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بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
تمهيد
يف إطار التوافق الذي مت بُت األحزاب السياسية يف بلدية
كوبنهاغن لسنة ٖٕٔٓ مت زبصيص مبلغ مليوف كروف لدعم مكافحة
ما يسمى ظاىرة الرقابة االجتماعية ادلتفشية يف العائالت ادل ْغ ًَِتبَة .ويف
ظل توافق سياسي كبَت اعتمدت جلنة الدمج التابعة لبلدية كوبنهاغن
خطة عمل ىدفها ادلعلن ىو "احلرية والنشأة اآلمنة لشباب األقليات".
خطة العمل تلك جاءت تتوغلاً لدراسة صدرت عن وزارة
الشؤوف االجتماعية ربت عنواف "الشباب يف عاـ ٕٔٔٓ" ،وخلصت
إىل نتيجة مفادىا أف ظاىرة الرقابة االجتماعية يف العائالت ادلغًتبة
متفشية وبشكل واسع يف القضايا ذات الصلة بالعالقات الزوجية
والعالقات اجلنسية وادلساواة بُت اجلنسُت .واعتماداً على ىذه النتيجة،
ُد ِعي الشباب ادلنحدر من أصوؿ أجنبية للثورة على ذويهم!!!
وإلضفاء الشرعية على التدخل السافر يف شؤوف األسرة ادلسلمة
قاـ العديد من السياسيُت ووسائل اإلعالـ باختيار حاالت نادرة
وشاذة ،ال سبثل الصورة احلقيقية حلجم مشاكل الشباب ادلسلم،
وإبرازىا والًتكيز عليها للنيل من اآلباء ومن طريقة تربيتهم ،وسعياً
بالتايل لسلبهم حقهم يف تربية أبنائهم.
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وإلضفاء الشرعية كذلك على مبادرات الدمج اجلديدة ،يعمد
أولئك السياسيوف واإلعالميوف إىل إذكاء احلقد ذباه األجانب ،وإثارة
الشكوؾ والشبهات حوؿ اآلباء ذوي األصوؿ األجنبية ،وخصوصاً
ادلسلموف منهم ،ولهذا فإن مشروع محاربة الرقابة االجتماعية ىو
الوجو الجديد لسياسة الدمج وصراع القيم في الدنمارك.
إف إصدارنا ذلذا الكتيب ،ىو لكشف حقيقة ظاىرة الرقابة
تسييس ذلذه
االجتماعية ،وبياف أف اذلدؼ من زلاربة ىذه الظاىرة ىو
ٌ
القضية وخدمةٌ للهدؼ األساس ،أال وىو صراع القيم ادلوجو ضد
اإلسالـ ،والعائالت ادلسلمة على وجو اخلصوص.
وسنلقي الضوء على األىداؼ الكامنة وراء ىذه السياسة ،وعلى
تطور اخلطاب السياسي ادلوجو ضد ادلسملُت يف ىذه البالد.
ويتبع ذلك الكشف عن طبيعة الصراع ضد القيم وظلط العيش
اإلسالمي ،وأف ذلك الصراع ىو ىدؼ اسًتاتيجي ثابت ال يتأثر
بتغَت احلكومات وتبدؿ اخلطاب السياسي ،بل إف ادلتغَت الوحيد ىو
األساليب ادلتبعة ،من حيث حدة اخلطاب ،ونوعية ادلبادرات،
وادلصطلحات ادلستخدمة ،ودرجة الًتكيز على ذلك إعالميا.
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وىذا الكتيب جزء من عملنا المتواصل إليجاد الوعي بين
المسلمين في الغرب على األخطار الداىمة والتهديدات
المستمرة لهويتهم بما فيها الخطط واإلجراءات السياسية
المتخذة ضدىم.
إننا نذكر أنفسنا وادلسلمُت ادلوجودين يف الغرب ،وطلص ادلقيمُت
يف الدظلارؾ ،أَننا ظللك أعظم نعمة يف الوجود وأمسى وأعلى قيم على
وجو األرض ،ادلتمثلة يف ديننا احلنيف .وأنو غلب علينا بذؿ أقصى ما
نستطيع للحفاظ على قيمنا اإلسالمية ،وتقويتها ،وغرسها يف
عائالتنا ،وكذلك دعوة غَت ادلسلمُت ادلوجودين حولنا إليها ،دلا فيها
من اخلَت للبشرية صبعاء .يقوؿ ا﵁ سبحانو وتعاىل يف القرآف الكرًن:
َ

َ

َ

ً

ْ

َ َ ُ
ُ
ُ َ
ْ
ُ ُ َ
ُ
اس َّ َواْل َِج َارَّةُ﴾
ارا َّ َوكٔدْا َّانل ُ َّ
آٌُِٔا َّكٔا َّأُف َصك ًَّْ َّ َوأْي ِيك ًَّْ َُّ َّ
ِيَ َّ
﴿يَا َّأ ُّح َٓا َّاَّل َّ

[التحرًن]ٙ :

أمر ا﵁ سبحانو
ووقاية النفس واألىل من نار جهنم ،كما َ
وتعاىل ،توجب علينا إدراؾ األخطار اليت ربيط بنا وهتدد ىويتنا،
والعمل على درء تلك األخطار والتحذير منها.
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أيها المسلمون
لقد وضع الغرب كل ثَِقلِو يف زلاربة اإلسالـ وصرؼ ادلسلمُت
عن التمسك بو ،وعملت صبيع ُد َولو للحيلولة دوف انتشاره ،ووصولو
إىل شعوهبا ،سباما كما فعلت قريش مع رسوؿ ا﵁  ،حُت منعت
دعوتو خشية أف تصل إىل عقوؿ الناس وتستويل على قلوهبم.
وبناءً على ما تقدـ ،وانطالقاً من عظم ادلسؤولية ادللقاة على
عاتقنا ،كاف ال بد من التناصح ،وال بد من بياف األخطار ا﵀دقة بنا
وهبويتنا ،وكيفية ا﵀افظة على ىذه اذلوية ،على الصعيد الفردي
واجلماعي ،وبياف أف اإلسالـ رضبة للناس أصبعُت.
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األىداف الكامنة وراء
"ظاىرة الرقابة االجتماعية"
الدمج وصراع القيم
منذ سبعينيات القرف ادلاضي كانت سياسة دمج ادلهاجرين،
وخاصة ادلسلموف منهم ،أحد أىداؼ السياسة العامة للدولة الدظلاركية
حىت إف ذلك أُقِر يف القانوف عاـ ٖ.ٜٔٛ
إف وجود ادلسلمُت يف الغرب ،وما تشكلو ثقافتهم وقيمهم من
بديل حضاري للقيم الغربية كاف وما زاؿ مثار جدؿ حاد ومستمر
بُت السياسيُت .ومع التباين يف التعامل مع ىذه القضية ،ومع
اختالؼ األساليب ادلتبعة يف سياسة الدمج ،فإف ىناؾ إصباعاً بُت
السياسيُت الدظلاركيُت على وجوب تبٍت ادلسلمُت للقيم الغربية كخطوة
أساسية يف عملية درلهم يف اجملتمع ،ووجوب زبلي ادلسلمُت عن القيم
واألعراؼ اإلسالمية حاؿ التعارض مع عملية "الدمج".
لقد احتدـ النقاش يف الدظلارؾ ،حوؿ دمج ادلسلمُت يف اجملتمع
منذ العاـ ٕٔٓٓ وازبذ منحى مغايراً دلضموف كلمة "الدمج" ،لدرجة
أنو أصبح استخداـ ىذه الكلمة يعٍت التذويب القسري يف اجملتمع.
وقد قامت التيارات السياسية الفاعلة يف اجملتمع ،باستنفار الرأي العاـ
لكسبو يف الصراع احلضاري والثقايف ضد اإلسالـ ،باعتباره حضارة
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ىدامة ومعادية لإلنساف ويشكل هتديداً أمنياً كما تزعم تلك
التيارات .ففي أواخر عاـ ٕ٘ٓٓ أعلن وزير الثقافة آنذاؾ ،برياف
ميكلسن ،عن بدء الصراع ضد ما أمساه "ثقافة العصور الوسطى
اإلسالمية" .فقد جاء يف خطابو الذي ألقاه يف االجتماع السنوي
حلزب ا﵀افظُت يف ٕٗ أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓ "أف ثقافة العصور
الوسطى اإلسالمية لن تكوف أبداً يف ىذا البلد مساوية للثقافة
الدظلاركية اليت نشأت على ىذه البقعة العريقة من األرض "الدظلارؾ"
واليت تقع بُت بلدة سكُت وجيسا وبُت دواوذ وبلوبانسهوؾ .يف عمق
أرضنا يتشكل رلتمع موا ٍز حيث سبارس األقليات ظلط عيش القروف
الوسطى وطريقة تفكَت غَت دؽلقراطية .ال ؽلكننا قبوؿ ىذا ...ىذه ىي
اجلبهة اجلديدة يف صراعنا الثقايف".
لقد كاف ىذا التصريح جزءاً من التحريض ادلباشر الذي دفع
جريدة يوالندز بوسنت أف تطلب من الرسامُت االشًتاؾ يف منافسة
لرسومات تسيء للرسوؿ زلمد  ،وقامت اجلريدة بنشرىا فيما بعد،
فكاف أف شهدت الدظلارؾ نتيجة ذلك أكرب أزمة يف سياستها اخلارجية
منذ احلرب العادلية الثانية .وما زالت مسعة الدظلارؾ تعاين من آثار تلك
األزمة ،ولكن "اجلنود" ادلدافعُت عن الثقافة الدظلاركية أصروا على
مسلكهم ،ومنذ نشر الرسومات أضحت اإلساءة لإلسالـ طريقاً
للوصوؿ إىل اجملد وادلناصب الرفيعة يف العديد من البالد الغربية.
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وأصبح ما يعرؼ بادلثقفُت واإلعالميُت وسياسيّي لقمة العيش
يتسابقوف للنيل من اإلسالـ وتشويو مسعة أىلو بأقبح العبارات ،كل
ىذا باسم حرية التعبَت وبإقرار من الوسط السياسي ،ىذا باإلضافة إىل
السياسة ادلمنهجة ادلتبعة يف سبجيد ىؤالء ،واعتبارىم أبطاالً ومناضلُت
شجعاناً.
ومع تصاعد احلملة األمَتكية الصليبية على اإلسالـ ربت ما
يسمى "احلرب على اإلرىاب" ،اعتُربت الثقافة اإلسالمية وقيمها
عدواً ،يف صراع ثقايف مفتوح .وأصبح الدمج يف اجملتمع ،وزلاربة
التطرؼ ،واحلرب على اإلرىاب ،شيئاً واحداً يف الصراع الذي تقوده
الدؽلقراطيات الغربية ضد الثقافة اإلسالمية ،وأصبحت ىذه
الدؽلقراطيات دوالً بوليسية أعطت أجهزَة استخباراهتا صالحيات غَت
زلدودة وفوؽ القانوف دلراقبة كل شيء ،شلَُيِّػَزة بُت ادلواطنُت سبييزاً
شلنهجاً ،إضافة إىل إصدار قوانُت خاصة شديدة القسوة تستهدؼ
ادلسلمُت.
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ىل ىناك ت َوجو جديد في سياسة الدولة تجاه المسلمين؟
يف عاـ ٕٓٔٓ أصدرت رئاسة الوزراء "خطة ٕٕٓٓ" للدظلارؾ،
عاماً للصراع الثقايف الدائر جاء فيو:
وقد احتوت ىذه اخلطة تقوؽلاً ّ
"لقد انتهينا من الفكرة القائلة أف صبيع القيم جيدة وعلى حد
سواء ،الدظلاركيوف يريدوف احًتاـ الثقافة الدظلاركية وادلبادئ اليت يقوـ
عليها اجملتمع الدظلاركي .يريدوف فصل الدين عن السياسة ويريدوف
احًتاـ حرية التعبَت وادلساواة بُت الرجاؿ والنساء".
إف مدلوؿ ادلقولة ىذه أف القيم الدظلاركية "الغربية" ىي القيم
الفاضلة والعادلية ،ليس ألهنا أثبتت عادليتها من خالؿ التطبيق ،أو من
خالؿ نقاشها ،بل من خالؿ فرضها على أهنا ُم َسلّ َمات غَت قابلة
للبحث ،وإضفاء القدسية عليها من خالؿ استصدار قوانُت تضع
تلك "القيم" موضع احلقائق ادلطلقة ،كما كاف حاؿ مقوالت القروف
الوسطى يف أوروبا ،ولكن بقالب عصري جديد.
لقد عمدت احلكومات للضغظ على ادلسلمُت لتبٍت ىذه القيم
والذوباف يف اجملتمع الدظلاركي واعطاء الوالء للقيم الغربية .وقد أدركت
احلكومات ادلتعاقبة يف العقد ادلاضي من ىذا القرف أف سياسة العصا
الغليظة واخلطاب العدواين ضد ادلسلمُت أدى إىل ردة فعل عكسية
لديهم على أكثر من صعيد ،فأصبح ادلسلموف ينظروف إىل اجملتمع
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الدظلاركي بعُت الشك والريبة ،وبدأ الكثَت منهم يبحث عن جذوره
الثقافية ،فرجع إىل إسالمو الذي كاف غائباً عن معظم أمور حياتو
وسبسك بو.
صنّاع القرار يف الدظلارؾ أف هتجمهم على اإلسالـ
حينما أدرؾ ُ
وادلسلمُت أدى إىل تزايد سبسك ادلسلمُت بدينهم ،أطلقت احلكومة
مبادرة جديدة عاـ  ٕٓٓٚربت شعار "رلتمع الفرص" .ىذه ادلبادرة
كانت األرضية دلا عرؼ فيما بعد خبطة مكافحة التطرؼ أو ما ُمسِّي
"ضلو مستقبل آمن مشًتؾ".
كل من العنوانُت السالفُت ،يدؿ بوضوح على توجو جديد
مغاير للتوجو اليميٍت يف التعامل مع ادلسلمُت .وحبسب ىذا التوجو
اجلديد ،صار اإلسالـ يتوافق مع اجملتمع الدظلاركي ،وأصبح عدـ
التوافق ىو فقط يف اآلراء "ادلتطرفة" .وتبعاً لذلك فقد أخذ النقاش
التطرؼ ىو ادلشكلة،
منحى جديداً ،وأصبحت السياسة ادلتبعة تَعترب
َ
وليس اإلسالـ بشكل مباشر.
يف الوقت نفسو ،ويف تقارير عدة ،دؽ جهاز االستخبارات
الدظلاركية ناقوس اخلطر ،زلذراً من خطر االستقطاب بُت فئات

