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د هي 
م ت 

 

: أولهاقبل الخوض في صميهم هذه الدراسة يحسن التمهيد لها بثالثة أمور مهمة، 

: أهم الجائحات التي عرفتها ثانيها(، COVID 19تعريف جائحة كورونا فايروس أو )

 : دخول كورونا في إفريقيا.أخيراالقارة اإلفريقية، و

 

  تستخدم  هالكونمصطلحات متشابهة  أربعفيما يتعلق بالتعريف، ينبغي التفريق بين
الطاعون والوباء و المرض المتوطن : وهيفي العصر المعاصر في علم األوبئة  اكثير 

  .والجائحة
 :الطاعون والمرض المتوطن والوباء والجائحةبين  فرق ال -1
(plagueأو )باللغة الفرنسية ( Peste)الطاعون  -أ باللغة مصطلحاإلنجليزية،

اللغة معجم تعريف وحسب الوبائية، األمراض على للداللة القدامى العلماء استعمله قديم
َطواعيُن،ولهمعنيان،المعنىاألوللغوياوجمعهةمفردكلمةالطاعون:العربيةالمعاصرة

َمَرٍضُمعٍد"،أماالمعنىالثانيفهوطبيوهوبحت: داءورمّيوبائّي،وهوأيُّمحض:"أيُّ
 (1)سببهميكروبيصيبالفئرانوتنقلهالبراغيثإلىفئرانأخرىوإلىاإلنسان.

فالطاعونأعممنغيره،وعلى -المذكورةفيسورةاألعراف،ترادفهكلمةالرجزوقدهذا
ِْجُز َقاُلوا :"ى،عندقولهللاتعال(2)-علىحدقولاإلمامالطبري }َوَلمَّا َوَقَع َعَليِْهُم الر 

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

َفَلمَّا كََشْفَنا َعْنُهُم الر ِْجَز إَِلى أََجٍل ُهْم بَاِلُغوُه  * رِْسَلنَّ َمَعَك بَنِي إِْسَرائِيَل َوَلنُ 

الطاعونلماذكرقذلكقولالنبيصلىهللاعليهوسلم:"ويصدّ (3) إَِذا ُهْم يَْنُكُثوَن {.
تدخلوها،وإذاكنتمبأرض:"إنهرجزأصيببهمنكانقبلكم،فإذاكانبأرضفالهعند

(4)وهوبهافالتخرجوامنها".
بالرجز.-هنا–وناعففسرالنبيصلىهللاعليهوسلمالط

                                                           

9241عبدالحميدعمروآخرون،معجماللغةالعربيةالمعاصرة،عالمالكتب،الطبعة:األولى،أحمدمختار–(1)
.902،ص:4م،مادةطعن،ج4002-هـ

4000-هـ9240دمحمبنجريرالطبري،جامعالبيانفيتأويلالقرآن،مؤسسةالرسالة،الطبعة:األولى، –(2)
.00ص:91م،ج:

.911-912اآلية:سورةاألعراف،–(3)
م،رقمالحديث:4009-هـ9249مسنداإلمامأحمدبنحنبل،مؤسسةالرسالة،الطبعة:األولى،–(4)

9140.
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فهوالمرضالمنتشرعلى(Endémic(أو)Endémie)المتوطنأما المرض  -ب
معينة،منطقةفيالسكانمنمعينعدديصيبعمومًا،معديمستوىوطنمعين،وهو

فيتوطنمAالكبدالتهابواألفريقية؛البلدانمنالعديدفيمرضمتوطنمثالالمالرياف
ومنخصائصهوجودتطعيم.البلدهذاإلىالسفرقبلالتطعيمتلقييحّتممما،مثالتايالند

 (5) عالججاهزله.أو
Epidémie)الوباءأما  -ت ف(Epidemic)وأ( هو المالمرض مساحةتفشي على

الجدريمثلبأمراضمرتبًطاالوباءمصطلحكانو،فيفترةزمنيةمعينةمعينةجغرافية
واألنفلونزاوالكوليرا اآلن. أما جديدةأمراضدمجتمفقد النزفيةوالحمىاإليدزمثلإليه

.اإليبوالفيروسبسبب هذا االنتشاروعلى هو عنمعٍد،لمرضوالسريعالمفاجئفالوباء
 (6) .مامنطقةفيالناسمنكبيرلعددالعدوى،طريق

 المساحةالتييشملهاالوباءأكبرمنالمساحةالتييستغرقهاالطاعون.و
أما الجائحة -ث Pandémie)وهي )( Pandemicأو كلمتينمنتكونفت(

حرفياًتعنيو،(شعبال)Demosو(الكل)Panإغريقيتين: الذي يؤثرذلكالمرض
اأنهبالجائحةوصفيمكنتعريفطبيمحدد،لكنللجائحةوليس،"بأكملهالشعب"على

(7)مصطلحيستخدمعادةعلىنطاقواسعلوصفأيمشكلةخرجتعننطاقالسيطرة،"
مصطلح أن إلى اإلشارة الجائحة"وتجدر ُيستخدم" المعديةغيرلألمراضأحياًناقد ففي.

العالميةالصحةمنظمةتحدثت،(يونيو1-1)جنيففيعقدتمشاورةبعدم،9110عام
عالميوباء"عن العالمأنحاءجميعفيللسمنة" يمكن. الجائحةمصطلحينطبقأنكما

إلىوما،بالشيخوخةالمرتبطةواألمراض،الدمويةواألوعيةالقلبوأمراض،اإلدمانعلى
 (8) .ذلك

                                                           

(5) - APREF, Pandémie, Assurances de personnes, Juin 2016, P:6 
(6) - IBID, P:6 
(7) - IBID, P:0 
(8) -Bernardino Fantini (dir.), Histoire de la pensée médicale contemporaine : 

Evolutions, découvertes, controverses, Seuil, 2014, P:303 
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يجب أن  جائحة وقبل أن يصبح الوباء وعلى هذا فالجائحة تعتبر مرحلة متقدمة للوباء، 
 :(WHO) منظمة الصحة العالمية حسبست مراحل ب يمر  
 :بشرلللحيوانات،ولكنهاليسببعدوىفياهافيروسظهورالمرحلةاألولى. 
 هورالفيروسفيالبشرالمرحلةالثانية:ظ. 
 :لكنهالينتشر،ةمناإلصاباتبهذاالمرضالعثورعلىمجموعاتصغير المرحلةالثالثة

 .بسرعة
 :انتقالالفيروسمنإنسانإلىإنسان،وانتشارالمرضداخلالمجتمعالمرحلةالرابعة. 
 :انتشارالفيروسإلىبلدينعلىاألقل.وأصبحت)الجائحة(علىوشكالمرحلةالخامسة

 .الحدوث
 :(9)قاراتمختلفةالمرضأصبحجائحةكاملةبعدأنانتشرفيأقاليمأوالمرحلةالسادسة.

 .11-كوفيد تعريف جائحة كورونا فايروس أو  -4

 العالمية الصحة منظمة تاجي11-كوفيدحسب فيروس آخر عن ناجم معدي مرض
(coronavirusتماكتشافه.وكانهذاالفيروسوالمرضجديدانغيرمعروفينقبلتفشي)

أصبحفيمابعدمثم4091فيديسمبروذلك،الصين(بWuhan )المرضفيووهان
(10) .جائحةانتشرتفيالعديدمنالبلدانحولالعالم

فيالحاديو ،coronavirusبكورونافيروسإعالميا-فيبدايةاألمر–رفالمرضعُو
 فبراير من العالمية أعلنت4040عشر الصحة وهيالتسمية الرسميةمنظمة للمرض

العالميةأشارحيث(COVID 19)11-كوفيد الصحة لمنظمة العام تيدروس)المدير
وهولقبالعائلةالفيروسية«كورونا»يشيرإلى«كو»إلىأنمقطع  (أدهانومغيبرييسوس

 للمرض، المسبب الفيروس تحتها يندرج التي في»ومقطع » إلى فيروس»يشير ومقطع«
د» » داء باإلنجليزية (disease )أييعني رقم، 91أما أُعلنعنفيشير إذ العام، إلى

(11) .4091تفشيالمرضالجديدبشكلرسميفيالحاديوالثالثينمنديسمبرعام
 



                                                           

(9) - « Priorités des agents pathogènes » [archive], sur who.int, décembre 
2015(consulté le 30 Avril  2020) 

(10)– "Novel coronavirus named 'Covid-19': WHO". TODAYonline. في األصل مؤرشفمن
.4040مايو99اطلععليهبتاريخ .4040مارس92

المرجعنفسه.–(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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تجنبربطهوأنالهدفمناختياراالسمأشارالمديرالعاملمنظمةالصحةالعالميةذكرو
المرضبمنطقةجغرافيةمعينة)أيالصين(أونوعمنالحيواناتأومجموعةمنالبشر،

الوصم بمايتماشىمعالتوصياتالدوليةالهادفةإلىتسميةاألمراضبشكليمنعتحريض
 (12) .االجتماعي

اإلفريقية القارة أن إال العالم، قارات يغزو أن استطاع وجيزة بفترة المرض ظهور وبعد
البعض ذكر حيث ذلك، سبب حول تكهنات أثار مما المرض أمام أفريقياصمدت أّن

أجوائها طبيعة بحكم الفيروس، عن بعيدة ليسالبيئيةستكون ذلك أن اتضح لكنالحقًا، .
.4040فبرايرفيمصرفيCovid-19لـاألولىالحالةبعدأنظهرتدقيقاً

يرالعاملمنظمةالصحةقّدمالمدتلتفتإلىإفريقيا،حيثالمتشائمةاألنظارومنثمبدأت
العالمية نصيحة ، ومتشائمة ألفريقياواضحة الواحد، بالحرف »وهي لألسوأ.: االستعداد

إنالشهورالقليلةالقادمة:"أيضامنظمةالصحةالعالميةوقالت(13)«.واالستعدادمنذاآلن
األممالمتحدةمنأنفيروسكوروناقديؤديذرتكماح.(14)"ماليينإصابة90قدتشهد
ألفشخص،علىاألقل،فيأفريقيا،مشيرةإلىأنالوباءربمايدفعبثالثين100إلىوفاة

دعتالمفوضيةاالقتصاديةلشؤونأفريقياالتابعةلألممالمتحدةو. مليونشخصإلىالفقر
(15).األفريقيةإلىتخصيصمئةمليوندوالركشبكةأمانللقارة

 يكون وقد نتيجة ممعرفتهلذلك من القارة عن السابقة فيحيث منه تعاني التي الضعف
التقدمالطبيواالقتصاديفيها.

