
ارتفاع إصابات البحرينيين 82 % بعد عاشوراء مقارنة بـ 37 % بعد الفطر
ــاالت الــقــائــمــة فـــي األســـبـــوعـــيـــن الــمــاضــيــيــن ــحـ ــالـ ــة بـ ــوق ــب ــس تــســجــيــل زيــــــادة غــيــر م

أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن الزيادة في عدد الحاالت القائمة للفيروس خالل األسبوعين 
الماضييــن وصلــت لمســتويات جديــدة لــم يســبق الوصــول لهــا، متخطية حاجــز الـ 750 حالــة قائمة في بعــض األيام، 
ويعــود هــذا االرتفــاع لعــدم االلتزام أثناء موســم عاشــوراء بالتدابيــر الوقائية واإلجــراءات االحترازيــة والتعليمات 

الصادرة من الجهات المعنية.

أن  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وأكـــد 
بتحمـــل  اليـــوم  مطالـــب  الجميـــع 
وحمايـــة  المجتمعيـــة  المســـؤولية 
أنفســـهم وأسرهم والمجتمع كافة عبر 
االلتـــزام بكل اإلرشـــادات والتعليمات 
الحـــاالت  أعـــداد  لتقليـــل  الصـــادرة 
تســـطيح  فـــي  والمســـاهمة  القائمـــة 
منحنى انتشـــار الفيروس؛ فالفيروس 
ال يفـــرق بين عـــرق أو دين أو مذهب، 
مـــا يســـتوجب تضافـــر الجميـــع فـــي 
باإلجـــراءات  والتقيـــد  االلتـــزام 
االحترازية لخفض معدالت االنتشـــار 
فـــي المجتمـــع والحفـــاظ علـــى صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين. 
“إن  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وقـــال 
واجبنـــا الوطنـــي الحفـــاظ على صحة 
الجميـــع ونفخـــر بهـــذا الواجـــب، وهو 
مـــا يتجلـــى فـــي أروع صـــور التفانـــي 
واإلخالص من قبـــل الكوادر الوطنية 
بالصفـــوف األماميـــة وممـــن يِصلـــون 
الليل بالنهار بالغرف الخلفية المساندة 
للتصـــدي  ومتابعـــة  رصـــد  مـــن  لهـــم 
لفيـــروس كورونـــا من جميـــع الجهات 

الرسمية واألهلية”.
وشـــدد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي على 
أنـــه “منذ بدايـــة الجائحة أكدنـــا مراًرا 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  أن  وتكـــراًرا 
الوقائيـــة وعـــدم التجمـــع هـــو أفضـــل 
اإلصابـــة  مخاطـــر  لتجنـــب  الحلـــول 
بالفيـــروس، ونســـتند فـــي ذلـــك إلـــى 
والمؤشـــرات  العلميـــة  الحقائـــق 
الرســـمية  اإلحصائيـــة  والبيانـــات 

المحلية والدولية”.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وأضـــاف 
أظهـــرت  الرســـمية  اإلحصـــاءات  أن 
ارتفاعـــا بســـبب التجمعـــات منـــذ بدء 
فـــي  خصوصـــا  للفيـــروس،  التصـــدي 
والدينيـــة،  االجتماعيـــة  المناســـبات 

موســـم  أثنـــاء  التجمعـــات  أن  إال 
عاشوراء تسببت في ارتفاع الحاالت 
بســـبب  مســـبوقة؛  غيـــر  لمســـتويات 
عدم التقيـــد باإلجـــراءات االحترازية 
التي تـــم وضعها وفق إرادة وشـــراكة 
مجتمعية مع إدارة األوقاف الجعفرية 
ورؤساء المآتم من منطلق المسؤولية 
الوطنية بالحرص على صحة وسالمة 
الجميـــع، إذ بلغـــت نســـبة البحرينيين 
مـــن إجمالـــي الحـــاالت القائمـــة أكثـــر 
مـــن الضعـــف عمـــا كانـــت عليـــه بعـــد 
عيـــد الفطر، إذ بلغـــت الحاالت القائمة 
الجديدة بعد أسبوعين من عيد الفطر 
5568 حالة، وبلغت نسبة البحرينيين 
منهـــا 37 %، في حيـــن بلغت الحاالت 
القائمة الجديدة بعد مرور أســـبوعين 
من عاشـــوراء 7451 حالة بلغت نسبة 
مـــا  وهـــو   ،%  82 منهـــا  البحرينييـــن 

