
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ما نراه ونسمعه، بشكل مستمر من هجمة رشسة عىل اإلسالم، هذه ،  إن مما تضيق به الصدور وُيؤمل القلب   

اهلجمة املنظمة من قبل أعدائه، هيودا أو نصارى أو ممن هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وغريهم 

 .من أعداء التوحيد

دينههذه اهلجمة ليست   بتبليغ  نبيه  منذ أمر اهلل  ناُرها مستعرة  إنام  اليوم،  الدينوليدة   أ ْن }، فأعداء  ُيِريُدون  

اِهِهمْ   .  يأبى اهلل   ولكن [32]التوبة:  {ُيْطِفُئوا ُنور  اهللهِ بِأ ْفو 

 .من أفراد، إىل محلة منظمة مدعومة بكل وسائل الدعم املادية واملعنوية اهلجوم وانتقل 

 ( مصطلح  الغريب،    (سالموفوبيااالفاخرتعوا  املجتمع  املسلمي ه  ب  ونديرييف  ضد  الكراهية  نار   ، إشعال 

 هي اإلسالم.  أهنا  اإلرهابية اجلامعاتبعض  تصويرو ،والتخويف منهم 

 وتتخذ ظاهرة )اإلسالموفوبيا( يف املجتمعات الغربية صورًا متعددة، منها: 

  ية عىل املسلمي يف األماكن العامة وال سيام ضد النساء املحجباتاللفظية واجلسدواإلساءات    اهلجامت -

والبصق عليهن، ورضهبن من اخللف، ومن أبشع حاالت االعتداء املناهضة للمسلمي يف لندن، قيام رجل 

العمر   من  يبلغ  يف   81عجوز  املرتو  قطار  عربات  حتت  احلجاب  ترتدي  كانت  مسلمة  امرأة  بدفع  عامًا 

كان التي  العمل اللحظة  هذا  جراء  حتفها  املسلمة  السيدة  لقيت  احلال  ويف  املحطة،  من  تقرتب  العربة  ت 

 . اإلجرامي

   .وتدنيس مقابر املسلمي   وإحراق املصاحف عىل املأل االعتداء عىل املساجد-

 بصورة سلبية ونمطية مكررة. كافة الوسائل اإلعالمية إظهار املسلمي يف  -

العنرصي   التمييز  الصحفي  ممارسة  كالم  وهذا  مناسبة،  عمل  فرص  عىل  احلصول  من  ومنعهم  ضدهم، 

الضوء عىل معاناة املسلمي من العنرصية يف بالده بعبارة خمترصة قال فيه  ( سلط  يورغن تودهنوفراألملاين )

عندما يتقدم شخص لوظيفة ما ويكون اسمه حممد مثاًل، فال يتم االلتفات إىل هذا الطلب عىل حي  ) فيها:  

 وذكرت تقارير صحيفة أملانية أّن عدد االعتداءات   (،وضع خيتلف متامًا لو كان االسم أملانيًا أو نمساوياً ال



 

 

 

،  2020)اجلسدّية كام اللفظّية( عىل املسلمي واملؤسسات اإلسالمية مثل املساجد، زاد يف البالد خالل عام  

  900ن  أكثر مكورونا. وسجلت السلطات    عىل الّرغم من القيود املفروضة عىل احلياة العامة بسبب جائحة

 .حادث(  884) 2019عام   بينام كانتحادثة مناهضة للمسلمي يف عموم أملانيا، 

أيضاً وذكر عام   48أن    ت  يف  األمر  عليه  كان  مما  بكثري  أعىل  رقم  وهو  االعتداءات،  يف  أصيبوا  شخصًا 

السلطات    34)  2019 وسّجلت  حتفهام.  لقيا  شخصان  بينهام  من  اعتداءات    77شخصًا(،  من  حالة 

للمساجد وتدنيس  اجلدران  عىل  اجلرائم  ،    وكتابات  نسبة  ارتفعت  األمريكّية،  املّتحدة  الواليات  يف  أّما 

إىل   املسلمي  ضد  اإلسالمية،  67العنرصية  األمريكية  العالقات  جملس  ملركز  وفقًا  هولندا %،  أجرى  ويف 

استطالًعا شمل   للبحوث  )بانيتا(  شِهد  198مكتب  وقد  اإلعدادية  املدارس  يف  املعلمي    61%  معلاًم  من 

