجلا سلوب سيّدقلا ّثح ،بّبسلا اذهل .انتريسم هّجويو ،اندوهج
َرَهسَن نَأ انيَلع لب ،ساَّنلا ُرِئاس ُلَعفَي امك َّنَمانَن الف" :قحلاو لدعلاو ريخلا نع ثحبت نأو
،مالستسالا وأ ملألا وأ فوخلا يف قلغننل ال ،نيرهاس ىَقبنل ةوعد اهّنإ .(6 ،5) "نوحاص ُنحَنو
نأ ىلع نيرداقلا ساّرحلا لثم كلذ نم اًلدب نوكن لب ،سأيلا الو ،تايِهلُملا انيهلت الو
.اًمالظ تاقوألا ّدشأ يف ةّصاخ ،رجفلا راونأ لّوأ اوكردُيو اورهسي



اًسأر انتاداعو انططخ َبَلَقو ،ةّيداعلا انتايح َعَزعَزو ،مالّظلا ِبلَق يف Covid-19 انعقوأ دقل .2
توم َبَّبَسو ،مالآلاو كابترالا َدَلَوو ،تاعمتجملا لضفأ يف ىّتح رهاّظلا ءودهلا َبَلَقو ،بقع ىلع
.انتاوخاو انتوخإ نم ديدعلا

ةهجو نم ىّتح اًمامت ةحضاو نكت مل ةلاح يفو ةئجافملا تايّدحّتلا ةماّود يف انب َيِقلُأ اميفو
.جالعلا مهل مّدقيو نيريثكلا مالآ فّفخيل هدوهج ّلك ةّيحّصلا ةياعّرلا ملاع لذب ،ةّيملع رظن
ةلاح ةرادإو ميظنتل ةريثك ريبادت ذخّتت نأ ىلإ تّرطضا ،ةّيسايّسلا تاطلّسلا كلذكو
.ئراوّطلا

جئاتن هنع َمَجَن اًنايحأو ،ماع قيض اًضيأ هنع َمَجَن ،Covid-19 اهبّبس يتلا ،ةّيداملا رهاوّظلا عمو
تارتف اهْتَّذغ ،ةريبك اًراثآ تكرتو ،ةديدع تالئاعو صاخشأ بولق يف تزّكرت ،ىدملا ةليوط
.ةّيرحلل ةفلتخم دويقو ةلزعلا نم ةليوط

يف ةفوشكملا باصعألا ضعب تسمل ةحئاجلا ّنأ ىسنن نأ اننكمي ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
لاجم يف نمألا تدّدهو .ةاواسملا مدعو تاضقانّتلا ترهظأف ،ّيداصتقالاو ّيعامتجالا ماظّنلا
يف ةّصاخو ،انتاعمتجم يف ديازتم لكشب ةيّشفتملا ةدحَولا ةّدح نم تدازو نيريثكلل لمعلا
ريغ لاّمعلا نم نييالملا يف ،اًلثم ،رّكفنل .اًرقف سانلا ّدشأو نيفعضألا تاعمتجم
ءانثأ مهل دنس ّيأ نودبو لمع نودب اوراص نيذلا ،ملاعلا نم ةريثك ءاحنأ يف نيّيمسّرلا
.قالغإلا ةرتف

ةميزهلاب روعّشلا اذه لثم دِلت يتلا تالاحلا يف عمتجملاو دارفألا مّدقتي نأ بعّصلا نم
ةّيعامتجالا تاعارّصلا ريثيو مالّسلا لجأ نم ةلوذبملا دوهجلا فعضي هّنإ ،عقاولا يف :ةرارملاو
رثكأ ىّتح تبلق دق ةحئاجلا ّنأ ودبي ،ىنعملا اذهبو .هعاونأ فلتخمب فنعلاو طابحإلاو
.ةشاشهلا تالاح نم ىَصحُي ال ددع روهظ ىلإ ىّدأو ،انملاع يف اًمالس قطانملا

نأ لبقنو ومننو ،مّلعتنو ،انسفنأ لأسنو ،فّقوتنل تقولا ناح ،تاونس ثالث دعب .3
لبق نم اًرارم تلق .“ّبّرلا موي” ـل هيف انسفنأ رّضحنل زّيمم تقو اذه .تاعامجو اًدارفأ ،رّيغتن
لأسنل نوّوعدم نحن مويلا .أوسأ وأ لضفأ اهنم جرخن نأ اّمإ :اّنك امك تامزألا نم جرخن ال انّنإ
نأ بجي يتلا ةديدجلا قرّطلا يه ام ؟ةحئاجلا هتدلو يذلا عضولا نم هانمّلعت يذلا ام :انسفنأ
وه ام لبقَنو أّرجتنلو ،اًدادعتسا رثكأ نوكنل ،ةميدقلا انتاداع دويق نع يّلختلل اهكلسن
اًملاع انل عنصنل ىعسنو مّدقتنل اهينجن نأ نكمي يتلا ءاجّرلاو ةايحلا تامالع يه ام ؟ديدج
؟لضفأ

اننكمي ،ةّيصخّشلا انتايحو ّيرشبلا انعقاو زّيمت يتلا ةشاشهلا انسمل نأ دعب ،ديكأّتلاب
،ضعب ىلإ انضعب ةجاحب اًعيمج انّنأب يعولا وه ،Covid-19 اًثرإ انل هكرت سرد ربكأ ّنإ لوقن نأ
ةّونبلا ىلع موقت يتلا ،ةّيناسنإلا ةّوخألا وه ،ةشاشه رثكأ ناك ولو ،انيدل زنك ربكأ ّنأو
نم ثحبن نأ ّيرورّضلا نم كلذل .هدحو هسفن صّلخي نأ ٌدحأ عيطتسي الو ،ةكرتشملا ةّيهلإلا
ةقّثلا ّنأ اًضيأ انمّلعت .ةّيناسنإلا ةّوخألا هذه ةريسم مسرل اهزّزعنو ةّيملاعلا مَيقلا نع ديدج
تلّوحت لب ،اهب اًغَلابم طقف نكت مل ةملوعلا جئاتنو ايجولونكّتلاو مّدقّتلا يف ةعوضوملا
قافولاو لدعلل دوشنملا نامّضلا ضّوقي ،يمنص عباط تاذ يدرفلا مّمسّتلا نم ةلاح ىلإ
مدع يف ةلّثمتملا ،ةرشتنملا لكاشملا ،ةريبك ةعرسب يرجي يذلا انملاع يف .مالّسلاو
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فنعلا دّلوتو ،تاعارّصلاو قيّضلا تالاح اًبلاغ يّذغت ،شيمهّتلاو رقفلاو ملّظلاو نزاوّتلا
.بورحلا ىّتحو

تافاشتكا قّقحن نأ ،ىرخأ ةيحان نم ،انعطتسا ،رومألا هذه ّلك ةيحان نم ةحئاجلا ترهظأ امنيب
ساسحإو ،ةّيكالهتسالا تاءاعّدالا ضعب ميجحتو ،عضاوّتلا ىلإ ةديفملا ةدوعلا :يه ،ةّيباجيإ
نيرخآلا ةاناعم ىلع حتفنن يكل ،انتّينانأ نم جورخلا ىلع انعّجشي يذلا نماضّتلاب دّدجتم
اولذب ،نيريثك صاخشأل ،تالاحلا ضعب يف ،ّيلوطب اًّقح مازتلا ىلإ ةفاضإلاب ،مهتاجايتحاو
.نكمي ام لضفأ ىلع ئراوّطلا ةلاح ةاسأم ىلع بّلغتلا نم عيمجلا نّكمتي ىّتح مهسفنأ