يمثـــل ارتفاًعا بنســـبة 34 % للحاالت 
القائمـــة بيـــن المناســـبتين كمـــا بينـــت 
المؤشرات ارتفاًعا في أعداد الحاالت 
القائمة لألطفال والنســـاء بعد موســـم 
عاشـــوراء بلغـــت 2787 حالـــة قائمـــة 

للنساء و1480 حالة قائمة لألطفال.
وشدد الفريق الوطني الطبي على أن 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين 
أولويـــة دائمة وال يجـــب التهاون فيها 
تحت أي ظـــرف من الظروف، ويجب 
الطبـــي  الشـــأن  ألصحـــاب  االســـتماع 
وااللتزام بتعليماتهم، فخسارة الصحة 
وخســـارة األرواح ال يعوضهـــا شـــيء، 
خصوصـــا أن االرتفاع تتأثر به الفئات 
األقل مناعة في المجتمع من األطفال 
وكبار السن، وهو مؤشر خطر النتشار 
الحـــاالت وازديـــاد أعـــداد المخالطين، 
مشـــيًرا إلـــى ضـــرورة تكاتـــف جميـــع 
المواطنين والمقيمين والوقوف صًفا 

واحًدا للحد من انتشار الفيروس.
وأشـــار الفريق الوطني الطبي ألهمية 
االحترازيـــة؛  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
مـــن أجـــل خفـــض معـــدالت االنتشـــار 
الوقـــت  فـــي  المجتمـــع، مشـــيًدا  فـــي 
ذاتـــه بجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن 
والمآتـــم  المســـاجد  علـــى  والقائميـــن 
أبـــدوا  الذيـــن  المختلفـــة  والمنشـــآت 
حرًصـــا شـــديًدا علـــى الحفـــاظ علـــى 
الصحـــة العامـــة ألفـــراد المجتمـــع عبر 

واإلرشـــادات  بالتعليمـــات  االلتـــزام 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  كل  وتطبيـــق 
االحترازيـــة المتخذة بشـــأن الحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، معرًبـــا عن 

شكره لهم على ما أبدوه من مسؤولية 
مجتمعيـــة ووطنيـــة تجـــاه البلد ومن 
يعيش على أرضه، متمنًيا من الجميع 
الحذو حذوهم في االلتزام المسؤول 

الذي يضـــع مصلحة الوطن والمواطن 
والمقيم نصب عينه. 

وأوضـــح الفريـــق الوطنـــي الطبـــي أن 
االســـتمرار فـــي التراخي فـــي تطبيق 
اإلجـــراءات االحترازية أثر ســـلبا على 
مـــا حققته مملكـــة البحرين من جهود 
كبيرة أشـــاد بها الجميـــع، كما أنه وفي 
حال اســـتمرار أعـــداد الحاالت القائمة 
فـــي االزديـــاد فـــإن إحـــدى الخيـــارات 
المطروحة هو إعادة مراجعة القرارات 
بنـــاًء علـــى المعطيات والمســـتجدات 
والعودة لإلجراءات بالمراحل السابقة 

للتصدي لفيروس كورونا.
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استثمار رأس المال الديني وإشهار سالح التكفير
Û  فــي الوقــت الــذي ُيظهــر فيــه قــادة ومنظــرو جماعات

