
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 اإلسالم ضد ىستيرية معركة في قيمهم ينسفون الدنماركيون الساسة

 وسائل بو تقوم الذي اذلجوم سبب. األخرية األسابيع يف جديد من وادلسلمني اإلسالم على اذلجوم وترية تصاعدت
 الثانية الدمناركية القناة بثتها اليت التلفزيونية مجالربا من سلسلة ىو ادلرة، ىذه أطيافها اختالف على السياسية واجلهات اإلعالم

(TV2) .عدمو  ادلشبوىة وأىدافها القناة ىذه خبيثة،و  ملتوية بطرق وإنتاجها تسجيلها بطريقة تفضح ادلذكورة، الربامج 
 .يطبقوهناو  ادلسلمون هبا يقتنع اليت حااماألو  وادلفاىيم القيم تفضح شلا أكثر صداقيتها،م

 ادلدرسة هتديد متو  اإلعالم، وسائل يف للتشهري اصةاخل اإلسالمية ادلدارس إحدى تعرضت ادلذكورة، القناة محلة انطالق قبل
 ىذا أن رغم اآلخر، اجلنس مع شرعية غري عالقات يف الدخول بعدم الطلبة نصحها بسبب جتاىها، عقابية إجراءات باختاذ

 .عالشر  ألحاام دتاماً  مطابق ىوو  الثناء يستحق النصح

 على ادلزايدة يف يتسابقون فًتاىم اإلسالم، أحاام ضد احلاقدة احلمالت فهو الغربيني، الساسة يوحد أمر ىناك كان إذا
 ركاالدمن يف ادلسلمني كأنو  التأىيل، إعادة برامج إىل فاريال بالتحام بدءاً  .ادلسلمني ضد اآلخر تلو التجرديي قًتاحالا طرح

 !كبرية إجرامية عصابة

 اإلعالم وسائل إليها استنفرت اليت اإلسالم، على القيم حرب سلسلة يف جديدة حلقة إال ىي ما األخرية ملةاحل إن
 الطائراتو  العسارية القوات بإرسال تعاقبةم دمناركية حاومات قامت فقد. طويلة سنوات منذ البالد ىذه يف السياسية النخبةو 

 .الدمنارك يف للمسلمني قسري لصهر زلاولة ىناك داخلياو ، الدديقراطية تبين على ادلسلمني إلكراه عدة إسالمية بلدان إىل احلربية

 اإلرىاب" "زلاربةو الغربية اجملتمعات يف ادلسلمني صهر عملية دمج مت فقد ،اإلرىاب" على "احلرب يسمى ما بإطالقو 
 موسعة صالحيات ستخباراتالا زةجهأ اءبإعطو . الغربية الدديقراطيات يف سالماإل ضد ميةي  الق   احلرب يف واحداً  شيئاً  ليصبح

 ىذه باتت فقد، ادلسلمني ضد ادلوجهة ةالقاسي ستثنائيةالا القواننيو  اجلماعي التجسس جانب إىل اقبة،للمر  خاضعة غريو 
 .الشمولية األنظمة عن بعيدة غري "الدديقراطيات"

 إسالمية وكياتسل بتجرمي فقاموا أبعد، خطوة سالماإل أعداء سار والرادياالية"، التطرف "زلاربة يسمى ما طالقهمبإو 
 اخلاصة احلياة على األبواب كسر األخرية السنوات يف مت لقد. الفاسدة حتفاالتالا أجواء عن بتعادالاو  كالصالة، أساسية،

 زلاربة ذريعة حتت جتماعيةالا حياهتم يف التحام زلاولتهاو  ألبنائهم، ادلسلمني تربية يف مالتحا الدولة مبحاولة للمسلمني،
 مفهوم عن الناجتة الصراعات زلاربة ذريعة حتتو  أبنائها، على تفرضها ادلسلمة ةاجلالي أن يدعون اليت جتماعية"الا "الرقابة

 .ادلسلمني لدى "الشرف"