في تفيدها أن يمكن األوبئة مع التعامل في إفريقيا خبرة أن يرون الباحثين بعض أن إال
،أوبئةعديدةعلىمدىعقودعرفتالقارةالسمراءبدليلأن(16)التعاملمعفيروسكورونا،

التياإلحصائياتالتيتّمجمعهالحاالتالطاعونالبشريبالبلداناإلفريقية،وضحتحيث
.ألفحالة400م4000-م9200عرفتفيمدةمابين



                                                           

(12)–TODAYonline. . 19': WHO"-"Novel coronavirus named 'Covid في األصل مؤرشفمن
.4040مايو99اطلععليهبتاريخ .4040مارس92

مقالمنشورفيموقعصفحة" كورونافيأفريقيا:خبرةالتعاملمعاألوبئةتحميالفقراء؟،بتولسليمان–(13)
م.4040آذار91الخميسبتاريخ:akhbar.com/Africa/285945-https://alاألخبار"

 17نشربتاريخ:ألفشخص"فيأفريقيا100بيبيسيعربي،تقريربعنوان،فيروسكورونا"قديقتل–(14)
. https://www.bbc.com/arabic/world-4040.52326604أبريل/نيسان

.المرجعنفسه–(15)
مقالمنشورفيموقعصفحة" كورونافيأفريقيا:خبرةالتعاملمعاألوبئةتحميالفقراء؟،بتولسليمان–(16)

م.4040آذار91الخميسبتاريخ: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/Africa/285945
https://www.bbc.com/arabic/world-52326604
https://al-akhbar.com/Author/4899
https://al-akhbar.com/Africa/285945
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 941بمتوسط سنوّيًا، وسجلحالًة بلغت9141عام حيث إصابة، حاالت بأقصى م
المتأثرة؛اإلفريقيةم،وأماأكثرالبلدان9111حالًةفقطعام92حالة،فيمقابل94009

هف الديمقراطية41ي الكونغو وجمهورية فاسو وبوركينا وبوتسوانا وأنغوال الجزائر دولة:
يتانياوالمغربوموزامبيقوناميبياومصروغاناوكينياوليسوتووليبياومدغشقرومالويومور

ونيجيرياوجمهوريةغينياوالسنغالوالصومالوجنوبإفريقياوتنزانياوتونسوأوغنداوزامبيا
 (17).وزمبابوي

 أمراض ذلك إلى عشراتويضاف وراءها خّلفت التي واإليبوال الكوليرا، اإليدز، المالريا،
.آالفالوفيات


















 

                                                           

(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 
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 المحور األول

 األديان في إفريقيا ومنهج التعامل مع النوازل

 )نظرة مقارنة(

األديانالتقليدية،ولكلكذلكالشكأناألديانالسائدةفيإفريقياهياإلسالموالمسيحيةو
التيقديعانيمنهاالمجتمعفيفترةوالجائحاتفلسفتهونظرتهتجاهاألمراضواألوبئةمنها

الفترات اإلسالم.من األديانلكن من غيره عن معالعريقةبفلسفتهيتميز التعامل في
مّماجعلهبدون،18امتعلىأسسعقديةوشرعيةوعرفيةالتيقاألمراضبشتىأنواعها،و

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

منالجانبالوقائيالميجدهاتعطيأهميةبالغةلموضوعالصحةلتشريعاتاإلسئالمستقرو
يقولالشيخطهعبدهللاالعفيفي:"إنعنايةاإلسالمبالنظافةوالصحةجزءمن,والعالجي

دماءالعافية تجريفيعروقها المسلمينالماديةواألدبية،فهويتطلبأجساما عنايتهبقوة
األجسامالمزهولةالتقدمعيشاواأليديالمرتعشةالتقدمويمتلئأصحابهاقوةونشاطافإن

19خيرا".
تليوالعافيةالصحةنعمةجعلفي-وسلمعليههللاصلى-النبيومنهناندركحكمة

صلى-النبيعن-عنههللارضي-الصديقرواهفيماوذلكاألهمية،فياإليماننعمة
منخيرااليقينبعديعطلمأحدفإنالعافيةوالعفوهللااسألوا»:قوله-وسلمعليههللا

يصيبه 20«.العافية ما لكل األدوية التماس إلى األمة لهمموأرشد وقطع األمراض من
 21«.شفاءلهأنزلإالداءهللاأنزلما:»سلموعليههللاصلىبوجودهاقال

إالأنهالمتخلف-مثلاإلسالم–أماالديانةالنصرانية،فعلىالرغممنكونهاديانةسماوية
،علىرجالالدينالتطبيبولمتفتحاآلفاقأماماألطباءبلحصرت،لمعتنقيهاذخيرةطبية

                                                           

،م9،4040ط،COVID 1 للفتوىاإللكترونية،الدليلالشرعيللتعاملمعفيروزمركزاألزهرالعالمي-18
.2القاهرة،ص:

.24طهعبدهللاالعفيفي،حقالجسد،داراالعتصام،القاهرة،ص:-19
.110ص:1سننالترمذي,ج:20
.412ص:1الطبراني،المعجمالكبير،ج:21
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ا بموضوع عالج :"22قولبرناردشوفيكتابه"حيرةالطبيب"ي إن الكتاب المقدس صريح جدًّ
األمراض، فرسالة جيمس اإلصحاح الخامس تحتوي على اإلشارات الواضحة اآلتية رقم 

"أيوجد بينكم شخص مريض، فليدع شيوخ الكنيسة، وليصلوا عليه، وليدهنوه  :11 - 11
بالزيت باسم الرب، ثم إن صالة اإليمان سوف تبرئ المريض، ولسوف يرفعه الرب إلى 

 فسوف تغفر له".أعلى، وإذا كان قد ارتكب أوزاًرا 
،َفُهَوَضام ن » فيحينأننبياإلسالميقولبالحرفالواحد: بٌّ ْنُهط   «َمْنَتَطبََّب،َواَلُيْعَلُمم 

(23) في تختلف التي اإلسالمي المجتمع في األطباء طبقة وجود على يدل وظيفتهامّما
عنطبقةرجالالدين.ورسالتهامهنتهاو

تعتبرمنيحاولاللجوءإلىالطبوالعالجكافرباهلل،كانتالكنيسةوإضافةإلىذلكفإن
أهم إحدى وكانت والهرطقة، والشعوذة بالسحر وتتهمهم واألطباء، العلماء تحارب وكانت
يؤدي ما وكثيًرا جسمه، من الشيطان إلخراج بالعصا المريض ضرب هي العالج وسائل

 (24) الضربإلىالوفاة.
العشرين،القرنإلىحدبعيدمانراهاليومفييشبهكانالتطبيبأمافيالعالماإلسالميفقد

كانفيمدينةقرطبةوحدهاالمدناإلسالمية،فقدكانتالمستشفياتتبنىبكثرةفيحيث
المستشفياتتتمتعبموقعتتوافرفيهتلكخمسونمستشفىفيأواسطالقرنالعاشر،وكانت

 شروط خدماتهاكل وتقدم والجمال، تمييز.الصحة بدون واألغنياء للفقراء هاوصفتولذلك
مستشفياتمثاليةبـ"شمسالعربتسطععلىالغرب"؛" فيكتابها"الدكتورةسيجريدهونكة

(25).أطباءلميرالعالملهممثياًل"و
و يتبينلكي الثالثة األديان بين الكبير الفارق واإلسالم( والنصرانية مفهوم)واليهودية في

فهومالمرضوالعالجمقارنةوجيزةبينم أحمدشوقيالفنجري عقدالدكتورالمرضوالعالج
 .علىالنحوالتالي:فيالتوراةواإلنجيلوالقرآن

                                                           

 ترجمةعمرإبراهيممكاوي-العربيدارالفكر-برناردشو-حيرةالطبيب-22
: https://www.alukah.net/culture/0/1960/#ixzz6MbtFfbzpرابطالموضوع

.2121بيروت،رقمالحديث:–سننأبيداود،المكتبةالعصرية،صيدا–(23)
،مقالمنشورفيموقعاأللوكة،شوقيالفنجري،الطبوالعالجبيناإلسالمواليهوديةوالنصرانيةأحمد––(24)

.https://www.alukah.net/culture/0/1960/#ixzz6MbvWTH00 رابطالموضوع:
بيروت،–العربتسطععلىالغرب"؛ترجمةفاروقبيضونوآخر،دارالجيلسيجريدهونكة،شمس–(25)

.421م،ص:9111

https://www.alukah.net/authors/view/home/676/
https://www.alukah.net/culture/0/1960/#ixzz6MbtFfbzp
https://www.alukah.net/culture/0/1960/#ixzz6MbvWTH00
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 .أ اليهودية نظر في اإلنسان؛المرض جسم يدخل شيطان عن عبارة والمسيحية
.بسببمعصيةيرتكبهافيحقهللا

يعتبرأنالمرضمنقضاءهللاوقدره،يصيبالطيبوالشرير،فاإلسالمأمافي .ب
وأنهالعالقةلهبالشيطان،وأنالشيطاناليستطيعوالمسلموالكافروالمخطئوالمصيب،

