
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 كامريون: الوزراء رئيس إىل رسالة

 عنه نتخلى أو إسالمنا نعّدل فلن - حظرتنا مأ قصفتنا سواء  
 )مًتجم(

 العسكري العمل من دبزيد للقيام ىاجهود الربيطانية احلكومة صّعدت فرنسا، يف حدثت اليت الوحشية القتل حوادث بعد
 اإلعالم وسائل مّكن مناخاً  احلوادث ىذه أوجدت فقد. "التطرف"ـب ادلدعو الغامض دوالع ضد القمع من ومزيد سوراي، يف

 النساء عن النقاب كشف الدولة: "تنظيم حول الرابعة القناة برانمج مثل - ادلسلمني ضدّ  سليب رأي إاثرة من الرئيسية
 .اجلهاديني" مع عاطفونيت بريطانيني مسلمني 5 كل من 1" صنذي  جريدة ومقال املؤيدات"، الربيطانيات

 ذاهبون؟ أنتم أين إىل

 حملية قوانني خالل من مأ - طيارون يقودىا قاذفات وأ طّيار بدون طائرات طريق عن - العسكري العمل خالل من سواء
 رغبة وربدي عموماً، عادلياً، األمة هنضة منعىو  ،الربيطانية احلكومة سياسات من اذلدف فإن ،ادلسلمني كاتإلس صارمة

 .السياسي مستقبلها ربّدد ؤيتهاور  عادلياً  األمة مع التواصل يف خباصة بريطانيا يف ادلسلمني

 قيام أمام العقبات من مزيد إلجياد كمربر التنظيم ىذا لغستي   بل حقيقية، إسالمية دولة وال خالفة ليس الدولة تنظيم
 يستخدم. اإلسالم عدل ظل يف تعيش - مسلمني وغري مسلمني - ادلنطقة شعوب كل توحد حقيقية، إسالمية دولة أو خالفة
 تقوده الذي للتحالف يتأتى حىت األسد بّشار ضدّ  الشرعي الكفاح من وللحدّ  ابلقاذفات، ادلنطقة لقصف كمربر الدولة تنظيم

 على قبل، من ذلا لمثي ال قانونية قيود لفرضنفسو  ادلربر وىو. ذلا مقبوال يكون دمشق يف بديل نظام إقامة ادلتحدة الوالايت
 .بريطانيا داخل وادلسلمني اإلسالم

 وترهيب ختويف هو بل ،حكما   هذا ليس

 كلما أنك أكذوبة يروجون فهم. اإلسالمية والقيم ادلعتقدات دبنع بل ،العنف عدبن احلكومية السياسات ذلذه عالقة ال
 إسالمية ممارسة فكل لذا. أكرب هتديداً  فستشكل نك،دي دبمارسة وتعاىل سبحانو هللا من تقرابً  وأكثر ،أكثر إسالمياً  كنت

 األطفال رايض يف األطفال من اجلميع فاستهدفوا. اجلالية ضدّ  عار ستب اإلجراءات وتتالت واستجواب، استغراب حمل صبحتأ
 من خوفاً  اإلسالم يف ادلهمة القضااي مناقشة جداً  خيشون ادلساجد أئمة علواوج. واألطباء كادلعلمني احلكومي اجلهاز موظفي إىل

 .فيها األطفال ومدارس ادلساجد دلهامجة أخرى مرة فعادوا. 'ابلتطرف' وصمهم

 مقياس ابألحرى ىي بل. لقوهتا مقياساً  أقلية جالية ذباه الربيطانية احلكومة سبارسها اليت ادلتزايدة التخويف وسائل ليست
. عادلياً  األمة جانب إىل وقوفها من أكثر الربيطانية اخلارجية سياسةال جانب إىل الوقوف على ادلسلمة اجلالية بارإج يف هافشل



 وصف حيث من اخلاص مقياسهم حبسب أيضاً  وفاشلة. االندماج لصاحل اإلسالمية هاقيم كتر  على اجلالية ناعإق يف فاشلة فهي
 حوار خوض يف أخفقواإهنم  حىت بل. العامل إىل يروجوهنا اليتذاهتا  القيم ينتهكون أخذوا إذ ؛ادلتسامح التعّددي ابجملتمع أنفسهم
 .عنها الدفاع أو ربديدىا ديكن ال اليت ،"العلمانية التحّررية القيم "تفوق حول صادق

 يف ادلسلمني حنو بوتني سلوك عن ادلبدأ، حيث من احلقيقة يف ،ادلسلمني رعاايال حنو الربيطانية احلكومة سلوك خيتلف ال
 .روسيا

 قسريّ  حتّول لب ،حتريرا   هذا ليس

 الفشل حنو اآلن وتتجهان ،تاوفشل وأفغانستان العراق على قراطية"والدمي "احلرية فرض مهاؤ وحلفا وأمريكا بريطانيا حاولت
 شخص مليون 11 وشّرد سوري، 002,222 من أكثر فقتل. تقريباً  واتسن مخس دلدة دمويّ  نزاع يف سوراي تورطت. سوراي يف

