
  

  *التدمير األوروبي للعالم اإلسالمي
  

نتيجة لتعلّم األوروبّيين في معاهد المسلمين العلمية؛ في األنـدلس وصـقلية والشـمال    
تقّدمت الدول األوروبية : اإلفريقي، ونتيجة الحتكاك أوروبا بالمسلمين أثناء الحروب الصليبية

  .… ية والطبّية والعلمية الصناعية والزراعية والتجارية والعسكر: في مختلف المجاالت
  

وبعد ظهور الثورة الصناعية ازدادت قوة أوروبا المادية والعسـكرية، ودفعهـا الحقـد    
الصليبي الذي ورثته عن أجدادها حيث مّرغ المسلمون أنوفهم بالتراب في كثير من المعـارك  

كم منـذ أواخـر   الحربية، إلى احتالل ديار اإلسالم، نتيجة للظالم العقائدي والفكري الذي ترا
الدولة األموية، فأصبحت األمة شبه ميتة بسبب فقدانها العقيدة الصحيحة في نفوسها، فالعقيـدة  

" أو مْن كان مْيتاً فأحييناه وجعلنا له نـوراً يمشـي بـه فـي النـاس     : "هي التي تحيي األمم 
  ).١٢٢:األنعام(

  

اآلن انتهت : "بقدمه وقال وركل قبر صالح الدين األيوبي ) اللنبي(وجاء اللعين الجنرال 
  !مع أنها لم تنته في الحقيقة والواقع!" الحروب الصليبية

  

ُسـنّة اهللا   –وتخلّفوا روحياً وعلميـاً   –لقد جرت على المسلمين حين انحرفوا عن دينهم 
فاقتسمت الـدول األوروبيـة   ! التي ال تتغّير، وسلّط اهللا تعالى عليهم من ال يخافه وال يرحمهم

احتلت أكثر منطقة إسـالمية   –البلد الصغير والبعيد  –حتى هولندا … جل المريض تركة الر
وقّسمت الجيوش المحتلة العالم اإلسالمي إلى دويـالت وإمـارات   )! أندونيسيا(تعداداً للسكان 

كثيرة، وابتلعت قسماً منها، وجعلت بعض المناطق ذات أقلية إسالمية بعد أن كانت ذات أغلبية 
أثارت النزعة القبلية الجاهلية بين المسلمين، فظهرت القوميـات المختلفـة التـي    إسالمية، ثم 

قضى عليها اإلسالم، وكان الهدف من هذا الغزو محاولة القضاء على اإلسالم وتشويهه ونهب 
  !خيرات العالم اإلسالمي

  

وما غُزي قوم في عقر دارهـم   –ثم قامت جيوش االحتالل بعد غزوها للعالم اإلسالمي 
قامت بسحق الثورات اإلسالمية التي قاومت هذا االستعباد الكافر بقيادة العلماء، ثـم   –ال ذلّو إ

                                                           
ألنه تكفير ! التبشير: وقولهم! ألنه في الحقيقة خراب ودمار وبوار! االستعمار: من األخطاء الشائعة قولهم )*(

  !وتنصير وتبشير بعذاب السعير



  

نهبت خيرات البالد الكثيرة، وأفقرت أهلها وضّيقت عليهم مادياً ومعنويـاً، وسـخّرت العبـاد    
  !لخدمة  مصالحهم، وسامتهم سوء العذاب

  –رحمه اهللا  –يقول الشيخ محمد الشقيري 
اإلفرنج يضربون كبار موظفي العمال على وجوههم حتـى تُلْقـى عمـائمهم     لقد رأيت"

  !باألرض فال يتكلمون كلمة
  

ولقد بلغ بهم الرعب إلى أن العشرين أو الثالثين منهم إذا كانوا جالسين يفّرون هـاربين  
  )١(!!"عندما يرون شخصاً ما يضاهي لباسه لباس اإلفرنجي، ولو كان المرئي بريق نعل

  
تف المخّربون األوروبّيون باالحتالل العسكري للعالم اإلسالمي، فقد جّربوا مـن  ولم يك

كفيلة بإحياء شعلة الجهـاد فـي   )! حّي على الجهاد)! (واإسالماه)! (اهللا أكبر(قبل أّن صيحات 
بغزو فريد من نوعه هو الغزو الفكري، الذي ما نـزال   –لعنهم اهللا  –نفوس المؤمنين، فقاموا 

  !تى اآلننعاني منه ح
  

والهدف من هذا الغزو الجديد هو تشويه معنى الّدين في نفوس المسلمين، وإلقاء الشبهات 
حوله، وإبعاد المسلمين عنه، سواء دخلوا في النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو الوثنيـة،  

شـؤون   وهذا يؤّدي بالتالي إلى إفساد العالم اإلسالمي في مختلف! أو صاروا ملحدين بال دين
  …الحياة 

  
 

                                                           
  .٣٨٤ص: السنن والمبتدعات: محمد عبد السالم الشقيري ) ١(


