بسم ا﵁ الرمحن الرحيم

الراديكالية ليست إال حبكة رأسمالية لمحاربة اإلسالم والمسلمين
(مًتمجة)
ال تزال األمة اإلسالمية تعاين حىت كادت أن تيأس بسبب ما ختضع لو من ظلم واعتداءات مستمرة .إن ىذا االضطهاد
الذي تتعرض لو حبجة "احلرب على اإلرىاب" ،و"احلرب على الراديكالية" ...اخل جعل األمة اإلسالمية تعاين أدلاً ال يستحق أن
يعانيو أي سللوق على وجو األرض .إن ىذه الشعارات تُستخدم للتمادي يف اضطهاد األمة اإلسالمية.

ومن أجل أن نتمكن من فهم ما جيري واحلصول على الصورة احلقيقية للواقع فإنو من احلكمة أن نسأل عما تعنيو ىذه
الشعارات .أما بالنسبة إىل ما ىو اإلرىاب ،فقد مت نقاش ىذا األمر بشكل كبري من قبل .وأما الراديكالية فما ىي؟ إن
الراديكالية حسب العلوم السياسية فإهنا القوة ادلستمدة اليت هتدف إىل تغيري اجملتمع من خالل طرق جتديدية
) .(www.vocabulary.comكما تعين أيضا التأثري يف أو تغيري القواعد األصلية (الثورة على) لشيء ما .ونتيجة لذلك فإن
ادلصطلح نفسو ال حيمل معايني جيدة أو سيئة لشيء ما ،إال أن استخدامو مع كلمات أخرى ىو ما حيدد إن كان يُراد من

أمر جيد أو سيئ .أما دلا كان شائعا على ادلدى القريب ،فقد مت إعطاء ادلصطلح تعريفا جديدا من قبل أجهزة األمن
ورائو ٌ
للواليات ادلتحدة وأوروبا ليعين أولئك الذين خيططون للقيام بتغيريات أساسية على ما تعود عليو اجملتمع شلا سيؤدي إىل العنف
وسفك الدماء .لقد جعلوا من اإلرىاب والراديكالية كلمتني مًتادفتني لتشويو صورة الذين حياولون إحياء العامل .ومبا أنو ال يوجد
من حيمل أيديولوجية سلالفة للرأمسالية اليت حتكم حاليا واليت دمرت البيئة البشرية من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والتعليمية...اخل باستثناء ادلسلمني وأيديولوجيتهم اإلسالمية اليت يؤمنون هبا بصدق ويدعون إلقامتها يف احلياة كبديل للرأمسالية
حيث أصبحوا ىم ادلستهدفني .إهنم ىم الذين أصبحوا يوصمون بالراديكالية بالطريقة ذاهتا اليت كانوا يوصمون هبا باإلرىاب.
وىذا األمر ليس باجلديد ،حيث تارخيياً كان التشهري يُستخدم أينما كان ىنالك تربير لالضطهاد .وتدعي كينيا أهنا تنسى
تارخيها عندما حكم ادلستعمرون الربيطانيون البالد وقسموا األراضي اخلصبة بني ادلستوطنني يف الوقت نفسو الذي كانوا يطردون
فيو أصحاهبا من السكان األصليني إىل الغابات .وعندما استمر االضطهاد ،وقف السكان ا﵀ليون يف وجهو يف مجاعات قتالية
﵀اربتو دفاعا عن حقوقهم وعن أرضهم ،مبن فيهم اجلماعة سيئة السمعة ماو ماو ،وىي أكرب رلموعة ىددت ىيمنة االستعمار
الربيطاين ىنا يف كينيا .وهبدف زلاربة ادلقاتلني ،جلأت احلكومة الربيطانية إىل زرع اخلوف يف اجملتمع من خالل القيام بادلزيد من
عمليات القتل ،وىذا مت بعد اإلعالن أهنا مجاعة إرىابية! ومل يتوقفوا عند ىذا احلد؛ فالذين مت اعتقاذلم من جيش ادلستعمر
الربيطاين لرئيس األطباء النفسيني ،جي سي كاروثرز ،والذي ادعى بعد قيامو بـ"فحوص طبية" أنو ديتلك دليال علميا أن ثورة
ادلاو ماو ضد بريطانيا ليست سياسية وإمنا بسبب مرض نفسي! دتاما كما لو أردت أن تقتُل كلبا فقط ادع أنو كلب مشرد!
وهبذا فإننا نرى أن الراديكالية ما ىي إال قناع مت استخدامو ليستهف مباشرة كل مسلم أينما كان ،طادلا أنو يدعو بشكل
فردي أو كمجتمع إلحياء اإلسالم ليكون طريقة متكاملة للحياة! وىذا أمر ال مفر منو حيث إن الصراع بني اخلري والشر أزيل
منذ خلق اإلنسان واحلياة والكون ،وسيستمر إىل يوم القيامة .أما بالنسبة دلا نشهده يف ىذا القرن والذي قبلو ،فإن ىنالك
صراعا قويا بني اإلسالم كعقيدة مساوية وبني األيديولوجية الرأمسالية الفاسدة ادلنبثقة عن عقل اإلنسان ا﵀دود .إن ىذا الصراع

