بسم هللا الرمحن الرحيم

خطة احلكومة الدمناركية املتعلقة ابلتجمعات السكنية
أتيت كالضربة القاتلة للقيم الدمناركية اليت يزعمون أهنم حيافظون عليها!!
قدمت احلكومة الدمناركية يف األول من شهر آذار اجلاري خطتها املتعلقة ابلتجمعات السكنية "ذات الكثافة
السكانية املسلمة" ملواجهة ما تسميه "قيما مضادة وهتديدا لقيم اجملتمع الدمناركي".
ما روجت له وسائل اإلعالم على أنه مواجهة لظاهرة اجلرمية والبطالة واالفتقار لألمن يف تلك التجمعات السكانية
ظهر بوضوح أنه حرب قيم حني طرحت احلكومة خطتها.
ما مسي "خبطة التجمعات السكانية" أو ما أطلق عليه "دمنارك واحدة دون جمتمعات موازية ...إزالة التجمعات
السكانية ذات اللون الواحد قبل العام  ،"٢٠٣٠ورد يف مقدمة اخلطة احلكومية "احلكومة تريد دمنارك موحدة قائمة على
القيم الدميقراطية كاحلرية وسيادة القانون واملساواة واالنفتاح والتسامح" .واحلاصل أن مضمون اخلطة خال من أي شكل
من أشكال املساواة وسيادة القانون والتسامح.
يف سابقة هي األوىل من نوعها يراد سن قوانني موازية خاصة مبجموعة من الناس تسكن يف مناطق حمددة .جتمعات
سكنية حيث تقيم أغلبية سكانية ذات خلفية إثنية ودينية حمددة "أو من يطلق عليهم أبصحاب اجلذور غري األوروبية".
تلك التجمعات السكنية اليت وصفها رئيس الوزراء الدمناركي بعبارات ذات داللة عنصرية واضحة حني أطلق عليها
"ثغرات يف خارطة الدمنارك" ،تلك التجمعات اليت تطلق عليها احلكومة عبارة " "ghettoما يذكر بنظام الفصل
العنصري يف جنوب أفريقيا الذي وجد من العام  ١٩٤٨وحىت العام .١٩٩٣
ويف جتسيد لقيم "التسامح واالنفتاح وسيادة القانون" تبادر احلكومة إىل سن قوانني للدمناركيني األصلييني وأخرى
للدمناركيني غري األصليني املقيمني فيما يسمى ابلتجمعات السكنية ذات اللون املختلف " ."ghettoواحلاصل أن هذه
اخلطة مل تقابل أبي معارضة سياسية ،بل إن اليسار الدمناركي  -ويف طليعته احلزب االجتماعي الدميقراطي  -ابدر
للمزايدة على خطة احلكومة.
ليس ابألمر اجلديد على الدمنارك أن تسن فيها قوانني تستهدف املسلمني بشكل أساسي "حزمة األئمة ...القوانني
اخلاصة ابملدارس اخلاصة ...حزم القوانني املتعلقة ابإلرهاب ...وما يتوقع من قوانني حتظر ارتداء النقاب" كلها تعد أمثلة
على ذلك.
قدم رئيس الوزراء ملشروعه املسمى " "ghetto planابلعبارات التالية" :خالل جيل واحد حصل حتول كبري يف
بلدان وهو يشكل حتداي لتماسك جمتمعنا"( .صحيفة البارلنسكة األول من شهر آذار) .والغريب أن هذا "التماسك"
املزعوم ال يتحمل وجود جمموعة دينية خمتلفة ال تزيد نسبتها على أكثر من  ٦ابملائة من عدد السكان!

هذه العبارات من رئيس الوزراء إمنا تعرب بشكل صارخ عما نشهده اليوم من حماوالت تقوم هبا القوى السياسية
إلخضاع املسلمني عرب القوانني والضغط ،ما يعكس حالة العجز واإلفالس الفكري لدى تلك القوى السياسية ،فتلجأ
إىل تلك الوسائل حلمل املسلمني على الذوابن القسري يف اجملتمع الدمناركي.
يراد علمنة املسلمني ابلقوة من خالل القوانني املوازية والقوانني االستثنائية ومن خالل مضاعفة العقوابت والتدخل
املباشر للدولة يف كل نواحي احلياة من املهد إىل اللحد .تلك اخلطوات ال تعرب إال عن ضعف وهشاشة القيم الدمناركية.
فعلى الرغم من أن املسلمني ال يزيدون على  ٦ابملائة من نسبة السكان ،وأن قسما كبريا منهم ما زالوا غري مستقرين،
فقد فشل اجملتمع الدمناركي يف دجمهم وإقناعهم ابلقيم العلمانية!..
خطة احلكومة للتجمعات السكانية " "ghetto planإمنا تعكس حالة االحندار اليت يشهدها اجملتمع الدمناركي
حنو اهلاوية .اهنيار يتمثل يف ظاهرة التحلل واإلفالس احلضاري .وهذا ما تشهده كل أورواب.
خطة احلكومة للتجمعات السكانية إمنا هي مؤشرات إجيابية للمسلمني ،فعلى الرغم من قلة عددان يف هذا البلد
فإننا متكنا من فضح نفاق قيم احلرية .وهكذا فإن الطبقة السياسية الدمناركية إمنا تدق آخر مسمار يف نعش الليربالية
املتهاوية .فقد اعترب هؤالء السياسيون أن حضارتنا تشكل "هتديدا" مباشرا لقيم جمتمعهم.
أيها املسلمون :رغم محالت التشويه واالهتام والضغط وتكريس الصورة السلبية عنكم جيب أن ال يغيب عن
ِ
ِ
ي﴾.
أذهانكم قول هللا سبحانه وتعاىل ﴿ َوَل ََتنُوا َوَل ََتْ َزنُوا َوأَنتُ ُم ْاْلَ ْعلَ ْو َن إِن ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ

إن هذه اخلطة  -كسابقاهتا من اخلطط  -لن أتيت جبديد ،سوى التأكيد على حقيقة هتاوي اجملتمع حنو نظام
الفصل العنصري ،حيث التمييز الفاضح بناء على اعتبارات دينية وعرقية ومناطقية.
وهكذا فإن هذه اخلطة تشكل الضربة القاضية جلوهر القيم الدمناركية اليت يزعم السياسيون الدمناركيون الدفاع عنها!
ظهر عورة الليربالية الدميقراطية وإفالسها احلضاري حني تلجأ إىل اإلكراه والوسائل االستبدادية جتاه اجملموعات البشرية
تَ َ
املختلفة .وهي نفسها السياسات املعتمدة من قبل األنظمة الدكتاتورية يف بالد املسلمني املدعومة من قبل احلكومات
الغربية ومن بينها احلكومة الدمناركية.
يف الوقت الذي تدفن فيه شعارات "دولة القانون" يف بيئة دمناركية قاسية جيب على املسلمني أن يتمسكوا هبويتهم،
املضلَّلَة ليخرجوها من ظلمات الكفر
وأن يواجهوا كاجلسد الواحد سياسة التمييز ،وأن حيملوا رسالة رهبم إىل الشعوب َ
إىل نور اإلسالم .جيب أن تتجسد فينا عزة اإلسالم ومسوه وأن ال ننحين إال هلل وأن نثبت على دينه ال َقيّم.
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