
 

 

 
 مدرسة تربوية تعّممنا كورونا

 
 اعجاد فخيال أبػ العسل 

 السخشجة االجتساعية



 

 

 مقدمو
في أيامشا العادية يسكششا الكيام بكل 

تي قج نّطسشا حياتشا عمييا. األعسال ال
نعسل خارج البيت، ندور  بالعائمة نيتع
ىل واألصجقاء، نصالع الكتب، األ
مغ الدػق وأشياء عجيجة  دػق نت

 .أخخى 
األيام عمى رتابتيا مع  كانت تسخ

بعس السفاجآت البديصة، إلى أن 



 

 

بخى التي لع نعيج كانت السفاجأة الك
 تفخض التي كػرونا مثميا مغ قبل

عميشا نسًصا ججيًجا لع نعيجه. اندعجشا 
في البجاية، وىحا أمخ شبيعي ألن 
التغييخ الجبخي يؤّثخ عمى راحتشا 
فششدعج أواًل إلى أن نعتاد مخة ججيجة 
عمى نسط ججيج، ونختاح بالديخ معو. 
مّخت أيام وأيام الى أن التفتُّ إلى آية 
}عدى أن تكخىػا شيًئا وىػ خيخ لكع{، 



 

 

ّسذ الخيخ الحي نجشيو حيغ بجأت بتم
الحي حرمشا عميو. وبجأنا  مغ اليجوء

سشا نحػل كػرونا إلى مجرسة تخبػية تعم
 .نحغ وأشفالشا

 النشرةىدف 
تعاير مع الاليجف مغ ىحه الشذخة 

فمدفة الرجمة: صجمة حجوث أي 
مكخوه؛ سػاء فقج عديد أم خػف مغ 
شيء، أم إصابة بسخض، أم نقز 



 

 

والخ، وأن نكػن عمى …. مال أم
استعجاد لتييئة الشفذ الستكبال األمخ 
بشفذ مصسئشة يشبعث مشيا الخضا بسا 
قدسو هللا تعالى مع األخح باألسباب 
 التي حثَّ عمييا الذخع الحشيف في

كل األحػال دون جحع أو قشػط. 
فالسؤمغ يتقمب بيغ نعيسيغ: نعيع 
الذكخ في الدخاء، ونعيع الحسج 

 والربخ في الزخاء.



 

 

 واقع الحال الجديد

 
شبيعي أن تفاجئشا الحياة الجنيا بأقجار 
لع نكغ نزعيا في الحدبان، ولكغ 
غيخ الصبيعي أال نتعاير معيا ونيمظ 
بدبب ىػل صجمة حال الججيج 

طستو. حقا دوام الحال مغ السحال، وع



 

 

وال يشبغي لحال أن يدتقخ عمى حالو، 
 وىحه سشة هللا في خمقو.

كشا فقخاء فأغشانا هللا، وضعفاء فقػانا 
سبحانو، وكشا مخضى فخزقشا لباس 
العافية، وىكحا تدتسخ الحياة، فال تيشأ 
بسا عشجنا بذكل مفخط يجعمشا نطغ أن 
تغييخ وضعشا لألسػأ أمخ مدتحيل، أو 
أن بإمكانشا أن نحػل بيششا وبيغ ما 
يشغز عميشا حياتشا، في الػقت نفدو 



 

 

عميشا أن نجرك جيجا أن الحالة التي 
نطشيا أسػأ مخاحل حياتشا اآلن حيغ 

خ عطيع لػ كان يخخج مغ رحسيا خي
تجبيخ هللا مغ بإمكان عقمشا أن يتخيمو 

ألمخنا، تمظ لحطة سشجج أنفدشا 
نزحظ ونبكي ولكغ ليذ كبكاء 
الثكالى وإنسا ستبكي بجمػع الفخح 
والدعادة مغ جسيل صشيع هللا تعالى 

 معشا.



 

 

في ضل أزمة فيخوس كػرونا ليذ 
ببعيج أن نراب بيحا الػباء نحغ، أو 

وأصجقاؤنا، جيخانشا،  أحبابششا ،أقاربشا
 زمالؤنا، األمخ بات شبيعي.

