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* ملاذا أحدث الفريوس حالة هلع وانتشر الفزع يف  الساحة العاملية.
ت ويصيب البشر، فما هو احلل؟ يت من عامل احليوا * فريوس جديد 

لسكاكني واملقصات». ت  *«حنن كمحاربني يف معركة نواجه فيها طائرات قتالية F-16 ود

للغة االجنليزية ن الناطقة  أجرى اللقاء جملة مقارنة األد

ً منهــا لتدابــري االحتــواء العامليــة  س: حــدث العديــد مــن األوبئــة مــن قبــل مثــل الســارس وانفلونــزا اخلنازيــر، ولكــن مل يــؤدي أ
ثــرت وســائل النقــل. مــا الــذي جيعــل فــريوس كــورو املســتجد  الــيت نشــهدها اآلن، حيــث مت إغــالق احملــالت التجاريــة، و

(كوفيــد-١٩) خمتلفــاً إىل هــذا احلــد؟

د. فهيــم: إنــه ســؤال ممتــاز. أعتقــد أن اجلــواب املختصــر هــو قــوة التأثــري وصــدى احلــدث. فبــني ينايــر وفربايــر، كل مــا كان يقولــه النــاس هــو «هــذا 
نــوع آخــر مــن االنفلونــزا، ومعــدل الوفيــات فقــط ٢٪». هــذا الرقــم ٢٪ كان مضلــًال جــداً، ألننــا إذا مــا عــد إىل الســارس، الــذي حــدث يف 
عــام ٢٠٠٣، كان معــدل الوفيــات فيــه ٨٪. ولكــن عندمــا ننظــر اىل العــدد اإلمجــايل لألشــخاص الذيــن توفــوا بســبب الســارس يف العــامل، فكانــوا 

أقــل مــن ٩٠٠. مــع كوفيــد-١٩ اآلن، عــدد القتلــى أكثــر مــن ٢٦ 
ألــف. لــذا فــإن مــا فعلــه كوفيــد-١٩ يف غضــون ثالثــة أشــهر، مل 
حيققــه الســارس خــالل عامــني. فالســؤال هــو ملــاذا؟ مــا الــذي جيعــل 

هــذا الفــريوس قاتــًال هلــذا احلــد؟
لقــد تغــري الكثــري يف العــامل علــى مــدى الســنوات الـــ ١٧ املاضيــة، 
ومثــال علــى ذلــك الســفر العاملــي. إذا نظــرمت لعــام ٢٠٠٣، كان 
ً يف مجيــع أحنــاء العــامل. العــدد  هنــاك حــوايل ١٫٥ مليــار مســافر ســنو
اآلن يفــوق الـــ ٤ مليــارات شــخص. ميكنــك أن تــرى كيــف انتشــر 
هــذا الفــريوس علــى نطــاق واســع. ومثــة نقطــة أخــرى هــي توقــف 
أو  نوفمــرب  حــوايل  الفــريوس  اندلــع  الصــني.  ووهــان،  مــن  الســفر 

مقابلــة مــع الدكتــور األخصائي 
ــُمعدية، في األمراض الـ
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ت املتحدة األمريكية الوال



مجلة التقوى - ابريل ٢٢٠٢٠

لضبــط مــىت، ولكــن دعــو نقــول أنــه كان يف ديســمرب. ومل تفــرض قيــود الســفر حــىت ٢١ ينايــر. لــذا، حبلــول ذلــك الوقــت،  ديســمرب، ال نعــرف 
كان أكثــر مــن ٧ ماليــني شــخص قــد ســافروا مــن ووهــان. عندمــا نضــع هــذه األرقــام معــاً مث ننظــر إىل معــدل الوفيــات (٢٪) ونقارنــه مــع االنفلونــزا 
ت املتحــدة، األنفلونــزا تقتــل وســطياً حــوايل ٣٥ ألــف كل عــام)، فالوفيــات مــن  العاديــة، (أ ال أعــرف عــن اململكــة املتحــدة ولكــن يف الــوال

ت املتحــدة. فــريوس كــورو ١٠ إىل ٢٠ ضعــف؛ لــذا فمــن احملتمــل أن يلقــى حتفــه نصــف مليــون شــخص يف الــوال
ت املرتافقــة. حــوايل ١٠-١٥٪ مــن النــاس ســوف حيتاجــون إىل دخــول املستشــفى. إذا أصيــب ١٠٪ فقــط مــن  املشــكلة األكــرب هــي اإلصــا

