﷽
فيروس كورونا يبشّر بميﻼد "نظام دولي جديد"
الخبر:
يقول إدريس لكريني ﻓي "الخليج اﻹماراتية"" :يبدو أن متغيرات كبرى ﺳتلﺣﻖ بالﻌالم ﻓيما بﻌد رعب كورونا،
قد تﻔﺿي إلى زعزعة ركائز النظام الدولي الراهن ،ليﻔﺳح المجال واﺳﻌا ً ﻹرﺳاء نظام دولي جديد" ،ومن جهته
قال ﷴ عاكف جمال إن "النظام الﻌالمي الذي نﻌيش ﻓي أطره الﻔكرية والﺳياﺳية واﻻقتصادية واﻹدارية اﻵن
يتﻌرض إلى اختبارات جدية تهز كيانه بقوة بين الﺣين والﺣين ،تتراوح بين أزمات مالية تﻌصف باقتصادات دُو ِل ِه،
مخاطرها نطاقَها المﺣلي واﻹقليمي ،أو توترات ﺳياﺳية تنذر بتﺣول صراعات مﺣلية إلى
أو تلوثات بيئية تتجاوز
ُ
إقليمية أو دولية ،أو أوبئة تتجاوز قدرات الﻌديد من الدول على التﻌامل مﻌها") .بي بي ﺳي(
التّعليق:
يكاد الشجر والﺣجر ينطﻖ ﻓي كل جائﺣة تلم به  -صغيرة كانت أم كبيرة  ،-ﻓيصيح ﻓي البشرية جمﻌاء وﻓي
مقدمتها اﻷمة اﻹﺳﻼمية ألم يكف ما اكتويتم به ألف ألف مرة من هذا النظام الﻌالمي الذي أوردكم ﺳبل الهﻼك؟! ألم
يﺣن وقت تطبيﻖ النظام الرباني الذي ينجيكم من ويﻼت الدنيا وعذاب اﻵخرة؟!
أقر النظام الدولي أجمﻌه بﻔشله ﻓي مكاﻓﺣة أصغر مخلوق على وجه اﻷرض ،وترك البشرية تلقى ﺣتﻔها
لقد ّ
َاء
وهو ﻓي غيه ﺳادر .مﻊ أنه مقطوع به علميا وطبيا وشرعيا أن لهذا الداء دوا ًء ،يقول رﺳول الرﺣمة ِ » :ل ُك ِ ّل د ٍ
ﱠاء بَ َرأ َ بِ ِإ ْذ ِن ﱠ ِ ع ﱠَز َو َج ﱠل« رواه مﺳلم ،ولكن بﺳبب الطريقة الﻌلمية والطبية الﻔاﺳدة التي
يب د ََوا ُء الد ِ
د ََوا ٌء فَ ِإذَا أ ُ ِص َ
تتبﻌها المؤﺳﺳات الصﺣية ﻓي الﻌالم ،والتي تتﺣكم ﻓيها المنﻔﻌة المادية ﺣصرا ،ﻓإنهم لم ولن يتوصلوا إلى دواء
شاف يتﻌاﻓى بواﺳطته الناس دون ﺣدوث مﺿاعﻔات ،ﻓالﻌقارات التي تصنﻌها هذه المؤﺳﺳات لمﻌالجة اﻷمراض
من مثل دواء الﺳكري أو الﺿغط يﺳبب تناولها أعراﺿا جانبية تكون أﺣيانا أﺳوأ من أعراض المرض نﻔﺳه ،ﺣتى
يظل المريض مﺿطرا إلى إنﻔاق ماله ﻓي شراء المزيد من الدواء ،ﻓهي ﻓي الﺣقيقة تطمﻊ ﻓي كﺳب "زبائن"
دائمين ،وﻻ تتﻌامل مﻊ المرﺿى مﻌاملة إنﺳانية ،بل مﻌاملة من يﺳمون مجازا "شياطين الﻌذاب".
بﻌد أن أثبت النظام الدولي الرأﺳمالي ﻓشله اﻻقتصادي ،وعجزه عن ﺣل مشكلة اﻻقتصاد؛ مشكلة توزيﻊ
الثروات ،ﻓخلّف مﻼيين الﻔقراء ،ﺣتى بات أكثر ﺳكان الﻌالم كذلك ،وأكثر من مليار منه يهددهم الموت جوعا،
أصبح شبه مؤكد دخول الﻌالم ﻓي مرﺣلة ركود عظيم لم يشهده التاريخ ،وتأكد أن اﻻقتصاد الﺣر هو اقتصاد مبني
على الوهم .ﻓأي تاجر ناجح هذا الذي يدّعي امتﻼكه المليارات ،وﻻ يﺳتطيﻊ أخذ ﺳنة أو ﺣتى شهرا عطلة من
عمله؟! إﻻ أن يكون تاجرا ﻓاشﻼ ،تﺳمﻊ قرقﻌته وﻻ ترى طﺣنه؟!
لم يبﻖ لرجل أو امرأة على وجه هذه البﺳيطة أمل ﻓي هذا النظام الﻌالمي ،ويجب على البشرية جمﻌاء ،وﻓي
مقدمتها اﻷمة اﻹﺳﻼمية ،وﻓي صﻔوﻓها اﻷولى الﻌلماء وأهل الﻔكر والرأي والجيوش ،يجب عليها تكﺳير هذا
الصنم ،وإعﻼء كلمة التوﺣيد خﻔاقة ﻓوق ربوع اﻷرض ،ومن يتخلف عن هذا الركب ﻓهو آثم ،وﻻ يقل إثما عن
اطئِينَ ﴾.
صناديد الكﻔر ﴿ ِإنﱠ فِ ْرع َْونَ َو َها َمانَ َو ُجنُو َد ُه َما كَانُوا َخ ِ
كتبه ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمي المركزي لحزب التحرير
بﻼل المهاجر – وﻻية باكستان
#كورونا
#Covid19
#Korona
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