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 :في إفريقيا جائحة كورونا والدين

 إعداد: الدكتور محمن لولي أبوبكر
 

 تمهيد:
قبل الخوض في صميهم هذه الدراسة يحسن التمهيد لها بثالثة أمور مهمة، أولها: تعريف 

(، ثانيها: أهم الجائحات التي عرفتها القارة COVID 19جائحة كورونا فايروس أو )
 كورونا في إفريقيا.اإلفريقية، وأخيرا: دخول 

ي ف اتستخدم كثير  هالكونمصطلحات متشابهة  أربعفيما يتعلق بالتعريف، ينبغي التفريق بين 
  .الطاعون والوباء والجائحةالمرض المتوطن و : وهيفي العصر المعاصر علم األوبئة 

 :الطاعون والمرض المتوطن والوباء والجائحةبين  فرق ال -1
مصطلح اإلنجليزية، باللغة  (plagueأو )باللغة الفرنسية ( Peste)الطاعون  -أ

قديم استعمله العلماء القدامى للداللة على األمراض الوبائية، وحسب تعريف معجم اللغة 
َطواعيُن، وله معنيان، المعنى األول لغوي  اوجمعه ةمفردكلمة الطاعون  :العربية المعاصرة

داء ورمّي وبائّي،  وهو أيُّ محض: "أيُّ َمَرٍض ُمعٍد"، أما المعنى الثاني فهو طبي  وهوبحت: 
 (1) سببه ميكروب يصيب الفئران وتنقله البراغيث إلى فئران أخرى وإلى اإلنسان.

 -المذكورة في سورة األعراف،  وقد ترادفه كلمة الرجزهذا فالطاعون أعم من غيره، وعلى 
ِْجُز َقاُلوا : " ى، عند قول هللا تعال (2) -الطبري على حد قول اإلمام  ا َوَقَع َعَليِْهُم الر  }َوَلمَّ

ِْجَز َلُنْؤِمَننَّ َلَك  ا الر  يَا ُموَسى ادُْع َلَنا َربََّك ِبَما َعِهَد ِعْنَدَك َلِئْن كََشْفَت َعنَّ

ا كََشْفَنا َعْنهُ  * َوَلُنرِْسَلنَّ َمَعَك بَِني إِْسَرائِيَل  ِْجَز إَِلى أََجٍل ُهْم بَاِلُغوُه َفَلمَّ ُم الر 

 الطاعون  لما ذكرق ذلك قول النبي صلى هللا عليه وسلم: " ويصدّ   (3) إَِذا ُهْم يَْنُكُثوَن {.
: " إنه رجز أصيب به من كان قبلكم، فإذا كان بأرض فال تدخلوها، وإذا كنتم بأرض هعند

 (4)وهو بها فال تخرجوا منها ".

                                                             
 9142العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة: األولى، أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون، معجم اللغة  –( 1)

 .104، ص:2م، مادة ط ع ن، ج 2008 -هـ 
 2000 -هـ  1420محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  –( 2)

 .70ص: 13م، ج:
 .135-134سورة األعراف، اآلية:  –( 3)
 .1527م، رقم الحديث:  0012 -هـ  1421أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  مسند اإلمام –( 4)
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 بالرجز. -هنا–ون اعففسر النبي صلى هللا عليه وسلم الط 
فهو المرض المنتشر على   (Endémic( أو )Endémie) المتوطنأما المرض   -ب

 معينة، منطقة في السكان من معين عدد يصيب عمومًا، معديمستوى وطن معين، وهو 
 في توطنم A الكبد التهابو  األفريقية؛ البلدان من العديد في مرض متوطنمثال  المالرياف

ومن خصائصه وجود تطعيم  .البلد هذا إلى السفر قبل التطعيم تلقي يحّتم مما ،مثال تايالند
 (5) عالج جاهز له.أو 
على مساحة تفشي المالمرض هو ف (Epidemic)وأ( Epidémie) الوباءأما   -ت

 الجدري  مثل بأمراض مرتبًطا الوباء مصطلح كان و  ،معينة في فترة زمنية معينةجغرافية 
 النزفية والحمى اإليدز مثلإليه  جديدة أمراض دمج تمفقد  أما اآلن. واألنفلونزا والكوليرا

 عن معٍد، لمرض والسريع المفاجئ فالوباء هو االنتشاروعلى هذا  .اإليبوال فيروس بسبب
 (6) .ما منطقة في الناس من كبير لعدد العدوى، طريق

 أكبر من المساحة التي يستغرقها الطاعون.المساحة التي يشملها الوباء و 
كلمتين  من تكون فت( Pandemicأو )( Pandémie)وهي   أما الجائحة -ث

 يؤثر ذلك المرض الذي  حرفياً  تعني و ،(شعبال) Demos و (الكل) Pan إغريقيتين: 
 اأنهب الجائحة وصف يمكنتعريف طبي محدد، لكن للجائحة وليس  ،"بأكمله الشعب" على

 (7)يستخدم عادة على نطاق واسع لوصف أي مشكلة خرجت عن نطاق السيطرة،مصطلح "
 ففي. المعدية غير لألمراض أحياًنا قد ُيستخدم" الجائحة" وتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح

 العالمية الصحة منظمة ، تحدثت(يونيو 5-3) جنيف في عقدت مشاورة بعد م،1997 عام
 الجائحة مصطلح ينطبق أن كما يمكن. العالم أنحاء جميع في للسمنة" عالمي وباء" عن

 إلى وما ، بالشيخوخة المرتبطة واألمراض ، الدموية واألوعية القلب وأمراض ، اإلدمان على
  (8) .ذلك

                                                             
)5(

- APREF, Pandémie, Assurances de personnes, Juin 2016, P:6 
)6(

- IBID, P:6 
)7(

- IBID, P:7 

(8) -Bernardino Fantini (dir.), Histoire de la pensée médicale contemporaine : Evolutions, 

découvertes, controverses, Seuil, 2014, P:303 
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 مرّ يجب أن ي جائحة وقبل أن يصبح الوباء وعلى هذا فالجائحة تعتبر مرحلة متقدمة للوباء، 
 :(WHO) منظمة الصحة العالمية حسبست مراحل ب
  :بشرلللحيوانات، ولكنه ال يسبب عدوى في اها فيروسظهور المرحلة األولى. 
 هور الفيروس في البشرالمرحلة الثانية: ظ. 
  :شر ، لكنه ال ينتة من اإلصابات بهذا المرضالعثور على مجموعات صغير  المرحلة الثالثة

 .بسرعة
  :الفيروس من إنسان إلى إنسان، وانتشار المرض داخل المجتمعانتقال المرحلة الرابعة. 
  :انتشار الفيروس إلى بلدين على األقل. و أصبحت )الجائحة( على وشكالمرحلة الخامسة 

 .الحدوث
  :(9)المرض أصبح جائحة كاملة بعد أن انتشر في أقاليم أو قارات مختلفةالمرحلة السادسة. 

 .19-كوفيد تعريف جائحة كورونا فايروس أو  -2

مرض معدي ناجم عن آخر فيروس تاجي  19-كوفيدحسب منظمة الصحة العالمية 
(coronavirus تم اكتشافه. وكان هذا الفيروس والمرض جديدان غير معروفين قبل تفشي )

م ثم  أصبح فيما بعد 2019في ديسمبر وذلك ، الصين( بWuhan )المرض في ووهان 
 (10) .البلدان حول العالمجائحة انتشرت في العديد من 

في الحادي و  ،coronavirus بكورونا فيروس إعالميا -في بداية األمر –رف المرض عُ و  
للمرض وهي  التسمية الرسمية منظمة الصحة العالمية أعلنت 2020عشر من فبراير 

تيدروس ) أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حيث (COVID 19) 19-كوفيد
وهو لقب العائلة الفيروسية « كورونا»يشير إلى « كو»إلى أن مقطع   (أدهانوم غيبرييسوس

ومقطع « فيروس»يشير إلى « في»ومقطع التي يندرج تحتها الفيروس المسبب للمرض، 
فيشير إلى العام، إذ أُعلن عن  19أما رقم ، باإلنجليزية  (disease )أييعني داء « د»

 (11) .2019تفشي المرض الجديد بشكل رسمي في الحادي والثالثين من ديسمبر عام 

تجنب ربط  هوأن الهدف من اختيار االسم  أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالميةذكر و 
بشر، المرض بمنطقة جغرافية معينة )أي الصين( أو نوع من الحيوانات أو مجموعة من ال

                                                             

(9) - « Priorités des agents pathogènes » [archive], sur who.int, décembre 2015(consulté le 30 

Avril  2020) 

(10 )–. . TODAYonline19': WHO"-Novel coronavirus named 'Covid" مارس  14في  األصل من  مؤرشف
 .2020مايو  11اطلع عليه بتاريخ  .2020

 .المرجع نفسه –( 11)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.who.int/blueprint/what/research-development/meeting-report-prioritization.pdf?ua=1
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fblueprint%2Fwhat%2Fresearch-development%2Fmeeting-report-prioritization.pdf%3Fua%3D1
https://web.archive.org/web/20200314090611/https:/www.todayonline.com/world/wuhan-novel-coronavirus-named-covid-19-who
https://www.todayonline.com/world/wuhan-novel-coronavirus-named-covid-19-who
https://www.todayonline.com/world/wuhan-novel-coronavirus-named-covid-19-who
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الوصم  بما يتماشى مع التوصيات الدولية الهادفة إلى تسمية األمراض بشكل يمنع تحريض
 (12) .االجتماعي

 اإلفريقيةوبعد ظهور المرض بفترة وجيزة استطاع أن يغزو قارات العالم، إال أن القارة 
أّن أفريقيا ستكون  صمدت أمام المرض مما أثار تكهنات حول سبب ذلك، حيث ذكر البعض

 بعد . لكن الحقًا، اتضح أن ذلك ليس دقيقاً البيئية بعيدة عن الفيروس، بحكم طبيعة أجوائها
 .2020 فبراير في مصر  في Covid-19 لـ األولى الحالة أن ظهرت

ير العام لمنظمة الصحة قّدم المدتلتفت إلى إفريقيا، حيث المتشائمة  األنظارومن ثم بدأت 
االستعداد لألسوأ. »: وهي بالحرف الواحد ، ألفريقياواضحة ومتشائمة ، نصيحة العالمية

إن الشهور القليلة القادمة : " أيضا منظمة الصحة العالميةوقالت  (13)«.واالستعداد منذ اآلن
ذرت األمم المتحدة من أن فيروس كورونا قد يؤدي كما ح.(14)"ماليين إصابة 10قد تشهد 
ألف شخص، على األقل، في أفريقيا، مشيرة إلى أن الوباء ربما يدفع بثالثين  300إلى وفاة 

دعت المفوضية االقتصادية لشؤون أفريقيا التابعة لألمم المتحدة  و. مليون شخص إلى الفقر
 (15) .لقارة األفريقيةإلى تخصيص مئة مليون دوالر كشبكة أمان ل

 الضعف التي تعاني منه فيحيث السابقة عن القارة من  ممعرفتهلذلك نتيجة وقد يكون 
  التقدم الطبي واالقتصادي فيها.