التسببفيمرضمعين.التأثيرعلىجسماإلنسان،أو
ومفهوم أسلوب في َبيّ ن اختالف يحدث أن بد فال المختلفتين؛ النظرتين هاتين على وبناء

العالج:
ففياليهوديةوالمسيحيةيعتمدالعالجعلىالصالةوالدعاءلطردالشيطان. .أ
لالدعاءألنهللاهوهمَ،واليُبينمافياإلسالميعتمدالعالجعلىالطبوالدواء .ب

(26) الشافي.
يقومالطبيبففيالحالةالثانيةأما،فيالحالةاألولىيقومبالعالجالكاهنأورجلالدينف

بمداواةاألمراضرجلالدينويقوم،بعالجاألمراضالجسميةوالعقليةوالنفسيةصصختالم
.والمّسالروحية

فيمكنتصنيفمعتنقيهاالتيفيمعظمهاإحيائية،اإلفريقيةاألديانالتقليديةومنجانب
منحيثنظرتهمإلىالحياةوالكونوالمرضوالعالجإلىصنفين:

اد األسالفب  ع   .أ : يعتقد علىهؤالء يتعين متحركة قوة المنظم الكون هذا في أن
 الكوارث لمنع وذلك دينية، بطقوس حركتها مسار تحديد المعتقد أنواألمراض يمكن التي

هيالتوجهإلىعبادةأبنائه،وإنهذهالقوةفيمفهومهمتصيباإلنسانفينفسهأومالهأو
ليكون  األسالفوااألسالف إلى يرمزون وهم العليا، الخفية القوة تلك وبين بينهم وسطاء

 27 بحيوانأونباتأوجماد،ويطلقعلىهذاالحيوانأومايرمزإليهاسمالطوطم.
تلفختوهيفيمعتقدهمآلهةصغيرة،بوجوداألرواحيعتقدهؤالء:األرواحاد ب  ع   .ب

واإللهاألكبرتنسجممعالناسوتهتمبهم،وتتواجدفيكلمكانألنها،اإللهاألكبرعن
الناس عن اإلنسانمنعزل و األرواح، إرضاء بعد إال شيء فعل يستطيع أنال ويجب ،

أمورهكلها،وبقدرماتكونالعالقةبينالمرءوبيناآللهةيدعوهافيكللحظةلتساعدهفي
 حسنة،بقدرماينجحفيحياته،والعكسصحيح.

                                                           

.أحمدشوقيالفنجري،مرجعسابق–(26)
27-، ليبيا، الجماهيري، الفكر أكاديمة ، الصحراء وراء فيما إلفريقيا الحضاري التاريخ الدالي، مبروك الهادي

.11ص:
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والمجاعة القحط مثل للكوارث يتعرض المجتمع من األرواح هذه تغضب وعندما
وبين الناس بين يتوسطون الذين هم والكهنة محصور. عدد لألرواح وليس والطاعون...

ويح ، هذااألرواح الكاهن يتقلد أن وقبل األولياء، بمثابة وهم الناس، إلى رساالتهم ملون
تسنح يسترضونهمبقدرما المنصبيجبأنيعرفأساليباسترضاءاألرواح،وبقدرما

 التطور في النجاح فرص حوائجالذاتيلهم يقضون ثم من و األمثل، نحو والروحي
 (28)مجتمعاتهم.

اختلف وهكذا اإلسالم عن األخرى والتقليدية–الديانات الطب-السماوية مفهوم حول
تخلف يفسر مّما والعالج الطب خاللفيمهنة الوسطىالتيسادأوروبا تفيهالعصور

وديناًالمسيحية حكومة بينما تقّدم؛ اإلسالمي العالم في الطب نفسها الفترة بلغفي حتى
.الذروة

  

                                                           

(28) Monsieur Finn Fuglestad, Les Hauka. Une interprétation historique Cahiers -  
d'études africaines., Paris, 1975. P:209 
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 المحور الثاني

وكيفية في إفريقيا موقف العلماء والقساوسة والكهنة من الجائحة  

التعاطي مع المجتمع في ظل الجائحة، وجهودهم في مواجهة 

 كورونا


 ناحتين: في  11-كوفيديمكن حصر موقف رجال الدين في إفريقيا تجاه جائحة 

 :وخطورتها تصور الجائحةمن ناحية  -9
علىالنحوحولتصورالجائحةومدىخطورتها،فيإفريقياالعلماءالمسلميناحتدمالجدالبين

:التالي
-  فمنهم لم يقتنعمن عن عبارة أنه ويرى إطالقا، "بالمرض و"شديدزكام غير، يعتقدال

 .ألفارقةمناألدويةالتقليديةمايكفيهملمواجهتهأنلهؤالء
،-خاصةفيالنيجر–ويؤكدونموقفهمبأنمثلهذاالزكامالشديدموجودلدىقبائلالطوارق

وعرفعنهمتطبيقمايمكنأنيسمىاليومبالحجرالصحيمنذقديمالزمانعلىالمصابين
 (29).اوفيبعضاألحيانقاتلعندهممرهقكام،ألنهمرضوبائيبالز
عنمناختراعالغربوهوعبارةيرجّحأنيكونالمرضلكنهبوجوداقتنعومنهممن -

.ثماختلفهؤالءأيضافيالهدفمنها،فزعمالبعضأنها30الغربابتكرهاةبيولوجيحرب
ضداإلسالموالمسلمين،حربغيرمتعّمدةمنقبلمخترعيها،والبعضاآلخريرىأنهاحرب

 ليقلل المرض اخترع الغرب أن األقل على مأو الذينن األفارقة خاصة العالم، سكان عدد
  يتمتعونبثروةبشريةشابةوالتيقدتكونمصدرتقدمالقارةالسمراءعلىالقاراتاألخرى.

-  يبلغ لم المرض أن يرى لكنه المرض بوجود أقّر من هم التيتتحدثحدّومن الخطورة
عنهاوسائلاإلعالم،بدليلأنوسائلاإلعالمتذكرلهمعددالوفياتوالتعرضلهمالجثث

 علىالهواءمباشرة.

                                                           

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

دقيقة.19.11،مدتها4040نيجيريا،صوتيةمنشورةفيمارس-صكتو(Bello Yaboالشيخبللويابو)-30
وقدتّمإلقاءالقبضعلىالشيخقبيلعيدالفطرالمباركلتصريحاتهالالذعةضّدمحافظواليةكدونالمنعهإقامة

 صالةعيدالفطرالمباركفيالوالية.
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إلىهمومن - يماتالتيأصدرهااألطباءالتعلبالتزامهتباعأمنأقّربوجودالمرضودعا
31 .لمواجهةالجائحة

هرفيهمخالفحولحقيقةالجائحة.وأمامنناحيةالنصرانيينفإنهميشت
 :من ناحية التدابير الحكومية لمواجهة الجائحة -4

إفريقياالصحيةالتدابيرإن في الحكومات تبنتها األديانعبادةأماكنإغالقذلكفيبماالتي
إلىمؤيدينوغيرمؤيدين،ويرجعفيإفريقياالقادةالدينيينإلىانقسام-أيضا–تدأالمختلفة،

كثيرمنتلقاهافيأغلبالدول،حيثالقراراتاساإلىعدمإشراكرجالالدينفياتخاذذلكأس
 خولتعبرالعلماء حيث النيجر، دولة باستثناء العاديين، المواطنين من كغيرهم اإلعالم وسائل

 اإلسالمية الجمعية إلى والكنائس المساجد إغالق مسئولية الحكومة  Association)النيجرية

Islamique du Niger المؤيدين( آراء تناول ويمكن الحكومة، لدى القساوسة وممثلي
ومعارضيهمعلىالنحوالتالي:

-  من يرى رأسهم وعلى والمعابد، المساجد إغالق على والتنظيماتوافق الجمعيات أغلب
الحكومات، لدى المرخصة أو الرسمية التأن32اإلسالمية مع تتنافى ال التدابير عليماتتلك

هوأولمنوضعقواعد-فينظرهم–اإلسالميةعندحلولالوباء،فالنبيصلىهللاعليهوسلم
ضربحولهحصاراشديداي,إذاظهرمرضمعدفيبلدماأنهثبتعنهحيثالحجرالصحي,

.بقيةاألماكنينتشرإلىلكيمنعالدخولفيهوالخروجمنه,وماذلكإاللتنكمشرقعةالداء,ب
بهاوأنتمبأرضوقعوإذاتدخلوهافالبأرضبالطاعونسمعتمإذا:»سلموعليههللاصلىقال
فييكونعبدمنما»عنالطاعونأيضا:سلموعليههللاصلىويقول .33«منهاتخرجوافال
لههللاكتبماإاليصيبهالأنهيعلممحتسباصابراالبلدمنيخرجالفيهويمكثفيهيكونبلد

                                                           

لو)-31 بال البدعBala Lowالشيخ إزالة جماعة رئيس الس(، وإقامة مارسنةة في منشور فيديو بنيجيريا،
دقائق.0،مدته4040

32-( النيجرية اإلسالمية الجمعية Association Islamique de Nigerخطاب ،) يوم المنشور 40رئيس
م.4040مارس

كتابالجنائز,بابالوباء السننالكبرىوفيذيلهالجوهرالنقي:أبوبكرأحمدبنالحسينبنعليالبيهقي,33
 101ص:1يقعبأرضفاليخرجفرارامنه...,ج:
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لسكانالبلدليثبتوامحتسبين,ألنخروجهميعرضاذلكتشجيعو 34.«شهيدأجرمثللهكانإال
بقيةبالدالمسلمينلخطرصحي.