والشــيعي  الســني  بجناحيــه  السياســي  اإلســالم 
اإلســالمي  الصــف  شــق  علــى  ويعملــون  اختالفهــم، 
الصــراع  وتأجيــج  الفتــن،  قبــور  ونبــش  واقتســامه، 
والفرقــة واالختــالف بين أتبــاع الطائفتين حول أمور 
وقضايا فرعية وجانبية، فإنهم ال يترددون في إظهار 
مــا يجمعهم من تقاطع وتوافق وانســجام، واســتعداد 
رأس  واســتثمار  بينهــم،  فيمــا  والتعــاون  للتنســيق 
المــال الدينــي وتجنيــده وتطويعــه لخدمــة أغراضهــم 

ومصالحهم وأجنداتهم السياسية.
Û  ولقــد وقــف بعــض مــن الجماعــات السياســية العربيــة

فــي وجــه مــا أعلــن عنــه مؤخــًرا مــن اتفــاق بيــن دولة 
تطبيــع  علــى  وإســرائيل  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
العالقات فيما بينهما، فكان من بينهم أو في مقدمتهم 
قــادة ومنظــرو جماعــات اإلســالم السياســي، بشــقيه 
الســني والشــيعي، الذيــن عارضــوا ولــم يرق لهــم قرار 
اإلمــارات لتعارضــه وتناقضــه الصــارخ مــع أهدافهــم 
ودوافعهــم، فاســتنفروا قواهم، ووجهوا ســهامهم إلى 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعدد آخــر من دول 
مجلــس التعــاون، وشــهروا كالعادة ســالحهم المفضل، 
وهــو “ســالح التكفير” الذي يحل ويجيز القتل حســب 
تفاســيرهم، وأسندوا مواقفهم إلى اجتهادات وفتاوى 
ال تتفــق مــع روح العصــر والعقــل، وال مــع أبــرز قيــم 
اإلســالم الــذي جعــل عبــارة “الســالم عليكــم” الشــعار 
الــذي يحيــي به النــاس بعضهم بعًضا، متناســين دعوة 
الخالــق ســبحانه وتعالــى لرســوله الكريم، ولإلنســانية 
من خالله؛ لالســتجابة لمبادرات الســالم، والعمل على 
فــض النزاعات والخالفات بالوســائل الســلمية، عندما 
قال جلت قدرته في كتابه الكريم: “وإن جنحوا للسلم 
فأجنــح لهــا وتــوكل علــى هللا” ولم يســتثن أحــًدا ممن 
يجنح للســلم من واجب االســتجابة لــه، بحيث أصبح 
هــذا النداء اإللهــي قاعدة بنيت عليها اليــوم المواثيق 

الدولية المعنية باألمن والسلم وحقوق اإلنسان.
Û  إن هؤالء المنظرين يظهرون اإلســالم ويصورونه بأنه

دين كراهية وعداوة، وإنه يتقصد ويترصد طائفة من 

النــاس بعينهــا، فمــن أبــرز االجتهــادات والفتــاوى التي 
أطلقــت مؤخــرا قولهــم: “إن الثقــاة من علماء اإلســالم 
أجمعــوا علــى أنــه ال يجــوز، بــل إنــه كفــر ال شــك فيــه، 
التوصــل إلــى صلح دائم مــع اليهود”، )راجــع محاضرة 
اليوتيــوب(،  موقــع  علــى  النفيســي  عبــدهللا  الدكتــور 
مــع  المتصالحــة  الــدول  كل  أصبحــت  فقــد  وبذلــك 
إسرائيل والتي ال تعاديها أو تحاربها  “دور كفر” يجوز 
أن تفــرض عليهــا األحكام التــي تترتب على دور الكفر 
والحــرب، بمــا فــي ذلك مصــر حاضنة األزهر الشــريف 
واألردن، واآلن اإلمــارات والبحرين اللتان ســتخرجان 
مــن مجموعــة بلدان اإلســالم واإليمان. إن هــذا المبدأ 
بالــذات أصبــح مــن المحــركات التــي تدور حولــه كثير 

