﷽
البغضاء تبدو من أفواه الغرب صاحب أكذوبة الحريات
الخبر:
نُشر تقرير ﻋﻠﻰ موقع تﺎﺑع ﻟﺟﺎمﻌﺔ أكسفورد اﻟﺑريطﺎنيﺔ ﻓﻲ اﻟتﺎسع من تموز/يوﻟيو اﻟﺟﺎري حول
ﺑحث ميدانﻲ يُظهر أن  %٦٥من اﻟمسﻠمﺎت اﻟﻼتﻲ يرﻓقن صورهن ﺑﺎﻟحﺟﺎب مع اﻟسيرة اﻟذاتيﺔ ﻋند
اﻟتقديم ﻋﻠﻰ وظيفﺔ ﻓﻲ هوﻟندا ،يتم رﻓضهن ﺑشكل مﺑﺎشر من دون اﻟدﻋوة ﻟمقﺎﺑﻠﺔ شخصيﺔ ،وكذﻟك
ﺑنسب متقﺎرﺑﺔ ﻓﻲ إسﺑﺎنيﺎ وأﻟمﺎنيﺎ .ويضيف اﻟﺑحث أيضﺎ أن صورة اﻟحﺟﺎب ﻟيست اﻟﻌنصر اﻟوحيد
اﻟذي ترﻓض ﺑسﺑﺑه اﻟمسﻠمﺎت ﻓﻲ تﻠك اﻟدول؛ ﻷن نسﺎء كثيرات يرسﻠن طﻠﺑﺎت اﻟتقديم من دون إرﻓﺎق
صورة شخصيﺔ ،وﻟكن يكفﻲ أن يُض ﱠمن ﻓﻲ اﻟسيرة اﻟذاتيﺔ أن اﻟمتقدمﺔ ﻟﻠوظيفﺔ انخرطت ﻓﻲ أﻋمﺎل
مرتﺑطﺔ ﺑﺎﻟمسﻠمين ،مثل اﻟتطوع ﻓﻲ مركز دينﻲ أو ﺟمﻌيﺔ خيريﺔ إسﻼميﺔ) .اﻟﺟزيرة نت ﺑتصرف(.
التعليق:
مﺎ زاﻟت اﻷحداث تفضﺢ كل يوم ﻋوار اﻟديمقراطيﺔ اﻟﻌﻠمﺎنيﺔ ،وتكشف كذب قيمهﺎ ومثﻠهﺎ
اﻟمزﻋومﺔ ،واﻟواقع أن تﻠك هﻲ حقيقتهﺎ ومﺎ ﻋدا ذﻟك هو تمثيل وخداع ،ﻓهﻲ مﺑدأ صنﻌه ووضﻌه
ﺑشر ﻟتحقيق مصﺎﻟحهم وغﺎيﺎتهم دون اﻟنظر إﻟﻰ اﻵخرين أو إﻟﻰ اﻟقيم اﻟرﻓيﻌﺔ ،وكيف ﻹنسﺎن تﻌتﻠيه
اﻟشهوات واﻷطمﺎع وقصور اﻟﻌقل أن يضع نظﺎمﺎ ﻋﺎدﻻ حقﺎ؟!
اﻟديمقراطيﺔ مﺑدأ سﺎقط وﻻ يحتﺎج محوه من اﻟوﺟود إﻻ إﻟﻰ مﺑدأ يحل محﻠهﺎ ،واﻹسﻼم هو اﻟمﺑدأ
اﻟقﺎدم واﻟوحيد اﻟقﺎدر ﻋﻠﻰ إزاﻟتهﺎ وتﻌويض اﻟﻌﺎﻟم ﻋمﺎ أصﺎﺑه من ظﻠمهﺎ وضنك اﻟﻌيش ﺑسﺑﺑهﺎ.
ﻓﺎﻹسﻼم دين اﻟرحمﺔ واﻟحقيقﺔ ،ﻻ اﻟﻌذاب واﻟتمثيل واﻟخداع ،وهو اﻟذي ينصف اﻟﺑشريﺔ
ويخرﺟهﺎ من حﺎﻟﺔ اﻟتيه وﻓقدان اﻟﺑوصﻠﺔ واﻟﻌذاب إﻟﻰ اﻟرحمﺔ واﻟسﻌﺎدة واﻟطمأنينﺔ ،ﻓهو اﻟمﺑدأ
اﻟوحيد اﻟذي صهر اﻟشﻌوب واﻷﻋراق واﻷﻟوان ﻓﻲ ﺑوتقﺔ واحدة ،وهو اﻟذي أنصف غير اﻟمسﻠمين،
ﻓﻲ ظل نظﺎم أهل اﻟذمﺔ اﻟراقﻲ اﻟمميز واﻟﻌﺎدل.
ﻟقد اقترﺑت نهﺎيﺔ حضﺎرة اﻟغرب اﻟﺑﺎﻟيﺔ ،وصﺎر سقوطهﺎ قﺎب قوسين أو أدنﻰ ،ﻓقد ﻓﺎحت رائحﺔ
ﻓسﺎدهﺎ وأزكمت اﻷنوف ،وانفضﺢ ﻋوارهﺎ ،ﻓمﺎ هﻲ إﻻ ﻟحظﺎت ويﺑزغ ﻓﺟر نظﺎم اﻹسﻼم من ﺟديد
ﻓﻲ ظل اﻟخﻼﻓﺔ اﻟراشدة ﻋﻠﻰ منهﺎج اﻟنﺑوة.
كتبه ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمي المركزي لحزب التحرير
المهندس باهر صالﺢ
عضو المكتب اﻹعﻼمي لحزب التحرير في اﻷرض المباركة )فلسطين(

موقع حزب التحرير
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موقع جريدة الراية

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعﻼميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخﻼفة
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