
 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 املسلمني لعلماء العاملي االحتاد بيان
 حول

 املستفادة( والدروس التداعيات كوروان  )جائحة
 وبعد: الكرمي، رسوله على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 ما كبري  ابنشغال والفكرية العلمية املؤسسات من كغريه  اتبع قد املسلمني، لعلماء العاملي االحتاد فإن  
 خل فته وما كوروان؛  جائحة انتشار بسبب كل ه  العامل مشلت مج ة وصعوابت حتد ايت من البشري ة له تعر ضت

 ضرر انهلم الذين كل    مع تعاطفه يُبدي وهو اجملتمعات؛ من العديد يف املصابني وماليني املوتى آالف من
 اجلائحة. هذه بسبب ما

 اليت اجلائحة هلذه اخلطرية التداعيات أن   يف شك وال معاانهتم؛ ورفع معهم الوقوف إىل االحتاد يدعو كما
 على تقوم مشولي ة ُمقاربة إطار يف البشري ة، احلياة حفظ مبطلب تتعل ق كربى  قضي ة أمام تضعنا بعد، تنته مل

 البشر. بين بني والتكافل والتعاون والعدل األخوة قيم وُتكر س البيئي، التوازن محاية
ا فهو مجعاء، اإلنساني ة مصري هتم   اليت القضااي هذه عند يتوقف إذ االحتاد وإن    منه شعورًا ذلك يفعل إّن 

 هذا أييت ذلك من وانطالقًا مجيًعا؛ الناس خري فيه ملا الرسالة وبالغ األمانة أداء بواجب وقياًما ابملسؤولية،
  ابآليت: لبيانه وميهد خصوًصا؛ اإلسالمي ة ولألم ة عموًما لإلنساني ة االحتاد يقد مه الذي البيان

:  وممارسته: اإلسالم فهم أّوالا
 التحدايت مواجهة عن يتأخروا مل -ابملسؤولي ة منهم شعورًا-املسلمني أن   وتداعياهتا كوروان  جائحة أظهرت 

 ومقاصده اإلسالم عقائد من انطالقاً  اجلائحة، هذه يف املتمثل التحدي هذا ومن الكربى اإلنساني ة
 حبث إىل املسلمني ءفقها تصدي الكوين احلدث هذا مع التفاعل ذلك يؤكد ومما وقيمه، وأخالقه

  مقاصد إطار يف معاصر ابجتهاد   الوابء هذا جراء للمسلمني الدينية احلياة متس اليت الفقهية املستجدات



 

 وقد البيئة، وسالمة اإلنسان وقاية محاية شأهنا من واليت ابلصحة يتعلق ما كل  يف وأحكامه اإلسالم
 يتعلق فيما متميزة إفتائية علمية جهود تقدميب وخارجها اإلسالم داير داخل اإلفتاء مؤسسات أسهمت

 الدولية. املنظومة إليها دعت اليت االحرتازية الوقاية عزز مما كوروان  جائحة على املرتتبة ابآلاثر

  :العاملي االقتصادي الواقع اثنياا:

 اليت واءس املعاصرة، االقتصادية النظم يف أساسية إشكاليات ظهور كوروان  جائحة تداعيات من كان  لقد
 القيم مقابل االعتبار يف اإلنسانية قيم أتخري أظهرت كما  طيف، من بينهما وما اليسار أو اليمني إىل متيل

 البشر من مباليني وصلت اليت كلها،  البالد يف االقتصادية العادي املواطن حالة يف ذلك وظهر االقتصادية،
 من وبعضها املقيمني أو للمواطنني االجتماعية ماانتالض تفتقد اليت النُّظم يف خباصة واجلوع، الفاقة إىل

 الظروف استغالل يف واألمصال الدواء صناعة شركات بعض توح ش يف ذلك ظهر كما  العامل، دول أغىن
 بعض وخدمة بل واجملتمعات، الدول نفوذ أمام نفوذها وتعاظم لإلنسان، اعتبار دون مكاسبها لتعظيم

