
 
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 أورهوس مدينة في األعزاء المسلمون أيها
 االجتماعية المشاكل محاربة خلف ى()تتلط   وهي - أنتم تستهدفكم )الغيتو( السكنية المجمعات سياسة  

 ام املتعاقبة احلكومات أطلقت فقد ؛املسلمني ضد التمييز سياسة مبمارسة ركيةاالدمن احلكومة تقوم أن جديدا، ليس
 .الصعد خمتلف على املسلمني ضد املوجهة القوانني من العديد الربملان سن وقد ،اإلسالم ضد القيم حرب أمسوه

 سياسة الواقع يف وهي الدمج، سياسة طُبقتنفسه  السياق ويف. املاضية العشرين السنوات مدى على ذلك حصل وقد
 من فهم السياسي، تعريفهم يف املسلمني يعين وأبناؤهم، بينيالغر  غري املهاجرون وأما. األمن سياسة مع دجمها مت َصْهر

 !االقتصادية الناحية من العبء موه ،وثقافيا   أمنيا   هتديدا يشكل

 ومع. احلملة هذه من جزءا اإلسكان سياسة أصبحت الدمناركية، احلكومة بنظر متقدم كنموذج ورهوسأ مدينة مع
 "بالغيتو" املناطق العتبار املعيار أن على الرتكيز مت ،2018 العام يف (Ghetto )الغيتو السكنية التجمعات محلة انطالق

 .الغربية غري األصول ذوي للسكان متركز منطقةَ  احلي يكون أن هو

 هلا كونت التمييز أساس على تقوم مببادرات للقيام مصراعيه على الباب ويفتح للسكان، وصمة مبثابة هو املعيار هذا
 أطفاهلم رسالبإ األهل إلزام وكذلك للسكان، اإلجباري الرتحيل العواقب، هذه ومن. البشر اةحي على وخيمة عواقب
 املعادي اخلطاب إطالق مع بالتزامن وذلك القيم، حبرب مسي مما كجزء الغيتو خطة إطالق مت وقد. احلضانات إىل الصغار
 .ركيةاالدمن للقيم سيادة ال حيث رك"امندال ارطةخ يف و"الثقوب املوازي، اجملتمع مثل من مصطلحات فيه استخدمت والذي

 مدينة يف أومهد نويس منطقة إىل املاضي الشهر زيارته خالل ديبفاد كور اإلسكان وزير وضوح وبكل مؤخرا قاهلا وقد
 ناإلسكا وزير عن اليومية هيلسينيور صحيفة نقلت وقد. الغيتو مناطق يف املشكلة هي اإلسالمية القيم إن: هيلسينيور

 يف يعيشون السكان بعض أن على مؤشر فهذا التحرير، حزب عن احلديث كان "إذا: نصه مايونيو /زيرانح 11 بتاريخ
 خاضع شيء وكل الرجال، من قيمة أقل النساء أن يعتربون وهم هبا، نعمل اليت الشعب بسلطة يعرتفون ال فهم ،مواز   جمتمع

 ."هتماملال يدعو األمر وهذا صلة، بأي كر امنللد متت ال القيم هذه. الدينية للمعتقدات

 وذلك السكان، وأفكار معتقدات يف البحث هو األهم بأن اإلسكان وزير يرى األبنية، هدم على السكان حيتج وبينما
 !بالده حكومات متارسها اليت التمييز سياسة على الشرعية إلضفاء

 ،أورهوس في األعزاء المسلمون أيها

 يسمى ما خطة إليه تؤدي ما هو األمان وبفقدان بالتمييز فالشعور طويلة، لفرتة حبقكم لتمييزا سياسة ممارسة متت لقد
 وغري املباين وهدم القسري الرتحيل حيث ،ركاالدمن أحناء خمتلف يف املناطق من العديد يف السكان به يشعر ما وهذا ،بالغيتو

 .الظلم أشكال من ذلك



 مناطق يسمى ما اهجت التمييز مبمارسة أورهوس بلدية قامت بسنوات، يتو""الغ السكنية التجمعات خطة إطالق قبل
 غيلريوب منطقيت ضد حتديدا املوجهة املبادرات من املزيد بإطالق البلدي اجمللس قام الغيتو، قرار ختاذا وبعد. الغيتو