 إسالميةـ تربية تلقيو بسبب ادلسلمني، أبناء ألحد قسرياً  إبعاداً  رأينا لقد حىت التحرر! على إكراىنا جيب فإنو: آخر بتعبريو 
 عليهم طالضغو  ادلسلمني ختويف يتم الفاري، ربالتجو  النفسي، والعنف التشويو، وحبمالت وىاذا... أورىوس مدينة قضية يف

 َعُدوًّا َلُكمْ  َكانُواْ  اْلَكاِفرِينَ  ِإن  ﴿: وتعاىل سبحانو اهلل قول صدق لنا يتجسد أخرى، مرةً ... أحااموو  اإلسالم قيم عن للتخلي
 .﴾ِبيًنام  



 فيو يلوحون الذي الوقت نفس يف ،التعبري حريةو  التدين حبرية البالد ىذه يف سةالسا يتفاخر أيديهم، يف الدمناركي بالدستور
 ىؤالء حيبو ال إسالمي، رأي عن ىؤالء عرب كلما ادلسلمني، األفرادو  اإلسالمية ادلنظمات رؤوس فوق صابالع ىيستريية بطريقة

 الذي الفاري ستبدادالا ىذا عن واضحٌ  تعبريٌ  إال ،باألرض مسجد تسوية حول الدمج، لوزيرة احلاقد يحالتصر  ماو . الساسة
 .اإلسالم على والرجعي الظالمي حبقدىم باألرض، هممبادئو  قيمهم الساسة يسوي وىاذا. اركالدمن يف ادلسلمني ضد سار  ديُ 
 .كونية قيمٌ  ىي احلرية يمق   أن مقولتهم كذبة يفضحون الفاضلة، اإلسالم قيم على هبجومهمو 

 ادلسلمني بعض خطاب كون فيدينون لألخالق، حراساً  أنفسهم اإلعالم وسائلو  الساسة ىؤالء ينصب أن غريب مرأل إنو
 .النفاق يف فننونوادلت اخلرباء ىم اإلعالم ووسائل الساسة ىؤالء نإ حني يف أوجو، محال

 :اإلسالم في واألخوات اإلخوة أيها
 ىويتام دتحوا بأن عالواق يف يطالبونام ندماج،الا ذريعة حتتو  الدين، أعداء أن رظه  تُ  اإلسالم، ضد احلاقدة لةاحلم إن

 أنو العلن، يفو  واضح بشال تصرحوا أن عليام جيب األعزاء ادلسلمون أيها أنتم. الغربية القيم بوتقة يف وتنصهروا اإلسالمية،
 فلسفتام أو فقط، الشخصي دينام ىو ليس اإلسالم ألن ذلكو . ياً ناعلم ديناً  صبحي نأ أو اإلسالم ُيصهر أن ادلستحيل من

 اإلسالم. وتعاىل سبحانو اخلالق من باحلق زلن  مُ  شامل، سياسي روحي مبدأ ىو إذ باثري، ذلك من أكرب ىو بل األخالقية،
 اإلسالمية الشريعة تشال ادلاونات ىذه كل. عامةال واحلياة واجملتمع الدولة رِي س  تُ  أنظمةو  احلياة، شؤون لال أحااماً  يتضمن

 اإلسالم عن بالتخلي مطالبة ىي اإلسالم من جزء من بالتخلص لام الغرب ومطالبة اإلسالم! من يتجزأ ال جزءا تعترب اليت
 .مسلمني دمتم ما أبدا، ادلطلب ىذا ىعل توافقوا لن أنام ومطمئنون واثقون وحنن. ذلويتام كأساس نفسو

 كبار منحلة؟ عائلية منظومة ٪؟٠٥ تشال طالق نسبة: العيش يف اإلسالمي طرازكم عن كبديل الغرب لام قدمي ماذاو 
 الاحول يف غارقة ومدمرة، أخالقية غري حياة يعيش شباب مهملون؟ أوالد العجزة؟ دور يف للوحدة أوالدىم يًتكهم السن

