
 

 

 ﴾بَ ْعضَ ََأْولَِياءََُبَ ْعُضُهمََْاَكَفُرَوَََوالَِّذينََ﴿

َمنوذجاَ َالبوسنةَحرب

م الكافرين سبحانه هللا وصف  عدائهم عن القرآن  وحدثنا، ﴾بَ ْعضَ ََأْولَِياءََُبَ ْعُضُهمَََْكَفُرواَََوالَِّذينََ﴿ بعض أولياء أبّنه
َواِهِهمََِْمنََْاْلبَ ْغَضاءَََُبَدتَََِقدَْ﴿ :قائل من جله  فقال واملسلمني سالملإل  ف  كثري  ابن يقول، ﴾َأْكَبََُُصُدورُُهمََُُْتِْفيََوَماََأف ْ

 من صدورهم ف عليه مشتملون  هم ما مع ، العداوة من ألسنتهم وفلتات، وجوههم َصَفحات على الح قد : أي لآلية تفسريه
ُتمَََِْإنََْاآلََيتَََِلُكمََُبَ ي َّنَّاََقدَْ﴿ :هابعد  تعاىل قال وهلذا عاقل؛ لبيب على مثله خيفى ال ما، وأهله لإلسالم البغضاء َُكن ْ
 .﴾تَ ْعِقُلونََ

 وال إالا  مؤمن ف يرقبون  ال فهم، واملسلمني لإلسالم صارخ وعداء حقد  ؛ومكان  زمان  كله   ف ارالكفه  حال هو هذا
، واملسلمني اإلسالم على محرهب ف متفقون مأّنه  إال واالقتصادية السياسية املصاحل على بينهم فيما اختالفهم رغم همو ، ذمة
 على أو لوكالةاب أو ابألصالة الغربية الدول فيها وشاركت إال وحديثاا  قدمياا  املسلمني ضده  ارتكبت جمزرة أو حرب توجد  فال

 م1995و م1992 عامي بني ما رحاها دارت اليت البوسنة حربو ، اجملرمني الظاملني مع  وتواطأت عنها سكتت األقل
  وتشجيعهم  كبري  أمريكي-أورويب وتواطؤ، واملسلمني اإلسالم على دفني حبقد  احلرب هذه أشعلت فقد ، ذلك على شاهدة
 وسط ف إسالمية لدولة البوسنيني إقامة الدول هذه خشيت حيث، احلرب ف الوحشية واجملازر رائماجل اقرتاف على للصرب

، اجملتمعات هذه أسلمة من خوفاا  الغربية اجملتمعات ف عليهم قضيه ويُ  املسلمون  بارَ يُ  األجله اليت اذاهت الذريعة وهي، أورواب
  البوسنة  صرب رئيس أرجع فقد، اخلالفة عودة ملنع املسلمني بالد ف - تزال وال - االستعمارية احلروب قامت اوألجله
 دولة إقامة ف املسلمني "رغبة إىل سنوات خالل البوسنة مزق الذي النزاع سبب الدولية اجلزاء حمكمة أمام دوديتش ميلوراد

، اإلنسانية ضد جرائم ابرتكاب املتهم، كرادجيتش  رادوفان  حماكمة ف شهادته سياق ف دوديتش تصريح وجاء. إسالمية"
 .(09/04/2013  برس  )فرانس.  األخري  من  طلب على  بناء

، البوسنة مسلمي ضد  حرهبم ف الصرب صفوف إىل منحازة )الناتو( األطلسي حلفهاالدول الغربية و  كانت لقد 
 بالد من وغريها وسوراي وأفغانستان العراق ف سفكت كما  احللف هذا دول مبساعدة الطاهرة املسلمني دماء وسفكت
 على اا صارماا حظر  الغرب فرض حني ف، الصرب للمجرمني وعسكراي مادايا  دعماا  احللف دول قدمت فقد ، املسلمني
 الرائسة جملس رئيس حتدث وقد. األسلحة على احلصول البوسنيني املسلمني علىاا تقريب املستحيل من جعل ما األسلحة
 قناة على املذاع العصر" على "شاهد  لربانمج السابعة شهادته ف سيالذيتش حارث الدكتور واهلرسك البوسنة ف السابق

، الصريب للجانب األممي ازاالحني وعن احلرب ف الدول هذه لعبته الذي القذر الدور عن 27/12/2015 ف "اجلزيرة"
 األمم وبصر مسع  حتت البوسنة ف جترى كانت  اجملازر أنه و . ومعنوايا  عسكرايا  الروسية القوة بدعم يظون  كانوا  الصرب إنه  قالف

 إنه  بل. وبريطانيا" فرنسا مثل الكربى القوى من الدعم يتلقون كانوا  الصرب إنه  وقال، )انتو( األطلسي مشال وحلف املتحدة
  يةمريكاأل اإلدارة لكن هناك املسلمني حبق ترتكب اليت اجملازر عن تعلم كانت  قد  اجملرم احللف هذا رأس أمريكا ابراتخم