لفــريوس،  املتحــدة  ت  الــوال (وهــذا غــري مرجــح، ألن العــدد أعلــى بكثــري مــن ســكان 
شــخص  ماليــني   ٦ فســيحتاج  إىل دخــول املستشــفى. لدينــا ٥٠٠٠ مستشــفى ذلــك)، 
ألمــر يعــين ذلــك:  هــذه يف البلــد، إذا فكــر  مستشــفى.  لــكل  إضــايف  مريــض   ١٠٠٠
لــغ  الوضــع  جتعــل  الــيت  األســباب  األمهيــة.هــي 
متفرقــة أ أقــول أن هلــذه املصيبــة ألــف ســبب.   صغــرية  عوامــل  أن  هــو  هنــا  حيــدث  مــا 
يت ومتعــددة اجتمعــت حــىت اكتســبت زمخــاً.  جديــد  فــريوس  جديــد-  عامــل  أوًال  لدينــا 
ت ويصيــب البشــر، مل  نتعــرض لــه مــن قبــل، فجهــاز املناعــة لدينــا ُأخــذ مــن عــامل احليــوا
نيــاً، حــدث ذلــك يف املــكان األكثــر اكتظاظــاً علــى غفلــة، أي ليــس لدينــا مناعــة ضــده. 
املالديــف،  يف  حــدث  ولــو  وهــي جزيــرة، ملــا انتشــر يف العــامل أبــداً.  ووهــان لســكان. 

لثــاً، حــدث ذلــك يف فــرتة رأس الســنة اجلديــدة، حيــث يبلــغ معــدل  مدينــة أكــرب (١١ مليــون نســمة) مــن مدينــة نيويــورك (٨ مليــون نســمة). 
الســفر ذروتــه، وتلتهــا مناســبة رأس الســنة الصينيــة اجلديــدة. ورابعــاً، مل يكتشــف الفــريوس قبــل ٧ أو ٨ أســابيع.

ــم قامــوا بعمــل هائــل، مث ضــف إىل ذلــك معــدل  أ ال أنتقــد الصينيــني – أعتقــد أنــه مــن الصعــب جــداً اكتشــاف مــرض جديــد – لــذا أعتقــد أ
ت اخلطرية، وقوة هذا الفريوس. االنفلوانزا ينقلها املصاب إىل ١-٢ شــخص، أما فريوس كورو فينقله إىل ٢-٣ أشــخاص.  الوفيات، واإلصا
لفــريوس، فاحملصلــة هــي مئــات  قــد يبــدو ذلــك فرقــاً صغــرياً ولكــن عندمــا تطبقــه علــى الشــعوب مــع املســتوى الثالــث والرابــع واخلامــس مــن العــدوى 

ثــري هلــذا الفــريوس. اآلالف مــن النــاس. فالعوامــل متعــددة ومتماشــية مــع بعضهــا البعــض وهــذا يفســر مــا تــراه مــن وقــع و

س: مــا قدمتــه مفيــد جــدًا. فيمــا خيــص وســائل التواصــل االجتماعــي، لقــد حتدثــت قليــًال علــى حســاب تويــرت اخلــاص بــك عــن 
بعــض املعتقــدات اخلاطئــة حــول الفــريوس الــيت حتتــاج إىل تفنيــد. وأعطيــت الكثــري مــن التفاصيــل حــول ذلــك. هــل ميكــن أن 

