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الملخص

حیاةطریقةتغیروھيواسعا،عمیقااإلنسانيالمجتمععلىتؤثر19كوفید-جائحةإن

كبیرةمساھماتالصینيالمجتمعمنمھماجزءتعتبرالتيالصینیةالمسلمةتقدمشدیدا.الناس

أدوارعلىالدراسةھذهتركزعلیھ.والسیطرةكورونافیروسومكافحةالبالدتطوردفعفي

.19كوفد-جائحةظلفيالمجتمعبناءفيتؤدیھاالتيالصینیةالمسلمة

الصینيالمجتمعالصینیة،المسلماتدور،19كوفد-جائحة:الدلیلیةالكلمات

Abstract:

The COVID-19 pandemic is affecting the human community

profoundly and broadly, and it is changing the way of people's lives

severely. The Chinese Muslim Women which is an important part of

Chinese society, make significant contributions to promote the country's

development and combating and controlling the Corona virus. The study

focuses on the roles of the Chinese Muslim Woman in building society

in light of the COVID-19 pandemic.

Key words: COVID-19 pandemic, the role of Chinese Muslim Women,

Chinese society
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المقدمة

دیسمبرفياألولللمرةعنھاأُبلغمجتمعنا،فيمستمرةعالمیةجائحةھي19كوفد-جائحة

نحومكافحتھ،فيوصارمةمتعددةإجراءاتالدولمختلفمنالحكوماتوتتخذم،2019 1

إغالق المدن والحدود، وتقویة اختبار الحمض النووي، وفرض الحجر الصحي اإللزامي.

المرأة المسلمة جزء ال یتجزأ من المجتمع اإلسالمي، وھي تؤدي دورا مھما في تكوین

المجتمع اإلنساني وتطویره. لقد عاد اإلسالم بھا إلى الفطرة التي فطرھا هللا تعالى علیھا، وإلى

كما جعل لھاالھدى الذي أنزل هللا تعالى لخیر البشریة على اإلنسان األول آدم (علیھ السالم)، 2

ِمْثلُ الَِّذي َعَلْیِھنَّ ِباْلَمْعُروِفَۚوَلُھنَّحقوقا وواجبات معلومة واضحة، وقال هللا عز وجل: ﴿

ُ َعِزیٌز َحِكیٌم َجاِل َعَلْیِھنَّ َدَرَجٌةۗ َوهللاَّ وُكلُُّكْم مسئوٌلوجاء في الحدیث الشریف: ُكلُُّكْم راٍع،﴾،َولِلرِّ 3

ُجُل راٍع عَلى أَْھِل َبْیِتِھ، والمْرأَةُ راِعیٌة َعَلى بْیِت َزْوِجھا ووَلِدِه، ِتِھ، واألَِمیُر َراٍع، والرَّ عْن رِعیَّ

ِتِھ. 4َفُكلُُّكْم راٍع، وُكلُُّكْم مسئوٌل عْن رِعیَّ

السعیدة،الكبیرةالصینیةاألسرةبناءفيعنھیستغنىالعنصراالصینیةالمسلماتتعتبر

وقد قدمن مساھمات بارزة في تعزیز تنمیة البالد وتقدمھا. إن ھن یتمسكن بأحكام القرآن الكریم

والحدیث الشریف في الوقایة من فیروس كورونا ومكافحتھ والسیطرة علیھ، ویساعدن كبیرا في

ھذه العملیات.

4 م2007الحدیث،دار(القاھرة:الصالحینریاضالدمشقي،النوويشرفبنیحیىزكریاأبوانظر: )،
110ص .

3 228اآلیةالبقرة،سورةانظر: .
2 13صم)،1،1994طحزم،ابندار(بیروت:اإلسالمیریدھاكماالمرأةعادل،مصطفىخالدانظر: .

1، " 19تفید-معلومات "، WIKIMEDIA :انظر
https://meta.wikimedia.org/wiki/COVID-19/ar.
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،19كوفد-جائحةضوءفيالمجتمعبناءفيالمسلمةالمرأةدورحولالبحثھذایتمحور

ویتخذ المجتمع الصیني نموذجا، الكتشاف الدور االجتماعي واألسري الذین تؤدیھا المسلمات

الصینیات في ظل تفشي الوباء.

مشكلة البحث

علىالمدىطویلةشدیدةتأثیراتلھاعامة،صحیةطوارئحالةھي19كوفد-جائحةإن

والوقایةوتقدمھاالدولةتطورفيكبیراالصینیةالمسلمةتساھمالیومیة،الناسوحیاةالمجتمع

من الوباء ومكافحتھ والسیطرة علیھ.

تركز معظم الدراسات على دراسة دور المرأة المسلمة في توجیھ األبناء كما في في دراسة

بدردراسةفيكمااألسرةاستقرارفيالمسلمةالمرأةودورمسكي،جمیلسمیرةالسیدة 5

فيكماإسالميمنظورمناالجتماعيودورھاالمسلمةالمرأةوأوضاعالذیابي،رجاءإبراھیم 6

وأثرهالكراموالصحابةالنبوةعصرفيالمسلمةالمرأةودورالجواھري،حسنللشیخدراسة 7

فيكورونافیروسوتتناولالعباسي،عليمحمدإیادالفلسطینيالمجتمعفيالمرأةعلى 8

حیثمنالدراساتھذهعنفیختلفالبحثھذاوأمابوعموشة،نعیمدراسةفيكماالجزائر 9

9 االجتماعيالتمكینمجلةتحلیلیة"،دراسةالجزائر:في)19(كوفید-كورونا"فیروسبوعموشة،نعیمانظر:
( م2،2020ع،2جاألغواط)،ثلیجيعمارجامعةاألغواط: .

8 فيالمرأةعلىوأثرهالكراموالصحابةالنبوةعصرفيالمسلمةالمرأةدورالعباسي،عليمحمدإیادانظر:
جامعةالعلیا،الدراساتكلیةدكتوراه،(رسالةالشریفالنبويالحدیثضوءفيدراسةالفلسطیني:المجتمع
م2016والتكنولوجیا،للعلومالسودان ).

7 المقدسة(قمإسالميمنظورمناالجتماعيودورھاالمسلمةالمرأةأوضاعالجواھري،حسنالشیخانظر: :
م1،2007طالعقائدیة،األبحاثمركز ).

6 المجادلةسورةفاتحةضوءفياألسرةاستقرارفيالمسلمةالمرأة"دورالذیابي،رجاءإبراھیمبدرانظر: "،
م43،2019عبابل)،جامعة(بابل:واإلنسانیةالتربویةللعلوماألساسیةالتربیةكلیةمجلة .

5 1طالعلمیة،الكتبدار(بیروت:األبناءتوجیھفيالمسلمةالمرأةدورمسكي،جمیلسمیرةالسیدةانظر: ،
.(م2005
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واتخاذ،19كوفد–جائحةضوءفياإلنسانيالمجتمعبناءفيالمسلمةالمرأةدورتوضیح

المجتمع الصیني أنموذجا.

أسئلة البحث

یسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:

ظلھا؟فيالمتداولةاالجتماعیةالمصطلحاتوما،19كوفید-جائحةما.١

؟19كوفد-مكافحةفيالصینیاتللمسلماتاالجتماعيالدورما.٢

؟19كوفد-مكافحةفيالصینیاتللمسلماتاألسريالدورما.٣

أھداف البحث

یسعى البحث إلى تحقیق األھداف اآلتیة:

ظلھا.فيالمتداولةاالجتماعیةوالمصطلحات،19كوفد-بجائحةالتعریف.١

.19كوفد-مكافحةفيالصینیاتللمسلماتاالجتماعيالدورعنالكشف.٢

.19كوفد-مكافحةفيالصینیاتللمسلماتاألسريالدوراستنباط.٣

أھمیة البحث

تتجلى أھمیة ھذا البحث في النقاط اآلتیة:

حولتحلیلیةدراسةوتقدیماإلنساني،المجتمعبناءفيالمسلمةالمرأةبدوراالھتمام.١

المسلمة الصینیة.

أيلدراستھا،جدیدبابوفتحاإلنساني،المجتمعفي19-كوفیدجائحةبآثارالعنایة.٢

ارتباطھا بالمرأة المسلمة، واتخاذ المجتمع الصیني أنموذجا.

جائحةضوءفيالمرأةقضیةلدراسةوالثقافیةاالجتماعیةالثمارإثراءفياإلسھامتقدیم.٣
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.19-كوفد

منھج البحث

ینتھج البحث المناھج اآلتیة:

أوال: المنھج الوصفي

ظلھا.فيالمتداولةاالجتماعیةوالمصطلحات19كوفد-بجائحةالبحثیعرف

ثانیا: المنھج التحلیلي

یحلل البحث دور المسلمة الصینیة االجتماعي واألسري في بناء المجتمع في ظل جائحة

.19–كوفید

ظلھافيالمتداولةاالجتماعیةوالمصطلحات19كوفد-بجائحةالتعریفاألول:المبحث

19كوفد-بجائحة.التعریف1

فیروسسببھام،2019كورونافیروسلمرضمستمرةعالمیةجائحةھي19كوفد-جائحة

10).2كوف–(سارس-الشدیدةالحادةالتنفسیةبالمتالزمةالمرتبط2كورونا

وأعلنتم،2019عامدیسمبرشھرأوائلفيالصینیةووھانمدینةفيالفیروستفشي 11

عامةصحیةطوارئحالةُیشكلالفیروستفشيأنینایر30فيرسمًیاالعالمیةالصحةمنظمة

11 Chaolin Huang. 2020. “Clinical features of patients infected with 2019 novel
coronavirus in Wuhan”, Lancet. 395 (10223), February, p 497-506.

10 World Health Organization.2020. “Naming the coronavirus disease
(COVID-19)
and the virus that causes it”, 16 May,
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guid
ance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes
-it.
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12مارس.11یومجائحةإلىالفاشیةتحولوأكدتالدولي،القلقعلىتبعث

حتىومنطقةدولًة188منأكثرفي19بكوفي-إصابًةملیون194منأكثرعنأُبلغ

أكثرتعافيإلىباإلضافةوفاة،حالة4170000منأكثرتتضمنم،2021یولیو27تاریخ

13من ملیون مصاب.

ینتقل الفیروس بالدرجة األولى عند المخالطة اللصیقة بین األفراد، وغالًبا عبر الرذاذ

تسقط القطرات عادًة علىو القطیرات التنفسیة الناتجة عن السعال أو العطاس أو التحدث. 14

األرض أو على األسطح دون أن تنتقل عبر الھواء لمسافات طویلة. وفي سیاق أقل شیوًعا، قد

ُیصاب األفراد نتیجة لمس العینین أو الفم أو األنف بعد لمس سطح ملوث بالفیروس. تبلغ قابلیة

14 European Centre for Disease Prevention and Control. 2020. “Q&A on
COVID-19”,
May,
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers.

13 ArcGIS. Johns Hopkins University. 2020. “COVID-19 Dashboard by the
Center for
Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University
(JHU)”,
27 July,
https://coronavirus.jhu.edu/map.html.

