
    كلمھ مفتوحة لرجل الدین في إیطالیا 
" أطلِْق َشعبِي…" 

كره اإلسالم اإلسالمي و االتحاد الوثیق. 
 . ھو مكتوب في القرآن: لقتل أولئك الذین یخرجون من اإلسالم في كل مكانیتعلق أحد مجاالت االھتمام المتخصص  

بالتحول المستمر لمجتمعنا الذي یتسم على نحو متزاید بأنھ واقع متعدد األعراق والثقافات واألدیان.  على وجھ 
الخصوص ، یتناول ھذا المقال مشاكل الحریة الدینیة التي یجب مواجھتھا بكل جدیة ووضوح.  یوجھ ھذا النداء إلى أعلى 
درجات ممثلي رجال الدین اإلسالمي الحاضرین بأشكال مختلفة في إیطالیا: في )اتحاد الھیئات والجالیات اإلسالمیة   في 

إیطالیا( وعشرات الھیئات  األخرى. 
الممثلین لإلسالم  

 إن إرھاب العدید من المواطنین المسلمین اإلیطالیین الذین یرغبون في التحول بحریة إلى المسیحیة ینبع من الشریعة 
االسالمیھ! 

 من القرآن الكریم» :إنھم یودون أن تكونوا غیر مؤمنین كما ھم ثم تكونون جمیًعا متماثلین.  ال تختار أصدقاء من بینھم 
حتى یھاجرون من أجل قضیة هللا.  لكن إذا أداروا ظھورھم علیك ، فاستولي علیھم وقتلھم أینما وجدت )"سورة .(89 :4 

 باإلضافة إلى ذلك ، من قبل بعض األحادیث * البخاري ، من أجل قتل المسلمین الذین یتركون اإلسالم.  مثال: 
 "لقد أحرق علي الناس ، ووصلت ھذه األنباء إلى ابن عباس ، الذي قال": لو كنت في مكانھ ما كنت ألحرقھم ، كما قال 
النبي "ال تعاقب )أحداً( بعقاب هللا."  دون شك ، كنت سأقتلھم ، ألن النبي قال' :إذا خذل أي مسلم دینھ ، فقتلھ )"الحدیث 

4260 ؛ .(57-58 :9 
إن الفكرة الشائعة القائلة بأنھ یُسمح بقتل مسلم یتحول إلى دین آخر )فتوى( موجودة جًدا في بعض الدول التي تطبق فیھا 

الشریعة ، على سبیل المثال في المملكة العربیة السعودیة وإیران وباكستان وفي بعض مناطق  مالیزیا.  بالنسبة لبقیة 
العالم اإلسالمي ، ھناك الكثیر من النقاش حول ما إذا كان قتل المرتد صوابًا أم ال ألنھ یبدو أن عقوبة اإلعدام ال تدعمھا 

بما فیھ الكفایة من القرآن ، حتى لو اعترف محمد الغزالي )الفقیھ الحكیم القدیم بالمفتاح التاریخي للفكر اإلسالمي و  التي 
ال تزال مستوحاة من الفقھاء اإلسالمیین.( 

 وفي ایطالیا؟  بالطبع ال ، على األقل كنا نعتقد ، وذلك بفضل قوانیننا الدیمقراطیة ... بدالً من ذلك ، تحدث ھذه 
الممارسات الھمجیة أیًضا في إیطالیا. 

 في بلدنا بالتحدید ، نلتقي غالبًا بالشباب المسلمین المنفتحین على العقیدة المسیحیة.  ھؤالء ھم الجیل الثاني والثالث من 
المسلمین الذین ولدوا ونشأوا في الغرب.  لقد تعلموا أن یقدروا الحریة الدینیة ، ونحن نستمع إلیھم وھم یسألوننا أسئلة 

صادقة عن الكتاب المقدس.  لكن الكثیر من ھؤالء ، عندما یتوصلون إلى قرار حاسم ، یخشون أن یواصلوا التحقیق في 
الحقیقة ؛  إنھم یعلمون أنھ حتى في الغرب یتعرضون لخطر جسیم بالتھدید بالقتل إذا تخلوا عن اإلسالم ، وأیًضا في 

إیطالیا ، تراث الدیمقراطیة.  في حین أن رجال الدین اإلیطالیین على درایة تامة بالقوانین المكتوبة في قلوب األمة ، إذا 
كان من ناحیة یطالبون بتطبیق قوانیننا الدیمقراطیة ، فإنھ في الوقت نفسھ یحظر نفس الحریة الدینیة من المسلمین 

المشكوك فیھم ، أیھا المواطنون اإلیطالیون ، الذین تربوا على الخبز ونوتیال.  .  الدستور ، حصن حریتنا الدینیة ، لیس 
لھ وزن في ھذا الصدد ألن رجال الدین اإلسالمیین یقولون إن اإلسالم یجب أن یبقى فوق كل شيء ، حتى فوق الدستور 

اإلیطالي. 



