بسم اهلل الرمحن الرحيم
انعكاسات االنتخابات
(مًتجم)
مشاعر من اخلوف والصدمة وخيبة األمل أصابت ادلسلمني بعد انتخابات  .6102ادلخاوف من قضايا
مثل تسجيل أمساء ادلسلمني ،اإليقاف للتفتيش ،منع ادلسلمني من دخول أمريكا ،تزايد االعتداءات على
ادلسلمني أصبحت الشغل الشاغل يف أحاديث اجلالية ادلسلمة يف أمريكا.
وجل ،بل جيب أن تدفعنا لنكثف نشاطنا يف
إن ىذه التهديدات جيب أن تقوي صلتنا وإمياننا باهلل عز ّ
محل الدعوة متاما كما حدث مع رسول اهلل  وأصحابو يف مكة عندما كان عداء أىل قريش حم ّفزا ذلم على
التحدي والصمود.
لقد أثبتت انتخابات عام  6111وعام  6114أن نظام احلكم يف أمريكا حمافظ على نفسو ومساره
وسياساتو وأنو سوف يستمر على ىذا ادلنوال بغض النظر عن شخصية احلاكم ،وحىت لو جاءت نتيجة
االنتخابات "مغايرة" ذلذا العام  ،6102فإن توقعات ادلسلمني جيب أن تبقى كما ىي.
لو تذكرنا ما مر بو الرسول  وأصحابو من عنت ومشقة عندما حاصرهتم قريش يف شعب بين ىاشم
وقاطعتهم اقتصاديا واجتماعياَ دلدة ثالث سنوات حىت أكلوا أوراق الشجر من اجلوع ،لوجدنا أن ذلك ما
األرضة  -اليت قرضت
أوىن ذلم عزمية ،بل زادىم إصرارا وثباتا على احلق حىت نصرىم اهلل بأضعف جنده َ -
صحيفة ادلقاطعة الظادلة .لقد ثبت ادلسلمون األوائل على احلق ،حىت شهدوا إسالم أكابر ادلناىضني للدعوة

أمثال عمر وخالد وعكرمة بن أيب جهل وسهيل بن عمرو.
اليوم يوم الثبات على احلق ،فال يصح أن جنعل قبولنا يف اجملتمع على حساب ديننا ،بل إن جذبنا
للمجتمع جيب أن يكون على أساس اإلسالم وال شيء غري اإلسالم .إن اخنراطنا يف اجملتمع جيب أن يكون
مبنيا على أساس عقيدتنا الفكرية والروحية واليت تنبثق عنها ىويتنا وقيمنا اإلسالمية اليت تشكل منهاج حياتنا
الشامل.
إن من الواجب علينا أن حنفا على إسالمنا وقيمنا وىويتنا اإلسالمية ،وأن ال ننسى انتماءنا ألمتنا
اإلسالمية يف بقية أقطار العامل فنحن أمة واحدة من دون الناس .إن تطلعاتنا يف ىذه الديار جيب أن تتفق مع

عقيدتنا اإلسالمية لنحافظ على ىويتنا فال خنسر عظمة اإلسالم من أجل قيم وطنية بالية .علينا أن نتذكر أننا
سفراء لإلسالم حنمل رسالتو كما أمر اهلل سبحانو دون زيادة أو نقص أو تنازل.
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