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الشركاء في الفريق االستشاري اإلسالمي ومنظمة الصحة العاملية يشاركون في التصدي لجائحة كوفيد19-

الدكتورالطيب (على اليسار) أكد للدكتوراملنظري دعمه االستجابة ملرض كوفيد19-
وقد أصدر األزهر إرشادات شاملة تتناول
يشارك الفريق االستشاري اإلسالمي بكل قواه االجتماعية واالقتصادية.
ويتشاور الفريق االستشاري اإلسالمي عن كثب الجوانب املختلفة لجائحة كوفيد59-من
في الجهود الدولية ملحاصرة انتشار جائحة
منظور ديني.
مع املنظمات الدولية ذات الصلة ،مثل
كوفيد 59-عبر االستفادة من املنظمات
ويجري التخطيط ملشاورات مماثلة بين منظمة
الشريكة فيه والعلماء البارزين في رفع مستوى اليونيسف ،ومنظمة الصحة العاملية التي
الصحة العاملية واملنظمات الشريكة األخرى في
تقود االستجابة العاملية لكوفيد.59-
الوعي العام بالنظافة الشخصية والتباعد
الفريق االستشاري اإلسالمي :مجمع الفقه
البدني وغيرهما من املمارسات الفضلى.
وفي هذا الشأن ،عقد اإلمام األكبر الدكتور
اإلسالمي الدولي ،ومنظمة التعاون اإلسالمي،
لقد أصاب الفيروس قرابة  4.4مليون
أحمد الطيب ،شيخ األزهر والرئيس املشارك
والبنك اإلسالمي للتنمية.
للفريق االستشاري اإلسالمي ،مشاورة
شخص حول العالم ،وأودى بحياة أكثر من
كما عقد الدكتور املنظري وغيره من الزمالء في
ثالثمئة ألف شخص ،وترك الكثيرين في صراع إلكترونية مع املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة
منظمة الصحة العاملية مشاورات إلكترونية
العاملية لشرق املتوسط الدكتور أحمد
من أجل الحياة.
َّ
املنظري ،الذي يقود جهود املنظمة للتعاون
مع علماء بارزين من الفرق االستشارية
وأثر حظر التجول واإلغالق وغيرهما من
مع املنظمات الدينية والعلماء في سياق جائحة اإلسالمية الوطنية في أفغانستان وباكستان.
أشكال القيود ًعلى ًالحركة للحد من انتشار
كوفيد.59-
وأكد العلماء التزامهم بنشر الوعي حول كوفيد
الفيروس ،تأثيرا بالغا على أوجه الحياة
 59وتوجيه النصح للمجتمعات اإلسالميةاملختلفة إذ أصيبت قطاعات وأعمال بأكملها وطلب الدكتور املنظري دعم األزهر من أجل
بممارسة النظافة الشخصية ،مثل غسل
إذكاء الوعي بمرض كوفيد 59-والتوصيات
بالشلل وفقد املاليين وظائفهم.
ً
اليدين بانتظام ،كما أمر اإلسالم.
الصحية للحد من انتشاره ،ومنها التباعد
وانطالقا من التزام الفريق االستشاري
البدني ،وغسل اليدين ،والحد من التجمعات
اإلسالمي األخالقي تجاه األمة اإلسالمية
والبشرية جمعاء ،هب الفريق ،بما له من تاريخ الحاشدة.
وأكد الدكتور الطيب التزامه الشخص ي والتزام
طويل في دعم القضايا الصحية ،إلى العمل
الصحية الوقائية
التدابير
جميع
بدعم
األزهر
عبر االستفادة من املنظمات الشريكة فيه
ً
واالحترازية ضد كوفيد ،59-مؤكدا أنها تتفق
وإشراك العلماء البارزين في املمارسات املثلى
مع الشريعة اإلسالمية.
ملنع انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته

نبذة عن الفريق االستشاري اإلسالمي
تأسس الفريق االستشاري اإلسالمي في عام  0252عقب مشاورات بين األزهر الشريف ومجمع الفقه
اإلسالمي الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة التعاون اإلسالمي ،وتمثل هذه الجهات أعضاء الفريق
األساسيين إلى جانب علماء دين آخرين وخبراء تقنيين وأكاديميين .ويهدف الفريق االستشاري اإلسالمي إلى
مواءمة التعاليم الدينية الصحيحة مع املعلومات التقنية املتعلقة بالقضايا الصحية ذات األولوية،
وتوعية املجتمعات املحلية املعنية بذلك من خالل االستعانة بعلماء دين من تلك املجتمعات.
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مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ينظم ندوة طبية فقهية حول كوفيد 19-ويصدرتوصيات رئيسية

آخرمستجدات مرض
شلل األطفال
ُ
أبلغ عن  02حالة إصابة
بشلل األطفال البري من
النمط  5حتى اآلن في عام
:0202
•  50حالة في أفغانستان
•  48حالة في باكستان