 نحن نعرف مئات المسلمین الذین في إیطالیا ، بعد تركھم اإلسالم ، یعیشون إیمانھم بالمسیح ، حریصین على عدم 
اكتشافھم من قبل عائالتھم المسلمة أو أصدقائھم أو زمالئھم في العمل. 

 المسلمون ، حتى لو كانوا متعاطفین مع المسیحیة فقط ، فإن معرفة مصیرھم قرر على المستوى الشعبي.  سیكون من 
الكافي طرح سؤال غیر مریح حول القرآن ألصدقائھم ، الذین سیخونونھم من خالل اإلشارة إلى أقاربھم البعیدین في بلد 

المنشأ لتوبیخ ابنھم في إیطالیا ، الذي سینكر اإلیمان.  بعد لحظات قلیلة ، ستأتي أول عملیات انتقامیة عبر الھاتف 
لتھدیدات من عائالتھم وضغوط مختلفة للعودة إلى اإلسالم.  یعلم المسلمون السابقون أن عائالتھم قد تقتل حتى أحد أفراد 
األسرة الذي لطختھ خطیئة الردة باسم اإلیمان ، ألن الشعور بالوحدة اإلسالمیة قوي ، بحیث ال یمكن التخلي عن العقیدة 

اإلسالمیة )و  وھذا ما أكده القرآن الكریم.(  إذا استمر ھذا الرجل في اختیار اعتناق المسیحیة ، ثم بعد التخویف األول 
الذي أثبت أنھ غیر ذي جدوى ، سیتم إطالق القانون اإلسالمي المتوقع كالمعتاد ، والذي یرمي الثوار ثالث مرات إلى 

التوبة في غضون ثالثة أیام ، وبعد ذلك ، إذا استمر الرجل الفقیر في "الردة" ،  عندھا سیبدأ األلم األكثر استھالكا على 
نار خفیفة ، حتى اللحظة التي یمكن الوصول إلیھ تحت المنزل ... 

 في أفضل الحاالت ، سیأتي رب األسرة إلى إیطالیا من قریبھ إلجباره وإقناعھ وإقناعھ بتغییر رأیھ أیًضا من خالل 
الضغط النفسي واالنتقام ، حتى عندما ال یلجأ إلى التعذیب والعزل. 

 سیداتي وسادتي ، من رجال الدین اإلسالمیین المعتدلین ، یعرفون ھذه األشیاء ؛  تحدث في مودینا ، بریشیا ، میالنو ، 
ریجیو كاالبریا )على سبیل المثال ال الحصر من المدن التي شھدت أخطر الحاالت ، ولكن القائمة قد تكون أطول.(  وھذا 

لم یحدث منذ البارحة ، ولكن دائًما!  حقیقة أن رجال الدین اإلسالمیین المعتدلین یصرون على التوقیع على االتفاق مع 
الدولة ھو إدخااللمجال القانوني في مجتمعھم والمرتدین.  منذ توقیع االتفاقیة ، لم یعد بإمكان الدستور اإلیطالي أن یتدخل 

قانونًا في الشؤون الداخلیة للجالیة اإلسالمیة ، والتي ستنظم إدارة المرتدین كما یراه مناسبًا! 

 المعاملة بالمثل؟ 

 فقط إذا كانت ھناك حقوق متبادلة متساویة معترف بھا من قبل رجال الدین المسلمین تجاه المسلمین الذین تركوا 
اإلسالم ، یمكننا أن نبدأ في الحدیث عن االتفاق مع الدولة. 

ذّكر  بالمادتین 19-18 من اإلعالن العالمي السادس لحقوق اإلنسان ، والذي یتضمن حریة تغییر الدین وحقوق اإلنسان 
في حریة التعبیر ؛  وفقا لذلك سیتعین على المسیحیین المسلمین السابقین ھنا في إیطالیا أن یعیشوا عقیدتھم المسیحیة 

بسالم ، بینما یعانون اآلن من االضطھاد والضغط النفسي والعرق البارد كل یوم ، یتم عزل بعضھم في المنزل من قبل 
أفراد األسرة حتى یعودوا إلى اإلسالم. 

 نحن المواطنون اإلیطالیون نسأل أن یقوم رجال الدین اإلسالمي بناًء على الدستور اإلیطالي بالتوقیع على إعالن صریح 
 بضمان الكرامة الكاملة للمسلمین السابقین الذین تحولوا اآلن إلى المسیحیة حیث تم االعتراف باالحترام الكامل وضمان
 .أن یلجأ الكاثولیك اإلیطالیون إلى اإلسالم

          ì في الخدمة التالیة ، سنرى بعبارات ملموسة أسماء ووجوه الحاالت األكثر رمزیة لالضطھاد والقتل في الغرب 
Cristofobia Islamica. 

 مجلدات البخاري ھو األكثر موثوقیة بین جمیع التقالید اإلسالمیة األخرى حتى اآلن 9 مالحظة): مجموعة من) * 
 .المتداولة.  ویعتبر النص المقدس في المرتبة الثانیة بعد القرآن
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