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كل ما أستطيع قوله في ھذه السطور ال يعبر عن االحترام الذي أكنه للحبيبة 
سويسرا وخدمتھا الكبيرة لألحرار ممن رفضتھم بلدانھم ووقوفھا الدائم 

وفتح الخيرات أمامھم بكل إنسانية واحترام ال يجدونه في  بجانب المضطھدين
  . بلدانھم اإلسالمية

أقول ذلك في الوقت الذي أجد فيه العرب خاصة والمسلمين عامة يعلو 
صراخھم من على المنابر في المساجد وعلى القنوات الفضائية والصحف 

التصويت على حظر المآذن وال مستنكرين تارة ويشجبون تارة أخرى قرار 
أيريدون أن تكون قطعة من صحراء العرب أعرف ماذا يريدون من سويسرا 

أو يريدونھا قاعدة ينطلق ويأكلون لحم الضب والجرابيع يتبركون ببول البعير
محملين مؤخراتھم بالمتفجرات يفجرون الشيعة في العراق منھا اإلرھابيون 

التي أضاعوھا على رقص العاھرات األندلس أم يريدونھا أن تكون  وباكستان
" األلب"تكون جبال  أم ينتظرون أن في الليل وأنغام الموشحات في النھار

يمضغون لحاھم ويشربون ما تجمع من بصاق بعد السواك " تورا بورا"جبال 
التي سقطت وخليفتھا يستمع الغناء بين " بغداد" "برن" أم يريدون تكون



نصير الدين "و" ھوالكو"و" ابن العلقمي"م يتھمون ث" لحاظ"أحضان مغنيته 
ال أعتقد أن تنتظر سويسرا كل ھذا فتضيع من أجل إرضاء غرور " الطوسي

له مئذنة ثم تجلس سنوات تحارب ھؤالء  رجل ملتحي أراد أن يصلي في مسجد
اإلسالميين وتعقد المفاوضات معھم في السقيفة وكأن سويسرا بلدھم التي 

ب أو ورثوھا من األجداد في صحراء الربع الخالي أو غنموھا من الحر
  . الصحراء الغربية

ممنون سويسرا كثيرا أقولھا بدون مجاملة فكل األصوات التي ارتفعت ضد 
قرار حظر المآذن خرست حينما شاھدت إغالق المساجد في بلدانھا وكتمت 

من أداء أفواھھا حينما يتعرض رجال دين يخالفون مذھبھم لالعتقال والمنع 
حقيقة مؤلمة أعرف أنھا  الصالة واختبأت كالفئران حين حظر الحجاب

مسح "و" االستجمار"و" االستنجاء"جرحت كبرياء الملتحين من عشاق 
لكني مع ھذه الحقيقة أقدم تشكرات محملة بالورد للعظيمة سويسرا " الجبيرة

  ق كماالتي عرت ھؤالء اإلسالميين وفضحتھم بقرار تصويت ال منع وإغال
 يحدث في بلدانھم تشكرات سويسرا فالذين تنكروا لك اآلن وتظاھروا وشجبوا

نسوا الحليب الذي شربوه من أبقارك المدللة دالال يتمنوه ألبنائھم في 
  .  بلدانھم

تمنيت أن ال يثور ھؤالء اإلسالميون على بلد مثل سويسرا احتضنتھم حينما 
م إسالميون عُرفوا بالتنكر لكل لكنھ ھربوا من جحيم السلطة في بلدانھم

وعطاء فاالنقالب فيھم طبيعة صحراوية منذ القدم ولم يأتوا إال   صاحب فضل
  . بما يتوافق سجيتھم الجرداء

على قناة الجزيرة أدعو المسلمين في سويسرا لبناء القبب "  القرضاوي "يقول 
مة االنفصام وأنا أقول إنھا ق بدال من المآذن وأن يكثروا منھا في أوروبا

ألنه يعرف أن مساجد الشيعة في معظمھا تخلو من عن الواقع  واالنفصال
المآذن والقبب وأن مساجدھم وحسينياتھم تتعرض بين الحين واآلخر إلى 

اإلغالق والھدم أو المصادرة ومع ھذا يغض طرفه إما خائفا من ضياع النعيم 
  حق وإمعانا في رفضالذي يحيا فيه أو إصرارا على الطائفية أو بغضا لل

الذي ينشد قربه في المسيحية سويسرا ويرجو معاشرتھا تحت مظلة اآلخر
القبب والتمتع بحسنھا وفض غشاء خصوصيتھا الذي ينكره على المسلمين 

