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ضطهادهم للمسلمين
)مترجم(
الخبر:
ﻓﻲ اﻷسابيع اﻷخيرة ،ت ّم التعبير عن الغضب تجاه تطبيق أنشأه متطرﻓون هندوس ﻓﻲ الهند
والذي عرض أكثر من ماﺋﺔ امرأة مسﻠمﺔ لﻠبيع ﻓﻲ مزاد مزيّف .التطبيق ،المسمى بولﻲ باي ،وهو
مصطﻠح مهين يستخدمه العديد من الهندوس اليمينيين لوصف النساء المسﻠمات ،حصل عﻠى صور
النساء المسﻠمات وحمﻠها ﻓﻲ سياق بذيء وعرضها لﻠبيع .وكانت العديد من تﻠك النساء ناشطات
وصحفيات ومحاميات وشخصيات مؤثرة أخرى تحدثن ضد اضطهاد المسﻠمين ﻓﻲ الهند .كانت
ﻓاطمﺔ نفيس 65 ،عاماً ،والدة الطالب المختفﻲ نجيب أحمد ،إحدى ضحايا جريمﺔ الكراهيﺔ المقيتﺔ
تعرضه لﻠهجوم ﻓﻲ الﻠيﻠﺔ
هذه ،والذي اختفى من سكنه الجامعﻲ منذ  5سنوات ﻓﻲ ظروف مريبﺔ بعد ّ
السابقﺔ من أعضاء حزب أخيل بهاراتيا ﻓيديارثﻲ باريشاد الهندوسﻲ القومﻲ ،الجناح الطﻼبﻲ لﻠيمين
المتطرف .وجاء تطبيق بولﻲ باي بعد ستﺔ أشهر من تطبيق مماثل يسمى سولﻲ ديﻠز والذي ح ّمل
صور أكثر من  80امرأة هنديﺔ مسﻠمﺔ وعرضها لﻠبيع ،ما أتاح لزوار التطبيق ﻓرصﺔ لﻠمطالبﺔ
بالنساء واﻻتصال بهن "صفقات اليوم".
وهدد نيراج بيشنوي ،المتهم الرﺋيسﻲ ﻓﻲ تطبيق بولﻲ باي الذي يستخدمه المتطرﻓون اليمينيون
لـ"بيع" النساء المسﻠمات بالمزاد العﻠنﻲ  -بقتل نفسه ﻓﻲ حجز شرطﺔ دلهﻲ ،بحسب مالهوترا مسؤول
خﻠيﺔ اﻻستخبارات والعمﻠيات اﻻستراتيجيﺔ الخاصﺔ ﻓﻲ شرطﺔ نيودلهﻲ .وقال السيد مالهوترا
"اعترف المتهم بأنه يعرف منشئ "سولﻲ ديﻠز" ،التطبيق الذي عرضت ﻓيه النساء المسﻠمات ﻓﻲ
مزاد عﻠنﻲ .كما أنه قبل أن يكون لديه حق الوصول إلى حساب المستخدم من سويتا سينغ ،الذي تم
القبض عﻠيه من قبل شرطﺔ مومباي"(NDTV) .
كما أقيم مزاد اﻓتراضﻲ مماثل لنساء مسﻠمات ﻓﻲ الهند ﻓﻲ وقت عيد الفطر العام الماضﻲ ،حيث
نشرت قناة يوتيوب التﻲ تديرها ليبرال دودج ﻻيف مقطع ﻓيديو جنسيا ً يحتوي عﻠى صور لنساء
مسﻠمات ،واصفﺔ إياه بالعيد الخاص.
