انعكاسات كوروان :األزمة تتطلب نظاما عامليا جديدا!
يوما بعد يوم تظهر أزمة كورون حقيقة األزمة اليت يعاين منها النظام العلماين الرأمسايل القائم ،سواء على
صعيد أفكاره أو على صعيد منظومته التشريعية.
فبينما يقضي فريوس كورون على حياة الكثري من البشر ،جند أن الفريوس ليس هو السبب احلقيقي
لألزمة ،بل األزمة تتمثل ف النقص الذي تعاين منه األنظمة الصحية.
فاخلوف اجلماعي والذعر ،أو األزمة االقتصادية اليت ال مفر منها ،سبب ذلك كله يرجع إل األسس
الفكرية اخلاطئة والنظم الظاملة واملتجردة من القيم اإلنسانية اليت يقوم عليها النظام الرأمسايل.
إن حاجة البشرية للبديل املبدئي تظهر بوضوح ابلتوازي مع تطور األزمة ،وكذلك تربز احلاجة إل نظام
سياسي يقوم برعاية شؤون البشر ابلعدل .نظام يكون القطاع الصحي فيه والصناعات الدوائية والبحوث
العلمية ذات الصلة قائمة على أساس إشباع حاجات الناس ،ووضعها على رأس سلم األولوايت بغض النظر
عن أعمارهم وظروفهم الصحية ،بدال من جعل األولوية للمصاحل االقتصادية كما هو حاصل اليوم ف ظل
النظم الغربية.
بناء على ذلك فمن األمهية مبكان بيان النقاط التالية:
 )1مرة أخرى ،يظهر الوجه احلقيقي للرأمسالية وذلك بتقدميها للمصاحل االقتصادية على حياة البشر ف
العديد من الدول الغربية وذلك من خالل معاجلتها ألزمة فريوس كورون.
فأمريكا اليت تقود ما يسمى ابلعامل الغريب احلر ،تواجه اآلن كارثة صحية بسبب نظامها الصحي القائم
على شركات التأمني ،واليت بدورها تعاين من أزمة ،إضافة إل أن احلكومة قد جعلت ف رأس سلم أولوايهتا
املصاحل االقتصادية للنخبة بدال من جعل األولوية للصحة العامة.
أما هنا ف الدمنارك فقد انتهجت الدولة ف العقود املاضية سياسة التوفري ف جمال الرعاية الصحية ،وهذا
ما ظهر جليا خالل هذه األزمة.
فمنذ عام واحد انتقد االقتصاديون احلكومة لتخصيصها مبلغ  6مليار كرونة فقط للقطاع الصحي وهو ما
يعادل نصف املبلغ الذي حيتاجه القطاع حبسب تقدير وزارة املالية.
 )2لقد أثبتت النظم القائمة فشلها ف عالج األزمة احلالية .فلقد حذرت منظمة الصحة العاملية مبكرا،
أبن هذا الفريوس سوف ينتشر إل مناطق أخرى ف العامل ،ومن املرجح أن يصبح وابء عامليا ،وحينما أخذ
الفريوس ابالنتشار ،نصحت منظمة الصحة العاملية أبن يتم فحص مجيع احلاالت اليت يشتبه هبا وعزهلا حملاصرة

املرض ،ولكن مل أتخذ احلكومات األوروبية النصيحة على حممل اجلد ،ما استدعى أن يقوم كبري خرباء منظمة
الصحة العاملية مرة أخرى بتوجيه االنتقاد للحكومات الغربية على طريقة عالجها لوابء كورون العاملي.
 )3لقد بني اإلسالم بشكل واضح اإلجراءات الواجب على املسلمني اختاذها ف حال وجود وابء ،ومنها
النظافة واحلجر الصحي للمرضى ،وهذا أمر واضح ومعروف ف النصوص الشرعية ،إضافة إل ذلك فقد رسخ
اإلسالم مفهوم األجل ،والتوكل على هللا والرضا ابلقضاء ،بشكل ال يدع جماال للشك عند اإلنسان املسلم أبن
َّ ِ
ب َّ
اَللُ لَنَا ُه َو َم ْوََل َان
احلياة واملوت بيد هللا ،وكذلك الصحة واملرض .قال تعال﴿ :قُل لن يُصيبَ نَا إََِّل َما َكتَ َ
و َعلَى َِّ
اَلل فَ لْيَ تَ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن﴾ [التوبة.]51 :
َ
 )4إن رمحة اإلسالم وحده ونظام اخلالفة هو القادر على معاجلة قضااي البشر بشكل عادل وصحيح.
فالشريعة اإلسالمية تقدم دوما حياة البشر على االهتمام ابألمور املادية ،ففي حال انتشار مرض من األمراض
يتم تسخري القدرات املادية للدولة إضافة إل فرض ضريبة على األغنياء ملواجهة هكذا جائحة ومحاية حياة
البشر ،ويتم إيالء عناية خاصة للفئة األضعف ف اجملتمع.

لقد أصاب فريوس كورون العامل ،ف الوقت الذي ميتلك فيه  8أفراد ما يعادل ما ميلكه نصف سكان
الكرة األرضية .لقد آن األوان ألن يفتح الناس أعينهم على البديل احلقيقي لشر الرأمسالية ،فطاملا استمرت
هيمنة الرأمسالية ،فإن غالبية البشر لن جيدوا األمن واألمان والطمأنينة.
أما حنن املسلمني فإننا مستبشرون ومطمئنون .مستبشرون أبن هللا يهيئ الدنيا لعودة اخلالفة ،ومطمئنون
أبن ذلك حيصل ف الوقت نفسه الذي تتهيأ فيه أمة حممد ﷺ الستعادة دورها القيادي ف رعاية شؤون الناس
وفق أحكام دين هللا عز وجل ولتكون مشعال يهتدي الناس به.
كتبه إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
عبد الرمحن حممد – الدمنارك
#كورونا
#Covid19
#Korona
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