
 الرحيم الرمحن هللا بسم

جئنيُتدفُّقُ ُأمواجُ  ُللبشرياة،ُامل عاديةُ ُاخلارجياةُ ُالغربُ ُسياسةُ ُنتيجةُ ُهيُالَّلا

ُاملشكلة!ُحلُابستطاعتهاُاليتُالوحيدةُهيُاإلسَّلميةُ ُواألمةُ 

 يف "ىادئة" حياة عيش يريدون الذين األوروبيني قبل من جتاىلو ديكن بعيداً  واقعاً  اإلسالمي العامل يف واجملازر احلروب تعد مل
 يعدْ  مل األفق ضيق ولكن   سوراي، يف األبرايء على اخلردل غاز وىجمات ادلتفجرة الرباميل رؤية دون األفق ضيقُ  لو حي فقد أورواب.

 الوصول الفاشلة مزلاوالهت بعد الرب، إىل األمواج رمتهم الذين الغرقى األطفال أو روبية،و األ ادلياه يف الغارقة السفن إخفاء يستطيع
 على ديشون وىم الالجئني آالف أَمرِ  عن التعامي يولع الصعب من أصبح يرى أن يريد ال الذي حىت األوروبية؟!؛ األراضي إىل

 .األوروبية ادلدن يف احلديد وسكك اأُلوتُوْسًتادات

 للشرق الغريب القصف على ترت بَ  ما وعواقب أَعباءِ  من جداً  صغرية نسبةً  يشكِّلُ  أورواب، ِإىل ووصوذَلم الالجئنيَ  تدفق إن
 موضوع ،- الالجئني تدفق - ادلوضوع ىذا ضحىأ وقد ذلا. األوروبيني الساسة كراىية رغم ساطعة، حقيقة وىذه األوسط،
 ىؤالءِ  دلساعدة - مسلمني وغري نيمسلم - الناس من كثري من عارمة رغبة شاىدان أننا كما طبيعي، شيء وىذا الساعة،

 نقصد ال ىنا وحنن الالجئني. مسألة مع التعامل طريقة يف منهجية وأخطاء جوىرايًّ  فراغاً  ىناك فإن ذلك ورغم جئني.الال
 يف والضرورية اجلوىرية األسئلة طرح افتقاد نقصد بل احلكم، مؤسسات جدران وراء وحرية عجزاً  أنفسهم أخفوا الذين السياسيني

 ىو ما وىو: دائمة، وشبو ُمَتعم دةٍ  بصفة جتاىلو يتم القضية، ىذه يف َأهِّيةً  اأَلكثرَ  ساؤلَ الت   أبن القول وديكن ادلسألة. ىذه
 نرى السؤال، ىذا طرح من وبدالً  وجلوء؟ تشرد يف اليوم العامل يف إنسان مليون ٓٙ يعيش ودلاذا الالجئني؟ لتدفق أصالً  السبب
 .األورويب االحتاد بالد بني تنظيماً  أكثر بشكل الالجئني توزيع حولَ و  األوروبية، احلدود محاية كيفية حول يدورُ  النقاش

 السياسية النخبة سعي إىل سبُبو يَ ُعودُ  الالجئني، قضية يف اجلوىرية الت ساؤالتِ  دلضمون ادلتعمد التجاىل ىذا َأن   يف شك   ال
 شعوهبا!. عن األساس ادلشكلةِ  سبب إخفاء َأجلِ  من الغربية

ناخ يف مشاكل إىل أسباهُبا تَعودُ  ال الدولية، جئنيالال أزمة إن  
ُ
 إدراك من بد ال أبن وُ  نقولُ  وُىنا طبيعية. كوارث إىل أو ادل

 حلُّها!. يسُهلَ  كي ادلشكلة، ىذه سبب

 قد البالد، وتلك الصومال. من أو أفغانستان من أو العراق أو سوراي من إم ا ىم اليوم، العامل يف الالجئني عدد نصف إن  
يوِ  ما سيطرة من خلوفو السفاح، األسد نظام حلماية سعى قد الغرب أن كما الغرب، قبل من منظم لقصف تعرضت  ُدولُوُ  ُتسمِّ
 فلسطني. يف يهود لكيانِ  هتديداً  سُيشكِّلُ  ما دمشق على" إسالمية "تيارات

دقِّقَ  إن  
ُ
م سريى العامل، يف الالجئني واقعِ  يف ادل  تدخلت بلدان - ومايل كالعراق الغربية الدول حتارهبم دبال من إم ا َأَّن 

 ما االقتصادي، االستعباد سياسة الغربُ  فيها مارس كانَ  وىائلة، غنيةٍ  ثرواتٍ  ذاتِ  بلدانٍ  من ىم وإما - عسكرايً  فيهما ركامنالد
 مريكاأو  وآسيا إفريقيا بلدان من كثري ويف ون،ري وكام وإريًتاي وغامبيا نيجرياي يف كما فيها، الش ديدينِ  والفقرِ  اجلوعِ  نشرِ  إىل أدى

