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بٌان صحفً

أطٌحوا بالنظام الفاشل فً باكستان الذي أجبركم على االختٌار بٌن المرض بفٌروس كورونا والجوع
لقد أدى تمدٌد حالة الطوارئ ،مع بعض التعدٌالت ،إلى دفع باكستان إلى نقاش ساخن بشأن مخاطر المرض
مقابل الصعوبات المالٌة المترتبة على حالة الطوارئ .ومع ذلك فإن أصل المشكلة نشأت عن انحراف الحكام عن
أحكام اإلسالم والتزامهم األعمى بالنظام الرأسمالً الفاشل.
وٌوجب اإلسالم الحجر الصحً على المنطقة الجغرافٌة التً ٌبدأ فٌها المرض المعدي ،فقد ورد عن رسول هللا
سم ِْع ُت ْم ِب َّ
ون ِبأ َ ْرض َف َال َتدْ ُخل ُوهَا َوإِ َذا َو َق َع ِبأ َ ْرض َوأَ ْن ُت ْم ِب َها َف َال َت ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها» البخاري .وبالنسبة
 قوله« :إِ َذا َ
الطا ُع ِ
للنظام فً الباكستان ،فقد كانت المنطقة األولى التً تفشى فٌها المرض ،منطقة "تفتان" ،وهً منطقة حدودٌة استقبلت
من كانوا فً زٌارة إلى مدٌنة قم فً إٌران ،والتً كان فٌها أفراد صٌنٌون من شركة السكك الحدٌدٌة الصٌنٌة .ولم ٌقم
النظام الباكستانً بحجر منطقة "تفتان" بشكل صارم ،حٌث أطلق سراح المصابٌن ،مما سمح بانتشار المرض إلى
جمٌع أنحاء البالد .كما تركوا السفر الجوي مفتوحا ً لفترة طوٌلة جداً ،مما سمح بدخول الفٌروس إلى البالد.
إن توجٌهات اإلسالم فٌما ٌتعلق باألمراض المعدٌة هً أنه ٌجب فصل المرضى عن األصحاء ،قال رسول هللا
ض َعلَى ال ُمصِ ح» رواه البخاري ،فٌجب أن ٌبقى المرٌض بعٌداً عن األصحاء ،وٌجب أن تكون
وردُوا ال ُم ْم ِر َ
َ « :ال ُت ِ
هناك حواجز مادٌة بٌنهم .ولكن حكام باكستان مفرطون بالفعل ،مما أدى إلى انتشار الفٌروس بٌن الناس ،وكذلك
داخل الطواقم الطبٌة.
وقد أعطى اإلسالم أٌضاً أحكاما حول األعداد الكبٌرة من الناقالت الصامتة ،من الذٌن ٌحملون العدوى ولكنهم
لٌسوا بمرضى ،مما أدى إلى تفش سرٌع وكبٌر للفٌروس .حٌث ٌُلزم اإلسالم الدولة بأن تكون وصٌا ً شغوفا ً بشؤون
اس َراع وهو مسئول عن
الناس .قال رسول هللا ُ « :كلُّ ُك ْم َراعَ ،و ُكلُّ ُك ْم َم ْسؤول َعنْ َرعِ ٌَّتِهَِ ،فاألَمٌِ ُر الَّذِي َعلَى ال َّن ِ
رعٌته» رواه مسلم .لذلك ٌمكن للدولة أن تجري اختبارات جماعٌة ،حتى تصل إلى مالٌٌن االختبارات فً بلد بحجم
باكستان ،وذلك للكشف عن الناقالت الصامتة فً الوقت المناسب.
وبهذه الطرٌقةٌ ،ضمن اإلسالم الحد من تفشً المرض منذ البداٌة ،والتحكم فٌه أثناء ظهوره وتمنعه من إغراق
البالد بالوباء ،وعدم اللجوء إلى فرض حظر تام ،كما حدث فً العدٌد من الدول الرأسمالٌة ،بما فً ذلك الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة .والواقع أن اإلغالق الكامل ٌضٌف إلى مشكلة الفٌروس مشاكل أكبر ،من مثل مشكلة تفاقم الجوع
والفقر .لذلك كان التمسك باإلسالم هو الضامن الوحٌد الستمرار الحٌاة الكرٌمة اآلمنة ،وٌٌسر للمسلمٌن أداء جمٌع
االلتزامات الشرعٌة ،مثل السعً للرزق وإعالة األسر والتعلٌم وأداء صالة الجماعة فً المساجد.
أٌها المسلمون فً باكستان :لقد خذلنا حكام باكستان فً هذه األزمة كما خذلونا فً األوقات العادٌة ،لقد قاموا
بتضخٌم األزمة من خالل انحرافهم عن اإلسالم ثم تركونا أمام خٌار الموت من خالل المرض أو من الجوعٌ .كفً
اآلن أن شهر رمضان المبارك ،بفضائله الكثٌرة ،هو بالفعل الوقت المناسب لنا جمٌعا ً كً نناضل من أجل إعادة
الخالفة على منهاج النبوة ،بالدعوة إلٌها ،من قبل عامة المسلمٌن ،وبإعطاء المسلمٌن فً القوات المسلحة النصرة
لحزب التحرٌر لتطبٌق أحكام اإلسالم فورا.
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