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 : مقدمة 

املدينة من    �� (الو�اء  ال��ابية مؤلف جما��:  للبحث والدراسات  املغر�ي  املركز  منظور صدر حديثا عن منشورات 

بدعم من مؤسسة    2واألستاذ سعيد بلعضيش  1سوسيولوجيا الفعل) من تنسيق الباحث�ن الدكتور إدريس أيت�حو

صفحة باللغة الفر�سية؛ و�لها دراسات و�حوث محكمة   73صفحة بالعر�ية و  268هانز سايدل األملانية �� حدود  

املعرفية  ا�حقول  باختالف  ومتنوعة  متعددة  مقار�ات  باعتماد  والتحليل  للدراسة  موضوعا  �ورونا  و�اء  من  تتخذ 

ع  دراسة  �ل   �� عل��ا  ال��ك��  تم  ال�ي  يحو��ا  وا�جوانب  ال�ي  للدراسات  الناظم  فالعنصر  لذلك  وكنتيجة  حدة،   ��

 املؤلف ا�جما�� هو تأث�� و�اء �ورونا ع�� �افة املستو�ات واأل�عاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.

 مؤلفو الكتاب ومكوناتھ ومساهما��م البحثية األساسية:

سوسيولوجيا الفعل" ع�� ثالثة محاور رئيسية؛ كت��ا واحد وعشرون    �شتمل كتاب: "الو�اء �� املدينة من منظور  

ال�ي أعدها منسق الكتاب  �� أخرى، فضال عن مقدمة  �� �عض البحوث، وثنائيا  انفراديا  البحث �ل من    وباحثا، 

باعتباره أيت�حو  الدكتور إدريس  ال�ي قدمها  بلعضيش، �عد �لمة الشكر  أيت�حو والباحث سعيد   الدكتور إدريس 

رئيس املركز املغر�ي للبحث والدراسات ال��ابية والكتاب من منشورات هذا املركز بدعم من مؤسسة هانز سايدل 

معا، وكما أن الكتاب تمت مراجعتھ من قبل �جنة علمية م�ونة من ستة   املنسقان  األملانية، وديجابة املؤلف كت��ا

ين الباحث�ن  وأغلب  متعاون�ن،  باحث�ن  وأر�ع  باحثا  عياض عشرة  القا�ىي  (جامعة  مغر�ية  جامعات  إ��  تسبون 

بمراكش، جامعة ابن زهر بأ�ادير، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، جامعة  

ا�حسن  جامعة  بمكناس،  إسماعيل  موالي  جامعة  با�جديدة،  الد�ا��  شعيب  جامعة  بالر�اط،  ا�خامس  محمد 

البيضاء)، ول بالدار  التنويع ا�ع�اسات إيجابية ع�� مضمون املؤلف ا�جما��، إذ يمكن االستفادة منھ  الثا�ي  هذا 

ع�� ا�جتمع ك�ل، كما    19�ع�اسات االقتصادية والسياسية واالجتماعية لو�اء �ورونا �وفيد  عمليا �� إدراك اال

ا أبرزها:  إ�� حقول معرفية مختلفة ومتنوعة؛  ينتمون  الباحث�ن  أن  إ��  النفس تجدر اإلشارة  لسوسيولوجيا وعلم 

 واالقتصاد وعلوم ال��بية واإلعالم والسياسة وال�حة. 

تتوزع فصول الكتاب ع�� ثالثة أقسام؛ يتعلق القسم األول بمحور: (سوسيولوجيا الفعل االجتما�� زمن ا�جائحة) 

الدكتور الشهب    و�تضمن أر�عة بحوث علمية محكمة، �� مقدم��ا؛ علم اجتماع ا�جائحة، إذ يحاول فيھ الباحث

واألفراد من منظور علم االجتماع من    3محمد  وا�جتمع  ا�جائحة  ب�ن  القائمة  العالقة  الضوء ع��  أن �سلط فيھ 

خالل: تقديم م���� للدراسة �عرض تصور م���� للكيفية ال�ي يمكن تناول ��ا ظاهرة ا�جائحة، ال�ي أ�حت واقعا 

فجائية لم �عرفها البشر�ة طيلة حيا��ا، إذ �س�� الباحث من خالل    اجتماعيا ملموسا مخلفة بذلك تأث��ات سلبية