12 2020مارس11عالمي"،كوباء"كوروناسي،بيبيانظر: ،
https://www.bbc.com/news/world-51839944;
World Health Organization.2020.” Statement on the second meeting of the
International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the
outbreak of novel coronavirus (2019- nCoV)”, 30 January,
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-m
eeting-of-the-
international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-
outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov);
World Health Organization. 2020. “WHO Director-General's opening remarks
at the media briefing on COVID-19-11 March 2020”, 11 March,
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remar
ks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.
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العدوى ذروتھا خالل األیام الثالثة األولى بعد ظھور األعراض، مع إمكانیة انتقال المرض قبل

15ظھورھا عبر المرضى غیر العرضیین.

تتضمن األعراض الشائعة لمرض الحمى والسعال واإلعیاء وضیق التنفس وفقدان حاستي

الرئة ومتالزمة الضائقة التنفسیةقد تشمل قائمة المضاعفات كًال من ذاتالشم والتذوق. 16

وبدایة األعراض من یومین حتىتتراوح المدة الزمنیة الفاصلة بین التعرض للفیروسالحادة. 17

أیام.خمسةیبلغوسطيبمعدلیوًما،14 1819

مسافةعلىوالمحافظةالسعال،عندالفموتغطیةالیدین،غسلالوقائیةالتوصیاتتشمل

بإصابتھمالُمشتبھاألشخاصومراقبةالعامة،األماكنفيالكماماتوارتداءاألفراد،بینكافیة

19 20–2019كورونافیروس"جائحةویكیبیدیا،انظر: "،
https://ar.wikipedia.org/wiki/ . 20-2019جائحة_فیروس_كورونا_

18 Centers for Disease Control and Prevention.2020. “Symptoms of
Coronavirus
)COVID-19)”, 16 May,
https://web.archive.org/web/20200516235859/https://www.cdc.gov/coronaviru
s/2019-ncov/index.html.

17 Centers for Disease Control and Prevention. 2020. “Interim Clinical
Guidance for
Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19)”, 4
April,
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-manageme
nt-patients.html.

16 Claire Hopkins. 2020. “Loss of sense of smell as marker of COVID-19
infection”,
Ear, Nose and Throat surgery body of United Kingdom, 28 March; Centers for
Disease Control and Prevention. 2020. “Coronavirus Disease 2019)
COVID-19)”,
10 February,
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
.

15 20–2019كورونافیروس"جائحةویكیبیدیا،انظر: "،
https://ar.wikipedia.org/wiki/ . 20-2019جائحة_فیروس_كورونا_
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20مع عزلھم ذاتًیا.

تتضمن أضخم ركود اقتصاديسبب الوباء أضراًرا اجتماعیة واقتصادیة عالمیة بالغة، 21

عالمي منذ الكساد الكبیر، باإلضافة إلى تأجیل األحداث الریاضیة والدینیة والسیاسیة والثقافیة أو

الشراء،ھلعمنحالةحدوثنتیجةتفاقموالمعداتاإلمداداتفيكبیرونقصإلغائھا، 2223

مادولة،190فيالمحليأوالوطنيالصعیدینعلىوالكلیاتوالجامعاتالمدارسوأُغلقت

24العالم.فيالطالبمن%73.5نحوعلىأثر

لقد اتخذت الحكومات في جمیع أنحاء العالم إجراءات عدیدة لمكافحة الفیروس، مثل فرض

قیود على حركة الطیران، وتطبیق اإلغالق العام، وتحدید ضوابط األخطار المھنیة، وإغالق

25المرافق.

25 20–2019كورونافیروس"جائحةویكیبیدیا،انظر: "،
https://ar.wikipedia.org/wiki/ . 20-2019جائحة_فیروس_كورونا_

24 20–2019كورونافیروس"جائحةویكیبیدیا،انظر: "،
https://ar.wikipedia.org/wiki/ . 20-2019جائحة_فیروس_كورونا_

23 Jade Scipioni. 2020. “Why there will soon be tons of toilet paper, and what
food
may be scarce, according to supply chain experts”, CNBC, 18 March,
https://www.cnbc.com/2020/03/18/supply-chain-experts-foods-that-could-be-le
ss-available-in-pandemic.html.

22 The New York Times. 2020. “A List of What's Been Canceled Because of
the
Coronavirus”, 1 April,
https://www.nytimes.com/article/cancelled-events-coronavirus.html.

21 Editorial. 2020. “Here Comes the Coronavirus Pandemic: Now, after many
fire
drills, the world may be facing a real fire”, The New York Times, 29 February,
https://www.nytimes.com/2020/02/29/opinion/sunday/corona-virus-usa.html.

20 Unite against. 2020. "Unite against COVID-19", 19 May,
https://covid19.govt.nz/.
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ظلھافيالمتداولةاالجتماعیةالمصطلحات.2

المصطلحاتمنكثیراوتظھرالمدى،وبعیدعمیقامجتمعناعلى19كوفد-جائحةأثرتلقد

االجتماعیة المتداولة في ظلھا، نقدم بعضھا كما یأتي:

(Social Distancingاالجتماعيالتباعد.١)

ھو أحد أنماط اإلجراءات المتبعة من أجل التحكم في انتشار األمراض واألوبئة التي ال

األشخاصبیناالحتكاكمنالتقلیلعبربلطبیة،إجراءاتأودوائیةعقاقیراستخدمتتضمن

واألنشطةالموسیقیةالحفالتمنبدءاالمختلفة،االجتماعیةالنشاطاتتخفیضخاللمن

26الریاضیة، ووصوال إلى الخروج مع األصدقاء وحتى االجتماعات العائلیة.

یساھم االبتعاد االجتماعي في تخفیض احتمالیة اإلصابة بمرض معد بفضل عزل األشخاص

المصابین عن السلیمین، وھو ما سینعكس بدوره على عدد الوفیات المرتبط بانتشار مرض

وبائي. بعد تفشي فیروس كورونا المستجد وتحولھ جائحة عالمیة، أصبح االبتعاد االجتماعي

إحدى أھم اإلستراتیجیات المتبعة حول العالم إلبطاء انتشار الفیروس وتقلیل مخاطره على

27السكان.

Flatteningونموذج)، the Curveالمنحىتسطیحبمفھوماالجتماعياالبتعادیرتبط)

النمو األسي (المضاعف) النتشار الفیروس، إذ إن االبتعاد االجتماعي سیؤثر على معدل النمو

الخاص بالفیروس ویجعل منحى نموه أبطأ كما أنھ سیخفض من العدد األعظمي للحاالت التي

27 السابقالمرجعانظر: .

26 زمنفيمعرفتھاعلیكیتوجبالتيوالمفاھیمالمصطلحات"أھمریفیو،تكنولوجيتيآيإمانظر:
م2020مارس17كورونا"،فیروس ،

https://technologyreview.ae/دلیل-المصطلحات-والمفاھیم-كورونا/.
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28یمكن أن تصاب بھ.

التخفیفاستراتیجیات.٢

انتشارإلبطاءالمجتمعیتخذھاأنیمكنالتياالستعداداتھيالتخفیفاستراتیجیات

المستشفیات.مثلالمھمة،التحتیةوالبنیةبھاإلصابةلخطرالمعرضیناألفرادوحمایةالمرض،

للناسالالزمالدعموتقدیمالعامة،التجمعاتمنوالحدالمدارس،إغالقاإلجراءاتھذهومن

29التخاذ التدابیر الوقائیة.

التاماإلقفال.٣

ھو إغالق جمیع األنشطة غیر األساسیة، ومطالبة الموظفین غیر الضروریین بالعمل من

دة لعملیة اإلقفال التام تختلف من مكان إلى آخر، ولكنھ في عدد من المنزل. لكن الشروط المحدِّ

المسموحمنیظلقدأنھرغموالمطاعم،السینماودوروالحاناتالمدارسإغالقیعنيالبلدان

للذھابمنازلھممغادرةالغلقھذاأثناءفيالناسبإمكانویظلالمنزل.إلىالطعامتوصیلبھ

تفرضالدولبعضلكنوالصیدلیات.البقالةومحالتالوقودمحطاتمثلالمھمة،األماكنإلى

30حظر التجول.

المجتمعياالنتشار.٤

بالفیروس لكن مصدر اإلصابة غیریشیر ھذا المصطلح إلى الحاالت التي تأكدت إصابتھا

31معروف، وال یمكن إرجاعھ إلى السفر خارج البالد أو االختالط بشخص مصاب.

31 السابقالمرجعانظر: .
30 السابقالمرجعانظر: .

29 سالمتكأجلمنالمصطلحاتھذهمعرفةعلیكبالعالم..كورونافیروسانتشار"بعدبوست،عربيانظر: "،
25 م2020مارس ،

https://arabicpost.me/ /تحلیالت2020/03/25بعد-انتشار-فیروس-كورونا-بالعالم-علیك-م/ /.

28 السابقالمرجعانظر: .
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Herdالجمعیة،المناعةالقطیعمناعة.٥ immunity

كبیرةنسبةتكتسبعندماوتحدثالمرض،منالمباشرةغیرالحمایةأشكالمنشكلھي

المرض،ضدالتلقیحبسببأوسابقا،بھااإلصابةبسببإمامعینة،عدوىمناعةالمجتمعمن

تمتلكالسكانمنكبیرةنسبةكانتفإذاللمرض،مناعةلدیھملیسالذینلألفرادحمایةیوفرمما

مناعة لمرض معین، فإنھ یساعد في عدم نقل ھؤالء األشخاص للمرض، وبالتالي تتوقف

32العدوى.

Remote Workingبعدعنالعمل.٦

ھو یعني عدم الحاجة إلنجاز العمل ضمن مكان محدد مثل مكاتب الشركات، بل القدرة على

33إنجاز العمل بشكل سلس ال یتطلب حضورا فیزیائیا دائما للموظفین أو المعنیین.

تزایدوقدالمنزل،منالمطلوبةالوظائفإنجازعلىالقدرةھوبعدعنالعملأشكالأبرز

تتیحالتيوالبرامجوالتطبیقاتاإلنترنتتطورمعكبیربشكلاألعمالإجراءمنالنمطھذا

جيحزمةمثلخدماتفعبرالسحابیة،الحوسبةمثلاإلنترنت،خدماتعبرالمھامتنظیم

Gوالمستنداتوالملفاتالھامةاألمورمنالعدیدتنظیمالفریقیستطیعجویل،منسویت)

Suite)34التقدیمیة.والمحاضراتاالجتماعاتوإجراءالتواصلوحتىالمھاموجدولة

إجراءاتبسببالمستجدكورونافیروستفشيمعبعدعنالعملمصطلحترددتزاید

34 السابقالمرجعانظر: .

33 فیروسزمنفيمعرفتھاعلیكیتوجبالتيوالمفاھیمالمصطلحات"أھمریفیو،تكنولوجيتيآيإمانظر:
م2020مارس17كورونا"، ،

https://technologyreview.ae/دلیل-المصطلحات-والمفاھیم-كورونا/.

32، " األوسطالشرقكورونا"،بفیروسالمتعلقةالمصطلحات MOHAMMAD ABOELKHER :انظر
، 2 2020أبریل ،hot courses

https://www.hotcourses.ae/study-abroad-info/latest-news/corona-terms/.
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Home)الحجر Officeفيالعملویعتبرالشركات،منالعدیدتفرضھاالتيالصحي

35المنزل (أكثر أشكال العمل عن بعد انتشارا في ھذا الوقت.