 
 نعم؛ التفكر لمتفكر.

 



 

 

نعير بشعع ال تعج وال تحرى، 
وأخذى أن أقػل ألفشاىا فإذا سمبت مشا 
شعخنا بكيستيا، وكيف كانت رحسة هللا 
بشا ولصفو بحالشا ونحغ غافمػن 
متغافمػن عشيا، ولكغ السريبة الكبخى 
حيغ يتغيخ ذلظ الحال فجأة ونراب 
برجمة االنبيار واالنجىاش مقخونة 
 برجمة العجد وعجم القجرة عمى فعل

 شيء.



 

 

الحي لع نكغ نسمظ الػقت الكافي لو  
 .في أيامشا الدابقة

 بالنعم التفكير
 وأردنا  صجيقتشا عشجما التقيشا

تحكخنا كػرونا شيا  تحزأن ن
 .فتخاجعشا

  إلى  الحىابعشجما أردنا
السكتبة لذخاء بعس الحاجيات 



 

 

السعتادة، تحكخنا كػرونا 
 .فتخاجعشا

  حيغ تسشيشا أن نجعػ
تحكخنا  غجاءالأصجقاءنا عمى 

 .كػرونا فتخاجعشا عغ الفكخة
  أن ندور جيخانشا  حيغ أحببشا

لمتيشئة بالسػلػد تحكخنا كػرونا 
 .فتخاجعشا



 

 

 الى التشفذ  شاحيغ اشتقت
ق والسذي في الدػق بعس

الكسامة  ناكػرونا فأعج تحكخنا
 بيجوء شاوتشفد شاجيو إلى و 

 .وتصػل الالئحة.
  فّكر؛وقفنا ن

أمػر بديصة جًجا كل ىحه األشياء ىي 
ىي أمػر كانت .كشا نقػم بيا يػمًيا

دوًما في متشاول أيجيشا، وكانت 



 

 

ىي .رخيرة الثسغ دون أية تكمفة
أمػر كشا نطغ أنيا حقشا الصبيعي 

 .كبذخ عمى ىحه األرض
لتعيج إلى أذىانشا أن  جاءت كورونا:

كل ما لجيشا مغ ِنَعٍع ليدت حقشا 
لشا  يا ييبيا هللاالصبيعي، بل ىي ىجا

 .رحيع بشاألنو 
ولشذكخ هللا الخحيع عمى كل نعسو، 
ونخجػه أال نخدخ نعًسا أخخى بدبب 



 

 

 .جفائشا
ما أجسل أن تعّمسػا أشفالكع أن  

يتمّسدػا ِنَعع هللا ميسا كانت بديصة، 
 .وأن يذكخوا هللا عمى ىحه الشعع دوما

 في سبب ىذه المشكمة التفكير
نعير في بمج صغيخ ، نعخف بعزشا 

ولجيشا عس. لشا تقاليجنا وعاداتشا.الب
مجن وقخى، لجيشا جامعات ومجارس، 

 .وعسال ومدارعػن 



 

 

كل اندان مشا ييتع بعائمتو وبيتو  
وتسّخ .وجيخانو وتالمحتو وزمالئو

ونتأثخ بسغ  نؤثخ بسغ نمتقييع...الحياة
 نخاىع ونعسل معيع

 تأمل؛وقفنا ن 
قج تتغيخ حياتشا بذكل كامل بدبب  

إندان ال نعخفو، إندان لع نخه أبًجا، 
إندان ال نتكّمع لغتو، إندان يعير في 

ىل تترّػرون !بالد بعيجة؛ في الريغ



 

 

إندان أكل شعاًما ال نأكمو !األمخ؟
نحغ أبًجا. ال نعخف متى وأيغ ومع 
مغ تشاول ىحا الصعام )ىحا إن كان 

(  !ناىػ الدبب الحكيقي لكػرو 
ونتداءل ىشا: ىل يسكغ أن يكػن 

إندان !لإلندان ىحا التأثيخ الكبيخ؟
ال بل !واحج يؤثخ عمى مميارات البذخ
لشجعػا ! عمى كػكب بزخامة األرض



 

 

