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بٌان صحفً

الحضارة المادٌة والدٌمقراطٌة الرأسمالٌة تخنقنا
لقد فشلت الدٌمقراطٌة فً باكستان لسنوات عدٌدة فً تأمٌن هواء نظٌف وآمن للتنفس ،سواء داخل البٌوت أم فً
الهواء الطلق ،مؤكدة على وجوب اإلطاحة بها واستبدال الحكم بما أنزل هللا سبحانه وتعالى بها .فبعد أسابٌع من
ازدحام المستشفٌات بالعدد الكبٌر من مرضى القلب بسبب اإلصابة بأمراض التنفس من الهواء الملوث ،قررت إدارة
التعلٌم فً إقلٌم البنجاب الباكستانً أخٌرا اتخاذ إجراء شكلً بإغالق جمٌع المدارس فً الهور وغوجرانواال وفٌصل
آباد ٌومً  51و 51من تشرٌن الثانً/نوفمبر  ،9152بسبب ارتفاع نسبة تلوث الهواء ،على الرغم من أن األطفال
ٌتنفسون الهواء السام نفسه فً منازلهم ،وهً غالبا ما تكون ملوثة على مستوى أعلى من خارج المنازل .وقد فشلت
الدٌمقراطٌة فً معالجة أزمة تلوث الهواء المتزاٌدة على مدار عقود من الزمان ،وقد انفجرت اآلن فً حالة طوارئ
للصحة العامة ،أما بالنسبة للحكومة الحالٌة ،والتً مر علٌها وهً فً السلطة أكثر من خمسة عشر شهرا كاملة ،فإنها
لم تتخذ سوى تدابٌر رمزٌة غٌر فعالة بعد ارتفاع الغضب الشعبً.
لقد فشلت الدٌمقراطٌة ألن مصدرها العقٌدة العلمانٌة ،والتً تضع االعتبارات المادٌة فوق كل االعتبارات ،سواء
أكانت إنسانٌة أو معنوٌة أو روحٌة .والدٌمقراطٌة ال تتعلق فقط بجنً المال ،بل هً نظام حكم ٌضمن سهولة التالعب
بالقوانٌن لتأمٌن هوامش ربح عالٌة للرأسمالٌٌن ،بغض النظر عن العواقب الصحٌة على الناس .لذلك فإن أصحاب
المصانع فً جمٌع أنحاء العالم ٌؤمنون مصالحهم من خالل دعم السٌاسٌٌن ،سواء من خالل التبرعات االنتخابٌة أو
بالرشا المباشرة .وكما قاومت جماعات الضغط القٌود المفروضة على صناعة التبغ فً الماضً ،فإن هناك جماعات
ضغط ستخسر إذا فرضت قٌود على الهواء الملوث ،على الرغم من أن  ٪01من سكان المدن فً العالم ٌتنفسون
الهواء الضار داخل منازلهم وخارجها .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد أجبرت الرأسمالٌة الفقراء على استخدام وسائل بدائٌة
لكسب لقمة عٌشهم على الرغم من أنها تؤدي إلى حالة طوارئ فً الصحة العامة ،فلم ٌعد المزارعون الفقراء فً
باكستان قادرٌن على تحمل حصاد مزروعاتهم ٌدوٌا ،وهو الذي ال ٌترك قشا فً األرض من مخلفات المحصول ،بل
ٌجب علٌهم استخدام اآلالت التً تترك وراءها قشا ،وهو ٌتطلب منهم حرقها من أجل تنظٌف األرض للموسم التالً،
وبالتالً انبعاث الدخان منها ،كما ال ٌستطٌع المصنعون الكادحون تحمل تكالٌف الوقود ،لذلك ٌلجأون إلى حرق
المالبس القدٌمة وحتى نعال األحذٌة القدٌمة لتوفٌر الطاقة وهو ما ٌصدر عنه انبعاث للغازات السامة.
لن ٌتم حل حالة الطوارئ بسبب تلوث الهواء إال عن طرٌق الخالفة على منهاج النبوة ،فهً الراعً الفعلً
لشئون الناس ،قال رسول هللا « :ا ِإلمام راع وم ْسئول عنْ رعِ ٌَّتِ ِه» البخاري .كما حرم اإلسالم التالعب بالقوانٌن
ألنها أحكام شرعٌة من عند هللا سبحانه وتعالى .كما أن رعاٌة صحة الناس حق لهم فرضه اإلسالم على الحاكم،
صبح ِم ْنك ْم آمِنا ً فًِ سِ ْربِ ِه معا ًفى فًِ جس ِد ِه عِ ْنده
وٌجب أن ٌتمتع الناس بنعمة الصحة ،كما قال رسول هللا « :منْ أ ْ
قوت ٌ ْو ِم ِه فكأ َّنما حٌِزتْ له ال ُّد ْنٌا» الترمذي .أما بالنسبة لتسمٌم الناس بالهواء الملوث فقد قال رسول هللا « :ال
ضرر وال ضِ رار» .كما وٌركز النظام االقتصادي فً اإلسالم على توزٌع الثروة على الناس ،وبالتالً القضاء على
التفاوت الكبٌر بٌن الناس فً حٌازة الثروة ،كما ابتلى به العالم فً ظل األنظمة الوضعٌة ،لذلك ٌجب على المسلمٌن
السعً جاهدٌن إلعادة الحكم بما أنزل هللا سبحانه وتعالى.
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