﷽
ﻻ منهاج فلسطينيا ً وﻻ منها َج المحتل
ج دولة الخﻼفة الراشدة
بل منها ُ
الخبر:
إضراب ﻓﻲ مدارس مدينة القدس ووقفات احتجاج رﻓضا ً لمحاوﻻت اﻻحتﻼل ﻓرض منهاجه.
التعليق:
ﻓﻲ تصريحات لبعض المحتجين أمام المدارس المهددة باﻹغﻼق لرﻓضها قبول منهاج كيان يهود
قالوا" :نحن نقف اليوم لنرﻓض أي تهديد تتعرض له مدرستنا ونداﻓع عنها من تهديد اﻹغﻼق
وﻓرض مناهج محرﻓة ونرﻓض أن يفرضوا علينا ما نعلمه ﻷوﻻدنا ،ومن حقنا أن نختار منهاجا ً
يحاﻓظ علﻰ وطنية أوﻻدنا وهويتهم".
وقال أحدهم ﻓﻲ تعليق آخر" :مهمتﻲ ﻓﻲ الحياة ليس ﻓقط أن أربﻲ أبنائﻲ بل أن أعلمهم مبادئ أن
يحاﻓظوا علﻰ قوميتهم وهويتهم".
هذه بعض التعليقات من اﻷهالﻲ الكرام ﻓﻲ مدينة القدس المحتلة الذين وقع عليهم الظلم والقهر
والذين يعبرون عن رﻓضهم لفرض منهاج يهود داخل مدارسهم.
ولعل من واجبنا هنا النصيحة كما أوصانا رسولنا الكريم ﷺ» :ال ِ ّدينُ النﱠ ِصي َحةُ« .قُ ْلنَاِ :ل َم ْن؟
س ِل ِم َ
ين َوعَا ﱠمتِ ِه ْم« وأن نبيّن للمسلمين أن هناك مفاهيم خطرة
سو ِل ِه َو ِﻷَئِ ﱠم ِة ا ْل ُم ْ
قَا َل ِ » :ﱠ ِ َو ِل ِكتَابِ ِه َو ِل َر ُ
ذكرها اﻷهل الكرام ﻓﻲ تعليقاتهم قد تكون أكثر خطورة من منهاج يهود ومنهاج السلطة الفلسطينية
مجتمعين! والتﻲ ﻻ يخلو كل منهما من التحريف والدسائس والتشويه ،ﻓأركان اﻹيمان خمسة ﻓﻲ
منهاج السلطة ،واﻷرض المباركة مشتركة مع الكيان ﻓﻲ منهاجه!
إن ما ذكره اﻷهل الكرام ﻓيما ما يخص المحاﻓظة علﻰ الوطنية والقومية لهﻲ مفاهيم خطرة
ومناقضة لﻺسﻼم يجب الوقوف عليها بقوة وبيان حقيقتها وأنها س ٌم زعاف ،ويجب أن يوجد التناسق
بين ﻓكر المسلمين وبين شعورهم وأن تكون ثقاﻓتهم علﻰ أساس المبدأ ،ﻓالوطنية ﻓكره استعمارية
خبيثة أﻓسدت الجو اﻹسﻼمﻲ وبلبلت الفكر لدى المسلمين بلبلة ظاهرة ﻓﻲ مختلف نواحﻲ الحياة،
وأﻓقدتهم المركز الذي يدور حوله تنبههم الطبيعﻲ ،وجعلت كل يقظة تتحول إلﻰ حركة مضطربة
متناقضة تشبه حركة المذبوح تنتهﻲ بالخمود واليأس واﻻستسﻼم!
إن ما ذكره المحتجون من مفاهيم الوطنية والقومية لهو أشد خطورة علﻰ اﻷمة اﻹسﻼمية من
هذه المناهج كلها علﻰ ضعفها وﻓسادها ،ﻓهذه المفاهيم الفاسدة ﻻ تصلﺢ لتوحيد البشر ،وهﻲ رابطة
عاطفية تنشأ عن غريزة النوع عندما يتم اﻻعتداء علﻰ البشر وتختفﻲ ﻓﻲ حالة اﻻستقرار ،والقومية
رابطة أدت منذ هدم دولة الخﻼﻓة إلﻰ التطاحن والنزاع والصراع بين اﻷمم علﻰ السيادة ،وهﻲ

رابطة ﻓارغة ﻻ تحمل عقيدة وهﻲ بﻼ أنظمة حياة وﻻ تصلﺢ لﻺنسان وﻻ ت ُعالج مشاكله وهﻲ غير
مبدئية وتجعل الشعب هو المشرع.
إن اﻹسﻼم بوصفه مبدأ خا ٍل تماما ً من هذه اﻷﻓكار السامة الخبيثة المتناقضة ،والرابطة التﻲ
تربط المسلمين إنما هﻲ العقيدة اﻹسﻼمية واﻷخوة اﻹسﻼمية ،بمعنﻰ أنه إذا كانت مناهج السلطة أو
س ّم ليعالج به ألم
مناهج كيان يهود ضارة ﻓإن المطالبة بالوطنية والقومية هﻼك!! وهو كمن يطلب ال ّ
الرأس! إذن ﻓفكرة القومية والوطنية داء ﻻ يصلﺢ أن يكون دواء.
أما اﻷصل ﻓهو أن نرﻓض وجود سلط ٍة نعلم حقيقتها وأنها ما وجدت إﻻ للتفريط باﻷرض
المباركة ونرﻓض ما تضعه من مناهج ذات محتوى متدن وﻓيها من التحريف والتشويه ما ﻓيها!
ناهيك أن اﻷصل أيضا ليس رﻓض منهاج كيان يهود ﻓحسب بل رﻓض وجود هذا الكيان المسخ
جملة وتفصيﻼً ،وأن نطالب جميعا ً باجتثاثه من جذوره واجتثاث من يعملون لخدمته وتثبيت وجوده،
بالمطالبة بالحل اﻷصيل لقضية اﻷرض المباركة ومطالبة المخلصين ﻓﻲ جيوش المسلمين بالتحرك
لتحرير المسجد اﻷقصﻰ وكل ﻓلسطين من العابثين ،والعمل مع العاملين ﻹقامة دولة الخﻼﻓة الراشدة
علﻰ منهاج النبوة التﻲ سترسخ العقيدة اﻹسﻼمية ﻓﻲ نفوس أبنائنا وت ُنقﻲ عقولهم من كل المفاهيم
الدخيلة وتزيل اﻷتربة عن الجذور.
إن المصائب التﻲ تتابعت علﻰ اﻷمة اﻹسﻼمية منذ هدم الخﻼﻓة إلﻰ يومنا هذا تكمن بالفكر
الرأسمالﻲ الذي يطبقه حكامها ،وعلﻰ اﻷمة اﻹطاحة بهؤﻻء الحكام وأعوانهم عن طريق جيوشها،
ﻓتقام دولة الخﻼﻓة الراشدة وتسحق كل تلك المناهج الفاسدة وتقلب الواقع رأسا ً علﻰ عقب ،من
اﻻنحطاط إلﻰ الرقﻲ ومن الذل إلﻰ العزة ومن التبعية إلﻰ التحرير ومن الفرقة إلﻰ الوحدة ومن
البؤس والشقاء إلﻰ السعادة واﻻطمئنان ومن الظلمة إلﻰ نور وعدل اﻹسﻼم.
كتبته ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمي المركزي لحزب التحرير
اﻷستاذة روﻻ إبراهيم
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