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  حيممحن الّربسم اهللا الّر
  

  عاطي مع صراع العصاباتطريقة الّت
  من الفوضى نذر مبزيٍدلية وُتئوظهر عدم املسُت

 
هذا  تسبب وقد .ختلفةامل اجلرمية بني عصابات متصاعداً اًخرية صراعاأل اآلونةيف ن غبنهاالعاصمة كأحياء  تشهد

حياء  حيث دارت رحى معاركه يف األ قوط العديد من الضحاياىل سإ هذه بيئة اجلرمية يف الصراع الناشئ عن التنافس
بعض  توكان. ة واملقاهيطفال وقاعات الرياضاملكتظة بالسكان وعلى قارعة الطرق وبالقرب من حضانات األ

من  صابة عدٍدإىل قتل وإطالق نار، أدت إة عمليات لعد اًمسرح غالبية مسلمة نهاطيقجمعات السكنية اليت تال
 هذا طالق النارإن مسلسل أإال  ،طراف املتنازعةم من وعود السلطات بالتدخل ضد األوبالرغ .!األبرياءاملسلمني 

مان باألمن واأل الشعور املستهدفة يفقدون حياءهذه األ مر الذي جعل سكاناأل ،املزيد من الضحايا ستمر حاصداًا
  .القادمني عداد الضحايا أبناؤهم يف يكونأن وخيشون 

  

جدول  دمةخلالصراع هذا  تسخريعالم، حياولون وسائل اإلو السياسيني بعض نالتطورات املأساوية شهدوسط هذه ا
ني غاّض جانب،أعضائها من اجليل الثاين من األ لُُّج التركيز على العصابات اليتب وذلك ،سالملإل اديعامل مأعماهل
هي السبب وراء  ة املسلمني الثقافيةخلفيبأن دعاء واال تجيناليف  احيث مضو ،خر يف النزاعالطرف اآلعن النظر 
ن صراع أ عترب فيها والذي، املتجنية على رأس هذه التصرحيات الدمناركي وزير العدل تصريح وكان .!اجلرمية

جانب، الذين حيملون من األبلدنا  ن حنميحيق لنا أ: "جانب على الدمنارك، حيث قالالعصابات هو هجوم من األ
 ستغاللاىل ذلك إضف أ". بالدنا نمخرجوا أُ: هلم أقول ولكين، اًقومي اًتعصبهذا كالمي عترب ُي قد. السالح القاتل

هذه  .!عليها التمييز ضد عامة املسلمني ىدة السياسية مطالبني بتشديدات قانونية يطغايهذا الصراع للمزالسياسيني 
جيج إىل تأ الإلن تؤدي  ،جرامفحة اإللة جلنة مكامنهم مسئوو ،من املختصني ي الكثريأحسب رو ،التشديدات
  .!الصراع

  

سبب هبا جتنياهتم تمن العواقب الوخيمة اليت قد ت التحذيرات مجيععالميون اإلالسياسيون و هؤالءجتاهل  وقد
ساس التمييز العرقي قد أن هلجتهم املعادية والقائمه على أفقد جتاهلوا التحذيرات من  .وادعاءاهتم ومبادراهتم احلاقدة

ن أ عتباربعني اإل يضاًأ خذواومل يأ .عمال شغب عرقيةأىل إطرة وحتوله السي ىل خروج الصراع عن حدودإؤدي ت
من  اًد مزيدولُّت ة عن املسلمنيَهصورة مشوَّجياد إ أّوهلُما :لسببنيوذلك د الصراع صعِّهتجمهم على املسلمني سُي

 .الشباببعض ستقطاب يف هذا الصراع بني صفوف الاإلحباط الذي يؤسس للمزيد من ا تنمية هماثانيو ،العنف
  .سلمنيمن املأب الالمباالةجتاه املناطق املستهدفه ولية ئوعدم املسظهروا أقد  عالميونن واإلالسياسيوذا يكون هؤالء وهب
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 .تجاهل التامبال ستخباراتاالو ةوربيمن املنظمات األ ن السياسيني قد تعاملوا مع التقارير الواردةأومما يثري الدهشة 
عدد  من تزايد ٢٠٠٥ يف عام تحذر حيث ،وريبمن والتعاون األاأل صدر عن منظمةهذه التقارير ما  من بنيو