 االحتكارية. لشركاتا تلك خلطط )اخلريية( املؤسسات
 إنساني ة قيًما أظهروا - املسلمني وغري املسلمني من - األعمال وأصحاب الشركات بعض فإن   ذلك مع

 لنشاطها الشركات بعض حتويل ومثل األرابح، تناقص رغم العاملني مع التعاقد ابلتزامات الوفاء مثل رفيعة،
 الكبري االرتفاع ومثل الوابء، ملواجهة املطلوبة اتواالستعداد األدوات يف العجز سد   يف ليسهم الصناعي

 كل ها  األزمة تداعيات مع للتعامل كافًيا  ذلك يكن مل وإن كل ها،  العامل دول يف اخلريي ة التربعات حجم يف
 العام. االقتصادي نظامها أهداف من كهدف  االجتماعية العدالة تراعي ال اليت الدول يف خباصة

  :العاملي يالسياس الواقع اثلثاا:

 أو ابلدميقراطية تلتزم اليت سواء املعاصرة، السياسية النُّظم يف أساسية إشكاليات وجود اجلائحة أظهرت
 حرًصا كثرية،  دول يف وذلك األزمة مع الشفاف أو املبكر التعامل عدم يف خباصة الدكتاتورية، متارس اليت
  وشركات والصناعات األعمال أصحاب ص  خت أانني ة أهداف أجل من أو ضي قة سياسي ة مصاحل على

 
 



 

 بعد إليها العائدين أو املصابني مواطنيها مع الدول بعض من اإلنساين التعامل عدم ويف وغريها، السياحة
 ويف الوافدين، والعمال الالجئني من خباصة املواطنني غري من املقيمني أو اخلارجي ة، أعماهلم فقدوا أن

 وعلى ألواهنا، اختالف على تقريًبا كل ها  السياسية النظم يف التنفيذي ة لطاتالس لتوسيع األزمة استغالل
 االحتالل دوائر لتوسيع األساليب من بعدد األزمة لتلك اإلسرائيلي االحتالل استغالل كان  هؤالء رأس

 ةالوطني   احلكومات بعض أن   إال   الغربية؛ والضفة الشريف القدس يف خباصة األرض على الواقع وتغيري
 وذلك الناس، حياة على احلرص يف جتر ًدا أظهروا  - املسلمني وغري املسلمني من - احمللي ة واإلدارات
 خسروا ملن اجتماعية ضماانت تقدمي أجل من األغنياء على الضرائب وحصيلة الدول موارد بتوظيف
 األعمال صحابأ بعض اعرتاضات رغم واإلغاثة، للطعام خباصة برامج وتقدمي ووظائفهم، أعماهلم

 إىل الوصول أجل من اجلامعات يف العلمي للبحث احلكومات بعض دعم وكذلك الضغط، ومجاعات
 نفوذ من متلكه وما األدوية شركات احتكارات متجاوزين وتصنيعها، املنشودة واألدوية األمصال اكتشاف

  القرار. صنع دوائر يف

  :العاملي االجتماعي الواقع رابعاا:

 إىل متيل اليت سواء أيًضا، املعاصرة االجتماعية النظم يف أساسية إشكالي ات تراكم عن ائحةاجل هذه أابنت
 من احلد   يف اإلنسانية اجملتمعات من كثري  فشل إذ األسرة، قيم مع التعامل يف خباصة التحرر، أو التقليد
 يف العنف هذا جر اء من النساء من الضحااي عدد ارتفع بل األزمة، ظل يف البيوت يف املرأة ضد العنف
 الكبار حقوق جمال يف عامًّا إنسانيًّا تقصريًا كذلك  األزمة وكشفت اإلحصاءات، أظهرت كما  الدول بعض

 ضعف األزمة وكشفت الوفاة، حاالت فيها كثرت  اليت العجزة بيوت يف خصوًصا ورعايتهم، الس ن يف
 بعض يف العنصري ة نزعات األزمة ظل يف -كذلك  -تعالت وقد كثرية،  بالد يف فيها الرعاية مستوى

 وقد للمجتمع، العدوى جلبت أبهنا ابطلة اهتامات بسبب خمتلفة أقلي ات بسببها وأوذيت اجملتمعات،
  أخالقي ة؛ غري اجتماعي ة لتحوالت خطط دفع أجل من لألزمة احلكومات بعض استغالل -كذلك  -رصدان

