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بيان صحفي

كشف خطة إنقاذ سياسة المنع (بريفنت)
(مترجم)
عقد حزب التحرير /بريطانيا ،يوم األحد  22تشرين األول/أكتوبر  ،2017مؤتمرا عاما في برمنغهام تحت
عنوان "فضح خطة إنقاذ المنع (بريفنت)".
تحدث الدكتور عبد الواحد عن تاريخ سياسة المنع ،وكيف أن هدفها الحقيقي لم يكن له صلة بـ(اإلرهاب) ،بل
كان "هدفها تغيير اإلسالم ،وليس وقف (اإلرهاب)" .وذ ّكر الحضور بأنه "ال يجوز ألي مسلم أن يسمح بالتشهير
باإلسالم وتشويهه .وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى فهم هذه السياسة وأهدافها".
على الرغم من الفشل التام لسياسة المنع في تحقيق أهدافها المزعومة ،فإن هناك حاليا اقتراحات بأنه يجب أن
يكون لدى المسلمين سياسة منع جديدة .وقال الدكتور عبد الواحد إن "الحكومة هي التي تريد من المسلمين أن يكون
لهم هذه السياسة".
"إن امتالك المسلمين لهذه السياسة من شأنه أن يؤكد صحة مزاعم الحكومة الكاذبة ،بأن اإلسالم سبب المشكلة؛
بدال من القول بأن زعزعة االستقرار ناتجة عن السياسة الخارجية لدول الغرب" .وشرع في شرح أن "سياسة المنع
تستخدم المخاوف من (اإلرهاب) لتشويه القيم اإلسالمية ،ونشر أكذوبة أنه كلما كان المسلم أكثر التزاما باإلسالم
أصبح أكثر تهديدا لآلخرين" .الضغط الذي يشعر به المسلمون لدعم سياسة المنع يرجع إلى التلميح بأننا ندعم
(اإلرهاب) إذا لم ندعم هذه السياسة .وأوضح الدكتور عبد الواحد "من المرجح أننا نؤجج (اإلرهاب) إذا دعمنا هذه
السياسة ،ألننا بعملنا ذلك نصرف األنظار عن المشكلة الحقيقية .سياسة المنع تمنع بالفعل األئمة وخطباء المساجد من
مناقشة الخالفة والجهاد والشريعة ،مما يحرم الشباب من فهم هذه الموضوعات".
وكرر المؤتمر عبارة "أننا بحاجة إلى مزيد من اإلسالم ،وليس القليل منه" لمواجهة ما تلمح به سياسة المنع من
أن اإلسالم هو المشكلة .عندما يفهم المسلمون اإلسالم كمبدأ للحياة ،عندها يصبح وحده الحل ألمراض العالم ،وخاصة
تلك التي تسببها النخبة الرأسمالية العلمانية اليوم.
وذ ّكر المتكلم الثاني عمار جواد الجمهور بأن هذه السياسات ليست جديدة ،بل كانت موجودة منذ بداية الوحي،
حيث شعرت النخبة القائدة يومها بالتهديد من السلطة التي يمنحها اإلسالم لإلنسان العادي ،لذلك "حاولوا دائما منع
المؤمنين من اإلسالم ،أو تغيير الرسالة بحيث تتناسب مع معتقداتهم وتقاليدهم وقيمهم" .وأظهر أن "قريشا لم تحب
العديد من جوانب اإلسالم ،وكان بعضها انتقاد النبي ﷺ لدينهم ،ومهاجمة آلهتهم ،والسخرية من قادتهم ،وشتم
أجدادهم .لدى استراتيجية المنع اليوم قضايا تجاه جوانب اإلسالم التي تتعلق بالمعارضة الصريحة للقيم البريطانية،
بما في ذلك الديمقراطية .كانت قريش تقول للناس إن اإلسالم يقسم المجتمع ،وتقول سياسة المنع اليوم إن "المتطرفين
اإلسالميين" يهاجمون التماسك المجتمعي".
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