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فيروس كورونا أيقظ الصراع الطبقي الخفي في العالم
الخبر:
نشرت صحٌفة "التاٌمز" البرٌطانٌة ،مقالا للكاتب ،بن ماكنتٌر ،حول الصراع الطبقً فً برٌطانٌا والعالم ،وكٌف
ٌمر الفقراء واألغنٌاء بتجربة مختلفة تماما ا عند اإلصابة بفٌروس كورونا.
وجاء فً نهاٌة المقال "وقالت مادونا فً فٌدٌو غال غادوت المثٌر لالشمئزاز بحسب الكاتب ،بٌنما كانت تستحم
فً حمام من الحلٌب وعلٌه بتالت الورود إن ما هو جمٌل حول كوفٌد 91-هو أنه جعلنا جمٌعا متساوٌٌن بأشكال
مختلفة"( .عربً 91 ،19نٌسان 1212م)
التعليق:
اشتهرت عبارة "الرأسمالٌة تزٌد الثري ثرا اء وتزٌد الفقٌر فقراا" ،وربما نحتاج ألن نضٌف فنقول إن الرأسمالٌة
تزٌد المرٌض مرضا ا.
حقاا ،ل تدخل الرأسمالٌة مجالا إل أفسدته ،كٌف ل وهً مبدأ إلهه المال والمنفعة ،وصدق النبً الكرٌم  حٌنما
ار َوالد ِّْره َِم».
قالَ « :تع َ
ِس َع ْب ُد الدِّي َن ِ
وها هً الرعاٌة الصحٌة لم تسلم من جور الرأسمالٌة ومن أنظمتها وطرٌقة عٌشها .وظهر الفساد فً كل نواحً
الرعاٌة الصحٌة تقرٌبا ا :فً نظام التأمٌن الصحً وشركاته ،وشركات األدوٌة وأبحاثها ،وبدعة الملكٌة الفكرٌة
وبراءات الختراع ،حتى غال سعر الدواء وثمن الرعاٌة الصحٌة وأضحت القضٌة هً تحقٌق الربح على حساب
حاجة المرضى للعالج والرعاٌة.
بئس طراز العٌش هذا الذي ٌؤمن وٌمارس نظرٌة "البقاء لألصلح ولألغنى ولألبٌض"!
ش ّتان ش ّتان بٌن طراز العٌش هذا وطراز العٌش فً اإلسالم.
فً اإلسالم جاءت األدلة الشرعٌة باعتبار الحفاظ على الصحة العامة حاجة أساسٌة ٌستحقها كل الرعٌة ،سواء
أكانوا مسلمٌن أم أهل ذمة ،أغنٌاء أم فقراء ،أقوٌاء أم ضعفاء .فاإلمام كما قال النبً َ « :راع َو ُه َو َم ْسؤُ ول َع ْن
َر ِعي ِت ِه» ،والرعاٌة الصحٌة الواجب على دولة الخالفة توفٌرها مباشر اة تشمل كل خدمة صحٌة ٌمكن أن ٌؤدي عدم
ار» .كما أن الدولة توفر الرعاٌة الصحٌة مجانا ا ألفراد الرعٌة
ض َر َر َو َل ضِ َر َ
توفرها إلى ضرر ،قال النبً َ « :ل َ
بغض النظر عن كونهم أغنٌاء ٌملكون نفقة العالج أو فقراء ل ٌملكونها ،ألن الحفاظ على الصحة حاجة أساسٌة لكل
الناس .ول ٌُلتفت إلى عبء مثل هذه الرعاٌة الصحٌة الشاملة والمجانٌة على خزٌنة الدولة ،بل ٌُنظر إلى المشكلة
الصحٌة كمشكلة إنسانٌة ،ل كمشكلة اقتصادٌة (كما فعلت الصٌن الشٌوعٌة وأمرٌكا الرأسمالٌة!) ،فٌكون الهدف هو
توفٌر الرعاٌة الصحٌة على أحسن وجه وأكمله ،ول ٌكون الهدف التوفٌر على الدولة أو القتصاد فً الموارد.
ولالستزادة أحٌل القارئ إلى دراسات نشرتها مجلة الوعً:
الطب فً ظل النظام الرأسمالً
http://www.al-waie.org/archives/article/7016
الرعاٌة الصحٌة فً الدولة اإلسالمٌة
http://www.al-waie.org/archives/article/5977
كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
م .أسامة الثويني – دائرة اإلعالم /الكويت
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info
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موقع جريدة الراية
www.alraiah.net
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موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah. net