إال أن بعض الباحثين يرون أن خبرة إفريقيا في التعامل مع األوبئة يمكن أن تفيدها في 
 ، أوبئة عديدة على مدى عقودعرفت القارة السمراء بدليل أن  (16)التعامل مع فيروس كورونا، 

التي اإلحصائيات التي تّم جمعها لحاالت الطاعون البشري بالبلدان اإلفريقية، وضحت  حيث
حالًة سنوّيًا،  123بمتوسط  ، ألف حالة 200 م2007 -م 1877 عرفت في مدة ما بين

حالًة  18حالة، في مقابل  12701م بأقصى حاالت إصابة، حيث بلغت 1929عام  وسجل
دولة: الجزائر وأنغوال  26ي هالمتأثرة؛ فاإلفريقية م، وأما أكثر البلدان 1966فقط عام 

وبوتسوانا وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغانا وكينيا وليسوتو وليبيا 

                                                             
(12 )–. TODAYonline. 19': WHO"-Novel coronavirus named 'Covid" 14في  األصل من  مؤرشف 

 .2020مايو  11اطلع عليه بتاريخ  .2020مارس 
مقال منشور في موقع صفحة "  كورونا في أفريقيا: خبرة التعامل مع األوبئة تحمي الفقراء؟، بتول سليمان –( 13)

 م.2020آذار  19الخميس بتاريخ:  akhbar.com/Africa/285945-https://alاألخبار" 
17 نشر بتاريخ:  ألف شخص" في أفريقيا 300بي بي سي عربي، تقرير بعنوان، فيروس كورونا "قد يقتل  –( 14)

 . https://www.bbc.com/arabic/world-2020.52326604أبريل/ نيسان 
 .المرجع نفسه –( 15)
مقال منشور في موقع صفحة "  كورونا في أفريقيا: خبرة التعامل مع األوبئة تحمي الفقراء؟، بتول سليمان –( 16)

 م.2020آذار  19الخميس بتاريخ:  akhbar.com/Africa/285945-https://alاألخبار" 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://web.archive.org/web/20200314090611/https:/www.todayonline.com/world/wuhan-novel-coronavirus-named-covid-19-who
https://www.todayonline.com/world/wuhan-novel-coronavirus-named-covid-19-who
https://www.todayonline.com/world/wuhan-novel-coronavirus-named-covid-19-who
https://al-akhbar.com/Author/4899
https://al-akhbar.com/Author/4899
https://al-akhbar.com/Africa/285945
https://www.bbc.com/arabic/world-52326604
https://al-akhbar.com/Author/4899
https://al-akhbar.com/Author/4899
https://al-akhbar.com/Africa/285945
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يتانيا والمغرب وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا وجمهورية غينيا والسنغال ومدغشقر ومالوي ومور 
  (17) .والصومال وجنوب إفريقيا وتنزانيا وتونس وأوغندا وزامبيا وزمبابوي 

ات المالريا، اإليدز، الكوليرا، واإليبوال التي خّلفت وراءها عشر ويضاف إلى ذلك أمراض 
 .آالف الوفيات

 
 في إفريقيا ومنهج التعامل مع النوازلاألديان المحور األول: 

 )نظرة مقارنة(

األديان التقليدية، ولكل كذلك ال شك أن األديان السائدة في إفريقيا هي اإلسالم والمسيحية و 
التي قد يعاني منها المجتمع في فترة والجائحات فلسفته ونظرته تجاه األمراض واألوبئة منها 

في التعامل مع  العريقة بفلسفته يتميز عن غيره من األديان لكن اإلسالم .من الفترات
مّما جعله بدون ، 18امت على أسس عقدية وشرعية وعرفيةالتي قاألمراض بشتى أنواعها، و 

تواجه البشرية في كل زمان قد أدنى شك دينا عالمّيا، الذي يحمل حلوال للمشاكل التي 
 ومكان. 

من الجانب الوقائي  لتشريعات اإلسالم يجدها تعطي أهمية بالغة لموضوع الصحة ئ المستقر و 
يقول الشيخ طه عبد هللا العفيفي:"إن عناية اإلسالم بالنظافة و الصحة جزء من  ,والعالجي

عنايته بقوة المسلمين المادية واألدبية ،فهو يتطلب أجساما تجري في عروقها دماء العافية 
ة ونشاطا فإن األجسام المزهولة ال تقدم عيشا و األيدي المرتعشة ال تقدم ويمتلئ أصحابها قو 

 19خيرا".
 تلي والعافية الصحة نعمة جعلفي   - وسلم عليه هللا صلى - النبي ومن هنا ندرك حكمة 

 صلى - النبي عن - عنه هللا رضي - الصديق رواه  فيما وذلك األهمية، في اإليمان نعمة
 من خيرا اليقين بعد يعط لم أحد فإن العافية و العفو هللا اسألوا» :قوله - وسلم عليه هللا

                                                             

 – )17(Neerinckx S., & Bertheratc E., & Leirs H., Human Plague Occurrences in Africa: 
an overview From 1877 to 2008, Transactions of the Royal Society of Tropical 
Medicine and Hygiene(104), 2010, P.P.98-100 

، م2020، 1ط ، COVID 1للفتوى اإللكترونية، الدليل الشرعي للتعامل مع فيروزمركز األزهر العالمي  - 18
 .8القاهرة ، ص:

 .42طه عبد هللا العفيفي،  حق الجسد،  دار االعتصام، القاهرة ، ص: - 19
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من األمراض وقطع لهم  موأرشد األمة إلى التماس األدوية لكل ما يصيبه 20«. العافية
 21«. شفاء له أنزل إال داء هللا أنزل ما» : سلم و عليه هللا صلىبوجودها قال 

إال أنها لم تخلف  -مثل اإلسالم–أما الديانة النصرانية، فعلى الرغم من كونها ديانة سماوية 
 ، على رجال الدين التطبيبولم تفتح اآلفاق أمام األطباء بل حصرت  ،لمعتنقيها ذخيرة طبية

ا بموضوع عالج 22قول برنارد شو في كتابه "حيرة الطبيب"ي : "إن الكتاب المقدس صريح جدًّ
 14األمراض، فرسالة جيمس اإلصحاح الخامس تحتوي على اإلشارات الواضحة اآلتية رقم 

"أيوجد بينكم شخص مريض، فليدع شيوخ الكنيسة، وليصلوا عليه، وليدهنوه بالزيت  :15 -
باسم الرب، ثم إن صالة اإليمان سوف تبرئ المريض، ولسوف يرفعه الرب إلى أعلى، وإذا 

  فسوف تغفر له".كان قد ارتكب أوزاًرا 
، َفُهَو َضام ن  » في حين أن نبي اإلسالم يقول بالحرف الواحد: بٌّ ْنُه ط   «َمْن َتَطبََّب، َواَل ُيْعَلُم م 

وظيفتها مّما يدل على وجود طبقة األطباء في المجتمع اإلسالمي التي تختلف في   (23)
 عن طبقة رجال الدين. ورسالتها مهنتها و 

تعتبر من يحاول اللجوء إلى الطب والعالج كافر باهلل، كانت الكنيسة وإضافة إلى ذلك فإن 
وكانت تحارب العلماء واألطباء، وتتهمهم بالسحر والشعوذة والهرطقة، وكانت إحدى أهم 
وسائل العالج هي ضرب المريض بالعصا إلخراج الشيطان من جسمه، وكثيًرا ما يؤدي 

  (24) الضرب إلى الوفاة.
العشرين،  القرن إلى حد بعيد ما نراه اليوم في  يشبه كان التطبيبأما في العالم اإلسالمي فقد 

كان في مدينة قرطبة وحدها المدن اإلسالمية، فقد كانت المستشفيات تبنى بكثرة في  حيث
المستشفيات تتمتع بموقع تتوافر فيه تلك خمسون مستشفى في أواسط القرن العاشر، وكانت 

 هاوصفتولذلك  للفقراء واألغنياء بدون تمييز. الصحة والجمال، وتقدم خدماتهاكل شروط 

                                                             
 .557ص:  5سنن الترمذي, ج: 20
 .238ص: 9الطبراني،  المعجم الكبير، ج:21
 ترجمة عمر إبراهيم مكاوي  -العربي  دار الفكر -برنارد شو  -حيرة الطبيب  -22

 : https://www.alukah.net/culture/0/1960/#ixzz6MbtFfbzpرابط الموضوع
 .4586بيروت،  رقم الحديث:  –سنن أبي داود،المكتبة العصرية، صيدا  –( 23)
، مقال منشور في موقع األلوكة، أحمد شوقي الفنجري، الطب والعالج بين اإلسالم واليهودية والنصرانية – –( 24)

 .https://www.alukah.net/culture/0/1960/#ixzz6MbvWTH00 رابط الموضوع:

https://www.alukah.net/culture/0/1960/#ixzz6MbtFfbzp
https://www.alukah.net/culture/0/1960/#ixzz6MbvWTH00
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مستشفيات مثالية بـ"شمس العرب تسطع على الغرب"؛ " في كتابها "الدكتورة سيجريد هونكة 
 (25).أطباء لم ير العالم لهم مثياًل"و 
في مفهوم )واليهودية والنصرانية واإلسالم( الفارق الكبير بين األديان الثالثة  يتبينلكي و 

فهوم المرض والعالج مقارنة وجيزة بين م  أحمد شوقي الفنجري  عقد الدكتور المرض والعالج
  . على النحو التالي: في التوراة واإلنجيل والقرآن

والمسيحية عبارة عن شيطان يدخل جسم اإلنسان؛ المرض في نظر اليهودية  .أ
 .بسبب معصية يرتكبها في حق هللا

يعتبر أن المرض من قضاء هللا وقدره، يصيب الطيب والشرير، فاإلسالم  أما في .ب
يع وأنه ال عالقة له بالشيطان، وأن الشيطان ال يستطوالمسلم والكافر والمخطئ والمصيب، 

 التسبب في مرض معين.التأثير على جسم اإلنسان، أو 
وم وبناء على هاتين النظرتين المختلفتين؛ فال بد أن يحدث اختالف َبيّ ن في أسلوب ومفه

 العالج:
 ففي اليهودية والمسيحية يعتمد العالج على الصالة والدعاء لطرد الشيطان. .أ

 ل الدعاء ألن هللا هوهمَ ، وال يُ بينما في اإلسالم يعتمد العالج على الطب والدواء .ب
 (26) الشافي.