  . الشيعة وغيرھم من أبناء المسلمين



على المد " القرضاوي"يشاھد ثورة  ممنون محبوبتي سويسرا كثيرا فمن
الشيعي قبل شھور مضت والقنوات الفضائية التي تطبل ليل نھار لمحاربة 

الفرق اإلسالمية األخرى والتحريض عليھا يدرك أن اإلسالم محارب من أھله 
وليس منك أيتھا الجميلة سويسرا وإال ماذا يُخيفھم من إسالم شيعي أو غيره 

م والخوف عليه وھم حتى يحاربوه بكل وسائل ويدعون حرصھم على اإلسال
كل يوم يُصلون الصالة ثم يُفجرون األبرياء واألطفال والنساء في المساجد 

اإلسالم ومعانقة الحور العين واآلن  والحسينيات والكنائس ودور العبادة باسم
ويطلبونھا منك سيدتي بيضاء الثلج يتبجحون بالديمقراطية والحقوق

الملتحية ذات الديمقراطية في بلدانھملسويسرية وكأنھم تغذوا على الحريات وا
الشوارب المحفوفة واإلبط العفن الذي ال تزول رائحته إال بأعشاب سويسرية 

  . من ھضابك ذات األنوثة الساحرة

كان حريا بھؤالء اإلسالميين أن يتصالحوا مع المآذن في بلدانھم وينادوا 
حريات والتعبد أمام بالديمقراطية واحترام حقوق اآلخرين وأن يفتحوا طريق ال

اآلخرين ويقيموا العدالة المفقودة حتى في بناء دور العبادة دون تمييز طائفة 
  . على أخرى

أتعلمين يا فتاتي الثلجية كم عين تنظر لي بازدراء واحتقار وبغض وكراھية 
وأنا أصلي مضطرا في مسجد لطائفة غير طائفتي ويمرون وھم يھمسون 

الدين اإلسالمي بال ذنب غير مخالفة مذھبھم فأين  بالشتم والسب وإخراجي من
أليست المساجد  كما جاء في  المآذن في بلدانھم من ھذا التصرف المخزي

وينسونھا في مساجدھم فكيف يطالبون بحريتھم في حضرتك  الشريعة
وأين  ويرفضون الطوائف األخرى ويشنعون عليھم باألكاذيب واالفتراءات

بسرعة البرق أصابھا الشلل وھي  ارتفعت عليكأصحاب األصوات التي 
تشاھد المجازر والذبح في مناطق مختلفة من العالم اإلسالمي وتغض الطرف 

أنا " عنھا وتدخل مصلية ترجو الثواب وتخرج من الباب اآلخر تشاھد قنوات
  . نعم الھوى والھوان والمآذن تشھد عليھم" وأنت في الھوى 

نريد أن نرى اإلرھاب يغزو جسدك الثلجي  تشكرات معشوقتي سويسرا فال
ويستبيح عذرية بحيراتك فيكفينا إرھاب في دولنا نريد أن نستمتع بالثلوج شتاء 
وبالسحر والرقة صيفا نريد أن ننسى في قربك سيدتي تلك الوجوه التي ال تفھم 
غير القتل والدم والھتك والبطش نريد نسيان الھلع من صاحب لحية نتنة يلبس 



امرأة نترقب تفجيره ووحشية نفسه نريد في قربك أن نشم األريج وزھور  ثياب
فقد سئمنا روائح أجسادھم العفنة وھي تقتل الضحايا دون ذنب وتظن  النارنج

  . الجنة نفسھا وھي تقتل أنھا تشم رائحة

واجمعي  خذيني في أحضانك عروستي سويسرا وامنحيني الحنان األوربي
تحت أصوات المآذن وفتاوي التكفير وخطب شتاتي اإلسالمي الممزق 

فكل من ينتقدك سيدتي ال ودعي المآذن تمزقھم أكثر وتشتت شملھم المنابر
فلسِت ياسيدتي بحاجة إلى إسالم الحجاج  يملك الجرأة لتشخيص واقعه المرير

الثقفي فإسالمنا دين محبة وتسامح ولسِت بحاجة إلى سيف يزيد بن معاوية 
  . صوت المآذن ومباركة رجال الدين وشريح القاضيفقد شبعنا دم تحت 

سيري يا حلوتي سويسرا متبخترة فالزلت عروس الحرية وتؤمنين 
لكنك تؤمنين أيضا بحماية أرضك وشعبك ممن يكبرون  بحرية المعتقد

" دو مارشيه"باسم اإلسالم في المآذن ثم يقتلون أطفالك في شارع 
 .ألنھم مسيحيون لم يعتنقوا اإلسالم

 