مو على شجعهم القرارما هذا تأييد أيضا التي المشابهة تبنتهاالتدابير العربية السعوديةالمملكة
التي يبتعلقضت أداء في الراغبين لدخول مؤقت زيارةق أو المكرمة المكة في العمرة مناسك

 بتاريخ وذلك المنورة بالمدينة النبوي 1المسجد 9229رجب الموافق 40م، 35،م4040فبراير
:منهاالمؤسساتاإلسالميةالعليافيالدولالعربيةكذلكفتوىوبياناتو

 ( رقم السعودية العربية بالمملكة العلماء كبار هيئة 421قرار الصادر بتاريخ(
بالرياض90/0/9229 بخصوصالرخصةفيعدمشهودالجمعةوالجماعةفيحال،هـ

 36.انتشارالوباءأوالخوفمنانتشاره
 و العلماء كبار هيئة حولبيان الشريف األزهر جواز إيقاف صلوات الجمع ":في

 37.والجماعات حماية للناس من فيروس كورونا"
 من وجد أيضا النصرانيين جانب ذلكومن على تعليماتوافق إطاعة إلى الفاتيكان البابا لنداء

األطباء عبر، متبعيها إلى وجهتها خطابات عبر القرارات هذه على الكاثوليكية الكنائس فوافقت
الرسمية ،38القنوات فأمرت ترتيباتواتخاذالعام،النقلوسائلفيقنعةاألارتداءبالنصرانيين

واستطردقائال:رئيس.والعناقالمصافحةوتجنبالعبادةخدماتأثناءالصحيةالمسافاتالحترام

                                                           

مكتبةدارالبيان-مطبعةالمالح-ابناألثير،جامعاألصولفيأحاديثالرسول،مكتبةالحلواني-34
102ص:0,الطبعةاألولى:ج:

والمق-35 األدلة ضوء على الكورونية الجائحة النبوي، والمسجد الحرام المسجد لشئون العامة اصدالرئاسة
.19هـص:4،9229الشرعية،اإلدارةالعامةللمطبوعاتوالنشر،ط

.11فرحانبنعبيدالشمري،كوروناوباءأمابتالء؟داراإليالفالدوليةللنشروالتوزيع،ص:-36
جوازإيقافصلواتالجمعوالجماعاتحمايةللناسبعنوان: هيئةكبارالعلماءباألزهرالشريف،بيانللناس-37

م.4040مارس91منفيروسكورونا،المنشوربتاريخ:
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. 



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
https://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-le-coronavirus-le-pape-francois-preside-une-priere-au-vatican-seul_fr_5e7e40fcc5b6256a7a29e37b
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عالجعلىإلهنابقدرةاالعترافإن:"سودجيرئيسالتجمعاتاإللهيةبدولةبينينجوسوالقس
39."منالكلمنحهالذيوالذكاءالسليمالحسمناالستفادةمنيمنعناالاألمراض،أنواعجميع

التيقدمهاهذاالفريق:ومنأهماإلسهامات
التي -9 بالتدابير االلتزام حول والخاصة الرسمية القنوات طريق عن السكان توعية

 اتخذتهاالحكومة.
 .عبرالقنواتالرسميةللدولةمساندةالحكومةفيجميعحمالتهاضدالجائحة -4
1-  والرد المشككين على الدينية والبراهين العلماءبالحجج من خالفهم من على

 40 والقساوسة.
(النصرانيةأسهمتفيWorld Visionفإنمنظمة)–بالتحديد-ومنناحيةالنصرانيين

 فيالمؤثرينالدينيينالقادةتدريب وباءمعللتعاملالوقايةرسائلعلىمجتمعاتهم
COVID-19 في. الدولدولة،خمسينوذلك فيها بما الفرعية مكاتبها فيها توجد التي

41 اإلفريقية،.
ولكنمعمرورالزمنلميستطعهذاالفريقإقناعالمواطنينخاصةمعتطبيقتدابيرحظر

التجوالمماأدىإلىمظاهراتنهاريةوليليةفيبعضالمدنوالقرىاإلفريقية.
 بشدة، الموقف هذا عارض من العلماء من وجد أخرى ناحية الحكومومن أن اتواعتبر

وتقييدالنشاطاتغالقدورالعبادةفيالتآمرعلىاإلسالموالمسلمين،بإتشاركاليهودوالغرب

                                                           

39 -IBID. 

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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الجائحة،ومنهممن،الدعوية لكنهاليرىالحلفيإغالقوافقالحكومةفياتخاذالتدابيرضّد
.كاألسواقمفتوحة،ويرىذلكتشبهبالغربالمساجدوتر

 كما الفريق هذا يرى الأنأيضا يبتلي بالء وجائحة الناس، به بالتوبةهللا إال البالء يرفع ال
وقدصحعنالنبيللتضرعوالرجوعإلىهللا.واالستغفاروالصلوات،والمسجديعتبرأنسبموضع

صلىهللاعليهوسلمأنهيبادرإلىالصالةإذانابهأمر.
وقداستخدموااإلسالم.يخالوباءأوالجائحةلميردفيتارالمساجدبسببإغالقبعضهمأنوأكدّ

 من ووصفوا رأيهم إلى للدعوة الوسائل بـجميع بـخالفهم فسموهم الحكومة مع "علماءالعمالة
الحكومةالتزيدعنتقليدأعمىأو"علماءكورونا"الحكومة" التدابيرالتياتخذتها اعتبروا .كما

روفالغرب.للغرببينماظروفإفريقيااالقتصاديةواالجتماعيةتختلفعنظ
 الفريق استطاع وقد الحكوميةاألخير التدابير تطبيق من فترة مرور بعد الشارع رضا كسب

لمتصلهاإفريقيةالصارمةلمواجهةجائحةكورونا،حيثبررواموقفهمبعدموجودداعلهافيمدن
وعدمبعدالجائحة المعيشة ظروف وتدهور البالد في االقتصادية الظروف تدهور إلى إضافة .
مساندةالحكومةللسكانللتخفيفمنالضائقة.إمكانية

وأصلهذاالخالفيكمنفيالتصورالمتفاوتبينوهكذااشتّدالخالفبينالمؤيدينومخالفيهم،
 عليه درج الذي الخالف أدب وغياب للمسألة، إلىالعلماء أدى مّما  السابقون، بعضهمرمي

مايخرجبعضوالتصريحاتالجارحة،بالردودالالذعةالبعض أواتهامالبعضمنالملة،هملحّد
للشتموالتوبيخوالتأنيبللعوامتجاهبعضالعلماء.آخرمّمافتحباباالبعضبالعمالة،

 أمر، من يكن ومهما اإلسالم الفريق-فإن عنه يدافع الوحدة-انالذي عنصري على يحرص
إذاكانالمسلمونواالتفاقمهمااختلفتوجهاتالنظرحولقضيةمنالقضاياالتيتحلباألمة،و

مطالبين وطلبةالعلممنباب العلماء التخاطبفيمابينهمفإن في باآلدابالرفيعة بااللتزام جميعًا
فيمسائلالدينخاصةالتييرتبطبهاتخاطبهمبهاأكثرمنغيرهمعند بااللتزام أولىمطالبون
مصيراألمة.
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 المحور الثالث

تأثير الجائحة في العالقة بين المؤسسات والقيادات الدينية  

 والحكومات، وبينها وبين المجتمع

إنالتدابيرالتياتخذتهاالحكوماتفيإفريقياضدانتشارفيروسكورونا،زادتالفجوةبينبعض
 الدينية المؤيدالقيادات ينغير والحكوماتلها ، بين وكذلك المؤيدين ناحيةوالشعبالقادة من

دابيرالحكوميةإلىالقادةالدينينالذيقررواإتباعالتمّماأدىإلىتوجيهانتقاداتالذعة،أخرى
 صادف ذلك وأن خاصة العبادة، دور بإغالق قضت المفاجئالتي الجمعيةلالموت رئيس

 عمر جابر الشيخ النيجرية اإلسالمية إسماعيل خروجه إغالقفيبعيد معلنا الرسمية القنوات
وزيرومنبعده42المساجدوتوقيفالجمعوالجماعاتاحترازامنانتشارجائحةكورونابالنيجر،

 العمل نيجيريا عمر بن دمحم هللا( كورونا)رحمه بفيروس إصابته   ،جراء قبلهما كياريومن أبا
بعدإصابتهدمحمبخاريبنيجيريا،مديرمكتبالرئيس)رحمههللا( فاستغل.43فيروسالبأيضا

حّلبالشيخبعضالمعارضينهذهالسانحةليبررواموقفهممحتجينبأنالعقاباإللهيهوالذي
،وليتعظبهممناعتقدأنإغالقالمساجدحاّلضدالموت)رحمههللاوأسكنهفسيحجناته(اإلمام

بكوروناعلىحّدقولهم.

الغربيةتحديدا، أججنيرانالغضبفيأوساطالمواطنينفيإفريقيا وزادالفجوةبينهموبينومّما
المتزايداالقتصاديتدنيالمستوىصادفتقبلكلشيءحالةأنتدابيراإلغالقالعلماءالمؤيدين

تعيشيومابيوموتعتمدعلىالعملاليومياشعوبوأدركتفياآلونةاألخيرة،اإلفريقييعيشهالذي
 قوتها، لكسب هو واألمر واألدهى غياب المبادرات الحكوماتاإلنسانية بها تقوم أن ينبغي التي

وعدم،التيتقومباألعمالاإلنسانيةنشاطاتالمنظماتالخيريةثمييدللتخفيفمنحدةالوضعوتق
في التفكير محلية الجائحةنماذج جعللمواجهة ذلك كل كورونااإلفريقيالمواطن، مطرقة بين

.الموتملكفيورشةوسندانالجوع

مما جعل كثير ، الوقائية رهايالحكومة وتدابالدفاععنرجل الدينوفيهذهالحاليصعبعلى
يفضلون أيضا الفقراء جعل و  تدابير مع مرور الزمن.تلك المنهم يتراجعون عن تأييد الحكومة في 
 .جوعاالمحتم احتمال اإلصابة بالفيروس على الموت 

                                                           

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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وقدتأزمتالعالقةبينبعضرجالالدينوالحكومةفيكثيرمنالدولمّماأّدىإلىاعتقالكثير
والمدن القرى في الحكوميةمنهم للتدابير المناهضة لتصريحاتهم الجمعوذلك حظر وتكسيرهم

بـكمالقبوا،أماالذينالتزمواالصمتفقداتهمتهممجتمعاتهمبالتآمرسّرامعالحكومةوالجماعات
."المستأجرينأو""الخوافين"،والذيوافقواالحكومةلقبوا"بعلماءالحكومة"

 المظاهرات لتنظيم الشبابإغالقدورالعبادة استغل المدنوقد خاصةفي عمليةاإلغالق ضد
العديدالشرطةفرقت-مثال–ففيالنيجر.ضدالجائحةإفشالاستراتيجياتالحكومةالكبرىومحالة

 الليلة المظاهرات حظرنياميأحياءفيمن كسر شعار رفعت حظرو،الليليلاالتجووالتي
.44.شخصمائةاعتقالوالتيانتهتبالجماعيةالصلوات

إفريقياجنوبفيأيًضامظاهراتكماخرجت

45،وغيرهامنالدولاإلفريقيةالتياليسعالمجاللذكرها.بوركينافاسوونيجيرياالغوسبو














 

                                                           

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. 

