
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 !اآلن التحرك المسلمين على يجب خطر، في االسالمية الهوية

ِليُكم   َأنُفَسُكم   ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿: تعاىل قال َها َوال ِحَجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَهاًا نَار  َوَأه   َماَلِئَكة   َعَلي  
َعُلونَ  َأَمَرُهم   َما اهللَ  يَ ع ُصونَ  الَّ  ِشَداد   ِغاَلظ   َمُرونَ  َما َويَ ف   خلق قد احلكيم العليم ا إن. [6 :التحرمي] ﴾يُ ؤ 

 متميزاً  رلتمعاً  يوِجد النظام وىذا. عرقو أو دينو عن النظر بغض حياتو شؤون لتنظيم حكاماأ لو وشرع نسانإلا
 ىو الوحي وىذا النظام ىذا. رعايا بصفتهم الرعايا مجيع حقوؽ ويكفل الشعوب، مجيع بني للتعايش ومثاال

 ولذا اخلمار، بلبس ادلرأة ألزم من وىي اجملتمع، تنظم اليت والقوانني األحكام رلموعة ىي اليت سالميةاإل الشريعة
 حيتاجو ما أفضل يعلم الذي العليم اخلالق من آت ألنو اخلمار( )لبس احلكم هبذا عتزون نفتخر فنحن

 .اإلنسان

 لتجرمي زلاولة يف وادلسلمني اإلسالم ضد حامية معركة السياسيني من عدد شن األخرية، السنوات يف
 ادلدارس بإغالؽًا وتكرار ًا مرار  السياسية األحزاب وقامت اخلمار، لبس وخاصة اإلسالمية، ادلمارسات

 حزب حاول 7102 عام ويف ادلدرسة، يف الصيام منع رونييب بلدية حاولت ،7102 عام ففي. سالميةاإل
 يف اخلمار لبس ستافانستورب بلدية حظرت 7102 عام مايوأيار/ ويف األذان، حظر ادلسيحيني راطينيالدميق

 العمل، وقت يف الصالة حظر بروموال بلدية حاولت 7102 عام صيف يف قصري بوقت ذلك وعقب ادلدرسة،
 شهر ويف ادلدارس، يف احلالل الطعام وجبات يارفيال بلدية منعت ،نفسو العام منأغسطس /آب ويف

 تريلبورغ بلدية قررت فقط قليلة أسابيع وقبل األوالد، ختان منع الوسط حزب أراد العام، ىذا منسبتمرب /أيلول
 وىكذا. ادلدرسة يف اخلمار لبس سكوروب بلدية وحظرت البلدية، يف يتوظف أن رادأ دلن ادلصافحة اشًتاط

 .ادلرأة الضطهاد رمز زعمهم حسب ألنو سالم،اإل على حرهبم من األكرب النصيب ينالو اخلمار بأن نرى

بصفتنا  بإمكاننا يعد ومل اجلديد، بالشيء ليست السويد يف وادلسلمني لإلسالم والبغض العداء سياسة إن
نع حىت واالنتظار والًتقب الوقوؼ مسلمني  نرى وحنن نصمت أن لنا جيوز ال ديننا، شعائر ممارسة من ُنم
 السياسة ىذه إن. ادلسلمني ضد التحيز ذلك يضاأ ونرى وعائالتنا فالناأط ضد متارس التضليل سياسات
 نتحمل أن علينا جيب. اإلسالم أحكام بعض عن نتخلى حىت ادلسلمني حنن علينا للضغط ىي ضدنا العدائية

 من ضد أو بعينها مجاعة ضد موجهة ليست السياسات وىذه القيود ىذه إن. كأفراد وليس كأمة مسؤوليتنا
 مجيع آجاًل، أم عاجالً  ىذه، العدائية سياساهتم وستطال ادلسلمني مجيع يستهدفون إهنم. بادلتطرفني ميدعوهن
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 على ضواءاأل وتسليط اإلعالم وسائل ويف شروعةادل بالوسائل القرارات ىذه مواجهة علينا جيب. ادلسلمني
 يف نقف وأن واحد، كجسد ونعمل نتصرؼ أن ادلسلمني حنن علينا جيب. كمسلمني علينا يقع الذي الظلم

 .جانباً  الداخلية خالفاتنا ونضع - اإلسالم أسس على يقوم - واحد رجل وقفة التحديات ىذه مواجهة

 خالل من يزعمون، كما "لتحريرىن"، ادلسلمات النساء مخار ينزع أن سنوات منذ الغريب العامل حاول لقد
 ال اليت زلاوالهتم يف بأنفسهم وحرياهتم مبادئهم يقوضون إُنا تلك بأعماذلم أهنم واحلقيقة. خلعو على إجبارىن

 وزناً  يقمن وال خالقهن بأمر فخورات ادلسلمات النساء أن للعيان ادلاثلة واحلقيقة. ادلرأة "لتحرير" ذلا قيمة
 وإكراه اخلمار حلظر الواىية احلجج هبذه التذرع إن. عليها وتعًتض وتضطهدىا ادلرأة تستغل اليت للحريات

 العقيدة أفكار قوة على وشاىد العلمانية، القيم وهتافت ضعف على مؤشر ىو خلعو على سلماتادل
 .اإلسالمية

 من حاولت اليت األخرى واألحزاب البلديات وتلك السويديني الدميقراطيني وحزب اافظني حزب إن
 األجواء تعزيز يف واطئونمت أولئك كل نإ اإلسالمية، ادلمارسات جترمي ادلستقبل، يف ستحاول واليت قبل،

 نشطني أعضاءً  يكونوا أن من ومتنعهم للعنصرية وتعرضهم الشبهة موضع ادلسلمني تضع اليت السائدة، السلبية
 عن والتنازل اجملتمع يف الذوبان إما ادلسلمني على تفرض اليت األجواء تلك مسلمني،بوصفهم  اجملتمع يف

: تعاىل قال. عنو وتنحيتهم اجملتمع عن إقصاءىم أو السويدي، تمعاجمل منًا جزء يكونوا كي اإلسالمية قيمهم
َواِهِهم   اهللِ  نُورَ  يُط ِفُؤوا   َأن يُرِيُدونَ ﴿  .[27 :التوبة]﴾ ال َكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلو   نُورَهُ  يُِتمَّ  َأن ِإالَّ  اهللُ  َويَأ َبى بِأَف  

 وندعوىم السياسات ىذه وجو يف لوقوؼا على السويد يف ىنا ادلسلمني حنث التحرير، حزب يف إننا
 من متنعنا اليت القرارات ىذه لتحدي واحدة يداً  نكون وأن اإلسالم بأحكام وااللتزام دينهم، لنصرة للعمل
 ادلسلمني ندعو ولذا اإلسالم، على العادلية احلرب من جزء ىو السويد يف حيدث ما إن. ديننا أحكام ممارسة

 .اإلسالمية اذلوية حلماية عملنا إىل لالنضمام
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