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منذ  هولند�   ¤ جتر� 
�لشهرين،  يقا��  ما 
 ،Yل�ملا� عضو  Hاكمة 
�%ولند�،  �حلرية  حز�  "�ئيس 
متعد��،  بتهم  فيلد�¨"   �Jخ"

�ها: }هانة �ملسلمني "�إلسا� %م، 
"�لعمل على نشر �لكر�هية ضدهم. 
قيا[  }ثر  �ملحاكمة  هذ¬   �
بد "قد 
للدين  بالتعر¥  �لشخص،  هذ� 
Hمد  سيدنا  "شخص  �إلسالمي 
مثيل، ¤  له  يسبق   º بشكل  ،�
 Ê"ملعر�" كهولند�،  �ميقر�طي  بلد 
 Yه �لدي® "حفظه حلرية �أل�ياHبتسا
"�ألقليا� �لقاطنة فيه. فمن 
هم ما 
حلز�  تأسيسه  "فيلد�¨"،  به  قا[ 

�حلرية �%ولند�، ""ضع على عاتقه 
مهمة مقا"مة �نتشا� �لدين �إلسالمي 
 ¤" بالذ��  هولند�   ¤ "�ملسلمني، 

�لبال� �لغربية عامة. 
    "مما ال شك فيه، 
Y �جلو �لسائد 
هو  ما  كل  ضد   ،ýلغر�  ºلعا�  ¤
}سالمي- هذ� �جلو �لذ� عم ¤ هذ¬ 
عشر  �حلا��  هجما�  بعد  �لبال�، 
�لتجا��  برجي  على  سبتم�،  من 
ساعد  قد  نيويو��-   ¤ �لعاملية 
"¨عيمه،  �%ولند�  �حلرية  حز� 

فكا�هم   " Áومهم  نشر  على 
�ملنا"ئة للمسلمني "�لدين �إلسالمي، 
"بنجاÉ ملحوÀ، كما 
ظهرته نتائج 
�النتخابا� �ل�ملانية، �ل� جر� ¤ 

هذ�  حصل  حيث  مؤخر�،  هولند� 
مقعد�  "عشرين  
�بعة  على  �حلز� 
من مقاعد �ل�ملاY �%ولند�، "هو ما 
من   ،Yملليو� "نصف   Yملليو�  bيعا�

صو�� �لناخبني �%ولنديني؛ مما 
ّهل 
�ألساسية  �لدعامة   Yليكو �حلز� 
}ثر  
قيمت  �ل�  �ليمينية  للحكومة 

هذ¬ �النتخابا�.
º تكن �لسبيل }z هذ� �لنجاÉ باألمر 
 Yمثل هذ� �جلو �ملشحو ¤ ،Jلعس�
 u{ للمسلمني،  �ملناهضة  باألفكا� 
"فيلد�¨"،  من  �ألمر  يتطلب   º
بش«  �إلعال[  "سائل  مل   سو¯ 
�لشعا��� "�الִדاما� ضد �ملسلمني 
حيث   �حلنيف،  �إلسالمي  "�لدين 

�لدكتو� 
مين فضل عو��
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قا[ بإصد�� فيلم "ثائقي عن �إلسال[ 
خالله  من   ���
  � Hمد  "�لن· 
عر¥ �لدين �إلسالمي بصو�� سلبية 
للغاية، "تتلخص هذ¬ �الִדاما� �ل� 
بالنقا�  �إلعال[  "سائل   ¤ نشرها 

�لتالية:
"ن·   ،ýها�{ �ين  �إلسال[   .١
�إلسال[ ن· �مو�، يهدz{ Ê قتل 
كل من هو ليس مسلما، "بنا عليه 
فإY �لقر»Y �لكرمي 
شبه بكتا� هتلر  
" ماين كامف" "¸ب حظر¬  "منع 

نشر¬.  
باحلريا�  �إلسال[   Êيعتر ال   .٢
�لفكر  حرية  ضمنها  "من  �لفر�ية، 
"�ملعتقد، "لذ� مينع 
تباعه من �ال�تد�� 

خر¯. Yيا�
عن �إلسال[، "�عتنا� 

٣. طبيعة �حليا� �إلسالمية -ال سيما 
�حلجا� �إلسالمي- ال تتماشى مع 
�حلضا��  "قيم  �لغربية،  �حلرية   É"�
هذ¬  هد[  شأ¼ا  من  بل  �أل"�"بية، 

�حلضا��. 
"�ملسلمني  �إلسال[   Êهد  .٤
�لسيطر� على �لبال� �لغربية، "فر¥ 

�لشريعة �إلسالمية فيها.
 ،�
٥. ال يعترÊ �إلسال[ éقو� �ملر
"�حلث  �ضطها�ها  على  يعمل  بل 

على ضرֲדا.

