﷽
تكريس فصل الدين عن السياسة في مصر ،في ظل جاﺋحة كورونا ،لصالﺢ "الدين"!
الخبر:
قرر الدكتور ﷴ مختار ﺟمﻌﺔ وزير اﻷوقاف ،تفويض مديري المديريات ﺑﻐﻠﻖ أي مسﺟد ﻻ يﻠتزم رواده ﺑاﻹﺟراءات
صر ﻓﻲ أداء واﺟﺑه تﺟاه اﻻلتزام ﺑهذه اﻹﺟراءات.
الوقائيﺔ واتخاذ الﻼزم تﺟاه أي مسئول أو أي من الﻌامﻠين ﺑالمساﺟد يق ّ
ويأتﻲ ذلك القرار من وزير اﻷوقاف ﻓﻲ ظل تصاعد انتشار ﻓيروس كورونا المستﺟد وتحوره عالميا ً… ،
وﻓﻲ سياق متصل ،أكدت وزارة اﻷوقاف أن من يتﺟاوز قد يكون سﺑﺑا ً ﻓﻲ ﻏﻠﻖ المسﺟد الذي يتﺟاوز ﻓﻲ شأنه كﻠيﺔ،
حيث ستكون الوزارة مضطرة رﻏما ً عنها إلى ﻏﻠﻖ أي مسﺟد يحدث ﻓيه تﺟاوز لﻠتﻌﻠيمات ،سواء ﻓﻲ صﻼة الﺟمﻌﺔ أو ﻓﻲ
ﻏيرها مﻊ اتخاذ اﻹﺟراءات القانونيﺔ تﺟاه من يثﺑت تﺟاوزه… وﻓﻲ حالﺔ عدم التزام المصﻠين ﺑالضواﺑط يتم ﻏﻠﻖ المسﺟد
ﻓوراً ،وعدم ﻓتحه لحين زوال ﻓيروس كورونا… )موقﻊ أخﺑار مصر2020/12/23 ،م(
التعليق:
اهتمام ﻏير مسﺑوق ﻓﻲ مصر ﺑأمر الدين والدين ﻓقط وخاصﺔ اﻹسﻼم ومساﺟده وع ّمارها ،اهتمام صارم وإﺟراءات
عمﻠيﺔ ،وثورة ﻓﻲ مفهوم رعايﺔ الشؤون قل نظيره ﻓﻲ مصر لﻐير المساﺟد! ما رﺑما سيُخرج الﻌﻠمانيين ﻓﻲ مصر عن
صمت القﺑور الذي دخﻠوا ﻓيه قسرا ﻓﻲ عهد السيسﻲ! لماذا هذا اﻻهتمام المفرط ﺑالدين؟ لماذا ﻻ تحظى ﺑقيﺔ القطاعات ﺑما
يحظى ﺑه الدين من اهتمام ورعايﺔ من الدولﺔ؟ لماذا ﻻ تطﺑﻖ تﻠك اﻹﺟراءات الصارمﺔ إﻻ عﻠى المساﺟد؟ أليس هذا انحيازا
لﻠدين عﻠى حساب كل ما سواه؟ وكيف تسكت الدولﺔ عن كل التكدسات ﻓﻲ المواصﻼت والمصالﺢ واﻷسواق
والمهرﺟانات… وﻻ تسكت ﺑل وتوﻓر كل الظروف "الصحيﺔ" ﻓﻲ المساﺟد؟!
