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بٌان صحفً
الرد على الصحف الصادرة ٌوم األحد التً تحاول إلغاء معارضة كٌان ٌهود فً فلسطٌن
(مترجم)
بأسلوب منافق ٌمكن التنبؤ به ،كررت صحٌفتان تصدران ٌوم األحد االدعاءات المملة نفسها
التً تعتبر غٌر عقالنٌة وتفتقر إلى التناسق المنطقً.
أفادت األنباء أن مصادر حكومٌة لم ٌتم الكشف عن اسمها تثٌر التوترات مع الجالٌة المسلمة.
مع انهٌار سٌاسة المنع (برٌفنت) الكارثٌة ،فإن محاولتهم الجدٌدة فً أن ٌُنظر إلٌهم بأنهم ٌفعلون
شٌئا ً ما كان اقتراح سٌاسة جدٌدة تتمثل فً زٌادة التشوٌش على "الجماعات واألٌدٌولوجٌات التً ال
تنطبق علٌها تهمة اإلرهاب ،ولكنها تساهم فً إٌجاد المناخ األوسع الذي ٌمكن لإلرهاب الحصول
فٌه على موطئ قدم ،بما فً ذلك تلك التً تروج للخوف واالنقسام واالبتعاد عن الدٌمقراطٌة
وسٌادة القانون" .من المرجح أن تؤدي مثل هذه السٌاسة ،إذا ما تم تنفٌذها ،إلى اإلضرار بحٌاة
عدد من الصحفٌٌن والمسؤولٌن الحكومٌٌن الذٌن ٌكشفون بانتظام عن تطرفهم البغٌض ،وٌعززون
الخوف واالنقسام ،وٌبعدون معظم الناس بشكل مباشر عن الدٌمقراطٌة من خالل عدم قدرتهم على
إنجاحها ومحاوالتهم جعلها تخدم أهواء النخبة البرٌطانٌة.
وقبل ٌوم واحد من نشر ما سبق فً الصحٌفتٌن طلب منا الصحفٌون التعلٌقات ،وأعطٌنا رداً
http://www.hizb.org.uk/media/in-the-media/reply-to-journalistمفصالً.
questions-regarding-hizb-ut-tahrir-and-the-occupation-of-palestine
من الواضح أن ردنا لم ٌتفق مع رواٌة الخبر ،لذلك تجاهل صحفً الصندي تلغراف معظم
تعلٌقاتنا ،بٌنما نشر صحفً جرٌدة المٌل الصادرة األحد كذبة لم نرد علٌها.
حزب التحرٌر هو حزب سٌاسً ٌعمل الستئناف الحٌاة اإلسالمٌة فً بالد المسلمٌن ،من خالل
إقامة الخالفة على منهاج النبوة .كمسألة مبدأ جرى إثباتها خالل أكثر من  07عاما ً من خالل المثال
العملً ،ال ٌستخدم حزب التحرٌر العنف أو العمل المادي لتحقٌق هدفه .ومع ذلك ،على الرغم من
هذه الحقٌقة ،فإن السٌاسٌٌن العلمانٌٌن وعمالءهم الشنٌعٌن الذٌن ٌمارسون بالفعل العنف واإلرهاب
لتحقٌق أهدافهم االستعمارٌة ،ال ٌرون أبداً المفارقة البئٌسة عندما ٌتهمون حزب التحرٌر بالتطرف
العنٌف .عندما لم ٌعبأ أحد بأكاذٌبهم الواضحة ،كان علٌهم أن ٌخترعوا مزاعم جدٌدة عن "التطرف
الذي ٌؤدي إلى اإلجرام والعنف" واآلن ٌقولون إنه "ٌساهم فً إٌجاد مناخ أوسع ٌمكن لإلرهاب أن
ٌكون له فٌه موطئ قدم".