  السنة  - 66 العدد الوعي )جملة الربيطانية ن الغارداي صحيفة نشرت حسبما الكتمان  طي وأبقتها التقارير هذه حجبت
 .م(1992  حزيران،  هـ1413 اآلخر  ربيع ،  السادسة
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 يستطيع ال البوسنة مسلمي حبق املتحدة األمم ف متمثلة وأجهزته الدويل اجملتمع أنظار حتت ارتكبت اليت اجلرائم إنه 
 قابروامل املتحدة األمم ابعرتاف، شخص ألف 300 من أكثر إابدة ف تسببت حيث، بشاعتها وتصور تصورها العقل

 من أكثر أعراض انتهاك ته  فيما، ، آخرون  مليوانا  2.2 يقارب ما ردوش، وفظاعتها اجملازر هذه حجم على شاهدة ماعيةاجل
  فيها  وأحرقت، امليالدي عشر السادس القرن  إىل بناؤه يعود بعضها مسجد 800 من أكثر فيها وهدهم. امرأة 50.000

 احلرب بعد مذحبة أكرب فيها وارتكبت، عظمية هياكل غدوا حىت احلصار حتت اآلالف فيها وجوهع، التارخيية سراييفو مكتبة
 بتواطؤ  بل،  املتحدة  األمم  قوات  وبصر مسع حتت مسلم  آالف(  8)  من أكثر  فيها  قتل  واليت  (اش تينياملية الثانية )مذحبة سربر الع

 حلماية جندي 400 من مؤلفة هولندية كتيبة  فرز وت، املتحدة األمم قوات محاية حتت آمنة مدينة أعلنتها بعدما منها
 حياة عن للدفاع أنفسهم نذروا الذين املدينة ثوار وقام، املتحدة األمم كذب  املسلمون  صدهق الشديد سفولأل، املدينة

 ودخلت الصربية اإلجرام قوات حتركت، م1995هلولندية، وف شهر متوز عام ا للكتيبة أسلحتهم بتسليم وأعراضهم السكان 
 السادس من استمرت اليت اجملزرة وبدأت، النساء عن الرجال لعز  حينها تو ، املتحدة األمم قوات وبصر مسع حتت املدينة
، املسلمني حلماية شيء أي اهلولندية الكتيبة أفراد وال املتحدة األمم تفعل مل، ابرد دم بكل متوز من والعشرين اخلامس وحىت

 .الفور  على  تعدمهم  كانت  اليت  الصربية  القوات  إىل  هبم  استنجد   من  كل  بتسليم  قاموا  بل
 مناطق عن  أعلنت  حيث، املناطق  من وغريها إدلبو   حلب ف  سوراي  ف  السيناريو  هذا  بتطبيق  املتحدة  األمم  قامت  وقد

 واستعادة املدنيني قصف وحلفائه اجملرم النظام على تلوسهه  حمددة مناطق ف املدنيني وحصرت الثوار سالح ونزعت آمنة
 .احملررة  للمناطق  النظام

 والعراق البوسنة ف املرات مئات بل، عشرات الدولية املؤسسات من وأدواهتا الغربية الدول جحر من املسلمون  ُلدغ لقد
َدَ احَِوَََرَ حَْجََُنَْمََِنَُمَِؤَْمَُالََْغَُدََلَْي َََُلَ» أبنهه حذرانملسو هيلع هللا ىلص  رسولنا أنه  مع املسلمني بالد من وغريها وسوراي وأفغانستان وفلسطني

 سوى ختدم ال مدمرة كانت  احلروب وإّناء النزاعات حلل طرحتها اليت وحلوهلا، ةكارثي  مرة كله   ف النتائج كانت  وقد ، «ْيَِتََرَّمََ
  تكن مل وهي، السالم حفظ حبجة للبالد جديداا  احتالالا  تشكل دولية قوات نشر عن جمملها ف خترج ال وهي، مصاحلها

  اجلنسية واالعتداءات واالنتهاكات، لغنما على املؤمتن كالذئب  كانوا  قد  أفرادها إنه  بل، أمنهم وحفظ املسلمني حلماية يوماا 
 سالم واتفاقيات هدن توقيع أو .ذلك على ةشاهد ، املناطق من وغريها الوسطى وأفريقيا السودان  ف النساء أعراض وانتهاك
 إلّناء وقيعهات ته  اليت دايتون كاتفاقية  ومتزقها املسلمني بالد وتقسم، واملقدرات البالد على السيطرة من عمالءها نكه متُ  مزعوم
 .البوسنة  حرب

، واألحاديث اآلايت هبا نطقت احلقيقة وهذه، ولقضاايهم للمسلمني وأدواهتم الكافرين من خري أي يُرجى ال إنهه
  علينا يسلطسو  نصرته من سيخلينا سبحانه وأنهه الظاملني إىل الركون من وتعاىل سبحانه ربنا حذران وقد، الواقع  قهاوصده 
﴾. تُنَصُرونََََلََثَََّأْولَِياءَََِمنََْاّللَََُِّدونََِمِ نََلُكمََوَماَالنَّارََُفَ َتَمسَُّكمََُظََلُمواَالَِّذينَََِإَلََتَ رَْكُنواََوَلَ﴿ ذلك لنافع حنن إن عدوهان
َ.واملؤمنني  ورسوله  هلل  إال يكون  ال ووالؤان،  وحده هللا  من إال  يكون  ال  والنصر  فالعون 

َحلزبَالتحريرََاملركزيََملكتبَاإلعالميذاعةَاإلََكتبته
 مناصرةََبراءة
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