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الحق الخالص في أداء فرض العين

قضية إقامة صﻼة الجمعة في ماليزيا
الخبر:

)مترجم(

في اﻵونة اﻷخيرة ،أصدرت وزارة الشؤون الدينية والسلطات الدينية في كل وﻻية في ماليزيا
إعﻼنات فيما يتعلق بأداء صﻼة الجمعة .ولﻸسف ،زادت القرارات المتخذة من اﻻرتباك بشأن وضع
صﻼة الجمعة في هذا البلد الذي يشكل اﻷغلبية المسلمة .حيث تسمح بعض الوﻻيات بصﻼة الجمعة
مع  ١٢شخصا ً كحد أقصى ،وتسمح بعض الوﻻيات بما يصل إلى  ٣٠شخصا ً .ولكن مع اﻷسف ،ﻻ
تزال بعض الوﻻيات تغلق المساجد وتحظر صﻼة الجمعة ،على الرغم من أن الدولة موجودة بالفعل
في المنطقة الخضراء .وقد وضعت معظم الوﻻيات حدا ً أقصى قدره  ١٢شخصا ً يمكنهم الصﻼة،
وقد أوضحت بعض الوﻻيات أن هؤﻻء الـ ١٢ليسوا مدنيين عاديين .وبعبارة أخرى ،ﻻ يزال
الجمهور ممنوعا ً فعليا ً من اﻻلتحاق بالصلوات .ومما يزيد الطين بلة أنه ﻻ ُيسمح إﻻ لعدد قليل من
المساجد بإقامة صﻼة الجمعة في كل وﻻية.
التعليق:

لقد أجبرنا وباء كوفيد ١٩-بالفعل على العيش في ظل حالة جديدة  -شاعت بمصطلح "الوضع
الطبيعي الجديد" .ضمن أمور أخرى ،فمن المتوقع اﻵن أن نطيع مختلف اﻹجراءات التنفيذية
الموحدة في حياتنا اليومية ،ابتداء من فحص درجة حرارة الجسم عند الدخول إلى المتاجر ومراكز
التسوق ،إضافة إلى مطهرات اليدين الموجودة تقريبا في أي مكان نذهب إليه .كما أنه يجب ممارسة
تدابير التباعد )اﻻجتماعي( عند الذهاب للتسوق وفي أماكن العمل .وحتى يوم العيد ﻻ يمكن أن يفلت
من هذه التدابير الصارمة .وبكل أسف ،مع كل هذه اﻹجراءات المعمول بها ،ما زال المسلمون
ينتظرون اﻹجراءات التنفيذية الموحدة لصﻼة الجمعة وصﻼة الجماعة ،وحتى اﻵن يمرون بخيبة
أمل كبيرة.
ومن المحير حقا أن صناع القرار يتجاهلون حقيقة أن صﻼة الجمعة هي فرض عين .وقد
ﻻحظنا البلدان اﻹسﻼمية اﻷخرى التي ﻻ تزال تقيم صﻼة الجماعة مع اﻹجراءات الموحدة
والصارمة جدا .بينما تسمح السلطات في ماليزيا لـ ١٢أو  ٣٠شخصا ً ﻷداء هذه الصلوات .في
الواقع ،كانت هناك صورة مثيرة للسخرية على وسائل اﻹعﻼم الرئيسية لـ ١٢شخصا ً يؤدون صﻼة
الجمعة في المسجد الوطني ،ويراقبون التباعد )اﻻجتماعي( في الصف ،بينما كان أكثر من ٥٠
صحفيا ً يزاحمون بجانب الجماعة ،ويلتقطون الصور!! مفارقة مثيرة للسخرية فعﻼ! ما هو اﻷساس
ً
شخصا ،أو حتى  ٣٠شخصا ً فقط ﻷداء صﻼة الجمعة ،حيث ﻻ ُيمنح سوى
المنطقي للسماح لـ١٢
أعضاء لجنة المساجد و"اﻷفراد المحظوظين" "الحق الخالص" في أداء صﻼة الجمعة؟ أما المسلمون

اﻵخرون فهم ممنوعون من أداء الفرض في المسجد؟! كما أنه تم تحذير الذين يؤدون الصلوات
خارج المساجد من تكرار فعلهم.

منذ نحو شهرين ،يحث المسلمون المعنيون الحكومة على الخروج بعملية تنفيذية جادة من أجل
إعادة فتح المساجد وتمكين كل مسلم من أداء صﻼة الجمعة ،وليس فقط أعضاء اللجان في المساجد
من الصﻼة .لﻸسف ،بعد شهرين من انتظار اﻷخبار السارة ،اتخذوا قرارهم الخاص ومنحوا
"الحقوق الحصرية" ﻷداء صﻼة الجمعة فقط لبعض اﻷفراد.

واليومُ ،يسمح لجميع الوكاﻻت الحكومية تقريبا ً بالعمل ،وجميع المحﻼت التجارية تقريبا ً مفتوحة
أمام الناس .ونحن نرى الطرق والمكاتب وأسواق الجملة والمطاعم وغيرها من اﻷماكن مليئة
بالناس الذين يخرجون من حبسهم ،في حين إن الحكومة تناشد الناس باستمرار أن يعتادوا على
"الوضع الجديد" .ولكن لماذا ﻻ تزال المساجد مغلقة أمام الناس ﻷداء صﻼة الجمعة التي هي فرض
عين على كل فرد مسلم؟ إذا كان السبب هو منع انتقال كوفيد ،١٩-فمن المؤكد أن الشيء نفسه
ينطبق على جميع المنافذ اﻷخرى التي يسمح للعامة بالدخول إليها في الوقت الحالي  -وبالتأكيد مع
إجراءات الوقاية الصارمة .لكن يبدو أن صناع القرار هؤﻻء يعتقدون أن كوفيد ١٩-ﻻ يمكن أن
ينتقل إﻻ في المساجد ،وليس في أي مكان آخر ،لذلك يجب أن تبقى المساجد مغلقة ،أو مفتوحة فقط
ﻷشخاص محددين .والغريب في اﻷمر ،أنه حتى المساجد في المناطق الخضراء ﻻ تزال مغلقة أمام
الناس .وﻻ حول وﻻ قوة اﻻ با ...
هل نسوا أن المسجد هو بيت ﷲ ،وأنه ﻻ يحق ﻷحد أن يغلق بيته إﻻ هو!
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هناك مثل في الثقافة الماليزية يقول) :إذا أراد المرء شيئا ً ما ،فإنه سيعمل جاهدا ً من أجله ،ولكن
إذا كان المرء ﻻ يريده ،فإنه سيخلق ألف مبرر لعدم قيامه بأي شيء حياله(.
كتبه ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمي المركزي لحزب التحرير
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