الحقٌقة هً أن العنف ،لألسف ،متأصل فً المجتمعات العلمانٌة ،وٌمكن إرجاعه مباشرة إلى
السٌاسات العلمانٌة المتعصبة للحكومة .إنه لمن النفاق الزعم بأن العصابات اإلجرامٌة التً تعتبر
آفة شوارع برٌطانٌا تنبع من أصوات إسالمٌة معارضة للعدوان االستعماري الغربً فً العراق
وأفغانستان والٌمن وسورٌا وكالعادة فً فلسطٌن .البشرٌة فً طبٌعتها تطالب باالعتراض على هذا
االحتالل االستعماري الذي وجد لخدمة نفسه ،تماما ً كما فعلت عندما أعلن تشامبرلٌن رئٌس الوزراء
البرٌطانً معارضة برٌطانٌا الحتالل بولندا فً عام  .9292فكٌف تكون إذن معارضة احتالل
برٌطانٌا لفلسطٌن عام  ،9290ثم من ٌهود عام  9291حتى الٌوم؟ هل ٌسمح لبعض الدول
باالحتالل والقمع والقتل عسكرٌا وال ٌسمح لبعضها اآلخر؟ هذا هو فً الواقع التناقض المنطقً
الذي ٌلوث عقول دعاة الكراهٌة والمتطرفٌن العلمانٌٌن فً واٌتهول.
هناك تناقض منافق آخر ٌوضح الفشل الذرٌع للفكر العلمانً فً التعامل مع المجتمعات البشرٌة
الحقٌقٌة ،وهو مفهوم حرٌة التعبٌر ،المسموح به بشكل انتقائً جداً للبعض وٌحرم على اآلخرٌن.
عندما ٌكون الخطاب بغٌضا ً من الناحٌة األخالقٌة وهناك دعوات لحظره ،مثل التشوٌش العنصري
الذي مارسه الرئٌس األمرٌكً السابق ترامبٌ ،صرخ المتطرفون العلمانٌون فً واٌتهول
ومتملقوهم الصحفٌون بـ"إلغاء الثقافة" وأن حرٌة التعبٌر ٌجب أن تكون مطلقة .عندما ٌكون
الخطاب ضد وحشٌة احتالل فلسطٌن وتأٌٌد الحكومة البرٌطانٌة ضمنٌا ً له ،فإن مثل هذا الخطاب
ٌوصف بأنه متطرف ومعاد للسامٌة وٌجب حظره على الفور .مثل هذا اإلصرار وعدم التناسق دلٌل
على المصلحة الذاتٌة والعقول الملتوٌة التً ٌحملها دعاة الكراهٌة العلمانٌون فً الحكومة ووسائل
اإلعالم ،الذٌن ٌتجسد هدفهم الحقٌقً الوحٌد فً قمع اإلسالم من جانب ،وفً تجنب التدقٌق وذلك
بسبب سٌاستهم الخارجٌة غٌر األخالقٌة.
وٌتكشف المزٌد من السخرٌة واألدلة على النفاق وعدم اإلخالص ،بتسلل جمعٌة هنري
جاكسون الٌمٌنً المتطرف إلى النخبة البرٌطانٌة .لٌس من المستغرب أن تكون وسائل اإلعالم
والحكومة عمٌاء عن تطرفهم وخطاب الكراهٌة عندما ٌقتبسون من أقوالهم بانتظام ،بل ٌعٌنونهم
كمفوضٌن لمكافحة التطرف .عندما نشرت "لجنة مكافحة التطرف" تقرٌرها فً آذار/مارس ،فإنه
تم تجاهلها إلى حد ما ،ألنها ملٌئة بالتناقضات ،ومن الواضح أنها مادة دعائٌة للعلمانٌٌن الذٌن
ٌكرهون اإلسالم فً واٌتهول .كانت هذه هً الذروة المناهضة للتحكم المناخً عندما كانت سارة
خان فً اللجنة الحكومٌة التً افتقرت إلى المصداقٌة والدعم من أي شخص باستثناء المتطرفٌن فً
الحكومة واإلعالم.
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