Quarantineالصحيالحجر.٧

ھو أحد اإلجراءات الوقائیة التي یتم فرضھا من قبل المختصین في مجال الرعایة الصحیة

36بھدف حمایة األفراد من مرض معد.

قداألمروھذامعد،بمرضإصابتھمیشتبھالذیناألشخاصعلىالصحيالحجرتطبیقویتم

یتم حتى قبل بدء ظھور األعراض المرتبطة بالمرض، الن الفیروسات (مثل فیروس كورونا

المستجد) تمتلك القدرة على العدوى أثناء فترة الحضانة، وقبل أن تبدأ أعراض المرض

37بالظھور.

العزلعنالصحيالحجریختلفIsolationبیئةضمنووضعھمعلىتطبیقھیتمالذي

عالیة التعقیم مثل المستشفیات، بینما یمكن أن تتم إجراءات الحجر الصحي في المنازل ولفترة

اآلخرین.معوالتواصلاالحتكاكبـإصابتھفيالمشتبھالفردیقومأالفیھایشترطمعینةزمنیة

38

19كوفد-مكافحةفيالصینیاتللمسلماتاالجتماعيالدورالثاني:المبحث

جاء معنى دور في القوامیس العربیة: الطبقة من الشيء المدار بعضھ فوق بعضھ، ویكون

لوثا واحدا من دور العمامة، یقال: انفسخ دور عمامتھ. والدور (عند المناطقة): توقف كل من

الشیئین على اآلخر، والدور: النوبة، الجمع: أدوار، ودور الخیل وغیره عام في األشیاء كلھا،

38 السابقالمرجعانظر: .
37 السابقالمرجعانظر: .
36 السابقالمرجعانظر: .
35 السابقالمرجعانظر: .
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39والدور: قد یكون مصدرا في الشعر.

Rocheb Laveسبیليبالفراشدویرىالحدیث،العصرفيالدورتعریفاتتنوعتلقد

Spieleتحددھاالتيوالواجباتالقوانینتنفیذخاللمنلسلوكاتالمالزمةالفكرةأنھ

بأنھالدورالدینجمالنادیةوتعرفالتصرف؛ونماذجوالقواعدالقیمخاللمنالثقافة 40

بارنورویرىمعینة؛بمكانةوالمرتبطةاجتماعیاالمحددةوالتوقعاتالصفاتمنمجموعة 41

ھذاویحملالجماعةفيالفردموقفأووضعیةأولسیرةالمنظمالنموذجھوالدورأنسیالمي

الثقافیةالنماذججملةبأنھالدورلینتونویحددوواجبات؛حقوقیتضمنوظیفیةقیمةاألخیر 42

الشخصیتوقعھامعینة،سلوكوأنواعاتجاھاتعلىوتشتملمعیناجتماعيبوضعالمرتبطة

43البیئة؛الصالةإطارفيإالدراستھایمكنالاألدوارفإنولذاذاتھالجھازإلىالمنتمینمن

أطرافألحدشرطیةاستجاباتسلسلةعنعبارةھوالدورأنخوريجورجتوماویقرر

ھذافيالشرطیةاآلخریناستجاباتسلسلةفيالتنبیھنمطیمثلالذياالجتماعيالموقف

44الموقف.

44 68صالسابق،المرجعانظر: .
43 68صالسابق،المرجعانظر: .

42 الطارقیةالمرأةلدىالقیميوالنسقاالجتماعيبالدوروعالقتھالسیكولوجيالملمحفاطمة،نفیدسةانظر: :
68ص،تمنراستبمدینةمیدانیةدراسة .

41 مجلةم"،2003عامبعدالعراقفيالدیمقراطيالبناءعملیةفيالمرأة"دورخلیل،إسماعیلأنورانظر:
255صم،54،2018عالنھرین)،جامعة( بغداد:سیاسیةقضایا .

40 الطارقیةالمرأةلدىالقیميوالنسقاالجتماعيبالدوروعالقتھالسیكولوجيالملمحفاطمة،نفیدسةانظر: :
اإلنسانیةوالعلوماآلدابكلیةاالجتماعیة،العلومقسمدكتوراه،(رسالةتمنراستبمدینةمیدانیةدراسة
67صم)،2015م-2014الجامعیة:السنةباتنة،لخضر-الحاججامعةواإلسالمیة،واالجتماعیة .

39 (القاھرةالوسیطالمعجمأحمد،هللاخلفومحمدالصوالحيوعطیةمنتصرالحلیموعبدأنیسإبراھیمانظر: :
4طالدولیة،الشروقمكتبة ،

2004 صادردار(بیروت:العربلسانمنظور،بنمكرمبنمحمدالدینجمالالفضلأبو؛303صم)، ،
2009 بنالخلیل؛295ص،4جم)،

الكتبدار(بیروت:ھنداويالحمیدعبدتحقیق:،المعجمحروفعلىمرتباالعینكتابالفراھیدي،أحمد
58ص،2جم)،1،2003طالعلمیة، .
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الدور االجتماعي ھو الداللة الوظیفیة للفرد داخل الجماعة، أو الشخصیة كما تتكشف من

خالل نمط معین للسلوك حیال الجماعة. فدور یضطلع بمجموعة من الخدمات، والحوافز التي

تحرك الفرد فتجد إرضاءھا من خالل دوره. مثلما أن دور الفرد في الجماعة یعتمد على أدوار

جمیع األفراد اآلخرین فیھا، یتغیر تبعا وغیرھا. والجماعة تتوقع من الفرد أن ینتھج نمطا معینا

45من السلوك.

مساھماتوقدمت،19كوفد-مكافحةفيمھمااجتماعیادوراالصینیاتالمسلماتأدتلقد

كبیرة في ھذه العملیة، نوضحھ حسب مھنھم ووظائفھم باآلتي:

الطبیاتالعامالت.1

إن العامالت الطبیات وقفن في خط الدفاع األول والصفوف األمامیة في مكافحة الفیروس،

وھن بذل أقصى الجھود في عالج المرضى، كما قد أدت المسلمات الصینیات التي عملن في

المجال الطبي والصحي دورا ال یستغنى عنھ فیھا، وتمسكن بروح إنقاذ الحیاة الذي یعینھ

لَِك َكَتْبَنااإلسالم، وقال هللا تعالى: ﴿ ُھ َمن َقَتلَ َنْفًسا ِبَغْیِر َنْفٍسِمْن أَْجِل َذٰ َعَلٰى َبِني إِْسَراِئیلَ أَنَّ

َمااْألَْرِضفِيَفَساٍدأَْو اَسَقَتلََفَكأَنَّ َماأَْحَیاَھاَوَمْنَجِمیًعاالنَّ اَسأَْحَیاَفَكأَنَّ نقدم﴾،َجِمیًعاالنَّ 46

أدوارھن فیما یأتي:

الطبیةوالمھاراتبالمعارفووھانمدینة.دعم١

تفشي فیروس كورونا للمرة األولى في مدینة ووھان الصینیة في أوائل شھر دیسمبر عام

الصعوباتفیھاالمستشفیاتوواجھتالمدینة،أغلقتالفیروس،انتشاربدایةوفيم،2019 47

47 Chaolin Huang, Clinical features of patients infected with 2019 novel
46 32اآلیةالمائدة،سورة .

45 فیصلالملكمركز(الریاض:الفیصلمجلة)"،1(النفسعلممصطلحات"أھممختار،صفوتوفیقانظر:
113صم،219،1995عاإلسالمیة)،والدراساتللبحوث .
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والتحدیات الكبیرة المتعددة، مثل نقص المستلزمات الطبیة (منھا الكمامات، ومالبس الحمایة من

الفیروسات، والنظارات الواقیة، وأجھزة التنفس الصناعي)، واألسّرة الطبیة، واألطباء

والممرضات.

لقد اشترك األطباء والممرضات من المدن األخرى طوعا في األفرقة الطبیة التي تنظم

المرضى،ومعالجةووھان،فيالمستشفیاتعلىالمساعدةإلىوتھدفالمحلیةالحكومات

یتجزأالجزءایعتبرناللواتيالمسلماتالطبیباتوالعامالتإلیھا،الطبیةالمستلزماتوإتیان

منھا، قد ساھمن في دعم ووھان، وإنقاذ المرضى.

أنھن تركن فرص لقاء األھالي واألقارب واألصدقاء، و تغلبنا على الصعوبات المتنوعة

DINGھوي،قومیةمنالمسلمة، NIنحوالصینأنحاءكلمنووھانإلىشجاعاسافرن)

BAمقاطعةومنالصین،كازاخمنالمسلمة، HA GUونینغشیا،مقاطعةومن 48

MAمقاطعةومنھوي،قومیةمنالمسلمة، RU،ساعاتسبعوعملن)،وشنشيسنجان 4950

المرضى،عالجفيجھودھمأقصىوبذلناالثقیلة،الحمایةمالبسارتداءبعدمناوبةبدونتقریبا

والعنایة بھم ومرافقتھم، وتشجیعھم على مواجھة المرض

50Li Ma. 2020. Wo hen hao, da jia fang xin ( إلّياطمئنوابخیر،أنا ), Shaanxi Daily, 14
February,
http://esb.sxdaily.com.cn/pc/content/202002/14/content_715023.html.

49 Longyi Li, Haotian Fan, Gan Xian, Jun Wu. 2010. Wu wei shao shu min zu
yi hu
ren yuan yi xian zhan yi- xie li tong xin kang yi tong xing ( منطبیینعاملین5یتضامن

األمامیةالخطوطفيالوباءمكافحةعلىاألقلیات ), people.cn, 27 February,
http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0227/c431601-31606875.html.

48 السابقالمرجعانظر: .

coronavirus in
Wuhan, February, p 497-506.
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والثناءالمدحعلىأعمالھنوحصلتالشفاء،علىتساعدالتيالریاضةوممارسةبالتفاؤل، 51

من الجمیع.

DINGمقاطعةفيالشعببمستشفىوالمرارةالكبدجراحةقسمفيممرضةھي NI

الحكومةنظمتھاالتيالطبیةاألفرقةمنالثانیةالدفعةفيواشتركتسنة،32عمرھانینغشیا،

للمساعدة على مقاطعة خوبي، وھي تحملت مسؤولیة رعایة المرضى المشتبھ في اإلصابة

بفیروس كورونا في المستشفى المركزي بمدینة شینجیانغ. وھي قالت: "لقد قدمت المدینة لنا

الوجبات الحالل، واشترت لنا السخانات الكھربائیة بعد أن عرفت أننا لم تتكیف مع المناخ ھنا.

52وإن بناء الثقة مع المرضى ھو شرط أساسي للعالج الناجح".

BAحكومةأسستھاالتيالطبیةاألفرقةمنالثانیةالدفعةفي HA KU LIاشتركتلقد

وھيسنجان لدعم مقاطعة خوبي، وتحملت المسؤولیة اإلداریة في مستشفى الكابینة بووھان، 53

وزعت التمور الحمراء والجوازات والحبیبات التي أتت بھا من مسقط الرأس إلى المرضى،

وقادتھم للغناء والرقص وأداء التمارین الریاضیة من أجل تھدئة أفئدتھم، وھي قالت: "إن كلنا

53 Wenhan Wang .2020. “xin jiang gu li'' ba ha gu li • tuo le tan, zai fang chang
tiao chu
dang jin zhong guo zui mei wu dao
( الكابینةبمستشفىالیومالصینفيالرقصاتأجملجوليبھاءجولي"سنجان"رقصت ), cjrb
app.cjm.cn,
15 February,
http://www.cjrbapp.cjn.cn/p/160532.html.