اليت التمييز ن سبب ذلك هو سياسة فإاملنظمة نفسها  هذه حبسبو. وروباأعلى املسلمني يف  عتداءاتالتهديدات واإل
  "نشاط فائق" قد حذرت من ن تقارير املخابرات الدمناركيهإفى ذلك وعالوة عل .قليات املسلمةالكراهية ضد األتزيد 

  .اليمني املتطرف يف الدمنارك وساطأيف  "والعنف ديكاليةيف الراتزايد "و
  

 اليمني أوساطيف  يف هذا الصراع ستقطابعن اال اليت تتحدث عالميةالتقارير اإلو املذكورة وعلى ضوء التحذيرات
 ظلوالكراهية يف العرقية النعرات  ةثارإ صرارهم علىإوالوزراء  بل نييسيارب املرء من السيستغ ،الدمناركي املتطرف
 ب هباّبَسَت ية ساذجةدمياغوغهذه التصرحيات جمرد كانت  هلهو  نفسه يفرضذي والسؤال ال .جواء املشحونةهذه األ
  .!؟وراء ذلك كمنت جندة خفيةأن هناك أم أ ،سياسةعلى هذه ال ةملخاطر املترتبعن ا النظر قصور

  

 نفاقاً فظيعاً ظهرواأهتامات السخيفه حبق املسلمني ومن خالل هذا التجين واالن السياسيني إف وباإلضافة إىل كل هذا
 ،للنقاش ةست قابليل هذه تهميلئون مسإ. لصراعذنبهم يف هذا او تهميلئونظار عن مساأل هموصرف، احلقائق مهبتشويه
   .الصراع هذاوجود  اليت سامهت يف تشكيل العصابات وبالتايلالعديد من العوامل  ادجيإتسببوا يف هنم قد إحيث 

  

ي والقانوين واالقتصاد على املستوى السياسي السياسيون الدمناركيون انتهجها هؤالءاليت  التمييز سياسةل قد كان ف
من هذه التقارير و. التقارير العديد من األمر الذي تشهد به ،مزرية وضاعٍأيف يعيشون  نيسلممليف جعل ا األثر األكرب

يالحظ بشكل قوي أجواء عدم التسامح ( نهأىل إ َصلَُخوالذي  ٢٠٠٥ عامورويب اجمللس الوزاري األ صوت عليه ما
ة مبواجهة العنصرية للجنة املعنيخر آويف تقرير  .)ركي، وال سيما يف األوساط السياسية واإلعالميةايف اجملتمع الدمن

عاملون ن املسلمني يف الدمنرك ُيأكر ذُ ٢٠٠٦ماي  ١٦والصادر يف ، )ECRI(التابعة للمجلس األورويب  محوعدم التسا
لسياسيني ووسائل لالسليب ديث احليف التشريع أو يف سن القوانني وتطبيقها، أو يف  كان ذلك معاملة سيئة، سواء
احلقوق، وبعض السياسيني ووسائل اإلعالم يرمسون  التقرير، فإن هناك متييزاً يفهذا حبسب و. اإلعالم عن املسلمني

جملس األمن والتعاون األورويب يف تقريرٍ جاء فيه ستخلص ا ٢٠٠٧ويف سنة . املسلمني عن بشكل دائم صورة سلبية
التقرير فإن املسلمني يتعرضون  هذا وبناء على). إن وضع املسلمني ازداد سوءاً يف السنوات األخرية(عن الدمنرك 

ل األول وصل التقرير إىل أن املسئتويق بشكل يتجاوز كل حد، ويتناقض مع املعاهدات املتعلقة بالعنصرية، ويللتضي
  .عن هذا الوضع هو احلكومة الدمنركية

  