لطبيب ايقوم ففي الحالة الثانية أما ، في الحالة األولى يقوم بالعالج الكاهن أو رجل الدينف
ض بمداواة األمرارجل الدين  ويقوم، بعالج األمراض الجسمية والعقلية والنفسية صصختالم

 .والمّس  الروحية
نقيها فيمكن تصنيف معتالتي في معظمها إحيائية،  اإلفريقيةاألديان التقليدية  ومن جانب   

 من حيث نظرتهم إلى الحياة والكون والمرض والعالج إلى صنفين:
أن في هذا الكون المنظم قوة متحركة يتعين على هؤالء يعتقد : اد األسالفب  ع   .أ

التي يمكن أن واألمراض المعتقد تحديد مسار حركتها بطقوس دينية، وذلك لمنع الكوارث 
هي التوجه إلى عبادة أبنائه، وإن هذه القوة في مفهومهم  تصيب اإلنسان في نفسه أو ماله أو

وسطاء بينهم وبين تلك القوة الخفية العليا، وهم يرمزون إلى األسالف  وااألسالف  ليكون
  27بحيوان أو نبات أو جماد، ويطلق على هذا الحيوان أو ما يرمز إليه اسم الطوطم.

                                                             

بيروت،  –شمس العرب تسطع على الغرب"؛ ترجمة فاروق بيضون وآخر، دار الجيلسيجريد هونكة،  –( 25)
 .243م، ص: 1993

 .أحمد شوقي الفنجري، مرجع سابق –( 26)
الهادي مبروك الدالي، التاريخ الحضاري إلفريقيا فيما وراء الصحراء ، أكاديمة الفكر الجماهيري،  -27

 .66، ص: ليبيا،

https://www.alukah.net/authors/view/home/676/


8 
 

 تلفختوهي في معتقدهم آلهة صغيرة، بوجود األرواح  يعتقد هؤالء: احاد األرو ب  ع    .ب
واإلله األكبر  تنسجم مع الناس وتهتم بهم، وتتواجد في كل مكانألنها  ، اإلله األكبرعن 

، ويجب أن ال يستطيع فعل شيء إال بعد إرضاء األرواح ، و اإلنسانمنعزل عن الناس
يدعوها في كل لحظة لتساعده في أموره كلها،  وبقدر ما تكون العالقة بين المرء وبين اآللهة 
حسنة، بقدر ما ينجح في حياته، والعكس صحيح. وعندما تغضب هذه األرواح من المجتمع 
يتعرض للكوارث مثل القحط والمجاعة والطاعون... وليس لألرواح عدد محصور. والكهنة 

ين يتوسطون بين الناس وبين األرواح ، ويحملون رساالتهم إلى الناس، وهم بمثابة هم الذ
األولياء، وقبل أن يتقلد الكاهن هذا المنصب يجب أن يعرف أساليب استرضاء األرواح، 

والروحي نحو  الذاتيوبقدر ما يسترضونهم بقدر ما تسنح لهم فرص النجاح في التطور 
   (28) مجتمعاتهم. األمثل، و من ثم يقضون حوائج

ول مفهوم الطب ح -السماوية والتقليدية –الديانات األخرى عن اإلسالم  وهكذا اختلف
ت فيه العصور الوسطى التي ساد أوروبا خالل فيمهنة الطب  والعالج مّما يفسر تخلف

لغ حتى بفي الفترة نفسها الطب في العالم اإلسالمي  تقّدم؛ بينما حكومة وديناً  المسيحية
 .              الذروة

  

                                                             

(28) Monsieur Finn Fuglestad, Les Hauka. Une interprétation historique Cahiers -  
d'études africaines., Paris, 1975. P:209 
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طي مع ة التعاوكيفيفي إفريقيا موقف العلماء والقساوسة والكهنة من الجائحة المحور الثاني: 

 :المجتمع في ظل الجائحة، وجهودهم في مواجهة كورونا

 ين:ناحت في  19-كوفيديمكن حصر موقف رجال الدين في إفريقيا تجاه جائحة 
 : وخطورتها تصور الجائحةمن ناحية  -1

و على النححول تصور الجائحة ومدى خطورتها، في إفريقيا العلماء المسلمين احتدم الجدال بين 
 :التالي

 يعتقدال غير، و  "شديدزكام "بالمرض إطالقا، ويرى أنه عبارة عن  يقتنعمن لم فمنهم   -
 .ألفارقة من األدوية التقليدية ما يكفيهم لمواجهتهأن ل هؤالء

، -خاصة في النيجر– ويؤكدون موقفهم بأن مثل هذا الزكام الشديد موجود لدى  قبائل الطوارق  
وعرف عنهم تطبيق ما يمكن أن يسمى اليوم بالحجر الصحي منذ قديم الزمان على المصابين 

 (29) .او في بعض األحيان قاتل عندهم مرهقكام، ألنه مرض وبائي بالز 
عن من اختراع الغرب وهو عبارة يرجّح أن يكون لكنه المرض بوجود اقتنع ومن هم من  -

. ثم اختلف هؤالء أيضا في الهدف منها، فزعم البعض أنها 30الغرب ابتكرها ةبيولوجي حرب
ضد اإلسالم والمسلمين، حرب غير متعّمدة من قبل مخترعيها، والبعض اآلخر يرى أنها حرب 

سكان العالم، خاصة األفارقة الذين عدد من أو على األقل أن الغرب اخترع المرض ليقلل 
  يتمتعون بثروة بشرية شابة والتي قد تكون مصدر تقدم القارة السمراء على القارات األخرى.

الخطورة التي تتحدث  حدّ ومن هم من أقّر بوجود المرض لكنه يرى أن المرض لم يبلغ  -
ثث ت وال تعرض لهم الجعنها وسائل اإلعالم، بدليل أن وسائل اإلعالم تذكر لهم عدد الوفيا

 على الهواء مباشرة.
يمات التي أصدرها األطباء التعلبالتزام  هتباعأمن أقّر بوجود المرض ودعا إلى هم ومن  -

  31.لمواجهة الجائحة
 وأما من ناحية النصرانيين فإنهم يشتهر فيهم خالف حول حقيقة الجائحة.

                                                             

- (29) EDOMOND Bernus, Maladies humaines et animales chez lzs Touaregs 
saheliens, Societés des Africanistes, 1967. P:118 

 .دقيقة 31.59، مدتها 2020نيجيريا، صوتية منشورة في مارس  -صكتو (Bello Yaboالشيخ بللو يابو ) -30
امة نعه إقوقد تّم إلقاء القبض على الشيخ قبيل عيد الفطر المبارك لتصريحاته الالذعة ضّد محافظ والية كدونا لم

 صالة عيد الفطر المبارك في الوالية.
بنيجيريا، فيديو منشور في مارس  نةة وإقامة الس(، رئيس جماعة إزالة البدعBala Lowالشيخ بال لو) -31

 .دقائق 7، مدته 2020
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 : من ناحية التدابير الحكومية لمواجهة الجائحة -2
 األديان عبادة أماكن إغالق ذلك في بما التي تبنتها الحكومات في إفريقيا الصحية التدابير إن

إلى مؤيدين وغير مؤيدين، ويرجع في إفريقيا  القادة الدينيينإلى انقسام  -أيضا –ت دأ المختلفة،
كثير من  تلقاهافي أغلب الدول، حيث  القراراتاسا إلى عدم إشراك رجال الدين في اتخاذ ذلك أس

وسائل اإلعالم كغيرهم من المواطنين العاديين، باستثناء دولة النيجر، حيث خولت  عبرالعلماء 
 Association)النيجرية الحكومة مسئولية إغالق المساجد والكنائس إلى الجمعية اإلسالمية 

Islamique du Niger ) وممثلي القساوسة لدى الحكومة، ويمكن تناول آراء المؤيدين
 عارضيهم على النحو التالي:وم

أغلب الجمعيات والتنظيمات وافق على إغالق المساجد والمعابد، وعلى رأسهم يرى من  -
تلك التدابير ال تتنافى مع التعليمات  أن 32اإلسالمية الرسمية أو المرخصة لدى الحكومات،

من وضع قواعد  هو أول -في نظرهم –اإلسالمية عند حلول الوباء، فالنبي صلى هللا عليه وسلم 
ضرب حوله حصارا شديدا ي ,إذا ظهر مرض معد في بلد ماأنه  ثبت عنهحيث  الحجر الصحي,

. بقية األماكنينتشر إلى  لكيمنع الدخول فيه والخروج منه, وما ذلك إال لتنكمش رقعة الداء, ب
 بها وأنتم بأرض وقع وإذا تدخلوها فال بأرض بالطاعون  سمعتم إذا» :سلم و عليه هللا صلى قال
 في يكون  عبد من ما» عن الطاعون أيضا: سلم و عليه هللا صلىويقول  .33« منها تخرجوا فال
 له هللا كتب ما إال يصيبه ال أنه يعلم محتسبا صابرا البلد من يخرج ال فيه ويمكث فيه يكون  بلد
لسكان البلد ليثبتوا محتسبين, ألن خروجهم يعرض  اذلك تشجيعو  34.«شهيد أجر مثل له كان إال

 بقية بالد المسلمين لخطر صحي.
السعودية المملكة العربية  تبنتهاالتدابير المشابهة التي أيضا  تأييد هذا القرارما شجعهم على مو 

ق مؤقت لدخول الراغبين في أداء مناسك العمرة في المكة المكرمة أو زيارة يبتعلقضت  التي

                                                             

 20رئيس المنشور يوم (، Association Islamique de Nigerخطاب الجمعية اإلسالمية النيجرية ) -32
 .م2020مارس 

كتاب الجنائز, باب الوباء  السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, 33
 376ص: 3يقع بأرض فال يخرج فرارا منه..., ج:

مكتبة دار البيان  -مطبعة المالح  -مكتبة الحلواني ، جامع األصول في أحاديث الرسول ، ابن األثير - 34
 578ص: 7ج: :,الطبعة األولى
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 35،م2020فبراير  27م، الموافق 1441رجب  3النبوي بالمدينة المنورة وذلك بتاريخ  المسجد
 :منها المؤسسات اإلسالمية العليا في الدول العربيةكذلك فتوى وبيانات و 

 ( الصادر بتاريخ 246قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم )
بخصوص الرخصة في عدم شهود الجمعة والجماعة في حال  ،هـ بالرياض17/7/1441

 36.انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره
   جواز إيقاف صلوات الجمع " :في األزهر الشريف حولبيان هيئة كبار العلماء و

 37.والجماعات حماية للناس من فيروس كورونا"
لفاتيكان إلى إطاعة تعليمات لنداء البابا ا ومن جانب النصرانيين أيضا وجد من وافق على ذلك

فوافقت الكنائس الكاثوليكية على هذه القرارات عبر خطابات وجهتها إلى متبعيها عبر ، األطباء
 ترتيبات واتخاذ العام، النقل وسائل في قنعةاأل ارتداءب النصرانيين  فأمرت  ،38القنوات الرسمية

 واستطرد قائال: رئيس .والعناق المصافحة وتجنب العبادة خدمات أثناء الصحية المسافات الحترام
 عالج على إلهنا بقدرة االعتراف إن: "سودجي  رئيس التجمعات اإللهية بدولة بينين  جوسو القس
 39."منا لكل منحه الذي والذكاء السليم الحس من االستفادة من يمنعنا ال األمراض، أنواع جميع

 ومن أهم اإلسهامات التي قدمها هذا الفريق:
 توعية السكان عن طريق القنوات الرسمية والخاصة حول االلتزام بالتدابير التي -1

 اتخذتها الحكومة.
 .عبر القنوات الرسمية للدولة مساندة الحكومة في جميع حمالتها ضد الجائحة -2

                                                             

على ضوء األدلة والمقاصد الشرعية،  الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجائحة الكورونية -35
 .61هـ  ص:1441،  2اإلدارة العامة للمطبوعات والنشر، ط

 .39فرحان بن عبيد الشمري، كورونا وباء أم ابتالء؟دار اإليالف الدولية للنشر والتوزيع،  ص: -36
الجماعات حماية للناس جواز إيقاف صلوات الجمع و  بعنوان: هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف، بيان للناس -37

 م.2020مارس  15من فيروس كورونا، المنشور بتاريخ: 
38 -Le HuffPost avec AFP, Contre le coronavirus, le pape François préside une 

prière au Vatican, seul, https://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-le-coronavirus-le-
pape-francois-preside-une-priere-au-vatican-seul_fr_5e7e40fcc5b6256a7a29e37b Publié: 

27/03/2020 22:32 CET. 