الظواهر  أهم  ع��  باألساس  مرتكزا  ا�جائحة  بمجتمع  �سميتھ  يمكن  ملا  جديدة  مقار�ة  تقديم  إ��  الدراسة  هذه 

ا�جائحة    االجتماعية املتولدة عن ا�جائحة واملالزمة لها �� آن واحد، ومن ثم يخلص إ�� اق��اح �عر�ف لعلم اجتماع

 
 رئیس المركز المغربي للبحث والدراسات الترابیة.1
 باحث في السوسیولوجیا، جامعة القاضي عیاض، مراكش. 2
  علوم التربیة، الرباط.أستاذ التعلیم العالي سابقا، كلیة   3
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االجتماعية  املستو�ات  ع��  ودوره  أهميتھ  إبراز  مع  ا�جائحة  مجتمع  دراسة  أجل  من  طموح  فكري  كمشروع 

 والثقافية، وأيضا باعتباره مطلبا يفرض نفسھ بإ�حاح مادام األمر يمس ا�جتمع �� �ل أ�عاده. 

"�وفيد   عنوان:  يحمل  الثا�ي  للتفك��"    19والبحث  املقدمات  �عض  محمد  سوسيولوجيا  بن  الدكتور  للباحث 

، الذي �س�� من خاللھ تقديم محاولة علمية للفهم واالستيعاب، مش��ا �� البداية إ�� أن جائحة �ورونا 4قسطا�ي 

نظرا  �ونية"  اجتماعية  "ظاهرة  أ��ا  ع��  بذلك  مؤكدا  اجتماعية،  طبقة  وال  فئة  وال  بلدا  ترا��  وال  شاملة   ��

بيا وسرعة االنتشار، مش��ا إ�� أن البشر�ة مرت بجائحات أك�� رعبا �� املدى �خصائصها كمعدل الفتك املرتفع �س

وهلك الناس، إال أن ما جعل جائحة �ورونا إسثتنائية �� انتشار ا�خ�� والتواصل والشائعات وسرعة املواصالت 

� املساعدة ع�� الفهم ووسائل التواصل االجتما��، من هنا ت��ز أهمية املقار�ات السوسيولوجية واألن��و�ولوجية �

 واملقاومة �غية اإلسهام �� إعداد مشاريع السياسات ال�حية واالجتماعية وح�ى االقتصادية والسياسية. 

أولية"،  مالحظات  �ورونا:  جائحة  ف��ة   �� املغر�ية  األسرة  "واقع  �عنوان:  فهو  الفصل،  هذا   �� الثالث  البحث  أما 

�ساؤالت مهمة تتعلق أساسا بمؤسسة األسرة كمؤسسة اجتماعية   5يقدم فيھ الباحث الدكتور إبراهيم حمداوي 

ع��   وتأث��ه  الص��  �ا�حجر  إجراءات  من  رافقها  وما  ال�حية  الطوارئ  حالة  فرض  جراء  عصيبا  ظرفا  عاشت 

األسرة ال�ي لم تألف هذا الوضع �� الزمن امليت بروابط وقيم جديدة كرد فعل ع�� الوضع الو�ائي ا�خط��، الذي 

بيوت العالم إ�� �جون وس�ون، لذا حاول الباحث اإلجابة ع�� األسئلة التالية: كيف عاشت األسرة املغر�ية   حّول 

خصوصا  الوضع  ع��  املد�ي  ا�جتمع  مؤسسات  و�ا��  ا�حلية  السلطات  أفعال  ردود  وما  الص��؟  ا�حجر  حالة 

  �� األسرة  داخل  واملراهق�ن  األطفال  وضعية   �� كيف  والسيا�ىي؟  اآلثار  املد�ي  وما  ا�حساسة؟  الظرفية  هذه 

 واال�ع�اسات النفسية واالجتماعية ل�جائحة؟ 

استكشافية  دراسة  الص��  ا�حجر  زمن  األسر�ة  التفاعالت  (واقع  ب:  واملعنون  الفصل،  هذا  من  الرا�ع  والبحث 

بوعبيد رشيد  الدكتور  الباحث  �س��  حيث  لد�الة)،  ا�حضري  �  6بالوسط  إ��  الدراسة  هذه  خالل  أحد  من  سط 

انتشار و�اء �وفيد   باملغرب بفعل  الذي أحدثتھ إجراءات ا�حجر الص��  التأث��  التفاعالت األسر�ة   19أوجھ  ع�� 

�ختلف   األساسية  املعالم  ��خيص  ��دف  استكشافية  دراسة  خالل  من  د�الة  ملنطقة  ا�حضري  الوسط  داخل 

تمثالت فئة املستجو�� بذلك ع�� رصد  لعدد من عناصر ا�حيط ا�جتم�� ألسرهم التفاعالت األسر�ة معتمدا  ن 

 خالل نفس الف��ة.

