بسم اهلل الرمحن الرحيم
ما ىو األساس الذي يجب أن تقوم عليو الدولة في بنغالدش:
العلمانية وما يسمى بروح التحرير أم اإلسالم؟
ُحكمت بنغالدش منذ تأسيسها بالعلمانية ،من قبل حزب رابطة عوامي باسم ما يُسمى بـ"روح حرب
التحرير" مع بعض الشعارات األخرى ،ومن قبل حزب جاتيا واحلزب القومي البنغايل ،إال أن ادلسلمني يف ىذا
البلد كجزء من األمة اإلسالمية مل يظلوا معزولني عن الصحوة اإلسالمية يف مجيع أحناء العامل ،وخاصة منذ
بداية ىذا القرن مع منو الدعم الشعيب لإلسالم كأيديولوجية سياسية وازدياد النشاط السياسي اإلسالمي بوترية
سريعة ،وصار احلكم باإلسالم "اخلالفة على منهاج النبوة" مطلبًا شعبيًا؛ ىذا احلال أقلق القوى الصليبية

معا على
االستعمارية وعلى رأسهم أمريكا وحلفاؤىا وعمالؤىم الفاسدون يف العامل اإلسالمي ،فشرعوا بالعمل ً
منع اإلسالم من الوصول إىل احلكم بالتخطيط والتآمر عليو وبذلوا يف ذلك كل جهد جهيد ،ولكن ادلد
اإلسالمي ومسرية اإلسالم والعمل للحكم باإلسالم مل يتوقف ،فلم يـ ُرق ذلم ذلك ،وعندما وقع ىجوم
جديدا ،من خالل:
(جولشان) وجد النظام فيو فرصة كبرية إلعطاء حرهبم ضد اإلسالم زمخًا ً
أول :تعاظم أعماذلم يف تشويو مسعة اإلسالم والعمل السياسي اإلسالمي إلقامة دولة اخلالفة على منهاج
ً

النبوة ،من خالل ربط اإلسالم واحلكم اإلسالمي بالقتل الطائش والعنف ،وربط ادلخلصني العاملني لرفعة ىذا
الدين بتنظيم الدولة الذي اكتسب مسعة عادلية سيئة يف اذلمجية والوحشية ،وقد أشارت الشيخة حسينة إىل
ادلخلصني بـ"الشباب الذين غُسلت أدمغتهم بالدين" ،وأذعنت الدعاء سيدهتا أمريكا بوجود فرع لتنظيم الدولة
يف البالد .احلقيقة ىي أن ىجوم (جولشان) مل يكن لإلسالم فيو ناقة أو بعري ،عالوة على حرمتو من الناحية
الشرعية ،كما أنو من ادلعلوم عند السياسيني بالضرورة يف ادلوقف الدويل أن أعمال التنظيم ال ختدم إال
سهلوا اذلجوم على ادلوصل لتفكيك وتقسيم البالد على أسس عرقية
األمريكيني وخمططاهتم ،ففي العراق ّ
وطائفية ،ويف سوريا يُستخدمون لدعم عميل أمريكا وجزارىا (بشار األسد) ومواجهة الثورة ادلباركة يف الشام،
فعندما احتد الشعب السوري ضد بشار لإلطاحة بو وإقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة ،ظهر التنظيم وبدأ
بعملياتو ضد اجلماعات الثائرة ،وبعد ذلك أعلن عن نفسو دولة خالفة فاقدة للشرعية ،وأصبح أداة لتشويو
صورة اخلالفة على منهاج النبوة احلقيقية اليت يسعى ذلا ادلخلصون.
ثانيًا :بدأت الطاغية حسينة ونظامها بًتويع ادلسلمني يف البالد على حنو غري مسبوق ،فاستهدفت طالب

اجلامعات اخلاصة وأصحاب العقارات وادلستأجرين العزاب والنساء والعلماء ...وأصبحت شرائح اجملتمع كلها
ىدفًا ذلا وضحية ازدياد طغياهنا ،وزاد النظام من التدابري األمنية والقانونية القمعية إلجياد حالة من الذعر بني
بعيدا عن
الناس وزرع اخلوف يف نفوسهم من أجل قمع األصوات الداعية للحكم باإلسالم وإقصاء الناس ً