 القذرة؟ العالقاتو  وادلخدرات

 أشد الضطهاد تعرضوا ادلسلمني بأن ركينياالدمن الساسة   ركِ ذ  نُ  أن كمسلمني علينا وجيب ة،عادلي اإلسالم على احلرب إن
 اجلزئيات يف ال إسالمهم، عن التخلي على ذلك حيملهم أن دون سوريا،و  استانيوأوزب والشيشان البوسنة يف إسالمهم، ببسب
 إن. بدينهم ادلسلمني دتسك زدادا اإلسالم على احلرب وترية تاشتد فالما الصحيح، ىو العاس بل الاليات، يف وال

 عند قطعية مسألة الصراع ىذا .والباطل احلق بني دائم صراع بوجود التارخيية احلقيقة لنا لتؤكد اليوم ىانشهد اليت التطورات
 بِاْلُهَدى َرُسوَلوُ  َسلَ َأرْ  ال ِذي وَ ىُ ﴿. هنائي بشال اإلسالم انتصار وىي واحدة، نتيجة إىل يؤدي أن إال ديان الو  ادلسلمني،

ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  اْلَحق   َوِدينِ   .﴾اْلُمْشرُِكونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكل وِ  الد 
 :المسلمون أيها
.  زلمد مجيعا لبشرا خري على وتعاىل، سبحانو العادلني رب من لز  نـ  مُ  للبشرية، ادلنقذ ىوو  احلق، الدين ىو إسالمام إن

 إجياد مقدوره يف الذي وحيدال التشريع ىيو  احلياة، يف وكبرية صغرية كل يف ادلرجع ىي النبيلة إلسالميةا الشريعة فإن لذلكو 
 دتساوا فلذلك. الظلمو  الفساد إال جتلب ال اليت الوضعية العلمانية التشريعات بعاس الدنيا، احلياة يف للناس الطمأنينةو  العدل
 يتخلواو  ركبهم على وجيثوا رؤوسهم ادلسلمون حيين أن: ىدفهم حيققون احلاقدين واعُ د  ت   الو  الرائع إسالمام يف جزئية بال بثبات

 .الغريب للذوق تبعا تغيريه أو تأويلوو  إفراغو حياولوا أن أو اإلسالم، عن



 ا،الدني يف سلمنيادل مجيع هبا يتمسك إسالمية وقيم أفاار ىي اإلعالم وسائلو  الساسة يهامجها اليت والقيم األفاار إن
 النتائج عن النظر بغض باحلق، كالتمس على توحدوا بل ...حتزنام أو تضعفام اإلسالم على احلرب واعُ د  ت   فال لذلك

 .اآلخرة يفو  الدنيا ىذه يف الفالح لام يجلبس الذي ىو التمسك ىذا ألن والتااليف،

 حتملوا أن ذلك، من أكثر عليام أوجب إنو بل اإلسالم، عن سألونتُ  عندما الاامل الصدق عليام أوجب اهلل إن
 لبس ال بوضوح بنَي تُ  أن جيب اإلسالم أحاامو  وقيم أفاار إن. وتعاىل سبحانو باهلل وثقة بقوة ىو، كما وتؤدوه للناس، اإلسالم

 عن منا دالواح ارتد إذا إال مستحيل، أمر اإلسالم أعداء إرضاء ألنو  الدائمة، الصراحة تستوجب سالماإل إىل الدعوة نإ إذ ،فيو
 .باهلل والعياذ اإلسالم

 بادلعروف تأمرون للناس، أخرجت أمة خري كونوا بل اهلل، مع عهدكم ثواتنا فال احلياة، يف دوركم ىو اإلسالم تبليغ إن
 وبطالن أخط باشفام ادلنار عن بنهيامو  ،الصحيحة وعيش ةطريقو  العادل، ونظامو اإلسالم، إىل ادلسلمني غري بدعوتام
 .العامل من اجلزء ىذا يف دتثيل، خري اإلسالم مثلتمو  أمانتام، أديتم قد تاونون وبذلك قيمهم،و  مبادئهم

 :نقول الدنمارك في المساجدو  اإلسالمية وللمنظمات
 أمالً  اإلسالم، عن التنازالت لتقدمي عليام الضغط ىدفها سياسية فعل ردات من تبعها ماو  األخرية التلفزيونية الربامج نإ

