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الحاجة للمعدات الطبية تفضح وحشية الغرب
الخبر:
نشرت شبكة قدس اإلخبارٌة على موقعها اإللكترونً تقرٌرا مرئٌا حول أبرز عملٌات القرصنة للمعدات الطبٌة
التً قامت بها دول غربٌة فً سعٌها لمحاربة الوباء المنتشر على أراضٌها ،فؤمرٌكا اعترضت شحنة معدات طبٌة
كانت متوجهة إلى ألمانٌا ،كما قامت البحرٌة اإلٌطالٌة باالستٌالء على باخرة محملة بالمعقمات ،وكذلك قامت دولة
التشٌك بمصادرة أجهزة تنفس كانت فً طرٌقها إلى إٌطالٌا ،هذا وقد اتهمت أكثر من دولة غربٌة بقرصنة المعدات
الطبٌة الالزمة للحد من انتشار المرض الفٌروسً( .االثنٌن ٠٦٠٦/٦٤/٦٠م)
التعليق:
لم ٌكن الطب ونظام الرعاٌة الصحٌة ٌوما ما أسوأ مما هو علٌه فً ظل النظام الرأسمالً الجشع ،لٌس من جهة
التقدم العلمً وإنما من ناحٌة الممارسة والسلوك ،فالطب وبالرغم من الناحٌة اإلنسانٌة التً وجد من أجلها ،إال أن
الرأسمالٌة القذرة جعلت منه أداة من أجل كسب المال وتحقٌق األرباح المهولة على حساب الضعفاء والمرضى ،فمن
ٌملك المال ٌستطٌع التداوي ،ومن ال ٌملك المال فالموت مصٌره ،فال قٌمة للناحٌة اإلنسانٌة وال محل لها من اإلعراب
فً ظل هذا المبدأ ،ولذلك فإن الغنى الفاحش الذي تتمتع به شركات األدوٌة وشركات التؤمٌن الصحً واألطباء فً
الغرب ال تخطئه العٌن.
فشركات األدوٌة تشترط نوع الدواء على شركات التؤمٌن ،وهذه بدورها تشترط طرق العالج على األطباء الذٌن
ٌستغلون حاجة المرٌض الماسة وضعفه ،فٌصفون له ما ٌزٌدهم غنى ال ما تملٌه علٌهم إنسانٌتهم .ناهٌك عن براءات
اختراع األدوٌة ،وحقوق الملكٌة الفكرٌة لألبحاث الطبٌة ،وما ٌترتب على ذلك من االحتكار ،أو حتى تقدٌم عالج على
آخر لقلة تكلفته أو لكثرة األرباح التً ٌدرها على مخترعه ومنتجه ،حٌث ال قٌمة فً هذا النظام البائس إال للمال.
وفً ظل أزمة كورونا الحالٌة التً أصابت العالم كله بمقتل لم تبق الدول الغربٌة من قبائح إال ولطخت بها وجه
الطب وسمته اإلنسانٌة ،وما ذاك إال لتؤصل القٌمة المادٌة فً الحضارة الغربٌة ،بل أظهر هذا الفٌروس الذي ال ٌرى
بالعٌن المجردة رذائل ودناءة أخالق أصحاب هذه الحضارة فؤصبحوا كالوحوش الضارٌة التً تتصارع على فرائسها،
فبدل أن ٌكونوا ٌدا واحدة فً مواجهة هذا الفٌروس وأن تساعد الدول األقل تضررا الدول األكثر تضررا ،والدول ذات
اإلمكانٌات الكبٌرة الدول ذات اإلمكانٌات األقل ،وجدنا أنهم ٌتعاملون مع بعضهم ولسان حالهم ٌقول "أنا ومن بعدي
الطوفان"! بل إنهم كانوا ٌتآمرون على بعضهم ،فكل دولة تحاول الحصول على المعدات الطبٌة من أجهزة تنفس
وحتى الكمامات وتحاول أن تمنع وصولها إلى دول أخرى ،فً مشهد ٌجسد أنانٌة ووحشٌة بغٌضة ال ٌمكن أن توجد
إال عند وحوش الغاب ،وال ٌظن ظان أنهم ٌفعلون ذلك رأفة ورفقا بشعوبهم ،بل خوفا من غضب وثورة هذه الشعوب
التً أنهكتها الضرائب وأقساط التؤمٌن وفواتٌر الطاقة ،والتً عند حاجتها ألبسط المعدات الطبٌة وأدوات التعقٌم لم تجد
ما ٌسد تلك الحاجة وٌعٌنها فً درء الوباء المنتشر!
إن الحضارة الرأسمالٌة لم تجلب للبشرٌة إال الشقاء والعذاب وقضت على كل القٌم عدا القٌمة المادٌة ،فؤوردت
السواد األعظم من الناس فً الفقر والحروب والهالك ،وعلى الرغم من التقدم العلمً ونتاجه من أشكال مدنٌة تدهش
العقول إال أن ذلك ال قٌمة حقٌقٌة له طالما أن اإلنسان ال قٌمة له فً ظل هذه الحضارة.
إن المسلمٌن الٌوم مطالبون بالعمل أكثر من ذي قبل إلنقاذ أنفسهم وغٌرهم من براثن هذا الوحش الحضاري
المجرم ،وذلك بمناصرة حزب التحرٌر والعمل معه الستئناف الحٌاة اإلسالمٌة بإقامة الخالفة الراشدة الثانٌة على
منهاج النبوة ،فٌسطع نور اإلسالم وٌعم خٌره وعدله أرجاء األرض.
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