العمل السياسي اإلسالمي والدعوة إىل اإلسالم؛ وكافأ سادة النظام حسينة باجلوائز إلظهار االمتنان لتبعيتها
ذلم وألعماذلا الشريرة ضد اإلسالم وادلسلمني.
أخريا وليس آخرا :مت الًتويج بقوة لفكرة العلمانية من أجل زيادة ترسيخها يف اجملتمع ،وكأن أجهزة الدولة
ً
كلها من خالل زيادة الطغيان والسيف ادلسلط على رقاب الناس تقول" :عليكم أن تقبلوا بالعلمانية
وإال ،"!...فاصطف رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء وادلفتش العام للشرطة وادلثقفون ادلضبوعون ورؤساء حترير
مجيعا للدعوة إىل العلمانية ،م ّدعني أهنا السبيل الوحيد لتحقيق السالم والوئام
الصحف واإلعالميونً ...
والتقدم يف الدولة ،وأنو جيب على بنغالدش أن تظل ثابتة على ىذا األساس ،وقد وصل هبم احلال إىل هتديد
من يطبق اإلسالم يف حياتو الشخصية على أن ىذا السلوك ال يناسب الشخص العلماين ،وجعلوا ادلسلم
الذي يلقي بتحية اإلسالم مع النطق العريب الصحيح يُعامل كمشتبو بو ،وحثّوا اآلباء على التأكد من اختاذ
ابنائهم عشيقات ،وطالبوا الناس بإبقاء أعينهم مفتوحة على األشخاص الذين أصبحوا يصلّون بعد أن مل
يكونوا ،أو مل يكن يعرف عنهم االلتزام باإلسالم وفجأة أصبحوا ملتزمني﴿ .أولَئِ َ َّ ِ
ين ا ْشتَ َرْوا َّ
الضالَلَةَ
ْ
ك الذ َ
ُ
ِ
بِالْه َدى فَما ربِح ْ ِ
ين﴾.
َ َ َ
ت ت َج َ
ارت ه ْم َوَما َكانوا م ْهتَد َ
إن العلمانية عقيدة الغرب الكافر ،وأبرز ما فيها الرأمسالية ،وتدعو ىذه الفكرة للفصل بني الدين (مبا يف
ذلك اإلسالم) عن شؤون الدولة واحلياة ،أي فصل الدين عن احلكم واالقتصاد والقضاء والتعليم والشؤون
اخلارجية...اخل .ووف ًقا لفكرة العلمانية ،فإن االعتقاد بوجود اخلالق مسألة شخصية وجيب أال يسمح ذلا
موجودا وإما غري موجود ،فإن
دتاما ،فاخلالق إما أن يكون
ً
بالتدخل يف تنظيم شئون البالد ،وىذه فكرة خاطئة ً

موجودا ،وىذه
اعتقادا شخصيًا ،أما إن كان اخلالق
كان غري موجود فال يصح أن يكون اإلميان بو من عدمو
ً
ً
قطعا بالتأكيد ،فإنو جيب أن تُنظم مجيع شئون احلياة حسب ما يريد جل وعال ،سواء يف ادلسائل
حقيقة ثابتة ً
ْخلْق َواأل َْمر﴾،
الشخصية أم يف ادلسائل العامة ومنها احلكومية ،وذلذا قال اهلل سبحانو وتعاىل﴿ :أَلَ لَو ال َ
ِِ
السماو ِ
ات
واإلسالم يرفض فكرة أن اهلل سبحانو وتعاىل ىو اخلالق ولكن التشريع جلهة أخرىَ ﴿ ،وللَّو ملْك َّ َ َ
َواأل ِ
َرض﴾ ،وليس كما يقول العلمانيون" :دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل" ،فقيصر وعرشو وإمرباطوريتو جيب

أن خيضعوا ألوامر اهلل ،واإلسالم ال يقبل أن تكون ادلساجد ىي للصالة فقط والدولة كلها للشيخة حسينة،
كما أنو ال يقبل أن يكون ىو ادلشرع يف الصالة والصوم والشيخة حسينة تشرع قواعد نظام احلكم واالقتصاد
والقضاء ،فهذا شكل من أشكال الشرك الذي قال فيو سبحانو وتعاىل﴿ :أ َْم لَه ْم ش َرَكاء َش َرعوا لَه ْم ِم َن
الدِّي ِن َما لَ ْم يَأْذَ ْن بِ ِو اللَّو﴾.
ظلما ألتباع
أما ما يزعم بو العلمانيون من أنو إن قامت الدولة على دين واحد فإن ذلك سوف يكون ً
الديانات األخرى ،فإن ىذا االدعاء ال أساس لو يف اإلسالم ،فأتباع مجيع األديان قد عاشوا قرونًا جنبًا إىل