اجملتمع ،واالستنفار ادلسلح يف صفوؼ اجلماعات اليمينية ادلتطرفة يف
أوروبا ،واليت قد ربدث شرخاً كبَتاً يف اجملتمع بشكل عاـ ويف العالقة
بُت ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت بشكل خاص.
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وقد ربققت ىذه التخوفات يف النروج عندما قاـ ،من كاف
يطلق على نفسو اجلندي الصلييب ،أندرس بريفييك ،بارتكاب اجملازر
ادلروعة يف أوسلو وأوتويا (أكرب عمل إرىايب عرفتو أوروبا الشمالية يف
العصر احلديث) ،ووفقاً لبيانات بريفييك اخلاصة اليت تشرح دوافعو،
فإنو يظهر بوضوح أنو اعتمد اخلطاب اليميٍت ،الذي كاف ؽلثل التيار
السياسي الرئيسي وؽلثل التصور السائد عن ادلسلمُت وعن التيار
اليساري بأهنما أكرب هتديد دلستقبل أوروبا .وقد عكست أقواؿ
بريفييك وأفعالو ،النتيجة الكارثية لعقد كامل من إثارة الكراىية واحلقد
ضد اإلسالـ وادلسلمُت.
ويف الوقت الذي تسارعت فيو عودة ادلسلمُت إىل جذورىم،
والتمسك بثقافتهم وقيمهم ،والتأكيد على ىويتهم ،أماطت أوروبا
اللثاـ عن الوجو القبيح دلولودىا ادلسخ ادلتمثل باليمُت ادلتطرؼ.
إف التعصب والتمييز العنصري ادلوجود يف الدظلارؾ ىو جزء
أساسي من مكونات اجملتمع الدظلاركي ،وُؽل َارس بشكل منظم ،وقد
أشار إىل ذلك تقرير اللجنة األوروبية دلناىضة العنصرية والتعصب.
ىذا الواقع جعل اعتماد األساليب اخلفية الناعمة ،مصلحة
قومية ،تعمل من جانب على احتواء ادلسلمُت يف ثقافة اجملتمع،
وتعمل من جانب آخر على عزؿ ما يسمى "العناصر ادلتطرفة".
وادلشاىد أف احلكومة الدظلاركية احلالية ،سائرة على خطى سابقاهتا يف
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سياسة الدمج ومكافحة "التطرؼ" ،فنرى يف الربنامج احلكومي
الصادر يف تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٔٔٓ بعنواف "الدظلارؾ تقف معا"،
وربت بند  -الدمج  -أف السياسة غلب أف تقوـ على " ..توازف
جديد يُقدـ فيو االندماج على االقصاء ،وتُعطى فيو األولوية
للسياسات اليت أثبتت فعاليتها على تلك اليت يُتوخى منها استقطاب
الرأي العاـ".
وىناؾ إصباع بُت السياسيُت الدظلاركيُت على أف ادلسألة اجلوىرية
يف الدمج ىي تبٍت القيم الغربية وظلط العيش الغريب ،وليست تعلم
اللغة الدظلاركية والدخوؿ إىل سوؽ العمل .وعموما فإف تركيز
السياسيُت على اللغة والتعليم والعمل ليس تركيزاً بريئاً .فادلفارقة

العجيبة ىي استمرار الساسة الدظلاركيُت ،ولعقد من الزمن ،يف
احلديث عن أعلية تعلم ادلغًتبُت للغة الدظلاركية يف إطار عملية درلهم،
مع علمهم اليقيٍت بأف النقاش الدائر ىو عن اجليل الثاين والثالث من
ادلسلمُت يف ىذه البالد ،الذين ُولِدوا وترعرعوا يف الدظلارؾ ،وغالبيتهم
غليد اللغة الدظلاركية أكثر من أية لغة أخرى ،وكثَت منهم يف صفوؼ
الدراسات العليا أو منخرط يف سوؽ العمل .وقد اعًتؼ هبذه احلقيقة
عدد من السياسيُت ،من بينهم قادة من التيار اليميٍت ،وأقروا بأف
الكثَت من األجانب غَت ادلندرلُت ،يتكلموف اللغة الدظلاركية بطالقة
وحائزوف على شهادات عليا .وما تركيز السياسيُت على أعلية اللغة
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والتعليم والعمل بالنسبة لألجانب ،إال إلدراكهم أف ىذه الوسائل
ضرورية وفعالة يف عملية الدمج .وقد صرح رئيس الوزراء الدظلاركي
السابق أندرس فوغ رامسوسن يف خطابو السنوي دبناسبة حلوؿ عاـ
ٖٕٓٓ دبا يلي" :ال ينبغي لنا وال نرضى التدخل يف طريقة ادلواطنُت
يف اللباس أو األكل أو ادلعتقد .األصالة الدظلاركية أكرب من كفتة
اخلنزير ..اجملتمع الدظلاركي مبٍت على قيم أساسية غلب على كل من
يريد السكن يف ىذه البالد احًتامها ...يف الدظلارؾ نفصل بُت الدين
والسياسة" .وكذلك صرح وزير اخلارجية الدظلاركية السابق فيلي
سونداؿ جلريدة أخبار الدظلارؾ يف آذار/مارس ٕٓٔٓ دبا يلي" :يعترب
اإلنساف مندرلاً عندما يصبح دؽلقراطياً ،وعندما يضع الدؽلقراطية فوؽ
ادلراجع الدينية ،ويتبٌت ادلساواة بُت اجلنسُت ،وال ػللم باخلالفة".
فوفق رؤية فيلي سونداؿ ،فإف نظرة الشخص إىل الدين
والدؽلقراطية ونظاـ احلكم ،ىي اليت ربدد كوف اإلنساف مندرلاً يف

الدظلارؾ أـ غَت مندمج .ومن التصرػلات األبرز يف ىذا الشأف،
تصريح وزيرة الشؤوف االجتماعية السابقة كارف ىيكوروب ،دبناسبة
صدور تقرير الشباب سنة ٕٔٔٓ حيث قالت " ...إف ظاىرة الرقابة
االجتماعية ىي كما يبدو ،مكوف طبيعي يف حياة كثَت من الناس...
ليس كافياً أف نركز على العمل ونظن أنو حبصوؿ األجانب على
وظيفة فإهنم سيتبنوف قيمنا بشكل تلقائي .غلب علينا تغيَت القناعات
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(عند ىؤالء) .إف طريقة احلوار تلك ،اليت تقسم الناس إىل( ..ىم)
و(ضلن) كاف ذلا مفعوؿ سليب ،دفعت ادلسلمُت للرجوع إىل أصوذلم
وقيمهم".
تعقيباً على ما تقدـ ؽلكننا القوؿ أف مكافحة الرقابة االجتماعية،
وإسقاط ىذا ادلصطلح على ضوابط السلوؾ لدى العائالت ادلسلمة،
ما ىو إال الشكل اجلديد للصراع مع األعراؼ والقيم اإلسالمية ،ومع
العالقات األسرية للعائلة ادلسلمة.
والًتكيز على ما يسمى ظاىرة (الرقابة االجتماعية) قد بدأ
بشكل جدي بعد صدور التقرير الذي طلبتو وزيرة ادلساواة السابقة،
وجاء بعنواف "ادلرأة ادلسلمة يف الدظلارؾ" ،واست ِ
خدـ كدليل على وجود
ُ
ظاىرة الرقابة االجتماعية بُت العائالت ادلسلمة ،وكوف ىذه الظاىرة
تقف عائقا أماـ دمج الشابات ادلسلمات .إف ىذا التقرير أُتبِع بتقارير
أخرى يف ظل احلكومة احلالية ،من بينها تقرير أصدرتو وزارة الشؤوف
االجتماعية بعنواف "الشباب يف سنة ٕٔٔٓ  -الشباب األجانب
وذبارهبم مع الرقابة االجتماعية واحلرية والضوابط السلوكية" ،وتقرير
آخر صدر من بلدية كوبنهاغن بعنواف "الرقابة االجتماعية لدى
األسر يف األقليات العرقية".
إف تصريح وزيرة الشؤوف االجتماعية السابقة  -ادلذكور أعاله -
يف معرض تعليقها على تقرير "الشباب يف ٕٔٔٓ" حوؿ العواقب
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السلبية خلطاب (ىم وضلن) والذي أدى حسب قوذلا إىل عودة
ادلسلمُت إىل قيمهم األصلية ،يبُت بوضوح أنو ال فرؽ بُت سياسة
الدمج يف ىذه احلكومة وبُت مثيالهتا يف احلكومات السابقة ،وأف
اخلالؼ ىو فقط يف األساليب ويف لغة اخلطاب ال غَت ،وأف اذلدؼ
واحد ،وىو إبعاد ادلسلمُت عن دينهم .وادلؤسف حقاً أف بعض
اجلمعيات اإلسالمية وبعض ادلسلمُت ،دعوا إىل التصويت ذلذه
احلكومة "اليسارية".

إنو أمر زلزف ،أف يدعو مسلم لذلك .فالتشريع حق ﵁ وحده،
وإعطاء ىذا احلق لغَت ا﵁ إمث عظيم ،وصاحبو على أمر خطَت ،وىو
كذلك أمر مؤسف ألنو ال فرؽ بُت ىذه احلكومة وسابقاهتا فيما
ؼلص ادلوقف من ادلسلمُت وقيمهم.
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النفاق السياسي...
ما معنى الرقابة االجتماعية؟
الرقابة االجتماعية ىي إجراءات عقابية ذباه اضلراؼ البعض عن
قيم اجملتمع ،تػُت َخ ُذ بشكل رمسي أو غَت رمسي ذباه فعل أو سلوؾ

معُت ،غرضها ا﵀افظة على األعراؼ االجتماعية أو إعادة إحيائها.
فالرقابة االجتماعية غَت الرمسية موجودة يف كل مكاف ،وىي جزء ال
يتجزأ من احلياة اليومية والعالقات البشرية بشكل عاـ ،وتظهر بعدة
طرؽ كادلدح والتأنيب والتهديد والسخرية وكذلك بالنظرات أو
بالصمت ،أو حبركات جسمية للتعبَت عن رفض سلوؾ معُت إذا
خالف األعراؼ .وأما الرقابة االجتماعية الرمسية فهي تطبق من جانب
اجلهات الرمسية عن طريق القوانُت والتشريعات( .ادلصدر ادلوسوعة
ادلعرفية العامة جولنداؿ).
ىذا التعريف يبُت بوضوح ،أف (الرقابة االجتماعية) ليست
ظاىرة جديدة ،وليست ظاىرة ُسبيِّز رلموعات بشرية عن غَتىا ،ذلك
أف عبارة (الرقابة االجتماعية) تعرب عن واقع موجود يف كل اجلماعات
البشرية ،فاحلفاظ على أية صباعة بشرية من التفكك ػلتم وجود روابط
ومراجع مشًتكة تشكل يف ا﵀صلة ركناً أساسياً لوجود تلك اجلماعة
البشرية وبقائها.
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وظاىرة الرقابة االجتماعية ال ينفرد هبا اجملتمع أو اجلماعات
البشرية الكبَتة ،بل تشمل األسرة أيضا .فكل أسرة حباجة ألف تعتمد
أسساً تربوية تشكل مرجعاً مشًتكاً ذلا ،وتُ ِ
وج ُد األماف والتجانس يف
األسرة ويف الًتبية .وىناؾ دراسات غربية كثَتة متخصصة يف حبث
ىذه الظاىرة ،ويف كيفية زرع القيم وتنمية ادلهارات ،وتطوير السمات
الشخصية لدى األطفاؿ والشباب ليتجانسوا مع قيم اجملتمع أو
اجلماعة البشرية اليت ينشأوف فيها.
وبالرغم من أف ظاىرة الرقابة االجتماعية موجودة يف كل صباعة
بشرية ،وبشكل طبيعي وضروري كما أسلفنا ،إال أهنا تستخدـ من
قِبل الدولة الدظلاركية ،كأداة يف الصراع ضد القيم اإلسالمية ،وللقياـ
هبجوـ جديد يبُت ،وبشكل ال لبس فيو ،أف كراىية ادلسلمُت
وذبرؽلهم سياسة ماضية على قدـ وساؽ.
فادلسلموف اليوـ ،يقفوف من جديد يف مواجهة ىجوـ ٍ
شرس تقوـ
بو الدولة الدظلاركية وأجهزُهتاُ ،زلا ِربَةً الرقابة االجتماعية بُت عائالت
ادلغًتبُت (ادلسلمُت) وأبنائهم ،حيث يراد من خالؿ الضغوط
والعقوبات أف تُفكك الروابط األسرية اإلسالمية القوية ،وأف تُستبدؿ
هبا ثقافة وقيم غربية علمانية.

