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 �ّ رضى  عباس  بن  هللا  عبد  الجلیل  الصحابي  بھا  أوصى  نصیحةً  صحیحھ  في  البخاري  اإلمام  ذكر    
فثالَث  أكثرَت  فإن  فمّرتین،  أبیَت  فإن  مّرة،  جمعٍة  كّل  الناس  "حّدِث   : لھ  فقال   ، عكرمة  تلمیذَه  عنھما 
علیھم،  فتقُصُّ  حدیثِھم،  من  حدیث  في  وُھم  اْلقوَم  تأتي  أُْلفینََّك  َوَال  القرآَن،  ھذا  النَّاَس  تُملَّ  وَال  مّرات، 
ھذه  أجمل  ما  یشتھونھ"،  وُھم  فحّدثْھم  أَمروك  فِإذا  أَْنصْت،  ولكن  فتُملَّھم؛  حدیثَھم،  علیھم  فتقطُع 
غیر  أوقات  في  السامعین  على  أنفسھم  یفرضون  الذین  الُدعاة  بعُض  یتمثلھا  أن  أجمل  وما  النصیحة، 

مناسبة، وكأنھ یرید أّن یرفع عن نفسھ عھدة التكلیف كیفما أتفق . 

ال تفرض نفسك على غريك!

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱۸ - ۱۲ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۸٥

ینضوي تحت إصطالح األحیاء الدقیقة مجموعةٌ كبیرةٌ من المخلوقات الجرثومیة المجھریة مثل  الفطریات    
أالف  بل  مئات  منھا تضم  ، وكل واحدة  والفیروسات...الخ  والركتسیا  والبكتیریا  الخلیة  والطفیلیات وحیدة 

األنواع، وأشھرھا ربما البكتیریا والفیروسات .
بالتمثیل  نفسھا  على  تعتمد  مستقلة  وحیدة  خلیة  البكتیریا  الفیروسات،  عن  تماما  مختلف  البكتیریا  عالم    
الغذائي والنمو والتكاثر، حیث تمتلك من منظومة اإلنزیمات والمعامل الداخلیة ما یكفیھا لإلعتماد على نفسھا، 
ولھذا تتأثر بالمضادات الحیویة التي تُدمر أحد مكوناتھا األساسیة، بینما الفیروسات على العكس تماما، فھي 
ذراٌت میتةٌ وطفیلیةٌ ،ال تعیش إالّ على الخالیا الحیة، وال تتأثر بالمضادات الحیویة،وھي أصغر من البكتیریا 

بأألف المرات 
البكتیریا الممرضة لم یُعرف لھا منشأٌ لآلن،  البكتیریا ممرض لإلنسان ومثلھا الفیروسات، بعض  بعض    
فمثال الجرثومة اللولبیة التي تُسبب مرض الزھري، الذي ینتشر عن طریق الزنا والشذوذ الجنسي، رغم أنھا 
أكتشفت قبل أكثر من مائة عام ،إالّ أّن العلماء لم یعرفوا من أین جاءت، وبالتالي اقترحوا بال أساس ُمقنع أنھا 

وصلت الغرب مع عبید أفریقیا .
وكذلك فیروس األیدز، أتھموا بھ القرد األخضر الذي یعیش في زائیر، حیث وجدوا بھ قبل ربع قرن فیروسا    
شبیھا بفیروس األیدز ولیس نسخة طبق األصل، فنسجوا على ذلك نظریة وفرضوھا على العالم، بأن ھذا 
القرد عض شاذاً، فنقل لھ الفیروس ثم أنتشر بین الشاذین، ومذ ذاك لم یستطیعوا تحویل النظریة الى حقیقة، 

ألنّھم یریدون إلصاق الفیروس بأفریقیا.
فیروس كورونا المستجد  سبب صراعاً إعالمیاً، فالغرب عموماً یتھم بھ الصین، ویحاول جمع األدلة  لذلك    
بكل ما یستطیع، والصین تنفي ذلك كلیاً، وال أحد یعرف الحقیقة، والثابت ھذه المرة أن أفریقیا منھُ برأء، إالّ 

أن تتغیر المعادلة، فالسیاسة ال  مبدأ وال دین لھا.

أفريقيا ال بواكي هلا 


