
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 اخلوف زمن يف والتمسك الثبات :بكيكو   يف مسجد على اهلجوم

 مما بك،يكو   يف اإلسالمي الثقايف املركز ىعل ينايركانون الثاين/  من والعشرين التاسع األحد يوم يف مسلح هجوم وقع
 .طفيفة جبروح خرآ مسلما عشر اثين وإصابة حرجة، جبروح مخسة وإصابة مسلمني، ستة مقتل عن أسفر

 يف النار إبطالق قيامه جراء األوىل، الدرجة من قتل هتم خبمس كويبك  مدينة سكان من بيسونيت الكسندر إدانة متت
 .املسجد

 دعمه ابب من بذلك قام وأنه "الجئني، على مفتوح بشكل ابلتهجم قام املتهم فإن إعالمية، تقارير على بناء
 أهم أحد فرنسيا حزاب تقود )ليبان لكرتويناإل التواصل وسائل صفحات على مب"ار ت والسيد ليبان، اآلنسة لسياسات

 .واملسلمني( اإلسالم عداء توجهاته

 هذا خالل رمحة بال قتلوا الذين الستة اإلخوة من الضحااي ألسر تعازينا خالص عن نعرب. راجعون إليه وإان هلل إان
 وأن العزاء، وحسن والسلوان الصرب أهلهم يلهم وأن رمحته بواسع تغمدهمي أن وتعاىل سبحانه هللا ونسأل السافر، اهلجوم

 هو ألجله قتلوا الذي الوحيد جرمهم نإ حيث القيامة، يوم الشهداء أجر ويهبهم القتلى يتقبل وأن مصيبتهم، يف همي جي
 وأن سقما، يغادر ال اتما شفاء جلرحى،ا يشفي أبن القادر العظيم هللا ونسأل املسجد، يف الصالة إبقامة تعاىل هللا إىل تقرهبم

 .هلم ويغفر أيجرهم،

 األمن يهب أن على القادر هو وحده تعاىل هللا أبن وأمتنا أنفسنا لتذكي املناسبة نستغل أن نود فإننا اخلوف، وقت يف
 [78 :النساء] ﴾مَُّشيََّدة   بُ ُروج   يف  ُكنُتمْ   َوَلوْ  اْلَمْوتُ  يُْدرِككُّمُ  َتُكونُواْ  أَيْ َنَما﴿ وتعاىل: سبحانه يقول حيث واألمان،

 موعد أييت حني أيتينا املوت أن نسيان إىل يقودان أن حنب من أمن وعلى أمننا على اخلوف ندع أن حبال جيوز ال
 ليهإ والذي واحلياة، املوت أسباب ميلك وحده الذي تعاىل هللا على نتوكل أن علينا وأن تعاىل، هللا قدره الذي احملتوم األجل
 .ومعادان مرجعنا

 بلغ مل نتساءل: أن علينا ذاته الوقت ويف جرمية، من مت ما على الغضب شديدو فإننا اجملرم، القاتل أعمال بتفحص
 احلد؟ هلذا واملسلمني اإلسالم يكره اذامل املبلغ؟ هذا الشخص هبذا والكراهية احلقد

 مارسآذار/ شهر يف لكندا بانلي زايرة جراء التطرفية" "ابلسياسات أعماله يربط أن حاول البعض أن من الرغم وعلى
 كويبك  يف لإلسالم العدائية املشاعر أتجيج يف سامهت بكيكو   يف السياسية الطبقة سياسات أن واحلقيقة املاضي، العام من
 بعيد، أمد منذ

 وقام نقاهبا، خلععلى  املرأة جيرب والذي املسلمني ضد املوجه 94 القانون كويبك  مقاطعة عن صدر مارسآذار/ ففي
 .مغطى" غي الوجه ن:ا"كلمت إبعالنه شاري جن بكيكو   ملقاطعة الليربايل الرئيس

  ينال رمسية انحية من احلظر هذا نإ وحيث احلقوق، الئحة من احلجاب حظر مبحاولة بيكواالكو  احلزب قام 2013 يف
 .ملسلماتا ضد موجه يأساس بشكل أنه إال األداين، كافة
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 .اإلسالم جتاه اجملتمع من املتعصبة اجملموعات تلك قبل من السافر العداء موجة أتججت لفرتةا تلك يف

 وأجنبت متخضت اليت ابلكراهية العابقة األجواء ظل يف مفاجئ غي فإنه صادما، اليوم اهلجوم هذا كان  وإن فإنه لذلك
 .االنتهازية السياسات تلك ورعت

 وأولئك العنصرية الطوائف قبل من الدعم حلشد يسعون متزايد وبشكل املتحدة والوالايت وأورواب كندا  يف السياسيون
 واملسلمني النقاب مبهامجة قام الذي كندا  يف احملافظ احلزب قبل من ذلك على شواهد رأينا اجملتمع، يف لألجانب الكارهني

 من بدءا املسلمني، حظر يف وعده وأجنز عدابلو  قام الذي مباتر  صعود ظل يف املوجة هذه ارتفاع ورأينا أعم، بشكل
 يف مسجد إبحراق متعصبون قام فقط، واحد بيوم بكيكو   يف اهلجوم وقبل املاضي السبت يوم ويف معينة، بالد من مسلمني
 نفسه! القرآن وحىت والنقاب احلجاب، حلظر دعوات رأينا أورواب ويف تكساس، فيكتوراي

 هذا؟ كل  حيدث اذامل
 الرأمساليات يف السياسية الطبقة على فإن الغفية، اجلماهي شئون رعاية يف وفشله الرأمسايل، القتصادا اهنيار ظل يف
 أن ميكنهم ذلك، بعكس أهنم أو الناس، معاانة من حتد سياسية تغييات إبحداث ويقوموا للحدث يرتقوا أن إما الغربية
 رعاية يف فشلهم عن الناس أنظار ليصرفوا فداء كبش  ألقلياتا من وغيهم املسلمني بتقدمي تقوم رخيصة بسياسات يدفعوا
 .الرأمسايل نظامهم سببها اليت احلقيقية املشاكل عن أنظارهم ولصرف شئوهنم

 .الثاين اخليار اختارت الغربية الدول يف السياسية الطبقة فإن لألسف

 العامل على اهلجوم رخصة أيضا تعطيهم اليةالرأمس البالد يف السياسية الطبقة تبنتها اليت والكراهية اخلوف سياسة
 أدت لذلك ومصاحلهم، اقتصادايهتم مودع اإلسالمي العامل خيات بنهب ليقوموا املسلمني، شئون يف والتدخل اإلسالمي

 .العراق كمثال  أبكملها بلدان هدم إىل السياسة هذه

 أو دينهم، عن التنازل منهم تطلب اليت لةاهلائ للضغوطات يستسلموا ال أن فهو مكان كل  يف املسلمني واجب أما
 من املوجة هذه وجه يف والعزمية ابلثبات، يتسلحوا وأن تعاىل، هللا على وتوكلهم عزائمهم، وتقوى يثبتوا أن عليهم بل بعضه،

 واالهتداء سللنا املهداة هللا رمحة مجعاء، لإلنسانية والصحيح احلقيقي للحل ابلدعوة يستمروا وأن ضدهم، والعنف الكراهية
 يف القرآن ويف السنة املشرفة، تعاىل هللا أنزهلا اليت ابألنظمة

 .واحلق الدين على اثبتني حراسا يبقينا وأن أمجعني، واملسلمني وأهلينا حيمينا وأن احلق، على يثبتنا أن تعاىل هللا نسأل
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