من أفكار التيارات المتطرفة.
Û  وال ندري كيف سيتم تطبيق هذه الفتوى على الشعب

الفلســطيني المظلــوم، الــذي اضطر إلى ســلوك المســار 
الســلمي فــي جهــاده نحو تحقيــق حقوقه المشــروعة، 
فوقع مع إسرائيل أو اليهود، حسب مفردات الجماعة، 
اتفاقيــة ســالم، فهــل أصبــح الفلســطينيون كفــرة بعــد 
توقيع ياســر عرفات اتفاقية أوســلو للسالم مع رئيس 
وزراء إسرائيل وقتها إسحاق رابين في واشنطن في 
العــام 1993 بحضــور الرئيــس األميركــي األســبق بيــل 

كلنتون؟
Û  ويا الزدواجية المعايير..! فقد سكت وتغاضى منظرو

اإلســالم السياســي، عمــًدا وبســبق اإلصــرار والترصد، 
تركيــا وإســرائيل،  بيــن  القائــم  والصلــح  الســالم  عــن 
وإن مــروا عليــه، فهــو مــرور الكــرام، بــل إنهــم دافعــوا 
عنــه وبــرروه علــى أنه أنجز فــي عهد الكافــر مصطفى 
أتاتــورك، وتغافلــوا عــن اإلشــارة إلــى أن أتاتــورك كان 
قــد أعطاهــم عمــره قبــل أكثــر مــن 82 عاًمــا، وأنهم قد 
تولــوا الســلطة فــي تركيــا منــذ العــام 2002 مــن خالل 
“حزب العدالة والتنمية” برئاسة )أمير المؤمنين( رجب 
طيــب أردوغان، الذي لم يحاول أن )يصحح الخطأ أو 
الجريمــة( التــي ارتكبهــا أتاتــورك، بــل إن حالة الســالم 
والتعاون في عهده بين تركيا وإســرائيل قد توســعت 
وازدهرت وازدادت تشعًبا ورسوًخا، ففي عهده وصل 

حجــم التبــادل التجــاري إلــى ذروتــه، فبلــغ 6 مليارات 
دوالر فــي العــام، ونشــطت شــركات البنــاء واإلعمــار 
المجمعــات  بنــاء  فــي  “يلمــاز”  شــركة  مثــل  التركيــة 
واألبراج في تل أبيب، وصدرت تركيا ماليين األطنان 
من االســمنت التركي إلى إسرائيل لبناء المستوطنات 
بنائهــا،  فــي  األتــراك  العمــال  مــن  التــي شــارك اآلالف 
وتضاعــف عــدد الســياح بين البلديــن، وأصبحت هناك 

12 رحلة طيران يومًيا بين اسطنبول وتل أبيب.
Û  وفي عهد أردوغان توثق التعاون وقويت الروابط بين

تركيا وإسرائيل في المجاالت األمنية واالستخباراتية 
والعســكرية، بحيث أصبحت تركيا ثاني أكبر مستورد 
لألســلحة اإلســرائيلية بعــد الهنــد، ووصلــت العالقــات 
والتعــاون  التحالــف  مســتوى  إلــى  بينهمــا  العســكرية 

اإلستراتيجي كما وصفها المراقبون المختصون.
Û  وضمــن هــذا اإلطــار يؤكد المراقبون أيًضــا أن ما جعل

أردوغان يستشيط غضبا عندما سمع عن نية اإلمارات 
وإســرائيل إعــالن تطبيــع عالقتهمــا، لــم يكــن حرصــه 
وغيرته على القضية الفلســطينية، وإنما كان نابًعا من 
إدراكــه أن هــذه الخطوة ســتؤدي إلــى إجهاض خطط 
وجهــود تركيــا الســاعية والهادفــة إلى إبــرام اتفاق مع 
إســرائيل شــبيه أو قريــب مــن االتفــاق البحــري الــذي 
وقعته تركيا مع حكومة فايز السراج في ليبيا، والذي 
تحــاول تركيــا من ورائه توســيع حدودها البحرية في 
شــرق البحر األبيض المتوســط بما يوفر لها مزيًدا من 
المســاحات البحريــة التي تمكنها مــن تكثيف عملياتها 
االستكشــافية للنفــط والغــاز، إلــى جانــب رغبــة تركيــا 
المعروفــة فــي التوصــل إلــى اتفاق مــع إســرائيل لنقل 

الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا. 
Û  رجب طيب أردوغان الذي وقف مهدًدا بسحب سفيره

إقامــة  اإلمــارات  نيــة  علــى  احتجاًجــا  أبوظبــي؛  مــن 
عالقات دبلوماســية مع إســرائيل، نسي أو تناسى كما 
يبــدو أن بــالده تقيــم عالقــات دبلوماســية كاملة معها 
منــذ أكثــر مــن 71 عامــا، منــذ العــام 1949، ونســي أنه 
وقــف فــي العــام 2004 ليتقلــد “وســام الشــجاعة” مــن 
منظمــة المؤتمر اليهــودي العالمي في حفل أقيم بتلك 

المناسبة في مدينة نيويورك، قال فيه: “أتقدم بجزيل 
الشــكر لــكل من منحني هــذه الجائزة كوســام للتعاون 
اليهوديــة”،  والمؤسســات  التركيــة  الحكومــة  بيــن 
وأضــاف أن تركيــا التــى تحظى بعضوية حلف شــمال 
األطلســي، ســتظل خــالل حكومتــه واحــدة مــن أوثق 
كمــا  األوســط،  الشــرق  فــي منطقــة  إســرائيل  حلفــاء 
منحــت “رابطــة مكافحة التشــهير اليهوديــة” أردوغان 
فــي نيويورك أيًضــا في العام التالي جائزة “الشــجاعة 

اليهودية”.
Û  أبــرز قــادة ومفكــري أردوغــان أصبــح اآلن مــن بيــن 

يقومــون  الذيــن  اإلســالمية  السياســية  الجماعــات 
بتحويــر وتحريف بعض الحقائق والوقائع اإلســالمية 
ففــي  وأهدافهــم،  أغراضهــم  لخدمــة  واســتخدامها 
علــى  االتفــاق  أو  الصلــح  تحريــم  لتأكيــد  محاولتهــم 
الســالم مــع اليهــود، لجأوا إلــى التشــكيك والطعن في 
المعاهــدات التــي أبرمهــا رســولنا األكــرم )عليــه وعلــى 
آلــه وصحبــه أفضــل الصالة والســالم( مع يهــود يثرب 
أو المدينــة المنورة، فتفتقــت قريحتهم بنظرية أخرى 
وهــي “جــواز عقــد صلــح مؤقــت مــع اليهــود وتحريــم 
الصلح الدائم معهم”، ذاكرين أن تلك المعاهدات كانت 
“معاهــدات مؤقتــة أو اتفاقيــات هدنة” وهــذه من أكبر 
المغالطات؛ إذ إنهم يدركون ويعرفون جيًدا أن أًيا من 
تلــك المعاهــدات ال تقــع البتــة ضمن تعريــف اتفاقيات 
الهدنــة، فالهدنــة هي حالــة وقف القتال أو كما تســمى 
اليوم “وقف إطالق النار” يتم التوصل إليها بعد نشوب 
حرب بين طرفين ويرغبان في توقيفها لفترة يتفقان 
عليهــا، والرســول األعظــم عندما وقع تلــك المعاهدات 

لم تكن بينه وبين يهود يثرب حرب.
Û  أما من ناحية أنها كانت اتفاقات مؤقتة، فهذه مغالطة

أكبر، حيث إن لفظ “مؤقتة” أو أي إشارة لهذا المعنى، 
لــم تــرد فــي أي نــص مــن نصوصهــا، ثــم إن الرســول 
األعظــم لــم يوقعهــا وهو يضمــر أو في نيتــه نقضها أو 
خرقهــا بعــد حيــن، فهذه ليســت من صفــات أو خصال 

النبي الصادق األمين.
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