18

االزدواجية
في التقرير المسمى "الشباب في  "4155يُستخدم مصطلح
الرقابة االجتماعية وبشكل مكثف إلضفاء الشرعية على التدخل
في خصوصيات العائالت ،بهدف إرغامها على تبني القيم الغربية
فقد ورد في ىذا التقرير ما يلي:
(الرقابة االجتماعية تكوف يف حاالت منها:
 أوال :أف تعترب مصلحة العائلة أو اجلماعة ومسعتها مقدمة
على اختيار الفرد ورغباتو.
 ثانيا :أف يكوف الرجل قواماً على العائلة وأف تُعترب ادلرأة عرضاً
غلب الدفاع عنو.
 ثالثا :أف تتمسك أقلية إثنية معينة خبصوصيتها شلا غلعلها
تتقوقع على نفسها وال تتبٌت قيم اجملتمع الذي تعيش فيو
وثقافتو).
فهذه األمثلة تبُت منهجاً ازدواجي ادلعيار يف التعامل ،فإذا كانت

الرقابة االجتماعية أمراً طبيعياً وضرورياً وال بد منو يف كل أسرة ،كآلية
تربوية ،فكيف ؽلكن إذاً تربير تدخل الدولة قانونياً فيما يُعترب حقاً
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طبيعياً للعائلة؟ وكيف ؽلكن تربير حق انتقاد اآلخرين على ما ىو
موجود كظاىرة طبيعية يف أية أسرة وعائلة؟
وكيف ؽلكن تربير وصف ىذه الظاىرة الطبيعية بػ"اإلشكالية"
الزباذىا ذريعة يف صراع القيم ادلكشوؼ؟
الطرؼ
ودلاذا تغض التقارير العديدة الصادرة حوؿ ىذا ادلوضوع
َ
عن العالقة الطبيعية بُت ظاىرة الرقابة االجتماعية وبُت قدرة أية صباعة
بشرية أو أسرة على التماسك؟ ففي كل التقارير تلك ،يوجد تالعب
مقصود باأللفاظ ،ويتم إبراز وربويل أحد أكثر ادلكونات االجتماعية
طبيعيةً ،أال وىي الرقابة االجتماعية ،إىل ظاىرة إسالمية خاصة،
وذلك حىت يتم بدىاء وخبث سبرير سياسات الدمج اليت تستهدؼ
الشباب والعائالت ادلسلمة .فمن خالؿ عمليات تسييس مصطلح
الرقابة االجتماعية يتم إظهار أف الثقافة اإلسالمية  -خلصوصية فيها
 تستخدـ الرقابة االجتماعية .وكأف األمر ليس ظاىرة طبيعية يفالعائالت الغربية ،أو أنو أمر مستورد وال ػلصل طبيعياً يف الغرب.
وىذا زعم باطل يؤكده خطاب رئيس الوزراء األسبق أندرس فوغ
رامسوسن ليلة رأس سنة ٖٕٓٓ حيث قاؿ:
"عندما يكوف األوالد مضطربُت يف حصص الدراسة وال يتعلموف
الكثَت ،ال يكوف ذلك مسؤولية ادلعلم وحده ،بل تقع ادلسؤولية علينا
أيضاً كأىل دلساعدة األطفاؿ يف البيت حىت يكونوا مهيئُت الستقباؿ
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التعليم .عندما يتجمع األطفاؿ واليافعوف يف عصابات ويقوموف
بأعماؿ إجرامية فإف ذلك ليس بسبب قلة وجود الشرطة يف الشارع،
بل مسؤولية ذلك تقع علينا ضلن أيضاً يف مراقبة ما يقوـ بو أبناؤنا".
إف ما يقولو رامسوسن يعٍت بتعبَت آخر أف على األىايل أف يعوا
مسؤوليتهم وأف ؽلارسوا الرقابة االجتماعية على أبنائهم ،بالًتبية
واحلرص على زرع القيم وادلقاييس عندىم ،وىم إف مل يقوموا بذلك مل
يؤدوا دورىم كآباء .ىذا التصريح يبُت وجود ازدواجية ال أخالقية يف
ادلعايَت ،فهم ؽلارسوف الرقابة االجتماعية بأنفسهم ،مث يعيبوف ذلك
على العائلة ادلسلمة.
ويتجلى النفاؽ بشكل أوضح عند النظر يف الطريقة االنتقائية
اليت يتم هبا جر ادلسلمُت إىل الوقوؼ يف موقف دفاعي ينتهي
بالتنازؿ ،فمن ادلواضيع ادلثارة وبشكل قوي يف ىذا السياؽ ،ظاىرة
القسري؛ فمنذ دخوؿ األلفية اجلديدة وأسطورة ادلرأة ادلسلمة
الزواج
ّ

ادلستضعفة وادلسكينة ا﵀جور عليها يف حصن العائلة تُروى مراراً
وتكراراً .وحىت يتم تصديق ىذه الرواية ،فقد بذلت مقدرات ال
يستهاف هبا يف إنشاء صبعيات ومؤسسات وتضخيمها للعمل على
تبُت بعد ذلك أف طرؽ ىذه اجلمعيات مل
توثيق ىذه الفرضية .وقد ّ

تكن مستقيمة .ففي مقاؿ نشرتو صحيفة إنفورماسيوف بتاريخ
ٕٕ ٕٖٓٓ/ٓٔ/ربت عنواف" :الزواج القسري حقيقة أـ وىم أـ
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لعبة؟" يظهر أف اثنتُت من اجلمعيات األنشط دوراً يف إبراز ظاىرة
الزواج القسري تعاين من مشاكل كبَتة فيما ؼلص ادلصداقية والكفاءة
وعدـ االضلياز ،ويتبُت من ادلقاؿ أف "صبعية بروين" وىي مركز
استشاري لضحايا الزواج القسري من النساء ،كاف لديها مشاكل
كبَتة يف حساباهتا ،األمر الذي استوجب طرد مؤسسها .كما أف
منظمة "إنساـ" قد تالعبت بلوائح أعداد أعضائها ،وعالوة على ذلك
ادلادي
فقد ل ّفقت حاالت من الزواج القسري حىت ربافظ على الدعم ّ
الذي يصلها من الدولة ،وادلشُت يف ىذا األمر ىو كوف ىذه
ادلنظمات ىي ذاهتا اليت است ِ
خدمت لغرض إثبات النسبة العالية من
ُ
عائالت ادلغًتبُت اليت طبقت الرقابة االجتماعية والزواج القسري.
إف ردة الفعل الطبيعية اليت يتوقع حصوذلا من أناس سليمي
العقل ويتصفوف بالنزاىة ،ىي مراجعة أنفسهم بعد أف مت الكشف عن
ىذا اخلداع والتالعب باألرقاـ فيما ؼلص مشكلة الزواج القسري،
وإعادة تقييم النظرة إىل حجم ىذه ادلشكلة بشكل جذري .ولكن
ذلك مل ػلصل ،بل ما جري ىو العكس ،حيث مت تكثيف ادلالحقة
والتضييق على ادلسلمُت ،وعالوة على ذلك فإف قمة النفاؽ ىي أف
يتعامى الغرب عن مشاكلو الداخلية فيما ؼلص ظاىرة اإلكراه يف
العالقات الزوجية لديو .ففي مقاؿ نشرتو صحيفة بوليتيكن بتاريخ
ٖٕ ٕٓٔٔ/ٔٔ/ربت عنواف "ؽلكن للرجاؿ الدظلاركيُت أف ؽلتلكوا
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اإلماء" نقرأ أموراً مفزعة ،فالصحيفة توثق نقال عن جريدة  3إؼ أف
ادلئات من النساء القادمات إىل الدظلارؾ ،من آسيا وشرؽ أوروبا،
بغرض الزواج من الدظلاركيُت ،يَعِشن يف جحيم من العنف واإلساءة،
ونتيجة ذلذا األمر فإف ثلث النساء ادلقيمات يف مالجئ النساء يف
ىن من اللوايت التقُت أزواجهن الدظلاركيُت على
مدينة كوبنهاغن ّ

اإلنًتنت ،وجرى بعد ذلك إحضارىن إىل الدظلارؾ واستخدامهن
ألغراض اجلنس وادلتعة .ويف ىذه احلالة ليس أماـ تلكم النساء سوى
خيار االنصياع للجرب واإلكراه والعيش كاإلماء ربت تأثَت التهديد
بالطالؽ وبالتايل انتزاع حقهن يف اإلقامة يف البلد .وغلب على
القارىء التنبو إىل أف األرقاـ اليت ذكرهتا جريدة  3إؼ ىي األرقاـ
ادلوثقة رمسياً .وادلفزع حقاً ىو تصور األرقاـ احلقيقية حلجم ىذه
الظاىرة الفظيعة.
وإحساسا بعدـ نزاىة
ىذا األمر يًتؾ عالمات استفهاـ،
ً
ٍ
بشكل خاص،
اخلطاب العاـ .فلو سلّمنا جدال بأف ادلرأة ادلسلمة
ترزح ربت وطأة عملية الرقابة االجتماعية ،كما زبربنا بذلك تقارير
متعددة ،ولو قبلنا  -جدال  -بأف نسمي ذلك رقابة اجتماعية ،فإف
ذلك ال يفسر الصمت ادلدوي الذي تُقابَل بو نفس تلك اإلشكاليات
بُت الدظلاركيُت .فأين أولئك ادلتش ّدقوف حبقوؽ ادلرأة كي تعلو أصوا ُهتم
ويتهموا أولئك الرجاؿ الدظلاركيُت الذين ؽلارسوف تلك األفعاؿ بوجود
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مشكلة يف اخللفية الثقافية الغربية العلمانية ،وبأهنا السبب يف تلك
اإلساءات ذباه النساء ،كما يُتعامل مع ادلسلمُت؟ ودلاذا ال تستخدـ
ذريعة "زلاربة الرقابة االجتماعية" كمادة تطهَت للعائلة الدظلاركية من
"الروث الثقايف" مثلما يُفعل مع العائلة ادلسلمة؟
ذلك التناقض يُظهر وبوضوح وجود أىداؼ خفية وراء الًتكيز
بشكل انتقائي على ضرب القيم وتفكيك بيوت ادلسلمُت ،مث العمل

