غياب الرؤية اإلسالمية يف كيفية تعامل األنظمة يف البالد اإلسالمية مع أزمة كوفيد
(مرتجم)
إن الدول الغربية تكافح جائحة فريوس كوروان ،واألنظمة يف البالد اإلسالمية كذلك .كما أهنم يعانون من مئات
اآلالف حت من الوفيات بسبب االفتقار إل مرافق الرعاية الصحية ،وسوء التعامل ،وكذلك سياسة اإلغالق القاسية
وعدم الكفاءة لتأمي االحتياجات األساسية لشعوهبم .ومع ذلك ،هناك شيء واحد الفت للنظر يف سياسات حكام
املسلمي يف هذا الوابء ،أي غياب الرؤية اإلسالمية يف سياساهتم .إن عدم وجود منظور إسالمي يف هذه السياسات
املختلفة واضح يف إندونيسيا وماليزاي ،وبنغسا سريومبون يف جنوب شرق آسيا.
يف إندونيسيا :كانت احلكومة يف حالة إنكار وأبدت موقفاً جاحماً يف البداية ،حت قال أحد الوزراء إن إندونيسيا
حمصنة ضد الفريوس التاجي ألن الناس عادة ما أيكلون انسي كوسنج (أرز القط) .عالوة على ذلك ،كان النظام احلاكم
يزيد الوضع سوءا من خالل الرتحيب ابلسياح إل إندونيسيا ،ودفع مستخدمي اليوتيوب للرتويج للسياحة اإلندونيسية،
وخفض أسعار تذاكر الطريان بنسبة  ،٪50والسماح للعمال األجانب الصينيي ابالستمرار يف القدوم .وعندما بدأ
الناس يف الوقوع ضحااي ،كان تباطؤ موقف احلكومة واضحاً أيضاً .ومع ذلك ،حت بعد أن أدركت أهنا كانت حالة
طوارئ ،ارتكبت احلكومة خطأ فادحاً من خالل إصدار الالئحة احلكومية يف ليو للقانون (بريبو) رقم  1لعام ،2020
واليت أظهرت جوا من األوليغارشية فحمت االقتصاد والشركات وقدمتها على رعاية ضحااي فريوس كوروان .وأخطأت
احلكومة أبخذ املزيد من القروض األجنبية لتصل إل  %3مقلدة بذلك النظام الرأمسايل ،حيث استخدمت احلكومة
تفشي الفريوس التاجي لتربير احلفاظ على األوليغارشية الرأمسالية يف أكرب بلد إسالمي.
يف هذه األثناء يف ماليزاي :أصدرت احلكومة سياسة إغالق املساجد وإلغاء صالة اجلمعة ،وذلك ملنع تفشي وانتقال
الفريوس ،عن طريق منع احلشود أو جتمع الناس .ومع ذلك ،أظهرت هذه السياسة معايري مزدوجة ألن حشود الناس يف
األسواق واحملالت التجارية ليست ممنوعة ،وال تزال العديد من املكاتب الكبرية تعمل .عالوة على ذلك ،فإن األمر املثري
للدهشة يف هذه احلالة هو اجلدل حول طرد قارب مليء مبسلمي الروهينجا من املفرتض أن يهبط يف ماليزاي ،من البحرية
امللكية املاليزية ،مما أدى إل موهتم على منت القارب بسبب اجلوع! ومن املفارقات أن الكثريين أشادوا هبذا اإلجراء على
أساس أن الالجئي الروهينجا املوجودين بكثرة يف ماليزاي ،من احملتمل أن ينقل هؤالء الالجئون الفريوس إل البالد إذا ت
قبوهلم على أرض ماليزاي.
تظهر الردود والسياسات اليت اختذها حكام املسلمي يف التعامل مع الفريوس مدى هشاشة املبدأ الذي قامت عليه
حكوماهتم العلمانية ،وكذلك فضح عيوب "مبدأ الدولة القومية" اليت تشجعهم على تربير انقسامات األمة اإلسالمية
وجتريد الناس من اإلنسانية على أساس السياسات الوطنية ،كما هو واضح يف طرد احلكومة املاليزية لقارب الروهينجا.
بدالً من خدمة الناس ،فإن مبدأ هذه احلكومات ختدم الشركات واملستثمرين ،كما يتضح من السياسة يف إندونيسيا اليت

تصدر قانون بريبو على النحو املذكور أعاله .كما أن الدول ليس هلا أولوية يف احلفاظ على العقيدة اإلسالمية واحلفاظ
على أنشطة العبادة يف املساجد  -واليت جيب ضماهنا كحق لكل مسلم.
