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أسبوع »التوحيد أوالً لو كانوا يعلمون« في العارضية غداً

ضاري المطيري
تقيم املراقبة الثقافية ملساجد الفروانية اسبوعا ثقافيا حتت شعار »التوحيد اوال لو كان يعلمون«، 
ابتداء من الغد ملدة ثالثة ايام متتابعة من بعد صالة املغرب، وذلك في مسجد صباح السالم في منطقة 
العارضية. حيث سيحاضر في اليوم االول الداعية فرج الرشيدي في ندوة بعنوان »علماء الكويت 
والتوحيد«، واليوم الثاني الداعية خالد قزاز في ندوة بعنوان »رمضان مدرس���ة التوحيد«، ويختم 
االس���بوع الثقافي نشاطه يوم الثالثاء بندوة بعنوان »ملاذا التوحيد اوال« للداعية محمد العصيمي، 

كما سيكون هناك مكان مخصص للنساء.

تركيبة إنفلونزا اخلنازير

الوقاية خير من العالجاإلنفلونزا لم تصل ملستوى مينع احلج أو العمرة!

املاليني سيتجمعون في مكة للعمرة أو احلج د.أبواليزيد العجمي

علي الزعبيحسن زكيمحمد عبداهلل

انقسام حول تأدية المناسك ودرء المخاطر

هل تمنع إنفلونزا الخنازير الحج والعمرة؟.. رأي األطباء أساس لفتاوى الفقهاء

أكد أستاذ العقيدة اإلس���المية في كلية 
الشريعة – جامعة الكويت د.أبواليزيد العجمي 
انه ما لم يكن هناك حرمة ش���رعية لتأجيل 
موسم احلج فال ميكن اإلفتاء بذلك من قبل 
أي جهة دينية الس���يما ان الكالم حول مدى 
 H1N1 خطورة ڤيروس انفلون���زا اخلنازير
متض���ارب،  فلو كانت هناك دراس���ة طبية 
مؤكدة مبنية على أساس آراء أصحاب العلم 
واالختصاص لكان من املمكن التفكير بهذا 
املوضوع أو أخذه على محمل اجلد من حيث 
التعاطي معه ولكن حتى اآلن األمور ليست 

مؤكدة لذلك ال ميكن البت فيها.
وتابع قائال: الط���ب دائما محل ثقة أهل 
الدين خاصة في اإلسالم وذلك ألنه إذا كان 

هناك رأي طبي موثوق يقضي بعدم صيام 
الرجل أو املرأة على سبيل املثال فحتما سيتم 
االلت���زام بهذا ال���رأي واالمتناع عن الصوم 

ألسباب صحية، على ان يقضى الحقا.

خطر التجمع

وفيما يتعلق بتجمع الناس خالل تأدية 
فريضة احل���ج او في العمرة قال ان اخلطر 
في التجمع وارد وانتشار الڤيروسات بجميع 
أنواعها أمر معروف، ولتفادي مخاطر االصابة 
بالڤي���روس يج���ب اللجوء ال���ى التطعيم 
واألس���اليب الوقائية خالل فترة احلج التي 
يوصي بها األطباء اضافة الى االلتزام بالتعاليم 

التوعوية املوجودة في البالد.

وتاب���ع بأن وجود آليات وقائية ال يلغي 
موسم احلج، فالفقهاء يفتون في هذه احلاالت 
بناء على أق���وال األطباء ويجب العودة الى 

أهل الطب في هذا الشأن.
وعليه يجب األخذ بعني االعتبار األسباب 
التي تساعد على تفادي املرض ومتنع اخلطر 
مثل إقالل عدد املعتمرين واحلجاج وتنظيم 
مسألة الرمي والس���يطرة على كل ما ميكن 

التحكم به.
وتوجه العجمي الى خطباء املساجد داعيا 
اياهم الى فهم املسألة وخطورتها والتحدث 
عنها في خطبهم دون تهويل األمر وتخويف 
الناس أو دون تسهيل املسائل بشكل كبير 
ولكن باالس���تناد الى نصائح وارش���ادات 

املناط���ق الطبية، وحث الناس على االلتزام 
بهذه االرشادات خاصة خالل تأدية الفرائض 

الدينية والتشديد على ضرورة العمل بها.