 يف خصم أو حدودية بعقبات يُواجهون بالدىم دمرت اليت أورواب إىل اخلطري سفرىم بعد الالجئون يصل وعندما الالتينية.
َ  شرح حنيَ  اجملري الوزراء رئيس بذلك صرح كما إنسانية، غري مبعاملة أو ادلالية ادلساعدة  قائاًل: السيئة عاملةادل ىذه سبب وبني 
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 من ادلئة يف واحداً  يشكلون ال الالجئني ىؤالء أن مع وروبية.ألا احلضارة بقاء يهدد ما إسالمية ثقافة معهم حيملون الالجئني أبن
 وروبية؟!.ألا احلضارة ىذه ضعيفة حضارة فأي األورويب... االحتاد أىل

 اأُلخرى. األَقنعةِ  من وغريُهُ  اإلنسان" "حقوق قناع عنو أزيل بعدما أمسايلالر  الليربايل للمبدأ اللئيم احلقيقي الوجو ظهر لقد
 الالجئني. مشكلة حل على يقدر ال أَن وُ  كما القضي ة، ىذه مع اإلنساين الت عاطي يف يرغب ال الغرب أن كذلك وظهر

ُاملسلمون!ُأيُّها
سَتأمنني ورعتِ  احتضنتْ  دولٍة، ظل يف قروانً  عشتم أنكم عليكم خيفى ال

ُ
 عقائِدىم عن النظر بغض وادلهاجرين، ادل

 القرن َّناية يف فروا الذين يهودي ٓٓٓ.ٓ٘ٔال إىل ادلدينة، يف اإلسالمية الدولة احتضنتهم الذينَ  القرشيني مئاتِ  من وأَعراِقهم،
 أول من الطبيعي العيش يف مذل ومُسح احُتضنوا حيثُ  اإلسالمية الدولة َحواضرِ  إىل اإلسبانية التفتيش زلاكم من عشر اخلامس

 بية،و األور  اارق من نقاذىمإ يف يسعى أحداً  جيدوا مل اليهودَ  أبن   وواضح جليٍّ  بشكلٍ  يقرأ للت اريخ، ُمَتَصفِّح أي أن   كما يوم.
 سبانياإ ىلإ رايس كمال األول الفريق إمرة حتت الثاين ابيزيد السلطان عهد يف سفنها أرسلت اليت اإلسالمية الدولة سوى

 فيها حيثهم أورواب يهود إىل رسالة أرسل سارفايت( )ييتشاك امسو يهودايً  حرباً  أن لدرجة حسنة معاملة اليهود عومل لقد إلنقاذىم.
ا اإلسالمي ةِ  اخلالفة مدائنِ  حنوَ  الذىاب على  حكم حتت العيش لليهود فضلأ" وألنو شيء" "ينقصو ال مكانٌ  وحَدىا ألَّن 

 ابلعدوان! وقابلوه بعد فيما للجميل تنكروا اليهود ولكن صلييب" حكم حتتَ  لعيشا من إسالمي

ناخ حسب تتغري ال فهيَ  الغربية، القيم خبالف اإلسالمية القيم إن
ُ
 حياة يُقدِّرُ  اإلسالم إن اآلنية. ادلصاحل أو السياسي ادل

َُُفَسادُ َُأوُُْنَ ْفسُ ُب َغْيُ ُنَ ْفًساُقَ َتلََُُمن﴿ :تعاىل قال كما مجيعاً، الناس كقتل الواحدة النفس قتل يعترب أنو درجة إىل نسانإلا ُف 
َاُاأَلْرضُ  يًعاُالنااسَُُقَ َتلََُُفَكَأَّنا  يف أحرار انس حبس يليق ال أنو كما الداننري، وأ ابلدراىم تقدر ال االنسان حياة قيمة إن .﴾َجَ 

 من األمان عن يبحثون ألَّنم فقط، رلرمون، وكأَّنم أايم ثالثة دةدل السجون يف حبسهم أو القطار، زلطات أو الرايضية ادلالعب
 .وأوالدىم أىلهم أجل

ُاملسلمون!ُأيها
 أمة وحنن ادلاليني. فرار أو ىالك إىل أدى ما الغربية، االمرباطورية مواجهة حيالَ  األخرية القرون يف العامل أمم عجزت لقد

 فيو دين لنا ىذا، من وأىم العامل، يف االسًتاتيجية ادلواقع أىم ومنلك ثروة، انالبلد أغٌت من ىي بالداً، منلك مسلم، مليار ٚ.ٔ
 العامل. على الرأمسالية السيطرة فسننهي النظام ىذا طبقنا إذا واأَلزمان؛ اأَلايمِ  حوادثِ  لكلِّ  ومفصلٌ  ُمَتكامل، كاملٌ  سياسي نظام

 ظل يف الغنية فريقياأو  آسيا ىلإ الفقرية أورواب بالد من الناس سيفر بل "،الثالث العامل" يف الغنية البالد من الناس يفر لن وحينها
 قسطها. بنور األرض ستمأل أبَّنا  نبينا وعدان واليت اإلسالمية، اخلالفة دولةِ 

َُُزَوىُاَللاَُُإ نُا» َُُوإ نُاَُوَمَغار بَ َها،َُمَشار قَ َهاَُفأ ر يتُ ُاأَلْرضَُُل  ل غُ ُأ مايت  ُُز و يََُُماُم ْلك َهاَُسيَ ب ْ َهاُل  ن ْ  .مسلم رواه «م 
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