 ةالوباءفيإفريقيابيبيسيعربي،فيروسكورونا:اإلغالققداليكونالوسيلةالمثلىلمواجه45
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-52296434 4040أبريل/نيسان91تاريخاإلضافة

https://nigerinter.com/2020/03/coronavirus-violentes-manifestations-a-mirriah/
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-52296434
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 المحور الرابع

أبرز المبادرات واألعمال التي قامت بها المؤسسات والكيانات  

  الدينية لمواجهة الجائحة


بالبحثعنالمبادراتواألعمال-خاصةفيغربإفريقيا–بدالمنأنيشتغلالعلماءالمسلمين

،مّمايدلأوقاتهمفيالردودعلىالمعارضينالتيينبغيأنيقوموابهاتجاهجائحةكورونا،كرسوا
.كماَأضاعبعضهموتنقصهالرؤيةالواضحةعلىأنالعملالدعويفيإفريقياتسودهالعشوائية

 وقته في الدعاء الجمعبالويالت من ومنعوهم المساجد لهم أغلقوا الذين والقادة الحكام على
والجماعاتعلىحدتعبيرهم.

يحبطجمعيةواحدةمّماأعضاءعدماالتفاقداخلحّلإلىأنفيبعضالدولوقدوصلالخالف
.لمواجهةالجائحةمبادرةأياكاننوعهاياستراتيجيوأأيتفكير

واليعنيذلكعدموجودفريقمنالعلماءالذينادوابأعلىأصواتهمإلىمساندةاألسرالمحتاجة
لتقليلمنضغوطاإلغالق.ل

أوشبهجداخاصة"المسلمين"فيغربإفريقياقليلةالدينيينةوألجلماسبقفإنمبادراتالقاد
معدومةبالمقارنةإلىمبادرةنظرائهمفيإفريقياالشرقيةأوالشمالية،الذينقاموابمبادراتملموسة

 مثلمبادرة الجائحة مواجهة كورونا"لمساندةحكوماتهمفي السودانلمواجحةجائحة "نفيرأهل
دمحم الدكتور برعاية بالسودان المحمدية السنة أنصار جمعية نظمتها وقدالتي إسماعيل، األمين

 البنكية علىحساباتها تبرعات جمع عنطريق تمولالحملة الجمعيةأن فيالظاهرةاستطاعت
العلماء بين بتنسيق الحملة اتسمت كما اإلعالنات. تحملها التي الرصيد تحويل وأرقام إعالناتها
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ميةفيغربإفريقياوقفتمكتوفةبينماالجمعياتاإلسال46الدينينواألطباءمّمازادمنفعاليتها.
تجدتمويلهامنمصدرينأساسيين:ضعفذاتاليدحيثأنهااعتادتأناأليديأمامالجائحةل

 .اتالتيتجمععندالطقوسالدينيةمحلي:وهيالتبرعومصدرداخليأ -9
 .نظماتالدوليةأواإلقليميةمصدرخارجي:وهوالتمويلمنالمؤسساتوالجمعياتوالم -4

و خاصة كلها المصادر هذه انصدت الجائحة، مجابهة تدابير الصحراءمع جنوب أفريقيا في
محتاجينإلىالمساعداتمليونشخص01مايقاربوفقًالألممالمتحدة،،التيتحتضنالكبرى

.وبذلكشكلإغالقالحدودوالقيودالمفروضةعلىالحركةداخلالبلداناإلنسانيةمنأجلالبقاء
47 قبةإضافيةأمامعملعمالاإلغاثةالدوليةواألعمالالخيريةالمحلية.ع


حيثقاداتهفيأوروبا،اتحيثلبىنداء-نوعا ما–أما الجانب النصراني فقد اتسم بالوحدة 

"االنضمامالحكوميةعةالتدابيربمتاالنصرانيينوصفرجالالدين لمرافقةضروريهوماإلىبـ
48المؤمنين".

                                                           

موقع جمعية أنصار السنة المحمدية على تويتر  46
https://twitter.com/ansaralsuna/status/1246260932830953472 

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://twitter.com/ansaralsuna/status/1246260932830953472
https://twitter.com/ansaralsuna/status/1246260932830953472
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
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إذا إلى نظرا " فحواه: خطابا األفارقة إلى الفاتيكان راديو وجه البلدانمنالعديداتخاذكما
تقفمكتوفةأفريقيافيالكنيسةفإنالفيروس،هذاانتشارلمكافحةصارمة،تدابيراألوروبية ال

الةللصالدعوةعنالنظربصرف-Covid 19فيروسانتشارمكافحةفإن.األيديأماالحدث
أيضا-الوباءهذارفعأجلمن التيالتوصياتاحترامإلىتهدفملموسةإجراءاتتستدعي

الصحيةالسلطاتقدمتها علما. نفيدكم تمالتيالكنسيةاألحداثمنالعديدتأجيلأوبإلغاءو
49 ...".القارةفيلهاالتخطيط

باألعمال النصرانيةللقيام األقليات ذات المدنوالدول في خاصة أنفسهم النصرانيون نظم وبذلك
 والالفتات المطويات نشر من ابتداء والكماماتللتوعيةالخيرية المعقمات وتوزيع بشراء مروارا ،

ادالغذائية.ووموادالتعقيموالم
















 

                                                           

https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2020-إفريقيا،-موقعراديوالفاتيكان 49
covi.html-du-propagation-la-face-mesures-des-prend-eglise-l-03/afrique

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
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 المحور الخامس 

 القيود الصحيةو، واستغالل األنظمة الدينية في ظل الجائحةالصراعات  

 لفرض القيود على أتباع الديانات

المتطرفة، الجهادية الدينية الحركات الدينية: الصراعات من نوعين من الغربية إفريقيا تعاني
أتباعاألديانالمختلفةالصراعاتالداخليةبين إمالصحيةاوالتدابيرالقيود،وقداستغلكلمنها
أوسعنظرانطاقإلىدإلىأتباعدياناتأخرى،أولبثنفوذهأوللتودّهلفرضالقيودعلىأتباع

إلىاشتغالالحكوماتبالجائحة.ويمكنتناولهماعلىالنحوالتالي:
جائحةكورونابأنها(Kossivi Tiassouوصفالكاتب)من ناحية الحركات الجهادية: -9

أضعفتهاالهجمات-خاصةدولغربإفريقيا-بدليلأنالدولاإلفريقية50للجهاديين""نعمة
كاتالمسلحةستنتهزراإلرهابيةإضافةإلىهشاشةنظمهااالقتصاديةوالسياسة،ولذلكفإنالح

ومعتعليقالعبادات.رأسلحتها،وإعادةتنظيمصفهاالداخليياشتغالتلكالدولبالجائحةلتطو
.للخطرعرضةأكثروالشرطةالجيشالتجواليصبحفيالمساجدوالكنائس،وحظر

بالفعلو الهجماتستمرا، يةاإلرهابت وباء من الرغم على على خاصة كورونا القواعدفيروس
ونيجيرياوالنيجروالكمرون.العسكريةفيتشاد
دراسةأ أكدت ترجوقد أنالحركاتوني بليير مؤسسةها خاصةحركةبوكوحرام الجهادية قدت

51تسهمفيانتشارفيروسكورونانظراإلىاألسباباآلتية:
خطاباتزعماءالحركةالداعيةإلىرفضوكسرتدابيراإلغالقالتيأصدرتهاالحكومات -

 المقلدةللغربعلىحّدقولهم.
الحدودالبريةبينها،مّمايؤديإلىنقلكثرةتنقالتأبناءالحركةبينالمدنالتيتّمإغالق -

 فيالمنطقة.ممكنالفيروسإلىأبعدمكان
ذلك الصادرةالتقارير،ويصدق تفيد مخيمعلىبالعثورالتي  في بالفيروس مصاب جثة

.بالعدوىالقرىأهلإصابةالمستغربمنليسلذلك،(Pulka)الالجئينببولكا
                                                           

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 

51BBCHAUSA, Coronavirus: 'Boko Haram na iya yaɗa korona a ƙasashen Tafkin 
Chadi" https://www.bbc.com/hausa/labarai-5276470422 Mayu 2020 

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
https://www.bbc.com/hausa/labarai-52764704
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لنشاطاتهاالدعويةفيالقرىالواقعةفيوصورفيديواألخيرةمقاطعوتبثالحركةفياآلونة
 52وتشاد.والكاميرونوالنيجرنيجيريا


 :أتباع الديانات المختلفةالصراعات بين من ناحية  -2

أتباعها، إلى والمساعدة العون يد لمد إفريقيا ضعف فرصة العالمية الدينية المؤسسات انتهزت
53:وإظهارالتوددإلىغيرتابعيها،فعلىسبيلالمثال