52 السابقالمرجعانظر: .

51 Longyi Li, Haotian Fan, Gan Xian, Jun Wu. 2010. Wu wei shao shu min zu
yi hu ren
yuan yi xian zhan yi- xie li tong xin kang yi tong xing
( األمامیةالخطوطفيالوباءمكافحةعلىاألقلیاتمنطبیینعاملین5یتضامن ), people.cn,
27 February,
http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0227/c431601-31606875.html.
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المستشفیات".فيتتفتحالتضامنزھرةنجعلدعناوالمناطق،القومیاتعنالنظربغضأھالي

54

MAلدعمشنشيحكومةنظمتھاالتيالطبیةاألفرقةمناألولىللدفعةعضو RUتعتبر

مدینة ووھان، ھي رئیسة الممرضات في قسم أمراض الجھاز التنفسي في المستشفى الرابع

بمدینة شیان، على الرغم من أنھا لیست مطمئنة بولدھا في عمر السنة والنصف، ولكن بسبب

تأیید زوجھا ودعمھ، ھي سافرت إلى ووھان لمكافحة الفیروس بطمأنینة، وتحملت أعمال

الحاللالمطعممدیرليقدمالحظ،"لحسنقالت:ولقدالعادیین،المرضىجناحفيالتمریض

في ووھان أطعمة كل یوم مجانا، أنا بخیر، اطمئنوا إلّي، سوف أكمل المھمة، وأعود إلى بلدتي

55بسالم".

على الرغم من أن أعمالھن متعبة مرھقة، ولكنھن ثابرن على بذل جھودھن بقدر االستطاعة

في مكافحة الفیروس، ولقد قدمت ھؤالء النساء المسلمات مساھمات مھمة في السیطرة السریعة

والناجحة على انتشار الوباء، وإنقاذ حیاة المرضى.

ماوسرعانمدنھنفيالطبیةالخدماتوتقدیمبھمواالعتناءكورونافیروسمرضىمعالجة.٢

وشنغھاي،بكین،مثلووھان،فيتفشیھبعدالصینفيالمتعددةالمدنإلىالفیروسانتشر

55 Li Ma. 2020. Wo hen hao, da jia fang xin ( إلّياطمئنوابخیر،أنا ), Shaanxi Daily,
14 February,
http://esb.sxdaily.com.cn/pc/content/202002/14/content_715023.html.

54Longyi Li, Haotian Fan, Gan Xian, Jun Wu. 2010. Wu wei shao shu min zu yi
hu ren
yuan yi xian zhan yi- xie li tong xin kang yi tong xing
( األمامیةالخطوطفيالوباءمكافحةعلىاألقلیاتمنطبیینعاملین5یتضامن ), people.cn,
27 February,
http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0227/c431601-31606875.html.
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لمكافحةاألمامیةالجبھةإلىھرعنالمسلماتالطبیباتوالعامالتوشیان،النتشو،وجوانزو،

الوباء، وتحملن مسؤولیات عالج المرضى المحلیین واالعتناء بھم.

باإلضافة إلى ذلك، تقدم ھؤالء النساء المسلمات الخدمات الطبیة المھمة الضروریة للسكان

المحلیین، مثل القیام بالحجر الصحي والعزل للحاالت المشتبھ بھا والحاالت المؤكدة، واختبار

الحمض النووي، وقیاس درجة حرارة الجسم.

ولقد ساعدت أعمالھن الشاقة المتعبة والمھمة كبیرا في عالج المرضى، وحمایة حیاة الناس

وضمان سالمة صحتھم، والسیطرة الفعالة على انتشار الفیروس في البالد.

الطبیةباألعمالیقمنالاللواتيالنساءدور.2

إن النساء المسلمات اللواتي ال یقمن باألعمال الطبیة قد تمسكن بروح اإلنسانیة واألخوة

والتفاني والتضامن والمسؤولیة، وساعدن ووھان كبیرا على مكافحة الوباء، نحو

MATINGالمستلزماتنقصفیھالناسواجھالذيالوقتفيمتطوعةكانتالتي

المعیشیة، ونقلت ووزعت األطعمة الحالل على مواطني المدینة، وخاصة مواطني منطقة

في اآلتي:نبین أدوارھن وفقا لمھنھم ووظائفھا المتعددةھانیانغ. 56

فيالتطوعیةالخدماتوتقدیماإلنقاذفریقتأسیسعلى(المساعدةوالطالباتاألستاذات.١

56 The United Front Work Department of the CPC Wuhan Municipal
Committee. 2020.
Han yang qu fei yan Yi qing fang kong zhi hui bu biao zhang wo qu shao shu
min zu
zhi yuan zhe
( األقلیاتمتطوعيعلىھانیانغمنطقةفيومكافحتھالرئويااللتھابفیروسمنللوقایةالرئیسيالمقریثني
في

، 2 July، hbtyzx.gov.cn عاطراثناءمنطقتنا )،
http://whtzb.org/home/info/19224.html.
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بالدھن)

إن األستاذات والطالبات المسلمات قد كرست الجھود الكبیرة لمكافحة الوباء، وھن قدمن

الخدمات التطوعیة المتنوعة مھمة ال یستغنى عنھا في ھذه العملیة، نقدم بعض األمثلة فیما یلي:

Tianjin Universityفيأستاذةھيسنجان،مقاطعةمنMALI YA

ofواتسابطریقعنفورایوانبخمسمائةتبرعت، Technology and Education

وتأسستلھا،التبرعاتجمعومعلوماتینایر23فيووھانمدینةإغالقأخباررأتعندما

فریق اإلنقاذ التطوعي للدفاع عنھا مع الزمالء خالل أربع ساعات، وكانت تتحمل المسؤولیات

الكثیرة المھمة فیھ، مثل جمع التبرعات، وتسجیل أسمائھا وأوقات تسلیمھا، وأرقام بوالص

57الشحن، واتباع الخدمات اللوجستیة، وإعالن معلومات التبرع.

700وقناع1200منتتكونالتيالطبیةالموادمناألولىالدفعةالفریقأوصللقد

التبرعاتوجمعینایر،25فيالمساعدةإلىماسةحاجةفيمستشفى12إلىواقیةنظارة

واألربعینالثانيالیوم(أيمارس5حتىإجمالیایوانآالفوخمسةألفتسعمائةقدرھا

58لتأسیس الفریق)، وساعد على حوالي مائة مستشفى ووحدة إسكان اجتماعي.

وھي قالت: "إن الفریق یحاط بالحب من جمیع األطراف منذ إنشائھ، ونتشرف أن نكون

منتشرین للحب. وكنت أدرس وأعمل في مدینة ووھان، وفیھا جامعتي الجمیلة، وأساتذتي الذین

58 السابقالمرجعانظر: .

57 Ping Liu. 2020. Zuo yi zhu shou hu min zu tuan jie de shi liu hua- shao shu
min zu
jiao shi ma li ya kang yi zhi yuan fu wu ce ji
( مكافحةفيمریماألقلیةألستاذةالتطوعیةالخدمةقصةالوطنیة-الوحدةتحرسالتيالرمانزھرة

، 24 March، people.cn ،(الوباء
http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0324/c431601-31645501.html.
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ربوني وعلموني، وأصدقائي، وطالبي الذین درستھم، ولن أستطیع الوقوف مكتوفة الیدین، بل

59ال بد أن أفعل شیئا لمساعدتھا بقدر استطاعتي".

REالمھني،نینغبومعھدفيالتسویقتخصصطالبةھيسنجان،مقاطعةمن YI HAN

الوقایةأعمالفيبنفسھاوألقتبلدتھا،إلىالعودةبعدالتطوعيالعملفيواشتركتوالتقني،

وإحصاءجمععلىوساعدتالبارد،الجوفيبالنوبةوقامتفیھا،ومكافحتھالوباءمن

منالرغم"علىقالت:وھيالفیروس.منللوقایةالمنزلفيبالبقاءوأقنعتھمالسكان،معلومات

وسعیدةمسرورةأناأتركھ،لمولكنيالعمل،فيالمتعددةالصعوباتوواجھتبارد،الجوأن

60جدا ببذل جھودي الضئیلة للفوز بمعركة الوقایة من الوباء ومكافحتھ".

MUمعھدفيالمحاسبةتتخصصالتيالطالبةسنجان،مقاطعةمن DAN GULIو

إجراءعلىرأسھامسقطفياألمراضمكافحةقسمساعدتوقدوالتقني،المھنينینغبو

االستقصاء للسكان العائمة، ووزعت المستلزمات المعیشیة على السكان المحتجزین في المنزل،

وقاست درجة الحرارة للناس في مدخل القریة، وقدمت الكمامات للناس الذین یمرون بھا. وھي

قالت: "على الرغم من أنني واجھت الصعوبات المتنوعة، نحو لم یستمع الماّرة إلى النصائح،

ونقص المستلزمات، ولكنھا لم تؤثر على حماستي للعمل، ألنني أعتقد أننا سنتغلب على الوباء

تحت قیادة ورعایة اللجنة المركزیة للحزب، وسنرى فجر النصر ما دمنا عازمین على محاربة

60 Mi na wa er. 2020. tong xin zhan yi, wo xiao shao shu min zu xue zi zai xing
dong,
Ning bo Polytechnic,

26، February ( معھدنافيواحدقلبعلىالوباءمكافحةإلىاألقلیاتطالبیسعى )،
https://www.nbpt.edu.cn/2020/0226/c743a86941/page.htm.

59 السابقالمرجعانظر: .
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61الوباء على قلب واحد".

للناس)المجانیةالحاللاألطعمة(تقدیموموظفاتھاالمطاعممدیرات.٢

یدیر المسلمون الصینیون والمسلمات الصینیان (خاصة الذین من شمال غرب الصین، أي

مقاطعة قانسو، وتشینغھاي، نینغشیا، وسنجان) المطاعم في كل أنحاء البالد، وھم یقدمون

اآلخرین،للمسلمینوالراحةالسھولةویوفرونوالغرباء،المحلیینللسكانالغذائیةالخدمات

ویحلون الصعوبات التي یواجھونھا في األكل، ویروجون األطعمة الحالل.

لقد أغلقت المطاعم والمتاجر المتعددة أبوابھا في مدینة ووھان من أجل تقلیل عدوى فیروس

كورونا والسیطرة علیھ، وواجھ األطباء والممرضین الذین یكافحونھ في الجبھة األمامیة صعوبة

األكل.

