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بيان صحفي

الخالفة على منهاج النبوة هي السبيل الوحيد لتحرير مسلمي الروهينجا من طغيان العلمانية
قامت سلطات حكومة حسينة مؤخرا بهدم أكثر من  3000متجر يملكها مسلمون من الروهينجا في مخيم
كوتوبالونغ لالجئين في منطقة كوكس بازار ،تاركة الالجئين العاجزين بدون مصدر دخل لهم وفي مواجهة تأمين
احتياجاتهم األساسية اليومية .وقد نُفِّذت عمليات الهدم هذه في غضون أيام بعد اندالع حريق هائل في ذلك المخيم
وتسبب في تشريد اآلالف .وحتى قبل هذا الهدم ،وفي  13من كانون األول/ديسمبر  ،2021أغلق "المفوض
الحكومي إلغاثة الالجئين والعودة إلى الوطن" اآلالف من المدارس الميدانية والمدارس المنزلية ألطفال الالجئين
الروهينجا داخل مخيمات الالجئين ،ما أدى إلى فقدان ما يقرب من  30ألف طفل إمكانية الوصول أو تحصيل أي
شكل من أشكال التعليم.
من الواضح أن النظام المجرم لن يسمح لمسلمي الروهينجا باالعتماد على أنفسهم ،فهو يسعى إلى إجبارهم
على االقتصار على اعتمادهم على المساعدات األجنبية للبقاء على قيد الحياة ،وفي ظل انخفاض المساعدات المالية
الدولية لالجئين الروهينجا ،تعمل هذه الحكومة المجرمة على تفاقم معاناتهم الحالية .وقد جلبت أزمة الروهينجا
للحكومة فوائد مالية ضخمة ،من حيث المساعدات والمنح الدولية ،ومعظمها ال يذهب أبدا إلى الالجئين الفقراء،
وبالنسبة إلى الحكام العلمانيين الرأسماليين ،فإن المزيد من األزمات يعني المزيد من المال ،وهؤالء الحكام ال
يتحملون أي مسؤولية أبدا ،ألنهم ال يعتبرون أن حماية حياة الناس هي مسؤوليتهم ،فهم ينظرون إلى كل شيء من
منظور المنفعة.
ِّ
إن إدانة القوى الغربية ألزمة الروهينجا اإلنسانية ال معنى لها ،فهم في بالدهم يستغلون حاجة الالجئين
المسلمين لتحقيق مصالحهم االقتصادية ،وبالنسبة للدول األخرى ،فهي تسمح ضمنيا لهذه األزمة بأن تستمر ألنها
توفِّر ذريعة للتدخل في شؤونها ،وإال كيف يمكن للنظام العميل للغرب أن يجرؤ على تدمير سبل العيش والفرص
التعليمية لمسلمي الروهينجا فور زيارة المبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان في ميانمار توم
أندروز الذي طلب من حكومة حسينة ضمان فرص األمن وسبل العيش خالل رحلته؟!
أيها المسلمون في بنغالدش :ال يمكننا أبدا وقف معاناة مسلمي الروهينجا ما لم نتخلص من نظام الحكم
العلماني ووسطه السياسي وعلى رأسه الحكام ،الذي ينتجه هذا النظام ،وقد جعل للا عز وجل نصرة المسلمين
ص ُر﴾ ،ولكن حكومة حسينة ال تعتبر نفسها مكلِّفة بأمر للا،
ِين فَعَلَ ْيكُ ُم النَّ ْ
ست َ ْن َ
المحتاجين واجبة ﴿ َو ِإ ِن ا ْ
ص ُروكُ ْم فِي الد ِ
ألنها ال تمث ِّل اإلسالم والمسلمين ،فهؤالء الحكام من المجرمين الذين يحولون حياة المستضعفين من الروهينجا إلى
جحيم ،بدال من توفير الراحة لهم واألمن واألمان.
يا أهل الحكمة والبصيرة :انظروا إلى تاريخ األمم لتروا ما إذا كان هناك كيان آخر غير الخالفة اعتنى بصدق
بشؤون اإلنسانية؟! وحتى يهود المغضوب عليهم وهم أكثر الناس كرها من البشرية وجدوا مالذا آمنا في ظل
الخالفة العثمانية ،وكان ذلك عندما أنقذهم السلطان بايزيد الثاني بقواته البحرية أثناء فرارهم من قصر الحمراء
اإلسباني في عام 1492م ،فاعملوا جاهدين إلقامة الخالفة على منهاج النبوة ،فال حل سواها إلنقاذ البشرية من
طغيان العلمانية.
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