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تقدٌم ٌحٌى نسبت  -الممثل اإلعالمً لحزب التحرٌر فً برٌطانٌا
(مترجم)
كممدمة لدور ٌحٌى نسبت الجدٌد ،هذه ممابلة لصٌرة تعطً نظرة ثالبة لجوانب مختلفة عن عمل حزب التحرٌر فً برٌطانٌا.
 )١ما هو شعورك بخصوص تعٌٌنك ممثالا إعالمٌا ا لحزب التحرٌر فً برٌطانٌا؟
إنه لشرف عظٌم لً أن أكون ممثبل لئلسبلم فً الغرب ،ومسؤولٌة كبٌرة .بصفتنا مسلمٌن نعلم أن هللا سبحانه أرسل خاتم
األنبٌاء دمحما ً  للبشرٌة جمعاء ،إلخراجهم من الظلمات إلى النور بأنظمته التً تعالج جمٌع جوانب الحٌاة .معظم الناس هنا فً
برٌطانٌا ال تصلهم سوى صورة مشوهة عن اإلسبلم ،فً حٌن تتعرض جالٌتنا لضغوط من أجل الخضوع لصٌغة علمانٌة محرفة
عن اإلسبلم .فً مثل هذا المناخ ،هنان الكثٌر مما ٌجب المٌام به لضمان فهم الناس لئلسبلم الفهم الصحٌح.
 )٢هل تعتقد أن عودة الخالفة على منهاج النبوة هً أقرب إلى أن تصبح حقٌقة واقعة؟
تحمٌك النصر هو من عند هللا سبحانه وتعالى ،ومع ذلن ٌمكننا أن نرى ٌوما بعد ٌوم أن السٌر وفك شرع هللا تعالى بدأت
تظهر ثماره .فها هً األمة الكرٌمة تظهر مماومة متزاٌدة لعمبلء الموى االستعمارٌة ،حٌث ٌرفض المسلمون التدخل الغربً فً
سورٌا والعراق وباكستان وأفغانستان ،مما ٌسمح للمشاعر اإلسبلمٌة ومفاهٌم األعماق بالتأثٌر على الطرٌمة التً ننظر بها إلى
العالم وشؤونه.
ومن الجدٌر بالذكر أن هللا لد فرض علٌنا أن نحٌا وفك طرٌمة اإلسبلم فً العٌش ،بغض النظر عن الظروف ،كما أوجب
علٌنا العمل الستنناف طرٌمة العٌش هذه إذا كانت غانبة؛ لٌس فمط كرد فعل على الممع ،بل ألن األصل فً المسلمٌن أن ٌعٌشوا
وفك شرع هللا ،وأن ٌبٌنوا لبمٌة العالم جمال دٌن هللا.
 )٣ما هً التحدٌات والفرص المتاحة للدعوة فً الغرب؟
الحٌاة ملٌنة بالتحدٌات ،التً ٌمكن أن ٌنظر إلٌها بطرٌمة أخرى ،فهً فً الوالع فرص متاحة لحملة الدعوة .اإلسبلم لم ٌأت
لآلسٌوٌٌن أو األفارلة أو العرب فحسب ،وال للمسلمٌن فمط؛ بل هو طرٌمة للعٌش ،ومبدأ جاء لتنظٌم حٌاة اإلنسان ،ومعالجة
مشاكل الحٌاة بوصفها مشاكل إنسانٌة ،بغض النظر عن الدٌن والعرق واللون .فالناس العادٌون فً برٌطانٌا ،مسلمون وغٌر
مسلمٌنٌ ،عاملون مثل كرة لدم سٌاسٌة ،دون أي اهتمام حمٌمً بكٌفٌة رعاٌة شؤونهم .وبرٌكسٌت مثال على ذلن .ففً الولت الذي
نرى فٌه نماشا كبٌرا بشأن مشارٌع لوانٌن االنفصال والجداول الزمنٌة لذلن ،نرى الرجل العادي ٌعانً بسبب الملك وعدم
االستمرار؛ كما أن المشاعر المومٌة التً أثٌرت خبلل االستفتاء أدت بنا إلى أن نرى جرانم الكراهٌة فً ازدٌاد .وهذه الحالة
المؤسفة هً فرصة لتمدٌم اإلسبلم كطرٌمة عٌش متمٌزة للحٌاة؛ ذات صلة كبٌرة جدا لجمٌع الناس الٌوم.
