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بٌان صحفً

لماذا تستثنى المساجد في وقت تعود فيه الحياة الطبيعية تدريجيا؟
(مترجم)
انتشر وباء فٌروس كورونا (كوفٌد )91-الذي ظهر فً مدٌنة ووهان الصٌنٌة فً  91كانون األول  ،1191إلى
العالم وفً مقدمته أوروبا وأمرٌكا .وأعلن اكتشاف اإلصابة األولى فً تركٌا بتارٌخ  99آذار  .1111وعندما شهدت
زٌادة فً معدالت اإلصابات والوفٌات ا ُّتخ َِذت بعض التدابٌر الوقائٌة .وتمت المسارعة إلى إغالق المساجد أمام
صلوات الجمع والجماعات بعد ٌومٌن من اإلعالن عن اإلصابة األولى فً وقت بقٌت فٌه كثٌر من النشاطات المؤثرة
فً انتشار الفٌروس دون تقٌٌد ،واحتاج منعها لفترة طوٌلة .وقد انقضى اآلن قرابة ثالثة شهور فً مكافحة فٌروس
كورونا منذ اكتشاف اإلصابة األولى فً تركٌا .وعادت مراكز التسوق إلى نشاطها ،واستؤنفت رحالت الطٌران
الداخلٌة بكامل استٌعابها ،ورفع الحظر عن الرحالت والتنقل بٌن المدن ،ورفعت قاعدة المسافة االحترازٌة بٌن
الركاب ،وعادت وسائل النقل الجماعٌة إلى نشاطها وتطبٌق االستٌعاب الكامل ،ورفع حظر التجول رغما عن آراء
المجلس العلمً والخبراء .كل هذا والمسؤولون ما زالوا ٌحرصون على التدابٌر فً صالة الجمع والجماعات ! وبقٌت
المساجد مغلقة أمام الجمع والجماعات منذ  91آذار  ،1111ولم ٌسمح للجماعات فٌها إال بعد شهرٌن ونصف،
ولصالة الجمعة وبعض صلوات الجماعة (الظهر والعصر) ،وفً بعض المساجد ،بل فً أفنٌتها وباحاتها والساحات
والطرقات ،وبقٌت الفراغات بٌن الصفوف بمقدار متر أو مترٌن...
إننا فً حزب التحرٌر /والٌة تركٌا نؤكد باستمرار منذ البداٌة ،على حرمة إغالق المساجد أمام الجمع
والجماعات ،وأن منعها مخالف لألحكام الشرعٌة ،ووجوب تمكٌن المسلمٌن من أداء عباداتهم دون إهمال التدابٌر
صمَّت عنها آذان الحكام ،ولم ٌَع ِرض رئٌس الشؤون الدٌنٌة وال األئمة والخطباء موقف المسلم الذي
الالزمة ،لكن ُ
ٌوجبه اإلسالم ،فً بٌان الحكم الشرعً والحل الذي أتى به اإلسالم وأال ٌخافوا فً هللا لومة الئم ،بل تحرك هؤالء فً
هذا بأمر الحكام دون بحث عن الحكم الشرعً ،وفكروا بمناصبهم ورواتبهم قبل التفكٌر برضا هللا سبحانه .وسارعوا
فً البداٌة إلى إصدار الفتوى فً إغالق المساجد ألن الحكام أرادوا ذلك ،وكذلك فتحوا بعض المساجد على الصورة
المذكورة وصالة الظهر والعصر دون غٌرهما نزوال عند رغبة الحكام!
تحركت شركات السٌاحة فافتتحت الفنادق ،ورفع أصحابها أصواتهم ف ُرفِع الحظر ،واستجٌبت طلبات الحالقٌن
َ
المتخذ بناء على توصٌات المجلس العلمً
وأصحاب المقاهً والمطاعم ،وقرار حظر التجول فً نهاٌة األسبوع
ووزٌر الصحة ألغاه رئٌس الجمهورٌة بذرٌعة التخفٌف عن معاناة الناس ،وال ٌزال الحدٌث ٌدور حول توقعات زٌادة
اإلصابات نتٌجة العودة التدرٌجٌة إلى الحٌاة الطبٌعٌةٌ .عود االزدحام إلى الحدائق والسواحل والمٌادٌن ووسائل النقل
الجماعً ،لكن القٌود على المساجد ال زالت باقٌة رغم التزام المسلمٌن بالتدابٌر الم َّت َخذة ،وال زالت مغلقة أمام صالة
المغرب والعشاء والفجر .وال ٌزال المسلمون محرومٌن من أداء صلواتهم كما تقتضٌها الصفوف والخشوع .وال
زالت المساجد مغلقة أمام صلوات المغرب والعشاء والفجر.
وهنا نقول للحكام :ال تمنعوا مساجد هللا ،وتوقفوا عما حرم هللا من تعطٌل صلوات الجماعة ،وهٌئوا الظروف
المناسبة لفتح أبوابها أمام المسلمٌن فً جمٌع األوقات .ثم نقول لألئمة والخطباء وأصحاب الرأي وعامة المسلمٌن:
ارفعوا أصواتكم ،وطالبوا الحكام بفتح أبواب المساجد للعبادات ،فاهلل ٌأمرنا أن نقول الحق حٌث كان ،وأال تأخذنا فٌه
لومة الئم .ونسأل هللا سبحانه أن ٌجعل هذا وسٌلة لعودة اإلسالم حاكما فً كل مٌادٌن الحٌاة ،وٌومئذ ٌعود للمسجد
دوره ،وٌعود مركزا لدولة الخالفة الراشدة.
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية تركيا
موقع الوالية www.hizb-turkiye.org :
البريد اإللكتروني bilgi@hizb-turkiye.org:

