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بٌان صحفً

وزير االندماج سيفرض على المسلمين ثقافة الغرب المليئة باالنحالل والرذيلة
(مترجم)
إن السٌطرة على العقول التً مارستها الحكومات الدنماركٌة ضد المسلمٌن فً السنوات األخٌرة ،بحجة محاربة
"السٌطرة االجتماعٌة" ،وصلت إلى مستوٌات ال ٌمكن تصورها بل أصبحت مبتذلة.
فقد كتب وزٌر االندماج ماتٌاس تسفايٌ ،وم السبت  3تشرٌن األول/أكتوبر ،على صفحته على الفٌسبوك ما ٌلً:
"باألمس ،قمت أنا ووزٌر شؤون الكنٌسة بدعوة ممثلٌن وأئمة من منظمات إسالمٌة كبٌرة لالجتماع .وسألتهم بشكل
مباشر للغاٌة عما إذا كانوا سٌقولون بصوت عال وواضح فً العلن أن للمرأة المسلمة ،بالطبع ،الحق فً ممارسة
الجنس قبل الزواج مثل كل النساء األخرٌات؟".
بعبارات مباشرةٌ ،طالب وزٌر االندماج المسلمٌن بتحوٌل الزنا والفسق إلى أفعال مشروعة .لذلك ،فإننا فً
حزب التحرٌر /الدنمارك نرٌد أن نوجه الرسالة التالٌة إلى وزٌر استٌعاب الفاحشة فً البالد:
اإلسالم ٌوجه البشرٌة جمعاء ،الرجال والنساء ،لعٌش حٌاة منسجمة وكرٌمة .إن العفة والخشوع من الصفات
النبٌلة التً ٌجب أن ٌتمتع بها المسلم والمسلمة ،دون أي فرق بٌنهما فً هذا الصدد .وٌرسخ اإلسالم القٌم الحقٌقٌة مثل
التواضع والفضٌلة واالحترام الكبٌر للمرأة.
ال ٌمكن قول الشًء نفسه عن الثقافة التً ٌمثلها وزٌر االندماج والذي ٌرٌد أن ٌسًء إلى المسلمٌن .فً األٌام
األخٌرة ،خرجت من البرلمان الدنماركً شهادات حول التحرش الجنسً واإلساءة والمعاملة المهٌنة للمرأةٌ .تمٌز
المجلس التشرٌعً الدنماركً بوضوح بثقافة فاسدة من سوء المعاملة .وتهدف حملة الكذب والتالعب الحكومٌة ضد
الشرٌعة إلى إزالة التركٌز عن هذه الثقافة القمعٌة للمرأة التً تمٌز مقر السٌاسة الدنماركٌة.
لقد تم توثٌق أن انتهاك المرأة بشكل عام ٌمٌز جمٌع شرائح المجتمع والدوائر فً الدنمارك ،بما فً ذلك صناعة
اإلعالم الدنماركٌة.
إنها نتٌجة طبٌعٌة للنظرة البدائٌة للمرأة التً تمٌز الثقافة األوروبٌة اللٌبرالٌة .وذلك ما ٌفعله الكفر والفاحشة
وتفكك العائالت .هذه الظواهر ال تنسجم مع عقٌدة المسلمٌن ،ولهذا السبب نحن نرفض التخلً عن هوٌتنا والسماح
ألنفسنا باالندماج فً الثقافة الدنماركٌة.
إننا ،فً حزب التحرٌر /الدنمارك ،نربأ بأنفسنا عن هذه النظرة للمرأة وعن ثقافة اإلساءة .كما أننا ننأى بأنفسنا
بشدة عن رغبة وزٌر االندماج فً أن ٌغٌر المسلمون هوٌتهم وأسلوب حٌاتهم وثقافتهم وقواعد معٌشتهم إلرضاء
رغباته ورغبات الحكومة غٌر الطبٌعٌة.
إذا كان وزٌر االندماج الدنماركً مغروراً بما ٌكفً لالعتقاد بأنه ٌستطٌع أن ٌجعل المسلمٌن ٌتخلون عن قٌمهم
اإلسالمٌة ،فهناك شًء واحد فقط ٌمكن قوله :إن هذا لن ٌحدث !
من ناحٌة أخرى ،نتوقع أن ٌزداد عدد الدنماركٌٌن الذٌن سٌكفرون بأسلوب الحٌاة الغربٌة وٌعتنقون اإلسالم.
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