خاصة،  هولند�   ¤  Yملسلمو�  .٦
�لعا[،  بالنظا[   bإلخال�  ¤ Yيتسببو
�لشغب   bعما
" �جلر�ئم  "نشر 
من  �حلد  من  بد  ال  "لذ�  �ملختلفة، 
("هو  
"�"با.   z� �ملسلمني  هجر� 
يعر¥ هذ¬ �ملشكلة، بطريقة تومئ 
"�لتربية  �إلسالمي  �لدين   Y
  z{
�إلسالمية، هي �لسبب ¤ تصرفا� 

هؤال �ملسلمني). 
قيمها  تستمد  �لغربية  �حلضا��   .٧
فقط من �لديانة �ملسيحية "�ليهو�ية، 
"ليس من �لديانة �إلسالمية، "لذلك 
�نتشا�  من  �حلد  على  �لعمل  ¸ب 

هذ¬ �لديانة ¤ 
"�"با.

خر¯  �ִדاما�   z{ باإلضافة  هذ� 
ִדدz{ Ê نفس �ألمر، 
ال "هو عر¥ 
مشوهة،  بصو��  �إلسالمية  �لديانة 
�لغربية من  �لشعو�   Jتنف من 
جل 
"%ذ�  �إلسالمية.  "�لديانة  �ملسلمني 
لنشر  جاهد�  "فيلد�¨"  عمل  �ألمر 
�ألخر¯،  �لغربية   Yلبلد��  ¤ 
فكا�¬ 
}u يلقى جتا"با جديا من قبل 
مثاله، 
من �لسياسيني �ملتطرفني، �لذين تبنو� 
للمسلمني،  �ملنا"ئة  �ألفكا�  هذ¬ 
 ¤ نشرها  على   Yيعملو 
خذ"� "

بلد�¼م 
يضا.
�ل�  �لشرسة،  �%جمة  هذ¬  }ثر 

�لديانة  على  "فيلد�¨"   �Jشنها خ
�جلها�  بعض  قامت  �إلسالمية، 
�إلسالمية "غJ �إلسالمية، بالتصد� 
�لعمل  له بطر� ôتلفة، من ضمنها 
�ملس  بتهمة  قانونيا،  مقاضاته  على 

سلفت  كما  �ملسلمني  مبشاعر 
هذ¬  ÿريا�  متابعة  "من  قبل.  من 
�لتعويل   Y
 جليا  يبد"  �ملحاكمة، 
�لقضائية  �ملالحقا�  هذ¬  على 
 bكأمثا �إلسالمي،  �لدين  ألعد� 
هذ� �لشخص ليست مما ¸د� نفعا، 
 þصا ¤ Yيكو Y
"ال ما من شأنه 
 Y
�ملسلمني حتما، "ال ما من شأنه 
�ملشوهة  �لصو��   Jتغي  ¤ يسعف 
ع�  نشرها  هؤال   b"ا§ �ل� 
"سائل �إلعال[ عن �لدين �إلسالمي 
من  �لنقيض  على  بل  "�ملسلمني؛ 
سلبية  »ثا�  %ا   Yتكو فقد  uلك، 
"uلك  �ملسلمني،  على  
ك�  "ضر� 

لألسبا� �لتالية:
بتغطية  �ملحكمة  هذ¬  حتظى   .١
�ملتهم  فيها  يبد"  شاملة،  }عالمية 
كممثل سينيمائي ¤ فيلم هوليو"�� 
"عد[  �لصمت  �لتز[  حيث  جديد، 
 b"لتجا"� مع �لقضا� منذ �ليو[ �أل�
�حلديث  تا�كا  �ملحكمة،  لبد هذ¬ 

بر�[ " �ألصل  �ليهو��  ملحاميه 
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مبها��ته   Ê"ملعر�" موسكوفيتش"، 
�لدفاعية ¤ مثل هذ¬ �لقضايا. هذ¬ 
ما  هي  �لو�سعة  �إلعالمية  �لتغطية 
يسعى �ملتهم نفسه للحصوb عليها، 
ما من شأنه 
Y يلعب �"�� هاما ¤ 
�لنا²  مشاعر  "�ستثا��  له  �لدعاية 
نفسه  بإظها�  "�ستعطافهم لصاحله، 
كأنه مالحق سياسيا، لسلب حريته 