االجتما��   (الرابط  التا��:  الش�ل  ع��  عنوانھ  جاء  فقد  الفصل،  هذا  من  واألخ��  ا�خامس  البحث  و�خصوص 

الزعفران رشيد  للباحث  الفائقة)  إم�انية 7واملؤا�سة  فرضية  فحص  العلمية  الورقة  هذه  خالل  من  يحاول  إذ  ؛ 

ب�ن   الوقائية الر�ط  باإلجراءات  االل��ام  ضعف   �� تأث��ها  ومدى  ا�جسدي  التقارب  وظواهر  االجتماعية  املؤا�سة 

 
 ، مكناس، المغرب.إسماعیلأستاذ السوسیولوجیا واألنثروبولوجیا بجامعة موالي   4
 أستاذ السوسیولوجیا، جامعة ابن طفیل، القنیطرة، المغرب.  5
 أستاذ السوسیولوجیا، بجامعة شعیب الدكالي، الجدیدة.  6
 رة، المغرب.باحث في السوسیولوجیا، جامعة ابن طفیل، القنیط  7
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وال�حية والقانونية ال�ي فرض��ا حالة الطوارئ من خالل االعتماد ع�� تحليل الكث�� من الوقائع السوسيولوجية 

 واألن��و�ولوجية سعيا منھ إ�� إثبات الفرضية. 

يتعلق الثا�ي  دراسات   والقسم  خمس  من  باألساس  و�ت�ون  الو�اء)  زمن  مقاوم��ا  وأساليب  (السلطو�ة  بمحور: 

محكمة، أولها �عنوان: (العوملة االقتصادية وجائحة �ورونا: أي تداعيات جيوسياسية؟) للباحث الدكتور ا�حس�ن 

ورونا من خالل ال��ك�� ع��  ، الذي ��دف من خالل هذه الورقة العلمية إ�� تقديم قراءة جيوسياسية لو�اء �8بوز�ل 

عنصر�ن أساسي�ن؛ يتعلق العنصر األول بتصاعد وازدياد و�� األفراد ع�� العالم وأثر ذلك ع�� املصا�ح العميقة 

العنصر  أما  أولو�ا��ا،  ترتيب  إلعادة  فرصة  األزمة   �� ترى  ال�ي  العاملي  االقتصاد  ع��  املهيمنة  املالية  للمجموعات 

مبا فلھ عالقة  السلطو�ة  الثا�ي،  تدعيم خطاب  ا�جائحة من أجل  �� استغالل  العالم  ع��  ا�ح�ومات  برغبة  شرة 

تطلعات  مع  يتوافق  مما  حاليا  بھ  املعمول  االقتصادية  العوملة  بنموذج  كث��ا  تأثرت  ال�ي  للدولة  الهيبة  و�رجاع 

 ا�جموعات املالية. 

م التحليل  هذا  ع��  الباحث  تمكن  فقد  ذكره،  سبق  ما  إ��  املالية واستناذا  ا�جموعات  أهداف  تلقائية  إبراز  ن 

العاملية وا�ح�ومات ا�حلية �� جعل ا�جائحة فرصة إلعادة تحجيم وتقز�م دور األفراد وقدر��م ع�� التحرك املنظم 

هذا  تكريس   �� ا�حكم  إ��  الشعبو�ة  السياسية  ا�حساسيات  وصول  أسهم  وقد  حر���م.  مجال  توسيع  سبيل   ��

 ملدافعون عنھ �� مسلسل إعادة النظر �� العوملة االقتصادية بمفهومها ا�حا��.التوجھ الذي انخرط ا

والبحث الثا�ي �� هذا الباب، والذي حمل العنوان اآل�ي: (االقتصاد األخال�� ملشاعر الالعدالة عند ساكنة األحياء 

بلعضيش سعيد  للباحث  وهو  الو�اء)،  زمن  والتمر�ضية  الطبية  واألطر  هذه ،  9الشعبية  خالل  من  يحاول  الذي 