هــم هــذه املعتقــدات مــن وجهــة نظــرك؟ ختــرب 

د.فهيــم: هللا وحــده يعلــم، ليــس لــدي أي فكــرة! ســأقول لــك ملــاذا أفعــل ذلــك قبــل أن أعطيــك مثــاًال. مل أمتكــن مــن مواكبــة رســائلي النصيــة 
والواتســاب واملكاملــات اهلاتفيــة الــيت كنــت أحصــل عليهــا – مــن األصدقــاء والعائلــة وأفــراد اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة ومــن العمــل - ألن اجلميــع 
ايــة املطــاف قالــت ابنــيت، «أيب، جيــب أن تكتــب  كانــوا قلقــني. ال أســتطيع معاجلــة كــم األســئلة الــيت تــرد، وكثــري منهــا كان جمــرد «أســاطري». يف 
حــول هــذا املوضــوع علــى تويــرت ألن العديــد مــن النــاس يســتخدمونه». وهكــذا بــدأت «التغريــد» حــول هــذه «األســاطري» وتلقيــت ردوداً مــن 
مجيــع أحنــاء العــامل. ممــا جعلــين أدرك نوعــاً مــا أن هنــاك خدمــة أســتطيع أن أســديها لآلخريــن. أعتقــد أن هنــاك الكثــري مــن النــاس الذيــن يواجهــون 
هــذه األســئلة. قبــل أســبوعني أو ثالثــة، كانــت وســائل اإلعــالم تتحــدث عــن أن الفــريوس ســيختفي يف فصــل الصيــف. فكانــت هــذه األســطورة 
ســبوع، ظهــرت قصــة االيبوبروفــني والــيت  ــا األســطورة رقــم ١. ولكــن بعــد ذلــك  األكثــر شــعبية يف ذلــك الوقــت. ولــو ســألتين عندئــذ، لقلــت أ
بــدأت يف فرنســا. وبعــد ذلــك، ظهــر طبيــب بريطــاين، وأعتقــد أنــه اختصاصــي أنــف أذن وحنجــرة، وحتــدث عــن فقــدان الرائحــة، قــال: إذا كان 
لديــك فقــدان للرائحــة، فأنــت مصــاب بكوفيــد-١٩. حقــاً! يعــاين بعــض أفــراد عائلــيت مــن فقــدان الرائحــة منــذ ســنوات! ال أريدهــم أن ميوتــوا ذعــراً. 

فهــذه األســاطري تنشــرها وســائل اإلعــالم.
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س: كمســلم أمحــدي – مــن الواضــح أنــك يف اخلــط األمامــي هلــذه املشــكلة – كيــف ســاعدك إميانــك فيمــا خيــص كيفيــة التصــرف 
يف هــذا الوقــت العصيــب؟

د. فهيــم: نعــم، أ ســعيد جــدا ألنــك ســألت هــذا الســؤال ألن أحــد شــركائي تواصــل معــي يف األمــس، وهــو أيضــاً أخصائــي أمــراض ُمعديــة ورجــل 
ذكي جداً. وقال: ســأطرح عليك ســؤاًال وأعرف اإلجابة، لكنين سأســألك رغم ذلك. مل يكن لدي أي فكرة عما كان يفكر به قال: «ألســت 
لفعــل جــوايب. أخــربين، مــا هــو اجلــواب؟ قــال: أ أعلــم أنــك ســتقول «ال». وقلــت،  خائفــًا»؟ فضحكــت كثــرياً وقلــت، قلــت يل كنــت تعــرف 
غراقــه يف  ً يف مــويت حــىت يف األوقــات العاديــة. ومل أكــن أرغــب  هــذا هــو اجلــواب الصحيــح. فســألين، ملــاذا؟ وقلــت لــه: إنــين كمؤمــن أفكــر أحيــا
ــا  ه اخللفــاء. وهــو التعليــم األساســي للمســيح املوعــود (عليــه الســالم). مــا معــىن التقــوى؟ إ املصطلحــات... ولكــن أعتقــد أن هــذا هــو مــا علمنــا إ
هلل يف رأيــي. لــذا، أعتقــد أن ال متعــة يف غيــاب اإلميــان. وأن هــذه مرحلــة ملهمــة. ال أخشــى أن أكــون علــى خــط املواجهــة،  خشــية هللا، والوعــي 
م وأســابيع وأشــهر مــرت علــي شــعرت أنــين مثــل (اآللــة) الروبــوت،  جــة يل ألنــين وجــدت عزمــاً أكــرب يف مهنــيت. فخــالل أ لعكــس فــإن ذلــك 
لطبــع ولكــن كــم املســاعدة والراحــة الــيت ميكــن أن نقدمهــا اليــوم للنــاس ترتبــط يف  أذهــب إىل العمــل، أرى نفــس املرضــى كل يــوم، أســاعد النــاس 

إلميــان. هــذا موضــوع مهــم جــداً: كيــف يصبــح اإلميــان جــزءاً مــن العمــل ولكــن جيــب أن أقــول إنــه مييــين ويســاري ووســطي. رأيــي مباشــرة 

س: عندمــا تكلمــت مــع األطبــاء يف مــكان عملــي، أو مــع العاملــني يف جمــال الرعايــة الصحيــة، أو علــى وســائل اإلعــالم أيضــاً، 
ليــأس والصدمــة مــن عــدد املوتــى الذيــن  إلحبــاط ممــا جيــري وشــعورهم  ــاء يتحدثــون عــن شــعورهم  مسعــت الكثــري مــن األطب