التعليق:
تهدف هذه التطبيقات البشعﺔ إلى إهانﺔ النساء المسﻠمات ﻓﻲ الهند وتجريدهن من إنسانيتهن
وإهانتهن وتهديدهن وإسكاتهن لجراﺋم نظام حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسﻲ المتطرف وغيره من
المؤيدين لمعتقد هندوﻓتا الذي يدعو إلى إقامﺔ دولﺔ عرقيﺔ هندوسيﺔ ﻓﻲ البﻼد .إنها مجرد ذراع آخر
لﻠمضايقات واﻻضطهاد المستمر لﻠمسﻠمين ﻓﻲ الهند الذي يُسمح لمرتكبيها ﻓﻲ كثير من اﻷحيان بتنفيذ
عقد تجمع ﻓﻲ هاريدوار بوﻻيﺔ
جراﺋمهم دون عقاب .ﻓفﻲ كانون اﻷول/ديسمبر من العام الماضﻲُ ،

أوتارانتشال الشماليﺔ ،دعا ﻓيه الزعماء الدينيون الهندوس عﻠنا ً إلى إبادة المسﻠمين ﻓﻲ الهند ،ما
يوازي اﻷعمال اﻹجراميﺔ التﻲ ارتكبها جيش ميانمار ضد مسﻠمﻲ الروهينجا .وﻓشﻠت حكومﺔ حزب
بهاراتيا جاناتا ﻓﻲ إصدار بيان إدانﺔ واحد لﻠتظاهرة والخطابات التحريضيﺔ .ﻓﻲ الواقع ،أﻓيد بأن
اﻻجتماع حضره عضو واحد عﻠى اﻷقل من حزب رﺋيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم .وﻓﻲ
تعرضت أكثر من عشرة مساجد ﻓﻲ وﻻيﺔ تريبورا شمال شرق الهند لﻠتخريب عﻠى
العام الماضﻲّ ،
أيدي حشود هندوسيﺔ .ﻓﻲ غضون ذلك ،أصبح العنف واﻻضطهاد الممنهج ضد المسﻠمين ﻓﻲ آسام
عﻠى يد السﻠطات الهندوسيﺔ ،بما ﻓﻲ ذلك اﻹخﻼء القسري من منازلهم ،راسخا ً .ومنذ شهور ،حاولت
الجماعات الهندوسيﺔ تعطيل صﻼة الجمعﺔ التﻲ كانت تُقام ﻓﻲ اﻷماكن العامﺔ ﻓﻲ جورجاون بالقرب
من نيودلهﻲ .ومع ذلك ،ﻻ توجد قيادة واحدة ،وحاكم واحد ،ودولﺔ واحدة ﻓﻲ العالم اليوم لمساعدة
المسﻠمين المضطهدين .حقا إن عدم وجود دولﺔ تداﻓع عن مصالح المسﻠمين هو ما يش ّجع أعداء
اﻹسﻼم عﻠى استهداﻓهم وتنفيذ جراﺋمهم الوحشيﺔ والدنيﺋﺔ ،بما ﻓﻲ ذلك ضد شرف أخواتنا دون خوف
من التداعيات.
يجب أن يعﻠم هؤﻻء المتطرﻓون الهندوﻓتا أن شرف أخواتنا مق ّدس ﻓﻲ اﻹسﻼم .يت ّم وضع حمايته
يعرف القرآن قول كﻠمﺔ واحدة لﻼﻓتراء ضد سمعﺔ
عﻠى مستوى حمايﺔ الحياة نفسها .ﻓﻲ الواقعّ ،
المرأة العفيفﺔ كجريمﺔ خطيرة تستحق عقابا ً شديدا ً .ﻓقد أجﻠى النبﻲ ﷺ قبيﻠﺔ يهوديﺔ كامﻠﺔ ،بنﻲ
قينقاع ،من الدولﺔ اﻹسﻼميﺔ ﻓﻲ المدينﺔ المنورة بسبب إساءة معامﻠتهم ﻻمرأة مسﻠمﺔ واحدة .وقاد
الخﻠيفﺔ المعتصم جيشا ً ضخما ً ﻹنقاذ امرأة مسﻠمﺔ واحدة أسرها الرومان .وحشد الخﻠيفﺔ الوليد بن
عبد المﻠك جيشا ً هاﺋﻼً ،بقيادة القاﺋد المسﻠم العظيم ﷴ بن قاسم ،ﻹنقاذ مجموعﺔ من النساء واﻷطفال
المسﻠمين الذين سجنهم المﻠك الهندوسﻲ المستبد ،رجا ضاهر ،وأعادهم .ﻓالخﻠيفﺔ هو السند ﻓﻲ ظل
حكم اﻹسﻼم .أظهر النبﻲ ﷺ وقادة اﻹسﻼم الحقيقيون شدة اﻻستجابﺔ المطﻠوبﺔ ﻓﻲ اﻹسﻼم عندما
تنتهك كرامﺔ المرأة المسﻠمﺔ .إذن ،كيف سيتم اتباع إرثهم اليوم عندما يتم تدنيس شرف أخواتنا ﻓﻲ
الهند وﻓﻲ جميع أنحاء العالم؟ أﻻ يتطﻠب إقامﺔ دولﺔ ت ُق ّدر حقا ً كرامتهن عﻠى النحو الذي ح ّدده القرآن
والسنﺔ؟ أﻻ تتطﻠب قيادة إسﻼميﺔ حقيقيﺔ تتبنى بجديﺔ واجبها اﻹسﻼمﻲ لحمايﺔ شرﻓهن؟ أﻻ تحتاج
إلى حاكم إسﻼمﻲ مخﻠص يحشد جيشه دون تردد لﻠدﻓاع عنهن ،مثل الخﻠفاء ﻓﻲ الماضﻲ؟ وما من
دولﺔ أخرى يتحقق كل هذا ﻓﻲ ظﻠها غير الخﻼﻓﺔ عﻠى منهاج النبوة .لذلك ندعو المسﻠمين ﻓﻲ الهند
وﻓﻲ جميع أنحاء العالم إلى العمل مع حزب التحرير ﻹقامﺔ هذه الدولﺔ النبيﻠﺔ عﻠى وجه السرعﺔ.
﴿ َو ﱠ ُ َم َع ُك ْم َو َلن َي ِت َر ُك ْم أَ ْ
ع َما َل ُك ْم﴾.
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