واألطر   الشعبية  األحياء  س�ان  عند  والغ�ن  الظلم  ومشاعر  الالعدالة  تجر�ة  إش�الية  دراسة  العلمية؛  املقالة 

اقتصادية والرمز�ة -ال�حية ع�� ضوء مفهوم االقتصاد األخال��، �غية فهم جيد للقضايا السياسية والسوسيو

والظلم بالالعدالة  الشعور  مصدر   �� ال�حة   ال�ي  وأطر  الشعبية  األحياء  ساكنة  من  كب��  عدد  ينقلھ  الذي 

والتمر�ض زمن الو�اء، والفكرة املبتكرة هنا �� أن االنطالق من االقتصاد األخال�� يخول لنا إم�انية فهم السياق  

تخفي  أو  تضّم  والغضب،  وا�خيبة  والغ�ن  الظلم  مشاعر  أن  بحيث  هؤالء،  وممارسات  خطاب  فيھ  يتطور  الذي 

 لتطلع األخال�� واملعياري للعدالة. ا

سياق    �� املغر�ية  العمومية  والسياسات  املهاجر  حقوق  ال�جرة  "قضايا  �عنوان:  فهو  الثالث  البحث  و�خصوص 

؛ �س��  11والدكتور محسن إدا��   10�ورونا الو�اء" وهو من ثمرة عمل مش��ك ب�ن الباحث�ن األستاذ عبد العز�ز ز�� 

الباالباحث هذا  خالل  من  نظرا ن  الو�ائية  ا�حاالت  �عض  ملواجهة  مستعدة  ت�ون  ما  نادرا  الدول  أن  إبراز  إ��  حث 

لطبيعة هذه األخ��ة، إذ تحدث �ش�ل فجائي وغ�� متوقع و�ن �ان الو�اء غ�� مرتبط بالعدوى دائما، وهذا ما يضع  

وال�ي قد تصل إ�� فرض حالة  الدول �� حالة تخبط إذ تضطر إ�� اتخاذ مجموعة من التداب�� املتسارعة واملتباينة  

 
 ، جامعة القاضي عیاض، مراكش.االقتصادیةأستاذ باحث في العلوم   8
 باحث في السوسیولوجیا، جامعة القاضي عیاض، مراكش.  9

 باحث، جامعة السلطان موالي سلیمان، بني مالل.  10
 أستاذ بجامعة موالي سلیمان، بني مالل.  11
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االتفاق  بموجب  ودوليا  بلد  �ل   �� قانونا  املكفولة  األفراد  بحقوق  تمس  ا�حالة،  فهذه  معلوم  هو  وكما  الطوارئ، 

العاملي �حقوق اإل�سان، ال سيما أ��ا تؤسس ألوضاع ال �سري ف��ا ال واجبات وال حقوق األزمنة العادية. لذا �ان 

هم �� وضعية هشاشة، و�تعلق األمر �� هذا البحث بحقوق املهاجر�ن عامة واملهاجر�ن   لزاما التفك�� �� حقوق من

غ�� الشرعي�ن ع�� وجھ ا�خصوص، سواء �علق األمر باألجانب ع�� ال��اب الوط�ي أو املغار�ة �� البلدان األجنبية، 

رة وضعها �� صلب أي إجراء ومن ثم �سليط الضوء ع�� وضع هذه الفئة �� ظل هذه ا�جائحة مع التنبيھ إ�� ضرو 

 يروم إيجاد ا�حلول والسبل الكفيلة بتجاوز هذه ا�حنة. 

وهو   سوسيولوجية)"  (مقار�ة  باملغرب  الص��  وا�حجر  �ورونا  "و�اء  عنوان:  يحمل  الباب،  هذا   �� الرا�ع  والبحث 

السعيد صد��  األستاذ  الباحث�ن  من  �ل  ب�ن  مش��ك  الف��ازي   12عمل  السالم  عبد  من  13والدكتور  يروم  حيث   ،

ن إ�� دراسة واقع "�ورونا" باملغرب رغم أن املقام التواص�� ال �سمح با�حفر عميقا �� املوضوع ومع  ا خاللھ الباحث

ن الغوص فيھ بمنظور جديد، انطلقا فيھ من إش�الية رئيسية أطرت هذا العمل و��: ملاذا ا�ل هذا، قرر الباحث

