هدم اخلالفة أم احملن والعمل إلقامتها أعظم املنح
إن االبتالءات سنّة إهلية وما هذه الدار إال دار امتحان وابتالء ،يقول هللا سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيله:
ِ
ور﴾ .فال ب ّد أن يُبتلى اإلنسان
﴿الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ت َوا ْْلَيَاةَ ليَ ْب لُ َوُك ْم أَي ُك ْم أ ْ
َح َس ُن َع َمالا َو ُه َو ال َْع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
يسره أو ما يسوءه ،وهذه سنّة هللا يف اختبار عباده ليمحص إمياهنم .ومن نعمة هللا تعاىل على عبده
سواء مبا ّ
املؤمن أن أمره كله خريٌ ،فهو يف نعمة وعافية يف مجيع أحواله ،ذلك أن "العقيدة حق يعتنق لذاته ،واملؤمن ال

جيرب إهله؛ فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له ،مستسلم ابتداء لكل ما جيربه عليه ،راض ابتداء بكل ما يناله
من السراء والضراء" (من ظالل القرآن لسيّد قطب).
يعوض اإلنسان عن مصائبه يف الدنيا يف
وإن من أعظم ما يبتلى به املؤمن هي املصيبة يف الدين فقد ّ
ط السيئات وتُرفع الدرجات إال ال ّدين فال فداء له .لذا كان من دعاء النيب
النفس والعرض واملال خبري منها ُ
وُت ّ
ِِ
ِ
ب َِهمنَاَ ،ولَ َم ْب لَ َغ ِعل ِْمنَاَ ،ولَ تُ َسلِم ْط َعلَْي نَا َم ْن لَ
ﷺ « َولَ ََتْ َع ْل ُمصيبَ تَ نَا ِف ديننَاَ ،ولَ ََتْ َع ِل الدنْ يَا أَ ْك ََ
َخَر َجهُ الرتمذي .وما إصرار حكام املسلمني على إغالق املساجد ومتاديهم يف تعطيل صالة اجلمعة
يَ ْر ََحُنَا» أ ْ
وتعليق اجلماعات وحرمان املسلمني من ارتياد املساجد وصالة الرتاويح يف هذا الشهر املعظم بسبب فريوس

تدن مستوى
كوروان ،إال مثال بسيط وكربة من كرب شت نتيجة غياب اإلمام احلارس لإلسالم املطبّق له ،وما ّ

متعمد
معيشة النّاس ،وارتفاع مع ّدالت الفقر ،وغالء األسعار ،وازدايد مع ّدالت البطالة ،وما يتبعها من ختفيض ّ

لألجور ،وما انكسار املسلمني وانقصام ظهورهم إال لفقداهنم السند ،دولة اخلالفة ،ففقداهنا فاجعة وهدمها

النيب األكرم عليه أفضل الصالة والسالم.
أكرب مصاب ّ
حل ابملسلمني بعد وفاة ّ
االُتاد
الصحي ،وف ّكك ّ
وعرى النظام ّ
لقد كشف هذا الفريوس النقاب عن وهن النظام الرأمسايل وجشعهّ ،

للدول
األورويب ،وق ّدم كواليس النظام الليربايل وصورته احلقيقية بال رتوشات .هذه اجلائحة كانت اختبارا شامال ّ

صنّفت انمية بعد استباحة ثرواهتا وانتهاك مق ّدراهتا ،وال ّدول النّاهبة اليت زعمت تق ّدمها على ح ّد سواء،
اليت ُ
وتبني يف كليهما عجز النّظام الرأمسايل عن إدارة هذه األزمة وعن خلل سياساته وقصورها .هذا النّظام الذي
ّ
تفشت كل مظاهر
حت يف هذه الظروف ّ
للتغول وتكديس األرابح على حساب األرواحّ ،
سعى ابستمرار ّ
االّتار
األاننيّة واالستغالل واجلشع على مجيع املستوايت أفرادا وحكومات ونظاما دوليّا؛ من االحتكار يف ّ

تعمد بعض احلكومات
بوسائل الوقاية من الفريوس كتوفري الكمامات واملعقمات واملواد الغذائية األولية ،إىل ّ
وسن إجراءات يف إطار جماهبة تداعيات كوروان االقتصادية لفائدة أصحاب رؤوس
دعم نظرية حصانة القطيع ّ

األموال للحصول على تعويضات غري مستح ّقة ،واقتطاع من أجور املوظفني يف حني عجزت هذه احلكومات
حت عن إيصال بعض املعوانت اإلنسانية إىل العائالت املعوزة اليت خرج كبارها يستجدون الفتات طوابري

مكتظة أمام مكاتب الربيد .وهذا السيناريو نفسه تكرر من قبل يف األزمة املالية العاملية لسنة  2008حيث
توجهت املبالغ الطائلة املقرتضة إىل خزائن البنوك والشركات بدال من إنقاذ املتضررين من عامة الشعب .وال
ّ
ريب أن االستدانة واالقرتاض اخلارجي ابت اخليار األوحد حلكام املسلمني يف أزمة كوروان أيضاّ .أما املبادرة

اليت طرحها صندوق النقد ال ّدويل يف نيسان/أبريل  2020فقد متثلت يف تعليق مدفوعات خدمة الديون لـ25

دولة عضوا فيه وق ّدرت ب ـ 213مليون دوالر ولكنه مل يسقطها ابلرغم من أنه قد تلقى دعما دوليا ملواجهة
تبعات كوفيد 19-يساوي  500مليون دوالر.

ويتبني
لقد كان فريوس كوروان مبثابة القطرة اليت أفاضت الكأس ليتّضح ابلربهان احتضار النظام احلايلّ ،
ويليب حاجيات رعاايه فردا فردا .هذا النظام ،هو
أننا حباجة إىل نظام عاملي بديل ،نظام رعاية ال يقصي أحدا ّ
فهلم إىل نيل شرف العمل إلقامتها ونصرة
اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ،وعد هللا احلق وبشرى نبيّهّ ،

احلق ،فاهلل تعاىل قد اشرتط نصرته من عباده ليتكفل بنصر احلق من عنده وجيعل العاقبة للمتّقني.
ص ُرهُ إِ َّن َّ
ص َر َّن َّ
ي َع ِزيز﴾
اّللَ لََق ِو ٌّ
اّللُ َم ْن يَ ْن ُ
﴿ َولَيَ ْن ُ
كتبته إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي ْلزب التحرير
درة البكوش
م .م

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