َّ
يتصدى لجائحة كوفيد 19-من منظورين ديني وصحي
الشيخ الدكتور ابن حميد :مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
َّ
األمراض قبل حدوثها و بالتداوي لكن يجوز للممارسين الصحيين
نظم مجمع الفقه اإلسالمي الدولي علماء الطب والشريعة بغية
الذين قد يلحقهم الضعف و
صياغة موقف متناغم يساهم في بعد حدوثها .
ندوة طبية فقهية بواسطة
الوهن الفطر ،وعليهم القضاء أو
دعم صناع القرار في الدول
يجوز استخدام املعقمات
الفيديو عن ُبعد حول الجوانب
الكفارة في حالة العجز عن
الصحية والدينية لجائحة كوفيد -األعضاء.
املشتملة على الكحول في تعقيم
القضاء.
األيادي و االسطح و املقابض و
.59
وشارك في املناقشات أعضاء
ال يجوز إجراء التكفين و الدفن
غيرها.
مجلس مجمع الفقه اإلسالمي
وأكد الشيخ الدكتور صالح بن
إال تحت إشراف متخصصين
الدولي ،وخبراء طبيون بارزون،
لصالة
املساجد
إغالق
جواز
مجمع
عبد هللا بن حميد ،رئيس
لعدم انتقال العدوي ،ويجوز
الفقه اإلسالمي الدولي ومستشار وعلماء دين أجالء.
الجمعة و الجماعة وصالة التراويح
وضعها في أكياس بالستيكية
وصالة العيد لتجنب التجمعات .
الديوان امللكي ،أهمية دور املجمع وانتهت لجنة الصياغة ،التي
وينسحب الحكم نفسه على تعليق محكمة االغالق  ،ثم يصلى عليه.
في التصدي إلى املسائل املستجدة تشكلت من ثمانية أعضاء برئاسة
للفريق الطبي واألطباء أن يقرروا
األمين العام ملجمع الفقه اإلسالمي أداء املسلمين للحج و العمرة .
و من بينها املسائل الشرعية
من هم املرض ى األولى بوضعهم
املستجد
املتعلقة بفيروس كورونا
الدكتور
السالم
عبد
الدولي،
ويجوز للعاملين في املجاالت
الصحية واألمنية في هذه الجائحة على أجهزة التنفس الصناعي.
علي ضوء األحكام الطبية.
العبادي،إلى عددً من التوصيات
الرئيسية استنادا إلى املناقشات
يجوز عقد النكاح عبر وسائل
وقال الدكتور
األخذ برخصة الجمع بين
العثيمين،
يوسفPolio
update
واألبحاث َّ
املقدمة.
االتصال املتعددة عند الحاجة
الصلوات.
wildالتعاو
ملنظمة
األمين العام
137ن So far,
polio
طاملا أن األركان و الشروط الالزمة
الندوة
من
الهدف
أن
اإلسالمي،
و
األرواح
الشريعةإنقاذ
أوجبت
cases
of
type
1
have
صيام رمضان ال يزيد من خطر
مستوفاة.
توافق بين آراء
هو الوصول إلى
 been reportedاألنفس من الهالك بالوقاية من
in 2019:
إصابة الصائم بفيروس كورونا،
26 in Afghanistan

•

• 111
in Pakistan
االستشاري اإلسالمي الوطني يقودون االستجابة لكوفيد19-
الفريق
علماء وخبراء

و َّ
سجل علماء الفرق االستشارية
الفرق
االستشاريةThis
compares
حشدwith
جرى 21
أفغانستان inاإلسالمية الوطنية في أفغانستان
في
الوطنية
اإلسالمية
Afghanistan and 9 in
املستويات وباكستان رسائل فيديو حول
وباكستان على
مختلف Pakistan
in 2018.
غسل اليدين والتباعد البدني
للمساعدة في مواجهة جائحة
وسائر التدابير االحترازية
كوفيد.59-
 National emergencyاملتوافقة مع الشريعة ونشروها
وتعقد هذه الفرق اجتماعات مع
 actionعبر منصات وسائل التواصل
plans
and
وشيوخ
واألئمة
القادة الدينيين
 synchronizedاالجتماعي.
polio
االستجابة لفيروس
املجتمع لدعم
campaigns
 vaccinationوقد أجرى العلماء عدة مقابالت
والتصدي للوصم ضد
كوفيد59-
 are being implementedتلفزيونية وإذاعية لنشر الوعي
املرض ى.
 in both countries toبشأن االستجابة ملرض كوفيد59-
املشورة للمجتمع
وتواصل تقديمgaps in
 addressمن منظور إسالمي.
الصحية،
املمارسات
بشأن أفضل
coverage and
 surveillance.وفي باكستان ،عرض أعضاء
بما في ذلك النظافة الشخصية،
الفريق االستشاري اإلسالمي
وتجنب التجمعات الجماهيرية
الوطني ،واثنتان من أكبر املدارس
للحد من انتشار الفيروس.
في مقاطعة خيبر باختونخوا -

جامعة دار العلوم العثمانية
بيشاور وجامعة دار العلوم
حقانيه أكورا خاتك  -مبانيها
لتكون مرافق للحجر الصحي.
وعرضت مؤسسة الخدمة
أسطولها من سيارات اإلسعاف
ومستشفياتها وفرقها الطبية
للمساعدة في االستجابة ملرض
كوفيد.59-
وقد أنضم العديد من علماء
الفريق االستشاري اإلسالمي
الوطني للجان التي تشكلت على
مستوى املناطق لضمان تنفيذ
التدابير الوقائية التي تفرضها
الحكومة على صالة الجماعة في

املساجد خالل شهر رمضان
الكريم.
وفي أفغانستان ،ساعد الفريق
االستشاري اإلسالمي الوطني في
ترجمة املبادئ التوجيهية ملنظمة
الصحة العاملية بشأن التعامل مع
الجثث ،ونشرها بين علماء الدين
وأئمة املساجد.
ينسق الفريق املشاورات بين
كما ِّ
الوزارات ذات الصلة ومجلس
شورى العلماء.

