
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

أصبح من غري املألوف أن يميض يوم دون أن نسمع فيه عن جريمة هنا وأخرى هناك بحق املسلمني، فام  

من يوم يمر إال ودماء زكية ُتسفك، وأعراض تنتهك، حتت سمع وبرص العامل، ذلك العامل األصم األبكم  

 عن مآيس املسلمني دون غريهم. 

عنهم، ويف املقابل تقوم الدنيا وال تقعد ألجل    عأو مدافملسلمني وال مغيث هلم  واأللوف من ايموت املئات  

نسمع كل يوم  ! ويف جمتمع متدين حمافظ  ُمنعت  فاجرة  أهني، أو رواية   مقدس  ُهدم أو حيوان  من حجر  متثال

هلمصيح خالق  ال  من  تا وطالب ي  ات  املسلمني(  غري  من  )األقليات  بحقوق  ان  أبناء  ضحية ركني    ملسلمني 

 . والعنرصيني سهلة جلامعات اإلرهاب 

إىل   حرب  من  ونخرج  أخرى،  مأساة  إىل  مأساة  من  نتحول  املسلمني  نحن  ثانيةورصنا  بني حرب  وبتنا   ،

وقد   علينا،  ودوله موحًدا  ولغاته  بمختلف عرقياته  العامل  وصار  والنفاق،  البغي  وسنادين  الباطل  مطارق 

كام   علينا  األكلةتداعى  قصعتها   تداعى  وسلم:  عىل  عليه  اهلل  صىل  الكريم  النبي  حديث  ليتحقق  َعْن  )) ، 

ا  َتَداَعى  َكاَم  األَُمُم  َعَلْيُكُم  َتَداَعى  َأْن  ُيوِشُك  َقاَل:  وَسلىم،  َعَليه  اهلل  َصىلى  اهللِ  َرُسوِل  َمْوىَل  َعىَل  َثْوَباَن  ْلَقْوُم 

ِمْن   ِقيَل:  َقاَل:  َوَلكِ َقْصَعتِِهْم  الَ،  السى ِقلىٍة؟  ُغَثاُء  ُقُلوِب  نىُه  ِمْن  ْعُب  الرُّ َوُينَْزُع  ُقُلوبُِكْم،  يِف  اْلَوَهُن  ُُيَْعُل  ْيِل، 

ْنَيا َوَكَراِهَيتُِكْم يِف املَْْوِت  ُكْم، ََلُبُِّكُم الدُّ  . (( َعُدوِّ

مأساة    األحداث  جتددت   ، وترشيد  لألعراض   وانتهاك   قتلٍ   من   هناك،   للمسلمني  حصل  وما   بورما  فبعد 

اهلندية   والية   يف   الطريقة  سبنف بالوالية  آسام  البوذية  بودو  قبائل  من  مسلحون  هاجم  حيث  السكان  ب، 

وتنتهك فيه أعراض املسلامت،    ،هيان فيه ديننا   مكرر   مسلسلبوكأن مأساة بورما تعاد مرة أخرى،    املسلمني

 . وهتجري قتل عمليات  يعقبهاومن ثم 

  يف   املسلمني  بحق  جمزرة  -  بورما  من  القريبة  اَلدودية  اهلندية  آسام  ميليشيات بوذية يف والية قد ارتكبت  ل

 قرية، كام واجهتهم قوات  500بعد حرق  داخلية  هندية مناطق إىل  مسلم ألف 50 من أكثر نزحو آسام،

 من الرشطة بقمع غري مسبوق، وفتحت النار عىل االحتجاجات، وأسفرت املواجهات عن نزوح أكثر 



 

 

 رًبا من املواجهات. عسكرات اإلغاثة هألف شخص إىل م   50       

ن نوعها، أحداث العنف التي تشهدها آسام نتيجة جتاوزات البوذيني واهلندوس هذه األيام ليست األوىل م

متكررة،   أحداث  هي  عام  ووإنام  أحداث  أعنفها  ضحيتها  1984كان  راح  جمازر  عن  أسفرت  والتي  م، 

 آالف املسلمني. 

% من إمجايل عدد سكان الوالية، حيث تعترب ثاين الواليات اهلندية من  34ويمثل املسلمون يف آسام نسبة  

 . جامو وكشمري حيث عدد املسلمني بعد 

مني يف تدهور شديد حتى هذه اللحظة نرى نسمع عن محلة مهجية ممنهجة ضد اكثر  ما زالت أوضاع املسل

األ املجرم  عليهم  حرض  مسلم  مليار  ربع  اهلندية  من  اَلكومة  رئيس  زاره  عندما  ترامب  أشهر  قبل  كرب 

الراديكايل،   اإلسالمي  اإلرهاب   ضد  بقوة  متحالفتان  واهلند  أمريكا  حمرضا:  ترامب  له  فقال  املتطرف 

ا كانت االعتداءات عىل املساجد والنساء والشيوخ واملحالت وكل ما هو مسلم ، رئيس اَلكومة  وبعده

بتجن  قرارا  أصدر  والفئران  املتطرف  واالبقار  القرود  يعبدون  فالذين  املسلمني،  ماعدا  األقليات  كل  يس 

 واالنسان ُينسون اما عبدة اهلل الواحد القهار فالبد من ابادهتم!  

د نحن  يقولون  هؤالء هم  حقد  ترى  طرفا  اإلسالم  يكون  عندما  ولكن  املواطن  لدين  هنتم  ال  علامنية  ول 

 له! وحتزهبم ضد اإلسالم وأه العلامنيني

وصورة املصور اهلندويس الذي أخذ يقفز فوق جثة املسلم املقتول فرحا بقتل مسلم تلخص لنا قصة اَلقد  

 اهلندويس جتاه املسلمني. 

 اإلسالم   قرب من ألف عام عاشوا واهلندوس دون أي مشاكل وقعت، ومل يلغلقد حكم اإلسالم اهلند ملا ي

يت ذلك  ومع  معبدا  هيدم  ومل  شعبا  يبد  ومل  يفعلونه دينا  ما  لكن  باإلرهاب،  آسام  هم  الروهينغا  و  بمسلمي 

 حماربة للتطرف!!  عامة  واالُيور ومسلمي اهلند

 ال بواكي هلم وال تعاطف ال سيايس وال إعالمي وال حتى شعبي  كل مكاناملسلمون يف 

وله صىل  حيفظ قوال حتى من املسلمني أنفسهم، وال حاكم أي دولة عربية أو إسالمية تكلم بكلمة، والكل  

   !!اهلل عليه وسلم: ))مثل املؤمنني يف توادهم ...((، حتى عاطفة املحبة فقدناها فيام بيننا

 2000  سنة وقتل  500يف عهده هدم مسجد باري  حزب هباراتيا  جاناتا ناريندرا مودي  رئيس

 ودفنوا قرب املسجد مسلم  



 

 

       

خالل اَلملة االنتخابية شهر مارس/آذار املايض   قول علناً وكان كبري وزراء آسام، هيامنتا بيسوا سارما، ي 

الرش غري  املهاجرين  من  ستؤخذ  األرض  وإن  واهلندوس،  املسلمني  بني  هي  املعركة  وستعطى  إن  عيني 

 .لآلساميني األصالء

 سلمني من رقاب هؤالء املجرمنينسأل اهلل أن يمكن امل

 

 

 وآخر دعوانا أن اَلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


