
 

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 الغارقة الدميقراطية سفينة تركبوا وال اإلسالم ختارواا :املسلمون أيها

 األحزاب أن كالعادة،  يعين وهذا. الدمنارك يف التشريعية نتخاابتالا إلجراء موعدا   2015 يونيوحزيران/ من عشر الثامن يوم حتديد مت
 وها. االنتخاابت يف للمشاركة املسلمني إغراء اآلن ستحاول وأحكامه، اإلسالم على اهلجوم يف ستتناف ما دائما   واليت الدمناركية، السياسية

 مساجدان إىل أيتون اآلن نراهم السياسة، عن الدين فصل فكرة ابعتناق املسلمني يطالبون فتئوا ما الذين الساسة نرى حنن
 .التصويت على املسلمني وحث نتخابية،الا دعاايهتم لتوزيع

 أن حني يف العلمانية، يعتنقون وال ابلشريعة يؤمنون الذين املسلمني، أصوات اصطياد الساسة هؤالء حياول أن حقا ، عجيب ألمر هنإو 
 الدمناركيني ثقة أن تفيد كلها  الرأي فاستطالعات. فشيئا شيئا   الدميقراطي ابلنظام ثقته يفقد أصبح العلمانية يعتنق الذي الدمناركي الشعب

 أن أثبتت نتخاابتالا تلو نتخاابتالا ألن ومتوقع طبيعي مرأ وهذا. الدمنارك اتريخ يف له مثيل ال مستوى ىلإ احندرت قد بساستهم
 إحدى أكدته ما وهذا .الصناعة وأرابب الشركات أصحاب من املتنفذون هم مرة، كل  ويف احملصلة، يف فيها الفائزين نأو  لعبة، الدميقراطية
 علم يف دمناركيان عاملان مؤخرا   وأصدرها سنوات، أربع إعدادها استغرق واليت الدمنارك، يف السياسي النظام واقع عن املوسعة الدراسات

 الربملانية اللعبة: "يلي مبا إلسغورد، كريستوف  وامسه الباحثني هذين أحد صرح وقد. كذبة  جمرد هو" الشعب حكم"بـ يسمى ما أن جتماع،الا
 يعون املسلمني غري دام وما". الدمناركي الربملان خارج وتقرر بعيد، حد وإىل تتخذ السياسية القرارات وأهم نسبيا، هلا قيمة ال( الربملان) يف

 املسلمني؟ حنن بنا فكيف العلمانية، الدميقراطية يعتنق من وهم احلقيقة، هذه
 الدمناركيني، من انخبيهم أن حني يف الدعائية، الهتمحبم للقيام ومساجدان ملراكزان املاكرون السياسيون هؤالء يُدعى أن العار من أليس

 الدائم؟ واحتياهلم ساستهم خداع يدركون أصبحوا
 لذلك، أسلواب   واالنتخاب التصويت يكون وقد احلكم، يف ميثلهم من وتوكيل اختيار على الناس وحتث تقر اإلسالم أحكام إن نعم،

 الواقع أن إال. صغرية استبدادية إقطاعيات حكم حتت ترزح تزال ال الدمنارك كانت  الذي الوقت يف السياسة يف ممثليهم املسلمون اختار وقد
َ   العلماين، الدميقراطي النظام يف للناس واملمثلون فالسياسيون اإلسالم، يف عنه االختالف، كل  خيتلف العلمانية األنظمة يف  للقيام لونيُوكَّ

 .اإلسالم أحكام ختالف أبعمال
 للتصويت املطروح مرألا بواقع متعلق االنتخابية املشاركة قضية يف الشرعي فاحلكم وابلتايل التوكيل، أشكال من شكل هو االنتخاب إن

 بعمل ليقوموا هلم وتوكيل ألشخاص اختيار ألنه قطعا ، حرام فهو كذلك،  هنا وهو هبا، القيام حيرم أبعمال متعلقا   نتخابالا كان  فإذا. عليه
 .حمرمة أبعمال للقيام توكيل ألهنا حرام التشريعية نتخاابتالا يف اركةاملش فإن وعليه. حرام

 هلا سنحت كلما  وأحكامه اإلسالم على اهلجوم يف تتورع وال ترتدد ال علمانية أحزاب يف حمصورة املصوتني خيار فإن ذلك وفوق
 األطفال تربية ولكيفية واملرأة الرجل بني للعالقة اإلسالم رةنظ يف تطعن واترة املرأة، لظلم رمز أنه وتزعم اخلمار هتاجم فتارة بذلك، الفرصة

 السابقة االندماج وزيرة به قامت ما ذلك على بسيط ومثال. اللواط وحد الزان حد مثل من الشرعية احلدود هتاجم أخرى واترة وتنشئتهم،
 للتمرد املسلمني وبنات شباب حتريض من ،(Socialdemokraterne) احلاكم شرتاكينيالا الدميقراطيني حزب من( هيكروب كارين)

 هناك كانت  ذاإ" ذويهم عن قسرا املسلمني طفالأ بعادإ على وتشجيعهم البلدايت حث أو. الغربية احلياة عيش من منعوهم إذا أهاليهم على
 اليساري الليربايل احلزب من( سارين مانو) احلايل ندماجالا وزير بذلك صرح كما"  متطرفة بطريقة طفاهلمأ يربون هلألا نأب شبهة جمرد

(Radikale Venstre). 
 حتت الدمناركي الربملان أن العلم مع اليساري، لالئتالف التصويت املسلمني من يُطلب وكيف اخلبيثني، السياسيني هلؤالء يـُرْك ن كيف