 .اإلسالم من أجزاء عن التنازل يف ادلسلمني، من اشئةالن األجيال بام تديتق أنيف 

 سلافة اإلسالم، عاليملت طبقاً  اإلرشاد ذلم واقدمتُ  الو  الفاضلة، همشريعت   ادلسلمني موال  ع  تُـ  ال كي ختويفام، ىو ادلرادو 
 إن بل خري، اهلل شريعة فال باإلسالم، مدتسات أنتم ذاإ للخوف سبب ال أنو اعلموا لانو . اخلفية والاامريات اجلواسيس

 .الفاسدة حضارهتمو  الزائفة لهمثُ مُ و  الالزلدود، نفاقهم من باخلجل قأح ىم ن،احلاقدي الساسة أولئك

 من حذرو  فيها عد  و  تـ   اليت اهلل بآيات رىمنذكو  البالد، ىذه يف اإلسالمية راكزادلو  وادلساجد واجلمعيات ادلنظمات عوند إننا
َنا ال ِذي َعنِ  لَيَ ْفِتُنوَنكَ  َكاُدوا ﴿َوِإنْ : لضغوطهم اخلضوع أو الافار إلغراءات ةستجابالا َنا لِتَ ْفَتِريَ  ِإلَْيكَ  َأْوَحي ْ َرهُ  َعَلي ْ  َوِإًذا َغي ْ

َناكَ  َأنْ  َوَلْوََل  * َخِلياًل  ََلت َخُذوكَ   ََل  ثُم   اْلَمَماتِ  َوِضْعفَ  اْلَحَياةِ  ِضْعفَ  َذقْ َناكَ أَلَ  ِإًذا * َقِلياًل  َشْيًئا ِإلَْيِهمْ  تَ رَْكنُ  ِكْدتَ  َلَقدْ  ثَ ب ت ْ
َنا َلكَ  َتِجدُ   ...َنِصيًرا﴾ َعَلي ْ

 :المساجدو  اإلسالمية والمراكز الجمعيات أيتها
 يف الرخص أبسط يعط مل اهلل دام فما. عروضهمو  اإلسالم أعداء حبمالت تغًتوا ال. التنازالت تقدموا الو  باحلق دتساوا

 إرضاء حاولتم أنتم إن ماأللي اهلل عذاب من تنجوا لن أنام يقني على فاونوا ، زلمد إليو، بيائوأن ألحب سألة،ادل ىذه
 .اإلسالم عن احنرفتمو  الافار

 أو اإلسالم أحاام بعض مبتأويله الافار، لضغوط اإلسالمية ادلنظمات شلثلي بعض استجابة ،الشديد لألسفو  ،نرى إننا
 أو يتربؤون فنراىم. مساجدىمو  ومجعياهتم مراكزىم، على احلفاظ هبدف وذلك والقواعد، األحاام تلك تملوحت ال ويالتأ قواعده

يرفضون أجزاًء من اإلسالم ال حيبها الساسة احلاقدون مثل اجلهاد واحلدود، أو يضيفون إىل اإلسالم ما ليس منو، بل ما خيالفو 
 ، حلماية اإلسالم ومصاحل ادلسلمني حسب زعمهم.وىم يقومون هبذا مثل الدديقراطية والعلمانية.

وذلؤالء نقول: إن سلوك ىذا الطريق، ذلو التمسك بالقشرة والتخلص من الفاكهة احللوة، إنو دتسك بالوسيلة على حساب
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 قيالن اإلسالم بداخلها ياون أن نبدو  ولان م،مساجدكو  مومجعياتا مراكزكم لام فظحي قد الطريق، ىذا سلوك إن ،الغاية
 .الواضح

 :تعاىل اهلل يقول ادلراكز،و  ادلساجد على احلفاظ من أوىل ة،اإلسالمي األحاامو  القيم على احلفاظ إن: ذلم نقول أخرى ومرةً 
 .﴾ُتْصَرُفونَ  فََأن ى الض اَللُ  ِإَل   اْلَحق   بَ ْعدَ  َفَماَذا اْلَحق   رَب ُكمُ  الّلوُ  َذِلُكمُ فَ ﴿