الڤيـروس جديـد ومـن الصعــب
التأقلـم معـه بسرعة

وف���ي اجلان���ب الطبي ق���ال االخصائي 
باألمراض النفسية د.أحمد خباز ان ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير كغيره من الڤيروس���ات 
املسببة لالنفلونزا، والتعاطي معه يجب ان 
يكون طبيعيا ولكن كونه ڤيروسا جديدا فمن 
الصعب التأقلم معه بس���رعة، فهو ڤيروس 
تطور عبر اندماج 3 ڤيروس���ات مع بعضها 
البعض وهي ڤي���روس اخلنازير والطيور 

واإلنسان الذي يعيش على مقربة من اخلنازير، 
وهو اليزال جديدا على مناعة اجلسم خاصة 
األطفال واحلوامل وكبار الس���ن فوق ال� 65 
في حني ان الناس األصحاء بني 5 س���نوات 
و65 سنة ال يؤثر الڤيروس في حياتهم فكل 
االجراءات الطبية املتبع���ة مبنية على هذا 

األساس.
وفيما يتعلق مبواسم العمرة واحلج فال 
يجوز القلق واخلوف كثيرا وذلك ألن معظم 
من يؤدون هذه املناس���ك ليسوا من الفئات 
احلساسة السابق ذكرها وإن كان هناك منهم 
من يرغب في تأدية هذه الفرائض فليؤجلها هذا 
العام. ومن يذهب الى احلج أو العمرة فعليه 
التقيد باإلرشادات الطبية واتخاذ العالجات 

الوقائية من خالل التطعيمات مش���يرا الى 
ان العالج الوقائي ال ينفع إذا لم يكن هناك 

مصابون بالڤيروس.
وتابع بأن الڤيروس قد ينتقل كما ينتقل 
ڤيروس االنفلونزا العادي من خالل الرذاذ 
الناجت عن العطس أو الس���عال وهنا يفضل 
استخدام كمامات N95 اخلاصة للحيلولة دون 
انتقال الڤيروس، اضافة الى غس���ل اليدين 
بشكل مكثف بالصابون واملطهرات، وجتنب 
االقتراب من الشخص املصاب باملرض، واجراء 

الفحوصات الالزمة بشكل دوري.
وأكد خباز انه ليست هناك طريقة متنع 
الڤيروس بتاتا ولكن الوقاية ضرورية ألن 

املناعة تختلف من شخص آلخر.

رندى مرعي

قد يكون ڤيروس إنفلونزا اخلنازير H1N1 ڤيروس�ا عاديا كسائر الڤيروسات التي اعتاد عليها اإلنس�ان وتأقلم على التعاطي معها ومع عوارضها، غير انه جاء ليعكس ظاهرة تخوف منها الناس بشكل 

كبير وعلى صعيد واسع اذ ان انتشاره ال يقتصر على دولة واحدة او على العالم الغربي او العربي بل شمل العالم كله لتكون هناك تدابير واجراءات محددة ومشددة ليس في املطارات فحسب بل في كل 

اماكن التجمعات كاملدارس واملستشفيات واملرافق التي يحتشد فيها الناس وذلك لسرعة انتشاره وما يحمله من مخاطر في اعراضه وتأثيراته.

وعلى الرغم من التدابير التي مت اتخاذها على صعيد حكومي او طبي اال انه لم يتم القضاء على التهويل الذي يعيشه الناس، خاصة في التجمعات، حيث تزداد املخاوف مع اقتراب شهر رمضان املبارك 

وموسم احلج اللذين تكثر فيهما التجمعات، الى جانب انهما ال يقتصران على دولة واحدة او فئة واحدة، وذلك ألن بيت اهلل احلرام يجمع حوله املؤمنني من كل أصقاع األرض، ولذا ازداد القلق لدى الناس 

الذين جراء هذا الڤيروس ليصبح حالة تشغل اهل الدين والطب على حد سواء.

وهنا ال يختلف الدين والطب في احلفاظ على صحة اإلنسان وال يتعارضان فهما يكمل بعضهما البعض فيما يتعلق باالستجابة لرغبات الناس في ايجاد حلول شرعية لتفادي املرض في هذا املوسم.

 H1N1 وجاء الش�رع ليؤيد الطب في ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة قبل أداء املناس�ك والفرائض واتخاذ احليطة واحلذر في الوقاية من اإلصابة فحتى اآلن ليس هناك ما يثبت ان الڤيروس

يش�كل حرمة شرعية توقف تأدية الفرائض ولذا انقسم اجلميع بني مؤيدين إليجاد فتوى شرعية متنع أداء املناسك الى حني ايجاد عالج للڤيروس وبني من يرفض ذلك وفي هذا السياق كانت ل�»األنباء« 

وقفة مع اجلانبني الديني والطبي تبديدا ملخاوف الناس، وفيما يلي التفاصيل:

متضارب  الڤيروس  خط�ورة  حول  الكالم  العجمي: 
وعلينا تف�ادي المخاطر بالتطعيم واألس�اليب الوقائية

خب�از: إنفلون�زا الخنازي�ر تنتق�ل بال�رذاذ النات�ج 
N95 كمام�ات  اس�تخدام  ويفض�ل  العط�س  ع�ن 

المواطنون والوافدون انقسموا بين مؤيد إلصدار فتوى منع الحج والعمرة 
لعموم البلوى ومن يرى عدم ضرورة ذلك للمبالغة في تهويل خطر اإلنفلونزا