التعبري جسديًّا ضد الطالب العرب واملسلمي، وقد تب  يه أن التمييز ضد املسلمي  بالتعليقات اجلارحة أو 

  يأيت قبل معاداة السامية

السياسية،  - للمسلمي يف خطاباهتم  العداء  مشاعر  الغربيي  الساسة  من  كان  إظهار جمموعة  ترامب  فهذا 

والرئيس الفرنيس ماكرون قال يف خطاب له،    يستخدم يف خطاباته عبارة )اإلرهاب اإلسالمي املتطّرف(،

تأثريات   من  فرنسا  اإلسالم يف  إىل حترير  هناك حاجة  وأّن  العامل،  أنحاء  بأزمة يف مجيع  يمر  دين  )اإلسالم 

من   التطهري  )وزارة  بإنشاء  املتطرف،  اليميني  )احلريات(  حزب  زعيم  د  تعهه هولندا  ويف  األجانب(، 

باالنتخاب فوزه  حال  يف  ستجريات  اإلسالم(  كانت  موقعه  و،  املايضآذار    شهر  يف  التي  يف  احلزب  نرش 

لعام   له  االنتخايب  الربنامج  اإلنرتنت،  ب،  2025-  2021الرسمي عىل  فيه  ،  التطهري من اإلسالم مرصحا 

سيتم تطبيق حظر ارتداء احلجاب يف األماكن العامة، ووقف طلبات اللجوء، وإغالق مراكز الالجئي،  و

الكريموسيتّم حظر املس الفكر اإلسالمي بواسطة القرآن  ومثله    . اجد واملدارس اإلسالمية، ومنع انتشار 

لوبان(  املسلمي  و  اإلسالم أن  تعترب  التي   املتطرف  اليميني  )اجلبهةالوطنيةالفرنيس(  حزب  زعيمة  )مارين 

بقوهلا:  بالدها ورصحت  تعيشه  الذي  اخلوف  فرنسا  ) هم سبب  ولكن  يقوله،  ما  األورويب  االحتاد  فليقل 

جيب أن تستعيد السيطرة عىل حدودها. جيب أن نوقف التطرف اإلسالمي، وعىل فرنسا أن متنع املنظامت  

املتشددة املساجد  وتغلق  املتطرفة،  بولندا  ،  (اإلسالمية  امل ويف  )شامل   يدرس أحد  بياليستوك  مدرسة  يف 

 عدد الالجئي السوريي الذي جيب رميهم من قارب صغري لكي يستطيع  وارسو( طرح عىل تالميذه: كم 



 

 

 

  ناهيك عن اإلبحار والوصول إىل شواطئ اليونان؟ مع األخذ بعي االعتبار أبعاد القارب ووزن الالجئ؟  

و  املظاهرات لإلسالم،  للبولنديي  ) شعار رفعتالتي  املناهضة  اإلسالم)،  (بولندا  من  خالية  ،  (بولندا 

 . واملراد املسلمون ( داء الوطناملوت ألع )

أ تقتل امرأة مسلمة يف وضح النهار عىل مرأى ومسمع من الناس ذبحا رمحها اهلل    نلذلك مل يعد مستغربًا 

وهي أم لثالثة أطفال أصغرهم ولد قبل شهرين،    4/6/2021يوم االحد  قتلت  األخت املغربية )مونيا(  

خمتل   ه أن  تهتنتهي قصال بد أن    -لتنتهي القصة التي خرس عنها االعالم الغريب والعريب فالقاتل غري مسلم

 عقليا! 

شاب   نفذه متعمد،  دهس   قتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وأصيب طفل يف هجوم ويف كندا يوم االحد  

 . يف جريمة كراهية معادية لإلسالمالكندية  لندن يف مدينة   عرشيني

تقوم عىل  ومازال   نر مسلمي(، كلامت تعيل شأن حضارة مادية  الغرب ومل  يردد )رأينا اإلسالم يف  الكثري 

 .  املجردة من أي إحساس  لةال استعباد األمم، الفرد فيها ك

احتل اإلنسان الغريب أربع   قد لوال خريات أمم وشعوب استنزفت، فأن تقوم  ما كان هلا    التي   هذه احلضارة

كل  تزال  ال  التي  إفريقيا  قارة  من  املاليي  واستعبد عرشات  وأسرتاليا  األمريكيتي  فأباد شعوبا يف  قارات 

د  ، وال تزال فرنسا راعية احلريات هتيمن عىل املشه أهنا أغنى قارة يف الثروات الطبيعيةمع  ثرواهتا منهوبة،  

 السيايس يف إفريقيا. 

