بسم هللا الرمحن الرحيم

تفشي الفريوس التاجي كشف عن اخلري ف املسلمني وفساد احلكام
كما احلال مع كل امتحان من هللا سبحانه وتعاىل ،سواء أكان زلزاال أو فيضاان ،يستجيب املسلمون اخليون يف
الباكستان متكاتفني فيما بينهم صابرين ،وهكذا كان الناس مع ابتالء هللا سبحانه وتعاىل يف تفشي الفيوس التاجي.
وعلى الرغم من الفوضى واهللع ،فقد تفاعل العديد من الناس يف منع األذى الذي يتعرض له اجملتمع املسلم أبي وسيلة
ضرر وَل ِ
ض َر َار» ابن ماجه.
سليمة يعرفوهنا ،وهذا التفاعل ينسجم مع سنة رسول هللا ﷺ حيث قالَ « :ل َ َ َ َ
وعلى النقيض من حالة الذعر واألاننية احملمومة يف الغرب أثناء تفشي املرض ،كان املسلمون يف الباكستان متواضعني
يف شرائهم حلاجاهتم األساسية ،حىت إن بعضهم منشغل ابإلنفاق من ماله وبذل وقته يف مساعدة الفقراء والضعفاء ،وهذا
ِ
ِ
اّللُ َعنهُ ُكربَة ِمن ُكر ِ
ِ
َّ
َّ
س َّ
ب
َ
س َعن ُمؤمن ُكربَة من ُك َرب اَلدُّن يَا ،نَف َ
يتفق أيضا مع سنة رسول هللا ﷺ حيث قالَ « :من نَف َ
يَوِم ال ِقيَ َام ِة» الرتمذي.
ومن خالل صرب املسلمني ودعائهم وتوكلهم على هللا ،أكد املسلمون يف الباكستان على صلتهم القوية وطاعتهم هلل
ِ
ضي فَ لَهُ ِ
سبحانه وتعاىل .قال رسول هللا ﷺِ « :عظَ ُم اْلََزا ِء َم َع ِعظَِم البَالَِء َوإِ َّن َّ
ضا
َح َّ
الر َ
اّللَ إِذَا أ َ
ب قَ وما اب تَالَ ُهم فَ َمن َر َ
ط» ابن ماجه.
السخ ُ
َوَمن َس ِخ َ
ط فَ لَهُ ُّ
وابلنظر إىل متسك املسلمني القوي ابإلسالم ،يظهر مدى التناقض الصارخ بني املسلمني يف الباكستان وبني حكامهم،
الذين ال حيكمون مبا أنزل هللا سبحانه وتعاىل! فبدالا من ختفيف أعباء املسلمني يف أوقات الشدة هذه ،زادوا الطني بلة

بقرارات دون أعمال جدية معينة للناس.

اع ِ
وها َوإِذَا َوقَ َع ِِبَرض
لذلك ،فإنه على الرغم من أمر رسول هللا ﷺ القائل« :إِذَا ََِسعتُم ِِبلطَّ ُ
ون ِِبَرض فَ َال تَد ُخلُ َ
َوأَن تُم ِِبَا فَ َال ََت ُر ُجوا ِمن َها» رواه البخاري ،فإن احلكام احتفظوا ابلعائدين من إيران وهم مصابون ابملرض يف املكان نفسه

مع األصحاء من الذين عادوا معهم ،مث أطلقوا سراحهم مجيع ا مع ا ،ليعودوا إىل منازهلم يف مجيع أحناء ابكستان ،مما زاد من
انتشار الفيوس داخل بلوشستان والبنجاب والسند.

ض َعلَى املُ ِ
ص ِح» البخاري ،إال أن احلكام خلطوا األصحاء
وعلى الرغم من أن رسول هللا ﷺ قال« :لَ تُوِر ُدوا املُم ِر َ

مع املرضى ،سواء يف مراكز احلجر الصحي على احلدود أم يف املستشفيات يف احملافظات ،مما مسح ابنتشار املرض بني
األصحاء .وقد فشل احلكام حىت يف توفي معدات الوقاية الشخصية املناسبة لألطباء واملمرضات ،على الرغم من معرفة
اجلميع أن الفيوس التاجي ينتشر بني املوجودين يف املستشفيات.
ِ
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا ا َّّللَ َوذَ ُروا َما بَِقي ِم َن ِ
ني *
الرَِب إِن ُكنتُم ُمؤمنِ َ
ين َ
وعلى الرغم من أن هللا سبحانه وتعاىل قالَ ﴿ :ي أَيُّ َها الذ َ
َ
فَِإن َل تَفعلُوا فَأذَنُوا ِِبرب ِمن َِّ
اّلل َوَر ُسولِ ِه﴾ يستمر حكام ابكستان يف اإلنفاق على القروض الربوية ،اليت تستنزف معظم
َ
َ
َ
امليزانية ،على الرغم من أن الناس يعانون من العواقب الوخيمة من نقص اإلنفاق على نظام الرعاية الصحية .وبدالا من إلغاء
مدفوعات الفوائد الربوية بسبب وجود حالة الطوارئ فضال عن حرمتها ،بدل كل ذلك تفاوض احلكام مع صندوق النقد
الدويل للحصول على مزيد من القروض والسماح إبصدار املزيد من سندات اخلزانة ،وكل ذلك بفوائد ربوية.