ــم.  تــرى، مــاذا تقــول ألولئــك الذيــن ليــس لديهــم تلــك اخللفيــة اإلميانيــة؟ يرو

ة، حلُلــُت دون مــوت والــديَّ. احلقيقــة هــي أننــا منــوت   يف وقــت مــا.  ة ألنــين لــو اســتطعت منــع كل املعــا د. فهيــم: ال يصدمــين املــوت وال املعــا
يت من نقص املوارد. فليس لدي مثًال ما يكفي من االختبارات لتقدمي املســاعدة ملرضاي. على  إلحباط وأقلق، لكن قلقي  لطبع أ أشــعر 
ً، فليس لدينا ما يكفي من األقنعة، وأقنعة N -٩٥، وال ما يكفي  ت املتحدة وهي بلد متقدم وقوي علمياً واقتصاد الرغم من العيش يف الوال
ت ويف أيدينا مقصات وسكاكني.  من معدات احلماية لفريقي اخلاص. هذا ما حيبطين، فنحن كمحاربني يف معركة جنابه فيها الـ F16 والد
يت إحباطــي، وأنــين غــري قــادر علــى مســاعدة مرضــاي، فليــس لــدي عــالج وال لقــاح هلــم. جيعلــين ذلــك أدرك مــدى ضعفــي وقلــة حيلــيت.  مــن هنــا 
وحنــن كأطبــاء مهيّــؤون للعمــل يف نظــام ببنيــة حتتيــة قويــة جــداً، حيــث جنــري بدقائــق اختبــارات يف غرفــة الطــوارئ، كمــا تــراه يف األعمــال الدراميــة 
إلحبــاط  التلفزيونيــة، ونقــوم بتصويــر مقطعــي ونضــع يــد يف صــدر مريــض مــا ونضغــط علــى قلبــه حــىت يصــل اجلــراح املختــص. لذلــك يشــعر هــؤالء 
ة، أعتقــد أن مهمتنــا هــي أن تقــدمي األفضــل. فاألمــر يف  ملــوت واملعــا عندمــا جيــدون أنفســهم مكبلــني بســبب نقــص املــوارد. ولكــن فيمــا يتعلــق 

يــد هللا، وأ أحــب أن أعامــل 
كانــوا  لــو  كمــا  مرضــاي 
الســبب  وهلــذا  عائلــيت  أفــراد 
كال  أن  املثــال،  أعطيــت 
والــدي توفيــا أمامــي ومل يكــن 
ميكنــين  الــذي  الكثــري  هنــاك 
املنظــور  هــو  وهــذا  فعلــه. 
الــذي أحــب االحتفــاظ بــه، 
النــاس  ملســاعدة  هنــا  فنحــن 
ولكننــا كأطبــاء، منــوت وأفــراد 
ســنة  هــذه  ميوتــون،  عائالتنــا 
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احليــاة.  
ء القادم؟ ء؟ وكيف نقي أنفسنا من الو س: شكراً لك. ملاذا مل خنطط، ال حنن وال الدول األخرى، هلذا الو

