بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلرهاب المحلي :نتاج العلمانية التحررية!
قتل يوم السبت يف مدينة إلباسو-والية تكساس  42شخصا ،ويف الليلة نفسها قتل  9آخرون يف مدينة ديتون-والية
أوىايو .ومع األسف فإن مثل ىذه ادلآسي قد أصبحت شائعة يف اجملتمع .ويقوم حبوادث القتل امجمايي ىذه ،واليت ىي
يبارة ين إرىاب حملي ،متعصبون وإرىابيون أمريكيون من امجنس األبيض .ولقد كان لظهور العنصريني البيض وظهور
مجايات اليمني ادلتطرف أثر سيئ يلى امجو العام وادلناخ السائد يف أمريكا .وإن وضع اللوم وحده يلى ترامب يف حوادث
إطالق النار امجمايي يبعد النظر ين حقيقة ودور العلمانية الليربالية .وال جيب أن ننسى أن أسس العلمانية الليربالية تقوم
يلى يدم التسامح مع من خيالف أفكارىا أو قيمها ،وبالتايل فإن النتيجة الطبيعية ىي الكراىية واضطهاد األقليات .وإن
احلوادث التارخيية السابقة اليت حدثت يف دول يدة يف أوروبا تدلل يلى ما تسري إليو األمور ىنا.
إن مفهوم تفوق العنصر األ بيض ىو من أسس العلمانية اليت جيب التدقيق والبحث فيها .وصحيح أن ترامب قد
شجع القوميني البيض وأذكى خطاب الكراىية لألجانب ،ولكن أفكار العلمانية من كراىية وتعال مغروسة ويميقة يف
اجملتمعات الغربية .وإن قرونا من االستعمار قد طغت يلى يقلية البعض من تفوق العنصر األبيض ،ويف احلالة األمريكية
فقد مت بناء إمرباطورية يلى ظهور العبيد ويلى اإلبادة امجمايية ألمة بأكملها وهنب موارد الدول الضعيفة .وتستخدم
أدوات الرأمسالية يف إدامة ىذه اذليمنة .ومن الواضح أن العنصرية منهجية وليست مقتصرة يلى إدارة معينة ،ومن أجل حل
العديد من ادلشاكل اليت يواجهها الناس يوميا جيب القضاء يلى أفكار العلمانية الفاسدة.
يقوم ادلرء يلى أساس تقواه والتزامو باإلسالم .قال
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ويف اخلتام فإن ادلشاكل األساسية حباجة إىل حل جذري ،واإلسالم ىو ادلبدأ الوحيد والبديل القادر يلى مجع الناس
سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني ،يربا كانوا أو يجما ،بيضا كانوا أو سودا .إن اإلسالم منذ بدايتو قد تعامل مع
العصبيات والقبليات يف اجملتمعات السابقة وحلها حال مبدئيا جذريا .وإن تطبيق اإلسالم اليوم كفيل برفع الضيق والضنك
ين الناس كما كان احلال دلا يزيد ين أربعة يشر قرنا خالل تطبيقو .إن رمحة اإلسالم ويدلو حيتاجها الناس أمجعون
مسلمهم وكافرىم.
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موقع حزب التحرير
www.hizb- ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info
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