فرغوا مناطق كاملة غرب إفريقيا من سكاهنا ليسوقوهم عبيدا إىل مزارع القطن والذرة وقصب السكر يف  

 . أمريكا

تلذذ من ي رفاهية االنسان الغريب سببها تعاسة إنسان مسحوق يف دولة من دول العامل الثالث؛ فعندما ترى  

القطع فتلك  فاخرة،  يبقطعة شوكوال سويرسية  تعساء،  أفارقة  بدماء وعرق  ليل هنار من عملة مغمسة  ون 

الفارهة،   سيارته  بقيادة  يتنعم  الغرب  يف  رجال  رأيت  وإذا  املوانئ.  إىل  ونقله  الكاكاو  جني حمصول  أجل 

تقدم الفقر،  يعيش معظم سكاهنا حتت خط  بالد  وقودها مرسوق من  أن  النفط   الشمولية  أنظمتها  فاعلم 

وتعطي   حتصلللغرب،  وما  غربية،  لرشكات  الغربية،    هامتيازات  البنوك  يف  تضعه  أموال  أخذ من  فالغرب 

  النفط مقابل أرصدة ومهية. 



 

 

 

ومل ير أو ترى كثري من النساء ،  يف الغرب   انحالال وتفككا وتعريا من كل فضيلة  لكنه مل ير  ؟إسالماى  رأ

املرأة حقوق  كذبة  عقلهن  أطار  املسلمي  الاليت  بالد  يف  مراحل  األنثى  مجيع  يف  اإلسالم  صاهنا  وكيف   ،

عمرها؛ فهي ابنة أبيها املدللة وأخت لرجال هي بالنسبة هلم أقدس املقدسات، هتون األرواح دوهنا. وهي  

زوجة لرجل يعمل ساعات طويلة ليقدم ما يستطيع لرفاهها هي وأبنائها، وهي أم لرجال يقبلون األرض 

 حتت قدميها يتلمسون رائحة اجلنة.  

الغرب    ىرأ يف  املسلمي! إسالما  بالد  يف  الفدرالية  صدر    تقريروذا    وإجراما  التحقيقات  مكتب  يف عن 

أشار   2019أواخر سنة   سنة    والذي  و  تقريبا  وقع  2016أنه  أنحاء ثالثمئة  مليون  يف  عنف  ألف جريمة 

  17البالد، وتشمل جرائم العنف، والقتل العمد، واالغتصاب، والرسقة والتعدي باستخدام القوة. منها  

 ألف جريمة اغتصاب.   95ألف جريمة قتل و 

عام   بداية  أصدر  فقد  باريس  يف  للبحوث  جوريه  جان  مركز  يؤكد  2018وأما  إحصائي  مسح  نتيجة  م 

الذي يصل يف كثري من األحيان إىل درجة  تعرض أكثر من أربعة مال  للتحرش اجلنيس  امرأة يف فرنسا  يي 

السويد  االغتصاب  إسالمية،  أو  دولة عربية  فيها  ليس  االغتصاب  فيها جرائم  دولة حتدث  أكثر عرشين   ،

 ترتيبها الثالث عامليا واألول أوربيا.  

التي   احلربي    تقتلأوربا  يف  شخص  مليون  وعرشين  مائة  من  أوروبا  العامليتيأكثر  يف   يف  وخارجها 

خالل القرن األخري، ومثلهم يف أمريكا قتل أكثر من مائة مليون  التي احتلتها عىل أقل تقدير  املستعمرات  

غربية   دولة  كل  ملف  فتحنا  وإذا  العرشين.  القرن  إىل  للميالد  عرش  السادس  القرن  من  أمحر،  هندي 

 . رياً وجرائمها بحق البرشية، فإن احلديث يطول كث

وال متنعنا هذه األرقام الصادمة أن نقول أن هناك يف أوربا أناس منصفون يفرقون بي اإلسالم واإلرهاب  

 ولو مل يكن صوهتم مسموعا وفوبيا، وينصفون اإلسالم ويعارضون بشدة االسالم 

 واحلمد هلل رب العاملي 

   