ونھضت كثیر من شركات المسلمین في شیآن بمقاطعة شنشي تشنغدو بمقاطعة سیتشوان

والوجباتالطازجةالخضرواتبتقدیموغیرھاھويلقومیةالحكمالذاتیةنینغشیاومنطقة

وعلىالوباء.فترةخاللأعمالھمیواصلونالذینالعاملینوخاصةللناساللذیذةاإلسالمیة 62

الوجباتویوصلیوانألفبمائةتبرعشینینغمدینةللشعریةتشیكیامطعمفإنالمثال،سبیل

شنتشنمدینةفيللشعریةنقوهشیارمطعمأماعملھم؛مواقعفيشرطيمائةمنألكثر

بمقاطعة قوانغدونغ فیقدم یومیا خمسمائة وجبة سریعة مجانیة للعاملین في نظافة البیئة والشرطة

62 الیومالصینالوباء"،مكافحةفيواحدقلبعلىالصینفي"المسلمونینغ،ليھناءانظر: ،
6 م2020مارس ،

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zgmsl/202003/t20200306_80019
5866.
html.

61 السابقالمرجعانظر: .

22

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zgmsl/202003/t20200306_800195866.html


63ومتطوعي التجمعات السكنیة.

ووھان قد ساھمن كبیرا في دعمھاإن النساء المسلمات اللواتي یدرن المطاعم في مدینة

لمكافحة الفیروس، وھن یبقین في ھذه المدینة بعد انتشاره، ویقدمون وجبات مجانا للعاملین

MAوخاصة، YAN YANوMA HAIZHEN،وقائدةرائدةتعتبرالتيومنھنالطبیین 64

MAموظفكلفيتؤثرالعامة،الرفاھیة HAIZHENوثابرتاألناني،غیرالتفانيبروح

الخطوطفيالفیروسیكافحونالذینالطبیینللعاملینمجاناواألغذیةالمشروباتتقدیمعلى

ومائةخمسینبینمرةكلفيالوجباتعددوتراوحفبرایر،16منذیومكلمرتیناألمامیة

أوتفاحة،معھاوقدمتمقلي،وبیضالنباتيوالطبقاللحمطبقھوالوجبةومعیاروجبة،

فيوعزمھمثقتھموعززتبالدفء،یشعرونجعلتھماللذیذةالشھیةوالوجبةكوال،أوحلیب،

65الوقایة من الوباء ومكافحتھ والسیطرة علیھ.

مجانیةإسالمیةوجباتووھان،مدینةفيالواقعاإلسالميتشینغفنغیوانقاومطعموقدم

لكل

األطباء والممرضین، وقالت صاحبتھ قاو تشون ھوا المسلمة من مقاطعة قانسو: یحتشد في

ووھان أفضل األطباء والممرضین القادمین من أنحاء الصین لمساعدتنا على التغلب على

65 السابقالمرجعانظر: .

64 Yi Ding. 2020. Zhang jia chuan ji wu han ding zi qiao mu si lin can ting lao
xiang
yi wu wei wu han kang yi yi xian yi wu gong zuo zhe ti gong ai xin can yin
( تشیوانجیاتشانغمحافظةمنووھانبمدینةتشیاوزيدینغفيالمطاعمیدیرونالذینالمسلمونیقدم

األطعمة
،2March، meipian.cn األمامیةالخطوطفيالفیروسیكافحونالذینالطبیینللعاملینمجانا )،

https://www.meipian.cn/2rc4eq1l.

63 السابقالمرجعانظر: .
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الفیروس وال یبالون بخطر العدوى، وبینھم مسلمون من مختلف األقلیات القومیة، وقد أغلقت

كافة فروع مطعمي خالل فترة الوباء، ولھذا نعد األطعمة اإلسالمیة المجانیة لكل األطباء

66والممرضین المسلمین وغیر المسلمین، أود أن أساھم قدر استطاعتي في ھذه المعركة.

19كوفد-مكافحةفيالصینیاتللمسلماتاألسريالدورالثالث:المبحث

جاء معنى "أسرة" في القوامیس العربیة: الدرع الحصیلة، وأھل الرجل وعشیرتھ، والرھط

67األدنون، والجماعة یربطھا أمر مشترك، والجمع: أسر.

وأما "أسرة" اصطالحا فھي عبارة عن جماعة من أفراد یرتبطون معا بروابط الزواج والدم

والتبني، ویتفاعلون معا، وقد یتم ھذا التفاعل بین الزوج والزوجة، وبین األم واألب، وبین األم

68واألب واألبناء، ویتكون منھم جمیعا وحدة اجتماعیة تتمیز بخصائص معینة.

یعرفھا تركي رابح بأنھا الخلیة األساسیة التي یقوم علیھا كیان أي مجتمع من المجتمعات،

ألنھا البنیة الطبیعیة التي ولد فیھا الطفل وینمو ویكبر حتى یدرك شؤون الحیاة ویشق طریقھ

69فیھا.

69 علمقسمماجستیر،(رسالةنموذجاالجمعةخطبالدیني:الخطابفياألسرةمفھومكمال،بورحلةانظر:

68 بسكرةبوالیةمیدانیةدراسةوالمدرسة:األسرةبینالوظیفيالتكامل"أشكالمرابط،أحالمانظر: "،
، ،م2012 LES CAHIERS DU CRASC

https://cahiers.crasc.dz/index.php/fr/32-les-cahiers/ecole-fami.

67 ص،الوسیطالمعجمأحمد،هللاخلفومحمدالصوالحيوعطیةمنتصرالحلیموعبدأنیسإبراھیمانظر:
؛17

م1،2015طالجوزي،ابندار(القاھرة:المحیطالقاموسآبادي،الفیروزیعقوببنمحمدالدینمجد )،
مرتضىمحمد؛19ص،4ج،العربلسانمنظور،بنمكرمبنمحمدالدینجمالالفضلأبو؛262ص

حكومةمطبعة(الكویت:الترزيإبراھیمتحقیق:،القاموسجواھرمنالعروستاجالزبیدي،الحسیني
51ص،10جم)،1972الكویت، .

66 الیومالصینالوباء"،مكافحةفيواحدقلبعلىالصینفي"المسلمونینغ،ليھناءانظر: ،
6 م2020مارس ،

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zgmsl/202003/t20200306_80019
5866.
html.
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یرى أحمد زكي بدوي أن األسرة ھي الوحدة االجتماعیة األولى التي تھدف إلى المحافظة

على النوع اإلنساني، وتقوم على المقتضیات التي یرتضیھا العقل الجمعي والقواعد التي تقودھا

70المجتمعات المختلفة.

ویشرح مردوك األسرة بالقول: ھي جماعة اجتماعیة تتمیز بمكان إقامة مشترك وتعاون

اقتصادي ووظیفة تكاثریة، ویوجد بین اثنین من أعضائھا على األقل عالقة جنسیة یعترف بھا

Burgess(ولوك)Lockیرتبطوناألشخاصمنمجموعةبأنھااألسرةالمجتمع. 71

وقفاویتفاعلونواحد،منزلفيویعیشونالتبني،أوالدمأوالزواجبروابطبرجسیعرف

72ألدوار اجتماعیة محددة، ویخلقون ویحافظون على نمط ثقافي عام.

ویرى محمد حسن أن األسرة ھي جماعة من األفراد یتفاعلون مع بعضھم البعض، وھي

تعتبر الھیئة األساسیة التي تقوم بعملیة التطبیع االجتماعي للجیل الجدید، أي أنھا تنقل إلى الطفل

خالل نموه جوھر الثقافة لمجتمع معین، إذ یقوم األبوان بغرس العادات والتقالید أو المھارات

الفنیة والقیم األخالقیة في نفس الطفل، وكلھا ضروریة لمساعدة العضو الجدید للقیام بدوره

73االجتماعي والمساھمة في حیاة المجتمع.

راحةومكانالقلب،میناءوھيوبنائھ،المجتمعتشكیلفياألولىواللبنةالنواةاألسرةتعتبر

73 2صم)،1981العربیة،النھضةدار(بیروت:ومشكالتھااألسرةحسن،محمدانظر: .

72 االجتماععلمفيمیدانیةدراسةالعربیة:المدینةمجتمعفيالمتغیرةاألسرةالقصیر،القادرعبدانظر:
(بیروتواألسريالحضري :

35صم)،1،1999طالعربیة،النھضةدار .

71 399صم)،1982غریب،مكتبة(القاھرة:االجتماععلمالباسط،عبدحسن .

70 مكتبة(بیروت:عربيفرنسيإنجلیزياالجتماعیة:العلوممصطلحاتمعجمبدوي،زكيأحمدانظر:
152صم)،1982لبنان، .

الجامعیة:السنةمستغانم،–بادیسبنالحمیدعبدجامعةاالجتماعیة،العلومكلیةاالجتماع،
م2013م-2012 )،

15ص .
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علىوالمحافظةالفرد،شخصیةوتكوینصناعةفياألولىاللبنةھيكماواسترخائھ،الجسم

74سالمة فطرتھ و أخالقیاتھ وسلوكیاتھ منذ نشأتھ.

یتحملنوھنوالمنسجمة،السعیدةاألسرةبناءفيومحوریامھمادوراالمرأةتؤدي

فيكبیردورلھاكماالمنزلیة،األعمالوأداءاألطفال،وتربیةبأفرادھا،االعتناءمسؤولیات

رفع الوعي الصحي ألفراد األسرة، وحثھم على اتباع السلوكیات الصحیة السلیمة، وتنشئتھم منذ

75الصغر على ممارسة الثقافة الصحیة حتى تصبح عادة یومیة.

ویصبح تعزیز التوعیة حول النظافة الصحیة مھما ضروریا وماسا على الضوء انتشار

فیروس كورونا في كل أنحاء العالم، والمرأة ھي خط الدفاع األول عن األسرة، وحمایة أفرادھا

76من اإلصابة بھ، ولن یتحقق ھذا الھدف المنشود دون مشاركة المرأة.

تسیر المسلمات الصینیات على حكم الحدیث في الوقایة من الوباء، ویتبعون اإلجراءات التي

َسِمْعُتْمإَِذاملسو هيلع هللا ىلص:هللارسولوقالالبیت،فيأھلھممعویبقینلسیطرتھ،الحكومةتتخذھا

اُعوَن الطَّ

تضاعفت مسؤولیاتولقدِبأَْرٍض َفالَ َتْدُخلُوَھا، َوإَِذا َوَقَع ِبأَْرٍض َوأَْنُتْم ِفیَھا َفالَ َتْخُرُجوا ِمْنَھا. 77

الممثالت الصینیات والتزاماتھم في الوقت الذي یتفشى فیھا فیروس، وبرزت أھمیة أدوارھم

األسریة في ظل بقاء الناس بالحجر المنزلي، نقدمھا كما یأتي:

77 503ص،الصالحینریاضالدمشقي،النوويشرفبنیحیىزكریاأبوانظر: .

76 م2020مایو09الوطن،كورونا"،مواجھةفيالمرأة"دورالسعید،ھالانظر: ،
https://www.al-watan.com/news-details/id/230901/دور-المرأة-في-مواجھة-كورونا.

75 أبریل2عكاظ،بكورونا"،اإلصابةعندلألسرةأدوار3اجتماعي:"مختصالقرني،هللاعبدانظر:
م2020 ،

https://www.okaz.com.sa/people-situations/na/2017970.

74 م2020أكتوبر1البیان،األبناء"،تحصینفياألسرة"دورالشامسي،فیصلانظر: ،
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2020-10-01-1.3975187.
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األفرادمناعةتقویة.١

إن جھاز المناعة ھو منظومة من العملیات الحیویة التي تقوم بھا أعضاء وخالیا وجسیمات

داخل جسم الكائن الحي بغرض حمایتھ من األمراض والسموم والخالیا السرطانیة والجسیمات

78الغریبة.