د. فهيــم: هــذا ســؤال رائــع ومــرة أخــرى، ال أعــرف. كيــف أعطيــك إجابــة بســيطة؟ يف احلقيقــة حنــن األطبــاء واملمرضــني مــن اجلنــود املشــاة، ولســنا 
مــج «تيــد تــوك» الــذي مت تداولــه يف كل  خمططــي أوبئــة، وال نتصــرف مبليــارات الــدوالرات. هــذه وظيفــة القــادة، أليــس كذلــك؟ إذا نظــرمت إىل بر
م، فقــد تنبــأ بيــل غيتــس بذلــك قبــل مخــس ســنوات. اآلن عندمــا ينظــر النــاس إىل الــوراء، كان عبقريــة مطلقــة. ولكــن أعتقــد  مــكان هــذه األ
لــذات يف بعــض األحيــان تضيــع الغــرض، هــذا كل مــا ميكنــين قولــه. بــني  أن احلقيقــة حــول ذلــك تقــع بــني املــال والســلطة، واملصلحــة احملصــورة 
مصاحلنــا الذاتيــة والشــهرة، واملــال، والســلطة واأل (الغــرور)، هــذه هــي األهــم وتقــع رمبــا فــوق كل شــيء. عندمــا يكــون ســبب الركــود كل تلــك 
الدوافــع، مــن الصعــب جــداً أن ختطــط لشــيء متحــد. أمــا الفــريوس توحــد ضــد اإلنســانية، فــال يطــرح األســئلة الــيت كتبتموهــا هــل أنــت بريطــاين أم 
أمريكــي، أمحــدي أم شــيعي؟ هــل أنــت أســود أم أبيــض؟ هــل أنــت رجــل أم امــرأة؟ هــل أنــت غــين أم فقــري؟ فهــذا الفــريوس فــريوس أخالقــي ألنــه 
ء تفكــرياً موحــداً. أيــن  ببســاطة يســأل ســؤاًال واحــداً: هــل أنــت إنســان؟ هــذا كل شــيء. أمــا حنــن البشــر، فمنقســمون بينمــا حيتــاج التخطيــط للــو
املنصــة املوحــدة؟ علــى أي منصــة تُتخــذ القــرارات العامليــة؟ هــذا مــا يقولــه حضــرة مــريزا مســرور أمحــد، إمــام اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة نصــره 
ئــدة، وأنــه ســيأيت غريهــا مــن احلكومــات القوميــة. لســوء احلــظ،  هللا منــذ اثــين عشــر عامــاً علــى األقــل. أتذكــر أنــه قــال إن منظمــة األمــم املتحــدة 
أعتقــد أن العــبء آت منهــا. لكــن إذا ســألتين، هــل كان هنــاك عالمــات إنــذار؟ نعــم. هــل مت حتذيــر العــامل مــن هــذا التهديــد؟ نعــم مت حتذيــر العــامل. 

هــل كانــت هنــاك إرادة سياســية لفعــل شــيء مــا؟ ال أعــرف. 

س: شــكراً لــك. واحــدة مــن احلقائــق األخــرى الــيت ميكــن أن نواجههــا هــي أن العزلــة الذاتيــة قــد ال تكــون حــًال، ملــدة ســتة أشــهر 
أو ســنة. وحنــن نســمع أيضــاً عــن حقيقــة أن احلجــر فعــال ولكــن بعــد ذلــك قــد يعــود الفــريوس مــرة أخــرى. فمــاذا تــرى؟ وهــل 

هنــاك أي اســرتاتيجيات للمضــي قدمــًا؟

كلــه لقمــة لقمــة؟ أمامنــا اآلن هــو فيــل علينــا ابتالعــه. لذلــك فــأي شــخص يدعــي أن احلجــر  كل فيــًال؟ هــل  لتأكيــد. يقولــون كيــف  د. فهيــم: 
أو اإلبعــاد االجتماعــي هــو احلــل الوحيــد، فهــو يقــدم تبســيطاً مبالغــاً فيــه.

لتــايل فــإن احتمــال وجــود  لذلــك حنــن حباجــة إىل العمــل بشــكل عكســي. مــا مــدى بعــد عــن العــالج أو اللقــاح؟ رمبــا ســنة ونصــف أو ســنتني و
لقــاح أو عــالج هــو مثانيــة عشــر إىل أربعــة وعشــرين شــهراً. لــذا فإننــا حباجــة إىل اســرتاتيجية متكــن البشــرية مــن اجتيــاز األشــهر الثمانيــة عشــر إىل 
قــل خســارة ممكنــة. ألن االســرتاتيجية هــي: كيــف ميكنــك أن تبــين جســر عبــور مــن اآلن إىل أربعــة وعشــرين شــهراً؟ أول  األربعــة والعشــرين املقبلــة 
شــيء ســيكون احلجــر أو مــا ميكــن أن أمسيــه إلابعــاد االجتماعــي ملــدة ثالثــة أســابيع. امســح يل أن أعــرض الســيناريو ألنــين أفكــر كثــرياً يف هــذه 

