
 

 

 م24/10/3122 هـ2551 ذو الحجة 23، الثالثاء

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 اسكندينافيا

 12/  2551 رقم اإلصدار:

 

  tahrir.dk-ut-info@hizb الربيد اإللكرتوني:

 tahrir.dk-ut-www.hizbاملوقع الرمسي: 

 موقع حزب التحرير
tahrir.org-ut-www.hizb 

 املركزي موقع املكتب اإلعالمي

tahrir.info-ut-www.hizb 

 

 

 

 
 صحفً بٌان

 :النرويج في المسجد هجوم

 الكراهية بث عن مسؤولة الغربية الحكومات

 مسالمٌن لمسلمٌن جدٌدة جماعً قتل جرٌمة تنفٌذ جبان محاولة بمنع انمسن مسلمان رجالن قام، مدهشة بطولة فً

 .النروٌجٌة باوم مدٌنة فً المرة هذه. 9102 أغسطسآب/ 01، السبت ٌوم وذلك ،عبادة فً

 :ٌلً ما على نؤكد، نافٌاٌاسكند فً التحرٌر حزب فً إننا

 هللا نسأل. المبارك عرفة ٌوم فً الرابع البطولً اعملهم على، نفٌٌشرال الشٌخٌن، البطلٌن نهنا، بدء ذي بادئ 

 .واآلخرة الدنٌا فً امكانتهم وٌرفع خٌرا اٌجزٌهم وأن، عاجال شفاء ٌشفٌهما أن وتعالى سبحانه

 ووسابل والسٌاسٌون الحكومات تنشرها التًو لإلسالم المعادٌة الرواٌة أن على جدٌد من أكٌدالت ٌنبغً، ثم 

 المتطرف الوحش ٌتغذى. وحفزته آخر مسجد فً النار إطالق باتجاه دفعت التً هً، مستمر بشكل الغربٌة اإلعالم

 ُسنت التً الخاصة والقوانٌن والقمعٌة التمٌٌزٌة والسٌاسات البغٌض الخطاب خالل من الغرب رحم من ولد الذي الٌمٌنً

 الدول ذلك فً بما، الغربٌة الدول أنحاء جمٌع فً المحلٌة الحكومات قهاوتطب سابدة الٌوم تعد والتً، المسلمٌن ضد

 .علٌهموالسٌطرة  قبضةال وإحكام المسلمٌن مراقبة أجل من، تفسٌرها وٌعٌدون مبادبهم أعناق ٌلوون فهم. نافٌةٌاالسكند

 تتبنى. طبٌعٌا أمرا وجعلها انتشرت التً الكراهٌة بث مسؤولٌة الغربٌة اإلعالم ووسابل الحكومات تتحمل لذلك

 الكبٌر" و"االستبدال المسلمٌن المهاجرٌن "غزو" حول الخوف تبث دعاٌة على الشرعٌة تضفً أو السٌاسٌة األحزاب

، برٌفٌك ندرسأ، ذاتٌا   نفسه عن المعلن النروٌجً بًوالصلٌ اإلرهابٌة شٌرش كراٌست منظمة معو. األوروبٌٌن للسكان

 والدعاٌة السٌاسات عبرا  عام 01 مدى على الغربٌة الدول فً الجماعات ُتَسٌرو األفراد ٌؤخذ، به ٌحتذى كنموذج

 ما، الٌمٌنٌة المتطرفة األوساط كبٌر حد إلى الغربٌة األمن أجهزة تجاهلت، ذاته الوقت فًو. لإلسالم المعادٌة اإلعالمٌة

 .الوطنٌة للحدود عابرة شبكات وتطوٌر بالنمو لها سمح

 الغربٌة الجهات نعا  شذوذ لٌست اإلرهابً الٌمٌنً الجناح تمٌز التً القلب وغلظة الكراهٌة فإن، ذلك على عالوة 

 المذابح مع، المثال لسبٌ على وأفغانستان العراق فً الغربٌة العسكرٌة القوات تصرفات السلوك، هذا ٌعكس وما. الفاعلة

 .بأكملها مدن وتدمٌر المدنٌٌن ضد

 على عالوة الدنماركٌٌن للسٌاسٌٌن الهابل الصمت جدار تقرع التً ،األعراض وضوح، بالمالحظة الجدٌر ومن 

 .ملموسة المسلمٌن تجاه الكراهٌة فإن، ٌقال ال ما فً حتىو. النروٌج فً المروعة الجرٌمة

 إال، الحٌة الذاكرة فً الفاشٌة األنظمة تزال ال حٌث، األوروبً التارٌخ فً مألوف ٌرغا  اتجاه لٌس هذا أن رغم 

 اإلسالم وكراهٌة الٌمٌنٌة الشعوبٌة وأصبحت، نفسه على الغرب جلبها التً ٌةمبدبال األزمة عنا  قوٌا  تعبٌر ٌعد أنه

 .الدول هذه سٌاسات فً واضحة والعنصرٌة

 ،البلدان هذه فً للمسلمٌن الوشٌك التهدٌد عن وسٌاسٌا   أخالقٌا   مسؤولة عالماإل ووسابل الغربٌة الدولف إذن .

 والتً، المسلمٌن ضد البغٌضة المشاعر تأجٌج عبر مجتمعاتهم واستقطاب تطرفال إثارة عن فورا   ٌتوقفوا أن والواجب

 .والجرٌمة التعسف حتما   ستحفز

 نافياياسكند في التحرير لحزب اإلعالمي المكتب