على التحكم هبا ربت أمساء من مثل الدفاع عن حقوؽ الفرد وكرامتو.
وتصريح وزيرة الشؤوف االجتماعية كارف ىيكَتوب ،يلقي الضوء على
ذلك التناقض إذ تقوؿ " ...ليس كافياً أف نركز على العمل ،ونظن
أنو حبصوؿ األجانب على وظيفة فإهنم سيتبنوف قيمنا بشكل تلقائي.
غلب علينا تغيَت القناعات (عند ىؤالء)".
ىذه ادلقولة تُظهر بوضوح أف الرقابة االجتماعية حبد ذاهتا ليست
ىي ادلشكلة ،بل نستطيع القوؿ أف ىذه ادلقولة ىي دبثابة ذريعة
للتغطية على احلرب اخلفية اليت انطلقت رلدداً ضد القيم اإلسالمية.
فتسليط الضوء على قيم بعينها وادلطالبة بتبٍت "قيمنا" ،حسب ادلقولة،
يظهر بوضوح ما ىو ادلطلوب من ادلسلمُت ادلقيمُت يف ىذه البالد .إذ
تبٍت الثقافة وطراز العيش الغريب ،فيتحقق من
ادلطلوب منهم ىو ّ
خالؿ ذلك تفكك األسرة وضياع الشباب ادلسلم.
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يف تقرير صادر عن مؤسسة األحباث االجتماعية سنة ٕٗٓٓ
ربت عنواف "التزاوج بُت األقليات يف الدظلارؾ" ،يقوؿ الباحث كاريب
مشيت ما يلي" :كلما علت نسبة االندماج بُت األقليات اقًتبت
طريقة التزاوج بينهم من طريقة التزواج السائدة بُت األكثرية
(الدظلاركية)" .وتبعا لذلك فإنو من الطبيعي أف تعرب الناطقة باسم
حزب إينهيدس ليسنت( ،الالئحة ادلوحدة) يوىاين مشيت نيلسن ،عن
فرحتها وعن رضاىا لوصوؿ نسبة الطالؽ بُت األتراؾ إىل معدالت
دظلاركية ،أي حوايل ٘ٔ .%ففي مقاؿ نشر يف جريدة بَتلنسكي سنة
ٖٕٔٓ ربت عنواف "حزب الشعب الدظلاركي والالئحة ادلوحدة
يصرحاف أف كثرة الطالؽ بُت األتراؾ دليل على االندماج" صرحت
يوىاين مشيت نيلسن دبا يلي "إنو بالطبع لشيء غريب أف نقوؿ :يا
للسعادة! االندماج يف صلاح ألف الناس يطلقوف! ولكن إذا كاف ارتفاع
أرقاـ الطالؽ ىو تعبَتاً عن أف ادلواطنُت الدظلاركيُت من أصوؿ تركية
ؼلتاروف احلياة اليت من حقهم أف يعيشوىا حبرية ،والطالؽ من
ضمنها ،فذلك أمر إغلايب" .تلك األقواؿ ىي غيض من فيض ،وىي
تلقي الضوء على كيف ومىت يرى الغرب ،ومن ضمنو الدظلارؾ ،أف
ادلسلمُت مندرلوف .وحىت يتسٌت ذلم ربقيق ىذا اذلدؼ فقد فهموا
أعلية الًتكيز على ادلرأة ادلسلمة بشكل قوي .ومن خالؿ مشاريع
مصممة خصيصا لذلك ،وبطرؽ خبيثة ،ػلاولوف أف يباعدوا بينها
وبُت خلفيتها وثقافتها اإلسالمية .ففي مقدمة تقرير من إدارة
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ادلكتبات العامة سنة ٕ٘ٓٓ بعنواف" :الدمج :بالًتكيز على النساء
والبنات" ورد ما يلي" :إذا درلت رجالً ،فقد درلت رجالً ،أما إذا

صلحت يف دمج امرأة فقد درلت عائلة بأكملها" .تعقيبا على ذلك
تقوؿ جاكلُت توفيق (مديرة فرع األنشطة يف مكتبة فولس موسو) ما
يلي" :ادلكتبة ىي مكاف لقاء شرعي ،ؽلكن للبنات ىنا أف يلتقُت
بأناس آخرين دوف أف يُساء الظن هبن ،فادلكتبة يف نظر األىايل تعٍت
العلم واحلكمة والعقل ،فيصعب عليهم بعد ذلك أف يعارضوا وجود
بناهتم ىناؾ" .فاألماكن احليادية مثل ادلكتبات ،غلب ربويلها وفق
وعلمانيو ادلستقبل.
إرادهتم ورغبتهم إىل أوكار يتخرج منها دؽلقراطيّو
ّ
إف على ادلسلمُت أف يكونوا دوما متنبهُت لتلك السياسات

الشيطانية ادلسمومة لكي ػلافظوا على ىويتهم اإلسالمية الفريدة،
وعليهم أيضاً اإلدلاـ بالثقافة اإلسالمية اليت تغذي وتنمي شخصياهتم
لتكتمل وتَكو َف ٍ
حبق شخصيات إسالمية ،وغلب عليهم كذلك أف

غل ّدوا وغلتهدوا يف شرح اإلسالـ كوجهة نظر عقلية لغَت ادلسلمُت
ويُظ ِهروا تفوقها على الفلسفة الغربية ،ويظهروا يف الوقت نفسو قدرهتا
على معاجلة ادلشاكل االجتماعية ا﵀سوسة بشكل يومي يف اجملتمعات
الغربية.
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إفالس الفكر الغربي
إف مشكلة الغرب ببساطة شديدة ىي يف عدـ قدرتو على
قيما
الدفاع عن األساس الذي قامت عليو قيمو اليت مل تكن يوماً ما ً
عادلية ،وتظهر ىذه ادلشكلة بوضوح عندما يراد من ادلسلمُت أف
يتخلوا عن أجزاء مهمة من دينهم وطريقة عيشهم حبجج واىية غَت
مقنعة .فقوة فكرة ما أو صحتها مرتبطة دبدى مطابقتها للواقع الذي
تتعلق بو .وعندما يدقق اإلنساف يف األساس الذي قامت عليو
الدؽلقراطية والليربالية والعلمانية يصل إىل نتيجة مفادىا أف ال قدرة
لتلك األفكار على االرتكاز ذاتيا كأفكار عقلية عادلية ،إظلا ىي
معُت ،تولدت عنو تيارات فكرية
أفكار نشأت نتيجة لتطور
تارؼلي ّ
ّ
كانت ردة فعل على حقب القهر والظلم اليت سادت أوروبا يف
العصور الوسطى ،وىو قهر خرجت من رضبو فكرة احلل الوسط،
جوىر العلمانية ،وذلك النتاج التارؼلي غريب عن األمة اإلسالمية
والتاريخ اإلسالمي وبعيد كل البعد عن اإلسالـ كمبدأ شامل،
فادلسلموف مل يكونوا يوماً فالحُت شللوكُت ألصحاب اإلقطاع ،ومل

ينظروا أبداً للمرأة على أهنا من ذرية إبليس ،ومل يالحقوىا ليحرقوىا
كمشعوذة ،ومل ينظروا أبداً للعلم على أنو زندقة وكفر وارتداد يُعاقَب
عليو دبحاكم تفتيش .ومل ينظر ادلسلموف للكوف كقصة خرافية عن
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كالب حبر وحيتاف ،حبيث يسهل جعلهم ضحايا لالستعمار الثقايف
الليربايل كما حصل مع شعب األسكيمو اجلرونلندي األعزؿ.
بل على العكس من ذلك فاإلسالـ يف أصلو نداء للعقل،
وأنظمة عيشو متناغمة مع طبيعة اإلنساف .وىذا سر ومكمن القوة فيو
ويف قدرتو على إغلاد رلتمع متُت ومتجانس ،ال تكوف فيو مكافحة
الرقابة االجتماعية ،كما احلاؿ يف الغرب ،السو َط الذي ُغلِرب ادلواطنُت

على االنتظاـ ،يف زلاولة يائسة لتغطية العجز الفاضح للقيم البالية
اليت ال سبتلك قدرة على اإلقناع .وإنو إذا ما أُزيلت العبارات ادلبتذلة
والكليشيهات ادلهًتئة ،ينكشف لنا أف النموذج االجتماعي الغريب
وِمن ورائو الرأمسالية وما يقاؿ عن سباسك اجملتمعات الغربية  -وكل
ذلك ناشئ عن ذبربة أوروبية يف ظروؼ تارؼلية خاصة ،وعن تفاعل
العقل البشري ا﵀دود مع تلك التجربة  -قائم على أسس وأعمدة من
زجاج .ولذلك فإف احلديث عن عادلية القيم الغربية ىو زلض ىراء.
وإذا ما نوقشت تلك القيم فيجب أف يرتكز النقاش على مدى صحة
األساس الذي قامت عليو تلك القيم ،وبالتايل فال ؽلكن خطب ود
ادلسلمُت بأف يُطالَبوا بالقبوؿ بقيم ال تستقيم مع منطق العقل السليم
وال عالقة ذلم هبا تارؼليا.
إف وجهة نظر ادلسلمُت عن احلياة ربوي منظومة أفكار
وتشريعات تشًتط أوؿ ما تشًتط أف تُعقل كحقائق موضوعية ،فدعوة
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أساس ٍ
اإلسالـ لإلنساف مبنية على ٍ
رلرد من أية سياقات تارؼلية أو
تيارات رجعية .فادلسلموف ال ؽلكن شراؤىم بشعارات دؽلقراطية ،وال
بأندية رياضية ،وال جبوالت الزيارة اجملانية للربدلاف ،وال باحلفالت ادلليئة
بأصناؼ الطعاـ ،وال غَتىا من الزخارؼ .فادلسلم ينظر إىل أية زلاولة
للتوفيق بُت اإلسالـ ،الذي ىو طريقة عيش معينة شليزة ،وبُت الكفر
أمر حرمو ا﵁
الذي ىو طريقة عيش أخرى ،على أهنا زلاولة عقيمة و ٌ
ْ
ُْ
َ
اء َّ َ
قَّ
ق َّ َو َزْ ََّ
اْل َُّّ
و َّ َج ََّ
تعاىل .يقوؿ سبحانو وتعاىل يف كتابو الكرًنَ ﴿ :وك َّ
ْ

ْ

اْلَاغ َُِّوَّإِنََّّاْلَاغ ََِّوَّ ََك ََّنَّ َز ُْٔكًا﴾ [اإلسراء.]ٛٔ :
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ف الفساد
الحريات الغربية تُخلِّ ُ
لقد بات واضحاً أف إجراءات مكافحة الرقابة االجتماعية بُت
ادلغًتبُت ،أو باألحرى ادلسلمُت يف الدظلارؾ ،هتدؼ إىل تغيَت القيم
واألعراؼ االجتماعية عند ىؤالء .وبتعبَت آخر ،فادلطلوب من
ادلسلمُت أف ينسلخوا من ىويتهم وقيمهم .وىذا اذلدؼ ينطبق يف
الواقع على صبيع زلاوالت الدمج اليت أطلقتها احلكومات ادلتتالية.
فادلراد دوف أدىن شك أف يتخذ ادلسلموف الطراز الغريب طريقة يف
العيش ،وأف يُلقوا بطريقة عيشهم اإلسالمية جانبا ،ويُق ّد ُموا عليها
القيم وادلثل الغربية .ذلك واقع ينبغي على اجلميع ،بغض النظر عن
انتماءاهتم السياسية أف يُسلِّموا بو ،دبا أنو نتاج السنوات العشر
األخَتة ،دبا تضمنتو من صراع عنيف على الثقافة والقيم .لذلك فمن
الضروري السؤاؿ :أية ثقافة يُراد للمسلمُت أف يتبنوا؟ وما ىي نتائج
الثقافة الغربية على اإلنساف واجملتمع؟ إف اإلجابة على ىذه األسئلة
تُعترب أبسط شرط يتطلبو احلوار يف ىذا الشأف .وغالبا ما ُهتمل تلك
األسئلة بالرغم من أف اإلجابة عليها تتضمن فهم طبيعة الغايات
األساسية ادلرتبطة باجلهود الرامية إىل سلخ ادلسلمُت عن حياهتم
اإلسالمية ولذلك ستتم اإلجابة عليها ىنا.
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الطبيعة الجوىرية للثقافة الغربية
الثقافة الغربية مثل أي تيار سياسي أو حضاري آخر ،ذلا جوىر
أساسي ؽلكن تسميتو الطبيعة اجلوىرية للثقافة .فاجلوىر ىو ما تُبٌت
عليو الثقافة ،وجوىر الثقافة الغربية ىو حرية الفرد ،وىي حرية زبوؿ
الفرد أف يقرر سَته يف احلياة دوف اعتبار ألية قيمة ثقافية أو روحية،
ودوف االلتفات إىل أية سلطة .وبعبارة أخرى فإف الدافع الرئيسي يف
احلياة تبعا ذلذه الثقافة يتمحور حوؿ مصلحة الفرد وسعادتو .لذلك
ليس من ادلستغرب أف تكوف احلرية الشخصية ،وحرية الرأي ،وحرية
ادلعتقد ،ثوابت فكرية مقدسة ال غلوز ادلساس هبا .وىي كذلك قيم
أساسية ُذب ِمع عليها الدوؿ الغربية ،ورباوؿ تصديرىا للعامل اإلسالمي
حىت لو كاف ذلك عن طريق احلروب والغزو واالحتالؿ .وقد نتج عن
ذبذر تقديس الفردية ىذه ،أف أصبحت اجملتمعات الغربية رلتمعات
مادية أنانية .فاللهث وراء ادلاؿ واجلنس ،والسعي الدائم للمركز واجلاه،
يػُ َع ّد ىدفا هنائيا يف احلياة .فالفرد واقع ربت الوىم بأف ربقيق طموحاتو
ومتعو ادلادية ىي وصفة السعادة .واللهث وراء ىذه السعادة ادلادية
ادلوىومة جعل من اإلنساف الغريب كائنا ُم َنه َكا ينظر حبسرة وحسد إىل
غَته من الذين حصلوا على ىذه ادلتع ادلادية.
وىكذا تصنع الثقافة الغربية من اإلنساف كائنا الىثا ،وبشكل
دائم ،وراء احلصوؿ على السعادة حبصولو على ادلتع ادلادية .ولألسف
31

فإف ىذا السعي غالبا ما يتحوؿ إىل السعي وراء حبة الدواء ،أو
العالج ادلهدئ من أجل َربَ ُّمل احلياة وصعوباهتا .وذلذا فإف وصفة
الغرب للسعادة ىي يف حقيقتها وصفة شقاء لإلنساف .فالضنك الذي
يالقيو اإلنساف يف سلتربات االجتماع الغربية ال يوصف ،ويظهر أثر
ذلك يف احلياة العائلية واالجتماعية .وىذا ليس قوالً جزافاً ،بل ىو

أمر ؽلكن الوقوؼ عليو وإثباتو .وليس ىناؾ حاجة للنظر يف رلتمعات
مثل فرنسا وأمريكا وبريطانيا ،واليت تعد يف الطليعة إذا تعلق األمر
بالدؽلقراطية وفلسفات التنوير ،بل يكفي النظر إىل الدظلارؾ ،واليت
دائما تتصدر القوائم يف ترتيب البلداف األكثر سعادة ورخاءً يف العامل.