هللا أن يكػن تأثيخيشا البذخ تأثيخًا شيًبا، 
  .جسياًل، رحيًسا

ميّع أن تمفتػا نطخ أشفالكع الى تأثيخ 
كالميع وتأثيخ ترخفاتيع عمى البيئة 
مغ حػليع، بل عمى العالع كمو. 
عّمسػىع بحلظ كيف يشتبيػن لكالميع 
ويكّيسػن عسميع قبل الكيام بو لسا لو 
مغ تأثيخ كبيخ. وقبل كل شيء، رّكدوا 
معيع عمى نسط الحياة )كيف نأكل، 



 

 

لتي أرادنا كيف نمبذ، كيف نعير( ا
والتي تحسيشا مغ الكثيخ  هللا أن نحياىا

 مغ األوبئة والسرائب.
 التفكير في وقت العمم والعمل

 
 حياتشا وواقع يػمشا كان:



 

 

  يجب أن نبتعج عغ بيتشا
وعائمتشا كي نعسل ونكدب 

 .رزقشا
  يجب أن يدتيقع أشفالشا

باكًخا؛ باكًخا جًجا كي يحىبػا الى 
 .السجرسة

  الداعة يجب أن نعسل مغ
 .الثامشة حتى الخابعة



 

 

  يجب أن نقزي وقًتا ال بأس
بو في ازدحام الديخ والجخان 

 .يجب ويجب ويجب.السؤذي
اتزحت لشا األوىام و وجاءت كورونا:
 :التي كشا نعيذيا

 ىا نحغ نعسل مغ البيت. 
  ىا أشفالشا يتعّمسػن مغ البيت

ويشجدون تكاليفيع ويبجعػن 
  .نذاشات كثيخة



 

 

  مغ ججيج عمى ىا نحغ نتعخف
 .مػاىبشا

  ىا ىي الصخقات تربح شبيعية
 .ويقل الجخان الخانق

  ىا نحغ نكتذف الكثيخ عغ
 .عالقاتشا مع مغ يحيصػن بشا

  جاء كػرونا وأخخجشا مغ أوىام
 .كثيخة كشا نطشيا مدّمسات



 

 

نجعػا هللا أن يخخجشا مغ األوىام التي 
 .نعيذيا كي يربح لحياتشا معشى

أن تذخحػا ألبشائكع وتداعجىع  ميع
عمى تشسية ميارات عجيجة تسّكشيع فيسا 
بعج أن يعسمػا وىع في البيت إذا ما 
اضصخوا، دون أن تؤّثخ عمييع 
الطخوف الصارئة. وتؤّكجوا ليع أن 
شمب العمع ليذ مقخوًنا بالسجرسة فقط، 



 

 

بل يسكشكع شمب العمع حتى وأنتع في 
 .مشازلكع

 متوالتفكير في الوقت ونع
  .كشا نأكل بدخعة 
  .نشام بذكل غيخ كاف 
  .نخّتب البيت بدخعة 
 نعسل بدخعة 



 

 

  ونخكس كي نرل الى العسل
بدخعة كي ال نخدخ شيًئا مغ 

 حقػقشا السالية.
  كشا في سباق مع الػقت شػال

 .الػقت
 وجاءت كورونا:

 نعسة التمّحذ بالػقت. أعصتانا 
  نأخح وقتشا الكافي في تشاول

 .الصعام



 

 

  الػقت الكافي في التختيبنأخح. 
 نأخح الػقت الكافي في الشػم. 
  نأخح الػقت الكافي في الشطخ

 .إلى وجػه أشفالشا والمعب معيع
 رفعت يجي وشكخت هللا السشعع عمى

نعسة الػقت الحي يسكغ أن ندتغمو 
 في أجسل لحطاتو.

أن تعّمسػا أشفالكع  ىشا أيًزاوميع  
احتخام الػقت ألنو نعسة، واالستفادة 



 

 

مشو في االتقان وليذ فقط في إنياء 
العسل، وأن نمفت نطخىع كيف أنشا 
نقػم بأعسالشا بمحة أكبخ دون ربصيا 
بالسال الحي قج نخدخه إن تأخخنا في 
الػصػل إلى مكان العسل، أو إن لع 
نشجد السصمػب مشا في الػقت السحجد. 

