حتذير!
ما جيري هو جترمي مجيع التصرفات اإلسالمية!
قانون األئمة سوف تتم جتربته للمرة األوىل يف قضية مت رفعها على إثر خطبة حول قضية فلسطني
يوم الثالاثء املوافق  2018/11/27سيكون هنالك حدث له أتثري كبري على اجلالية اإلسالمية برمتها يف الدمنارك.
قانون الوعاظ واملعروف بقانون األئمة ،تتم جتربته يف القضاء للمرة األوىل .بناء على رغبة سياسية قام االدعاء العام برفع
قضية اترخيية ،وذلك وفقا للمادة  136الفقرة الثالثة من قانون العقوابت ،ضد أحد األئمة ،بدعوى التحريض على قتل اليهود
يف إحدى خطب اجلمعة.
يف حماولة ايئسة لتربير سن القانون املذكور ،وكذلك جلعل هذه القضية قاعدة يتم البناء عليها يف املستقبل ،تلقفت
السلطات قضية ال عالقة هلا من قريب أو بعيد مبعاداة السامية أو الشعب اليهودي ،وإمنا ابحتالل الصهاينة ألرض فلسطني.
وهدفهم من وراء هذه القضية هو جترمي أي انتقاد يقوم به أي إمام أو داعية إسالمي يف املستقبل ،مستخدمني يف ذلك كذبة
معاداة السامية ستارا لذلك.
مل تتمكن السلطات الدمناركية منذ صدور قانون األئمة يف العام  2017ولغاية اآلن من إجياد قضية لتجربة هذا القانون،
والذي مت استصداره من قبل السياسيني على إثر الربانمج الذي بثته القناة الثانية من التلفزيون الدمناركي يف العام  2016وكان
اسم الربانمج "مساجد خلف الستار".
متت تسمية القانون يف حينها قانون األئمة ،وذلك بناء على ما صرح به السياسيون ،أبن القانون موجه بشكل خاص ضد
اجلالية اإلسالمية اليت توافق على قوانني التشريع اإلسالمي .يف شروحات القانون مت ذكر أن املوافقة على تعدد الزوجات (طبقا
ألحكام الشريعة اإلسالمية وليس على أساس علماين) يعرض قائله لعقوبة السجن لغاية السنتني.
الصياغة الغامضة واملطاطية للقانون مثل "املوافقة على أعمال خمالفة للقانون" جعلت بعض املختصني ينظرون إليها على
أهنا متييز؛ احملاضرة يف جامعة كوبنهاغن قالت" :إن التحريض على العنف وختريب اجملتمع يعترب حاليا جرمية Bente
 Hagelundعلى سبيل املثال يعاقب عليها القانون ،ومن الواضح أن القانون املقرتح يهدف إىل جترمي أمور ليست خمالفة
للقانون ولكنها غري مرغوب هبا ،وكذلك التمييز بني اجلمعيات اليت حنبها وتلك اليت ال حنبها"( .صحيفة البوليتيكن
 .)2016/08/14من بني الدالئل الكثرية على أن القضية هذه ذات دوافع سياسية ،ما صرح به انئب احملامي العام للقناة
الثانية للتلفزيون الدمناركي بتاريخ  2018/07/24وأظهر بوضوح كبري عدم ثقته بقوله( :ستكون هنالك فرصة للقضاء لكي
يقوم بتقييم القضية) .وهذا ما يبني أبن االدعاء العام قام برفع القضية رغم عدم ثقتهم بتماسكها.
عدم الثقة هذا ليس مفاجئا ،حيث إن املقطع من اخلطبة الذي مت بناء القضية على أساسه ،كان موجها بشكل واضح
ضد املمارسات الصهيونية الرببرية لسلطات االحتالل ،وقد مت ذكره يف اإلعالم بعدما قامت قناة الدعاية الصهيونية املعروفة
بصلتها ابملوساد (اإلسرائيلي) ببث مقطع من اخلطبة.