32

الشباب في مسارات مدمرة
احلياة األسرية ادلتفككة واحلياة اجلنسية غَت ادلقيدة ،ال تؤدي
فقط إىل مشاكل نفسية وبؤس ،بل تؤدي إىل أمراض جنسية مثل
اإليدز والكالميديا وأمراض جنسية أخرى يستحيل استئصاذلا من
اجملتمع بسبب احلياة اجلنسية ادلتحررة .ففي عاـ ٕٔٔٓ كشفت
إحصائية عن وجود ٓٓٓ ٕٙ,حالة مسجلة من ادلرض اجلنسي
كالميديا يف الدظلارؾ ،ويُتوقع أف تكوف األرقاـ احلقيقية أكثر من
ذلك.
وأما احلياة العائلية ادلعروفة ،فيمكن القوؿ إهنا تكاد تكوف
معدومة .فنسبة الطالؽ عالية جداً واألمراض اجلنسية ادلعدية منتشرة،
والكثَت من الدظلاركيُت ينتهي هبم العمر وحيدين يف مآوي العجزة،
بينما أبناؤىم وأقرباؤىم ومعارفهم غارقوف يف ملذاهتم وأعماذلم،
مفضلُت ذلك على العناية بأقربائهم ادلسنُت .وىكذا فإف ثقافة
احلريات الغربية فككت الروابط العائلية وىي تكاد تقضي على احلياة
سباما.
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مآسي المجتمع
الشباب والعائلة يف الدظلارؾ ليسا علا الضحيتُت الوحيدتُت اللتُت
تعانياف من اآلثار ادلدمرة للثقافة الغربية ،فهذه الثقافة تركت آثارىا
السلبية على سلتلف نواحي احلياة االجتماعية .ويظهر ذلك جليا،
وعلى سبيل ادلثاؿ ،يف العدد الكبَت من ادلواطنُت الذين يعانوف من
االكتئاب وأمراض نفسية أخرى ،ويظهر ذلك أيضا يف نسبة اإلجراـ
ادلرتفعة بُت الشباب .ففي تشرين الثاين/نوفمرب ٕٕٔٓ طالعتنا
الصحف بأف عدد الذين يستخدموف حبوب السعادة (ادلهدئات) قد
ارتفع إىل الضعف ،من ٓٓٓ ٕٖٛ,إىل ٓٓٓ ٗٙٓ,ما بُت ٜٜٜٔ
و ٕٔٔٓ فاألمر خطَت جداً ،ألف ىذا يعٍت أف احلالة النفسية لكل
عاشر مواطن يف الدظلارؾ سيئة ،إىل حد أنو ػلتاج إىل عالج
لالستمرار يف معيشتو اليومية .ىذه األرقاـ الكارثية تكشف وبوضوح
الوجو األسود للثقافة الغربية الذي ال يراد لو أف يظهر يف اخلطاب
العاـ .فهناؾ ارتباط مباشر بُت ثقافة احلرية وادلتعة واالستهالؾ اذلائل
للكحوؿ ،وبُت ارتفاع حاالت االكتئاب وغَتىا من األمراض النفسية
اليت تؤدي إىل استخداـ احلبوب ادلهدئة بشكل يومي ،واالنتحار يف
حاالت أخرى .إذ ؽلكن القوؿ أف تعاطي الكحوؿ وادلخدرات يعد
تعبَتا عن اتباع الوصفة الغربية للحصوؿ على السعادة .ويف ادلقابل
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ؽلكن اعتبار استخداـ ما يطلق عليو حبوب السعادة تعبَتا عن إخفاؽ
تلك الوصفة.
إف وصفة الغرب للحياة ادلثالية تتمثل يف ماؿ وفَت ،ومظهر
مثايل ،وإعجاب اآلخرين ،إف مل يكن حسدىم ،بينما التقدـ يف
العمر يعٍت ادلوت ،وادلوت هناية ادلتعة .لذلك فاإلنساف الغريب ػلاوؿ
مستميتا وعرب عمليات التجميل أف ػلافظ على شبابو ما استطاع،
وحُت يكتشف عدـ جدوى ذلك كلو ،تراه يبحث عن السعادة يف
تسكن أدلو.
حبة ّ
أما ارتفاع مستويات اجلرؽلة فما ىي إال تعبَت واضح عن إخفاؽ
الثقافة الغربية يف عالج ادلشكالت وربقيق األماف يف اجملتمع .وعالوة
على كل أشكاؿ العنف ادلشاىدة ،واخليانات الزوجية ،وادلشاكل اليت
يسببها تعاطي الكحوؿ ،فإف ارتفاع جرائم سرقة البيوت وادلصارؼ
كبَتا من ادلواطنُت يف ىذه
وعمليات النشل ،لتؤكد أف ىناؾ ً
عددا ً
البالد ػلاولوف امتالؾ ادلاؿ بأقصر الطرؽ وأسرعها للحصوؿ على
نصيبهم من ادلتعة يف احلياة ،وفق وصفة السعادة الغربية ومهما كلف
األمر .أضف إىل ذلك عمليات تلميع حياة العصابات واجملرمُت اليت
تقوـ هبا ىوليوود فتُظ ِهرىا بأهنا احلياة اليت ػللم هبا اجلميع ،فنساء
وكحوؿ وماؿ .لذلك فإف األمر ال ػلتاج إىل أحباث اجتماعية حىت
نفهم االرتباط ادلباشر بُت احللم األمريكي (وصفة السعادة) وبُت
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ارتفاع نسبة اجلرؽلة وتفشي ثقافة العصابات .فظاىرة اجلرؽلة
والعصابات أسفرت عن وجهها البشع يف الدظلارؾ ،مع عمليات قنص
واغتياؿ يف الشوارع ،يضاؼ إىل ذلك ،أف أغلب ادلدف لديها
عصاباهتا ا﵀لية .وبالرغم من أف اليمُت السياسي ػلاوؿ أف يستغل
تفشي ىذه الظاىرة ليلقي باللوـ على ادلغًتبُت ،فإنو ال يستطيع طمس
احلقيقة :وىي أف ىؤالء الشبّاف قد نشأوا يف الدظلارؾ ،وطريقة عيشهم
غربية ،ومفاىيمهم عن السعادة غربية ،دبا تتضمنو من كحوؿ ونساء،
عالوة على ذلك فإف أولئك اليافعُت ػلاولوف تقليد عصابات اإلجراـ
األمريكية ،فهم يروف اجلرؽلة وذبارة ادلخدرات أقصر الطرؽ للحصوؿ
على ادلاؿ الذي يؤمن ذلم السعادة.
ونظرة إىل عدد اجلرائم الواقعة عاـ ٕٔٔٓ ،حبسب مركز
اإلحصائيات الدظلاركي ،تظهر رقماً سليفاً ،يزيد عن نصف مليوف
جرؽلة متنوعة من اجلرائم اخلفيفة ،ابتداءً من االعتداء بالضرب وصوالً

إىل جرائم االغتصاب .وعدد السرقات من ادلتاجر عاـ ٕٔٔٓ بلغ
أكثر من ٕٓٓٓٓ,سرقة ،بينما زبطى عدد عمليات االحتياؿ
ٓٓٓ ،ٕٔ,وعدد عمليات السطو فاؽ الػٖٓٓٓ عملية .وىنا ال بد
من القوؿ أف نسبة اجلرؽلة العالية سببها ثقافة اجملتمع .فالصلة واضحة
لكل ذي عينُت ،ولكن ال يكاد أحد يشَت إليها .ولالطالع على
النتائج االجتماعية للحريات الغربية ،وبنظرة سريعة إىل حاؿ الشباب
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يف الدظلارؾ ،يتضح لنا أف إحدى ادلشاكل الكربى لديهم اليوـ ىي
الشرب ادلفرط للكحوؿ ،كما تشَت إىل ذلك أحباث صادرة عن إدارة
الشؤوف االجتماعية ،إذ إف تعاطي الكحوؿ بُت اليافعُت من سن ٔٙ
إىل ٕٓ سنة منتشر بشكل واسع ،حىت إف عدـ تعاطي الكحوؿ
يعترب سلوكاً شاذاً ،وبتعبَت آخر فإف ىناؾ رقابة اجتماعية على
الشباب الذين ؽلتنعوف عن الشرب ،وىي رقابة مدمرة .ورغم ذلك فإف
احلكومة الدظلاركية ال ترى أف ىناؾ حاجة دلكافحة الرقابة االجتماعية
يف صفوؼ أولئك الشباب ،ألف الدولة ال ترى مشكلة يف انغماس
الشباب يف شرب الكحوؿ ،رغم أف تعاطي الكحوؿ بشكل مفرط لو
نواح سلبية كثَتة كما تؤكد إدارة الشؤوف االجتماعية ،حيث أشارت
عملية استطالع واسعة إىل أف ثلث الشباب الذين تًتاوح أعمارىم ما
ثَتا سلبيا على أدائو يف
بُت  ٔٙإىل ٕٓ عاما يرى أف للكحوؿ تأ ً
ادلدرسة أو العمل .وال ؼلفى على عاقل النتائج الكارثية لتعاطي
الكحوؿ على الفرد والعائلة واجملتمع.

أما عن ادلخدرات ،فحدث وال حرج .حيث كشفت إدارة
الشؤوف االجتماعية حقائق سليفة :فإف نسبة ٔٗ %من رلموع
الشباب الدظلاركي بُت سن  ٔٙو ٕٗ قد تعاطى احلشيش ،بينما
ٓٔ %تعاطى يف ىذه السن الكوكايُت واألمفتامُت.
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وأما عن تعريض النفس لألذى ،سواء كاف انتحارا أو زلاوالت
انتحار أو جرحا للجسد بآالت حادة ،...فقد كشفت إحصائية قاـ
هبا مركز أحباث االنتحار أف  %ٕٔ,ٛمن الشباب يف ادلدارس
ادلتوسطة يف جنوب الدظلارؾ بُت عامي  ٕٓٓٙو  ٕٓٓٛف ّكر يف
إيذاء نفسو ،وؽلكن إطالة احلديث يف الكشف عن أرقاـ وإحصائيات
من الئحة طويلة من ادلشاكل ادلستعصية ،كاألمراض النفسية،
والشذوذ اجلنسي ،وتعاطي ا﵀رمات على أنواعها ،وأمور فظيعة
أخرى ،يعاين منها الشباب اليوـ يف اجملتمعات الغربية بسبب قيم
الثقافة الغربية .والصورة واضحة جداً وال ربتاج إىل زيادة يف الشرح،
فمحاوالت الشباب ربقيق طموحاهتم ومتعهم ذلا جوانب كارثية يتم
التعتيم عليها إعالميا ،ألف إظهارىا يعٍت وضع الثقافة الغربية واحلريات
موضع ادلتهم .فمثالً مل تتعاط وسائل اإلعالـ إال بشكل خجوؿ مع
قضية السلوؾ ادلشُت للشباب الدظلاركي مؤخراً يف شوارع وفنادؽ
العاصمة التشيكية براغ ،أثناء رحلة عطلة الشتاء ،واليت أقل ما يقاؿ
فيها أهنا كانت مليئة بالعربدة واالستهتار دبمتلكات اآلخرين،
وللمفارقة فقد رأينا وسائل اإلعالـ عند تغطيتها ذلذه القضية ،تشَت