 تسود سكنية معاتجتيف  غالباً وعزهلم ،وقد تسبب هذا التمييز املنظم يف جعل املسلمني مواطنني من الدرجة الثانية
 يتال ات مثل هذهصراعد وجُِت يف تشكيل العصابات اليت تساهم بال شك زريةامل وضاعهذه األ ،اجلرمية والفساد فيها

  .مناألكساسية أاجة ح أصبحنا نفتقدحيث  ،ننعاين منها اآل
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يف تذويب املسلمني ىل إالدمج اليت هتدف  سياسة بفرضهم أكربن جرماً والسياسي اقترف هؤالءفقد  زيادة على ذلكو
هذا الفهم الذي يوجد املناعة لدى املسلمني ضد منط العيش  ،سالمإلل الصحيح فهمالبعادهم عن إو ةالغربيالقيم 
هنا احلل ملشكلة أواليت يزعم السياسيون  ،سياسة التذويب املتبعةن إ. جرام وصراع العصاباتاإلب املتسمو الفاسد

اجليل الثاين من  جزء من صار وذلك بعد أن ،س ملا نعانيه اليومالسبب الرئي إال يف احلقيقةهي  ما ،صراع العصابات
ل العصابات ال توجد بني ن اجلرمية املنظمة وتشكيأ لَبس فيهاواحلقيقة اليت ال . اط العصاباتجانب يساهم يف نشاأل

ن أمبا و .اهتمحلي جاًامنهو نرباساًسالم اإل ثقافة جعلواسالم من اجليل الثاين وباإلوا التزمالذين بني  وأول اجليل األ
س واملعاهد اليت تعتمد القيم الغربية راا يف املدوأجانب الذين نشاجليل الثاين من األ جواءأ يف موجودةجرام مشكلة اإل

  .ن املشكلة سببها احلضارة الغربيةأشك ي أدون وذلك يتبني من  ،كمرجع وقدوة
  

بعض املسلمني طبقاً ملفهوم احلرية  يدفع، فالسالما منها يربأ تافرتص ىلإ رءاحلضارة الغربية يقود امل نصهار يفاالن إ
 طبقاً نانيةىل مصلحته األال ينظر إال إ جمرماً رءاملجيعل و .لو كان شرع اهللاوسلطان حىت ي أىل اخلروج عن إالغربية 
مثل  ن صراعاًمنه أ ته علماًخأمه وأ املناطق اليت تقطنها ىلإ املسلَح فيجلب هذا اجملرم الصراَع ،الغربية النفعية ملقياس
  .برياءاأل دماءل ةٌراقإحرمات ولل فيه انتهاٌك هذا
  
  يها املسلمونأ

سالم عن اإلهم من الكثري بعدتأزاء سياسة التذويب اليت إ ساكناً من املسلمني كثٌري مل حيرك عرب العقود املاضية،
. مج والصهراحلكومات الغربية يف سياسة الد اناهيك عن املسلمني الذين ساعدو ،ذوقهم وسلوكهم همليفسدت عأو

شاركوا  ،من ذلك بدالً ،سالم هو احلقن اإلأ حىت يدركواسالم ومنط حياته ومفاهيمه ىل اإلإمن دعوة الغربيني  فبدالً
  ! جياد والء للقيم الغربية ونشر منط احلياة الغربية بني املسلمنياليت هتدف إل التذويبيف برامج الدمج و

  

ثر بطرق العيش أوجتنيب املسلمني الت ،سالميةعلى هويتنا اإل فاظواحل ،حكامهأم علينا التمسك بسالب اإلوجأقد ل
مر باملعروف والنهي عن محل الدعوة واألجب علينا أوو. ىل اجلرمية والفسادإ تقودبدورها  واليت ،للشرع املنافية
 شخصكل ردع كذلك ب علينا جِووُي .هحكامأملسلمني بالتزام او سالم وقيمهاإل جياد الوعي علىإ ، مما يضمناملنكر
هلة ىل املناطق اآلإراعاهتم ب صلمن ج هممنع علينا جبو هؤالء ن مل يرتدعإف ،هذا عن غيه جرامعمال اإلأيف  يشارك