¤ �لتعبJ عن �
يه بشكل حر.
 b"جها¨ �لقضا ¤ �لد Y
٢. �غم 
مثل  �"لة   ¤ سيما  ال  �لغربية، 
نزيها  قضائيا  جها¨�  يعت�  هولند�، 
"ناجعا، }ال 
نه �غم هذ¬ �لنـز�هة، 
�لعا[   �
"�لر �إلعال[  "سائل   Yفإ
به، ¤   Yال يستها Jتأث �لشع·، %ا 
حتديد �حلكم �لنهائي �لصا�� ¤ مثل 
تعلقت  }�u ما  �لقضايا، خاصة  هذ¬ 
 J¨، له عد� كب�ملسألة بسياسي با�
ال  "لذلك  "�ملصوتني،   µألتبا� من 
كهذ¬،  Hكمة  على  �لتعويل  ميكن 
�لنـز�هة  غاية   ¤ حكم  بإصد�� 

"�لعد�لة ¤ مثل هذ¬ �لقضايا.
�لقضائية،  "�ألالعيب"   Y{  .٣

بر�[  كمثل  Hنك  Hا[  يسعى  �ل� 

جل  من  الستغال%ا  موسكوفتش، 
هي  %ا   Y
 شك  ال  موكله،  ت�ئة 
�ألخر¯ �"�� هاما ¤ حتديد �لنتيجة 

�لوقت  ففي  �ملحكمة،  %ذ¬  �لنهائية 
 Y
  µلدفا� Hامي  به   ¯
� �لذ� 
ملقاضا�  منًحى  تنحو  �لقضا�   bميو
جهد¬  جل  صب  "تغرميه،  موكله 
�ملحكمة،  مبصد�قية  �لتشكيك  على 
�لقضا�  بتبديل  مطالبته  لد�جة 
جديد،  من  �ملحكة  ببد  "�ملطالبة 
غاية   ¤ "ألسبا�  بذلك  جنح  "قد 
حفيظة  
ثا�  �لذ�  �ألمر  �لتفاهة، 
بعض �جاb �لقانوY �لذين �عترضو� 
%ذ¬  �لقضا�   bستبـد�� قر��  على 

�ألسبـا�. 
ُعّلقت،  قد   Yآل� �ملحكمة  هي  "ها 
بعد  جديد  من  ُتستأنف   Y
 على 
حو�Ì شهرين، ليقو[ بإ���ִדا طاقم 
جديد من �حلكا[ "�لقضا�، "�لذ� 
�لقضية  هذ¬   ¤ بالبت  ُيع×   Êسو
من جديد. "
ّيا كاY �لقر�� �لنهائي 
 ¤ }¸ابيا   Yكا  Y{ �ملحكمة،  %ذ¬ 
فيلد�¨  حق   ¤  "
 �ملسلمني،  حق 

�لنتيجة   Y
نفسه، فليس من �ملؤكد 
�لفعلية، ¤ �لتأثJ على 
فكا� �لشعب 
خاصة،  فيلد�¨  "مؤيد�  �%ولند� 
�ملسلمني.   þصا  ¤  Yتكو  Êسو
�لصا��  �حلكم    Y
 �فتر�¥  فعلى 
هو تغرمي فيلد�¨ ح« سجنه، فليس 
�لقر��  هذ�   Jيث  Y
 �ملستبعد  من 
�ستعطاÊ �لنا² 
كثر فأكثر جتاهه، 
�لناخبني  من  
ك�  "يستقطب عد�� 

جل  من  �ملقبلة  �النتخابا�   ¤
 Êلتصويت حلزبه، �ألمر �لذ� سو�
يساعد ¤ }قامة حكومة ميينية متطرفة 
على  �لوخيمة  بظال%ا  تلقي  للغاية، 
�ملسلمني ¤ هولند�، بسّن �لعديد من 
 ¤ �ملسلمني  حلرية  �ملقيد�  �لقو�نني 

هذ¬ �لبال�.
كيف  uكر¬،  تقد[  ما  على  "بنا 
ميكن �لتعويل "�التكاb على مثل هذ¬ 
عن   µلدفا� 
جل  من  �ملحاكما�، 
�حلنيف  �إلسالمي  "�لدين  �ملسلمني 

من األفكار اخلاطئة وا1دامة، ال�  تسـربت إ^ الفكر 
اإلسـالمي بطرق ش¥...مسـألة قتل املرتـد، واجلهاد 
العدوا�، الذي يسـعى لفرض الشـريعة اإلسالمية ! 
�يع أ§اء العـا�، وأفضلية الرجل علـى املرأة....
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"�جب  فمن  لذ�  �؟  Hمد  "نبيه 
�ملسلمني، بدال من �لتركيز "�لتعويل 
على هذ¬ �لوسائل �لقضائية، 
Y يهبو� 