إن عدم وجود منظور إسالمي يف اسرتاتيجيات التعامل مع الفريوس يعكس احلاجة إل وحدة البالد اإلسالمية
للتغلب على هذه األزمة ابللجوء إل املبدأ اإلسالمي .سوف تدرك هذه الوحدة أهنا مؤسسة سياسية عاملية تتمثل
سلطتها يف أتمي مصال األمة اإلسالمية عند تطبيق أحكام اإلسالم ،وابلتايل محاية اإلنسانية.
إن اخلالفة ستحمل الرؤية اإلسالمية ومنوذج الدولة .حتدد الرؤية اإلسالمية دورين أساسيي للغاية للدولة أو احلاكم.
أوالً ،دور "الراعي" ،أي إدارة شؤون الناس مبا يف ذلك إدارة احلياة العامة وفقاً للشريعة .قال النب ﷺ« :ا ِإل َمام َراع
َوَم ْسئول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» (رواه أمحد والبخاري) .اثنياً ،دوره "كجنة" أي (درع) ،ويشمل هذا محاية األمة وحترير البشرية من
االستعمار بكل أشكاله .قال النب ﷺَّ « :إَّنَا ِْ
اإل َمام جنَّة ي َقاتَل ِم ْن َوَرائِِه َوي تَّ َقى بِ ِه» (رواه مسلم).
لذلك يف اإلسالم ،املال والدم والعرض هو مسؤولية تتحملها الدولة كاملةً لكل فرد .قال النب ﷺ« :فَِإ َّن ِد َماءَك ْم
ِ ِ
الش ِ
يف بَلَ ِدك ْم َه َذا ،لِي بَلِِّ ِغ َّ
اهد
َوأ َْم َوالَك ْم َوأَ ْع َرا َ
يف َش ْه ِرك ْم َه َذاْ ِ ،
ضك ْم بَ ْي نَك ْم َح َرام عَلَْيك ْم َكح ْرَمة يَ ْومك ْم َه َذاْ ِ ،
ِ
ب» (رواه البخاري ومسلم).
الْغَائ َ
وابلعمل على دوره هذا ،لن حيدث أي إمهال وهجر  -وهي مسة احلكومات العلمانية الرأمسالية .فاحلاكم (اخلليفة)
سيكون أول من يطيع الدين خوفا من ربه ،يف التعامل مع كوفيد  ،19فيعمل على حتقيق (مقاصد الشريعة اإلسالمية)
وهي:
أوال :حفظ الدين؛ احلفاظ على عقيدة األمة وضمان احلفاظ على مجيع االلتزامات ،مبا يف ذلك صالة اجلماعة يف
املسجد حت مع القيود املادية يف اجملتمع .جيب على الدولة إصدار إجراءات فنية للصالة يف املسجد أثناء اجلائحة،
وعدم إغالق مجيع املساجد بشكل أعمى .سيقود اخلليفة التوبة مباشرة ،ألن هناك فرصة أن حتدث أي كارثة أو آالم
بسبب األخطاء أو الذنوب اليت يرتكبها اخلليفة وشعبه .جيب على اخلليفة أن يدعو إل التوبة ويطلب املغفرة من للا
سبحانه وتعال حت تنتهي الكارثة بسرعة.
اثنيا :حفظ النفس؛ إن محاية أرواح الناس هي أولوية قصوى بدالً من محاية االستقرار االقتصادي ،حيث إن
فقدان حياة املسلم أكرب من تدمري العامل .قال النب ﷺ« :لَزوال الدُّنْ يا أ َْهون َعلَى َِّ
اَلل ِم ْن قَ ْت ِل م ْؤِمن بِغَ ِْي َح ِّق» (رواه
ََ
َ َ
النسائي والرتمذي) .فخالل أي تفش لألمراض املعدية ،جيب تطبيق سياسة احلجر الصحي أو اإلغالق كما يطبقها النب
ﷺ .طبقت هذه الطريقة منذ زمن النب ﷺ للتخفيف من انتشار األمراض املعدية إل مناطق أخرى .ولضمان تنفيذ
األمر ،بن النب ﷺ سوراً حول املنطقة امللوثة ابملرض .كما حذر الناس من االقرتاب من املناطق امللوثة ابملرض .قال
ﷺ« :إِذَا ََِس ْعتم ِِبلطَّاع ِ
وهاَ ،وإِذَا َوقَ َع ِِب َْرض َوأَنْ ت ْم ِِبَا فَالَ ََتْرجوا ِم ْن َها» (رواه البخاري)
ون ِِب َْرض فَالَ تَ ْدخل َ
ْ
اثلثا :حفظ العقل؛ مع تعزيز أمهية اإلميان واملعرفة والتوبة؛ جيب توفري التعليم واملعلومات املناسبة حول فريوس
كوروان .ومن انحية أخرى ،جيب على الدولة محاية الناس من التضليل واخلدع اليت من احملتمل أن تسبب القلق والذعر
والفوضى بي اجملتمع .جيب أن يكون لدى الدولة القدرة والسيطرة على تدفق املعلومات املتداولة يف اجملتمع ،من خالل

"تعزيز اجلانب الفكري والروحاين" يف األمة .يتم ذلك من خالل رفع مستوى األمة من حيث الفكر والروحانية مع
اإلسالم ومعتقداته وأحكامه ،ليكون قوايً ويواجه أي كوارث وحتدايت؛ وهذا جيسد جمتمعا إسالميا قواي ونبيال ونقيا
بسبب تقواه وصموده يف وجه أي مذل.
