
 الرحيم  الرمحن هللا بسم
 مسلم  كل  على عدوان هو املصحف حرق 

 خارج مقززة قبيحة بطريقة إليه واإلساءة الكرمي القرآن من نسخ حلرق ابلتخطيط احلاقدين بعض قام
.  املسجد أمام ليس ولكن األمر ابدئ ذلك  فعل الشرطة هلم مسحت لقد. املاضي  اجلمعة  يوم ماملو يف مسجد

.  أمنية ألسباب  العمل لذلك  الرتخيص سحبت الشرطة أن عالميةإلا املواقع من العديد لتتناق األربعاء يوم
 نسخ فيه تركل استعراضا تظهر والفيديوهات  الصور من العديد اجلمعة يوم انتشرت  ذلك من الرغم على ولكن

 لينفذ  ك وذل العموم  أمام أغلقتها قد  الشرطة  كانت ساحة  يف األرض، على وترمى ابألقدام القرآن من
 املسلمني الشرطة خدعت هل هنا،  نفسه يطرح الذي والسؤال. أحد هلم يتعرض أن  دون عملهم املبغوضون

 من األمر يكون احلالتني يف! ترخيص؟ بدون القرآن إىل ُيساء أن مسحت أهنا أم الرتخيص، سحب نبأ إبشاعة
 .القلق إىل يدعو مبا اخلطورة

  2007 عامملسو هيلع هللا ىلص  األكرم لرسولنا  اإلساءة  جيدا   نذكر. اإلسالم فيها يُهاجم اليت األوىل املرة ليست هذه
  ليسوا احلقيقة يف املسلمني أن السياسيني أحد أعلن 2017 العام ويف. التعبري حرية بذريعة  املسيئة  الرسوم عرب

 والنازيني  املسلمني بني يوهانسون مورغان السويدي والداخلية العدل وزير ساوىنفسها  السنة ويف. بشرا
 .للسامية املعاداة بنشر اللوم عليهم  وألقى اليمينيني، واملتطرفني
 على املسلمني إلجبار ُُترَّم اإلسالمية والشعائر ليها إ ُيساء اإلسالمية واملقدسات  طويل وقت منذ

 اجلمعة ليلة املظاهرات . اإلسالمية قيمهم  عن والتخلي العلمانية،  األفكار وتبن  الغرب  ثقافة يف االنصهار
 يتخلوا لن وأهنم مقدساُتم، ُُتان أبن يرضوا لن أبدا   وأهنم ،املسلمني قلوب  يف عزيز اإلسالم  أن  أظهرت  ملاضية ا

 .اخلرب  جمتمعه يف املسلمني إبذابة يفلح لن الغرب  فإن لذلك . اإلسالمية هويتهم عن
 ينسلخوا كي  املسلمني على للضغط واإلجبار  التهديد ألساليب السويد ضمنه  ومن الغرب  يلجأ لذلك 

 من مظهر املساجد وارتياد اللحية إعفاء أن التقرير اعترب 2009 عام يف احلربية للكلية تقرير ففي. دينهم عن
  اآلخر، اجلنس يصافح أن تريليبورغ بلدية يف العمل يريد من على ُيشرتَط 2019 عام ومنذ. التطرف مظاهر

 املسيحي احلزب  زعيمة  طالبت 2018 العام ويف. سويديتني بلديتني يف املدارس يف اخلمار ُمنعنفسه  العام ويف
 وكذلك. املدارس يف الصيام منع 2017 عام رونيب بلدية وحاولت األذان، مبنع تور بوش إابَّ  الدميقراطي

 السياسيني  مسؤولية بوضوح تبني األمثلة هذه كل.  العمل يف الدوام أثناء  الصالة حظر برومولال بلدية حاولت
 .واملسلمني اإلسالم ضد املتكررة ازات االستفز  عن

  ضمنه ومن عامة الغرب  يف  املهيمنة للسياسات  طبيعية نتيجة هو بل فراغ من ينشأ  مل املتطرف  اليمني إن
  أصبح  الذي  املتطرف اليمني  تغذي الغريب العامل يف واملسلمني لإلسالم املعادية  اإلعالمية احلمالت  إن. السويد
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 تقول فهي. قوته وتنامي اليمني من خوفا   والكامل القسري االندماج إىل ولدفعهم املسلمني لرتويع أداة  
  يف  والذوابن العلمانية  وتبن لعقيدتكم ووالئكم وهويتكم دينكم  عن التخلي إما خيارين، أمام أنتم للمسلمني

 .سيفرتسكم ذيال املتوحش اليمني سوى أمامكم ليس أو وحيميكم، فيحتضنكم للنظام والئكم وإظهار اجملتمع
 :املسلمون أيها

  نتصدى  أن علينا الواجب ملن وإنه . وكتابنا ورسولنا  ديننا  يُهان  حني نسكت أن األحوال من حبال جيوز ال
  ولو وجنب ضعف وموقفَ  ولرسوله، هلل خيانة يعترب ذلك  فإن نفعل مل وإن مقدساتنا،  من للنيل حماولة لكل

 أن  بد ال .حنب ما أقدس ُتاه مشاعران منيت أن لنا جيوز ال. انةوالرز  احلكمة قناع يلبسه أن البعض حاول
  بل اإلسالم، يقرها ال اليت العنف وأعمال الفعل وردات  االرُتال عن بعيدا   جبدارة، املواجهة هذه خنوض
 كمبدأ  اإلسالم حبمل تكون الصحيحة املواجهة. علينا حربه تربير ويف ديننا صورة تشويه يف الغرب  منها يستفيد
 .مؤثر وفكري سياسي بشكل وعرضه  به الغرب  وحتدي اخلالق من الصحيحة الرسالة  بوصفه

ابعتباره   هقدمون العظيم بديننا قوية ثقة على فلنكن. اإلسالم رسالة سوى  هلا بديل  وال تتهاوى العلمانية
 ألمة امتداد حنن لب املكاسب، أو  البقاء أجل من تصارع أقلية لسنا الغرب  يف هنا حنن. العامل ملشاكل حال  

 حنن. اإلسالم تطبيق إال وعزُتا األمة مشل مجع يعيد ولن عام، ألف من ألكثر ابلعدل العامل حكمت عريقة
 ما  إىل اللجوء دون الصحيح الطريق يف وسران أنفسنا نظمنا إذا الكثري وننجز حنقق أن ونستطيع بديننا أقوايء
 . هللا حرمه
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