تقوم ھذه المنظومة الحیویة بالتعرف على مسببات للمرض، مثل المیكروبات أو فیروسات

وأنسجتھالجسمخالیابینیمیزأنالسلیمالمناعةجھازیستطیعحیثإبادتھا،أوتحییدھاو

79الحیویة السلیمة والكائنات الغریبة عنھ والتي تسبب المرض.

فبدونھالحیاة،قیدعلىاإلنسانلبقاءالضروریةالجسمأجھزةأحدالمناعيالجھازیعّد

إذالممرضات،منوغیرھاوالبكتیریاوالطفیلیاتالفیروساتلمھاجمةعرضةالجسمیصبح

اإلصابةمنوحمایتھالجسم،وسالمةصحةعلىالمحافظةفيالمناعيالجھازوظیفةتكمن

80بأنواع العدوى المختلفة، ومحاربة الجراثیم التي یتعرض لھا.

وباءانتشارظلفيالفیروساتمنالجسمحمایةفيمھمادوراالمناعةجھازأديلقد

قواعدمراعاةإلىإضافةالقويالمناعيالجھازأھمیةإلىالخبراءویشیركورونا،فیروس

منأصبح"أوغلو:أیوبراميالتركيالعائلةطبیبویقولمنھ،الوقایةأجلمنالنظافة 81

الطقسبرودةألنالخریف،قدوممعخاصةقوي،مناعيجھازاإلنسانلدىیكونأنالمھم

81 م2020أبریل7الوباء"،مواجھةفيسالحأولالمناعة.."تقویةشانسز،خدیجةانظر: ،
https://www.aa.com.tr/ar/ 1795184التقاریر/تقویة-المناعة-أول-سالح-في-مواجة-الوباء/ .

80 السابقالمرجعانظر: .
79 السابقالمرجعانظر: .

78 توداىأجرىكورونا"،منللوقایةالمناعيالجھازتقویةفيومنتجاتھاللبن"دورالرحمن،عبدھالةانظر: ،
27 م2020یونیو ،

https://www.agri2day.com/2020/06/27/د-ھالة-عبدالرحمن-تكتب-دور-اللبن-ومنتجا/.
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نظامخاللمنالمناعةنظامتقویةیجبالصدریة،األمراضانتشارإلىبالضرورةستؤدي

سواءاإلصابةحالالسریعالتعافيوكذلكاألمراض،منالوقایةعلىیساعدمتوازنغذائي

82بفیروس كورونا أو أمراض أخرى".

تفشىالذيالوقتفيوخاصةكبیرا،أسرتھاأفرادمناعةبتقویةالصینیاتالمسلماتتھتم

والمتوازن،الصحيالغذائيالنظامإنشاءعلىیساعدونھموھمالمستجد،كورونافیروسفیھا

ھذه(تحتويوالخبزواألرزالمكرونةلھماالستعدادنحوالصحیة،السلیمةالتغذیةلھمویقدمن

والكیويوالفولوالخسوالبقدونسوالحمضیات)،الصحیةالكربوھیدراتعلىاألطعمة 83

ومعادنجفیتامینعلىاألطعمةھذه(تشتملوالبازالءوالفطرالیقطینوبذوروالدبسوالكبدة

والكراثوالعدسوالسبانخواألسماكاأللبانومنتجاتوالحلیب)،والسیلینیوموالزنكالحدید 84

واللحوم)،دوفیتامینأفیتامیناألطعمةھذه(تتضمنوالبطاطسوالبروكليوالجزر 85

85،AA الخریففصلفيالمناعةجھازلتقویةنصائح10كورونا.."یوسف،شیخمحمدانظر: "،
6 م2020أكتوبر ،

https://www.aa.com.tr/ar//1996876 -نصائح-لتقویة-جھاز-المناعة-في-فصل-ا10التقاریر/كورونا-

84،AA الخریففصلفيالمناعةجھازلتقویةنصائح10كورونا.."یوسف،شیخمحمدانظر: "،
6 م2020أكتوبر ،

https://www.aa.com.tr/ar//1996876 -نصائح-لتقویة-جھاز-المناعة-في-فصل-ا10التقاریر/كورونا-
./لخریف-مقابلة

م2020أبریل7الوباء"،مواجھةفيسالحأولالمناعة.."تقویةشانسز،خدیجة ،
https://www.aa.com.tr/ar/ 1795184التقاریر/تقویة-المناعة-أول-سالح-في-مواجة-الوباء/ .

83 م2019یونیو1صحتك،للمكرونة"،الصحیة"الفوائدعامر،رضوىانظر: ،
https://www.sehatok.com/food/2019/5/31/الفوائد-الصحیة-للمكرون;

م2019مایو13موضوع،كربوھیدرات"،علىاألرزیحتوي"كمالعداسي،شاھینروان ،
https://mawdoo3.com/كم_یحتوي_األرز_على_كربوھیدرات;
، 6 م2020أكتوبر ،AA الخریففصلفيالمناعةجھازلتقویةنصائح10كورونا.."یوسف،شیخمحمد "،
https://www.aa.com.tr/ar//1996876 -نصائح-لتقویة-جھاز-المناعة-في-فصل-ا10التقاریر/كورونا-
./لخریف-مقابلة

82،AA الخریففصلفيالمناعةجھازلتقویةنصائح10"كورونا..یوسف،شیخمحمدانظر: "،
6 م2020أكتوبر ،

https://www.aa.com.tr/ar//1996876 -نصائح-لتقویة-جھاز-المناعة-في-فصل-ا10التقاریر/كورونا-
./لخریف-مقابلة
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https://www.aa.com.tr/ar//1996876%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-10-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1/1795184
https://www.sehatok.com/food/2019/5/31/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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https://www.aa.com.tr/ar//1996876%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-10-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/
https://www.aa.com.tr/ar//1996876%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-10-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/
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واألفوكادووالمانجووالمكسرات)،بفیتامینعلىاألطعمةھذه(تحتويوالبیضوالدواجن 86

الرایبواللبنالمخلالتو)،ھـفیتامینعلىاألطعمةھذه(تشتملوالجمبريوالطماطم 87

تقویةعلىیساعدالذيبالبروبیوتیكالغنیةاألطعمة(ھذهوالزباديوالشوفانالجافةوالبقولیات

88).میكروبات األمعاء

بجامعةالغذائیةوالحمیةالتغذیةقسمرئیسةأوغلو،ألماجيفونداالبروفیسورةوتقول

إستونیا،

إن ھناك عناصر غذائیة ھامة تلعب تلعب دورا أساسیا في قدرة الجھاز المناعي على مواصلة

كماوأ،12وب6وبوجدوفیتامیناتوالزنك،والحدید،النحاس،مثلسلیم،بشكلوظائفھ

منبالمئة70ألنالمناعي،الجھازتقویةأجلمناألمعاءصحةأھمیةعلىأكدتھي 89

90المناعة موجودة باألمعاء.

عالوة عن ذلك، تؤدي المسلمات الصینیات دورا مھما في حث أفراد العائلة على ممارسة

8-6(والكافيالجیدوالنوملالستراحةوالنظیفةالمریحةالبیئةلھموتقدیمالریاضیة،التمارین

90،AA الخریففصلفيالمناعةجھازلتقویةنصائح10"كورونا..یوسف،شیخمحمدانظر: "،
6 م2020أكتوبر ،

https://www.aa.com.tr/ar//1996876 -نصائح-لتقویة-جھاز-المناعة-في-فصل-ا10التقاریر/كورونا-
./لخریف-مقابلة

89 السابقالمرجعانظر: .

88 م2020أبریل7الوباء"،مواجھةفيسالحأولالمناعة.."تقویةشانسز،خدیجةانظر: ،
https://www.aa.com.tr/ar/ 1795184التقاریر/تقویة-المناعة-أول-سالح-في-مواجة-الوباء/ .

87 م2020أبریل7الوباء"،مواجھةفيسالحأولالمناعة.."تقویةشانسز،خدیجةانظر: ،
https://www.aa.com.tr/ar/ 1795184التقاریر/تقویة-المناعة-أول-سالح-في-مواجة-الوباء/ ;

.. م2020فبرایر،24نقصھ"،اضراروومصادرهفوائده ، E "فیتامیناإلخباریة،العین
https://al-ain.com/article/vitamin-e-benefits-sources-deficiency.

86 م2020أبریل7الوباء"،مواجھةفيسالحأولالمناعة.."تقویةشانسز،خدیجةانظر: ،
https://www.aa.com.tr/ar/ 1795184التقاریر/تقویة-المناعة-أول-سالح-في-مواجة-الوباء/ .

./لخریف-مقابلة
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1/1795184
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1/1795184
https://al-ain.com/article/vitamin-e-benefits-sources-deficiency
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1/1795184
https://www.aa.com.tr/ar//1996876%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-10-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/


والتعرض)،الیوممدارعلىأكواب10–8(الكافيالماءوشرب)،یومیاساعات 9192

المباشر ألشعة الشمس، وكل ھذا یساعد على تعزیز جھاز مناعتھم.

ولقد قالت د.آیتشا قایا خبیرة األمراض الباطنیة وأمراض األیض، "إن العزل االجتماعي

مھمةأشیاءالریاضیةوالتمارینالجیدوالنومالسلیمةبالتغذیةالمناعةجھازتقویةإلىإضافة

یوم،كلالماءمنكبیرةكمیاتشربأھمیةأكدتھيكماالوباء"،انتشارمقاومةفيجدا 93

94وأشارت إلى الحصول على فیتامین د عن طریق التعرض ألشعة الشمس المباشر.

الصحیةوالممارساتالسلوكیاتاتباععلىاألفرادتعوید.2

إن اإلسالم یحدد النظام الصحي الفرید والممیز للمسلمین، ویساعدھم على إنشاء وعي

َإِنَّ﴿تعالى:هللاوقالوالغسل،الوضوءنحودائما،النظافةعلىالمحافظة اِبیَنُیِحبُّهللاَّ وَّ التَّ

ِریَنَوُیِحبُّ َھاَیاو﴿﴾؛اْلُمَتَطھِّ َالِةإَِلىقُْمُتْمإَِذاآَمُنواالَِّذیَنأَیُّ إَِلىَوأَْیِدَیُكْمُوُجوَھُكْمَفاْغِسلُواالصَّ 95

ُروۚاُجُنًباُكنُتْمَوإِناْلَكْعَبْیِنۚإَِلىَوأَْرُجَلُكْمِبُرُءوِسُكْمَواْمَسُحوااْلَمَرافِِق ھَّ ْرَضٰىُكنُتمَوإِنَفاطَّ أَْومَّ

نُكمأََحٌدَجاَءأَْوَسَفٍرَعَلٰى َنمِّ َساَءَالَمْسُتُمأَْواْلَغاِئِطمِّ ُمواَماًءَتِجُدواَفَلْمالنِّ ًباَصِعیًداَفَتَیمَّ َطیِّ

ْنُھَۚوأَْیِدیُكمِبُوُجوِھُكْمَفاْمَسُحوا ُُیِریُدَمامِّ ْنَعَلْیُكملَِیْجَعلَهللاَّ ِكنَحَرٍجمِّ َرُكْمُیِریُدَوَلٰ َولُِیِتمَّلُِیَطھِّ

96﴾.ِنْعَمَتُھ َعَلْیُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن

ُھوُر َشْطُر اْإلِیَماِن؛ أَ َفأَْحَسَن الوضوَء، َخَرَجتوجاء في األحادیث النبویة: الطُّ ومْن َتَوضَّ 97

97 2جم)،1،2006طالقلم،دار(دمشق:مسلماإلمامصحیحبشرحالملھمفتحالعثماني،أحمدشبیرانظر: ،
96 المائدةسورة،6اآلیة .

