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اليمين�������ي  احلري�������ة  ح�������زب  عض�������و  ورث 
 Arnoud  »الهولندي السابق »فان دورن
Van Doorn  كراهية الدين اإلسالمي 
ع�������ن أس�������الفه املتطرف�������ن.. كان املن�������اخ 
الغرب�������ي احلر الذي نش�������أ في�������ه يفقد 
التفاعل  ع�������ن  ويتوقف  مصداقيت�������ه 
عندما يذكر اإلسالم فيقصي أبناءه 

بعيدًا عن التعارف والتعرف .

ف�������ان دورن  من موالي�������د 1967م  
اله�������اي،  مدين�������ة  ف�������ي  نش�������أ 
ف�������ي  االنخ�������راط  أراد  بهولن�������دا..  
احلي�������اة السياس�������ية منذ صغ�������ره فترقى 
ف�������ي املس�������ؤوليات ودعمت�������ه جتربت�������ه في 
مل�������ف رعاية الش�������باب، حتى ص�������ار نائب 
رئيس احلزب الهولندي احلاكم الس�������ابق 
)PVV(، وه�������و أكث�������ر األح�������زاب اليمينية 
تطرفًا وتش�������ددًا ضد اإلسالم واملسلمن، 
ويب�������دو أن�������ه حتم�������س حلزب�������ه وقناعات�������ه 
فأقدم على إنفاق ج�������زءا من ماله لينتج 
فيلم “فتنة” ذلك الفيلم املس�������يء للنبي 

محمد صلى اهلل عليه وسلم. 

ترعرع فان دورن  في عائلة نصرانية، يتيم 
األب وعاش في كن�������ف والدته، ظل يتخذ 

م�������ن العداء لإلس�������الم فكرة رئيس�������ية لكل 
دعاية انتخابية، س�������واء كان في انتخابات 
البرملان، أو انتخاب�������ات مجالس البلديات 

أو املقاطعات األوروبية.

يقول ف�������ي ذلك: " كانت نظرتي لإلسللام 
سيئة و لقد اجنرفت مع كل التصريحات 
السلبية عن اإلسام من طرف السياسة، 
وفي الشارع ووسائل اإلعام ، كنت اعتبر 
اإلسللام فللي ذلللك الوقت شلليء سلللبي، 
وهذا احلكم املسللبق عند كثير من الناس 
ولم يكللن عندي فقط، فهم يرون أشللياء 
سلللبية مثللل قمللع النسللاء، والعدوانيللة 
وحلم السيطرة على العالم بالعنف، والا 

تسامح  مع أصحاب العقائد األخرى".

بعد إنتاج فان دورن  للفيلم املسيء للنبي 
صلى اهلل عليه وس�������لم قبل عدة س�������نوات 
ورؤيت�������ه ل�������ردة الفع�������ل القوية، استش�������عر 
ض�������رورة أن يفهم أكثر عم�������ا يدافع هؤالء 
الغاضب�������ن وتولدت لدي�������ه رغبة في ترك 
احل�������زب، ألن ذكاءه وتطوره ال يس�������محان 
ل�������ه بالبق�������اء معه�������م.. ابتع�������د ف�������ان دورن 
عن احلزب ش�������يئا فش�������يئا وصار يقرأ عن 
اإلس�������الم بتعم�������ق، واكتش�������ف بنفس�������ه أن 
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اإلس�������الم هو دين إيجابي، نق�������ي، وأصيل 
وبأنه دين حب اجلمال. 

ازداد تشللوق فللان دورن ملعرفة الكثير عن 
اإلسام، ولم يجد خير من قراءة  ترجمة 
معانللي القللرآن الكرمي، والسللنة النبوية، 
وظ�������ل نحو س�������نة مداوم�������ا عل�������ى القراءة 
بتمع�������ن .. ومن الكتب التي أثرت في فان 
دورن كت�������اب “محم�������د”  أه�������داه إليه إمام 
مس�������جد في الهاي يدعى أبو اس�������ماعيل، 
حيث تأثر باحل�������وادث املتعلقة بفتح مكة 
واخلير الذي حمله النبي صلى اهلل عليه 
وسلم ألهلها الذين ناصبوه العداء قبلها 

وطردوه منها.