لجنةتشكيلفيابريلالماضي"المتكاملةالبشريةالتنميةلخدمةالتنميةوزارةعبر"الفاتكانأعلنت
،عملمجموعاتخمسمنالمكونةاللجنةهذهوتتألف.Covid-19مواجهةجائحةلـمخصصة

.الوباءبعدمافيالتفكيروكذلك،الصحيةالطوارئلحالةاالستجابةإلىوتهدف
فإن ماأي،للكنيسةالصحيةالمؤسساتترقيةهيللفاتكاتاألولىالمهمةوبخصوصإفريقيا

54.وحدهاإفريقيافيمستوصفا1100منوأكثرمستشفى9200منيقرب
 هي الثانية يمكنكيفلمعرفةالكاثوليكيةالمؤسساتتديرهاالتيالطبيةالهياكلتقييموالمهمة

التيالدروسعلىبناءًالوباءلمواجهةبسرعةاستخدامها غربفياإليبوالجائحةمنتعلمهاتّم
انتشارلمنعحلولوخلقالوقائيةاإلجراءاتحولاألفارقة.أماالمهمةالثالثةفهيتوعية"إفريقيا

55.الفيروس
 التجوال، حظر أثناء الغذاء إلى الملحة السكانية الحاجة إلى كاريتاسشبكةتقومونظرا

(Caritas)ألويسيوسقال.عزلةاألكثرلألشخاصخاصةًالغذائية،الموادبتوزيعأيًضاالنصرانية
Aloysius John)جون األمين الدولية( لكارتاس األساسيةاالحتياجاتتلبيةهوالهدف"العام

56."لألسر
بحجمهالوضعمعللتعاملو كاريتاسأنشأت،أيضا البشريةللتنمية Dicastery ومؤسسة

جائحةخاًصاصندوًقاالمتكاملة   Covid-19  لمواجهة "جونألويسيوسقولي حاجةهناك:
مجمعقبلمنإنشاؤهتمآخرصندوقإلىباإلضافةهذاوالناسلدعميورومليونيإلىبالفعل

                                                           

52Ibid. 
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. 
56 Ibid. 

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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حولاإلرسالياتدولجميعلمساعدةالبابويةاإلرساليةجمعياتقبلمنوإدارتهالشعوبتبشير
57.دوالر010.000تزويدهبـبالفورعلىالباباقاموالتي،األزمةهذهمواجهةفيالعالم

 النصرانيون نظم معوهكذا التام التنسيق مع والميداني واإلداري الفكري المستوى على أنفسهم
حاجاتإخوانهماألفارقةوإبعادهمعنتهديداتكورونا.لتلبيةاألجهزةوالمكاتبالمحليةفي

 :ومن ناحية المؤسسات الدينية اإلسالمية
الغذائية، لألسرة الغذائية والسالل اللحوم توزيع مشاريع نفذت المحلية اإلسالمية الجمعيات فإن

فيتوزيعاألغذيةللمحتاجينخالل وكذلكعلىمستوىاألفرادوجدمنفاعليخيرمنأسهموا
 مدةالحظر.

عشرستةدعمقامتبمبادراتمنأهمهابدورهااإلسالميرابطةالعالمفإنوعلىالمستوىالدولي
للتخفيفمنآثارجائحةكورونا،وفقخطةاستجابةعاجلةتتماشىعالميةدولةومنظمة(91)

المستهدفة البلدان وحكومات العالمية الصحة ومنظمة المتحدة األمم تدابير آسيافيمع قارات
ومالويوالسنغالإفريقياوكشميروجنوبباكستانوتشملفيالمرحلةاألولى: وأفريقياوأوروبا

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

التيتشمل المبادرة دولإسالميةوغيرإسالميةوفقنهجالرابطةالمهتديبقيمدينناوتأتيهذه
المديرالعاملإلعالمواالتصالعلىحدتعبير ".للبرواإلحسانللجميعاإلسالميالرفيعةالداعية

 59 .الوهابالشهريالمتحدثالرسميللرابطةعبد
 األولىوتتمثل فيفيالخطوة جهودها تعزيز بهدف العالمية، الصحة لمنظمة نقدي دعم تقديم

لصحةوالحمايةالمدنيةفيراتااالتخفيفمنآثارالجائحة،إضافةإلىدعمماليللحكوماتووز
 معاإلستراتيجيةعددمندولاالحتياج،وذلكعبرمكاتبالرابطةحولالعالموضمنشراكاتها

شراء الدعم تلقت التي والمنظمات الدول تلك تتولى أن أجل من الدولية، والمنظمات الحكومات
 .                            .التجهيزاتالطبيةوالمستلزماتالصحيةوالوقائيةلمكافحةالوباء

  الخطوة بفيروسفتةالثانيأما المصابين الستقبال مخصصة حكومية مستشفيات تجهيز شمل
كورونابأسَرةطبيةخاصةبالعنايةالمركزةوتأمينأجهزةالمراقبةوقياسالمؤشراتالحيويةوأجهزة

 الطبية، ملحقاتها مع األكسجين وأسطوانات الصناعي الطبيةالتنفس الحقائب توزيع إلى إضافة

                                                           

57 Ibid. 
دولةومنظمةعالميةلمواجهةجائحةكورونا،91إسماعيلرفعت،رابطةالعالماإلسالميتدعم58

https://www.youm7.com/story/2020/4/22/،م404001:14أبريل44تمنشرهيوماألربعاء 
المرجعنفسه.59

https://www.youm7.com/story/2020/4/22/
https://www.youm7.com/story/2020/4/22/
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 تعقيمالتيالمتكاملة عن فضاًل اإلرشادية، النشرات وتوزيع والمعقمات الكمامات على تحتوى
 . 60    المبانيوالمؤسساتالحكومية

ستهدفمساندةالحكوماتعلىالتقيدباإلجراءاتالتيأوصتبهافتللمبادراتةالثالثأماالخطوة
ميةلمقاومةانتشارالجائحةمثلإغالقالمدنأوالحجرالمنزلي،منخاللمنظمةالصحةالعال

تأمينالغذاءللمجتمعاتالفقيرةوالمحرومةوأبناءالقرىالنائيةواأليتاموكبارالسنوالمرضىالذين
لميعدباستطاعتهممغادرةمنازلهمفيظلانتشارالوباء،حيثيجريتسييرقوافلشاحناتيومية

 .                                يساللغذائيةتغطياحتياجاألسرفيتلكالمناطقتحو
تصميموإنتاجعددمنالنشراتواألفالمالتوعويةوالتثقيفيةوتوظيفمنصاتبكماقامتالرابطة

والعنايةاالتصالالخاصةبهاللتعريفبالوباءوطرقالوقايةمنهوأهميةالحجروالتباعداالجتماعي
  61 .بالنظافةالشخصية
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 المحور السادس

 إغالق دور العبادة والجائحة :  

 الديانات ومدى استجابة األتباع نيين وأتباع يالبدائل المتاحة أمام القادة الد


التيتمكنهممنإلىبدائلالقادةالدينيينلجأبعضا،دورالعبادةالمختلفةفيإفريقيإغالقبعد

لدىالمسلمينبعضاألوقاتالمهمةجدا،خاصةوأنهذااإلغالقصادفأداءرساالتهمالدينية
،ومنجانبالنصرانيينعيدالفصحالمباركوعيدالفطرالفضيلوالنصرانيينوهماشهررمضان

القيامة عيد تتناسبأو مناسبة بدائل لنفسه يبحث أن الطرفين كال استطاع وقد ظروف. مع
متابعيهاالقتصاديةعلىالنحوالتالي:




  -على الجانب االسالمي :
  الناس على فرضت والتي إفريقيا في الحكومات اتخذتها التي التدابير االجتماعيإن التباعد

الدينيينيفكرونعنبدائلسريعةهومنع ممنالتجمعاتحتىفيالبيوتالمقدسة،جعلتالقادة
 ألداء ومورخيصة الدينية، اإلعالمشعائرهم أهمية أتت هنا المسلمين،ن لدى والمرئي المسموع

 والقنوات اإلذاعات في المواعظ على إفريقيا في المسلمون ركز استفادالتليفزيونيةحيث كما ،
 االجتماعي التواصل وسائل  من بعضهم مواعظهم وبث كلتسجيل فيسبوك تليغراموتطبيق

،مّماالجمهوراألكبرخاصةأثناءشهررمضانالمباركإلىللوصول (Zoom)وواتساب،وزوم
62"المواعظاإللكترونية"أو"الوعظاإللكتروني".معاذعتيلي أّدىإلىانتشارماسماهالباحث

يكسرالحظرويجتمعوامعالمصلينفيالغاباتستطاعبعضالقادةالدينيينأنامنجانبآخرو
ألداءالشعائرالدينيةخاصةصالةالجمعة.

  -على الجانب المسيحي :
 فإن فرنسيس إفريقياالبابا في )الرديو( اإلذاعة استخدام العديدمناألفارقةقائال:فّضل اليملك

والوصول المؤمنين لمرافقة للكنيسة طريقة أفضل هي اإلذاعة تزال وال التلفزيون، وال اإلنترنت
63."إليهم


                                                           

 وّعاظرمضان"..منالمساجدإلىفضاءاإلنترنت،شبكةالجزيرةاإلعالمية،نشريوم:" ،معاذعتيلي -62
6/5/2020.

