
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 بروكسل لتفجيرات المسلمين نظرة
 )مًتجم(

 .شخصا 31 مقتل عن أسفرت متعددة النفجارات مسرحا 2016 /مارسآذار 22كانت بروكسل يوم 

 يفرق ال اإلسالم ألن كانوا، أيا األبرياء، قتل ميقت واإلسالم كبرية، خسارة ىي الربيئة األرواح خسائر 
 الذين اإلعالم وسائل أو السياسيني من العديد دلوقف خالفا ادلسلمني، غري وحياة ادلسلمني حياة بني

 األشخاص من ألف مائيت من أكثر عن النظر يغضون أو واسطنبول، أنقرة يف حلياهتم األبرياء فقدان يتجاىلون
 .حبياهتم األسد بشار أودى الذين

 الغربية عالمإلا وسائل وبعض اتاالجتاى خمتلف من سياسيني أخرى مرة نرى أن ادلؤسف ومن
 .هبم خاصة سياسية أىداف لتحقيق األبرياء قتل يستخدمون

 يف اذلجمات ويستخدمون الغرب، يف ادلقيمني وادلسلمني والالجئني اذلجرة جتاه حتاملهم عن يعربون فهم
 لو كما األمر فيبدو. السكان عامة بني اخلوف من عام مناخ وخلق والئهم، حول تساؤالت إلثارة بلجيكا

 .ادلسلمني ضد العاديني السكان وسط و'التطرف' اخلوف من ادلزيد خلق يريدون أهنم

 نأب قائلني السياسيني، بعض قبل من مسؤولة غري تصرحيات ادلتحدة، ادلملكة يف قبل من مسعنا لقد
 ىو كما جداً  رياً كب يوماً  يكن مل اإلرىاب خطر وأن )للتفجريات(، القادم اذلدف ستكون ادلتحدة ادلملكة

 "سيخًتقون" اإلرىابيني إن سي( يب )يب الربيطانية اإلذاعة ةيئذل ريد جون السابق الداخلية وزير قال فقد. اليوم
 .بروكسل ذلجوم دماثل ىجوم لتنفيذ ادلتحدة ادلملكة دفاعات

 وستربر ادلسلمني،و  اإلسالم ضد العادلي العام الرأي إثارة إىل ستؤدي ادلسؤولة غري التعليقات ىذه مثل
 .فيها والتدخل ادلسلمني أراضي قصف من مبزيد القيام

 مزيد وفرض ادلسلمة، واجلالية اإلسالم دلهامجة كذريعة احلوادث ىذه مثل ادلتحدة، ادلملكة يف وتستخدم
 اهلل شرعها اليت اإلسالم يف األساسية القضايا عن للتخلي ادلسلمني لدفع 'ادلنع' سياسة مثل احمللية التدابري من
 .أكثر حمتمالً  هتديداً  كنت أكثر إسالمياً  كنت كلما أنو أكذوبة ترويج خالل من والسنة، القرآن يف

 الغربية اخلارجية السياسة عن واحلوار النقاش لصرف ىواىم على ادلقوالت ىذه مجيع ويستخدمون
 .بأسره اإلسالمي العاملو  األوسط الشرق يف الفوضى سببت واليت ادلاضي العقد شهدىا اليت واحلروب
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 .خمتلفاً  عادلياً  وضعاً  بوضوح رأينا قد لكنا وإال اليوم، العامل يف مطبقاً  اإلسالم نرى ال أننا ادلؤسف ومن

 وحدىا هناإ.  النيب منهج على تقوم إسالمية دولة - الراشدة اخلالفة ىي اإلسالمي العامل مشكلة حل
 منذ - اخلالفة دولة وجدت عندما إذ. احلقيقة ىذه على شاىد والتاريخ للعامل، األمن حتقق أن ميكنها اليت

 كانت - سنة 100 من أقل قبل موجودة كانت اليت العثمانية اخلالفة حىت عنهم( اهلل )رضي الصحابة عهد
 خالل من وليس الدول خالل من الغرب مع ادلنطقة عالقة وكانت عام، بشكل مستقرة األوسط الشرق منطقة

 يف اإلسالم تراجع. أبداً  ذلك بعد وضاعألا تستقر مل اخلالفة ىدمت منذ ولكن. واإلستخبارات التدخل
 الفوضى سوى جيلب مل ذلك كل - العميلة األنظمة وإقامة ادلسلمني، بالد وجتزئة الغريب، والتدخل حياتنا،
 الغريب ادلبدأ تراجع ومع. ذلك على يشهدان والعراق أفغانستان. والعامل ادلنطقة يف والدمار وادلوت والقمع
 وجهة فرض أجل من العنف على االعتماد إىل متزايد بشكل مييل أصبح الفكرية، للمصداقية الغرب وفقدان

 .ديارىم إىل العنف ىذا جلبهم إىل أدى دما ادلنطقة، على والسيطرة نظره

 يف ادلسلمني على ارسمت اليت للضغوط االستسالم فخ يف وقوعنا عدم من نتأكد أن كمسلمني علينا جيب
 يتسٌت حىت ىنا، حياتنا يف - أقل ال - أكثر إسالم ىو دلشكلتنا فاحلل. سياسية أجندة مترير أجل من الغرب

 .اإلسالم وىو أال أفضل، شيء نور إىل الظلمات، يف يعيشون الذين الناس دعوة لنا

 وعد ألنو اهلل، بإذن ىذا وسيتحقق. مياإلسال العامل اإلسالم نور يعم   حىت يتغري أن الوضع ذلذا ميكن ال
 .األمل ذلذا يتصد ى من كل من الرغم على - اهلل

 [9 :لصف]ا ﴾المشركون كره   ولو كل ه   الدين   على ليظهر ه   الحق   ودين   بالهدى رسول ه   أرسل   الذي هو﴿
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