 
39 -IBID. 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-le-coronavirus-le-pape-francois-preside-une-priere-au-vatican-seul_fr_5e7e40fcc5b6256a7a29e37b
https://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-le-coronavirus-le-pape-francois-preside-une-priere-au-vatican-seul_fr_5e7e40fcc5b6256a7a29e37b
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على من خالفهم من العلماء بالحجج والبراهين الدينية على المشككين و الرد  -3
  40والقساوسة.

( النصرانية أسهمت في World Visionفإن منظمة ) –بالتحديد  -ومن ناحية النصرانيين 
 وباء مع للتعامل الوقاية رسائل علىمجتمعاتهم  في المؤثرين الدينيين القادةتدريب 

COVID-19 .التي توجد فيها مكاتبها الفرعية بما فيها الدول  دولة، خمسين وذلك في
  41اإلفريقية،.
 مرور الزمن لم يستطع هذا الفريق إقناع المواطنين خاصة مع تطبيق تدابير حظرولكن مع 

 التجوال مما أدى إلى مظاهرات نهارية وليلية في بعض المدن والقرى اإلفريقية.
 اتواعتبر أن الحكومومن ناحية أخرى وجد من العلماء من عارض هذا الموقف بشدة،        

اطات وتقييد النش غالق دور العبادة على اإلسالم والمسلمين، بإتشارك اليهود والغرب في التآمر 
غالق لكنه ال يرى الحل في إ  وافق الحكومة في اتخاذ التدابير ضّد الجائحة،ومنهم من ، الدعوية

 .ك األسواق مفتوحة، ويرى ذلك تشبه بالغربالمساجد وتر 
التوبة ال يرفع البالء إال بالناس، و  جائحة بالء يبتلي هللا بهال أنأيضا يرى هذا الفريق كما  

بي وقد صح عن الن للتضرع والرجوع إلى هللا.واالستغفار والصلوات، والمسجد يعتبر أنسب موضع 
 صلى هللا عليه وسلم أنه يبادر إلى الصالة إذا نابه أمر.

تخدموا وقد اس يخ اإلسالم.الوباء أو الجائحة لم يرد في تار  المساجد بسبب إغالقبعضهم أن  وأكدّ  
 "علماءالعمالة مع الحكومة فسموهم بـخالفهم بـجميع الوسائل للدعوة إلى رأيهم ووصفوا من 

عمى ليد أ . كما اعتبروا التدابير التي اتخذتها الحكومة ال تزيد عن تقأو "علماء كورونا" الحكومة"
 .للغرب بينما ظروف إفريقيا االقتصادية واالجتماعية تختلف عن ظروف الغرب

                                                             

40 -FONDATION HIRONDELLE, Studio Kalangou, La contribution des leaders 

religieux dans la lutte contre le coronavirus covid19, 

https://www.studiokalangou.org/index.php/dialogues/12774-contribution-leaders-
religieux-lutte-contre-coronavirus-covid19 Publié: 23 avril 2020 - 17:45 

41 - World Vision, Impliquer les leaders religieux dans la lutte contre le COVID-19, 

https://www.visiondumonde.fr/actualites/impliquer-les-leaders-religieux-dans-la-lutte-contre-
le-covid-19 Publié: 24 avril 2020. 

 

 

http://www.hirondelle.org/
http://www.hirondelle.org/
https://www.studiokalangou.org/index.php/dialogues/12774-contribution-leaders-religieux-lutte-contre-coronavirus-covid19
https://www.studiokalangou.org/index.php/dialogues/12774-contribution-leaders-religieux-lutte-contre-coronavirus-covid19
https://www.visiondumonde.fr/actualites/impliquer-les-leaders-religieux-dans-la-lutte-contre-le-covid-19
https://www.visiondumonde.fr/actualites/impliquer-les-leaders-religieux-dans-la-lutte-contre-le-covid-19
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كسب رضا الشارع بعد مرور فترة من تطبيق التدابير الحكومية األخير وقد استطاع الفريق 
صلها لم تإفريقية الصارمة لمواجهة جائحة كورونا، حيث برروا موقفهم بعدم وجود داع لها في مدن 

. إضافة إلى تدهور الظروف االقتصادية في البالد وتدهور ظروف المعيشة وعدم بعد الجائحة
 مساندة الحكومة للسكان للتخفيف من الضائقة. إمكانية

ين بوأصل هذا الخالف يكمن في التصور المتفاوت وهكذا اشتّد الخالف بين المؤيدين ومخالفيهم، 
بعضهم رمي  العلماء للمسألة، وغياب أدب الخالف الذي درج عليه السابقون،  مّما أدى إلى

م أو اتهاالبعض من الملة،  هملحّد ما يخرج بعضرحة، والتصريحات الجابالردود الالذعة البعض 
 للشتم والتوبيخ والتأنيب للعوام تجاه بعض العلماء.آخر مّما فتح بابا البعض بالعمالة، 

صري الوحدة يحرص على عن -نه الفريقانعالذي يدافع  -فإن اإلسالم ومهما يكن من أمر، 
لمون إذا كان المسالقضايا التي تحل باألمة، و واالتفاق مهما اختلفت وجهات النظر حول قضية من 

لم من باب وطلبة الع العلماء التخاطب فيما بينهم فإن في باآلداب الرفيعة بااللتزام جميعًا مطالبين
بها  في مسائل الدين خاصة التي يرتبط تخاطبهم بها أكثر من غيرهم عند بااللتزام أولى مطالبون 
  مصير األمة.

ات، الحكومتأثير الجائحة في العالقة بين المؤسسات والقيادات الدينية والمحور الثالث: 

 :وبينها وبين المجتمع

إن التدابير التي اتخذتها الحكومات في إفريقيا ضد انتشار فيروس كورونا، زادت الفجوة بين بعض 
من ناحية  والشعبالقادة المؤيدين وكذلك بين  ، والحكوماتلها  ينغير المؤيدالقيادات الدينية 

إلى القادة الدينين الذي قرروا إتباع التدابير الحكومية مّما أدى إلى توجيه انتقادات الذعة ، أخرى 
رئيس الجمعية ل الموت المفاجئالتي قضت بإغالق دور العبادة، خاصة وأن ذلك صادف 

إغالق  القنوات الرسمية معلنا فيبعيد خروجه إسماعيل اإلسالمية النيجرية الشيخ جابر عمر 
وزير ومن بعده   42المساجد وتوقيف الجمع والجماعات احترازا من انتشار جائحة كورونا بالنيجر،

أبا كياري ومن قبلهما    ،جراء إصابته بفيروس كورونا)رحمه هللا( محمد بن عمر نيجيريا العمل 
فاستغل . 43فيروسالبأيضا بعد إصابته    محمد بخاري بنيجيريا،مدير مكتب الرئيس )رحمه هللا ( 

بعض المعارضين هذه السانحة ليبرروا موقفهم محتجين بأن العقاب اإللهي هو الذي حّل بالشيخ 
، وليتعظ بهم من اعتقد أن إغالق المساجد حاّل ضد الموت )رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته( اإلمام

 بكورونا على حّد قولهم.
                                                             

42 -IBID. 
43 - BBCHAUSA,Abba Kyari: Na yi rashin babban amini – Buhari, 

https://www.bbc.com/hausa/labarai-52339854, 19 Aprilu 2020. 

https://www.bbc.com/hausa/labarai-52339854
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ن هم وبيوزاد الفجوة بين إفريقيا الغربية تحديدا،ومّما أجج نيران الغضب في أوساط المواطنين في 
زايد المتاالقتصادي  تدني المستوى صادفت قبل كل شيء حالة أن تدابير اإلغالق  العلماء المؤيدين

اليومي  تعيش يوما بيوم وتعتمد على العمل اشعوبوأدركت في اآلونة األخيرة،  اإلفريقييعيشه الذي 
مات التي ينبغي أن تقوم بها الحكو اإلنسانية المبادرات غياب  واألدهى واألمر هولكسب قوتها، 

وعدم ، التي تقوم باألعمال اإلنسانية نشاطات المنظمات الخيريةثم للتخفيف من حدة الوضع وتقييد 
ا بين مطرقة كورون اإلفريقي المواطن ، كل ذلك جعللمواجهة الجائحةنماذج محلية  التفكير في

 .الموتملك في ورشة  وسندان الجوع

ثير كمما جعل ، الوقائية رهايالحكومة وتدابالدفاع عن  رجل الدينوفي هذه الحال يصعب على  
ن يفضلوضا أيالفقراء جعل و  تدابير مع مرور الزمن.تلك المنهم يتراجعون عن تأييد الحكومة في 
 .جوعاالمحتم احتمال اإلصابة بالفيروس على الموت 

كثير  رجال الدين والحكومة في كثير من الدول مّما أّدى إلى اعتقالوقد تأزمت العالقة بين بعض 
وتكسيرهم حظر الجمع  منهم في القرى والمدن وذلك لتصريحاتهم المناهضة للتدابير الحكومية

 بـوا لقب كما ، أما الذين التزموا الصمت فقد اتهمتهم مجتمعاتهم بالتآمر سّرا مع الحكومةوالجماعات
 ."المستأجرينأو "ي وافقوا الحكومة لقبوا "بعلماء الحكومة" "الخوافين"، والذ

ضد عملية اإلغالق خاصة في المدن وقد استغل الشباب إغالق دور العبادة لتنظيم المظاهرات 
العديد  الشرطة فرقت -مثال–ففي النيجر  .ضد الجائحة إفشال استراتيجيات الحكومةالكبرى ومحالة 

 حظرو  ،الليلي لاالتجو  والتي رفعت شعار كسر حظر نيامي أحياء في من المظاهرات الليلة 
 .44 .شخص مائة اعتقالوالتي انتهت ب الجماعية الصلوات

، وغيرها من الدول بوركينا فاسوو  نيجيرياالغوس بو  إفريقيا جنوب في أيًضا مظاهرات كما خرجت
 45اإلفريقية التي ال يسع المجال لذكرها.