.م4091يونيو90موقعراديوالفاتكان،خطابالبابافرنسيس،ألقاهفي-63

https://www.aljazeera.net/author/muathateeli
https://www.aljazeera.net/author/muathateeli
https://www.aljazeera.net/author/muathateeli
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ةالموجودةفيكيعملالنصرانيينعلىتعزيزدوراإلذاعاتالكاثوليهذاالمنطلقومن
برنامج"مساعدةلكأنذويكفيدليالعلىىأهدافهم،منأجلالوصولإلةمختلفالدولاإلفريقي

 المحتاجة" الكنيسة دّعم لوحده إفريقيا. في الراديو محطات من العديد أيضا جانبها دعمتومن
بيساووجمهوريةالكونغوالديمقراطية،-غينيافيالمؤسسةالخيريةالبابويةالمحطاتاإلذاعية

فاسوو ومدغشقرومالويأنغوالوبوركينا وليبيريا وجمهوريةوالكاميرونوكينيا وموزمبيقوأوغندا
 وزامبيا. وتوغو وتنزانيا الوسطى إفريقيا تّم كما التقنية11تمويل للمعدات مخصًصا مشروًعا

 64 لإلذاعاتالنصرانيةفيمختلفالدولاإلفريقية.الجديدةوخمسةمشاريعإلنتاجبرامججديدة


ل فساقاألجأوهكذا السمعيةوالمرعيةإضإلىة التواصلاالجتماعيوسائلاإلعالم مواقع افةإلى

فقد الدعوية، رسائلهم وإيصال الدينية شعائرهم ،(Kinshasa)كينشاساأساقفةرئيسدعاألداء
برامجهاجداولتكييف"إلىاإلعالموسائل،(Fridolin Ambongo)أمبونجوفريدولينالكاردينال

65".روحياًالمؤمنيندعملمواصلةوالتلفزيونيةاإلذاعيةاالحتفاالتلتشمل

 

                                                           

-64  Christophe Lafontaine, COVID-19 en Afrique: les radios catholiques, porteuses 
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 

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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 السنغال خاللمنالمؤمنينمعالروحيةالزمالةلتجربةخطواتالسنغاليةالكنيسةاتخذتوفي

المحليةاإلذاعةمحطاتمنالعديدبثت،المثالسبيلعلى(Thiès)تييسفيف.الراديوترددات
ولألسبوعالليتورجيةالنصوصجميعوتعليقاتالليتورجيةاالحتفاالت فيالنهجنفستبنيتم،

66 (.Espérance Fm)الكاثوليكيةاإلذاعةمحطةقبلمنداكار
المحلية اإلذاعات مع التعاقد تم النيجر مثل كاثوليكية إذاعات فيها يوجد ال التي الدول وفي

 به اضطلع الذي الدور ننسى وال والخاصة. الموجاتبثعلىللحفاظالفاتيكانراديوالحكومية
 67 ،وإيصالرسائلالباباإلىإفريقياعلىالهواءمباشرةفيفترةاإلغالق.ألفريقياالقصيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

66 -IBID. 
 موقع الكنيسة الكاثوليكية بالنيجر على الفيسبوك. -67
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 المحور السابع

 والتباعد االجتماعي  ةالمناسبات الديني

نالمناسباتالدينيةفيالمتدينونفيإفريقياإقامةشعائرهمالدينيةخاصةاألعيادوغيرهامعتادا
نكهة من له لما النفوس إليه تشتاق جّو في واألقرباء األسر مع األفراح ومقاسمة غفير، جمع

اضطرمعتنقيجميعاألديانإلىإقامةتلكالمناسباتاالجتماعيخاصة،لكنمعتطبيقالتباعد
صادفتمعتدابيركوروناعلىواألفراحفيعزلةتامة،ويمكنتناولتلكالمناسباتالسنويةالتي

النحوالتالي:
يجتهدالذيرمضانالمباركشهرحلولصادفتقراراتالتباعداالجتماعيلدىالمسلمين -

فيثمالتهجدجماعةصالةالتراويحأداءفيالعباداتالفرديةوالجماعية،خاصةالمسلمونفيه
ُأجبروا،حيثبسببجائحةكورونايختلفالعامأنالوضعفيهذامساجدهمومصلياتهم،إال

مّماقللمنطعمهذاالشهرالذيعلىالصالةفيرحالهمبعدأنأُغلقتبيوتهللاأمامالمصلين
الخيريةعلى باألعمال القيام من لميتمكنوا األموال ذوي فإن آخر جانب الجميع،ومن ينتظره

عيالذييستغلهالمعدومينفيالحصولعلىالوجهالمعتادمثلالساللالغذائية،والفطورالجما
فطور وال تهجد وال تراويح بال رمضان فهو المبارك، رمضان شهر خالل واألشربة األطعمة

 جماعي.
لصلواتالتهجد،وتجدراإلشارةهناإلىأنبعضالدولاإلفريقيةمثلالنيجرفتحتالمساجد

ممّ شروط حسب العيد صالة إقامة للمسلمين سمح نيجا وفي الدولة، باعتبارهايحددتها ريا
جمهوريةفيدرالية،أجازبعضالوالةإقامةصالةالعيدبشروطهم،بينمالميسمحلذلكبعضهم.

 كماسمحتبعضالدولأمثالتوغووالسنغالوماليوغيرهابإقامةصالةالعيدبشروطمحددة.
 المسلمين، قلوب في مكانه وجد التخفيف ذلك أن شك انقطاعوال بعد فيهم الحياة أعاد حيث

طويلعنالمساجد.
فيإفريقيابالمقارنةإلىنظرائهمالمسلمينوالمسيحيينفإننوعلىالرغممنقلةاليهوديي -

بدايةعيدالفصح،الذييعدوهيليلةالثامنمنأبريلعندهمأيضاصادفتكماتدابيراإلغالق
ال لدى الدينية األعياد أهم من وجبة. يهودواحدا لتناول المناسبة بهذه اليهودية األسر وتجتمع

خاصةتدعى"السيدر"،ولتالوةالنصوصالدينيةواألدعيةواألغانيالدينيةوروايةالقصصذات
العبرالدينية.ففيهذاالعيديتذكراليهودكيفقادالنبيموسىأجدادهمبعيداعنالعبوديةفي

. مصر إجراءات أن أنبيد تعني العالم دول من الكثير في اآلن المطبقة االجتماعي التباعد
 68 ."اليهودلنيتمكنواهذهالسنةمندعوةاآلخرينلمشاركتهمفيوجبة"سيدر

                                                           

 4040أبريل/نيسان  8فيروسكورونا:كيفيمكنإحياءالشعائرالدينيةفيزمنالوباء؟بي،ديسيكوليبو -68
52215440-https://www.bbc.com/arabic/world 

https://www.bbc.com/arabic/world-52215440
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عيدالفصحالمسيحيأو"عيدالقيامة"أيضاعندهمصادفاإلغالقأماالنصرانيونفقد -
أبريلالذييحتفلونفيهبقيامةالمسيحوبعثهبعدصلبه،ويعدأهماألعيادالدينية94وهواليوم

"الجمعةالعظيمة"يجتمعالناسفيالكنائسفيهذهالفترة،والسيمافييوميو.لدىالمسيحيين
الفصح"و أوأحد القيامة" .""أحد الصحية التدابير فرضته للوضعالتي الطقوسأجريتفنظرا
وا  بعدلقداسات ،69 .عن النيجيرية العاصمة في تقيم مسيحية وهي كوتسوشي، كارول تقول

اإلنترنت، على زوم تطبيق طريق عن العظيمة الجمعة يوم المقدس التناول شعيرة "سنجري
فبسببالموقفالحاليالنستطيعالحصولعلىالخبزالذيُيستخدمفيالكنائس،ولذاسنستخدم

نأخذقطعةمنالخبزالعاديوكميةمنعصيرالعنب،"."واستطردتقائلة الخبزمادةأخرىتمثل
 70."ونصليعلىهذهالموادالتياخترناهاومنثمنتلودعاءالتناولسوية

"يرسللناقادتناالدينيونأسبوعياموادللمناقشة،ونقومبمناقشتهاعبرزومكلثالثاءأيضاوتقول
وجمعة،ثمنصلي.اليخلواألمرمنصعوبة،ولكنيأعتقدأنهأسلوبجميلللتقربإلىالرب

وتؤكدكارولأن."وأنتجالسفيداركخصوصاوأناألطفاليشاركونفيقراءةالكتابالمقدس
71."ألسلوبفوائدجمة،إذتقول"أعتقدأنهقّربنامنبعضناالبعضأكثرمنالسابقلهذاا

















                                                           

نفسه.المرجع -69
نفسه.المرجع -70
نفسه.المرجع -71
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 نظرة مستقبلية

 )تضمن توصيات لتحسين أداء الدعاه والمصلحين (

،فعلىالرغممنالتحذيراتلهممنآثارهذهالجائحةإنمنلطفهللاباألفارقةأنهخفف
 المتشائمة والتصريحات حول إيمانا إفريقيا، تنتظر التي المزعومة اإلنسانية عدمبالكارثة

قدرةالقارةاإلفريقيةعلىمواجهةالجائحة،فإنالقارةاإلفريقيةصمدتبعونهللاوتوفيقهأمام
التحتيةىوالبن،ةالمتقدماألجهزةالطبيةالتيتمتلككلالجائحةالتيأعيتالدولالعظمى

 الراقية، وعلالصحية كل فى التسرّحل، من فيليس منتصرة خرجت إفريقيا بأن البوح ع
.حربكورونانظراإلىالنفوسالتيأبادتهاالجائحةفيالدولالغربية

لميبقسوىالتفكيرحولاآلثارالتيقدتخلفهاالجائحةفيإفريقياوالدراساتاالستشرافيةو
الباحثونلالحترازيهاينبغيأنيعكفعلالتيونظرةمستقبليةثاقبةحولمآالتالجائحة،

مننظائرهذهالجائحةعلىالمستوىاالقتصاديواالجتماعيوالصحيوالسياسيوالديني.
وعلىهذاينبغيتقديمنظرةمستقبليةحولالجائحةعلىالنحوالتالي:

