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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 !لتحرريةنتاج العلمانية ا :رهاب المحلياإل

والية -يف مدينة ديتون نو آخر  9قتل نفسها يلة الل شخصا، ويف 42والية تكساس -قتل يوم السبت يف مدينة إلباسو
واليت ىي  ،ىذهوادث القتل امجمايي حب ويقوم .شائعة يف اجملتمع قد أصبحت ىذه ادلآسيسف فإن مثل ومع األ .وىايوأ

ولقد كان لظهور العنصريني البيض وظهور  .بيضمن امجنس األرىابيون أمريكيون إمتعصبون و  ،يبارة ين إرىاب حملي
إن وضع اللوم وحده يلى ترامب يف حوادث و  .يلى امجو العام وادلناخ السائد يف أمريكا يئمجايات اليمني ادلتطرف أثر س

سس العلمانية الليربالية تقوم أن ننسى أن أوال جيب  .ين حقيقة ودور العلمانية الليربالية رالنظبعد إطالق النار امجمايي ي  
وإن  .قلياتوبالتايل فإن النتيجة الطبيعية ىي الكراىية واضطهاد األ ،و قيمهاأيلى يدم التسامح مع من خيالف أفكارىا 

 .مور ىناألل يلى ما تسري إليو اوروبا تدلأيف يدة دول  تارخيية السابقة اليت حدثت يفاحلوادث ال
وصحيح أن ترامب قد  .بيض ىو من أسس العلمانية اليت جيب التدقيق والبحث فيهاألإن مفهوم تفوق العنصر ا

مغروسة ويميقة يف  أفكار العلمانية من كراىية وتعال  جانب، ولكن شجع القوميني البيض وأذكى خطاب الكراىية لأل
مريكية ألبيض، ويف احلالة األتفوق العنصر االبعض من نا من االستعمار قد طغت يلى يقلية وإن قرو  .اجملتمعات الغربية

 وتستخدم .مرباطورية يلى ظهور العبيد ويلى اإلبادة امجمايية ألمة بأكملها وهنب موارد الدول الضعيفةإفقد مت بناء 
حل ومن أجل  يلى إدارة معينة، جية وليست مقتصرةالعنصرية منه ومن الواضح أن .مسالية يف إدامة ىذه اذليمنةأدوات الرأ

 .الفاسدةالعلمانية  أفكارجيب القضاء يلى  يوميا يواجهها الناسد من ادلشاكل اليت العدي
سالم. قال إلاه والتزامو باتقو يلى أساس  ادلرء يقّومو  .سالم دينع العنصرية والقوميةإلويلى النقيض من ذلك، فإن ا

ِإنَّ  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْ َقاُكمْ  َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ا  وبالنَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشعُ يَا َأي َُّها ﴿ :تعاىل
يَا َأي َُّها النَّاُس، َأََل ِإنَّ رَبَُّكْم » :يف حجة الوداع كما روى أمحد وقال رسول اهلل  .[35: احلجرات] ﴾اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 

، َوََل  ، َوََل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ ِِلَْحَمَر َعَلى َأْسَوَد، َوََل َأْسَوَد َواِحٌد، َوِإنَّ َأبَاُكْم َواِحٌد، َأََل ََل َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َأْعَجِميٍّ
 «.َعَلى َأْحَمَر ِإَلَّ بِالت َّْقَوى

يلى مجع الناس  سالم ىو ادلبدأ الوحيد والبديل القادرة إىل حل جذري، واإلساسية حباجم فإن ادلشاكل األتاويف اخل
سالم منذ بدايتو قد تعامل مع إن اإل .و سوداأيربا كانوا أو يجما، بيضا كانوا غري مسلمني، أو كانوا مسلمني سواء  

سالم اليوم كفيل برفع الضيق والضنك إلوإن تطبيق ا .مبدئيا جذرياالعصبيات والقبليات يف اجملتمعات السابقة وحلها حال 
 حيتاجها الناس أمجعونسالم ويدلو إلإن رمحة ا .ربعة يشر قرنا خالل تطبيقوأين الناس كما كان احلال دلا يزيد ين 

 .مسلمهم وكافرىم
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