رابعا :حفظ النسل؛ يف هذه احلالة من اإلغالق ،سيتم اختبار قوة بناء األسرة املسلمة ألهنم يبقون يف منازهلم.
وبصرف النظر عن التقوى الفردية والسيطرة من اجملتمع ،ستستمر الدولة يف تعزيز قيم احلياة واملودة والرمحة حت تشعر
األمهات دائماً ابألمان يف تعليم أطفاهلن يف املنزل .من انحية أخرى ،فإن اخلالفة ستفرض عقوابت صارمة على أي
(قمع أو أفعال غري عادلة) داخل األسرة مثل العنف املنزيل.
خامسا :حفظ املال؛ أتمي احلاجات األساسية لكل فرد يف الدولة .ستقوم الدولة بتعبئة اخلدمات اللوجستية
واملساعدات الغذائية من املنطقة احمليطة هبا ،كما ستحفز املسلمي على التنافس مع بعضهم لتخفيف عبء إخواهنم
وأخواهتم .يف عهد اخلليفة عمر ،كانت هناك أيضاً سياسة أتخري مجع الزكاة يف وجه البالء .عن حيي بن عبد الرمحن بن
حطيب" :أوقف عمر بن اخلطاب دفع الزكاة يف عام الرمادة ومل خيرج جامعيه .ويف السنة التالية عندما رفع للا اجملاعة أمر
ابخلروج ومجع زكاة سنتي ،فطلب منهم أن يوزعوا سنة واحدة ،وجيلبوا هلا السنة األخرى" .كما اتبع اخلليفة عمر سياسة
تعليق عقوابت احلد على السرقة خالل عام الرمادة ،ألنه يف هذه احلالة كان من املمكن جداً للناس سرقة وتناول شيء
خيص شخصاً آخر ألهنم كانوا يتضورون جوعاً ومل يتمكنوا من العثور على الطعام ،وليس لديه خيار آخر .الصحابة
الذين عاشوا يف عصره مسحوا برأي عمر ووافقوا عليه .هذه هي إجابة الصحابة بشأن عقوبة السرقة يف حالة معينة.
ولكن ،خارج هذه الظروف غري العادية ،فإن حكم الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق ابلسرقة خمتلف.
جيب على حكام املسلمي هؤالء أن يتوبوا إل للا سبحانه وتعال ،ألن سياساهتم بعيدة كل البعد عن األهداف
النهائية لتطبيق الشريعة اإلسالمية .جيب أن يتخلوا عن مفهوم الدولة الفاسد الذي من صنع اإلنسان ،والذي سيزيد
االستبداد والدمار .حتتاج البشرية اليوم إل دولة هتتم حقاً ابإلنسانية ،وليس فقط ابملادية والربح .ما حتتاجه اإلنسانية
اآلن هو خليفة يتعامل مع هذا املرض ابعتباره أهم مشكلة إنسانية فوق كل األمور األخرى ،بغض النظر عن دين الناس
ومذهبهم وعرقهم .فنحن حباجة للخليفة الذي لن يقدر اجلائحة كمشكلة اقتصادية نفعية أو جمرد أرقام إحصائية! قال
ِ
ِ
ِ
ب َّ
النب ﷺَ « :م ْن َوَّاله َّ
اَلل
اَلل َع َّز َو َج َّل َش ْي ئًا م ْن أ َْم ِر الْم ْسل ِم َ
اجتِ ِه ْم َو َخلَّتِ ِه ْم َوفَ ْق ِره ْم ْ
ني فَ ْ
ب دو َن َح َ
احتَ َج َ
احتَ َج َ
اجتِ ِه َو َخلَّتِ ِه َوفَ ْق ِرهِ» (رواه أبو داود والرتمذي).
َع ْنه دو َن َح َ
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