انقسم املواطنون والوافدون 
بني مؤيد إلص���دار فتوى مبنع 
احلج والعم���رة لعموم البلوى 
وبني من يرى عدم ضرورة ذلك 
ألن الوباء ملا ينتشر وهو مبالغ 
فيه، حيث يرى علي الزعبي انه 
اذا ثبت ان هناك مضرة على صحة 
االنسان جراء انفلونزا اخلنازير 
خالل تأدية العمرة او مناس���ك 
احلج فمن األجدى تأجيلها هذا 
الراهن حتى  الوقت  املوسم في 
ايجاد احللول والعالجات املالئمة 

واملناسبة لهذا الڤيروس.
ويضيف انه اذا كانت نسبة 
املتفش���ية قليلة وال  الڤيروس 
تش���كل خطرا على حياة احلاج 
او من يؤدي هذه املناسك فال ضير 
في الذهاب الى السعودية وزيارة 
املدين���ة املنورة ش���رط التقيد 
باالرش���ادات الطبية والتعاليم 
الوقائي���ة تفادي���ا حلصول اي 
ضرر ممكن حدوثه، كما انه يجب 
االحتياط لهذه األمور من خالل 
التطعيمات وأساليب التعقيم التي 
ترشدنا اليها الصحة الوقائية.

ويتاب���ع انه ال يؤي���د فكرة 
ايجاد فتوى تلغي موسم احلج 
او العمرة خاصة اننا مقبلون على 

للفحوصات الطبية الالزمة في 
حني ان من يدخلون بتأشيرات 
املرور لن يش���كلون خطرا على 
اآلخرين في حال كانوا مصابني 

بأي نوع من أنواع االنفلونزا.
وبدوره أشاد محمد عبداهلل 
- مصري اجلنسية - مببادرة 
دولت���ه ممثلة في اتخاذ مجلس 
الوزراء الق���رار القاضي بإلغاء 
رح���الت العمرة. ويقول انه مع 
ايجاد فتوى شرعية تقضي بإلغاء 
هذا املوسم، وانه على كل الدول 
ان حتذو حذو مصر في القرارات 

املتعلقة بانفلونزا اخلنازير.
ويقول حسني كرم ان اإلنسان 
مكلف بتأدية جمي���ع واجباته 
الدينية ولكن عندما يكون هناك 
ظرف طارئ مثل انتشار انفلونزا 
اخلنازير يجب ان تكون درجة 
الوعي لدى جميع شرائح املجتمع 
كبيرة وواسعة، فهنا املسؤولية 
ملقاة على عاتق أهل الطب والعلم 

والدين على حد سواء.
وتابع انه قرر عدم القيام هذا 
العام بتأدية العمرة في العشر 
األواخر من شهر رمضان املبارك 
جريا على عادته السنوية وذلك 

من باب احلذر والوقاية.

شهر اليمن والبركات وفيه تكثر 
رحالت العمرة لتأدية الطاعات 
خالل هذا الشهر الفضيل، وهنا 
يكون االلتزام باالرشادات الطبية 
والنصائ���ح ض���رورة لتفادي 
االصابة بأي م���رض كان ليس 

فقط انفلونزا اخلنازير.
وتقول باس���مة م���روان: ان 
من يذهب الى بيت اهلل احلرام 
ال يخش���ى شيئا خاصة اذا كان 
مرضا ميكن تفاديه عبر العقاقير 

والتطعيمات.
وت���رى ان ظاه���رة ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير تلقى صدى 

اكثر من  اعالمي���ا وتضخيم���ا 
ال���الزم األمر ال���ذي يزيد الذعر 
لدى الن���اس ويضاعف درجات 
تخوفهم في ح���ني انه ڤيروس 
الڤيروس���ات ميكن  كغيره من 
التصدي له والتعامل معه كون 
الطب وصل الى مراحل متقدمة 
ومتطورة، لذلك يجب أال نسمح 
لهذا الڤي���روس بان يقف عقبة 
في وجه أي نشاط من األنشطة 
سواء كانت دينية أو اجتماعية 

أو غيرها.
كذلك األمر بالنسبة حلسن زكي 
الذي قال اليوم هناك فحوصات 

شاملة ومتطورة لكشف جميع 
أنواع الڤيروسات، وموسم احلج 
أو العمرة كغيره من املواسم مثل 
مواسم السفر، وعليه فإن التعامل 
مع الڤيروس ف���ي هذه األوقات 
يجب ان يكون واحدا كباقي األيام 

واملواسم.
وأضاف ان الفحص في املطار 
أمر ضروري وتشديد احلرص 
خالل موس���مي احلج والعمرة 
يتطلب بعض احلزم من السلطات 
السعودية في مراقبة التأشيرات 
الصادرة وذلك ألن من يدخل بصفة 
قانونية حتما سيكون خاضعا 