95 البقرةسورة،222اآلیة .
94 السابقالمرجعانظر: .
93 السابقالمرجعانظر: .
92 السابقالمرجعانظر: .

91 م2020أبریل7الوباء"،مواجھةفيسالحأولالمناعة.."تقویةشانسز،خدیجةانظر: ،
https://www.aa.com.tr/ar/ 1795184التقاریر/تقویة-المناعة-أول-سالح-في-مواجة-الوباء/ .
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وإذا استیقَظ أحُدُكم ِمن نوِمِھ فال ُیدِخْل یَدهُ فيَخَطاَیاهُ ِمْن جَسِدِه حتَّى َتْخُرَج ِمْن تحِت أَظفاِرِه؛ 98

اٍتثالَثیغِسَلھاحتَّىاإلناِء وَالیُدهُ؛تطوُفكانتأیَنأویُدهُباتتأیَنیدريالأحَدُكمفإنَّمرَّ 99

َالِةوِمْفَتاُحُطُھوٍر؛ِبَغْیِرَصَالةٌُتْقَبُل ُھوُر؛الصَّ ِتيوإِنَّالطُّ االِقَیاَمِةَیْوَمُیْدَعْوَنأُمَّ ُغّرً 100101

لِیَن َتُھُیِطیَلأَْنِمْنُكْماْسَتَطاَعَفَمِنالُوُضوِء،آَثاِرِمْنُمَحجَّ ِمَناْلِحْلَیُةوَتْبلُُغَفْلَیْفَعْل؛ُغرَّ 102

103اْلُمْؤِمِن َحْیُث َیْبلُُغ اْلَوُضوُء.

الشخصیفرزھاالتيالتنفسيالجھازقطراتطریقعنأساساینتقل19-كوفدإن

أوعینیھلمسثمملوثاسطحاالفردلمسإذاوكذلكیتحدث،أویعطسأویسعلعندماالمصاب

104أنفھ أو فمھ قبل غسل یدیھ.

لقد أصبح الحفاظ على النظافة (وخاصة نظافة الیدین) أمرا مھما وضروریا جدا في الوقت

الذي یتفشى فیھا الوباء، وأكد خبیر اإلعالم والتثقیف الصحي ورئیس مؤسسة الصحة للجمیع

الدكتور األردني محمد بشیر شریم، أھمیة دور المرأة التي تعتبر المسؤول األول لضمان سالمة

104 م2020یولیو30العید"،خاللكورونامنللوقایةالعالمیةالصحةمنمھمة"نصائحالبیان،انظر: ،
https://www.albayan.ae/health/life/2020-07-30-1.3925811.

103 بنیحیىزكریاأبو؛323ص،2ج،مسلماإلمامصحیحبشرحالملھمفتحالعثماني،أحمدشبیرانظر:
شرف

310ص،الصالحینریاضالدمشقي،النووي .

102 یحیىزكریاأبو؛318-317ص،2ج،مسلماإلمامصحیحبشرحالملھمفتحالعثماني،أحمدشبیرانظر:
بن

310ص،الصالحینریاضالدمشقي،النوويشرف .

101 34ص،1جالسابق،المرجعانظر: .

100 تحقیق:،الترمذيجامعبشرحاألحوذيتحفةالمباركفوري،الرحیمعبدبنالرحمنعبدمحمدانظر:
عصام

22ص،1جم)،1،2001طالحدیث،دار(القاھرة:الصبابطي .

99 ابندار(بیروت:داودأبيسننإلىالصعودمرقاةالسیوطي،الرحمنعبدالدینجاللالفضلأبوانظر:
96ص،1جم)،1،2010طحزم، .

98 یحیىزكریاأبو؛315-314ص،2ج،مسلماإلمامصحیحبشرحالملھمفتحالعثماني،أحمدشبیرانظر:
بن

310ص،الصالحینریاضالدمشقي،النوويشرف .

311ص،الصالحینریاضالدمشقي،النوويشرفبنیحیىزكریاأبو؛275-270ص .
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الممارسات والسلوكیات في أسرتھا ومحیطھا وبیئتھا، لجھة الوقایة والحمایة من فیروس

105كورونا.

تسیر المسلمات الصینیات على أحكام النظافة في القرآن الكریم واألحادیث النبویة، ویتبعني

نصائح الحكومة للوقایة من الفیروس، و یقمن باألعمال المنزلیة (نحو تنظیف البیت وترتیبھ،

والممارساتالسلوكیاتاتباععلىاألسرةأفرادتعویدفيویساھمونالمالبس)،وغسل

الصحیة،

وممارسةاألقنعة،وارتداءبالكحول،فركھاأومتكرر،بشكلوالصابونبالماءالیدینغسلمثل

لمسوتجنبدائمة،بصورةالشخصیةالنظافةعلىوالحفاظالسعال،وآدابالجسديالتباعد

العینین واألنف والفم.

وعرض شریم الممارسات األساسیة في التعامل مع المرض، وھو ضرورة غسل الیدین

والممارساتالسلوكیاتألبرزعرضھوكماباستمرار،ثانیة30لمدةوالصابونبالماء

األساسیة والبسیطة، التي على الجمیع عدم ممارستھا عملیا أینما وكیفما كانوا، بھدف محاربة

الوباء ومنع انتشاره، وھي: المالمسة بكل أشكالھا وأنواعھا المصافحة والتقبیل (ألنھا الوسیلة

األولى واألخطر في نقل عدوى فیروس كورونا، لمس العینین واألنف والفم) ألن الیدین تلمس

األشخاص واألشیاء واألسطح ویمكنھا أن تلتقط الفیروسات التي یمكن أن تدخل إلى الجسم عن

106طریق ھذه المنافذ).

وبینالشخصبینواحدمترعنتقلالآمنةبمسافةاالحتفاظإلىدعاھونفسھ،الوقتفي

106 السابقالمرجعانظر: .

105 كورونامنللوقایةبمحیطھاالمرأةدوراھمیةیؤكدصحي"خبیرمحلیات،األنباط،انظر: "،
15 م2020مارس ،

https://alanbatnews.net/post.php?id=276126.
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وعدموغیرھا،والمناسباتوالحفالتوالتجمعات،الزحامعنواالبتعادآخر،شخصأي

یمكننظیفةأدواتھناكدامماالطعاموتناولالمالمسةفياإلمكانقدرالیدیناستعمال

الكاساتومسكفقط،واحدةولمرةفقطواحدلشخصالقھوةفنجانواستعمالاستعمالھا،

107واألواني من خارجھا ولیس من داخلھا.

لألفرادالنفسیةبالصحةالعنایة.3

إن الصحة النفسیة عبارة عن حالة من الرفاھیة نفسیة یدرك فیھا الفرد قدراتھ الخاصة،

ویمكنھ بوعیھ التعامل مع ضغوطات الحیاة العادیة والعمل بإنتاجیة للمساھمة في ارتقاء

والخلو من أعراض المرض النفسي أو العقلي.مجتمعھ، 108109

لقد عرف بوھیم الصحة النفسیة بأنھا حالة ومستوى فاعلیة الفرد االجتماعیة وما تؤدي إلیھ

110من إشباع لحاجات الفرد.

القدرةمعالمختلفةالنفسیةالوظائفبینالتامالتوافقبأنھاالنفسیةالصحةالقوصىیحدد

اإلیجابياإلحسانمعاإلنسان،علىعادةتطرأالتيالعادیةالنفسیةاألزماتمواجھةعلى

111بالسعادة والكفایة.

القدرةمثلالصفاتمنعددیحددهوالذيالمتكامل،التكیفأنھام)1965(شوینویقرر

111 20ص،اإلجرائیةوالتطبیقاتالنظرياإلطاربینالنفسیةالصحةشریت،الغنيعبدمحمدأشرفانظر: .

110 م1،2016طالمنھجیة،الدار(عمان:النفسیةالصحةفيمؤشراتالتمیمي،محمودكاظممحمودانظر: )،
19ص .

109 اإلجرائیةوالتطبیقاتالنظرياإلطاربینالنفسیةالصحةشریت،الغنيعبدمحمدأشرفانظر:
:(اإلسكندریة

19صم)،2008الدولیة،حورسمؤسسة .

108 م2020أكتوبر10اإلدمان"،خطرمنالوقایةوكیفیةالنفسیةالصحة"أھمیةالتعافي،مستشفىانظر: ،
https://altaafi.com/الصحة-النفسیة/.

107 السابقالمرجعانظر: .
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112على ضبط النفس، والشعور بالمسؤولیة الشخصیة، والشعور بالمسؤولیة االجتماعیة.

یعرف حامد عبد السالم زھران الصحة النفسیة بأنھا حالة دائمة نسبیا و شخصیا وانفعالیا

قادراویكوناآلخرین،ومعنفسھمعبالسعادةفیھاویشعربیئتھومعنفسھمعأيواجتماعیا

على تحقیق ذاتھ واستغالل قدراتھ إلى أقصى حد ممكن ویكون قادرا على مواجھة مطالب الحیاة

113وتكون شخصیتھ متكاملة سویة، ویكون سلوكھ عادیا یعیش في سالم وأمان.

وترى منظمة الصحة العالمیة أن الصحة النفسیة ھي توافق األفراد مع أنفسھم ومع العالم

عموما مع حد أقصى من النجاح والرضا واالنشراح والسلوك االجتماعي السلیم والقدرة على

114مواجھة حقائق الحیاة وقبولھا.

تساعد الصحة النفسیة في حل المشكالت التي تواجھ الفرد في الحیاة، التركیز واالتزان

االنفعالي، واألمن والطمأنینة والھدوء النفسي، والنجاح في حیاتھ المھنیة، وتدعیم صحتھ

المجتمع على التعاون وتكوینكما ھي تساعدالبدنیة، وتحقیق إنتاجیتھا وزیادة كفاءتھ؛ 115

العالقات االجتماعیة، وتقلیل األفراد المنحرفین والجانحین والخارجین على قیم المجتمع،

116ومواجھة الظواھر المرضیة والسلوكیة في المجتمع، وزیادة التعاون مع أفراد المجتمع.

یسعى اإلسالم من خالل تشریعاتھ إلى تھذیب النفس وتخلیصھا من أدران الشر ونوازع

الباطل، وجعلھا بذلك سلیمة، معافاة، قویة، قادرة على الفعل اإلیجابي واإلصالح المجتمعي،

116 27-26صالسابق،المرجعانظر: .

115 ص،اإلجرائیةوالتطبیقاتالنظرياإلطاربینالنفسیةالصحةشریت،الغنيعبدمحمدأشرفانظر:
24-26 .

114 22-21صالسابق،المرجعانظر: .
113 22ص،اإلجرائیةوالتطبیقاتالنظرياإلطاربینالنفسیةالصحةشریت،الغنيعبدمحمدأشرفانظر: .

