بسم هللا الرمحن الرحيم

استمرار احلملة الصليبية الدمناركية ملنع ارتداء النقاب
متكنت احلكومة الدمناركية مبساندة االشرتاكيني الدميقراطيني وغريهم من األحزاب ،من احلصول على أغلبية سياسية
ملشروع احلكومة اخلاص مبنع النقاب ،وذلك من منطلق رغبة عند احلكومة النتهاج سياسات جمحفة للحد من حقوق
املسلمني يف هذا البلد.
وقد متت املناقشة األوىل للقانون يف  19نيسان/أبريل عام  ،2018وشهدت املناقشة جداال غريبا عجيبا حول تسمية
القانون وكيفية تطبيقه.
فبعد قانون األئمة وبعد التشديدات القانونية املوجهة ضد املدارس اإلسالمية اخلاصة ،أييت قانون منع النقاب كآخر
إجراء من اإلجراءات القانونية يف سلسلة التشديدات ضد املسلمني .وهكذا فإن قانون منع النقاب هو جزء من توجه
حكومي معاد لإلسالم واملسلمني ،يعمد إىل شحن الرأي العام وتغذيته أبفكار خاطئة ومغلوطة ورسم صورة خميفة عن
اإلسالم واملسلمني .ويظهر ذلك جليا يف حجم اهلجمات واالهتامات اليت يقوم هبا سياسيون مرموقون ،وبشكل مستمر،
ضد اإلسالم واملسلمني.
ورغم أن قانون منع النقاب خيرق الدستور وقيم الليربالية بشكل واضح؛ ذلك الدستور وتلك القيم الليربالية اليت يطلب
من املسلمني القسم ابلوالء هلا ،رغم كل هذا فإن السياسيني مستمرون يف حرهبم احلضارية .وتعبريا عن هزميتهم احلضارية،
فقد قرروا االقرتاب من األنظمة البوليسية الشمولية وذلك إبجبار النساء على نزع اللباس الذي اخرتنه ألنفسهن ،ومل يعتربوا
أن ذلك هو إكراه للنساء على أمر ال يردنه.
أما حجة "حماربة اإلكراه" و"الرقابة االجتماعية" اليت يربزوهنا يف القانون ،فإهنا كذبة واضحة ،حيث إن القانون احلايل
مينع إكراه اآلخرين على ارتداء لباس معني .وزايدة على ذلك فإن جلنة النقاب اليت شكلتها احلكومة السابقة عام 2009
توصلت إىل أن النساء املرتدايت للنقاب يف الدمنارك فعلن ذلك ابختيارهن ،بل غالبا مع عدم رضا أهليهن .لذلك فإنه ال
يوجد مطلقا دليل واحد على أن امرأة واحدة يف الدمنارك ترتدي النقاب ابإلكراه .بل إن احلكومة الدمناركية هي من تريد
استخدام الرقابة االجتماعية واإلكراه ملنع النساء املسلمات من حقهن يف االلتزام ابللباس الذي ميليه عليهن دينهن.
إن السبب الوحيد وراء قانون منع النقاب هو اعتبار السياسيني للنقاب رمزا إسالميا ،وتبعا لذلك فإن هذا القانون
يشكل هجوما على كل اجلالية اإلسالمية يف هذه البالد .وزايدة على ذلك فإن السياسيني وكما رأينا بعد قانون األئمة،
سيتحركون مباشرة بعد اعتماد قانون منع النقاب هذا ،سيتحركون ملنع جديد ،والذي ميكن أن يكون منعا للصالة يف
املؤسسات التعليمية ،أو منع املدارس اإلسالمية أو احلجاب .وقد رأينا كيف قدم حزب الشعب الدمناركي مقرتح منع
احلجاب للعامالت يف القطاع العام وتلميذات املدارس ،قبل أن جيف احلرب عن مشروع قانون منع النقاب.