األشــياء يف كل وقــت.
ت، النــاس الذيــن لديهــم الكثــري مــن املــال، ويف الطبقــة الوســطى، مــن ميكنهــم الصمــود فقــط  هنــاك ثــالث طبقــات يف أي جمتمــع: يف أعلــى املســتو
ملــدة ثالثــة أســابيع، أمــا مــن هــم يف الطبقــة الســفلى، فســيعانون كثــرياً. وعلــى احلكومــة واألغنيــاء أن يســاعدوهم. وينبغــي أن خيلقــوا بنيــة اجتماعيــة 
رهــم ألال ميوتــوا جوعــاً. خــالل تلــك األســابيع الثالثــة بينمــا يكــون النــاس يف املنــزل، نعمــل بشــكل مكثــف جلعــل االختبــار  تتفــادى خروجهــم مــن د
يكــي، وغــاب، وأنــدر آرمــر، إخل بصنــع األلبســة الواقيــة. هــذه مبــادرة  متاحــاً. ونصنــع املاليــني مــن العبــاءات والقفــازات ونكلــف كل مصانــع 
ا حــوايل ٥٫٥ مليــون نســمة، اســتطاعت يف غضــون أســابيع فقــط أن تنشــئ  إنســانية. عندمــا بــدأت ســنغافورة بذلــك، وهــي بلــد يبلــغ عــدد ســكا
٩٠٠ حمطــة اختبــار. إذا متكنــوا مــن فعــل ذلــك، فلــم ال تســتطيع لنــدن، أو نيويــورك؟ وبعــد تلــك األســابيع الثالثــة، جيــب أن يكــون لدينــا مــا يكفــي 
م، يف مراكــز التســوق، يف مجيــع  مــن االختبــارات فيمكننــا أن جنريهــا منزليــاً. جيــب أن يكــون النــاس قادريــن علــى إجــراء االختبــار وهــم يف ســيارا
األماكــن العامــة. عندهــا نكــون اختــرب ١٠٪ -٢٠٪ مــن الســكان ومــن مث نبــدأ جبميــع مــن نســميهم «الناقلــني بــدون أعــراض» أو أولئــك الذيــن 
حلجــر. ونــرتك اجملتمــع ميضــي يف عملــه. أمــا ســائق البــاص مثــًال أو مديــر احلضانــة الذيــن  ال يعانــون مــن أعــراض حــادة، ولكنهــم مصابــني وملزمــون 



٥ altaqwa.net

حيملــون الفــريوس لكــن دون أيــة أعــراض، فمــن املهــم جــًدا التعــرف عليهــم، واتبــاع اســرتاتيجية تســتهدف هــذه احلــاالت، فتعزهلــم ببســاطة، وتــدع 
اجملتمع ميضي قدماً. ونســتمر يف تطبيق احلجر املســتهدف، ويف إجراء االختبارات، والعزل، واالختبار.. ولكن بطريقة مســتهدفة. ســنفعل ذلك 
ــج ثالثــي احملــاور - اإلبعــاد االجتماعــي، مث  ملــدة ١٤ أو ١٦ شــهرًا حــىت نصــل إىل لقــاح أو عــالج. فهــذا ليــس إبعــاداً اجتماعيــاً فحســب، بــل 

االختبــار، مث احلجــر الصحــي مث الوصــول إىل العــالج.
مــل يف غضــون شــهر أو شــهرين احلصــول علــى االختبــارات املصليــة، والــيت  وخــالل ذلــك ســيكون هنــاك العديــد مــن الفــروق الدقيقــة األخــرى. 
ســوف تســاعد يف معرفــة مــن هــو حمصــن مناعيــاً. فاملصــل خيــرب فقــط مــن تعــرض هلــذا الفــريوس، ســواء كانــوا شــديدي املــرض أو بــدون أعــراض، 
خــذ مصلهــم ومنــه ميكننــا أن حنضــر األدويــة الــيت ســتكون نوعــاً  ــم موجــودون،  ومبجــرد أن جنــد مئــات اآلالف مــن هــؤالء النــاس الذيــن أعتقــد أ
مــن املناعــة الســلبية حــىت نتمكــن مــن حقــن تلــك املضــادات يف أجســام مرضــى العنايــة املشــددة. عندهــا ســنتمكن مــن إنقــاذ األرواح مــن خــالل 

حتديــد مــن تعافــوا مــن املــرض.
ن البشــرية ســوف تقــف مــن جديــد بعــد أن  لتأكيــد اســتخدام قنــوات االتصــال لنعطــي النــاس األمــل، ويفهمــوا،  خــالل تلــك الفــرتة علينــا 
لطبــع حنــن كأمحديــني نؤمــن بتلــك الطمأنينــة  الــيت زرعهــا فينــا حضــرة مــريزا غــالم أمحــد (عليــه الســالم)، حــني حتــدث كيــف  تنتهــي هــذه احملنــة. و
لطبــع علينــا أن نقــول هلــم  ســيكون مســتقبل اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة بعــد ثالمثائــة عــام. لذلــك ليــس لــدي أي قلــق علــى البشــرية. ولكــن 

ذلــك بطــرق ميكنهــم فهمهــا.

