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جمزرة نيوزيلندا :احلكومات الغربية وإعالمها مها سبب الكراهية!
(مرتجم)
ما ال يقل عن مخسني من ادلسلمني األبرايء قتلوا يف صالة اجلمعة يف مسجدين من مساجد مدينة كرايست تشريش النيوزيلندية ،حيث
أطلقت النار بدم ابرد على النساء والشيوخ واألطفال .وقد قام أحد منفذي اذلجوم بتصوير االعتداء اجلبان احلاقد وبثو بشكل مباشر.
وبدأت تتواىل اإلداانت الشكلية من السياسيني الغربيني ذلذا االعتداء ،وىي إداانت يشوهبا احلذر من إطالق صفة اإلرىاب على ىذا
حتول يف اتريخ نيوزيلندا،
اذلجوم ،حيث إن ضحااي اذلجوم ىم من ادلسلمني .ولكن اجملرمني الذين يقفون خلف ىذا اذلجوم ،جعلوا منو نقطة ّ
فصلو بيان مييين
األمر الذي مل يدع أمام رئيسة وزراء نيوزيلندا إال أن تصف اذلجوم ابإلرىايب ،إذ إن الدافع السياسي وراء اذلجوم ،قد ّ
متطرف ،نشر على صفحات اإلنرتنت.
احلقد والقتل بدم ابرد ،اللذان انطوى عليهما ىذا اذلجوم ،يعيدان إىل األذىان اجملازر اليت قامت هبا قوات االحتالل الغربية ومرتزقتها
يف العراق وأفغانستان ،حيث قامت ابرتكاب اجملازر حبق ادلسلمني ادلدنيني وىدم ادلساجد ،بل وىدم مدن أبكملها .إنو احلقد نفسو على
اإلسالم وادلسلمني ،الذي يتغ ّذى بو الوحش اليميين ادلتطرف ،الذي أوجده الغرب بنفسو.
السياسة ادلعادية لإلسالم ،داخلياً وخارجياً وخطاب إعالمي حاقد مستمر منذ  ٨١سنة أنتجا أفراداً ومجاعات إىل حيّز الوجود ،على
شاكلة منفذ عملية أوتوا يف النرويج ،أندرس برايفيك ،الذي أطلق على نفسو صفة "احملارب الصلييب".
ىؤالء اجملرمون ينظرون إىل أنفسهم  -وىم ينفذون جرائمهم  -على أهنم زلاربون نبالء ،يقاتلون من أجل مستقبل شعوهبم؛ مثلهم يف
ذلك مثل قوات االحتالل الغربية ،ومن ورائهم الساسة الذين يرسلوهنم.
فيصورون اإلسالم ،على حنو مستمر ،أبنو خطر يهدم
عندما يدوس الساسة الغربيون على مبادئهم  -ومنهم سياسيو الدمنارك ّ -
مسوغني بذلك التجسس وفرض الرقابة والتضييق على ادلسلمني ادلقيمني يف ىذه البالد ،فإنو ،وبكل أسف ،يصبح متوقعاً أن
رلتمعاهتمّ ،
يقوم البعض أبخذ مهمة احلرب يف بالده على عاتقو ،متأثراً ابلتوجو السياسي واخلطاب اإلعالمي احلاقد ضد ادلسلمني.
لذا فإن احلكومات الغربية ووسائل إعالمها ىم من يتحملون مسؤولية احلقد الذي قاموا  -وال زالوا يقومون  -بضخو يف رلتمعاهتم منذ
سنني طويلة ،وىم من يتحملون تبعاتو الكارثية ،فهم الذين أوجدوا ادلناخ ادلناسب لذلك.
جيب أن يعلم ساسة الغرب أن ادلسلمني ليسوا حباجة لدموع التماسيح اليت يذرفوهنا وال الستنكاراهتم ادلنافقة ادلتوقعة.
جيب على الدول الغربية الكف عن التدخل يف بالد ادلسلمني ،وعن شن احلروب ودعم األنظمة الدكتاتورية والقمعية ،وكذا الكف عن
التدخل يف شؤون حياة ادلسلمني يف دول الغرب ،وعن إاثرة الكراىية جتاىهم ،فهذا يؤدي حتماً إىل وقوع اجلرائم واالعتداءات يف حقهم.
نسأل هللا أن يتقبل الشهداء وأن يشفي اجلرحى ،وأن يلهم ذويهم الصرب والسلوان.
يعجل بعودة اإلسالم إبقامة اخلالفة الراشدة اليت ستحمي ادلسلمني يف العامل كلو وتقوم بنشر اإلسالم ورمحتو للناس
ونسأل هللا تعاىل أن ّ
أمجعني.
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