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القرآن حُيرق مبباركة احلكومة الدمناركية
(مرتجم)

يف الوقت الذي اجتمع فيو ما يقارب من  0111مسلم يف ساحة الربملان ألداء صالة اجلمعة يوم  22آذار/مارس ،تضامنا مع
شهداء املسلمني يف كرايست تشيش يف نيوزيلندا  -ولتبيان مسؤولية احلكومة الدمناركية واحلكومات الغربية يف مسؤوليتهم عن تغذية
أجواء العداء ضد اإلسالم واملسلمني ،يُقام مرة أخرى بعمل حاقد على اإلسالم على بعد  011مرت من املكان الذي أقيمت فيو
الصالة ،حيث اجتمع عدد من أراذل الناس على اجلانب اآلخر من الساحة وقاموا بتقاذف املصحف بينهم ويف النهاية قاموا إبحراقو.
كل ذلك مت بتصريح ومحاية من السلطات.
على الفور قام البعض ابنتقاد حزب التحرير بسبب النشاط الذي قام بو يف ساحة الربملان ،متعللني أبن ىذا النشاط كان استفزازا
تسبب هبذا العمل القذر ،وقد تناسى ىؤالء أبنو قد مت يف السابق أعمال حاقدة مشاهبة من إحراق للمصاحف والدوس عليها يف مناطق
خمتلفة يف البالد ولفرتة طويلة ،ويف كل املرات اليت حصلت فيها تلك االنتهاكات ،فإهنا كانت تتم مبوافقة احلكومة وحتت محايتها .ويف
الوقت نفسو يتم سن قانون األئمة الذي يقصد من ورائو منع األئمة من التصريح بقيم اإلسالم وشرائعو ،فيما لو تعارضت مع قوانني
الغرب وقيمو .من املنتظر أن تتم التجربة األوىل هلذا القانون بتاريخ 2102/10/22م .احلكومة الدمناركية تبارك حرق القرآن حتت عنوان
سخر الستمرار ذلك طاقات كبية .إن نفاق السياسيني الدمناركيني ال حدود لو .فباسم احلرية يتم السماح حبرق القرآن،
حرية التعبي وتُ ّ
وابسم احلرية يضع السياسيون الدمناركيون جلاماً على فم األئمة ،وابسم احلرية يتم حظر نقاب املسلمات وابسم احلرية تقوم احلكومات
الدمناركية املتعاقبة ابملشاركة يف احلروب يف بالد املسلمني .ابسم ىذه الكذبة واالسم الزائف ،احلرية ،يتخذ السياسيون الدمناركيون موقفهم
املعادي لإلسالم ،ويسعون إلجياد الشك ،والكراىية واحلقد على املسلمني .ىذه األجواء من احلقد والكراىية ليست جمرد كلمة أو
خطاب ،رغم أن ىذا دما يغذيها ،ولكنها على العكس تُستخدم إلضفاء الشرعية على سياسة تذويب املسلمني يف اجملتمع واملشاركة يف
احلروب يف بالد املسلمني ،اليت حصدت عددا كبيا من األرواح وكانت سببا يف معاانة الناس .ىذه األجواء ىي املهيمنة على العامل
الغريب أبكملو ،وما اجملزرة الشنيعة يف املسجدين يف نيوزيلندا ،والقيام حبرق املصاحف يف مناطق متعددة من الدمنارك سوى النتيجة العفنة
للسياسات اليت لطاملا مارسها السياسيون يف الدمنارك والغرب بشكل عام منذ عقدين من الزمن .من املنتظر يف ىذه الفرتة اليت تسبق
االنتخاابت الربملانية القريبة ،أن تقوم خمتلف األحزاب إبعالن الوقوف يف وجو التطرف اليميين ،رجاء احلصول على أصوات املسلمني.
ولكن بدال من أن يقوم املسلمون إبعطاء أصواهتم هلؤالء ،جيب عليهم أن ُُي ّملوا ىؤالء السياسيني مسؤولية احلقد والكراىية اليت أوجدىا
ىؤالء السياسيون ،ومسؤولية الشرخ الذي أوجدوه يف اجملتمع .إن هتديد اليمني املتطرف ليس وحشا خياليا جاء من الفراغ ،ولكنو على
العكس نتيجة طبيعية للتيارات املسيطرة على األوساط السياسية يف الدمنارك والغرب بشكل عام واليت سامهت فيها حكومات اللونني
األمحر منها واألزرق على حد سواء.
إن احلرايت العلمانية قد أعلنت إفالسها وليس لديها ما ينفع لتقدمو إىل بالد املسلمني ،وما خمالفة أعداء املسلمني ملبادئهم ،سوى
دليل على الضعف واليأس .لقد أثبتت األمة اإلسالمية ،أنو مهما بلغ عدد املصاحف اليت ُحرقت ،فإن رسالة القرآن مطبوعة يف قلوب
مئات املاليني من املسلمني يف مجيع أصقاع األرض .ىذه الرسالة اليت جتعلنا نتمسك هبا مهما مرت علينا من حمن.
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