واال ا�خروج   �� رغبة  الناس  ثم لتقاء  يبدي  ومن  انتشاره؟  من  ل�حد  املتخذة  اإلجراءات  ورغم  الو�اء،  خطورة  رغم 

الباحث با�جتمع،  احاول  الفرد  لعالقة  تناولها  خالل  من  الدور�ايمية  النظر�ة  مساءلة  الدراسة،  هذه  خالل  من  ن 

دالال  انمعرج ع��  والوقوف  تفكيكها  محاولة  قصد  املش��ك،  ا�حس  أقوال  من  مجموعة  ع��  اإلطار  ذلك  ��ا �� 

انطالقا من البناء السيا�ىي للو�اء الذي يوجھ تمثالت األفراد �� عالق��م بالدولة، وال�ي تجلت �� رفضهم لإلجراءات 

إ�� البناء الدي�ي الذي ال يقل أهمية عن سابقيھ اال  ح��از�ة املتخذة ل�حد من انتشاره، تحت م��رات عدة، وصوال 

ن إ�� أن البعدين السيا�ىي من جهة  الو�اء، و�� ال��اية، خلص الباحثمن حيث مساهمتھ �� بناء واقع ثقا�� حول ا

والدي�ي من جهة ثانية �انا عائق�ن أمام تنفيذ اإلجراءات املتخذة ل�حد منھ، باملوازاة مع املمارسات ال�ي درج عل��ا 

واال ا�خروج   �� الرغبة  ع��  حفز��م  وال�ي  ناالشباب،  الكحول،  ا�خدرات،  �التدخ�ن،  ال�ي لتقاء:  األلفة  عن  هيك 

 خلقوها مع �ل منجزات ا�حداثة: �املقا��، وا�حانات، واملالعب، واملنتديات الثقافية... 

للتغ��ات  محفزا  باعتبارها  �ورونا  "جائحة  �عنوان:  هو  الفصل،  هذا  من  واألخ��  الباب  هذا   �� ا�خامس  والبحث 

والدكتور إبراهيم    14حث�ن األستاذ دحما�ي �حسن االجتماعية؛ مالحظات أولية للفهم" وهو كذلك عمل مش��ك للبا

من  اللذان  ،  15حمداوي  �ع��  الذي  الرأسما��  النظام  عن هشاشة  �عب��  أن �ورونا  العمل  خالل هذا  �عت��ان من 

بأمن   املرتبطة  القطاعات  هشاشة  عن  �عب��  أيضا  ف�ورونا  الباحث�ن  وحسب  اإل�سان،  عوض  األشياء  قيمة 

ة ع�� مستوى اإل�سان التعلي�ي والص�� باألساس، �� نفس السياق ف�ي �ع�� عن محفز مسرع للتغ��ات ا�حتمي

العاملي والقوى املتحكمة فيھ، وكنتيجة لذلك ف�ورونا ليست إال مرآة عكست حقيقة الوجود البشري  االقتصاد 

الفع�� ع�� جميع املستو�ات، ومن ثمة أعادت توجيھ بقعة الضوء إ�� م�ا��ا املناسب، بمع�ى أسهمت بتغي�� كب��  

ذ �عيد اليوم لم شمل األسرة ع�� مستوى التقارب ا�جسدي، لك��ا ال  �� التوازنات واالهتمامات الدولية والوطنية. إ
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القطاعات  حول  البناء  وا�حوار  العمومي  النقاش  أعادت  ما  بقدر  مت�ن،  اجتما��  رابط  عن  بالضرورة  �ع�� 

 االجتماعية إ�� الواجهة من �عليم و�حة و�شغيل، وأعادت أيضا التضامن االجتما�� ب�ن األسر.