 عندما عنو، اهلل رضي طالب أيب بن جعفر الصحايب موقف ىو الظروف، ىذه يف اختاذه جيب الذي الصحيح ادلوقف إن
 ىذا تردد فما. قريش وفد طلب على بناء السالم، عليهما وأمو مرمي بن عيسى يف سالماإل قول لتبيان احلبشة، ملك استدعاه
 إعادةو  ادللك، غضب إثارة إىل ذلك ؤديي بأن احتمال وجود رغم ىو، كما احلق قال بل عنو، اهلل رضي اجلليل الصحايب
 .وتعذهبم تالحقهم قريش إىل إليو الالجئني ادلسلمني

 فاتركوا ذلك، على قادرين تاونوا مل إنو  اإلسالم، عظمة مستوى على كونوا: إليام الصادق النداء هبذا نتوجو فإننا لذلك
 َفَمنْ  َواْلُفُجوِر، اْلَعْجزِ  بَ ْينَ  الر ُجلُ  ِفيوِ  ُيَخي  رُ  َزَمانٌ  الن اسِ  َلىعَ  َسَيْأِتي» :يقول  اهلل فرسول لعام،ا الشأن تصدر يف مناصبام

 .أمحد رواه «اْلُفُجورِ  َعَلى اْلَعْجزَ  فَ ْلَيْخَترِ  ِمْنُكمْ  َذِلكَ  َأْدَركَ 

 توجدوا نأ دون إلسالم،ل تسعي متناغم، رلتمع إجياد يف السنني لعشرات أخفقتم لقد :نقول الدنماركيين للساسةو 
 ىو الواقع لانو . فشلام مسؤولية   البالد ىذه يف ادلسلمني لوامِ حُت   أن تريدون اآلن أنتم ىاو . ستقطابالوا والبغضاء العداوة

 العدائي وإعالمام لإلسالم، ادلعادية بسياستام و،علي مستمرين زلتم ما الذي احلاقد، ادلسار نفس على إلصراركم فشلتم أنام
 .ادلغالطو 

 ادلتهور، ادلسار ىذا يف استمررمت إذا ألنام أنفسام، وحتاسبوا لصفوفام هتامالا أصابع توجهوا أن لام األوان نآ لقد
 يف أكثر جذريتو  سينتشر وىو. ليبقى جاء وقد الغربية، البلدان يف موجود الماإلس. ..ادلستقبل يف الفشل تلو بالفشل ؤونو فستب
 .العامل أحناء كل يف حالو ىو كما البالد، ىذه

 باحلجج دلناظرتام جاىزون نحنف قيمام، ضد اإلسالم يف ناتناظرو  أن نتحداكم !....نتحداكم التحرير حزب في إننا
 موقفهم ويتخذون احلق، الناسُ  سريى حينهاو . إلسالمل غلبةال أنب تامة ثقة على نحنو . تريدون زمانو  ماان أي يف والرباىني،
 ظرتنا،دلنا تأتوا أن ديانام اخلبيثة، "الصحافية" أساليبامو  ومغالطاتام، ادلسلمني، عن بينام ادلتداول مكالما فبدل. مبوضوعية

 ،﴾َتِصُفون ِمم ا اْلَوْيلُ  َوَلُكمُ  زَاِىقٌ  ُىوَ  فَِإَذا فَ َيْدَمُغوُ  اْلَباِطلِ  َعَلى بِاْلَحق   نَ ْقِذفُ  لْ بَ ﴿... فارة مواجهة يف وفارة لوجو وجها
 .﴾اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورِهِ  ُمِتم   َوالل وُ  بَِأفْ َواِىِهمْ  الل وِ  نُورَ  ُئوالُِيْطفِ  يُرِيُدونَ ﴿

 

 حزب التحرير                                                                     ه1431الثانية  مجادىمن  الثالث

 سكندنافياا                                                                                م2012 مارسآذار/ 12