 )٤هل تقول إنكم تحاولون إقامة الخالفة فً برٌطانٌا؟
ال ،نحن نرى أن الببلد اإلسبلمٌة هً المكان المناسب إللامة الخبلفة ،لذلن فإن كل عمل الحزب فً هذا الصدد ٌتركز فً
تلن الببلد .وهذا واضح فً ثمافة الحزب المنشورة فً كتبه وعلى موالعه ،فضبل عن الحمٌمة الواضحة بأن عملنا الفعلً هو هنان.
ومع ذلن ،فإن عٌشنا خارج الببلد اإلسبلمٌة ال ٌعفٌنا من وجوب االلتزام بأن نكون جزءا من العمل الستنناف الحٌاة اإلسبلمٌة.
 )٥ما هً طبٌعة عملكم فً برٌطانٌا؟
نحن نعمل هنا لمساعدة الحزب فً عمله فً الببلد اإلسبلمٌة ،وبطبٌعة الحال فنحن ندعو ونحث جمٌع المسلمٌن لبلنخراط
معنا فً هذا العمل العظٌم.
إن عمل حزب التحرٌر فً برٌطانٌا هو عمل فكريٌ ،تمثل فً الغالب فً بٌان حمٌمة اإلسبلم للمسلمٌن وغٌر المسلمٌن ،حتى
ٌتمكن الجمٌع من التوصل إلى خٌار واع حول كٌفٌة عٌش حٌاتهم .فنمدم طرٌمة الحٌاة اإلسبلمٌة ،التً تشمل الخبلفة كسلطة
سٌاسٌة ،كبدٌل عادل وعملً للهٌمنة الرأسمالٌة العلمانٌة التً ٌعانً منها العالم كله حالٌا .تسعى الحكومات الغربٌة ووسانل
اإلعبلم الرنٌسٌة وأصحاب المصالح الكبٌرة فً النظام الرأسمالً العالمً الحالً إلى تصوٌر الخبلفة على أنها شًء مخٌف ،مثل
تنظٌم الدولة أو الدولة البلهوتٌة .ولكن ،دعونا نكون واضحٌن فإن دولة الخبلفة على منهاج النبوة المادمة لرٌبا بإذن هللا لٌست هً
مثل أي من هذه النماذج ،بل هً دولة متمٌزة تحمل رسالة إٌجابٌة إلنماذ العالم.

ونحن نهدف إلى لٌادة الناس فً كفاح فكري ضد العلمانٌة وجبروتها بإعداد الجالٌة المسلمة لٌكونوا سفراء اإلسبلم للبشرٌة
جمعاء .لذلن سوف نرى أن عملنا ٌتمٌز بمدر كبٌر من شرح والع اإلسبلم والخبلفة وما ٌمكن أن ٌمدماه للناس العادٌٌن فً العالم،
بحٌث تصبح الخبلفة دولة ٌتوق الناس جمٌعا لها .ونحن ندعو الناس إلى اعتبار اإلسبلم طرٌمة عٌش حمٌمٌة وبدٌلة لحٌاة الضنن
التً ٌحٌونها ،وأن ٌختاروه ألنفسهم.
وكلما أراد أكادٌمً أو أستاذ مخلص أن ٌخوض مع المسلمٌن فً حوار حول موضوع الخبلفة ،فإنه ٌخاطر بتهمٌشه وإساءة
معاملته باعتباره مشاركا فً منصة حوار مع (متطرفٌن) .ولذلن ،فإن عملنا هنا ٌشمل دحض دعاوى أولنن الذٌن ٌفترون كذبا
على طرٌمة الحٌاة اإلسبلمٌة ،وأٌضا لٌادة الجالٌة المسلمة لتنشط فً تحدي أولنن فكرٌا.
 )٦هل ترى أن تأثٌر اإلسالم والمسلمٌن ٌنمو فً العالم الغربً؟
ال شن أن عدد المسلمٌن فً العالم الغربً لد زاد بشكل كبٌر ،ومع هذا النمو فمد ازداد أٌضا الوعً على اإلسبلم .فما الذي
ٌمكن أن نتولعه عندما تمارس العلمانٌة مثل هذا الظلم ،والتدمٌر ،والبؤس ،وعدم االستمرار االلتصادي ،بل أكثر من ذلن بكثٌر؟
لمد دمرت الرأسمالٌة حٌاة البشرٌة .فمثل هذا السجل السٌئ هو إدانة صارخة لصبلحٌتها لحل مشاكل اإلنسان ،وتركنا جمٌعا
نستجدي الحلول.
