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التصدي لمثل وباء كورونا ٌحتاج لدولة رعاٌة؛ خالفة راشدة على منهاج النبوة
الخبر:
تحدثت المصري الٌوم فً 0202/3/41م ،عن وقائع المإتمر الصحفً الذي عقده رئٌس
الوزراء المصري ،بحضور وزراء التربٌة والتعلٌم والتعلٌم العالً والبحث العلمً ،والصحة
والسكان؛ واإلعالم ،وذلك لإلعالن عن قرار تعلٌق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعٌن
اعتبارا من األحد الموافق  41آذار/مارس ،وأشار وزٌر التربٌة والتعلٌم إلى أنه سٌتم استغالل فترة
تعلٌق الدراسة فً إجراء الصٌانة الفوري للمنشآت التعلٌمٌة التً تؤثرت من جراء ما شهدته البالد
مإخرا من سوء فً حالة الطقس ،ثم تطهٌرها وتعقٌمها ،وأكد وزٌر التربٌة والتعلٌم على أن ما تم
اتخاذه من قرارات الٌوم ،ما هً إال إجراءات وقائٌة واحترازٌة ،مشٌرا إلى أن تلك القرارات لن
تكون مفٌدة إال إذا استكملت خارج المدرسة ،وذلك عن طرٌق منع االختالط خارج المدرسة ،وتقلٌل
التجمعات.
التعلٌق:
أعلن رئٌس الوزراء المصري أن إصابات كورونا محدودة ،وعلى الناس تقلٌل الخروج
للشوارع ،بٌنما قال وزٌر التعلٌم إن هناك  7طالب فقط فً مناطق متفرقة من بٌن إجمالً
المصابٌن بالفٌروس على مستوى البالد ،والمحدود على حد قول رئٌس الوزراء بٌنما تنقل رصد
عن مدٌر مكتب نٌوٌورك تاٌمز فً القاهرة الذي ٌإكد أن عدد المصابٌن بفٌروس كورونا فً مصر
 40222بٌنما الحكومة تدعى أنهم  442فقط ،هذا فً الوقت الذي تم فٌه تعلٌق الدراسة لمدة
أسبوعٌن قابلة للزٌادة مع إغالق أماكن الدروس الخصوصٌة وكل التجمعات واإلعالن عن تعقٌم
المدارس والجامعات كل تلك الفترة فً إجراءات احترازٌة ال ٌعبر عنها وجود  7طالب مصابٌن
فقط كما أعلن الوزٌر ،بل تإكد وجود أعداد كبٌرة لم تعلن عنها الحكومة التً تعودت الكذب وعدم
التحرك إال بعد تفاقم األمور ووقوع الكارثة ،بل ربما تكون مستفٌدة ومتربحة من وجودها وتفاقمها،
ولن ٌعبؤ هذا النظام بعدد من سٌهلكهم الوباء منكم بل سٌتاجر بهم فً المحافل الدولٌة للحصول على
أكبر قدر من المساعدات والمنح تضاف إلى أرصدة العمالء فً بنوك أوروبا ،هذا بخالف كون
النظام الرأسمالً النفعً تقوم قوائمه على أصحاب رإوس األموال المنتفعٌن والمتربحٌن من إنتاج
الداء والدواء وهإالء تدور مصلحتهم حول بقاء الداء وانتشاره لتزٌد معدالت بٌعهم وتتضاعف
ثروتهم ،وحكام بالدنا لٌسوا سوى أدوات فً أٌدٌهم.
رحم هللا عمر بن الخطاب عندما قال "لو عثرت بغلة فً طرٌق العراق لسؤلنً هللا عنها لِم لم
تصلح لها الطرٌق ٌا عمر" ،مجرد بغلة بٌنما نحن أهون عند حكامنا من بغلة عمر! فلو كان فٌنا
عمر لما انتظر حتى انتشر الوباء فً بالد اإلسالم واحدة فؤخرى بل لسارع كما ٌجب علٌه حتى
ٌوجد لألمة مخرجا وللداء دواء؛ فهذا واجب الرعٌة على الراعً والمسإول عنها أمام هللا ٌوم
القٌامة ،فالتحرك االحترازي لمصر تحدٌدا تؤخر كثٌرا جدا فً ظل التعامل التجاري واالقتصادي

الضخم مع الصٌن حٌث بدأ الوباء ،وكؤن النظام أراد له أن ٌوجد وٌتوغل ،بٌنما التحرك السرٌع
ٌجعل حصاره سهال وإٌجاد عالجه أٌسر ،ولكن هذا ال تقوم به إال دولة رعاٌة خالفة راشدة على
منهاج النبوة.
ٌا أهل الكنانة ،إن أمنكم وصحتكم ترتبط بعقٌدتكم وما انبثق عنها من أحكام تضمن رعاٌتكم
على الوجه الصحٌح وتلزم الحكام بهذه الرعاٌة دون إهمال أو تقصٌر وهذا واجبهم نحوكم ،وواجبكم
أن تطالبوا بهذه الرعاٌة على وجهها الصحٌح وبالنظام والدولة التً تحققه لكم وتضمن بقاء الرعاٌة
حتى لو انتهت األزمة وانحسر الوباء ،فالرعاٌة الدائمة تضمن عدم تكراره مرة أخرى وتضمن
التصدي لمثله حال وجوده ،وهذا ال ٌكون إال فً دولة خالفة راشدة على منهاج النبوة.
ٌا أهل الكنانة شعبا وجٌشا ،حكاما ومحكومٌن ،إن لكم فً هذا الوباء عظة وعبرة فها هو
مخلوق ضعٌف من مخلوقات هللا ٌرهبكم وٌقعدكم فً بٌوتكم خشٌة الموت ،بٌنما ٌملك الخالق
نفوسكم وأرواحكم وٌتوعدكم بٌوم عظٌم ال ملجؤ وال منجى فٌه من هللا إال إلٌه ،فكٌف تلقونه حٌنها
وشرعه معطل ودولته غائبة ودٌنه ال ٌحكمكم وال تسٌرون به حٌاتكم ،إن هذا لهو أخطر علٌكم من
هذا الوباء ،فاألمة كلها تؤثم منذ هدمت خالفتها على ٌد الهالك مصطفى كمال ،وستبقى فً إثمها
حتى تقام مرة أخرى ،فسارعوا إلقامتها ففٌها نجاتكم من سإال هللا ٌوم القٌامة ،وهً وحدها الكفٌلة
بالتصدي لمثل هذا الوباء وغٌره؛ فهً دولة رعاٌة ال ٌعنٌها ما تنفقه على صحة الناس ورعاٌتهم
وسد حاجاتهم بل ٌعنٌها فقط أن تإدي للناس حقوقهم مهما كلفها األمر من مال ومشقة ،فهذا واجبها
وهذا هو الحكم الشرعً الذي ٌلزمها والعقٌدة السامٌة التً تحركها ،فسارعوا إلى إقامتها أٌها
المسلمون ففٌها نجاتكم ونجاة العالم كله معكم ،وبٌنكم شباب حزب التحرٌر ٌحملون لكم مشروعها
كامال جاهزا للتطبٌق فورا وال ٌنقصهم غٌر نصرة مخلصة من أبنائكم فً جٌش الكنانة تضع ما
ٌحملون موضع التطبٌق فٌعم خٌره الشجر والحجر قبل الطٌر والبشر ،فسارعوا عسى هللا أن ٌكتب
للعالم النجاة بكم فتفوزوا فوزا عظٌما.
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