مستمر لدرجة أن الرأمسالية ،واليت مت تقدديها والًتويج ذلا من قبل الواليات ادلتحدة وحلفائها من خالل الشعارات ادلختلفة
كاحلرية والدديقراطية والسوق احلرة...اخل ،فشلت يف احتواء نشوة التغيري من قبل ادلبدأ اإلسالمي العادل ،الذي شهد على فشل
الرأمسالية يف السيطرة على عامل البشر .وبسبب ىذا الصراع ،فإن الواليات ادلتحدة وحلفاءىا أقاموا التشريعات واألمناط
والسياسات اليت هتدف إىل وقف أو اعًتاض أولئك ادلطالبني بالتغيري إىل ادلبدأ اإلسالمي؛ ونتيجة لذلك ،كان من بني ىذه
السياسات احلرب على اإلرىاب ،واحلرب على الراديكالية...اخل .فهذه األمناط والسياسات قد صنفت ادلسلمني إىل فئات؛
أولئك الذين يقبلون بالعلمانية كأساس للحرية اليت مسحت بوجود ادلثلية اجلنسية والزنا واخلمور واالنتخابات الدديقراطية
ادلخادعة...اخل ،صنفتهم كمسلمني "معتدلني" ،أما أولئك ادلسلمون الذين يرفضون كل ىذا اتباعا ألوامر دينهم سواء بشكل
فردي أو مجاعي ويدعون لإلسالم كطريقة متكاملة للحياة ،ولوضع االسًتاتيجيات إلقامة دولة اخلالفة الراشدة على منهاج
النبوة اليت ستعتين بعالقات بين البشر وتقوم بناء على القرآن والسنة وإمجاع الصحابة والقياس ،وصفتهم كمسلمني "راديكاليني".
وىا ىو موقع كينيا من بني التشريعات واألمناط والسياسات اليت تنص عليها حكومتها:
 .1مادة  33منع اإلرىاب لسنة 2312
 .2مادة قوانني األمن (تعديالت)2314 ،
 .3االسًتاتيجية الوطنية دلكافحة ادلتطرفني العنيفني
 .4ادلبعوث اخلاص والذي ىو أيضا مسؤول مكافحة ادلتطرفني العنيفني ووحدة شرطة مكافحة اإلرىاب يف كينيا والذي
حضر ادلؤدتر العادلي الـ  11والذي نظمتو ادلؤسسة العادلية دلكافحة اإلرىاب يف  13أيلول/سبتمرب  ،2311يف فندق شارون يف
ىرتسيليا يف كيان يهود.
ومن خالل ىذه التشريعات واألمناط والسياسات ،يظهر قدر كبري من الظلم موجو ضد األمة اإلسالمية يف العامل أمجع
بشكل عام ويف كينيا بشكل خاص .وإنو دلن ا﵀زن جدا ما يواجهو ادلسلمون يف سوريا وفلسطني وأفغانستان وأوزبيكستان
واألردن والعراق وبورما واليمن...اخل .فكلهم ديرون بأوقات صعبة حتت ما يسمى بـ"احلملة ضد اإلرىاب" واليت انتشرت على
مستوى العامل حيث حتصل الدول اليت قبلت بأن يتم استخدامها يف ىذه احلملة اخلطرة على مليارات الشيلنغات مبا فيهم كينيا
واليت حىت اآلن حصلت على  23مليار شيلينغ كيين من احلرب على اإلرىاب والراديكالية!
أصحاب األموال والسلطة
معظمو
ُ
إن ىذه ادلذابح اليت تواجو ادلسلمني وبشكل غري مفاجئ ،فإن اإلعالم والذي ديلك ي
الذين يتآمرون مع احلكومات ادلفروضة على شعوهبا ومع القوى الغربية ،للتأكد من أهنم خيلقون بيئة تساعدىم على تربير قتل
ادلسلمني ،يف الوقت نفسو يقومون بتهنئة وتقدير ادلسؤولني وادلؤسسات اليت ُكلفت مبهمة زلاربة اإلرىاب على عملهم ادلمتاز!

كما تستخدم أيضا إلجياد رأي عام يتوافق مع توصيات مالكي وسائل اإلعالم .وذلذا وحىت قبل إجراء أي حتقيقات فإننا نسمع
اإلعالم يذيع بيانات واىية تقول" :قام إرىايب بتفجري منطقة معينة" أو "مت تنفيذ ىجوم إرىايب" طادلا أن ادلشتبو بو مسلم!
إن إخوتكم يف حزب التحرير يف كينيا يطلبون منكم أن ال تيأسوا شلا يتآمر بو الكافرون ضدناَ ﴿ .ويَ ْم ُك ُرو َن َويَ ْم ُك ُر اللَّهُ
ِ
َّ
ين﴾ [األنفال ،]33 :وحقا فإن مسعتنا وشرفنا مها يف اختاذ مبدأ اإلسالم ،وليس ألحد أن ديلي علينا ديننا إال
َواللهُ َخ ْي ُر ال َْماك ِر َ
ت َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ْم ا ِإل ْسالَ َم ِدينا﴾ ] ادلائدة]3 :
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
ا﵁ سبحانو وتعاىل﴿ :الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ

أيها المسلمون:
إنو واجب من ا﵁ تعاىل أن نتمسك بديننا اإلسالم بشكل كامل وأن ال نعتنق اإلسالم الذي اختاره الغرب لنا والقائم
على وجهة نظر الكفر للمساومة واليت تقوم على الفصل بني الدين واحلياة .فاإلسالم احلقيقي ىو من عند ا﵁ وحده سبحانو
وتعاىل وقد رضيو ا﵁ لنا على عكس الغرب الذين حيتقرونو ويوجهون لو كيالً من احلروب اللفظية والفعلية على حد سواء﴿ .يَا
َّ ِ
السل ِْم َكافَّة﴾ [البقرة]233 :
آمنُوا ا ْد ُخلُوا فِي ِّ
ين َ
أَيُّ َها الذ َ
إن اختالف مجاعاتنا أو مدارسنا الفكرية ال جيب أن يقودنا إىل السقوط يف الفخ الذي وضعو لنا الغرب حتت اسم ادلسلم
الراديكايل أو ادلسلم ادلعتدل .فهذا سم إن تناولناه فمما ال شك فيو سنجد أنفسنا يف صراعات قد تقودنا يف النهاية إىل االقتتال
بني بعضنا بعضاً ،وىذا ىو ىدف الغرب الذي يسعون إليو ويعملون من أجلو ليل هنار ،آخذين باالعتبار قوة اإلسالم
وادلسلمني اليت تكون يف ظل وحدهتم واجتماعهم.
إن رأس اإلرىابيني يف احلرب على الراديكالية واإلرىاب ىي الواليات ادلتحدة وحليفتها كيان يهود ،واللتان وبشكل علين
تستهدفان ادلسلمني واإلسالم يف ىذه احلرب مبا يف ذلك ادلؤدترات الدولية اليت أُقيمت ونُظمت من قبل كيان يهود ومت دتويلها

بشكل كبري من الناحية ادلالية والسياسية لتدرك ما تدركو الواليات ادلتحدة دتاما.

إننا ننصح ادلسلمني وأي شخص آخر يسعى للعدالة بأن ال نرضى بالصمت عند حصول ىذه احلوادث ،بل علينا أن
ندينها بأشد األساليب ادلمكنة دون اخلوف من اللوم .كما أنو ليس كافياً أن ننتظر فقط القادة السياسيني أو علماء الدين
ليتحدثوا نيابة عنا ،فكما ىو واضح لنا فهم قاموا بادلساومة على مسؤولياهتم .وال ديلكون شيئا ليقولونو دفاعا عن أمة اإلسالم
من الظلم اليت تتعرض لو ،وىذا وحده خطيئة ،فهم التجأوا إىل اإلدانات الوحشية للمشتبو هبم دون احلصول على أدلة تثبت
تورطهم .إهنم يقومون بكل ذلك ذلدف واحد؛ أال وىو إظهار والئهم ودتلقهم للحكومات لتأمني مصاحلهم ومحايتها .وىذا
أصبح شائعا جدا يف احلوادث األخرية من االعتقال العشوائي الذي مت ضد ادلسلمني مبا فيهم النساء واألطفال الذين ينتهي هبم
األمر يف بعض األحيان يف عداد ادلفقودين .ولنريح أنفسنا من ىذا االضطهاد واذلزدية فال بد لنا من العمل للدعوة إلقامة دولة
اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة .فالقتل والتعذيب يف سجون الطغاة ال جيب أن يثين عزديتنا ،بل على العكس دتاما ،علينا أن
ننظر إليهم على أهنم اختبار من ا﵁ سبحانو وتعاىل والذي سيجزينا ا﵁ هبم خريا إن شاء ا﵁ وصوال إىل اجلنة ألولئك الذين
يصلون أعلى درجات الصرب .علينا أن ال نشكك بنبوءة ديننا بعودة الدرع احلامي ،دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.

ض َكما استَ ْخلَ َ َّ ِ
ات لَيستَ ْخلِ َفن ِ
﴿و َع َد اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا ِم ْن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم
ُ
َّهم في األ َْر ِ َ ْ
َ َ
َْ
َ
ف الذ َ
الصال َح َ ْ
َّه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنا يَ ْعبُ ُدونَنِي الَ يُ ْش ِرُكو َن بِي َش ْيئا َوَم ْن َك َف َر بَ ْع َد
َولَيُ َم ِّكنَ َّن ل َُه ْم ِدينَ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
ضى ل َُه ْم َولَيُبَ ِّدلَن ُ
ك هم الْ َف ِ
ذَلِ َ ِ
اس ُقو َن﴾
ك فَأ ُْولَئ َ ُ ْ
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