 
 



 

 قيًما بعد ها االجتماعية القيم مستوايت ألعلى الوفاء رتأظه املعاصرة اجملتمعات شرائح بعض أن   إال  
 وامللهوفني، املعاقني ومساعدة السن، لكبار واإلحسان ابلوالدين، والرب األسرة، قيم مثل: فطري ة، إنساني ة

 يف والعاملون الطبية الطواقم قدمته ما يف جتل ت اليت احلياة، القيم تلك رأس على وكان اخلريي ة، والصدقات
 احليوية، اإلنسانية ابحلاجات والوفاء النفوس حفظ أجل من البالد كل  يف األساسية اخلدمات جماالت

 ومستقبلها. البشري ة واقع على كارثيًّا  اجلائحة أتثري لكان هلؤالء الكبرية اجلهود ث   هللا رمحة ولوال

  :العاملي الصحي الواقع خامساا:

 املعاصرة البيئية والسلوكيات الصحية النظم يف أساسية ياتإشكال تعاظم عن اجلائحة هذه كشفت  لقد
 كذلك  وكشفت الوابئي ة، للطوارئ للتصدي الصحي ة النُّظم أغلب استعداد عدم األزمة كشفت  فقد أيًضا،

 إال   احلق، هذا من الفقري حرمان ث   ومن البلدان، بعض يف الدخل، مبستوى الصحية الرعاية ربط إشكالية
 من حقًّا بوصفه الصحي الضمان أبمهية الشعوب من كثري  عند متزايًدا وعًيا -كذلك  -ظهرتأ األزمة أن  

 اإلنسان. حقوق

  البيئي: الواقع سادساا:
 وماء وهواء ونبات حيوان من مكوانهتا بكل الطبيعية البيئة على لالعتداء السلبية النتائج ظهرت كما

 الصور، شىت يف الطبيعية التوازانت يف واختالل األرض يف فساد من واقعنا يف أنتجته وما طبيعية، ومصادر
 التعامل يف اإلنساين املسار تصحيح أبمهية الشعوب من كثري  عند متزايًدا وعًيا كذلك  أظهرت األزمة أن   إال  
 توازهنا. على واحلفاظ الطبيعي ة البيئة مع

 اآلتية: اجلهات إىل خبطابه وجهيت املسلمني لعلماء العاملي االحتاد فإن   كل ه  سبق ما على بناءً 

:  القرار: صناع أّوالا
 التنفيذيّة: واهليئات احلكومات أ(

  احلياة قيمة مع الوقوف وإىل األزمة، مع الشفاف التعامل إىل التنفيذي ة واهليئات احلكومات االحتاد يدعو



 

 لإلخالل األزمة استغالل عدم يف النزاهة قيمة ومع والسياسية، االقتصادية الكلفة كانت  مهما اإلنسانية
 الدفع أو سياسية، مكاسب حتقيق أجل من اجملتمع يف العنصرايت إاثرة أو السلطات، بني ابلتوازن

 من حنذ ر كما  الدويل، والقانون الدولي ة واملواثيق السماوية الشرائع مع تتناقض ظاملة واتفاقات مبعاهدات
 الشعب وحقوق الشريف القدس على لالعتداء زمةاأل لتلك وحلفائه اإلسرائيلي االحتالل استغالل

 الفلسطيين.
 املمارسات سقف وزايدة املسؤولة، احلرايت منح إىل واإلسالمية العربية احلكومات االحتاد يدعو كما

 والتكامل. التضامن لتحقيق شعوهبا مع الشاملة واملصاحلة الدميقراطية،
 والدول الغنية الدول بني األرض خبريات االنتفاع يف كبريال التفاوت من احلد   إىل كذلك  االحتاد يدعو كما

 وهدر العامل؛ يف واحلروب النزاعات نشر يف ويتسبب واللجوء، للهجرة موجات يفرز مما والنامية، الفقرية
 مثل يف حياهتم وحيفظ البشر ينفع فيما صرفها من بداًل  األسلحة حيازة أجل من الضخمة امليزانيات