أما ابلنسبة حلزمة اإلغاثة االقتصادية اليت أعلنت عنها احلكومة ،بعد أن فرضت حظرا على حركة الناس ،دون بذل أي
جهد يف فصل األصحاء عن املصابني ،فهي تقليد أعمى للحكومات الغربية ،اليت حتاول دعم النظام الرأمسايل املنهار ،الذي
أثبت هشاشته يف مواجهة حتد جديد.
وهكذا ،فإنه حىت أثناء حمنة تفشي الفيوس التاجي ،يستعد احلكام الظاملون لباكستان إلطالق محلة جديدة من البؤس
من خالل املزيد من املدفوعات الربوية وزايدة يف إضعاف الروبية من خالل طباعة املزيد من األموال ،مما ميهد الطريق أمام
تفاقم التضخم بسبب إضعاف الروبية .وهذا سيؤدي يف النهاية إىل فرض املزيد من الضرائب بعد احنسار الوابء .ومن خالل
ض َعن
حتديهم املستمر ألوامر هللا سبحانه وتعاىل ،فقد أكد حكام ابكستان صدق قول هللا سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وَمن أَع َر َ
ضنكا﴾.
ِذك ِري فَِإ َّن لَهُ َمعِي َ
شة َ
وإضافة إىل فساد احلكام وأذى املسلمني ،فقد حرموا املسلمني من حقهم يف العبادة يف املساجد ،حىت مع أخذ
االحتياطات الالزمة ،حىت يتمكن املسلمون من طلب املغفرة والعون من هللا سبحانه وتعاىل ،ويف ذلك انتهاك واضح
لألحكام الشرعية اليت توجب صالة اجلماعة يف املسجد ،كوهنا فرض كفاية.
أيها املسلمون ف الباكستان!
كما فضح موسى عليه السالم أوهام سحرة فرعون ،فإن هشاشة أنظمة احلكم اليت هي من صنع اإلنسان قد مت
فضحها من قبل أصغر خملوقات هللا سبحانه وتعاىل ،وهي اليت ال ميكن رؤيتها ابلعني اجملردة ،وقد كشف تفشي الفيوس عن
الفشل اهلائل للرأمسالية ونظام حكمها ،الدميقراطية ،يف رعاية صحة واقتصاد الناس ،ليس فقط يف ابكستان ،ولكن يف مجيع
أحناء العامل.
من خالل أصغر خملوقات هللا سبحانه وتعاىل ،أ ّكد رب العاملني جلميع الناس الذين يعيشون على أرضه ،سبحانه
وتعاىل ،أن النظام الدميقراطي ،وهو نظام من صنع اإلنسان ،هش وعاجز وال يستحق رعاية شؤون املسلمني .إن االطاحة
هبذا النظام الفاشل ،الدميقراطية هو أمر واجب ،ومن مث جيب أن تقام مكانه اخلالفة على منهاج النبوة ،وهكذا تتم العناية
والرعاية اجلادة والعملية لشؤون املسلمني يف الباكستان ويف مجيع أحناء العامل.
لقد هيأ هللا سبحانه وتعاىل فرصة ذهبية إلعادة اخلالفة على منهاج النبوة يف الباكستان ،حيث ميكن إقامتها اآلن بدون
مواجهة حتدايت أو معارضة كبية ،فقد أشغلت أزمة الفيوس التاجي القوى االستعمارية املعادية يف نفسها ويف اقتصاداهتا
املنهارة ،وكذلك تضاءلت الثقة العامة يف النظام احلايل ويف إمكانية إصالحه.
لذلك جيب علينا وحنن على أبواب شهر رمضان املبارك ،أن نعمل مجيعا بال كلل أو ملل إلهناء حكم الظاملني
واستعادة احلكم بكتاب هللا وسنة نبيه ﷺ .والواقع أن العامل أكثر من جاهز للتخلص من عبء الدميقراطية ،وينتظر هنضة
َّاس ََتمرو َن ِِبلمعر ِ
ِ
وف َوتَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر
األمة لقيادة البشرية ،قال هللا سبحانه وتعاىلُ ﴿ :كنتُم َخ َ
َ ُ
ري أ َُّمة أُخ ِر َجت للن ِ ُ ُ
وتُؤِمنُو َن ِِب َِّ
ّلل﴾.
َ
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