إىل مسؤولية األبوين عن تربية األوالد ،بينما تلك ادلسؤولية نفسها
توضع مباشرة يف خانة الرقابة االجتماعية ا﵀ظورة عندما ػلاوؿ
ادلسلموف أف يقوموا بواجبهم الًتبوي ذباه سلوؾ أبنائهم وقيمهم!
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فدائما ما يكوف طمس احلقيقة ىو الطريق األسهل بدالً من
توجيو النقد للذات وربمل ادلسؤولية .وحىت لو مل يكن يف ادلقدور
توجيو النقد للذات ،فمن ادلستهجن أف يراد للشباب ادلسلم أف
ينغمس يف ثقافة أساسها احلرية ،حرية تسببت يف ذلك الدمار والبؤس
لدى الشباب الغريب .وىذا سبب وجيو لكي ال يتخذ ادلسلموف
منظومة احلرية الغربية طريقاً يسلكو أبناؤىم أثناء حبثهم عن مستقبل
أفضل .بل على العكس ،فإف الًتكيز البائس للحريات على ادلتعة
وادلادة ،قد دمر مستقبل الكثَت من الشباب يف الغرب ،ولذلك غلب
على ادلسلمُت أف ػلموا أبناءىم من ىذه الثقافة الغربية.
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الحياة العائلية في انحالل
إذا نظر ادلرء إىل تركيبة العائلة يف الدظلارؾ ،اليت يفًتض فيها أف
تؤمن نشأة آمنة ػلتاج إليها كل طفل ،وىي أيضاً حاجة طبيعية
للبالغُت يتقامسوف فيها سعادهتم مع شريك يف احلياة ،فاألرقاـ تظهر
مرة أخرى أموراً سليفة .فأرقاـ ادلركز الدظلاركي لإلحصائيات تشَت إىل
أف ٕ %ٗٓ,من حاالت الزواج تنتهي بالطالؽ .وللطالؽ آثار سلبية
ال يستهاف هبا ليس فقط على الزوجُت ،بل كذلك على األطفاؿ.
فظاىرة األمهات العازبات ىي إحدى نتائج نسبة الطالؽ العالية.
وعلى األىايل العازبُت أف يرعوا شؤوف الطفل ويقوموا على تربيتو ،وىي
مهمة جسيمة وشاقة ربتاج إىل األب واألـ ،ىذا بالنسبة دلن ؼلتار
الزواج ،أما تغيَت الشركاء فهو أمر عادي يف اجملتمعات الغربية ومن
النادر أف يكوف ألحدىم شريك طواؿ احلياة .ويف خضم عملية تبديل
الشركاء توجد ادلتعة الذاتية والشخصية ،وعندما تذىب ىذه ادلتعة يتم
استبداؿ آخر بو ليتم إشباع ادلتع الذاتية من جديد .فالفرد وما
يستطيع أف ػلققو ىو ذروة الثقافة .وىناؾ سبب آخر لتحطيم
واضلالؿ احلياة العائلية وىو ربرير الناحية اجلنسية يف اإلنساف من
قيودىا ،فاألمر مًتوؾ للصغار والكبار بأف ينغمسوا يف شهواهتم
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وشذوذىم حيث شاؤوا وكيفما شاؤوا .فالعالقات اجلنسية يف ىذه
الثقافة غَت زلصورة يف إطار الزواج ،ولذلك نرى ظواىر مثل بيوت
الدعارة ،وادلراقص ،والنوادي االجتماعية منتشرة بكثرة حيث غلتمع
الشخص مع اجلنس اآلخر ومع جنسو حبرية ويبٍت عالقات قصَتة
األجل أو طويلة األجل حسبما يريد.
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المسلمون في غنى عن التغريب
غلب أف يكوف واضحا ،أف الثقافة الغربية قد أنتجت اآلفات
االجتماعية الكبَتة يف اجملتمع الدظلاركي .وحيث إف الدظلارؾ تعترب
ظلوذجا ومثاال فيما يتعلق بالرفاىية والرخاء ،ودبا أف الشعب الدظلاركي
يعترب من أسعد الشعوب يف العامل ،فإف قراءة إحصائيات البلداف
األخرى تكوف أشد سوءًا من ىذا البلد ،ومن ناحية أخرى تظهر ىذه
اإلحصائيات بكل وضوح أف السياسيُت والقادة واحلكومات الغربية

ومن ضمنها الدظلارؾ ،ىي رلموعات ال أخالقية ،وىي ذبيد ازدواجية
التعامل عندما تطلق مبادرات دلقاومة الرقابة االجتماعية بُت ادلغًتبُت.
فماذا يريدوف من الشباب ادلسلم؟ ىل يريدوف أف يُغرقوه يف تعاطي
الكحوؿ والبحث الالمتناىي عن عشيق جديد؟ ىل يريدوف زبديره
حببوب السعادة حىت يتحمل العيش ،رلرد العيش ،بسبب إخفاؽ
الثقافة الغربية يف إعطاء معٌت للحياة؟ وإذا مل يكن األمر كذلك،
دعى الشباب ادلسلم إذاً إىل الثقافة الغربية؟ ودلاذا تُقاد
فلماذا يُ َ
احلمالت اليت هتدؼ إىل تغريبو بثقافة ىي يف حقيقة أمرىا مفلسة؟
واألحرى هبا أف تنظر إىل نفسها ألهنا فاقدة ألية شرعية زبوذلا أف تقوـ
بوعظ الثقافات األخرى .إف الثقافة الغربية مل ربقق السعادة دلواطنيها
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حق ،مبٍت على
وللشباب الغريب ألهنا ال تقوـ على أساس فكري ّ
العقل وموافق لفطرة اإلنساف ،وألهنا مادية بطبيعتها وال تويل اىتماما
للقيم االجتماعية احليوية ذات الطابع األخالقي والروحي .وما عجزت
الثقافة الغربية عن ربقيقو ،فإف الثقافة اإلسالمية بال شك قادرة على
ربقيقو .فالثقافة اإلسالمية ربتوي على الوصفة احلقيقية للسعادة ،وىي
قادرة على أف توجد حياة تتسم باألماف والوئاـ للجميع صغاراً وكباراً
إذا ما قبلوا رسالتها.
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كيف يمكننا الحفاظ
على القيم اإلسالمية في األسرة المسلمة
بعد ىذه النظرة السريعة إىل ما زبلفو القيم الغربية من اضلالؿ
وفساد عندما ُذبعل ىذه القيم أساسا للحياة األسرية واالجتماعية،
فليس من ادلستغرب أف ؼلشى ادلسلموف من خسارهتم ألبنائهم يف
ىذا اجملتمع اذلداـ ،ولذلك فالسؤاؿ األىم يف ىذا السياؽ ىو كيف
ؽلكننا ضلن ادلسلمُت ا﵀افظة على أُسرنا وأبنائنا بشكل فعاؿ يف
مواجهة القيم الغربية؟ وكيف ؽلكننا غرس القيم اإلسالمية الفاضلة يف
نفوس أبنائنا بدال من القيم الغربية الفاسدة؟
ؼلتار بعض ادلسلمُت يف بالد الغرب بناء حياهتم األسرية على
أساس خليط من القيم اإلسالمية واألعراؼ والتقاليد كبديل عن
احلضارة الغربية ،وادلشكلة تكمن يف أف ىذه األعراؼ والتقاليد غالباً
ما تكوف متعارضة مع اإلسالـ ،وىذا بدوره يؤدي إىل تكوين نظرة
خاطئة عن األسرة بشكل عاـ ،وعن ادلرأة بشكل خاص ،ولكوف ىذه
األعراؼ جائرة فإهنا تسبب مشاكل بدال من حلها.
وكما أسلفنا ،فإف السياسيُت ووسائل اإلعالـ يضخموف مسألة
الزواج القسري الستغالذلا يف أىداؼ سياسية ،رغم أهنا ال تشكل
ظاىرة منتشرة يف اجملتمع بل ىي حاالت فردية نادرة ،عالوة على أف
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ح ْاألَيِّ ُم َحتَّى
اإلسالـ قد حرمها أصال .فالرسوؿ  يقوؿَ « :ال تُـ ْن َك ُ
تُستَأْمر ،وَال تُـ ْن َكح الْبِ ْكر حتَّى تُستَأْذَ َن» قَالُوا :يا رس َ ِ
ف
ُ َ
وؿ اللوَ ،وَكْي َ
ُ
ْ
ْ ََ َ
َ َُ
ت» (رواه البخاري)
إِ ْذنػُ َها؟ قَ َ
اؿ« :أَ ْن تَ ْس ُك َ

إف الطفل الذي ينشأ يف بيت ُؼللط فيو بُت اإلسالـ التقاليد غَت
اإلسالمية ،ينشأ نشأة مضطربة ،إذ ليس يف مقدوره التمييز بُت
اإلسالـ وبُت غَته من العادات والتقاليد ،فطغياف التقاليد على
العائلة ،يشعر الطفل بالظلم وعدـ التفهم من قبل األىل ،خصوصا
إذا ما كانت حجة األىل أنو من الواجب احلفاظ على العادات
والتقاليد اليت جاؤوا هبا من بالدىم (وأهنم ىكذا يتعاملوف يف البلد
األـ) ،فهي حجة ضعيفة وواىية ال تعٍت شيئا لشخص نشأ يف
الدظلارؾ وليس لو ارتباط ببلد األىل األصلي .وىذا كلو يضع الطفل
يف موقف العاجز أماـ القيم الغربية اليت ربيط بو من كل جانب.
لذلك ترى البعض من الشباب ادلسلم يتخذ الطراز الغريب ظلطاً للعيش
يف أوؿ مرحلة الشباب ،وتصبح القيم اليت نشأ عليها يف بيتو ال تأثَت
ذلا يُذكر ،شلا يؤدي حتما إىل التصادـ مع األىل .بينما يعيش البعض
اآلخر بشخصيتُت متناقضتُت ،فسلوكو يف البيت يتناقض مع سلوكو
خارجو ،واألمر ذاتو يتكرر عند كثَت من الشباب الذين تربوا على
تقاليد اإلسالـ كعادات وتقاليد تفتقر إىل احلجج ،شلا غلعلهم ينظروف
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ص ِّعب عليهم اخلوض يف غمار
إىل أحكاـ اإلسالـ على أهنا عوائق تُ َ
احلياة بدؿ أف تكوف القيم والثقافة اإلسالمية مصدر اعتزازىم.
إف تقدًن اإلسالـ لألبناء على أنو عادات وتقاليد دوف حجج
تثبت صحتو ؼللق فجوة بُت األبناء واآلباء وبُت األبناء واإلسالـ.
لذلك كلو فإف احلفاظ على القيم اإلسالمية لألسرة ،حيث ينشأ يف
كنفها شخصيات إسالمية ،ػلتم علينا أف نستمد قيمنا وثقافتنا من
اإلسالـ وحده وال شي غَته ،أي القرآف والسنة النبوية الشريفة ،وػلتم
علينا أف نزرع اإلسالـ يف نفوس أبنائنا باحلجة والربىاف.

َ
ََ َ َ ََ
َْ
ُْ َ
نَّ
َ َّاتتَ َػ ِ َّ
ريةٍَّ َّأُا َّ َو ٌَ َّْ
ص
اّلل ِ َّ َّ
ل َّ َّ
يل َّأد ُغٔ َّإ ِ َّ
و َّْ ِذ َّه َِّ َشب ِ ِ َّ
قاؿ تعاىل﴿ :ك َّ
َع َّة ِ
َ َ ََ ْ ُْ ْ
َ ُ ْ َ َ
ِي﴾ [يوسف]ٔٓٛ :
َشك ََّ
اّلل َِّوٌاَّأُاٌَّ َّ
انَّ َّ
ح َّ
وشت
ََِّالٍ ِ

