بسم اهلل الرمحن الرحيم

الدفاع عن ح ّق المسلمات في لبس "النقاب" واجب
وافقت أغلبية رللس النواب يف ىولندا على قانون حيظر اللباس الساتر للوجو يف بعض األمكنة العامة ،وعلى
فرض غرامة مالية على من يفعل ذلك ...ومع أن القانون صيغ بعبارة عامة إال أن ادلقصود بو وال شك منع "النقاب"
أو "الربقع" أو ما يسمى "البوركا" ،فادلستهدف بو ىي اجلالية ادلسلمة.
إن الدول ادلبدئية ال تستسيغ إصدار قوانني وتشريعات تتناقض مع األصول والقواعد التشريعية اليت تتبناىا وتقوم
احلرية ادلزعومة يف
عليها ،وقد أدرك البعض يف ىذا البلد ذلك فنصح بعدم منع "النقاب"؛ ألنو يتعارض مع قيم ّ
صرح بأن رللس النواب يبحث
النظام الدديقراطي .ومن ىؤالء رللس الدولة وىو أعلى سلطة استشارية تشريعية حيث ّ
احلق
يتقصد اجلالية ادلسلمة وال ديتلك مربرات كافية للمنع ،وأ ّن ّ
يف مسألة ال متثّل مشكلة رلتمعية ،وأنّو بقراره ىذا ّ
يف لبس "النقاب" يندرج ضمن حرية ادلعتقد كما َبني رللس الدولة.
إ ّن معارضة رللس الدولة لقرار منع "النقاب"ببيان عدم انسجامو مع األصول والقواعد التشريعية ومناقضتو للقيم
يتصرفون وفق
اليت يقوم عليها دستور البالد ،تكشف لنا مرة أخرى عن انعدام الوازع ادلبدئي لدى الساسة ،وأ ّّنم ّ
سياسات مصلحية حزبية خاصة متليها عليهم شهواهتم ورغباهتم وأحقادىم وال عالقة ذلا بالقيم اليت يزعمون الدفاع
عنها ،والغريب أن نفاقهم يذىب هبم بعيدا فيتهمون ادلسلمني مبخالفتها مع أّنم ىم ّأول من خيالفها ويناقضها.
إن من العبث االعتماد على السياسيني يف إنصاف ادلسلمني ،والواجب ىو تكاتف ادلسلمني واحتادىم للدفاع
عن قضاياىم من مثل قضية منع "النقاب" اليت متس رلموعة من النساء ادلسلمات يف ىذا البلد ،فالدفاع عن لبس
"النقاب" ىو انتصار للمسلمات الاليت يرين أنو واجب شرعي بناء على اجتهاد شرعي قال بو بعض العلماء بناء
على أدلة استدلوا هبا ...وىو يف الوقت ذاتو دفاع عن حق اجلالية ادلسلمة يف االلتزام بأحكام دينها دون تدخل من
الدولة ...وليعلم ادلسلمون أن التخاذل وخذالن ادلسلمات ادلنتقبات سينعكس عليهم شراً وفساداً ،فالتنازل ال جير
إال تنازالً ،ومنع النقاب سيليو منع آخر ،فهو خطوة أوىل باجتاه منع ادلظاىر اإلسالمية األخرى كاخلمار واجللباب
وغريمها.
إنّنا يف حزب التحرير ندعو اجلالية ادلسلمة  -أفرادا ومجاعات  -إىل القيام بواجبها الشرعي والدفاع عن قضاياىا
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