جل  من  �إلعالمية،  �لوسائل  بش« 
�لر� على �العتر�ضا� �ل� تثا� ضد 
"}ظها�  �حلنيف،  �إلسالمي  �لدين 
�لشبها�  �يع  "نقض  Hاسنه 
�لعمل  "كذلك  ضد¬،  تثا�  �ل� 
"نقد   ��u نقد  على  جا�  بشكل 
جذ�ية،  بصو��  �إلسالمي  للفكر 
 � "�لن·  �إلسال[  لتنـزيه  "uلك 
�ل�   "�%د�مة،  �خلاطئة  �ألفكا�  من 
تسربت �z �لفكر �إلسالمي بطر� 
�إلسال[  
عد�  يستغلها  "�ل�  ش«، 
�إلسالمي  بالدين  �لطعن  
جل  من 
�ملرتد،  قتل  مسألة  مثل:  �حلنيف، 
يسعى  �لذ�  �لعد"�<،  "�جلها� 
�يع   ¤ �إلسالمية  �لشريعة  لفر¥ 
على  �لرجل  
فضلية "  ،ºلعا� 
Íا 
 Y
�ملر
� ؛ فإY هذ¬ �لسبل من شأ¼ا 
تعمل على تغيJ �لر
� �لعا[ �لسائد 
 Jا تأث% Yيكو Y
¤ �لد"b �لغربية، "
�إلجر���  مع  مقا�نة  
ك�،   ýا¸{

�لقضائية.
 Yل�ملا� عضو  Hاكمة  
عا��  "قد 
uه®،   z{ فيلد�¨   �Jولند� خ%�

ما 
كد¬ سيدنا 
(د �، �ملسيح 
�ملوعو� "�ملهد� �ملعهو�،  ¤ كتابه 
كلمة  }عال   ¤ �ملؤمنني  "ترغيب 
صد"�  بعد  
لفه  "�لذ�  �لدين"، 
�لبال�  كتا� "
مها� �ملؤمنني"  ¤ 
- هجرية،   ١٣١٦ سنة  �%ندية 

مسيئا  �ملتنصرين،  
حد  
ّلفه  "�لذ� 
 � Hمد  "�لن·  �إلسال[   z{ به 

¨"�جه �ضي �هللا عنهن؛ فقد حث "
عد[  على  �ملسلمني   � حضرته 
مثل  على  للر�  �لقضا   z� �للجو 
هؤال �ملعترضني، ملا فيه من }ظها� 
�لر�"�  تقدمي  على  �ملسلمني  عجز 
تثا�  �ل�  }¨� �العتر�ضا�  �لشافية، 
قد  بد"�¬  �لذ�  �ألمر  �ينهم،  ضد 
يضر باإلسال[ 
كثر فأكثر.فمن �لة 
� ¤ هذ�  ما uكر¬ سيدنا 
(د 

شِر� ُ "فالذ�  يلي:  ما  �لكتا�، 
ِحّسي، "تلّقَفه حدسي، 
Y �ألصو� 

ولك© أرى اخلQ ! أن جنتنب احملاكمات، وال نوقع أنفسنا 
! اخملاصمات، ونتحامى أموالنا من غرامات التنازعات، 
وأعراَضنا من القيام أمام القضاة، ونصl على ضجر 
أصابنا وغم أذابنا لُيعد ِمّنا َمlّة عند أحكم احلاكمني.

طريق �لر� "�لذّ�، ال �الستغاثة "ال 
 bَبْلبا 
علم   >{" بالسّب،  �لسّب 
�ملسلمني، "ما عر¯ قلو� �ملؤمنني 
 Jخل� ¯�
من 
لسن �ملؤuين، "لك® 

Y جنتنب �ملحاكما�، "ال نوقع  ¤
"نتحامى  �ملخاصما�،   ¤ 
نفسنا 
�لتنا¨عا�،  غر�ما�  من  
مو�لنا 

عر�َضنا من �لقيـا[ 
ما[ �لقضـا�، "
"نصـ� عـلى ضجـر 
صابنـا 
عند  َمـّ��  ِمّنا  لُيعد  
�uبـنا  "غم 


حكم �حلاكمني.
 Yينتفعو �ليو[،  �ملسلمني  ليت  فيا 
ֲדا  
فا�نا  �ل�  �لنصائح  هذ¬  مبثل 
سيدنا 
(د �، قبل 
كثر من مئة 
سنة مضت، بكونه مهد� �إلسال[ 
"مسيح »خر �لزماÿ" ،Yد� �لدين، 
�ليو[  Íن  "ها   ،  bلعد� "�حلكم 
بشكل  لتطبيقها  �حلـاجة  بأمـس 

فعلـي.