من هذا املؤلف ا�جما�� هو مجتمع ا�خاطر �� ظل أزمة الو�اء، إذ يت�ون هذا الفصل من خمس وا�حور الثالث  

بحوث علمية؛ �� أولها بحث معنون ب: "مجتمع ا�خاطر والنوع االجتما�� �� زمن ا�حجر" من إعداد الباحثة نادية  

اال 16حر��  البناء   �� االجتما��  النوع  أهمية  إبراز  الدراسة  هذه  تروم  حيث  واملرأة، ؛  الرجل  ب�ن  للعالقات  جتما�� 

األساسية  سم��ا  اجتماعية  تراتبيات  بنت  لذلك،  وكنتيجة  ا�جنس�ن،  ب�ن  الالمساواة  كرست  مجتمعات  داخل 

الهيمنة الذ�ور�ة �� مختلف مجاالت ا�حياة. وكما أن ال�ىيء بال�ىيء يذكر، فقد استطاعت النسو�ة العاملية منذ 

املا�ىي زعز��ا القرن  اال   بدايات   �� الظفر بحظوظها  املرأة من  لتتمكن  التنمية واحتاللها  �سبيا،   �� بم�ان��ا  ع��اف 

بأ��ا �سبية �عرضت لصدمة الو�اء الذي أعاد �شكيل  ملواقع داخل ا�جتمع، إال أن هذه املكتسبات ال�ي توصف 

قطيعة �� نفس الوقت، مع  التوافقات النوعية داخل ا�جال ا�خاص أي البيت، هذا التشكيل الذي �عد امتدادا و 

ي��ر  ما  وهو  ثانية.  جهة  من  والعدالة  املساواة  ملفاهيم  ترسيخ  من  إليھ  يطمح  وما  أو��،  جهة  من  تحقيقھ  تم  ما 

اال  البحث  هذا  والتداب��  ضرورة  االجتماعية  السياسات  ظل   �� والاليق�ن  ا�خطر  م�امن  تلمس  �غية  ستكشا��، 

الواقع خلف األبواب املوصدة أثناء ف��ة ا�حجر من خالل مالحظات ميدانية، اإلجرائية املتخذة، �� محاولة لتعر�ة  

 شهادات وتجارب معاشة. 

أما البحث الثا�ي �� سلسلة بحوث هذا الفصل تحت عنوان: "ا�جتمع ا�ح�� األطل�ىي ومخاطر جائحة �ورونا نحو 

ن أن ا؛ حيث فسر الباحث18هيم حمداوي والدكتور إبرا  17محاولة للفهم" من إنجاز الباحث�ن األستاذ حو�ىى أزارو 

إ��  اال  أدى  املعاصر  العالم   �� وسيول��ا  ا�خاطر  عوملة  عن  والناجم  ل�ورونا،  �جائحة  واملفا��  السريع  جتياح 

الباحث حاول  تداعيا��ا،  عن  الكشف  وألجل  وا�جتمع.  الدولة  بنيات  مختلف  مست  جمة،  القيام ااختالالت  ن 

املفهومي ل�حجر الص�� وآلياتھ، والوقوف ع�� املشكالت الناجمة عنھ، ع�� االستناد ع��  بت�خيص أو�� ل�جهاز  

ا�حياتية  وتفاعالتھ  ا�ح��  ا�جتمع  تمثالت  استخالص  قصد  املتوسط،  باألطلس  أمازيغية  فنية  �عب��ية  أش�ال 

 اعية.اليومية مع ا�جائحة، والوضعيات االجتماعية الهشة �ختلف الشرائح العمر�ة واالجتم

�� اإلجابة عن سؤال رئيس يتمثل باألساس �� العالقة ب�ن التداب�� القانونية واإلدار�ة املعتمدة إن  اكما عمد الباحث

والذي  االجتماعية،  العمر�ة  الفئات  �ختلف  املتفاوتة  واالقتصادية  االجتماعية  الوضعيات  و��ن  الو�اء  ملواجهة 

 ا�حجر الص�� �� �عميق هشاشة الساكنة ا�جبلية بدل ا�حد م��ا؟ يمكن صياغتھ ع�� النحو التا��: كيف �سهم 

اختالف   إش�الية  ال�حية  األزمات  وتدب��  االجتماعية  "التمثالت  �عنوان:   �� الفصل  هذا   �� الثالثة  والدراسة 

 �� والباحث  الصيدلة   �� الدكتور  إعداد  من  نموذجا)"  �ورونا  (جائحة  العلمية  واملعارف  العام  ا�حس  معارف 

الباري الس فارس  املعارف 19وسيولوجيا   �� املتجسدة  الثقافة  ب�ن  الكب��  التقاطع  تجسيد  ورائھ  من  يروم  حيث   ،
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اعتبار  يمكن  االتجاه،  نفس  و��  ال�حة،  مجال   �� املش��ك  ا�حس  ع��  املبنية  االجتماعية  املعرفة  و��ن  العلمية 