 

واجهة نية لمأبرز المبادرات واألعمال التي قامت بها المؤسسات والكيانات الديالمحور الرابع: 

  الجائحة

                                                             

44 - Bassirou Baki Edir, C O R O N A V I R U S  :  V I O L E N T E S  M A N I F E S T A T I O N S  À  

M I R R I A H  https://nigerinter.com/2020/03/coronavirus-violentes-manifestations-a-mirriah/24 MARS 2020. 

 عربي، فيروس كورونا: اإلغالق قد ال يكون الوسيلة المثلى لمواجهة الوباء في إفريقيا بي بي سي 45
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-52296434   2020أبريل/ نيسان 16تاريخ اإلضافة 

https://nigerinter.com/2020/03/coronavirus-violentes-manifestations-a-mirriah/
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-52296434
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لمبادرات واألعمال بالبحث عن ا -خاصة في غرب إفريقيا –بدال من أن يشتغل العلماء المسلمين 

دل ّما ي، مأوقاتهم في الردود على المعارضينالتي ينبغي أن يقوموا بها تجاه جائحة كورونا، كرسوا 
هم . كما َأضاع بعضوتنقصه الرؤية الواضحةعلى أن العمل الدعوي في إفريقيا تسوده العشوائية 

ع على الحكام والقادة الذين أغلقوا لهم المساجد ومنعوهم من الجمبالويالت الدعاء في وقته 
 والجماعات على حد تعبيرهم. 

 يحبطجمعية واحدة مّما أعضاء فاق داخل عدم االتحّل إلى أن  في بعض الدولوقد وصل الخالف 
 .لمواجهة الجائحة مبادرة أيا كان نوعهااستراتيجي وأي أي تفكير 

 حتاجةوال يعني ذلك عدم وجود فريق من العلماء الذي نادوا بأعلى أصواتهم إلى مساندة األسر الم
 لتقليل من ضغوط اإلغالق.ل

أو شبه  جدا ة " المسلمين" في غرب إفريقيا قليلةخاصالدينيين  ةوألجل ما سبق فإن مبادرات القاد
معدومة بالمقارنة إلى مبادرة نظرائهم في إفريقيا الشرقية أو الشمالية، الذين قاموا بمبادرات ملموسة 

جائحة كورونا"  "نفير أهل السودان لمواجحة لمساندة حكوماتهم في مواجهة الجائحة مثل مبادرة 
التي نظمتها جمعية أنصار السنة المحمدية بالسودان برعاية الدكتور محمد األمين إسماعيل، وقد 

في  الظاهرةاستطاعت الجمعية أن تمول الحملة عن طريق جمع تبرعات على حساباتها البنكية 
تنسيق بين العلماء إعالناتها وأرقام تحويل الرصيد التي تحملها اإلعالنات. كما اتسمت الحملة ب

بينما الجمعيات اإلسالمية في غرب إفريقيا وقفت مكتوفة   46الدينين واألطباء مّما زاد من فعاليتها. 
 تجد تمويلها من مصدرين أساسيين: ضعف ذات اليد حيث أنها اعتادت أناأليدي أمام الجائحة ل

                                                             
 السنة المحمدية على تويتر موقع جمعية أنصار 46

https://twitter.com/ansaralsuna/status/1246260932830953472 

https://twitter.com/ansaralsuna/status/1246260932830953472
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 .ةات التي تجمع عند الطقوس الدينيمحلي: وهي التبرع ومصدر داخلي أ -1
 .نظمات الدولية أو اإلقليميةمصدر خارجي: وهو التمويل من المؤسسات والجمعيات والم -2

في أفريقيا جنوب الصحراء مع تدابير مجابهة الجائحة، انصدت هذه المصادر كلها خاصة و 
 محتاجين إلى المساعداتمليون شخص  76 ما يقاربوفقًا لألمم المتحدة ، ، التي تحتضن الكبرى 

. وبذلك  شكل إغالق الحدود والقيود المفروضة على الحركة داخل البلدان اإلنسانية من أجل البقاء
 47 عقبة إضافية أمام عمل عمال اإلغاثة الدولية واألعمال الخيرية المحلية.

 
حيث  قاداته في أوروبا،  اتحيث لبى نداء -نوعا ما–فقد اتسم بالوحدة  الجانب النصرانيأما 

 لمرافقة ضروري  هو ما إلى عة التدابير الحكومية بـ "االنضمامبمتاالنصرانيين وصف رجال الدين 
 48المؤمنين".

 البلدان من العديد اتخاذ كما وجه راديو الفاتيكان إلى األفارقة خطابا فحواه: " نظرا إلى إذا 
ال تقف مكتوفة  أفريقيا في الكنيسة فإن الفيروس، هذا انتشار لمكافحة صارمة، تدابير األوروبية

 للصالة الدعوة عن النظر بصرف - Covid 19 فيروس انتشار مكافحة فإن. األيدي أما الحدث
 التي التوصيات احترام إلى تهدف ملموسة إجراءات تستدعي أيضا  -الوباء هذا رفع أجل من

                                                             
47 CAMILLE MALPLAT, AVEC LES BUREAUX AFRICAINS DE L’AFP, En Afrique 

subsaharienne, la pandémie complique l’aide humanitaire, 
https://www.lapresse.ca/international/afrique/202004/10/01 Publié le 10 avril 2020 
48Michel NIBITANGA, L'Église en Afrique dans la lutte contre la propagation du 

Corona virus: joindre l'utile au nécessaire pour accompagner les fidèles, Date de 

publication: 16/3/2020, http://www.archidiocesedebujumbura.bi/?fr/at669 

 
 

https://www.lapresse.ca/international/afrique/202004/10/01
http://www.archidiocesedebujumbura.bi/?fr/at669
http://www.archidiocesedebujumbura.bi/?fr/at669
http://www.archidiocesedebujumbura.bi/?fr/at669


17 
 

 تم التي الكنسية األحداث من العديد تأجيل أو بإلغاء و نفيدكم علما. الصحية السلطات قدمتها
 49 ...". القارة في لها التخطيط

عمال وبذلك نظم النصرانيون أنفسهم خاصة في المدن والدول ذات األقليات النصرانية للقيام باأل
مامات ، مروارا بشراء وتوزيع المعقمات والكللتوعيةالخيرية ابتداء من نشر المطويات والالفتات 

 الغذائية.اد و ومواد التعقيم والم
 

ة ، واستغالل األنظمالصراعات الدينية في ظل الجائحةالمحور الرابع: 

 القيود الصحية لفرض القيود على أتباع الديانات.و

فة،  تعاني إفريقيا الغربية من نوعين من الصراعات الدينية: الحركات الدينية الجهادية المتطر 
إما حية الصوالتدابير القيود ، وقد استغل كل منها أتباع األديان المختلفةالصراعات الداخلية بين 
ظرا نأوسع  نطاق إلىد إلى أتباع ديانات أخرى، أو لبث نفوذه أو للتودّ  هلفرض القيود على أتباع

 إلى اشتغال الحكومات بالجائحة. ويمكن تناولهما على النحو التالي:
جائحة كورونا بأنها ( Kossivi Tiassouوصف الكاتب ) من ناحية الحركات الجهادية: -1

أضعفتها الهجمات  -خاصة دول غرب إفريقيا - بدليل أن الدول اإلفريقية 50للجهاديين"  "نعمة
كات المسلحة ستنتهز ر اإلرهابية إضافة إلى هشاشة نظمها االقتصادية والسياسة، ولذلك فإن الح

ومع تعليق العبادات . ر أسلحتها، وإعادة تنظيم صفها الداخليياشتغال تلك الدول بالجائحة لتطو 
 .للخطر عرضة أكثر والشرطة الجيش التجوال يصبحفي المساجد والكنائس، وحظر 

القواعد فيروس كورونا خاصة على على الرغم من وباء  يةاإلرهاب ت الهجماتستمر ا، بالفعلو 
 ونيجيريا والنيجر والكمرون. العسكرية في تشاد 

                                                             
https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2020- إفريقيا،  -موقع راديو الفاتيكان 49

covi.html-du-propagation-la-face-mesures-des-prend-eglise-l-afrique/03 

50 Kossivi Tiassou, Des pays menacés par le terrorisme malgré le coronavirus, 
https://www.dw.com/fr/des-pays-menac%C3%A9s-par-le-terrorisme-

malgr%C3%A9-le-coronavirus/a-52986071 Publié le 01 avril 2020 

 
 

 

https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2020-03/afrique-l-eglise-prend-des-mesures-face-la-propagation-du-covi.html
https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2020-03/afrique-l-eglise-prend-des-mesures-face-la-propagation-du-covi.html
https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2020-03/afrique-l-eglise-prend-des-mesures-face-la-propagation-du-covi.html
https://www.dw.com/fr/des-pays-menac%C3%A9s-par-le-terrorisme-malgr%C3%A9-le-coronavirus/a-52986071
https://www.dw.com/fr/des-pays-menac%C3%A9s-par-le-terrorisme-malgr%C3%A9-le-coronavirus/a-52986071
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قد ت الجهادية خاصة حركة بوكو حرام أن الحركا توني بليير مؤسسةها تر جوقد أكدت دراسة أ
 51 تسهم في انتشار فيروس كورونا نظرا إلى األسباب اآلتية:

خطابات زعماء الحركة الداعية إلى رفض وكسر تدابير اإلغالق التي أصدرتها الحكومات  -
 المقلدة للغرب على حّد قولهم.

ى نقل دي إلكثرة تنقالت أبناء الحركة بين المدن التي تّم إغالق الحدود البرية بينها، مّما يؤ  -
 في المنطقة.ممكن الفيروس إلى أبعد مكان 

 جثة مصاب بالفيروس في  مخيم على بالعثور التي تفيد  الصادرة التقارير ،ويصدق ذلك
وتبث  .بالعدوى  القرى أهل  إصابة المستغرب من ليس لذلك ، (Pulka) الالجئين ببولكا

 لنشاطاتها الدعوية في القرى  الواقعة في وصور فيديو الحركة في اآلونة األخيرة مقاطع
 52 وتشاد. والكاميرون  والنيجر نيجيريا

 
 :أتباع الديانات المختلفةالصراعات بين من ناحية  -2

انتهزت المؤسسات الدينية العالمية فرصة ضعف إفريقيا لمد يد العون والمساعدة إلى أتباعها،  
 53:وإظهار التودد إلى غير تابعيها، فعلى سبيل المثال

 لجنة تشكيل في ابريل الماضي " المتكاملة البشرية التنمية لخدمة التنمية وزارةعبر "الفاتكان  أعلنت
 ، عمل عاتمجمو  خمس من المكونة اللجنة هذه وتتألف. Covid-19 مواجهة جائحةلـ مخصصة

 .الوباء بعد ما في التفكير وكذلك ، الصحية الطوارئ  لحالة االستجابة إلى وتهدف
 ما أي ، للكنيسة الصحية المؤسسات ترقية هيللفاتكات  األولى المهمةوبخصوص إفريقيا  فإن 

 54 .وحدها إفريقيا في مستوصفا 5900 من وأكثر مستشفى 1400 من يقرب
 يمكن كيف لمعرفة الكاثوليكية المؤسسات تديرها التي الطبية الهياكل تقييم والمهمة الثانية هي 

 غرب في اإليبوال جائحة من تعلمهاتّم  التي الدروس على بناءً  الوباء لمواجهة بسرعة استخدامها
 انتشار لمنع حلول وخلق الوقائية اإلجراءاتحول  األفارقة . أما المهمة الثالثة فهي توعية "إفريقيا

 55 .الفيروس

                                                             
51 BBCHAUSA, Coronavirus: 'Boko Haram na iya yaɗa korona a ƙasashen Tafkin 

Chadi" https://www.bbc.com/hausa/labarai-5276470422 Mayu 2020 
52 Ibid. 

