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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۲۳

لم یكن بعض الناس یصدقون ما كان یقولھ بعض الدعاة عن ھشاشة الغرب وكرتونیتھ.   
جاء كورونا الصغیرفكشف عورات الغرب والكثیر مما خفي عن ھذه الحضارة الزائفة.   

ظھر كورونا وكشف لنا كیف أن أقوى دولة في العالم تتخلى عن كبارھا وضعفائھا.   
أمام عمالق ھش آیل للسقوط . ولكنّھ بنفس الوقت كشف أنفسنا وأوھامنا، فكفانا تقزماً     

فاوروبا المتحدة (القارة العجوز) فیھا ثماٍن وعشرین دولة وقومیات ولغات أكثر.   
وتفكك اإلتحاد األوروبي سیكون أول ضحایا كورونا المستجد، فماذا حدث یا تُرى ؟؟.   
    * ھل نتحدث عن سرقة جمھوریة التشیك لمعدات طبیة ضروریة متجھة إلیطالیا ؟

    * أم نتحدث عن سرقة ایطالیا لحمولة طبیة متجھة لتونس ؟.
    * أم نتحدث عن مصادرة ألمانیا ۸۳۰ ألف كمامة متجھة من الصین إلیطالیا ؟.
    * أم نتحدث عن استیالء بولندا على معدات طبیة متجھة إلیطالیا في محنتھا ؟.

    * أم نتحدث عن سرقة كل الوجبات المخصصة لألطباء والممرضین فى المستشفایات؟.
    * أم نتحدث عن الفرنسیین الذین رفضوا أن یزوروا أباھم المصاب بالكورونا آلخر مرة؟

    * أم  نتحدث عن دار المسنین في أسبانیا وموت كل نُزالئھا بعدما ھرب جمیع الموظفین؟ .     

المتطوعین، شیبا وشبابا لخدمة األخرین. العالم اإلسالمي من  ظھرت نماذج مفتخرة في    

تجّسد عملیا فھم المسلمین لألثر الوارد " الخلق عیال هللا وأحبھم إلیھ أنفعھم لعیالھ ".   
الغذائیة لألطباء والممرضین حتى في بریطانیا. الوجبات  یقدمون  المسلمین وھم  فقد رأیت    

رأیت األطباء والممرضین وغیرھم في بالدنا یتزاحمون للتطوع في فرق اإلستقصاء الوبائي .   
أّما عن التبرع المادي والتكافل اإلجتماعي بتوزیع الطرود لغیر المقتدرین فحّدث وال حرج.   
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من رحمة هللاِ أنّھ ال یُعاقب الناَس بكِل ما كسبوا، ولو یؤاخذھم بكِل ذلك ما ترَك على ظھرھا    
من دابٍھ، ولكن " ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا"، وھو ال یفعُل ذلك َإنتقاماً أو تشیفّاً، بل تأدیباً 

لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن" . لھم "  وتذكیراً 

الغرب نفسي نفسي

وتكافل تعاون 

يرجعون لعلهم 
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