  العاملية. الصحية األزمة هذه ظروف
 يف والعنصرية، الكراهية خطاب نشر يف املتطرفة اجلهات كل  ممارسات مناهضة إىل االحتاد يدعو كما

 اإلسالموفوبيا. ظاهرة مع التعامل
 والعنصرية، القومية لنزعات واالستجابة مشكالهتا على االنكفاء عدم إىل احلكومات االحتاد يدعو وأخريًا

 السالم وانتشار اجملتمعات الستقرار األمان صم ام هو البشر بني التعاون يد مد   ن  أ اجلميع يدرك أن بل
  العامل. يف

 العمل ملؤسسات العمل ابب فتح إعادة إىل واإلسالمية العربية احلكومات االحتاد يدعو كما
 الواقع شهده مبا التذكري مع خارجية، ضغوط حتت النشاط عن أوقفت اليت واإلغاثي اإلنساين

 جهود لدعم واخلريية اإلنسانية اإلسالمية للمؤسسات مبارك وعطاء كبري  نشاط من الغريب
  أمجع. العامل يف كوروان  مواجهة



 

 واملشاريع احلسن، القرض ومؤسسات والوقف الزكاة دور تفعيل إىل كذلك  االحتاد يدعو كما
 علمية أسس وفق ملة،الشا والتنمية والتضامن التكافل، لتحقيق وحنوها واملتوسطة الصغرية،
 االقتصادية. اجلائحة هذه آاثر من للتخفيف ومشاريع وبرامج وخطة دقيقة، ومنهجية

 الرأي معتقلي عن اإلفراج إىل اجلائحة هذه ظل يف املعنية حلكومات يدعو االحتاد فإن وختاًما
 والظواهر منها االقتصادية خباصة كوروان  تداعيات مواجهة يف وطنية حلمة إلجياد واملفكرين،
 املصاحبة. االجتماعية

 والشركات: األعمال أصحاب (ب
 العمال أغلب يعيشه الذي اهلش   املايل الوضع مراعاة إىل والشركات األعمال أصحاب االحتاد يدعو

 املكاسب مستوى على للحفاظ العمالة عن التخل ي عدم وإىل مهنهم، اختالف على عاملنا يف واملوظفني
 بشكل املكاسب فيه تتوزع ما اإلجراءات من يتخذوا وأن األعمال، يف شـركاء ميعد وه أن بل نفسه،
 وغريها الطبية واألجهزة الدواء مثل: احلساسة الصناعات أصحاب يسيء ال وأن كل هم،  الشركاء بني عادل

 حقوق ابسم األساسية حقوقهم من الفقراء حيرموا أو السلع حيتكروا أو األسعار فريفعوا الظروف، استغالل
 ونبات وطري حيوان من احلياة أبشكال العالقة ذات األعمال أصحاب يعتدي ال وأن الفكرية، امللكية

 التصنيع. طاقة أو األسعار توازانت على احلفاظ أجل من اإلتالف أو ابلقتل هللا خلق على
  الدولّية: اهليئات ج(

 والشركات، للحكومات واحملاسبة الشفافية يف مسؤولياهتا حتمل إىل املعني ة الدولي ة اهليئات االحتاد يدعو
 العدل تتحر ى وأن مبسؤولياهتا، أخل ت قد تكون وإال   كانت،  حيثما الشعوب مصاحل مع تقف وأن

 ضد   تقف وأن والشعوب، الدول بني التمييز سياسة عن بعيًدا القضااي خمتلف مع التعامل يف واإلنصاف
 الغاصبني احملتلني ملصلحة العادلة القضااي ضد الفيتو حق   واستخدام مبكيالني، والكيل الظلم، سيادة

 سياسات اختاذ إىل العاجلة واحلاجة البيئة، يف احلاصلة االختالالت تدرس وأن املستكربين، والظاملني



 

 ما بعد خباصة احلياة، مكو انت وجلميع لإلنسان أفضل حياة أجل من البيئي والتوازن التنوع تعيد مغايرة
 عديدة. أبمراض وإصابته اإلنسان صحة على البيئة تلوث آاثر من العلمية الدراسات أثبتته
 والفكر: العلم أصحاب اثنياا:

 اإلسالم: علماء أ(
 تعريفاً  البالغ يف واجبهم يؤدوا وأن دينهم، رسالة مبقتضيات الوفاء إىل اإلسالم علماء االحتاد يدعو

 الظروف مواجهة أجل من االجتهاد فيه يصح فيما االجتهاد وممارسة الوسطي، ومنهجه اإلسالم بسماحة
 الدين حفظ من األساسي ة اإلنسان بضرورات يتعل ق فيما خصوًصا املصاحل، وحتقيق املفاسد ودرء الطارئة
 هللا وشفقة األلوهية مقام تعظيم يف اإلسالمية املبادئ يربزوا وأن واملال، والنسل والعرض والعقل والنفس

نيني، الناس، عيون يف شامـة يكونوا وأن املختلفة، ابلوسائل الشعوب يوع وا وأن عباده، على تعاىل  هداة راب 
  مهديني.

 املفّكرون: الباحثون ب(
 بيئة أجل من جديد وعي إىل تدعو اليت العامل يف املفكرين من عدد طرحها اليت املبادرات االحتاد يبارك
 احلكم على تقوم وسياسات موجهة إنسانية وقيم متوازن اجتماعي ونظام أعدل اقتصادي ونظام أفضل

 الفكرية النظم صياغة إعادة أجل من التفكري من مزيد إىل املفكرين الباحثني االحتاد يدعو كما  الرشيد،
 وذلك وفنيًّا، وتعليميًّا وبيئيًّا وصحيًّا واجتماعيًّا قتصادايًّ وا سياسيًّا الواقعي ة النُّظم عليها تقوم اليت املعاصرة،

ا نؤمن اليت اإلنساين الوجود من العليا والقيم األهداف حتقيق أجل من  عمق يف مركوزة وقيم أهداف أبهن 
  الربح حتقيق يف التسابق على القائم السائد االقتصادي النظام فلسفة مراجعة ذلك من اإلنسان. فطرة
 املستمر التشجيع ومراجعة والس لع، للمواد الكم ي اإلنتاج عن الناشئة التأثريات االعتبار بعني األخذ دون

 خريات مع الرشيد والتعامل الناس حياة يف املؤثرة العوامل لبقية الكل ي النظر حساب على لالستهالك
 الكون.

 
 



 

  والتعليمّية: البحثّية اهليئات ج(
 البحث على والسياسي ة االقتصادي ة االحتكارات نفوذ جتاوز إىل والتعليمي ة بحثي ةال اهليئات االحتاد يدعو

 اإلنساني ة وحترير األرض وإعمار اإلنسان صاحل يستهدف الذي والتعليم البحث على والرتكيز والتعليم،
 اليت االحتكارات من والدوائي الطيب اجملال حترير خباصة كاف ة،  أشكاهلا يف االقتصادية املصاحل استعباد من
 دور تعز ز اليت واملناهج األحباث على -خصوًصا -اإلسالمي ة الدراسات تركز وأن اإلنسان، حبياة تبايل ال

 منها، يعانون زالوا ما اليت التارخيي ة واالنقسامات اخلالفات يف حتبسهم وال املعاصر، العامل يف البن اء املسلمني
 مراجعة وعمل إسالمي، منطلق من املعاصرة للمشكالت حلواًل  رحتط حىت املعرفة فيها تتكامل أن بل

 السليمة. الرتبوي ة واألسس األخالقية املنطلقات لتكريس كل ها  املستوايت على الدراسية للمناهج
 الشعوب: اثلثاا:

 اإلسالم وأمة اإلنسانية للشعوب اآلتية ابلرسائل يتوج ه شعبي ة هيئة ابعتباره املسلمني لعلماء العاملي واالحتاد
  الشعبية: واملؤسسات