53 Nicolas Senèze, Le Vatican se mobilise pour l’Afrique, https://africa.la-

croix.com/coronavirusle-vatican-se-mobilise-pour-lafrique/ Publié le 08 avril 2020 
54 Ibid. 
55 Ibid. 

https://www.bbc.com/hausa/labarai-52764704
https://africa.la-croix.com/coronavirusle-vatican-se-mobilise-pour-lafrique/
https://africa.la-croix.com/coronavirusle-vatican-se-mobilise-pour-lafrique/
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 كاريتاس شبكة تقوم ونظرا إلى الحاجة السكانية الملحة إلى الغذاء أثناء حظر التجوال، 
(Caritas ) ألويسيوس قال. عزلة األكثر لألشخاص خاصةً  الغذائية، المواد بتوزيع أيًضاالنصرانية 

 األساسية االحتياجات تلبية هو الهدف" ( األمين العام لكارتاس الدوليةAloysius John) جون 
 56."لألسر

 البشرية للتنمية Dicastery ومؤسسة  كاريتاس أنشأت ،أيضا بحجمه الوضع مع للتعاملو 
 حاجة هناك: "جون  ألويسيوس قولي    Covid-19  لمواجهة جائحة خاًصا صندوًقا المتكاملة

 مجمع قبل من إنشاؤه تم آخر صندوق  إلى باإلضافة هذاو  الناس لدعم يورو مليوني إلى بالفعل
 حول اإلرساليات دول جميع لمساعدة البابوية اإلرسالية جمعيات قبل من وإدارته الشعوب تبشير
 57 . دوالر 750.000 تزويده بـب الفور على البابا قام والتي ، األزمة هذه مواجهة في العالم

ع مأنفسهم على المستوى الفكري واإلداري والميداني مع التنسيق التام وهكذا نظم النصرانيون 
 ا.  حاجات إخوانهم األفارقة وإبعادهم عن تهديدات كورونلتلبية األجهزة والمكاتب المحلية في 

 :ومن ناحية المؤسسات الدينية اإلسالمية
، غذائيةتوزيع اللحوم والسالل الغذائية لألسرة الفإن الجمعيات اإلسالمية المحلية نفذت مشاريع  

وكذلك على مستوى األفراد وجد من فاعلي خير من أسهموا في توزيع األغذية للمحتاجين خالل 
 مدة الحظر.

عشر ستة دعم قامت بمبادرات من أهمها بدورها  اإلسالميرابطة العالم فإن وعلى المستوى الدولي  
للتخفيف من آثار جائحة كورونا، وفق خطة استجابة عاجلة تتماشى  عالمية دولة ومنظمة (16)

قارات آسيا  في مع تدابير األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وحكومات البلدان المستهدفة
ومالوي والسنغال  إفريقياباكستان وكشمير وجنوب وتشمل  في المرحلة األولى:   وأفريقيا وأوروبا

وتشاد وجيبوتي والسودان والصومال ونيجيريا وأفغانستان والبوسنة والهرسك وكرواتيا واسبانيا 
  .58وايطاليا وصربيا

دول إسالمية وغير إسالمية وفق نهج الرابطة المهتدي بقيم ديننا وتأتي هذه المبادرة التي تشمل 
المدير العام لإلعالم واالتصال على حد تعبير  ".عاإلسالمي الرفيعة الداعية للبر واإلحسان للجمي

 59 .الوهاب الشهري  المتحدث الرسمي للرابطة عبد
                                                             
56 Ibid. 
57 Ibid. 

دولة ومنظمة عالمية لمواجهة جائحة كورونا،  16تدعم  اإلسالميإسماعيل رفعت، رابطة العالم  58
/https://www.youm7.com/story/2020/4/22  م 05:32 2020أبريل  22األربعاء، تم نشره يوم 
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تقديم دعم نقدي لمنظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز جهودها في  في الخطوة األولىوتتمثل 
رات الصحة والحماية المدنية في االتخفيف من آثار الجائحة، إضافة إلى دعم مالي للحكومات ووز 

مع  اإلستراتيجيةعدد من دول االحتياج، وذلك عبر مكاتب الرابطة حول العالم وضمن شراكاتها 
الحكومات والمنظمات الدولية، من أجل أن تتولى تلك الدول والمنظمات التي تلقت الدعم شراء 

 .                            .وباءالتجهيزات الطبية والمستلزمات الصحية والوقائية لمكافحة ال
شمل تجهيز مستشفيات حكومية مخصصة الستقبال المصابين بفيروس فت ةالثانيأما الخطوة  

كورونا بأسَرة طبية خاصة بالعناية المركزة وتأمين أجهزة المراقبة وقياس المؤشرات الحيوية وأجهزة 
بية، إضافة إلى توزيع الحقائب الطبية التنفس الصناعي وأسطوانات األكسجين مع ملحقاتها الط

تحتوى على الكمامات والمعقمات وتوزيع النشرات اإلرشادية، فضاًل عن تعقيم  التيالمتكاملة 
  .60    المباني والمؤسسات الحكومية

ستهدف مساندة الحكومات على التقيد باإلجراءات التي أوصت بها فتللمبادرات  ةالثالث أما الخطوة
العالمية لمقاومة انتشار الجائحة مثل إغالق المدن أو الحجر المنزلي، من خالل منظمة الصحة 

تأمين الغذاء للمجتمعات الفقيرة والمحرومة وأبناء القرى النائية واأليتام وكبار السن والمرضى الذين 
ة لم يعد باستطاعتهم مغادرة منازلهم في ظل انتشار الوباء، حيث يجري تسيير قوافل شاحنات يومي

     .                                تحوي سالل غذائية تغطي احتياج األسر في تلك المناطق
تصميم وإنتاج عدد من النشرات واألفالم التوعوية والتثقيفية وتوظيف منصات ب كما قامت الرابطة

ماعي والعناية االتصال الخاصة بها للتعريف بالوباء وطرق الوقاية منه وأهمية الحجر والتباعد االجت
   61 .بالنظافة الشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إغالق دور العبادة والجائحة : المحور السادس: 
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 : تباعالديانات ومدى استجابة األنيين وأتباع يالبدائل المتاحة أمام القادة الد

    
 مكنهم منتالتي إلى بدائل  القادة الدينيين  لجأ بعض ا، دور العبادة المختلفة في إفريقي إغالقبعد 

 لدى المسلمين بعض األوقات المهمة جدا، خاصة وأن هذا اإلغالق صادف أداء رساالتهم الدينية
 ، ومن جانب النصرانيين عيد الفصحالمبارك وعيد الفطر الفضيلوالنصرانيين وهما شهر رمضان 

 بعيهمع ظروف متا . وقد استطاع كال الطرفين أن يبحث لنفسه بدائل مناسبة تتناسبأو عيد القيامة
 االقتصادية على النحو التالي:

 :  ومن ناحية المسلمين
التباعد االجتماعي إن التدابير التي اتخذتها الحكومات في إفريقيا والتي فرضت على الناس  

م من التجمعات حتى في البيوت المقدسة، جعلت القادة الدينيين يفكرون عن بدائل سريعة هومنع
المسموع والمرئي لدى المسلمين،  ن هنا أتت أهمية اإلعالمشعائرهم الدينية، ومورخيصة ألداء 

، كما استفاد التليفزيونيةحيث ركز المسلمون في إفريقيا على المواعظ في اإلذاعات والقنوات 
 تليغرام و تطبيق فيسبوك كلتسجيل وبث مواعظهم بعضهم من  وسائل التواصل االجتماعي 

، مّما الجمهور األكبر خاصة أثناء شهر رمضان المباركإلى  للوصول  (Zoom) وواتساب، وزوم
 62" المواعظ اإللكترونية" أو "الوعظ اإللكتروني". معاذ عتيلي أّدى إلى انتشار ما سماه الباحث

ت يكسر الحظر ويجتمعوا مع المصلين في الغاباستطاع بعض القادة الدينيين أن امن جانب آخر و 
 ألداء الشعائر الدينية خاصة صالة الجمعة.

 
 
 
 

 من ناحية النصرانيين:
                                                             

 . 6/5/2020:وّعاظ رمضان".. من المساجد إلى فضاء اإلنترنت، شبكة الجزيرة اإلعالمية، نشر يوم "،معاذ عتيلي -62

https://www.aljazeera.net/author/muathateeli
https://www.aljazeera.net/author/muathateeli
https://www.aljazeera.net/author/muathateeli
https://www.aljazeera.net/author/muathateeli
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ال يملك العديد من األفارقة  قائال: فّضل استخدام اإلذاعة )الرديو( في إفريقياالبابا فرنسيس فإن  
اإلنترنت وال التلفزيون، وال تزال اإلذاعة هي أفضل طريقة للكنيسة لمرافقة المؤمنين والوصول 

 63."إليهم
ة الموجودة في مختلف كيعمل النصرانيين على تعزيز دور اإلذاعات الكاثوليهذا المنطلق ومن 

برنامج "مساعدة الكنيسة لك أن ذي دليال على ويكفمن أجل الوصول إلى أهدافهم،  ةالدول اإلفريقي
دعمت المؤسسة ومن جانبها أيضا العديد من محطات الراديو في إفريقيا. لوحده دّعم المحتاجة" 

أنغوال و بيساو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،  -غينيا في   الخيرية البابوية المحطات اإلذاعية
وموزمبيق وأوغندا وجمهورية إفريقيا   ريا ومدغشقر ومالوي وبوركينا فاسو والكاميرون وكينيا وليبي

مشروًعا مخصًصا للمعدات التقنية الجديدة  35تمويل كما تّم الوسطى وتنزانيا وتوغو وزامبيا. 
  64لإلذاعات النصرانية في مختلف الدول اإلفريقية. وخمسة مشاريع إلنتاج برامج جديدة

 افة إلى مواقع التواصل االجتماعيالسمعية والمرعية إض وسائل اإلعالمإلى ة فاألساق جأوهكذا ل
 ،(Kinshasa) كينشاسا أساقفة رئيس دعا ألداء شعائرهم الدينية وإيصال رسائلهم الدعوية، فقد

