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رقم اإلصدار10 / 0441 :

بٌان صحفً

لقد فشلت العلمانية بينما اإلسالم سينتصر
(مترجم)
ٌوم آخر وهجوم آخر على اإلسالم والمسلمٌن؛ فما كان ٌُترك عادة لوسائل اإلعالم مهاجمته أصبح اآلن
ٌقوم به السٌاسٌون بشكل متزاٌد .لم ٌكن اإلعالم قادرا على تخوٌف الناس من اإلسالم بشكل كافٍ ،ولم
ٌحاولوا حتى طرح حجة فكرٌة تدعم علمانٌتهم أو ضد اإلسالم ،فحان اآلن دور السٌاسٌٌن لتحوٌل االنتباه عن
فشلهم الشامل فً رعاٌة شؤون الناس ،خشٌة أن ٌتحول الناس إلى اإلسالم أثناء بحثهم عن بدٌل للهٌمنة
الرأسمالٌة البائسة.
ٌتوق الرئٌس الفرنسً إٌمانوٌل ماكرون إلى أٌام االستعمار (المجٌدة) ،عندما عرف المسلمون مكانهم
(تحت السٌطرة الغربٌة) وقبلوا بشكل سلبً هٌمنة (أسٌادهم) المستعمرٌن .فهو ٌفتقد تلك األٌام وٌتحسر على
الربٌع العربً الذي بدأ المسلمون فٌه ٌرفضون المستعمرٌن وٌطالبون باستقاللهم .وٌخلص من ذلك إلى أنه ال
بد أن اإلسالم فً أزمة ،إذا كان ٌحرك المستع َمرٌن إلى رفض هٌمنة االستعمار العلمانً علٌهم! وهو ٌنسى
أن الجزائر رفضت من قب ُل االستعمار الفرنسً بوحشٌته وأسالٌبه الالإنسانٌة فً التعذٌب والقهر .ونسً أن
فرنسا استخدمت الجزائر كمكب للنفاٌات النووٌة ،وحتى ٌومنا هذا فإنها ترفض الكشف عن األماكن السرٌة
لنفاٌاتها المشعةٌ .نسى ماكرون أن أي شخص ٌتمتع برؤٌة واضحة ٌمكنه أن ٌرى من خاللها االدعاءات
الكاذبة بأن العلمانٌة هً الفكرة التً تشد أواصر المجتمع معا .مع أن العلمانٌة هً أصل المشكلة التً ٌخدم
النظام من خاللها مصالح األقوٌاء على حساب الناس العادٌٌن .فالقوة هً كل ما ٌُهم فً الدٌمقراطٌة؛
والعلمانٌون ال ٌخجلون حتى من قول ذلك.
إذا كانوا ٌعرفون العار والشرف ،فإن المدافعٌن عن العلمانٌة مثل ماكرون نفسه ٌجب أن ٌخجلوا من
الفظائع التً ُترتكب فً جمٌع أنحاء العالم باسم العلمانٌة .إذا كانوا ٌعرفون الفكر والعقل ،فعلٌهم أن ٌرفضوا
األٌدٌولوجٌة العلمانٌة بالكامل؛ لٌس ألنها فشلت بشكل واضح فً إٌجاد أي انسجام فً داخل مجتمعاتهم
فحسب ،بل ألنها تفتقر إلى أي أساس فكري .ال ٌستطٌع العلمانٌون إقناع العقل بعقٌدتهم ،لذا فهم ٌقمعون أي
شخص ٌنهض لتحدٌهم ،ثم ٌتفاخرون بال خجل بتعصبهم القاسً .فالحق فً نظرهم ٌُعرف بالقوة ال بالدلٌل
والبرهان .إنهم ال ٌختلفون عن البلطجً العادي ،مدركٌن لدونٌته ،مما ٌجعل الجمٌع ٌعانً من نوبة غضبه
الشدٌدة وعدم قدرته على مواجهة الواقع.
لٌس اإلسالم فً أزمة وال ٌمكن أن ٌكون كذلك .فاإلسالم ،على عكس العلمانٌة والدٌمقراطٌة ،لٌس خٌاال
غرٌب األطوار تحلم به النخبة الثرٌة إلخضاع أي شخص آخر .لقد نزل اإلسالم على النبً محمد ﷺ باعتباره
الرسالة األخٌرة والخاتمة للبشرٌة جمعاء ،وهو معروف من مصدرٌه :الكتاب والسنة (أقوال النبً وأفعاله).
وقد ثبت صدقه من خالل تحدٌه الفكري لجمٌع البشرٌة أن تأتً بمثله ،وبموافقته الفطرة البشرٌة.