 وكرَّمه اإلنسان، تعاىل هللا خلق فقد هللا، نِعم من نعمة اإلنسانية احلياة إن   :مكان كلّ   يف اإلنسان بنو أ(
 وأعانه واألمراض، اآلفاتِ  من والسَّالمة والعافية الصِ حة وسائل   له وهي أ الباطنة، والصورة الظاهرة الصورة يف
 مفهوم خالل من الصحي ابلغذاء العناية على وحض ه احلياة، هذه يف العيش على الطيبات من رزقه مبا

 يف اخلالق سنن من هي االبتالءات وأن   اخلبائث؛ وحترمي الطيبات وإابحة الطيب، احلالل يف اإلسالم
 للمؤمنني امتحان ذاته الوقت يف وهي أخطائه، من فيصلح اإلنسان منها يستفيد دروس وهي خلقه،

 إميااًن. ليزدادوا الصادقني
 أعمق بشكل نفك ر أن إىل -وأخطارها األزمة هذه ظل يف واملسلمني أنفسنا االحتاد يف حنن ندعو كما

 اإلسالمية القيم يف وابحثني العون، منه طالبني سبحانه، العظيم اخلالق إىل نعود وأن وحقائقها، احلياة يف
 واحلياة للكون االنسان لنظرة املؤسسة القيم يف النظر نعيد وأن عصران، ملشكالت حلول عن واإلنسانية

 البشر. بين من اآلخرين ومع النفس مع والعالقة



 

 والعمل والسن ة، الكتاب من الصايف النبع إىل والعودة الفرقة بنبذ إال   األم ة هذه تفلح لن اإلسالم: أّمة ب(
 حتقيق على والعمل عام، بشكل واإلنسان سلمنيامل على الثقيلة وتبعاته االستبداد من التخل ص على

 ابلقسط؛ قو امة املنكر عن انهية ابملعروف آمرة الناس على شاهدة تكون أن األم ة من تعاىل هللا مقاصد
 أن اإلسالم ألم ة آن لقد املعاصرة، اإلنسانية احلضارة يف واملسامهة والعلم النهوض أبسباب األخذ مع

 يف ونؤك د والنهوض. التغيري ويف خلقه يف هللا سنن وتراعي مقاصده وتستهدف شاماًل  فهًما اإلسالم تفهم
 ألنشطة مساند وخريي إنساين نشاط من به قامت وما الغرب، يف املسلمة األقليات دور الصدد هذا

 .الغربية احلكومات
 مع التعاونو  املدين اجملتمع متكني على العمل ليستمر :والشعبية املدنية واحلركات املؤسسات ج(

 تكون حىت مكان، كل    يف والتعليمي ة واالقتصادي ة السياسي ة النُّظم صياغة إعادة أجل من النفوذ أصحاب
 واإلنساني ة. اإلسالمي ة والقيم للمقاصد أقرب

 ينب حنن إذ اإلنساني ة، يفيد فيما مجيًعا البشر بين بني التعاون ضرورة يؤك د املسلمني لعلماء العاملي واالحتاد
 البشري ة على الضرر عاد التصرف يسيء من أيدي على أنخذ ومل بعضنا خرقها إن واحدة، سفينة يف آدم

 ملؤها بروح السالم أكف   ّند   هنا من عرق. أو جنس أو لون أو دين بسبب بينهم متييز غري من مجيًعا،
 أجل من وذلك كافـ ة،  واألعراق األلسنةو  األمم أبناء من اإلنساني ة يف إخواننا إىل اخلري يف التعاون يف الرغبة
 العزيز: كتابه  يف تعاىل هللا قال مجعاء. للبشرية ابلنفع يعود مبا اخلري على والتعاون املشرتكة األهداف حتقيق

أاي ُّهاا} ة   ن اف س   ِمن   خالاقاك م   الَِّذي رابَّك م   ات َّق وا النَّاس   َيا هاا واخالاقا  وااِحدا ه ماا واباثَّ  زاو جاهاا ِمن    كاِثرياا  رِجااالا  ِمن  
ار حااما  ِبهِ  تاسااءال ونا  الَِّذي اّللَّا  واات َّق وا واِنسااءا   [1 ]النساء: {راِقيباا عالاي ك م   كاانا   اّللَّا  ِإنَّ  وااأل 

 

 