إف ىذه اآلية من كتاب ا﵁ تعاىل تبُت أموراً مهمة:
 أف اإلسالـ يوجب علينا االلتزاـ بو ،مث ضبلو والدعوة إليو يف
اجملتمع ا﵀يط بنا وعدـ التقوقع يف احلدود الضيقة للعائلة .وىذا
يوجب فهم اإلسالـ والتقيد بأوامره ونواىيو داخل البيوت
وخارجها ودعوة غَت ادلسلمُت إىل اإلسالـ بالقوؿ والفعل.
 إف الدعوة إىل ا﵁ على بصَتة كما تذكر اآلية ربتم على ادلسلم
تربية أبنائو تربية صاحلة تغرس يف نفوسهم اليقُت والثقة يف
اإلسالـ ،وىذا كلو ال يتأتى إال بتعليمهم اإلسالـ حبججو
وبراىينو سواء أكاف متعلقا بالكوف أـ باحلياة أـ بأنفسهم ،وربتم
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عليو أف يبُت ذلم أف ا﵁ سبحانو وتعاىل قد أنزؿ القرآف معجزة
خالدة ربدى هبا اجلن واإلنس وقد عجزوا عن اإلتياف دبثلو شلا
يقطع بنبوة زلمد  على وجو ال ػلتمل الشك .وىذا كلو غلعل
من القرآف والسنة مصدراً لكل تصرفاهتم وأفعاذلم يف احلياة كلها،
وغلعل من زلمد  قدوهتم وأسوهتم يف احلياة.
 كما ربرـ اآلية الشرؾ با﵁ .والشرؾ با﵁ كما نعلم ال يقتصر
على أف صلعل ﵁ ن ّداً يف اخللق بل يتعداه إىل الشرؾ يف احلاكمية.
فال غلوز للمسلم بأي حاؿ من األحواؿ أف غلعل التشريع لغَت
ا﵁ سواء أكاف تقاليد البلد األـ أو قيم الثقافة الغربية .لذلك
غلب أف يُنشأ األبناء على أف يكونوا عباداً ﵁ سبحانو وتعاىل
وحده ،وأف يكوف ىدفهم األعلى يف ىذه احلياة ىو نيل رضواف
ا﵁ تعاىل.
إف تنشئة األبناء على ىذه األسس ادلتينة منذ الصغر ،من شأنو
أف يوجد وعياً حقيقياً راسخاً على صحة اإلسالـ يف نفوسهم ،شلا
ؽلنحهم الطمأنينة يف حياهتم ،ويدفعهم إىل التمسك بااللتزاـ باإلسالـ
واحلفاظ على شخصيتهم اإلسالمية.
إف وجود أرض صاحلة للزراعة ال يعٍت خروج النبتة الصاحلة منها
بشكل تلقائي .بل إف ذلك ال يتأتى إال بغرس البذرة الصاحلة والعمل
على تنميتها وذبنيبها ما يضر هبا .وكذلك بالنسبة لألبناء ،فإنو غلب
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علينا أف ضليطهم بالعناية والرعاية وا﵀بة والثقة ،وأف نتابعهم باىتماـ
وأف نغرس فيهم قيم اإلسالـ وأحكامو.
ولنا يف كتاب ا﵁ سبحانو وتعاىل مثاؿ بديع عن تلك العناية يف

َ ْ َ ُ َْ َ
ْ َ َ َ ُ
وعظ لقماف البنو﴿ :يَ ُ
فَّ
َ َّ ِ َّ
َِ َّخ ْرد ٍَّل َّفتَك َّْ
ال َّ َحت ٍَّث ٌَّ َّ
م ٌَِّثل َّ
ن َّت َّ
ن َّإِجٓا َّإ ِ َّ
اب َ َّ
ْ
َ
َ َ َ
ْ َ
َ َ ٌ َ
نَّ
ريَّ*َّيَابُ َ َّ
يفَّخت ِ ٌَّ
ّللَّى ِػ َّ
اّللَّإِنََّّا َّ
تَّة ِ َٓاَّ َُّ
ضَّيَأ َِّ
فَّاأل ْر ِ َّ
اتَّأ َّْوَّ ِ َّ
فَّالصٍاو َِّ
َصخ َر ٍَّةَّأ َّْوَّ ِ َّ
َ ْ
َ
َ
َ َْ َ ْ ُْ َ َ ْ ْ ََ
ْ
َ َ
َ
ََِّ
ِمٌَّ َّْ
مَّإِنََّّذل َّ
َعَّ ٌَاَّأ َصاةَ َّ
بَّ َّ
ََّالٍِه َّرَِّواص ِ َّ
وفَّواُ ََّّّخ َّ
أك ًََِّّْالصال َّةََّ َوأ ُم َّْرَّةِال ٍَ ْػ ُر ِ َّ
َ
ُ
َ َ
َ َ َ
َ َ ُ
َ
لَّ
اّلل َّ َّ
ض َّ َم َر ًحا َّإِنَّ َّ َّ
ف َّاأل ْر ِ َّ
ض َّ ِ َّ
ل َّت ٍْ ِ َّ
اس َّو َّ
ك َّل ِيِ ِ َّ
ل َّت َص ّػ َِّْر َّخد ََّ
َغ ْز َِّم َّاأل ُمٔر َّ* َّو َّ
ْ
ْ ُ ْ
ُ ُّ ُ ُ ْ َ َ ُ
َ َ
َ
ْ َ
ِم َّإِنَّ َّأُك ََّرَّ
َِ َّ َص ْٔت َّ
ض ٌَّ َّْ
م َّ َواغظ َّ
ف َّ َمظي ِ َّ
ص َّْد َّ ِ َّ
ك َُّمت ٍَّ
ب َّ َّ
ُيِ َّ
َّ
ال َّفخٔر َّ* َّ َواك ِ
َ
ْ َ َ
تَّ ْ َ
ريِ﴾ [لقماف]ٜٔ-ٔٙ :
اْل ٍِ َّ
اتَّل َص ْٔ َُّ
األصٔ َِّ

ففي ىذه اآليات يبُت ا﵁ لنا كيف أف لقماف علم ابنو كيف
يكوف صاحلا يف كل أحوالو :فهو يعلمو يف عالقتو با﵁ تعاىل بأف
ؼلشاه حىت يف أصغر األمور ،ويذكره بأف ا﵁ سبحانو وتعاىل يسمع
ويرى ويعلم كل شيء ،وكذلك يأمره بإقامة الصالة .ويوجهو يف
عالقتو باآلخرين بأف يأمرىم بادلعروؼ ويذكرىم باخلَت وينهاىم عن
ادلنكر وبأف يعاملهم باخلُلق احلسن .وبعالقتو بنفسو بأف يلتزـ

الصفات الصاحلة كالصرب والعزـ والتواضع يف مظهره ومشيو وكالمو،
كل ذلك بطريقة مؤثرة وبأمثلة سهلة على الفهم (حبة اخلردؿ
الصغَتة ،وهنيق احلمار).
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هبذا الشكل غلب علينا أف نػُنَ ِّشئ أبناءنا حىت يكونوا صاحلُت يف
صبيع أحواذلم بعوف ا﵁ .ولكي ضلقق ذلك علينا أف نعلمهم العبادات
(كالصالة والصياـ واحلج) ،وكذلك أحكاـ اإلسالـ وتشريعاتو بالنسبة
لعالقتهم باآلخرين وبالنظرة الصحيحة لتلك العالقات ،ومنها الصداقة
والعالقة باجلنس اآلخر والتجارة والتعليم والعمل .كذلك غلب علينا
بداىة أف نوجد فيهم الوعي على أحكاـ اإلسالـ فيما يتعلق
باألخالؽ ،وبادلأكل وادللبس .كل ذلك بازباذ الرسوؿ زلمد عليو
الصالة والسالـ أسوة حسنة ومثالً أعلى .لذلك ومن البديهي القوؿ
ىنا أنو علينا كأولياء أمور أف نكوف القدوة احلسنة ذلم يف ذلك ،وأف
نبذؿ الوسع باتباع الرسوؿ  يف طراز عيش إسالمي متكامل .فمن
ادلعلوـ أف للفعل أثراً أكرب من القوؿ .وإنو من الضروري جداً أف نتعلم
القيم وادلفاىيم واألحكاـ اإلسالمية ونعمل هبا
ونتدبر ضلن األىلَ ،
ونقوـ بإيصاذلا للجيل القادـ.
إضافة إىل ذلك فإف من واجب األىل تزويد أبنائهم دبا يلزمهم
من ادلثُل اإلسالمية العليا من حياة رسوؿ ا﵁  وصحابتو الكراـ
ومواقفهم ادلشرفة ،ليتخذىا األبناءُ قدوًة ذلم .فهناؾ الكثَت الكثَت من
ادلواقف ادلشرفة ذلذه الشخصيات الفذة ووقوفها أماـ ربديات
واجهتهم ،ما يكفي ليشعر الشباب ادلسلم بالفخر ،وتكوف يف الوقت
نفسو مثالً لو حينما يواجو التحديات يف حياتو اليومية يف الدظلارؾ،
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وىذا يغنيو عن ازباذ الشخصيات الغربية السخيفة قدوة توثر على
سلوكو وربرضو على أفعاؿ مشينة.
إذا ما قمنا بًتبية أبنائنا على ىذا النحو ،واتبعنا كتاب ا﵁ وسنة
رسولو  يف ذلك ،نكوف بعوف ا﵁ قد قمنا دبا أوجبو ا﵁ علينا ذباه
أبنائنا.

َ
َ َ ُ َ ُ
ُ َْ
ُ ْ َ ً ُ ُ َ
ارا َّ َوكٔدْاَّ
آٌُِٔا َّ َّكٔا َّأُف َصك ًَّْ َّ َوأْي ِيك ًَّ َُّ
ِيَ َّ
قاؿ تعاىل﴿ :يا َّأ ُّح َٓا َّاَّل َّ
ُ َ ْ
َ ٌ َ
َ
َ َ ٌ
َ
ٌَ
َ ُ
اْل َِج َ
اّلل َّ ٌَا َّأ َم َرْ ًََّّْ
ٔن َّ ََّ
ل َّ َح ْػ ُص َّ
اد َّ َّ
ظ َّطِد َّ
ارَّةُ َّ َغييْ َٓا َّ َمالنِه َّث َّغِال َّ
اس َّو
انل َّ
َ
ْ
ْ ُ َ
ون﴾ [التحرًن]ٙ :
ٔنَّ ٌَاَّيُؤ َم ُر َّ
َويَف َػي َّ

إف الفوز والنجاة يف اآلخرة ليس ىو النتيجة الوحيدة ذلذه الًتبية
اإلسالمية ادلتينة ،بل سينعكس ذلك إغلابا على تعامل األبناء مع

َ َ
ضَّ
آبائهم يف ىذه احلياة الدنيا ،كما أمرىم ا﵁ تبارؾ وتعاىلَ ﴿ :وك َّ
َْ َ ْ ََ َ ُ َ
َُ
ُ َ َْ َ ْ ْ ً
َ ُّ َ َ َ
ِب َّأ َح ُدْ ٍَا َّأ َّْوَّ
ك َّاىه َّ
ح َصاُا َّإٌِا َّ َحتْيغََّ َّغِِد َّ
م َّألَّ َّت ْػتُ ُدوا َّإِلَّ َّإِي َّاه َّوبِالٔ ِاِلي َِّ
رب َّ
َ َّإ ِ
ُ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ ْ
َُ
َُ
ل َّ َتِْ َٓ ْر ُْ ٍَا َّ َوك َّ ُ َ ْ
ل َّنر ً
ِض َّل ُٓ ٍَاَّ
يٍا َّ* َّ َواخف َّ
ف َّ َو َّ
و َّل ُٓ ٍَا َّأ ٍ َّ
ال َّتل َّ
ِكْ ٍَا َّف َّ
ِ َّ
و َّلٍٓا َّكٔ َّ ِ
َ
َ َ َ ُّ ّ ْ ْ َ َ ُ ْ ّ ْ َ ْ
ان َّ َصغ ًِريا﴾ [اإلسراء-ٕٖ :
ارْح ُٓ ٍَا َّن ٍَا َّ َربيَ ِ َّ
ب َّ
و َّر َِّ
َِ َّالرْح َّثِ َّوك َّ
اح َّاَّل َِّل ٌَّ َّ
جِ َّ
ُ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ َ َْ
ان َّة َٔ ِ َ
اِلي ْ َِّّ َّإ ِ َّْح َصاًُا َّ َْحَيتْ َُّّ َّأ ٌُّ َُّّ َّن ْر ًْا َّ َو َو َط َػتْ َُّّ َّن ْر ًْا﴾
اإلنص َّ ِ
ٕٗ] ﴿ووصيِا َّ ِ
ُ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُّ ُ َ ْ ً َ َ ْ
َ َ َْ
الَّ
َ َّ َوف َِص َُّ
َع َّ َوْ ٍَّ
ان َّةِٔ ِاِلي َِّّ َّْحيت َّّ َّأٌ َّّ َّوِْا َّ َّ
اإلنص َّ
[األحقاؼ﴿ ]ٔ٘ :ووصيِا َّ ِ
َ َْ َْ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ ْ
ْ َ َ َ َ َ َْ ُْ
بَّ ٌَاَّ
كَّ ِ َّ
َش ََّ
َعَّأ َّ
اكَّ َّ
ِإَونَّجاْد َّ
ريَّ*َّ َّ
ص َُّ
مَّإ ِ َّ
لَّول ِٔ ِاِلي َّ
نَّاطه َّرَّ ِ َّ
يَّأ َّ
فََّعٌ َِّ
ِ َّ
لَّال ٍَ ِ
نَّت ِ
ْ
َ
َ
َ
ُّ ْ َ َ ْ ُ ً َ ْ َ َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ََّْ
ُ
ُ
يو ٌَّ َّ
ف َّاِلجيا ٌَّػروفا َّواتت ِ َّع َّشب ِ َّ
ال َّت ِػػٓ ٍَا َّ َوصاحِتٓ ٍَا َّ ِ َّ
م َّة ِ َِّّ َّغِي ًٌَّ َّف َّ
س َّل َّ
ىيْ َ َّ
ََ َ َ
ُ
َ ُ َ
ُ ََُ
ُ
لَّ ُثًََّّإ َ َّ َ ْ
ٔن﴾ [لقماف]ٔ٘-ٔٗ :
ج ُػك ًََّّْفأُبِّئُك ًََّّْة ِ ٍَاَّنِتُ ًََّّْت ْػ ٍَي َّ
أُ َّ
ابَّإ ِ َّ ِ
لَّمر ِ
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ط اللَّ ِو فِي
ضا ال َْوالِ َديْ ِنَ ،و َس َخ ُ
ضا اللَّ ِو فِي ِر َ
قاؿ رسوؿ ا﵁ ِ « :ر َ
َس َخ ِط ال َْوالِ َديْ ِن» )رواه البخاري ومسلم)