س: شكرًا. ما مدى أمهية وجود نظام مناعي صحي مع هذا املرض؟

د. فهيــم: حنــن مجيعــاً متســاوون ألن ال أحــد لديــه مضــادات هلــذا الفــريوس لكونــه ســاللة جديــدة. اآلن الســؤال هــو، وأعــود إىل التشــبيه مــع منــزل 
لنســبة  حيــرتق، واملناعــة األقــوى كاملنــزل الــذي حيتــوي علــى خشــب أقــل واملزيــد مــن املعــدن، فيكــون املنــزل أكثــر محايــة مــن النــار وهــذا صحيــح 
ضــة والذيــن ليــس لديهــم مخســة أمــراض أخــرى، الذيــن  نفســهم، الذيــن ميارســون الر لألشــخاص الذيــن هــم يف صحــة جيــدة، والنــاس الذيــن اعتنــوا 
ــم إىل احليــاة. أعتقــد أن كل هــذه األشــياء ستســاعد. وبعــد ســنة أو ســنتني، ســنقوم  ينامــون جيــداً، وســأقول أيضــاً الذيــن هــم إجيابيــون يف نظر
بتشــريح جثــث لنــرى كيــف أثــر ذلــك علــى أجــزاء خمتلفــة مــن العــامل. يف بعــض األحيــان عندمــا أنظــر إىل األوبئــة الســابقة، ال أرى منًطــا متنوًعــا 

ًا يف مجيــع اجملــاالت ولكــن ســنرى مــا ســيحدث هــذه املــرة. جــًدا - عــادة مــا يكــون مشــا

ء علــى الصحــة العقليــة. لقــد ذكــرت أمهيــة اإلجيابيــة.  ثــري هــذا الــو س: يتحــدث النــاس أيضــاً، خاصــة يف هــذا البلــد، عــن 
ــا  ــم. وكذلــك الصدمــة الــيت ميــر  ولكــن مــن املرجــح أن يعــاين الكثــريون مــن الصدمــة واحلــزن ــــ فالنــاس ســوف يفقــدون أقار

العاملــون يف اخلطــوط األماميــة. هــل فكــرت يف ذلــك؟

د. فهيــم: إنــه ســؤال صعــب جــداً ألنــين أعتقــد أن البشــر آالت معقــدة جــداً. لدينــا وجهــة نظــر 
ــم  ــا حيا اخلاصــة عــن العــامل ويف هــذه املرحلــة ســيعاين اجلميــع حســب الطريقــة الــيت عاشــوا 
ملســتقبل. فكمــا يقولــون، يف الطبيعــة ال توجــد  ــا  وســوف يشــفون حســب الطريقــة الــيت يؤمنــون 
ت، هنــاك ببســاطة عواقــب. لــذا لألســف أشــعر أنــه ســيكون هنــاك الكثــري مــن  مكافــآت أو عقــو
لنســبة لنــا كبشــرية، ممــا يعــين أنــه إذا كان لــدي مــرض عقلــي يف البدايــة، فمــن املرجــح  العواقــب 
أن يتفاقــم، وإذا كنــت أعــاين مــن ُعشــر مشــاكل حيــايت وزاد هــذا فوقهــا، فمــن املرجــح أن تصعــب 
حالــيت. إذا كنــت أعيــش يف بلــد أو جمتمــع فــردي للغايــة، ســأعيش جتربــة خمتلفــة متاًمــا ممــا إذا كنــت 
لنســبة يل، اجلماعــة األمحديــة مثــل حضــن األم. يف ظــل اخلالفــة،  أعيــش يف جمتمــع أكثــر مجاعيــة. 
نتمائنــا إىل مــكان مــا، أعتقــد أن صمــود ســيكون خمتلفــاً متامــاً. ولدينــا اآلن الفرصــة للعطــاء  و



مجلة التقوى - ابريل ٦٢٠٢٠

ألن البشــرية تعــاين. حنــن نعلــم أن النــاس يعانــون، ومثــل الفــريوس الــذي ال مييــز بــني مــن يهامجهــم، ميكننــا أن نســاعد بــال متييــز. أعتقــد أن هنــاك 
ــذا النــوع مــن احلصانــة الروحيــة، أود أن أقــول أن هللا أعطــا  لنســبة ألشــخاص مثلنــا أنعــم هللا عليهــم  فرصــة مجيلــة يف هــذه األزمــة، خاصــة 
ة، والكثــري مــن االكتئــاب، والعزلــة،  أسســاً خمتلفــة جــداً يف هــذا العــامل. لذلــك رمبــا هــذا مــا ينبغــي أن نفعلــه، ولكــن ســيكون هنــاك الكثــري مــن املعــا