أيها املسلمون:
إن محلة املنع الصليبية الدمناركية املوجهة ضد اإلسالم واملسلمني هي تعبري عن توجه أورويب عام ...حيث إن حمكمتني
أوروبيتني (يف فرنسا وبلجيكا) مل تكتفيا مبباركة منع النقاب يف حكمهما ،بل وصفتا القانون بـ"الضروري"!

فقد صرحت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عام  2017يف حكم حول منع بلجيكا للنقاب ،أن املنع ضد النقاب
يعد "ضرورة" يف جمتمع دميقراطي .عالوة على ذلك فإن مثل هذه األحكام تشجع الدول األوروبية إىل مزيد من حماربة اهلوية
اإلسالمية عن طريق سن القوانني ،ما دامت القوانني تكتب بشكل عام ،ويتم تسميتها بغري حقيقتها ،وهذا أمر أصبح
معروفا.
فتسمية منع النقاب بـ"منع تغطية الوجه" وقانون األئمة بـ"قانون الوعاظ" ،ال يغري من حقيقة هذه القوانني وال من النوااي
الكامنة وراءها من أهنا قوانني موجهة ضد املسلمني ،على الرغم من خمالفتها لدساتريهم وقوانني حقوق اإلنسان اليت يتغنون
هبا .وما االلتفافات القانونية وتغيري األمساء إال فضح لعدم ثقة السياسيني يف قيمهم الليربالية احلرة ويف دستورهم ،وهي أيضا
فضح لنفاقهم عندما يطالبون املسلمني ابلوالء للدستور وقيم احلرية ،نفس الدستور الذين خيرقونه ونفس قيم احلرية اليت
يضربون هبا عرض احلائط.
أيها املسلمون:
إن هللا سبحانه وتعاىل أوجب علينا أن نكون جسدا واحدا مرتابطا يشد بعضه بعضا .وإن أصحاب القرار يف الغرب
يلجؤون إىل منع بعد منع تعبريا عن ختبطهم وخوفهم بعد أن أصبح اإلسالم يشكل حيزا أكرب يف اجملتمعات الغربية .فهم
يعتربون اإلسالم هتديدا يف حد ذاته ،ويثريون رعاايهم ضد املسلمني .وبعد فشلهم يف حماوالت إذابة املسلمني يف جمتمعاهتم
وإقناعهم ابلتخلي عن هويتهم اإلسالمية عرب عشرات السنني ،نرى اآلن كيف أن أصحاب القرار يف الغرب تبنوا توجه املنع
واإلكراه بشكل اثبت .وهذا التوجه مؤد إىل انداثر احلضارة الغربية حيث إن أصحاب القرار يقومون وبشكل مستمر بوأد
قيمهم ومبادئهم مما يؤدي إىل فقدان الثقة يف األسس اليت تقوم عليها اجملتمعات الغربية.
إنه من واجبنا كمسلمني رفض مبدأ احلرية الغريب الضعيف واملخادع ،وجيب علينا التمسك إبسالمنا .جيب علينا أن
نتوحد يف رفضنا لقانون منع النقاب املعادي لإلسالم .وجيب أن ال نتأثر أبي شكل من األشكال هبذه اخلطوة الشمولية
املوجهة ضد اجلالية املسلمة.
إننا يف حزب التحرير ندعو مجيع املسلمني وخباصة املنظمات اإلسالمية وممثلي املسلمني واملساجد إىل التمسك بكل
جزء من اإلسالم والتعبري على رفض اجلالية اإلسالمية هلذا القانون ولكل قانون معاد لإلسالم.
كما ونؤكد أنه ال إمكانية لاللتقاء مع سياسيني حياربون اإلسالم إذ ال توجد أرضية مشرتكة أو منطلق مشرتك مع
هؤالء .بل إن االحتجاج والرفض واملعارضة السياسية هي واجبنا.
متسكوا بقيمكم احلقة وأبحكام شريعتكم الغراء أيها املسلمون ،وادعوا إىل سبيل ربكم ابحلكمة.
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