 .وبيسبيهاون
 يسمى فيما املباين من املزيد هدم جيب هأنعلى  تدور أورهوس ملدينة البلدي اجمللس يف والنقاشات م2014 العام منذ

 .الغيتو مبناطق
 يف التنفيذ يتم مل ولكن غيلريوب، ملنطقة اخلطة إمجايل من باملائة 40 من أقل اجلمعيات إسكان حصة أصبحت إذ

 استصدار مت قد الوقت ذلك يف يكن مل حيث السكان مبوافقة مشروط التنفيذ نإ إذ السكان، موافقة لعدم الوقت ذلك
 يف كبري مسجد ببناء الوعد ولوال السكان، قبل من شديدة معارضة هنالك كانت وقد. اخلصوص هبذا الربملان من قانون
 غرب الواقعة غيلريوب منطقة يف السكان من األكرب القسم. للخطة احلتمية النتيجة هو الفشل لكان غيلريوب منطقة وسط
 بدعم وقاموا املسجد إقامة إىل منهم الكثري تطلَّع ولذلك إسالمية، عرومشا أفكارا وحيملون مسلمون هم أورهوس، مدينة

 الثانية القناة برنامج بث بعد املسجد مشروع بإلغاء البلدي اجمللس قام عندما ولكن الغيتو، مبناطق اخلاص البلدية مشروع
 .املشهد عن املسلمني تغييب مت الستار( خلف )مساجد واملسمى ركياالدمن للتلفزيون

 بالفعل، هدمه مت ما إىل إضافة السكنية املباين من كتل تسع هدم لألقليات السكنية التجمعات قانون عن نتج قدل
 .بالفعل نقلها مت اليت العائالت مئات إىل إضافة عائلة ألف على أثره له سيكون ما بيسبيهاون، جممع يف كتل وست

 أنه صفحة، 30 يف تقع واليت أورهوس ملدينة البلدي اجمللس يهاعل وقع اليت االتفاقية يقرأ ملن ميكن أخرى ناحية ومن
 وبذلك خاصة، مدارس أو عبادة أماكن أو مساجد إقامة هلدف السكنيتني املنطقتني هاتني استخدام املناسب غري من

 وكأنه إلسكان،با اخلاصة سياسته يف واملساجد اخلاصة اإلسالمية املدارس مواجهة يف معركته دمج قد البلدي اجمللس يكون
 بأن تذكرهم عائلة، األلف من كبري لقسم خدمية رسالة إرسال من للمسلمني املعادون السياسيون به قام ما كافيا يكن مل

 بالوقاحة، تتسم اليت الرسالة هذه. األصلي بلده إىل العودة خيتار ملن كرونة 100.000 مبلغ على للحصول إمكانية هنالك
 عداداأ هناك ألن مساكنكم هبدم "سنقوم فهمها يف خيطئ أن ألحد ميكن ال أورهوس، ملدينة البلدي اجمللس وجهها واليت
 !"بلدانكم إىل هنائيا العودة اخرتمت لو فيما املال وستأخذون املناطق، هذه يف منكم كبرية

 !البلد؟ هذا يف منياملسل حبق والعنصرية التمييز إليه وصل الذي احلد لريى الوضوح من ملزيد املرء حيتاج فهل
 وهناك أورهوس، بلدية يف عاديون سكان فهناك؛ سوا سواسية، كما يزعم السياسيونلي أورهوس مدينة يف السكان

 .واضحا جتاههم التمييز أصبح وقد ،وبيسبيهاون غيلريوب منطقيت سكان
 السكك خط إلنشاء مكان لتوفري سولبيارغ يف املباين بعض مصادرة إمكانية البلدي اجمللس ناقش عندما فمثال

 رفضت دمناركية، عائالت ست احلالة هذه يف منها ستتأثر واليت للسكان، إزعاج من ذلك يسببه أن ميكن وما احلديدية
 17 بتاريخ واإلسكان والبناء املواصالت جلنة على البلدية رد يف ذلك كان وقد احلديدي، اخلط إنشاء اقرتاح البلدية

