Jaka jest prawda o
Muzułmańskiej w RP?

Lidze

W związku z tym, że władze Gdańska podjęły współpracę z Ligą
Muzułmańską, informujemy o naszych i nie tylko naszych
poważnych zastrzeżeniach wobec tej organizacji.
Równolegle z naszym artykułem o współpracy Gdańska z Ligą
Muzułmańską, na portalu Gdansk.pl ukazał się list czytelnika,
podnoszący kwestię promowania fundamentalizmu islamskiego
przez władze miasta, a wraz z nim oficjalna wypowiedź Ligi, w
której czytamy między innymi, że LM „nie jest związana
absolutnie z Bractwem Muzułmańskim i wahabizmem”.
Mamy nadzieję, że zebrane przez nas fakty pomogą mieszkańcom w
czasie zapowiedzianych na jutro, 14 maja, konsultacji
społecznych związanych z Gdańskim Modelem Integracji
Imigrantów.
Obok informacji podajemy źródła.

1. Liga Muzułmańska nalezy do FIOE (Federation of Islamic
Organizations in Europe), czyli parasolowej organizacji
radykalnego Bractwa Muzumańskiego.
źródła:
Krzysztof Izak, Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w
Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość,
prognoza ewolucji i kierunki rozwoju, „Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego” 2011 nr 5, s. 116-148.
Krzysztof Izak, Al-Ichwan al-Muslim (Bracia Muzułmanie), [w:]
tegoż, Leksykon Organizacji i Ruchów Islamistycznych, ABW,
Warszawa 2014, s. 288.
oraz

http://www.radawspolna.pl/index4fdd.html?option=com_content&ta
sk=view&id=23&Itemid=15
Informacje te potwierdzają także międzynarodowe źródła, w tym
prestiżowe Pew Research Center.
http://pewforum.org/Muslim/Muslim-Networks-and-Movements-in-We
stern-Europe-Muslim-Brotherhood-and-Jamaat-i-Islami.aspx

2. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich, powiązane
środowiskowo z Ligą Muzułmańską, wydaje pisma fundamentalistów
islamskich. Wśród nich znajdują się „ojcowie” islamskiego
fundamentalizmu: Qutb, Maududi, Maulawi. Wykaz książek wydany
przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich jest dostępny na
stronach
Biblioteki
Narodowej.
http://alpha.bn.org.pl/search*pol

3. Były szef Ligi Muzułmańskiej Samir Ismail współpracował z
zachodnimi radykałami i działał w organizacjach promujących
światopogląd
charakterystyczny
dla
islamskiego
fundamentalizmu, m.in. w FIOE (Federacji Islamskich
Organizacji w Europie).
źródło:
Agnieszka Rybak, Aleksandra Rybińska, „Z kim współpracował
budowniczy meczetu”, „Rzeczpospolita”, 5 czerwca 2010 roku.

4. Były szef Ligi Muzułmańskiej Samir Ismail publicznie
kłamał, mówiąc, że „Liga Muzułmańska jest pod lupą MSWiA.
Gdyby znaleziono jakiekolwiek powiązania z ludźmi, którzy są
na czarnej liście, zostalibyśmy rozwiązani”. Rzeczniczka MSWiA
oświadczyła, że ministerstwo nie zbiera informacji na temat
finansowania LM, gdyż nie ma do tego żadnej podstawy prawnej.
źródła:

Samir Islamil, „Żeby was nie drażnić”, rozmawia Grzegorz
Szymanik, „Gazeta Wyborcza”, 27-28 marca 2010.
Agnieszka Rybak, „Jak sprawdzać związki wyznaniowe”,
„Rzeczpospolita” 7 czerwca 2010.

5. Warszawski meczet sfinansowany został przez sponsora z
Arabii Saudyjskiej, jest więc niemożliwe, żeby nie miał
związków z wahabizmem.
źródło:
http://www.rp.pl/artykul/458934-Meczet–ktorego-nie-chcial-Uniw
ersytet-Warszawski.html#ap-3

6. Liga Muzułmańska wydaje pismo, mające na celu indoktrynację
społeczności muzułmańskiej w Polsce.
źródło:
Waldemar Popiół, „Działalność publicystów muzułmańskich w
Polsce jako próba ‘drenażu mózgów’ w kształtowaniu świadomości
religijnej
wyznawców
islamu”,
[w:]
Edukacja
dla
bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, red.
Magdalena Gawrońska- Garstka, Poznań 2009, s. 332-339.

7. Liga Muzułmańska zaprasza do Polski islamskich
fundamentalistów. Mowa tu m.in. o zjeździe w Puławach w 2013
roku.
źródło:
http://euroislam.pl/radykalni-goscie-zjazdu-ligi-muzulmanskiej

8. Obecny szef Ligi Muzułmańskiej jest autorem pracy
„Komentarz czterdziestu hadisów Nałałija”. Na stronie
tytułowej czytamy, że książka ta jest prezentem od
Ministerstwa Spraw Islamu Departamentu Spraw Islamskich
Państwa Katar. Wydana została w 1999 roku. Ali Abi Issa
wypowiedział się w niej po stronie kary śmierci za apostazję
oraz potwierdził polityczny charakter islamu.
źródła:
Issa, Ali Abi, Komentarz czterdziestu hadisów Nałałija,
Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, Białystok
1999.
http://euroislam.pl/takija-w-gazecie-wyborczej/

9. Warszawscy członkowie Ligi Muzułmańskiej protestowali
publicznie na ulicy przeciwko obaleniu przez Egipcjan
prezydenta Morsiego z Bractwa Muzułmańskiego. Na zdjęciu w
„GW” widać m.in. muzułmańskie dziecko w koszulce z portretem
tego fundamentalisty.
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/5,34889,14524007.html?i=1

10. O Lidze Muzułmańskiej i jej fundamentalistycznym
charakterze pisaliśmy wielokrotnie:
http://euroislam.pl/liga-muzulmanska-wydaje-fundamentalistow-o
dslona-druga/
http://euroislam.pl/liga-muzulmanska-broni-ekstremisty/
http://euroislam.pl/polski-muzulmanin-kara-za-cudzolostwo-jest
-ukamienowanie/
http://euroislam.pl/co-przemilczala-gazeta-wyborcza/
http://euroislam.pl/czy-wahabici-zradykalizuja-warszawski-mecz
et/
http://euroislam.pl/islamski-radykal-w-warszawie-odwiedzil-bud

owe-meczetu/
http://euroislam.pl/ekstremisci-wzorcami-edukacja-obywatelskawedlug-ligi-muzulmanskiej/
http://euroislam.pl/polski-ramadan-w-zgodzie-z-zaleceniami-kar
dawiego/
http://euroislam.pl/malezyjscy-stroze-moralnosci-wizytuja-wars
zawski-meczet/
http://euroislam.pl/a-jednak-bractwo-muzulmanskie/
http://euroislam.pl/bractwo-muzulmanskie-chce-tlumic-wolnosc-s
lowa-w-europie/
http://euroislam.pl/meczet-pediatra-i-radykalni-islamisci/
Opracowanie: redakcja Euroislam.pl

