F
س ُطوا إِ َلي ُكم أَي ِد َي ُهم َوأَلسِ َن َت ُهم ِبالسُّوءِ ﴾
﴿إِن َيث َقفُو ُكم َي ُكو ُنوا َل ُكم َأعدَ اء َو َيب ُ
(مترجم)
الخبر:
فً مكافحة انتشار فٌروس كورونا ،داهمت قوة شرطة جنوب أفرٌقٌا غرفة ٌوم السبت  52نٌسان/أبرٌل ،حٌث كان
ٌصلً حوالً  52مسلما ،وأمرتهم باالنبطاح على األرض .أظهر مقطع الفٌدٌو المنشور على وسائل التواصل والمصادق علٌه
من سلطات الدولة إذالال للمسلمٌن حٌث سمع أحد موظفً الشرطة ٌقول" :هل أنت أكبر من الرئٌس؟ هل محمد أكبر من
الرئٌس؟" وبحسب الجزٌرة ،اعتذر وزٌر شرطة جنوب أفرٌقٌا بٌكً سٌلً عن تصرٌح الـ"تجدٌف" الذي أدلى به الشرطً.
وقال سٌلً بأنه قد تم إجراء "تحقٌق عاجل" لتحدٌد هوٌة الشخص الذي ٌقف وراء مثل هذا االنتهاك للحرمات.
التعليق:
من الواضح تماما أن األنظمة الرأسمالٌة قد أصابها اإلحباط فً حربها ضد انتشار عدوى فٌروس كورونا .وفً محاولة
إلخفاء فشلهم وتحت ستار الوقوف ضد عدوى الفٌروسٌ ،مدون اآلن مخالبهم بأمر أجهزتهم األمنٌة بالتسبب فً الفوضى ضد
رعاٌاهم .ومثل وحشٌة الشرطة التً رأٌناها فً جنوب أفرٌقٌا مثل ما فعلته الشرطة الكٌنٌة خالل األٌام األولى من الغسق -
لحظة الفجر .قالت هٌومن راٌتس ووتش إن ستة كٌنٌٌن على األقل لقوا حتفهم جراء عنف الشرطة خالل حظر التجول الذي
ٌدخل اآلن الشهر الثانًٌ .كشف هذا الوضع أن أفراد األمن فً ظل األنظمة الرأسمالٌة مكلفون فً المقام األول بحماٌة أمن
حٌاة مسؤولً الدولة ولٌس عامة الناس .كما أظهرت أن الوحشٌة والتعذٌب هما األداة المعٌارٌة الوحٌدة للحكومات العلمانٌة.
إن إذالل المسلمٌن واإلساءة للنبً ٌ أتً فً أعقاب إغالق بٌوت هللا التً أذن أن ٌرفع فٌها اسمه .وهذا ٌؤكد أن
س ُطوا إِ َلي ُكم أَي ِد َي ُهم
الرأسمالٌٌن وعمالءهم ال ٌدخرون جهدا إلٌذاء المسلمٌن .قال تعالى﴿ :إِن َيث َقفُو ُكم َي ُكو ُنوا َل ُكم أَعدَ اء َو َيب ُ
َوأَلسِ َن َت ُهم ِبالسُّوءِ َو َودُّوا َلو َتكفُ ُرونَ ﴾.
لألسف ،على الرغم من هذا العداء الصرٌح لإلسالم والمسلمٌن ،إال أن بعض المسلمٌن ال ٌزالون ٌعتبرون السٌاسٌٌن
الدٌمقراطٌٌن االنتهازٌٌن شركاءهم ،فً حٌن إنهم دائما فً ظل نظامهم الدٌمقراطً الفاسد ٌهٌنون اإلسالم ،وٌهٌنون كرامة
المسلمٌن وٌسخرون من المقدسات اإلسالمٌة .قال هللا سبحانه وتعالىَ ﴿ :يا أَ ُّي َها ا َّلذِينَ آ َم ُنوا لَ َت َّت ِخ ُذوا ِب َطا َنة ِّمن دُو ِن ُكم َل
ت إِن ُكن ُتم َتعقِلُونَ ﴾.
صدُو ُرهُم أَك َب ُر َقد َب َّي َّنا َل ُك ُم اآل َيا ِ
َيألُو َن ُكم َخ َبال َودُّوا َما َع ِن ُّتم َقد بَدَ ِ
ضاء مِن أَف َوا ِه ِهم َو َما ُتخفِي ُ
ت ال َبغ َ
بالنسبة للحكومة التً تدعً أنها تسعى إلى تقدٌم اعتذار للجالٌة المسلمة وأنها ستبدأ تحقٌقا عاجال ،فقد أثبت ذلك درجة
عالٌة من السخرٌة من جانب الحكام العلمانٌٌن الذٌن بعد فصلهم أوامر هللا عن الحٌاة الدنٌا ،تجاوزوا ذلك إلى السخرٌة من
عباد هللا الذٌن ٌتبعون أحكامه .هل ٌبدو عقالنٌا أن ٌقوم النظام الذي أمر ضباط الشرطة بإهانة المسلمٌن بإحضار المعتدي إلى
القانون؟ تعتبر مقارنة النبً الكرٌم  بقادة الرأسمالٌٌن الفاسدٌن الذٌن ٌلعنون رعاٌاهم وٌلعنهم رعاٌاهم إهانة خطٌرة.
إن العمل اإلجرامً ضد المسلمٌن فً جنوب أفرٌقٌا لن ٌمنع المسلمٌن من االلتزام بالدٌن .هذا العمل هو واحد من سلسلة
األفعال المروعة ضد األمة فً جمٌع أنحاء العالم بما فً ذلك احتالل أرض فلسطٌن المباركة ،وسفك دماء المسلمٌن فً
الشرق األوسط وتدنٌس القرآن والعدٌد من الشرور .بما أن األمة فقدت درعها ،الخلٌفة التً تتمثل مسؤولٌته فً حماٌة مقدسات
اإلسالم ،فقد كان طبٌعٌا أن تشهد األمة كل هذه األعمال العدائٌة والبؤس .إن الخلٌفة القائد المتفانً ٌصدر عقوبة اإلعدام على
كل من ٌجرؤ على اإلساءة للرسول هللا  .لذلك ،فإن الواجب على المسلمٌن الذٌن ٌرصدون بشائر الخٌر فً رمضان أن
ٌضاعفوا جهودهم إلعادة إقامة الخالفة ،التً تقوم بحماٌة كرامة األمة ومقدساتها.
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