 برامجها جداول تكييف" إلى اإلعالم وسائل ،(Fridolin Ambongo) أمبونجو فريدولين الكاردينال
 65".روحياً  المؤمنين دعم لمواصلة والتلفزيونية اإلذاعية االحتفاالت لتشمل

 خالل من المؤمنين مع الروحية الزمالة لتجربة خطوات السنغالية الكنيسة اتخذتوفي السنغال 
 المحلية اإلذاعة محطات من العديد بثت ، المثال سبيل على ( Thiès) تييس فيف. الراديو ترددات

 في النهج نفس تبني تم، و لألسبوع الليتورجية النصوص جميع وتعليقات الليتورجية االحتفاالت
  66(.Espérance Fm) الكاثوليكية اإلذاعة محطة قبل من داكار

                                                             

 .م2016 يونيو 17ألقاه في ، البابا فرنسيس موقع راديو الفاتكان، خطاب  -63
les radios catholiques, porteuses  :19 en Afrique-COVID, Lafontaine Christophe 64-
d’espoir ! https://acn-canada.org/fr/covid-19-afrique-radios-catholiques/Mise en 
ligne 17 avril, 2020. 
65- Camille Mukoso, SJ – Cité du Vatican, Afrique : La radio en période de 
confinement, https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2020-03/afrique-la-radio-en-
periode-de-confinement.html31 mars 2020, 17:13 
66 -IBID. 

https://acn-canada.org/fr/covid-19-afrique-radios-catholiques/
https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2020-03/afrique-la-radio-en-periode-de-confinement.html
https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2020-03/afrique-la-radio-en-periode-de-confinement.html
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وفي الدول التي ال يوجد فيها إذاعات كاثوليكية مثل النيجر تم التعاقد مع اإلذاعات المحلية 
 الموجات بث على للحفاظ الفاتيكان راديوالحكومية والخاصة. وال ننسى الدور الذي اضطلع به 

  67، وإيصال رسائل البابا إلى إفريقيا على الهواء مباشرة في فترة اإلغالق.ألفريقيا القصيرة

 

 

 

 

 المحور السابع:

 والتباعد االجتماعي.  ةالمناسبات الديني

في  لدينيةن المناسبات االمتدينون في إفريقيا إقامة شعائرهم الدينية خاصة األعياد وغيرها معتاد ا 
ة جمع غفير، ومقاسمة األفراح مع األسر واألقرباء في جّو تشتاق إليه النفوس لما له من نكه

ات اضطر معتنقي جميع األديان إلى إقامة تلك المناسباالجتماعي خاصة، لكن مع تطبيق التباعد 
ا على صادفت مع تدابير كورونواألفراح في عزلة تامة، ويمكن تناول تلك المناسبات السنوية التي 

 النحو التالي:

يجتهد الذي رمضان المبارك شهر  حلول صادفت قرارات التباعد االجتماعي لدى المسلمين -
في ة ثم التهجد جماعصالة التراويح  أداءفي العبادات الفردية والجماعية، خاصة المسلمون فيه 

ُأجبروا  ، حيث بسبب جائحة كورونايختلف العام أن الوضع في هذا مساجدهم ومصلياتهم، إال 
ي ر الذمّما قلل من طعم هذا الشه على الصالة في رحالهم بعد أن أُغلقت بيوت هللا أمام المصلين

لى عينتظره الجميع، ومن جانب آخر فإن ذوي األموال لم يتمكنوا من القيام باألعمال الخيرية 
على  الجماعي الذي يستغله المعدومين في الحصولالوجه المعتاد مثل السالل الغذائية، والفطور 

األطعمة واألشربة خالل شهر رمضان المبارك، فهو رمضان بال تراويح وال تهجد وال فطور 
 جماعي.

د، لصلوات التهجوتجدر اإلشارة هنا إلى أن بعض الدول اإلفريقية  مثل النيجر فتحت المساجد  
ريا باعتبارها يشروط حددتها الدولة، وفي نيجا سمح للمسلمين إقامة صالة العيد حسب ممّ 

 هم.جمهورية فيدرالية، أجاز بعض الوالة إقامة صالة العيد بشروطهم، بينما لم يسمح لذلك بعض
 كما سمحت بعض الدول أمثال توغو والسنغال ومالي وغيرها بإقامة صالة العيد بشروط محددة.

                                                             

 موقع الكنيسة الكاثوليكية بالنيجر على الفيسبوك. -67
. 
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المسلمين، حيث أعاد الحياة فيهم بعد انقطاع وال شك أن ذلك التخفيف وجد مكانه في قلوب 
 طويل عن المساجد.

في إفريقيا بالمقارنة إلى نظرائهم المسلمين والمسيحيين فإن  نوعلى الرغم من قلة اليهوديي -
بداية عيد الفصح، الذي يعد وهي ليلة الثامن من أبريل عندهم أيضا صادفت كما تدابير اإلغالق 

وتجتمع األسر اليهودية بهذه المناسبة لتناول وجبة . نية لدى اليهودواحدا من أهم األعياد الدي
خاصة تدعى "السيدر"، ولتالوة النصوص الدينية واألدعية واألغاني الدينية ورواية القصص ذات 
العبر الدينية. ففي هذا العيد يتذكر اليهود كيف قاد النبي موسى أجدادهم بعيدا عن العبودية في 

إجراءات التباعد االجتماعي المطبقة اآلن في الكثير من دول العالم تعني أن بيد أن . مصر
 ." 68اليهود لن يتمكنوا هذه السنة من دعوة اآلخرين لمشاركتهم في وجبة "سيدر

عيد الفصح المسيحي أو "عيد القيامة" أيضا عندهم  صادف اإلغالقأما النصرانيون فقد  -
بقيامة المسيح وبعثه بعد صلبه، ويعد أهم األعياد الدينية  أبريل الذي يحتفلون فيه 12 وهو اليوم

 "الجمعة العظيمة"يجتمع الناس في الكنائس في هذه الفترة، وال سيما في يومي  و.لدى المسيحيين
الطقوس  أجريت فنظرا للوضع التي فرضته التدابير الصحية  .""أحد القيامة " أوأحد الفصح"و

تقول كارول كوتسوشي، وهي مسيحية تقيم في العاصمة النيجيرية ،  . 69عن بعدوالقداسات  
"سنجري شعيرة التناول المقدس يوم الجمعة العظيمة عن طريق تطبيق زوم على اإلنترنت، فبسبب 
الموقف الحالي ال نستطيع الحصول على الخبز الذي ُيستخدم في الكنائس، ولذا سنستخدم مادة 

نأخذ قطعة من الخبز العادي وكمية من عصير العنب، "."لةواستطردت قائ أخرى تمثل الخبز
 ."70ونصلي على هذه المواد التي اخترناها ومن ثم نتلو دعاء التناول سوية

"يرسل لنا قادتنا الدينيون أسبوعيا مواد للمناقشة، ونقوم بمناقشتها عبر زوم كل ثالثاء  أيضا  وتقول
وجمعة، ثم نصلي. ال يخلو األمر من صعوبة، ولكني أعتقد أنه أسلوب جميل للتقرب إلى الرب 

وتؤكد كارول أن ."وأنت جالس في دارك خصوصا وأن األطفال يشاركون في قراءة الكتاب المقدس
 ."71ألسلوب فوائد جمة، إذ تقول "أعتقد أنه قّربنا من بعضنا البعض أكثر من السابقلهذا ا

                                                             

 2020أبريل/ نيسان  8 فيروس كورونا: كيف يمكن إحياء الشعائر الدينية في زمن الوباء؟  بي،ديسيكو  ليبو -68
52215440-https://www.bbc.com/arabic/world 

 نفسه. المرجع  -69
 نفسه. المرجع -70
 نفسه. المرجع -71

 

https://www.bbc.com/arabic/world-52215440
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 نظرة مستقبلية

 )تضمن توصيات لتحسين أداء الدعاه والمصلحين (
ات ، فعلى الرغم من التحذير لهم من آثار هذه الجائحةإن من لطف هللا باألفارقة أنه خفف 

ة عدم قدر ب الكارثة اإلنسانية المزعومة التي تنتظر إفريقيا، إيمانا حول والتصريحات المتشائمة 
م ه أماالقارة اإلفريقية على مواجهة الجائحة، فإن القارة اإلفريقية صمدت بعون هللا وتوفيق

حتية الت ىوالبن ،ةالمتقدم األجهزة الطبيةالتي تمتلك كل  الجائحة التي أعيت الدول العظمى
ع البوح بأن إفريقيا خرجت منتصرة في ليس من التسرّ حل، فى كل وعل الصحية الراقية، 

 .حرب كورونا نظرا إلى النفوس التي أبادتها الجائحة في الدول الغربية
ية تشرافلم يبق سوى التفكير حول اآلثار التي قد تخلفها الجائحة في إفريقيا والدراسات االسو 

راز الباحثون لالحت يهاينبغي أن يعكف علالتي ونظرة مستقبلية ثاقبة حول مآالت الجائحة، 
 من نظائر هذه الجائحة على المستوى االقتصادي واالجتماعي والصحي والسياسي والديني. 

 وعلى هذا ينبغي تقديم نظرة مستقبلية حول الجائحة على النحو التالي:
ر النظيمكن فهل مّما يبغي الفكر حوله هو " مصير العالم في فترة ما بعد كورونا"،    -1

ا و أنهأ؟ ب "الفيروسات"و ب البيلوجية أو حر و بداية للحر على أنها هذه الجائحة  إلى
ت لصالح الشركا (بالفيروسلتجارة ايتكسب فيه بالفيروسات )لعصر جديد بداية ل إيذان 

عد إنسان ما بوهل سيحتاج "الكبرى لألدوية العالمية وشركات الكمامات ومواد التعقيم؟ 
 ؟ (Anti-Virus) مضاد للفيروساتكورونا" إلى 

قبل كل شيء ليس من الغريب أن يتكّسب ذوي النوايا السيئة بالفيروسات القاتلة 
باإلنسان  ة وتطعيمات ضدها، فقد سبق أن تاجر نظراؤهممقابل بيع األدويلآلدميين 
رة تب، مّما يدل على أن كرامة اإلنسان ليست مععن طرق التجارة المثلثةبرمته اإلفريقي 

 .في عالم االقتصاد الحر
المصائب والويالت التي تحل بالناس، ويكفي ب التكّسبومن سمة هذا العصر أيضا  

فيروس كمبيوتر، لول األ المخترع فريد كوهين أو كوهين األمريكي أن دليال على ذلك 
بما فيها من ، تسبب في إتالف الماليين من األجهزة الحاسوبية لماليين من األشخاص

هذه ذوي النوايا السيئة ، لكن في الوقت نفسه استغل بعض الفذةمعلومات الملفات وال
شركات عظمى إلصدار  تأسستو  اختراع الفيروسات، في  الكوارث المعلوماتية بالتكسب