النظر يمكن فهل مّمايبغيالفكرحولههو"مصيرالعالمفيفترةمابعدكورونا"، -9
اأوأنه؟ب "الفيروسات"و ب البيلوجية أو حر و بداية للحر على أنها هذه الجائحة  إلى

لصالحالشركات(بالفيروسلتجارةايتكسبفيهبالفيروسات)لعصرجديدبدايةلإيذان
إنسان ما بعد وهلسيحتاج"الكبرىلألدويةالعالميةوشركاتالكماماتوموادالتعقيم؟

 ؟ (Anti-Virus) د للفيروساتكورونا" إلى مضا
القاتلة بالفيروسات السيئة النوايا ذوي يتكّسب أن الغريب من ليس شيء كل قبل

 األدويلآلدميين بيع نظراؤهممقابل تاجر أن سبق فقد ضدها، وتطعيمات باإلنسانة
،مّمايدلعلىأنكرامةاإلنسانليستمعتبرةعنطرقالتجارةالمثلثةبرمتهاإلفريقي

.فيعالماالقتصادالحر
 أيضا العصر هذا سمة ويكفيبالتكّسبومن بالناس، تحل التي والويالت المصائب

 ذلك على دليال أن كوهين أو كوهيناألمريكي األالمخترع فريد كمبيوتر،لول فيروس
بمافيهامن،تسببفيإتالفالماليينمناألجهزةالحاسوبيةلماليينمناألشخاص

والالملفات الفذةمعلومات بعض استغل نفسه الوقت في لكن ، السيئة النوايا هذهذوي
شركاتعظمىإلصدارتأسستواختراعالفيروسات،فيالكوارثالمعلوماتيةبالتكسب
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تجارةليصبحهذاالصنيعالشنيعفيمابعدالمستوىالعالميعلىمضاداتالفيروسات
الكسادفيها.وبالتاليمشروعة

لمبأسرههوالدراساتاالعملالشاقالذيينتظرالفقهاءوالعلماءفيإفريقياوفيالعإن -4
 حول المستقبلية التي الفقهية النوازل قد هذه ترافق هذهالجائحات تمس أن وينبغي

الدراساتجميعالجوانبالموضوعاتالفقهيةلتكونمرجعامستقبال،ومنالموضوعات
 :حولهاالعاجلةالتيينبغيالبحث

 .الجائحاتاألحكامالفقهيةالمتعلقةبالتعاملمعجنائزأموات -أ
 .الجائحةاألحكامالشرعيةالمتعلقةبالمساجدفيزمن -ب
 .فيالمعامالتبالجائحاتاألحكامالفقهيةالمتعلقة -ت
 عبادات.فيالبالجائحاتاألحكامالفقهيةالمتعلقة -ث
 .فياألحوالالشخصيةبالجائحاتاألحكامالفقهيةالمتعلقة -ج
 .الجائحاتاألحكامالفقهيةالمتعلقةبحظرالتجولفيفترة -ح

 
والمعاهدالجامعاتفيتدريسهفياألقسامالفقهيةيتّميجبوضعمصطلحفقهيجديد -1

موضوعاتهذاالفّن"يتناول" فقه األوبئة والجائحاتوهوالعليالتدريباألئمةوالدعاة
الجائحاتفيالعصرالمعاصر،األوبئةو،وخصائصاتاألوبئةوالجائحبمفهومتتعلق

األوبئةو نوازل في والفتاوى االجتهاد وي،والجائحاتضوابط األصوليةرصد القواعد
باألوبئة المتعلقة والمقاصدية يتناولوالفقهية كما والخطباء األئمة والعلماءمسؤولية

التيتوالجائحات،وذلكاحترازامنالوقوعفيالمتخبطانحواألوبئةوالمؤذنينوالدعاة
 .وقعفيهابعضالعلماءوالدعاةفيالعالماإلسالميحولجائحةكورونا

2-  إلىإن أساسا ترجع الغربية إفريقيا في الملحوظة الكالمية والمشادات االختالف كثرة
ىغراراللجانالدائمةللفتوىعل"مركزية"جهاتضعفالقيادةالدينيةفيها،وعدموجود

التيترجعإليهاوالمجمعاتالفقهيةفيالدولالعربيةدوراإلفتاء،وهيئةكبارالعلماءو
 الدولةفيالنوازلالفقهيةالتييتعلقبهامصيرالدولة.

منابراإللكترونية"يمكنإنانتشارمايمكنأنيسمىبالمواعظاإللكترونيةأوحتى"ال -1
جماهيرهماعتباره إلى والدعاة العلماء وصول تسهل جانب من فهي حدين: ذو سالح

في للمتطفلين واإلفتاء الوعظ باب تفتح أخرى ناحية ومن شيقة، عصرية وسيلة عبر
خاصةفيمجتمعاتتقلفيهاالعلومالدينية،ومنالصعبإغالقهذاالبابإنفتح

 لمالحقيقيوحاطبليل.االثقافةالدينينويصعبلهاالتفريقبينالع
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1-  إن تختلفالمنبريةالمواعظ المواعظ عن فيهافاإللكترونية، المصلون يستمع األولى
 اإللكتروني الوعظ حالة في أما حتىُينهي، االستماعإلىالمقطعأوللواعظ فيصعب

أمامالدعاةوالوّعاظ،لذاالبدأنمشاهدتهإلىنهايته،مما حقيقيًا تتوفريشّكلتحديًا
 الموعظة نجاح في ُتسهم التي القواعد من مجموعة مناإللكترونية منها، واالستفادة

، كل ما قلَّ الوقت زاد الحضورعنصر الوقت ف،والنظرإلىالموضوع والفكرةتميُّز:أهمها
بدمناوقل  عدد الميغابايت ويسهل تنزيله ومشاهدته للجميع وال ، بالجوانب الهتمام

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

والتعليمات -0 المعلومات إيصال في محوريا دورا لعبت االجتماعي التواصل وسائل إن
قبل من خاصة بعناية تحظى أن يجب لذلك التجوال، حظر أثناء الدينية والتعليم

 والدعاة.الباحثين
يكفيهاماورالهادئ،اوالوحدةوالتعاونوالحوالتفاهموالسالمإنإفريقيااليومبحاجةإلى -2

الداخليإلىتوحيدبحاجةتعانيمنهمنالحروبواألزمات،فهي بينصفها السيما
 ،فهمأحوجإلىالوحدةمنغيرهم.بالوالءالقادةالدينيينالذينيدينلهمالقاصيوالداني

إفريقيا -1 في الحكومات بها اعترفت التي العليا اإلسالمية والمؤسسات المجالس على
،وإعادةتنظيمصفوفهاالداخليةبجلبالفقهاءالمتخصصينفيهاوأداءهاتصحيحمسارها

 من لتتمكن ثّم ومن الفقهية، النوازل من لها يعرض ما بقراراتها،دراسة العامة إقناع
 اجإلىعال ممثقففحسببلإلىالفقيهالمجتهدأحوج.فالعالماليوماليحت

،ألولمرةبرزتأهميةالقادةالدينيينفيدولإفريقيةتبنتالعلمانيةفيدساتيرها -90
في مسئوليةواستخدمتهم خولت الحكومة أن بحيث للدولة، مصيرية مصلحة تحقيق

 العلماء، إلى المساجد إغالق نيران إطفاء في قلوبواستخدمتهم في الغضب
فهو.المواطنين اإلفريقي، واالجتماعي السياسي النظام في الدين مكانة على يدل مّما

 مأوىُيؤوىعندماتنقطعالسبلأمامالعلمانيين.
يظهرجليامنالعرضالسابقضعفالعلماءالمسلمينمنناحيةتخطيطوتنفيذ -99

النصةالتطوعياألعمال القادة بخالف كورونا زمن مستوىفي على كانوا الذين رانيين
أن على يدل مّما الجائحة، لمواجهة والمادي النفسي واالستعداد والمسئولية اإلدراك
الجمعياتاإلسالميةوالمنظماتاإلسالميةالمحليةفيإفريقيابحاجةماسةإلىدورات

توقفتبتوقفتدريبيةحولاالكتفاءالذاتي،وإدارةالكوارثواألزماتبدليلأنأنشطتهم
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ضد الحمالت أثناء دورهم غياب إلى أدى مّما والداخلية، الخارجية المالية مصادرهم
 النصرانيةالمحلية.اتالجائحةبخالفالجمعي

لعلماءفيإفريقياغيابأدبالخالفالذيمنأهمنقاطالضعفالتيبرزتبينا -94
 متجاهبعضالقادةالدينين.افتحبابالنقدوالتوبيخللعواممّينبغيأنيتصفوابه،


:باآلتيونظرالكلماسبقيوصيالباحثالقادةالدينيين

توقيععنربالعالمين،وعلىعبارةعنإنالفتوىأوإصدارأحكامعلىالنوازلأوغيرها -أ
يجب قبلإطالقالحكمعليهانازلةالرصدوالدعاةعلىاألئمةوالعلماءهذا بجميعأبعادها

منقبلأل  جديدًا تتطّلبنظرًا فهمهامنناحيةالعلماءالربانيينَنكلنازلةتحدثللناس,
استخالص،ثممنناحيتهامعاألصولواألدلةالتيتضبطهاثممنناحيةتكييفهاوتصّورها

 أحكامهاوأحكاممتعلقاتها.
إلصدار -ب يؤهلك الشريعةال كلية من تخرجك أو الكتب بطون في الدين لمسائل تعلمك إن

الفتوىواعلمأنره.سفتاوىمنالعيارالثقيلالتييرتبطبهامصيرالدولةأومصيرالعالمبأ
 نظر، وسعة وحكمة، وفطنة وتحقيق، ودربة، أمانة أيضا وهي أهلها، ممارسة،ولها طول

 ةأمامهللايومالدين.ومسئوليةعظيم
غموض -ت من بها يحيط لما المعاصرة، النوازل حيثيات بجميع الفرد يحيط أن الصعب من

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






 