مهرظن مامأ ديدج نم اوعضي نأ ىلإ ،ممألاو بوعّشلا ،عيمجلا اعد ،ّيِوق ٌيعَو ءاج ةربخلا هذه نم
،ةلادعلا نمضنو ،مالّسلا ينبن اًعم نحن ،نماضّتلاو ةّوخألاب ،عقاولا يف .“اًعم” ةملكلا
تاعومجملا تَدِهَش يتلا يه ةحئاجلا ىلع تاباجإلا لضفأ تناك .اًماليإ ثادحألا ّدشأ زواجتنو
ةكرات ،يّدحّتلا هجاوت يكل دحَّتت ةّيلودلا تامّظنملاو ،ةّصاخلاو ةّماعلا تاسّسؤملاو ،ةّيعامتجالا
يذلا طقف وه ،ةينافتملاو ةّيوخألا ةّبحملا نم دَلوُي يذلا مالّسلا .ةّصاخلا اهحلاصم اًبناج
.ةّيملاعلاو ةّيعامتجالاو ةّيصخّشلا تامزألا ىلع بّلغتنل اندعاسي نأ هنكمي

،Covid-19 ةحئاج ةليل يف أوسألا انزواجت انّنأ انلّمأتو انأّرجت امدنع ،هسفن تقولا يف .4
نكمي ،ىرخأ برح :ىرخأ ةبيصم روهظ اندهش .ةّيرشبلا ىلع ةديدج ةبيهر ةثراك تعقو
يف برحلا تَدَصَح .ةَمِثآ ةّيرشب تارايخ ةجيتن اهّنكل ،Covid-19 عم هجوألا ضعب يف اهتنراقم
مهتباصأ نَمل طقف سيل ،نامألاو نمألا مدع نم ةلاح ترشنو ءايربأ اياحض حاورأ ايناركوأ
نوناعي نيذلاو ،اهنوشيعي نيذلا ،عيمجلل ،زييمت نود نِمو عسوأ ٍةروصب ،لب ،ةرشابم برحلا
يفو ،حمقلا ةلكشم يف طقف رّكفن نأ يفكي .تارتموليكلا فالآ دعب ىلع ولو اهجئاتن نم
.اهيف ةكراشملا ىّتح وأ ،اهيف اونوكي نأ ىلإ اوّرطضا نيذلا لَّزُعلا

ّلك بناج ىلإ ،برحلا هذه .ديفوكلا دعب هرظتننو هوجرن اّنك يذلا نمزلا اذه سيل ،ديكأّتلاب
ةّينعملا فارطألل طقف سيلو اهّلك ةّيرشبلل ةميزه لّثمت ،ملاعلا لوح ىرخألا تاعازّنلا
نأ نآلا ىّتح عطتسن ملف برحلل اّمأ ،اًحاقل دجن نأ انعطتسا ديفوكلا ةحئاجل .رشابم لكشب
يذلا سوريفلا ةميزه نم بعصأ هتميزه برحلا سوريف ّنأ دّكؤملا نم .ةبسانم اًلولح دجن
،ناسنإلا بلق لخاد نم لب ،جراخلا نم يتأي ال برحلا سوريف ّنأل ،ّيرشبلا مسجلا بيصُي
.(23-17 ،7 سقرم ليجنإ عجار) ةئيطخلا هدسفت يذلا

رّيغت اهانشع يتلا ئراوّطلا ةلاح عدن نأ ،اًلّوأ ؟لمعن نأ بجي اذام ؟اّنم بولطملا وه ام ،نذإ .5
ريسفت يف ةداتعملا انريياعم رّيغي نأ ،ةّيخيراتلا ةظحللا هذه يف ،هلل عدن نأو ،انبولق
وأ ةّيصخّشلا انحلاصم ةحاسم ىلع ظفاحن نأ يف طقف رّكفن نأ اننكمي ال .عقاولاو ملاعلا
لثم وأ ،ّيعامج ساسحإ عمو ،ماعلا ريخلا ءوض ىلع انسفنأ يف رّكفن نأ انيلع لب ،ةّينطولا
تقولا ءاج لب ،انسفنأ ةيامح طقف عباتن نأ اننكمي ال .ةّيملاعلا ةّوخألا ىلع ةحتفنم “نحن”
نم ديزم هيف ملاع لجأ نم سسألا قلخنو ،انبكوكو انعمتجم ةجلاعم لجأ نم انّلك مزتلن نأل
.ماعلا ريخلا اًلعف نوكي ريخ نع ثحبلا يف ةّيّدجب ٍمزتلمو ،مالّسلاو لدعلا

