بسم هللا الرمحن الرحيم
املسلمون يف مدينة ديربورن – ميشيغان يقفون وقفة حزم حلماية أطفاهلم
(اإلسالم مقابل أجندة الشذوذ العلمانية)
ِ
ِ
ارةُ اعلاْي اها ام االئِ اكة ِغ االظ ِش اداد اَل
س ُك ْم اوأ ْاهلِي ُك ْم اَن ًرا اوقُ ُ
ين ا
َّاس اوا ْحل اج ا
ا
﴿َي أايُّ اها الَّذ ا
ود اها الن ُ
آمنُوا قُوا أان ُف ا
صو ان َّ
اَّللا اما أ اام ار ُه ْم اويا ْف اعلُو ان اما يُ ْؤام ُرو ان﴾
يا ْع ُ
تتجه األنظار كلها إىل مدينة ديربورن بوالية ميشيغان  -موطن أكرب جالية عربية يف أمريكا  -حيث احتج
اآلابء وخاصة املسلمون منهم بشكل مجاعي على تداول كتب الشواذ ) (LGBTQيف نظام التعليم احلكومي
جتمع احملتجون بكثافة حىت أغلقوا قاعات جملس إدارة املدرسة .فقد كانت اجلالية يف حالة صراع
يف املدينة .وقد ّ
مستمر مع جملس إدارة املدرسة بعد أن فرض اجمللس تعليمات حكومية علمانية ضد اجلالية الت شعرت أبن
سلطتهم على أطفاهلم قد انتهكت .فهذا التوتر احلاد سيمزق البالد على يد أقلية من لويب الشواذ )(LGBTQ
وبدعم من النظام احلكومي ضد األغلبية الصامتة يف اجملتمع ،مع أن اجلالية املسلمة كانت أول من تنبه لذلك
اخلطر .لقد أظهرت إحدى الالفتات الت ممحلت يف االحتجاج مدى اإلحباط لدى الناس ،حيث تقول" :إذا
كانت الدميقراطية هتمكم ،فنحن األغلبية".
إن حقيقة اإلحباط الذي يعيشه الناس أعمق بكثي من جمرد أحداث وقعت يف مدينة ديربورن ،بل إهنا
تكشف عن خلل يف النظام الدميقراطي العلماين نفسه ،خلل بسبب إبعاد حكم هللا عن احلياة ،حبيث ال يكون
هناك مرجع لألخالق وال للصواب واخلطأ ،بل تنافس بني أطراف خمتلفة من أجل مصلحتهم الذاتية وعلى
حساب الضعفاء .وابلرغم من تقدم الدولة العلمانية ،إال أن التفكك واملعارضة واحلزبية الفردية والتنافر واخلصام
هو السائد يف اجملتمع اليوم .لقد أصبح إبمكان األطفال اليوم ،البحث عن هرموانت التحول اجلنسي ،والقيام
بعمليات حتول جراحية ال رجعة فيها حىت دون موافقة أهلهم ،وبشكل يهدد بناء األسرة الطبيعي ،مع تزايد
مستمر يف تغيي معىن اهلوية اجلنسية وإجياد معان جديدة هلا ليتم فرضها على الناس.
إن اإلسالم يف املقابل هو نظام ومنهج حياة واضح جلي ال تناقض فيه ،وهو العالج الوحيد ملا عليه الناس
من جهل وظلم وصراع ودولة مفككة .إن اإلسالم سهل وسلس يتلخص يف شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا
ﷺ هو رسول هللا ،وأن كل ما أتى به األسالم هو احلق والصواب وعلى أساسه يمبىن اجملتمع .لقد أثبت الواقع أن
مجيع أنظمة احلياة اليوم مبا فيها النظام العاملي العلماين قد ظهر فسادها وعوارها وبدأت ابالنقراض إال اإلسالم،
وعليه فإن من واجبنا بوصفنا مسلمني أن ندعم غيان وندعموهم إىل ما هو أفضل هلم يف احلياة الدنيا واآلخرة .لقد
بني لنا هللا سبحانه ورسوله ﷺ كيفية بناء األسرة البناء الصحيح ،وبني لنا كيف تكون العالقة بني الرجل واملرأة
وبني لنا احلق من الباطل ،وبني لنا أن ما على املسلم إال السمع والطاعة ،بغض النظر عن الضغوط أو السياسات

ضى َّ
اَّللُ اوار ُسولُهُ أ ْام ًرا أان
احلزبية التافهة أو جملس إدارة املدرسة! قال تعاىل ﴿ :اواما اكا ان لِ ُم ْؤِم ٍن اواَل ُم ْؤِمنا ٍة إِ اذا قا ا
اْلِ اَياةُ ِم ْن أ ْام ِرِه ْم اوامن يا ْع ِ
ص َّ
ض اال ًَل ُّمبِينًا﴾ [األحزاب]٣٦ :
يا ُكو ان اهلُ ُم ْ
ض َّل ا
اَّللا اوار ُسولاهُ فا اق ْد ا
ويف اخلتام نقول :إنه من األمهية مبكان أن نرى اجلالية املسلمة يف ديربورن هي من تبادر وتقف حلماية
أطفالنا .وإن على املسلمني يف مجيع أحناء البالد دعم اآلابء واألطفال ملواجهة هذا التحدي .وعليه فهناك أمور
جيب أن نقوم هبا:

على اآلابء مواجهة القيم الليربالية (التحررية) العلمانية الت تستهدف أطفاهلم ،وتشجيعهم على نقد ما يتم
تدريسه هلم وحتدي هذه األفكار أبفكار إسالمية واضحة.
حنن ندرك أن املدارس واجملتمع بشكل عام يلقن األطفال أفكارا وقيما ليربالية علمانية لذلك ال بد من
توضيح املوقف اإلسالمي من عالقة الرجل ابملرأة ،والزواج ،والعالقات غي الشرعية ،واألسرة ،واجملتمع ،والدولة.
كما جيب تعريف األطفال ابلنظام االجتماعي اإلسالمي ،والذي يعين صياغة نظام بديل للحياة يف مواجهة
النظام الليربايل العلماين.
جيب على اجلالية املسلمة أن تطالب املنظمات والقيادات والناشطني املسلمني ابلتخلي عن أجندة الليرباليني
(الدميقراطيني) أو أجندة اجلناح اليميين (اجلمهوري) وأن نرسم مستقبلنا على أساس عقيدتنا الفريدة واألفكار
املبدئية والقيم السامية.
أخيا ،أن نفتخر بديننا وقيمنا وأن حنمي أطفالنا مهما مكر بنا أعداء احلق.
إن البشرية كلها حباجة ماسة إىل رمحة اإلسالم وعدله ،وقد حان الوقت لنعمل بصفتنا جالية وأمة إسالمية
وأن جنعل نشاطنا حتت راية اإلسالم فقط وأن نستأنف مالءة فخران بوصفنا خي أمة أخرجت للناس! قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
آم ان أا ْهل الْكِتا ِ
ت لِلن ِ
اب
َي أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر اج ْ
َّاس اَت ُْم ُرو ان ِِبل اْم ْع ُروف اوتا ْن اه ْو ان اع ِن ال ُْمن اك ِر اوتُ ْؤمنُو ان ِِب هَّلل اول ْاو ا
﴿ ُكنتُ ْم اخ ْ ا
ُ
لا اكا ان اخ َْيا َّهلُم ِم ْن ُهم الْم ْؤِمنُو ان وأا ْكثار ُهم الْ اف ِ
اس ُقو ان﴾ [آل عمران]١١٠ :
ً ه ُ ُ
ا ُ ُ
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb- ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