112 20ص،النفسیةالصحةفيمؤشراتالتمیمي،محمودكاظممحمودانظر: .
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في الوقت نفسھ، وھو قد قرر أن یستمد الفرد منتمھیداً ألن یكون المسلم مواطناً صالحا، 117

القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة كل ما یحقق لھ التوازن النفسي الداخلي (الصحة

وإنَفَال َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَال ُھْم َیْحَزُنوَن﴾.وقال هللا عز وجل: ﴿َفَمن َتِبَع ُھَداَيالنفسیة)، 118119

اإلیمان با� تعالى یزید من ثقة اإلنسان با� سبحانھ، ومن قدرتھ على تحمل مشاّق

120وصعاب الحیاة، ویبعث في نفسھ الطمأنینة، وراحة البال، والسعادة.

ویتبع اإلسالم في تربیة االنسان منھجاً تربویاً ھادفاً یحقق التوازن بین الجانبین المادي

والروحي في شخصیة االنسان، مما یؤدي إلى تحقیق الشخصیة السویة التي تتمتع بالصحة

الصلة با�، والثبات والتوازن االنفعالي،وبنائھا بتنمیة ھذه الصفات األساسیة: قوةالنفسیة، 121

والصبر عند الشدائد، والمرونة في مواجھة الواقع، والتفاؤل وعدم الیأس، والتوافق مع نفسھ

122واآلخرین.

بینما تعتمد البلدان تدابیر من أجل تقیید تنّقل األشخاص في إطار الجھود الرامیة إلى خفض

علىمعتبرةتغییراتیجرونالناسمنمتزایداعددافإن،19كوفد-بمرضالمصابینعدد

الحیاة، وإدارة مشاعر الخوف منوإن التكّیف مع ھذه التغیرات في نمطعاداتھم الیومیة. 123

123 النفسیةبصحتنا"االعتناءالعالمیة،الصحةمنظمةانظر: "،

122 م2001أبریل7النفسیة"،الصحةتحقیقفياإلسالم"منھجالجزیرة،انظر: ،
https://www.al-jazirah.com/2001/20010407/fe5.htm.

121 م2007نوفمبر8النفسیة"،الصحةاالسالمیحقق"كیفمداد،انظر: ،
http://midad.com/article/209402/كیف-یحقق-اإلسالم-الصحة-النفسیة.

120 فبرایر17موضوع،اإلسالم"،فيالنفسیةالصحة"مقوماتالشلتوني،أیمنإسراءانظر: ،
https://mawdoo3.com/مقومات_الصحة_النفسیة_في_اإلسالم.

119 38اآلیةالبقرة،سورة .

118 م2019أكتوبر11المثقف،النفسیة"،للصحةالقرآني"المنھجالندوي،أحمدمعراجانظر: ،
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
940371&catid=323&Itemid=1234.

117 م2019یونیو2البیان،اإلسالم"،فيالنفسیة"الصحةالبكور،سعیدانظر: ،
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6536.
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اإلصابة بعدوى الفیروس، والشعور بالقلق إزاء أقربائنا المعرضین للخطر بشكل خاص تمثل

تحدًیا لنا جمیًعا، وقد تكون ھذه الظر الظروف صعبة بالنسبة لألشخاص المصابین باختالالت

124الصحة النفسیة بشكل خاص.

لقد قدمت المسلمات الصینیات مساھمات كبیرة في العنایة بالصحة النفسیة لألفراد، وھن

تعملالتيهللا)وذكروالزكاة،والصیام،الصالة،(مثلالمختلفةبالعباداتالقیامعلىیحتضنھم

تعینھالتيالمفیدةالحمیدةالخصالمنكثیراوتعلیمھنفسھوتزكیةاإلنسانالشخصیةتربیةعلى

النفسیة،بالصحةتتمتعالتيالسویةالشخصیةتكوینعلىتساعدالتيالحیاةأعباءتحملعلى

تعالى:هللاوقالالقلوب،وترتاحوقوة،حیاةالنفسفيوتبعثإیجابیةبطاقةوشحنھا 125126127

ِِۗبِذْكِرقُلُوُبُھمَوَتْطَمِئنُّآَمُنواالَِّذیَن﴿ ِِبِذْكِرأََالهللاَّ َھاَیا﴿و﴾،اْلقُلُوُبَتْطَمِئنُّهللاَّ اُسأَیُّ َقْدالنَّ 128

ْوِعَظٌةَجاَءْتُكم نمَّ ُكْممِّ بِّ ُدوِرفِيلَِّماَوِشَفاٌءرَّ إلىالتقربإن.﴾لِّْلُمْؤِمِنیَنَوَرْحَمٌةَوُھًدىالصُّ 129

هللا تعالى

130بالعبادات یبعث في اإلنسان الشعور بالسعادة واألمن النفسي ویمده بقوة روحیة عظیمة.

130 م2019أكتوبر11المثقف،النفسیة"،للصحةالقرآني"المنھجالندوي،أحمدمعراجانظر: ،
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
940371&catid=323&Itemid=1234.

129 57اآلیةیونس،سورة .
128 28اآلیةالرعد،سورة .

127 م2019یونیو2البیان،اإلسالم"،فيالنفسیة"الصحةبكور،سعیدانظر: ،
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6536.

126 السابقالمرجعانظر: .

125 م2019أكتوبر11المثقف،النفسیة"،للصحةالقرآني"المنھجالندوي،أحمدمعراجانظر: ،
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
940371&catid=323&Itemid=1234.

124 السابقالمرجعانظر: .

https://www.who.int/ar/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronaviru
s/healthyathome/healthyathome---mental-health?gclid=EAIaIQobChMIh7PW0
YeM7QIVGqmWCh20RQVDEAAYASAAEgL0kPD_BwE.
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كما تساعد المسلمات الصینیات أفراد األسرة في الصبر على البقاء والحجر الصحي في

المنزل، والبطالة، ویشجعھم على تسكین وتھدئة األفئدة، والوقایة من الوباء ومكافحتھ بتفاؤل،

لَّْیَس اْلِبرَّ أَن ُتَولُّواوذلك عن طریق الحث على تقویة إیمانھم وتقواھم، وقال هللا عز وجل: ﴿

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب ِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبا�َّ ُوُجوَھُكْم قَِبلَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلٰ

اِئلِیَن َوفِي ِبیِل َوالسَّ ِھ َذِوي اْلقُْرَبٰى َواْلَیَتاَمٰى َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَّ یَن َوآَتى اْلَمالَ َعَلٰى ُحبِّ ِبیِّ َوالنَّ

اِبِریَن فِي اْلَبأَْساِء َكاَة َواْلُموفُوَن ِبَعْھِدِھْم إَِذا َعاَھُدوا ۖ َوالصَّ َالَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوأََقاَم الصَّ الرِّ

اِء رَّ ِئَكاْلَبأِْسَۗوِحیَنَوالضَّ ِئَكَۖصَدقُواالَِّذیَنأُوَلٰ قُوَنُھُمَوأُوَلٰ ِكیَنَةأَنَزلَالَِّذيُھَوو﴿﴾،اْلُمتَّ السَّ 131

َع إِیَماِنِھْم ﴾.َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسًراو﴿﴾،فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمِنیَن لَِیْزَداُدوا إِیَماًنا مَّ 132133

وعالوة على ذلك، تساھم المسلمات الصینیة في استعداد ألھالیھا الوجبات اللذیذة المغذیة

الصحیة والمتوازنة، وتقدیم لھم المعلومات الصحیحة المھمة والضروریة عن فیروس كورونا

والوقایة منھ ومناضالت، والبیئة المریحة النظیفة التي تساعد على الراحة والنوم الجید، وحثھم

والتوتر،والضجر،القلق،لتخفیفنافعةاإلجراءاتھذهالبدنیة،الریاضةممارسةعلى

والخوف.

الخاتمة

توصلت الدراسة إلى ما یأتي:

وحیاتنامجتمعناعلىأثرتقدوھيالعالم،فيطارئةصحیةحالةھي19كوفد-جائحة.١

133 5اآلیةالشرح،سورة .
132 4اآلیةالفتح،سورة .

131 177اآلیةالبقرة،سورة .
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الیومیة عمیقا شدیدا، وتظھر بعض المصطلحات االجتماعیة المتداولة في ظلھا، مثل التباعد

االجتماعي، واالنتشار المجتمع، مناعة القطیع، والعمل عن بعد، والحجر الصحي.

أدوارھنوتبرزوتقدمھ،الصینيالمجتمعبناءفيمھماجزءاالصینیاتالمسلماتتعد.٢

وأھمیتھا في الوقایة من الفیروس ومكافحتھ والسیطرة علیھ، وقد اتبعت إرشادات القرآن الكریم

والحدیث الشریف والنصائح الحكومیة في ھذه العملیات.

المختلفة،مھنھنعنالنظربغضالعملیةھذهفيمھمةاجتماعیةمساھماتقدمنھنإن

مرضىومعالجةالطبیة،والمھاراتبالمعارفووھانمدینة(دعمالطبیاتالعامالتمثل

والطالباتاألستاذاتومدنھم،فيالطبیةالخدماتوتقدیمبھمواالعتناءكورونافیروس

المطاعمومدیراتبالدھن)فيالتطوعیةالخدماتوتقدیماإلنقاذفریقتأسیسعلى(المساعدة

واألخوةاإلنسانیةبروحتمسكنقدكلھنللناس)،المجانیةالحاللاألطعمة(تقدیموموظفاتھا

والتفاني، وبذل أقصى الجھود في مكافحة الوباء.

مثلالفیروس،منأسرتھاأفرادوقایةفيكبیراأسریادوراالصینیاتالمسلماتتؤدي.٣

تقویة مناعتھم (المساعدة على إنشاء النظام الغذائي الصحي والمتوازن، وتقدیم التغذیة السلیمة

الصحیة، والحض على ممارسة التمارین الریاضیة، وتقدیم البیئة المریحة والنظیفة لالستراحة

والنوم الجید)، وتعویدھم على اتباع السلوكیات والممارسات الصحیة (الحث على غسل الیدین

بشكل متكرر، وارتداء األقنعة، وممارسة التباعد الجسدي، والحفاظ على النظافة الشخصیة

بصورة دائمة)، والعنایة بصحتھم النفسیة (الحث على القیام بالعبادات المتعددة، والمساعدة

في الصبر، وتعزیز المعارف بالفیروس).

التوصیات
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توصي الدراسة بما یأتي:

یتفشىالذيالزمنفيوخاصةبالمعروف،ومعاشرتھنواحترامھنبالنساءالعنایة.١

فيعنھیستغنيالمھماواسریااجتماعیادورایؤدینالصینیة)المسلمات(فیھنألنھنالوباء،

الوقایة من الفیروس ومكافحتھ والسیطرة علیھ.

وتقدیمكورونا،فیروسمكافحةعملیةفيوالتعاونالتضامنتقویةالدوليالمجتمععلى.٢

المساعدات الضروریة الالزمة للدول النامیة التي تعاني من االنتشار السریع للوباء.

منللوقایةالتطعیمعلىالناسوتشجیعللقاحاتالعادلالتوزیعتعزیزالحكوماتعلى.٣
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