جنب يف ظل احلكم باإلسالم ،ومل ُيرم الرعايا كلهم من خمتلف ادلعتقدات من دمارسة عقائدىم الدينية ،فقد
ِ ِِ
صرانِيَّتِ ِو فَِإنَّو ل ي ْفتَن َع ْن َها و َعلَْي ِو ال ِ
ْج ْزيَة»...
َ
قال رسول اهلل َ ...« :وَم ْن يَك ْن َعلَى يَهوديَّتو أ َْو َعلَى نَ ْ َ
ِ
صو أَ ْو َكلََّفو فَ ْو َق طَاقَتِ ِو أَ ْو أَ َخ َذ ِم ْنو َش ْيئاً بِغَْي ِر ِط ِ
يب
رواه البيهقي ،وقال « :أل َم ْن ظَلَ َم م َعاىداً أَ ِو انْ تَ َق َ
صمو يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة» رواه أبو داود.
نَ ْف ِس ِو فَأَنَا َخ ْ
أما فيما يتعلق فيما اقتُبس من سورة الكافرون يف دعم فكرة العلمانية من آية﴿ :لَك ْم ِدينك ْم َولِ َي ِدي ِن﴾،
فهي يف الواقع عكس ما يزعمون من أهنا ترشد دلفهوم" :لكل دينو والدولة للجميع" وبالتايل ال ينبغي أن تقوم
الدولة على دين معني ،بل إن معٌت اآلية ىو أن اإلسالم متميز ومنفصل عن دين الكفار ،والتكرار يف اآلية
مبثابة الرفض احلاسم للكفار من رؤساء مكة دلا عرضوه على سيدنا حممد  كحل وسط بني اإلسالم
صر على مواصلة دعوتو حىت يظهر اهلل اإلسالم على الدين كلو،
ودينهم ،فقد رفض رسول اهلل  عرضهم وأ ّ
ضعوا َّ
س ِفي يَ ِمينِيَ ،والْ َق َم َر فِي ِش َمالِيَ ،علَى أَ ْن أَتْ ر َك َى َذا األ َْم َر
كما قال َ « :واللَّ ِو يَا َع ِّم ،لَ ْو َو َ
الش ْم َ
ما تَ رْكتو ،حتَّى يظْ ِهره اللَّو ،أَو أ َْىلِ َ ِ ِ
أساسا للدولة،
ْ
َ
ك فيو .»...لذلك يرفض اإلسالم العلمانية واعتمادىا ً
َ
َ َ
يرم
فهي الكفر الصريح ،وُيرم على ادلسلمني اإلميان هبا أو الدعوة إليها وادلطالبة بالتحاكم إليها ،كما ّ
َّ ِ
ك ي ِريدو َن
ك َوَما أن ِز َل ِم ْن قَ ْبلِ َ
آمنوا بِ َما أن ِز َل إِلَْي َ
ين يَ ْزعمو َن أَنَّه ْم َ
اإلسالم احلكم بغريه﴿ ،أَلَ ْم تَ َر إِلَى الذ َ
أَ ْن ي تَحا َكموا إِلَى الطَّاغ ِ
وت َوقَ ْد أ ِمروا أَ ْن يَ ْكفروا بِِو﴾ ،وقد أوجب اإلسالم أن يكون نظام اخلالفة ىو نظام
َ َ
ِ ِ
يل تَسوسه ْم ْاألَنْبِيَاء ،كلَّ َما
َّيب  قالَ « :كانَ ْ
احلكم للمسلمني كما جاء يف احلديث :ع ْن النِ ي
ت بَنو إ ْس َرائ َ
ك نَبِي َخلَ َفو نَبِيَ ،وإِنَّو َل نَبِ َّي بَ ْع ِديَ ،و َسيَكون خلَ َفاء فَ يَ ْكث رو َن» ،قالُوا :فما تأْ ُم ُرنا؟ قال« :فوا بِبَ ْي َع ِة
َىلَ َ
استَ ْر َعاى ْم» رواه البخاري .ذلذا ندعوكم أيها ادلسلمون
ْاأل ََّوِل فَ ْاأل ََّوِل أَ ْعطوى ْم َح َّقه ْم فَِإ َّن اللَّوَ َسائِله ْم َع َّما ْ
أن ترفضوا العلمانية الكافرة كأساس لدولتكم ،وال تقبلوا أن ُحتكموا هبا ،وندعوكم لإلطاحة بالنظام احلايل
وإقامة الدولة اليت تقوم على أساس اإلسالم ،دولة اخلالفة على منهاج النبوة ،اليت تسوسكم بأحكام اهلل
سن ِم ْن اللَّ ِو ح ْك ًما لَِق ْوم
سبحانو وتعاىل يف كل أموركم ،ففي ذلك عز الدنيا ونعيم اآلخرةَ ﴿ .وَم ْن أ ْ
َح َ
يوقِنو َن﴾.
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