
  

  )١(اـي ليبيريـة مسلمـقضي
  األستاذ الدكتور محّمد حافظ الشريدة

  
مليون نسمة، وهذه  ٣من مجموع سكّانها البالغ عددهم % ٦٠يشكّل المسلمون في ليبيريا 

النسبة تزعج مراكز التنصير وأصحاب المصالح ومراكز التجّسس العاملة في غـرب القـارة   
  .اإلفريقية، ومن ثّم عقدوا العزم على إبادة الوجود اإلسالمي هناك

  
فأنفقوا عليها أكبر المبالغ التي ُصرفت فـي  %!! ١٠٠ليبيريا دولة صليبية فهم يعتبرون 

إفريقيا، فالمنّصرون هون يملكون محطتين إذاعّيتين تبثّ برامجهما بعّدة لغات محلّية وعالمية 
من المدارس والجامعات، ويرسلون مئات المـنح الدراسـية   % ٩٠ساعة، ويمتلكون  ١٦لمدة 

  .كاسنوياً إلى أوروبا وأمري
  

ولكّن إحساس المنّصرين هناك بأّن جهدهم هذا يضيع وسط النمّو السكاني واالقتصـادي  
للمسلمين، كان دافعاً النفجار حقدهم الدفين على المسلمين، تحت ستار آخر وهـو اإلطاحـة   

  !!رغم أنه منهم" صومئيل دو"بالحاكم الحالي لليبيريا 
  

يريا متّهماً بالفساد، ثم عاد إلى الغابات بعد الذي هرب من ليب" ثايلو"فوجدوا ضالّتهم في 
آالف مقاتل، لكي  ١٠وبدأوا في إعداد قّوة عسكرية تبلغ . م١٩٨٩تسليحه وتمويله في ديسمبر 

ليتّضح الهدف الحقيقي للحركـة  !! تتّم عملية ذبح المسلمين بطريقة منظّمة ومرتّب لها من قبل
  !عن السلطة: ه إزالة صومئيل أن: الصليبية التي تعلن أمام الناس والعالم

  
ولقد تحالفت قوى الشر جميعها في سبيل تحقيق هذا الهدف، بداية من مجلس الكنـائس  
العالمي بكل طوائفه، والمجلس الكنسي اإلفريقي بكل طوائفه، والمتعّصبين من النّصارى فـي  

لجـيش الليبيـري   أمريكا وأوروبا والقبائل النصرانية في ليبيريا، والضباط الصليبّيين مـن ا 
والمتنّصرين من القبائل األخرى، والتي تتحرك جميعها وفق خطة دّبرتها أمريكا في سـاحل  
العاج نحو ديار المسلمين العّزل، لتبدأ أعمال القتل تحت شعار الصـليب، فـذبحت األئمـة،    
وقطعت ألسنة المؤذّنين، وضربت ديار المسلمين، ونهبـت متـاجرهم وأمـوالهم، وهـدمت     

  !!ممساجده

                                                           
  .٣٩م ص١٩٩٠هـ سبتمبر ١٤١١ربيع األول  ٤٥م العدد السابع السنة مجلة لواء اإلسال) ١(



  

سّيدة مسلمة من الشابات لمعاشـرة المتمـردين،    ٣٥٠٠كما قام الصليبّيون هناك بجمع 
والقيام بأعمال الخدمة لهم، ومن تعترض يكون عقابها بقّر البطن أمام األخريات، أو التعليـق  

  .باألشجار حتى الموت
  

ستمرة، وتشـمل  وتشير األرقام إلى أّن المجازر التي يتعرض لها المسلمون في ليبيريا م
وأنا تستهدف استئصال الوجود اإلسالمي هناك استئصـاالً  … علماء ورجاالً ونساء : الجميع

  :كامالً، ومن هذه المجازر 
  !!إماماً وخطيباً حتى اآلن ٧٦مجزرة األئمة والخطباء التي ذهب ضحيتها  �
      مجزرة المواطنين المسلمين األبرياء فـي القـرى، والتـي راح ضـحيتها حتـى اآلن      �

  !!قتيل ٣٦٠٠٠
مسـجداً فـي منـاطق المسـلمين فـي محافظـات                 ٢٥٠إحراق وتدمير ما يزيد على  �

  )!!لمبا، بونغ، ماجيبي(
من المسلمين، وخروجهم من مناطق في ليبيريا إلى الدول  ١,٢٥٠.٠٠٠تشريد أكثر من  �

  )!!غينيا، سيراليون، ساحل العاج: (المجاورة 
دة إلى معسـكرات الالجئـين وانتهـاك أعراضـهّن وسـط      سّي ٣٥٠٠اقتياد أكثر من  �

  !!معسكراتهم
  !!إحراق وتدمير معظم المباني السكنية للمسلمين في أماكن تجّمعهم �
  !تحويل المدارس اإلسالمية إلى مخازن لمراكز المتمّردين �
  

ولم يتحّرك ساكن ألجهزة اإلعالم العالمية أو المحلّيـة، أو منظّمـات   … كل هذا يحدث 
ودخلت قضية المسلمين في ليبيريـا دائـرة التعتـيم اإلعالمـي الصـهيوني      ! اإلنسان حقوق

  !!حتى اإلعالم العربي واإلسالمي ال يكاد يعرف شيئاً عن هذه القضية! والصليبي
  

  !!فهل يستيقظ المسلمون وقد أصبح وجودهم مستهدفاً في بقاع عديدة من العالم؟
  

 -ك ــل ذلــنأم -