ت مــا بعــد الصدمــة؛ وآمــل أن نتعاطــف مــع ذلــك وليــس جمــرد حلــه. واضطــرا

ذه الفكرة: ال أعتقد أن العامل سيعود ملا كان عليه أبدًا. هال شاركتنا أفكارك حول ذلك؟  س: أخريًا، خنتم 

د. فهيــم: مــن الصعــب جــداً اإلجابــة. خييفــين أن أتنبــأ كيــف ســيكون العــامل بعــد هــذا. يتعلــق األمــر أيضــاً بنظــريت إىل األشــياء. األذكيــاء يعيــدون 
لنســبة هلــم احليــاة  النظــر إىل أنفســهم ويتعلمــون مــن تلــك الــدروس، ومــن ليســوا كذلــك يلقــون اللــوم علــى اآلخريــن، وال يغــريون مــن ســلوكهم، و
كملهــا. وقــد أوضــح ذلــك حضــرة مــريزا طاهــر أمحــد،  ة  لتعامــل مــع مــا حيــدث علــى أنــه فرصــة. هــذا مــا تعنيــه فكــرة املعــا تســتمر. أ أؤمــن بقــوة 
ة.  خليفــة املســيح الرابــع للجماعــة اإلســالمية األمحديــة، يف كتابــه «الوحــي، العقالنيــة، املعرفــة واحلــق» علــى وجــود الكثــري مــن الفــرص يف املعــا
ملقابــل لــن حيســن اســتغالهلا؟ أعتقــد أنــه ســيكون هنــاك طيــف، حبيــث  لــذا فــإن الســؤال هــو مــن الــذي سيســتغل تلــك الفرصــة بشــكل جيــد ومــن 
ً خمتلفــاً ميضــي قدمــاً.  ــم ســتتغري لألبــد، وهــذا شــيء جيــد. ومــا أمتنــاه يف الواقــع هــو أن يكــون العــامل مــكا ســيتعّلم البعــض شــيئاً مــن هــذا وحيا
ة يف حيــايت وجتربــيت هــي أن بعــض األشــياء ال تتغــري لألســف ولكــن التغيــري هــو يف ســيطرتنا. هــذا ينطبــق علــّي،  لكنــين رأيــت الكثــري مــن املعــا
عليــك، علــى جمتمعنــا. إن حضــرة مــريزا مســرور أمحــد (نصــره هللا) يرشــد كل أســبوع إىل األشــياء الــيت ينبغــي أن نفعلهــا، ومــا هــو جيــد لنــا، وســواء 
حيــة جتــد الذيــن ميتثلــون متامــاً مــع ذلــك،  أعجبنــا ذلــك، قبلنــاه أم ال، فــإن لدينــا مجيعــاً درجــة متفاوتــة مــن االســتجابة: هــذا هــو الطيــف. فمــن 
ــم. كجماعــة، أمتــىن حقــاً وآمــل أن نتحــرك مجيعــاً أكثــر قليــًال حنــو رســالة حضرتــه – رمبــا يكــون شــرباً  ومــن الناحيــة األخــرى الذيــن ســيواصلون حيا
لنســبة آلخــر. أظــل أفكــر يف جلســة أســئلة وأجوبــة مــع حضرتــه، حيــث أعــرب عــن أكــرب قلــق لديــه، عندمــا  لنســبة ألحــد وميــًال واحــداً  واحــداً 

حيــدث هــذا التقــدم (ســيبحث النــاس عــن هللا) هــل ســنكون مســتعدين؟ رمبــا ســيوقظنا هــذا ونصبــح أكثــر اســتعداداً لــه. هــذا كل مــا ســأقوله. 
ن. ونكــن الكثــري  تــك تدعــو للتفكــر. وأريــد أن أشــكرك نيابــة عــن جملــة مقارنــة األد س: جــزاك هللا. ليــس لــدي مــا أضيفــه، أعــين أنــين أجــد إجا
مــن االحــرتام لكــم مجيعــاً علــى خــط املواجهــة وأنتــم تعملــون رغــم نقــص يف املعــدات، وأ متأكــد مــن أن عائالتكــم قلقــة عليكــم. لــذا ندعــو لكــم. 

شــكراً جزيــًال علــى وقتــك. 