  .املسملون يقطنهاخراجهم من التجمعات السكنية اليت لك من خالل مقاطعتهم بل والسعي إلبالسكان وذ
  

تنا يف حداث عرب مشاركويدعوكم للتصدي لتداعيات هذه األشدكم ايف الدمنارك ين زب التحريرحإن ن يها املسلموأ
 دراسةاىل  كمدعون نانإ .مني يف بالد الغربلهوية املس ىل احلفاظ علىإسالمية اليت هتدف اإل ةعمالنا ومحل الدعوأ

كل مسلم قلق من هذه  يضاًأونناشد  ،بشكل مؤثر يوجد مناعة ضد الفساد الدعوةسالمية هبدف محل الثقافة اإل
ن هذا أواعلموا  .سياسة التميييز ضد املسلمنيوفضح  تذويبسياسة ال على مواجهة العمل احداث وتداعياهتاأل

ن تطورات أينا ألقد رو. نذر باملزيد من الفوضىُي ،معهعالم السياسيني ووسائل اال تعاطية يكيفالصراع اجلاري و
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نتشر فيه الفوضى واجلرمية ت غيتونشاء إ وأعرقية الصراعات الىل عواقب وخيمة من مثل إدت أخرى أ ممثالة يف بلدان
  .فرنسا خري شاهد على ذلك املسلمني يفوحال  ،مناأل فيه عدموين

  

حيد والتمييز هلو الضمان الووالتذويب ندماج سالم ووقوفكم يف وجه سياسة اإلن محلكم دعوة اإلإيها املسلمون أ
  :تكونوا ممن يشمله قوله تعاىل نأ ذارح ذاروح !تلك احلالة ن وصولكم اىل مثلللحيلولة دو

  
  ﴾َواتَّقُوا ِفْتَنةً لَا ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنكُْم َخاصَّةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ  ﴿

  
جواء املشحونة هذا الصراع وهذه األيف ظل  مع كل مسلم يعاين نقفالدمنارك يف  زب التحريرحننا يف إوبعد ف

 قلقالن أ الإ ملواجهة ما حياك ضدهم، منيعاً ونطالب املسلمني أن يكونوا صفاً واحداً ،فتراء والتجين على املسلمنيإلبا
 .متزنةفعال غري أىل إ يها املسلمونأ يقودكم ال ينبغي أن ناحبائأتل من و قُأصيب أُعلى من  زناحلمن ونعدام األامن 
 ،نظمة الغربية ظل األيف تعيشونه الذيو التمييز أل املترتب على القوانني اجملحفه ذالو اإلأحباط بسبب التشوية ن اإلوإ

ميكن حداث ن هذه األأ أحٌد نوال يظن .يكون ضررها أكرب من نفعها رجتاليةإ لافعأردود ىل إ ؤدي بكمين أ وزال جي
مر باملعروف والنهي سالم واألاإلالتمسك ب عمل شامل متكامل، أال وهو بل ال بد من ،نيةآعمال ترقيعية أمنعها عرب 

  .ن يف ذلك اخلالص والفالحإف وهو ما ندعوكم اليه، ،نكر واحلفاظ على هوية املسلمنيعن امل
  

 ﴾ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمْخَرًجا ﴿
  
يت يقوم واجهوا محالت التشويه والتجين على املسلمني والن يأالعقالء واملنصفني يف الغرب  نه يتوجب علىفإ ختاما و 

 ن النتائجالتمييز اليت يعاين منها املسلمون يف الغرب، ألة سياسة هعالم الغربية وكذلك مواجهبا السياسيون ووسائل اإل
  .ال حمالة اجلميعستطال لية ئوالوخيمة لسياسات النفاق والالمس

  
   هـ ١٤٣٠ مجادى االخرة من٠٥ 
  زب التحريرح       م                                                                          ٢٩/٠٥/٢٠٠٩

 الدمنارك   


