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بٌان صحفً

ارفضوا التكتيكات الخبيثة لحكومة حسينة التي تهدف إلى إخفاء فسادها وسوء رعايتها لشئون
الناس من خالل إثارة الجدل حول مسألة "النحت والتماثيل"
فً حٌن إن سعر األرز الذي ٌزرعه المزارعون العاجزون من الفقراء ،انخفض بشكل غٌر طبٌعً ،فإن األسعار
المتزاٌدة لجمٌع الحاجات الضرورٌة الٌومٌة بما فً ذلك األرز والبطاطس والخضروات تسبب معاناة هائلة للناس ،وٌحتج
العمال على السٌاسات الرأسمالٌة الحكومٌة إلغالق مصانع الجوت ومصانع السكر التً أدت إلى بطالة واسعة النطاق،
وأصبح مستقبل الطالب مجهوال بسبب إغالق المؤسسات التعلٌمٌة ،وٌتم توزٌع األموال العامة على الرأسمالٌٌن بحجة
الحوافز من خالل الحفاظ على سٌاسات مكافحة فٌروس كورونا ،وقد حوّ ل الخوف المتزاٌد من ضرب موجة ثانٌة من
فٌروس كورونا الناس إلى ضحاٌا مشارٌع اللقاح بمالٌٌن الدوالرات لصالح رجال األعمال الفاسدٌن .ودفع اندالع
االحتجاجات ضد الفساد الحكومً ،حكومة حسٌنة بإثارة الجدل حول مسألة النحت والتماثٌل إلخفاء فساد حكمها وفشلها
فً رعاٌة شئون الناس ،وتأمٌن مصدر أرزاق الناس .وعالوة على ذلك ،وعلى الرغم من أن المثقفٌن العلمانٌٌن ٌنشطون
دائما ً ضد سٌاسات الحكومة والفساد ،إال أن الحكومة هذه المرة قد احتوتهم بخبث فً الصراع مع "اإلسالمٌٌن" الذٌن
ٌعارضون نحت األصنام.
أيها الناس ،إنه بال شك أن نحت األصنام ووضعها فً األماكن العامة منكر وهو حرام ،والنظام العلمانً هو "أ ّم
المناكٌر" .ولطالما أنكر العلمانٌون شأن الخالق فً تنظٌم شؤون الحٌاة ،وأسندوا سٌادة القانون وقدسٌته ألنفسهم .ونتٌجة
لذلك ،عبد الحكام العلمانٌون شخصٌاتهم القٌادٌة ،وٌفرضون صورهم وتماثٌلهم على الناس بوضعها فً المحاكم والمكاتب
واألماكن العامة ،وٌجبرون الناس على عبادتهم بشكل غٌر مباشر .وخٌر مثال على ذلك السوفٌٌت الذٌن أنكروا وجود هللا،
وق ّدسوا لٌنٌن وستالٌن وكلماتهم وأقوالهم بالطرٌقة نفسها التً نق ّدس به القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌف .وأقاموا تماثٌل
ضخمة لقادة الحزب الشٌوعً فً جمٌع أنحاء البالد وفرضوا وضع صورهم قسرا فً جمٌع المكاتب الحكومٌة والعامة.
وبالمثل ،ترون هنا أٌضا ً أن الحكومة العلمانٌة الحالٌة أمرت جمٌع المكاتب الحكومٌة والعامة بعرض صور الشٌخ مجٌب
والشٌخة حسٌنة .وسٌكون عمل التقدٌس هذا أكثر وضوحا ً إذا نظرنا إلى قوانٌن الكفر المطبّقة فً البالد ،من مثل قانون
الحد األقصى للسجن عشر سنوات للتشهٌر بأي دٌن ،ولكن الحد األقصى للسجن هو المؤبد للتشهٌر بالشٌخ مجٌب أو
الشٌخة حسٌنة! وغٌر مكتفٌن بذلك ،فقد بادروا اآلن بوضع تماثٌل الشٌخ مجٌب فً جمٌع أنحاء البالد .وهذه األفعال فً
نظر اإلسالم هً أفعال جاهلٌة وهً محرمة ومخالفة للعقٌدة .قال هللا تعالىَ ﴿ :ذلِ ُك ُم َ
ّللاُ َر ُّب ُكم َال إِلَ َه إِ َال ه َُو َخالِقُ ُكل َ
شيء
َفاع ُبدُوهُ َوه َُو َع َلى ُكل َ
شيء َوكِيل﴾ وبالتالً ،فإنه ال ٌوجد مجال إلضفاء الشرعٌة على هذه األنشطة من خالل االستشهاد
بأمثلة من بلدان إسالمٌة علمانٌة أخرى.
أيها الناس :إن حكومة حسٌنة العلمانٌة تستخدم أسالٌب خبٌثة مختلفة للتستر على فسادها وعلى فقر الناس ،وتثٌر
قضاٌا مختلفة ،واحدة تلو األخرى ،لصرف انتباهكم عن فسادها .وقد شاهدتم كٌف أن هذا النظام الحاكم الفاسد ،النظام
العلمانًٌ ،حمً مصالح النخب الرأسمالٌة والمستعمرٌن الكفار ،وٌنهب موارد الشعب ،وٌضطهد الناس بشكل أكبر .قال
رسول هللا ﷺ« :اإلِ َما ُم َراع َو َمسؤُ ول َعن َر ِع َيتِ ِه» رواه النسائً ،لذلك ،ال تضٌعوا وقتكم فً النقاشات حول األوثان أو
النحت ،بل طالبوا بأمر واحد وهو إقامة دولة الخالفة على أنقاض هذا النظام العلمانً الكافر .وكما جاء فً بشارة رسول
هللا ﷺ أن الخالفة على منهاج النبوة ستقوم وٌزول كل ظلم من الدولة والمجتمع إلى األبدُ « ،ث َم َت ُكونُ ُملكا ً َجب ِر َي ًة َف َت ُكونُ
شا َء َ
ّللاُ أَن َت ُكونَ ُث َم َير َف ُع َها إ ِ َذا َ َ
ً
َما َ
س َكتَ » رواه أحمد.
اج ال ُّن ُب َو ِة ُث َم َ
شا َء أن َير َف َع َها ُث َم َت ُكونُ خ َِال َفة َعلَى مِن َه ِ
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