ج ليع أّن عميشا الترالح مع ونؤك
 !الػقت وليذ الدباق معو

 حياتنا  عمىكارونا  أثر



 

 

 
 س اندانية درو  لشا تقجم

 نالجحور واخالقية تحتع العػدة 
 الحي نعير فيو. ػاقعمولاالندانية 

 ، وأصبح  تساسظ وتخابط األسخي
أفخاد األسخة الػاحجة يمتفػن حػل 
مائجة الصعام يػميًا، عػدة الجفء 
والخوح األسخية والتفاف األسخة 



 

 

حػل افخدىا والتػاصل بيغ األب 
واألم واألبشاء وزيادة التساسظ 
ا والتخابط بيشيع, كل ذلظ بعج م

كانت األسخة تعير حالة مغ 
تػازن بدبب التغيخات االجتساعية ال

 والتحػالت االقترادية .
  أن  فينجح فيخوس كػرونا

نعجل عغ عادات سيئة بل ونحػليا 



 

 

لعادات حدشة وجعمشا نحافع عمى 
 نطافة وشيارة أبجانشا .

  ونحغ  لجيشاشفخة إبجاعية أحجثت
فخصة كانت لشا و عالقيغ في عدلة، 

 لإلبجاع.
 شبو خالي مغ  شاان عالس شاذكخت

 االخالقيات واالندانيات. 
   جبية مػحجة في العسل جعمتشا 

فيخوس يؤثخ والحياة السشدلية،ألن ال



 

 

أكثخ قخبا تشا جعمعميشا جسيعا، ف
ا البعس, ودفع بشا جسيعا شلبعز

ان نقف امام السػت وامام السريخ 
 .السذتخك صفا واحج

 مميغ في القصاع أىسية العا بخزت
 الخجمات الخئيدية.و  الرحي

  عمى كػكب  تشابسدؤولي تشاذكخ
الحفاظ عمى الحياة االرض و 



 

 

الصبيعة ميسة ومخاعاة تػازنات 
 الحياتية.شا اساسية مغ ميام

 ا امام مريخ مطمع بدبب كمش
التالعبات الحاصمة في البيئة 
ومدتػيات التػازنات الحيػية التي 
كانت قائسة والتي خخبت بدبب 

 تجخالتو الزارة.
 حخوب لسػاجية ناعجادسا 

 بيػلػجية.



 

 

 لذخرية إدارة األزمات ا
في ضل  شاعمى إدارة حيات شاوتذجيع

 ضخوف ليدت عادية. 
  االستعجاد إليجاد البجائل في كل

امغ والتصػع، بالتكاتف والتزشيء.
 الػاحج. الفخيقوالعسل بخوح 

   فخصة إلعادة اللشا سشحت
أحباء عبخ االترال بأصجقاء و 

الياتف أو مكالسات الفيجيػ، بيشسا 



 

 

نطست مجسػعات مغ األصجقاء 
جمدات احتفال افتخاضية، باستخجام 

 تصبيقات اليػاتف السحسػلة.
  الغشاء والميػ واالختالط في

السصاعع واألماكغ الدياحية 
 والسالعب والذيذة تػقفت تسامًا، و

 شاورجععمى الحكخ والجعاء  شاأقبم
 إلى هللا تعالى.



 

 

  رغع مغ حخمانشا مغ الرالة في
السداجج وبيػت هللا؛ أصبح األب 

األخ األكبخ ىػ اإلمام في أىل أو 
بيتو، ويرمي بيع جساعة، وفي 
ىحا تعميع لمرغار، وأجخ كأجخ 

 الرالة جساعة في السدجج.
  ،السدتذفيات متألبة وجاىدة

 وأصبحت أكثخ استعجادا ونطافة.



 

 

  عجم التبحيخ واإلسخاف في
 الصعام.

  العسل عغ بعج، وتجاوز كل
السعػقات التي كانت سبب لسشعو، 
والقفد لمبجء وقيخ الطخف 
االستثشائي. وبالتأكيج قج تكػن 
الخصػة ال تدال في بجايتيا ، ولع 
تثبت الفاعمية القرػى بعج، لكشيا 



 

 

مخحمة ميسة لمبجء في تأسيذ 
 أنطسة وكيانات مذابيو.