تجارة ليصبح هذا الصنيع الشنيع فيما بعد المستوى العالمي على  مضادات الفيروسات
  فيها.ال كساد وبالتالي مشروعة 



26 
 

ت دراسالم بأسره هو الاإن العمل الشاق الذي ينتظر الفقهاء والعلماء في إفريقيا وفي الع -2
وينبغي أن تمس هذه الجائحات ترافق هذه قد النوازل الفقهية التي المستقبلية حول 

الدراسات جميع الجوانب الموضوعات الفقهية لتكون مرجعا مستقبال، ومن الموضوعات 
 :بغي البحث حولهاالعاجلة التي ين

 .الجائحات األحكام الفقهية المتعلقة بالتعامل مع جنائز أموات  -أ
 .الجائحةاألحكام الشرعية المتعلقة بالمساجد في زمن  -ب
 .في المعامالت بالجائحاتاألحكام الفقهية المتعلقة  -ت
 عبادات.في ال بالجائحاتاألحكام الفقهية المتعلقة  -ث
 .في األحوال الشخصية بالجائحاتاألحكام الفقهية المتعلقة  -ج
 .الجائحاتاألحكام الفقهية المتعلقة بحظر التجول في فترة  -ح

 
والمعاهد الجامعات في تدريسه في األقسام الفقهية يتّم يجب وضع مصطلح فقهي جديد   -3

ت موضوعا هذا الفنّ " يتناول " فقه األوبئة والجائحاتوهو العليا لتدريب األئمة والدعاة 
الجائحات في العصر المعاصر، األوبئة و ، وخصائص اتاألوبئة والجائح بمفهومتتعلق 

القواعد األصولية رصد وي ،والجائحات ضوابط االجتهاد والفتاوى في نوازل األوبئةو 
لماء والعمسؤولية األئمة والخطباء  كما يتناول والفقهية والمقاصدية المتعلقة باألوبئة

لتي ا توالجائحات، وذلك احترازا من الوقوع في المتخبطا نحو األوبئةوالمؤذنين والدعاة 
 .وقع فيها بعض العلماء والدعاة في العالم اإلسالمي حول جائحة كورونا

لى كثرة االختالف والمشادات الكالمية الملحوظة في إفريقيا الغربية ترجع أساسا إإن  -4
ائمة لى غرار اللجان الدللفتوى ع"مركزية"  جهاتضعف القيادة الدينية فيها، وعدم وجود 

 إليها التي ترجعوالمجمعات الفقهية في الدول العربية دور اإلفتاء، وهيئة كبار العلماء و 
 الدولة في النوازل الفقهية التي يتعلق بها مصير الدولة. 

يمكن  منابر اإللكترونية"إن انتشار ما يمكن أن يسمى بالمواعظ اإللكترونية أو حتى "ال  -5
سالح ذو حدين: فهي من جانب تسهل وصول العلماء والدعاة إلى جماهيرهم  اعتباره

عبر وسيلة عصرية شيقة، ومن ناحية أخرى تفتح باب الوعظ واإلفتاء للمتطفلين في 
خاصة في مجتمعات تقل فيها   العلوم الدينية، ومن الصعب إغالق هذا الباب إن فتح

 لم الحقيقي وحاطب ليل.االثقافة الدينين ويصعب لها التفريق بين الع
األولى يستمع المصلون فيها فاإللكترونية، عن المواعظ  تختلف المنبريةالمواعظ إن  -6

فيصعب االستماع إلى المقطع أو للواعظ حتى ُينهي، أما في حالة الوعظ اإللكتروني 
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تتوفر يشّكل تحديًا حقيقيًا أمام الدعاة والوّعاظ، لذا ال بد أن مشاهدته إلى نهايته، مما 
واالستفادة منها، من اإللكترونية مجموعة من القواعد التي ُتسهم في نجاح الموعظة 

، كل ما قلَّ الوقت زاد الحضورعنصر الوقت ف، والنظر إلى الموضوع والفكرةتميُّز  :أهمها
بالجوانب الهتمام ، وال بد من اوقل  عدد الميغابايت ويسهل تنزيله ومشاهدته للجميع

وزاوية التصوير، ولغة مراعاة دقة الصورة ووضوح الصوت ونبرته وخلفية ك: الفنية
 .اختيار الوقت المناسب للنشرو …الجسد

إن وسائل التواصل االجتماعي لعبت دورا محوريا في إيصال المعلومات والتعليمات   -7
والتعليم الدينية أثناء حظر التجوال، لذلك يجب أن تحظى بعناية خاصة من قبل 

 والدعاة. الباحثين 
ا يكفيها مو ر الهادئ، اوالوحدة والتعاون والحو التفاهم و السالم إن إفريقيا اليوم بحاجة إلى  -8

ال سيما بين  صفها الداخليإلى توحيد  بحاجةتعاني منه من الحروب واألزمات، فهي 
 هم.ن غير ، فهم أحوج إلى الوحدة مبالوالء القادة الدينيين الذين يدين لهم القاصي والداني

على المجالس والمؤسسات اإلسالمية العليا التي اعترفت بها الحكومات في إفريقيا   -9
ها ، وإعادة تنظيم صفوفها الداخلية بجلب الفقهاء المتخصصين فيوأداءها تصحيح مسارها

ها، إقناع العامة بقراراتدراسة ما يعرض لها من النوازل الفقهية، ومن ثّم لتتمكن من 
 اج إلى عال م مثقف فحسب بل إلى الفقيه المجتهد أحوج.فالعالم اليوم ال يحت

، تيرهاألول مرة برزت أهمية القادة الدينيين في دول إفريقية تبنت العلمانية في دسا -10
تحقيق مصلحة مصيرية للدولة، بحيث أن الحكومة خولت مسئولية  واستخدمتهم في

الغضب في قلوب واستخدمتهم في إطفاء نيران إغالق المساجد إلى العلماء، 
و مّما يدل على مكانة الدين في النظام السياسي واالجتماعي اإلفريقي، فه.المواطنين

  مأوى ُيؤوى عندما تنقطع السبل أمام العلمانيين.
يظهر جليا من العرض السابق ضعف العلماء المسلمين من ناحية تخطيط وتنفيذ  -11

 رانيين الذين كانوا على مستوى في زمن كورونا بخالف القادة النص ةالتطوعي األعمال
ن اإلدراك والمسئولية واالستعداد النفسي والمادي لمواجهة الجائحة، مّما يدل على أ
ات الجمعيات اإلسالمية والمنظمات اإلسالمية المحلية في إفريقيا بحاجة ماسة إلى دور 

توقف توقفت بتدريبية حول االكتفاء الذاتي، وإدارة الكوارث واألزمات بدليل أن أنشطتهم 
 مصادرهم المالية الخارجية والداخلية، مّما أدى إلى غياب دورهم أثناء الحمالت ضد

 النصرانية المحلية. اتالجائحة بخالف الجمعي
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لعلماء في إفريقيا غياب أدب الخالف الذي من أهم نقاط الضعف التي برزت بين ا -12
  ين.م تجاه بعض القادة الدينا فتح باب النقد والتوبيخ للعواممّ ينبغي أن يتصفوا به، 

 
 :باآلتي ونظرا لكل ما سبق يوصي الباحث القادة الدينيين 

ى توقيع عن رب العالمين، وعلعبارة عن إن الفتوى أو إصدار أحكام على النوازل أو غيرها  -أ
 يهابجميع أبعادها قبل إطالق الحكم علنازلة الرصد  والدعاةعلى األئمة والعلماء هذا يجب 

همها ف من ناحية  العلماء الربانيينَن كل نازلة تحدث للناس, تتطّلب نظرًا جديدًا من قبل أل  
 استخالص، ثم من ناحيتها مع األصول واألدلة التي تضبطهاثم من ناحية تكييفها وتصّورها 

 أحكامها وأحكام متعلقاتها.
إن تعلمك لمسائل الدين في بطون الكتب أو تخرجك من كلية الشريعة ال يؤهلك إلصدار   -ب

 لفتوى ا واعلم أنره. سفتاوى من العيار الثقيل التي يرتبط بها مصير الدولة أو مصير العالم بأ
طول ممارسة، و لها أهلها، وهي أيضا أمانة ودربة، وتحقيق، وفطنة وحكمة، وسعة نظر، 

 ة أمام هللا يوم الدين.ومسئولية عظيم
من الصعب أن يحيط الفرد بجميع حيثيات النوازل المعاصرة، لما يحيط بها من غموض   -ت

 االجتهاد الجماعي ال الفتاوى وقيل وقال وتخبط، وأهداف سياسية واقتصادية، لذلك تتطلب 
 .الفردية

 
 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أوال: المصادر والمراجع باللغة العربية:

لبيان مكتبة دار ا -ح مطبعة المال -مكتبة الحلواني ، جامع األصول في أحاديث الرسول ، ابن األثير .1
 .,الطبعة األولى

ى، أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة: األول .2
 .مادة ط ع نم،  2008 -هـ  1429

 20رئيس المنشور يوم (، Association Islamique de Nigerخطاب الجمعية اإلسالمية النيجرية ) .3
 .م2020مارس 

قاصد الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجائحة الكورونية على ضوء األدلة والم .4
 .الشرعية، اإلدارة العامة للمطبوعات والنشر

 .سنن الترمذي .5
بيروت،  –سيجريد هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب"؛ ترجمة فاروق بيضون وآخر، دار الجيل .6

 م1993
باب  كتاب الجنائز, السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, .7

 ,الوباء يقع بأرض فال يخرج فرارا منه
رس بنيجيريا، فيديو منشور في ما ة وإقامة السنةإزالة البدع(، رئيس جماعة Bala Lowالشيخ بال لو) .8

 .دقائق 7، مدته 2020
 31.59، مدتها 2020تية منشورة في مارس نيجيريا، صو  -صكتو (Bello Yaboالشيخ بللو يابو ) .9

الية و وقد تّم إلقاء القبض على الشيخ قبيل عيد الفطر المبارك لتصريحاته الالذعة ضّد محافظ  .دقيقة
 نا لمنعه إقامة صالة عيد الفطر المبارك في الوالية.كدو 

 .الطبراني،  المعجم الكبير .10
 .42طه عبد هللا العفيفي،  حق الجسد،  دار االعتصام، القاهرة ، ص: .11
 .فرحان بن عبيد الشمري، كورونا وباء أم ابتالء؟دار اإليالف الدولية للنشر والتوزيع .12
 -هـ  1420تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في  .13

 .م 2000
، م2020، 1ط ،COVID 1 مركز األزهر العالمي للفتوى اإللكترونية، الدليل الشرعي للتعامل مع فيروز .14
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 ثانيا: المراجع اإللكترونية باللغة العربية:
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 م.2020آذار  19الخميس بتاريخ:  akhbar.com/Africa/285945-https://alاألخبار" 

 17نشر بتاريخ:  ألف شخص" في أفريقيا 300بي بي سي عربي، تقرير بعنوان، فيروس كورونا "قد يقتل  .5
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