لهاجتن نأ اننكمي ال ،Covid-19 ـلا دعب ئراوّطلا ةلاح دعب لضفأ ةايح شيعنو كلذ لعفن يكل
ةريثكلا ةّيداصتقالاو ةّيسايّسلاو ةّيعامتجالاو ةّيقالخألا تامزألا ّنأ :يه ،ةّيساسأ ةقيقح
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عقاولا يف يه ةّيدرف لكاشم اهّنأ ىلع اهيلإ رظنن يتلاو .ةطبارتم اهّلك ،اهشيعن يتلا
انملاع تايّدحت ةهجاوم ىلإ نوّوعدم نحن ،كلذلو .ىرخألا ةجيتن وأ ببس يه ةدحاو ّلك ،ةدحاو
نأو ،عيمجلل ةّيحّصلا ةمدخلا نيمأت عوضوم يف رظّنلا ديعن نأ انيلع .ةقفشو ةّيلوؤسمب
ال يتلا بورحلاو تاعارّصلل اًّدح عضن يكل مالّسلا ليبس يف لامعأب مايقلا ىلع عّجشن
ذخّتنف ،ّيلمع ٍلكشب كرتشملا انتيبب ّمتهن نأ انيلعو .رقفلاو اياحّضلا جتنت لازت
نمضنل ،ةاواسملا مدع سوريف لتاقنو .خانملا رُّيغتل ىّدصتن يكل ةلاّعفو ةحضاو ريبادت
يف مُهو لخّدلا نم ىندألا ّدحلا ىّتح مهيدل سيل نيذلا معدنو ،عيمجلل ميركلا لمعلاو ءاذغلا
نحن .ىربك ةئيطخو ةرثعمل اهّنإ ،انملؤتو انحرجت ،ةعئاجلا بوعّشلا ةاسأم .ةريبك ةبوعص
مهشِّمهي نيذلا وأ نيرجاهملا جمدو لابقتسا ةّيلمعل ةمئالم تاسايس رّوطن نأ ىلإ ةجاحب
هللا ةّبحم نم اهيحوتسن يتلا ةّبحملابو ،فقاوملا هذه يف ،اًعم اندوهج انلذب نإ .انعمتجم
يذلا ،هللا توكلم ءانب يف مهسن نأ نمو ،ديدج ملاع ءانب نم نّكمتنس ،ةيهانتماللا هتمحرو
.مالسو لدعو ةّبحم توكلم وه

ظفحن نأو ،اًعم ريسن نأ نم ةديدجلا ةنّسلا يف نّكمتن نأ ىّنمتأو ،راكفألا هذه مككراشأ
لوّدلا ءاسؤر ىلإ تايّنمّتلا بيطأ مّدقأ .هاّيإ انمّلعي نأ نكمي ام ،خيراّتلا نم مّلعتنو
لاجّرلا ّلك ىلإو .ةفلتخملا تانايّدلا ةداق ىلإو ،ةّيلوّدلا تامّظنملا ءاسؤر ىلإو ،تاموكحلاو
مالس يعناص اونوكي نأو ةديعس ةديدج ةنس ىّنمتأ ةنسحلا اياوّنلا باحصأ ءاسّنلاو
انب ْعَفشَتِل ،مالّسلا ةكلمو عوسي ّمأ ،ةراهّطلا ةّيلكلا ميرم !موي دعب اًموي هنونبي
.عمجأ ملاعلابو
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