كان موضوع اخلطبة املذكورة واليت كانت يف مسجد الفاروق يف شهر آذار/مارس من العام  ،2017هو مؤمتر القمة العربية
الذي كان منعقدا يف ذلك الوقت ومت احلديث يف اخلطبة عن قضية فلسطني ،ومت عرض حل اإلسالم ملسألة االحتالل العسكري
وهو اجلهاد ،جبيش إسالمي للقضاء على االحتالل.
ليس ابجلديد أبن كل من يقوم ابنتقاد الكيان الصهيوين اإلرهايب يتم وصفه مبعاداة السامية من قبل السياسيني الغربيني
واإلعالم ،وقد مت إلصاق هذه الصفة ببعض اليهود الذين قاموا ابنتقاد ممارسات الكيان الصهيوين ،احلكومات الغربية ومنها
احلكومة الدمناركية والعديد من شركاهتا وبنوكها تقوم علنا بدعم االحتالل الصهيوين ومساعدته يف جرائمه .عندما يقوم املسلمون
ابنتقاد الكيان الصهيوين وعرض احلل اإلسالمي للقضاء على االحتالل (اإلسرائيلي) ابجلهاد لتحرير فلسطني ،من الطبيعي أن
تقوم قناة مثل قناة ميمري الصهيونية وأذانهبا من السياسيني الغربيني مبا تقوم به.
أيها املسلمون:
إن هذه القضية ليست موجهة ضد أحد األئمة أو أحد املساجد ،ولكنها قضية املراد منها جترمي كل رأي إسالمي ال يروق
للسياسيني .فاليوم حياكم إمام من مسجد الفاروق ،وغدا سيكون إمام آخر أو مسجد آخر أو شخصية إسالمية معروفة ،يظهر
والءه ألحكام الشرع على وسائل التواصل (االجتماعي).
إنه ملن السذاجة ،وخصوصا مع ما ظهر بوضوح يف السنوات األخرية من سن لقوانني معادية لإلسالم ،أن يظن البعض أبن
هذا موجه ضد شخص معني أو تنظيم معني ،ولن تطال سواهم .فاهلدف من استصدار قانون األئمة هو جترمي املوافقة على
أحكام الشرع الذي ظهر يف الربانمج السابق الذكر الذي بثته القناة الثانية يف التلفزيون الدمناركي إلظهار الوالء ألحكام الشرع،
والذي قام السياسيون ابستغالله للمنع كما هو معروف يف األنظمة البوليسية الشمولية ،على الرغم من أهنم يعتربون أنفسهم
حراسا حلرية التعبري!
أيها املسلمون:
بغض النظر عما ستكون نتيجة هذه القضية ،فستكون هزمية نكراء للسياسيني املعادين لإلسالم واحلكومة يف املقدمة .ففي
حال متت التربئة يف القضية ،تكون اهلزمية يف فشل قضيتهم األوىل بعد صدور القانون أبن يتم احلكم ابلرباءة ،وأما يف حال مت
صدور حكم ابلقضية ،فستكون اخلسارة أبن يتم التأكيد أن القانون يهدف إىل احلد من حق املسلمني يف التعبري عن آرائهم
ومنها مسألة حترير فلسطني ،وبذلك يظهر أبن "حرية التعبري" اليت ينادي هبا الغرب ال تشمل املسلمني.
فبقانون النقاب ،وقانون جتمعات األقليات والتضييق على املدارس اخلاصة ،وقانون األئمة ،يتابع السياسيون سلسلة املنع،
اليت تظهر بوضوح ،هشاشة وزيف مبادئهم .هم يقومون بدفن القيم اليت لطاملا تغنوا حبراستهم هلا واليت لطاملا طالبوا املسلمني
إبظهار والئهم هلا ،وهم يهدموهنا أبيديهم وألسنتهم.
لذلك جيب أن يشعر املسلمون ابلفخر واالعتزاز بعظمة قيمهم وأن يزيدوا من متسكهم هبا ودعوهتم إليها.
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