ط أَبْـ َو ِ
ْجن َِّة»( .رواه
وقاؿ عليو الصالة والسالـ« :ال َْوالِ ُد أ َْو َس ُ
اب ال َ
أضبد وابن ماجو والًتمذي واحلاكم)

وقاؿ عليو الصالة والسالـَ « :ر ِغ َم أَنْـ ُفوَُ ،ر ِغ َم أَنْـ ُفوَُ ،ر ِغ َم أَنْـ ُفوُ»،

ِ ِ
ِ
َح ُد ُى َما ،أ َْو
قيل من يا رسوؿ ا﵁؟ قاؿَ « :م ْن أَ ْد َر َك أَبَـ َويْو ع ْن َد الْكبَ ِر ،أ َ
ِ
ْجنَّةَ»( .رواه مسلم)؛ يشَت احلديث إىل ادلسلم
ك ُ
َم يَ ْد ُخ ِل ال َ
الى َما ،ثُ َّم ل ْ

الذي ال يستحق مكانا يف اجلنة ،ألنو مل يقم على رعاية والديو،
أحدعلا أو كالعلا عند الكرب ،حق رعايتهمِ .
ورغم أنفو تعٍت أف يُ َذؿ
يوـ احلساب ،وذلك للتأكيد على عظم ىذا األمر.
ىذه النصوص من القرآف الكرًن والسنة النبوية ادلطهرة تبُت
بشكل ال لبس فيو أف ا﵁ سبحانو وتعاىل فرض على ادلسلم معاملة
الوالدين بأقصى درجات االحًتاـ والتواضع وا﵀بة وبطاعتهما يف كل
ما يأمرونو بو ،ما مل تتعارض تلك األوامر مع أوامر ا﵁ ورسولو.
وىنا ال بد من توجيو رسالة مهمة للشباب ادلسلم يف ىذا البلد:
إف ا﵁ سبحانو وتعاىل الذي خلقنا وخلق والدينا،مل يأمرنا
برعايتهما وطاعتهما فقط ،بل طلب أف تكوف رعايتنا وطاعتنا ذلما
تامة وعلى أكمل وجو .فا﵁ سبحانو وتعاىل مل يشًتط ذلذه ادلعاملة
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أف يكوف الوالداف ِمثاليػ ُْت ،ألنو ال يتسٌت ذلك ألحد ،والكماؿ من
ادلسن
صفات ا﵁ وحده .فكل ابن آدـ خطّاء ،ويشمل ذلك الشاب و ّ
على حد سواء ،فال تنتفي إمكانية الوقوع يف اخلطأ مع تقدـ العمر.
وحىت إذا ما شعر الولد بأنو يُساء فهمو أو أنو يُعامل معاملة غَت
عادلة من قبل والديو ،فعليو أف ال غلعل ذلك باباً يدخل منو الشيطاف
وأعوانو من السياسيُت يف الدظلارؾ حبيث يتمكنوف من سبزيق العائلة
ادلسلمة دببادراهتم الشيطانية.
وقد أنزؿ ا﵁ سبحانو وتعاىل اآلباء منزلة عظيمة ،ومهما بذؿ
الولد من جهد فلن يقدر أف يوفيهم ما بذلوه من أجلو .قاؿ رسوؿ

ا﵁ « :ل َْن يَ ْج ِز َي َولَ ٌد َوالِ ًدا إِال أَ ْن يَ ِج َدهُ َم ْملُوًكا فَـيَ ْشتَ ِريَوُ فَـيُـ ْعتِ َقوُ».
(رواه مسلم)
ويف ادلقابل ،فإف أجراً عظيماً ينتظر من يعامل والديو كما أمر
ا﵁ سبحانو وتعاىل .إهنا حقاً لفرصة ذىبية .كما أنو ؽلكن لألبناء
زيادة أجر آبائهم ورفع درجاهتم بعد شلاهتم بدعائهم للوالدين! قاؿ
الرجل لَتـرفَع لَو الد ِ
ب،
ْجن َِّة ،فَـيَـ ُق ُ
ول :يَا َر ِّ
َّر َجةُ في ال َ
رسوؿ ا﵁ « :إِ َّن َّ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ
ِ ِِ
ال :بِاستِ ْغ َفا ِر ول ِ
َك»( .رواه البخاري)
َد َك ل َ
أَنَّى لي َىذه؟ ،فَـيُـ َق ُ ْ
َ

يتبُت شلا تقدـ أف القيم األسرية اإلسالمية اليت تقوـ على أساس
سليم متُت ،توجد عالقات قوية من االحًتاـ والود والثقة والعناية
ادلتبادلة بُت األجياؿ .وىو ما فقده الغرب منذ زمن بعيد ،حيث
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انتهت الشعوب إىل دوامة من األنانية والفساد االجتماعي وعدـ
احًتاـ اآلباء واألمهات ،وحيث تُذؿ أجياؿ بأكملها من ادلسنُت من

الوحدة بعد أف عزلتهم رلتمعاهتم ألف ىؤالء أصبحوا ال نفع ذلم من
وجهة نظر اجملتمع!
يف العاـ ٕٔٔٓ أعلنت وزيرة الشؤوف االجتماعية والدمج كارين
ىاكَتوب أف ىناؾ حاجة لتمرد الشباب ادلهاجرين (ادلسلمُت)،
ولعلها مل زبطئ القوؿ سباما ،فهناؾ حقيقة ال بد من إيضاحها ،وىي
أننا ووزيرة الشؤوف االجتماعية ذبوؿ يف خاطرنا نفس الفكرة بالنسبة
للتمرد ،فالتمرد االجتماعي الوحيد الذي نراه مناسبا ،ىو سبرد الشباب
يف الدظلارؾ على الثقافة الغربية اليت تُعتَرب الفردية واألنانية البغيضة من
أىم إصلازاهتا ،واليت تلتهم اليوـ كل ما يشبو التناغم االجتماعي.
يف ظل ىذه الظروؼ االجتماعية اليت خلّفت وراءىا مئات
اآلالؼ من األسر ا﵀طمة وماليُت احلاالت اليت تعاين التعاسة ،غلب
علينا ضلن ادلسلمُت أف نرمي بطوؽ النجاة ألولئك الغرقى ،وأف نبُت
ذلم طريق السعادة احلقيقية يف احلياة ،أال وىي احلياة القائمة على
أساس القيم اإلسالمية.
َ ّ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ
تَّ ُم ْؤًٌِِاَّ َول ِيْ ٍُ ْؤٌِِ ََّ ْ ْ َ
اتَّ َّ
وَّةَيْ ِ َّ
ََّدخ َّ
لَّول ِٔ ِاِليََّّول ٍِ َّ
بَّاغف َِّرَّ ِ َّ
﴿ر َِّ
ِيَّ َوال ٍُؤٌِِ ِ
َ

َ
َ َ ْ
ارا﴾ [نوح]ٕٛ :
يَّإِلََّّت َت ًَّ
لَّت ِز َّدَّاىظال ِ ٍِ ََّ
َّو َّ
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نداءٌ أخير
أيها المسلمون
حينما يذكر السياسيوف الدظلاركيوف مكافحة الرقابة االجتماعية،
فإف احلقيقة اليت تكمن وراء ذلك ىي التغطية على جهود الدولة
للتحكم باألسرة ادلسلمة .وما ىذه اخلطة الشيطانية إال فص ٌل آخر من
فصوؿ سياسة الدمج الشاملة اليت هتدؼ إىل إبعاد ادلسلمُت عن
وتبٍت العلمانية والقيم الغربية بديال عن اإلسالـ ،ومل يعد
اإلسالـ ِّ
ىناؾ رلاؿ للشك يف أف الغرب أصبع أمره يف العمل على منعنا من
العيش حسب اإلسالـ وتربية أبنائنا كما أمرنا ا﵁ تعاىل تربية صافية
نقية وفق أحكاـ اإلسالـ.

َ َ َْ َ ٰ َ َ َُْ ُ
َّو َل َّانل َص َ
ٔد َ
ارَّ ٰ
ىَّ
يقوؿ ا﵁ سبحانو وتعاىل﴿ :وىَ َّترََّض َّغِم َّاِلٓ
ُ ْ
ُْ
َ ٰ َ
ُ
ى﴾ [البقرة]ٕٔٓ :
ىَّاّلل َِّْ ََّٔال ُٓ َد َّٰ
َّ
تَّتتت ِ َعَّمِيتَ ُٓ ًََّّْۗكوَّإِنَّْ َد
ح

ُسراً
وعلينا أف ندرؾ أف قوتنا كمسلمُت ،سواء أكنّا أفراداً ،أـ أ َ
أـ صباعات ،تكمن يف اتباع ىدى ا﵁ سبحانو .وأف نكوف كما
وصفنا عمر رضي ا﵁ عنو حيث قاؿ( :نحن قوم أعزنا اهلل
باإلسالم ،فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا اهلل) .وخالفا لوجهة النظر

الغربية اذلشة عن احلياة اليت أوجدىا البشر ،فإف اإلسالـ فضالً عن
كونو للناس صبيعا فهو من عند ا﵁ سبحانو وتعاىل.
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وعلينا أف ندرؾ بأف ىذه الرسالة ليست ىدى ورضبة لنا فقط،
بل ىي ىدى ورضبة للعادلُت .وال ينبغي أف ننظر إىل أنفسنا بأننا أقلية
تعيش يف الدظلارؾ ،بل ضلن جزء من أمة إسالمية عظيمة ،ذلا تاريخ
عظيم ،وىذا ىو الذي أعلنت الدولة الدظلاركية احلرب عليو ،وتعمل
على سلخنا منو ،وذلك دلعرفة دوؿ الغرب ومن بينها الدظلارؾ ،بتارؼلنا
الذي يعتربونو ىاجساً جاشباً على صدورىم.
إننا يف حزب التحرير منكم ومعكم وقد أخذنا على عاتقنا قوالً
وفعالً الوقوؼ يف وجو كل زلاولة هتدؼ إىل سلخ ادلسلمُت من
ىويتهم وقيمهم اإلسالمية.
كما أننا لن نلتزـ الصمت ذباه ما تقوـ بو الدولة الدظلاركية حياؿ
األسرة ادلسلمة وحياؿ جيل كامل من الشباب ادلسلم تريد تدمَته
وسلخو من عقيدتو.
إننا نقدـ لكم ىذا الكتيب تذكرًة ..ونداءً ..وربذيراً ،..وىو
جزء من عملنا يف كشف اخلطط اخلبيثة للساسة الدظلاركيُت.
إننا  -شباب حزب التحرير  -منكم ومعكم ونضع أنفسنا يف
خدمتكم حاؿ حاجتكم للعوف والنصيحة.
ويف اخلتاـ فإننا نوجو نداءنا إىل ادلسلمُت كافة شيباً وشباباً أف
اثبتوا ،فأنتم على احلق وغَتكم على الباطل ،وسبسككم بعقيدتكم
يقضي على كل ادلؤامرات احلاقدة للقضاء على ىذا الدين احلنيف.
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َْ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ ُْ
َّح َصَِث َّت ُصؤْ ًْ َِّإَونَّ
يقوؿ ا﵁ سبحانو وتعاىلَّ﴿ :إ ِن َّتٍصصكً
َ
ُ ْ ُ ْ َ ٌ ْ
َ
ُ
َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُّ ُ
ضَّك ًْ َّنيْ ُدْ ًْ َّطيْئًاۗ َّإِنَّ
َّشيّ ِئَث ََّحف َرَّ ُحٔاَّة ِ َٓاۗ َِّإَونَّتص ِبَّواَّوتتلٔاَّل َّي
ت ِصتكً
َ َ َ ُ َ ُ
ِيع﴾ [آؿ عمراف]ٕٔٓ :
اَّح ْػ ٍَئنَُّم ٌ َّ
اّللَّةٍِ
ََ َ ُ ََ ََُْ ََ
ُ
ََْْ َ
ٔاَّوأُتُ ًَُّاألغي ْٔنَّإِنَّنِتًَُّ
ويقوؿ سبحانو وتعاىل﴿ :ولَّت ِِٓٔاَّولََّت َّزُ
ْ
ِي﴾ [آؿ عمراف]ٖٜٔ :
ٌُّؤ ٌِِ ََّ

واحلمد ﵁ رب العادلُت
حزب التحرير  /إسكندنافيا

56