 شرسة معركة قادت احلالية احلكومة وأن اخلاصة، املسلمني حياة على للتجسس (PET) ركيةامنالد املخابرات عمل لسه   اليساريني قيادة
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ُكمُ  َظَلُموا الَِّذينَ  ِإَل  تَ رَْكُنوا َوالَ ﴿. اإلسالمية واألفكار القيم حملاربة غطاء أبنه معلوم هو الذي التطرف يسمى ما على  َلُكمْ  َوَما النَّارُ  فَ َتَمسَّ
 .﴾تُنَصُرونَ  الَ  ثَّ  َأْولَِياءَ  ِمنْ  اّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ 

 أليس مث .املسلمني ختويف منه يُراد مضِلل قول فإنه اليميين، للتيار خدمة مبثابة هو االنتخاابت يف املسلمني مشاركة عدم أبن الزعم أما
 عهد يف السابقة احلكومة سياسة عن مضموهنا يف ختتلف ال واليت احلالية الدمج سياسات يطبق من هو حاليا، احلاكم اليساري التيار

 مغلوط، قول فإنه الدمناركي للمجتمع مواز   جمتمع   إجياد وإىل العزلة إىل سيؤدي املشاركة عدم أبن كذلك  القول وأما ؟(مسوسنرا فوغ ندرسأ)
 !سنوات ربعأ كل  تصويت ورقة على ما عالمة ووضع انتخاابت يف خُيتزل أن يصح ال اجملتمع يف فاالخنراط

 وواضحا   فريدا   شكال   ابلتفصيل حيدد الذي وحده فهو  .اإلسالم أساس على ولكن ،سياسيا   نشيطني نكون أن علينا حيتم العظيم ديننا
 على اجملتمع يف ننخرط أن جيب وابلتايل .ابألساليب املراوغة وال األهداف، عن التخلي وال ابملبادئ، املساس يتم ال حيث النشاط، من

 ..سالماإل من حصرا   احملددة وأبهدافنا بشروطنا ولكن مستوايته، مجيع
 يف الثقة فقدان وشك على أصبحت قد األوروبية الشعوب هي وها. القاع ىلإ متجهة غارقة، سفينة الدميقراطية إن: املسلمون أيها

 .البديل هذا ميلك من املسلمون يهاأ نتمأو  الرأمسالية، لظلم بديل عن يبحثون فرتاهم الدميقراطية، لعبتهم

 قرن من أكثر مكث الذي الكافر الدميقراطي النظام على عمل، أو بقول أكان سواء رضا، عن التعبري بكم يليق ال: املسلمون أيها
 شىت تقودها اليت الشرسة االندماج ةسياس وجه يف والوقوف وقيمهم املسلمني هوية على احملافظة منكم املطلوب بل. البشرية خيدع وهو

 .البلد هذا يف احلكومات
 كما  تشويهه، حتاول اليت الدعائية للحمالت والتصدي اإلسالم قيم على للحفاظ سواي عملون بعض يديأب يديناأ نضع أن جيب

 .والربهان ابحلجة إليها، بدعوهتم الناس بني اإلسالم مبادئ لنشر الدؤوب العمل علينا وجيب
 اجملتمع واقع على وعيا أكثر نكون أن جيب ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد سيدان املرسلني، أشرف على املنزل كتابه  يف ربنا من أاتان الذي ابهلدي إننا

 ِإن آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَ : ﴿تعاىل قال .آخرهم وليس الواعني أول نكون وأن الدميقراطي، للنظام الذريع اإلخفاق وعلى فيه، نعيش الذي
ُقواْ   .﴾فُ ْرقَانا  لَُّكمْ  ََيَْعل اّللََّ  تَ ت َّ

 من العقول ومنفتحي املخلصني جيتذب الذي اهلادي والشعاع اجملتمع، يف املشرق النور نكون أن علينا حيتم إسالمنا إن: املسلمون أيها
 مشاكل من يعاين جمتمع وجود عن تكشف حولنا، خاطفة نظرة إن. للمشاكل احلقيقية واحللول اهلنيئة احلياة إىل يتوقون ممن املسلمني، غري

 ومحل حُيتذى، الذي املثال لنكون شخصياتنا صقل علينا لذلك. اسعو  نطاق على االجتماعية األحوال على السخط ويسوده عديدة،
 تلك هبا، رضاان عدم وإظهار الدولة هلذه اخلارجية السياسة كشف كذلك  علينا حيتم إسالمنا إن. مجيعا للناس وعمال   قوال   اإلسالمية الدعوة

 بالد يف الراشدة اخلالفة إلقامة العاملي العمل يف ونساهم ندعم أن يناوعل. اإلسالمي العامل يف وأخواتنا إخواننا وقتل لقهر أدت اليت السياسة
 .عاملي بشكل تواجهنا اليت والتحدايت املشاكل لشىت الوحيد احلل هي واليت املسلمني

 سياسي،ال العمل يف املتميزة اإلسالم طريقة هي املكرمة مكة يف ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبينا دعوة من استخالصها ميكن اليت الدروس همأ من وإن
 َأَماَنِتُكمْ  َوََتُونُواْ  َوالرَُّسولَ  اّللََّ  ََتُونُواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَ ﴿. للجميع املشرق البديل تبني كما  يناقضها ما كل  تتحدى اليت الطريقة تلك

 .﴾تَ ْعَلُمونَ  َوأَنُتمْ 
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