إن الجانب السٌاسً من اإلسالم ٌسبب كابوسا للمدافعٌن عن العلمانٌة ،فحٌاة النبً محمد ﷺ هً حٌاة
سٌاسٌة صرٌحة وواضحة ،حٌث كان علٌه الصالة والسالم ٌمارس رعاٌة شؤون الناس بحسب ما نزل به
الوحً .وعلى الرغم من ذلك ،فإن األكادٌمٌٌن والمؤسسات والسٌاسٌٌن ووسائل اإلعالم فً الغرب ال ٌتوانون
عن تكرار إنكارهم لكون اإلسالم سٌاسٌا ،بمحاوالتهم الضحلة لوصف الفكر اإلسالمً بأنه بدعة جدٌدة
ّللا فس ُينفِقُونها ُثم ت ُكونُ عل ْي ِه ْم
يل ِ
وتزٌٌف لجوهر اإلسالم! ﴿إِن الذِين كف ُروا ُينفِقُون أ ْموال ُه ْم لِي ُ
صدُّوا عن س ِب ِ
ح ْسرة ُثم ُي ْغل ُبون والذِين كف ُروا إِلى جهنم ُي ْحش ُرون﴾.
فً اإلسالم بٌان كامل لكٌفٌة بناء مجتمع تتم فٌه تلبٌة احتٌاجات جمٌع الناس ،فاإلسالم لٌس تنظٌما قصٌر
المدى فً سٌاساته ورؤٌته .وال ٌسمح اإلسالم للحكام اتخاذ القرارات وفقا لمدى شعبٌتها عند الناخبٌن ،بل هذا
هو شأن الحكام الحالٌٌن فً الدول الكبرى فً الغرب الٌوم ،الذٌن كشف تعاملهم اإلجرامً بشأن االقتصاد
والوباء والسٌاسة الخارجٌة عن اهتماماتهم الحقٌقٌة ،حٌث ٌخلفون وراءهم آثار الموت والبؤس.
ستقف الخالفة التً تخشاها النخبة الغربٌة وتحاول تشوٌه سمعتها بمقارنتها الكاذبة بكارثة تنظٌم الدولة،
ستقف كدرع لحماٌة رعاٌاها من العدوان االستعماري ،ولن ٌكون الغرب قادرا بعدها على استعباد معظم
الناس فً العالم واغتصاب جمٌع موارده ،ولن ٌكون قادرا بعدها على تجاهل الضرر البٌئً الذي تسببه
شركاتهم فً سعٌها الشره لتحقٌق النمو ،وسٌرى العالم بسرعة بطالن المبدأ الرأسمالً ونموذجه االقتصادي
الفاشل وعقٌدته العلمانٌة الزائفة .هذا شًء ٌنبغً أن تخافه النخبة األنانٌة بحق ،لكن بالنسبة للناس العادٌٌن،
فإن هذا هو خالصهم من االضطهاد العلمانً واالستعماري.
ستعود الخالفة على منهاج النبوة قرٌبا بإذن هللا؛ فهً وعد نبً هللا ورسوله ﷺ وهو ما ٌعمل حزب
التحرٌر لٌل نهار على تحقٌقه .إنها تقوم على مبادئ رعاٌة حقوق جمٌع الناس ،ولٌس حقوق األقوٌاء فحسب.
فالحق فٌها ٌعرف بالدلٌل ولٌس بمن له سلطة ،والحكام مسؤولون حقا أمام الناس ،وال ٌخضعون لمساءلة
زائفة من خالل صنادٌق االقتراع ،ووسائل اإلعالم فٌها مستقلة حقا ولٌست مؤسسات تمثل المصالح التجارٌة
الكبرى كما هو الحال الٌوم فً الغرب العلمانً.
ندعوكم للتسجٌل واالنضمام إلى حزب التحرٌر /برٌطانٌا فً مؤتمره الدولً عبر اإلنترنت بعنوان:
"عودة النظام اإلسالمي العالمي".
سيتناول المتحدثون الموضوعات التالية:
 من الجائحة إلى حركة حٌاة السود مهمة :البشرٌة تبحث بشغف عن البدٌل اقتصاد جدٌد ،ال ٌخدم مصالح الواحد بالمئة نظام الخالفة ،ورعاٌة شؤون الناس إقامة سٌادة اإلسالم على األرض ،ومسؤولٌتناوذلك ٌوم السبت  13تشرٌن األول/أكتوبر ،الساعة  0:00مساء بتوقٌت غرٌنٌتش
للتسجٌل من خالل الرابطhttps://bit.ly/HTBConference2020 :
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