وف واملرض  ال�حة  ظاهرة  لدراسة  مهما  مدخال  االجتماعية  كما التمثالت  ال�حية  وا�خاطر  األزمات  تدب��  هم 

�ش�ل  ال�ي  التمثالت  ألثر  التعرض  إ�� محاولة  الباحث  �س��  البحث،  و�� هذا  جائحة �ورونا.  مع  اليوم  �شهدها 

ع��   تؤثر  أن  يمكن  ال�ي  وا�خطابات  تحملها  ال�ي  املعارف  و�نتاج  والسلو�ات  املواقف  و�ش�ل  بناء  أسباب  أحد 

 ب�� األزمات وا�خاطر داخل ا�جتمع. التوعية ال�حية وع�� تد

إ�� استبيان دور التفاعل ب�ن املعارف العلمية ومعارف ا�حس العام حول ظواهر ال�حة  كما ��دف هذا البحث 

واملرض أو ا�خطر وأثرها ا�حتمل �� فهم وتدب�� األزمات ال�حية، ويس�� كذلك إ�� طرح أسئلة حول كيفية تحليل 

 جا��ا �� إعداد السياسات العمومية لتدب�� األزمات ال�حية. التمثالت واستعمال مخر 

الص��   ا�حجر  �حظة  ب�ن  الفوسفاطية  املنجمية  (املدينة  عنوان:  حملت  الفصل،  هذا   �� الرا�عة  الدراسة  أما 

شداد الدين  عماد  الباحث  إعداد  من  نموذجا)  اليوسفية  مدينة  االجتما��،  الصمت  إ��    20وسؤال  الباحث  عمد 

أنھ كمدينة   تبيان  اليوسفية  مدينة  أن  إال  األ�عاد،  متعددة  آثار  من  حملھ  ما  مع  �ورونا  و�اء  تف�ىي  من  بالرغم 

إذ  الساخن،  السيا�ىي  ومسارها  التار�خية  حمول��ا  رغم  ال�حظة  تلك  �حد  و�ائية  إصابة  أية  ��جل  لم  منجمية 

الدراسة  2011أصبحت منذ   الباحث من خالل هذه  ب�ن  محط س�ون اجتما�� حذر، وعمل  ، ع�� فهم االنتقال 

 ال�حظة االحتجاجية و�حظة ا�حجر الص�� والتباعد االجتما��.

باملغرب؛  التفاعالت االجتماعية  الص�� ع��  ا�حجر  (تأث��  الفصل، جاءت تحت عنوان:  �� هذا  والدراسة األخ��ة 

الدكتو  للباحث�ن  مش��ك  بحث  ثمرة  و��  والاليق�ن)  الصدفة  ملفاهيم:  سوسيولو��  وردتحليل  املالك  عبد   21ر 

ا�حس�ي  هالل  محمد  انطلقا22والباحث  حيث  الظواهر   ؛  من  العديد  لفهم  كمدخل  الصدفة  مفهوم  من 

السوسيولوجية الطارئة ال�ي �شهدها العالم اليوم، �� هذا اإلطار، �ان الهدف من البحث، هو إيضاح دالالت هذا 

س عن  الكشف  ثم  ومن  أهميتھ  إبراز  مع  باملوازاة  الظواهر املفهوم  مع  األفراد  تفاعالت  مع  باملقارنة  ظهوره  ياق 

الباحث  العلوم اإل�سانية، ااملستجدة، إذ توقف  ن عند تطورات استعمالھ �� مجاالت الفلسفة والعلوم ا�حقة ثم 

بالقياس مع وجود براد�غمات أخرى   إ�� براد�غم نظري،  إم�انية تحولھ  البحث،   �� بينا من خالل االس��سال  كما 

الصدفة �ا�حتم تجليات  الستقراء  تخصيصھ  تم  البحث  من  الثا�ي  وا�جزء  والفينومينولوجيا،  حتمية  والال  ية 

 ن بتحليل تفاعالت وتمثالت األفراد �جائحة �ورونا.اوالاليق�ن ع�� استطالع ميدا�ي؛ قام فيھ الباحث

ا�جما��؛ ف�ي ثال املؤلف  �� هذا  بالفر�سية  ال�ي كتبت  بالدراسات  يتعلق  "إلزم أما فيما  �� مقدم��ا،  ثة دراسات، 