ق�������رأ كي�������ف أن النبي قد أده�������ش قريش ملا 
جعلهم يحكمون على أنفسهم وقال لهم 
ماذا تظن�������ون أني فاعل بك�������م؟ فقالوا أخ 
كرمي وابن أخ ك�������رمي فحكم النبي صلوات 
اهلل وس�������المه عليه وق�������ال: "اذهبوا فأنتم 
الطلقاء"، يقول فان دورن: هذا هو الذي 

هّز مشاعري.

صار لدى  فان دورن معلم خاص يوجهه.. 
يط�������رح علي�������ه كل أس�������ئلته ليحصل على 
إجابات ش�������افية  حتى وص�������ل الى مرحلة 
لم يجد فيها م�������ا مينعه من الدخول في 
اإلسالم، فتوجه الى مسجد “السنة“ في 
مدينة الهاي، بناء على نصيحة صديقه 
اجلديد عضو املجلس البلدي عبد الرزاق 

اخلوالني.

 يقول فان دورن: "ذهبت مع ابن صديقي 

اخلوالني وعمره تس�������عة أعوام للمسجد، 
وهن�������اك أه�������دوا ل�������ي مجموعة م�������ن كتب 
التفاس�������ير،  وبع�������ض  النبوي�������ة  الس�������يرة 
وأخذت أقرأها هي األخرى  وبعد حوالي 
شهرين من زيارة املسجد أشهرت إسالمي 

وبالتحديد في 27 فبراير 2013م".

يس�������تطرد: "ف�������ي البداية وج�������دت صعوبة 
ف�������ي دخولي لإلس�������الم، فأنا لم أنش�������أ في 
مجتم�������ع مس�������لم يعلمني أكث�������ر عن هذا 
الدين العظيم، لكن احلقيقة أني وجدت 
ما كن�������ت أصبو إليه وأفتق�������ده في حياتي 
السابقة، وأتصور أن كل عمري قبل إشهار 
إس�������المي كان مث�������ل قبض الري�������ح، واآلن 
أصبحت ذلك الش�������خص الس�������عيد الذي 

تتملكه الطمأنينة والسكينة". 

 تلقى فان دورن طلبات كثيرة من وسللائل 
اإلعللام والصحللف البلجيكيللة والعاملية 
للتحاور معه للتأكد من خبر إسللامه، إال 
انلله اعتللذر، كان ذلك بعد نش�������ره تغريدة 
على موقع التواصل االجتماعي “تويتر” 
كتب فيها الشهادتن حتى يعلم اجلميع 

بأن اخلبر صحيح.

وأض�������اف: "بدا األمر لهؤالء أني أس�������لمت 
هكذا في ي�������وم وليلة، ولكن األمر لم يكن 
كذلك بالطبع، بل كانت دراس�������ة متعمقة 
مؤك�������دا أن "اإلس�������الموفوبيا" ينب�������ع م�������ن 
وس�������ائل اإلع�������الم  واحلكوم�������ات الغربي�������ة 
الت�������ي حت�������اول تقدمي ص�������ورة مظلمة عن 

اإلسالم".

توجلله فان دورن في شللهر أبريللل 2013م 
لزيللارة احلرمللني الشللريفني، بدعوة من 
السللعودية،  العربيللة  اململكللة  حكومللة 
وأدى مناس�������ك احلج ه�������ذا الع�������ام، فعلق 
بعده�������ا قائال: هنا وج�������دت ذاتي بن هذه 
القل�������وب املؤمن�������ة، إن دموعي ل�������م تتوقف 
فمن�������ذ وصولي مك�������ة، وأن�������ا أعيش أجمل 
اللحظ�������ات، وأدعو اهلل أن متس�������ح دموعي 

كل ذنوبي بعد توبتي.

حاليًا يعمل  ف�������ان دورن كعضو للمجلس 
البل�������دي ف�������ي اله�������اي، وس�������فير عالق�������ات 
املش�������اهير في جمعية الدعوة اإلسالمية 

الكندية في أوروبا.

املص�����ادر:
• جريـــدة عكاظ - اململكـة العربــــية الســـعـوديـــة.

• صفحة الشخصية على موقع التواصل االجتماعي 
.) Facebook ( فيسـبوك
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قال اهلل تعالى: } والذين هم للزكاة فاعلون {

بطيب األفعال

من غير املسلمن يدخلون اإلسالم سنويًا

ف قلوبهم بزكاتك .. ألِّ
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