﷽
افتحوا المساجد قبل أن...
الخبر:
أشار وزير الدولة لشؤون اﻹعﻼم اﻷردني أمجد العضايلة إلى أن الحكومة لم تتخذ قرارها بعد بفرض
حظر شامل نهاية اﻷسبوع ،كما لم تتخذ قرارا بفتﺢ المساجد حتى اﻵن ،مستدركا قوله بأن جميع اﻷمور
قابلة للدراسة) .رؤيا اﻹخباري(.
التعليق:
لن أطيل كثيراً ،ولن أعلق بأكثر مما يكتبه أكثر الناس وعامتهم ،ويطالبون به ،إن المطلوب ﻓتﺢ
المساجد بأسرع وقت ،ﻓليست اﻷسواق أولى من المساجد ،ﻓلم تتوقف التجمعات ﻓي اﻷسواق طيلة ﻓترة
الحظر ،ﻓلماذا تبﻘى المساجد مﻐلﻘة؟!
إن الحجة التي يتعلل بها النظام ﻓي اﻷردن ،وأقول :النظام ،وﻻ أقول الحكومة ،ﻷن الحكومة ما هي
إﻻ واجهة للنظام ،يحملها النظام وزر ﻓشله ،كما هي العادة ،وتتحول الحكومة إلى كبش ﻓداء ﻹنﻘاذ النظام
المتهالك ،المتوقع سﻘوطه من زمن ،أٌقول :إن الحجة التي يتعلل بها النظام ﻓي اﻷردن ﻹغﻼق المساجد
حجة واهية لم تعد تنطلي على أبسط الناس ،ناهيك عن الشعب ﻓي اﻷردن ،الذي يتمتع بدرجة عالية من
الوعي ،والكل يتساءل :إن كانت المساجد مﻐلﻘة لمنع التجمع للحيلولة دون انتشار الفيروس ،ﻓلماذا يسمﺢ
بالتجمع ﻓي غيرها ،كاﻷسواق مثﻼً ،أو أمام البنوك والمصارف وغيرها؟
وأقول للعضايلة ،وبﻘية زمﻼئه ﻓي الحكومة :إن كنتم أصحاب قرار ﻓاﻓتحوا المساجد ،وأصدروا آلية
لتنظيمها كما تفعلون مع غيرها ،وإن لم تكونوا أصحاب قرار ،وهو الﻐالب على الظن ،ﻓاعترﻓوا بذلك إن
كانت لديكم الجرأة ،حتى ﻻ تصيبكم قارعة الحكومات التي سبﻘتكم ،ﻓإنكم إن لم تفعلوا ستتحملون وزر
النظام ،وسيجعلكم كبش ﻓداء كمن سبﻘكم ،ولن ينفعكم حينها ﻻ النظام المتهالك ،وﻻ العلماء الموظفون الذين
يصدرون لكم الفتاوى ،ولن ترحمكم اﻷمة حينها ،وﻻ تدرون عن موقفكم بين يدي ﷲ ،ﻓإنكم إن تخرجوا
من الحكومة وأنتم تﻘولون الحق ،وتفعلون الحق ،ﻓلعل ذلك ينفعكم عند ﷲ تعالى ،ويﻘدّر الشعب لكم هذا
الموقف ،وتخرجون من الحكومة مرﻓوعي الرؤوس ،ﻓإنكم أوﻻً وآخرا ً خارجون منها ،ومن الدنيا كلها.
ي بكم اﻷمةُ إلى
انظروا إلى تحركات الناس ﻓي بﻼد أخرى ،واعتبروا ،واﻓتحوا المساجد قبل أن تُل ِﻘ َ
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