ع��   الدكتور  قبل  من  مقدم  بحث  وهو  "هيوم"  بقانون  �س�ى  ما  نظر  وجهة  من  �ائن  هو  ما  واجب  هو  بيتك" 

مع 23جفري  باملوازاة  ي�ون،  أن  يجب  ما  ع��  مبنيا  أخال��  حكم  ع��  املؤسس  املنع  هذا  فهم  فيھ  يحاولھ  حيث   ،

جما�� �� تصور رجل ا�حس املش��ك، وكنتيجة لذلك، إظهار ز�فھ من الكشف عن كيفية استقرار هذا املعتقد ا�
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وجهة نظر آلية االستقراء �أداة للمعرفة العادية، ومن ثم �� األخ��، تبيان أن "إلزم بيتك" كمبدأ ال يتوافق و�عض 

 املبادئ األخالقية.

ا للفعل:  كمنطق  االجتما��  (التباعد  �عنوان:  السياق،  نفس   �� الثا�ي  اجتماع  والبحث  لعلم  العر�ضة  �خطوط 

، حيث خلص فيھ إ�� أن الو�اء قد 24التفاعل ��  سياق الو�اء)، وقد أعده الباحث الدكتور سيدي محمد ا�حس�ي

فرض سياقا جديدا ليس فقط �� أنماط الفعل، بل تجاوزا لذلك، إ�� إحداث �غي�� �� منطق الفعل، مش��ا إ�� أن  

الرؤ�ة نموذج   �� الفعل تحول  يلزم معھ ر�ط   منطق  التحول  أن هذا  باعتبار  الفعل االجتما��،  من خالل مقار�ة 

ع��   يحتم  �ش�ل  للتجاوز  قابلة  عصرنا   �� قاعدة  �ل  أن  بذلك،  م��زا  بالاليق�ن،  أي  املستقبل،  بالزمن  الفعل 

ات و�ب�ي الفاعل�ن بناء منطق اجتما�� جديد مساير للعصر، ال �ستنجد با�جاهز، بل �س�� إ�� استشراف الوضعي

 م والتكيف.ؤ ا�حلول و�خضع للتال 

(�وفيد   عنوان:  يحمل  بالفر�سية،  املكتوب  األخ��  قرارات   19والبحث  ب�ن  ا�خاطر  ظل   �� التواصل  املغرب:   ��

بنقية نجوى  الباحثة  للباحث�ن؛  مش��ك  عمل  وهو  الس�ان)،  فعل  وردود  أيت�حو   25ا�ح�ومة  إدريس  ،  26والدكتور 

تعراض مختلف االس��اتيجيات املستمدة من تجارب األو�ئة السابقة، مركز�ن بذلك ع��  ن اساحيث حاوال الباحث

اعتماد براد�غم التواصل �شأن ا�خاطر قصد التعبئة ا�جماعية لهذه ا�جائحة، كما ناقشا ردود فعل املغار�ة عند  

ب�ن األفراد، بناء ع��  تطبيق تلك االس��اتيجيات، حيث يؤدي التواصل بخصوص ا�خاطر ع�� تب�ي سلوك وقائي  

ال��ام مجتم��، ويعكس طبيعة وحجم ا�جهود املبذولة مل�افحة الشائعات واملعلومات ا�خاطئة وما يصدر ع��ا من  

و�خلص  لذلك،  كنتيجة  قلق  ع��    انموجة  كب��  حد  إ��  �عتمد  املتخذة  التداب��  نجاح  أن  إ��  البحث،  ��اية   ��

 التواصل كعنصر مساعد ع�� قبولها واالقتناع ��ا واح��امها من قبل املواطن�ن.

 

 : خاتمة 

�� ف��ة جائحة �ورونا، ألنھ قدم تفس��ات علمية حول   العل�ي  للبحث  �ش�ل هذا املؤلف ا�جما�� إضافة نوعية 

وضوع للدراسة والتحليل برؤ�ة شمولية و�اعتماد مقار�ات متعددة، سعيا من الباحث�ن الذين شار�وا ا�جائحة كم

متعددة  ع�� مستو�ات  ا�جائحة  تطرحها  ال�ي  األسئلة  عن مختلف  اإلجابة  بمحاولة  باملوضوع  اإلملام   �� تأليفھ   ��

 م��ا االقتصادي واالجتما�� والسيا�ىي والثقا��. 
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