﷽
المساجد في تركمانستان ﻻ تزال مﻐﻠﻘة
)مترجم(
الخبر:
كجزء من التدابير الوقائية ضد انتشار اﻷمراض المعدية ،ستظل مساجد البﻼد مﻐﻠﻘة ﺣتﻰ  1كانون
الثاني/يناير  ،2021ﺣسبما أفادت صﺣيفة تركمانبورتال بالرجوع إلﻰ مفتي تركمانستان.
اتخذت هذه التدابير وفﻘا لﻘرار الﻠجنة اﻻستثنائية لمكافﺣة اﻷمراض في تركمانستان ،الصادر في 26
آب/أغسطس  .2020وذكرت "تركمانبورتال" في وقت سابﻖ أن رئيس تركمانستان قربانﻘﻠي بردي
ﷴوف نفسه قد وقع مرسوما بشأن تشكيل الﻠجنة اﻻستثنائية لتركمانستان لمكافﺣة انتشار اﻷمراض ،التي
ستمنع انتشار العدوى في جميع أنﺣاء البﻠد.
التعﻠيق:
يذكر أنه بناء ﻋﻠﻰ أمر مفتي تركمانستان ووفﻘا "لخطة اﻻستعداد في تركمانستان لمواجهة وباء
فيروس كورونا واتخاذ تدابير اﻻستجابة السريعة" ،أغﻠﻘت جميع المساجد في تركمانستان من 13
تموز/يوليو وﺣتﻰ  31تموز/يوليو ،وبعد ذلك مددت هذه التدابير ﺣتﻰ  1كانون اﻷول/ديسمبر.
وفي الوقت نفسه ،فإن جميع المؤسسات اﻷخرى في البﻠد؛ بما فيها اﻷسواق والمؤسسات والمدارس
وما إلﻰ ذلك تعمل كالمعتاد .ومن الجدير بالذكر أيضا أن السﻠطات التركمانية لم تعترف ﺣتﻰ اليوم بﺣﻘيﻘة
وجود أشخاص مصابين بالفيروس التاجي في البﻠد.
تجدر اﻹشارة إلﻰ أن تركمانستان ليست هي البﻠد الوﺣيد في المنطﻘة التي ﻻ تزال فيها المساجد مﻐﻠﻘة
بﺣجة مكافﺣة انتشار الفيروس التاجي ،بينما تظل جميع المؤسسات العامة اﻷخرى مفتوﺣة؛ ففي
طاجيكستان ،ﻋﻠﻰ سبيل المثال ،تعمل جميع المؤسسات ،بما فيها المدارس والجامعات واﻷسواق ،كالمعتاد،
بينما تظل المساجد مﻐﻠﻘة في جميع أنﺣاء البﻠد.
إن هذه اﻷﻋمال التي تﻘوم بها السﻠطات في دول آسيا الوسطﻰ ليست سوى ﻋﻼمة أخرى ﻋﻠﻰ التوجه
الرئيسي لسياستها الخارجية؛ وهو مكافﺣة اﻹسﻼم ومنع النهضة اﻹسﻼمية في المنطﻘة ،ﻷن هذه اﻷنظمة
العﻠمانية اﻻستبدادية قد أنشئت في هذه المنطﻘة فﻘط لهذا الﻐرض وظﻠت مﺣمية من روسيا وأمريكا.
إن كل ﻋمل من أﻋمال هذه اﻷنظمة موجه نﺣو هدفها الرئيسي ،وبطبيعة الﺣال ،ﻋندما تكون هذه
الذريعة مﻼئمة ﻹغﻼق المساجد مع ظهور وباء الفيروس التاجي ،فإنها لم تتردد في استخدامه .غير أن كل
هذه الخطوات ضد اﻹسﻼم ﻻ تعوق بأي ﺣال من اﻷﺣوال النهضة اﻹسﻼمية في المنطﻘة ،بل ﻋﻠﻰ العكس
من ذلك ،فإنها تمﻸ كأس صبر الشعوب ﻹﺣداث انفجار سياسي ،سيﺣدث ﻋاجﻼً أو آجﻼً بسبب اﻹﻋياء
الذي أصاب السكان من الطﻐاة العﻠمانيين ،الذين ﻋذبوهم منذ ما يﻘرب من ثﻼثة ﻋﻘود.
ومما ﻻ شك فيه أن زمن الفوضﻰ من جانب الطﻐاة سينتهي قريبا ،وكذلك إنهاء ﺣكمهم الجائر الكافر
وجرائمهم ضد المسﻠمين .يﻘول ﷲ سبﺣانه وتعالﻰ﴿ :يُ ِريد َ
ور ﱠ ِ ِبأ َ ْف َوا ِه ِه ْم َو َيأ ْ َبى ﱠ ُ ِإ ﱠﻻ أَن
ُون أَن يُ ْط ِفئ ُوا نُ َ
ورهُ َولَ ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾.
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