إن اإلسبلم هو رسالة للبشرٌة جمعاء ،حٌث ٌمدم معالجات لطرٌمة عٌشنا فً هذه الحٌاة ،مبنٌة على أساس راسخ ،على عكس
العلمانٌة ،التً ال أساس لها سوى المصالح األنانٌة والتنازالت الملتوٌة .لكننا لسنا مثل المستعمرٌن الذٌن ٌسعون إلى إجبار الناس
على اإلٌمان بمبدنهم بالموة ،وتحوٌلهم لسرا إلى معتمداتهم .بدال من ذلن فإننا ندعو الناس إلى فكرة ،حتى إذا لبلوها وآمنوا بها،
توجب علٌهم أن ٌعٌشوا حٌاتهم وفمها.
ونحن نعتمد أن معظم البشرٌة مهتمون فً نهاٌة المطاف بالحمٌمة ،وبااللتزام بالمٌم المشتركة للعدل وٌرفضون الظلم .ومع
ذلن سٌكون هنان دانما فنة صغٌرة حرٌصة على استغبلل اآلخرٌن بأي ثمن من أجل مصالحها الشخصٌة .وهذه المجموعة
الصغٌرة هً التً تخشى من إتاحة فرصة عادلة للناس لفهم ورؤٌة جمال الحٌاة اإلسبلمٌة التً اختارها الخالك سبحانه للبشرٌة،
خشٌة أن تتضاءل لوة هذه النخبة ،إذا ما ترن بمٌة الناس ظبلم الظلم وأتوا إلى النور.
فعندما تشوه هذه النخبة من الناس بشكل نشط صورة اإلسبلم وتخدع الناس عن والع العلمانٌة ،فإننا نعتمد أن من واجبنا أن
نكشفهم ونفضح خداعهم ،حتى ٌتسنى للناس بالفعل حرٌة اختٌار العمٌدة التً ٌمبلونها وطرٌمة الحٌاة التً ٌجب أن ٌتبعوها.
لمد أظهر التارٌخ مرارا وتكرارا أنه عندما ٌمنح الناس حما فرصة رؤٌة عدل اإلسبلم فً والع الحٌاة العملٌة من دون تشوٌه،
فإنهم ٌنجذبون إلٌه وٌعتنمونه ألنفسهم ولؤلجٌال التً تأتً بعدهم.
 )٧ما هً رسالتك إلى الرجل العادي فً برٌطانٌا وللجالٌة المسلمة؟
إنها الرسالة نفسها ،ألننا الٌوم جمٌعا ضحاٌا لنظام ٌمتص دماءنا ،وٌحرمنا من أي خٌار حمٌمً .فغرٌنفٌل ،وبرٌكسٌت،
والخدمة الصحٌة الوطنٌة ،والتعلٌم ،والضرانب ،والسٌاسات الخارجٌة ،وما إلى ذلن ،كلها أمثلة تفضح لساوة طرٌمة العٌش
الرأسمالٌة وعدم إنسانٌتها ،واإلسبلم لدٌه رؤٌة بدٌلة وحلول جذرٌة تفصٌلٌة ترتمً بالبشرٌة.
نتمنى لجمٌع الناس أن ٌسمعوا وٌفهموا ما ٌمدمه اإلسبلم للعالم من خٌر.
وبالنسبة للجالٌة المسلمة هنا ،فإن لدٌنا رسالة إضافٌة:
إن امتبلككم رؤٌة واضحة لحمٌمة اإلسبلم ،على الرغم من الضغط المستمر والمتزاٌد لجعلكم تخضعون وتمبلون المٌم
العلمانٌة ،لهو أمر تفخرون به ،ونحن نعتز بكم على هذا .وإن مشاهدتكم ولوع الظلم على إخوانكم وأخواتكم فً مٌانمار والعراق
وباكستان وكشمٌر وفلسطٌن والٌمن وسورٌا ،الذٌن استهدفهم المستعمرون ال لشًء إال إلٌمانهم باإلسبلم مثلكم ،لٌس أمرا سهبل
تصبرون علٌه ،ولكنكم صبرتم وسوف تستمرون فً صبركم ،بعون هللا ،ولدٌنا كل الثمة فً ذلن.
لمد حان الولت ألن ندرن جمٌعا بأننا نحمل مفاتٌح إنماذ البشرٌة من الظلم الشدٌد وهو النظام الرأسمالً العلمانً ،وهذا
المفتاح هو طرٌمة الحٌاة اإلسبلمٌة الخالصة ،عندما ٌتم تمدٌمها كمبدأ للبشرٌة .إنكم سفراء للناس فً برٌطانٌا لطرٌمة الحٌاة
اإلسبلمٌة ،فمد حان الولت لحمل هذه الدعوة فكرٌا ،حتى ٌستطٌع العالم رؤٌة الحك ممابل الباطل واضحا ً مثل النهار ممابل اللٌل.
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