 عشرات بقتل بدأ أن بعد حىت لؤلسد دعمو يف استمر )الذي الدويل اجملتمع عنهم زبلى أن وبعد. ينعلما لدكتاتور ربديهم بعد
 "اجملتمع ذلك ويقف. اإلسالمية قيمهم على قائم آخر نظاموإقامة  النظام تغيري على وأقسموا هللا إىل الناس التجأ اآلالف(
 .ه"نظام من "عناصر جانب إىل قالوا( )كما وأ مفتوح، بشكل األسد جانب إىل اآلننفسو  الدويل"

 األعزاء! واألخوات اإلخوة أيها

 سوراي يف ادلسلمني قصف وإىل االستسالم؛ على وإرغامها بريطانيا يف ادلسلمة اجلالية إرىاب إىل السياسات ىذه هتدف
 .ادلساومة على إلرغامهم

 دلنع بل "اإلرهاب" دلنع توضع ومل "،التطرف" مقاومة وقوانني "املنع" قانون خالل من ادلسلمني إلسكات سياسات إهنا
 .اإلسالم

 تربط، اليت اإلعالمية التعليقات مع جنب إىل جنباً  ابريس، يف وقعت اليت القتل جرائم هتكمي، بشكل استغّلوا، لقد
 جلعلنا أو - ماإلسال وربريف تشويو بقصد "،ابإلصالح" يسمى ما إلنتاج - ابإلرىاب النساء ولباس اللحى سطحّي، بشكل
 .اإلسالم عن نتخلى

 جدا: واضحة رسالتنا

 .قلوبنا يف ويستقر عقولنا بو تقتنع عما التخلي نستطيع ال ألننا إسالمنا! عن نتخلى لن

 .نزل كما صادقاً  صحيحاً  إلينا نقل وقد ، رسولو إىل تعاىل هللا من وحي اإلسالم ىذا ألن إسالمنا! نغرّي  أن ديكن ال

 :كمسلمني دوران

 جيب ومنعها، حظرىا البعض حياول اليت اإلسالمية ابلقيم والتمسك العدائية، السياسية الربامج ىذه كشف إىل ابإلضافة
 .الظالم ىذا كلّ  وسط إجيابياً  دوراً  ذلم جيدوا أن ادلسلمني على
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 .لآلخرين نعطيو أن يلزم ابياً إجي شيئاً  لدينا أن نتذكر أن دون وقيمنا، معتقداتنا عن الدفاع إىل فقط نتطلع أن يكفي ال

 اليوم زبلينا فإذا. عادلية لعبة من جزء ىو ىنا حيدث ما أن ندرك أن دون فحسب، بريطانيا إىل نظران نقصر أن يصح ال
 .وأفغانستان وكشمري فلسطني عن غداً  فسنتخلى سوراي، يف جيري عما

 علماين ربّرري منهج مع ليتوافق اإلسالم تغيري ىو ادلعدّ  مجالربان بينما اإلسالم، من فقط جزء محاية على نرّكز أن يصحّ  ال
 .عادلي وغري أوالً  اً بريطانيّ  ربررايً، خنوعاً  مستكيناً  سياسيّ  غري روحياً  فردايً  إسالماً  تنتج إصالح عملية ولفرض رأمسايل؛

 .النور إىل الظلمات من الناس ليخرج كامل حياة كمنهاج اإلسالم، بدين البشرية إىل  رسولو تعاىل هللا أرسل

 الثروات؛ على تنافساً  الكربى دولو زبوضها اليت حروبو، تنتهي ال عامل يف مسلمني، وغري مسلمون اليوم بريطانيا يف يعيش
 الذي الدمار عن النظر بغض الثروة، يف مفرطة برغبة مدفوعني اآلخرين؛ فيو يستغّلون أغنياء، نفر بضعة فيو يسيطر حيث

 العنصري التمييز يزال ال وحيث بعض؛ عن بعضهم ينعزل أفراداً  فيو الناس يعيش حيث والضرع؛ والزرع واحلجر، للبشر يسببونو
 !؟كلو ىذا من خري البشرية لدى أليس العقالء من كثري يتساءل ىذا ومع. تصاعد يف

 طريقة ىناك. يعرفون مما وخرياً  ن،يعرفو  مما أكثر شيئاً  ىناك أبن األمل نعطيهم أن ديكن اإلسالمية، اجلالية يف حنن نعم!
 لالستغالل أو العنصري للتمييز أو الثروات، أجل من ابحلروب تسمح ال عيش طريقة والفكر؛ العقل على األصل يف قائمة عيش

 يف سيحاسبون الناس أبن تؤكد عيش طريقة وجاليات؛ وجريان كعائالت العيش على الناس تشّجع عيش طريقة االقتصادي؛
 الذي هللا شرع فوق - نفسو ادلسلمني خليفة ذلك يف دبا - أحد يوجد ال حيث الدنيا؛ احلياة ىذه يف أعماذلم عن خرةاآل الدار

 حلل اإلسالم معاجلات تطبق اليت اخلالفة بدولة إال تكتمل ال اليت - اإلسالمية العيش طريقة إهنا. أمجعني للناس هللا ارتضاه
 .البشرية مشاكل

ْساَلمَ  َلك م   َوَرِضيت   نِْعَمِت  َعَلْيك مْ  َوَأدْتَْمت   ِديَنك مْ  َلك مْ  َأْكَمْلت   ﴿اْليَ ْومَ  وتعاىل: سبحانو هللا يقول  ِدين ا﴾ اإْلِ
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