إذا عرف السﺑب ﺑطل الﻌﺟب ،ﻓتكفﻲ نظرة عﻠى أهم تنﺑيهات وزارة اﻷوقاف لﻠمديريات ،وخاصﺔ الﺑند الراﺑﻊ
والخامس منها لمﻌرﻓﺔ السﺑب -4) :اﻻلتزام ﺑموضوع خطﺑﺔ الﺟمﻌﺔ وﺑالوقت المحدد ﺑﻌشر دقائﻖ -5 .عدم تﺟاوزه ذلك ﺑأي
حال مشددة ﺑأنها ستتخذ إﺟراءات حاسمﺔ ﺟداً تﺟاه من يتﺟاوز الوقت المقرر أو يخالف الموضوع المحدد .(.ﻓالﺟموع ﻓﻲ
ثورة يناير لم تخرج من المسارح وﻻ قاعات السينما وﻻ الخمارات ،ﺑل لقد خرﺟت من المساﺟد وتواعدت ونظمت
مﻠيونياتها ﻓﻲ أيام الﺟمﻌﺔ.
ﻓما يقض مضﺟﻊ النظام المصري ليس هو كوﻓيد 19-أو  21ﺑﻌد التحور الﺟديد ،ﺑل هو أكﺑر مستفيد من الﺟائحﺔ،
حيث مكنته من إحكام قﺑضته عﻠى المساﺟد وعﻠى روادها .إن ما يقض مضﺟﻌه ﻓﻌﻼ هو "نفير  "21النسخﺔ المطورة من
"نفير  "11الذي تشهد مصر ذكراه الﻌاشرة ﻓﻲ اﻷيام القادمﺔ )ذكرى  25يناير(.
نسخﺔ "نفير  "11لم يستهدف صميم ﺟسد النظام ﻓﻲ مصر ولم يسﺑب إﻻ ﺑﻌض الﺟفاف عﻠى السطﺢ تسﺑب ﻓﻲ تصﻠب
الﺟﻠد الخارﺟﻲ )مﺑارك وﺑﻌض حاشيته( ومن ثم تقشر الﺟﻠد المتصﻠب وسقط ونشأ ﺟﻠد ﺟديد محصن ضد "نفير ."11
وﺑخﻼف عالم الفيروسات وتحوراتها الطﺑيﻌيﺔ التﻲ تمنحها قوة أو ضﻌفا ،ﻓإن عالم الثورات واﻷعمال السياسيﺔ
الساعيﺔ إلى التﻐيير ،ﻓتحويراتها ﻻ ﺑد أن تكون ﻓﻲ اتﺟاه واحد ﻻ ﻏير وهو الرشد والدقﺔ والوضوح والمﺑدئيﺔ ،حيث ﻻ
مساومﺔ وﻻ مداهنﺔ ،وطرح الﺑديل المتكامل المنﺑثﻖ من عقيدة اﻷمﺔ الراسخﺔ.
يدلنا رعب النظام من المساﺟد ومحارﺑته الصريحﺔ لﻺسﻼم ﻓﻲ كل المناﺑر ،أن الﺑديل الوحيد لﻌفنه الرأسمالﻲ هو
اﻹسﻼم ﻓﻲ دولته الخﻼﻓﺔ الراشدة عﻠى منهاج النﺑوة.
إنتاج "نفير "21يﺟب أن نشترك ﺟميﻌنا ﻓﻲ ﺟﻌﻠه ﻓتاكا ﺑاﻷسس الفكريﺔ الرأسماليﺔ لﻠنظام ﻓﻲ مصر وﻓتاكا ﺑكل
أﺟهزته ومؤسساته وقاطﻌا لكل عروقه الممتدة إلى داعميه من أعداء اﻷمﺔ اﻹسﻼميﺔ ،ويﺟب أن يحمل ﺑديﻼ واضحا نقيا
من اﻹسﻼم يﺑنى عﻠيه الﺟسد الﺟديد الياﻓﻊ الذي سيحل مكان النظام القديم المتﻌفن .هذا الﺑديل هو ما يقدمه حزب التحرير
ويصل ليﻠه ﺑنهاره ﻹيﺟاد رأي عام منﺑثﻖ عن وعﻲ عام ﺑأنه الﺑديل الوحيد القادر عﻠى أن يﻌيد اﻷمﺔ لمكانتها التﻲ ارتضاها
ﷲ لها؛ خير أمﺔ أخرﺟت لﻠناس.
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