 منطقيت بسكان األمر تعلق عندما أما. الناس على سلبيا أثرا له بأن رفضها عللت وقد ،م2018 العام من نيسان/أبريل
 منازلكم، هدم سيتم أنه مفادها، رسالة عائلة 1000 من أكثر تلقت فقد املسلمني، من وغالبيتهم وغيلريوب، بيسبيهاون
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 بإقامة يسمح وال مزدوجة، معايري ذات سياسة هي ةاملنطق يف هبا العمل يتم اليت السياسة. اجملهول مصريكم إىل وسترتكون
 .اإلسالمية املدارس أو املساجد
 مما للتخلص حيصل ذلك وكل. الثانية الدرجة من مواطنني إىل الغيتو مبناطق يسمى ما يف السكان تصنيف مت فقد
 !املوازي اجملتمع يسمونه

 أورهوس، في األعزاء المسلمون أيها
 صالة، أو أذان ختللها واليت أورهوس يف للمسلمني الصغرية التظاهرات على السياسيني قبل نم الغاضبة الفعل ردود إن
 ليست ولفرتة تعرضتم فقد. سياساهتم يف جلي بشكل تظهر واليت اإلسالم ضد قلوهبم متأل اليت الكراهية حقيقة تكشف
 .اإلسالمية وهويتكم قيمكم لىع حتاملهم هو ذلك كل يف والسبب البالد، هذه يف واالهتام للظلم بالقصرية

 يسمى فيما املسلمني الشباب ومواقف تصرفات مراقبة تتم التطرف، ملكافحة الشهري أورهوس منوذج يسمى مبا اقتداء  
 هويتهم َتَشكُّل على عالمة أول عليهم تظهر الذين املسلم الشباب لرتهيب وسعها يف ما السلطات وتبذل الوقائية، بالتدابري

 السلسلة هذه. االجتماعية الرقابة مبكافحة يسمى ما غطاء حتت للعائالت، اإلسالمية القيم حماربة تتم وكذلك .اإلسالمية
 سياسة ميارسون كسالح الغيتو بقانون يسمى ما استخدام كيفية لنا وتؤكد تثبت املسلمني، ضد املوجهة السياسات من

 ك ْنت مْ  ِإنْ  األ ْعل ْون   و أ نْ ت م   ت ْحز ن وا الو   ت ِهن وا الو  ﴿: لنا يقول تعاىل فاهلل حتزنوا، ال املسلمون أيها ولكن. خالله من التمييز
 .﴾م ْؤِمِنين  

 رك عامة:اأورهوس خاصة وفي الدنم في المسلمون أيها
 نا ما يفرحكم وحيزننا ما حيزنكم،يفرح منكم، وجزء معكم التحرير، حزب يف إخوانكم حنن

 ملسو هيلع هللا ىلص حممد اهلل برسول ذلك يف تقتدوا وأن اإلسالمية، بقيمكم وللتمسك اإلسالمية، كمهلويت حراسا لتكونوا ندعوكم
 اهلل لن خنضع للضغوط مهما بلغت. وبإذن ،الكرام وصحابته

 هويتنا تستهدف اليت اهلجمات مواجهة يف وسيقف لإلسالم، املعادية السياسات بكشف دوما سيقوم التحرير فحزب
 على العمل وكذلك البلد، هذا يف ومحايتها اإلسالمية القيم على للحفاظ معنا والعمل فللوقو  ندعوكم وإنا. اإلسالمية

 القسط ستعيد واليت املسلمني، بالد يف الراشدة اخلالفة إقامة خالل من بأسره العامل إىل كامال اإلسالم لنعيد العامل مستوى
ا ِإن  ﴿ .كافة الناس عن وإمنا وحدهم، املسلمني عن ليس والظلم، اجلور وتزيل والعدل،  ه ذ ا ِلِمْثلِ  * اْلع ِظيم   اْلف ْوز   ل ه و   ه ذ 
 .﴾اْلع اِمل ون   ف  ْلي  ْعم لِ 
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