 لتعمع  شاتػفخ الػقت الالزم ل
تشسية السػاىب جيجة و ميارات ج

السػجػدة، أو تخريز الػقت 
لسسارسة الخياضة السشدلية، وغيخ 
ذلظ مغ تعديد الرحة الحىشية 

 والجدجية.



 

 

  أضيخ أىسية التكشػلػجيا
لمعسل عغ بعج،  ياالتعاشي معو 

تعميع عغ بعج، وتقجيع خجماتيا وال
عغ بعج، فقج أضيخت أزمة  اشل

تفذي كػرونا ، أىسية دور 
يا في إدارة األزمات، إلى التكشػلػج

 جانب التخفيو والتدمية.
  تحػل وسائل التػاصل

االجتساعي مغ مشرات تدتغل 



 

 

لشذخ  لشذخ الدػداوية ومختعا
سشرات الدمبية وأحيانا العجمية، ل

غمبت عمييا محتػيات إيجابية 
تدعى لمتػعية والتأشيخ اإليجابي 
في ضل ىحه األزمة، ونذخ 

الرحيحة وكذف  السعمػمة
وإشالق  سعمػمات الدائفةال

 مجسػعات بأىجاف نبيمة وتزامشية



 

 

  ،بخوز قيع التعاون والتزامغ
والتكاتف في ىحه األزمة تجمى في 
مبادرات إندانية ألفخاد داخل أسخىع 
ومقخبييع، ودخل أحيائيع وما إلى 
ذلظ، وكحلظ مبادرات السجتسع 

أن مجتسعشا ي، وبالتالي وججنا السجن
 .زال بخيخ ال
  ضيػر إبجاعات وابتكارات

نػعية، تدتجيب لصبيعة األزمة 



 

 

التي نعيذيا مغ قبيل ابتكار جياز 
تشفذ اصصشاعي، ومسخ معقع، 

 .جيجة لمكسامات الصبية وأشكال ج
  حدغ الػضع البيئي فصبقة

 األوزون مدتسخة في التعافي.
  أدى الحطخ السفخوض عمى

مختمف أوجو الحياة لمحج مغ 
سجل انخفاض و  درجات التمػث,

في غاز ثاني أكديج الشيتخوجيغ، 



 

 

وىػ ممػث ىػاء خصيخ وعشرخ 
كيسيائي مدبب الرتفاع درجة 
الحخارة في ضل انخفاض الشذاط 

 الرشاعي ورحالت الديارات.
  انخفس أول أكديج الكخبػن

الحي يشبعث بذكل رئيدي مغ 
 الديارات.

  حقق تعميق السرانع والذخكات
ات في وتخاجع معجالت حخكة الديار 



 

 

فػائج بيئة عجة، جعمت مغ كػكب 
 األرض السدتفيج األول.

 خاتما

 
عمى و  ميا لشا البالءاتىجايا كثيخة تقج

الخغع مغ كل ىحه اليجايا الثسيشة التي 
نأخح بأسباب  تيا لشا كػروناقّجم

الدالمة، ونخفع أيجيشا ونجعػ هللا 



 

 

أذى ىحا الفيخوس عشا  أن يكفتعالى 
 .وعغ كل البذخ

األحػال يشبغي أن نعي أن  وفي كل
الحال الحي يختاره هللا لشا ىػ أفزل 
حال، فسا نطشو خيًخا قج يكػن شًخا، 
وما نخاه شًخا قج يحسل في شياتو الخيخ 

وبالتالي فإن كػرونا لع تأت  الكثيخ.
لتقتل، وإنسا أتت لتخبي وتعجل في 
سمػكياتشا الخاشئة، فكع راغب 



 

 

ؤثخ بالخخوج؛ اآلن بقي في السشدل وي
الدالمة، وكع عاشق لمدفخ يشتطخ 

 عػدتو لػششو.
يبتمى اإلندان دوما )وأختع بسقػلة : 

 .(ليعحب؛ وإنسا قج يبتمى لييحب
 


